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 بسم اهلل الرحـمـن الـرحـيـم
 

 
 

 دولة رئيس جملس األعيان األكرم

 سعادة رئيس جملس النواب األكرم

 حضـرات السادة األعيان احملرتمني

 حضـرات السادة النواب احملرتمني
 

 

 وبركاته،،، السالم عليكم ورمحة اهلل
 

  يتتتىا ( متتتل اتوستتتدىن اان  تتتٌ اتتتتك  تتتاو   ِ ي تتته   كتتتً ى   111استتتداً اح امهتتتًة ا تتتً َ   

ويكتتوة رجم دل شتتٌ اا ًتتً  واتاتتىاً  كريتتراح   ، راق تتُ ريتترا  اتووتتتُ و  كً قتتً واتترم  تتر قً   ذلًستت ُ

ا خًت ًت ا ر ه ُ وا شؤوتًُ ا رت  ُ   ًقً وذتو يف  توء نت     آناءه وم حىظً ه و ًً  ًمًح يدطمل 

 ن مً ا ب أمو اجمل شني ماه ذتو(.  ونَ  ً يُ  أو
 

 7112واتشتدى  تعتًة    اتشتً ض يشعو ٌ أ  أقتوة جمل شتًها اتهترتني  كريتر  يتىا  ا ًست ُ        

المظتًت ا هد ت ُ يف ااقتًت    ا دطمل حت ًالح مقاًًح ت حشً ًت اخلدًمًُ ت ووتُ وأها ا خًت ًت وا 

واتدى تتًًت اتال متتُ  7112اخلًضتتعُ ترقً تتُ اتتتويىا  واتتتك متتً  اتتتت قًبمتتُ  و    تتىيب  تتال   تتًة    

  عًادقً و  ىي قً و كًح ت د ريعًت اتشًنيُ ا  عى .
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام،،،

 احملاسبةرئيس ديوان                                                   

                                                                                                                                                    

 األستاذ الدكتور عبد خرابشه

 

 

 



  
  

  

  

  .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 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 ً 
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 7107التقرير السنوي السادس والستون لعام 

 

 

 (أ )

 

 

 

 7107يعاّ  ؾٗسع احملتىيات
 

 

 

 زقِ  ايصؿشُ ىعاملىضـــ ايتطًطٌ

 - نًُُ زًٓظ ديىإ احملاضبُ. .0

 - ايسؤيا وايسضايُ وايكًِ. .7

 أ ؾٗسع احملتىيات. .3

 ٖـ ؾٗسع ادتداوٍ. .4

 ايؿصٌ األوٍ  

 0 .7107عاّ   ديىإ احملاضبُ خالٍ إجناشاتأِٖ    

 ايؿصٌ ايجاٌْ

 ارتتاًَُ يًدويُ حتًًٌ اذتطابات

 9 .2017يكاْىٕ املىاشُْ ايعاَُ يًدويُ يًطُٓ املايًُ  اذتطاب ارتتاٌَوتدقًل  حتًًٌ  .0

 31 .2017املسنص املايٌ  يًدصيُٓ ايعاَُ يعاّ  بًإ  حتًًٌ .7

 40 (7107-7104ايدئ ايعاّ يًؿرتَ )حتًًٌ  .3

 46 .2017 حتًًٌ اذتطابات  ارتتاًَُ يًىسدات اذتهىًَُ يعاّ .4

 ايؿصٌ ايجايح

 ايسقابُ عًِ ايػسنات

 57 .ْغسنُ ايطُسا يتىيًد ايهٗسبا .0

 60 وايتُىئ. يًصىاَعايػسنُ ايعاَُ األزدًُْ  .7

 65 غسنُ ايهٗسباْ ايىطًُٓ. .3

 71 غسنُ املٓػآت واجملُعات ايعكازيُ. .4

 76 غسنُ بىزصُ عُإ. .5

 79 ًهًُ األزدًُْ.غسنُ عايًُ / ارتطىط ادتىيُ امل .6

 86 غسنُ ًَاه األزدٕ )ًَآٖا(. .7

 89 غسنُ ًَاه ايعكبُ. .8
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 ايؿصٌ ايسابع

 7107املدسدات ايسقابًُ يعاّ 

 ادتصْ األوٍ

 99 وشازَ املايًُ. .0

 014 دآسَ ادتُازى األزدًُْ. .7

 004 دآسَ ضسيبُ ايدخٌ واملبًعات. .3

 078 دآسَ األزاضٌ واملطاسُ. .4

 036 غسنُ اجملُىعُ األزدًُْ يًُٓاطل اذتسَ واملٓاطل ايتُٓىيُ. .5

 039 وشازَ ايتدطًط وايتعاوٕ ايدويٌ. .6

 047 وشازَ ارتازدًُ وغؤوٕ املػرتبني. .7

 053 وشازَ ايػؤوٕ ايطًاضًُ وايربملاًُْ. .8

 057 زتًظ ايٓىاب. .9

 058 .املؤضطُ األزدًُْ يتطىيس املػازيع االقتصاديُ .01

 059 املؤضطُ االضتٗالنًُ املدًُْ. .00

 061 دآسَ َساقبُ ايػسنات. .07

 060 ًُٖٔ االضتجُاز. .03

 064 وشازَ ايداخًًُ. .04

 067 َديسيُ األَٔ ايعاّ. .05

 069 ديىإ ارتدَُ املدًُْ. .06

 070 َعٗد اإلدازَ ايعاَُ. .07

 077 وشازَ املًاه وايسٍ. .08

 073 ًاه.ضًطُ امل .09

 080 غسنُ ًَاه األزدٕ )ًَآٖا(. .71

 084 غسنُ ًَاه ايريَىى. .70

 086 ضًطُ وادٍ األزدٕ. .77

 091 وشازَ ايعدٍ. .73

 094 احملهُُ ايدضتىزيُ. .74

 097 وشازَ ايعٌُ. .75

 099 املؤضطُ ايعاَُ يًضُإ االدتُاعٌ. .76

 715 ٌ.صٓدوم اضتجُاز أَىاٍ ايضُإ االدتُاع .77
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 717 وشازَ ايػباب. .78

 719 ايًذُٓ االوملبًُ األزدًُْ. .79

 701 وشازَ ايجكاؾُ. .31

 703 وشازَ ايصزاعُ. .30

 771 َؤضطُ اإلقساض ايصزاعٌ. .37

 770 املؤضطُ ايتعاوًُْ األزدًُْ. .33

 777 وشازَ ايبًُٔ. .34

 774 وشازَ ايتًُُٓ االدتُاعًُ. .35

 730 ًِ قطاع االتصاالت.ًُٖٔ تٓع .36

 737 صٓدوم تىؾري ايربيد. .37

 733 وشازَ األوقاف وايػؤوٕ واملكدضات اإلضالًَُ. .38

 738 دآسَ قاضٌ ايكضاَ. .39

 740 .األوقافدآسَ تًُُٓ أَىاٍ  .41

 ادتصْ ايجاٌْ

 743 وشازَ ايطًاسُ واآلثاز. .40

 750 دآسَ اآلثاز ايعاَُ. .47

 753 ألغػاٍ ايعاَُ واإلضهإ.وشازَ ا .43

 781 املؤضطُ ايعاَُ يإلضهإ وايتطىيس اذتضسٍ. .44

 780 ضًطُ َٓطكُ ايعكبُ االقتصاديُ ارتاصُ. .45

 793 ارتط اذتديدٍ  اذتذاشٍ األزدٌْ. .46
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 795 وشازَ ايصشُ. .48

 317 إدازَ ايتأَني ايصشٌ. .49

 319 املؤضطُ ايعاَُ يًػراْ وايدواْ. .51

 303 اجملًظ ايطيب األزدٌْ. .50

 305 دآسَ ايػساْ املىسد. .57

 309 وشازَ ايرتبًُ وايتعًًِ. .53

 340 ًُٖٔ اعتُاد َؤضطات ايتعًًِ ايعايٌ .54

 343 ادتاَعُ األزدًُْ. .55

 348 َطتػؿِ ادتاَعُ األزدًُْ. .56
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 349 يًطهسٍ وايػدد ايصُاْ.املسنص ايىطين  .57

 349 داَعُ ايعًىّ وايتهٓىيىدًا األزدًُْ. .58

 354 َطتػؿِ املًو املؤضظ عبد اهلل ادتاَعٌ. .59

 355 داَعُ ايريَىى. .61

 361 داَعُ آٍ ايبًت. .60

 361 ادتاَعُ اهلامشًُ. .67

 361 ادتاَعُ األملاًُْ األزدًُْ. .63

 367 كًُ.داَعُ ايبًكاْ ايتطبً .64

 363 داَعُ َؤتُ. .65
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 373 ًُٖٔ اإلعالّ. .68

 375 ونايُ األْباْ األزدًُْ. .69

 376 املؤضطُ االقتصاديُ واالدتُاعًُ يًُتكاعدئ ايعطهسيني واحملازبني ايكدَاْ. .71

 377 .ايعطهسيُاالضتٗالنًُ املؤضطُ  .70

 379 صٓدوم االٓتُإ ايعطهسٍ. .77

 381 َديسيُ ارتدَات ايطبًُ املًهًُ. .73

 ادتصْ ايجايح

 380 أَاُْ عُإ ايهربّ. .74

 410 وشازَ ايػؤوٕ ايبًديُ وايبًديات. .75

 ايـُـالســل

 554 ايسؤضاْ ايرئ تعاقبىا عًِ زٓاضُ ديىإ احملاضبُ. .76
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 7107 ادتداوٍ يعاّؾٗسع 
 

 

 زقِ  عٓىإ ادتدوٍ ايسقِ

 ايصؿشُ

 ايؿصٌ األوٍ / أِٖ إجناشات ديىإ احملاضبُ

 0 7107املٗاّ ايسقابًُ يديىإ احملاضبُ خالٍ عاّ  .0

 7 (7107،7106عدد املدسدات ايسقابًُ يديىإ احملاضبُ  يألعىاّ ) .7

 5   7107ايكضاْ واملؿصىيُ يػايُ عاّ  إمجايٌ ايكضايا املٓعىزَ أَاّ  .3

 7 7107خمايؿات ايطًازات املتهسزَ يعاّ  .4

 8 ايىشازات وايدوآس اذتهىًَُ األنجس خمايؿُ .5

 7107يعاّ  اذتطابات املايًُ يعدد َٔ ايدوآس واملؤضطات واهلًٔاتايؿصٌ ايجاٌْ / 

 9 منىٖا( وْطبُ 7107-7103ايٓؿكات ايعاَُ ايؿعًًُ يًؿرتَ ) .6

 01 )املىاشُْ ادتازيُ وايسأمسايًُ( 7107اذتطاب ارتتاٌَ يًُىاشُْ ايعاَُ يًطُٓ املايًُ  .7

 07 2017ايٓؿكات ادتازيُ يًذٗاش املدٌْ يطُٓ  .8

 03 7107ايٓؿكات ادتازيُ يًذٗاش ايعطهسٍ يعاّ  .9

 04 7107ايٓؿكات ايسأمسايًُ املُىيُ َٔ ارتصيُٓ يعاّ  .01

 05 7107كات ايسأمسايًُ املُىيُ َٔ ايكسوض يعاّ ايٓؿ .00

 06 (  7107- 7106اإليسادات ايعاَُ وَصادز متىيًٗا يألعىاّ ) .07

 08 7107َىاشُْ ايتُىيٌ يًطُٓ املايًُ   .03

 09 7107ؾسوقات بني قًِ بعض بٓىد اذتطاب ارتتاٌَ َع بٓىد املىقـ املايٌ يبعض ايىشازات وايدوآس يعاّ  .04

 71 7107ايرباَر واملبايؼ اييت مت زصدٖا وإْؿاقٗا خالٍ عاّ  .05

 70 بعضٗا خالٍ ضٓىات ضابكُ تٓؿًر زصد َبايؼ يبعض املػازيع اييت نإ َٔ املكسز  .06

 70 (7107،7106خالٍ األعىاّ )زصد َبايؼ يبعض املػازيع اييت نإ َٔ املكسز تٓؿًر بعضٗا  .07

 77 7107املُىيُ َٔ ارتصيُٓ واملُىيُ َٔ ايكسوض دوٕ إٔ يتِ ايصسف َٓٗا خالٍ عاّ ِ بعض املػازيع عً يإلْؿامختصًص َبايؼ  .08

 73 ( وْطب ايصسف  َتد7107ًُْ، 7106خالٍ األعىاّ) تٓؿًرٖازصد َبايؼ يبعض املػازيع اييت نإ َٔ املكسز  .09

 74 ومل يتِ ايصسف َٓٗا 7107عاّ خالٍ  تٓؿًرٖازصد َبايؼ يبعض املػازيع اييت نإ َٔ املكسز  .71

 74 َٔ خمصصات زصدت ملػازيع َدزدُ ضُٔ املىاشُْإدساْ َٓاقالت  .70

 75 تعصيص أو شيادَ املدصصات يبعض املػازيع َٔ خالٍ إدساْ َٓاقالت إيًٗا دوٕ ايصسف َٓٗا .77

 76 7107بٗا عاّ عٔ صايف املدصصات املسخص  (51تصيد عٔ )%وبٓطب  املػازيع املُىيُ َٔ ارتصيُٓ واملُىيُ َٔ ايكسوضشيادَ بايتدصًص يبعض  .73
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 77 7107اضتشداخ َػازيع دديدَ مل تهٔ َدزدُ ضُٔ قاْىٕ املىاشُْ يعاّ  .74

 78 7107يف قًىد وشازَ املايًُ ودآسَ ادتُازى خالٍ عاّ تؿاوت بني قًُُ اإليسادات ايؿعًًُ املتشككُ اي .75

 31 31/12/2017يٌ يًدصيُٓ ايعاَُ نُا ٖى بتازيذ بًإ املسنص املا .76

 30 زصًد االيتصاَات ايطابكُ غري ايعاٖس يف املسنص املايٌ .77

 37 2017ايطًـ يعاّ  .78

 33 2017ايطًـ اييت مل يطدد َٓٗا أيُ َبايؼ خالٍ عاّ  .79

 34 طاب ارتتاٌَبٓىد مل تعٗس ضُٔ نػىؾات قطِ ايسديات يف وشازَ املايًُ وظٗست يف اذت .31

 35 30/07/7107بعض ضًـ قضايا ارتصيُٓ اييت مل تطدد يػايُ  .30

 35 30/07/7107بعض ايطًـ املؤقتُ اييت مل تطدد يػايُ  .37

 36 7107ضًـ دوآس سهىًَُ أخسّ خالٍ عاّ  .33

 36 07/7107/ 30املعًكات ايبٓهًُ وايػًهات املسجتعُ نُا يف  .34

 37 30/07/2017 نُا يف األَاْاتزصًد  .35

 38 7107 عاّأَاْات مل يتِ عًًٗا أٍ سسنُ خالٍ  .36

 40 (7107-7104تطىز أزصدَ ايدئ ايعاّ  يًؿرتَ ) .37

 43 (7107-7104) َىاشُْ وَهؿىٍ يًطٓىات  سسنُ أدوات ايدئ ايداخًٌ .38

 44   (7107-7105يًطٓىات )  )َىاشُْ وَهؿىٍ( خدَُ ايدئ ايعاّ ارتازدٌ .39

 47 7107خالصُ اذتطاب ارتتاٌَ يًىسدات اذتهىًَُ يعاّ  .41

 48 (7107،7106حتًًٌ اإليسادات املكدزَ وايؿعًًُ يًىسدات اذتهىًَُ يعاٌَ ) .40

 49 (7107،7106) خالصُ حتًًٌ ايٓؿكات يًىسدات اذتهىًَُ يعاٌَ .47

 50 7106َكازُْ َع عاّ   7107َىاشُْ ايتُىيٌ يًطُٓ املايًُ   .43

 54 (7107-7106) يألعىاّاحملىيُ يًدصيُٓ   ُايؿىآض املايًُ ايؿعًً .44

 57 30/07/7106يتىيًد ايهٗسباْ املٓتًُٗ يف  املايٌ  واملىدىدات يػسنُ ايطُساقآُُ املسنص  .45

 58 30/07/7106املطًىبات وسكىم املًهًُ يػسنُ ايطُسا يتىيًد ايهٗسباْ املٓتًُٗ يف  46

 59 30/07/7106قآُُ ايدخٌ ايػاٌَ يػسنُ ايطُسا يتىيًد ايهٗسباْ املٓتًُٗ يف  .47

 60 7106قآُُ املسنص املايٌ يًػسنُ ايعاَُ األزدًُْ يًصىاَع وايتُىئ يعاّ  .48

 67 7106بًإ ايدخٌ ايػاٌَ اجملُع يًػسنُ ايعاَُ األزدًُْ يًصىاَع وايتُىئ يعاّ  .49

 63 يًػسنُ ايعاَُ األزدًُْ يًصىاَع وايتُىئُعات وَطاسٔ ادتىيدَ ايتابعُ صايف إيسادات اجمل .51

 65 30/07/7106َىدص يًكىآِ املايًُ املٓؿصًُ يػسنُ ايهٗسباْ ايىطًُٓ نُا يف  .50

 67 تؿاصًٌ إيسادات ايطاقُ املباعُ ونًـ ايطاقُ املػرتاه يػسنُ ايهٗسباْ ايىطًُٓ  .57
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 70 (7106-7104ىبات وسكىم املًهًُ يػسنُ املٓػآت واجملُعات ايعكازيُ وايبًاْات املايًُ يألعىاّ )املىدىدات واملطً .53

 77 (7106-7104قآُُ ايدخٌ يػسنُ املٓػآت واجملُعات ايعكازيُ وايبًاْات املايًُ يألعىاّ ) .54

 76 7106املىدىدات املتداويُ يػسنُ بىزصُ عُإ يعاّ  .55

 77 7106بىزصُ عُإ يعاّ  املايٌ يػسنُ قآُُ األداْ .56

 79 30/07/2016ايبٓىد ايسًٓطُ ملىدىدات  غسنُ عايًُ /ارتطىط ادتىيُ املًهًُ األزدًُْ نُا يف  .57

يف  اغـسنُ عايًـُ /ارتطـىط ادتىيـُ املًهًـُ األزدًْـُ نُـ       يـدّ  طبًعُ ايرَِ املسصىد هلا خمصـص ديـىٕ َػـهىى يف حتصـًًٗا      58

30/07/2016 

81 

ذتكىم املًهًُ واملطًىبات غري املتداويُ واملتداويُ يف غسنُ عايًُ /ارتطىط ادتىيُ املًهًـُ األزدًْـُ نُـا يف     ايسًٓطُبٓىد اي .59

30/07/2016 

81 

 87 7106تؿاصًٌ ايتصاَات مبىدب عكىد اضتٔذاز متىيًٌ يف غسنُ عايًُ /ارتطىط ادتىيُ املًهًُ األزدًُْ يعاّ  .61

 87 7106سًٓطُ يكآُُ اإليسادات واملصسوؾات يف غسنُ عايًُ /ارتطىط ادتىيُ املًهًُ األزدًُْ يعاّ ايبٓىد اي .60

 86 قآُُ املسنص املايٌ  واملىدىدات املتداويُ وغري املتداويُ يف غسنُ ًَاه األزدٕ .67

 86 يف غسنُ  ًَاه األزدٕ 7106أعُاز ذَِ َػرتنٌ ًَاه وصسف صشٌ نُا يف ْٗايُ عاّ  .63

 87  سكىم املًهًُ واملطًىبات يف  غسنُ  ًَاه األزدٕ .64

 88 قآُُ ايدخٌ ايػاٌَ يف غسنُ ًَاه األزدٕ  .65

 91 خازز املًُهُ يف غسنُ ًَاه ايعكبُ يًُىظؿنيصسف بدٍ ضؿس يًُُٗات ارتازدًُ  .66

 94 (  31/6/7106- 7103) أِٖ بٓىد بًإ املسنص املايٌ وبًإ ايدخٌ يػسنُ ًَاه ايعكبُ  يًؿرتَ .67

 ايؿصٌ ايسابع / أِٖ املدسدات ايسقابًُ يًديىإ

 034 وصىالت نُبًىتس مت ايتعديٌ عًًٗا يدويًا يف َديسيُ تطذًٌ أزاضٌ املصاز ادتٓىبٌ .68

 034 ٓىبٌاملدايؿات ايعاٖسَ ْتًذُ تدقًل عًُٓ عهطًُ َٔ طًبات اضتدساز وثآل يف َديسيُ تطذًٌ أزاضٌ املصاز ادت .69

 038 ْكصإ قًُُ عدد َٔ ضًازات غسنُ اجملُىعُ األزدًُْ يًُٓاطل اذتسَ واملٓاطل ايتُٓىيُ ْتًذُ اذتىادخ .71

 065 يف َتصسؾًُ يىاْ وادٍ ايطري احملًٌايٓكص يف صؿشات بعض دًىد طًبات املػرتّ  .70

 094 شيادَ زواتب عكىد غساْ ارتدَات يف احملهُُ ايدضتىزيُ .77

 717 إدازَ ايػسنات زتايظاملهاؾات املصسوؾُ ملديس عاّ ايضُإ االدتُاعٌ بدٍ ايعضىيُ يف  .73

 719 (7105-7103أَني عاّ ايًذُٓ االوملبًُ األزدًُْ يًؿرتَ ) ضؿسْؿكات  .74

 707 نًُُ احملسوقات املصسوؾُ يكاْ اضتدداّ املسنبات يف َديسيُ شزاعُ ايعاصُُ .75

 746 ُ املطتشكُ يىشازَ ايطًاسُ واآلثازايرَِ  املايً .76

 797 عدّ ايتصاّ بعض املىؾدئ بايعىدَ َباغسَ يًعٌُ بعد اْتٗاْ ايبعجُ يف وشازَ ايصشُ .77

 797 تكاضٌ بدٍ عٌُ إضايف وسىاؾص عدّ ايتؿسؽ ايعًٌُ يف دتُٓ ايسقابُ عًِ ايكطاع ايصٓاعٌ يف وشازَ ايصشُ .78
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 386 ًِ األضعاز يًطىم املسنصٍ / أَاُْ عُإ ايهربّايػسنات اييت تكدَت بأع .79

 470 أدسَ املداشٕ ايطٓىيُ وايؿتىسًُ ملداشٕ بًديُ ازبد ايهربّ .81

 485 أمساْ َىظؿني مت إسايتِٗ عًِ ايتكاعد بعد بًىغِٗ ايطٔ ايكاْىٌْ  يف بًديُ َعاذ بٔ دبٌ .80

 486 ُ َعاذ بٔ دبٌمجايٌ ايٓؿكات يف بًديإ  اإليسادات ايراتًُ إىل .87

 486 قًُُ ايدعِ اذتهىٌَ إىل إمجايٌ اإليسادات يف بًديُ َعاذ بٔ دبٌ .83

 486 ايسواتب واألدىز إىل إمجايٌ ايٓؿكات يف بًديُ َعاذ بٔ دبٌ .84

 487 وايٓؿكات يف بًديُ َعاذ بٔ دبٌ وااليساداتايعذص ايؿعًٌ  .85

 487 7106يعاّ ايىؾس املايٌ يف  بًديُ َعاذ بٔ دبٌ  .86

 494 ؾتح أنجس َٔ سطاب يألَاْات يف ايبٓىى ايتذازيُ / بًديُ طبكُ ؾشٌ .87

 517 شيادَ بعض بٓىد ايعطاْات بهًُات نبريَ تؿىم ايهًُُ األصًًُ يًعطاْ يف بًديُ غسسبًٌ بٔ سطُٓ .88

 518 اصُاضتدداّ ضًازات بًديُ ضٌٗ سىزإ َٔ قبٌ أعضاْ اجملًظ واملىظؿني ألغساض خ .89

 500 َٓح بساَْ ذَُ يعدد َٔ املرتغشني يالْتدابات ايبًديُ دوٕ دؾع املطتشكات املرتتبُ برَتِٗ يف بًديُ باب عُإ .91
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 7102خالل عاو  أٍه إجناسات ديىاٌ احملاصبة

 

( يطو١ٓ  82قإْٛ دٜوٛإ اااضو ١ زقوِ )   ( َٔ 11ٚاملاد٠ ) ( َٔ ايدضتٛز احزدْٞ 111املاد٠ ) مبٛجب أحهاّ 

املطتُد٠ َٔ ارتط١ فكًا رتطط ايتدقٝل ٚإيٝ٘  املطٓد٠بتٓفٝر املٗاّ ايسقاب١ٝ  ايدٜٛإفكد قاّ  ،ٚتعدٜجت٘ 1198

 (.8181-8112)يخعٛاّ اإلضرتاتٝج١ٝ
 

ّ   ايتودقٝل ت ٚأضوايٝب  عًُٝاتو٘ ايسقابٝو١ ٚتطوٜٛس َٓٗجٝوا     ٖٝهًو١ عٌُ ايدٜٛإ ع٢ً إعواد٠   يكد   مبوا ٜتوٛا٤

ٚإعواد٠  املوٛازد اي ػوس١ٜ   تطوٜٛس  ٚيتحكٝل ذيو فكود عُوٌ عًو٢ اثضوتجُاز       ، ٚاملتجحك١  املطتجدات اذتدٜج١َع 

ادتٗود  َوع ايرتنٝوص عًو٢ إداز٠ املدواتس ٚتٛجٝو٘       ،تٛشٜع ضاعات ايعٌُ املتاحو١ ٚفكوًا يخُٖٝو١ ايٓطو ١ٝ يًحطوابات     

باإلقاف١ إىل تعصٜص اضتدداّ ايتهٓٛيٛجٝا   تٓفٝور   ،امل اغس ع٢ً املاي١ٝ ايعا١َإىل املًفات اهلا١َ ذات احثس  املتاح

ٚايتحكول   ،ٚايتج ت َٔ تسم ؾوسفٗا  ،تحكٝل احٖداف املتُج١ً   َساق ١ إٜسادات ايدٚي١ ْٚفكاتٗاياملٗاّ ايسقاب١ٝ 

ٚمبا ٜٓعهظ إجيابًا عًو٢ عًُٝو١ ايتُٓٝو١ اثقتؿواد١ٜ ٚاثجتُاعٝو١      َٔ ضج١َ َٚػسٚع١ٝ اضتدداّ املٛازد املتاح١ 

 ايػا١ًَ.

 :واإلجناساتاملَاو  أواًل:

 الزقابة اليظامًة: .0

 َٚٓٗووا َووا ٖووٛ َتعًوول    ،ٖووٛ َتعًوول بايتوودقٝل ايطووابل   َووا َوؤ املٗوواّ ايسقابٝوو١ َٓٗووا    ًاعووددايوودٜٛإ  أصتووص

ٚايهػوووٛفات  ،ٚاملطوووتٛدعات ٙٚادت ووواايؿوووٓادٜل ايفحوووٛف ايفجا٥ٝووو١ عًووو٢  تٓفٝووور ٚ، ايتووودقٝل ايجحووول ب

٘ ادتٗوات ارتاقوع١   بتٓفٝورٖا  املٝدا١ْٝ ع٢ً املػازٜع اإلْػوا١ٝ٥ ايوت تكوّٛ     املػوازن١   ايًجوإ   ٚ يسقابتو

ّ  ،فٓٝو١ ايٚايًجوإ   ،ايعطوا٤ات  ،)ايتدقٝل ٚايتحكٝول  املدتًف١ َجٌ دتإ ّ    ٚاضوتج   ،املػوازٜع ٚاملوٛاد ٚايًوٛاش

املٗاّ ايسقاب١ٝ ايت ْفرٖا دٜٛإ  ( 1زقِ ) ادتدٍٜٚٚظٗس ٚايًجإ ارتاؾ١... اخل(  ،اي ٝعٚ ،اثضتُجىٚ

 .8112اااض ١ خجٍ عاّ 

 (0جدٍٚ زقِ )

 7102يدٜٛإ اااض ١ خجٍ عاّ ايسقاب١ٝ املٗاّ 

 % ْط ١ ادتٗد امل رٍٚ  ايطاعات ايفع١ًٝ ايعدد املٗاّ ايسقاب١ٝ

 %01 08111 701010  ايتدقٝل املط ل

 %82 171821 01120 ايتدقٝل ايجحل

 %71 018220 00871 دتإ شتتًف١

 %71 078227 71188 املتابعات

 %1 71800 0871 ايفحٛف ايفجا١ٝ٥

 %011 011082 - اجملُٛع

 عدد صاعات العنل الفعلًة لكل مَنة رقابًة مقضىمًا على دلنىع عدد صاعات العنل الفعلًة.  =ىضبة اجلَد املبذول 
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٘  املدسجوات ايسقابٝو١ ايٓا و١ عؤ تٓفٝور       عودد  ( ايتغري   8ٜٚظٗس ادتدٍٚ زقِ ) ايسقابٝو١   ايودٜٛإ ملٗاَو

 (.8112،8112يعاَٞ )

 (7ادتدٍٚ زقِ )

 (7102،7100عدد املدسجات ايسقاب١ٝ يدٜٛإ اااض ١  يخعٛاّ )

 7102 7100 املدسجات ايسقاب١ٝ

 0080 0020 اثضتٝكاحات ٚايهتب ايسقاب١ٝ

 1021 1227 َرنسات املساجع١ ٚيٛا٥ح تدقٝل

 021 210 اضتػازات قا١ْْٝٛ

 782 702 دتإ تدقٝل ٚحتكٝل

 71 72 فسم عٌُ )غسنات(

 

 

%( َوؤ ْطوو ١ ادتٗوود امل وورٍٚ َوؤ ق ووٌ نافوو١       72ٜجحوومم  ووا ضوو ل اضووتحٛاذ ايتوودقٝل ايجحوول عًوو٢ )      

 َوا  املدتًفو١  املػوازن١   ايًجوإ    بًغت ْط ١( حطاب   حني 1721حٝح مت تدقٝل ) ،َٛظفٞ ايدٜٛإ

نُا  ،%(11ايؿسف بٛاقع )َطتٓدات ايتدقٝل املط ل ع٢ً ًٜٝٗا ، أٜكًا %( 81%( ٚاملتابعات )81)ْط ت٘ 

ضٝاضو١ ايتٓطوٝل ٚايتعوإٚ َوع ادتٗوات       اْتٗوا  عدد اثضتٝكاحات ٚايهتب ايسقابٝو١ ْتٝجو١    ث اتيٛحمم 

َٔ ق ٌ ايًجٓو١ املايٝو١     َٚتابع١ تكازٜس ايدٜٛإ َٔ خجٍ ايًجإ املػرتن١ املػه١ً ارتاقع١ يسقابت٘ 

تؿٜٛب املدايفو١ ق وٌ ٚقٛعٗوا ٚشٜواد٠ اعتُواد      ٚايطعٞ إىل ٚز٥اض١ ايٛشزا٤ بٗرا ارتؿٛف زتًظ ايٓٛاب 

ادتٗوووات ارتاقوووع١ يًسقابووو١ عًووو٢ املػوووٛز٠ املايٝووو١ ٚاااضووو ١ٝ ٚايفٓٝووو١ ايوووت ٜكووودَٗا ايووودٜٛإ يًجٗوووات      

 ارتاقع١ يسقابت٘.

 :االىضحاب مً التدقًق الضابق .7

ٚتعدٜجت٘ ٚايت تٓـ عًو٢   1198( يط١ٓ 82( َٔ قإْٛ دٜٛإ اااض ١ زقِ )89إضتٓادًا ححهاّ املاد٠ )

ٜتووٛىل دٜووٛإ اااضوو ١ ايتوودقٝل ايجحوول عًوو٢ ايٓفكووات إث اْوو٘ جيووٛش يووس٥ٝظ دٜووٛإ اااضوو ١   حوواثت   )

ًو٢ قو٤ٛ ذيوو  فكود مت     ٚع( خاؾ١ ٚمبٛافك١ ز٥ٝظ ايٛشزا٤ إٔ ٜكسز ايتدقٝل ع٢ً ايٓفكات  ق ٌ ايؿوسف 

تهًٝف دٜٛإ اااض ١ بايتدقٝل املط ل ع٢ً ايٓفكات يعودد َؤ ايوٛشازات ٚايودٚا٥س ٚاملتضطوات اذتهَٛٝو١       

 ارتاقع١ يسقابت٘.

 ،ٚاْطووجاًَا َووع املعوواٜري ايدٚيٝوو١ ايؿووادز٠ عوؤ َٓظُوو١ اثْتٛضوواٟ ٚبعوود ؾوودٚز ْظوواّ ايسقابوو١ ايداخًٝوو١       

ٜٓطووحب َوؤ عًُٝوو١    إٔايٓصاٖوو١ ٚايػووفاف١ٝ ٚاذتٝادٜوو١ نووإ ث بوود يوودٜٛإ اااضوو ١       َ وواد ٚيتحكٝوول 

ايتدقٝل ايطابل ٚايت تطتًٗو ْطو ١ عايٝو١ َؤ زتُوٛع ضواعات ايعُوٌ املتاحو١ ٚعًو٢ حطواب عًُٝوات           

 .احخس٣ايتدقٝل 
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 يتطووٜٛستٓطووٝل تٛقٝووع َوورنس٠ تفوواِٖ َووا بووني دٜووٛإ اااضوو ١ ٚٚشاز٠ املايٝوو١ يًتعووإٚ ٚاي   فكوود متٚعًٝوو٘ 

ٚتهًٝووف دٜووٛإ   شتتًووف ادتٗووات ارتاقووع١ يًسقابوو١   ٚتوودزٜب ايعوواًَني    ٚحوودات ايسقابوو١ ايداخًٝوو١  

اااض ١ بتكِٝٝ أدا٤ ٖرٙ ايٛحدات حٝح مت ٚقوع َعواٜري يًتكٝوِٝ َٓ جكو١ َؤ ْظواّ ايسقابو١ ايداخًٝو١         

قاب١ ايداخ١ًٝ ع٢ً إٔ توتِ عًُٝو١   ٚتعدٜجت٘ ٚاملعاٜري ايدٚي١ٝ ارتاؾ١ بٛحدات ايس 8111( يط١ٓ 7زقِ )

 .ايتكِٝٝ بػهٌ ْؿف ضٟٓٛ ٚزفع تكسٜس بٓتا٥ج ايتكِٝٝ إىل ٚشٜس املاي١ٝ

يكد قاّ ايدٜٛإ بٛقع خط١ يجْطحاب َٔ ادتٗات ايت ٜتِ تدقٝل ْفكاتٗا َطو كًا بايتعوإٚ َوع ٚشاز٠    

( دا٥س٠ 12)ٚ  8119اّ  اثْطحاب َٔ دا٥ستني خجٍ ع حٝح مت ( 8112-8119املاي١ٝ  خجٍ ايفرت٠ )

ٚبوووريو ٜهوووٕٛ ايووودٜٛإ قووود اْٗووو٢    8112دا٥وووس٠ خوووجٍ عووواّ   (81)اثْطوووحاب َووؤ  ٚ 8112خوووجٍ عووواّ  

 .اثْطحاب َٔ ناف١ ادتٗات ارتاقع١ يسقابت٘ باضتجٓا٤ اي ًدٜات ٚزتايظ ارتدَات املػرتن١

 ْفورت َطاز تدزٜيب تكؤُ زتُٛعو١ َؤ ايو اَج ايتدزٜ ٝو١       ع١ًُٝ اثْطحاب ٚجٛد ضاِٖ   دعِٚقد 

 نفووا٠٤ ايعوواًَني   ٚحوودات ايسقابوو١ ايداخًٝوو١    زفووع  ٖوودفت إىلق ووٌ ٚشاز٠ املايٝوو١ ٚدٜووٛإ اااضوو ١    َوؤ 

يوودٜٛإ َوؤ توودقٝل حطووابات ٚقووُإ قٝوواَِٗ بووادا٤ ٚاج وواتِٗ ايٛظٝفٝوو١ بهفووا٠٤ ٚفاعًٝوو١ ق ووٌ اْطووحاب ا 

 .َتضطاتِٗ

 الىفز واالصرتداد: .1

َٔ خجٍ قٝاَ٘ بايتدقٝل املط ل ع٢ً بعض ايٓفكات ٚاإلٜسادات ٚفسًا َايًٝا حكٝكٝوًا ثجوٌ    ايدٜٛإحكل 

  شٜاد٠ اإلٜساد َؤ خوجٍ حوح ايودٚا٥س عًو٢ تط ٝول ايكوٛاْني ٚاحْظُو١ ٚايتعًُٝوات ايوت حتهوِ عًُٝو١             

ختفوٝض ْفكوات ادتٗواش    أٚ َٔ خوجٍ   ،حتدٜد ٚاضتٝفا٤ ايسضّٛ املطتحك١ ع٢ً بعض املعاَجت ايسمس١ٝ

املتُجوووٌ   حتؿوووٌٝ ادتٗوووات ارتاقوووع١ يسقابووو١ ايووودٜٛإ يًُ ووواي       اثضووورتدادباإلقووواف١ إىل  ،اذتهوووَٛٞ

املطًووٛب حتؿووًٝٗا مبٛجووب اثضتٝكوواحات ٚنتووب ايوودٜٛإ ايسقابٝوو١ حٝووح بًوو  إ ووايٞ ايووٛفس املووايٞ           

 .ًَٕٝٛ دٜٓاز( 91.9) زتُٛعَ٘ا  8112 خجٍ عاّاملتحكل ٚااؿٌ 

ٚ دز اإلغاز٠ إىل إٔ ٖرٙ ايٛفوٛزات ث تػوٌُ ايٛفوٛزات اوري امل اغوس٠ املتُجًو١   ٚقوف ٖودز املواٍ ايعواّ أٚ           

خًووٌ أٚ تعوودٌٜ تػووسٜع أٚ تفعٝووٌ أْظُوو١ ايكوو ط ٚايسقابوو١ ايداخًٝوو١ يوود٣     تؿووٜٛبشٜوواد٠ اإلٜووساد ْتٝجوو١  

 ادتٗات ارتاقع١ يسقاب١ ايدٜٛإ.

 الزقابة اليىعًة الشاملة: .8

                          ؤٜوووووو١ ايوووووودٜٛإ املتُجًوووووو١   ايتُٝووووووص ايسقووووووابٞ املٗوووووو  املطووووووتداّ فكوووووود مت تػووووووهٌٝ ٚبغووووووس  حتكٝوووووول ز

باإلقواف١ إىل إجوسا٤    ،فسٜل عٌُ يدزاضو١ املًفوات ٚاذتطوابات ذات احثوس امل اغوس عًو٢ املايٝو١ ايعاَو١         (82)

َؤ   أٚ أنجوس %( 91دزاضات اخت از١ٜ يكٝٛد ٚحطابات عدد َٔ ايػسنات ايوت تطواِٖ اذتهَٛو١ بٓطو ١ )    

 ؿاد١ٜ.مشًت شتتًف ايكطاعات اثقتزأمساهلا 
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 القضايا واالصتشارات القاىىىًة:   ثاىًًا:

 قضايا االعتداء على املال العاو ودعاوى احلكىمة: .0

٘ َوا   8112خجٍ عواّ  حكوٛم ٚجوصا٤(  ) بً  عودد قكواٜا اثعتودا٤ عًو٢ املواٍ ايعواّ        قكو١ٝ  ( 21 ) زتُٛعو

 .دٜٓازًا (8821171)حٝح بً  إ ايٞ امل اي  املطتحك١ مبٛج ٗا 

 وقد تزكشت أصالًب االعتداء على األمىال العامة مبا يلٌ:

قٝاّ عدد َٔ ادت ا٠ ٚاااض ني ٚأَٓا٤ ايؿٓادٜل َٚعتُدٚ ايؿسف باختجع احَٛاٍ ايعا١َ عٔ  .1

ايطووججت املايٝوو١ ٚاثحتفوواظ بامل وواي  املك ٛقوو١ مبٛج ٗووا   ٚ املك ٛقوواتتسٜوول ايتجعووب   ٚؾووٍٛ  

ارتاؾ١ باملٛظفني ٚؾسف غٝهات بامسوا٤   تٚإقاف١ أمسا٤ ١ُٖٝٚ أٚ اري َطتحك١ ع٢ً ايهػٛفا

 .ٚإزفام َعصشات َصٚز٠ ١ُٖٝٚ

 ،قٝاّ عدد َٔ املهًفني بدفع ايكسا٥ب ٚايسضّٛ املطتحك١ عًِٝٗ َٔ خجٍ تكدِٜ غٝهات َهت ٝو١  .8

أٚ غوووٝهات بوووودٕٚ زؾووووٝد احَوووس ايوووورٟ أد٣ إىل إقاَوووو١ دعووووا٣ٚ جصا٥ٝووو١ عًووووِٝٗ يتحؿووووٌٝ امل وووواي     

 املطتحك١.

إىل  حتكٝوول َؿووات ذاتٝوو١   اختوواذ قووسازات بؿووسف َ وواي  َايٝوو١ دٕٚ إٔ تعووٛد بووايٓفع ايعوواّ ٚإ ووا        .7

 ٚغدؿ١ٝ.

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

 احملاصبة املتنجلة مبا يلٌ:

ٔ  عدّ إحهاّ أْظ١ُ ايك ط ٚايسقاب١ ايداخ١ًٝ ٚعدّ تفعٝوٌ ٚحودات ايسقابو١ ايداخًٝو١        .1  عودد َو

 رتاقع١ يسقاب١ ايدٜٛإ.ادتٗات ا

 نفا١ٜ ايكُاْات املكد١َ َٔ قابكٞ احَٛاٍ ايعا١َ.عدّ  .8

 املطتك١ً.ازات ٚايدٚا٥س ٚاملتضطات ايعا١َ عدّ تفعٌٝ احْظ١ُ ااٛض ١ املطتدد١َ   ايٛش .7

 .إغغاٍ ايٛظا٥ف املاي١ٝ َٔ ق ٌ َٛظفني اري َتًٖني .7

 عدّ َساعا٠ َتطً ات اذتان١ُٝ املتضط١ٝ. .9

 التيفًذية:القضايا  .7

ّ بًوووو  عوووودد ايككوووواٜا ايتٓفٝرٜوووو١ املطسٚحوووو١ يًتٓفٝوووور يوووود٣ دٚا٥ووووس تٓفٝوووور املًُهوووو١                                                 8112 خووووجٍ عووووا

مت دٜٓوازًا    (12282989)ٖورٙ ايككواٜا    مبٛجبقك١ٝ ٚبًغت ق١ُٝ امل اي  املطًٛب حتؿًٝٗا  ( 7712)

 َ ًو  %( َٔ زتُٛع امل اي  املطًٛب حتؿًٝٗا فُٝوا ث ٜوصاٍ   2دٜٓاز ٚبٓط ١ )( 121282)  حتؿٌٝ َ ً 

 .%( َٔ زتُٛع امل اي  املطًٛب حتؿًٝٗا17ٚبٓط ١ )دٕٚ حتؿٌٝ  دٜٓاز ( 19299212)
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 إمجالٌ القضايا:  .1

ٚبًووو  إ وووايٞ امل ووواي  املطوووتحك١    71/18/8112يغاٜووو١ قكووو١ٝ ( 2892) دد ايككووواٜاوعووو إ وووايٞبًووو  

( دٜٓازًا ٚإ ايٞ امل ً  اري 1212291277دٜٓازًا ٚإ ايٞ امل ً  ااؿٌ )( 8977172222مبٛج ٗا )

ٞ   حوني بًو     ،قك١ٝ َٓظٛز٠ أَواّ ايككوا٤    (2121) َٓٗا( دٜٓازًا 179822297ااؿٌ ) عودد   إ واي

ٚنُووا ٖووٛ َوو ني      ( دٜٓووازًا217122719ٚبكُٝوو١ إ ايٝوو١ بًغووت )  ،قكوو١ٝ ( 22)  ايككوواٜا املفؿووٛي١ 

 (.7) ادتدٍٚ زقِ

 (1جدٍٚ زقِ )

 *  7102عاّ املٓظٛز٠ أَاّ ايككا٤ ٚاملفؿٛي١ يغا١ٜإ ايٞ ايككاٜا 

 )امل اي  بايدٜٓاز(  

 امل ً  املت كٞ امل ً  ااؿٌ ق١ُٝ ايدعا٣ٚ عدد ايككاٜا ايٓٛع

 812722121 111181278 0218020117 1021 ايككاٜا املٓظٛز٠ أَاّ ايككا٤

 - 118800112 118800112 12 ايككاٜا املفؿٛي١

 812722121 0011128118 7288012012 1722 اجملُٛع

 (0827ٍذه املبالغ تعىد إىل عاو  ضاملضدر: )وسارة املالًة / مديزية األمىال العامة( علنًا بأٌ بع

 

 تينًة املىارد البشزية: :ثالجًا

 التدريب: .0

ستاٚزٖا ع٢ً بٓا٤ ايكدزات املتضط١ٝ ٚتطٜٛس املٛازد   أحد   ايتصاًَا بارتط١ اإلضرتاتٝج١ٝ ايت تسنص

ٚايتاٖٝووٌ املٗوو  َوؤ    ،اذتدٜجوو١ اي ػووس١ٜ َوؤ خووجٍ ايتوودزٜب املطووتُس عًوو٢ اضووتدداّ ايتكٓٝووات ايفٓٝوو١       

ٞ      تػجٝع املٛظفني يًحؿٍٛ ع٢ً غٗادات  خجٍ فكود مت إعوداد    ،ع١ًُٝ َٚٗٓٝو١ ختودّ ايعُوٌ ايسقواب

ٜ ١ٝ   شتتًف اجملاثت ايسقاب١ٝ، ٚقود بًو  عودد ايودٚزات     َج تدزارتطط ايتدزٜ ١ٝ ٚتؿُِٝ ٚتٓفٝر بسا

( َودقل َٚدقكو٘ ،   987( دٚز٠ غوازى بٗوا وودٚد )   29َوا زتُٛعو٘ )   8112ايتدزٜ ١ٝ املٓعكد٠ خجٍ عاّ 

( دٚزات تدزٜ ٝوو١ ملتوودزبني َوؤ شتتًووف أجٗووص٠ ايسقابوو١ ايعًٝووا ايعسبٝوو١ غووازى بٗووا      2باإلقوواف١ إىل عكوود ) 

 َتدزبًا.( 72)

 العنل:ورش  .7

مل وودأ ايتعووإٚ َووع ادتٗووات ارتاقووع١ يًسقابوو١ ٚتكوودِٜ املػووٛز٠ املايٝوو١ ٚاإلدازٜوو١ هلووا ٚت ووادٍ ْٚكووٌ        تعصٜووصًا

فكد عكد ايودٜٛإ عوددًا َؤ ٚزؽ ايعُوٌ يًعواًَني   ايوٛشازات ٚايودٚا٥س ٚاملتضطوات اذتهَٛٝو١           ،ارت ات

 حهَٛٝوو١ خاقووع١ يسقابوو١ ايوودٜٛإجٗوو١ ( 118َوؤ )َٛظفووًا ( 1781( ٚزغوو١ غووازى بٗووا )17بًوو  عووددٖا )

ِ  َوؤ املٛقوٛعات اهلاَو١ َجووٌ )   زنوصت عًو٢ عودد     ،أدا٤ ٚحودات ايسقابو١ ايداخًٝوو١    أضوظ َٚعواٜري تكٝووٝ

تط ٝول َعواٜري اااضو ١ ايدٚيٝو١   ايكطواع ايعواّ ٚأثسٖوا   إختواذ          ،ايتحكٝل ادتٓوا٥ٞ ٚاإلدازٟ ٚاملوايٞ   

َد١ْٚ قٛاعد ايطًٛى ايٛظٝفٞ ٚأخجقٝات ايٛظٝف١  ،اشّٚايسقاب١ ع٢ً ايعطا٤ات اذته١َٝٛ ٚايًٛ ،ايكساز 
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ٚاملٛاشْووات ايتكدٜسٜوو١ َوؤ حٝووح إعوودادٖا ٚنٝفٝوو١ اضووتدداَٗا نووادا٠ ختطووٝط ٚزقابوو١ عًوو٢         ،ايعاَوو١

 .(غؼ ٚايتصٜٚس   ايٛثا٥ل اذته١ََٝٛٗازات انتػاف اي ،اإلْفام ايعاّ

 الدراصات واألحباث والرتمجة: .1

عُوٌ مت تكوداٗا إىل عودد َؤ املوتثسات ٚايًكوا٤ات ايعًُٝو١         ٚٚزقو١ ( وجًا ٚدزاضو١ عًُٝو١   72مت إؾداز )

ٚ   ٚديوٝج  ( َكاًث12ٚايدٚي١ٝ نُا مت تس ١ ) ٚاإلق١ًُٝٝاا١ًٝ  عجقو١ بعُوٌ ايودٜٛإ     ٚوجوًا عًُٝوًا ذ

 زت١ً اثْتٛضاٟ ايدٚز١ٜ.أعداد َٔ باإلقاف١ إىل تس ١ 

 األىشطة اخلارجًة: .8

ٜ  .أ    ايًجووإ ايتايٝوو١ َوؤ خووجٍ عكووٜٛت٘   نووٌ َوؤ املٓظُوو١      8112ٛإ خووجٍ عوواّ  غووازى ايوود

 ايدٚي١ٝ ٚادض١ٜٛٝ ٚايعسب١ٝ يخجٗص٠ ايعًٝا يًسقاب١ املاي١ٝ ٚاااض ١ ٚنُا ًٜٞ:

 عكٛ   دت١ٓ املعاٜري امل١ٝٓٗ ٚايسقاب١ٝ يًُٓظ١ُ ايعسب١ٝ. -
 عكٛ   دت١ٓ ت١ُٝٓ ايكدزات املتضط١ٝ يًُٓظ١ُ ايعسب١ٝ. -

 عكٛ   دت١ٓ غتٕٚ زت١ً ايسقاب١ املاي١ٝ يًُٓظ١ُ ايعسب١ٝ. -

 اي ١٦ٝ يًُٓظ١ُ ايعسب١ٝ.  عكٛ   دت١ٓ -

 .عكٛ   زتُٛع١ عٌُ ايسقاب١ اي ١ٝ٦ٝ املٓ جك١ عٔ َٓظ١ُ اثْتٛضاٟ -

 ( ملٓظ١ُ احضٛضاٟ.Audit Committeeعكٛ   دت١ٓ ايتدقٝل ٚايسقاب١ ) -

 .َدقكًا( 22) َٔ خجٍ َػازن١املػازنات ارتازج١ٝ ثت  .ب 

املػوووازن١   اثجتُاعوووات ٚايًكوووا٤ات ايعًُٝووو١ ٚايووودٚزات ايتدزٜ ٝووو١ ٚٚزؽ عُوووٌ خازجٝووو١ َوووع        .  

 ٚنُا ًٜٞ:( َدقكًا 22يوو )١ املٓظُات اإلق١ًُٝٝ ٚايدٚيٝ

 .( َدقل79) غازى بٗا( َػازن١ خازج١ٝ 81) -

 َدقل   َتثسات خازج١ٝ ٚدتإ عٌُ. (91)ػازن١ َ -

( بايتعوإٚ َوع املٓظُوات    11)تدزٜ ١ٝ ٚٚفٛد زمسٝو١ عودد     ٚيكا٤ات اجتُاعاتاضتكاف١  -

 .ايسقاب١ٝ اإلق١ًُٝٝ ٚايدٚي١ٝ

 احلنالت التفتًشًة على الضًارات احلكىمًة: :ابعًار

( محًوو١ تفتٝػوو١ٝ عًوو٢ ايطووٝازات   87بايتعووإٚ ٚايتٓطووٝل َووع َدٜسٜوو١ احَوؤ ايعوواّ بتٓفٝوور )    ايوودٜٛإقوواّ 

ْظواّ تٓظوِٝ اضوتدداّ     يًتحكل َٔ َد٣ ايتصاّ َطتددَٞ تًو ايطوٝازات باحهواّ    8112اذته١َٝٛ خجٍ عاّ 

ٚ  8111( يطو١ٓ  81املسن وات اذتهَٛٝو١ زقوِ )    ْظواّ اثْتكواٍ ٚايطوفس ٚبجاوات ز٥اضو١ ايوٛشزا٤ املتعًكوو١       ٚتعًُٝاتو٘ 

 َا ًٜٞ:ايسمس١ٝ فكط ٚقد ت ني  يخاسا بتٓظِٝ اضتدداّ ايطٝازات اذته١َٝٛ ٚق ط ْفكاتٗا ٚاضتدداَٗا 
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                          بًوووو  عوووودد ايطووووٝازات اذتهَٛٝوووو١ ايعاًَوووو١ ) يٛحوووو١ محووووسا٤( مبٛجووووب ضووووججت دا٥ووووس٠ ايرتخووووٝـ             .1

 ضٝاز٠ ٚآي١ٝ.( 12772)

( 18181) ٘ضوٓٛات َوا زتُٛعو   ( 9ؾوٓعٗا عًو٢ )   توازٜذ بً  عدد املسن وات اذتهَٛٝو١ ايوت ٜصٜود      .8

 عدد ايطٝازات.%( َٔ إ ايٞ 21)ضٝاز٠ ٚآي١ٝ بٓط ١ 

%( َوؤ 81( َسن وو١ َػووه١ً َووا ْطوو ت٘ )  7878بًوو  إ ووايٞ عوودد َسن ووات ايسنووٛب ايؿووغري٠ )    .7

 إ ايٞ عدد املسن ات.

%( َوؤ 81( َسن وو١ َػووه١ً َووا ْطوو ت٘ ) 7219بًوو  إ ووايٞ عوودد املسن ووات ذات ايٓكووٌ املػوورتى )  .7

 إ ايٞ عدد املسن ات.

تًو املدايفات ت ني باْٗا تسنوصت  ( شتايف١ ٚبتحًٌٝ 1198) ( ق ط تكُٓت271مت تٓظِٝ ) .9

 (.7نُا ٖٞ َ ١ٓٝ   ادتدٍٚ زقِ )

 (8جدٍٚ زقِ )

 7102يعاّ املتهسز٠  شتايفات ايطٝازات

 ايٓط ١ % عدد املدايفات اضِ املدايف١

 %0108 126 غدؿ١ٝ خاز  أٚقات ايدٚاّ  ايسمسٞ  حاسااضتدداّ املسن ١ 

 %0108 125 ايٛقٛف أَاّ ااجت ايتجاز١ٜ

 %9.03 104 ايٛقٛف   َٓطك١ ضه١ٝٓ يفرتات ت١ًٜٛ

 %7011 24 أَس حسن١ َفتٛح )اري ستدد(

 %1082 40 أغداف اري َٛظفني حتٌُٝ

 %8088 57 زخؿ١ اقتٓا٤ املسن ١ أٚ ايطا٥ل َٓت١ٝٗ

 %0007 13 عدّ اثَتجاٍ إلغاز٠ غستٞ املسٚز

 %70001 244 عدّ ٚضِ املسن ١ باضِ ايدا٥س٠

 %08001 221 املسن ١   َٓطك١ ضه١َٝٓ ٝت 

 %0011 02 قٝاد٠ املسن ١ َٔ غدـ اري شتٍٛ

 %0208 011 أخس٣

 %011 0027 اجملُٛع
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ٚقوود تسنووصت املدايفووات   ايووٛشازات ٚايوودٚا٥س اذتهَٛٝوو١ ٚاملتضطووات ايعاَوو١ املطووتك١ً نُووا ٖووٛ َوو ني      

 (.9ادتدٍٚ  زقِ )

 (2جدٍٚ زقِ )

 ٚايدٚا٥س اذته١َٝٛ احنجس شتايف١ايٛشازات 

 7102 7100 7102 اضِ ايٛشاز٠/ ايدا٥س٠ / املتضط١

 007 078 078 ٚشاز٠ ايػتٕٚ اي ًد١ٜ ٚاي ًدٜات

 21 70 08 ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

 208 98 130 أَا١ْ عُإ ايه ٣

 71 11 14 دا٥س٠ ادتُازى احزد١ْٝ

 001 01 22 ضًط١ املٝاٙ

 157 - - اثقتؿاد١ٜ ارتاؾ١ضًط١ َٓطك١ ايعك ١ 

 12 6 23 ضًط١ ٚادٟ احزدٕ

 39 15 46 ٚشاز٠ احغغاٍ ايعا١َ ٚاإلضهإ

 29 18 01 ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ

 9 7 29 ٚشاز٠ ايت١ُٝٓ اثجتُاع١ٝ

 29 16 33 ٚشاز٠ ايصزاع١

 34 22 13 ٚشاز٠ ايؿح١

 231 136 222 أخس٣

 1152 539 778 اجملُٛع

  
 

عوودد اذتُووجت ايتفتٝػوو١ٝ عًوو٢ ايطووٝازات املدايفوو١ ايووت قوواّ ايوودٜٛإ   تصاٜوودجٙ وادتوودٍٚ أعوو َوؤ ٜجحوومم

 ّ ٍ  بتٓظُٝٗا بايتٓطٝل ٚايتعإٚ َع َدٜس١ٜ احَٔ ايعوا حٝوح  محًو١   (87بًغوت )  حٝوح  8112اّ وعو  خوج

( شتايفوو١ بٗوودف قووُإ اضووتدداّ ايطووٝازات اذتهَٛٝوو١ يخاووسا  ايسمسٝوو١ فكووط،        1198مت تٓظووِٝ )

ٔ    بووايساِ  اضووتدداّ املسن ووات   ١عًُٝوو تكوو طايكووسازات ايتٓظُٝٝوو١ ايووت    َوؤ اختوواذ اذتهَٛوو١ عووددًا َوو

َٚ اغوووس٠ عووودد َووؤ ايووودٚا٥س     8111يطووو١ٓ ( 81اذتهَٛٝووو١ ٚتط ٝووول ْظووواّ املسن وووات اذتهَٛٝووو١ زقوووِ )    

َٚتابع١ شتسجات ٖرا ايٓظاّ َٔ خجٍ ٚشاز٠ ايٓكوٌ   اإليهرتْٚٞٚاملتضطات ايعا١َ بتط ٝل ْظاّ ايتت ع 

 ٚدٜٛإ اااض ١.

 



الف�صل الثاين
حتليل احل�صابات اخلتامية للدولة
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 حتمًن وتدقًق احلطاب اخلتاوٌ لقاٌىُ

 7102املىاشٌُ العاوُ لعاً  

 

ٙتِاالٗيذٓااجلزذززباال١ذذبوٚااىذٗساااتٚاذزسبماالللوذزشبتلًٚااٞذهواا٘حلزوزوذٗزهاااٗز٢يفذزسبلً٘ٚااٞذزهاا٘زو ٝذ ذتاالُْ٘ذذذذذذذ

ذٚاايذٙمتااسذزسبماااليذزشبتاالًٛذس زٝذهذٚاالاذسِ ٚااجلذزمل٘زحلُااٞذزهملًااٞذًٗااايف ٝذذذذذذذذذ7102زمل٘زحلُااٞذزهملًااٞذهومااِٞذزمللهٚااٞذذذذذ

ٛذذذهومِٞذزمللهٚاٞذذزمل٘زحلُٞذزهملًٞذٓٛذزشبطٞذزمللهٚٞذذسْلذٗمبذ,مٚلسٞذزمللهٚٞزه ذعاّذًالذذُٗسماسذذذهتِ ٚاجلذزهسُالًخذزسبلاً٘

ستذَ٘ذزسبلً٘ٞذلإظبلحلٖذًّذليفزًخذًٗشيفٗعلوذ ذسبٚىذذبذٚاذسٓازفٔلذضٌّذإطالوذزهٓاازوذٗزهاسزًخذزهيف٢ٚماٞذذذذذ

هملًاٞذًاّذطبااالوذًلهٚاٞذملالذست٘تاقذإُ لتإذ ذسوامذذذذذذذذذهواٗهٞذٗذهامذ ذذااٗ ذًالذٙاتٍذإتايفزوٖذ ذتالُْ٘ذزمل٘زحلُاٞذزذذذذذذذ

ٞذذذذذذذذ ذ,زهسزًخذٗزملشيفٗعلوذًٗلذٙت٘تقذذباٚوٕذًّذإٙيفز زوذًاّذطبتوامذًاال وذزاٙايفز زوذناسيذُ اةذزه انٝذزهلًِٚا

ٞذذذهتِ ٚاجلذذٞموٚاذزه ذلثاىذزهبٚلُالوذذميزسبماليذزشبتالًٛذذذفإْذ ُٙماسذعاّذًاا٠ذذذذزهتذيفٙايفذذذفاإْذٓاجلزذذذعوٚإذذٗذذ,زمل٘زحلُاٞذزهملًا

ً٘ٞذمبلذزعتٌاسٕذزهموطٞذزهتشيفٙمٚٞذ ذتلُْ٘ذزمل٘زحلُٞذزهملًٞذًّذطبااالوذٗٙلشامذعاّذزملسذعالوذذذذذزهتلزَذزسبل

زهاااذزعنزٓاالذسِ ٚااجلذزمل٘زحلُااٞذزهملًااٞذهٚماات ل ذًِٔاالذ ذذبماااذرباااٚفذزملاا٘زو ذزمللهٚااٞذٗرب ااٚ ذز عبيفزفاالوذ ذذذ

ذإعاز ذزمل٘زحلُٞذهألع٘زَذزهذل ًٞ.ذ

   ُاألخريَ لمطٍىات اخلىظخالصُ املىاشٌُ العاو: 

(ذُٗماابٞذزهٌِاا٘ذفٚٔاالذٗذهاامذذ7102-7102هو اانٝذ ذٞموٚاا(ذزهِ ذاالوذزهملًااٞذزه 6ٙعٔاايفذززباااٗيذوتااٍذ 

ذ:عوٟذزهِر٘ذزهتلهٛ

ذ(6جاٗيذوتٍذ 

ذ(ذُٗمبٞذمن٘ٓل7102-7102هو نٝذ زه موٚٞذذزهِ ذلوذزهملًٞ

  زملبلهؼذللملوْٚ٘ذ ِٙلو(

ذزهمحلذ تبىذزهتٌ٘ٙى(ذصبٌ٘عذزاٙيفز زو صبٌ٘عذزهِ ذلوذ

 ُمبٞذزهٌِ٘ذ% تٌٚٞ ُمبٞذزهٌِ٘ذذ% تٌٚٞ ُمبٞذزهٌِ٘ذ% تٌٚٞ زهمِٞ

2013 2122 - 7279 - 0201 - 

 (77  712ذ76 2761 00 2170 2014

2015 7723  7) 6296  6) 972 79 

7106 2991 2 2121 9 129  7) 

7102 1022 2 2977 7 291  07) 

 :وَ اجلدوه أعاله يتبني وا يمٌ

ٕذعٌلذكلُاتذذذ7102%(ذ ذعلَذ00٘ذذ ذصبٌ٘عذزهِ ذلوذ لوػتذسعوٟذُمبٞذمن .0 ذ,7102 ذعالَذذذعوٚا

ذ7102 ذعاالَذذعوٚاإٌاالذكلُااتذعذ7102%(ذ ذعاالَذ7 ذاالوذلِماابٞذذ  ذذاااذزغب اا ذصبٌاا٘عذزهِ

 (.7102ذ,7106%(ذ ذزهمِ٘زوذ 2وٟذ فٌٚلذزستذيفوذُمبٞذزهٌِ٘ذ ذصبٌ٘عذذزهِ ذلوذع
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ٕذعٌاالذكلُااتذذذذذ7102%(ذ ذذعاالَذذذ76لوػااتذسعوااٟذُماابٞذمناا٘ذ ذصبٌاا٘عذزاٙاايفز زوذ ذذذذذذ .7  ذعاالَذذذعوٚاا

فٌٚاالذلوػااتذذ7102عاالَذذعوٚاإٌاالذكلُااتذعذ7102%(ذ ذعاالَذ6 طااتذذلِماابٞذ  ذذاااذزغبذ,7102

ذ.عوٟذزهت٘زهٛذ(7102,ذ7106 ذهومِ٘زو%(ذ2%(ذٗ 2ُمبٞذزهٌِ٘ذ ذصبٌ٘عذزاٙيفز زوذ 

 ذذااذزغب ا ذذذذ,7102(ذًوٚاْ٘ذذ ِٙالوذ ذعالَذذذذ0201ٙسذغذسْذسعوٟذعحالذتباىذزهتٌ٘ٙاىذلواؼذ ذذذذ .2

 .7102 ذعلَذذعوٕٚعٌلذكلْذذ7102%(ذ ذعلَذ22لِمبٞذ 

 7102عاوُ لمدولُ لمطٍُ املالًُ احلطاب اخلتاوٌ لمىىاشٌُ ال: 

ذ:ٗكٌلذٙوٛ,ذذ7102(ذزسبمليذزشبتلًٛذهوٌ٘زحلُٞذزهملًٞذهومِٞذزمللهٚٞذ2ٙعٔيفذززباٗيذوتٍذ 

ذ(2ززباٗيذوتٍذ 

ذ زمل٘زحلُٞذززبلوٙٞذٗزهيفسمسلهٚٞ(ذ7102ِٞذزمللهٚٞذزسبمليذزشبتلًٛذهوٌ٘زحلُٞذزهملًٞذهوم

ذ زملبلهؼذللهاِٙلو(
 زه موٛ زملذاو زهِ ذلوذذزهملًٞ زه موٛ زملذاو زاٙيفز زوذزهملًٞ

ذ7113039854 7595675000 زهِ ذلوذززبلوٙٞ 6717390464 7342000000 زاٙيفز زوذذزحملوٚٞ

 1060201879 1216860000 مسلهٚٞزهِ ذلوذزهيفس 707880309 777000000 زملِحذزشبلوجٚٞ

 8173241733 8812535000 صبٌ٘عذزهِ ذلوذذزهملًٞ 7425270773ذ8119000000 صبٌ٘عذزاٙيفز زوذذزهملًٞ

 8173241733 8812535000 صبٌ٘عذزمل٘زحلُٞ 747970960 693535000 عحلذزمل٘زحلُٞذتبىذزهتٌ٘ٙى

 - -ذ- 8173241733 8812535000ذصبٌ٘عذزمل٘زحلُٞ

 (7102واحلطاب اخلتاوٌ لمطٍُ املالًُ   ،7102)قاٌىُ املىاشٌُ العاوُ لمطٍُ املالًُ  :املصدز

 

 :تبني وا يمٌ ،7102ولدى  قًاوٍا بدزاضُ وحتمًن احلطاب اخلتاوٌ لقاٌىُ املىاشٌُ العاوُ لعاً 

 :عجص املىاشٌُ  :أواًل

 ذذاااذلوااؼذزهمحاالذذذ,7102لَذ(ذًوٚااْ٘ذ ِٙاالوذ ذً٘زحلُااٞذعااذ692لوااؼذزهمحاالذزملذاااوذتبااىذزهتٌ٘ٙااىذذاا٘زهٛذ ذذ

 :ٗذهمذكِتٚحٞذو٢ٚمٞذإىلذًلذٙوٛذذ%(1(ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذٗلِمبٞذ 22(ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذٗللٙل ٝذلوػتذ 221زه موٛذ 

(ذ2272 ذذاذلوػتذفموًٚلذ ذ7102(ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذهملَذ1009اذ اازملبلهػٞذ ذسذاٙيفذزاٙيفز زوذذٚيذتاووذل .0

ذذ.%(9(ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذذٗلِمبٞذ 692 ًذازوٖذغب لضذسٜذللذ7102ًوْٚ٘ذ ِٙلوذ ذُٔلٙٞذعلَذ

 ذذاااذلوػااتذفموٚااًلذذذذ7102(ذًوٚااْ٘ذ ِٙاالوذهماالَذذذ222تاااووذ ذزهلٙاال ٝذذ ذسذاااٙيفذزملااِحذزشبلوجٚااٞذذٚااتذذذذذ .7

 ذ.%(9(ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذٗلِمبٞذ 69(ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذسٜذللغب لضذلوؼذ 211 

ذٚاايذلاالوتذذذ,7102ًوٚااْ٘ذ ِٙاالوذهماالَذذ(1102لوااؼذإلاالهٛذزهِ ذاالوذزملذاااوٝذهوٌ٘زحلُااٞذزهملًااٞذهواٗهااٞذ ذ .2

%(ذًِٔاالذ02 ذذاااذلاالوتذزهِ ذاالوذزهيفسمسلهٚااٞذًاالذُماابتٕذ ذذذذذ,%(ذًِٔاال16زهِ ذاالوذززبلوٙااٞذًاالذُماابتٕذ ذذ

(ذًوٚاْ٘ذذ621(ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذٗٓٛذستىذًّذزملذااوذمببواؼذ ذذ1022 ذموٚٞفٌٚلذلوؼذإللهٛذزهِ ذلوذزه ذ,فذط

(ذ022كلُاتذستاىذًاّذزملذااوٝذمببواؼذ ذذذذذذموٚٞزهيفسمسلهٚٞذزه  ِٙلوذٗٙم٘ ذذهمذلشلىذو٢ٚةذإىلذسْذزهِ ذلوذ

 .(ذًوْٚ٘ذ ِٙلو212ًوْٚ٘ذ ِٙلوذٗكجلهمذذكلُتذزهِ ذلوذززبلوٙٞذستىذًّذزملذاوٝذمببوؼذ 
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 :الٍفقات العاوُ  :ثاًًٌا

ٝذعاّذذذموٚٞزغب  ذإللهٛذزهِ ذلوذزهملًٞذزه  %(ذهمالَذذ2ِٙالوذٗمبالذُمابتٕذ ذذذ(ذًوٚاْ٘ذ ذ621مببواؼذ ذذزملذااو

ذهلجلٖذزهِ ذلو.ٌٚلذٙوٛذس اًٚسذٗفذ7102

 :الٍفقات اجلازيُ .0

 :2017الٍفقات اجلازيُ لمجهاش املدٌٌ لعاً  .أ 

%(ذ62(ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذذٚيذللوتذًلذُمبتٕذ 2211هوحٔلحلذزملاُٛذ ذموٚٞلوػتذزهِ ذلوذززبلوٙٞذزه 

اٗيذ(ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذٗززب2002ٗزهبلهػٞذ ذ2017هملَذذموًّٚٞذإللهٛذزهِ ذلوذززبلوٙٞذزهملًٞذزه 

ذ:ذٚيذٙتباذًلذٙو٢ٛٚمٞذزمللُ٘ٞذهِ ذلوذٓجلزذززبٔلحلذ(ذٙباذزهبِ٘ ذزهيف1وتٍذ 

لواؼذإلاالهٛذزهلٙاال ٝذ ذزهتبااٚفذلماااذإجاايفز١ذزملِاالتسوذزمللهٚاٞذهوِ ذاالوذززبلوٙااٞذهوحٔاالحلذذذذ -

%(ذًاّذاال ذزملبااالوذزملايفنفذذذذذ970ٗلِمابٞذ ذذ7102(ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذهمالَذذ22672زملاُٛذ 

ذ.لٔل

(ذًوٚاااْ٘ذ ِٙااالوذٗلِمااابٞذ770ُ ذااالوذسنااايف٠ذجلوٙاااٞذ ذ:تبااااٚفذهبِااا٘ لوػاااتذزهلٙااال ٝذ ذزه -

(ذًوٚااْ٘ذ ِٙاالوذذ96ٗزه ٘ز٢اااذزهازنوٚااٞذ ذذ,%(ذًااّذإلاالهٛذًبوااؼذزهلٙاال ٝذ ذزهتباااٚفذذذ26 

ٗزهيفٗزسا ذٗزهجا٘وذذذذ,%(07(ذًوٚاْ٘ذ ِٙالوذٗلِمابٞذ ذذذ21ٗإعلُالوذ عاٍذزهماوقذ ذذذذ,%(71ٗلِمبٞذ 

لوػتذزهلٙل ٝذ ذزهتباٚفذهبِاذزه ٘ز٢اذفٌٚلذذ,%(6(ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذٗلِمبٞذ 72ٗزهمسٗزوذ 

ٗزساتبازَذزهماوقذٗزشبااًلوذًالذذذذذذذ,%(2(ذًوٚاْ٘ذ ِٙالوذٗلِمابٞذ ذذذ02زشبلوجٚٞذًلذصبٌ٘عإذ ذ

ذذذ.7102%(ذهملَذ2(ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذٗلِمبٞذ 72صبٌ٘عٕذ 

ٞذذ,ٗزهتذلعااااذٗزهتم٘ٙطااالوذ,زهيفٗزسااا ذٗزهجااا٘وذٗزهماااسٗزوذذ:لااالوتذلِااا٘  - ذذ,ٗزه ٘ز٢ااااذزهازنوٚااا

(ذًوٚااْ٘ذ ِٙاالوذهماالَذذذ2216ٗزشباااًلوذٗزه ٘ز٢اااذزشبلوجٚااٞذًاالذتٌٚتاإذ ذذذذذٗزسااتبازَذزهمااوقذ

(ذ2211هوحٔااالحلذزملااااُٛذٗزهبلهػاااٞذ ذذموٚاااٞ%(ذًاااّذإلااالهٛذزهِ ذااالوذزه ذ29ٗلِمااابٞذ ذ7102

 .ًوْٚ٘ذ ِٙلو

ذذ,سطااٌِتذزهِ ذاالوذززبلوٙااٞذعوااٟذلِاا٘ ذذزوذطااللقذوسمساالهٛذًلثااىذزهجٔاالٝذٗز  وذٗزملمااازوذذذذ -

ٔذذ لذضاٌّذلِا٘ ذزهِ ذالوذزهيفسمسلهٚاٞذإ ذإذزذكلُاتذُ ذالوذذذذذذذزهًيفذزهجلٜذٙتطو ذإعال ٝذسااِٚ 

 سشػٚوٚٞذحبتٞذمملذٙتطو ذإعل ٝذسمٌٚتٔلذهتتس١َذًٗمٌٚلوذزهِ ذلوذززبلوٙٞ.

(ذًوٚاْ٘ذ ِٙالوذذذ721ملذٙباذزسبمليذزشبتلًٛذس لاٚىذزهِ ذلوذزهنيف٠ذززبلوٙٞذٗزهبلهػٞذ  -

(ذًوٚااْ٘ذ22ٞذ ٗكااجلهمذزهًاايفذللهِماابٞذهوٌباااالوذزهناايف٠ذٗزهبلهػااذذذ7102نااسيذعاالَذ

  ِٙلوذنسيذُ ةذزهملَ.

ذ

 

ذ



 

 7102التقرير السنوي السادس والستون لعام 

 
 

 

(07) 

 

ذ

ذ(1ززباٗيذوتٍذ 

ذ2017زهِ ذلوذززبلوٙٞذهوحٔلحلذزملاُٛذهمِٞذ

ذ زملبلهؼذللهاِٙلو(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذزملذاوذ  زسٍذزهبِا

 زمل٘زحلُٞ

ُمبٞذ زملِلتسو

زملِلتسوذإىلذ

 زملذاو%

ال ذزملباالوذ

 زمليفنفذلٔل

ذزهِ ذلو

 زه موٚٞ

زهلٙل ٝذ ذ

 اٚفزهتب

ُمبٞذزهلٙل ٝذ ذ

زهتباٚفذإىلذ

ال ذزملباالوذ

 %ذزمليفنفذلٔل

زهٌٓٚٞذزهِمبٚٞذ

ذٞموهوِ ذلوذزه 

% 

زهيفٗزس ذٗزهج٘وذ

 ٗزهمسٗزو

0799299111  772127)  1019) 0799706977 0727691721 76701977 7 72 

ًملٌٓلوذ

زهطٌلْذ

 ز جتٌلعٛ

 7 0 616622 007291227 002292917 0ذ212917 007601111

زستبازَذزهموقذ

 ٗزشباًلو

226997211 72961691 2 919912291 229629297 79262609 6 1 

 6 7 09060716 761121296 712111111 07070 21111111 797111111 زه ٘ز٢اذزشبلوجٚٞ

 07 09 96262171 712277097 612691111 (1  (76201111  291111111 زه ٘ز٢اذزهازنوٚٞ

إعلُلوذملؤسملوذ

 هٚٞذعلًٞغريذًل

020709111  71111)  1012) 020969111 021707919 972106 0 9 

إعلُلوذملشيفٗعلوذ

 غريذًلهٚٞذنلاٞ

7711111 - - 7711111 0109902 611712 72 1019 

 7 22 71210166 009091929 022711111 (0  (7711111  011111111 إعلُلوذ عٍذزهموق

زهاعٍذه٘ذازوذ

 ذلً٘ٚٞذعلًٞ

009912111 21111 1012 071102111 019962072 01199192 1 7 

زهتذلعاذ

 ٗزهتم٘ٙطلو

0791111111 - - 0791111111 0722079971 07121170 0 72 

ًملعازوذ

 زجتٌلعٚٞ

707261111  2711)  10117) 707269711 712000019 9672206 7 9 

ُ ذلوذسنيف٠ذ

 جلوٙٞ

912917211  07272671)  7069) 920771611 799902900 770207721 92 7 

سجٔلٝذٗ  وذ

 ًٗمازو

0720111  201111)  76) 902111 277179 061929 01 1017 

زملباالوذ

 زهنيف٠

29797111  7911)  1010) 29797011 29797220 96269 100 0 

 011 900 926991091 9212929177 7769211111 (100  (6012111  7721727111 زجملٌ٘عذزاللهٛ

 (2017ب اخلتاوٌ لمطٍُ املالًُ )احلطا :املصدز    
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 :7102الٍفقات اجلازيُ لمجهاش العطكسٍ لعاً  .ب 

(ذًوٚااْ٘ذ ِٙاالوذذٚايذلاالوتذًاالذُماابتٕذذ7272هوحٔالحلذزهممااليفٜذ ذذموٚااٞلوػاتذزهِ ذاالوذززبلوٙااٞذزه ذ

ذذ,7102(ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذهملَذذ2002ٗزهبلهػٞذ ذموٚٞذ%(ذًّذإللهٛذزهِ ذلوذززبلوٙٞذزهملًٞذزه 33 

 (ذٙباذزهبِ٘ ذزهيف٢ٚمٞذزمللُ٘ٞذهِ ذلوذٓجلزذززبٔلحل.9وتٍذ ٗززباٗيذ

ذ(9جاٗيذوتٍذ 

ذ7102زهِ ذلوذززبلوٙٞذهوحٔلحلذزهممليفٜذهملَذ

  زملبلهؼذللهاِٙلو(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذزملذاوذ  زسٍذزهبِا

 زمل٘زحلُٞذ

ُمبٞذ زملِلتسو

زملِلتسوذإىلذ

زملذاوذ ذ

 زمل٘زحلُٞ

ال ذزملباالوذ

 زمليفنفذلٔل

ذزهِ ذلوذ

 زه موٚٞ

زهلٙل ٝذ ذ

 زهتباٚف

ُمبٞذزهلٙل ٝذ ذ

ذزهتباٚفذإىل

ذال ذزملباالوذذ

 زمليفنفذلٔل

زهٌٓٚٞذزهِمبٚٞذ

ذزه موٚٞهوِ ذلوذ

% 

 91 - - 0007111111 0007111111 - - 0007111111 زهذ٘زوذزملمورٞ

زشباًلوذزهطبٚٞذ

 زملولٚٞ

021111111 - - 021111111 021111111 - - 1 

 71 - - 696711111 696711111 - - 696711111 زهًّذزهملَ

 1 - - 012111111 012111111 - - 012111111 زهافلعذزملاُٛ

 9 - - 091611111 091611111 - - 091611111 ت٘زوذزهاون

 011 - - 7277011111 7277011111 -  7277011111 زجملٌ٘ع

 (2017)احلطاب اخلتاوٌ لمطٍُ املالًُ  :املصدز   

 :وَ اجلدوه أعاله يتبني وا يمٌ

ٞذ (ذًوٚاْ٘ذ ِٙالوذسًالذلِااذزهًاّذزهمالَذفشالىذًالذتٌٚتإذذذذذذذذذذ0002ًالذتٌٚتإذ ذذذللىذلِاذزهذ٘زوذزملماور

ززبلوٙاااٞذذزهِ ذااالوإلااالهٛذ%(ذعواااٟذزهتااا٘زهٛذًاااّذ71%(ذٗ 21(ذًوٚاااْ٘ذ ِٙااالوذٗمبااالذُمااابتٕذ ذ622 

 ذذاااذس٘حلعااتذزهِماابٞذزملتبذٚااٞذعوااٟذذذذ,(ذًوٚااْ٘ذ ِٙاالو7272هوحٔاالحلذزهممااليفٜذزهبلهػااٞذ ذموٚااٞزه 

ذ.%(1ٗزهافلعذزملاُٛ ذ,%(9زهاونذ ٗت٘زوذذذ,%(1زشباًلوذزهطبٚٞذزملولٚٞذ ذكىذًّذلِ٘ 

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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(09) 

 

 :الٍفقات السأمسالًُ .7

 :الٍفقات السأمسالًُ املىىلُ وَ اخلصيٍُ .أ 

ذٚايذلالوتذًالذذذذذذ,(ذًوٚاْ٘ذ ِٙالوذذ0129زملٌ٘هٞذًاّذزشبلِٙاٞذ ذذموٚٞذلوػتذزهِ ذلوذزهيفسمسلهٚٞذزه 

(ذًوٚااْ٘ذ0161ٗزهبلهػااٞذ ذموٚااٞذ%(ذًااّذإلاالهٛذزهِ ذاالوذزهيفسمسلهٚااٞذزهملًااٞذزه ذذذ9979ُماابتٕذ 

ذ(.01ٗكٌلذٓ٘ذًباذ ذززباٗيذوتٍذ ذ7102 ِٙلوذهملَذذ
ذ(01جاٗيذوتٍذ 

ذ7102ًّذزشبلِٙٞذهملَذزهِ ذلوذزهيفسمسلهٚٞذزملٌ٘هٞذ

  زملبلهؼذللهاِٙلو(

ذزملذاوذ ذ زسٍذزهبِا

 زمل٘زحلُٞ

ُمبٞذزملِلتسوذ زملِلتسو

إىلذزملذاوذ ذ

ذ%ذزمل٘زحلُٞ

ال ذزملباالوذ

 زمليفنفذلٔل

ذزهِ ذلوذ

 ٞموٚزه 

زهلٙل ٝذ ذ

 زهتباٚف

مبٞذزهلٙل ٝذ ذُ

زهتباٚفذإىلذ

زملباالوذال ذ

 %ذزمليفنفذلٔل

زهٌٓٚٞذ

زهِمبٚٞذ

 ذلوذهوِ

 %ذموٚٞزه 

 107 6 267010 7262299 7227711 00 762711 7067111 وٗزس 

 102 9 299622 2792172 2197711 (02  (762711  9961111 سج٘و

 7 2 0272677 01221121 71167711 107 29111 71171711 ً٘ز ذٗه٘زحلَ

 وزسلوذٗسحبلثذ

 ٗزستشلوزو

27126127  19772)  102) 29992699 72277119 00797761 22 7 

 06 07 77029229 061126060 091021197 71 20066211 079119012 ًمازوذٗ  وذٗسجٔلٝ

 7 9 0017109 79729216 77226111 (2  (121711  76027111 ًيفكبلوذٗ هٚلو

 9 01 9771626 29072269 92621111 0 792111 92110111 سوزضٛ

 27 71 91916710 266919101 976191709 (7  (77217661  929722012 سلػليذٗإُشل١زو

زهاعٍذه٘ذازوذذلً٘ٚٞذ

 علًٞ/وسمسلهٚٞ

29279111 1 - 29279111 76672109 1010010 72 2 

اٚلُٞذٗإاسحذزملبلُٛذذ

 ٗزمليفزفا

71712262 720192 0 71929616 72777972 0702612 9 2 

 102 09 711796 2670279 9791111 (9  (021111  9901111 دبٔٚلذٗسأثٚي

 07 00 07091767 076912116 090617091 9 7771072 026292990 ُ ذلوذإ زًٞذٗسشػٚى

 102 20 229261 792191 0172971 017 772971 711111 ًبلُٛ

إعلُلوذزملؤسملوذزهملًٞذ

ذغريذزمللهٚٞذ/ذوسمسلهٚٞ

ذ70ذ102 621211 776970616 772077216 7 7120116 777191711

 011 02 071229722 0179777626 0702910972 006 09266972 0091727111 زجملٌ٘ع

 (7102)احلطاب اخلتاوٌ لمطٍُ املالًُ  :املصدز

 :وَ اجلدوه أعاله يتبني وا يمٌ

لوؼذإللهٛذزهلٙل ٝذ ذزهتباٚفذلماذإجيفز١ذزملِلتسوذزمللهٚٞذهوِ ذلوذزهيفسمسلهٚٞذزملٌ٘هاٞذذ .0

%(ذًّذصبٌا٘عذاال ذزملبااالوذذذذ02(ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذسذيفٙبًلذٗمبلذُمبتٕذ 021ًّذزشبلِٙٞذ 

سااو ذذذٚاايذٙ اانضذسْذزملشاالوٙقذذذذذيفٓااجلٖذزهلٙاال ٝذسمتااسذذًؤلااذذذٗذ7102زملاايفنفذلٔاالذهماالَذذذ

زهيفسمسلهٚااٞذكاالْذتاااذخمذوااااذطباااالوذهلاالذٗفذااًلذهٗه٘ٙلسٔاالذٗهترذٚاااذًؤلاايفزوذزه ز١ذذذذ

اوٝذعواٟذذٗللهتلهٛذفإْذز عبيفزوذٙمتسذسوبًٚلذٗٙؤثيفذ ذزهذاذذ,ٗفذًلذهوٌ٘زحلُٞذزمل٘جٔٞذللهِتل٢خ

ذ.ذبذٚاذًؤليفزوذزه ز١
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(07) 

 

ٝذذٗ  وًٗماازوذذذ,للىذُاٚ ذلِ٘ ذكىذًّذسلػليذٗإُشل١زو .7 ُ ذالوذإ زًاٞذٗسشاػٚىذذذذذذ,ٗسجٔال

(ذًوٚاااْ٘ذ ِٙااالوذذ071%(ذعواااٟذزهتااا٘زهٛذذٗجملثاااىذ ذصبٌ٘عٔااالذ ذذذ01ذ,%02ذ,%22ًااالذُمااابتٕذ ذ

ذذذٗزهبااالهؼذ7102%(ذًاااّذإلااالهٛذزهلٙااال ٝذ ذزهتبااااٚفذهللفاااٞذزهبِااا٘ ذهمااالَذذذذ10ٗلِمااابٞذ 

 .(ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذسذيفٙبًل021 

لوااؼذإلاالهٛذزملِاالتسوذزهاااذسجيفٙااتذللهلٙاال ٝذعوااٟذلِاا٘ ذزهِ ذاالوذزهيفسمسلهٚااٞذزملٌ٘هااٞذًااّذذذذذذذذ .2

%(ذًاّذإلالهٛذزهِ ذالوذزملذااوٝذهمالَذذذذذذ2(ذًوٚاْ٘ذ ِٙالوذٗمبالذُمابتٕذ ذذذذ22زشبلِٙٞذًلذتٌٚتٕذ 

ًالذتٌٚتإذذذ ذذاذلوؼذإللهٛذزملِلتسوذزهاذسجيفٙتذللهتب ٚ ذعواٟذٓاجلٖذزهبِا٘ ذذذذذ,7102

 .%(ذسذيفٙبًلذنسيذُ ةذزهمل7َ(ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذٗلِمبٞذ 72 

 :الٍفقات السأمسالًُ املىىلُ وَ القسوض .ب 

ذٚايذزغب طاتذذذذ,(ذًوْٚ٘ذ ِٙالوذ17629زملٌ٘هٞذًّذزهذيفٗضذ ذزه موٚٞلوػتذزهِ ذلوذزهيفسمسلهٚٞذ

ٗزهبلهػااٞذذ(ذًوٚااْ٘ذ ِٙاالوذعااّذزهِ ذاالوذزهيفسمسلهٚااٞذزملذاااوٝذزملٌ٘هااٞذًااّذزهذاايفٗض027626مببواؼذ ذ

ذ.(00ٗكٌلذٓ٘ذًباذ ذززباٗيذوتٍذ ذ7102(ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذهومِٞذزمللهٚٞذ0172 

ذ(00جاٗيذوتٍذ 

ذ7102زهِ ذلوذزهيفسمسلهٚٞذزملٌ٘هٞذًّذزهذيفٗضذهملَذ

ذ( زملبلهؼذللهاِٙلوذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

زسٍذ

 زهبِا

زملذاوذ ذ

 زمل٘زحلُٞ

ُمبٞذ زملِلتسو

زملِلتسوذذإىلذ

زملذاوذ ذ

 %ذزمل٘زحلُٞ

ال ذ

زملباالوذ

 زمليفنفذلٔل

زهِ ذلوذ

 زه موٚٞ

زهلٙل ٝذ ذ

 زهتباٚف

مبٞذزهلٙل ٝذ ذُ

زهتباٚفذإىلذ

زملباالوذال ذ

 لٔلذ%زمليفنفذ

زهٌٓٚٞذزهِمبٚٞذ

 %ذٞموٚهوِ ذلوذزه 

 وزسلوذ

ٗسحبلثذ

 ٗزستشلوزو

211111 - - 211111 - 211111 011 - 

سلػليذ

 ٗإُشل١زو

01177111  02029972)  22)% 9197192 629712 9067199 16 011 

 011 12 9967199 629712 7097192  (02029972  01277111ذزجملٌ٘ع

 (7102احلطاب اخلتاوٌ لمطٍُ املالًُ ) :املصدز                

 :وَ اجلدوه أعاله يتبني وا يمٌ

٘ هاٞذًاّذذذذذذ لوؼذإللهٛذزهلٙل ٝذ ذزهتباٚفذلماذإجيفز١ذزملِلتسوذزمللهٚاٞذهوِ ذالوذزهيفسمسلهٚاٞذزملٌ

ٌ ٘هااٞذًااّذٞذموٚاا%(ذًااّذزهِ ذاالوذزهيفسمسلهٚااٞذذزه 12(ذًوٚااْ٘ذ ِٙاالوذٗلِماابٞذ 27262زهذاايفٗضذ  زمل

ذ.7102زهذيفٗضذهملَذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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(06) 

 

 :اإليسادات  العاوُ ثالجًا:

(ذٗذهمذعوٟذذ7106,7102(ذًذلوُٞذذزاٙيفز زوذزهملًٞذذًٗال وذجم٘ٙؤلذهألع٘زَذذ 07ٙباذززباٗيذوتٍذ 

 :زهِر٘ذزهتلهٛ

ذ(07جاٗيذوتٍذ 

ذ(ذذ7102-ذ7106زاٙيفز زوذزهملًٞذًٗال وذجم٘ٙؤلذهألع٘زَذ 

  للملوْٚ٘ذ ِٙلو(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذزهٌِ٘ذ7102فموٛذ 7102ًذاوذ 7106فموٛذ هبٚلْذز

ذ7106-7102

ذز عبيفزو

ذ7102

ذ%ذتٌٚٞذ%ذتٌٚٞ

ذ:زاٙيفز زوذذزحملوٚٞ
ذ

ذ:زاٙيفز زوذذزهطيفٙبٚٞ

 (01 ذ011 (0  (2  921 0196 999 زهطيفز٢ ذعوٟذزهانىذٗزهوللح

 (71 ذ(97  (6  (2  011 071 007 زهطيفز٢ ذعوٟذزملولٚٞ

 (6 ذ(717  9 019 7992 2097 7119 وقذٗزشباًلوزهطيفز٢ ذعوٟذزهم

 (07 ذ(76  (7  (2  219 261 200 زهطيفز٢ ذعوٟذزهتحلوٝذٗزململًسوذزهاٗهٚٞ

ذ(011 ذ(971  - -ذ-ذ971ذ-ذزهطيفز٢ ذزهنيف٠

 (06 ذ(171  7ذ19 9292 7710 9779 صبٌ٘عذزاٙيفز زوذزهطيفٙبٚٞ

  :زاٙيفز زوذزهنيف٠

 (27 ذ(7  (79 ذ(9  07 02 07 عل٢ازوذسذلعاٙٞ

 77ذ22 09 76 271 717 217 إٙيفز زوذ نىذزملولٚٞ

 (9 ذ(91  00 11 906 976 171 إٙيفز زوذلٚقذزهموقذٗزشباًلو

 77ذ09 07 9 20 72 67 زهػيفزًلوذٗززبلز١زوذٗزملال وزو

 70ذ027 27 760 992 177 226 زاٙيفز زوذطبتو ٞ

 01ذ709 70 907 7297 7072 0971 صبٌ٘عذزاٙيفز زوذزهنيف٠

 (9 ذ(699  1 711 6691 2290 6092 صبٌ٘عذزاٙيفز زوذزحملوٚٞ

ذ(79 ذ(79 ذ(96 ذ02ذ71ذ99ذ26ذستملطذزهذيفٗضذزملمن ٝ

  :زملِحذزشبلوجٚٞ

 (9 ذ(2  6 9 62 74 62 ز ذبل ذزهٗوٗلٛ

ذ70ذ60ذ(6 ذ(79  291 287ذ227ذزه٘ ٙلوذزملتراٝذزهًيفٙلٚٞ

ذ(27 ذ(021 ذ(21 ذ(001  779 392ذ269ذزهاِاٗقذزشبوٚحٛذهوتٌِٚٞ

ذ62ذ07ذ7ذ7 29 24ذ22ذًِحذسنيف٠

ذ(9 ذ(69 ذ(07 ذ(071 ذ211ذ222ذ126ذصبٌ٘عذزملِحذزمللهٚٞ

 (2017)احلطاب اخلتاوٌ لمطٍُ املالًُ  :املصدز
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 :وَ اجلدوه أعاله تبني وا يمٌ

 :اإليسادات احملمًُ .0

(ذًوٚاْ٘ذ ِٙالوذكٌالذ ذُٔلٙاٞذعالَذذذذذذ211مببواؼذذ ذذٞموٚاذزوس قذصبٌ٘عذزاٙيفز زوذزحملوٚاٞذزه ذ .سذ

%(ذكِتٚحٞذو٢ٚمٞذ وس لعذصبٌا٘عذذ1ٗمبلذُمبتٕذ ذ7106للملذلوُٞذًقذذُٔلٙٞذعلَذذ7102

%(ذٗذإٙايفز ذزهطايفز٢ ذعواٟذذذذ70(ذًوٚاْ٘ذ ِٙالوذٗلِمابٞذمنا٘ذ ذذذذ202زاٙيفز زوذزهنايف٠ذمببواؼذ ذذ

 .%(2(ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذٗمبلذُمبتٕذ 019زهموقذٗزشباًلوذمببوؼذ 

(ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذكٌالذذ622عّذزملذاوٝذذمببوؼذذ ذٞموٚزاٙيفز زوذزحملوٚٞذزه ذذزغب  ذصبٌ٘ع .يذ

هتذاٙيفذلِاذضيفز٢ ذسنيف٠ذ%(ذكِتٚحٞذو٢ٚمٞذ9لِمبٞذزعبيفزوذلوػتذ ذ7102 ذُٔلٙٞذعلَذ

َذُٔلٙاٞذذذًاقذذٚالًذ(ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذٗملذٙترذااذفموذ971مببوؼذ  للاضالفٞذإىلذزغب الضذلِا٘ ذذذذذذ,زهمال

(ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذٗلِمبٞذزعبيفزوذلوػتذ011وللحذمببوؼذ كىذًّذذزهطيفز٢ ذعوٟذزهانىذٗزه

(ذًوٚااْ٘ذ ِٙاالوذٗلِماابٞذزعباايفزوذذذ717زهطاايفز٢ ذعوااٟذزهمااوقذٗزشباااًلوذمببوااؼذ ذذٗذ,%(01 

(ذًوْٚ٘ذ ِٙالوذٗلِمابٞذذذ26ٗزهطيفز٢ ذعوٟذزهتحلوٝذٗزململًسوذزهاٗهٚٞذمببوؼذ ذ,%(6لوػتذ 

(ذًوٚاْ٘ذ ِٙالوذٗلِمابٞذذذذ21 ٗإٙايفز زوذلٚاقذزهماوقذٗزشبااًلوذمببواؼذذذذذذذ,%(02زعبيفزوذلوػاتذ ذ

(ذًوٚاْ٘ذذ027 ذ ذذاذزوس متذلِ٘ ذكىذًّذإٙيفز زوذطبتو ٞذمببوؼذ,%(2زعبيفزوذلوػتذ 

 %(.72(ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذٗلِمبٞذ 22ٗإٙيفز زوذ نىذزملولٚٞذمببوؼذ ذ,%(70 ِٙلوذٗلِمبٞذ 

(ذًوٚااْ٘ذ ِٙاالوذكٌاالذ ذعاالَذ02زغب ا ذلِاااذستماالطذزهذاايفٗضذزملماان ٝذذزه مواٛذمببوااؼذ ذذ .دذ

كٌالذٗزغب ا ذزه مواٛذذذذذ,%(26ٗلِمابٞذزغب الضذلوػاتذ ذذذذ7106للملذلوُٞذًقذعلَذذ7102

 .%(29(ذًوْٚ٘ذٗلِمبٞذزغب لضذلوػتذ 79مببوؼذ ذ7102عّذزملذاوذهملَذ

  :املٍح اخلازجًُ .7

(ذ126 اااذذًذلوُاٞذلذذ7102(ذًوٚاْ٘ذ ِٙالوذذهمالَذذذذ211 ذٞموٚاذلوؼذصبٌ٘عذزملِحذزشبلوجٚٞذزه  .سذ

ذ,%(ذ02(ذًوٚاااْ٘ذ ِٙااالوذٗلِمااابٞذ ذ071لغب ااالضذلواااؼذ سٜذذلذ7106ًوٚاااْ٘ذ ِٙااالوذ ذعااالَذذ

(ذ72كِتٚحااٞذو٢ٚمااٞذ غب االضذزملااِحذزهاا٘زو ٝذًااّذزه٘ ٙاالوذزملتراااٝذزهًيفٙلٚااٞذمببوااؼذ ذذذذذ

ٗزملاااِحذزهااا٘زو ٝذًاااّذزهااااِاٗقذزشبوٚحاااٛذهوتٌِٚاااٞذ زملِراااٞذذذذذذذ,%(6ٗلِمااابٞذ  ِٙااالوذذًوٚاااْ٘

ِذذذذ,%(21ٗلِمابٞذ ذ ِٙالوذذ(ذًوٚاْ٘ذذ001زشبوٚحٚٞ(ذمببوؼذ  زها٘زو ٝذذذٞموٚاذحذزه ٗتااذلالوتذزملا

 .%(ذًّذإللهٛذزاٙيفز زوذزهملًٞذتبىذزهتٌ٘ٙى01ًلذُمبتٕذ 

ذ

ذ

ذ
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(ذًوٚاْ٘ذ ِٙالوذذ ذُٔلٙاٞذذذذ69عاّذزملذااوٝذمببواؼذ ذذذٞذموٚاذزغب  ذصبٌ٘عذزملِحذزشبلوجٚٞذزه  .يذ

%(ذكِتٚحااٞذو٢ٚمااٞذ غب االضذزملااِحذزهاا٘زو ٝذًااّذذذذذ9ٗلِماابٞذزعباايفزوذلوػااتذ ذذذ7102عاالَذ

ِذذ  ِٙاالوذٗلِماابٞذذ(ذًوٚااْ٘ذذ021رااٞذزشبوٚحٚااٞذ(ذمببوااؼذ ذذزهاااِاٗقذزشبوٚحااٛذهوتٌِٚااٞذ زمل

(ذًوٚااْ٘ذ2ٗزغب االضذزملااِحذزهاا٘زو ٝذًااّذز ذباال ذزهٗوٗلااٛذمببوااؼذ ذذذذ%(ذ22زعباايفزوذلوػااتذ ذ

%(ذفٌٚلذزوس متذزملِحذزه٘زو ٝذًّذكىذًّذزه٘ ٙلوذزملتراٝذ9 ِٙلوذٗلِمبٞذزعبيفزوذلوػتذ 

(ذًوٚاْ٘ذ ِٙالوذٗلِمابٞذذذذ02 ذمببواؼذًٗاِحذسنايف٠ذذذذ,%(70(ذًوْٚ٘ذ ِٙالوذٗلِمابٞذ ذذ60مببوؼذ 

 62)%. 

%(ذًااّذصبٌاا٘عذزاٙاايفز زوذزحملوٚااٞذهومااِٞذزمللهٚااٞذذذذذ00لاالوتذزملااِحذزشبلوجٚااٞذًاالذُماابتٕذ ذذذ .دذ

 .%(ذًّذصبٌ٘عذزاٙيفز زوذزهملًٞذهِ ةذزهمل6َٗكجلهمذًلذُمبتٕذ ذ,7102

 :وىاشٌُ التىىين  :زابعًا

ذ.7102زحلُٞذزهتٌ٘ٙىذهومِٞذزمللهٚٞذً٘ذ(02وتٍذ ززباٗيذٙعٔيفذ

ذ(02اٗيذوتٍذ ذج

ذ7102ً٘زحلُٞذزهتٌ٘ٙىذهومِٞذزمللهٚٞذذ

  زملبلهؼذللهاِٙلو(

ذفموٛذزهبٚلْ

ذ7106

ذُمبٞذزهٌِ٘ذذ7102

ذ(ذ%ذ7102-7106  ذ% ز عبيفزو زه موٛ زملذاو

ذذذزملال و

 (7  727 0216999620 1983709631 597215000 7121121602 زهذيفٗضذزشبلوجٚٞ

 (22  (72  (0109776111  3455971000 4475197000 7967922911 إاازوزوذزهاّٙذزهازنوٛ

 (71  2 262761620 7929611620 7127907111 2790176702 صبٌ٘عذًال وذزهتٌ٘ٙى

  ز ستبازًلو

سماٙاذستملطذزهذيفٗضذ

 زشبلوجٚٞذزملمترذٞ

ذ29ذ(0  (9672126  709221124 713879000 772712221

 (77  00 911111111 3985000000 3585000000 7079111111 إط ل١زوذزهاّٙذزهازنوٛ

ذ(011 ذ-ذ-ذ-ذ-ذ107271111ذإط ل١ذسِازوذضبوٚٞذللهاٗ و

 - - - 11111111 11111111 11111111 سِازوذهًيفذزهبِمذزمليفكلٜ

ذ(72 ذ9 297297079 9229770079 9221129111 6796922221 صبٌ٘عذز ستبازًلو

ذ(07 ذ1 79227961 747970960 693635000 121927117 جم٘ٙىذعحلذزمل٘زحلُٞ

ذ(76 ذ9 999621119 7777097119 7127709111 2977122711 زجملٌ٘ع

 -   (17700972   007017922 زهمحلذذلماذزهتٌ٘ٙى

 (7102)احلطاب اخلتاوٌ لمطٍُ املالًُ  :املصدز

ذ:وَ اجلدوه أعاله تبني وا يمٌ

مببواااؼذذ(7102،7106 ذعااالًٛذإااااازوزوذزهااااّٙذزهاااازنوٛذذ ذًاااال وذزهتٌ٘ٙاااىذلااااذذذذذزغب طااات .سذ

%(ذلاااذزملذاااوذٗزه موااٛذ72 ذ%(ذ ذذاااذلوػااتذُماابٞذز عباايفزو22(ذًوٚااْ٘ذ ِٙاالوذٗلِماابٞذ 7112 

 .7102ااازوزوذزهاّٙذزهملَذذهملَذ
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مببواااؼذذ(7102،7106 زوس ماااتذسمااااٙازوذستمااالطذزهذااايفٗضذزشبلوجٚاااٞذزملماااترذٞذلااااذعااالًٛذذذذذذ .يذ

 %(.22 (ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذٗلِمبٞذ01076 

ٛذزغب طاااتذإ .دذ (ذًوٚاااْ٘ذ ِٙااالوذ0029مببواااؼذ (ذ7106,7102 ذط ااال١زوذزهااااّٙذزهاااازنوٛذلااااذعااالً

ذ.7102%(ذ ذعلَذ00%(ذٗتاذلوػتذُمبٞذز عبيفزوذلاذزملذاوذٗزه موٛذ 77ٗلِمبٞذ 

 ذذاذملذسعٔيفذ ذذ7106(ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذ ذعلَذ10272لوػتذإط ل١زوذذسِازوذضبوٚٞذللهاٗ وذ  . ذ

 .7102علَذ

(ذًوٚاْ٘ذ ِٙالوذذذ2127 ذحلُٞذزهتٌ٘ٙىذزملذاوٝذذٚيذلوػتذًال وذزهتٌ٘ٙىذزملذاوٝملذٙتٍذز هتلزَذمب٘ز .ٖذ

(ذًوٚااْ٘ذ ِٙاالوذلِٔلٙااٞذعاالَذذ2221زهازنوٚااٞذٗزشبلوجٚااٞذ ذٞموٚاا ذذاااذلوػااتذًااال وذزهتٌ٘ٙااىذزه ذ

ذٗوغٍذذهامذفاإْذذزهمحالذلمااذزهتٌ٘ٙاىذذذذذذ,%(2(ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذٗلِمبٞذ 262سٜذللعبيفزوذلوؼذ ذ7102

ذ.لو(ذًوْٚ٘ذ 1772ِٙلوؼذ 

ذ:7102تدقًق احلطاب اخلتاوٌ لقاٌىُ املىاشٌُ العاوُ لمطٍُ املالًُ   :خاوطًا

ها٠ذتٚلَذ ٙ٘زْذزحمللسبٞذلتاتٚاذزسبملللوذزشبتلًٚاٞذهوا٘حلزوزوذٗزهااٗز٢يفذزهتللماٞذهذالُْ٘ذزمل٘زحلُاٞذزهملًاٞذذذذذذذذذ

ذ:ه٘ذغذٗج٘ ذلم ذزملسذعلوذفٌٚلذٙوٛذسٌٓٔلذ,20/07/7102هومِٞذزمللهٚٞذزملِتٔٚٞذ ذ

٘ ذفيفٗتلوذلاذتٍٚذلم ذلِ٘ ذزسبمليذزشبتلًٛذًقذلِ٘ ذزمل٘تمذزمللهٛذهابم ذزها٘حلزوزوذٗزهااٗز٢يفذفذااذذذذذٗج .0

سلٙاذزهِ ذٞذسٗذسذىذعّذزهِ ذٞذزسبذٚذٚٞذزهعلٓيفٝذ ذزمل٘تمذزمللهٛذٗزملايفٗفٞذفمًسذٗعوٟذسابٚىذزمللثاليذًالذذذذ

 .(02ٓ٘ذًباذللزباٗيذوتٍذ 

ذ(09جاٗيذوتٍذ ذ

ذ7102هملَذذسبمليذزشبتلًٛذًقذلِ٘ ذزمل٘تمذزمللهٛذهبم ذزه٘حلزوزوذٗزهاٗز٢يففيفٗتلوذلاذتٍٚذلم ذلِ٘ ذز

ذ زملبوؼذللهاِٙلو(

زملبوؼذللسبمليذ زسٍذزسبملي وتٍذ/ذزسٍذزهِشلطذ/ذزملشيفٗع زهسُلًخ زه اى

 زشبتلًٛ

زملبوؼذللمل٘تمذ

 زمللهٛ

إُشل١ذسلِٚٞذًتايففٚٞذه٘ز١ذذ7ذ0917ذٗحلزوٝذزهازنوٚٞ

ذززبلًمٞذٗسلّذزملتايفو

ذ1ذ261029ذُشل١ذسلِٚٞذطبتو ٞإ

ٗحلزوٝذزهازنوٚٞذ/ذ ز٢يفٝذ

ذزهذ٘زيذزملاُٚٞذٗززب٘زحلزو

ذ01097209ذ02727072ذسجٔلٝذذلس٘يذٗس٘زلمٕذًشيفٗعذزهبطلتٞذزهجلكٚٞذ7ذ0717

ذبماذزشباًلوذٗاِاٗقذذ6ذ117ذٗحلزوٝذسط٘ٙيفذزهذطلعذزهملَ

ذزالازعذٗزهتٌٚل

 وزسلوذذبوٚوٚٞذٗإعل ٝذ

ذِٓاسٞذزاجيفز١زو

ذ79197ذ079197

ذ

ذ

ذ

ذ

 



 

 7102التقرير السنوي السادس والستون لعام 

 
 

 

(71) 

 

ذلوااؼسذاَ٘ذٗحلزوٝذزمللهٚااٞذًٗااّذنااسيذُ ذلسٔاالذزهيفسمسلهٚااٞذليفااااذًباالهؼذهتٌ٘ٙااىذلاايفزًخذ عااٍذطبتو ااٞذذٚاايذذذ .7

(ذًوٚااْ٘ذ2272ًذلوُااٞذمببوااؼذ ذ7102(ذًوٚااْ٘ذ ِٙاالوذعاالَذذ9277إلاالهٛذزملباالهؼذزمليفااا٘ ٝذهلااجلٖذزهااسزًخذ ذ

(ذًوٚاْ٘ذ ِٙالوذٗلوػاتذذذذ1272ًبواؼذ ذذٗتااذخمذإُ القذذذ,ٗملذٙاتٍذُذاىذسٜذًبواؼذًِٔالذسٗذإهٚٔالذذذذذذ7106 ِٙلوذعالَذذ

ٞذ(ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذٗملذٙسحلذهِلذًلذٙ ٚاذتٚل272زهلٙل ٝذ ذزملباالوذ  ًاّذذذَذٗحلزوٝذزمللهٚٞذلطو ذً٘زتمذًلهٚا

(ذٙاباذزهاسزًخذٗزملبالهؼذذذذ02سٗجٕذإُ لتٕذٗززباٗيذوتٍذ ذذ٘يززبٔلوذزهاذستوذٟذٓجلزذزهاعٍذسٗذسٜذلٚلُلوذ

 .7102ذخمذواآلذٗإُ لتٔلذنسيذعلَزهاذ

ذ(07جاٗيذوتٍذ 

ذ7102زهسزًخذٗزملبلهؼذزهاذخمذواآلذٗإُ لتٔلذنسيذعلَذ

ذ زملبوؼذللهاِٙلو(

 ذذزهلٙل ٝ

 زملباالو

ذزهِ ذلو

 ٞموٚزه ذ

ذال ذ

 زملباالو

زملباالوذ زملِلتسو

 زمليفا٘ ٝ

 وتٍذزهسُلًخ زسٍذزهسُلًخ

ذ00779299 697776 ذ00162111 ذ- ذ00162111 ذزهشؤْٗذزهملًٞ 2235 

 عٍذلؤْٗذناًلوذزاسللْذٗسيفتٚٞذ 0171111 - 0171111 0992222 276662

 زجملتٌق

7797 

ذ1 ذ7111111 ذ7111111 ذ- ذ7111111 ذ عٍذلؤْٗذزهارٞ ذ7771

ذ عٍذزهشؤْٗذزهلثذلفٚٞ 69922111 - 69922111 62666662 6216222

 ٗزهاِٙٚٞذٗزاعسًٚٞ

7777 

 7761 زهتاوٙ  عٍذلؤْٗذزهتموٍٚذٗ 7791111 - 7791111 7791111 1

 7767  عٍذزهشؤْٗذز تتال ٙٞ 617111 - 617111 616066 21129

 7721  عٍذلؤْٗذمحلٙٞذزجملتٌق 0717111 - 0717111 0072011 10911

ذ17219101 2967991 ذ92021111 ذ- ذ92021111 ذزجملٌ٘ع

ذ

ٞذ .2 ٗذذذذذذزغب ااالضذ وجااا زهااااٗز٢يفذزهاتاااٞذ ذإعااااز ذسذااااٙيفزوذً٘زحلُاااٞذزهِ ذااالوذهااابم ذلِااا٘ ذذمااالللوذزهااا٘حلزوزوذ

ذ:زسبلً٘ٚٞذٗكٌلذٙوٛ

نااسيذسااِ٘زوذسااللذٞذذٚاايذخمذسلاايفزوذذسِ ٚااجلٓلوااااذًباالهؼذهاابم ذزملشاالوٙقذزهاااذكاالْذًااّذزملذاايفوذ .سذ

 ْٗذزهااايفوذًِٔاالذفموٚااًلذٗ ْٗذزرباالذذإجاايفز١ذهتااا٘ٙ ذٗضااقذٓااجلٖذذذهاالثسثذسااِ٘زوإ وزدذطباااالوذ

ًوٚااْ٘ذ ِٙاالوذذذ(072ذ,072,070(ذًشاالوٙقذلذٌٚااٞذإللهٚااٞذًذاااوٝذ ذذذ6ذٚاايذلوااؼذعااا ٓلذ ذذذ,زملشاالوٙق

 (.06 ًباذ ذززباٗيذوتٍذذكٌلذٓ٘ٗعوٟذزهت٘زهٛذ(ذذ7102،7106،7102 ذهألع٘زَ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
ذ

ذ
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ذ

ذ(06جاٗيذوتٍذ 

ذلمطٔلذنسيذسِ٘زوذسللذٞذسِ ٚجلوااذًبلهؼذهبم ذزملشلوٙقذزهاذكلْذًّذزملذيفوذ

ذ زملبوؼذللهاِٙلو(

 زسٍذذزه اى
وتٍذ

 زهسُلًخ
 وتٍذ/زسٍذزملشيفٗع

ذزمل٘زحلُٞذزهِ ذٞذزملذاوٝذ 

 7102 2016ذ7107

 250000 75000 50000 ًبِٟذًتايففٚٞذه٘ز١ذزهيفاٚ ٞذإُشل١ 22ذ1405ذٗحلزوٝذزهازنوٚٞ

ذليفُلًخذسيفلٚاذزهطلتٞذللهتملْٗ 79ذ3505 ٗحلزوٝذزهطلتٞذٗزهلثيفٗٝذزملماُٚٞ

 ًقذزمليفكلذزه٘طين

011111 011111 71111 

ذلهٚٞذبطريذز س لتٚٞذزمل 14ذ4105 ٗحلزوٝذزملٚلٖذٗزهيفٜ

 (EWGBٗزهذلُُ٘ٚٞذ 

150000 50000 33500 

 100000 250000 180000 ضخذٗضبطلوذزهيف٢ٚمٚٞذزملآنجلسأٓٚىذ 16ذ4210 زهو ْذٗحلزوٝذزملٚلٖذٗزهيفٜذ/ذسوطٞذٗز ٜ

 1150000 1000000 300000 ساذٗز ٜذً٘سٟ 14ذ4230 زهو ْٗحلزوٝذزملٚلٖذٗزهيفٜذ/ذسوطٞذٗز ٜذ

 134000 200000 300000 ٚلذمشليذزهليفنذ/ذلٚرلْٗدبٔذإُشل١ 43ذ4615 ٗحلزوٝذزهارٞ

 

ذ(7102،7106ناسيذزهعا٘زَذ ذذوااذًبالهؼذهابم ذزملشالوٙقذزهااذكالْذًاّذزملذايفوذسِ ٚاجلذلمطألذذذذذذذذذذ .يذ

ذٚاايذخمذسلاايفزوذإ وزدذطباااالوذهمااِتاذًتتاالهٚتاذ ْٗذزهااايفوذًِٔاالذفموٚااًلذٗ ْٗذزرباالذذإجاايفز١ذذذذ

ذللزبااٗيذخباسوذزملشالوٙقذزملاجلك٘وٝذذذذذ(ذًشايفٗعذ76ذٚيذلوؼذعاا ٓلذ ذذ,هتا٘ٙ ذٗضقذٓجلٖذزملشلوٙق

ٗعواٟذساابٚىذذ(ذ7102،7106 (ذًوٚااْ٘ذ ِٙالوذهألعا٘زَذذذ0979ذ,2179سعاسٖذلذٌٚاٞذإللهٚاٞذًذااوٝذ ذذذذ

ذ.(02ًباذ ذززباٗيذوتٍذ ذزمللثليذ ذزسبايفذًلذٓ٘

ذ(02جاٗيذوتٍذ 

ذ(7106,7102نسيذزهع٘زَذ وااذًبلهؼذهبم ذزملشلوٙقذزهاذكلْذًّذزملذيفوذسِ ٚجلذلمطٔلذ

ذزملبوؼذللهاِٙلو( 

 وتٍذ/زسٍذزملشيفٗع وتٍذزهسُلًخ زسٍذذزه اى
ذزهِ ذٞذزملذاوٝذ ذزمل٘زحلُٞ

 7102ذ7106

ٗحلزوٝذزهتبطٚطذٗزهتملْٗذ

 زهاٗهٛ/زجملوةذزهذً٘ٛ

 360000 600000 طيفٙاذزولاذزهاز٢يفٜذ/ذزمليفذوٞذزهلثلُٚٞ 505ذ3710

 1650000 1900000 از٢يفٜذ/ذزمليفذوٞذزهلثلُٚٞطيفٙاذزولاذزه 505ذ3710 ٗحلزوٝذزهتبطٚطذٗزهتملْٗذزهاٗهٛ

 1875000 1900000 طيفٙاذزهموطذزهاز٢يفٜذ/ذزمليفذوٞذزهلثلُٚٞ 506ذ3710ذٗحلزوٝذزهتبطٚطذٗزهتملْٗذزهاٗهٛ

 11500000 7000000 زهطيفٙاذزهاريفزٜٗ 507ذ3710ذٗحلزوٝذزهتبطٚطذٗزهتملْٗذزهاٗهٛ

 226111 711111 زهو ُٛزهميفزتٛذذب٘يذزهِ طسُ 31ذ3505 ٗحلزوٝذزهطلتٞذٗزهلثيفٗٝذزملماُٚٞ

 911111 711111 س٘سمٞذًشيفٗعذس٘هٚاذزهلٔيفلل١ذللستبازَذنسٙلذمشمٚٞ 39ذ3505 ٗحلزوٝذزهطلتٞذٗزهلثيفٗٝذزملماُٚٞ

 711111 911111 ًم٘ذلوذحلهلزهٚٞذٗجٚ٘ه٘جٚٞ 52ذ3505 ٗحلزوٝذزهطلتٞذٗزهلثيفٗٝذزملماُٚٞ

 071111 071111 هذطلعذزهِذىلِل١ذٗسط٘ٙيفذلِمذزملموً٘لوذ 2ذ5305 ٗحلزوٝذزهِذى

 079296 911111 ًِٚل١ذليفٜذًٗيفكلذه٘جماذعٌلْ/زمللضُ٘ٞ 10ذ5305 ٗحلزوٝذزهِذى

 219111 2171111 عّذطيفٙاذزهبطلتٞذزهجلكٚٞذزهج٘وسِعٍٚذًتللًىذهافقذ 17ذ5305 ٗحلزوٝذزهِذى

 219111 6111111 زهِٔ٘ضذخباًلوذزهِذىذزهملَ 19ذ5305ذٗحلزوٝذزهِذى

ذ

ذ

ذ
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زملٌ٘هٞذًّذزشبلِٙٞذٗزملٌ٘هٞذًّذزهذيفٗضذنسيذعالَذذعوٟذلم ذزملشلوٙقذذهإلُ لقبلهؼذرباٚفذً .دذ

 ذذاذملذٙتٍذاايفوذسٜذًبالهؼذفموٚاًلذعواٟذسٜذلِااذًاّذسوامذزملبااالوذممالذٙاايذعواٟذذذذذذذذذذذذذ7102

(ذًشايفٗعذلذٌٚاٞذإللهٚاٞذذذذ016ذٚيذلواؼذعاا ٓلذ ذذذ,عاَذٗج٘ ذذلجٞذًسوٝذهيفااذًلثىذٓجلٖذزملبلهؼ

 .(01عوٟذسبٚىذزمللثليذًلذٓ٘ذًباذ ذززباٗيذوتٍذ ٗذ,(ذًوْٚ٘ذ ِٙلو12.2 

ذ(01جاٗيذوتٍذ 

ذ7102ًِٔلذنسيذعلَذ ْٗذسْذٙتٍذزهايفوذزملٌ٘هٞذًّذزشبلِٙٞذٗزملٌ٘هٞذًّذزهذيفٗضذعوٟذلم ذزملشلوٙقذذهإلُ لقرباٚفذًبلهؼذ

ذ ذزملبوؼذللهاِٙلو(

 زسٍذزه اى
وتٍذ

 زهسُلًخ

ذزملذاوذ ذزمل٘زحلُٞ زملشيفٗعذ/ذزهِشلط

 ز سٍ زهيفتٍ (7102 

ذ0111111ذسٚلوزوذإسملوذٗط٘زوئذ01ذ0701ذزشباًلوذزهطبٚٞذزملولٚٞ

ذ771111ذإُشل١ذسلِٚٞذطبتو ٞذ77ذ0917ذٗحلزوٝذزهازنوٚٞ

ذ011111ذزشبسٙلذزهشٌمٚٞذزمل٘هاٝذهوطلتٞذزهلٔيفلل٢ٚٞذ02ذ0107ذٗحلزوٝذزهماي

ذ9711111ذًت يفتٞذ7ذ7767ذٗحلزوٝذزمللهٚٞذ/ذزملذيفذزهيف٢ٚمٛ

ذ0299661ذذبتٚٞذلِٚٞإُشل١ذذ0ذ2901ذزوٝذزهشؤْٗذزهبواٙٞٗحل

ذ09711111ذإُشل١ذلبللوذوٜذ22ذ9701ذزملٚلٖذٗزهيفٜذ/ذسوطٞذٗز ٜذزهو ْ

ذ09111111ذإُشل١زوذلِٚٞذذبتٚٞذ1ذ7217ذٗحلزوٝذزهِذى

ٗحلزوٝذزهتبطٚطذٗزهتملْٗذزهاٗهٛذ

ذ/زجملوةذزهذً٘ٛذهوتبطٚط

ذ00711111ذإُشل١ذطيفقذو٢ٚمٚٞذ712ذ2201

ذ

َذااااااااذًباااااالهؼذهاااااابم ذزملشاااااالوٙقذزهاااااااذكاااااالْذًااااااّذزملذاااااايفوذسِ ٚااااااجلذلمطاااااألذذذذذو . ذ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنااااااسيذزهعاااااا٘ز

(ذ%11 ُٗمااا ذزهاااايفوذفٚٔااالذذٚاايذسلااايفوذإ وزدذطبااااالوذهماااِتاذًتتااالهٚتاذذ(ذ7102ذ,7106 

ٕذ(ذًشايفٗعذلذٌٚاٞذإللهٚاٞذفذذذ26ذٚيذلوؼذعاا ٓلذ ذذ,فأتى (ذًوٚاْ٘ذ ِٙالوذًذلوُاٞذذذذ0672ذ,0676 ذموٚا

ٛذ9276,9272ٛذزهذٌٚااٞذزملذاااوٝذهلااجلٖذزملشاالوٙقذزهبلهػااٞذ ذًااقذإلااله سٜذذ,(ذًوٚااْ٘ذ ِٙاالوذعوااٟذزهتاا٘زه

ذذذذذذذذذذذذذذ(ذًوٚااااْ٘ذ ِٙاااالوذذٚاااايذلوػااااتذُماااابٞذزاُ اااالقذزه موااااٛذًااااّذزملذاااااوذذ2977ذ,21لاااالعبيفزوذًذااااازوٖذ 

 .(09ًباذ ذززباٗيذوتٍذ ذ%(ذعوٟذزهت٘زهٛذٗعوٟذسبٚىذزمللثليذ ذزسبايفذًلذ0277٘ٓذ,0272% 

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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ذ
 

ذ(09جاٗيذوتٍذ 

ذُٗم ذزهايفوذذًتاُٚٞذ(7102ذ,7106 نسيذزهع٘زَذسِ ٚجلٓلوااذًبلهؼذهبم ذزملشلوٙقذزهاذكلْذًّذزملذيفوذ

ذ زملبوؼذللهاِٙلو(

وتٍذ زسٍذذزه اى

 زهسُلًخ

ذ7102ذ7106 وتٍذ/زسٍذزملشيفٗع

زهِ ذلوذ

ذٞموٚزه 

ُمبٞذزاُ لقذ

زه موٛذًّذ

ذزملذاوذ%

زهِ ذلوذ

ذٞموٚزه 

بٞذُم

زاُ لقذ

زه موٛذًّذ

ذزملذاوذ%

 6 62990 48.91 978117 فتحذلملثلوذ لوً٘لسٚٞ 13ذ2005 ٗحلزوٝذزشبلوجٚٞ

ٗحلزوٝذزمللهٚٞذ/ذزملذيفذ

 زهيف٢ٚمٛ

 71 2000000 65ذ6500000 اِاٗقذسٌِٚٞذزحمللفعلو 1ذ2280

ٗحلزوٝذزهاِلعٞذ

 ٗزهتحلوٝ

 15.44 10808 4.82ذ3371 ُشيفذثذلفٞذزملِلفمٞ 1ذ2815

زهطلتٞذٗزهلثيفٗٝذٗحلزوٝذ

 زملماُٚٞ

لِل١ذٗدبٔٚلذواٚمذزهػلحلذ 25ذ3505

 زهطبٚمٛذزململي

 0.01 363 34.50ذ3794953

زهملًٞذذزهلػليٗحلزوٝذ

 ٗزاسللْ

 1 0 12.50ذ50000 زهغ٘زوذ-طيفٙاذزهموط 53ذ3710

ٗحلزوٝذزملٚلٖذٗزهيفٜذ/ذ

 زهو ْسوطٞذٗز ٜذ

 2.97 444882 7.26 36277 ُلتىذزهبريفّٙ 33ذ4210

 8.93 1786 0.57ذ128 زاسحذتطلعذزهتشػٚىذٗزهتاوٙ  2ذ4805 ٝذزهمٌىٗحلزو

ذذذذذذذذذذذذذذٗحلزوٝذز سال وذ

 ٗذسلِ٘ه٘جٚلذزملموً٘لو

 9.34 56039 1ذ0 فرفذزًّذزملموً٘لوذس ٗزو 37ذ5520

 

ٗملذٙتٍذزهايفوذذ7102وااذًبلهؼذهبم ذزملشلوٙقذزهاذكلْذًّذزملذيفوذسِ ٚجلذلمطٔلذنسيذعلَذ .ٖذ

ذٚاايذلوااؼذذ,ناايف٠سخمذزسااتػسيذكلًااىذٓااجلٖذزملباااالوذ ذًِاالتسوذهتِ ٚااجلذًشاالوٙقذذذذٚاايذذًِٔاال

ٗعوٟذسبٚىذزمللثليذ ذزسباايفذًالذذذذ,(ذًوْٚ٘ذ ِٙلو09.2(ذًشيفٗعذلذٌٚٞذإللهٚٞذًذاوٝذ 22عا ٓلذ 

 .(71ٓ٘ذًباذ ذززباٗيذوتٍذ 

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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ذ

ذ(71جاٗيذوتٍذ 

ذٗملذٙتٍذزهايفوذًِٔلذ7102نسيذعلَذذسِ ٚجلٓلوااذًبلهؼذهبم ذزملشلوٙقذزهاذكلْذًّذزملذيفوذ

ذ(زملبوؼذللهاِٙلو 

وتٍذ زسٍذذزه اى

 زهسُلًخ

تٌٚٞذذزسٍذزسبملي وتٍذ/زسٍذزملشيفٗع

ذزملباف

ذتٌٚٞذزملِلتسو

ٗزملمازوذذز هٚلوذباٙيذ 18ذ1210 زشباًلوذزهطبٚٞذزملولٚٞ

 ٗزهو٘زحلَ

ذإسملوسٚلوزوذ

ذٗط٘زوئ

 1000000-ذ1000000

ًؤجميفزوذٗزذت ل وذ ليفُلًخذزهشؤْٗذزشبلوجٚٞذإ زوٝ 1ذ2005 ٗحلزوٝذزشبلوجٚٞ

ذٗٗوللوذعٌى

 150000-ذ150000

زهطلتٞذزهشٌمٚٞذزسبيفزوٙٞذ 21ذ3505 ٗحلزوٝذزهطلتٞذٗزهلثيفٗٝذزملماُٚٞ

 هت٘هٚاذزهلٔيفلل١ذزشبلص

ذٗسحبلث وزسلوذ

ذٗساٌٍٚ

 250000-ذ250000

زهملًٞذذزهلػليٗحلزوٝذ

 ٗزاسللْ

 180000-ذ180000ذطيفقذو٢ٚمٚٞذ١إُشل طيفٙاذًل للذزهاز٢يفٜ 48ذ3710

سأٓٚىذلبللوذ ذضبلفعٞذزولاذ 14ذ4115 ٗحلزوٝذزملٚلٖذٗزهيفٜ

 ٗزمل يفق

 1200000-ذ1200000ذلبللوذًٚلٖذإُشل١

 250000-ذ250000ذًمتش ٚلوذإُشل١ ًيفكلذزهمسدذللهلمٞ 42ذ4615 ٗحلزوٝذزهارٞ

ًيفكلذًبٚتذٗزُتعلوذ 18ذ5305 ٗحلزوٝذزهِذى

 زهشلذِلو

 192000-ذ192000ذعذ٘ ذسشػٚى

ٗحلزوٝذزهتبطٚطذٗزهتملْٗذ

زهاٗهٛ/ذزجملوةذزهذً٘ٛذ

 هوتبطٚط

طيفٙاذزولاذزهاز٢يفٜذ/ذزمليفذوٞذ 505ذ3710

 زهلثلُٚٞ

 11500000-ذ11500000ذطيفقذو٢ٚمٚٞذإُشل١

ذ

ذٚيذلوؼذعا ذزملشلوٙقذزهااذذذ,ًّذطباالوذوااوذملشلوٙقذًاوجٞذضٌّذزمل٘زحلُٞإجيفز١ذًِلتسوذ .ٗذ

ٗعوااٟذذ,(ذًوٚااْ٘ذ ِٙاالو777(ذًشاايفٗعذٗلوااؼذإلاالهٛذتااٍٚذزملِاالتسوذ 222 خمذإجاايفز١ذًِاالتسوذًِٔاالذ

 .(70سبٚىذزمللثليذ ذزسبايفذًلذٓ٘ذًباذللزباٗيذوتٍذ 

ذ(70جاٗيذوتٍذ 

ذًّذطباالوذوااوذملشلوٙقذًاوجٞذضٌّذزمل٘زحلُٞإجيفز١ذًِلتسوذ

ذ ذزملبوؼذللهاِٙلو(

وتٍذ وتٍذزهسُلًخ زه اى

 زملشيفٗع

زملذاوذ ذ زسٍذزسبملي زسٍذزملشيفٗع

 زمل٘زحلُٞ

 زملِلتسو

 38000000-ذ659775000ذسِازوذزشبلِٙٞ ف٘ز٢اذزهاّٙذزهملَذإ زوٝ 601ذ2210 ٗحلزوٝذزمللهٚٞذ/ذزملذيفذزهيف٢ٚمٛ

ٗحلزوٝذزهتبطٚطذٗزهتملْٗذ

 زهاٗهٛ

زهبِٚٞذزهترتٚٞذ 4ذ3040

 هوٌرلفعلو

لِٚٞذذإُشل١زو

ذذبتٚٞ

 24760047-ذ79462310

ًشيفٗعذزملاِٙٞذزهطبٚٞذ 17ذ1210 زشباًلوذزهطبٚٞذزملولٚٞ

 ززباٙاٝ

 16730000-ذ23433249ذًمتش ٚلوذإُشل١

ٗحلزوٝذزملٚلٖذٗزهيفٜ/ذسوطٞذ

ذزهو ْٗز ٜذ

 

 3620000-ذ5000000ذساٗ ذإُشل١ ساذزه ٚازْ 12ذ4230

ذسلِٚٞذإُشل١ س٘سمٞذزها٘زًق 5ذ2801 ٗحلزوٝذزهاِلعٞذٗزهتحلوٝ

ذطبتو ٞ

 2875000-ذ20000000
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ٗدبٔٚلذًمتش ٟذذإُشل١ 34ذ4615 ٗحلزوٝذزهارٞ

 لمٌٞذزهًريٝ

 2800000-ذ11000000ذًمتش ٚلوذإُشل١

ًمتش ٟذزهموطذذإُشل١ 17ذ4615 ٗحلزوٝذزهارٞ

 ززبيفزذٛ

ًٗمازوذذسجٔلٝ

ذطبٚٞ

 2000000-ذ3000000

ٗحلزوٝذزهازنوٚٞذ/ذ ز٢يفٝذ

 زملاُٚٞذٗززب٘زحلزوذزهذ٘زي

ذلس٘يذذسجٔلٝ زهبطلتٞذزهجلكٚٞ 5ذ1505

ذٗس٘زلمٕ

 2300000-ذ16000000

ٗحلزوٝذزهطلتٞذٗزهلثيفٗٝذ

 زملماُٚٞ

زهطلتٞذزملتحا ٝذهت٘هٚاذ 35ذ3505

طلتٞذزهيفٙلحذذ-زهلٔيفلل١ذ

 ًملْ

 1789000-ذ10310000ذطبتو ٞذإُشل١زو

ٗحلزوٝذزهتموٍٚذزهملهٛذ

 ٗزهبريذزهموٌٛ

ذسلِٚٞذإُشل١ سط٘ٙيفذززبلًملوذزهيفمسٚٞ 25ذ4505

ذطبتو ٞ

 1000000-ذ20000000

 

هبم ذزملشلوٙقذًّذنسيذإجيفز١ذًِلتسوذإهٚٔلذ ْٗذزهاايفوذًِٔالذسٗذسْذذذسملٙلذسٗذحلٙل ٝذزملباالوذ .حلذ

(ذ2.2 ذٞموٚاذ(ذًشالوٙقذلذٌٚاٞذُ ذالوذإللهٚاٞذفذذذذ01ذٚيذلواؼذعاا ٓلذ ذذذ,ُم ذزاُ لقذفٚٔلذًتاُٚٞ

(ذًوٚااْ٘ذ5سٜذلاالعبيفزوذًذااازوٖذ ذ,(ذًوٚااْ٘ذ ِٙاالو1.2ًوٚااْ٘ذ ِٙاالوذًذلوُااٞذًااقذااال ذزملباااالوذ 

 .(77زسبايفذًلذٓ٘ذًباذ ذززباٗيذوتٍذ ٗعوٟذسبٚىذزمللثليذ ذذ, ِٙلو

ذ(77جاٗيذوتٍذ 

ذسملٙلذسٗذحلٙل ٝذزملباالوذهبم ذزملشلوٙقذًّذنسيذإجيفز١ذًِلتسوذإهٚٔلذ ْٗذزهايفوذًِٔل

ذ ذزملبوؼذللهاِٙلو(

 ٞموزهِ ذلوذزه  تٌٚٞذزملِلتسوذ زهذٌٚٞذزملذاوٝذ وتٍذ/زسٍذزهِشلطذسٗذزملشيفٗع زهسُلًخ زسٍذزه اى

ذ1ذ71111ذ1ذسجٔلٝذطبتسزوذٗتٚلاذ92ذ2717ذتٞذٗزهلثيفٗٝذزملماُٚٞذٗحلزوٝذزهطل

ذ1ذ071111ذ711111ذ وزسلوذٗسحبلثذٗساٌٍٚذ99ذ2717ذٗحلزوٝذزهطلتٞذٗزهلثيفٗٝذزملماُٚٞذ

ذ1ذ097111ذ097111ذطبتو ٞذسُشطٞذ09ذ7217ذٗحلزوٝذزهِذىذ

ذ79691ذ799111ذ711111 زستٌسنذٗليفز١ذًبلُٛ 02ذ7117 ٗحلزوٝذزشبلوجٚٞذ

ذ7992ذ91111ذ77111ذه٘زحلَذًٗ٘ز ذطبتسزوذ00ذ9107ذوٝذزهلوزعٞذٗحلز

ذ7911111ذ0911111ذ9111111ذلبللوذزهايفوذزهارٛذإُشل١ذ01ذ9007ذٗحلزوٝذزملٚلٖذٗزهيفٜذ

ٗحلزوٝذزملٚلٖذٗزهيفٜذ/ذسوطٞذ

 ٗز ٜذزهو ْذ

ذ67912ذ91111ذ071111ذثذٚوٞذ هٚلوذ0ذ9707

ٗحلزوٝذزملٚلٖذٗزهيفٜذ/ذسوطٞذ

 ٗز ٜذزهو ْذ

ذ716111ذ067111ذ271111ذزستٌسنذٗليفز١ذسوزضٛذ6ذ9771

ٗحلزوٝذزملٚلٖذٗزهيفٜذ/ذسوطٞذ

ذٗز ٜذزهو ْذ

ذ779111ذ777111ذ927111ذذ ل٢يفذٗ للوذإُشل١ذ02ذ9721

ذٗحلزوٝذزهلثذلفٞذ
ذ72119ذ79017ذ01107ذطبتو ٞذسلِٚٞذٗإاسذلوذباٙيذذ0ذ9901

ذ

ذ

ذ
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سلٙااذذٗلِما ذذذِٞذٗزملٌ٘هٞذًاّذزهذايفٗضذذزملشلوٙقذزملٌ٘هٞذًّذزشبلٙٗج٘ ذحلٙل ٝذللهتباٚفذهبم ذذ .حذ

(ذًشيفٗعذلذٌٚٞذ131ذٚيذلوؼذعا ٓلذ ذ,7102لٔلذعلَذعّذال ذزملباالوذزمليفنفذذ(21عّذ %

سٜذذ,(ذًوٚاااْ٘ذ ِٙااالوذ21.2(ذًوٚاااْ٘ذ ِٙااالوذًذلوُاااٞذًاااقذاااال ذزملبااااالوذ ذذذذ9.7 ذٞموٚاااإللهٚاااٞذف

ذذذذذذذذذ٘ذًااباذ ذززباااٗيذذٗعوااٟذساابٚىذزمللثااليذ ذزسبااايفذًاالذٓااذذذذذ,(ذًوٚااْ٘ذ ِٙاالوذ7976لاالعبيفزوذًذااازوٖذ ذ

 .(72وتٍذ 

ذ(72جاٗيذوتٍذ 

ذ7102لٔلذعلَذعّذال ذزملباالوذزمليفنفذذ(71سلٙاذعّذ %ٗلِم ذذزملشلوٙقذزملٌ٘هٞذًّذزشبلِٙٞذٗزملٌ٘هٞذًّذزهذيفٗضحلٙل ٝذللهتباٚفذهبم ذ

ذ ذزملبوؼذللهاِٙلو(

ال ذزملباالوذ وتٍذ/زسٍذزهِشلطذسٗذزملشيفٗع زهسُلًخ زسٍذزه اى

 يفنفذلٔلزمل

زهِ ذلوذ

 ٞموزه 

زهلٙل ٝذ ذ

 زهتباٚف

ُمبٞذزهلٙل ٝذ ذ

 زهتباٚفذ%

ًالوٙمذزسب٘سبٞذ 7ذ271 و٢لسٞذزه٘حلوز١

 ٗعٌوٚلوذز جمتٞ

ذ2907ذ29720ذ77969ذ011111

سجٔيفٖذًٗمازوذذ02ذ7117ذٗحلزوٝذزشبلوجٚٞ

ذًلتبٚٞ

ذ9109ذ796671ذ2271ذ211111

ٗحلزوٝذزمللهٚٞذ/زملذيفذ

ذزهيف٢ٚمٛ

ذ11ذ1111111ذ7111111ذ01111111ذًت يفتٞذ0ذ7711

ٗحلزوٝذزهاِلعٞذ

ذٗزهتحلوٝ

زملؤسمٞذزهو ُٚٞذذ7ذ7117

ذهتط٘ٙيفذزملشلوٙق

ذ96ذ097111ذ1111ذ711111

ٗحلزوٝذزهطلتٞذٗزهلثيفٗٝذ

ذزملماُٚٞ

ذ9200ذ029622ذ01262ذ071111ذوٗزس ذ0ذ2710

ٗحلزوٝذزهطلتٞذٗزهلثيفٗٝذ

ذزملماُٚٞ

 وزسلوذٗسحبلثذذ77ذ2717

ذٗسالًٍٚ

ذ9909ذ0279622ذ262ذ0221111

ٗحلزوٝذزهتبطٚطذ

ٗزهتملْٗذزهاٗهٛذ

/زجملوةذزهذً٘ٛذ

ذهوتبطٚط

ذإُشل١ذسلِٚٞذ712ذ9977

ذًاوسٚٞ

ذ92ذ021091ذ07116ذ017996

 

ذٚاايذخمذإجاايفز١ذذ,7102خمذزسااترازثذًشاالوٙقذجاٙاااٝذملذسلااّذًاوجااٞذضااٌّذتاالُْ٘ذزمل٘زحلُااٞذهماالَذ .طذ

(ذًوٚاْ٘ذذ0272شايفٗعذلذٌٚاٞذ ذذ(ذ01ًٗتااذلواؼذعاا ٓلذ ذذذذ,ًِلتسوذهللذًّذطباالوذًشلوٙقذسنيف٠

 (.72 ٗعوٟذسبٚىذزمللثليذ ذزسبايفذًلذٓ٘ذًباذ ذززباٗيذوتٍذذ, ِٙلو

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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ذ

ذ(79جاٗيذوتٍذ 

ذ7102زسترازثذًشلوٙقذجاٙاٝذملذسلّذًاوجٞذضٌّذتلُْ٘ذزمل٘زحلُٞذهملَذذ

وتٍذذزه اى

ذزهسُلًخ

وتٍذ

ذزملشيفٗع

ذزملِلتسوذزملذاوذ ذزمل٘زحلُٞذزسٍذزملشيفٗع

 22000ذ0 ناًلوذزه٘حلزوٝذٗإ زًٞسط٘ٙيفذ 1ذ2201 لهٚٞذ/ذزملذيفذزهيف٢ٚمٛٗحلزوٝذزمل

ٗحلزوٝذزملٚلٖذٗزهيفٜ/ذسوطٞذٗز ٜذ

 زهو ْ

 31000ذ0 وٜذتلعذزهممٚاّٙ 4ذ4230

 50000ذ0 ليفُلًخذزهشؤْٗذزشبلوجٚٞذإ زوٝ 1ذ2005 ٗحلزوٝذزشبلوجٚٞذ

 50000ذ0 زهتِذٚ ذعّذزهابيفذزهلٙا 47ذ3505 ٗحلزوٝذزهطلتٞذٗزهلثيفٗٝذزملماُٚٞ

 70000ذ0 ليفُلًخذزهافلعذز جتٌلعٛذإ زوٝ 1ذ4710 ٗحلزوٝذزهتٌِٚٞذز جتٌلعٚٞ

ٗحلزوٝذزهتبطٚطذٗزهتملْٗذزهاٗهٛ/ذ

 زجملوةذزهذً٘ٛذهوتبطٚط

 937051 0 سسلسًٚٞاوسٞذذ77لِل١ذ 502ذ4425

 14500000 0 سأٓٚىذًمتش ٟذزملولٞذعوٚل١ذإعل ٝ 8ذ1210 زشباًلوذزهطبٚٞذزملولٚٞ

 103050ذ0 تلعاٝذلٚلُلوذحلوزعٚٞذسُشل١ 10ذ4001 لوزعٞٗحلزوٝذزه

 

ٙتٍذزافالحذعّذزاٙايفز زوذزهملًاٞذهواٗهاٞذ ذزسبماليذزشبتالًٛذلأوتالَذإللهٚاٞذ ْٗذعٌاىذإٙطالحذضاٌّذذذذذذذذذذذ .2

ذ:لٚلُلوذزسبمليذزشبتلًٛذسباذًال وذٓجلٖذزاٙيفز زوذمملذٙنس ذعوٕٚذذًلذٙوٛ

ذٚىذزاٙيفز زو.عاَذجملاذًمتباًٛذزهبٚلُلوذًّذًميففٞذًااوذذبا .سذ

ذٚيذسباذذ,عاَذإًللُٚٞذذباٙاذز عبيفزوذلاذزملذاوذٗزه موٛذهلىذٗحلزوٝذهػلٙلوذزهيفتللٞذٗزململ١هٞ .يذ

ٗجاا٘ ذزعبيفزفاالوذلاااذزاٙاايفز ذزه موااٛذٗزملذاااوذ ذلماا ذزسباال وذتاااذ ذٙااتٌلّذًمٔاالذًمااتباًٛذذذ

زاٙاايفز زوذزهاااذذًٗااّذلِاا٘ ذذذذ,زهبٚلُاالوذًااّذذباٙاااذزهاااز٢يفٝذزملمِٚااٞذزملمااؤٗهٞذعااّذٓااجلزذز عباايفزوذذذذذذذ

 :سشننذسكلثيفذًّذ ز٢يفٝذلتراٚؤلذًلذٙوٛ

ذلِاذإٙيفز زوذلٚقذزهموقذٗزشباًلو. -

ذغيفزًلوذٗجلز١زوذًٗال وزو. -

ذإٙيفز زوذطبتو ٞ. -

ذسًلُلوذًطٟذعوٚٔلذسكلثيفذًّذمخةذسِ٘زو. -

ذزهػيفزًلوذٗزملال وزو. -

 ونفذسنيف٠. -

ذوسَ٘ذسنيف٠. -

 إٙيفز زوذزه ٘ز٢اذزهبِلٚٞ. -

ذ

ذ

ذ
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ذ:زسبلً٘ٚٞذكٌلذٙوٛذزه٘حلزوزوذٗزهاٗز٢يفزسبمليذزشبتلًٛذها٠ذلم ذٗج٘ ذلم ذزملسذعلوذعوٟذذ .2

ٗج٘ ذفيفٗتلوذلاذتٍٚذزسبمليذزشبتلًٛذًقذلِ٘ ذزمل٘تمذزمللهٛذه٘حلزوٝذزهازنوٚاٞذ/ذًاٙيفٙاٞذزهًاّذذذذ .سذ

(ذ ِٙالوذًاّذتباىذٗحلزوٝذزهب٣ٚاٞذسبماليذذذذذذ111111ذٚيذظٔيفوذذ٘ز وذ ُذىذعٔاٝ(ذلذٌٚاٞذ ذذ,زهملَ

 ذزمل٘تمذزمللهٛذٗملذسعٔيفذللسبمليذزشبتلًٛ.ذًشيفٗعذإُشل١ذزهشيفطٞذزهب٣ٚٚٞذ 

ْذذ0022222لوػتذُ ذالوذزساتٌسنذٗلايفز١ذسوزضاٛذ ذذذذ .يذ ذٚايذساباذسْذذذذ,(ذ ِٙالوذ ذساوطٞذٗز ٜذزهو 

(ذًااّذٓااجلٖذزهِ ذاالوذٗزهباالتٛذ%22 زهِ ذاالوذزهاااذرباافذزسااتٌسنذٗسم٘ٙطاالوذزهوزضااٛذذاا٘زهٛذذ

  ثذسريذُٗ ذلوذسنيف٠.ذميلثىذًالوٙمذًللفآوذزبلْذطبتو ٞذٗسج٘وذضبلًاذٗسم٘ٙطلوذذ٘ز

(ذ ِٙالوذ ذلِااذزهلٔيفلال١ذذذذ292216ٗو ذ ذزسبمليذزشبتلًٛذٗج٘ ذحلٙل ٝذ ذزهتبااٚفذمبذاازوذ ذذذ .دذ

عوًٌلذسُٕذعبلوٝذعاّذسأجٚاىذًماترذلوذلايفكٞذزهلٔيفلال١ذٗهاٚةذرب ٚطألذكٌالذذذذذذذذذذ, ذٗحلزوٝذزهماي

هِ ذالوذذلتب اٚ ذزذذ72/2/7102(ذسالوٙخذذ711/79/261جل١ذللتليذٗحلٙيفذزمللهٚاٞذوتاٍذ  ذَذعذ/ذذذ

 (ذ ِٙلو.222111ززبلوٙٞذه٘حلزوٝذزهمايذلذٌٚٞذ 

ٗج٘ ذزحل ٗزجٚٞذ ذًال وذزهايفوذعوٟذلما ذزهبِا٘ ذزملاوجاٞذ ذً٘زحلُاٞذ ز٢ايفٝذززبٌالونذزهو ُٚاٞذذذذذذذذ . ذ

(ذ ِٙالوذًاّذذماليذزهًلُالوذٗزملمالعٛذ نالودذزمل٘زحلُاٞ(ذذذذذذذذ7262129ذٚيذخمذايفوذ ذ,7102هملَذ

ٗعذااا٘ ذزشبااااًلوذٗزهمااا يفذ ذًٌٔااالوذومسٚاااٞذذذذذعواااٟذلِااا٘ ذااااٚلُٞذز  وذٗزهماااٚلوزوذٗز هٚااالوذذذذذ

ًٗملٌٓلوذزهطاٌلْذز جتٌالعٛذٗزملماازوذٗز  وذٗزهجٔالٝذعوٌاًلذسْذصبٌا٘عذزملبالهؼذزملباااٞذذذذذذذذذ

(ذ2220672(ذ ِٙاالوذٗزملباالهؼذزملااايفٗفٞذفموٚااًلذًِٔاالذ ذذ2222211هلااجلٖذزهبِاا٘ ذ ذزمل٘زحلُااٞذلوػااتذ ذذ

ٗزملمالعٛذٙاتٍذزساتِل ًزذهذلالَذزملا٘ز ذذذذذذعوًٌلذسْذزهايفوذًّذذمليذزهًلُلوذٗلايذزشبااًلوذذذ, ِٙلو

 (ذًّذتلُْ٘ذززبٌلون.060,061 

ًّذناسيذ ز٢ايفٝذززبٌالونذٗفااذذذذذذ7102زملترذذٞذ ذعلَذذٞموٚٗج٘ ذس لٗوذلاذتٌٚٞذزاٙيفز زوذزه  .ٖذ

زهذٌٚااٞذزملااايفحذعِٔاالذ ذتٚاا٘ ذٗسااحسوذزهاااز٢يفٝذٗلاااذزهذٌٚااٞذزملذٚاااٝذ ذتٚاا٘ ذٗسااحسوذٗحلزوٝذذذذذذذذذذذ

 ذطيفٙذاٞذسماحٚىذزاٙايفز زوذلااذزها٘حلزوٝذٗزهااز٢يفٝذٗو ذلما ذذذذذذذذذ ناتسوذزٗٙما٘ ذذهامذإىلذذذذ,زمللهٚٞ

ززبٌالونذ ذذ ز٢ايفٝذذزهيفسَ٘ذٗزهػيفزًلوذٗزملال وزوذززبٌيفكٚاٞذزهااذسمات٘فٟذناسيذعالَذًاّذتباىذذذذذذذذ

 ذ ْٗذسِلٙؤلذًاّذساحسوذ ز٢ايفٝذززبٌالونذٗكٌالذٓا٘ذًاباذذذذذذذذٙتٍذو ٓلذًّذتبىذٗحلزوٝذزمللهٚٞذذذا

ذ(.72 ززباٗيذوتٍذ

 

 

 

 

 
 

ذ(77جاٗيذوتٍذ 

ذ7102ذنسيذعلَذ ذتٚ٘ ذٗحلزوٝذزمللهٚٞذٗ ز٢يفٝذززبٌلونذزهو ُٚٞت لٗوذلاذتٌٚٞذزاٙيفز زوذزه موٚٞذزملترذذٞذزه

ذ زملبوؼذللهاِٙلو(

ذ ذٞموٚزاٙيفز زوذزه ذزهبٚلْ

ذتٚ٘ ذٗحلزوٝذزمللهٚٞذذ

 ذتٚ٘ ذذٞموٚزاٙيفز زوذزه 

ذ ز٢يفٝذززبٌلون

ذًذازوذز عبيفزو

ذ2691116ذ721997771ذ716027209ذزهيفسَ٘ذززبٌيفكٚٞ

ذ777972ذ02969221ذ01771720ذزهػيفزًلوذٗزملال وزوذززبٌيفكٚٞ
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 :التىصًات  :ضادضًا

زها٘حلزوزوذٗزهااٗز٢يفذذذذكلفٞس٘نٛذزهاتٞذٗز ُطبلطذ ذعٌوٚٞذسذاٙيفذزهِ ذلوذززبلوٙٞذٗزهيفسمسلهٚٞذًّذتبىذ .0

 Result Oriented Budget ذجٔٞذللهِتل٢خزملمِٚٞذٗ ز٢يفٝذزمل٘زحلُٞذزهملًٞذجمللًٚلذًقذً َٔ٘ذزمل٘زحلُٞذزمل٘

(ROB)ذسِ٘زو.9ٗزهاذليفعتذ ز٢يفٝذزمل٘زحلُٞذزهملًٞذلتطبٚذٕذًِجلذًلذٙذلويذزهااااذ (ذذ) 

ٗزملباااالوذزهناايف٠ذضاٌّذزسبمااليذزشبتاالًٛذهوٌ٘زحلُااٞذذذذ,لٚالْذس لاااٚىذلِاا٘ ذزهِ ذاالوذززبلوٙاٞذزهناايف٠ذذ .7

و ذضااٌّذلِاا٘ ذزهِ ذاالوذزهيفسمسلهٚااٞذملبتواامذذذزهملًااٞذهواٗهااٞذٗسْذٙااتٍذلٚاالْذس لاااٚىذلِاااذ ًت يفتااٞ(ذٗزهاا٘زذذذ

 زه٘حلزوزوذٗزهاٗز٢يفذزهملًٞ.

إػباال ذذواا٘يذهإلنااتس وذزمللهٚااٞذزحملتٌوااٞذ ذًيفزذااىذزهتبطااٚطذٗزاعاااز ذٗزهتذاااٙيفذٗزهتِ ٚااجلذٗزهاااذتاااذذذ .2

سااؤ ٜذإىلذزسباااذًااّذزهتااأثريذزهتٌِااٜ٘ذهلاالذعوااٟذز تتااال ذزهاا٘طينذكلااىذًااّذجاايفز١ذعاااَذسِ ٚااجلذلماا ذذذذذذذذذذذذ

 ذتاالُْ٘ذزمل٘زحلُااٞذزهملًااٞذٗزغب االضذُماا ذزاُ االقذهواابم ذز ناايفذعااسٗٝذعوااٟذإجاايفز١ذذذذذذذذذذزملشاالوٙقذزملاوجااٞذذ

زملِلتسوذزمللهٚٞ.ذمملذٙتطو ذإػبل ذزُطبلطذللهتملًاىذًاقذزملبااالوذزمللهٚاٞذزهيفسمسلهٚاٞذزمليفاا٘ ٝذهلاجلٖذذذذذذذذ

 زه٘حلزوزوذٗزهاٗز٢يفذهسست ل ٝذًِٔلذ ذسِ ٚجلذٗإظبلحلذًشلوٙمٔلذزاسنزسٚحٚٞ.

 ذٙتٍذزنجلذذْٗسزاُ لقذززبلوٜذٗزهيفسمسلهٛذه ا٘يذزمل٘زحلُٞذزهملًٞذزملبتو ٞذذٞعوٚٗفلذزهتأكاذًّذك ل١ٝ .2

زاُ القذناسيذزهمالَ.ذٗضايفٗوٝذًيفزجماٞذًؤلايفزوذذذذذذذٞذعوٚاذُمبٞذزاُ لقذًّذزملذااوذكٌؤلايفذعواٟذك ال١ٝذٗفلذذذذ

 .وتٚلاذزه ز١ذهوسزًخذٗزملشلوٙقذهلىذٗحلزوٝذ/ذ ز٢يفٝذًٗملزبٞذز عبيفزفلوذ ذذبذٚاذٓجلٖذزملؤليفز

(ذذهترذٚاااذLaw Enforcement ضايفٙبٞذزهااانىذٗزاجايفز١زوذزهتراااٚوٚٞذذذزهمٌاىذعوااٟذس مٚاىذتاالُْ٘ذذذ .2

 ًلٙاذًّذزاٙيفز زوذٗزهاذسملٍٓذ ذسػطٚٞذزهِ ذلوذزهملًٞذهواٗهٞ.

 زهمٌىذعوٟذضبطذعٌوٚٞذإجيفز١ذزملِلتسوذزمللهٚٞ. .6

ٗزهيفسمسلهٚااااٞذزملذاااااوٝذذ وزسااااٞذإًللُٚااااٞذٗضااااقذسااااذمذلذٌٚااااٞذزملِاااالتسوذزمللهٚااااٞذًااااّذزهِ ذاااالوذززبلوٙااااٞذذذذذذذذذ .2

 هو٘حلزوٝ/زهاز٢يفٝذنسيذزهمِٞذزمللهٚٞ.

زهاا٘حلزوزوذٗزهاااٗز٢يفذوغااٍذساا٘فيفذزملباااالوذذذهمااا ذًااّلٚاالْذسساابليذعاااَذسِ ٚااجلذلماا ذزملشاالوٙقذزهيفسمسلهٚااٞذذذ .1

زمللهٚٞذضاٌّذً٘زحلُلسٔالذٗإجايفز١ذًِالتسوذًلهٚاٞذملبااالسٔلذملشالوٙقذسنايف٠ذٗسلايفزوذذهامذهاِ ةذزملشالوٙقذذذذذذذذذذذذذ

 .ٗهكلثيفذًّذسِٞ

 ىذعوٟذضبطذٗسيفلٚاذزهِ ذلوذ ززبلوٙٞذٗزهيفسمسلهٚٞ(ذجمللًٚلذًقذلسغلوذو٢ٚةذزه٘حلوز١.زهمٌ .9

 .ًملزبٞذسسبليذز عبيفزوذ ذً٘زحلُٞذزهتٌ٘ٙى .01

ٗفااذًالذجال١ذسعاسٖذٗنلااٞذًالذذذذذذذذ7102ًملزبٞذكلفٞذزملسذعلوذزملتموذٞذلتاتٚاذزسبمليذزشبتلًٛذهملَذ .00

إىلذٗج٘ ذزعبيفزفلوذكابريٝذذذسللووٗزهاذذملِلتسوٗزٙتمواذلمٌوٚلوذوااذزملباالوذُٗم ذزاُ لقذًِٔلذ

إُ االقذسناايف٠ذسٗذعاااَذذذاااالسٔلذ ذًشاالوٙقذسناايف٠ذسٗذسٗجاإذذذ ذسِ ٚااجلذزملشاالوٙقذزهيفسمسلهٚااٞذٗزسااتػسيذطبذذ

 .زستػسهللذعوٟذزاطسق
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 2017لعاً ُ املسكص املالٌ لمخصيٍُ العاوُ حتمًن بًا

 

 ذُٔلٙااٞذزهمااِٞذزمللهٚااٞذٗٙتطااٌّذجلُاا ذذ/ذٗحلزوٝذزمللهٚااٞهوبلِٙااٞذٙمتااسذزمليفكاالذزملاالهٛذلٚاالْذلله٘ضااقذزملاالهٛذ

ّذذذذذجلُا ذزملطو٘لالوذذكٌلذٙتطاٌّذذذ,زهػريذعوًٟٗلذهللذًّذذذ٘قذذزشبلًِٙٞلذجمتولٕذزمل٘ج٘ زوذ ذًالذعواٟذزشبلِٙاٞذًا

ذٗزهتلزًلوذزدبلٖذزهػري.ذذ٘قذ
ذ

سبٞذذسذتايفذعوٟذإلاز١ذ ذذاذسْذًمؤٗهٚٞذ ٙ٘زْذزحمللذ,إْذإعاز ذٓجلزذزهبٚلْذٓ٘ذًّذًمؤٗهٚٞذٗحلزوٝذزمللهٚٞ

ٗٙباذززباٗيذذ,ًسذعلسٕذٗس٘اٚلسٕذذ٘يذًلذٗو ذ ذٓجلزذزهبٚلْذزستِل ًزذإىلذسعٌليذزهتروٚىذٗزمليفزجمٞذزهاذتلَذلٔل

ذ.31/12/2017لٚلْذزمليفكلذزمللهٛذهوبلِٙٞذزهملًٞذكٌلذٓ٘ذلتلوٙخذذ(76وتٍذ 

ذ(76جاٗيذوتٍذ 

ذ31/12/2017ٙخذلٚلْذزمليفكلذزمللهٛذهوبلِٙٞذزهملًٞذكٌلذٓ٘ذلتلو

ذ زملبوؼذللهاِٙلو(

ذًذازوذزهتػري 2017 2016ذزهبٚاااااااااااالْ

ذ(2017ذ,2016 

ذُمبٞذزهتػريذ%

 زمل٘ج٘ زو

ذ3.19 150231412ذ4853486270ذ4703254858ذزهموم

 ((130 (5175871  (1195621)ذ3980250ذزملموذلوذزهبِلٚٞذٗزهشٚللوذزمليفدبمٞ

ذ74 4317937 10147441ذ5829504ذزهِذ٘ ذزملِذ٘هٞ

 1.4 56651 4078544ذ4021893ذ:20/07زهوااٝذزهِذاٙٞذ ذ

ذ46 797389 2548089ذ1750700ذس.ذزهاِاٗق

 (33) (740738) 1530455ذ2271193ذي.ذزهبِم

 (4) (18844900) 498203906ذ517048806ذسًلُلوذذمليذزشبلِٙٞذزمل٘ذاذسًلُلوذُٗ ذلو

 (11) (78570837) 654413655ذ732984492ذذمليذزشبلِٙٞذزهملَ

ذ0.87 52014392 6019134195 5967119803ذزجملٌ٘ع

 زملطو٘للو

 4 30300957 807999435 777698478ذ:زهًلُلو

 (8) (12858851) 146645629 159504480ذسًلُلوذذٗحلزوٝذزمللهٚٞذ/تمٍذزهًلُلو .سذ

 (4) (11526025) 295277002 306803027ذسًلُلوذزهاٗز٢يفذزسبلً٘ٚٞ .يذ

 5 2146494 42995437 40848943ذًلُلوذزمليفزكلذزمللهٚٞس .دذ

 10 20819997 223417794 202597797ذٓا.ذسًلُلوذزشبلِٙٞ

 47 31719342 99663573 67944231ذسًلُلوذاِاٗقذو ذزهتم٘ٙلو . ذ

 4 38881442 1102313812 1063432370ذذمليذزشبلِٙٞذزمل٘ذا

 33 65343447 261906845 196563398ذزهترلٗٙىذزملموذٞ

 - 0 271705032 271705032ذ:ذملللوذ ز٢ِٞذسنيف٠

 - 0 271705032 271705032ذسِازوذهًيفذزهبِمذزمليفكلٜ

 (2) (82511454) 3575209071 3657720525ذ7106زهمحلذزملنزكٍذلماذزهتٌ٘ٙىذهملَذ

 0.87 52014392 6019134195 5967119803ذزجملٌ٘ع

 ( 2017احلطاب اخلتاوٌ لطٍُ ) :املصدز
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هابم ذلِا٘ ذٗساحسوذٗذمالللوذذلٚالْذزمليفكالذذذذذذذذًّٞذززباٗيذسعسٖذٗلماذذبوٚاىذٗإجايفز١ذًيفزجماٞذزنتبلوٙاذذذذ

ذ:سباذهِلذزملسذعلوذزهتلهٚٞذ31/12/2017زمللهٛذهوبلِٙٞذزهملًٞذكٌلذٓ٘ذلتلوٙخذ

ذ:الىفس ) العجص( بعد التىىين :أواًل

(ذ2222ٗزهماِ٘زوذزهماللذٞذٗزهبالهؼذ ذذذذ7102ميلثىذٓجلزذزهبِاذزه٘فيفذزملنزكٍذزملترذاذلمااذزهتٌ٘ٙاىذهمالَذذذذذ

 :ٗٙسذغذًلذٙوٛذ,ٗٓٛذزملبلهؼذذزهاذايففتذهتػطٚٞذزهمحلذلماذزهتٌ٘ٙىذ ذً٘زحلُلوذزهع٘زَذزهمللذٞذ,ًوْٚ٘ذ ِٙلو

إْذزمليفكاالذزملاالهٛذملذٙتطااٌّذإلاالهٛذسوااااٝذز هتلزًاالوذزهمااللذٞذٗسٗجاإذإُ لتٔاالذذٗزهاااذظٔاايفوذلذاالُْ٘ذذذذذ .0

ٗتاذلوػتذناسيذذذ, ًطو٘للو(ذعوٟذزشبلِٙٞذوزشبتلًٚٞذهٕذٗزهاذسمتسذزهتلزًلذزمل٘زحلُٞذزهملًٞذٗزسبملللو

 (.72زملباذ ذززباٗيذوتٍذ (ذعوٟذزهِر٘ذ7101-7106زهع٘زَذ 

ذ(72جاٗيذوتٍذ 

ذواٚاذز هتلزًلوذزهمللذٞذغريذزهعلٓيفذ ذزمليفكلذزمللهٛ

ذللملوْٚ٘ذ ِٙلو(زملبوؼذ 

ذ7101ذ7102ذ7106ذزهبٚلْذ/ذزهمِٞ

ذًذاوذفموٛذًذاوذفموٛذًذاو

ذ261ذ02106ذ292ذ22ذ02907ذز هتلزًلوذزهمللذٞ
 

زهااىذسْذٙاتٍذإ وزدذإٙطاالحذًِلسا ذذاا٘يذزهمحالذزملنزكااٍذ ذزمليفكالذزملاالهٛذهوبلِٙاٞذًتطااًٌِلذكاىذًااّذذذذذذذذ .7

 ذ.سوااٝذزهاّٙذزهملَذٗزهمحلذلماذزهتٌ٘ٙى

زهتٌ٘ٙىذفإُٕذ ذٙ٘جاذذسٜذإٙطالحذذذ ذذليذإْذزهمحلذزملنزكٍذكلْذميلثىذفمًسذتٌٚٞذزهمحلذزملنزكٍذلما .2

 .كٚ ٚٞذسػطٚٞذٓجلزذزهمحلذزملنزكٍذٙباضٌّذزمليفكلذزمللهٛذ

  :الطمف :ثاًًٌا

%(ذًّذ81ٗلِمبٞذذ ذ31/12/2017(ذ ِٙلوذكٌلذٓ٘ذلتلوٙخذ4853486270 ذلوؼذإللهٛذواٚاذزهموم .0

ذٚاايذسْذذ%(29ٗزهاااذلوػااتذ ذذ2016إلاالهٛذزمل٘جاا٘ زوذٗهاا٘ذغذزوس االعذٓااجلٖذزهِماابٞذًذلوُااٞذًااقذسااِٞذذذذذذذذ

ٗس لااٚىذذذ,ًمعٍذٓجلٖذزهمومذزهاذٙتٍذاايففٔلذٓاٛذتايفٗضذسذنضألذزسبلً٘اٞذهتذاامئلذهلاجلٖذززبٔالوذذذذذذذذ

 (.71وتٍذ زهمومذذمبٌلذٗو ذ ذزسبمليذزشبتلًٛذًبِٚٞذ ذززباٗيذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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ذ(71وتٍذ ذجاٗي

ذ2017زهمومذهملَذذ

ذ ذزملبوؼذللههمذ ِٙلو(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 2017 2016ذزهبٚاااااااااااالْ

ذ156787 156787ذزملبلْٗذز سنزسٚحٛذ زهِ ط(

ذ154487ذ126782ذزملبلْٗذز سنزسٚحٛذ زهتٌّ٘ٙ(

 932615ذ964700ذزهتٌّ٘ٙ((ٗحلزوٝذزهاِلعٞذٗزهتحلوٝ

 40139 40139ذْٙ٘ذزشبلوجٚٞليفز١ذزها

ذ382389 382389ذ(7119,7117سومذًشيفٗعذًوراذزمل٘زحلُٞذهملَذ 

 1666417 1670797ذزجملٌ٘عذ

 3187069 3032458ذ:للتٛذزهمومذٗسٌٓٔل

 7167021 7161160ذليفكٞذزهلٔيفلل١ذزه٘طِٚٞذ

 999769 210922ذسوطٞذزملٚلٖ

 026009 062107ذزهذٚل ٝذزهملًٞ

 006211 001772ذهإلسللْذٗزهتط٘ٙيفذزسبطيفٜزملؤسمٞذزهملًٞذ

 4853486ذ4703255ذإللهٛذزهموم

 (2017)احلطاب اخلتاوٌ لعاً  :املصدز                                                              
 

ذ2017ذتاااٟذُٔلٙاااٞذعااالَذذ(ذ2004,2005ملذٙاااتٍذًملزباااٞذساااومذًورااااذتااالُْ٘ذزمل٘زحلُاااٞذزهملًاااٞذهمااالًٛذ ذذذ .7

ٗزهاااذًاالذحلزهااتذذذ,%(ذًااّذإلاالهٛذواااٚاذزهمااومذ8(ذًوٚااْ٘ذ ِٙاالوذٗزهاااذسشاالىذًاالذُماابتٕذ ذذ382ٞذ ٗزهبلهػاا

سعٔيفذضٌّذزهمومذ ذلٚلْذزمليفكلذزمللهٛذعوٟذزهيفغٍذًّذسْذٓجلزذزهايفوذ"جل١ذطبله ًلذهواست٘وذمب٘ج ذ

ٗزهااجلٜذٙ ٚاااذلااأْذسذلاالَذزهاساات٘وذسواالَذذذذ76/07/7112ساالوٙخذذ7116(ذهمااِٞذ7زهذاايفزوذزهت مااريٜذوتااٍذ ذ

زسبلً٘ٞذلماَذايفوذسٙٞذُ ذلوذسلٙاذعاّذزملذايفوذلذالُْ٘ذزمل٘زحلُاٞذزهملًاٞذهواٗهاٞذإ ذمب٘جا ذتالُْ٘ذٙاااوذذذذذذذذذذ

ًسذعاٞذًتلايفوٝذًاّذزهتذالوٙيفذزهماللذٞ.ذٗتااذساباذٗسٗضارتذٗحلزوٝذزمللهٚاٞذذذذذذذذذذذٖزاُ لقذٗٓجلهلجلٖذزهػلٙٞذتبىذ

ًاّذزهلتا ذإىلذذذذ(ذلإُٔذخمذإاازوذزهماٙااذ72/2/7106(ذسلوٙخذ 02/0/02/2722مب٘ج ذكتللٔلذوتٍذ 

لتاااليذوتاااٍذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذزهو٢لساااٞذزهااا٘حلوز١ذهمااايفضذًشااالوٙقذزهذااا٘زُاذعواااٟذصبواااةذزهًاااٞذاتيفزوٓااالذٗكااالْذ نيفٓااالذذذذذذذذذذذ

 (.72/2/7119(ذسلوٙخذ 711/2/620  ذَذع/

(ذعوااٟذساااِٚمذزهمااومذمباالذٙتِلساا ذًااقذساااِٚمذٓااجلٖذذGFMISعاااَذتاااوٝذزهسُاالًخذزملماااذعوااٟذُعاالَذ ذذ .2

(ذهماِٞذذ0ٗزهتموٌٚالوذزهتطبٚذٚاٞذهوشاؤْٗذزمللهٚاٞذوتاٍذ ذذذذذذ0992(ذهمِٞذ2م ذزهِعلَذزمللهٛذوتٍذ زهمومذذ

ساو ٞذذذ,ساو ٞذًٚلًٗالوذذذ,سْذزهمومذزملؤتتٞذساِمذإىلذسو ٞذُ ذالوذذ (ذعوٟذ11ذٚيذُاتذزملل ٝذ ذ,0992

 زهمومذزملتموذٞذلله٘فل١ذللهتلزَ(.ذ,نلاٞ

ذٚايذٙسذاغذعااَذذذذذ,ًّذزهمومذٗزملتاأنيفٝذ ذسااز ٓلذذلم ذززبٔلوذزملمت ٚاٝذذ(79وتٍذ ٙعٔيفذززباٗيذذذ .2

 .7102زوذعوٟذٓجلٖذزهمومذنسيذعلَذٗج٘ ذسماٙا
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ذ

 
ذ(79جاٗيذوتٍذ ذ

ذ2017زهمومذزهاذملذٙما ذًِٔلذسٙٞذًبلهؼذنسيذعلَذ

ذ ذزملبوؼذللهاِٙلو(

ذزهيفاٚاذ ذزهبٚلْ

ذ31/12/2016

ذزملايفٗوذًّ

ذ1/1/2017

ذ31/12/2017إىلذ

ذزملمن ذهو نٝذًّ

ذ1/1/2017

ذ31/12/2017إىلذ

ذزهيفاٚاذ 

ذ31/12/2017

 سااااومذًشاااايفٗعذًوراااااذزمل٘زحلُااااٞذهماااالَذذذذ

ذ(7119,7117 
 382388955ذ-ذ-ذ382388955

ذ156787303ذ-ذ- 156787303ذزملبلْٗذز سنزسٚحٛذ زهِ ط(

ذ1703683ذ-ذ- 1703683ذسومذزهِذفذ ذلطلعٞذ نيفذزملاٝ/ذزهتٌّ٘ٙ

ذ311701ذ-ذ- 311701ذٗحلزوٝذزشبلوجٚٞ

ذ1115718ذ-ذ- 1115718ذ*حلزوٝذزهلوزعٞٗ

ذ775570ذ-ذ- 775570ذزحملمّٗحلزوعٞذزهلوزعٞذ/ذزهبجلزوذ

 ْ٘ٙذ997856ذ-ذ- 997856ذًؤسمٞذزاذزعٞذٗزهتو ل

ذ13443ذ-ذ- 13443ذزه٘ذاٝذزهتبلاٚٞذهوٌولٚٞ

ذ1500000ذ-ذ- 1500000ذزهوحِٞذز ٗملبٚٞذزهو ُٚٞ

ذ6750000ذ-ذ- 6750000ذًاٙيفٙٞذزهًّذزهملَ

ذ43350000ذ-ذ- 43350000ذزهملًٞذٗزاسللْذزهلػليٗحلزوٝذ

ذ7200000ذ-ذ- 6750000ذٗزهبريذزهموٌٛزهملهٛذٗحلزوٝذزهتموٍٚذ

ذ100000000ذ-ذ- 100000000ذٗحلزوٝذزهِذى

ذ10000000ذ-ذ- 10000000ذزملاٙيفٙٞذزهملًٞذهذ٘زوذزهاون

ذ50000000ذ-ذ- 50000000ذ ز٢يفٝذزهوزضٛذٗزململذٞ

ذ800000ذ-ذ- 800000ذٞذز جتٌلعٚٞذ/ذًللفرٞذزه ذيفٗحلزوٝذزهتٌِٚ

 494269482ذ-ذ- 381476565ذسوطٞذزملٚلٖ

 2862179992ذ-ذ- 2860061242ذليفكٞذزهلٔيفلل١ذزه٘طِٚٞ

ذ600000ذ-ذ- 600000ذcmsزسبٌوٞذزاعسًٚٞذ

ذ600000ذ-ذ- 600000ذزهشيفكٞذزهو ُٚٞذزهم٘وٙٞ

ذ207000ذ-ذ- 207000ذٗحلزوٝذزهمٌىذ/ذًللفرٞذزه ذيفذٗزهبطلهٞ

 ( ًضمف ومحق املىاشٌُ لعا َ ( ومًىُ ديٍاز. وضمفه لىشازَ الصزاعُ 1( ضمفُ ملؤضطُ اإلذاعُ والتمفصيىُ بقًىُ )7119،7117يىجد ضى

 ( ومًىُ ديٍاز.2.8بقًىُ )
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 :عاٝذسِ٘زوذٗزهاذستٌلثىذ ذًِجلٗج٘ ذسومذملذٙتٍذسماٙاذسٜذًبلهؼذًِٔلذ .2

 :ًوْٚ٘ذ ِٙلوذٗستٌلثىذ ذ(27626سومذٗحلزوٝذزهلوزعٞذ  .سذ

 (ذسهمذ ِٙلو.226سو ٞذٗحلزوٝذزهلوزعٞذ/زهبجلزوذزحملمّذٗلذٌٚٞذ  -

 .(ذًوْٚ٘ذ ِٙلو070سو ٞذٗحلزوٝذزهلوزعٞذلذٌٚٞذ  -

(ذ771(ذلذٌٚااٞذ 7112،7112 سااو ٞذٗحلزوٝذزهلوزعااٞذزملاوجااٞذضااٌّذ سااومذًوراااذً٘زحلُااٞذذذ -

 ًوْٚ٘ذ ِٙلو.

ْذ .يذ ًِٔااالذذ,20/07/2017 ِٙااالوذٗهػلٙاااٞذ(ذ0992126 ذلذٌٚاااٞذذساااو ٞذًؤسماااٞذزاذزعاااٞذٗزهتو لٙااا٘

 (.7112،7112(ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذًاوجٞذضٌّذسومذًوراذً٘زحلُٞذ 0سو ٞذلذٌٚٞذ 

(ذ ذGFMISًمعٍذزهماومذسعاسٖذسعٔايفذللسبماليذزشبتالًٛذٗهلاّذ ذٙعٔيفٓالذزهِعالَذزسبالهٛذزملطبااذ ذذذذذذذذذذ .6

سومذًشيفٗعذذ,حٛ/زهِ طٗحلزوٝذزمللهٚٞذٗإمنلذفذطذسعٔيفذ ذزهِعلَذزهذاٍٙذٗٓٛذ سو ٞذزملبلْٗذز سنزسٚ

ًؤسمٞذزاذزعٞذذ,ٗحلزوٝذزهلوزعٞذزهبجلزوذزحملمّذ,سومذزهِذفذ ذلطلعٞذ نيفذزملاٝ/ذزهتٌّ٘ٙذ,ًوراذزمل٘زحلُٞ

 زهوحِٞذزهٗملبٚٞذزهو ُٚٞ(.ذ,زه٘ذاٝذزهتبلاٚٞذزملولٚٞذ,ٗزهتو لْٙ٘

 ذذااذظٔايفوذذذذ2017(ذ ِٙالوذذعالَذذذ4853486270لوػتذتٌٚاٞذإلالهٛذزهماومذ ذلٚالْذزمليفكالذزملالهٛذ ذذذذذذ .2

تٌٚٞذٓجلٖذزهمومذٗذم ذزهلشمذزهال وذًّذتمٍذااِاٗقذزهيف ٙالوذٗزملاايفٗفلوذزملمان ٝذ ذٗحلزوٝذزمللهٚاٞذذذذذذ

(ذ ِٙلو.ذمملذٙشريذإىلذسُٕذ ذٙتٍذًممذسحسوذ221222012(ذ ِٙلوذٗل لوقذ 2002120112لذٌٚٞذ 

 لٚقذزهمومذًّذجٔٞذٗزذاٝذ ذزه٘حلزوٝ.

ٛذذذذٗج٘ ذلم ذزهبِ٘ ذملذسعٔيفذضٌّذكش٘ف .1 ذ,لوذتمٍذزهيف ٙلوذ ذٗحلزوٝذزمللهٚاٞذٗظٔايفوذ ذزسبماليذزشبتالً

ذ(.21وتٍذ ٓ٘ذًباذللزباٗيذذًلًِٗٔلذعوٟذسبٚىذزمللثليذ ذزسبايفذ

ذ(21جاٗيذوتٍذ 

ذملذسعٔيفذضٌّذكش٘فلوذتمٍذزهيف ٙلوذ ذٗحلزوٝذزمللهٚٞذٗظٔيفوذ ذزسبمليذزشبتلًٛذلِ٘ 

ذزهبٚلْ
زهيفاٚاذكٌلذ ذزسبمليذ

ذ20/07/2017زشبتلًٛذ ذ

زهيفاٚاذكٌلذ ذكش٘فلوذتمٍذ

ذ20/07/2017زهيف ٙلوذ ذ

ذملذسعٔيفذضٌّذزهلشمذ154486687ذزملبلْٗذز سنزسٚحٛذ زهتٌّ٘ٙ(

ذملذسعٔيفذضٌّذزهلشمذ076212212ذزملبلْٗذز سنزسٚحٛذ زهِ طذ(
 

للٙال ٝذذذ31/12/2017(ذ ِٙالوذكٌالذ ذذذ1740070لوػتذتٌٚاٞذساومذ عالٜٗذذلً٘ٚاٞذ تطالٙلذنلِٙاٞ(ذ ذذذذذذ .9

عوٌااًلذلااأْذٓااجلٖذزهمااومذملذٙااتٍذسماااٙآلذًِااجلذعاااٝذسااِ٘زوذذذذذذ,7106(ذ ِٙاالوذعااّذعاالَذذ0002201 لوػااتذ

 (.20وتٍذ ذم ذززباٗيذذ,ٗهػلٙٞذسلوؽبٕ

ذ

ذ

ذ

ذ
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ذ(20جاٗيذوتٍذ 

 20/07/7102لم ذسومذتطلٙلذزشبلِٙٞذزهاذملذسما ذهػلٙٞذ

ذ ذزملبوؼذللهاِٙلو(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذزهيفاٚاذ ذزهمٌىًللْذذزهبٚلْ

ذ20/07/7106

ذزهيفاٚاذ 

ذ20/07/7102

ذ0007201ذ-ذٗحلزوٝذزهلوزعٞذزهمٚاذ .....(ذٗزهمٚاذ .....(

ذ796977ذ796977ذٗحلزوٝذزشبلوجٚٞ زهمٚاذ .....(

ذ19212ذ19212ذٗحلزوٝذزمللهٚٞ زهمٚاذ .....(

ذ20076ذ20076ذٗحلزوٝذزمللهٚٞ زهمٚاذ .....(

ذ69679ذ69679ذٗزململذٞذ ز٢يفٝذزهوزضٛ زهمٚاذ .....(

ذ76192ذ76192ذٗحلزوٝذزمللهٚٞذ/ذزولا زهمٚاذ .....(

ذ72762ذ72762ذٗحلزوٝذزمللهٚٞذ/ذًلهٚٞذعٌلْ زهمٚاذ .....(

ذ72229ذ72229ذٗحلزوٝذزمللهٚٞ زهمٚاذ .....(

ذ77091ذ77091ذًاٙيفٙٞذسلػليذجيفش زهمٚاذ .....(
 

ٗزملاايفٗفلوذذهت اٚوٛذزهال وذعّذتمٍذزهيف ٙالوذذلوؼذواٚاذسومذزهِ ذلوذزملؤتتٞذٗذم ذكشمذزهمومذز .01

/د(ذًاااااّذزهتموٌٚااااالوذ92نسفاااااًلذهوٌااااال ٝذ ذ7102/ذ20/07(ذ ِٙااااالوذهػلٙاااااٞذ2019112221زملمااااان ٝذ 

زهتطبٚذٚٞذهوشؤْٗذزمللهٚٞذزملشلوذإهٚٔلذسعسٖذٗزهاذُااتذعواٟذ"سمااٙاذزهماو ٞذزملؤتتاٞذذاليذز ُتٔال١ذًاّذذذذذذذذذ

ٍذذ,زهػلٙااٞذزهاااذااايففتذًااّذسجواأل"ذذذ ٓااجلٖذزهمااومذكلُااتذتاااذااايففتذه ز١ذًٌٔااٞذسٗذغلٙااٞذذذذذذذذٚاايذسْذًمعاا

(ذزملباذس ُلٖذ27ضبا ٝذٗتاذزُتٔتذزهػلٙٞذزهاذايففتذًّذسجؤلذًِٗجلذعاٝذسِ٘زوذٗذم ذززباٗيذوتٍذ 

 :عوٟذسبٚىذزمللثليذ ذزسبايف,ًّذتمٍذزهيف ٙلو

ذ(27 جاٗيذوتٍذ

ذ20/07/7102لم ذزهمومذزملؤتتٞذزهاذملذسما ذهػلٙٞذ

ذ( ذزملبوؼذللهاِٙلوذذ

ذزهيفاٚاذ ذسلوٙخذزهمو ٞذزهبٚلْ

ذ20/07/7102

ذ76691ذ20/01/7101ذًاٙيفذعلَذ ز٢يفٝذزاذال١زوذزهملًٞذللاضلفٞذه٘ظٚ تٕ

ذ611111ذCMS 20/01/7101ٗحلٙيفذزمللهٚٞ/ذسًلُلوذًشيفٗعذزسبٌوٞذزاعسُٚٞذ

ذ111111ذ20/01/7101ذزهتٌِٚٞذزذ جتٌلعٚٞذ–ٗحلٙيفذزمللهٚٞ/ذًشيفٗعذًللفرٞذزه ذيفذ

ذ9062ذ20/01/7101ذ .....(يفذزمللهٚٞ/ذللاضلفٞذه٘ظٚ تٕذ/ذإٙيفز زوذ/ذعّذذًٞذٗحلٙ

ذ712111ذ20/01/7101ذٗحلزوٝذزهمٌىذ–ٗحلٙيفذزمللهٚٞ/ذًشيفٗعذًللفرٞذزه ذيفذٗزهبطلهٞذ

ذ72229ذ20/01/7101ذزهمٚاذ .....(

ذ01711ذ20/01/7101ذاِاٗقذإسللْذضبلطذزهًّذزهملَ

ذ02001ذ20/01/7101ذزهمٚاذ .....(
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ٗٓااٛذعباالوٝذعااّذسااومذذ7102/ذ20/07(ذ ِٙاالوذهػلٙااٞذ262202لوااؼذواااٚاذسااومذ ٗز٢اايفذذلً٘ٚااٞذسناايف٠ذ ذ .00

سًلُلوذٙتٍذايففٔلذًّذتبىذزهاٗز٢يفذًّذذمليذزهًلُلوذذٚيذ ذٙتٍذذباٙاذطبٚمٞذزملٌٔٞذسٗذزهػلٙٞذزهااذذ

ُااتذذذ7102(ذهماِٞذذ7ًقذزهموٍذسْذزملل ٝذ ٓا(ذًّذتلُْ٘ذزمل٘زحلُٞذزهملًٞذوتٍذ ذ,ايففتذهجؤلذٓجلٖذزهمو ٞ

عوٟذ"زُإذ ذػبا٘حلذعذااذسٜذُ ذاٞذسٗذاايفوذسٜذساو ٞذهٚماتذهلالذطبااالوذ ذٓاجلزذزهذالُْ٘ذٗإذزذزتتطاتذذذذذذذذذذذذذ

ٗكٌالذذذ,زملاورٞذزهملًٞذايفوذُ ذلوذإضلفٚٞذفٚت٘ج ذإاازوذتلُْ٘ذًورااذلٔاجلزذزهذالُْ٘ذتباىذزهاايفو"ذذذذذ

 (.22وتٍذ ٓ٘ذًباذللزباٗيذ

ذ(22جاٗيذوتٍذ 

ذ7102علَذسومذ ٗز٢يفذذلً٘ٚٞذسنيف٠ذنسيذ

ذ ذزملبوؼذللهاِٙلو(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذ7102ذ7106ذسومذ ٗز٢يفذذلً٘ٚٞذسنيف٠

ذ1ذ910772ذسومذُ ذلو

ذ967709ذ220002ذسومذسًلُلو

ذ967709ذ0027221ذزجملٌ٘ع

 

 :املعمقات البٍكًُ والشًكات املسجتعُ  :ثالجًا

 .07/7102/ذ20(ذزملموذلوذزهبِلٚٞذٗزهشٚللوذزمليفدبمٞذكٌلذ ذ22ٙعٔيفذززباٗيذوتٍذ ذ

 

 

 

 

 

ذ

ذ

 

هاِاٗقذزاٙيفز زوذ/ذ ز٢يفٝذضايفٙبٞذذ(ذ ِٙلوذسم٘ ذًمعٌٔلذ02222222لوػتذزهشٚللوذزمليفدبمٞذًلذتٌٚتٕذ 

ٞذذذذ11(ذ ِٙالوذٗلِمابٞذ ذذ07222101لذٌٚاٞذ ذزهانىذٗزملبٚملوذ ذٚايذٙاتٍذذذذ,%(ذًاّذإلالهٛذزهشاٚللوذزمليفدبما

زهتطبٚذٚااٞذتموٌٚاالوذ(ذًااّذزه077ذ,070لاالَذزملاال ٝذ ذتباا٘يذلااٚللوذغااريذًااااتٞذًااّذًلو اااذنسفااًلذهذذذذذذ

 هوشؤْٗذزمللهٚٞذزملشلوذإهٚٔلذسعسٖ.

ذ(29جاٗيذوتٍذ 

ذ07/7102/ذ20زملموذلوذزهبِلٚٞذٗزهشٚللوذزمليفدبمٞذكٌلذ ذ

ذبوؼذللهاِٙلو( ذزمل

ذزهبٚاااااااااااااااااالْ
ذزهيفاٚاذكٌلذٓ٘ذللسبمليذزشبتلًٛ

ذ20/07/7106ذ

ذزهيفاٚاذكٌلذٓ٘ذللسبمليذزشبتلًٛ

ذ20/07/7102ذ

ذ(06699977 ذ(6977001 ذُ ذلو(ذ,سًلُلوذ,زملموذلوذ إٙيفز زو

ذ07979229ذ01927261ذسًلُلو(ذ,لٚللوذًيفدبمٞذ إٙيفز زو

ذ(0097670 ذ2911771ذزمليفدبمٞصبٌ٘عذزملموذلوذٗزهشٚللوذ
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 :التحاوين املعمقُ )الشًكات املعمقُ( :زابعًا

(ذسلٔيفذسٗذملذسذاَذهواايفوذلمااذذذ6زهترلٗٙىذزملموذٞذٓٛذزهشٚللوذزهاذسمجلوذسموٌٚٔلذإىلذزملمت ٚاذنسيذ 

 طٔلذٗسمحىذكأًلُٞذللسٍذزملمت ٚاذ ذسحىذزهًلُلو.(ذسلٔيفذًّذسلوٙخذسربٔلذٗٙتٍذإعل ٝذتب6 

(ذ62ٗللوس العذًذاازوٖذ ذذذ20/07/7102(ذًوٚاْ٘ذ ِٙالوذ ذذذ767لوػتذزهترلٗٙىذزملموذٞذ ُ ذلوذٗسًلُالو(ذ ذ .0

(ذًوٚاْ٘ذ ُ ذالوذ ٗز٢ايف(ذسيفكاالوذ ذٗحلزوٝذذذذ711ًِٔالذًبواؼذ ذذذ,%(22ٗلِمابٞذ ذذ7106ًوٚاْ٘ذ ِٙالوذعاّذعالَذذذذذ

(ذًوٚااْ٘ذ ِٙاالوذ22ًٗبوااؼذ ذذ,(ذًوٚااْ٘ذ ِٙاالو70ٚااْ٘ذٗٗحلزوٝذزمللهٚااٞذلذٌٚااٞذ (ذًو26زهشااؤْٗذزهبواٙااٞذلذٌٚااٞذ 

 (ذًوْٚ٘ذ ِٙلو.22 سًلُلوذ ٗز٢يفذٗذًيفزكلذًلهٚٞ(ذٗسيفكلوذ ذاِاٗقذزهيف ٙلوذلذٌٚٞذ 

ًلذحلزهتذزهشٚللوذزملموذٞذ ذزه٘حلزوزوذٗزهاٗز٢يفذزسبلً٘ٚٞذها٠ذزه٘حلزوٝذذلاْٗذًتللمٞذًّذتبىذجٔٞذًيفكلٙٞذ .7

عواٟذزهسابليذذذذٗزه٘تا٘وذلملتللمٞذٗذهمذهوتأكاذًّذسطبٚااذزهتموٌٚالوذزشبلااٞذلٔالذذذذذًتبااٞذًٗمِٚٞذل

فذاطذلالمليفزتباذزملالهٚاذهاا٠ذذذذذذٗز كت ال١ذزسبذٚذٚٞذ وس لعذٗزغب لضذٓجلٖذزهشٚللوذًّذسِٞذإىلذسنايف٠ذذ

ذزه٘حلزوزو.

 :األواٌات :خاوطًا

ْ٘ذ ِٙاااالوذكٌااااالذ ذذ(ذًوٚااااا111 ذلوػااااتذزهًلُااااالوذذواااااٚاذذسْذذ7102سظٔاااايفذلٚاااالْذزمليفكااااالذزملاااالهٛذهمااااالَذذذذ .0

إ ذإُٔاالذًاالذحلزهااتذًيفس مااٞذٗٓااٛذجملثااىذذذذ,%(2(ذًوٚااْ٘ذ ِٙاالوذٗلِماابٞذ ذ21للوس االعذًذااازوٖذ ذ20/07/7102

ٙ٘ضحذس لااٚىذوااٚاذذذذ(22وتٍذ ٗززباٗيذذ,زهتلزَذعوٟذزشبلِٙٞذٙ نضذسْذٙذللوٕذسوااٝذُذاٙٞذكلفٚٞ

 .20/07/7102زهًلُلوذكٌلذ ذ

ذ(27جاٗيذوتٍذ 

ذ20/07/2017ذكٌلذ ذزهًلُلوواٚاذ

ذ ذزملبوؼذللهاِٙلو(

ذًذازوذزهتػريذ2017ذ7106ذ7107ذزهبٚلْ

ذ(2017-2016 

ذذُمبٞذزهًلُٞذًّذُمبٞذزهتػريذ%

 7102ذهملَذزاللهٛذ

سًلُلوذذٗحلزوٝذ

زمللهٚٞذذ/تمٍذ

ذزهًلُلو

 01 (1 ذ(07171170 ذ146645629ذ079719911ذ071169109

سًلُلوذزهاٗز٢يفذ

ذزسبلً٘ٚٞ

 22 (9  (00776177 ذ295277002ذ216112172ذ267622719

سًلُلوذزمليفزكلذ

ذزمللهٚٞ

 7 7 7096999ذ42995437ذ91191992ذ77199027

 71 01 71109992ذ223417794ذ717792292ذ021617710ذسًلُلوذزشبلِٙٞ

سًلُلوذاِاٗقذ

ذو ذزهتم٘ٙلو

 07 92 20209297ذ99663573ذ62999720ذ76922092

 011 9 21211972 807999435 222691921 226267969ذزجملٌ٘ع

ذ

ذ
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ٗللوس االعذذ20/07/7102(ذًوٚااْ٘ذ ِٙاالوذذكٌاالذ ذذذ011لوااؼذواااٚاذلِاااذسًلُاالوذاااِاٗقذو ذزهتماا٘ٙلوذ ذذذذذ .7

ًقذزهموٍذلأْذٓجلٖذزهًلُالوذٓاٛذًبالهؼذذذذذ,7106%(ذًذلوُٞذًقذعلَذ22(ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذٗلِمبٞذ 27ًذازوٖذذ 

(ذًااّذزهِعاالَذزملاالهٛذذ0-ذ/ي2هوٌاال ٝذ ٙااتٍذذحلٓاالذهٚااتٍذساااز ذًباالهؼذًمااترذٞذ ذسااِٞذ ذذااٞذنسفااًلذذذ

زسبماليذذذاعااز ذزهمٌوٚالوذزمللهٚاٞذذذذإثبلوزستبازَذزهسلاذزهِذاٜذ ذزملشلوذإهٚٞذذسعسٖذٗزهاذسِفذعوٟذذ

ذٚيذًّذزمل نضذإعل ٝذرباٚفذٓجلٖذزملبلهؼذضٌّذً٘زحلُٞذزهمالَذزهسذااذذذذزشبتلًٛذٗزمليفكلذزهِذاٜذهلل

 .ٞموٚٗ ذذاٗ ذز ذتٚلجلوذزه 

(ذًاّذذ012ظٔلوذسُ٘زعذزهًلُلوذضٌّذذمليذزمليفكلذزمللهٛذهوبلِٙٞذذم ذساِٚ ٔلذٗفذًلذهوٌل ٝذ  ذٙتٍذإ .2

زملشلوذإهٚٔلذسعسٖذٗكاجلهمذ ذٙاتٍذس ااٚىذزهًلُالوذذما ذُ٘عٚاٞذذذذذذذتطبٚذٚٞذهوشؤْٗذزمللهٚٞذزهتموٌٚلوذزه

 تٌٚٞذزهًلُلوذزملاٗوٝ.ذ,تٌٚٞذزهًلُلوذزملذب٘ضٞذ,زسبمليذزهجلٜذزتتطمتذًِٕ

ٕذذًلُلوسذلوؼذواٚا .2 سًلُالوذذٗجا٘ ذذذٚايذساباذذذذ,7102 ِٙالوذ ذُٔلٙاٞذعالَذذذذًوٚاْ٘ذذ(ذ772 ذزشبلِٙٞذًلذتٌٚتا

 (.26ٓ٘ذًباذ ذززباٗيذوتٍذ ذٗكٌلذ7102ذيفكٞذنسيذعلَذسٜملذٙتٍذعوٚٔلذذًّذسِ٘زوذسللذٞ

ذ(26جاٗيذوتٍذ 

ذ7102ذعلَسًلُلوذملذٙتٍذعوٚٔلذسٜذذيفكٞذنسيذ

ذ( ذزملبوؼذللهاِٙلوذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذزهيفاٚاذ ذزهبٚلْ

ذ0/0/7106ذ

زهيفاٚاذ ذ

ذ0/0/7102

ذزهيفاٚاذزملايفٗوذزملذب٘ض

ذ20/07/7102

ذ21711111ذ-ذ-ذ21711111ذ21711111ذ(زهِ طذزشبلَذ سً٘٘

ذ9761111ذ-ذ-ذ9761111ذ9761111ذًوْٚ٘ذ ٗ وذصبٌاٝذ(6 ذزافيفز سًلُلوذ

ذ91210712ذ-ذ-ذ91210712ذ91210712ذزجملٌاذ/ذزهً٘زيذزجملٌاٝذزسبملي

ذسًلُلوذ/ذسو لو

ذزهشيفز١ذزملبليفذهواْٙ٘( 

ذ91029027ذ-ذ-ذ91029027ذ91029027

 

سباذسْذزهِعلَذزسبالهٛذزحمل٘سا ذهاا٠ذزهااٗز٢يفذ ذٙا٘فيفذزملموً٘اٞذزهللًواٞذعاّذزهًلُالوذزهااذًطاٟذعوٚٔالذذذذذذذذذذذذذ .2

ٗزهاذػب ذزْذذب٘يذسبمليذزاٙيفز ذزهمالَذذٚايذستا٘فيفذفذاطذزملموً٘اٞذذذذذذذ(ذسِ٘زو2زملاٝذزهذلُُ٘ٚٞذزهبلهػٞذ 

عّذزهًلُلوذزملتِ٘عٞ/ذسًلُلوذزفيفز ٙٞذٗللهتلهٛذتااذٙلاْ٘ذِٓالنذلاٚللوذًطاٟذعوٚٔالذزملااٝذزهذلُُ٘ٚاٞذٗملذذذذذذذذذ

زملشالوذذتموٌٚالوذذ(ذًاّذزهذ020زملال ٝذ ذهذلالَذذٙتٍذذب٘ٙؤلذسبمليذزهًلُلوذسٗذذماليذزاٙايفز ذزهمالَذنسفاًلذذذذذ

 (ذًّذزهِعلَذزمللهٛذزملشلوذإهٕٚذسعسٖ.21ٔلذسعسٖذٗزملل ٝذ إهٚ

 :حطاب أواٌات خصيٍُ وىحد   :ضادضًا

(ذساااالوٙخذذ62/00/0/2026خمذسطبٚاااااذذمااااليذزشبلِٙااااٞذزمل٘ذاااااذٗفذااااًلذهلتااااليذو٢لسااااٞذزهاااا٘حلوز١ذوتااااٍذ ذذذذذذذذذ .0

ِذاٙاااٞذ(ذٗذهااامذهػلٙاااٞذحلٙااال ٝذك ااال١ٝذزساااتبازَذزملااا٘زو ذزمللهٚاااٞذزملتلذاااٞذٗسملٙااالذزهماااٚ٘هٞذزهذ2/2/7100 

هوبلِٙاااٞذٗرب اااٚ ذزهوحااا١٘ذهستااانزضذٗزهاااجلٜذسلااالوذإىلذذب٘ٙاااىذسواااااٝذذمااالللوذزهااا٘حلزوزوذٗزهااااٗز٢يفذذذذذذ

زسبلً٘ٚااٞذللهاااِٙلوذزهو ُااٛذٗزهمٌااسوذزهجِبٚااٞذهااا٠ذزهبِاامذزمليفكاالٜذٗزهبِاا٘نذزهتحلوٙااٞذإىلذذمااليذذذذذذذ

 زشبلِٙٞذزمل٘ذاذها٠ذزهبِمذزمليفكلٜ.
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(ذًوٚاْ٘ذ ِٙالوذذذ29(ذ ِٙالوذٗللوس العذًذاازوٖذ ذذذ0017202107لوؼذواٚاذسًلُلوذنلِٙاٞذً٘ذااذًالذتٌٚتإذ ذذذذ .7

%(ذذٚيذميلثىذٓجلزذزسبمليذسوااٝذذملللوذزها٘حلزوزوذٗزهااٗز٢يفذزسبلً٘ٚاٞذٗزحمل٘هاٞذإىلذذماليذذذذذذ2ٗلِمبٞذ 

ٜذ عوٌااًلذسْذٓااجلزذزسبمااليذ ذٙشااٌىذلماا ذزملؤسماالوذزهملًااٞذزهًاايفذذذذ,زشبلِٙااٞذزمل٘ذاااذهااا٠ذزهبِاامذزمليفكاال

ذمل٘زو ذًلهٚٞذإضلفٚٞذتاذسملٍٓذخب  ذز تنزض.زهجلٜذٙطٚقذزه يفاٞذملِحذنلِٙٞذزهاٗهٞذ

 :حطابات دائٍُ أخسى :ضابعًا

(ذًوٚاْ٘ذ ِٙالوذكٌالذ ذذذذ727لوؼذذواٚاذلِاذذملللوذ ز٢ِٞذسنيف٠/ذساِاذهًايفذزهبِامذزمليفكالٜذزهو ُاٛذ ذذذذذ

ٗزهااجلٜذميلثااىذذسااِازوذخمذإاااازوٓلذسماااٙاًزذملباالهؼذزهمااومذز سااتلثِل٢ٚٞذزهاااذكلُااتذتاااذًِرااتذذذذذذذذذ20/07/7102

ٖذذعوًٌلذلأْذٓجلزذزهيفاٚاذثللاتذًِاجلذعااٝذساِ٘زوذذذذذذ,ِٞهوبلٙ ٕذذذ ْٗذسْذٙاتٍذسااز  ٗٓاجلٖذًسذعاٞذًتلايفوٝذذذذذ,هػلٙاٞذسلوؽبا

 ًِجلذعاٝذسِ٘زو.

 :التىصًات :ثاوٍا

ًملزبٞذزملسذعلوذزملتموذٞذلماَذظٔ٘وذز هتلزًلوذزهماللذٞذ ذتل٢ٌاٞذزمليفكالذزملالهٛذٗ وزساٞذعٌاىذإٙطالحذذذذذذذذ .0

 .هملَخبا٘صذسوااٝذزهمحلذزملنزكٍذٗزهاّٙذز

(ذًاّذناسيذإتايفزوٖذذذذ7112ذ,7112زهتأكٚاذعوٟذسا٘ٙ ذٗضقذسومذًوراذتلُْ٘ذزمل٘زحلُٞذزهملًٞذهمالًٛذ ذ .7

 للهطيفقذزهاست٘وٙٞذٗٓجلٖذس٘اٚٞذًتليفوٝذًّذزهتذلوٙيفذزهمللذٞ.

زهتأكٚاذعوٟذزهتذٚاذللهِعلَذزمللهٛذٗزهتموٌٚلوذزهتطبٚذٚٞذهوشؤْٗذزمللهٚٞذزملشلوذإهٚٔلذسعسٖذفٌٚلذٙتموااذذ .2

 .ِحذزهموملآهٚٞذً

لٚاالْذسساابليذًٗااسوزوذٗجاا٘ ذفيفٗتاالوذهاابم ذزهمااومذزهعاالٓيفٝذ ذزسبمااليذزشبتاالًٛذهواا٘حلزوٝذًااقذزملباالهؼذذذذذذذذذذ .2

 ٗزملايفٗفلوذزملمن ٝ.ذتمٍذزهيف ٙلوذ-زه٘زو ٝذذ ذكش٘فلوذزه٘حلزوٝ/ذنساٞذزهمو لوذ

ٗزهبلهػاٞذذلٚلْذسسبليذعاَذظٔ٘وذلِاذساو ٞذزساتلثِل٢ٚٞذ جملثاىذتٌٚاٞذساِاذهًايفذزهبِامذزمليفكالٜذزهو ُاٛ(ذذذذذذذذذذ .2

(ذذٗزهاااذكلُاااتذتااااذظٔااايفوذ ذعااالَذذ7102-7107(ذًوٚااْ٘ذ ِٙااالوذ ذكشااامذزهماااومذذهألعااا٘زَذ ذ727 

ٗلذٌٚٞذسلهبٞذ ذكش٘فلوذٗحلزوٝذزمللهٚٞذًقذلٚلْذسسبليذًٗسوزوذعاَذًملزبٞذواٚاذٓاجلٖذزهماو ٞذذذذ7100

 هػلٙٞذسلوؽبٕ.

ٗفذاًلذذذ7102/ذ20/07ِٙلوذهػلٙاٞذذ(ذًوْٚ٘ذ 2019ًتللمٞذسماٙاذسومذزهِ ذلوذزملؤتتٞذٗزهبلهػٞذتٌٚتٔلذ  .6

/د(ذًاّذزهتموٌٚالوذزملشالوذإهٚٔاالذسعاسٖذٗزهااذُااتذعواٟذ"سماااٙآلذذاليذز ُتٔال١ذًاّذزهػلٙااٞذذذذذذذذذذذ92هوٌال ٝذ ذ

 ذٚيذٙ٘جاذلم ذزهمومذزُتٔتذزهػلٙٞذًِٔلذٗملذسما ذًِجلذعاٝذسِ٘زو.ذ,زهاذايففتذًّذسجؤل"

(ذًوٚاْ٘ذ ِٙالوذهػلٙاٞذذذذ1.74 ٝذٗزهبلهػاٞذ ذضيفٗوٝذًتللماٞذساومذ عالٜٗذذلً٘ٚاٞذ تطالٙلذنلِٙاٞ(ذغاريذزملمااذذذذذذذذ .2

20/07/7102. 

ذ

 



 

 7102التقرير السنوي السادس والستون لعام 

 
 

 

(91) 

 

(ذهمِٞذ2إظٔلوذزهمومذٗإٙطلذٔلذٗساِٚ ٔلذ ذذزسبمليذزشبتلًٛذٗكٌلذٓ٘ذًاودذ ذزهِعلَذزمللهٛذوتٍذ  .1

ساااو ٞذذ,(ذعواااٟذسْذ"زهمااومذزملؤتتاااٞذسااااِمذإىلذ ساااو ٞذُ ذااالوذ11ٗسموٌٚلساإذذٚااايذسلااالووذزملااال ٝذ ذذ0992

و ٞذًٗاسوزوذزهتاأنريذذذًقذلٚلْذسالوٙخذلازٙاٞذزهماذذذذ,ملتموذٞذلله٘فل١ذللهتلزَ(زهمومذزذ,سو ٞذنلاٞذ,ًٚلًٗلو

  ذزهماز .

 .زملشلوذإهٚٔلذسعسٖذزملتموذٞذذلذب٘يذزهشٚللوتموٌٚلوذ(ذًّذزه077ذ,070ز هتلزَذللملل ٝذ  .9

لوذإهٚإذسعاسٖذذذذ(ذًاّذزهِعالَذزملالهٛذزملشاذذذذ21ٗزملال ٝذ ذذذ,زملشلوذإهٚٔلذسعاسٖذتموٌٚلوذ(ذًّذزه020ز هتلزَذللملل ٝذ  .01

خبا٘صذزهشٚللوذزملموذاٞذٗذهامذلذٚاآلذكأًلُالوذسٗذإٙايفز ذ ذذاليذًطاٛذزملااٝذزهذلُُ٘ٚاٞذزحملاا ٝذًاقذذذذذذذذذذذذ

ضااايفٗوٝذسمااااٙىذزهِعااالَذزحمل٘سااا ذزسبااالهٛذهٚطاااٌّذذباٙااااذتٌٚاااٞذٓاااجلٖذزملبااالهؼذزهااااذًطاااٟذعوٚٔااالذزملااااٝذذذذ

 زهذلُُ٘ٚٞ.

ٗزهااجلٜذتاااذٙشاالىذضااػطًلذعوااٟذنلِٙااٞذذذ هٚااٞذهوراااذًااّذزسااتٌيفزوذزهًلُاالوذلل وس االعذذإػباال زهتأكٚاااذعوااٟذ .00

 زهاٗهٞذ ذذليذملذٙلّذِٓلنذسوااٝذُذاٙٞذسػطٛذٓجلٖذزهًلُلو.

زهتأكٚاذعوٟذلٚلْذسسبليذًٗسوزوذذحلذًبلهؼذهاا٠ذااِاٗقذو ذزهتما٘ٙلوذكأًلُالوذًااٗوٝذهٚاتٍذسااز ذذذذذذذذ .07

ًاقذضايفٗوٝذذذذ,ٖ(ذًّذزهِعلَذزمللهٛذزملشلوذإهٚإذسعاسذذ0-ذ/ي2ًبلهؼذًمترذٞذ ذسِٞذ ذذٞذنسفًلذهوٌل ٝذ 

إعال ٝذربااٚفذزملبالهؼذزهااذٙاتٍذذحلٓالذكأًلُالوذًااٗوٝذ ذااِاٗقذو ذزهتما٘ٙلوذضاٌّذً٘زحلُاٞذزهمالَذذذذذذذذذذذذذذ

 .ٞموٚزهسذاذٗ ذذاٗ ذز ذتٚلجلوذزه 

(ذًااّذ012إظٔاالوذسُاا٘زعذزهًلُاالوذضااٌّذذمااليذزمليفكاالذزهِذاااٜذهوبلِٙااٞذذماا ذساااِٚ ٔلذٗفذااًلذهوٌاال ٝذ ذذ .02

ٕذذزملشلوذإهٚٔلذسعسٖذٗكجلهمتموٌٚلوذزه تٌٚاٞذذذ,س اٚىذزهًلُلوذذم ذُ٘عٚٞذزسبمليذزهجلٜذزتتطمتذًِا

 تٌٚٞذزهًلُلوذزملاٗوٝ.ذذ,زهًلُلوذزملذب٘ضٞ

لٚاالْذذطبٚمااٞذزملٌٔااٞذسٗذزهػلٙااٞذزهاااذااايففتذهجواألذسااومذًااّذتبااىذلماا ذزهاااٗز٢يفذزسبلً٘ٚااٞذذًااّذذمااليذذذ .02

 .7102(ذهمِٞذ7زهًلُلوذًقذز هتلزَذلأذللَذزملل ٝذ ٓا(ذًّذتلُْ٘ذزمل٘زحلُٞذزهملًٞذوتٍذ 
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 حتمًن الديَ العاً

 (7102-7109لمفرتَ ) 

 

هتٌ٘ٙىذعحلذزمل٘زحلُٞذلماٝذًاتػريزوذزتتاال ٙٞذٗٙتٌلثاىذذذذذضز ستٌيفزوذلل تنزسيفسبطذذتاوٝذزسبلً٘ٞذعوٟذ

ٛذزلمطٔلذ ذسْذٙلْ٘ذًمايذمن٘ذزهِلسخذزحملوٛذ ٗذذذذذذذزالاله ّذزكاسذًاّذًماايذزهٌِا٘ذ ذعحالذزمل٘زحلُاٞذ ًماايذمنا٘ذذذذًا

عوااٟذذسسلسااِٛٗٓاالنذلماا ذزملماالٙريذٗزملؤلاايفزوذزهاااذومباالذربتواامذًااّذ ٗهااٞذإىلذسناايف٠ذسمتٌاااذلشاالىذذذذزهماالَزهاااّٙذ

 ذزهاااْٙ٘ذذًززمليفكاالذزملاالهٛذهواٗهااٞذٗعوااٟذإٙيفز زسٔاالذزهملًااٞذٗعوااٟذسيفكٚبااٞذزهاااّٙذزهماالَذًااّذذٚاايذكُ٘اإذًنكاالذذذذذ

همذسمتٌاذعوٟذع ١ذنلوجٛذٗكجلذسٗتاريٝذسٗذًت٘سطٞذسٗذط٘ٙوٞذزهجىذٗٓىذٙتٍذجم٘ٙىذزهمحلذًّذ ّٙذ زنوٛذ

لطيفٙذاٞذذٗجم٘ٙىذًشلوٙقذوسمسلهٚاٞذذزهاّٙذزهملَذًّذزهتملطذٗزه ٘ز٢اذ,ذهجلزذفإْذز ستٌيفزوذ ذجم٘ٙىذعحلذزمل٘زحلُٞذ

ذًمتذيف.سٔ٘هٞذذستطو ذسٚلسٞذًلهٚٞذذزوذًمايذ ّٙذذسكلثيف

 :تبني وا يمٌ ،(7102-7109لدى حتمًن بًاٌات الديَ العاً لمفرتَ )

 ًبًاٌات الديَ العا: 

ذ:(7102–ذ7102ٙباذسط٘وذزهاّٙذزهملَذهو نٝذ ذ(22وتٍذ اٗيذززب

ذ(22 ذجاٗيذوتٍ

ذ(7102-7109 هو نٝذذسط٘وذسوااٝذزهاّٙذزهملَذ

ذ(زملبوؼذللملوْٚ٘ذ ِٙلو 

ذ7102ذ7106 7107 7109ذزهبٚلْذ/ذزهمِٞ

 زهاّٙذزهملَذزهازنوٛ

ذ07792ذ02027 07927 02129 ذلً٘ٞذًيفكلٙٞذ ً٘زحلُٞ(ذ س(

ذ7177ذ7609 7770 0791 ٞذًمتذوٞذ لل لهٞذزسبلً٘ٞ(ذ ي(ًؤسملوذعلً

ذ07917ذ07299 07916 09677 = س+ي(دذصبٌ٘عذزهاّٙذزهملَذزهازنوٛ

 ٗ ز٢قذها٠ذلِ٘ن

ذ0716ذ0106 0109 0121 ٗ ز٢قذذلً٘ٚٞذ ً٘زحلُٞ(ذ  (

ذ271ذ092 707 701 ٗ ز٢قذًؤسملوذعلًٞذ ٓا(

ذ0129ذ7102 7179 7196 صبٌ٘عذزه٘ ز٢قذٗ=  +ٓا(

ذ02761ذ02210 02972 07776  ٗ(ذ–ال ذزهاّٙذزهازنوٛذ  ّٙذًطيفٗذًلذًِٕذٗ ز٢ق(ذحل= د(ذ

 زهاّٙذزهملَذزشبلوجٛ

ذ00771ذ9799 1620 2772ذ ّٙذذلً٘ٞذًيفكلٙٞذ ً٘زحلُٞ(ذ ح(

ذ629ذ217 271 222  ّٙذًؤسملوذعلًٞذًمتذوٞذ لل لهٞذزسبلً٘ٞ(ذ ط(

ذ00162ذ01799 9290 1121 صبٌ٘عذزهاّٙذزهملَذزشبلوجٛذٜذ=ذ حذ+ط(

ذ72769ذ76192 79122 77677 ن= د+ٜ(ذإللهٛذزهاّٙذزهملَ

ذ77927ذ79111 77191 71776ذ(ي= حل+ٜ(لماذطيفحذزه٘ ز٢ق زهاّٙذزهملَذذال ذ

 (ٌشسَ الديَ العاً وٌشسَ والًُ احلكىوُ ألعاوُ ، أعداد خمتمفُ) :املصدز 

ذ

ذ
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 :وا يمٌ  َ يف ٌشسَ والًُ احلكىوُ العاوُ يتبنيوَ اجلدوه أعاله والبًاٌات التفصًمًُ الىازد

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ7102ًذلوُااااااٞذلِٔلٙااااااٞذعاااااالَذذ7102زوس ااااااقذإلاااااالهٛذواااااااٚاذزهاااااااّٙذزهماااااالَذ ذُٔلٙااااااٞذعاااااالَذذ .سذ

%(ذهٚااااىذوااااٚاٖذإىلذ7172(ذًوٚاااْ٘ذ ِٙااالوذٗلِمااابٞذ ذ2602 سٜذ ذ نااايفذثسثاااٞذسعااا٘زَ(ذمببواااؼذ ذ

ذًوْٚ٘ذ ِٙلو.ذ(72769 

زوس قذإللهٛذواٚاذزهاّٙذزهملَذذ ً٘زحلُٞذٗذًل ٘ي(ذتباىذطايفحذزه٘ ز٢اقذمببواؼذذذذذذ7102نسيذعلَذ .يذ

(ذًوٚااْ٘ذذ0222ٗلماااذطاايفحذزه٘ ز٢ااقذلوػااتذزهلٙاال ٝذ ذذ%(ذ272 (ذًوٚااْ٘ذ ِٙاالوذٗلِماابٞذمناا٘ذذ0026 

ٞذ(ذًوٚاْ٘ذ ِٙالوذذذ72222هٚااىذإىلذ ذذ7106 ِٙلوذًذلوُٞذلِٔلٙاٞذعالَذذذ ٗفٌٚالذذذ,%(276منا٘ذ ذذٗلِماب

 :7106ًذلوُٞذلِٔلٙٞذعلَذذ7102ػريزوذعوٟذواٚاذزهاّٙذزهملَذعلَذٙوٛذزهت

ذ,%(772(ذًوٚاْ٘ذ ِٙالوذٗلِمابٞذ ذذذ297زغب  ذزهاّٙذزهازنوٛ تبىذطيفحذزه٘ ز٢اق(ذمببواؼذ ذذ -

(ذًوٚاْ٘ذذ726ذٚيذزوس قذواٚاذزهاّٙذزهملَذزهازنوٛذزملل ٘يذ ٗذاازوذذلً٘ٚاٞ(ذمببواؼذ ذذذ

(ذ671زمليفكلٙااٞذ ً٘زحلُااٞ(ذمببوااؼذ  ِٙاالوذفٌٚاالذزغب اا ذواااٚاذزهاااّٙذزهااازنوٛذهورلً٘ااٞذ

 .ًوْٚ٘ذ ِٙلو

%(ذُتٚحٞذحلٙل ٝذوااٚاذذ0272(ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذٗلِمبٞذ 0261زوس قذزهاّٙذزشبلوجٛذمببوؼذ ذ -

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ(ذًوٚاااْ٘ذ ِٙااالوذٗذزغب لضااإذهوٌل ااا٘يذ0622 ٙاااّذزسبلً٘اااٞذزمليفكلٙاااٞذ ً٘زحلُاااٞ(ذمببواااؼذ 

ذذذذذذذذذذذذذذذذتااااذلواااؼذإلااالهٛذزهذااايفٗضذزشبلوجٚاااٞذذذٗذ,(ذًوٚاااْ٘ذ ِٙااالوذ66 ٗذاااازوذذلً٘ٚاااٞ(ذمببواااؼذ ذ

(ذًوٚااْ٘ذ ٗ وذًااالذذ2022ذاا٘زهٛذ ذذ7102ً٘زحلُااٞذًٗل اا٘ي(ذزملتملتاااذعوٚٔاالذناااسيذعاالَذذذذذذذ 

ٗتااذكالْذسغوبٔالذهااعٍذزمل٘زحلُاٞذ ذجم٘ٙاىذزهمحل(ٗفٌٚالذٙواٛذذذذذذذذذذ,(ذًوْٚ٘ذ ِٙلو7722ٙمل يذ 

 :سٍٓذزهتملتازو

  و(ذًوْٚ٘ذ0211إاازوذسِازوذٙ٘وٗذلُ٘احلذلذٌٚٞذ ٗ . 

  ذًوْٚ٘ذ ٗ و211إاازوذسِازوذضبوٚٞذللهاٗ وذلذٌٚٞذ). 

  ذًوْٚ٘ذ ٗ و726س٘تٚقذزس لتٚٞذتيفضذًقذزمل ٘ضٚٞذزهٗوٗلٚٞذلذٌٚٞذ). 

 س٘تٚااقذزس لتٚاالوذتاايفٗضذًذاًااٞذًااّذذزهبِاامذزهاااٗهٛذًٗؤسمااٞذزامناال١ذزهاٗهٚااٞذذذذذذذذ

 .(ذًوْٚ٘ذ ٗ و722لذٌٚٞذ 

 ذًوٚاااْ٘ذ011ُماااٚٞذلذٌٚاااٞذ ه يفس٘تٚاااقذزس لتٚااالوذتااايفٗضذًذاًاااٞذًاااّذزسبلً٘اااٞذز)

 . ٗ و

  ذًوْٚ٘ذ ٗ و.001س٘تٚقذزس لتٚٞذتيفضذًذاًٞذًّذزسبلً٘ٞذزهمللُٚٞذلذٌٚٞذ) 

ذ

ذ
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(ذًوْٚ٘ذ71611ٗ ذ(ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذ72222(ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذٗ 76622لوؼذزهِلسخذزحملوٛذزاللهٛذ  .دذ

ٛذ7102ذ,7102,7106 ِٙاالوذهألعاا٘زَذ ذ ّٙذزهماالَذٗلوػااتذُماابٞذااال ذواااٚاذزهاااذذذذ,(ذعوااٟذزهتاا٘زه

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهألعااااااااااا٘زَذذ%ذ(1179%(ذٗ 1272%(ذٗ 1271بتٕذذٗ هوِاااااااااالسخذزحملواااااااااااٛذزالااااااااااالهٛذًاااااااااالذُماااااااااااذذ

سٜذسْذٓجلٖذزهِمابٞذدبالٗحلوذزهِمابٞذزملماٌ٘حذلٔالذذما ذتالُْ٘ذذذذذذذذذ,(ذعوٟذزهت٘زه7102ٛذ-7102 

ٗعِاااذزذتمااليذٓااجلٖذزهِماابٞذعوااٟذسساالاذإلاالهٛذواااٚاذذذذذ,7110(ذهمااِٞذ76زهاااّٙذزهماالَذوتااٍذ ذ

%(ذ9272%(ذٗ 9270%(ذٗ 9272ّذزهمااالَذ لااااْٗذطااايفحذزه٘ ز٢اااق(ذفاااإْذٓاااجلٖذزهِمااابٞذساااابحذ ذذذذذزهااااٙ

ٛذ7102ذ-ذ7102 ذهألع٘زَ ٗٙما٘ ذزهماب ذزهايف٢ٚةذ وس العذٓاجلٖذزهِمابٞذإىلذمنا٘ذذذذذذذذذ,(ذعوٟذزهتا٘زه

 نجلّٙذلمااذز عتبالوذسْذذذذ,واٚاذذزهاّٙذزهملَذلِمبٞذسكسذًّذزهٌِ٘ذ ذزهِلسخذزحملوٛذزاللهٛ

هذاالُْ٘ذزهاااّٙذزهماالَذزهااجلٜذخمذفٚاإذإضاالفٞذكوٌااٞذ ااال (ذعِاااذزذتمااليذٓااجلٖذذذذذذذذذزهذاالُْ٘ذزملمااايذ

 زهِمبٞذغريذًمٌ٘يذلٕذذلهًٚل.

ُتٚحااٞذسػااريذسااميفذااايفوذزهاااِٙلوذًذللااىذزهمٌااسوذزهجِبٚااٞذزهاااذستلااْ٘ذًِٔاالذسوااااٝذزهذاايفٗضذذذذذذ . ذ

 عااازذزهاااٗ وذزهًيفٙلااٛذذكااْ٘ذسااميفذزهااايفوذثللااتذلِٚاإذٗلاااذزهاااِٙلوذزهو ُااٛ(ذفذاااذذذذذزشبلوجٚااٞ

سٜذسْذٓاجلٖذزهلٙال ٝذ ذجملثاىذًبالهؼذذذذذذ,(ذًوْٚ٘ذ ِٙلو770س قذواٚاذزهاّٙذزهملَذزشبلوجٛذمببوؼ سو

ذذٚذٚٞذذاوتذعوٚٔلذزسبلً٘اٞذعواٟذلالىذتايفٗضذٗإمنالذحلٙال ٝذ ذوااٚاذٓاجلٖذزهذايفٗضذُتٚحاٞذذذذذذذذذذذ

سْذسكسذسثيفذكالْذهوذايفٗضذلمٌواٞذزهٚا٘وٗذذٚايذحلز وذسواااسٔلذ ذعالَذذذذذذذذذعوًٌلذ,سػريذسميفذزهايفو

(ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذٗذذ٘قذزهمر ذزشبلااٞذزهااذحلز وذذذ016ريذسميفذزهايفوذمببوؼذ ُتٚحٞذسػذ7102

ٕذذذذذذذذذ21سوااٝذتيفٗضٔلذمببوؼذ  ذ(ذًوٚاْ٘ذ ِٙالوذٗزهااذزهٚللالُٛذزهاجلٜذلوػاتذزهلٙال ٝذ ذوااٚاذذتيفٗضا

 (ذًوْٚ٘ذ ِٙلو.72 

 ٌحسكُ أدوات الديَ الداخم: 

ٗذذذ(21وتااااٍذ ززباااااٗيذ ذذذذذذذذذذذذسااااِازوذنلِٙااااٞ(ذذهو اااانٝذذٙااااباذإلاااالهٛذذيفكااااٞذس ٗزوذزهاااااّٙذزهااااازنوٛذ سذُٗاااالوذ

ذ(.ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ7102ذ-7102 

ذ(21جاٗيذوتٍ 

ذ(7102-7109هومِ٘زو ً٘زحلُٞذًٗل ٘يذذيفكٞذس ٗزوذزهاّٙذزهازنوٛذ

ذ(زملبوؼذللملوْٚ٘ذ ِٙلو 

ذ7102ذ7106ذ7107 7109 زهبٚلْذ/ذزهمِٞ

ذ2920ذ7796ذ2671 610207 وإااز

ذ9907ذ7202ذ212200 927902 إط ل١

ذ677ذ67100ذ27709 11902 ف٘ز٢ا

 (وشازَ املالًُ / ٌشسات والًُ احلكىوُ العاوُ ) :املصدز
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ذ7102(ذًوٚاْ٘ذ ِٙالوذعالَذذذذ672ٙسذغذًّذززباٗيذسعسٖذسْذف٘ز٢اذزهااّٙذزهاازنوٛذزغب طاتذإىلذ ذذذ -

(ذًوٚاْ٘ذ ِٙالوذناسيذذذذ2920فٌٚالذلوػاتذزاااازوزوذ ذذذذ,7106لَذ(ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذعاذ62170ًذلوُٞذًقذ 

(ذًوٚاْ٘ذذ672(ذًوْٚ٘ذ ِٙالوذٗسمااٙاذف٘ز٢ااذ ٙاّذ زنواٛذمببواؼذ ذذذذذذ2202ذٚيذخمذإط ل١ذ ذ7102علَذ

(ذًوٚاْ٘ذ ِٙالوذ ذعالَذذذذ0602ذٚيذٙسذغذزغب لضذذحٍذإاازوزوذزهااّٙذزهاازنوٛذمببواؼذ ذذذذ, ِٙلو

مذإىلذس٘جاإذزسبلً٘ااٞذإىلذزهبراايذعااّذًااال وذذذذذٗٙماا٘ ذذهااذذ,7106عٌاالذكاالْذعوٚاإذ ذعاالَذذذذذ7102

جم٘ٙىذنلوجٚٞذهتٌ٘ٙىذزذتٚلجلسٔالذزهتٌ٘ٙوٚاٞذممالذس ٠ذإىلذزغب الضذوااٚاذزهااّٙذزهمالَذزهاازنوٛذذذذذذذذذذ

 سللذًل.ذذٗو ٗفاذًلذ

 ٌخدوُ الديَ العاً اخلازج: 

ٞذ اذذٙاابذ(29وتااٍذ ٗززباااٗيذذ,جملثااىذناًااٞذزهاااّٙذزشباالوجٛذكااىذًااّذزهتماالطذٗزه ٘ز٢اااذزملاف٘عااٞذٗزجملاٗهاا

ذ.(7102-7102لٚلُلوذناًٞذزهاّٙذزهملَذزشبلوجٛذنسيذهو نٝذ 

ذ(29 ذجاٗيذوتٍذذ

ذ(7102-7107هومِ٘زوذ ذناًٞذزهاّٙذزهملَذزشبلوجٛ ً٘زحلُٞذًٗل ٘ي(

ذ(زملبوؼذللملوْٚ٘ذ ِٙلو ذ

ذ7102ذ7106ذ7107 7109 زهبٚلْذ/ذزهمِٞ

ذ11102ذ092900ذ072107 21001 ناًٞذزهاّٙذزشبلوجٛ ستملط(

ذ79009ذ72606ذ72709 71907 زهاّٙذزشبلوجٛ ف٘ز٢ا(ذناًٞ

ذ002902ذ062102ذ096706 91602 إللهٛذناًٞذزهاّٙذزشبلوجٛ

 (وشازَ املالًُ -ٌشسات والًُ احلكىوُ العاوُ ) :املصدز                                   

 :يالحظ وَ اجلدوه أعاله وا يمٌ

ُتٚحاٞذذذ7106ًذلوُاٞذلمالَذذذذ7102اذزوس ماتذ ذعالَذذذناًٞذزهااّٙذزهمالَذزشبالوجٛذًاّذزه ٘ز٢اذذذذذذإْ .سذ

زهت٘جٕذهستنزضذزشبلوجٛذٗذسماٙاذزااازوزوذزملمترذٞذًاّذساِازوذزهٚا٘وٗذلُ٘ااحلذًاّذناسيذذذذذذذ

(ذًوٚااْ٘ذ ِٙاالوذعاالَذ72676ذٚاايذزوس مااتذناًااٞذف٘ز٢اااذزهاااّٙذزشباالوجٛذًااّذ ذ,إاااازوزوذجاٙاااٝ

 .7102(ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذعلَذ79072إىلذ ذ7106

زملااااف٘علوذذوبٚٞذعواااٟذزسبماااليذززبااالوٜذٗذًٚااالزْذزهااااّٙذزشبااالوجٛذهااإذ ثااالوذساااذذإْذزوس ااالعذناًاااٞ .يذ

 Chronic Twinٗنا٘اااًلذسْذز تتااال ذزهو ُااٛذٙماالُٛذًااّذًشاالوٞذزهمحاالذزهتاا٘سَذزملاالًّذ ذذذذذذذذ

Deficit.ًٞذٌٗٓلذزهمحلذ ذزملٚلزْذزهتحلوٜذٗ ذزمل٘زحلُٞذزهمل) 
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 :مما ضبق يتبني لٍا االضتٍتاجات السئًطُ التالًُ

ٗٓجلزذهإذ ثالوذذذذذ,لُتذُمبٞذزهٌِ٘ذ ذواٚاذزهاّٙذزهملَذسكسذًّذُمبٞذزهٌِ٘ذ ذزهِلسخذزحملوٛذزاللهٛك .0

 .(ذسٗذزهذاوٝذعوٟذز ستٌيفزوذ ذز تنزضDebt Sustainabilityسوبٚٞذعوٟذزستازًٞذزهاّٙذ 

هاااّٙذزهماالَذ,ذٗذتاااذِٓالنذدباالٗحلذ ذُماابٞذزهااّٙذزهماالَذإىلذزهِاالسخذزحملوااٛذزالالهٛذعااّذًاالذٗو ذ ذتالُْ٘ذزذذذذ .7

(ذل٘تامذزهمٌاىذلذالُْ٘ذزهااّٙذذذذذ76/00/7102ااوذتيفزوذًّذصبوةذزها٘حلوز١ذ ذجوماتٕذزملِمذااٝذلتالوٙخذ ذذذذ

 .72/00/7102سٜذسْذٓجلزذزهذيفزوذزُتٟٔذً م٘هٕذ ذذ,(ذسِ٘زو2زهملَذزملشلوذإهٕٚذسعسٖذٗذملاٝذ 

س االعذناًاااٞذزهااااّٙذزهاااازنوٛذذسلزٙاااذوااااٚاذزهااااّٙذزهماالَذكِتٚحاااٞذو٢ٚماااٞذهتلزٙاااذزهمحااالذ ذزمل٘زحلُاااٞذٗزوذذذ .2

ٗزشبلوجٛذ,ذٗٓجلزذس ٠ذإىلذسلزٙاذ ذًاف٘علوذناًٞذزهاّٙذًّذزه ٘ز٢اذذٚيذذلوػتذزه ٘ز٢اذزملاف٘عٞذعوٟذ

 .7102(ذًوْٚ٘ذ ِٙلوذ ذعلَذ90672زهاّٙذزهملَذزهازنوٛذٗذزشبلوجٛذ 

زهمٌااسوذذِٓاالنذسثاايفذسااو ذعوااٟذواااٚاذزهاااّٙذزهماالَذزشباالوجٛذُتٚحااٞذسػااريذسااميفذااايفوذزهاااِٙلوذًذللااىذذذذذذذذذ .2

زهًايفذزهاجلٜذس ٠ذعواٟذذذذذ,زهجِبٚٞذعازذزهااٗ وذزهًيفٙلاٛذ كاْ٘ذساميفذزهاايفوذثللاتذلااذزهااِٙلوذٗزهااٗ و(ذذذذذذذذذ

 (ذًوْٚ٘ذ ِٙلو.770حلٙل ٝذسوااٝذزهاّٙذزهملَذزشبلوجٛذمببوؼ 

ٗٓجلزذٙتطو ذتٚلَذٗحلزوٝذزمللهٚٞذٗززبٔلوذزسبلً٘ٚٞذزملمِٚٞذللربلذذزاجيفز١زوذزهسحلًٞذٗسبينذسٚلسلوذًلهٚاٞذذ

ذ.س لتٍذًشلوٞذزهاّٙذزهملًَس٢ٌٞذذباذًّذ
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 لمىحدات احلكىوًُ حتمًن احلطابات  اخلتاوًُ 

 2017)املؤضطات واهلًئات العاوُ املطتقمُ( لعاً 

 
ٙتِلٗيذٓجلزذززبل١ذذبوٚىذزسبملللوذزشبتلًٚٞذهو٣ٚٔلوذٗزملؤسملوذزهملًٞذزملمتذوٞذٗزهشيفكلوذزها٘زو ٝذ ذذ

ٓ٘ذًااوذزسبا٘يذعوٟذزهبٚلُلوذزشبلاٞذلٔجلٖذززبٔلوذزها٘زو ٝذللهذالُْ٘ذهمالَذذذذتلُْ٘ذً٘زحلُٞذزه٘ذازوذزسبلً٘ٚٞذٗ

ذ.7107ًّذُٔلٙٞذعلَذذً٘ٚٞذزعتبلوًزذٚيذتلًتذٗحلزوٝذزمللهٚٞذلإعاز ذذملللوذنتلًٚٞذنلاٞذلله٘ذازوذزسبلذ2017

 ًُحمددات حتمًن احلطاب اخلتاوٌ لمىحدات احلكىو: 

لوذزه٘ذااازوذزسبلً٘ٚااٞذ ذذاااذٙااتٍذزسااتبازَذذٙااتٍذزسااتبازَذزهساالاذزهِذاااٜذعِاااذإعاااز ذً٘زحلُااذذ -

زسبمااالللوذزشبتلًٚاااٞذهػلٙااالوذذذٞسسااالاذز ساااترذلقذاعااااز ذزهذااا٘ز٢ٍذزمللهٚاااٞذذممااالذٙاااام ذًذلوُاااذذذ

ذزهتروٚى.

(ذ ذ2017-ذ2012إْذزملباالهؼذزاللهٚااٞذزهاا٘زو ٝذلذاالُْ٘ذً٘زحلُااٞذزه٘ذااازوذزسبلً٘ٚااٞذهألعاا٘زَذ ذذذذذ -

 يفًزذ سترازثذسٗذإهػل١ذٗذازوذذلً٘ٚٞ.سمطٛذزهتروٚىذزهاتٚاذهػلٙلوذإجيفز١ذزملذلوُٞذُع

 ًُخالصُ احلطاب اخلتاوٌ لقاٌىُ وىاشٌات الىحدات احلكىو: 

ً٘ضاارًلذفٚاإذزهذٌٚااٞذزهتذاٙيفٙااٞذذذ7102ااااوذتاالُْ٘ذً٘زحلُاالوذزه٘ذااازوذزسبلً٘ٚااٞذهومااِٞذزمللهٚااٞذذذذ -

ٗتاااذلوػااتذزهذٌٚااٞذزهتذاٙيفٙااٞذهإلٙاايفز زوذزهجلزسٚااٞذذذذذذ7102اٙاايفز زوذُٗ ذاالوذٓااجلٖذزه٘ذااازوذهوماالَذذذذ

ٞذذذ,إٙيفز زوذلٚقذزهموقذٗزشباًلوذ,زملتٌلثوٞذ ذ زهطيفز٢ ٗ إٙايفز زوذطبتو اٞ(ذًالذذذذذ,إٙيفز زوذ ناىذزملولٚا

(ذ ِٙااالوذ022227111(ذ ِٙاالوذإضاالفٞذإىلذزهااااعٍذزسبلااً٘ٛذزهباالهؼذ ذذذذ0222662111صبٌ٘عاإذ ذ

ٗزاٙايفز زوذزشبلوجٚااٞذٗزهاااذمبحٌواألذسترذااذًااّذزملااِحذزشبلوجٚااٞذٗزملمُ٘الوذٗزهاااذلوػااتذتٌٚتٔاالذذذذ

(ذ ِٙاالوذ ذ0662122111(ذ ِٙاالوذهٚااابحذإلاالهٛذزهذٌٚااٞذزهتذاٙيفٙااٞذهإلٙاايفز زوذ ذ22272111 

ٗذلِمابٞذذذ7102(ذ ِٙلوذنسيذعلَذ0210062211زملترذذٞذ ذٞموٚذاذلوؼذإللهٛذزاٙيفز زوذزه 

 .%(ذعّذزاٙيفز زوذزملذاوٝذهِ ةذزهمل00َزعبيفزوذسلهبٞ فموٛذستىذًّذزملذاو(ذلوػتذذ 

ًِٔاااااااالذذ7102(ذ ِٙاااااااالوذهماااااااالَذذ1694766000لًااااااااٞذزملذاااااااااوٝذ ذلوااااااااؼذصبٌاااااااا٘عذزهِ ذاااااااالوذزهمذ -

ٞذ216691111(ذ ِٙاالوذُ ذاالوذجلوٙااٞذٗذ ذ0011161111   ذذاااذلوااؼذذ,(ذ ِٙاالوذُ ذاالوذوسمسلهٚاا

ٗلِمااابٞذزعبااايفزوذسااالهبٞذذ7102(ذ ِٙااالوذناااسيذعااالَذ1577982184 ذٞموٚاااصبٌااا٘عذزهِ ذااالوذزه 

 ملَ.ذ%(ذعّذزهِ ذلوذزملذاوٝذهِ ةذزه2 فموٛذستىذًّذزملذاو(ذلوػتذ 

ٗٓا٘ذسعواٟذًاّذذذذذ7102(ذ ِٙالوذناسيذعالَذذذذذ96106212لوػتذتٌٚٞذزهمحلذزه موٛذذتباىذزهتٌ٘ٙاىذ ذذ -

%(ذٗٙما٘ ذذهامذإىلذسْذز عبايفزوذذذذ722(ذ ِٙلوذٗلِمبٞذزعبيفزوذ 62112212زهمحلذزملذاوذمببوؼذ 

 ذ. ذزاٙيفز زوذكلْذسكسذًّذز عبيفزوذ ذزهِ ذلو
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ذ.2017ملَذلُْ٘ذً٘زحلُلوذزه٘ذازوذزسبلً٘ٚٞذهٛذهذ(نساٞذزسبمليذزشبتل21ً ذٗٙباذززباٗيذوتٍ
ذ

ذ(91ززباٗيذوتٍذ 

ذ7102هو٘ذازوذزسبلً٘ٚٞذهملَذذنساٞذزسبمليذزشبتلًٛ

  زملبلهؼذللهاِٙلو(ذ

ذزملذب٘ضلوذزملايفٗفلوذ

 زه موٛ زملذاو زهبٚلْ زه موٛ زملذاو زهبٚلْ

 0910067211 0667129111 زاٙيفز زو 0122969199 0011161111 زهِ ذلوذززبلوٙٞ

 96106919 71927111 عحلذزمل٘زحلُٞ 711101117 716691111 زهِ ذلوذزهيفسمسلهٚٞذ*

 1577982184 1694766000ذزجملٌ٘ع 1577982184 1694766000ذزجملٌ٘ع

ذً٘زحلُٞذزهتٌ٘ٙى

ذزملال وذ**ذز ستبازًلو

صبٌ٘عذزه٘فيفذتبىذ 712091999 202260711ذصبٌ٘عذزهمحلذتبىذزمل٘زحلُٞ

ذزهتٌ٘ٙى

719179711 091229701 

سماٙاذستملطذذزهذيفٗضذزهازنوٚٞذ

 زملمترذٞ

زهذيفٗضذزشبلوجٚٞذ 109217612 620702111

هتٌ٘ٙىذًشلوٙقذ

 وسمسلهٚٞ

17671111 007171670 

سماٙاذستملطذذزهذيفٗضذزشبلوجٚٞذ

 زملمترذٞ

ًمر٘للوذزهذيفٗضذ 60727692 69192111

 زهازنوٚٞ

109279111 0122991172 

زسبلً٘ٚٞذذذب٘ٙىذفل٢ ذزه٘ذازو

ذهوبلِٙٞ

زستبازًلوذ 019092170 070776111

زذتٚلطلوذهتماٙاذ

 زهتلزًلو

211977111 977212967 

 19788213 6072500 ًطلهبلوذغريذًما ٝ 276166211 916771011ذزذتٚلطلوذهتماٙاذز هتلزًلو

 98254504 10000000 سنيف٠ 710111 710111ذتيفٗضذزاسللْذزملٌِ٘ذٞذهوٌ٘ظ ا

ذ 796121101 02021911ذسناايف٠

 1919811867 1591361000ذصبٌ٘عذزملال و 1919811867 1591361000ذصبٌ٘عذز ستبازًلو

 ًُالسأمسالًُ املىىلُ وَ اإليسادات الراتًُ و/أو االحتًاطًات و/أو القسوض الداخم. 

 ( لطٍُ 21تتضىَ إصداز صكىك إضالوًُ اضتٍادًا لقاٌىُ صكىك التىىين اإلضالوٌ زقي )7107. 
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 :2016عاً  عوقازٌُ و 2017حتمًن احلطاب اخلتاوٌ لعاً 

 :اإليسادات  :أواًل

ًٞذًقذعلَذذ7102هملَذذٞموٚذبوٚىذزاٙيفز زوذزملذاوٝذٗزه ذ(20 ذٙباذززباٗيذوتٍ ذ.7106ًذلوُ

ذ(90ززباٗيذوتٍذ 

 (7102،7106 هو٘ذازوذزسبلً٘ٚٞذهملًٛذزملذاوٝذٗزه موٚٞذذبوٚىذزاٙيفز زوذ

ذللهاِٙلو(ذ زملبوؼ

ذفموٛذزهبٚلْ

ذ7106

ذزهٌِ٘ذ7102

ذًذاو

ذ

ذفموٛ

ذ

ذ%ذتٌٚٞ ز عبيفزو

ذ%ذتٌٚٞ

 (01  (061991997 ذ(00 ذ(019661211  0910067211 0667129111 0697076097 :إللهٛذزاٙيفز زوذًِٗٔل

ذ7 246438ذ20 1160686 4960686 2111111 4714248ذزهطيفز٢ ذعوٟذزهانىذٗزهوللح

ذ7 54357ذ(7  (119377  2350623 7921111 2296266ذ ذعوٟذزهموقذٗزشباًلوزهطيفز٢

ذ(92  (26351960 ذ(99  (23711111  29713889 72977111 56065849ذزملِحذزشبلوجٚٞ

ذ(09  (31421842 ذ(07  (18121025  136620975 079297111 168042817ذ عٍذذلً٘ٛ

ذ(6  (3782042 ذ(71  (13884886  56616114 21710111 60398156ذإٙيفز زوذ نىذزملولٚٞ

ذ(2  (100081501 ذ(01  (135113251  1240847749 0227960111 1340929250ذإٙيفز زوذلٚقذزهموقذٗزشباًلو

ذ9 346108ذ019 5120664 10055664 9927111 9709556ذزاٙيفز زوذزملبتو ٞ

 991 78882816ذ727 67884484 96106919 71927111 02922661 عحلذزمل٘زحلُٞ

 (7  (82107626 ذ(2 ذ(116783816  1577982184 1694766000ذ0661119101ذصبٌ٘عذزاٙيفز زوذذٗذعحلذزمل٘زحلُٞ

 (107  (0991177 ذ(2  (30103901  0122969199 0011161111ذ0129907070 زهِ ذلوذززبلوٙٞ

 (09  (80159604 ذ(07  (86679915  711101117 716691111 711022619 زهِ ذلوذزهيفسمسلهٚٞ

 (7  (82107626 ذ(2  (116783816  1577982184 1694766000ذ0661119101ذصبٌ٘عذزهِ ذلو
 

 :يتبني وا يمٌ ( 7102،7106لعاوٌ )وَ اجلدوه أعاله و وَ خاله البًاٌات التفصًمًُ الىازدَ يف احلطاب اخلتاوٌ 

ٞذذٗذ(ذ ِٙالوذ061991227 ذمببواؼذذ7102 ذعلَذٞذموٚزغب طتذزاٙيفز زوذزه  .ذس %(ذًذلوُاٞذذ01 ذلِماب

 :ٓجلزذُلسخذلشلىذو٢ٚةذعّذًلذٙوٛٗذذ7106لملَذ

َذ76220961زغب طاااتذزملااااِحذزشبلوجٚاااٞذمببوااااؼذذ ذذ - ذٗلِماااابٞذذ7102(ذ ِٙاااالوذ ذُٔلٙاااٞذعاااال

 22.)% 

ذٗلِماابٞذ7102(ذ ِٙاالوذ ذُٔلٙااٞذذعاالَذذذ2217127زغب طااتذإٙاايفز زوذ نااىذزملولٚااٞذمببوااؼ ذذذذ -

 6.)% 

(ذ ِٙالوذ ذُٔلٙاٞذذعالَذذذذ20270127ٚاٞذمببواؼذذ ذذزغب  ذزهاعٍذزسبلً٘ٛذهو٘ذازوذزسبلً٘ -

 %(.09 ذٗلِمبٞذ7102

ذ7102عالَذذ(ذ ِٙالوذ ذُٔلٙاٞذذذ011110210واؼذذ ذزغب  ذإٙايفز ذلٚاقذزهماوقذٗزشبااًلوذذمببذذذذ -

 %(.2 ذٗلِمبٞ

ذ
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ذ7102همالَذذذموِٚٞٓلنذزعبيفزوذسله ذ فموٛذزتىذًّذزملذاو(ذلاذذزاٙيفز زوذزملذاوٝذٗزه ذسْه٘ذغذ .ذي

ٗزملاِحذذذذ,%(2ٗلِمابٞذ ذذ(ذ ِٙالوذذ٢009222 ذعوٟذزهموقذٗزشباًلوذذمببوؼذ  ذلِ٘ ذكىذًّذزهطيفز

(ذ ِٙالوذذ01070172ٗ عٍذذلً٘ٛذمببوؼذ ذ,%(22(ذ ِٙلوذٗلِمبٞذ 72200000زشبلوجٚٞذمببوؼذ 

ٗإٙاايفز زوذلٚااقذذ,%(71(ذ ِٙاالوذٗلِمابٞذ ذ02112116ٗإٙاايفز زوذ نااىذزملولٚاٞذمببوااؼذ ذذ,%(07ٗلِمابٞذ ذ

%(ذلٌِٚاالذهاا٘ذغذِٓاالنذزعباايفزوذذذذ01ٗلِماابٞذ ذذ(ذ ِٙاالوذ022002720زهمااوقذٗزشباااًلوذمببوااؼذ ذذ

(ذ ِٙاالوذٗلِماابٞذ2071662فموااٛذزكااسذًااّذزملذاااوذ(ذ ذلِاااذزاٙاايفز زوذزهناايف٠ذمببوااؼذ ذذ ذً٘جاا ذ

 012)%. 

ذ:عجص املىاشٌُ

ذذ7102(ذ ِٙااالوذهمااالَذذ96106212لواااؼذإلااالهٛذزهمحااالذزه مواااٛذمل٘زحلُااالوذزه٘ذاااازوذزسبلً٘ٚاااٞذ ذذذذ

ٗذ21117106وس العذًذاازوٖذ ذذٗللذذ7106ِٙلوذعالَذذ(ذ 02922661ًذلوُٞذًقذ  لِمابٞذمنا٘ذذذذ(ذ ِٙالوذ

%(ذٗذٙماا٘ ذٓااجلزذزهمحاالذذإىلذزه اايفقذلاااذصبٌاا٘عذزهاا٘فيفذتبااىذزهتٌ٘ٙااىذٗصبٌاا٘عذزهمحاالذتبااىذذذذذذذذ221 

زهتٌ٘ٙىذذزهِلسخذذعّذإٙيفز زوذُٗ ذلوذزه٘ذازوذزسبلً٘ٚٞذذٚيذسْذعا ًزذًِٔلذذذااذٗفايفًزذٗللهتالهٛذذذذ

ٗعااا ًزذ ناايفذذذاااذعحاالًزذفٚرماا ذضااٌّذزهمحاالذتبااىذزهتٌ٘ٙااىذذؼبماا ذضااٌّذزهاا٘فيفذتبااىذزهتٌ٘ٙااىذذ

ذ.ٗزه يفقذلٌِٚٔلذميلثىذال ذذزهمحلذتبىذزهتٌ٘ٙى

 :الٍفقات  :ثاًًٌا

ًٞذًقذعلَذذ7102ذبوٚىذزهِ ذلوذزه موٛذهملَذذ(27 ذٙباذززباٗيذوتٍ ذ.7106ًذلوُ

ذ(97ززباٗيذوتٍذ 

ذ(7102،7106 نساٞذذبوٚىذزهِ ذلوذهو٘ذازوذزسبلً٘ٚٞذهملًٛ

ذللهاِٙلو(ملبوؼذز 

ذزهبٚلْ

ذفموٛ

ذ7106

ذزهٌِ٘ذ7102

ذًذاو

ذ

ذفموٛ

ذ

 ز عبيفزو
ذ%ذتٌٚٞ

ذ%ذتٌٚٞ

 (107  (0991177 ذ(2  (30103901  0122969199 0011161111ذ0129907070 :زهِ ذلوذززبلوٙٞذًِٔل

 0 4656912ذ(2  (02222077  395889845 919672111 391232933 سم٘ٙطلوذزهملًوا

ذ(7  (8863974 ذ(2  (07791092  486015807 710776111 494879781 زهموقذٗزشباًلوزَذزستبا

ذ7 2960982ذ(0  (7071721  164447470 066761111 161486488 زهازنوٚٞذٗزشبلوجٚٞزهذيفٗضذف٘ز٢اذ

ذ(7  (701942 ذ9 0719922 31610977 21270111 32312919 زهنيف٠ِ ذلوذزه

 (09  (80159604 ذ(07  (86679915  711101117 716691111 711022619 زهِ ذلوذزهيفسمسلهٚٞ

 (7  (82107626 ذ(2  (116783816  1577982184 1694766000ذ0661119101ذصبٌ٘عذزهِ ذلو
ذ

ذ

ذ

ذ
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ًاااّذززباااااٗيذسعااااسٖذٙتااااباذسْذذصبٌاااا٘عذزهِ ذاااالوذ ززبلوٙااااٞذٗزهيفسمسلهٚااااٞ(ذهو٘ذااااازوذزسبلً٘ٚااااٞذزغب اااا ذذ

ٗمبااااااالذًذاااااااازوٖذذذذ7102(ذ ِٙااااااالوذعااااااالَذذ1577982184ىلذ إذ7106(ذ ِٙااااااالوذعااااااالَذذ0661119101ًاااااااّ 

ذ:(7102،7106 ذ%(ذٗذفٌٚلذٙوٛذسٍٓذزهتػريزوذزهاذذاثتذلاذعل2ًٛ ٞ(ذ ِٙلوذٗلِمب82107626 

ذ:الٍفقات اجلازيُ .0

ذإىلذ7106(ذ ِٙلوذعلَذ0129907070زوس متذزهِ ذلوذززبلوٙٞذهو٘ذازوذزسبلً٘ٚٞذًّ  -

%(ذٗٓجلزذ7 ذلِمبٞ ِٙلوذٗذ(0921177زوٖذ مبلذًذاٗذذ7102(ذ ِٙلوذعلَذ0122962199 

ذ:ُلسخذعّذًلذٙوٛ

 ذذ7106(ذ ِٙاااالوذعاااالَذذذ290727922زوس مااااتذُ ذاااالوذسم٘ٙطاااالوذزهماااالًواذًااااّ ذذذذ

(ذ ِٙاااالوذذ2626907للٙاااال ٝذًذااااازوٓلذ ذٗذذ7102(ذ ِٙاااالوذعاااالَذذ292119122إىل 

 %(.0 ذلِمبٞٗ

 ٗذ ذ7106(ذذ ِٙالوذعالَذذذ292129210زشبااًلوذًاّ ذذزغب  ذلِاذزستبازَذزهماوقذذ

(ذ ِٙالوذٗذلِماابٞذذ1162922ٗمبالذًذااازوٖذ ذذ7102(ذ ِٙالوذعاالَذذ216102112ذ إىل

 7.)% 

  ذ ِٙااالوذعااالَذ060216211زوس ماااتذف٘ز٢ااااذزهذااايفٗضذزهازنوٚاااٞذٗذزشبلوجٚاااٞذًاااّذ)

ذلِمبٞٗ(ذ7961917ٗمبلذًذازوٖذ ذذ7102(ذ ِٙلوذعلَذ062222221إىلذ ذ7106

 7.)% 

 إىلذذ7106(ذعااااااااالَذ27207909زغب ااااااااا ذلِااااااااااذذزهِ ذااااااااالوذزهنااااااااايف٠ذًاااااااااّذ ذ

 .%(7لِمبٞذ (ذ210927ٗمبلذًذازوٖذ ذ7102علَذذ(20601922 

هماالَذذٞموٚاازعباايفزوذسااله ذ فموااٛذزتااىذًااّذزملذاااوذ(ذ ذزهِ ذاالوذزملذاااوٝذٗزه ذٗجاا٘ ذهاا٘ذغذ -

ذذ,%(2(ذ ِٙالوذٗلِمابٞذ ذذ02222022 ذلِ٘ ذكىذًاّذسم٘ٙطالوذزهمالًواذذمببواؼذ ذذذذذ7102

ٗف٘ز٢اااذتاايفٗضذذذ%(2ٗلِماابٞذ (ذ ِٙاالوذ02221092ٗزسااتبازَذزهمااوقذٗزشباااًلوذمببوااؼذ ذ

لٌِٚااالذهااا٘ذغذِٓااالنذذذ,%(0(ذ ِٙااالوذٗلِمااابٞذ ذ7071221زهازنوٚاااٞذٗزشبلوجٚاااٞذمببواااؼذذ ذ

(ذ0719922بوااؼذ زعبايفزوذً٘جاا ذ فموااٛذزكاسذًااّذزملذاااو(ذ ذلِااذزهِ ذاالوذزهناايف٠ذمبذذذ

 .%(2 ِٙلوذٗلِمبٞذ 

 :الٍفقات السأمسالًُ .7

(ذ ِٙااالوذعااالَذذ211022619زغب طاااتذزهِ ذااالوذزهيفسمسلهٚاااٞذهو٘ذاااازوذزسبلً٘ٚاااٞذًاااّ ذذذذ -

(ذ ِٙلوذ11029612ٗذللغب لضذًذازوٖذ ذذ7102(ذ ِٙلوذعلَذ211101112إىلذ ذ7106

 ذذذذذذذذذذذذ:ٗكٌلذٙوٛذ%(ذٗتاذخمذجم٘ٙىذٓجلٖذزهِ ذلو02 ذٗلِمبٞ
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 ذ ِٙااالوذ,ذجم٘ٙاااىذًاااّذ عاااٍذذلاااً٘ٛذمببوااااؼذذذذذذ212611217 ذجم٘ٙاااىذذزساااٛذمببواااؼذذذ)

(ذ ِٙاالوذٗذ29211619 ذ(ذ ِٙاالو,ذجم٘ٙااىذًااّذتاايفٗضذنلوجٚااٞذمببوااؼذ76122112 

 (ذ ِٙلو.79202119جم٘ٙىذًّذًِحذنلوجٚٞذمببوؼذ 

 ذٞموٚاذزعبيفزوذساله ذ فمواٛذزتاىذًاّذزملذااو(ذذ ذزهِ ذالوذزملذااوٝذٗزه ذذذذذذذذٗج٘ ه٘ذغذ

ٗلِمابٞذذذ(ذ ِٙالوذذ16629902 ذصبٌ٘عذزهِ ذلوذزهيفسمسلهٚٞذمببواؼذ ذذ7102هملَذ

 02)%. 

 :وىاشٌُ التىىين  :ثالجًا

ًٞذًقذعلَذذ7102هملَذذذذبوٚىذً٘زحلُٞذزهتٌ٘ٙىذ(22 ذٙباذززباٗيذوتٍ ذ.7106ًذلوُ

ذ(92جاٗيذوتٍذ 

 7106ًذلوُٞذًقذعلَذذ7102ُٞذزهتٌ٘ٙىذهومِٞذزمللهٚٞذً٘زحل

ذللهاِٙلو(زملبوؼذ 

ذفموٛذزهبٚلْ

ذ7106

ذ7106-7102زهٌِ٘ذذ7102

ذًذاو

ذ

ذفموٛ

ذ

 ز عبيفزو

ذ%ذتٌٚٞذ%ذتٌٚٞ

ذً٘زحلُٞذزهتٌ٘ٙى

ذز ستبازًلو

ذ0710 269257326ذ(1  (26570506  712091999 313761500 02922661ذزهمحلذتبىذزهتٌ٘ٙىذصبٌ٘ع

ذ91 386612631ذ70 143569687 109217612 671213000 971021176 سماٙاذستملطذذزهذيفٗضذزهازنوٚٞذزملمترذٞ

ذ9 4846101ذ(6  (3570353  60727692 64843000 76976796 سماٙاذستملطذذزهذيفٗضذزشبلوجٚٞذزملمترذٞ

ذ92 58799604ذ77 62621021 019092170 121526000 077292902ذذب٘ٙىذفل٢ ذزه٘ذازوذزسبلً٘ٚٞذهوبلِٙٞ

ذ(79  (103082050 ذ(71  (80491400  276166211 406558100 979091271ذزذتٚلطلوذهتماٙاذز هتلزًلو

ذ(07  (71111 ذ- - 710111 281000 220111ذتيفٗضذزاسللْذزملٌِ٘ذٞذهوٌ٘ظ ا

ذ02 28389163ذ0262 232892418 796121101 13178400 702610677ذسناايف٠

ذ70 644772775ذ70 328450867 1919811867 1591361000 0727129197ذصبٌ٘عذز ستبازًلو

ذزملاااااااااال و

 011 190374510ذ(22  (94454990  091229701 719179711 -ذصبٌ٘عذزه٘فيفذتبىذزهتٌ٘ٙى

 02 12519851ذ26 29408651 007171670 17671111 99538800 هتٌ٘ٙىذًشلوٙقذوسمسلهٚٞذزهذيفٗضذزشبلوجٚٞ

 17 491938938ذ20 254594027 0122991172 109279111 582009089 ًمر٘للوذزهذيفٗضذزهازنوٚٞ

 (71  (168103241 ذ01 36932962 977212967 211977111 593491203 زستبازًلوذزذتٚلطلوذهتماٙاذزهتلزًلو

 011 19788213ذ776 13715713 09211702 6072500 -ذلهبلوذغريذًما ًٝط

 011 98254504ذ112 88254504 91779719 10000000 - سنيف٠

 70 644772775ذ70 328450867 1919811867 1591361000 1275039092ذصبٌ٘عذًال وذزهتٌ٘ٙى
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 :املصادز .0

ًذلوُااااٞذًااااقذذذ7102 ِٙاااالوذ ذعاااالَذذذ(1919811867لوااااؼذصبٌاااا٘عذًااااال وذزهتٌ٘ٙااااىذ ذذذ -

ٗلِماابٞذذ(ذ ِٙاالوذ644772775ٗذللوس االعذًذااازوٖذ ذذ7106(ذ ِٙاالوذعاالَذذ0722129197 

 :مملذٙوٛذذ7102%(,ذٗتاذسلُ٘تذًال وذزهتٌ٘ٙىذعلَذ20من٘ذ 

  ٗزهذيفٗضذزشبلوجٚٞذذ,(ذ ِٙلو091222201صبٌ٘عذزه٘فيفذتبىذزهتٌ٘ٙىذمببوؼذ

ر٘للوذزهذايفٗضذذ ِٙالوذًٗماذذذ(007121620 ذهتٌ٘ٙىذًشلوٙقذوسمسلهٚٞذمببوؼ

(ذ ِٙاااالوذٗزسااااتبازَذزذتٚلطاااالوذهتماااااٙاذذذ0122921172 ذزهازنوٚااااٞذمببوااااؼذ

ًطلهبااااالوذغاااااريذًماااااا ٝذمببواااااؼذذذذ,(ذ ِٙااااالو272212967زهتلزًااااالوذمببواااااؼذ ذ

 .(ذ ِٙلو91722212(ذ ِٙلوذٗسنيف٠ذمببوؼذ 09211702 

(ذ ذصبٌ٘عذًال وذزهتٌ٘ٙىذزملذااوٝذذعبيفزوذً٘ج ذ فموٛذزكسذًّذزملذاوزذٗج٘ ه٘ذغذ -

(ذ ِٙااالوذٗلِمااابٞذذ11722212 ذلِااا٘ ذكاااىذًاااّذسنااايف٠ذمببواااؼذذ ذذذ7102همااالَذذٞموٚاااٗزه 

%(ذ776ٗلِماااااابٞذ ذ(ذ ِٙاااااالوذ02202202%(ذًٗطلهباااااالوذغااااااريذًمااااااا ٝذذمببوااااااؼذ ذذ112 

(ذلِمابٞذذ79211620ًٗمر٘للوذزهذيفٗضذزشبلوجٚٞذهتٌ٘ٙىذًشالوٙقذوسمسلهٚاٞذمببواؼذ ذذذ

ٞذذ722292172%(ذذٗزهذيفٗضذزهازنوٚٞذذمببوؼذ 26  %(ذٗزساتبازًلوذذ20 ذ(ذ ِٙالوذٗلِماب

لٌِٚلذه٘ذغذذذذ,%(01(ذ ِٙلوذٗلِمبٞذ 26927967زذتٚلطلوذهتماٙاذزهتلزًلوذذمببوؼذ 

ِٓاالنذزعباايفزوذسااله ذ فموااٛذزتااىذًااّذزملذاااو(ذ ذلِاااذصبٌاا٘عذزهاا٘فيفذتبااىذزهتٌ٘ٙااىذمببوااؼذذ

 .%(22(ذ ِٙلوذٗلِمبٞذ 92222991 

 :االضتخداوات .7

زساتباَذًِٔالذًبواؼذذذذذذ7102عالَذذذ ِٙالوذ ذ(ذ1919811867لوؼذصبٌا٘عذز ساتبازًلوذ ذذ -

ٗذذ712091992  (ذ ِٙااالوذهتمااااٙاذذ102217612 ذًبواااؼ(ذ ِٙااالوذهتٌ٘ٙاااىذعحااالذزمل٘زحلُاااٞذ

(ذ ِٙاااالوذسماااااٙاذستماااالطذ60727622 ذستماااالطذزهذاااايفٗضذزهازنوٚااااٞذزملمااااترذٞذًٗبوااااؼ

 ِٙاالوذذذب٘ٙااىذفاا٘ز٢ ذزه٘ذااازوذذذ(012022170 ذزهذاايفٗضذزشبلوجٚااٞذزملمااترذٞذًٗبوااؼذ

ذ ِٙلوذزذتٚلطالوذهتمااٙاذز هتلزًالوذًٗبواؼذذذذذ(276166211 ذزسبلً٘ٚٞذهوبلِٙٞذًٗبوؼ

( ِٙاالوذ726121101 ِٙاالوذذتاايفٗضذزاسااللْذزملٌِ٘ذااٞذهوٌاا٘ظ اذًٗبوااؼ ذذذذذذ(710111 

 سنيف٠.

ذ

ذ

ذ
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 ذصبٌا٘عذزساتبازًلوذزهتٌ٘ٙاىذذذذيفزوذً٘ج ذ فموٛذزكسذًاّذزملذااوذ(ذذذزعبذٗج٘ ه٘ذغذ -

(ذ ِٙااالوذ727197201 ذلِااا٘ ذكاااىذًاااّذسنااايف٠ذمببواااؼذذ ذذ7102همااالَذذٞموٚااازملذااااوٝذٗزه 

(ذ67670170%(ذٗذب٘ٙاىذفال٢ ذزه٘ذاازوذزسبلً٘ٚاٞذهوبلِٙاٞذذمببواؼذ ذذذذذذ0262ٗلِمبٞذ 

%(ذٗسمااااااااٙاذستمااااااالطذزهذااااااايفٗضذزهازنوٚاااااااٞذزملماااااااترذٞذمببواااااااؼذذ27 ِٙااااااالوذٗلِمااااااابٞذ 

لٌِٚاااااااااالذهاااااااااا٘ذغذذسْذِٓاااااااااالنذزعباااااااااايفزوذسااااااااااله ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ,%(70(ذلِماااااااااابٞذ 022269612 

لِاااا٘ ذكااااىذًااااّذزذتٚلطاااالوذهتماااااٙاذز هتلزًاااالوذذمببوااااؼذذ فموااااٛذزتااااىذًااااّذزملذاااااوذ(ذ ذ

(ذ76221216%(ذٗذصبٌ٘عذزهمحلذتبىذزمل٘زحلُٞذمببوؼذ 71(ذ ِٙلوذٗلِمبٞذ 11290211 

(ذ2221222%(ذٗسمااٙاذستمالطذزهذايفٗضذزشبلوجٚاٞذزملماترذٞذمببوااؼذ ذذذذذ1 ِٙالوذٗلِمابٞذ ذذ

 .%(6 ِٙلوذٗلِمبٞذ 

٘ذذذذه٘ذغذسْذزسبمليذزشبتالًٛذهو٘ذاازوذزسبلً٘ٚاٞذملذٙتطاذذذذ - زو ذٌّذس لااٚىذلِااذسنايف٠ذزها

ٕذ726121101 ضااٌّذز سااتبازًلوذذٗزهااجلٜذلوااؼذذ %(ذًااّذ02 ذ(ذذ ِٙاالوذٗذلاالىذًاالذُماابت

 .7102صبٌ٘عذز ستبازًلوذ ذُٔلٙٞذعلَذ

 :املٍاقالت  :زابعًا

(ذ ِٙالوذناسيذعالَذذذذ70017101لوؼذصبٌ٘عذذزملِلتسوذزمل٘جبٞذ سملٙل(ذزهاذجماتذعواٟذزهِ ذالوذززبلوٙاٞذ ذذذذ

(ذ ِٙاالوذ07629721لْذسٓااٍذزه٘ذااازوذزهاااذتلًااتذللملِاالتسوذزهبِاامذزمليفكاالٜذزهو ُااٛذمببوااؼذ ذذذٚاايذكااذ,7102

(ذ0212691(ذ ِٙالوذٗذساوطٞذًِطذاٞذزهمذباٞذز تتاال ٙٞذذمببواؼذ ذذذذذذ2122292ليفكٞذزهلٔيفلل١ذزه٘طِٚٞذمببواؼذ ذٗ

ذ ِٙلو.

 :الفىائض املالًُ لدى الىحدات احلكىوًُ  :خاوطًا

زسبلً٘ٚااااٞذزهاااااذذ٘هااااتذفاااا٘ز٢ ذًلهٚااااٞذهوبلِٙااااٞذنااااسيذعاااالًٛذذذذذٙااااباذزه٘ذااااازوذ(22ززباااااٗيذوتااااٍذ 

(ذٗذاااٝذفوااٍذذبذاااذ21(ذٗذاااٝذسًاالذلالتٛذزه٘ذااازوذزسبلً٘ٚااٞذزهباالهؼذعاا ٓلذ ذذ09ٗٙبواؼذعااا ٓلذ ذذ(7102،7106 

ذذذ.ف٘ز٢ ذهتذَ٘ذلتر٘ٙؤلذذهوبلِٙٞ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ



 

 7102التقرير السنوي السادس والستون لعام 

 
 

 

(79) 

 

ذ

 (99جاٗيذوتٍذ 

ذ(7102-7106 ذهألع٘زَزحمل٘هٞذهوبلِٙٞذذذٞموٚزه ٘ز٢ ذزمللهٚٞذزه 

  زملبوؼذللهاِٙلو(

 7102 7106 زه٘ذاٝ
 ُمبٞذزهتػري زهتػري

7102-7106 % 

 (011  (9111111  - 9111111 زملِلطاذزسبيفٝذليفكٞ

 011 161454 161454 - اِاٗقذس٘فريذزهسٙا

 - - 7000000 2111111 ًؤسمٞذزمل٘زا لوذٗزملذلٙٚة

 1 6972111 90507000 19111111 ٣ٚٓٞذسِعٍٚذتطلعذز سال و

 97 0712199 3903849 7211111 زهبريفٙٞذزهو ُٚٞذزهل٣ٚٞ

 729 902917 1301214 212279 زملؤسمٞذزهملًٞذهوػجلز١ذٗزهاٗز١

 099 0107099 3072954 0772101 ٣ٚٓٞذزهٗوزقذزمللهٚٞ

 77 990971 2491950ذ7111111ذزهشيفكٞذزهملًٞذهوا٘زًقذٗزهتٌّ٘ٙ

 (7  (77610  1291210 0206190 ل٘واٞذعٌلْ

 000 7129076 3950305 0120029 ًيفكلذإٙازعذزهٗوزقذزمللهٚٞ

 (72  (611100  1614338 7777299 ٣ٚٓٞذزعتٌل ذًؤسملوذزهتموٍٚذزهملهٛ

 (011  (99169  - 99169ذليفكٞذًٚلٖذزهمذبٞ

 011 2000000 2000000 - ٣ٚٓٞذسِعٍٚذزهطريزْذزملاُٛ

 261 0227072 2202747 921791ذليفكٞذزملطلوزوذزهو ُٚٞ

 (29  (7271111  11250000ذ02111111ذ٣ٚٓٞذسِعٍٚذتطلعذزهطلتٞذٗزململ ْ

 (61  (611111  400000 0111111ذزجملوةذزهط ذزهو ُٛ

 011 71111111 71111111ذ-ذليفكٞذسط٘ٙيفذزهمذبٞ

 011ذ72111111ذ72111111ذ-ذليفكٞذزهمٌيفزذهت٘هٚاذزهلٔيفلل١

 011ذ01111111ذ01111111ذ-ذزسبيفٝذٗزملِلطاذزهتٌِ٘ٙٞذليفكٞذزجملٌ٘عٞذزهو ُٚٞذهوٌِلطا

 92 71299619 184147021 077292902 اجملىىع
 

 :يتبني وا يمٌ 7102و   7106وَ اجلدوه أعاله و وَ خاله البًاٌات التفصًمًُ الىازدَ يف احلطاب اخلتاوٌ لعاوٌ

للملذلوُاااٞذًاااقذذذ7102(ذ ِٙااالوذ ذعااالَذذ012022170لوػاااتذزه ااا٘ز٢ ذزحمل٘هاااٞذشبلِٙاااٞذزسبلً٘اااٞذ ذذذ .0

(ذ ِٙااالوذذٗلِمااابٞذمنااا٘ذذذ21299612ٗللٙااال ٝذلوػاااتذ ذذ7106(ذ ِٙااالوذ ذُٔلٙاااٞذعااالَذذذ072222202 

 22)%. 

ذ7102%(ذًااّذإلاالهٛذزه اا٘ز٢ ذزمللهٚااٞذهماالَذ29ًاالذُماابتٕذ ذ٣ٚٓااٞذسِعااٍٚذتطاالعذز سااال ولاالوتذ .7

%(ذ07ٕذ لٌِٚااالذلااالوتذلااايفكٞذزهماااٌيفزذهت٘هٚااااذزهلٔيفلااال١ذًااالذُمااابتذذ,(ذ ِٙااالو91212111ٗمببواااؼذ 

 .(ذ ِٙلو71111111%(ذمببوؼذ 00(ذ ِٙلوذٗليفكٞذسط٘ٙيفذزهمذبٞذ 72111111ٗمببوؼذ 
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 :التىصًات :ضادضًا

سطٌاذزسبمليذزشبتلًٛذهو٘ذازوذزسبلً٘ٚٞذذًمتذبًسذلت لااٚىذلِااذسنايف٠ذزها٘زو ذ ذز ساتبازًلوذٗذذذذذذ .0

 .7102(ذ ِٙلوذ ذعلَذ726121101 ذزهبلهؼذتٌٚتٕ

ذززبلوٙٞذٗزهيفسمسلهٚٞ(ذجمللًٚلذًقذلسغلوذو٢ٚةذزه٘حلوز١.زهِ ذلوذ ذزهمٌىذعوٟذضبطذٗسيفلٚا .7

س مٚىذ هٚلوذذباٚىذزهجلًٍذزملاِٙٞذٗٗضقذُعلَذًتللماٞذفماليذٗزساترازثذطباافذهوااْٙ٘ذزملشال٘نذ ذذذذذذذ .2

ذذباٚؤل.

زهتلزَذكلفٞذزه٘ذازوذزسبلً٘ٚٞذلتر٘ٙىذكلًىذزه ٘ز٢ ذزمللهٚٞذزملترذذٞذإىلذزشبلِٙٞذزهملًٞذسًٗ ذلأٗيذ .2

ذ.ذ7112ذٞ(ذهم21ِتِل ًزذهذلُْ٘ذزه ٘ز٢ ذزمللهٚٞذوتٍذ زس

ذًٞلااّذهػلٙاالوذًِااقذسشاا٘ٓلوذج٘ٓيفٙااذذذززهمٌااىذعوااٟذضاابطذإجاايفز١ذزملِاالتسوذزمللهٚااٞذٗرب ااٚ ذعااا ٓلذًاالذذذذذذذ .2

ذٗسسلسٚٞذ ذً٘زحلُلوذٓجلٖذزه٘ذازو.

ًااّذُٔلٙااٞذإهاالزَذزهاااٗز٢يفذٗزملؤسماالوذزسبلً٘ٚااٞذلإاااازوذلٚلُلسٔاالذزمللهٚااٞذزملاتذااٞذتبااىذزُتٔاال١ذزهشاأيفذزهيفزلااقذذ .6

 .00/9/7102(ذسلوٙخ0229زهمِٞذزمللهٚٞذٗٗفذًلذهذيفزوذصبوةذزه٘حلوز١ذوتٍذ 
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 ءاللهزبا لتوليدشزكة الضمزا 

 

يدددددان١ ايثددددُاا يكٛيٝددددل ايهٗا ددددة٤ يًثدددد١ٓ اةةيٝدددد١ اةٓكٗٝدددد١     ايبٝةْددددةا اةةيٝدددد١ يددددل٣ ايكٝددددةّ  ل اتدددد١  

 :تبني َة ًٜٞ 13/31/1132

 :قائمة املزكش املالي :أواًل

 :املوجودات .0

يكٛيٝدل ايهٗا دة٤ اةٓكٗٝد١       ايثدُاا يددان١   ٚاةٛجدٛااا (  قة٥ُد١ اةاندة اةدةيٞ     54ٜظٗا ازبدلٍٚ  قدِ    

13/31/1132. 

 (57جلٍٚ  قِ  

 10/07/7102يكٛيٝل ايهٗا ة٤ اةٓك١ٝٗ    ايثُااقة١ُ٥ اةانة اةةيٞ  ٚاةٛجٛااا يدان١ 

  اةبًؼ  ةيلٜٓة (

 ْثب١ ايكػري% ق١ُٝ ايكػري 2015 7102 ايبٝةٕ / ايث١ٓ

 (5) (77722271) 513114734 501752070 صبُٛع اةٛجٛااا غري اةكلاٚي١

 02 02757770 95627573 007027205 صبُٛع اةٛجٛااا اةكلاٚي١

 (0) (7207727) 608742307 211171257 صبُٛع اةٛجٛااا

 

مننا اونندوال أوننيض وات انناقات املزياننة بالليا ننات املاليننة  تننلا أا شرننالي موجننودات ال ننزكة ا  نن  مننا          

د نار وهذا  ( 7207727مبللغ ) 7102( د نار وام 211171257شىل ) 7107( د نار وام 217257112)

 : عود ب لل رئيط شىل ما  لي

( آٜدة   2112313إىل   1134( آٜدة  ادةّ   332141ا تؿع  ٓل ذَدِ ٚأ ددل٠ َلٜٓد١ أ دا٣ َدٔ        .أ 

( آٜة  ٖٚٛ ْةتخ أ اتكرلاث  ٓدل اؾةد١ َكلَد١ إىل َدٛ ا مببًدؼ      2143243مببًؼ   1132اةّ 

 ةإلضددةؾ١ إىل ا تؿددةع  ٓددٛا نددٌ َددٔ ايدد َِ       ،1134( آٜددة  ي ٜهددٔ تددة كةم   اددةّ    4111211 

 .( آٜة 313421َٚصة ٜـ َلؾٛا١ َكلَةم مببًؼ   ،( آٜة 533152ايكحة ١ٜ مببًؼ  

ذٝد    1132( آٜدة   د٬ٍ ادةّ    1432413اخنؿض  ٓدل ذَد١ خدان١ ايهٗا دة٤ ايٛ ٓٝد١ مببًدؼ         .ب 

( آٜدة  ؾُٝدة اخنؿطدت    3114211ايطةقد١  خداا٤ ايطةقد١( مببًدؼ      ا تؿةت نٌ َٔ ذ١َ إٜااااا 

 ( آٜة .5211113ذ١َ ايٛقٛا مببًؼ  

( آٜدة  ادةّ   14111122إىل   1134( آٜدة  ادةّ   14231151ا تؿع  ٓل ْكل ْٚكدل َةدةاٍ َدٔ      .د 

( آٜدة    ذثدةب اشبةٜٓدد١   15331322ٚقدل   إٜددلاع َبًدؼ     ،( آٜدة  3313113مببًدؼ    1132

 اةٛذل. 
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 :املطلوبات وقاوق املللية .7

يكٛيٝدددل ايهٗا دددة٤ اةٓكٗٝددد١      ايثدددُاا(  اةطًٛ دددةا ٚذكدددٛم اةًهٝددد١ يددددان١    52ٜظٗدددا ازبدددلٍٚ  قدددِ    

13/31/1132. 

 (52جلٍٚ  قِ  

 10/07/7102يكٛيٝل ايهٗا ة٤ اةٓك١ٝٗ    ايثُاااةطًٛ ةا ٚذكٛم اةًه١ٝ يدان١ 

  اةبًؼ  ةيلٜٓة (

 ْثب١ ايكػري % ق١ُٝ ايكػري 7107 7102 ايبٝةٕ / ايث١ٓ

 01 05771717 147961656 027755700 صبُٛع ذكٛم اةًه١ٝ

 (2) (77517102) 426121225 102207010 صبُٛع اةطًٛ ةا غري اةكلاٚي١

 71 2712700 34659426 57527057 صبُٛع اةطًٛ ةا اةكلاٚي١

 (5) (71210202) 460780651 551027775 صبُٛع اةطًٛ ةا

 (0) (7207727) 608742307 211171257 صبُٛع ذكٛم اةًه١ٝ ٚ اةطًٛ ةا

(715157  55118915 75775721 ذثة ةا َككة ١ً  (0) 

 

 :ما اودوال أويض وات ااقات املزياة بالليا ات املالية  تلا ما  لي

مببًددددؼ  %( ٖٚدددد ا ْددددةتخ اددددٔ بٜددددةا٠  ٓددددل أ  ددددة  َددددلٚ ٠       31ا تؿددددع صبُددددٛع ذكددددٛم اةًهٝدددد١  ٓثددددب١       .أ 

نُدددة   بٜدددةا٠   1134%( ادددٔ ادددةّ 32ٚ ٓثدددب١ بٜدددةا٠ َكدددلا ٖة    1132( آٜدددة  يةدددةّ 31152122 

   .%(  ا٢ً ايكٛاي34ٞ% ٚ 1ا٫ذكٝة ٝةا اإلجبة ١ٜ ٚا٫ كٝة ١ٜ  ٓثب١  

 1132%(   ادددةّ  5( آٜدددة  ٚ ٓثدددب١   11213131اخنؿدددض صبُدددٛع َطًٛ دددةا ايددددان١  كُٝددد١       .ب 

 :َة ًٜٞ ٜٚةٛا ذيو إىل 1134َكة ١ْ  ةةّ 

ذٝد    ،%(1( آٜدة  ٚ ٓثدب١    12123112اخنؿدض  ٓدل ايكداٚا  ازبدة٤ غدري اةكدلاٍٚ( مببًدؼ          -

( آٜدددة    ادددةّ  131543515ٚاخنؿطدددت إىل   1134( آٜدددة    ادددةّ  514213321 ًػدددت   

ٚمجٝع قاٚا ايدان١  ة ج١ٝ َٔ ايصٓلٚم ايةا ٞ يإلمنة٤ ا٫قكصةاٟ ٚا٫جكُةاٞ  1132

اًُدةم إٔ أذدل ا٭تدبةب     ،ٚايصٓلٚم ايهٜٛيت يًكُٓٝد١ ا٫قكصدةا١ٜ ٚايصدٓلٚم ايثدةٛاٟ يًكُٓٝد١     

 يكاٚا ٜةٛا إىل إاةا٠ تكِٝٝ ايكاٚا تبةةم يكػري تةا ايصاف.ا٫خنؿةا    دٝل ا

( 11212322إىل   1134( آٜددة  اددةّ 33451213ا تؿددع  ٓددل قدداٚا  ازبددة٤ اةكددلاٍٚ( َددٔ    -

 .( آٜة 2122424ٚمببًؼ   1132آٜة    اةّ 

 ( آٜة  1211212إىل   1134ّ ( آٜة  اة2112415ا تؿع  ٓل ذَِ ٚ أ دل٠ اا١ٓ٥ أ ا٣ َٔ   -

%( ٖٚدددٛ ْدددةتخ ادددٔ ا تؿدددةع   ٓدددٛا ندددٌ َدددٔ َصدددة ٜـ َثدددكرك١ مببًدددؼ  12ٚ ٓثدددب١   1132ادددةّ 

( آٜددة  ٚذَددِ َددٛ أٜ مببًددؼ  454411( آٜددة  ٚخددٝهةا غددري َكلَدد١ يًصدداف مببًددؼ   14351 

( آٜة  ٚأَةْةا 111322( آٜة  ٚاتكرلاث  ٓٛا نٌ َٔ أَةْةا ٚبا ٠ ايطةق١ مببًؼ  11555 

( آٜة  ي تهٔ َٛجٛا٠ َٔ ضُٔ  ٓل أ ددل٠ اا٥ٓد١ أ دا٣   ايةدةّ     211223 ٚبا ٠ اةٝةٙ مببًؼ 

1134. 
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ٖٚدٞ ثلدٌ ذَدِ َككة ًد١        1132( آٜدة    ْٗةٜد١ ادةّ    45425411 ًػت اسبثة ةا اةككة ًد١    .د 

ْٚددددنا ْكٝحددد١ اًُٝدددةا خددداا٤ ايٛقدددٛا  دددني خدددان١   ،تدددح٬ا خدددان١ ايثدددُاا يكٛيٝدددل ايهٗا دددة٤

ٖٚدد ا ايادددٝل ٜةددٛا إىل خددان١ َصددؿة٠     ،ة٠ ايددبلٍٚ ا٭ اْٝدد١ ايهٗا ددة٤ ايٛ ٓٝدد١ ٚخددان١ َصددؿ   

    ٓ ( آٜددة  ْكٝحدد١ اددلّ    43153115ٜٛجددل  دددٝل غااَددةا مببًددؼ       ٘ايددبلٍٚ ا٭ اْٝدد١ َٚددٔ ضددُ

 تثلٜل ق١ُٝ خاا٤ ايٛقٛا. 

 :قائمة الدخل ال امل :ثا يًا

يكٛيٝددددل ايهٗا ددددة٤ اةٓكٗٝدددد١      ايثددددُاا(  قة٥ُدددد١ ايددددل ٌ ايدددددةٌَ يدددددان١   51ٜظٗددددا ازبددددلٍٚ  قددددِ    

13/31/1132. 

 (52جلٍٚ  قِ  

 10/07/7102يكٛيٝل ايهٗا ة٤ اةٓك١ٝٗ    ايثُااقة١ُ٥ ايل ٌ ايدةٌَ يدان١ 

  اةبًؼ  ةيلٜٓة (

 ْثب١ ايكػري% ق١ُٝ ايكػري 7107 7102 ايبٝةٕ / ايث١ٓ

 0 2720752 72426885 20112210 إٜااااا َبٝةةا ايطةق١

 00 7020017 ((6584200 (07772017  تدػٌٝ ٚ دٝة١ْ احملط١تهًؿ١ 

 0 7707072 ((23372086 (77777101  اتك٬ٗنةا

 01 727172 ((5760552 (2177720  َٚٓةؾع اةٛظؿني ٚاتب 

 0 07721 (1659181) (0227150  تنَني ممكًهةا ٚآ٫ا ٚ َةلاا

 72 107075 ((1442375 (0717700  ٚتدػ١ًٝٝ إاا ١َٜصة ٜـ 

(7770205  33608491 10172202 ايا ح ايكدػًٝٞ   2)  

 527 171122 21110 571217 إٜااااا أ ا٣

 71 172771 551571 711112 إٜااااا ؾٛا٥ل  ٓه١ٝ

 0 077002 (14478313) (05225110  تهةيٝـ ايكٌُٜٛ

(07722071  02127272 0007221 ا١ًُؾاٚقةا    01)  

(02272271  36709618 00170727 ايا ح قبٌ ايطاٜب١   57)  

(257577  ((4844115 (5007211  ضاٜب١ ايل ٌ   01)  

(02077727  31865503 05771717 ايا ح   71)  

 

 :أويض وات ااقات املزياة بالليا ات املالية  تلا ما  لي اودوالما  

( 13112231إىل   1134( آٜددة  اددةّ  33608491ايددا ح ايكدددػًٝٞ يًدددان١ َددٔ     اخنؿددض  .أ 

 دةياغِ َدٔ ا تؿدةع إٜدااااا َبٝةدةا       ،%(1( آٜدة  ٚ ٓثدب١    1123135ٚمببًدؼ    1132ادةّ    آٜة 

مببًددؼ  تدددػٌٝ ٚدددٝة١ْ احملطدد١ا تؿددةع تهًؿدد١  ٓددٛا  نددٌ َددٔ ٖٚددٛ ْددةتخ  دددهٌ  ٥ددٝج اددٔ ايطةقدد١ 

( آٜدة  ٚ  ٓثدب١   131315%( َٚصة ٜـ إاا ١ٜ ٚتدػ١ًٝٝ مببًؼ  33( آٜة  ٚ ٓثب١  4313311 

%( ٚاتددك٬ٗنةا مببًددؼ  31( آٜددة  ٚ ٓثددب١   424111%( ٚ ٚاتددب َٚٓددةؾع اةددٛظؿني مببًددؼ    11 

 .%(3( آٜة  ٚ ٓثب١  1134311 
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آٜددة  َٚهةؾددعا أاطددة٤   ( 15411 ًػددت  ٚاتددب ٚتددٓك٬ا أاطددة٤ صبًددج اإلاا ٠       1132  اددةّ  .ب 

 ( آٜة .31111صبًج اإلاا ٠  

( آٜدة  ادٔ   32132 ةٜدةا٠    1132( آٜدة    ادةّ   51252 ًػت ْؿكةا َٝةَٚدةا ٚإقةَد١ ٚتدؿا      .د 

 %(.21ٚ ٓثب١ بٜةا٠   1134اةّ 

 ( 23/4/7102تار خ  07/23/1/7393املصدر )كتاب الد واا رقم 

 :التوصيات

ايكثدلٜل ايديت تظٗدا   تدح٬ا خدان١ ايثدُاا يكٛيٝدل ايهٗا دة٤ ٚايديت          َةةزب١ َٛضٛع غااَةا تن ري  .3

( آٜددة  ٚذيددو  ةيكٓثددٝل َددع خددان١     43153115تةددٛا يدددان١ َصددؿة٠ ايددبلٍٚ ا٭ اْٝدد١ ٚايبةيػدد١       

 ايهٗا ة٤ ايٛ ١ٝٓ.

اتدكٓةاام يهكدةب    ،ايةٌُ ا٢ً ذبٌٜٛ نةؾ١ َهةؾعا ٚ ل٫ا  ٥ٝج ٚأاطدة٤ صبًدج اإلاا ٠ إىل ٚبا ٠ اةةيٝد١    .1

ٚالّ داف ٖٛاتدـ  ًٜٛد١ أٚ  دلٍ َهةةدةا      12/1/1131( تة ٜخ 13/31/3/2423 قِ   ٥ٝج ايٛب ا٤ 

 ةُلًٞ اسبه١َٛ تٛا٤ً  ٩تة٤ أٚ أاطة٤.

( ٚتةل٬ٜتدد٘ ٚايكةًُٝددةا  3323( يثدد١ٓ  42ايكددةاّ ايدددان١  ٓظددةّ ا٫ْككددةٍ ٚايثددؿا اسبهددَٛٞ  قددِ         .1

 ايٓةظ١ُ ي٘.

 :اتجزاء

 باٍ اةٛضٛع قٝل اةكة ة١.ي ٜاا َة ٜؿٝل  ةيكصٜٛب َٚة 
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 ل زكة العامة األرد ية للصوامع والتمو اا

 

يل٣ ايكٝةّ  ل ات١  تكاٜا صبًج اإلاا ٠ ٚايبٝةْةا اةةي١ٝ اجملُة١ يًدان١ ايةة١َ ا٭ اْٝد١ يًصدٛاَع   

 :تبني َة ًٜٞ 2016ٚايكُٜٛٔ يةةّ 

  :قائمة املزكش املالي    :أواًل

 .1132يًدان١ ايةة١َ ا٭ ا١ْٝ يًصٛاَع ٚايكُٜٛٔ يةةّ  اةانة اةةيٞ (  قة52١ُ٥لٍٚ  قِ  ٜظٗا ازب

 

  :ما اودوال أويض وات ااقات املزياة بالليا ات املالية  تلا ما  لي 

آٜدة    ادةّ    (42115514 إىل  1134( آٜدة    ادةّ   53235111ا تؿع صبُٛع اةٛجٛااا َٔ   .أ 

 :ٖٚٛ ْةتخ أ َة ًٜٞ ،%(31( آٜة  أٟ َة ْثبك٘  8339672ذٝ   ًػت ق١ُٝ ايةٜةا٠   ،1132

ٚ ٓثدددب١  1132( آٜدددة    ادددةّ   2609961ا تؿدددع صبُدددٛع اةٛجدددٛااا اةكلاٚيددد١ مببًدددؼ       -

 32)%. 

ٚ ٓثددب١  1132( آٜددة    ادةّ  5729711ا تؿدع صبُدٛع اةٛجددٛااا غدري اةكلاٚيدد١ مببًدؼ        -

 32)%. 

( آٜدددة    ادددةّ  3312341إىل   1134( آٜدددة    ادددةّ  321212 ا تؿدددع إمجدددةيٞ اةطًٛ دددةا َدددٔ    .ب 

  :%( ٖٚ ا ْةتخ  دهٌ  ٥ٝج أ َة 34ًٜٞٚ ٓثب١   1132

ٚ ٓددل أ دددل٠ اا٥ٓدد١ أ ددا٣  ،%(1( آٜددة  ٚ ٓثددب١  14515 تؿددع  ٓددل ايدد َِ ايلا٥ٓدد١ مببًددؼ  ا -

( 122453ٚ  ٓددل طبصددي ضدداٜب١ ايددل ٌ مببًددؼ       ،%(1( آٜددة  ٚ ٓثددب١   9176مببًددؼ  

 %(.44آٜة  ٚ ٓثب١  

 %(.4( آٜة  ٚ ٓثب١  37854ا تؿع  ٓل طبصي َهةؾن٠ ْٗة١ٜ اشبل١َ مببًؼ   -

 (57لٍٚ  قِ  ج

 7102يًدان١ ايةة١َ ا٭ ا١ْٝ يًصٛاَع ٚايكُٜٛٔ يةةّ قة١ُ٥ اةانة اةةيٞ  

  اةبًؼ  ةيلٜٓة (

 ْثب١ ايكػري % ق١ُٝ ايكػري 2016 2015 ايبٝةٕ

 18 2609961 02515771 05205200 صبُٛع اةٛجٛااا اةكلاٚي١

 16 5729711 51770777 17011005 صبُٛع اةٛجٛااا ايػري اةكلاٚي١

 17 8339672 77715517 50705211 صبُٛع اةٛجٛااا

 15 146144 0017071 027712 صبُٛع اةطًٛ ةا اةكلاٚي١

 15 146144 0017071 027712 صبُٛع اةطًٛ ةا

 7 37854 864724 826870 طبصي َهةؾن٠ ْٗة١ٜ اشبل١َ

 02 8155674 72721210 57017172 صبُٛع ذكٛم اةًه١ٝ 

 02 8339672 77715517 50705211 إمجةيٞ اةطًٛ ةا ٚذكٛم اةًه١ٝ 
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( آٜددة  اددةّ 42121113إىل   1134( آٜددة  اددةّ 52314141ا تؿددع صبُددٛع ذكددٛم اةًهٝدد١ َددٔ    .د 

 :%( ٖٚ ا ْةتخ  دهٌ  ٥ٝج أ َة 31ًٜٞٚ ٓثب١   1132

َكة ْد١ َدع اددةّ     1132( آٜدة    ادةّ   302303ا تؿدع  ٓدل ا٫ذكٝدة ٞ اإلجبدة ٟ مببًدؼ        -

 .%(3ٚ ٓثب١   1134

 %(.322( آٜة  ٚ ٓثب١  7838697ا تؿع  ٓل اةٓر١ اشبًٝح١ٝ  مببًؼ   -

 .1132( آٜة  اةّ 14674ظٗٛ  أ  ة  َلٚ ٙ  مببًؼ   -

 :بياا الدخل ال امل اجملمع :ثا يًا

(   ٝةٕ ايل ٌ ايدةٌَ اجملُع يًدان١ ايةةَد١ ا٭ اْٝد١ يًصدٛاَع ٚايكُدٜٛٔ يةدةّ      53 قِ  ٜظٗا ازبلٍٚ  

1132. 

 (50جلٍٚ  قِ  

 7102ا١ْٝ يًصٛاَع ٚايكُٜٛٔ يةةّ  ٝةٕ ايل ٌ ايدةٌَ اجملُع يًدان١ ايةة١َ ا٭ 

  اةبًؼ  ةيلٜٓة (

َطةذٔ  7102 7107 ايبٝةٕ

 ٠ازبٜٛل

اإلاا ٠ 

 ٚاجملُةةا

صبُع 

 ايةكب١

 ق١ُٝ 

 ايكػري

ْثب١ 

 ايكػري  %

7102 

 74 1560512 077550 0772707 0051112 1272171 7107750 صبٌُ ايا ح

 071 1518757 227170 0072227 750251 7277751 0711271 ايا ح ايكدػًٝٞ

 دة    ح ايث١ٓ قبٌ طبصي

 ايطاٜب١ ٚا٫ذكٝة ٝةا 

0525122 1107150 775277 0177717 227170 1538283 015 

 007 1241647 212711 0072570 270701 7175027 0171177 دة    ح ايث١ٓ

 

   :وات ااقات املزياة بالليا ات املالية تلا ما  لي أويض ما اودوال

 1132ادةّ   آٜدة  ( 1141451إىل   1134ادةّ   آٜدة  ( 3111121ا تؿع ايا ح ايكدػًٝٞ َٔ   .أ 

 %(.311ٚ ٓثب١  

( آٜدة   3412121مببًؼ   1132قبٌ طبصي ايطاٜب١ ٚا٫ذكٝة ٝةا يةةّ  ا تؿع   ح ايث١ٓ .ب 

 %(.315ٚ ٓثب١   1134َكة ١ْ َع اةّ 

ٚ ٓثدب١   1134( آٜدة  َكة ْد١ َدع ادةّ     1241647مببًدؼ    1132ا تؿع دة     ح ايث١ٓ يةةّ  .د 

 334.)% 

َددبني    أادد٬ٙ نُددة ٖددٛ    ًددؼ دددة  إٜددااااا اجملُةددةا َٚطددةذٔ ازبٜٛددل٠ ايكة ةدد١ يًدددان١         .ا 

 (.41ازبلٍٚ  قِ  
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 (71جلٍٚ  قِ  

 يًدان١ ايةة١َ ا٭ ا١ْٝ يًصٛاَع ٚايكُٜٛٔدة  إٜااااا اجملُةةا َٚطةذٔ ازبٜٛل٠ ايكة ة١ 

  اةبًؼ  ةيلٜٓة (

 ْثب١ ايكػري % ق١ُٝ ايكػري ايصة  ايكهًؿ١ اإلٜااا اجملُع

7107 7102 7107 7102 7107 7102 

 178 731348 1143006 411658 3588855 3807597 4731861 4219255 َطةذٔ ازبٜٛل٠

 22 139724 762920 623196 2351260 2261001 3114180 2884197 صبُع ازبٜٛل٠

 7 60689 958393 897704 1496577 1474985 2454970 2372689 صبُع ايدُةٍ

 (18) 41704 (193415) (235119) 1939035 1919169 1745620 1684050 صبُع ايادٝؿ١

 147 587047 985449 398402 2861207 3017785 3846656 3416187 صبُع ايةكب١

 74 1560512 3656353 2095841 12236934 12480537 15893287 14576378 اجملُٛع

 

شىل  7107ونام  ( د ننار  7107750ما اودوال أويض  يقغ أا صايف ات زاد للمجمعات ومطاقا اوو دة  قد أرت ع ما )

 :ما  لي وهذا  اتج ب لل رئيط وا ،%(25وبنضلة ) 7102( د نار وام 1272171)

( 5113223إىل   1134( آٜدددة    ادددةّ 5133144ا تؿةدددت إٜدددااااا َطدددةذٔ ازبٜٛدددل٠ َدددٔ    .أ 

 ( آٜة   يٓؿج ايؿل132151.٠ٚاخنؿةا تهًؿ١ اإلْكةد مبكلا    1132آٜة  اةّ 

( آٜدة  ادةّ   1252242إىل   1134( آٜة  ادةّ  1532321َٔ   ا تؿةت إٜااااا صبُع ايةكب١ .ب 

 ( آٜة   يٓؿج ايؿل342412.٠ٚاخنؿةا تهًؿ١ اإلْكةد مبكلا    1132

( آٜددة  3114180إىل   1134( آٜددة  اددةّ 2884197ا تؿةددت إٜددااااا صبُددع ازبٜٛددل٠ َددٔ     .د 

 ل٠.( آٜة   يٓؿج ايؿ31143نُة ا تؿةت تهًؿ١ اإلْكةد مبكلا    1132اةّ 

   ٚقطدةٜة   ،( آٜدة  315321ٖٓةيو قطةٜة َاؾٛا١ َٔ قبٌ ايػري ا٢ً ايدان١ مببًؼ

ٚقطدددةٜة َاؾٛاددد١ َدددٔ قبدددٌ   ،( آٜدددة 31511اُةيٝددد١ َاؾٛاددد١ ضدددل ايددددان١ مببًدددؼ    

ٚمجٝةٗددة َددة بايددت قٝددل ايٓظددا أَددةّ     ،( آٜددة 1335221ايدددان١ اًدد٢ ايػددري مببًددؼ    

 .احمله١ُ

 ( 12/4/7102تار خ  07/26/6892املصدر )كتاب الد واا رقم 

 :التوصيات

 ضاٚ ٠ ايةٌُ ا٢ً ا ات١ أتبةب اشبثة٥ا   َطةذٔ ايادٝؿ١ ٚاربةذ اإلجاا٤اا اي٬ب١َ ذٝةٍ ذيو. .3

قٝددةّ ايدددان١  ةتددكل اد ادداٚا َددٔ ايبٓددٛى يًرصددٍٛ اًدد٢ أؾطددٌ تددةا ؾة٥ددل٠ اًدد٢ ٚاا٥ةٗددة ازبة ٜدد١          .1

يديت تككةضدةٖة ايددان١ اًد٢ ذثدة ةتٗة      َع ضاٚ ٠ اٌُ اإلٜطةذةا اي٬ب١َ خبصٛص ايؿٛا٥ل ا ،ٚ٭جٌ

 يل٣ ايبٓٛى.

أ٫ٚم  ددنٍٚ َٚكة ةدد١ ايكطددةٜة   قٝددةّ ايدددان١  ةربددةذ نةؾدد١ اإلجدداا٤اا اي٬بَدد١ يكرصددٌٝ ايدد َِ اةلٜٓدد١         .1

 .اةاؾٛا١ َٔ قبًٗة ا٢ً ايػري يكرصٌٝ ذكٛقٗة
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خبصددٛص ذبٜٛددٌ مجٝددع   12/1/1131( تددة ٜخ 13/31/3/2423 قددِ    ٥ددٝج ايددٛب ا٤ا٫يكددةاّ  هكددةب  .5

 ايبل٫ا ٚاةهةؾعا ٚأٟ َثكركةا ٜككةضةٖة  ٥ٝج ٚأاطة٤ صبًج اإلاا ٠ إىل ٚبا ٠ اةةي١ٝ. 

 :اتجزاء

 ي ٜاا َة ٜؿٝل  ةيكصٜٛب َٚة باٍ اةٛضٛع قٝل اةكة ة١.
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 شزكة اللهزباء الوطنية

 

     :يٓة َة ًٜٞ تبني ، 1132يل٣ ايكٝةّ  ل ات١  ايكٛا٥ِ اةةي١ٝ يدان١ ايهٗا ة٤ ايٛ ١ٝٓ يةةّ 

 خضائز ال زكة.  :أواًل

( ًَٝدددٕٛ آٜدددة  يٝصدددبح  ددددٝل اشبثدددة٥ا     33112 كُٝددد١   1132ذككدددت ايددددان١ أ  ةذدددةم  ددد٬ٍ ادددةّ     

ٚقل تطُٔ تكاٜا َلقل اسبثة ةا اةثدككٌ إٔ ٖد ٙ    .1132( ًَٕٝٛ آٜة  نُة   ْٗة١ٜ اةّ 511115اةلان١ُ  

( ًَٕٝٛ آٜة  ي تثكلع 111( ضةـ  أح َةٍ ايدان١ اةهككب  ٘ ايبةيؼ  13اشبثة٥ا ازبث١ُٝ ٚاييت بااا أ  

اْكبددةٙ َددلقل اسبثددة ةا اةثددككٌ  ٛجددٛا خددو ذددٍٛ قددل ٠ ايدددان١ اًدد٢ ا٫تددكُاا ١ٜ نددٕٛ إٔ َةظددِ اشبثددة٥ا       

يٛقددٛا ٚيددٝج اددٔ ايٓدددةد ا٫اكٝددةاٟ يًدددان١ نُددة أْٗددة َددة بايددت قددةا ٠ اًدد٢ ايٛؾددة٤   ظبُددت اددٔ ؾاٚقددةا أتددةة  ا

 ٖٚٞ ممًٛن١  ةيهةٌَ َٔ قبٌ ذه١َٛ اةًُه١ ا٭ ا١ْٝ اهلةمش١ٝ. ، ةيكةاَةتٗة

  :الاوائم  املالية املن صلة لل زكة :ثا يًا

 .13/31/1132ٓؿص١ً  يًدان١ نُة   َٛجة يًكٛا٥ِ اةةي١ٝ اة (43ٜظٗا ازبلٍٚ  قِ  

 (70جلٍٚ  قِ  

 10/07/7102يدان١ ايهٗا ة٤ ايٛ ١ٝٓ نُة    َٛجة يًكٛا٥ِ اةةي١ٝ اةٓؿص١ً

  اةبًؼ  ةيلٜٓة (

 ْثب١ ايكػري% ق١ُٝ ايكػري 7107 7102 ايبٝدددددددددةٕ / ايثٓددددددد١

 15.4 83819002 544608113 628427115 َٛجٛااا غري َكلاٚي١ 

  20.8(  95657569( 458903601 363246032 َٛجٛااا َكلاٚي١ 

  1.2(  11838567( 1003511714 991673147 صبُٛع اةٛجٛااا

  2.6( 117677338  4602746810(  4485069472( دة  ذكٛم اةًه١ٝ 

  2.1( 101363136  4871782665(  4770419529(  ثة٥ا َلان١ُ

  32.2(  566956498( 1762171353 1195214855 َطًٛ ةا غري َكلاٚي١ 

 11.4 437440593 3844087171 4281527764 َطًٛ ةا َكلاٚي١ 

  2.3(  129515905( 5606258524 5476742619 صبُٛع اةطًٛ ةا

  1.2(  11838567( 1003511714 991673147 إمجةيٞ اةطًٛ ةا ٚذكٛم اةًه١ٝ 

 - 330737023 (130584734   200152289   ح   ثة ٠( ايكدػٌٝ

 - 265690436 (717077727  32731871   ح اشبثة ٠( ايث١ٓ قبٌ ايطاٜب١

 - 350687636 (717077727  117729071    ح  ثة ٠(ايث١ٓ

 - 350794200 (233146939   117647261 ايا ح  اشبثة ٠( ايدة١ًَ 

 (10.8  220730061- 2042384799 1821654738 صبُٛع ايكاٚا

 (10.6  (5435673  51440898 46005225 صبُٛع ايكث٬ٝٗا ايبٓه١ٝ 

 25 75000000 300000000 375000000 اإلت١َٝ٬ تٓلاا ايلٜٔ ايةةّ ايصهٛى صبُٛع 
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 :ما اودوال أويض وات ااقات املزياة بالليا ات املالية  تلا ما  لي

ادةّ   اًٝد٘   اُدة ندةٕ    1132( آٜدة    ادةّ   11838567اخنؿض صبُدٛع َٛجدٛااا ايددان١ مببًدؼ       .أ 

%( َددٔ صبُددٛع  21%( ذٝدد  خددهًت اةٛجددٛااا غددري اةكلاٚيدد١ َددة ْثددبك٘      311ٚ ٓثددب١ منددٛ  ًػددت     1135

( 132545111اةٛجٛااا ٜٚةٛا ذيو ٫خنؿةا  ٓدل ذَدِ َلٜٓد١   ةيصدة   ةدل  دا  اةمصصدةا(َٔ         

َ  ،%(1111ٚ ٓثب١   1132( آٜة    اةّ 111212122إىل   1134آٜة    اةّ  ِ  ددهٌ  ٚثلٌ ٖ ٙ ايد 

( آٜدة  ٚذَدِ ٦ٖٝد١    112224335 ٥ٝج نٌ َٔ ذَِ َبٝةةا ايطةق١ إىل خانةا ايكٛبٜدع ٚايديت  ًػدت     

( آٜة  5521112ذٛااث ايةكب١ ٚ ذةب    ( آٜة  ٚذَِ خانةا ايكنَني3232131ا٭ نةٕ اةدلن١  

( آٜدة   34113313اًُةم إٔ طبصي ذَِ َددهٛى   ذبصدًٝٗة  ًدؼ      ،آٜة  (1423135ٚ ذَِ أ ا٣  

( آٜددة    31331341  ذددني نددةٕ طبصددي ذَددِ َدددهٛى   ذبصددًٝٗة     1132نُددة   ْٗةٜدد١ اددةّ  

%( اًُدددةم إٔ أٖدددِ ايددد َِ ايددديت   تهدددٜٛٔ   32( ٚ ٓثدددب١  1123112أٟ  ةٜدددةا٠  ًػدددت    1134ْٗةٜددد١ ادددةّ  

( 5.1( ًَٕٝٛ آٜة  ٚذَِ اْدة ٠  دام  كُٝد١     412طبصي هلة ٖٞ ذَِ َانة  اٜبٌٝ اسبلٚاٟ  ك١ُٝ  

  .ًَٕٝٛ آٜة 

ميلددٌ  ٓددل اتددكلُة اا   خددانةا تة ةدد١ َثدددة١ُٖ ايدددان١   أتددِٗ خددان١ ايصددٝة١ْ ٚايكددل ٜب اًددد٢            .ب 

ثدة ٠   خدان١ ايصدٝة١ْ ٚايكدل ٜب اًد٢ ايهٗا دة٤       اشب( أيدـ آٜدة   ٚقدل  ًػدت     41 ٛاقدع   ايهٗا دة٤ اسبٝد١   

لا   ٝةْدةا َةيٝد١ َٛذدل٠ ٚايديت     اًُة إ ايددان١ ٫ تكدّٛ   دد    ،1132( آٜة  اةّ  1332اسب١ٝ ايلٚي١ٝ  

تكطُٔ ايبٝةْةا اةةيٝد١ يًددان١ ٚخدانةتٗة ايكة ةد١ نُحُٛاد١ ٚاذدل٠ ذٝد  إ ْكة٥حٗدة اةةيٝد١ تةكد            

 .غري جٖٛا١ٜ

ميلددٌ  ٓددل اتددكلُة اا   َٛجددٛااا َةيٝدد١  ةيكُٝدد١ ايةةايدد١ َثددة١ُٖ ايدددان١   أتددِٗ نددٌ َددٔ خددان١    .د 

 . لايهٗا ة٤ ا٭ ا١ْٝ ٚخان١ نٗا ة٤ ضبةؾظ١ ا 

%( ٜٚةدٛا  111ٚ ٓثدب١    1134( آٜدة    ادةّ   313434314اخنؿض صبُٛع َطًٛ ةا ايددان١ مببًدؼ     .ا 

( آٜددة  2341232 ٓددل َكبٛضددةا َثددة١ُٖ َدددلنني ةدددة ٜع ذبددت ايكٓؿٝدد  مببًددؼ    ذيددو ٫خنؿددةا

ٓدل  %( ٚ  14( ًَٕٝٛ آٜة  ٚ ٓثب١  114 ٓل دهٛى إت١َٝ٬ ٚتٓلاا أٜ اةّ  ك١ُٝ  ٚ%( 5514ٚ ٓثب١  

%( ْكٝح١ اخنؿدةا ذحدٛباا َكدةٚيني مببًدؼ     515( آٜة  ٚ ٓثب١  1311323أ دل٠ اا١ٓ٥ أ ا٣ مببًؼ   

( آٜددة  ٚ ٓثددب١  3232142%( ٚاخنؿددةا أَةْددةا ؾًددج اياٜددـ مببًددؼ      11( آٜددة  ٚ ٓثددب١   3133341 

ب١ ( آٜدة  ٚ ٓثد  311153%( ٚاخنؿةا َكبٛا َكلَةم اًد٢ ذثدةب ا اتدةا َٚددة ٜع يًػدري مببًدؼ        23 

 12)%.  

 ًػددت ايكةاَددةا ايدددان١ َددٔ ايكدداٚا ٚايكثدد٬ٝٗا ايبٓهٝدد١ ٚدددهٛى اإلتدد١َٝ٬ ٚتددٓلاا ايددلٜٔ ايةددةّ          .ٙ 

 .1134( آٜة  اًِ 1131214231َكة ٌ  1132( آٜة    ْٗة١ٜ اةّ 1151243321 
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 1134َكة ْدددد١  ةددددةّ   1132(   اددددةّ 343324115اخنؿطددددت إمجددددةيٞ ايكةاَددددةا ايدددددان١ مببًددددؼ      .ٚ 

%( 1313( آٜددة  ٚ ٓثددب١  115539135ازبددة٤ اةكددلاٍٚ  مببًددؼ    /نٓكٝحدد١  ٥ٝثدد١ ٫ تؿددةع  ٓددل قدداٚا  

ازبة٤ غري  –  ذني اخنؿض  ٓل  دٝل قاٚا  1132(   ْٗة١ٜ اةّ 515335412يٝصٌ  دٝلٙ إىل  

ٚأخة  اةلقل اشبة جٞ اةثككٌ  نٕ ازبة٤ اةثكرل َٔ  %( 1514( ٚ ٓثب١  112123332مببًؼ   اةكلاٍٚ

ميلٌ ق١ُٝ أقثةد اؾةت َٔ قبٌ ٚبا ٠ اةةي١ٝ  1134( آٜة    ْٗة١ٜ اةّ 123553333ايكاٚا ايبةيؼ  

تثدد٬ٝٗا ٚأخنؿددض  ٓددل  %(21114% إىل 1114ٚإٔ َةددل٫ا ايؿٛا٥ددل اًدد٢ ايكدداٚا احملًٝدد١ تددلاٚ   ددني     

تثدددلٜل تثددد٬ٝٗا َدددٔ  ٓدددو ا٭ إ مببًدددؼ   %( ْكٝحددد١ 3112( آٜدددة  ٚ ٓثدددب١  4514211 ٓهٝددد١ مببًدددؼ  

 .( آٜة 11131112 

ٚ ٓثب١ َااحب١  11/4/1113( ًَٕٝٛ آٜة  ٚتثكرل  كة ٜخ 14 ًػت ق١ُٝ دهٛى يًكٌُٜٛ اإلت١َٝ٬   .ب 

 .% تلؾع نٌ تك١ خٗٛ 114

 .ٜٚةٛا ذيو إىل إ  ة  ايث١ٓ 1134( آٜة  اةّ 117677338ا تؿةت دة  ذكٛم اةًه١ٝ مببًؼ   .  

ميلٌ  ٓل ذكٛم اشبة١ٜٓ  دٝل أقثةد  ةض ايكاٚا ايديت ٜدكِ قٝدلٖة سبثدةب ذكدٛم اشبةٜٓد١ ايظدةٖا         .د 

ضُٔ ذكدٛم اةًهٝد١  ٚؾكدةم ةدة ْصدت اًٝد١ اتؿةقٝد١ َدٓح ايكداٚا ٚإٕ  ددٝل ٖد ا ايبٓدل ٫ ميلدٌ أٟ ايكدةاّ               

 .ا٢ً ايدان١

َكة ْدد٘  ةدددةّ   1132( آٜددة    ْٗةٜدد١ اددةّ    11213352إلٜددااااا ايكدددػ١ًٝٝ  كُٝددد١    اخنؿددض صبُددٛع ا   .ٟ 

 (41 قدِ   %( ٜٚةٛا ذيو  دهٌ  ٥ٝج إىل اخنؿةا إٜااااا ايطةق١ اةبةا١ ٚازبدلٍٚ  114ٚ ٓثب١   1134

 .ٜبني تؿةدٌٝ إٜااااا ايطةق١ اةبةا١ ٚنًـ ايطةق١ اةدلاٙ

 (77جلٍٚ  قِ  

 تؿةدٌٝ إٜااااا ايطةق١ اةبةا١ ٚنًـ ايطةق١ اةدلاٙ يدان١ ايهٗا ة٤ ايٛ ١ٝٓ 

  اةبًؼ  ةيلٜٓة (

 ْثب١ ايكػري% ايكػري 7107 7102 ايبٝةٕ / ايث١ٓ

ا١
بة

اة
 ١

ةق
ط

اي
 

 ن١ُٝ ايطةق١ اةبةا١

  َٝػة ٚاد /تةا١(

18446555 18212982 233573 0.1 

 َةلٍ ايثةا

  ؾًج / نًٝٛ ٚاد(

79.562 82.721  3.159)  1.7) 

 (7.2  (38943096  1506597012 1467653916 اإلمجةيٞ

ا٠
ل

د
اة

 ١
ةق

ط
اي

 

 ن١ُٝ ايطةق١ اةدلا٠

  َٝػة ٚاد /تةا١(

18763479 18541069 222410 0.7 

 َةلٍ ايثةا

  ؾًج / نًٝٛ ٚاد(

63.373 84.538  21.165)  77.1) 

 (75.0  (378319171  1567417504 1189098333 اإلمجةيٞ

 (1.5  (11163  328087 316924 ايكػري   ايهُٝةا  ؾةقل   ايطةق١ اةدلاٙ(

 ايكػري   ايك١ُٝ  ق١ُٝ ايؿةقل( 

 ذثب َةلٍ تةا ايداا٤

20084425 27735819  7651394)  72.2) 
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 :ما اودوال أويض وات ااقات املزياة بالليا ات املالية  تلا ما  لي

 1134( ؾًدج /نًٝدٛ ٚاد   ادةّ    211113َةلٍ تةا  ٝع نًٝٛ ٚاد ايطةق١ ايهٗا ة١ٝ٥  َٔ  أخنؿض  .أ 

%( ْكٝحددد١ تػدددٝري تدددةا ايهٗا دددة٤  112ٚ ٓثدددب١   1132( ؾًدددج / نًٝدددٛ ٚاد   ْٗةٜددد١ ادددةّ  131421إىل  

 يًُثكًٗهني.

 1134( ؾًدج / نًٝدٛ ٚاد ادةّ    251412اخنؿض َةلٍ تةا خاا٤ نًٝدٛ ٚاد ايطةقد١ ايهٗا ة٥ٝد١ َدٔ       .ب 

%( ْكٝحد١ ا٫خنؿدةا  ثدةا ايدبلٍٚ     14ٚ ٓثب١   1132( ؾًج / نًٝٛ ٚاد    ْٗة١ٜ اةّ 211111إىل  

 .اةةٝةم

اًد٢  1134 ةةكة ْد١ َدع ادةّ     1132( آٜدة    ْٗةٜد١ ادةّ    111531ا تؿةت ق١ُٝ ايطةق١ اةدلاٙ مببًدؼ    .د 

 .اياغِ َٔ ا٫خنؿةا   َةلٍ تةا خاا٤ ايهًٝٛ ٚاد َٔ ايطةق١

 1132( آٜدة    ادةّ   31111215تهةيٝـ إٜصةٍ ايػةب حملطةا ايكٛيٝدل ازبلٜدل٠ مببًدؼ     ا تؿةت  -

 %(.313ٚ ٓثب١ منٛ  

 .%(33( آٜة  ٚ ٓثب١  5143111اخنؿض  ٓل أ  ة  ؾاٚقةا ا١ًُ  ةيصة  مببًؼ   -

( ًَٝددٕٛ آٜددة    اددةّ  62.3( ًَٝددٕٛ آٜددة  ذٝدد  ا تؿةددت مببًددؼ    31415 ًػددت تهددةيٝـ ايكُٜٛددٌ    -

ذٝ  ٜكطُٔ ٖ ا ايبٓل تهةيٝـ ا٫قدلاا َدٔ ايبٓدٛى احملًٝد١ ٚاشبة جٝد١       ،%(44ٚ ٓثب١   1132

( ًَٕٝٛ آٜة  ْكٝح١ قداا   1311 ةإلضةؾ١ إىل ايكهةيٝـ ايك١ًُٜٝٛ اييت تهبلتٗة ايدان١ ٚايبةيػ١  

 ٓدة٤ً اًد٢ تٛدد١ٝ زبٓد١ ايكُٓٝد١ ا٫قكصدةا١ٜ         13/4/1132( تدة ٜخ  34214صبًج ايدٛب ا٤  قدِ    

ٚاةكطُٔ قٝل ايؿٛا٥ل ايؿة١ًٝ اييت تهبلتٗة خان١ َصؿة٠ ايبلٍٚ ا٭ ا١ْٝ  31/4/1132خ  كة ٜ

ٚيدد٫ٛ  ،اًدد٢ خددان١ ايهٗا ددة٤ ايٛ ٓٝدد١ ٚذيددو  ةتؿددةم ايدددانكني اًدد٢ آيٝدد١ تثددلٜل تًددو ايؿٛا٥ددل 

( ًَٝدٕٛ آٜدة  ادةّ    331ٖ ٙ ايكهةيٝـ اإلضةؾ١ٝ سبككت ايدان١ أ  ةذةم  ٬ٍ ايثد١ٓ مبدة ٜكدة ب     

 ،1134( ًَٕٝٛ آٜة    ادةّ  111  ذني  ًةت  ثة٥ا ايث١ٓ   ،( ًَٕٝٛ آٜة ٫11م َٔ   ل 1132

ٖ ا ٚي ٜكث٢ٓ يلٜٛإ احملةتب١ ا٫ ٬ع ا٢ً أٟ ٚثة٥ل تبني نٝؿ١ٝ اذكثدةب ٖد ا اةبًدؼ َدٔ قبدٌ      

ٚا٭تدبةب ايديت أاا إىل ظٗدٛ      ،َصؿة٠ ايبلٍٚ ا٭ ا١ْٝ نْٛٗة غري  ةضة١ ياقة ١ اٜدٛإ احملةتدب١  

ٚؾُٝددة إذا نددةٕ ٖٓددةى  ددلا٥ٌ َكةذدد١ أَددةّ خددان١        ،1132ٖدد ا اةبًددؼ  دددهٌ َؿددةج٧  دد٬ٍ اددةّ      

ٌَّ ؾٛا٥ل اقدلاا خدان١    ايهٗا ة٤ ايٛ ١ٝٓ يكػط١ٝ ايكةاَةتٗة يل٣ َصؿة٠ ايبلٍٚ اٛضةم أ ذب

 َصؿة٠ ايبلٍٚ.

 ( 70/7/7102تار خ  07/5/1/0277املصدر )كتاب الد واا رقم 
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 :التوصيات 

ٌ  قٝةّ  .3 ٚذكد٢ ٫ ٜكهدا     ،ايدان١  كرثني إاا ٠ اسبثة ةا يلٜٗة ٚايكمطٝط  دهٌ أؾطٌ يبدلا٥ٌ ايكُٜٛد

اؾع تهدةيٝـ  ةٖظد١ َلدٌ تًدو ايديت ذبًُكٗدة ادٔ خدان١ َصدؿة٠ ايدبلٍٚ ٚٚؾدل َدة أٚ اْدةٙ أاد٬ٙ  ٗد ا                

 اشبصٛص.

ٛى   ا٫تددكُاا    َكة ةدد١ ذبصددٌٝ ايدد َِ اةلٜٓدد١  صٛدددةم تًددو ايدديت ٜكة ًددٗة طبصددي اٜددٕٛ َددده     .1

 .1132( ًَٕٝٛ آٜة  ْٗة١ٜ اةّ 3415ذبصًٝٗة ٚاييت  ًػت  

ايكٓثددٝل َددع ٚبا ٠ اةةيٝدد١ ٚازبٗددةا ذاا اية٬قدد١ يكرصددٌٝ ذَددِ َانددة  اٜبٝددٌ اسبددلٚاٟ ٚايدديت  ًػددت        .1

 .( ًَٕٝٛ آٜة  ٚي تثلا َٓ  ؾل٠  412١ًٜٛ 

 .ا ١ٜ ٚايكدػ١ًٝٝاتكُاا  ايدان١  ةربةذ نةؾ١ اإلجاا٤اا يطبط اإلْؿةم   اةصة ٜـ اإلا .5

 :اتجزاء

 ي ٜاا َة ٜؿٝل  ةيكصٜٛب َٚة باٍ اةٛضٛع قٝل اةكة ة١.
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 شزكة املن آت واجملمعات العاار ة 

                                                                                                                                 

-1135َااجةددد١ ا كبة ٜددد٘ يًكٝدددٛا ٚاسبثدددة ةا ٚتكٝدددِٝ أاا٤ ايددددان١ يًؿدددل٠       ددد جاا٤كٝدددةّ اييدددل٣  

 تبني الاام َٔ اة٬ذظةا ٚاةمةيؿةا اييت تكطًب اةةةزب١ ٚايكصٜٛب. ،(1132

  :أ عمة الالط والزقابة الداخلية واحلاكمية املؤصضية    :أواًل

ٝد١ ٚاسبٛنُد١ اة٪تثد١ٝ يًددان١ تدبني      يل٣ ؾري َٚااجة١ أْظُد١ ايطدبط ايدلا ًٞ ٚاياقة د١ ايلا ً    

  :يٓة َة ًٜٞ

ٜددبني إاا اا ايدددان١ ٚا٭قثددةّ    ،ي تكددِ ايدددان١   اددلاا ٚااكُددةا ٖٝهددٌ تٓظُٝددٞ  ةددل اًُٝدد١ ايددلَخ      .3

 .ايكة ة١ ٚايٛدـ ايٛظٝؿٞ  يًٛظة٥ـ اةٛجٛا٠  ةيدان١

 .٫ ٜٛجل  ةيدان١  طط اتلاتٝح١ٝ ٚتثٜٛك١ٝ .1

ةدددلٜةا ٚاطددة٤اا ايدددان١ إٚ  ددا  ذيددو اًدد٢ خددهٌ إادد٬ٕ     ٜددكِ اتددكل اد ادداٚا  دددهٌ َبةخددا   .1

 .ايصرـ

5.  ٔ ٫ٚ ٜٛجدل تكدة ٜا تدلقٝل اٚ ٜد١ َةدل ٠ َدٔ        ،ٜٛجل  ةيدان١ َلقل ذثة ةا ٚاذل َاتبط  ١٦ٝٗ اةدلٜاٜ

 قبً٘ ٜكِ تكلميٗة هل١٦ٝ اةلٜأٜ ذٍٛ نةؾ١ جٛاْب ايدان١.

ٚاًدد٢ تددبٌٝ اةلددةٍ َددة بايددت تكددّٛ      ،َددة بايددت ايدددان١ تةُددٌ  ددٓؿج ايطاٜكدد١ ايدديت نةْددت قبددٌ ايددلَخ      .4

 صدداف اياٚاتددب ةددٛظؿٞ اجملُةددةا َددٔ إاا ٠  صبُددع ايدة ثددٛؽ( َٚددٛظؿٞ اةٓدددعا َددٔ إاا ٠  صبُددع          

 اي د(.

َٚلدةٍ ذيدو أْد٘     ،ٜطدبط اًُٝدةا ايصداف ٚايكدبض     ،٫ ٜٛجل   ط  ني أْظُد١ اسبةتدٛب  دني اجملُةدني     .2

ٚقددل  ،( آٜددة 141ايثددٝل اًددٞ ايةٛاًَدد١ مببًددؼ  ٜٛجددل تددًؿ٘ َثددكرك١ ايددلؾع اًدد٢ اةددلٜا ايةددةّ ايثددة ل 

   ،أؾددةاا ايدددان١   ددنٕ اةددلٜا ايةددةّ قددةّ  ةسبصددٍٛ اًدد٢  ايثددًؿ١ َددٔ اإلاا ٠  ايهة٥ٓدد١   صبُددع ايدد د   

ٚيهدٕٛ أْد٘ ٫ ٜٛجدل   دط ضبةتدظ ي ٜظٗدا  ددٝل         ،ذني قةّ  كصؿ١ٝ َثكركةت٘ َٔ خان١ اجملُةةا

 يٞ ي ربصِ ايثًؿ١ َٔ  دٝل َثكركةت٘.ٚ ةيكة ،ايثًـ يل٣ ضبةتب خان١ اجملُةةا

 :التوصيات

ا٫يكددةاّ مبكطًبددةا َٚبددةا٨ اسبٛنُدد١ َٚٓٗددة َددة   اإلخددة ٠ إيٝدد٘ أادد٬ٙ مبددة ٜثددةِٖ   ذبثددني     .أ 

 .ا٭اا٤ ٚذبكٝل ا٭ٖلاف  هؿة٠٤ ٚؾةةي١ٝ

 .ايةٌُ ا٢ً ايا ط احملةتظ  ني صبُع ايدة ثٛؽ ٚصبُع اي د .ب 

 .اةلٜا ايةةّ ايثة ل يًدان١اتلااا ايثًؿ١ اةثكرك١ ا٢ً  .د 

ايةُددٌ اًدد٢ إاددلاا ٖٝهددٌ تٓظُٝددٞ يًدددان١ ٜددبني ايٛظددة٥ـ اةٛجددٛا٠  ةيدددان١ َددع ايٛدددـ          .ا 

 .ايٛظٝؿٞ يهٌ ٚظٝؿ١
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 ايةٌُ ا٢ً إالاا  طط اتلاتٝح١ٝ تثٜٛك١ٝ يًدان١. .ٙ 

تةددلٌٜ ْظددةّ ايًددٛابّ ٚاةدددلٜةا حبٝدد  تهددٕٛ َدددلٜةا ٚاطددة٤اا ايدددان١ اددٔ  اٜددل  ددا            .ٚ 

 .تكل اد ااٚا أٚ خاا٤ َبةخااطة٤اا ٚيٝج ا

 :املالي لل زكة األداءالتحليل وتاييم     :ثا يًا

  :قائمة املزكش املالي .0

دددان١ اةٓدددعا ٚاجملُةددةا ايةكة ٜدد١   ي اةٛجددٛااا ٚاةطًٛ ددةا ٚذكددٛم اةًهٝدد١  ( 41ٜظٗددا ازبددلٍٚ  قددِ   

 (.1132-1135ٚايبٝةْةا اةةي١ٝ يٮاٛاّ  

 (71جلٍٚ  قِ  

 (7102-7105دان١ اةٓدعا ٚاجملُةةا ايةكة ١ٜ ٚايبٝةْةا اةةي١ٝ يٮاٛاّ  ٚاةطًٛ ةا ٚذكٛم اةًه١ٝ يجٛااا اةٛ

  اةبًؼ  ةيلٜٓة (

 % (7102، 7107  ق١ُٝ  ايكػري 7105 7107 7102 ايبٝةٕ

 %(5  (771711  5526881 5297335 5076835 صبُٛع اةٛجٛااا غري اةكلاٚي١

 %5 171510 6955599 7309823 7633224 َكلاٚي١صبُٛع َٛجٛااا  

 %0 017010 12482480 12607158 12710059 صبُٛع اةٛجٛااا

 %2 7550 44225 41156 43605 َكلاٚي١ صبُٛع َطًٛ ةا غري

 %02 25117 433558 408120 472155 صبُٛع َطًٛ ةا َكلاٚي١

 %07 22575 477783 449276 515760 صبُٛع اةطًٛ ةا

 %1.11 12502 12004697 12157882 12194299 صبُٛع ذكٛم اةًه١ٝ

 %0 017010 12482480 12607158 12710059 ٚاةطًٛ ةا١ صبُٛع ذكٛم اةًهٝ

 

 :ما اودوال أويض وات ااقات املزياة بالليا ات املالية تلا وددًا ما امليقعات ييما  لي أهمها

يًدددان١  ٓددل َٛجددٛااا َةيٝدد١ َكددٛؾا٠ يًبٝددع ٚ دددٝلٖة دددؿا      أظٗدداا ايبٝةْددةا اةةيٝدد١ اةلقكدد١    .3

( 311111( ٖٚددٞ ابددة ٠ اددٔ اتددكلُة    خددان١ اةٝػددة َددٍٛ  هًؿدد١       1132- 1135يٮاددٛاّ  

 ٌ ( 311111ذٝدد  أخددة  اةددلقل اشبددة جٞ  نْدد٘   أ دد  طبصددي  كُٝدد١      ،آٜددة  َكلْٝدد١  ةيهةَدد

قٝدةّ ايددان١ تدة كةم     إىلٖٚد ا ٜددري    ،ٜٓدة (  دؿا ا  آٜة  ٚتةك  ايك١ُٝ ايةةاي١ هل ا ا٫تكلُة  

  ةيل ٍٛ  ةتكلُة اا غري ْةجر١ ٚ لٕٚ ا ات١.

  :التوصية

 ٝةٕ أتبةب ا٫تكلُة    خان١ اةٝػة ٍَٛ ٚاإلجاا٤اا اةكمد ٠ َدٔ ايددان١ يكرصدٌٝ ذكٛقٗدة      

 .ا٫تكلُة    ٖ ا 
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إىل  1134ْٗةٜدد١ ادددةّ  ( آٜددة     423113ا تؿددع  دددٝل ذَددِ اةثدددكنجأٜ قبددٌ اةمصددي َدددٔ        .1

نُددة   ،%(11( آٜددة  ٚ ٓثددب١   322345ٚ ة تؿددةع  ًددؼ     1132( آٜددة    ْٗةٜدد١ اددةّ   113214 

 1132( آٜدة    ْٗةٜد١ ادةّ    145531ا تؿع  دٝل طبصدي ذَدِ َددهٛى   ذبصدًٝٗة مببًدؼ       

ذٝددد    إضدددةؾ١ طبصدددي جلٜدددل مببًدددؼ      ،%(21ٚ ٓثدددب١   1134ادددٔ َدددة ندددةٕ اًٝددد١   ادددةّ     

 ( آٜة  يًُمصي ايكلِٜ.13113ٜٓة  ٚ    ا َبًؼ  ( ا125312 

  :التوصية

اربةذ نةؾ١ اإلجاا٤اا اي٬ب١َ يكرصٌٝ اةبةيؼ اةثكرك١ َٔ اةثدكنجأٜ ٚ صٛددةم تًدو ايديت     

 ٜكة ًٗة طبصي اٜٕٛ َدهٛى   ذبصًٝٗة.

ٚذيددو نٓكٝحدد١   ٥ٝثدد١   1132( آٜددة    ْٗةٜدد١ اددةّ  311111طبصددي ضدداٜب١ ايددل ٌ     ًددؼ .1

 ددلٍ اشبدلَةا اةكلَد١ َددٔ اةثدكنجأٜ   صبُدع ايدة ثددٛؽ ند ٜااا يًدددان١        قُٝد١ ٫ذكثدةب  

 %(.32ٚؾاا ضاٜب١ ا ٌ اًٝ٘  ك١ُٝ  

  :التوصية

َثدددد٢ُ أَةْددددةا                 ت  اتدددد١ تٛذٝددددل إٜددددااااا اشبددددلَةا يهدددد٬ اجملُةددددني  ايدة ثددددٛؽ ٚايدددد د( ذبدددد ا

 ٚ ٚ صٛدددةم  ،1132ايةُددٌ اًدد٢ إْٗددة٤ ًَددـ ضدداٜب١ ايددل ٌ ذكدد٢ ْٗةٜدد١ اددةّ      ْؿكددةا تدددػ١ًٝٝ( 

 تٛذٝل ذثةب ا٭َةْةا   اجملُةني. 

  :قائمة الدخل .7

( قة٥ُد١ ايدل ٌ يددان١ اةٓددعا ٚاجملُةدةا ايةكة ٜد١ ٚايبٝةْدةا اةةيٝد١ يٮادٛاّ          45ٜظٗا ازبدلٍٚ  قدِ    

 1135-1132.) 

 (75جلٍٚ  قِ  

 (7102-7105قة١ُ٥ ايل ٌ يدان١ اةٓدعا ٚاجملُةةا ايةكة ١ٜ ٚايبٝةْةا اةةي١ٝ يٮاٛاّ  

  اةبًؼ  ةيلٜٓة (

 % (7102-7107  ايكػري 7105 7107 2016 ايبٝةٕ

 اإلٜااااا

 %10 177997 641333 579498 757495 ايا ح ايكدػًٝٞ

 %(10  (37392  22594 120160 82768 إمجةيٞ ايا ح

 %(01  (48462  451776 386879 338417 ايا ح قبٌ ضاٜب١ ايل ٌ

 %(11  (  116768  419673 353185 236417   ح ايث١ٓ

 %(11  (  116768  419673 353185 236417 صبُٛع ايل ٌ ايدةٌَ يًث١ٓ
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  :اودوال أويض وات ااقات املزياة بالليا ات املالية تلا ما  لي ما 

إىل  1135( آٜدددة    ْٗةٜددد١ ادددةّ 543112ايدددا ح قبدددٌ ايطددداٜب١  ددددهٌ تدددل  ٞ َدددٔ   اخنؿدددض .أ 

 ددةياغِ َددٔ ا تؿددةع ايددا ح ايكدددػًٝٞ ٚذيددو ْددةتخ  دددهٌ    ،1132( آٜددة    ْٗةٜدد١ اددةّ 112531 

  : ٥ٝج أ َة ًٜٞ

( آٜدة    ْٗةٜد١ ادةّ    125312َدهٛى   ذبصًٝٗة جلٜدل مببًدؼ    تهٜٛٔ طبصي ذَِ   -

 يكػط١ٝ ا تؿةع اي َِ اةدهٛى   ذبصًٝٗة.  1132

 .%(31ٚ ٓثب١    1132( آٜة    ْٗة١ٜ اةّ 14513اخنؿةا إٜااااا ؾٛا٥ل مببًؼ   -

ٚ ٓثدددب١   1132( آٜدددة    ْٗةٜددد١ ادددةّ   22112ا تؿدددةع َصددداٚف ضددداٜب١ ايدددل ٌ مببًدددؼ      -

 111)%. 

ٗاا إٜااااا اشبلَةا   َانة اجملُةةا ايةكة ٜد١  ايدة ثدٛؽ (  ددهٌ َٓؿصدٌ ٚي تظٗدا        ظ .ب 

َانددة اةٓددددعا ايةكة ٜددد١  ايددد د( ٭ْٗددة تدددل ٌ نرثدددةب أَةْدددةا ٜددكِ  صدددِ ْؿكدددةا ايهٗا دددة٤    

 ي ا ٜظٗا نةحة   اشبلَةا   صبُع اي د ؾكط.  ،ٚايكهٝٝـ ٚاسباات١ َٓٗة

ّ     ٬ٜذدددددجم إٔ صبُدددددٛع اإلٜدددددااااا يددددددان    .د                  ١ اجملُةدددددةا ايةكة ٜددددد١  ايدة ثدددددٛؽ(  ددددد٬ٍ ا٭ادددددٛا

( أاًدد٢ َددٔ صبُددٛع اإلٜددااااا يدددان١ اةٓدددعا ايةكة ٜدد١  ايدد د(  دد٬ٍ ْؿددج  1132- 1135 

 ايؿل٠.  

 :التوصية

ضاٚ ٠  ايةٌُ ا٢ً ا ات١ إ ةا  طد١ يكطدٜٛا إٜدااااا ايددان١   اجملُةدني ٚاًد٢ تدبٌٝ اةلدةٍ         

 ايٛاجٗةا ٚا٭تطح  ًٛذةا إا٬ْةا َٓةتب١  إيهل١ْٝٚ...اخل(.ا ات١ اتكػ٬ٍ 

            إٔ صبُدددددٛع اةصدددددة ٜـ يددددددان١ اجملُةدددددةا ايةكة ٜددددد١  ايدة ثدددددٛؽ(  ددددد٬ٍ ا٭ادددددٛاّ         ٬ٜذدددددجم .ا 

( أقددٌ َددٔ صبُددٛع اةصددة ٜـ يدددان١ اةٓدددعا ايةكة ٜدد١  ايدد د(  دد٬ٍ ْؿددج        1132-1135 

احددة   اشبددلَةا اةدددلن١   اةبٓدد٢ جملُددع    ٜٚةددٛا ذيددو  دددهٌ  ٥ددٝج اىل ظٗددٛ   ٓددل   ،ايؿددل٠

( َددٔ إمجددةيٞ  %12 ٚايدد ٟ ٜدددهٌ َددة ْثددبك٘    1132( آٜددة   دد٬ٍ اددةّ  311151ايدد د  كُٝدد١   

ٚا تؿددةع  ٓدددل   ،اةصددة ٜـ جملُددع ايدد د يكًددو ايثدد١ٓ َكة ْددد١  كُٝدد١ دددؿا   صبُددع ايدة ثددٛؽ         

ٚا تؿدةع  ٓدل اتدك٬ٗنةا     ،( آٜة    صبُع اي د أ صبُع ايدة ثدٛؽ 41112ايصٝة١ْ مببًؼ  

 .1132( آٜة    صبُع اي د أ صبُع ايدة ثٛؽ  ٬ٍ اةّ 313135مببًؼ  

٬ٜذجم أٜطة إٔ ق١ُٝ  ٓل اياٚاتب ٚاد٬ٚاا اةدٛظؿني   خدان١ اجملُةدةا ايةكة ٜد١  ايدة ثدٛؽ(        .ٙ 

يٞ َدٔ إمجدة   %(1  ةةكة ١ْ َع َة ْثبك٘  ،( َٔ إمجةيٞ اةصة ٜـ يًدان١%54 خهًت َة ْثبك٘ 

ٜٚةٛا ذيو إيٞ تانة الا اةدٛظؿني   ،اةصة ٜـ   خان١ اةٓدعا ايةكة ١ٜ  اي د( يٓؿج ايبٓل

   خان١ اجملُةةا ايةكة ١ٜ  ايدة ثٛؽ(.



 

 7102التقرير السنوي السادس والستون لعام 

 
 

 

(25) 

 

نُة يٛذجم  دنٕ ايددان١ تكدّٛ  صداف َهةؾدعا يًُدٛظؿني مبدة ٜةدةاٍ  اتدب خدٗا َطاٚذدةم َٓد٘              .ٚ 

قدةْْٛٞ ٜةدةب ذيدو   ْظدةّ ايةدةًَني      ( آٜدة   كداا  َدٔ ٦ٖٝد١ اةدلٜأٜ إٚ ٚجدٛا تدٓل        11َبًؼ  

 ٚاةثكملَني يًدان١.

 :التوصية

إاددةا٠ ايٓظددا  ةةهةؾددعا ايدديت تكددّٛ ايدددان١  ددلؾةٗة يًُددٛظؿني  مبددة ٜةددةاٍ إمجددةيٞ  اتددب خددٗا          

ٔ  11َطاٚذددةم َٓدد٘ َبًددؼ ٫ ٜكحددةٚب    َددع ايةًددِ  ددنٕ اةددٛظؿني ٫   ،( آٜددة   كدداا  َددٔ ٦ٖٝدد١ اةددلٜاٜ

 ٜكَٛٛا  كركٝل أٟ َااٚا َةاٟ يًدان١ ٜثكرل ا١ًٝ ٖ ٙ اةهةؾن٠.

 :ميقعات صاباة تتعلق ب زكة املن آت العاار ة )قلل الدمج(  :ثالجًا

ؾكل نةٕ ٖٓةى الا َٔ اة٬ذظةا  ،13/31/1131( تة ٜخ 32/31/1/11321نكة ٓة  قِ   مبٛجب .3

 ٞ ادلّ قٝدل جةْدب َدٔ اإل دة اا اةثدكرك١  غدِ          :ٚاةمةيؿةا اييت ي ٜكِ تصٜٛبٗة َٚةةزبكٗة نةيكدةي

اتكُاا  خػٌ اةنجٛ  ٚإيػة٤ ذَِ ٖٞ ابة ٠ أ إٜااااا إ ة  َثكرك١ ا٢ً  ةض اةثكنجأٜ اةكةلدأٜ  

صدد١ً  إٚ اربددةذ إجدداا٤اا قةْْٛٝدد١ يػةٜددةا    ٚذيددو اددٔ  اٜددل اهددج قٝددل إ ددة اا َثددكرك١ ٚغددري ضب     

ممدة ٜظٗدا إٜدااااا ايددان١  نقدٌ َدٔ ذكٝككٗدة         ،اةطةيب١ ٚذبصٌٝ اةبًدؼ ٚإٚ اربدةذ قداا اا   ادلاَٗة    

 (.ضاٜبٝةم ٚقل ٜؿثا ذيو تٗا ةم

 :التوصية

ٜكد١  تةٜٚلْة مبة ٜؿٝل ا ٬ع اةلقل ايطاٜظ يًدان١ ا٢ً اإلجاا٤اا اةكم ٠ َٔ قبٌ ايدان١ ذدٍٛ  ا 

 تثحٌٝ اإلٜااااا اةثكرك١.

   إالاّ جةْب َٔ ذَِ ربي اةلٜٔ ايثٝل ذًُٞ َصطؿ٢ خدةنا  كداا اا ٦ٖٝد١ َدلٜأٜ إٚ ٚجدٛا       .1

 .َةةباا نةؾ١ٝ تبني الّ إَهة١ْٝ ايكرصٌٝ ٚقت إالاّ اي ١َ

نُدة تدبني ادلّ ٚجددٛا  طد١ ةكة ةد١ ذبصدٌٝ ايددلٜٕٛ اةةلَٚد١ ذٝد   ًدؼ  دددٝلٖة ذثدب تدحٌ ايددلٜٕٛ            

 يػة١ٜ تة خي٘. ( آٜة 53442%( ٚمببًؼ  2( آٜة ام  ُذصٌ َٓٗة َة ْثبك٘  434115اةةل١َٚ  

  :التوصية

 اتكُاا  ايكٝةّ  ةزبٗٛا اي٬ب١َ يكرصٌٝ َة أَهٔ َٔ ايلٜٕٛ اييت تبل ٚأالَكٗة ايدان١. 

1.   ٝ ةا طبكًؿدد١ ٜكددّٛ  ٥ددٝج ٦ٖٝدد١ اةددلٜأٜ ٚأاطددة٤ٖة  دد قاا  أتةددةب َٚهةؾددعا طبكًؿدد١ ٭ْؿثددِٗ ذبددت َثددُ

ٚ ةتدكلٓة٤ اةبدةيؼ ايديت ٜككدا       ةّ ايلا ًٞ يًدان١ ٚاييت تدٓي اًد٢   /ب( َٔ ايٓظ11 ٬ؾةم ٭ذهةّ اةةا٠  

اؾةٗة يًُلٜا ايةةّ أٚ ْة٥ب٘ ٫  ٛب إ تدلؾع ٦ٖٝد١ اةدلٜأٜ أٜد١ َهةؾدعا أٚ تةٜٛطدةا ٭ٟ اطدٛ َدٔ أاطدة٤ٖة          

( ٚايدديت ذددلاا ذكددٛم  53اًدد٢  ًددب ٦ٖٝدد١ اةددلٜأٜ  ةُددٌ  ددةص يًدددان١  ٚاةددةا٠  قددِ      َكة ددٌ قٝةَدد٘   ٓددة٤ام 

%( َدٔ ايدا ح ايصدة  ايكة دٌ يًكٛبٜدع اًد٢ اةثدةُٖني ٚحبدل         31 ٥ٝج ٚأاطة٤ ١٦ٖٝ اةلٜأٜ مبهةؾن٠ ْثدبكٗة   

ٖدد ٙ ٚ ٝٓددت إ ( ( ا٫ف آٜددة  يهددٌ َددِٓٗ ٚمبددة ٜكٓةتددب َددع اددلا ازبًثددةا ايدديت ذطدداٖة نددٌ َددِٓٗ  4أقصد٢   

 اةبةيؼ ٖٞ َة  ب إ ٜصاف هلِ تةٜٛطةم أ جٗٛاِٖ   اا ٠ ايدان١.



 

 7102التقرير السنوي السادس والستون لعام 

 
 

 

(27) 

 

 :التوصية

ضاٚ ٠ ذصا ٚاتلااا نةؾ١ اةبدةيؼ ايديت دداؾت هل٦ٝد١ اةدلٜأٜ نُهةؾدعا ٚأتةدةب  ٬ؾدةم ٭ذهدةّ اةدةا٠            

ة٤ /ب( َٔ ايٓظةّ ايلا ًٞ يًدان١ ٚتةٜٚلْة مبة ٜؿٝدل ذيدو ذٝد  إٔ ا٭اُدةٍ ايديت ٜكدّٛ  ٗدة أاطد        11 

٦ٖٝدد١ اةددلٜأٜ ٖددٞ َددٔ دددُِٝ ا٭اُددةٍ اةٛنًدد١ إيددِٝٗ ٚيٝثددت أاُددةٍ إضددةؾ١ٝ تثددكٛجب ددداف اةهةؾددعا    

 آٗة.

٦ٖٝد١ اةدلٜأٜ  ػدض ايٓظدا ادٔ       أاطدة٤ ( آٜة  خدٗاٜةم يهدٌ اطدٛ َدٔ     111ٜكِ داف  لٍ تٓك٬ا  ك١ُٝ   .5

( آٜدددة ام ااكبدددة ام َدددٔ 411  إىلذطددداٖة ايةطدددٛ ٚاربدددةذ قددداا  ٦ٖٝددد١ َدددلٜأٜ  اؾدددع ايبدددلٍ   ازبًثدددةا ايددديت

/ ا( َٔ قةْٕٛ ايدانةا َٚطُْٛٗة ٚجدٛب  321إٚ إدلا  ْظةّ هل ٙ ايػة١ٜ  ٬ؾةم يًُةا٠   3/3/1131

 (1133،1131،1113 إدلا  ْظةّ هل ٙ ايػة١ٜ ٚقل  ًؼ ايبلٍ اةصاٚف ٭اطة٤ ١٦ٖٝ اةلٜأٜ يًثدٓٛاا  

ايطداٜب١ َدٔ ايبدلٍ  دٌ تكرًُدٗة ْٝة د١ ادٔ         أَةْدةا اًُةم  ةٕ ايدان١ ٫ تككطع  ،( آٜة ام 41332ذٛايٞ  

 .اةهًـ ٚتٛ اٖة يًطاٜب١ مبة ٜةين إٔ ق١ُٝ اةهةؾن٠ أدبرت تكحةٚب اةبًؼ اةكا 

 :التوصية

 َةةزب١ ٚتصٜٛب اة٬ذظ١  دهٌ أدٛيٞ.

ذكٛقد٘ ذٝد    تةٝٝٓد٘     اكل اٌُ يًُلٜا ايةدةّ ا٭تدبل ٜدٓظِ ا٬قكد٘ َدع ايددان١ ٜٚدبني       أ.         .4

( آٜة  إضةؾ١ ي٬َكٝةباا ايثة ك١ اييت ٜكُكع 3411(  ااتب أتةتٞ  52/1131 كاا  اهل١٦ٝ  قِ  

( آٜة   كداا  اهل٦ٝد١   311 ك١ُٝ   يًُلٜا ايةةّ ٗة ٚاييت ي ذبلا  ةيكاا  ٚأ اٖة داف  لٍ زبةٕ 

 ( آٜة ام.3221( َبًؼ  1131( يٝصبح آ ا  اتب إمجةيٞ يدٗا  آب/14/1131 قِ  

ايةددةّ ا٭تددبل ٚإخدداان٘  صددٓلٚم ا٫ا ددة   ٬ؾددةم    يًُددلٜاددداف  اتددظ ايلةيدد  ادددا ٚاياا ددع ادددا    . ب

ٙ ا٫َكٝددةباا ذٝدد  ( َددٔ ْظددةّ ايةددةًَني  ةة٪تثدد١ ايدد ٟ أقددا ٖدد   23 ،15يكدداا  تةٝٝٓدد٘ ٚيًُددةاتني  

(  ددنٕ تدداٜةٕ ايٓظددةّ  1( َددٔ ايٓظددةّ  ددني تةاٜددـ اةددلٜا ٚايةددةًَني ٚذددلاا اةددةا٠      1ؾصددًت اةددةا٠   

( أنلا  نٕ  اتب اةلٜا ٚا٬ٚات٘ حيلا  كداا  َدٔ   31ٜدٌُ ايةةًَني ٚاةثكملَني ؾكط إٔ اةةا٠  

 اهل١٦ٝ.

 (6/12/7102تار خ  07/11/1/21697املصدر )كتاب الد واا رقم 

 :التوصية

 إٚ ٚج٘ ذل.  ا٭تبلاتلااا نةؾ١ اةبةيؼ اييت   داؾٗة يًُلٜا ايةةّ 

 :اتجزاء

 ي ٜاا َة ٜؿٝل  ةيكصٜٛب َٚة باٍ اةٛضٛع قٝل اةكة ة١.
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 شزكة بورصة وماا

 

 :تبني يٓة َة ًٜٞ 2016يل٣ ايكٝةّ  ل ات١  اسبثة ةا اشبكة١َٝ يدان١  ٛ د١ اُةٕ يةةّ 

   :املزكش املاليقائمة     :أواًل

  :املوجودات املتداولة وغري املتداولة .0

 .1132 ٛ د١ اُةٕ يةةّ يدان١  ٚغري اةكلاٚي١ اةٛجٛااا اةكلاٚي١( 44ٜظٗا ازبلٍٚ  قِ  

 (77جلٍٚ  قِ  

 7102اةٛجٛااا اةكلاٚي١ يدان١  ٛ د١ اُةٕ يةةّ 

  اةبًؼ  ةيلٜٓة (

 ايكػري %ْثب١  ق١ُٝ ايكػري 2016 2015 ايبٝةٕ

 1 98215 3217095 3118880 صبُٛع اةٛجٛااا غري اةكلاٚي١

 صبُٛع اةٛجٛااا اةكلاٚي١
6346062 5241858  1104204)  02) 

 (11   (1005989  8458953 9464942 صبُٛع اةٛجٛااا

 (12) (1006419) 7481296 8487715 صبُٛع ا٫ذكٝة ٝةا

 0.04 430 977657 977227 صبُٛع اةطًٛ ةا 

 (11) (1005989) 8458953 9464942 صبُٛع  ا٫ذكٝة ٝةا ٚ اةطًٛ ةا

 

  :ما اودوال أويض وات ااقات املزياة بالليا ات املالية  تلا ما  لي

آٜددة               (8458953إىل   1134( آٜددة    اددةّ 9464942اخنؿددض صبُددٛع اةٛجددٛااا َددٔ   .أ 

ٖٚددٛ ْددةتخ  ،%(11( آٜددة  أٟ َددة ْثددبك٘  1005989ذٝدد   ًػددت قُٝدد١ ا٫خنؿددةا   ،1132اددةّ 

( آٜدددة  ٚ ٓثدددب١ 1104204 ددددهٌ  ٥دددٝج ادددٔ اخنؿدددةا صبُدددٛع اةٛجدددٛااا اةكلاٚيددد١ مببًدددؼ   

 31)%. 

( آٜددة    اددةّ  860021  ةيصددة ( مببًددؼ   اخنؿددض  ٓددل ذَددِ َلٜٓدد١ ٚأ دددل٠ َلٜٓدد١ أ ددا٣    .ب 

ٖٚ ا ْةتخ ادٔ بٜدةا٠  ٓدل طبصدي ذَدِ َددهٛى        ،%(12  ٚ ٓثب١ 1134َكة ١ْ َع اةّ  1132

ٚاخنؿةا  ٓل َصة ٜـ َلؾٛاد١ َكدلَةم    ،%(52( آٜة  ٚ ٓثب١  115331  ذبصًٝٗة مببًؼ  

( آٜدة  ٚ ٓثدب١   31221ٚ ٓدل إٜدااااا َثدكرك١ مببًدؼ       ،%(35( آٜة  ٚ ٓثدب١   11211مببًؼ  

اًُدةم إٔ  ٓدل ذَدِ     ،%(21( آٜدة  ٚ ٓثدب١    32141ٚ ٓل خٝهةا  اتِ ايكرصٌٝ مببًؼ   ،%(44 

( آٜددة    اددةّ 111443  ذددني  ًددؼ   1132اُدد٫ٛا ايٛتددطة٤ ي تظٗددا يدد٘ أٟ قُٝدد١   اددةّ   

1134. 
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َكة ١ْ َدع   1132( آٜة    اةّ 155321اخنؿض  ٓل ْكل   ايصٓلٚم ٚيل٣ ايبٓٛى مببًؼ   .د 

ٖٚد ا ْدةتخ اددٔ    ،%( َدٔ إمجدةيٞ اةٛجدٛااا   43ذٝد  خدهٌ َدة ْثددبك٘      ،%(4ب١  ٚ ٓثد  1134ادةّ  

ٚ ٓل ٚاا٥دع يدل٣ ايبٓدٛى     ،%(31( آٜة  ٚ ٓثب١  331543اخنؿةا  ٓل ذثة ةا  ٓه١ٝ مببًؼ   

%( 111ٚقل  ًػت ْثب١ ايؿٛا٥ل ا٢ً ايٛاا٥ع يل٣ ايبٓٛى   ،%(3( آٜة  ٚ ٓثب١  41512مببًؼ  

 .نٌ ث٬ث أخٗا

 إىل 1134( آٜدددددة    ادددددةّ  3525351ٛع ا٫ذكٝة ٝدددددةا ٚاةطًٛ دددددةا َدددددٔ    اخنؿدددددض صبُددددد  .ا 

 .%(33ٚ ٓثب١   1132( آٜة    اةّ 2542341 

 :قائمة األداء املالي   :ثا يًا

 .1132يدان١  ٛ د١ اُةٕ يةةّ  قة١ُ٥ ا٭اا٤ اةةيٞ( 42ٜظٗا ازبلٍٚ  قِ  
 

 (72جلٍٚ  قِ  

 7102يةةّ يدان١  ٛ د١ اُةٕ قة١ُ٥ ا٭اا٤ اةةيٞ 

  اةبًؼ  ةيلٜٓة (

 ْثب١ ايكػري  % ق١ُٝ ايكػري 7102 7107 ايبٝةٕ

 (26) (1149885) 3439692 4589577 إمجةيٞ اإلٜااااا

 6 (156203) (7270771  (7721102  إمجةيٞ اةصة ٜـ

 (65) (1306088) 201527 7102721 ؾة٥ض ايث١ٓ

 

  :بالليا ات املالية  تلا ما  ليما اودوال أويض وات ااقات املزياة 

( آٜدة      3439692  إىل 1134( آٜدة    ادةّ   4589577اخنؿض إمجةيٞ اإلٜدااااا  َدٔ     .أ 

ايكدددددددػ١ًٝٝ مببًددددددؼ  اإلٜددددددااااانٓكٝحدددددد١  ٥ٝثدددددد١ ٫خنؿددددددةا  ،%(12ٚ ٓثددددددب١   1132اددددددةّ 

ٜٚةددٛا ذيددو إىل اخنؿددةا  ٓددل اُدد٫ٛا ايكددلاٍٚ مببًددؼ        ،%(14  آٜددة  ٚ ٓثددب١ ( 1082959 

ٚاخنؿددددةا  ٓددددل  ددددلٍ خةخددددةا تددددلاٍٚ ٚاتددددكة٬ّ مببًددددؼ  ،%(11( آٜددددة  ٚ ٓثددددب١  3121151 

( آٜددة  ٚ ٓثددب١ 35221ٚاخنؿددةا  ٓددل  تددّٛ ا٫اا د مببًددؼ    ،%(31( آٜددة  ٚ ٓثددب١  11111 

ؾُٝدة ا تؿدع    ،%(1  ٚ ٓثدب١   ( آٜدة 3111ٚاخنؿةا  ٓل  تّٛ ا٫خدلاى ايثدٟٓٛ مببًدؼ      ،%(1 

 %(.51( آٜة  ٚ ٓثب١  12122 ٓل  لٍ تكلِٜ َةًَٛةا مببًؼ  

 1132( آٜدة    ادةّ   1113111  إىل 1134( آٜدة    ادةّ   1411131ا تؿع إمجةيٞ اةصة ٜـ  َدٔ    .ب 

( آٜدددة  129912نٓكٝحددد١  ٥ٝثددد١ ٫ تؿدددةع  ٓدددل اٜدددٕٛ َددددهٛى   ذبصدددًٝٗة مببًدددؼ        ،%(2ٚ ٓثدددب١  

ٜٚةدٛا ذيدو  ددهٌ     ،%(1( آٜدة  ٚ ٓثدب١    55435 ٓل َصة ٜـ إاا ١ٜ مببًؼ   ٚا تؿةع ،%(173 ٚ ٓثب١ 

ٚ  ٓدل قا ةتد١ٝ َٚطبٛادةا     ،%(235( آٜة  ٚ ٓثب١  42421 ٥ٝج إىل بٜةا٠  ٓل ااة١ٜ ٚإا٬ٕ مببًؼ  

 ،%(51( آٜدة  ٚ ٓثدب١    1252ٚ  ٓل أتةةب ١َٝٓٗ مببًؼ   ،%(54( آٜة  ٚ ٓثب١  2141ٚدرـ مببًؼ  

ٚبٜدددةا٠  ٓدددل ضدددٝةؾ١  ،%(11ٚ ٓثدددب١   ( آٜدددة  33335ٚ  ٓدددل اةثدددة١ُٖ   ايطدددُةٕ ا٫جكُدددةاٞ مببًدددؼ  
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ؾُٝددة اخنؿددض  ٓددل دددٝة١ْ    ،%(33ٚ ٓددل َثددة١ُٖ ايبٛ ددد١   دددٓلٚم ا٫ا ددة   ٓثددب١      ،%(32 ٓثددب١  

 %(.5( آٜة  ٚ ٓثب١  15314ٚتطٜٛا  ااَخ مببًؼ  

 .1132( آٜة    اةّ 41322  اا ٠اإلٚتٓك٬ا أاطة٤ صبًج  َهةؾعا ًػت  .د 

( آٜددة    ادددةّ  131511إىل   1134( آٜددة    ادددةّ  1132421اخنؿددض ؾددة٥ض ايثددد١ٓ َددٔ      .ا 

 .%(24ٚ ٓثب١   1132

 ( 01/5/7102تار خ  01/15/1/2077املصدر )كتاب الد واا رقم 

 :التوصيات

أ٫ٚم  دنٍٚ ٚ صٛددةم تًدو ايديت     قٝةّ ايدان١  ةربةذ نةؾ١ اإلجاا٤اا اي٬بَد١ يكرصدٌٝ ايد َِ اةلٜٓد١      .3

 .( آٜة 245331ٜكة ًٗة طبصي اٜٕٛ َدهٛى   ذبصًٝٗة ٚايبةيػ١  

قٝددةّ ايدددان١  ةتددكل اد ادداٚا َددٔ ايبٓددٛى يًرصددٍٛ اًدد٢ أؾطددٌ تددةا ؾة٥ددل٠ اًدد٢ ٚاا٥ةٗددة ازبة ٜدد١          .1

 ٚ٭جٌ.

ع خبصددٛص ذبٜٛددٌ مجٝدد ،12/1/1131( تددة ٜخ 13/31/3/2423 قددِ    ٥ددٝج ايددٛب ا٤ا٫يكددةاّ  هكددةب  .1

 ٚبا ٠ اةةي١ٝ. إىل اإلاا ٠ايبل٫ا ٚاةهةؾعا ٚأٟ َثكركةا ٜككةضةٖة  ٥ٝج ٚأاطة٤ صبًج 

 ٚؾكةم يكاا اا صبًج ايٛب ا٤ ٚ ٬غةا اٚيكهِ  ٗ ا اشبصٛص. ا٭ْؿةمضبط ٚتاخٝل  .5

 :اتجزاء

 ي ٜاا َة ٜؿٝل  ةيكصٜٛب َٚة باٍ اةٛضٛع قٝل اةكة ة١.



 

 7102التقرير السنوي السادس والستون لعام 

 
 

 

(20) 

 

 املللية األرد ية اخلطوط اوو ة  /شزكة والية 

 

 1132اشبطٛد ازب١ٜٛ اةًهٝد١ ا٭ اْٝد١ يةدةّ     /خان١ اةي١ٝ  ايكٝةّ  كلقٝل ٚا ات١ قٝٛا ٚتح٬ايل٣  

 :تبني َة ًٜٞ

 :تاز ز املدقق املضتال  :أواًل

          ( ًَٝددٕٛ آٜددة  نُددة   2211اةددلقل اةثددككٌ  اشبددة جٞ(  ددنٕ اشبثددة٥ا اةلانُدد١  ًػددت      تكاٜدداٚ ا   

َٚددٔ ضددُٓٗة  ثددة٥ا تكٝددِٝ ؾاٚقددةا اًُدد١ مببًددؼ    ،%( َددٔ  أح اةددة2112ٍأٟ َددة ْثددبك٘   1132نددةْٕٛ أٍٚ  13

اهل٦ٝد١ ايةةَد١ ٚاؾكدت اًد٢      إٔ ممة قدل ٜدلري ايددو   قدل ٠ ايددان١ اًد٢ ا٫تدكُاا  اًُدةم         .( ًَٕٝٛ آٜة 1114 

( ًَٝدٕٛ آٜدة    311ٚتدٝكِ بٜدةا٠  أح اةدةٍ مببًدؼ       ( ًَٝدٕٛ آٜدة  ،  311مببًدؼ    1132بٜةا٠  أح اةةٍ  ٬ٍ ادةّ  

  .(1132 ،1131 ٬ٍ ا٭اٛاّ  

 :قائمة املزكش املالي     :ثا يًا

 :املوجودات املتداولة وغري املتداولة .0

خددان١ اةيٝدد١ /اشبطددٛد ازبٜٛدد١ اةًهٝدد١ ا٭ اْٝدد١    ةٛجددٛااا ( ايبٓددٛا ايا٥ٝثدد١ 41ٜظٗددا ازبددلٍٚ  قددِ   

 :13/31/2016نُة   

 (72 قِ   جلٍٚ

 10/07/2016  نُة ايبٓٛا ايا٥ٝث١ ةٛجٛااا  خان١ اةي١ٝ /اشبطٛد ازب١ٜٛ اةًه١ٝ ا٭ ا١ْٝ 

  اةبًؼ  ة٭يـ آٜة (

 ْثب١ ايكػري% ق١ُٝ ايكػري 7107 7102 ايبٝةٕ / ايث١ٓ

 77 000770 710021 171277 صبُٛع  َٛجٛااا  غري َكلاٚي١

 0 7152 702071 700111 صبُٛع َٛجٛااا َكلاٚي١

- 0125 ممكًهةا َٚةلاا َةل٠ يًبٝع  0125 011 

 72 077221 557052 721702 صبُٛع اةٛجٛااا

 

  :ما اودوال أويض وات ااقات املزياة بالاوائم املالية  تلا ما  لي

( أيدـ  411232إىل   1134( أيدـ آٜدة  ادةّ    552352صبُٛع َٛجٛااا ايددان١ َدٔ     ا تؿع . أ

( أيددـ  311213ْكٝحدد١ ا تؿددةع  ٓددل ممكًهددةا َٚةددلاا مببًددؼ    %(11ٚ ٓثددب١   1132آٜددة  اددةّ 

اؾةدةا اًد٢   ٚ ( ايدـ آٜدة    532مببًدؼ    ٚ  ٓدل َددة ٜع ذبدت ايكٓؿٝد       1132آٜة    ْٗة١ٜ اةّ 

( أيـ  آٜة  َٚبةيؼ ضبكحة٠ َكة ٌ اكٛا اتدك٦حة   3121ا مببًؼ  ذثةب خاا٤ ٚتةلٌٜ  ة٥اا

 ( أيـ آٜة .5311تدػًٝٞ مببًؼ  

 

 

 



 

 7102التقرير السنوي السادس والستون لعام 

 
 

 

(71) 

 

 ةةكة ْد١   1132( أيـ  آٜة  نُة   ْٗة١ٜ اةّ 1121اخنؿض  ٓل ذَِ َل١ٜٓ  ةيصة  مببًؼ   . ب

( 34511 ًدؼ طبصدي ايد َِ اةددهٛى   ذبصدًٝٗة       قدل  ٚ ،%(3ٚ ٓثب١   1134َع ْٗة١ٜ اةّ 

( أيددـ آٜددة  نُدددة     52211%( َددٔ  دددٝل  ٓددل ذَددِ َلٜٓدد١ ايبددةيؼ        11أيددـ آٜددة  ٚ ٓثددب١     

ذٝددد   ًدددؼ اةمصدددي  ،13/31/1134( أيدددـ آٜدددة  نُدددة   34112َكة دددٌ   13/31/1132

( أيدددـ آٜدددة . ٚإٔ ايددددان١ تدددككّٛ  كرصدددٌٝ ذَدددِ ٚندددة٫ا ايددددرٔ ٚايدددٛن٤٬   311يًثددد١ٓ  

ايدددان١ اًدد٢ ضددُةْةا   ددةقٞ ايدد َِ ي ذبصددٌ  ايةددةَٕٛ نْٛٗددة َكة ددٌ نؿددة٫ا  ٓهٝدد١ يهددٔ    

( ٜدبني  بٝةد١ ايد َِ اةاددٛا هلدة طبصدي اٜدٕٛ َددهٛى           42ٚازبلٍٚ  قدِ     ٓه١ٝ َكة ًٗة

 ذبصًٝٗة   خان١ اةي١ٝ /اشبطٛد ازب١ٜٛ اةًه١ٝ ا٭ ا١ْٝ.

 (77جلٍٚ  قِ  

 10/07/2016نُة    ازب١ٜٛ اةًه١ٝ ا٭ ا١ْٝخان١ اةي١ٝ /اشبطٛد يل٣  بٝة١ اي َِ اةادٛا هلة طبصي اٜٕٛ َدهٛى   ذبصًٝٗة 

  اةبًؼ  ةةًٕٝٛ آٜة (

 ايك١ُٝ  بٝة١ اي ١َ

 7.750 ( تٓٛاا01ذَِ قلمي١ اُاٖة أنلا َٔ  

َُؿًث١ ٚٚن٤٬ تٝةذ١ ٚخرٔ  2.551 ذَِ خانةا 

 7.577 طبصي ذَِ يل٣ خان١ ا٭جٓر١ اةًه١ٝ  تة ة١(

 1.200 أ ا٣

 07.511 اجملُٛع
 

 :املطلوبات وقاوق املللية .7

ايا٥ٝثدد١ سبكددٛم اةًهٝدد١ ٚ اةطًٛ ددةا غددري اةكلاٚيدد١ ٚ اةكلاٚيدد١ نُددة      ايبٓددٛا (43ٜظٗددا ازبددلٍٚ  قددِ  

13/31/1132. 

 (70جلٍٚ  قِ  

 10/07/2016   نُة اةًه١ٝ ا٭ ا١ْٝ ازب١ٜٛبٓٛا ايا٥ٝث١ سبكٛم اةًه١ٝ ٚاةطًٛ ةا غري اةكلاٚي١ ٚاةكلاٚي١   خان١ اةي١ٝ /اشبطٛد اي

  اةبًؼ  ة٭يـ آٜة (

 ْثب١ ايكػري% ايكػري 7107 7102 ايبٝةٕ / ايث١ٓ

     :ذل ًَه١ٝ مح١ً ايثِٗ 

(77250   ثة٥ا َلان١ُ    25105)  75277 17 

 70 77120 50701 25777 صبُٛع ذكٛم اةًه١ٝ 

 70 77511 50217 27000 دة  ذكٛم اةًه١ٝ 

 0017 777227 71051 727717 صبُٛع َطًٛ ةا غري َكلاٚي١ 

(077510  127707 702702 صبُٛع َطًٛ ةا َكلاٚي١    57)  

 75 02722 107517 507217 صبُٛع اةطًٛ ةا 

 72 077221 557052 721702 ٚاةطًٛ ةا صبُٛع ذكٛم اةًه١ٝ
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  : تلا ما  ليم املالية ما اودوال أويض وات ااقات املزياة بالاوائ

( أيددـ آٜددة     14333إىل   1134( أيددـ آٜددة  اددةّ  53112ا تؿددع  ٓددل دددة  ذكددٛم اةًهٝدد١ َددٔ     .أ 

( 311%( ٖٚدد ا ْددةتخ  دددهٌ  ٥ددٝج اددٔ بٜددةا٠  أح َددةٍ ايدددان١ مببًددؼ   43ٚ ٓثددب١   1132يةددةّ 

يكصدٌ   %(12( أيـ آٜدة  ٚ ٓثدب١    15244اشبثة٥ا اةلان١ُ مببًؼ   ا تؿةتؾُٝة  ،ًَٕٝٛ آٜة 

 %( َٔ  أح َةٍ ايدان2112.١ٚتدهٌ َة ْثبك٘   1132( أيـ آٜة    ْٗة١ٜ اةّ 22153إىل  

( أيـ آٜة  112212إىل   1134( أيـ آٜة  اةّ 11351ا تؿع  ٓل َطًٛ ةا غري َكلاٚي١ َٔ   .ب 

 :%( ٖٚ ا ْةتخ  دهٌ  ٥ٝج أ َة 3314ًٜٞٚ ٓثب١   1132يةةّ 

ذٝدد  قةَددت ايدددان١    ،( أيددـ آٜددة  311212مببًددؼ  باا  دددٝل قدداٚا  ًٜٛدد١ ا٭جددٌ     -

( ًَٝددٕٛ ا٫ٚ  114 كٛقٝددع اتؿةقٝدد١ قدداا دبُددع  ٓهددٞ  كُٝدد١     11/33/1134 كددة ٜخ 

 ثدةا ؾة٥دل٠ َةدلٍ تدةا اإلقدااا   أتدٛام يٓدلٕ        ( ًَٕٝٛ آٜة  334أَاٜهٞ َة ٜةةاٍ  

 Libor   قثددط ٜثددكرل ايكثددط  21ٜثددلا مبٛجددب   ،%(1( يل٬ثدد١ أخددٗا َطددةؾةم إيٝدد١ )

ٜٚثددددكرل ايكثددددط ا٭ ددددري      11/3/1131( ًَٝددددٕٛ آٜددددة   كددددة ٜخ   1ا٭ٍٚ ٚايبددددةيؼ  

ٚمبٛجب اتؿةق١ٝ ايكاا قةَت ايدان١  دة٫يكةاّ  كرٜٛدٌ ذبصد٬ٝا     .11/31/1113

( يل٬ثد١ ٚادددإٚ  IATAَبٝةدةا ٚند٤٬ ايثددٝةذ١ ٚايثدؿا ٚاحملصدد١ً ادٔ  اٜدل أٜةتددة       

 ة ةا ايدان١    ٓو اةدام نطُةٕ يثلاا ايكاا.ضبط١ إىل ذث

 ( آٜة .41221بااا ا٫يكةاَةا مبٛجب اكٛا اتك٦حة  ثًٜٛٞ  ١ًٜٛ ا٭جٌ مببًؼ   -

(ايدـ  23431يًحدة٤ غدري اةكدلاٍٚ ٚ      1132( أيدـ آٜدة    ْٗةٜد١ ادةّ     13554 ًؼ  ٓدل اا٥ٓدٕٛ     .د 

تةدددٛا سبهَٛددد١ اةًُهددد١ ا٭ اْٝددد١ ( ايدددـ آٜدددة  41132آٜددة  يًحدددة٤ اةكدددلاٍٚ َدددٔ ضدددُٓٗة َبًدددؼ   

( أيدـ آٜدة  ميلدٌ ذصد١ اسبهَٛد١ َدٔ َلْٜٛٝد١        15541َٚٔ ضُٔ ٖ ا اةبًدؼ ٖٓدةى     ،اهلةمش١ٝ

اةًهٝدد١ ا٭ اْٝدد١ يصددة  خددان١ صبُٛادد١ اةطددة  ايددلٚيٞ ٚايدديت   تٛقٝددع اتؿةقٝدد١ ذٛايدد١ يٝددكِ           

ٜٚكِ تثلٜلٖة َٔ  ٬ٍ  ،مبٛجبٗة تثلٜل ٖ ٙ اةل١ْٜٝٛ َٔ قبٌ اةًه١ٝ يصة  اسبه١َٛ َبةخا٠

 ( أيـ آٜة .323اؾةةا خٗا١ٜ َكثة١ٜٚ ق١ُٝ نٌ اؾة١  

( أيـ آٜة  132231إىل   1134( أيـ آٜة  اةّ 114132اخنؿض  ٓل َطًٛ ةا َكلاٚي١ َٔ   .ا 

%( ٖٚد ا ْدةتخ  ددهٌ  ٥دٝج ادٔ اخنؿدةا  ٓدٛا ندٌ َدٔ أقثدةد قداٚا            51ٚ ٓثب١   1132يةةّ 

( أيـ آٜدة  ٚاا٥ٓدٕٛ ٚأ ددل٠ اا٥ٓد١ أ دا٣      33322اةّ مببًؼ   ١ًٜٛ ا٭جٌ تثكرل ايلؾع  ٬ٍ 

( أيدـ آٜددة   3211( أيددـ آٜدة   ٚا تؿددةع  ٓدٛا نددٌ َدٔ إٜددااااا َ٪جًد١ مببًددؼ      311331مببًدؼ   

ٚؾُٝدة ًٜدٞ    ،( أيدـ آٜدة   5142ٚايكةاَةا مبٛجدب اكدٛا اتدك٦حة  ثدًٜٛٞ قصدري٠ ا٭جدٌ مببًدؼ         

ب اكٛا اتك٦حة  ثدًٜٛٞ   خدان١ اةيٝد١    َةا مبٛجٜبني تؿةدٌٝ ايكةا اي ٟ (21 ازبلٍٚ  قِ 

 /اشبطٛد ازب١ٜٛ اةًه١ٝ ا٭ ا١ْٝ.
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 (21جلٍٚ  قِ  

 7102تؿةدٌٝ ايكةاَةا مبٛجب اكٛا اتك٦حة  ثًٜٛٞ   خان١ اةي١ٝ /اشبطٛد ازب١ٜٛ اةًه١ٝ ا٭ ا١ْٝ يةةّ 

  اةبًؼ  ة٭يـ آٜة (

 اجملُٛع E-195 E-175 B-787 ايبٝةٕ

     ايةكلْٛع 

 21722 20701 0022 - ايكةاَةا  ١ًٜٛ ا٭جٌ

 00251 5107 1221 1277 ايكةاَةا قصري٠ ا٭جٌ

 27112 27217 7252 1277 اجملُٛع

 :ما اودوال أويض وات ااقات املزياة بالاوائم املالية يإا هذض االلتشامات   أت وا ما  لي

(  ددة٥ااا  كددة ٜخ 5( اددلا  E-195، E-175قةَددت ايدددان١  كٛقٝددع اتؿةقٝدد١ اتددك٦حة   ددة٥ااا    .أ 

( ًَٕٝٛ ا٫ٚ  أَاٜهٞ أٟ َة ٜةدةاٍ  21ٚةل٠ ادا٠ أاٛاّ  ك١ُٝ تةةقل١ٜ إمجةي١ٝ   ،31/3/1111

( َطدةؾةم إيٝٗدة   Libor( أيـ آٜة  أ اْدٞ  ثدةا ؾة٥دل٠ َةدلٍ اإلقدااا   أتدٛام يٓدلٕ         23111 

   ًددؼ  دددٝل ايكدداا قصددري   ( قثددط   ددع تددٟٓٛ ذٝدد  51ٜثددلا ايكدداا اًدد٢     ،%( تددٜٓٛةم1114 

 .13/31/1132( أيـ آٜة  ذك٢ 3515ٚ ٌٜٛ ا٭جٌ  

(  ددة٥ا٠ 3اددلا  11325(  قددِ B-787 كٛقٝددع اتؿةقٝدد١ اتددك٦حة   ددة٥ا٠  ددٜٛٓخ    ايدددان١قةَددت  .ب 

( ًَٝددددٕٛ ا٫ٚ  أَاٜهددددٞ أٟ َددددة ٜةددددةاٍ   3114( اددددةّ  مببًددددؼ   31ٚةددددل٠   34/33/1132 كددددة ٜخ 

( َطدةؾةم إيٝٗدة   ٠Libor َةدلٍ اإلقدااا   أتدٛام يٓدلٕ      ( أيـ آٜة  أ اْدٞ  ثدةا ؾة٥دل   24211 

ذٝد   ًدؼ     ،34/1/1131( قثط   ع تٟٓٛ ا كل٤ام َٔ 52ٜثلا ايكاا ا٢ً   ،%( تٜٓٛةم1114 

 .13/31/1132( أيـ آٜة  ذك٢ 24211 دٝل ايكاا قصري ٚ ٌٜٛ ا٭جٌ  

 :قائمة ات زادات واملصزويات  :ثالجًا

ايا٥ٝثدددددد١ يكة٥ُدددددد١ اإلٜددددددااااا ٚاةصدددددداٚؾةا يًثدددددد١ٓ اةٓكٗٝدددددد١      ايبٓددددددٛا (23ٜظٗددددددا ازبددددددلٍٚ  قددددددِ   

13/31/1132: 

 (20جلٍٚ  قِ  

 7102ايبٓٛا ايا٥ٝث١ يكة١ُ٥ اإلٜااااا ٚاةصاٚؾةا   خان١ اةي١ٝ /اشبطٛد ازب١ٜٛ اةًه١ٝ ا٭ ا١ْٝ يةةّ 

  اةبًؼ  ة٭يـ آٜة (

 ايبٝةٕ 7102 7107 ق١ُٝ ايكػري ْثب١ ايكػري

 اإلٜااااا  707720 277177 (59784  %(0 

 تهةيٝـ اإلٜااااا  (772227  (770052  (31478  %(2  

 صبٌُ ايا ح  70603 98909 (28306  %(70 

 دة  ايا ح ايكدػًٝٞ  4835 29633 (24798  %(75 

 تهةيٝـ ايكٌُٜٛ  (05270  (7050  5672 21%

   ثة ٠ (   ح ايث١ٓ قبٌ ضاٜب١ ايل ٌ  (24491  21027 (57707  %(702 

   ثة ٠(   ح ايث١ٓ  (24571  16033 (51215  %(771 
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 :ما اودوال أويض وات ااقات املزياة بالليا ات املالية  تلا ما  لي  

( أيدددـ آٜدددة  ادددةّ 11211إىل   1134( أيدددـ آٜدددة  ادددةّ 32313اخنؿدددض صبُدددٌ ايدددا ح َدددٔ   .أ 

( 43125مببًدددؼ   ٜٚةدددٛا ذيدددو  ددددهٌ  ٥دددٝج إىل اخنؿدددةا اإلٜدددااااا   ،%(13ٚ ٓثدددب١   1132

 آٜة .

( أيدـ آٜدة    11522إىل   1134( أيدـ آٜدة  ادةّ    5441ا تؿدع  ٓدل  ثدة٥ا ؾاٚقدةا اًُد١ َدٔ         .ب 

( أيدـ آٜددة  ْكٝحدد١ يكدلْٞ تددةا ايصدداف يًحٓٝدد١    33111  َٓٗددة ،%(141ٚ ٓثددب١   1132ادةّ  

ا اةكمدد ٠   ايثددٛاإ ٚاةكةًكدد١  ؿدداا ذددةؾة اًدد٢    ايثددٛااْٞ ٚازبٓٝدد١ اةصدداٟ ْكٝحدد١ ايكدداا ا  

 .ذبٌٜٛ اية١ًُ إضةؾ١ يكاا  اسبه١َٛ اةصا١ٜ  كةِٜٛ تةا داف ازب١ٝٓ

( أيددـ آٜددة  اددةّ 35213إىل   1134( أيددـ آٜددة  اددةّ 2353ا تؿددع  ٓددل تهددةيٝـ ايكُٜٛددٌ َددٔ   .د 

( 2511بًدؼ   ٖٚ ا ْةتخ  ددهٌ  ٥دٝج َدٔ ا تؿدةع  ٓدل ؾٛا٥دل ايكداٚا مب        ،%(21ٚ ٓثب١   1132

( أيـ آٜدة  ٚ ٓثدب١   151ٚ ٓل ؾٛا٥ل اكٛا اتك٦حة  ثًٜٛٞ مببًؼ   ،%(313أيـ آٜة  ٚ ٓثب١  

( أيدددـ آٜدددة  3313ٚاخنؿدددةا  ٓدددل ؾٛا٥دددل َٚصدددة ٜـ  ٓهٝددد١ ٚؾٛا٥دددل أ دددا٣ مببًدددؼ     ،%(315 

 %(.52ٚ ٓثب١  

( 32111  َكة ١ْ َع   دح  ًدؼ   1132( أيـ آٜة  اةّ 15413ذككت ايدان١  ثة ٠  مببًؼ   .ا 

ٚقل أا٣ إىل إٔ ق١ُٝ ذص١ ايثِٗ ا٭تةت١ٝ ةثةُٖٞ ايددان١ أددبرت    ،1134أيـ آٜة  اةّ 

( آٜددة  يًثددِٗ اددةّ 11154َكة ْدد١  كُٝدد١ َٛجبدد١   1132( آٜددة  يًثددِٗ اددةّ 113223تددةيب١  

1134. 

 بدال تنايت وملايآت رئيط دللط اتدارة وأوااء دللط اتدارة وامتياسات املوظ ا: 

 ،( آٜدددة ام خدددٗاٜةم يدددا٥ٝج صبًدددج اإلاا ٠ ايثدددة ل مبٛجدددب قددداا  صبًدددج اإلاا ٠  5411دددداف َبًدددؼ     .3

 غددِ ادلّ ٚجددٛا َددة ٜددٓي   ،ٚذيدو َكة ددٌ تٛيٝدد٘ أاُددةٍ  ٥ةتد١ اجملًددج  ددلٚاّ جة٥ددٞ ٚ ددهٌ غددري َكؿدداؽ   

       ٞ /ب( َدددٔ قدددةْٕٛ   341نُدددة إٔ اةدددةا٠    ،اًددد٢ دددداف َلدددٌ ٖددد ٙ اةهةؾدددعا   ْظدددةّ ايددددان١ ا٭تةتددد

ٚتةل٬ٜتددد٘ ْصدددت اًددد٢ أْددد٘    دددٛب إٔ ٜهدددٕٛ  ٥دددٝج صبًدددج إاا ٠      3331( يثددد١ٓ 11ِ  ايددددانةا  قددد 

ٚحيدددلا صبًدددج اإلاا ٠   ٖددد ٙ  ،مبٛاؾكددد١ ثًلدددٞ أاطدددة٤ اجملًدددج ،ايددددان١ َكؿاغدددةم ٭اُدددةٍ ايددددان١

نُددة حيددلا أتةة دد٘ ٚايةدد٬ٚاا ايدديت   ،اسبةيدد١ ايصدد٬ذٝةا ٚاةثدد٪ٚيٝةا ايدديت حيددل يدد٘ ممة تددكٗة  ٛضددٛ   

أٚ  ،  ذيددو إٔ ٫ ٜهددٕٛ  ٥ٝثددةم َكؿاغددةم جملًددج إاا ٠ خددان١ َثددة١ُٖ اةَدد١ أ ددا٣  ٜٚدددلد ،ٜثددكركٗة

ٚذٝد  إٔ  ٥دٝج اجملًدج ندةٕ  ٥ٝثدةم يصدٓلٚم اتدكلُة          ،َلٜاام اةَةم ٭ٟ خان١ َثة١ُٖ اةَد١ أ دا٣  

 ٞ نُددة إٔ قدداا    ،ٚ ةيكددةيٞ ٫ ميهددٔ إٔ ٜهددٕٛ َكؿاغددةم إلاا ٠ أاُددةٍ ايدددان١    ،أَددٛاٍ ايطددُةٕ ا٫جكُددةا

 ٠ ايدددان١ اةدددة  إيٝدد٘ أادد٬ٙ ي ٜكطددُٔ ذبلٜددلام يًصدد٬ذٝةا ٚاةثدد٪ٚيٝةا ايدديت حيددل يدد٘        صبًددج إاا

ٖٚدد ا  ،ٚإمنددة تطددُٔ  دددهٌ اددةّ إٔ اةهةؾددن٠ ٖددٞ َكة ددٌ تٛيٝدد٘ أاُددةٍ  ٥ةتدد١ اجملًددج     ،ممة تددكٗة  ٛضددٛ 

أددد٬م ٜكددع ضددُٔ ُدددًب اًُدد٘ نددا٥ٝج يًُحًددج. ٚ ةيكددةيٞ ؾدد ٕ اًُٝدد١ ايصدداف ٖدد ٙ تةكدد  طبةيؿدد١      

ٚ ةيكددةيٞ ٜكطًددب ا٭َددا ذصددا ٚاتددلااا نةؾدد١  ،تةتددٞ ٚيكددةْٕٛ ايدددانةا اةدددة  إيٝدد٘ أادد٬ٙيًٓظددةّ ا٭

   .اةبةيؼ اةصاٚؾ١ يا٥ٝج صبًج اإلاا ٠ إٚ ٚج٘ ذل
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( آٜة  ٭اطة٤ صبًدج إاا ٠ ايددان١ مبٛجدب قداا      411ٜكِ داف  لٍ تٓك٬ا خٗا١ٜ  ٛاقع   .1

 . 33/2/1131(  كة ٜخ 4صبًج اإلاا ٠  قِ  

ن١ تةًُٝةا ةٓح َٛظؿٝٗة اسبةيٝني ٚايثدة كني اَكٝدةباا خبصدٛص ايددرٔ ازبدٟٛ      يل٣ ايدا .1

 ٚايك انا اجملة١ْٝ ٚاُةمؿَّط١. 

  :مما صلق  تلا لنا ما  لي

ذٝد  إٔ   ،1134َكة ْد١ َدع ادةّ     1132ا تؿةت َلْٜٛٝد١ ايددان١  ددهٌ ندبري   ادةّ       .أ 

 ايةٜةا٠   َٛجٛااا ايدان١ نةْت َكة ٌ ايةٜةا٠   قاٚا ذصًت اًٝٗة ايدان١.

ُٜاتدددب اًددد٢ ايددددان١   .ب  ندددبري    لَددد١ ايدددلٜٔ َدددٔ    ا تؿدددةعإٕ بٜدددةا٠ َلْٜٛٝددد١ ايددددان١ 

ا٭اا٤ اةدةيٞ   ا٭قثةد ٚايؿٛا٥ل ٚتٝ٪اٟ َثككب٬م إىل َةٜل َٔ اشبثدة٥ا   ذدةٍ إتدكُا   

ا تؿةدت تهدةيٝـ ايكُٜٛدٌ اةكُلًد١      1132ؾؿدٞ ادةّ     ،ا٢ً ايٓرٛ اةبني   ايكدٛا٥ِ اةةيٝد١  

( ًَٝددٕٛ 3512 ةيؿٛا٥ددل اةلؾٛادد١ اًدد٢ ايكدداٚا  ٚاكددٛا ا٫تددك٦حة  ايكدددػًٝٞ يكصددبح    

 . 1134( ًَٕٝٛ آٜة  أ اةّ 411آٜة   ةٜةا٠  

ري   جةْدب اإلٜدااااا ٚايديت تااجةدت مبدة      إٕ ا٭اا٤ اةةيٞ يًدان١ قدل تااجدع  ددهٌ ندب     .د 

%( ٚي ٜكة دددٌ ذيدددو اخنؿدددةا  دددٓؿج ايٓثدددب١    3( ًَٝدددٕٛ آٜدددة  ٚ ٓثدددب١  21ٜكدددة ب  

%( ٖٚد ٙ ايكهًؿد١   2( ًَٕٝٛ آٜة  ٚ ٓثدب١   13152تهًؿ١ اإلٜااااا ٚاييت تااجةت مببًؼ  

بٜدةا٠ ْثدب١   اخنؿطت ْظاام ٫خنؿةا تهًؿ١ ايٛقٛا  دٓؿج ايكُٝد١ تكاٜبدةم ٖٚد ا أا٣ إىل     

 1132%(   ادددةّ 2211اىل   1134%(   ادددةّ 24نًؿددد١ اإلٜدددااااا إىل اإلٜدددااااا َدددٔ   

 ٖٚ ٙ ْثب١ َاتؿة١.

( ًَٝددٕٛ آٜددة    اددةّ   22َٚصددة ٜـ ايبٝددع ٚايكثددٜٛل      اإلاا ٜدد١ ًددؼ صبُددٛع اةصددة ٜـ   .ا 

ٚ غِ اخنؿدةا ٖد ٙ اةصدة ٜـ     ،%(  َٔ إٜااااا ايدان3111١ٚخهًت َة ْثبك٘   1134

ايدددددان١  بااا  أٜددددااااا أيددددٞ( ًَٝددددٕٛ آٜددددة  اىل إٔ ْثددددبكٗة  2412إىل   1132ةّ   ادددد

 %(.33يكصبح  

ؾكل يٛذجم إٔ ايلاجع نةٕ ندبريام   َٓدة ل    ،ا٢ً دةٝل ايكٛبٜع ازبػاا  يإلٜااااا .ٙ 

 اةدام ٚأٚ ٚ ة ٚاشبًٝخ ايةا ٞ.

 ٥ٝثد١   ( ًَٝدٕٛ آٜدة  نٓكٝحد١   1114ذككت ايدان١  ثة٥ا ؾاٚقةا ا١ًُ مبدة ٜكدة ب     .ٚ 

 يكلْٞ تةا داف ازب١ٝٓ اةصاٟ ٚازب١ٝٓ ايثٛااْٞ.

( ًَٕٝٛ 3415ٖٓةى ذَِ َدهٛى   ذبصًٝٗة َٚادٛا َكة ًٗة طبصي تبًؼ قُٝكٗة   .ب 

( ًَٝدٕٛ آٜدة    112( تدٓٛاا  كُٝد١    31َٓٗة ذَدِ قلميد١ َطد٢ اًٝٗدة أنلدا َدٔ         ،آٜة 

َُؿًث١ ٚٚن٤٬ خرٔ ٚتٝةذ١  ك١ُٝ    ة . ( ًَٕٝٛ ا115ٜٓٚذَِ خانةا 

 ( 16/7/7102تار خ  07/37/1/9012املصدر )كتاب الد واا رقم 
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 :التوصيات

ُٜرثِّٔ َٔ تلؾكةتٗة ايٓكلٜد١  .3 َدٔ  د٬ٍ    ،إالاا  ط١ خة١ًَ يًٓٗٛا  ٛضع ايدان١ ٚأاا٩ٖة اةةيٞ ٚمبة 

ً دددـ احملطدددةا        بٜدددةا٠ اإلٜدددااااا ٚ ؿدددض ايٓؿكدددةا ٚ صٛددددةم ايٓؿكدددةا اإلاا ٜددد١ ٚايكددددػ١ًٝٝ ٚا اتددد١ ُن

١ّٜ ةةيهٝٗة. ،اشبة ج١ٝ ٚايةٛا٥ل َٓٗة َُحة  ذك٢ تكُهٔ ايدان١ َٔ ايٛؾة٤  ةيكةاَةتٗة ٚذبكٝل اٛا٥ل 

تًدددو ايددديت ٜكة ًدددٗة   اربدددةذ نةؾددد١ اإلجددداا٤اا ايكةْْٛٝددد١ اي٬بَددد١ يكرصدددٌٝ ايددد َِ اةلٜٓددد١ ٚ صٛددددةم     .1

ٚاربةذ ايكاا اا اةٓةتب١ َدٔ قبدٌ    ،( ًَٕٝٛ آٜة 3415طبصي اٜٕٛ َدهٛى   ذبصًٝٗة ٚاييت  ًػت  

( تدددٓٛاا ٚذَدددِ 31صبًدددج إاا ٠ ايددددان١ خبصدددٛص ايددد َِ ايكلميددد١ ايددديت َطددد٢ اًٝٗدددة أنلدددا َدددٔ     

 ايدانةا اُةؿًث١. 

 ذصا ٚاتلااا اةبةيؼ اييت   داؾٗة نُهةؾن٠ يا٥ٝج صبًج إاا ٠ ايدان١ ايثة ل إٚ تٓل قةْْٛٞ.  .1

إاددةا٠ ايٓظددا  ة٫َكٝددةباا ايدديت ثددٓح يهةؾدد١ اةددٛظؿني ايثددة كني ٚاسبددةيٝني خبصددٛص ايدددرٔ اجملددةْٞ          .5

 ٚايك انا اجملة١ْٝ ٚاُةمؿط١. 

 :اتجزاء

 ع قٝل اةكة ة١.ي ٜاا َة ٜؿٝل  ةيكصٜٛب َٚة باٍ اةٛضٛ
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 )مياهنا( شزكة مياض األردا

 

            تدبني   ، 1132يل٣ ايكٝدةّ  ةةااجةد١ ايكرًًٝٝد١ يًبٝةْدةا اةةيٝد١ ٚتكاٜدا َدلقل اسبثدة ةا اشبدة جٞ يةدةّ            

 :َة ًٜٞ

 :قائمة املزكش املالي  :أواًل

 :املوجودات املتداولة وغري املتداولة .0

 َٝةٙ ا٭ إ.خان١   اةكلاٚي١ ٚغري اةكلاٚي١    ٚاةٛجٛااا( قة١ُ٥ اةانة اةةيٞ 21لٍٚ  قِ  ٜظٗا ازب

 (27جلٍٚ  قِ  

 َٝةٙ ا٭ إخان١ اا اةكلاٚي١ ٚغري اةكلاٚي١   قة١ُ٥ اةانة اةةيٞ  ٚاةٛجٛا

  اةبًؼ  ةيلٜٓة (

 ْثب١ ايكػري % (7102 ،7107  ق١ُٝ  ايكػري 7107 7102 ايبٝةٕ

 34.21 26895647 27275722 017700075 اةٛجٛااا غري اةكلاٚي١صبُٛع 

 11.13 8480708 22070770 75220022 صبُٛع اةٛجٛااا  اةكلاٚي١

 22.85 35376355 075717712 001070700 صبُٛع اةٛجٛااا

 

 :ما اودوال أويض وات ااقات املزياة بالليا ات املالية  تلا ما  لي

( َكة ْد١  %11124( ًَٝدٕٛ آٜدة  ٚ ٓثدب١     1415مببًؼ   1132َٛجٛااا ايدان١   اةّ ا تؿع صبُٛع 

  :٬ٜٚذجم َة ًٜٞ 1134 ةةّ 

( 5114  َٓٗددة 1132( ًَٝددٕٛ آٜددة    ْٗةٜدد١ اددةّ  5112ٛع  ٓددل  دددٝل ايدد َِ اةلٜٓدد١    ًددؼ صبُدد .أ 

ًَٕٝٛ آٜة  تكُلٌ    ٓل ذَِ َدلنٞ َٝةٙ ٚدداف ددرٞ ٚ ٓدل ذَدِ تٛدد٬ٝا دداف ددرٞ        

٬ٜٚذدددجم ا تؿدددةع    ،( أيدددـ آٜدددة   ٓدددل أ دددا٣  1113( أيدددـ آٜدددة   ٓدددل خدددٝهةا َادبةددد١ ٚ     3115 ٚ

( ًَٝدٕٛ  33132إىل   1134( ًَٝدٕٛ آٜدة  ادةّ    31115طبصي ذَِ َدهٛى   ذبصًٝٗة َدٔ   

 (21 قددِ  ٜٚددبني ازبددلٍٚ   ،(%3315 ( ًَٝددٕٛ آٜددة  ٚ ٓثددب١  ٠311 تصددٌ   ةٜددةا 1132آٜددة  اددةّ  

 .1132أاُة  ذَِ َدلنٞ َٝةٙ ٚداف درٞ نُة   ْٗة١ٜ اةّ 

 (21جلٍٚ  قِ  

 خان١  َٝةٙ ا٭ إ   7102أاُة  ذَِ َدلنٞ َٝةٙ ٚداف درٞ نُة   ْٗة١ٜ اةّ 

  اةبًؼ  ةيلٜٓة (

 اجملُٛع أقٌ َٔ ت١ٓ أنلا َٔ ت١ٓ

00250171 07701071 10071521 
 

ٚ ٓثددب١  1132( ًَٝددٕٛ آٜددة  نُددة   ْٗةٜدد١ اددةّ    31111 ًددؼ  دددٝل  ٓددل اةمددةٕٚ   ةيصددة (       .ب 

ٚقل  ًؼ طبصي اةمةٕٚ  ط٤ٞ اسبان١  1134( اُة نةٕ ا١ًٝ   ْٗة١ٜ اةّ %314اخنؿةا  

 (.%3311ب١  ٚ ٓث  1134( ًَٕٝٛ آٜة  أ اةّ 311( ًَٕٝٛ آٜة   ةٜةا٠ َكلا ٖة  315 
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( 33334طبصي اٜٕٛ َدهٛى   ذبصًٝٗة يبٓدل ذَدِ َدٛظؿني َلٜٓد١  كُٝد١        تهٜٛٔيٛذجم  .د 

تددبني أْٗددة ابددة ٠ اددٔ قُٝدد١ ايددٓكي اسبةدددٌ   ايصددٓلٚم ايددا٥ٝج يًدددان١ /  1132آٜددة  يةددةّ 

جبددددٌ اسبثددددني أثٓددددة٤ ٚقددددٛع ذاٜددددل اا ددددٌ َبٓدددد٢ ايدددددان١   غاؾدددد١ أَددددني ايصددددٓلٚم  كددددة ٜخ      

31/1/1134. 

 :املللية واملطلوباتقاوق  .7

  َٝةٙ ا٭ إ. ( ذكٛم اةًه١ٝ ٚاةطًٛ ةا   خان25١ٜظٗا ازبلٍٚ  قِ  

 (25جلٍٚ  قِ  

  خان١  َٝةٙ ا٭ إ   ذكٛم اةًه١ٝ ٚاةطًٛ ةا 

  اةبًؼ  ةيلٜٓة (

 ْثب١ ايكػري % (7102 ،7107  ق١ُٝ  ايكػري 7107 7102 ايبٝةٕ

 14.23 13927027 02000012 000751177 صبُٛع ذكٛم اةًه١ٝ

 72.2 75771721 77175521 71717151 صبُٛع اةطًٛ ةا غري اةكلاٚي١

  11.94(  3406490( 28539956 25133466 صبُٛع اةطًٛ ةا اةكلاٚي١

 37.70 21447380 56894429 78341809 صبُٛع اةطًٛ ةا

 22.85 35376388 154805712 190181891 صبُٛع اةطًٛ ةا ٚذكٛم اةًه١ٝ

 

 :ما اودوال أويض وات ااقات املزياة بالليا ات املالية  تلا ما  لي

 1132( أيددـ آٜددة    ْٗةٜدد١ اددةّ   333يددٛذجم ا تؿددةع ذَددِ خددانةا ايهٗا ددة٤ ٚاشبددلَةا مببًددؼ        . أ

ٚخدهًت َدة    1132( ًَٕٝٛ آٜة  ادةّ  215ذٝ  ٚدًت ق١ُٝ ٖ ٙ اي َِ   1134َكة ١ْ  ٓٗة١ٜ اةّ 

ممة ٜثكلاٞ تاتٝب تثلٜل ٖ ٙ اي َِ أ٫ٚم  نٍٚ ذك٢ ٫  ،( َٔ إمجةيٞ اي َِ ايلا١ٓ٥%11  ْثبك٘

 .تلانِ

( ًَٝدٕٛ  33312إىل   1134( ًَٕٝٛ آٜدة  ادةّ   3113ا تؿع صبُٛع ذكٛم اةًه١ٝ   ايدان١ َٔ   . ب

تدًط١ اةٝدةٙ    ٜٚةٛا ذيو  ددهٌ  ٥دٝج إىل ا تؿدةع  ٓدل َثدة١ُٖ      ،(%3511ٚ ٓثب١   1132آٜة  اةّ 

( أيددـ آٜددة   312ٚقددل  ًددؼ ا٫ذكٝددة ٞ ا٫ كٝددة ٟ      ،(%35 ( ًَٝددٕٛ آٜددة  ٚ ٓثددب١   3113مببًددؼ  

 .1132( أيـ آٜة  َع ْٗة١ٜ اةّ 1311ٚا٭  ة  اةلٚ ٠  
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 :قائمة الدخل ال امل :ثا يًا

  ( قة١ُ٥ ايل ٌ ايدةٌَ   خان١ َٝةٙ ا٭ إ.24ٜظٗا ازبلٍٚ  قِ   

 (27 جلٍٚ  قِ 

 َٝةٙ ا٭ إ خان١   قة١ُ٥ ايل ٌ ايدةٌَ 

  اةبًؼ  ةيلٜٓة (

 ْثب١ ايكػري % َكلا  ايكػري 7107 7102 ايبٝةٕ

 7107، 7102) 

 18.31 23794615 129935256 153729871 صبُٛع اإلٜااااا ايكدػ١ًٝٝ

 20.84 24955035 119730780 144685815 صبُٛع اةصة ٜـ ايكدػ١ًٝٝ

 (11.37) (1160420) 10204476 9044056  اشبثة ٠ ( ايكدػًٝٞصبٌُ ايا ح 

 - - - - اشبثة ٠ قبٌ ايطاٜب١

 - - - - ضاٜب١ ايل ٌ

 - - - - اشبثة ٠

 :ما اودوال أويض وات ااقات املزياة بالليا ات املالية  تلا ما  لي

 1134( أيدددـ آٜدددة  ادددةّ 51111ٖٓةيدددو  ٓدددل إ دددة  تدددٝة اا مببًدددؼ   اإلاا ٜددد١يدددٛذجم إٔ َدددٔ ضدددُٔ اةصدددة ٜـ 

حبٝددد  ٜدددكِ اتدددك٦حة  ايثدددٝة اا إٚ اتدددكل اد أٟ اددداٚا أٚ إا اد إاددد٬ٕ      ،1132( أيدددـ آٜدددة  ادددةّ  51114ٚ 

 .( آٜة 13ٜٚبًؼ اإل ة  ايَٝٛٞ يًُانب١   ،ايصرـ اي١َٝٛٝ

 (02/0/7102تار خ  07/2/1/07071املصدر )كتاب الد واا رقم 

 :التوصيات

 ،1132( ًَٝددٕٛ آٜددة  نُددة   ْٗةٜدد١ اددةّ  5112تؿةٝددٌ إجدداا٤اا ايكرصددٌٝ يًدد َِ اةلٜٓدد١ ٚايدديت  ًددؼ  دددٝلٖة     .3

( 33132ٚ صٛددةم تًددو ايدديت ٜكة ًددٗة طبصددي ايددلٜٕٛ اةدددهٛى   ذبصددًٝٗة ذٝدد  إٔ  دددٝل اةمصددي  ًددؼ    

 ًَٕٝٛ آٜة .

( ًَٝدٕٛ آٜددة  ٚاربددةذ اإلجدداا٤اا  315تكٝدِٝ اةمددةٕٚ اياانددل ٚ طد٤ٞ اسباندد١ ٚايدد ٟ ٜكة ًد٘ طبصددي  كُٝدد١      .1

 اي٬ب١َ خبصٛص ذيو.  

( آٜدددة  33334َكة ةددد١ اإلجددداا٤اا اةكةًكددد١  ددد َِ َددددهٛى   ذبصدددًٝٗة يبٓدددل ذَدددِ اةدددٛظؿني ايبدددةيؼ قُٝكٗدددة     .1

 ٚاةكةًل  نَني ايصٓلٚم.

 ١ٜ ٚا٭  ة  اةلٚ ٠  احملكؿجم  ٗة( إىل اشبة١ٜٓ اتكٓةاام إىل قداا  صبًدج ايدٛب ا٤  قدِ     ذبٌٜٛ ا٫ذكٝة ٝةا ا٫ كٝة .5

ٚايددد ٟ تطدددُٔ ذبٜٛدددٌ نةؾددد١ ايؿدددٛا٥ض اةةيٝددد١ مبدددة ؾٝٗدددة تًدددو ذبدددت َثدددُٝةا    33/3/1131( تدددة ٜخ 3443 

 .طبكًؿ١ َلٌ ا٫ذكٝة ٝةا ٚا٭  ة  اةلٚ ٠

 . تلانِايةٌُ ا٢ً تلاا ذَِ خانةا ايهٗا ة٤ أٍٚ  نٍٚ ذك٢ ٫ .4

تةٜٚددلْة  ة٭تددج ٚايكةًُٝددةا ايدديت اًدد٢ أتةتددٗة ٜددكِ اتددك٦حة  تددٝة اا ٚؾُٝددة إذا نددةٕ ذيددو ضددُٔ اطددة٤              .2

ٖٚدددٌ ٜدددكِ َااادددة٠ ايددددؿةؾ١ٝ   اًُٝددد١ اتدددك٦حة  اةانبدددةا ٚتثدددةري ايبدددل٫ا ايددديت ٜككةضدددةٖة أددددرةب     ، اذددد٘

 ايثٝة اا.

 :اتجزاء

 ةكة ة١.ي ٜاا َة ٜؿٝل  ةيكصٜٛب َٚة باٍ اةٛضٛع قٝل ا
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 مياض العالة شزكة

 

                                            يدددددددددددددل٣ ايكٝدددددددددددددةّ  كدددددددددددددلقٝل ٚذبًٝدددددددددددددٌ ٚتكٝدددددددددددددِٝ أاا٤ خانددددددددددددددددددد١ َٝدددددددددددددةٙ ايةكبددددددددددددد١ يًؿدددددددددددددل٠    

  :تبني َة ًٜٞ ،(ايدان1131-11/2/1132١ 

 :العطاءات واللواسم واملضتودوات  :أواًل

ٍ مجٝع اكٛا ايكنَني يل٣ ايدان١ غري َػطة٠  .3  ٬ؾدةم ٭ذهدةّ  اةدةا٠     ، هؿةي١ ذثٔ تٓؿٝ  ذثب ا٭ددٛ

( / ضُةٕ ذثٔ ايكٓؿٝ  َٔ ْظةّ ايةطدة٤اا ٚاةددلٜةا يًددان١ ايصدةا  مبٛجدب قداا  صبًدج        5/34 

 .2/4/1131( تة ٜخ ١٦ٖٝ41 اةلٜأٜ  قِ  

1.      ٚ ذيددو ي ٜددكِ اربددةذ اإلجدداا٤اا اي٬بَدد١ َددٔ قبددٌ ايدددان١ ادبددةٙ خددان١ ايةدداب يًكددنَني اًدد٢ اسبٝددة٠ 

ثددكركةا  ة٫ذكهددةّ هل٦ٝدد١ قطددةع ايكددةَني أٚ ايًحدد٤ٛ إىل ايكطددة٤ َبةخددا٠ ْظدداا يةددلّ ايكةاَٗددة  ددلؾع اة     

ذٝد  اْد٘    ،(13/4/1133ٚايد ٟ تدٛؾ٢  كدة ٜخ      ،( أيدـ آٜدة   11( مببًدؼ    اةلتب١ اًٝٗة يًُٛظدـ  ..... 

ظًد١ تػطٝد١  ايكدنَني اًد٢     أذل ايةةًَني اي ٜٔ   إا دةهلِ   َدداٚع إاا ٠ َٝدةٙ َةدةٕ ٚ  إ طدةاِٗ ة     

 اسبٝة٠.

 تكّٛ ايدان١  لؾع أقثةد ايكةَني ا٢ً اسبٝة٠ اؾة١ ٚاذل٠  ل٫م َٔ اؾةٗة  ة٭قثةد. .1

ادلّ ٚجددٛا َٓٗحٝد١ ٚاضددر١ إلاا ٠ اةمددةٕٚ ٚادلّ   طدد١ َدع اًُٝددةا ايددداا٤ ممدة أا٣ إىل ٚجددٛا   طددةا١       .5

َدع ايةًدِ  دةٕ ْكطد١ إادةا٠ ايطًدب        1134( آٜدة    ْٗةٜد١ ادةّ    331323 انل٠   اةثدكٛااةا  كُٝد١    

ذٝددد  ٫ ٜددددٌُ ْظدددةّ اةثدددكٛااةا احملٛتدددب اًددد٢ تكدددة ٜا َثدددةْل٠ َلدددٌ  ايبطدددةا١    ،ٜدددكِ اًُدددٗة ٜدددلٜٚةم

  .اياانل٠ أٚ ايبطةا١ غري ايصةسب١ أٚ ْكط١ إاةا٠ ايطًب(

جبٗدةب   نُة إٔ ايهةَريا اةٛجٛا٠ ذةيٝة غري ؾةةي١ ٚغري َاتبط١ ،٫ ٜٛجل نةَرياا نةؾ١ٝ  ةةثكٛااةا .4

 ازبٝل٠   ٖ ا اجملةٍ. اممة ٜطةـ ا١ًُٝ اياقة ١ ا٢ً اةٛاا ٚؾكةم يًُُة تة ،اسبةتٛب

ٖٚددٞ ابددة ٠ اددٔ َددٛاا َادبةدد١ َثددكة١ًُ غددري دددةسب١ ٚ  هُٝددةا      ،ٖٓددةى َددٛاا غددري دددةسب١ َةددل٠ يًبٝددع   .2

نبري٠ ٫ٚ ٜكِ تثدحًٝٗة اًد٢ ْظدةّ ا٭ٚ اندٌ  ْظدةّ اةثدكٛااةا احملٛتدب اةثدكملّ( ندٕٛ ايٓظدةّ ٫           

 ٜثُح   ا ةٍ َلٌ ٖ ٙ اةٛاا ٜٚهكؿٞ  كثحًٝٗة ا٢ً ندٛؾةا  ااَخ إنثٌ.

إىل اباذةّ   اةهةٕ ٚالّ تٛاؾا اَةنٔ طبصصد١   إٕ ٚجٛا ٖ ٙ اةٛاا ايػري دةسب١ ٚ هُٝةا نبري٠ أا٣ .1

 ا٠ٚ٬ أْٗة تثبب   ةض اةمةيؿةا ايب١ٝ٦ٝ.  ،٫تككبةٍ َٛاا جلٜل٠

 ٜٛجل  ًٌ   آي١ٝ تبلٌٜ ايةلاااا ذٝ  ٜكِ اتكبلاٍ ايةلاااا ازبلٜل٠ إٚ اتك٬ّ ايةلاااا ايكلمي١. .2

ٝددل تطبٝددل اإلجدداا٤اا ذثددب َةددةٜري   ممددة قددل ٜة  ،ٜٛجددل ْكددي   ايهددةا  ايددٛظٝؿٞ   قثددِ اةثددكٛااةا    .3

 ازبٛا٠ ٚاةةكُل٠ َٔ قبٌ اا٥ا٠ ايكمطٝط ا٫تلاتٝحٞ ٚتٛنٝل ازبٛا٠.
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كةًُٝدةا إاا ٠ ٚتٓظدِٝ    ٬ؾدةم ي  ،َثكٛااةا ايكٜٛا٠ قلمي١ ٚغري َاتبد١  ثدبب ضدٝكٗة ٚتداانِ ايبطدة٥ع      .31

  ٕ ٜ    /  اةثكٛااةا اسبه١َٝٛ ٚاياقة ١ اًد٢ اةمدةٚ ّ تٓظدِٝ اةثدكٛااةا ٚ اٜكد١ ربدة ٚايديت أخدة ا    ٔ ايًدٛاب

 ٜااا٢ تٛاؾا َثةذةا ٚاتة١  ة د اةثكٛاع يٛقٛف ايثٝة اا ايهبري٠ يػةٜةا ايكرٌُٝ ٚايكٓةٌٜ.إىل إٔ 

ممدة ٜثدكلاٞ إ دةا ْظدةّ هلد ٙ ايػةٜد١         ،الّ ٚجٛا ْظةّ تاقِٝ َةكُل يٮدٍٛ ايلة ك١ ٚايكلقٝل اًٝٗدة  .33

 ا ايلة ك١.ممة ٜثةال ا٢ً ازباا ايلٚ ٟ ٚايكلقٝل ا٢ً اةٛجٛاا

 :ميقعات قوال أوماال ال زكة :ثا يًا

ممدة ٜثدكٛجب قٝدةّ ايددان١      ،ٚضبةضدا اجكُةادةا صبًدج اإلاا ٠    ا٫ ٜٛجل تحٌ  ةص يكلٜٚٔ قاا ا .3

 ( َٔ ايٓظةّ ا٭تةتٞ يًدان41.١-53   ةا تحٌ  ةص ي يو ٚؾكةم ٭ذهةّ اةٛاا  

ٚتةل٬ٜتددد٘ ٚايكةًُٝدددةا  3323يةدددةّ  (42اددلّ ايكدددةاّ ايددددان١  كطبٝددل ْظدددةّ ا٫ْككدددةٍ ٚايثدددؿا  قددِ      .1

ايٓةظ١ُ ي٘ آل داف اد٠ٚ٬ ايٓكدٌ ٚ دلٍ ايكدٓك٬ا يًُدٛظؿني ٚاةًدةّ تطبٝكد٘   ايددانةا اةًُٛند١          

اًُددةم  نْدد٘  ٜددكِ ددداف  ددلٍ اْككددةٍ ٚتددؿا يًُددٛظؿني يًُُٗددةا ايا ٝدد١ ايلا ًٝدد١      ، ةيهةَددٌ يًرهَٛدد١

ذٝ  ٜكِ داف  دلٍ تدؿا    ،1115ؿني يًدان١ يةةّ ( َٔ ْظةّ اةٛظ23ٚاشبة ج١ٝ ٚؾكةم ٭ذهةّ اةٛاا  

 (.22ٖٛ َبني   ازبلٍٚ  قِ  يًُُٗةا اشبة ج١ٝ أ نٌ ي١ًٝ ٜكطٝٗة اةٛظـ  ة د اةًُه١ ٚنُة 

 (22جلٍٚ  قِ  

   خان١ َٝةٙ ايةكب١ يًُٛظؿنيداف  لٍ تؿا يًُُٗةا اشبة ج١ٝ 

  اةبًؼ  ةيلٜٓة (  

 اةبًؼ ايبٝةٕ

 711 ْٚة٥ب٘ ٚاةلٜا اإلاا ٟ ٚاةةيٞاةلٜا ايةةّ 

 071 ايٛظة٥ـ ايكٝةا١ٜ

 011 ايٛظة٥ـ اإلخااؾ١ٝ

 27  ةقٞ ايٛظة٥ـ

 ممة ٜكطًب ايكةاّ ايدان١  ٓظةّ ا٫ْككةٍ ٚايثؿا اسبهَٛٞ اةدة  إيٝ٘ أا٬ٙ.

ٛ    صؿك٘(  1134-1131  ا٭اٛاّ  ٬ٍ خٗاٜةم( 511   ك١ُٝ ايةةّ يًُلٜا تٓك٬ا  لٍ داف   .1  اطد

                         ( 1115  دددداااٚ  ْددددٛع ٖٚددددٞ ايةددددةّ اةددددلٜا تصدددداف ذبددددت تددددٝة اا( 1  ٖٓةيددددو  ددددنٕ اًُددددةم إاا ٠ صبًددددج

 يةددةّ (42   قددِ ٚايثددؿا ا٫ْككددةٍ ْظددةّ َددٔ( 31  اةددةا٠ ٭ذهددةّ  ٬ؾددةم( َاتددٝلح  ٚ( 1134   دداااٚ ٚ 

3323. 

ٚايددديت  ًػدددت نًؿكٗدددة   1133َٛاٜدددٌ ( ْدددٛع ددددةيٕٛ خدددؿاٚيٝ٘  31-22144  خدددطب ايثدددٝة ٠  قدددِ    .5

( آٜة  ٚاييت تةاضت سبةاث َٔ قبٌ َدلٜا ايكهٓٛيٛجٝدة ٚاةةًَٛدةا ْكٝحد١ تػدٝري اةثداب  ددهٌ        3141 

ٚ غِ ذيدو   اتدك٦حة  تدٝة ٠ تدٝةذ١ٝ يد٘  دل٫ َٓٗدة  ددهٌ َ٪قدت َٓد             ،(4/1/1132َؿةج٧  كة ٜخ  

 .جاا٤ َع ايدان١ اة٪١ََٓٚة باٍ اةٛضٛع  قٝل اإل ،تة ٜخ اسبةاث ٚيػة١ٜ تة خي٘
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ٜددكِ ددداف تددٝة اا تددٝةذ١ٝ إىل جةْددب احملاٚقددةا يددبةض اةددل ا٤ ٚمبٛاؾكدد١ اةددلٜا ايةددةّ   ذددةٍ تةطددٌ        .4

ايثددٝة ٠ اةُٓٛذدد١ يدد٘ َددٔ قبددٌ ايدددان١ إٚ ٚجددٛا تددٓل قددةْْٛٞ ٚطبددةيؿني  دد يو يب٬غددةا ايا٥ةتدد١            

 خبصٛص تاخٝل ٚضبط ايٓؿكةا.

 ددلٍ ضباٚقددةا هلددِ ٚإٚ ذبلٜددل تددكـ يهُٝدد١ احملاٚقددةا       ٜددكِ َددٓح َددل ا٤ ايدددان١ تددٝة اا ٚددداف       .2

 ِ نُددة ٜككةضددٕٛ  ددلٍ تددٓك٬ا ٚقددل  ًػددت نُٝدد١ اتددك٬ٗى احملاٚقددةا ضددُٔ اةصددة ٜـ          ،اةصدداٚؾ١ هلدد

                                  ( يدددددددددددددل يٮادددددددددددددٛا52411ّ  ،( يدددددددددددددل24153  ،( يدددددددددددددل22313اإلاا ٜددددددددددددد١ غدددددددددددددري ايكددددددددددددددػ١ًٝٝ  

 يكٛايٞ.ٚا٢ً ا( 1132 ،1134 ،1135 

 ايدان١. يل٣ َؿةٌَّ غري ايثٝة اا تكبع ْظةّ .1

 :شؤوا املوظ ا  :ثالجًا

 :الدوام الزمسي .0

 - 3/1/1132َددٔ  دد٬ٍ ايكددلقٝل يًكننددل َددٔ ا٫يكددةاّ  ثددةاةا ايددلٚاّ ايا ددٞ اددٔ ايؿددل٠    -

( ٚا٫يكددةاّ  ددةشبكِ ايا ددٞ تددبني اددلّ تكٝددل  ةددض اةددٛظؿني  ددةشبكِ ايصددبةذٞ        33/4/1132

( َٔ ايٓظةّ ايدلا ًٞ يكٓظدِٝ ايةُدٌ    4ٚاةثة٥ٞ  صٛدةم ؾ١٦ اةل ا٤ ٚذيو  ٬ؾةم ٭ذهةّ اةةا٠  

 .يًدان١

( تبني غٝة ٘ أ 11/5/1132-3/1/1132  يًؿل٠ (  ..... يل٣ تلقٝل ا١ٓٝ َٔ اٚاّ اةٛظـ -

 ( َٜٛةم إٚ اربةذ اإلجاا٤ اي٬بّ حبك٘. 31ايةٌُ ةل٠  

 :(...املوظف ) .7

  تةٝني اةٛظـ اة نٛ  أا٬ٙ ا٢ً ْظةّ ايةكٛا  ٚذل٠ إاا ٠ َداٚع َٝةٙ ٚدداف ددرٞ َةدةٕ(     -

-3/1/1131( آٜدة ام خدٗاٜةم ٚذيدو ااكبدة ام َدٔ      3311َلٜاام َةيٝةم يًُداٚع  ااتدب َٚكدلا ٙ    

َٚدٔ   3/31/1131( أخدٗا تٓكٗدٞ  كدة ٜخ    1خيطدع يؿدل٠ دبا د١ ةدل٠      ( ا٢ً إٔ 11/33/1133

 .11/33/1131ثِ ثلٜل ؾل٠ ايكحا ١ يػة١ٜ تة ٜخ 

ْظدداام إلْٗددة٤ اكددل إاا ٠ َٝددةٙ ددداف دددرٞ     15/3/1133  إْٗددة٤ اكددل اةدد نٛ  أادد٬ٙ  كددة ٜخ    -

 اةٝةٙ. ١َةةٕ َع تًط

َلٜاٜددد١  –ةم يٛذدددل٠ اياقة ددد١  ٥ٝثددد 31/3/1133  تةٝٝٓددد٘ َدددا٠ أ دددا٣ يدددل٣ ايددددان١  كدددة ٜخ    -

 ةل قٝة١َ حبددل أقة  د٘ ٚأددلقة٥٘ أَدةّ َبٓد٢       ،( آٜة ام خٗاٜةم3311 لَةا اةدلنني  ااتب  

 ايدان١ ٚإغ٬قٗة  ٚؾكةم يٛثة٥ل ضبؿٛظ١   ًَـ اة نٛ  أا٬ٙ(.
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%( َدٔ إمجدةيٞ   21  دداف    12/4/1135تدة ٜخ   11مبٛجب قاا  ٦ٖٝد١ اةدلٜأٜ  قدِ تةاتدةم/      -

ٖٚدٞ ايؿدل٠ اةُكدل٠ َدٔ     (   31/3/1133 - 3/1/1133 اتب اة نٛ  أاد٬ٙ ادٔ ايؿدل٠ َدٔ      ٚ

( تدددة ٜخ 53353تدددة ٜخ إْٗدددة٤ اكدددلٙ ايثدددة ل ذكددد٢ تدددة ٜخ اكدددلٙ ازبلٜدددل مبٛجدددب اةثدددكٓل  قدددِ   

 غِ ٚجدٛا ْدي دداٜح     ،( آٜة  يًُٛظـ اة نٛ 4252ذٝ    داف َة قُٝك٘   ،4/2/1135

ممدة ٜثدكٛجب قٝدةّ ايددان١ إادةا٠ ا اتد١        ،إْٗدة٤ ايةكدل ٭ٟ تدبب      ايةكل خيٍٛ دةذب ايةٌُ

 َل٣ قة١ْْٝٛ داف ٖ ٙ  اةبًؼ ٚاتلاااٙ إٕ   ذةٍ داؾ٘  لٕٚ ٚج٘ ذل.

 :خمصصات هيئة املد ز ا والعيوات املمنوقة هلم :رابعًا

( آٜة  خٗاٜةم يهٌ اطٛ َدٔ أاطدة٤   511ٜكِ داف  لٍ تٓك٬ا يا٥ٝج ٚأاطة٤ ١٦ٖٝ اةلٜأٜ   ك١ُٝ    .3

ٚتةل٬ٜتدد٘ ٚايكةًُٝددةا    3323( يثدد١ٓ  ٦ٖٝ42دد١ اةددلٜأٜ  ٬ؾددةم ٭ذهددةّ ْظددةّ ا٫ْككددةٍ ٚايثددؿا  قددِ         

   ٜ هدددٕٛ  دددلٍ ايٓةظُددد١ يددد٘ ٚاةًدددةّ تطبٝكددد٘   ايددددانةا اةًُٛنددد١  ةيهةَدددٌ يًرهَٛددد١ ٚايددديت ذدددلاا إٔ 

( آٜة  يةطدٛ ٦ٖٝد١ اةدلٜأٜ إذا ندةْٛا ٫ ٜثدكملَٕٛ      44( آٜة  يا٥ٝج ١٦ٖٝ اةلٜأٜ ٚ  14ايكٓك٬ا  

تٝة اا ذه١َٝٛ ٚالّ داف  لٍ تدٓك٬ا إٕ ندةٕ أٜدةم َدِٓٗ ٜثدكملّ تدٝة اا ذهَٛٝد١ أٚ َدٔ ايددان١          

كةًُٝدةا ايٓةظُد١ يًٓظدةّ    ممة ٜكطًب اتلااا نةؾ١ اةبةيؼ اةصاٚؾ١  ػري ٚج٘ ذل َٓ  تدة ٜخ ددلٚ  اي  

 (. 34/1/1131أا٬ٙ  كة ٜخ  

( ٚؾكدةم حملطدا اجكُدةع    1/1112( آٜة ام خٗاٜةم ااكبة  َٔ  511  تةلٌٜ ق١ُٝ  لٍ ايكٓك٬ا  يٝصبح   .1

( يثد١ٓ  11/ا( َٔ قدةْٕٛ ايددانةا  قدِ     321( ذٝ  إٔ ايدان١ ي تًكةّ  ةةةا٠  2اهل١٦ٝ ايةة١َ  قِ  

ذبدلا  دل٫ا ا٫ْككدةٍ ٚايثدؿا يدا٥ٝج ٚأاطدة٤ صبًدج اإلاا ٠ مبٛجدب ْظدةّ          ٚاييت ْصت ا٢ً إٔ 3331

  :اًُةم  نْ٘ ممة ٜثكلاٞ َة ًٜٞ ، ةص تصل ٙ ايدان١ هل ٙ ايػة١ٜ

 ةتددلااا نةؾدد١   2/5/1131( تددة ٜخ 44/33/3/34241ا٫يكددةاّ  هكددةب  ٥ددٝج ايددٛب ا٤  قددِ     . أ

 اةبةيؼ اةصاٚؾ١ هلِ ٚ نثا  جةٞ. 

ٚذيددو  كرٜٛددٌ   12/1/1131( تددة ٜخ 13/31/3/2423ايددٛب ا٤  قددِ   ا٫يكددةاّ  هكددةب  ٥ددٝج    . ب

 مجٝع ايبل٫ا ٚاةهةؾعا ٚأٟ َثكركةا أ ا٣ ٜككةضةٖة مملًٛ اسبه١َٛ إىل ٚبا ٠ اةةي١ٝ. 

 ،( آٜدددة 1221ذبًُدددت ايددددان١ ْؿكدددةا اهلٛاتدددـ اشبًٜٛددد١ يدددا٥ٝج ٚأاطدددة٤ ٦ٖٝددد١ اةدددلٜأٜ ٚ كُٝددد١       .1

إٚ ٚجدٛا أتدج ٚتةًُٝدةا ذبدلا ٚتطدبط اًُٝد١ اإلْؿدةم         (1134 ،1131( آٜة   د٬ٍ ادةَٞ    5351 

ٌُّ ايدان١ هل ٙ ايٓؿكةا.  اًُةم  نْ٘ ٫ ٜٛجل أٟ تٓل قةْْٛٞ يكر
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 :ميقعات التدقيق الداخلي  :خامضًا

  ٘  ،  ا٫ ٬ع ا٢ً اة٬ذظةا اييت أٚ اٖة اةلقل ايلا ًٞ  ككة ٜاٙ اةمكًؿ١ َٚة بايت اةيك١ يػةٜد١ تة خيد

 :َٔ أُٖٗة

 :يل٣ ايكٝةّ جب٫ٛا تؿكٝد١ٝ ا٢ً  ةض  اةٛاقع اةٝلا١ْٝ اا ٌ َل١ٜٓ ايةكب١ تبني َة ًٜٞ .3

 ٫ ٜكِ إغ٬م ايبٛا ١ ايا٥ٝث١ٝ ةٛقع  ةإ ايكةتة١ ايثؿًٞ  دهٌ نةٌَ  ثبب ٚجٛا  ًع ؾٝٗة. .أ 

ٚجٛا الاااا ٚضبة ج   َٛقع  ةإ ايكةتة١ ايثؿًٞ َهدٛؾ١ ٚغري َػطة٠  ةيػطة٤ اةمصدي   .ب 

 هلة.

 إيكة٤ إ ة اا ايثٝة اا اةثكة١ًُ  دهٌ ادٛا٥ٞ اا ٌ َدػٌ اسباؾ١ٝ. .د 

 ،ٚجٛا  ةض تٝة اا غري تة ة١ يًدان١   نااد اسباؾ١ٝ  ٬ؾةم يًكةةَِٝ ايصدةا ٠  ةشبصدٛص   .ا 

ٚ  ٬َذظ١ تٛاجل تٝة ٠ تة ة١ يًدان١ َلٚند١ َؿكٛذد١ ا٭ دٛاب ٚايددبة ٝو ٚ طاٜكد١ غدري       

 ٛاجلٖة ا٢ً ٖ ٙ اسبةٍ َٓ  أنلا َٔ ّٜٛ.آ١َٓ ٚااض٘ يًثاق١ َع اذكُةي١ٝ ت

َددٔ قبددٌ  ةددض َددٛظؿٞ ايدددان١    اإليهلْٚٝدد٫١ ٜٛجددل ايكددةاّ   ثبددةا ايددلٚاّ اًدد٢ تددةا١ ايددلٚاّ    .ٙ 

 اةٓةٚ ني ا٭دًٝني.

 ًٜٞ:ؾكل تبني َة  1134يةةّ يل٣ تلقٝل ايكةٝٝٓةا  .1

( َدٔ  35هدةّ اةدةا٠     ٬ؾدةم ٭ذ  ،ي ٜكِ ذبلٜل ايؿ١٦ ٚايل ج١   اكٛا ايةٌُ يًكةٝٝٓةا ازبلٜل٠ .أ 

اًُددةم  ددنٕ ذبلٜددل ايؿ٦دد١ ٚايل جدد١    ،1131ايؿصددٌ اشبددةَج َددٔ ْظددةّ اةددٛظؿني يًدددان١ يثدد١ٓ   

ضدداٚ ٟ ٜٚلتددب اًٝدد٘ ٚضددٛ    اذكثددةب ايااتددب ا٭تةتددٞ ٚا٫َكٝددةباا ايٛظٝؿٝدد١ َلددٌ ايكددنَني    

 ايصرٞ ٚاإلجةباا ايث١ٜٛٓ يًُٛظـ.

ٝد١ دداف ددرٞ َٚدة  دني  اتدب َددػٌ        ٚجٛا ا ك٬ف   أتةح اذكثةب  اتب َدػٌ ضبطةا تٓك .ب 

َددع ايةًددِ أْدد٘ ٚذثددب ْظددةّ خدد٪ٕٚ اةددٛظؿني اةةكُددل يًدددان١ ؾدد ٕ    ،ضبطددةا  ؾددع ددداف دددرٞ

 أتةح اذكثةب ايااتب يًُدػًني  ٓة٤ ا٢ً تًِ اياٚاتب ٜكِ ا٢ً أتةح ايل ج١ ايكةتة١.

ٛ          .د  ظٝؿد١ َددع  ادلّ ٚجدٛا َطة كد١   اسبدل ا٭اْدد٢ يدداد اسبدل ا٭اْد٢ يثددٓٛاا اشبد ٠ اةطًٛ د١ يً

 .اشب ٠ ايؿة١ًٝ يةلا َٔ اةٛظؿني

يبةض اةٛظؿني   (ايثهةاا الّ تٛؾا اشب ٠ اية١ًُٝ   تدػٌٝ أْظ١ُ اةااقب١ ٚايطخ ٚايكدػٌٝ  .ا 

 اي ٜٔ   تةِٝٝٓٗ  يٛظٝؿ١ َدػٌ ضبطةا اياؾع ايصرٞ.

ذٝدد  إٔ اةثدد٢ُ ذثددب نكددةب ايكةددٝني   .....(ٚجددٛا تٛاؾددل    اةثدد٢ُ ايددٛظٝؿٞ يًُٛظددـ  اددلّ .ٙ 

ٚاكددل ايةُددٌ ٖددٛ  َدددػٌ(  ُٝٓددة إٔ اةثدد٢ُ ذثددب اةٓثددب َددٔ قبددٌ زبٓدد١ اةددٛا ا ايبدددا١ٜ ٚاةددلٜا   

ٚندد يو اشبدد اا   ،ايةددةّ ٚاةٛاؾددل اًٝدد٘ َددٔ  ٥ددٝج ٦ٖٝدد١ اةددلٜأٜ ٖددٛ  َدددػٌ ضبطددةا  ؾددع(        

 دد ٠   أْظُدد١ ايطددخ  ايةًُٝدد١ احملكثددب١ يدد٘ غددري َكٛاؾكدد١ َددع اشبدد ٠ اةطًٛ دد١ يًٛظٝؿدد١ ٖٚددٞ     

 ٚايكدػٌٝ.
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ٖٚٞ  ا ًّٛ اإلاا ٠ ايثٝةذ١ٝ( غري َطة ك١ يًددٗةا٠ ايةًُٝد١    .....( اية١ًُٝ يًُٛظـ  ايدٗةا٠ إٕ .ٚ 

ٚنددد يو    ،اةطًٛ دد١ يًٛظٝؿدد١ ٖٚددٞ  ا ًددّٛ نٗا دددة٤ أٚ َٝهةْٝددو أٚ ثةْٜٛدد١ اةَدد١ دددٓةاٞ(        

%(   دددلٍ خددٗةا٠ ايددل ًّٛ( ٖٚدد ا غددري ٚا ا   ْظددةّ خددد٪ٕٚ      4اذكثددةب بٜددةا٠ اًدد٢ ايااتددب  ٓثددب١       

اًُدةم  دةٕ خدٗةا٠ ايدل ًّٛ يًُٛظدـ ٫ ا٬قد١ هلدة مبحدةٍ ايةُدٌ           ،1131اةٛظؿني يًدان١ يثد١ٓ  

 اةطًٛب.

كدد١ يًدددٗةا٠  ٖٚددٞ  ا ًددّٛ ْظددِ ايكهٝٝددـ ٚايك ٜددل( غددري َطة     .....( ايةًُٝدد١ يًُٛظددـ   ايدددٗةا٠ .ب 

ٚند يو     ،اية١ًُٝ اةطًٛ ١ يًٛظٝؿ١ ٖٚدٞ  ا ًدّٛ َةةزبد١ َٝدةٙ أٚ ا ًدّٛ ٖٓلتد١ نُٝٝة٥ٝد١(       

اذكثةب   ٠ ا١ًُٝ يثٓكني   صبةٍ ايصٝة١ْ ايةة١َ   َانة ثكة  غدري َكٛاؾكد١ َدع صبدةٍ     

 اشب ٠ اةطًٛ ١ ٖٚٞ  َةةزب١ َٝةٙ ايصاف ايصرٞ أٚ َٝةٙ ايداب(.

ةًُٝدددةا تطبٝكٝدد١ تدددٓظِ أاُدددةٍ ايددددان١ َٚٓٗددة ايكةًُٝدددةا ايكؿصددد١ًٝٝ يٓظدددةّ   ٫ ٜٛجددل أايددد١ اُدددٌ ٚت  .1

ٜكطًب َةةزبد١ مجٝدع اة٬ذظدةا  ايديت      ةايلا ًٞ. مم( َٔ ايٓظةّ 13َٛظؿٞ ايدان١  ٬ؾةم يًُةا٠  

 أٚ اٖة اةلقل ايلا ًٞ يًدان١.

 :املواس ة :صادصًا 

اةمصصدد١ هلدة  ةةٛابْد١ ٚي ٜكددبني يٓدة نٝؿٝدد١    ٜدكِ ايصداف اًدد٢  ةدض ايبٓددٛا مببدةيؼ أند  َددٔ اةبدةيؼ       

ممدة ٜثدكٛجب اًد٢ ايددان١      ،ايصاف ا٢ً  ةدض ٖد ٙ ايبٓدٛا  ةيةٜدةا٠ ادٔ اةمصدي ٚ دلٕٚ إجداا٤ أٜد١ َٓدةق٬ا          

 .ٚقل   إجاا٤ الا َٔ اةٓةق٬ا  ني  ٓٛا اةٛاب١ْ إٚ أٟ ٚج٘ ذل ، ٝةٕ أتبةب ذيو

 :التحليل املالي  :صابعًا

 :وبياا الدخلبياا املزكش املالي 

ٌ   (21ٜظٗددددا ازبدددددلٍٚ  قدددددِ                          يًؿدددددل٠  يددددددان١ َٝدددددةٙ ايةكبددددد١  أٖدددددِ  ٓددددٛا  ٝدددددةٕ اةاندددددة اةدددددةيٞ ٚ ٝدددددةٕ ايددددل 

 1131 -11/2/1132 .) 

 (22جلٍٚ  قِ  

 ( 11/2/7102- 7101أِٖ  ٓٛا  ٝةٕ اةانة اةةيٞ ٚ ٝةٕ ايل ٌ يدان١ َٝةٙ ايةكب١  يًؿل٠  

  ةيلٜٓة ( اةبًؼ 

 ق١ُٝ ايكػري  2015 2014 2013 ايبٝةٕ

 7105/7101 ) 

ق١ُٝ ايكػري 

 7107/7105) 

% ايكػري   ْثب١ 

 7105/7101)  

% ْثب١ ايكػري 

 7107/7105) 

صبُٛع 

اةٛجٛااا غري 

 اةكلاٚي١

54803735 53592470 52032248 1211265)) 1560222)) (2) (3) 

صبُٛع 

اةٛجٛااا 

 اةكلاٚي١

16330444 19152585 22034118 2822141 2881533 (18) 15 

صبُٛع 

 اةٛجٛااا

71134179 72745055 74066366 1610876 1321311 2 2 
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صبُٛع ذكٛم 

 اةًه١ٝ

 

42336113 44235451 46968108 1899338 2732657 4 6 

صبُٛع 

اةطًٛ ةا غري 

 اةكلاٚي١

26051404 25431390 24295323 (620014) (1136067) (2) (4) 

صبُٛع 

اةطًٛ ةا 

 اةكلاٚي١

2746662 3078214 2802935 331552 (275279) (12) (9) 

صبُٛع 

 اةطًٛ ةا

28798066 28509604 27098258 (288462) (1411346) (1) (5) 

صبُٛع ذكٛم 

اةًه١ٝ 

 اٚاةطًٛ ة

71134179 72745055 74066366 1610876 1321311 2 2 

صبُٛع 

 اإلٜااااا

17686628 18893718 20159572 1207090 1265854 7 7 

صبُٛع 

 اةصاٚؾةا

15390053 16877323 17177810 1487270 300487 10 2 

 44 (12) 833319 (260736) 2732657 1899338 2160074 ايا ح

 

 :ما اودوال أويض وات ااقات املالية  تلا ما  لي

( 33341424إىل   1131( آٜدة  ادةّ   32111555اةكلاٚي١  يًدان١ َٔ  ا تؿةت صبُٛع اةٛجٛااا  .3

%( ٖٚد ا  34ٚ ٓثدب١    1134( آٜدة  ادةّ   11115332%( ثدِ ا تؿةدت إىل    32ٚ ٓثدب١    1135آٜة  ادةّ  

( 213422إىل   1135( آٜة  ادةّ  113121ْةتخ  دهٌ  ٥ٝج أ ا تؿةع  ٓل أ دل٠ َل١ٜٓ أ ا٣ َٔ  

%( ٖٚٛ ْةتخ أ ا تؿةع نٌ َٔ  ٓل خٝهةا  اتِ ايكرصدٌٝ ٚ ٓدل   112ا تؿةع  ٚ ٓثب١  1134آٜة  اةّ 

( آٜة  23121( آٜة ،  33131  ،( آٜة 144132َلؾٛع َكلَةم ةٛ أٜ ٚ ٓل تنَٝٓةا َثلا٠  ك١ُٝ  

 .1134ا٢ً ايكٛايٞ  ٬ٍ اةّ 

َكة ددددٌ  1134( آٜددددة   دددد٬ٍ اددددةّ 1313345 ًػددددت ذَدددد١ ايدددددان١ ا٭ّ  تددددًط١ اةٝددددةٙ( َددددة قُٝكدددد٘     .1

ٖٚٞ ثلدٌ َةدة٬َا َدع ايثدًط١ ٚايديت ْكحدت ادٔ إٜدااااا ايكةةقدل َدع            1135( آٜة  اةّ 1322235 

 ضبطةا ٚااٟ َٛت٢ َٚةةٕ َٚ٪ت١ ٚايدٛ و. 

( آٜددددة           1321114َكة ْدددد١ َدددع    1134(  آٜدددة   دددد٬ٍ ادددةّ   1311131 ًػدددت اإلٜدددااااا اةثددددكرك١     .1

إلٜااااا ايا دع ا٭ دري َدٔ  ٝدع َٝدةٙ اةددلنني ٚايديت ي ٜصدل           ٖٚٞ ثلٌ تكلٜااا اإلاا ٠ 1135اةّ 

  ٗة ؾٛاتري إضةؾ١ إىل إٜااا ؾٛا٥ل  ٓه١ٝ َثكرك١.  
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( آٜدة  تدٛف تصدبح    2115122يل٣ مجع ٖ ٙ اإلٜااااا اةثكرك١ إىل إمجةيٞ اي َِ اةل١ٜٓ ٚايبةيػ١   .5

أٟ َدة   31/3/1134( آٜة  ٚيػة١ٜ 31434511 اإلٜااااا اةثكرك١ ٚاييت ي ٜكِ ذبصًٝٗة َة قُٝك٘ 

%( َدددٔ أمجدددةيٞ إٜدددااااا اةٝدددةٙ ٚايصددداف ايصدددرٞ ٚ تدددّٛ ا٫خدددلانةا ٚ ًبدددةا ايكٛددددٌٝ    43ْثدددبك٘  

 ٚي يو ٫ ل َٔ   ٍ اةةٜل َٔ ازبٗٛا يكرصٌٝ تًو اي َِ.

 َددة 1134 ،1135 ًددؼ  دددٝل تددًـ تٛ ٜددلاا يددٛابّ ٚاةل جدد١ ضددُٔ أ دددل٠ َلٜٓدد١ أ ددا٣   دد٬ٍ اددةَٞ      .4

( آٜة  ا٢ً ايكٛايٞ ذٝ  إٔ ٖ ا ايثًـ َصاٚؾ١ يًةلٜدل َدٔ ايػةٜدةا ٫ٚ ٜدكِ     411  ،(33111قُٝك٘  

( َددٔ ايٓظددةّ اةددةيٞ يًدددان١ يثدد١ٓ   1-11اةةيٝدد١  ٬ؾددةم ٭ذهددةّ اةددةا٠    تثددلٜلٖة قبددٌ ْٗةٜدد١ ايثدد١ٓ 

اةدةيٞ َٚٓرٗدة   ٚاييت ْصت ا٢ً  ضاٚ ٠ إاةا٠ ايثًـ اةُٓٛذ١ َُٗة ندةٕ ْٛاٗدة   ْٗةٜد١ ايةدةّ      1131

 َا٠ أ ا٣  ٬ٍ ؾل٠ ايدٗا ا٭ٍٚ َٔ ايةةّ اةةيٞ ايكةيٞ.

( 3413211ٚ ةٜددةا٠ َكددلا ٖة   1135( آٜددة   دد٬ٍ اددةّ 4115121 ًددؼ دددة   دددٝل ايدد َِ اةلٜٓدد١    .2

( آٜددة   دد٬ٍ اددةّ  4311434%(  ُٝٓددة  ًػددت ايدد َِ اةلٜٓدد١    13ٚ ٓثددب١ بٜددةا٠    1131آٜددة  اددٔ اددةّ  

( آٜددددة  1523113  ،( آٜدددة  1111111صدددي ايدددد َِ اةددددهٛى   ذبصددددًٝٗة    ٚقدددل  ًددددؼ طب  ،1134

ٚا٢ً ايكٛايٞ ممدة ٜثدكلاٞ اربدةذ اإلجداا٤اا اي٬بَد١ يكرصدٌٝ اٜدٕٛ ايددان١          1134، 1135يٮاٛاّ 

%( َٔ إمجةيٞ ذَِ اةددلنني  21 ،%23،%25اًُةم إٔ ذَِ ايكطةع ايثهين  ًػت َة ْثبك٘   ،ا٢ً ايػري

( ٚ ةيكدددةيٞ ضددداٚ ٠ اربدددةذ اإلجددداا٤اا اي٬بَددد١ يكرصدددٌٝ نةؾددد١ اٜدددٕٛ      1135،1134 ،1131يٮادددٛاّ  

 ايدان١ ا٢ً ايػري.

٫ ٜدددكِ ذبٜٛدددٌ أ ددددل٠ اسبثدددة ةا ايٓكلٜددد١ سبثدددةب اشبةٜٓددد١ اةٛذدددل اتدددكٓةاام يكددداا  صبًدددج ايدددٛب ا٤                      .1

ندددٕٛ ايددددان١ ممًٛنددد١ يًرهَٛددد١ َٚٛابْكٗدددة َل جددد١ ضدددُٔ قدددةْٕٛ    2/3/1133تدددة ٜخ  3333 قدددِ 

 ابْةا ايٛذلاا اسبه١َٝٛ.َٛ

نٓكٝحد١  ٥ٝثد١ يٛجدٛا أ  دة  َدلٚ ٠       1134( ًَٝدٕٛ آٜدة  ادةّ    311ا تؿع صبُٛع ذكٛم اةًه١ٝ مببًؼ   .2

ذٝ  تةكد  ٖد ٙ    ،( ًَٕٝٛ آٜة 414( ًَٕٝٛ آٜة  ٚبٜةا٠ ا٫ذكٝة ٞ ا٫ كٝة ٟ يٝصبح  3213يكصبح  

  ٚ تدة ٜخ   34433ؾكدةم يكداا  صبًدج ايدٛب ا٤  قدِ       اةبةيؼ ؾٛا٥ض َةي١ٝ ٫  ل َٔ ذبًٜٛٗة شبةٜٓد١ ايلٚيد١ 

33/3/1131.) 

( آٜدة  ادٔ ادةّ    121112ٚ ةخنؿدةا َكدلا ٙ     1135( آٜدة  ادةّ   3233112 ًؼ دة    ح ايددان١    .3

( آٜة  أ 211133ٚ ةٜةا٠ َكلا ٖة   1134( آٜة  اةّ 1111241ثِ ا تؿع دة  ايا ح إىل   1131

 .1135اةّ 

( آٜددة  3124245ٚ ةٜددةا٠ َكددلا ٖة   1134( آٜددة  يةددةّ 11343411ن١   ًددؼ صبُددٛع إٜددااااا ايدددا .31

%( َددٔ إمجددةيٞ إٜددااااا  11%(،  21%( ذٝدد  خددهًت أاددةٕ اةٝددةٙ َددة ْثددبك٘     1ٚ ٓثددب١   1135اددٔ اددةّ  

 .ٚا٢ً ايكٛايٞ 1134، 1135ايدان١ يٮاٛاّ 
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( 1232143  إىل 1131( آٜددة  اددةّ 1143535ا تؿةددت َصددة ٜـ ايكدددػٌٝ ٚايصددٝة١ْ يًدددان١ َددٔ     .33

%( ذٝدد  5ٚ ٓثددب١   1134( آٜددة  اددةّ  1212515%( ذكدد٢ ٚدددًت إىل   35ٚ ٓثددب١   1135آٜددة  اددةّ  

%( َٔ إمجدةيٞ َصدة ٜـ ايكددػٌٝ ٚايصدٝة١ْ يٮادٛاّ      23 ،%23 ،%13خهٌ َصاٚف ايهٗا ة٤ َة ْثبك٘  

 ١ً. ( ٚا٢ً ايكٛايٞ ا٭َا اي ٟ ٜثكٛجب اتكملاّ َصةا  ايطةق١ ايبل1134ٜ ،1135 ،1131 

( آٜدددة  34111ٚ ةٜدددةا٠ َكدددلا ٖة   1135( آٜدددة  ادددةّ 211125 ًػدددت اةصدددة ٜـ اإلاا ٜددد١ يًددددان١    .31

%(  11ٚ ٓثددب١   1134( آٜددة  اددةّ 155211إىل   ت%( ثددِ ا تؿةدد32ٚ ٓثددب١ بٜددةا٠   1131َكة ْدد١  ةددةّ 

 ممة ٜكطًب ضبط ٚتاخٝل اإلْؿةم ٚؾكة يكاا اا صبًج ايٛب ا٤  ٗ ا اشبصٛص.

              %( َددددٔ إمجددددةيٞ ايددددا ح ايكدددددػًٝٞ يٮاددددٛاّ     11 ،%321 ،%15اةصددددة ف اإلاا ٜدددد١ َددددة ْثددددبك٘     خددددهًت  .31

%( َٔ اةصدة ٜـ  21أٟ إٔ ايا ح ايكدػًٝٞ قل غط٢ َة ْثبك٘   ،( ٚا٢ً ايكٛاي1134ٞ ،1135 ،1131 

ا ثةخدٝةم َدع   اإلاا ١ٜ ممة ٜثكٛجب َٔ إاا ٠ ايدان١ اربةذ اإلجداا٤اا اي٬بَد١ يطدبط ٚتاخدٝل ايٓؿكدة     

 ايب٬غةا ايصةا ٠ َٔ  ٥ةت١ ايٛب ا٤ ازب١ًًٝ  ٗ ا اشبصٛص.

ٚ ةٜددةا٠  1134( آٜددة    اددةّ  32433 ًػددت َصددة ٜـ ا٬قددةا اةَدد١ ٚاذكؿددة٫ا ٚتٛاٝدد١ َدددلنني       .35

 %(.341ٚ ٓثب١   1135( آٜة  أ اةّ 3321َكلا ٖة  

 ( 00/2/7102تار خ  07/77/1/01751)كتاب الد واا رقم املصدر 

 :التوصية

 ايٛا ا٠ أا٬ٙ ذثب ا٭دٍٛ.َةةزب١ ٚتصٜٛب اة٬ذظةا ٚاةمةيؿةا 

 :اتجزاء

 ي ٜاا َة ٜؿٝل  ةيكصٜٛب َٚة باٍ اةٛضٛع قٝل اةكة ة١.
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 ٔشازٚ املالٗٛ

 

  ً7102احلطابات اخلتاوٗٛ لعا: 

 قإٌُ املٕاصٌٛ الااوٛ لااً ٕسذٚ لمٕصاسات ٔالذٔاٟش املذسدٛ يفامللذٖٕاُ بتشمٗن البٗاٌات املالٗٛ لذٝ قٗاً ا

 ، تبني وا ٖم٘:6102

قٗي باض بٍٕد اسبظاب اشبتاو٘ وع بٍٕد املٕقف املال٘ لبباض البٕصاسات ٔالبذٔاٟش ف بذ     ٔدٕد فشٔقات بني  .0

 تضٖذ الٍف ٛ أٔ ت ن عَ الٍف ٛ اسب ٗ ٗٛ الظاِشٚ يف املٕقف املال٘ ٔاملـشٔفٛ فااًل.

ت بًٕ ٔصاسٚ املالٗببٛ ٔوببَ فبباله ٌف اتّببا الشأدالٗببٛ بشؿببذ وبببالد لتىٕٖببن بببشاور دعببي طبتمفببٛ سٗببح بمببد    .6

( دٍٖبباس إلّٗببا  0008111( دٍٖبباس ن ٌ ببن وبمببد    00001111بببالد املشؿببٕدٚ لببزٓ البب اور     إمجببال٘ امل

( دٍٖباس  06806000( دٍٖباس، ٔقبذ ن إٌفباب وبمبد      88188111أؿبح ؿايف املخــات املبشفف بّبا    ٔ

 ( دٍٖاس ٔمل ٖ ص لٍا وا ٖفٗذ قٗاً ٔصاسٚ املالٗبٛ بلمبم وٕاقبف   01220002ٔبمغت الضٖادٚ يف املخــات  

 والٗٛ وَ ازبّات اليت تتم ٜ ِزا الذعي أٔ أٙ بٗاٌات تفٗذ أٔدْ إٌفاقْ.

سؿذ وبالد لباض املؼاسٖع البيت اباُ وبَ امل بشس تٍفٗبز بالبّا فباله طبٍٕات طباب ٛ دُٔ الـبش  وٍّبا             .8

سٗح ن تكشاس إدساز طبــات لظٍتني وتتالٗتني  6102فاله عاً أٔ أُ ٌظم الـش  وٍخفلٛ فامًٗا 

 .أٔ أاجش لبالّا دُٔ الـش  عمّٗا

ٔمل ٖبتي الـبش  وٍّبا     6102سؿذ وبالد لباض املؼاسٖع اليت ااُ وَ امل شس تٍفٗز بالبّا فباله عباً     .0

 أفشٝ.سٗح ن اطتغاله ااون ِزٓ املخــات يف وٍاقالت لتٍفٗز وؼاسٖع 

 .ٍٕد ٔبٍظم ابريٚ عَ ؿايف املخــات املشفف بّأدٕد صٖادٚ بالتخـٗف لباض الب .0

 .بٍٕد بٍظم ابريٚ وَ املبالد اليت ن سؿذِا لزٓ البٍٕد (إىل وَ / إدشاٞ وٍاقالت  .2

 عذً افاٖٛ إٖلاسات  بٗاُ املشاض املال٘ لمخضٍٖٛ ٔعمٜ طبٗن املجاه ال اسبـش التشأٖن املام ٛ. .0

( 6110، 6110قبببإٌُ املٕاصٌبببٛ الااوبببٛ لاببباو٘  مل ٖبببتي واازببببٛ طبببمف ومشببب   2016ستبببٜ ٌّاٖبببٛ عببباً  .8

 %( وَ إمجال٘ سؿٗذ الظمف.8( ومُٕٗ دٍٖاس ٔاليت تؼكن وا ٌظبتْ  886ٔالبالغٛ  

 ٔدٕد طمف مل ٖتي تظذٖذ أٙ وبالد وٍّا وَ عذٚ طٍٕات ٔوَ فرتٚ طٕٖمٛ ٔاليت تتىجن يف:  .0

 جن يف:ٔتتى 80/06/6102( ومُٕٗ دٍٖاس ٔلغاٖٛ 07202طمف ٔصاسٚ الضساعٛ   .أ 

 ( ألف دٍٖاس.002طمفٛ ٔصاسٚ الضساعٛ / البزاس احملظَ ٔب ٗىٛ   -

 ( ومُٕٗ دٍٖاس.070طمفٛ ٔصاسٚ الضساعٛ ب ٗىٛ   -

( 678( ب ٗىببٛ  6110، 6110طببمفٛ ٔصاسٚ الضساعببٛ املذسدببٛ كببىَ  طببمف ومشبب  وٕاصٌببٛ      -

 ومُٕٗ دٍٖاس.

، وٍّا طبمفٛ ب ٗىبٛ   80/06/6102( دٍٖاس ٔلغاٖٛ 0000802طمفٛ وؤطظٛ اإلراعٛ ٔالتمفضُٖٕ   .ب 

 (.6110، 6110( ومُٕٗ دٍٖاس وذسدٛ كىَ طمف ومش  وٕاصٌٛ  0 
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( دٍٖاس تإد واظىّا لـٍذٔب اإلٖشادات / داٟشٚ كشٖبٛ 10435368بمغت الؼٗكات املشدباٛ وا قٗىتْ   .01

%( وببَ إمجببال٘ الؼببٗكات املشدباببٛ، سٗببح ٖببتي  87( دٍٖبباس ٔبٍظبببٛ  8062200الببذفن ٔاملبٗاببات ب ٗىببٛ  

التلبٗ ٗببٛ تامٗىببات ( وببَ ال066، 060قبببٕه ػببٗكات صببري وـببذقٛ وببَ وكمفببني فالفببًا  سكبباً املببادٚ        

 .0000( لظٍٛ 0لمؼؤُٔ املالٗٛ ٔتاذٖالتّا سقي  

 (77/4/7103تازٖذ   01/1/3/01101املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي  

 التٕصٗٛ:

 الاىن عمٜ تـٕٖم املالسظات الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه.

 ٞ:اإلجسا

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 :ودٖسٖٛ اخلصٍٖٛ ٔودٖسٖٛ اإلٖسادات 

  ٖم٘: تبني وا ،6102تذقٗ  سظابات اإلٖشادات ٔالظمف ٔا واٌات يف ٔصاسٚ املالٗٛ لااً لذٝ 

 :اإلٖسادات أٔاًل: 

وبَ   00/06/6102تباسٖ   ( 880120( دٍٖباس وٕدبم ٔؿبٕه امل بٕكبات سقبي       01668ن قبض وبمبد    .0

( دٍٖباس فالفبًا   80000( دٍٖباس ببٍ ف و بذاسٓ     010880ػشاٛ  .....( بذاًل وَ املبمد امللمبٕب ٔالببالد    

ٔاإلػببااسات الـببادسٚ عببَ داٟببشٚ كببشٖبٛ    6110( لظببٍٛ 61( وببَ قببإٌُ اللٕابببع سقببي    06 سكبباً املببادٚ   

 . الذفن ٔاملبٗاات

سٗح ٖتي دور قٗىٛ اإلٖشاد يف سظاب ٔاسذ ٔعمٜ طببٗن املجباه   ال ٖتي تـٍٗف اإلٖشاد سظم ٌٕع اسبظاب  .6

( وَ التامٗىبات املؼباس   61قٗىٛ سطًٕ اللٕابع املظتٕفاٚ وع الغشاوات املتش  ٛ عمّٗا فالفًا لٍف املادٚ  

 أعالٓ. الّٗا

عببذً ٔدببٕد  لٗببٛ ملشاقبببٛ ٔوتاباببٛ  تٕسٖببذ الفببٕاٟض املالٗببٛ وببَ الببذٔاٟش ٔالٕسببذات اسبكٕوٗببٛ اشباكبباٛ             .8

 .6110( لظٍٛ 81ل إٌُ الفٕاٟض املالٗٛ ٔتاذٖالتْ سقي  

 الطمف:  ثاًٌٗا:

ٍببباس مل ٖبببتي  (  د8080000800ٖوبمبببد    80/06/6102بمبببد سؿبببٗذ طبببمف دّبببات سكٕوٗبببٛ  بتببباسٖ       .0

 تظذٖذِا لغاٖٛ تاسؽبْ.

تظبببذٖذِا لغاٖبببٛ  ( دٍٖببباس مل ٖبببتي200110وبمبببد     80/06/6102بمبببد سؿبببٗذ طبببمف ا فبببشاد  بتببباسٖ    .6

   .تاسؽبْ

وبمبببد  6102/ 80/06بمبببد قٗىبببٛ الظبببمف املرتتببببٛ عمبببٜ املبببٕخلفني ذببببت بٍبببذ قلببباٖا اشبضٍٖبببٛ بتببباسٖ      .8

 اُ ِزٓ الظمف تإد  عٕاً طاب ٛ. (  دٍٖاس مل ٖتي تظذٖذِا لغاٖٛ تاسؽبْ بالشصي و200200َ 

( 2001وبمببد    80/06/6102بمبد سؿببٗذ طببمف ٔروببي وظببتش ٛ عمبٜ وببٕخلفني فبباسز اشبذوببٛ بتبباسٖ     .0

 .اإلدشاٞات الالصوٛ لتشـٗن تمك الزوي إرباردٍٖاس دُٔ 
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 األواٌات: ثالجًا: 

( 01( باإلكببافٛ لـببش   GFMIS( دٍٖبباس  علبباٞ المذٍببٛ التٕدّٗٗببٛ ملؼببشٔع  011ٖببتي ؿببش  وبمببد   .0

دٍٖبباس بببذه سلببٕس دمظببات لمذٍببٛ الالبباٞات اشباؿببٛ لببٍفع املؼببشٔع بؼببكن ػببّشٙ عمىببًا ببب ُ أعىبباه            

 جبمظٛ ٔاسذٚ.ازبمظتني تتي 

ٖببتي ؿببش  وكافبب ٚ وببَ طبــببات وشؿببٕدٚ لغاٖببات أفببشٝ عمببٜ طبببٗن املجبباه ؿببش  وكافبب ٚ بببذه زبٍببٛ      .6

تظبباري احملشٔقببات وببَ طبـببف ؿببٗاٌٛ طشٖبب  الببٍفف ٖٔببتي ؿببش  وكافبب ٚ لمذٍببٛ الفٍٗببٛ لمىشاطببم           

 اسبكٕو٘ ٔوكاف ٚ زبٍٛ الباجات ٔالذٔسات وَ أواٌٛ وبادلٛ الذَٖ الفشٌظ٘. 

( دٍٖبباس لكببن وببَ وببٕخلف٘ الاالقببات الااوببٛ ٔاسبشاببٛ  ٔرلببك بببذه ٔداع         01 ٗىببٛ   ن ؿببش  وكافبب ٚ ب  .8

 ا وني. 

 ( 7103لطٍٛ  50املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

  التٕصٗٛ:

 الاىن عمٜ تـٕٖم املخالفات الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه.

 اإلجساٞ:

 البٍٕد ال اٟىٛ سظم ا ؿٕه.ن الشد وَ قبن ٔصٖش املالٗٛ ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ لتـٕٖم 

 :ٙودٖسٖٛ التكاعد املدٌ٘ ٔالعطهس 

 لذٝ تذقٗ  قٕٗد ٔطذالت وذٖشٖٛ الت اعذ املذٌ٘ ٔالاظكشٙ، تبني وا ٖم٘: 

الببزٙ  ن ؿببش  سٔاتببم ت اعذٖببٛ  ػببخاق وتببٕفني وببٍّي عمببٜ طبببٗن املجبباه ال اسبـببش املت اعببذ  .....(       .0

 (. 0800110108  الشقي الٕطين ؼبىن

إٖ ببا  ِببزٓ الشٔاتببم لغاٖببٛ   سٔاتببم لٕسٖجببات وتضٔدببات سظببم بٗاٌببات ٌظبباً الت اعببذ ٔمل ٖببتي   ٖببتي ؿببش   .6

 . تاسؽبْ

ال ت بًٕ الببذاٟشٚ باقتلبباع املبببالد املرتتبببٛ عمببٜ املت اعببذَٖ لـبباب اشبضٍٖببٛ ٔعمببٜ طبببٗن املجبباه ال اسبـببش    .8

ٔاملتلبىَ   8/00/6100( تباسٖ   6/0/62608طباطبٛ داٟبشٚ ا ساكب٘ ٔاملظباسٛ وٕدبم الكتباب سقبي        

 اطرتداد وا ن ؿشفْ وَ عالٔٚ ؿإبٛ الاىن ملٕخلف٘ داٟشٚ ا ساك٘ ٔاملظاسٛ. 

ال ٖبتي عببشأل ا ػببخاق املت اعبذَٖ اسباؿببمني عمببٜ بببذه وامٕلٗبٛ عمببٜ المذبباُ اللبٗبٛ باببذ وببشٔس عبباً      .0

 عمٜ بذٞ ت اكّٗي لماالٔٚ.

بلشٔسٚ الاىن عمٜ الٍظباً ابا ٖبؤدٙ     ال ٖتي تلبٗ  ٌظاً املمف اإللكرتٌٔ٘ بالشصي وَ التااوٗي املتكشسٚ .0

 إىل كٗاع املمفات. 

 ( 7103لطٍٛ  42املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 
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 التٕصٗٛ: 

 سظم ا ؿٕه.الاىن عمٜ تـٕٖم وا ٔسد أعالٓ 

 اإلجساٞ:

 ن الشد وَ قبن ٔصٖش املالٗٛ ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ لتـٕٖم البٍٕد ال اٟىٛ سظم ا ؿٕه.

  الٍفكات/ ودٖسٖٛ اخلصٍٖٛ العاوٛ / ودٖسٖٛ احلطابات العاوٛ:حطاب 

( دٍٖبباس إىل وبمببد 0201ن تاببذٖن قٗىببٛ إػببباسات املظببتٕدعات الااٟببذ ومكٗتّببا لمظببٗذ  .....( وببَ وبمببد      .0

تٕؿٗٛ المذٍٛ ٌ ن املظبتٕدعات إىل وبٍبٜ وذٖشٖبٛ     سصي%(  0100( دٍٖاس بٍظبٛ صٖادٚ و ذاسِا  00860 

 ٔا وٕاه الااوٛ إُ ِزا املبٍٜ تإد ومكٗتْ إىل اشبضٍٖٛ الااوٛ. الؼؤُٔ ال إٌٌٗٛ

ٔرلبك بببذه   2/0/6100( تبباسٖ  0811( دٍٖبباس وٕدبم وظببتٍذ الـبش  سقبي     00006ن ؿبش  وبمبد     .6

إقاوببٛ وببٕاطٍني أسدٌببٗني يف فٍببادب املىمكببٛ الاشبٗببٛ الظببإدٖٛ الببزَٖ ن إدالّٟببي وببَ الببٗىَ بببشًا وٕدببم    

ملٕاف بببببٛ سٟبببببٗع البببببٕصساٞ بالكتببببباب سقبببببي  ًادببببباٞ الشعاٖبببببا ا سدٌبببببٗني اطبببببتٍاداؼبببببٕفات مل ٖبببببتي بٗببببباُ أ

 .01/0/6100( تاسٖ  08/0/0/60000 

%( وكافآت وٕخلفني ٔصاسٚ املالٗبٛ وبَ املخــبات املشؿبٕدٚ يف املٕاصٌبٛ الااوبٛ       0ٖتي تغزٖٛ سظاب أواٌات   .8

سات ا بٍٗبٛ ٔلٕاصوّبا ( ابا ٖؼبري     وَ البٍٕد  عالٔٚ صالٞ املاٗؼٛ ، ؿٗاٌٛ طٗاسات ٔ لٗات ، ؿٗاٌٛ ٔإؿبال 

( وببَ قببإٌُ املٕاصٌببٛ الااوببٛ ٔعببذً ٔدببٕد دساطببٛ اافٗببٛ لت ببذٖش         2إىل أُ اإلدببشاٞ طبالفببًا ٌببف املببادٚ     

 املخــات املشؿٕدٚ يف وٕاصٌٛ ٔصاسٚ املالٗٛ.

(  تتلبىَ وؼبشٔبات سٔسٗبٛ وٕدبم     06800ب  .....( وٕدم الفاتٕسٚ سقي  ذن ؿش  ولالبٛ باطي فٍ .0

 فالفًا لبالصات سٟٗع الٕصساٞ باشبـٕق.68/8/6102( تاسٖ  0200ٍذ الـش  سقي  وظت

وببببَ الظبببباش الببببٕاسد بكتبببباب سٟببببٗع الببببٕصساٞ سقببببي        أعمببببٜن ؿببببش  بببببذه وببببآدب صببببذاٞ لمٕفببببٕد ٔبظبببباش       .0

( 0800ٔعمٜ طبٗن املجاه ال اسبـش وظتٍذ الـش  سقي   66/06/6108( تاسٖ  60/00/0/82200 

 .66/6/6102تاسٖ  

( 00610،  01860( دٍٖبباس وٕدببم وظببتٍذات الـببش  أسقبباً    8020( دٍٖبباس ٔ  6001وبمببد  ن ؿببش   .2

 مللاي  .....( فاؿٛ بٕصاسٚ اشباسدٗٛ تإد لظٍٕات طاب ٛ.( 00/01/6102ٔ  60/0/6102 تاسٖ  

 (7103لطٍٛ  072املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي  

 التٕصٗٛ:

 الاىن عمٜ تـٕٖم وا ٔسد أعالٓ سظم ا ؿٕه.

 اإلجساٞ:

 ن الشد وَ قبن ٔصٖش املالٗٛ ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ لتـٕٖم البٍٕد ال اٟىٛ سظم ا ؿٕه.
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 :ٌٌٕٛٗودٖسٖٛ األوٕاه العاوٛ ٔودٖسٖٛ الػؤُٔ الكا 

(، تببني  6102-6100لذٝ تذقٗ  سظابات وذٖشٖٛ ا وٕاه الااوٛ ٔوذٖشٖٛ الؼؤُٔ ال إٌٌٗٛ لمفرتٚ  

 وا ٖم٘:

( دٍٖبباس ن 600188610وببا صبىٕعببْ     80/06/6102بمببد صبىببٕع امللالبببات املتش  ببٛ ستببٜ تبباسٖ      .0

 %( ت شٖبًا اا ٖؼري إىل تذٌ٘ ٌظبٛ التشـٗن.8ٔبٍظبٛ ذبـٗن   ( دٍٖاس 00608000ذبـٗن وبمد  

 ( دٍٖبباس مل ٖببتي ذبـببٗمّا لغاٖببٛ تاسؽبببْ، عمىببًا ببب ُ بالببّا ٖاببٕد 01060ٔدببٕد ػببٗكات وشدباببٛ ب ٗىببٛ   .6

 (.6108،6100،6110،6112لألعٕاً  

ٔدببٕد قلبباٖا تٍفٗزٖببٛ تاببٕد لفببرتات صوٍٗببٛ طٕٖمببٛ ولشٔسببٛ لمتٍفٗببز لببذٝ احملببااي مل ٖببتي تٍفٗببزِا           .8

 بالؼكن الٍّاٟ٘  ٔذبـٗن قٗىتّا.

 (7103لطٍٛ  021املضدز:  ) اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗات:

 الاىن عمٜ تـٕٖم املخالفات الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه.

 اإلجساٞ:

 ن الشد وَ قبن ٔصٖش املالٗٛ ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ لتـٕٖم البٍٕد ال اٟىٛ سظم ا ؿٕه.

 :ُودٖسٖٛ والٗٛ غسب عىا 

 ، تبني وا ٖم٘:6102لذٝ تذقٗ  قٕٗد ٔسظابات والٗٛ صشب عىاُ لااً 

( دٍٖاسًا مل 80100 ٔدٕد وبالد كىَ وام ات الـٍذٔب بٍك  .....( ربف ذبـٗالت الفٗضا ٔالبالغٛ  .0

 تتي واازبتّا وٍز عذٚ طٍٕات ٔعمٜ الشصي وَ ٔقف التااون وع البٍك املؼاس إلْٗ أعالٓ.

 دٍٖباس ( 622000ٔدٕد وبالد كىَ وام ات الـٍذٔب بٍبك  .....( رببف ذبـبٗالت الفٗبضا ٔالبالغبٛ        .6

 مل تتي واازبتّا لغاٖٛ تاسؽبْ عمٜ الشصي وَ وشٔس عذٚ طٍٕات. 

( دٍٖاس وٍّا ػٗكات وشدباٛ 800666وا قٗىتْ   80/06/6102الؼٗكات املشدباٛ بتاسٖ  بمد سؿٗذ  .8

اإلدشاٞات  ربارتإد لاذٚ طٍٕات عمٜ الشصي وَ طباطبٛ وذٖشٖٛ الؼؤُٔ ال إٌٌٗٛ ٔا وٕاه الااوٛ إل

 الالصوٛ سظم ا ؿٕه. 

 (7103لطٍٛ  031املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

 ٞات الالصوٛ لتـٕٖم املخالفات الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه.اإلدشا إربار

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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 اجلىازك األزدٌٗٛ داٟسٚ

 

 :اإلعفاٞات 

ٛ املتذبذدٚ لمفبرتٚ   لذٝ تذقٗ  اإلعفاٞات املىٍٕسٛ ملظتٕسدات الؼبشاات وبَ ٌظبي ٔوبٕاد وـبادس اللاقب        

 تبني وا ٖم٘:(، 6100-6100 

َ  اإلعفاٞات قٗىٛ بمغت .0 ً  وب ٛ  الشطبٕ ٛ  ٔاللبشاٟم  ازبىشاٗب ً  ٔف باً  ال لباع  لبزا  املىٍٕسب ُ   سكبا  قبإٌ

 سقببي وٕدبببْ الـببادس ٔالٍظبباً  ٔتاذٖالتببْ 6106 لظببٍٛ (08  سقببي اللاقببٛ ٔتشػببٗذ املتذببذدٚ اللاقببٛ

 طًٍٕٖا. دٍٖاس ومُٕٗ (61  ٖتذأص وبمد 6100 لظٍٛ (08 

 عبباً وٍببز الببٕاٞ تكٗٗببف   دّببضٚ املظببتٕسدٚ الؼببشاات وببَ ابببري لاببذد اإلعفبباٞات وببٍح يف التٕطببع ن .6

 ٖم٘: وا تبني سٗح (، 80/06/6108 - 6102 

ٚ  (0  سقبي  البٍذ إىل اإلعفاٞ وٍح يف  أعالٓ المذٍٛ اطتٍذت .أ  َ  ا ٔىل الف بش  (0  سقبي  ٔهازببذ  وب

 أعالٓ. بالٍظاً املمش 

ًٞ إلعفبباٞاتا وببٍح ن .ب   (++A+++) ٔ  A  اللاقببٛ افبباٞٚ ملظببتٕٝ املكٗفببات ذب ٗبب  عمببٜ بٍببا

ٞ  املٍل ٛ عمٜ ٛ  اسبىبشا ٘  الذاف٠ب ٛ  ِٔب ٛ  لم ٕاعبذ  طبالفب ٛ  يف ذٚاملاتىب  الفٍٗب  املٕاؿبفات  وؤطظب

 .ٔامل اٖٗع

 الاادٖٛ. الكّشباٟٗٛ اللاقٛ تظتخذً اليت فّٗا وا املظتٕسدٚ ا دّضٚ قٗىٛ ااون إعفاٞ ن .ز 

َ  اعتبباساً  الؼبشاات  وَ لاذد املىٍٕسٛ اإلعفاٞ قشاسات إلغاٞ ن .د   أُ بابذ  0/0/6100 تباسٖ   وب

 الشطببًٕ وببَ ٔإعفاِٞببا احملمبب٘ بالظببٕب ٔبٗاّببا املكٗفببات وببَ ابببريٚ اىٗببات باطببترياد قاوببت

   عمّٗا. املظتش ٛ ٔاللشاٟم

ً  اليت لمؼشاات ازبىشاٗٛ البٗاٌات وَ عٍٗٛ تذقٗ  لذٝ .8 ُ  املكٗفبات  باطبترياد  ت بٕ ٘  ا ثبش  لبٗبا  املبال

  دٍٖاس. (8680111  إمجالٗٛ ب ٗىٛ ااٌت ف ذ ٔاللشاٟم الشطًٕ وَ إعفاِٞا عَ الٍادي

 (7103لطٍٛ  12املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

  التٕصٗات:

ٛ  املببالد  ٔاطرتداد سـش .0 ً  املالٗب ٛ   سطبٕ ٛ  ٔكبشاٟم(  مجشاٗب ٜ  ٔاملرتتبب ٚ  الؼبشاات  عمب ٚ  املظبتٕسد   دّبض

ٞ  تكٗٗببف َ  الببٕا ٞ  وٍشّببا  تبباسٖ   وبب ٛ  اإلعفببا ٛ  ال ٕاعببذ  ملخالفبب ٚ  الفٍٗبب ٛ  يف املاتىببذ  املٕاؿببفات  وؤطظبب

      ا سدٌٗٛ. ٔامل اٖٗع

ٛ  ازبّبات  وبع  التٍظٗ  .6 ٛ  الشدٗب ٛ  رات املختـب ٚ  الاالقب ٛ دس إلعباد ٛ  اطب ٛ  اإلعفباٞات  اافب  لبٍظي  املىٍٕسب

 ٔاملالٗٛ. ال إٌٌٗٛ جبٕاٌبْ املتذذدٚ اللاقٛ ٔوـادس
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 اإلجساٞات:

 ن الشد وَ قبن داٟشٚ ازبىاسك ا سدٌٗٛ ٔٔصاسٚ اللاقٛ ٔالجشٔٚ املاذٌٗٛ ٔمل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم. .0

 ( ++Aع أدّبضٚ التكٗبف    وتلبىًٍا عمبٜ إفلبا    0/0/6100( تاسٖ  8086ؿذس قشاس سٟٗع الٕصساٞ سقي   .6

 ٔ A+++     ٖٔمل ٖبتي لغاٖبٛ    0/8/6100(( لمشطًٕ ازبىشاٗٛ ٔاللشٖبٛ الااوٛ عمٜ املبٗابات بابذ تباس

املرتتببببٛ عمبببٜ الؼبببشاات اسباؿبببمٛ عمبببٜ     املببببالدتاسؽببببْ الاىبببن ولبببىٌْٕ، مل ٖبببتي لتاسؽببببْ اطبببرتداد    

 اإلعفاٞات بذُٔ ٔدْ س .

  )٘7102لعاً حطاب األواٌات ٔبده اخلدوات )املطاع: 

( دٍٖبباس ملببٕخلف٘ ٔصاسٚ املالٗببٛ 010060ؿببش  إاشاوٗببات ٔوكافببآت تؼببذٗاٗٛ ٔأدببٕس عىببن إكببايف وبمببد    .0

 ٔقلاٚ احملااي ازبىشاٗٛ.

ؿش  إاشاوٗات تؼذٗاٗٛ لمىٕخلفني ل باٞ إظبباص بابض ا عىباه الٕخلٗفٗبٛ البيت تبذفن يف ؿبمم عىبن           .6

 املٕخلف ٔف  الٕؿف الٕخلٗف٘ احملذد لْ.

( دٍٖبباس وببَ اسبظبباب أعببالٓ إىل دّببات طبتمفببٛ ٔوظبباِىٛ إكببافٗٛ لببذعي       0201111ن ذبٕٖببن وبمببد    .8

 ؿٍذٔب اإلطكاُ يف الذاٟشٚ ٔدُٔ إبشاص وا ٖجبت اسبـٕه عمٜ وٕاف ٛ سٟٗع الٕصساٞ املظب ٛ عمٜ رلك.

 ( دٍٖاس بذه عالٔٚ الظفش يف املّاً الشدٗٛ سٗح تبني وا ٖم٘:80088ن ؿش  وبمد   .0

ٗ  .أ  %( ببذه عبالٔٚ الظبفش إىل ضبافظبٛ     01أوبات ااومبٛ ولبافًا إلّٗبا ٌظببٛ       قٗاً الذاٟشٚ بـبش  و

 الا بٛ بالشصي وَ وبٗت املٕخلفني بظكَ داٟشٚ ازبىاسك.

ؿببش  إاشاوٗببات تؼببذٗاٗٛ لمىببٕخلفني عٍببذ الظببفش إىل احملافظببات وبببالد تتذببأص بببذه عببالٔٚ         .ب 

 شٚ.الظفش املظتش ٛ لي بالشصي وَ اطتخذاً الؼ   الظكٍٗٛ التاباٛ لمذاٟ

 (01/07/7103تازٖذ  01/1/3/77741املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗات:

 سـش ٔإطرتداد املبالد اليت ؿشفت دُٔ ٔدْ س . .0

 الاىن عمٜ تـٕٖم املخالفات الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه. .6

 اإلجساٞ:

ٔوبا  ٔمل ٖبتي التـبٕٖم    02/0/6100( تاسٖ   066/06/6/6620ن الشد وَ قبن داٟشٚ ازبىاسك ا سدٌٗٛ سقي  

 صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 :ٌٛٗذلاضب صٍدٔم تدزٖظ أبٍاٞ العاومني بداٟسٚ اجلىازك األزد 

ىبباسك ا سدٌٗببٛ  قٗبباً ضباطببم الـببٍذٔب يف قظببي الٍف ببات الزاتٗببٛ يف وذٖشٖببٛ الؼببؤُٔ املالٗببٛ بببذاٟشٚ ازب    

 بـش  ػٗكات لغاٖات تذسٖع أبٍاٞ املٕخلفني وكشسٚ لٍفع املٕخلف ٔب ٗي طبتمفٛ.

 (73/1/7103تازٖذ  01/1/3/3331املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 
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  التٕصٗٛ:

 0000( لظببٍٛ 8( وببَ الٍظبباً املببال٘ سقببي    54تؼببكٗن زبٍببٛ تببذقٗ  ٔذب ٗبب  وببا ٔسد أعببالٓ عىبباًل ب سكبباً املببادٚ      

 ٔتاذٖالتْ.

 اإلجساٞ:

ٔن  8/0/6100( تاسٖ  08/6/2/06080ن تؼكٗن زبٍٛ لمتذقٗ  ٔالتش ٗ  وٕدم اتاب ٔصٖش املالٗٛ سقي  

 .08/8/6100إعذاد ت شٖش المذٍٛ ٔذبٕٖن ومف املٕكٕع إىل الٍاٟم الااً بتاسٖ  

 ( ٚ7103-7101البٗاٌات اجلىسنٗٛ ملطتٕزدات البغاٟع حتت ٔعع باالضتّالك احملم٘ لمفرت:) 

ٛ   ن إفلاع وادٚ  .0 ( بٍظببٛ سطبي مجشاب٘  وافباٚ(     8060810لبٍبذ تاشٖفبٛ     اباوريات وشاقببٛ تمفضٌٖٕٗب

%( ابا أدٝ إىل ٌ بف و بذاسٓ    61( بٍظببٛ سطبي مجشاب٘     8060810بٍٗىا الٕاسد ؽبلع لبٍذ تاشٖفبٛ   

 ( دٍٖاس  يف اطتٗفاٞ الشطًٕ ازبىشاٗٛ ٔكشٖبٛ املبٗاات املرتتبٛ عمّٗا.86200 

( بٍظببٛ سطبي مجشاب٘  وافباٚ( بٍٗىبا البٕاسد       080000ن إفلاع وادٚ ٔسب تم الؿ  لبٍبذ التاشٖفبٛ        .6

( 6000%( اببا أدٝ إىل ٌ ببف  و ببذاسٓ    61( بٍظبببٛ سطببي مجشابب٘    0800210ؽبلببع لبٍببذ تاشٖفببٛ   

 دٍٖاس يف اطتٗفاٞ الشطًٕ ازبىشاٗٛ ٔكشٖبٛ املبٗاات املرتتبٛ عمّٗا.  

 (7103لطٍٛ  034ٖٕاُ زقي املضدز: )اضتٗغاح الد

 التٕصٗات:

 الاىن عمٜ ذبـٗن الٍ ف يف اطتٗفاٞ الشطًٕ ازبىشاٗٛ ٔاللشٖبٛ الااوٛ عمٜ املبٗاات. .0

 سـش املااوالت ازبىشاٗٛ املؼابّٛ ٔذبـٗن قٗىٛ الٍ ف. .6

 اإلجساٞ:

 ٛولالبات والٗب ٔإؿذاس  01/0/6100( تاسٖ  066/06/6/0000ن الشد وَ قبن داٟشٚ ازبىاسك ا سدٌٗٛ سقي  

 ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.( دٍٖاس 80088ب ٗىٛ  

 :غسنٛ ).....( جٕزداُ لمبرتٔه 

( دٍٖباس ببذه سطبًٕ مجشاٗبٛ ٔكبشاٟم ٔصشاوبات       002106وبمبد    6118ذب   عمٜ الؼشاٛ أعالٓ عباً   .0

 ٌتٗذٛ تـشفّا وشتٕٖات وااوالت إدفاه وؤقت.

( دٍٖاس سبظاب اإلٖشادات الااً 016100وَ الؼشاٛ البالغٛ  ن اطتٗفاٞ قٗىٛ الكفالٛ الااوٛ امل ذوٛ  .6

 .8/0/6110( تاسٖ  200182بٍذ الشطًٕ ازبىشاٗٛ وٕدم الٕؿٕه املال٘ سقي  

 ( دٍٖاس لغاٖٛ تاسؽبْ.200108مل ٖتي ذبـٗن املبالد املتب ٗٛ عمٜ الؼشاٛ ٔالبالغٛ   .8

اً الؼبببشاات يف ٔصاسٚ الـبببٍاعٛ  أٌّبببت الؼبببشاٛ أعبببالٓ أعىالبببا ٔن ػبببلم تظبببذٗمّا لبببذٝ وشاقبببم عببب      .0

 .ٔالتذاسٚ ٔالتىَٕٖ 

 ( طٍٕات.2ت فش الذاٟشٚ يف إؿذاس قشاسات اسبذض حب  الؼشاٛ ٔملذٚ تتذأص   .0

 (4/01/7103تازٖذ  01/7/3/03102املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 
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 التٕصٗات:

عببذً ذبـببٗن املبمببد  اببا ٌببتر عٍببْ  بٗبباُ أطببباب التبب فش يف إؿببذاس قببشاسات اسبذببض حببب  الؼببشاٛ أعببالٓ       .0

 .( دٍٖاس200108املظتش  عمّٗا ٔالبالد صبىٕعْ  

 وتاباٛ املٕكٕع وع وشاقم الؼشاات يف ٔصاسٚ الـٍاعٛ ٔالتذاسٚ ٔالتىَٕٖ لبٗاُ وا ٖم٘: .6

اآللٗٛ اليت ن وٕدبّا ػلم الؼشاٛ ببالشصي وبَ ذب ب  وببالد والٗبٛ عمّٗبا لـباب اشبضٍٖبٛ          .أ 

 داٟشٚ ازبىاسك.ٔدُٔ اسبـٕه عمٜ بشاٞٚ روٛ وَ 

 فش اإلدشاٞات ٔاملظتذذات عمٜ ٔكع الؼشاٛ أعالٓ ٔبٗاُ فٗىا إرا ااُ ٍِاك كىاٌات والٗبٛ   .ب 

 ِا تكفن تـٕٖم الٕكع ٔتلىَ س  اشبضٍٖٛ باملبمد وذاس البشح.إربارأٔ إدشاٞات ٔادم 

 اإلجساٞ:

ٔمل  00/6100/  08تباسٖ   (066/06/6/02886سقي  وٕدم الكتاب ن الشد وَ قبن داٟشٚ ازبىاسك ا سدٌٗٛ 

 ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.ٖتي التـٕٖم 

  ٛٗاإلعافات العمف: 

لملببشٖبٛ الااوببٛ  ( 02/01/6100-0/00/6100  اإلكببافات الامفٗببٛ فبباله الفببرتٚ    مل ٖببتي إفلبباع .0

 (. 6810016%( باطتخذاً بٍذ التاشٖفٛ سقي  02عمٜ املبٗاات بٍظبٛ  

ًٞ عمٜ اتاب وذٖش عاً  .6  06/01/6100(  تباسٖ   2/0/00020داٟبشٚ كبشٖبٛ البذفن ٔاملبٗابات سقبي        بٍا

 %(.02( ٔربلع لملشٖبٛ الااوٛ عمٜ املبٗابات بٍظبٛ  6810016فإُ املادٚ أعالٓ تٍذسز ذبت البٍذ  

 فباله الفبرتٚ تبمبد    وبَ قٗىبٛ املبٕاد املظبتٕسدٚ     صبري املظبتٕفاٚ    %( 02اللشٖبٛ الااوٛ عمٜ املبٗابات بٍظببٛ     .8

 ( دٍٖاس.8020600 

 (7103لطٍٛ  010املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي  

 :ٛالتٕصٗ

بٗابات ٔوؼباساٛ   الاىن عمٜ تؼكٗن زبٍٛ تلي وٍذٔبني وبَ داٟبشٚ ازبىباسك ا سدٌٗبٛ ٔداٟبشٚ كبشٖبٛ البذفن ٔامل       

ٔاملتام ٛ وبادٚ  ـش ٔاطرتداد اللشٖبٛ الااوٛ عمٜ املبٗاات عمٜ البٗاٌات ازبىشاٗٛ املظتٕسدٚ دٖٕاُ احملاطبٛ سب

( عىاًل ب سكاً ال إٌُ ٔاتاب داٟشٚ كشٖبٛ الذفن 6810016 اإلكافات الامفٗٛ( ٔالٕاسدٚ ذبت بٍذ التاشٖفٛ  

 ٔاملبٗاات املؼاس إلّٗا أعالٓ.

 اإلجساٞ:

ٔقبببذوت ت شٖشِبببا  08/00/6100( تببباسٖ  002/08162ن تؼبببكٗن زبٍبببٛ وٕدبببم  اتببباب ٔصٖبببش املالٗبببٛ سقبببي    

 ( دٍٖاس ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.6100068أؿشاب الاالقٛ وبمد  وتلىًٍا ولالبٛ 

  



 

  7103التقرير السنوي السادس والستون لعام 

 
 

 

(014) 

 

 : غاغات عسض 

              ، تببببني (6102-6100ٚ  لمفبببرت الابببشأللبببذٝ تبببذقٗ  عمبببٜ املاببباوالت ازبىشاٗبببٛ اشباؿبببٛ بؼاػبببات   

 وا ٖم٘:

 ػاػات عشأل( ف ف.              الٕاسد ٔف  الٕؿف اإلكايف املذُٔ عمٜ البٗاٌات ازبىشاٗٛ عباسٚ عَ  ػاػات، .0

( بٍظببٛ سطبي وافباٚ عمبٜ أطباغ أٌّبا       8528.51ٖتي تـٍٗف الاذٖذ وبَ الؼاػبات البٕاسدٚ عمبٜ البٍبذ        .6

تاىن سـشًا وع أٌظىٛ املاازبٛ الزاتٗٛ يف سني أُ واظي الؼاػات ٌتٗذٛ لمتلٕس اإللكرتٌٔ٘ وـبىىٛ  

 االت.لماىن وع أدّضٚ الكىبٕٗتش ٔأدّضٚ أفشٝ رات عذٚ اطتاى

لذٝ الشدٕع لٍظاً الت اسٖش ٔتذقٗ  عٍٗٛ وَ البٗاٌبات ازبىشاٗبٛ اشباؿبٛ وظبتٕسدات ػبشاٛ  .....(       .8

 ( ف ذ تبني اآلت٘:6100 - 6102فاله عاو٘  

الٕاسد ٔف  الٕؿف اإلكايف عباسٚ عَ  اىبٗبٕتش، فبالؾ، ػاػبات، ِاسددطبك، وبأغ...( ٔقٗىتّبا        .أ 

 ( دٍٖاس.0601020ازبىشاٗٛ  

( 80088111املظتٕسدات وافاٚ وَ الشطًٕ ازبىشاٗبٛ املٕسبذٚ الطبتخذاً بٍبذ التاشٖفبٛ       مجٗع  .ب 

 %(.02ٔوؤدمٛ دفع اللشٖبٛ الااوٛ عمٜ املبٗاات بٍظبٛ  

ده تذقٗ  فٕاتري وبٗاات الؼشاٛ عمٜ أُ الٕاسد وَ الؼاػبات عبباسٚ عبَ ػاػبات تمفضٖبُٕ ربلبع        .ز 

%( يف سببني ن التـببشٖح عٍّببا  02ظبببٛ  %( ٔكببشٖبٛ وبٗاببات ب61ٍلشطببي مجشابب٘ وٕسببذ بٍظبببٛ   

بالبٗاٌببات ازبىشاٗببٛ عمببٜ أٌّببا ػاػببات وظببتٕسدٚ كبببىَ عببذٚ وببٕاد بّببذ  اإلعفبباٞ وببَ الشطبببي            

 ازبىشا٘.

 (7103لطٍٛ  013املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي  

 التٕصٗات:

بٛ الشطبي  سـش ٔتذقٗ  اافٛ البٗاٌات ازبىشاٗٛ ملادٚ الؼاػات املظتٕسدٚ لبٗاُ وذٝ إفلباعّا إىل ٌظب   .0

 ازبىشا٘ الـشٗح ٔوؼاساٛ دٖٕاُ احملاطبٛ، ٔإدشاٞ امل تلٜ ال إٌٌ٘ باشبـٕق. 

ٔكع التامٗىات الالصوٛ لماىبن بّبا يف وشاسبن التخمبٗف ازبىشاب٘ ٔاملااٍٖبٛ لمؼاػبات لفبشأل الشطبًٕ           .6

 ازبىشاٗٛ املظتش ٛ عمّٗا فامًٗا ٔدبٍبًا لالدتّاد يف التلبٗ .

شااض ازبىشاٗٛ لفشص ا دّضٚ ٔاملٕاد املظتٕسدٚ ٔف  الٍبٕع ٔاملٕاؿبفٛ ٔإفلباعّا    إػباد اآللٗٛ املٍاطبٛ بامل .8

 لبٍذ التاشٖفٛ احملذد اشباق بّا. 

تذقٗ  املااوالت ازبىشاٗٛ اشباؿٛ بالؼبشاٛ أعبالٓ ٔاملاباوالت املؼبابّٛ البيت اطبتخذوت بٍبٕد تاشٖفبٛ          .0

م خبـٕؿبّا ٔوبا ٍٖظبذي ٔالتؼبشٖاات     ال بشاس ٔاإلدبشاٞ املٍاطب    رببار أفشٝ ٔوؼاساٛ دٖٕاُ احملاطبٛ إل

 الٍافزٚ سفاخلًا عمٜ س ٕب اشبضٍٖٛ. 
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 اإلجساٞ:

ٔن تؼكٗن زبٍٛ  68/00/6100( تاسٖ  066/06/6/00808ن الشد وَ قبن داٟشٚ ازبىاسك ا سدٌٗٛ سقي  

 ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.بّزا اشبـٕق ٔمل تكىن أعىالا لغاٖٛ تاسؽبْ 

  ٔ ).....( ٛغسن:).....( 

 لذٝ إدشاٞ املتاباٛ ملمفات التشـٗن املتام ٛ بالؼشاتني أعالٓ، تبني وا ٖم٘: 

( دٍٖببباس  ببببذه سطبببًٕ مجشاٗبببٛ ٔكبببشاٟم 8808888وبمبببد   6118ذب ببب  عمبببٜ الؼبببشاتني أعبببالٓ عببباً  .0

ٔصشاوببات ٌتٗذببٛ تـببشفّا وشتٕٖببات وابباوالت إدفبباه وؤقببت عمببٜ اعتببباس أُ ِببزٓ املببٕاد وام ببٛ الشطببًٕ       

( 6800888( دٍٖاس لٗتب ٜ وبمبد   016011مجٕعْ  وا  6118ٗٛ، طذد وَ ِزا املبمد عاً بٍكبكفاالت 

 ( لمخضٍٖٛ.00/6110، 82/6110، 882/6118ٔف  ومفات التشـٗن رٔات ا سقاً   دٍٖاس وظتش  

 اىبا أُ ٔكباّا  أٌّت الؼشاتاُ أعالٓ أعىالىا ٔقاً بٍبك الـبادسات ببٗبع وٕدٕداتّىبا بباملضاد الامبين        .6

 وشاقم عاً الؼشاات ٖؼري إىل أٌّا ضبذٕصٚ ٔوٕقٕفٛ. لذٝ

قٗىببٛ الكفبباالت امل ذوببٛ وببَ ِبباتني الؼببشاتني مل تكببَ اافٗببٛ لتغلٗببٛ الشطببًٕ ٔاللببشاٟم ٔالغشاوببات         .8

 املتش  ٛ عمّٗىا عٍذ تـشفّىا باحملتٕٖات يف صري الغاٖٛ املخــٛ لا.

اسبذبض حبب  ِباتني الؼبشاتني ٔملبذٚ تبرتأ         اإلدشاٞات ال إٌٌٗبٛ ٔإؿبذاس قبشاسات    إربارت فش الذاٟشٚ يف  .0

 ( طٍٕات.01-0بني  

 عذً ٔدٕد أٙ أوٕاه وٍ ٕلٛ أٔ صري وٍ ٕلٛ تإد لاتني الؼشاتني ميكَ اسبذض عمّٗىا. .0

 (01/3/7103تازٖذ  01/1/3/07101املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي  

  التٕصٗات:

اا ٌبتر  اإلدشاٞات ال إٌٌٗٛ ٔإؿذاس قشاسات اسبذض حب  ِاتني الؼشاتني  إرباربٗاُ أطباب الت فش يف  07

 ( دٍٖاس.6800888  صبىٕعْعٍْ عذً ذبـٗن املبمد املظتش  عمّٗىا ٔالبالد 

بٗبباُ اآللٗببٛ الببيت ن وٕدبّببا إٌّبباٞ أعىبباه الؼببشاتني أعببالٓ بببالشصي وببَ ذب بب  املبببالد املالٗببٛ عمّٗىببا        67

 لـاب اشبضٍٖٛ. 

فببش اإلدببشاٞات  كببٕع وببع وشاقببم عبباً الؼببشاات يف ٔصاسٚ الـببٍاعٛ ٔالتذبباسٚ ٔالتىببَٕٖ لبٗبباُ   وتاباببٛ املٕ 87

ِبا  إربارٔاملظتذذات عمٜ ٔكع الؼشاتني أعالٓ ٔفٗىا إرا ااُ ٍِاك كىاٌات والٗٛ أٔ إدشاٞات ٔادم 

 تكفن تـٕٖم الٕكع ٔتلىَ س  اشبضٍٖٛ باملبمد وذاس البشح.

 اإلجساٞ:

 ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ. مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم
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 :٘البٗاٌات اجلىسنٗٛ اخلاععٛ لالضتّالك احملم 

لذٝ تذقٗ  عٍٗٛ وَ البٗاٌات ازبىشاٗٛ ملظتٕسدات البلاٟع ذبت ٔكع االطتّالك احملم٘ ف ذ تبني وا 

 ٖم٘: 

%( 61( بٍظبٛ سطي  80000011 سقي أٔ وبذلٛ الٕاٞ لبٍذ تاشٖفٛ مجشاٗٛ  ػفاطٛأدّضٚ  إفلاعن  .0

%( اا أدٝ إىل ٌ ف يف 81( بٍظبٛ سطي  8000210 سقي بٍٗىا الٕاسد ؽبلع لبٍذ تاشٖفٛ مجشاٗٛ 

 ( دٍٖاس.000( دٍٖاس ٔاللشٖبٛ الااوٛ عمٜ املبٗاات وبمد  4449اطتٗفاٞ الشطًٕ ازبىشاٗٛ وبمد  

%( بٍٗىا 61( بٍظبٛ سطي  08608011 سقي أفشاُ صاص ٔاّشباٞ لبٍذ تاشٖفٛ مجشاٗٛ  إفلاعن  .6

%( اا أدٝ 81( ٔبٍظبٛ سطي  800221  سقي ( أ086000ٔ سقي الٕاسد ؽبلد لبٍٕد تاشٖفٛ مجشاٗٛ 

( دٍٖاس ٔاللشٖبٛ الااوٛ عمٜ املبٗاات وبمد 0001إىل ٌ ف يف اطتٗفاٞ الشطًٕ ازبىشاٗٛ وبمد  

 ( دٍٖاس.860 

 ( 7103ٛ لطٍ 014املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي  

 التٕصٗات:

 الشطًٕ ازبىشاٗٛ ٔاللشٖبٛ الااوٛ عمٜ املبٗاات.يف اطتٗفاٞ  ذبـٗن قٗىٛ الٍ ف .0

سـش املااوالت ازبىشاٗٛ املؼابّٛ ٔذبـٗن الٍ ف اسباؿن يف اطتٗفاٞ الشطًٕ ازبىشاٗٛ  .6

 ٔاللشٖبٛ الااوٛ عمٜ املبٗاات سبظاب اإلٖشاد الااً.

 اإلجساٞ:

ٔن  68/00/6100( تباسٖ   066/06/6/21162سقبي   وٕدم الكتباب  ن الشد وَ قبن داٟشٚ ازبىاسك ا سدٌٗٛ 

 ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.( دٍٖاس 00820إؿذاس ولالبات والٗٛ أؿٕلٗٛ ب ٗىٛ  

 :ٛٗاملسانص اجلىسن 

ٔسظم البٍٕد الـادسٚ باذد ن إدشاٞ تاذٖالت عمٜ دذأه التاشٖفٛ ازبىشاٗٛ بشفاّا بٍظم وتفأتٛ  .0

 .06/6/6100( تاسٖ  0006ازبشٖذٚ الشدٗٛ سقي  

اا أدٝ إىل  08/6/6100مل ٖتي تلبٗ  التاذٖالت امل شسٚ عمٜ بٍٕد التاشٖفٛ بالبٗاٌات املٍذضٚ بتاسٖ   .6

 ( دٍٖاس.08066ٌ ف يف اطتٗفاٞ الشطًٕ ازبىشاٗٛ ٔكشٖبٛ املبٗاات و ذاسٓ  

 (7103لطٍٛ  035الدٖٕاُ زقي املضدز: )اضتٗغاح 

 التٕصٗٛ:

 الاىن عمٜ ذبـٗن قٗىٛ الٍ ف اسباؿن يف اطتٗفاٞ الشطًٕ ازبىشاٗٛ ٔاللشٖبٛ الااوٛ عمٜ املبٗاات.

 اإلجساٞ:

ولالببات والٗبٛ    إؿذاسٔن  8/0/6108( تاسٖ  066/06/6/800ن الشد وَ قبن داٟشٚ ازبىاسك ا سدٌٗٛ سقي  

 صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ. ٔوا( دٍٖاس  08161ب ٗىٛ  
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 :ٛٗعدٚ وسانص مجسن 

لببذٝ تببذقٗ  البٗاٌببات ازبىشاٗببٛ ملظببتٕسدات ػببشاٛ وـببفاٚ البببرتٔه ا سدٌٗببٛ املظبباِىٛ احملببذٔدٚ وببَ            

 (، تبني وا ٖم٘:81/00/6100-0/0/6108املؼت ات الٍفلٗٛ فاله الفرتٚ  

 الؼشاٛ أعالٓ ربلع لملشٖبٛ الااوٛ عمٜ املبٗاات اللشٖبٛ ٔاللشٖبٛ اشباؿٛ ٔالشطًٕ ا فشٝ.   .0

 ( دٍٖاس فاله الفرتٚ أعالٓ. 608200000تشتم عمٜ الؼشاٛ كشٖبٛ وبٗاات ٔكشٖبٛ فاؿٛ وبمد   .6

ٖبٛ  ن تـفٗٛ باض البٗاٌات ازبىشاٗٛ ٔفشدت ضبتٕٖات ِزٓ البٗاٌبات وبَ املشابض ازبىشاب٘ دُٔ ت د     .8

 اللشاٟم املظتش ٛ عَ ِزٓ البٗاٌات أٔ ت ذٖي كىاٌات والٗٛ.

 (7103لطٍٛ  025املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗات:

 ذبـٗن املبالد املظتش ٛ عمٜ الؼشاٛ أعالٓ سظم ا ؿٕه. .0

6.      ٘  الضاً الؼشاٛ بت دٖٛ املبالد املظتش ٛ عمّٗا يف وٕعذِا ٔقبن فبشٔز وظبتٕسداتّا وبَ املشابض ازبىشاب

 عىاًل  ب إٌُ ازبىاسك.

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 :ُالبٗاٌات اجلىسنٗٛ/ مجسك عىا 

 (، تبني وا ٖم٘:6100-6102لذٝ تذقٗ  عٍٗٛ وَ البٗاٌات ازبىشاٗٛ لمفرتٚ  

( وَ 80اسب ن سقي  ( يف 260قاوت ػشاٛ التخمٗف وؤطظٛ  .....( بإكافٛ الشوض اإلكايف سقي   .0

 ٛ ٔاللشٖبٛ الااوٛ عمٜ املبٗاات.البٗاُ ازبىشا٘ بّذ  إعفاٞ ِزٓ املظتٕسدات وَ الشطًٕ ازبىشاٗ

لغاٖات وٍح  6100( لظٍٛ 0ٖظتخذً الشوض اإلكايف أعالٓ ٔف ًا لبالغ داٟشٚ ازبىاسك ا سدٌٗٛ سقي   .6

ذاوْ لمىظتٕسدات وٕكٕع البٍذ أعالٓ اإلعفاٞات لٍظي ٔأدّضٚ ٔوـادس اللاقٛ املتذذدٚ ٔال ٖتي اطتخ

اا ٌتر عٍْ عذً اطتٗفاٞ الشطًٕ ازبىشاٗٛ ٔاللشٖبٛ الااوٛ عمٜ املبٗاات لمىظتٕسدات أعالٓ ب ٗىٛ 

 ( دٍٖاس. 26088 

 (7103لطٍٛ  11املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي  

  التٕصٗات:

 احملاطبٛ.تؼكٗن زبٍٛ تذقٗ  ٔذب ٗ  يف املٕكٕع أعالٓ ٔوؼاساٛ دٖٕاُ  .0

سـش اافٛ البٗاٌات ازبىشاٗٛ املظتٕسدٚ ٔاملٍذضٚ وَ فاله ػشاٛ التخمٗف أعالٓ ٔبالٍتٗذٛ   .6

 اطرتداد اافٛ الشطًٕ ٔاللشاٟم املظتش ٛ عمٜ ِزٓ املظتٕسدات.

 اإلجساٞ:

ٔاملٕكببٕع  00/0/6100( تباسٖ   062/وكتبًٕ/ 066/06/6/0/0ن البشد وبَ قببن داٟببشٚ ازبىباسك ا سدٌٗبٛ سقببي       

ٔوا صاه ( 81/6100، 026100عاً ازبىاسك ٔرلك وٕدم ال لٗٛ التش ٗ ٗٛ سقي   وذع٘التش ٗ  لذٝ  قٗذ

 املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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 :ٛوسنص مجسك العكب 

لبببببذٝ تبببببذقٗ  عٍٗبببببٛ وبببببَ البٗاٌبببببات ازبىشاٗبببببٛ املٍذبببببضٚ يف وشابببببض مجبببببشك الا ببببببٛ فببببباله الفبببببرتٚ             

 (، تبني وا ٖم٘:6100-6102 

 اخلدوات عَ البٗاٌات اجلىسنٗٛ /الرتاٌصٖت:بده  أٔاًل: 

عببذً قٗبباً داٟببشٚ ازبىبباسك باطببتٗفاٞ بببذه اشبببذوات عمببٜ البٗاٌببات ازبىشاٗببٛ لمبلبباٟع املبباسٚ           .0

 ( دٍٖاس عَ ان بٗاُ تشاٌضٖت.61( ٔامل شس وبمد   8011بالرتاٌضٖت ذبت الٕكع ازبىشا٘  

 ( دٍٖاس.6010021بمد  بمد ا ثش املال٘ الٍادي عَ عذً اطتٗفاٞ البذه أعالٓ و .6

يف ،00/0/6111داٞ عذً اطتٗفاٞ البذه املؼاس الْٗ أعالٓ ب شاس  ٔصٖش املالٗٛ الـادس بتاسٖ   .8

سني اُ ؿالسٗٛ اطتجٍاٞ أٖٛ بلاٟع وَ دفع ِزا البذه تإد جملمع الٕصساٞ ٔف  أسكاً املادٚ 

 ( وَ قإٌُ ازبىاسك أعالٓ.020 

 ( دٍٖاس.81ٕسد ٔامل شسٚ وبمد  عمٜ إسطالٗات الغزاٞ املظت عذً اطتٗفاٞ سطًٕ التفتٗؽ  ثاًٌٗا:

 (7103لطٍٛ  23املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي   

 التٕصٗٛ:

 تؼكٗن زبٍٛ  لمتذقٗ  يف املٕكٕع أعالٓ ٔوؼاساٛ دٖٕاُ احملاطبٛ ٔلكافٛ املشااض ازبىشاٗٛ.

 اإلجساٞ:

 06/2/6100( تبباسٖ  06/6/81000ا سدٌٗببٛ سقببي  ن تؼببكٗن زبٍببٛ لمتببذقٗ   وٕدببم اتبباب داٟببشٚ ازبىبباسك 

 ٔوا صالت المذٍٛ قٗذ الاىن ٔالتذقٗ  لغاٖٛ تاسؽبْ ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 :ٛٗاملسانص اجلىسن 

(، تبني 6100-6102لذٝ التش   وَ املامٕوات الٕاسدٚ لذٖٕاُ احملاطبٛ سٕه ػشاٛ  .....(  لمفرتٚ  

 وا ٖم٘:

 .00/0/6102سٖ  ن ت طٗع الؼشاٛ بتا .0

الؼشاٛ ساؿمٛ عمٜ إعفاٞ وَ الشطًٕ ازبىشاٗٛ ٔاللشاٟم ذبت ٔكع إعفاٞات وٍاط  تٍىٕٖٛ ٖٔبتي   .6

ٛ   016اطببتخذاً الشوببض اإلكببايف سقببي     ( بالبٗاٌببات ازبىشاٗببٛ اشببباق بإعفبباٞ وؤطظببات وٍبباط  تٍىٕٖبب

  وبٗاات بٍظبٛ الـفش(.باطتجٍاٞ اللٕابع ٔبذه اشبذوات 

ٛ  ال ٗىببٛ اإلمجالٗببٛ   .8 ( 0000120( بمغببت  6100،6102فبباله عبباو٘    ازبىشاٗببٛ ملظببتٕسدات الؼببشا

 دٍٖاس.

 ن اإلفشاز عَ ضبتٕٖات البٗاٌات وَ املشااض ازبىشاٗٛ وٕدم تاّذات إىل سني اإلعفاٞ. .0

 تفٗذ املامٕوات وا ٖم٘: .0

وٕقبببع الؼبببشاٛ  املـبببٍع( يف املٍل بببٛ الـبببٍاعٗٛ عبببباسٚ عبببَ ٍِذبببش وظبببت دش اعتبببباسًا وبببَ تببباسٖ    .أ 

 ِٕٔ سالًٗا فاسغ ٔوّذٕس ٔال ٖٕدذ بْ عىاه أٔ وٕخلفني. 0/00/6102
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 املـٍع صري قاٟي عمٜ أسأل الٕاقع ٔال ٖٕدذ  الت تـٍٗع.  .ب 

ن سـبببش الشطبببًٕ ازبىشاٗبببٛ ٔاللبببشاٟم صبببري املظبببتٕفاٚ عبببَ عٍٗبببٛ وبببَ البٗاٌبببات ازبىشاٗبببٛ املتام بببٛ    .2

 ( دٍٖاس.800826التـٍٗع ب ٗىٛ   وظتٕسدات الؼشاٛ اسباؿمٛ عمٜ إعفاٞ لمىٕاد الذافمٛ يف عىمٗٛ

 (7103لطٍٛ  33املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي  

 التٕصٗٛ: 

تؼبكٗن زبٍبٛ ٔوؼباساٛ دٖببٕاُ احملاطببٛ لمتبذقٗ  ٔالتش ٗبب  يف املٕكبٕع أعبالٓ ٔإدببشاٞ امل تلبٜ ال بإٌٌ٘ ٔف ببًا          

  سكاً ال إٌُ.

 اإلجساٞ:

ٔاملٕكٕع وٍظٕس  لذٝ  00/0/6100( تاسٖ  066/06/6/80010ن الشد وَ قبن داٟشٚ ازبىاسك ا سدٌٗٛ سقي  

 ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.(  086/6100سقي   ٛوذع٘ عاً ازبىاسك وٕدم ال لٗٛ التش ٗ ٗ
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 داٟسٚ عسٖبٛ الدخن ٔاملبٗعات

 

  ( زقي عسٖيب  ).....( ٛ1130332ومف املهمف الػسن:) 

(  6106/6108/6100( لمظبٍٕات    0180002كبشٖ    لذٝ تذقٗ  ومف املكمف الؼشاٛ  .....( سقي 

 تبني وا ٖم٘:

قبببباً املكمببببف بت ببببذٖي اإلقببببشاس اللببببشٖ  لمببببذفن لمظببببٍٕات أعببببالٓ  وـببببشسًا كببببىَ إقببببشاسٓ عببببَ كببببشٖبٛ   .0

دفبببببن وظبببببتش ٛ لمبببببذاٟشٚ  ال ػببببب٘ٞ(،  عمبببببٜ اعتبببببباس أُ  الؼبببببشاٛ وظبببببذمٛ كبببببىَ املٍببببباط  اسببببببشٚ         

 دُٔ تاذٖن. لملشٖبٛ، سٗح ن قبٕه اإلقشاسفاسز ا سدُ صري فاكاٛ  أأُ وبٗااتّاشباؿٛ 

 وَ فاله تذقٗ  ال ٕاٟي املالٗٛ لمىكمف أعالٓ تبني وا ٖم٘: .6

ٔدبببٕد إٖبببشادات فٕاٟبببذ بٍكٗبببٛ ٌادببببٛ عبببَ ٔداٟبببع لبببذٝ البٍبببٕك احملمٗبببٛ ٔإٖبببشادات أفبببشٝ ٌادببببٛ          .أ 

عببببَ ٌؼبببباطات طبتمفببببٛ لمىكمببببف إكببببافٛ لٕدببببٕد بٗاٌببببات مجشاٗببببٛ بٕكببببع إعببببادٚ تـببببذٖش          

 ( دٍٖاس.08008800الذفن بمغت يف صبىٕعّا  فاكاٛ للشٖبٛ 

مل ٖ ببببي املكمببببف بالتـببببشٖح كببببىَ  بٍببببذ املبٗاببببات يف ال ببببٕاٟي املالٗببببٛ عببببَ وبٗاببببات التـببببذٖش      .ب 

 بببببالشصي وببببَ ٔدببببٕد وابببباوالت دباسٖببببٛ بمغببببت قٗىتّببببا  سببببذٝ الؼببببشاات    ٔاملبٗاببببات احملمٗببببٛ 

 ( دٍٖاس.80608080وا قٗىتْ   6100لااً 

اٛ الكّشباٞ الٕطٍٗٛ بٍذ وؼبرتٖات طاقبٛ وبَ املكمبف أعبالٓ بمغبت       ٔسد كىَ ال ٕاٟي املالٗٛ لؼش .ز 

مل ٖبتي التـبشٖح   ( عمبٜ التبٕال٘   6100،6100( دٍٖاس لمظٍٕات  600018،621600قٗىتّا   

 عٍّا.

عبببذً قٗببباً املكمبببف بتظبببذٖذ سطبببًٕ اللٕاببببع ٔالغشاوبببات املظبببتش ٛ عمبببٜ االتفاقٗبببات املٕقابببٛ وبببع   .د 

 قإٌُ سطًٕ طٕابع الٕاسدات الٍافز. الؼشٖك الٍذٙ  .....(فالفًا  سكاً

 وَ سٔاتم املٕخلفني الااومني لذٝ املكمف. اللشٖبٗٛمل ٖتي تٕسٖذ االقتلاعات  .ٓ 

ٔدبببببٕد ومبببببف املكمبببببف أعبببببالٓ كبببببىَ وذٖشٖبببببٛ صبببببشب عىببببباُ فالفبببببًا لمتاببببباوٗي الـبببببادسٚ عبببببَ        .ٔ 

 .6102( لظٍٛ 88الذاٟشٚ ٔ فشِا التاىٗي سقي  

 (7103لطٍٛ  71املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

  التٕصٗات:

تببببذقٗ  ٔدساطببببٛ ومببببف املكمببببف  وٕخلببببف وٍبببباب( / دفببببن، ٔذبـببببٗن كببببشٖبٛ الببببذفن املظببببتش ٛ عمببببٜ          .0

 ٌؼاط املكمف يف كٕٞ وا ٔسد أعالٓ.

تبببببذقٗ  سٔاتبببببم ٔوكافبببببآت صبمبببببع اإلداسٚ ٔاقتلاعبببببات املكمبببببف أعبببببالٓ ٔالتش ببببب  وبببببَ تٕسٖبببببذ اافبببببٛ       .6

 االقتلاعات.

 باإلكافٛ إىل الغشاوات عمٜ قٗىٛ االتفاقٗات.ذبـٗن سطًٕ طٕابع الٕاسدات املظتش ٛ  .8
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 اإلجساٞ:

( تببببببباسٖ  2/0/0882ن البببببببشد وٕدبببببببم اتببببببباب وبببببببذٖش عببببببباً داٟبببببببشٚ  كبببببببشٖبٛ البببببببذفن ٔاملبٗابببببببات سقبببببببي         

( دٍٖبببباس 008600ٌببببتر عٍببببْ كببببشٖبٛ بٕاقببببع    ٔالببببزٙ  6106املتلببببىَ إعببببادٚ الٍظببببش ب ببببشاس  عبببباً    8/0/6100

( ٔوبببببا صاه  6100،6108عبببببادٚ الٍظبببببش ب بببببشاسات عببببباو٘      (دٍٖببببباس عمبببببٜ أُ ٖبببببتي إ   008200ٔصشاوبببببات بٕاقبببببع    

 املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 :).....( ٛومف غسن 

 ، تبني وا ٖم٘:6100( لظٍٛ 02222060لذٝ تذقٗ  ومف املكمف ػشاٛ  .....( سقي كشٖ    

الت إُ ٌؼاط املكمف ٔف ًا ملا ٔسد بت شٖش املبٗاات  ِٕ  ت بذٖي فبذوات املؼبغن االفرتاكب٘ لؼببكات االتـبا       .0

 وـادس أفشٝ.باإلكافٛ إىل اإلٖشادات وَ  سذٝ الؼشااتإوَ فاله أبشاز ٔػبكات 

ٖبتي   مل ،6108( طبٍٕات ٔن تاذٖمبّا يف طبٍٛ    8ٔملبذٚ    6101ن تٕقٗع اتفاقٗٛ وبع ػبشاٛ  .....( لظبٍٛ     .6

 .6100وشاعاٚ وا ٔسد باالتفاقٗٛ املاذلٛ يف قشاس امل ذس لظٍٛ 

عذً قٗاً املكمف بذفع سطًٕ طٕابع الٕاسدات ٔالغشاوات املظتش ٛ عبَ ع بٕد البٗبع ٔاالتفاقٗبٛ املٕقابٛ وبع        .8

 .80/06/6100( دٍٖاس لغاٖٛ 00600100  البالغٛ قٗىتّا 6101ػشاٛ  .....( وٍز طٍٛ 

ٔدبٕد   وَ فاله الشدٕع لمظذن التذباسٙ لمىكمبف أعبالٓ ٔف بًا لبٗاٌبات  داٟبشٚ وشاقببٛ الؼبشاات ( تببني          .0

 افتال  يف ومكٗٛ الؼشاٛ بامل اسٌٛ وع البٗاٌات املالٗٛ.

( ب ٗىببببٛ 6106/6108قاوببببت الؼببببشاٛ بتذذٖببببذ الشفـببببٛ اذببببضٞ وببببَ عىمٗببببات التٕطببببع لابببباو٘        .0

( 0012210( دٍٖاس عمٜ التبٕال٘ عمبٜ البشصي وبَ أُ اشبظباٟش املرتااىبٛ ب ٗىبٛ         820888، 608011 

ضٖذ عَ سأغ املباه املبذفٕع ابا ٖظبتذع٘ إدبشاٞ التـبفٗٛ       ٔاليت ت 80/06/6100دٍٖاس ٔاىا ِ٘ بتاسٖ  

 ( وَ قإٌُ الؼشاات.00اإلدباسٖٛ ٔف ًا  سكاً املادٚ  

 سٕاالت والٗٛ وَ ػشاٛ  .....(. عَن قبٕه وـاسٖف صري واضصٚ لغاٖات استظاب اللشٖبٛ ِٔ٘ عباسٚ  .2

( دٍٖباس  6608000ٗىبٛ   ( دٍٖباس اىـبشٔ  اطبتّالك  دّبضٚ ٔوابذات ب      880111ن قبٕه وا قٗىتْ   .0

 دُٔ التش   وَ ٔدٕدِا فامًٗا ٔف ًا لإلدشاٞات املتباٛ يف الذاٟشٚ اإدشاٞ الكؼف اسبظ٘.

%( ٔف ًا لم ٕاٟي املالٗٛ ا ٗىٛ ولافٛ ِٔ٘ ٌظببٛ وتذٌٗبٛ و اسٌبٛ وبع ال لباع ٌفظبْ       8ن اعتىاد ٌظبٛ   .8

 %(.00ٔامل ذسٚ وتٕطف  

0.     ٍ عببذً ٔسٔد أٖببٛ وامٕوببات ربببف الؼببشاٛ  .....(      6100ٛ أخلّببشت قظبباٟي املامٕوببات لمىكمببف أعببالٓ لظبب

ُ ببالشصي وبَ ٔدبٕد اتفاقٗبٛ وٕقابٛ ببني اللببشفني، عمىبًا         مجٗبع املامٕوبات املالٗبٛ وظبذمٛ باطببي  .....(      بب 

 بال سقي كشٖ ( ِٕٔ االطبي التذباسٙ لؼبشاٛ  .....( ابا ٖؼبري إىل ٔدبٕد وااومبٛ تـبش  ِٔىٗبٛ ٔف بًا           

 ٌُٕ كشٖبٛ الذفن الٍافز.( وَ قا61 سكاً املادٚ  
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ن طباطبببٛ ٠ِٗببٛ تٍظببٗي قلبباع االتـبباالت لغاٖببات تضٖٔببذ الببذاٟشٚ بالتابباوالت املالٗببٛ لؼببشاٛ  .....(            .01

الطتكىاه إدشاٞات التذقٗ ، ٔن االعتزاس وَ قبن ال٠ٗٛ عَ تٕفري تمك املامٕوات وٕدم اتابّا سقي 

 . 01/01/6100( تاسٖ  0/0/066/868 خل/

 (7103لطٍٛ  73تٗغاح الدٖٕاُ زقي املضدز: )اض

  لتٕصٗٛ:ا

( وٍز ت طٗظبّا ٔ لغاٖبٛ تاسؽببْ ٔإدبشاٞ امل تلبٜ      02222060تؼكٗن زبٍٛ لتذقٗ  ومف الؼشاٛ  سقي كشٖ   

 ال إٌٌ٘ سظم ا ؿٕه.

 اإلجساٞ:

ٔوبا صاه املٕكبٕع    8/06/6100( تباسٖ   2/0/08001اتاب داٟشٚ كشٖبٛ الذفن ٔاملبٗاات سقي   ن الشد وٕدم

 قٗذ املتاباٛ.

 :ٛمتدٖد اإلعفاٞ )ٌطبٛ الضفس( ملهٗفات اهلٕاٞ املٕفسٚ الضتّالك الطاق 

خبـٕق  6/0/6100( تاسٖ  00لذٝ االطالع عمٜ اتاب ٔصٖش اللاقٛ ٔالجشٔٚ املاذٌٗٛ سقي  ً/ط/ً/   

 وا ٖم٘:ذ اإلعفاٞ  ٌظبٛ الـفش( ملكٗفات الٕاٞ املٕفشٚ الطتّالك اللاقٛ، تبني متذٖ

عمبٜ متذٖبذ اتباب اإلعفباٞ املىٍبٕ  لؼبشاٛ       ٔالجبشٔٚ املاذٌٗبٛ   تلىَ الكتاب أعالٓ وٕاف بٛ ٔصٖبش اللاقبٛ     .0

 اٌتّباٞ   عمىبًا أُ تباسٖ    00/0/6100( لغاٖبٛ  08008000 .....( ٔالااٟذٚ لمىكمبف  .....( سقبي كبشٖ      

 .80/06/6102 ِٕإعفاٞ الؼشاٛ 

مل ٖتي االطتٍاد عٍذ وٍح التىذٖذ املؼاس إلْٗ أعبالٓ إىل تٍظبٗم وبَ المذٍبٛ املختـبٛ باإلعفباٞات فالفبًا         .6

 .6100( لظٍٛ 08( وَ ٌظاً سقي  8  سكاً املادٚ 

سقببي زبىشابب٘ ٗفببات ِببٕاٞ وٕدببم البٗبباُ ا اطببتفاد املكمببف وببَ متذٖببذ اإلعفبباٞ أعببالٓ ٔقبباً باطببترياد وك    .8

( دٍٖبباس اببا تشتببم عمٗببْ ِببذس وببا ٖضٖببذ عببَ      0221111  ب ٗىببٛ 00/0/6100( تبباسٖ  6001/0/600 

 ( دٍٖاس سطًٕ مجشاٗٛ ٔكشٖبٛ عاوٛ عمٜ املبٗاات.211111 

اتببباب وبببذٖش عببباً كبببشٖبٛ البببذفن ٔاملبٗابببات سقبببي   ن طباطببببٛ ٔصٖبببش اللاقبببٛ ٔالجبببشٔٚ املاذٌٗبببٛ وٕدبببم  .0

لملبشٖبٛ الااوبٛ    80/06/6102فلٕع ِزٓ الظماٛ بابذ   ًاوتلىٍ 68/0/6100( تاسٖ  0/0/0008 

 عمٜ لمىبٗاات اا ٖؼري إىل عذً قإٌٌٗٛ التىذٖذ أعالٓ.    

فالفبًا   ببالشصي وبَ ٔدبٕد بٗاٌبات مجشاٗبٛ اطبرتداد      املكمف صري وظذن يف اللشٖبٛ الااوٛ عمبٜ املبٗابات    .0

 ٔتاذٖالتْ. 0000( لظٍٛ 2( وَ قإٌُ اللشٖبٛ الااوٛ عمٜ املبٗاات سقي  08 سكاً املادٚ  

  ( 7103لطٍٛ  71املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 
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  التٕصٗات:

إفلاع الؼشاٛ أعالٓ لمشطًٕ ازبىشاٗٛ ٔاللشٖبٛ الااوٛ عمٜ املبٗابات عمبٜ البٗباُ أعبالٓ ٔأٙ بٗاٌبات       .0

 قإٌٌٗٛ التىذٖذ ٔاٌتّاٞ فرتٚ اإلعفاٞ.ااثمٛ لاذً 

التش   وَ فاله ٔصاسٚ اللاقٛ فٗىا إرا ااُ ٍِالك متذٖذات لؼشاات ااثمٛ  متت وَ قبن الٕصاسٚ  .6

 باذ تاسٖ  اٌتّاٞ إعفاّٟا. 

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

  التٍىٕٖٛ:ومفات الػسنات املطجمٛ يف املٍاطل 

(، تبببني                   6102-6110لببذٝ ال ٗبباً وتاباببٛ ومفببات الؼببشاات املظببذمٛ يف املٍبباط  التٍىٕٖببٛ لمفببرتٚ       

 وا ٖم٘:

بمغت قٗىٛ اللشٖبٛ املظتش ٛ ٔصري احملـبمٛ عمبٜ الؼبشاات املظبذمٛ كبىَ املٍباط  التٍىٕٖبٛ وبَ ٔاقبع           .0

( دٍٖاس ، عمىًا ب ٌْ ال ٖٕدذ وا ٖؼري 21000008قٗىتْ   اإلقشاسات اللشٖبٗٛ امل ذوٛ وَ قبن املكمفني وا

 اإلدشاٞات ال إٌٌٗٛ الالصوٛ  لتشـٗن تمك املبالد. إربارإىل قٗاً الذاٟشٚ ب

عببذً قٗبباً داٟببشٚ كببشٖبٛ الببذفن ٔاملبٗاببات بتشٕٖببن ومفببات الؼببشاات املظببذمٛ كببىَ املٍبباط  التٍىٕٖببٛ          .6

شاٛ ا وبببش البببزٙ أدٝ إىل ٔدبببٕد فبببرتات كبببشٖبٗٛ  ( ػببب001لمتبببذقٗ   دفبببن ٔوبٗابببات( ٔالببببالد عبببذدِا   

 وت ادوٛ. 

عذً قٗاً عذد ابري وَ الؼشاات املظذمٛ كىَ املٍاط  التٍىٕٖٛ بت ذٖي اإلقشاسات اللشٖبٗٛ للبشٖبٛ   .8

اإلدبشاٞات الالصوبٛ وبَ قببن      إرببار الذفن ٔاملبٗاات وٍز تاسٖ  تظذٗمّا ٔلغاٖٛ تاسؽبْ، عمىًا ب ٌْ مل ٖتي 

 ٔف ًا  سكاً ال إٌُ.الذاٟشٚ باشبـٕق 

ال ٖٕدذ أٖٛ بٗاٌات عَ الؼشاات املظذمٛ كبىَ املٍباط  التٍىٕٖبٛ عمبٜ ٌظباً ا سػبفٛ اإللكرتٌٔٗبٛ لبذٝ          .0

 الذاٟشٚ ٌتٗذٛ عذً التذقٗ  عمٜ ٔثاٟ  تمك الؼشاات. 

عببذً إوكاٌٗببٛ كبببف ٔوتاباببٛ البلبباٟع املظببتٕسدٚ ٔ املـببذسٚ كببىَ املٍبباط  التٍىٕٖببٛ ٔفاؿببٛ يف سبباه بٗببع   .0

  تذاتّا  لمظٕب احملم٘.وٍ

 (7103لطٍٛ  72املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

  التٕصٗٛ:

الاىن عمٜ ذبـبٗن املببالد املظبتش ٛ عمبٜ  وكمفب٘ املٍباط  التٍىٕٖبٛ ٔتبذقٗ  اافبٛ ومفبات الؼبشاات املظبذمٛ             

 كىَ ِزٓ املٍاط .

 اإلجساٞ:

ٔوبا صاه املٕكبٕع    60/2/6100( تباسٖ   2/0/0026 ن الشد وٕدم اتاب داٟبشٚ كبشٖبٛ البذفن ٔاملبٗابات سقبي      

 قٗذ املتاباٛ.
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 :).....( ٛومف غسن 

(، تببببني                          6100،6106( لألعبببٕاً  0180168لبببذٝ تبببذقٗ  ومبببف املكمبببف ػبببشاٛ  .....( سقبببي كبببشٖ                

 وا ٖم٘:

 ٌظخٛ وَ  ال ٕاٟي املالٗٛ.إسفاب  قاً املكمف بت ذٖي اإلقشاس اللشٖ  للشٖبٛ الذفن دُٔ .0

الفببًا  قاوببت الببذاٟشٚ ب بببٕه اإلقببشاس اللببشٖ  للببشٖبٛ الببذفن لمظببٍٕات  أعببالٓ كببىَ ٌظبباً الاٍٗببات ف            .6

 .تاذٖن( دُٔ 6/6102+0لمىااٖري املاتىذٚ باشبـٕق ٔقبٕه إقشاسات املبٗاات لٍّاٖٛ الفرتٚ اللشٖبٛ  

 عَ الظٍٕات أعالٓ تبني وا ٖم٘: ومف املكمفوَ فاله تذقٗ   .8

ٔدبببٕد فشٔقبببات يف املبٗابببات ٔاملؼبببرتٖات املـبببش  عٍّبببا كبببىَ اإلقبببشاس اللبببشٖ  للبببشٖبٛ البببذفن         .أ 

ٔاللببببشٖبٛ الااوببببٛ عمببببٜ املبٗاببببات اببببا أدٝ إىل اغبفبببباأل الببببذفن اشباكببببع لملببببشٖبٛ ب ٗىببببٛ        

 (.6100،6106( دٍٖاس لمظٍٕات  0200008 

عمىبًا ب ٌبْ مل ٖبتي قبٕلبا      6100( دٍٖباس لظبٍٛ   200200 ن قبٕه وـباسٖف متٕٖبن بٍكٗبٛ ب ٗىبٛ      .ب 

لابببذً ٔدبببٕد ػبببّادٚ وابببضصٚ وبببَ البٍبببك البببزٙ قببباً   6108اىـبببشٔ  يف ت شٖبببش التبببذقٗ  لظبببٍٛ 

 باسبذض عمٜ املكمف.

( دٍٖباس مل ٖ بي املكمبف    22011ب ٗىبٛ    6100ٔدٕد أتااب ٔتٍ الت  علاٞ صبمع اإلداسٚ لظبٍٛ   .ز 

( وَ تامٗىات اقتلباع كبشٖبٛ   0%( فالفًا  سكاً املادٚ  0بٕاقع  بتٕسٖذ اللشٖبٛ املظتش ٛ عمّٗا 

 . 6101( لظٍٛ 0الذفن سقي  

عذً قٗاً املكمف بتٕسٖذ اقتلاع كشٖبٛ الذفن املظتش ٛ عمٜ ا تااب املٍّٗبٛ املـبشٔفٛ ٔابزلك     .د 

لبذفن  ( وبَ قبإٌُ كبشٖبٛ ا   06%( لمظٍٕات أعالٓ فالفًا  سكاً املادٚ  0عمٜ ع ٕد اإلػباس بٕاقع  

 املؼاس إلْٗ أعالٓ.  

%( وببَ ؿببايف الببشبح 0عببذً قٗبباً املكمببف بتٕسٖبببذ الشطببًٕ املظببتش ٛ لـببٍذٔب دعببي التامببٗي بٕاقببع     .ٓ 

( وبببَ ٌظببباً ؿبببٍذٔب دعبببي التامبببٗي 0( فالفبببًا لبببٍف املبببادٚ  6110-6112لمظبببٍٕات  الظببباب ٛ  

 .6116( لظٍٛ 00ٔالتذسٖم املّين ٔالت ين سقي  

 (7103لطٍٛ  31زقي املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ 

  التٕصٗٛ:

 إعادٚ تذقٗ  ومف كشٖبٛ الذفن لمىكمف أعالٓ  وٕخلف وٍاب( ٔإدشاٞ امل تلٜ ال إٌٌ٘ باشبـٕق.

 اإلجساٞ:

املتلبىَ إعبادٚ    00/00/6100( تاسٖ  2/0/08688اتاب داٟشٚ كشٖبٛ الذفن ٔاملبٗاات سقي   ن الشد وٕدم

( دٍٖبباس 08800دٖبٕاُ احملاطببٛ ٌبتر عٍبْ فبشب كبشٖ  ب ٗىبٛ         ٛ اوٕخلبف وٍباب وؼباس    6100الٍظبش ب بشاس عباً    

 ( دٍٖاس ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.00208ٔتإٖض قإٌٌ٘ ب ٗىٛ  
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 تدقٗل ومفات االعرتاض: 

 تبني وا ٖم٘:، دٍٕب عىاُكشٖبٛ دٌآ لذٝ وذٖشٖٛ ألذٝ تذقٗ  ومفات االعرتاأل لمىكمفني 

 :(01715732عسٖيب )زقي   ( .....املهمف غسنٛ )  :أٔاًل

الكببببشك بتبببباسٖ  املٕاف ببببٛ لببببذٝ وذٖشٖببببٛ كببببشٖبٛ   باببببذً 6108الت ببببذٖش ا ٔلبببب٘ لظببببٍٛ  قببببشاس  إؿببببذاسن  .0

0/6/6102. 

وبَ وذٖشٖبٛ كبشٖبٛ الكبشك إىل وذٖشٖبٛ دٍبٕب عىباُ دُٔ اطبتكىاه اافبٛ          أعبالٓ   ومف الؼبشاٛ  ن ٌ ن  .6

سقبي   بتاىٗي البذاٟشٚ لذٝ املذٖشٖٛ املاٍٗٛ  ٔ دُٔ وشاعاٚ لألطع  ٔالؼشٔط الٕاسدٚ   بْاملتام ٛ   اإلدشاٞات

 88/6102). 

عببببَ املكمببببف بالٟشببببٛ االعببببرتاأل لببببذٝ وذٖشٖببببٛ دٍببببٕب عىبببباُ بتبببباسٖ          فببببش كببببشٖ  ت ببببذً وفببببٕأل   .8

ٔ ن الظري بإدشاٞات االعرتاأل سٗح ن ذبٕٖن املمف وبَ قببن وبذٖش املذٖشٖبٛ إىل ٠ِٗبٛ       61/01/6102

ْ ت ذٖي االعرتاأل عمىًا  إدشاٞاتعرتاأل بٍفع التاسٖ  ٔاطتكىن املفٕأل وتاباٛ اال مل ٖكبَ ميمبك    ب ٌب

 .تفٕٖض بتاسٖ  الس  لذٝ املذٖشٖٛس  املشاداٛ عَ املكمف سٗح قاً بتظذٗن ال

 .ل إٌٌٗٛفاسز املذٚ ا بالشصي وَ ت ذميْ ن قبٕه االعرتاأل ػكاًل  .0

ببببببالشصي أُ املكمببببببف أعببببببالٓ ال ميظببببببك سظببببببابات سدٗبببببٛ ف ببببببذ ن تاببببببذٖن ٌظببببببم ا سبببببببا  اشباؿببببببٛ    .0

 .6110( لظٍٛ 68كشٖبٛ الذفن سقي  ( وَ قإٌُ 68بٍؼاطْ فالفًا  سكاً املادٚ  

 تـٕٖم. مالالصوٛ ل اإلدشاٞات إربارٔمل ٖتي عذٚ وزاشات ن طباطبٛ الذاٟشٚ وٕدم  .2

 (: 1017251زقي عسٖيب ) ( ).....املهمف غسنٛ   ثاًٌٗا:

 ٔف ًا  سكاً ال إٌُ. 6100ظٍٛ ل ا ٔل٘ب شاس الت ذٖش أعالٓ ن تبمٗد املكمف  .0

بالشصي وَ  ٔن قبٕه االعرتاأل ػكاًل  0/00/6102عرتاأل بتاسٖ  االالٟشٛ بت ذٖي  قاً املكمف أعالٓ  .6

 ٔن تاذٖن قشاس الت ذٖش ا ٔل٘ ٔربفٗض قٗىٛ اللشٖبٛ املظتش ٛ. ،فاسز املذٚ ال إٌٌٗٛ ت ذميْ

 . التـٕٖم ٔمل ٖشد وا ٖفٗذ عذٚ وزاشاتن طباطبٛ الذاٟشٚ وٕدم  .8

 . سظم ا ؿٕهداصتْ وَ دٖٕاُ احملاطبٛ إػااس دُٔ اإل ٔإؿذاس اظباص املمفن  .0

 (7103لطٍٛ  30املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

  التٕصٗٛ:

 امل تلٜ ال إٌٌ٘ باشبـٕق. ٔإدشاٞدفن ٔوبٗاات(  أعالٓ تذقٗ  املمفات  ٔإعادٚتـٕٖم الاىن عمٜ 

 اإلجساٞ:

ٔوبا صاه املٕكبٕع    01/0/6100( تباسٖ   2/0/01010ن الشد وٕدم اتاب داٟشٚ كشٖبٛ الذفن ٔاملبٗاات سقي  

 قٗذ املتاباٛ.
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  ٜاملبٗعات:ومفات املطجمني بػبهٛ وهمف٘ الغسٖبٛ العاوٛ عم 

             لذٝ تذقٗ  عٍٗٛ وَ ومفات املظذمني بؼبكٛ وكمف٘ اللشٖبٛ الااوٛ عمٜ املبٗاات لمفرتٚ

 (، تبني وا ٖم٘:6100-6102 

ٓ ٔبلشٖبٛ وظتش ٛ قٗاً باض املظذمني بت ذٖي اإلقشاسات اللشٖبٗٛ  الااوٛ ٔاشباؿٛ( لمظٍٕات أعال .0

 الذفع لمذاٟشٚ.

( دٍٖاس، 88600008 املظتش ٛ عمّٗي ٔالبالد صبىٕعّا عذً قٗاً املظذمني أعالٓ بذفع اللشٖبٛ  .6

 اإلقشاسات اللشٖبٗٛ امل ذوٛ وٍّي فالفًا  سكاً ال إٌُ.ٔاملـش  عٍّا وٕدم 

ٛ اللبببببشٖبٛ املظبببببتش ٛ اإلدبببببشاٞات ال إٌٌٗبببببٛ الكفٗمبببببٛ بتشـبببببٗن قٗىببببب  إرببببببارعبببببذً قٗببببباً البببببذاٟشٚ ب  .8

 فًا  سكاً ال إٌُ.عمٜ املكمفني فال

 (7103لطٍٛ 31املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

 

 التٕصٗات:

تببببببذقٗ  قٗببببببٕد ٔطببببببذالت املظببببببذمني أعببببببالٓ لمت اببببببذ وببببببَ ؿببببببشٛ وببببببا ن التـببببببشٖح عٍببببببْ وٕدببببببم   .0

 اإلقشاسات اللشٖبٗٛ امل ذوٛ وٍّي ٔولالبتّي باللشاٟم ٔالغشاوات املظتش ٛ عمّٗي.

الالصوبببببٛ ٔالكفٗمبببببٛ بتشـبببببٗن قٗىبببببٛ اللبببببشٖبٛ املظبببببتش ٛ    اطبببببتكىاه اافبببببٛ  اإلدبببببشاٞات ال إٌٌٗبببببٛ    .6

 عمٜ ِؤالٞ املظذمني ٔصشاوات الت فري.

 اإلجساٞ:

ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ  0/2/6100( تاسٖ  2/0/2081ن الشد وٕدم اتاب داٟشٚ كشٖبٛ الذفن ٔاملبٗاات سقي  

 املتاباٛ.

 :).....( ٛومف غسن 

(  رات وظبببؤٔلٗٛ ضببببذٔدٚ( لمفبببرتٚ 0108061كبببشٖ   لبببذٝ تبببذقٗ  ومبببف املكمبببف ػبببشاٛ  .....( سقبببي 

 (، تبني وا ٖم٘:6116-6100 

بشأدباه بابذ    02/8/0000( بتباسٖ   8008الؼشاٛ وظذمٛ يف ٔصاسٚ الـبٍاعٛ ٔالتذباسٚ ذببت البشقي       .0

%( ٔميجمببّا 00( دٍٖبباس ٔامٕاببٛ  لؼببشاٛ  .....( وـببشٖٛ ازبٍظببٗٛ بٍظبببٛ     02111التاببذٖن و ببذاسٓ   

ظبٗذ  .....( البزٙ  صبادس ا سدُ ٔو ببٗي يف مجّٕسٖبٛ وـبش الاشبٗبٛ ٔف بًا لؼبشٔسات الببذاٟشٚ         املبذٖش الاباً ال  

 %( لمظٗذ  .....( أسدٌ٘ ازبٍظٗٛ.0ٔبٍظبٛ  

قاوببت الؼببشاٛ أعببالٓ ببٗببع ااوببن ســببّا يف ػببشاٛ  .....(  ٔالببيت ااٌببت        68/06/6116بتبباسٖ   .6

 ٗ ( دٍٖببباس وٕدبببم 811060611ىبببٛ  متتمبببك ااوبببن سـبببف ػبببشاٛ  .....( طببباب ًا ٔ .....( سالٗبببًا ب 

 اتفاقٗٛ بٗع ٔػشاٞ اسبـف. 
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قاوببت داٟببشٚ كببشٖبٛ الببذفن ٔاملبٗاببات بتببذقٗ  ومببف الؼببشاٛ أعببالٓ  وٕخلببف وٍبباب( ٔرلببك عببَ الؼببّشٚ   .8

 املتش  ٛ ٌتٗذٛ بٗع ااون اسبـف اليت متتمكّا يف ػشاٛ  .....(، ٔااٌت ٌتاٟر التذقٗ  اىا ٖم٘:

( سظم قشاس التذقٗ  6118،6116عمٜ الؼشاٛ أعالٓ لمظٍٕات  بمغت كشٖبٛ الذفن املظتش ٛ  .أ 

( 0080808( دٍٖباس ٔكبشٖبٛ ولبافٛ بٕاقبع      06802082بٕاقع    8/6110/ 00الـادس بتاسٖ  

 دٍٖاس.

سٗح ؿذس قشاس  6116اعرتكت الؼشاٛ لذٝ احملااي ا سدٌٗٛ املختـٛ عمٜ قشاس الذاٟشٚ لظٍٛ  .ب 

ٔاملؤٖببذ ب ببشاس ضبكىببٛ   08/01/6101( تبباسٖ  006/6112ضبكىببٛ االطببت٠ٍا  اللببشٖبٗٛ سقببي   

بتشذٖبببذ قٗىبببٛ اللبببشٖبٛ، سٗبببح تشتبببم عمبببٜ     00/0/6100( تببباسٖ  086/6100التىٗٗبببض سقبببي   

( دٍٖاس عذا الغشاوات ٔكشٖبٛ ولافٛ ب ٗىبٛ  00068206الؼشاٛ كشٖبٛ دفن وظتش ٛ بٕاقع  

 ( دٍٖاس.           0000020 

بتشذٖبببذ قٗىبببٛ اللبببشٖبٛ بٕاقبببع   0/06/6110بتببباسٖ    6118ؿبببذس قبببشاس املٕخلبببف املٍببباب لظبببٍٛ   .ز 

 ( دٍٖاس عذا الغشاوات. 0010000 

( دٍٖبباس 011828تشتببم عمببٜ الؼببشاٛ سطببًٕ طٕابببع ٔاسدات وظببتش ٛ عمببٜ اتفاقٗببٛ البٗببع بٕاقببع      .د 

 .( دٍٖاس0811062باإلكافٛ لمغشاوات بٕاقع  

املذفٕعبٛ لغبري امل بٗىني ٔالبالغبٛ     %( عبَ املببالد   01تشتم عمٜ الؼشاٛ تٕسٖذ كشٖبٛ دفبن بٕاقبع     .ٓ 

 ( وَ قإٌُ كشٖبٛ الذفن املؼاس إلْٗ أعالٓ.08( دٍٖاس طٍذًا  سكاً املادٚ  000606قٗىتّا   

عذً قٗاً املكمف بتٕسٖذ اقتلاع كشٖبٛ البذفن املظبتش ٛ عمبٜ ا تاباب املٍّٗبٛ املـبشٔفٛ ٔابزلك عمبٜ          .0

  سكاً ال إٌُ. سٚ لمظٍٕات أعالٓ فالفًاسٔاتم ٔوكافآت صبمع اإلدا

قاوت البذاٟشٚ بٕكبع ػباسٚ اسبذبض عمبٜ الؼبشاٛ أعبالٓ دُٔ ذبـبٗن أٖبٛ وببالد وظبتش ٛ عمّٗبا ٔرلبك               .0

 لاذً ٔدٕد والٞٚ والٗٛ لا دافن ا سدُ. 

 مل ٖتي اطتكىاه اافٛ اإلدشاٞات ال إٌٌٗٛ الالصوٛ لتشـٗن الزوي الٕاسدٚ أعالٓ وَ فاله: .2

اللببشاٟم ٔالشطببًٕ ٔاتفاقٗببٛ دبٍببم االصدٔاز اللببشٖ  ٔوٍببع    تلبٗبب  اتفاقٗببٛ التاببأُ يف ذبـببٗن  .أ 

التّشب اللشٖ  بني دٔه صبمع الٕسذٚ االقتـادٖٛ الاشبٗٛ ٔاملـبادب عمّٗبا وبَ قببن مجّٕسٖبٛ      

 وـش الاشبٗٛ.

المذبببٕٞ لمىشبببااي املختـبببٛ  مللالببببٛ وبببذٖش عببباً الؼبببشاٛ املبببزإس أعبببالٓ بالشطبببًٕ ٔاللبببشاٟم   .ب 

 إلّٗا أعالٓ.ٔالغشاوات املظتش ٛ ٔاملؼاس 

 (7103لطٍٛ  14املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

  التٕصٗٛ:

 اافٛ اإلدشاٞات ال إٌٌٗٛ الالصوٛ لتشـٗن املبالد املظتش ٛ  أعالٓ سظم ا ؿٕه. إربارالاىن عمٜ 

 اإلجساٞ:

املٕكٕع قٗذ ٔوا صاه  8/2/6100( تاسٖ  2/0/2806ن الشد وٕدم اتاب داٟشٚ كشٖبٛ الذفن ٔاملبٗاات سقي  

 املتاباٛ.
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 :).....( ٛومف املهمف غسن 

 ،  تبني وا ٖم٘:6100( لظٍٛ 02286680لذٝ تذقٗ  ومف املكمف ػشاٛ  .....( سقي كشٖ   

( ٔالبببيت ااٌبببت  6118،6110،6112ن املـببباسبٛ عمبببٜ اللبببشٖبٛ املظبببتش ٛ عمبببٜ املكمبببف لمظبببٍٕات        .0

قٗىٛ اللشٖبٛ املظتش ٛ عمبٜ املكمبف وٕاف بٛ    وٍظٕسٚ أواً ضبكىٛ البذاٖٛ اللشٖبٗٛ سٗح ن ربفٗض 

( وبَ  20املذٖش الااً بٍاٞ عمبٜ تٍظبٗم وبَ اسبذ أعلباٞ الٍٗاببٛ الااوبٛ اللبشٖبٗٛ اطبتٍادًا  سكباً املبادٚ             

ٔتاذٖالتببْ لتـبببح قٗىببٛ اللببشٖبٛ باببذ املـبباسبٛ    6110( لظببٍٛ 68قببإٌُ كببشٖبٛ الببذفن املؤقببت سقببي   

( 8886020%( وببَ أؿببن اللببشٖبٛ البالغببٛ قٗىتّببا     21ت  ( دٍٖبباس، ٔبٍظبببٛ ربفببٗض بمغبب  0806822 

دٍٖاس دُٔ ٔدٕد أطع ٔاكشٛ أٔ وااٖري واتىذٚ لغاٖات املـاسبٛ ٔإدشاٞ التظٕٖٛ،  عمىًا ب ٌْ ن دفع وبا  

 ( دٍٖاس أتااب ضباواٚ وَ قبن املكمف ل اٞ ِزٓ التظٕٖٛ. 611111عَ   ذٖضٖ

 ( دٍٖاس.60668160( ٔب ٗىٛ  6100 – 6110ٍِالك وبالد كشٖبٗٛ وظتش ٛ عمٜ املكمف لمظٍٕات   .6

( وببَ ٌفببع وـببذس الببذفن ٍٖٔلببب   6100-6110تشتبببت املبببالد الببٕاسدٚ أعببالٓ عمببٜ املكمببف لمظببٍٕات    .8

ت عمّٗببا وببا ٍٖلببب  عمببٜ الظببٍٕات الببيت ن املـبباسبٛ عمّٗببا، عمىببًا ب ٌببْ ن التببذقٗ  عمببٜ اافببٛ الظببٍٕا     

(  ٔإداصتّا وَ قبن الذاٟشٚ  ٔف بًا  سكباً قبإٌُ كبشٖبٛ البذفن الٍافبز، ابا ٖؼبري إىل         6112-6100 

 عذً ٔدٕد أطباب و سٚ إلدشاٞ املـاسبٛ بٍظبٛ التخفٗض الٕاسدٚ أعالٓ.

ٖببتي إدببشاٞ التظببٕٖات  لكافببٛ ال لبباٖا الببيت ٖببتي املـبباسبٛ عمّٗببا بببٍفع اآللٗببٛ ٔدُٔ ٔدببٕد أٖببٛ أطببع أٔ      .0

واتىذٚ لتمك الغاٖٛ ا وبش البزٙ ٖرتتبم عمٗبٛ ِبذسًا اببريًا يف املباه الاباً ٔاىبا ٖظّبش دمٗبًا يف            وااٖري 

 التظٕٖٛ أعالٓ.

 (7103لطٍٛ  11املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي  

  التٕصٗٛ:

 6100( لظببٍٛ 80( وببَ قببإٌُ كببشٖبٛ الببذفن سقببي     00، 01اإلدببشاٞات الالصوببٛ لتاببذٖن ٌـببٕق املببٕاد      إربببار

ٔإؿذاس التامٗىات التٍفٗزٖٛ بّزا اشبـٕق ٔتؼبكٗن زبٍبٛ وتخــبٛ لذساطبٛ التٍظبٗبات امل ذوبٛ باشبـبٕق        

ٖش الابباً كببىاًٌا سبٗادٖببٛ وببَ قبببن املببذع٘ الابباً اللببشٖ  ٔإبببذاٞ الببشأٙ سٕلببا  قبببن املـببادقٛ عمّٗببا وببَ قبببن املببذ 

 ٔوٕكٕعٗٛ ال شاسات الـادسٚ خبـٕق إدشاٞ ِزا الٍٕع وَ التظٕٖات.

 اإلجساٞ:

ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ  8/2/6100( تاسٖ  2/0/2808ن الشد وٕدم اتاب داٟشٚ كشٖبٛ الذفن ٔاملبٗاات سقي  

 املتاباٛ.

 :ٛٗتكادً املمفات الغسٖب 

 اٟشٚ كشٖبٛ الذفن ٔاملبٗاات، تبني وا ٖم٘:لذٝ تذقٗ  ومفات االعرتاأل يف  د 

عذً  ٔدٕد طٗاطٛ ضبذدٚ وَ قبن اإلداسٚ لتشٕٖن ومفات املكمفبني لمتبذقٗ  سظبم تباسٖ  ت بذٖي اإلقبشاس        .0

 اللشٖ ، اا ٖؤدٙ إىل ت ادوّا بظبم عذً تذقٗ ّا سظم ا ؿٕه.
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ذبٕٖمببّا لمىببذق ني عببَ طشٖبب     عببذً ٔدببٕد وتاباببٛ وببَ قبببن اإلداسٚ  عمببٜ املمفببات اللببشٖبٗٛ الببيت ٖببتي          .6

 اسباطم اآلل٘ ٔاليت مل ٖتي إظباصِا يف الٕقت احملذد اا ٖؤدٙ إىل استفاع  طباطش الت ادً.

تشتم عمٜ وا ٔسد أعالٓ إدباصٚ عبذد وبَ قبشاسات االعبرتاأل وبَ قببن ٠ِٗبٛ االعبرتاأل ب بٕلبا ػبكاًل ٔ دُٔ             .8

بـببذٔس إػببااسات قببشاسات التببذقٗ  باببذ   الٍظببش فّٗببا وٕكببٕعًا لاببذً ازبببذٔٝ وببَ تببذقٗ ّا، واممببٛ رلببك    

سكىبًا قبشاسًا   ٔالبزٙ ٖاتب    ( طٍٕات 0ٔالبالغٛ  ول٘ املذٚ ال إٌٌٗٛ عمٜ ت ذٖي اإلقشاس اللشٖ  لمذفن 

 وت ادوًا.

وبا ٖمبضً وبَ إدبشاٞات لتذٍبم وٕكبٕع  ت بادً املمفبات          رببار ال عذٚ وزاشاتن طباطبٛ الذاٟشٚ وٕدم  .0

اللشٖبٗٛ سفاخلًا عمٜ املاه الااً ، إال أٌْ وا صاه ٍِالك عذد ابري وَ املمفات املت ادوٛ ، اا ٖذه عمبٜ  

 ٔدٕد فمن يف اإلدشاٞات املتخزٚ وَ قبن الذاٟشٚ ملاازبٛ ِزا املٕكٕع.

 (73/1/7103تازٖذ  01/3/3/3312املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

 

  التٕصٗات:

 اإلدشاٞات الالصوٛ ملاازبٛ وٕكٕع ت ادً املمفات اللشٖبٗٛ ٔوشاعاٚ ا ٔلٕٖٛ يف ذبٕٖن املمفات. إربار .0

سـش املمفات اللشٖبٗٛ  دفن، وبٗاات( لذٝ اافٛ وذٖشٖات الذاٟشٚ ٔاليت مل ٖتي تبذقٗ ّا ٔالاىبن عمبٜ     .6

 الت ادً ٔإدشاٞ امل تلٜ ال إٌٌ٘ سٕلا.إظباصِا بالظشعٛ املىكٍٛ فؼٗٛ الٕقٕع يف 

 اإلجساٞ:

ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ  8/2/6100( تاسٖ  2/0/2080ن الشد وٕدم اتاب داٟشٚ كشٖبٛ الذفن ٔاملبٗاات سقي  

 املتاباٛ.

 :ُودٖسٖٛ ٔضط ٔغسم عىا 

         ( لمظببببببٍٕات      0008202لببببببذٝ تببببببذقٗ  ومببببببف االعببببببرتاأل ٔالااٟببببببذ لمىكمببببببف  .....( سقببببببي كببببببشٖ         

 (، تبني وا ٖم٘:6108، 6106 

 املكمف ٌؼاط اطترياد البلاٟع ٔت ذٖي فذوات ربضَٖ الظٗاسات لمغري دافن املٍل ٛ اسبشٚ. مياسغ .0

ن قبٕه االعرتاأل امل ذً وَ قببن املكمبف بؼبلم اللبشٖبٛ املظبتش ٛ واممبٛ رلبك بابذً فلبٕع ٌؼباط            .6

 .املكمف

كببٕٞ اطتٗلببا  دٖببٕاُ احملاطبببٛ ٔإؿببذاس ال ببشاس ٔف ببًا  سكبباً   قاوببت الببذاٟشٚ بإعببادٚ الٍظببش بببال شاس عمببٜ   .8

 ال إٌُ ِٕٔ وٍظٕس سالًٗا أواً احملكىٛ املختـٛ.

 قٗذ املتاباٛ. ِٔ٘الؼشاات رات الٍؼاط احملم٘  ت ًٕ الذاٟشٚ سالًٗا حبـش .0

 (7103لطٍٛ  31املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي  
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  التٕصٗات:

 إعادٚ تذقٗ  ٔدساطٛ ومف املكمف املزإس يف كٕٞ وا ٔسد أعالٓ ٔإدشاٞ امل تلٜ ال إٌٌ٘ باشبـٕق  .0

 رببببارطباطببببٛ ػبببشاٛ املٍببباط  اسببببشٚ لتضٖٔبببذ البببذاٟشٚ بكافبببٛ املامٕوبببات اشباؿبببٛ بالٍؼببباط املىاثبببن إل   .6

 اإلدشاٞات الالصوٛ باشبـٕق ٔف  أسكاً ال إٌُ.

 اإلجساٞ:

سٗح ن تاذٖن  06/00/6100( تاسٖ  2/0/08108اتاب داٟشٚ كشٖبٛ الذفن ٔاملبٗاات سقي   ن الشد وٕدم

( دٍٖبباس ٔتاببٕٖض قببإٌٌ٘ ب ٗىببٛ   0802( ٌببتر عٍببْ كببشٖبٛ دفببن ب ٗىببٛ    6108،6106قببشاس االعببرتاأل لابباو٘   

 ( دٍٖاس ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.0880 

 :ٛٗفكداُ ٔصٕالت وال 

والٗٛ تبني ف ذاُ ٔؿٕالت والٗٛ يف وذٖشٖٛ كبشٖبٛ اباه عىباُ بتباسٖ       تذقٗ  سظابات ٔٔؿٕالتلذٝ  .0

81/0/6100. 

 ن طباطبٛ ٔصٖش املالٗٛ بّزا اشبـٕق. .6

 (01/4/7103تازٖذ  01/3/2/03231املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي  

 التٕصٗٛ:

 ( وَ الٍظاً املال٘ املؼاس إلْٗ أعالٓ.00امل تلٜ ال إٌٌ٘ ٔف ًا  سكاً املادٚ   إربار 

 اإلجساٞ:

ٔن سفبع ت شٖشِبا ٔوبا     00/8/6100( تباسٖ   08/8/2/68610ن تؼكٗن زبٍٛ وٕدم اتاب ٔصٖش املالٗٛ سقي  

 صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 :وطتٕدعات المٕاشً يف داٟسٚ عسٖبٛ الدخن ٔاملبٗعات 

لبببذٝ إدبببشاٞ الفشبببٕق الفذاٟٗبببٛ عمبببٜ وظبببتٕدعات المبببٕاصً يف داٟبببشٚ كبببشٖبٛ البببذفن ٔاملبٗابببات تببببني                          

 وا ٖم٘:

أخلّببشت الفشببٕق الفذاٟٗببٛ عمببٜ وظببتٕدعات الببذاٟشٚ ٔدببٕد فشٔقببات بببني الشؿببٗذ الببذفرتٙ ٔالشؿببٗذ          .0

شد ٔتبببذقٗ  اافبببٛ    لتؼبببكٗن زبٍبببٛ زبببب    عبببذٚ  وبببزاشات  الفامببب٘، ٔقبببذ ن طباطببببٛ البببذاٟشٚ  وٕدبببم     

 وظتٕدعات الذاٟشٚ  ٔتٍظٗىّا سظم ا ؿٕه.                               

مل ٖببببتىكَ دٖببببٕاُ احملاطبببببٛ وببببَ إدببببشاٞ الفشببببف الفذبببباٟ٘ عمببببٜ وظببببتٕدع أدّببببضٚ اسباطببببٕب بتبببباسٖ     .6

 لألطباب التالٗٛ:  10/18/6100

 الالصوٛ.عذً ٔدٕد وٕخلف وظؤٔه وكمف سدًٗا عَ املظتٕدع أعالٓ، ٔعذً ت ذٖي الكفالٛ املالٗٛ  .أ 

 عذً تشتٗم املظتٕدع باإلكافٛ إىل ٔدٕد لٕاصً صري ؿاسبٛ يف املظتٕدع. .ب 

 ظك طذالت ٔبلاقات لمىظتٕدع أعالٓ.عذً و .ز 

 (74/4/7103تازٖذ  01/3/3/01210املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي  
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 التٕصٗات:

رات  ٔالتامٗىببات ٍظبباًالتؼببكٗن زبٍببٛ زبببشد ٔتببذقٗ  وظببتٕدعات الببذاٟشٚ ٔتٍظٗىّببا وببا ٖتٕافبب  ٔأسكبباً    .0

 الاالقٛ.

تكمٗببف وببٕخلفني طبتـببني ملظببك وظببتٕدعات الببذاٟشٚ اؿببٕلًٗا ٔكببشٔسٚ االلتببضاً بت ببذٖي الكفالببٛ املالٗببٛ   67

  ٔف ًا لٍظاً الكفاالت املالٗٛ لمىٕخلفني املؼاس الْٗ أعالٓ.

 إلجساٞ:ا

مل ٖببتي الببشد وببَ قبببن داٟببشٚ كببشٖبٛ الببذفن ٔاملبٗاببات لغاٖببٛ تاسؽبببْ بببالشصي وببَ ت اٗببذات الببذٖٕاُ املتكببشسٚ بّببزا     

 ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ. 08/0/6108( تاسٖ  00/0/8/0108اشبـٕق ٔاليت  فشِا الكتاب سقي  

 ( زقي عسٖيب  ).....( ٛ2424152غسن:) 

 املؼاس إلْٗ أعالٓ، تبني وا ٖم٘:لذٝ تذقٗ  ومف املكمف  

ن طباطبببٛ داٟببشٚ كببشٖبٛ الببذفن ٔاملبٗاببات طبباب ًا وٕدببم عببذٚ وببزاشات وشاداببٛ لمتش بب  فٗىببا ارا         .0

ااٌت الؼشاٛ أعالٓ ت بًٕ بالتـبشٖح عبَ ااوبن إٖشاداتّبا كبىَ إقشاساتّبا اللبشٖبٗٛ امل ذوبٛ لمبذاٟشٚ                   

 .6101ّا سٗح أٌّا مل تذق  وَ طٍٛ ( ٔوا ٖمٗ 6100-6100 دفن، وبٗاات( لمظٍٕات  

دبباٞ سد وذٖشٖببٛ وكافشببٛ التّببشب اللببشٖ  ببب ُ ٍِبباك فشٔقببات كببشٖبٗٛ بببني املبببالد الببٕاسدٚ يف إقببشاسات           .6

كببشٖبٛ الببذفن عببَ تمببك الببٕاسدٚ يف إقببشاسات كببشٖبٛ املبٗاببات ٔقظبباٟي املامٕوببات ٔن ذبٕٖببن املمببف إىل        

ذو٘( لمتش بب  وببَ املامٕوببات الببٕاسدٚ وببزاشات دٖببٕاُ  املذٖشٖببٛ املاٍٗببٛ بالٍؼبباط  وذٖشٖببٛ الٍؼبباط اشببب 

 احملاطبٛ ٔالفشٔقات اللشٖبٗٛ الٕاسدٚ بكتاب املكافشٛ. 

( ن قبٕلبببا  6100- 6106اُ الظبببٍٕات    60/0/6100دببباٞ سد وذٖشٖبببٛ الٍؼببباط اشببببذو٘ بتببباسٖ     .8

 ٕاف ٛ.ف ف ٔبفشٔقات كشٖبٗٛ بامل 6100كىَ ٌظاً الاٍٗات  دُٔ تذقٗ ( سٗح  ن تذقٗ  طٍٛ 

قاوت الذاٟشٚ  ب بٕه الظٍٕات أعالٓ كىَ ٌظاً الاٍٗبات عمبٜ البشصي وبَ عبذً اطبتكىاه التبذقٗ  لكافبٛ          .0

ٔعبببذً واازببببٛ وبببا ٔسد  وبببزاشات دٖبببٕاُ احملاطببببٛ ٔت شٖبببش   6100الظبببٍٕات ٔاالاتفببباٞ بتبببذقٗ  طبببٍٛ 

 وذٖشٖٛ وكافشٛ التّشب اللشٖ  املؼاس إلّٗىا أعالٓ.

 (01/5/7103تازٖذ  71/7/1/01327ي  املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زق

 التٕصٗٛ:

بٗبببباُ أطببببباب عببببذً تببببذقٗ  ومببببف املكمببببف لكافببببٛ الظببببٍٕات ٔقبببببٕه الؼببببشاٛ كببببىَ ٌظبببباً الاٍٗببببات لمظببببٍٕات                         

اإلدبشاٞات   ارببار ٔ(، بالشصي وَ اُ إدشاٞات التش   وبَ املامٕوبات البٕاسدٚ أعبالٓ صبري وٍتّٗبٛ       6100 - 6106 

 ال إٌٌٗٛ الالصوٛ باشبـٕق.

 اإلجساٞ:

 مل ٖتي الشد وَ قبن داٟشٚ كشٖبٛ الذفن ٔاملبٗاات لغاٖٛ تاسؽبْ ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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 ( ٚ7101-7100ومف أواٌٛ عىاُ الهربٝ لمفرت:) 

 احلطابات اخلتاوٗٛ ألواٌٛ عىاُ الهربٝ: أٔاًل: 

بمغببببببببت قٗىببببببببٛ إٖببببببببشادات اإلػببببببببباسات اشباكبببببببباٛ للببببببببشٖبٛ الببببببببذفن لمظببببببببٍٕات أعببببببببالٓ وببببببببا قٗىببببببببٛ   .0

 سكببببباً ( دٍٖببببباس ال ت بببببًٕ أواٌبببببٛ عىببببباُ بتٕسٖبببببذ اللبببببشٖبٛ املظبببببتش ٛ عمّٗبببببا فالفبببببًا        06006181 

 ال إٌُ.

6.  ً ٕ  عبببذ ٖببببشادات فاكبببباٛ للببببشٖبٛ سٖببببذ كبببشٖبٛ املبٗاببببات املظببببتش ٛ عبببَ إ  قٗبببباً أواٌببببٛ عىببباُ الكبببب ٝ بت

 ال إٌُ.( دٍٖاس فالفًا  سكاً 8108880املبٗاات البالغٛ قٗىتّا  

 (:1171720ودٍٖٛ اجلبّٗٛ الرتٔحيٗٛ زقي عسٖيب ) ثاًٌٗا: 

كبببببىَ  اطبببببتجىاساتّا  إسبببببذٝقاوبببببت أواٌبببببٛ عىببببباُ الكببببب ٝ بتظبببببذٗن وذٍٖبببببٛ ازببّٗبببببٛ الرتٔؼبٗبببببٛ /   .0

ٌتٗذبببٛ   0/0/6111 ثش سداببب٘ اعتبببباسا وبببَ تببباسٖ    ػببببكٛ وكمفببب٘ اللبببشٖبٛ الااوبببٛ عمبببٜ املبٗابببات ٔبببب    

 قٗاً داٟشٚ كشٖبٛ الذفن ٔاملبٗاات بالتذقٗ  عمٜ الظذالت ٔال ٕٗد احملاطبٗٛ لمىذٍٖٛ. 

اخلّببببش بٗبببباُ اللببببشٖبٛ الااوببببٛ عمببببٜ املبٗاببببات  وببببَ ٔاقببببع الٍظبببباً املببببال٘ لمببببذاٟشٚ( عببببذً ٔدببببٕد اسؿببببذٚ   .6

      َ فببببباله وشادابببببٛ إقبببببشاسات كبببببشٖبٛ     كبببببشٖبٛ وبٗابببببات وظبببببتش ٛ عمبببببٜ املكمبببببف، يف سبببببني تببببببني ٔوببببب

 املبٗاات امل ذوٛ وَ املكمف ٔدٕد أسؿذٚ كشٖبٗٛ وـش  عٍّا ٔٔادبٛ الذفع.

ن ف بببببف تبببببذقٗ  الظبببببٍٕات   ومبببببف كبببببشٖبٛ البببببذفن لمىكمبببببف صبببببري وبببببذق  لمظبببببٍٕات أعبببببالٓ  ٔإ بببببا        .8

( تببببببذقٗ ًا إداسٖببببببًا، عمىببببببًا ببببببب ُ املكمببببببف صببببببري ومتببببببضً بت ببببببذٖي اإلقببببببشاسات اللببببببشٖبٗٛ      6101/6100 

 .6100للشٖبٛ الذفن  عَ الظٍٕات الالس ٛ لااً 

أخلّببببببش بٗبببببباُ اللببببببشاٟم اإلمجببببببال٘  دفببببببن( لمىكمببببببف ببببببب ُ ٍِبببببباك دفاببببببٛ عمببببببٜ اسبظبببببباب ب ٗىببببببٛ         .0

ٔن قٗبببببذِا اذفابببببٛ عمبببببٜ سظببببباب كبببببشٖبٛ البببببذفن، ابببببا تشتبببببم       6100دٍٖببببباس لظبببببٍٛ   ( 000008 

          ٌ ّببببا ربببببف  عمٗببببْ ٔدببببٕد سؿببببٗذ صببببري وظببببتش  لـبببباب املكمببببف، ٔبببببالشدٕع  ؿببببن الذفاببببٛ تبببببني ب 

 (.8،0/6100( ٔالفرتٚ  2،0/6100كشٖبٛ وبٗاات لمفرتٚ اللشٖبٗٛ  

 (7103لطٍٛ  005املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗات:

ٖبببببشادات أواٌبببببٛ عىببببباُ الكببببب ٝ ٔإدبببببشاٞ امل تلبببببٜ ال بببببإٌٌ٘ ٔف بببببًا  سكببببباً قبببببإٌٌ٘       إتبببببذقٗ  ومبببببف   .0

 االقتلاعات املظتش ٛ لمذاٟشٚ.كشٖبٛ الذفن ٔكشٖبٛ املبٗاات ٔالتش   وَ تٕسٖذ اافٛ 

تببببذقٗ  ٔدساطببببٛ ومببببف املكمببببف  وذٍٖببببٛ ازببّٗببببٛ الرتٔؼبٗببببٛ( دفببببن ٔوبٗاببببات، ٔالتش بببب  وببببَ اافببببٛ       .6

اإلٖببببشادات ٔوببببذٝ فلببببٕعّا للببببشٖبٛ الببببذفن ٔللببببشٖبٛ املبٗاببببات ٔإدببببشاٞ امل تلببببٜ ال ببببإٌٌ٘ بّببببزا        

 اشبـٕق.

ُ اللبببشاٟم لمىكمبببف  بٗببباُ أطبببباب عبببذً خلّبببٕس أسؿبببذٚ كبببشٖبٛ وبٗابببات وظبببتش ٛ البببذفع كبببىَ بٗبببا           .8

 أعالٓ بالشصي وَ ٔدٕد أسؿذٚ ٔادبٛ الذفع وـش  عٍّا كىَ إقشاسات املكمف.
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 اإلجساٞ:

 مل ٖتي الشد وَ قبن داٟشٚ كشٖبٛ الذفن ٔاملبٗاات لغاٖٛ تاسؽبْ ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 :ٖٛاإلقسازات الغسٖبٗٛ الضفس 

الـفشٖٛ امل ذوٛ وَ املظذمني لذٝ داٟشٚ كشٖبٛ الذفن لذٝ تذقٗ  عٍٗٛ وَ اإلقشاسات اللشٖبٗٛ 

 (، تبني وا ٖم٘:6102-6100ٔاملبٗاات لمفرتٚ  

( وظذن عمٜ الشصي وَ أُ الظذالت 60126بمد عذد املظذمني امل ذوني إلقشاسات كشٖبٗٛ ؿفشٖٛ   .0

( وَ قإٌُ اللشٖبٛ الااوٛ عمٜ املبٗاات سقي 02،00تؼري ب ٌّي وكمفني عاومني فالفًا  سكاً املٕاد  

 ٔتاذٖالتْ.  0000( لظٍٛ 2 

عذً قٗاً الذاٟشٚ بالتذقٗ  الفام٘ عمٜ ال ٕٗد ٔالظذالت احملاطبٗٛ لمىظذمني أعالٓ اا ٖؤدٙ إىل  .6

 ت فري أٔ سشواُ فضٍٖٛ الذٔلٛ وَ وبالد  وظتش ٛ الذفع لمذاٟشٚ.

ـفشٖٛ لاذد وَ املظذمني كىَ ٌظاً الاٍٗات ٔرلك ل بٕه ن قبٕه عذد وَ اإلقشاسات اللشٖبٗٛ ال .8

 إقشاساتّي للشٖبٛ الذفن بالشصي وَ أُ سالٛ املكمف  ٌؼاط عاون(.

ِا وَ قبن الذاٟشٚ ملاازبٛ وٕكٕع اإلقشاسات الـفشٖٛ ٔاسبذ وٍّا إربارإُ سضوٛ اإلدشاٞات اليت ن  .0

يت ن ت ذميّا لمذاٟشٚ لمظٍٕات املؼاس إلّٗا مل تٍاكع بالؼكن امللمٕب عمٜ عذد اإلقشاسات الـفشٖٛ ال

 أعالٓ و اسٌٛ وع الظٍٕات الظاب ٛ. 

 (7103لطٍٛ  010املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗات:

سـش أعذاد املظذمني لذٝ الذاٟشٚ امل ذوني إلقشاسات كشٖبٗٛ ؿفشٖٛ ٔتذقٗ ّا ٔإدشاٞ امل تلٜ  .0

 الااوٛ عمٜ املبٗاات املؼاس إلّٗا أعالٓ.ال إٌٌ٘ ٔف ًا  سكاً قإٌُ اللشٖبٛ 

 تفاٗن دٔس وذٖشٖٛ وكافشٛ التّشب اللشٖ  يف ِزا اجملاه. .6

ٔكع وااٖري فاؿٛ ل بٕه إقشاسات كشٖبٛ املبٗاات كىَ ٌظاً الاٍٗات ٔعذً سبلّا وع قبٕه إقشاسات  .8

 كشٖبٛ الذفن.

 اإلجساٞ:

 ٛ تاسؽبْ ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.مل ٖتي الشد وَ قبن داٟشٚ كشٖبٛ الذفن ٔاملبٗاات لغاٖ
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 داٟسٚ األزاع٘ ٔاملطاحٛ

 

 ( ٚ7102-7101حطابات داٟسٚ األزاع٘ ٔاملطاحٛ لمفرت:) 

                       ن  ؿببببببش  وكافبببببببآت لغبببببببري وبببببببٕخلف٘ داٟبببببببشٚ ا ساكببببببب٘ ٔاملظببببببباسٛ عمبببببببٜ طببببببببٗن املجببببببباه ال اسبـبببببببش   .0

 دُٔ طٍذ قإٌُ. ٔاسبىاٖٛ، داٟشٚ المٕاصً الااوٛ(  وٕخلف٘ ٔصاسٚ املالٗٛ، وٕخلف٘ ا وَ

عذً قٗاً داٟشٚ ا ساك٘ ٔاملظاسٛ بتٕسٖبذ املبمبد املبذفٕع وبَ قببن  ٔصاسٚ الؼبؤُٔ البمذٖبٛ  وٕدبم اتفاقٗبٛ           .6

 ( دٍٖاس طًٍٕٖا.00111بالد قٗىتّا  ٔالأُ وع  داٟشٚ ا ساك٘ ٔاملظاسٛ التا

( دٍٖاس ػّشٙ ملذٖش وكتم وذٖش عاً داٟشٚ ا ساكب٘ ٔاملظباسٛ   الٍباط  اإلعالوب٘( دُٔ     011ؿش  وبمد   .8

 ٔدٕد طٍذ قإٌٌ٘. 

 (5/00/7103تازٖذ  01/4/3/71112املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

 الاىن عمٜ تـٕٖم املخالفات الٕاسدٚ  أعالٓ سظم ا ؿٕه.

 اإلجساٞ:

 ٚ ا ساك٘ ٔاملظاسٛ ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.ن الشد وَ قبن داٟش

  :ٍٛٗاإلعفاٞات املىٍٕحٛ لمػكل الطه 

أ  وظباستّا  لذٝ تذقٗ  ومف اإلعفاٞات وَ سطًٕ التظذٗن املىٍٕسٛ لمؼب   الظبكٍٗٛ املباعبٛ ٔالبيت تبرت     

 يف داٟشٚ ا ساك٘ ٔاملظاسٛ وٕدم قشاسات صبمع الٕصساٞ، تبني وا ٖم٘: ( 6ً 061-001 

ٖببتي اعتىبباد املظبباسٛ املجبتببٛ يف طببٍذ التظببذٗن ٔبٗبباُ التغببٗري اإلفببشاصٙ ٔطبلببف املٕقببع يف بٗببع الؼبب         .0

اإلطببكاٌٗٛ لغاٖببات اإلعفبباٞ وببَ الشطببًٕ دُٔ إدببشاٞ اؼببف وببَ قبببن وببذٖشٖات التظببذٗن لمتش بب  وببَ            

 املظاسٛ الفامٗٛ لمؼ   اإلطكاٌٗٛ املباعٛ.

وببَ قبببن وببذٖش   60/01/6108( تبباسٖ  0/6108سقببي   أخلّببش الت شٖببش الـببادس وٕدببم املّىببٛ الشقابٗببٛ    .6

الشقابببٛ ٔازبببٕدٚ يف داٟببشٚ ا ساكبب٘ ٔاملظبباسٛ املٕدببْ إىل املببذٖش الابباً ٔاملتام ببٛ بببالتش ٗ  ٔالتببذقٗ  يف         

وااوالت اإلفشاص ٔالتذضٟٛ ازباسٖٛ عمٜ الؼ   الظكٍٗٛ ٔاليت ن وٍشّا اإلعفباٞات وبَ سطبًٕ التظبذٗن     

( وبرت وشببع ن إعفااِبا وبَ     001ٔدبٕد وظباسات لمؼب   املباعبٛ تضٖبذ عبَ       سظم قشاسات صبمع الٕصساٞ 

 الشطًٕ. 

طببب  ٔأُ ن تؼببكٗن زبٍببٛ ذب ٗبب  يف املٕكببٕع أعببالٓ وٕدببم اتبباب وببذٖش عبباً ا ساكبب٘ ٔاملظبباسٛ سقببي       .8

ٔ ت ببذٖي الت شٖببش وتلببىًٍا التٕؿببٗات الالصوببٛ سببٕه املٕكببٕع      0/00/6108( تبباسٖ  06/06/86000 

 أٖاً إال أٌْ ٔلغاٖٛ تاسؽبْ مل ٖتي ت ذٖي الت شٖش. ( 01أعالٓ فاله  

 (73/3/7103تازٖذ  01/4/3/1113املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 
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 التٕصٗٛ:

  تؼكٗن زبٍٛ لمتذقٗ  ٔالتش ٗ  يف املٕكٕع أعالٓ ٔوؼاساٛ دٖٕاُ احملاطبٛ.

 اإلجساٞ:

 تاباٛ.ن الشد وَ قبن داٟشٚ ا ساك٘ ٔاملظاسٛ ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ امل

 ٖٛقٕٗد ٔضجالت املدٖس: 

 (، تبني وا ٖم٘:6102-6100لذٝ تذقٗ  طذالت ٔقٕٗد وذٖشٖٛ تظذٗن أساك٘ عىاُ لمفرتٚ   

بمغببت قٗىببٛ الفشٔقببات بببني الشطببًٕ امل ببذسٚ وببَ قبببن املذٖشٖببٛ ٔالشطببًٕ الٕادببم اطببتٗفااِا سظببم طبباش            .0

لابذً ت ٗبذ املذٖشٖبٛ بكؼبٕفات أطبااس ا طباغ املاتىبذٚ وبَ قببن           ٌتٗذٛ( دٍٖاس  000200ا طاغ وبمد  

 .(6100/6102داٟشٚ ا ساك٘ ٔاملظاسٛ لااو٘  

عذً إسفاب ٌظخٛ وَ طبلف املٕقع التٍظٗى٘ يف بابض واباوالت البٗبع ملاشفبٛ طباٛ الؼبٕاسع البيت ت بع          .6

 .ٛعمّٗا ا سأل ٔرلك لت ذٖش قٗىتّا اسب ٗ ٗٛ لغاٖات استظاب الشطًٕ ال إٌٌٗ

ٖتي استظاب طمبٗات أفشٝ لباض وااوالت ع ٕد البٗع ٔبٍظم طبتمفٛ دُٔ بٗاُ أطباب ِزٓ الظبمبٗات   .8

ابببا ٖبببؤدٙ إىل ربفبببٗض ال ٗىبببٛ امل بببذسٚ لم لبببع ٔالشطبببًٕ الٕادبببم اطبببتٗفااِا دُٔ بٗببباُ واِٗبببٛ ِبببزٓ       

 الظمبٗات.

 ( 7103لطٍٛ  51املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

  التٕصٗٛ:

 املآفز الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه.الاىن عمٜ تـٕٖم 

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 :ُالتجأشات املستهبٛ  يف ودٖسٖٛ تطجٗن أزاع٘ غسم عىا 

( 60وَ فاله التش ٗ   ٔالتذقٗ  يف التذأصات املشتكبٛ باإلدشاٞات اليت متبت عمبٜ قلابٛ ا سأل سقبي      

 قشٖٛ املاكٌٕٛ وَ أساك٘ ػشب عىاُ ٔالااٟذٚ ومكٗتّا لمخضٍٖٛ، تبني وا ٖم٘:( وَ 0سٕأل  سقي  

                          من ٔد( 600   وظببببباستّا ٔالببببببالد املاكبببببٌٕٛ   أساكببببب٘وبببببَ أعبببببالٓ  ا سألن الاببببببح بـبببببشٗفٛ قلابببببٛ  .0

ٛ بالكاون شبضٍٖٛ املىمكبٛ   ٛامٕا 6/0/6100سٗح ااٌت ستٜ تاسٖ   ورت( 800ٔ  ٛ  ا سدٌٗب  الااٗب

ٔال ٖٕدذ عمٜ قٗذ ال لاٛ أٙ ٔقٕعات  االتفٕٖض أ الت دري  سظبم ؿبٕسٚ  الـبشٗفٛ البٗلباٞ البيت      

ٔالبيت  أسطبمّا وبذٖش تظبذٗن أساكب٘ ػبشب عىباُ إىل داٟبشٚ ا ساكب٘           6/0/6100ن اطتخشادّا بتباسٖ   

 ٔاملظاسٛ بٕاطلٛ  الفااع.  

ٛ تظبذٗن ػبشب عىباُ لم لابٛ وبذاس البشبح اٌبْ        أخلّشت ؿٕسٚ الـشٗفٛ البٗلاٞ احملفٕخلٛ لبذٝ وذٖشٖب   .6

لكبن وبَ  ا فبَٕٖ  .....( سـبتاُ      66/0/0006( تباسٖ   00/06ن إدشاٞ وااومٛ تفٕٖض ذبىن سقبي   

لألٔه ٔسـٛ لمجاٌ٘ ٔال ٖٕدذ ٌظخٛ وَ قشاس التفٕٖض  سٗح ٖٕدبذ تٍباقض ملبا ٔسد أعبالٓ  ٔابُٕ  ِبزا       

 وٕدم قشاس التظٕٖٛ.  التاسٖ   ِٕ تاسٖ  تظذٗن ا سأل باطي اشبضٍٖٛ 
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ن إدشاٞ عذٚ  بٕٗعات وٕدم ٔااالت سٗح بباع   الظبٗذ  .....( سـبٛ ٔاسبذٚ إىل أفتبْ الظبٗذٚ  .....(          .8

 الا ببذ صببري وٕدببٕد ٔوجبببت عمببٜ طببذن   02/01/0088( تبباسٖ  00200/88وٕدببم ع ببذ البٗببع سقببي  

ســبّي لمظبادٚ  .....( وٕدبم ع بٕد      ا وٕاه صري املٍ ٕلٛ لم لاٛ أعالٓ ٔفٗىا باذ باع مجٗع اإلفٕٚ  

( ٔوٕدبببم وـبببادقٛ وبببذٖش التظبببذٗن ٔوظبببتىع  6088/6108( ٔ  6060/6106البٗبببع  رٔات ا سقببباً  

 اإلقشاس عمٜ ؿشٛ الا ٕد. 

وَ فاله الشدٕع إىل قاعبذٚ البٗاٌبات ٔطبشم اسبشابات البيت متبت عمبٜ ال لابٛ وبذاس البشبح وبَ قببن              .0

ات  اعبـببشت سشاببات إدفبباه البٕٗعببات باطببي املظببتخذً املٕخلببف  وذٖشٖببٛ اسباطببٕب ٔتكٍٕلٕدٗببا املامٕوبب

 (. 6800 .....( ٔسقىْ  

ن التش ٗ  وع املٕخلف أعالٓ ٔاعرت  باطي املظتخذً ٔاٌْ ٖإد لْ  سٗح اُ طبٗاٛ عىمٛ تتلمم إدفاه  .0

ٖٔببتي رلببك وٕدببم اتـبباه ِبباتف٘ وببَ وذٖشٖببٛ  ٛبٗاٌبات الـببشٗفٛ البٗلبباٞ عمببٜ الـببشٗفٛ اإللكرتٌٔٗبب 

 ذٗن أ بٕاطلٛ وزاشات سدٗٛ  ال ٖتي سفظّا.التظ

( تببباسٖ  06/06/00820أٔؿببت زبٍببٛ التش ٗبب  املؼببكمٛ وٕدببم وٕاف بببٛ ٔصٖببش املالٗببٛ بالكتبباب سقببي             .2

 ذبٕٖن املٕكٕع إىل املذع٘ الااً ٌظشًا لٕدٕد ػبّٛ دضاٟٗٛ. 00/8/6102

اىبا اباُ عمٗبٛ طباب ًا ٔعمبٜ       ن التشفظ وَ قبن وٍذٔب  أوالك الذٔلٛ ٔاملتىجبن  بلمبم إعبادٚ اسبباه     .0

( وَ ال إٌُ املذٌ٘ ابُٕ الا بٕد الباطمبٛ    001-020املتلشس المذٕٞ إىل ال لاٞ طٍذًا  سكاً املٕاد  

 ال ٖرتتم عمّٗا أٙ اثش ٔال تشد عمّٗا اإلداصٚ سٗح ن ت اٗذ التشفظ وَ قبن دٖٕاُ احملاطبٛ. 

وبَ قببن البذاٟشٚ ال إٌٌٗبٛ يف داٟبشٚ       66/00/6102ن الشد وٕدم  ٕرز طري الكتبم الشدٗبٛ بتباسٖ      .8

ا ساك٘  عمٜ التشفظ ب ٌْ ال ٖٕدذ طباب ٛ لبذٝ داٟبشٚ ا ساكب٘ بإبلباه تـبشفات ٔإعبادٚ اسبباه إىل وبا          

ابباُ عمٗببْ الٕكببع طبباب ًا سٗببح أُ اإلدببشاٞات متببت وٕاف ببٛ داٟببشٚ ا ساكبب٘ ٔاملاٍببٗني فّٗببا سٗببح ٖٕدببذ   

 أطشا  لذّٖي ُسظَ الٍٗٛ.  

         ملٕكٕع وع اافبٛ  أٔساب التش ٗب  إىل الٍاٟبم الاباً / عىباُ وٕدبم اتباب ٔصٖبش املالٗبٛ سقبي           ن ذبٕٖن ا .0

امل تلببٜ ال ببإٌٌ٘ حببب  املٕخلببف     ٞإلدببشا  8/0/6100( تبباسٖ  6102/1/086-00-دببضاٞ  – د   

ب أعالٓ ٔان وَ تجبت وظؤٔلٗتْ بّزا اشبـٕق سٗح ن إسفاب  ت شٖش زبٍٛ التش ٗ  وبع اافبٛ ا ٔسا  

 التش ٗ ٗٛ املتام ٛ باملٕكٕع أعالٓ. 

( تباسٖ   80160/6102/0006ن تٕدْٗ إفلاس عذل٘ بٕاطلٛ ااتم عذه ضبكىٛ بذاٖبٛ عىباُ سقبي      .01

لذاٟشٚ ا ساك٘ وَ قبن  الظادٚ  .....( باذً املظاغ أ املٍاصعٛ أ التاشأل لم لاٛ وذاس  08/01/6102

 ٌتفاعّي بّا ب ٙ ػكن وَ ا ػكاه ٔ ٙ طبم.   البشح ب ٙ إدشاٞ أ قشاسات ت ٗذ تـشفاتّي ٔا

( وببَ ٌظبباً اشبذوببٛ 000مل ٖبتي إٖ ببا  املٕخلببف أعببالٓ عببَ الاىبن وببَ قبببن الببٕصاسٚ فالفببًا  سكباً املببادٚ      .00

 ٔتاذٖالتْ.  6108( لظٍٛ 86املذٌٗٛ سقي  
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ٖبتي ااتؼبا    ال ٖٕدذ يف الذاٟشٚ  قظي أوالك الذٔلٛ( فاله الفرتٚ الظاب ٛ إدبشاٞات اسرتاصٖبٛ  حبٗبح     .06

 أٙ إدشاٞ أ إٙ عبح ٖتي عمٜ أساك٘ اشبضٍٖٛ.

مل ٖتي التشفظ ال إٌٌ٘ وَ قبن داٟبشٚ ا ساكب٘  ٔاملظباسٛ عمبٜ قلابٛ ا سأل وبذاس البشبح ملٍبع إدبشاٞ           .08

 أٙ تـش  عمّٗا سٗح ن التشفظ إداسًٖا وَ قبن قظي أوالك الذٔلٛ / داٟشٚ ا ساك٘ ٔاملظاسٛ.

 (70/7/7103تازٖذ  01/4/3/7111املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

  التٕصٗات:

 إدشاٞ امل تلٜ ال إٌٌ٘ حب  املٕخلف الزٙ أستكم املخالفٛ. .0

اإلدشاٞات الالصوٛ إلصالٛ االعتذاٞ عمٜ أوالك الذٔلٛ ٔإعادٚ الٕكع إىل وا اباُ عمٗبْ قببن عىمٗبٛ      إربار .6

 التالعم يف الـشٗفٛ. 

 دٖٕاُ احملاطبٛ باملٕكٕع أعالٓ.تؼكٗن زبٍٛ وؼرتاٛ لمتذقٗ  ٔالتش ٗ  ٔوؼاساٛ  .8

 اإلجساٞ:

 ن ذبٕٖن املٕخلف إىل ال لاٞ ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ سظم ا ؿٕه.

 :ٖٛقٕٗد ٔضجالت املدٖس 

 ، تبني وا ٖم٘:6100لذٝ تذقٗ  قٕٗد ٔطذالت وذٖشٖٛ تظذٗن أساك٘ ػشب عىاُ لااً  

بمغببت قٗىببٛ الفشٔقببات بببني الشطببًٕ امل ببذسٚ وببَ قبببن املذٖشٖببٛ ٔالشطببًٕ الٕادببم اطببتٗفااِا سظببم طبباش           .0

( دٍٖباس ٌتٗذبٛ لابذً ت ٗبذ املذٖشٖبٛ بكؼبٕفات أطبااس ا طباغ املاتىبذٚ وبَ داٟبشٚ            00010ا طاغ وبمبد   

 . 6100ا ساك٘ ٔاملظاسٛ لااً 

بؼبكن صبري وب س إكبافٛ إىل اصدٔادٗبٛ فـبي        املبالغٛ يف ربىبني بابض قلبع ا ساكب٘ يف واباوالت البٗبع       .6

 (. 0600ٔ 0102وبمد وَ طاش ا طاغ املاتىذ اىا يف الا ٕد رٔات ا سقاً  

( واسابا وبَ أساكب٘ ػبشب عىباُ وبَ املالبك  .....( إىل ابٍبْ         8( سٕأل سقي  6060ن بٗع ال لاٛ سقي   .8

ٔ  00/0/6102( تبباسٖ  0000 .....( وٕدببم الا ببذ سقببي    دببٕد زبٍببٛ ذب ٗبب  لٕدببٕد   عمببٜ الببشصي وببَ 

أفلبباٞ يف البٗاٌببات سٗببح طببذمت ال لاببٛ أعببالٓ باطببي الؼببشٖك  .....( وٕدببم ت شٖببش الكؼببف ٔع ببذ        

 اإلفشاص ٔطذمت ٌفع ال لاٛ عمٜ بٗاُ التغٗري بٍفع املااومٛ باطي الؼشٖك  .....(. 

ٔعذً تلباب  ا سؿبذٚ اىبا    ٖٕدذ فشب باملبالد لذٝ تٕسٖذ اإلسطالٗات سبظاب اإلٖشاد الااً بٕصاسٚ املالٗٛ  .0

( دٍٖبباس يف سببني أُ ٔؿببٕه 82608سٗببح أُ وبمببد اإلسطببالٗٛ   60/06/6100يف ٔؿببٕه التٕسٖببذ بتبباسٖ  

( دٍٖببباس أٙ بضٖبببادٚ و بببذاسِا  82200بمبببد   60/06/6100( تببباسٖ  010086ؿبببٍذٔب اإلٖبببشادات سقبببي   

 ( دٍٖاس. 808 

شاد الابباً بببٕصاسٚ املالٗببٛ بؼببكن دٔسٙ بببن ٖببتي   ال ٖببتي تٕسٖببذ اإلسطببالٗات ٔولاب ببٛ ا سؿببذٚ يف سظبباب اإلٖبب    .0

 ( ًٖٕ.00ت دٗن التٕسٖذ وَ بذاٖٛ الؼّش لٍّاٖتْ ملذٚ تضٖذ عَ  

 (31/0/7103تازٖذ  01/4/3/0740 املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 
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  التٕصٗٛ:

 اإلدشاٞات الالصوٛ لتـٕٖم وا ٔسد أعالٓ سظم ا ؿٕه. إربار

 اإلجساٞ:

 بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.مل ٖشد وا ٖفٗذ 

 :ٖٛحطابات املدٖس 

بمغت قٗىٛ الفشٔقات بني الشطًٕ املظتٕفاٚ وَ قبن وذٖشٖٛ تظذٗن أساكب٘ ػبشب عىباُ ٔالشطبًٕ الٕادبم      

( دٍٖباس اطبتٍادًا   88881ٌتٗذبٛ عبذً افبز اإلػبابٗبات بابني االعتبباس عٍبذ الت بذٖش وبمبد            6102لاباً  اطتٗفااِا 

ٔتاذٖالتببْ ٔاطببتٍادًا ملٍظٕوببٛ   0008( لظببٍٛ 62( وببَ قببإٌُ تظببذٗن ا ساكبب٘ سقببي     8( وببَ املببادٚ   6، 0لمبٍببٕد  

 املؤػشات االػبابٗٛ املاتىذٚ وَ الذاٟشٚ. 

 (7103لطٍٛ  032املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

  اإلدشاٞات الالصوٛ لتـٕٖم وا ٔسد أعالٓ سظم ا ؿٕه. إربار

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

  ُودٖسٖٛ تطجٗن أزاع٘ غسب عىا: 

 6102لابباً بمغببت قٗىببٛ الفشٔقببات بببني الشطببًٕ املظببتٕفاٚ وببَ قبببن املذٖشٖببٛ ٔالشطببًٕ الٕادببم اطببتٗفاّٟا   

( دٍٖببباس ٌتٗذبببٛ عبببذً ت ٗبببذ املذٖشٖبببٛ ب فبببز  081601سظبببم طببباش ا طببباغ ٔبٍبببذ اإلػبابٗبببات ٔالظبببمبٗات وبمبببد   

( وبَ قبإٌُ تظبذٗن    8( وبَ املبادٚ    6،0لمف بشات    اإلػبابٗات لم لع املباعٛ بابني االعتبباس عٍبذ الت بذٖش اطبتٍاداً     

 . 0008لظٍٛ  (62 ا ساك٘ سقي 

 ( 7103طٍٛ ل 012املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

 الاىن عمٜ تـٕٖم البٍٕد الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه.

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 :ُودٖسٖٛ تطجٗن أزاع٘ مشاه عىا 

 ، تبني وا ٖم٘:6100لذٝ تذقٗ  طذالت ٔقٕٗد وذٖشٖٛ تظذٗن أساك٘ ااه عىاُ لااً 

ببببني الشطبببًٕ امل بببذسٚ وبببَ قببببن املذٖشٖبببٛ ٔببببني الشطبببًٕ الٕادبببم اطبببتٗفااِا وبمبببد   بمغبببت قٗىبببٛ الفشٔقبببات  .0

 ابٗات باني االعتباس عٍذ الت ذٖش.( دٍٖاس ٌتٗذٛ عذً أفز باض اإلػب001086 

لما بببببٕد رٔات ا سقببببباً                          6100واببببباوالت بٗبببببع ا ساكببببب٘ ٔالا ببببباسات البببببيت متبببببت يف عببببباً        إببببببشاصعبببببذً  .6

 00800 ،00618 ،6080 ،082 ،6026 ،0000 ،2010 ،6080 .) 

 (01/7/7103تازٖذ  01/4/3/7033 املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 
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  التٕصٗٛ:

 اإلدشاٞات الالصوٛ لتـٕٖم املالسظات الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه. إربار

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 

  املدٖسٖٛ:قٕٗد ٔضجالت 

، تببني  بب ُ قٗىبٛ الفشٔقبات     6102لذٝ تذقٗ  طذالت ٔقٕٗد وذٖشٖبٛ تظبذٗن أساكب٘ اباه عىباُ لاباً       

ببببببني الشطبببببًٕ املظبببببتٕفاٚ وبببببَ قببببببن املذٖشٖبببببٛ ٔالشطبببببًٕ الٕادبببببم اطبببببتٗفااِا ٌتٗذبببببٛ عبببببذً افبببببز اإلػبابٗبببببات                         

( 080002 املذاسغ باني االعتباس عٍذ الت ذٖش وبمبد   املتىجمٛ باإلطاللٛ ٔتاذد الؼٕاسع ٔتٕفش اشبذوات الااوٛ ٔ

 ٔتاذٖالتْ. 0008( لظٍٛ 62( وَ قإٌُ تظذٗن ا ساك٘ سقي  8( وَ املادٚ  6، 0 دٍٖاس اطتٍادًا لمبٍٕد 

 (7103لطٍٛ  013املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

 اإلدشاٞات الالصوٛ لتـٕٖم وا ٔسد أعالٓ  سظم ا ؿٕه. إربار

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 :ُودٖسٖٛ تطجٗن أزاع٘ جٍٕب عىا 

-0/8/6100لذٝ إدشاٞ التذقٗ  عمٜ قٕٗد ٔطذالت وذٖشٖٛ تظذٗن أساك٘ املضاس ازبٍٕب٘  لمفبرتٚ    

 (، تبني وا ٖم٘:68/06/6100

 احملاضبٛ: أٔاًل: 

( وببَ 00( إٖـبباه دُٔ بٗبباُ أطببباب اإللغبباٞ فالفببًا  سكبباً املببادٚ  00 بمببد عببذد ٔؿببٕه امل بٕكببات املمغبباٚ  .0

( لظبٍٛ  8الـادسٚ وٕدم الٍظاً املبال٘ سقبي     0000( لظٍٛ 0التامٗىات التلبٗ ٗٛ لمؼؤُٔ املالٗٛ سقي  

 ٔتاذٖالتْ. 0000

 وف ببٕدٚ ٔمل ٖببتي التاىببٗي 0/8/6100( تبباسٖ  260002الٍظببخٛ الضسقبباٞ وببَ ٔؿببٕه امل بٕكببات سقببي    .6

 عٍّا. 

ًٛ ٔيف بالببّا اآلفببش تاببذٖاًل       اطببتاىاه .8 ٔؿببٕالت والٗببٛ طباعببٛ اىبٗببٕتش ن تـببٕٖبّا ٖببذًٖٔا أدببًا ٔقٗىبب

( وَ التامٗىات التلبٗ ٗٛ لمؼؤُٔ املالٗٛ أعالٓ، ٌٔؼري عمٜ 00لمبٗاٌات بلشٖ ٛ طبالفٛ  سكاً املادٚ  

 .(28ازبذٔه سقي   وا ِٕ وبني يف  طبٗن املجاه ال اسبـش إىل
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 (24دذٔه سقي  

 ٔؿٕالت اىبٕٗتش ن التاذٖن عمّٗا ٖذًٖٔا يف وذٖشٖٛ تظذٗن أساك٘ املضاس ازبٍٕب٘

 ال ٗىٛ سظم التاسٖ  سقي الٕؿٕه

 الٍظاً احملٕطم

 االطي سظم

 الٍظاً احملٕطم

 ال ٗىٛ باذ

 التاذٖن الٗذٔٙ

 االطي باذ

 التاذٖن الٗذٔٙ

 الظٗذ  .....( 03.111 الظٗذ  .....( 010.154 1/4/7102 412175

 الظٗذ  .....( 50.111 الظٗذ  .....( 0.111 2/1/7102 333334

 ال تاذٖن 0.111 بببببببببببب 3.111 2/1/7102 333335

 ال تاذٖن 3.111 ببببببببببببب 1 2/1/7102 333311

 

عمببٜ طبببٗن املجبباه  ٔطببي أوببني الـببٍذٔب أٔ تٕقٗاببْ   إباببض الٕؿببٕالت املالٗببٛ ن تاب٠تّببا ٖببذًٖٔا دُٔ بٗبباُ    .0

 (.001002الٕؿن املال٘ سقي  

 المٕاشً:  ثاًٌٗا:

(  802011 – 802800( ٔ    810001 – 810000تابببزس تبببذقٗ  وظبببتٍذات اإلدفببباه رٔات ا سقببباً    

 0008( لظببٍٛ 86( وببَ ٌظبباً المببٕاصً سقببي   00لاببذً ٔدببٕد أسقبباً ؿببفشات تظببذٗن عمّٗببا فالفببًا  سكبباً املببٕاد     

 ٔتاذٖالتْ.

 وعاوالت البٗع: ثالجًا: 

ن أفز عٍٗٛ عكظٗٛ وَ طمبات اطتخشاز طٍذات التظذٗن ٔطبللبات ا ساكب٘ ٔولاب تّبا وبع بابض      

 (.20ٔؿٕالت ال بض اىا ِٕ وبني يف ازبذٔه سقي  

 (25دذٔه سقي  

 س ازبٍٕب٘املخالفات الظاِشٚ ٌتٗذٛ تذقٗ  عٍٗٛ عكظٗٛ وَ طمبات اطتخشاز ٔثاٟ  يف وذٖشٖٛ تظذٗن أساك٘ املضا

عذد طٍذات التظذٗن 

 سظم اللمم

عذد املخللات 

 سظم اللمم

 سقي أوش

 ال بض

 قٗىٛ أوش

 ال بض

 قٗىٛ

 الٕؿٕه

 سقي

 الٕؿٕه

 والسظٛ

(  0قٗىٛ طٍذ تظذٗن     اطتٗفاٞن  117511 0.111 0.111 7025 7 7

 117511 3.111 3.111 7031 ( فالفًا ملا داٞ باللمم 0ٔطبلف أساك٘   

ن طمم طٍذ تظذٗن ٔطبلف أساك٘  117713 0.111 0.111 0325 7 7

 117714 3.111 3.111 0331 ل لاتني طبتمفتني

مل ٖبني الاذد يف 

 اللمم

مل ٖبني الاذد يف 

 اللمم

عمىًا أُ امللمٕب طٍذ تظذٗن ٔطبلف  113143 0.111 0.111 7370

 113144 3.111 3.111 7377 أساك٘ ل لاتني طبتمفتني

ُ م تامٗىات داٟشٚ ا ساكب٘ ٔعمٗبْ فبإ   ٔرلك سظ (ػّش عمىًا أُ طمبات اطتخشاز املخللات تتمف باذ 

 (.    6/6100الاٍٗٛ املزإسٚ يف ازبذٔه أعالٓ ربف طمبات ػّش  

 (71/1/7103تازٖذ  1/4/3/3313املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

  التٕصٗٛ:

 ا ؿٕه.الاىن عمٜ تـٕٖم املخالفات الٕاسدٚ أعالٓ سظم 

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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 :ٛودٖسٖٛ تطجٗن أزاع٘ الطفٗم 

        تبني  ،(6102-0/01/6106لذٝ تذقٗ  قٕٗد ٔطذالت وذٖشٖٛ أساك٘ ضبافظٛ اللفٗمٛ  لمفرتٚ  

 وا ٖم٘:

 الػؤُٔ املالٗٛ: أٔاًل: 

( طببٍٕات دُٔ أُ ٖببتي ذبٕٖمببّا إىل سظبباب اإلٖببشاد  0( دٍٖبباس ولببٜ عمّٗببا أاجببش وببَ   8020ٔدببٕد وبمببد  

 .ٔتاذٖالتْ 0000( لظٍٛ  8سقي    سكاً الٍظاً املال٘فالفًا الااً 

 الكطي الفين ٔقطي التطجٗن: ثاًٌٗا: 

( وببببَ قبببببن املٕخلببببف يف وذٖشٖببببٛ التظببببذٗن                       08/6108ن تٍظبببٗي البٗبببباُ التغببببٗريٙ  اإلفببببشاصٙ سقببببي      .0

 املظا    ..... ( باعتباسٓ ٔاٗاًل عَ ؿاسم الاالقٛ ٔرلك فالفًا ملذٌٔٛ الظمٕك الٕخلٗف٘.

وبَ ؿبٕسٚ عبَ ٔثٗ بٛ إثببات      ال ٖتي تاضٖض واباوالت البٗبع بالٕثباٟ  الالصوبٛ سٗبح ربمبٕ بابض املاباوالت          .6

(، ببشاٞٚ روبٛ ؿبادسٚ وبَ ٔصاسٚ     ا سدٌبٗني الؼخـٗٛ  بلاقٛ ا سٕاه املذٌٗبٛ لألسدٌبٗني ٔدبٕاص الظبفش لغبري      

 .املالٗٛ ٔأفشٝ وَ البمذٖٛ، طبلف أساك٘ ٔطبلف وٕقع تٍظٗى٘

 (3/00/7103تازٖذ  01/4/3/05233املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ

 خالفات الٕاسدٚ  أعالٓ سظم ا ؿٕه.الاىن عمٜ تـٕٖم امل

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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 األزدٌٗٛ لمىٍاطل احلسٚ ٔاملٍاطل التٍىٕٖٛ ىٕعٛاجملغسنٛ  

 

 ( 3الفخط الفجاٟ٘ عمٜ املطتٕدع العاً زقي:) 

 ٛىٕعب يف ػبشاٛ اجمل  (0الاباً سقبي     عمبٜ املظبتٕدع    60/6/6100لذٝ إدشاٞ الفشبف الفذباٟ٘ بتباسٖ     

 تبني ٔدٕد الٍٕاقف التالٗٛ:  ا سدٌٗٛ لمىٍاط  اسبشٚ ٔاملٍاط  التٍىٕٖٛ

         ٖتىجبببن   08/8/6100( تببباسٖ  6100118260ٌ ببف يف املبببٕاد املذفمببٛ وٕدبببم وظببتٍذ اإلٖبببذاع سقببي        .0

 وا ٖم٘: 

 ( ػشٖف 60111لبالغٛ  ( ػشٖف و ٕٖات دٍظٗٛ وَ أؿن الكىٗٛ املذفمٛ ا62810ٌ ف   .أ 

 ( ػشٖف.801ٌ ف ااون اىٗٛ املتىىات الغزاٟٗٛ املذفمٛ البالغٛ   .ب 

 00/8/6100( تبببباسٖ  6100118080ٌ ببببف ااوببببن املببببٕاد املذفمببببٛ وٕدببببم وظببببتٍذ اإلٖببببذاع سقببببي      .6

 (.8( ٔ طذاٟش الكرتٌٔٗٛ عذد 6111املتلىَ ػٕاسَ طذاٟش عذد 

املتلىَ  02/0/6100( تاسٖ  6100110600اع سقي  ٌ ف ااون املٕاد املذفمٛ وٕدم وظتٍذ اإلٖذ  .8

 (.201 عمم ٌظاسات عذد 

املتلبىَ   02/0/6100( تباسٖ   2015003599املذفمٛ وٕدم  وظتٍذ اإلٖذاع سقي   ٌ ف باض املٕاد .0

 (.618ٌظاسات طبٗٛ ٔاظٗٛ عذد  

 (73/7/7103تازٖذ  03/7/3/1731املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

 لمتذقٗ  ٔالتش ٗ  يف الٍ ف أعالٓ ٔوؼاساٛ دٖٕاُ احملاطبٛ.تؼكٗن زبٍٛ 

 اإلجساٞ:

ا سدٌٗببببٛ لمىٍبببباط  اسبببببشٚ ٔاملٍبببباط  التٍىٕٖببببٛ  سقببببي                            ٛىٕعببببن الببببشد وٕدببببم اتبببباب وببببذٖش عبببباً ػببببشاٛ اجمل   

 .سكاملتلىَ أُ املٕكٕع وٍظٕس لذٝ وذع٘ عاً ضبكىٛ ازبىا 0/0/6100( تاسٖ   8/08/02 ً ؾ/

 ( ٚ7101-7100البغاٟع املدصٌٛ يف املطتٕدعات العاوٛ خاله الفرت:) 

 (:    0زقي )  أٔاًل:       املطتٕدع

يف املظبتٕدع ِٔبٕ عبباسٚ عبَ طباٟشٚ       8/0/6116( تباسٖ   611618618عذً ٔدٕد ضبتٕٖات اإلٖذاع سقي   .0

 ( اغي، باطي ػشاٛ  .....(.                           801ػشاعٗٛ لشؾ املبٗذات عذد ٔاسذ بٕصُ  

ظبتش ٛ عمّٗبا لغاٖبٛ    إٖذاعات بٗات باملضاد الامين ٔمل ٖتي إفشادّا وَ املظبتٕدع ٔمل ٖبتي دفبع الببذالت امل     .6

 تاسؽبْ.

ٔدببٕد إٖببذاعات ن اإلعببالُ عبببَ بٗاّببا يف املببضاد الامبببين ٔمل ٖببتي بٗاّببا لغاٖبببٛ تاسؽبببْ ٔمل ٖببتي ذبـبببٗن           .8

 . 08/0/6108( تاسٖ  2000البذالت املظتش ٛ عمّٗا ٔعمٜ طبٗن املجاه ال اسبـش اإلٖذاع سقي   
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املٍل بببببببٛ اسببببببببشٚ الضسقببببببباٞ                               املٕاف ببببببٛ عمبببببببٜ إتبببببببال  ضبتٕٖبببببببات اإلٖبببببببذاعات وٕدبببببببم اتببببببباب وبببببببذٖش  .0

ٖتي الظري بإدشاٞات  اإلتال  لغاٖبٛ تاسؽببْ ٔاملتىجمبٛ يف     دُٔ أُ 08/0/6102( تاسٖ  0/2/0020سقي   

 ( ٔاٍم ٔملبات تٕفري.6واذات طبٗٛ عذد  

 (: 3زقي ) وطتٕدع   ثاًٌٗا:

 عذً ٔدٕد طذالت ٔسقٗٛ ٔالكرتٌٔٗٛ لمىظتٕدع. .0

( ٔال ٖٕدبذ فّٗبا اؼبف اطبتالً ٔتظبمٗي ٔضبفٕخلبٛ       0إٖبذاعات بلباٟع وٍ ٕلبٛ وبَ املظبتٕدع سقبي         ٔدبٕد  .6

 بلشٖ ٛ عؼٕاٟٗٛ باملظتٕدع.

ٔدبٕد إٖببذاعات ٌادببٛ عببَ الا بٕد املفظببٕفٛ ٔال ٖٕدبذ فّٗببا اؼبف اطببتالً ٔتظبمٗي ٔضبفٕخلببٛ بلشٖ ببٛ        .8

 عؼٕاٟٗٛ باملظتٕدع.

( ٔعمٜ طبٗن املجاه 0ظم الظذالت تإد لمىظتٕدع سقي   ٔدٕد إٖذاعات  يف املظتٕدع عمىًا أُ التخضَٖ س .0

 .00/8/6101( تاسٖ  61016020ٔاإلٖذاع   2/2/0008( تاسٖ  0810081ال اسبـش اإلٖذاع سقي  

 (:1زقي ) وطتٕدع   ثالجًا:

 ٔدٕد طذالت ٔسقٗٛ ٔالكرتٌٔٗٛ لمىظتٕدع. عذً .0

 (.0( ٔسقي  0املظتٕدع سقي  ( سظم الظذالت تإد إىل 0ٔدٕد إٖذاعات يف املظتٕدع   .6

 (:3زقي  ) وطتٕدع  زابعًا:  

وٕدم اتباب وبذٖش املٍل بٛ اسببشٚ      6110متت املٕاف ٛ عمٜ إتال  عذد وَ اإلٖذاعات ٔاليت تإد لااً  .0

 ٔمل ٖتي إتالفّا لتاسؽبْ. 08/0/6102( تاسٖ  0/2/0020الضسقاٞ سقي   

امببين ٔمل ٖببتي بٗاّببا لغاٖببٛ تاسؽبببْ ٔمل ٖببتي ذبـببٗن       ٔدببٕد إٖببذاعات ن اإلعببالُ عببَ بٗاّببا يف املببضاد ال      .6

ٔاإلٖببذاع سقبببي   0/0/0000( تببباسٖ  0066البببذالت املظببتش ٛ عمّٗبببا ٔعمببٜ طببببٗن املجبباه اإلٖبببذاع سقببي        

 .0/8/0000( تاسٖ  0066 

 (: 5زقي ) خاوطًا: وطتٕدع 

( وٕدم وٕاف ٛ سٟبٗع صبمبع اإلداسٚ   0+0( إىل وظتٕدع  0ن ٌ ن اإلٖذاعات املخضٌٛ يف املظتٕدع سقي  

( ٔدبببضٞ  فبببش ن ٌ مبببْ إىل 8اال اٌبببْ ن ٌ بببن دبببضٞ وبببَ اإلٖبببذاعات املخضٌبببٛ إىل وظبببتٕدع   60/00/6100بتببباسٖ  

 ا يف الظذالت سظم ا ؿٕه. الظاسٛ الااوٛ لمظٗاسات فالفًا ملٕاف ٛ سٟٗع صبمع اإلداسٚ ٔمل ٖتي إدفال

 (77/1/7103تازٖذ  03/7/3/5051املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي  

  التٕصٗٛ:

 ( ٔوؼاساٛ دٖٕاُ احملاطبٛ ٔتـٕٖم باق٘ املالسظات ٔاملآفز أعالٓ. 8تؼكٗن زبٍٛ دشد لمىظتٕدع سقي   

 اإلجساٞ:

 تٍّ٘ أعىالا باذ ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.ن تؼكٗن زبٍٛ زبشد املظتٕدع ٔوؼاساٛ دٖٕاُ احملاطبٛ ٔمل 
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 األزدٌٗٛ ٔوهاتب اإلدازٚ /عىاُ: ىٕعْالهػف املٗداٌ٘ عمٜ غسنٛ اجمل 

 أٔاًل:         املٕظفني.

ثبات دٔاً إعذً تٕادذ املظتؼاسَٖ ٔباض املذساٞ وشااض عىمّي ٔقت إدشاٞ الكؼف املٗذاٌ٘ ٔعذً 

( وَ تامٗىات 01وشاقبٛ الذٔاً  البـىٛ( املاتىذ يف الؼشاٛ  فالفًا  سكاً املادٚ  املظتؼاسَٖ ٔاملذساٞ بٍظاً 

 الذٔاً الشد٘ ٔالاىن اإلكايف.

 ثاًٌٗا:    عالٔٚ بده الٍكن:

( دٍٖاس بذه عالٔٚ ٌ ن لمىظتؼاسَٖ ٔعذد وَ املذساٞ يف الؼشاٛ 011قٗاً الؼشاٛ بـش  وبمد  

 ٔتاذٖالتْ. 0080( لظٍٛ 02االٌت اه ٔالظفش سقي  ( وَ ٌظاً 01فالفًا  سكاً املادٚ  

 ثالجُا:      وسنبات الػسنٛ:

ن ؿش  طٗاسٚ ملذٖش كبف ازبٕدٚ ٔوشاقبٛ املخضُٔ عمٜ الشصي وَ أٌْ ٖت اكٜ عالٔٚ ٌ ن ػّشٖٛ وَ  .0

 ( وَ ٌظاً االٌت اه ٔالظفش املؼاس إلْٗ أعالٓ.01الؼشاٛ فالفًا لٍف املادٚ  

اإلدشاٞات اللشٔسٖٛ حب  وتظب  سٕادخ وشابات الؼشاٛ ٔاىا ِٕ وبني  ارإربعذً قٗاً الؼشاٛ ب .6

يف ت اسٖش  طبلف سادخ وشٔسٙ( ا وش الزٙ أدٝ إىل ٌ ـاُ قٗىٛ باض املشابات ٔاىا ِٕ وبني 

 (.01بازبذٔه سقي  

 (31دذٔه سقي  

 ا سدٌٗٛ لمىٍاط  اسبشٚ ٔاملٍاط  التٍىٕٖٛ ٌتٗذٛ اسبٕادخ ىٕعٛاجملٌ ـاُ قٗىٛ عذد وَ طٗاسات ػشاٛ 

 والسظات سقىّا  ٌٕع املشابٛ 

فٕسد فٕٗدَ 
7102 

ٛ يف قشٖبٛ   0/2/7102تاشكت سبادخ طبري بتباسٖ     (03327/73   3672اسبٕاوذٚ/ػباسع بغبذاد الظباعٛ     بٕٖلب

وظاٞا ٔوَ فاله ت شٖبش طبلبف اسببادخ املبشٔسٙ تببني قٗباً الظباٟ  وخالفبٛ قٕاعبذ ٔأٔلٕٖبات           

 املشٔس.

فٕسد فٕٗدَ 
7102 
 

يف وٍل ببٛ بببذس سبب٘ الشٔكٛ/ػبباسع اٌببع بببَ والببك   71/2/7103تاشكببت سبببادخ طببري بتبباسٖ   (03321/73 

طبلف اسبادخ املشٔسٙ تبني قٗاً الظاٟ  بتغٗري املظبشب   وظاٞا ٔوَ فاله ت شٖش 3611الظاعٛ 

 بؼكن وفاد١.

وٗتظٕبٗؼ٘ 

 7114الٌظش 

وظباٞا ٔوبَ فباله     1610يف وٍل بٛ اسببشؾ الظباعٛ     01/1/7103تاشكت سبادخ طري بتباسٖ    (43211/03 

 ت شٖش طبلف اسبادخ املشٔسٙ تبني قٗاً الظاٟ  بتغٗري املظشب بؼكن وفاد١.

فٕسد فٕٗدَ 
7102 

 سظم ت شٖش الكؼف ٔتاشكت إلكشاس وَ قبن صبّٕه. 0/3/7103تاشكت سبادخ طري بتاسٖ   (03313/73 

 ؿش  وشابتاُ لشٟٗع صبمع إداسٚ الؼشاٛ ٔوشابٛ ملذٖشٚ وكتم سٟٗع اجملمع. .8

 (03/4/7103تازٖذ  03/7/3/03145املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي  

 التٕصٗات:

 ال ٗىٛ لمىشابات لتشـٗمّا سظم ا ؿٕه.تؼكٗن زبٍٛ سبـش وبمد ٌ ف  .0

 إلضاً مجٗع وٕخلف٘ الؼشاٛ باطتخذاً ٌظاً وشاقبٛ الذٔاً  البـىٛ(. .6

 تـٕٖم  باق٘ املخالفات ٔاملالسظات الٕاسدٚ أعالٓ. .8

 اإلجساٞ:

 ا سدٌٗٛ لمىٍاط  اسبشٚ ٔاملٍاط  التٍىٕٖٛ  ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ. ىٕعٛاجملن ػشاٛ بمل ٖتي الشد وَ ق
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 ٔشازٚ التدطٗط ٔالتعأُ الدٔل٘

 

 الطمف ٔاألواٌات: قٕٗد 

        تبببني ،6102الظببمف ٔا واٌببات يف ٔصاسٚ التخلببٗف ٔالتاببأُ الببذٔل٘ لابباً     لببذٝ تببذقٗ  طببذالت ٔقٗببٕد  

 وا ٖم٘:

( دٍٖبباس عببَ اببن وببَ علبباٞ إٌؼبباٞ وماببم  اطبب٘ لكببشٚ   8101ٔ  0000 عببذً تٕسٖببذ اسبظببٕوات البالغببٛ   .0

 ال ذً/ ضبافظٛ و دبا ٔعلاٞ إٌؼاٞ وشاض ِٗا الج ايف/ اللفٗمٛ عمٜ التٕال٘ إىل اشبضٍٖٛ.                     

( وببببَ التامٗىببببات التلبٗ ٗببببٛ لمؼببببؤُٔ املالٗببببٛ 010  ال ٖببببتي تٕسٖببببذ ا واٌببببات أٔاًل ببببب ٔه، فالفببببًا لمىببببادٚ .6

 .0000( لظٍٛ 0ٖالتّا سقي  ٔتاذ

 وااوالت  وظتٍذات ؿش  ا واٌات. ( با لف عمٜ املبالد احملذدٚ يف070ال ٖتي اقتلاع وا ٌظبتْ   .8

 (7103لطٍٛ  43املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ: 

 .أعالٓ سظم ا ؿٕهالالصوٛ لتـٕٖم املخالفات الٕاسدٚ اإلدشاٞات  إربار

 اإلجساٞ:

َ  ن الشد وبَ قببن  ٔصٖبش التخلبٗف ٔالتابأُ البذٔل٘ ٔن تـبٕٖم         بٍبٕد االطتٗلبا  ٔوبا صاه املٕكبٕع قٗبذ       عبذد وب

 املتاباٛ لتـٕٖم البٍٕد ال اٟىٛ سظم ا ؿٕه.

  ً7102قٕٗد ٔضجالت الٕشازٚ لعا: 

 اخلالصات احلطابٗٛ:  أٔاًل:

قإٌُ املٕاصٌٛ الااوٛ لمظٍٛ  ( دٍٖاس وٕدم022211111بمغت وٕاصٌٛ ٔصاسٚ التخلٗف وا قٗىتْ   .0

( دٍٖاس أٙ 020001111يف سني بمغت املٕاصٌٛ باذ إدشاٞ املٍاقالت   6102( لظٍٛ 8سقي   6102املالٗٛ 

 ( دٍٖاس.0081111ٍ ف بمد وا قٗىتْ  ب

يف بٍذ إٌؼاٞات البٍٗٛ التشتٗٛ  6102ٔدٕد فشٔقات بني اسبظاب اشبتاو٘ ٔاملٕقف املال٘ لمٕصاسٚ لااً   .6

ٌْ قذ ن ٌ ن عّذٚ إىل ٔصاسٚ إ( دٍٖاس، عمىًا 011808680( ٔ 00820621لمىشافظات سٗح بمد  

 ( دٍٖاس. 00008( دٍٖاس  بفاسب  00111111اإلػغاه الااوٛ ٔاإلطكاُ ب ٗىٛ  

 الٍفكات:  ثاًٌٗا:

 ٖتي ت دٖٛ باض وظتٍذات الـش  اشباؿٛ بالٍف ات ازباسٖٛ الااٟذٚ لمٕصاسٚ وَ املؼاسٖع الشأدالٗٛ. .0

( دٍٖبباس صٖببادٚ عببَ املخـببف لكببن وببَ دٖببٕاُ التؼببشٖع ٔالببشأٙ        008020( ٔ 010006ن ؿببش  وبمببد    .6

تبببباسٖ    (8/0/0/6020ٔسٟاطببببٛ الببببٕصساٞ وٕدببببم اتبببباب ٔصٖببببش التخلببببٗف ٔالتاببببأُ الببببذٔل٘ سقببببي          

 .0/8/6102( تاسٖ   8/0/0/6600ٔسقي   8/8/6102( تاسٖ  8/0/0/6688ٔسقي   18/18/6102
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 السٔاتب ٔاألجٕز ٔومفات املٕظفني: ثالجًا: 

ن وٍح عالٔٚ الٍ ن ٔبذه التٍ الت لباض املٕخلفني عمٜ الشصي وَ تغٗبّي عَ الاىن ملذٚ تضٖذ عَ  .0

 ػّشَٖ  إداصٚ أوٕوٛ، إداصٚ وشكٗٛ(.

( دٍٖاس لمىٕخلف  .....( ابذه إداصات ٌظشًا إلٌّاٞ فذواتْ  ت اعذ وبكش( عمٜ 0068ؿش  وبمد  ن  .6

 ( دٍٖاس.200بضٖادٚ و ذاسِا    10/10/6102الشصي وَ اُ ع ذ املزإس وذتْ ػّش اعتباسًا وَ 

 (7103لطٍٛ  031املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

ٔتؼكٗن زبٍٛ سبـش ٔاطرتداد املبالد املـشٔفٛ دُٔ  املخالفات الٕاسدٚ أعالٓالالصوٛ لتـٕٖم  اإلدشاٞات إربار

 ٔدْ س  وؼاساٛ دٖٕاُ احملاطبٛ.

 اإلجساٞ:

َ  ن الشد وبَ قببن  ٔصٖبش التخلبٗف ٔالتابأُ البذٔل٘ ٔن تـبٕٖم         بٍبٕد االطتٗلبا  ٔوبا صاه املٕكبٕع قٗبذ       عبذد وب

 املتاباٛ لتـٕٖم البٍٕد ال اٟىٛ سظم ا ؿٕه.

 7102حصوٛ األواُ االجتىاع٘ لعاً  وػسٔع: 

 ( دٍٖاس بني املٕقف املال٘ لمىؼشٔع ٔطذن الفٕاتري.  08060ٔدٕد صٖادٚ بٕاقع   .0

( دٍٖبباس وببَ املخــببات املشؿببٕدٚ لمىؼببشٔع ابببذه ٌف ببات داسٖببٛ ربببف ٔصاسٚ   08628ن ؿببش  وبمببد   .6

 التخلٗف ٔالتاأُ الذٔل٘.

ٛ ( دٍٖباس اببذه سطبًٕ    68618ن ؿبش  وبمبد     .8 يف دٔسات ٔببذه وكافبآت املبٕخلفني  يف ابن وبَ       املؼباسا

 سٟاطٛ الٕصساٞ ٔداٟشٚ الؼؤُٔ الفمظلٍٗٗٛ.

 ( 7103لطٍٛ  004املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

 بٗاُ أطباب استكاب املخالفات الٕاسدٚ أعالٓ ٔالت ٗذ ب سكاً قإٌُ املٕاصٌٛ الااوٛ لمذٔلٛ.

 إلجساٞ:ا

 60/01/6100( تباسٖ   8/6/0/00102صٖش التخلٗف ٔالتاأُ الذٔل٘ وٕدم الكتاب سقي  ن الشد وَ قبن  ٔ

 ٔلذٝ املتاباٛ تبني عذً تـٕٖم ااون بٍٕد االطتٗلا  ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 :ٛٗاملهافآت/ الداٟسٚ املال 

 ٖم٘:، تبني وا 6102لذٝ تذقٗ  املكافآت يف ٔصاسٚ التخلٗف ٔالتاأُ الذٔل٘ لااً  

ٖتي ؿش  وكافآت ػّشٖٛ ملٕخلف٘ الٕصاسٚ دُٔ أطع واتىذٚ سظم ا ؿٕه سٗح تبني اٌْ قذ ن ؿش   .0

 وكافآت لباض املٕخلفني تتذأص سٔاتبّي اإلمجالٗٛ عمىًا اُ ِزٓ املكافآت فاكاٛ لملىاُ االدتىاع٘.

أدالٗٛ، ٔرلك ٖتي ؿش  املكافآت ٔوظاِىٛ الٕصاسٚ يف وؤطظٛ اللىاُ االدتىاع٘ وَ املؼاسٖع الش .6

 .6102( وَ قإٌُ املٕاصٌٛ الااوٛ لمذٔلٛ لظٍٛ 2فالفًا لٍف املادٚ  
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ٖتي استظاب ٌظبٛ االقتلاع وَ املٕخلفني ٌٔظبٛ وظاِىٛ الٕصاسٚ يف اللىاُ االدتىاع٘ بٍاٞ عمٜ  .8

( وَ ٌظاً الؼىٕه بت وٍٗات املؤطظٛ الااوٛ 00املكاف ٚ الؼّشٖٛ لكن ػّش، ٔرلك فالفًا لمىادٚ  

 .6100( لظٍٛ 00ملىاُ االدتىاع٘ ٔتاذٖالتْ سقي  ل

( دٍٖاسًا عمٜ التٕال٘ ٌتٗذٛ عذً 088808( دٍٖاس ٔ 086080تشتم عمٜ الٕصاسٚ صشاوات ٔفٕاٟذ ب ٗىٛ   .0

ب شاس املؤطظٛ الااوٛ لملىاُ  0/06/6100دفع االػرتااات الؼّشٖٛ سصي إبالغ الٕصاسٚ بتاسٖ  

 وَ تاسٖ  وٍشّا. االدتىاع٘ بؼىٕه املكاف ٚ اعتباسًا

 (7103لطٍٛ  007املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

  التٕصٗٛ:

 الاىن عمٜ تـٕٖم املخالفات الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه.

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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 ٔشازٚ اخلازجٗٛ ٔغؤُٔ املػرتبني

 

 :ٛٗالداٟسٚ املال 

ٔصاسٚ اشباسدٗٛ ٔػؤُٔ املغرتببني  لمظبفاسات ٔال ٍـبمٗات التابابٛ     يف ٔطذالت اإلٖشادات لذٝ تذقٗ  قٕٗد 

 ، تبني وا ٖم٘:6102لا ٔوكاتم التـذٖ  لااً 

 إٖسادات الطفازات ٔالكٍضمٗات: أٔاًل:

فٗات ٔدٕد فشٔقبات ببني الشؿبٗذ البذفرتٙ  طبذن اإلٖبشادات ال ٍـبمٗٛ ( ٔالشؿبٗذ الفامب٘ وبَ بٗباُ ؿبش             .0

 ( دٍٖاس.011ػريٖٛ لمظفاسٚ ا سدٌٗٛ يف بشٔاظن بضٖادٚ و ذاسِا   اللٕابع الت

قٗاً الاذٖبذ وبَ الظبفاسات باالستفباخل بابذد اببري وبَ اللٕاببع ال ٍـبمٗٛ ٔالت ػبريٖٛ ببالشصي وبَ قمبٛ               .6

 ُ باض ِزٓ الظفاسات ت ًٕ بلمم إسطالٗات طٕابع إكافٗٛ  اا ٖضٖذ وَ سؿٗذِا.أاطتخذاوّا، اىا 

 قٗيذً تٕف٘ الذقٛ عٍذ إعذاد اشبالؿٛ الؼّشٖٛ وَ قبن الظفاسٚ ٔالكؼٕفات اليت تظتخذوّا سبـش ع .8

 0000( لظبببٍٛ 0( وبببَ التامٗىبببات التلبٗ ٗبببٛ لمؼبببؤُٔ املالٗبببٛ سقبببي  00اللٕاببببع فالفبببًا  سكببباً املبببادٚ   

 ٗٛ يف أبٕ خل . ٔتاذٖالتّا ٔعمٜ طبٗن املجاه ال لمشـش الظفاسٚ ا سدٌٗٛ يف ٔاػٍلَ ٔالظفاسٚ ا سدٌ

دُٔ بٗاُ أطباب  6102ٔدٕد سؿٗذ يف اسبظاب البٍك٘ اشباق باإلٖشادات لمظفاسٚ ا سدٌٗٛ يف سٔوا لااً  .0

 0000( لظببٍٛ 8( وببَ الٍظبباً املببال٘ سقببي   0االستفبباخل بّببا ٔعببذً ذبٕٖمببّا ٔرلببك فالفببًا  سكبباً املببادٚ    

 ٔتاذٖالتْ. 

0.    ٛ يف اشبباسز ال ت بًٕ بتٕسٖبذ إٖبشادات اللٕاببع ال ٍـبمٗٛ        ٔدٕد الاذٖذ وَ الظبفاسات ٔال ٍـبمٗات ا سدٌٗب

( لظببٍٛ 8( وببَ الٍظبباً املببال٘ سقببي  0ٔالت ػببريٖٛ ٌّاٖببٛ اببن ػببّش بالؼببكن املٍببتظي فالفببًا  سكبباً املببادٚ   

سٗبببح قاوبببت بتشٕٖبببن  ٚٔتاذٖالتبببْ ٔعمبببٜ طببببٗن املجببباه ال لمشـبببش إىل الظبببفاسٚ ا سدٌٗبببٛ يف اٌ بببش  0000

  00/6102ببببالشصي وبببَ قٗاوّبببا بتشٕٖبببن إٖبببشاد ػبببّش     0/06/6102بتببباسٖ   01/6102إٖبببشادات ػبببّش  

 . 0/06/6102بتاسٖ  

عذً قٗاً باض الظبفاسات ٔال ٍـبمٗات بإسطباه الكؼبٕفات البٍكٗبٛ املتام بٛ حبظباباتّا  إىل البٕصاسٚ لٗبتي           .2

 .ولاب تّا وع اإلٖشادات احملـمٛ ٔاحملٕلٛ أؿٕلًٗا

يف الظبفاسٚ ا سدٌٗبٛ /    6102( لاباً  01/00مل ٖتي االستفباخل بفبٗؽ اإلٖبذاع البٍكٗبٛ املتام بٛ بؼبّشٙ         .0

ٌْ ن قٗذ املبالد يف طذن إٖشادات ال ٍـمٗٛ التابع لمىشاض دُٔ بٗاُ سقبي اسبٕالبٛ البٍكٗبٛ    أاملٍاوٛ عمىًا 

 ( دٍٖاس.08620بالشصي وَ ٔدٕد ذبـٗالت فاله تمك الفرتٚ وَ اللٕابع ب ٗىٛ  

ال ٖتي إعذاد فالؿٛ ٌّاٟٗٛ لمظٍٛ ااومٛ لبٗاُ صبىٕع اإلٖبشادات احملـبمٛ وبَ الظبفاسات ٔال ٍـبمٗات       .8

 مللاب تّا وع اؼف البٍك الؼّشٙ ٔاسبٕاالت البٍكٗٛ.

عذً ٔدٕد  لٗٛ لتظذٗن ٔوتاباٛ كشٖبٛ ال ٗىٛ امللافٛ املذفٕعٛ عمٜ ٌف ات الظبفاسات ٔال ٍـبمٗات يف    .0

 تظرتد اإٖشاد لمخضٍٖٛ.اشباسز ٔاليت 



 

  7103التقرير السنوي السادس والستون لعام 

 
 

 

(013) 

 

 إٖسادات وهاتب التضدٖل يف الٕشازٚ ٔفسٔعّا: ثاًٌٗا:

( 0( وبَ التامٗىبات التلبٗ ٗبٛ لمؼبؤُٔ املالٗبٛ سقبي        08ت فري تٕسٖذ ا وٕاه الااوٛ فالفبًا لبٍف املبادٚ      .0

سٗبح تببني قٗباً أوٍباٞ الـبٍادٖ  يف وكاتبم التـبذٖ  باالستفباخل وببالد اببريٚ وبَ قبٗي              0000لظبٍٛ  

 ( وَ التامٗىات أعالٓ.02( دٍٖاس ٔرلك فالفًا  سكاً املادٚ  0111لٕابع ال ٍـمٗٛ تضٖذ عَ  ال

ال ت ًٕ وكاتم التـذٖ  التاباٛ لمٕصاسٚ بإعذاد اشبالؿات الؼّشٖٛ ٔاطتخذاً الٍىارز امللمٕبٛ لبا مللاب بٛ    .6

ذبـببٗالت اإلٖببشادات فالفببًا   الشؿببٗذ الببذفرتٙ وببع الفامبب٘ ل ٗىببٛ اللٕابببع  اببا ٖببؤدٙ إىل ؿببإبٛ تببذقٗ         

 ( وَ تامٗىات الٍظاً املال٘ أعالٓ.00 سكاً املادٚ  

ال ٖٕدذ ضباكش اطتالً ٔتظمٗي بني أوٍاٞ الـٍادٖ  عٍذ ٌ مّي بني وشااض التـذٖ  ٔال ٖٕدذ دشد دٔسٙ  .8

 لزٓ اللٕابع.

( وببَ التامٗىببات 02ٚ  عببذً تجبٗببت ال اؿببات اسبذٖذٖببٛ باإلدٍببت يف عببذد وببَ املشااببض فالفببًا  سكبباً املبباد     .0

 أعالٓ. امؼؤُٔ املالٗٛ املؼاس إلّٗلالتلبٗ ٗٛ 

( 8أوٍباٞ الـبٍادٖ  التابابٛ ملشابض البٕصاسٚ ٔفاسدّبا فالفبًا  سكباً املبادٚ            لاذد وَال ٖٕدذ افاالت والٗٛ  .0

ٌٔؼببري عمببٜ طبببٗن املجبباه إىل أوببني ؿببٍذٔب وكتببم تـببذٖ    6118( لظببٍٛ 0وببَ ٌظبباً الكفبباالت املالٗببٛ سقببي  

 صاسٚ التامٗي الاال٘ ٔوكتم تـذٖ  داٟشٚ ا سٕاه املذٌٗٛ ٔازبٕاصات.ٔ

ال ت ًٕ الٕصاسٚ بإعذاد فالؿات سظابٗٛ ٔوٗضاٌٗٛ ٌّاٟٗٛ إلٖشادات وكاتم التـذٖ  ٔال ت ًٕ ببازبشد الفامب٘    .2

 عمْٗ.

 (7103لطٍٛ   033املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗات:

 املتام ٛ بإٖشادات الظفاسات ٔاملشاض أعالٓ.الاىن عمٜ تـٕٖم املخالفات  .0

تؼكٗن زبٍٛ لغاٖات التش   وَ الفشٔقات اليت ٔدذت يف الظفاسٚ ا سدٌٗٛ يف بشٔاظن ٔالشؿبٗذ البٍكب٘    .6

 يف الظفاسٚ ا سدٌٗٛ يف سٔوا.

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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 :الٍفكات 

( 6100-6108ٔوظببتٍذات الٍف ببات يف ٔصاسٚ اشباسدٗببٛ ٔػببؤُٔ املغرتبببني لمفببرتٚ       لببذٝ تببذقٗ  قٗببٕد   

 ملشاض الٕصاسٚ ٔالظفاسات، تبني وا ٖم٘:

 وسنص الٕشازٚ: أٔاًل: 

 ٔاىا ِٕ وبني أدٌآ: ،ن ؿش  وكافآت والٗٛ ٔبذه زباُ ملٕخلف٘ الٕصاسٚ فاله الفرتٚ أعالٓ .0

ؿببش  وكافببآت ملببٕخلف٘ الببٕصاسٚ وببا فببّٗي املكمفببني  عمببٜ ٌظبباً املكافبب ٚ طبباب ًا(  ٔوببٕخلف٘ املاّببذ    .أ 

( دٍٖبباس لببباق٘ وببٕخلف٘ الببٕصاسٚ   011( دٍٖبباس  علبباٞ فشٖبب  ازببباٟضٚ ٔ   611الذبمٕواطبب٘ بٕاقببع   

ٔرلببك ل بباٞ سـببٕه الببٕصاسٚ عمببٜ دبباٟضٚ املمببك عبببذ و الجبباٌ٘ لمتىٗببض ٔا داٞ اسبكببٕو٘ لابباً        

6108 . 

ؿش  وكافآت ملٕخلف٘ الذاٟشٚ املالٗٛ، ٔسذٚ الشقابٛ الذافمٗٛ، ٔسبذٚ وبباٌ٘ الظبفاسات ٔالمبٕاصً ،      .ب 

 .دُٔ وٕاف ٛ ٔصٖش اشباسدٗٛ 6108( دٍٖاس لااً 081ٔاملشاقم املال٘( بٕاقع  

ٚ  .ز   ٔأعىبباهٔرلببك ل ٗبباوّي وّبباً    يف الظببفاسات ٕخلفني احملمببٗنيلببباض املبب ػببّشٖٛ  ؿببش  وكافبب 

دُٔ وٕاف بببٛ ٔصٖبببش  ٔرلبببك   6100فببباله عببباً  الذاٟىبببٛ  ٛوبببٕخلفني طببباب ني وبببَ سظببباب الظبببمف  

لمىٕخلببف  دٍٖبباس  (001 وكافبب ٚ ػببّشٖٛ ب ٗىببٛ    ؿببش  اشباسدٗببٛ ٌٔؼببري عمببٜ طبببٗن املجبباه إىل    

 أسدٌبب٘ دٍٖبباس (682وكافبب ٚ ػببّشٖٛ  ؿببش  اىببا ن يف املكتببم الببذاٟي يف ٌٕٖٗببٕسك (   .....احملمبب٘ 

 بالشٖاأل. ا سدٌٗٛ ٚ الظفاسيف  .....(لمىٕخلفٛ 

ٌٔؼبري عمبٜ طببٗن املجباه إىل وظبتٍذ       ؿش  بذه دمظات لألوني الااً عبَ زبٍبٛ املبٕاسد البؼبشٖٛ      .د 

( دٍٖببببباس ٔوظبببببتٍذ الـبببببش  سقبببببي 001وبمبببببد   68/8/6100( تببببباسٖ  226/8الـبببببش  سقبببببي  

 ( دٍٖاس.81وبمد   01/06/6100( تاسٖ  000/06 

املتامب  بلببف الٍف بات ٌٔؼبري عمبٜ      فالفبًا لببالغ سٟاطبٛ البٕصساٞ     أعبالٓ   فاله الفبرتٚ  االذاٖ ػشاٞ تكشاس  .6

٘  سٗبح ن   60/06/6108( تباسٖ   0021طبٗن املجاه إىل وظبتٍذ الـبش  سقبي      ( 01عبذد    ػبشاٞ ؿبٕاٌ

( 000/06( دٍٖبباس اىببا ن تكببشاس الؼببشاٞ يف ٌفببع الؼببّش ٔالٗببًٕ  وظببتٍذ الـببش  سقببي   6000ب ٗىببٛ  

ِبذاٖا عبباسٚ   ػبشاٞ   0/8/6100( تباسٖ   808/8ال ٗىٛ ٔن باملظتٍذ سقي  بٍفع  60/06/6108تاسٖ  

 دٍٖاس. ( 0021( ب ٗىٛ  0 ؿٕاٌ٘ فلٛ  لمظفشاٞ املت اعذَٖ عذدعَ 

 قاوت الٕصاسٚ بؼشاٞ لٕاصً طبتمفٛ فاله الفرتٚ أعالٓ وٍّا: .8

وبَ ٌظباً المبٕاصً سصبي طبش       ( 0وباػش فالفًا  سكباً املبادٚ     ػشاٞ أسباس طاباات ٔفااع بؼكن .أ 

 علاٞ ان ٌـف طٍٛ دُٔ ذبذٖذ االستٗادات الكاومٛ وَ ِزٓ املٕاد. 

 .ػشاٞ قشطاطٗٛ طبتمفٛ دُٔ الشدٕع لذاٟشٚ المٕاصً الااوٛ الطتالً استٗاداتّا .ب 
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ني لـبٗاٌٛ املاّبذ   ذٍبٛ املؼبكمٛ الطبتالً علباٟني ضببال     عذً استظاب وذٚ الت فري ٔالغشاوات وَ قبن الم .0

( دٍٖبباس سٗببح ابباُ ػببشط اإلسالببٛ التظببمٗي  8011ٕواطبب٘ عمببٜ ػببشاٛ و ببأالت إٌؼبباٟٗٛ ب ٗىببٛ   الذبم

  01/2/6100( تاسٖ  08/0080/60012فاله أطبٕعني وَ قشاس التبمٗد وٕدم اتاب الٕصاسٚ سقي  

ً ( وَ تامٗىات علاٞات ا ػبغاه اسبكٕوٗبٛ وبع الامبي اُ المذٍبٛ املؼبكمٛ الطبتال       0فالفًا  سكاً املادٚ  

 ِزٓ ا عىاه ال ٖٕدذ فّٗا  فين طبتف وَ قظي الـٗاٌٛ. 

لمظبببفاسٚ  6100( لاببباً 00عبببذً الذقبببٛ يف  ؿبببش  وظبببتٍذ وظبببتش ات اللبببىاُ االدتىببباع٘ عبببَ ػبببّش    .0

 0/06/6100( تبباسٖ  06/ 0800ا سدٌٗببٛ يف سٔوببا سٗببح ن تكببشاس ؿببشفّا وظببتٍذات الـببش  أسقبباً       

 ( دٍٖاس. 00662ٔب ٗىٛ   68/06/6100( تاسٖ  0800/06ٔ 

املالٗببٛ ٌٔؼببري عمببٜ طبببٗن املجبباه إىل وظببتٍذ الـببش  سقببي   عببذً فببتي املشاقببم املببال٘ لكببجري وببَ املظببتٍذات   .2

 . 00/06/6100( تاسٖ  0801 

( 0010000ٔدببٕد وكاملببات دٔلٗببٛ ٔعمببٜ الؼبببكات ا فببشٝ ب ٗىببٛ عالٗببٛ ربببف البباتف ا سكبب٘ سقببي         .0

( دٍٖباس عمىبًا ب ٌبْ ٖٕدبذ ٌظباً الظٗظبكٕ فباق ببالٕصاسٚ فالفبًا ل بشاس سٟاطبٛ            0111ب ٗىٛ ػّشٖٛ تفبٕب  

برتػٗذ ٔكبف اإلٌفاب اسبكٕو٘ املؼاس إلْٗ أعالٓ  ٌٔؼبري عمبٜ طببٗن املجباه إىل وظبتٍذ الـبش         الٕصساٞ

                   .( دٍٖاس0106وا صبىٕعْ   0/6108سٗح بمغت ال ٗىٛ لؼّش 01/0/6108( تاسٖ  022/0سقي  

 ٌفكات الطفازات: ثاًٌٗا: 

ٖتي إقاوبٛ سفبالت اطبت باه ٔعؼباٞ لٕفبٕد ٔكبٕٗ  سدٗبٛ بالظبفاسات دُٔ اسبـبٕه عمبٜ وٕاف بٛ سٟاطبٛ              .0

( تببباسٖ  208( وبببَ قبببشاس صبمبببع البببٕصساٞ سقبببي   0البببٕصساٞ املظبببب ٛ عمبببٜ الـبببش  فالفبببًا لمبٍبببذ  فاوظبببًا/

 سفبن  60/06/6100( تاسٖ  0086/06. ٌٔؼري عمٜ طبٗن املجاه إىل وظتٍذ الـش  سقي  0/0/6106

( 0100/8( دٍٖبباس وٕاف ببٛ املببذٖش املببال٘ لمببٕصاسٚ ف ببف ، ٔوظببتٍذ الـببش  سقببي      0080اطببت باه ب ٗىببٛ   

( دٍٖببباس بالظبببفاسٚ ا سدٌٗبببٛ يف تبببٌٕع دُٔ ٔدبببٕد وٕاف بببات   082سفبببن صبببذاٞ ب ٗىبببٛ    0/8/6100تببباسٖ  

 وظب ٛ عمٜ الـش . 

( وبَ  02البٕاسدٚ يف أسكباً املبادٚ      ٖتي ػشاٞ المبٕاصً لمباجبات الذبمٕواطبٗٛ يف اشبباسز فالفبًا لمـبالسٗات       .6

( تببباسٖ  860/0وظبببتٍذ الـبببش  سقبببي  إىل ٌظببباً المبببٕاصً املؼببباس إلٗبببْ أعبببالٓ  ٌٔؼبببري عمبببٜ طببببٗن املجببباه   

ف ذ ن دبذٖذ ع ذ ؿٗاٌٛ أدّضٚ الت ٖذ يف الظفاسٚ ا سدٌٗٛ يف ٌٕٖٕٗسك وٕاف بٛ وبذٖش     8/0/6108

 دبببأص الـببش  لمبٍببضَٖ ٔتاب٠ببٛ الظببٕالس يف طببفاسٚ   ( دٍٖبباس طببٍٕٙ اىببا ن 8261إداسٚ املشاطببي ٔب ٗىببٛ  

ا سدُ يف ساً او دُٔ افز وٕاف ٛ وظب ٛ وَ املخٕلني بالـالسٗات يف الٕصاسٚ ٔن الـش  باملظتٍذ سقبي  

 . 60/6/6108( تاسٖ  000/8 
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الٓ دُٔ ن ؿش  بذه ٔدبات ٔعىن إكايف لمىٕخلفني احملمٗني يف طفاسٚ ا سدُ يف بكني فاله ا عٕاً أع .8

ٔدٕد وٕاف ات وظب ٛ وَ قبن سٟاطٛ الٕصساٞ ٔٔصٖش املالٗٛ سٗبح بمغبت ِبزٓ الـبشفٗات طبًٍٕٖا  وبا ٖ باسب        

سٗح   00/06/6100( تاسٖ  6100/06( دٍٖاس ٌٔؼري عمٜ طبٗن املجاه وظتٍذ الـش  سقي  02000 

 ( دٍٖاس. 008( دٍٖاس ٔعىن إكايف ب ٗىٛ  0888ن ؿش  بذه ٔدبات ب ٗىٛ  

ش  سٔاتببم وظببىٜ  الجالببح عؼببش ٔالشابببع عؼببش ( لمىببٕخلفني احملمببٗني يف طببفاسٚ ا سدُ يف طّببشاُ    ن ؿبب .0

( وَ ٌظاً الظبمك الذبمٕواطب٘   00ٔوٕاف ٛ وذٖش إداسٚ الؼؤُٔ اإلداسٖٛ يف الٕصاسٚ فالفًا  سكاً املادٚ  

 . دٍٖاس (0018ٔتاذٖالتْ سٗح بمغت قٗىتّا الؼّشٖٛ   0008( لظٍٛ 28سقي  

( دٍٖباس سصبي   020068ن دفع إػباس طٍٕٙ ملبٍٜ الظفاسٚ ا سدٌٗٛ يف لٗبٗا لألعٕاً أعالٓ  ب ٗىبٛ طبٍٕٖٛ     .0

 .اطتخذاوّاعذً 

قاوت باض الظبفاسات بالـبش  عمبٜ أعىباه ؿبٗاٌٛ طبتمفبٛ وببالد اببريٚ فباله الفبرتٚ أعبالٓ فالفبًا              .2

البزٙ ٖبٍف عمبٜ تلبٗب  إدبشاٞات        0/0/6106( تباسٖ   208( وَ قشاس صبمع البٕصساٞ سقبي    00لمبٍذ  

 .فٍٗٛ لتخفٗض ٔت ٍني أٙ ٌف ات ميكَ ربفٗلّا

 (7103لطٍٛ  41املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗات: 

 تـٕٖم املخالفات الٕاسدٚ بالبٍٕد املتام ٛ بٍف ات الٕصاسٚ ٔالظفاسات أعالٓ. .0

 دُٔ طٍذ قإٌٌ٘.الت اٗذ عمٜ سـش ٔاطرتداد املكافآت ٔبذه المذاُ اليت ن ؿشفّا  .6

الت اٗذ عمٜ تؼكٗن زبٍٛ سبـش اافبٛ الا بٕد امل وبٛ يف الظبفاسات ا سدٌٗبٛ باشبباسز ٔاملتام بٛ با بٕد          .8

تكالٗفّا سظم تااوٗي سٟاطبٛ البٕصساٞ بلبشٔسٚ تشػبٗذ      اشبذوات لماىن عمٜ دساطتّا ٔربفٗضالـٗاٌٛ ٔ

 ـش .اإلٌفاب اسبكٕو٘ ٔاسبـٕه عمٜ املٕاف ات الالصوٛ قبن عىمٗٛ ال

 اإلجساٞ:

 08/06/6100( تاسٖ  0/8106/02201ن الشد وَ قبن ٔصٖش اشباسدٗٛ ٔػؤُٔ املغرتبني وٕدم الكتاب سقي  

 املتلىَ تـٕٖم عذد وَ بٍٕد االطتٗلا   ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ لتـٕٖم باق٘ البٍٕد ال اٟىٛ.
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 لهن وَ الطفازٚ األزدٌٗٛ يف السٖاض ٔالكٍضمٗٛ األزدٌٗٛ يف دب٘: غريٖٛضجن الٕازدات الكٍضمٗٛ ٔالتأ 

ػبريٖٛ لكبن وبَ الظبفاسٚ ا سدٌٗبٛ يف      عمبٜ  طبذن البٕاسدات ال ٍـبمٗٛ ٔالت     دشاٞ الفشبف الفذباٟ٘   إلذٝ 

 تبني ٔدٕد الفشٔقات التالٗٛ: ( 81/0/6100 - 0/00/6102لمفرتٚ   الشٖاأل ٔال ٍـمٗٛ ا سدٌٗٛ يف دب٘

 زٚ األزدٌٗٛ يف السٖاض: الطفا أٔاًل:

تبني ٔدٕد فشٔقات ببني الشؿبٗذ البذفرتٙ ٔالشؿبٗذ الفامب٘ وبَ ٔاقبع بٗباُ ؿبشفٗات اللٕاببع ال ٍـبمٗٛ            

( 01110ٔالت ػريٖٛ املاذ وَ قبن الظفاسٚ ، سٗح بمد و بذاس الضٖبادٚ يف قٗىبٛ اللٕاببع املـبشٔفٛ لمظبفاسٚ وبمبد         

عمىبًا بب ُ ضباكبش االطبتالً     ، ( دٍٖباس 0200ٛ عمبٜ الظبفاسٚ وبمبد     دٍٖاس ٔو ذاس الٍ ف يف قٗىٛ اللٕابع املـشٔف

ٌظبٛ  .....(  ٔالظبكشتري   ببني املمشب  املبال٘ اآل    0/6/6100ٔالتظمٗي اليت متت عمبٜ اسأل الٕاقبع بالظبفاسٚ بتباسٖ      

الجالببح الظبببٗذ  .....( بٍٗببت ٔدبببٕد الفشٔقببات املؼببباس الّٗبببا أعببالٓ ٔعبببذً تلاب ّببا وبببع ا سؿببذٚ الفامٗبببٛ الٕادبببم       

 تظذٗمّا. 

 الكٍضمٗٛ األزدٌٗٛ يف دب٘: ثاًٌٗا: 

ٔبٗبباُ  80/06/6102عببذً ٔدببٕد تلبباب  بببني سؿببٗذ طببذن الببٕاسدات ال ٍـببمٗٛ وشاببض الببٕصاسٚ بتبباسٖ      

، سٗبح بمبد و بذاس البٍ ف يف قٗىبٛ       0/0/6100ع ال ٍـمٗٛ املـشٔفٛ لم ٍـبمٗٛ ا سدٌٗبٛ يف دبب٘ بتباسٖ      اللٕاب

( دٍٖبباس ٔو ببذاس الضٖببادٚ يف قٗىببٛ اللٕابببع املـببشٔفٛ لم ٍـببمٗٛ وبمببد  68008اللٕابببع املـببشٔفٛ عمببٜ ال ٍـببمٗٛ  

 .( دٍٖاس000 

 أزصدٚ الطٕابع: ثالجًا:

اللٕابببع  ٚسؿببذأ/قظببي الببٕاسدات ال ٍـببمٗٛ يف وشاببض الببٕصاسٚ برتسٗببن  عببذً قٗبباً وذٖشٖببٛ الؼببؤُٔ املالٗببٛ  

 .6100ال ٍـمٗٛ ٔالت ػريٖٛ عمٜ الظذالت املخــٛ لااً 

 الطجالت: زابعًا:

عذً ربـبٗف ومبف ٔطبذن لكبن طبفاسٚ أٔ قٍـبمٗٛ ؼبتبٕٙ عمبٜ بٗاٌبات ؿبشفٗات اللٕاببع ٔاإلسطبالٗات             

 املتام ٛ بالظفاسٚ أٔ ال ٍـمٗٛ مللاب ٛ ا سؿذٚ بٍّٗىا ٔبني وشاض الٕصاسٚ. 

 (0/2/7103تازٖذ  03/0/3/5434املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي  

 التٕصٗٛ: 

ٛ دٖٕاُ احملاطبٛ لبٗباُ أطبباب الضٖبادٚ ٔالبٍ ف اسباؿبن يف ابن وبَ        تؼكٗن زبٍٛ لمتذقٗ  ٔالتش ٗ  ٔوؼاسا

 املٕاقع املؼاس إلّٗا أعالٓ ٔولاب ٛ اافٛ ا سؿذٚ لباق٘ الظفاسات ٔال ٍـمٗات.

 اإلجساٞ:

ن تؼببكٗن زبٍببٛ لمتببذقٗ  ٔالتش ٗبب  ٔقببذوت ت شٖشِببا املتلببىَ طباطبببٛ ٔصٖببش املالٗببٛ لتؼببكٗن زبٍببٛ وؼببرتاٛ     

 الٕاسدٚ أعالٓ ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.خبـٕق املخالفات 
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 :ضجالت الطمف 

     لبببببذٝ تبببببذقٗ  طبببببذالت الظبببببمف يف وشابببببض ٔصاسٚ اشباسدٗبببببٛ ٔػبببببؤُٔ املغرتببببببني ٔالظبببببفاسات لمفببببببرتٚ               

 (،  تبني وا ٖم٘:6100-6102 

ٖتي تظذٖذ باض الظمف املـشٔفٛ لمىٕخلفني باستظاب فشٔقات بذه  ذبٕٖن/ عىٕلٛ بٍكٗٛ ( دُٔ تاضٖض  .0

ن تظبذٖذ طبمفٛ   ٌٔؼبري عمبٜ طببٗن املجباه ال لمشـبش       رلك وظتٍذ سد٘ سظم ا ؿٕه عمٜ الظبذن  

قٗىتْ ( دٍٖاس أسدٌ٘ عمٜ ذبٕٖن 8007800الظفاسٚ ا سدٌٗٛ يف وظ ف باستظاب فشٔقات ذبٕٖن ب ٗىٛ  

 .دٍٖاس أسدٌ٘ (61111 

قاوببت الببٕصاسٚ بـببش  طببمف لتغلٗببٛ وـبباسٖف وتكببشسٚ تتامبب  باللببٗافٛ ٔٔدبببات اللابباً ٔالببيت ت لبب٘       .6

خبلببٕع الظببمفٛ لم ببٕاٌني ٔا ٌظىببٛ ٔالتامٗىببات املتام ببٛ بـببش  ٔوشاقبببٛ الٍف ببات الااوببٛ ٔبببالغ ٔصٖببش      

بالصببات الشٟاطببٛ املتاببذدٚ للبببف    باإلكببافٛ إىل  0/01/6110( تبباسٖ   60/0/8/01820املالٗببٛ سقببي   

 الٍف ات.

ٖتي ؿش  طمف لباض املٕخلفني بالشصي وَ اُ روتّي وؼغٕلٛ سبظاب الظمفات ٔدُٔ ٔدٕد وٕاف ٛ وَ  .8

 ٛ ٔعمببٜ طبببٗن املجبباه ال لمشـببش   ن ؿببش  طببمفٛ لمظببٗذ  .....( /وشاببض الاىمٗببات ب ٗىببٛ        ٔصٖببش املالٗبب

ٔن تظببذٖذِا وٕدببم ٔؿببن   60/0/6102سٖ  ( دٍٖبباس اىـبباسٖف عادمببٛ ٔوتكببشسٚ لمٕسببذٚ بتببا  011 

( عمٜ التٕال٘، عمىًا ب ٌْ ن ؿش  06/6102( ٔ 8/6102( بؼّش  060006( ٔ 060808قبض سقي  

( 060200ن تظذٖذِا وٕدم ٔؿن قبض سقبي     60/0/6102( دٍٖاس بتاسٖ  0111طمفٛ لْ ب ٗىٛ  

 . 8/6100بؼّش 

س بببذه ٔدبببات طابباً  إفلبباس ٔطببشٕس( يف ػببّش سولبباُ   ( دٍٖببا0111قاوببت الببٕصاسٚ بـببش  طببمفٛ ب ٗىببٛ     .0

( اطببتٍاداً  ملببا دبباٞ يف اتبباب وظببؤٔه امل ظببي   2( ٔوببٕخلف٘ ا وببَ ٔاسبىاٖببٛ عببذد  0ملٍببأب٘ امل ظببي عببذد  

٘   املٍّذغ  .....( املشف  ب وش إعلاٞ الظمفٛ، عمىبًا بب ُ وبٕخلف٘ ا وبَ ٔاسبىاٖبٛ ِبي       وؤطظبٛ   وبَ وبٕخلف

 لتااقذ واّا بؼكن طٍٕٙ. ٖٔتي ا املت اعذَٖ الاظكشٖني 

عذً قٗاً ٔسذٚ الشقاببٛ الذافمٗبٛ بالتبذقٗ  ٔإدبشاٞ الفشٕؿبات الذٔسٖبٛ الالصوبٛ عمبٜ الظبذالت ٔرلبك            .0

 ( وَ الٍظاً املال٘ أعالٓ.00فالفًا  سكاً املادٚ  

 (7103لطٍٛ  071املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي  

 التٕصٗٛ:

 سظم ا ؿٕه.  الاىن عمٜ تـٕٖم املخالفات الٕاسدٚ أعالٓ

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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 :اضتبداه ضٗازات املساضي 

لذٝ ال ٗاً بالفشف الفذاٟ٘ عمٜ قظي اسبشاٛ  طٗاسات املشاطي( يف ٔصاسٚ اشباسدٗٛ ٔػؤُٔ املغرتبني،  

 تبني وا ٖم٘:

( طبٗاسٚ  02عبذد    طٗاسات املشاطي ال ذميبٛ ٌبٕع وشطبٗذغ   قاوت ٔصاسٚ اشباسدٗٛ ٔػؤُٔ املغرتبني بتظمٗي  .0

( تباسٖ   0/8/0/88012( طٗاسٚ ن  اطتبذالا اطتٍادًا ملٕاف ٛ سٟٗع البٕصساٞ بكتاببْ  سقبي     08وَ أؿن  

 . 68/0/6102ٔسظم الاشأل امل ذً وَ واشأل  .....(سظم ضبلش االطتالً املؤسخ يف   66/0/6102

اسدٗٛ ٔػؤُٔ املغرتبني افشٖ  أٔه ٔاملاشأل أعالٓ افشٖب  ثباٌ٘ بتباسٖ     ن تٕقٗع اتفاقٗٛ بني ٔصاسٚ اشب .6

سٗببح بببني اُ  الظببٗاسات طبالفببًا ل ببشاس الشٟاطببٛ    بببال( سٗببح دبباٞ بالبٍببذ الجالببح وٍّببا ٔاملتامبب  بتظببمٗي      

طببٗاسات املشاطببي وافبباٚ وببَ اافببٛ الشطببًٕ ازبىشاٗببٛ ٔاللببشاٟم ٔسطببًٕ التظببذٗن ٔالرتفببٗف ٌٔ ببن         

 لظٗاسات طب ًا لماشأل الجاٌ٘ امل ذً وَ املاشأل أعالٓ.املمكٗٛ ٔوٕاؿفات ا

وببَ سٟاطببٛ الببٕصساٞ ٔٔصاسٚ املالٗببٛ إلعفبباٞ طببٗاسات  اببنقاوببت  ٔصاسٚ اشباسدٗببٛ ٔػببؤُٔ املغرتبببني وخاطبببٛ  .8

( طببٗاسٚ وببَ اافببٛ الشطببًٕ ازبىشاٗببٛ ٔاللببشاٟم ٔسطببًٕ التظببذٗن  08املشاطببي ال ذميببٛ ٔالببيت عببذدِا  

وبَ   بذاًل 6106ُ تكُٕ طٍٛ الـٍع  فاُ( ٌ ن ا وتاٛ ألك املٕاف ٛ عمٜ ٔالرتفٗف ٌٔ ن املمكٗٛ ٔاز

6102        . 

( تباسٖ   0/8/0/88012داٞ سد ان وَ سٟاطٛ الٕصساٞ ٔٔصاسٚ املالٗٛ وٕدبم اتباب سٟبٗع البٕصساٞ سقبي        .0

باملٕاف بببٛ عمبببٜ  00/06/6102( تببباسٖ  06/0/60/60200ٔاتببباب ٔصٖبببش املالٗبببٛ سقبببي   66/0/6102

ذاه ٔعذً املٕاف ٛ عمٜ اإلعفاٞ وَ الشطًٕ ازبىشاٗبٛ ٔاللبشٖبٛ الااوبٛ ٔاشباؿبٛ عمبٜ املبٗابات       االطتب

 ٔمل ٖتي التلشب إىل تاذٖن املٕاؿفٛ. 

املٕدّببٛ وببَ وببذٖش املشاطببي إىل ا وببني    0/6/6100( تبباسٖ  0/82/020بٍٗببت املببزاشٚ الذافمٗببٛ سقببي    .0

( دٍٖباس طبتتكبذِي اشبضٍٖبٛ باإلكبافٛ     00111 ٗىٛ  الااً اُ املاشأل أعالٓ قاً باىن ؿٗاٌٛ لمظٗاسات ب

 ( دٍٖاس بظبم ٌ ـاُ قٗىٛ الظٗاسات ازبذٖذٚ اليت قاً باطتريادِا. 8111إىل وبمد  

 وا ٖم٘: بل ٖتبني ٔمما ض

اطببتخذاً املشابببات اسبكٕوٗببٛ لظببٍٛ  ( وببَ تامٗىببات تٍظببٗي06عببذً التببضاً الببٕصاسٚ بببٍف املببادٚ   .0

( 61( وبَ ٌظباً تٍظبٗي اطبتخذاً املشاببات اسبكٕوٗبٛ سقبي         0  ٔالـادسٚ و تلٜ املادٚ 6100

ٔاالعتىباد عمبٜ ت ٗببٗي    0008( لظبٍٛ  68( وبَ ٌظباً المبٕاصً سقبي      8ٔأسكباً املبادٚ     6100لظبٍٛ  

 املاشأل أعالٓ.

وشاعبباٚ وبببذأ املٍافظببٛ فالفببًا  سكبباً   ٔعببذًطببش  علبباٞ أٔ اطببتذساز عببشٔأل بؼببكن أؿببٕل٘   عببذً .6

 ً أعالٓ.( وَ ٌظاً المٕاص0املادٚ  
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قٗبباً وببذٖش ٔسببذٚ املببباٌ٘ ٔالظببفاسات بتظببمٗي طببٗاسات املشاطببي ال ذميببٛ بؼببكن فببشدٙ قبببن تٕقٗببع     .8

االتفاقٗببٛ ٔال ٗبباً بببإدشاٞات التٍبباصه عببَ الظببٗاسات لمىاببشأل أعببالٓ  ٔوببا صالببت طببٗاسات املشاطببي       

 وٕدٕدٚ حبٕصتْ سصي أُ إدشاٞات البٗع مل تتي ستٜ تاسؽبْ.

 املاشأل أعالٓ قبن االٌتّاٞ وَ إدشاٞات البٗع ستٜ تاسؽبْ.إدشاٞ أعىاه ؿٗاٌٛ وَ قبن  .0

التلاسب يف بٍٕد االتفاقٗبٛ وبَ سٗبح املٕاؿبفات ٔاللبشٖبٛ ٔعبذً وـبادقٛ ٔصٖبش اشباسدٗبٛ عمبٜ            .0

 االتفاقٗٛ املٕقاٛ وَ قبن ا وني الااً.

 الٕصاسٚ باطتالً الظٗاسات ازبذٖذٚ ستٜ تاسؽبْ. عذً قٗاً .2

0.  ٟ اطببٛ فٗىببا ٖتامبب  وٕاؿببفات الظببٗاسات ازبذٖببذٚ ٔاللببشٖبٛ الااوببٛ   عببذً االلتببضاً وٕاف ببات الش

 ٔاشباؿٛ عمٜ املبٗاات ٔالشطًٕ ازبىشاٗٛ.

 (3/01/7103تازٖذ  07/7/3/02537املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

 .الاىن عمٜ تـٕٖم املخالفات الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه

 اإلجساٞ:

 املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه 

 :إٌػاٞ وبٍٜ جدٖد لمطفازٚ األزدٌٗٛ يف برئت 

 وا ٖم٘:ٔلغاٖٛ تاسؽبْ، تبني  6110وبٍٜ الظفاسٚ ا سدٌٗٛ  يف برئت وَ عاً  لذٝ التذقٗ  عمٜ ومفات 

( لاىن ؿٗاٌٛ لملاب  الشابع ٔالظ ف ٔصشفٛ الذسك ملبٍٜ وكاتبم  6110/برئت/0ن إسالٛ علاٞ سقي   .0

 ( دٔالس أوشٖك٘. 006608الظفاسٚ ب ٗىٛ إمجالٗٛ تؼىن ا ٔاوش التغٗريٖٛ وبمد  

وبَ كبىَ    2/06/6110( تباسٖ   0/2/0/60801ن تؼكٗن زبٍٛ وٕدم وٕاف ٛ سٟاطبٛ البٕصساٞ سقبي      .6

فببأأل وببع ػببشاٛ  .....( الببيت قببذوت عشكببًا فٍٗببًا ملؼببشٔع تلببٕٖش الظببفاسٚ يف بببرئت ٔتٕقٗببع  عىالببا التأ

( تباسٖ   0/8600/00180اتفاب واّا بٍاٞ عمٜ وا داٞ يف اتاب ٔصٖش اشباسدٗٛ ٔػؤُٔ املغرتبني سقي  

00/00/6110 . 

801ًٞسأل جباٌببم وبٍببٜ الظببفاسٚ ب ٗىببٛ  أن ػببشاٞ قلاببٛ  .8 ٜ وببا دبباٞ بكتبباب عمبب ( الببف دٔالس أوشٖكبب٘ بٍببا

 .62/06/6110( تاسٖ  0/0/0/66020سٟاطٛ الٕصساٞ سقي  

قببشاس بّببذً املبٍببٜ اشببباق بالظببفاسٚ وٕدببم اتبباب ٔصٖببش ا ػببغاه الااوببٛ       إرببباربببالشصي اببا طببب  ن   .0

ٞ   81/0/6101( تاسٖ  0/08/0/68200ٔاإلطكاُ سقي   عمبٜ الذساطبٛ الفٍٗبٛ امل ذوبٛ وبَ ػبشاٛ        بٍبا

ال بشاس بالبذً  قاوبت ٔصاسٚ     إرببار ٛ ؿٗاٌٛ املبٍٜ ال اٟي أ إقاوبٛ وبٍبٜ دذٖبذ ٔبابذ      .....( ٔو اسٌٛ امف

وخاطبببٛ ٔصٖببش اشباسدٗببٛ    66/0/6101( تبباسٖ  0/011/0/86620ا ػببغاه وٕدببم اتابّببا سقببي    

ٔػؤُٔ املغرتبني لتٕكٗح بابض املالسظبات عمبٜ طبللبات الفكبشٚ التـبىٗىٗٛ ملبٍبٜ الظبفاسٚ البيت ن          

 بن الؼشاٛ أعالٓ. عذادِا وَ قإ
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( 06/8/60/60262سـمت ٔصاسٚ اشباسدٗٛ عمٜ وظتٍذ التضاً وال٘ وٕدم اتاب ٔصٖبش املالٗبٛ سقبي      .0

( الف دٍٖباس أسدٌب٘ لغاٖبات اطبت٠ذاس وبٍبٜ وؤقبت ِٔبذً املبٍبٜ ال باٟي          011بذفاٛ    66/8/6101تاسٖ  

 ٔإسالٛ علاٞ املبٍٜ ازبذٖذ وَ املخــات املشؿٕدٚ يف وٕاصٌٛ ٔصاسٚ املالٗٛ. 

عمٜ وظتٍذ التضاً وال٘ وَ ٔصاسٚ املالٗٛ لمبذٞ وؼشٔع بٍاٞ الظبفاسٚ ٔرلبك اطبتٍادًا لكتباب      اسبـٕهن  .2

ػبببشٖلٛ اُ ٖبببتي ربفبببٗض الكمفبببٛ    66/06/6100( تببباسٖ  0810/0/0020ٔصٖبببش املالٗبببٛ سقبببي  د ً ع / 

بببذاًل وببَ ( ومٗببُٕ دٔالس أوشٖكبب٘ 6لتـبببح ال ٗىببٛ اإلمجالٗببٛ  %( 81 الت ذٖشٖببٛ لمبٍبباٞ وببا ال ٖ ببن عببَ 

( تبباسٖ  08/0/0/60601( ومٗببُٕ دٔالس أوشٖكبب٘ ٔرلببك اىببا دبباٞ يف اتبباب ٔصٖببش املالٗببٛ سقببي        670 

60/01/6100 . 

ب ٌببْ ال ميكببَ ربفببٗض    61/8/6106( تبباسٖ  0/8/680بببني اتبباب الظببفري ا سدٌبب٘ ببببرئت سقببي  ً/     .0

الؼبشاٛ أعبالٓ    ف بًا لكتباب  ٔ( ومٗبُٕ دٔالس أوشٖكب٘   6( ومٗبُٕ دٔالس أوشٖكب٘ إىل    670امفٛ البٍباٞ وبَ    

قبن  أ( ومُٕٗ دٔالس أوشٖك٘ سٗبح اٌبْ ال ميكبَ ٔكبع وٕاؿبفات      072الزٙ بني استفاع الكمفٛ الٍّاٟٗٛ إىل  

 وَ تمك املٕدٕدٚ يف أٔساب الالاٞ الٍّاٟ٘.

( تباسٖ   8/00/0/8000ن تؼكٗن زبٍٛ  فٍٗٛ وٕدم اتاب وبذٖش عباً داٟبشٚ ا بٍٗبٛ اسبكٕوٗبٛ سقبي         .8

( ومٗبببُٕ دٔالس  070ذساطبببٛ إوكاٌٗبببٛ ربفبببٗض الكمفبببٛ الت ذٖشٖبببٛ لمىؼبببشٔع ٔ البالغبببٛ      ل 68/6/6106

ػبشاك  إ%( باالػرتاك وع وٍذٔب وَ ٔصاسٚ اشباسدٗٛ دُٔ 81أوشٖك٘ حبٗح ال ت ن ٌظبٛ التخفٗض عَ  

 دٖٕاُ احملاطبٛ. 

ٕ  01111ب ٗىبٛ    60/0/6101ن اطت٠ذاس وبٍٜ وؤقت لمظفاسٚ  بتاسٖ   .0 ٙ ٔب ٗىبٛ  ( دٔالس أوشٖكب٘ طبٍ

 ( الف دٍٖاس اسدٌ٘ ستٜ تاسؽبْ. 281إمجالٗٛ تظأٙ  

( تببباسٖ  0/0000/60200ن تؼبببكٗن زبٍبببٛ وٕدبببم اتببباب ٔصٖبببش اشباسدٗبببٛ ٔػبببؤُٔ املغرتببببني سقبببي       .01

قاوت بالظفش إىل برئت ٔاالدتىاع وع الؼبشاٛ املـبىىٛ لمىؼبشٔع لذساطبٛ املخــبات       60/0/6102

( 0801111( ورت وشبع ٔ بكمفٛ والٗٛ ت بذس ب   0011وظاسٛ   التٕؿن  لـٗغٛ ٌّاٟٗٛ إلقاوٛ وبٍٜٔ

ٌْ مل ٖتي ربـٗف وبمد لمىباػشٚ يف البٍاٞ عمىًا ب ٌْ ن تؼكٗن المذٍٛ دُٔ وؼباساٛ  أسدٌ٘ اال أدٍٖاس 

 وٍذٔب وَ دٖٕاُ احملاطبٛ. 

( تباسٖ   0/082/08100ن طباطبٛ ٔصٖش املالٗٛ وٕدم اتاب  ٔصٖش اشباسدٗٛ ٔػبؤُٔ املغرتببني سقبي      .00

ن البشد وبَ   سٗبح   لف دٍٖاس وَ املخــات الالصوٛ لتٍفٗز املؼشٔع أ(011لت وني دفاٛ   61/0/6100

 باذً تٕفش طبــات. 6/0/6100( تاسٖ  06/8/00/06288ٔصاسٚ املالٗٛ وٕدم اتاب سقي  

 60/2/6100( تبببباسٖ  0/2/0/60016فاطبببببت سٟاطببببٛ الببببٕصساٞ ٔصاسٚ املالٗببببٛ  وٕدببببم الكتبببباب سقببببي    .06

خبـببٕق بٗبباُ الببشأٙ سببٕه تبب وني الذفاببٛ ا ٔىل لمىؼببشٔع أعببالٓ وببَ سظبباب أواٌببات ٔصاسٚ اشباسدٗببٛ                                                

  أواٌات املاّذ الذبمٕواط٘( ٔسؿذ باق٘ املخــات الالصوٛ الطتكىاه املؼشٔع يف وٕاصٌٛ الٕصاسٚ لاباو٘  

 6108 ،6100.) 

 (77/00/7103تازٖذ  03/0/3/71232ي املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زق
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 التٕصٗات:

 بٗاُ أضباب وا ٖم٘:

دشاٞ ؿٗاٌٛ املبٍٜ ٔوَ ثبي ال ٗباً بّبذً املبٍبٜ اطبتٍادًا إىل دساطبٛ و ذوبٛ        إتكبٗذ اشبضٍٖٛ وبالد لغاٖات  .0

وببَ ػببشاٛ  .....( ٔالببيت تبببني الس ببًا اُ قٗىببٛ الالبباٞ امل ببذس لبٍبباٞ وبٍببٜ دذٖببذ صببري ػبباومٛ لألعىبباه       

بتذّٗضات الكاوريات ٔاالتـاالت ٔ ا ٌظىٛ ا وٍٗٛ ٔالشبف بؼبكٛ الـبش  الـبش٘ باإلكبافٛ    اشباؿٛ 

 زإىل اُ طشٖ ٛ إعذاد التـاوٗي ٔطش  الالاٞ ال تتٍاطم وع طشٖ ٛ داٟبشٚ ا بٍٗبٛ اسبكٕوٗبٛ ٔعبذً  أفب     

 الٍٕاس٘ ا وٍٗٛ ٔالٕخلٗفٗٛ لمىبٍٜ باني االعتباس عٍذ التـىٗي.

ملشؿبببٕدٚ لبٍببباٞ وبٍبببٜ الظبببفاسٚ ٔرلبببك وٕدبببم وظبببتٍذات االلتبببضاً املبببال٘   عبببذً اطبببتغاله املخــبببات ا .6

 ( 6106-6100لمظٍٕات  

 ػشاك دٖٕاُ احملاطبٛ اؿٕلًٗا.إتؼكٗن زباُ فٍٗٛ دُٔ  .8

 االفتال  يف الكمف امل ذسٚ لمبٍاٞ. .0

 اإلجساٞ:

 م باق٘ البٍٕد ال اٟىٛ.ن الشد وَ قبن ٔصاسٚ اشباسدٗٛ ٔػؤُٔ املغرتبني ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ لتـٕٖ
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 ٔشازٚ الػؤُٔ الطٗاضٗٛ ٔالربملاٌٗٛ

 

 ٔزٔوتٕضط٘:وٛ وَ االحتاد األٔزٔب٘ وػسٔع األٌتاٟج تدقٗل املٍخٛ املكد 

ٔسٔوتٕطببببببل٘( لمفببببببرتٚ                     االذببببببباد ا ٔسٔببببببب٘ باطببببببي  وؼببببببشٔع ا  لببببببذٝ تببببببذقٗ  املٍشببببببٛ امل ذوببببببٛ وببببببَ   

 ( تبني وا ٖم٘:6106-6100 

عذً تضٖٔذ الذٖٕاُ بٍظخٛ عَ االتفاقٗٛ املٕقابٛ ببني البٕصاسٚ ٔازبّبٛ املاعببٛ بالمغبٛ الاشبٗبٛ فالفبًا لكتباب           .0

 . 08/00/6108( تاسٖ  00/0/88008أ/6سٟٗع الٕصساٞ سقي   

عذً قٗاً الٕصاسٚ بإفلاع ٌف ات املؼشٔع أعالٓ لشقابٛ ٔصاسٚ املالٗٛ ٔعذً اسبـٕه عمبٜ وٕاف بٛ ٔصٖبش املالٗبٛ      .6

( تببباسٖ  60/0/6/01000ٜ فبببتح سظبببابات املؼبببشٔع لبببذٝ البٍبببٕك فالفبببًا لكتببباب ٔصٖبببش املالٗبببٛ سقبببي        عمببب

01/0/6100  . 

ٔالتامٗىببات التلبٗ ٗببٛ الـببادسٚ وٕدبببْ  0000( لظببٍٛ 8عببذً قٗبباً الببٕصاسٚ بتلبٗبب  الٍظبباً املببال٘ سقببي     .8

 عٍذ الـش  وَ املٍشٛ اشباؿٛ باملؼشٔع ٔرلك وَ سٗح وا ٖم٘:

  ٖٕوٗٛ الـٍذٔب.عذً وظك دفرت .أ 

 مل ٖ ص لمتذقٗ  اؼٕفات سظابات البٍك. .ب 

 مل ٖتي إعذاد ال ٕاٟي املالٗٛ سبظابات املؼشٔع أعالٓ.  .ز 

عذً إسفاب بٗاُ الظفشات وشف ًا بْ ؿبٕس عبَ دبٕاصات طبفش املبٕخلفني اىابضص  ملظبتٍذ الـبش  سقبي            .د 

 00/6100.) 

( اشبباق بالظبادٚ  .....( ستبٜ    2/6100عذً تظمٗي الؼٗك املٍظي ب ٗىٛ وظبتٍذ الـبش  سقبي       .ٓ 

  .تاسؽبْ  ؿشاب الاالقٛ سٗح ولت فرتٚ تضٖذ عَ عاوني عمٜ إعذاد ِزا الؼٗك

( دٍٖاس عٍذ ٌّاٖٛ الظٍٛ املالٗٛ 6181مل ٖتي تظذٖذ الظمفٛ املـشٔفٛ باطي وذٖش املؼشٔع ٔالبالد قٗىتّا   .0

 .أٔ عٍذ االٌتّاٞ وَ الغاٖٛ اليت ؿشفت وَ أدمّا

ٔتاذٖالتبْ عٍبذ ػبشاٞ فبذوات املؼبشٔع وجبن ع بذ          0008( لظبٍٛ  86تلبٗ  أسكاً ٌظباً المبٕاصً سقبي     عذً  .0

 الم اٞات ٔالذٔسات ٔٔسػات الاىن ٔػشاٞ ال شطاطٗٛ ٔرلك وَ سٗح:

عذً تؼكٗن زبٍٛ علاٞات أٔ وؼرتٖات ت ًٕ باطبتذساز الابشٔأل املٍاطببٛ  وبااَ إقاوبٛ الٕسػبات        .أ 

 .كاُ بؼكن وباػشٔالذٔسات سٗح ٖتي ذبذٖذ امل

( عمبٜ ػبشاٛ  .....( ٔػبشاآ    6100/6100تمضٖي اافٛ ٔسػات الاىبن ٔالم باٞات فباله عباو٘       .ب 

بالشصي وَ اطتذساز عبشٔأل لبزٓ الغاٖبٛ ٔااٌبت ا طبااس امل ذوبٛ أقبن وبَ أطبااس الؼبشاٛ احملباه            

 عمّٗا التمضٖي.

( 0. ( فالفبًا  سكباً املبادٚ     تكشاس ػشاٞ ال شطاطٗٛ اشباؿٛ باملؼشٔع بؼكن وباػش وَ ولباٛ  .... .ز 

 وَ ٌظاً المٕاصً أعالٓ.
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عبببذً تٍظبببٗي وظبببتٍذات إدفببباالت بببباملٕاد املؼبببرتاٚ ٔتظبببذٗمّا بالظبببذالت املخــبببٛ ٔسفظّبببا يف      .د 

 املظتٕدع ٔإفشادّا سظم ا ؿٕه. 

( 00/6108( دٍٖبباس لؼببشاٛ االتـبباالت ا سدٌٗببٛ وٕدببم وظببتٍذ الـببش  سقببي          008ن ؿببش  وبمببد    .2

( املشف  بْ ؿٕسٚ عَ الفاتٕسٚ دُٔ الت اذ وبَ ؿبشفْ طباب ًا وبع الامبي ب ٌبْ ن       06سقي   ٔوٕدم الؼٗك

 . 60/8/6100إدشاٞ تاذٖن عمٜ تاسٖ  الؼٗك لٗـبح بتاسٖ  

( دٍٖاس ػباون ااوبن الٕدببات ٔبابذ     6861ٔسػٛ عىن يف فٍذب  .....(  ٔملذٚ أسباٛ أٖاً ٔب ٗىٛ   تٍظٗين  .0

ٕٚ ال ببببببببببباٟىني عمبببببببببببٜ الٕسػبببببببببببٛ لمغبببببببببببذاٞ يف ولابببببببببببي                                                 االٌتّببببببببببباٞ وبببببببببببَ ِبببببببببببزٓ الٕسػبببببببببببٛ ن دعببببببببببب   

 ( دٍٖاس. 000 .....( ٔب ٗىٛ  

( تبببباسٖ  60/0/6/2860سذببببض تببببزااش لمظببببفش وببببَ ػببببشاٛ  .....( فالفببببًا لكتبببباب ٔصٖببببش املالٗببببٛ سقببببي     .8

60/8/6108. 

يف فٍببذب  .....(  البشببش املٗببت وببَ فبباله ؿببش    قٗبباً وببذٖش املؼببشٔع يف الببٕصاسٚ بتظببذٖذ ٌف ببات ٔسػببٛ عىببن   .0

 ( دٍٖاس دُٔ سلٕس ااون املؼاساني يف ِزٓ الٕسػٛ.0811( ب ٗىٛ  80ػٗك سقي  

 (4/7/7103تازٖذ  07/73/3/0430 املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

  التٕصٗٛ:

 تؼكٗن زبٍٛ لمتش ٗ  باملخالفات الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه ٔوؼاساٛ دٖٕاُ احملاطبٛ. 

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 :ٌٛٗاملٍخٛ املكدوٛ وَ اهل٠ٗٛ املطتكمٛ لالٌتداب لٕشازٚ الػؤُٔ الطٗاضٗٛ ٔالربملا 

املتام ٛ باملٍشٛ امل ذوٛ وَ ال٠ٗٛ املظت مٛ لالٌتخاب لٕصاسٚ الؼؤُٔ الظٗاطبٗٛ   لذٝ التذقٗ  عمٜ البٗاٌات         

( ٔرلببك لاىببن صشفببٛ عىمٗببات ٔفببف طببافَ يف الببٕصاسٚ NDIٔال ملاٌٗببٛ بببذعي وببَ املاّببذ الببٕطين الببذمي شاط٘  

 ، تبني وا ٖم٘:6100لماىمٗٛ االٌتخابٗٛ الٍٗابٗٛ لااً 

يف ال٠ٗببٛ املظببت مٛ   اىببا أخلّببشت البٗاٌببات املٕدببٕدٚ     ( دٍٖبباس   00200 ٔالبالغببٛ  مل ٖببتي إدفبباه املٍشببٛ     .0

يف سظابات ٔقٕٗد الٕصاسٚ بؼكن اؿٕل٘ سٗح ن ت بذٖي امللالببات وبَ قببن البٕصاسٚ لمىاّبذ       لالٌتخابات( 

 ( لم ٗاً بـشفّا وَ فاللي دُٔ ٔدٕد طٍذ قإٌٌ٘. NDI الٕطين الذمي شاط٘ 

الظٗاطٗٛ ٔال ملاٌٗٛ لإلػشا  عمٜ فشٖ  اشببف الظبافَ يف وشابض    ن تكمٗف وذٖش وكتم ٔصٖش الؼؤُٔ  .6

 00/8/6102( تبباسٖ  6/06/6082الببٕصاسٚ وٕدببم اتبباب ٔصٖببش الؼببؤُٔ الظٗاطببٗٛ ٔال ملاٌٗببٛ سقببي        

 ( ٔمل ٖتي إبشاص اتاب تؼكٗن الفشٖ  أعالٓ. 66/0/6102 - 00/8/6102وَ تاسٖ    اعتباسًا

فبباله مببٕا يف وشاببض اشبببف الظببافَ ٔصشفببٛ الاىمٗببات يف الببٕصاسٚ ن ؿببش  وكافببآت املببٕخلفني الببزَٖ عى  .8

 بؼكن صري اؿٕل٘ وَ سٗح: الفرتٚ أعالٓ
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 .عذً ٔدٕد وٕاف ٛ ٔصٖش الؼؤُٔ الظٗاطٗٛ ٔال ملاٌٗٛ عمٜ ؿش  املكافآت .أ 

عبذد طباعات الاىبن لكبن     سٗح ن استظاب  ،عذً ٔدٕد أطع أ تامٗىات وتباٛ يف ؿش  املكافآت .ب 

الظببباعٛ سظبببم ف٠ببباتّي سٗبببح ن استظببباب لمف٠بببٛ ا ٔىل ٔالجاٌٗبببٛ قٗىبببٛ الظببباعٛ  وٕخلبببف ٔأدبببٕس 

 (  دٍٖاس.75( دٍٖاس ٔالف٠ٛ الجالجٛ  0780 

 يف عذد طاعات الاىن لاذد وَ املٕخلفني دُٔ ٔدٕد و س لزلك. الضٖادٚن  .ز 

قظبي املبٕاسد    ت اطتٍادًا لكؼٕفات طاعات الذٔاً املا ذٚ وَ قبن سٟٗع فشٖ  الاىبن ٔسٟبٗع  فآن ؿش  املكا .0

البؼشٖٛ ٔبالشدٕع إىل اؼٕفات الذٔاً الشدب٘ يف البٕصاسٚ ٔتبذقٗ ّا تببني عبذً امللاب بٛ وبع الكؼبٕفات         

 أعالٓ. 

فالفًا ملبا دباٞ    0/8/6102ن استظاب عذد طاعات الاىن اإلكايف لاذد وَ وٕخلف٘ الٕصاسٚ اعتباسا وَ  .0

ٔالببزٙ سببذد وببذٚ   00/8/6102( تبباسٖ  6/06/6082بكتبباب ٔصٖببش الؼببؤُٔ الظٗاطببٗٛ ٔال ملاٌٗببٛ سقببي   

 .66/0/6102ٔلغاٖٛ  00/8/6102عىن الفشٖ  اعتباسًا وَ تاسٖ  

( دٍٖاس وَ املٍشٛ لمى ور الظٗذ  .....(  وٕدم ع ذ ن إبشاوْ وبَ قببن املاّبذ    2111ن ؿش  وبمد   .2

سدبب٘ وببَ  ٔرلببك ل بباٞ عىمببْ بببالٕصاسٚ دُٔ تكمٗببف   0/2/6102( بتبباسٖ  NDIالببٕطين الببذمي شاط٘  

ٔصٖش الؼؤُٔ الظٗاطٗٛ ٔال ملاٌٗٛ أٔ أٙ إدشاٞ أؿٕل٘ ٖتام  بؼشاٞ فذواتْ وع اإلػاسٚ إىل اُ الا بذ ن  

 تضٖٔذٌا بْ وَ قبن ال٠ٗٛ املظت مٛ لالٌتخاب. 

( دٍٖباس ٔرلبك قٗىبٛ ٔدببات طاباً لمىبٕخلفني ال باٟىني عمبٜ أعىباه          0602قاوت الٕصاسٚ بـش  وبمبد     .0

شفٛ الاىمٗات يف الٕصاسٚ وبَ طبــباتّا ٔبٍباٞ عمبٜ وٕاف بٛ سٟاطبٛ البٕصساٞ سقبي         فشٖ  اشبف الظافَ ٔص

ٔاملظتٍذٚ إىل اتاب ٔصٖبش الؼبؤُٔ الظٗاطبٗٛ ٔال ملاٌٗبٛ سقبي       0/01/6102( تاسٖ  82/0/0/80860 

الزٙ مل ٖؼري إىل وٕكبٕع املٍشبٛ امل ذوبٛ لمبٕصاسٚ خبـبٕق إٌؼباٞ        8/8/6102( تاسٖ  0/68/6006 

 ٔذبىن اافٛ تكالٗفّا.  صشفٛ الاىمٗات

 (1/01/7103تازٖذ  07/74/3/03353املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

 .تؼكٗن زبٍٛ لمتذقٗ  ٔالتش ٗ  باملٕكٕع  أعالٓ ٔوؼاساٛ دٖٕاُ احملاطبٛ
 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 

 

 

 

 



 

  7103التقرير السنوي السادس والستون لعام 

 
 

 

(012) 

 

 :حطاب الٍفكات ٔاملطتٕدعات 

، تبني 6100 ٔصاسٚ الؼؤُٔ الظٗاطٗٛ ٔال ملاٌٗٛ لااً الٍف ات ٔاملظتٕدعات يفلذٝ تذقٗ  قٕٗد ٔطذالت 

 :وا ٖم٘

( وببَ بٍببٕد الا ببذ سٗببح   0ن ؿببش  وكافببآت ػببّشٖٛ ملببٕخلف٘ الا ببٕد الؼبباومٛ يف الببٕصاسٚ فالفببًا لمبٍببذ         .0

ال ٖذفع لي أٙ ببذه أٔ عبالٔٚ    تلىَ الا ذ اُ ٖذفع لي ساتبّي الؼّشٙ ػاواًل الاالٔات ااومٛ عمٜ اُ

أفشٝ وّىا ااُ ادّا ٌٕٔعّبا املٍـبٕق عمّٗبا يف ٌظباً اشبذوبٛ املذٌٗبٛ املاىبٕه ببْ باطبتجٍاٞ الابالٔٚ           

 الااٟمٗٛ ٔبذه الٍ ن أٔ االقتٍاٞ.

ن ؿش  وكافآت ػّشٖٛ لاذد وَ املٕخلفني فالفًا ملا داٞ بكتاب ٔصٖش الؼبؤُٔ الظٗاطبٗٛ ٔال ملاٌٗبٛ سقبي      .6

 .6100لااً   0/0/6100( تاسٖ  0/68/0028 

ن ؿش  وكافآت  علاٞ زباُ االطتالً الجالثٛ لكن وَ علاٟ٘ الٍظافٛ ٔػشاٞ فذوات اسبىاٖٛ عَ  .8

 ( دٍٖاس فالفًا لتامٗىات وٍح املكافآت ٔاسبٕافض يف اشبذوٛ املذٌٗٛ.01ان ػّش ب ٗىٛ  

ٔ   6100ػبشاٞ قشطاطبٗٛ لمبٕصاسٚ بؼببكن وباػبش فباله عبباً       .0 ( وببَ 0اسبذ فالفببًا  سكباً املبادٚ     ٔوبَ وـبذس 

 ٔتاذٖالتْ.  0008( لظٍٛ 86ٌظاً المٕاصً سقي  

عببذً تٍظببٗي كبببٕط اطببتالً  لمىؼببرتٖات عببَ طشٖبب  علبباٞات داٟببشٚ المببٕاصً الااوببٛ فالفببًا  سكبباً املببادٚ     .0

 ( وَ ٌظاً المٕاصً املؼاس إلْٗ أعالٓ.  00 

شاد ػشاّٟا ٔعشكّا عمٜ زبٍٛ املؼرتٖات لم ٗاً بزلك ال ت ًٕ الٕصاسٚ بتشذٖذ استٗاداتّا وَ المٕاصً امل .2

( وببَ 0سٗببح ٖببتي الؼببشاٞ بؼببكن وباػببش ٔدبضٟتببْ دُٔ ذبذٖببذ الكىٗببات امللمٕبببٛ فالفببًا  سكبباً املببادتني   

 ٌظاً المٕاصً املؼاس الْٗ أعالٓ  ٔعمٜ طبٗن املجاه ال اسبـش ػشاٞ ا سباس. 

( تبببببباسٖ  80/6102ٔسقببببببي   0/01/6102سٖ  ( تببببببا60/6102ن تٕدٗببببببْ املببببببزاشات رٔات ا سقبببببباً    .0

ٚ   لتضٖٔببذ ا 60/00/6102 رلببك لغاٖببات  (  6108،6100ٔ  ( لألعببٕاًملشاقبببٛ وظببتٍذات  ٌف ببات الببٕصاس

( 00تذقٗ ّا ٔمل ٖتي تضٖٔذٌا بّا سٗح ال ٖتي ربضٍّٖا بالؼكن ا ؿٕل٘ ٔ املٍاطم فالفًا  سكاً املبادٚ   

 ٔتاذٖالتّا.  0000( لظٍٛ 0وَ التامٗىات التلبٗ ٗٛ لمؼؤُٔ املالٗٛ سقي  

 (7103لطٍٛ  011املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

املـبشٔفٛ دُٔ ٔدبْ سب  ٔالاىبن عمبٜ اطبرتدادِا  ٔالاىبن عمبٜ تـبٕٖم بباق٘ البٍبٕد            تؼكٗن زبٍٛ سبـش املكافآت 

 الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه.

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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 املؤضطٛ األزدٌٗٛ لتطٕٖس املػازٖع االقتضادٖٛ

 

 :حطاب الٍفكات 

، 6102يف املؤطظٛ ا سدٌٗبٛ لتلبٕٖش املؼباسٖع االقتـبادٖٛ لاباً       6102لذٝ  تذقٗ  سظاب الٍف ات لااً 

 تبني وا ٖم٘:

 اإلجيازات:  .0

( طبٍٕات ٔصٖبادٚ قٗىبٛ اإلػبباس     0ملبذٚ   إػباس وبٍٜ وشابض تـبىٗي ا لبظبٛ     ع ذ قاوت املؤطظٛ  بتذذٖذ 

( وَ ٌظباً اطبت٠ذاس الا باسات    00املادٚ    سكاً فالفًا( دٍٖاس 80111( دٍٖاس إىل  01111الظٍٕٙ وَ  

 .0008( لظٍٛ 01ملـاب اسبكٕوٛ سقي  

 الغٗافٛ: .7

صبمبع اإلداسٚ  ٔالمذٍبٛ التٍفٗزٖبٛ    تتشىن املؤطظٛ  ٌف بات ببذه ٔدببات طاباً ٔكبٗافٛ  علباٞ        .أ 

 ٔالمذاُ املختمفٛ فالفًا لبالصات سٟاطٛ الٕصساٞ املتام ٛ بلبف ٔربفٗض الٍف ات.

 املبالغٛ يف ت ذٖي اللٗافٛ لمىؼاساني بالذٔسات التذسٖبٗٛ املختمفٛ اليت تا ذِا املؤطظٛ. .ب 

 (7103لطٍٛ  043املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي  

 التٕصٗٛ:

 الاىن عمٜ تـٕٖم  املخالفات الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه. 

 اإلجساٞ:

( تبببباسٖ  2/8/21ن الببببشد وببببَ قبببببن املؤطظببببٛ ا سدٌٗببببٛ لتلببببٕٖش املؼبببباسٖع االقتـببببادٖٛ وٕدببببم الكتبببباب سقببببي       

 ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.  00/0/6108
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 املؤضطٛ االضتّالنٗٛ املدٌٗٛ

 

 ضٕم السصٗفٛ:  املٕظف /).....( 

عبَ  ( دٍٖاس ٌادبٛ 60228ٔيف روتْ وبمد   60/8/6102ن االطتغٍاٞ عَ فذوات املٕخلف أعالٓ بتاسٖ   .0

 ٔدٕد ٌ ف بالاّذٚ املـشٔفٛ عمْٗ.

 اإلدشاٞات الكفٗمٛ بتشـٗن الزوٛ املرتتبٛ عمٜ املٕخلف أعالٓ.  إربارمل ت ي املؤطظٛ ٔلغاٖٛ تاسؽبْ ب .6

 (7/7/7103تازٖذ  03/32/3/0151 املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

  التٕصٗٛ:

 اإلدشاٞات الكفٗمٛ لتشـٗن الزوٛ أعالٓ سظم ا ؿٕه.  إربار

 اإلجساٞ:

سٗبح   60/6/608( تباسٖ   0/0/02/8801ن الشد وَ قبن املؤطظٛ االطتّالاٗٛ املذٍٖٛ وٕدبم الكتباب سقبي     

 .وذٖشٖٛ ا وٕاه الااوٛ لتشـٗن الزوٛ املظتش ٛ ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ ن ذبٕٖن املٕكٕع إىل
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 ٠ِٗٛ االضتجىاز

 

 :حطاب الٍفكات 

 تبني وا ٖم٘: ، 6100الطتجىاس لااً ٠ِٗٛ الذٝ تذقٗ  سظاب الٍف ات يف 

 - 0/0/6100( دٍٖببببببباس وكافبببببببآت لمذٍبببببببٛ اسببببببببٕافض االطبببببببتجىاسٖٛ لمفبببببببرتٚ  6011ؿبببببببش  وبمبببببببد   .0

 (  دُٔ إبشاص اتاب تؼكٗن المذٍٛ ٔاحملاكش املتام ٛ ب عىالا.81/0/6100

ذساطبببٛ طمببببات ( دٍٖببباس لمظبببٗذ  .....( االبببٕ يف المذٍبببٛ الفٍٗبببٛ املكمفبببٛ ب  001ؿبببش  وكافببب ٚ ب ٗىبببٛ    .6

 املظتجىشَٖ عمىًا ب ٌْ لٗع علًٕا يف المذٍٛ املؼكمٛ لزٓ الغاٖٛ.

ال ت بًٕ ٔسببذٚ الشقابببٛ الذافمٗبٛ بالتببذقٗ  عمببٜ دفبرت الٕٗوٗببٛ ٔالتظببٕٖات البٍكٗبٛ ٔاشبالؿببات الؼببّشٖٛ      .8

 ٔاؼٕفات البٍك.

 طم.عذً سـٕه ٠ِٗٛ االطتجىاس عمٜ اعتىاد ٔصاسٚ املالٗٛ لذفرت ٖٕوٗٛ الٍف ات احملٕ .0

( دٍٖباس دُٔ إسفباب ببشاٞٚ روبٛ وبَ كبشٖبٛ البذفن        0111ؿش  بابض املظبتٍذات البيت تضٖبذ قٗىتّبا عمبٜ         .0

 ٔاملبٗاات. 

 ( دٍٖاس مثَ ٔدبات طااً لمذٍٛ اسبٕافض االطتجىاسٖٛ دُٔ طٍذ قإٌٌ٘.020قاوت ال٠ٗٛ بـش  وبمد   .2

اسبذببي ٔلببٗع عمببٜ أطبباغ   ت ببًٕ ال٠ٗببٛ وشاطبببٛ الـببشف احملمٗببٛ و ابببن ٌؼببش إعالٌاتّببا عمببٜ أطبباغ     .0

 .الكمىٛ

 ( دٍٖاس وكافآت ملفٕك٘ ٔوظاعذٙ الٍافزٚ االطتجىاسٖٛ عمٜ الشصي وَ: 88186ن ؿش  وبمد   .8

عذً إبشاص الت ٗٗي الذٔسٙ  عىالي ٔأعىاه الٍافزٚ االطتجىاسٖٛ وَ قبن سٟبٗع ال٠ٗبٛ يف سٍٗبْ     .أ 

 ٔسظم  ٕرز ت ٗٗي ا داٞ.

 املفٕكني ٔوظاعذّٖي سظم ا ؿٕه.عذً تجبٗت تاسٖ  املباػشٚ لباض  .ب 

عببذً تـببذٖ  الكؼببف الببزٙ ن ؿببش  املبمببد أعببالٓ عمببٜ أطاطببْ وببَ قبببن وببٍظي الكؼببف ٔسٟٗظببْ   .ز 

 املباػش سظم ا ؿٕه. 

( ٔرلك لاذً إبشاص االتفاقٗٛ املتام ٛ باملؼبشٔع  ANIMAتازس تذقٗ  وظتٍذات الـش  الااٟذٚ ملؼشٔع   .0

ٔاالذببباد ا ٔسٔببب٘ عمىببًا ببب ُ إمجببال٘ وـببشٔفات املؼببشٔع بمغببت      أعببالٓ ٔاملٕقاببٛ وببا بببني ٠ِٗببٛ االطببتجىاس   

 ( دٍٖاس. 22616 

دُٔ ٔدببٕد  6100( دٍٖبباس وكافببآت لمىٍّذطببني املتببذسبني فبباله عبباً 02222تكبببذت ال٠ٗببٛ وبمببد ٔقببذسٓ   .01

 طٍذ قإٌٌ٘.

ٔوبمبببد  08/0/6100( تببباسٖ  00600( دٍٖببباس وٕدبببم وظبببتٍذ الـبببش  سقبببي   0610ن ؿبببش  وبمبببد   .00

وكافبببآت زبٍبببٛ واادلبببٛ   0/06/6100( تببباسٖ  00860دٍٖببباس وٕدبببم وظبببتٍذ الـبببش  سقبببي      (0800 

 التـٍٗع ٔاملٍؼ   عمٜ الشصي وَ: 
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 عذً إبشاص اتاب تؼكٗن المذٍٛ أعالٓ. .أ 

ؿببش  وكافبب ٚ  اجببش وببَ علببٕ وببَ ٔصاسٚ الـببٍاعٛ ٔالتذبباسٚ ٔالتىببَٕٖ ٔاببزلك وببَ ٠ِٗببٛ             .ب 

 االطتجىاس.

 واتىذ الـش  ِٕ الظٗذ  .....(. ب ُعمىًا  تظمٗي وبالد املكافآت لمظٗذ  .....( .ز 

عببذً تجبٗببت اطببي ٔتٕقٗببع ٔإثبببات الؼخـببٗٛ لمىظببتفٗذَٖ يف اشباٌببٛ املخــببٛ لغاٖببات تجبٗببت      .د 

 اطتالوْ املبمد.

ال ٖبببببببتي إػبببببببااس البببببببذٔاٟش ا فبببببببشٝ ب ٗىبببببببٛ املكافبببببببآت البببببببيت ٖبببببببتي ؿبببببببشفّا ملٕخلفّٗبببببببا يف ال٠ٗبببببببٛ                                    .06

 املكمفني(.  املفٕكني، املظاعذَٖ،

 (73/01/7103تازٖذ  71/03/3/04352املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

 اإلدشاٞات الالصوٛ لتـٕٖم املخالفات الٕاسدٚ أعالٓ  سظم ا ؿٕه. إربار

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

  (:7103-7102السمسٗٛ  لمفرتٚ )تدقٗل ٌفكات اضتغافٛ الٕفٕد السمسٗٛ ٔغري 

(  امفبٛ إقاوبٛ وبآدب إفلباس     006، 000، 020( دٍٖاس قٗىٛ امللالببات رٔات ا سقباً    6286ؿش  وبمد   .0

 .0/0/6106( تاسٖ  208سولاٌٗٛ ملٕخلف٘ ال٠ٗٛ دُٔ طٍذ قإٌٌ٘ ٔفالفًا ل شاس صبمع الٕصساٞ سقي  

قٗىٛ ولالبٛ عؼاٞ لمٕفذ  60/2/6102تاسٖ  ( 088( دٍٖاس وٕدم الؼٗك سقي  0000ؿش  وبمد   .6

دُٔ اسبـٕه عمٜ وٕاف ٛ سٟٗع الٕصساٞ املظب ٛ فالفبًا لمبٍبذ  فاوظبًا(     60/0/6102الظٕٖذٙ بتاسٖ  

 وَ قشاس صبمع الٕصساٞ املؼاس إلْٗ أعالٓ.

 (07/3/7103تازٖذ  71/03/3/07070املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي  

  التٕصٗٛ:

 خالفات أعالٓ سظم ا ؿٕه.الاىن عمٜ  تـٕٖم امل

 اإلجساٞ:

ٔوببا صاه    00/00/6100( تبباسٖ  68800/ٛ/أ/والٗبب 8ن الببشد وببَ قبببن ٠ِٗببٛ االطببتجىاس وٕدببم الكتبباب سقببي         

 املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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 ( ٚ7103-7102ومفات املباٌ٘ املطتأجسٚ لمفرت:) 

( وٍل بٛ صِبشاُ ٔاملكبُٕ وبَ     66( سبٕأل   0001قاوت ال٠ٗٛ باطت٠ذاس املبٍٜ امل باً عمبٜ ال لابٛ سقبي       .0

                                             وبببببببببَاعتبببببببببباسًا  )سٔ  ٔصشفبببببببببٛ اسبببببببببباسغ ٔوٕاقبببببببببف  (أسبابببببببببٛ طٕابببببببببب  وبببببببببع ااوبببببببببن املمش بببببببببات     

( دٍٖبباس 00111افٛ إىل وبمببد  ( دٍٖبباس طببًٍٕٖا إكبب 600111ٔوبمببد  (  80/0/6100 - 0/8/6102  

 وـاسٖف ؿٗاٌٛ عاوٛ عمٜ املبٍٜ.

( وٕخلبف   06مل ٖتي اطتغاله املبٍٜ بفاالٗٛ و ابن بذه اإلػباس أعالٓ سٗح تبني أُ املبٍٜ ٖؼغمْ ف بف    .6

املتامبب  بلبببف ٔتشػببٗذ  0/0/6106( تباسٖ   208فالفبًا لمبٍببذ  تاطبباًا( وببَ قبشاس صبمببع الببٕصساٞ سقببي    

 اإلٌفاب اسبكٕو٘.

( دٍٖباس وٕدبم ع بذ إػبباس طبٍٕٙ      8201قاوت ال٠ٗبٛ باطبت٠ذاس وظبتٕدعات يف وٍل بٛ طبشاب وبمبد         .8

( وببَ ٌظبباً  8سٗببح ن دفببع ااوببن بببذه اإلػببباس دفاببٛ ٔاسببذٚ عٍببذ تٕقٗببع الا ببذ فالفببًا  سكبباً املببادٚ        

 .0008( لظٍٛ 01اطت٠ذاس الا اسات ملـاب اسبكٕوٛ سقي  

ظببتش ٛ عمببٜ ِببزٓ الا بباسات وببَ بببذه اإلػببباس فالفببًا  سكبباً املببادٚ  مل ٖببتي اقتلبباع الشطببًٕ ٔاللببشاٟم امل .0

 ( وَ ٌظاً االطت٠ذاس أعالٓ.06 

 ( 7103لطٍٛ  52املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

  التٕصٗٛ:

 الاىن عمٜ تـٕٖم املخالفات الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه.

 اإلجساٞ:

 املتاباٛ.مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ 

 :عسٖبٛ األبٍٗٛ ٔاألزاع٘ عىَ املٍطكٛ التٍىٕٖٛ / البخس املٗت 

لذٝ التذقٗ  تبني عذً قٗاً ال٠ٗٛ باطتٗفاٞ كشٖبٛ ا بٍٗٛ ٔا ساك٘ ٔعٕاٟذ التابٗذ ٔالتٍظٗي  

 ( ٔعمٜ طبٗن املجاه فٍذب  .....(81/6100( وَ قإٌُ االطتجىاس سقي  82ٔالتشظني فالفًا  سكاً املادٚ  

 ٔفٍذب  .....(، فٍذب  .....(.

 (04/01/7103تازٖذ  71/03/3/04313املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

اإلدشاٞات الالصوٛ لتشـٗمّا سظم ا ؿٕه ٔف  أسكاً قإٌُ االطتجىاس املؼاس  إربارٔ املظتش ٛسـش املبالد 

 إلْٗ أعالٓ.

 اإلجساٞ:

 قٗذ املتاباٛ. مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع
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 ٔشازٚ الداخمٗٛ

 

 :حطاب الٍفكات 

 (،  تبني وا ٖم٘:6102-6100ٔصاسٚ الذافمٗٛ لمفرتٚ  لذٝ تذقٗ  سظاب الٍف ات الااوٛ يف 

 املهافآت ٔالبدالت: أٔاًل:

ن ؿش  وكافآت والٗٛ لمذٍٛ ال اٟىٛ عمبٜ إعبذاد وؼبشٔع قبإٌُ املٕاصٌبٛ الااوبٛ لمبٕصاسٚ عمبٜ البشصي وبَ            .0

ؿمم عىمّي إٌّي وٕخلفني يف وذٖشٖٛ الؼؤُٔ املالٗٛ يف الٕصاسٚ  ٔاىا اٌّي ٖت اكُٕ وكافبآت  اٌْ يف 

 .والٗٛ ػّشٖٛ ٔف  أطع وٍح املكافآت يف الٕصاسٚ

( دٍٖبباس لمذٍببٛ ال اٟىببٛ عمببٜ ازبببٕالت التفتٗؼببٗٛ عمببٜ وشااببض    8011ن ؿببش  وكافببآت والٗببٛ ب ٗىببٛ    .6

سصببي اٌّببي ٖت اكببُٕ وكافببآت    )ٛ  فشٖبب  التفتببٗؽ املٗببذاٌ٘  احملافظببات التاباببٛ ملذٖشٖببٛ الشقابببٛ الذافمٗبب  

( تباسٖ   6108ٔعمبٜ طببٗن املجباه وظبتٍذ الـبش  سقبي         والٗٛ ػّشٖٛ ٔف  أطع وٍح املكافآت يف البٕصاسٚ  

لمذٍببٛ إقمببٗي   0/2/6100( تبباسٖ  6660لمذٍببٛ إقمببٗي الؼببىاه ٔوظببتٍذ الـببش  سقببي       66/0/6100

 وَ قبن دٖٕاُ احملاطبٛ.  6102فاله عاً الٕطف وع الامي اٌْ ن إٖ ا  ؿشفّا 

 .( دٍٖاس061ٖتي ؿش  بذه دمظات لألوني الااً عَ سلٕس زبٍٛ املٕاسد البؼشٖٛ وبمد   .8

 وٕاد الغٗافٛ ٔالتٍظٗف: ثاًٌٗا: 

( وتفشقببٛ ٔرلببك  600ت ببًٕ الببٕصاسٚ  بؼببشاٞ وببٕاد اللببٗافٛ ٔالتٍظٗببف ٔلٕاصوّببا وببَ طبــببات املببادٚ        

 ٛ ٔالبيت تؤابذ     0/0/6106( تباسٖ   208املتكبشسٚ ٔالبيت  فشِبا قبشاس صبمبع البٕصساٞ سقبي          فالفًا ل شاسات الشٟاطب

 اىا ٖم٘:ٔ عمٜ كشٔسٚ تشػٗذ اإلٌفاب اسبكٕو٘

مل ٖتي طش  علاٞ بؼكن أؿٕل٘ أ اطتذساز عشٔأل يف عىمٗات ػشاٞ املٕاد أعالٓ ٔرلك ذب ٗ ًا ملبذأ  .أ 

 المٕاصً أعالٓ.( وَ ٌظاً 0املٍافظٛ فالفًا إلسكاً املادٚ  

ت ًٕ الٕصاسٚ بؼشاٞ وٕاد التٍظٗف وع الامي اُ علاٞ الٍظافٛ ٖتلىَ إسلاس وٕاد التٍظٗف الالصوٛ  .ب 

 ٔتضٖٔذ الٕصاسٚ وا ذبتادْ وٍّا سظم االتفاقٗٛ.   

 عكٕد الضٗاٌٛ ٔغساٞ الكسطاضٗٛ ٔاألحباز: ثالجًا: 

اطبتٍادًا إىل اتباب أوبني     6102فاله عاً ( دٍٖاس 080000قاوت الٕصاسٚ بؼشاٞ أسباس فااظات ب ٗىٛ   .0

املتلىَ دبذٖذ ع ذ ؿٗاٌٛ ملؤطظٛ  00/0/6102( تاسٖ  0/00/808/6102عاً ٔصاسٚ الذافمٗٛ سقي  

 ٛ .....( وببع اإلػبباسٚ إىل اُ ؿببٗاٌٛ الفااظببات يف الظببٍٕات الظبباب ٛ لببزا ال ببشاس ااٌببت كببىَ افالببب          

 62/0/6101( بتباسٖ   6101/اٌتخاببات / 0البٛ سقبي    ـٗاٌٛ ملذٚ  ع طٍٕات اطتٍادًا إىل  قبشاس اإلس ال

( دٍٖبباس ٔرلببك دُٔ طببش  علبباٞ أؿببٕلًٗا  00122ٔاملتلببىَ ػببشاٞ فااظببات وببَ الؼببشاٛ أعببالٓ ب ٗىببٛ   

 ذب ٗ ًا ملبذأ املٍافظٛ.
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ن دبذٖببذ ع ببذ الـببٗاٌٛ اشببباق ببب دّضٚ اشبببٕادً الشٟٗظببٛ ٔسبببف الؼبببكات وببع ػببشاٛ  .....( ب ٗىببٛ         .6

( تببباسٖ  61/6102زبٍبببٛ املؼبببرتٖات يف البببٕصاسٚ  وٕدبببم قبببشاس اإلسالبببٛ سقبببي    ( دٍٖببباس وبببَ قببببن00020 

 بٍاًٞا عمٜ ت شٖش فين دافم٘ بالتمضٖي ٔدُٔ الشدٕع لمذٍٛ الالاٞات احملمٗٛ املاٍٗٛ. 00/0/6102

( دٍٖباس وبع    00211ن دبذٖذ ع ذ الـٗاٌٛ اشباق باملـاعذ التاباٛ لذاٟشٚ املتاباٛ ٔالتفتبٗؽ ب ٗىبٛ     .8

 ع ذ ؿٗاٌٛ وٕقع وَ ا وني الااً. .....( وٕدمػشاٛ  

قاوببت الببٕصاسٚ بؼببشاٞ ٔدبببات طابباً لمىببٕخلفني املٍببأبني يف صشفببٛ عىمٗببات وشاببض الببٕصاسٚ فبباله ا عببٕاً       .0

( 0علاٞ أٔ اطتذساز عشٔأل فالفًا  سكباً املبادٚ     طش الجالثٛ أعالٓ بؼكن وباػش وَ ولاي  .....( دُٔ 

 ( دٍٖاس.61020وا صبىٕعْ    6102وَ ٌظاً المٕاصً أعالٓ  سٗح بمغت قٗىٛ ػشاٞ ٔدبات اللااً لااً 

 (7103لطٍٛ  015املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

 الاىن عمٜ تـٕٖم املخالفات الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه.

 اإلجساٞ:

( تبباسٖ  080000/881000/تفتببٗؽ/د. ضباطبببٛ/ 0الببشد  وببَ قبببن ٔصٖببش الذافمٗببٛ وٕدببم الكتبباب سقببي         ن 

ٔن تـببٕٖم عببذد وببَ بٍببٕد االطتٗلببا  ٔوببا صاه املٕكببٕع قٗببذ املتاباببٛ  لتـببٕٖم البٍببٕد ال اٟىببٛ   06/06/6100

 سظم ا ؿٕه.

 ٞٔادٙ الطري ٔوتضسفٗٛ لٕاٞ اجلاوعٛ(:  وتضسفٗٛ لٕا 

 تبني وا ٖم٘: ،(6100-6108فاله الفرتٚ  أعالٓ لذٝ تذقٗ  قٕٗد ٔطذالت ان وَ املتـشفات         

 وتضسفٗٛ لٕاٞ ٔادٙ الطري: أٔاًل:

ٔدٕد ٌ ف يف ؿفشات باض دمٕد طمم املؼرتٝ احملم٘ البيت تابٕد لظبٍٕات طباب ٛ ن ااتؼبافّا أثٍباٞ        .0

 (.00سقي  عىمٗٛ ازبشد متّٗذًا إلتالفّا ٔاىا ِٕ وبني يف ازبذٔه 

 (30دذٔه سقي  

 يف وتـشفٗٛ لٕاٞ ٔادٙ الظري  احملم٘الٍ ف يف ؿفشات باض دمٕد طمبات املؼرتٝ 

 أسقاً الـفشات الٍاقـٛ وَ ازبمذ سقي ازبمذ  طمم املؼرتٝ احملم٘ ( سقي التظمظن

0  711310- 711111)  711310- 711317) 

7  217310- 217311)  217310- 217374) 
 

( وبَ ٌظباً المبٕاصً    20ٖتي إلغاٞ طمببات املؼبرتٝ احملمب٘ باسببك ٔاملظبح ٔالؼبلم  فالفبًا  سكباً املبادٚ            .6

( وببَ التامٗىببات املؼبباس إلّٗببا أعببالٓ ٔعمببٜ طبببٗن املجبباه ال     00ٔتاذٖالتببْ ٔاملببادٚ    0008( لظببٍٛ 86سقببي  

 (. 022021( ٔطمم املؼرتٝ سقي  086002سبـش طمم وؼرتٝ سقي  ا
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 وتضسفٗٛ لٕاٞ اجلاوعٛ: ثاًٌٗا:

( وبَ قبإٌُ دٖبٕاُ احملاطببٛ     00مل ٖتي إبشاص دمٕد  طمبات املؼرتٝ احملم٘ لمتبذقٗ  فالفبًا  سكباً املبادٚ       .0

وظبببذمٛ  يف طبببذن البببشفف ٔالٕؿبببٕالت ٔصٗببببببببببببببش  أٌّببا ٔتاذٖالتبببْ ببببالشصي وبببَ  0006( لظبببٍٛ 68سقببي   

              (661001-661010رٔات ا سقبباً  طمبببات املؼببرتٝ  ـببش وٕدببٕدٚ فامٗبببببًا ٔعمببٜ طبببٗن املجبببببببباه ال اسب   

  ٔ661000-661211 )ٔ 688600-688811.) 

( وببَ 20ٖببتي إلغبباٞ الاذٖببذ وببَ طمبببات املؼببرتٝ احملمبب٘ باسبببك ٔاملظببح ٔالؼببلم  فالفببًا  سكبباً املببادٚ     .6

ؤُٔ املالٗببٛ املؼبباس إلّٗببا أعببالٓ ( وببَ التامٗىببات التلبٗ ٗببٛ لمؼبب00ٌظبباً المببٕاصً املؼبباس الٗببْ أعببالٓ ٔاملببادٚ   

 (.661002سبـش طمم وؼرتٝ ضبم٘ سقي  أعمٜ طبٗن املجاه ال 

 عذً التضاً عذد وَ املٕخلفني بالتٕقٗع عمٜ دفرت اسبلٕس الـباس٘ ٔاملظاٟ٘.  .8

 (73/4/7103تازٖذ  07/0/2/01114نتاب الدٖٕاُ زقي  )املضدز:

 التٕصٗٛ:

 أعالٓ سظم ا ؿٕه.الاىن عمٜ تـٕٖم املخالفات الٕاسدٚ 

 اإلجساٞ:

 ن الشد وَ قبن ٔصٖش الذافمٗٛ ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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 ودٖسٖٛ األوَ العاً

 

 :ٛحطاب  أواٌات وسنص إصالح ٔتأِٗن ضٕاق 

-0/0/6102لبببببذٝ تبببببذقٗ  سظببببباب أواٌبببببات الٍبببببضالٞ يف وشابببببض إؿبببببال  ٔت ِٗبببببن طبببببٕاقٛ لمفبببببرتٚ         

 (،  تبني وا ٖم٘: 80/8/6100

 احملاطم بتكشاس وظتٍذات الـش  اشباؿٛ بالٍضالٞ ٔالزَٖ ن ؿش  ااون وظتش اتّي طاب ًا.قٗاً  .0

قٗاً احملاطم بـش  املبمد املكشس وَ سظاب الشؿبٗذ الاباً  واٌبات الٍبضالٞ سٗبح بمبد وبا ن ؿبشفْ وبَ           .6

 ( دٍٖاس لغاٖٛ تاسؽبْ.00681قبن احملاطم وبمد  

 (5/1/7103زٖذ تا 3/01/2121املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

  التٕصٗٛ:

( وبَ الٍظباً   00تؼكٗن زبٍٛ لمتذقٗ  ٔالتش ٗ  وبا ٔسد أعبالٓ ٔوؼباساٛ دٖبٕاُ احملاطببٛ عىباًل ب سكباً املبادٚ          

 ٔتاذٖالتْ. 0000( لظٍٛ 8املال٘ سقي   

 اإلجساٞ:

 املتاباٛ.ن تؼكٗن زبٍٛ لمتذقٗ  ٔالتش ٗ  ٔمل تٍّ٘ أعىالا لغاٖٛ تاسؽبْ ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ 

 ٕٝاملتعمكٛ بإدازٚ تسخٗط الطٕاقني ٔاملسنبات: الػه 

 وَ املؼتك٘  .....(، تبني وا ٖم٘: 6/8/6102لذٝ وتاباٛ الؼكٕٝ الٕاسدٚ لذٖٕاُ احملاطبٛ بتاسٖ   

( عىبببببٕو٘ باطبببببي ابببببن وبببببَ املبببببذعٕ:                          0086/01ن تظبببببذٗن املشاببببببٛ سقبببببي     60/2/6110بتببببباسٖ   .0

ن ٌ ن سـٛ الؼشٖك  .....( إىل الؼبشٖك   00/0/6110ٔاملذعٕ  .....( ٔاملذعٕ  .....( ٔبتاسٖ   .....( 

 .....( ٔن إؿببذاس سفـببٛ دذٖببذٚ باطببي املببذعٕ  .....( ف ببف دُٔ راببش اطببي الؼببشٖك الجالببح ٔبتبباسٖ          

تبببباسٖ  ن ٌ بببن ومكٗبببٛ املشاببببٛ وبببَ اطبببي املبببذعٕ  .....( إىل املؼبببرتٙ ازبذٖبببذ  .....( ٔب         01/8/6101

 ن ٌ ن ومكٗٛ املشابٛ وَ املذعٕ  .....( إىل املذعٕ  .....(. 00/8/6101

تٕىل وذع٘ عاً إداسٚ تبشفٗف الظبٕاقني ٔاملشاببات التش ٗب  باملٕكبٕع ٔتببني أُ أسبذ أفبشاد وشتبم إداسٚ           .6

تشفٗف الظٕاقني ٔاملشابات قاً بإدفاه املااومبٛ عمبٜ ٌظباً الرتفبٗف ٔؿبذست الشفـبٛ باطبي املبذعٕ         

....( دُٔ راش اطي املذعٕ  .....( طًّٕا ٔدُٔ قـذ ٔقذ ط لت دعٕٝ اسب  الااً عَ املتظبم لؼىٕلا  .

 .6100( لظٍٛ 00ب إٌُ الافٕ الااً سقي  

قٗببذت قلببٗٛ ذب ٗ ٗببٛ وٕكببٕعّا االستٗبباه ٔتضٖٔببش ػببّادٚ تتٕقببف عمّٗببا املمكٗببٛ    68/8/6108بتبباسٖ   .8

س قببشاس ٖتلببىَ إطب اط دعببٕٝ اسببب  الابباً لمت ببادً ٔإلببا  عمّٗىببا  .....( ٔ  .....( ٔؿببذ ٜحبب  املؼببتك 

 بالافٕ الااً ٔااتظم ال شاس الذسدٛ ال لاٗٛ.
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أقبباً ؿبباسم الؼببكٕٝ دعببٕٝ عمببٜ وذٖشٖببٛ ا وببَ الابباً ولالبببًا بإبلبباه الظببٍذ الاببذل٘ صببري ال ببإٌٌ٘            .0

 08/00/6100ٔتـٕٖم ٔكع املمكٗٛ سٗح ؿذس قشاس سكي وكتظببًا الذسدبٛ ال لاٗبٛ بال لبٗٛ بتباسٖ       

سٗح ن إلضاً إداسٚ الرتفٗف بإعبادٚ سباه املشاببٛ ٔقٗبذ تظبذٗمّا باطبي املبذع٘ ؿباسم الؼبكٕٝ ٔدفبع           

 ( دٍٖاس إىل ؿاسم الؼكٕٝ باإلكافٛ إىل مجٗع الشطًٕ ٔاملـاسٖف ٔأتااب احملاواٚ.0008وبمد  

املتلببىَ إعببادٚ تظببذٗن  ن دفببع املبمببد املؼبباس إلٗببْ أعببالٓ إىل ؿبباسم الؼببكٕٝ ٔتاببزس تٍفٗببز الؼبب  ا ٔه      .0

 املشابٛ باطي ؿاسم الؼكٕٝ لؼلم املشابٛ.

 (77/01/7103تازٖذ  5/70/04110املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

( دٍٖباس باإلكبافٛ   0008الاىن عمبٜ ذبـبٗن مجٗبع املببالد البيت ن دفاّبا بال لبٗٛ املؼباس إلّٗبا أعبالٓ ٔالبالغبٛ             

 احملاواٚ اليت تكبذتّا فضٍٖٛ الذٔلٛ ٔذبـٗمّا وَ املاٍٗني أؿٕلًٗا.زبىٗع الشطًٕ ٔاملـاسٖف ٔأتااب 

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بتشـٗن املبمد املؼاس الْٗ أعالٓ ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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 دٖٕاُ اخلدوٛ املدٌٗٛ

 

 :التعٍٗٗات 

لابذد  دساطٛ ٔتبذقٗ  عٍٗبٛ وبَ ومفبات التاٍٗٗبات      ٔإدشاٞات التاٗني يف دٖٕاُ اشبذوٛ املذٌٗٛ  تذقٗ لذٝ 

 (، تبني وا ٖم٘:6102 - 6100الٕصاسات ٔاملؤطظات ٔالذٔاٟش اسبكٕوٗٛ لااو٘   وَ

0.            َ          املٕاف ببٛ لببٕصاسٚ ا ػببغاه الااوببٛ عمببٜ اإلعببالُ املفتببٕ  للمببم وٍّذطببني لكافببٛ احملافظببات خببب ٚ وبب

( طٍٕات عمٜ الشصي وَ ٔدٕد طبضُٔ لذٝ الذٖٕاُ ٔظبا  باض املٍّذطبني باالوتشباُ ٔامل ابمبٛ     1-0 

  00/0/6102ٔوجاه رلك ػكٕٝ املٍّذغ  .....( ٍِذطٛ طبشب  البزٙ ادتباص  االوتشباُ املٍا بذ بتباسٖ        

 ٔامل ابمٛ  ٔااُ تشتٗبْ ا ٔه.

ي طباطببٛ ؿبٍذٔب املإٌبٛ وبَ ن تاٗٗبٍّي      عذً ٔدٕد تٍظبٗ  وبع ؿبٍذٔب املإٌبٛ الٕطٍٗبٛ سٗبح ال ٖبت        .6

 عمٜ اسباالت اإلٌظاٌٗٛ سٗح تبني لٍا وا ٖم٘:

شصي وَ صٔاه ا طبباب البيت أدت إىل وبٍح     الاطتىشاس ؿٍذٔب املإٌٛ الٕطٍٗٛ بـش  املإٌٛ عمٜ  .أ 

 تمك املإٌٛ  ٔرلك بالتاٗني لمشاالت املاتىذٚ اشالٛ إٌظاٌٗٛ.

ٌظبباٌٗٛ  دُٔ ٔقببف املإٌببٛ عببَ اطببشِي لببضٔاه ا طببباب  فالفببًا   تاببٗني وٍببتفاني عمببٜ اسببباالت اإل  .ب 

 املؼاس إلّٗا أعالٓ. ( وَ التامٗىات80 سكاً املادٚ  

           ٖبببتي اعتىببباد اسبببباالت اإلٌظببباٌٗٛ عمبببٜ كبببٕٞ بلاقبببٛ املإٌبببٛ الٕطٍٗبببٛ بغبببض الٍظبببش عبببَ سالبببٛ املإٌبببٛ           .8

إٌبببٛ الٕطٍٗبببٛ عمىبببًا بببب ُ بلاقبببات املإٌبببٛ  داٟىبببٛ، وؤقتبببٛ( ٔوذبببشد سـبببٕه سب ا طبببشٚ عمبببٜ بلاقبببٛ امل

الٕطٍٗببٛ ال ٖٕدببذ لببا سقببي وتظمظببن ٖٔببتي إؿببذاسِا وببَ اافببٛ املكاتببم ٖٔببتي إؿببذاسِا سببباالت وؤقتببٛ        

 ٔاطتجٍاٟٗٛ ٔوجاه رلك  اآلٌظٛ  .....( ٔاآلٌظٛ  .....(.

املظتفٗذ وبَ   ال ٖتي التٍظٗ  أٔ الشبف وع داٟشٚ قاك٘ ال لاٚ خبـٕق التغريات اليت تلشأ عمٜ سالٛ .0

 أفشاد، وإٌٛ(.  ٛاسباالت اإلٌظاٌٗٛ  أسبا

ٖببتي إعببذاد الكمببف املالٗببٛ لمؼببٕاصش ٔوكافببآت واببذٙ االوتشاٌببات وببَ قظببي إداسٚ االوتشاٌببات التٍافظببٗٛ       .0

سٗح اٌْ املظؤٔه عَ امللالبات املالٗبٛ ٔطباطببٛ البذٔاٟش عمىبًا بب ُ املابين بامللالببات املالٗبٛ ِب٘ البذاٟشٚ           

ؿببإبٛ استظبباب الكمببف اسٗاٌببًا ٌتٗذببٛ اإلعالٌببات املؼببرتاٛ لمببذٔاٟش ٔالرتػببٗح ٔاإلعببالُ        املالٗببٛ سصببي  

 لٍفع الؼاصش ااجش وَ وشٚ ٔتغٗري الؼاصش أ اللمبٗٛ.

ال ٖتي إدفاه سشاات الرتػٗح اليت تٕكح سالٛ الرتػح لمؼخف طٕاٞ ااُ تشػٗح أطاط٘ أٔ ساالت  .2

 اإلٌظاٌٗٛ املاتىذٚ املتام ٛ ب سبع أفشاد أٔ وإٌٛ ٔطٍٗٛ.إٌظاٌٗٛ اا ٖـام واْ التش   وَ اسباالت 
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ن التٍظٗم بتاٗني الظٗذ  .....( لٕخلٗفٛ باسح وؼاسك يف ٔصاسٚ الـٍاعٛ ٔالتذاسٚ وٕدم الكتاب سقبي   .0

باببذ اطببتكىاه إدببشاٞات االوتشبباُ ٔامل ابمببٛ سٗببح اطببتٍكف لشصبتببْ يف        0/8/6102( تبباسٖ  0/6800 

َٕٖ سقببي التاببٗني لببذٝ داٟببشٚ ازبىبباسك الااوببٛ اىببا ِببٕ وبببني بكتبباب ٔصٖببش الـببٍاعٛ ٔالتذبباسٚ  ٔالتىبب           

 ٌتٗذٛ عذً التٍظٗ  ٔالتٍظٗي بالرتػٗح  اجش وَ دّٛ.  00/8/6102( تاسٖ  0/0/0/8802 

ن تشػٗح الظٗذ  .....(  بكالٕسٖٕغ لغٕٖات( لٕصاسٚ ا ػغاه الااوٛ ٔاإلطبكاُ دُٔ اشبلبٕع الوتشباُ أٔ     .8

 ت الٕخلاٟف. ٔدٕد وٍافظٛ ِٕٔ املشػح الٕسٗذ عمىًا ب ُ ِزا التخـف لٗع وَ كىَ دذٔه تؼكٗال

ن تشػٗح الظٗذ  .....( وَ قبن وذٖشٖٛ املٕاسد البؼشٖٛ يف ٔصاسٚ الضساعٛ دُٔ التٍظبٗ  أٔ الشدبٕع لبذٖٕاُ     .0

اشبذوبببٛ املذٌٗبببٛ سٗبببح ٖٕدبببذ تٍظبببٗم بتابببٗني  املبببزإس يف وبببالك ٔصاسٚ الضساعبببٛ وٕدبببم الكتببباب سقبببي       

 .  00/8/6102( تاسٖ  8/0/8/8080 

بكالٕسٖٕغ ضباطبٛ لمىشابض البٕطين لمبشبح ٔاإلسػباد الضساعب٘       ( وشػشني ربـف8ن تشػٗح عذد   .01

 60/8/6100( تببباسٖ  0/2011عبببَ ضبافظبببٛ البم ببباٞ سظبببم الٍىبببٕرز املشفببب  بكتببباب البببذٖٕاُ سقبببي       

 ٔبالتذقٗ  تبني ب ُ املشػشني عَ قـبٛ الضسقاٞ. 

 (71/3/7103تازٖذ  5/00/07113املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي  

  التٕصٗات:

اسباالت اليت ن اعتىادِا اشالٛ إٌظاٌٗٛ  وإٌٛ ٔطٍٗٛ( ٔن تاٍّٗٗي ٔطباطببٛ ؿبٍذٔب   سـش اافٛ  .0

املإٌٛ الٕطٍٗٛ سبـش اسباالت اليت ن االطتىشاس يف ؿش  املإٌٛ الٕطٍٗٛ لبي ٔسـبش املببالد املـبشٔفٛ     

 دُٔ ٔدْ س  متّٗذًا الطرتدادِا.

شِي لببضٔاه ا طببباب ٔبٗبباُ أطببباب  تاٗٗببٍّي  سـببش اافببٛ اسببباالت الببيت ن ٔقببف املإٌببٛ الٕطٍٗببٛ عببَ اطبب  .6

 ( عمٜ طبٗن املجاه ال اسبـش.0ٔاىا ِٕ وبني بالبٍذ سقي  

َ سـش ٔتذقٗ  اافٛ التغٗريات اليت تلشأ عمٜ سالٛ ا فشاد املشػبشني   .8 ن تاٗٗبٍّي عمبٜ اسبباالت     ٔالبزٖ

 ف املإٌٛ ٔساالت الضٔاز.اإلٌظاٌٗٛ  أسبع أفشاد، وإٌٛ( ٔالتش   وَ اسباالت اليت ن تاٍّٗٗي باذ ٔق

التٍظبببٗ  وبببع ؿبببٍذٔب املإٌبببٛ الٕطٍٗبببٛ ٔداٟبببشٚ ا سبببٕاه املذٌٗبببٛ ٔداٟبببشٚ قاكببب٘ ال لببباٚ ٔوتابابببٛ اافبببٛ    .0

 التغريات اليت تلشأ عمٜ سالٛ ا فشاد لمشاالت اإلٌظاٌٗٛ املاتىذٚ  وإٌٛ، أفشاد(.

ٔدببٕد سصببي ُ ٔدببٕد وبب سات لببزلك بٗبباُ أطببباب وببٍح ٔصاسٚ ا ػببغاه الااوببٛ  ٔاإلطببكاُ اإلعببالُ املفتببٕ  دٔ .0

 طبضُٔ لذٝ الذٖٕاُ.

 اإلجساٞ:

ن البشد وببَ قبببن دٖببٕاُ اشبذوببٛ املذٌٗبٛ ٔن تـببٕٖم عببذد وببَ البٍببٕد وبا صاه املٕكببٕع قٗببذ املتاباببٛ لتـببٕٖم ببباق٘     

 البٍٕد ال اٟىٛ.
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 وعّد اإلدازٚ العاوٛ

 

 :ٛٗالبٗاٌات املال 

 تبني وا ٖم٘: ،6102الااوٛ لااً لذٝ ذبمٗن البٗاٌات املالٗٛ ملاّذ اإلداسٚ 

( دٍٖباسًا ٌباتر عبَ تشادبع إٖبشادات      000280ٔدبٕد عذبض وبال٘ بمبد        6102أخلّشت البٗاٌبات املالٗبٛ لاباً     .0

%( اٍتٗذببٛ  66ٔبٍظبببٛ   6102( عبباً 000682إىل   6100( دٍٖبباس عبباً  002600املاّببذ وببَ وبمببد   

ٔبٍظببببٛ  6102( دٔسٚ عببباً 610إىل   6100(  دٔسٚ عببباً 600الغبفببباأل عبببذد البببذٔسات املٍا بببذٚ وبببَ     

 00.)% 

( دٍٖاس روي وذٔسٚ عَ أعٕاً 06086( دٍٖاس وٍّا  021802ٔدٕد روي وظتش ٛ ٔصري ضبـمٛ وبمد    .6

طاب ٛ، عمىًا اُ وذق  اسبظابات املظت ن لمىاّذ أبذٝ سأًٖا وتشفظًا ٌظشًا لاذً سؿذ طبـف تذٌ٘ 

 و ابن روي وذٔسٚ عَ طٍٕات طاب ٛ.

 (7103لطٍٛ  23)اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي   املضدز: 

 التٕصٗات:

 ذبـٗن املبالد املظتش ٛ عمٜ الغري املؼاس الّٗا أعالٓ. .0

( دٍٖاس ٔالزٙ ٌتر عَ تشادع عذد الذٔسات 000280واازبٛ الاذض الظاِش يف  البٗاٌات املالٗٛ البالد   .6

 املٍفزٚ.

 اإلجساٞ:

 املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.ن الشد وَ قبن واّذ اإلداسٚ الااوٛ ٔوا صاه 

 :وبٍٜ وعّد اإلدازٚ العاوٛ الطابل 

لببذٝ إدببشاٞ الكؼببف املٗببذاٌ٘ عمببٜ وبٍببٜ واّببذ اإلداسٚ الااوببٛ الظبباب  تبببني ببب ُ البٍبباٞ وكببُٕ وببَ ثالثببٛ      

اإلدبشاٞات الالصوبٛ    إرببار ( صبري وظبتغن وٍبز عبذٚ طبٍٕات ٔدُٔ      0011ً6طٕاب  ٔطاب  تظٕٖٛ وظباسٛ إمجالٗبٛ    

 أٙ وَ الٕصاسات ٔالذٔاٟش اسبكٕوٗٛ.أٔ الطتغاللْ وَ قبن املاّذ 

 (1/1/7103تازٖذ  07/71/3/1524املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

 املبٍٜ سظم ا ؿٕه. اطتخذاًتٕؿٗاتّا خبـٕق إوكاٌٗٛ  لذساطٛ املٕكٕع ٔت ذٖيتؼكٗن زبٍٛ 

 اإلجساٞ:

 اإلداسٚ الااوٛ ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.ن الشد وَ قبن واّذ 
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 ٔشازٚ املٗآ ٔالسٙ

 

 :ٖٛالكسازات اإلداز 

خبـبٕق ال بشاسات اإلداسٖبٛ يف ٔصاسٚ     01/8/6100لذٝ وتاباٛ الؼكٕٝ الٕاسدٚ لذٖٕاُ احملاطبٛ بتباسٖ    

(،  تببني  ب ٌببْ قببذ ن اٌتببذاب ٔتكمٗبف د.  .....( ال ٗبباً ب عىبباه ٔوّبباً   6102-6100املٗبآ ٔالببشٙ فبباله الفببرتٚ   

                                      وٕدببببببم الكتبببببباب سقببببببي    01/6/6100سٟببببببٗع قظببببببي الشقابببببببٛ املالٗببببببٛ /ٔسببببببذٚ الشقابببببببٛ الذافمٗببببببٛ بتبببببباسٖ        

الٗببٛ ن تكمٗببف املببزإس بإػببغاه ٔخلٗفببٛ وببذٖش وذٖشٖببٛ الشقابببٛ امل ٔ ،01/6/6100( تبباسٖ  0/01/0/020 ٔ ً س/

عمىبًا بب ُ املبزإس ؼبىبن ػبّادٚ       68/01/6100( تباسٖ   0/01/0/0000 ٔ ً س/بالٕاالٛ وٕدم الكتاب سقبي  

داسٚ عاوٛ، وادظتري عمًٕ والٗٛ ٔوـشفٗٛ، داتٕسٚ إداسٚ أعىاه( ٔلْ فب ٚ طبٍتني يف صبباه الاىبن      بكالٕسٖٕغ إ

( وَ وااٖري 0ٔاملادٚ   6100( لظٍٛ 8( وَ ٌظاً الشقابٛ الذافمٗٛ سقي  0الشقاب٘ ٔالتذقٗ  فالفًا  سكاً املادٚ  

 ( طٍٕات.01ذقٗ  ال ت ن عَ  ٔاليت تؼرتط ف ٚ عىمٗٛ يف صباه الت 6100الشقابٛ الذافمٗٛ لظٍٛ 

 (5/01/7103تازٖذ  5/70/03133املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

 الاىن عمٜ تـٕٖم وا ٔسد أعالٓ سظم ا ؿٕه.

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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 ضمطٛ املٗآ

 

 ( 21االتفاقٗٛ زقي )  ً7103لعا: 

( 011ٍاقن داتاٖن قلش  الٗآ املالاٞ تٕسٖذ ٔمتذٖذ فف ٔاملتام  ب ومف االتفاقٗٛ أعالٓتذقٗ   لذٝ

يف ضبافظٛ املفشب / ( 060  سقي ب٠شالإىل  (000سقي  ب٠ش ال( اي لتذىٗع وٗآ  باس الااقم وَ 08ومي بلٕه  

ؿذس أوش سٗح ( دٍٖاس 1493954  اإلسالٛعٍذ  ع ذٖٛ  ٗىٛ ....( بػشاٛ  البادٖٛ الؼىالٗٛ ٔاحملاه عمٜ

 0/2/6100( ٖٕوًا، حبٗح ٖكُٕ اظباص أعىاه املؼشٔع بتاسٖ  820 ٔملذٚ ع ذٖٛ  0/2/6100املباػشٚ بتاسٖ  

 ٔلذٝ التذقٗ  تبني وا ٖم٘:

( اببي أوببا ببباق٘  01ا عىبباه املٍفببزٚ فامٗببًا وببَ اشبببف الٍاقببن املٍفببز سظببم املظبباس املخلببف لببْ بلببٕه        .0

( ابي ف بذ ن ٌ مبّا ٔتٍفٗبزِا يف وٕاقبع أفبشٝ بظببم اعبرتاأل ا ِبال٘ يف          678املظافٛ ٔالبالد طٕلا  

دٍٖبباس وٕدببم  (011000أوببش تغببٗريٙ ب ٗىببٛ   إؿببذاسن وٍل ببٛ املؼببشٔع ٔوٕاف ببٛ ؿبباسم الاىببن ف ببذ 

ٌتٗذٛ تٍفٗز اشبف فاسز سذٔد الالاٞ  00/0/6100( تاسٖ  0/6/000اتاب ٔصاسٚ املٗآ ٔالشٙ سقي  

 ا ؿم٘. 

ٛ    قبذً امل بأه   .6 ( ٖبًٕ  602ببذه تابٕٖض عبَ التٕقبف عبَ الاىبن يف املؼبشٔع وبذٚ           املٍفبز لمىؼبشٔع ولالبب

 .0/00/6102( تاسٖ  080( دٍٖاس وٕدم اتاب امل أه سقي  ق/وفشب/881008بمغت قٗىتّا  

( تبباسٖ  0/6/06080ن تؼبكٗن زبٍببٛ فٍٗببٛ لذساطببٛ ولالبببٛ امل ببأه وٕدببم اتبباب طببملٛ املٗببآ سقببي    .8

تابزس دساطبٛ ولالببٛ امل بأه      0/06/6102ح تبني وَ ت شٖبش المذٍبٛ املٕقبع بتباسٖ      سٗ 08/00/6102

ٔاستظاب الضوَ الفام٘ الزٙ تٕقف بْ عَ الاىن ٔا ثش املال٘ املرتتم عمْٗ ٔرلك بظبم ٔدٕد تاباسأل  

( 06ٔتٍبباقض يف ت بباسٖش طببري الاىببن الٕٗوٗببٛ املٕقاببٛ وببَ دّبباص اإلػببشا  ٔامل ببأه لببٍفع الٗببًٕ ٔباببذد      

( ًٖٕ بٍاٞ عمٜ ت اسٖش طبري الاىبن   612شٖش عىن ٖٕو٘ عمىًا ب ٌْ ن املٕاف ٛ عمٜ متذٖذ وذٚ املؼشٔع  ت 

 .2/06/6102( تاسٖ  0/6/00111الٕٗو٘ امل ذوٛ وَ امل أه وٕدم اتاب طملٛ املٗآ سقي  

  بالتظببٕٖٛ ن تكمٗببف المذٍببٛ الفٍٗببٛ أعببالٓ بإعببادٚ الذساطببٛ مللالبببٛ امل ببأه ٔوفأكببتْ إلٌّبباٞ اشبببال        .0

( دٍٖباس ببذاًل   000111عمىًا ب ُ امل أه ففض قٗىٛ ولالبتبْ لتـببح     ،الٕدٖٛ بني طملٛ املٗآ ٔامل أه

( دٍٖبباس سٗببح أاببذت المذٍببٛ أعببالٓ عمببٜ ت شٖشِببا الظبباب  ٔأٔؿببت بتشٕٖببن املٕكببٕع إىل    881008وببَ  

       ٛ وٕدبم اتباب ٔصٖبش املٗبآ ٔالبشٙ       المذٍٛ الذاٟىٛ لذساطبٛ امللالببات الٍاػب٠ٛ عبَ ع بٕد امل ألبٛ ٔاملكمفب

ٔقبذ أببذٝ وٍبذٔب دٖبٕاُ احملاطببٛ املؼباسك يف أعىباه المذٍبٛ          60/00/6100( تاسٖ  0/6/0001سقي  

ذبفظْ عمٜ الت شٖش ٔت اٗذٓ عمٜ عذً ال ذسٚ عمٜ استظاب أٖٛ ولالببٛ والٗبٛ لمى بأه ٔالاىبن عمبٜ      

طري الاىن الٕٗوٗٛ لٕدٕد أثش وال٘ ابري تؼكٗن زبٍٛ تذقٗ  ٔذب ٗ  يف وٕكٕع التااسأل بني ت اسٖش 

 لا.
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سٗببح ٔسد يف ضبلببش زبٍببٛ   68/06/6100ن اطببتالً أعىبباه املؼببشٔع إطببتالوًا أٔلٗببًا اعتببباسًا وببَ تبباسٖ     .0

االطتالً ب ٌْ  ن دبشبٛ ٔفشف فف املٗآ وبَ قببن دّباص اإلػبشا  طباب ًا ٔتببني أٌبْ ٖاىبن بؼبكن دٗبذ           

 ٓ فٗبْ إال أٌبْ يف الٕاقبع تببني ٔدبٕد عٗبٕب ٔأفلباٞ فٍٗبٛ خلّبشت أثٍباٞ            ٔال ٖٕدذ أٙ تظشٖم أٔ فاقذ لمىٗبا

(  (000 إىل الب٠بش سقبي    (006 دبشبٛ ٔتؼغٗن زبضٞ وبَ اشببف يف املٍل بٛ الٕاقابٛ وبا ببني   الب٠بش سقبي         

 ( اي. 678ٔبلٕه  

خالـبٛ  ن تظذٖذ مجٗع ولالبات امل أه باإلكافٛ إىل ا وش التغٗريٙ سٗح ٔقع امل أه عمٜ  بٕرز امل  .2

 .00/6/6100 اإلبشاٞ( بتاسٖ  

( دٍٖبببباس لغاٖببببٛ تبببباسٖ    00208ن متذٖببببذ افالببببٛ الـببببٗاٌٛ امل ذوببببٛ وببببَ امل ببببأه ٔالبالغببببٛ قٗىتّببببا        .0

68/06/6100 . 

 (5/4/7103تازٖذ   01/3/1/03113املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي  

 التٕصٗٛ:

 الاىن عمٜ تؼكٗن زبٍٛ تذقٗ  ٔذب ٗ  باملخالفات أعالٓ ٔوؼاساٛ دٖٕاُ احملاطبٛ.  

 اإلجساٞ:

 ن تؼكٗن زبٍٛ لمتذقٗ  ٔالتش ٗ  ٔوؼاساٛ دٖٕاُ احملاطبٛ ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 :اتفاقٗٛ وعاجلٛ وٗآ ظّسٚ السون 

( ٔاملٕقاٛ بني طملٛ املٗآ BOTف  ٌظاً الب  لذٝ تذقٗ  اتفاقٗٛ ذبمٗٛ ٔواازبٛ وٗآ ب٠ش خلّشٚ الشون ٔ

 ٔػشاٛ  ...( تبني وا ٖم٘:

ٔ   إبببشاًن  .0 ٔرلببك لتـببىٗي ٔبٍبباٞ    2/0/6118بتبباسٖ  ؼببشاٛ أعببالٓ  الاتفاقٗببٛ بببني طببملٛ ٔادٙ ا سدُ 

ًٞ عمببٜ الالبباٞ سقببي  BOT ٌظبباً ٔفبب   الكشاوببٛملٗببآ طببذ  ٛٔتؼببغٗن ٔتظببمٗي ضبلببٛ واازبببٛ ٔذبمٗبب  ( بٍببا

( فمبببع بابببذ التابببذٖن، سٗبببح ببببذأ اللببب  الفامببب٘  800لمىبببرت املكابببم   ذبمٗبببٛ  ( ٔبظببباش00/6110 س/

اللبب  بظبببم استفبباع  إٖ ببا سٗببت ن  08/2/6100ٔاطببتىش لغاٖببٛ تبباسٖ   0/0/6101لمىشلببٛ بتبباسٖ  

 ٌظبٛ ومٕسٛ املٗآ بؼكن ابري.

َ  املؼاس إلّٗبا أعبالٓ ٔا   االتفاقٗٛ إلغاٞن   .6 وـبذس ببذٖن لمىٗبآ لمتابٕٖض عبَ وٗبآ طبذ الكشاوبٛ          لبشبح عب

الشوبن   ٚخلّبش ب٠بش   حبٗبح ٖكبُٕ    60/0/6100سٗح ن تٕقٗع اتفاقٗٛ دذٖذٚ وع الؼبشاٛ أعبالٓ بتباسٖ     

 ( دٍٖاس.6100000الظذ ٔب ٗىٛ   ملٗآاىـذس بذٖن 
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 طًٍٕٖا ٔملذٚ  ظٛ عؼش ( وَ املٗا700,000ً8ٓ  ٔذبمٗٛقٗاً الؼشاٛ واازبٛ  االتفاقٗٛ املاذلٛ تٍف .8

ٙ ٔبظباش   ػبّشٖاً ( 8ً 08888عاوًا ٔوابذه    ً 06  إفبشاد طبملٛ املٗبآ احمللبٛ     ػبشٖلٛ أُ تبضٔد   ،8( فمبع /

الكىٗبٛ الؼبّشٖٛ سظببم    إلٌتببازوببَ املٗبآ ػبّشًٖا ٔالببزٙ ميجبن اسببذ ا دٌبٜ       (8ً 00181ٖ بن عبَ     وبا ال 

( وبَ املٗبآ   8ً 08888دٌبٜ لمفباتٕسٚ الؼبّشٖٛ     طملٛ املٗبآ قٗىبٛ اسببذ ا     تذفعٔخبال  رلك  االتفاقٗٛ

( دٍٖاس بغض الٍظش عَ اىٗٛ املٗآ املٍتذٛ وبا مل ٖكبَ ٌ بف املٗبآ     81888  ٖااده وبمد وا أٙاملاازبٛ 

 افاٞٚ احمللٛ. أٔاملٍتذٛ ٌتٗذٛ  طباب تتام  بالؼشاٛ 

اقبن  وٗبآ  ٖذ احمللٛ بكىٗات بتضٔ 6102قاوت طملٛ املٗآ وَ بذاٖٛ التؼغٗن الفام٘ لمب٠ش يف ػّش متٕص  .0

الشون ا وبش البزٙ ستبم    خلّشٚ ب٠ش  إٌتاز بظبم كاف  ٔبٍ ف ابري باالتفاقٗٛ احملذدوَ اسبذ ا دٌٜ 

 ٗىببٛ تإٖلببٗٛ لكىٗببات املٗببآ الببيت مل ت ببي الؼببشاٛ   ا( دٍٖبباس 081001عمببٜ طببملٛ املٗببآ دفببع وبمببد   

فببباله الفبببرتٚ احملبببذدٚ يف االتفاقٗبببٛ عبببذً قٗببباً الظبببملٛ بتضٖٔبببذ احمللبببٛ باملٗبببآ اشبببباً  بظببببم  بإٌتادّبببا

 0/6102 - 0/6100.) 

ًٛ لتاببذٖن  .0 ٙ قاوببت الؼببشاٛ بإٌؼبباٞ فببضاُ لمىٗببآ ٔمتذٖببذ فببف ٌاقببن  ريأوببش تغببٗ ٔإؿببذاس االتفاقٗببٌٛتٗذبب

ٛ ٔتٕسٖبذ وٕلببذ اّشبباٟ٘ ب ٗىببٛ    َ  625500  إمجالٗب فباله دفاببات   ( دٍٖبباس تبذفاّا الظببملٛ لمؼبشاٛ وبب

 .ػّشٖٛ ملذٚ ثالخ طٍٕات

عمبببٜ دساطبببات  االعتىببباد( دُٔ BOTبٍظببباً البببب   أعبببالٓ االتفاقٗبببٛقٗببباً طبببملٛ املٗبببآ ببببإبشاً  ٔعمٗبببْ فببب ُ 

وظتفٗلببٛ ٔت ببذٖشات دقٗ ببٛ لكىٗببٛ ٌٕٔعٗببٛ املٗببآ اشببباً ابببذ اشبضٍٖببٛ ٔ اجببش وببَ وببشٚ وبببالد والٗببٛ       

ٛ عمىًا ب ُ  فاله فرتٚ اقن وَ طٍٛ، ٚابري ا وبش البزٙ    ًاومضوبٛ لملبشفني ملبذٚ  ظبٛ عؼبش عاوب       االتفاقٗب

 وبالد والٗٛ وظت باًل. الظملٛن فضٍٖٛ ؼبى 

 (02/4/7103تازٖذ  01/3/1/03437املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي    

 التٕصٗٛ:

  أعالٓ سظم ا ؿٕه.وا ٔسد  بتـٕٖمالكفٗمٛ  اإلدشاٞات إربار

 اإلجساٞ:

 االتفاقٗٛ ٔوؼاساٛ دٖٕاُ احملاطبٛ ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.ن تؼكٗن زبٍٛ فٍٗٛ لذساطٛ 

  72/5/7103ٌتاٟج الفخط الفجاٟ٘/جاب٘ وسنص ضمطٛ املٗآ بتازٖذ: 

ٖ ًٕ ازبباب٘ ب ببٕه ػبٗكات ؿبادسٚ عبَ أػبخاق صبري أؿبشاب الاالقبٛ ٔعمبٜ طببٗن املجباه الؼبٗك سقبي                .0

 (.( ٔاملظشٕب عمٜ بٍك  .....0082 

باطبي الظبٗذ  .....(، عمىبًا بب ُ  ٔؿبن امل بٕكبات       ( دٍٖباس   6011( ٔب ٗىبٛ   0082ن إعادٚ الؼٗك سقي   .6

( دٍٖبباس 01مثبباُ وٗببآ  ببباس ٔن استظبباب الفببشب البببالد    أ( دٍٖبباس بببذه 6001باطببي ػببخف  فببش ٔب ٗىببٛ   

 لـاب ٔؿن و بٕكات ٌ ذٙ  فش.
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( وببَ 066،060دٍٖبباس فالفببًا  سكبباً املببادٚ   (0111ٖببتي قبببٕه ػببٗكات صببري وـببذقٛ تضٖببذ قٗىتّببا عببَ    .8

 .0000(  لظٍٛ 0التامٗىات التلبٗ ٗٛ لمؼؤُٔ املالٗٛ سقي  

 (7/00/7103تازٖذ  01/3/3/05101املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

 الاىن عمٜ تـٕٖم املخالفات الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه.

 اإلجساٞ:

 املٕكٕع قٗذ املتاباٛ. ن الشد وَ قبن طملٛ املٗآ ٔوا صاه

 ( تأجري أزض  / ذلطٛ تٍكٗٛ واحط ٔالفخٗط:7114/لٕاشً/34ومف العطاٞ زقي ) 

( دٍٖاس ملذٚ  ظٛ طٍٕات تبذأ وَ 8001لذٝ التذقٗ  يف ومف الالاٞ احملاه عمٜ الظٗذ  .....( ب ٗىٛ  

 ، تبني وا ٖم٘:02/0/6100ٔتٍتّ٘ بتاسٖ   02/0/6110تاسٖ  

 ( دٍٖاس.0006املظت دش بذفع قٗىٛ بذه إػباس ا سأل ٔأمثاُ املٗآ املاازبٛ ٔالبالغٛ  عذً التضاً  .0

 ( دٍٖاس ٔرلك بذاًل عَ ا عىاه اليت قاً بّا املظت دش الظاب .01111عذً التضاً املظت دش بذفع وبمد   .6

ٛ بتبباسٖ  عببذً قٗبباً الظببملٛ بتذذٖببذ االتفاقٗببٛ أٔ طببش  علبباٞ دذٖببذ بببالشصي وببَ اٌتّبباٞ ِببزٓ االتفاقٗبب        .8

02/0/6100. 

عذً التضاً املظت دش بذفع املظبتش ات املالٗبٛ املرتتببٛ عمٗبْ ل باٞ اطبتّالك اللاقبٛ الكّشباٟٗبٛ وبَ تباسٖ             .0

 ( دٍٖاس.6808( ٔالبالغٛ  00/01/6100 - 68/6/6100 

 تفاقٗٛ.( وَ اال0قٗاً املظت دش برتبٗٛ ا ب اس ٔاملٕاػ٘ دافن ا سأل املؤدشٚ فالفًا  سكاً البٍذ سقي   .0

عذً قٗاً املظت دش بت ذٖي افالٛ سظَ تٍفٗز وٍز تاسٖ  اٌتّاٞ الكفالٛ امل ذوٛ طاب ًا ٔاملٍتّٗٛ بتاسٖ   .2

 8/0/6101.) 

با لف( وَ قٗىٛ املضأدٚ عَ املبالد املظبتش ٛ عمٗبْ بابذ اٌتّباٞ      2عذً ذبـٗن طٕابع الٕاسدات البالغٛ   .0

 فرتٚ االطت٠ذاس.

( دٔمن 81( دٔمن فالفببًا لبٍببٕد االتفاقٗبٛ الببيت تببٍف عمببٜ تبب دري وظبباسٛ   81ٖ بًٕ املظببت دش باطببتغاله    .8

 ف ف.

 (1/07/7103تازٖذ  01/3/1/70315املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

 الاىن عمٜ تـٕٖم املالسظات الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه.

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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 ( ٚ7101-7107ودٖسٖٛ تػػٗن ٔصٗاٌٛ األغٕاز الٕضطٜ / زٔحيٛ/ دٖس عال لمفرت:) 

 ( دٍٖاس.                 086008وا صبىٕعْ   80/06/6100بمد إمجال٘ أمثاُ املٗآ صري احملـمٛ لغاٖٛ  .0

 فرتات طٕٖمٛ. ٔدٕد اىٗات ابريٚ وَ املٕاد يف طاسات املذٖشٖٛ صري و ٗذٚ يف الظذالت وٍز .6

أوني الـٍذٔب املشابضٙ ببازبىع ببني عبذٚ وّباً وتااسكبٛ ٔوٍّبا  دباب٘ وشابض ٔااتبم سظبابات            ٖ ًٕ  .8

( 0( وَ التامٗىبات التلبٗ ٗبٛ لمؼبؤُٔ املالٗبٛ سقبي       08ٔالتظذٗن بذفرت الٕٗوٗٛ ( فالفًا  سكاً املادٚ  

 .0000لظٍٛ 

ع الشٟٗظب٘ فالفبًا  سكباً    ال ٖتي تٍظٗي وظتٍذات إدفاالت جبمٕد ٔؿٕه امل بٕكات املظتمىٛ وَ املظتٕد .0

 ( وَ التامٗىات التلبٗ ٗٛ أعالٓ.0املادٚ  

( و بٕأل باطي  .....( ب ٗىٛ دٍٖاس ٔاسذ ٔوشسن عمبٜ دفبرت اإلسطبالٗٛ    660068ٔؿٕه امل بٕكات سقي   .0

 ( دٍٖاس ومغاٚ  ٔواذلٛ ب ٗىٛ دٍٖاس عمٜ دفرت اإلسطالٗٛ.28708باطي  .....(  ب ٗىٛ  

 ٜ ؿفشات طذن الشفف ٔالٕؿٕالت دُٔ بٗاُ ا طباب. اجشٚ اإللغاٞ ٔالؼلم عم .2

 عذً إتال  دمٕد ٔؿٕالت امل بٕكات اليت ولٜ عمّٗا املذٚ ال إٌٌٗٛ لالستفاخل بّا. .0

 المٛ ٔصري وظتخذوٛ وٍز وذٚ طٕٖمٛ.ٖٕدذ لذٝ املذٖشٖٛ طٗاسات و .8

 . 6108مل ٖتي إدشاٞ تاذٖن اطتّالك احملشٔقات لظٗاسات املذٖشٖٛ وٍز عاً  .0

  ( 7103لطٍٛ  1املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

  التٕصٗٛ:

 الاىن عمٜ تـٕٖم املخالفات الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه. 

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

  ً7102ودٖسٖٛ وٗآ لٕاٞ األغٕاز الػىالٗٛ لعا: 

 قطي املػرتنني: أٔاًل: 

 ( دٍٖاس.0200068املظتش ٛ عمٜ املؼرتاني وا صبىٕعْ  بمغت أمثاُ املٗآ  .0

مل ٖبببتي تضٖٔبببذٌا بالت ببباسٖش الفٍٗبببٛ لفشبببف عبببذادات املٗبببآ لمتش ببب  وبببَ  لٗبببٛ اطبببتبذاه الابببذادات ٔفببب      .6

فٍٗبًا أٔ عمببٜ أطباغ الابببح    اإلدبشاٞات الـبشٗشٛ املتباببٛ ٔملاشفبٛ املظببتبذه وٍّبا عمببٜ أطباغ املالببن     

أفببشٝ وجببن مثببَ   ٛعمىببًا أٌببْ ٖرتتببم عمببٜ اطببتبذاه الاببذادات الببيت ن الابببح بّببا أوببٕس والٗبب      

 الاذاد ٔسطي اإلعادٚ.

 ٖٛ إعادٚ تٕؿٗن املٗآ لمىؼرتاني.مل ٖتي تضٖٔذٌا بلمبات المٕاصً لم لع املـشٔفٛ وَ املظتٕدع لغا .8

 سز سذٔد التٍظٗي.تٍفٗز اػرتااات وٗآ لا اسات وٕاطٍني فا .0
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 قطي احملاضبٛ:  ثاًٌٗا:

فالفببًا ل بببض ٔالتظببذٗن ٔاإلٖببذاع يف البٍببك   ػبىببع أوببني الـببٍذٔب عببذدًا وببَ املّبباً املتااسكببٛ وجببن ا      .0

 .0008( لظٍٛ 0( وَ التامٗىات التلبٗ ٗٛ لمؼؤُٔ املالٗٛ ٔتاذٖالتّا سقي  08 سكاً املادٚ  

( وبَ التامٗىبات التلبٗ ٗبٛ    080،088فالفبًا  سكباً املبادتني     ال ٖتي عىن التظٕٖات البٍكٗبٛ الؼبّشٖٛ    .6

 لمؼؤُٔ املالٗٛ املؼاس إلْٗ أعالٓ.

( وَ التامٗىات التلبٗ ٗٛ املؼاس إلّٗا 062ال ٖتي وظك طذن لمؼٗكات املشدباٛ فالفًا  سكاً املادٚ   .8

 أعالٓ.

الشٟٗظبب٘ ٔاالستفبباخل بّببا فالفببًا   ٖ ببًٕ ازببباب٘  .....( بتبب فري تٕسٖببذ املبببالد امل بٕكببٛ  وببني الـببٍذٔب      .0

صاه  ( وَ التامٗىات التلبٗ ٗٛ املؼاس الّٗبا أعبالٓ،  عمىبًا بب ُ املبزإس أعبالٓ وبا       08،82 سكاً املادتني  

 ٖ ًٕ ب عىاه التشـٗن بالشصي وَ ذبٕٖمْ إىل ٔخلٗفٛ سٟٗع ػابٛ الذٔاٟش اسبكٕوٗٛ.

 املطتٕدع:  ثالجًا:

ّٗا أاجش وَ عؼشَٖ عاً  ٔمل ٖبتي التـبش  بّبا فالفبًا  سكباً      ٔدٕد وٕاد سااذٚ يف املظتٕدع ولٜ عم .0

 .0000( لظٍٛ 0وَ التامٗىات سقي   (0املادٚ  

 . 0008( لظٍٛ 86( وَ ٌظاً المٕاصً سقي  20عذً إدشاٞ ازبشد الظٍٕٙ لمىظتٕدع فالفًا  سكاً املادٚ   .6

ذاً ا ٌظىببٛ احملٕطبببٛ فالفببًا  عببذً وظببك طببذالت المببٕاصً املاتىببذٚ وببَ داٟببشٚ المببٕاصً الااوببٛ أٔ اطببتخ     .8

 ( وَ ٌظاً المٕاصً أعالٓ.80،80 سكاً املادتني  

0.     ٕ عىببباه ؿبببٗاٌٛ الؼببببكات   اد البببيت ٖبببتي ؿبببشفّا وبببَ املظبببتٕدع     عبببذً ٔدبببٕد ت ببباسٖش ؿبببٗاٌٛ لمبببٕاصً ٔاملببب

ٔالتٕؿٗالت تبني الكىٗات امل ذسٚ ٔالكىٗات الفامٗبٛ البيت ن اطبتخذاوّا ٔأدباٞ املؼبرتاني املـبشٔفٛ       

 ٔا وااَ اليت سابت فّٗا ِزٓ املٕاد. لي

 (7103لطٍٛ  43املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ: 

 الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه. الاىن عمٜ تـٕٖم املخالفات

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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  ٚ(:7102-7103)قٕٗد ٔضجالت ودٖسٖٛ وٗآ لٕاٞ دٖس عال لمفرت 

 احملاضبٛ ٔاملػرتنني: أٔاًل: 

 ( دٍٖاس. 011010وبمد   80/06/6102بمغت الزوي املظتش ٛ عمٜ املؼرتاني لغاٖٛ  .0

ٖتي إلغاٞ  عذد وَ ٔؿٕه امل بٕكات لمـٍذٔب الشٟٗظ٘ ٔٔؿٕه و بٕكات ازببآ بلشٖ ٛ صري أؿٕلٗٛ  .6

 .0000( لظٍٛ 00ُٔ املالٗٛ ٔتاذٖالتّا سقي   ( وَ التامٗىات التلبٗ ٗٛ لمؼؤ00فالفًا  سكاً املادٚ  

ٖشٖٛ بالشصي وَ أٌّا صري قاوت الظملٛ بذفع بذه االػرتاك الؼّشٙ لباض فلٕط الٕاتف يف املذ .8

 وظتخذوٛ.

 وطتٕدع املدٖسٖٛ: ثاًٌٗا: 

ٔدٕد وااٍٛ سباً وع وٕلذ ٔكاصلٛ ِٕاٞ وٕسدٚ وَ وذٖشٖٛ املؼاصن وٍز ااجش وَ طٍٛ مل ٖتي  .0

 يف قٕٗد املذٖشٖٛ ٔمل تـش  وَ قبن وذٖشٖٛ املؼاصن سظم ا ؿٕه.إدفالا 

( يف وظتٕدع املذٖشٖٛ ن تٕسٖذِا وَ قبن الؼشاٛ احملاه عمّٗا الالاٞ سقي Blowerٔدٕد وادٚ /  .6

 ( دٍٖاس مل ٖتي اطتخذاوّا بالشصي وَ طمبّا وٍز ااجش وَ طٍتني.00811( ب ٗىٛ  6100/لٕاصً 02 

 احلسنٛ: ثالجًا: 

( وببَ 88( طببٍٕات فالفببًا  سكبباً املببادٚ    8ال ٗبباً بتاببذٖن طببٗاسات ٔ لٗببات املذٖشٖببٛ وٍببز أاجببش وببَ     عببذً .0

 .6100تامٗىات تٍظٗي اطتخذاً املشابات اسبكٕوٗٛ لااً 

تازس التذقٗ  عمٜ اطتّالك الظٗاسات ٔاآللٗات التاباٛ لمىذٖشٖبٛ لابذً ٔدبٕد طبذالت البشسالت الٕٗوٗبٛ        .6

 ٔإبٌٕات احملشٔقات.

 د طٗاسات تاباٛ لمىذٖشٖٛ وٕدٕدٚ لإلؿال  يف وذٖشٖٛ املؼاصن ٔوٍز فرتات طٕٖمٛ.ٔدٕ .8

عذً قٗاً الظملٛ بتٍضٖبن قظبف التب وني اشبباق ببباض طبٗاسات املذٖشٖبٛ املٕقٕفبٛ لبذٝ وذٖشٖبٛ املؼباصن             .0

 مٛ ٔصري قابمٛ لإلؿال .وٍز فرتٚ طٕٖ

 .0/00/6102 ( بتاسٖ 8160( دمذ سقي  062601ف ذاُ إبُٕ احملشٔقات سقي   .0

ٖ ببًٕ وبب وٕس اسبشاببٛ  .....( ٔاملٍّبببذغ  .....( باطببتخذاً طببٗاسات املذٖشٖببٛ بابببذ أٔقببات الببذٔاً الشدببب٘          .2

 .ٗت يف وكاُ طكٍّي يف الظمف ٔاسبذٔاملب

 ٔاحملطات: اآلباز  زابعًا:

اإلدشاٞات الالصوٛ حبب  ػبشاات  بباس املٗبآ ػبشاٛ  .....( ٔػبشاٛ  .....( فٗىبا         إربارعذً قٗاً الظملٛ ب .0

( تبباسٖ  0/8/006ٖتامبب  باببذً ولاب ببٛ وٕاؿببفات املٗببآ ٔاىببا دبباٞ بكتبباب وذٖشٖببٛ وٗببآ دٖببش عببال  سقببي   

 .00/8/6102( تاسٖ  8/60/088ٔالكتاب سقي   0/00/6100

 .املاٍٗني يف ضبلات املٗآ ٔاآلباس التاباٛ لمىذٖشٖٛعذً قٗاً املذٖشٖٛ بفتح طذالت دٔاً لمااومني  .6
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 ٔدٕد عذٚ والسظات عمٜ اآلباس ٔضبلات املٗآ ٔاشبضاٌات التاباٛ لمىذٖشٖٛ  وٍّا: .8

 ورتٔاٛ وفتٕسٛ. أٔباس صري ؿاسبٛ واظي ا بٕاب اشباسدٗٛ لزٓ اآل        .أ 

 (. 0لضٖغاُ  ا أبٕالضٖغاُ ٔب٠ش  أبٕتالن عذادات وٗآ باض ِزٓ اآلباس ضبلٛ  .ب 

 (.8ؿٗاٌٛ  بٕابّا وجن ب٠ش سادم سقي   إىلحبادٛ  أٔباض صش  المٕسات الكّشباٟٗٛ وفتٕسٛ  .ز 

 (01ٔدٕد تّشٖم يف فلٕط املٗآ اشباسدٗٛ لآلباس وجن ب٠ش سقي   .د 

املمغٗٛ وجن وٕاطري ٔضبابع وٗبآ وجبن ب٠بش     أٔٔدٕد باض المٕاصً دافن طاسات اآلباس الااومٛ          .ٓ 

 فضاُ ٔادٙ سادم.( + 08 

 (7103لطٍٛ  51املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

  التٕصٗٛ:

 الاىن عمٜ تـٕٖم املخالفات الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه.

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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 ( وٗاٍِا)غسنٛ وٗآ األزدُ 

 

 :إٖسادات غسنٛ وٗآ األزدُ/ وٗاٍِا 

 تذقٗ  إٖشادات ػشاٛ وٗآ ا سدُ/ وٗاٍِا  تبني ٔدٕد املخالفات التالٗٛ:لذٝ 

( دٍٖبباسًا اىببا ِبب٘ بتبباسٖ     018061عببذً تفاٗببن إدببشاٞات ذبـببٗن الؼببٗكات املشدباببٛ وببا صبىٕعببْ         .0

80/06/6100. 

%( وبَ كبشٖبٛ   8بمغت الزوي املظتش ٛ عمٜ أواٌبٛ عىباُ الكب ٝ ببذه سطبًٕ وظباِىٛ الـبش  الـبش٘           .6

أٙ إدبببشاٞات وبببَ قببببن  إرببببار( دٍٖببباس دُٔ 08000210وبببا صبىٕعبببْ   80/06/6100بتببباسٖ   ا بٍٗبببٛ(

 الؼشاٛ لتشـٗمّا.

 ال ٖتي اطتخذاً طذن الشفف ٔالٕؿٕالت لغاٖات اطتالً ٔتظمٗي دمٕد امل بٕكات سظم ا ؿٕه. .8

 (7103لطٍٛ  7املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

  التٕصٗٛ:

 لتـٕٖم املخالفات الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه. ٛاإلدشاٞات الالصو إربار

 اإلجساٞ:

 / وٗاٍِا ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.  الشد وَ قبن ػشاٛ وٗآ ا سدُن

 :ومفات املػازٖع 

  :تبني وا ٖم٘ ،6100لااً / وٗاٍِا  ا سدُيف ػشاٛ وٗآ تذقٗ  ٔوشاداٛ ومفات املؼاسٖع لذٝ 

 .التااقذٙ اإلظباصبالشصي وَ اٌتّاٞ وذٚ  مل ٍٖتّ٘ تٍفٗزِا لتاسؽبْاحملالٛ ال صالت ت االاٞال باض .0

ُ واٌبٛ   التٍظٗ  ببني ػبشاٛ وٗاٍِبا ٔالبٕصاسات ٔالبذٔاٟش املختمفبٛ ا       صٗاب  .6 الااوبٛ   اإلػبغاه ٔٔصاسٚ  عىبا

املٕاف ات ٔالتـاسٖح الالصوٛ فالفًا ملا ٔسد يف اتاب سٟٗع الٕصساٞ سقي  اسبـٕه عمٜ خبـٕق ٔاإلطكاُ

 .إسالتّاعلاٞات باذ  إلغاٞ إىل أدٝالزٙ  ا وش 60/01/6110( تاسٖ   2/2/6/60200  

                      08/12/6102( تببباسٖ  60/000تاىبببٗي وٕدبببم اتابّبببا سقبببي   ً س/   بإؿبببذاسػبببشاٛ وٗاٍِبببا  قاوبببت  .8

وبَ  ( %01  بإظبباص عاومني عمٜ ٌفبع امل بأه اال يف سباه قٗباً امل بأه        وَ علاٟني أاجش إسالٛ  وٍع 

ٔت مٗبببن عبببذد املتٍافظبببني املت بببذوني     ا طبببااسالبببزٙ ٖبببؤدٙ إىل استفببباع    ا وبببشعمٗبببْ(  احملالبببٛالالببباٞات 

 لمالاٞات عٍذ طشسّا.

ٖبؤدٙ إىل اطبتٍكا     ابا ( دٍٖباس  01111ال ٖتي طمم افالبٛ دفبٕه لمىٍاقـبات البيت ت بن قٗىتّبا عبَ          .0

 .اإلسالٛباض املٕسدَٖ عَ االلتضاً بتٍفٗز قشاسات 

 (7103لطٍٛ  71دز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي املض
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  التٕصٗٛ:

 .سظم ا ؿٕهالٕاسدٚ أعالٓ  خالفاتتـٕٖم املالاىن عمٜ 

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

  ٛ7101لعاً / وٗاٍِا  األزدُيف غسنٛ وٗآ املٕجٕدات املتدأل: 

املؼبكمٛ وٕدبم اتباب البشٟٗع التٍفٗبزٙ      ٛ بت شٖش المذٍب  احملذدٚعىن الـٍادٖ   إدشاٞات تلبٗ عذً  .0

 .6/0/6100( تاسٖ  60/00سقي   ً.س/ؾ.ً/

عذً قٗاً ػشاٛ وٗاٍِا بتٕسٗذ ٌظاً الاىن  وٍاٞ الـٍادٖ  سٗح ٖتي الاىن باطتخذاً ٌظاوني عٍذ  .6

كاون( ا وش الزٙ ٖؤدٙ إىل إسباك يف ( ٔ  ٌظاً الـٍذٔب احملٕطم املتX7 ٌظاً الببب ال بض ٔالتشـٗن 

 الاىن ٔاجشٚ ا فلاٞ ٖٔتلمم دّذ ولاعف بالاىن عٍذ إعذاد امللاب ات ٔالتظٕٖات.

ٌظباً الـبٍذٔب احملٕطببم   ٔ (X7  عبذً قٗباً الؼبشاٛ بفببتح سظباب  الٍ بذ يف اللشٖبب  ( عمبٜ ٌظباً البببببب        .8

 الٍ ذ ٖٕوًٗا.املتكاون لمىبالد اليت  ٖتي إٖذاعّا يف البٍٕك ٔرلك مللاب ٛ 

ٚ  ، سٗح بمد سؿٗذ الظبمف  2015عذً تظذٖذ الظمف الٍجشٖٛ املـشٔفٛ فاله عاً  .0 اىبا يف    صبري املظبذد

 .( دٍٖاس0081  صبىٕعْوا  80/06/6100

 (0006002  ٛ وببا صبىٕعببْ الؼببٗكات املام ببٛ صببري املـببشٔفٛ ٔالببيت ولببٜ عمّٗببا فببرتٚ صوٍٗبب   بمببد سؿببٗذ .0

 دٍٖاس.

 .املالٗٛ احملٕطمالؼببؤُٔ  إداسٚٔ ٌظاً  احملٕطمٌظاً املٕاسد البؼشٖٛ  بنيوا الظمف  عذً تلاب  سؿٗذ .2

تشـٗن فشٔقات سطًٕ الـش  الـش٘ املظتش ٛ عمٜ املظتفٗذَٖ سٗح تببني  ل اإلدشاٞات كاف فاالٗٛ .0

 .6100و اسٌٛ وع عاً  6100وتضاٖذ عمٜ ا سؿذٚ املظتش ٛ لااً استفاع 

 ( 7103لطٍٛ  47املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي  

 التٕصٗٛ: 

 الاىن عمٜ تـٕٖم املالسظات ٔاملآفز الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه.

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 )7103لعاً  تكٗٗي إدازٚ التدقٗل الداخم٘ ٔٔحدٚ السقابٛ الداخمٗٛ يف غسنٛ وٗآ األزدُ )وٗاٍِا: 

 إدازٚ التدقٗل الداخم٘ املستبطٛ ب٠ّٗٛ املدٖسَٖ: أٔاًل: 

عبببذً تابببٗني وبببذٖش دذٖبببذ إلداسٚ التبببذقٗ  البببذافم٘ ببببذاًل وبببَ املبببذٖش البببزٙ ن قببببٕه اطبببت التْ بتببباسٖ       .0

 6/0/6100.) 

عببذً تاببٗني اببادس ٔخلٗفبب٘ إلداسٚ التببذقٗ  الببذافم٘، عمىببًا اٌببْ ن ٌ ببن مجٗببع  وببٕخلف٘ إداسٚ التببذقٗ             .6

 لذافم٘ إىل طبتمف إداسات ػشاٛ وٗاٍِا.ا
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 عذً ٔدٕد ٔؿف ٔخلٗف٘ إلداسٚ التذقٗ  الذافم٘ ٖبني وّاوّا  ٔٔادباتّا. .8

 ٔحدٚ السقابٛ الداخمٗٛ املستبطٛ بالسٟٗظ التٍفٗرٙ لػسنٛ وٗاٍِا: ثاًٌٗا: 

                      ن تاببببببٗني سٟببببببٗع ٔسببببببذٚ سقابببببببٛ دافمٗببببببٛ يف ػببببببشاٛ وٗاٍِببببببا ٔمل ٖببببببتي تاببببببٗني الكببببببادس الببببببٕخلٗف٘           . 0

 ٔ داسٙ( لتاسؽببببْ سظبببم وبببا دببباٞ يف ضبلبببش ادتىببباع ٠ِٗبببٛ املبببذٖشَٖ سقبببي   إ وشاقبببم فبببين ٔوشاقبببم وبببال٘ 

( ٔاملبببببببني بكتبببببباب الببببببشٟٗع التٍفٗببببببزٙ لؼببببببشاٛ وٗاٍِببببببا سقببببببي                                          60/8/6108( تبببببباسٖ   01/6108 

 .00/0/6108(  تاسٖ  60/2880 وٗاٍِا /أ/

 عذً ٔكع فلٛ تذقٗ  لٕسذٚ الشقابٛ الذافمٗٛ ذبذد اسبظابات ٔا ٌؼلٛ اليت طٗتي وشاداتّا.  .6

 ال ٖٕدذ دلٗن لذٝ ٔسذٚ الشقابٛ الذافمٗٛ لغاٖات التذقٗ  عمٜ  أٌؼلٛ الؼشاٛ. . 8

 (3/00/7103تازٖذ  01/3/3/05232املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

 اإلدشاٞات الالصوٛ لتفاٗن إداسٚ التذقٗ  الذافم٘ ٔٔسذٚ الشقابٛ الذافمٗٛ يف ػشاٛ وٗاٍِا. إربار

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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 غسنٛ وٗآ الريوٕك

 

  تدقٗل حطاب اإلٖسادات ٔالٍفكات ٔاألواٌات: 

 اإلٖسادات: أٔاًل:  

                  لمفببببببرتٚ  بمغببببببت الب اٖببببببا ٔروببببببي أمثبببببباُ املٗببببببآ املظببببببتش ٛ عمببببببٜ املؼببببببرتاني ٔالببببببذٔاٟش اسبكٕوٗببببببٛ           .0

  .( دٍٖاس 38677736وا قٗىتْ   (6100-6102 

 الٍفكات: ثاًٌٗا:  

( دٍٖباس بٍٗىبا   00000100وبمبد ٔقبذسٓ     6100بمد ؿايف الاذض املرتااي الظاِش يف املٕقف املبال٘ لاباً    .0

 . 6100%( عَ عاً 02( دٍٖاس ٔبضٖادٚ و ذاسِا  28810080 وا صبىٕعْ   6102الاذض املرتااي لااً 

( 28100018وببا قٗىتببْ    80/06/6102بمغببت الب اٖببا ٔالببزوي املظببتش ٛ لؼببشاات الكّشببباٞ بتبباسٖ      .6

( دٍٖببباس وظبببتش ٛ 68060000ٔ   ( دٍٖببباس وظبببتش ٛ لؼبببشاٛ اّشبببباٞ اسببببذ 00000201دٍٖببباس وٍّبببا  

 لؼشاٛ تٕصٖع الكّشباٞ. 

اطتىشاس تٍفٗز الاذٖذ وَ وؼرتٖات المٕاصً ٔأعىباه ا ػبغاه ٔاسبفشٖبات وبَ قببن وبذساٞ اإلداسات دُٔ أُ        .8

 .6106ه بْ وٍز عاً ؼرتٖات املاىٕٖتي طش  علاٞات تٍافظٗٛ فالفًا لذلٗن امل

( دٍٖباس لاباً   98000ن ؿش  وكافآت والٗٛ ملذساٞ اإلداسات ٔاملذٖشٖات دُٔ صريِي وَ املٕخلفني ٔب ٗىٛ   .0

ذبت وظىٜ  وكاف ٚ والٗٛ /وٕاف ٛ الشٟاطٛ( عمىًا أُ ِزٓ املكاف ٚ  2016( دٍٖاس لااً 92904، ٔ 2015

َ شاس ٠ِٗببٛ وٕدبم قب   2014/ 1/4قبذ ن إلغاّٟبا أعتبباسًا وببَ تباسٖ       تبباسٖ   6100( لظبٍٛ  0سقبي    املبذٖشٖ

0/0/6100. 

( دٍٖاس ػّشًٖا لاذد وَ وذساٞ اإلداسات ٔاملذٖشٖات ٔسٟٗع قظي املٗآ بذه اطبتخذاً طبٗاساتّي   400ؿش    .0

 ٔتاذٖالتْ. 1981( لظٍٛ 56( وَ ٌظاً االٌت اه ٔالظفش سقي  10اشباؿٛ فالفًا  سكاً املادٚ  

( دٍٖاس ذبت وظبىٜ  وكافب ٚ والٗبٛ/ ٠ِٗبٛ( لمىبذٖش الاباً       0111ٖتي ؿش  وكاف ٚ ػّشٖٛ بمغت قٗىتّا   .2

 دُٔ ٔدٕد طٍذ قإٌٌ٘. 00/8/6102تاسٖ  الظاب  ٔالزٙ ٖاىن سالًٗا وظتؼاسًا ل٠ٗٛ املذٖشَٖ وٍز 

الؼبّشٙ سٗبح ن   ( دٍٖاس ػّشًٖا بذه كٗافٛ املذٖش الااً اسبال٘ ٔذبظم وع ساتببْ  611ٖتي ؿش  وبمد   .0

الابباً الظبباب  فبباله عبباً     لمىببذٖش( دٍٖبباس 0211وبمببد  ٔ 6102عبباً ( دٍٖبباس فبباله  061ؿببش  وبمببد   

، سٗببح أٌببْ ال ٖٕدببذ بٍببذ لملببٗافٛ كببىَ وٕاصٌببٛ الؼببشاٛ ٔال ٖٕدببذ طببٍذ قببإٌٌ٘ ٖؤٖببذ ؿببشٛ            6102

 الٍف ٛ. 
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 ،بّبا  ٚ لمـبش  املاىبٕه  ملبٕخلف٘ الؼبشاٛ فالفبًا لألطبع املاتىبذ       6102ن ؿش  ساتم ثالبح عؼبش لاباً     .8

سٗح ن إدساز بٍٕد  بذه دّاص ضبىٕه، بذه عذٔٝ، عالٔٚ وٕقع، وكاف ٚ والٗٛ /وٕاف ٛ الشٟاطٛ، وكافب ٚ  

عمىًا أُ ِزٓ البٍٕد مل ذبتظم كىَ الشاتم ا طاط٘ اإلمجال٘ املاتىبذ   ،والٗٛ ٠ِٗٛ( كىَ ِزا الشاتم

ٔفالفبًا  سكباً الٍظباً البذافم٘ لمؼبشاٛ       8/0/6100لمـش  وَ قبن أعلاٞ المذٍبٛ املؼبكمٛ بتباسٖ     

 . 6100لااً 

( 606008ب ٗىببٛ   6102( فبباله عبباً ٛن ؿببش  بببذه الاىببن اإلكببايف ذبببت بٍببذ  وكافبب ٚ والٗببٛ وؤقتبب    .0

دٍٖبباس  عمىببًا أُ واظببي املببٕخلفني ال ٖاىمببُٕ فبباسز أٔقببات الببذٔاً الشدبب٘ ٔدُٔ االطببتٍاد عمببٜ أطببع أٔ            

 ًا  سكاً الٍظاً الذافم٘ أعالٓ.تامٗىات تٍظي الاىن اإلكايف فالف

قاوت زبٍٛ الالاٞات ا ٔلٗٛ بتمضٖي علاٞ عمٜ ػشاٛ  .....( لمشادٛ املاطٛ ٔافتـاسا لمٕقت وٕدبم    .01

 لبف ضبشابات ولبخات ٔادٙ الابشب عبذد       60/0/6102( تباسٖ   6102/تمبضٖي/ 002قشاس إسالبٛ سقبي    

املتاّببذ احملشاببات ٔن سفلببّا  ٌّببا ال    ٔسد 0/0/6100ٔبتبباسٖ  ( دٍٖبباس 02011( ب ٗىببٛ إمجالٗببٛ   6 

( ٖببًٕ ٔاٌتفببت الغاٖببٛ وببَ    00( ٖببًٕ ٔوببذٚ التٕسٖببذ    008تاىببن بؼببكن دٗببذ سٗببح بمغببت وببذٚ التبب فري        

 التمضٖي. 

 ببببني تكبببالٗف لبببف ضبشابببات ولبببخات ٔادٙ الابببشب البببٕاسدٚ ب بببشاس التمبببضٖي أعبببالٓ        ٔدبببٕد فبببشب اببببري    .00

( دٍٖاس لمىششك، بٍٗىا الظاش اإلفشادٙ لٍفع 68611( سٗح بمد الظاش اإلفشادٙ  6102/تمضٖي/002 

  .....(( عمبٜ الظبادٚ   6100/تمبضٖي  81( سـباُ يف قبشاس اإلسالبٛ سقبي      201احملشك ٔاملٕاؿبفات ٔال بذسٚ   

 ( دٍٖاس  لمىششك دُٔ بٗاُ امل سات. 0011ِٕ  

 األواٌات:  ثالجًا:

٘  6102ٔلغاٖٛ  6118بمغت أواٌات ٔصاسٚ املالٗٛ املظتش ٛ وٍز عاً  .0 ( دٍٖباس  1985198  صري املٕسدٚ سبٕال

 ٔتاذٖالتْ.  0000( لظٍٛ 8( وَ الٍظاً املال٘ سقي  81فالفًا  سكاً املادٚ  

بمببببد الشؿببببٗذ الببببذفرتٙ لت وٍٗببببات اػببببرتااات املٗببببآ سظببببم قٗببببٕد ٔطببببذالت الؼببببشاٛ وبمببببد ٔقببببذسٓ        .6

 ( دٍٖاس يف سني الشؿٗذ البٍك٘ ؿفش. 2967674 

 (7103لطٍٛ  035ُ زقي  املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕا

 التٕصٗٛ:

 الاىن عمٜ تـٕٖم املخالفات الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه.

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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 ضمطٛ ٔادٙ األزدُ

 

 ( ٚ7102-7101قٕٗد ٔضجالت املدٖسٖٛ املالٗٛ لمفرت:) 

ببببذه أمثببباُ املٗبببآ   80/06/6102ٔادٙ ا سدُ بتببباسٖ  بمبببد صبىبببٕع البببزوي املذٍٖبببٛ املظبببتش ٛ لظبببملٛ    .0

 ( دٍٖاس.8006028ٍاعٗٛ( وا قٗىتْ   الظ اٖٛ، املتٍٕعٛ، الـ

ن قبض ػبٗكات صبري وـبذقٛ تضٖبذ قٗىتّبا عمبٜ البف دٍٖباس وبَ كبىٍّا ػبٗكات وشدبابٛ لابذً افاٖبٛ                .6

 إرببببارّا أ ٔمل ٖبببتي ذبـبببٗم 6106( دٍٖببباس ٖابببٕد بالبببّا لاببباً 60006الشؿبببٗذ بمغبببت يف صبىٕعّبببا  

 اإلدشاٞات ال إٌٌٗٛ الالصوٛ. 

عذً تبٕف٘ الذقبٛ عٍبذ اتاببٛ الٍىبارز املالٗبٛ ٔالٕؿبٕه وبَ سٗبح عبذً ٔكبع فبان ومغب٘ ٔعبذً تٕقٗبع                 .8

 .الغااِا الشٟٗع املباػش عمّٗا يف ساه

( تببباسٖ   06/60/2/2808عبببذً سٕطببببٛ أٔاوبببش ٔٔؿبببٕالت ال ببببض فالفبببًا لكتببباب ٔصٖبببش املالٗبببٛ سقبببي            .0

02/8/6100 . 

عذً وظك ٔاطتخذاً طذن أطتار اإلٖشادات املظاعذ لمىذٖشٖات التاباٛ اىذٖشٖبٛ ٔسبذٚ االطبتجىاسات     .0

 ٔوذٖشٖٛ ا ساك٘.

 (7103لطٍٛ  020املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

 الاىن عمٜ تـٕٖم املخالفات الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه.

 اإلجساٞ:

 املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه 

 :ٓودٖسٖٛ التخهي ٔإدازٚ املٗا 

(، 6100-6106لذٝ تذقٗ  قٗبٕد ٔطبذالت وذٖشٖبٛ البتشكي ٔإداسٚ املٗبآ /طبملٛ ٔادٙ ا سدُ لمفبرتٚ         

 تبني وا ٖم٘: 

ابٛ يف املذٖشٖبٛ ٔمل   ٔدٕد أعذاد ابريٚ وَ دمٕد طمبات املؼرتٝ احملم٘ صري وٕدٕدٚ لذٝ وظبؤٔه اسبش  .0

 ت ص لمتذقٗ .

ال ٖبتي تظبذٗن دفباتش املؼبرتٝ احملمبب٘ يف دفبرت طبذن البشفف ٔ الٕؿببٕالت ٔإ با ٖبتي تظبذٗمّا يف دفببرت            .6

 وظلش فاق.

 ال ٖٕدذ دٔس اطتالً ٔتظمٗي وا بني وظؤٔه اسبشاٛ اسبال٘ ٔوظؤٔه اسبشاٛ الظاب . .8

 ال ٖٕدذ طذالت ضبشٔقات يف وٕقع وذٖشٖٛ التشكي.  .0

 ( 7103لطٍٛ  002املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 
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 التٕصٗٛ:

 تؼكٗن زبٍٛ لمتذقٗ  ٔالتش ٗ  عمٜ قظي سشاٛ طٗاسات وذٖشٖٛ التشكي ٔإداسٚ املٗآ.

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 :ٍٛٗالٕحدات الصزاعٗٛ ٔالطه 

ن ربـٗـببببّا لببببباض لببببذٝ تببببذقٗ  ٔوشاداببببٛ عٍٗببببٛ وببببَ ومفببببات الٕسببببذات الضساعٗببببٛ ٔالظببببكٍٗٛ الببببيت     

 (، تبني وا ٖم٘:6102-6100املظتفٗذَٖ وذٖشٖٛ ا ساك٘ ٔالتٍظٗي فاله الفرتٚ  

بمغببببت الببببزوي ال إٌٌٗببببٛ املرتتبببببٛ عمببببٜ املظببببتفٗذَٖ ٌتٗذببببٛ ربـببببٗف ا ساكبببب٘ لببببي وببببا صبىٕعببببْ   .0

 .80/06/6102( دٍٖاس اىا ِ٘ بتاسٖ  2800002 

(/طببّن املٍؼببٗٛ   8( سببٕأل  0لٕسببذٚ الضساعٗببٛ سقببي    متببت املٕاف ببٛ عمببٜ ٌ ببن ومكٗببٛ الظببٗذ  .....( يف ا     .6

ٔوبببا دُٔ إببببشاٞ  روتبببْ ٔدُٔ ذبـبببٗن املبمبببد املظبببتش  عمٗبببْ ٔفاٟذتبببْ        68/06/0000لمغبببري بتببباسٖ   

 ( دٍٖاس.2880  صبىٕعْ

مل ٖببتي اطببتكىاه اإلدببشاٞات الالصوببٛ ٔاملتام ببٛ ب ٗببذ ٔتجبٗببت ال ببٗي الشأدالٗببٛ لمٕسببذٚ الضساعٗببٛ سقببي     .8

( دٍٖبباس 6026( ٔالبالغببٛ قٗىتّببا  6106(/املؼببشٔع ( لمىظببتفٗذ .....( وٍببز عبباً   49( سببٕأل    119 

 اا أدٝ إىل سشواُ اشبضٍٖٛ وَ قٗىٛ الفاٟذٚ ال إٌٌٗٛ عمٜ تمك املبالد وٍز رلك التاسٖ .

الت فري يف تجبٗت ٔإؿذاس ال ٗي الشأدالٗٛ لمٕسذات الضساعٗبٛ البيت  ن ربـٗـبّا لمىظبتفٗذَٖ وبَ       .0

ٍِالك عذٚ طباطبات وبَ املذٖشٖبٛ املالٗٛ/طبملٛ     ب ُا ساك٘ /طملٛ ٔادٙ ا سدُ، عمىًا  قبن وذٖشٖٛ

ٔادٙ ا سدُ إىل وذٖشٖٛ ا ساك٘ ٔالتٍظٗي لتضٖٔذِا  بال ٗي الشأدالٗٛ  ٔاستظاب الفٕاٟذ عمّٗا اا 

 أدٝ إىل سشواُ اشبضٍٖٛ وَ س ٕقّا وَ ال ٗي الشأدالٗٛ ٔالفٕاٟذ املتش  ٛ لا. 

وظببك دفببرت أطببتار وظباعذ لتجبٗببت املابباوالت اشباؿببٛ  وذٖشٖبٛ ا ساكبب٘ ٔالتٍظببٗي ا وببش الببزٙ   عبذً   .0

 ٖـام واْ إدشاٞ التذقٗ  الاكظ٘ عمٜ ِزٓ املااوالت. 

عذً وظبك طبذن لمبزوي املالٗبٛ عمبٜ املظبتفٗذَٖ وبَ الٕسبذات الظبكٍٗٛ ازبباِضٚ ٔاملباعبٛ يف وٍل بٛ              .2

 .0002ٔادٙ عشبٛ وٍز عاً 

 (7103لطٍٛ  032)اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي املضدز: 

 التٕصٗٛ:

تؼكٗن زبٍٛ لمتذقٗ  ٔالتش ٗ  يف املٕكٕع  أعالٓ ٔذبذٖذ املظؤٔلٗٛ  ٔالاىن عمٜ تـٕٖم املخالفات الٕاسدٚ 

 أعالٓ  سظم ا ؿٕه.

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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 :).....( وأوٕز املطتٕدع 

لببذٝ تببذقٗ  ٔوشاداببٛ ومببف وبب وٕس املظببتٕدع املؼبباس إلٗببْ أعببالٓ تبببني ب ٌببْ قببذ ن اعتببباس املٕخلببف املببزإس                   

ٌظبشًا لتغٗببْ عبَ وشابض عىمبْ دُٔ عبزس وؼبشٔع، أٔ إدباصٚ            0/6/6102أعالٓ فاقذًا لٕخلٗفتبْ اعتبباسًا وبَ  تباسٖ      

( ٔوبببا 80/0/6102-  0/6/6102سببب  عبببَ الفبببرتٚ  قإٌٌٗبببٛ إال أٌبببْ ن االطبببتىشاس بـبببش  سٔاتببببْ دُٔ ٔدبببْ  

 ( دٍٖاس.8060صبىٕعْ  

 (3/4/7103تازٖذ  01/3/3/03300املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي  

  التٕصٗٛ:

 اطرتداد املبالد املـشٔفٛ لمىزإس دُٔ ٔدْ س   ٔتـٕٖم باق٘ املخالفات.

 اإلجساٞ:

 املتاباٛ لتـٕٖم املخالفٛ أعالٓ. ن الشد وَ قبن طملٛ ٔادٙ ا سدُ ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ

 :).....( املٍّدع 

ٖاىببن لببذٝ طببملٛ ٔادٙ ا سدُ بٕخلٗفببٛ وٍّببذغ يف وذٖشٖببٛ      ٔالببزٙ   لببذٝ تببذقٗ  ومببف املببزإس أعببالٓ    

 تبني وا ٖم٘:الظذٔد، 

تااقببذ املببزإس ِٔببٕ عمببٜ سأغ عىمببْ وببع ػببشاٛ  .....( لماىببن لببذّٖا بٕخلٗفببٛ          60/0/6100بتبباسٖ   .0

( يف وؼشٔع طذ ٔادٙ سمحٛ احملباه عمّٗبا وبَ قببن طبملٛ ٔادٙ      C.R.Eاملٍّذطني و ٗي  إػشافٗٛ ابري 

 (.6102/4ا سدُ وٕدم الالاٞ سقي  

ػبباسك املببزإس بذساطببٛ الاببشٔأل الفٍٗببٛ امل ذوببٛ لالبباٞ اإلػببشا  الببزٙ ن إسالتببْ عمببٜ الؼببشاٛ الببيت     .6

شٔأل الفٍٗببٛ امل ذوببٛ لتٍفٗببز تااقببذ واّببا ٔاببزلك ػبباسك ب عىبباه المذٍببٛ الفٍٗببٛ لتشمٗببن ٔدساطببٛ الابب 

(             0/60/01001الالببببباٞ ِٔبببببٕ عمبببببٜ سأغ عىمبببببْ وٕدبببببم اتببببباب٘ طبببببملٛ ٔادٙ ا سدُ سقبببببي  غ ٔ أ/  

( وَ قإٌُ تلٕٖش ٔادٙ ا سدُ 00ٔفالفًا  سكاً املادٚ   2/00/6102( تاسٖ  0/60/01000ٔ غ ٔ أ/

   ٙ وٕخلببف وببَ وببٕخلف٘ الظببملٛ أُ  ٔتاذٖالتببْ ٔالببيت تببٍف  عمببٜ أٌببْ ال ؼببب  0088( لظببٍٛ 00سقببي  

سحببًا وبَ أٙ وؼبشٔع وبَ وؼباسٖع الظبملٛ ٔأُ ٖاىبن يف تمبك املؼباسٖع أٔ ٖظبتفٗذ وٍّبا بب ٙ ٔدبْ               ػبين

  فش........... اخل(.

إدبباصٚ بببذُٔ ساتببم ٔعببالٔات  طببباب فاؿببٛ ملببذٚ طببٍٛ ٔرلببك اعتببباسًا وببَ          ْت ببذً املببزإس بلمببم وٍشبب   .8

متبت املٕاف بٛ عمبٜ طمببْ وٕدبم اتباب طبملٛ ٔادٙ ا سدُ سقبي         لماىن دافن البالد سٗبح   0/0/6100

ٔ     0/0/6100( تبباسٖ  0/0/0288 غ ٔ أ/ الاىببن وببع  ِببٕ دُٔ راببش الظبببم اسب ٗ بب٘ للمببم اإلدبباصٚ 

( وبَ قبإٌُ   02الؼشاٛ املؼاس إلّٗا أعالٓ ا وش الزٙ قذ ٖؤدٙ إىل تلاسب املـاب فالفًا  سكاً املادٚ  

 .6102( لظٍٛ 08قي  الٍضاِٛ ٔوكافشٛ الفظاد س

 (0/01/7103تازٖذ  01/3/3/02413املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 
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 التٕصٗٛ:

 تؼكٗن زبٍٛ لمتذقٗ  ٔالتش ٗ  باملٕكٕع أعالٓ ٔوؼاساٛ دٖٕاُ احملاطبٛ.

 

 اإلجساٞ:

قٗببذ ن تؼببكٗن زبٍببٛ لمتببذقٗ  ٔالتش ٗبب  ٔقببذوت ت شٖشِببا ٔمل ٖببتي التـببٕٖم لغاٖببٛ تاسؽبببْ ٔوببا صاه املٕكببٕع         

 املتاباٛ.

 ( ٚ7101-7107تدقٗل ودٖسٖٛ تػػٗن ٔصٗاٌٛ الػٌٕٛ اجلٍٕبٗٛ لمفرت:) 

 طمبات املؼرتٝ احملم٘: .0

 دٚ لذٝ وظؤٔه اسبشاٛ يف املذٖشٖٛ:طمبات املؼرتٝ احملم٘ املبٍٗٛ أسقاوّا أدٌآ صري وٕدٕ .أ 

-  000000-000811.) 

-  00010-00001.) 

-  802000-822111.) 

احملم٘ طبشدٛ عمٜ وٕخلفني وٍز فرتات طٕٖمٛ وَ قببن أوبني وظبتٕدع    باض دمٕد طمبات املؼرتٝ  .ب 

ٔادٙ ػبباٗم دُٔ أُ ٖببتي إعادتّببا إىل وظببؤٔه اسبشاببٛ يف وذٖشٖببٛ تؼببغٗن ٔؿببٗاٌٛ الؼببٌٕٛ ٔعببذدِا    

 ( دفرت.80 

( دٍٖاس. 606880  صبىٕعْبمغت الزوي املظتش ٛ صري احملـمٛ لظملٛ ٔادٙ ا سدُ عمٜ صري  املضاسعني( وا  .6

 .80/06/6100بتاسٖ  اىا ِ٘ 

( صببببري و ٗببببذٚ عمببببٜ طببببذن الببببشفف 6108،6106باببببض طمبببببات املؼببببرتٝ احملمبببب٘  ٔاملظببببتخذوٛ عبببباو٘    .8

 ٍ ( دفببرت ٔاىببا ِببٕ وبببني  00ٔعببذدِا  ذات افشادببات وببَ املظببتٕدع الشٟٗظبب٘  ٔالٕؿببٕالت ٔال ٖٕدببذ بّببا وظببت

 أدٌآ:

 ( دفاتش.01( عذد  022010-020111    -

 اتش.( دف0( عذد  000600-000010    -

ٖ ًٕ احملاطم الشٟٗظ٘ باملذٖشٖٛ بازبىع بني عذٚ ٔخلاٟف وتااسكٛ ِٔ٘  ضباطم سٟٗظب٘، ضباطبم فشعب٘،     .0

 الرتسٗن عمٜ دفرت الـٍذٔب ٔاإلسطالٗٛ، قبض ا وٕاه الااوٛ، إٖذاع ا وٕاه الااوٛ لذٝ البٍك(.

 ال ٖ ًٕ احملاطم بتظذٗن دمٕد ٔؿٕالت امل بٕكات عمٜ طذن الشفف ٔالٕؿٕالت. .0

بشصا وظتٍذات اإلفشادات اشباؿٛ باملظتٕدع الشٟٗظ٘ ٔاملخشز وٕدبّا دمبٕد ٔؿبٕالت امل بٕكبات إىل    إعذً  .2

 قظي احملاطبٛ باملذٖشٖٛ.

 (7103لطٍٛ  53املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

   التٕصٗٛ:

 تؼكٗن زبٍٛ لمتذقٗ  ٔالتش ٗ  باملخالفات الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه.

 اإلجساٞ:

 ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ. مل ٖشد وا
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 ٔشازٚ العده

 

 :أواٌات الكغاٖا 

لببذٝ التببذقٗ  عمببٜ سظبباب بٍببك  .....( باطببي ٔصاسٚ الاببذه  سظبباب تٍفٗببز ضبكىببٛ بذاٖببٛ عىبباُ إلٖببذاع     

 ض ال لاٖا(، تبني وا ٖم٘:ا واٌات اشباؿٛ ببا

ن فببتح سظبباب لببذٝ بٍببك  .....(/ الفببشع الببشٟٗع بالببذٍٖاس ا سدٌبب٘ باطببي ٔصاسٚ الاببذه سظبباب تٍفٗببز            .0

ضبكىبببٛ بذاٖبببٛ عىببباُ إلٖبببذاع ا واٌبببات اشباؿبببٛ ببببباض ال لببباٖا بٍببباٞ عمبببٜ اتببباب ٔصٖبببش الابببذه سقبببي                             

اتاببببببببْ سقبببببببي                                 عمبببببببٜ كبببببببٕٞ وٕاف ببببببٛ ٔصٖبببببببش املالٗبببببببٛ وٕدببببببم    6/06/6106( تبببببباسٖ   0/6/0200  

 دُٔ بٗاُ الغاٖٛ وَ فتح ِزا اسبظاب.  8/06/6106( تاسٖ  60/0/00/60800  

( 8111111قاوببت ٔصاسٚ الاببذه بفببتح سظبباب لببذٝ بٍببك  .....(/ الفببشع الببشٟٗع سٗببح ن إٖببذاع وبمببد      .6

 . 6106دٍٖاس يف ٌّاٖٛ عاً 

ذبٕٖن ااون سؿٗذ الٕدٖاٛ وَ  60/0/6100( تاسٖ  0/6/0880ن وٕدم اتاب ٔصٖش الاذه سقي   .8

سظباب داٟبشٚ تٍفٗببز ضبكىبٛ بذاٖبٛ عىبباُ لبذٝ  .....( / الفببشع البشٟٗع إىل سظباب داٟببشٚ تٍفٗبز ضبكىببٛ         

 اسبـٕه عمٜ وٕاف ٛ ٔصٖش املالٗٛ. بذاٖٛ عىاُ لذٝ بٍك  .....( دُٔ

  .مل ٖتي ؿش  أٙ وبمد وَ ِزا اسبظاب دُٔ بٗاُ أطباب عذً الـش .0

عبببذً ذبٕٖبببن الفٕاٟبببذ البٍكٗبببٛ املرتتببببٛ عمبببٜ الٕدٖابببٛ أعبببالٓ لبببذٝ بٍبببك  .....( ٔبٍبببك  .....( ٔالبالغبببٛ     .0

سٗح ن ذبٕٖن ِزٓ الفٕاٟذ إىل سظاب فٕاٟذ التٍفٗز لبٕصاسٚ  دٍٖاس إىل سظاب اإلٖشاد الااً  (060002 

 الاذه. 

 .ٛ عىاُ ػّشًٖاعذً إعذاد وزاشٚ تظٕٖٛ البٍك سبظاب الٕدٖاٛ أعالٓ يف ضبكىٛ بذاٖ .2

 (5/3/7103تازٖذ  07/3/07/00547املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي  

  التٕصٗٛ:

 اإلدشاٞات الالصوٛ لتـٕٖم وا ٔسد أعالٓ سظم ا ؿٕه. إربار

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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 ( ٚ7102-7101ذلهىٛ بداٖٛ الطمط  لمفرت:) 

 (، تبني وا ٖم٘: 6102-6100لذٝ تذقٗ  قٕٗد ٔطذالت ضبكىٛ بذاٖٛ الظمف لمفرتٚ  

 تأجٗن السضًٕ: .0

عببذً ذبـببٗن الشطببًٕ املؤدمببٛ عمببٜ الؼببخف الببزٙ قبمببت دعببٕآ وؤدمببٛ الشطببًٕ ٔالببيت ؿببذس بّببا سكببي         

 68/2/6102( ٔاليت ن الفـن بّا بتباسٖ   008/6100لـاسبْ ٌٕٔسد  عمٜ طبٗن املجاه ال لٗٛ سقي  

ٔالببالد   0/0/6100( تباسٖ   88601/6102ٔاملكتظبٛ الذسدٛ ال لاٗبٛ وٕدبم قبشاس االطبت٠ٍا  سقبي       

 .( دٍٖاس808111قٗىتّا  

 قغاٖا تٍفٗر الػٗهات ٔالهىبٗاالت ٔاليت ٖتي إٌهاز الدَٖ بّا:  .7

        ٛ  عببذً ذبـببٗن الغشاوببٛ املظببتش ٛ عمببٜ عببذد وببَ املببذٌٗني عمببٜ طبببٗن املجبباه ال اسبـببش لـبباب اشبضٍٖبب

ٕب تٍفٗبزٓ ٔاسبكبي ببْ    لمب  تااده  ع الذَٖ املتٍاصع بْ( يف ال لاٖا البيت أثببت البذاَٟ ؿبشٛ البذَٖ امل     

 .( دٍٖاس06122  وَ احملكىٛ ٔالبالد

 ضكاطّا: إاألتعاب احملهًٕ بّا لضاحل اخلصٍٖٛ يف حاه زد الدعٕٝ ٔ/أ  .3

الاذٖبذ وبَ ال لباٖا ٌٔؼبري عمبٜ       عذً ال ٗاً بتشـٗن ا تااب ٔالشطًٕ احملكبًٕ بّبا لـباب اشبضٍٖبٛ يف    

 طبٗن املجاه إىل:

ٔاملكتظببببٛ الذسدبببٛ   68/06/6100( بذاٖبببٛ س بببٕب الظبببمف فـبببن  011/6108ال لبببٗٛ سقبببي   .أ 

 . 60/0/6102( فـن 60060/6102ال لاٗٛ وٕدم قشاس ضبكىٛ االطت٠ٍا  سقي  

 لاٗٛ ٔاملكتظبٛ الذسدٛ ال 0/6/6102( بذاٖٛ س ٕب الظمف فـن 008/6100ال لٗٛ سقي   .ب 

 .0/06/6102( تاسٖ  60600/6102وٕدم قشاس االطت٠ٍا  سقي  

 احلسنٛ: .1

عبببذً وظبببك طبببذن لمىششٔقبببات ٖببببني الكىٗبببٛ املظبببتّمكٛ ٔاملظبببتمىٛ باإلكبببافٛ إىل عبببذً تٍظبببٗي     .أ 

 وظتٍذات إدفاالت ٔإفشادات باحملشٔقات.

(  لتشذٖبببببذ اىٗبببببٛ 061801(  ٔدسادبببببٛ  لٗبببببٛ سقبببببي  60800/0عببببذً  تابببببذٖن املشاببببببٛ سقبببببي    .ب 

 اطتّالاّا وَ احملشٔقات.

 (7103لطٍٛ  017املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

 :التٕصٗٛ

املظببتش ٛ ٔوؼبباساٛ دٖببٕاُ احملاطبببٛ ٔالاىببن عمببٜ تـببٕٖم ببباق٘ البٍببٕد سظببم            املبببالد تؼببكٗن زبٍببٛ سبـببش   

 ا ؿٕه.

 اإلجساٞ:

 صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.ن تؼكٗن زبٍٛ سبـش املبالد املظتش ٛ ٔمل تباػش أعىالا لغاٖٛ تاسؽبْ ٔوا 

  



 

  7103التقرير السنوي السادس والستون لعام 

 
 

 

(057) 

 

 :قٕٗد ٔضجالت بداٖٛ ضخاب 

(،  تبببني  ببب ُ 6102-6110طببشاب لمفببرتٚ  بذاٖببٛ لببذٝ إدببشاٞ التببذقٗ  عمببٜ قٗببٕد ٔطببذالت ضبكىببٛ   

 ( دٍٖاس. 08060ـمٛ عمٜ قلاٖا اشبضٍٖٛ لغاٖٛ تاسؽبْ بمغت  احملسؿٗذ املبالد امللالم بّا ٔصري 

 (30/3/7103تازٖذ  07/3/07/07311املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي  

  التٕصٗٛ:

 اإلدشاٞات الالصوٛ لتـٕٖم وا ٔسد أعالٓ سظم ا ؿٕه. إربار

 اإلجساٞ:

 ن الشد وَ قبن ٔصاسٚ الاذه ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 :الروي / داٟسٚ تٍفٗر جسش 

داٟبشٚ تٍفٗبز دبشؾ لغاٖبٛ     لذٝ التذقٗ  تببني بب ُ البزوي املظبتش ٛ عمبٜ قلباٖا اشبضٍٖبٛ امللشٔسبٛ لبذٝ           

 اىا ٖم٘:،80/06/6102

 ( قلٗٛ.018عذد ال لاٖا   .0

 ( دٍٖاس.08001  لزٓ ال لاٖا صبىٕع املبالد امللمٕبٛ .6

 ( دٍٖاس.00800صبىٕع املبالد احملـمٛ يف ِزٓ ال لاٖا   .8

 ( دٍٖاس.22000ِزٓ ال لاٖا   صبىٕع املبالد املتب ٗٛ يف .0

 (73/3/7103تازٖذ  07/3/07/1710املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

 الاىن عمٜ ذبـٗن ِزٓ املبالد سظم ا ؿٕه.

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 :داٟسٚ تٍفٗر املفسم 

 وا ٖم٘: (، تبني 6102-6100فشب لمفرتٚ  لذٝ التذقٗ  يف قٕٗد ٔطذالت داٟشٚ تٍفٗز امل

ِْ يف داٟشٚ التٍفٗز واتىذ وَ قبن ٔصاسٚ املالٗٛ.فٗذ ب ُ الٍظاً املال٘ احملٕطم  وٗضاُمل ٖ ص وا ٖ  .0  ( املاىٕه ب

مل ٖتي إدفاه مجٗع ال لاٖا التٍفٗزٖٛ إىل الٍظاً ٔواصالت الذاٟشٚ ت ًٕ باطتخذاً وظتٍذات ؿش  ٔدفاتش  .6

 .0/8/6102ؿٍادٖ  ٖذٖٔٛ لم لاٖا بالشصي وَ سٕطبٛ أعىاه الذاٟشٚ بتاسٖ  

تظّش أسقاً وظتٍذات الـش  بؼبكن صبري وتظمظبن عمبٜ الكؼبف التفـبٗم٘ باملبذفٕعات لـبٍذٔب اإلػبباسات           .8

ٔأواٌببات الببذعأٝ التٍفٗزٖببٛ اشببباق بببذاٟشٚ تٍفٗببز املفببشب عمىببًا اُ الٍظبباً احملٕطببم عمببٜ وظببتٕٝ املىمكببٛ        

 ٖظّش ا سقاً ملظتٍذات الـش  بـٕسٚ وتظمظمٛ.

ٔدٕد ؿبٍذٔقني يف داٟبشٚ التٍفٗبز  ِىبا  ؿبٍذٔب أواٌبات التٍفٗبز ٔ ؿبٍذٔب أواٌبات اإلػبباسات( ٔلكبن وٍّىبا              .0

أُ ال بض ٖتي وَ فاله أوني ؿٍذٔب ٔاسذ ٌٔفع تظمظن أسقاً ٔؿٕالت ال ببض   إالسظاب بٍك٘ فاق بْ 

 لكال اسبظابني.
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 .عذد وَ ٔؿٕالت ال بض ٔوظتٍذات الـش   ابشاصمل ٖتي  .0

م أواٌات ٔسدٖات اإلػباس بازبىع بني املّاً املختمفٛ سٗح ٖ بًٕ بالتظبذٗن عمبٜ دفبرت الـبٍذٔب      ٖ ًٕ ضباط .2

 ٔذبشٖش وظتٍذات الـش  ٔإؿذاس الؼٗكات ٔتذقٗ  اؼف البٍك ٔإعذاد وزاشٚ التظٕٖٛ البٍكٗٛ.

 (75/4/7103تازٖذ  07/3/07/01313املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

 ٔسد أعالٓ سظم ا ؿٕه.الاىن عمٜ تـٕٖم وا 

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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 احملهىٛ الدضتٕزٖٛ

 

 :حطاب الٍفكات ٔالسٔاتب 

-0/0/6108لببببببببذٝ تببببببببذقٗ   سظبببببببباب الٍف ببببببببات ٔالشٔاتببببببببم لمىشكىببببببببٛ الذطببببببببتٕسٖٛ لمفببببببببرتٚ          

 (، تبني وا ٖم٘:80/06/6100

 الػؤُٔ املالٗٛ: أٔاًل:

بٍٗىبببا ػببببم تاتىببذ احملكىبببٛ ا طببباغ الٍ بببذٙ إلثببببات الاىمٗبببات املالٗبببٛ املتام بببٛ بببباإلٖشادات ٔالٍف بببات   .0

 أطاغ االطتش اب إلثبات الاىمٗات املالٗٛ. اطتخذاً

ٖٔببتي ؿببش  وبببالد أفببشٝ للببٗافٛ      قببإٌٌ٘ن ؿببش  وبببالد لملببٗافٛ ٔبؼببكن وظببتىش دُٔ ٔدببٕد طببٍذ       .6

 اضصات ٔتتي بٍاًٞا عمٜ ولالبات تـذس عَ املٕخلفني.                  املٕخلفني وَ الظمفٛ الذاٟىٛ دُٔ ٔدٕد و

عذً االلتضاً ب شاسات اإلسالٛ الـادسٚ عَ  زبٍٛ الالباٞات املشاضٖبٛ ببذاٟشٚ  المبٕاصً الااوبٛ ٌٔؼبري عمبٜ         .8

  طبٗن املجاه ال اسبـش إىل  ػشاٞ ٔسب تـٕٖش ٔاملغمفات ٔأقالً اسب .                                

 الػؤُٔ اإلدازٖٛ ٔالسٔاتب: ثاًٌٗا:

 ال ٖٕدذ ِٗكن تٍظٗى٘ لمىشكىٛ واتىذ ٔسظم ا ؿٕه. .0

 ال ٖٕدذ ٔؿف ٔخلٗف٘ لمٕخلاٟف واتىذ لمىشكىٛ سظم ا ؿٕه. .6

 ال ٖٕدذ ٔسذٚ سقابٛ دافمٗٛ يف احملكىٛ.  .8

سٖ  عمىبببًا اٌبببْ ٖظبببتش  ِبببزٓ الضٖبببادٚ بتبببا 80/06/6100ؿبببش  الضٖبببادٚ الظبببٍٕٖٛ لألوبببني الاببباً بتببباسٖ   .0

66/6/6102 . 

ن صٖادٚ ع ٕد املٕخلفني الزَٖ ن ػشاٞ فذواتّي فاله وبذٚ الا بذ دُٔ ٔدبٕد طبٍذ قبإٌٌ٘  ٌٔؼبري عمبٜ         .0

 (.06طبٗن املجاه ال اسبـش إىل ازبذٔه سقي  

 (37دذٔه سقي  

 صٖادٚ سٔاتم ع ٕد ػشاٞ اشبذوات يف احملكىٛ الذطتٕسٖٛ

  املبمد بالذٍٖاس(

 قٗىٛ الا ذ ازبذٖذ  تاسٖ  الضٖادٚ قٗىٛ الا ذ  تاسٖ  ٌّاٖٛ الا ذ الا ذتاسٖ  بذاٖٛ  اطي املٕخلف

  311 0/2/7101  111 30/3/7102 0/1/7101 الظٗذ  .....(

  131 0/5/7101  111 30/0/7102 0/7/7101 الظٗذٚ  .....(

  131 0/5/7101  111 3/07/7101 4/07/7101 الظٗذ  .....(

 

( وَ ٌظاً اشبذوٛ املذٌٗٛ 62وٍح املٕخلف  .....( ٔاملٕخلفٛ  .....( الاالٔٚ اإلػشافٗٛ فالفًا  سكاً املادٚ   .2

 ٔتامٗىات وٍح الاالٔات اإلكافٗٛ لمىٕخلفني.    6108( لظٍٛ 86سقي  

 (7103لطٍٛ  32املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 
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 التٕصٗٛ:

 ٓ سظم ا ؿٕه.الاىن عمٜ تـٕٖم املخالفات الٕاسدٚ أعال

 اإلجساٞ:

ن البشد وببَ قبببن احملكىببٛ الذطببتٕسٖٛ ٔن تـببٕٖم عببذد وبَ البٍببٕد ٔوببا صاه املٕكببٕع قٗببذ املتاباببٛ لتـببٕٖم البٍببٕد    

 ال اٟىٛ. 

 :).....( ومف الطٗد 

 ، تبني وا ٖم٘:6100ومف الظٗذ  ....( لااً لذٝ تذقٗ  

0.     ٛ إىل احملكىببٛ الذطببتٕسٖٛ اعتببباسًا وببَ تبباسٖ     ن إعبباسٚ املٕخلببف أعببالٓ وببَ قبببن داواببٛ البم بباٞ التلبٗ ٗبب

( تبباسٖ  08/6/8/01/00008وٕدببم اتبباب سٟببٗع داواببٛ البم بباٞ التلبٗ ٗببٛ سقببي       0/00/6108

عمٜ أُ تتشىن احملكىٛ الذطتٕسٖٛ مجٗع سٔاتببْ ٔعالٔاتبْ ٔوبا ٖظبتش  عمٗبْ وبَ وكافب ٚ         0/00/6108

باحملكىببٛ الذطببتٕسٖٛ وٕدببم ع ببذ ػبباون   سٗببح ن تاٍٗٗببْ   0/0/6100ٌّاٖببٛ فذوببٛ ٔاالدفبباس ٔلغاٖببٛ   

 لكافٛ الاالٔات.

( دٍٖباس إىل داوابٛ البم باٞ التلبٗ ٗبٛ ببذه وكافب ٚ ٌّاٖبٛ اشبذوبٛ         0600قاوت احملكىبٛ بتشٕٖبن وبمبد      .6

%( وبَ قٗىبٛ الشاتبم ا طاطب٘ لمىٕخلبف      01لمىٕخلف أعالٓ عٍذ اٌتّباٞ إعاستبْ اىبا قاوبت ببذفع وبمبد        

لغاٖبببٛ ػبببّش  0/00/6108ٛ طبببٕاه فبببرتٚ  إعاستبببْ وبببَ تببباسٖ    ببببذه ؿبببٍذٔب ادفببباس ببببذه سـبببٛ ازباواببب

( دٍٖاس اىا قاوت احملكىٛ الذطتٕسٖٛ بذفع ساتبم املٕخلبف ٔسظبم طبمي     680( وا ٖااده وبمد  8/6100

الشٔاتم املٕدٕد يف داواٛ البم اٞ التلبٗ ٗٛ ٔالزٙ ؽبالف طمي الشٔاتم املٕدٕد يف احملكىٛ الذطبتٕسٖٛ  

 ٔتاذٖالتْ. 6108( لظ86ٍٛوَ ٌظاً اشبذوٛ املذٌٗٛ سقي   (00فالفًا لٍف املادٚ  

 (7103لطٍٛ  34املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي  

  التٕصٗٛ:

 بٗاُ أطباب املخالفات أعالٓ ٔالاىن عمٜ اطرتداد اافٛ املبالد اليت ؿشفت دُٔ ٔدْ س . 

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 ( ٚ7101-7103ضجالت احلسنٛ ٔاحملسٔقات لمفرت:) 

ٔلغاٖبببٛ  00/06/6108ن ربـبببٗف طبببٗاسٚ  وبببني عببباً احملكىبببٛ الذطبببتٕسٖٛ بالٕاالبببٛ فببباله الفبببرتٚ  .0

سٗببح بمغببت اىٗببٛ احملشٔقببات املـببشٔفٛ فبباله    66/6/6100تاٍٗٗببْ أوببني عبباً احملكىببٛ الذطببتٕسٖٛ يف  

 ( لرت. 0006تمك الفرتٚ  

 - 61/01/6100( وبببببببَ تببببببباسٖ     66080/0قببببببباً علبببببببٕ احملكىبببببببٛ باطبببببببتخذاً الظبببببببٗاسٚ سقبببببببي    .6

( وبببببَ تببببباسٖ  66080/0( ٔالظبببببٗاسٚ سقبببببي  81/00/6100 – 6/00/6100( ٔوبببببَ   81/01/6100

( لببرت ضبشٔقببات ػببّشٖٛ 811بببالشصي وببَ ت اكببْٗ بببذه  (  00/06/6100 إىل تبباسٖ  (  0/06/6100 

                .دٍٖاس دُٔ طٍذ قإٌٌ٘  (000اا تشتم عمْٗ ؿش  وبمد  
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( وبَ التامٗىبات   82عذً ذبذٖذ واذه اطتّالك الٕقٕد لكن وشاببٛ وبَ املشاببات فالفبًا لبٍف املبادٚ         .8

 أعالٓ.

 ( 7103لطٍٛ  35املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ: 

 اطرتداد قٗىٛ اىٗات احملشٔقات املـشٔفٛ دُٔ ٔدْ س .

 اإلجساٞ:

 ن الشد وَ قبن احملكىٛ الذطتٕسٖٛ ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ لتـٕٖم البٍٕد ال اٟىٛ. 
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 ٔشازٚ العىن

 

 :حطاب الٍفكات 

لببذٝ تببذقٗ  سظبباب الٍف ببات  طببذالت ٔومفببات املببٕخلفني الببزَٖ ن إسببالتّي عمببٜ الت اعببذ(، فبباله عبباً  

 ،  تبني ٔدٕد املالسظات ٔاملخالفات التالٗٛ: 6102

( تببباسٖ  08/00/0/60000ن إسالبببٛ الظبببٗذ  .....( إىل الت اعبببذ وٕدبببم اتببباب سٟبببٗع البببٕصساٞ  سقبببي       .0

 . 0/0/6100ٔرلك اعتباسا وَ تاسٖ   0/0/6100

 61/8/6100( تاسٖ  0/880/0008ن ؿش  وظتش ات املزإس أعالٓ وٕدم اتاب ٔصٖش الاىن سقي   .6

 ( دٍٖاس. 060طاط٘  املٕدْ لٕصٖش املالٗٛ سٗح ن ذبذٖذ الشاتم ا 

ساتم أطاط٘ ٖظتش ْ املبزإس سظبم ببشاٞٚ التؼبكٗالت يف سٍٗبْ ٔاؼبف ساتببْ عبَ ػبّش  راس             فشتبني اُ  .8

 ( دٍٖاس صٖادٚ صري وظتش ٛ.  88بفاسب   أٙ( دٍٖاس 806 وبمد  6100لااً

 (7103لطٍٛ  022املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗات:

 (.6100، 6102فاله عاو٘    املؼابّٛتؼكٗن زبٍٛ تذقٗ  ٔذب ٗ  سبـش اافٛ اسباالت   .0

 تاذٖن الشاتم الت اعذٙ لمىزإس أعالٓ. .6

 اطرتداد  وا ؿش  صٖادٚ عَ املظتش  ٔدُٔ طٍذ قإٌٌ٘ لكن وَ اسباالت التالٗٛ: .8

 الشاتم الت اعذٙ ٔلغاٖٛ تاسٖ  التاذٖن. .أ 

 بذه اإلداصات. .ب 

 تىاع٘ ملٕخلف٘ اسبكٕوٛ ٔوظتخذوّٗا.وَ ؿٍذٔب اللىاُ االدالتإٖض املـشٔ   .ز 

 اإلجساٞ:

 ن الشد وَ قبن ٔصاسٚ الاىن ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 :ُوػسٔع احلطٍٗٗٛ / ودٖسٖٛ عىن وعا 

تببني وبا    (،6100-6100اتفاقٗٛ تؼغٗن ٔتذسٖم وؼشٔع اسبظٍٗٗٛ / وااُ لمفرتٚ  لذٝ التذقٗ  عمٜ 

 ٖم٘:

اتفاقٗببٛ تؼببغٗن ٔ تببذسٖم ثالثٗببٛ ا طببشا  بببني ٔصاسٚ الاىببن افشٖبب  أٔه واببين بتٍفٗببز بببشاور   ن تٕقٗببع  .0

تببذسٖم ٔتؼببغٗن الببباسجني عببَ الاىببن وببَ ا سدٌببٗني  ٔبببني ؿببٍذٔب التؼببغٗن ٔالتببذسٖم ٔالتامببٗي املّببين        

ٔالبببت ين افشٖببب  ثببباٌ٘ اىىبببٕه لمىؼبببشٔع ٔوالبببك ا سأل ٔاملـبببٍع ٔوابببين ببببذعي ببببشاور التؼبببغٗن         

ٖم ٔبني ػشاٛ  .....( افشٖ  ثالبح واٍٗبٛ بتبذسٖم  ٔتؼبغٗن عىالبٛ أسدٌٗبٛ يف وـبٍع فشعب٘ لبا          ٔالتذس

 باسبظٍٗٗٛ.
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ٍٖف البٍذ ا ٔه وَ االتفاقٗٛ املؼاس إلّٗا أعالٓ عمٜ قٗاً ٔصاسٚ الاىن ببٍاٞ ٍِذش إلقاوٛ وـبٍع ألبظبٛ    .6

 داِضٚ.

فشٖب  الجباٌ٘  ؿبٍذٔب التؼبغٗن ٔالتبذسٖم(      ( وبَ ثاٌٗبًا وبَ االتفاقٗبٛ أعبالٓ عمبٜ قٗباً ال       6تلىَ البٍذ   .8

 ( عاومٛ.011بتىٕٖن إقاوٛ املـٍع الفشع٘ التابع لمفشٖ  الجالح ػشاٛ  .....( ٔإلضاوْ بتذسٖم  

( تـببشٖح عىببن لمفشٖبب    011تلببىٍت االتفاقٗببٛ قٗبباً ٔصاسٚ الاىببن بتظببّٗن اإلدببشاٞات املتام ببٛ وببٍح          .0

( تـبشٖح  فبش بابذ الببذٞ بتؼبغٗن الفبشع اإلٌتباد٘ يف        011الجالح ػشاٛ  .....( عٍذ تٕقٗع االتفاقٗٛ ٔ 

( تـببشٖح عىببن عٍببذ ٔؿببٕه عببذد الابباوالت يف الفببشع اإلٌتبباد٘ إىل    011اسبظببٍٗٗٛ/وااُ اىببا ٔميببٍح   

( تـببشٖح عىببن بتبباسٖ  تٕقٗببع االتفاقٗببٛ يف     011( عاومببٛ سٗببح ن املٕاف ببٛ عمببٜ وببٍح الؼببشاٛ       601 

02/06/6100. 

(  البف  611لفبٛ أٙ بٍبذ وبَ بٍٕدِبا أُ ٖمبضً الفشٖب  الجالبح ببذفع وبمبد           تلىٍت االتفاقٗٛ يف سباه طبا  .0

 دٍٖاس ل اٞ عذً التضاوْ بزلك.

( 611( باإلكافٛ إىل عذً ذبـٗن وبمبد   00مل ٖتي تٍفٗز بٍٕد االتفاقٗٛ ٔبالتال٘ إلغاّٟا طٍذًا لمبٍذ   .2

ذً تٍفٗبز املؼبشٔع لغاٖبٛ    ( البزٙ ميجبن قٗىبٛ الؼبشط ازبضاٟب٘ ٌتٗذبٛ عب       08الف دٍٖاس وٕدم البٍذ سقبي   

 تاسؽبْ.

 ( 7103لطٍٛ  53املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ  زقي 

  التٕصٗٛ:

تؼكٗن زبٍٛ تذقٗ  ٔذب ٗ  يف املٕكٕع أعالٓ ٔبٗاُ أطباب عذً ذبـٗن قٗىبٛ الغشاوبٛ املرتتببٛ عمبٜ عبذً تٍفٗبز       

 املؼشٔع ٔوٍح الؼشاٛ تـاسٖح عىن دُٔ طٍذ قإٌٌ٘ ٔوؼاساٛ دٖٕاُ احملاطبٛ.

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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 املؤضطٛ العاوٛ لمغىاُ االجتىاع٘

 

 :ٛقٕٗد ٔحطابات املؤضط 

، تبببني           6102لببذٝ تببذقٗ  قٗببٕد ٔسظببابات املؤطظببٛ الااوببٛ لملببىاُ االدتىبباع٘/ ضبافظببٛ دببشؾ لابباً    

 وا ٖم٘:

( دٍٖباس دُٔ أُ   0622001ضبافظٛ دبشؾ بمغبت يف صبىٕعّبا     ٔدٕد اػرتااات وظتش ٛ عمٜ بمذٖات  .0

 ٖتي ذبـٗمّا لغاٖٛ تاسؽبْ.

( دٍٖببباس مل ٖبببتي  220120ٔدبببٕد اػبببرتااات وظبببتش ٛ عمبببٜ عبببذد وبببَ  املٍؼبببآت بمغبببت يف  صبىٕعّبببا        .6

 ذبـٗمّا لغاٖٛ تاسؽبْ.

 ت صري وٍفزٚ.آٔدٕد اتفاقٗات ت ظٗف عمٜ باض املٍؼ .8

 (7103لطٍٛ  024املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

 عمٜ تـٕٖم املخالفات الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه.الاىن 

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 :الٍفكات 

 ، تبني وا ٖم٘:6100لذٝ تذقٗ  سظاب ٌف ات املؤطظٛ الااوٛ لملىاُ االدتىاع٘ لااً 

 املهافآت: .0

دٍٖاس لكن وَ الظٗذ  .....( ٔالظبٗذ  .....(   611ب ٗىٛ  0/6100زباُ لؼّش ؿش  وكافآت بذه سلٕس 

 ٔالظٗذ  .....( عَ زبٍٛ املشاقبٛ ٔإداسٚ املخاطش بالشصي وَ عذً  ع ذ دمظات يف الؼّش املزإس.

 العىن اإلعايف: .7

وببٍح املكافببآت ( وببَ تامٗىببات 0ٖببتي ؿببش  بببذه الاىببن اإلكببايف ملببٕخلف٘ املؤطظببٛ  اطببتٍادًا  سكبباً املببادٚ  

( تبببباسٖ  08/6/6/08011ٔاسبببببٕافض ملببببٕخلف٘ اشبذوببببٛ املذٌٗببببٛ فالفببببًا لكتبببباب سٟببببٗع الببببٕصساٞ سقببببي         

( وببَ ٌظبباً اشبذوببٛ املذٌٗببٛ ٔتاذٖالتببْ سقببي 60الببزٙ سببذد الـببش  وٕدببم أسكبباً املببادٚ   60/8/6100

 .6108( لظٍٛ 86 

 ٌفكات قغاٟٗٛ: .3

( دٍٖببباس طببًٍٕٖا دُٔ اسبـبببٕه عمبببٜ املٕاف بببٛ  06111ن دبذٖببذ ع بببذ املظتؼببباس اشببباسد٘  .....( وبمبببد    

 املظب ٛ وَ سٟاطٛ الٕصساٞ.
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 والحظات أخسٝ: .1

ن اطتجٍاٞ بذه فشب التظكني وبَ الشاتبم اإلمجبال٘ لغاٖبات استظباب ببذه اػبرتاك املبٕخلفني يف التب وني          

 .60/0/6106( تاسٖ  601/01/21/6008الـش٘ فالفًا لكتاب سٟاطٛ الٕصساٞ سقي  

 (01/3/7103تازٖذ  03/01/3/1100)نتاب الدٖٕاُ زقي املضدز: 

  التٕصٗٛ:

 الاىن عمٜ تـٕٖم املخالفات أعالٓ ٔاطرتداد املبالد املـشٔفٛ دُٔ ٔدْ س .            

 اإلجساٞ:

ن الشد وَ قبن وذٖش عاً املؤطظٛ الااوٛ لملىاُ االدتىاع٘ ٔن تـٕٖم عبذد وبَ البٍبٕد ٔوبا صاه املٕكبٕع قٗبذ       

 املتاباٛ لتـٕٖم البٍٕد ال اٟىٛ أعالٓ.

 :ٌٛفكات املؤضط 

 ،  تبني وا ٖم٘:6102لذٝ تذقٗ  سظاب ٌف ات املؤطظٛ الااوٛ لملىاُ االدتىاع٘ لااً 

 املهافآت: أٔاًل: 

( دٍٖبباس و اسٌببٛ باملـببشٔ  لابباً   080101البالغببٛ   6102صٖببادٚ املكافببات  ٔبببذه المذبباُ املـببشٔفٛ لابباً     

( دٍٖباس ف بف. ٔلبذٝ    801111ِٕ   6102( دٍٖاس، عمىًا ب ُ املبمد امل ذس يف املٕاصٌٛ عاً 820800 البالغٛ  6100

 ذبمٗن أطباب الضٖادٚ يف بٍذ املكافآت املالٗٛ تبني وا ٖم٘:

ن ؿش  وكافآت و لٕعٛ ػّشًٖا إىل أعلباٞ زبباُ الالباٞات ٔاملؼبرتٖات ٔا ػبغاه دُٔ سبلّبا حبلبٕس         .0

 دمظات المذاُ.

( دٍٖبباس ػببّشًٖا لمىبب صبني يف إداسٚ ٌظببي املامٕوببات ل بباٞ وّبباً ٔإظببباصات    011كافبب ٚ ب ٗىببٛ  ن ؿببش  و .6

( وبَ تامٗىبات املكافبآت ٔاسببٕافض ملبٕخلف٘ اشبذوبٛ       0  سكباً املبادٚ    تات  دضٞ وَ طبٗاٛ عىمّي فالفباً 

 .6102( لااً 8888املذٌٗٛ  ٔوجاه رملك وظتٍذ الـش  سقي  

لماىن يف املؤطظٛ الااوٛ لملىاُ االدتىاع٘ وَ دّات سكٕوٗٛ طبتمفبٛ   ن اٌتذاب عذد وَ  املٕخلفني .8

( 601/01/21/0080دُٔ اسبـٕه عمٜ املٕاف ٛ املظب ٛ وَ سٟاطٛ الٕصساٞ فالفًا لكتاب سٟٗع الٕصساٞ  

 .00/6/6100تاسٖ  

 لٗبًا عمبٜ   ( دٍٖاس وٕدم قشاس تؼكٗن زبٍٛ ذبٕٖن الشٔاتم 601ن ؿش  وكاف ٚ لمىٕخلفٛ  .....( وبمد   .0

 الشصي وَ عذً سلٕسِا ادتىاعات المذٍٛ.   

( وَ ٌظاً 80ن ؿش  وكافآت بذه سلٕس زباُ ملٕخلف٘ الشقابٛ املالٗٛ يف املؤطظٛ فالفًا  سكاً املادٚ   .0

 (.0882ٔعمٜ طبٗن املجاه وظتٍذ الـش  سقي   6100( لظٍٛ 06المٕاصً سقي  
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 ٌظاً االٌتكاه ٔالطفس: ثاًٌٗا:  

( دٍٖباس  عبَ ثبالخ     0800املؤطظٛ قٗىٛ بذه الت ػريات إىل املىمكٛ الاشبٗبٛ الظبإدٖٛ  ب ٗىبٛ     ذبىمت  .0

اىببا ِببٕ وبببني     6/8/6100( تبباسٖ   02/8/0/0000وببٕخلفني فالفببًا لكتبباب سٟببٗع الببٕصساٞ سقببي       

 (.0000وظتٍذ الـش  سقي  

ٌٗٛ يف ضبافظبات ازبٍبٕب   ن ؿش  بذه وٗأوبات لابذد وبَ املبٕخلفني لتكمبٗفّي تٍفٗبز وببادسات إٌظبا          .6

( لظببٍٛ  02( وببَ ٌظبباً االٌت بباه ٔ الظببفش سقببي   08ٔالببيت ال تاتبب  عىبباًل سدٗببًا فالفببًا  سكبباً املببادٚ   

 (. 0800( ٔوظتٍذ الـش  سقي   6010ٔتاذٖالتْ ٔ عمٜ طبٗن املجاه وظتٍذ الـش  سقي   0080

 اإلتفاقٗات:  ثالجًا:

لذٝ دساطٛ االتفاقٗٛ املٕقاٛ وا بني املؤطظٛ الااوٛ لملىاُ االدتىاع٘ ٔػبشاٛ ال ٖبذ ا سدٌب٘ بتباسٖ      

( دٍٖاس لتٕصٖع إػااسات التبمٗد تبني عذً إسفاب بشاٞٚ روٛ وَ كبشٖبٛ البذفن عٍبذ    80811وبمد   66/0/6100

( تباسٖ   0200بني وظبتٍذ الـبش  سقبي     ؿش  امللالبٛ الٍّاٟٗٛ لمؼشاٛ أعالٓ وٕاف ٛ املذٖش الااً اىا ِٕ وب 

00/00/6102 . 

 التدزٖب:  زابعًا:

( وببٕخلفني 0سطببًٕ ت ببذٖي اوتشبباُ دٔسٚ إداسٚ املؼبباسٖع عببَ     ( دٍٖبباس بببذه  4275ذبىمببت املؤطظببٛ وبمببد   

( دٍٖاس عَ ان وٕخلف عمىًا ب ُ بالّي  مل ػبتاصٔا االوتشاُ ٔبالّي مل ٖت ذوٕا لالوتشاُ ٔمل 000وبمد  

 6108( لظبببٍٛ 86( وبببَ ٌظببباً اشبذوبببٛ املذٌٗبببٛ سقبببي   081طبببرتداد املببببالد وبببَ املبببٕخلفني فالفبببًا لمىبببادٚ    ٖبببتي  ا

 ٔتاذٖالتْ 

 (04/07/7103تازٖذ  03/01/3/77103املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

 ا ؿٕه.تؼكٗن زبٍٛ سبـش ٔاطرتداد املبالد املـشٔفٛ دُٔ ٔدْ س  ٔالاىن عمٜ تـٕٖم باق٘ البٍٕد سظم 

 اإلجساٞ:

ن الشد وَ قبن وذٖش عاً املؤطظٛ الااوٛ لملىاُ االدتىاع٘ ٔن تـٕٖم عبذد وبَ البٍبٕد ٔوبا صاه املٕكبٕع قٗبذ       

 املتاباٛ لتـٕٖم البٍٕد ال اٟىٛ أعالٓ.

  ً7103وهافآت األوٍاٞ العاوني لعا: 

ل باٞ علبٕٖتّي يف صبمبع إداسٚ املؤطظبٛ الااوبٛ       املبٕخلفني لذٝ التبذقٗ  يف املكافبآت املـبشٔفٛ لابذد وبَ      

( دٍٖاس صٖادٚ عَ املظبتش  لبي إكبافٛ إىل املكافبآت املـبشٔفٛ      02020  وبمدلملىاُ االدتىاع٘ ف ذ تبني ؿش  

طباسٙ   6110( لظبٍٛ  81( وبَ ٌظباً اشبذوبٛ املذٌٗبٛ سقبي       00فالفبًا  سكباً املبادٚ      6108لي وَ دٔاٟشِي لااً 

ٔالببيت اػببرتطت أُ ال تتذببأص صبىببٕع املكافببآت الظببٍٕٖٛ الببيت تـببش   ٙ وببَ ػبباصم٘ ٔخلبباٟف    املفاببٕه يف سٍٗببْ  

 %( وَ صبىٕع سٔاتبّي اإلمجالٗٛ الظٍٕٖٛ.01الف٠ٛ الامٗا عَ  

 (73/7/7103تازٖذ  03/01/3/7517 املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 
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  التٕصٗٛ:

 الاىن عمٜ اطرتداد املكافآت املـشٔفٛ دُٔ ٔدْ س .

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 :٘وهافآت ودٖس عاً املؤضطٛ العاوٛ لمغىاُ االجتىاع 

( ملببذٖش عبباً املؤطظببٛ الااوببٛ  08لببذٝ التببذقٗ  تبببني ب ٌببْ قببذ ن ؿببش  املكافببآت املبٍٗببٛ يف ازبببذٔه سقببي     

ٔالـببٍادٖ  الببيت تظبباِي فّٗببا املؤطظببٛ الااوببٛ    لملببىاُ االدتىبباع٘ بببذه علببٕٖتّا يف صبببالع إداسٚ الؼببشاات  

( وببَ ٌظبباً 00( دٍٖبباس صٖببادٚ عببَ وببا ِببٕ وٍـببٕق عمٗببْ يف املببادٚ    20280لملببىاُ االدتىبباع٘ بمببد صبىٕعّببا   

%( وبَ سٔاتبّبا اإلمجالٗببٛ   01ٔتاذٖالتبْ، عمىبًا ب ٌّببا ت اكبت وبا ٌظبببتْ       6108( لظببٍٛ 86اشبذوبٛ املذٌٗبٛ سقبي     

 (:80/06/6102-0/6106وٛ لملىاُ االدتىاع٘ فاله الفرتٚ  الظٍٕٖٛ وَ املؤطظٛ الاا

 (33دذٔه سقي  

 إداسٚ الؼشاات صبالعاملكافات املـشٔفٛ ملذٖش عاً اللىاُ االدتىاع٘ بذه الالٕٖٛ يف 

  املبمد بالذٍٖاس(

 املبمد الفرتٚ اطي الؼشاٛ / الذاٟشٚ

 04111 30/07/7102-5/7107 ػشاٛ ال ٖذ ا سدٌ٘

 3323 30/07/7102-5/7102 اّشباٞ املىمكٛػشاٛ 

بذه علٕٖات / ؿٍذٔب البذالت الؼّشٖٛ ٔاملكافآت الظٍٕٖٛ / ؿٍذٔب اطتجىاس 

 أوٕاه اللىاُ االدتىاع٘

1/7102 – 30/07/7102 05421 

بذه علٕٖات ٔوكافآت صبمع االطتجىاس  ٔالمذاُ املٍبج ٛ عٍْ / ؿٍذٔب 

 اطتجىاس أوٕاه اللىاُ االدتىاع٘

0/7101-30/07/7102 73415 

 25233 اجملىٕع

 (75/1/7103تازٖذ  03/01/3/5211املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي  

 التٕصٗٛ: 

 ( دٍٖاس املبني أعالٓ املـشٔ  صٖادٚ عَ املظتش .20280الاىن عمٜ اطرتداد وبمد  

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

  الدنتٕز ).....(:وطتخكات 

املتامب  بـبش  ولالببٛ البذاتٕس  .....(      00/0/6108( تباسٖ   08086لذٝ تذقٗ   وظتٍذ ال ٗذ سقي        

( دٍٖبباس صٖببادٚ عببَ   61810الببشٟٗع الظبباب  لـببٍذٔب اطببتجىاس أوببٕاه اللببىاُ االدتىبباع٘ ف ببذ تبببني ؿببش  وبمببد            

لزٙ سذد أُ ٖتي الـش  ٔف ًا ا 08/06/6106( تاسٖ  601/01/88020املظتش  فالفًا لكتاب سٟٗع الٕصساٞ سقي  

  61/00/6106( تاسٖ  06/00/6106ل شاس صبمع اطتجىاس أوٕاه اللىاُ االدتىاع٘ سقي  

 (7/3/7103تازٖذ  1/0/04/3123املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

  

printer2
Rectangle
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  التٕصٗٛ:

لكتبباب سٟببٗع الببٕصساٞ الاىبن عمببٜ اطببرتداد املبمببد املؼبباس إلٗببْ أعببالٓ ٔالببزٙ ن ؿببشفْ صٖببادٚ عببَ االطببتش اب فالفببًا   

 أعالٓ.

 اإلجساٞ:

 .ن الشد وَ قبن وذٖش عاً املؤطظٛ الااوٛ لملىاُ االدتىاع٘ ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ

 :ٖٛالػهٕٝ املتعمكٛ بالكسازات اإلداز 

لذٝ التذقٗ  يف الؼكٕٝ الٕاسدٚ لمذٖٕاُ ٔاملتام ٛ ببباض ال بشاسات اإلداسٖبٛ يف املؤطظبٛ الااوبٛ لملبىاُ       

 (، تبني وا ٖم٘:0/6100-6100 االدتىاع٘ لمفرتٚ 

 الٗكن التٍظٗى٘:  .0

ن تاذٖن الٗكن التٍظٗى٘ لمىؤطظٛ ٔتلبٗ ْ دُٔ التٍظٗ  املظب  وع ٔصاسٚ تلٕٖش ال لاع الااً سٗبح  

 التاذٖالت ا وٕس التالٗٛ:امت 

اطتشذاخ ٔ دور إداسات يف الٗكن التٍظٗىب٘ ازبذٖبذ  دوبر وكتبم إداسٚ املخباطش  ٔإداسٚ الذساطبات        .أ 

 (.سٚ البشٕخ ٔ الذساطات االاتٕاسٖٛاالاتٕاسٖٛ يف إدا

تظبىٗٛ    80/0/6100بالشصي وَ عذً ٔدٕد وذٖشٖٛ أواٌٛ طش صبمع الت وٍٗات  ف ذ ن بتاسٖ   .ب 

  .....(  قاٟي ب عىاه وذٖش ٔسذٚ / بشتبٛ وذٖش وذٖشٖٛ يف أواٌٛ طش صبمع الت وٍٗات.املٕخلف 

إىل أواٌببٛ طببش صبمببع اإلداسٚ  ٔتظببىٗتْ أوببني طببش     ن ٌ ببن املٕخلببف  .....(    81/2/6102بتبباسٖ   .ز 

%( وبَ الشاتبم ا طاطب٘    60اجملمع بشتببٛ قباٟي ب عىباه وبذٖش وذٖشٖبٛ ٖٔت اكبٜ عبالٔٚ إػبشافْٗ          

 ( دٍٖاس وكافاٚ  بذه أواٌٛ الظش. 801 ت اكْٗ وكافاٚ  باإلكافٛ إىل

 التٍ الت الِٕىٗٛ:  .6

 .لباض وٕخلف٘ املؤطظٛ  دُٔ أُ ٖتي تٍفٗزِا ٛن إدشاٞ تٍ الت ِٔىٗ

تكمٗببف وببٕخلفني قبباٟي ب عىبباه وببذٖش إداسٚ  دُٔ اُ ٖكببُٕ لذٖببْ ٔخلٗفببٛ إػببشافٗٛ ملببذٚ ال ت ببن عببَ  ببع           .8

 طٍٕات.

وذٖشٖببٛ ، عمىببًا ببب ٌّي ال ن ٌ ببن باببض وببٕخلف٘ املؤطظببٛ  لٗاىببن اببن وببٍّي  بشتبببٛ  قبباٟي ب عىبباه وببذٖش   .0

 بشتبٛ  قاٟىني  ب عىاه سٟٗع قظي. صالٕا

 التكمٗف: .0

وٕخلفني لماىن ا اٟي ب عىاه وذٖش وذٖشٖٛ دُٔ اُ ٖكُٕ لذٖبْ أٖبٛ ٔخلٗفبٛ إػبشافٗٛ ملبذٚ ال ت بن        تكمٗف

 عَ ثالخ طٍٕات.

 .املٕخلفني لٗاىمٕا قاٟي ب عىاه  ملذٚ تضٖذ عَ طٍٛن تكمٗف باض   .2

 لّٗا.إوذٖشٖات ٔإداسات أفشٝ دُٔ ذبذٖذ ا قظاً اليت ن الٍ ن  إىلٖتي ٌ ن ساطاٞ ا قظاً  .0

 ن وٍح وٕخلفني ؿفٛ اللابلٛ الاذلٗٛ ٔؿش  عالٔٚ اللابلٛ الاذلٗٛ  دُٔ املىاسطٛ الفامٗٛ. .8

 ٔاىا ٖم٘:  .....(املٕخلف عذً تٍفٗز الا ٕبٛ املتخزٚ حب   .0
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( طٍٕات ٔسشوباُ املبزإس وبَ التب وني الـبش٘ ملبذٚ       8ع ٕبٛ سذم الضٖادٚ الظٍٕٖٛ ملذٚ   إربارن  -

 .08/8/6100( تاسٖ   616/6100( اػّش وٕدم قشاس املذٖش الااً سقي  2 

ن  اإلب باٞ عمبٜ ع ٕببٛ سذبم      68/01/6100تباسٖ     660/6100وٕدم  قشاس ٔصٖبش الاىبن سقبي     -

 ( طٍٕات ٔ الغاٞ ع ٕبٛ سشواٌْ وَ الت وني الـش٘.8دٚ  الضٖا

 (1/01/7103تازٖذ  01/3/03103*03املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

 سـش ٔاطرتداد املبالد اليت ن ؿشفّا دُٔ ٔدْ س .

 اإلجساٞ:

ٔوبا صاه املٕكبٕع قٗبذ    ن الشد وَ قبن وذٖش عاً املؤطظٛ الااوٛ لملىاُ االدتىاع٘ ٔن تـٕٖم عبذد وبَ البٍبٕد    

 املتاباٛ لتـٕٖم البٍٕد ال اٟىٛ أعالٓ.
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 صٍدٔم اضتجىاز أوٕاه الغىاُ االجتىاع٘

 

  7101لعاً  وٕاه الغىاُ االجتىاع٘أصٍدٔم اضتجىاز ٌفكات: 

وبَ ٌظباً المبٕاصً    ( 80  ٚاملباد   سكاً فالفًا ٟشٚ التذقٗ  الذافم٘اد  ت بذه زباُ ملشاق آؿش  وكافن  .0

 .6100( لظٍٛ 06 سقي 

َ  ٚوظىٗات صري وٕدٕد ؿٍذٔب االطتجىاسني وذساٞ يف ٗتا .6 كباً املبادٚ    س الٗكبن التٍظٗىب٘ فالفباً    كبى

وجببباه رلبببك  وبببذٖش داٟبببشٚ الذساطبببات  تـبببٍٗف الٕخلببباٟف يف اشبذوبببٛ املذٌٗبببٛ ( وبببَ تامٗىبببات ٔؿبببف 2ٔ 

 ٔازلك ٔخلٗفٛ وظتؼاس. (  ٔا حباخ

دبذٖذ ع ٕد املظتؼاسَٖ ال إٌٌٗني اشباسدٗني دُٔ ٔدٕد وٕاف ٛ وَ سٟاطٛ الٕصساٞ فالفبًا لببالغ سٟاطبٛ     .8

 .1999( لظٍٛ 80الٕصساٞ سقي  

 (71/2/7103تازٖذ  03/01/3/00142املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي  

 التٕصٗٛ: 

 املخالفات الٕاسدٚ أعالٓ.الاىن عمٜ سـش ٔاطرتداد املبالد املـشٔفٛ دُٔ ٔدْ س  ٔتـٕٖم باق٘ 

 اإلجساٞ:

ن الببشد وببَ قبببن وببذٖش عبباً ؿببٍذٔب اطببتجىاس أوببٕاه اللببىاُ االدتىبباع٘ ٔن تـببٕٖم عببذد وببَ البٍببٕد ٔوببا صاه         

 املٕكٕع قٗذ املتاباٛ لتـٕٖم  البٍٕد ال اٟىٛ أعالٓ.

 :ٖٛاإلٖسادات االضتجىاز 

  ُ (، 6102،6100االدتىبباع٘ لابباو٘   لببذٝ تببذقٗ  سظبباب اإلٖببشادات يف ؿببٍذٔب اطببتجىاس أوببٕاه اللببىا

 تبني وا ٖم٘:

 ( دٍٖاس.08810البالد    .....(عذً ذبـٗن الزوي املظتش ٛ عمٜ وظت دشٙ الا اسات وَ الؼشاٛ  .0

 ( دٍٖاس.00800عذً ذبـٗن الزوي املظتش ٛ عمٜ وظت دشٙ الا اسات وَ ؿٍذٔب االطتجىاس البالغٛ   .6

 وا ٖم٘:، تبني  6102ٖٛ لااً لذٝ اإلطالع عمٜ ت شٖش املخاطش االطتجىاس .8

( 601إدببشاٞات فاالببٛ ملاازبببٛ ٔكببع احملفظببٛ الظببٗاسٗٛ عمىببًا ب ٌّببا تؼببكن سببٕال٘       إربببارعببذً  .أ 

ومُٕٗ دٍٖاس وَ وٕدٕدات ؿٍذٔب االطتجىاس ٔاليت ذب   عاٟذ طبالم أٔ وبٍخفض يف ابجري وبَ     

 ا سٗاُ. 

اطببتىشاس اعبببشا  باببض احملببافظ عببَ التٕصٖببع االطببرتاتٗذ٘ املظببتّذ  لمىٕدببٕدات عىببا ِببٕ يف         .ب 

الظٗاطٛ  الااوبٛ االطبتجىاسٖٛ ببالشصي وبَ قٗباً الـبٍذٔب ب فبز وٕاف بٛ صبمبع االطبتجىاس عمبٜ            

 االعبشافات إال أُ اطتىشاس ِزٓ التذأصات ٖاين عذً والٞوٛ التٕصٖع االطرتاتٗذ٘ املظتّذ . 

 (01/07/7103تازٖذ  03/01/3/70431)نتاب الدٖٕاُ زقي املضدز: 
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 التٕصٗٛ:

 الاىن عمٜ تـٕٖم املالسظات الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه.

 اإلجساٞ:

 ن الشد وَ قبن وذٖش عاً ؿٍذٔب اطتجىاس أوٕاه اللىاُ االدتىاع٘ ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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 ٔشازٚ الػباب
 

 :ُٕاملٍتدب 

 ، تبني وا ٖم٘: 6102لذٝ إدشاٞ التذقٗ  يف وٕكٕع املٕخلفُٕ املٍتذبُٕ إىل ٔصاسٚ الؼباب فاله عاً  

 املٕظف ).....(: أٔاًل:

( دٍٖاس ػّشًٖا وَ طبــات 011( دٍٖاس ػّشًٖا وَ ٔصاسٚ الؼباب ٔ  011ٖـش  لمىزإس أعالٓ وبمد   .0

وببَ طبــببات ٌببادٙ وذٍٖببٛ اسبظببني لمؼببباب   ( دٍٖبباس ػببّشًٖا 811وشاببض إعببذاد ال ٗببادات الؼبببابٗٛ ٔ   

 دُٔ ٔدْ س . 6102اعتباسًا وَ ػّش سضٖشاُ لااً 

فالفًا  سكاً  6112( وٕدٖن 61000/0( سقي  E200Kن ربـٗف طٗاسٚ لمىزإس ٌٕع وشطٗذغ   .6

ٔاتبباب سٟببٗع الببٕصساٞ سقببي   6100( وببَ تامٗىببات تٍظببٗي اطببتخذاً املشابببات اسبكٕوٗببٛ لظببٍٛ  0املببادٚ  

( لببرت 0011ٔبمغببت اىٗببٛ احملشٔقببات املـببشٔفٛ لمىببزإس     00/0/6100( تبباسٖ  61/8/0/00020 

 (.80/06/6102 – 68/2/6102( لمفرتٚ  00بٍضَٖ أاتاُ  

 املٕظف ).....(: ثاًٌٗا:

ن تظىٗٛ املٕخلف أعالٓ وَ وبالك ٔصاسٚ ا ٔقبا  ٔالؼبؤُٔ ٔامل ذطبات اإلطبالوٗٛ كبابف استبباط اعتبباسًا          .0

 .60/01/6102( تاسٖ  8180وٕدم اتاب ٔصٖش الؼباب سقي  ً/عاً/ 60/01/6102وَ تاسٖ  

 ٖاىن املزإس أعالٓ سالًٗا بٕخلٗفٛ طاٟ  دُٔ ٔدٕد طٍذ قإٌٌ٘. .6

( 011( دٍٖباس ػبّشًٖا لمىبزإس وبَ طبــبات ٌبادٙ وذٍٖبٛ اسبظبني لمؼبباب ٔ          001ٖتي ؿش  وبمد   .8

اعتببباسًا وببَ ػببّش تؼببشَٖ ثبباٌ٘ لابباً    دٍٖبباس ػببّشًٖا وببَ طبــببات ٌببادٙ وذٍٖببٛ ا وببري ضبىببذ لمؼببباب     

 دُٔ ٔدْ س . 6102

 املٕظف ).....(: ثالجًا:

( 011( دٍٖباس ػبّشًٖا لمىبزإس وبَ طبــبات ٌبادٙ وذٍٖبٛ اسبظبني لمؼبباب ٔ           001ٖتي ؿش  وبمد  

 دُٔ ٔدْ س . 6102دٍٖاس ػّشًٖا وَ طبــات ٌادٙ وذٍٖٛ ا وري ضبىذ لمؼباب اعتباسًا وَ ػّش  ب لااً 

 املٕظف  ).....(: :زابعًا

( دٍٖبباس ػببّشًٖا وببَ طبــببات 60( دٍٖبباس ػببّشًٖا لمىببزإس وببَ ٔصاسٚ الؼببباب ٔ  601ٖببتي ؿببش  وبمببد  

 دُٔ ٔدْ س . 6102ٌادٙ وذٍٖٛ اسبظني لمؼباب اعتباسًا وَ ػّش متٕص لااً 

 خاوطًا:  الطاٟل ).....(:

( 001وذٍٖبٛ اسبظبني لمؼبباب ٔ    ( دٍٖباس ػبّشًٖا لمىبزإس وبَ طبــبات ٌبادٙ       001ٖتي ؿبش  وبمبد    

صٖبادٚ عىبا ِبٕ     6102دٍٖاس ػبّشًٖا وبَ طبــبات ٌبادٙ وذٍٖبٛ ا وبري ضبىبذ لمؼبباب اعتبباسًا وبَ ػبّش  ب لاباً             

سٗببح اٌببْ ٖاىببن طبباٟ ًا وببع ٔصٖببش     60/0/6106( تبباسٖ  0260طبـببف لببْ فالفببًا ل ببشاس صبمببع الببٕصساٞ سقببي     

 الؼباب.
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 ضادضًا: املٕظف ).....(:

( دٍٖاس ػّشًٖا لمىزإس وَ طبــات ٌادٙ وذٍٖٛ اسبظني لمؼبباب اعتبباسًا وبَ    001ٖتي ؿش  وبمد  

  ب( دٍٖاس ػّشًٖا وَ طبــات ٌادٙ وذٍٖٛ ا وري ضبىذ لمؼباب اعتباسًا وَ ػبّش  01ٔ   6102ػّش متٕص لااً 

 دُٔ ٔدْ س . 6102لااً 

 (5/7/7103تازٖذ  07/70/3/0433 املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

  التٕصٗٛ:

 اإلدشاٞات الالصوٛ لتـٕٖم وا ٔسد أعالٓ ٔسـش ٔاطرتداد املبالد اليت تـش  لي دُٔ ٔدْ س . إربار

 اإلجساٞ:

ن الشد وَ قبن ٔصاسٚ الؼباب ٔن تـٕٖم عذد وبَ البٍبٕد ٔوبا صاه املٕكبٕع قٗبذ املتابابٛ لتـبٕٖم البٍبٕد ال اٟىبٛ          

 أعالٓ.

 :).....( ٛاملٍّدض 

 ، تبني وا ٖم٘:6102التذقٗ  عمٜ املمف الٕخلٗف٘ لمىٍّذطٛ  .....( لااً لذٝ إدشاٞ 

%( وبَ الشاتبم ا طاطب٘    60 ( دٍٖاس ػّشًٖا بذه عالٔٚ إػشافٗٛ بٍظببٛ  00ٖـش  لمىزإسٚ أعالٓ وبمد   .0

( دٍٖباس  081ٔوبمبد    6102( دٍٖاس ببذه عىبن إكبايف وبَ ٔصاسٚ الؼبباب اعتبباسًا وبَ ػبّش   ب(         80ٔوبمد  

 ات الـٍذٔب الٕطين لذعي اسبشاٛ الؼبابٗٛ ٔالشٖاكٗٛ دُٔ ٔدْ س . وَ طبــ

فالفًا  سكباً   6112( وٕدٖن 60812/0ن ربـٗف طٗاسٚ لمىزإسٚ أعالٓ ٌٕع ٌِٕذاٙ تٕطاُ سقي   .6

ٔاتبباب سٟببٗع الببٕصساٞ سقببي   6100( وببَ تامٗىببات تٍظببٗي اطببتخذاً املشابببات اسبكٕوٗببٛ لظببٍٛ   0املببادٚ  

( لببرت 601ٔبمغببت اىٗببٛ احملشٔقببات املـببشٔفٛ لمىببزإسٚ       00/0/6100( تبباسٖ  61/8/0/00020 

 (.0/6/6100 -00/06/6102( لمفرتٚ  00بٍضَٖ أاتاُ  

 (3/1/7103تازٖذ  07/70/3/3154املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

  لتٕصٗٛ:ا

 الاىن عمٜ تـٕٖم ٔكع املٍّذطٛ أعالٓ ٔاطرتداد املبالد املـشٔفٛ لا دُٔ ٔدْ س .

 اإلجساٞ:

ن الشد وَ قبن ٔصاسٚ الؼباب ٔن تـٕٖم عذد وبَ البٍبٕد ٔوبا صاه املٕكبٕع قٗبذ املتابابٛ لتـبٕٖم البٍبٕد ال اٟىبٛ          

 أعالٓ.
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 المجٍٛ األٔملبٗٛ األزدٌٗٛ

 

 :ٍٛقٕٗد ٔضجالت المج 

               تبني   (،6100-6108 لمفرتٚ  المذٍٛ االٔملبٗٛ ا سدٌٗٛلذٝ إدشاٞ التذقٗ  عمٜ قٕٗد ٔطذالت  

 وا ٖم٘:

صٖادٚ ٌف ات الظفش ٔالتزااش املـشٔفٛ  وني عاً المذٍبٛ االٔملبٗبٛ ا سدٌٗبٛ ٔاىبا ِبٕ وببني يف ازببذٔه         .0

 (.00سقي  

 (31دذٔه سقي  

 (7101-7103أوني عاً المذٍٛ االٔملبٗٛ ا سدٌٗٛ لمفرتٚ   طفشٌف ات 

  املبمد بالذٍٖاس(

 7101 7101 7103 الظٍٕات 

 03131 4331 2031 املـشٔ  إىل ا وني الااً الظاب 

 70111 5311 01141 إمجال٘ ٌف ات الظفش

 %35 %45 %14 الٍظبٛ 
 

 

( وببَ 00عبذً إؿببذاس أٌظىببٛ وتام ببٛ بالؼببؤُٔ  املالٗببٛ، المبٕاصً، ػببؤُٔ املببٕخلفني ( لمذٍببٛ فالفببًا لمىببادٚ     .6

 قإٌُ المذٍٛ. 

8.  ٛ ؼبببذد  لٗببٛ استظبباب الشٔاتببم لمابباومني يف المذٍببٛ، عمىببًا أُ     عببذً ٔدببٕد طببمي سٔاتببم يف المذٍببٛ االٔملبٗبب

 ٔملبٗٛ ِ٘ وَ املخــات املشؿٕدٚ يف املٕاصٌٛ الااوٛ.مجٗع طبــات المذٍٛ ا 

عذً قٗاً االذبادات الشٖاكٗٛ بتٕسٖذ وا ٖرتتم عمّٗا وبَ سٖبع ا ٌؼبلٛ ٔاملباسٖبات الطبتخذاوّا املٍؼبات        .0

لببٕطين لببذعي اسبشاببٛ الؼبببابٗٛ ٔالشٖاكببٗٛ ٔدُٔ تٕقٗببع اتفاقٗببات   الؼبببابٗٛ ٔالشٖاكببٗٛ إىل الـببٍذٔب ا 

 6110( لظٍٛ 08( وَ قإٌُ اجملمع ا عمٜ لمؼباب سقي  02بّزا اشبـٕق فالفًا  سكاً   املادٚ  

ٖتي إػغاه الاذٖذ وبَ املبباٌ٘ يف وذٍٖبٛ اسبظبني لمؼبباب وبَ قببن االذببادات الشٖاكبٗٛ دُٔ إببشاً ع بٕد             .0

 لزٓ املباٌ٘ ٔسطًٕ اللٕابع املظتش ٛ عمّٗا.  اإلػباسٖٛال ٗىٛ  إػباس ٔدُٔ اطتٗفاٞ

 (7103لطٍٛ  17املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

  التٕصٗٛ:

 .سظم ا ؿٕهأعالٓ  وا ٔسدالالصوٛ لتـٕٖم  اإلدشاٞات إربار 

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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 ٔشازٚ الجكافٛ

 

 :ٛومفات عكٕد أبٍٗٛ ٔشازٚ الجكاف 

( أبٍٗٛ وظت دشٚ 8لذٝ تذقٗ  ومفات ٔوظتٍذات ع ٕد أبٍٗٛ ٔصاسٚ الج افٛ الشٟٗظٛ املظت دشٚ ٔعذدِا  

 تبني وا ٖم٘:

 ( دٍٖاس.080080ب دشٚ طٍٕٖٛ بمغت  ثالثٛ أبٍٗٛ قاوت ٔصاسٚ الج افٛ باطت٠ذاس  .0

 .( دٍٖاس08800وبمد   6102أعالٓ لااً بمد إمجال٘ وـاسٖف املباٌ٘ املظت دشٚ  .6

 ( وٕخلفني ف ف.010 ٖؼغن املباٌ٘ الجالثٛ أعالٓ  .8

 (3/4/7103تازٖذ  07/71/3/03301املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي  

  :اتالتٕصٗ

دساطببٛ إوكاٌٗببٛ إفببالٞ وبٍببٜ وذٖشٖببٛ الفٍببُٕ ٔاملظببش  املظببت دش ٔاطببتٗااب وٕخلفٗببْ كببىَ وببباٌ٘ ٔصاسٚ          .0

داٟبببشٚ املكتببببٛ الٕطٍٗبببٛ بّبببذ  تبببٕفري الٍف بببات اٌظبببذاوار وبببع اتبببم ٔصٖبببش املالٗبببٛ سقبببي                    وبٍبببٜالج افبببٛ أٔ 

ٔسقبببببببي  68/8/6108( تببببببباسٖ  60/0/6/00168ٔسقبببببببي   60/6/6102( تببببببباسٖ   60/0/6/0868  

 .08/06/6106( تاسٖ   0/6/62206 /

 اإلدشاٞات الالصوٛ لتـٕٖم  وا ٔسد أعالٓ سظم ا ؿٕه. إربار .6

 جساٞ:اإل

ٔوبا صاه املٕكبٕع قٗبذ     66/8/6100( تباسٖ   0/61/2101ن الشد وَ قبن ٔصٖش الج افٛ وٕدم الكتباب سقبي  خ/  

 املتاباٛ.

 ( ٚ7102-7101تدقٗل حطاب السٔاتب ٔاألجٕز ٔالعالٔات لمفرت:) 

وبٍّي  ( وٕخلفبًا  660%( وَ إمجال٘ عذد املٕخلفني البالد  02بمغت ٌظبٛ الٕخلاٟف اإلػشافٗٛ يف الٕصاسٚ   .0

 ( سٟٗع قظي ٔقذ تشتم عمٜ رلك وا ٖم٘:08( وذٖشًا ٔ  86 

 ٔدٕد أقظاً دُٔ وٕخلفني. .أ 

 ٔدٕد وٕخلفني ف٠ٛ ثاٌٗٛ وظؤٔلني عَ وٕخلفني ف٠ٛ أٔىل. .ب 

سٟٗع قظي الٍف ات أعىاه وذق  دافم٘ لبلاقات الٕؿف الٕخلٗف٘ اا ٖؼكن ازبىع بني  ٖؼغن .ز 

 ٔخلاٟف وتااسكٛ.

 الاالٔات:  .6

وببٍح ( وببَ تامٗىببات 6سكبباً املببادٚ  لجالجببٛ عببالٔات الف٠ببٛ الجاٌٗببٛ فالفببًا   ٖـببش  ملببٕخلف٘ الف٠ببٛ ا .أ 

 . الاالٔات

( وببَ تامٗىببات وببٍح 6ٖـببش  لببشٟٗع قظببي املببٕاسد البؼببشٖٛ عببالٔٚ ضباطببم فالفببًا  سكبباً املببادٚ    .ب 

 الاالٔات اإلكافٗٛ أعالٓ.  



 

  7103التقرير السنوي السادس والستون لعام 

 
 

 

(700) 

 

م عمٜ رلك عالٔات االفتال  بني املظىٜ الٕخلٗف٘ ٔالٕخلٗفٛ الفامٗٛ اليت ٖؼغمٌّٕا سٗح ٖرتت .ز 

 ( وَ ٌظاً اشبذوٛ املذٌٗٛ أعالٓ.62فالفًا  سكاً املادٚ  

 وٍح عالٔٚ سٟٗع قظي بالشصي وَ عذً ٔدٕد قظي. .د 

املٕخلفني املكمفني لمابالٔٚ اإلػبشافٗٛ وبَ ٔصاسٚ الج افبٛ ٔلبٗع وبَ ازبّبٛ املكمفبني لماىبن           ٘ت اك .ٓ 

 فّٗا.

 املٕخلفني دُٔ إدشاٞ الٍ ن الفام٘ ٔوا ٖرتتم عمٜ رلك وَ عالٔات. عذد وَؿذٔس قشاس ٌ ن حب   .8

 ٖتي ػشاٞ فذوات وٕخلفني ٔخلاٟفّي وٕدٕدٚ باشبذوٛ املذٌٗٛ. .0

 وَ ان عاً.  80/06عذً االلتضاً وٍح الضٖادٚ الظٍٕٖٛ بتاسٖ   .0

ٖ  6112ن تكمٗف باض املٕخلفني  قاٟي ب عىاه( وٍز عاً  .2 ش الؼبؤُٔ  ٔستٜ تاسؽبْ ٔعمٜ طبٗن املجاه وبذ

 املالٗٛ  ...../ دسدٛ ساباٛ سالًٗا/ ٔاملٕخلف  .....(.

 تاٗني وٕخلفني إعالوٗني عمٜ سظاب املكاف ٚ لتغلٗٛ الفاالٗات بالشصي وَ ٔدٕد ٌظاً ٔسذٚ إعالً.  .0

 إعفاٞ املذساٞ يف الٕصاسٚ وَ إثبات الذٔاً الشد٘. .8

ـببٍٗف الٕخلبباٟف يف اشبذوببٛ   طبالفببٛ بلاقببٛ الٕؿببف الببٕخلٗف٘ ٔالـببادسٚ وٕدببم تامٗىببات ٔؿببف ٔت       .0

 املذٌٗٛ املؼاس إلّٗا أعالٓ ٔتاذٖالتّا ٔعمٜ طبٗن املجاه وٕخلف٘ ٔسذٚ الشقابٛ الذافمٗٛ.

 عذً ٔدٕد ٌظاً ضباط  سذٖح لمشٔاتم ٖبني اافٛ الاالٔات ٔتفاؿٗن الشاتم.   .01

 (30/07/7103تازٖذ  07/71/3/73073املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي  

 التٕصٗٛ:

 تـٕٖم املخالفات الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه.الاىن عمٜ 

 اإلجساٞ:

 ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.ن الشد وَ قبن ٔصٖش الج افٛ 

 ( ٚ7103-7102ودٖسٖٛ ثكافٛ ذلافظٛ العكبٛ لمفرت:) 

 .6106ٔلغاٖٛ عاً  6110عذً تٍظٗي وظتٍذات افشادات باملٕاد املظتّمكٛ وٍز عاً  .0

و بٕكببات إلثبببات الاىمٗببات املالٗببٛ ملبٗاببات وكتبببٛ ا طببشٚ ا سدٌٗببٛ وببَ الكتببم   مل ٖببتي اطببتخذاً ٔؿببٕه  .6

 .6100( لظٍٛ 2ٔلغاٖٛ ػّش   6110فاله الفرتٚ وَ عاً 

ٔستببٜ تاسؽبببْ ل ٗببذ اإلٖببشادات املت تٗببٛ     0/0/6110مل ٖببتي وظببك دفببرت ٖٕوٗببٛ الـببٍذٔب وٍببز تبباسٖ        .8

 لمىذٖشٖٛ.

( املظبتخذوٛ  0/00200شاببٛ البيت ذبىبن المٕسبٛ سقبي       تازس تذقٗ  طذن ٔطمبات املؼرتٝ احملمب٘ لمى  .0

 .01/6102ٔلغاٖٛ ػّش   6110باملذٖشٖٛ ٔرلك لاذً ٔدٕد ِزٓ الظذالت لمفرتٚ وَ عاً 

 (04/01/7103تازٖذ  07/71/2/04112املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 
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 التٕصٗٛ:

 الاىن عمٜ تـٕٖم وا ٔسد أعالٓ سظم ا ؿٕه.

 اإلجساٞ:

 ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.مل ٖشد وا 
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 ٔشازٚ الصزاعٛ

 

 :)املػازٖع املىٕلٛ وَ خازج املٕاشٌٛ )وٍح ٔوطاعدات 

(، تببني  6102-6101لذٝ تذقٗ  سظاب املؼاسٖع املىٕلٛ وَ فاسز املٕاصٌٛ  وبٍح ٔوظباعذات( لمفبرتٚ     

 وا ٖم٘:

 عذً ٔدٕد قاعذٚ بٗاٌات تؼىن اافٛ اتفاقٗات املؼاسٖع الااومٛ لذٝ الٕصاسٚ عمٜ طبتمف ال لاعات.  .0

عببذً قٗبباً وذٖشٖببٛ املتاباببٛ ٔالت ٗببٗي بببالٕصاسٚ وتاباببٛ ٔت ٗببٗي اافببٛ املؼبباسٖع  ٔإعببذاد الت بباسٖش الذٔسٖببٛ      .6

   .الالصوٛ

ؼشٔع بالمغٛ الاشبٗٛ ٔاليت  فشِا الكتباب سقبي   عذً الت ٗذ ببالصات سٟاطٛ الٕصساٞ بإعذاد ٔثاٟ  اتفاقٗٛ امل .8

 . 0/8/6100( تاسٖ  6/00/68/0086 

 املؼاسٖع صري وكتىمٛ الٕثاٟ : .0

 وؼشٔع املظح الٕباٟ٘:    .أ 

( FAOوَ فاله وظٕدٚ اتفاقٗٛ وا بني املٍظىٛ الذٔلٗبٛ لمضساعبٛ ٔا صزٖبٛ      تٍفٗز املؼشٔعٖتي 

 ( دٔالس ان طٍٛ سٗح تبني وا ٖم٘:001111و ذاسٓ  ٔٔصاسٚ الضساعٛ عمٜ أسبع طٍٕات بتىٕٖن 

مل ٖببتي إبببشاص وٕاف ببٛ سٟاطببٛ الببٕصساٞ عمببٜ املؼببشٔع ٔوٕاف ببٛ ٔصاسٚ التخلببٗف املظببب ٛ عمببٜ   -

 البذٞ باملؼشٔع.

ٔدبببٕد وظبببٕدٚ اتفاقٗبببٛ لمىؼبببشٔع ببببني وٍظىبببٛ الفبببأ ٔٔصاسٚ الضساعبببٛ صبببري وٕقابببٛ سظبببم      -

 ا ؿٕه.

( 01111( دٔالس سٗح ن ؿبش  وبمبد    611111 امفٛ املشسمٛ اليت ن تٍفٗزِا بمغت  -

( دٔالس ؿببشفت وببَ قبببن وٍظىببٛ   021111دٔالس لـبباب داواببٛ الامببًٕ ٔالتكٍٕلٕدٗببا ٔ   

( دٔالس ٔمل ٖبتي إببشاص وابضصات ِبزٓ     001111الفأ، عمىًا  ب ُ وا ن ربـٗـْ لمىشسمٛ  

 املـاسٖف.

ٛ بببالشصي وببَ اٌفبباب   تبببني عببذً تٍفٗببز ااوببن ِببزٓ الٍؼبباطات الببٕاسدٚ وظببٕدٚ االتفاقٗبب        -

 ااون املخــات املشؿٕدٚ  لزٓ الظٍٛ  املشسمٛ(.

عذً وؼاساٛ وٍظب  املؼبشٔع ب ٖبٛ تفـبٗالت والٗبٛ سظبم املّباً املٕإلبٛ إلٗبْ وبَ قببن             -

 وٍظىٛ الفأ.
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 وؼشٔع التإٖلات الب٠ٗٗٛ: .ب 

( وبَ  6( البف ػبتمٛ وبَ الؼبذريات الشعٕٖبٛ بؼبكن تباً فالفبًا لمبٍبذ           811مل ٖتي اٌتاز   -

( البف صشطبٛ صبري دباِضٚ لمضساعبٛ      011املادٚ الجاٌٗٛ وبَ االتفاقٗبٛ أعبالٓ، سٗبح ن اٌتباز       

ٔمل ٖتي صساعتّا ٌظبشاً الٌتّباٞ وٕطبي      80/8/6100فاله فرتٚ طشٖاُ االتفاقٗٛ وا قبن 

 الضساعٛ.

مل ٖتي إعادٚ تشقٗع ٔصساعٛ ا ػتاه الشعٕٖٛ ببذاًل وبَ الؼبذريات الشعٕٖبٛ املٗتبٛ يف املٕقبع        -

( وبَ املبادٚ الجاٌٗبٛ وبَ االتفاقٗبٛ      0يت ن صساعتّا فاله الظٍٕات الظاب ٛ فالفًا لمبٍذ  ال

 أعالٓ.

مل ٖتي ؿش  املبمد الكاون احملذد باالتفاقٗٛ لاذً تٍفٗز الٍؼاطات ا طاطٗٛ املٍـبٕق   -

 .عمّٗا باالتفاقٗٛ

 ٟ٘وػسٔع غبهٛ ٌظاً املعمٕوات اإلقمٗىٗٛ لألوَ الػرا: 

 ٔوا ن إظباصٓ ف ف:  0/0/6100( دٍٖاس ٔالزٙ اٌتّٜ بتاسٖ  0010111  املؼشٔع بمغتمتٕٖن امفٛ 

 ع ذ دٔستني تذسٖبٗتني بالمغٛ الاشبٗٛ ٔاإلظبمٗضٖٛ. .أ 

 ع ذ ٔسػٛ عىن تاشٖفٗٛ باملؼشٔع. .ب 

 إؿذاس ٌؼشٚ ػّشٖٛ عَ إظباصات املؼشٔع. .ز 

املٍشبٛ أً ن ؿبش  ااوبن قٗىبٛ      سٗح مل تظّش البٗاٌات امل ذوٛ فٗىا إرا ااُ ٍِاك وبالد وتب ٗٛ وَ

 املٍشٛ لتغلٗٛ ِزٓ الٍؼاطات أٔ ٍِاك ٌؼاطات أفشٝ مل تظّش.

 :ٛوػسٔع إضرتاتٗجٗٛ دعي ضٗاضٛ الػابات باملىمه 

( دٍٖباس، ٔوبا ن إظبباصٓ ف بف  ع بذ ٔسػبٛ عىبن  فبز اآلساٞ سبٕه          006011بمغبت    متٕٖن املؼشٔعامفٛ 

 قلاع الغابات وَ أؿشاب الاالقٛ( بالشصي وَ وشٔس أاجش وَ ثمج٘ املذٚ وَ عىش املؼشٔع. 

 :ٖٛوػسٔع وساقبٛ إٌٔاع ذبابٛ الفانّٛ احلجس 

 وـاٟذ وشاقبٛ يف باض املٕاقع.مل ٖتي إسفاب أٖٛ بٗاٌات والٗٛ أ ٌتاٟر ٔافتـش عىمْ عمٜ تشاٗم  

 :ٌ٘وػسٔع املؤغسات اجلػسافٗٛ لصٖت الصٖتُٕ األزد 

( ٖٕسٔ مل ٖتي الببذٞ بتٍفٗبز املؼبشٔع ببالشصي وبَ اٌ لباٞ أاجبش        0111111  متٕٖن املؼشٔعامفٛ بمغت 

 وَ ثمح عىش املؼشٔع.

 (00/5/7103تازٖذ  07/07/3/01342املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي  
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 التٕصٗات:

الاىن عمٜ إٌؼاٞ قاعذٚ بٗاٌات فاكاٛ لٕسذٚ إداسٖٛ ٔاسذٚ ٔلكافٛ املؼباسٖع الااومبٛ لبذٝ البٕصاسٚ ٔعمبٜ       .0

 طبتمف ال لاعات تتٕىل وّاً التٕثٗ  ٔاملتاباٛ ٔالت ٗٗي لزٓ املؼاسٖع ٔأسػفتّا.

اصات ِببزٓ تفاٗببن وّبباً وذٖشٖببٛ املتاباببٛ ٔالت ٗببٗي املٕدببٕدٚ بببالٕصاسٚ يف التٕثٗبب  ٔالت ٗببٗي الببذٔسٙ إلظببب         .6

 املؼاسٖع.

 االلتضاً ببالصات سٟاطٛ الٕصساٞ بإعذاد ٔثاٟ  اتفاقٗات املؼاسٖع بالمغٛ الاشبٗٛ. .8

عبببذاد إ( وبببَ وشاسبببن وؼبببشٔع املظبببح الٕبببباٟ٘ ٔاملالٗبببٛ املشؿبببٕدٚ لكبببن وشسمبببٛ  طبببٍٛ االلتبببضاً باملخــبببات .0

 وٍّذٗٛ ٔفلٛ عىن ٔذبذٖذ ٔادبات ان طش .

املٕاف ببات الشدٗببٛ الالصوببٛ ملؼببشٔع املظببح الٕببباٟ٘ اشببباق باإلبببن    الاىببن عمببٜ اطببتكىاه اسبـببٕه عمببٜ    .0

 ٔاشبفافٗؽ ٔتٕقٗع االتفاقٗٛ اشباؿٛ بّا وع ازبّات املىٕلٛ سظم ا ؿٕه.

بٗاُ ا طباب البيت أدت إىل عبذً تٍفٗبز ااوبن الٍؼباطات امللمٕببٛ لمىشسمبٛ ا ٔىل  الظبٍٛ( ببالشصي وبَ            .2

 لزٓ الظٍٛ. فاب ااون املخــات املالٗٛ املشؿٕدٚإٌ

بٗاُ أطباب عذً اظباص ٌؼاطات وؼشٔع التإٖلات الب٠ٗٗبٛ ا طاطبٗٛ كبىَ الفبرتٚ امللمٕببٛ باالتفاقٗبٛ          .0

اإلدبشاٞات الالصوبٛ الطبتكىالا فباله املٕطبي الضساعب٘        إرببار عمٜ الشصي وَ تٕفش املخــات املالٗٛ لا ٔ

 اسبال٘.

ملٍفبزٚ ٔاملببالد املـبشٔفٛ عمّٗبا ملؼبشٔع  ػببكٛ ٌظباً        الاىن عمٜ إعبذاد البٗاٌبات التفـبٗمٗٛ بالٍؼباطات ا     .8

املامٕوات اإلقمٗىٗبٛ لألوبَ الغبزاٟ٘( سٗبح ال تتفب  الٍؼباطات املامبَ عبَ تٍفٗبزِا وبع طبــبات ِبزا             

 ( ومُٕٗ دٍٖاس ت شٖبًا.070املؼشٔع ٔالبالغٛ أاجش وَ   

(  801إٖلبات الب٠ٗٗبٛ ٔالبالغبٛ     الاىن عمٜ اطتغاله املبالد املتب ٗٛ وَ االتفاقٗٛ اشباؿٛ وؼشٔع الت  .0

 الف دٍٖاس ت شٖبًا يف اطتكىاه  تٍفٗز ٌؼاطات املؼشٔع ٔاسبذ وَ الٍف ات اإلداسٖٛ.

اإلدببشاٞات الالصوببٛ الطببتكىاه املؼبباسٖع املٍفببزٚ فبباسز املٕاصٌببٛ ٔالببيت ولببٜ عمببٜ بذاٖببٛ الاىببن بّببا     إربببار  .01

فببرتٚ الضوٍٗببٛ الببيت ولببت وببَ عىببش ِببزٓ     فببرتات طٕٖمببٛ دُٔ ذب ٗبب  إظببباصات فامٗببٛ تتٕافبب  وببع ِببزٓ ال     

 املؼاسٖع.

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 :ُالمجا 

لبببذٝ وؼببباساٛ دٖبببٕاُ احملاطببببٛ ب عىببباه المذٍبببٛ املشاضٖبببٛ لؼبببشاٞ اسبببببٕب احملمٗبببٛ لمىٕطبببي الضساعببب٘      

 (، تبني وا ٖم٘: 6100/6102 

( علٕ بشٟاطبٛ أوبني عباً ٔصاسٚ الضساعبٛ باإلكبافٛ      00تتكُٕ المذٍٛ املشاضٖٛ لؼشاٞ اسببٕب احملمٗٛ وَ   .0

 إىل دٖٕاُ احملاطبٛ. 

 ٍِاك  الاذٖذ وَ المذاُ املٗذاٌٗٛ ٔصريِا يف إقمٗي الؼىاه ٔالٕطف ٔازبٍٕب. .6
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 . 6102(علٕ لااً 000بمد عذد ا علاٞ املؼاساني بالمذاُ أعالٓ   .8

ؿبشفت   6102ملٕطبي عباً    ( دٍٖاس ت شٖبًا000006ل٘ املكافآت املـشٔفٛ  علاٞ المذاُ أعالٓ  بمد إمجا .0

 وَ  اسبظاب التذاسٙ( يف ٔصاسٚ الـٍاعٛ ٔالتذاسٚ.

 عمٜ عٕٞ وا تكدً تبني وا  ٖم٘:

تاببذد ا علبباٞ املؼبباساني بالمذٍببٛ املشاضٖببٛ ٔالمذبباُ ا فببشٝ باطببتجٍاٞ زببباُ الؼببشاٞ ٌظببشًا            .0

 .6102( لااً 8 - 0للبٗاٛ عىمّا فاله الذٔاً الشد٘ لفرتٚ املٕطي املىتذٚ وَ ػّش  

 ال ٖتي تغٗري  باض ا علاٞ املؼاساني بالمذٍٛ املشاضٖٛ ٔالمذاُ ا فشٝ أعالٓ.  .6

( ادتىاعات فاله فرتٚ املٕطي  أعبالٓ املىتبذٚ  وبَ ػبّش     0لمذٍٛ املشاضٖٛ  بمد عذد االدتىاعات  .8

 0 - 01/6102.) 

باببض ا علبباٞ بالمذٍببٛ املشاضٖببٛ  مل ؼبلببش اببن االدتىاعببات وببع والسظببٛ أٌببْ ٖببتي ؿببش            .0

( دٍٖببباس ٔلبببٗع عمبببٜ عبببذد 800املكافببب ٚ  علببباٞ المذٍبببٛ املشاضٖبببٛ عمبببٜ أطببباغ ػبببّشٙ  بٕاقبببع   

 ازبمظات.

 (73/3/7103تازٖذ   07/07/3/1115اب الدٖٕاُ زقي املضدز: )نت

 التٕصٗٛ:

 الاىن عمٜ تـٕٖم املخالفات الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه.

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 :إتالف غساع أغجاز 

اتباب ٔصٖبش الضساعبٛ    لذٝ وؼباساٛ دٖبٕاُ احملاطببٛ وبع زبٍبٛ اإلتبال  لغبشاغ يف وؼبتن فٗـبن وٕدبم            

( ٌبتبببٛ صٖتبببُٕ  00111تببببني بببب ُ ِبببزٓ الغبببشاغ ٔالببببالد عبببذدِا      60/0/6100( تببباسٖ  0/8/8/66028سقبببي  

( ٌبتٛ صٖتُٕ طمت ال صالت وضسٔعٛ با سأل ٔمل تباع لمىضاسعني سٗح ن التشفظ عمّٗبا وبَ   60111ب اٗاغ ٔ  

 قبن دٖٕاُ احملاطبٛ.

 (4/00/7103تازٖذ  07/07/03/05343املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

 تؼكٗن زبٍٛ تذقٗ  ٔذب ٗ  وٕكٕع الغشاغ أعالٓ ٔوؼاساٛ دٖٕاُ احملاطبٛ.

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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   :).....(  املٕظف 

 لذٝ تذقٗ  ومف املٕخلف املزإس أعالٓ، تبني وا ٖم٘: 

 ٔب دشٚ ٖٕوٗٛ بٕخلٗفٛ عاون محاٖٛ يف وذٖشٖٛ صساعٛ ف ٕع. 06/0/6110بتاسٖ  ن تاٗني املزإس  .0

 60/0/6106سـبن املببزإس عمببٜ ػببّادٚ بكببالٕسٖٕغ يف الامببًٕ الضساعٗببٛ ربـببف إٌتبباز ٌبببات٘ بتبباسٖ    .6

 .06/0/6106سٗح أؿبح علًٕا يف ٌ ابٛ املٍّذطني الضساعٗني بتاسٖ  

ا ٔىل ساتم الظٍٛ اشباوظٛ وَ الذسدٛ الظاباٛ باستظاب  بالف٠ٛ 0/2/6100ن تاٗني املزإس بتاسٖ   .8

ف ٚ طٍتني لْ بٕخلٗفٛ عاون محاٖبٛ ٔالبيت ال تتفب  وبع ٔؿبف الٕخلٗفبٛ البيت ن التابٗني عمّٗبا ٔرلبك           

ًٞ عمبببٜ تٍظبببٗم سٟبببٗع دٖبببٕاُ اشبذوبببٛ املذٌٗبببٛ بتببباسٖ    ٔوٕاف بببٛ ٔصٖبببش الضساعبببٛ بتببباسٖ   06/2/6100بٍبببا

 .6108( لظٍٛ 86( وَ ٌظاً اشبذوٛ املذٌٗٛ سقي  08دٚ  فالفًا  سكاً املا 00/2/6100

اطبتٍادًا  سكباً املبٕاد     80/06/6100ن تشفٗع املزإس أعالٓ إىل أدٌٜ وشبٕط الذسدٛ الظادطٛ بتاسٖ   .0

 ( وَ ٌظاً اشبذوٛ املذٌٗٛ أعالٓ. 81، 00، 08 

 (4/7/7103تازٖذ  07/07/3/0437 املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

  التٕصٗٛ:

 عاون محاٖٛ ب دشٚ ٖٕوٗٛ. ٛتاذٖن ٔكع املٕخلف املزإس وَ سٗح استظاب طٍٕات اشب ٚ الظاب ٛ بٕخلٗفٗ

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 :ٛالفخط الفجاٟ٘ عمٜ وسنبات ودٖسٖٛ شزاعٛ العاصى 

 8/0/6100سشابٛ املشاببات لبذٝ وذٖشٖبٛ صساعبٛ الااؿبىٛ بتباسٖ          لذٝ إدشاٞ الفشف الفذاٟ٘ عمٜ

 تبني وا ٖم٘: 

( ٔاملخــبببٛ ااٗبببادٚ 06800/0قٗببباً املذٖشٖبببٛ بفبببك ؿبببٍذٔب الاٗبببادٚ البٗلشٖبببٛ عبببَ املشاببببٛ سقبببي     .0

( فالفبًا  60600/0بٗلشٖٛ ٔاطتخذاوّا وَ قبن وذٖش املذٖشٖٛ الظٗذ  .....(  باإلكافٛ لمىشابٛ سقبي   

 . 6100ي اطتخذاً املشابات اسبكٕوٗٛ لظٍٛ لتامٗىات تٍظٗ

 (.00بمغت اىٗٛ احملشٔقات املـشٔفٛ ل اٞ اطتخذاً املشابات  أعالٓ اىا ِٕ وبني يف ازبذٔه سقي   .6

 (31جدٔه زقي )

 اىٗٛ احملشٔقات املـشٔفٛ ل اٞ اطتخذاً املشابات يف وذٖشٖٛ صساعٛ الااؿىٛ

 الهىٗٛ الفرتٚ زقي املسنبٛ

 لرت دٖضه 3131 30/0/7103 – 0/0/7102 70751/1

 لرت دٖضه 151  31/1/7103 – 0/7/7103 07450/1

 لرت دٖضه  1121 اجملىٕع

 (03/3/7103تازٖذ  07/07/2/07710املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي   
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  التٕصٗات:

 املذٖشٖٛ.ذبذٖذ وظؤٔلٗٛ فك ؿٍذٔب الاٗادٚ البٗلشٖٛ عَ املشابٛ أعالٓ ٔاطتخذاوّا وَ قبن وذٖش  .0

اإلدببشاٞات الالصوببٛ خبـببٕق اطببرتداد قٗىببٛ احملشٔقببات املـببشٔفٛ ملببذٖش املذٖشٖببٛ ٌتٗذببٛ اطببتخذاً   إربببار .6

 املشابات فاله الفرتات املؼاس إلّٗا أعالٓ.

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 :ضجالت ودٖسٖٛ شزاعٛ وأدبا 

 ، تبني وا ٖم٘: 6100لذٝ تذقٗ  قٕٗد ٔطذالت وذٖشٖٛ صساعٛ و دبا لااً 

وببا و ببذاسٓ   6100  لابباً بمببد إمجببال٘ الغشاوببات اسبشدٗببٛ املظببتش ٛ ٔصببري احملـببمٛ عمببٜ املببٕاطٍني        .0

 دٍٖاس.   (080611 

 وببَ وببادٚ الظببٕالس   6100بمببد إمجببال٘ اطببتّالك الظببٗاسٚ املظببتخذوٛ وببَ قبببن وببذٖش صساعببٛ وادبببا لابباً         .6

وببع والسظببٛ أُ  بّببزا اشبـببٕقسٟببٗع الببٕصساٞ  اتببم( لببرت صٖببادٚ عببَ املخـببف ٔاحملببذد وٕدببم 000 

 (.68106/0( ٔ  00200/0 اىٗٛ االطتّالك متت وَ فاله اطتخذاً املشابتني  رٔات ا سقاً  

 

( 0/8/01806وٕدم اتاب سٟاطبٛ البٕصساٞ سقبي      عَ املخـف بمغت اىٗٛ احملشٔقات املـشٔفٛ صٖادٚ .8

 .(00200/0( ٔ 08280/0ىشابتني رٔات ا سقاً  لم( لرت طٕالس 881اىٗٛ   00/00/6100ٖ  تاس

 (7/1/7103تازٖذ  07/07/2/1210املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

  التٕصٗٛ:

 اإلدشاٞات الالصوٛ لتـٕٖم املخالفات الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه. إربار

 اإلجساٞ:

 املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه 

  :ودٖسٖٛ شزاعٛ الطفٗمـٛ ٔاحملطـات الصزاعٗـٛ التابعٛ هلا 

لببببذٝ تببببذقٗ  قٗببببٕد ٔطببببذالت وذٖشٖببببٛ صساعببببٛ اللفٗمببببٛ ٔاحمللببببات الضساعٗببببٛ التاباببببٛ لببببا لمفببببرتٚ                

 (، تبني وا ٖم٘:0/0/6100-60/6/6102 

 قطي احملاضبٛ: أٔاًل: 

ري اآلالت الضساعٗبببببٛ  عبببببَ عىمٗبببببات البببببشؾ املختمفبببببٛ                               بمبببببد  البببببٍ ف اسباؿبببببن يف اطبببببتٗفاٞ ببببببذه تببببب د   .0

 ( دٍٖاس.000 

( البزٙ ن ٔقبف   6001ببب  6010عذً إلغاٞ الشفف صري املظتاىمٛ وَ دمذ سفف واـبشٚ الضٖتبُٕ سقبي      .6

 الاىن بْ ٌظشًا الطتخذاً  ٕرز دذٖذ لمشفف.
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 قطي اإلٌتاج الٍبات٘:  ثاًٌٗا:

( عىاه وَ اإلٌاخ  لماىن يف احمللات الضساعٗٛ عمبٜ سظباب املؼباسٖع اإلٌتادٗبٛ املىٕلبٛ وبَ       0ن تاٗني    .0

املببٍح اشباسدٗببٛ دُٔ االلتببضاً بالببذٔاً اببا أدٝ إىل تشادببع اٌتبباز ِببزٓ احمللببات سبادتّببا إىل عىبباه وببَ        

 الزإس.

ذاً الاىالبٛ الٕافبذٚ فالفبًا لمبٍبذ     ٖتي اعتىاد ؿٕسٚ صري وـذقٛ عَ دفاتش ذبـني ا صٍاً لغاٖات اطت   .6

 ( وَ ػشٔط وٍح تٍظٗم اطتخذاً الاىالٛ الٕافذٚ.6سقي  

ٖتي اعتىاد طٍذات تظذٗن، ٔطبللات أساكب٘ ولبٜ عمبٜ إؿبذاسِا أاجبش وبَ املبذٚ ال إٌٌٗبٛ ٔدُٔ أُ          .8

ٖببتي اطببتٗفاٞ الاببذد امللمببٕب وببَ ذبـببٍٗات املٕاػبب٘ اىببا ٖببتي اعتىبباد ؿببٕسٚ صببري وـببذقٛ عببَ دفبباتش          

 ـني ا صٍاً  لغاٖات اطت ذاً الاىالٛ الٕافذٚ.ذب

ٖتي تـذٖ  ضباكش زبٍٛ الاىالٛ الضساعٗٛ وَ قبن وذٖش املذٖشٖٛ بالشصي وَ عبذً تٕقٗاّبا وبَ ااوبن      .0

 أعلاٞ المذٍٛ.

 المٕاشً: : ثالجًا

( لببذٝ وظببتٕدع ضبلببٛ اسبظببَ الضساعٗببٛ  وّببذاٚ وببَ      8( عببذد  06ٔدببٕد بٍببادب ؿببٗذ فشطببٕؾ  ببشٚ      .0

 دُٔ أُ ٖتي اطتاىالا وَ قبن سشاغ احمللٛ. 6118وَ الااً وٍز عاً وذٖشٖٛ ا 

عببذً إدفبباه ا ثبباخ املٕدببٕد لببذٝ قظببي اسبشاببٛ ٔالببزٙ ن اسبـببٕه عمٗببْ اإِببذاٞ إىل قٗببٕد ٔطببذالت     .6

المٕاصً عمىبًا ب ٌبْ ال ٖٕدبذ وٕاف بٛ وبَ ٔصٖبش الضساعبٛ عمبٜ اإلِبذاٞ إكبافٛ إىل عبذً إببشاص وبا ٖجببت رلبك                

 اليت قاوت بْ.اإلِذاٞ ٔازبّٛ 

 (00/01/7103تازٖذ  07/07/2/03251املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

 الاىن عمٜ تـٕٖم وا ٔسد أعالٓ  سظم ا ؿٕه.

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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 وؤضطٛ اإلقساض الصزاع٘

 

 ٖسٖٛ اإلقساض الصزاع٘ /الصزقاٞ:ود 

اإلدبشاٞات الالصوبٛ لتشـبٗمّا ٔوبا      إرببار ( دُٔ أُ ٖبتي  6100-6101ٔدٕد ػٗكات وشدباٛ وٍز عاً    .0

 ( دٍٖاس.616011صبىٕعْ  

( وَ الٍظاً 62عذً تظذٗن أسقاً ٔؿٕه امل بٕكات املبلمٛ يف دفرت ٖٕوٗٛ الـٍذٔب فالفًا  سكاً املادٚ   .6

 ٔتاذٖالتْ. 0028( لظٍٛ 0املال٘ ملؤطظٛ اإلقشاأل الضساع٘ سقي  

 (71/1/7103تازٖذ  03/1/2/3051املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

  التٕصٗٛ:

 اإلدشاٞات الالصوٛ لتـٕٖم املالسظات الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه. إربار

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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 املؤضطٛ التعأٌٗٛ األزدٌٗٛ
 

  اإلٖسادات األخسٝحطاب فٕاٟد: 

(، 6102-6100ظببٛ التاأٌٗببٛ ا سدٌٗببٛ لمفببرتٚ   لببذٝ تببذقٗ  سظبباب فٕاٟببذ اإلٖببشادات ا فببشٝ يف املؤط 

( دٍٖاس مل ٖتي تٕسٖذِا  إىل سظباب  00068بٍكٗٛ ربف وؼشٔع  تاضٖض اإلٌتادٗٛ وا صبىٕعْ   فٕاٟذتبني ٔدٕد 

البزٙ ٖؤابذ عمبٜ تٕسٖبذ      00/2/6102( تباسٖ   60/0/6/00288اإلٖشاد الاباً فالفبًا لكتباب ٔصٖبش املالٗبٛ سقبي         

 مجٗع وا ٖ بض وَ الفٕاٟذ البٍكٗٛ ٔالغشاوات ٔالكفاالت املـادسٚ إىل سظاب اإلٖشاد الااً 

  ( 7103لطٍٛ  01املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

  التٕصٗٛ:

 الاىن عمٜ تٕسٖذ الفٕاٟذ البٍكٗٛ وذاس البشح سظم ا ؿٕه.

 اإلجساٞ:

 وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.مل ٖشد 

 ( 05211/1املسنبٛ احلهٕوٗٛ زقي:) 

(          002/0لذٝ تذقٗ  طبذن اسبشابٛ لمىشاببٛ أعبالٓ تببني  ب ٌبْ ٖبتي اطبتخذاً الظبٗاسات رٔات ا سقباً            

( سٗح 81/00/6102-0/0/6100 ( وَ قبن وذٖش عاً املؤطظٛ التاأٌٗٛ ا سدٌٗٛ لمفرتٚ وَ  00201/0ٔ  

 ( لرت بٍضَٖ.0100بمغت اىٗٛ احملشٔقات املـشٔفٛ صٖادٚ عَ املخــات امل ذسٚ  

 (5/01/7103تازٖذ  5/70/03113املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

 اإلدشاٞات الالصوٛ لتـٕٖم املالسظات أعالٓ سظم ا ؿٕه. إربار

 اإلجساٞ:

 ا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔو
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 ٔشازٚ الب٠ٗٛ

 

 :ٛدعي املػازٖع وَ صٍدٔم محاٖٛ الب٠ٗ 

املؼاسٖع ٔا ٌؼلٛ اليت تكُٕ صاٖاتّبا محاٖبٛ الب٠ٗبٛ     لاذد وَ لذٝ تذقٗ  عٍٗٛ وَ ومفات  الذعي امل ذً

 تبني وا ٖم٘:، ٔالتٍىٗٛ املظتذاوٛ يف املىمكٛ ٔذب ٗ  ا ٔلٕٖات الب٠ٗٗٛ الٕطٍٗٛ 

 دعي املػازٖع:  أٔاًل:

ن ت بذٖي دعببي وبَ طبــببات تظببٕٖ  ٔاتـباه لاببذد وببَ ازبّبات الببيت ال ٍٖلببب  عمّٗبا تاشٖببف املؼببشٔع       .0

ٔتاذٖالتبْ اىبا مل ٖبتي     6110( لاباً  22ٔازبّٛ املاٍٗٛ فالفًا  سكاً ٌظاً ؿٍذٔب محاٖٛ الب٠ٗٛ سقبي   

مٗىات أطع دساطٛ املؼاسٖع الـبادسٚ وٕدبم   ( وَ تا2إتباع اإلدشاٞات املٍـٕق عمّٗا ٔف  أسكاً املادٚ  

( وبَ الٍظباً أعببالٓ سٗبح بمبد إمجببال٘ البذعي امل بذً لماٍٗبٛ املؼببىٕلٛ يف التبذقٗ  وبا صبىٕعببْ          00املبادٚ   

 ( دٍٖاس. 80801 

إبببشاً اتفاقٗببات دعببي وؼببشٔع  واازبببٛ الٍفاٖببات اللبٗببٛ ٔالببتخمف وٍّببا( وببع اببن وببَ وظتؼببفٜ  .....(    .6

 اتلح وا ٖم٘: ٔاملظتؼفٜ  .....( سٗح

لكال املؼبشٔعني ن ببذٔسٚ ٔاسبذٚ ببالشصي وبَ ٔقبٕع ابال املؼبشٔعني يف          إُ االتفاقٗات ٔالذعي امل ذً . أ

( أسكباً  0ٌفع املٍل ٛ ازبغشافٗٛ ٔلٍفع الذ  ٔالغاٖٛ فالفبًا  سكباً الف بشٚ ا ٔىل وبَ املبادٚ       

 عاوٛ  وَ التامٗىات أعالٓ.

( 01111أعالٓ وَ إمجال٘ البذعي املخـبف ٔالببالد     %( و ذوًا لمىؼشٔعني 60ؿش  وا ٌظبتْ   . ب

 ( وَ التامٗىات أعالٓ.0دٍٖاس لكن وٍّىا فالفًا  سكاً الف شٚ الجاٌٗٛ وَ املادٚ  

( دٍٖباس زبىاٗبٛ الب٠ٗبٛ    00001( دٍٖباس زبىاٗبٛ  .....( ٔابزلك وبمبد      00001ربـٗف دعي و ذاسٓ   .8

املخـف لمذىاٗتني أعالٓ فالفًا  سكباً الف بشٚ    %( و ذوًا وَ الذعي60ا سدٌٗٛ ٔن ؿش  وا ٌظبتْ  

 ( أسكاً عاوٛ " وَ التامٗىات أعالٓ.0الجاٌٗٛ وَ املادٚ  

 التػسٖعات:  ثاًٌٗا:

دعبي أٙ ٌؼباط ٖظباِي يف     أُعمبٜ   6110( لااً 22( وَ ٌظاً ؿٍذٔب محاٖٛ الب٠ٗٛ سقي  8ٌـت املادٚ   .0

أطببع تٍافظببٗٛ لتشببذٖح املٍؼببآت ٔوشاف ّببا    محاٖببٛ الب٠ٗببٛ ٔاحملافظببٛ عمببٜ عٍاؿببشِا وببَ فبباله ٔكببع      

ٔتلبٗبب  سمببٕه تكٍٕلٕدٗببٛ وت ذوببٛ ٔتلببٕٖش املىاسطببات الب٠ٗٗببٛ فّٗببا يف سببني أٌببْ لتاسؽبببْ مل ٖببتي ٔكببع   

 ا طع التٍافظٗٛ لتشذٖح املٍؼآت.

 مل ٖشد تاشٖف ا ٔلٕٖٛ الٕطٍٗٛ يف ٌظاً ؿٍذٔب محاٖٛ الب٠ٗٛ املؼاس إلْٗ أعالٓ. .6
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( 0( أسكباً عاوبٛ " وبَ التامٗىبات أعبالٓ سٗبح أُ املبادٚ         0/أ( ٔاملبادٚ   0املبادٚ    ٔدٕد تٍاقض وبا ببني ٌبف    .8

( ٌـببت عمبٜ أٌببْ ٖببتي  0ٌـبت عمببٜ عبذً طمببم البذعي اال باببذ االٌتّباٞ وببَ تٍفٗببز املؼبشٔع يف سببني املبادٚ        

ؿش  الذعي سظبم فلبٛ عىبن تٍفٗبز املؼبشٔع املتلبىَ ٌظببٛ اظبباص املؼبشٔع الفامٗبٛ وابضصًا بت شٖبش وبَ              

 اُ املتاباٛ ٔت ذٖي تٕؿٗاتّا لمىذٖش لمظري بإدشاٞات الـش  الالس ٛ.زب

 (2/1/7103تازٖذ  5/70/2301املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

  التٕصٗٛ:

بٗاُ أطباب استكاب املخالفات أعالٓ ٔإعادٚ  الٍظش يف التامٗىات وا يف رلك إوكاٌٗبٛ تلبىٍّٗا وبٍح قبشٔأل ببذاًل      

 املالٞٚ املالٗٛ. وَ الذعي لمذّات اشباؿٛ رات

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 :ٛٗاهلٕاتف اخلمٕٖٛ السمس 

( تببباسٖ  208ٔ  01/0/6110( تببباسٖ  886لبببذٝ وتابابببٛ تٍفٗبببز قبببشاسٙ صبمبببع البببٕصساٞ رٔات ا سقببباً     

( 01الب٠ٗبٛ  باملٕاف بٛ عمبٜ اطبتخذاً      ٌفباب اسبكبٕو٘، تببني  قٗباً ٔصاسٚ     املتام ٛ بإدشاٞات كببف اإل  0/0/6106

( فالفبببًا ل بببشاسات صبمبببع البببٕصساٞ  أسقببباً 00/6106-00/6110فببف ِببباتف فمبببٕٙ ملبببٕخلف٘ البببٕصاسٚ لمفببرتٚ    

 .0/0/6106( تاسٖ  208ٔسقي   01/0/6100( تاسٖ  886 

 (72/01/7103تازٖذ  07/72/3/05121املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

 الٕصساٞ أعالٓ ٔالاىن عمٜ سـش ٔاطرتداد املبالد املـشٔفٛ دُٔ ٔدْ س . الت ٗذ ب شاس صبمع

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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 ٔشازٚ التٍىٗٛ االجتىاعٗٛ

 

 :تعمٗىات غساٞ خدوات األغداظ املعٕقني عكمًٗا وَ وسانص ٔوؤضطات الكطاع التطٕع٘ ٔاخلاظ 

 ٖم٘: تبني وا الـش ، املظب  عمٜ باض وظتٍذات التذقٗ  إدشاٞلذٝ   

وبَ وشاابض ٔوؤطظبات ال لباع      املابٕقني  ع مٗباً   ا ػبخاق تامٗىات ػشاٞ فذوات  بإؿذاسقاوت الٕصاسٚ  .0

 02/6/6106( بتباسٖ   0000عذد ازبشٖبذٚ الشدٗبٛ سقبي      يفاملٍؼٕسٚ  6106التلٕع٘ ٔاشباق لظٍٛ 

 0000( لظببٍٛ  61لببٕصاسٚ التٍىٗببٛ االدتىاعٗببٛ سقببي       اإلداسٙتٍظببٗي  ( وببَ ٌظبباً ال  06لمىببادٚ    اطببتٍادًا

يف ٔصاسٚ  اإلداسٙتامٗىببات لتٍفٗببز ٌظبباً التٍظببٗي   بإؿببذاستتامبب   إلّٗببا أعببالٓاملببادٚ املؼبباس  أُبببالشصي وببَ 

 ا ػببخاقٔذبذٖببذ وّبباً املببذٖشٖات ٔاملببٕخلفني ٔلببٗع لببا عالقببٛ بؼببشاٞ فببذوات      االدتىاعٗببٛ التٍىٗببٛ 

وٕدببم ٌظبباً   الس ببًا إلغبباآقببذ ن  إلٗببْالببزٙ ن االطببتٍاد   اإلداسٌٙظبباً التٍظببٗي   ببب ُ املاببٕقني عمىبباً 

 .6100( لظٍٛ 000التٍظٗي اإلداسٙ لٕصاسٚ التٍىٗٛ االدتىاعٗٛ سقي  

وبَ قببن    (6102-6100 ( دٍٖاس فباله عباو٘   880000املإقني ب ٗىٛ   لألػخاقن ػشاٞ فذوات  .6

  سكبباً ٔفالفببًا لمتامٗىببات أعببالٓ، مجاٗببات ٔوشااببض فاؿببٛ وٕدببم اتفاقٗببات ٔبؼببكن وباػببش اطببتٍاداً   

 .0008( لظٍٛ 86( وَ ٌظاً المٕاصً سقي  02، 00املادتني  

املٍـبٕق عمّٗبا يف اتفاقٗبات ػبشاٞ      ا طبااس ( دٌاٌري فشٔقات وذفٕعبٛ صٖبادٚ عبَ    0001تبني ٔدٕد وبمد   .8

 .اشباؿٛ زبىاٗات ٔاملشااضاشبذوات وع باض ا

 (7/3/7103تازٖذ  07/03/3/3311املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

  التٕصٗٛ:

 .   سظم ا ؿٕه ّالتـٕٖب الالصوٛ  اإلدشاٞات إرباراملخالفات أعالٓ ٔاستكاب  أطباببٗاُ 

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 :االتفاقٗات 

تبببذقٗ  االتفاقٗبببات امل وبببٛ ببببني ٔصاسٚ التٍىٗبببٛ االدتىاعٗبببٛ ٔاملؤطظبببٛ االقتـبببادٖٛ ٔاالدتىاعٗبببٛ       لبببذٝ 

 (، تبني وا ٖم٘:6102-6100لمىت اعذَٖ الاظكشٖني ٔاحملاسبني ال ذواٞ لمفرتٚ  

ن طببش  علبباٞ فببذوات ا وببَ ٔاسبىاٖببٛ دُٔ تببٕفش طبــببات لببزٓ الغاٖببٛ سٗببح ن الـببش  عمببٜ بٍببٕد    .0

 . 6100/6100ٗٛ،....( لااو٘  وتفشقٛ، قشطاط

( دٍٖبباس يف سظبباب ا واٌببات ِٔبب٘ عببباسٚ عببَ فـببٕوات عمببٜ املؤطظببٛ     0006ٔدببٕد وبببالد والٗببٛ ب ٗىببٛ    .6

االقتـبببادٖٛ ٔاالدتىاعٗبببٛ لمىت اعبببذَٖ الاظبببكشٖني مل ٖبببتي ذبٕٖمبببّا إىل سظببباب اإلٖبببشاد الاببباً يف ٔصاسٚ 

 املالٗٛ سظم ا ؿٕه. 
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( وفتؼببًا ٔوظببؤٔاًل عبببَ وببٕخلف٘ ا وببَ ٔاسبىاٖببٛ الابباومني ببببالٕصاسٚ       ن تاببٗني الٕاٗببن املت اعببذ  .....     .8

( 0800وٕدببم االتفاقٗببٛ املٕقاببٛ وببع املؤطظببٛ و ابببن وبمببد      0/0/6100ٔلغاٖببٛ  0/8/6108بتبباسٖ  

 دٍٖاس، ٔلذٝ التذقٗ  تبني وا ٖم٘:

 6100لااً ( 2،8،6،0ملت اعذَٖ الاظكشٖني عَ ا ػّش  ن سظي سٔاتم املزإس وَ وؤطظٛ ا .أ 

( دٍٖاس، بالشصي وبَ إٌّباٞ فذواتبْ    282ب ٗىٛ    6100( لااً 0،0ٔمل ٖتي سظي سٔاتم ا ػّش  

وٕدم اتاب املؤطظٛ االقتـادٖٛ ٔاالدتىاعٗبٛ لمىت اعبذَٖ الاظبكشٖني     0/6/6100بتاسٖ  

 .0/8/6100( تاسٖ  0/6680ٔاحملاسبني ال ذاوٜ  سقي   أ  /

 0/0/6112ع ٔصٖش التٍىٗٛ االدتىاعٗٛ وٍبز تباسٖ     ن تكمٗف املزإس أعالٓ لماىن اظاٟ  و .ب 

( عمببٜ الببشصي وببَ تاٍٗٗببْ يف املؤطظببٛ االقتـببادٖٛ ٔاالدتىاعٗببٛ لمىت اعببذَٖ        0/6/6100 -

 الاظكشٖني اىفتؽ عمٜ وٕخلف٘ ا وَ ٔاسبىاٖٛ يف الٕصاسٚ.

سظببم قٗببٕد   6110ز عبباً ن ربـببٗف طببٗاسٚ سكٕوٗببٛ لمىببزإس الطببتخذاوْ الؼخـبب٘ وٍبب      .ز 

 اسبشاٛ يف الٕصاسٚ.ٔطذالت قظي 

( دٍٖاس وٕدبم وٕاف بٛ   611ن ؿش  وكاف ٚ ػّشٖٛ لمىزإس أعالٓ ٔن صٖادٚ قٗىتّا لتـبح   .د 

ل اٞ عىمبْ اظباٟ  لمبٕصٖش      61/8/6100( تاسٖ  60/6/6/0800سٟٗع الٕصساٞ بكتابْ  سقي   

 .0/0/6112ٔعمٜ اعتباس اٌْ ومش  وَ وذٖشٖٛ ا وَ الااً، عمىًا ب ٌْ وت اعذ وٍز تاسٖ  

بـببفتْ  6106( دٍٖبباس بببذه وكاملببات ِاتفٗببٛ لمىببزإس أعببالٓ فبباله عبباً     000ن ؿببش  وبمببد    .ٓ 

 لذٝ  ٔصٖش التٍىٗٛ االدتىاعٗٛ ٔدُٔ طٍذ قإٌٌ٘. طاٟ ًاٖاىن 

 (7103لطٍٛ  13املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

  التٕصٗٛ:

دٖٕاُ احملاطبٛ ٔالاىن عمٜ تـٕٖم باق٘ تؼكٗن زبٍٛ تذقٗ  ٔذب ٗ  وٕكٕع تاٗني املزإس أعالٓ ٔوؼاساٛ 

 بٍٕد االطتٗلا  سظم ا ؿٕه.

 اإلجساٞ:

(  تببباسٖ  0080ن تؼبببكٗن زبٍبببٛ لمتبببذقٗ  ٔالتش ٗببب  وٕدبببم اتببباب ٔصٖبببش التٍىٗبببٛ االدتىاعٗبببٛ سقبببي  ت  /      

 ٔمل دبتىع لغاٖٛ تاسؽبْ ٔمل ت ذً ت شٖش باذ ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ. 8/2/6100

  ٜ ٙ عم ٛ ).....( خبضٕظ املٍخٛ املكدوٛ وَ ٔشازٚ التدطٗط ٔالتعأُ الدٔل٘ مببمؼ )الػهأ  ( الف دٍٖاز:75مجعٗ

مل ٖتي إبشاص دساطٛ ازبذٔٝ االقتـادٖٛ ٔاشبلف اليت ن بٍاًٞا عمّٗا وٍح ازبىاٗٛ قٗىٛ املؼشٔع فالفبًا   .0

 (. ( وَ اتفاقٗٛ متٕٖن وؼشٔع صساعٛ ضبىٗٛ فلشٔات ٔمجاٗٛ  .....0لمبٍذ سقي  

 ( وَ االتفاقٗٛ امل وٛ أعالٓ.2مل تمتضً ازبىاٗٛ بتؼكٗن زبٍٛ إلداسٚ املؼشٔع فالفًا لمبٍذ سقي   .6

 ( وَ االتفاقٗٛ امل وٛ.8مل تمتضً ازبىاٗٛ بفتح سظاب ٔعىن وٗضاٌٗٛ فاؿٛ لمىؼشٔع فالفًا لمبٍذ   .8

( دٍٖبباس طببٍٕٙ سٗببح   0811قٗبباً ازبىاٗببٛ باطببت٠ذاس اسأل تاببٕد ومكٗتّببا إىل سٟببٗع ازبىاٗببٛ وبمببد          .0

 ( دٍٖاس مل تذفع لغاٖٛ تاسؽبْ.0111اطتش  عمٜ ازبىاٗٛ وبمد  
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( 06ن ت دري واذات ٔوظتمضوات املؼشٔع وبَ قببن ازبىاٗبٛ دُٔ عمبي ازبّبٛ املاعببٛ فالفبًا لمبٍبذ سقبي            .0

 وَ االتفاقٗٛ أعالٓ. 

 (01/5/7103تازٖذ  5/70/01320املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي  

 التٕصٗٛ:

 الاىن عمٜ تـٕٖم املخالفات الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه.

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 :).....( ٛٗجلٍٛ اضتالً وػسٔع وػػن خٗاطٛ يف مجع 

 ، تبني وا ٖم٘:0/2/6100لذٝ وؼاساٛ دٖٕاُ احملاطبٛ يف زبٍٛ اطتالً املؼشٔع أعالٓ  بتاسٖ   

ازبىاٗبببٛ بتؼبببكٗن زبٍبببٛ فٍٗبببٛ لذساطبببٛ الالببباٞ أعبببالٓ ٔإ بببا ن ذبٕٖبببن الابببشٔأل ٔدساطبببتّا     قٗببباًعبببذً  .0

 ٔت ٗٗىّا وَ قبن أسذ اشب اٞ لذٝ بشٌاور إسادٚ/ٔصاسٚ التخلٗف ٔالتاأُ الذٔل٘.

مل ٖتي اطتبااد الابشٔأل املخالفبٛ وبَ سٗبح عبذً االلتبضاً بت بذٖي افباالت البذفٕه البٍكٗبٛ أٔ ػبٗكات             .6

 ا ؿٕه. وـذقٛ سظم 

ن إسالببٛ علبباٞ تٕسٖببذ وااٍٗببات فٗاطببٛ بٍبباٞ عمببٜ ت شٖببش اشببببري الفببين عمببٜ ػببشاٛ  .....( ٔب ٗىببٛ           .8

وني ػخـب٘ ببذاًل وبَ افالبٛ دفبٕه الالباٞ        ( دٍٖاس سصي ت بذميّا ػبٗك تب   00010إمجالٗٛ و ذساِا  

اس الببٕاسدٚ ا ؿببٕلٗٛ سٗببح  ن اعتىبباد ازبببٕدٚ ٔالظبباش املٍاطببم سظببم سأٙ اشببببري، ٔلببٗع أسفببف ا طببا     

 بالاشٔأل امل ذوٛ لمالاٞ.

 (03/5/7103تازٖذ  77/3/1/01312املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي  

 التٕصٗات:

 وتاباٛ املٕكٕع وع ازبىاٗٛ املزإسٚ ٔبٗاُ أطباب استكاب املخالفات الٕاسدٚ أعالٓ. .0

التاىببٗي عمببٜ ازبىاٗببات اشبريٖببٛ بلببشٔسٚ االلتببضاً بالتؼببشٖاات املاىببٕه بّببا لببذٝ الببٕصاسات ٔالببذٔاٟش             .6

 اسبكٕوٗٛ تالفًٗا لظّٕس أٖٛ طبالفات وظت باًل.

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 ( ٚ7102-7101تدقٗل عكٕد غساٞ اخلدوات لمفرت:) 

بالشصي  وَ ٔدٕد وٕخلفني يف الٕصاسٚ ؼبىمُٕ  ؼشاٞ فذوات أػخاق وَ ال لاع اشباقبت ًٕ الٕصاسٚ  .0

 ٌفع املؤِالت  الامىٗٛ ٔاشب ات. 

ٖتي  ت دٖٛ وظتٍذات الـش  اليت ربف اتفاقٗات ػشاٞ اشبذوات عمٜ بٍٕد طبتمفٛ وَ املٕاصٌٛ لابذً    .6

 تٕفش املخــات  الالصوٛ لزٓ الغاٖٛ.

باثش سدا٘  0/8/6100ٖ   ( تاس8206 .....( وٕدم اتاب الٕصاسٚ سقي  ً ٔ/ن ػشاٞ فذوات الظٗذ  .8

 .0/0/6100اعتباسًا وَ 
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ن ػشاٞ فذوات الذاتٕسٚ  .....( لماىن عمٜ تلٕٖش بشاور الت ِٗبن الٍفظب٘ ٔاالدتىباع٘ يف وذٖشٖبٛ      .0

ٚ ملؤطظببٛ ا طببشٚ ٔاسبىاٖببٛ االدتىاعٗببٛ اال اٌببْ ن تاببذٖن االتفاقٗببٛ وٕدببم ومشبب   لتاىببن اىببذٖش       

 اسبظني.

 ن صٖادٚ بذه ا تااب و ابن ػشاٞ اشبذوات يف الٕصاسٚ ب ٗي وتفأتٛ لكن وَ: .0

 ( دٍٖاس.0111( دٍٖاس إىل  211الظٗذ  .....( سٗح ن صٖادٚ قٗىٛ ا تااب وَ   .أ 

 ( دٍٖاس. 0011( دٍٖاس إىل  0111الذاتٕسٚ  .....( سٗح ن صٖادٚ قٗىٛ ا تااب وَ   .ب 

 (7103لطٍٛ  012الدٖٕاُ زقي  املضدز: )اضتٗغاح

 التٕصٗٛ:

( لظٍٛ 00الاىن عمٜ تـٕٖم املخالفات الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه ٔمتؼًٗا وع بالغ سٟٗع الٕصساٞ سقي  

6100. 

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

  ٛٗعطاٞ التأوني عمٜ املسنبات احلهٕو: 

             علبببببباٞ التبببببب وني عمببببببٜ املشابببببببات اسبكٕوٗببببببٛ يف ٔصاسٚ التٍىٗببببببٛ االدتىاعٗببببببٛ لمفببببببرتٚ   تببببببذقٗ  لببببببذٝ

 تبني وا ٖم٘: (،6100-6102 

وببَ  ٖبتي ؿببش  امللالببات املالٗببٛ البٕاسدٚ وببَ ػبشاٛ التبب وني دُٔ عشكبّا عمببٜ قظبي اسبشاببٛ لمت اببذ       .0

 املشابات املؼىٕلٛ بالت وني. 

ي أعمٜ وَ قٗىتّا اسب ٗ ٗٛ ٔعمٜ طبٗن املجاه  بكم اٖظٕصٔ ٌ بن  ن ربىني باض املشابات الااومٛ ب ٗ .6

(دٍٖبباس ٔب ظببف  01111( ن ت ببذٖشٓ لغاٖببات التبب وني ب ٗىببٛ     00800/0سقببي   6111وؼببرتك وٕدٖببن  

 ( دٍٖاس.022ب ٗىٛ   ت وني

عمىبًا  عذً إعادٚ  ربىني قٗىٛ املشابات الااومٛ طًٍٕٖا عٍذ تٕقٗع أٔ دبذٖذ الا ذ وبع ػبشاٛ التب وني،     .8

يف بذاٖببٛ الا ببذ ن اعتىببادٓ وببَ الظببٍٛ الظبباب ٛ  0/00/6108اُ الكؼببف امل ببذً لؼببشاٛ  .....( بتبباسٖ  

 (.6102، 6100،6100ٔاطتىش اعتىادٓ لمظٍٕات الالس ٛ  

ن طباطبٛ ػشاٛ الت وني لمت وني عمٜ باض املشابات بتاسٖ  طاب  لتباسٖ  اطبتش اب ت وٍّٗبا ٔعمبٜ      .0

ٔرلببببك لت وٍّٗببببا اعتببببباسًا وببببَ تبببباسٖ        0/8/6102( تبببباسٖ   8/0021 ً/ طبببببٗن املجبببباه الكتبببباب سقببببي   

0/00/6100 . 

عبببذً قٗببباً البببٕصاسٚ وخاطببببٛ ػبببشاٛ التببب وني عبببَ أٙ إكبببافات رات قٗىبببٛ وشتفابببٛ ٖبببتي تشاٗبّبببا عمبببٜ   .0

املشاببات  أدّببضٚ أٔ واببذات( لٗبتي تاببذٖن قٗىببٛ املشاببٛ امل ببذسٚ لغاٖببات التب وني، ٔعمببٜ طبببٗن املجبباه ن     

( دٍٖببباس، ٔسـبببٕه سبببادخ السبببذٙ   0200افات عمبببٜ وبببشابتني ملكافشبببٛ التظبببٕه  ب ٗىبببٛ    تشاٗبببم إكببب 

 املشابتني اا أدٝ إىل تمف تمك اإلكافات ٔعذً التإٖض عٍّا. 

 (7103لطٍٛ  014املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي  
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 التٕصٗٛ:

 الاىن عمٜ تـٕٖم وا ٔسد أعالٓ سظم ا ؿٕه.

 اإلجساٞ:

 ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ. مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم

 ( ٚ7102-7101قٕٗد ودٖسٖٛ تعصٖص اإلٌتاجٗٛ يف الٕشازٚ لمفرت:) 

 ودٖسٖٛ تعصٖص اإلٌتاجٗٛ: أٔاًل: 

عذً ٔدٕد سقابٛ وَ قبن وذٖشٖٛ تاضٖض اإلٌتادٗٛ يف الٕصاسٚ ملتاباٛ ٔت ٗٗي املؼاسٖع املختمفٛ اليت ن 

( وَ تامٗىات إداسٚ 00( وَ تامٗىات ا طش املٍتذٛ ٔاملادٚ  00لمىادٚ  متٕٖمّا لمذىاٗات أٔ ا ػخاق فالفًا 

 .6100( لظٍٛ 0( وَ تامٗىات إداسٚ  املؼاسٖع اإلٌتادٗٛ سقي  08ؿٍادٖ  االٟتىاُ ٔاملادٚ  

 بسٌاوج األضس املٍتجٛ:  ثاًٌٗا:

 ِزٓ املؼاسٖع وتاجشٚ.%( وَ 81( أطشٚ وؼاسٖع إٌتادٗٛ طبتمفٛ سٗح تبني اُ وا ٌظبتْ  08ن ت ِٗن   .0

 ٖتي اطتخذاً بشٌاور ساطٕب يف وذٖشٖٛ تاضٖض اإلٌتادٗٛ صري ضبى٘ ٔ دُٔ اٙ كٕابف سقابٗٛ. .6

ال ت ًٕ املذٖشٖات باالستفاخل بٍظخٛ أؿمٗٛ ثاٌٗٛ وَ الٕثاٟ  ٔؿٕسٚ عَ الكفاالت لكن وااومٛ، سٗح  .8

( وَ تامٗىات ا طش املٍتذٛ 0ادٚ  ٖتي االستفاخل بالٍظ  ا ؿمٗٛ لذٝ الٕصاسٚ ف ف فالفًا  سكاً امل

 املؼاس إلّٗا أعالٓ.

 ( وَ التامٗىات أعالٓ. 0ٖ ًٕ املؤِن يف واظي ا سٗاُ بإسلاس عشٔأل ا طااس فالفًا  سكاً املادٚ   .0

عذً ٔدٕد قٕٗد ضباطبٗٛ وٕسذٚ ل شٔأل ا طش املٍتذٛ ٔتظذٖذاتّا يف املذٖشٖات، سٗح ٖ ًٕ ان  .0

 طبتمفٛ. ٔوظىٗات اآلفشطبتمفٛ عَ  ضباطم وذٖشٖٛ بتظذٗن قٕٗد

ٖتي تظذٗن ال شأل املىٍٕ  لمىؤِن عمٜ الٍظاً ٔتشسٗمْ عمٜ طذن املؤِمني بكاون ال ٗىٛ، بالشصي  .2

وَ ؿش  الفٕاتري ب ٗىٛ اقن وَ وبمد التىٕٖن ٔعمٜ طبٗن املجاه املؤِمٛ  .....(  ٔالظٗذ  .....( يف 

 وذٖشٖٛ تٍىٗٛ طشاب.

ـٕه عمٜ وٕاف ٛ ٔصٖش املالٗٛ عمٜ اعتىاد ٌظاً اسباطٕب املظتخذً يف عىمٗاتّا عذً قٗاً الٕصاسٚ باسب .0

( وَ التامٗىات 8املالٗٛ سبظابات ا طش املٍتذٛ بذاًل وَ الظذالت يف الٕصاسٚ، فالفًا  سكاً املادٚ  

 التلبٗ ٗٛ لمؼؤُٔ املالٗٛ أعالٓ.

 بسٌاوج صٍادٖل االٟتىاُ:  ثالجًا:

س لـٍذٔق٘ اٟتىاُ ف ف وَ املبالد املخــٛ لم شٔأل لزا ال ٌاور ( دٍٖا08111ؿش  وبمد   .0

 %(.170(دٍٖاس أٙ وا ٌظبتْ  011111لمفرتٚ أعالٓ ٔاليت بمغت 

ال ٖتي سفظ الكىبٗاالت اليت ربف ؿٍادٖ  االٟتىاُ  يف وكاُ  وبَ، ٔإ با تب بٜ يف ومبف املااومبٛ لبذٝ        .6

 دساز وـٍٕعٛ وَ اشبؼم.أوشااض تٍىٗٛ اجملتىع احملم٘ التابع لمىذٖشٖات. ٖٔتي سفظّا بٕسذٚ 
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ذّٖا ؿٍادٖ  ٖتي قبض تظذٖذات الـٍذٔب يف وشااض تٍىٗٛ اجملتىع احملم٘ التاباٛ لمىذٖشٖات اليت ل .8

( وَ 0/ بٍذ 61اٟتىاُ وٕدم ٔؿٕالت و بٕكات صري واتىذٚ وَ ٔصاسٚ املالٗٛ. فالفًا  سكاً املادٚ  

تامٗىات إداسٚ ؿٍادٖ  االٟتىاُ احملم٘ املاذلٛ ٔوجاه رلك ؿٍذٔب االٟتىاُ التابع ملشاض املمكٛ ساٌٗا 

 الابذاو لتٍىٗٛ اجملتىع احملم٘.

ثاٌٗٛ لذٝ الٕصاسٚ أ املذٖشٖٛ  ملااوالت ؿٍادٖ  االٟتىاُ املىٍٕسٛ ال ٖتي سفظ ٌظخٛ أؿمٗٛ  .0

بتٕقٗع  ٜلألػخاق عَ طشٖ  ازبىاٗات يف ساه كٗاع أ تمف املااوالت يف ازبىاٗات سٗح تكتف

اتفاقٗٛ وع ازبىاٗٛ. ٔوجاه رلك االتفاقٗٛ املٕقاٛ وع  مجاٗٛ  .....( سٗح اسرتقت ااون ومفات 

 املؤِمني.

ؿٍادٖ  االٟتىاُ املىٍٕسٛ لألػخاق وَ قبن ازبىاٗات  أقظاط يف ذبـٗن باض ٔدٕد ت فري .0

 اشبريٖٛ.

 (7103لطٍٛ  073املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي  

 التٕصٗٛ:

 ٔسد أعالٓ  سظم ا ؿٕه. وا الاىن عمٜ تـٕٖم 

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

  ٖٛاالجتىاعٗٛ لمٕاٞ املصاز اجلٍٕب٘:التٍىٗٛ ودٖس 

ٛ سظابات وذٖشٖٛ التٍىٗبٛ   تذقٗ لذٝ  تببني   (،6102-6108 ٕاٞ املبضاس ازبٍبٕب٘ لمفبرتٚ    مب ل االدتىاعٗب

 وا ٖم٘:

                         ( دٍٖاس.  01181بمد سؿٗذ قشٔأل ا طش املٍتذٛ املظتش ٛ ٔصري احملـمٛ وبمد    .0

( ٔاملظتخذوٛ وَ قبن وذٖش املذٖشٖٛ  0 – 06000احملشٔقات لمىشابٛ سقي    اطتّالكٔدٕد فشب يف  .6

 لرت طٕالس(. 0100  وا صبىٕعْ  6100قٗىٛ الفشب يف عاً  بمدعَ الكىٗٛ املخــٛ سٗح 

الظمف الٍجشٖٛ يف صري الغاٖات اليت ؿشفت وَ أدمّا فالفًا لمىادٚ  باطتخذاًقٗاً املذٖشٖٛ   .8

 .0000( لظٍٛ 0التلبٗ ٗٛ لمؼؤُٔ املالٗٛ ٔتاذٖالتّا سقي  ( وَ التامٗىات 80 

ٔاليت تإد لمفرتٚ وا قبن  ٔاإلفشاداتعذً إتال  دمٕد ٔؿٕه امل بٕكات ٔدمٕد وظتٍذات اإلدفاالت  .0

 ( وَ التامٗىات التلبٗ ٗٛ لمؼؤُٔ املالٗٛ أعالٓ.00فالفًا لمىادٚ   6106عاً 

ي طذالت المٕاصً املخــٛ فالفًا  سكاً ٌظاً المٕاصً سق عذً الذقٛ يف تشؿٗذ ا سؿذٚ الذفرتٖٛ يف .0

 ٔتاذٖالتْ،. 0008( لظٍٛ 86 

 (73/3/7103تازٖذ  07/03/2/1711املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 
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 التٕصٗٛ:

اطبرتداد قٗىبٛ الضٖبادٚ يف اطبتّالك احملشٔقبات       تكجٗف ازبّٕد لتشـٗن سؿٗذ ال شٔأل صري احملـن ٔالاىن عمٜ

 تـٕٖم باق٘ البٍٕد سظم ا ؿٕه.ٔالاىن عمٜ 

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 : ٟ٘الفخط الفجا 

لببذٝ إدببشاٞ الفشببف الفذبباٟ٘ عمببٜ سٟببٗع قظببي املببٕاسد املالٗببٛ يف وذٖشٖببٛ التٍىٗببٛ االدتىاعٗببٛ/ازبٗضٚ      

 تبني وا ٖم٘: ،08/0/6100بتاسٖ  

طٍٕات طاب ٛ يف طذالت املذٖشٖٛ لمشظاب ال ذٖي لبٍك  ....( وبمد ٔدٕد أسؿذٚ دفرتٖٛ وذٔسٚ وَ  .0

( دٍٖاس اشؿٗذ داَٟ، بالشصي وَ قٗاً الٕصاسٚ بإصالب 00828( دٍٖاس اشؿٗذ وذَٖ ٔوبمد  06880 

 .6100ِزا اسبظاب ٔفتح سظابات فاؿٛ لكن وذٖشٖٛ عمٜ سذٚ وٍز عاً 

6.       ٍ تذببببٛ وببببع وشاببببض الببببٕصاسٚ فبببباله الفببببرتٚ                عببببذً إدببببشاٞ ولاب ببببات دٔسٖببببٛ سبظبببباب أقظبببباط ا طببببش امل

 ( عٍذوا ااُ سظاب البٍك وٕسذًا زبىٗع وذٖشٖات ٔصاسٚ التٍىٗٛ االدتىاعٗٛ.6100-6100 

( وَ 62عذً قٗاً ضباطم املذٖشٖٛ باىن وٗضاُ وشاداٛ سبظاب ا طش املٍتذٛ فالفًا  سكاً املادٚ   .8

 .0000( لظٍٛ 0ّا سقي  التامٗىات التلبٗ ٗٛ لمؼؤُٔ املالٗٛ ٔتاذٖالت

عذً وظك طذن وظاعذ سبظاب اإلٖشادات الااً اليت ٖتي قبلّا وَ قبن املذٖشٖٛ لٗتي ولاب تّا  .0

ػّشًٖا وع طذالت ٔصاسٚ املالٗٛ ٔإدشاٞ ال ٕٗد احملاطبٗٛ الالصوٛ إلصالب تمك املبالد فالفًا  سكاً املادٚ 

 ( وَ التامٗىات أعالٓ.60 

 ( 7103لطٍٛ  001اُ زقي  املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕ

 التٕصٗٛ:

 الاىن عمٜ تـٕٖم املخالفات أعالٓ سظم ا ؿٕه. 

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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 ٠ِٗٛ تٍظٗي قطاع االتضاالت

 

  الٍفكات:حطاب 

عببببَ الفبببببرتٚ  االتـبببباالت  ن ؿببببش  عببببالٔات طببببفش  علبببباٞ صبمببببع وفٕكبببب٘ ٠ِٗببببٛ تٍظببببٗي قلبببباع           

( وببَ ٌظبباً 8ا ٔىل فالفببًا  سكبباً املببادٚ    ىٕعببٛاجمل( عمببٜ اعتببباس أٌّببي وببَ  80/06/6100 - 81/0/6100 

 6101( وبببَ تامٗىبببات االٌت ببباه ٔالظبببفش لظبببٍٛ  0ٔتاذٖالتبببْ ٔاملبببادٚ   0080( لظبببٍٛ 02االٌت ببباه ٔالظبببفش سقبببي  

(دٍٖباس ٔبضٖبادٚ عبَ    0211ي وبا صبىٕعبْ    الجاٌٗٛ،  ٔقذ بمبد صبىبٕع وبا ن ؿبشفْ لب      ىٕعٛاجملإٌّي وَ كىَ 

 ( دٍٖاس.011املظتش  بمغت  

 (1/0/7103تازٖذ  71/2/3/751 املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

  التٕصٗٛ:

 الت ٗذ ب سكاً ٌظاً االٌت اه ٔالظفش.

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 :ٌٖٕٛظاً تٍظٗي األجّصٚ اخلم 

ٌظباً تٍظبٗي اطبتخذاً ا دّبضٚ اشبمٕٖبٛ يف       املتامب  بؼبشاٞ    ( 06/6108ومف الالاٞ سقبي   لذٝ تذقٗ  

 ( ومُٕٗ دٍٖاس، تبني وا ٖم٘:07062ا سدُ ب ٗىٛ  

ٔقاوت الؼشاٛ بتٕسٖذ مجٗع وكٌٕات الٍظاً ٔن االطبتالً املببذٟ٘    61/0/6100متت اإلسالٛ بتاسٖ    .0

 .8/06/6100بتاسٖ  

ن سفض االطتالً وَ قبن زبٍٛ االطتالً لاذً ااىاه الرتاٗم ٔالتؼبغٗن سظبم    8/0/6100بتاسٖ   .6

 قشاس اإلسالٛ بظبم سفض ػشاات االتـاالت سبف الٍظاً عمٜ ػبكاتّا.

 (7103لطٍٛ  033املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

االت اا أدٝ إىل ِبذس باملباه الاباً ٖتىجبن     بٗاُ أطباب إسالٛ الالاٞ أعالٓ دُٔ التٍظٗ  املظب  وع ػشاات االتـ

 بؼشاٞ أدّضٚ مل ٖتي تؼغٗمّا ٔاالطتفادٚ وٍّا وٍز وا ٖضٖذ عَ ثالخ طٍٕات.

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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 صٍدٔم تٕفري الربٖد

 

 :حطاب املساحبات 

ً      صٖادٓ قٗىٛ ا قظاط املظبتش ٛ عمبٜ املشاحببات     .0 ( 6102-6100  البيت متبت لبا التظبٕٖات فباله ا عبٕا

 ( دٍٖاس عمٜ التٕال٘.8001166( ٔ  6000008( ٔ  6006600سٗح بمغت  

دشاٞ التظٕٖات أٖٛ صشاوات عمٜ املذٍٖني املتاجشَٖ يف ساه عذً التضاوّي بالظبذاد بابذ   إمل ذبذد تامٗىات  .6

 التظٕٖٛ.

دببشاٞ إ( وببَ تامٗىببات 0ن إبببشاً تظببٕٖات ملشاحبببات املببذٍٖني املتاجببشَٖ ملببشتني ٔأاجببش فالفببًا  سكبباً املببادٚ    .8

 التظٕٖات.

 (7103لطٍٛ  031املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي  

 التٕصٗٛ:

 الاىن عمٜ تـٕٖم املخالفات الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه.

 اإلجساٞ:

 املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه 

 
 



 

  7103التقرير السنوي السادس والستون لعام 

 
 

 

(733) 

 

 ٔشازٚ األٔقاف ٔالػؤُٔ ٔاملكدضات اإلضالوٗٛ

 

 :ٟ٘الفخط الفجا 

 لذٝ إدشاٞ الفشف الفذاٟ٘ عمٜ وذٖشٖٛ أٔقا  عىاُ ا ٔىل، تبني وا ٖم٘:

عذً قٗاً املذٖشٖٛ وتاباٛ زباُ سعاٖٛ املظادذ ٔاملؼكمٛ وٍز طٍٕات بالشصي أُ وذٚ علٕٖٛ المذٍٛ  .0

( دمذ و بٕكات إىل زباُ سعاٖٛ املظادذ زبىع 808طٍتني قابمٛ لمتذذٖذ عمىًا اٌْ ن ؿش   

تّاٞ وذتّا بالشصي وَ اٌ 0002الت عات  ٔمل ت ي الاذٖذ وَ المذاُ بإعادتّا إىل املذٖشٖٛ وٍز عاً 

( لظٍٛ 00سقي  الكشٖي ( وَ ٌظاً املظادذ ٔدٔس ال شاُ 60ٔمل ٖتي دبذٖذِا فالفًا  سكاً املادٚ  

6110 . 

زباُ سعاٖٛ املظادذ قبن إٖذاعّا يف سظاب المذٍٛ لذٝ البٍك  عذد وَن ؿش  وبالد والٗٛ وَ قبن  .6

اسبـش زبٍٛ سعاٖٛ وظذذ اسباز د  /  ال ( وَ الٍظاً أعالٓ ٔعمٜ طبٗن املجاه60فالفًا  سكاً املادٚ  

 الٍـش. 

عمٜ  ػّٕس ٛعذً قٗاً الاذٖذ وَ زباُ سعاٖٛ املظادذ وشاداٛ املذٖشٖٛ لتذقٗ  سظاباتّا ان ثالث .8

 ( وَ الٍظاً أعالٓ.68ا قن فالفًا  سكاً املادٚ  

اإلطالوٗٛ بالتذقٗ  عمٜ طذالت عذً قٗاً ٔسذٚ الشقابٛ الذافمٗٛ يف ٔصاسٚ ا ٔقا  ٔالؼؤُٔ ٔامل ذطات  .0

 الشفف ٔ الٕؿٕالت ٔدمٕد امل بٕكات املـشٔفٛ لمىذٖشٖٛ.

 (7103لطٍٛ  11املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

  التٕصٗٛ:

 تؼكٗن زبٍٛ لمتذقٗ  ٔالتش ٗ  وا ٔسد أعالٓ سظم ا ؿٕه.

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 :ٞودٖسٖٛ أٔقاف ذلافظٛ الص زقا 

 (، تبني وا ٖم٘:6102-6108لذٝ تذقٗ  سظابات ٔطذالت وذٖشٖٛ أٔقا  ضبافظٛ الضسقاٞ لمفرتٚ  

 قطي احملاضبٛ:  أٔاًل:

ٔلغاٖببٛ تاسؽبببْ فالفببًا  سكبباً املببادٚ  6110عببذً تظببذٗن أواٌببات املظببادذ عمببٜ طببذن ا واٌببات وٍببز عبباً  .0

 .0000( لظٍٛ 0لمؼؤُٔ املالٗٛ ٔتاذٖالتّا سقي  ( وَ التامٗىات التلبٗ ٗٛ 00 

 ( وَ التامٗىات املؼاس إلّٗا أعالٓ.2عذً وظك دفرت لمٕٗوٗٛ الااوٛ فالفًا  سكاً املادٚ   .6

 ( وَ التامٗىات أعببالٓ.080عذً إعذاد وزاشٚ التظٕٖٛ سبظاب البٍك فالفًا  سكاً املادٚ   .8

ا  سٟبٗع قظبي، ضباطبم، أوبني ؿبٍذٔب، واتىبذ ؿبش (        ميباسغ سٟبٗع ال ظبي املبال٘ وّباً وتااسكبٛ وٍّب        .0

 ( وَ التامٗىات أعالٓ.08فالفًا  سكاً املادٚ  
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ؿش  وكافآت ملٕخلف٘ املذٖشٖٛ وَ ذبـٗالت اإلػباسات ٔأمثاُ الكّشباٞ احملـمٛ وبَ املظبادذ دُٔ بٗباُ     .0

 الظٍذ ال إٌٌ٘ لمـش .

ٕدٚ عمبٜ أسأل الٕاقبع ٔال ٖٕدبذ وظبذذ     زبٍٛ سعاٖٛ وظبذذ   وذسطبٛ واأٖبٛ ببَ أبب٘ طبفٗاُ ( صبري وٕدب         .2

 بّزا االطي.

 إربببار( دٍٖبباس دُٔ 800826بمغببت الببزوي املظببتش ٛ عمببٜ  وظببت دشٙ الا بباسات الٕقفٗببٛ وببا صبىٕعببْ        .0

 اإلدشاٞات ال إٌٌٗٛ لتشـٗمّا.

 قطي اإلجيازات:  ثاًٌٗا:

( وببَ قببإٌُ  60دٚ  مل ٖببتي تبب دري باببض قلببع ا ساكبب٘ ٔالا بباسات وٍببز فببرتٚ طٕٖمببٛ فالفببًا  سكبباً املببا      .0

 .6110( لظٍٛ 86ا ٔقا  سقي  

( وَ قإٌُ دٖٕاُ احملاطبٛ 00عذً إبشاص ضباكش ت دري الا اسات ٔا والك الٕقفٗٛ فالفًا  سكاً املادٚ   .6

 ٔتاذٖالتْ. 0006( لظٍٛ 68سقي  

 عذً وظك طذن لما اسات الٕقفٗٛ املؤدشٚ. .8

 قطي األوالك الٕقفٗٛ:  ثالجًا:

 طاٟ ٘ الٕصاسٚ  .....( يف وظذذ اسبىذاُ دُٔ ٔدْ س .ربـٗف طكَ  سذ  .0

( 8وٍبز وبا ٖضٖبذ عبَ       عذً إفبالٞ طبكَ ا وباً   .....( ٔاملٕقبٕ  عبَ اإلواوبٛ يف وظبذذ   أمحبذ ٖاطبني(          .6

 طٍٕات.

 قطي احلسنٛ:  زابعًا:

( 01600/0( ٔالظببٗاسٚ سقببي  06120/0اطببتخذاً وببذٖش أٔقببا  الضسقبباٞ الظبباب   .....( البببك أب سقببي     .0

( 0811إلٖـالْ إىل بٗتْ الكباَٟ يف عذمبُٕ سٗبح بمبد إمجبال٘ الكىٗبات املظبتّمكٛ صٖبادٚ عبَ املظبتش             

 لرت طٕالس. 

( وبَ قبإٌُ   00اً املبادٚ   سفض سٟٗع قظي اسبشاٛ  .....( إببشاص طبذالت البشسالت الٕٗوٗبٛ فالفبًا  سكب       .6

 دٖٕاُ احملاطبٛ.

( وَ تامٗىات اطتخذاً املشابات 00ٖتي تٍظٗي أوش سشاٛ ملذٚ أسباٛ أٖاً ٔأاجش فالفًا  سكاً املادٚ    .8

 ( 6100اسبكٕوٗٛ  لظٍٛ  

 (73/1/7103تازٖذ  07/71/2/5114املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي  

  التٕصٗٛ:

 سدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه.الاىن عمٜ تـٕٖم املخالفات الٕا
 اإلجساٞ:

 املٕكٕع وٍظٕس وَ قبن ٠ِٗٛ الٍضاِٛ ٔوكافشٛ الفظاد ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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 ( ٚ7101-7103قٕٗد ٔضجالت ودٖسٖٛ أٔقاف لٕاٞ السصٗفٛ لمفرت:) 

 جلاُ الصناٚ: أٔاًل: 

 ا وري فٗـن.( دٍٖاسًا يف إٖذاعات زبٍٛ صااٚ ٔؿذقات دبن 6028ٔدٕد ٌ ف وبمد  

 الضٍدٔم:  ثاًٌٗا:

( وَ 26لمىادٚ   فالفًاعذً تٍظٗي ضبلش اطتالً ٔتظمي لماّذٚ املالٗٛ بني احملاطبني اسبال٘ ٔالظاب   .0

 ٔتاذٖالتْ. 0008( لظٍٛ 86ٌظاً المٕاصً سقي  

( وبَ التامٗىبات   0عذً تٕف٘ الذقٛ يف التظذٗن عمٜ طذن البشفف ٔالٕؿبٕالت فالفبًا  سكباً املبادٚ        .6

 ٔتاذٖالتّا. 0000( لظٍٛ 0التلبٗ ٗٛ لمؼؤُٔ املالٗٛ سقي  

( وببَ 60عببذً تظببذٗن ٔؿببٕالت ال بببض عمببٜ دفببرت ٖٕوٗببٛ الـببٍذٔب أٔاًل ببب ٔه فالفببًا  سكبباً املببادٚ             .8

 التامٗىات التلبٗ ٗٛ أعالٓ.

%( وبَ وـباسٖف   60ال ٖٕدذ طبذالت لبذٝ احملاطبم تٕكبح املببالد املتش  بٛ عمبٜ املظبادذ ببذه ٌظببٛ             .0

 ّشباٞ.الك

 المٕاشً: ثالجًا: 

ٔدببٕد فببشب يف  أسؿببذٚ باببض المببٕاصً بببني وببا ِببٕ وجبببت عمببٜ الظببذالت ٔأسأل الٕاقببع ٔاىببا ِببٕ وبببني          .0

 وشلش الفشف الفذاٟ٘. 

 عذً تٍظٗي ضبلش  اطتالً ٔتظمٗي لماّذٚ ٔال ظاٟي املالٗٛ بني أوني وظتٕدع المٕاصً الظاب  ٔالالس . .6

اشببباق باإلػببباسات( عمببٜ طببذن الببشفف ٔالٕؿببٕالت فالفببًا   ال ٖببتي تظببذٗن دمببٕد ٔؿببٕالت ال بببض    .8

 ( وَ التامٗىات التلبٗ ٗٛ لمؼؤُٔ املالٗٛ املؼاس إلّٗا أعالٓ.08 سكاً املادٚ  

 املظتٕدع وكذغ  باملٕاد ٔصري وٍظي سظم ا ؿٕه اا ٖاٗ  إدشاٞات ازبشد ٔالتذقٗ . .0

 (7103لطٍٛ  37املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي  

  التٕصٗٛ:

تؼكٗن زبٍٛ لمتذقٗ  ٔالتش ٗ  بالبٍبذ املتامب  ببالٍ ف يف إٖبذاعات زبٍبٛ صاباٚ دببن ا وبري فٗـبن ٔتـبٕٖم           

 باق٘ املخالفات الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه.

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بتؼكٗن زبٍٛ لمتذقٗ  ٔالتش ٗ  ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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 :ودٖسٖٛ أٔقاف جسش 

 (، تبني وا ٖم٘:6102-6100  قٗ  عمٜ قٕٗد ٔطذالت وذٖشٖٛ أٔقا  دشؾ لمفرتٚلذٝ إدشاٞ التذ

 الكطي املال٘:  .0

عبذً وظببك دفببرت الـببٍذٔب ٔتشسٗببن امل بٕكببات ٔاملـببشٔفات ٔعىببن فالؿببات ػببّشٖٛ لمفببرتٚ وببَ    .أ 

( وببَ التامٗىببات التلبٗ ٗببٛ  088،81،68،2ٔلغاٖببٛ تاسؽبببْ فالفببًا  سكبباً املببٕاد      0/2/6102

  0000( لظٍٛ 0لمؼؤُٔ املالٗٛ ٔتاذٖالتّا سقي  

( وبببَ 0فبببًا  سكببباً املبببادٚ   عبببذً تشسٗبببن دمبببٕد امل بٕكبببات عمبببٜ طبببذن البببشفف ٔالٕؿبببٕالت فال   .ب 

 التامٗىات املؼاس الّٗا أعالٓ.

 أبٍٗٛ املطاجد: .7

( وببببَ سببببٕأل البمببببذ يف الكتببببٛ وظبببباسٛ                   062ن تؼببببكٗن زبٍببببٛ إلٌؼبببباٞ وظببببذذ عمببببٜ ال لاببببٛ سقببببي     

سٗح ن  81/06/6108( تاسٖ  8602/وظادذ/0/2/8وٕدم اتاب ضبافظ دشؾ سقي   (6ً 210 

ٔاملالبٕ    6/0/6100( تباسٖ   8/0/688/02م اتباب وبذٖش أٔقبا  دبشؾ سقبي       إٖ ا  المذٍبٛ وٕدب  

بظبببم  ٔدببٕد   8/06/6102( تبباسٖ  8/0/0/00801عمببٜ اتبباب ا وببني الابباً لببٕصاسٚ ا ٔقببا  سقببي        

( وببَ قببإٌُ دٖببٕاُ   00ٖببتي إبببشاص ومببف املٕكببٕع لمتببذقٗ  فالفببًا  سكبباً املببادٚ         دُٔ أُدبببأصات والٗببٛ،  

 ٔتاذٖالتْ. 0006لظٍٛ ( 68احملاطبٛ سقي  

 األوالك الٕقفٗٛ:  .3

ٔدٕد الاذٖذ وَ ا والك الٕقفٗٛ  طباصُ/ وظتٕدعات ( دافن طبٕب دبشؾ وبؤدشٚ ب طبااس وتذٌٗبٛ وبَ       

 طٍٕات طٕٖمٛ ٔأقن وَ الظاش اسب ٗ ٘ لإلػباسات الذاسدٛ يف تمك املٍل ٛ.. 

 المٕاشً: .1

املتام بببٛ ببببالمٕاصً يف املذٖشٖبببٛ لألعبببٕاً                      مل ٖببب ص لمتبببذقٗ  طبببذالت ٔوظبببتٍذات اإلدفببباالت ٔاالفشادبببات    

 ( فالفًا  سكاً قإٌُ دٖٕاُ احملاطبٛ املؼاس الْٗ أعالٓ.6100-6102 

 غؤُٔ املٕظفني: .1

وظبذذ ال اببٛ دُٔ   ن إٖ با   عبذد وبَ املببٕخلفني بظببم طبالفبات تتامب  باىمببّي يف زبٍبٛ ت عبات          

 تؼكٗن زبٍٛ تذقٗ  ٔذب ٗ  وؼاساٛ دٖٕاُ احملاطبٛ.

 (05/00/7103تازٖذ  07/71/2/71114املضدز: )

 التٕصٗات:

 تؼكٗن زبٍٛ تذقٗ  ٔذب ٗ  باملخالفات الٕاسدٚ أعالٓ. .0

 ا والك الٕقفٗٛ ٔسظم واذه اإلػباسات الذاسدٛ بالظٕب.إعادٚ الٍظش يف إػباس  .6

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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 ( ٚ30/07/7102-0/01/7107قٕٗد ٔضجالت ودٖسٖٛ أٔقاف الهسك لمفرت:) 

 سكباً   فالفباً ال ٖتي تذقٗ  قٕٗد ٔطذالت باض زباُ الشعاٖٛ دٔسًٖا وَ قبن ضباطبم وذٖشٖبٛ ا ٔقبا      .0

( ٌٔؼري عمٜ طبٗن املجباه ال  00/6110( وَ ٌظاً املظادذ ٔدٔس ال ش ُ الكشٖي ٔتاذٖالتْ سقي  68 املادٚ 

 . 80/06/6108اسبـش إىل أُ  فش تذقٗ  لظذالت زبٍٛ وظذذ الفال /الؼّابٗٛ  ااُ بتاسٖ  

سـببشِا ٔوٍّببا عمببٜ طبببٗن اإلدببشاٞات ال إٌٌٗببٛ خبـببٕق دمببٕد امل بٕكببات املف ببٕدٚ ٔعببذً   إربببارعببذً  .6

 (.008801-008000ت رٔات ا سقاً  املجاه ال اسبـش دمٕد امل بٕكا

( دٍٖباس عمبٜ دفبرت الـبٍذٔب     008ب ٗىبٛ    60/0/6106( تباسٖ   8080عذً تشسٗن الٕؿٕه املالٗٛ سقي   .8

 .0000( لظٍٛ 0( وَ التامٗىات التلبٗ ٗٛ لمؼؤُٔ املالٗٛ سقي  80فالفًا لمىادٚ  

، عمىبًا بب ُ   80/06/6102( دٍٖاس ستبٜ تباسٖ    008800الزوي املظتش ٛ عمٜ املظت دشَٖ  بمد صبىٕع  .0

ٍِالك عذد وَ املخاصُ ٔقلع ا ساك٘ املىمٕاٛ لٕصاسٚ ا ٔقا  صري وظتغمٛ ٌٔؼري عمٜ طبٗن املجاه ال 

 اسبـش  إىل طبضُ ٖ ع كىَ طٕب وذٍٖٛ الكشك التذاسٙ(.

 فف ٔالٕؿٕالت يف قظي الضااٚ تبني وا ٖم٘:لذٝ إدشاٞ الفشف الفذاٟ٘ عمٜ طذن الش .0

ٔدٕد عذد وَ دمٕد امل بٕكات ن تظمٗىّا إىل زباُ الضااٚ وٍبز وبا ٖضٖبذ عبَ عؼبشٚ أعبٕاً ٔمل         . أ

( وَ 01ٖتي إعادتّا إىل قظي الضااٚ أٔ ت ذميّا لمتذقٗ  وَ قبن إداسٚ الـٍذٔب فالفًا لمىادٚ  

 ..0002ٛ ( لظ8ٍتامٗىات زباُ الضااٚ ٔتاذٖالتّا سقي  

( صري وٕدبٕدٚ  061801-061800( ٔ  608811-608000دمٕد امل بٕكات رٔات ا سقاً   . ب

( وببَ 00لببذٝ سٟببٗع قظببي الضابباٚ ٔصببري ضبببذد إىل أٙ زبٍببٛ صابباٚ ن تظببمٗىّا فالفببًا لمىببادٚ     

 .0000( لظٍٛ 0التامٗىات التلبٗ ٗٛ لمؼؤُٔ املالٗٛ سقي  

 (03/3/7103تازٖذ  07/71/2/07702املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي  

  التٕصٗٛ:

 تؼكٗن زبٍٛ تذقٗ  ٔذب ٗ  باملٕكٕع أعالٓ ٔوؼاساٛ دٖٕاُ احملاطبٛ.

 اإلجساٞ:

 ن الشد وَ قبن ٔصاسٚ ا ٔقا  ٔالؼؤُٔ ٔامل ذطات اإلطالوٗٛ ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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 داٟسٚ قاع٘ الكغاٚ

 

 :ٛٗذلهىٛ الطمط الػسع 

 (، تبني وا ٖم٘:6102-6108ضبكىٛ الظمف الؼشعٗٛ  لمفرتٚ  لذٝ تذقٗ  قٕٗد ٔطذالت 

 اإلٖسادات:  أٔاًل: 

ٔؿببٕالت امل بٕكببات ٌتٗذببٛ سفببظ ٔؿببٕالت امل بٕكببات يف وكبباُ صببري  وببَ ٔبلشٖ ببٛ عببذد وببَ عببذً ابببشاص  .0

 وباجشٚ.

%( وَ صبىن إٖبشادات احملبااي الؼبشعٗٛ وبا فّٗبا  سطبًٕ اللٕاببع ٔصشاواتّبا         62ٖتي ذبٕٖن وا ٌظبتْ   .6

ٔكببشٖبٛ الببذفن ٔصريِببا( إىل سظبباب ؿببٍذٔب التكافببن االدتىبباع٘ لم لبباٚ الؼببشعٗني ٔأعببٕاُ ال لبباٚ        

                   .  60/0/6100( تاسٖ  60/0/0/61022الؼشعٗني فالفًا لكتاب أوني عاً ٔصاسٚ املالٗٛ سقي  

 عذً قٗاً احملكىٛ بتٍظٗي أوش قبض أؿٕل٘ لبٗاُ سطًٕ ال لاٖا. .8

ٖ ًٕ ضباطم احملكىٛ الؼشعٗٛ بإٖبذاع و بٕكباتْ يف سظباب ؿبٍذٔب التكافبن لم لباٚ ٔأعبٕاٌّي دُٔ اُ         .0

وببَ  ( 82ٖببتي تاضٖببض إٖذاعاتببْ بٕؿببٕه و بٕكببات وببَ الببذاٟشٚ الشٟٗظببٗٛ /عىبباُ فالفببًا  سكبباً املببادٚ             

 التامٗىات التلبٗ ٗٛ لمؼؤُٔ املالٗٛ أعالٓ.

 قطي التٍفٗر:  ثاًٌٗا: 

 (.060001 -060010عذً ابشاص دفرت ٔؿٕه و بٕكات سد ا واٌٛ سقي   .0

عذً اطتٗفاٞ سطًٕ اللٕابع عمٜ ٔؿٕالت وظتٍذات سد ا واٌٛ ٔعمبٜ طببٗن املجباه ال اسبـبش ٔؿبٕالت سد       .6

 (.060011-060808 ا واٌٛ رٔات ا سقاً 

قٗبباً ضباطببم التٍفٗببز بببازبىع وببا بببني املّبباً املتااسكببٛ  ضباطببم تٍفٗببز، ٔتببذقٗ  فالؿببات ػببّشٖٛ،             .8

 ٔسظاب البٍك.

 عذً وـادقٛ ال اك٘ الؼشع٘  سٟٗع التٍفٗز( عمٜ وظتٍذات سد ا واٌٛ. .0

ٛ قٗببببباً احملاطبببببم بـبببببش  ٔسد ا واٌبببببٛ  ؿبببببشابّا قببببببن إٖبببببذاع الؼبببببٗكات امل بٕكبببببٛ لبببببٍفع ا واٌببببب           .0

 ٔالتش   وَ ذبـٗمّا ٔتغزٖٛ اسبظاب.  ٔالت اذ

2.    ٔ وام ببٛ   التٍفٗزٖببٛ الؼببشعٗٛ( وٕقٕفببٛ ٔلببذّٖا وبببالد أواٌببات    ٝتبببني ٔدببٕد عببذد وببَ ال لبباٖا  الببذعا

( دٍٖاس ٔمل ٖتي اطتالوّا وَ أؿشاب الاالقٛ أؿٕلًٗا ٔباض ال لباٖا ولبٜ عمّٗبا أاجبش     816قٗىتّا  

 ا ؿٕه. ( طٍٕات ٔمل تااجل ضباطبًٗا سظم0وَ  

عبذً وظبك طببذن فباق بالؼببٗكات املشدبابٛ بؼببكن ٖظّبش اافبٛ املامٕوببات املذٌٔبٛ عمببٜ الؼبٗكات وجببن          .0

قٗىتْ ٔسقىْ ٔتاسؽبْ ٔالبٍك املظشٕب عمْٗ ٔالغاٖٛ اليت طب  ٔقبض وَ أدمّا  ٔعمٜ الشصي وَ خلّٕس 

 وبالد ػٗكات وشدباٛ يف التظٕٖات البٍكٗٛ.
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  :قطي الرتنات  ثالجًا:

بببني املّبباً املتااسكببٛ وببَ قبببن أوببني الرتاببات ِٔبب٘ أوببني تشاببات ٔأوببني ؿببٍذٔب ٔضباطببم       ازبىببع وببا   .0

 .ٔؿش  تشاات ٔعىن تظٕٖات بٍكٗٛ

 .( عمٜ طذن الشفف ٔالٕؿٕالت0100111 -000110عذً تشسٗن دمٕد امل بٕكات رٔات ا سقاً   .6

ؤدٙ إىل عذً الذقبٛ يف  اا ٖ  ٖتي تٍظٗي  ٔؿٕالت والٗٛ ٖذٖٔٛ بالشصي وَ اُ ٌظاً الٕؿٕالت ضبٕطم  .8

تشسٗبببن ٔؿبببٕالت امل بٕكبببات عمبببٜ اؼبببف امل بٕكبببات احملٕطبببم ٔعمبببٜ طببببٗن املجببباه ال اسبـبببش ٔؿبببٕه  

 ( دٍٖاس ٔفامًٗا الٕؿٕه ومغ٘.61111( وشسن ب ٗىٛ  80010و بٕكات سقي  

 .( دٍٖاس إىل سظاب اإلٖشادات الااو00812ٛالرتاات ٔقٗىتْ   عذً ذبٕٖن سظاب أسبا  .0

 (7103لطٍٛ  031ٗغاح الدٖٕاُ زقي املضدز: )اضت

 التٕصٗات:

 الاىن عمٜ تـٕٖم املخالفات الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه. .0

6.  ٕ اُ ٔوؼببباساٛ دٖبببٕالت املالٗبببٛ اشباؿبببٛ ب ظبببي الرتابببات  تؼبببكٗن زبٍبببٛ لمتبببذقٗ  ٔالتش ٗببب  يف الٕؿببب

 احملاطبٛ.

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.

 :ٛٗالتدقٗل عمٜ ذلهىٛ الهسك الػسع 

(، تببني  80/0/6100-0/8/6100ضبكىبٛ الكبشك الؼبشعٗٛ لمفبرتٚ      قٗبٕد ٔطبذالت   لذٝ التذقٗ  يف 

 وا ٖم٘:

 .ٔدٕد فشٔقات يف قٗي الٕؿٕالت املشسمٛ عمٜ دفرت الٕٗوٗٛ لذٝ ؿٍذٔب اإلٖشادات .0

 ال ٖتي تذقٗ  دمٕد امل بٕكات ٔدمٕد سد ا واٌٛ قبن االطتخذاً. .6

ٖ ًٕ ضباطم الرتاات باىمٗٛ ال بض ٔالـش  ٔاإلٖبذاع ٔالتظبذٗن يف دفبرت الٕٗوٗبٛ ٔعىبن التظبٕٖات        .8

 يف ٌّاٖٛ الؼّش.

ٖتي االستفاخل جبمٕد ال بض ٔدمٕد سد ا واٌٛ املظتخذوٛ لذٝ ؿٍذٔب التٍفٗبز بؼبكن طباٟم ِٔب٘ صبري       .0

 ضبفٕخلٛ وكاُ  وَ ٔبلشٖ ٛ ٖظّن الشدٕع إلّٗا.

ً سد ا واٌبٛ   دمبٕد مل ٖب ص لمتبذقٗ     .0 ( فالفببًا  801611 – 801000( ٔ    012001 – 012010   أسقبا

 .0006( لظٍٛ 68( وَ قإٌُ دٖٕاُ احملاطبٛ ٔتاذٖالتْ سقي  00لمىادٚ  
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عٍذ ولاب ٛ دمٕد امل بٕكات ٔدمبٕد سد ا واٌبٛ لبذٝ ؿبٍذٔب التٍفٗبز عمبٜ طبذن البشفف ٔالٕؿبٕالت           .2

 طذن الشفف ٔالٕؿٕالت ِٔ٘: تبني أُ ازبمٕد التالٗٛ صري وٍضلٛ عمٜ

 ( دمذ.01( عذد   808111 – 800110   -

 ( دمذ.01( عذد   806111 – 801110   -

 ( دمذ.01( عذد   001111 – 088110   -

 ( دمذ. 0( عذد   080801 – 080810   -

 ( ٔولاب ٛ التظٕٖات، تبني وا ٖم٘:8/6102فاله التذقٗ  لذٝ ضباطم ؿٍذٔب التٍفٗز لؼّش   .0

( يف 01208سظم اؼف البٍك وٕدم ػبٗك سقبي    ( فمع 001ٔ   ( دٍٖاس 680ؿش  وبمد   .أ 

أٙ ن ؿببش  وبمببد                               ٌٔـببف   ( دٍٖبباس  000 سظببم سد ا واٌببٛ ٔدفببرت الـببٍذٔب ِببٕ     سببني أُ املبمببد  

 صٖادٚ مل تتي واازبتّا دفرتًٖا سظم ا ؿٕه.( فمع 601ٔ   ( دٍٖاس 00 

باطي وب وٕس تٍفٗبز ضبكىبٛ املبضاس الؼبشعٗٛ سظبم اؼبف        ( فمع 211ٔ  ( دٍٖاس 08ؿش  وبمد   .ب 

( مل تظّش ِبزٓ الاىمٗبٛ يف دفبرت الـبٍذٔب داٌبم الـبش        01080البٍك وٕدم الؼٗك سقي  

سٗح مل ؼبشس ب ٗىٛ ِزا الؼٗك أوش أواٌٛ سظم ا ؿٕه ٔإ ا ن االاتفاٞ بكتاب سد٘ بّزا 

 اشبـٕق،.

( ٔمل 2/6102وامببب  وبببَ ػبببّش   ( فمببع  811ٔ   دٍٖببباس  (010( ب ٗىبببٛ  00106الؼببٗك سقبببي    .ز 

 .ٖـش  لغاٖٛ تاسؽبْ ٔمل ٖتي إدشاٞ املاازبٛ الذفرتٖٛ الالصوٛ خبـٕؿْ

ٔدببٕد ػببٗكات وام ببٛ مل ت ببذً لمـببش  لببذٝ ؿببٍذٔب الرتاببات ولببٜ عمّٗببا أاجببش وببَ طببٍٛ مل تابباجل      .8

 .80/0/6100دفرتًٖا اىا تظّشِا اؼٕ  املام ات لغاٖٛ 

وظتٍذات سد ا واٌٛ لذٝ ؿٍذٔب التٍفٗز تبني ٔدٕد ٌ ف يف اطتٗفاٞ طٕابع الـبش   وَ فاله تذقٗ   .0

( 801( با لف وَ قٗىٛ ابن أوبش سد أواٌبٛ ٔالبيت تضٖبذ قٗىتّبا عبَ         070سٗح تبني أٌْ ال ٖتي اطتٗفاٞ  

 .6110( لظٍٛ 61دٍٖاس يف أصمم ِزٓ ا ٔاوش فالفًا ل إٌُ سطًٕ طٕابع الٕاسدات سقي  

 ن فاق بالؼٗكات املشدباٛ لذٝ ؿٍذٔب التٍفٗز.عذً فتح طذ .01

 (07/1/7103تازٖذ  07/1/3/2441املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

  التٕصٗٛ:

 اإلدشاٞات الالصوٛ لتـٕٖم املخالفات الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه. إربار

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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 أوٕاه األٔقافداٟسٚ تٍىٗٛ 

 

 :حطاب الٍفكات 

 (، تبني وا ٖم٘:6100-6108لذٝ تذقٗ   سظاب ٌف ات داٟشٚ تٍىٗٛ أوٕاه ا ٔقا  لمفرتٚ  

( دٍٖبباس بببذه عىببن وٗببذاٌ٘ فبباله عبباً    0020( دٍٖبباس ٔوبمببد   0010ن ؿببش  بببذه عىببن إكببايف وبمببد      .0

( وببَ ٌظبباً عببالٔات املٗببذاُ املٕسببذ ملببٕخلف٘   8الببذاٟشٚ فالفببًا  سكبباً املببادٚ    لاببذد وببَ  وببٕخلفني  6100

 . 0080( لظٍٛ 00اسبكٕوٛ سقي  

( دٍٖببباس مل ٖبببتي ذبٕٖمبببّا إىل ٔصاسٚ املالٗبببٛ فالفبببًا  0100( ب ٗىبببٛ  6110ٔدبببٕد ػبببٗكات وشدبابببٛ وٍبببز    .6

 .0000( لظٍٛ 8( وَ الٍظاً املال٘ سقي  81 سكاً املادٚ  

( دٍٖاس ٔوكافآت  علاٞ زبٍٛ املتابابٛ  00660  ب ٗىٛعلاٞ زبٍٛ اإلػباس ٔاالطتجىاس ؿش  وكافآت   .8

بببالشصي وببَ أُ االدتىاعببات مل تببتي  6100( فبباله عبباً 8811  ب ٗىببٛٔتٍفٗببز قببشاسات زبٍببٛ االطببتجىاس 

 .00/06/6108( تاسٖ  60/6/6/82001فاسز أٔقات الذٔاً الشد٘ فالفًا لكتاب سٟٗع الٕصساٞ سقي  

وٕخلفني لم ٗاً وّىبٛ ااتبم ٔطبابع حملاكبش ادتىاعبات زبٍبٛ االطبتجىاس ٔاإلػبباسات         تكمٗف ثالثٛ ن  .0

فالفبببًا لكتببباب ٔصٖبببش ا ٔقبببا    0/0/6100( تببباسٖ  0/01/0/201اىبببا ِبببٕ بكتببباب املبببذٖش الاببباً سقبببي  

 . 6/06/6108( تاسٖ  0/0/0/01010ٔالؼؤُٔ ٔامل ذطات اإلطالوٗٛ املٕدْ لشٟٗع الٕصساٞ سقي  

الذاٟشٚ فالفًا  سكاً ذً التضاً املٕخلفني باطتخذاً بـىٛ الذٔاً إلثبات ٔقت الذفٕه ٔاالٌـشا  وَ ع .0

( وبَ  008، 88( وَ تامٗىات الذٔاً الشد٘ ٔاإلداصات الظٍٕٖٛ الـادسٚ وٕدبم املبادتني    2،0،0املٕاد 

 .6108( لظٍٛ 86ٌظاً اشبذوٛ املذٌٗٛ سقي  

( وببَ التامٗىببات التلبٗ ٗببٛ   2احملاطبببٗٛ امللمٕبببٛ فالفببًا لمىببادٚ     عببذً قٗبباً الببذاٟشٚ وظببك الببذفاتش      .2

 ؼٗكات املشدباٛ / أطتار اإلٖشادات املظاعذ/.....(.الأعالٓ وجاه رلك  طذن  املالٗٛ  لمؼؤُٔ

( وبَ التامٗىبات التلبٗ ٗبٛ    08مل ٖبتي تؼبكٗن زبٍبٛ الطبتالً الت عبات البٕاسدٚ لمبذاٟشٚ فالفبًا لمىبادٚ            .0

 عالٓ. لمؼؤُٔ املالٗٛ أ

 ( 7103لطٍٛ  000املضدز: )اضتٗغاح الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

 الاىن عمٜ تـٕٖم املخالفات الٕاسدٚ أعالٓ سظم ا ؿٕه.

 اإلجساٞ:

 مل ٖشد وا ٖفٗذ بالتـٕٖم ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.
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 :حطاب الطمف 

 ، تبني وا ٖم٘:6102لذٝ تذقٗ  سظاب الظمف يف داٟشٚ تٍىٗٛ أوٕاه ا ٔقا  لااً    

 0000( لظبٍٛ  8( وَ الٍظباً املبال٘ سقبي     68ٖتي ؿش  الظمف وَ سظاب ا واٌات فالفًا  سكاً املادٚ   .0

 ٔتاذٖالتْ.

( وببَ التامٗىببات التلبٗ ٗببٛ 00املببٕخلفني فالفببًا  سكبباً املببادٚ   لاببذد وببَعببذً تظببذٖذ الظببمف املـببشٔفٛ  .6

 .0000( لظٍٛ 0لمؼؤُٔ املالٗٛ ٔتاذٖالتّا سقي  

 (75/01/7103تازٖذ  07/71/3/05004املضدز: )نتاب الدٖٕاُ زقي 

 التٕصٗٛ:

 اإلدشاٞات الالصوٛ لتـٕٖم املخالفات أعالٓ. إربار

 اإلجساٞ:

 ٔوا صاه املٕكٕع قٗذ املتاباٛ.ن الشد وَ قبن داٟشٚ تٍىٗٛ أوٕاه ا ٔقا  

 
 



اجلزء  الثاين
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 ٚشاز٠ ايطٝاس١ ٚاآلثاز

 

 :ايدا٥س٠ املاي١ٝ  

 ، تبني َا ًٜٞ:6102يد٣ تدقٝل قٝٛد ٚضجالت بسْاَج األزدٕ أح٢ً يعاّ 

عًققق٢ ؽؿققققٝـ َبًققققؼ   62/1/6102( تققققازٜ  61/01/1/05151هتابققق٘ زقققققِ   بٚاؾقققل ز٥ققققٝظ ايققققٛشزا٤   .0

يقدعِ   6102يعقاّ  ( دٜٓاز َٔ كؿؿقات ايوٜٚقج اةسؾقٛد٠ ث َٛاشْق١ ٚشاز٠ ايطقٝاح١ ٚا  قاز       011111 

تٓػٝج ايطٝاح١ احمل١ًٝ ث كتًـ قاؾدات اةًُه١ َٚٓٗقا َٓقكق١ ٚادٟ َٛضق٢ ققُٔ بسْقاَج األزدٕ      

 ٚايتعًُٝات ايؿادز٠ مبٛجب٘.  0991( يط١ٓ 1أح٢ً ع٢ً إٔ ٜتِ ايتكٝد بأحهاّ ايٓداّ اةايٞ زقِ  

( دٜٓقاز أٟ بصٜقاد٠   021221٘  َقا فُٛعق   6102بًؼ إمجايٞ اةبايؼ اةؿقسٚؾ١ عًق٢ اياْقاَج أعقالٙ عقاّ       .6

 ( دٜٓاز عٔ اةخؿـ بهتاب ز٥ٝظ ايٛشزا٤ اةػاز إيٝ٘ أعالٙ. 21221 

 .(6102عدّ إبساش َٛاؾك١ ٚشٜس اةاي١ٝ ع٢ً طباع١  بقاقات بسْاَج األزدٕ أح٢ً ةٛضِ  .1

ّ عدّ إبساش قبٛح االضتالّ اـاؾ١ باضتالّ بقاقات اياْاَج اةرنٛز خالؾًا  .1 ايٞ زققِ  ايٓدقاّ اةق   ألحهقا

 ٚتعدٜالت٘. 0991( يط١ٓ 1 

غري قُٞ ٚغري َعتُد َقٔ  ٖٚٛ ( Exel Sheetتكّٛ ايٛشاز٠ باضتخداّ ْداّ قاضب١ ايبقاق١ اةٛحد٠   .5

 ٚشاز٠ اةاي١ٝ.

 (7102يط١ٓ  27املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛص١ٝ:

 ٍ.اؽاذ اإلجسا٤ات ايالش١َ يتؿٜٛب اةخايؿات ايٛازد٠ أعالٙ حطب األؾٛ

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب زغِ كاطبات ايدٜٛإ اةتهسز٠ بٗرا اـؿٛف َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 :قٝٛد ٚضذالت ايٛشاز٠ 

-0/2/6102يًؿقققققو٠  يقققققد٣ تقققققدقٝل ضقققققجالت ٚقٝقققققٛد ايقققققدا٥س٠ اةايٝققققق١ ث ٚشاز٠ ايطقققققٝاح١ ٚا  قققققاز 

  تبني َا ًٜٞ:  (،11/1/6102

 أْد١ُ قاضب١ٝ غري َعتُد٠ َٔ ٚشاز٠ اةاي١ٝ ٖٚرٙ األْد١ُ ٖٞ: تكّٛ ايٛشاز٠ باضتخداّ .0

 ( يًسٚاتب ٚغؤٕٚ اةٛخؿني.GRPْداّ   -

 ( غري قُٞ.     excel Sheetْداّ حطاب اإلٜسادات    -

( 10/1/6102 - 0/0/6102( دٜٓاز َهاؾقتت َايٝق١ يًُقٛخؿني يًؿقو٠ َقٔ       11255مت ؾسف َبًؼ    .6

             مبٛجققب نتققاب ٚشٜققس ايطققٝاح١ ٚا  ققاز زقققِ      62/1/6102 تققازٜ ( 509مبٛجققب َطققتٓد ايؿققسف  زقققِ     

(، حٝث بأْ٘ مت َٓح َٛخؿٞ ايٛشاز٠ َهاؾتت َاي١ٝ بقأ س   61/1/6102( تازٜ  01/6102 ّ ٚ /َهاؾتت /

 .١زجعٞ خالؾًا يكاعد٠ عدّ زجع١ٝ ايكسازات اإلدازٜ
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الضققققِ ٚيققققٝظ اؾٗققققد  أٚ ايعُققققٌ اةتُٝققققص   مت زبققققج قُٝقققق١ اةهاؾققققتت ايػققققٗس١ٜ بايٛخٝؿقققق١ ايؿعًٝقققق١ ٚ/أٚ با    .1

(  01/6102ٚاالضققتآا٥ٞ اةبققرٍٚ ٚنُققا ٖققٛ َققبني ث نتققاب ٚشٜققس ايطققٝاح١ ٚ  ققاز  زقققِ   ّ ٚ/َهاؾققتت /  

   .61/1/6102تازٜ  

 بعض اةٛخؿني باؾُع بني َٗاّ  قاضب. أَني ؾٓدٚم، َعتُد ؾسف (. قٝاّ .1

 (7102يط١ٓ  022املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 تٛص١ٝ:اي

 اؽاذ اإلجسا٤ات ايالش١َ يتؿٜٛب اةخايؿات ايٛازد٠ أعالٙ  حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

مت ايسد َٔ قبٌ ٚشاز٠ ايطٝاح١ ٚا  از ٚمت تؿٜٛب عقدد َقٔ ايبٓقٛد َٚقا شاٍ اةٛققٛع قٝقد اةتابعق١ يتؿقٜٛب ايبٓقٛد          

 ايكا١ُ٥.

 :ايفشط ايفذا٥ٞ ايدا٥س٠ املاي١ٝ 

 ؾٓدٚم َٚطتٛدع ايدا٥س٠ اةاي١ٝ / ٚشاز٠ ايطقٝاح١ ٚا  قاز خقالٍ غقٗس     يد٣ إجسا٤ ايؿخـ ايؿجا٥ٞ ع٢ً 

 (،تبني َا ًٜٞ:  6102أٜاز /

( دؾو بقاق١ تقرانس غقري َطقتع١ًُ   نقٌ دؾقو بطقٕٛ بقاقق١ بكُٝق١ بطق١ دْقاْري يهقٌ            002ٚجٛد   .0

 .6100بقاق١ ( تعٛد ياْاَج يٝايٞ ايبخس اةٝت َٓر ايعاّ 

٢   بقاقققات تققرانس يؿعايٝققات َأدبققا( غققري قققدد٠ ايهُٝقق١ ٚايكُٝقق١      ٚجققٛد نستْٛقق١ َػًكقق١ ؼتققٟٛ عًقق    .6

 .6105كص١ْ ث اةطتٛدع َٓر ايعاّ 

 ةاي١ٝ ع٢ً طباع١ ايبقاقات أعالٙ.مل ٜتِ إبساش َٛاؾك١ ٚشاز٠ ا .1

 .مل ٜتِ إبساش قبٛح االضتالّ َٚطتٓدات اإلدخاٍ اـاؾ١ بايبقاقات أعالٙ .1

رانس أعققققققالٙ يًتققققققدقٝل عًٝٗققققققا حطققققققب األؾققققققٍٛ                             عققققققدّ إبققققققساش ايطققققققجالت اـاؾقققققق١ مببٝعققققققات ايتقققققق      .5

  ٚؾٍٛ اةكبٛقات ١َٜٝٛٚ ايؿٓدٚم ٚإٜداعات َبٝعات ايترانس (.

 (7102يط١ٓ   99املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛص١ٝ:

 اؽاذ اإلجسا٤ات ايالش١َ يتؿٜٛب اةخايؿات ايٛازد٠ أعالٙ.

 اإلدسا٤:

 ؿٜٛب زغِ كاطبات ايدٜٛإ اةتهسز٠ بٗرا اـؿٛف َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.مل ٜسد َا ٜؿٝد بايت
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 :االتفاق١ٝ 

ٚتػققػٌٝ   إداز٠اتؿاقٝقق٘     .....(غققسن١ ٚ  ٚاأل ققاز ايطققٝاح١بققني ٚشاز٠  اةٛقعقق١ االتؿاقٝقق١يققد٣ تققدقٝل ًَققـ 

 تبني َا ًٜٞ: ،6102يعاّ  (فُع  باْٛزاَا ايبخس اةٝت /

 ٚةققد٠ 0/0/6102َققٔ اعتبققازًا عًقق٢ إ ٜققتِ ايعُققٌ بٗققا   61/1/6102أعققالٙ بتققازٜ   ١االتؿاقٝققمت تٛقٝققع  .0

ب١ ايؿسٜل اياقاْٞ بايتجدٜقد عًٝق٘ اخققاز     غٚث حاٍ عدّ ز بظ ضٓٛات ػدد ضًٜٓٛا مبٛاؾك٘ ايقسؾني،

 ايط١ٜٛٓ. ايعكد١َٜٔ تازٜ  اْتٗا٤ اةد٠  (  ال ٕٛ ًَٜٛا11قبٌ َد٠   األٍٚايؿسٜل 

عٓقد   ( دٜٓاز ضًٜٓٛا بدٍ اضتاُاز ٚتػػٌٝ اةٛقع  تقدؾع َكقدَاً  061111اْٞ بدؾع َبًؼ  ٜكّٛ ايؿسٜل ايا .6

 .١ٜٚتِ  تكطٝج اةبًؼ ع٢ً ازبع دؾعات َتتايٝ األٚىل ١تٛقٝع ايعكد ايطٟٓٛ عدا ايطٓ

مبٛجقب   األٚىل( دٜٓقاز َقٔ ايطقٓ٘    11111  قُٝتٗقا ؾكقج   ٠ٚاحقد  ١تبني اْ٘ يػا١ٜ تازخي٘ مت ؼؿٌٝ دؾعق  .1

 .61/1/6102تازٜ  ( 51661بض زقِ  ايك إٜؿاٍ

 نُا ًٜٞ:تؿاؾًٝٗا   دٜٓاز(  601111َا فُٛع٘  أعالٙ  اةبايؼ اةطتخك١ ع٢ً ايػسن١  أمجايٞبًؼ  .1

 6102( دٜٓاز   َطتخك١  عٔ ايعاّ 91111   -

 .6102عٔ ايعاّ  ١( دٜٓاز  َطتخك061111   -

اةػقاز   االتؿاقٝق١ ةكقُٕٛ   يػسن١  تٓؿٝرًاايالش١َ يتخؿٌٝ َطتخكاتٗا َٔ ا اإلجسا٤اتمل تتخر ايٛشاز٠  .5

 مبا ث ذيو: أعالٙايٝٗا 

 .( دٜٓاز06111ايتٓؿٝر ايبايػ١   حطَٔؿادز٠ نؿاي٘  -

   .اةطتاُس عَ اةا١َ االتؿاق١ٝؾط   -

خالؾًا ٚ / أٚ إخقاز ايؿسٜل األٍٚ بعدّ ايسغب١ بتجدٜد االتؿاق١ٝ بني ايؿسٜكني   االتؿاق١ٝمل ٜتِ ػدٜد  .2

 أعالٙ.اةػاز ايٝٗا  االتؿاق١ٝ( َٔ ٠  خاَطاً يٓـ ايؿكسً

 (7102يط١ٓ   77املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛص١ٝ:

 اؽاذ اإلجسا٤ات ايالش١َ يتؿٜٛب اةخايؿات ايٛازد٠ أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.
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 ١ٝ:ضذالت إداز٠ املٛاقع ايطٝاس 

-0/0/6102تقققققدقٝل ضقققققجالت إداز٠ اةٛاققققققع ايطقققققٝاح١ٝ ث ٚشاز٠ ايطقققققٝاح١ ٚا  قققققاز يًؿقققققو٠        يقققققد٣

 (، تبني َا ًٜٞ:11/1/6102

عقققدّ ؼؿقققٌٝ ايقققرَِ اةايٝققق١ اةطقققتخك١ عًققق٢ َػقققػًٞ اةٛاققققع ايطقققٝاح١ٝ َقققٔ بقققدٍ اإل قققازات ٚايبايػققق١       .0

 (.22 بني باؾدٍٚ زقِ ٚنُا ٖٛ َ 11/1/6102( دٜٓاز حت٢ تازٜ  151119 

 (27جدٍٚ زقِ  

 ايرَِ  اةاي١ٝ اةطتخك١ يٛشاز٠ ايطٝاح١ ٚا  از

  اةبًؼ بايدٜٓاز(

 ايرَِ اةطتخك١ ايعاّ

7102 09292     

 دٜٓاز باْٛزاَا  ايبخس اةٝت( 071111 غاٌَ َبًؼ        027214 7107

 دٜٓاز باْٛزاَا ايبخس اةٝت( 91111 غاٌَ َبًؼ       099049 7102

 دٜٓاز باْٛزاَا ايبخس اةٝت( 701111 غاٌَ َبًؼ        224129 ُٛعاجمل

عدّ تكُني اتؿاقٝات اإلداز٠ ٚايتػػٌٝ غسٚح جصا١ٝ٥ تتكُٔ إيتصاّ َػػًٞ اةٛاقع ايطٝاح١ٝ ببٓٛد  .6

 تًو اإلتؿاقٝات.

بتقازٜ   ( ايؿادز عٔ قه١ُ أَقالى ايدٚيق١   61/6101عدّ إؽاذ اإلجسا٤ات ايالش١َ يتٓؿٝر ايكساز زقِ   .1

61/1/6101 . 

 (7102يط١ٓ  24املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ  

  ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب َا ٚزد أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 :ضذالت بطاق١ ايترنس٠ املٛسد٠ 

 ، تبني َا ًٜٞ:6102يد٣ تدقٝل قٝٛد ضجالت بقاق١ ايترنس٠ اةٛحد٠ يعاّ  

 .مل ٜاش يًتدقٝل َٛاؾك١ ٚشٜس اةاي١ٝ ع٢ً طباع١  بقاقات ايترنس٠ اةٛحد٠( .0

 .مل ٜاش يًتدقٝل قبٛح االضتالّ اـاؾ١ بايبقاقات أعالٙ .6

 (7102يط١ٓ  79املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ  

  ايتٛص١ٝ:

 األؾٍٛ. اؽاذ اإلجسا٤ات ايالش١َ يتؿٜٛب اةخايؿات ايٛازد٠ أعالٙ حطب

 اإلدسا٤:

 مت ايسد َٔ قبٌ ٚشاز٠ ايطٝاح١ ٚا  از ٚمت تؿٜٛب عدد َٔ ايبٓٛد َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد َتابع١.
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 :ايهفاالت ايبٓه١ٝ املكد١َ َٔ ايػسنات 

ايتدقٝل  ع٢ً ايهؿاالت ايبٓه١ٝ اةكد١َ َٔ ايػسنات ٚاةهاتب ايطٝاح١ٝ اييت ٜطاِٖ ؾٝٗا غسنا٤   يد٣

 تبني َا ًٜٞ:، 6105أجاْب يعاّ 

عقققدّ ايتقققصاّ اةهاتقققب ايطقققٝاح١ٝ ايقققيت ٜطقققاِٖ ؾٝٗقققا غقققسنا٤ أجاْقققب بتكقققدِٜ نؿقققاالت َايٝققق١ بكُٝققق١              .0

 .( دٜٓاز511111 

( دٜٓققاز لاقققٌ قُٝققق١ زضقققّٛ ايقٛابققع بطقققبب عقققدّ تكقققدِٜ ايهؿقققاالت   56011حسَققإ اـصٜٓققق١ َقققٔ َبًقققؼ    .6

 .(باأليـ 1بٛاقع   اييت ٜطاِٖ ؾٝٗا أجاْب بايك١ُٝ اةقًٛب١ يوخٝـ اةهاتب ايطٝاح١ٝ

 ( 7102يط١ٓ  29املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ: 

 اؽاذ اإلجسا٤ات ايالش١َ يتؿٜٛب َا ٚزد أعالٙ ٚإعالَٞ أللهٔ َٔ إجسا٤ ايالشّ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 ( َػسٚع ايتػػٌٝ ٚايتدزٜبETVET:) 

 ،  تبني َا ًٜٞ:6102يد٣ تدقٝل َػسٚع ايتدزٜب ٚايتػػٌٝ  ث قاؾديت  عجًٕٛ ٚايقؿ١ًٝ( يعاّ  

( تقققازٜ   00/05/6566مت اةٛاؾكققق١ عًققق٢ اةػقققسٚع أعقققالٙ مبٛجقققب نتقققاب ٚشاز٠ ايطقققٝاح١ ٚا  قققاز زققققِ       .0

 ( دٜٓاز. 262051بك١ُٝ تكدٜسٜ٘ بًػت   2/1/6105

( تقققققازٜ  01/5/6105ةٗقققققت ٚايقققققتكت بكقققققسازٙ زققققققِ   ٚاؾقققققل فًقققققظ ايتػقققققػٌٝ ٚايتقققققدزٜب ٚايتعًقققققِٝ ا  .6

 ( دٜٓاز. 521111ع٢ً َٛاش١ْ يًُػسٚع بك١ُٝ    00/00/6105

مت تهًٝـ عدد َٔ اةٛخؿني ث نقٌ قاؾدق١ يًتٛاؾقٌ َقع أؾقخاب اةٓػقتت ٚاةتقدزبني َٝقداًْٝا إققاؾ١           .1

 يهٌ َٓػأ٠ َٚتدزب.يًتؿتٝؼ ٚايسقاب١ ع٢ً اةتدزبني ٚاةٓػتت ٚتطجٌٝ اةالحدات  ع٢ً ضجٌ خاف 

 مل ٜتِ إؾداز تعًُٝات ؼدد ايؿ٦ات اةطتٗدؾ١ يًُتدزبني ٚتٓدِٝ عٌُ اةػسٚع. .1

( دٜٓققاز بققدٍ ناَققٌ َطققتخكات اةتققدزبني ٚايعققاًَني عققٔ  غققٗسٟ  تػققسٜٔ أٍٚ     61025مت ؾققسف َبًققؼ    .5

ٚدٕٚ ايتخكققققل َققققٔ ايققققدٚاّ ايؿعًققققٞ يهققققٌ َتققققدزب ٚعاَققققٌ  قبققققٌ ؾققققسف      6102ٚتػققققسٜٔ  ققققاْٞ ( يعققققاّ  

 كاتِٗ.    َطتخ

ٖٚققٞ بداٜقق١ ؾؿققٌ ايػققتا٤ ايققرٟ ٜعتققا ؾققو٠ زنققٛد         0/01/6102مت ايبققد٤ بتققدزٜب اةتققدزبني بتققازٜ      .2

 يًٓػاح ايطٝاحٞ. 

َػًكقق١              أْٗققامت ؼدٜقد أَققانٔ ايتقدزٜب ٚايتػققػٌٝ يعقدد َققٔ اةتقدزبني ث َٓػققتت ضقٝاح١ٝ  تققبني الحكقًا        .2

يؿٓدققق١ ٚايقعققاّ ٚايػققساب ٚعًقق٢ ضققبٌٝ اةاققاٍ ال اؿؿققس                      ٚال لققازع إٟ ْػققاح  ٚ/ أٚ يققٝظ ةققا عالققق١ با  

 . مجعٝ٘ زجاٍ األعُاٍ / عجًٕٛ، مجعٝ٘ ُٖتٓا / ايقؿ١ًٝ(
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عدّ قٝاّ ٚحد٠ اةتابع١ ٚايتكِٝٝ ث ايٛشاز٠ باةتابع١ ٚايتكٝقِٝ ألعُقاٍ اةػقسٚع بتكقدِٜ تكقازٜس دٚزٜق١ عقٔ         .1

ةػقسٚع أٚاًل بقأٍٚ ،ٚعقدّ ابقساش  ايتكقازٜس ايدٚزٜق١ عقٔ ضقري ايعُقٌ          ضري ايعٌُ باةػسٚع يتؿٜٛب امساؾات ا

 باةػسٚع َٔ قبٌ ايكا٥ُني عًٝ٘.

( ْتٝج١  اْعقداّ ايتٓطقٝل بقني ٚشاز٠ ايطقٝاح١      05/6/6102-0مت إٜكاف ايعٌُ ث اةػسٚع َٔ تازٜ     .9

 ػسٚع. ٚا  از ٚإداز٠ ؾٓدٚم ايتػػٌٝ ٚايتدزٜب ٚايتعًِٝ اةٗت ٚايتكت/ اةٍُٛ يًُ

 عدّ ايتصاّ إداز٠ اةػسٚع ث احملاؾدتني بتٓؿٝر اةٗاّ اةٛن١ً يهٌ َِٓٗ ث نتب تهًٝؿِٗ.   .01

عدّ إبساش َا ٜؿٝقد تطقجٌٝ اةتقدزبني ٚايعقاًَني ث ايكقُإ االجتُقاعٞ زغقِ  تقٛؾس اةخؿؿقات اـاؾق١            .00

 باالغواى ث ايكُإ االجتُاعٞ َٔ خالٍ اةخؿؿات اةكد١َ َٔ ايؿٓدٚم.

 (7/2/7102تازٜذ  07/9/2/00927دز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  املض

  ايتٛص١ٝ:

 اؽاذ اإلجسا٤ات ايالش١َ يتؿٜٛب اةخايؿات ايٛازد٠ أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 :سسن١ ايطٝازات 

 ، تبني َا ًٜٞ:6102ح١ يعاّ يد٣ تدقٝل ضجالت ٚقٝٛد حسن١ ايطٝازات/ ٚشاز٠ ايطٝا 

ٚجققٛد شٜققاد٠ ث نُٝققات احملسٚقققات اةطققتًٗه١ ؾعًٝققًا عققٔ َعققدالت االضققتٗالى اةكققسز٠ َققٔ ايًجٓقق١ ايؿٓٝقق١     .0

 .6100( َٔ تعًُٝات تٓدِٝ اضتخداّ اةسنبات اؿه١َٝٛ يط١ٓ 12اةػه١ً مبٛجب اةاد٠  

 ني َٔ ايطًج َٚأدبا إىل َسانص عًُِٗ. ال ٜتِ اضتٝؿا٤ بدٍ اضتخداّ باؾات ايٛشاز٠ اييت تٓكٌ اةٛخؿ .6

( َقٔ ايتعًُٝقات   01( خالؾقًا ألحهقاّ اةقاد٠     6111ccٜتِ اضقتخداّ ضقٝازات ذات ضقع١ ققسى تصٜقد عقٔ         .1

 أعالٙ. 

( بهبققات ْققٛع ؾققٛزد مت تعدًٜققٗا يتؿققبح ْققاقالت ضققٝاب إىل قًعقق١ ايػققٛبو ٚعجًققٕٛ َتٛقؿقق١ عققٔ    2ٚجققٛد   .1

اع نًؿققق١ ايؿقققٝا١ْ ٚاضقققتٗالى  احملسٚققققات دٕٚ اؽقققاذ ايعُقققٌ َٓقققر َقققد٠ تصٜقققد عقققٔ بقققظ ضقققٓٛات الزتؿققق 

 اإلجسا٤ات ايالش١َ يالضتؿاد٠ َٓٗا. 

( بهقب ٚاةكقسز غققبٗا َقٔ قبقٌ ايًجقإ ايؿٓٝق١ اةػقه١ً         6عدّ اضقتهُاٍ إجقسا٤ات ايػققب يباؾقات عقدد        .5

 ( َٔ ايتعًُٝات أعالٙ.11، 16مبٛجب اةٛاد  

هقٔ االضقتؿاد٠ َٓٗقا عقٔ ايطقٝازات ايقيت ٜقتِ غققبٗا ث         ال ٜتِ ؾو ايكقع أٚ األجصا٤ اةٝهاْٝهٝق١ ايقيت     .2

 اةػاغٌ اؿه١َٝٛ.

 (70/7/7102تازٜذ  07/9/2/00727املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  
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 ايتٛص١ٝ: 

 اؽاذ اإلجسا٤ات ايالش١َ يتؿٜٛب اةخايؿات ايٛازد٠ أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 ةتابع١.مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد ا

 :َدٜس١ٜ املٗٔ ايطٝاس١ٝ 

يد٣ ايتدقٝل ع٢ً َدٜسٜق١  اةٗقٔ ايطقٝاح١ٝ ٚإداز٠ اةٛاققع ايطقٝاح١ٝ ٚإجقسا٤ ايهػقـ اؿطقٞ عًق٢ َٛققع            

 (، تبني َا ًٜٞ:05/5/6102-5باْٛزاَا ايبخس اةٝت خالٍ ايؿو٠  

 َدٜس١ٜ  املٗٔ ايطٝاس١ٝ: أٚاًل:

دٕٚ تقققققققققسخٝـ خالؾقققققققققًا ألحهقققققققققاّ اةقققققققققاد٠                                       اضقققققققققتُساز عُقققققققققٌ بعقققققققققض اةٓػقققققققققتت اةؿقققققققققٓؿ١ ضقققققققققٝاحًٝا   

/ اؾققققققققص٤ ايااْٞ/طًبققققققققات ايوخققققققققٝـ( َققققققققٔ تعًُٝققققققققات اةٓػققققققققتت ايؿٓدقٝقققققققق١ ٚ ايطققققققققٝاح١ٝ ٚ اةقققققققققاعِ                           6 

 اٍ إىل َا ًٜٞ:ْٚػري ع٢ً ضبٌٝ اةا 0999ٚاالضواحات ايطٝاح١ٝ ٚ ايٓٛادٟ اي١ًًٝٝ ٚ ايٛاجبات اة١ٝٓٗ يط١ٓ 

( حٝث ؼكل عًٝق٘ ذَقِ َايٝق١    6101ؾٓدم  .....( َٔ ؾ١٦ ازبع لّٛ  ازع عًُ٘ دٕٚ تسخٝـ َٓر عاّ   .أ 

%( عقٔ  5( دٜٓاز بدٍ تسخٝـ باإلقاؾ١ إىل ايسضّٛ اإلقاؾ١ٝ اةطتخك١ عًق٢ ايؿٓقدم بٛاققع     1111بًػت  

ْدقاّ اةٓػقتت ايؿٓدقٝق١ ٚايطقٝاح١ٝ زققِ      ( َقٔ   1،2نٌ غٗس اٚ جص٤ َٔ ايػٗس،  اضتٓادًا ألحهاّ اةقادتني   

 .0992( يطٓ٘ 2 

( دٜٓقاز بقدٍ   061حٝث ؼكقل عًٝق٘ َبًقؼ      6102َقعِ  .....(  ازع عًُ٘ دٕٚ تسخٝـ َٓر بدا١ٜ عاّ  .ب 

( َقٔ ْدقاّ اةققاعِ    9%(اضقتٓادًا ألحهقاّ اةقاد٠     51تسخٝـ باإلقاؾ١ إىل ايسضِ اإلقاث اةطقتخل بٛاققع    

 تعدٜالت٘.ٚاالضواحات ايطٝاح١ٝ ٚ

 إداز٠ املٛاقع ايطٝاس١ٝ:  ثاًْٝا:

مل ٜتِ االضتؿاد٠ َٔ ققق١ تٛيٝقد ايهٗسبقا٤ ايقيت تعُقٌ بايقاقق١ ايػُطق١ٝ َٓقر تقازٜ  إْػقا ٖا ث عقاّ            

بقايسغِ  ْٗقازًا إلعقاد٠ اضقتخداَٗا يقٝاًل      ٚيػا١ٜ تازخي٘ بطبب عدّ ٚجقٛد بقازٜقات يتخقصٜٔ ايقاقق١ اةتٛيقد٠      6100

 ( دٜٓاز غٗسًٜا.1551سبا٤ ث َٛقع ايباْٛزاَا ٚاييت تصٜد عٔ  َٔ ازتؿاع َؿازٜـ ايهٗ

 (7102يط١ٓ  002املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 اؽاذ اإلجسا٤ات ايالش١َ يتؿٜٛب اةخايؿات ايٛازد٠ أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.
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 ١ ذلافع١ ايبًكا٤:َدٜس١ٜ ضٝاســ 

 ( تبني َا ًٜٞ:6102 – 6101يد٣ تدقٝل قٝٛد ٚضجالت َدٜس١ٜ ضٝاح١ قاؾد١ ايبًكا٤ يًؿو٠   

 ايًٛاشّ: أٚاًل:

عققدّ تعصٜققص َطققتٓدات اإلدخققاالت ٚاالخساجققات يا ققال ٚايًققٛاشّ ايؿققادز٠ عققٔ َطققتٛدع اةدٜسٜقق١ مبطقققتٓدات             .0

 ٚتعدٜالت٘.  0991( يط١ٓ 16 ( َٔ ْداّ ايًٛاشّ زقِ 10َكاب١ً خالؾًا يًُاد٠  

 عدّ تهًٝـ َٛخـ يًكٝاّ مب١ُٗ أَني يًُهتب١. .6

ٚجققٛد أ قققال َٚعققدات ث َٛققققع بٝققت عصٜقققص جاضقققس ايتققابع يقققٛشاز٠ ايطققٝاح١ دٕٚ إٔ ٜقققتِ قٝققدٙ عًققق٢ ايطقققجالت        .1

 اةخؿؿ١.

عقققدّ َطقققو ضقققجٌ يًُخسٚققققات ٜقققبني ايهُٝققق١ اةطقققتًٗه١ ٚاةطقققت١ًُ باإلققققاؾ١ إىل عقققدّ تٓدقققِٝ َطقققتٓدات     .1

 الت ٚإخساجات باحملسٚقات.إدخا

 .َبٝت اةسنب١ ايعا٥د٠ يًُدٜس١ٜ ث إحٝا٤ ضه١ٝٓ  َٓقك١ اةٗٓدضني( ٚبػهٌ َطتُس .5

 املتشف: ثاًْٝا:

 عدّ تهًٝـ َٛخـ يًكٝاّ مب١ُٗ أَني عٗد٠  ةكتٓٝات اةتخـ. .0

( تققققازٜ  615019ٚجقققٛد تققققرانس اضقققتًُت َققققٔ َدٜسٜققق١   ققققاز ايبًكقققا٤ مبٛجققققب َطقققتٓد اإلخساجققققات زققققِ         .6

 .مل ٜتِ قٝدٖا ع٢ً ضجٌ ايسخـ ٚايٛؾٛالت ٚمل ٜتِ اضتعُاةا 5/0/6102

 .ٜتِ ؾسف األ ال ٚعٗد٠ اةتخـ مبٛجب َطتٓدات اخساجات ع٢ً أْٗا ؾسؾت الضتعُاٍ اةتخـ .1

 عدّ َطو ضجٌ خاف يًُتخـ يكٝد اةكتٓٝات َٚٛجٛدات اةتخـ األ س١ٜ ٚايوا ١ٝ. .1

 .اي١ٝ ٚدٕٚ إٔ ٜتِ اضتالَٗا َٔ قبٌ ؾ١ٓ اضتالّقبٍٛ اٖدا٤ات يًُتخـ دٕٚ إعالّ ٚشٜس اة .5

 (79/9/7102تازٜذ  07/9/7/04747املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب َا ٚزد أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 مت ايسد َٔ قبٌ ٚشاز٠ ايطٝاح١ ٚا  از ٚمت تؿٜٛب عدد َٔ ايبٓٛد َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.
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 ٥س٠ اآلثاز ايعا١َدا

 

 :سطاب ايٓفكات 

 ، تبني َا ًٜٞ:6102يد٣ تدقٝل  حطاب ايٓؿكات بدا٥س٠ ا  از ايعا١َ يعاّ 

( دٜٓققاز غققٗسًٜا 111ؾققسف َهاؾققأ٠ َايٝقق١ يققس٥ٝظ ايًجٓقق١ ايعًٝققا ةعٗققد ؾققٔ ايؿطٝؿطققا٤ ٚايوَققِٝ بكُٝقق١    .0

ٖققرا ايكققساز باإلمجققاع أٚ   ( زغققِ عققدّ اؽققاذ   15مبٛجققب قكققس اجتُققاع ايًجٓقق١ ايعًٝققا بققايتُسٜس زقققِ        

 . 6112( يط١ٓ 91( َٔ ْداّ اةعٗد ٚتعدٜالت٘ زقِ  2باألناس١ٜ خالؾًا يًُاد٠  

( دٜٓازًا غٗسًٜا يًُدٜس اإلدازٟ ث َعٗد ؾٔ ايؿطٝؿطا٤ ٚذيقو مبٛجقب   051ؾسف َهاؾأ٠ َاي١ٝ بك١ُٝ   .6

. عًُقققًا  إٔ 0/0/6101ٚبقققأ س زجعقققٞ اعتبقققازًا َقققٔ   61/1/6101( تقققازٜ  19يعًٝقققا زققققِ  ققققساز ايًجٓققق١ ا

 اةرنٛز يٝظ َٔ أعكا٤ ايًج١ٓ ايعًٝا. 

عدّ ايتكٝد بتطدٜد اغوانات اةؤضط١ ايعاَق١ يًكقُإ االجتُقاعٞ اـاؾق١ بقاةٛخؿني خقالٍ ؾقو٠ ال         .1

( َقٔ ايتعًُٝقات ايتقبٝكٝق١ يًػقؤٕٚ اةايٝق١      011تتجاٚش اـاَظ عػس َٔ ايػٗس ايتايٞ خالؾقًا يًُقاد٠    

 تا زتب غساَات عدّ ايتطدٜد. 0995يط١ٓ ( 0ٚتعدٜالتٗا زقِ  

ٚجٛد ػاٚش ث كؿؿات َؿازٜـ بٓد ايهٗسبا٤ ٚعدّ ايتكٝقد بكقبج ايٓؿكقات، تقا زتقب عًق٢ ايقدا٥س٠         .1

 .10/06/6102( دٜٓاز ؾٛا٥د تأخري تطدٜد اغوانات ايهٗسبا٤ يػا١ٜ 111َبًؼ  

 (7102يط١ٓ  022املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

اةبايؼ اةؿسٚؾ١ دٕٚ ٚج٘ حل ٚاةػاز إيٝٗا أعالٙ ٚايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب باقٞ ايبٓٛد ايٛازد٠ أعالٙ حطب  اضوداد

 األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

مت ايسد َٔ قبٌ دا٥س٠ ا  از ايعا١َ ٚمت تؿٜٛب عدد َٔ ايبٓٛد َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١ يتؿٜٛب باقٞ ايبٓٛد 

 ايكا١ُ٥.

 :َدٜس١ٜ آثاز ايبًكا٤ 

 (، تبني َا ًٜٞ:6102-6101قٝل َهتب   از ايبًكا٤ يًؿو٠  يد٣ تد

 جٗاش ايبؿ١ُ َعقٌ يد٣ ايدا٥س٠ يػا١ٜ تازخي٘ دٕٚ إٔ ٜتِ إجسا٤ ايؿٝا١ْ ايالش١َ ي٘. .0

( َٔ اةطتٛدع ايس٥ٝطٞ مبٛجب َطقتٓد اإلدخقاٍ زققِ    1( عدد  vnkhdمت اضتالّ ناَريات َساقب١ ْٛع   .6

 نٝبٗا ٚاالضتؿاد٠ َٓٗا.( دٕٚ إ ٜتِ اضتخداَٗا ٚتس209111 
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 اؿسن١: .1

( يقوًا  116حٝث مت اضتٗالى ن١ُٝ   6102عدّ االيتصاّ باؿد اةطُٛب ب٘ َٔ احملسٚقات يعاّ  .أ 

( خالؾققققققًا يهتققققققاب ز٥ققققققٝظ ايققققققٛشزا٤ زقققققققِ      09115/5شٜققققققاد٠ عققققققٔ اةخؿققققققـ يًطققققققٝاز٠ زقققققققِ       

 . 2/2/6101( تازٜ  2/6/1/11221 

طققت١ًُ ٚاةطققتًٗه١ ٚال ٜققتِ تٓدققِٝ َطققتٓدات   عققدّ اضققتخداّ ضققجٌ يًُخسٚقققات ٜققبني ايهُٝقق١ اة   .ب 

 .إدخاٍ ٚإخساج يًُخسٚقات

 عدّ تابٝت زقِ ايعداد ع٢ً طًبات اةػو٣ احملًٞ اـاؾ١ مبخسٚقات ايطٝازات. .ج 

خققققازج َٓقكقققق١   6119( َٛدٜققققٌ 09115عققققدّ ٚجققققٛد َٛاؾكقققق١ عًقققق٢ َبٝققققت ايطققققٝاز٠  بهققققب اب     .د 

 .االختؿاف

 (77/9/7102تازٜذ   04/9/7/04297املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب َا ٚزد أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 



 

  7102ن لعام التقرير السنوي السادس والستو

 

 

(722) 

 

 ٚشاز٠ األغػاٍ ايعا١َ ٚاإلضهإ

 

  ايٓفكات:تدقٝل 

 ٞ:، تبني َا 6105ًٜيد٣ تدقٝل حطاب ايٓؿكات ث ٚشاز٠ األغػاٍ ايعا١َ ٚاإلضهإ يعاّ 

 ايعطا٤ات:  أٚاًل:

%( مبٛجققققققب نتققققققاب ٚشٜققققققس األغققققققػاٍ ايعاَقققققق١ ٚاإلضققققققهإ زقققققققِ  61ؾققققققسف ضققققققًـ يعقققققققا٤ات بٓطققققققب١   .0

بققايسغِ َققٔ إٔ ايٓطققب١ قققدد٠ مبٛجققب ٚ ٝكقق١ ايعقققا٤ بققق                             61/1/6105( تققازٜ  52/6105/12221 

( 52/6105ؿؿقس يًعققا٤ زققِ     %( ٚ اييت لت عًق٢ أضاضقٗا اةٓاؾطق١ ْٚػقري عًق٢ ضقبٌٝ اةاقاٍ ال ا       01 

 اـاف بإعاد٠ تأٌٖٝ أجصا٤ َٔ ايقسٜل ايؿخساٟٚ باالػاٖني.

 ؼكل ؾٛا٥د لٌٜٛ ْتٝج١ تأخري ؾسف دؾعات َطتخك١ عٔ َٛعدٖا ع٢ً بعض ايعقا٤ات. .6

ٜتِ ايؿسف ع٢ً عقا٤ات َٔ بٓد اةتؿسق١ ث اةٛاش١ْ خالؾًا ألحهاّ قإْٛ اةٛاش١ْ ٚايرٟ ٜتِ مبٛجب٘  .1

أٚج٘ اإلْؿام ع٢ً ناؾ١ بٓٛد اةٛاش١ْ ْٚػري ع٢ً ضبٌٝ اةااٍ ال اؿؿس يًعقا٤ات ذٚات األزقاّ   ؼدٜد

 (.61/6105( ٚ ؽ/61/6105 ؽ/

( اـاف بتٛضع١ َطتػؿ٢ 011/6101( دٜٓاز يًعقا٤ زقِ  61202مت ؾسف ْؿكات لٌٜٛ َبًؼ   .1

َٛعدٖا احملدد ٚاييت ٜتٛجب األ إ/قاؾد١ عجًٕٛ لاٌ ؾٛا٥د تأخري ؾسف َقايب١ ايطًؿ١ عٔ 

 ؾسؾٗا بعد إحاي١ ايعقا٤ات َباغس٠. 

 عال٠ٚ املٝدإ:   ثاًْٝا:

ٜتِ ؾسف عال٠ٚ اةٝدإ ةٛخؿني  ال تكتكٞ طبٝع١ عًُقِٗ اـقسٚج يًُٝقدإ  ٚنقريو عقٔ أٜقاّ ايعققٌ         .0

ٚذيقو خالؾقًا   ٚاإلجاشات ْٚػري ع٢ً ضبٌٝ اةاقاٍ ال اؿؿقس إىل احملاضقبني ٚاإلدازٜقني َٚقدخًٞ ايبٝاْقات        

 ٚتعدٜالت٘.  0910( يط١ٓ 52( َٔ ْداّ عالٚات اةٝدإ اةٛحد ةٛخؿٞ اؿه١َٛ زقِ  5،1ألحهاّ اةٛاد  

ال ٜتِ اعتُاد نػـ اةقايب١ بعال٠ٚ اةٝدإ ٚايعٌُ اإلقاث َٔ َدٜس١ٜ اةٛازد ايبػس١ٜ باعتبازٖا اؾٗق١    .6

 ةبدأ ايسقاب١ ايٛقا١ٝ٥.. اةطؤٚي١ عٔ ؼدٜد عدد أٜاّ ايدٚاّ ايؿعًٞ ٚؼكٝكًا

 املهافآت: ثايجًا: 

/ٖق( َٔ تعًُٝات َٓح اةهاؾقتت  1ٜتِ َٓح اةهاؾتت بؿؿ١ دٚز١ٜ َٚطتُس٠ يًُٛخؿني خالؾًا ألحهاّ اةاد٠   .0

( يطق١ٓ  16( َقٔ ْدقاّ اـدَق١ اةدْٝق١ زققِ       11  ٚاؿٛاؾص ث اـد١َ اةد١ْٝ ايؿادز مبٛجب أحهاّ اةقاد٠ 

 ٚتعدٜالت٘. 6101

( َٔ تعًُٝات 1ِ َٓح بعض اةٗٓدضني أناس َٔ َهاؾأ٠ ع٢ً ْؿظ ايعٌُ ٚذيو خالؾًا ألحهاّ اةاد٠  ٜت .6

 َٓح اةهاؾتت ٚاؿٛاؾص ةٛخؿٞ اـد١َ اةد١ْٝ أعالٙ. 

ٜقتِ ؾقسف َهاؾقتت ٚعقال٠ٚ َٝقدإ ث ايقٛشاز٠ َقٔ كؿؿقات اةػقازٜع ايسأاايٝق١ خالؾقًا ألحهقاّ ققإْٛ                 .1

 ٚتعدٜالت٘. 0991( يط١ٓ 1( َٔ ايٓداّ اةايٞ زقِ  02  اةٛاش١ْ ايعا١َ ٚاةاد٠
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 ايعٌُ اإلعايف:  زابعًا:

( ضققاع١ أضققبٛعًٝا الضققتخكام بققدٍ ايعُققٌ اإلقققاث اةؿققسٚف نُققا ال ٜققتِ    15عققدّ ايتكٝققد بايققدٚاّ ةققد٠     .0

 (16ايتكٝد بإٜكاف ؾسف ايعٌُ اإلققاث عٓقد تػٝقب اةٛخقـ خالؾقًا ألحهقاّ ْدقاّ اـدَق١ اةدْٝق١ زققِ            

( ٚبققدٕٚ ايسجققٛع إىل  %11بكققسب ايساتققب األضاضققٞ بٓطققب١    ٜٚققتِ احتطققاب ايعُققٌ اإلقققاث   6101يطقق١ٓ 

 ضاعات ايعٌُ ايؿع١ًٝ.

 مل ٜتِ إبساش َا ٜؿٝد قٝاّ ايٛشاز٠ بإؾداز تعًُٝات أٚ أضظ يتٓدِٝ ضاعات ايعٌُ اإلقاث ث ايٛشاز٠. .6

 (7102يط١ٓ  22املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ؽاذ اإلجسا٤ات ايالش١َ الضوداد اةبايؼ اييت ؾسؾت دٕٚ ٚج٘ حل ٚتؿٜٛب باقٞ اةخايؿات.ا

 اإلدسا٤:

مل ٜققسد َققا ٜؿٝققد بايتؿققٜٛب زغققِ كاطبققات ايققدٜٛإ اةتهققسز٠ بٗققرا اـؿققٛف ٚايققيت نققإ  خسٖققا ايهتققاب زقققِ          

 َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١. 2/00/6102( تازٜ   12/6102/2111 

  ايبٓه١ٝ ٚاملعًكات يف ايٛشاز٠:ايتطٜٛات 

 ، تبني َا ًٜٞ:6105يد٣ تدقٝل ايتطٜٛات ايبٓه١ٝ ٚاةعًكات ث ٚشاز٠ األغػاٍ ايعا١َ ٚاإلضهإ يعاّ 

ٚجققٛد غققٝهات َعًكقق١ ث نػققـ اةعًكققات عًقق٢ ايققسغِ َققٔ         6105أخٗققست ايتطقق١ٜٛ ايبٓهٝقق١ يػققٗس  ذاز     .0

ٜات ياغقٗس ايالحكق١ باضقتآا٤ غقٗس نقإْٛ أٍٚ      ؾسؾٗا ؾعًًٝا ث ْؿظ ايػٗس ٚقد ٚزدت َعًك١ ث ايتطٛ

6105 . 

ٚجققٛد غققٝهات تتعًققل مبطققتخكات َققٛخؿني ؾققادز٠ باضققِ َعتُققدٜٔ ؾققسف ث نػققـ  اةعًكققات يػققٗس             .6

ٚمل تدٗس ث نػـ اةعًكات ايطقابك١ اـاؾق١    6105ٖٚٞ َعًك١ َٔ غٗس حصٜسإ  6105تػسٜٔ  اْٞ 

 . 6105بػٗس نإْٛ أٍٚ 

 يًتدقٝل. 6105ايبٓه١ٝ يػٗسٟ ْٝطإ ٚحصٜسإ مل ٜتِ إبساش ايهػٛؾات  .1

( 0( َٔ ايتعًُٝات ايتقبٝك١ٝ يًػؤٕٚ اةاي١ٝ ٚتعقدٜالتٗا زققِ    015، 010مل ٜتِ االيتصاّ بأحهاّ اةٛاد   .1

 .0995يط١ٓ 

  ( 7102يط١ٓ  0املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛصٝات:

 ٠6105 ث اةعًكات ٚايتطٜٛات ايبٓه١ٝ يعاّ تػهٌٝ ؾ١ٓ يًتدقٝل ٚايتخكٝل ث ؾخ١ ايبٝاْات ايٛازد .0

 ٚايتطٜٛات ايطابك١ ٚمبػازن١ دٜٛإ احملاضب١.

 .0995( يط١ٓ 0االيتصاّ بايتعًُٝات ايتقبٝك١ٝ يًػؤٕٚ اةاي١ٝ ٚتعدٜالتٗا  زقِ   .6

 اإلدسا٤:

( 6/00121-061مت تػهٌٝ ؾٓق١ يًتقدقٝل ٚايتخكٝقل  مبٛجقب نتقاب ٚشٜقس األغقػاٍ ايعاَق١ ٚاإلضقهإ زققِ            

 ٚمل تٓٗٞ أعُاةا يػا١ٜ تازخي٘ َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.
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 / ّ7/7107املطايب١ املايٝـــ١ يػسن١ ).....( عطا٤ يٛاش: 

( ةققاد٠ حبٝبققات شجاجٝقق١ بهُٝقق١    2/6102يققد٣ َػققازن١ دٜققٛإ احملاضققب١ باضققتالّ ايعقققا٤ زقققِ  يققٛاشّ/       

دّ إجسا٤ ؾخـ اختبقاز يًهطقس ٚايقرٟ مت طًبق٘ ث     ؾ١ٓ االضتالّ يع ايتخؿذ ع٢ً قساز( نػِ، حٝث مت 1111 

اةٛاؾؿات ايؿ١ٝٓ يًعقا٤ نُا ٚزد قُٔ عسض اةٓاقـ، حٝث ؼؿذ ايدٜٛإ ع٢ً ققبج االضقتالّ طايبقًا بٝقإ     

%( َٔ ق١ُٝ ايبٓقد يعقدّ َقابكتٗقا يًُٛاؾقؿات ايقٛازد٠      11ؾُٝا إذا ناْت اةاد٠ ؼكل ايػا١ٜ َٓٗا َكابٌ حطِ  

( دٜٓقاز دٕٚ األخقر   02011 اْ٘ مت ؾسف ناٌَ ق١ُٝ اةقايبق١ اةايٝق١ يػقسن١  .....( مببًقؼ      ث ٚ ا٥ل ايعقا٤ اال

( تقازٜ   055251بتخؿذ دٜٛإ احملاضب١ ع٢ً قكس االضتالّ ٚمت إدخاٍ ايه١ُٝ مبٛجب َطتٓد اإلدخاٍ زقِ  

65/9/6102. 

 (09/7/7102تازٜذ  07/00/2/7299 املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛص١ٝ:

 دٜٛإ احملاضب١ ٚاضتالّ اةٛاد بايسغِ َٔ كايؿتٗا يًُٛاؾؿات.   بتخؿذبٝإ أضباب عدّ األخر 

 اإلدسا٤:

 مت ايسد َٔ قبٌ ٚشاز٠ األغػاٍ ايعا١َ ٚاإلضهإ َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 ( اتفاقٝ٘ غسن١Mointor Deloitte:) 

 ، تبني َا ًٜٞ:6105طت يعاّ يد٣ تدقٝل حطاب األَاْات ث فًظ ايبٓا٤ ايٛ       

( دٜٓاز 526211مت تٛقٝع االتؿاق١ٝ بٗدف تكِٝٝ ٚاقع ققاع ايبٓا٤ ٚاةٓدض١ ٚاإلضهإ باألزدٕ ٚبك١ُٝ   .0

 .  00/00/6105( تازٜ   21/0/50112نُا ٖٛ َبني  بهتاب ٚشٜس األغػاٍ ايعا١َ ٚاإلضهإ زقِ  

ٛ   616111مت ؾققققققسف َبًققققققؼ    .6 جققققققب َطققققققتٓد ايؿققققققسف زقققققققِ                           ( دٜٓققققققاز َققققققٔ كؿؿققققققات اجملًققققققظ مب

 ٚايرٟ  اٌ اةسح١ً األٚىل َٔ االتؿاق١ٝ أعالٙ.  00/00/6105/ تػسٜٔ  اْٞ( احملسز بتازٜ  0 

اييت تٓـ  0912( يعاّ 20( َٔ ْداّ األغػاٍ اؿه١َٝٛ زقِ  60جا٤ت االتؿاق١ٝ خالؾًا ألحهاّ اةاد٠   .1

دَات ايؿ١ٝٓ باةؿاٚق١ ٚايتًصِٜ بكساز َٔ فًظ ايٛشزا٤ بٓقا٤  عًق٢   ع٢ً إٔ ٜتِ ايتعاقد ع٢ً تكدِٜ اـ

( أيققـ دٜٓققاز، عًقق٢ إ ٜهققٕٛ ايتٓطققٝب    51تٓطققٝب ايققٛشٜس إذا ناْققت قُٝقق١ اـققدَات ايؿٓٝقق١ تصٜققد عًقق٢       

 َكسًْٚا بتٛؾ١ٝ ؾ١ٓ ؾ١ٝٓ ٜػهًٗا ايٛشٜس ةرٙ ايػا١ٜ.

 01/5/6105رٙ ايػاٜقق١ ٚايققيت ْطققبت بتققازٜ   مت تٛقٝققع االتؿاقٝقق١ اضققتٓادًا إىل تكسٜققس ايًجٓقق١ اةػققه١ً ةقق   .1

بايطققري بققإجسا٤ات تٛقٝققع عكققد اـققدَات ايؿٓٝقق١ َققع ايػققسن١ أعققالٙ َققٔ خققالٍ فًققظ ايبٓققا٤ ايققٛطت       

( دٜٓقاز، عًُقًا بقإٔ نتقاب تػقهٌٝ ايًجٓق١       611111ٚذيو يًُسح١ً األٚىل َٔ ايدزاض١ ايؿٓٝق١ ٚبكُٝق١    

   اةػاز إيٝٗا يٝظ قُٔ ٚ ا٥ل ايؿسف أعالٙ.



 

  7102ن لعام التقرير السنوي السادس والستو

 

 

(727) 

 

( َقٔ  2 تكِ ايػسن١ بدؾع زضّٛ طٛابقع ايقٛازدات قبقٌ تٛقٝقع االتؿاقٝق١ اؾقٛيًٝا خالؾقًا ألحهقاّ اةقاد٠           مل .5

حٝققث مت حطققِ قُٝقق١ زضققّٛ ايقٛابققع َققٔ َطققتٓد     6110( يطقق١ٓ 61طٛابققع ايققٛازدات زقققِ   زضققّٛ قققإْٛ 

األغقػاٍ   ، أٟ قبقٌ تبًٝقؼ ٚشٜقس   9/9/6105ايؿسف أعقالٙ َقع ايعًقِ بقإٔ تقازٜ  ؾقٛاتري ايػقسن١ نقإ ث         

 ايعا١َ ٚاإلضهإ يًػسن١ بدؾع ايقٛابع مبٛجب ايهتاب أعالٙ.

ايقٛابقع  زضقّٛ  ( َقٔ ققإْٛ   06عدّ حطِ ق١ُٝ غساَات ايتأخري َٔ اةقايب١ أؾٛيًٝا خالؾقًا يقٓـ اةقاد٠      .2

 أعالٙ حٝث بني اةساقب اةايٞ يد٣ ايٛشاز٠ بأْ٘ ضٝتِ حطِ ايػساَات اةطتخك١ َٔ ايدؾعات ايالحك١.

ِ تصٜٚد دٜٛإ احملاضب١ باالتؿاق١ٝ أٚ عكد اـدَات ايؿ١ٝٓ يدزاض١ َد٣ قاْْٛٝق١ اإلجقسا٤ات ٚبقاقٞ    مل ٜت .2

َطتٓدات ايؿسف بايسغِ َٔ تهساز طًبٗقا مبٛجقب ايعدٜقد َقٔ َقرنسات ايقدٜٛإ  ٚايقيت َٓٗقا اةقرنس٠          

 . 1/6/6102( تازٜ   06/6102  ٚزقِ 61/0/6102( تازٜ  5/6102زقِ  

 (7/4/7102تازٜذ  07/00/2/7204دٜٛإ زقِ  املضدز: )نتاب اي

  ايتٛصٝات:

 تصٜٚد دٜٛإ احملاضب١ بٓطخ١ َٔ االتؿاق١ٝ ٚمجٝع اةخاطبات َٚطتٓدات ايؿسف اةتعًك١ بٗا. .0

 ؼؿٌٝ ق١ُٝ غساَات ايتأخري ث دؾع زضّٛ ايقٛابع يػا١ٜ تازخي٘. .6

 اإلدسا٤:

 ٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.مت ايسد َٔ قبٌ ٚشاز٠ األغػاٍ ايعا١َ ٚاإلضهإ َٚا شا

 :ت١٦ٝٗ َسانص االقرتاع يًع١ًُٝ االْتداب١ٝ 

 تبني َا ًٜٞ: 6102اةػازن١ بأعُاٍ عقا٤ات ت١٦ٝٗ َسانص االقواع يًع١ًُٝ االْتخاب١ٝ يعاّ يد٣         

 َتطًبات ايتٓفٝر: أٚاًل:

( 292961ايٝق١ بًػقت     مت إحاي١ عد٠ عقا٤ات يت١٦ٝٗ َسانص االقواع يًع١ًُٝ االْتخابٝق١ ٚبكُٝق٘ إمج  

 دٜٓاز ٚذيو يتٓؿٝر زَبات ـد١َ ذٟٚ االحتٝاجات اـاؾ١ ٚتكدِٜ ٚتسنٝب دزبصٜٔ يًسَبات.

 املالسعات ٚاملآخر املاي١ٝ ٚايف١ٝٓ:  ثاًْٝا:

خالؾًا ةا جا٤ بهتاب ٚشٜقس األغقػاٍ ايعاَق١     6102لت َباغس٠ إجسا٤ات طسب ايعقا٤ات ث بدا١ٜ غٗس  ب  .0

اةتكقققُٔ تػقققهٌٝ ؾٓققق٘ يػاٜقققات ت٦ٝٗققق١ َسانقققص      5/2/6102(  تقققازٜ  21/0/62511ٚاإلضقققهإ زققققِ   

 االقواع ٚؼدٜد َٗاّ ايًج١ٓ ٚاةد٠ ايص١َٝٓ يهٌ ١َُٗ ٚنُا ًٜٞ:

 .( أٜاّ 5إعداد ٚ ا٥ل عقا٤ات األعُاٍ اةقًٛب١ ةٛاقع االقواع ث اةدازع  ٚمبد٠   -

 .ٜاّ ( أ01ايوتٝب الضتدزاج عسٚض َٔ اةكاٚيني  ٚمبد٠   -

(  ٜققققّٛ عًقققق٢ إٔ  ٜققققتِ إْٗققققا٤ اإلعُققققاٍ بتققققازٜ        15َتابعقققق١ تٓؿٝققققر األعُققققاٍ ٚؼدٜققققد َققققد٠ ايتٓؿٝققققر         .6

05/1/6102. 
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إٕ ايتقققأخري ث طقققسب ايعققققا٤ات  أد٣ إىل ققققسٚز٠ تطقققسٜع ايعُقققٌ حتققق٢ تقققتُهٔ ايقققٛشاز٠ َقققٔ إْٗقققا٤ أعُقققاٍ     .1

هققظ عًقق٢ زؾققع األضققعاز تققا اْع 6102/ 61/9ايعقققا٤ات قبققٌ َٛعققد االْتخابققات ايٓٝابٝقق١ ٚايققيت لققت ث 

 ةرٙ ايعقا٤ات.

( دٜٓقاز حتق٢ تازخيق٘    6222295بًػت ايك١ُٝ اإلمجاي١ٝ يًدؾعات اةاي١ٝ يًُكاٚيني ع٢ً اؿطاب َبًقؼ    .1

َع ايعًِ اْ٘ مل ٜتِ ؾسف ايدؾعات ايٓٗا١ٝ٥ يًعقا٤ات أعالٙ ٚال ٜٛجد حؿس يًهُٝات اةٓؿر٠ ؾعًٝاً تا 

 يعقا٤ات. تعرز َعسؾ١ ايك١ُٝ ايؿع١ًٝ إلمجايٞ ا

مل ٜتِ إؾداز أٚاَس تػٝري١ٜ ياعُاٍ اةطتخد ١ اؾٛيًٝا حٝث مت تٓؿٝر ايبٓٛد اإلقاؾ١ٝ ٚدؾع ْطب١ َقٔ   .5

ق١ُٝ مجٝع األعُاٍ بٓا٤ً عًق٢ َٛاؾكق١ ٚشٜقس األغقػاٍ ايعاَق١ ٚاإلضقهإ خالؾقًا ألحهقاّ ايبقاب ايطقابع َقٔ            

بققإجسا٤ات األٚاَققس ايتػٝريٜقق١ َققع   ٚتعدٜالتقق٘ ٚاـققاف 0912( يطقق١ٓ 20ْدققاّ األغققػاٍ اؿهَٛٝقق١ زقققِ   

بٗققققرا  11/01/6102( تققققازٜ  11/6102ايعًققققِ اْقققق٘ مت تٛجٝقققق٘ َققققرنس٠ َققققٔ دٜققققٛإ احملاضققققب١ زقققققِ     

 اـؿٛف إىل أَني عاّ ايٛشاز٠ ٚمل ٜتِ ايسد عًٝٗا. 

 َالسعات عًُٝات اضتالّ أعُاٍ ايعطا٤ات أعالٙ: ثايجًا: 

 ايهُٝات ث ٚ ا٥ل ايعقا٤ات األؾ١ًٝ. ٚجٛد أعُاٍ إقاؾ١ٝ َطتخد ١ غري َدزج١ ث جداٍٚ .0

 قعـ ٚاقح ٚعدّ ايدق١ يد٣ إعداد ايدزاضات ٚٚ ا٥ل ايعقا٤ لاٌ مبا ًٜٞ: .6

ٚزد ث ايػسٚح اـاؾ١ اإلقاؾ١ٝ يًعقا٤ات إ ايهُٝات يٛحد٠ ٚاحد٠ ٜٚتِ نٌٝ األعُاٍ حطب  .أ 

ٚايققيت مت   ايٛاقققع بعققد ايتٓؿٝققر أٟ اْقق٘ جققا٤ كققايـ يٛحققد٠ نٝققٌ ايبٓققدٜٔ ث جققداٍٚ ايهُٝققات          

ؼدٜدٖا يبٓد ايسَبات باةو ايقٛيٞ ث ٚ قا٥ل ايعققا٤ تقا نبقد اـصٜٓق١ َبقايؼ إققاؾ١ٝ بطقبب         

( طققٛيٞ ْٚػققري ّ 11 -61ازتؿققاع نًؿقق١ ايتٓؿٝققر حٝققث بًققؼ ايتجققاٚش ث بعققض ايسَبققات َققا بققني   

ؼ (  حٝث بًق 12/6105ختًق١ عقا٤ زقِ   ؽ/ع٢ً ضبٌٝ اةااٍ إىل َدزض١ ايريَٛى األضاض١ٝ اة

( طٛيٞ ٚقد نإ َٔ األجقد٣ إٔ تهقٕٛ ٖٓقاى نُٝقات تكدٜسٜق١ ةقرا ايبٓقد اٚ        ّ 61طٍٛ ايسَب١  

( 0161باةكقٛع يتخكٝل َبدأ عداي١ اةٓاؾط١ يهٕٛ ايعقا٤ات ث ناؾ١ َدازع اةًُه١ ٚايبايػ١  

 َدزض١.

 َعد١ْٝ.  تعرز تٓؿٝر بعض ايسَبات ٚؾل َتقًبات اإلحاي١ تا اققس اةكاٚيني إىل تٓؿٝر زَبات .ب 

مت تٓؿٝر ايعدٜد َٔ ايسَبات بػهٌ كايـ يًُٛاؾؿات ايؿ١ٝٓ ٚحطب ايٛاقع ْٚػري عًق٢ ضقبٌٝ    .ج 

 اةااٍ ال اؿؿس:

   /مت تٓؿٝقرٖا دٕٚ  12/6102 َدزض١ قُد ايػسٜكٞ اياا١ْٜٛ يًبٓني ث ايعققا٤ زققِ ؽ )

 جداز ٚدٕٚ دزابصٜٔ ٚنُا ٖٛ َقًٛب ث ٚ ا٥ل ايعقا٤ 

 مت تٓؿٝر ايدزابصٜٔ 12/6102يػا١ًَ يإلْال ث ايعقا٤ زقِ ؽ/ َدزض١ خًدا اياا١ْٜٛ ا )

 ع٢ً ج١ٗ ٚاحدٙ ؾكج الضتخاي١ تٓؿٝرٙ ع٢ً اؾٗتني.
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     /مت تٓؿٝققر 12/6102 َدزضقق١ ٚادٟ ايطققري ايااْٜٛقق١ ايػققا١ًَ يًبٓققات ث ايعقققا٤ زقققِ ؽ )

 (.ّ 0( ّ خالؾًا ةا جا٤ ث جدٍٚ ايهُٝات ٚاحملدد٠ بعسض  1زَب٘ بعسض  

مت تٓؿٝققر ٖققرٙ ايسَبققات طايبققت ايعدٜققد َققٔ اةققدازع إشايتٗققا نْٛٗققا تػققهٌ خقققس عًقق٢            بعققد إ  .د 

 ايطال١َ ايعا١َ يًقالب. 

 (7102يط١ٓ  20املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛص١ٝ:

اةٓاضقب١ يتؿقٜٛب اةٛققٛع حطقب     تػهٌٝ ؾ١ٓ يًتدقٝل ٚايتخكٝل ث ايتجاٚشات اةبٝٓق١ أعقالٙ ٚاؽقاذ اإلجقسا٤ات     

 األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

مت تػققققققققهٌٝ ؾٓقققققققق١ يًتققققققققدقٝل ٚايتخكٝققققققققل  مبٛجققققققققب نتققققققققاب ٚشٜققققققققس األغققققققققػاٍ ايعاَقققققققق١ ٚاإلضققققققققهإ زقققققققققِ                                

ٚمل تٓٗققققٞ أعُاةققققا يػاٜقققق١ تازخيقققق٘ ٚمل ٜققققسد َققققا ٜؿٝققققد     2/00/6102( تققققازٜ  5/11106(61021 061-6 

 بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 سٜل ازبد عُإ/ َٓطك١ دسش:االْصالم احلاصٌ يف ط 

يققد٣ قٝققاّ َٗٓدضققٞ دٜققٛإ احملاضققب١ بققإجسا٤ ايهػققـ اؿطققٞ ةٛقققع االْققصالم اؿاؾققٌ ث ايقسٜققل أعققالٙ      

 ، تبني َا ًٜٞ:6/1/6102بتازٜ  

طبٝع١ اةٓقك١ جب١ًٝ غقدٜد٠ االمقداز ٚتتهقٕٛ َقٔ َقٛاد قققع ؾقخسٟ َتدزجق١ األحجقاّ َٚقٛاد طٝٓٝق١             .0

ٜٚٛجد ؾٝٗا تػككات َتؿاٚت١ ايطقُان١ تطقُح بقدخٍٛ َٝقاٙ األَققاز       أخس٣ كتًؿ١ ع٢ً غهٌ طبكات

 َٔ خالةا عٝث تتخٍٛ ٖرٙ ايقبكات إىل طبكات َٓصيك١  ٜٚٓتج عٓٗا حدٚل اْٗٝازات.

( اـققاف بايؿققٝا١ْ ايسٚتٝٓٝقق١ يقسٜققل ازبققد/ عُققإ َققٔ قبققٌ  019/6101مت ضققابكًا إحايقق١ ايعقققا٤ زقققِ   .6

( دٜٓاز َٚقد٠ القاش   1611121غسن١  .....( بك١ُٝ إمجاي١ٝ بًػت   ٚشاز٠ األغػاٍ ايعا١َ ٚاإلضهإ ع٢ً

 .1/2/6101( ضٓٛات َٔ تازٜ  اةباغس٠ ث 1( ًَٜٛا أٟ  0195 

ث اةٓقكق١ ايكسٜبق١ َقٔ ضقٌٝ ايصزققا٤ مت تهًٝقـ اةكقاٍٚ         61/0/6102بعد حدٚل االْصالم األٍٚ بتازٜ   .1

( 019/6101/5652ػاٍ ايعاَقق١ ٚاإلضققهإ زقققِ   أعققالٙ بإشايقق١   ققاز االْققصالم مبٛجققب نتققاب ٚشٜققس األغقق   

 ٚبٓا٤ ع٢ً أعُاٍ اةكاطع ٚايسؾع اةطاحٞ ايرٟ قاّ بٗا اةسنص  .....(. 2/6/6102تازٜ  

( َو ع٢ً ٚاج١ٗ 111ث ْؿظ اةٓقك١ ٚاييت لتد عدٚد   66/1/6102حؿٌ االْصالم ايااْٞ بتازٜ   .1

  ّ بتٓؿٝققرٖا اةكققاٍٚ ٚذيققو بطققبب اةٓقكقق١ ٚطبٝعقق١    ايػققازع ٚقققد ٜهققٕٛ ْققتج عققٔ األعُققاٍ ايققيت نققإ ٜكققٛ

 اؾبٌ ٖٚٞ َهػٛؾ١ َٚعسق١ يالْٗٝاز ث أٟ ٚقت.

مل ٜقتِ االتؿقام َقع اةكقاٍٚ عًق٢ ضقعس األعُقاٍ ايقيت مت تهًٝؿق٘ بٗقا إلشايق١   قاز االْقصالم األٍٚ حٝقث أؾقاد                 .5

 احملاٍ عًٝ٘. اةٗٓدضٕٛ اةعٕٓٝٛ أْ٘ ضٝتِ قاضبت٘ حطب أضعازٙ ث عقا٤ ايؿٝا١ْ ايسٚت١ٝٓٝ
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مل ٜققتِ تهًٝققـ اةكققاٍٚ بإشايقق١   ققاز االْققصالم اياققاْٞ زاٝققًا ٚإةققا اعتُققدت ايققٛشاز٠ عًقق٢ تهًٝؿقق٘ ايطققابل            .2

 بريو.

قاَت ايٛشاز٠ بتهًٝـ ايطاد٠ اةسنص أعالٙ يعٌُ دزاضق١ جٝٛيٛجٝق١ يًُٓقكق١ ٚتكقدِٜ ايتٛؾقٝات ةعاؾق١        .2

 ٚتؿٜٛب ايٛقع ايكا٥ِ.

َعققد٠ َطققبكًا ةققرٙ اةٛاقققع خؿٛؾققًا إٔ ٖققرٙ اةٛاقققع احملاذٜقق١ يًقسٜققل   مل ٜتققبني ٚجققٛد دزاضقق١ جٝٛيٛجٝقق١ .1

ُٜػهٌ خقٛز٠ ع٢ً َطتخدَٞ ايقسٜل.  َعسق١ ؿدٚل اْٗٝازات ٚاْصالقات ؾٝٗا تا قد 

إٕ اإلجققسا٤ات اةتخققر٠ َققٔ قبققٌ ٚشاز٠ األغققػاٍ ايعاَقق١ ٚاإلضققهإ غققري ناؾٝقق١ ٚخؿٛؾققًا إٔ ٖققرا االْٗٝققاز       .9

ا اةٛققع ٚققد مت إغقالم ايقسٜقل يعقد٠ أٜقاّ تقا تطقبب عٓق٘ حقدٚل أشَقات            يٝظ بقاألٍٚ ايقرٟ حؿقٌ ث ٖقر    

 َسٚز١ٜ خاْك١ ث ايقسم ايؿسع١ٝ اجملاٚز٠ ٚاةؤد١ٜ حملاؾدات ايػُاٍ.

 (74/4/7102تازٜذ  07/00/4/2217املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛصٝات:

١ االْصالققات ث ايقسٜقل خاؾق١ ٚإ    إعداد دزاض١ جٝٛيٛج١ٝ ةعدِ أجصا٤ ايقسٜل ث تًو اةٓقك١ ةعاؾ .0

 احتُاٍ ٚقٛع اْصالقات ث أجصا٤ أخس٣ َٔ ايقسٜل الشايت  قا١ُ٥.

بٝإ  ي١ٝ ايعٌُ ايرٟ مت تهًٝؿ٘ يًُكاٍٚ احملاٍ عًٝ٘ عقا٤ ايؿٝا١ْ ايسٚت١ٝٓٝ يقسٜل ازبد/عُإ إلشاي١  .6

ٜقل ٚااٜتقق٘ ٚٚققع ايبققدا٥ٌ   اةقٛاد ايٓاػق١ عققٔ االْقصالم ٚاالحتٝاطققات اةتخقر٠ يكققُإ عقدّ إغققالم ايقس     

 اةٓاضب١.

األعُققاٍ ايققيت مت تهًٝققـ اةكققاٍٚ بتٓؿٝققرٖا إلشايقق١ االْصالقققات ٚ يٝقق١ إحتطققاب نًؿتٗققا ٚحؿققس قُٝتٗققا            .1

 ايٓٗا١ٝ٥ باإلقاؾ١ إىل ؼدٜد اةد٠ ايص١َٝٓ يتٓؿٝر األعُاٍ.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 ضات يًطسم:َدٜس١ٜ ايدزا 

، ؾكد تبني 6102يد٣ تدقٝل قطِ ايتخؿٌٝ ث َدٜس١ٜ ايدزاضات يًقسم/قطِ اؿُٛالت احملٛز١ٜ يعاّ  

بققققققققإٔ إمجققققققققايٞ ايققققققققرَِ اةدٜٓقققققققق١ ٚاةطققققققققتخك١ يققققققققٛشاز٠ األغققققققققػاٍ ايعاَقققققققق١ ٚاإلضققققققققهإ نسضققققققققّٛ كايؿققققققققات                            

 .0/0/6102( دٜٓاز َدٚز٠ ع٢ً 111011 اٛالت قٛز١ٜ شا٥د٠ ع٢ً طسم اةًُه١( بًػت  

  ( 7102يط١ٓ  04املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛص١ٝ:

 اؽاذ اإلجسا٤ات ايالش١َ يتخؿٌٝ اةبايؼ اةػاز إيٝٗا أعالٙ.

 اإلدسا٤:

( تققازٜ   12551ّ/-061قاَققت ٚشاز٠ األغققػاٍ ايعاَقق١ ٚاإلضققهإ مبخاطبقق١ ٚشاز٠ اةايٝقق١ مبٛجققب ايهتققاب زقققِ          

 َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١. اةػاز ايٝ٘ أعالٙيتخؿٌٝ اةبًؼ   02/9/6102
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 :َدٜس١ٜ ايطال١َ املسٚز١ٜ 

يققد٣ تققدقٝل قطققِ ايتخؿققٌٝ ث َدٜسٜقق١ ايطققال١َ اةسٚزٜقق١/ قطققِ ايًٛحققات اإلعالْٝقق١ ٚقطققِ اؿققٛادل ث    

 ،  تبني َا ًٜٞ:6102ايعا١َ ٚاإلضهإ يعاّ  األغػاٍٚشاز٠ 

 6102ٚاةطققتخك١ يًققٛشاز٠ نسضققّٛ يٛحققات إعالْققات عًقق٢ ايقققسم خققالٍ عققاّ   بًققؼ إمجققايٞ ايققرَِ اةدٜٓقق١ .0

 ( دٜٓاز.922121َبًؼ  

بًؼ إمجايٞ ايرَِ اةد١ٜٓ ٚاةطتخك١ يًٛشاز٠ َٔ غسنات ايتأَني عٔ حٛادل ايطري ْٚتج عٓٗا أققساز ث   .6

 ( دٜٓاز.11111َبًؼ   6102جطِ ايقسٜل خالٍ عاّ 

 (7102ط١ٓ ي 77املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛص١ٝ:

 اؽاذ اإلجسا٤ات ايالش١َ يتخؿٌٝ اةبايؼ اةطتخك١ يًٛشاز٠ ٚاةػاز إيٝٗا أعالٙ.

 اإلدسا٤:

ٜٚتِ مبتابع١ ؼؿٌٝ باقٞ اةبًؼ َع ٚشاز٠ اةاي١ٝ /َدٜس١ٜ األَٛاٍ ايعاَق١ َٚقا    ( دٜٓاز 11510مت ؼؿٌٝ َبًؼ  

 شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

  :ايعطا٤ات 

ٚ  ًَؿققات ايعقققا٤ات اـاؾقق١     ٚتققدقٝل يققد٣ دزاضقق١  إْػققا٤ َققدازع  بإعققداد عقققا٤ات ايدزاضققات ٚاإلغققساف 

 قاؾد١ ايعاؾ١ُ تبني َا ًٜٞ:/قس١ٜ َطًِ/ٚاإلْال  اةٓؿٛز٠ يًرنٛز

 إعداد ايدزاضات ٚ ايتضاَِٝ ٚ إعداد ٚثا٥ل عطا٤ ايتٓفٝر:اخلاظ ب (09/7104سنصٟ زقِ )املعطا٤ اي أٚاًل: 

بتققازٜ   باغققس٠اةأَققس ؾققدز ( 01/1/6101ٚ( دٜٓققاز بتققازٜ   51529ُقق١ إمجايٝقق١  مت إحايقق١ ايعقققا٤ بكٝ .0

يًكٝققاّ بإعُققاٍ اضققتقالع اةٛقققع    .....(اةسنققص  اعتُققادعًقق٢ َققٔ ايققٛشاز٠ ( ٚلققت اةٛاؾكقق١ 62/5/6101 

( 01/6101/62256زقققِ   ٚاإلضققهإ ايوبقق١ مبٛجققب نتققاب أَققني عققاّ ٚشاز٠ األغققػاٍ ايعاَقق١     ٚؾخققـ

 (.01/2/6101تازٜ   

( َٚسؾكققق٘ نتقققاب 61/06/6101( تقققازٜ   2/909/6295اةؿقققُِ مبٛجقققب نتابققق٘ زققققِ   اةهتقققب  ققققاّ .6

 اتؾققٛمبخاطبقق١ ٚشاز٠ األغققػاٍ ايعاَقق١ ٚاإلضققهإ َبٝٓققًا ؾققعٛب١ دخققٍٛ اةٛقققع يعُققٌ ؾخ       أعققالٙاةسنققص 

 .اةقًٛب١ ايوب١

( لققت 05/6/6105( تققازٜ   01/6101/2525زقققِ  ٚشاز٠ األغققػاٍ ايعاَقق١ ٚاإلضققهإ  مبٛجققب نتققاب  .1

 يًٛؾقٍٛ إىل قاؾد١ ايعاؾ١ُ إلشاي١ ايعٛا٥ل اييت تعقوض  يٝقات ؾخقـ ايوبق١      أغػاٍكاطب١ َدٜس 

( 0511ّ³ ٕ اةٛقع َٓخقدز جقدًا َٚػقق٢ بقأنٛاّ نقبري٠ َقٔ ايقُقِ تتجقاٚش         بأازض اةػسٚع ٚ مت ايسد 

ات إلشايتٗقا ٚ ال ٜتقٛؾس يقد٣    ٚقالبق   يٝقات ػسٜـ ناٌَ ٚإشاي١ ايقُِ تقا ٜتقًقب    إىلٚإ اةٛقع عاج١ 

 يريو.اةتاح١  اإلَهاْٝاتاةدٜس١ٜ 
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( 1/1/6105( تازٜ   01/6101/05010هتاب زقِ  ايقاَت ٚشاز٠ األغػاٍ ايعا١َ ٚاإلضهإ مبٛجب  .1

 َٛاؾك١ ايٛشاز٠ ع٢ً تأجٌٝ ؾخـ ايوب١ ةٛقع ققع١ األزض  ٚاةتكُٔمبخاطب١ اةهتب اةؿُِ 

ث َٓقك١ خسب١ َطًِ ٚاـاؾ١ بأعُاٍ ايعقا٤ َٛقٛع عًٝٗا ٠ اةخؿؿ١ إلْػا٤ َدازع جدٜد

 أ ٓا٤ ١ايالشَعُاٍ اضتقالع اةٛقع ٚ إجسا٤ ايؿخٛؾات أبٜكّٛ االضتػازٟ اةؿُِ ايبخث غسٜق١ إٔ 

ٜتِ تكُني ٚ ا٥ل عقا٤ ايتٓؿٝر ع٢ً إٔ قٝاّ اةكاٍٚ باةباغس٠ بتٓؿٝر أعُاٍ اؿؿسٜات يتط١ٜٛ اةٛقع ٚ

عدٌٜ اةخققات ٚٚ ا٥ل عقا٤ ايتٓؿٝر الحكًا ٚؾكًا يٓتا٥ج ؾخـ ايوب١ أؾٛيًٝا ٚدٕٚ بت ٘ذيو ٚايتصاَ

 أ١ٜ َقايبات َاي١ٝ إقاؾ١ٝ(.

مت االْتٗقا٤ َققٔ أعُققاٍ ايتؿققُِٝ ٚػٗٝققص ٚ ققا٥ل ايعقققا٤ بققدٕٚ عُققٌ ؾخٛؾققات يًوبقق١ ٚبققدٕٚ اإلغققاز٠ أٚ    .5

 يٝقق١ اؿؿققس  أٚ ايققٛشاز٠ إىلإبققدا٤ أٜقق١ تٛجٝٗققات َققٔ قبققٌ نققٌ َققٔ اةهتققب اةؿققُِ َٚهتققب ؾخققـ ايوبقق١     

ث ايوبققق١ ٚبقققايسغِ َقققٔ عًقققِ ايقققٛشاز٠ غققققٛز٠ اةٛققققع  االْٗٝقققازاتألزض اةػقققسٚع أ ٓقققا٤ ايتٓؿٝقققر يتجٓقققب 

عًًُا بإٔ ْطقب١ اةٝقٌ اةطقُٛب بق٘ ٚحطقب       %(19  إىلٍ ققع١ األزض ٜؿٌ ٛٚامدازٙ ايػدٜد حٝث إٔ َٝ

از٠ زققِ  (  نُقا جقا٤ ث نتقاب ايقٛش    %01-5 َقٔ   عدٚدايػسٚح اةسجع١ٝ يتؿُِٝ اةدازع اؿه١َٝٛ 

 .1/1/6101( تازٜ  01/6101/11612 

   ( اخلاظ باإلغساف ع٢ً تٓفٝر َدزض١ املٓضٛز٠ األضاض١ٝ املدتًطـ١ ٚ َدزضـ١   074/7102ايعطا٤ املسنصٟ زقِ )     ثاًْٝا:

 ضٛز٠ األضاض١ٝ يًبٓني ذلافع١ ايعاص١ُ:ٓاملٓضٛز٠ ايجا١ْٜٛ يإلْاخ َٚدزض١ امل

بتازٜ   ايعٌُٚلت َباغس٠  00/0/6102بتازٜ   دٜٓاز (621911 بك١ُٝ إمجاي١ٝ ايعقا٤ إحاي١ مت  .0

1/1/6102. 

إٔ مت تكقدِٜ اةقايبق١   ٍٛ بكسض َقٔ بٓقو تُٓٝق١ اةقدٕ ٚ ايكقس٣ ٚ بعقد       إٔ ايعقا٤ ّت اإلحاي١قساز  ث ٚزد .6

ٍُقققق ٚ اةايٝقققق١ األٚىل ( تققققازٜ  1/5/0/1106نتابقققق٘ زقققققِ    مبٛجققققب سدايققققٍٛ بايؿققققسف جققققا٤  كاطبقققق١ اة

عقققا٤ات اإلغققساف يٝطققت َققٔ قققُٔ اإلتؿاقٝققات اةٛقعقق١ َققع ٚشاز٠       نققٕٛبإعققاد٠ اةقايبقق١   11/2/6102

 ايوب١ٝ ٚ ايتعًِٝ.

ًِ/ذلافع١ ( اخلــاظ بإْػــا٤ َــدازع املٓضــٛز٠ يًــرنٛز ٚ اإلْاخ/خسبــ١ َط ــ077/7102ايعطــا٤ املسنــصٟ زقــِ )    ثايجــًا:

 ايعاص١ُ:

قسض َٔ بٓو ت١ُٝٓ اةدٕ ٚايكس٣( بتقازٜ   لٌٜٛ مبٛجب دٜٓاز  ( 2652156  مت إحاي١ ايعقا٤ بك١ُٝ .0

 .01/1/6102بتازٜ   بايعٌُ( ٚ ؾدز أَس اةباغس٠ 02/6/6102 

ذيو يتأخس اؿؿٍٛ ع٢ً تسخٝـ ٚ 1/5/6102اةػسٚع بتازٜ  ث ايعٌُ ايؿعًٞ اةكاٍٚ بلت َباغس٠  .6

 .ايها٣ أَا١ْ عُإ قبٌ تسخٝـ اؿؿس َٔٚيًُدزض١ 
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اةد٠ األزقق١ٝ بقدأت خٗقٛز تػقككات ث ايوبق١       أضؿٌَٓطٛب  إىلبعد ايبد٤ باؿؿسٜات يًُباْٞ ٚايٛؾٍٛ  .1

ٚاةخققات ٚ  ؾل اةٛاؾؿات ايؿ١ٝٓ َٔ ايٓاح١ٝ ايػسب١ٝ ٚتبني إٔ اةكاٍٚ مل ٜكِ بتدعِٝ جٛاْب اؿؿس ٚ

نُقققا تقققبني ث ٚ/ٖققق(  0/0اؿطققابات ايتؿققق١ُُٝٝ اضققتٓادًا يًبقققاب اياققاْٞ َقققٔ فًقققد اةٛاؾققؿات ايبٓقققد      

  .6/2/6102( تازٜ  021/0211خسٖا نتاب٘ زقِ  ّ/ اةػسف ٚ االضتػازٟخاطبات اةتهسز٠ َٔ اة

بايهػققـ عًقق٢ اةٛقققع حٝققث أؾققاد بٛجققٛد اْٗٝققازات َتعققدد٠ ث عققدد نققبري َققٔ           .....(مت تهًٝققـ اةسنققص   .1

ث اةٛقققع  اةققٛاد إٔ طبٝعقق١ ثحٝققَطققتُس٠ ٚغققري َطققٝقس عًٝٗققا  االْٗٝققازاتجٛاْققب اؿؿققس ٚ َققا شايققت ٖققرٙ  

االْٗٝقازات أد٣  ٜػري إىل ٚجٛد اضتُساز ٚاتطقاع ث   ٚٚاقع حاٍ ايوب١ يًُباْٞاةػاز ةا ث ايتؿُِٝ اةعد 

ايتٓؿٝقر   أ ٓا٤اـقس  إىلث بٓا٤ ٖرٙ اةباْٞ َٔ حٝث تعسٜض حٝا٠ ايعاًَني  نبري٠ٚجٛد ؾعٛبات  إىل

االْٗٝققازات ٚإذا مل ٜققتِ َعاؾتٗققا  ٚةعاؾقق١يققدعِ جٛاْققب اؿؿققس ايتهًؿقق١ اإلقققاؾ١ٝ ايباٖدقق١  إىل ٚجققٛدٚ

 . االضتعُاٍ ؾؿ١ رياجملاٚز٠ ٚ هٔ تػٝ اةٓػتت ايكا١ُ٥ؾكد ٜؤ س ع٢ً اتصإ ٚ ضال١َ 

األغققساف ٚ ايتٓؿٝققر ؿققني إ ققاد َٛقققع بققدٌٜ ٚاحتطققاب ايهُٝققات اةٓؿققر٠       بإٜكققاف نققٛادز قاَققت ايققٛشاز٠   .5

  .61/2/6102 ( تازٜ  021/6105/11221ِ  مبٛجب نتاب ايٛشاز٠ زق يًُػسٚع

أٟ  61/6/6102( تققازٜ  022/6105/2919ايققٛشاز٠ زقققِ   نتققاب مت إْٗققا٤ ايعكققد َققع اةكققاٍٚ مبٛجققب .2

ٍُققققق      ايؿٓٝققققق١ ايعاًَققققق١  ايهقققققٛادز  إٜكقققققاف أغقققققٗس َقققققٔ ققققققساز     (2 بعقققققد                                   ٍٛٚبعقققققد عقققققد٠ كاطبقققققات َقققققٔ اة

َقٔ  ٚ 61/0/6102( تقازٜ   1/2/0/6010/621زققِ    ٚاييت  خسٖا ايهتقاب  ايكس٣( بٓو ت١ُٝٓ اةدٕ ٚ

( 19/021/1121زقققِ   ايققٛشاز٠ أخسٖققا نتققاببٗققرا اـؿققٛف ٚايققيت  اةايققو  ٚشاز٠ ايوبٝقق١ ٚ ايتعًققِٝ(

 .69/0/6102تازٜ  

 (7102يط١ٓ  20املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ  

  ايتٛصٝات:

 بٝإ أضباب َا ًٜٞ:

وب١ ث َسح١ً ايتؿُِٝ ٚ ايبد٤ بأعُاٍ ايتٓؿٝر يًعقا٤ أعالٙ بايسغِ َٔ عًِ ؾخـ اي عدّ إجسا٤ .0

 تا نبد اـص١ٜٓ ٚٚجٛد نُٝات َٔ ايقُِ ع ٚ امدازٙ ايػدٜدقققققققٛز٠ اةٛقققققققل غققققققايٛشاز٠ اةطب

 َبايؼ َاي١ٝ ٚاةتُا١ً مبا ًٜٞ:

 تؿاَِٝ.بدٍ أتعاب عقا٤ ايدزاضات ٚ ايدؾعت ( دٜٓاز 51529َبًؼ   .أ 

 اييت مت دؾعٗا يتازخي٘.بدالت أتعاب جٗاش اإلغساف  دؾعت ( دٜٓاز61191َبًؼ   .ب 

 اةٓؿر٠ يتازخي٘. أعُاٍ اؿؿسٜاتبدٍ يًُكاٍٚ ٚ ذيو  دؾعت ( دٜٓاز تكسٜبًا151111َبًؼ   .ج 

ِ( عدّ مشٍٛ االتؿاق١ٝ اةٛقع١ بني اةٍُٛ  بٓو ت١ُٝٓ اةدٕ ٚايكس٣( ٚاةايو  ٚشاز٠ ايوب١ٝ ٚايتعًٝ .6

 باةخؿؿات اةاي١ٝ يعقا٤ األغساف.

إٜكاف نٛادز جٗاش اإلغساف أغٗس َٔ تازٜ   (2ةد٠   ايتأخس ث إيػا٤ عقا٥ٞ ايتٓؿٝر ٚ اإلغساف .1

 نبري٠ باإلقاؾ١ إىل ايؿٛا٥د اةاي١ٝإقاؾ١ٝ  َاي١ٝ اـص١ٜٓ َبايؼ تستب عًٝ٘ ؼٌُٝتا ٚايتٓؿٝر 

 ٚايتعٜٛض عٔ ايعقٌ ٚايكسز ٚغريٖا.
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 ٛقع غري َٓاضب ٚغري َال٥ِ إلْػا٤ اةدازع اؿه١َٝٛ اةػاز إيٝٗا أعالٙ.اختٝاز َ .1

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 ِ(29)  ايعطا٤ زق: 

  6112( يطق١ٓ  29ٚايعققا٤ زققِ     61/1/6102( تقازٜ   226/6102يد٣ تقدقٝل َطقتٓد ايؿقسف زققِ       

 ، تبني َا ًٜٞ:َٚساجع١ ًَـ ايعقا٤ أعالٙ

( دٜٓققاز يؿقائ ا٥ققتالف غققسن١  .....( َٚؤضطق١  .....(  ٚ اققٌ ْؿكققات لٜٛققٌ   511111مت ؾقسف َبًققؼ    .0

َطتخك١ ع٢ً اةقايبات اةاي١ٝ اةتأخس٠ ايدؾع يًعقا٤ أعالٙ ٚحطب َا جا٤ بهتقاب ٚشٜقس األغقػاٍ ايعاَق١     

 . 62/1/6102( تازٜ  29/6112/06151ٚاإلضهإ زقِ  

( 061/6101/1111اطب١ ٚشٜس األغػاٍ ايعا١َ ٚاإلضهإ مبٛجب نتاب ايدٜٛإ زققِ   إ مت كٚضبل  .6

١ يبٝإ أضباب تأخري ؾسف اةقايبات اةاي١ٝ اةتعًك١ بايعقا٤ أعالٙ تا زتب ْتٝج 62/00/6101تازٜ  

 يريو ْؿكات إقاؾ١ٝ ع٢ً ايعقا٤.

 1/6/6105( تققازٜ  29/6112/5611مت ايققسد مبٛجققب نتققاب ٚشٜققس األغققػاٍ ايعاَقق١ ٚاإلضققهإ زقققِ        .1

 َؤندًا بأْ٘ مل ٜتِ ؾسف ْؿكات لٌٜٛ ع٢ً ايعقا٤ أعالٙ. 

َقققٔ قبقققٌ َساقبققق١ دٜقققٛإ احملاضقققب١/ٚشاز٠ األغقققػاٍ  2/1/6102( تقققازٜ  11/6102مت تٛجٝققق٘ اةقققرنس٠   .1

 ايعا١َ يبٝإ أضباب عدّ ؾسف ْؿكات ايتٌُٜٛ.  

د بإٔ اةكاٍٚ ال ٜطتخل ْؿكات لٌٜٛ اضتٓادًا ةا جا٤ مت اإلجاب١ ع٢ً اةرنس٠ اةػاز ايٝٗا أعالٙ بايتأنٝ .5

يهقٕٛ اةقايبقات    61/1/6101( تقازٜ   29/6112/01022بهتاب ٚشٜس األغقػاٍ ايعاَق١ ٚاإلضقهإ زققِ      

اةتقققأخس٠ َتعًكققق١ بكُٝققق١ أٚاَقققس تػٝريٜققق١ إققققاؾ١ٝ يًعكقققد ٚمل تهقققٔ ققققُٔ األعُقققاٍ اةقًٛبققق١ بايعكقققد ٚال   

 ؿكات لٌٜٛ. ٜطتخل اةكاٍٚ ْتٝج١ يريو أٟ ْ

 (2/2/7102تازٜذ  07/00/4/00272املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

  ايتٛص١ٝ:

 بٝإ َازات ؾسف اةطتٓد أعالٙ ع٢ً ايسغِ َٔ عدّ اضتخكام ايػسن١ ةرا اةبًؼ.

 اإلدسا٤:

 مت ايسد َٔ قبٌ ٚشاز٠ األغػاٍ ايعا١َ ٚاإلضهإ َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.
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 ع ٞ ( ًَٕٝٛ 7257( مببًؼ )٢ً42/7102 تٓفٝر طسٜل ايطًط ايدا٥سٟ/ اجلص٤ ايجاْٞ يًعطا٤ زقِ )ايهػف املٝداْ

 دٜٓاز.

 األٚاَس ايتػٝري١ٜ:أٚاًل:        

 ايتعدٜالت اخلاص١ بتٓفٝر دص٤ َٔ املسس١ً ايجا١ْٝ َٔ ايعطا٤ ٚنُا ًٜٞ:  .0

ايػققققق١                    تققققبني ٚجقققققٛد ؾقققققسم ث نُٝقققققات أعُقققققاٍ ايكقققققع ايقققققٛازد٠ ظقققققدٍٚ نُٝقققققات ايعققققققا٤ ٚايب   .أ 

( 1ّ 251111( ٚبققققٓكـ َكققققدازٙ   1ّ 911111( ٚايهُٝققققات اةدقكقققق١ ايبايػقققق١    1ّ 0551111 

تكسٜبًا تقا ٜتقًقب َقٔ اةكقاٍٚ اضقتعاز٠ َقٛاد يتػقٝق١ نُٝقات ايقسدّ اةقًٛبق١ حطقب ايتؿقُِٝ             

ّ بققاقواب ( ٚػٓبققًا الضقتعاز٠ اةكققاٍٚ َققٛاد طُقِ َققٔ خققازج اةػقسٚع تكققد   1ّ 6511111ٚايبايػق١   

يتعقققدٌٜ اةطقققاز ايسأضقققٞ ةٓقكققق١ ْٗاٜققق١ اةػقققسٚع ٚتعقققدٌٜ ث اةطقققاز األؾكقققٞ يتكقققاطع ٚادٟ غقققعٝب  

يتخكٝل ٌَٝ طٛيٞ ث حدٚد اةٛاؾؿات ايعاة١ٝ ْٚتج عٔ ذيو ؽؿٝض ازتؿاع أعُقاٍ ايقسدّ ث   

َٓقكققق١ تكقققاطع ٚادٟ غقققعٝب ٚؽؿقققٝض يهُٝقققات ايكققققع ٚايقققسدّ اةقًٛبققق١ ٚنُٝقققات اـسضقققا١ْ 

 ( دٜٓاز.   ١6261661 يًعبازات ايؿٓدٚق١ٝ عٝث ٜتخكل ٚؾسًا َايًٝا بك١ُٝ  اةطًخ

تكدّ اةكاٍٚ باقواب  اْٞ الضتبداٍ اؾقدزإ االضقتٓاد١ٜ اـسضقا١ْٝ ايقٛازد٠ ث ايعققا٤ ظقدزإ        .ب 

َققٔ ايوبقق١ اةطققًخ١ ٜطققٌٗ تٓؿٝققرٖا بػققهٌ َتققصأَ َققع أعُققاٍ ايققسدّ إقققاؾ١ إىل تهطقق١ٝ جققدزإ     

ةكوح١ بقٛب َؿُت ذٟ َدٗس حجقسٟ إلققؿا٤ ايٓاحٝق١ اؾُايٝق١ عًق٢ ٖقرٙ       ايوب١ اةطًخ١ ا

اؾقققدزإ ٚذيقققو بعقققد اةباغقققس٠ بتٓؿٝقققر أعُقققاٍ ٖقققرا ايعققققا٤ تقققا  كقققل ٚؾقققسًا َايٝقققًا َكقققدازٙ          

( دٜٓاز يٝؿبح فُٛع ايٛؾس اةايٞ اةتخكقل عًق٢ نقال االقواحقني اةقرنٛزٜٔ تصٜقد       225561 

( نققِ إقققاؾ١ٝ َققٔ اةسحًقق١ ايالحكقق١ َققٔ    1كققاٍٚ تٓؿٝققر   ( دٜٓققاز ٚقققد اقققوب اة 1111111عققٔ  

اةػققسٚع قققُٔ ايعقققا٤ اؿققايٞ  ايققرٟ ٜققتِ تٓؿٝققرٙ َققٔ قبًقق٘ ٚايٛاقعقق١ جٓققٛب غققسم َٓقكقق١ ٚادٟ  

 غعٝب ٚمبا ٜتٓاضب ٚق١ُٝ ايٛؾس اةايٞ اةرنٛز أعالٙ. 

مت تٛقٝقع  ٚاؾكت ايٛشاز٠ ع٢ً اقواحات اةكقاٍٚ أعقالٙ ٚاةٓطقب بٗقا َقٔ االضتػقازٟ اةػقسف حٝقث          .ج 

( يالتؿاقٝق١ اةٛقعق١ بقني ايقٛشاز٠ ٚ اةكقاٍٚ ٚايقرٟ تكقُٔ قٝقاّ اةكقاٍٚ بتٓؿٝقر جقص٤            6ًَخل زقِ  

( َقٔ غقسٚح ايعكقد اةتعًكق١     01َٔ اةسح١ً اياا١ْٝ َكابقٌ تٓاشيق٘ عقٔ اةقايبق١ مبقا ٚزد ث اةقاد٠        

 66/06/6101 ( تازٜ 6519 باةٓدض١ ايك١ُٝٝ( ٚقد ٚاؾل فًظ ايٛشزا٤ مبٛجب قسازٙ زقِ  

عًققق٢ تٓطقققٝب  61/06/6101( تقققازٜ  2/2/6/12161ٚايققٛازد ث نتقققاب ز٥قققٝظ ايقققٛشزا٤ زققققِ   

( نقققِ َقققٔ اةسحًققق١ ايااْٝققق١ يًُػقققسٚع ٚبقققٓؿظ أضقققعاز ايعققققا٤    1ايقققٛشاز٠ بصٜقققاد٠ طقققٍٛ اةػقققسٚع   

 األؾ١ًٝ.  
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بعقد َقسٚز أناقس     2/6/6105( تازٜ  122/أ/12/6101تكدّ اةكاٍٚ مبٛجب نتاب٘ زقِ  ع/ .د 

( ٚاـقاف بتٓؿٝقر جقص٤ َقٔ اةسحًق١ ايااْٝق١       6ضق١ٓ ٜقًقب ؾٝق٘ إيػقا٤ ًَخقل االتؿاقٝق١ زققِ         َٔ 

( نِ ٚايٛازد تؿاؾًٝ٘ أعالٙ َدعًٝا إٔ ٖقرا اةًخقل مل  قدد ْٛعٝق١ ٚطبٝعق١ األعُقاٍ       1ٚبقٍٛ  

 اةقًٛب تٓؿٝرٖا بايسغِ أْ٘ لت اةٛاؾك١ بٓا٤ً ع٢ً اقواح٘ اةكدّ يًٛشاز٠ بٗرا اـؿٛف.  

( َقاز٠ َٛاؾكتٗقا   6ت ايٛشاز٠ ع٢ً طًب اةكاٍٚ بإعؿا٥٘ َقٔ تٓؿٝقر َقا جقا٤ ث اةًخقل زققِ        ٚاؾك .ٙ 

باإلعؿقققا٤ بكٝاَٗقققا بتهًٝؿققق٘ بأعُقققاٍ إققققاؾ١ٝ أخقققس٣ َٓٗقققا تٓؿٝقققر  ْؿقققل ٜسققققا، تكقققاطع اةدٜٓققق١       

ايؿقققققٓاع١ٝ، أعُقققققاٍ تؿقققققسٜـ اةٝقققققاٙ، أعُقققققاٍ اإلْقققققاز٠ ٚتعبٝقققققد ايققققققسم ايكسٜبققققق١ َقققققٔ اةػقققققسٚع               

ت( ٚبك١ُٝ تصٜد ث فُٛعٗا عٔ قُٝق١ ايقٛؾس اةقايٞ ايقٛازد ث ًَخقل االتؿاقٝق١ ٚايٓقاتج         ؼٜٛال

عٔ ايبٓد اةتعًل باةٓدض١ ايك١ُٝٝ أعالٙ ٚذيو مبٛجب نتاب ٚشٜس األغػاٍ  ايعا١َ ٚاإلضقهإ  

ٚاةٛج٘ يالضتػازٟ اةػسف ٚاةتكُٔ إٔ اةكاٍٚ  2/2/6105( تازٜ  12/6101/65125زقِ  

بققات َايٝقق١ غؿققٛف َٛقققٛع اةٓدضقق١ ايكُٝٝقق١ ٚأْقق٘ ضققٝتِ ايققسد عًٝٗققا َققٔ قبققٌ          تكققدّ مبقاي

االضتػازٟ اةػسف بايسغِ َٔ أْ٘ مت االتؿام ضقابكا  بقني ايقٛشاز٠ ٚاةكقاٍٚ عًق٢ تٓاشيق٘ عٓٗقا يقد٣         

 تٛقٝع ًَخل االتؿاق١ٝ.  

مبقايبق١ عقٔ    06/2/6101( تقازٜ   12/6101/0/621تكدّ اةكاٍٚ مبٛجب نتاب٘ زققِ  ع/  .ٚ 

قساز اةاي١ٝ ٚايص١َٝٓ اييت تستبت ع٢ً تٛقؿ٘ عٔ األعُاٍ اـسضا١ْٝ حٝقث مت إيػقا٤ اؾقدزإ    األ

اـسضا١ْٝ اةطًخ١ احملاذ١ٜ ؾ١ٗ ايكقع باإلقاؾ١ إىل عدّ اْتٗا٤ ايتعدٌٜ اؿاؾٌ ع٢ً عباز٠ 

بٓا٤ ْٚؿل ٚادٟ غعٝب عًًُا بإٔ إيػا٤ اؾدزإ اـسضا١ْٝ اةطًخ١ احملاذ١ٜ يٛاج١ٗ ايكقع لت 

ٚإٔ إعققاد٠ تؿققُِٝ عبققاز٠ ْٚؿققل   11/1/6101عًقق٢ اقواحقق٘ أ ٓققا٤ شٜققاز٠ ايققٛشٜس  يًُٛقققع بتققازٜ    

 ٚادٟ غعٝب ْتج عٔ اقواح٘ تعدٌٜ اةطاز ايسأضٞ يًقسٜل ث َٓقك١ ْٗا١ٜ اةػسٚع. 

 يتعدٜالت ٚايتػريات ع٢ً ايدزاضات ٚايتضاَِٝ ٚنُا ًٜٞ: ا .7

( تققازٜ  6101/696/ب ت /NLS90/01٘ زقققِ  خاطققب االضتػققازٟ اةػققسف ايققٛشاز٠ ث نتابقق     .أ 

َتكققًُٓا عققدد َققٔ اةالحدققات ايؿٓٝقق١ عًقق٢ اةخققققات ايتؿقق١ُُٝٝ يًعقققا٤ أعققالٙ     1/1/6101

 ٚبني عدّ ٚجٛد بعض ايتؿاؾٌٝ اإلْػا١ٝ٥ اةقًٛب١ ْرنس َٓٗا ع٢ً ضبٌٝ اةااٍ ال اؿؿس: 

زات ايؿققٓدٚق١ٝ ال ٜٛجققد قققُٔ اةخققققات أٜقق١ تؿاؾققٌٝ إْػققا١ٝ٥ ةققداخٌ ٚكققازج ايعبققا    -

 اةا١ً٥ أٚ اةتعاَد٠ َع قٛز ايقسٜل.

ال ٜٛجقققد أٜققق١ تؿاؾقققٌٝ إْػقققا١ٝ٥ ةخقققازج ايعبقققازات اةا٥ًققق١ عٓقققد ققققٛز ايقسٜقققل ٚاةستبقققق١   -

 مبٗازب خسضا١ْٝ. 

 أضؿٌ َٗازب ايعبازات ث َٓاطل ؾٛاؾٌ ايتُدد. (  cut off )key    عدّ ٚجٛد -

ْ   .ب  ( َقو ث احقد٣ اةٛاققع ْدقسًا يٛجقٛد      0بٛبٝق١ قققس    مت اضتبداٍ عباز٠ ؾٓدٚق١ٝ بقاالل عبقازات أ

 َباْٞ ضه١ٝٓ َٚطجد ث اةٛقع باإلقاؾ١ إىل عدّ نؿا١ٜ ازتؿاع َٓطٛب ايقسٜل. 
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 األعُاٍ اإلعاف١ٝ املطتشدث١: .2

( 1511111مت تٓؿٝققر عققد٠ أعُققاٍ إقققاؾ١ٝ قققُٔ أعُققاٍ ايعقققا٤ األؾققًٞ ٚبكُٝقق١ إمجايٝقق١ تصٜققد عققٔ      

( دٜٓاز بدٍ أتعاب تؿاَِٝ ٖرٙ األعُاٍ ٚايتعدٜالت ايقيت لقت   51111عٔ   دٜٓاز باإلقاؾ١ إىل َا ٜصٜد

 عًٝٗا  حٝث مل ٜؿدز أٟ أَس تػٝريٟ بٗا يػا١ٜ تازخي٘، ْٚرنس َٔ األعُاٍ اإلقاؾ١ٝ ع٢ً ضبٌٝ اةااٍ: 

( نِ َٔ أعُقاٍ حؿقس ٚلدٜقد خققٛح ؾقسف      05تٓؿٝر أعُاٍ ايؿسف ايؿخٞ بقٍٛ حٛايٞ   .أ 

( دٜٓققاز باإلقققاؾ١ إىل نًؿقق١ أتعققاب يهققادز جٗققاش اإلغققساف   6212195ؾققخٞ ٚبكُٝقق١ إمجايٝقق١   

 غٗٛز.   1( دٜٓاز ةد٠ 21611ع٢ً األعُاٍ اإلقاؾ١ٝ ةتابع١ ٖرٙ األعُاٍ بك١ُٝ  

تٓؿٝر أعُاٍ خًق١ إضؿًت١ٝ ضقخ١ٝ عًق٢ بعقض ايػقٛازع احملاذٜق١ ٚايكسٜبق١ َقٔ اةػقسٚع ٚايقيت          .ب 

إللققاش أعُققاٍ اةػققسٚع  باإلقققاؾ١ إىل إْػققا٤    مت اعتبازٖققا َققٔ قبققٌ ايققٛشاز٠ نتخققٜٛالت َسٚزٜقق١   

بققايسغِ َققٔ ٚجققٛد أعُققاٍ  ( الضققتخداَ٘ نتخًٜٛقق١ َسٚزٜقق١ 800+9طسٜقل بققدٌٜ عٓققد احملققق١   

 ؼٜٛالت َسٚز١ٜ ث ٚ ا٥ل ايعقا٤ األؾًٞ. 

 اضتخدال ْؿل ٚعباز٠ ٚادٟ غعٝب باإلقاؾ١ إىل اضتخدال تكاطع ٜسقا ٚاةد١ٜٓ ايؿٓاع١ٝ. .ج 

( نقِ  1.6قٓا /ٚادٟ غقعٝب  ٚادٟ ايكؿقٝب( عٓقد ققق١ ايتٓكٝق١ بققٍٛ        إعاد٠ إْػا٤ طسٜل ب .د 

( دٜٓاز ٚذيو بٓا٤ ع٢ً اقواب اةكاٍٚ ٚتكد ٘ بدًٜني ةرٙ اةٓقك١ 961111ٚبهًؿ١ إمجاي١ٝ  

 ٚمت اعتُاد ايبدٌٜ اـاف بإعاد٠ األْػا٤ يهاٌَ طٍٛ ايقسٜل. 

١ ث َٛاقع كتًؿ١ ث قاؾد١ ايبًكقا٤  تٓؿٝر األعُاٍ ايهٗسبا١ٝ٥ ٚاإلْاز٠ ع٢ً ايقسم ايس٥ٝطٝ .ٙ 

باإلققققاؾ١ إىل تٓؿٝقققر أعُقققاٍ يػقققبه١ األيٝقققاف ايكققق١ٝ٥ٛ ايتابعققق١ يقققٛشاز٠ االتؿقققاالت ٚتهٓٛيٛجٝقققا  

  اةعًَٛات ٚغسن١ االتؿاالت األزد١ْٝ.

( نِ 0.6اضتهُاٍ تٛضع١ ٚتعبٝد طسٜل َدخٌ ٜسقا اةتؿسع َٔ طسٜل ايطًج ايدا٥سٟ بقٍٛ   .ٚ 

 إْاز٠ يػا١ٜ اةطجد. بأزبع١ َطازب َع عٌُ 

 اةٛاؾك١ ع٢ً اضتعُاٍ حؿ١ُ ايباشيت ث تٓؿٝر اـًق١ اإلضؿًت١ٝ ايطقخ١ٝ.  .ش 

 ( ضِ يًقسم ايؿسع١ٝ. 61( اان١  Base Courseاضتخدال طبك١ ؾسغٝات حؿ١ٜٛ   .ب 

 اضتخدال بٓد أعُاٍ ؾتٛب ٚتط١ٜٛ ٚحؿس ٚزدّ ألعُاٍ ايقسم اإلقاؾ١ٝ.  .ح 

ضقؿًت١ٝ يعقد٠ طقسم خقازج َٛققع أعُقاٍ ايعققا٤  ث َٓقكق١         تٓؿٝر أعُاٍ تعبٝقد َقٔ اـًقق١ اإل    .ٟ 

عريا ٜٚسقا ٚبًد١ٜ ايطًج  طسم تٓد١ُٝٝ( باإلقاؾ١ يبعض  ايققسم ايصزاعٝق١ ؾٝٗقا حٝقث بًػقت      

 ( ًَٕٝٛ  دٜٓاز.0نًؿ١ تٓؿٝرٖا حٛايٞ  
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 املالسعات ٚاملدايفات: ثاًْٝا: 

 املدايفات ايف١ٝٓ أثٓا٤ ايتٓفٝر ٚاييت متجًت مبا ًٜٞ: .0

( ث أناققس َقٔ َٛقققع ْتٝجقق١ أعُققاٍ اؿؿسٜققات ايققيت  Geogridطبكققات ايوبقق١ اةطققًخ١    تكقسز  .أ 

( األَس ايرٟ ٜؤ س ع٢ً اضتكساز 800+9 – 120+9لت ث اةٓقك١ احملؿٛز٠ َا بني احملقات  

 ٚ بات جدزإ ايوب١ اةطًخ١ ث تًو اةٛاقع. 

١ حٝقث إٔ ايٛققع ايكقا٥ِ ٜػقهٌ     عدّ قٝاّ اةكاٍٚ بتٓؿٝر أ١ٜ حًٍٛ ؿُاٜق١ َطقتخدَٞ األزؾقؿ    .ب 

خقٛز٠ غدٜد٠ ع٢ً اةطتخدَني يٛجٛد ؾسم االزتؿاعات ايهبري٠ ٚٚجٛد أعُد٠ ايهٗسبقا٤ ايٓاقًق١   

 ذات ايكػج اةتٛضج. 

( ذات أحجققاّ نققبري٠ ظاْققب بعققض اؾققدزإ Rock Fillقٝققاّ اةكققاٍٚ بققسدّ َققٛاد زدّ ؾققخسٟ   .ج 

 اةقًٛب١. االضتٓاد١ٜ دٕٚ ايتكٝد بٓٛع١ٝ اةٛاد ٚايطُانات 

ققاّ اةكققاٍٚ بتكققدِٜ َقايبق١ َايٝقق١ ؿؿققس نُٝققات ايكققع ايٓاػقق١ عققٔ إشايق١ اةققٛاد اةؿههقق١ عققٔ      .د 

ٍَٝٛ ايكقع بايسغِ إٔ أعُاٍ تػهٌٝ اةٍٝٛ ٚتٗرٜبٗا َٚعاؾ١  باتٗا ٖٞ َٔ قُٔ َطؤٚيٝات٘ 

ٚبايتقايٞ  ايتعاقد١ٜ، باإلققاؾ١ إىل ٚجقٛد نُٝقات َقٔ اةقٛاد اةؿههق١ ْتٝجق١ طسٜكتق٘ ث ايتٓؿٝقر          

 ٜتخٌُ ناؾ١ اةطؤٚي١ٝ اةوتب١ عًٝٗا. 

بقًبقققق٘  62/9/6102( تققققازٜ  0221/أ/12/6101تكققققدّ اةكققققاٍٚ مبٛجققققب نتابقققق٘ زقققققِ  ع/ .ٙ 

( ٚذيقو يػاٜقات تقبٝقل    sub lots( َٚٓاطل ؾسعٝق١   lotsيتكطِٝ اةػسٚع إىل َٓاطل ز٥ٝط١ٝ  

(  Acceptance of work and pay factorsطسٜكق١ قبقٍٛ األعُقاٍ ث َعقاَالت ايقدؾع       

( ث بداٜقق١ تٓؿٝققر اةػققسٚع  pay factorَققع ايعًققِ أْقق٘ ث األؾققٌ ٜققتِ اعتُققاد تقبٝققل بسْققاَج     

( ضققٓٛات عققٔ تققازٜ  أَققس اةباغققس٠ ٚبعققد خٗققٛز ْتققا٥ج ايؿخٛؾققات    1ٚيققٝظ بعققد َققسٚز َققا ٜكققازب   

 اةخا١ٜ يًُػسٚع.  

 َالسعات عا١َ: ثايجًا:  

َساقبقق١ َققٔ ايققٛشاز٠ مبٛجققب عققد٠ َققرنسات َققٔ    كققد مت ايقًققبؾُٝققا ٜتعًققل باالضققتُالى ٚايتعٜٛكققات ؾ 

دٜٛإ احملاضب١ ث ايٛشاز٠ يتصٜٚدْا بهػـ ٜتكُٔ مجٝع أزقاّ ققع األزاقٞ ٚأاقا٤ َايهٝٗقا ٚاةطقاحات ٚايكقِٝ     

 اةاي١ٝ اـاؾ١ باالضتُالنات اييت لت َٔ خالٍ أعُاٍ ايعقا٤ اال أْ٘ يػا١ٜ تازخي٘ مل ٜتِ تصٜٚدْا ب٘. 

 (7102يط١ٓ  024ز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ املضد 
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 ايتٛصٝات:

 بٝإ أضباب َا ًٜٞ: 

اعتُقاد اةخقققات ايتؿق١ُُٝٝ ٚٚ قا٥ل عققا٤ ايتٓؿٝقر َقٔ قبقٌ ٚشاز٠ األغقػاٍ ايعاَق١ بقايسغِ َقٔ ٚجققٛد              .0

عد٠ َالحدات األَقس ايقرٟ أد٣ اىل تهبٝقد اـصٜٓق١ َبقايؼ َايٝق١ إققاؾ١ٝ نقبري٠ نُقا ٚأد٣ إىل تكقدِٜ           

َقايبات َاي١ٝ ٚش١َٝٓ بدٍ ايعقٌ ٚايكسز ْتٝج١ تٛقؿ٘ عٔ ايعٌُ تا ضٝؤدٟ إىل شٜقاد٠ نًؿق١   اةكاٍٚ 

 اةػسٚع عٔ اةخؿـ ي٘.

( يالتؿاقٝق١ بتٓؿٝقر جقص٤    6َٛاؾك١ ايٛشاز٠ ع٢ً إيػا٤ َكوب اةكقاٍٚ بعقد تٛقٝعٗقا َعق٘ عًق٢ ًَخقل زققِ          .6

ٖققرا اإليػقا٤ ٚتققأخس اضققتالّ اةػققسٚع عققٔ  َقٔ اةسحًقق١ ايااْٝقق١ يًُػققسٚع دٕٚ َساعقا٠ َؿققًخ١ ايققٛشاز٠ جققسا٤   

 ايٛقت احملدد.   

قٝاّ ايٛشاز٠ باةٛاؾك١ ع٢ً ايتعدٌٜ ايرٟ مت غؿٛف ايػا٤ اؾقدزإ االضقتٓاد١ٜ اـسضقا١ْٝ ٚاضقتبداةا      .1

( ٚايققيت ٜطققٌٗ تٓؿٝققرٖا  باإلقققاؾ١ إىل تعققدٌٜ اةطققاز ايسأضققٞ       Geogridظققدزإ َققٔ ايوبقق١ اةطققًخ١     

ع٢ً اقواب َٔ اةكاٍٚ، األَس ايرٟ ٜؤ س عًق٢ عًُٝق١ تطقعري ايعققا٤ يًُٓاقؿقني       يًقسٜل ٚايرٟ مت بٓا٤ً

 اةتكدَني يًعقا٤ ٚعدّ ؼكٝل َبدأ اةٓاؾط١ ٚايعداي١ أ ٓا٤ طسب ايعقا٤.   

تأخس ايٛشاز٠ يتازخي٘ بعدّ إؾداز أٚاَس تػٝريٜق١ حطقب األؾقٍٛ بقايسغِ َقٔ ناقس٠ ايتعقدٜالت ٚاألعُقاٍ          .1

ًقق٢ أعُققاٍ ٖققرا ايعقققا٤ بُٝٓققا مت إؾققداز ايتُدٜققدات ايالشَقق١ ةققا حايٝققًا ٚخققالٍ         اإلقققاؾ١ٝ ايققيت لققت ع  

 ايتٓؿٝر بداًل َٔ االْتداز ؿني االْتٗا٤ َٔ تٓؿٝر اةػسٚع ٚاضتالّ األعُاٍ َٔ قبٌ ايٛشاز٠.

عدّ اضتجاب١ ايٛشاز٠ يتكدِٜ نػٛؾات تتكُٔ أزقاّ ققع األزاقٞ ٚأاا٤ َايهٝٗقا ٚاةطقاحات ٚايكقِٝ      .5

 ١ اـاؾ١ باالضتُالنات اييت لت َٔ خالٍ أعُاٍ ايعقا٤.اةايٝ

عققدّ قٝققاّ ايققٛشاز٠ بقققسب عقققا٤ات َٓؿؿقق١ً ياعُققاٍ ايهٗسبا٥ٝقق١ ٚأعُققاٍ اإلْققاز٠ ٚأعُققاٍ غققبه١ ايؿققسف       .2

 ايؿخٞ ع٢ً َكاٚيني َتخؿؿني ث ٖرٙ اجملاالت بداًل َٔ ؼٌُٝ تٓؿٝرٖا ع٢ً أعُاٍ ٖرا ايعقا٤. 

طسم ث َٓقك١ عريا ٜٚسقا ٚبًد١ٜ ايطًج ٚاييت تكقع ققُٔ حقدٚد َٚطقؤٚي١ٝ      قٝاّ ايٛشاز٠ بتٓؿٝر تعبٝد  .2

ايبًد١ٜ ٚخازج ْقام اةػسٚع األَس ايرٟ نبد اـص١ٜٓ أعبا٤ َاي١ٝ إقاؾ١ٝ ٚخؿٛؾًا إٔ اةكاٍٚ َؿٓـ 

 دزج١ أٚىل.

 تػهٌٝ ؾ١ٓ تدقٝل ٚؼكٝل باةٛقٛع ٚمبػازن١ دٜٛإ احملاضب١ ٚحطب األؾٍٛ. .1

 اإلدسا٤:

 َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.مل ٜسد 
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 :سطابات دلًظ ايبٓا٤ ايٛطين 

 (، تبني َا ًٜٞ:6102-6105يد٣ تدقٝل عٝٓ٘ َٔ حطابات فًظ ايبٓا٤ ايٛطت يًؿو٠  

 حطاب دعِ اةػازٜع: .0

ايقٛشاز٠  مل ٜتِ تصٜٚد دٜٛإ احملاضب١ مبطتٓدات ايؿسف اةتعًك١ بؿسف اةخؿؿات اةسؾقٛد٠ ث َٛاشْق١   

جملًظ ايبٓا٤ ايٛطت بايسغِ َٔ تهساز طًبٗا مبٛجب َرنسات داخ١ًٝ َتعدد٠ عًُقًا بقإٔ اةٛققـ اةقايٞ     

 ( دٜٓاز. 511111يًٛشاز٠ يًعاَني أعالٙ ٜػري إىل ؾسف ناٌَ اةخؿؿات اةسؾٛد٠ ٚايبايػ١  

 حطاب األَاْات: .6

 كتؿقني ٚغقري َهًؿقني    ٜتِ تٓدِٝ َطتٓدات ايؿقسف  ْؿكقات / أَاْقات( َقٔ قبقٌ أغقخاف غقري        .أ 

( َققٔ ايتعًُٝققات 26اؾققٛيًٝا َٚققِٓٗ عًقق٢ ضققبٌٝ اةاققاٍ أَققني اةطققتٛدع ٚذيققو خالؾققًا يققٓـ اةققاد٠      

 .0995( يط١ٓ 0ايتقبٝك١ٝ يًػؤٕٚ اةاي١ٝ ٚتعدٜالتٗا زقِ  

ٜققتِ تطققجٌٝ َطققتٓدات ايؿققسف اـاؾقق١ بأَاْققات اجملًققظ ث ضققجٌ ايتأدٜققات َققٔ قبققٌ َٛخققـ             .ب 

( َقٔ  21ٚغري كقتـ ٚغقري َهًقـ اؾقٛيًٝا خالؾقًا يقٓـ اةقاد٠ َقٔ           مبط٢ُ ٚخٝؿٞ َٓطل ؾإ

 تعًُٝات أعالٙ.اي

ٜتِ تٛقٝع َطتٓدات ايؿسف اةتعًك١ عطاب أَاْات فًظ ايبٓا٤ ايٛطت َٔ قبٌ ٚشٜس األغػاٍ  .ج 

( َقققٔ 5ايعاَققق١ ٚاإلضقققهإ أٚ َقققٔ قبقققٌ َقققٔ ٜؿٛقققق٘ نُؿقققٛض باإلْؿقققام ٚذيقققو اضقققتٓادًا يًُقققاد٠   

اـاؾ١ بإجسا٤ات إٜداع أَٛاٍ ؾٓدٚم فًظ ايبٓا٤ ايقٛطت األزدْقٞ ٚحؿدٗقا    ايتعًُٝات اةاي١ٝ 

ٚنقريو خالؾقًا يًبٓقد     0991( يطق١ٓ  1ٚذيقو خالؾقًا يًٓدقاّ اةقايٞ زققِ        6111ٚؾسؾٗا يطق١ٓ  

 ( َٔ ْؿظ ايتعًُٝات ٚاييت تؤند ع٢ً ايتكٝد بأحهاّ ايٓداّ اةايٞ.0 

 :ز ايديٌٝ حٝث تبنيمت عكد ٚزغ١ عٌُ ث ؾٓدم  .....(/ عُإ إلغٗا .1

( دٜٓاز دٕٚ اضتدزاج عسٚض يتخدٜد ايؿٓدم اةال٥ِ ةرٙ ايػا١ٜ 2111بًػت نًؿ١ عكد ايٛزغ١    .أ 

 ٚتعدٜالت٘. 0991( يط١ٓ 16( َٔ ْداّ ايًٛاشّ زقِ  05خالؾًا يٓـ اةاد٠  

ػاٍ ( دٜٓاز َهاؾتت يًجٓ٘ ايؿ١ٝٓ يٛزغ١ عٌُ إغٗاز ايديٌٝ مبٛاؾك١ ٚشٜس األغ1111ؾسف َبًؼ   .ب 

 ٚدٕٚ ضٓد قاْْٛٞ.   05/9/6105( تازٜ   01/10121-011ايعا١َ ٚاإلضهإ بايهتاب زقِ   

مت َٓح أَني ضس اجملًظ اةٛاؾك١ ع٢ً ايتدزٜظ  ث اؾاَع١ األَسٜه١ٝ بٛاققع قاققستني ٜقَٛٞ اال قٓني      .1

ْدقاّ اـدَق١    ( 21َٔٚاألزبعا٤ َٔ نٌ أضبٛع ٚخالٍ أٚقات ايدٚاّ ايساٞ  ٚذيو خالؾًا يٓـ اةاد٠  

 ٚتعدٜالت٘ ٚاييت تػوح إ ٜهٕٛ ايعٌُ خازج أٚقات ايدٚاّ ايساٞ.  6101( يط١ٓ 16اةد١ْٝ زقِ  
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(  01/11225-011تبني إ بعقض اةػقازٜع اةػقاز ايٝٗقا بهتقاب ٚشٜقس األغقػاٍ ايعاَق١ ٚاإلضقهإ زققِ              .5

( تقققازٜ    2/00/0/122ٚايقققيت جقققا٤ت َٛاؾكققق١ فًقققظ ايقققٛشزا٤ بايهتقققاب زققققِ            01/9/6101تقققازٜ   

مل ٜققتِ اضققتالَٗا اؾققٛيًٝا اٚ أغققػاةا يػاٜقق١ تازخيقق٘ ٚذيققو يعققدّ َقابكتٗققا يًُٛاؾققؿات     01/0/6101

ٝ    ٚعًقق٢ ضققبٌٝ اةاققاٍ ال اؿؿققس َدزضقق     ١ ٚايققيت لققت كاطبقق١ ٚشٜققس    ١ أاققا٤ بٓققت ٜصٜققد َٚدزضقق١ ايباضققً

  ات.األغػاٍ ايعا١َ ٚاإلضهإ باةخايؿات اةتعًك١ بعدّ َقابكتٗا يًُٛاؾؿ

عدّ قٝاّ ٚحد٠ ايسقاب١ ايداخ١ًٝ بتدقٝل ٚإجسا٤ ايؿخٛف ايدٚز١ٜ ايالش١َ ع٢ً ضقجالت اجملًقظ خالؾقًا     .2

 .ٚتعدٜالت٘ 0991( يط١ٓ 1( َٔ ايٓداّ اةايٞ زقِ  50ألحهاّ اةاد٠  

 ( 7102يط١ٓ  97املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛصٝات: 

( 6102، 6105ؿؿقات فًقظ ايبٓقا٤ ايقٛطت يعقاَٞ       بٝإ أضباب عدّ إبساش َطتٓدات ايؿسف َقٔ ك  .0

 زغِ اةخاطبات اةتهسز٠ َٔ قبٌ َساقب١ دٜٛإ احملاضب١ غؿٛؾٗا.

 ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب ناؾ١ اةخايؿات اةب١ٓٝ أعالٙ ٚاضوداد اةبايؼ اةؿسٚؾ١ بػري ٚج٘ حل. .6

 اإلدسا٤:

 02/2/6102( تازٜ  6/61615-061  مت تػهٌٝ ؾ١ٓ مبٛجب نتاب ٚشٜس األغػاٍ ايعا١َ ٚاإلضهإ  زقِ

 يدزاض١ اةٛقٛع ٚمل تٓٗٞ أعُاةا يػا١ٜ تازخي٘ َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 :ايتعًُٝات املاي١ٝ جملًظ ايبٓا٤ ايٛطين 

يد٣ َساجع١ ٚتدقٝل ْؿٛف ايتعًُٝات اةاي١ٝ جملًظ ايبٓا٤ ايٛطت ث ٚشاز٠ األغػاٍ ايعا١َ ٚاإلضقهإ،   

 تبني َا ًٜٞ:

زت ايتعًُٝققات أعققالٙ يتخققدد إجققسا٤ات إٜققداع أَققٛاٍ ايؿققٓدٚم  ؾققٓدٚم ايبٓققا٤ ايققٛطت( ٚحؿدٗققا           ؾققد .0

 . 0991( يط١ٓ 2( َٔ قإْٛ ايبٓا٤ ايٛطت األزدْٞ ٚتعدٜالت٘ زقِ  1ٚؾسؾٗا ضٓدًا ألحهاّ اةاد٠  

ٚايتعًُٝقات   0991( يطق١ٓ  1/أٚاًل( َٔ ايتعًُٝات ع٢ً: ايتكٝد بأحهاّ ايٓداّ اةايٞ زققِ   0ْؿت اةاد٠   .6

ٚأٟ ْدقاّ  قٌ قًق٘ ٚمبقا ال ٜتعقازض َقع أحهقاّ اةقاد٠          0995( يطق١ٓ  0ايتقبٝك١ٝ يًػؤٕٚ اةاي١ٝ زقِ  

 ( َٔ قإْٛ ايبٓا٤ ايٛطت األزدْٞ ع٢ً إٔ: 1 

 قققازع ز٥قققٝظ فًقققظ ايبٓقققا٤ ايقققٛطت األزدْقققٞ /ٚشٜقققس األغقققػاٍ ايعاَققق١ ٚاإلضقققهإ أٚ َقققٔ ٜٓٝبققق٘    .أ 

 ث ايٓداّ اةايٞ اةرنٛز ٚايتعًُٝات ايؿادز٠ مبٛجب٘. ؾالحٝات ايٛشٜس  حٝاُا ٚزدت

 ققازع ز٥ققٝظ ايًجٓقق١ ايؿٓٝقق١ يهققٛدات ايبٓققا٤ ايققٛطت األزدْققٞ /أَققني عققاّ ٚشاز٠ األغققػاٍ ايعاَقق١         .ب 

ٚاإلضهإ أٚ َٔ ٜٓٝب٘ ؾالحٝات األَني ايعاّ حٝاُا ٚزدت ث ايٓدقاّ اةقايٞ اةقرنٛز ٚايتعًُٝقات     

 ايؿادز٠ مبٛجب٘.
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ٜؿققٛض ٚشٜققس اإلغققػاٍ ايعاَقق١ ٚاإلضققهإ/ز٥ٝظ فًققظ ايبٓققا٤     أْقق٘ ( َققٔ ايتعًُٝققات عًقق٢ 5ْؿققت اةققاد٠   .1

 ( َٔ ذات ايتعًُٝات ع2:٢ًايٛطت األزدْٞ بهاؾ١ ؾالحٝات اةؿٛض باإلْؿام نُا ْؿت اةاد٠  

 ٜؿققٛض ٚشٜققس اإلغققػاٍ ايعاَقق١ ٚاإلضققهإ/ز٥ٝظ ؾٓقق١ ايبٓققا٤ ايققٛطت أَققني ضققس فًققظ ايبٓققا٤ ايققٛطت       

اإلْؿققام ٚيقق٘ إٔ ٜؿققٛض احققد َققٛخؿٞ ٚشاز٠ اإلغققػاٍ ايعاَقق١ ٚاإلضققهإ بققريو ث غٝققاب اةؿققٛض  األزدْققٞ ب

باإلْؿام( بٓا٤ ع٢ً َا ذنس أعالٙ ٜتكح بإٔ ايتؿٜٛض باإلْؿام ٚنريو تؿٜٛض ٖرٙ ايؿالح١ٝ ٚؾكًا 

( 1زقققِ  ( َققٔ ايٓدققاّ اةققايٞ 05( َققٔ ايتعًُٝققات أعققالٙ جققا٤ كايؿققًا ألحهققاّ اةققاد٠   2، 5يققٓـ اةققادتني  

ٚاييت تقٓـ عًق٢ إٔ ٜتقٛىل األَقني ايعقاّ ؾقالح١ٝ اإلْؿقام َقٔ كؿؿقات ايقدا٥س٠ ٚٚجقٛب             0991يط١ٓ 

 ايتكٝد بٗا ٚؾكًا ةا ٖٛ َبني ث  ايبٓد  اًْٝا أعالٙ.

 (77/4/7102تازٜذ  07/00/2/2717املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛص١ٝ:

 0991( يط١ٓ 1يتعًُٝات أعالٙ ةخايؿتٗا  ألحهاّ ايٓداّ اةايٞ زقِ  ( َٔ ا2، 5إعاد٠ ايٓدس باةٛاد ذٚات األزقاّ  

 .0995( يط١ٓ 0ٚايتعًُٝات ايتقبٝك١ٝ يًػؤٕٚ اةاي١ٝ زقِ  

 اإلدسا٤:

 مت ايسد َٔ قبٌ ٚشاز٠ األغػاٍ ايعا١َ ٚاإلضهإ َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 :َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ املاي١ٝ / دلًظ ايبٓا٤ ايٛطين 

 ٝ ل عٝٓق١ َقٔ َطقتٓدات ؾقسف اةهاؾقتت  اةتعًكق١ بًجقإ فًقظ ايبٓقا٤ ايقٛطت  ٚايقيت ػقاٚشت             يد٣ تقدق

 ( دٜٓاز  يًؿو٠ أعالٙ  تبني َا ًٜٞ:111111قُٝتٗا اإلمجاي١ٝ  

عدّ تعصٜقص َطقتٓدات ايؿقسف بقاةعصشات ايالشَق١ َٚٓٗقا قاققس اجتُقاع ايًجقإ يتخدٜقد عقدد اؾًطقات              .0

( َققٔ 01ال ٜققتِ أزؾققام نتققب تػققهٌٝ ايًجققإ خالؾققًا يققٓـ اةققاد٠      ايققيت ٜققتِ ايؿققسف عًقق٢ أضاضققٗا نُققا  

 .0991( يط١ٓ 1ايٓداّ اةايٞ زقِ  

 َهاؾتت ايًج١ٓ ايؿ١ٝٓ اإلْػا١ٝ٥ ايعًٝا: .6

ؾسف َهاؾتت يعدد َٔ أعكا٤ ايًجٓق١ مببقايؼ ػقاٚشت اؿقد اةطقُٛب بق٘ بكقساز فًقظ ايقٛشزا٤           .أ 

دٜٓقققاز يًجًطققق١ عًققق٢ إ ال ٜتجقققاٚش  ( 51ٚايقققرٟ حقققدد َبًقققؼ    1/0/6101( تقققازٜ  6250زققققِ  

 ( دٜٓاز.611إمجايٞ اةهاؾأ٠ ايػٗس١ٜ يًعكٛ  

عدّ ايتكٝد بؿسف اةهاؾتت أعالٙ َٔ كؿؿات بٓد دعقِ َػقازٜع فًقظ ايبٓقا٤ ايقٛطت زققِ        .ب 

 .(خالؾًا يكساز فًظ ايٛشزا٤ أعال62/6216/519/22ٙ 
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 َهاؾتت ايًجإ ايعا١ًَ ث فًظ ايبٓا٤ ايٛطت: .1

ت يعققدد َققٔ اةققٛخؿني ةػققازنتِٗ ث عققدد َققٔ ايًجققإ بققايسغِ َققٔ عققدّ تطققُٝتِٗ       ؾققسف َهاؾققت  .أ 

 مبٛجب قسازات تػهٌٝ تًو ايًجإ ْٚػري ع٢ً ضبٌٝ اةااٍ إىل اؿاالت ايتاي١ٝ:

تكاققٞ أَققني ضقس اجملًققظ َهاؾققتت َقٔ ناؾقق١ ايًجقإ اةػققه١ً بققايسغِ َقٔ عققدّ تطققُٝت٘ ث        -

 ايعدٜد َٓٗا.

ٔ عققد٠ ؾققإ َٓٗققا ايًجٓقق١ ايؿٓٝقق١ يًتققدقٝل عًقق٢ َطققتٛدع   ؾققسف َهاؾققتت يًُققدٜس اةققايٞ عقق  -

ايهققٛدات ٚايًجققإ ايؿٓٝقق١  اةػققه١ً يًهػققـ عًقق٢  عُققاز٠ ث َٓقكقق١ تققالع ايعًققٞ،  ايعُققاز٠           

ايطه١ٝٓ ث َٓقك١ اؾب١ٗٝ(  بقايسغِ اْق٘ غقري َطق٢ُ مبٛجقب ققسازات تػقهٌٝ ٖقرٙ ايًجقإ          

 ٌ ٖرٙ ايًجإ. إقاؾ١ إىل إ  طبٝع١ عًُ٘ غري َستبق١ مبٗاّ ٚطبٝع١ عُ

ؾسف َهاؾتت يًُطتػاز ايكاْْٛٞ قُٔ َهاؾتت ؾإ بايسغِ َٔ عدّ تطُٝت٘ اؾقٛيًٝا ث   -

 ٖرٙ ايًجإ 

ؾسف َهاؾتت ةٛخؿني َقٔ فًقظ ايبٓقا٤ ايقٛطت غقري كتؿقني ٚدٕٚ  ٚزٚد أاقا٥ِٗ ث          -

نتققب تػققهٌٝ ايًجققإ ْٚػققري عًقق٢ ضققبٌٝ اةاققاٍ ةققٛخؿني بٛخققا٥ـ  ضققا٥ل، َساضققٌ، َققدخٌ   

 ات، َٓطل ؾإ، قاضب كصٕٚ( بٝاْ

ؾسف َهاؾتت يًج١ٓ تط٢ُ ؾ١ٓ تٓطقٝل ٚتطقٌٗٝ َُٗق١ ايًجٓق١ اإلْػقا١ٝ٥ ايعًٝقا دٕٚ ٚزٚد ذنقس         .ب 

ٖقرٙ ايًجٓق١ بكققساز  فًقظ ايققٛشزا٤ أعقالٙ ايققرٟ ٜقتِ مبٛجبق٘ تػققهٌٝ ايًجٓق١ ايعًٝققا نُقا مل ٜققتِ         

 . 11/0/6112( تازٜ  1151ذنس تػهًٝٗا بكساز فًظ ايٛشزا٤ زقِ  

سف اةهاؾققتت َققٔ خققازج بٓققد اةخؿؿققات اةايٝقق١ اةتققٛؾس٠ يققد٣ ؾققٓدٚم فًققظ ايبٓققا٤ ايققٛطت       ؾقق .ج 

(  أعققالٙ، ْٚػققري عًقق٢ ضققبٌٝ اةاققاٍ ال اؿؿققس      1151األزدْققٞ خالؾققًا يكققساز فًققظ ايققٛشزا٤ زقققِ       

 َطتٓدات ايؿسف ايتاي١ٝ: 

 ( مت ايؿسف َٔ كؿؿات دزاضات ايقسم 015/6102َطتٓد ايؿسف زقِ   -

 ( مت ايؿسف َٔ كؿؿات إْػا٤ طسم قس١ٜٚ ٚ ا621/6102.١ْٜٛسف زقِ  َطتٓد ايؿ -

 ( مت ايؿسف َٔ كؿؿات إْػا٤ طسم ز٥ٝط092/6102.١َٝطتٓد ايؿسف زقِ   -

ؾسف َهاؾتت يعدد َٔ ايًجإ اةػه١ً  ألعُاٍ ال عالق١ ةا مبٗاّ فًظ ايبٓا٤ ايقٛطت    -

 ع٢ً ضبٌٝ اةااٍ ال اؿؿس: إىل:ٚاييت ال تػًُٗا َٛاؾك١ فًظ ايٛشزا٤ أعالٙ  ْٚػري 

 ايًج١ٓ ايؿ١ٝٓ يًتدقٝل ع٢ً َطتٛدع ايهٛدات ٚايهتب  -

 ايًج١ٓ ايؿ١ٝٓ يًُٛقع اإليهوْٚٞ جملًظ ايبٓا٤ ايٛطت األزدْٞ. -

 جملًظ ايبٓا٤. ٞايًج١ٓ ايؿ١ٝٓ ةتابع١ تؿُِٝ ٚإْػا٤ اةٛقع اإليهوْٚ -
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( دٜٓقاز يهقٌ عكقٛ بقدٍ اةػقازن١ ث      211-611ؾسف َهاؾتت مببايؼ َكقٛع١ تواٚب َقا بقني     .د 

( أعققالٙ ٚايققرٟ حققدد اةهاؾققتت  1151عققد٠ ؾققإ ٚدٕٚ ايتكٝققد بعققدد اؾًطققات خالؾققًا يًكققساز زقققِ     

( دٜٓققاز ؾًطقق١ ايًجققإ اةتخؿؿقق١  ْٚػققري عًقق٢    61( دٜٓققاز ؾًطقق١ ايًجققإ ايؿٓٝقق١ ٚ   11مببًققؼ  

 ضبٌٝ اةااٍ:

 (0ايًج١ٓ اةػه١ً  ةتابع١ َػسٚع غايب   -

ايؿٓٝقق١ ةػققسٚع َطققانٔ اةالحقق١ َققٔ كؿؿققات إْػققا٤ طققسم ز٥ٝطقق١ٝ ٚقققد ػققاٚشت   ايًجٓقق١ -

 اؿد األع٢ً يؿسف اةهاؾتت. 

ايًجٓقق١ ايؿٓٝقق١ يتققدقٝل اؿطققابات اإلْػققا١ٝ٥ ٚاةخققققات عًقق٢ َدًقق١ َقققاز اةًهقق١ عًٝققا٤         -

 .ايدٚيٞ

 ايًج١ٓ ايؿ١ٝٓ يدزاض١ عكد اـدَات ايؿ١ٝٓ اةٛقع َع غسن١  .....(.    -

 ؿ١ٝٓ ةتابع١ تعدٜالت قإْٛ ايبٓا٤ ايٛطت األزدْٞ. ايًج١ٓ اي -

ؾققسف َهاؾقققتت بقققدٍ ؾقققإ ةقققدٜس َدٜسٜققق١ اةساقبققق١ ٚايتؿتقققٝؼ /ٚشاز٠ اةايٝققق١ ٚيًُقققساقبني اةقققايٝني ث ٚشاز٠   .1

 األغػاٍ ايعا١َ ٚةٛخؿني ث دا٥س٠ اةٛاش١ْ ايعا١َ ع٢ً ايسغِ تا ًٜٞ:

اةػقاز   1/1/6100( تقازٜ   611ظ ايٛشزا٤ زقِ   ٜعتا ؾسف ٖرٙ اةهاؾتت كايؿًا يكساز  فً  .أ 

اةتكققُٔ عققدّ  01/1/6112( تققازٜ  1116ؾٝقق٘ إىل ايتأنٝققد عًقق٢ قققساز فًققظ ايققٛشزا٤ زقققِ    

َقٓح أٟ َقٔ َققٛخؿٞ ايقٛشازات ٚايقدٚا٥س اةققرنٛز٠ ؾٝق٘ أٟ َهاؾقتت اٚ بققدالت عقٔ أعُقاةِ ٚاةٗققاّ         

 اةسؾٛد٠ ةرا ايػسض. اييت ٜهًؿٕٛ بٗا اال َٔ خالٍ دٚا٥سِٖ ْؿطٗا ٚاةخؿؿات

 إ اةٛخؿني أعالٙ غري َهًؿني اؾٛيًٝا ؿكٛز َاٌ ٖرٙ ايًجإ. .ب 

 (7102يط١ٓ  91املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ: 

تػهٌٝ ؾ١ٓ يتدقٝل َٛقٛع اةهاؾتت أعالٙ ٚمبػازن١ دٜٛإ احملاضب١  ؿؿس ٚاضقوداد َقا مت ؾقسؾ٘ َٓٗقا بػقري      

 ٚج٘ حل.

 اإلدسا٤:

 ٌٝ ؾ١ٓ  يًتدقٝل ث اةٛقٛع أعالٙ َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.مت تػه
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 :ايسٚاتب ٚاملهافآت املاي١ٝ ايػٗس١ٜ 

يد٣ إجسا٤ ايؿخـ ايؿجا٥ٞ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ايسٚاتقب ٚاةهاؾقتت اةايٝق١ ايػقٗس١ٜ اةؿقسٚؾ١ يقبعض َقٛخؿٞ        

 ًٜٞ: (، تبني َا60/1/6102-0/0/6102ٚشاز٠ األغػاٍ ايعا١َ ٚاإلضهإ يًؿو٠  

قاَت ٚشاز٠ األغػاٍ ايعا١َ ٚاإلضهإ مبٓح عدد َٔ اةقٛخؿني ايعقال٠ٚ ايؿٓٝق١ اةكقسز٠ ةقرٙ ايٛخقا٥ـ عًُقًا         .0

بقإٔ ٚخقا٥ؿِٗ ايؿعًٝق١ ايقيت  ازضققْٛٗا ال تٓقبقل عًٝٗقا غقسٚح األغققػاٍ اةكقسز٠ مبٛجقب تعًُٝقات ٚؾققـ           

ألحهققاّ ْدققاّ اـدَقق١ اةدْٝقق١   ٚتؿققٓٝـ ايٛخققا٥ـ ٚتعًُٝققات َققٓح ايعققالٚات اإلقققاؾ١ٝ ايؿققادز٠ اضققتٓادًا      

إقققاؾ١ إىل عققدّ قٝققاَِٗ ؾعًٝققًا مبٗققاّ ٖققرٙ ايٛخققا٥ـ ٚعًقق٢ ضققبٌٝ اةاققاٍ ال اؿؿققس اةطققُٝات ايٛخٝؿٝقق١        

 ايتاي١ٝ:

 ( َِٓٗ خازج ٚحد٠ ايسقاب١ ايداخ١ًٝ أٚ قطِ ايتدقٝل ايداخًٞ.5َط٢ُ  َدقل َايٞ( ٜعٌُ   . أ

إققققاؾ١ إىل أْٗقققِ ال  ًُقققٕٛ اةقققؤٖالت ( َقققِٓٗ خقققازج ايقققدا٥س٠ اةايٝققق١ 1َطققق٢ُ  قاضقققب( ٜعُقققٌ   . ب

 ايع١ًُٝ اةكسز٠ إلغػاٍ ٖرٙ ايٛخٝؿ١ ٜٚتكاقٕٛ ْؿظ اةهاؾأ٠ اةاي١ٝ يًعاًَني بايدا٥س٠ اةاي١ٝ. 

( َٛخؿني َطُاِٖ ايٛخٝؿٞ  تسض / َطاعد تسض( ٜٚتكاقٕٛ ايعال٠ٚ ايؿ١ٝٓ ةرا اةط٢ُ 1ٚجٛد   .6

 َع َطُاِٖ ايٛخٝؿٞ. بايسغِ إٔ طبٝع١ عًُِٗ ث ايٛشاز٠ ال تتٓاضب

 

ٚجققٛد َققٛخؿني َطققُاِٖ ايققٛخٝؿٞ  َٗٓققدع شزاعققٞ( ٜٚكَٛققٕٛ مبُازضقق١ َٗققاّ أعُققاٍ اةٓدضقق١ اةدْٝقق١          .1

ٚاإلغساف ع٢ً تٓؿٝر األب١ٝٓ ٚايققسم حٝقث ال ٜتققابل اةطق٢ُ ايقٛخٝؿٞ ةقِ َقع ايٛخٝؿق١ ايؿعًٝق١ ايقيت           

  ازضْٛٗا.

اةٛخؿني بقايسغِ َقٔ عقدّ قٝقاَِٗ بقأٟ أعُقاٍ        تكّٛ ايٛشاز٠ بؿسف أناس َٔ َهاؾأ٠ َاي١ٝ غٗس١ٜ يبعض .1

إقاؾ١ٝ تكع خازج ْقام عًُِٗ َٚٗاَِٗ ايٛخٝؿ١ٝ إقاؾ١ إىل تكاقِٝٗ بدٍ عٌُ إقاث خالؾقًا ألحهقاّ   

( َقققٔ تعًُٝقققات َقققٓح اةهاؾقققتت  1ٚاةقققاد٠   6101( يطققق١ٓ 16( َقققٔ ْدقققاّ اـدَققق١ اةدْٝققق١ زققققِ   69اةقققاد٠  

 ٚاؿٛاؾص ةٛخؿٞ اـد١َ اةد١ْٝ. 

ٛد أعداد نبري٠ َٔ اةٛخؿني  ًُٕٛ ْؿظ اةطق٢ُ ايقٛخٝؿٞ داخقٌ اةدٜسٜق١ ايٛاحقد٠ عًُقًا إٔ حاجق١        ٚج .5

ايققدا٥س٠ ال تطققتدعٞ ايعققدد ايهققبري٠ إلغققػاٍ ٖققرٙ ايٛخٝؿقق١ ٚعًقق٢ ضققبٌٝ اةاققاٍ ال اؿؿققس ٚجققٛد َققا ٜكققازب    

 ( َٛخـ  ًُٕٛ َط٢ُ  ضاعٞ بسٜد( ث َهتب أغػاٍ يٛا٤ ايسَاا. 61 

 (7102يط١ٓ  22اح ايدٜٛإ زقِ املضدز: )اضتٝغ

  ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب باقٞ اةخايؿات ايٛازد٠ أعالٙ حطب األؾٍٛ ٚاضوداد اةبايؼ اةؿسٚؾ١ دٕٚ ٚج٘ حل.

 اإلدسا٤:

مل ٜقققسد َقققا ٜؿٝقققد بايتؿقققٜٛب زغقققِ  كاطبقققات ايقققدٜٛإ اةتهقققسز٠ بٗقققرا اـؿقققٛف  ٚايقققيت إ  خسٖقققا ايهتقققاب زققققِ   

 َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.  61/06/6102( تازٜ  52/6102/2116 
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 ( 7107-7102تدقٝل ع١ٓٝ َٔ ًَفات ٚعكٛد بعض املٛظفني يًفرت٠:) 

 ايعكٛد:     أٚاًل:

 املطتػاز ايكاْْٛٞ ).....(: .أ 

( دٜٓقاز غقٗسًٜا، اال أْق٘  ٜؿقسف يق٘ زاتبقًا غقٗسًٜا        0161مت تٛقٝع عكد َقع اةطتػقاز أعقالٙ بكُٝق١       .0

 ( دٜٓاز غٗسًٜا.129خالؾًا ةا ٚزد بايعكد أعالٙ ٚبصٜاد٠ َكدازٖا   ( دٜٓاز0292َكدازٙ  

( دٜٓاز غٗسًٜا  بدٍ ؼطني َعٝػق٘ بقدٕٚ ٚجقٛد ْقـ ث ْدقاّ      12ٜؿسف يًُرنٛز أعالٙ َبًؼ   .6

 اـد١َ اةد١ْٝ  ٝص ٖرا ايؿسف.

( عًقققققق٢ ايتققققققٛايٞ َبًققققققؼ           6102، 6105مت ؾققققققسف بققققققدٍ ؾققققققإ يًُققققققرنٛز أعققققققالٙ ياعققققققٛاّ    .1

( دٜٓقاز  ٖٚققٞ اةبققايؼ ايققيت لهققٔ ايققدٜٛإ َققٔ حؿققسٖا باإلقققاؾ١ إىل حكققٛزٙ  01261، 00211 

 ؾإ كتًؿ١ خازج ايٛشاز٠ مل ٜتُهٔ ايدٜٛإ َٔ حؿسٖا.

( َقٔ  06( َٔ اةبايؼ اةدؾٛع١ أعقالٙ خالؾقًا يقٓـ اةقاد٠      ٪5مل ٜتِ اقتقاع قسٜب١ دخٌ بٓطب١   .1

 .6101( يط١ٓ 11قإْٛ قسٜب١ ايدخٌ زقِ  

 تؿٓٝـ اةرنٛز حطب ايعكد اةٛقع َع ايٛشاز٠ مبط٢ُ َطتػاز قاْْٛٞ يًٛشٜس اال أْ٘ ٜػقػٌ  مت .5

 َدٜس َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ باإلقاؾ١ إىل عًُ٘ نُطتػاز.

( َقٔ  2( دٜٓاز ٚذيقو خالؾقًا يقٓـ اةقاد٠      511ٜؿسف يًُرنٛز أعالٙ َهاؾأ٠ غٗس١ٜ تصٜد عٔ   .2

ـدَقق١ اةدْٝق١ ٚبؿقؿ١ دٚزٜقق١ َٚطقتُس٠ خالؾققًا يقٓـ اةققاد٠     تعًُٝقات َقٓح اةهاؾققتت ٚاؿقٛاؾص ث ا   

 ( َٔ ايتعًُٝات أعالٙ.1 

 املطتػاز اإلعالَٞ ).....( .ب 

لت َٛاؾك١ ايس٥اض١ ع٢ً االضتؿاد٠ َٔ خدَات اةطتػاز اإلعالَٞ ايطقٝد  .....( مبٛجقب عكقد     .0

 ٘.غسا٤ اـدَات حٝث تبني َٔ خالٍ ايتدقٝل عدّ ٚجٛد عكد أٚ اتؿاق١ٝ َٛقع٘ َع

( 2ٜتِ اقتقاع زضّٛ طٛابع ايقٛازدات غقٗسًٜا َقٔ اةبقايؼ اةدؾٛعق١ يًُقرنٛز خالؾقًا يقٓـ اةقاد٠            .6

 .6110( يط١ٓ 61ايقٛابع زقِ  زضّٛ َٔ قإْٛ 

( 06%( َٔ اةبايؼ اةدؾٛع١ يًُقرنٛز خالؾقًا يقٓـ اةقاد٠      5مل ٜتِ اقتقاع قسٜب١ دخٌ بٓطب١   .1

 َٔ قإْٛ قسٜب١ ايدخٌ.

 ايعكٛد: .ز 

( دٜٓقاز، عًُقًا بأْق٘ حاؾقٌ عًق٢ بهقايٛزٜٛع تسبٝق١        255ع عكد َقع ايطقٝد  .....( مببًقؼ     مت تٛقٝ .0

 زٜاق١ٝ ٜٚعٌُ ث َدٜس١ٜ اؿاضٛب ٚتهٓٛيٛجٝا اةعًَٛات بٛخٝؿ١ ز٥ٝظ قطِ اةتابع١.

( دٜٓاز، عًًُا بأْق٘ حاؾقٌ عًق٢ بهقايٛزٜٛع غقسٜع١      122مت تٛقٝع عكد َع ايطٝد  .....( مببًؼ   .6

( َقٔ ْدقاّ اـدَق١    21أغػاٍ ايصزقا٤ بٛخٝؿ١ ؾت ٚذيو خالؾًا يٓـ اةاد٠   ٜٚعٌُ ث َدٜس١ٜ

 ٚتعدٜالت٘. 6101( يط١ٓ 16اةد١ْٝ زقِ  
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 ثاًْٝا:   املهافآت ٚايسٚاتب:

تبني َٔ خالٍ تدقٝل ع١ٓٝ َٔ زٚاتب اةٛخؿني بأْ٘ مل ٜتِ اقتقاع قسٜب١ دخٌ ع٢ً اةبايؼ اةدؾٛع١ 

( َٔ قإْٛ 00د اةطُٛب ب٘ القتقاع قسٜب١ ايدخٌ نُا ْؿت عًٝ٘ اةاد٠  نسٚاتب بايسغِ َٔ ػاٚشٖا اؿ

 قسٜب١ ايدخٌ.

 (7102يط١ٓ  072املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛصٝات:

 حؿس ٚاضوداد اةبايؼ اةدؾٛع١ دٕٚ ٚج٘ حل يًُطتػاز  .....( ٖٚٞ: .0

 اةبايؼ اةدؾٛع١ شٜاد٠ ع٢ً ق١ُٝ ايعكد. .أ 

 خطني َعٝػ١.اةبايؼ اةدؾٛع١ نت .ب 

 ( دٜٓاز غٗسًٜا.511اةبايؼ اةدؾٛع١ نُهاؾتت ٚاييت تصٜد ع٢ً    .ج 

 ( َٔ اةبايؼ اةؿسٚؾ١ يًُرنٛز أعالٙ.٪5اقتقاع قسٜب١ دخٌ بٓطب١   .6

( ؾُٝع اةبايؼ اةدؾٛع١ يق٘ ٚؼؿقٌٝ   ٪5إبساّ عكد َع اةطتػاز اإلعالَٞ ٚاقتقاع قسٜب١ دخٌ بٓطب١   .1

 ١ عٔ ناٌَ َبًؼ ايعكد َع غساَات ايقٛابع.ق١ُٝ طٛابع ايٛازدات اةوتب

بٝإ أضباب تٛقٝع عكٛد يًطاد٠  ......( ٚايطٝد  .....(بايسغِ َقٔ إٔ ؽؿؿقاتِٗ ال تتٓاضقب َقع طبٝعق١       .1

 ( َٔ ْداّ اـد١َ اةد١ْٝ أعالٙ.21عٌُ ايٛشاز٠ ٚال تٓقبل عًِٝٗ اةاد٠  

5.        ِ ( دٜٓقاز ضقًٜٓٛا ٚحطقب ققإْٛ     06111  اقتقاع قسٜب١ دخقٌ َقٔ مجٝقع اةقٛخؿني ايقرٜٔ تتجقاٚش دخقٛة

 قسٜب١ ايدخٌ.

  اإلدسا٤:

 01/0/6101( تازٜ  6/00/6161-061مت ايسد َٔ قبٌ ٚشاز٠ األغػاٍ ايعا١َ ٚاإلضهإ مبٛجب ايهتاب زقِ  

 َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 :).....( املٗٓدع 

( دٜٓقازًا غقاَاًل ؾُٝقع ايعقالٚات ث     6111مت تعٝني اةٗٓدع  .....( مبٛجب عكد ٚبساتب غٗسٟ َكدازٙ   .0

( تقققققازٜ   2/5/0/11155ٚشاز٠ األغقققققػاٍ ايعاَققققق١ ٚاإلضقققققهإ مبٛجقققققب نتقققققاب ز٥قققققٝظ ايقققققٛشزا٤ زققققققِ         

بٛخٝؿقق١ َققدٜس ةدٜسٜقق١ تٓؿٝققر ايقققسم نٛحققد٠ إدازٜقق١ َطققؤٚي١ عققٔ َػققسٚع طسٜققل ازبققد            11/2/6102

    ٝ ( ٚزاتبق٘ األضاضقٞ   01121ؿقٞ   ايدا٥سٟ َٚػسٚع طسٜل ايطًج ايدا٥سٟ، بايسغِ َقٔ أْق٘  ُقٌ زققِ ٚخ

( َققٔ ايؿ٦قق١ 0( َققٔ ايدزجقق١  1( دٜٓققاز ٜٚعُققٌ ث َققالى ٚشاز٠ األغققػاٍ ايعاَقق١ ٚاإلضققهإ ث ايطقق١ٓ   116 

( دٜٓقققاز دٕٚ احتطقققاب اةهاؾقققتت ايػقققٗس١ٜ   0110األٚىل بٛخٝؿققق١ دا٥ُققق١ غقققري َؿقققٓؿ١ ٜٚتكاقققق٢ زاتقققب       

 اةُٓٛح١ يًُٗٓدضني ايعاًَني ث ايٛشاز٠. 

( دٜٓقاز ضقًٜٓٛا،   00911  اةٗٓدع َداز ايبخث  ٜستب ؾسم زٚاتب عًق٢ خصٜٓق١ ايدٚيق١ َبًقؼ      إٕ قساز تعٝني .6

 ( دٜٓاز ضٟٓٛ. 0101أقاؾ١ إىل َطاُٖتٗا ث ايكُإ االجتُاعٞ بك١ُٝ  

 (20/07/7102تازٜذ  07/00/2/72121املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  
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 ايتٛص١ٝ:

 حطب األؾٍٛ. ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب  اةخايؿات ايٛازد٠  أعالٙ

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 :).....( املٗٓدض١ 

 يد٣ ايتدقٝل ث ًَـ اةٗٓدض١ اةرنٛز٠ أعالٙ تبني ٚجٛد اةالحدات ٚاةخايؿات ايتاي١ٝ: 

 املالسعات: 

 . 0/00/6100اضتهًُت اةٛخؿ١ ايطٔ ايكاْْٛٞ يتكاعد ايكُإ االجتُاعٞ بتازٜ   .0

 ( ضٓٛات َتتاي١ٝ بعد ايتازٜ  أعالٙ اضتٓادًا ةٛاؾكات ايس٥اض١. 5مت لدٜد َد٠ اـد١َ يًُرنٛز٠ ةد٠   .6

ٚاةتكققُٔ  61/9/6101( تققازٜ  00110/10111مت كاطبقق١ ايس٥اضقق١ مبٛجققب نتققاب ايققٛشاز٠ زقققِ        .1

ادٍ  خققس زاتققب  ( ضققٓٛات عًقق٢ إٔ ٜققتِ ؾققسف َهاؾققأ٠ غققٗس١ٜ تعقق     5طًققب لدٜققد اـدَقق١ بعققد لدٜققد ايققق      

 تكاقت٘. 

 َتكًُٓا َا ًٜٞ:  01/0/6105( تازٜ  2/5/0/0912جا٤ زد ايس٥اض١ مبٛجب نتابٗا زقِ   .1

 عدّ اةٛاؾك١ ع٢ً لدٜد خد١َ اةرنٛز٠ أعالٙ ْدسًا يبًٛغٗا ايطٔ ايكاْْٛٞ.  . أ

يٝق١  ؾٛقت ايس٥اض١ ٚشٜس األغػاٍ ايعا١َ ٚاإلضهإ باالضتعا١ْ غدَات اةرنٛز٠ يكا٤ َهاؾأ٠ َا . ب

 غٗس١ٜ ال تتجاٚش ايساتب اإلمجايٞ األخري ايرٟ ناْت تتكاقاٙ.

 املدايفات: 

( دٜٓقاز غقٗسٟ َقع ايعًقِ إٔ  خقس      951اضتُست اةٛخؿ١ ع٢ً زأع عًُٗا َكابقٌ َهاؾقأ٠ غقٗس١ٜ َكقدازٖا       .0

تقققازٜ  ( دٜٓقققاز غقققٗسٟ ابتقققدا٤ً َقققٔ 606ا  ( دٜٓقققاز أٟ بصٜقققاد٠ َكقققداز211ٖزاتقققب ناْقققت تتكاققققاٙ َبًقققؼ  

 خالؾًا ةٛاؾك١ ايس٥اض١ أعالٙ.  0/0/6105

( تعتقققا ؾقققو٠ اْكققققاع عقققٔ ايعُقققٌ َقققع ايعًقققِ إٔ  01/0/6105 - 0/0/6105إٕ ايؿققو٠ َقققٔ تقققازٜ      .6

نتاب ز٥اض١ ايٛشزا٤ بتؿٜٛض ٚشٜس األغػاٍ ايعا١َ ٚاإلضهإ باالضتعا١ْ غدَات اةرنٛز٠ نإ بتازٜ  

61/0/6105. 

( َققٔ اةبققايؼ اةدؾٛعقق١ يًُققرنٛز٠ أعققالٙ خالؾققًا ألحهققاّ  اةققاد٠  %5مل ٜققتِ اقتقققاع قققسٜب١ ايققدخٌ بٓطققب١   .1

 . 6101( يط١ٓ 11( َٔ قإْٛ قسٜب١ ايدخٌ زقِ  06 

 (7/4/7102تازٜذ  07/00/2/2712املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛصٝات:

يٛاجقب ؾقسؾ٘   اضوداد اةبايؼ اةؿسٚؾ١ يًُٗٓدض١ أعقالٙ دٕٚ ٚجق٘ حقل ٚاةتُاًق١ ث ايصٜقاد٠ عًق٢ ايساتقب ا        .0

 اضتٓادًا ةٛاؾك١ ايس٥اض١. 

 %( َٔ اةبايؼ اةدؾٛع١ يًُرنٛز٠. 5اقتقاع ٚؼؿٌٝ قسٜب١ ايدخٌ بٓطب١   .6
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 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 :).....( املٗٓدع 

ةدٜسٜق١ ايطقال١َ اةسٚزٜق١     يد٣ تدقٝل ًَقـ اةٗٓقدع  .....( تقبني بأْق٘ ققد مت ْكقٌ اةقرنٛز يٝعُقٌ َقدٜساً         

عًق٢ ايقسغِ َقٔ     06/06/6105( تقازٜ   52021/تقٓكالت/ 9مبٛجب نتاب ٚشٜس األغػاٍ ايعا١َ ٚاإلضهإ زققِ   

( 16( َقٔ ْدقاّ اـدَق١ اةدْٝق١ زققِ       19إٔ دزجت٘  ال تؤًٖ٘ يػػٌ ٖرٙ ايٛخٝؿ١  اياايا١( خالؾقًا ألحهقاّ اةقاد٠     

( َققٔ تعًُٝققات ٚؾققـ ٚتؿققٓٝـ ايٛخققا٥ـ ث اـدَقق١ اةدْٝقق١ ايؿققادز٠    2 ٚتعدٜالتقق٘. ٚأحهققاّ اةققاد٠   6101يطقق١ٓ 

 ( َٔ ْداّ اـد١َ اةد١ْٝ أعالٙ.01مبكتك٢ أحهاّ اةاد٠  

 (70/7/7102تازٜذ  07/00/2/00724املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ: 

 .ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب اةخايؿات ايٛازد٠ أعالٙ حطب األؾٍٛ

 اإلدسا٤:

 بٌ ٚشاز٠ األغػاٍ ايعا١َ ٚاإلضهإ َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.مت ايسد َٔ ق

 :).....( املٛظـف 

قسزت قه١ُ أَٔ ايدٚي١ ٚباإلمجاع إدا١ْ اةرنٛز أعالٙ بت١ُٗ حٝاش٠ َاد٠ كدز٠  02/5/6119بتازٜ   .0

انتطقب  بكؿد ايتعاطٞ ٚاؿهِ عًٝ٘ باؿبظ َد٠  ال ١ أغٗس ٚغسا١َ َاي١ٝ َا١٥ دٜٓاز ٚايسضقّٛ، ٚققد   

 ةسٚز اةد٠ ايكا١ْْٝٛ دٕٚ لٝٝصٙ. 02/2/6119ٖرا اؿهِ ايدزج١ ايكقع١ٝ بتازٜ  

بايسغِ َٔ قساز اؿهِ أعقالٙ إال إٔ ٚشٜقس األغقػاٍ ايعاَق١ ٚاإلضقهإ ققاّ بإعقاد٠ اةٛخقـ أعقالٙ إىل َسنقص            .6

 .5/1/6119( تازٜ  9/1211/11912عًُ٘ مبٛجب ايهتاب زقِ  

١َ ٚاإلضهإ بإعاد٠ اةٛخقـ أعقالٙ إىل َسنقص عًُق٘ جقا٤ كايؿقًا ألحهقاّ اةقاد٠         إٕ قساز ٚشٜس األغػاٍ ايعا .1

ٚتعدٜالتق٘ اةقبقل ث حٝٓق٘ ٚايقيت تٛجقب عقصٍ        6112( يطق١ٓ  11( َٔ ْداّ اـدَق١ اةدْٝق١ زققِ     020 

اةٛخـ الزتهاب٘ ٖرا اؾسّ ايرٟ ٜعتا َٔ اؾسا٥ِ اةخ١ً باألخالم ايعا١َ نُا خيايـ ا زا٤ ايؿادز٠ 

 عٔ دٜٛإ ايتػسٜع ٚايسأٟ ٚدٜٛإ اـد١َ اةد١ْٝ ٚاييت جا٤ت نُا ًٜٞ: بٗرا اـؿٛف

ٚايققرٟ  61/2/6101( تققازٜ  010دّ/إ/0/0نتققاب ز٥ققٝظ دٜققٛإ ايتػققسٜع ٚايققسأٟ زقققِ  د ت/      .أ 

اعتا جسا٥ِ حٝاش٠ ٚتعاطٞ ٚاإلػاز باةٛاد اةخدز٠ َٔ اؾسا٥ِ اةخ١ً بايػسف ٚاييت تطتٛجب 

 خٝؿت٘(.عصٍ اةٛخـ َٔ ٚ

ٚجققققا٤ ْؿقققق٘                           09/1/6105( تققققازٜ  01/6020نتققققاب ز٥ققققٝظ دٜققققٛإ اـدَقققق١ اةدْٝقققق١ زقققققِ      .ب 

  إٔ ٖرٙ اؾس ١ تعتا َٔ اؾسا٥ِ اةخًق١ بايػقسف ٚاألخقالم ٚايقيت تٛجقب عقصٍ اةٛخقـ حقاٍ         

تُقع ٚةطاضقٗا   إداْت٘ عهِ َهتطب ايدزج١ ايكقع١ٝ ْدسًا ـقٛزتٗا اؾس١َٝ عًق٢ ايؿقسد ٚاجمل  

 بهٝإ ايٛخٝؿ١ ايعا١َ ٚغسؾٗا(.



 

  7102ن لعام التقرير السنوي السادس والستو

 

 

(729) 

 

( تققققازٜ  06/00/1/01160بققققايسغِ َققققٔ كاطبققققات ايققققدٜٛإ اةتهققققسز٠ ٚايققققيت ٚ خسٖققققا ايهتققققاب زقققققِ       .1

بكسٚز٠ عصٍ اةٛخـ اةرنٛز اضتٓادًا ةقا ٚزد أعقالٙ، إال إٔ ٚشٜقس األغقػاٍ ايعاَق١ ٚاإلضقهإ        60/2/6102

خـ َٚؤندًا ع٢ً ذيو مبٛجب زدٙ عًق٢ ٖقرٙ اةخاطبقات ٚ خسٖقا     َا شاٍ َؿسًا ع٢ً زأٜ٘  بعدّ عصٍ اةٛ

 .62/1/6102( تازٜ  9/1211/11509نتاب٘  زقِ  

 (9/0/7102تازٜذ  07/00/9/270 املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛص١ٝ:

 عسض اةٛقٛع ع٢ً فًظ ايٛشزا٤ يًبت بٗرا اـالف ٚاؽاذ ايكساز اةٓاضب بػأْ٘.

 اإلدسا٤:

 ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.مل ٜسد َا 

 :املٛظف ).....(/ َدٜس١ٜ أغػاٍ املفسم 

يد٣ تدقٝل ع١ٓٝ َٔ ًَؿات عقا٤ات ؾٝا١ْ اةدازع ث َدٜس١ٜ ايوبٝق١ ٚايتعًقِٝ / قؿقب١ اةؿقسم ٚيقٛا٤      

 ايباد١ٜ ايػُاي١ٝ ايػسب١ٝ ٚبعض ايدٚا٥س األخس٣ ث قاؾد١ اةؿسم تبني َا ًٜٞ: 

ٖٚٛ فاش بدٕٚ زاتب َٔ  0/5/0991ٛخـ أعالٙ يد٣ ٚشاز٠ األغػاٍ ايعا١َ ٚاإلضهإ َٓر تازٜ  ٜعٌُ اة .0

 حت٢ تازخي٘. 0/5/6102تازٜ  

ؼقققت ايقققسقِ   61/2/6102ققققاّ اةٛخقققـ اةقققرنٛز أعقققالٙ بتأضقققٝظ غقققسن١ َكقققاٚالت إْػقققا١ٝ٥ بتقققازٜ           .6

ٚتعدٜالتقق٘   6101( يطقق١ٓ 16 ( َققٔ ْدققاّ اـدَقق١ اةدْٝقق١ زقققِ     011( خالؾققًا ألحهققاّ اةققاد٠    001956 

( ايؿقققادز عقققٔ ايقققدٜٛإ اـقققاف 0( ٚايكقققساز زققققِ  6912/0999ٚققققساز قهُققق١ ايتُٝٝقققص / حكقققٛم زققققِ   

، حٝقققث ققققاّ بتٓؿٝقققر ايعدٜقققد َقققٔ ايعققققا٤ات ث َدٜسٜققق١ 05/5/6100بتؿطقققري ايكقققٛاْني ايؿقققادز بتقققازٜ  

ٚا٥س ث قاؾدق١ اةؿقسم ٚذيقو خالؾقًا     ايوب١ٝ ٚايتعًِٝ / قؿب١ اةؿسم ٚيٛا٤ ايباد١ٜ ايػُاي١ٝ ٚبعض ايد

               يكقققسازات قهُقققق١ ايتُٝٝققققص ٚايكققققساز ايؿققققادز عققققٔ ايقققدٜٛإ اـققققاف بتؿطققققري ايكققققٛاْني ٚايققققيت جققققا٤ بٗققققا        

 ال  ٛش يًُٛخـ ايعَُٛٞ إٔ  وف ايتجاز٠ أٚ إٔ ٜهٕٛ تقاجسًا أٚ إٔ ٜتقٛىل أٟ عُقٌ إدازٟ ث ايػقسن١     

 خٝؿت٘(.ألٕ ذيو ٜؤ س ع٢ً أدا٥٘ يٛ

 (02/7/7102تازٜذ  9/70/01779املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ: 

 تػهٌٝ ؾ١ٓ يًتدقٝل ٚايتخكٝل باةخايؿ١ أعالٙ ٚمبػازن١ دٜٛإ احملاضب١.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.
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 املؤضط١ ايعا١َ يإلضهإ ٚايتطٜٛس احلغسٟ

 

  املؤضط١:اضتجُازات 

ٟ   ايعا١َ يإلضهإؤضط١ اة اضتاُازاتيد٣ ايتدقٝل ع٢ً  ٍ  ٚايتققٜٛس اؿكقس   .....( ايطقٝد  ٚ، نؿسٜقل أٚ

 :ؾسٜل  اْٞ إلْػا٤ قق١ قسٚقات ٚقاٍ ٚزؽ حسؾ١ٝ ث َٓقك١ أبٛ ْؿري، تبني َا ًٜٞ

ث  ٚايٛاقعق١ ( 1102  ايتجازٜق١ زققِ    ايكقعق١ باضقتاُاز   أعقالٙ االتؿاقٝق١ إ ٜكقّٛ ايققسف اياقاْٞ      كُٓتت .0

ٜق١  ػازققالت   (5إلْػا٤ ققق١ قسٚققات ٚ    (0591ّ6َطاحتٗا  ْٚؿري / اةسح١ً اياا١ْٝ  أبٛ إضهإ

ع٢ً  ( 6ّ 511 ال تصٜد عٔ  ١مبطاح يإلداز٠ح١ َٚٝت َازنت َٚهاتب االضتخداَٗا ٚزؽ حسؾ١ٝ ٚاضو

انققا دٕٚ اخققد اةٛاؾكققات   ١احايقققسف اياققاْٞ قققاّ بايبٓققا٤ ث َطقق  عًُققًا بققإَٔققداز ايبخققث،  األزضققعقق١ 

 .اةؤضط١َٔ  ايالش١َ

َقققٓح ايؿسٜقققل اياقققاْٞ ققققسض َقققٔ  مت  11/00/6111( تقققازٜ  0116زققققِ   اإلداز٠ققققساز فًقققظ مبٛجقققب  .6

ضقٓٛات   (5 ضبعٕٛ ايـ دٜٓاز ازدْٞ ٜطدد ع٢ً َداز  ١ ٚايتقٜٛس اؿكسٟ بكُٝ يإلضهإاةؤضط١ ايعا١َ 

 .( غٗس َٔ تازٜ  تٛقٝع االتؿاق١01١ٝ عٝث ٜبدأ ايطداد بعد  ايالشَ اإلْػا١ٝ٥ باألعُاٍٚذيو يًكٝاّ 

 ( دٜٓاز ضًٜٓٛا.61111( ضٓٛات َٔ دؾع بدٍ االضتاُاز ايبايؼ  1مت َٓح ايؿسٜل ايااْٞ ؾو٠ ااب ةد٠   .1

مل تتكُٔ االتؿاق١ٝ أٟ َد٠ ش١َٝٓ الْتٗا٥ٗا ٚاْتكاٍ األزض َٚا عًٝٗا َقٔ إْػقا٤ات إىل اةؤضطق١ خالؾقًا      .1

 ايطابع عػس َٓٗا.يًبٓد 

مل تتكققُٔ االتؿاقٝقق١ أٟ بٓققد ٜؿٝققد بإَهاْٝقق١ تعققدٌٜ ايعا٥ققد االضققتاُازٟ ايققرٟ ٜدؾعقق٘ ايؿسٜققل اياققاْٞ            .5

 يًُؤضط١.

 اتقققا تكقققدّ ؾقققإ دٜقققٛإ احملاضقققب١ ٜقققس٣ إٔ االتؿاقٝققق١ َقققداز ايبخقققث مل تقققساع َؿقققًخ١ اةؤضطققق١ ٚإٜساداتٗققق   

( دٜٓقاز ٜطقدد خقالٍ بقظ ضقٓٛات      21111بًقؼ   االضتاُاز١ٜ ث حني أْٗقا ققد تكقُٓت َقٓح ققسض يًُطقتاُس مب      

( دٜٓقاز إققاؾ١ إىل خًٖٛقا َقٔ أٟ ؾكقس٠      61111( ضٓٛات َٔ دؾع عا٥د االضتاُاز اةكقدز بقق    1ٚؾو٠ ااب َدتٗا  

 ؼدد َد٠ االضتاُاز ٚتازٜ  ْكٌ األزض َٚا عًٝٗا َٔ إْػا٤ات إىل ًَه١ٝ اةؤضط١.

  (7102يط١ٓ  99املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛص١ٝ:

تػهٌٝ ؾ١ٓ ؼكٝقل تكقِ ث عكقٜٛتٗا ققاْْٛٝني َقٔ اةؤضطق١ ٚدٜقٛإ احملاضقب١ يدزاضق١ ناؾق١ ايٛ قا٥ل اـاؾق١             

باالتؿاقٝق١ َقداز ايبخققث ٚؼدٜقد اةطققؤٚي١ٝ إ ٚجقدت ٚدزاضقق١ إَهاْٝق١ تعقدٌٜ االتؿاقٝقق١ مبقا  ققاؾذ عًق٢ حكققٛم         

 اةؤضط١ ٚعا٥داتٗا االضتاُاز١ٜ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

  تػهٌٝ ؾ١ٓ يًتدقٝل ٚايتخكٝل َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.مت
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 ضًط١ َٓطك١ ايعكب١ االقتضاد١ٜ اخلاص١
 

 (:7107-7102)  سطابات ايطًط١ يًفرت٠ 

ٞ  ( دٜٓاز6591مت ؾسف َبًؼ   .0 ( دٜٓقاز  06912إىل َطتػقؿ٢  .....(  َٚبًقؼ     بدٍ َقايبات تأَني ؾقخ

ٕ ٚايقرٟ ٜقٓـ عًق٢ أ    65/0/6102( تقازٜ   01222ٛشزا٤ زققِ   خالؾًا يكساز فًقظ ايق   ةطتػؿ٢  .....(

 ٜتِ تػق١ٝ ْؿكات عالج اةٛخؿني ث َطتػؿٝات  ايكقاع اـاف داخٌ قاؾد١ ايعكب١ ؾكج.

مشٍٛ احد َٛخؿٞ نقادز َؤضطق١ ايػقًٌ ايقدَاغٞ بايتقأَني ايؿقخٞ يًطقًق١ خالؾقًا يػقسٚح ايتقأَني            .6

 .2/0/6105( تازٜ  0قني مبٛجب ايكساز زقِ  ٚاةكسز٠ َٔ قبٌ فًظ اةؿٛ 6105ايؿخٞ يعاّ 

 اةهاؾتت:  .1

ٜري يؿققسؾٗا ( دٜٓققاز َهاؾققتت َايٝقق١ يًُققٛخؿني دٕٚ ٚجققٛد أضققظ َٚعققا     01062622ؾققسف َبًققؼ    .أ 

 ٚؼدٜد اةطتخكني ةا يًؿو٠ أعالٙ.

( بًػققققققققققققت ث فُٛعٗققققققققققققا                       6102، 6105ؾقققققققققققسف َهاؾققققققققققققتت يػققققققققققققري اةققققققققققققٛخؿني يعققققققققققققاَٞ    .ب 

 .( دٜٓاز ع٢ً ايتٛاي0625502ٞ ، 222121 

تهساز ؾسف َهاؾأ٠ يٓؿظ األغخاف عٔ ْؿظ اةُٗق١ ٚنُقا ٖقٛ َقبني بكقسازٟ فًقظ اةؿٛققني         .ج 

 .66/9/6102( تازٜ  921ٚ  66/5/6102( تازٜ  520ذٚات األزقاّ  

 مت ؾسف َهاؾتت يبعض َٛخؿٞ ايطًق١ يكا٤ قٝاَِٗ بأعُاٍ تكع قُٔ َٗاَِٗ ايٛخٝؿ١ٝ. .د 

( دٜٓقاز يًجٗقات األَٓٝق١ ْدقري قٝقاَِٗ بقايكبض عًق٢ احقد اةقتُٗني عًُقًا           1251مت ؾسف َبًقؼ    .ٙ 

 بإٔ ؾسف تًو اةهاؾتت يٝظ َٔ اختؿاف اجملًظ. 

األزدْٝقق١ عًقق٢ دزجقق١ اضقتُساز ايطققًق١ بققاؿجص ةقدزا٤ اؾٗققات األَٓٝقق١ ٚايككققا٠ يًطقؿس عًقق٢ َقق  اةًهٝق١      .1

إقاؾ١ إىل  9/2/6106( تازٜ   291ٛشزا٤ زقِ  ( َٔ بالؽ ز٥اض١ اي5خالؾًا يًبٓد  زابعًا /زجاٍ األعُاٍ 

 .01/2/6102( تازٜ  00/0/69116د/ 61إٔ ايككا٠ ال ٜػًُِٗ اضتآا٤ ز٥ٝظ ايٛشزا٤ بهتاب٘ زقِ  

( 0510َٔ قساز فًظ ايٛشزا٤ زققِ    اٚاًل(  قٝاّ ايطًق١ باضت٦جاز َهاتب ؾٗات حه١َٝٛ خالؾًا يًبٓد .5

 ٚع٢ً ضبٌٝ اةااٍ: 61/1/6101تازٜ  

( دٜٓققاز نبققدٍ إ ققاز          2511قٝققاّ ايطققًق١ باضققت٦جاز َهاتققب يققدا٥س٠ اإلحؿققا٤ات ايعاَقق١ بكُٝقق١      .أ 

 ( دٜٓاز بدٍ خدَات خالؾًا يكساز فًظ ايٛشزا٤ اةػاز إيٝ٘ أعالٙ.0511ٚ  

( دٜٓقققاز نُقققا ٖقققٛ َقققبني ث َطقققتٓد ايؿقققسف زققققِ 61521اضققت٦جاز َهاتقققب يعقققد٠ جٗقققات بكُٝققق١    .ب 

  01/5/6105( تازٜ  051111 

( دٜٓقاز  151ؼًُت ايطًق١ ق١ُٝ عكد إ از َٓقصٍ ْا٥قب ز٥قٝظ اجملًقظ ايطقابل بعقد اضقتكايت٘ بكُٝق١           .2

 دٕٚ ٚجٛد ضٓد قاْْٛٞ.  2/6102عٔ غٗس 
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عدّ قٝاّ ايطًق١ بإغعاز اةؤجس بسغبتٗا إْٗقا٤ إ قاز  ضقهٔ اةعًُقني/ ايعقصاب قبقٌ غقٗس َقٔ اْتٗقا٤ اةقد٠            .2

( دٜٓققاز خالؾققًا يعكققد اإل ققاز اةققاّ بققني ايطققًق١ َٚايققو      06111ايعكدٜقق١ تققا نبققد ايطققًق١ َبًققؼ     

 ايعكاز.

عًقق٢ ايققسغِ َققٔ عققدّ َٛاؾكقق١ ز٥ققٝظ ايققٛشزا٤ عًقق٢ ايطققؿس   ( دٜٓققاز 0111مت ؾققسف بققدٍ َٝاَٚققات بكُٝقق١   .1

 . 01/0/6102( تازٜ  1/0/6012د /  61  نُا ٖٛ ٚازد مبٛجب نتاب ز٥ٝظ ايٛشزا٤ زقِ

يًطٝد  .....( عٔ  1/06/6102( تازٜ  029502يؿسف زقِ  مت ؾسف َٝاَٚات ضؿس مبٛجب َطتٓد ا .9

( 2( دٜٓاز عًًُا بإٔ َٛاؾك٘ ز٥اضق١ ايقٛشزا٤ عًق٢ ايطقؿس ةقد٠       0261( ي١ًٝ يًطؿس إىل ايؿني بك١ُٝ  06 

 يٝايٞ ؾكج. 

مت ؾسف بدٍ َٝاَٚات يبعض َٛخؿٞ ايطقًق١ عًق٢ ايقسغِ َقٔ عقدّ ٚجقٛد كؿؿقات َايٝق١ يتػقٝق١            .01

 ٛاؾك١ ز٥اض١ ايٛشزا٤ ع٢ً ايطؿس إىل اضباْٝا.ايطؿس ٚعدّ إزؾام َ

مت ؾقققسف َٝاَٚقققات ضقققؿس يًُٛخقققـ  .....(خالؾقققًا ةقققا ٚزد بهتقققاب ز٥قققٝظ ايقققٛشزا٤  باةٛاؾكققق١ عًققق٢ ايطقققؿس       .00

 اةتكُٔ عدّ ؼٌُ ايطًق١ أ١ٜ ْؿكات.

ِ 1155ؾسف َبًؼ    .06  ( ْؿكات ْعٞ ٚتٗاْٞ ث ايؿخـ خالؾًا يًبٓد  ضادضًا( َٔ قساز فًظ ايٛشزا٤ زقق

 .9/2/6106( تازٜ  291 

( 291اضقتُساز ايطققًق١ باةػقازن١ باةعققازض ايدٚيٝق١ خالؾققًا يًبٓقد زابعققًا َقٔ قققساز فًقظ ايققٛشزا٤ زقققِ         .01

 ( َػازنات.1( دٜٓاز ع٢ً  12191ؾكد مت ؾسف َبًؼ    9/2/6106تازٜ  

ث ديٝقققٌ ٚاةتكققُٔ اةٛاؾكققق١ عًقق٢ اةػقققازن١     11/1/6102( تقققازٜ  111قققساز فًقققظ اةؿٛقققني زققققِ     .01

 ج١ٝٓ إضويٝت.( 69111  االضتاُاز ايطٟٓٛ ؼت عٓٛإ األزدٕ ٚاح١  ١َٓ يالضتاُاز ٚبتهًؿ١

( دٜٓاز مت ؾسؾٗا ع٢ً بٓد االت تسٚ ١ٝ يؿٓدم  .....(  مبٛجب َطتٓد 2111تهبدت ايطًق١ َبًؼ    .05

( تازٜ  959قِ  ٚاييت مت ؾسؾٗا بٓا٤ ع٢ً قساز اجملًظ ز  5/06/6102( تازٜ  029110ايؿسف زقِ  

ٚاةتكققُٔ اةٛاؾكقق١ عًقق٢ دعققِ اياْققاَج اةتُاققٌ بعُققٌ   ٚزغقق١ عُققٌ ث ايعاؾقق١ُ ايسٚضقق١ٝ   66/9/6102

%( َٔ تهايٝـ ايطؿس ٚاإلقاَق١ يًطقادٙ  .....(   51( يتػق١ٝ  6102أًٍٜٛ   60 -01َٛضهٛ ث ايؿو٠   

 َٚهتب  .....(.

( دٜٓقاز  111112ايعازق١ حٝث مت دؾع َبًقؼ     اضتُساز ايطًق١ بؿسف َبايؼ ندعِ ةػسٚع ايقا٥سات  .02

 دٕٚ ٚجٛد ضٓد قاْْٛٞ  ٝص ؾسف َاٌ ٖرٙ اةبايؼ.

( دٜٓقاز  951غؿٛف ؾسف َبًؼ   61/00/6102( تازٜ  021216يد٣ تدقٝل َطتٓد ايؿسف زقِ   .02

 ضٝازات ايطًق١، تبني َا ًٜٞ: ٣يهساج  .....( يؿٝا١ْ احد

 اةقًٛب١.  عدّ إزؾام َعصشات تبني أعُاٍ  ايؿٝا١ْ -

 ايػسا٤ بعد تٓؿٝر األعُاٍ ٚؾدٚز ؾاتٛز٠ ايهساج. أَسمت إؾداز  -

 عدّ تٛقٝع َطتٓد ايؿسف َٔ اةساقب اةايٞ. -
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ٜتِ ؾسف َبًؼ َٔ حطاب ايكٝاؾ١ غٗسًٜا يالجتُاعات ايقيت ٜقتِ عكقدٖا ث قطقِ ايتٓطقٝل ٚايعًُٝقات         .01

َقققٔ ؼؿقققذ اةساققققب اةقققايٞ ٚدٜقققٛإ    بقققايسغِ 2/2/6105( تقققازٜ  125اضقققتٓادًا إىل ققققساز اجملًقققظ زققققِ   

 احملاضب١ ع٢ً ايؿسف.

( َٔ بقالؽ ز٥قٝظ ايقٛشزا٤    1ؾسف ق١ُٝ ؾٛاتري قٝاؾ١ تػٌُ َػسٚبات زٚح١ٝ خالؾًا يًبٓد زقِ  خاَطًا/   .09

( 0112بك١ُٝ   66/6/6105(  تازٜ  052102َٚطتٓد ايؿسف زقِ    9/2/6106( تازٜ  291زقِ  

 دٜٓاز.

ايطقًق١ تكقّٛ    بإٔتري قٝاؾ١ يًككا٠ تػٌُ بدٍ َبٝت ٚطعاّ ٚغساب  عًًُا اضتُساز ايطًق١ بؿسف ؾٛا  .61

 01/1/6102( تققازٜ  025612بؿققسف بققدٍ َٝاَٚققات ةققِ ٚعًقق٢ ضققبٌٝ اةاققاٍ َطققتٓد ايؿققسف زقققِ         

 ( دٜٓاز.1211بك١ُٝ  

( دٜٓققاز َقققٔ بٓققد ايكقققٝاؾ١ جملُٛعققق٘ َققٔ ايٛؾقققٛد ايساٝقق١ دٕٚ اؿؿقققٍٛ عًققق٢     1221مت ؾققسف َبًقققؼ      .60

(  تازٜ  291( َٔ قساز فًظ ايٛشزا٤ زقِ  5اةطبك١ َٔ ز٥ٝظ ايٛشزا٤ خالؾًا يًبٓد  اـاَظ / اةٛاؾك١

9/2/6106. 

عدّ اؿؿٍٛ ع٢ً اةٛاؾك١ اةطبك١ َٔ ز٥ٝظ ايٛشزا٤ الضتكاؾ١ اإلعالَقٞ ايطقٝد  .....( ٚعا٥ًتق٘ خالؾقًا       .66

حٝقث بًػقت تهقايٝـ شٜازتق٘      9/2/6106( تقازٜ   291( َٔ ققساز فًقظ ايقٛشزا٤ زققِ      5يًبٓد   خاَطًا/

 ( دٜٓاز.1621 

( َٔ ايتعًُٝات زققِ  01( َٛخـ يًكٝاّ بأعُاٍ غري َتخؿؿ١ خالؾًا ألحهاّ اةاد٠  16غسا٤ خدَات    .61

 ( َٔ أضظ ٚقٛاعد غسا٤ ايًٛاشّ ٚتٓؿٝر األغػاٍ ث ايطًق١.19 

 اب ايؿسف أٚ عدد اةدعٜٛٔ. ةقاعِ  .....(  دٕٚ ٚجٛد أٟ َعصشات تبني أضب ( دٜٓاز 211مت ؾسف َبًؼ    .61

غققسا٤ بعققض اةققٛاد مبٛجققب اَققس غققسا٤ بتققازٜ  الحققل يًتٛزٜققد َاققاٍ ذيققو اةػققوٜات اةبٝٓقق١ تؿاؾققًٝٗا              .65

 . 1/06/6102( تازٜ  029690مبٛجب َطتٓد ايؿسف زقِ  

اةتكُٔ عدّ اقتقاع أٟ َبًقؼ عٓقد تطقدٜد     0/1/6102( تازٜ  211ؾدز قساز فًظ اةؿٛقني زقِ    .62

 بات اةاي١ٝ اـاؾ١ ألٟ ج١ٗ خازج األزدٕ َع ؼٌُ ايطًق١ زضّٛ ايقٛابع.اةقاي

بدٍ اضت٦جاز جساؾ١ يًكٝاّ بأعُاٍ جقسف ٚؼكقري ققعق١ ازض  ث َٓقكق١       ( دٜٓاز 1111ؾسف َبًؼ    .62

َهققب األْكققاض دٕٚ إبققساش أَققس غققسا٤ ٚدؾققع قُٝقق١ بققدٍ اإل ققاز ٚ قكققس اضققتالّ األعُققاٍ اةٓجققص٠ حطققب      

 األؾٍٛ 

ز ضٝازات ةدٜسٜات ايطًق١ عًق٢ ايقسغِ َقٔ ٚجقٛد عقدد نقبري َقٔ ايطقٝازات يقد٣ ايطقًق١ خالؾقًا            اضت٦جا .61

( ضقٝازات ةدٜسٜق١ ايػقؤٕٚ اإلدازٜق١ َقد٠ غقٗس       1يبالغات قبج اإلْؿام َٓٗا عًق٢ ضقبٌٝ اةاقاٍ اضقت٦جاز      

 ( دٜٓاز.1651بك١ُٝ  
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ّ مت إحايق١ تٓؿٝققر ايعقققا٤ زققِ بققال اضققتدزاج    .69 َٓطقٛب غققازع االضققتكالٍ يققدٚاز   اـققاف بتٓصٜققٌ  6102 يعقا

 االْو نْٛتٝٓٓتاٍ يتؿسٜـ َٝاٙ األَقاز بايسغِ َٔ ؼؿذ دٜٛإ احملاضب١ ياضباب ايتاي١ٝ:

 مل ٜتِ اضتدزاج ايعسٚض َٔ قبٌ ايكطِ اةختـ حطب األؾٍٛ.  .أ 

مل ٜققتِ إعققداد جققدٍٚ ايهُٝققات ألعُققاٍ ايعقققا٤ َققٔ قبققٌ ايطققًق١ حٝققث مت تكققدٜس نُٝققات أعُققاٍ   .ب 

 قبٌ اةكاٚيني.  ايعقا٤ َٔ

 مل ٜتِ إبساش َطتٓد ايتصاّ َايٞ ٜؿٝد بتٛؾس اةخؿؿات اةاي١ٝ إللاش األعُاٍ. .ج 

 يد٣ إجسا٤ ايتدقٝل ع٢ً بعض َطتٓدات ايؿسف اـاؾ١ عطاب ايطًـ تبني َا ًٜٞ:   .11

 .( دٜٓاز61111مل ٜتِ تطدٜد ايطًؿ١ اةاي١ٝ اةؿسٚؾ١ يًُٛخـ  .....(  بك١ُٝ   .أ 

( دٜٓققاز عًقق٢ إٔ تطققود َققٔ اةهاؾققأ٠ ايػققٗس١ٜ    ١2111 يًطققٝد  .....( بكُٝقق١   مت ؾققسف ضققًؿ١ َايٝقق  .ب 

 اةؿسٚؾ١ ي٘ بٛاقع أيـ دٜٓاز غٗسًٜا بايسغِ َٔ َا ًٜٞ:

اةققرنٛز يققٝظ َٛخؿققًا يققد٣ ايطققًق١ بققٌ مت االضققتعا١ْ بقق٘ نُٓطققل َٚكققسز يالحتؿايٝقق١         -

 اة١ٜٛ٦ يًاٛز٠ ايعسب١ٝ ايها٣.

طققب تعًُٝققات ايطققًـ ٚيققٝظ عًقق٢ غققهٌ قققسض  تؿققسف ايطققًـ يػاٜققات ايعُققٌ ايساققٞ ح  -

 غخؿٞ. 

ؿكققٛز بسْققاَج تققدزٜط ث اضقققٓبٍٛ دٕٚ    ( دٜٓققاز يؿققائ اةٛخققـ  .....( 1211مت ؾققسف َبًققؼ   .ج 

 إزؾام َٛاؾك١ ز٥اض١ ايٛشزا٤ ع٢ً ذيو. 

        ( دٜٓققققققققاز يًؿققققققققو٠ َققققققققا بققققققققني                                     2111مت ؾققققققققسف ضققققققققًؿ١ ةققققققققدٜس خققققققققدَات اةدٜٓقققققققق١ بكُٝقققققققق١        .د 

 ( مت ؾسؾٗا ع٢ً دؾعتني حٝث تبني َا ًٜٞ:09/06/6105- 2  

 مل ٜتِ تطدٜد ايطًؿ١ مبٛجب َطتٓد ؾسف حطب األؾٍٛ. -

( دٜٓقاز عًُقًا اْق٘ يقٝظ َقٔ ؾقالحٝات٘ غقسا٤         6691تكُٓت ايطًؿ١ أجٛز عُقاٍ بكُٝق١      -

 خدَات عُاٍ.     

 ايطًـ اةؿسٚؾ١ ةدٜس١ٜ ايطٝاح١: .ٙ 

ٜ  َٓٗقا عًق٢ ضقبٌٝ اةاقاٍ ايؿقٛاتري اةسؾكق١ مبطقتٓد ايؿقسف زققِ          ٚجٛد ؾٛاتري بقدٕٚ تقٛاز    -

 . 01/0/6102( تازٜ  5951 

ايتٛجٝق٘ احملاضققط يتطققدٜد بعقض ايطققًـ غققري ؾقخٝح َاققاٍ ذيققو َطقتٓد ايؿققسف زقققِ      -

( دٜٓقققققققققاز مت تٛجٝٗقققققققق٘ إىل حطقققققققققاب                             0111بكُٝقققققققق١    62/00/6105( تققققققققازٜ   5122 

 تخداَات عا١َ/ اةعا(.  إٜسادات بدٍ اض

 6105( دٜٓققاز ٚاةؿققسٚؾ١ يقق٘ عققاّ    511مت تطققدٜد ايطققًؿ١ اةؿققسٚؾ١ يًُٛخققـ  .....( ٚايبايػقق١        .ٚ 

 . 6101بؿٛاتري تعٛد يعاّ  05/0/6105( تازٜ  5115مبٛجب َطتٓد ايؿسف زقِ  
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ك١ ع٢ً ايسغِ َقٔ عقدّ إغقالم ايطقًـ ايطقاب      6102مت ؾسف ضًـ َاي١ٝ ةدٜس١ٜ ايطٝاح١ ث عاّ  .ش 

( دٜٓققاز َٚبًققؼ 2211َبًققؼ   6105حٝققث بًققؼ قُٝقق١ ايطققًـ غققري اةطققدد٠ َققٔ عققاّ  6105َققٔ عققاّ 

 .6102( دٜٓاز يعاّ 61111 

تطدٜد أمثإ َٝاٙ ؾٗات خازجٝق١ دٕٚ ضقٓد ققاْْٛٞ َٓٗقا عًق٢ ضقبٌٝ اةاقاٍ ال اؿؿقس إىل ؾقسف َبًقؼ             .10

 .6105( دٜٓاز اةؿسٚؾ١ خالٍ عاّ 6961 

( دٜٓققاز 0590سبقع األٍٚ َقٔ اةٝققاٙ عقٔ اضققتٗالى َٓقصٍ ز٥قٝظ ايطققًق١ بكُٝق١        مت تطقدٜد قُٝق١ ؾققاتٛز٠ اي   .16

عًق٢ ايقسغِ َقٔ عقدّ ابقساش َٛاؾكق١ ز٥قٝظ         69/2/6102( تازٜ  021155مبٛجب َطتٓد ايؿسف زقِ  

 ايٛشزا٤ ع٢ً ايؿسف.

( 222بكُٝق١    02/01/6102( تقازٜ   022111عدّ إزؾام ايؿاتٛز٠ األؾق١ًٝ َقع َطقتٓد ايؿقسف زققِ        .11

 ز.دٜٓا

( َٔ ْداّ اا١ٜ ايب١٦ٝ ث َٓقكق١  25، 26قعـ اةتابع١ ث ؼؿٌٝ اةبايؼ اةتخكك١ مبٛجب اةادتني    .11

( دٜٓققاز خققالٍ عققاّ   069112( حٝققث مت ؼؿققٌٝ َبًققؼ    60/6110ايعكبقق١ االقتؿققاد١ٜ اـاؾقق١ زقققِ     

 ( دٜٓاز.1111111ث حني إ اةكدز ث َٛاش١ْ ايطًق١ َبًؼ   6102

 (7102يط١ٓ  072ايدٜٛإ زقِ املضدز: )اضتٝغاح 

 ايتٛصٝات:

 تػهٌٝ ؾ١ٓ يًتدقٝل ٚايتخكٝل بايبٓٛد ايٛازد٠ أعالٙ ٚمبػازن١ دٜٛإ احملاضب١. .0

ٚقع أضظ َٚعاٜري يتخدٜد ؾسف اةهاؾتت يًُطتخكني ةا ٚاضوداد ناؾ١ اةهاؾتت اةؿسٚؾ١ دٕٚ ٚجق٘   .6

 حل.

 تؿعٌٝ ع١ًُٝ ؼؿٌٝ اةبايؼ اةتخكك١ يؿائ ايطًق١. .1

 إلدسا٤:ا

مل ٜسد َا ٜؿٝد بتػهٌٝ ؾ١ٓ يًتدقٝل ٚايتخكٝل أٚ تؿٜٛب أٟ بٓد َقٔ بٓقٛد االضتٝكقاب أعقالٙ َٚقا شاٍ اةٛققٛع       

 قٝد اةتابع١.

 :عال٠ٚ ايطفس 

يققد٣ تققدقٝل بعققض َطققتٓدات ايؿققسف ث ضققًق١ َٓقكقق١ ايعكبقق١ االقتؿققاد١ٜ اـاؾقق١ تققبني بأْقق٘ قققد مت       

( َقٛخؿني خالؾقًا يهتقب ز٥قٝظ     2عقدد َقٔ اةٛؾقدٜٔ ٚايبقايؼ عقددِٖ       ( دٜٓاز بدٍ عال٠ٚ ضؿس ي6102ؾسف َبًؼ  

 ايٛشزا٤ اةتعًك١ باةٛاؾك١ ع٢ً ايطؿس غسٜق١ عدّ ؼٌُ ايطًق١  أٟ ْؿكات.

 (72/01/7102تازٜذ  02/2/2/09292املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 .تػهٌٝ ؾ١ٓ ؿؿس ٚاضوداد مجٝع اةبايؼ اةؿسٚؾ١ دٕٚ ٚج٘ حل

 دسا٤:اإل

قاَت ضًق١ َٓقك١ ايعكب١ االقتؿاد١ٜ اـاؾ١ مبخاطب١ دٜٛإ ايتػسٜع ٚايساٟ إلبدا٤ ايقسأٟ ايكقاْْٛٞ َٚقا شاٍ    

 اةٛقٛع قٝد اةتابع١.
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 ( 7102-7100املتٓصٙ ايبشسٟ يًفرت٠:) 

ٚأؾققبح ايكقبض ٜققتِ َققٔ خققالٍ   0/9/6105مت إيػقا٤ عًُٝقق١ قققبض اإلٜققسادات ث اةتٓقصٙ ايبخققسٟ بتققازٜ     .0

 يطًق١ تا أد٣ إىل عدّ تكاقٞ بدالت ايتخِٝٝ ٚدخٍٛ ايكٛازب. َسنص ا

عدّ ؼؿٌٝ ايبدالت اةطتخك١ ع٢ً َسانص ايػٛف اييت تدخٌ حدٚد اةتٓصٙ ايبخسٟ ةُازض١ أْػققتٗا   .6

 .باضتآا٤ ايرٜٔ ٜساجعٕٛ ايطًق١ يًتطجٌٝ

 ( دٜٓاز.1619مل ٜتِ إبساش ؾٝؼ اإلٜداع يعدد َٔ ٚؾٛالت ايكبض بك١ُٝ   .1

 (9/00/7102تازٜذ  02/2/2/09220دز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ املض

 ايتٛص١ٝ:

 تػهٌٝ ؾ١ٓ يًتدقٝل ٚايتخكٝل ث اةخايؿات ايٛازد٠ أعالٙ مبػازن١ دٜٛإ احملاضب١.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بتػهٌٝ ؾ١ٓ يًتدقٝل ٚايتخكٝل َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 ( 7107-7102َدٜس١ٜ ايتدصٜٔ يًفرت٠): 

 مل ٜتِ اضتالّ ايٓداّ احملاضط اةطتخدّ ث اةدٜس١ٜ َٔ قبٌ ؾ١ٓ اضتالّ حطب األؾٍٛ. .0

ايٓدققاّ احملاضققط اةطققتخدّ ال ٜؿؿققٌ عُققٌ ايٝققّٛ ايطققابل عققٔ عُققٌ ايٝققّٛ ايالحققل ايهوْٚٝققًا تققا ٜعٝققل            .6

 َقابك١ تكازٜس ايكبض اي١َٝٛٝ َع ؾٝؼ اإلٜداع يٓؿظ ايّٝٛ.

 ايٓكد١ٜ ع٢ً ايسغِ َٔ قٝاّ احملاضب باإلٜداع ايَٝٛٞ.ايتأخري ث إٜداع اةكبٛقات  .1

 (7102يط١ٓ  029املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب اةالحدات ايٛازد٠ أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 (:7107-٠7100 )رلتربات ايعكب١ ايدٚي١ٝ )بٔ سٝإ( يًفرت 

( دٜٓاز َطتخك١ ع٢ً بعض ايػسنات بدٍ إجسا٤ ؾخٛؾات كا١ٜ يعٝٓقات  5612عدّ ؼؿٌٝ َبًؼ   .0

 بٝاْات اإلدخاٍ اؾُسن١ٝ.

ٚجققٛد ؾققٛز يققبعض ايؿققٝؼ ٚاإلٜققداعات ايبٓهٝقق١ ال ؼُققٌ خققتِ ايبٓققو  َٚاققاٍ  ذيققو ايؿققٝؼ ايبٓهٝقق١          .6

 – 09911يًٛؾققققققٛالت ذٚات األزقققققققاّ    ( دٜٓققققققاز ٚتعققققققٛد  5201بكُٝقققققق١    5/6100/ 01ٚ  9بتققققققازٜ   

( بكُٝققق١ 61119 – 61112األزققققاّ   ( ٚنقققريو ايؿٝػققق١ ايقققيت تعقققٛد يًٛؾقققٛالت اةايٝققق١ ذٚات  09956

 ( دٜٓاز. 0201 

( دٜٓققاز ٚفُققٛع ؾققٝؼ   9102ايبايػقق١    1/1/6101( دٜٓققاز ث إزضققاي١ٝ ٜققّٛ  611ٚجققٛد ْكققـ بكُٝقق١    .1

 ب١ ايطابك١  .....( إٜداع ناٌَ اةبًؼ ث حٝٓ٘.( دٜٓاز بطبب عدّ قٝاّ احملاض9002اإلٜداع   
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َقٔ ايبٓقو     1/2/6101( بتقازٜ   0115091ٚجٛد ؾٝػيت إٜداع ؼُالٕ ْؿظ ايسقِ ايتطًطقًٞ ٖٚقٛ     .1

 ( دٜٓاز حٝث مت تطجٌٝ ؾٝػ١ ٚاحد٠ ٚمل ٜتِ تطجٌٝ اياا١ْٝ. 111 .....(  ٚمببًؼ ٚاحد ٖٚٛ  

( دٜٓققاز حٝققث إٔ 651مبققا قُٝتقق٘   66/5/6101بتققازٜ  ٚجققٛد شٜققاد٠ ث إٜققداع إزضققاي١ٝ َٜٛٝقق١ ايؿققٓدٚم    .5

 ( دٜٓاز.2021( دٜٓاز ث حني إٔ اةبًؼ اةٛدع  2961فُٛع ايكبض  

 ال ٜتِ ختِ بعض إغعازات إٜداع ايػٝهات غتِ ايبٓو مبا ٜؿٝد بإٜداعٗا حطب األؾٍٛ. .2

بكُٝقق١   61/06/6102( تققازٜ   11121عققدّ ٚجققٛد ْطققخ١ األزَٚقق١ اـكققسا٤ يٛؾققٍٛ اةكبٛقققات زقققِ    .2

 ( دٜٓاز.611 

 02/00/7102تازٜذ  02/2/2/71027املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 تػهٌٝ ؾ١ٓ تدقٝل ٚؼكٝل ث اةخايؿات اةب١ٓٝ أعالٙ مبػازن١ دٜٛإ احملاضب١.

 اإلدسا٤:

      ً ق١ َٓقكق١ ايعكبق١   مت تػهٌٝ ؾ١ٓ يًتدقٝل ٚايتخكٝل مبكُٕٛ ايهتقاب أعقالٙ ٚمت زؾقع تٛؾقٝاتٗا إىل ز٥قٝظ ضق

 االقتؿاد١ٜ اـاؾ١ َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 :سطابات قطِ ايطري 

يد٣ إجسا٤ ايتدقٝل ع٢ً قٝٛد ٚحطابات قطِ ايطري ايتابع يطقًق١ َٓقكق١ ايعكبق١ االقتؿقاد١ٜ اـاؾق١       

 (، تبني َا ًٜٞ: 6102-6100يًؿو٠   

 و٠ أعالٙ.مل ٜتِ إبساش جًٛد اةكبٛقات اةطتخد١َ ٜدًٜٚا يًؿ  .0

%( 05%( إىل   01زؾعت أَا١ْ عُإ ايها٣ ايٓطب١ ايقيت تتكاققاٖا بقدٍ ؼؿقًٝٗا ةخايؿقات ايطقري َقٔ           .6

 خالؾًا يًبٓد عاغسًا َٔ االتؿاق١ٝ اةٛقع١ بني ايقسؾني. 1/6105اعتبازًا َٔ  غٗس 

 احملؿقق١ً ث عققدّ ايتققصاّ أَاْقق١ عُققإ ايهققا٣ بتخٜٛققٌ ؾققاث حؿقق١ ايطققًق١ َققٔ إٜققسادات كايؿققات ايطققري   .1

 بدا١ٜ نٌ غٗس خالؾًا يًبٓد ايتاضع َٔ االتؿاق١ٝ اةػاز ايٝٗا أعالٙ.

 (02/2/7102تازٜذ  02/2/2/9127املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب اةالحدات ايٛازد٠ أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 .مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١
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 ( ِاخلاظ بأعُاٍ تأٌٖٝ َطذد املًو احلطني بٔ طالٍ/ ايعكب79/7102:١ايعطا٤ زق ) 

يد٣ َػقازن١ دٜقٛإ احملاضقب١ َقع ايًجقإ ايؿٓٝق١ اةػقه١ً مبٛجقب نتقاب ز٥قٝظ ضقًق١ َٓقكق١ ايعكبق١               

ِ ( ٚنتقاب زقق  0يدزاض١ األَس ايتػٝريٟ زقِ   05/1/6102( تازٜ  0/0/01129االقتؿاد١ٜ اـاؾ١ زقِ  ّ ّ/

 يتُدٜد َد٠ ايعقا٤ أعالٙ تبني َا ًٜٞ: 5/0/6102( تازٜ  0/0/02011 ّ ّ/

مت إعقققققداد ايتؿاَٝقققققققِ ٚكقققققققات ٚٚ قا٥ل ايعققا٤ أعقالٙ َقٔ قبقٌ االضتػقازٟ ايطقاد٠ َهتقب اةٗٓقدع             .0

 ( دٜٓقققققققاز ٚمت اضتالَٗا.1951 .....( بكُٝقققققق١  

( تقققققازٜ  ٢1/0/1219 َؤضطقققق١  .....( مبٛجققققب ايهتققققاب زقققققِ  ّ ّ/    تققققققققققِ إحايقققققققق١ ايعقققققا٤ أعققققالٙ عًقققق      .6

( دٜٓققققاز حٝققققث ؾققققدز أَققققس اةباغققققس٠ مبٛجققققب ايهتققققاب زقققققِ                    602125ٚمببًققققؼ إمجققققايٞ    01/1/6102

 .1/1/6102اعتبازًا َٔ تازٜ   61/1/6102( تازٜ  0/0/5262 ّ ّ/

١ ٚؾٓقق١ ايًققٛاشّ ٚاألغققػاٍ عًقق٢ ايعقققا٤     اةػققازنني ث ايًجٓقق١ ايؿٓٝقق  دٜققٛإ احملاضققب١  َٓققدٚبٞ  ؼؿققذ  .1

 ياضباب ايتاي١ٝ:

مت تٓؿٝر األعُاٍ ايٛازد٠ ث األَس ايتػقٝريٟ أعقالٙ قبقٌ اؿؿقٍٛ عًق٢ اةٛاؾكقات ايالشَق١ خالؾقًا          .أ 

( َٔ ْداّ ايًٛاشّ ٚاألغقػاٍ يطقًق١ َٓقكق١ ايعكبق١ االقتؿقاد١ٜ اـاؾق١ زققِ        61ألحهاّ اةاد٠  

( دٜٓاز ٚإيػا٤ بٓٛد 61501ايتػٝريٟ اضتخدال بٓٛد بك١ُٝ  ٚقد تكُٔ األَس  6110( يط١ٓ 1 

( دٜٓققاز ٚشٜققاد٠ ايهُٝققات يًبٓققدٜٔ ايققٛازدٜٔ ث جققدٍٚ ايعقققا٤ األؾققًٞ َاققٌ  6110أخققس٣ بكُٝقق١  

( دٜٓقاز عًُقًا بقإٔ    11111تًبٝظ حجقس يًٛاجٗقات ايداخًٝق١ ٚتسنٝقب َكقخات يًب٦قس ٚبكُٝق١         

باضتالّ أعُاٍ ايعققا٤   9/1/6102( تازٜ  621َٛاؾك١ فًظ اةؿٛقني مبٛجب ايكساز زقِ  

 .66/06/6102بتازٜ  

ٚجٛد قعـ بايدزاض١ يًعقا٤ قبٌ إحايت٘ ٚايقرٟ تستقب عًٝق٘ تعقدٌٜ ث اةخقققات ايتؿق١ُُٝٝ        .ب 

ياعُققاٍ اإلْػققا١ٝ٥ ث ايٛحققدات ايؿققخ١ٝ ٚشٜققاد٠ نُٝققات ايعقققا٤ بعققد إحايقق١ ٚاضققتخدال بٓققٛد     

( ٜققّٛ ٚايققيت تعققٛد  16اؾ١ يتُدٜققد َققد٠ ايعقققا٤   ( دٜٓققاز إققق51201ٚإيػققا٤ بٓققٛد أخققس٣ بكُٝقق١   

 ياضباب ايتاي١ٝ:

 ايتأخري ث ْكٌ اؿدٜد ايرٟ مت إشايت٘ ٚطسح٘ يًُصاد ايعًت َٔ قبٌ َدٜس١ٜ األٚقاف. -

 ايتأخري ث تعدٌٜ اةخققات اإلْػا١ٝ٥ يًٛحد٠ ايؿخ١ٝ ٚاعتُادٖا. -

 ؾدٚز أٚاَس تػٝري١ٜ ع٢ً ايعقا٤ ٚشٜاد٠ ث ايهُٝات. -

ب عًٝققق٘ ؼُٝقققٌ َؿٛقققق١ٝ ضقققًق١ َٓقكققق١ ايعكبققق١ االقتؿقققاد١ٜ اـاؾققق١ أعبقققا٤ َايٝققق١  تقققا تستققق

 إقاؾ١ٝ.

 (77/2/7102تازٜذ  02/2/4/9779املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 بٝإ أضباب ازتهاب اةخايؿات ٚاةتخر ايٛازد٠ أعالٙ.
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 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 ٜ١ٓ غٗس زَغإ املبازى:ش 

يد٣ َػقازن١ دٜقٛإ احملاضقب١ ث ؾٓق١ ايًقٛاشّ ٚاألغقػاٍ  ث ضقًق١ َٓقكق١ ايعكبق١ االقتؿقاد١ٜ اـاؾق١            

 غؿٛف اةٛقٛع أعالٙ، تبني َا ًٜٞ:

طًقب َقدٜس َدٜسٜق١ خقدَات اةدٜٓقق١  مبٛجقب َقرنس٠ داخًٝق١ َٛجٗق١ إىل َؿققٛض           9/1/6102بتقازٜ    .0

( دٜٓقاز  15111ؾ١ٓ غسا٤ َباغس يص١ٜٓ زَكإ ٚؾسف ضًؿ٘ َايٝق٘ بكُٝق١    اةد١ٜٓ اةٛاؾك١ ع٢ً تػهٌٝ 

 باضِ َدٜس األغػاٍ ايعا١َ. 

حٝقث ققسزت ايًجٓق١ اةٛاؾكق١      02/1/6102مت عسض اةٛقٛع أعقالٙ عًق٢ ؾٓق١ ايًقٛاشّ ٚاألغقػاٍ بتقازٜ         .6

 .....( ٚايطقٝد  .....(  ع٢ً تػهٌٝ ؾٓق٘ بس٥اضق١  ّ  .....(  ٚعكق١ٜٛ نقٌ َقٔ ّ.  .....( ٚايطقٝد  .....( ّ.       

 َٚٓدٚب دٜٛإ احملاضب١ يًػسا٤ اةباغس ٚمت اخر َٛاؾك١ اجملًظ ع٢ً ايطًؿ١.

مت ايتخؿذ َٔ قبٌ َٓدٚب دٜٛإ احملاضب١ ع٢ً قساز ايًج١ٓ اةػاز إيٝٗا أعالٙ ٚطًب تػهٌٝ ؾٓ٘ ؾسد  .1

ث َطقتٛدعات ايطقًق١ َقٔ     ايص١ٜٓ اييت ضقبل ٚإ قاَقت ايطقًق١ بػقسا٥ٗا ث ايطقٓٛات ايطقابك١ ٚاةٛجقٛد٠       

 اجٌ االضتؿاد٠ َٓٗا َٚٔ  ِ ؼدٜد ايهُٝات ٚاةٛاؾؿات اةقًٛب١ يص١ٜٓ غٗس زَكإ.

 02/1/6102( بتققازٜ  02/6102( ث اؾًطقق١ زقققِ  119قققسز فًققظ اةؿٛقققني  مبٛجققب قققسازٙ زقققِ     .1

  ٛ جققب اضققتدزاج اةٛاؾكقق١ عًقق٢ تػققهٌٝ ؾٓقق٘ غققسا٤ َباغققس يػققسا٤ َطققتًصَات شٜٓقق١ غققٗس زَكققإ ٚذيققو مب

 عسٚض أضعاز. 

 يدزاض١ ايعسٚض اةكد١َ.  1/5/6102( ٚمت تػهٌٝ ؾٓ٘ ؾٓٝ٘ بتازٜ  5مت اضتدزاج عسٚض ٚعددٖا   .5

قاَققت ايًجٓقق١ ايؿٓٝقق١ أعققالٙ بدزاضقق١ ايعققسٚض ٚقققدَت تٓطققٝباتٗا باإلحايقق١ اؾص٥ٝقق١ عًقق٢ َقبعقق١  .....(     .2

 ز اإلحاي١ ياضباب ايتاي١ٝ:َٚؤضط١  .....( ٚمت ايتخؿذ َٔ قبٌ دٜٛإ احملاضب١ ع٢ً قسا

 عدّ ٚجٛد َٛاؾؿات يًٛاشّ اةقًٛب١ يٝتِ اةكاز١ْ مبٛجبٗا. .أ 

 اإلحاي١ ع٢ً احد اةٓاقؿني عًًُا بأْ٘ مل ٜكدّ نؿاي٘ دخٍٛ عقا٤. .ب 

 ازتؿاع ق١ُٝ اةٛاد اةٓطب بػسا٥ٗا َكاز١ْ باألعٛاّ ايطابك١. .ج 

( تقازٜ   12/6102اٍ ٚقسزت ث اؾًط١ زقِ  مت عسض تٓطٝبات ايًج١ٓ ايؿ١ٝٓ ع٢ً ؾ١ٓ ايًٛاشّ ٚاألغػ .2

( إىل فًظ اةؿٛقني الؽاذ ايكقساز ٚذيقو يٛجقٛد    0بتخٌٜٛ تكسٜس ايًج١ٓ ايؿ١ٝٓ زقِ   01/5/6102

 ؼؿذ َٓدٚب دٜٛإ احملاضب١..

(  506مبٛجققب ايكققساز زقققِ     01/5/6102( تققازٜ  60/6102قققسز فًققظ اةؿٛقققني ث اؾًطقق١ زقققِ    .1

 .....( ( دٜٓققاز َٚقبعقق١  15511يقق١ اؾص٥ٝقق١ عًقق٢ نققٌ َققٔ َؤضطقق١  .....(  بكُٝقق١      اةٛاؾكقق١ عًقق٢ اإلحا 

 ( دٜٓاز.62225مببًؼ  
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( َٔ ْداّ ايًٛاشّ ٚاألغقػاٍ  60مل ٜتِ األخر بتٓطٝبات ايًج١ٓ ايؿ١ٝٓ غؿٛف ايهؿاي١ خالؾًا يًُاد٠   .9

 .6110يط١ٓ   (1زقِ  

 (4/07/7102تازٜذ  02/2/2/70242املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب اةخايؿات ايٛازد٠ أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 :)ايتدقٝل اإلدازٟ / ايدٚاّ )اإلداشات ٚاملػادزات 

اـاؾق١  يد٣ تقدقٝل نػقٛؾات ايقدٚاّ ٚاإلجقاشات يعقدد َقٔ َقٛخؿٞ ضقًق١ َٓقكق١ ايعكبق١ االقتؿقاد١ٜ            

 (،تبني َا ًٜٞ: 10/01/6102 – 0/0/6102يًؿو٠  

 املٛظف ).....(:  .0

ايتخققل اةٛخققـ اةققرنٛز باْققاَج ايققدنتٛزاٙ ث إحققد٣ اؾاَعققات اةايٝصٜقق١ ٚعًقق٢ ْؿكتقق٘ اـاؾقق١ حٝققث    

 حؿٌ ع٢ً إجاشات َسق١ٝ َٔ خازج ايبالد يًؿوات ايتاي١ٝ: 

 (.0/2/6102 - 09/2/6102إجاش٠ َسق١ٝ َٔ   -

 (.00/1/6102 - 01/2/6102َسق١ٝ َٔ  إجاش٠  -

 .6102/(1/00 - 6/01/6102إجاش٠ َسق١ٝ َٔ   -

 (.62/00/6102 - 00/00/6102إجاش٠ َسق١ٝ َٔ   -

عًًُا بٛجٛد إجاش٠  5/1/6102مت إقساز اإلجاشات أعالٙ مجٝعٗا َٔ قبٌ ايًج١ٓ ايقب١ٝ ايًٛا١ٝ٥ بتازٜ  

ٚيػاٜق١   01/1/6102بقٌ اةقٛازد ايبػقس١ٜ بتقازٜ      َسق١ٝ َابتق١ عًق٢ ايهػقـ ايقرٟ مت تصٜٚقدْا بق٘ َقٔ ق       

ٚمل ٜقتِ إقسازٖققا َقٔ قبققٌ ايًجٓقق١ ايقبٝق١ ايًٛا٥ٝقق١، ٚيقد٣ تققدقٝل ٖققرٙ اإلجقاشات تققبني عققدّ       2/1/6102

قٝاّ اةرنٛز مبؿادق١ تكازٜسٙ ايقب١ٝ َٔ ايكٓؿٌ األزدْٞ ٚمل ٜسضٌ ايتكازٜس اييت حؿٌ عًٝٗا بأضسع 

 ٚتعدٜالت٘.  6101( يط١ٓ 16( َٔ ْداّ اـد١َ اةد١ْٝ زقِ  001ٚقت تهٔ خالؾًا ألحهاّ اةاد٠  

 .6102( ّٜٛ خالٍ عاّ 12عدّ ٚجٛد ختِ دٚاّ يًُٛخـ اةرنٛز ٚةد٠   -

                                        ( أٜققققققققاّ يًؿققققققققو٠ َققققققققٔ تققققققققازٜ   012عققققققققدّ ٚجققققققققٛد خققققققققتِ دٚاّ يًُٛخققققققققـ اةققققققققرنٛز ٚةققققققققد٠      -

  0/0/6102 - 01/9/6102.) 

 ظف١ ).....(:املٛ .7

اةٛخؿ١ اةرنٛز٠ ًَتخك١ باْاَج ايدنتٛزاٙ ث ؽؿـ عًقِ االجتُقاع ث اؾاَعق١ األزدْٝق١  عُقإ حٝقث       

( عًُقًا بأْٗقا مل ؼؿقٌ عًق٢     6102 – 6102قاَت بتطجٌٝ َادتني ٜقَٛٞ األحقد ٚاال قٓني يًعقاّ ايدزاضقٞ       

ؿققادز َققٔ ٚحققد٠ ايػققؤٕٚ ايكاْْٛٝقق١ ث   َٛاؾكقق١ عًقق٢ تؿسغٗققا يًدزاضقق١ ٚنُققا ٖققٛ َققبني ث ايققسأٟ ايكققاْْٛٞ اي    

 ايطًق١. ٚبعد تٓصٌٜ اإلجاشات ايط١ٜٛٓ احملؿٛخ١ باةًـ اـاف يًُٛخؿ١ اةرنٛز٠ تبني َا ًٜٞ: 
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 دٕٚ إبساش َا ٜاز ذيو.  6102( ًَٜٛا خالٍ عاّ 21عدّ ٚجٛد ختِ دٚاّ يًُٛخؿ١ اةرنٛز٠ ٚةد٠   -

ٚحتققق٢ تقققازٜ    0/0/6102( َٜٛقققًا َقققٔ تقققازٜ   61عقققدّ ٚجقققٛد خقققتِ دٚاّ يًُٛخؿققق١ اةقققرنٛز٠ ٚةقققد٠     -

 دٕٚ إبساش َا ٜاز ذيو.  01/9/6102

تٓصٌٜ اإلجاشات ايط١ٜٛٓ  يعدد َٔ اةٛخؿني ٚاحملؿٛخق١ ث ًَؿقاتِٗ تقبني عقدّ ٚجقٛد خقتِ دٚاّ بعقدد         -

( ٜققّٛ إىل ٜققّٛ  ٚذيققو خالؾققًا يتعًُٝققات ايققدٚاّ ايساققٞ ٚاإلجققاشات ايطقق١ٜٛٓ    61األٜققاّ تساٚحققت َققٔ   

 .6101( يط١ٓ 16َٔ ْداّ اـد١َ اةد١ْٝ زقِ   )11  ٠ػادزات ايؿادز٠ مبٛجب اةادَٚٓح اة

 املٛظف١ ).....(: .2

مت كاطب١ ز٥ٝظ فًظ َؿٛقٞ ضًق١ َٓقك١ ايعكب١ االقتؿاد١ٜ اـاؾق١ َقٔ قبقٌ     2/2/6102بتازٜ  

ؿققاد اةٗٓدضقق١  اةتكققُٔ إٜ 2/9/6102( تققازٜ  2/9211ز٥ققٝظ دٜققٛإ اـدَقق١ اةدْٝقق١ مبٛجققب ايهتققاب زقققِ     

( ضقٓٛات َتؿسغق١   1 .....( ث بعا١ دزاض١ٝ إىل تسنٝا يًخؿٍٛ ع٢ً دزج١ ايدنتٛزاٙ ث عًِ اؿاضٛب ةقد٠   

( تققققازٜ  6102/ب/010ٚؾققققسف ناَققققٌ زاتبٗققققا اإلمجققققايٞ ٚعالٚاتٗققققا ٚذيققققو حطققققب قققققساز اإلٜؿققققاد زقققققِ        

حؿققًت عًقق٢ ايكبققٍٛ َققٔ   يكققُإ اةٓاؾطقق١ ٚتسغققٝح اةٛخققـ اةٓاضققب نققٕٛ اةٛخؿقق١ ٖققٞ ايققيت       5/9/6102

 ٚتعدٜالت٘.  6101( يط١ٓ 16( َٔ ْداّ اـد١َ اةد١ْٝ زقِ  062اؾاَع١ بػهٌ غخؿٞ خالؾًا يًُاد٠  

 (20/07/7102تازٜذ  9/20/72192املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

   ٚ اّ ايساقٞ ٚناؾق١   تػهٌٝ ؾ١ٓ يًتدقٝل ٚايتخكٝل بأضباب عدّ ايتصاّ فُٛع١ َٔ اةقٛخؿني ث ايطقًق١ بايقد

 اةٓح ٚايبعاات ايدزاض١ٝ اـاؾ١ مبٛخؿٞ ايطًق١ ٚمبػازن١ دٜٛإ احملاضب١. 

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بتػهٌٝ ؾ١ٓ يًتدقٝل ٚاؿكٝل َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 :إٜسادات َدٜس١ٜ َٓطك١)ٚادٟ زّ ( ايتابع١ يًطًط١ 

كق١ ٚادٟ زّ ( ايتابعق١ يطقًق١ َٓقكق١ ايعكبق١ االقتؿقاد١ٜ       يد٣ إجسا٤ ايتدقٝل ع٢ً إٜسادات َدٜسٜق١ َٓق 

 (، تبني َا ًٜٞ:6102-6100اـاؾ١ يًؿو٠  

( َقٔ تعًُٝقات بقدٍ تٓدقِٝ     1ٜتِ إٜداع إٜسادات َٓقكق١ زّ ث حطقاب يقد٣ ايبٓقو  .....( خالؾقًا يًُقاد٠         .0

تققٓـ عًقق٢ إ  ٚايققيت 6119( يطقق١ٓ 016ؼؿققٌٝ بققدالت اـققدَات ث َٓقكقق١ ٚادٟ زّ ٚتعققدٜالتٗا زقققِ  

 ٜتِ إٜداع بدٍ اـدَات ث ؾٓدٚم اةٓقك١.

قٝاّ ايطًق١ بطخب َبايؼ َاي١ٝ َٔ حطاب إٜسادات َدٜس١ٜ َٓقك١ زّ دٕٚ إْؿاقٗقا عًق٢ تُٓٝق١ اةٓقكق١      .6

حٝقث بًػقت    ،( َٔ تعًُٝات بقدٍ تٓدقِٝ ؼؿقٌٝ بقدالت اـقدَات ث َٓقكق١  ٚادٟ زّ(      1خالؾًا يًُاد٠  

 ( دٜٓاز.0229256( َبًؼ   6105،6101،6106خالٍ األعٛاّ  

ٜطتخدّ احملاضب ْداّ  انطٌ خاف ب٘ يوحٌٝ اةكبٛقات ايٓكد١ٜ ايقرٟ ٜقؤدٟ أحٝاْقًا إىل اـققأ ث      .1

تسحٝققٌ قققِٝ بعققض اةكبٛقققات ٚحققدٚل ؾسٚقققات ضققٛا٤ بايصٜققاد٠ أٚ ايققٓكـ َٚاققاٍ ذيققو ؼؿققٌٝ َبًققؼ          

 .69/1/6102( تازٜ  292116( دٜٓاز ظٗٛد دٜٛإ احملاضب١ مبٛجب ايؿٝػ١ زقِ   0665 

تققبني ٚجققٛد إٜققداعات خٗققست ث نػققـ ايبٓققو مل تكققبض ٚمل تققٛدع َققٔ قبققٌ َدٜسٜقق١ َٓقكقق١  ٚادٟ زّ(     .1

 (.6102،6105،6101،6101،6100( دٜٓاز يًطٓٛات  001199َبًؼ  
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مل ٜققتِ تٓدققِٝ ضققٓدات قققبض باةبققايؼ اةدؾٛعقق١ مبٛجققب ايؿٝققصا بققٌ مت تٓدققِٝ نػققٛؾات اضققتالّ بٗققا بققني   .5

ٚأَني ايؿٓدٚم نُا ال ٜتِ ققع ٚؾٛالت بايؿٛا٥د ايداٖس٠ ث نػـ ايبٓو خالؾقًا يًُقاد٠   احملاضب  

 .6111( يط١ٓ 16( َٔ ايٓداّ اةايٞ يًطًق١ زقِ  02 

ٜكّٛ احملاضب غؿِ ايصٜاد٠ ث اةكبٛقات َٔ خالٍ تٓصًٜٗا َٔ ٚؾٛالت ايكبض ايالحك١ َٚااٍ ذيو  .2

( دٜٓقققاز ٚإٜداعققق٘ بكُٝققق١  61565ٚايبقققايؼ قُٝتققق٘    ( دٜٓقققاز َقققٔ ٚؾقققٍٛ ايكقققبض  5111مت خؿقققِ َبًقققؼ  

( دٜٓقاز ْتٝجق١   62216( دٜٓاز ةعاؾ١ ايصٜاد٠ اؿاؾ١ً ث إٜداع ٚؾٍٛ ايكبض ٚايبايؼ قُٝت٘  61565 

 اـقأ ث احتطاب عدد ترانس ايدخٍٛ يًُٛقع.

حٝقث ٜكقّٛ    ال ٜكّٛ احملاضب بتخدٜد ْٛع اؿطاب  جازٟ / ٚدٜع١( عٓد إٜداع بعض اةكبٛققات ايٓكدٜق١   .2

ايبٓو  .....( بتٛجٝ٘ اةبايؼ ع٢ً اؿطابني تا ٜؤدٟ إىل ٚجٛد تداخٌ ث اؿطابات ايبٓه١ٝ ٚعدّ دقق١  

 ايسؾٝد ايدؾوٟ يد٣ ايطًق١.

 ال ٜتِ إعداد ايتطٜٛات ايبٓه١ٝ ؿطاب َسنص ايصٚاز. .1

ؿق١ُ( َعقًق١ َٓقر    ٚا ي١  اـاؾ١ بايقدٚاّ  ايب  5/6101االي١ اـاؾ١ ببقاق١ ايؿٝصا َعق١ً َٓر غٗس  .9

 ؾو٠ ط١ًٜٛ.

 (7102يط١ٓ  090املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب اةخايؿات ايٛازد٠ أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

مت تػقققهٌٝ ؾٓققق١ داخًٝققق١ َقققٔ قبقققٌ ضقققًق١ َٓقكققق١ ايعكبققق١ االقتؿقققاد١ٜ اـاؾققق١ يدزاضققق١ اةالحدقققات ايقققٛازد٠            

 أعُاةا يػا١ٜ تازخي٘ َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١. باالضتٝكاب أعالٙ ٚمل تٓٗٞ
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 اخلط احلدٜدٟ احلذاشٟ األزدْٞ

 

 :ايكٝٛد ٚايطذالت 

يققد٣ تققدقٝل ضققجالت ٚقٝققٛد اـققج اؿدٜققدٟ اؿجققاشٟ األزدْققٞ /قققق١  ضققه١ حدٜققد اةؿققسم يًؿققو٠           

 (، تبني َا ًٜٞ:0/01/6106-10/06/6102 

( ضقققٓٛات دٕٚ إؽقققاذ  2تصٜقققد عقققٔ   د٠  ع بقققدٍ اإل قققاز ةققق تقققأخس بعقققض اةطقققتأجسٜٔ ٚاةطقققتاُسٜٔ عقققٔ دؾققق    .0

 اإلجسا٤ات ايكا١ْْٝٛ عكِٗ. 

قٝاّ بعض اةطتأجسٜٔ بإعاد٠ تأجري اٚ تكُني اةخاشٕ ألغخاف  خقسٜٔ خالؾقًا ألحهقاّ ايبٓقد  اياقًا َقٔ        .6

 (. 01عكد اإل از، دٕٚ إؽاذ أٟ إجسا٤ات عكِٗ، َٚااٍ ذيو َطتأجس اةخصٕ زقِ  

( َققٔ غققسٚح ١66 اةققأجٛز دٕٚ تعققدٌٜ عكققد اإل ققاز ٚدؾققع اةبًققؼ اةٓؿققٛف عًٝقق٘ ث ايبٓققد   مت تػققٝري ؾققؿ .1

 (. 09عكد اإل از، َٚااٍ ذيو كصٕ زقِ  

بعقد اْتٗقا٤ ؾقو٠ اإلضقتاُاز      اضقتاُاز اةخقاشٕ ايقيت مت تأجريٖقا مبٛجقب عكقٛد       باضتالّعدّ قٝاّ اةؤضط١  .1

 ( كصٕ. 61ٚعددٖا  

ؾٝا١ْ دٚزٜق١ يًُبقاْٞ اةطقتاُس٠، ٚذيقو يًخؿقاخ عًٝٗقا ٚد َٛتٗقا، َٚاقاٍ          عدّ إيصاّ اةطتاُسٜٔ بعٌُ .5

عًقق٢ ذيققو ايتطققسٜب اؿاؾققٌ ث ايؿققسف ايؿققخٞ يققبعض اةخققاشٕ، ٚتقققأ ريٖا عًقق٢ اةبققاْٞ َققٔ اؾٗقق١           

 اـًؿ١ٝ. 

 (7102يط١ٓ  27املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛص١ٝ:

 األؾٍٛ. ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب اةخايؿات ايٛازد٠ أعالٙ حطب

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.
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 ١٦ٖٝ تٓعِٝ ايٓكٌ ايربٟ

 

 :خد١َ ْكٌ ايسناب باضتدداّ ايتطبٝكات ايرن١ٝ 

يقققد٣ االطقققالع عًققق٢ تعًُٝقققات أضقققظ ٚغقققسٚح تقققسخٝـ خدَققق١ دعقققِ ٚتطقققٌٗٝ ْكقققٌ ايسنقققاب باضقققتخداّ  

( 1( َققٔ قققإْٛ ٦ٖٝقق١ تٓدققِٝ ايٓكققٌ ايققاٟ زقققِ    2ٚايؿققادز٠ مبكتكقق٢ اةققاد٠   6102ايتقبٝكققات ايرنٝقق١ يطقق١ٓ 

تققبني إٔ ٖٓققاى غققسنات تكققّٛ مبصاٚيقق١ خدَقق١ ْكققٌ ايسنققاب باضققتخداّ ايتقبٝكققات ايرنٝقق١ دٕٚ          6100يطقق١ٓ 

اٍ ( َٔ ايتعًُٝات أعالٙ ْٚػري ع٢ً ضقبٌٝ اةاق  1اؿؿٍٛ ع٢ً ايواخٝـ ايكا١ْْٝٛ ايالش١َ خالؾًا ألحهاّ اةاد٠  

 ال اؿؿس إىل غسن١  .....( ٚغسن١  .....(.

 (2/2/7102تازٜذ 74/09/2/00279املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

  ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب اةخايؿات ايٛازد٠ أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

  ّ7102تدقٝل قطِ سسن١ ايطٝازات يعا: 

( َققٔ قبققٌ ز٥ققٝظ CC  1111( ضققع١ قسنٗققا    5-0155ٜققتِ اضققتخدّ اةسنبقق١ ايققيت ؼُققٌ ايققسقِ    .0

( خالؾققًا  CC  6111( ضققع١ قسنٗققا     5-091اة٦ٝقق١ باإلقققاؾ١ إىل اةسنبقق١ ايققيت  ؼُققٌ ايققسقِ       

 .6100( َٔ تعًُٝات تٓدِٝ اضتخداّ اةسنبات اؿه١َٝٛ يط١ٓ 1ألحهاّ اةاد٠   

( دٜٓاز  مبٛجب 2291ب١  تٜٛٛتا الْدنسٚش(  اةطتخد١َ َٔ قبٌ ز٥ٝظ اة١٦ٝ َبًؼ  بًػت ؾٝا١ْ اةسن .6

 . 61/5/6102( تازٜ  SB M 17 1433ايؿاتٛز٠ زقِ  

( يققو بٓققصٜٔ  خققالٍ غققٗس حصٜققسإ عققاّ      211اضققتًٗهت اةسنبقق١  تٜٛٛتققا الْققدنسٚش( أعققالٙ َققا ٜكققازب          .1

6102. 

 ( َٔ ايتعًُٝات أعالٙ.12اةٛخؿني خالؾًا ألحهاّ اةاد٠  ( َٔ قبٌ 18328/5ٜتِ قٝاد٠ اةسنب١ زقُٗا   .1

 (09/9/7102تازٜذ  74/09/2/07121املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ   

 ايتٛص١ٝ:

حؿس ٚاضوداد ق١ُٝ ن١ُٝ احملسٚقات اةؿسٚؾ١ دٕٚ ضٓد قاْْٛٞ يًُسنب١ ْٛع  تٜٛٛتا الْد نسٚش( ٚايعٌُ ع٢ً 

 حطب األؾٍٛ. تؿٜٛب باقٞ اةالحدات ايٛازد٠ أعالٙ

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.
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 ٚشاز٠ ايضش١

 

  ّ7107تدقٝل قٝٛد  ٚسطابات ايٛشاز٠ يعا: 

 سطاب ايٓفكات: اٚاًل: 

%( َققٔ زاتبقق٘ تققا 11ؾققسف ناَققٌ ايساتققب يًققدنتٛز  .....( اةبعققٛل يًخققازج يًدزاضقق١ بققايُٝٔ بققداًل َققٔ    .0

 ( دٜٓاز.502( دٜٓاز  ٚؾسف بدٍ عٌُ إقاث َبًؼ  111ف شٜاد٠ ع٢ً ايساتب َبًؼ  تستب  عًٝ٘ ؾس

 2/01/6102االضتُساز بؿسف زاتب ٚعقالٚات ايؿقٝدالْٞ  .....( بعقد تقازٜ  ؾكداْق٘ ايٛخٝؿق١ بتقازٜ            .6

 ( دٜٓاز يًُرنٛز دٕٚ ضٓد قاْْٛٞ.1019( تا تستب عًٝ٘ ؾسف َبًؼ   11/1/6102 -

( َقٔ  69اإلقاث عقٔ ؾقو٠ اإلجقاش٠ اةسقق١ٝ ٚإجقاش٠ األََٛق١ خالؾقًا ألحهقاّ اةقاد٠           عدّ حطِ بدٍ ايعٌُ  .1

 ٚتعدٜالت٘.  6101( يط١ٓ 16ْداّ اـد١َ اةد١ْٝ زقِ  

عدّ إٜكاف ؾسف عال٠ٚ ايٓكٌ أٚ بدٍ ايتٓكالت عقٔ ؾقو٠ ايػٝقاب ايقيت تصٜقد عقٔ ايػقٗسٜٔ خالؾقًا يًُقاد٠           .1

 ٚتعدٜالت٘. 0910يط١ٓ  (52( َٔ ْداّ االْتكاٍ ٚايطؿس زقِ  05 

 ٜتِ ؾسف بعض اةطتٓدات بصٜاد٠ اٚ بٓكـ نُا ٖٛ َبني أدْاٙ: .5

 ( دٜٓاز.0011( باضِ َسنص َطتػؿ٢ ايسغٝد بٓكـ َكدازٙ  05111مت ؾسف اةطتٓد زقِ   -

 ( دٜٓاز.11( باضِ َؤضط١  .....( بصٜاد٠  02126مت ؾسف اةطتٓد زقِ   -

 ( دٜٓاز.51 .....( بصٜاد٠   ( باضِ ايطٝد1261مت ؾسف اةطتٓد زقِ   -

 %(.011% إىل 11ٚجٛد شٜاد٠ ث أضعاز غسا٤ ققع غٝاز اةهٝؿات بٓطب١ تواٚب َٔ   .2

 ايتأخس ث إؾداز قسازات ؾكدإ ايٛخٝؿ١. .2

 سطاب اإلٜسادات: ثاًْٝا: 

 يد٣ إجسا٤ ايؿخـ ايؿجا٥ٞ ٚتدقٝل أٜسادات َدٜس١ٜ ايؿخ١ اة١ٝٓٗ تبني َا ًٜٞ:

 يًتدقٝل. 6102ؼ ايبٓه١ٝ يعاّ مل ٜتِ ابساش ايؿٝ .0

 عدّ ٚجٛد ضجٌ يد٣ طبٝب عٝاد٠ ايؿخ١ اة١ٝٓٗ يتطجٌٝ أاا٤ اةساجعني ٚأزقاّ ٚؾٍٛ اةكبٛقات. .6

ال ٜتِ تٓدِٝ أَس قبض بسضّٛ ايؿخـ اةقًٛب َٛقع َقٔ ايقبٝقب يٝقتِ مبٛجبق٘ ققبض ايسضقّٛ ٚإزؾقام         .1

 ا٤ ايؿخٛؾات يًُساجع.ايٓطخ١ اؿُسا٤ َٔ ٚؾٍٛ اةكبٛقات َع أَس ايكبض قبٌ إجس

يد٣ اخر ع١ٓٝ َٔ ْتا٥ج ايؿخٛؾات ايقب١ٝ َٚقابكتٗا َع ْطقخ١ جًقد اةكبٛققات تقبني عقدّ اضقتٝؿا٤        .1

 زضّٛ ايؿخـ َٔ اةساجعني.

ٜتِ إٜداع بعض اةكبٛقات ث حطاب ْؿكات إداز٠ ايتأَني ايؿخٞ بداًل َٔ حطاب إٜقسادات إداز٠ ايتقأَني    .5

 ايؿخٞ.
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( دٜٓاز ٚنقريو ٚجقٛد خققأ ث فُقٛع اإلزضقاي١ٝ      61( مببًؼ  1/6102س  ٚجٛد ْكـ ث إٜداعات غٗ .2

 ( دٜٓاز.21يريو ايػٗس بصٜاد٠  

( َققٔ ايتعًُٝققات ايتقبٝكٝقق١   55ال ٜققتِ ايػققا٤ ٚؾققٍٛ اةكبٛقققات حطققب األؾققٍٛ خالؾققًا ألحهققاّ اةققاد٠           .2

 ٚتعدٜالتٗا. 0995( يط١ٓ 0يًػؤٕٚ اةاي١ٝ زقِ  

بٛقات حٝث ٜتِ حؿدٗا َع ايٓكقٛد ايػخؿق١ٝ يًُخاضقب خالؾقًا     عدّ ٚجٛد  قاؾ١ حدٜد١ٜ ؿؿذ اةك .1

 ( َٔ ايتعًُٝات ايتقبٝك١ٝ يًػؤٕٚ اةاي١ٝ أعالٙ.12يًُاد٠  

 سطابات خازز املٛاش١ْ: ثايجًا: 

( دٜٓاز ث حطاب ايًج١ٓ ايتٓطٝك١ٝ يالٜدش ٚايتدزٕ ٚال ٜٛجقد عًٝق٘ حسنق١    61291ٚجٛد زؾٝد مببًؼ  

 إٔ حطاب اإلٜدش مت أغالق٘ ٚإْٗا٤ اةػسٚع.عًًُا ب 0/00/6101َٔ تازٜ  

 قطِ ايًٛاشّ:  زابعًا:

 ال ٜتِ اؿؿٍٛ ع٢ً بسا٠٤ ذ١َ َٔ قطِ ايًٛاشّ ث حاالت ايٓكٌ أٚ اإلجاش٠ بدٕٚ زاتب اٚ ايتكاعد.  .0

 عدّ ٚجٛد َطتٛدع ؿؿذ ايًٛاشّ غري ايؿاؿ١. .6

 عدّ ٚجٛد ضجٌ خاف يًُػوٜات اييت تتِ عٔ غري طسٜل ايعقا٤ات. .1

 (71102يط١ٓ  027ملضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ ا

 ايتٛصٝات:

 تػهٌٝ ؾ١ٓ يًتدقٝل ٚايتخكٝل اةتعًل مبٛقٛع اإلٜسادات ٚمبػازن١ دٜٛإ احملاضب١ .0

ٚايعُقٌ عًق٢ تؿقٜٛب بقاقٞ اةخايؿقات      حقل  إؽاذ اإلجسا٤ات ايالشَق١ الضقوداد اةبقايؼ اةؿقسٚؾ١ دٕٚ ٚجق٘       .6

 حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 ؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.مل ٜسد َا ٜ

 :سطاب احلٛافص ًَٚفات املبعٛثني يف ايٛشاز٠ 

(، تبني                 6105-6106يد٣ تدقٝل حطاب اؿٛاؾص ًَٚؿات اةبعٛ ني ث ٚشاز٠ ايؿخ١ عٔ ايؿو٠   

 َا ًٜٞ:

ث دٚزات تدزٜب١ٝ أٚ بعاات ( دٜٓاز بدٍ حٛاؾص يبعض َٛخؿٞ ايٛشاز٠ اةٛؾدٜٔ 6929مت ؾسف َبًؼ   .0

ٚتعدٜالت٘  0996( يط١ٓ 16( َٔ ْداّ حٛاؾص األطبا٤ ٚايؿٝادي١ زقِ  2ع١ًُٝ خالؾًا ألحهاّ اةاد٠  

( 5ٚتعدٜالتٗا ٚاةاد٠   6111( َٔ تعًُٝات حٛاؾص ايعاًَني ث ١َٓٗ ايتُسٜض يط١ٓ 1ٚأحهاّ اةاد٠  

 .6112( يط١ٓ 6 َٔ تعًُٝات حٛاؾص ايعاًَني ث ٚشاز٠ ايؿخ١ زقِ 
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( َٔ ْداّ 010( دٜٓاز زٚاتب ٚعٌُ إقاث يعدد َٔ اةٛخؿني خالؾًا ألحهاّ اةاد٠  01121ؾسف َبًؼ   .6

ٚقساز اإلٜؿاد  6101( يط١ٓ 16ْٚداّ اـد١َ اةد١ْٝ زقِ   6112( يط١ٓ 11اـد١َ اةد١ْٝ زقِ  

ٓا٤ ايعال٠ٚ اإلغساؾ١ٝ ٚعال٠ٚ اةتعًل بريو ٚايرٟ ٜٓـ ع٢ً ؾسف ْطب١ َٔ ايساتب اإلمجايٞ باضتا

 اةٛقع.

( يط١ٓ 16( َٔ ْداّ اـد١َ اةد١ْٝ زقِ  012عدّ ايتصاّ بعض اةٛؾدٜٔ داخٌ اةًُه١ بأحهاّ اةاد٠   .1

حٝث تبني ٚجٛد ؾو٠ ش١َٝٓ بني تازٜ  إْٗا٤ اةٛؾد يًبعا١ ٚايعٛد٠ إىل ايعٌُ ْٚػري ع٢ً ضبٌٝ                               6101

 (.22ااٍ ال اؿؿس إىل اؾدٍٚ زقِ  اة

 (22جدٍٚ زقِ   

 عدّ ايتصاّ بعض اةٛؾدٜٔ بايعٛد٠ َباغس٠ يًعٌُ بعد اْتٗا٤ ايبعا١ ث ٚشاز٠ ايؿخ١

 تازٜ  َباغس٠ ايعٌُ تازٜ  َٓح ايػٗاد٠ اضِ اةٛخـ

 72/9/7102 72/2/7102 ايطٝد٠  .....(

 07/7/7102 2/7/7102 ايطٝد  .....(

  ( 7102يط١ٓ  2اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ املضدز: )

  ايتٛص١ٝ:

 اؽاذ اإلجسا٤ات ايالش١َ  يتؿٜٛب َا ٚزد أعالٙ حطب األؾٍٛ ٚاضوداد اةبايؼ اةؿسٚؾ١ دٕٚ ٚج٘ حل.

 اإلدسا٤:

 َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١. أحد اةٛخؿات مت اضوداد اةبًؼ اةطتخل ع٢ً مت ايسد َٔ قبٌ ٚشاز٠ ايؿخ١ ٚ

 ايتهًٝف / إداز٠ ايػؤٕٚ اإلداز١ٜ: قسازات 

، تقققبني               6102يقققد٣ تقققدقٝل عٝٓققق١ َقققٔ ققققسازات ايتهًٝقققـ باةػقققازن١ بايًجقققإ خقققازج ٚشاز٠ ايؿقققخ١ يعقققاّ        

 َا ًٜٞ:

ٚؾت ايؿخ١  .....( باةػازن١ بأعُاٍ ؾ١ٓ ايتٛع١ٝ ٚايتٛجٝ٘ مت تهًٝـ نٌ َٔ ايدنتٛز  .....(  .0

( تازٜ  21ٞ مبٛجب نتاب ٚشٜس ايؿخ١ زقِ  ف ّ/ؾ١ٓ ايتٛع١ٝ/ٚايسقاب١ ع٢ً ايكقاع ايؿٓاع

60/6/6102 . 

 ٚبػهٌ َتؿسؽ.  66/6/6102ايتخل اةرنٛزٜٔ أعالٙ بايًج١ٓ اعتبازًا َٔ تازٜ   .6

تستب ع٢ً ايتهًٝـ أعالٙ تكاقٞ اةرنٛزٜٔ بدٍ عٌُ إقاث ٚحٛاؾص َٔ ٚشاز٠ ايؿخ١ دٕٚ ٚج٘ حل  .1

( َٔ 60ٚتعدٜالت٘ ٚاةاد٠   6101( يط١ٓ 16داّ اـد١َ اةد١ْٝ زقِ  ( َٔ 69ْخالؾًا ألحهاّ اةاد٠  

 6101( يط١ٓ 0تعًُٝات ايتؿٓٝـ ايؿت ٚاإلدازٟ يًقبٝب ايبػسٟ ٚطبٝب األضٓإ ٚايؿٝديٞ زقِ  

 (.21ٚنُا ٖٛ َبني ث اؾدٍٚ زقِ  

 (29جدٍٚ زقِ  

 ١ ع٢ً ايكقاع ايؿٓاعٞ ث ٚشاز٠ ايؿخ١تكاقٞ بدٍ عٌُ إقاث ٚحٛاؾص عدّ ايتؿسؽ ايعًُٞ ث ؾ١ٓ ايسقاب

  اةبًؼ بايدٜٓاز(

 اجملُٛع 21/9/7107حٛاؾص يػا١ٜ  20/07/7107بدٍ عٌُ إقاث يػا١ٜ  االضِ

 29295711 02725221 42015921 ايطٝد  .....(

 2295941 1 2295941 ايطٝد  .....(

  ( 7102يط١ٓ  09املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 
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  ايتٛص١ٝ:

 ٌُ ع٢ً اضوداد اةبايؼ اةؿسٚؾ١ يًُرنٛزٜٔ أعالٙ دٕٚ ٚج٘ حل.ايع

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 :قسازات جل١ٓ غؤٕٚ املٛظفني / إداز٠ ايػؤٕٚ اإلداز١ٜ 

 ، تبني َا ًٜٞ:6102يد٣ تدقٝل ع١ٓٝ َٔ قسازات ؾ١ٓ غؤٕٚ اةٛخؿني ث ٚشاز٠ ايؿخ١ يعاّ 

مت اعتباز ايدنتٛز  .....( َكِٝ األطؿاٍ ث َطتػؿ٢ اؿطني ايطًج ؾاقدًا يٛخٝؿت٘ اعتبازًا َٔ تازٜ   .0

( أٜقاّ َتؿق١ً مبٛجقب ققساز ٚشٜقس ايؿقخ١ زققِ        01ْدسًا يتػٝب٘ عٔ ايعُقٌ َقد٠ تصٜقد عقٔ       06/6/6100

ـ  029اضقتٓادًا ألحهقاّ اةقاد٠      2/6/6102( تازٜ  12/59611/1505 ؽ ّ  دَق١ اةدْٝق١   ( َقٔ ْدقاّ ا

 ٚتعدٜالت٘. 6101( يط١ٓ 16زقِ  

 - 06/6/6100قاَقققققت ٚشاز٠ ايؿقققققخ١ بؿقققققسف زٚاتقققققب ٚحقققققٛاؾص يًقققققدنتٛز أعقققققالٙ خقققققالٍ ايؿقققققو٠           .6

( دٜٓاز مت ؾسؾٗا دٕٚ ٚجق٘  11112( حٝث بًؼ فُٛع ق١ُٝ ايسٚاتب ٚاؿٛاؾص اةؿسٚؾ١  10/0/6102

 ؾص.( دٜٓاز حٛا01119( دٜٓاز زٚاتب ٚ 21111حل ٚاييت لاٌ  

 ( 7102يط١ٓ  74املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛصٝات:

تػققهٌٝ ؾٓقق١ يًتققدقٝل ٚايتخكٝققل ث أضققباب تققأخس إؾققداز قققساز ؾكققدإ ايٛخٝؿقق١ يًُققرنٛز أعققالٙ ٚأضققباب   .0

 االضتُساز ث ؾسف زٚاتب٘ ٚحٛاؾصٙ دٕٚ إٔ ٜهٕٛ ع٢ً زأع عًُ٘.

 اضوداد اةبايؼ اييت ؾسؾت يًُرنٛز أعالٙ دٕٚ ٚج٘ حل. .6

  اإلدسا٤:

مت تػهٌٝ ؾ١ٓ يًتدقٝل ٚايتخكٝل ٚأْٗت ايًج١ٓ أعُاةا ٚقدَت تكسٜسٖا  ٚال شاٍ اةٛقٛع قٝد تٓؿٝر تٛؾقٝات  

 ايًج١ٓ. 

 ( َِطتًٗهات ايه٢ً 029/7102قساز اإلساي١ زق ): 

ات يد٣ اةػازن١ ث ؾ١ٓ اضتالّ ؾالتس غطٌٝ ايه٢ً اةٛزد٠ َٔ قبٌ غسن١  .....( ث َدٜس١ٜ اةػوٜ  

 ٚايتصٜٚد / ٚشاز٠ ايؿخ١ َٔ قبٌ دٜٛإ احملاضب١، تبني َا ًٜٞ:

( ؾالتس غطٌٝ ايه٢ً مببًؼ أمجايٞ 7A-7B-8( مت إحاي١ اةٛاد  019/6102مبٛجب قساز اإلحاي١ زقِ   .0

%( عًقق٢ أضققاع بًققد 05( دٜٓققاز أزدْققٞ عًقق٢ أضققاع ازخققـ اةقققابل ٚبطققعس تؿكققًٝٞ   1013820َكققدازٙ  

 األزدٕ(.   اةٓػأ

ٚتٛقٝعققق٘ َققٔ قبقققٌ ؾٓققق١ االضققتالّ حٝقققث مت زؾقققض    01/06/6102زؾققض قكقققس االضققتالّ بتقققازٜ    مت  .6

اضقققتالّ اةقققٛاد  اةقققٛزد٠ عًققق٢ أضقققاع إٔ اؾقققدٍٚ غقققري َققققابل يًُقققاد٠ ايقققيت مت تٛزٜقققدٖا حٝقققث مت تابٝقققت                  

 خؿٝؿًا ؿطاب ايػسن١ أعالٙ(.  ث اةاْٝا  عباز٠ إٔ اةٓتج قد ؾٓع
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اةٛجق٘   01/2/6105( تقازٜ   9/2/02/02102ؿٓاع١ ٚايتجقاز٠ ٚايتُقٜٛٔ زققِ     مبٛجب نتاب ٚشٜس اي .1

إىل ايػقققسن١ اةتكقققُٔ بقققإٔ اةٓقققتج َٓػقققأ ازدْقققٞ  قاَقققت ايػقققسن١ مبخاطبققق١ ٚشاز٠ ايؿقققٓاع١ ٚايتجقققاز٠ /   

يػاٜقات اعتُقاد اةٓقتج     01/06/6102( تقازٜ   160/02َدٜس١ٜ ايت١ُٝٓ ايؿٓاع١ٝ مبٛجب ايهتاب زققِ   

 يػسن١ ع٢ً أضاع أْ٘ َٓػأ ازدْٞ. اةٛزد َٔ قبٌ ا

مبخاطب١   01/06/6102( تازٜ  9/2/02/11150قاَت ٚشاز٠ ايؿٓاع١ ٚايتجاز٠ مبٛجب ايهتاب زقِ   .1

عًق٢ اعتبقاز إ ايعًُٝقات ايقيت تقتِ ث اْتقاج ؾالتقس         (ايًقٛاشّ ايعاَق١  أققٝؿت غقج ايٝقد      ايػسن١ / دا٥س٠

 ػًٝـ تعتا ع١ًُٝ ؾٓاع١ٝ ٖٚٞ ؾٓاع١ ٚط١ٝٓ. غطٌٝ ايه٢ً تػٌُ ايتجُٝع ٚايؿخـ ٚايتعب١٦ ٚايت

( اـققاف مبطتػققؿ٢ األَققري اققص٠ عًقق٢ ْؿققظ ايػققسن١ عًقق٢  6102/اققص00/٠مت إحايقق١ ايعقققا٤ زقققِ   .5

 أضاع َٓػأ اةاْٞ ٚيٝظ ازدْٞ.

ٜٛجد عدد َٔ ايبٝاْات اؾُسن١ٝ يٓؿظ اةاد٠ تبني َٓػأ اةقاد٠ ايقيت مت  اضقتريادٖا َقٔ اةاْٝقا ٚبهُٝقات        .2

 ؾ١ بايػسن١ اييت مت إحاي١ ايعقا٤ أعالٙ عًٝٗا.  نبري٠ خا

%( تستقب عًٝق٘ شٜقاد٠ بكُٝق١ ايعققا٤      05ْتٝج١ َٓح ايػقسن١ اؾكق١ًٝ عًق٢ أضقاع اةٓػقأ األزدْقٞ بٓطقب١          .2

 ( دٜٓاز ازدْٞ. 11111مببًؼ  

 (77/07/7102تازٜذ   07/07/4/77992املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ٛ ع َققٔ ناؾقق١ جٛاْبقق٘ أؾققٛيًٝا ٚايتأنققد َققٔ إٔ اةٓققتج ٖققٛ ؾققٓاع١ قًٝقق١ ذات َٓػققأ    تػققهٌٝ ؾٓقق١ يدزاضقق١ اةٛققق

أزدْٞ تكِ ث عكقٜٛتٗا َٓقدٚبني عقٔ:  ٚشاز٠ ايؿقخ١، ٚشاز٠ ايؿقٓاع١ ٚايتجقاز٠، اةؤضطق١ ايعاَق١ يًػقرا٤ ٚايقدٚا٤،           

 دا٥س٠ ايًٛاشّ ايعا١َ، َٓدٚب دٜٛإ احملاضب١.

 اإلدسا٤:

ٚقدَت تكسٜسٖا َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١ يتٓؿٝقر  أعُاةا  ٚأْٗت ايًج١ٓ مت تػهٌٝ ؾ١ٓ يًتدقٝل ٚايتخكٝل 

 .تٛؾٝات ايًج١ٓ

 .َدٜس١ٜ املػرتٜات ٚايتصٜٚد

 :دزاض١ ع١ٓٝ َٔ  غسا٤ ايعالدات ايدٚا١ٝ٥ َٚتابع١ تٛفريٖا 

 ًٞ: َا ٜ (، تبني6102-6101  يًؿو٠يد٣ دزاض١ ع١ٓٝ َٔ  غسا٤ ايعالجات ايدٚا١ٝ٥ َٚتابع١ تٛؾريٖا 

 (: Atracurium 50 mg  injايدٚا٤ ) أٚاًل: 

( حك١ٓ  عًق٢ ايطقاد٠ َطقتٛدع  .....( بطقعس      91111يًُاد٠ أعالٙ     6101بًػت ايه١ُٝ احملاي١ بعقا٤ عاّ 

( حكٓقق١ عًقق٢ ْؿققظ 005111ؾكققد بًػققت ايهُٝقق١ احملايقق١     6105( دٜٓققاز يًعبقق٠ٛ أَققا عقققا٤ عققاّ  5.199إؾققسادٟ  

( دٜٓاز يًعب٠ٛ إال إٔ ٖرٙ ايهُٝات مل تػقَج االحتٝاجقات ايؿعًٝق١ َقٔ اةقاد٠ ٚنُقا        1.551 اةطتٛدع بطعس إؾسادٟ 

 :ًٜٞ 
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%( َقٔ ايهُٝق١ اةقًٛبق١ حطقب     15عدّ غسا٤ اةاد٠ أعالٙ َٔ ْؿقظ اةتعٗقد ٚبقٓؿظ ايطقعس ٚبٓطقب١ شٜقاد٠          .0

  ٤ قًٝقق١تٛؾريٖققا َققٔ خققالٍ عققد٠ عًُٝققات غققسا    حٝققث متايعاَقق١ يعقققا٤ات ايػققسا٤ اةٛحققد،   ايػققسٚح

( دٜٓاز يًعب٠ٛ ايٛاحد٠ ٚغايبًا ٜتِ ايػقسا٤ َقٔ    01.111-5.201ٚبطعس أع٢ً َٔ ضعس ايعقا٤ َا بني  

 ْؿظ اةتعٗد أعالٙ. 

( ًَٜٛا 55ةد٠   6105تأخس اةتعٗد أعالٙ ث تٛزٜد ايدؾع١ اياا١ْٝ َٔ ايه١ُٝ احملاي١ عًٝ٘ َٔ عقا٤ عاّ  .6

 تا أد٣ إىل َا ًٜٞ:

( دٜٓاز يهٌ 611( ع١ًُٝ غسا٤ قًٞ َٔ خالٍ ؾالح١ٝ اةدٜس ٚايبايػ١  61غسا٤ َا ٜكازب   -

( دٜٓاز خالٍ ؾو٠ ايتأخس ٚغايبًا َٔ ْؿظ اةتعٗد دٕٚ ؼٌُٝ 1152ع١ًُٝ غسا٤ٌ مبا ٜعادٍ  

( َٔ تعًُٝات ايعقا٤ات  29،  21خالؾًا يًُادتني    اةتعٗد ؾسم األضعاز ٚبدٍ ايعقٌ ٚايكسز

 .6111( يط١ٓ 0زقِ  

( دٜٓققاز 01.1بطققعس   1/5/6102/د( تققازٜ  621/6102سا٤ اةققاد٠ بققأَس ايػققسا٤ احملًققٞ زقققِ      غقق -

( دٜٓاز خالٍ ؾو٠ ايتأخري دٕٚ ؼٌُٝ اةتعٗد ؾسم األضعاز ٚبدٍ 1996يًعب٠ٛ ٚ بك١ُٝ إمجاي١ٝ  

 ايعقٌ ٚايكسز.  

 (:Capecitabine 500 mg capايدٚا٤ )  ثاًْٝا: 

( عبقق٠ٛ عًقق٢ ايطققاد٠ َطققتٛدع  .....( بطققعس   102يًُققاد٠ أعققالٙ    6101اّ بًػققت ايهُٝقق١ احملايقق١ بعقققا٤ عقق  

( عبق٠ٛ حٝققث  إٔ اإلحايقق١  125( ققد بًػققت   6105( دٜٓققاز يًعبق٠ٛ أَققا ايهُٝق١ احملايقق١ ث عققا٤ عققاّ      025إؾقسادٟ   

ِ ناْت فاًْا زغقِ ٚجقٛد شٜقاد٠ باضقتٗالى ٖقرا ايعقالج نْٛق٘  ٜطقتخدّ يعقالج َسقق٢ ايطقسطإ إال إْق٘ مل ٜقت              

بٌ مت غقسا ٖا بقأَس ايػقسا٤ احملًقٞ      تؿعٌٝ ع١ًُٝ شٜاد٠ ايه١ُٝ َٔ عقا٤ اةاد٠ اجملا١ْٝ أعالٙ عٓد اْتٗا٤ ايسؾٝد 

 ( دٜٓاز.  9199.221( دٜٓاز يًعب٠ٛ ٚ بك١ُٝ إمجاي١ٝ بًػت  021.992/د( بطعس إؾسادٟ  152/6109زقِ  

 (:Phospholipid vial   (calfactant)ايدٚا٤  ثايجًا: 

( حك١ٓ ع٢ً ايطاد٠  َطقتٛدع  .....( ٚبطقعس   0511( بًػت    6101ايه١ُٝ احملاي١ بعقا٤ عاّ           

%( َٔ ايهُٝق١  05( حك١ٓ بٓطب١   665ايٛاحد٠ ٚمت شٜاد٠ ن١ُٝ  ايعقا٤ إىل   ( دٜٓاز يًخك١ٓ 92.911إؾسادٟ  

الج ٜؿققٓـ حٝققاتٞ ألطؿققاٍ حققدٜاٞ  اةقًٛبقق١  إال إٔ ٖققرٙ ايهُٝققات مل تػقققٞ االحتٝاجققات ايؿعًٝقق١ يهققٕٛ ٖققرا ايعقق   

 ايٛالد٠ َٔ أد١ٜٚ اؾٗاش ايتٓؿطٞ ٚمت َا ًٜٞ:

غققسا٤ اةققاد٠ بعققد٠ عًُٝققات غققسا٤ قًٝقق١ بطققعس ٜعققادٍ قققعـ ضققعس ايعقققا٤ تكسٜبققًا ث أَققس ايػققسا٤  زقققِ             .0

/د( بطققعس إؾققسادٟ 11/6102( دٜٓققاز ٚ بققأَس ايػققسا٤ زقققِ   022.926/د( ٚبطققعس  إؾققسادٟ  210/6105 

 ز يًخك١ٓ. ( دٜٓا025 

 ( دٜٓاز.611اةدٜس ايبايػ١    ( عًُٝات غسا٤ ق١ًٝ بؿالح9١ٝغسا٤ اةاد٠ مبا ٜكازب   .6
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 (: (Rantidin inj 25mg/ml ampايدٚا٤   زابعًا:

( إبققس٠ عًقق٢ ايطققاد٠ َطققتٛدع   511111َققا فُٛعقق٘   6101بًػققت ايهُٝقق١ احملايقق١ بعقققا٤ عققاّ            

بٓؿظ ايه١ُٝ عًق٢ َطقتٛدع  خقس     6105ٜٓاز يًعب٠ٛ ٚمت إحاي١ اةاد٠ ث عقا٤ عاّ ( د 1.115 .....( بطعس إؾسادٟ  

( دٜٓقاز يًعبق٠ٛ إال إٔ ٖقرٙ ايهُٝقات مل تػققٞ االحتٝاجقات ايؿعًٝق١ يتصاٜقد اضقتٗالى اةقاد٠            1.211بطعس  إؾسادٟ  

طاز٥ق١ ٚ مت ايعُقٌ   نقٕٛ ٖقرا ايعقالج ٜطقتخدّ يًجٗقاش اةكقُٞ ث حقاالت          ٚاْتٗا٤ زؾٝدٖا ٚاؿاج١ اةاض١ ةقا 

 ع٢ً تٛؾري اةاد٠ نُا ًٜٞ:

يتٛزٜقد ايدؾعق١ األٚىل َقٔ     ايكٝاّ باال ١ عًُٝات ايػسا٤ ق١ًٝ فصأ٠ يًُاد٠ أعالٙ خالٍ ايؿو٠ احملقدد٠  .0

ٚبأضقعاز أعًق٢ َقٔ ضقعس ايعققا٤  األؾقًٞ        62/0/6105ٖٚقٞ بطق١ غقٗٛز َقٔ تقازٜ         6101عقا٤ عاّ 

 /د(.  10/6105س ايػسا٤  زقِ  َٚٔ ْؿظ اةتعٗد احملاٍ عًٝ٘ ث أَ

( دٜٓقققاز ٚ بكُٝققق١ إمجايٝققق١ تتجقققاٚش َبًقققؼ  611( غقققسا٤ قًقققٞ بؿقققالح١ٝ اةقققدٜس ايبايػققق١   002مت غقققسا٤   .6

 ( دٜٓاز تكسٜبًا. 61111 

غققسا٤ اةققاد٠ بػققسا٤ات قًٝقق١ فققصأ٠ خققالٍ ؾققو٠ تققأخس اةتعٗققد عققٔ تٛزٜققد ايدؾعقق١ ايااْٝقق١ َققٔ عقققا٤ عققاّ      .1

( دٜٓاز ث نٌ َقٔ أَقس   01900ص٤ األٍٚ َٔ ايدؾع١ ٚبك١ُٝ إمجاي١ٝ تعادٍ  ةد٠ تطعٕٛ ًَٜٛا يًج 6101

دٕٚ ؼُٝققٌ اةتعٗققد ؾققسم األضققعاز ٚ بققدٍ ايعقققٌ     /د( 220/6105/د( ٚ زقققِ  290/6105ايػققسا٤ زقققِ   

 ٚايكسز. 

( دٜٓققاز ٚبطققعس إمجققايٞ ٜعققادٍ 611( غققسا٤ قًققٞ بؿققالح١ٝ اةققدٜس ايبايػقق١   01غققسا٤ اةققاد٠ مبققا ٜكققازب    .1

  عًًُا أْٗا 6101( دٜٓاز تكسٜبًا خالٍ ؾو٠ تأخري اةٛزد عٔ تٛزٜد ايدؾع١ اياا١ْٝ َٔ عقا٤ عاّ  1159 

 تكُٓت أزبع١ غسا٤ات َٔ ْؿظ اةتعٗد دٕٚ ؼًُٝ٘ ؾسم األضعاز ٚ بدٍ ايعقٌ ٚايكسز. 

 ٠ ٚنُا ًٜٞ:أخاَطًا: غسا٤ات ذل١ًٝ دلص 

0.  Hydrocortisone 100mg vail): 

أد٣ إىل غققققسا٤ اةققققاد٠   6101...( ٚػص٥قققق١ تٛزٜققققد اةققققاد٠ احملايقققق١ عًٝقققق٘ يعقققققا٤ عققققاّ     تققققأخري َطققققتٛدع  .. 

( دٜٓقققققاز ٚ بكُٝققققق١  611اةقققققدٜس ايبايػققققق١    ( عًُٝققققق١ غقققققسا٤ قًقققققٞ بؿقققققالح١ٝ  111مبقققققا ٜكقققققازب َقققققٔ   

( دٜٓققققاز تكسٜبققققًا خققققالٍ ؾققققو٠ اْتٗققققا٤ زؾققققٝد اةققققاد٠ أعققققالٙ َققققٔ اةطققققتٛدعات         55111إمجايٝقققق١ بًػققققت   

٤ َققققٔ ْؿققققظ اةتعٗققققد ٚخققققالٍ ؾققققو٠ تٛزٜققققدٙ يًعقققققا٤ احملققققاٍ عًٝقققق٘ دٕٚ      ( غققققسا11حٝققققث نققققإ َٓٗققققا   

 ؼًُٝ٘ بدٍ ايعقٌ ٚايكسز.  

7.  Dexamethasone 4 mg:)     

( عًُٝق١ غقسا٤ خققالٍ   656( دٜٓقاز َقا فُٛعقق٘    611اةقدٜس ايبايػقق١    بًػقت ايػقسا٤ات احملًٝقق١ بؿقالح١ٝ   

ٍ ؾقققو٠ اْتٗقققا٤ زؾقققٝد اةقققاد٠ َقققٔ     خقققال ( دٜٓقققاز تكسٜبقققاً 11111تتجقققاٚش   إمجايٝققق٘ٚبكُٝققق١  6105عقققاّ 

 َطتٛدعات ايتصٜٚد.
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2.  Omeprazole 40 mg inj :)     

  6105( غسا٤ خقالٍ عقاّ   12( دٜٓاز َا فُٛع٘  611اةدٜس ايبايػ١   بًػت عًُٝات ايػسا٤ بؿالح١ٝ

 ٜد.( دٜٓاز تكسٜبًا خالٍ ؾو٠ اْتٗا٤ زؾٝد اةاد٠ َٔ َطتٛدعات ايتص02111ٚبك١ُٝ إمجاي١ٝ تتجاٚش  ٚ

4.  Imipenem 500mg + Cilastatin 500mg vial :)     

( دٜٓاز 611اةدٜس ايبايػ١   ( ع١ًُٝ غسا٤ قًٞ بؿالح21١ٝبًػت ايػسا٤ات احمل١ًٝ يًُاد٠ أناس َٔ  

( دٜٓقاز تكسٜبقًا خقالٍ ؾقو٠ اْتٗقا٤ زؾقٝد اةقاد٠ َقٔ         00511ٚبكُٝق١ إمجايٝق١  ػقاٚشات      6102خالٍ عاّ 

 َطتٛدعات ايتصٜٚد. 

2.  Vancomcin 500 mg inj:)     

( عًُٝقققق١ غققققسا٤ قًققققٞ  51أناققققس َققققٔ    6102خققققالٍ عققققاّ   بًػققققت عًُٝققققات ايػققققسا٤ احملًٝقققق١ يًُققققاد٠   

( دٜٓقاز تكسٜبقًا خقالٍ    00111( دٜٓقاز تكسٜبقًا ٚ بكُٝق١ إمجايٝق١ ػقاٚشت       611اةقدٜس ايبايػق١      بؿالح١ٝ

 زؾٝد اةاد٠ َٔ اةطتٛدعات. اْتٗا٤ؾو٠ 

  ( 7102يط١ٓ  02ايدٜٛإ زقِ املضدز: )اضتٝغاح  

  ايتٛص١ٝ:

تػققققهٌٝ ؾٓقققق١ يًتققققدقٝل ٚايتخكٝققققل مبققققا ٚزد أعققققالٙ  ٚمبػققققازن١ دٜققققٛإ احملاضققققب١ ٚحؿققققس اةبققققايؼ  اةطققققتخك١          

( 0( َققققٔ تعًُٝققققات ايعقققققا٤ زقققققِ     29ْتٝجقققق١  ؾققققسم األضققققعاز ٚبققققدٍ ايعقققققٌ ٚايكققققسز اضققققتٓادًا ألحهققققاّ اةققققاد٠       

 يتخؿًٝٗا.الؽاذ اإلجسا٤ات ايالش١َ  6111يط١ٓ 

 اإلدسا٤:

 09/1/6102( تققازٜ  211مت تػققهٌٝ ؾٓقق١ يًتققدقٝل ٚايتخكٝققل  مبٛجققب نتققاب ٚشٜققس ايؿققخ١ زقققِ  ز د/ّ.ّ ت/ 

ٚأْٗقت   61/1/6102( تقازٜ   6019ٚمت إعاد٠ تػهًٝٗا َسٙ أخقس٣ مبٛجقب نتقاب ٚشٜقس ايؿقخ١ زققِ  ز د/ّ.ّ ت/      

 .ات ايًج١َٓٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١ يتٓؿٝر تٛؾٝايًج١ٓ أعُاةا 

 :عًُٝات ايػسا٤ يألد١ٜٚ 

 (، تبني َا ًٜٞ:6102-6101يد٣ دزاض١ ايعًُٝات ايػسا١ٝ٥ ياد١ٜٚ خالٍ ايؿو٠  

( دٜٓققاز 29101611َبًققؼ   6105بًػققت قُٝقق١ غققسا٤ األدٜٚقق١ عققٔ طسٜققل عقققا٤ات ايػققسا٤ اةٛحققد يعققاّ        .0

 .دٜٓاز( 2122116( أٟ بصٜاد٠ بًػت  26550610حٝث بًػت   6101َكاز١ْ َع عاّ 

 ٚجٛد شٜاد٠ بأضعاز ايعالجات اةػوا٠ ضًٜٓٛا تبني ذيو َٔ خالٍ َا ًٜٞ: .6

اضققتخداّ احققدل ايعالجققات بٓققا٤ عًقق٢ طًققب األطبققا٤ ٚبأضققعاز عايٝقق١ َٚققٔ  ققِ زنٛدٖققا ٚاْتٗققا٤       -

 ؾالحٝتٗا الضتخدال عالجات أخس٣ أٚ تػري ايقبٝب اةعاجل.

٤ اةٛحققد بأضققعاز َستؿعقق١ َكازْقق١ َققع   إحايقق١ َعدققِ ايعالجققات ايققيت مت غققسا ٖا بعقققا٤ات ايػققسا    -

أضقعاز اإلحايق١ يطققٓٛات ضقابك١ ٚحتق٢ ألضققعاز اإلحايق١ عقٔ طسٜققل دا٥قس٠ ايًقٛاشّ ضققابكًا تقا اؾكققد          

 اؾد٣ٚ َٔ غسا ٖا بايعقا٤ات.
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عققدّ تؿعٝققٌ ايػققسا٤ باعتُققاد ايسؾققٝد االضققواتٝجٞ يًُققاد٠ إلعققاد٠ طًبٗققا ٚتٛؾريٖققا بققدٍ َققٔ             -

 عد٠ قسازات غسا٤ ق١ًٝ كتًؿ١ ٚبهًـ أع٢ً. تؿؿري ايسؾٝد تا أد٣ يػسا٥ٗا ب

ناْت َبايؼ ايػسا٤ احملًٞ ياد١ٜٚ غري اةكسز٠  اييت ال تقًب بعقا٤ات( تعادٍ أناقس َقٔ ققعـ َبقايؼ      .1

ايػققسا٤ احملًققٞ يادٜٚقق١ اةكققسز٠ ْتٝجقق١ ٚجققٛد خًققٌ ث  يٝقق١ غققسا٤ ٖققرٙ ايعالجققات َققٔ قبققٌ ؾققإ ايتققأَني      

١ عققٔ طسٜققل ؾققإ ايػققسا٤ احملًٝقق١ كتًؿقق١ ايؿققالح١ٝ يادٜٚقق١   ايؿققخٞ حٝققث بًػققت قُٝقق١ غققسا٤ األدٜٚقق  

(  255511ؾبًػققت    6105( دٜٓققاز ٚث عققاّ 111111َبًققؼ   6101يعققاّ  اةكققسز٠  تقًققب بايعقققا٤ات(

 ٚث ( دٜٓقاز 911111َقا قُٝتق٘     6101دٜٓاز أَا ياد١ٜٚ غري اةكسز٠  ال تقًب بايعققا٤ات( ؾبًػقت يعقاّ    

  ( دٜٓاز.0121112بًػت    6105عاّ 

َقققا فُٛعققق٘                              6105( دٜٓقققاز خقققالٍ عقققاّ  611ٚؾقققًت َبقققايؼ ايػقققسا٤ ققققُٔ ؾقققالح١ٝ اةقققدٜس ٚايبايػققق١      .1

 ٚتكٓني نُٝات ٖرٙ ايعقا٤ات. 6101( دٜٓاز ْتٝج١ تأخس إحاي١ عقا٤ات عاّ  610192  

( دٜٓقاز يعقاّ   611دٜس ٚايبايػق١   عدّ قٝد اةػوٜات َٔ األد١ٜٚ عًق٢ ايطقجالت اةكقسز٠ ققُٔ ؾقالح١ٝ اةق       .5

تا أ س ضًبًا ث اعتُاد نُٝاتٗا يتخدٜد احتٝاجات اةٛاد  6102ٚايتأخس ث قٝد اةػوٜات يعاّ  6101

 .02/00/6102( دٜٓاز حت٢ تازٜ  22621َا قُٝت٘    6102حٝث مت قٝد خالٍ عاّ 

 (77/7/7102تازٜذ  07/07/2/7992املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ٛصٝات:ايت

 تؿعٌٝ ايقسم ايع١ًُٝ اؿدٜا١ ث ؼدٜد احتٝاجات اةٛاد ٚنُٝاتٗا. .0

 تؿعٌٝ  ي١ٝ اعتُاد ايسؾٝد االضواتٝجٞ إلعاد٠ طًب اةاد٠ قبٌ اْتٗا٤ ايسؾٝد. .6

 تٛؾري ايعالجات حطب اؿاج١ ايؿع١ًٝ ةا ٚٚؾل األ١ُٖٝ ايٓطب١ٝ ٚمبا ٜؿٞ بايػسض. .1

 ( دٜٓاز أٚاًل بأٍٚ.611الح١ٝ اةدٜس ايبايػ١  يتطجٌٝ ايػسا٤ بؿ قسٚز٠ اضتخدال  ي١ٝ .1

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.
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 َطتػف٢ األَري محص٠.

 :).....(  ايدنتٛز 

مت تعٝني اةرنٛز ث ٚشاز٠ ايؿقخ١ بٛخٝؿق١ طبٝقب عقاّ ث َطتػقؿ٢ األَقري٠ ضق٢ًُ ٚباغقس عًُق٘ بتقازٜ             .0

69/5/6102. 

( 01/5/6102 - 02/2/6101 ةرنٛز عٌُ يد٣ اؾاَع١ األَسٜه١ٝ ث َأدبا خالٍ ايؿو٠ تبني إٔ ا .6

( ٚذيقو خالؾقًا   01/5/6102 – 69/5/6102ث ٚشاز٠ ايؿخ١ خقالٍ ايؿقو٠     ٚبايتصأَ َع ؾو٠ عًُ٘

 ٚتعدٜالت٘. 6101( يط١ٓ 16( َٔ ْداّ اـد١َ اةد١ْٝ زقِ  21يٓـ اةاد٠  

 ( دٜٓاز.01151اؾاَع١ األَسٜه١ٝ خالٍ ؾو٠ عًُ٘ ث ٚشاز٠ ايؿخ١ بًؼ  تكاق٢ اةرنٛز أعالٙ َٔ  .1

 (0/00/7102تازٜذ  9/70/09221املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛصٝات:

 اضوداد اةبايؼ اييت تكاقاٖا اةرنٛز دٕٚ ضٓد قاْْٛٞ. .0

َق١ اةدْٝق١ اةػقاز إيٝق٘     اؽاذ اإلجسا٤ات ايكا١ْْٝٛ ايالش١َ عقل ايقبٝقب ٚمبقا ٜٓطقجِ ٚأحهقاّ ْدقاّ اـد       .6

 أعالٙ.

 اإلدسا٤:

مت تػهٌٝ ؾٓق١ يًتقدقٝل ٚايتخكٝقل ث اةٛققٛع ٚأْٗقت ايًجٓق١ أعُاةقا ٚأْٗقت ايًجٓق١ أعُاةقا َٚقا شاٍ اةٛققٛع             

 .قٝد اةتابع١ يتٓؿٝر تٛؾٝات ايًج١ٓ

 َطتػف٢ ايصزقا٤ احلهَٛٞ.

 :ّجلإ االضتال 

ةققاد٠ ايققدٜصٍ ث َطتػققؿ٢ ايصزقققا٤ اؿهققَٛٞ اؾدٜققد  يققد٣ االطققالع عًقق٢ تكسٜققس ؾٓقق١ اضققتالّ احملسٚقققات

 ، تبني َا ًٜٞ:01/5/6102بتازٜ  

ع١ًُٝ تعب١٦ ايدٜصٍ غري ض١ًُٝ حٝث ٜتِ ق  اةٛا٤ بقداًل َقٔ  ايقدٜصٍ( ايطقٛالز ٚحطقب تكسٜقس ايًجٓق١         .0

 ايؿ١ٝٓ بٗرا اـؿٛف.

 6102( َقٔ عقاّ   5، 1، 1غقٗس   بايسجٛع إىل ضجالت احملسٚقات ةاد٠  ايدٜصٍ( تبني إٔ َقا مت اضقتالَ٘ يا   .6

 ( يو.051111ناَاًل يبػت    6102( يوًا ٚإٔ ايه١ُٝ اةطتًٗه١ خالٍ عاّ 21111بًػت ن١ُٝ  

 (70/9/7102تازٜذ   07/07/77/04722املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 تػهٌٝ ؾ١ٓ يًتدقٝل ٚايتخكٝل باةٛقٛع أعالٙ ٚمبػازن١ دٜٛإ احملاضب١.

 ٤:اإلدسا

( 6111مت تػهٌٝ ؾ١ٓ يًتدقٝل ٚايتخكٝل ث اةٛققٛع أعقالٙ مبٛجقب نتقاب ٚشٜقس ايؿقخ١ زققِ  ز د/ّ. ايصزققا٤/        

 ٚمل تٓٗٞ ايًج١ٓ أعُاةا يػا١ٜ تازخي٘ َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١. 1/00/6102تازٜ  
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 .َطتػف٢ األَري٠ بط١ُ ايتعًُٝٞ/ ازبد 

 (:7102-7104يًفرت٠ ) قٝٛد ٚضذالت املطتػف٢ 

 قطِ احلسن١: أٚاًل: 

ٜوتقققب عًققق٢  عقققدد َقققٔ اةسنبقققات ؾسٚققققات ث اضقققتٗالى احملسٚققققات  ٚذيقققو حطقققب ايتعقققدٌٜ ٚنػقققـ   .0

 .6105ٚعاّ  6101ايتكسٜس ايطٟٓٛ اةكدّ َٔ َطؤٍٚ اؿسن١ يعاّ 

ضجٌ احملسٚقات َٚطتٓدات اإلدخاٍ ٚاإلخساج ث عٗد٠ قاضب اةطتػؿ٢ ايطٝد  .....(  زغِ أْٗا َقٔ   .6

( َقققٔ تعًُٝقققات إداز٠ ٚتٓدقققِٝ اةطقققتٛدعات   1َٚطقققؤٚي١ٝ َقققأَٛز اةطقققتٛدع خالؾقققًا ألحهقققاّ اةقققاد٠      َٗقققاّ

 .0991( يط١ٓ 5اؿه١َٝٛ ٚايسقاب١ ع٢ً اةخصٕٚ زقِ  

 عٝاد٠ ايٓفط١ٝ:   ثاَْٝا:    

( دٜٓققاز ٚذيققو قُٝقق١ ايٓققٛاقـ ايقبٝقق١ ٚغققري ايقبٝقق١ ايققيت     1201مل ٜققتِ تػققسِٜ ايطققٝد  .....( َبًققؼ     .0

 . 01/1/6102( تازٜ  921عٗدت٘ خالؾًا ةا جا٤ بهتاب ٚشٜس ايؿخ١ زقِ  ٚ/ّ/األَري٠ بطُ٘/ناْت ب

( kemadrine.5mgٜٛجد ْكـ ث زؾٝد أد١ٜٚ ؾٝدي١ٝ ايٓؿط١ٝ ْتٝج١ تعسقٗا يًطسق١ َٔ َقاد٠    .6

( حبققق١ ٚنُقققا ٖقققٛ َقققبني بهتقققاب َقققدٜس    5111( نُٝققق١  rivtril.2mg( حبققق١ َٚقققاد٠   2111نُٝققق١  

دٕٚ إٔ ٜققتِ إؽققاذ اإلجققسا٤ات ايالشَقق١ باـؿققٛف  01/5/6102( تققازٜ  2/9/1102اةطتػققؿ٢ زقققِ  

 يتازخي٘. 

 َطتٛدع األطساف ايضٓاع١ٝ:  ثايجًا: 

اةطتٛدع ث قطِ ايعالج ايقبٝعٞ َػًقل ٚمل ٜقتِ تطقًِٝ ٚاضقتالّ اةقٛاد َقٔ اةٛخقـ ايطقابل  .....( ٚمل         

 .0991( يط١ٓ 16( َٔ ْداّ ايًٛاشّ زقِ  26د٠  ٜتِ تػهٌٝ ؾ١ٓ جسد بٗرا اـؿٛف خالؾًا ألحهاّ اةا

 زابعًا:  املدترب/ايعٝادات:

ال ٜٛجققد َطققتٓدات إدخققاٍ ٚإخققساج ٚضققجالت يققٛاشّ َطققتخد١َ ث كتققا ايعٝققادات خققالٍ ؾققو٠ ايتققدقٝل  

 ( َٔ ْداّ ايًٛاشّ أعالٙ.11خالؾًا يًُاد٠  

 (7102يط١ٓ  042املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 ٌُ ع٢ً تؿٜٛب اةخايؿات ايٛازد٠ أعالٙ حطب األؾٍٛ.ايع

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.
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 َسنص صشٞ عُإ ايػاٌَ.

 :ٕطبٝب١ األضٓا 

يققد٣ َتابعقق١ ايػققه٣ٛ حققٍٛ عققدّ ايتققصاّ طبٝبقق١ األضققٓإ  .....(  بايققدٚاّ ايساققٞ ٚايققيت تعُققٌ ث َسنققص         

 تبني َا ًٜٞ: ؾخٞ عُإ ايػاٌَ

مل ْققتُهٔ َققٔ حؿققس أٜققاّ ٚضققاعات دٚاّ ايقبٝبقق١ أعققالٙ يٛجققٛد عقققٌ ث ْدققاّ ايبؿقق١ُ َٓققر ؾققو٠ شَٓٝقق١     .0

 ط١ًٜٛ.                                                    

بققايسجٛع إىل ًَقققـ ايقبٝبققق١ تقققبني باْٗققا حؿقققًت عًققق٢ إجقققاشات ضقق١ٜٛٓ ٚأخقققس٣ َسقققق١ٝ َتهقققسز٠ ٚحطقققب     .6

                                                                                              ايهػـ.                     

ٚيػاٜقق١  5/2/6102%( َققٔ زاتبٗققا اإلمجققايٞ َققٔ تققازٜ   15مت ؾققسف عققال٠ٚ ايعُققٌ اإلقققاث ةققا بٓطققب١    .1

 تازخي٘ بايسغِ َٔ حؿٛةا ع٢ً إجاشات َسق١ٝ يعد٠ أغٗس َتتاي١ٝ خالٍ ٖرٙ ايؿو٠.

( دٜٓققاز دٕٚ ٚجقق٘ حققل بققدٍ عققال٠ٚ عُققٌ إقققاث عققٔ ؾققو٠ حؿققٛةا عًقق٢ إجققاشات       0106مت ؾققسف َبًققؼ    .1

 .                                                                               11/9/6102َسق١ٝ ٚيػا١ٜ 

ٚمل ٜتِ ٚقـ  6102ّ حؿًت ايقبٝب١ أعالٙ ع٢ً إجاشات َسق١ٝ َتتاي١ٝ ةد٠ تتجاٚش ايػٗسٜٔ خالٍ عا .5

 0910( يطق١ٓ  52( َقٔ ْدقاّ االْتكقاٍ ٚايطقؿس زققِ       ٤05 عٓٗقا خالؾقًا ألحهقاّ اةقاد٠      ؾسف بدٍ االقتٓقا 

 ٚتعدٜالت٘.

 (07/00/7102تازٜذ  9/70/71122املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ

 ايتٛصٝات:

ص األخقس٣ ٚإؾقالب   ٚقع  ي١ٝ يكبج دٚاّ اةٛخؿني ث َسنص ؾخٞ عُإ ايػقاٌَ ٚاةطتػقؿٝات ٚاةسانق    .0

 األعقاٍ ث ْداّ اؿاضٛب ؿؿذ بؿ١ُ اةٛخؿني بايطسع١ اةُه١ٓ َع طباع١ نػٛؾات ايدٚاّ دٚزًٜا.

ٚقع  ي١ٝ يسبج اإلجاشات اةسقق١ٝ يًُقٛخؿني ث مجٝقع اةقدٜسٜات ٚاةسانقص ٚاةطتػقؿٝات ايتابعق١ يقٛشاز٠          .6

 ايؿخ١ َع قطِ ايسٚاتب ث َسنص ايٛشاز٠.

اةبقايؼ ايقيت ؾقسؾت يًقبٝبق١ أعقالٙ دٕٚ ٚجق٘ حقل ٚٚققـ ؾقسف أٜق١ عقال٠ٚ اٚ بقدٍ             حؿس ٚاضقوداد مجٝقع    .1

 عٌُ إقاث ةا ؿني اْتٗا٤ إجاشاتٗا اةسق١ٝ.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.
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 إداز٠ ايتأَني ايضشٞ

 

  ّ7102تدقٝل سطاب اإلٜسادات يعا: 

اةطج١ً( دٕٚ اؿؿٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ اةؤضط١ ايعا١َ يًػرا٤ ٚايدٚا٤ خالؾًا ألحهاّ ٜتِ غسا٤ األد١ٜٚ  غري  .0

( َقٔ ْدقاّ ايتقأَني    61ايؿادز٠ مبكتكق٢ اةقاد٠     6101( يط١ٓ 2يتعًُٝات تٛؾري ايدٚا٤ يًُسٜض زقِ   

 .6111( يط١ٓ 11ايؿخٞ زقِ  

( 65ني خالؾًا ألحهاّ اةاد٠  ةػونعدّ إزؾام اةعصشات اةقًٛب١ يبعض َطتٓدات ايكبض ث َدٜس١ٜ ا .6

 .0995( يط١ٓ 0َٔ ايتعًُٝات ايتقبٝك١ٝ يًػؤٕٚ اةاي١ٝ زقِ  

قٝاّ إداز٠ ايتأَني ايؿخٞ بايطخب َٔ  ايٛدٜعق١ ألجقٌ( قبقٌ َٛعقد اضقتخكام ايؿا٥قد٠ ايدا٥ٓق١ تقا أد٣          .1

                           ( دٜٓققققققاز خققققققالٍ ايؿققققققو٠    659021إىل خطققققققاز٠ ايققققققدا٥س٠ إٜققققققسادات َققققققٔ تًققققققو ايؿٛا٥ققققققد َققققققا قُٝتقققققق٘     

  6101-6102.) 

 .6102( دٜٓاز خالٍ عاّ 121921بًػت ايرَِ اةد١ٜٓ ع٢ً بعض اؾاَعات َا فُٛع١   .1

 ايسقاب١ ايداخ١ًٝ: .5

 عدّ ٚجٛد ٚحد٠  يًسقاب١ ايداخ١ًٝ بايسغِ َٔ حجِ ايعٌُ ايهبري ث إداز٠ ايتأَني ايؿخٞ. 

 َطتٛدع اةًؿات: .2

ث اةطققتٛدع حطققب األؾققٍٛ خالؾققًا ألحهققاّ                           ت ٚاةطققتٓدات ٚاةًؿققات ؿققذ ايطققجالعققدّ تٓدققِٝ ٚح .أ 

 ( َٔ ايتعًُٝات ايتقبٝك١ٝ أعالٙ.02اةاد٠   

 عدّ تعٝني َأَٛز َطتٛدع َتؿسؽ َٚطؤٍٚ عٔ تٓدِٝ أعُاٍ اةطتٛدع. .ب 

 (07/9/7102تازٜذ  07/07/79/02979املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 . ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب اةخايؿات أعالٙ حطب األؾٍٛ

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

  ّ7107تدقٝل سطاب ايٓفكات  يعا: 

 عدّ ؾتح حطاب أَاْات  يتطجٌٝ ايؿسٚقات اةاي١ٝ يًُسق٢ ايرٜٔ ٜساجعٕٛ اةطتػؿٝات اـاؾ١. .0

ع َطقتٓدات ايؿقسف اـاؾق١ ظًطقات غطقٌٝ ايهًق٢ يتخدٜقد        عدّ إزؾام نػـ جًطات غطٌٝ ايه٢ً َق  .6

 ( جًط١ ضًٜٓٛا.052-052عدد اؾًطات ٚاييت  ب إٔ ال تتجاٚش  

ٜققتِ َققٓح بعققض اةقققٛخؿني إجققاشات بققدٕٚ زاتقققب َققٔ قبققٌ دٚا٥ققسِٖ دٕٚ إٔ ٜقققتِ تطققًِٝ بقاقققات ايتقققأَني            .1

 ايؿخٞ. 
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عدّ حٛضب١ أعُاٍ إداز٠ ايتاَني ايؿخٞ ٚعدّ زبج اةسانقص ايتابعق١ إلداز٠ ايتقأَني ايؿقخٞ اةٓتػقس٠ ث       .1

 احملاؾدات مبسنص اإلداز٠ ايهوًْٚٝا.

( َقٔ ايتعًُٝقات ايتقبٝكٝق١    21عدّ ختِ َطتٓدات ايؿسف َٚسؾكات٘ غتِ َقدؾٛع خالؾقًا يقٓـ اةقاد٠       .5

 ػهٌ خقٛز٠ بتهساز ايؿسف يبعض اةقايبات.تا ٜ 0995( يط١ٓ 0يًػؤٕٚ اةاي١ٝ زقِ  

 (9/00/7102تازٜذ  07/07/79/09227املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب اةخايؿات ايٛازد٠ أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.
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 املؤضط١ ايعا١َ يًػرا٤ ٚايدٚا٤
 

 7102قٝل سطاب اإلٜسادات يعاّ تد: 

 ٚسد٠ ايسقاب١ ايداخ١ًٝ:   أٚاًل:

( َٔ ْداّ ايسقابق١ ايداخًٝق١   5  اةاد٠ ألحهاّتستبج ٚحد٠ ايسقاب١ ايداخ١ًٝ باةدٜس ايعاّ يًُؤضط١ خالؾًا   .0

 .6100( يط١ٓ 1زقِ  

( َققٔ 5 اةققاد٠ ؽؿققـ بهققايٛزٜٛع ؾققخ١ عاَقق١ خالؾققًا ألحهققاّ     مت تعققٝني َققدٜس ٚحققد٠ ايسقابقق١ ايداخًٝقق١   .6

ٞ  ايققيت تققٓـ عًقق٢  ٚ 6100ٜري ايسقابقق١ اةايٝقق١ يطقق١ٓ  تعًُٝققات َعققا  إ  ُققٌ  َققدٜس ٚحققد٠ ايسقابقق١     َققا ًٜقق

 اةاي١ٝ (. اإلداز٠االقتؿاد، ايكإْٛ،   احملاضب١،ايتاي١ٝ ايداخ١ًٝ احد  ايتخؿؿات 

( َققٔ ْدققاّ ايسقابقق١   9 د٠ حهققاّ اةققا تكققّٛ ٚحققد٠ ايسقابقق١ ايداخًٝقق١ بسؾققع تكازٜسٖققا يًُققدٜس ايعققاّ خالؾققًا أل        .1

 .6100( يط١ٓ 1ايداخ١ًٝ زقِ  

 :اإلٜسادات  :ثاًْٝا

َقققٔ ( 1  ةقققاد٠ ألحهقققاّ ا َقققٔ قبقققٌ ٚشاز٠ اةايٝققق١ خالؾقققاً  غقققري َعتُقققداف بقققاإلٜسادات اـقققاضقققط احملٓدقققاّ اي .0

 .0995( يط١ٓ 0ايتعًُٝات ايتقبٝك١ٝ يًػؤٕٚ اةاي١ٝ ٚتعدٜالتٗا زقِ  

ٍ  إىلؾققعٛب١ ايسجققٛع   .6 اةكبٛقققات  اةسؾققل باةعاًَقق١ ةقابكتٗققا َققع ْطققخ١ اؿؿققذ ث ايققدا٥س٠      ْطققخ١ ٚؾققٛ

 0995( يطقققق١ٓ 0( َققققٔ ايتعًُٝققققات ايتقبٝكٝقققق١ يًػققققؤٕٚ اةايٝقققق١ زقققققِ   02 ألحهققققاّ اةققققاد٠ اةايٝقققق١ خالؾققققًا 

  ٚتعدٜالتٗا.

 غؤٕٚ املٛظفني:  :ثايجًا

َٔ تقازٜ   اعتبازًا ٚخٝؿتٗا  إىلؾ١ يًكٝاّ بٛخٝؿ١ َدٜس َدٜس١ٜ ايدٚا٤ باإلقا ....( مت تهًٝـ ايؿٝدال١ْٝ  .0

َقٔ تعًُٝقات ٚؾققـ ٚتؿقٓٝـ ايٛخقا٥ـ ث اـدَقق١      (2حهققاّ اةقاد٠   ٚ يػاٜق١ تازخيق٘ خالؾقًا أل    2/2/6101

 ٚتعدٜالت٘. 6101( يط١ٓ 16( َٔ ْداّ اـد١َ اةد١ْٝ زقِ  01  اةد١ْٝ ايؿادز٠ مبكتك٢ اةاد٠

 ٚخٝؿتٗققا ٚبكققساز َققٔ إىلدٜسٜقق١ اةختققاات باإلقققاؾ١ يًكٝققاّ بٛخٝؿقق١ َققدٜس َ ...( مت تهًٝققـ ايؿققٝدال١ْٝ  .6

 أعالٙ.( َٔ ْداّ اـد١َ اةد١ْٝ 90ةاد٠  ألحهاّ ا اةدٜس ايعاّ ٚ ذيو خالؾًا

تهًٝقـ ٚةقد٠ تصٜقد عقٔ ضق١ٓ خالؾقًا       نتقب  ث اةؤضط١ مبٛجقب   ١ٝؾٚاإلغساَعدِ ايٛخا٥ـ ايكٝاد١ٜ  أغػاٍ .1

 عالٙ.أ( َٔ ْداّ اـد١َ اةد١ْٝ 96اد٠  ألحهاّ اة

 (07/9/7102تازٜذ  02/21/2/02977املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب اةخايؿات أعالٙ حطب األؾٍٛ. 

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.
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  ّ7107تدقٝل سطاب ايٓفكات يعا: 

ٝ    51ٜتِ ؾسف ضًـ َؤقت١ بك١ُٝ   .0 اؾ١ ؾقإ َدٜسٜق١ ايقدٚا٤ ٚ َدٜسٜق١ ايػقرا٤ خالؾقًا       ( دٜٓقاز يػاٜقات قق

 ٚاـاف بوغٝد اإلْؿام.  6106( يط١ٓ 2910يكساز فًظ ايٛشزا٤ زقِ  

مت إٜؿققاد اةققدٜس اةققايٞ ؿكققٛز دٚز٠ َتخؿؿقق١ ث اؾققٛد٠ ٚ ٖققٞ دٚز٠ َكققِٝ َعتُققد يًُؤضطقق١ األٚزٚبٝقق١       .6

 ؿؿٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ فًظ ايٛشزا٤. ( دٜٓاز بدٕٚ ا0611إلداز٠ اؾٛد٠ ةد٠  ال ١ أٜاّ بتهًؿ١  

( دٜٓقاز بقدٍ َٛاؾقالت عقٔ نقٌ ٜقّٛ عُقٌ ةقٛخؿٞ اةؤضطق١ ايعقاًَني ث           1.61ٜتِ ؾسف َبًؼ َكقدازٙ     .1

 مجسى اةقاز دٕٚ ٚجٛد ضٓد قاْْٛٞ.

مت تهًٝـ بعض َٛخؿٞ اةؤضط١ إلغػاٍ ٚخقا٥ـ إغقساؾٝ٘ ٚ قٝادٜق١ ٚ َقٓخِٗ ايعقال٠ٚ اةخؿؿق١ يتًقو         .1

 .6101( يط١ٓ 16( َٔ ْداّ اـد١َ اةد١ْٝ زقِ  19، 62هاّ اةٛاد  ايٛخا٥ـ خالؾًا ألح

( َقٔ  1ايٓداّ احملاضط اـاف بايٓؿكات غري َعتُد َٔ قبٌ ٚشاز٠ اةاي١ٝ ٚ ذيقو خالؾقًا ألحهقاّ اةقاد٠       .5

 .0995( يط١ٓ 00ايتعًُٝات ايتقبٝك١ٝ يًػؤٕٚ اةاي١ٝ ٚتعدٜالتٗا زقِ  

ًطق١  كقسٖا إٟ َقٔ أعكقا٤ ايًجقإ اةػقه١ً ث َدٜسٜق١ ايػقرا٤         ( دٜٓاز عقٔ نقٌ ج  65ٜتِ ؾسف َبًؼ   .2

( 66( دٜٓاز ألَني ضس ايًج١ٓ دٕٚ اؿؿٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ فًقظ اإلداز٠ خالؾقًا ألحهقاّ اةقاد٠      61َٚبًؼ  

 .6105( يط١ٓ 11َٔ قإْٛ ايػرا٤ زقِ  

( َققٔ ْدققاّ 62اد٠  ٜققتِ ؾققسف حققٛاؾص زبعٝقق١ يًُققٛخؿني اةعٝققٓني مبٛجققب عكققٛد غققا١ًَ خالؾققًا ألحهققاّ اةقق  .2

 اـد١َ اةد١ْٝ اةػاز ايٝ٘ أعالٙ. 

 .0991( يط١ٓ 16( َٔ ْداّ ايًٛاشّ زقِ  01اةػوٜات خالؾًا ألحهاّ اةاد٠   ػص١٥ .1

 (4/07/7102تازٜذ  02/21/2/70242املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ؿات ايٛازد٠ أعالٙ حطب األؾٍٛ.حؿس ٚاضوداد اةبايؼ اةؿسٚؾ١ دٕٚ ٚج٘ حل ٚتؿٜٛب باقٞ اةخاي

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 :تدقٝل ايبٝاْات اجلُسن١ٝ اخلاص١ باضترياد َٛاد غرا١ٝ٥ يد٣ َسنص مجسى َٓطك١ ايعكب١ االقتضاد١ٜ اخلاص١ 

 :79/0/7102(  تازٜذ 0191/2/911/7102ايبٝإ اجلُسنٞ زقِ  ) أٚاًل: 

( نػقققِ بًقققد اةٓػقققأ إٜقققسإ ٚبكُٝققق١  61111يبٝقققإ  تقققٟٛ عًققق٢ َقققاد٠ ايؿطقققتل اؿًقققط اةكػقققٛز بقققٛشٕ    ا .0

 ( دٜٓاز. 615111 

ٚجقا٤ت ْتٝجق١ ايؿخقـ اةخقاٟ بعقدّ ؾقالحٝتٗا        11/0/6102مت ضخب ع١ٓٝ َٔ اةاد٠ أعالٙ بتقازٜ    .6

 ٔ اؿد اةطُٛب ب٘.يالضتٗالى ايبػسٟ الحتٛا٥ٗا ع٢ً االؾالتٛنطٝٓات ْٚطب١ إؾاب١ حػس١ٜ أع٢ً َ
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( نػِ َٔ اةاد٠ اةطتٛزد٠ أعالٙ  َٔ قبقٌ ؾٓق١ َهْٛق١ َقٔ     651مت إتالف ن١ُٝ   66/6/6102بتازٜ   .1

َٓققدٚب اةؤضطقق١ ايعاَقق١ يًػققرا٤ ٚايققدٚا٤ َٚٓققدٚب دا٥ققس٠ اؾُققازى األزدْٝقق١ َٚٓققدٚب عققٔ ؾققاحب ايعالققق١  

يع١ٓٝ ايساضقب١ أعقالٙ  اقٌ ايهُٝق١ ايقيت      ٚدٕٚ إغساى دٜٛإ احملاضب١ ٚاعتباز ايؿخـ اةخاٟ اـاف با

 مت إتالؾٗا ؾكج.

مت ضققخب عٝٓقق١ يًُققس٠ ايااْٝقق١ ٚجققا٤ت ايٓتٝجقق١ ؾققالح١ٝ اإلزضققاي١ٝ يالضققتٗالى        01/6/6102بتققازٜ   .1

( نػققِ حٝققث مت الققاش ايبٝققإ اؾُسنققٞ    61251ايبػققسٟ ٚاعتبازٖققا لاققٌ ايهُٝقق١ اةتبكٝقق١ ايبايػقق١      

 احملًٞ. ؼت ٚقع االضتٗالى 2/1/6102بتازٜ  

 :79/0/7107(  تازٜذ 942/2/911/7107ايبٝإ اجلُسنٞ زقِ  ) ثاًْٝا: 

( نػقِ بًققد اةٓػققأ إٜققسإ بكُٝقق١  01511ايبٝقإ أعققالٙ  تققٟٛ عًقق٢ َقاد٠ ايؿطققتل اؿًققط اةكػققٛز بققٛشٕ     .0

 ( دٜٓاز.022111 

 ٚأزضًت ايع١ٓٝ ةختا خاف. 11/0/6102ايبٝإ َطسب أاس ٚمت ضخب ع١ٓٝ بتازٜ   .6

١ تكسٜس ايؿخـ اةخاٟ تؿٝد إٔ اةقاد٠ غقري ؾقاؿ١ يالضقتٗالى ايبػقسٟ الحتٛا٥ٗقا عًق٢ فُقٛع         ْتٝج .1

 ( بوانٝص عاي١ٝ تا ٜتٛجب إتالف أٚ إعاد٠ تؿدٜس اةاد٠.B1نًٞ يالؾالتٛنطٝٓات ٚاؾالتٛنطني  

قبققٌ ( دٜٓققاز َققٔ  022111مت بٝققع ناَققٌ احملتٜٛققات ايققٛازد٠ بايبٝققإ اؾُسنققٞ أعققالٙ مببًققؼ إمجققايٞ       .1

قبقٌ ؾقدٚز ْتٝجق١ ايؿخقـ اةخقاٟ ايقرٟ        2/6/6102( تازٜ  11006اةطتٛزد مبٛجب ايؿاتٛز٠ زقِ  

 تكُٔ عدّ ؾالحٝتٗا يالضتٗالى ايبػسٟ.

 :2/2/7107(  تازٜذ 4221/2/911/7107ايبٝإ اجلُسنٞ زقِ  )    ثايجًا: 

ةٓػقققأ اةٓقققد بكُٝققق١ ( نػقققِ بًقققد ا11111ايبٝقققإ أعقققالٙ  تقققٟٛ عًققق٢ َقققاد٠  بقققٔ غقققري قُقققـ( بقققٛشٕ    .0

 ( دٜٓاز.15111 

ٜؿٝققد بققإٔ ايعٝٓقق١ كايؿقق١  66/5/6102( تققازٜ  02/10111/0ْتٝجق١ تكسٜققس ايؿخققـ اةخققاٟ زقققِ    .6

( الحتٛا٥ٗققا عًققق٢ ْطققب١ حبقققٛب   0( جقققدٍٚ زقققِ   1-1( بٓققد زقققِ    0992/101يًكاعققد٠ ايؿٓٝقق١ زققققِ    

٢ أضقاع ايقٛشٕ اؾقاف أعًق٢ َقٔ      َؿاب١ باؿػقسات أعًق٢ َقٔ اؿقد اةطقُٛب بق٘ ْٚطقب١ ايسَقاد ايهًقٞ عًق          

 اؿد اةطُٛب ب٘ ْٚطب١ ايدٖٕٛ ايه١ًٝ اةطتخًؿ١ باأل ري أقٌ َٔ اؿد اةطُٛب ب٘.

مت تققدٜٚٔ غققسٚحات عًقق٢ َقق  ايبٝققإ َققٔ قبققٌ أحققد َققٛخؿٞ اةؤضطقق١ ايعاَقق١ يًػققرا٤ ٚايققدٚا٤  بتققازٜ               .1

 تالف اإلزضاي١ٝ.بعدّ اةُاْع١ َٔ ايطري باإلجسا٤ات بعد االطالع ع٢ً قكس إ 2/2/6102

ٚمت بٝققع قتٜٛاتقق٘ ايبٝققإ ؼققت ٚقققع االضققتٗالى احملًققٞ مبٛجققب   2/2/6102مت إلققاش ايبٝققإ بتققازٜ   .1

 ( دٜٓاز.15221بك١ُٝ   0/2/6102( تازٜ  0021ؾاتٛز٠ زقِ  
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 :79/4/7107(  تازٜذ 4727/2/911/7107ايبٝإ اجلُسنٞ زقِ  ) زابعًا: 

 ( دٜٓاز.11162( نػِ بًد اةٓػأ نٛيَٛبٝا بك١ُٝ  09111ٛشٕ  ايبٝإ  تٟٛ ع٢ً َاد٠  ايك٠ٛٗ ( ب .0

ٚمت ؾخققـ ايعٝٓقق١ مبختققا خققاف ٚخٗققست   1/5/6102ايبٝققإ َطققسب أاققس ٚمت ضققخب عٝٓققات بتققازٜ    .6

ٚايقققرٟ ٜؿٝقققد بقققإٔ ايبكقققاع١    06/5/6102( تقققازٜ  0/10252/02ايٓتٝجققق١ بقققايتكسٜس اةخقققاٟ زققققِ    

 ؿد اةطُٛب ب٘. ؼتٟٛ ع٢ً حبٛب َؿاب١ باؿػسات أع٢ً َٔ ا

( 19611ٚمت بٝققع قتٜٛاتق٘ ؼققت ٚققع االضققتٗالى احملًقٞ بكُٝقق١      61/2/6102ألقص ايبٝققإ بتقازٜ     .1

قبققٌ إلققاش ايبٝققإ بققايسغِ َققٔ عققدّ َقابكتٗققا   9/2/6102( تققازٜ  0011دٜٓققاز مبٛجققب ايؿققاتٛز٠  زقققِ  

 يًُٛاؾؿات ايؿ١ٝٓ.

 (09/07/7102تازٜذ  04/2/2/777229املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

تػهٌٝ ؾ١ٓ يًتدقٝل ٚايتخكٝقل مبقا ٚزد أعقالٙ تكقِ ث عكقٜٛتٗا َٓقدٚبني عقٔ اةؤضطق١ ايعاَق١ يًػقرا٤ ٚايقدٚا٤            

 ٚدا٥س٠ اؾُازى األزد١ْٝ ٚدٜٛإ احملاضب١.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.
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 اجملًظ ايطيب األزدْٞ

 

 ٝ(:7107-7102ٛد ٚايطذالت يًفرت٠ )تدقٝل ايك 

%( َققٔ ايساتققب األضاضققٞ َكابققٌ  11ٜققتِ ؾققسف بققدٍ ايعُققٌ اإلقققاث يعققدد َققٔ َققٛخؿٞ اجملًققظ بٓطققب١      .0

( يطق١ٓ  16( َقٔ ْدقاّ اـدَق١ اةدْٝق١ زققِ       69( ضاع١ أضبٛعًٝا خالؾًا يقٓـ اةقاد٠    15ايعٌُ ألقٌ َٔ  

 ٚتعدٜالت٘.   6101

ز يققس٥ٝظ قطققِ ايػققؤٕٚ اإلدازٜقق١ يكٝاَقق٘ بايعُققٌ بعققد أٚقققات ايققدٚاّ    ( دٜٓققا111ؾققسف َهاؾققأ٠ َكققدازٖا     .6

( 69ايساٞ عًًُا بأْ٘ قد مت ؾسف بدٍ عُقٌ إققاث يًُقرنٛز عقٔ تًقو ايؿقو٠ خالؾقًا ألحهقاّ اةقاد٠           

 َٔ ْداّ اـد١َ اةد١ْٝ اةػاز إيٝ٘ أعالٙ. 

دٕٚ َٛاؾكقق١ ز٥ققٝظ  ( دْققاْري عققٔ نققٌ جًطقق١ يهققٌ عكققٛ َققٔ أعكققا٤ ؾٓقق١ اةػققوٜات         01ؾققسف َبًققؼ    .1

(  دٜٓاز ال ٜطتًصّ غسا ٖا َقٔ خقالٍ   611اجملًظ ٚدٕٚ ضٓد قاْْٛٞ َكابٌ غسا٤ َٛاد ال تتجاٚش قُٝتٗا  

 ؾ١ٓ اةػوٜات.

زغقققِ عقققدّ َقابكتٗقققا  6105مت اضقققتالّ َقققٛاد ايعققققا٤ اـقققاف بقباعققق١ ققققإْٛ اجملًقققظ ٚاألجٓقققد٠ يعقققاّ  .1

اَقق١ ايتققأخري اةطققتخك١ عًقق٢ ايػققسن١ عققٔ َققد٠    يًُٛاؾققؿات اةقًٛبقق١ بػققسٚح ايعقققا٤ ٚدٕٚ اقتقققاع غس  

 ٚتعدٜالت٘.  0991( يط١ٓ 16 بط١( أغٗس خالؾًا ألحهاّ ْداّ ايًٛاشّ زقِ  

عققدّ ٚجققٛد أضققظ ٚاقققخ١ َتؿققل عًٝٗققا بققني اجملًققظ ٚاؾاَعققات اةعٓٝقق١  غؿققٛف ؾققسف َطققتخكات           .5

ا٤ اَتخقإ اجملًقظ ايققط    َٛخؿٞ اؾاَعات   اؾاَع١ األزد١ْٝ ٚاؾاَع١ اةامش١ٝ( اةػسؾني ع٢ً إجس

 األزدْٞ حٝث ٜتِ ؾسؾٗا مبٛجب نػـ َسضٌ َٔ اؾاَع١ ؼدد ؾٝ٘ َطتخكات نٌ َٛخـ. 

ٚتٓدِٝ ع١ًُٝ ضقري االَتخقإ ظُٝقع َساحًق٘ حٝقث تكقّٛ حايٝقًا         ٙبادزاعدّ ٚجٛد َدٜس١ٜ َطتك١ً تكّٛ  .2

 ز٥ٝط١ قطِ االَتخإ بإلاش مجٝع اةٗاّ ٚاةطؤٚيٝات.

 تبني َا ًٜٞ: 05/2/6102ايؿجا٥ٞ ع٢ً اةطتٛدع بتازٜ  يد٣ إجسا٤  ايؿخـ  .2

 عدّ َقابك١ ايسؾٝد ايدؾوٟ يبعض ايًٛاشّ َع ايسؾٝد ايؿعًٞ. .أ 

ال ٜتِ إزؾام اةعقصشات ٚايٛ قا٥ل اةقًٛبق١  ققبج اضقتالّ، ايؿقاتٛز٠( َقع َطقتٓد اإلدخقاالت يًقٛاشّ            .ب 

 اييت مت إدخاةا يًُطتٛدع.

ةؿسٚؾ١ أٚاًل بأٍٚ  نُقا ال ٜٛجقد ضقجٌ اخساجقات ؾسعقٞ ٜقتِ       عدّ إجسا٤ قٝٛد يًٛاشّ اةطت١ًُ ٚا .ج 

 َٔ خالي٘ إجسا٤ قٝد ايًٛاشّ اةؿسٚؾ١ يًُٛخؿني داخٌ اجملًظ.

 عدّ تستٝب ايًٛاشّ ث اةطتٛدع بػهٌ ٜطٌٗ ايٛؾٍٛ إيٝٗا.  .د 

 ( دٜٓاز.6111عدّ نؿا١ٜ ايهؿاي١ اةكد١َ َٔ أَني اةطتٛدع ٚايبايؼ قُٝتٗا   .ٙ 

 (72/01/7102تازٜذ  77/02/2/09920ٛإ زقِ( املضدز: )نتاب ايدٜ
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 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب اةخايؿات  ايٛازد٠ أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 .:).....( املٛظف١ 

ف ػاٚشات ث اجملًظ غؿٛ 62/2/6102يد٣ ايتدقٝل ث ايػه٣ٛ ايٛازد٠ إىل دٜٛإ احملاضب١ بتازٜ   

             ايقط األزدْٞ تبني إٔ اةٛخؿ١ ث اجملًظ ايقط األزدْٞ  .....( قد ضجًت عكٗا قك١ٝ ؼكٝك١ٝ زقِ 

يد٣ قه١ُ بدا١ٜ جصا٤ عُإ ٚمل ٜكِ َدٜس عاّ اجملًظ ايقط  6/06/6105( تازٜ  5/251/6105 – 5 

( يط١ٓ 16( َٔ ْداّ اـد١َ اةد١ْٝ زقِ  019تٓادًا ألحهاّ اةاد٠  األزدْٞ يػا١ٜ تازخي٘ بهـ ٜدٖا عٔ ايعٌُ اض

 ٚتعدٜالت٘.  6101

 (09/01/7102تازٜذ  77/02/2/09227املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 عدّ نـ ٜد اةٛخؿ١ اةرنٛز٠ عٔ ايعٌُ يػا١ٜ تازخي٘ ٚايتكٝد بأحهاّ ْداّ اـد١َ اةد١ْٝ. بٝإ أضباب 

 اإلدسا٤:

 ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١. مل
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 دا٥س٠ ايػسا٤ املٛسد

 

 ( 7107-7119سطابات دا٥س٠ ايػسا٤ املٛسد يًفرت٠:) 

 ٖٝه١ً ايدا٥س٠: أٚاًل: 

( َقٔ  ْدقاّ اـدَق١ اةدْٝق١  زققِ      01،01مل ٜساع٢ عٓد ٚقع اةٝهٌ ايتٓدُٝٞ يًدا٥س٠ أحهقاّ اةقادتني    

ايطقازٟ اةؿعقٍٛ ٚ تعًُٝقات ٚؾقـ ٚتؿقٓٝـ        6101( يطق١ٓ  16ةعٍُٛ ث حٝٓ٘ ٚايٓداّ زقِ  ا 6112( يط١ٓ 11 

( يطقق١ٓ 11ايٛخقا٥ـ ث اـدَقق١ اةدْٝقق١ ْٚدقاّ اضققتخدال ايققدٚا٥س اؿهَٛٝق١ ٚتقققٜٛس اةٝانققٌ ايتٓدُٝٝق١ زقققِ      

 َٔ حٝث: 6106

 مل ٜتِ ٚقع ْداّ تٓدِٝ إدازٟ يًدا٥س٠. .0

ث فُٛعققات ٚ ؼدٜققد اةٗققاّ ٚ اةطققؤٚيٝات ٚ اةٛاؾققؿات اةقًٛبقق١       مل ٜققتِ تؿققٓٝـ ايٛخققا٥ـ اةتُا ًقق١      .6

إلغققػاةا ٚ عًقق٢ ضققبٌٝ اةاققاٍ ٚحققد٠ اةػققوٜات ٚٚحققد٠ اةطققتٛدعات  ٚنققريو َققدٜس اةدٜسٜقق١ اإلدازٜقق١          

 ٚايرٟ  ٌُ بهايٛزٜٛع ؾٝدي١. 

 :    ايٓفكات:ثاًْٝا

 َػسٚع دزاض١ تقٜٛس  يٝات ايعٌُ ث دا٥س٠ ايػسا٤ اةٛحد. .0

َققدٜس دا٥ققس٠ ايػققسا٤ اةٛحققد اةهًققـ  .....( بتهًٝققـ ْؿطقق٘ بس٥اضقق١ ؾسٜققل اةعسؾقق١ باإلقققاؾ١ إىل   قققاّ .أ 

( دٜٓاز بدٍ إداز٠ اةػسٚع مبٛجقب   211تهًٝـ ْؿط٘ مبطؤٚي١ٝ تٓؿٝر ايدزاض١  ٚمت ؾسف َبًؼ   

( دٜٓقاز بقدٍ ز٥اضق١ ؾسٜقل اةعسؾق١       111َٚبًقؼ    6101/ 01/06( تازٜ  051َطتٓد ؾسف زقِ  

 دٕٚ َٛاؾك١ ز٥ٝظ فًظ اإلداز٠.  2/06/6101(  تازٜ  21ب َطتٓد ايؿسف زقِ  مبٛج

( دٜٓققاز  بققدٍ اإلغققساف عًقق٢ 511مت ؾققسف َهاؾققأ٠ ةققدٜس دا٥ققس٠  ايػققسا٤ اةٛحققد د.  .....( بكُٝقق١     .ب 

اةػققسٚع دٕٚ اؿؿقققٍٛ عًققق٢ َٛاؾكققق١ ز٥قققٝظ ايقققٛشزا٤ عًُققًا إٔ تهًٝؿققق٘ مت َقققٔ قبقققٌ َقققدٜس ايسقابققق١   

 ا٥س٠. ايداخ١ًٝ ث ايد

 َػسٚع دزاض١ تكِٜٛ تقبٝل ْداّ ايػسا٤ اةٛحد. .6

قققاّ َققدٜس دا٥ققس٠ ايػققسا٤ اةٛحققد ايؿققٝدال١ْٝ  .....( بتهًٝققـ ْؿطققٗا يًعُققٌ عًقق٢ اةػققسٚع ٚ ؾققسف   .أ 

دٕٚ اؿؿققٍٛ عًقق٢  02/06/6119( تقازٜ    610( دٜٓققاز مبطقتٓد ؾققسف زقققِ   111َهاؾقأ٠ ةققا   

 ٓ٘. َٛاؾك١ ز٥ٝظ ايٛشزا٤ ز٥ٝظ فًظ اإلداز٠ ث حٝ

شٜقاد٠ عقٔ اةبًقؼ     69/06/6100( تقازٜ   51( دٜٓقاز مبطقتٓد ايؿقسف زققِ      611مت ؾسف َبًؼ   .ب 

اةطققتخل يًػققسن١  .....( بققدٍ زضققّٛ اغققواى بايققدٚز٠ ٚايققرٟ  اققٌ قُٝقق١ اـؿققِ اةكققدّ َققٔ            

 %(.11ايػسن١ ايبايؼ  
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٠ اةايٝقق١ ةققٛخؿٞ ايققدا٥س 6100( دٜٓققاز  بققدٍ عُقٌ أٜققاّ ايطققبت خققالٍ عقاّ   0915مت ؾقسف َبًققؼ    .ج 

( َقٔ ْدقاّ   69دٕٚ اؿؿٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ فًظ ايٛشزا٤ ع٢ً ايعُقٌ ٜقّٛ ايطقبت خالؾقًا يًُقاد٠       

 اـد١َ اةد١ْٝ ٚع٢ً ضبٌٝ اةااٍ اةٛخـ  .....( ٚ  .....( ٚ .....(. 

 :          قطِ احلسن١:ثايجًا

ٚاةخؿؿق١ يًُقدٜس ايعقاّ      (5/ 122( دٜٓقاز  ْؿكقات إؾقالب ايطقٝاز٠ زققِ        1926تهبدت ايقدا٥س٠ َبًقؼ      .0

بطبب حادل ضري قٝد قد فٍٗٛ دٕٚ قٝاّ ايدا٥س٠ باؽاذ اإلجقسا٤ات ايالشَق١ ةقايبق١ غقسن١ ايتقأَني      

 باةبايؼ اةوتب١ عًٝٗا عًًُا بٛجٛد بٛيٝؿ١ ايتأَني ايػاٌَ ضاز١ٜ اةؿعٍٛ ث حٝٓ٘. 

قققد فٗققٍٛ دٕٚ قٝققاّ ايققدا٥س٠   ( دٜٓققاز َققس٠ أخققس٣ بطققبب حققادل ضققري قٝققد    951تهبققدت ايققدا٥س٠ َبًققؼ      .6

باؽققاذ اإلجققسا٤ات ايالشَقق١ ةقايبقق١ غققسن١ ايتققأَني باةبققايؼ اةوتبقق١ عًٝٗققا عًُققًا إٔ بٛيٝؿقق١ ايتققأَني          

 ايػاٌَ ضاز١ٜ اةؿعٍٛ ث حٝٓ٘. 

خالؾقًا يقٓـ    6119مل ٜتِ  تعدٌٜ اضتٗالى ضٝازات ايدا٥س٠ َٔ احملسٚققات عًُقًا إٔ أخقس تعقدٌٜ مت عقاّ       .1

 . 6100ٔ تعًُٝات تٓدِٝ اضتخداّ اةسنبات اؿه١َٝٛ يط١ٓ ( 11َاةاد٠  

 ايعطا٤ات:  :زابعًا

ال ٜققتِ االيتققصاّ بتخدٜققد االحتٝاجققات ايؿعًٝقق١ َققٔ األدٜٚقق١ َققٔ قبققٌ اؾٗققات ايقايبقق١ يًققدٚا٤ عٝققث ٜققتِ    .0

%( َققٔ االحتٝققاج اةقًققٛب تققا ٜققؤدٟ إىل عققدّ      51طًققب أدٜٚقق١ إقققاؾ١ٝ بهُٝققات نققبريٙ تتجققاٚش ْطققب١        

( َٔ ايػسٚح اـاؾ١ يقدع٠ٛ ايعققا٤ ٚعًق٢ ضقبٌٝ اةاقاٍ      5خالؾًا يًُاد٠   تؿك١ًٝٝع٢ً أضعاز اؿؿٍٛ 

 ال اؿؿس:

طًققب َطتػققؿ٢ اةًققو عبققد اك اةؤضققظ نُٝققات أدٜٚقق١ إقققاؾ١ٝ َققٔ ْؿققظ ايققدٚا٤ عٝققث بًػققت ْطققب١         

دٜٓقاز    (0662111%( عقٔ ايهُٝق١ اةقًٛبق١ حٝقث ناْقت قُٝق١ ايعققا٤ عٓقد اإلحايق١            011ايصٜاد٠ ؾٛم  

 ( دٜٓاز.0191211هُٝات اإلقاؾ١ٝ  ٚق١ُٝ اي

( َٔ ايػسٚح اـاؾ١ يقدع٠ٛ ايعققا٤ غؿقٛف ضقعس ايؿقٝديٞ عٓقد اإلحايق١        00ال ٜتِ االيتصاّ باةاد٠   .6

 حٝث تبني َا ًٜٞ: 6105ٚع٢ً ضبٌٝ اةااٍ عقا٤ ايطسطإ يعاّ 

، ث حققني نققإ ضققعس ( حبقق65١( دٜٓققاز يقققق  Lekran 2mg tap   )1.9ايطققعس ايؿققٝديٞ يققدٚا٤   -

 .( حب65١ دٜٓاز يقق ( 51.22ايعقا٤  

بق١ ث حقني نقإ ضقعس     ( ح65( دٜٓاز يقققق   Alkeran 2mg tab     )5.12ايطعس ايؿٝديٞ يدٚا٤   -

 ( حب65.١( دٜٓاز يق  21.2ايعقا٤  
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ع طًبت ٚشاز٠ ايؿخ١ قُٔ َٛاؾؿات األد١ٜٚ َٛاؾؿتني كتًؿتني يتٛؾري ايدٚا٤ يإلٜدش ؾتكدّ َطتٛد .1

( دٜٓاز يًخب١ ث حٝٓ٘ حٝقث  01.00( دٜٓاز يًخب١ َٚطتٛدع أد١ٜٚ  .....( بطعس   6.9أد١ٜٚ  .....( بطعس  

 قِ ققدّ ايقبٝقب     9/2/6105لت اإلحاي١ عًق٢ َطقتٛدع األدٜٚق١ األٍٚ نْٛق٘ األزخقـ اةققابل بتقازٜ         

طقًب١ٝ ث ايػقرا٤ ٚ ايقدٚا٤ حٝقث      .....( تكسٜسًا ٜؿٝد بعدّ ؾعاي١ٝ ايدٚا٤ دٕٚ َعصش َٔ قطِ تتبقع ا  قاز اي  

 مت  إيػا٤ اإلحاي١ ٚ أحٌٝ ايعقا٤ ع٢ً َطتٛدع األد١ٜٚ ا خس.

 (7102يط١ٓ  22املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ  

  ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب اةخايؿات ايٛازد٠ أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 بٓٛد َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.مت ايسد َٔ قبٌ دا٥س٠ ايػسا٤ اةٛحد ٚمت تؿٜٛب عدد َٔ اي

 :غسا٤ األد١ٜٚ ٚاملطتًصَات ايطب١ٝ 

يد٣ إجسا٤ دزاض١ اختباز١ٜ يكٝٛد ٚضجالت دا٥س٠ ايػسا٤ اةٛحد  زقاب١ ايتصاّ( ٚاييت تعٓق٢ بػقسا٤ األدٜٚق١     

َعقق١ ٚاةطققتًصَات ايقبٝقق١ يهققٌ َققٔ  ٚشاز٠ ايؿققخ١، َطتػققؿ٢ اةًققو اةؤضققظ عبققد اك اؾققاَعٞ، َطتػققؿ٢ اؾا      

 األزد١ْٝ، اـدَات ايقب١ٝ اةًه١ٝ، َطتػؿ٢ األَري اص٠، َسنص اؿطني يًطسطإ(، تبني َا ًٜٞ: 

عققدّ قٝققاّ دا٥ققس٠ ايػققسا٤ اةٛحققد بػققسا٤ ناَققٌ احتٝاجققات اؾٗققات أعققالٙ َققٔ اةطققتًصَات ايقبٝقق١ َاققٌ             .0

( يطق١ٓ  90اةٛحقد زققِ    ( َقٔ ْدقاّ ايػقسا٤    1األجٗص٠ ايقب١ٝ ٚاةطتًٗهات ايقب١ٝ خالؾقًا ألحهقاّ اةقاد٠      

6116. 

عققدّ ٚجققٛد أضققظ عاَقق١ أٚ َٛحققد٠ ؾُٝققع اؾٗققات ايقايبقق١ يًػققسا٤ اةٛحققد يتخدٜققد احتٝاجاتٗققا بػققهٌ     .6

 دقٝل خالؾًا ألحهاّ  ايٓداّ أعالٙ.

عققدّ ايتققصاّ أغًققب اؾٗققات اةػققون١ بايػققسا٤ اةٛحققد بققااليتصاّ بايػققسا٤ َققٔ خققالٍ دا٥ققس٠ ايػققسا٤ اةٛحققد     .1

 %( َٔ إمجايٞ َػوٜاتٗا.61بعض تًو اؾٗات   حٝث ال ٜتعد٣ غسا٤

ال ٜٛجد تعًُٝات أٚ  ي١ٝ أٚ أضظ يتبادٍ األد١ٜٚ بني اؾٗات اةػون١ بايػسا٤ اةٛحقد ؾُٝقا بٝٓٗقا ٜٚقتِ      .1

 .( َٔ ْداّ ايػسا٤ اةٛحد05بػهٌ ؾسدٟ ٚقدٚد خالؾًا ألحهاّ اةاد٠  

ايعقققا٤ ؾٗقات مل تهقٔ طايبقق١ يهُٝقات قبقٌ طققسب      تكقّٛ دا٥قس٠ ايػققسا٤ اةٛحقد بايػقسا٤ اةباغققس بعقد إحايق١       .5

( َققٔ 01ايعقققا٤ دٕٚ إ تٓقبققل عًٝٗققا غققسٚح ايػققسا٤ اةباغققس ايققٛازد٠ باةققاد٠ أعققالٙ خالؾققًا ألحهققاّ اةققاد٠    

 ْداّ ايػسا٤ اةٛحد أعالٙ.

ٚحٝقد    عدّ قٝاّ دا٥س٠ ايػسا٤ اةٛحد باالضترياد َٔ اـازج ث حاٍ ناْقت اةقٛاد  اةقساد غقسا٥ٗا َقٔ َقٛزد       .2

 .( َٔ ْداّ ايػسا٤ اةٛحد02حت٢ يٛ نإ ايطعس ث اـازج اقٌ َٔ ايطعس احملًٞ خالؾًا ألحهاّ  اةاد٠  

إ عدّ قٝاّ دا٥س٠ ايػسا٤ اةٛحد باالضترياد َٔ اـازج ٜؤدٟ اىل غسا٤ بعقض ايطقًع بأضقعاز َستؿعق١ َقٔ       .2

 ١ بايػسا٤.ايداخٌ تا ٜؤدٟ إىل شٜاد٠ تهايٝـ ايػسا٤ ع٢ً اؾٗات اةػون
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ٜتِ ايدؾع يًُٛزدٜٔ باألجٌ ألغًب عًُٝات تٛزٜد اةػوٜات بطبب ايتقأخري بتخٜٛقٌ اةبقايؼ َقٔ اؾٗقات       .1

( َٔ تعًُٝات تٓدِٝ ايػسا٤ اةٛحقد يالدٜٚق١ ٚاةطقتًصَات ايقبٝق١     1ايقايب١ يًػسا٤ خالؾًا ألحهاّ اةاد٠  

 .6112( يط١ٓ 0زقِ  

س٠ ايػققسا٤ اةٛحققد عًقق٢ َطققتٛدعات اؾٗققات ايقايبقق١ يًػققسا٤   عققدّ ٚجققٛد ؾققالحٝات يًسقابقق١ َققٔ قبققٌ دا٥قق   .9

 ( َٔ ْداّ ايػسا٤ اةٛحد.2خالؾًا ألحهاّ اةاد٠  

 ( َٔ ْداّ ايػسا٤ اةٛحد.01ٜٛجد تأخري باةؿادقات ع٢ً قسازات ؾ١ٓ ايعقا٤ات خالؾًا ألحهاّ اةاد٠   .01

١ ٚاحقد٠ يهقٌ عًُٝقات االضقتالّ     ٜقتِ تػقهٌٝ ؾٓق    ٚإةقا عدّ تػهٌٝ ؾ١ٓ تطًِٝ خاؾ١ يهٌ ع١ًُٝ غقسا٤   .00

 ( َٔ ْداّ ايػسا٤ اةٛحد.60خالؾًا اةاد٠  

 (9/9/7102تازٜذ  04/02/2/02429املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 يتٛصٝات:ا

 ايصاّ ناؾ١ اؾٗات بايػسا٤ َٔ خالٍ دا٥س٠ ايػسا٤ اةٛحد. .0

ٗات يًخؿٍٛ ع٢ً ٚقع أضظ عا١َ  َٚٛحد٠ يتخدٜد االحتٝاجات عٝث تهٕٛ ًَص١َ  ؾُٝع اؾ  .6

 االحتٝاجات ايؿع١ًٝ.

إ ٜتِ تؿعٌٝ بٓد ايػسا٤ َٔ اـازج يدا٥س٠ ايػسا٤ اةٛحد ٚذيو يتخؿٝض ايتهايٝـ ث اؿاالت اييت  .1

 تتقًب ذيو.

ايعٌُ ع٢ً تقٜٛس ٚؼطني َطتٛدعات األد١ٜٚ عٝث تهٕٛ َٓاضب١ ١٦َٝٗٚ يتخصٜٔ األد١ٜٚ ؿُا١ٜ  .1

 األد١ٜٚ َٔ ايتًـ ٚايكٝاع.

 ا٤:اإلدس

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.
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 ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ

 

 :عال٠ٚ املٓاطل ايٓا١ٝ٥ ٚعال٠ٚ ايتذٝري 

يققد٣ ايتققدقٝل ث ًَؿققات َٚطققتٓدات ٚضققجالت َعًُققٞ ٚشاز٠ ايوبٝقق١ ٚايتعًققِٝ تققٔ ٜتكاقققٕٛ ايعققالٚات       

 : اةػاز إيٝٗا أعالٙ تبني َا ًٜٞ

قٝققاّ َققدٜسٜات ايوبٝقق١ ٚايتعًققِٝ بٓكققٌ اةعًُققني تققٔ ٜتكاقققٕٛ عققال٠ٚ ايتجققٝري   ْكققٌ ؾققت داخًققٞ( دٕٚ     .0

اؿؿٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ ايٛشاز٠ اةطبك١ تا أد٣ إىل ٚجٛد عدد َٔ اؿاالت تٔ ؾسؾت ةِ تًو ايعقال٠ٚ  

 .١6101 ( يط5ٓدٕٚ ٚج٘ حل خالؾًا ألحهاّ تعًُٝات ؾسف عال٠ٚ ايتجٝري يًُعًُني زقِ  

عققدّ قٝققاّ َققدٜسٜات ايوبٝقق١ ٚايتعًققِٝ بتصٜٚققد َسنققص ايققٛشاز٠ أٚاًل بققأٍٚ بققأٟ حسنقق١ ْكققٌ يًُعًققِ داخققٌ       .6

 اةدٜس١ٜ أٚ تػٝري ايًٛا٤ تٔ ٜتكاقٕٛ عال٠ٚ ايتجٝري.

عققدّ احتققٛا٤ ةققاذج َباغققس٠ ايعُققٌ يًتعٝٝٓققات اؾدٜققد٠ عًقق٢ بٝاْققات إقققاؾ١ٝ َاققٌ  اؿايقق١ االجتُاعٝقق١،   .1

اةدزض١، عال٠ٚ ايتجٝري، عال٠ٚ َٛققع ايعُقٌ( تقا أد٣ إىل ؾقسف تًقو ايعقالٚات بقدٕٚ        َهإ ايعٌُ، اضِ 

 ٚج٘ حل.

عققدّ ؼققدٜث قاعققد٠ ايبٝاْققات يققد٣ ايققٛشاز٠ ٚبػققهٌ دٚزٟ بايتٓطققٝل َققع دا٥ققس٠ األحققٛاٍ اةدْٝقق١ يػاٜقققات              .1

 ايتدقٝل ٚاةقابك١ َع قاعد٠ ايبٝاْات اـاؾ١ ةٔ ٜتكاقٕٛ تًو ايعالٚات. 

 (9/9/7102تازٜذ  07/04/2/02479تاب ايدٜٛإ زقِ  املضدز: )ن   

  ايتٛص١ٝ:

اؽاذ اإلجسا٤ات ايالش١َ ٚايكسٚز١ٜ يتؿٜٛب اةتخر أعالٙ ٚتػهٌٝ ؾ١ٓ مبػازن١ دٜٛإ احملاضب١ ؿؿس أاا٤ 

 اةعًُني ايرٜٔ ؾسؾت ةِ ايعالٚات اةرنٛز٠ دٕٚ ٚج٘ حل ٚاضودادٖا حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

ٚشاز٠ ايوبٝقققق١ ٚايتعًققققِٝ زقققققِ   ٚاةايٝقققق١ ث  مبٛجققققب  نتققققاب األَققققني ايعققققاّ يًػققققؤٕٚ اإلدازٜقققق١     مت تػققققهٌٝ ؾٓقققق١  

 ٚمل تٓٗٞ أعُاةا يػا١ٜ تازخي٘ َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١. 06/9/6102( تازٜ  00/61/15205 

 :أنادمي١ٝ املهفٛفني 

                     يًؿققققققو٠ تققققققّٛ َهعبققققققد اك بققققققٔ أّ   َدزضقققققق١/يققققققد٣ تققققققدقٝل قٝققققققٛد ٚضققققققجالت أناد ٝقققققق١ اةهؿققققققٛؾني     

 : َا ًٜٞتبني  (،6106-6102 

 ايهادز ايٛظٝفٞ:  أٚاًل:   

( َٛخؿني تكدز نًؿتِٗ 01ٚجٛد شٜاد٠ غري َاز٠ ث عدد ايهادز ايٛخٝؿٞ يد٣ األناد ١ٝ بٛاقع   .0

 ( دٜٓاز. 21111ايط١ٜٛٓ َبًؼ  

بايسغِ َٔ ٚجٛد ؾا٥ض بعدد اةٛخؿني ث اضتخدال ٚخٝؿ١ َأَٛز تؿٜٛس ٚ ا٥ل يد٣ دٜٛإ األناد ١ٝ  .6

 قطِ ايدٜٛإ.
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 %( َٔ حجِ ايهادز ايهًٞ.11ازتؿاع عدد ايٛخا٥ـ اإلداز١ٜ ٚاـد١َٝ ث األناد ١ٝ يتػهٌ َا ْطبت٘   .1

 عدّ ٚجٛد ْؿاب حؿـ إلغػاٍ ٚخٝؿ١ اةعًِ  .....( ألناس َٔ ضٓتني. .1

 ايعٗد٠ ٚاملطتٛدعات:   ثاًْٝا:

 ايؿعًٞ يع١ٓٝ َٔ اةٛاد ٚايًٛاشّ.ؾوٟ َع اةٛجٛد عدّ َقابك١ ايسؾٝد ايد .0

ناققس٠ ايػقققب ٚاإليػققا٤ ٚايتعققدٌٜ  ٚ ٚجققٛد ْكققـ ث األزؾققد٠ ايؿعًٝقق١ ث َطققتٛدع اةطققتًٗهات ايػرا٥ٝقق١   .6

 (.0/00/6102-0/9/6105قاؾ١ ث ضجالت اةٛاد ايػرا١ٝ٥ يًؿو٠  ٚاإل

اإلطقالم  مل ٜقتِ اضقتخداَٗا عًق٢    ١ ٚجٛد أجٗقص٠ َٚعقدات ٚيقٛاشّ زانقد٠ ٚؾا٥كق١ عقٔ حاجق١ األناد ٝق         .1

( ضٓٛات تا أد٣ إىل خطقاز٠ نؿايق١ ايؿقٝا١ْ    5ٚمت غسا ٖا مبٛجب عقا٤ات كتًؿ١ َٓر َا ٜصٜد عٔ  

 ( دٜٓاز.06111اجملا١ْٝ قبٌ إٔ ٜتِ اضتخداَٗا ٚبًػت ق١ُٝ َا مت حؿسٙ َٓٗا َا ٜكازب   

1.     ٚ َطققتٓدات اخساجققات َٛجققٛد٠ ث  ٚجققٛد أجٗققص٠ َؿققسٚؾ١ َققٔ ضققجالت ايًققٛاشّ مبٛجققب قققبٛطات إتققالف 

     ٚ مل ٜقققتِ إبقققساش أٟ تكسٜقققس ؾقققت كقققتـ ٜابقققت عقققدّ       كتقققا ايعًقققّٛ ٖٚقققٞ ؾقققاؿ١ ٜٚقققتِ اضقققتخداَٗا 

 . ؾالحٝتٗا

 قعـ إجسا٤ات ايسقاب١ ٚايكبج ايداخًٞ ع٢ً اةطتٛدعات َٔ حٝث: .5

 اةقاد٠ عدّ تٛؾٝـ بعقض ايًقٛاشّ بايػقهٌ ايؿقخٝح َقٔ حٝقث األٚشإ ٚاةكقاٜٝظ خالؾقًا ألحهقاّ            .أ 

 أعالٙ.( َٔ ْداّ ايًٛاشّ 59 

عقققدّ تكقققدِٜ تكقققازٜس دٚزٜققق١ يقققإلداز٠ ايعًٝقققا ث ايقققٛشاز٠ تقققبني حايققق١ ايًقققٛاشّ َقققٔ حٝقققث ؾقققالحٝتٗا   .ب 

 ( َٔ ْداّ ايًٛاشّ أعالٙ.20ٚايؿا٥ك١ عٔ اؿاج١ ٚايساند٠ ٚايٓاقؿ١ خالؾًا ألحهاّ  اةاد٠  

ٚنُققا ٖققٛ ث َطققتٛدع  تخققصٜٔعٓققد ايَققا بققني ايًققٛاشّ اؾدٜققد٠ ٚاةطققتع١ًُ   عققدّ َساعققا٠ ايؿؿققٌ .ج 

( َٔ تعًُٝات إداز٠ ٚتٓدقِٝ اةطقتٛدعات اؿهَٛٝق١ ٚايسقابق١ عًق٢      5اةكطِ خالؾًا ألحهاّ  اةاد٠  

 اةخصٕٚ أعالٙ.

( َقققٔ 1ايتقققأخس بإعقققداد ايكٝقققٛد اـاؾققق١ بقققايًٛاشّ اةطقققت١ًُ ٚاةؿقققسٚؾ١ خالؾقققًا ألحهقققاّ  اةقققاد٠        .د 

 تعًُٝات إداز٠ ٚتٓدِٝ اةطتٛدعات أعالٙ.

د أعداد َٔ ايُٓاذج اةايٝق١ اةطقتخد١َ ٚاةدقكق١ ٚايقيت َكق٢ عًق٢ اضقتعُاةا اةقد٠ ايكاْْٛٝق١ دٕٚ إٔ          ٚجٛ .2

 ( َٔ ايتعًُٝات ايتقبٝك١ٝ يًػؤٕٚ اةاي١ٝ اةػاز إيٝٗا أعالٙ. 02ٜتِ إتالؾٗا يػا١ٜ تازخي٘ خالؾًا يًُاد٠  

د، عققدّ تابٝققت ايتققٛازٜ  عٓققد َققٔ حٝققث  ايسؾققٝضققجٌ ايعٗققد٠ َكازْقق١ َققع اةٛجققٛد ايؿعًققٞ  عققدّ َقابكقق١  .2

 ٌ ناققس٠ ايتعققدٌٜ ٚايػقققب باإلقققاؾ١ إىل عققدّ تابٝققت ايققسقِ اةتطًطققٌ      ،االضققتالّ ٚايطققخب عًقق٢ ايطققج

 ٚاةٛدٌٜ يًجٗاش ع٢ً ايطجٌ(.

 األصٍٛ ايجابت١ )َب٢ٓ األنادمي١ٝ(:   ثايجًا:

َققٔ خققالٍ ضققكـ    زاإلَقققاَٝققاٙ  سبتطققتتُاققٌ  ث  ٚاإلغققػاٍ االضققتالّبعققد بٓقق٢ اةخٗققٛز عٝققٛب ؾٓٝقق١ ث   .0

  ضهاٟ الٜت( ث اةُس ايس٥ٝطٞ.
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( دٜٓقاز  615111ازتؿاع ق١ُٝ ْؿكات تأ ٝث اةب٢ٓ ٚػٗٝص َقب  األناد ١ٝ ٚاييت بًػقت َقا ٜصٜقد عقٔ       .6

 .6100ْٗا١ٜ عاّ 

 ايتربعات ايٓكد١ٜ ٚايع١ٝٓٝ ٚاهلبات: زابعًا:

يعسبققٞ يإلةققا٤ االقتؿققادٟ   عققدّ االضققتؿاد٠ َققٔ ناَققٌ قُٝقق١ اةٓخقق١ ايٓكدٜقق١ اةكدَقق١ َققٔ ايؿققٓدٚم ا          .0

( 251111ٚاةطققاعدات ايعٝٓٝقق١ َققٔ قبققٌ ٚشاز٠ ايوبٝقق١ ٚايتعًققِٝ يؿققائ األناد ٝقق١ ٚايبايػقق١ قُٝتٗققا      

 قُٝتٗا.%( َٔ 15  ٚبٓطب١ ( دٜٓاز112056ٔ اةٓخ١ ايبايؼ  دٜٓاز تا أد٣ إىل خطاز٠ اةبًؼ اةتبكٞ َ

تعًِٝ مبخاطب١ ٚشٜس اةايٝق١ غؿقٛف ايتاعقات ايعٝٓٝق١     مل ٜاش يًتدقٝل َا ٜؿٝد قٝاّ ٚشاز٠ ايوب١ٝ ٚاي .6

 .6105اةكد١َ ياناد ١ٝ َٔ قبٌ غسن١  .....( ٚاةكد١َ عٔ طسٜل مجع١ٝ  .....( خالٍ عاّ 

ٚجٛد عدد َٔ اةتخر ٚاةالحدات ع٢ً اإلجسا٤ات اةاي١ٝ ٚايًٛاشّ اةتبع١ ث قٝد ٚتطجٌٝ ٚاضتالّ ٚؾقسف   .1

 .عات ايع١ٝٓٝ ع٢ً اختالف أْٛاعٗا حطب األؾٍٛايتاعات ٚعدّ اضتالّ ايتا

 عدّ ٚجٛد تعًُٝات َٓد١ُ  ي١ٝ ايؿسف ٚايتٛشٜع يًتاعات ايٓكد١ٜ اةكد١َ َٔ ايػري يًقًب١ ايؿكسا٤.  .1

 سسن١ احلافالت:   خاَطًا:  

 - 0/0/6105ٚجقققققٛد شٜقققققاد٠ بهُٝقققققات ايصٜقققققٛت اةطقققققتخد١َ حملسنقققققات اؿقققققاؾالت خقققققالٍ ايؿقققققو٠          .0

  . ( نػِ تكسٜبًا0222( ٚاةكدز٠  %410ٓطب١ بًػت  ( ٚب61/00/6102

عدّ َقابك١ بعض قتٜٛات َطتٓدات اإلدخاالت ٚاإلخساجقات َقع طًبقات اةػقو٣ احملًقٞ ٚعقدّ ايدقق١         .6

 َٚااٍ ذيو َا ًٜٞ: عٓد تسحًٝٗا إىل ضجٌ احملسٚقات 

 ٚجٛد أخقا٤ ناري٠ ث ايتجُٝع ٚايوؾٝد ث ضجٌ احملسٚقات اةعتُد.  .أ 

 قب ٚاإلقاؾ١ ٚايتعدٌٜ ع٢ً ايبٝاْات اةدخ١ً ث ايطجٌ.ناس٠ ايػ .ب 

 دٕٚ َاز.ازتؿاع ث ْؿكات ايؿٝا١ْ ايدٚز١ٜ ٚاإلدا١َ ايالش١َ يًخاؾالت  .1

 ذلسٚقات ايتدف١٦ املسنص١ٜ: ضادضًا: 

0.  ّ حٝققث ال ٜققتِ اضققتخداّ عققدادات قٝققاع يًهُٝقق١   ،عققدّ ٚجققٛد  يٝقق١ دقٝكقق١ يكٝققاع حجققِ ايطققٛالز اةطققتخد

 .ايس٥ٝط١اْات ايطٛالز اةطتًٗه١ َٔ خص

 عدّ دق١ ايتطجٌٝ ٚايتجُٝع ٚايوؾٝد ث ايطجالت اـاؾ١ باةٛاد اةطتًٗه١ َٔ احملسٚقات. .6

 (7102يط١ٓ  49املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛص١ٝ:

 تػهٌٝ ؾ١ٓ يًتدقٝل ٚايتخكٝل باةٛقٛع أعالٙ ٚمبػازن١ دٜٛإ احملاضب١.

 اإلدسا٤:

ث ٚشاز٠ ايوبٝققق١ ٚايتعًقققِٝ زققققِ   ٚاةايٝققق١ ٛجقققب  نتقققاب األَقققني ايعقققاّ يًػقققؤٕٚ اإلدازٜققق١  مت تػقققهٌٝ ؾٓققق١  َقققٔ مب 

 ٚمل تٓٗٞ أعُاةا يػا١ٜ تازخي٘ َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١. 01/9/6102( تازٜ  00/61/12012 
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 يًفـرت٠    ١ املٖٛـٛبني سف َضـادز ايطًبـ  ـُني يف غـ ـًـ ـُٝص ٚاملعـاهلل ايجاْٞ يًتـ  َهافآت ٚسٛافص َعًُٞ َدازع املًو عبد

(7100-7107:) 

( يطقق١ٓ 11 زقققِ ( َققٔ ايٓدققاّ 9َققا ٜؿٝققد ؾققدٚز ايتعًُٝققات اةٓؿققٛف عًٝٗققا ث اةققاد٠   يًتققدقٝلمل ٜققاش  .0

 ١ُٝ يًقًب١ اةٖٛٛبني ٚاةتُٝصٜٔ.ْداّ اةؤضطات ايتعًٝ 6100

 .اييت تؿسف يًُعًُني١ََٛ َٔ اةهاؾتت جاشات األإجاشات اةسق١ٝ ٚايعقٌ اةدزض١ٝ ٚاإل أٜاّعدّ حطِ  .6

( تقازٜ   21/01/01121زققِ   ٚشٜس ايوبٝق١ ٚايتعًقِٝ    خالؾًا يهتاب ايساٞنػٛؾات يًدٚاّ عدّ ٚجٛد  .1

62/1/6105. 

( 11( َققٔ ايٓدققاّ زقققِ   2ت ٚحققٛاؾص يإلدازٜققني ٚاؿققساع ٚاةساضققًني خالؾققًا ألحهققاّ اةققاد٠     تَهاؾققؾققسف  .1

 .6100يط١ٓ 

 (77/2/7102تازٜذ  07/04/2/9090املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛصٝات:

 َٔ ْداّ اةؤضطات ايتع١ًُٝٝ اةػاز إيٝ٘ أعالٙ.( 9ث اةاد٠  عًٝٗا ؾداز ايتعًُٝات اةٓؿٛف إ .0

ؿس اةهاؾتت ٚاؿقٛاؾص ايقيت ؾقسؾت    ؿ( 1،1،6ايبٓٛد ذٚات األزقاّ   ٚايتخكل َٔتػهٌٝ ؾ١ٓ يًتدقٝل  .6

 ٚمبػازن١ دٜٛإ احملاضب١. ٍاألؾٛضٓد قاْْٛٞ الضودادٖا حطب  ٚجٛد بدٕٚ

 اإلدسا٤:

ٚمل تٓٗقٞ   5/6/6101( تقازٜ   00/61/5111مت تػهٌٝ ؾ١ٓ  َٔ مبٛجب  نتاب ٚشٜس ايوبٝق١ ٚايتعًقِٝ زققِ     

 أعُاةا يػا١ٜ تازخي٘ ٚمل ٜتِ إؾداز ايتعًُٝات اةػاز ايٝٗا َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

  7102اجلػساف١ٝ ٚايتطذ١ًٝٝ املٛقع١ َع دا٥س٠ األزاعٞ ٚاملطاس١ يعاّ تدقٝل اتفاق١ٝ ايتعإٚ يف دلاٍ ايبٝاْات: 

عققدّ تابٝققت تققازٜ  تٛقٝققع االتؿاقٝقق١ بققايسغِ َققٔ إٔ أدا٤ ايبققدٍ ايٓكققدٟ َققستبج بتققازٜ  تٛقٝعٗققا ٚعققدّ              .0

 ؼدٜد اةد٠ ايص١َٝٓ اييت تػقٝٗا االتؿاق١ٝ.

باإلققاؾ١ إىل   6102اةٛاشْق١ ايعاَق١ يعقاّ    عدّ إدزاج بٓد اةخؿؿات اةاي١ٝ بك١ُٝ االتؿاق١ٝ قُٔ ققإْٛ   .6

( 1( َقٔ ايٓدقاّ اةقايٞ زققِ      02عدّ ؼدٜد َؿدز ايتٌُٜٛ يتٓؿٝر ٖرٙ االتؿاق١ٝ خالؾقًا ألحهقاّ اةقاد٠     

 .6102( َٔ قإْٛ اةٛاش١ْ ايعا١َ يعاّ 2ٚاةاد٠   0991يط١ٓ 

ًَني عًقق٢ ػٗٝققص ايبٝاْققات  عققدّ اؿؿققٍٛ عًقق٢ َٛاؾكقق١ ز٥ققٝظ ايققٛشزا٤ عًقق٢ ؾققسف اةهاؾققتت اةايٝقق١ يًعققا      .1

%( َققٔ قُٝقق١  11اةقًٛبقق١ أ ٓققا٤ ايققدٚاّ ايساققٞ ٚبعققدٙ ٚؼدٜققد أاققا٥ِٗ َٚققؤٖالتِٗ ٚايبققايؼ ْطققبتٗا       

 االتؿاق١ٝ.

 %( َٔ قُٝتٗا بدٍ غسا٤ أجٗص٠ يػاٜات ايتٓؿٝر بايسغِ َٔ:21تكُٓت االتؿاق١ٝ دؾع َا ْطبت٘   .1

 ًَه١ٝ تًو األجٗص٠.عدّ ؼدٜد األجٗص٠ اةقًٛب غسا ٖا ٚطسم ايػسا٤ ٚ .أ 

عقققدّ اؿؿقققٍٛ عًققق٢ َٛاؾكققق١ َسنقققص اةعًَٛقققات ايقققٛطت عًققق٢ غقققسا٤ األجٗقققص٠ ٚاةعقققدات ٚايًقققٛاشّ     .ب 

 .60/00/6100( تازٜ  056/2022اؿاضٛب١ٝ خالؾًا يهتاب ز٥ٝظ ايٛشزا٤ زقِ  عاّ/
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 مل تتكُٔ االتؿاق١ٝ ٚؾـ دقٝل يًخدَات اةقًٛب تٓؿٝرٖا َٔ قبقٌ ايؿسٜقل اياقاْٞ ٚضقعس نقٌ خدَق١       .5

 ٚاؾدٍٚ ايصَت يًخؿٍٛ ع٢ً تًو اـدَات.

 ٚاضتالَٗا َٔ قبٌ ايؿسٜل ايااْٞ. األعُاٍخًت االتؿاق١ٝ َٔ ؼدٜد اؾ١ٗ اةهًؿ١ مبتابع١  .2

 (7102يط١ٓ   079املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 إؽاذ اإلجسا٤ات ايالش١َ ٚايكسٚز١ٜ يتؿٜٛب َا ٚزد أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 ٜققسد َققا ٜؿٝققد بايتؿققٜٛب زغققِ كاطبققات ايققدٜٛإ اةتهققسز٠ بٗققرا اـؿققٛف ٚايققيت نققإ  خسٖققا ايهتققاب زقققِ           مل

 َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.  09/06/6102( تازٜ  069/6102 

 :االتفاقٝات 

يد٣ ايتدقٝل ث ًَـ اإلتؿاقٝات اةاَق١ َقا بقني ٚشاز٠ ايوبٝق١ ٚايتعًقِٝ ٚنقٌ َقٔ بًدٜق١ ضقخاب ٚبًدٜق١           

 (، تبني َا ًٜٞ:11/2/6102-0/0/6102يٛضق١ٝ يًؿو٠  ا

 املالسعات ع٢ً َسس١ً َا قبٌ ايتعاقد  ٚتٛقٝع االتفاقٝات: أٚاًل: 

عدّ ٚجٛد دزاضق١ َعقد٠ قبقٌ تٛقٝقع االتؿاقٝقات أعقالٙ تقبني عقدد اةقدازع ايٛاقعق١ ققُٔ حقدٚد ايبًقدٜتني               .0

 ٚاألعُاٍ اةقًٛب إلاشٖا ٚايتهًؿ١ اةستبق١ بٗا.

ايتٓطقققٝل َقققا بقققني إداز٠ األبٓٝققق١ ٚاةػقققازٜع بقققايٛشاز٠ َٚقققدٜسٜات ايوبٝققق١ اةعٓٝققق١ ةتابعققق١ ايعققققا٤ات       غٝقققاب  .6

 بؿٝا١ْ اةدازع ايٛاقع١ قُٔ حدٚد ايبًدٜات أعالٙ قبٌ تٛقٝع اإلتؿاقٝات.ٚاةٓاقؿات اةتعًك١ 

خققالٍ عققاّ  ةققا َدٜسٜقق١ ايوبٝقق١ ٚايتعًققِٝ ث يققٛا٤ ضققخاب بقققسب عقققا٤ات ؾققٝا١ْ يًُققدازع ايتابعقق١  قٝققاّ  .1

 بايسغِ َٔ إبساّ االتؿاق١ٝ اةػاز ايٝٗا أعالٙ. 6102

 املآخر ٚاملالسعات  ايعا١َ ع٢ً االتفاقٝات: ثاًْٝا:

 عدّ َطو ضجٌ خاف يتٓدِٝ اإلتؿاقٝات اةٛقع١ بني ايٛشاز٠ ٚاؾٗات األخس٣. .0

ت اةػقاز إيٝٗقا( دٕٚ   غسا٤ خدَات بؿٛز٠ َباغس٠ عقٔ طسٜقل تٛقٝقع اتؿاقٝقات َقع ايققسف اياقاْٞ  ايبًقدٜا         .6

 0991( يطق١ٓ  16( َقٔ ْدقاّ ايًقٛاشّ زققِ      02، 05ايًج٤ٛ يقسب عقا٤ات أؾٛي١ٝ  خالؾًا ألحهاّ اةقٛاد   

 ٚتعدٜالت٘. 

 :املالسعات اخلاص١ ع٢ً  بٓٛد اإلتفاقٝات  ثايجًا: 

رٟ ٜبقدأ َقٔ   عدّ تكُني بٓٛد اإلتؿاقٝات ايتازٜ  ايؿعًٞ يًتٛقٝع، ٚتٛقٝعٗقا بتقازٜ  الحقل يطقسٜاْٗا ٚايق      .0

 .10/06/6102ٜٚٓتٗٞ بتازٜ   0/0/6102تازٜ  

بتػققهٌٝ ايًجٓقق١ اةػققون١ اةهًؿقق١ عؿققس أعُققاٍ ايؿققٝا١ْ اةقًٛبقق١     مل ٜققاش يًتققدقٝل َققا ٜؿٝققد ايكٝققاّ    .6

( َققٔ 2يًُققدازع ٚؼدٜققد أٚيٜٛققات ايتٓؿٝققر ٚؾققل جققدٍٚ شَققت ٜققتِ إعققدادٙ ةققرٙ ايػاٜقق١ خالؾققًا يًُققاد٠         

 االتؿاقٝات أعالٙ.
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التؿاقٝات َٔ جداٍٚ يًهُٝات َٚٛاؾؿات دقٝك١ ياعُاٍ اةقًٛب تٓؿٝرٖا َٔ قبٌ ايقسف ايااْٞ خًٛ ا .1

 ٚأضعازٖا ٚاؾدٍٚ ايصَت يًتٓؿٝر.

 عدّ ٚجٛد ْـ ث االتؿاقٝات  دد ج١ٗ َطؤٚي١ٝ َتابع١ تٓؿٝر ٚاضتالّ األعُاٍ َٔ ايقسف ايااْٞ.  .1

 ايقسف ايااْٞ عٔ تٓؿٝر ايتصاَات٘.خًٛ االتؿاقٝات َٔ ايػسٚح اؾصا١ٝ٥ ث حاٍ تكؿري  .5

 (7102يط١ٓ  020املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 إؽاذ اإلجسا٤ات ايالش١َ يتؿٜٛب اةخايؿات ٚاةالحدات أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 :االتفاق١ٝ 

    قٝققق١ اةٛقعققق١ َقققا بقققني ٚشاز٠ ايوبٝققق١ ٚايتعًقققِٝ  ٚأحقققد٣ ايػقققسنات ايعًُٝققق١ يقققد٣ ايتقققدقٝل ث ًَقققـ االتؿا 

 (، تبني َا ًٜٞ:6105-6106 َبادز٠ غسنتٓا( يًؿو٠  

 َالسعات عا١َ ع٢ً االتفاق١ٝ: اٚاًل: 

مل ٜاش يًتدقٝل َا ٜؿٝد أعالّ ٚشٜس اةايٝق١ مببقايؼ ايقدعِ  أٚ ايتقاع ايقٛازد٠ يؿقائ اةقدازع خقالٍ َقد٠            .0

 ر اةبادز٠ َٛقٛع االتؿاق١ٝ أعالٙ.تٓؿٝ

بٝعققات عقدّ ؾققتح حطققاب بٓهققٞ إلٜقداع اةبققايؼ اةتققاع  بٗققا َقٔ قبققٌ اؾٗققات اةامقق١ ٚاةبقايؼ اةتأتٝقق١ َققٔ اة      .6

 ( َٔ ايتعًُٝات ايتقبٝك١ٝ أعالٙ.19خالؾًا  ألحهاّ اةاد٠  

 بٓٛد االتفاق١ٝ:  ثاًْٝا:

الْتٗا٥ٗقا  ٚؼدٜقد أٚجق٘ األْؿقام ايتؿؿق١ًٝٝ َقٔ األزبقاب         خًٛ بٓٛد االتؿاق١ٝ َٔ ؼدٜد ايؿو٠ ايصَٓٝق١ 

اةتأتٝقق١ َققٔ تٓؿٝققر االتؿاقٝقق١ ٚ يٝقق١ قققبض اةبققايؼ اةتققاع بٗققا يؿققائ اةققدازع ٚطسٜكقق١ تٛشٜعٗققا عًقق٢ اةققدٜسٜات             

 ٚاةدازع ايتابع١ ةا.

 ايطذالت ٚايُٓاذز املاي١ٝ:  ثايجًا:  

 يإلٜسادات ٚايٓؿكات اـاؾ١ بعٌُ اةبادز٠.عدّ احتؿاخ ايٛشاز٠  بطجالت  ٚحطابات أؾٛي١ٝ  .0

 عدّ اضتخداّ ايُٓاذج اةاي١ٝ اةعتُد٠ َٔ قبٌ ٚشاز٠ اةاي١ٝ عٓد قبض ٚؾسف أَٛاٍ اةبادز٠. .6

 إداز٠ أعُاٍ َػازٜع املبادز٠: زابعًا:  

 ٚجٛد تعازض ث أعُاٍ َػازٜع اةبادز٠ َع أعُاٍ اةكاؾـ اةدزض١ٝ. .0

جسا٤ات اةاي١ٝ ٚاإلداز١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ عقل اةتطقببني بؿكقدإ زأع اةقاٍ ايعاَقٌ      عدّ إبساش َا ٜؿٝد اؽاذ اإل .6

ْٚػققري عًقق٢ ضققبٌٝ اةاققاٍ ال اؿؿققس إىل ؾكققدإ زأع اةققاٍ ايعاَققٌ َققٔ اةدزضقق١ اةققرنٛز٠ ث ايهتققاب زقققِ       

 . 5/00/6106( تازٜ  0/0/06/21 ش
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 خاَطًا:  جتُٝد عٌُ املبادز٠ يف بعض املدازع:

 ات تبني أعداد ٚأاا٤ اةدازع اييت مت ػُٝد عٌُ اةبادز٠ ؾٝٗا.عدّ ٚجٛد نػٛؾ .0

عدّ اإليتصاّ  بإٜداع اةبايؼ اةاي١ٝ يًُدازع اييت مت ػُٝد عٌُ اةبادز٠ ؾٝٗا ث ؾٓدٚم أَاْقات اةدٜسٜق١    .6

 اةع١ٝٓ خالؾًا يًبٓد عاغسًا َٔ االتؿاق١ٝ.

 ايسقاب١ ع٢ً تٓفٝر عٌُ املبادز٠: ضادضًا: 

( َققٔ االتؿاقٝقق١ بايتققدقٝل عًقق٢ ايبٝاْققات اةايٝقق١  5اؾٗققات ايسقابٝقق١ احملققدد٠ ث ايبٓققد  ضادضققًا/ عققدّ قٝققاّ 

 يًُبادز٠ َٚتابع١ تٓؿٝر بٓٛد االتؿاق١ٝ.

 إْٗا٤ ايعٌُ باملبادز٠: ضابعًا: 

عققدّ إقؿققاٍ ايكٝققٛد اةايٝقق١ بؿققٛز٠ أؾققٛي١ٝ عٓققد اْتٗققا٤ ايعُققٌ باةبققادز٠  ٚمت االنتؿققا٤ بطققخب زاع اةققاٍ    .0

 ٌَ َٔ اةدازع اةػازن١ باةبادز٠.ايعا

( 019109عدّ ايتُهٔ َٔ َقابك١ ق١ُٝ زأع اةاٍ ايعاٌَ اةٛدع ث حطاب األَاْات ث ايقٛشاز٠ ٚايبقايؼ     .6

دٜٓاز َع َبًؼ زاع اةاٍ ايعاٌَ اةٛشع ع٢ً اةدازع اةػازن١ باةبادز٠ يعدّ ٚجٛد نػقٛؾات َعتُقد٠ َقٔ    

( 201االتؿاقٝقق١ ْؿققت عًقق٢ مشققٍٛ   إٔ زع اةػققازن١ ث اةبققادز٠، عًُققًا  قبققٌ ايققٛشاز٠ بأعققداد ٚأاققا٤ اةققدا 

 ( دٜٓاز.066211َدزض١ ث اةبادز٠ ٚمببًؼ    

 (:7102-7107حتًٌٝ األعُاٍ املاي١ٝ يًُبادز٠ يًفرت٠ ) ثآًَا: 

ػقازن١  مل ٜتِ تصٜٚقدْا بكٝقٛد أؾقٛي١ٝ تابقت األزبقاب اةتخككق١ َقٔ تٓؿٝقر َػقازٜع اةبقادز٠ ث اةقدازع اة             .0

 (.6101، 6106ياعٛاّ  

( َققٔ تٓؿٝققر َػققازٜع اةبقققادز٠    6101-6106إعتُققاد أضققظ ْٚطققب تٛشٜققع األزبققاب اةتخككقق١ ياعققٛاّ           .6

ٚبتقققققازٜ  الحقققققل يتقققققازٜ  تٛقٝقققققع االتؿاقٝققققق١ أٍٚ َقققققس٠ مبٛجقققققب نتقققققاب َقققققدٜس إداز٠ ايٓػقققققاطات زققققققِ          

ٔ تازٜ  َباغس٠ ايعٌُ َ ًا( غٗس01ٚبعد َكٞ َا ٜصٜد عٔ    66/5/6101( تازٜ  01/091/60111 

 باةبادز٠.

%( َقققٔ َبًقققؼ األزبقققاب اةتخككققق١ 21تٛشٜقققع َهاؾقققتت َايٝققق١ عًققق٢ اةػقققازنني ث َػقققازٜع اةبقققادز٠ بٓطقققب١     .1

 ( دٜٓاز خالؾًا يبٓٛد االتؿاق011621.١ٝ  6101( بًػت عاّ  6101-6106يًطٓٛات  

 (7102يط١ٓ  097املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ   

 ايتٛص١ٝ:

 اإلجسا٤ات ايهؿ١ًٝ بتؿٜٛب َا ٚزد أعالٙ حطب األؾٍٛ. اؽاذ

 اإلدسا٤:

مل ٜققسد َققا ٜؿٝققد بايتؿققٜٛب زغققِ كاطبققات ايققدٜٛإ اةتهققسز٠ غؿققٛف ذيققو ٚايققيت نققإ  خسٖققا ايهتققاب زقققِ          

 َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١. 2/1/6101( تازٜ  016/610/0901 
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 يطًب١ املتُٝصٜٔ يف األزدٕ:تدقٝل ًَف بٓا٤ بطاز١ٜ اختباز قدزات يًهػف عٔ ا 

مت تٛقٝع االتؿاقٝق١ أعقالٙ بقني ٚشاز٠ ايوبٝق١ ٚايتعًقِٝ   ؾسٜقل أٍٚ ( ٚايقدنتٛز  .....( عقٔ ايؿسٜقل اياقاْٞ            .0

 اؾاَع١ األزد١ْٝ( ع٢ً إٔ ٜتٛىل ايؿسٜل ايااْٞ إعداد ٚبٓا٤ بقاز١ٜ اختبازات قدزات يًهػـ عٔ ايقًب١ 

 02/1/6115غٗس ٚمل ػدد االتؿاق١ٝ يًؿو٠ َٔ    (06ٚةد٠   02/1/6111اةتُٝصٜٔ باألزدٕ بتازٜ  

- 10/01/6112.) 

بايسغِ َٔ إ اةاد٠  0/00/6112مت لدٜد االتؿاق١ٝ يًُس٠ األٚىل الضتهُاٍ ايعٌُ ث ايبقاز١ٜ بتازٜ   .6

ؿ٢ ( َٔ االتؿاق١ٝ تػري إىل إ َد٠ ايتٓؿٝر ٖٞ ض١ٓ ٚاحد٠ ؾكج قاب١ً يًتُدٜد يط١ٓ أخس٣ عد أق1 

 (.61/0/6119 - 0/00/6112ٚمل ػدد االتؿاق١ٝ أعالٙ يًؿو٠  

 ن١ًُٗ ْٗا١ٝ٥ ٚةد٠ ض١ٓ ٚاحد٠ ؾكج. 65/06/6119مت لدٜد االتؿاق١ٝ َس٠  ا١ْٝ بتازٜ   .1

 تػهٌٝ ؾ١ٓ يًتدقٝل ٚايتخكٝل ٚمبػقازن١ دٜقٛإ احملاضقب١ يًٛققٛف عًق٢ أضقباب ايتقأخري ث تٓؿٝقر        مت  .1

 االتؿاق١ٝ.

مت إحايق١ ًَقـ إىل    00/9/6101( تقازٜ   00/61/11006ايوبٝق١ ٚايتعًقِٝ زققِ      مبٛجب نتاب ٚشٜقس  .5

 ١٦ٖٝ ايٓصا١ٖ َٚهاؾخ١ ايؿطاد.

( تقققققازٜ   00/61/55126أْٗقققققت ايًجٓققققق١ اةػقققققه١ً مبٛجقققققب نتقققققاب ٚشٜقققققس ايوبٝققققق١ ٚايتعًقققققِٝ زققققققِ       .2

                              باالضققققققققققققتٓاد يهتققققققققققققاب ز٥ققققققققققققٝظ ٦ٖٝقققققققققققق١ ايٓصاٖقققققققققققق١ َٚهاؾخقققققققققققق١ ايؿطققققققققققققاد زقققققققققققققِ                    02/01/6101

أعُاةققا ٚقققدَت تكسٜسٖققا بٗققرا اـؿققٛف َتكققًُٓا      1/9/6101( تققازٜ   0611/ٖققق ّ ف/ؽ/6/02  

 ايتٛؾٝات ايالش١َ. 

 (9/01/7102تازٜذ  07/04/2/02247املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

شَق١ عقل ايؿسٜقل اياقاْٞ يعقدّ حؿقٛي٘ عًقق٢       ايعُقٌ عًق٢ تؿقٜٛب اةخايؿقات ايقٛازد٠ أعقالٙ ٚاؽقاذ اإلجقسا٤ات ايال        

 اةٛاؾكات اةطبك١.

 اإلدسا٤:

مل ٜققسد َققا ٜؿٝققد بايتؿققٜٛب زغققِ كاطبققات ايققدٜٛإ اةتهققسز٠ بٗققرا اـؿققٛف ٚايققيت نققإ  خسٖققا ايهتققاب زقققِ            

 َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١. 61/6/6101( تازٜ  06/01/1/1550 

 ُ2/00/7102إ بتازٜذ ايفشط ايفذا٥ٞ ع٢ً صٓدٚم  ْادٟ َعًُٞ ع: 

 ( دٜٓاز.1511.111ٚجٛد ْكـ مبٛجٛدات ايؿٓدٚم أعالٙ مببًؼ   .0

( َققٔ ايتعًُٝققات اةايٝقق١ ألْدٜقق١ اةعًُققني       2( دٜٓققاز خالؾققًا يًُققاد٠    251احتؿققاخ أَققني  ايؿققٓدٚم مببًققؼ    .6

 .0995( يط١ٓ 2زقِ  

 ( دٜٓاز.0529مل ٜتِ تٓدِٝ ٚؾٍٛ َكبٛقات بكط١ُٝ اإلٜداع ٚايبايؼ قُٝتٗا    .1
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( َقٔ  1( دٜٓقازًا َقٔ أَقٛاٍ ايؿقٓدٚم ْكقدًا خالؾقًا إلجقسا٤ات ايؿقسف ايقٛازد٠ ث اةقاد٠            6691ؾقسف َبًقؼ     .1

 ايتعًُٝات اةاي١ٝ ألْد١ٜ اةعًُني أعالٙ.

( َققٔ ْدققاّ اْدٜقق١ 69ؿققٓدٚم خالؾققًا يًُققاد٠  ايٚأَققني  ايٓققادٟمت تهًٝققـ أَققني ايعٗققد٠  .....( مبٗققاّ َققدٜس  .5

 .0995يط١ٓ  (06اةعًُني زقِ  

دؾققو َٜٛٝقق١ ايؿققٓدٚم ْتٝجقق١ عققدّ َطققو دؾققو ايَٝٛٝقق١     عًقق٢عققدّ تسحٝققٌ ٚؾققٍٛ اةكبٛقققات أٚاًل بققأٍٚ    .2

 ( َٔ ايتعًُٝات اةاي١ٝ ألْد١ٜ اةعًُني أعالٙ.    1خالؾًا يًُاد٠   6101اةرنٛز َٓر عاّ 

 (72/00/7102تازٜذ  07/04/2/71270املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ٌ ؾ١ٓ يًتدقٝل ٚايتخكٝل ث اةتخر ٚاةالحدات أعالٙ ٚمبػازن١ دٜٛإ احملاضب١.تػهٝ

 اإلدسا٤:

ث ٚشاز٠ ايوبٝققق١  ٚاةايٝققق١مت تػقققهٌٝ ؾٓققق١ يًتقققدقٝل ٚايتخكٝقققل مبٛجقققب نتقققاب األَقققني ايعقققاّ يًػقققؤٕٚ اإلدازٜققق١    

ٚ    1/00/6102( تققازٜ  00/61/51111ٚايتعًققِٝ زقققِ    َققا شاٍ اةٛقققٛع قٝققد   ٚمل تٓٗققٞ أعُاةققا يػاٜقق١ تازخيقق٘ 

 اةتابع١.

 ( 7102-7102تدقٝل املطتٛدعات/ َازنا يًفرت٠:) 

 املطتٛدعات: :أٚاًل

 عدّ تابٝت تازٜ  اإلدخاٍ ث اـا١ْ اةخؿؿ١ ةطتٓدات  اإلدخاالت اـاؾ١ بايًٛاشّ اةطت١ًُ. .0

 عدّ تعصٜص َطتٓدات اإلخساجات بقًبات ؾسف ايًٛاشّ. .6

 ع٢ً ضجالت اةطتٛدعات ايس٥ٝط١. ناس٠ ايػقب ٚاإليػا٤ ٚايتعدٌٜ .1

عقققدّ دقققق١ ايتطقققجٌٝ ٚايتجُٝقققع ٚايوؾقققٝد ث ايطقققجالت يقققبعض اةقققٛاد ٚايًقققٛاشّ اةخصْققق١ ث اةطقققتٛدعات   .1

 ايس٥ٝط١.  

 اةٛاد ايساند٠ ٚايتايؿ١: .5

 ٚجٛد أجٗص٠ َٚعدات ٚيٛاشّ زاند٠ ٚؾا٥ك١ عٔ اؿاج١ مل ٜتِ اضتخداَٗا. .أ 

 ّ مل ٜتِ اؽاذ أٟ إجسا٤ غؿٛؾٗا.ٚجٛد يٛاشّ تايؿ١ ٚغري ؾاؿ١ يالضتخدا .ب 

ايتأخس ث اضتهُاٍ إجسا٤ات االضتالّ ٚقٝد ٚتطجٌٝ ايًٛاشّ ٚاةٛاد اةٛزد٠ ٚيؿقوات شَٓٝق١ طًٜٛق١ تتجقاٚش      .2

 ضت١ أغٗس ث بعض األحٝإ.

 عدّ اضتهُاٍ ايبٝاْات اـاؾ١ بكبج االضتالّ حطب األؾٍٛ. .2

 إجسا٤ات ايسقاب١ ٚايكبج ايداخًٞ ع٢ً اةطتٛدعات: .1

عقققدّ تكقققدِٜ تكقققازٜس دٚزٜققق١ يقققإلداز٠ ايعًٝقققا ث ايقققٛشاز٠ تقققبني حايققق١ ايًقققٛاشّ َقققٔ حٝقققث ؾقققالحٝتٗا       .أ 

 ٚايؿا٥ك١ عٔ اؿاج١ ٚايساند٠ ٚايٓاقؿ١.

 عدّ ؾؿٌ ايًٛاشّ اؾدٜد٠ عٔ اةطتع١ًُ  األ ال، ايهُٝاٜٚات ٚاألجٗص٠ ايهٗسبا١ٝ٥(. .ب 
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٢ ع٢ً اضتعُاةا اةد٠ ايكا١ْْٝٛ دٕٚ إ ٜتِ ٚجٛد عدد َٔ ايُٓاذج اةاي١ٝ اةطتخد١َ ٚاةدقك١ ٚاييت َك .9

 إتالؾٗا. 

 عدّ إجسا٤ جسد ضٟٓٛ أٚ دٚزٟ يهاؾ١ اةطتٛدعات ايس٥ٝط١. .01

 ٚجٛد أناس َٔ زؾٝد يٓؿظ اةاد٠ بطبب تهساز تطجٌٝ ْؿظ اةاد٠ ث أناس َٔ ؾؿخ١ ث ايطجالت.  .00

مل ٜقتِ اؽقاذ    6111ّ َٓر عقاّ  ٚجٛد َٛاد ٚيٛاشّ كص١ْ ث اةطتٛدعات َسؾٛق١ َٔ قبٌ ؾإ االضتال  .06

 أٟ إجسا٤ غؿٛؾٗا.

 اةٛاد ايهُٝا١ٜٚ اـقس٠ ٚاةٛاد اةػع١: .01

ٚجٛد َٛاد نُٝا١ٜٚ خقس٠ َٚٛاد َػع١ باةطقتٛدعات غقري ؾقاؿ١ يالضقتعُاٍ مل ٜقتِ اؽقاذ أٟ        .أ 

 إجسا٤ غؿٛؾٗا. 

ث كتًققـ   ٚجققٛد نُٝققات َققٔ اةققٛاد ايهُٝاٜٚقق١ اـقققس٠ ٚاةققٛاد اةػققع١ يققد٣ عققدد َققٔ اةققدازع           .ب 

 َدٜسٜات ايوب١ٝ ٚايتعًِٝ َٓت١ٝٗ ايؿالح١ٝ دٕٚ ٚجٛد خق١ ٚاقخ١ ؾُعٗا ٚايتخًـ َٓٗا.

عقققدّ حؿقققذ ٚؽقققصٜٔ اةقققٛاد ايهُٝٝا٥ٝققق١ ٚيقققٛاشّ ايؿٝصٜقققا٤ ايدقٝكققق١ بقسٜكققق١  َٓققق١ ث اةطقققتٛدعات    .ج 

 اـاؾ١ بٗا.

( مل ٜقتِ  6112،6112،0995ٚجٛد يٛاشّ َٚطتًصَات حاضٛب َدخ١ً ث ضجالت اةطتٛدعات ياعٛاّ   .01

 اضتخداَٗا َٓر تازٜ  غسا ٖا.

عدّ االضقتؿاد٠ َقٔ ناَقٌ ؾقو٠ ايؿقٝا١ْ اجملاْٝق١ يقبعض األجٗقص٠ ْتٝجق١ عقدّ اضقتخداَٗا بقايسغِ َقٔ               .05

 َكٞ َد٠ تصٜد عٔ ضٓتني َٔ تازٜ  اضتالَٗا.
 

ذ ٚجٛد تداخٌ ث عٌُ أَٓا٤ اةطتٛدعات، حٝقث ٜقتِ اغقواى أناقس َقٔ أَقني َطقتٛدع ث َطقؤٚي١ٝ حؿق          .02

 ٚؽصٜٔ ايًٛاشّ.

 عدّ تكدِٜ نؿاالت َاي١ٝ َٔ قبٌ أَٓا٤ اةطتٛدعات ٚعدّ نؿا١ٜ ايهؿاالت اةكد١َ َٔ ايبعض ا خس. .02

عدّ ٚجٛد ْداّ َتهاٌَ يهػـ اؿسٜل ٚإطؿقا ٙ ث ناؾق١ اةطقتٛدعات خاؾق١ ٚايقيت ؼتقٟٛ عًق٢ يقٛاشّ          .01

 مببايؼ نبري٠.

 ْعاّ إداز٠ املدصٕٚ ايعاّ: ثاًْٝا: 

 داّ إداز٠ اةخصٕٚ يبعض اةطتٛدعات ايس٥ٝط١.عدّ تؿعٌٝ ْ .0

 طتٛدعات ايؿسع١ٝ ايتابع١ يًٛشاز٠.عدّ تؿعٌٝ ايٓداّ اإليهوْٚٞ إلداز٠ اةخصٕٚ يهاؾ١ اة .6

عدّ َكقدز٠ ايٓدقاّ اإليهوْٚقٞ اةطقتخدّ حايٝقًا عًق٢ تعسٜقـ اةقدازع ٚاضقتعالّ األزؾقد٠ يًقٛاشّ اةٛجقٛد٠              .1

 يدٜٗا.

َا بني ايطجالت ايٝد١ٜٚ اةطتخد١َ َع ايٓدقاّ اإليهوْٚقٞ إلداز٠ اةخقصٕٚ     عدّ تقابل األزؾد٠ ايدؾو١ٜ .1

 ايعاّ اةقبل ع٢ً بعض اةطتٛدعات ايس٥ٝط١.

مل ٜققتِ إدخققاٍ ناؾقق١ اؿسنققات ايققيت لققت عًقق٢ بعققض ايًققٛاشّ ٚاةققٛاد قققُٔ ايٓدققاّ اإليهوْٚققٞ إلداز٠             .5

 .ايعاّاةخصٕٚ 
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 ايٓداّ اإليهوْٚقٞ إلداز٠ اةخقصٕٚ ايعقاّ َقع اةدخًق١ ٚاةابتق١       عدّ تقابل عدد َٔ ايًٛاشّ ٚاةٛاد اةدخ١ً ث .2

 ث ايطجالت ايٝد١ٜٚ.

ٚجققٛد عققد٠  ػققسات ث ايٓدققاّ اإليهوْٚققٞ إلداز٠ اةخققصٕٚ خٗققست عٓققد اضققتخداَ٘ عًقق٢ بعققض اةطققتٛدعات        .2

 ايس٥ٝط١.

 (7102يط١ٓ   029 املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ

 ايتٛص١ٝ:

 يتؿٜٛب اةتخر ٚاةالحدات أعالٙ حطب األؾٍٛ.اؽاذ اإلجسا٤ات ايالش١َ 

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 :).....( جل١ٓ ايتشكٝل َع أَني ايعٗد٠ ايطٝد 

( تقازٜ   0/52/06625جا٤ بتكسٜس ايًج١ٓ اةػه١ً مبٛجب نتاب َقدٜس تسبٝق١ ٚتعًقِٝ ايطقًج زققِ  ع       

    ايعٗد٠ بايتؿسف مباد٠ احملسٚققات ٚبٝعٗقا ؿطقاب٘ ايػخؿقٞ حٝقث تقبني بعقد اةتابعق١          قٝاّ أَني 01/06/6102

 َا ًٜٞ:

زؾعققت ايًجٓقق١ تكسٜسٖققا يققٛشٜس ايوبٝقق١ ٚايتعًققِٝ مبٛجققب نتققاب ايطققٝد َققدٜس تسبٝقق١ ٚتعًققِٝ ايطققًج زقققِ                                  .0

 كٝل ٚع٢ً ايٓخٛ اةبني ؾٝٗا.َع ناؾ١ أٚزام ايتخ 01/06/6102( تازٜ  20911/06610 ع 

 مل ٜتِ إغساى دٜٛإ احملاضب١ بأعُاٍ ايًج١ٓ. .6

 (72/0/7102تازٜذ  07/04/2/924 املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛص١ٝ:

 .0991( يط١ٓ 1( َٔ ايٓداّ اةايٞ زقِ  51إعاد٠ تػهٌٝ ايًج١ٓ ٚمبػازن١ دٜٛإ احملاضب١ عُاًل بأحهاّ اةاد٠  

 اإلدسا٤:

ايوب١ٝ ٚايتعًِٝ زقِ  ٚشاز٠ث اةاي١ٝ د٠ تػهٌٝ ايًج١ٓ مبٛجب نتاب األَني ايعاّ يًػؤٕٚ اإلداز١ٜ مت إعا .0

 .إىل ٚشٜس اةاي١ٝ ؼٌٜٛ ايتكسٜسٚمبػازن١ دٜٛإ احملاضب١ ٚمت  02/1/6102( تازٜ  00/61/01911 

ٚمل تٓٗقٞ   6/1/6102( تازٜ  06/1/2/9512مت تػهٌٝ ؾ١ٓ خاؾ١ مبٛجب نتاب ٚشٜس اةاي١ٝ زقِ   .6

 أعُاةا يػا١ٜ تازخي٘ َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 :)...( ّاملطتدد 

 يد٣ ايتدقٝل ث ًَـ اةرنٛز أعالٙ تبني َا ًٜٞ:

0.  ِ ِ  طًقققققب َقققققدٜس ايوبٝققققق١ ٚايتعًقققققٝ ( تقققققازٜ  611022/1159 حملاؾدققققق١ ايهقققققسى مبٛجقققققب ايهتقققققاب زقققققق

01/2/6105    ٛ  1/2/6105ز  ...( اعتبققازًا َققٔ تققازٜ   َققٔ ٚشٜققس ايوبٝقق١ ٚايتعًققِٝ إٜكققاف  زاتققب( اةققرن

 ٚذيو بطبب إٜكاؾ٘ يد٣ اؾٗات األ١َٝٓ.
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إٔ تػٝب اةرنٛز عٔ عًُ٘ ةقد٠ عػقس٠ أٜقاّ ٚؾقدٚز ققساز ٚشٜقس ايوبٝق١ ٚايتعًقِٝ باعتبقازٙ ؾاققدًا يٛخٝؿتق٘             .6

ٕ 01ٚعقققدّ اعواقققق٘ خقققالٍ اةقققد٠ ايكاْْٛٝققق١ احملقققدد٠ بققققق     66/1/6102بتقققازٜ    ( أٜقققاّ عًققق٢ ققققساز ؾكقققدا

ٚاةتكققُٔ إيػققا٤ قققساز ؾكققدإ ايٛخٝؿقق١ ٚاعتبققاز َققد٠        2/2/6102ايٛخٝؿقق١ ؾققإٔ ايكققساز ايؿققادز بتققازٜ      

( يطق١ٓ  16( َٔ ْدقاّ اـدَق١ اةدْٝق١ زققِ       029ايتػٝب إجاش٠ بدٕٚ زاتب ٜعتا كايؿًا ألحهاّ اةاد٠   

 ٚتعدٜالت٘. 6101

 (02/9/7102تازٜذ  07/4/2/02297املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 تؿٜٛب ٚقع اةرنٛز أعالٙ ٚؾل أحهاّ ْداّ اـد١َ اةد١ْٝ اةعٍُٛ ب٘ حطب األؾٍٛ. 

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 (  7107-7107إداز٠ ايتعًِٝ اخلاظ يًفرت٠:) 

 قطِ املسانص ايجكاف١ٝ:  أٚاًل:

مبٛجقب نتقاب َقدٜس     6105يوخقٝـ يًُسانقص اياكاؾٝق١ يعقاّ     مت إٜكاف اضتكباٍ طًبقات ايتأضقٝظ ٚا   .0

 ٚيػا١ٜ تازخي٘ دٕٚ  ٚجٛد ضٓد قاْْٛٞ. 66/6/6105( تازٜ   05/0/160إداز٠ ايتعًِٝ اـاف زقِ   

 تسخٝـ دٚزات اةسانص اياكاؾ١ٝ. .6

عدّ ايتصاّ اةسانص اياكاؾ١ٝ بتكدِٜ بساَج ايتدزٜب ٚجداٍٚ تٛشٜقع اؿؿقـ ٚفُقٛع ايطقاعات      . أ

 دٚز٠ باإلقاؾ١ إىل نػـ بأاا٤ اةتدزبني يبدا١ٜ ْٚٗا١ٜ نٌ دٚز٠ يكطِ اةسانص اياكاؾ١ٝ.يهٌ 

 عدّ ٚجٛد َتابع١ َٔ قبٌ َٛخؿٞ ايكطِ ع٢ً اةسانص اياكاؾ١ٝ. . ب

 اةسانص اياكاؾ١ٝ زخؿٗا ايط١ٜٛٓ. ػدٜدعدّ  .1

 خًٛ ًَؿات اةسانص اياكاؾ١ٝ َٔ بعض ايٛ ا٥ل ايٛاجب تٛاؾسٖا. .1

 ا٤ات ايالش١َ عل اةسانص اياكاؾ١ٝ اييت قاَت بازتهاب بعض اةخايؿات.عدّ اؽاذ اإلجس .5

 زٜاض األطفاٍ: قطِ   ثاًْٝا:

ايقققابل األزقققٞ خالؾققًا  يتعًُٝققات ايػققسٚح    دٕٚمت تققسخٝـ عققدد َققٔ زٜققاض األطؿققاٍ بقٛابققل ايبٓققا٤      .0

 ايؿخ١ٝ يًُدازع اـاؾ١ ٚزٜاض األطؿاٍ ٚدٚز اؿكا١ْ.  

( 5/5/011إىل َٛقع  خقس مبٛجقب نتقاب َقدٜس إداز٠ ايتعًقِٝ اـقاف زققِ          مت ْكٌ َٛقع زٚق١  .....( .6

 دٕٚ تٛاؾس ايطاحات ايهاؾ١ٝ. 6/6/6102تازٜ  

/اةكقسٕ( َقٔ اةؤضقظ    6( حٛض زقِ  0119مت ْكٌ ًَه١ٝ زٚق١  .....( ايكا١ُ٥ ع٢ً ققع١ األزض زقِ   .1

.( إىل ققعققق١ أزض أخقققس٣ زققققِ   غقققسن١  .....(  ٚغقققسٜهت٘ إىل اةؤضقققظ غقققسن١  .....( باضقققِ زٚقققق١  ....    

دٕٚ ٚجققٛد غققسٚحات تققدٍ عًقق٢ ايتػققٝري َعققصشًا       9/01/6102( تققازٜ  61051( ٚبسخؿقق١ زقققِ   6225 

 بايٛ ا٥ل اةقًٛب١.
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مت تأضٝظ زٚق١  .....( ع٢ً بٓا٤ قا٥ِ ع٢ً ققع١ أزض ٚاقع١ خازج ايتٓدقِٝ خالؾقًا يًػقسٚح ايؿقخ١ٝ       .1

 اةتعًك١ بسٜاض األطؿاٍ.

األطؿاٍ بإجسا٤ ايصٜازات اةٝدا١ْٝ ةتابع١ إيتصاّ أؾخاب زٜاض األطؿقاٍ بايػقسٚح    عدّ قٝاّ قطِ زٜاض .5

 ايؿخ١ٝ ٚغسٚح ايوخٝـ.

 قطِ ايتأضٝظ ٚايرتخٝط: ثايجًا: 

 .عدّ ايتكٝد بايػسٚح ايؿخ١ٝ ايٛاجب تٛاؾسٖا عٓد تسخٝـ اةدازع .0

 َٔ ايػسٚح ايؿخ١ٝ يًػسؾ١ ايؿؿ١ٝ. (01عدّ تقبٝل ايبٓد   .6

ازع اـاؾقق١ األجٓبٝقق١ ٚايققيت تكققّٛ عًقق٢ تعًققِٝ ايقًبقق١ غققري األزدْققٝني بتؿققدٜل جققداٍٚ        عققدّ قٝققاّ اةققد  .1

 ايعالَات ٚنػـ ايتعٝٝٓات ٚايتػهٝالت َٔ إداز٠ ايتعًِٝ اـاف بايٛشاز٠.

 عدّ االحتؿاخ بٓطخ١ َٔ عكٛد ايقًب١ مبدٜس١ٜ ايتعًِٝ اـاف. .1

 ( َٔ نٌ عاّ. 11/2دد ث َٛعد أقؿاٙ  عدّ االيتصاّ بإؾداز ايسخؿ١ ايط١ٜٛٓ اةؤقت١ يًُدازع ٚاحمل .5

( َقٔ أزاققٞ غقؿا بقدزإ     0(حقٛض زققِ    116اةٛاؾك١ ع٢ً إْػا٤ َدزض١  .....( عًق٢ ققعق١ األزض زققِ      .2

 ًا.ٜبايسغِ َٔ إٔ تكسٜس ؾ١ٓ ايهػـ اةبد٥ٞ ٜؿٝد بإٔ اةدزض١ تكع ع٢ً غازع ز٥ٝطٞ َٚهتذ َسٚز

اةوتب١ ع٢ً اةدازع اـاؾ١ ٜقتِ ايسجقٛع ةقا ْتٝجق١     عدّ ٚجٛد أضظ ٚتعًُٝات ٚاقخ١ يتخدٜد اةبايؼ  .2

 عدّ تكٝد ٖرٙ اةدازع بأعداد ايقًب١ حطب ايسخـ ايؿادز٠ ةا.

مل ٜتِ حؿقس مجٝقع اةقدازع اـاؾق١ ايقيت يقدٜٗا طًبق١ شٜقاد٠ عقٔ ايقاقق١ االضقتٝعاب١ٝ َقٔ قبقٌ ايًجقإ                .1

 اييت مت تػهًٝٗا ةرٙ ايػا١ٜ.

 .بٓا٤ً ع٢ً ايٛ ا٥ل ايسا١ٝ اةتٛؾس٠ بإداز٠ ايتعًِٝ اـاف مل ٜتِ حؿس أعداد ايقًب١ ايصا٥د٠ .9

 قطِ ايتػهٝالت: زابعًا: 

 .(6105،6102  عدّ االحتؿاخ بٓطخ١ َٔ تعٝٝٓات أغًب  اةدازع  اـاؾ١ يًعاّ ايدزاضٞ .0

ٜتِ اةؿادق١ ع٢ً تػهٝالت ٚتعٝٝٓات اةدازع اـاؾ١ بايسغِ َٔ كايؿتٗا ألعقداد ايقًبق١ َكازْق١ َقع      .6

 خٝـ.ايو

 قطِ ايتٛثٝل ٚايتضدٜل:  خاَطًا: 

ٜتِ ايتؿدٜل ع٢ً جداٍٚ عالَات ايقًب١ يًُدازع اـاؾ١ بعد تٓطٝب َٔ قطِ ايتأضٝظ ٚايوخٝـ  .0

 بايسغِ َٔ كايؿ١ اةدازع يػسٚح ايوخٝـ.

 .( َٔ تعًُٝات ايسانص اياكاؾ9١ٜٝتِ اةؿادق١ ع٢ً غٗادات اةسانص اياكاؾ١ٝ خالؾًا ياحهاّ اةاد٠   .6

 املطتٛدع: ضادضًا: 

 .دٕٚ تكدِٜ نؿاي١ َاي١ٝتهًٝـ اةٛخـ  .....( عكٛ قطِ ايتأضٝظ مبٗاّ أَني عٗد٠  .0

 عدّ َطو ضجٌ عٗد٠ يٝكٝد ؾٝ٘ َا ٜؿسف َٔ ايًٛاشّ نعٗد٠ ع٢ً اةٛخـ. .6

 ؾسف ايًٛاشّ بدٕٚ تٓدِٝ طًب ؾسف ايًٛاشّ. .1
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 بأٍٚ. عدّ إخساج بعض ايًٛاشّ َٔ أزؾد٠ ضجٌ ايًٛاشّ اةخؿؿ١ أٚاًل .1

ٜتِ تابٝت ايسؾٝد ايؿعًٞ ٚمت مل مت عٌُ دٚز تطًِٝ ٚتطًِ بني أَني ايعٗد٠ اؿايٞ ٚايطابل عًًُا بأْ٘  .5

 االنتؿا٤ باألزؾد٠ ايدؾو١ٜ.       

 ايػؤٕٚ اإلداز١ٜ:  ضابعًا:

   ٝ ُققات عققدّ ايتققصاّ َققدٜس إداز٠ ايتعًققِٝ اـققاف َٚققدزا٤ اةققدٜسٜات ايتابعقق١ ةققا بإ بققات دٚاَٗققِ خالؾققًا يتعً

 ايدٚاّ ايساٞ.

 (02/00/7102تازٜذ  07/04/2/71000املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 اؽاذ اإلجسا٤ات ايالش١َ ٚايكسٚز١ٜ يتؿٜٛب اةتخر ٚاةالحدات ايٛازد٠ أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.مل ٜسد َا ٜؿٝد 

 ٜ١ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ حملافع١ ايعاص١ُ:ايفشٛظ ايفذا١ٝ٥/ َدٜس 

إجسا٤ ايؿخٛف ايؿجا١ٝ٥ ع٢ً عدد َٔ أَٓا٤ عٗد٠ ايهتب اةدزض١ٝ ث اةدازع ايتابع١ ةدٜسٜات يد٣ 

 (، تبني َا ًٜٞ:61/9/6102 - 01/9/6102ايوب١ٝ ٚايتعًِٝ ث قاؾد١ ايعاؾ١ُ يًؿو٠   

 قبٌ أَٓا٤ ايعٗد٠:بٝع ٚقبض أمثإ ايهتب يًُسس١ً ايجا١ْٜٛ َٔ  أٚاًل:

عققدّ قٝققاّ أَٓققا٤ عٗققد٠ ايهتققب اةدزضقق١ٝ بتٓدققِٝ ٚؾققٍٛ َكبٛقققات بأاققا٤ ايقًبقق١ عٓققد بققٝعِٗ يًهتققب         .0

 اةدزض١ٝ اةكسز٠ ةسح١ً ايتعًِٝ ايااْٟٛ.

احتؿاخ أَٓا٤ عٗد٠ ايهتب اةدزض١ٝ بأمثإ َبٝعات ايهتب اةدزض١ٝ اةكسز٠ خقازج اةدزضق١ ٚيؿقوات شَٓٝق١      .6

 ط١ًٜٛ.

 أَٓا٤ عٗد٠ ايهتب اةدزض١ٝ باضتخداّ ايُٓاذج اةعتُد٠ ٚاةخؿؿ١ ةرٙ ايػا١ٜ. عدّ قٝاّ .1

 َطتٛدعات ايهتب يف املدازع: ثاًْٝا:

عققدّ قٝققاّ أَٓققا٤ عٗققد٠ ايهتققب اةدزضقق١ٝ بوحٝققٌ قتٜٛققات َطققتٓدات اإلدخققاالت عًقق٢ ضققجالت ايهتققب            .0

 اةدزض١ٝ اةخؿؿ١ أٚاًل بأٍٚ.

 ١ بإخساج ايهتب اةباع١ ع٢ً ايطجالت اةكسز٠ أٚاًل بأٍٚ.عدّ قٝاّ أَٓا٤ عٗد٠ ايهتب اةدزضٝ .6

ٚجٛد نُٝات َٔ ايهتب اةدزض١ٝ  اةًػا٠( يد٣ أَٓا٤ َطتٛدعات ايهتب اةدزض١ٝ ضقاع١ إجقسا٤  ايؿخقـ     .1

عقٔ اؿاجق١ ايؿعًٝق١ يتًقو اةقدازع ٚاالحتؿقاخ بٗقا         شٜقاد٠ ايؿجا٥ٞ ْقاتج عقٔ قٝقاَِٗ باضقتالّ نُٝقات      

 ٚ ْكًٗا أٚ إعادتٗا إىل َطتٛدعات أخس٣ عاج١ ةا.دٕٚ إ ٜتِ اضتخداَٗا أ

ايهتقققب اةدزضققق١ٝ إجقققسا٤ات ايطقققال١َ ايعاَققق١ حٝقققث  يقققٛحذ إٔ بعقققض         َطقققتٛدعات عقققدّ َساعقققا٠ أَٓقققا٤    .1

 اةطتٛدعات ؼتٟٛ ع٢ً َٛاد قاب١ً يالغتعاٍ َاٌ  َاد٠ ناش(.

 (09/01/7102تازٜذ  07/04/2/09229املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 
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 ايتٛص١ٝ:

 ٌُ ع٢ً تؿٜٛب اةالحدات ٚاةخايؿات أعالٙ حطب األؾٍٛ.ايع

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 َدٜس١ٜ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يًٛا٤ قضب١ عُإ: ع٢ً ايفشٛظ ايفذا١ٝ٥ 

 :02/00/7102بتازٜذ ايفشط ايفذا٥ٞ ع٢ً ذلاضب صاي١ املًه١ شٜٔ ايػسف ايسٜاع١ٝ  :أٚاًل

 .( دٜٓاز15ٚجٛد شٜاد٠ بايٓكد١ٜ يد٣ قاضب ايؿاي١  .....( مببًؼ   .0

ٚيػاٜقق١  0/00/6102عقدّ تسحٝقٌ ققِٝ جًقٛد ٚؾقٍٛ اةكبٛققات عًق٢ دؾقو َٜٛٝق١ ايؿقٓدٚم َٓقر تقازٜ               .6

( َٔ ايتعًُٝات ايتقبٝك١ٝ يًػؤٕٚ اةايٝق١ ٚتعقدٜالتٗا    61تازٜ  إجسا٤ ايؿخـ ايؿجا٥ٞ خالؾًا يًُاد٠  

 .0995( يط١ٓ 0زقِ  

اةسقققق١ٝ َٓقققر تقققازٜ     أجاشتققق٘قٝقققاّ احملاضقققب بتٓدقققِٝ ٚؾقققٍٛ َكبٛققققات ٚايتٛقٝقققع عًٝٗقققا خقققالٍ ؾقققو٠       .1

 .( بايسغِ َٔ تهًٝـ َٛخـ  خس يًكٝاّ بٗرٙ اة11/9/6102١ُٗ – 66/9/6102 

 ٚجٛد تأخس ث إٜداع اةبايؼ اةكبٛق١ ث ايبٓو اةعتُد. .1

 ( َٔ ايتعًُٝات ايتقبٝك١ٝ أعالٙ.12  احملاضب غري َسبٛح بهؿاي١ َاي١ٝ خالؾًا يًُاد٠ .5

اضققققتخداّ ايؿققققاي١ ايسٜاققققق١ٝ نًُعققققب يهققققس٠ ايكققققدّ دٕٚ اؿؿققققٍٛ عًقققق٢ اةٛاؾكققققات ايالشَقققق١ ٚاةطققققبك١                      .2

 .ألزق١ٝ ايؿاي١َٚا ٜوتب ع٢ً ذيو َٔ شٜاد٠ ث تهايٝـ ايؿٝا١ْ 

 :09/00/7102بتازٜذ ايطٝد ).....(  ايفشط ايفذا٥ٞ ع٢ً َعتُد ايضسف يف َدٜس١ٜ قضب١ عُإ  ثاًْٝا:

 .( دٜٓاز ٚقت إجسا٤ ايؿخـ ايؿجا٥ٞ ع٢ً احملاضب أعال61.051ٙٚجٛد ْكـ بايٓكد١ٜ مببًؼ   .0

عدّ احتؿاخ َعتُد ايؿسف أعالٙ بؿٛز عٔ ايٛ ا٥ل ايالش١َ إل بات اضقتالّ بعقض أؾقخاب االضقتخكام      .6

 .يًُبايؼ اةؿسٚؾ١ ةِ

ّ بدٍ أجٛز ايعٌُ اإلقاث عٔ ايعاًَني ث ايؿاي١ َٔ َعتُد ايؿقسف  قٝاّ َدٜس٠ ايؿاي١  .....( باضتال .1

 .بدٕٚ تؿٜٛض َٔ قبٌ أؾخاب االضتخكام ٚتٛقٝعٗا عِٓٗ باالضتالّ

عدّ قٝاّ اةٛخـ  .....( ٚايرٟ ٜعٌُ نُساضٌ بايؿاي١ بايعٌُ اإلقاث ؾعًًٝا أٚ إضتالّ بدٍ أجٛز عٌُ  .1

 باضتالّ َبايؼ َاي١ٝ ْٝاب١ عٓ٘.إىل عدّ تؿٜٛك٘ ألٟ َٛخـ  إقاث باإلقاؾ١

 (01/071/7102تازٜذ  07/04/2/70927املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 تػهٌٝ ؾ١ٓ يًتدقٝل ٚايتخكٝل مبا ٚزد أعالٙ ٚمبػازن١ دٜٛإ احملاضب١.

 اإلدسا٤:

                             ِ مت تػقققققهٌٝ ؾٓققققق١ يًتقققققدقٝل ٚايتخكٝقققققل مبٛجقققققب نتقققققاب َقققققدٜس ايوبٝققققق١ ٚايقققققتعًِ يًقققققٛا٤ قؿقققققب١ عُقققققإ زقققققق  

 َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١. 05/1/6101ٚباغست أعُاةا بتازٜ   62/6/6101(  تازٜ  02/0/6210  
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  (:7107-7112يًفرت٠ )/ َدزض١ ضًُٝإ ايٓابًطٞ تدقٝل قٝٛد ٚضذالت َدٜس١ٜ تسب١ٝ ٚتعًِٝ ايطًط 

 :( يألضباب ايتاي7107١ٝ – 7112ًفرت٠ َٔ )تعرز تدقٝل قٝٛد ٚضذالت املدزض١ أعالٙ ي أٚاًل:

 .يًؿو٠ أعالٙ.ؾكدإ ضجٌ ايسخـ ٚايٛؾٛالت  .0

ؾكققدإ ضققجالت ايًققٛاشّ اةخؿؿقق١ يهققٌ َققٔ اةققٛاد ايتايٝقق١   ايهتققب اةدزضقق١ٝ، األ ققال، اةطققتًٗهات( يًؿققو٠   .6

 أعالٙ.

 يًؿو٠ أعالٙ.ؾكدإ دؾو ١َٜٝٛ ايؿٓدٚم  .1

اةٛخـ اؿايٞ  .....( ٚاةٛخقـ ايطقابل  ..... ( خالؾقًا ألحهقاّ اةقاد٠      مل ٜتِ إجسا٤ دٚز اضتالّ ٚتطًِ بني  .1

 .0991( يط١ٓ 16( َٔ ْداّ ايًٛاشّ زقِ  26 

 مت تػهٌٝ ؾ١ٓ داخ١ًٝ ؾسد َٛجٛدات َطتٛدعات اةدزض١ أعالٙ حٝث تبني َا ًٜٞ: .5

 ( دٜٓاز.2911ٚجٛد ْٛاقـ باأل ال  ٚايهتب اةدزض١ٝ ٚاألدي١ اةدزض١ٝ ٚبك١ُٝ   .أ 

 مل ٜتِ إعالّ َعايٞ ٚشٜس اةاي١ٝ بايٓكـ اؿاؾٌ مبٛجٛدات اةدزض١ أعالٙ. .ب 

 مل ٜتِ أغسى َٓدٚب عٔ دٜٛإ احملاضب١ ث أعُاٍ ايًج١ٓ. .ج 

 ايٓٛاقـ أعالٙ حت٢ تازخي٘. ق١ُٝمل ٜتِ َتابع١ تٓؿٝر تٛؾٝات ايًج١ٓ ٚمل ٜتِ ؼؿٌٝ  .د 

 :(20/07/7107 – ٠0/0/7102 َٔ )ْتا٥ر تدقٝل قٝٛد ٚضذالت املدزض١ يًفرت ثاًْٝا:

 يًؿو٠ أعالٙ.ال ٜتِ إخساج اةٛاد اةطتًٗه١ َٔ قٝٛد ٚضجالت اةدزض١  .0

 عدّ تهًٝـ َٛخـ يٝهٕٛ َطؤٚاًل عٔ اةختا. .6

(  عًققق٢ 515292 – 515291عقققدّ تطقققجٌٝ اةقققٛاد اةكٝقققد٠ عًققق٢  َطقققتٓدات اإلدخقققاالت ذٚات األزققققاّ        .1

 ضجالت اةختا.

 (7102يط١ٓ  077 املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ

 ايتٛص١ٝ:

تػقققهٌٝ ؾٓققق١ تقققدقٝل ٚؼكٝقققل يًبٓقققد  أٚاًل( أعقققالٙ ٚمبػقققازن١ دٜقققٛإ احملاضقققب١ ٚتؿقققٜٛب ايبٓقققد   اْٝقققًا( حطقققب   

 األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

  ٜس١ٜ تسب١ٝ ٚتعًـِٝ يـٛا٤ َازنـا بتـازٜذ     َديف ايفشط ايفذا٥ٞ ع٢ً َطتٛدع ايهتب املدزض١ٝ / أنادمي١ٝ املهفٛفني

07/9/7102: 

 َطتٛدع ايهتب املدزض١ٝ: أٚال: 

 عدّ تقابل األزؾد٠ ايدؾو١ٜ َع األزؾد٠ ايؿع١ًٝ. .0

عققدّ تسحٝققٌ ايهتققب اةدزضقق١ٝ اةطققت١ًُ ٚاةؿققسٚؾ١ يًقًبقق١ ٚاةعًُققني إىل ضققجالت ايًققٛاشّ اةخؿؿقق١ أٚاًل      .6

 بأٍٚ.
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 يؿٛز٠ ايط١ًُٝ يًهتب اةدزض١ٝ اةكسز٠.عدّ َساعا٠ أؾٍٛ ايتخصٜٔ ٚاؿؿذ با .1

 عدّ ؾؿٌ ايهتب اةدزض١ٝ اةًػا٠ عٔ ايهتب اؾدٜد٠.  .1

 ايضٓدٚم اخلاظ ببٝع ايهتب املدزض١ٝ:  ثاًْٝا:

 ث ايؿٓدٚم أعالٙ.   ًا( دٜٓاز010ٚجٛد ْكـ ث ايٓكد١ٜ َكدازٙ   .0

 ( دٜٓاز.16.211 مببًؼ ٚجٛد نتب َدزض١ٝ َباع١ ٚغري قؿٌ قُٝتٗا  .6

 ّ إعداد قٛا٥ِ بايهتب اةدزض١ٝ اةباع١ ٚؾل ايُٓاذج اةعتُد٠ أٚاًل بأٍٚ.عد .1

 احتؿاخ أَني اةطتٛدع بإٜسادات بٝع  ايهتب اةدزض١ٝ خازج ايكاؾ١ اؿدٜد١ٜ اةٛجٛد٠ ث َهتب٘. .1

 عدّ ٚجٛد نتاب تهًٝـ ألَني اةطتٛدع يًكٝاّ مب١ُٗ بٝع ايهتب اةدزض١ٝ ٚقبض أمثاْٗا. .5

 ؾٍٛ َكبٛقات بأمثإ ايهتب اةدزض١ٝ اةباع١ يًقًب١.ال ٜتِ ؼسٜس ٚ .2

ايتققأخري اةطققتُس بققإجسا٤ قٝققٛد ايًققٛاشّ اـاؾقق١ بايهتققب اةدزضقق١ٝ اةطققت١ًُ ٚاةباعقق١ ٚعققدّ ايوحٝققٌ إىل         .2

 ضجالت ايًٛاشّ اةخؿؿ١ أٚاًل بأٍٚ.

 ايهتب املطبٛع١ بطسٜك١ بساٌٜ:  ثايجًا:

 إلتالف.عدّ ؾؿٌ ايهتب اؾدٜد٠ عٔ ايهتب اةعد٠ ي .0

 عدّ َطو ضجٌ يٛاشّ خاف يكٝد ايهتب اييت ٜتِ طباعتٗا بقسٜك١ بساٌٜ. .6

 عدّ تهًٝـ َٛخـ يًكٝاّ مب١ُٗ تٓدِٝ اضتالّ ٚؾسف ايهتب اةعد٠ بقسٜك١ بساٌٜ. .1

 إتالف ايهتب املدزض١ٝ:  زابعًا:

 ؾٗا.عدّ إعداد قٛا٥ِ بايهتب اةعد٠ يإلتالف ٚإةا ٜتِ ػُٝعٗا لٗٝدا يٛشْٗا بٗدف إتال 

 (9/01/7102تازٜذ  07/04/2/02242املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب َا ٚزد أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

مل ٜققسد َققا ٜؿٝققد بايتؿققٜٛب زغققِ كاطبققات ايققدٜٛإ اةتهققسز بٗققرا اـؿققٛف ٚايققيت نققإ  خسٖققا ايهتققاب زقققِ               

 ٛقٛع قٝد اةتابع١.َٚا شاٍ اة 62/06/6102( تازٜ  06/01/1/66910 

 َدٜس١ٜ تسب١ٝ يٛا٤ ايباد١ٜ ايػُاي١ٝ ايػسب١ٝ: يف املدايفات اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ 

 يد٣ َسادع١ ٚتدقٝل ع١ٓٝ َٔ ضذالت ٚتكازٜس األدا٤ تبني َا ًٜٞ:  أٚاًل:

( إىل 22قققاّ َققدٜس ايػققؤٕٚ ايتعًُٝٝقق١ ٚايؿٓٝقق١ بتعققدٌٜ ةققٛذج تكٝققِٝ األدا٤ يًُعًُقق١  .....( َققٔ عالَقق١    .0

 ( دٕٚ ايسجٛع إىل ايس٥ٝظ اةباغس.90 

ٚجٛد تعدٌٜ إَا بايػقب أٚ بايقُظ ع٢ً بعض ضجالت األدا٤ دٕٚ ٚجٛد اضِ أٚ تٛقٝع يًػخـ ايقرٟ   .6

 قاّ بايتعدٌٜ. 
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 َكضف َدزض١ خدجي١ بٓت خًٜٛد:  ثاًْٝا:

ازج ٚجققٛد كايؿققات ث عًُٝقق١ تٛشٜققع أزبققاب اةكؿققـ ٚاةتُاًقق١ بٛجققٛد أاققا٤ ُٖٚٝقق١ ألغققخاف َققٔ خقق         

اةدزض١ ٚتهساز بعض األاا٤ ٚؾسف ْطب١ َٔ األزباب يبعض اةعًًُات َقٔ نقادز اةدزضق١  َقٔ غقري اةطقاُٖات ث       

 اةكؿـ(. 

 املع١ًُ ).....(: ثايجًا:

 ل ايػسٚح اييت تؤًٖٗا ةرٙ ايدٚز٠.ٛز٠ أعالٙ يدٚز٠ ايكٝاد٠ دٕٚ ؼكمت تٓطٝب اةع١ًُ اةرن .0

 ٚذيو قبٌ أضبٛع َٔ اَتخإ ايتأٌٖٝ يًدٚز٠.  69/1/6102ز٠ بتازٜ  مت تٓطٝب اةع١ًُ اةرنٛز٠ يًدٚ .6

قاَت اةع١ًُ اةرنٛز٠ بإ بات دٚاَٗا ع٢ً ضجالت ايدٚاّ ايساٞ ث َٛقعني كقتًؿني ث ْؿقظ ايٛققت     .1

خققالٍ ؾققو٠ ايققدٚز٠، حٝققث مت إ بققات دٚاَٗققا ث ضققجٌ ايققدٚاّ يًعُققٌ َققع نققادز تققدزٜظ ايقًبقق١ ايطققٛزٜني      

َطا٤ً(، ٚبٓؿظ ايٛقت إ بات دٚاَٗقا بطقجٌ حكقٛز دٚز٠ ايكٝقاد٠       1311  ايطاع١ – 06311 َٔ ايطاع١  

ؾسف َهاؾأ٠ َاي١ٝ يًُع١ًُ عٔ دٚاَٗقا  ع٢ً ذيو َطا٤ً(، عًًُا أْ٘ ٜوتب  1ايطاع١  - 6َٔ ايطاع١  

 ث اةٛقعني. 

 (9/01/7102تازٜذ  9/70/02242املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 يًتدقٝل ٚايتخكٝل مبا ٚزد أعالٙ ٚمبػازن١ دٜٛإ احملاضب١.تػهٌٝ ؾ١ٓ 

 اإلدسا٤:

 مل ٜتِ تػهٌٝ ؾ١ٓ يًتدقٝل ٚايتخكٝل ٚمل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 ٝ(:20/07/7107-١0/2/7102 ٚايتعًِٝ يًٛا٤ املصاز اجلٓٛبٞ يًفرت٠ )قٝٛد  ٚضذالت َدٜس١ٜ ايرتب 

 ات:ايٓفك أٚاًل: 

 ايضٓدٚم ايس٥ٝطٞ يًُدٜس١ٜ: .0

( َققٔ 01،9ػص٥ق١ عًُٝقات غقسا٤ ايًقٛاشّ إىل ؾقؿكات َتعقدد٠ خاؾق١ ايكسطاضق١ٝ خالؾقًا يًُقٛاد             .أ 

 ٚتعدٜالت٘.0991( يط١ٓ 16ْداّ ايًٛاشّ زقِ  

 ( دٜٓاز مل ٜسؾل بٗا قبج اضتالّ.611بعض ايؿٛاتري اييت تصٜد قُٝتٗا عٔ    .ب 

ـ    .ج  اؾق١ بٓكقٌ ايققالب اةػقازنني ث ايقدٚزات ٚاةطقابكات بؿقٛز٠        مل تعصش بعقض اةقايبقات اةايٝق١ ا

 عٔ ايبقاق١ ايػخؿ١ٝ يًطا٥ل ٚنريو عٔ زخؿ١ اةسنب١ ٚ ايطا٥ل.

( دٜٓقاز خالؾقًا   256ؾسف بقدٍ ٚجبقات طعقاّ ٚققٝاؾ١ َقٔ َٓخق١ ايتققٜٛس بكُٝق١ إمجايٝق١ بًػقت             .د 

 ؿام اؿهَٛٞ.ٚاةتعًل بكبج اإلْ 9/2/6106( تازٜ  291يكساز فًظ ايٛشزا٤ زقِ   

 ايضسف َٔ سطاب احلض١ املكسز٠ َٔ أزباح املكاصف يًُدٜس١ٜ: .7

( دٜٓقققاز َقققٔ اؿطقققاب أعقققالٙ                     6101بًقققؼ قُٝققق١ اةؿقققسٚف عًققق٢ بقققدٍ ايكقققٝاؾ١ ٚايٛجبقققات َبًقققؼ        .أ 

 ( دٜٓاز قٝاؾ١ ةهتب َدٜس ايوب021.١َٝٚبًؼ  
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بقدٍ ت٦ٓٗق١ َٚبًقؼ     62/00/6101ٜ  ( تاز0612( دٜٓاز مبٛجب ؼٌٜٛ زقِ  15مت ؾسف َبًؼ   .ب 

خالؾًا يتعًُٝات اةكؿـ  2/6/6105( تازٜ  0191مبٛجب ايتخٌٜٛ زقِ  بدٍ ْعٞ  ( دٜٓاز 11 

 ٚتعدٜالتٗا. 6110( يط١ٓ 5اةدزضٞ زقِ  

بًققؼ ايققٓكـ ث قُٝقق١ زضققّٛ طٛابققع ايققٛازدات اةطققتخك١ عًقق٢ ايؿققٛاتري اةسؾكقق١ مبطققتٓدات ايؿققسف      .ج 

 ٚتعدٜالت٘. 6110( يط١ٓ 61يكإْٛ زضّٛ طٛابع ايٛازدات زقِ   ( دٜٓاز خالؾًا00َبًؼ  

 (09/4/7102تازٜذ  07/04/2/2077املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب اةخايؿات ايٛازد٠ أعالٙ حطب األؾٍٛ. 

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 (:7107-١ٝ7102 ٚايتعًِٝ يًٛا٤ ايػ١ْٛ اجلٓٛب١ٝ يًفرت٠ )رتباي١ٜ قٝٛد ٚضذالت َدٜس 

 احملاضب١: أٚاًل: 

 هاؾ١ ايطًـ اةؿسٚؾ١ ث اةدٜس١ٜ.عدّ َطو دؾو ؾٓدٚم ضًـ ايٓؿكات اةكسز ي .0

 دؾو ١َٜٝٛ ايؿٓدٚم بػهٌ َتطًطٌ. عدّ تطجٌٝ ايػٝهات ع٢ً .6

ٜقتِ ايوحٝقٌ بػقهٌ    و َٜٛٝق١ ايؿقٓدٚم حٝقث    عدّ َساعا٠ ايدق١ عٓد تسحٌٝ ٚؾٛالت اةكبٛقات ع٢ً دؾ .1

 إمجايٞ ٚيٝظ بػهٌ إؾسادٟ.

 عدّ تعصٜص بعض َطتٓدات ايؿسف بٛؾٍٛ َكبٛقات ؾادز٠ عٔ اؾٗات اةطت١ًُ يكِٝ ٖرٙ اةطتٓدات.  .1

 ايًٛاشّ:  ثاًْٝا:

ع٢ً َطتٛدعات اةدٜس١ٜ تقبني ٚجقٛد ْكقـ بقبعض      61/1/6102يد٣ إجسا٤ ايؿخٛف ايؿجا١ٝ٥ بتازٜ   .0

 ٛاشّ ٚاةٛاد.ايً

( ضققجالت يًققسخـ ٚايٛؾققٛالت ث َطققتٛدع اةدٜسٜقق١ ث  ٕ ٚاحققد ٚبعققض ايؿققؿخات اةطققجٌ   5اضققتعُاٍ   .6

 عًٝٗا أزقاّ جًٛد َطتٓدات اإلدخاالت تصق١.

عًُقًا بقإٔ َطقتٓد اإلدخقاالت ٚاإلخسجقات اةقتعًكني       (Acer power) عدّ ٚجٛد جٗاش اؿاضقٛب اةهقتط    .1

 ني ايعٗد٠ ايطٝد  ......(. بٗرا اؾٗاش َٛقع١ َٔ قبٌ أَ

 طح ث قٝٛد ضجٌ ايسخـ ٚايٛؾٛالت.ايػقب ٚاؿو ٚاة ٠ناس .1

 مت إدخاٍ أدي١ ايهتب اةدزض١ٝ ع٢ً ضجٌ األ ال بداًل َٔ إدخاةا ع٢ً ضجالت ايهتب اةدزض١ٝ. .5

 عدّ تطجٌٝ زقِ ؾؿخ١ ضجٌ ايًٛاشّ اةخؿؿ١ ع٢ً بعض َطقتٓدات اإلخساجقات باإلققاؾ١ إىل تسحٝقٌ      .2

 اةٛاد ع٢ً ضجٌ اةٗت بداًل َٔ ضجٌ اةختا.بعض 

 ة١ُٗ ٚغري َسبٛح  بهؿاي١ َاي١ٝ.َطؤٍٚ  ي١ دَؼ ايقٛابع اةٛخـ  .....( غري َهًـ زاًٝا بٗرٙ ا .2



 

  7102ن لعام التقرير السنوي السادس والستو

 

 

(229) 

 

ؾققسف بعققض األ ققال َققٔ اةدٜسٜقق١ إىل اةققدازع مبٛجققب َطققتٓدات اخساجققات دٕٚ قٝققاّ اةققدازع باةكابققٌ             .1

 بتٓدِٝ َطتٓدات إدخاالت بٗا.

دٕٚ إٔ ٜققتِ ايتؿققسف بٗققا يػاٜقق١  6101ٛاد ال ٜٛجققد عًٝٗققا حسنقق١ ث ضققجالت اةختققا َٓققر عققاّ  ٚجققٛد َقق .9

 .تازخي٘

 .إدخاٍ بعض األ ال ع٢ً ضجٌ اةٛاد اةطتًٗه١ .01

 .مل ٜتِ اؽاذ أٟ إجسا٤ غؿٛؾٗا ٚجٛد َٛاد زاند٠ َكٝد٠ ع٢ً ضجٌ االضتٗالى .00

اةٛاد ٚايعدٚإ اياا١ْٜٛ غري َستب ٚغري ْدٝـ َطتٛدع األ ال ايتابع يًُدٜس١ٜ ٚاةٛجٛد ث َدزض١ َاجد  .06

 اةٛجٛد٠ ب٘ َبعاسٙ.

 ...( غري َهًـ زاًٝا ٚغري َهؿٍٛ.أَني َطتٛدع ايهتب اةدزض١ٝ  .. .01

 املهتب١:   ثايجًا:

تقبني ٚجقٛد ْكقـ     1/1/6102يد٣ إجسا٤ ايؿخٛف  ايؿجا١ٝ٥ ع٢ً قٝٛد ٚضجالت اةهتب١ أعالٙ بتقازٜ    .0

 بهتب اةهتب١.  

 دّ ٚقع ايسقِ اةتطًطٌ ع٢ً ايهتب.دّ ختِ بعض نتب اةهتب١ غامت اةدٜس١ٜ باإلقاؾ١ إىل عع .6

 تب١ اةدٜس١ٜ.اضتعُاٍ اناس َٔ جًد َطتٓد إدخاالت ث  ٕ ٚاحد ث َه .1

ٖققرا اضقتعُاٍ اؿقا األاققس ٚاألخكقس عًق٢ ضققجٌ اإلعقاز٠ ٚؾٗسضق١ ايهتققب عٓقد ايكٝقاّ بايتطققجٌٝ عًق٢           .1

 ايطجٌ.

 ستٝب ٚتٓدِٝ نتب اةهتب١ أؾٛيًٝا.عدّ ت .5

 َطتٛدع ايهتب املدزض١ٝ: زابعًا:

 اةطتٛدع. عدّ تستٝب قتٜٛاتإقاؾ١ إىل ايٛقا١ٜ ايالش١َ يًُطتٛدع أعالٙ عدّ تٛؾس ٚضا٥ٌ اؿُا١ٜ ٚ

 قطِ احلسن١:  خاَطًا:

 ( يو َٔ احملسٚقات ع٢ً ضجٌ ايًٛاشّ اةخؿـ. 61عدّ تسحٌٝ ن١ُٝ   .0

( ٚبًػت ن١ُٝ احملسٚقات 01012/5، ١01021/5 باضتخداّ اةسنبتني ذٚات األزقاّ  قٝاّ َدٜس ايوبٝ .6

( يو بٓقصٜٔ ٚاةسنبق١ يٛحق١ زققِ     11( َا فُٛع١  01021/5اةؿسٚؾ١ شٜاد٠ عٔ اةكسز يًُسنب١ زقِ  

 ( يو بٓصٜٔ. 11(  01012/5 

 أؾٛيًٝا يهٌ ن١ُٝ.ٓد اخساجات ن١ُٝ احملسٚقات اةدخ١ً ع٢ً ايطجالت مبٛجب َطت إخساجعدّ  .1

 .بعض  ايطا٥كني  غري َسبٛطني بهؿاالت َاي١ٝ .1

 عدّ َطو ضجالت يٛاشّ َٚطتٓدات إدخاالت ٚإخساجات يًكقع غري ايؿاؿ١  ث ايكطِ أعالٙ. .5

 مل ٜتِ إؾالحٗا. 6101ق١ً َٓر عاّ ٚجٛد بعض اةسنبات ٚا يٝات َع .2

 ضادضًا:   قطِ األب١ٝٓ:

 يًعقا٤ات.عدّ قٝاّ ايكطِ أعالٙ مبطو ضجٌ 
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 ٚسد٠ ايسقاب١:  ضابعًا:

( َٔ ْداّ 1عدّ قٝاّ ٚحد٠ ايسقاب١ ايداخ١ًٝ بايتدقٝل ع٢ً ضجالت ٚقٝٛد اةدٜس١ٜ خالؾًا ألحهاّ اةاد٠  

 .6100( يط١ٓ 1ايسقاب١ ايداخ١ًٝ زقِ  

 ( 7102يط١ٓ  94املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ: 

 عالٙ حطب األؾٍٛ.ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب اةخايؿات ايٛازد٠ أ

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

  َدٜس١ٜ تسب١ٝ ٚتعًِٝ ذلافع١ ايطف١ًٝ: يف ايػهاٟٚ/ َدزض١ غسْاط١ األضاض١ٝ املدتًط١ 

ايهادز ايتعًُٝٞ ٚاإلدازٟ يًُدزض١ أعالٙ ٜتهٕٛ َٔ  َدٜس٠ اةدزض١، ضهستري٠، أ١َٓٝ عٗد٠، قُٝق١ كتقا   

حاضٛب، ق١ُٝ كتا عًّٛ، َسغد٠ تسبٜٛق١، َعًُق١ َؿقادز، باإلققاؾ١ إىل ضقت١ َعًُقًات ؾقـ(، عًُقًا إٔ اةدزضق١          

تتهٕٛ َٔ ايؿؿٛف األزبعق١ األٚىل ؾكقج ٚإٔ ايهقادز ايتعًُٝقٞ ٚاإلدازٟ ؾٝٗقا  قب إٔ ٜكتؿقس عًق٢ َقدٜس٠ ٚ قالل           

ةٓقكققق١ ايقؿًٝققق١ بايٛنايققق١ زققققِ  َعًُقققًات ؾقققـ ؾكقققج نُقققا جقققا٤ ث نتقققاب َقققدٜس َدٜسٜققق١ ايوبٝققق١ ٚايتعًقققِٝ    

 .60/1/6102( تازٜ  6/1/0262 ح/

 (09/07/7102تازٜذ  9/70/77291املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 (. 6101/6109ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب َا ٚزد أعالٙ ٚمبا ٜٓطجِ ٚأضظ ايتػهٝالت اةدزض١ٝ يًعاّ ايدزاضٞ  

 اإلدسا٤:

 ةٛقٛع قٝد اةتابع١.مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ ا

 7107ت َدٜس١ٜ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ  َعإ يعاّ قٝٛد ٚضذال: 

قٝققاّ َطققؤٚي١ ايهتققب اةدزضقق١ٝ باةدٜسٜقق١ ببٝققع ٚاضققتالّ أمثققإ ايهتققب اةدزضقق١ٝ ٚإٜققداع اةبققايؼ احملؿقق١ً ث        .0

ايبٓققو دٕٚ تٓدققِٝ أٚاَققس قققبض ٚٚؾققٍٛ َكبٛقققات َققٔ قبققٌ قطققِ احملاضققب١ بايكُٝقق١ احملؿقق١ً خالؾققًا            

 . 0995( يط١ٓ 0( َٔ ايتعًُٝات ايتقبٝك١ٝ يًػؤٕٚ اةاي١ٝ ٚتعدٜالتٗا زقِ  61، 09ُادتني  يً

( َقٔ ققإْٛ   00مل ٜاش يًتقدقٝل ايطقجالت اةايٝق١ اـاؾق١ بكطقِ احملاضقب١ يًؿقو٠ أعقالٙ خالؾقًا يًُقاد٠             .6

 ٚتعدٜالت٘.  0956( يط١ٓ 61دٜٛإ احملاضب١ زقِ  

 ( 7102يط١ٓ  012املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب اةخايؿات ايٛازد٠ أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.
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 ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ حملافع١ ايعكب١:َدٜس١ٜ  يف  تأدري َطسح َدزض١ ايجا١َٓ ايجا١ْٜٛ يًبٓني 

حتق٢   6101ٛققات ايقيت تابقت ؼؿقٌٝ بقدٍ تقأجري اةطقسب َٓقر عقاّ          مل ٜاش يًتدقٝل جًقٛد ٚؾقٍٛ اةكب  

 تازخي٘.

 (77/01/7102تازٜذ  9/70/09499املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 تػهٌٝ ؾ١ٓ يًتدقٝل ٚايتخكٝل مبا ٚزد أعالٙ ٚمبػازن١ دٜٛإ احملاضب١.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.
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 ١٦ٖٝ اعتُاد َؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ

 
 :املسنص ايٛطين يالختبازات 

يد٣ َتابع١ َٛقٛع عكد االَتخإ ايقٛطت يًػق١ اإللًٝصٜق١ ٚاعتُقاد ْتقا٥ج ايقًبق١ ْٚػقس ايٓتقا٥ج عًق٢          

 اةٛقع اإليهوْٚٞ ي١٦ًٝٗ تبني َا ًٜٞ:

يالَتخققإ ايققٛطت يًػقق١    ( طايققب َققٔ اةتكققدَني   52ٚجققٛد تالعققب َققٔ خققالٍ تػققٝري ٚتعققدٌٜ عالَققات         .0

 (.62/5/6102 – 0/1/6102اإللًٝص١ٜ ث اؾاَعات األزد١ْٝ اةختًؿ١ يًؿو٠  

حٝقث   11/5/6102( تازٜ  0/0125مت تػهٌٝ ؾ١ٓ ؼكٝل داخ١ًٝ مبٛجب نتاب ز٥ٝظ اة١٦ٝ زقِ   .6

ضققٝب ( طايققب زاضققب ٚتس51( طايققب ْققتج عٓقق٘ لققاب   52تققبني يًجٓقق١ ٚجققٛد تػققٝري ٚتعققدٌٜ عًقق٢ ْتققا٥ج     

 طايبني ْاجخني ٚمت ذيو بقسٜكتني:

( ةققاذج إجابقق١ يًقققالب بإعققاد٠ تؿققخٝخٗا ٚزؾققع ايٓتققا٥ج اةعديقق١ ْٚػققسٖا عًقق٢    1تعققدٌٜ إجابقق١   .أ 

 َٛقع  اة١٦ٝ.

 ( طايب َٔ خالٍ َٛقع اة١٦ٝ ٚدٕٚ تعدٌٜ ٚتػٝري ةاذج اإلجاب١. 11تػٝري ْتا٥ج   .ب 

زات باعتبقازٙ ايػقخـ ايقرٟ عٛشتق٘ نًُق١      ٚع٢ً ق٤ٛ ذيو مت ؼٌٜٛ َقدٜس اةسنقص ايقٛطت يالختبقا    

اةسٚز اـاؾ١ بٓداّ ْػس ايٓتا٥ج ع٢ً َٛقع اة١٦ٝ َٚؿتاب غسؾ١ تؿخٝح االَتخإ يًُجًظ ايتقأدٜط  

                   ايقققققققرٟ بقققققققدٚزٙ ققققققققاّ بتخٜٛقققققققٌ اةقققققققرنٛز إىل ايٓا٥قققققققب ايعقققققققاّ مبٛجقققققققب نتقققققققاب ٚشاز٠ ايعقققققققدٍ زققققققققِ     

 .00/2/6102( تازٜ  1092/ًَخل /6/01/1 

( ايرٟ ٜقتِ ؾٝق٘   0/9/6101مت تعٝني َدٜس اةسنص ايٛطت يالختبازات مبٛجب عكد غاٌَ اعتبازًا َٔ   .1

 عكد عد٠ اَتخاْات تتُاٌ ث َا ًٜٞ:

 االَتخإ ايٛطت يًػ١ اإللًٝص١ٜ. .أ 

 اَتخإ ايهؿا٠٤ اؾاَع١ٝ. .ب 

 اَتخإ ايكدزات  تٛجٝٗٞ( ٚاَتخإ تأٌٖٝ اةعًُني بايتٓطٝل َع ٚشاز٠ ايوب١ٝ. .ج 

مل ٜققققققتِ تققققققدقٝل ناؾقققققق١ ْتققققققا٥ج االَتخققققققإ ايققققققٛطت خققققققالٍ ؾققققققو٠ عُققققققٌ َققققققدٜس اةسنققققققص ياعققققققٛاّ                                        .1

عققٔ ايؿققو٠   اإللًٝصٜقق١( حٝققث قاَققت ايًجٓقق١ بتققدقٝل ْتققا٥ج االَتخققإ ايققٛطت يًػقق١     6102 – 6101 

ٜعكققدٖا اةسنققص خققالٍ  ( ٚمل ٜققتِ تققدقٝل ْتققا٥ج ناؾقق١ االَتخاْققات ايققيت 62/5/6102 – 0/1/6102 

 ؾو٠ عٌُ َدٜس اةسنص.

 ٚجٛد خًٌ ٚاقح باإلجسا٤ات اةتبع١ مبٓد١َٛ أَ ٚاا١ٜ اةعًَٛات ٚبٝاْات االَتخاْات َٔ حٝث: .5

 ؾالح١ٝ اإلدخاٍ ٚايتعدٌٜ ٚايػقب ع٢ً ْتا٥ج االَتخإ: .أ 

 تسنٝص األعُاٍ بٝد غخـ ٚاحد ٚعدّ ؾؿٌ اةٗاّ. .ب 
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 ؾ١ باالَتخإ ٚؽصٜٔ اةعًَٛات.ْكٌ ايبٝاْات ع٢ً ايؿالغ١ اـا .ج 

 تعقٌ ناَريا اةساقب١ ث غسؾ١ ايتؿخٝح. .د 

 احتؿاخ َدٜس اةسنص بٓطخ١ َٔ َؿاتٝح غسؾ١ االجتُاعات َٚؿاتٝح غسؾ١ جٗاش ايتؿخٝح       .ٙ 

( أٜقققاّ 5ؽقققصٜٔ اةعًَٛقققات عًققق٢ ايهقققاَريات اةٛجقققٛد٠ ث اةسنقققص ٜقققتِ ألٜقققاّ ققققدٚد٠ ال تتجقققاٚش      .ٚ 

 ٚايؿٝدٜٛ تًكا٥ًٝا. ٚؼرف بٝاْات ايؿٛز٠

 عدّ ٚجٛد قاقس أٚ نتب الضتالّ ٚتطًِٝ ن١ًُ اةسٚز. .ش 

 عدّ إغالم ايكاؾ١ اؿدٜد١ٜ اةٛجٛد٠ ث غسؾ١ ايتؿخٝح. .ب 

 اضتخداّ قًِ ايسؾاف ع٢ً ةاذج اإلجابات.       .ح 

 (02/9/7102تازٜذ  9/70/02297املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

ٚايتخكٝققل مبػققازن١ َٓققدٚبني عققٔ ٦ٖٝقق١ االعتُققاد َٚسنققص تهٓٛيٛجٝققا اةعًَٛققات     إعققاد٠ تػققهٌٝ ؾٓقق١ يًتققدقٝل  

ايٛطت ٚ دٜٛإ احملاضب١ ٚذيو يًعٌُ عًق٢ تقدقٝل ناؾق١ ْتقا٥ج ايقًبق١ ث االَتخقإ ايقٛطت يًػق١ اإللًٝصٜق١          

عُقٌ   ( خقالٍ ؾقو٠  6102 – 6101ٚناؾ١ ْتا٥ج االَتخاْات األخس٣ يد٣ اةسنص ايٛطت يالختبقازات ياعقٛاّ    

  اةققرنٛز َٚقابكقق١ ناؾقق١ ايبٝاْققات عًقق٢ جٗققاش اؿاضققٛب ٚجٗققاش ايتؿققخٝح َٚقابكقق١ اةًؿققات اةٛجققٛد٠ بؿققٝػ١          

 pdf ،exel         َٚقابكقق١ ايٓتققا٥ج عًقق٢ َٛقققع اة٦ٝقق١ ٚ حؿققس ٚجققسد ٚتققدقٝل ناؾقق١ ايٛ ققا٥ل ٚاةًؿققات اةٛجققٛد٠ ث )

ٓقق١ ايعًٝققا يالَتخققإ ٚقققٛا٥ِ اؿسَققإ     اةسنققص ٚث َهتققب َققدٜس اةسنققص ٚةققاذج اإلجابققات ٚتققدقٝل قققسازات ايًج       

ٚقاقس قبج كايؿات ايقًب١ ٚ حؿس ناؾ١ أاا٤  األغقخاف( اًيقرٜٔ مت ايتالعقب ث عالَقاتِٗ َقٔ تػقٝري       

 ٚتعدٌٜ ٚغقب.

 اإلدسا٤:

مت تػهٌٝ ؾ١ٓ يًتدقٝل ٚايتخكٝل مبٛجب نتاب ز٥ٝظ ١٦ٖٝ اعتُاد َؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ ٚققُإ جٛدتٗقا   

ٚأْٗقت أعُاةقا ٚزؾعقت تكسٜسٖقا َٚقا شاٍ اةٛققٛع        61/9/6102( تازٜ  0/6151ايهتاب زقِ   اٚاييت نإ  خسٖ

 قٝد اةتابع١.
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 اجلاَعات ايسمس١ٝ األزد١ْٝ

 

 .اجلاَع١ األزد١ْٝ

 :َِزصٝد اير 

 ، تبني َا ًٜٞ:6102يد٣ تدقٝل زؾٝد ايرَِ اةطتخك١ يًجاَع١ األزد١ْٝ َٚطتػؿ٢ اؾاَع١ يعاّ 

( 1521195َقا فُٛعق٘     10/06/6102ِ اةطقتخك١ يًجاَعق١ األزدْٝق١ نُقا ٖقٞ ث      بًؼ زؾٝد ايرَ .0

 دٜٓاز.

َقققا فُٛعققق٘  10/06/6102بًقققؼ زؾقققٝد ايقققرَِ اةطقققتخك١ ةطتػقققؿ٢ اؾاَعققق١ األزدْٝققق١ نُقققا ٖقققٞ ث   .6

 ( دٜٓاز.20212062 

 (7102يط١ٓ  71املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛص١ٝ:

 ٌ ايرَِ اةطتخك١ أعالٙ.إؽاذ اإلجسا٤ات ايالش١َ يتخؿٝ

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

  :ضٝازات ْٛاب ز٥ٝظ  اجلاَع١ 

 مت اْقق٘ تققبني( 6102-6105  يًؿققو٠ األزدْٝقق١ اؾاَعقق١ ث اؿسنقق١ قطققِ ٚضققجالت قٝققٛد تققدقٝل يققد٣

ّ  َٔ( 1  اةاد٠ حهاّأل خالؾًا األزد١ْٝ اؾاَع١ ز٥ٝظ ْٛاب الضتخداّ َسنبات ؽؿٝـ ِ  ْدقا ّ  تٓدقٝ  اضقتخدا

 اعتا ايرٟ 62/9/6106تازٜ  ( 0515  زقِ ايٛشزا٤ فًظ ٚقساز 6100 يط١ٓ( 61  زقِ اؿه١َٝٛ اةسنبات

 ث ايعقاَني  ٚاةقدزا٤  األَٓا٤ بستبِٗ ٜعاديٕٛ ٚال ايعًٝا ايؿ٦ات َٛخؿٞ َٔ يٝطٛا ايسا١ٝ اؾاَعات ز ضا٤ ْٛاب

 ( دٜٓاز مثٔ احملسٚقات.06615اةسنبات اةخؿؿ١ ةِ َا فُٛع٘   ٚقد اضتًٗهت ،ايدٚي١

 (2/7/7102تازٜذ  70/0/2/01022املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ: 

ايتكٝقد بٓدقاّ تٓدقِٝ اضققتخداّ اةسنبقات اؿهَٛٝق١ ٚايتعًُٝققات ايؿقادز٠ مبٛجبق٘ ٚقققساز فًقظ ايقٛشزا٤ اةػققاز          

 ق١ُٝ احملسٚقات اةطتًٗه١ َٔ قبٌ ْٛاب ايس٥ٝظ.ايُٝٗا أعالٙ ٚايعٌُ ع٢ً اضوداد 

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.



 

  7102ن لعام التقرير السنوي السادس والستو

 

 

(244) 

 

  ّ7107ايرَِ املد١ٜٓ املطتشك١ ع٢ً َطتأدسٟ َباْٞ اجلاَع١ األزد١ْٝ يعا  

دٜٓققاز ( 0611911  ( دٜٓقاز َكازْقق١ َققع َبًققؼ 1781195  6102بًػقت ايققرَِ اةدٜٓقق١ اةطققتخك١ ث عققاّ  

تا ٜدٍ ع٢ً قعـ إجسا٤ات ايتخؿٌٝ عًًُا بإٔ بعض ايرَِ  ققد  مت ؼًٜٛقٗا إىل َهاتقب احملاَقا٠      6105يعاّ 

 دٕٚ إ  ٜتِ اؽاذ اإلجسا٤ات اةٓاضب١ يتخؿًٝٗا. 

 (2/9/7102تازٜذ  70/0/2/02197املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

  ايتٛص١ٝ:

ؼ اةػاز إيٝٗا أعالٙ َٚتابعق١ اإلجقسا٤ات ايكاْْٛٝق١ ؾُٝقا خيقـ ايككقاٜا       ايعٌُ ع٢ً تؿعٌٝ إجسا٤ات ؼؿٌٝ اةباي

 احملٛي١ إىل َهاتب احملاَا٠. 

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 ( دٜٓاز.99211عطا٤ ايتأَني ع٢ً احلٝا٠ ملٛظفٞ اجلاَع١ األزد١ْٝ مببًؼ ) 

قبٌ دٜٛإ احملاضب١ يعدّ ٚجٛد ضٓد قاْْٛٞ  ٝص عكد ٖهرا ْٛع َٔ  مت ايتخؿذ ع٢ً إحاي١ ايعقا٤ َٔ

 . 61/1/6102( تازٜ  0/6102/0221ايتأَني نُا ٜؿٝد بريو نتاب ز٥ٝظ اؾاَع١ األزد١ْٝ زقِ  

 (72/9/7102تازٜذ  70/0/2/07422املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 ٢ حٝا٠ ايعاًَني دٕٚ ضٓد قاْْٛٞ  ٝص ذيو.بٝإ أضباب قٝاّ اؾاَع١ بإبساّ عكد تأَني عً

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 ( ِدٜٓاز.72799( ْعاّ املساقب١ ايتًفصْٜٛٞ  يبٛابات اجلاَع١ مببًؼ )477/7119عطا٤  زق ) 

ًقق٢ ؾققسف َقايبقق١   اةٛاؾكقق١ ع 01/1/6100( تققازٜ  66/6100قققسزت ؾٓقق١ ايعقققا٤ات ظًطققتٗا زقققِ      

ايػققسن١ ٚاإلؾققساج عققٔ نؿايقق١ ايؿققٝا١ْ مبٛجققب قكققس اضققتالّ أٚيققٞ دٕٚ ٚجققٛد أٟ تكسٜققس ؾققت ٜابققت ؾققالح١ٝ     

ايهاَريات بايسغِ َٔ ؼؿذ دٜٛإ احملاضب١ ع٢ً قكس االضقتالّ ايٓٗقا٥ٞ نقٕٛ ايػاغقات َعقًق١ ٚعقدّ ٚجقٛد        

 تكسٜس ؾت َٔ اؾ١ٗ اةختؿ١ عٔ حاي١ ايػاغات.

 (72/9/7102تازٜذ  70/0/4/07471ايدٜٛإ زقِ  املضدز: )نتاب 

 ايتٛص١ٝ:

عدّ اإلؾساج عٔ نؿاي١ ايؿٝا١ْ َداز ايبخث ؿني إجسا٤ ايؿٝا١ْ ايالش١َ َٔ قبٌ ايػسن١ ٚتكقدِٜ تكسٜقس ؾقت    

 ٜؿٝد بؿالح١ٝ ناؾ١ ايػاغات.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.
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 زامسٛع(:اَتشإ ايًػ١ )ا 

يقد٣ َتابعقق١  يٝقق١ اعتُققاد اةسانققص ايققيت ػققسٟ اَتخقإ َطققت٣ٛ ايًػقق١  ازااققٛع( يػاٜققات قبققٍٛ ايقًبقق١      

 يدزاض١ ايًػات غري ايعسب١ٝ ث اؾاَع١ األزد١ْٝ، تبني َا ًٜٞ:

ال ٜٛجد يقد٣ اؾاَعق١ األزدْٝق١ قا٥ُق١ بقاةسانص اةعتُقد٠ يعكقد ٖقرٙ االَتخاْقات ٚال تٛجقد  يٝق١ يػاٜقات              .0

 تُاد ٖرٙ اةسانص.إع

ٜتِ عكد اَتخإ ايًػ١ َٔ قبٌ األناد ١ٝ األٚزٚب١ٝ يًػات حٝث تبني إٔ اةايو ٚاةدٜس ايعاّ ٖقٛ عكقٛ    .6

  .....(.ٜظ ث اؾاَع١ األزد١ْٝ ايدنتٛز ١٦ٖٝ ايتدز

 (0/00/7102تازٜذ  70/0/2/09292املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ٜب اةخايؿات ايٛازد٠ أعالٙ حطب األؾٍٛ.إؽاذ اإلجسا٤ات ايالش١َ يتؿٛ

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 ( 7107-7102قٝٛد صٓدٚم ايتأَني ايضشٞ يًفرت٠:) 

( دٜٓققاز  نُققا ٖققٛ بتققازٜ    0519919بًققؼ ايعجققص اةوانققِ ث ؾققٓدٚم ايتققأَني ايؿققخٞ َققا فُٛعقق٘       .0

10/06/6102. 

( دٜٓققاز عققاّ 9120511َِ اةدٜٓقق١ اةطققتخك١ يًؿققٓدٚم عًقق٢ ايػققري يًؿققو٠ أعققالٙ َققٔ     ازتؿققع زؾققٝد ايققر  .6

 . 6102( دٜٓاز عاّ 00161569(  إىل  6105 

( دٜٓقاز  00561220( إىل  6105( دٜٓاز  عاّ  9091112ازتؿع زؾٝد ايرَِ ايدا١ٓ٥ يًؿو٠ أعالٙ َٔ   .1

 (.6102عاّ  

 ( دٜٓاز ع٢ً ايتٛايٞ.01251( دٜٓاز ٚ  9111ُٛع٘  بًػت ايطًـ غري اةطدد٠ يًؿو٠ أعالٙ َا ف .1

( دٜٓقاز عًُقًا   6015ايػٝهات اييت ؾسؾت َٔ ايؿٓدٚم ٚمل تؿسف َٔ ايبٓقو َقا فُٛعق٘     ق١ُٝ  بًؼ  .5

 بأْ٘ قد َك٢ ع٢ً ؾسؾٗا أناس َٔ بظ ضٓٛات ٚمل ٜتِ ؼًٜٛٗا إٜساد يًؿٓدٚم.

ت ايقاز٥قق١ بققايسغِ َققٔ ٚجققٛد عجققص َققايٞ ث    ايتٛضققع بتػقٝقق١ ايٓؿكققات ايعالجٝقق١ خققازج اةًُهقق١ ٚاؿققاال     .2

 ايؿٓدٚم.

 (7102يط١ٓ  074املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ

 ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب اةخايؿات ٚاةتخر ايٛازد٠ أعالٙ  حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.
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 دٜٓاز(:9597طسٜسٟ ملب٢ٓ ن١ًٝ طب األضٓإ يف اجلاَع١ بك١ُٝ )ايهػف املٝداْٞ ع٢ً تٛضع١ ايكطِ اي ًَٕٛٝ ) 

%( ٚايٓطققب١ اةقًققٛب إلاشٖققا حطققب اياْققاَج اةعققدٍ    61بًػققت ْطققب١ األعُققاٍ اةٓؿققر٠ ؾعًٝققًا ث اةٛقققع      .0

 %(.11َتك١ُٓ ايتُدٜدات ايؿادز٠ ع٢ً ايعقا٤  

 اةػققسٚع ٚنققريو َساقققب ألعُققاٍ  مل ٜكققِ اةكققاٍٚ باعتُققاد ٚتعققٝني َٗٓققدع َٛقققع ٚحاضققب نُٝققات ث    .6

 اةٝهاْٝو َٚساقب ألعُاٍ ايهٗسبا٤ يتازخي٘.

يٛحذ ٚجٛد ػُع يًُٝاٙ بػهٌ ٚاقح حٍٛ أضاضات اةب٢ٓ ث ايٛاج١ٗ ايػقسق١ٝ ٚاؾٓٛبٝق١ َقٔ اةػقسٚع      .1

 ْتٝج١  ْصاشات َا١ٝ٥ ٚتطسب يًُٝاٙ ايعاد١َ َٔ َاضٛز٠ تؿسٜـ َٔ ج١ٗ اةطتػؿ٢.

ؿُِٝ اؾقدزإ االضقتٓاد١ٜ ٚتػقٝري َكاطعٗقا اإلْػقا١ٝ٥ يتتٓاضقب َقع االزتؿاعقات         مت إجسا٤ تعدٜالت ث ت .1

اةٟٓٛ ايٛؾٍٛ إيٝٗا تا أد٣ إىل شٜاد٠ ث نُٝات اـسضا١ْ  اةطًخ١ ٚاؿدٜد ٚبايتايٞ شٜقاد٠ ث نًؿق١   

 اةػسٚع.

 قٔ َقٔ   ( اةٓؿر٠ ث اؾص٤ األRaft Foundationيٛحذ ٚجٛد نُٝات َٔ ايقُِ ؾٛم قٛاعد اةب٢ٓ   .5

اةبٓق٢ ٚغققري اةعاؾقق١ بوطٝبٗققا باةٝقاٙ ٚاةقًققٛب دحًققٗا حطققب اةٛاؾقؿات ايؿٓٝقق١ ٚعًقق٢ طبكققات اانقق١    

 ( ضِ.65 

يقٛحذ ٚجققٛد نُٝقات َققٔ ايقُققِ َقٔ ْققاتج اؿؿسٜقات  َػقق١ْٛ( عًقق٢ أطقساف اةػققسٚع تقا ٜتقًققب قٝققاّ        .2

 اةكاٍٚ باإلضساع  ث ايتؿسف بٗا.

 (02/07/7102تازٜذ  70/0/4/77022 املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ

 ايتٛصٝات:

 ايٛازد٠ أعالٙ حطب األؾٍٛ.ع٢ً تؿٜٛب اةخايؿات ايعٌُ 

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

  ّ7102ضذالت ن١ًٝ اهلٓدض١ ايتهٓٛيٛد١ٝ يعا: 

اضب١ بايسغِ َٔ عدّ ٜتِ إقاؾ١ زؾٝد ْكدٟ ُٖٚٞ ع٢ً غاغ١ ايقايب َٔ قبٌ بعض َٛخؿٞ قطِ احمل .0

 ايدؾع ايؿعًٞ.

 ٚجٛد ذَِ َطتخك١ ع٢ً طالب يعد٠ ؾؿٍٛ  دزاض١ٝ. .6

ايطُاب بتطجٌٝ بعض طًب١ اياْاَج ايدٚيٞ  األجاْب( بايسغِ َقٔ ٚجقٛد َبقايؼ َايٝق١ َوتبق١ عًقِٝٗ        .1

 َٓر عد٠ ضٓٛات.

ًطقاع١ اةعتُقد٠    (  دٜٓقاز ي 51اضتٝؿا٤ زضّٛ ضقاعات دزاضق١ٝ يقبعض ايقًبق١ عًق٢ أضقاع إٔ ضقعس ايطقاع١           .1

 ( دٜٓاز.21بايسغِ َٔ إٔ ضعسٖا ايؿعًٞ ٖٛ  

ال تققتِ قاضققب١ بعققض ايقققالب عًقق٢ ْدققاّ ايدزاضقق١ اـاؾقق١ أٟ  ايسضققّٛ اةكققاعؿ١( عٓققد تققدْٞ َعققدٍ         .5

 ايقايب ايوانُٞ.
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 ٚجٛد تالعب ث عالَات بعض ايقالب َٔ خالٍ ايدخٍٛ ع٢ً غاغ١ ايقايب ٚتعدٌٜ عالَات٘ بايصٜاد٠. .2

 (2/2/7102تازٜذ  07/02/70/2227تاب ايدٜٛإ زقِ املضدز: )ن

  ايتٛص١ٝ:

 تػهٌٝ ؾ١ٓ يًتدقٝل ٚايتخكٝل ٚمبػازن١ دٜٛإ احملاضب١ ث اةخايؿات أعالٙ.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 ( 7102-7102قٝٛد ٚضذالت ن١ًٝ اهلٓدض١ ايتهٓٛيٛد١ٝ يًفرت٠:) 

 قطِ احملاضب١:   أٚاَل:

 عدّ َطو ضجٌ  ذَِ ٜبني زضّٛ  ايقالب غري اةدؾٛع١. .0

( 60111(  دٜٓققاز يقًبقق١ ايبهققايٛزٜٛع ٚ  691211َققا فُٛعقق٘   بًػققت ايققرَِ اةطققتخك١ عًقق٢ ايقققالب   .6

 دٜٓاز يقًب١ ايدبًّٛ. 

ٛجقب  خالؾقًا يكٛاعقد ايكقبج ٚايسقابق١ ايداخًٝق١ ٚايقيت ت      بعقد٠ َٗقاّ َتعازقق١    ٜكّٛ ز٥ٝظ قطِ احملاضب١  .1

 ايؿؿٌ  بني اةٗاّ اةتعازق١. 

ٜققتِ ؾققسف ضققًـ ْؿكققات ْاسٜقق١ دا٥ُقق١ َٚتعققدد٠ ٚيققٓؿظ ايػاٜقق١  يققس٥ٝظ قطققِ احملاضققب١  َٚققٛخؿٞ قطققِ        .1

 دٜٓاز.( 211111احملاضب١ ٚايًٛاشّ حٝث ػاٚشت قِٝ ايطًـ  

ِ اإلٜقداع  ال ٜٛجد َا ٜابت إ قطا٥ِ اإلٜداع  ايؿٝؼ( اةاش٠ يًتدقٝل ؽـ َكبٛقات  ايه١ًٝ  حٝث ٜقت  .5

 ث حطاب ايبٓو دٕٚ ؼدٜد اضِ اؾ١ٗ اييت قاَت باإلٜداع.

 عدّ إبساش ايٓط  األؾ١ًٝ َٔ ايؿٝؼ ايبٓه١ٝ يٝتِ َقابكتٗا َع اةبايؼ احملؿ١ً. .2

عدّ ٚجٛد حطاب بٓهٞ َطتكٌ َٚعتُد َٔ قبٌ ن١ًٝ اةٓدضق١ ايتهٓٛيٛجٝق١ ٜقتِ إٜقداع إٜقسادات ايهًٝق١        .2

 ضُٝا اْ٘ حؿٌ ضابكًا تالعب بايؿٝؼ ايبٓه١ٝ. ؾٝ٘ عٝث ٜطٌٗ حؿسٖا ٚتدقٝكٗا

 (7102يط١ٓ  042املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب اةأخر ٚاةالحدات ايٛازد٠ أعالٙ  حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 (:7102-7102) قٝٛد ٚضذالت ن١ًٝ عُإ اجلاَع١ يًفرت٠ 

 قطِ احملاضب١: أٚاًل:  

( َقٔ ايٓدقاّ   11عدّ َطقو ضقجٌ  ذَقِ يبٝقإ ايسضقّٛ غقري اةدؾٛعق١  َقٔ ايقًبق١ خالؾقًا ألحهقاّ اةقاد٠               .0

 .0991( يط١ٓ 12اةايٞ ؾاَع١ ايبًكا٤ ايتقبٝك١ٝ ٚتعدٜالت٘ زقِ  

 ( دٜٓاز.16611بًػت ايرَِ اةطتخك١ ع٢ً ايقالب َا فُٛع١   .6
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 ٕٚ املٛظفني:غؤ  ثاًْٝا:

مت إعؿا٤ عدد َٔ اةٛخؿني َقٔ ْدقاّ ايبؿق١ُ ٚاضقتخداّ نقست ايقدٚاّ بقدٜاًل عٓٗقا األَقس ايقرٟ ٜكقعـ             .0

 إجسا٤ات ايسقاب١ ع٢ً دٚاَِٗ.

 عدّ زبج اةػادزات ايسا١ٝ ٚاـاؾ١ بٓداّ ايبؿ١ُ حطب األؾٍٛ.  .6

ٓققا٤ ضققاعات ايققدٚاّ ايساققٞ خالؾققًا تهُققٌ اةٛخؿتققإ  .....( ٚ  .....( دزاضققتُٗا  اؾاَعٝقق١   اةاجطققتري( أ  .1

 0999( يطق١ٓ  25( َقٔ ْدقاّ َقٛخؿٞ جاَعق١ ايبًكقا٤ ايتقبٝكٝق١ ٚتعدٜالتق٘ زققِ          11، 12يٓـ اةقاد٠   

 . 01/9/6101( تازٜ  01/01/0/0/9119ٚقساز ز٥ٝظ جاَع١ ايبًكا٤ ايتقبٝك١ٝ  زقققققققققققِ   

 ( 7102يط١ٓ  99املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب اةخايؿات ٚاةالحدات ايٛازد٠ أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 .َطتػف٢ اجلاَع١ األزد١ْٝ

 :).....( ايػهاٟٚ / املُسع١ 

ع عًُقٗا نُقا   َٚقا شايقت عًق٢ زأ    5/0/6106اةُسق١ أعالٙ  تعٌُ ث َطتػؿ٢ اؾاَع١ األزد١ْٝ َٓقر    .0

( 9106102222َٚػون١ بايكُإ االجتُقاعٞ بقايسقِ     6102ٖٛ َبني بهػـ ايدٚاّ يػٗس ْٝطإ 

  اضِ اةٓػأ٠ / اؾاَع١ األزد١ْٝ(.  0/0/6106َٔ تازٜ  

( ١12/91052/00119 مبٛجب نتاب ٚشٜس ايؿخ١ زقِ  ؽ ّ ؿخمت تعٝني اةرنٛز٠ أعالٙ ث ٚشاز٠ اي .6

ٖٚققٞ  0/2/6102عًُققٗا ث َطتػققؿ٢ األَققري حطققني بققٔ عبققداك بتققازٜ   ٚباغققست  62/1/6102تققازٜ  

                              0/2/6102أٜكقققققققًا َػقققققققون١ بايكقققققققُإ االجتُقققققققاعٞ ؼقققققققت ْؿقققققققظ ايقققققققسقِ أعقققققققالٙ َقققققققٔ تقققققققازٜ    

  اضِ اةٓػأ٠ / ٚشاز٠ ايؿخ١(. 

 (70/2/7102تازٜذ  9/70/9099املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ   

  ايتٛص١ٝ:

ٌ ؾٓقق١ يًتققدقٝل ٚايتخكٝققل َققع اةققرنٛز٠ أعققالٙ ٚمبػققازن١ دٜققٛإ احملاضققب١ ؿؿققس اةبققايؼ اةوتبقق١ عًٝٗققا  تػققهٝ

( يطق١ٓ  16( َٔ ْداّ اـد١َ اةدْٝق١ زققِ    21ٚاضودادٖا ٚاؽاذ اإلجسا٤ات ايكا١ْْٝٛ ايالش١َ ٚؾل أحهاّ اةاد٠  

 ٚتعدٜالت٘. 6101

 اإلدسا٤:

( تقققازٜ   0111ٛجقققب نتقققاب ٚشٜقققس ايؿقققخ١ زققققِ  ز د/قققققاع خقققاف/      مت تػقققهٌٝ ؾٓققق١ يًتقققدقٝل ٚايتخكٝقققل مب   

( 2121حٝث أْٗت ايًج١ٓ أعُاةا ٚزؾعت تكسٜسٖا  إىل ٚشٜس ايؿخ١ ٚتستب ع٢ً اةرنٛز ٙ َبًؼ   11/5/6102

 دٜٓاز َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.
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 .املسنص ايٛطين يًطهسٟ ٚايػدد ايضِ

 :ايفشط ايفذا٥ٞ ع٢ً َطتٛدع األد١ٜٚ 

 ، ايققٛطت يًطققهسٟعًقق٢ َطققتٛدع األدٜٚقق١ ث اةسنققص   6/0/6102إجققسا٤ ايؿخققـ ايؿجققا٥ٞ بتققازٜ   يققد٣  

 تبني َا ًٜٞ: 

 (.AMARYL 3mg tablet( حب١ َٔ دٚا٤  1111ٚجٛد ْكـ    .0

عققدّ َساعققا٠ ايػققسٚح ايؿٓٝقق١ يتخققصٜٔ األدٜٚقق١ ث اةطققتٛدعات ٚاياالجققات حٝققث يققٛحذ ٚجققٛد نُٝققات          .6

ٚث اةُسات ٚث بعض اةهاتب ٚعٓد َدخٌ اةسنص ٚؼت خسٚف ؽصٜٔ  كص١ْ خازج اةطتٛدع اةخؿـ

 غري َٓاضب١.

 (70/2/7102تازٜذ  02/04/2/2172املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 بٝإ أضباب ايٓكـ اةػاز إيٝ٘ أعالٙ  ٚايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب باقٞ  اةالحدات حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١. مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا

 .األزد١ْٝداَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا 

 7102يعاّ  سطاب ايٓفكات: 

 ، تبني َا ًٜٞ:6105ث جاَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛجٝا األزد١ْٝ خالٍ عاّ ايٓؿكات حطاب يد٣ تدقٝل 

ٗا حٛادل يًُسنبات ٚا يٝات اييت مل ٜطجٌ عًٝ اإليصاََٞني أ%( َٔ ق١ُٝ قطج ايت05حطِ   مل ٜتِ .0

( َققٔ تعًُٝققات أقطققاح   1ألحهققاّ اةققاد٠   أٚ كايؿققات َسٚزٜقق١ ث ايطقق١ٓ ايطققابك١ يطقق١ٓ ايتققأَني، خالؾققًا      

 .6101( يط١ٓ 61زقِ  يًُسنبات  اإليصاَٞايتأَني 

 ، تبني َا ًٜٞ:00/6105يد٣ تدقٝل ع١ٓٝ َٔ زٚاتب ايعاًَني ث اؾاَع١ يػٗس  .6

ال٤ اةعٝػ١ بايسغِ َٔ دَقج تًقو ايصٜقاد٠ ث ايعقال٠ٚ     شٜاد٠ عال٠ٚ غ( دٜٓاز 61 بؿسف  االضتُساز .أ 

 .6101( يط١ٓ 62ايػخؿ١ٝ مبٛجب ايٓداّ زقِ  

اةٗٓٝني يًُٛخؿني  (ايعال٠ٚ ايؿ١ٝٓ يًُٗٓٝنيٚعال٠ٚ ايدزج١ يإلدازٜني ٜتِ اؾُع ث ايؿسف يق   .ب 

         ٌ  َققٔ غققري أعكققا٤ اة٦ٝقق١ ايتدزٜطقق١ٝ َقققٔ اًقق١ ايدزجقق١ اؾاَعٝقق١ األٚىل ث ايتخؿؿققات َاققق

( َققٔ ْدققاّ ايسٚاتققب ٚايعققالٚات ث   2خالؾققًا يًُققاد٠   .. اخل اةٓدضقق١ ٚايصزاعقق١ ٚايقققب ايبٝقققسٟ.  

 .اَع١اؾ

خالؾقًا يًتعًُٝقات    0/0/6111بعقد   يًُٛخؿني ايرٜٔ عًُقٛا ث اؾاَعق١    ؾسف عال٠ٚ غال٤ اةعٝػ١ مت  .1

٘  ، 6111يطق١ٓ   اةعدي١ يتعًُٝات غال٤ اةعٝػق١  ِ  مل عًُقًا بأْق ١ ايتكاعقد/ ٚشاز٠ اةايٝق١   كاطبق١ َدٜسٜق   ٜقت

 يًتأند َٔ عدّ تكاقِٝٗ يًعال٠ٚ.
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ؾققسف بققدٍ تققرانس يًعققاًَني ث اؾاَعقق١ اةػققازنني ث َققؤلسات خققازج اةًُهقق١ يًطققؿس َققٔ خققالٍ          مت  .1

 .أجٓب١ٝطريإ غسنات 

 (7102يط١ٓ  22املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛص١ٝ:

 ٕٚ ٚج٘ حل ٚاضودادٖا ٚايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب باقٞ اةخايؿات.تػهٌٝ ؾ١ٓ يًتدقٝل ٚحؿس اةبايؼ اةؿسٚؾ١ د

 اإلدسا٤:

 مت ايسد َٔ قبٌ ز٥ٝظ جاَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛجٝا األزد١ْٝ َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

  ّ7107تدقٝل ْفكات تعًُٝات ايتأَني ايطيب يًطالب يعا: 

اةًققو اةؤضققظ عبققداك اؾققاَعٞ  %( َققٔ فُققٛع ْؿكققات اةعاؾقق١ ث َطتػققؿ01٢ٜكققّٛ ايقايققب بققدؾع  

 %(. 61بداًل َٔ   

 (77/01/7102تازٜذ  70/2/2/09272املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛصٝات:

%( َققٔ فُققٛع ْؿكققات اةعاؾقق١ يًقققالب ث َطتػققؿ٢    61%( بققداًل َققٔ   01بٝققإ ضققبب احتطققاب ْطققب١     .0

 يًتعًُٝات اةػاز ايٝٗا أعالٙ.  خالؾًا 0/2/6102اةًو اةؤضظ عبداك اؾاَعٞ يًؿو٠ َا قبٌ 

حؿس اةبايؼ اييت لاٌ ايؿسم بني ايٓطبتني أعالٙ لٗٝدًا الضودادٖا َٔ قبقٌ طًبق١ اؾاَعق١ يًؿقو٠ َقا       .6

 .0/2/6102قبٌ 

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 :َطتٓدات ايضسف 

(  تققازٜ  0522َٚطققتٓد ايؿققسف زقققِ    61/1/6102ٜ  ( تققاز6010يققد٣ تققدقٝل َطققتٓد ايؿققسف زقققِ  

 ث جاَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛجٝا األزد١ْٝ، تبني ًٜٞ: 01/6/6102

ؾقسف   61/1/6102( تقازٜ   612510يٞ زققِ   ( ٚايتخٜٛقٌ اةقا  6010مبٛجب َطتٓد ايؿقسف زققِ     مت .0

اضققت٦ٓاف إزبققد ث  ( دٜٓققاز يًُخققاَٞ  .....( ٚنٝققٌ ايقايققب  .....( مبٛجققب قققساز قهُقق١  01209َبًققؼ  

ٚذيققو ناَققٌ اةبًققؼ احملهققّٛ بقق٘ يًقايققب ٚأتعققاب    66/2/6101( تققازٜ  06110/6101ايققدع٣ٛ زقققِ  

 اَا٠ ٚايؿا٥د٠ ايكا١ْْٝٛ.احمل

ايؿقسف   01/6/6102( تازٜ  651111( ٚايتخٌٜٛ اةايٞ زقِ  0522مت مبٛجب َطتٓد ايؿسف زقِ   .6

ا٤ً ع٢ً طًب ٚنًٝ٘ احملاَٞ  .....( بايدع٣ٛ اةػقاز  ( دٜٓاز ب01111َٓس٠ أخس٣ يًقايب اةرنٛز َبًؼ  

 أعالٙ ناٌَ اةبًؼ احملهّٛ ب٘ ٚ أتعاب احملاَا٠ ٚزضّٛ قكا١ٝ٥ ٚايؿا٥د٠ ايكا١ْْٝٛ يتازخي٘. إيٝٗا

 (9/2/7102تازٜذ  70/2/2/4709املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 
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  ايتٛص١ٝ:

از إيٝٗا أعالٙ ٚمبػازن١ دٜٛإ احملاضب١ يًٛقٛف عًق٢  تػهٌٝ ؾ١ٓ يًتدقٝل ٚايتخكٝل ث َطتٓدات ايؿسف اةػ

أضققباب تهققساز ؾققسف اةبققايؼ يًقايققب اةػققاز إيٝقق٘ أعققالٙ بٛاضققق١ ٚنًٝقق٘ احملققاَٞ  .....( ٚؼدٜققد اةطققؤٚي١ٝ عققٔ            

 اةخايؿ١ ٚاؽاذ اإلجسا٤ات ايكا١ْْٝٛ عل اةخايؿني ٚاضوداد َا مت ؾسؾ٘ دٕٚ ٚج٘ حل.

 اإلدسا٤:

 يتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.مل ٜسد َا ٜؿٝد با

 :سطاب صٓدٚم قسٚض ايطًب١ 

، 6102يعاّ ث جاَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛجٝا األزد١ْٝ يد٣ ايتدقٝل ث حطاب ؾٓدٚم قسٚض ايقًب١  

 ( دٜٓاز.162121تبني بإٔ زؾٝد ايكسٚض اةطتخك١ ع٢ً ايقًب١ غري اةًتصَني بايطداد بًػت َا فُٛع٘  

 (7102يط١ٓ  27غاح ايدٜٛإ زقِ املضدز: )اضتٝ

  ايتٛص١ٝ:

 إؽاذ اإلجسا٤ات ايالش١َ يتخؿٌٝ ايكسٚض أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 :ٚسد٠ ايػؤٕٚ املاي١ٝ 

بققايؼ اةطققتخك١ ،  تققبني بققإٔ فُققٛع اة 6102ث حطققابات ايققرَِ اةدٜٓقق١ ث اؾاَعقق١ يعققاّ   ايتققدقٝليققد٣ 

  .( دٜٓاز11555161بًػت   0/0/6102يًجاَع١ ٚاةدٚز٠ إىل 

 (7102يط١ٓ  72املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ   

 ايتٛص١ٝ:

 اؽاذ اإلجسا٤ات ايالش١َ يتخؿٌٝ اةبايع أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 (:7107-7104ن١ًٝ اهلٓدض١ املد١ْٝ يًفرت٠ ) تدقٝل رلتربات 

ٜققتِ تكققدِٜ اضتػققازات ؾٓٝقق١ َققٔ قبققٌ كتققا اةٓدضقق١ اةدْٝقق١ يؿققائ بعققض ايقققالب دٕٚ ٚجققٛد أضققظ         .0

 .يتكدٜس ق١ُٝ االضتػاز٠

 ا٤ ايؿخٛؾات ٚايتخايٌٝ اةخا١ٜ.عدّ تكٝد كتا ايب١٦ٝ بايتطعري٠ احملدد٠ ٚاةعتُد٠ إلجس .6

تققبني ٚجققٛد  09/1/6102ٞ  عًقق٢ كتققا اإلْػققا٤ات ٜققّٛ األزبعققا٤ اةٛاؾققل  يققد٣ أجققسا٤ ايؿخققـ ايؿجققا٥ .1

َٛاد غري َدخً٘ ث قٝٛد اؾاَع١ ٚعٗقد٠ َػقسف كتقا اإلْػقا٤ات ٚتكقدز قُٝتٗقا بعػقسات ا الف َقٔ         

 .ايدْاْري
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مت ْكققٌ َققٛاد ٚأجٗققص٠ َققٔ كتققا اإلْػققا٤ات إىل كتققا اةققٛاد َٓققر عققد٠ ضققٓٛات دٕٚ تٓدققِٝ َطققتٓدات        .1

 حطب األؾٍٛ.اةٛاد  بتخٌٜٛ

 (0/7/7102تازٜذ  70/2/2/9900املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ: 

 ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب اةخايؿات ايٛازد٠ أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 (:7107-7104ص االضتػازٟ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا يًفرت٠ )املسن 

 ٢ بعض ايػسنات ٚاةسانص اياكاؾ١ٝ.( دٜٓاز اةطتخك١ ع1911ًمل ٜتِ ؼؿٌٝ َبًؼ   .0

مل ٜتِ اضتٝؿا٤ زضّٛ طٛابع ايٛازدات ع٢ً ناؾ١ اإلتؿاقٝات ٚايعكٛد اةا١َ َا بني األناد ٝات  .6

 ص االضتػازٟ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛجٝا.ٚغسنات ايتدزٜب ٚايتأٌٖٝ ٚبني اةسن

 .6105ًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛجٝا َٓر عاّ إداز٠ اةسنص االضتػازٟ ي مل ٜتِ ػدٜد تػهٌٝ فًظ .1

 (7102يط١ٓ  79املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ   

 ايتٛصٝات:

 ؼؿٌٝ اةبايؼ اةطتخك١ يًجاَع١ ع٢ً ايػسنات ٚاةسانص اياكاؾ١ٝ. .0

دات َع حؿس ناؾ١ ايػسنات ٚاةسانص اياكاؾ١ٝ اييت مت ايتعاقد َعٗا ٚاضتٝؿا٤ زضّٛ طٛابع ايٛاز .6

 ايػساَات اةطتخك١ عًٝٗا.

 ( َٔ تعًُٝات اةسنص االضتػازٟ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛجٝا.2االيتصاّ بأحهاّ اةاد٠   .1

 اإلدسا٤:

 مت ايسد َٔ قبٌ ز٥ٝظ جاَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛجٝا األزد١ْٝ َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 :ٕأطبا٤  األضٓا 

ث جاَعق١ ايعًقّٛ ٚايتهٓٛيٛجٝقا األزدْٝقق١ تقبني إٔ نقٌ َققٔ      يقد٣ تقدقٝل عٝٓق١ َققٔ ًَؿقات أطبقا٤ األضققٓإ      

ايدنتٛز٠  .....( ٚايدنتٛز  .....(  ازع َعاؾ١ طب األضٓإ نقبٝب اختؿاف ث َطتػؿ٢ جاَع١ ايعًقّٛ  

ٚايتهٓٛيٛجٝقققا بقققايسغِ َقققٔ عقققدّ َٛاؾكققق١ ؾٓققق١ ايؿقققالحٝات ث نًٝققق١ طقققب األضقققٓإ ث اؾاَعققق١ بكسازٖقققا زققققِ     

 ع٢ً َٓح ؾالحٝات طب األضٓإ ايعاّ ةُا. 5/6/6102( تازٜ  0/6102 

 (07/01/7102تازٜذ  70/2/2/09109املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب اةخايؿ١  ايٛازد٠ أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.
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 :).....( تدقٝل ًَف املٗٓدع 

ؼٜٛققٌ اةٗٓققدع اةققرنٛز َققٔ َٛخققـ بعكققد إىل َٛخققـ َؿققٓـ دٕٚ اؿؿققٍٛ عًقق٢ َٛاؾكقق١ فًققظ   مت  .0

 ايٛشزا٤ الضتآا٤ٙ َٔ قسازات ٚقـ ايتعٝني.

مت ؾسف بدٍ عٌُ إقاث يًُٗٓدع اةقرنٛز عٓقدَا نقإ ٜػقػٌ ٚخٝؿق١ َقدٜس ٚحقد٠ ايس٥اضق١ مبٛجقب           .6

ا٤ عًُقق٘ خقققازج أٚققققات ايقققدٚاّ  ( دٜٓقققاز يكققق251بكُٝققق١   1/0/6102( تققازٜ   110َطققتٓد ايؿقققسف زققققِ   

( َقٔ  9، 5، 1، 1، 6ايساٞ مبٛجب َٛاؾكق١ ز٥قٝظ اؾاَعق١ عًق٢ َقرنس٠ داخًٝق١ خالؾقًا ألحهقاّ اةقٛاد           

 . 0/6/6100تعًُٝات ايعٌُ اإلقاث يًعاًَني ث اؾاَع١ ٚاةعٍُٛ بٗا إعتبازًا َٔ 

خالؾقًا ألحهقاّ اةقاد٠     0/1/6102ٜؿسف يًُرنٛز عال٠ٚ ايدزج١ ٚايعقال٠ٚ ايؿٓٝق١ َٓقر تؿقٓٝؿ٘ بتقازٜ        .1

 ٚتعدٜالت٘.  6111( يط١ٓ 11( َٔ ْداّ ايسٚاتب ٚايعالٚات ث اؾاَع١ زقِ  2 

 (0/00/7102تازٜذ  70/2/2/09249املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

ت ايعُققٌ عًقق٢ تؿققٜٛب اةخايؿققات ايققٛازد٠ أعققالٙ حطققب األؾققٍٛ ٚايعُققٌ عًقق٢ حؿققس ٚاضققوداد اةبققايؼ ايققيت ؾققسؾ     

 يًُرنٛز دٕٚ ٚج٘ حل.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 :قٝٛد ٚضذالت صٓدٚم إضهإ ايعاًَني يف اجلاَع١ 

يد٣ تدقٝل قٝٛد ٚضجالت ؾٓدٚم إضهإ ايعاًَني ث جاَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛجٝا األزد١ْٝ يًؿو٠ 

ك١ ع٢ً اةكوقني ٚغري َطدد٠ يػا١ٜ تازخي٘ بًػت (، تبني ٚجٛد أقطاح قسٚض َطتخ6105-6102 

 ( دٜٓاز.151111 

 (7102يط١ٓ  022املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 إؽاذ اإلجسا٤ات ايالش١َ يتخؿٌٝ اةبايؼ اةػاز إيٝٗا أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.
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  ( يد٣ ذله١ُ بدا١ٜ سكٛم ازبد:929/7119احلكٛق١ٝ زقِ ) ايكغ١ٝ 

( اةكاَق١ عًق٢ جاَعق١ ايعًقّٛ ٚايتهٓٛيٛجٝقا األزدْٝق١ يقد٣        921/6119يد٣ تقدقٝل ًَقـ ايككق١ٝ زققِ        

 قه١ُ بدا١ٜ حكٛم ازبد، تبني َا ًٜٞ:

يققققس٥ٝظ تكققققدّ احملققققاَٞ  .....(  ٚنٝققققٌ اةطققققتدع١ٝ َؤضطقققق١  .....(  باضققققتدعا٤    11/2/6102بتققققازٜ   .0

( عًق٢  921/6119اؾاَع١ ٜقًب ؾٝ٘ تٓؿٝر ققساز اؿهقِ ايؿقادز ث ايقدع٣ٛ ايبدا٥ٝق١ اؿكٛقٝق١ زققِ          

أضققاع إٔ اؿهققِ قققد انتطققب ايدزجقق١ ايكقعٝقق١، ٚأٜققد ذيققو َققدٜس دا٥ققس٠ ايػققؤٕٚ ايكاْْٛٝقق١ ايطققابل ث        

(  تقازٜ   611 ( دٜٓقاز مبٛجقب َطقتٓد ايؿقسف زققِ      011519اؾاَع١ احملاَٞ  .....(  ٚمت ؾسف َبًؼ  

باضققِ اةؤضطقق١ اةػققاز إيٝٗققا أعققالٙ بٛاضققق١ ٚنًٝققٗا بققايكبض  احملققاَٞ أعققالٙ، عًُققًا بققإٔ         00/2/6102

 ايكك١ٝ اةرنٛز٠ َا شايت َٓدٛز٠ أَاّ ايككا٤ ٚمل تهتطب ايدزج١ ايكقع١ٝ يػا١ٜ تازخي٘. 

                                     مل ٜقققققققققققتِ خقققققققققققتِ ايػقققققققققققٝو اةطقققققققققققًِ يًُخقققققققققققاَٞ  .....( بعبقققققققققققاز٠   ٜؿقققققققققققسف يًُطقققققققققققتؿٝد األٍٚ(   .6

  ةٓققع ؾققسؾ٘ َققٔ غققري اةطققتؿٝد ٚاالنتؿققا٤ غتُقق٘ بعبققاز٠ (  اؿطققاب(  ٚايققيت  هققٔ تدٗريٖققا ٚؾققسف        

قُٝتٗققا َققٔ غققري ايػققخـ اةعققت، حٝققث تققبني بققإٔ ايػققخـ اةٛقققع عًقق٢  اضققتالّ ايػققٝو ٖققٛ اةٛخققـ ث   

 ٚحد٠ ايػؤٕٚ اةاي١ٝ ايطٝد  .....(. 

 (07/2/7102تازٜذ  70/2/2/4707اب ايدٜٛإ زقِ املضدز: )نت

  ايتٛص١ٝ:

 تػهٌٝ ؾ١ٓ يًتخكٝل باةٛقٛع  أعالٙ ٚمبػازن١ دٜٛإ احملاضب١.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 .َطتػف٢ املًو املؤضظ عبد اهلل اجلاَعٞ

 :سطابات ايرَِ املد١ٜٓ/ٚسد٠ ايػؤٕٚ املاي١ٝ 

َققا  0/0/6102ٚاةققدٚز٠ إىل د اك اؾققاَعٞ ايققرَِ اةدٜٓقق١ ث َطتػققؿ٢ اةًققو اةؤضققظ عبقق    بًققؼ زؾققٝد  

 ( دٜٓاز.56562961  فُٛع٘

  ( 7102يط١ٓ  2املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ     

  ايتٛص١ٝ:

 اؽاذ اإلجسا٤ات ايالش١َ يتخؿٌٝ اةبايؼ أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 تؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.مل ٜسد َا ٜؿٝد باي
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 ( ِيط١ٓ 29ْعاّ االْتكاٍ ٚايطفس املعدٍ زق )7101: 

ٞ  6105يققد٣ تققدقٝل حطققاب ايٓؿكققات يعققاّ  إٔ إداز٠  تققبني  ث َطتػققؿ٢ اةًققو اةؤضققظ عبققد اك اؾققاَع

( يطقق١ٓ 19 اةطتػققؿ٢ َاشايققت تقبققل تعًُٝققات االْتكققاٍ ٚايطققؿس اـاؾقق١ بٗققا عًقق٢ ايققسغِ َققٔ ؾققدٚز ْدققاّ زقققِ     

 .ايرٟ ٜؿٝد بأْ٘ ٜطسٟ ع٢ً اؾاَعات ايسا١ٝ 0910( يط١ٓ 52اةعدٍ يٓداّ االْتكاٍ ٚايطؿس زقِ   6101

 (04/7/7102تازٜذ  70/2/2/7002 املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛص١ٝ:

٘ عًقق٢ مجٝققع ٚتعدٜالتقق 1981( يطقق١ٓ 56إؽقاذ اإلجققسا٤ات ايالشَقق١ يتقبٝققل أحهققاّ ْدققاّ االْتكقاٍ ٚايطققؿس زقققِ    

 َٛخؿٞ اةطتػؿ٢ ٚحؿس ٚاضوداد اةبايؼ اةؿسٚؾ١ شٜاد٠ عٔ اةطتخل بعد ؾدٚز ْداّ االْتكاٍ ٚايطؿس اةعدٍ.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 ( 7107-7102تدقٝل ايتكازٜس ايكغا١ٝ٥ ٚغري ايكغا١ٝ٥ يًفرت٠:) 

 .زٜس ايككا١ٝ٥ ٚغري ايككا١ٝ٥ ث اةطتػؿ٢ دٕٚ إٔ ؼٌُ أزقاًَا َتطًط١ًٜتِ اضتخداّ ةاذج ايتكا .0

( دْققاْري يهققٌ تكسٜققس طققط 01ال ٜققتِ اضققتٝؿا٤ ايسضققّٛ اةكققسز٠ عًقق٢ تٓدققِٝ ايتكققازٜس ايككققا١ٝ٥ َققا قُٝتقق٘     .6

 قكا٥ٞ  ٓح يًُسٜض. 

 (7/2/7102تازٜذ  70/2/2/00924املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

  ايتٛص١ٝ:

 ٢ تؿٜٛب اةخايؿات ايٛازد٠ أعالٙ حطب األؾٍٛ. ايعٌُ عً

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 .داَع١ ايريَٛى

 ( 7102-7104ْفكات اجلاَع١ يًفرت٠:) 

 (، تبني َا ًٜٞ:6105-6101يد٣ تدقٝل ْؿكات جاَع١ ايريَٛى يًؿو٠  

ٍ  اةق  بعقض ٜتِ تهًٝقـ   .0 ؾقسف َهاؾقتت َايٝق١     ٚإققاؾ١ٝ أ ٓقا٤ أٚققات ايقدٚاّ ايساقٞ       ٛخؿني يًكٝقاّ بأعُقا

 ةِ.

 .ع٢ً َطتٓدات ايؿسف ٚاةبٝعاتطٛابع ايٛازدات اةطتخك١ ٚقسٜب١ ايدخٌ زضّٛ ق١ُٝ  ال ٜتِ اقتقاع .6

 (.6105،6101َطتٓدات ايؿسف يػا١ٜ ايتدقٝل ياعٛاّ   ببعضمل ٜتِ تصٜٚد دٜٛإ احملاضب١  .1

 (7102يط١ٓ  79قِ املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ ز

  ايتٛصٝات:

مبا ٜهؿٌ عدّ َساجع١ اةطتػقؿٝات اـاؾق١ إال ث اؿقاالت    ث اؾاَع١ تعدٌٜ تعًُٝات ايتأَني ايؿخٞ  .0

ايقاز٥ققق١ ٚايقققيت ال  هقققٔ َعاؾتٗقققا ث َطتػقققؿٝات َٚسانقققص ٚشاز٠ ايؿقققخ١ ٚاـقققدَات ايقبٝققق١ اةًهٝققق١         

 َٚطتػؿٝات اؾاَعات اؿه١َٝٛ.
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 أعالٙ حطب األؾٍٛ. ايٛازد٠ اةخايؿاتباقٞ  ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب .6

 اإلدسا٤:

 .ب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١مت ايسد َٔ قبٌ جاَع١ ايريَٛى ٚمت تؿٜٛب  عدد َٔ بٓٛد االضتٝكا

 ( 7107-7104املٛازد ايبػس١ٜ / املبعٛثني يًفرت٠:) 

ًق٢ اةبعقٛ ني َقٔ    ( دٜٓاز  َبقايؼ َطقتخك١ ع  922919  ٘بتخؿٌٝ َا فُٛع جاَع١ ايريَٛىعدّ قٝاّ  

 اؾاَع١.

 (7102يط١ٓ  027املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 اؽاذ اإلجسا٤ات ايكا١ْْٝٛ ايالش١َ يتخؿٌٝ اةبايؼ َٔ اةبعٛ ني أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ  اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 :).....( األضتاذ ايدنتٛز 

 -  0/2/6100( ضقٓٛات اعتبقازًا َقٔ تقازٜ       1اةرنٛز  أعقالٙ  ز٥ٝطقًا ؾاَعق١ ايريَقٛى ةقد٠        مت تعٝني .0

 ( ٚلت إعازت٘ بٓؿظ ايتازٜ  َٔ اؾاَع١ األزد١ْٝ إىل جاَع١ ايريَٛى.06/9/6101

( ٚؾققسؾت 6105، 6101َققٔ اؾاَعقق١ األزدْٝقق١ يًعققاّ اؾققاَعٞ    يًُققرنٛز َققٓح إجققاش٠ تؿققسؽ عًُققٞ  مت  .6

حٝث باغس  11/9/6105ظ يًجاَع١ األزد١ْٝ حت٢ تازٜ  اْتٗا٤  إجاش٠ ايتؿسؽ ايعًُٞ ّٜٛ زٚاتب٘ نس٥ٝ

 (.6105/6102 ألزد١ْٝ َع بدا١ٜ ايعاّ اؾاَعٞ عًُ٘ باؾاَع١ ا

( دٜٓاز َٔ جاَع١ ايريَٛى نخٛاؾص عٔ ض١ٓ ايتؿسؽ ايعًُٞ  اةُٓٛح١ 00116   َبًؼ يًُرنٛزؾسف  .1

 .6101( يط١ٓ 6ًُٝات اؿٛاؾص زقِ  ( َٔ تع2ألحهاّ اةاد٠  ي٘ َٔ اؾاَع١ األزد١ْٝ خالؾًا 

 - 0/2/6105( دٜٓاز بدٍ  زٚاتقب ز٥قٝظ جاَعق١  ايريَقٛى يًؿقو٠ َقٔ        9911َبًؼ  ؾسف يًُرنٛز  .1

( دٜٓقققاز نقققٕٛ تعٝٝٓققق٘ ز٥ٝطقققًا ؾاَعققق١ ايريَقققٛى اْتٗققق٢ بتقققازٜ      6211بًػقققت   ٚبصٜقققاد٠(، 11/9/6105

 ايتؿسؽ ايعًُٞ. ٖٚٛ تازٜ  اْتٗا٤ إجاش٠ 06/9/6105

( دٜٓقاز َقٔ زاتبق٘ ٚدؾعقت     211مت إغساى اةرنٛز ث ؾٓدٚم ادخقاز جاَعق١ ايريَقٛى  ٚمت اقتققاع َبًقؼ        .5

 ( دٜٓاز َٔ ؾو٠ إجاش٠ ايتؿسؽ ايعًُٞ.0621اؾاَع١ َطاُٖتٗا  ايبايػ١  

 (02/7/7102تازٜذ  70/7/2/01772املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ: 

 اد اةبايؼ اةؿسٚؾ١ دٕٚ ٚج٘ حل.ايعٌُ ع٢ً اضود

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ  اةٛقٛع قٝد اةتابع١.
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 :).....( أَني ايضٓدٚم ايطٝد 

ٜؿٝققد باضققتالّ غققٝهات َؤجًقق١ َققٔ قبققٌ أَققني     62/6/6102( تققازٜ  115تققبني ٚجققٛد ضققٓد ايكٝققد زقققِ    

 ( دٜٓاز مل ٜتِ إٜداعٗا ث حطاب ايبٓو ث حٝٓ٘.01125اةرنٛز أعالٙ َا فُٛع٘  جاَع١ ايريَٛى  ؾٓدٚم

 (71/2/7102تازٜذ  70/7/2/4971املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

تػهٌٝ ؾ١ٓ ٚمبػازن١ دٜٛإ احملاضب١ يًتدقٝل ع٢ً أعُاٍ أَني ايؿٓدٚم ايعاّ اةرنٛز أعالٙ َٓر بدا١ٜ عًُ٘ 

 .02/0/6102ؾٓدٚم يد٣ اؾاَع١ بتازٜ  نأَني ؾٓدٚم ٚيػا١ٜ تازٜ  اْتٗا٤ عًُ٘ نأَني 

 اإلدسا٤:

مت تػقققهٌٝ ؾٓققق١  يًتقققدقٝل ٚايتخكٝقققل باةكقققٛع أعقققالٙ ٚذيقققو مبٛجقققب نتقققاب ز٥قققٝظ جاَعققق١ ايريَقققٛى زققققِ            

 َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١. 9/1/6102( تازٜ  002/00/11/161 زأ/

 ملسنص ايٛطين يًبشح ٚايتطٜٛس ( إىل اجلاَع١:ايطا٥ل ).....( املعاز َٔ اجملًظ األع٢ً يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ) ا 

إىل جاَعقق١ ايريَققٛى ةققد٠  َققٔ اجملًققظ األعًقق٢ يًعًققّٛ  ٚايتهٓٛيٛجٝققا   لققت إعققاز٠ ايطققا٥ل اةققرنٛز أعققالٙ   .0

 (.01/2/6101 - 05/2/6100  الل ضٓٛات َٔ تازٜ  

ُ  0/2/6101( تققازٜ  065/96/0119مت تٛجٝقق٘ ايهتققاب زقققِ   ز أ /   .6 جًققظ األعًقق٢  إىل األَققني ايعققاّ يً

 يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛجٝا يًُٛاؾك١ ع٢ً تهًٝـ ايطا٥ل اةرنٛز أعالٙ يًعٌُ يقد٣ جاَعق١ ايريَقٛى ةقد٠ ضق١ٓ      

 . 02/2/6101 َٔ اعتبازًاأخس٣ 

٘   اضققتُس ايطققا٥ل اةققرنٛز أعققالٙ بايعُققٌ ث اؾاَعقق١     .1  - 02/2/6101   بققايسغِ َققٔ اْتٗققا٤ َققد٠ أعازتقق

ققساز َقٔ اةسجقع اةخقتـ بتهًٝؿق٘ بايعُقٌ        ؾقدٚز دٕٚ  دٜٓاز (115بساتب غٗسٟ َكدازٙ  (  06/2/6102

 ث اؾاَع١ ٚدٕٚ اؿؿٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ اجملًظ األع٢ً يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛجٝا ع٢ً ذيو.

 (79/2/7102تازٜذ  70/7/2/04271املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 تػهٌٝ ؾ١ٓ يًتدقٝل ٚايتخكٝل باةٛقٛع مبػازن١ دٜٛإ احملاضب١.

 اإلدسا٤:

أعقققالٙ ٚذيقققو مبٛجقققب نتقققاب ز٥قققٝظ جاَعققق١ ايريَقققٛى زققققِ      باةٛققققٛعمت تػقققهٌٝ ؾٓققق١  يًتقققدقٝل ٚايتخكٝقققل   

 َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١. 10/5/6102( تازٜ  002/00/11/0221 زأ/
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  ّ7107اهلٛاتف اخل١ًٜٛ يعا: 

دٜٓقققاز ٚبًػقققت قُٝققق١ ( 01026َقققا فُٛعققق٘   6102بًػقققت ْؿكقققات اةٛاتقققـ اـًٜٛققق١ ث اؾاَعققق١ يعقققاّ   .0

( 1052َقا فُٛعق٘    ايطقكـ احملقدد يق٘    ايصا٥د٠ عٔ  جاَع١ ايريَٛىَقايبات  ٖاتـ اـًٟٛ( يقس٥ٝظ 

 . 9/2/6106( تازٜ  291( َٔ قساز فًظ ايٛشزا٤ زقِ  6خالؾًا يًبٓد   اًْٝا/ 6102دٜٓاز يعاّ 

( َققٔ قققساز 1  اْٝققًا / ٜطققتخدّ ْققٛاب ايققس٥ٝظ ٚعققدد َققٔ َققٛخؿٞ اؾاَعقق١ خقققٛح خًٜٛقق١ خالؾققًا يًبٓققد     .6

 فًظ ايٛشزا٤ اةػاز إيٝ٘ أعالٙ. 

 (9/2/7102تازٜذ  70/7/2/4771املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛصٝات:

 .9/2/6106( تازٜ  291إيػا٤ مجٝع أزقاّ اةٛاتـ اـ١ًٜٛ اةخايؿ١ يكساز فًظ ايٛشزا٤ زقِ   .0

تًققو  أٚـ خًققٟٛ شٜققاد٠ عققٔ ايطققكـ احملققدد  حؿققس ٚاضققوداد ناؾقق١ اةبققايؼ اةؿققسٚؾ١ بققدٍ اضققتخداّ ٖققات   .6

 اةؿسٚؾ١ خالؾًا يكساز فًظ ايٛشزا٤ اةػاز إيٝ٘ أعالٙ.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

  ّ7107زسالت ايعُس٠ يف اجلاَع١ يعا: 

إٔ ٖرٙ  ِ( دٜٓاز زغ02595َا فُٛع٘   ث جاَع١ ايريَٛى يًسحالت بًػت َٝاَٚات ايطؿس يًُساؾكني 

نُققا ٜؿٝققد  ال ٜٓقبققل عًٝٗققا  َؿٗققّٛ اةٗققاّ ايساٝقق١ ٚال ٜطققتخل اةققساؾكني اةققرنٛزٜٔ عققال٠ٚ ايطققؿس      ايققسحالت  

 .05/0/6101( تازٜ  21/1/0/0115بريو نتاب ز٥ٝظ ايٛشزا٤ زقِ  

 (02/4/7102تازٜذ  70/7/2/7917املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛص١ٝ:

 ٌ اةبًؼ اةػاز إيٝ٘ أعالٙ حطب األؾٍٛ.ايعٌُ ع٢ً ؼؿٝ

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 ( 2/7102-9/7104تدقٝل ًَفات َسنص املًه١ زاْٝا يًدزاضات األزد١ْٝ يًفرت٠:) 

 ز. ( دٜٓا62911 بًػت ايرَِ اةد١ٜٓ اةطتخك١ ع٢ً َسانص ايتدزٜب اةتعاقد َعٗا َا فُٛع٘  .0

( 16600بًػت ايرَِ اةد١ٜٓ اةطتخك١ ع٢ً ايقالب اةطتؿٝدٜٔ َقٔ ايقااَج ايتدزٜبٝق١ َقا فُٛعق٘        .6

 دٜٓاز. 

ٜتِ تكدِٜ اضتػازات خازج١ٝ َٔ قبٌ أعكا٤ اة١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ ث جاَع١ ايريَقٛى دٕٚ  َعسؾق١ اةبقايؼ     .1

 اييت تكاقٖٛا ٚدٕٚ تطدٜد حؿ١ اؾاَع١ َٔ تًو االضتػازات. 

ٝؿا٤ زضقققّٛ طٛابقققع ايقققٛازدات عًققق٢ االتؿاقٝقققات اةٛقعققق١ َقققا بقققني َسنقققص اةًهققق١ زاْٝقققا ٚاةسانقققص    عقققدّ اضقققت .1

 ايتدزٜب١ٝ  اةختًؿ١.
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١ ز٥قٝظ جاَعق١ ايريَقٛى ٚمت    ( حطقب َٛاؾكق   SPSSمت عكقد بسْقاَج تقدزٜط ث ايتخًٝقٌ اإلحؿقا٥ٞ        .5

 ايعُٝد. د.  .....( يتدزٜطٗا َٔ ن١ًٝ االقتؿاد ٚايعًّٛ اإلداز١ٜ دٕٚ َٛاؾك١تهًٝـ 

 (7102يط١ٓ  021املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 اؽاذ اإلجسا٤ات ايالش١َ يتؿٜٛب اةخايؿات ايٛازد٠ أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 مت ايسد َٔ قبٌ جاَع١ ايريَٛى  َٚا  شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 ( 7107-7104تدقٝل دا٥س٠ اخلدَات ايعا١َ / قطِ احلسن١ يًفرت٠:) 

يًؿو٠ أعالٙ  جاَع١ ايريَٛىشٜاد٠ ث اضتٗالى احملسٚقات اةؿسٚؾ١ يًطٝازات اةطتخد١َ َٔ قبٌ ز ضا٤  .0

 ( دٜٓاز.06110بًػت قُٝتٗا   

ؽؿٝـ ضٝازات الضتعُاٍ ْٛاب ايس٥ٝظ، حٝث بًػت ن١ُٝ احملسٚقات اةطقتًٗه١ خقالٍ ؾقو٠ ايتقدقٝل      .6

 ( دٜٓاز. 65611ػت قُٝتٗا  (  ب95ً( يو بٓصٜٔ أٚنتإ  61265َا فُٛع٘  

يد٣ إجسا٤ ايؿخقـ ايؿجقا٥ٞ عًق٢ ققق١ احملسٚققات ث اؾاَعق١ تقبني ٚجقٛد شٜقاد٠ ث ايسؾقٝد ايؿعًقٞ             .1

( 119( يوًا، ٚشٜاد٠ ث َاد٠ ايطقٛالز مبكقداز    291مبكداز   95عٔ ايسؾٝد ايدؾوٟ ةاد٠ بٓصٜٔ أٚنتإ 

 يوًا. 

١ًُ َققٔ غققسن١ َؿققؿا٠ ايققبوٍٚ األزدْٝقق١ عًقق٢ ضققجٌ        َققاد٠ ايطققٛالز اةطققت   بعققض بقاقققات   عققدّ إدخققاٍ   .1

 .6102احملسٚقات يعاّ 

 عدّ تسحٌٝ دؾاتس أَس ؾسف احملسٚقات اةطت١ًُ َٔ َقبع١ اؾاَع١ ع٢ً ضجٌ ايسخـ ٚايٛؾٛالت.  .5

 عدّ ابساش أَس ؾسف احملسٚقات ايداخًٞ يًتدقٝل. .2

 (7102يط١ٓ  094املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

( ٚتؿٜٛب باقٞ 6،0إلجسا٤ات ايالش١َ الضوداد ق١ُٝ احملسٚقات اةؿسٚؾ١ دٕٚ ٚج٘ حل اةب١ٓٝ ث ايبٓٛد  اؽاذ ا

 اةخايؿات.

 اإلدسا٤:

 مت ؼٌٜٛ اةٛقٛع إىل ١٦ٖٝ ايٓصا١ٖ َٚهاؾخ١ ايؿطاد َٔ قبٌ إداز٠ جاَع١ ايريَٛى.
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 .داَع١ آٍ ايبٝت

  7107يعاّ  آٍ ايبٝت ايعال٠ٚ ايعا١ًٝ٥ املضسٚف١  يًعاًَني يف داَع١: 

ٜتِ ؾسف َبًؼ ضبع١ دْاْري غٗسًٜا عال٠ٚ عا١ًٝ٥ يًعاًَني ث جاَع١  ٍ ايبٝت عٔ شٚجاتِٗ ايعاَالت ث  

( 10( َقٔ ْدقاّ ايسٚاتقب ٚايعقالٚات ث جاَعق١  ٍ ايبٝقت زققِ         06ـقاف خالؾقًا ألحهقاّ اةقاد٠      ايكقاعني ايعاّ ٚا

 ٚتعدٜالت٘. 6111يط١ٓ 

 (09/00/7102تازٜذ  70/2/2/71419ٜٛإ زقِ املضدز: )نتاب ايد

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً ٚقـ ؾسف ايعال٠ٚ اةرنٛز٠ ٚحؿس ٚاضوداد مجٝع اةبايؼ اةؿسٚؾ١ ضابكًا.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 .اجلاَع١ اهلامش١ٝ

  ّ7107تدقٝل ْفكات ْعاّ االْتفاٍ ٚايطفس يعا: 

٘  6111( يطققق١ٓ 019زققققِ   ْدقققاّ االْتؿقققاٍ ٚايطقققؿس   بتقبٝقققلاؾاَعققق١ اةامشٝققق١   ُسازاضقققت  اةعُقققٍٛ بققق

ايقرٟ ٜقٓـ عًق٢ تقبٝقل ْدقاّ       09/1/6102( تقازٜ   06/09112باؾاَع١ خالؾًا يهتاب ز٥اض١ ايقٛشزا٤ زققِ  ب   

 ٚتعدٜالت٘. 0910( يط١ٓ 52االْتكاٍ ٚايطؿس زقِ  

 (09/01/7102تازٜذ  70/2/2/09497املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

ٚتعدٜالتق٘ عًق٢ َقٛخؿٞ اؾاَعق١ َقٔ أعكقا٤        0910( يطق١ٓ  52ايعٌُ ع٢ً تقبٝل ْداّ االْتؿقاٍ ٚايطقؿس زققِ     

 اة١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ ٚاإلداز١ٜ.

 اإلدسا٤:

َٚققا شاٍ  1/06/6102( تققازٜ  020/0200695مت ايققسد مبٛجققب  نتققاب ز٥ققٝظ اؾاَعقق١ اةامشٝقق١ زقققِ  ز/أ/      

 قٝد اةتابع١.اةٛقٛع 

 .األزد١ْٝ األملا١ْٝاجلاَع١ 

 :تدقٝل سطاب ايٓفكات يف اجلاَع١ 

( ايققرٟ أقققِٝ خققازج اؾاَعقق١ َبًققؼ    6102، 6105بًػققت تهققايٝـ حؿققٌ ؽققسٜج طًبقق١ اؾاَعقق١ يعققاَٞ        .0

( دٜٓققاز عًُققًا إٔ اؾاَعقق١ ٜتققٛؾس يققدٜٗا َطققازب ٚضققاحات خازجٝقق١  هققٔ االضققتؿاد٠ َٓٗققا ةققرٙ       16002 

 ْػق١. اال

( دٜٓققاز دٕٚ ٚجققٛد اضققظ يؿققسف اةهاؾققتت  9202َبًققؼ    ؾققسف َهاؾققتت ايعققاًَني ث حؿققٌ ايتخققسٜج مت  .6

 اةاي١ٝ يًعاًَني ث اؾاَع١. 
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  يكقساز فًقظ   ( دٜٓقاز غقٗسًٜا خالؾقاً   51مت ؾسف بدٍ َهاةات خ١ًٜٛ ياضاتر٠ ْٛاب ايس٥ٝظ بطقكـ    .1

 .62/9/6106( تازٜ  0515ايٛشزا٤ زقِ  

خـ ث ٚحد٠ ايسقاب١ ايداخ١ًٝ عًًُا أْ٘ حاؾٌ ع٢ً دزج١ ايبهقايٛزٜٛع/ ٖٓدضق١   ٜعٌُ ايطٝد  .....( َٛ .1

 شزاع١ٝ.

( 952( ٚايبقايؼ قُٝتٗقا    1061اضعاز بعقض ايبٓقٛد ايقٛازد٠ بايؿقاتٛز٠ زققِ        ٜٛجد نػج ٚتعدٌٜ ع٢ً  .5

 (.16121دٜٓاز اةسؾك١ مبطتٓد ايؿسف زقِ  

كققا١ْ ايتابعقق١ يًجاَعقق١ ٚقققد بًػققت نُٝقق١   ةققاد٠ زَققٌ ؾققًٜٛح يؿققسؽ ضققاح١ اؿ  ؾققاتٛز٠ٚجققٛد أناققس َققٔ   .2

( َققو 61( َققو َهعققب عًُققًا بققإٔ َطققاح١ اؿكققا١ْ ال تتجققاٚش   16ايسَققٌ اةققٛزد٠ مبٛجققب ٖققرٙ ايؿققٛاتري   

 ( َو َهعب ؾكج.           05َسبع ٚن١ُٝ ايسٌَ اةٛجٛد٠ ؾٝٗا حايًٝا  

 (02/07/7102تازٜذ  70/02/2/77172املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ١ٝ:ايتٛص

 ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب اةخايؿات ايٛازد٠ أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 مت ايسد َٔ قبٌ اؾاَع١ األةا١ْٝ األزد١ْٝ ٚمل ٜتِ ايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 ( 7107-7100تدقٝل سطاب ايًٛاشّ يف اجلاَع١ يًفرت٠:) 

 دٕٚ إ ٜتِ طسب عقا٤ اٚ اضتدزاج عسٚض. ػص١٥ ايًٛاشّ اةتػاب١ٗ ٚغسا ٖا بأضًٛب ايػسا٤ اةباغس .0

( تازٜ  021291مل ٜتِ تٓدِٝ َطتٓد ادخاٍ بايًٛاشّ اةٛزد٠ َٔ االضٛام االةا١ْٝ مبٛجب ايؿاتٛز٠ زقِ   .6

 ( ٜٛزٚ.69156ٚايبايػ١ قُٝتٗا   61/1/6101

 ( اـققاف مبػققسٚع عققث ultrasonic medical corporationَطققتٓد إدخققاٍ ظٗققاش   تٓدققِٝمل ٜققتِ  .1

( تقققققازٜ  6221( دٜٓقققققاز ٚاةطقققققتًِ مبٛجقققققب ققققققبج اإلضقققققتالّ زققققققِ  16199عًُقققققٞ ٚايبايػققققق١ قُٝتققققق٘  

01/01/6105 . 

 عدّ تكدِٜ نؿاي١ َاي١ٝ َٔ اةٛخـ  .....( ٚاةٛخـ  .....(.  .1

ٜققتِ إخققساج ايُٓققاذج اةايٝقق١ َاققٌ  جًققٛد ٚؾققٛالت ايكققبض ٚدؾققاتس نٛبْٛققات احملسٚقققات اةدؾٛعقق١ ايققأُ         .5

دٕٚ إ ٜتِ تعصٜقصٙ   ث ايدا٥س٠ اةاي١ٝ ٚغعب١ اؿسن١ ا٥س٠ ايًٛاشّ ع٢ً اةٛخـ اةعت َطبكًا( َٔ قبٌ د

 مبطتٓد ادخاٍ َٔ اؾ١ٗ اةطت١ًُ.

 (02/07/7102تازٜذ  70/07/2/77710املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب اةخايؿات ايٛازد٠ أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 د بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.مل ٜسد َا ٜؿٝ
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 .داَع١ ايبًكا٤ ايتطبٝك١ٝ

 ( َٔ 7102-7119سطاب ايسٚاتب يًفرت٠:) 

باإلقاؾ١ يًعال٠ٚ ايؿٓٝق١ اةطقتخك١ خالؾقًا ألحهقاّ اةقاد٠      تِ ؾسف ايعال٠ٚ اإلقاؾ١ٝ يًُٛخؿني اةٗٓٝني ٜ .0

 .6111( يط١ٓ 000ٚتعدٜالت٘ زقِ  َٔ ْداّ ايسٚاتب ٚايعالٚات ؾاَع١ ايبًكا٤ ايتقبٝك١ٝ  (2 

مل ٜققتِ ؼؿققٌٝ ضققدع زٚاتققب ضقق١ٓ ايتؿققسؽ ايعًُققٞ اةوتبقق١ عًقق٢ ؾققٓدٚم ايبخققث ايعًُققٞ ْتٝجقق١ إعققاز٠        .6

 .(6101، 6106األضتاذ ايدنتٛز  .....( يًؿٓدٚم ياعٛاّ  

 (9/2/7102تازٜذ  70/01/2/4092املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛص١ٝ:

 يؿات ايٛازد٠ أعالٙ حطب األؾٍٛ.ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب اةخا

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 :ن١ًٝ احلضٔ اجلاَع١ٝ 

-0/0/6101يد٣ تدقٝل قٝٛد ٚحطابات ن١ًٝ اؿؿٔ اؾاَع١ٝ/جاَع١ ايبًكا٤ ايتقبٝك١ٝ يًؿو٠  

 (، تبني َا ًٜٞ:10/5/6102

( 2دزع َطققاعد( َكقق٢ عًققٞ خققدَتِٗ بققٓؿظ ايستبقق١ أناققس َققٔ   ٚجققٛد أعكققا٤ ٦ٖٝقق١ تدزٜطقق١ٝ بستبقق١  َقق  .0

( 05ضٓٛات ٚمل ٜتِ تسق١ٝ أٟ َِٓٗ إىل زتب١ ع١ًُٝ أع٢ً ٚال ٜصايٕٛ ؼقت ايتجسبق١ خالؾقًا ألحهقاّ اةقاد٠       

 .6112( يط١ٓ 10َٔ ْداّ اة١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ زقِ  

اضقققتالَٗا َقققٔ قبقققٌ ؾٓققق١   ( دٜٓقققاز َقققٔ غقققسن١  .....( ٚمت  61159مت غقققسا٤ زاؾعققق١ ًَٚخكاتٗقققا بكُٝققق١     .6

دٕٚ اضقققتخداَٗا  6/2/6119( تقققازٜ  061011االضقققتالّ ٚإدخاةقققا مبٛجقققب َطقققتٓد اإلدخقققاالت زققققِ      

( َقققٔ تعًُٝقققات تٓدقققِٝ إداز٠  01( ضقققٓٛات خالؾقققًا يقققٓـ اةقققاد٠    2ٚاالضقققتؿاد٠ َٓٗقققا َٓقققر َقققا ٜصٜقققد عقققٔ     

( َقٔ ْدقاّ   29مبٛجقب اةقاد٠     ايؿادز٠ 0991( يط١ٓ 5اةطتٛدعات اؿه١َٝٛ ٚايسقاب١ ع٢ً اةخصٕٚ زقِ  

ٚتعدٜالتق٘، عًُقًا بقإٔ ايساؾعق١ ًَٚخكاتٗقا مت تسنٝبٗقا بايطقاح١ األَاَٝق١          0991( يط١ٓ 16ايًٛاشّ زقِ  

 ( َٔ ايتعًُٝات أعالٙ.1يًُػاغٌ تا ٜعسقٗا  يًؿدأ ٚايتًـ خالؾًا يٓـ اةاد٠  

 (7102يط١ٓ  09املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

  يتٛص١ٝ:ا

 ٢ً تؿٜٛب اةخايؿات ايٛازد٠ أعالٙ حطب األؾٍٛ.ايعٌُ ع

 اإلدسا٤:

 مل ٜتِ ايسد َٔ قبٌ جاَع١ ايريَٛى َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.
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 .داَع١ َؤت١

  ِٝٝٚسد٠ ايسقاب١ ايداخ١ًٝ: فاع١ًٝتك 

١ َؤتق١  بٝٓت إجسا٤ات ايتكٝقِٝ ايقيت ققاّ بٗقا دٜقٛإ احملاضقب١ يقدا٥س٠ ايسقابق١ ٚايتقدقٝل ايقداخًٞ ث جاَعق           

 أْٗا غري ؾاع١ً ٚذيو ياضباب ايتاي١ٝ: 6102عٔ ايٓؿـ ايااْٞ يعاّ 

 ال ٜٛجد بقاقات ٚؾـ ٚخٝؿٞ يهادز ايدا٥س٠. .0

 مل ٜتِ اضتخداّ ايُٓاذج ٚايطجالت اةعتُد٠. .6

 (77/7/7102تازٜذ  70/7/2/7902املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛص١ٝ:

 .ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب َا ٚزد أعالٙ حطب األؾٍٛ

 اإلدسا٤:

 مت ايسد َٔ قبٌ جاَع١ َؤت١ َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

  ).....( صسف َهافأ٠ ْٗا١ٜ اخلد١َ يًطٝد 

مت إيػا٤ تعٝني ايطٝد  .....( َدٜسًا يٛحد٠ ايسقاب١ ٚايتدقٝل ايداخًٞ مبٛجب قساز قه١ُ ايعدٍ ايعًٝا  .0

١ٝ اييت ؾقسؾت يق٘ ٚمت اعتبازٖقا َهاؾقأ٠ خالؾقًا      مل  ٜتِ اضوداد عال٠ٚ اةطؤٚي١ٝ اةايٚ( 015/6100زقِ  

 .                                                                                                              6111( يط١ٓ 061( َٔ ْداّ ايسٚاتب ٚايعالٚات ث جاَع١ َؤت١ ٚتعدٜالت٘  زقِ  06يٓـ اةاد٠  

( 25ف عال٠ٚ إداز٠ يًُرنٛز  بدٍ لاٌٝ ضابكًا( عٔ ٚخٝؿت٘ نُطتػاز ٚمببًؼ  مت االضتُساز بؿس .6

                                       ( َٔ ْداّ ايسٚاتب ٚايعالٚات ث جاَع١ َؤت١ اةػاز إيٝ٘ أعالٙ.                                                                 1دٜٓاز غٗسًٜا خالؾًا يًُاد٠  

 األخري.  ج١ إدخاةا قُٔ ايساتب اإلمجايٞ مت ؾسف َهاؾأ٠  ْٗا١ٜ خد١َ عٔ عال٠ٚ اإلداز٠ ْتٝ .1

٘ ( دٜٓاز غٗسًٜا ث حني إٔ ايعال٠ٚ اةطتخك١ ي٘ ٚؾكًا يدزجت15مت ؾسف عال٠ٚ تٓكٌ يًُرنٛز بٛاقع   .1

 ( دٜٓاز غٗسًٜا.15ايٛخٝؿ١ٝ ٖٞ  

 (77/7/7102تازٜذ  70/7/2/7922املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  :اتايتٛصٝ

 حؿس ٚاضوداد اةبايؼ اةوتب١ ع٢ً اةرنٛز ٚاةػاز إيٝٗا أعالٙ.        .0

حؿس أاا٤ ايعاًَني ث اؾاَع١ ايرٜٔ ؾسؾت ةِ عال٠ٚ اإلداز٠  بدٍ ايتُاٌٝ ضابكًا( َٔ غري ايؿ٦ات  .6

ٝ٘ أعالٙ ٚايعٌُ ع٢ً اضودادٖا َٔ ( َٔ ْداّ ايسٚاتب ٚايعالٚات اةػاز إي1اةٓؿٛف عًٝٗا ث اةاد٠  

 تازٜ  ؾسؾٗا ٚنريو ث َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ اـد١َ يًرٜٔ اْتٗت خدَاتِٗ َٔ اؾاَع١. 

( َٔ قإْٛ دٜٛإ احملاضب١ ٚتعدٜالت٘ زقِ 61عسض اةٛقٛع ع٢ً فًظ ايٛشزا٤ يًبت ؾٝ٘ ضٓدًا يًُاد٠   .1

 .          0956( يط١ٓ 61 

 اإلدسا٤ات:

ٚايقرٟ جقا٤ َؤٜقدًا يقسأٟ      66/1/6102( ث جًطت٘ اةٓعكد٠ بتقازٜ   6102زا٤ زقِ  ؾدز قساز فًظ ايٛش .0

 .دٜٛإ احملاضب١
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                    زققققققِ ايككققققق١ٝققققققاّ اةقققققرنٛز بسؾقققققع دعققققق٣ٛ َٓقققققع َقايبققققق١ يقققققد٣ قهُققققق١ بداٜققققق١ حكقققققٛم ايهقققققسى ث           .6

 ( ضجٌ عاّ َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.621-6102/ 11/6 

 ٤ غعب يف اجلاَع١:ايػهاٟٚ / تعٝني زؤضا 

يد٣ ايتدقٝل ث ايػه٣ٛ ٚاةكد١َ َٔ ؾت اؿاضٛب / جاَع١ َؤت١ ايطقٝد٠  .....( حقٍٛ اعواققٗا عًق٢     

تهًٝققـ تققٔ ال  ًُققٕٛ َؤٖققٌ ٚخققا٠ أعًقق٢ َٓٗققا حٝققث  مت تطقق١ُٝ ايطققٝد  .....( ز٥ٝطققًا يػققعب١ إداز٠ األْدُقق١          

ٗققاّ ز٥ققٝظ غققعب١ باإلقققاؾ١ يٛخققا٥ؿِٗ ٚذيققو مبٛجققب ٚتهًٝققـ نققٌ َققٔ ايطققٝد  .....( ٚايطققٝد٠  .....( يًكٝققاّ مب

، ؾكقققد تقققبني إٔ تهًٝقققـ نقققٌ َقققٔ ايطقققٝد  .....(    62/6/6102( تقققازٜ  625/6102ققققساز ز٥قققٝظ اؾاَعققق١ زققققِ   

طقب تعًُٝقات   ؾالحٝات ز٥قٝظ اؾاَعق١ ح   ٖٛ َٔٚايطٝد٠  .....( يًكٝاّ مبٗاّ ز٥ٝظ غعب١ باإلقاؾ١ يٛخا٥ؿِٗ 

داز١ٜ ث جاَع١ َؤت١ نٕٛ اةرنٛزٜٔ تٓقبل عًقِٝٗ ايػقسٚح ايقيت تتقًبٗقا اةقاد٠      ١ٝ اإلإغػاٍ ايٛخا٥ـ اإلغساؾ

( َٔ حٝث اةؤٖالت ٚايدزج١ ٚاـد١َ ايؿع١ًٝ يػاٜات تهًٝؿِٗ مبٗاّ ز٥ٝظ ايػعب١ ع٢ً أْ٘ ْٚدقسًا  1( ٚاةاد٠  1 

ٌ ايعًُقٞ تقٔ مت   يػٝاب أضظ اةؿاق١ً ؾإٕ َكد١َ ايػه٣ٛ أحقل َقٔ حٝقث األقدَٝق١ ٚايدزجق١ ايٛخٝؿٝق١ ٚاةؤٖق       

 تهًٝؿِٗ.

 (71/9/7102تازٜذ  9/70/07770املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب َا ٚزد أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

مت ايقققسد َقققٔ قبقققٌ جاَعققق١ َؤتققق٘ حٝقققث قاَقققت اةقققرنٛز٠ بسؾقققع دعققق٣ٛ يقققد٣ احملهُققق١ اإلدازٜققق١ ث ايكؿققق١ٝ زققققِ             

 ٝد اةتابع١.( َٚا شاٍ اةٛقٛع ق125/6102 

  :صٓدٚم ادخاز داَع١ َؤت١ 

( ٚذيققو اضققتٓادًا إىل 6105-6101تعققرز تققدقٝل ضققجالت ٚقٝققٛد ؾققٓدٚم ادخققاز جاَعقق١ َؤتقق١ يًؿققو٠   

عقدّ اضقتقاعتٗا ايكٝقاّ باةُٗق١ اةقًٛبق١ َٓٗقا ٚذيقو        قساز ايًج١ٓ اةػقه١ً َقٔ قبقٌ ز٥قٝظ اؾاَعق١ ٚايقيت أؾقادت        

                                  ايتخًًٝٝقققققققق١ أٚ ايتؿؿقققققققق١ًٝٝ يعققققققققد٠ ضققققققققٓٛات َاققققققققٌ      يعققققققققدّ تقققققققققابل بعققققققققض اؿطققققققققابات َققققققققع اؿطققققققققابات    

  ايرَِ، ٚايكسٚض ٚاألَاْات(.

 (04/9/7102تازٜذ  70/7/2/02919املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 تػهٌٝ ؾ١ٓ يتدقٝل ضجالت ٚقٝٛد ؾٓدٚم االدخاز مبػازن١ دٜٛإ احملاضب١.

 اإلدسا٤:

ٚمبػققازن١  9/00/6102( تققازٜ  ١6001/6102 يًتققدقٝل مبٛجققب قققساز ز٥ققٝظ اؾاَعقق١ زقققِ    مت تػققهٌٝ ؾٓقق

 دٜٛإ احملاضب١ َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.
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 ( 7107-7102تدقٝل دا٥س٠ ايٓكٌ ٚاملٝهاْٝو يًفرت٠:) 

 عدّ َطو ضجالت مبٛجٛدات ايدا٥س٠ َٔ اةسنبات. .0

 اذ اإلجسا٤ات بػأْٗا.ٚجٛد ضٝازتني غري َطتخدَتني دٕٚ إٔ ٜتِ اؽ .6

 ال ٜتِ تٓدِٝ أَس حسن١ يهٌ ضؿس٠. .1

 عدّ ٚضِ اةسنبات باضِ اؾاَع١. .1

 ال ٜتِ ؾسف اةسنب١ نعٗد٠ ع٢ً ايطا٥ل.  .5

 ال ٜتِ اضتخداّ نٛبْٛات احملسٚقات حطب األؾٍٛ. .2

 ال لازع ٚحد٠ ايسقاب١ ايداخ١ًٝ أٟ ْٛع َٔ ايسقاب١ ع٢ً اضتخداّ اةسنبات اؿه١َٝٛ. .2

 سن١ ٚدؾاتس ايسحالت اي١َٝٛٝ ال ٜتِ اضتخداَٗا حطب األؾٍٛ.أٚاَس اؿ .1

تعرز تدقٝل قٝٛد َطتٛدع ققع غٝاز ايطٝازات يعدّ قٝاّ أَقني اةطقتٛدع بقايتجُٝع ٚايوؾقٝد ٚايوحٝقٌ       .9

 ايدؾوٟ يهاؾ١ ايكقع اةٛزد٠ ٚاةطتًٗه١ أٚاًل بأٍٚ.

 (00/9/7102تازٜذ  70/7/2/02299املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب َا ٚزد أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

ٚمبػقازن١   02/01/6102( تقازٜ   0915/6102مت تػهٌٝ ؾ١ٓ يًتقدقٝل مبٛجقب ققساز ز٥قٝظ اؾاَعق١ زققِ        

 دٜٛإ احملاضب١ ٚزؾعت تكسٜسٖا َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 ًايرتب١ٜٛ:ايػه٣ٛ خبضٛظ اْتداب ايدنتٛز ).....( إىل ن١ًٝ ايع ّٛ 

مبٛجقب   2/5/6101مت اْتداب اةرنٛز َٔ عُاد٠ غؤٕٚ ايقًب١ إىل ن١ًٝ ايعًّٛ ايوبٜٛق١ اعتبقازًا َقٔ     .0

١ٝ ٚمت لدٜقد اْتدابق٘ مبٛجقب ققساز ز٥قٝظ      ؾ( يًػاٜقات اإلغقسا  212/6101قساز ز٥ٝظ جاَع١ َؤتق١ زققِ    

 .ٚةد٠ ض١ٓ أخس٣ 2/5/6102( اعتبازًا َٔ تازٜ  221/6102اؾاَع١ زقِ  

 .00/01/6102مل ٜتِ تهًٝؿ٘ بأٟ عٌُ خالٍ ؾو٠ اْتداب٘ ٚيػا١ٜ تازٜ   .6

( دٜٓققاز إقققاؾ١ إىل  11261( َبًققؼ  00/01/6102-2/5/6101بًققؼ إمجققايٞ زٚاتبقق٘ خققالٍ ايؿققو٠      .1

 َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ اـد١َ َٚطا١ُٖ اؾاَع١ ث ؾٓدٚم االدخاز.

 (72/9/7102تازٜذ  9/70/07727املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ   

 ايتٛص١ٝ:

دزاضقق١ أٚقققاع اةققٛخؿني اةٓتققدبني ٚمبققا ٜتؿققل َققع ْدققاّ اةققٛخؿني اةعُققٍٛ بٗققا ث جاَعقق١ َؤتقق٘ ٚجققدٍٚ تػققهٝالت     

 ٚخا٥ـ اؾاَع١ بٗرا اـؿٛف.

 اإلدسا٤:

ٚمبػقازن١   01/01/6102( تقازٜ   0121/6102مت تػهٌٝ ؾ١ٓ يًتقدقٝل مبٛجقب ققساز ز٥قٝظ اؾاَعق١ زققِ        

 اةٛقٛع قٝد اةتابع١.دٜٛإ احملاضب١ َٚا شاٍ 
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 :تعٝني فين رلترب  يف َسنص األَري فٝضٌ يبشٛخ  ايبشس املٝت 

إ تكققّٛ  02/00/6102( تققازٜ  5/00162ٚاؾققل ز٥ققٝظ دٜققٛإ اـدَقق١ اةدْٝقق١ مبٛجققب نتابقق٘ زقققِ         

اَعق١  اؾاَع١ باإلعالٕ عٔ ايٛخٝؿ١ بإقاؾ١ غسح إٔ ٜهقٕٛ اةتكقدّ  يدٜق٘ خقاٙ ث ْدقاّ االعتُادٜق١( اال إٔ اؾ      

( ث ايتخًٝققٌ ا يققٞ( تققا 02165طًبققت ث اإلعققالٕ إ ٜهققٕٛ اةتكققدّ يدٜقق٘  غققٗاد٠ خققاٙ ث االعتُادٜقق١ االٜققصٚ    

 ٚايطٝد٠  .....(.نٌ َٔ ايطٝد٠  ..... (  جعٌ اإلعالٕ َٛجًٗا يػاٜات اْقباق٘ ؾكج ع٢ً

 (9/01/7102تازٜذ  9/70/02429املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ؾ١ٓ مبػازن١ عٔ دٜٛإ احملاضب١ يًتدقٝل ٚايتخكٝل مبٛقٛع ايػه٣ٛ أعالٙ.تػهٌٝ 

 اإلدسا٤:

ٚمبػققازن١  6/00/6102( تققازٜ  6111/6102مت تػققهٌٝ ؾٓقق١ يًتققدقٝل مبٛجققب قققساز ز٥ققٝظ اؾاَعقق١ زقققِ     

 دٜٛإ احملاضب١ َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

  ضفسات ايدنتٛز ).....( اخلازد١ٝ: 

( أ ٓقققا٤ اْعكقققاد ايؿؿقققٍٛ ايدزاضققق١ٝ  6105،6102إىل األَقققازات ٚايهٜٛقققت خقققالٍ عقققاَٞ   ضقققاؾس اةقققرنٛز  .0

 .مبٛاؾك١ ز٥ٝظ ايكطِ ٚدٕٚ َٛاؾك١ ز٥ٝظ اؾاَع١

ٞ ضاؾس ايدنتٛز إىل عد٠ دٍٚ خق  .6 ( أ ٓقا٤ اْعكقاد ايؿؿقٍٛ ايدزاضق١ٝ دٕٚ اؿؿقٍٛ      6101،6105 الٍ عقاَ

 ع٢ً اةٛاؾكات ايالش١َ ع٢ً ايطؿس.

 (74/07/7102تازٜذ  70/7/2/77902ٕ زقِ املضدز: )نتاب ايدٜٛا

 ايتٛص١ٝ:

 أعالٙ.تػهٌٝ ؾ١ٓ ٚمبػازن١ دٜٛإ احملاضب١ يًتدقٝل ث ضؿسات اةرنٛز 

 اإلدسا٤:

ٚمبػازن١ دٜٛإ  66/0/6101( تازٜ  061/6101مت تػهٌٝ ؾ١ٓ يًتدقٝل مبٛجب قساز ز٥ٝظ اؾاَع١ زقِ  

 احملاضب١ َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 (:7102/ش/74)  ًَٚشكاتٗا يف األغٛاز اجلٓٛب١ٝ عطا٤ زقِ (  9ٝل ًَف تأدري بٝٛت بالضتٝه١ٝ عدد ) تدق 

ٚقبٌ اضتالَ٘ ؾعًًٝا َقٔ اةكقاٍٚ    0/0/6102قاَت اؾاَع١ بتأجري اةػسٚع ةد٠ ضبع ضٓٛات اعتبازًا َٔ  .0

 .1/1/6102اةٓؿر غسن١  .....( بتازٜ   

ًققٞ يًُػققسٚع  أؾكققد اؾاَعقق١ بعققض َققٔ حكٛقٗققا اةبٝٓقق١ ث ايػققسٚح    عًُٝقق١ ايتققأجري قبققٌ االضققتالّ ايؿع  .6

 اـاؾ١ ايٛازد٠ باتؿاق١ٝ عكد اةكاٚي١ يًعقا٤ اةرنٛز.

 مل تتكُٔ اتؿاق١ٝ ايتأجري أ١ٜ ْؿٛف ؼاؾذ ع٢ً أؾٍٛ اؾاَع١. .1

مت ايتأجري ألغخاف غري َسخؿني ةصاٚي١ َاٌ ٖرٙ األعُاٍ ايتخؿؿ١ٝ مبا ث ذيو ؾٓدٚم اضتاُاز  .1

 ؾاَع١.ا
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مل ؼكققققل اؾاَعقققق١ أٟ َققققٔ األٖققققداف اةسجقققق٠ٛ َققققٔ إقاَقققق١ ٖققققرا اةػققققسٚع  ايققققرٟ بًػققققت نًؿقققق١ إْػققققا٤ٙ   .5

( دٚالز أَسٜهقٞ، حٝقث أْق٘ مل  كقل أٟ دخققٌ ٜقرنس ضقٛا٤ يًجاَعق١ اٚ يؿقٓدٚم االضققتاُاز         6025921 

 ع٢ً َداز عاَني َتتايٝني.

( دٜٓقاز  26011َٚبًقؼ    6102از عقٔ عقاّ   ( دٜٓق 21111مل ًٜتصّ اةطتأجسٜٔ بطداد بدٍ اإل از ايبايؼ   .2

                            حٝقققققققث مت إبقققققققساّ تطققققققق١ٜٛ يقققققققدؾع االيتصاَقققققققات اةتخككققققققق١ بقققققققرَتِٗ عقققققققٔ األعقققققققٛاّ  6102عقققققققٔ عقققققققاّ 

حٝققث ٚاؾكققت اؾاَعق١ عًقق٢ ٖققرا ايعققسض   6101( عًق٢ ازبققع دؾعققات خقالٍ ايعققاّ   6101، 6102، 6102 

 ٚؼؿذ دٜٛإ احملاضب١ ع٢ً ذيو.

ٔ اةًققـ َققا ٜؿٝققد بكٝققاّ اةطققتأجسٜٔ بققدؾع ناؾقق١ ايٓؿكققات ايتػققػ١ًٝٝ ايققيت مت تهبققدٖا أ ٓققا٤        مل ٜتكققُ .2

 ايؿوات ايتػػ١ًٝٝ نٕٛ اؾاَع١ ال تطاِٖ بٗرٙ ايٓؿكات ٚؾكا يًبٓد  عاغسًا( َٔ  االتؿاق١ٝ.

مل ٜتكققُٔ ًَققـ االتؿاقٝقق١ َققا ٜؿٝققد ايتققأَني عًقق٢ أؾققٍٛ اةػققسٚع مبٛجققب بٛيٝؿقق١ تققأَني عًقق٢ ْؿكقق١            .1

 طتأجسٜٔ حطب ايبٓد   اياايث عػس( َٔ االتؿاق١ٝ. اة

 (20/07/7102تا زٜذ  70/7/2/72122املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛص١ٝ:

تػقهٌٝ ؾٓقق١ مبػققازن١ دٜققٛإ احملاضققب١ يدزاضقق١ ًَققـ االتؿاقٝق١ َققداز ايبخققث يًٛقققٛف عًقق٢ َققد٣ قققُإ حكققٛم    

 اؾاَع١ ٚؾٓدٚم اضتاُازٖا ٚاحملاؾد١ ع٢ً أؾٛةا.

 دسا٤:اإل

 مت تػهٌٝ ؾ١ٓ يًتدقٝل يدزاض١ ًَـ االتؿاق١ٝ َداز ايبخث َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 .داَع١ ايطف١ًٝ ايتك١ٝٓ

 ( 7107-7102قٝٛد ٚضذالت اجلاَع١ يًفرت٠:) 

 ايػؤٕٚ املاي١ٝ ٚاإلداز١ٜ: أٚال: 

ز٠ يهققٌ َققِٓٗ يكققا٤  %( َققٔ عققال٠ٚ ايطققؿس اةكققس 51ؾققسف عققال٠ٚ ضققؿس ألعكققا٤ اة٦ٝقق١ ايتدزٜطقق١ٝ بٓطققب١     .0

َػققازنتِٗ ث َققؤلسات عًُٝقق١ خققازج اةًُهقق١ عًقق٢ حطققاب اؾٗقق١ ايداعٝقق١، ٚذيققو خالؾققًا يققٓـ اةققاد٠      

 ٚتعدٜالت٘. 0910( يط١ٓ 52( َٔ ْداّ االْتكاٍ زقِ  61 

( دٜٓققاز إىل اةٗٓققدع  .....( ايققرٟ نققإ احققد ايعققاًَني ث    11االضققتُساز بؿققسف َهاؾققأ٠ غققٗس١ٜ بكُٝقق١    .6

 ..60/9/6105ِ َٔ تعٝٝٓ٘ َدًٜسا يػؤٕٚ ايعاًَني َٓر اةسنص بايسغ

( ٚذيو خالؾًا يكساز فًظ   6102، 6105( دٜٓاز ْؿكات قٝاؾ١ خالٍ عاَٞ   02959ؾسف َبًؼ    .1

 .6106( يط١ٓ 291ٚايكساز زقِ   6115( يط١ٓ 116ايٛشزا٤ زقِ  

( دٜٓاز، عًًُا إٔ عقدد  1151( َٛخـ َا فُٛع٘  02بًػت ايسٚاتب ايػٗس١ٜ ةٛخؿٞ اإلذاع١ ٚعددِٖ   .1

 بساَج اإلذاع١  ال ١ بساَج ؾكج تا  ٌُ اؾاَع١ أعبا٤ َاي١ٝ إقاؾ١ٝ.
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( دٜٓقاز إىل  0951عدّ ٚجٛد أٟ َطٛؽ قاْْٛٞ يصٜاد٠ األجس احملدد ث ايعكقد ايػقاٌَ ةقدٜس اإلذاعق١ َقٔ        .5

 ١ اياا١ْٝ.( دٜٓاز ٚبإزاد٠ َٓؿسد٠ َٔ قبٌ اؾاَع١ ؿؿٛي٘ ع٢ً ايػٗاد٠ اؾاَع6511ٝ 

قٝاّ اؾاَع١ بإتباع األضًٛب اةباغس ث تعٝني أعكا٤ اة١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ دٕٚ اإلعالٕ عٔ حاج١ اؾاَعق١   .2

 َٔ ايٛخا٥ـ تا ٜؤ س ع٢ً ؼكٝل َبدأ حل اةٓاؾط١ ٚايػؿاؾ١ٝ.

عققدّ إؾققداز اؾاَعقق١ تعًُٝققات ٚأضققظ قققدد٠ ٚٚاقققخ١ تققبني  يٝقق١ احتطققاب األجققٛز ٚايسٚاتققب ايػققٗس١ٜ     .2

ايػققا١ًَ َققٔ حٝققث ايدزجقق١ ايعًُٝقق١ أٚ اـققا٠ ايعًُٝقق١ حٝققث تققبني بققإٔ ٖٓققاى تؿققاٚت ٚأقققح ث     يًعكققٛد

 زٚاتب ايعكٛد.

ًٝا:  ايًٛاشّ:   ثاْ

 اؾاَع١ بإتالف َطتٓدات اإلدخاٍ ٚاإلخساج اييت َك٢ عًٝٗا اةد٠ ايكا١ْْٝٛ. تكِمل   .0

ٞ عًق٢ إٔ تكقّٛ اؾاَعق١ بتطقًِٝ     مت االتؿام َا بقني اؾاَعق١ ٚايػقسن١ اةٓؿقر٠ ةػقسٚع اجملُقع ايسٜاقق        .6

( دٜٓقققاز يونٝبٗقققا ث اجملُقققع  1511( ٚتبًقققؼ قُٝتٗقققا حقققٛايٞ   06نقققاَريات َساقبققق١ خازجٝققق١ عقققدد    

ايسٜاقققققٞ ؿققققني ٚؾققققٍٛ ايهُٝقققق١ اةقًٛبقققق١ خققققالٍ َققققد٠ أقؿققققاٖا غققققٗس ْٚؿققققـ َققققٔ تققققازٜ  االضققققتالّ    

 إال أْ٘ مل ٜتِ تطًُٝٗا ةطتٛدع اؾاَع١ يػا١ٜ تازخي٘. 05/6/6102

ٚمل ٜتِ اضتػالةا عًُقًا   6102( َٔ ٚشاز٠ ايقاق١ إىل اؾاَع١ َٓر عاّ GMCٖدا٤ َسنب١ ْٛع  مت إ .1

 ( دٜٓاز.211بإٔ ق١ُٝ تأَٝٓٗا ايطٟٓٛ تبًؼ  

 05/6/6102( تقققازٜ  0116قاَقققت غقققعب١ ايتقققدقٝل ث دا٥قققس٠ ايًقققٛاشّ باةؿقققادق١ عًققق٢ ايؿقققاتٛز٠ زققققِ       .1

ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ ٚز٥ٝظ غعب١ ايعالقات ايعا١َ  ( دٜٓاز مثٔ بدالت ةدٜس511ٚايبايػ١ قُٝتٗا  

بايسغِ َٔ إٔ ايؿاتٛز٠ اةرنٛز٠ غري َسٚض١ باضِ احملٌ ايؿادز٠ َٓ٘ ٚإةا مت االعتُاد ع٢ً زقِ ٖاتـ 

 خًٟٛ َؿؿٍٛ.

 احلسن١: ثايًجا: 

تٓدققِٝ ( َققٔ تعًُٝققات  1مت ؽؿققٝـ ضققٝازات الضققتخداّ ْققٛاب ز٥ققٝظ اؾاَعقق١ خالؾققًا ألحهققاّ اةققاد٠      

 .6100اضتخداّ اةسنبات اؿه١َٝٛ يط١ٓ 

 (7102يط١ٓ  022املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب َا ٚزد أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

ٚيد٣ اةتابعق١   02/0/6101( تازٜ  06/91زقِ  ج ح ت/ ايقؿ١ًٝ ايتك١ٝٓمت ايسد مبٛجب نتاب ز٥ٝظ جاَع١ 

 تؿٜٛب أٟ بٓد َٔ ايبٓٛد َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١. تبني بأْ٘ مل ٜتِ
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  :ٞايطهٔ املطتأدس خازز احلسّ اجلاَع 

 يد٣ تدقٝل ًَؿات ايطهٔ اةطتأجس يًقايبات خازج حسّ جاَع١ ايقؿ١ًٝ ايتك١ٝٓ، تبني َا ًٜٞ:  

 ضهٔ ذات ايٓطاقني:  أٚاًل:

 - 05/01/6111  َققققققٔ تققققققازٜ  ( ضققققققٓٛات ابتققققققدا٤ً 01د٠  قاَققققققت اؾاَعقققققق١ باضققققققت٦جاز ايطققققققهٔ ةقققققق  .0

( دٜٓققاز 01111( دٜٓققاز يًطققٓٛات اـُققظ األٚىل  ٚ  01111( ٚبققأجس٠ ضقق١ٜٛٓ َكققدازٖا   01/01/6101

 .ًٜٓٛا يًطٓٛات اـُظ اييت تًٝٗاض

( دٜٓاز عٔ 20511تا نبد اؾاَع١ ْؿكات اضت٦جاز بًػت   6101/ 01/ 01مت إخال٤ ايطهٔ بتازٜ   .6

 طتخد١َ. ايطٓٛات اـُظ األخري٠ غري اة

ًٝا:  ضهٔ خٛي١ بٓت األشٚز:  ثاْ

( ٚبقأجس٠  0/9/6105 - 0/9/6101قاَت اؾاَع١ باضت٦جاز ايطقهٔ ةقد٠ بقظ ضقٓٛات ابتقدا٤ً َقٔ         .0

 .( دٜٓاز12111ض١ٜٛٓ َكدازٖا  

            - 01/9/6102مت ػدٜققققققد ايعكققققققد أناققققققس َققققققٔ َققققققس٠ ٚنققققققإ  خسٖققققققا ةققققققد٠ عققققققاَني َققققققٔ تققققققازٜ     .6

 س٠ ٚايػسٚح. ( ٚبٓؿظ األج 06/9/6101

تققا نبققد اؾاَعقق١ بققدٍ إ ققاز غققري َطققتخدّ عققٔ     6102/ 01/ 06مت إخققال٤ ايطققهٔ اةققرنٛز بتققازٜ    .1

 (.06/9/6101ٚيػا١ٜ ْٗا١ٜ ايعكد  06/01/6102ايؿو٠   

 (9/2/7102تازٜذ  70/07/2/4777املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛص١ٝ:

أعقالٙ ٚعقدّ االضقتؿاد٠ َٓٗقا يٓٗاٜق١ ايؿقو٠ ايتعاقدٜق١ تقا نبقد           بٝإ أضباب ػدٜد عكٛد اإل ازات اةػقاز إيٝٗقا  

 اؾاَع١ ْؿكات غري َاز٠.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.
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 املؤضط١ ايعا١َ يإلذاع١ ٚايتًفصٜٕٛ

 

 ٝ١دا٥س٠ ايرباَر/احلطابات ايربْادل: 

 ّ ٚزقققققققققِ                                  2/00/6102( تققققققققازٜ  6102ؽ/ب ب/02   يققققققققد٣ تققققققققدقٝل قققققققققسازات ايػققققققققسا٤ ذٚات األزقققققققققا

، تقققبني إٔ األؾقققالّ ايعسبٝققق١   6102اةتعًكقققإ  بػقققسا٤ ايقققااَج يعقققاّ    9/00/6102( تقققازٜ  6102ؽ /ب ب/09  

بًقؼ  ( ؾًُٝقًا عسبٝقًا مب  11( اةػقاز إيٝق٘ أعقالٙ  َقٔ ققُٓٗا       6102ؽ/ب ب/ 09اةػوا٠ مبٛجقب ققساز ايػقسا٤ زققِ      

أؾقققال يقققد٣ أزغقققٝـ َهتبققق١ ايؿٝقققدٜٛ ث َؤضطققق١ اإلذاعققق١      ٠( دٜٓقققاز  ال داعقققٞ يػقققسا ٖا نْٛٗقققا َٛجقققٛد   16111 

 ايتًؿصٜٕٛ.ٚ

 (7102يط١ٓ  22املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ  

  ايتٛص١ٝ:

 بٝإ أضباب َازات ايػسا٤.

 اإلدسا٤:

دد َققٔ ايبٓققٛد َققا شاٍ اةٛقققٛع قٝققد اةتابعقق١   مت ايققسد َققٔ قبققٌ اةؤضطقق١ ايعاَقق١ يإلذاعقق١ ٚايتًؿصٜققٕٛ ٚمت تؿققٜٛب عقق  

 يتؿٜٛب ايبٓد أعالٙ.

 :ٞاجلُع بني ٚظٝفتني خالٍ أٚقات ايدٚاّ ايسمس 

 يد٣ ايتخكل َٔ اإلخباز١ٜ ايٛازد٠ يدٜٛإ احملاضب١ ٚاةتعًك١ باةٛقٛع أعالٙ ؾكد تبني َا ًٜٞ:

0.  ً مبٛجقب   6101ؿصٜقٕٛ األزدْقٞ َٓقر عقاّ     مت تعٝني اةٛخـ  ....( ٚاةٛخـ  .....( ث َؤضط١ اإلذاعق١ ٚايت

( يطقق١ٓ 0عكققٛد غققسا٤ خققدَات لققدد نققٌ  ال قق١ أغققٗس حٝققث نققإ أخققس لدٜققد ةققِ مبٛجققب ايكققساز زقققِ   

 (.10/1/6102 - 0/0/6102يًؿو٠ َٔ    6102

مبٛجقب نتقاب ز٥قٝظ     01/5/6102مت تعقٝني اةقرنٛزٜٔ أعقالٙ ث فًقظ ايٓقٛاب األزدْقٞ اعتبقازًا َقٔ          .6

ٚنتقاب ز٥قٝظ فًقظ ايٓقٛاب األزدْقٞ زققِ        01/5/6102( تقازٜ   1/1129ةدْٝق١ زققِ    دٜٛإ اـد١َ ا

 .01/5/6102( تازٜ  5/01/62/0221 

ٚتعدٜالت٘ عٌُ اةٛخـ خقازج أٚققات    6101( يط١ٓ 16( َٔ ْداّ اـد١َ اةد١ْٝ زقِ  21حدست اةاد٠   .1

  ٛ ُٜخدس ع٢ً اةٛخـ ايعُقٌ ث ْؿقظ اي ققت مبهقاْني ألٕ ذيقو ال ٜطقتكِٝ     ايدٚاّ ايساٞ  ٚبايتايٞ ؾإْ٘ 

 ٚأٚقات ايدٚاّ ايساٞ يًُٛخؿني ايعَُٛٝني نٕٛ ايدٚاّ ايساٞ يًدٚا٥س اؿه١َٝٛ َٛحدًا(.

 (9/7/7102تازٜذ  9/70/0929 املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛصٝات:

 إْٗا٤ ضسٜإ عكٛد غسا٤ خدَات اةرنٛزٜٔ أعالٙ. .0

ٚيػاٜق١ تقازٜ     01/5/6102ت يًُرنٛزٜٔ أعالٙ عٔ ايؿو٠ َٔ حؿس ٚاضوداد مجٝع اةبايؼ اييت ؾسؾ .6

 إْٗا٤ ضسٜإ عكٛدِٖ.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.
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 :تٛزٜــد ٚتسنٝــب بسز  أّ احلريإ ٚفو بسز يف صًٜٛح 

( 9/6101عقققا٤ زقققققققققِ   يققد٣ َػققازن١ دٜققٛإ احملاضققب١ َققع ايًجٓقق١ ايؿٓٝقق١ اةػققه١ً الضققتالّ أعُققاٍ اي       

ٚتٛزٜد أجٗققص٠ ٚأْد١ُ  ٖٛا٥ٝققات كتًؿقق١ َع ؾققو بققسج إزضققاٍ ؾًٜٛح ٚاحملاٍ ع٢ً ايطاد٠ غسن١  إلْػا٤ أبساج

( 1151116 .....( اياٜقا١ْٝ ٚاةٓؿر َٔ قبٌ غسن١  .....( ايٛنٌٝ احملًٞ يًػسن١ أعقالٙ ٚبكُٝق١ إمجايٝق١     

 ، تبني َا ًٜٞ:06/6/6105ٚايؿادز ب٘ أَس َباغس٠ بتازٜ   ( غٗس01دٚالز ٚةد٠ عكد١ٜ  

ققاّ اةكقاٍٚ بتٛزٜققد اةقٛاد اةقًٛبقق١ بػقسٚح َٚٛاؾقؿات ايعقققا٤ ٚتسنٝبٗقا ث َٛقققع االضقتٛدٜٖٛات داخققٌ         .0

 .62/9/6102حسّ َؤضط١ اإلذاع١ ٚايتًؿصٜٕٛ حٝث مت الاش األعُاٍ اةقًٛب١ يًاج بتازٜ  

ٚاةٛجققق٘ ةقققدٜس عقققاّ اإلذاعققق١    01/01/6102( تقققازٜ  Oct10JTV9.14مبٛجقققب نتقققاب اةكقققاٍٚ زققققِ     .6

 ٚايتًؿصٜٕٛ مت طًب تػهٌٝ ؾ١ٓ الضتالّ أعُاٍ ايعقا٤  بعد إٔ مت إلاشٙ.

مت تػققهٌٝ ؾٓقق١ ؾٓٝقق١  01/01/6102( تققازٜ  06/2651مبٛجققب نتققاب َققدٜس عققاّ اةؤضطقق١ زقققِ  ت أ/ .1

 ١.دٜٛإ احملاضب١ ٚمبػازنالضتالّ أعُاٍ ايعقا٤ اةرنٛز 

قاَت ايًج١ٓ ايؿ١ٝٓ بايهػـ اؿطٞ ع٢ً أعُاٍ اةػسٚع حٝقث اطًعقت عًق٢ ًَؿقات ٚٚ قا٥ل ايعققا٤ ٚققد         .1

تبني ةا بإ ناؾ١ َهْٛات اياج اةٛزد٠ ٚاةسنب١ ث اةٛقع َٔ َٓػأ ؾٝت خالؾًا ةا ٚزد ث ققساز اإلحايق١   

 / بسٜقاْٞ اةٓػأ. ..(زغِ ٚجٛد ايتصاّ خقٞ َٔ اةكاٍٚ بتٛزٜد َهْٛات اياج َٔ غسن١  ...

 عدّ ٚجٛد جٗاش اضتػازٟ يًكٝاّ بأعُاٍ اإلغساف ع٢ً األعُاٍ اييت ْؿرٖا اةكاٍٚ حت٢ تازٜ  اإللاش. .5

عدّ ٚجٛد ؾسٜل ؾت َهًـ َٔ قبٌ ؾاحب ايعٌُ يًكٝاّ بأعُاٍ اةتابع١ ٚاعتُاد اةٛاد اةٛزد٠ أ ٓا٤ ؾو٠  .2

 ايتٓؿٝر.

 ا٤ تٓؿٝر األعُاٍ باةػسٚع.عدّ ٚجٛد بسْاَج ضري عٌُ َعتُد أ ٓ .2

( ٚاةقًققٛب بػققسٚح  Acceptance testتققبني اْقق٘ قققد مت إيػققا٤ ؾخققـ ايكبققٍٛ  ايؿخققـ اةؿققٓعٞ(         .1

 ايعقا٤ ٚايرٟ ٜتِ إجسا٤ٙ ث بًد اةٓػأ قبٌ غخٔ اةٛاد اةقًٛب١.

بٝٓقققت ؾٝققق٘ مجٝقققع اةخايؿقققات     62/01/6102قاَقققت ؾٓققق١ االضقققتالّ بإعقققداد قكقققس نػقققـ بتقققازٜ        .9

 اةٛجٛد٠ ث اياج ْٚطبت ايًج١ٓ مبا ًٜٞ: ٚايٓٛاقـ

 زؾض اضتالّ أعُاٍ اياج َٔ قبٌ ناؾ١ أعكا٤ ايًج١ٓ. .أ 

 قسٚز٠ قٝاّ اةكاٍٚ بؿو ٚإشاي١ اياج اةٓؿر ث اةٛقع ةخايؿت٘ يػسٚح َٚٛاؾؿات ايعقا٤. .ب 

ٔ تققازٜ  اضققتجاب١ اةكققاٍٚ يػاٜقق١ تازخيقق٘ يتٛؾققٝات ايًجٓقق١ بققايسغِ َققٔ َققسٚز ؾققو٠ شَٓٝقق١ طًٜٛقق١ َقق      عققدّ  .01

 ايهػـ ع٢ً اةػسٚع.

( 6912001تبني أْ٘ قد مت ؾسف َبايؼ َاي١ٝ َقٔ قبقٌ َؤضطق١ اإلذاعق١ ٚايتًؿصٜقٕٛ يًُكقاٍٚ ٚبكُٝق١           .00

%( َقققٔ ايكُٝققق١ اإلمجايٝققق١ يًعققققا٤ زغقققِ عقققدّ َقابكققق١ اةقققٛاد     25.6دٚالز أَسٜهقققٞ ٚايقققيت تػقققهٌ ْطقققب١    

 ٚاعتُادٖا أؾٛيًٝا.

 (9/01/7102تازٜذ  02/00/4/02429املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 
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 ايتٛصٝات:

 بٝإ َا ًٜٞ:

 ( ةقابك١ اةٛاد ٚايٛازد بػسٚح ايعقا٤.Acceptance test أضباب إيػا٤ ؾخـ ايكبٍٛ اةؿٓعٞ  .0

 أضباب تٛزٜد ٚتسنٝب َهْٛات اياج َٔ قبٌ اةكاٍٚ بٓٛع١ٝ كايؿ١ يػسٚح َٚٛاؾؿات ايعقا٤. .6

ساف ٚاةتابعقق١ عًق٢ تٓؿٝققر أعُققاٍ ايقاج ٚاعتُققاد اةققٛاد   عقدّ قٝققاّ ؾققاحب ايعُقٌ بتهًٝققـ جٗققاش ؾقت يإلغقق    .1

 اةٛزد٠.

%( َقٔ قُٝق١ ايعققا٤ دٕٚ    25.6أضباب ؾسف َبايؼ َاي١ٝ َٔ قبٌ ؾاحب ايعٌُ يًُكاٍٚ بًػت ْطقبتٗا    .1

 اعتُاد اةٛاد حطب األؾٍٛ.

بقق١ يًققاج عققد زؾققض ؾٓقق١ االضققتالّ ٚقبققٍٛ األعُققاٍ اةققٛزد٠ ٚاةسن باإلجققسا٤ات اةتخققر٠ َققٔ قبققٌ اةؤضطقق١   .5

ٚايٛازد٠ ث قكس ايهػـ اةعد َٔ قبٌ ايًج١ٓ َٓقر تقازٜ  ايهػقـ عًق٢ اةػقسٚع ٚعقدّ اضقتجاب١ اةكقاٍٚ         

 يتٛؾٝات ؾ١ٓ االضتالّ.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.
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 ١٦ٖٝ اإلعالّ

 

 :ّايعٌُ يد٣ دٗات هلا عالق١ بعٌُ ١٦ٖٝ اإلعال 

ك١ ياُا١ْٝ َقٔ َقٛخؿٞ اة٦ٝق١ َقٔ قبقٌ ٚشٜقس ايدٚيق١ يػقؤٕٚ اإلعقالّ يًعُقٌ خقازج أٚققات ايقدٚاّ              مت اةٛاؾ

 .ايساٞ ٚتبني إٔ أزبع١ َِٓٗ ٜعًُٕٛ يد٣ جٗات ةا عالق١ أٚ َؿًخ١ بعٌُ ايدا٥س٠

 (7/4/7102تازٜذ  74/0/2/2712املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

  ايتٛص١ٝ:

ٝع اةٛخؿني ايرٟ ٜعًُٕٛ خازج أٚقات ايدٚاّ ايساٞ بػهٌ كايـ ٚايعُقٌ  اؽاذ اإلجسا٤ات ايالش١َ ؿؿس مج

 ع٢ً تؿٜٛب أٚقاعِٗ مبا ٜتٛاؾل ٚأحهاّ ْداّ اـد١َ اةد١ْٝ اةػاز إيٝ٘ أعالٙ. 

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.

 :َهافآت َٛظفٞ اهل١٦ٝ 

(،  تقبني            6102-6102ف اةهاؾقتت ةقٛخؿٞ ٦ٖٝق١ اإلعقالّ يًؿقو٠       يد٣ تدقٝل عٝٓق١ َقٔ َطقتٓدات ؾقس     

 َا ًٜٞ:

 املهافآت ايػٗس١ٜ ٚاإلعاف١ٝ:  أٚاًل:

تقققبني إٔ األضقققظ اةٛققققٛع١ َقققٔ قبقققٌ اة٦ٝققق١ يؿقققسف اةهاؾقققتت  يًُقققٛخؿني ؽقققايـ تعًُٝقققات َقققٓح اةهاؾقققتت       .0

( 11( َققٔ ْدققاّ اـدَقق١ اةدْٝقق١ زقققِ   11  ٚاؿققٛاؾص ةققٛخؿٞ اـدَقق١ اةدْٝقق١ ايؿققادز٠ مبٛجققب أحهققاّ اةققاد٠  

( َقققٔ 2َقققٔ حٝقققث ؾقققسف َبقققايؼ تتجقققاٚش اؿقققد اةطقققُٛب بققق٘ ث ايؿكقققس٠ ايطادضققق١ َقققٔ اةقققاد٠          6112يطققق١ٓ 

 ايتعًُٝات. 

ٜتِ َٓح بعض اةٛخؿني َهاؾتت َاي١ٝ إقاؾ١ٝ مببايؼ َكقٛع١ ع٢ً أضاع غقٗسٟ اٚ ةقس٠ ٚاحقد٠ إققاؾ١ إىل      .6

ؾكقققق١ ٚشٜققققس ايدٚيقققق١ يػققققؤٕٚ اإلعققققالّ ٚاالتؿققققاٍ اةبٝٓقققق١ ث نتابقققق١ زقققققِ     ؾققققسف َهاؾققققتت غققققٗس١ٜ خالؾققققًا ةٛا 

 .01/1/6105( تازٜ  2/6/6/01211 
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 َهافآت جل١ٓ ايػهاٟٚ:   ثاًْٝا:

اةٛاؾكقق١ عًقق٢ ؾققسف َهاؾققتت ألعكققا٤ ؾٓقق١   01/1/6102قققسز فًققظ ايققٛشزا٤ ث جًطققت٘ اةٓعكققد٠ بتققازٜ     .0

كققققا٤ ايًجٓققق١ بققققأ س زجعقققٞ عققققٔ غقققٗسٟ  نققققإْٛ  ققققاْٞ    ايػقققهاٟٚ اال إٔ اة٦ٝقققق١ قاَقققت بؿققققسف اةهاؾقققأ٠ ألع   

 ( دٜٓاز.211( بك١ُٝ  6102ٚغباح/

٠ بػقققهٌ غقققٗسٟ  ألعكقققا٤ ؾٓققق١ ايػقققهاٟٚ بػقققض ايٓدقققس عقققٔ حكقققٛزِٖ اٚ غٝقققابِٗ عقققٔ       أٜقققتِ ؾقققسف اةهاؾققق  .6

 االجتُاعات.

 ال ٜتِ تٛقٝع أعكا٤ ؾ١ٓ ايػهاٟٚ ع٢ً قاقس اجتُاعاتٗا  ث اغًب األحٝإ. .1

 (7/01/7102تازٜذ  74/0/2/07929ٕ زقِ املضدز: )نتاب ايدٜٛا

 

 ايتٛص١ٝ:

تػققهٌٝ ؾٓقق١ تققدقٝل مبػققازن١ دٜققٛإ احملاضققب١ ؿؿققس اةهاؾققتت ايػققٗس١ٜ اةؿققسٚؾ١ دٕٚ ٚجقق٘ حققل ٚايعُققٌ عًقق٢      

 اضودادٖا.

 اإلدسا٤:

 مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.
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 ٚناي١ األْبا٤ األزد١ْٝ

 

 اي١:سطابات ٚضذالت ايٛن 

 (،  تبني  َا ًٜٞ:6105-6101يد٣ ايتدقٝل ث حطابات ٚضجالت ٚناي١ األْبا٤ األزد١ْٝ  يًؿو٠   

 ايٓفكات: .0

( َساضاًل 61ؾسف َطتخكات َساضًٞ ٚناي١ األْبا٤ َٚكس عًُِٗ خازج ايبالد ٚايبايؼ عددِٖ   .أ 

قايب١ َاي١ٝ (  َهاؾتت يػري اةٛخؿني( دٕٚ تعصٜص ذيو مب115ٚقسزًا َٔ كؿؿات اةاد٠  

أؾٛي١ٝ ٚاتؿاق١ٝ تبني ٚاجباتِٗ َٚٗاَِٗ ٚتكسٜس الاش غٗسٟ بأعُاةِ ٚطسٜك١ احتطاب ايبدٍ 

 اةايٞ  ايػٗسٟ اةدؾٛع.

مل ٜاش يًتدقٝل مبا ٜؿٝد اضتٝؿا٤ ق١ُٝ زضّٛ طٛابع ايٛازدات اةتخكك١ ع٢ً غسن١  .....(  .ب 

غِ َٔ ؾسف اةقايبات اةاي١ٝ ( بايس6105، 6101ٚتكدِٜ نؿاي١ حطٔ تٓؿٝر عٔ األعٛاّ  

 اـاؾ١ بايػسن١.

 ايًٛاشّ: .7

مل تاش قٝٛد ٚضجالت ايًٛاشّ اـاؾ١ بػكل ايعكب١ اةًُٛن١ َٔ قبٌ ٚناي١ األْبا٤ يًتدقٝل خالؾًا 

 ( َٔ قإْٛ دٜٛإ احملاضب١ اةػاز إيٝ٘ أعالٙ.00ألحهاّ اةاد٠  

 َرنسات ايتعإٚ ايدٚي١ٝ: .2

( دزِٖ إَازاتٞ َٔ ٚناي١ 51111ٝاّ ٚناي١ األْبا٤ األزد١ْٝ بكبض َبًؼ  مل ٜاش يًتدقٝل َا ٜؿٝد ق

( َٔ اتؿام ايتعإٚ ٚايتبادٍ بني ٚناي١ أْبا٤ اإلَازات  ٚاّ( ٚٚناي١ 06أْبا٤ اإلَازات عُاًل باةاد٠  

 .6110اإلْبا٤ األزد١ْٝ  بوا( اةٛقع١ عاّ 

 (7102يط١ٓ  42املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

  ١:ايتٛصٝ

 إؽاذ اإلجسا٤ات ايالش١َ يتؿٜٛب اةخايؿات ايٛازد٠ أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

مت ايققسد َققٔ قبققٌ ٚنايقق١ األْبققا٤ األزدْٝقق١ ٚمت تؿققٜٛب عققدد َققٔ بٓققٛد االضتٝكققاب َٚققا شاٍ اةٛقققٛع قٝققد اةتابعقق١         

 .يتؿٜٛب ايبٓٛد ايكا١ُ٥
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 املؤضط١ االقتضاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ يًُتكاعدٜٔ 

 ٚاحملازبني ايكدَا٤ ايعطهسٜني

 

 :َِسطاب ايٓفكات ٚاير 

يققد٣ تققدقٝل حطققاب ايٓؿكققات ٚايققرَِ ث اةؤضطقق١ االقتؿققاد١ٜ  ٚاالجتُاعٝقق١ يًُتكاعققدٜٔ ايعطققهسٜني         

 (، تبني َا ًٜٞ:6102-6105ٚاحملازبني ايكدَا٤ يًؿو٠  

 .دٕٚ طسب عقا٤ (  دٜٓاز باالضتدزاج 69511غسا٤ أْابٝب زٟ ةصزع١ ايباقٛز٠ بك١ُٝ   .0

( دٜٓقاز  00111مت إْٗا٤ عكد َدٜس األَٔ ٚاؿُا١ٜ ايطابل قبٌ اْتٗا٤ عكدٙ تا نبد اةؤضط١ َبًقؼ     .6

 ( دٜٓاز ؾا٥د٠ قا١ْْٝٛ. 1091( دٜٓاز أتعاب قاَا٠ َٚبًؼ  511ق١ُٝ باقٞ َد٠ ايعكد ٚ  

ٓقاز دٕٚ  ( د21ٜؼًُت اةؤضط١ كايؿات ضقري  ػقاٚش ايطقسع١ ايكاْْٛٝق١( عقٔ ايطقا٥كني َقا فُٛعق٘           .1

 ضٓد قاْْٛٞ. 

 .عدّ اضتٝؿا٤ زضّٛ طٛابع ايٛازدات ع٢ً َطتٓدات ايؿسف اةؿسٚؾ١ مبٛجب غٝهات .1

ٚققد خٗقس ٖقرا ايسؾقٝد ث َٝقصإ        10/06/6102( دٜٓاز بتازٜ  0059112بًؼ زؾٝد ايرَِ اةد١ٜٓ    .5

 اةساجع١ باؾاْب ايدا٥ٔ ٚيٝظ باؾاْب اةدٜٔ. 

( دٜٓاز خٗست ث َٝصإ اةساجعق١ ث اؾاْقب   0121( يًتأَني مببًؼ  ٚجٛد ذ١َ َد١ٜٓ ع٢ً غسن١  ..... .2

 ايدا٥ٔ ٚيٝظ ث اؾاْب اةدٜٔ. 

 (7102يط١ٓ  022املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب اةخايؿات ايٛازد٠ أعالٙ حطب األؾٍٛ. 

 اإلدسا٤:

 ابع١.مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٜٛب َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةت
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 املؤضط١ االضتٗالن١ٝ ايعطهس١ٜ

 

 :احلطابات 

تقبني   (،6102-6105 يتدقٝل عًق٢ حطقابات اةؤضطق١ االضقتٗالن١ٝ ايعطقهس١ٜ  يًؿقو٠       ايد٣  أجسا٤  

 َا ًٜٞ:

  :ايرَِ ايتذاز١ٜ 05

اةؤضطق١ أٟ  أجقسا٤    مل تتخقر   ( دٜٓقاز 019215 َقا فُٛعق٘   ع٢ً بعض ايػقسنات    َد١ٜٓ ٚجٛد ذَِ

 .          ؼككٗاغِ َٔ َكٞ أناس َٔ عاَني ع٢ً يتخؿًٝٗا بايس

   :ذَِ املٛظفني 75

يعققاّ (دٜٓققاز  511156 بًػققت ٓكـ ث عٗققدتِٗ ايققاةققٛخؿني ْاػقق١ عققٔ بعققض عًقق٢ َدٜٓقق١ ٚجققٛد ذَققِ 

 .ٚمل تتخر اةؤضط١ أٟ إجسا٤ يتخؿًٝٗا 6102يعاّ ( دٜٓاز   522922ٚ   6105

 طتددَني ٚايعطهسٜني:أقطاط امل 25

عًُققًا بققإٔ اةؤضطقق١ مبتابعتٗققا  ٚايعطققهسٜني دٕٚ قٝققاّعًقق٢ بعققض اةطققتخدَني تخك١ َطققٚجققٛد أقطققاح 

 ث ايكٛات اةطًخ١. قد اْتٗت خدَتِٗاةطتخدَني  بعض

 :دًٛد املكبٛعات  45

َعسؾقق١   زقابٝقق١ يػاٜققات ضققجالت  عًقق٢ال ٜققتِ تطققجٌٝ جًققٛد اةكبٛقققات اةؿققسٚؾ١ إىل أَٓققا٤ ايؿققٓادٜل    

ايتعًُٝقات اةايٝق١ يًُؤضطق١ االضقتٗالن١ٝ      َٔ (2 اةاد٠  ؾًا ألحهاّ خالاةطتخدّ َٓٗا ٚغري اةطتخدّ 

 .ايعطهس١ٜ

 :دفرت ايضٓدٚم 25

بػققهٌ إمجققايٞ دٕٚ ؾؿققٌ بققني اةبٝعققات ايٓكدٜقق١ أٚ اةبٝعققات ث دؾققو ايؿققٓدٚم  ٜققتِ تطققجٌٝ اةكبٛقققات

 بٛاضق١ ايهٛبْٛات أٚ اةبٝعات بٛاضق١ ايؿٝصا.

 (١ٓ7102 يط 40املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛص١ٝ:

 ايٛازد٠ أعالٙ حطب األؾٍٛ.تؿٜٛب اةخايؿات ايعٌُ ع٢ً 

 اإلدسا٤:

 مت ايسد َٔ قبٌ اةؤضط١ االضتٗالن١ٝ ايعطهس١ٜ َٚا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.
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 :َِضذٌ اير 

يًؿققققققققو٠                  يققققققققد٣ إجققققققققسا٤ ايتققققققققدقٝل عًقققققققق٢ ضققققققققجٌ ايققققققققرَِ ث اةؤضطقققققققق١ االضققققققققتٗالن١ٝ ايعطققققققققهس١ٜ   

( دٜٓققاز نُققا ٖققٞ  1120111تققبني إٔ ايققرَِ اةطققتخك١ ٚغققري احملؿقق١ً بًػققت َققا فُٛعقق٘     (، 6102-6102 

 .02/00/6102بتازٜ  

 (7102يط١ٓ  072املضدز: )اضتٝغاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 اؽاذ اإلجسا٤ات ايالش١َ يتخؿٌٝ ايرَِ اةرنٛز٠ أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 َا شاٍ اةٛقٛع قٝد اةتابع١.مل ٜسد َا ٜؿٝد بايتؿٛب ٚ
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 صٓدٚم اال٥تُإ ايعطهسٟ

 

 :سطابات ايضٓدٚم 

 (، تبني َا ًٜٞ:6105-6100يد٣ تدقٝل قٝٛد ٚضجالت ؾٓدٚم اإل٥تُإ ايعطهسٟ يًؿو٠  

 احلان١ُٝ املؤضط١ٝ: .0

 عدّ ٚجٛد خق١ اضواتٝج١ٝ يًؿٓدٚم ؼدد األٖداف ايعا١َ ٚاـق١ ايتػػ١ًٝٝ يتخكٝكٗا. .أ 

 .اة١٦ٝ اإلداز١ٜ بتٓؿٝر بعض اةطؤٚيٝات اةٓاط١ بٗا عدّ قٝاّ .ب 

عدّ ٚجٛد ؾالحٝات قدد٠ َٚهتٛب١ يبعض ايًجإ ايعا١ًَ ث ايؿٓدٚم َٚٓٗا  ؾ١ٓ  .ج 

 اةخاطس، ؾ١ٓ االضتاُاز، ايًج١ٓ ايتٓؿٝر١ٜ(.

عدّ إقساز َد١ْٚ ايطًٛى اةٗت ةٛخؿٞ ايؿٓدٚم َٔ قبٌ اة١٦ٝ اإلداز١ٜ يًؿٓدٚم خالؾًا  .د 

 .6/1/6101( تازٜ  1101از فًظ ايٛشزا٤ زقِ  يكس

 ايتػسٜعات: .7

 ( َٔ ْداّ ؾٓدٚم اإل٥تُإ ايعطهسٟ أعالٙ.02عدّ إؾداز ايتعًُٝات اةٓؿٛف عًٝٗا ث اةاد٠  

 (7102يط١ٓ  002املضدز:)اضتٝغاح ايدٜٛإ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب َا ٚزد أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

 ٓ دٚم اال٥تُقإ ايعطقهسٟ ٚمت تؿقٜٛب عقدد َقٔ ايبٓقٛد َٚقا شاٍ اةٛققٛع قٝقد اةتابعق١ يتؿقٜٛب            مت ايسد َٔ قبٌ ؾق

 ايبٓٛد ايكا١ُ٥ أعالٙ.
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 َدٜس١ٜ اخلدَات ايطب١ٝ املًه١ٝ

 

 :ٟسطابات ٚضذالت َطتػف٢ األَري ٖاغِ بٔ احلطني ايعطهس 

يًؿققققو٠ يققققد٣ ايتققققدقٝل عًقققق٢ حطققققابات ٚضققققجالت َطتػققققؿ٢ األَققققري ٖاغققققِ بققققٔ اؿطققققني ايعطققققهسٟ           

 (،  تبني َا ًٜٞ:0/0/6101-11/1/6102 

زؾقققض أَقققني َطقققتٛدع ايعٗقققد٠ غقققري ايقبٝققق١  األ قققال ٚايًقققٛاشّ ٚايكسطاضققق١ٝ( ايطقققُاب يقققدٜٛإ احملاضقققب١        .0

 بايتدقٝل ع٢ً ضجالت اةطتٛدع. 

 ٚجٛد ْكـ ث بعض أزؾد٠ اةطتٛدعات ايقب١ٝ حطب قاقس ايؿخٛف ايؿجا١ٝ٥. .6

 .( أغق١ٝ َٛاشٜٔ حساز٠ ث ضجالت ايعٗد٠ ايقبprobe cover١ٝ(  11111عدّ إدخاٍ ن١ُٝ   .1

َطتٛدع ايٛؾؿات ايقب١ٝ ٚضجالت األدٜٚق١ غقري َطقتٛث يػقسٚح ايطقال١َ ايعاَق١ ٚال ٜؿقًح إ ؼؿقذ          .1

 بداخً٘ تًو ايطجالت ٚايٛ ا٥ل.

 .6101مل ٜاش يًتدقٝل ضجالت ٚقٝٛد ٚٚؾؿات ؾٝدي١ٝ األقطاّ يعاّ  .5

 (72/01/7102تازٜذ  2/2/09122املضدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛص١ٝ:

 ايعٌُ ع٢ً تؿٜٛب َا ٚزد أعالٙ حطب األؾٍٛ.

 اإلدسا٤:

مت ايققسد َققٔ قبققٌ َدٜسٜقق١ اـققدَات ايقبٝقق١ اةًهٝقق١ ٚمت تؿققٜٛب عققدد َققٔ ايبٓققٛد َٚققا شاٍ اةٛقققٛع قٝققد اةتابعقق١           

 يتؿٜٛب ايبٓٛد ايكا١ُ٥ أعالٙ.

 

 

 



اجلزء  الثالث
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 أَا١ْ عُإ ايهرب٣
 

 :ايدا٥س٠ املاي١ٝ / حطاب ايطًف 

(، تددد                3102-3102تددد قٝل تدددي٬د ٚقٝدددٛس ف دددما ةي دددًـ ك ىَمْددد١  ُدددمٕ ةيهددد ٣ يًؿددد ٠    يددد ٣ 

 َم ًٜٞ:

مت ظدد ف  دد ٠ تددًـ ادد ٜ  سة٥دد ٠ ؼدد و ةي ٝددز ةي صددٛة٥ٞ ٚةٱ.ةيدد١ ةي ددٝ   .....(  كُٝدد١   ميٝدد١  ًػدد             .0

 تٛ.ٜددز نمَددٌ قُٝمٗددم نُهمؾددتد ٚ ٝدد ٜمد ي دد س َددٔ ةؾٗددمد ةا معدد١  ٬ؾددم     ( سٜٓددمو ٚقدد  مت52332 

 . 3112( ي ١ٓ 77يًٓظمّ ةاميٞ يً ً ٜمد وقِ  

( سٜٓددمو 51111مت ظدد ف  دد ٠ تددًـ ادد ٜ  سة٥دد ٠ وقم دد١ ة٭ ُددمو  ةي ددٝ   .....(  كُٝدد١   ميٝدد١  ًػدد             .3

( َٗٓ س َدٔ ةاٗٓ تد    251   ٢ً  يم  ٜ  ةش ةنمد ٚةيمزةَمد َ محك١ يٓكم ١ ةاٗٓ ت  ة٭وسْٝ

 ةي مًَ  ك ىَم١ْ  ُمٕ ةيه ٣  ٬ؾم  يًٓظمّ ةاميٞ ى ٬ٙ. 

( سٜٓدمو  21733مت ظ ف   ٠ تًـ ا ٜ  سة٥ ٠ ظٝم١ْ ٚ سة١َ ةا مْٞ ةي ٝ   .....(  ك١ُٝ   مي١ٝ  ًػد     .2

ٍ سؾز وتّٛ ؾٝزة يً دؿ   ٚذيو يًكٝمّ  أ ُمٍ ظٝم١ْ ٚ  مس٠ تأٌٖٝ ٚش ة٤ سٖمٕ ٚ  ٍ ٚج مد غذة١ٝ٥ ٚ  

 3112( ي دد١ٓ 017( َددٔ ْظددمّ يددٛة.ّ ٚ شددػمٍ ىَمْدد١  ُددمٕ ةيهدد ٣ وقددِ   01يًعدد   ٬ؾددم  يددٓغ ةاددمس٠  

 ٚنُم ٖٛ َ    مسْمٙ:

 ( سٜٓمو ي ٌُ ظٝم١ْ ا ٢ٓ َ نز ةؿ   ةيثكمك.31111تًؿ١  ك١ُٝ   -

١ ةجملًد  ٚةيمم  د١ ا ٓد٢    ( سٜٓمو ٱ مس٠ تأٌٖٝ ةيٛف ةد ةيعدح١ٝ ظمْدق قم د   01111تًؿ١  ك١ُٝ   -

 قم ١ ةا ١ٜٓ.

 ( سٜٓمو يص ة٤ سٖمٕ. 733تًؿ١  ك١ُٝ   -

مت َددٓع  دد س َددٔ ى ؽددم٤ فًدد  ىَمْدد١  ُددمٕ ةيهدد ٣ تددًـ َميٝدد١ ش عدد١ٝ ٚ  ًددؼ   ددميٞ َكدد ةوٙ            .0

( سٜٓدمو َ دمحل  ًد٢    5000( سٜٓمو سٕٚ ٚجٛس تٓ  قمْْٛٞ هٝز ذيدو  ًُدم   دإٔ ٖٓدمى َ ًدؼ       20211 

ِ ت  ٜ ٖم يػم١ٜ تموى٘  مي غِ َٔ فٌ ةجملمي  ةي ً ١ٜ َٚٓٗم فً  ىَم١ْ  ُمٕ مخ ١ ى ؽم٤ مل ٜم

 . 03/2/3107( تموٜخ 50/00/0/01201ةيه ٣  ٛجق ق ةو ةي ٥مت١ وقِ  

  ّ قٝمّ ى ؽم٤ فً  ة٭َم١ْ  م  ٜ  ةا ميؼ ةاع ٚؾ١ هلِ ن ًـ تؿ   دمي غِ َدٔ  دٛستِٗ ٚةْمٗدم٤      .2

 ( سٜٓمو.02030جًٗم فٝث  ًؼ فُٛع ةي ًـ غري ةا  س٠ َ ًؼ  ةا١ُٗ ةييت ظ ؾ  ةي ًؿ١ َٔ ى

مت َٓع   س َٔ ى ؽم٤ فً  ىَم١ْ  ُمٕ تًـ ْك ١ٜ ٚذيو اٛةج١ٗ ط ٝ د١ ةيظد ٚف ةؾٜٛد١ ةامٛقدز      .5

ىٕ ت ددٛس ةاًُهدد١ ك ؾعددٌ ةيصددمم٤  ددمي غِ َددٔ َددٓع َدد وة٤ تًددو ةآددمطل تددًـ طددٛةو٨ يمػ ٝدد١ ْؿكددمد         

  ٝ  دد١  ُددٌ ى ؽددم٤ فًدد  ة٭َمْدد١ ٚةاٗددمّ ةاٛنًدد١  يددِٝٗ يٝ دد  ى ُددم٫         ةيظدد ٚف ةؾٜٛدد١  ًُددم   ددإٔ ط 

 .3102( ي ١ٓ 00( َٔ قمْٕٛ ةي ً ٜمد وقِ  2تٓؿٝذ١ٜ ٚذيو  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  
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مت ظد ف تدًـ ش عدد١ٝ   مظد١(  ع فُٛ د١ َددٔ ةادٛنيؿ  ةاعدٓؿ  ٚغددري ةاعدٓؿ  ك ىَمْد١  ُددمٕ          .7

 3112( ي دد١ٓ 77(  َددٔ ةيٓظددمّ ةاددميٞ يً ًدد ٜمد وقددِ     033، 037، 035ةيهدد ٣  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددٛةس    

( 007151ٚةا  ل ك فٝٓ٘ فٝث  ًػ  ةيك١ُٝ ةٱ مي١ٝ غري ةا  س٠ يػم١ٜ تموى٘ هلذٙ ةي دًـ َ ًدؼ    

 سٜٓمو. 

 ( 7102يط١ٓ  017املؿدز: )اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ  

  ايتٛؾٝات:

 م١ْ ٚ  ّ ػ ٜ  َٓع تًـ َمي١ٝ يٮ ؽم٤.ةت سةس ق١ُٝ ةي ًـ ةاع ٚؾ١ ٭ ؽم٤ فً  ة٭َ .0

ْظدمّ ة٫ْمكدمٍ ٚةي دؿ     فهدمّ  ت  ٜ  ةا ميؼ ةاع ٚؾ١ ن ٬ٚةد تؿ  ٭ ؽدم٤ فًد  ة٭َمْد١ ةتدمٓمسة  ٭     .3

 .0230( ي ١ٓ 25وقِ   ٚت  ٬ٜت٘

  ّ َٓع   ة٠٤ ةيذ١َ ةامي١ٝ ىٚ ظ ف َ محكمد ى ؽدم٤ فًد  ة٭َمْد١ ةٱ   د  ةتدمٝؿم٤ نمَدٌ ةا دميؼ         .2

 حك١  ًِٝٗ نذَِ َمي١ٝ.ةا م

ت دد ٜ  َ ددميؼ ةي ددًـ ةيص عدد١ٝ َٚٝمَٚددمد ةي ددؿ  ةاعدد ٚؾ١ يًُددٛنيؿ  ٚ دد ّ ظدد ف تددًؿ١ اٛنيددـ ىٚ       .0

 ش غ تهٕٛ ذَم٘ َصػٛي١ ؿ ما ةي ًؿمد.

 ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق  مقٞ  ٓٛس ة٫تمٝؽمح ف ق ة٭ظٍٛ. .2

 اإلجسا٤:

ٚمل ٜدمِ تعدٜٛق    02/00/3107( تموٜخ 0/2/23002مت ةي س َٔ ق ٌ ىَم١ْ  ُمٕ ةيه ٣  ٛجق ةيهمما وقِ  

 ةامم  ١.قٝ  ىٟ َٔ  ٓٛس ة٫تمٝؽمح َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع 

 :اتفاق١ٝ إخكاع عُاٍ َٚطتددَٞ األَا١ْ يًٓكاب١ ايعا١َ يًعاًَني يف ايبًدٜات ٚأَا١ْ عُإ ايهرب٣ 

 يعدمص ظدٓ ٚم   ( سْدمْري شدٗ ٜم  َدٔ ىجدٛو ةي ُدمٍ ٚةا دم  َ       7تكّٛ ىَم١ْ  ُدمٕ ةيهد ٣  مقم دمع َ ًدؼ       .0

ةيٓكم دد١ ةي مَدد١ يً ددمًَ  ك ةي ًدد ٜمد ٚىَمْدد١  ُددمٕ ةيهدد ٣ ةتددمٓمسة  يددث٬  ةتؿمقٝددمد  كدد   ُددٌ  ددم ٞ مت   

تٛقٝ ٗدددم َدددم  ددد  ىَمْددد١  ُدددمٕ ةيهددد ٣ ٚةيٓكم ددد١ فٝدددث  ًدددؼ   دددميٞ ة٫قم م دددمد ةاميٝددد١ َدددٔ ىجدددٛو ةي ُدددمٍ   

 ( سٜٓمو.3703313ٚةا م  َ  ةحملٛي١ يعٓ ٚم ةيٓكم ١ يػم١ٜ تموى٘ َ ًؼ  

 0225( ي دد١ٓ 3جددم٤ ك َك َدد١ ة٫تؿمقٝددمد ى دد٬ٙ  أْٗددم َٓظُدد١ تددٓ ة  ٭فهددمّ قددمْٕٛ ةي ُددٌ ة٭وسْددٞ وقددِ         .3

 ٚت  ٬ٜت٘.

  ّ ٚجٛس ْظمّ سة ًٞ يًٓكم ١ ٚ منم ت مٓ  ك  ًُدٗم يًٓظدمّ ةاٛفد  يًٓكم دمد ةي ُميٝد١ ٚةيديت ج ًد  ةادمس٠          .2

ٝموٜدم  عٝدث ٜمكد ّ ةي مَدٌ ةي ةغدق ك ة٫ْؽدُمّ   ًدق   دٞ ٚ  د           ( َٓ٘ ة٫ْؽُمّ  ع ةيٓكم ١ ىَد ة  ة م 7 

ق ٍٛ ةي ؽ١ٜٛ ٜمِ ةقم مع وتِ ة٫ْم ما ٚة٫ش ةى  ٫ ىٕ ةتؿمقٝمد ةي ٌُ ةؾُم ٞ ةاٛق ١ َم  د  ة٭َمْد١   

ٚةيٓكم دد١ ج ًدد  ةي ُددمٍ ٚةا ددم  َ   مؼدد   فهُددم  اظًمٗددم فددم ٜ ددال  ىٕ ة٫تؿمقٝددمد ى دد٬ٙ  دد٠ٚ٬  ًدد٢    

 ( َٔ ةي تمٛو.32، 05ؿمٗم يًكمْٕٛ ؾٗٞ كميؿ١ ٭فهمّ ةامست   كمي
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ٚةيدذٟ   33/5/3105( تدموٜخ  05/2/01177مت كمط ١ ىَ   ُمٕ ةيه ٣  ٛجق نمدما ةيد ٜٛةٕ وقدِ      .0

مت ةي ًددق  ٛج دد٘   ددمس٠ ةيٓظدد  ك َٛؼددٛع ة٫تؿمقٝددمد ةا َدد١ َددم  دد  ة٭َمْدد١ ٚةيٓكم دد١ ا ميؿمٗددم يكددمْٕٛ      

ي ُمٍ ٚةا م  َ  فٔ مل ٜمكد َٛة   ًدق   دٞ ي٬ْم دما يًٓكم د١ ٚيٝ دٛة ى ؽدم٤ ؾٝٗدم         ةي ٌُ  صٍُٛ ة

 ٢ً  ٚةي ٌُٚ  ّ جٛة.ٜ٘ مشٍٛ ةي ك  ةؾُم ٞ ي ُمٍ َٚ م  َ  َٔ غري ةاصُٛي   م٫ْم ما يًٓكم ١ 

 وس نمؾ١ ةا ميؼ ةاكم  ١ َٔ ةي ُمٍ ٚةا م  َ  غري ةآم    يًٓكم ١.

ىٕ ة٭َمْدد١ ٫  0/3/3105( تددموٜخ 0/2/02733َدد   ُدمٕ ةيهدد ٣  ٛجدق نمم دد٘ وقدِ     مت ةيد س َددٔ ق دٌ ى   .2

متًو  ٜكمف ٖذٙ ة٫تؿمقٝمد ىٚ  يػم٥ٗم َٔ ةيٓمف١ٝ ةيكم١ْْٝٛ ٚةي ١ًُٝ ٚىٕ ظدح١  ت دمع ةيٓكم د١ يٲجد ة٤ةد     

ؾٝد٘ يدٛ.ةو٠   ةآعٛػ  ًٝٗم ك قمْٕٛ ةي ٌُ ٖٛ شإٔ ٫ ىغ ىَمْد١  ُدمٕ ةيهد ٣  دٌ ٖدذة ة٭َد  ٜ دٛس ةي د          

 ةي ٌُ ٚة٫ؼمس ةي مّ يٓكم مد ةي ُمٍ.

 (11/3/7102تازٜذ  01/1/09241املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

 ةيمأنٝ   ٢ً ىَ   ُمٕ  ظ ةو ت ُِٝ يً ُمح يً مًَ  ٚةا م  َ  ع ١ٜ ة٫ْ حما َٔ ةيٓكم ١.

 اإلجسا٤:

صد ٜز ٚةيد ىٟ وةٟ قدمْْٛٞ ٜؿٝد   مي دُمح يً ُدمٍ  م٫ْ دحما         ٓم٤  ٢ً طًق سٜٛةٕ ةحملمت ١ ؾك  ى د ٣ سٜدٛةٕ ةيم  

َٚدددم .ةٍ ةاٛؼدددٛع قٝددد    21/01/3107( تدددموٜخ 332/س ّ/ /0/0َدددٔ ةيٓكم ددد١ ٚذيدددو  ٛجدددق ةيهمدددما وقدددِ  س م  

 ةامم  ١.

 ( ِٚادٟ ايطًط / َٓطك١ ايعبديٞ:00( حٛض )0174ًَف ايرتخٝـ اإلْػا٥ٞ ع٢ً ايكطع١ زق ) 

  ٬ٙ ت   َم ًٜٞ: ي ٣ ت قٝل ًَـ ةي  ٝغ ى 

تكددد ّ ةي دددٝ   .....(   ًدددق تددد  ٝغ .ٜدددمسةد  ًددد٢  ٓدددم٤ قدددم٥ِ َددد  غ تدددم كم  َدددز طًدددق ؼٜٛدددٌ ظدددؿ١     .0

 ة٫تم ُمٍ يً ٓم٤ َٔ تهٔ  ع َ وت١. 

َكم ددٌ سؾددز ت ددٜٛ   30/2/3113( تددموٜخ 2230متدد  ةاٛةؾكدد١ َددٔ ق ددٌ ةيًيٓدد١ ةيًٛة٥ٝدد١  ك ةوٖددم وقددِ   .3

 مف١ ة٭وض  ؼمؾ١  ع ةتمٝؿم٤ ق١ُٝ ةيميمٚ.ةد.        ( سْمْري /  ٔ نٌ َ  َ  ز َٔ َ 01 

( 00220مت  جم.٠ َ م١ًَ ةي  ٝغ َٔ ق ٌ سٜٛةٕ ةحملمت ١ ةتمٓمسة  يًكد ةوةد ى د٬ٙ ٚ  تدّٛ َكد ةوٖم       .2

 ( سٜٓمو نم ٜٛ . 7231 سٜٓمو ٚنذيو َ ًؼ 

ع تدهٔ ٚمتد    تك ّ ظدمفق ةي ٬قد١   ًدق تد  ٝغ .ٜدمسةد ٚتػدٝري ظدؿ١ ةتدم ُمٍ ةا ٓد٢ َدٔ َ وتد١              .0

ٚتددحق ةيكدد ةو ةي ددم ل وقددِ     32/00/3105( تددموٜخ 0027ةاٛةؾكدد١  ًدد٢ ةي ًددق  ٛجددق ةيكدد ةو وقددِ      

 .32/2/3113( تموٜخ 0002 

يدد ٣ تدد قٝل ةا مًَدد١ َددٔ ق ددٌ سٜددٛةٕ ةحملمتدد ١ تدد    أْدد٘ مل ٜددمِ ؼعددٌٝ ةي تددّٛ ٚةيم ددٜٛ  ةيددذٟ مت         .2

ةوةد ةيًيمٕ ةاصمو  يٝٗم ى د٬ٙ ْٚمٝيد١ يدذيو     ٛج ٘ تػٝري ظؿ١ ةتم ُمٍ ةا ٢ٓ  ع َ وت١ ٚف ق ق 

 مت ؼٌٜٛ ةا م١ًَ  ع سة٥ ٠ ة٭ ١ٝٓ آمقص١ َٛؼٛع   ّ ةتمٝؿم٤ ةيم ٜٛ  ٚةي تّٛ ةاصمو  يٝٗم ى ٬ٙ. 
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    َٓمقص١ َ م١ًَ ةي  ٝغ َز سة٥ ٠ ة٭ ١ٝٓ مت ة٫تؿمم  ٢ً ؼٌٜٛ ةا م١ًَ  ع ةي ة٥ ٠ ةيكمْْٛٝد١ ك   .5

 ٣ ٱ  ة٤ ةي ىٟ ةيكمْْٛٞ. ىَم١ْ  ُمٕ ةيه 

 ( سٜٓمو. 02320جم٤ وس ةي ة٥ ٠ ةيكم١ْْٝٛ  ٢ً ؼٌُٝ ةا مأج   .....( نمٌَ ةا ًؼ ٚةي ميؼ   .7

ةتؽع ىٕ ظمفق ةي ٬ق١ ق  فعٌ  ًد٢ تد ة ٝغ َ٪قمد١ َدٔ ق دٌ ٚ.ةو٠ ةي  ٝد١ ٚةيم ًدِٝ  ٛجدق  ٝٓد١           .3

ٚيػمٜد١   0237ٜخ  ك  ةٱهمو  مّ َٔ تًو ةي ة ٝغ فم ٜ٪ن  ىٕ ةي ٓم٤ نمٕ َصػٌ َ وت١ َٔ تمو

 ٖٚٛ تموٜخ ؼٌٜٛ ةي ٓم٤  ع تهٔ.  3105 مّ 

 بٓا٤ً ع٢ً َا  ضبل ٜتكح َا ًٜٞ: 

 غٝما سٚو ةي قم ١ ٚةيمؿمٝض َٔ ق ٌ ةؾٗمد ةا مع١ ي ٣ ة٭َم١ْ  ٢ً و غ ةاٗٔ.  .ى 

   ّ ٚجٛس َمم  ١  ٢ً ؼعٌٝ ةي تّٛ ٚةيم ٜٛ  ةاؿ ٚض  ٛجق ةيك ةوةد ى ٬ٙ.  .ا 

عٍٛ  ٢ً   ٠ ت ة ٝغ ا وت١ َٔ ق ٌ ٚ.ةو٠ ةي  ١ٝ سٕٚ ةؿعٍٛ  ٢ً  ذٕ ىشػمٍ نُ وت١ ةؿ .ج 

 ف ق ة٭ظٍٛ َٔ ق ٌ ة٭َم١ْ. 

 (7/9/7102تازٜذ  01/1/8193املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

 ( سٜٓمو ٚف ق وىٟ ةي ة٥ ٠ ةيكم١ْْٝٛ ك ىَم١ْ  ُمٕ ةيه 02320.٣ةي ٌُ  ٢ً ةت سةس َ ًؼ  

 اإلجسا٤:

 مت ةي س َٔ ق ٌ ىَم١ْ  ُمٕ ةيه ٣ َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع ةامم  ١.

 ( َِتٓصٙ عُإ ايكَٛٞ:0( حٛض زقِ )3ايعكـد ايتأجريٟ يكطع١ األزض زق /).....( ِاملطخٛز َطع ) 

( سٚمن، 32( ةا ددحٛو ٚةي ددميؼ َ ددمفم٘  0( فددٛض  3يدد ٣ سوةتدد١ ًَددـ ةي كدد  ةيمددأجريٟ يًك  دد١ وقددِ    

 ت   َم ًٜٞ:

يك  ١ ة٭وض ى ٬ٙ  ٓصتد قم١ُ٥ َٔ ق ٌ ة٭َم١ْ ك فٝٓ٘  0237مت    ةّ ىٍٚ  ك  تأجريٟ  ٬ٍ  مّ  .0

مت ت دد ٌٜ قُٝدد١ ةٱهددمو  ع   0221( سٜٓددمو ٚ ك  ددمّ  7111َددز شدد ن١  .....(  ددأج ٠ تدد١ٜٛٓ َكدد ةوٖم     

 ( سٜٓمو تٜٓٛم .2111 

مأجريٟ يعمص َ دمأج  ج ٜد  ٖدٛ ةي دٝ       ميمٓم.ٍ  ٔ ةي ك  ةي 3/0/3102قمّ ةا مأج  ى ٬ٙ  مموٜخ  .3

  .....( فٝث ىظ ح  ة٭ج ٠ ةي ١ٜٛٓ ٚؾكم  ي ك  ةٱهمو ةؾ ٜ   ٢ً ةيٓحٛ ةيمميٞ:

 ( سٜٓمو تٜٓٛم .00222َ ًؼ   3102يً ١ٓ ةيم مق ١ٜ ة٭ٚع ي مّ  -

 ( سٜٓمو تٜٓٛم .02555َ ًؼ   3105يً ١ٓ ةيم مق ١ٜ ةيثم١ْٝ ي مّ  -

 ( سٜٓمو تٜٓٛم . 32111َ ًؼ    2017ي مّ يً ١ٓ ةيم مق ١ٜ ةيثميث١  -

ًٜمدزّ ةا ددمأج   دد ؾز ةٱهددمو ٚؾكددم  ٭جدد ٠ ةي دد١ٓ ةيثميثدد١ يً ددٓٛةد ةي٬فكدد١ هلددذٙ  ةي دد١ٓ َددم مل    -

 تكِ ة٭َم١ْ  إ مس٠ ةيٓظ  ك   ٍ ةٱهمو
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ٔ  كد     ّ قٝمّ ة٭َم١ْ  إج ة٤ َزةٚس٠ ٫تدمثُمو ةاٛقدز  ٓد  تكد ّ ةا دمأج  ةيكد ِٜ   مًَد١ ةيمٓدم.ٍ  د          .2

( سٜٓدمو تدٜٓٛم    0ةٱهمو ةا ّ َز ةا دمأج  ةؾ ٜد  فٝدث تد   ٚجدٛس ةنؿدمض ك قُٝد١ ةٱهدمو  ًػد            

 ماكمو١ْ َز ةاٛقز ةي مّ ٚ  ّ ة مُمس ة٭َم١ْ ك ؼ ٜ  ق١ُٝ ةٱهدمو   3107( ة م موة  َٔ ةي مّ 3 يهٌ  ّ

 ك ةاٛقز. ٢ً ىٟ تكموٜ  ؾ١ٝٓ ىٚ َمي١ٝ تظٗ  ةيك١ُٝ ةي مسي١ يًمأجري 

ةوتهق ةا مأج  ةؾ ٜ  كميؿدمد جٖٛ ٜد١ ي كد  ةٱهدمو ت دمٛجق ؾ دخ  كد  ةٱهدمو ةاد ّ تمُثدٌ ك            .0

( سٕٚ ةؿعٍٛ  ٢ً ةاٛةؾك١ ةـ ١ٝ ةا  ك١ َٔ ة٭َم١ْ  ٢ً ذيو ةي ٓدم٤  0311ّ3 قم١َ  ٓم٤   مف١  

ول يًؿ ٜل ةيثدمْٞ  ةا دمأج (   فم ٜصهٌ كميؿ١ يً ٓ   تم  م ( َٔ  ك  ةٱهمو ٚةييت ْع   ٢ً  ٫ 

 جدد ة٤ ىٟ تػددٝري ىٚ ت دد ٌٜ ىٚ  ؼددمؾمد ك ةاددأجٛو ٚتٛة  دد٘ ٚتك ددُٝمت٘ ىٚ ىٕ ٜؽددٝـ  ًٝدد٘ ىٟ  ْصددم٤ةد ة٫     

  ماٛةؾك١ ةـ ١ٝ ةا  ك١ َٔ ةيؿ ٜل ة٭ٍٚ  ة٭َم١ْ(.

ٚةاٛجدد٘  01/7/3105( تددموٜخ 2/0/00270مت ؾ ددخ  كدد  ةٱهددمو  ٛجددق نمددما ىَدد   ُددمٕ وقددِ         .2

 ًُ مأج  ةؾ ٜ  َمؽُٓم  َم ًٜٞ:ي

ٚةام ًدل  متدم٦يمو  ةا  دِ(     3/0/3102 ٕ  ك  ةٱهمو ةا ّ َز فً  ىَمْد١  ُدمٕ  مدموٜخ     .ى 

 ( سٚمن.32ٚةا مفمد ةاكمّ  ًٝٗم ةٱْصم٤ةد ةيكم١ُ٥   مف١  

١ ةيم  ٌٜ ٚةٱؼمؾ١  ٢ً ةآصم٤ةد ةيكم١ُ٥  ٢ً ق  ١ ة٭وض سٕٚ ةؿعٍٛ  ٢ً َٛةؾكد١ ة٭َمْد   .ا 

 ةـ ١ٝ فم ٜصهٌ كميؿ١ يً ٓ   ةي م ز( َٔ  ك  ةٱهمو ةاصمو  يٝ٘ ى ٬ٙ.

قددد ةو ىَمْددد١  ُدددمٕ  ؿ دددخ ةي كددد  ةاصدددمو  يٝددد٘ ى ددد٬ٙ ْمٝيددد١ ىؼدددمؾ١ ةآصدددم٤ةد ةادددذنٛو٠ ى ددد٬ٙ        .ج 

ٚكميؿم٘  ي ٓٛس  ك  ةٱهمو فم ٜمٛجق   ٤٬ ةاأجٛو ٚت ًُٝ٘ ٭َم١ْ  ُمٕ  ٬ٍ ىت ٛع َٔ 

  ُمٕ   ك فٝٓ٘( ٚغد٬ف ذيدو تدمكّٛ ة٭َمْد١  متدم  ةّ فكٗدم ةآعدٛػ        تموٜخ نمما ىَ 

 ًٝددد٘  مي ٓددد   ةي ة دددز( َدددٔ  كددد  ةٱهدددمو ٚذيدددو  متدددم مس٠ ةادددأجٛو ٚةؽدددمذ نمؾددد١ ةٱجددد ة٤ةد      

ةيكمْْٛٝدد١ ةيدديت ت ةٖددم ة٭َمْدد١ َٓمتدد ١ َددز ةفمؿددمني ة٭َمْدد١  همؾدد١ فكٛقٗددم ةاميٝدد١ ٚةيكمْْٛٝدد١           

 ٚةيم مق ١ٜ ة٭  ٣. 

ٝمّ ة٭َم١ْ  مؽمذ ةٱج ة٤ةد ةيمٓؿٝذ١ٜ يؿ خ ةي ك  ةيمأجريٟ ٚؾكم  ام ٖٛ َٛؼع  أ ٬ٙ فٝدث مت    ّ ق .5

  ظ ةو ةي  ٜ  َٔ ةيك ةوةد ةييت تم ًل  متمُ ةو١ٜ ةي ك  ةيمأجريٟ نُم ًٜٞ:

مت  يػم٤ قد ةو ؾ دخ  كد  ةٱهدمو      07/3/3105( تموٜخ 071 ٛجق ق ةو ؾ١ٓ ة٫تمثُمو وقِ   .ى 

ٚ   ةّ ًَحل  ك   01/7/3105( تموٜخ 2/0/00270ىَ   ُمٕ  ك فٝٓ٘( وقِ   ةيٛةوس  همما

( 0( فدٛض وقدِ    3 همو  م مُمس ةاٛقز ةي مّ ةؾ ٜ  يٮ ١ٝٓ ةيكم١ُ٥  ًد٢ ق  د١ ة٭وض وقدِ     

( سٜٓمو تٜٓٛم  يمعد ع   دميٞ ةيكُٝد١ ةيمأجريٜد١     01111ةا حٛو ٚوؾز ة٭ج ٠ ةي ١ٜٛٓ  ك١ُٝ  

 ٜم .( سٜٓمو ت22111ٛٓ 
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 ماٛةؾكدد١  ًدد٢ قدد ةو ؾٓددد١     20/3/3105( تددموٜخ  370ظدد ٚو قدد ةو فًدد  ىَمْدد١  ُددمٕ وقدددِ        .ا 

 ة٫تمثُمو ى ٬ٙ.

 كدد   هددمو ٚؾكددم  اددم ٚوس  ددميك ةوةد ى دد٬ٙ  ًدد٢ ةيدد غِ َددٔ   ًَحددلمت   دد ةّ  07/2/3105 مددموٜخ  .ج 

   ّ ة مُمس ك  مد ٖٓ ت١ٝ يً ٓم٤ ةٱؼمك ٚ  ّ ت  ٝع٘ ف ق ة٭ظٍٛ. 

 (71/1/7102تازٜذ  01/1/00134)نتاب ايدٜٛإ زقِ  املؿدز: 

 ايتٛؾٝات: 

 ٝمٕ ىت ما   ّ ةؽمذ ةٱج ة٤ةد ةآمت ١ ا مؾ١ ةا ميؿمد ى ٬ٙ ٚتؽموا ةيك ةوةد ةيعدمسو٠  دٔ ة٭َمْد١     .0

 ٚةام ًك١  مي ٬ق١ ةيم مق ١ٜ َم    ة٭َم١ْ ٚةا مأج  ٚ عٛظم  ؾُٝم ٜم ًل  مآصتد ةييت مت  قمَمٗم.

تصددهٌٝ ؾٓدد١ ؾٓٝدد١ َم ععدد١ ٚ صددمون١ َٓدد ٚا َددٔ سة٥دد ٠ ة٭وةؼددٞ ٚةا ددمف١ ٚ سٜددٛةٕ ةحملمتدد ١ ي ٝددمٕ    .3

 ةيك١ُٝ ةٱهمو١ٜ ةي مسي١ يًُأجٛو ٚةؽمذ ةٱج ة٤ةد ةيكم١ْْٝٛ ةآمت ١  ٢ً ؼ٤ٛ تك ٜ ٖم.

 اإلجسا٤:

َٚدم .ةٍ ةاٛؼدٛع     33/2/3107( تدموٜخ  0/2/32122مت ةي س َٔ ق ٌ ىَمْد١  ُدمٕ ةيهد ٣  ٛجدق ةيهمدما وقدِ        

 ةامم  ١.

 :ٟايطٛم املسنص 

 ى ٬ٙ، ت   َم ًٜٞ:  3102( ي ١ٓ 02ي ٣ ت قٝل ًَـ َزةٚس٠ ةي ٛم ةا نزٟ وقِ   

قمَدد   سةو٠ ةي ددٛم ةا نددزٟ   دد ح َددزةٚس٠ تكدد ِٜ   َدد١ ْكددٌ ةي ؽددم٥ز  ةـؽددمو ٚةيؿٛةندد٘(  ٛةتدد ١        .0

 ش نم  َ  عم  هلذٙ ةيػم١ٜ.  ةي   مد سة ٌ ةي ٛم ةا نزٟ  ٢ً ىٕ تمِ ةٱفمي١  ٢ً

( َزةٚسة     ٚؼِٗ يمكد ِٜ تًدو ةـ َد١ فٝدث مت ةتدم  مس ةمٓدمٕ َدِٓٗ ي د ّ تكد ِٜ نؿميد١           03تك ّ   .3

( نمْدد  قدد  تكدد َ   ددأ ٢ً   72س ددٍٛ ةاددزةٚس٠  ًُددم  ىٕ ةيصدد نمد ٚةا٪ت ددمد ةا ٝٓدد١ ك ةؾدد ٍٚ وقددِ       

 ة٭ت مو: 

 (24ج ٍٚ وقِ  

 ت مو يً ٛم ةا نزٟ / ىَم١ْ  ُمٕ ةيه ٣ةيص نمد ةييت تك َ   أ ٢ً ة٭

  ةا ًؼ  مي ٜٓمو(

  شٝهمد ؼُمٕ س ٍٛ ةازةٚس٠( قِٝ ةيهؿم٫د ةيك١ُٝ ةٱ مي١ٝ ةتِ َك ّ ةي  ض

 19111 179321 ش ن١  .....(

 11811 118111 ش ن١  .....(

 88811 878711 َ٪ت ١  .....(

 فمي١ َزةٚس٠ تك ِٜ   ١َ ْكدٌ   07/01/3102( تموٜخ 25ق ود ؾ١ٓ  سةو٠ ةي ٛم  ٛجق ق ةوٖم وقِ   .2

( 530371ةي ؽددم٥ز  ٛةتدد ١ ةي   ددمد  ًدد٢ شدد ن١  .....( َٚ٪ت دد١  .....(  كُٝدد١   ميٝدد١ َكدد ةوٖم        

 سٜٓمو ٚا ٠  مّ نِْٛٗ تك َٛة  أ ٢ً ة٭ت مو يًُزةٚس٠. 

(  2/2/3020مت ت ًٝددددددؼ ةيصدددددد ن١ ٚةا٪ت دددددد١ ى دددددد٬ٙ  ٛجددددددق نمددددددق ىَدددددد   ُددددددمٕ ذٚةد ة٭وقددددددمّ         .0

 إفمي١ ةـ ١َ َ ةو ةي حدث  ًدِٝٗ يػمٜدمد ةتدمهُمٍ ةٱجد ة٤ةد       32/01/3102( تموٜخ 2/2/3022ٚ 

ةا ًٛ دد١ َددِٓٗ ٚذيددو  مكدد ِٜ نؿميدد١ ف ددٔ ةيمٓؿٝددذ ٚت دد ٜ  َ ًددؼ ةاددزةٚس٠ متٗٝدد ة  يمٛقٝددز ةتؿمقٝدد١          

 ةي ك .
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زةٚس٠  ٬ٍ َد ٠ تٓؿٝدذ   تك َ  ةيص ن١ ٚةا٪ت ١  مي  ٜ  َٔ ة٫تم  م٤ةد ٚةي ً مد يمك ٝو َ ًؼ ةا .2

( شدٗ ة   03ةي ك  ٚمت  ةاٛةؾك١  ًد٢ ذيدو  مك دٝو َ ًدؼ ةٱفميد١  ٛجدق شدٝهمد  ٓهٝد١ َٛ. د١  ًد٢            

 ٚ مي غِ َٔ ذيو مل ٜمِ تٛقٝز ةي ك  ٚةي  ٤  مك ِٜ ةـ ١َ ف ق ق ةو ةٱفمي١. 

ٌ ةيصددٝهمد  م ددٝٝ 07/00/3102( تددموٜخ 23قدد ود ؾٓدد١  سةو٠ ةي ددٛم ةا نددزٟ  ٛجددق ق ةوٖددم وقددِ       .5

ةاك َدد١  نؽدددُمٕ س دددٍٛ ةاددزةٚس٠ / نؿميددد١ ف دددٔ ةيمٓؿٝدددذ( َددٔ ق دددٌ شددد ن١  .....( َٚ٪ت ددد١  .....(    

( سٜٓددمو ٚذيددو ي دد ّ ة٫يمددزةّ  مٛقٝددز ةي كدد  ٚةي دد ٤  مكدد ِٜ ةـ َدد١ ةتددمٓمسة      50111ٚةي ددميؼ قُٝمٗددم  

ٕ ةيهدد ٣ ٚةيدد ة٥ ٠  يكدد ةو ةٱفميدد١ ٚيددٰوة٤ ةيكمْْٛٝدد١ ةيعددمسو٠  ٗددذة ةـعددٛػ  ددٔ قددمَٞ ىَمْدد١  ُددم        

 ةيكم١ْْٝٛ ؾٝٗم. 

( ةاٛةؾكدد١  ًدد٢ تًددزِٜ ةاصددػً  ةي ددم ك      22قدد ود ؾٓدد١  سةو٠ ةي ددٛم ةا نددزٟ  ٛجددق ق ةوٖددم وقددِ         .7

( سٜٓددمو 222111 كُٝدد١   ميٝدد١ َكدد ةوٖم   32/00/3102يً  َدد١ ادد ٠  ددمّ ٚةفدد  ة م ددموة  َددٔ تددموٜخ  

( َدٔ ت ًُٝدمد   32تك ٜ م  ٚذيو  ٬ؾم  ٭فهدمّ ةادمس٠    ( سٜٓمو 371111ٚ  ًؼ ٜكٌ  ٔ َ ًؼ ةٱفمي١  د  

تٓظددِٝ  جدد ة٤ةد   ددم٤ةد يددٛة.ّ ٚىشددػمٍ ىَمْدد١   ُددمٕ ةيهدد ٣ ٚةيدديت تمؽددُٔ تٓؿٝددذ ة٭ ُددمٍ  ٛةتدد ١          

 َم ٗ  آ    ذة ى ٌ ةام ٗ   أٟ ش ط َٔ ش ٚط س ٠ٛ ةي  م٤ ىٚ ق ةو ةٱفمي١ ىٚ  يز  ٔ تٓؿٝذ ةي ك . 

ةاٛةؾكددد١  ًددد٢   دددمس٠  30/0/3105( تدددموٜخ 0ندددزٟ  ٛجدددق ق ةوٖدددم وقدددِ  قددد ود ؾٓددد١  سةو٠ ةي دددٛم ةا  .3

 شٝهمد ؼُمٕ س ٍٛ ةازةٚس٠ / نؿمي١ ف دٔ ةيمٓؿٝدذ( ةاك َد١ َدٔ ق دٌ شد ن١  .....( َٚ٪ت د١  .....(         

 سٕٚ ٚجٛس تٓ  قمْْٛٞ يذيو. 

ٔ ةيمٓؿٝدذ   ماٛةؾك١  ٢ً   مس٠ نؿمي١ ف  30/3/3105( تموٜخ 52ظ و ق ةو فً  ىَم١ْ  ُمٕ وقِ   .2

( ٚوؾدز ٖدذة ةيكد ةو  ع و٥دٝ  ةيدٛ.وة٤،      50111(  كُٝد١   ميٝد١    02/3102 شٝهمد تأَ  ةازةٚس٠ وقِ  

 2/2/3105( تددموٜخ 0/0/2251فٝددث مت كمط دد١ و٥ددٝ  ةيددٛ.وة٤  ٛجددق نمددما ىَدد   ُددمٕ  وقددِ         

 ًددل  إ ددمس٠  ةام 30/3/3105( تددموٜخ 52َمؽددُٓم  طًددق ةاٛةؾكدد١  ًدد٢ قدد ةو فًدد  ىَمْدد١  ُددمٕ وقددِ        

( سٜٓدددمو يًصددد ن١ ٚةا٪ت ددد١ ى ددد٬ٙ    50111نؿميددد١ ف دددٔ ةيمٓؿٝدددذ / شدددٝهمد تدددأَ  ةادددزةٚس٠  كُٝددد١        

 ٚ  ؿم٩ِٖ َٔ ٖذٙ ةا ميؼ.

 ًدد٢  00/2/3105( تددموٜخ 50/03/0/03230مت ةيدد س َددٔ ق ددٌ و٥ددٝ  ةيددٛ.وة٤  ٛجددق ةيهمددما وقددِ        .01

ٜد١ ةيصد٪ٕٚ ةيكمْْٛٝد١ ك و٥متد١ ةيدٛ.وة٤      ة٫يمدزةّ  دم ٚوس  دذن ٠ َ ٜ      ؽد ٚو٠ نمما ىَد   ُدمٕ ى د٬ٙ    

ٚةييت تمؽُٔ ىٕ تكّٛ  ة٭َم١ْ   ؾدز تٓ دٝ مد ٚةؼدح١ ٚقد س٠ ٚندذيو  وؾدمم وىٟ ةا مصدمو ةيكدمْْٛٞ         

 ك ة٭َم١ْ ٚةتمهُمٍ ةؿعٍٛ  ٢ً ةاٛةؾكمد ةي١َ.٬ ىٚ ةت سةس ق١ُٝ ةيهؿم٫د. 

 (1/2/7102تازٜذ  01/1/00320املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  
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  ايتٛؾٝات:

  ٝمٕ ىت ما َم ًٜٞ:

( سٜٓدددمو   ددد  ظددد ٚو 50111وس ةيهؿدددم٫د ةي ٓهٝددد١ يعدددمص ةيصددد ن١ ٚةا٪ت ددد١ ى ددد٬ٙ ٚةي ميػددد١ قُٝمٗدددم    .0

ةيكدد ةوةد ةـمظدد١  عددمسوتٗم  ٬ؾددم  يم ًُٝددمد تٓظددِٝ  جدد ة٤ةد   ددم٤ةد يددٛة.ّ ٚىشددػمٍ ىَمْدد١  ُددمٕ            

 ةيه ٣. 

 ( سٜٓمو.371111َميٞ ٜكٌ  ٔ َ ًؼ ةٱفمي١  ك١ُٝ  ؾ٤ٛ ىَم١ْ  ُمٕ  ع تًزِٜ ةازةٚس٠   ًؼ  .3

( ت  ٝكددم  512111ىتدد ما  دد ّ ةٱفميدد١ ٚتٓؿٝددذ ة٭ ُددمٍ َددٔ ق ددٌ ةاددزةٚس ةيثددمْٞ ٚةيددذٟ تكدد ّ   دد             .2

 يم ًُٝمد تٓظِٝ  ج ة٤ةد   م٤ةد يٛة.ّ ٚىشػمٍ ىَم١ْ  ُمٕ ةيه ٣. 

 ى ٬ٙ. تؽموا ق ةوةد ؾ١ٓ  سةو٠ ةي ٛم ٚ  ّ تٛةؾكٗم غعٛػ ةازةٚس٠  .0

 اإلجسا٤:

َٚدم .ةٍ ةاٛؼدٛع     02/2/3107( تدموٜخ  0/2/33120مت ةي س َٔ ق ٌ ىَمْد١  ُدمٕ ةيهد ٣  ٛجدق ةيهمدما وقدِ        

 ةامم  ١.قٝ  

 :ٍزخـ املٗٔ / َٓطك١ بدز ْصا 

 (، ت   َم ًٜٞ:3102-3100ي ٣ ت قٝل و غ ةاٗٔ ٚةي تّٛ  ٢ً ةا م٬َد ةٱْصم١ٝ٥ يًؿ ٠  

 :زخـ املٗٔ أٚاًل: 

سٕٚ   20/03/3102( و عدد١ يػمٜدد١  357 ًددؼ  دد س و ددغ ةاٗددٔ غددري ةجملدد س٠ ٚةيٛةق دد١ ؼددُٔ ةآ كدد١        .0

( َددٔ قددمْٕٛ و ددغ ةاٗددٔ ا ٜٓدد١  ُددمٕ     02ةؽددمذ ةٱجدد ة٤ةد ةي٬.َدد١ غعٛظددٗم  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددمس٠      

( سٜٓدمو  01302 ًُم  أْ٘ ٜ تق  ٓ  ػ ٜ ٖم وتّٛ َٗٔ َدم ٜكدموا     0232( ي ١ٓ 31ٚت  ٬ٜت٘ وقِ  

تٜٓٛم   ؼمؾ١  ع َم ٜ تق  ًٝٗم َٔ وتّٛ ى  ٣ ٚغ ةَدمد ٚقد  تد    دإٔ  د س َٓٗدم مل ػد س َٓدذ  د ٠          

 تٓٛةد. 

ظ ٚو ق ةوةد  إغ٬م قمٍ ػمو١ٜ ٫وتهم ٗم كميؿمد َٛج ١ يٲغ٬م سٕٚ ىٕ ٜمِ تٓؿٝذ تًدو   .ى 

        ٔ ذيدو  ًُدم   دإٔ َثدٌ      ةيك ةوةد ؾ ًٝدم  ٚةتدمُ ةو تًدو ةحملدمٍ  ُموتدمٗم يٓصدمطمتٗم  دمي غِ َد

 .ٖذٙ ةيميمٚ.ةد ٜ تق  ًٝٗم وتّٛ ٚغ ةَمد ٚةج ١ ةيمحكل مل ٜمِ ؾ ؼٗم

  مس٠ ؾمع ةي  ٜ  َٔ ةحملمٍ ةا ميؿ١     ةٱغ٬م يٛجدٛس كميؿدمد ت دمٛجق  غ٬قٗدم ٚق دٌ ىٕ       .ا 

                                                               ٜمِ تعٜٛق تًو ةا ميؿمد.                                                                       

 ةيمأ ري ك تٓؿٝذ ق ةوةد ةٱغ٬م  عٛو٠ َمه و٠ ٚةييت ٜمٛجق تٓؿٝذٖم فمٍ ظ ٚو ةيك ةو.               .ج 

ا ععدد١ ؿؿدده ٖددذٙ ةيكدد ةوةد ٚٚؾكددم     دد ّ ٚجددٛس ةي  ٜدد  َددٔ قدد ةوةد ةٱغدد٬م ؼددُٔ ةاًؿددمد ة     .س 

 ىوقمَٗم. يم ً ٌ
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 ٝغ َٗددٔ  ددمي غِ َددٔ ىْٗددم َصدد ٚط١ ٚسٕٚ ؼكٝددل ةيصدد ط ىٚ ةيصدد ٚط ةا ًٛ دد١ يعددح١ ةي  ددٝغ    تدد  .3

ٚسٕٚ فعٍٛ   ؽٗم  ٢ً ةاٛةؾكمد ةا ًٛ ١ َثٌ  ةي ؾمع ةا ْٞ( ٚةييت ت م  َم ًق ٱجدم.٠ ةي  دٝغ   

                                            ْٚصري  ٢ً ت ٌٝ ةاثمٍ ٫ ةؿع  َ  ِ  .....(.                                               

  ؿم٤     و غ ةاٗٔ  ٓ  ػ ٜ ٖم َٔ وتّٛ ٚغ ةَمد َ محك١  ًٝٗدم  دٔ تدٓٛةد تدم ك١ ٚؼ ٜد ة         .2

 .      0/5/3100يؿ ةد َم     ظ ٚو قمْٕٛ ةي ؿٛ ةي مّ ٚةيذٟ نمٕ  مموٜخ 

سٕٚ ةؽددمذ ةٱجدد ة٤ةد ةيكمْْٛٝدد١ ةي٬.َدد١  ةتدمػ٬ٍ ة٫وتدد ةسةد ة٭َمَٝدد١ ٚةؾمْ ٝدد١ يدد    ةاٗدٔ ةا  عدد١   .0

 صددأْٗم   ددم ك ذيددو ؾدد ض ةي تددّٛ ٚةيػ ةَددمد ةيٓمػدد١  ددٔ تًددو ةيميددمٚ.ةد ٚؾكددم  ٭فهددمّ قددمْٕٛ ةاٗددٔ  

 ْٚظمّ ة٭ ١ٝٓ ةا ٍُٛ  ُٗم.

تكد ِٜ ة٭وةجٝددٌ ك  د س َددٔ ةاكدمٖٞ ةيصدد  ١ٝ  دمي غِ َددٔ  د ّ  سوةجٗددم ؼدُٔ ةيدد  غ ةاٗٓٝد١ ةيعددمسو٠         .2

 ٖٞ فم ٜ ال   ّ ةي  ٝغ  مك ميٗم.                                                                                                يمًو ةاكم

(  ؼدمؾ١  ع ىٕ  فد ٣ ٖدذٙ    5102/7مت  وؾمم و ع١ اٗٓيت َ  ِ َٚهمق َ مف١ ؼٌُ ْؿ  ةي قِ     .5

 ٛقٛؾ١.  ةي  غ مت وؾز  ٜكمؾٗم سٕٚ  وؾمم َم ٜث   ىٕ ٖذٙ ةي  ع١ َ

ظددمسو٠   متددِ شدد ن١  .....( ٚقدد  مت ت  ًٜددٗم  ددٓؿ      3100( ي دد١ٓ 3135/7تدد    ددإٔ ةي  عدد١ وقددِ     .7

ةيمدددموٜخ ٚةيددد قِ  متدددِ شددد ن١  .....( ٚمت ت ٜددد  ذيدددو  إؼدددمؾ١ شددد ٜو سٕٚ ىٕ ٜدددمِ طًدددق تػدددٝري ةتدددِ  

ٝد   أْد٘ مت ك   ةيص ن١ ٚسٕٚ ٚجٛس تٓم.ٍ  ٔ و ع١ ةاٗٔ  ًُمً  دإٔ ةيمٓدم.ٍ ةاد . ك ًَدـ ةي  دٝغ ٜؿ     

 .          3105 مّ 

 ةيمٓم.ٍ  ٔ ةي  ٜ  َٔ و غ ةاٗٔ  عٛو٠ غري ىظٛي١ٝ ي  ّ َعمسق١ ق ِ ةاٗٔ  ٢ً ٖذة ةيمٓم.ٍ.                          .3

ًَؿدمد و ددغ ةاٗدٔ غددري َ ت دد١ ٜٚدمِ ك ىغًددق ة٭فٝددمٕ سَدة ىٚوةم ؽددغ و عدد١ َ ٝٓد١ ك ًَددـ و عدد١       .2

                                                                                                                    ى  ٣ سٕٚ َ  ؾ١ ت ق ذيو.     

 ٓ   ج ة٤ ت  ٌٜ  ٢ً و ع١ َٗٔ ٫ ٜدمِ  يػدم٤ ةي  عد١ ةيك ميد١ ف دق ة٭ظدٍٛ ٚ مندم ٜدمِ ة٫فمؿدمني           .01

  ع١ ةا مُ ٠ ه٬ ةي  عم  ؼُٔ ةاًـ ةاٗال فم ٜع ق َ ٘ َ  ؾ١ ةي 

( َدٔ ندٌ  دمّ ىٟ   د  ةْمٗدم٤       0/0َدٔ    ٜمِ ةي  ٤  أ ُمٍ ةي قم ١ ٚةيمؿمدٝض  ًد٢ و دغ ةاٗدٔ  ة م دموة       .00

 ةيؿ ٠ ةحمل س٠ يً  ٝغ  مي غِ َٔ ٚجٛس كميؿمد ١َٝٓٗ ى  ٣ تم ًق ج٫ٛد تؿمٝص١ٝ  صهٌ سة٥ِ.

 ايسضّٛ ع٢ً املعاَالت: ثاًْٝا:

َدددم  3102ةي ة دددٝغ ةٱْصدددم١ٝ٥ غدددري ةحملعددد١ً يٓٗمٜددد١   دددمّ    ًػددد  ةي تدددّٛ ةا دددمحك١  ًددد٢ َ دددم٬َد   .0

 ( سٜٓمو ٚسٕٚ ةؽمذ ةٱج ة٤ةد ةيؿم ١ً يمحعًٝٗم.031223فُٛ ٘   

ٜدمِ تك ددٝو ةي تدّٛ ا ددم٬َد ةي  دٝغ  ٬ؾددم  يًم دمَِٝ ةيعددمسو٠  دٔ ة٭َمْدد١  ٗدذة ةـعددٛػ َٚثددمٍ        .3

ٚةيم ُددِٝ ةيعددمسو  مدددموٜخ             0/5/3100( تدددموٜخ 03ٚوقددِ    2/7/3115( تددموٜخ  00ذيددو ت ُددِٝ وقدددِ    

 .01/3102/ 31ٚآ  ٖم ت ُِٝ  مموٜخ  3103/ 02/2
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يدٛفه ك   د  َ دم٬َد ةيمك دٝو ىٕ طًدق ةيمك دٝو ٚةيٛظد٫ٛد ٚةيصدٝهمد ةاك َد١ هلدذة ةيمك دٝو             .2

 أمسم٤ كمًؿ١ سٕٚ ٚجٛس َم ٜث    ٬ق١ ٖ٪٤٫ ة٭شد مػ  مٱؼدمؾ١  ع  د ّ ىوؾدمم ةي ديٌ ةيميدموٟ       

          نمد.                                                                                                                                              يًص

  ّ ت ٜٚٔ وقِ ةيك  ١ ٚةؿٛض  ٢ً َنت ةيصٝهمد ةاٛس ١ ي ٣ ةي ٓو  ٬ؾم  يً ٓ  ةي ة دز َدٔ ت ُدِٝ     .0

 .    01/3102/ 31ٚةي ٓ  تم  م  َٔ ةيم ُِٝ ةيعمسو  مموٜخ   02/2/3103ىَم١ْ  ُمٕ ةيعمسو  مموٜخ 

 تأجٌٝ ةا محكمد ةامي١ٝ َٔ وتّٛ َ كؿمد ٚؼككمد  ٬ؾم  يًم مَِٝ ى ٬ٙ.                                  .2

ق   ةي تّٛ َٔ َمًكٞ ةـ ١َ َٔ ق ٌ َٛنيؿ  ي ٣ ةي ة٥ ٠  ةامي١ٝ   ٢ُ نمتق َميٞ  دمي غِ َدٔ    .5

 م٘ يًُٗمّ ةا ١ٓٝ  ٛجق   مق١ ةيٛظـ ةيٛنيٝؿٞ.كميؿ

( ةـددمػ  مي ددٝ   .....( يًمدد قٝل  ددمي غِ َددٔ ةيمأنٝدد    ً دد٘   2717 دد ّ   دد ة. ًَددـ ةيمك ددٝو وقددِ    .7

 يهْٛ٘ َ وج ؼُٔ ةي ١ٓٝ ةحمل س٠ يًم قٝل.

 ( 7102يط١ٓ  010املؿدز: )اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

 م ٚوس ى ٬ٙ َٔ ٬َفظمد ٚكميؿمد  صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل   

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :ايكسازات اإلداز١ٜ ايؿادز٠ 

 ت   َم ًٜٞ:  ،02/2/3107ي ٣ ت قٝل ةيك ةوةد ةٱسةو١ٜ ةيعمسو٠  ٔ ىَم١ْ  ُمٕ  مموٜخ 

ةوةد  سةو١ٜ تم ًل  ص٪ٕٚ ةاٛنيؿ  َٔ ق دٌ ىَد   ُدمٕ ةي دم ل   د       ظ ود   ٠ ق  02/2/3107 مموٜخ  .0

عدٌ فًد  ىَمْد١  ُدمٕ ةيهد ٣ ٚت دٝ          03/2/3107( تموٜخ 0322ظ ٚو ق ةو فً  ةيٛ.وة٤ وقِ  

و٥ددٝ  ٚى ؽددم٤ ؾٓدد١ ج ٜدد ٜٔ ة م ددموة  َددٔ تددموٜخ ةؿددٌ ٚةيددذٟ مت ْصدد ٙ   دد س ةؾ ٜدد ٠ ةي مسٝدد١ وقددِ           

 .03/2/3107( تموٜخ 2002 

مت ةتم  ةّ ف  ةي ُ  يم  ٌٜ وقِ ةيعدمسو ٚةيمدموٜخ  ًد٢   د  ةيهمدق ةي مسٝد١ ةـمظد١  دميك ةوةد          .3

 .03/2/3107ةٱسةو١ٜ يٝمٛةؾل تموٜخ ةيعمسو  َز تموٜخ فٌ فً  ىَم١ْ  ُمٕ ةيه ٣ 

 (8/1/7102تازٜذ  01/1/4411املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ: 

 ما ميؿمد ةيٛةوس٠ ى ٬ٙ ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل  

 اإلجسا٤:

مت تصهٌٝ ؾٓد١ يًمد قٝل ٚةيمحكٝدل ٚ صدمون١ سٜدٛةٕ ةحملمتد ١ ٚمل ت مشد  ى ُمهلدم يػمٜد١ تموىد٘           

 َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.
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 :ٞغسن١ ).....( ايعبدي 

( سٜٓدمو  ٚةيديت متثدٌ فعد١     255351ي ٣   ض َ مٓ  ةيع ف ةي م٥د  يًصد ن١ ى د٬ٙ ٚةي دميؼ قُٝمد٘       

              َ٪ت دد١ ةتددمثُمو ةاددٛةوس ةيٛطٓٝدد١ ٚتُٓٝمٗددم ك ؼدد ٜ ١ ةا ددكؿمد ٚةا ددموف ةاؿ ٚؼدد١  ًدد٢ ةيصدد ن١ ى دد٬ٙ تدد             

 َم ًٜٞ: 

( َٔ قمْٕٛ ؼد ٜ ١ ة٭ ٓٝد١ ٚة٭وةؼدٞ سة دٌ     03ةتمٓ د ة٭َم١ْ ك وس ةا ًؼ  ع ةيص ن١ ى ٬ٙ  ع ةامس٠   .0

( ي د١ٓ  2( َدٔ ْظدمّ ؼد ٜ ١ ةا دموف وقدِ       2ٚةادمس٠    0220( ي د١ٓ  00مد ٚت  ٬ٜت٘ وقدِ   َٓمطل ةي ً ٜ

،  ًُدددم   دددإٔ 3111( ي ددد١ٓ 27( َدددٔ قدددمْٕٛ ةتدددمثُمو ةادددٛةوس ةيٛطٓٝددد١ ٚتُٓٝمٗدددم وقدددِ  00ٚةادددمس٠   0233

 %( َٔ وىس َمٍ ةيص ن١ ى ٬ٙ ؾكو.21ةا٪ت ١ متمًو َم ْ  م٘  

ٛةس ى دد٬ٙ ىددغ َددم نددمٕ ًَهددم  ؿهَٛدد١ ةاًُهدد١ ة٭وسْٝدد١ ةهلممشٝدد١ ىٚ      ٕ ةٱ ؿددم٤ ةآعددٛػ  ًٝدد٘ ك ةادد  .3

 ة٭ ١ٝٓ ةييت تصػًٗم ةؿه١َٛ ىٚ ىٟ سة٥ ٠ ىٚ َ٪ت ١ ومس١ٝ تم  ١ هلم.

 ٕ ةيصدد ن١ ى دد٬ٙ ىظدد ع هلددم ذَدد١ َميٝدد١ َ ددمك١ً  ددٔ ذَدد١ ةا٪ت دد  هلددم ٚىظدد ح  ٖددذٙ ة٭وةؼددٞ ًَهددم        .2

 ٚيٝ  يًي١ٗ ةؿه١َٝٛ. 0275( ي ١ٓ 02ْٕٛ ةا ْٞ وقِ  ( َٔ ةيكم20يًص ن١ ٚؾكم  ٭فهمّ ةامس٠  

 (70/3/7102تازٜذ   01/1/09772املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

 ةؽمذ ةٱج ة٤ةد ةي١َ.٬ غعٛػ وس ةيؽ ٜ ١  ى ٬ٙ ا ميؿمٗم ىفهمّ ةيكمْٕٛ.

 اإلجسا٤:

 .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١. َٚم ميمعٜٛق مل ٜ س َم ٜؿٝ  

 ( ايطٗطٛز ايػُايٞ:2( حٛض زقِ )0743اش٠ َعاَــ١ً بٝــع  قـطع١ األزض املطـتًُه١ زقِ )إجــ 

 ماٛةؾكدد١  ًدد٢ قدد ةو   33/7/3117( ك جً ددم٘ ةآ كدد ٠  مددموٜخ  0272ظدد و قدد ةو فًدد  ةيددٛ.وة٤ وقددِ     .0

ؾكد١  ٚةامؽدُٔ ةاٛة   02/5/3117( تدموٜخ  303ؾ١ٓ ةٱتم٬ُى ٚةٱ٬َى ك ىَم١ْ  ُدمٕ ةيهد ٣ وقدِ     

( 3ّ 200 ًدد٢ ةتددم٬ُى ٚفٝددم.٠ نمَددٌ َ ددمف١ ق  دد١ ة٭وض ةاصددمو  يٝٗددم ى دد٬ٙ ٚةي ميػدد١ َ ددمفمٗم         

 ٚةي م٥ ٠ ًَهٝمٗم يً ٝ   .....(. 

 2/2/3117( تددموٜخ 32052/ط/07/3قدد و َدد ٜ   ددمّ سة٥دد ٠ ة٭وةؼددٞ ٚةا ددمف١  ٛجددق نمم دد٘ وقددِ       .3

 ٬ٙ. ةاٛج٘ ا ٜ  ت يٌٝ ىوةؼٞ  ُمٕ تٓؿٝذ َؽُٕٛ ةيك ةو ى 

ظ ٚو تك ٜ  ؾ١ٓ ةيهصـ ٚةيذٟ ٜظٗ   أْ٘ مت تك ٜ  ت   ةا  ةا  ز  مدموٜخ ْصد    د٬ٕ ةٱتدم٬ُى ك      .2

 ( سٜٓمو يًُ  ةا  ز ةيٛةف . 311ةيعحـ ةحمل١ًٝ   ًؼ  

َدذن ٠  ع ندٌ َدٔ َد ٜ  َٓ كد١ ةي  د يٞ َٚد ٜ          03/3/3117ٚج٘ َ ٜ  سة٥ ٠ ةٱتدم٬ُى  مدموٜخ    .0

سة٥دددد ٠ ةا ًَٛددددمد ةؾػ ةؾٝدددد١ يمث ٝدددد  ةٱتددددم٬ُى ى دددد٬ٙ ٚةاصددددٍُٛ  ددددما  و                 سة٥دددد ٠ ةيمٓظددددِٝ َٚدددد ٜ 

 ٢ً ةا   مد ةيمٓظ١ُٝٝ   د  ىٕ ةنمًُد  َ ةفًد٘ ةيكمْْٛٝد١      00/5/3117( تموٜخ 2210/02وقِ   

 ٚؾل ة٭ظٍٛ فؿمنيم   ٢ً َعًح١ ة٭َم١ْ.
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ميدددددو ةؿددددميٞ .....(  ٚشددددد نمٙ  مدددددموٜخ  قددددمّ ةاميدددددو ةي ددددم ل  .....(   ٝدددددز ةي كدددددمو ةا ددددمًُو  ع ةا    .2

( تددٓٛةد  ًدد٢ ظدد ٚو قدد ةو ةٱتددم٬ُى   دد  ىٕ مت  جددم.٠ َ مًَدد١ ةي ٝددز َددٔ     3ٚ  دد  َؽددٞ   2/5/3102

سٚة٥دد  ة٭َمْدد١ ةا معدد١ ٚةتددمهُمٍ  جدد ة٤ةد ْكددٌ ةاًهٝدد١ ك سة٥دد ٠ ة٭وةؼددٞ ٚةا ددمف١ فٝددث تصددري َ مًَدد١   

 ػمٜمد سؾز ةي تّٛ  ٢ً ةي غِ فم ٚوس ى ٬ٙ.( سٜٓمو ي221ةي ٝز  مك ٜ  ت   ةا  ةا  ز  د 

( طٛة ددل ؼددُٔ ق  دد١ ة٭وض ةا ددمًُه١   دد  فعددٍٛ ةاميددو ةؿددميٞ يددٮوض  ًدد٢ و عدد١     0مت  ْصددم٤   .5

 . 2/2/3105( تموٜخ 02/3105-3 ْصم٤ةد ظمسو٠  ٔ ة٭َم١ْ وقِ  

 (74/3/7102تازٜذ  01/1/09293املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾٝات:

١ ؼكٝددل َصدد ن١ تؽددِ ك  ؽددٜٛمٗم َٓدد ٚ    ددٔ ىَمْدد١  ُددمٕ ةيهدد ٣ ٚسة٥دد ٠ ة٭وةؼددٞ       تصددهٌٝ ؾٓدد  .0

ٚةا دددمف١ ٚ صدددمون١ سٜدددٛةٕ ةحملمتددد ١ ي حدددث َٛؼدددٛع  جدددم.٠ َ مًَددد١ ةي ٝدددز يك  ددد١ ة٭وض ةا دددمًُه١  

   ٜك١ ةؿٝم.٠ ةيؿٛو١ٜ ٚةاصمو  يٝٗم  أ ٬ٙ  مي غِ َدٔ ٚجدٛس ةا مط دمد ةي مسٝد١  مث ٝد   شدمو٠ فيدز        

 ةيك  ١ ةا مًُه١     ظ ٚو ق ةو فً  ةيٛ.وة٤  متم٬ُى ةي كمو.  ٢ً

ة٫تدم٬ُى ةت دِ    قد ةو  ٝمٕ ىت ما   ّ تٓؿٝذ غمٜمد ةٱتم٬ُى ةيٛةوس٠  كد ةو ةٱتدم٬ُى  عٛظدم  ٚىٕ     .3

 م٫تددم يمٍ  فٝددم.٠ ؾٛوٜدد١(  ٚىتدد ما  دد ّ ةتددمهُمٍ ةٱجدد ة٤ةد ةيدديت تم ًددل  دد ؾز ةيم ددٜٛ  ٚت دديٌٝ      

 ىَم١ْ  ُمٕ ةيه ٣. ةي كمو  متِ فً 

 اإلجسا٤:

( 05/2/33720مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق وغدِ ةا مط دمد ةامهد و٠  ٗدذة ةـعدٛػ ٚةيديت آ  ٖدم ةيهمدما وقدِ           

 َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١. 30/03/3107تموٜخ 

 ( ِاملًف ايٛظٝفٞ زق  ).....( 91749املٛظف:) 

 ي ٣ سوةت١ ًَـ ةاذنٛو ى ٬ٙ ت   َم ًٜٞ: 

 نُ م  ّ  أجٛو ١َٜٝٛ. 2/3/3110مت ت ٝ  ةي ٝ   .....( ك ىَم١ْ  ُمٕ ةيه ٣  مموٜخ  .0

 .0/2/3103مت ؼٌٜٛ ةاذنٛو ى ٬ٙ  ع ٚنيٝؿ١ غري َعٓؿ١    ةتق َك ٛع(  مموٜخ  .3

مل ٜمِ ةؿعدٍٛ  ًد٢ َٛةؾكد١ ىَد   ُدمٕ  ًد٢ ةي ُدٌ  دموج ىٚقدمد ةيد ٚةّ ةي مسدٞ  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠                .2

مّ ةـ ١َ ةا ١ْٝ فٝدث فعدٌ ةادذنٛو  ًد٢ ةاٛةؾكد١  مي ُدٌ  دموج ىٚقدمد ةي ُدٌ ةي مسدٞ           ( َٔ ْظ53 

 .0/03/3105ي ٣   ٓو ة٫تمثُمو ةي   ٞ(  مموٜخ 

( سٜٓدددددمو ٫تددددد سةسٙ َدددددٔ ةادددددذنٛو  دددددٔ ةيؿددددد ٠ َدددددٔ   03300قمَددددد  ىَمْددددد١  ُدددددمٕ  مفم دددددما َ ًدددددؼ    .0

 ( ؾكو. 0/2/3103-33/3/3102 

( سٜٓمو ٚةيذٟ ميثٌ ةا ًؼ ةيذٟ تكمؼمٙ ةاذنٛو  ٬ٍ ةيؿ ٠ 2727ؼ  مل تكِ ىَم١ْ  ُمٕ  مفم ما َ ً .2

 ( َٔ  ٓو  .....( سٕٚ ةؿعٍٛ  ٢ً َٛةؾك١ َ  ك١.0/2/3102-21/2/3105َٔ  



 

  7102التقرير السنوي السادس والستون لعام 

 

 

(141) 

 

( سٜٓددمو   ددٔ ةيؿدد ٠ ةيدديت  ُددٌ  ٗددم     33500ةيٛةجددق ةتدد سةسٖم َددٔ ةاددذنٛو  ًػدد       ةا ددميؼ ٕ   ددميٞ  .5

 (.21/2/3105 - 0/2/3103َٔ تموٜخ  نُٛنيـ ك ىَم١ْ  ُمٕ ٚةؾٗمد ة٭  ٣

 (01/4/7102تازٜذ  01/1/08211املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ   

 ايتٛؾ١ٝ:

 ةيمأنٝ   ٢ً ةت سةس نمٌَ ةا ًؼ َٔ وٚةتق ةاٛنيـ.

 اإلجسا٤:

َدٔ   ( سٜٓمو شٗ ٜم  َدٔ وةتدق ةاٛنيدـ ى د٬ٙ ة م دموة      011مت ةي س َٔ ق ٌ ىَم١ْ  ُمٕ ةيه ٣  أْ٘ مت ةقم مع َ ًؼ  

 ٚيػم١ٜ تموى٘ َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع  ةامم  ١. 0/5/3107

 :).....(  املٛظف 

 ي ٣ ت قٝل ًَـ ةش ةنمد ةاذنٛو ى ٬ٙ ي ٣ ةا٪ت ١ ةي م١َ يًؽُمٕ ة٫جمُم ٞ، ت   َم ًٜٞ:

مت ةتددددم  ةّ ةاددددذنٛو يدددد ٣ ىَمْدددد١  ُددددمٕ ةيهدددد ٣  ٛنيٝؿدددد١  مَددددٌ  ددددأجٛو َٜٛٝدددد١ ة م ددددموة  َددددٔ تددددموٜخ    .0

2/2/0222. 

 .0/2/0227ًٜٛ٘  ع َ م  ّ  ٛنيٝؿ١ َ ةتٌ  مموٜخ مت ؼ .3

 . 30/2/3103مت ت ٝٝٓ٘  ٛنيٝؿ١ غري َعٓؿ١  مموٜخ  .2

ٚيػمٜدد١ تموىدد٘  0/0/3105ىنيٗدد د نصددٛؾمد تددم ١ ةيدد ٚةّ  ةي عدد١ُ( ةا مُدد ٠ ك ىَمْدد١  ُددمٕ يًؿدد ٠    .0

( 7231ةي ددم ١    د ّ ةيمدزةّ ةادذنٛو غدمِ   ةٜد١ ْٚٗمٜد١ ةيدد ٚةّ فٝدث ٜكدّٛ غدمِ   ةٜد١ ةيد ٚةّ عد ٚس            

 ( ٚ ذيو ت     ّ ٚجٛس  مِ َ م٥ٞ ٭غًق ة٭ٜمّ. 00211ٚغمِ ْٗم١ٜ ةي ٚةّ نح  ىقع٢ ةي م ١  

 0/2/0222مت ةشدد ةى ةاٛنيددـ  ميؽددُمٕ ة٫جمُددم ٞ  ددٔ  ًُدد٘ يدد ٣ ىَمْدد١  ُددمٕ ة يهدد ٣ َددٔ تددموٜخ      .2

 يػم١ٜ تموى٘.

( فٝدث  ًدؼ    5/3107 - 0/5/3103ٚجٛس ةشد ةى يًُدذنٛو  دٔ  ًُد٘ يد ٣ ٚنميد١  .....( يًؿد ٠          .5

 ( سٜٓمو.2501فُٛع وٚةت ٘  

( شدٗ ة   03( اد ٠   0/2/3100 - 3102/ 0/2ٚجٛس ةش ةى  ٔ  ًُ٘ ي ٣ ىنمسميٝد١  .....( يًؿد ٠     .7

 ( سٜٓمو.3201( سٜٓمو ٚ  ًؼ   ميٞ  022  ةتق شٗ ٟ  

( سٜٓمو ٚذيدو  َدٔ   00231   ًؼ   ميٞ َم تكمؼمٖم ةاذنٛو  ٔ  ًُ٘ ي ٣ ةؾٗمد ى ٬ٙ َم فُٛ ٘ .3

ٚةقددز نصدددٛؾمد ةيؽدددُمٕ ة٫جمُدددم ٞ ٚذيدددو   ددد  ؼًٜٛدد٘  ع ٚنيٝؿددد١ غدددري َعدددٓؿ١ ةـمؼددد ١ يٓظدددمّ   

ةـ ١َ ةا ١ْٝ ٚسٕٚ ةؿعٍٛ  ٢ً َٛةؾك١ ىَ   ُمٕ يً ٌُ  موج ىٚقمد ةي ٚةّ ةي مسٞ  ٬ؾم  ٭فهدمّ  

 ت٘.ٚت  ٬ٜ 3102( ي ١ٓ 33( َٔ ْظمّ ةـ ١َ ةا ١ْٝ وقِ  53ةامس٠  

 (77/00/7102تازٜذ  4/70/71118املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 
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 ايتٛؾ١ٝ:

ؼعددٌٝ ةي ٚةتددق ةيدديت فعددٌ  ًٝٗددم ةاددذنٛو  ٬ؾددم  يٓظددمّ ةـ َدد١ ةا ْٝدد١ ى دد٬ٙ ٚةؽددمذ ةٱجدد ة٤ةد ةيمأسٜ ٝدد١        

 ةي١َ.٬ عك٘.

 اإلجسا٤:

 مت ةي س َٔ ق ٌ ىَم١ْ  ُمٕ ةيه ٣ َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع  ةامم  ١.

 ٚ٠ ايسبع ألَٓا٤ عُإ ٚزؤضا٤ جلإ األَا١ْ ايطابكني:عال 

قمَ  ىَم١ْ  ُمٕ ةيه ٣  ع ف  ٠ٚ٬ ةي  ز ٭َٓم٤  ُمٕ ٚي ٩تم٤ ؾمٕ ة٭َم١ْ ةي م ك  ٚةييت نمْ  

%( َدٔ ةي ةتددق ة٭تمتدٞ ةتد٠ٛ    ٚةتددق َدٛنيؿٞ ة٭َمْدد١  متدمثٓم٤ ةاددٛنيؿ       32متثدٌ  ؼدمؾ١  ًدد٢ وٚةتد ِٗ  ٓ دد ١     

ةيعدددمسو  دددٔ سة٥ددد ٠ ةؿ دددم مد ك ىَمْددد١  ُدددمٕ ةيهددد ٣ ةيدددذٟ ٜددد   ؾٝددد٘ ةا دددميؼ ةيددديت تكمؼدددٖٛم                   ةا ٝدددٓ    كدددٛس 

( 70( َدٔ ْظدمّ ةادٛةوس ةي صد ١ٜ ٭َمْد١  ُدمٕ ةيهد ٣ وقدِ          2  ٠ٚ٬ ةي  ز ( ٚةيديت تصدهٌ كميؿد١ ٭فهدمّ ةادمس٠       

 ًد٢ جد ٍٚ ةيمصده٬ٝد ذةتد٘ ٚةيديت فد سد       ٚةييت ٜٓحع  ت  ٝكٗم  ٢ً ةاٛنيؿ  ةا وجد١ ٚنيدم٥ؿِٗ    3113ي ١ٓ 

ةيٛنيم٥ـ ةييت ت محل  ٠ٚ٬ ةي  ز ٚمل تصٌُ َٓعق ىَ   ُمٕ ىٚ و٥ٝ  ؾ١ٓ ىَم١ْ  ُمٕ ةيه ٣ فٝث ىْ٘ ٜمِ 

ت ِٝٝٓٗ َٔ ق دٌ فًد  ةيدٛ.وة٤ ةادٛق  ٜٚدمِ ؼ ٜد  وٚةتد ِٗ ٚ ٬ٚةتٗدِ ٚ د ٍ ةي دهٔ ةاكد و هلدِ َدٔ ق دٌ و٥دٝ                 

 ةيٛ.وة٤.

 (00/07/7102تازٜذ  01/1/70320دٜٛإ زقِ املؿدز: )نتاب اي

 ايتٛؾ١ٝ:

 ( سٜٓمو.013250ي ٌُ  ٢ً ةت سةس تًو ةا ميؼ ةييت ظ ؾ  سٕٚ ٚج٘ فل ٚةي ميؼ قُٝمٗم  ة

 اإلجسا٤:

ةامؽدُٔ  دإٔ ظد ف  د٠ٚ٬      3/0/3103( تدموٜخ  0/0/0/3 ٛجق نمما و٥ٝ  سٜٛةٕ ةيمص ٜز ٚةيد ىٟ وقدِ  س د  

ةا دميؼ ةيديت ظد ؾ  هلدِ       ةتد سةس يًيدمٕ ةي دم ك  مت  صدهٌ ىدميـ ةيكدمْٕٛ ٜٚدم         ةي  ز ٭َٓم٤  ُمٕ ٚو٩تدم٤ ة 

 َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :).....( َْٞهتب احملاَا٠ ايربٜطا 

( س٫ٚو 00112ةي ٜ ددمْٞ  كُٝدد١    يدد ٣ تدد قٝل َ ددمٓ  ظدد ف ةي ؾ دد١ ة٭ٚع َددٔ تًددزِٜ َهمددق  .....(     

ق١ٝ ق ض ىَم١ْ  ُمٕ ةيه ٣ َز ةي ٓدو ة٭ٚوٚ دٞ يٲْصدم٤ ٚةيدم ُري،   تد        ىَ ٜهٞ ي ٌُ َ ةج ١ قم١ْْٝٛ ٫تؿم

 َم ًٜٞ:

ي ُددٌ َ ةج دد١ قمْْٛٝدد١ ٫تؿمقٝدد١ قدد ض ىَمْدد١  ُددمٕ َددز    00/00/3105مت تًددزِٜ ةاهمددق ى دد٬ٙ  مددموٜخ   .0

( س٫ٚو  ىَ ٜهددٞ نددٕٛ يػدد١ ة٫تؿمقٝدد١ تددمهٕٛ ةيًػدد١ 01111ةي ٓددو ة٭ٚوٚ ددٞ يٲْصددم٤ ٚةيددم ُري  كُٝدد١  

لًٝزٜدد١  ًددد٢ ةيددد غِ َدددٔ ىٕ ىَمْددد١  ُدددمٕ تكدددّٛ  ددإج ة٤ تًدددزِٜ تدددٟٓٛ اهمدددق قمَدددم٠ قًدددٞ   ًدددؼ    ةٱ

( سٜٓددمو ٚةيدددذٟ َدددٔ ؼدددُٔ َٗمَددد٘  جددد ة٤ َ ةج ددد١ قمْْٛٝددد١ ي٬تؿمقٝدددمد ةآدددٟٛ    ةَٗدددم  ميًػددد١   20311 

 ةٱلًٝز١ٜ.
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ةٕ ٜمحُددٌ  3/00/3105ت ٗدد  ةي ٓددو ة٭ٚوٚ ددٞ  ٛجددق نمم دد٘ ةاٛجدد٘ يً ددٝ  َدد ٜ  ةا ٜٓدد١  مددموٜخ          .3

( سٜٓددمو ىوسْددٞ َددٔ ىظددٌ ةيمًددزِٜ ى دد٬ٙ نُ ددم١ُٖ َددٔ ةي ٓددو،  ًدد٢ ةٕ تمحُددٌ        2111ةي ٓددو َ ًددؼ   

 ( سٜٓمو.3011ة٭َم١ْ  مقٞ ةا ًؼ ٚ م ٜكموا َ ًؼ  

( س٫ٚو  ًد٢ ةٕ  01111ٚةؾل ىَ   ُمٕ  ٢ً تًزِٜ َهمق ةحملمَم٠  ى ٬ٙ ي ٌُ َ ةج د١ قمْْٛٝد١   ًدؼ      .2

( سٜٓدددمو َٓددد٘ ٚنُدددم ٖدددٛ َددد    دددذن ٠ ةيٓم٥دددق ةادددميٞ ةا٪و ددد١  مدددموٜخ      3011تمحُدددٌ ة٭َمْددد١ َ ًدددؼ   

02/00/3105  . 

( س٫ٚو ىَ ٜهدٞ ٚةيثمْٝد١  مدموٜخ    32231 كُٝد١    20/03/3105تك ّ ةاهمدق   دمي م  ة٭ٚع  مدموٜخ     .0

 ( س٫ٚو ىَ ٜهٞ.22232( س٫ٚو ىَ ٜهٞ ىٟ َم فُٛ ٘  0112 ك١ُٝ   31/5/3107

تؿمظدٌٝ ة٭ ُدمٍ ةيدٛةوس٠ ؼدُُٓٗم     ٚىٕ ىظٛيٝم  ٚمل ٜمِ ة مُمسُٖدم    ى ٬ٙ مل تك َم يٛفه ةٕ ةا مي م  .2

 ٚكميؿ١ ي٘.ى ٬ٙ ٫ ؽغ ق ةو ةيمًزِٜ ةـمػ  ماهمق 

ةٕ  ٝدز َ ةتد٬د َهمدق ةحملمَددم٠ ى د٬ٙ غعدٛػ تؿمظدٌٝ ةي ُددٌ ٚةٱت دما ت تدٌ  ع ةا مصدمو ةاددميٞ           .5

 ٛس ىٟ ظؿ١ ٚنيٝؿ١ٝ ىٚ ت مق ١ٜ ت   ٘  أَمْ٘  ُمٕ. ةـمػ  مي ٝ   .....(  مي غِ َٔ   ّ ٚج

 دددمي جٛع  ع سة٥ددد ٠ ةي  دددم٤ةد غعدددٛػ  ٝدددمٕ ؾُٝدددم  ذة ندددمٕ ٖٓدددمى ىٟ ةتؿمقٝدددمد ىٚ ت مقددد ةد ؽدددغ       .7

 ةا مصمو ى ٬ٙ ةتؽع َم ًٜٞ:

( تددددموٜخ 322مت ةيمٓ ددددٝق َددددٔ ق ددددٌ ؾٓدددد١ ةاصدددد ٜمد  ع ىَدددد   ُددددمٕ  ٛجددددق ق ةوٖددددم وقددددِ       .ى 

 كدد  تددٟٓٛ يصدد ة٤  دد َمد  ةاددذنٛو يمكدد ِٜ ةتمصددموةد َميٝدد١ ٚ ٓهٝدد١   تًددزِٜ   دد ةّ  5/3/3107

 ( سٜٓمو تٜٓٛم .03111 ك١ُٝ  

مت ةيددمحؿه َددٔ ق ددٌ َٓدد ٚا سٜددٛةٕ ةحملمتدد ١  ًدد٢ قدد ةو تًددزِٜ شدد ة٤ ةـدد َمد ى دد٬ٙ يٮتدد ما           .ا 

 ةيممي١ٝ:

ةاٛجددد٘  ع  2/7/3107( تدددموٜخ 50/2/0/32255كميؿددد١ نمدددما و٥دددٝ  ةيدددٛ.وة٤ وقدددِ   -

 ٚةيذٟ ٜ٪ن  ؾٝ٘ ٚقـ ش ة٤ ةـ َمد.ىَ   ُمٕ 

 35/5/3105( تموٜخ 053/ /0/0كميؿ١ نمما و٥ٝ  سٜٛةٕ ةيمص ٜز ٚةي ىٟ وقِ  س د  -

 ٚةيذٟ ٜص ط ةق ةٕ ق ةو ش ة٤ ةـ َمد  ٛةؾك١ َ  ك١ َٔ و٥ٝ  ةيٛ.وة٤.

ٕ ٚمل ٜدمِ  مل ٜمِ ةاٛةؾك١ ٚتٛقٝز ق ةو تًزِٜ ش ة٤ ةـ َمد ةآدٛٙ  ٓد٘ تدم كم  َدٔ ق دٌ ىَد   ُدم         .ج 

ةؽمذ ىٟ  ج ة٤ آ    ٗذة ةـعٛػ ة٭َ  ةيدذٟ ٜ٪ند   د ّ ٚجدٛس ىٟ ظدؿ١ ٚنيٝؿٝد١ ىٚ ت مق ٜد١        

 ؽٍٛ ةاذنٛو  وتمٍ ٚةتمك مٍ َ ةت٬د ٚة مُمس َ مي مد ؽغ ىَم١ْ  ُمٕ.

 (72/07/7102تازٜذ  01/1/77407املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 
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 ايتٛؾ١ٝ:

 وس٠ ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق ةا ميؿمد ةيٛة

 اإلجسا٤:

 مل ٜمِ ةي س َٔ ق ٌ ىَم١ْ  ُمٕ ةيه ٣ يػم١ٜ تموى٘ َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :اضتُالنات األَا١ْ 

يددد ٣  جددد ة٤ ةي وةتددد١ ٚةيمددد قٝل  م٫تدددم٬ُنمد ك ىَمْددد١  ُدددمٕ ةيهددد ٣ ٚة٫طددد٬ع  ًددد٢   ددد  قددد ةوةد  

  َم ًٜٞ:ة٭فهمّ ةيكؽم١ٝ٥ ةيعمسو٠ عل ة٭َم١ْ، ت  

:ًٍ  ايفٛا٥د ايكا١ْْٝٛ: أٚ

( ًَٕٝٛ سٜٓمو ؾٛة٥د  قمْْٛٝد١   03ةوتؿمع ةيؿٛة٥  ةيكم١ْْٝٛ ةا ت ١  ٢ً ىَم١ْ  ُمٕ فٝث مت ظ ف َ ًؼ    .0

( يكم٤ تأ ري سؾز ةيم ٜٛ  ةا محل  ٢ً ة٫تم٬ُى ٚةيمأ ري ك 03/2017/9-0/0/3102يًؿ ٠  

( َدٔ  00  ؾز ت ٜٛ  ة٫تم٬ُنمد ةتدمٓمسة  ٭فهدمّ ةادمس٠      تٓؿٝذ ة٭فهمّ ةيكؽم١ٝ٥ ةيك  ١ٝ ةام ًك١

%(  ٢ً َ ًدؼ  2ٚةييت تٓغ  ٢ً ت ٜمٕ ؾم٥ ٠ ت١ٜٛٓ َك ةوٖم   0237( ي ١ٓ 03قمْٕٛ ة٫تم٬ُى وقِ  

ةيم ددٜٛ  ةا ددمحل يًُميددو  دد٬ٍ شددٗ  َددٔ تددموٜخ ةنم ددما قدد ةو ةحملهُدد١ ةي وجدد١ ةيك  ٝدد١ ىٚ تددموٜخ      

    ةاٛةؾك١  ٢ً ةيم ٜٛ .       

 دد ّ وظدد  ةا ععددمد ةاميٝدد١ ةيهمؾٝدد١ يمُٜٛددٌ ة٫تددم٬ُنمد فددمٍ تٓؿٝددذٖم ٚةي ُددٌ  ًدد٢   ددمس٠ تكدد ٜ      .3

ةا ععمد ةامي١ٝ ي٬تم٬ُنمد فدمٍ ظد ٚو ة٭فهدمّ ةيكؽدم١ٝ٥ ة٭ٚيٝد١ ةيديت تم ًدل  دميم ٜٛ  يمهدٕٛ          

   يميٓٝق ىَم١ْ  ُمٕ سؾز ةيؿٛة٥  ةيكم١ْْٝٛ.   ةحملمنَِٓ ي١ُ َز َم ٚوس ك ق ةوةد 

 املٛاقع ٚاملباْٞ املطتًُه١: ثاًْٝا:

ي ٣ فع   ١ٓٝ َٔ ةا مْٞ ةا مًُه١ ت     ّ ج ١ٜ ة٭َم١ْ ك تٓؿٝدذ غمٜدمد ة٫تدم٬ُى يًُٛةقدز ةيديت مت      

ةتم٬ُنٗم،  ٚ  ّ و و سؾز ةيم ٜٛ   مٱ ٤٬ َٔ ةا مْٞ ةا مًُه١، فٝدث تد    د ّ قٝدمّ ة٭َمْد١  دمٱ ٤٬   د         

يمموى٘  ٢ً ةي غِ َٔ َ ٚو ؾ ٠ .١َٝٓ ط١ًٜٛ  ٢ً سؾز ةيم ٜٛ  ةا تق  ٢ً ةتدم٬ُنٗم َٚٓٗدم    ةا مْٞ ةا مًُه١

  ٢ً ت ٌٝ ةاثمٍ ٫ ةؿع  َم ًٜٞ:      

( ةحمل دد١ فُددز وغدد ةٕ ةؾ ٜدد  ٚةا ددمْٞ ةيكم٥ُدد١    3( ةا ٜٓدد١ فددٞ   22( فددٛض  0320ق  دد١ ة٭وض وقددِ    .0

فٝددم.٠ ؾٛوٜدد١  03/5/3113م  ٚقد  مت ةتددم٬ُنٗم  مددموٜخ  ( َٓظُدد١ تٓظُٝددم  ػموٜدد733ّ3 ًٝٗدم َ ددمفمٗم   

( سٜٓدمو  د٬ٍ  دمّ    332221ٚةتمهًُ   ٝز َ ةفٌ ة٫تم٬ُى ةيكم١ْْٝٛ ٚمت سؾز ةيم ٜٛ   ٓٗم  ك١ُٝ  

( تددددموٜخ 2703/3112 ددددم ؾٝٗددددم  ٝددددز فكددددٛم ةآؿ دددد١ ةتددددمٓمسة  يكدددد ةو قهُدددد١ ةيمُٝٝددددز وقددددِ           3102

 َٔ ق ٌ ةيػري ٭غ ةض ػمو١ٜ    ٜك١ غري َص ٚ ١.َٚم .ةٍ ةا ٢ٓ َ مػ٬   05/2/3101

( ةحمل د١ تكدز  ًد٢ شدموع سة ًدٞ ؼدُٔ فُدز وغد ةٕ         3( ةا ٜٓد١ فدٞ    22( فٛض  070ق  ١ ة٭وض وقِ   .3

ةؾ ٜ  ٚةا مْٞ ةيكم١ُ٥  ًٝٗم ٚةيك  ١ َٓظ١ُ ػموٟ ٚق  مت ةتم٬ُنٗم    ٜل ةؿٝدم.٠ ةيؿٛوٜد١ يػمٜدمد    

َ مْٞ  م١َ ٚىٜد١ ةتدم ُم٫د ى د ٣ ذةد ْؿدز  دمّ فٝدث مت سؾدز ةيم دٜٛ          تمفمد ٚف ة٥ل َٚٛةقـ تٝموةد ٚ

ةتدددددمٓمسة  يكددددد ةو قهُددددد١ ةيمُٝٝدددددز وقدددددِ   3102( سٜٓدددددمو  ددددد٬ٍ  دددددمّ 023721ةا دددددمحل  ًٝٗدددددم ٚةي دددددميؼ  

 ٫ٚ تزةٍ  يػم١ٜ تموى٘ َ مػ١ً ٭غ ةض ػمو١ٜ َٔ ق ٌ ةيػري. 3/0/3103( تموٜخ 2125/3100 
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ّ( ٚةا ٓدد٢ ةيكددم٥ِ    ًٝٗددم ؾكدد  مت     2050( ةا ٜٓدد١ َ ددمفمٗم   22  ( فددٛض3705ق  دد١ ة٭وض وقددِ    .2

( سٜٓموة  ٚقد  قمَد    731011ةتم٬ُنٗم    ٜل ةؿٝم.٠ ةيؿٛو١ٜ يػمٜمد َ مْٞ ت ةم١ٝ  هًؿ١ ةتم٬ُى  

( 020/3103ٚؾكددم  اددم ٚوس  كدد ةو قهُدد١ ةيمُٝٝددز وقددِ    3103ة٭َمْدد١  دد ؾز  ٓٗددم  ميهمَددٌ  دد٬ٍ  ددمّ  

 م١ٜ تموى٘ َٔ ق ٌ ةيػري ٭غ ةض ةي هٔ.   ٖٚٞ َ مػ١ً يػ

 ايككاٜا املتعًك١ باالضتُالى: ثايجًا:

ةوتؿمع   س ةيكؽمٜم ةا ؾٛ ١ ؼ  ة٭َم١ْ ٚةييت تم ًل  م٫تم٬ُنمد ة٭َد  ةيدذٟ ٜ هد  ٚجدٛس  ًدٌ ك      

مع  ددٔ  جدد ة٤ةد ة٫تددم٬ُى ٚ ًُٝدد١ تكدد ٜ  ت ددٜٛ  ة٫تددم٬ُى  مٱؼددمؾ١  ع  دد ّ و ددو َ ةؾ ددمد قددمَٞ ةيدد ؾ  

 ىَم١ْ  ُمٕ  مكموٜ  ؾ١ٝٓ َٔ ةي ٚة٥  ةا مع١ ت ز. ةاٛقـ ةيكمْْٛٞ يٮَم١ْ ؾُٝم ٜم ًل  ميم ٜٛ  ةاك و 

 (72/07/7102تازٜذ  01/1/77401املؿدز: ) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾٝات:

ري ٚتٓؿٝددذ ةؽددمذ ةٱجدد ة٤ةد ةي٬.َدد١ يمٓؿٝددذ ةٱ دد٤٬ ةيؿددٛوٟ يًُ ددمْٞ ةا ددمًُه١ ٚةا ددمػ١ً َددٔ ق ددٌ ةيػدد       .0

غمٜمد ة٫تم٬ُى ةا ًٔ  ٓٗم ك فٝٓ٘، ٚو و سؾز ةيم ٜٛ   إ ٤٬ ةا مْٞ ةا مًُه١ فؿمنيم   ًد٢ فكدٛم   

 ة٭َم١ْ.

ة٫يمددزةّ  أفهددمّ قددمْٕٛ ة٫تددم٬ُى   ظدد  ةا ععددمد ةاميٝدد١ ةيهمؾٝدد١ ي٬تددم٬ُى يميٓٝددق ة٭َمْدد١ سؾددز      .3

 ةيؿٛة٥  ةيكم١ْْٝٛ.

ٜم ةيديت تم ًددل  م٫تدم٬ُى ٚةيؿيدد٠ٛ ةيهد ري٠  دد  تكد ٜ ةد ة٭َمْدد١     ةي حدث ك ىتد ما ةوتؿددمع َ د ٍ ةيكؽددم    .2

 ٚةيك ةوةد ةيعمسو٠ َٔ ق ٌ ةحملمنِ.

 اإلجسا٤:

 مل ٜمِ ةي س َٔ ق ٌ ىَم١ْ  ُمٕ ةيه ٣ يػم١ٜ تموى٘ َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

  ٚاهلٝه١ًٝ:قسازات ايًج١ٓ ايًٛا١ٝ٥ يف أَا١ْ عُإ ايهرب٣ بتعدٌٜ املدططــات ايتٓظ١ُٝٝ 

 ي ٣ ةيم قٝل ٚة٫ط٬ع  ٢ً ةيك ةو ةيعمسو  ٔ ةيًي١ٓ ةيًٛة١ٝ٥ ٭َم١ْ  ُمٕ ةيه ٣، ت   َم ًٜٞ: 

قٝمّ ىَم١ْ  ُدمٕ  مؽدمذ قد ةوةد  إؼدمؾ١ تٓظدِٝ ٚت د ٌٜ ةا   دمد ةيمٓظُٝٝد١ ٚةهلٝهًٝد١ ةيديت ت دُٝٗم             .0

ةيًيدمٕ ةيًٛة٥ٝد١ ك ىَمْد١  ُدمٕ     ة٭َم١ْ ك  مد ت  ١ًٜٝ ٚتؿع١ًٝٝ َٔ  ٬ٍ ؾمٕ ةيمٓظِٝ ةحمل١ًٝ ٚ

ةيهدد ٣ ؾكددو ٚٚؼدد ٗم َٛؼددز ةيمٓؿٝددذ سٕٚ   ؼددٗم  ًدد٢ فًدد  ةيمٓظددِٝ ة٭ ًدد٢ يًُعددمسق١  ًٝٗددم            

 ٚت  ٬ٜت٘.0255( ي ١ٓ 72ٚة مُمسٖم ٚؾكم  ٭فهمّ قمْٕٛ تٓظِٝ ةا ٕ ٚةيك ٣ ٚة٭ ١ٝٓ وقِ  

ةيهددد ٣ ٚةيددديت قمَددد  ة٭َمْددد١   متدددم  ةض  ٝٓددد١ َدددٔ ةيكددد ةوةد ٚةا   دددمد ةيمٓظُٝٝددد١ ك ىَمْددد١  ُدددمٕ .3

 ٛؼ ٗم َٛؼز ةيمٓؿٝدذ  ٛجدق قد ةوةد ةيًيٓد١ ةحملًٝد١ ٚةيًيٓد١ ةيًٛة٥ٝد١ ؾكدو ك ىَمْد١  ُدمٕ ةيهد ٣            

 ْٛوس َٓٗم َم ًٜٞ:
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قدد ةوةد ٚك  ددمد تٓظُٝٝدد١ ظددمسو٠  ددٔ سة٥دد ٠ ةيم  ددٝو ةيصددُٛيٞ ك ىَمْدد١  ُددمٕ ةيهدد ٣            .ى 

ةاعدد ق١  صددهٌ ْٗددم٥ٞ ٚةاٛؼددٛ ١ َٛؼددز      َمؽددُٓم  ت دد ٬ٜ  ٚتػددٝرية   ًدد٢ ةا   ددمد ةهلٝهًٝدد١    

 ةيمٓؿٝذ ٚنُم ٖٛ َ   تميٝم :

 /ٜصٌُ فُٛ د٘ َدٔ يٛفدمد كمًؿد١ ؼدُٔ ةي  ٜد        725/3/3103ةا  و وقِ  ى ع )

 َٔ ة٭فٛةض ٜمؽُٔ َم ًٜٞ:

 ّ(.05ةيمحٌٜٛ َٔ  موج ةيمٓظِٝ  ع تهال َمعٌ ٚتهال  موتؿمع   -

 ّ(. 3معٌ  موت ةس ىَمَٞ  ةيمحٌٜٛ َٔ تمف١  ع تهال َمعٌ ٚ ع تهال َ -

 ةيمحٌٜٛ َٔ َٓ ك١ ذةد سوةت١  مظ١  ع تهٔ  ى(  موتؿم مد كمًؿ١. -

 ةيمحٌٜٛ َٔ تهٔ  ا(  ع َهمتق  أفهمّ  مظ١. -

 ةتمح ة  شٛةوع. -

 /َمؽددددُٓم  ؼ ٜدددد  ةتددددم ُم٫د ظددددٓم مد كمًؿدددد١ ؼددددُٔ   070/3100ةا  ددددو  ة ع )

 محٜٛدٌ ظدؿ١ تٓظُٝٗدم  ع     ةي  ٜ  َٔ ةيًٛفمد َٔ ىفٛةض كمًؿ١ ك َٓ ك١ َمونم

ظٓم مد  ؿٝؿ١  أفهمّ  مظ١ ٚظٓم مد  ؿٝؿ١ قد ٚس٠  أفهدمّ  مظد١ ٚ ع ظدٓم مد     

َمٛت ١  أفهمّ  مظ١ ٚ ع ظٓم مد ؼ١ًٜٝٛ  أفهمّ كمًؿ١  مٱؼمؾ١  ع ةتدمح ة   

 ٚ يػم٤ شٛةوع.

 /ؼ ٜ  ةتم ُم٫د ٚظٓم مد َم  س٠  أفهمّ  مظد١  050/0/3103ةا  و وقِ  ة ع )

 ػم٤ ٚةتمح ة  شٛةوع ؼُٔ ةي  ٜ  َٔ ة٭فٛةض ك َٓ ك١   ٜ ١ ةي ٛم ٚجمٚة.ٚ ي

 /َمؽُٓم  َٓع تٓظِٝ فُٛ ٘ َٔ ق ز ة٭وةؼٞ ؼُٔ 070/3107ةا  و وقِ  ة ع )

ىفددٛةض كمًؿدد١ َددٔ  ددموج ةيمٓظددِٝ  ع تددهٔ  ى(  أفهددمّ  مظدد١ ٚتددهٔ ى ؽدد  ؼددُٔ      

 تهٔ  ا(  أفهمّ  مظ١ َٚٓ ك١ ذةد سوةت١  مظ١ ٚتمف١.

 مد تٓظ١ُٝٝ ظمسو٠  ٔ سة٥ ٠ ةيمٓظِٝ:ك   

( فدٛض  03( ؼٌٜٛ ق دز ة٭وةؼدٞ ؼدُٔ ةيًٛفد١      213/3110ةا  و وقِ  ة ع/ -

( ىّ تٝٓدد١ ك َٓ كدد١ ظددًٜٛع َددٔ ػددموٟ ؼددُٔ تددهٔ  س(  ع ػددموٟ ؼددُٔ تددهٔ  2 

           س(  أفهدددمّ  مظددد١ َٚدددٔ ػدددموٟ قًدددٞ  أفهدددمّ  مظددد١  ع ػدددموٟ  دددمسٟ ؼدددُٔ     

 تهٔ  س(.

( َمؽددُٓم  َددٓع ةي  ٜدد  َددٔ ق ددز ة٭وةؼددٞ ؼددُٔ     025/3113وقددِ  ى ع/ةا  ددو  -

يٛفمد َم  س٠ َٔ ىفدٛةض كمًؿد١ ك َٓ كد١ شدؿم  د وةٕ   دموج ةيمٓظدِٝ( ظدؿ١         

تٓظدددِٝ تدددهٔ  ا(  مٱؼدددمؾ١  ع ؼٜٛدددٌ ةي  ٜددد  َدددٔ ة٭وةؼدددٞ ة٭ ددد ٣ َدددٔ ظدددؿ١   

 تٓظِٝ تهٔ  ى(  ع تهٔ  ا( ٚةتمح ة  شٛةوع.   
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تددمٓمسة  يكدد ةو ةيًيٓدد١ ةيًٛة٥ٝدد١/ ة٭ ٓٝدد١ َٚٓٗددم ةا  ددو ةيم دد ًٜٞ            ك  ددمد تٓظُٝٝدد١ ظددمسو٠ ة .ا 

( 5( طٛة دل  د ٫  َدٔ     3/ ت٬ع ةي ًٞ( َمؽُٓم  ت  ٌٜ   س ةي ٛة ل  ع  502/3100وقِ  ى ع/

( وجّٛ  ً ة َز ةي ًِ ىٕ ةا ٢ٓ ةيٛةقز  ٢ً تًو ةيك  ١ 0( فٛض  310طٛة ل يًك  ١ وقِ  

 ىشػمٍ َ  كم .قم٥ِ ٚفمظٌ  ٢ً  ذٕ 

تد ل ٚ ٕ فعدً  كمط ددمد َدم  دد  سٜدٛةٕ ةيمصدد ٜز ٚةيد ىٟ ٚىَمْد١  ُددمٕ ةيهد ٣ ٚو٥متدد١ ةيدٛ.وة٤ تم ًددل          .2

 ِٝ ة٭ ٢ً ٚةييت تمً غ ؾُٝم ًٜٞ: ؽ ٚو٠   ض ةيك ةوةد ةيمٓظ١ُٝٝ  ٢ً فً  ةيمٓظ

 ٥ٝ  يدددَٛجددد٘  2/2/3100( تدددموٜخ 73/ /0/0نمدددما و٥دددٝ  سٜدددٛةٕ ةيمصددد ٜز ٚةيددد ىٟ وقدددِ  سد   .ى 

 .وة٤ ٜمُثٌ َؽُْٛ٘ ؾُٝم ًٜٞ:ةيٛ

        ددد ض ةيكددد ةوةد ةيمٓظُٝٝددد١ ةام دددذ٠ َدددٔ ق دددٌ فًددد  ىَمْددد١  ُدددمٕ ةيهددد ٣ ةـمظددد١ 

 ما   ددمد ةيمؿعدد١ًٝٝ يًُٓددمطل ةيدديت ٫ .ةيدد  ؼددُٔ فدد ٚس ىَمْدد١  ُددمٕ ةيهدد ٣  ًدد٢      

فًد  ةيمٓظدِٝ ة٭ ًد٢ يًمعد ٜل  ًٝٗدم  م م ددمو ىٕ فًد  ىَمْد١  ُدمٕ ةيهد ٣ ؾٓدد١          

( ي د١ٓ  72( َدٔ قدمْٕٛ تٓظدِٝ ةاد ٕ ٚةيكد ٣ ٚة٭ ٓٝد١ وقدِ         30فهمّ ةامس٠  يٛة٥ٝ٘ ٚؾكم  ٭

0255. 

         ؾُٝددم ٜم ًددل  مآددمطل ةيدديت ةْؿعددً   ددٔ ىَمْدد١  ُددمٕ ةيهدد ٣ ٚىظدد ح  َٓددمطل  ً ٜدد١

ؾإْدد٘ ٫ ميهدددٔ ة م دددمو   0/01/3100( تدددموٜخ 3302 ٛجددق قددد ةو فًدد  ةيدددٛ.وة٤ وقددِ     

ْٗم٥ٝدد١ ي دد ّ تعدد ٜكٗم َددٔ فًدد     ةا   ددمد ةيمٓظُٝٝدد١ ةيدديت متدد  ؾٝٗددم ك  ددمد   

 ةيمٓظِٝ ة٭ ٢ً. 

ةاٛجدد٘ يددٛ.ٜ  ةيصدد٪ٕٚ ةي ً ٜدد١ ٚىَدد   ُددمٕ     07/2/3100نمددما و٥ددٝ  ةيددٛ.وة٤ ةيعددمسو  مددموٜخ    .ا 

 َمؽُٓم  ةي ًِ  ؽُٕٛ نمما و٥ٝ  سٜٛةٕ ةيمص ٜز ٚةي ىٟ ةاصمو  يٝ٘ ى ٬ٙ.

ٝ  سٜددٛةٕ ةيمصدد ٜز  ةاٛجدد٘ يدد ٥  01/5/3100( تددموٜخ 00/0/32002نمددما ىَدد   ُددمٕ وقددِ      .ج 

ٚةيدد ىٟ َٚؽددُْٛ٘  ددإٔ قدد ةوةد ةيًيٓدد١ ةيًٛة٥ٝدد١ ٭َمْدد١  ُددمٕ ةيهدد ٣ ٚ ميٓ دد ١ يً ًدد ٜمد ةيدديت            

ةْؿعددً   ٓٗددم ٖددٞ قدد ةوةد ظددحٝح١ ْٚٗم٥ٝدد١ ٚق  ٝدد١ ْٚمؾددذ٠ ٫ ؼمددمج  ع وؾ ٗددم  ع فًدد            

عدمو  ةيمٓظِٝ ة٭ ٢ً نْٛٗدم ىخ دذد فد  نمْد  ٖدذٙ ةي ًد ٜمد تم  د١ ٭َمْد١  ُدمٕ ةيهد ٣ ٚةم          

وؾددز قدد ةوةد ةيًيٓدد١ ةيًٛة٥ٝدد١ ك ىَمْدد١  ُددمٕ ةيهدد ٣  ع فًدد  ةيمٓظددِٝ ك فميدد١ ٚةفدد ٠ ٖٚددٞ       

ة ددم٬ف ٚجٗدديت ةيٓظدد   دد  قدد ةوةد ةيًيددمٕ ةحملًٝدد١ ٚةيًيٓدد١ ةيًٛة٥ٝدد١ ٚذيددو ٚؾكددم  ٭فهددمّ ةاددمس٠     

 ٚت  ٬ٜت٘. 0255( ي ١ٓ 72( َٔ قمْٕٛ تٓظِٝ ةا ٕ ٚةيك ٣ ٚة٭ ١ٝٓ وقِ  32 
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ةاٛج٘ ٭َ   0/7/3100( تموٜخ 01/301/ىع/٥0/0ٝ  سٜٛةٕ ةيمص ٜز ٚةي ةٟ وقِ  سدنمما و .س 

ى د٬ٙ   01/5/3100( تدموٜخ  00/0/32002 ُمٕ ٚةيذٟ ٜصري ؾٝد٘  ع نمدما ىَد   ُدمٕ وقدِ       

َؽُْٛ٘  أْ٘ ك ؼ٤ٛ ةٱٜؽمفمد ى ٬ٙ  إٔ ق ةوةد ةيًي١ٓ ةيًٛة١ٝ٥ ٭َم١ْ  ُمٕ ةيه ٣  ميٓ د ١  

ةْؿعددً   ددٔ ىَمْدد١  ُددمٕ ٖددٞ قدد ةوةد ق  ٝدد١ ْٚمؾددذ٠ ٫ٚ ؼمددمج  ع وؾ ٗددم  ع          يً ًدد ٜمد ةيدديت  

فً  ةيمٓظِٝ ة٭ ٢ً نْٛٗم ةؽذد  ٓ َم نمْد  ٖدذٙ ةي ًد ٜمد تم  د١ ٭َمْد١  ُدمٕ ةيهد ٣        

 ٚ ميمميٞ يٝ  ٖٓمى ىٟ َ ٛؽ قمْْٛٞ ي  ؼٗم  ٢ً فً  ةيمٓظِٝ ة٭ ٢ً يًُعمسق١  ًٝٗم.

 ا ًٜٞ:يف ق٤ٛ َا ضبل بأعالٙ ٜتكح َ

 د ّ وؾدز ىَمْد١  ُدمٕ ةيهد ٣ ؾُٝدز ةا   ددمد ٚةيكد ةوةد ةيمٓظُٝٝد١ ي  ؼدٗم  ًد٢ فًد  ةيمٓظددِٝ             .0

ة٭ ٢ً يًُعمسق١  ًٝٗم ٚةمعمو   ض ةيك ةوةد  ًد٢ فًد  ةيمٓظدِٝ ة٭ ًد٢ ؾكدو ك فدمٍ ة دم٬ف        

 ىٕ تًو ةؿمي١ غدري  ٚجٗيت ةيٓظ     ق ةوةد ةيًيمٕ ةحمل١ًٝ ٚةيًي١ٓ ةيًٛة١ٝ٥ ك ة٭َم١ْ َز ةٱشمو٠  ع

 َٛجٛس٠  ٢ً ةوض ةيٛةقز.

ة م مو ةيك ةوةد ٚةا   مد ةيمٓظ١ُٝٝ ةيٛةوس٠  أ ٬ٙ  ٢ً ىْٗم ك  مد ت  ًٜٝد١ تؿعد١ًٝٝ  ًُدم   أْد٘      .3

ٜمِ  ٛج ٗم ةتمح ة  تٓظِٝ ج ٜ  ٚ ج ة٤ ت د ٬ٜد تٓظُٝٝد١ آدمطل ٚةتد ١ ؼدُٔ ىفدٛةض ٚيٛفدمد        

ٱؼددمؾ١  ع  جدد ة٤ ت دد ٬ٜد  ًدد٢ ة٭فهددمّ ٚةيصدد ٚط ةيددٛةوس٠ كمًؿدد١ ك كمًددـ َٓددمطل ىَمْدد١  ُددمٕ  م

  ٢ً ةا   مد ةيمٓظ١ُٝٝ ةهلٝه١ًٝ ةاع ق١ ْٗم٥ٝم  َٔ فً  ةيمٓظِٝ ة٭ ٢ً َٚٛؼز تٓؿٝذ.

 (73/07/7102تازٜذ  01/1/71184املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

        ٕ ٜم ًدق  د ض ةيكد ةوةد ةيعدمسو٠  دٔ ةيًيٓد١          ض ةاٛؼدٛع  ًد٢ فًد  ةيمٓظدِٝ ة٭ ًد٢ ي ٝدمٕ ؾُٝدم  ذة ندم

ةيًٛة١ٝ٥ ك ىَم١ْ  ُمٕ ةيه ٣ ٚةيم  ٬ٜد ةا مًؿ١ ةيديت ػ ٜٗدم  ًد٢ ةا   دمد ةيمٓظُٝٝد١ ةهلٝهًٝد١ ةاعد ق١        

ْٗم٥ٝددم  َٚٛؼددز ةيمٓؿٝددذ  ًدد٢ فًدد  ةيمٓظددِٝ ة٭ ًدد٢ يٝددمِ ةاعددمسق١  ًٝٗددم ٚؾكددم  ٭فهددمّ قددمْٕٛ تٓظددِٝ ةادد ٕ         

 ٚت  ٬ٜت٘. 0255( ي ١ٓ 72 ٬ٜت٘ وقِ  ٚةيك ٣ ٚة٭ ١ٝٓ ٚت 

 اإلجسا٤:

 مل ٜمِ ةي س َٔ ق ٌ ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ يػم١ٜ تموى٘ َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.
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 ٚشاز٠ ايػؤٕٚ ايبًد١ٜ

 

 :جلإ غؤٕٚ املٛظفني يف ايبًدٜات 

 ًدددددد٢                                        ٚت  ٬ٜتدددددد٘ 3117( ي دددددد١ٓ 013( َددددددٔ ْظددددددمّ َددددددٛنيؿٞ ةي ًدددددد ٜمد وقددددددِ      05تددددددٓغ ةاددددددمس٠     

  ٜصددهٌ ةجملًدد  ؾٓدد١ شدد٪ٕٚ ةاددٛنيؿ    ٥متدد١ ةادد ٜ  ٚ ؽدد١ٜٛ ةادد ٜ  ةا ددال  صدد٪ٕٚ ةاددٛنيؿ  ك ةي ً ٜدد١ ٚىفدد        

َٛنيؿٞ ةيٛ.ةو٠ ٜ دُٝ٘ ةيدٛ.ٜ  (، فٝدث مت ت د١ُٝ َٓد ٚ    دٔ ةيدٛ.ةو٠  ٛجدق نمدما ٚ.ٜد  ةيصد٪ٕٚ ةي ً ٜد١ وقدِ              

ٚيددد ٣ سوةتددد١ َدددم ٚوس  ٗدددذة ةيهمدددما يدددٛفه ىْددد٘ مت ت ددد١ُٝ ْؿددد  ةآددد ٚا     3/2/3105خ ( تدددمو30/0/03023ٜ 

ي ً ٜمد نٌ قمؾظ١ ؾ ٢ً ت ٌٝ ةاثمٍ ٫ ةؿع  ةي دٝ   .....( مت ت دُٝم٘ َٓد ٚا  دٔ ةيدٛ.ةو٠ ك ؾدمٕ شد٪ٕٚ        

ؽدٛو نمؾد١   (  ً ٜد١ فٝدث ٜمد    دإٔ ةي ؽدٛ ٫ ٜ دم ٝز ف      03ةاٛنيؿ  ك   ً ٜمد قمؾظ١ ةو   ٚةي ميؼ   ٖم  

( ٜدّٛ  ُدٌ شدٗ ٜم  ؿؽدٛو ؾٓد١ ٚةفد ٠  ًد٢ ة٭قدٌ ك ندٌ  ً ٜد١ َدز            03ةيًيمٕ ك ةي ًد ٜمد  ذ ىْد٘ ومدمج  ع     

( ىيٜٛد١ تم دز ةحملمؾظد١ فدم ٜد٪م   ًد٢ ىسة٤ ةيًيدمٕ        2َ ة م٠     ةا دمؾمد  د  ةي ًد ٜمد ةادذنٛو٠ ٚةاٛ. د١  ًد٢        

 ٜٚكًٌ َٔ ىسة٤ ةي ؽٛ يٛنيٝؿم٘ ة٭تمت١ٝ. 

 (78/9/7102تازٜذ  07/4/17/2837: )نتاب ايدٜٛإ زقِ املؿدز

  ايتٛؾ١ٝ:

  مس٠ ةيٓظ  ك َٛؼٛع ت ١ُٝ ةآ ٚ   ٚ  مس٠ تٛ.ٜز ةيًيمٕ  ٢ً َٛنيؿٞ ةيدٛ.ةو٠ ٚ دم وكدل ةيهؿدم٠٤ ٚةيؿ ميٝد١      

 ك ىسة٤ ةي ٌُ. 

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 بًدٜات ٚزؤضا٤ جلإ ايبًدٜات ايطابكني َٔ املبايؼ املطـتخك١ عًِٝٗ بدٍ إمثإ ذلسٚقات:إعفا٤ زؤضا٤ اي 

ٚوقدِ    37/2/3107( تدموٜخ  2/32203 ٓم٤  ٢ً طًدق ٚ.ٜد  ةيصد٪ٕٚ ةي ً ٜد١  ٛجدق ةيهمدما وقدِ  س/       

و٥دددٝ  ةيددٛ.وة٤   ددد ض َٛؼدددٛع   ؿدددم٤ و٩تدددم٤ ةي ًددد ٜمد  ةي ًدددق َدددٔ غعدددٛػ  2/0/3105( تددموٜخ  2/70 س/

٤ ؾدمٕ ةي ًد ٜمد ةي دم ك  َدٔ ةا دميؼ ةا ت د١  دذَمِٗ يكدم٤ ظد ف  ةحمل ٚقدمد ةيزة٥د   دٔ ةاكد و هلدِ  ًد٢                ٚو٩تم

( 02222ٚ  0/00/3107( تدموٜخ  0220فً  ةيٛ.وة٤ َٚٛةؾك١ فً  ةيٛ.وة٤  ٛجق ةيك ةؤٜ ذٚةد ة٭وقمّ  

ٛةؾكد١  ًد٢ ةٱ ؿدم٤  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠       سٕٚ ةؽمذ  ق ةوةد  َدٔ ةجملدمي  ةي ً ٜد١ ةا ٓٝد١  ما     00/3/3105تموٜخ 

 . 3102( ي ١ٓ 00( َٔ قمْٕٛ ةي ً ٜمد وقِ  32 

 (07/00/7102تازٜذ  09/4/1/71123املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ 
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 ايتٛؾ١ٝ:

  ٝمٕ ىت ما   ّ ةؽمذ ق ةوةد َٔ ةجملمي  ةي ً ١ٜ ةا ١ٝٓ  مٱ ؿم٤  ٬ُ   أفهمّ قمْٕٛ ةي ً ٜمد ف ق ة٭ظٍٛ.

 

 إلجسا٤:ا

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :حطاب ايطًف 

 (، ت   َم ًٜٞ:3102-3102ي ٣ ت قٝل ف ما ةي ًـ ك ٚ.ةو٠ ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ يٮ ٛةّ  

( َٔ ةيٓظمّ ةاميٞ وقِ 35ٜمِ ةيع ف َٔ ةي ًـ ةي ة١ُ٥ ك غري ةيػم١ٜ ةحمل س٠ هلم  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠   .0

ٚةيدذٟ ود س ىٚجد٘     2/01/3112( تدموٜخ  32/3/2/01352ٚنمما ٚ.ٜ  ةامي١ٝ وقِ   0220ي ١ٓ  (2 

 ةيع ف ٚةيػم١ٜ َٔ ظ ف ةي ًؿ١.

ٜمِ ظ ف ق١ُٝ ةي ًؿ١ ةا عع١ اهمق ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ َٔ ف ما  ٛة٥  ةيمٓظِٝ  ٬ؾدم  يًػمٜدمد    .3

( ي دد١ٓ 72ةادد ٕ ٚةيكدد ٣ ٚة٭ ٓٝدد١ وقددِ   ( َددٔ قددمْٕٛ تٓظددِٝ 23ةيدديت مت ؼ ٜدد ٖم  ٛجددق ىفهددمّ ةاددمس٠   

 ٚةييت ف سد ىٚج٘ ةٱْؿمم َٔ ٖذة ةؿ ما. 0255

 ش ة٤ َٛةس ؼٝمؾ١ َٔ تًؿ١ َهمق ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ. .2

ٜددمِ ظدد ف تددًـ يدد    ةاددٛنيؿ  سٕٚ ؼ ٜدد  ةيػمٜدد١ َٓٗددم نُددم يددٛفه ىٕ   دد  ٖددذٙ ةي ددًـ ٫ ٜددمِ      .0

 ٔ ق ٌ فمًَٗم ك ْٗم١ٜ ةي ١ٓ ةامي١ٝ.ةيع ف َٓٗم ط١ًٝ ةي ١ٓ فٝث ٜمِ   مس٠ ت  ٜ ٖم َ

 ي ٣ ت قٝل ةا مي مد  ةيؿٛةتري( ةا ؾك١ يم  ٜ  تًو ةي ًـ ت   َم ًٜٞ: .2

ّٚت١ ٫ٚ ٜ  ف َع وٖم .ى   .    ةيؿٛةتري ةا ؾك١ غري كم١َٛ ٚغري َ 

 .   س َٔ ةيؿٛةتري َ مُ ٠  مٛقٝز ٚةف   ًٝٗم سٕٚ ذن  ةتِ ىٚ ٚنيٝؿ١ ىٚ ظمفق ةيمٛقٝز .ا 

س ٖددذٙ ةيؿددٛةتري يًعدد ف َددٔ ق ددٌ جٗدد١ َ ٝٓدد١ ىٚ ؾٓدد١ ق ددٌ تكدد ميٗم يًعدد ف  ٬ؾددم        دد ّ ة مُددم .ج 

 .ٚت  ٬ٜت٘ 0222( ي ١ٓ 0( َٔ ةيم ًُٝمد ةيم  ٝك١ٝ يًص٪ٕٚ ةامي١ٝ وقِ  51٭فهمّ ةامس٠  

 (77/1/7102تازٜذ  07/4/1/00998املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ   

 ايتٛؾ١ٝ: 

 ةا٬فظمد ٚةا ميؿمد ةيٛةوس٠ ى ٬ٙ ف ق ى٭ظٍٛ.ةؽمذ ةٱج ة٤ةد ةي١َ.٬ يمعٜٛق 

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.
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 :َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ ايبًد١ٜ يًٛا٤ عني ايباغا 

       (، تد    3102-3103ي ٣ تد قٝل قٝدٛس ٚتدي٬د َ ٜ ٜد١ ةيصد٪ٕٚ ةي ً ٜد١ يًدٛة٤  د  ةي مشدم يًؿد ٠            

 َم ًٜٞ:

 زخـ األب١ٝٓ:  ٚاًل:أ

( َٔ قمْٕٛ ةي ٓم٤ 00مت ت  ٝغ ةي  ٜ  َٔ ة٭ ١ٝٓ  ٛجق ك  مد ن ٚن١ٝ  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠    .0

( ة ٓٝد٘ ت ةٚفد    0تد  ٝغ   ْٚصري   ٢ً ت ٌٝ ةاثمٍ ٫ ةؿع   0222( ي ١ٓ 7ةيٛطال ٚت  ٬ٜت٘ وقِ  

 (.3100،3102 مَٞ  (  ٬ٍ 305ّ3( يػم١ٜ  05ّ3َ مفمتٗم َٔ  

ت   ٚجٛس ْكغ ك ؼعٌٝ وتّٛ ة٭ ٓٝد١ يد    َ دم٬َد ةي  دٝغ  ٬ؾدم  يٓظدمّ ة٭ ٓٝد١ ٚةيمٓظدِٝ           .3

ٚجددٛس ْكددغ ك  ْٚصددري  ًدد٢ تدد ٌٝ ةاثددمٍ ٫ ةؿعدد     0232( ي دد١ٓ 02يًُدد ٕ ٚةيكدد ٣ ٚت  ٬ٜتدد٘ وقددِ   

 ( سٜٓمو.202  مَم فُٛ ٗى ١ٝٓ  ًؼ  ١( و ع02 

( فددٛض وقددِ 302، 300ق  دديت ة٭وض ذٚةد ة٭وقددمّ  مت  ْصددم٤ َصدد ٚع َٓميددز َٚ ددم ِ تددٝمف١ٝ  ًدد٢  .2

 مْ٘ فٝث ٚج د ةا ميؿمد ةيممي١ٝ:( َٔ ىوةؼٞ ىّ تٓ 2ٜ 

(  ؼددمؾ١  ع 3ّ 322(  ٚى ٓٝدد١ غددري َ  عدد١   ددمف١   3ّ 0075ٚجددٛس ى ٓٝدد١ َ  عدد١   ددمف١    .ى 

   ّ َ م ك١ ة٭ ١ٝٓ ةيكم١ُ٥ يًُ   مد ةهلٓ ت١ٝ.

...( ٚآوَددد١ ى ددد ٣  متدددِ َ ندددز  .....(   ٬ؾدددم      متدددِ َٓميدددز َٚ دددم ِ  ..  آوَددد١يدددٛفه ٚجدددٛس   .ا 

 يً  ٝغ ةآُٛح  ٢ً ىتمس ىْ٘ تهٔ.                                                      

 ٜٛج  ت  ٟ  ٢ً ةيصٛةوع ةحملٝ ١  ماص ٚع ف ق تك ٜ  ةا مح ةا  غ.  .ج 

 ايًٛاشّ: ثاًْٝا:

  ٚم    ق   ّ    ة. ؾٛةتري ةاص ٜمد.( سٜٓمو َز سؾ  ةيع011ٓ  ّ َ م ك١ ةي ًؿ١  ٚقُٝمٗم   

 (7/9/7101تازٜذ  07/4/11/8111املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

 ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق َم ٚوس ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :ايًج١ٓ ايًٛا١ٝ٥ يًٛا٤ ْاعٛز 

   ٓ ٚةام ًددل   دد ٍ فؽددٛو جً ددمد    21/2/3107( تددموٜخ 0712  ةيعدد ف وقددِ   يدد ٣ ةيمدد قٝل  ًدد٢ َ ددم

 ، ت   َم ًٜٞ: 3107ةيًي١ٓ ةيًٛة١ٝ٥ يًٛة٤ ْم ٛو  ٔ شٗ ٟ ْٝ مٕ ٚىٜمو /

ي ٣ ةيم قٝل  ٢ً نصٛؾمد ةؿؽٛو ٭ ؽدم٤ ةيًيٓد١ تد   ىٕ تٛقٝدز و٥دٝ  ؾٓد١  ً ٜد١ ىّ ةي  دمت  ٫          -

 غ َٛنيـ آ  .ىغ و٥ٝ  ةيًي١ٓ ةي ٝ   .....( ٚ منم ى
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مت تٛجٝ٘ ٥٫ح١ ت قٝل َ  ل َٔ ق ٌ َ ةقق سٜٛةٕ ةحملمت ١  ع ةي دٝ  ةاد ٜ  ةادميٞ  دذيو يًمٛؼدٝع،       -

فٝددث مت ةيدد س  ددإٔ و٥ددٝ  ةيًيٓدد١ ىوتددٌ و٥ددٝ  ةيك ددِ ةهلٓ تددٞ  دد ٫   ٓدد٘ ٖٚددٛ َددٔ قددمّ  ددميمٛقٝز  ًدد٢           

 نصٛؾمد ةؿؽٛو. 

ٚف دق نمدما ٚ.ٜد  ةيصدد٪ٕٚ     0255( ي دد١ٓ ٣72  ( َدٔ قددمْٕٛ تٓظدِٝ ةاد ٕ ٚةيكد     3ٚؾكدم  ٭فهدمّ ةادمس٠      -

ؾمْد٘   01/2/3102( تدموٜخ  2/2/03113ةي ً ١ٜ ةامؽُٔ تصهٌٝ ةيًي١ٓ ةيًٛة١ٝ٥ يًدٛة٤ ْدم ٛو وقدِ  ٕ/   

  ؽٛ  ةيًي١ٓ ةيًٛة١ٝ٥ ٖٛ و٥ٝ  ؾ١ٓ  ً ١ٜ ىّ ةي  مت . 

  غ آ  . ف ق نصٛؾمد فؽٛو ةيًي١ٓ ةيًٛة١ٝ٥ ؾإٕ و٥ٝ  ةيًي١ٓ َذنٛو ظ ةف١ َٚٛقز َٔ ق ٌ ش -

 (1/2/7102تازٜذ  07/4/1/00321املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

  ايتٛؾ١ٝ:

تصددهٌٝ ؾٓدد١ ؼكٝددل يًٛقددٛف  ًدد٢  دد ّ ت ددم ل َددم  دد  ةتددِ و٥ددٝ  ةيًيٓدد١ ةيًٛة٥ٝدد١ ٚةيمٛقٝددز  ًدد٢ نصددٛؾمد         

 ةؿؽٛو.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 ١ حملافظ١ َأدبا.َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ ايبًدٜ

 :قٝٛد ٚضجالت املدٜس١ٜ 

-0/0/3100يد ٣ تد قٝل قٝددٛس ٚتدي٬د َ ٜ ٜد١ ةيصدد٪ٕٚ ةي ً ٜد١ حملمؾظد١ َأس ددم  د٬ٍ ةيؿد ٠ َددٔ           

 (، ت   َم ًٜٞ: 21/0/3107

ٖٚددٛ تدددموٜخ  فميددد١ ةحملمتدد ١ ةي دددم ك١  ًددد٢     0/01/3105 دد ّ ٚجدددٛس قمتدددق ك ةا ٜ ٜدد١ َٓدددذ تدددموٜخ    .0

 َم ًٜٞ: ةيمكم   فم ت تق  ًٝ٘ 

( سٜٓمو ن تّٛ  دٔ َ دم٬َد مت تٓظُٝٗدم    0731قٝمّ  ً ١ٜ َأس م ةيه ٣  متمٝؿم٤ َ ًؼ ٚق وٙ   .ى 

ٚؼ ٜ  وتَٛٗم َٔ ق ٌ ةا ٜ ١ٜ، فٝث س ً  ٖدذٙ ةا دميؼ ك ةؿ دم مد ةي ٓهٝد١ ةي م٥د ٠ يً ً ٜد١       

ّٛ، فٝددث سٕٚ ٚجدٛس ىٟ تؿدٜٛ  ومسددٞ ىٚ نمدق  ماٛةؾكد١  ًدد٢ قٝدمّ ةي ً ٜد١  متددمٝؿم٤ ٖدذٙ ةي تد        

نمٕ تم كم  ٜمِ ت ًُٝٗم  ع َ ٜ ١ٜ َمي١ٝ َأس م / ٚ.ةو٠ ةامي١ٝ ٚةيديت تكدّٛ  د ٚوٖم  محًٜٛدٗم  ع     

 ٚ.ةو٠ ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ.

مل ٜمِ ؼعٌٝ ةا ميؼ ةا محك١  ٢ً     ةاٛةطٓ  ٚةييت مت تك ٝ ٗم  ًِٝٗ َكم دٌ تكد ميِٗ    .ا 

مقٗم  ًُدم   دإٔ ة٭شد مػ ةاك د       شٝهمد  ٓه١ٝ نؽُمٕ يم د ٜ  ة٭ق دمط ك تدٛةوٜخ ةتدمحك    

 ٫  0/2/3105نمْٛة ًَمزَ   م د ٜ  ة٭ق دمط ك َٛة ٝد  ةتدمحكمقٗم ةيصدٗ ١ٜ يػمٜد١ تدموٜخ        

ىْٗددِ تٛقؿددٛة  ددٔ ةيم دد ٜ  ي دد ّ ٚجددٛس قمتددق ك ةا ٜ ٜدد١ ٚوؾدد   ً ٜدد١ َأس ددم ك ةيٛقدد  ْؿ دد٘   

 ةي ٝ   .....( ٚةي ٝ   .....(.  ةتمٝؿم٤ ٖذٙ ةا ميؼ ٚنُم ٖٛ َ   ك ةا م٬َد ةي م٥ ٠ يهٌ َٔ

 (08/1/7102تازٜذ  07/4/1/01121املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  



 

  7102التقرير السنوي السادس والستون لعام 

 

 

(918) 

 

 ايتٛؾٝات: 

فع  ةا ميؼ ةييت مت ةتمٝؿم٩ٖم َٔ ق ٌ  ً ١ٜ َأس م ةيه ٣  ٔ نمؾ١ ةا م٬َد ةي م٥ ٠ ا ٜ ١ٜ ةيص٪ٕٚ  .0

 ةي ً ١ٜ حملمؾظ١ َأس م ٚةي ٌُ  ٢ً ؼًٜٛٗم  ع ٚ.ةو٠ ةامي١ٝ.

 ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق  مقٞ ةا ميؿمد ةيٛةوس٠ ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ. .3

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :قٝٛد ٚضجالت  َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ ايبًد١ٜ/ذلافظ١ ايطف١ًٝ 

-0/0/3100يدد ٣ ةيمدد قٝل  ًدد٢ قٝددٛس ٚتددي٬د َ ٜ ٜدد١ ةيصدد٪ٕٚ ةي ً ٜدد١ ك قمؾظدد١ ةي ؿًٝدد١ يًؿدد ٠     

 ، ت   َم ًٜٞ: (20/03/3105

  ّ ت فٌٝ قِٝ ٚظٍٛ ةاك ٛؼمد  ع سؾ  ةيعٓ ٚم ف ق ىوقمَٗم ةام ً ١ً ى٫ٚ   أٍٚ  ٬ؾم  ٭فهمّ ةادمس٠   .0

 ٚت  ٬ٜتٗم. 0222( ي ١ٓ 0( َٔ ةيم ًُٝمد ةيم  ٝك١ٝ يًص٪ٕٚ ةامي١ٝ وقِ  03 

ٛي   ك   ٚ ٜ ةع ةيٓكٛس ٚسٕٚ تهًٝدـ   دٞ   ٜمِ  ٜ ةع ةا ميؼ ةيٓك ١ٜ ك ةي ٓو َٔ ق ٌ ىش مػ غري ك .3

( َدٔ ةيم ًُٝدمد ةيم  ٝكٝد١ يًصد٪ٕٚ ةاميٝد١ ةاصدمو  يٝٗدم ى د٬ٙ َٚدٔ ٖد٪٤٫ ةادٛنيؿ             21 ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

  ٢ً ت ٌٝ ةاثمٍ ةي م٥ل  .....(.

 و ف ن١(.هُز ىَ  ةا مٛسع      ٠ َٗمّ  َم موؼ١  فٝث ٜ ٌُ ىَ  َ مٛسع، تم٥ل يًُ ٜ ١ٜ/ َأَٛ .2

فٝدث مل ٜدمِ    3100ٚندذيو تدي٬د ةحمل ٚقدمد َٓدذ  دمّ       3100  ّ ةتم  ةّ تي٬د ةيًٛة.ّ َٓدذ  دمّ    .0

، 20ت فٌٝ َ مٓ ةد ةٱس مٍ ٚةٱ د ةج ٚطً دمد ةاصد ٣ ةحملًدٞ  ًد٢ ٖدذٙ ةي دي٬د  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادٛةس            

ت ًُٝددددمد  سةو٠ ٚتٓظددددِٝ   ( َدددد7ٔٚت  ٬ٜتدددد٘ ٚةاددددمس٠    0222( ي دددد١ٓ 23( َددددٔ ْظددددمّ ةيًددددٛة.ّ وقددددِ    00، 00

 .0220( ي ١ٓ 2ةا مٛس مد ةؿه١َٝٛ ٚةي قم ١  ٢ً ةا زٕٚ وقِ  

(  دو ىا تٜٛٛتدم ىمٓدم٤ ٚ  د  ىٚقدمد ةيد ٚةّ ةي مسدٞ        07353/2ٜكّٛ َد ٜ  ةا ٜ ٜد١  متدم  ةّ ةي دٝمو٠ وقدِ        .2

ّ   02/2/3113( تدموٜخ  0/00203 ٓم٤ً  ٢ً نمما ٚ.ٜ  ةيصد٪ٕٚ ةي ً ٜد١ وقدِ  د/    ( 21ةادمس٠     ٬ؾدم  ٭فهدم

( تددموٜخ 0171ٚقد ةو فًد  ةيدٛ.وة٤ وقدِ       3100َدٔ ت ًُٝدمد تٓظدِٝ ةتدم  ةّ ةا ن دمد ةؿهَٛٝد١ ي د١ٓ        

ةيددذٟ ةيػدد٢ نمؾدد١ ةاٛةؾكددمد ةي ددم ك١  ًدد٢ ةتددم  ةّ ةا ن ددمد ةؿهَٛٝدد١ َددٔ ق ددٌ ةاددٛنيؿ    21/0/3100

                   .                                             0/5/3100ة م موة  َٔ 

  ّ تٓظِٝ ىٚةَ  ةؿ ن١  صهٌ سقٝل ٚ مُٗم غمِ ةي ة٥ ٠ ٚتٛقٝ ٗم َدٔ ةاؿدٛض ومسٝدم   إظد ةوٖم ٚ د ّ       .5

( َدٔ ت ًُٝدمد تٓظدِٝ ةتدم  ةّ ةا ن دمد ةؿهَٛٝد١       07تٓظِٝ ىَ  ف ن١ يهٌ تؿ ٠  ٬ؾم  ٭فهمّ ةادمس٠   

( فٝث مت ةتم  ةّ ف  ةي ُ  210100 ن١ وقِ  ةاصمو  يٝٗم ى ٬ٙ ْٚصري  ٢ً ت ٌٝ ةاثمٍ  ع ىَ  ةؿ

 ك ةـم١ْ ةا عع١ ي قِ ةي  ةس.
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مت تهًٝـ نٌ َٔ ةاٛنيؿ   .....( ٚ  .....(   كٝمس٠ َ ن مد ةا ٜ ٜد١  ٛجدق نمدما ٚ.ٜد  ةيصد٪ٕٚ ةي ً ٜد١        .7

س٠  ددمي غِ َددٔ ةٕ و ددغ ةيكٝددمس٠ ةيدديت وًُْٛٗددم ٫ ت٪ًٖددِٗ يكٝددم    35/2/3102( تددموٜخ 30/0/3030وقددِ  

( َٔ ت ًُٝمد تٓظِٝ ةتم  ةّ ةا ن مد ةؿه١َٝٛ ٚق ةو 21، 32، 23تًو  ةا ن مد  ٬ؾم  ٭فهمّ ةاٛةس  

                                                                      ةاصمو  يُٝٗم ى ٬ٙ.         21/0/3100( تموٜخ 0171فً  ةيٛ.وة٤ وقِ  

 (77/01/7102تازٜذ  07/4/1/03811ٛإ زقِ املؿدز: )نتاب ايدٜ

 ايتٛؾ١ٝ:

 ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق َم ٚوس ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.
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 بًدٜات ذلافظات ايٛضط

 

 بًد١ٜ ايطًط ايهرب٣.

 :ؾٓدٚم املطكفات 

ك ةي ً ١ٜ  ٛجٛس ْكغ ك ظٓ ٚم ةا كؿمد ت   قٝمّ  ي ٣ ةيمحكل َٔ ةٱ  مو١ٜ ةيٛةوس٠ اهمق ةي ٜٛةٕ

ةاٛنيـ  .....(  ك   َ ميؼ َٔ ةاٛةطٓ  ٚق ز ٚظ٫ٛد َمي١ٝ هلِ تث    ًُٝ٘ ةي ؾز ٚةي ٌُ    ٖم  ٢ً  يػم٤ 

،  ًُم   مٕ ةي ً ١ٜ قمَد   مصدهٌٝ ؾٓد١ تد قٝل ٚؼكٝدل      سٜٓموة ( 7233ٖذٙ ةيٛظ٫ٛد فٝث  ًؼ فُٛع ةيٓكغ 

 و ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١ ٚق َ  تك ٜ ٖم ٚتٛظٝمتٗم  ٗذة ةـعٛػ.َز ةاذنٛ

 (04/7/7102تازٜذ  07/4/11/7911 املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

تصدددهٌٝ ؾٓددد١ تددد قٝل ٚؼكٝدددل ٚ صدددمون١ سٜدددٛةٕ ةحملمتددد ١  همؾددد١ ى ُدددمٍ ةادددذنٛو متٗٝددد ة  ٫ؽدددمذ ةٱجددد ة٤ةد    

 ةيكم١ْْٝٛ ةي١َ.٬ عك٘.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   مصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :قٝٛد ٚحطابات َٓطك١ ٚادٟ احلٛز 

َٓ كدددددد١ ٚةسٟ ةؿددددددٛو /  ً ٜدددددد١ ةي ددددددًو ةيهدددددد ٣ يًؿدددددد ٠                      قٝددددددٛس ٚف ددددددم مد  يدددددد ٣ ةيمدددددد قٝل  ًدددددد٢   

 (، ت   َم ًٜٞ: 3100-3105 

 حطاب ايؿٓدٚم: أٚاًل:

 ني  همؾ١ ةيؿٝض ةي ٓه١ٝ ةـمظ١  مٱٜ ةع ٫ٚ ٜمِ ت تٝق ةيؿٝض ةام ك١ٝ.   ّ ة٫فمؿم .0

  ّ   د ة. ة٭وَٚدمد يًيًدٛس ةاميٝد١ ك ةآ كد١ ٚة٫فمؿدمني  ٗدم ك َ دمٛسع َ ندز  ً ٜد١ ةي دًو ةيهد ٣              .3

  صهٌ  صٛة٥ٞ فم ٜم ذو َ ٘ ت قٝكٗم ىظٛيٝم . 

( سٜٓدمو  ًُدم   أْد٘ مت    03ٚةي ميػد١    2/2/3103(  مدموٜخ  303277مت ؼعٌٝ ق١ُٝ ةيٛظٌ ةادميٞ وقدِ     .2

ٖٚددٛ ةيمددموٜخ ةيددذٟ هددق قدد   قُٝدد١ ةيٛظددٌ ٚتٛوٜدد ٙ  دد٘ ٚنُددم ٖددٛ َدد      5/3/3103ؼ ٜدد ٙ  مددموٜخ 

 .3103 مٱوتمي١ٝ ةيصٗ ١ٜ يصٗ  آذةو ي مّ 

ٜمِ ت ٜٚ  وظٝ  ةيعٓ ٚم ةيٓك ٟ َٔ شٗ  ٯ د  فٝدث مت تد ٜٚ  ىوظد ٠ شدٗ  تصد ٜٔ ة٭ٍٚ  ع تصد ٜٔ         .0

( سٜٓدددمو  ٬ؾدددم  00  ًدددؼ   3100( سٜٓدددمو ٚشدددٗ  شددد مط  ع آذةو ي دددمّ  001  ًدددؼ   3103ي دددمّ  ةيثدددمْٞ

 ( َٔ ةيٓظمّ ةاميٞ يً ً ٜمد ى ٬ٙ.01٭فهمّ ةامس٠  
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 زخـ املٗٔ:  ثاًْٝا:

قمَ  ةآ ك١  ٓع َ وت١ ٚوٚؼ١  .....( و ع١ َٗدٔ  ًد٢ ةيد غِ َدٔ ٚجدٛس ةا ميؿدمد فٝدث تد    مْد٘           .0

 ١ ةتِ ةا وت١  ٢ً و ع١ ةاٗٔ ٜٚمِ ة٫نمؿم٤ ؾكو  متِ َك ّ ةي ًق. مل ٜمِ نمم 

( ةاؽدد ٟ ٚةيدديت ظددؿ١ ةتددم ُمهلم         2( فددٛض  023مت َددٓع و عدد١ َٗددٔ تٛ.ٜددز غددم.  ًدد٢ ةيك  دد١ وقددِ       .3

 0232( ي دد١ٓ 02( َددٔ ْظددمّ ة٭ ٓٝد١ ٚةيمٓظددِٝ يًُدد ٕ ٚةيكد ٣ وقددِ    00تدهٔ  ى(  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةادمس٠    

 ٚت  ٬ٜت٘. 

 األزؾف١ ٚاألطازٜف: ثايجًا:

٫ تكّٛ ةي ً ١ٜ  متدمٝؿم٤  ٛة٥د  ة٭وظدؿ١ ٚة٭طدموٜـ َدٔ َدميهٞ ق دز ة٭وةؼدٞ ةجملدمٚو٠ هلدذٙ ة٭وظدؿ١            

( َدٔ ْظدمّ ةي د م ٚة٭وظدؿ١ ؼدُٔ فد ٚس َٓدمطل        01ٚة٭طموٜـ ٚةاكم١َ َٔ ق ٌ ةي ً ٜد١  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠      

 . 3112( ي ١ٓ 72ةي ً ١ٜ وقِ  

 (02/01/7102تازٜذ  07/4/11/03103تاب ايدٜٛإ زقِ املؿدز: )ن

 ايتٛؾ١ٝ:

 تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   مصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :قٝٛد ٚحطابات َٓطك١ ايٝصٜد١ٜ 

ةيٝزٜ ٜددددددد١ /  ً ٜددددددد١ ةي دددددددًو ةيهددددددد ٣ يًؿددددددد ٠                    يددددددد ٣ ةيمددددددد قٝل  ًددددددد٢ قٝدددددددٛس ٚف دددددددم مد َٓ كددددددد١ 

 (، ت   َم ًٜٞ:3100-3105 

 حطاب ايؿٓدٚم: أٚاًل: 

يًيًٛس ةامي١ٝ ك ةآ ك١ ْمٝي١ ةؿؿده ةي صدٛة٥ٞ هلدم ك َ دمٛسع ةي ً ٜد١ ةي ٥ٝ دٞ        ة٫وَٚمد  ّ    ة. 

 فم ت ذو َ ٘ ت قٝكٗم ىظٛيٝم .

 صفٝت:عٛا٥د ايتعبٝد ٚايت ثاًْٝا: 

%( َددددٔ قُٝدددد١ ةي ٛة٥دددد  ةا ددددمحك١  ًدددد٢ ةيك ددددز ذٚةد   ة٭وقددددمّ                    32قمَدددد  ةي ً ٜدددد١  متددددمٝؿم٤ ْ دددد ١     

( 0252( ةيٝزٜ ١ٜ ةيصُميٞ ٚةي م٥ ٠ ؾُ ١ٝ  .....(، فٝث مت ةتمٝؿم٤ َ ًؼ  5( َٔ فٛض  322، 335،  315 

%( َدٔ قُٝد١ ةي ٛة٥د   دٔ     011٘ مت ةتدمٝؿم٤ ْ د ١    ( سٜٓدمو  ًُدم   أْد   0712( سٜٓدمو  ؿدموم    5373سٜٓمو   ٫  َدٔ   

  مقٞ ق ز ةاص ٚع.               

 

 

 



 

  7102التقرير السنوي السادس والستون لعام 

 

 

(914) 

 

 األزؾف١ ٚاألطازٜف: :  ثايجًا

٫ تكّٛ ةي ً ١ٜ  متدمٝؿم٤  ٛة٥د  ة٭وظدؿ١ ٚة٭طدموٜـ َدٔ َدميهٞ ق دز ة٭وةؼدٞ ةجملدمٚو٠ هلدذٙ ة٭وظدؿ١            

( َدٔ ْظدمّ ةي د م ٚة٭وظدؿ١ ؼدُٔ فد ٚس َٓدمطل        01ٚة٭طموٜـ ٚةاكم١َ َٔ ق ٌ ةي ً ٜد١  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠      

 .3112( ي ١ٓ 72ةي ً ١ٜ وقِ  

 (07/01/7102تازٜذ  07/4/11/02311املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 تصهٌٝ ؾ١ٓ ت قٝل ٚؼكٝل ك ةاٛؼٛع ى ٬ٙ ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.

 اإلجسا٤:

 َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.مل ٜ س َم ٜؿٝ   مصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل 

 :قٝٛد ٚحطابات َٓطك١ ايسَُٝني 

يددددددد ٣ ةيمددددددد قٝل  ًددددددد٢ قٝدددددددٛس ٚف دددددددم مد َٓ كددددددد١ ةيددددددد َُٝ  /  ً ٜددددددد١ ةي دددددددًو ةيهددددددد ٣ يًؿددددددد ٠                    

 (، ت   َم ًٜٞ:3100-3105 

 حطاب ايؿٓدٚم: أٚاًل: 

 صدٛة٥ٞ هلدم ك َ دمٛسع ةي ً ٜد١ ةي ٥ٝ دٞ        ّ    ة. ة٫وَٚمد يًيًٛس ةامي١ٝ ك ةآ ك١ ْمٝي١ ةؿؿده ةي 

 فم ٜم ذو َ ٘ ت قٝكٗم ىظٛيٝم .

 زخـ املٗٔ: ثاًْٝا: 

( سْدددمْري            2ٜدددمِ ةتدددمٝؿم٤ قُٝددد١ وتدددّٛ ةيًٛفدددمد ةٱ ٬ْٝددد١ يًُحدددمٍ ةيميموٜددد١ يًُددد  ةا  دددز ةيٛةفددد   ددددد     

 .                                                                                                         3100( ي مّ 32050، 32052ة٭وقمّ  ( سْمْري ْٚصري  ٢ً ت ٌٝ ةاثمٍ ٫ ةؿع   ع ةي  غ ذٚةد 0  ٫ً َٔ  

 زخـ األب١ٝٓ: ثايجًا:   

( فدٛض  022ٜٛج  كم.ٕ ػمو١ٜ قم١ُ٥  ٢ً ؾؽ١ً ط ٜل ت ٛس ًَهٝمٗم يً ً ١ٜ فمٚو٠ يًك  ١ وقِ  

( َدٔ ىوةؼدٞ ةيد َُٝ  ٚفمظد١ً  ًد٢ و عد١ َٗدٔ   د  تكد ِٜ و عد١ ةٱْصدم٤ةد ةـمظد١  مي ٓدم٤ ةيٛةقدز               3وقِ  

  ٢ً ةيك  ١ ةجملمٚو٠ يًؿؽ١ً ٚسٕٚ نمم ١ وقِ ةيك  ١ ٚةؿٛض  ٢ً طًق ةي  ٝغ ةـمػ    غ ةاٗٔ.

 املطتٛدع: زابعًا: 

ما مٛسع ٚذيو يكٝمّ ىَد  ةا دمٛسع     ّ ت م ل ةي ظٝ  ةي ؾ ٟ َز  ةي ظٝ  ةيؿ ًٞ يًُٛةس ةاٛجٛس٠  

  إس مٍ ةاٛةس ةا م١ًُ ٚ   ةجٗم  ٢ً ة٭ق مّ ةا ١ٝٓ ك ْؿ  ةيٛق .                           

 َرنسات عٛا٥د ايتعبٝد:    خاَطًا:  

( سٜٓمو ٚمت  ةتمٝؿم٤ َ ًدؼ  3203( ةي ً    ًؼ  2( فٛض  03مت ةفم ما  ٛة٥  ةيم  ٝ  يًك  ١ وقِ  

 ( سٜٓمو.22( سٜٓمو  ٓكغ َك ةوٙ  3302 
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 األزؾف١ ٚاالطازٜف: ضادضًا: 

٫ تكّٛ ةي ً ١ٜ  متدمٝؿم٤  ٛة٥د  ة٭وظدؿ١ ٚة٫طدموٜـ َدٔ َدميهٞ ق دز ة٭وةؼدٞ ةجملدمٚو٠ هلدذٙ ة٭وظدؿ١            

( َدٔ ْظدمّ ةي د م ٚة٭وظدؿ١ ؼدُٔ فد ٚس َٓدمطل        01ٚة٫طموٜـ ٚةاكم١َ َٔ ق ٌ ةي ً ٜد١  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠      

 .3112( ي ١ٓ ١ٜ72 وقِ  ةي ً 

 ( 4/01/7102تازٜذ  07/4/11/02899املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 تصهٌٝ ؾ١ٓ ت قٝل ٚؼكٝل  ماٛؼٛع ى ٬ٙ ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   مصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

  ٜسقا:قٝٛد ٚحطابات َٓطك١ 

(، تد     3105-3100ي ٣ ةيم قٝل  ٢ً قٝٛس ٚف م مد َٓ ك١ ٜ قم /  ً ١ٜ ةي دًو ةيهد ٣ يًؿد ٠      

 َم ًٜٞ:

 حطاب ايؿٓدٚم:  أٚاًل:

  ّ    ة. ة٫وَٚمد يًيًٛس ةامي١ٝ ك ةآ ك١ ْمٝي١ ةؿؿده ةي صدٛة٥ٞ هلدم ك َ دمٛسع ةي ً ٜد١ ةي ٥ٝ دٞ        .0

 فم ٜم ذو َ ٘ ت قٝكٗم ىظٛيٝم .

 دد س َددٔ ةيصددٝهمد ةي ٓهٝدد١ ةيعددمسو٠ يعددمص ةي ً ٜدد١ نمددأَ  فٝددث ةٕ ٖددذٙ ةيصددٝهمد فددري٠ َددٔ  ٜٛجدد   .3

          ةيص غ ةي مفق ٚجمٖز٠ يًع ف ٫ٚ تٛج  تي٬د ْمني١ُ هلذٙ ةيصٝهمد.

( َد ج ٜ قدم   7( فدٛض وقدِ    307مل ٜمِ ةفم ما  ٛة٥  ةيم  ٝ  ةـمظ١  مي  ٜل ةجملمٚو يًك  ١ وقدِ    .2

ّ( تك ٜ م  فٝث مت َٓع ةاميو   ة٠٤ ةيذ١َ َٔ  ٛة٥  ةيؿمع ٚةيم  ٝ   ٓم٤  ٢ً  32 ّ(   ٍٛ  2ٚت م٘  

 ( ى ٬ٙ.                                             37ةيٛظٌ ةاميٞ ةـمػ  ميك  ١ وقِ  

 حطاب املطتٛدع:  ثاًْٝا:

ْمٝيد١ قٝدمّ ىَد  ةا دمٛسع       ّ ت م ل ةي ظٝ  ةي ؾ ٟ َز ةي ظدٝ  ةيؿ ًدٞ يًُدٛةس ةاٛجدٛس٠  ما دمٛسع      

  إس مٍ ةاٛةس ةا م١ًُ ٚ   ةجٗم ك ةيٛق  ذةت٘.

 األزؾف١ ٚاالطازٜف:  ثايجًا:

٫ تكّٛ ةي ً ١ٜ  متدمٝؿم٤  ٛة٥د  ة٭وظدؿ١ ٚة٭طدموٜـ َدٔ َدميهٞ ق دز ة٭وةؼدٞ ةجملدمٚو٠ هلدذٙ ة٭وظدؿ١            

ْ 01ٚة٫طموٜـ ٚةاكم١َ َٔ ق ٌ ةي ً ٜد١  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠       ظدمّ ةي د م ٚة٭وظدؿ١ ؼدُٔ فد ٚس َٓدمطل       ( َدٔ 

 .3112( ي ١ٓ 72ةي ً ١ٜ وقِ  

 (71/01/7102تازٜذ  07/4/11/03230املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 
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 ايتٛؾ١ٝ:

 تصهٌٝ ؾ١ٓ ت قٝل ٚؼكٝل  ماٛؼٛع ى ٬ٙ  ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.

 اإلجسا٤:

 ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١. مل ٜ س َم ٜؿٝ   مصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل َٚم .ةٍ

 .ايبًكا٤دلًظ اخلدَات املػرتن١ / 

 :ٟٚايػها 

( ٚ دددمي جٛع يؿدددٛةتري ةاٝدددمٙ                 31277/2يددد ٣ سوةتددد١ ةيصددده٣ٛ ةام ًكددد١  متدددم ُمٍ ظدددٗ ٜة ةاٝدددمٙ وقدددِ           

 ت   َم ًٜٞ:

 دميمٛقٝز   ٜمِ ةيمٛقٝز  ٢ً منٛذج ت  ١٦ ةاٝمٙ َٔ ق ٌ ىنث  َدٔ شد غ ٚيدٝ  و٥دٝ  ةجملًد  ٚةاؿدٛض       .0

 ٖٚذة ٚةؼع َٔ  ٬ٍ ة٫ م٬ف ك ةيمٛةقٝز.                                                      

ٜٛجدد   ددمِ وُددٌ    ددمو٠ َعدد م/ و٥ددٝ  ةجملًدد ( ؽددمِ  دد٘ طً ددمد شدد ة٤ ةاٝددمٙ ٖددٛ ؾ ًٝددم  يددٝ  عددٛ.٠     .3

 و٥ٝ  ةجملً  ٚ منم ٜمِ ةتم  ةَ٘ َٔ ق ٌ     ةاٛنيؿ .

ٚةا  ٠ َٔ ق ٌ تً ١ ةاٝمٙ ت   ٚجٛس ظد ؾٝمد ند ري٠ يٮشدٗ      3105مٙ ي مّ ي ٣ ت قٝل نصٛؾمد ةاٝ .2

( ٚسٕٚ ٚجددٛس َدد وةد يعدد ف َثددٌ ٖددذٙ ةيهُٝددمد  مٱؼددمؾ١  ع .ٜددمس٠ ك ظدد ف      00، 01، 2، 3، 7، 5، 2 

                                                                                     ن١ُٝ ةحمل ٚقمد ٚةا مؾمد ةاك ٛ ١.

 (1/3/7102تازٜذ  4/70/01072املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

  ايتٛؾ١ٝ:

 تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل  ماٛؼٛع ى ٬ٙ ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.

 اإلجسا٤:

 مت تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :قٝٛد ٚضجالت اجملًظ 

(، تدد   َددم 3102-3100ٛس ٚتددي٬د فًدد  ةـدد َمد ةاصدد ن١ / ةي ًكددم٤ ي ددمَٞ   يدد ٣ تدد قٝل قٝدد 

:ًٜٞ 

 ايدا٥س٠ املاي١ٝ: أٚاًل:

ٜمِ َٓع     ةاٛنيؿ   ٠ٚ٬ ؾ١ٝٓ ِٖٚ ٫ ميموتٕٛ ؾ ًٝم  ة٭ ُمٍ ةييت ٜ محكٕٛ  ًٝٗم تًو ةي د٠ٚ٬،   .0

 ْٚصري  ٢ً ت ٌٝ ةاثمٍ ٫ ةؿع   ع: 

%( َٔ ةي ةتق ة٭تمتٞ  ًُم  ىْ٘ 02قم ١ ةي ة ١ًٝ  ٠ٚ٬ ؾ١ٝٓ  ٛةقز  َٓع ةاٛنيـ  .....( َ ٜ  ةي  -

  ٢ً ذيو.  ةش ةؾٝ٘مت ت ٝٝٓ٘  ٢ً ةيهمسو ةٱسةوٟ ٜٚمكمؼ٢  ٠ٚ٬ 

َٓع ةاٛنيؿ١  .....(  ٠ٚ٬ ؾ١ٝٓ نْٛٗم نمت ١ ؼككمد ك ق ِ ةحملمت ١  ًُم   أْٗدم ت ُدٌ  سةوٜد١     -

 ك سٜٛةٕ ةجملً . 
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حٝع ك ٚظددد٫ٛد ةاك ٛؼدددمد سٕٚ ةيمٛقٝدددز  ًددد٢ ةيصددد ق ىٚ   ٜدددمِ ةيصددد ق ٚةؿدددذف ٚةيمعددد  .3

ةا ُدٍٛ  د٘ ك    3112( ي د١ٓ  77( َٔ ةيٓظمّ ةادميٞ يً ًد ٜمد وقدِ     030ةيمعحٝع  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

 فٝٓ٘.  

 اإلٜسادات:  ثاًْٝا:

ٜدد١  ًػدد  قُٝدد١ َ ددم١ُٖ ةجملددمي  ةي ً ٜدد١ ك َٛة.ْدد١ ةجملًدد   َهددق ْؿمٜددمد ةؿخُدد ٠( غددري ةا دد س٠ يػم          

( َدٔ ْظدمّ فدمي  ةـد َمد ةاصدد ن١     3( سٜٓدمو  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةاددمس٠     300211َدم َكد ةوٙ     20/03/3102

  . ةا ٍُٛ  ٘ ك فٝٓ٘ 3112( ي ١ٓ 72وقِ  

 غؤٕٚ املٛظفني:  ثايجًا:

   ّ ةيمزةّ ةاٛنيؿ   مي ٚةّ ةي مسٞ.  .0

( َدٔ ْظدمّ   ٬31ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠     ٜمِ ت ٝ  َٛنيؿ  َٔ غري ة٭وسْٝ  وغِ  د ّ فمجد١ ةجملًد  هلدِ       .3

 .3117( ي ١ٓ 013َٛنيؿٞ ةي ً ٜمد وقِ  

 (71/1/7102تازٜذ  07/4/3/00133املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ: 

 ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق َم ٚوس ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ. 

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 غا اجلدٜد٠.بًد١ٜ عٝـٔ ايبا

 :ٟٚايػها 

ٚةامؽد١ُٓ ٚجدٛس ةقم دمع َددٔ     0/00/3105يد ٣ ةيمحكدل َدٔ َٛؼددٛع ةيصده٣ٛ ةيدٛةوس٠ يًد ٜٛةٕ  مددموٜخ       

( و ددٛع 2( فددٛض وقددِ  0202( ٚةاؿدد .٠ َددٔ ق  دد١ ة٭وض ة٭ّ وقددِ   3155، 3151ق ددز ة٭وةؼددٞ ذٚةد ة٭وقددمّ  

 ةي  س َٔ ىوةؼٞ    ةي مشم، ت   َم ًٜٞ:

   ددمد ةيمٓظُٝٝدد١ ةيعددمسو٠  ددٔ ةي ً ٜدد١ عٝددث مت  ظدد ةو ك ددو َٛقددز يك  دد١    ٚجددٛس تؽددموا ك ةا .0

( ٜؿٝد    د ّ ٚجدٛس ةقم م ددمد    71527 ٛجدق ةيٛظدٍٛ ةاددميٞ وقدِ      03/2/3101ةاصدمهٞ ة٭ّ  مدموٜخ   

 ًٝٗددم ٚمت ة مُددمسٙ ٚةٱؾدد ة.  ًدد٢ ىتمتدد٘ ٚف ددق  ٝددمٕ ةيمػددٝري ةاعدد م َددٔ ةي ً ٜدد١ َٚ ٜ ٜدد١ ةيصدد٪ٕٚ            

ةاصددمهٞ ؾددٛج٧   دد  َدد ٠ َددٔ ةيددزَٔ ٚ ٓدد  فعددٛي٘  ًدد٢ ك ددو َٛقددز ج ٜدد   ٛجددٛس        ةي ً ٜدد١، ة٫ ىٕ 

( ةيٓمػد١  دٔ ةٱؾد ة.،  ًُدم   دإٔ ة٫قم دمع  ندمٕ َٛجدٛس  ًد٢ ةيك دز           3155ةقم مع  ًد٢ ةيك  د١ وقدِ     

           ( ف دق نمدما َد ٜ  ةيصد٪ٕٚ ةي ً ٜد١ يًدٛة٤  د  ةي مشدم وقدِ                   232، 233،  237ةاكم ١ً ي٘ ذٚةد ة٭وقمّ  

( تددددموٜخ 01/2/21030ٚنمدددما ٚ.ٜددد  ةيصددد٪ٕٚ ةي ً ٜددد١ وقدددِ  ع/      2/01/3102( تدددموٜخ  2/503 ّ. ع/

0/00/3102 . 
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 30/5/3102ٚك ددددو ىوةؼددددٞ ظددددمسو  مددددموٜخ  03/2/3105ٜٛجدددد  تك ٜدددد  َ ددددمح َدددد  غ  مددددموٜخ  .3

                     َعدددد ق  َددددٔ سة٥دددد ٠ ة٭وةؼددددٞ ٚةا ددددمف١ ٜٛؼددددحمٕ ةٕ ة٫قم ددددمع  ًدددد٢ ق ددددز ة٭وةؼددددٞ ذٚةد ة٭وقددددمّ        

 ( َٔ ةؿٛض ى ٬ٙ.    232، 233،  237 

ٚجددٛس ت٬ ددق ك  ظدد ةو ك  ددمد ةاٛقددز ك ةي ً ٜدد١ فٝددث مت  ظدد ةو ىنثدد  َددٔ ك ددو َٛقددز  ددٓؿ      .2

ةيمموٜخ ٜ٪ش  ك ة٭ٍٚ  ٢ً ىٕ ة٫قم مع  ٢ً ةوض ةاصمهٞ مِ ٜمِ ةي ةجز  ٓ٘ ٜٚ٪ش  ك ةيثمْٞ  ًد٢ ىٕ  

كم ١ً ي٘ فم ٜٛي  ةيصو ٚةي ٜ ١ ي ٣ ةاٛةطٓ  ْٚصدري ك ذيدو  ع ةا   دمد    ة٫قم مع  ٢ً ةيك ز ةا

 ٢ً  2/7/3102( تموٜخ 713/3102 ٢ً ْ  م  ٚ  32/5/3102( تموٜخ 531/3102ذٚةد ة٭وقمّ  

                                                                                     م٬م١ ْ خ.

فمد ةيمٓظُٝٝد١ ةاٛجدٛس٠ ك ةي ً ٜد١ ٚةيعدمسو٠  دٔ ٚ.ةو٠ ةيصد٪ٕٚ ةي ً ٜد١ ٚةـمظد١  ميصدموع َد ةو            ٕ ةيًٛ .0

ّ( ك فد  ةْد٘  ٓد  قٝدمس تد ١ ةيصدموع  ًد٢ ْؿد  ةيًٛفد١          01ةي حث َٚص ٚفمتٗم ت   ىٕ ت ١ ةيصموع  

 ّ( ؾكو. 3ت    ٕ ت م٘  

 (8/1/7102تازٜذ  4/70/1874املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ؾٝات:ايتٛ

تصدهٌٝ ؾٓد١ كمعد١ َدٔ ٚ.ةو٠ ةيصد٪ٕٚ ةي ً ٜد١ ٚسة٥د ٠ ة٭وةؼدٞ ٚةا دمف١ يمح ٜد  َ دمو ةيصدموع ٚتد م٘               .0

 ( ٚةيك ز ةاؿ .٠ َٓٗم ٚةيك ز ةاكم ١ً هلم.0202ٚؼ ٜ   ف ةمٝمد ةيك  ١ ة٭ّ وقِ  

يمموٜخ تصهٌٝ ؾ١ٓ ت قٝل ٚؼكٝل  ٛؼٛع  ظ ةو ك  مد َٛقز ٚت تِٝ َم  س٠ ٚكمًؿ١ ك ْؿ  ة .3

 متٗٝ ة  ٫ؽمذ ةٱج ة٤ةد ةي١َ.٬ عل ةام      ذيو.

 اإلجسا٤:

 مت تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل ٚمل تك ّ تك ٜ ٖم يػم١ٜ تموى٘ َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :ايتدقٝل املطبل 

           (، تدد 20/0/3107-0/03/3105ةا دد ل  ًدد٢  ً ٜدد١  دد  ةي مشددم ةؾ ٜدد ٠ يًؿدد ٠   ةيمدد قٝل  يدد ٣

 َم ًٜٞ:

 ماٛةؾكددد١  ًددد٢ تددد  ٝغ ة٭ ٓٝددد١    32/00/3105( تدددموٜخ 32/22مت ةؽدددمذ قددد ةو فًددد   ًددد ٟ وقدددِ     .0

(  ٛجق ك  مد ن ٚن١ٝ غري َع ق١ َدٔ  3ّ 211ةيكم١ُ٥ ٚةاك ف١ ٚةييت ٫ تزٜ  َ مفمٗم  ٔ  

 0222( ي ددد١ٓ 7ْدددٞ وقددِ   ( َدددٔ قددمْٕٛ ةي ٓدددم٤ ةيددٛطال ة٭وس  00ْكم دد١ ةاٗٓ تددد   ٬ؾددم  ٭فهدددمّ ةاددمس٠     

                                  ٚت مَِٝ ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ  ٗذة ةـعٛػ.                                                                                                     

مل تدد قل َددٔ  قٝددمّ و٥ددٝ  ةي ً ٜدد١  همم دد١   ددمو٠  ت ددمٛؾ٢ ةي تددّٛ(  ًدد٢ َ ددم٬َد تدد  ٝغ ة٭ ٓٝدد١ ةيدديت  .3

َٓدد ٚا سٜددٛةٕ ةحملمتدد ١ ىٚ ةيدديت   ؼدد  يًمدد قٝل ٚمت ت دديٌٝ ٬َفظددمد  ًٝٗددم تؿٝدد   ٛجددٛس كميؿددمد   

  ٢ً ةي  ٝغ ٚمل ٜمِ ةفم م ٗم َميٝم .                                                                                                         
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ٚت  ٬ٜتدد٘  0232( ي دد١ٓ 02ة٭ ٓٝدد١  ًدد٢ ةيٓظددمّ ةيكدد ِٜ وقددِ   قٝددمّ ةي ً ٜدد١  متددمٝؿم٤ وتددّٛ تدد  ٝغ   .2

 دد ٫  َددٔ ت  ٝددل     07/0/3107( تددموٜخ  2/0/035 ٛجددق ةيهمددما ةيعددمسو  ددٔ و٥ددٝ  ةي ً ٜدد١ وقددِ        

 .                  0/0/3107ٚت  ٬ٜت٘ ٚةيذٟ مت ةي ٌُ  ٘ ة م موة  َٔ تموٜخ  3105( ي ١ٓ 025ةيٓظمّ ةؾ ٜ  وقِ  

   دٝغ َ ٓد٢ َ وتد١  مظد١  ًد٢       30/0/3107( تموٜخ 32/0ةي ً ٟ  مؽمذ ق ةوٙ وقِ  قمّ ةجملً   .0

( ى ٛ .  ٚو٠ َٔ ىوةؼٞ    ةي مشدم ةؾ ٜد ٠ ٚةيديت ظدؿ١ ةتدم ُمهلم تدهٔ       0( فٛض  222ةيك  ١ وقِ  

  ا(  ٢ً ةي غِ َٔ ةا ميؿمد ةيممي١ٝ:

 ٜدد   ًدد٢ ةيدد غِ ةٕ تددموٜخ   مل ٜددمِ ةفم ددما َ ددمفمد ةيميددمٚ.  ًدد٢ ة٫وتدد ةسةد ف ددق ةيٓظددمّ ةؾ   .ى 

ٚ ددد ّ َ ة دددم٠ ىفهدددمّ ةادددٛةس ةيددديت تؽددد و  ًُٝددد١ تددد  ٝغ    3/0/3107قددد ةو ةيًيٓددد١ ةحملًٝددد١ ك 

 ٚت  ٬ٜت٘. 3105( ي ١ٓ 025ةا ةوس ةـمظ١ ةيٛةوس٠ ك ْظمّ ة٭ ١ٝٓ وقِ  

 مت ةفم ما ق١ُٝ وتّٛ ةي  ٝغ  ٢ً ةيٓظمّ ةيك ِٜ  ٛجق نمما و٥ٝ  ةي ً ١ٜ ى ٬ٙ. .ا 

        ض َ م١ًَ ت  ٝغ ةي ٓم٤  ٢ً سٜٛةٕ ةحملمت ١ يًم قٝل ف ق ة٭ظٍٛ. مل ٜمِ .ج 

قمَ  ةي ً ١ٜ  م ٝ   ُمٍ ٚطٔ ك ةي ً ١ٜ سٕٚ  وؾمم َٛةؾك١ ٚ.ٜد  ةيصد٪ٕٚ ةي ً ٜد١ ةا د ك١  ًد٢ ذيدو        .2

( سٜٓددمو ٚمت تهًددٝؿِٗ  أ ُددمٍ ى دد ٣ َٓٗددم  تددم٥ل َٚ ةتددٌ ٚفددموس ٚفدد ةس(        5.2ٚ ددأج  ٜددَٛٞ َكدد ةوٙ    

 .               3105موة  َٔ شٗ  تص ٜٔ ة٭ٍٚ ي مّ ٚذيو ة م 

قمَدد  ةي ً ٜدد١  عدد ف  دد س َددٔ ةا ددمٓ ةد ةا ميؿدد١  سٕٚ   ؼددٗم  ًدد٢ سٜددٛةٕ ةحملمتدد ١ يًمدد قٝل  ٬ؾددم       .5

 ْٚصري  ٢ً ت ٌٝ ةاثمٍ  ع  َم ًٜٞ: 0/00/3103( تموٜخ 22/00/0/32127يهمما ةي ٥مت١ وقِ  

( سٜٓمو سٕٚ َٛةؾك١ و٥مت١ ةيدٛ.وة٤ ةا د ك١   3030 ً ١ٜ  ك١ُٝ  قمَ  ةي ً ١ٜ  ص ة٤ ىمم  َهميب يً .ى 

  ٗذة ةـعٛػ.                            3103( ي ١ٓ 522 ٢ً ةيص ة٤ ٚذيو  ٬ؾم  يك ةو فً  ةيٛ.وة٤ وقِ  

( 0( سٜٓمو يص ن١ ةيهٗ  م٤ ة٭وس١ْٝ   ٍ ت نٝدق ى ُد ٠ نٗ  دم٤ ٚ ْدمو٠  د س       705ظ ف َ ًؼ   .ا 

( ةؿدددمٟٚ  ٬ؾدددم  يم ُدددِٝ ٚ.ٜددد  ةيصددد٪ٕٚ ةي ً ٜددد١ وقدددِ  3( فدددٛض  ١20 وقدددِ   دددٔ َميدددو ةيك  ددد

 .                                3/0/0225( تموٜخ 0/3222 د/

 ٢ً ةيص ة٤ ةا مش   3105( سٜٓمو  ٬ٍ شٗ  نمْٕٛ ة٭ٍٚ َٔ  مّ 03111ظ ف َ ميؼ ػمٚ.د   .ج 

ٛ يددٛسو  ٚ  ددمس٠ تأٖٝددٌ يًُٓمٖددٌ(  ًدد٢ يً دد َمد ةيمميٝدد١  ةؿؿدد  ٚتٓظٝددـ ةيصددٛةوع ٚى ُددمٍ ةي ددمن 

 ةي غِ َٔ ةا ميؿمد ةيممي١ٝ:

( سٜٓددمو ي دد ّ  فؽددمو 0111ٜددمِ ػز٥دد١ ةيعدد ف يٮ ُددمٍ ى دد٬ٙ ٚ  دد ةس ؾددٛةتري ةقددٌ َددٔ     -

( َٔ ةيٓظمّ 05  ة٠٤ ةيذ١َ ةامي١ٝ َٔ سة٥ ٠ ؼ ٜ ١ ةي  ٌ ٚةا ٝ مد  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

( َٔ ْظمّ يٛة.ّ ٚ شػمٍ ةي ًد ٜمد وقدِ   7ٚةامس٠   3105( ي ١ٓ 003ةاميٞ يً ً ٜمد وقِ  

 ٚت  ٬ٜت٘. 3112( ي ١ٓ 71 

  ّ ؼ ٜ  ةاٛةقز ةييت مت  ٌُ ةيعٝم١ْ هلدم  صدهٌ سقٝدل فٝدث ٜدمِ ة٫نمؿدم٤  م د١ُٝ          -

 ىَمنٔ  م١َ ٚغري ق س٠.
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تزٜد    ٫ ٜمِ َصمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١ ك ة٫تم٬ّ هلذٙ ةاٛةقز  ًُم   مٕ ةيؿدمتٛو٠ ةيٛةفد ٠   -

   ( سٜٓمو.                                                                                                                                        311قُٝمٗم  ٔ  

( سٜٓدمو  ٬ؾدم  ٭فهدمّ    ٫0111 ٜمِ  وؾمم   ة٠٤ ةيذ١َ ةاميٝد١ يًُ دمٓ ةد ةيديت تزٜد  قُٝمٗدم  دٔ         .س 

 .                                          3105( ي ١ٓ 003مّ ةاميٞ يً ً ٜمد وقِ  ( َٔ ةيٓظ05ةامس٠  

تكدّٛ ةي ً ٜدد١  عدد ف  دد ٍ ى ددمٕ  ْكددٌ َٝددمٙ( يًُ دمْٞ ةيمم  دد١ يً ً ٜدد١  ددمي غِ َددٔ ؼؿدده سٜددٛةٕ     .ٙ 

        ةحملمت ١  ٢ً ةيع ف نْٛ٘ ٜٛج  تٓو يٓكٌ ةاٝمٙ ك ةي ً ١ٜ ف ٜث ٚغري َ م ٌُ.                  

قمَدد  ةي ً ٜدد١  م ددٝ  ةي ددٝ   .....( ٚةي ددٝ   .....( نأ ؽددم٤ ىٖددميٞ ك ؾٓدد١ ةيددم ُ  ك  ً ٜدد١   .ٚ 

( سٜٓددموة  شددٗ ٜم  يهددٌ َُٓٗددم  ًدد٢ ةيدد غِ َددٔ  211 دد  ةي مشددم ٚةآددمطل ةيمم  دد١ هلددم ٚظدد ف َ ًددؼ   

 ةا ميؿمد ةيممي١ٝ:

 ٜددمِ ةيمٓ ددٝل َددز سٜددٛةٕ  مل ٜددمِ ةٱ دد٬ٕ  ددٔ شدد ة٤ ٖددذٙ ةـدد َمد ك ةؾ ٜدد ٠ ةيَٝٛٝدد١ ٚمل   -

 ةـ ١َ ةا ١ْٝ  ٗذة ةـعٛػ يمحكٝل َ  ى ةي  ةي١ ٚةا مٚة٠    ةاٛطٓ .

 مل ٜمِ ىوؾمم ة٭ٚوةم ةيث ٛت١ٝ ٚةا٪٬ٖد ٚ  ّ ةحمله١َٝٛ ف ق ة٭ظٍٛ. -

( سٜٓدمو شددٗ ٜم   211مل ٜدمِ ؼ ٜد  ة٭جدد  ةيٝدَٛٞ ةـددمػ  ٗدِ  ًُدم   أْدد٘ مت ظد ف َ ًددؼ          -

   ض ةا مٓ   ٢ً سٜٛةٕ ةحملمت ١ يًم قٝل.    ماك ٛع ٚمل ٜمِ

٫ ٜٛجد  نصدـ  أٜددمّ ةي ُدٌ ةيدديت تكمؼدٛة  ًٝٗددم ة٭جد  ٚمل ٜددمِ ؼ ٜد  ةوت ددمطِٗ َدز ىٜدد١         -

 َ ٜ ١ٜ ك ةي ً ١ٜ. 

-   ٛ  مي ُدٌ ةاٛندٍٛ  يدِٝٗ     ة٫ ٜٛج  نصـ  م٭ ُمٍ ةآيز٠ َٔ ق ًِٗ ىٚ َم ٜث   ىِْٗ قدمَ

 ف ق ة٭ظٍٛ.

.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ ةا  ك١  ٢ً ش ة٤ ةـ َمد  ٬ؾم  ٭فهمّ ةادمس٠  مل ٜمِ  فؽمو َٛةؾك١ ٚ -

                ( َٔ ْظمّ يٛة.ّ ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد ةاصمو  يٝ٘ ى ٬ٙ.                                                                                    3 

ٞ ةا مأج ٠ َدٔ ق دٌ ةي ً ٜد١ سٕٚ  وؾدمم  د ة٠٤ ةيذَد١       ٜمِ ظ ف ةا ميؼ ةـمظ١    ٍ ةٱهمو اميهٞ ةا مْ .7

ةامي١ٝ َدٔ ةي ً ٜد١  َدٔ  ٛة٥د  ٚؼد ٜ ١ ة٭وةؼدٞ ٚة٭ ٓٝد١( ف دق ة٭ظدٍٛ ٚ ًد٢ تد ٌٝ ةاثدمٍ ٫ ةؿعد               

ةا ددزٕ ةا ددمأج  ك َٓ كدد١ ةي ددًٝحٞ ٖٚددٛ   ددمو٠  ددٔ كددزٕ ٜٚ ُددٌ  دد٘ َٛنيددـ ٚةفدد  ؾكددو ٖٚددٛ ة ددٔ          

   ظمفق ةي كمو.                        

( سٜٓدمو  ًد٢ ةيدد غِ َدٔ  د ّ َٛةؾكد١ سٜددٛةٕ      7121قمَد  ةي ً ٜد١  صد ة٤ ىجٗدز٠ فمتددٛا   ًدؼ   دميٞ         .3

         ةحملمت ١  ٢ً ةٱفمي١ نْٛ٘ مل ٜمِ ؼ ٜ  ةاٛةظؿمد ة٭تمت١ٝ هلذٙ ة٭جٗز٠ ف ق ة٭ظٍٛ.                                                  

 (7102يط١ٓ  98املؿدز: )اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ                                                                  
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  ايتٛؾ١ٝ:

 ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق َم ٚوس ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :ايتدقٝل املطبل 

، تدد   قٝددمّ ةي ً ٜدد١  3107 دد٬ٍ شددٗ  شدد مط    يدد ٣ ةيمدد قٝل ةا دد ل  ًدد٢  ً ٜدد١  دد  ةي مشددم ةؾ ٜدد ٠    

 إجددم.٠ َ ددمٓ ةد ةيعدد ف سٕٚ   ؼددٗم  ًدد٢ سٜددٛةٕ ةحملمتدد ١ يًمدد قٝل  ٬ؾددم  يهمددق و٥ددٝ  ةيددٛ.وة٤ ةام دد س٠  ٗددذة     

 فٝث، ت   َم ًٜٞ: 0/00/3103( تموٜخ 22/00/0/32127ةـعٛػ ٚةييت آ  ٖم ةيهمما وقِ  

 ةي مًَ   مي ً ١ٜ  ٢ً ةي غِ َٔ ةا ميؿمد ةيممي١ٝ: قمَ  ةي ً ١ٜ  ع ف َهمؾتد َمي١ٝ يًُٛنيؿ  .0

( َددٔ 7مل ٜددمِ تصددهٌٝ ؾٓدد١ ةاهمؾددتد ٚةؿددٛةؾز ك ةي ً ٜدد١ يػمٜدد١ تموىدد٘  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددمس٠            .ى 

ت ًُٝمد َٓع ةاهمؾتد ٚةؿٛةؾز اٛنيؿٞ ةي ً ٜمد ٚفمي  ةـ َمد ةاصد ن١ ةيعدمسو٠ ةتدمٓمسة     

 ٚت  ٬ٜت٘. 3117( ي ١ٓ 013ؿٞ ةي ً ٜمد وقِ  ( َٔ ْظمّ َٛني02٭فهمّ ةامس٠  

 د ّ ؼ ٜدد  ة٭تدد  ةيدديت مت ظد ف ةاهمؾددتد ٚةؿددٛةؾز  ٛج ٗددم  ًد٢ ةيدد غِ َددٔ ٚجددٛس ت ًُٝددمد      .ا 

 تٓظِ  ١ًُٝ ةيع ف.

 ددد ّ  وؾدددمم نمدددق ةيمهًٝدددـ ةـمظددد١  دددماٛنيؿ  ةيدددذٜٔ مت َدددٓحِٗ َهمؾدددتد َميٝددد١ تددد   ةاٗدددمّ       .ج 

 موج ىٚقدمد ةيد ٚةّ ةي مسدٞ ٚةيديت مت  ًد٢ ىتمتدٗم َدٓحِٗ         ةاٛنٛي١ هلِ ىمٓم٤ ةي ٚةّ ةي مسٞ ىٚ

 ٖذٙ ةاهمؾتد.

   ّ  وؾمم نصٛف   م مد ةي ٌُ ةٱؼمؾ١ٝ ٚة٭ ُمٍ ةآيز٠ ةييت ةتمحكٛة  ًٝٗم ٖذٙ ةاهمؾتد. .س 

مت َٓع ةاهمؾتد ٚةؿٛةؾز يًُٛنيؿ   ٢ً ةي غِ َٔ   ّ تع ٜل ةاٛة.١ْ ةـمظ١  مي ً ١ٜ  ٬ؾم   .ٙ 

( تددموٜخ 0/0033ٚوقددِ  د/ 2/3/3107( تددموٜخ 0/0331ٕٚ ةي ً ٜدد١ وقددِ  د/ يهمددق ٚ.ٜدد  ةيصدد٪  

02/0/3107                                    . 

ت نٝدق ى ُد ٠ نٗ  دم٤     ٍ( سٜٓدمو يصد ن١ ةيهٗ  دم٤ ة٭وسْٝد١ ٚذيدو  د       227قمَ  ةي ً ١ٜ   ؾز َ ًؼ   .3

ةيصدٛوٞ  ٬ؾدم  يهمدما  ٚ.ٜد      ( 0( َٔ فٛض وقِ  200،227،231،215يك ز ة٭وةؼٞ ذٚةد ة٭وقمّ  

ٚةامؽدددُٔ  ددد ّ ةي دددُمح يًُيدددمي  ةي ً ٜددد١    3/0/0225( تدددموٜخ 0/3222ةيصددد٪ٕٚ ةي ً ٜددد١ وقدددِ  د/ 

  ما م١ُٖ   ؾز تهميٝـ ى ُ ٠ ةيهٗ  م٤ سة ٌ ٚ موج َٓمطل ةيمٓظِٝ.     

 غِ َددٔ ( سٜٓددمو  دد ٍ ى ُددمٍ   تددم١ْٝ ٚىسوةج يدد    ةآددمطل  ًدد٢ ةيدد  3013قمَدد  ةي ً ٜدد١  دد ؾز َ ًددؼ    .2

 ةا ميؿمد ةيممي١ٝ:

فٝث مت ػز١٥ ةا ًؼ ي  ّ  فؽمو  د ة٠٤ ةيذَد١    3105ة٭ ُمٍ ةآيز٠ ت ٛس يؿ ٠ تم ك١ َٔ  مّ  .ى 

( َدٔ  7ةامي١ٝ عٝدث تهدٕٛ ةيؿدمتٛو٠ ةيٛةفد ٠ ؼدُٔ ظد٬ف١ٝ و٥دٝ  ةي ً ٜد١  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠             

 . ٚت  ٬ٜت٘ 3112( ي ١ٓ 71ْظمّ يٛة.ّ ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد وقِ  
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( َدٔ ْظدمّ يدٛة.ّ ٚىشدػمٍ     ٫07 ٜٛج  قؽ  ةتم٬ّ يٮ ُمٍ ةآيز٠ ى ٬ٙ  ٬ؾم  ٭فهدمّ ةادمس٠     .ا 

 ةي ً ٜمد ى ٬ٙ.

 دد ّ قٝددمّ ةي ً ٜدد١  متددم وةج  دد ٚض ىٚ  ُددٌ َٓمقعددمد َميٝدد١ يً ُددٌ ى دد٬ٙ فٝددث مت ة٫نمؿددم٤        .ج 

          ؾددم  ٭فهددمّ ةاددٛةس    ميصدد ة٤ ةا مشدد  سٕٚ ةؿعددٍٛ  ًدد٢ َٛةؾكدد١ ٚ.ٜدد  ةيصدد٪ٕٚ ةي ً ٜدد١ ةا دد ك١  ٬       

 ( َٔ ْظمّ يٛة.ّ ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد ى ٬ٙ.07،03، 01 

٫ ٜٛجدد  جدد ٍٚ نُٝددمد يًُددٛةس ةا ددم  ١َ ك  ُددٌ ة٭سوةج ٚمل ٜددمِ ٚؼددز َٛةظددؿمد ؾٓٝدد١ هلددذة    .س 

     ةي ٌُ ف ق ة٭ظٍٛ.                                                                                              

 قمَ  ةي ً ١ٜ  ع ف تًـ َمي١ٝ يًُٛنيؿ  ةي مًَ   مي ً ١ٜ  ٢ً ةي غِ َٔ ةا ميؿمد ةيممي١ٝ: .0

( سٜٓدددمو سٕٚ ةي جدددٛع  ع ةي ةتدددق ة٭تمتدددٞ   211مت َدددٓع تدددًـ َميٝددد١ يددد    ةادددٛنيؿ    ًدددؼ      .ى 

                                                                                      .                     3105( ي ١ٓ 003يًُٛنيـ  ٬ؾم  ٭فهمّ ةيٓظمّ ةاميٞ يً ً ٜمد وقِ  

( َدٔ  013مت َٓع  مٌَ ةيٛطٔ ةيذٟ وٌُ جٓ ١ٝ غري ىوس١ْٝ تًؿ١ َميٝد١  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠       .ا 

 ةيٓظمّ ةاميٞ يً ً ٜمد ى ٬ٙ.                                                        

( سٜٓدمو  ًد٢ ةيد غِ َدٔ     7271  ةي ً ١ٜ  ص ة٤ ٚف ةد  ْمو٠ ٚتٛة  ٗم يصٛةوع ةي ً ١ٜ   ًؼ   ميٞ  قمَ .2

 ةا ميؿمد ةيممي١ٝ:

مت ةيصد ة٤ ةا مشدد  َددٔ ةاددٛوس سٕٚ   دد ة. َٛةؾكدد١ ٚ.ٜد  ةيصدد٪ٕٚ ةي ً ٜدد١ ةا دد ك١  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ْظددمّ     .ى 

 يٛة.ّ ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد ى ٬ٙ.

س ى ٬ٙ ٚسٕٚ َصمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١  ٗذة ة٫تدم٬ّ  ٬ؾدم  ٭فهدمّ    ٫ ٜٛج  قؽ  ةتم٬ّ يًُٛة .ا 

 /ى( َٔ ْظمّ يٛة.ّ ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد ى ٬ٙ.07ةامس٠  

٫ ٜٛجددد  جددد ٍٚ نُٝدددمد يًُدددٛةس ةيددديت مت تٛوٜددد ٖم ٚ ددد ّ ؼ ٜددد  ةاٛةظدددؿمد ةيؿٓٝددد١ هلدددم ف دددق   .ج 

                                                 ة٭ظٍٛ.                                                                   

( سٜٓددمو  دد ٍ ى ُددمٍ فؿدد  ٚمت ٜدد  نٝ ددٌ نٗ  ددم٤ ٚمل ٜددمِ ؼ ٜدد        223قمَدد  ةي ً ٜدد١  عدد ف َ ًددؼ     .5

ةيصموع ةيدذٟ مت  جد ة٤ ةؿؿ ٜدمد يد٘ ا  ؾد١ ٖدٌ ٖدٛ َدٔ ة معدمػ ةي ً ٜد١ ىّ ٫ ٚمل ٜدمِ   د ةس قؽد               

 ةتم٬ّ هلذٙ ة٭ ُمٍ ف ق ة٭ظٍٛ.

( سٜٓدمو  ٬ؾدم  يكد ةوةد فًد  ةيدٛ.وة٤ ٚةامؽد١ُٓ  د ّ        0321ةي ً ٜد١  صد ة٤ ىمدم  َهدميب   ًدؼ        قمَ  .7

 .     2/7/3103( تموٜخ 522ش ة٤ ة٭مم  ٚآ  ٖم ةيك ةو وقِ  

( سٜٓددمو قُٝدد١ َ مي ددمد َميٝدد١ َمؿ قدد١ يصدد ن١  .....( يكددم٤ ى ُددمٍ   3232قمَدد  ةي ً ٜدد١  عدد ف َ ًددؼ    .3

ً ١ٜ  موج ى ُمٍ ةي  م٤ ةحملمٍ  ٢ً ْؿ  ةيص ن١ ةامؽُٔ  ْصم٤ ٚظدٝم١ْ  ظٝم١ْ ا ٢ٓ ةؿ ن١ ك ةي 

 َ ٢ٓ ةؿ ن١.                            

 (72/9/7102تازٜذ  07/4/11/2282املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 
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  ايتٛؾ١ٝ:

 تصهٌٝ ؾ١ٓ ت قٝل ٚؼكٝل  م ٚوس ى ٬ٙ ٚ صمون١ َٔ سٜٛةٕ ةحملمت ١.

 اإلجسا٤:

 ؿٝ   مصهٌٝ ةيًي١ٓ يػم١ٜ تموى٘ َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.مل ٜ س َم ٜ

  :عطا٤ات اخلًط١ اإلضفًت١ٝ 

ي ٣ ةيمد قٝل ٚةا ةج د١ ي  دم٤ ةـً د١ ةٱتدؿًم١ٝ يصدٛةوع  ً ٜد١  د  ةي مشدم ةؾ ٜد ٠ َٚٓمطكٗدم ي دمّ             

تك ٜ دم   كُٝد١    3( 511111ّ هُٝد١    3105( ي د١ٓ  20/005ٚةحملمٍ  ًد٢ َ٪ت د١  .....(  مي  دم٤ وقدِ       3105

 ( سٜٓمو  ت   َم ًٜٞ:0311111 

قمَ  ةي ً ١ٜ  مزؾٝ  ٚت  ٝ  س ٬د  مظ١ ٚتمفمد ىَمّ ةآم.ٍ ك َٓمطل ةي ً ١ٜ ةا مًؿد١ ٚ دم٭ غ    .0

 َٓ ك١ تًحٛا ٚظمؾٛط ٚةي ًٝحٞ ٚىّ ةي ْمْري ٚ   ةي مشم.

ٍ ٫ ةؿعد   ع ةيصدموع ةيد ة و    قمَ  ةي ً ١ٜ  م  ٝ  شٛةوع  موج ف ٚس ةيمٓظِٝ ْٚصري  ٢ً تد ٌٝ ةاثدم   .3

    كِٝ ةي ك ١ َٚٓ ك١ ى ٛ ْعري ٚةيصموع ةا٪سٟ  ع تٛم ةؿ٬ٍ.

مت تهًٝـ ةي م٥ل  .....( َٚ ةقق ةي ُمٍ  .....(  مٱش ةف  ٢ً ى ُمٍ ةـً ١ ةٱتؿًم١ٝ َٚمم  مٗدم سٕٚ   .2

همؾٝد١ ك ةٱشد ةف ٚف دما       ة. نمق ةيمهًٝـ ةي مس١ٝ  ًُم   مٕ ٖدذة ةي ُدٌ ٜم ًدق ةـد ٠ ةيؿٓٝد١ ةي     

 ةيهُٝمد ق ٌ َ مش ٠ ةي ٌُ ٚ   ٙ ٚةتم٬ّ ةـً ١ ةٱتؿًم١ٝ     ة٫ْمٗم٤ َٔ ى ُمٍ ةي  م٤.

قمَدد  ةا٪ت دد١ ةحملددمٍ  ًٝٗددم ةي  ددم٤ ى دد٬ٙ  ؿدد س ةـً دد١ ةٱتددؿًم١ٝ  ًدد٢ ةيدد ةا سٕٚ ٚجددٛس ةيؿ شددٝمد      .0

٠ قعددري٠ ْٚصددري  ًدد٢ تدد ٌٝ ةاثددمٍ ٫  ة٭تمتدد١ٝ ٭ ُددمٍ ةـً دد١ ةٱتددؿًم١ٝ فددم ٜدد٪سٟ  ع تًؿٗددم ك َدد   

 ةؿع   ع َٓ ك١ ظمؾٛط ةيص قٞ ٚتًحٛا ٚةي ًٝحٞ.

 (71/8/7102تازٜذ  4/70/4187املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

تصهٌٝ ؾ١ٓ ت قٝل ٚؼكٝل  دم ٚوس ى د٬ٙ ٚ صدمون١ سٜدٛةٕ ةحملمتد ١ ؿعد  نمؾد١ ةيهُٝدمد ةيديت مت تٓؿٝدذٖم           

ذ  ٝٓددمد ج ٜدد ٠ ي ٝددمٕ ةي ددُمن١ ٚجددٛس٠ ةاددٛةس ةا ددم  ١َ ك ةي  ددم٤ ٚؼ ٜدد  ةيصددٛةوع       َددٔ ق ددٌ ةا٪ت دد١ ٚة دد  

 ةيمٓظ١ُٝٝ َٔ غريٖم،  ًُم   إٔ ةي  م٤ مل ٜمِ ةتم٬َ٘ يػم١ٜ تموى٘.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   مصهٌٝ ةيًي١ٓ يػم١ٜ تموى٘ َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.
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 :ٟٚايػها 

 ٟٚ ةيٛةوس٠ يً ٜٛةٕ عل و٥ٝ   ً ١ٜ    ةي مشم ةؾ ٜ ٠، ت   َم ًٜٞ:ي ٣ ةيمحكل َٔ ةيصهم

( سٜٓددمو وغددِ ؼؿدده ةيدد ٜٛةٕ  ًدد٢  202قٝددمّ ةي ً ٜدد١  صدد ة٤ ٖددمتـ  ًددٟٛ يً ددٝ  و٥ددٝ  ةي ً ٜدد١   ًددؼ    .0

( تدددموٜخ 522ةيعددد ف  ٬ؾدددم  يكددد ةوةد فًددد  ةيدددٛ.وة٤ ةام ًكددد١  ؽددد و ةٱْؿدددمم ٚةيددديت آ  ٖدددم ةيكددد ةو    

2/7/3103      .  

مت ت ٝ    س َٔ  ُمٍ ةيٛطٔ سٕٚ ةؿعٍٛ  ٢ً َٛةؾكد١ ٚ.ٜد  ةيصد٪ٕٚ ةي ً ٜد١ ةا د ك١ ٚ دموج جد ٍٚ           .3

ةيمصدده٬ٝد ٚمت تهًددٝؿِٗ  أ ُددمٍ ى دد ٣  تددم٥ل َٚ ةتددٌ ٚفددموس( ؽمًددـ  ددٔ ة٭ ُددمٍ ةيدديت  ٝٓددٛة َددٔ    

 ىجًٗم. 

  ق ةٯتٞ:ٜٛج   ٢ً نمسو ةي ً ١ٜ   س َٔ ةي م٥ك  ةيذٜٔ مت تهًٝؿِٗ  ٛنيم٥ـ  سةو١ٜ ٚف .2

 ةي ٝ   .....(  ٛنيٝؿ١ َ ةقق َصموٜز. -

 ةي ٝ   .....(  ٛنيٝؿ١ فموس. -

 ةي ٝ   .....(  ٛنيٝؿ١  م.ٕ. -

 ةي ٝ   .....(  ٛنيٝؿ١ نمتق ف ن١. -

 ةي ٝ   .....(  ٛنيٝؿ١ َأَٛو ق ٚقمد. -

 ةي ٝ   .....(  ٛنيٝؿ١ َ ةقق ظٝم١ْ. -

 ؼددٗم  ًدد٢ سٜددٛةٕ ةحملمتدد ١ يًمدد قٝل   مت  جددم.٠ َ ظددِ ؾددٛةتري ةيعددٝم١ْ يًعدد ف َددٔ ق ددٌ ةي ً ٜدد١ سٕٚ      .0

 .0/00/3103( تموٜخ 22/00/0/32127ةا  ل   ٬ؾم  يهمما و٥ٝ  ةيٛ.وة٤ وقِ  

ٚجٛس   س َٔ َ ن مد ةي ً ٜد١ ت ٝد   دموج َد آا ةي ً ٜد١ مت ظد ؾٗم يهدٌ َدٔ َ ةقدق ةيعدٝم١ْ، َٚد ٜ              .2

ةامم  ١ ك ةيؿ ٠ ةا دم١ٝ٥  ةؿ ن١ َٚ ةقق ةي ُمٍ َٔ ق ٌ و٥ٝ  ةي ً ١ٜ يهٕٛ ط ٝ ١ ى ُمهلِ تكمؽٞ 

( َددٔ ت ًُٝددمد تٓظددِٝ ةتددم  ةّ ةا ن ددمد ةؿهَٛٝدد١ ي دد١ٓ    0ف ددق وىٟ ةي ً ٜدد١  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددمس٠    

3100. 

 (74/8/7102تازٜذ  4/70/4170املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

 تصهٌٝ ؾ١ٓ ت قٝل ٚؼكٝل  م ٚوس ى ٬ٙ ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.

 :اإلجسا٤

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   مصهٌٝ ةيًي١ٓ يػم١ٜ تموى٘ َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.
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 :ٟٚايػها 

غعٛػ     ةا ميؿمد ةام ًك١ ك  33/2/3107ي ٣ ةيمحكل َٔ ةيصه٣ٛ ةيٛةوس٠ يً ٜٛةٕ  مموٜخ 

  ً ١ٜ    ةي مشم ةؾ ٜ ٠ ت   َم ًٜٞ:

( ىّ  ٛتدددي١ َدددٔ ىوةؼدددٞ 2( فدددٛض  322وقدددِ  قمَددد  ةي ً ٜددد١    دددٝغ ةا ٓددد٢ ةيٛةقدددز  ًددد٢ ةيك  ددد١   .0

 ظمؾٛط  متِ ةي ٝ   ....( ٚف ق ةٯتٞ:

 ماٛةؾكد١  ًدد٢   32/2/3113( تدموٜخ  220/2مت ةؽدمذ قد ةو َدٔ فًد  ةيمٓظددِٝ ة٭ ًد٢ وقدِ         .ى 

ؼٜٛددٌ ظددؿ١ ةتددم ُمٍ ةيك  دد١ ى دد٬ٙ َددٔ تددهٔ  ا(  ع فُددز ةتددمثُموٟ َٚ نددز وٜمؼددٞ           

 يعمص ةي ً ١ٜ.  أفهمّ تهٔ  ا( سٕٚ ؾ ض ى١ٜ  ٛة٥  

( َٛةقـ  ٢ً ةي ٓم٤ ةيكم٥ِ فٝث طًق ةيد ٜٛةٕ تدٛؾري نمؾد١ ةاٛةقدـ يً ٓدم٤      3مت ةفم ما   ٍ   .ا 

( َددٔ ْظددمّ ة٭ ٓٝدد١ ٚةيمٓظددِٝ   2ٚؾكددم  ٭فهددمّ ةاددمس٠    3( 21ّةاكدد ح  ًدد٢ ىتددمس َٛقددـ يهددٌ    

 ٚت  ٬ٜت٘ ٚق ٌ َٓع ةي ٓم٤ ىذٕ ة٭شػمٍ. 0232( ي ١ٓ 02يًُ ٕ ٚةيك ٣ وقِ  

يً ٓدم٤  ما دمفمد ةيكم٥ُد١     01/00/3105( تدموٜخ  50/0/7/213 ظ ةو ىذٕ ة٭شػمٍ وقدِ    مت .ج 

ٚةا  ع١ نُك ح سٕٚ  وؾمم ك  دمد ٖٓ تد١ٝ ىٚ تك ٜد  َ دمح  م٭ ٓٝد١ ةيكم٥ُد١ ؾ ًٝدم  َدٔ         

فٝددث ةا ددمفمد ٚة٫وتدد ةسةد ٚسٕٚ تددٛؾري َٛةقددـ ةي ددٝموةد ةا ًٛ دد١  ًُددم   أْدد٘ مل ٜددمِ  دد ض          

 ٛةٕ ةحملمت ١ ق ٌ َٓع ىذٕ ة٭شػمٍ. ةا م١ًَ  ٢ً سٜ

(  هدددق ةٜ دددٛ.ٚ  ددد٬ٍ ةيؿددد ٠    03205/2قٝدددمّ و٥دددٝ  ةي ً ٜددد١ ةي دددم ل ةي دددٝ   ....(  متدددم  ةّ ةي دددٝمو٠ وقدددِ          .3

ٚفمدد٢ تددموٜخ فددٌ ةجملددمي     (0/3/3105( يًؿدد ٠  30220/2( ٚةي هددق  وقددِ   20/7/3105  -2/2/3102 

ا عع١ ي٘ فٝث  ًؼ ةتدم٬ٗنُٗم َدٔ ةحمل ٚقدمد َدم َكد ةوٙ      (  مٱؼمؾ١  ع ةي ٝمو٠ ة03/2/3107ةي ً ١ٜ ك 

( َ ًدؼ  30025/2( سٜٓمو نُم  ًػ  ةيزٜمس٠ ك ةتم٬ٗى ةحمل ٚقمد  ٔ ةيه١ُٝ ةا عع١ ي دٝموت٘ وقدِ    5375 

 ( سٜٓمو  ٬ؾم  ي ٬غمد ةي ٥مت١ غعٛػ ت شٝ  ةيٓؿكمد ٚةا ععمد ةا ظٛس٠ ي ٩تم٤ ةي ً ٜمد.223 

 (01/3/7102تازٜذ  4/70/01911ٜٛإ زقِ  املؿدز: )نتاب ايد

 ايتٛؾ١ٝ:

 ةي ٌُ  ٢ً تصهٌٝ ؾ١ٓ ؿع  ٚةت سةس ق١ُٝ  ةحمل ٚقمد ةاع ٚؾ١ .ٜمس٠  ٔ ةؿ  ةا ُٛح  ٘. 

 اإلجسا٤:

ةا ددمحك١ ٚمل ٜددمِ   ؼ ٜدد  ةا ددميؼ مت تصددهٌٝ ؾٓدد١ ؿعدد  ٚةتدد سةس ةحمل ٚقددمد ةاعدد ٚؾ١ .ٜددمس٠  ددٔ ةاكدد و ٚمت        

 تموٜخ َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١. ة٫ت سةس يػم١ٜ
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 :َهب األْكاض 

يدد ٣ ةيمحكددل َددٔ َٛؼددٛع ةيصدده٣ٛ ةيددٛةوس٠ يًدد ٜٛةٕ غعددٛػ ةاٛؼددٛع ى دد٬ٙ  تدد   قٝددمّ ةجملًدد  ةي ًدد ٟ          

 ماٛةؾك١  ٢ً َٓع ةا م  ٞ ةي دٝ   .....( تعد ٜع طُدِ يػمٜد١ ؾدمع       32/2/3105( تموٜخ 3/23 مؽمذ ةيك ةو وقِ  

( 3َدددٔ ةؿدددٛض وقدددِ  ( 522، 520، 522، 523، 520، 521،  502ة٭وقدددمّ  ح ق دددز ة٭وةؼدددٞ ذٚةد شدددموع ٚةتمعددد٬

ةيٓكدد ٠ تددًحٛا َددٔ ىوةؼددٞ َ ظددز ٚف ددق ت ًُٝددمد ةي ً ٜدد١ ٚؼدد   شدد ةف ىجٗزتٗددم ةٱ ىْدد٘ تدد   ٚجددٛس ةا ميؿددمد          

 ةيممي١ٝ:

ةي ُدِ  ؼدمؾ١  ع  د ّ تهًٝدـ ىٟ     مل ٜمِ    ة. ت ًُٝمد ةي ً ١ٜ ةاصمو  يٝٗم ك ةيك ةو ى ٬ٙ ٚةـمظد١  هدق    .0

 َٛنيـ َٔ ةي ً ١ٜ  مٱش ةف  ٢ً ٖذة ةاهق ٚؾكم  يك ةو ةجملً  ةي ً ٟ ى ٬ٙ. 

مل تكِ ةي ً ١ٜ  ؿ ض ى١ٜ وتّٛ ىٚ ت ٜٛؽمد َٓمت ١  ٢ً ٖذة ةيمع ٜع  ًُم   أْ٘ ٜدمِ  يكدم٤ ةي ُدِ َكم دٌ      .3

 ىج  ف ق  ؾمس٠ ةيص غ ةاٛجٛس ك ةاهق.

طُ ٖددم ٫ تعددًع يً ٓددم٤ ك ةا ددمك ٌ نْٛٗددم ىظدد ح   ىوةؼددٞ طُددِ( ٫ٚ ٜٛجدد  َددم        ىٕ ة٭وةؼددٞ ةيدديت ٜددمِ    .2

 ٜؽُٔ جمْق ةي ١َ٬ ةي م١َ ىٚ ىٟ  ج ة٤ةد َٔ ق ٌ ةي ً ١ٜ تهؿٌ   ّ  قم١َ ى ١ٝٓ  ًٝٗم.

 (01/1/7102تازٜذ  4/70/01912املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ: 

 صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.تصهٌٝ ؾ١ٓ ت قٝل ٚؼكٝل  م ٚوس ى ٬ٙ ٚ 

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :ٟٚايػها 

 ي ٣ َمم  ١ َؽُٕٛ ةيصه٣ٛ ةاك ١َ عل و٥ٝ  َٚٛنيؿٞ  ً ١ٜ    ةي مشم  ةؾ ٜ ٠، ت   َم ًٜٞ: 

م٘ يً ً ٜد١ ٚمل ٜدمِ   ( ٜٓمو   ٍ ٖدمتـ يد ٥ٝ  ةي ً ٜد١ طًٝد١ ؾد ٠ و٥متد      0321قٝمّ ةي ً ١ٜ  ع ف َ ًؼ   .0

 .3103( ي ١ٓ 522ةيٛ.وة٤ وقِ   يك ةو فً ؼعٌٝ قُٝمٗم فم٢ تموى٘  ٬ؾم  

( 007( سٜٓمو   ٍ َهمؾتد يًُٛنيؿ   ٛجق َ مٓ  ةيع ف وقِ  30221قمَ  ةي ً ١ٜ  ع ف َ ًؼ   .3

يٮت    ًُم   أْ٘ مت ةيمحؿه  ٢ً ةيع ف َٔ ق ٌ سٜٛةٕ ةحملمت ١ نْٛ٘ كميؿم  02/2/3107تموٜخ 

 ٚةيم ًُٝمد آع ةؿٛةؾز ٚةاهمؾتد اٛنيؿٞ ةي ً ٜمد. 

سٕٚ َٚمؿمٚت١ ( تٓٛةد تم ك١   تّٛ َٚ ميؼ كمًؿ١ 2قمَ  ةي ً ١ٜ  ٓع و ع١ َٗٔ يًٍُٛ  .....( يد   .2

( 0223َٗدٔ ٚمت سؾدز َ ًدؼ      ١مت َٓح٘ و عد  3102ؾؿٞ  مّ ذن  ة٭ت ما ٚةا ميؼ ةييت مت ؼعًٝٗم 

 ( سٜٓمو.272َ ًؼ   3107( سٜٓمو ٚ مّ 0272 ًؼ  َ 3105سٜٓمو ٚ مّ 

 (02/01/7102تازٜذ  4/70/03017املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 
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 ايتٛؾ١ٝ:

 تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل  همؾ١ ةي ٓٛس ةيٛةوس٠ ى ٬ٙ ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.

 اإلجسا٤:

 ٛع قٝ  ةامم  ١.مل ٜ س َم ٜؿٝ   مصهٌٝ ةيًي١ٓ يػم١ٜ تموى٘ َٚم .ةٍ ةاٛؼ

 بًد١ٜ َاحـ.

 :إؾداز إذٕ إغػاٍ بؿٛز٠ غري قا١ْْٝٛ 

( تدددددموٜخ 2/0220يددددد ٣ ةيمددددد قٝل ك ةيك دددددِ ةيؿدددددال تددددد   قٝدددددمّ ةي ً ٜددددد١  إظددددد ةو  ذٕ  شدددددػمٍ وقدددددِ   

 ( ةي م٥  يً ٝ   .....(، ت   َم ًٜٞ:00( فٛض  320يًُ ٢ٓ ةاكمّ  ٢ً ةيك  ١ وقِ   01/2/3105

ظدمسو   د  تدموٜخ     2/01/3105( تدموٜخ  3/010 ةاث د   ًد٢  ذٕ ة٭شدػمٍ( وقدِ        ٕ ق ةو ةيًي١ٓ ةحملًٝد١  .0

 َٓع  ذٕ ة٭شػمٍ.                                                                                                    

وقددِ   ٕ قدد ةو ةيًيٓدد١ ةحملًٝدد١ ى دد٬ٙ ٜ ددٛس  ع َ مًَدد١ تدد  ٝغ  ى دد ٣  متددِ ةي ددٝ   .....(  ًدد٢ ةيك  دد١     .3

  (.                                                                                     0(فٛض وقِ  323 

ةيددٛةوس  ددإذٕ ة٭شددػمٍ ٜ ددٛس يً ددٝ   .....( ٚتموىدد٘      01/2/3105( تددموٜخ 30551ةيٛظددٍٛ ةاددميٞ وقددِ     .2

 ٚميثٌ وتّٛ  ظ ةو ك و َٛقز.         21/3/3105ةيؿ ًٞ 

                                 

 ٕ تٛةقٝز نٌ َٔ ةا ٜ  ةاميٞ َٚٗٓ س ةيمٓظِٝ ةاث م١  ٢ً  ذٕ ة٭شػمٍ ٫ ت ٛس هلُم فٝث مت ةيمٛقٝز  .0

  ُٓٗم ٚةتم ُمٍ ةـمِ ةـمػ  ميك ِ ةيؿال  صهٌ كميـ. 

 (0/1/7102تازٜذ  07/4/11/1783املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

 ٝل ٚؼكٝل  ماٛؼٛع ى ٬ٙ ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.تصهٌٝ ؾ١ٓ ت ق

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   مصهٌٝ ةيًي١ٓ يػم١ٜ تموى٘ َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

  :حطابات ايبًد١ٜ 

 (، ت   َم ًٜٞ:3105-3100ي ٣ ةيم قٝل ك تي٬د ٚقٝٛس ةي ً ١ٜ يًؿ ٠   

 ح   م٤ ىٚ ةتم وةج   ٚض ٚ ٢ً ت ٌٝ ةاثدمٍ ةيك طمتد١ٝ   قٝمّ ةي ً ١ٜ  ميز١٥     َص ٜمتٗم سٕٚ ط .0

( َددٔ ْظددمّ ةيًددٛة.ّ ٚىشددػمٍ   7ٚةا  ٛ ددمد  ميميز٥دد١ ٚ ددٔ ط ٜددل ةيصدد ة٤ ةا مشدد   ٬ؾددم  ٭فهددمّ  ةاددمس٠        

 ٚت  ٬ٜت٘.                                                     3112( ي ١ٓ 71ةي ً ٜمد وقِ  

طٓ  سٕٚ ة ذ ةيؽُمْمد ةيهمؾ١ٝ ة٭َ  ةّ و غ ة٭ ١ٝٓ ٚةيػ ةَمد ي    ةاٛقٝمّ ةي ً ١ٜ  مك ٝو وتٛ .3

ةيددذٟ ٜدد٪سٟ  ع  دد ّ ةيمددزةّ   دد  َددٔ ىظددحما ٖددذٙ ةا ددم٬َد  م دد ٜ  ةٱق ددمط ةا ددمحك١ ٚيؿدد ةد          

 ط١ًٜٛ.                                                                                             
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( سٜٓددددمو تدددد                       0211ؿ١ ةيٓؿكددددمد ةآُٛفدددد١ يدددد ٥ٝ  ق ددددِ ةحملمتدددد ١  كُٝدددد١   يدددد ٣ ةيمدددد قٝل  ًدددد٢ تددددً .2

 َم ًٜٞ:

( َدٔ  007  ّ َ و سؾ  ظٓ ٚم ٜمِ ؾٝ٘ قٝ  ةاك ٛؼدمد ٚةاعد ٚؾمد  ٬ؾدم  ٭فهدمّ  ةادمس٠        .ى 

 .3112( ي ١ٓ 77ةيٓظمّ ةاميٞ يً ً ٜمد وقِ  

( َدٔ  003 ممس٘ ةي مسٞ  ٬ؾم  ٭فهمّ  ةامس٠     ّ قٝمّ فمٌَ ةي ًؿ١  ؿمع ف ما ك ةي ٓو .ا 

 ةيٓظمّ ةاميٞ يً ً ٜمد ةاصمو  يٝ٘ ى ٬ٙ. 

.....(                        مت تهًٝددددـ   دددد   ُددددمٍ ةيددددٛطٔ  أ ُددددمٍ  سةوٜدددد١  َ ةتددددً ( يهددددٌ َددددٔ ةي ددددٝ   .....( ٚةي ددددٝ         .0

 .2/00/3100( تموٜخ 03/00/0/32332َع ٟ ةؾٓ ١ٝ( ٚذيو  ٬ؾم  يهمما و٥ٝ  ةيٛ.وة٤ وقِ   

  ّ ٚجٛس تم ١ سٚةّ ىٚ َ ةقق سٚةّ يؽ و ةيمزةّ ةاٛنيؿ   مي ٌُ ٚتٓظِٝ تم مد ةاػمسو٠ ٚةي ٛس٠ ىمٓم٤  .2

 ةي ٚةّ.

 .3101 ٕ آيٝمد ٚتٝموةد ةي ً ١ٜ مل ٜمِ ت  ًٜٗم َٓذ  مّ  .5

ً ٜددد١ وقدددِ   ( ٚقددد٬ا ةي  00730/2يددد ٣ ة٫طددد٬ع  ًددد٢ ىٚةَددد  ةؿ نددد١ ةام ًكددد١  ًدددٛسو ةي ً ٜددد١ وقدددِ           .7

( تدد   ةاصددمون١ ك ى ُددمٍ  مظدد١ سة ددٌ ىوةؼددٞ   دد  ةاددٛةطٓ   إ.ةيدد١ ةي ُددِ ٚكًؿددمد           3225/2 

 ة٭ ١ٝٓ ٚت ١ٜٛ ةي مفمد  ًُم  ىْ٘  موج  طمو  ٌُ ةي ً ٜمد.       

 (9/9/7102تازٜذ  07/4/11/8417املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

 ٌ  ُددٌ يددٛسو ةي ً ٜدد١ ٚق٬ ٗددم  أ ُددمٍ غعددٛػ ؾٓدد١ تدد قٝل ٚؼكٝددل  ةي ُدٌ  ًدد٢ تعددٜٛق َددم ٚوس ى دد٬ٙ ٚتصددهٝ

 ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١. مظ١ 

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   مصهٌٝ ةيًي١ٓ يػم١ٜ تموى٘ َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :ايتدقٝل املطبل 

 ، ت   َم ًٜٞ: 3107ي مّ  ةا  ل  ٢ً  ً ١ٜ َمفغ ةيم قٝلي ٣ 

  ع ف َهمؾتد َمي١ٝ يًُٛنيؿ  ةي مًَ  ؾٝٗم  ٢ً ةي غِ َٔ ةا ميؿمد ةيممي١ٝ:قمَ  ةي ً ١ٜ  .0

مت  جددم.٠ َ ددمٓ ةد ةيعدد ف سٕٚ   ؼددٗم  ًدد٢ سٜددٛةٕ ةحملمتدد ١  ٬ؾددم  يهمددما و٥ددٝ  ةيددٛ.وة٤ وقددِ       .ى 

 .0/00/3103( تموٜخ 22/00/0/32127 

                      ّ ؼ ٜ  ة٭ت  ةييت مت ظ ف ةاهمؾتد ٚةؿٛةؾز  ٛج ٗم.               .ا 

  ّ قٝمّ و٥ٝ  ةي ً ١ٜ ةي م ل  .....(  م ًِٝ ةهلمتـ ةـًٟٛ ةيذٟ مت ش ة٩ٙ  ٢ً ف دما ةي ً ٜد١ يٝدمِ     .3

 ةتم  ةَ٘ َٔ ق ً٘ ٚيػم١ٜ تموى٘.
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( ةي م٥د  يً دٝ    00( فدٛض   521مت ةتمٝؿم٤ وتّٛ َ م١ًَ ةي  ٝغ يً ٓم٤ ةيكم٥ِ  ٢ً ةيك  د١ وقدِ     .2

 ٔ ق ددٌ سٜددٛةٕ ةحملمتدد ١  ًُددم   أْدد٘ مت   ؿددم٤ ةاددذنٛو َددٔ  دد ٍ َٛةقددـ ةي ددٝموةد        .....(  سٕٚ  جم.تٗددم َدد

 ٚت  ٬ٜت٘.  3105( ي ١ٓ 025 ٬ؾم  ٭فهمّ ْظمّ ة٭ ١ٝٓ ٚةيمٓظِٝ وقِ  

( ةي م٥د  يً دٝ    00( فدٛض   002مت ةتمٝؿم٤ وتّٛ َ م١ًَ ةي  ٝغ يً ٓم٤ ةيكم٥ِ  ٢ً ةيك  د١ وقدِ     .0

ٜٛةٕ  ًُم   أْٗم ؽًٛ َٔ ةا ز.ةد ةي١َ.٬  ك و َٛقز ٚتدٓ  ت ديٌٝ    .....( سٕٚ  جم.تٗم َٔ ق ٌ ةي 

                                        ٚك و ة٭وةؼٞ ٚ  ة٠٤ ةيذ١َ( ٚمل ٜمِ ت  ٝل ْظمّ ة٭ ١ٝٓ ٚةيمٓظِٝ ةاصمو  يٝ٘ ى ٬ٙ  ٢ً ةا م١ًَ.                                

( فٝددث فعددً   ًدد٢   01( فددٛض  010ٚع  تددهمْٞ  ًدد٢ ةيك  دد١ وقددِ    قٝددمّ شدد ن١  .....(   ٓددم٤ َصدد    .2

ة٫ ىْٗددم قمَدد    ٓددم٤   31/0/3105( تددموٜخ 3105//33( ؾًددٌ  ٛجددق ةي  عدد١ وقددِ  01تدد  ٝغ يدددد  

( ؾًٌ  ؼمؾ١ٝ سٕٚ ةؿعدٍٛ  ًد٢ تد  ٝغ َدٔ ةي ً ٜد١ ف دق ة٭ظدٍٛ ٚسٕٚ ىٕ تكدّٛ ةي ً ٜد١  مؽدمذ           3 

                                                   ةٱج ة٤ةد ةي١َ.٬  ٗذة ةـعٛػ.   

 (79/8/7102تازٜذ  07/4/11/4877املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

  ايتٛؾ١ٝ:

 ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق َم ٚوس ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ. 

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 بًد١ٜ ايفخٝـ.

 ٜ١:قٝٛد ٚحطابات ايبًد 

 (، ت   َم ًٜٞ:3105-3100ي ٣ ةيم قٝل  ٢ً قٝٛس ٚتي٬د  ً ١ٜ ةيؿحٝغ يًؿ ٠   

 جم ٞ ةا ًخ: .0

( سٜٓدددمو َدددٔ 3223 ما دددميؼ ةاك ٛؼددد١ َدددٔ ق ًددد٘ ٚةيددديت  ًػددد   قٝدددمّ ةؾدددم ٞ  .....(  م٫فمؿدددمني   .ى 

ٜددد١ تدددموٜخ ةٱٜددد ةع ك    ٚيػم 0/03/3105( ىشدددٗ  َدددٔ تدددموٜخ   3اددد ٠ تزٜددد   دددٔ     ٜددد ةسةد ةا دددًخ  

، 2009( ي دد١ٓ 77( َددٔ ةيٓظددمّ ةاددميٞ يً ًدد ٜمد وقددِ    37 ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددمس٠    02/3/3107

                                       ًُم   إٔ  ١ًُٝ ةٱٜ ةع ق  مت  ىمٓم٤ ؾ ٠ ةيم قٝل َٔ ق ٌ ةي ٜٛةٕ  ٢ً ى ُمٍ ةؾم ٞ ى ٬ٙ.

(  01/3/3102 - 2/2/3100يًؿدد ٠     دد ّ   دد ة. ةٱوتددميٝمد ةادد ٕٚ  ًٝٗددم  ٜدد ةسةد ةا ددًخ     .ا 

 ة٭َ  ةيذٟ ت ذو َ ٘ ت قٝل ٖذٙ ةيؿ ٠.

  ّ ؼ ٜ  ٚظ٫ٛد ةاك ٛؼمد ف دق ة٭ظدٍٛ فٝدث ةٕ   ؽدٗم ىًدٛ َدٔ ةتدِ ةيد ةؾز ىٚ تدموٜخ           .ج 

 ةي ؾز. 

( ىّ 02( فددٛض  03قٝددمّ ةي ً ٜدد١  مي ددُمح  إقمَدد١ .وة٥ددق ىغٓددمّ ٚ دد ٕٚ َكم ددٌ  ًدد٢ ق  دد١ ة٭وض وقددِ      .3

( سْدمْري شدٗ ٜم    01 ٠ هلم ٚةجملمٚو٠ ا ًخ ةي ً ١ٜ ٜٚمِ تزٜٚ ٖم  ميهٗ  دم٤ َكم دٌ سؾدز َ ًدؼ      ةيؿض ةي م٥
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( سٜٓمو شدٗ ٜم  سٕٚ   د ة. ىٟ قد ةو    31ٚنذيو قٝمَٗم  مزٜٚ  َٓزٍ ةي ٝ   .....(  ميهٗ  م٤ َكم ٌ َ ًؼ  

  ٗذة ةـعٛػ.                

 د س َدٔ ةاٗدمّ ةام موؼد١ فٝدث ٜكدّٛ  أ ُدمٍ ىَد          مت تهًٝـ و٥دٝ  ق دِ ةيٓؿكدمد  مٱؼدمؾ١  ع  ًُد٘        .2

ةيعددٓ ٚم َددٔ فٝددث قدد   ة٭َددٛةٍ ٚت دديًٝٗم ٚتٛوٜدد ٖم  ؼددمؾ١  ع قٝمَدد٘   أ ُددمٍ ةيمدد قٝل ةيدد ة ًٞ       

 ( َٔ ةيٓظمّ ةاميٞ يً ً ٜمد ى ٬ٙ.5 ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

 ةي ًـ: .0

َٚدأَٛو ةؿ ند١   سٜٓدمو  ( ١221  قٝمّ ةي ً ١ٜ  ٓع تًؿ١ ْؿكمد يهدٌ َدٔ تده تري ةجملًد  ةي ًد ٟ  كُٝد      

 ( سٜٓمو سٕٚ َ ة م٠ َم ًٜٞ:211 ك١ُٝ  

( َدٔ  007  ّ َ و سؾ  ظٓ ٚم ٜدمِ ؾٝد٘ قٝد  ةاك ٛؼدمد ٚةاعد ٚؾمد  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠           .ى 

 ةيٓظمّ ةاميٞ يً ً ٜمد ى ٬ٙ.

َدٔ   (003  ّ قٝمّ فمٌَ ةي ًؿ١  ؿمع ف ما ك ةي ٓو  ممس٘ ةي مسٞ  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠      .ا 

 ةيٓظمّ ةاميٞ يً ً ٜمد ى ٬ٙ.

 ةيًٛة.ّ: .2

( غري َ م  ١َ  مت ش ة٩ٖم َٓذ   ٠ تٓٛةد ٚفؿظٗم  ما مٛسع َٓدذ  3ٚجٛس سوةج١ ْمو١ٜ   س   .ى 

( َٔ ْظدمّ ةيًدٛة.ّ   37ذيو ةؿ  سٕٚ ةتم  ةّ ي  ّ ةؿمج١ ةيؿ ١ًٝ هلم  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

                               .       3112( ي ١ٓ 71ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد وقِ  

  ّ قٝمّ ةي ً ١ٜ  مػ ِٜ ةاٛنيـ َص ٌ ظٜٛغ ق١ُٝ َٓصدمو ةـصدق ةيدذٟ ةتدمًُ٘ َدٔ َدأَٛو        .ا 

( سٜٓددمو 011ٚةيددذٟ مل ٜددمِ   مستدد٘ فمدد٢ تموىدد٘ ٚةي ددميؼ قُٝمدد٘     3/0/3100ةا ددمٛسع  مددموٜخ 

  يٝ٘ ى ٬ٙ.   ( َٔ ْظمّ ةيًٛة.ّ ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد ةاصمو20 ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

 ةيص٪ٕٚ ةٱسةو١ٜ: .5

ٍ 2ٚ د سِٖ   مت تهًٝدـ  د س َدٔ   ُدمٍ ةيدٛطٔ ةيدذٜٔ وًُددٕٛ ةؾٓ د١ٝ ةاعد ١ٜ           أ ُدمٍ  سةوٜدد١   (  ُدم

 .2/00/3100( تموٜخ 03/00/0/32332  َ ةتً  ٚف ةس(  ٬ؾم  يهمما و٥ٝ  ةيٛ.وة٤ وقِ 

 ةؿ ن١: .7

ٌ َ ن ١ ى٫ٚ   أٍٚ ي ٝدمٕ َ د ٍ ةتدم٬ٗى      ّ ت يٌٝ ةحمل ٚقمد ةاع ٚؾ١ ٚةا مؾمد ةاك ٛ ١ يه .ى 

( َدٔ  20ةي ٝموةد  ةيؿ ًٞ َٔ ةحمل ٚقمد ة٭َ  ةيذٟ ىس٣  ع   مقد١ ةيمد قٝل  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠       

 .3100ت ًُٝمد تٓظِٝ ةتم  ةّ ةا ن مد ةؿه١َٝٛ ي ١ٓ 

( َددٔ 25س٠  ٚجددٛس  دد س َددٔ آيٝددمد ةي ً ٜدد١ ةيدديت ت ُددٌ سٕٚ  جدد ة٤  ت دد ٌٜ هلددم  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددم          .ا 

 :3100ت ًُٝمد تٓظِٝ ةتم  ةّ ةا ن مد ةؿه١َٝٛ ي ١ٓ 

 (02/01/7102تازٜذ  07/4/11/03090املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 
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 ايتٛؾ١ٝ:

 تصهٌٝ ؾ١ٓ ت قٝل ٚؼكٝل  ماٛؼٛع ى ٬ٙ ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.

 اإلجسا٤:

 ٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.مل ٜ س َم ٜؿٝ   مصهٌٝ ةيًي١ٓ يػم١ٜ تموى٘ َٚم .ةٍ ةا

 ايفخٝـ نتب إٜؿاٍ اخلدَات يف بًد١ٜ: 

ي ٣ ةيم قٝل ت   قٝمّ  ً ١ٜ ةيؿحٝغ  إظ ةو نمدق  ٜعدمٍ  د َمد ةيهٗ  دم٤ ٚةاٝدمٙ يٮ ٓٝد١ ةيكم٥ُد١        

ًّ ةي ً ١ٜ وقِ  00( فٛض  013 ٢ً ةيك  ١ وقِ    33/03/3105( تموٜخ 5/0/0123( ىّ  ًٝم  ٛجق نمم 

 متدددِ ةي دددٝ   .....( ٚيددد ٣ ةي جدددٛع  ع ىظدددٌ     33/03/3105( تدددموٜخ 5/0/0222ٚوقدددِ   متدددِ ةي دددٝ   .....(  

 َ م١ًَ ةي  ٝغ ٚ ىذْٚمد ة٭شػمٍ ت   َم ًٜٞ:

مل ٜمِ    ة. َدم ٜؿٝد  تكد ّ ةاميدو   ًدق تد  ٝغ يٮ ٓٝد١ ةيكم٥ُد١  ًد٢ ةيك  د١ ى د٬ٙ ٚمل ٜدمِ ةؽدمذ               .0

 ق ةو َٔ ةيًي١ٓ ةحمل١ًٝ يًمٓظِٝ  ٗذة ةـعٛػ.

ًهٝدد١ ةيك  دد١ ت ددٛس ي دد س ندد ري َددٔ ةيصدد نم٤ ٚمل ٜددمِ ىوؾددمم ةاٛةؾكددمد ةـ ٝدد١ ةي٬.َدد١ يًصدد ٚع         ٕ َ .3

  مي ٓم٤ ف ق ة٭ظٍٛ.

مل ٜمِ    ة. ةي  ٝغ ةي م ل يً ٓم٤ ٚةيذٟ مت ةاٛةؾك١  ًٝ٘  ٛجق ق ةو ةيًيٓد١ ةحملًٝد١ يًمٓظدِٝ وقدِ      .2

 .00/5/0220( تموٜخ 025/20 

 ٜعددمٍ  دد َمد َ م ٜدد١  ًدد٢ ةجملددمٚؤٜ نُددم ٖددٛ َدد    ما   ددمد   ةٕ ة٭ ٓٝدد١ ةيدديت مت    م٥ٗددم نمددق .0

 .   00/2/3103( تموٜخ 0/7122ةهلٓ ت١ٝ  ٬ؾم  يهمما ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ وقِ  د/

 (7/9/7102تازٜذ  07/4/11/8119املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

  صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.تصهٌٝ ؾ١ٓ ت قٝل ٚؼكٝل  م ٚوس ى ٬ٙ ىٚ ىٟ فم٫د َصم ١ٗ ٚ

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   مصهٌٝ ةيًي١ٓ يػم١ٜ تموى٘ َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 بًد١ٜ َعدٟ اجلدٜد٠/ ذلافظ١ ايبًكا٤.

 :ايفخـ ايفجا٥ٞ ع٢ً ذلاضب املطكفات 

 30/3/3107ي ٣  ج ة٤ ةيؿحغ ةيؿيم٥ٞ  ٢ً قمتدق ٚو٥دٝ  ق دِ ةا دكؿمد ةي دٝ   .....(  مدموٜخ       

 ت   َم ًٜٞ:

 ( سٜٓمو.                                    052ٚجٛس ْكغ ك َك ٛؼمد ةحملمتق َك ةوٙ   .0

( ت     ّ قٝم١َ 33/3/3107- 30/03/3105َٔ  ٬ٍ ةيم قٝل  ٢ً َك ٛؼمد ةحملمتق يًؿ ٠   .3

     ( سٜٓمو.                       5121 إٜ ةع ةا ميؼ ةاك ٛؼ١ ٚةي ميؼ قُٝمٗم  
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( ٚةاك ٛؼددد١  ددد٬ٍ ةيؿددد ٠   0022-0033قٝدددمّ ةحملمتدددق  م ددديٌٝ ٚظدددٍٛ ةاك ٛؼدددمد ذٚةد ة٭وقدددمّ     .2

 .3107(  ٢ً سؾ  ةيعٓ ٚم  ٬ٍ شٗ  نمْٕٛ ممْٞ 20/03/3105 - 30/03/3105 

(  كُٝد١  2070( سٜٓدمو ٚشدٝو وقدِ     0111(  ك١ُٝ  2071  ّ تٓظِٝ  ٜعم٫د ق    ميصٝهمد ىوقمّ   .0

 و.( سٜٓم327.251 

 نمم ١ ٚظٍٛ ةاك ٛؼمد غو ةيٝ   ًُم   إٔ ةيٛظ٫ٛد  ٢ً ةيٓظمّ ةحملٛتق. .2

 (72/7/7102تازٜذ  07/4/11/7443 املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

  همؾ١ ى ُمٍ ةحملمتق ةاذنٛو ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.تصهٌٝ ؾ١ٓ ت قٝل ٚؼكٝل 

 اإلجسا٤:

 ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١. مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ

 :قٝٛد ٚضجالت ايبًد١ٜ 

 (، ت   َم ًٜٞ:3105-3101ي ٣ ةيم قٝل  ٢ً قٝٛس ٚتي٬د  ً ١ٜ َ  ٟ ةؾ ٜ ٠ يًؿ ٠  

 احملاضب١: أٚاًل:

ٜكّٛ و٥ٝ  ق ِ ةحملمت ١  مؾُز    ةاٗمّ ةيٛنيٝؿ١ٝ ةام موؼد١  قد    ٜعدم٫د ة٭َمْدمد ٚ ٜد ة ٗم ك       .0

ٚ ٜ ة ٗم، ؼ ٜ  شدٝهمد ة٭َمْدمد، ت فٝدٌ  ع تدي٬د ة٭َمْدمد ٚ ُدٌ ت دٜٛمد        ةي ٓو، ق   ةٱٜ ةسةد 

 ( َٔ ةيٓظمّ ةاميٞ ى ٬ٙ.2 ٓه١ٝ ؿ ما ة٭َمْمد(  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

 دد ّ ةي قدد١ ك ت فٝددٌ ٚظدد٫ٛد ةاك ٛؼددمد ؿ ددما ة٭َمْددمد  ًدد٢ تدديٌ ةيعددٓ ٚم ك َ نددز ةي ً ٜدد١          .3

ٚوقدددِ  20/2/3101( تدددموٜخ 01330 ٚظددٍٛ ةاك ٛؼدددمد وقدددِ   ْٚصددري  ًددد٢ تددد ٌٝ ةاثدددمٍ ٫ ةؿعددد   ع 

 .                                                                                                                    21/01/3100( تموٜخ 03331 

 حطابات ايبٓو:  ثاًْٝا:

( تدٓٛةد ؼُدٌ ة٭وقددمّ   2( سٜٓددمو َٓدذ ىنثد  َددٔ    0011ٚجدٛس شدٝهمد َ ًكد١ مل تكدد ّ يًعد ف  كُٝد١       

( تددٓٛةد  ًدد٢ تددموٜخ قٝدد ٖم  ع ف ددما  2ٜددمِ ؼًٜٛددٗم  ع ف ددما ة٭َمْددمد وغددِ َدد ٚو    ٕ( سٕٚ ى5320، 0713 

ةا  كد١  ًد٢ ةي ًد ٜمد  ٛجدق ةادمس٠       0220( ي د١ٓ  2( َٔ ةيٓظمّ ةادميٞ وقدِ    21ةٱٜ ةسةد  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

 مّ ةاميٞ يً ً ٜمد ى ٬ٙ ( َٔ ةيٓظ021 

 زضّٛ األب١ٝٓ: ثايجًا:

َددم  20/03/3105 ًػدد  قُٝدد١ ةيمحككددمد  ؼدد ٜ ١ ة٭ ٓٝدد١ ٚة٭وةؼددٞ( ةيدديت مل ٜددمِ ؼعددًٝٗم يػمٜدد١          

  ( سٜٓمو.020333فُٛ ٘  
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 زخـ املٗٔ: زابعًا:

تدّٛ  قٝمّ ةي ً ١ٜ  إظد ةو و دغ َٗدٔ يًُدٛةطٓ  سٕٚ ؼعدٌٝ َدم  ًدِٝٗ َدٔ َ دمحكمد يً ً ٜد١ َدٔ و            .0

ٚت  ٬ٜتد٘  ًُدم   دإٔ قُٝد١ ةي تدّٛ       0222( ي د١ٓ  33و غ ةاٗٔ  ٬ؾم  ٭فهمّ قمْٕٛ و غ ةاٗٔ وقدِ   

                                       ( سٜٓمو   0100 ًػ     20/03/3105ةا محك١ يػم١ٜ 

( 00٭فهدمّ ةادمس٠    ٜمِ  ظ ةو     و غ ةاٗٔ  سٕٚ ةتمٝؿم٤ ةي تّٛ ةاك و٠  عي١  د ٍ ؾمقد (  ٬ؾدم      .3

( 2232َددٔ قددمْٕٛ وتددّٛ ةاٗددٔ ةاصددمو  يٝدد٘ ى دد٬ٙ ْٚصددري  ًدد٢ تدد ٌٝ ةاثددمٍ ٫ ةؿعدد   ع ةيدد  غ ىوقددمّ    

 .                0/2/3102( تموٜخ 0133، ٚ  3/3/3102( تموٜخ 2205، ٚ  0/3/3102تموٜخ 

  زضّٛ ايٓفاٜات: خاَطًا:

( سٜٓددمو ك فدد   ًػدد  قُٝدد١ َ ددمُٖمد 01152ُمٗددم   ًػدد  قْٝؿمٜددمد ٚجددٛس َ ددميؼ مل ؼعددٌ ن تددّٛ  .0

 ( سٜٓمو.21331َم فُٛ ٘   20/03/3105ةيع ف ةيعحٞ غري ةحملع١ً يػم١ٜ 

ٜمِ  ٌُ تكمػ َميٞ َ مش ٠    ش ن١ ةيهٗ  م٤ ٚةي ً ١ٜ ٚ عُٗم َٔ وتّٛ ةيٓؿمٜمد سٕٚ قٝ  ذيدو   .3

( َدٔ ةيٓظدمّ   2 ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠      ؼُٔ ف م مد ةي ً ١ٜ فم ٜم ذو َ ٘ تم ز ْؿكمد ةي ً ٜد١ ىظدٛيٝم   

ةاددميٞ يً ًدد ٜمد ى دد٬ٙ فٝددث تدد   ٚجددٛس ؾ ٚقددمد  دد  ف ددم مد شدد ن١ ةيهٗ  ددم٤ ٚةي ً ٜدد١  ددم قُٝمدد٘              

 (.                         21/5/3105-3103( ن تّٛ ةيٓؿمٜمد مل ؼعٌ َٓ   مّ  013222 

  أَالى ايبًد١ٜ: ضادضًا:

( 37107َ ًدؼ    20/03/3105حك١ يعٓ ٚم ةي ً ١ٜ ٚغري ةحملع١ً يػم١ٜ  ًؼ فُٛع ةٱهموةد ةا م .0

            سٜٓمو.                                                                                                                            

سٕٚ َكم دٌ  نمد ع(    قٝمّ ةي ً ١ٜ  مأجري   ٝمد  ري١ٜ ٚت م١ْٝٚ َ مْٞ ك َ ندز ةي ً ٜد١ َٚٓمطكٗدم    .3

ٚسٕٚ ٚجٛس  كٛس  همو فم ف ّ ةي ً ١ٜ َٔ ق١ُٝ  ٜد ةسةد ٖدذٙ ةٱهدموةد ٚؼدٝمع فكدٛم ةي ً ٜد١ ْٚصدري        

  ٢ً ت ٌٝ ةاثمٍ ٫ ةؿع   ع   ١ٝ  .....( / َٓ ك١ ةي موؼ١ ٚ  ١ٝ  .....(.

   ّ َ و تيٌ ي كٛس  هموةد ى٬َى ةي ً ١ٜ ة٭َ  ةيذٟ ىس٣  ع َم ًٜٞ: .2

( َدٔ قدمْٕٛ تٓظدِٝ  كدٛس  هدمو      5ةتمٝؿم٤ وتدّٛ ت ديٌٝ ٖدذٙ ةي كدٛس  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠            ّ .ى 

 .0272( ي ١ٓ 2ةي كمو وقِ  

( َدٔ ةؾد ٍٚ   0  ّ ةتدمٝؿم٤ وتدّٛ طٛة دز ةيدٛةوسةد  دٔ ٖدذٙ ةي كدٛس  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةي ٓد   ى٫ٚ /           .ا 

 ت  ٬ٜت٘.ٚ 3110( ي ١ٓ 31( ةاًحل  كمْٕٛ وتّٛ طٛة ز ةيٛةوسةد وقِ  0وقِ  

  ّ قٝمّ ةي ً ١ٜ  مؽمذ ةٱج ة٤ةد ةي١َ.٬ يزٜمس٠   ٍ  همو ى٬َى ةي ً ١ٜ َٓذ تموٜخ    ةّ ٖذٙ ةي كدٛس   .0

ٚةيددديت تؽدددُٓ  .ٜدددمسةد  0220( ي دد١ٓ  00وغددِ ةيم ددد ٬ٜد ةامهددد و٠ يكددمْٕٛ ةادددميه  ٚةا دددمأج ٜٔ وقدددِ    

 َمه و٠ ك ةٱهمو.
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  غؤٕٚ املٛظفني: ضابعًا:

ن ري َٔ  ُمٍ ةيٛطٔ ٚةاٝم١َٚ يًكٝدمّ  أ ُدمٍ  سةوٜد١ ٚقمتد ١ٝ ٚؾٓٝد١  ٬ؾدم   ٭فهدمّ        مت تهًٝـ   س 

 ٚت  ٬ٜت٘.                                                       3117( ي ١ٓ 013( َٔ ْظمّ َٛنيؿٞ ةي ً ٜمد وقِ  0ةامس٠  

  احلسن١: ثآًَا:

( 25 ٬ؾم  ٭فهمّ ةادمس٠    ١ٜ3112 َٔ ةحمل ٚقمد َٓذ  مّ مل ٜمِ  ج ة٤ ت  ٌٜ ٫تم٬ٗى تٝموةد ةي ً  .0

 .3100َٔ ت ًُٝمد تٓظِٝ ةتم  ةّ ةا ن مد ةؿه١َٝٛ ي ١ٓ 

( ي  ق ٚقمد َٔ َمس٠ ةي ٜزٍ .ٜمس٠  ٔ ةؿد  ةا دُٛح  د٘ َدٔ ق دٌ و٥دٝ  ةي ً ٜد١        2031مت ةتم٬ٗى   .3

ةتم  ةّ ةا ن مد ةؿه١َٝٛ ٚنمما ( َٔ ت ًُٝمد 00(  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  3102-3100يٮ ٛةّ  

 .                                   02/5/3100( تموٜخ 3100/30530ّ/ 02و٥ٝ  ةيٛ.وة٤ وقِ  

 (7102يط١ٓ  073املؿدز: )اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

 ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق َم ٚوس ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.

 اإلجسا٤:

 اٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ة

 :االعتدا٤ ع٢ً قطع١ ازض تابع١ يًبًد١ٜ 

ي ٣ ت قٝل  ١ٓٝ َٔ ق ةوةد ةجملًد  ةي ًد ٟ ي ً ٜد١ َ د ٟ ةؾ ٜد ٠ تد   قٝدمّ ةجملًد  ةي ًد ٟ  مؽدمذ           

( سٚمندددمد َدددٔ ىظدددٌ ةيك  ددد١ وقدددِ 0 ماٛةؾكددد١  ًددد٢  ٝدددز َدددم َ دددمفم٘   07/01/3107( تدددموٜخ 02ةيكددد ةو وقدددِ  

ةي م٥د ٠ يً ً ٜد١ يًُدٛةطٔ ةي دٝ   .....( ةا مد ٟ  ًد٢ ٖدذٙ ةيك  د١ ٚةيدذٟ قدمّ  مي ٓدم٤             (0( فٛض وقدِ   0255 

 ًٝٗم سٕٚ ٚجٛس ت  ٝغ قمْْٛٞ  ذيو  ًُم   أْ٘ ٜٛج  ق ةو قؽم٥ٞ ظمسو  ٔ قه١ُ  ً ٜد١ سٜد   د٬ ةؾ ٜد ٠     

ٟ  21/01/3102( َٚعددددد م َدددددٔ قهُددددد١ ة٫تدددددم٦ٓمف  مدددددموٜخ   232/3103 ميددددد  ٣ٛ وقدددددِ                 إسةْددددد١ ةا مددددد 

  ةاصمه٢  ًٝ٘( ى ٬ٙ ٚةؿهِ  ًٝ٘  إ.ةي١ ةي ٓم٤ ةا ميـ ٚسؾز ةي تّٛ ٚةيػ ة١َ ةا محك١  ًٝ٘.     

 ( 09/07/7102تازٜذ  77717/ 07/4/11املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 عمسو ف ق ة٭ظٍٛ. يػم٤ ق ةو ةجملً  ةي ً ٟ ى ٬ٙ ٚةيمكٝ   مؿهِ ةيٚةي ٌُ  ٢ً تٓؿٝذ ق ةو ةحمله١ُ 

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.
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  يًدكاز ٚايفٛان٘: ايعازق١ضٛم 

(، ت             3105-3101ةيم قٝل ك قٝٛس ٚتي٬د تٛم ةي موؼ١ يً ؽمو ٚةيؿٛةن٘ يًؿ ٠   ي ٣

 َم ًٜٞ:

 احملاضب١: أٚاًل:

( َٔ 010، 011( سٜٓمو  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامست   22102ٌ  م قُٝم٘  ق ٍٛ ؼمٌٜٚ َمي١ٝ ذةد تموٜخ َ٪ج .0

 .                                                                      3112( ي ١ٓ 77ةيٓظمّ ةاميٞ يً ً ٜمد وقِ  

ـؽمو  ًػ  ق١ُٝ ةي تّٛ غري ةحملع١ً ك ىٚقمتٗم ٚةامحكك١  ٢ً ةيٛت م٤ ْمٝي١  ًُٝمد  ٝز ة .3

( َٔ ةيٓظمّ ةاميٞ يً ً ٜمد 2( سٜٓمو  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  32105ٚةيؿٛةن٘ سة ٌ ةي ٛم َم َك ةوٙ  

 ى ٬ٙ.

 ( سٜٓمو مل ٜمِ ؼعًٝٗم يػم١ٜ تموى٘.                          03231ٚجٛس شٝهمد َ ػ ١  ك١ُٝ   .2

تمحكمقٗم سٕٚ ىٟ  ش مو ىٚ َذن ٠ قٝمّ ةي ً ١ٜ  مأجٌٝ ةيصٝهمد ٚتح ٗم َٔ ةي ٓٛى ق ٌ َٛ   ة .0

                                                ومس١ٝ ٱسةو٠ ةي ٛم ٫ؽمذ ةٱج ة٤ةد ةي١َ.٬  ٢ً ةيكٝٛس ةي مس١ٝ.                                                              

 3100( ي ١ٓ ١ً03 يً ؽمو ٚةيؿٛةن٘ وقِ  ( َٔ ْظمّ ىتٛةم ةؾ07ُ  ّ تؿ ٌٝ ت  ٝل ىفهمّ ةامس٠   .2

 غعٛػ ةي ؽم ١ ةييت ت مع  موج ْ مم ةي ٛم.

٫ ٜمِ    ةس قٛة٥ِ يًُ ؾٛ مد ةـمظ١  مي ٛم فم ت ذو َ ٘  َهم١ْٝ ت قٝل ف ما ةاعموٜـ    ق  .5

سفٗم َز ف م مد ةي ً ١ٜ وغِ ٚجٛس ؼؿه َٔ ةحملمتق ةيكمْْٛٞ  ةا قل ةـموجٞ(  ٢ً ذيو 

 ( َٔ ْظمّ ىتٛةم ةؾ١ًُ يً ؽمو ٚةيؿٛةن٘ ى ٬ٙ.                                                  01٭فهمّ ةامس٠    ٬ؾم 

 غؤٕٚ املٛظفني: ثاًْٝا:

تكدددّٛ  سةو٠ ةي دددٛم  دددٓع  جدددم.ةد  سةوٜددد١ يددد    ةادددٛنيؿ  تزٜددد  ةفٝمْدددم   دددٔ  صددد ٠ ىٜدددمّ سٕٚ َ ة دددم٠             

( 013( َٔ ْظمّ َٛنيؿٞ ةي ً ٜمد وقدِ   00ٌُ ةٱؼمك  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  ةيع٬فٝمد ٚسٕٚ قٝمّ ةاٛنيـ  مي 

       .                                                                                                                            3117ي ١ٓ 

 ز:عكٛد اضتجُاز املداشٕ اخلاؾ١ بطٛم اخلكا ثايجًا:

٫ ٜددمِ ةتددمٝؿم٤ قُٝدد١ ةٱهددمو ةي ددٟٓٛ ا ددم.ٕ ةي ددٛم ك   ةٜدد١ نددٌ تدد١ٓ  ك ٜدد١  ٬ؾددم  يصدد ٚط ةي كدد     .0

 .                                 20/03/3105( سٜٓمو يػم١ٜ 20272فٝث  ًػ  ق١ُٝ ةٱهموةد ةا محك١  

ـؽددمو ق ددٌ ةْمٗددم٤ َدد تٗم   قٝددمّ ةي ً ٜدد١  م ؿددٝ  ٚت دد ٌٜ قُٝدد١ ةٱهددموةد ٚةي كددٛس ةا َدد١ ك تددٛم ة     .3

( َدٔ ةيٓظدمّ   030ٚةادمس٠    3102( ي د١ٓ  00( َٔ قمْٕٛ ةي ً ٜمد وقِ  32ةي ك ١ٜ  ٬ؾم  ٭فهمّ ةاٛةس  

( َددٔ ْظددمّ ىتددٛةم ةؾًُدد١ يً ؽددمو ٚةيؿٛةندد٘ ى دد٬ٙ   2ٚةاددمس٠   3112( ي دد١ٓ 77ةاددميٞ يً ًدد ٜمد وقددِ   

                                                                                       ( سٜٓمو.         30521فٝث  ًػ  قُٝم٘ ةيم ؿٝؽمد  
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 املطتٛدع: زابعًا:

  ّ تٓظِٝ َ مٓ ةد  س م٫د ٚ   ةجمد يًُٛةس ٚةيًٛة.ّ ةاٛجٛس٠  ما مٛسع  مٱؼمؾ١  ع ذيو ةي ٗ ٠ 

 يًٛة.ّ ى ٬ٙ.( َٔ ْظمّ ة02ةاع ٚؾ١ اٛنيؿٞ ةي ٛم  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

 اضتٗالى ايهٗسبا٤: خاَطًا:

 دد ّ قٝددمّ  سةو٠ ةي ددٛم  محعددٌٝ َعددموٜـ ةيهٗ  ددم٤ َددٔ َ ددمأج ٟ ةا ددم.ٕ ةاٛجددٛس٠ ك ةي ددٛم ٚةي ددميؼ    

    ( سٜٓمو ك ىٚقمتٗم.                                                                                                             0333قُٝمٗم  

 ٚحد٠ ايسقاب١: ضادضًا:

   ّ ٚجٛس ٚف ٠ وقم ١ سة ١ًٝ ىٚ ت قٝل سة ًٞ ك ةي ٛم ف ق ة٭ظٍٛ.

 ( 7102يط١ٓ  018املؿدز: )اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ  

  ايتٛؾ١ٝ:

 تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل  ماٛؼٛع ى ٬ٙ ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١. 

 اإلجسا٤:

 ل ٚةيمحكٝل َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.مل ٜ س َم ٜؿٝ   مصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝ

 بًد١ٜ ايػ١ْٛ ايٛضط٢.

 :قٝٛد ٚضجالت ايبًد١ٜ 
 

 (، ت   َم ًٜٞ: 3105-3100ي ٣ ت قٝل قٝٛس ٚتي٬د  ً ١ٜ ةيص١ْٛ ةيٛت ٢ يًؿ ٠  

 اإلٜسادات: أٚاًل:

 ٓدو، قد     قٝمّ قمتق ةي ً ١ٜ  مٓؿٝذ  د ٠ َٗدمّ ٚنيٝؿٝد١ َم موؼد١  قد   ة٭َمْدمد ٚ ٜد ة ٗم ك ةي        .0

ةٱٜ ةسةد ٚ ٜ ة ٗم، ؼ ٜ  شٝهمد ة٭َمْدمد، ت فٝدٌ  ع تدي٬د ة٭َمْدمد ٚ ُدٌ ت دٜٛمد  ٓهٝد١ ؿ دما         

 ( َٔ ةيٓظمّ ةاميٞ يً ً ٜمد ى ٬ٙ.2ة٭َمْمد(  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

  د ّ قٝددمّ قمتددق ةي ً ٜدد١   فٝددٌ كميؿددمد ةي ددري ٚةي م٥دد ٠ حملهُدد١ ةي ً ٜدد١  ع ةي ددي٬د ةحملٛتدد ١   .3

 ( تٓٛةد.2ٚةييت ت ٛس  ع ىنث  َٔ  

 ددد ّ قٝدددمّ قمتدددق ةي ً ٜددد١  مٛوٜددد  قُٝددد١ ة٭َمْدددمد ةاكم  ددد١ يًيٗدددمد ذةد ةي ٬قددد١ ٚةي دددميؼ َكددد ةوٖم    .2

 .                                                                                         20/03/3105( سٜٓمو نُم ٖٞ ك 035025 

 ايٓفكات: ثاًْٝا:

( سٜٓمو  ٚشد ة٤ ىمدم  َهدميب ٚ ٖد ة٤     0532قٝمّ ةي ً ١ٜ  ع ف ؾٛةتري ٚج مد غ ة٤ ٚ صهٌ َمه و  ك١ُٝ   .0

ىمم  حمله١ُ ةي ً ١ٜ ٚظ ف ؾٛةتري ؼٝمؾ١ يً ً ١ٜ ٚيًُحه١ُ ٚةي ٚوٜمد ةـموج١ٝ  ٬ؾم  يك ةو فًد   

  .2/7/3103( تموٜخ 522ةيٛ.وة٤ وقِ  
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( 2270   ٬ْدمد تٗدمْٞ ٚت دم.ٟ ٚ  قٝدمد ك ةؾ ة٥د  ةيَٝٛٝد١ ٚ كُٝد١         قٝمّ و٥ٝ  ةي ً ١ٜ  ع ف ؾٛةتري .3

 سٜٓمو  ٬ؾم  يك ةو فً  ةيٛ.وة٤ ى ٬ٙ.                                                                                                   

ف دق ة٭ظدٍٛ ْٚصدري  ًد٢     قٝمّ ةي ً ١ٜ  ص ة٤ َٛةس َٚ  ةد  ْموٙ ٚق طمتد١ٝ سٕٚ تٓظدِٝ ؼد و ةتدم٬ّ      .2

( 00( سٜٓدمو ٚةا دمٓ  وقدِ     332 ك١ُٝ   3/2/3100( تموٜخ 02ت ٌٝ ةاثمٍ ٫ ةؿع   ع ةا مٓ  وقِ  

( سٜٓددمو  ؼددمؾ١  ع  دد ّ تٓظددِٝ َ ددمٓ   س ددمٍ هلددذٙ ةاددٛةس ْٚصددري  ًدد٢    221 كُٝدد١   2/0/3100تددموٜخ 

( سٜٓدمو  ٬ؾدم  ٭فهدمّ    0253 كُٝد١    2/3/3103( تدموٜخ  002ت ٌٝ ةاثمٍ ٫ ةؿعد   ع ةا دمٓ  وقدِ     

 .                                                            3112( ي ١ٓ 71( َٔ ْظمّ ةيًٛة.ّ ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد وقِ  30، 02ةاٛةس  

قٝمّ ةي ً ١ٜ  مك ِٜ ةيد  ِ ٚةيمد ع  ع جٗدمد غدري فهَٛٝد١ ٚظد ف ةيم ٜٛؽدمد سٕٚ ة دذ َٛةؾكد١ ٚ.ٜد             .0

٪ٕٚ ةي ً ١ٜ  ٢ً ذيو ْٚصري  ٢ً ت ٌٝ ةاثمٍ ٫ ةؿع   ع تك ِٜ س ِ يً ٚوٜمد ةـموجٝد١  كُٝد١   ةيص

 ( سٜٓمو.211( سٜٓمو ٚنذيو  ع ةا م ك١ ةهلممش١ٝ  ك١ُٝ  022 

 ٬ؾم  ٭فهدمّ ةادمس٠    ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜقٝمّ ةي ً ١ٜ  مًزِٜ جز٤ ن ري َٔ ةي  م٤ةد سٕٚ ة ذ َٛةؾك١  .2

ةيًددٛة.ّ ٚىشددػمٍ ةي ًدد ٜمد ى دد٬ٙ ْٚصددري  ًدد٢ تدد ٌٝ ةاثددمٍ ٫ ةؿعدد   ع قدد ةو ةيمًددزِٜ وقددِ   ( َددٔ ْظددم3ّ 

 .                 3/0/3100( تموٜخ 05/0/3100 

(  سٜٓمو نُهمؾتد 521( َ ًؼ  3113-3117 ًؼ   ميٞ ةا ميؼ ةاع ٚؾ١ يًيمٕ ةي  م٤ةد يٮ ٛةّ   .5

كدمد ىظدٛي١ٝ َدٔ ٚ.ٜد  ةيصد٪ٕٚ ةي ً ٜد١  ًد٢ ةيعد ف  ًُدم           سٕٚ ٚجٛس تٓ  قمْْٛٞ يًعد ف ىٚ ىوؾدمم َٛةؾ  

َٚدد ٜ  ةيصدد٪ٕٚ ةي ً ٜدد١  ة٭شددػمٍ( سْددمْري يهددٌ َددٔ َد ٜ   01 دإٔ ةاٛةؾكدد١ ةا ؾكدد١  ما ددمٓ  فد سد َ ًددؼ    

 ؾكو. 

 حطابات ايبٓو: ثايجًا:

 ( تٓٛةد2( سٜٓمو َٓذ ىنث  َٔ  2012ٚجٛس شٝهمد َ ًك١ ك ف ما ةي ٓو مل تك ّ يًع ف  ك١ُٝ  

ٚت  ٬ٜتد٘   0220( ي د١ٓ  2( َٔ ةيٓظمّ ةاميٞ وقِ  21مل ٜمِ ؼًٜٛٗم  ع ف ما ةٱٜ ةسةد  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

                 ( َٔ ةيٓظمّ ةاميٞ يً ً ٜمد ى ٬ٙ.                                                                                  021ٚةا  ك١  ٢ً ةي ً ٜمد  ٛجق ةامس٠  

 زضّٛ األب١ٝٓ: زابعًا:

قٝمّ ةي ً ١ٜ  إظ ةو و غ ى ١ٝٓ يًُٛةطٓ  سٕٚ ؼعدٌٝ َدم  ًدِٝٗ َدٔ َ دمحكمد يً ً ٜد١ َدٔ  ٛة٥د           .0

( سٜٓدمو   ٬ؾدم  ٭فهدمّ    511111ت  ٝ  ٚتٓظِٝ فٝث  ًػ  ق١ُٝ ٖذٙ ةي ٛة٥  ةا ةن١ُ ٚغري ةا ؾٛ ١  

       ٚت  ٬ٜت٘. 0255( ي ١ٓ ٣72 ٚة٭ ١ٝٓ ةا٪ق  وقِ  ( َٔ قمْٕٛ تٓظِٝ ةا ٕ ٚةيك 22ةامس٠  

قٝددمّ و٥ددٝ  ةي ً ٜدد١ ٚةجملًدد  ةي ًدد ٟ    ددٝغ ة٭ ٓٝدد١ ةا ميؿدد١ ٚةا م ٜدد١  ًدد٢ ةيصددموع ةي ددمّ  ٬ؾددم              .3

ْٚصري  ٢ً ت ٌٝ ةاثمٍ ٫ ةؿع   00/2/3103( تموٜخ 0/7122يم ُِٝ ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ وقِ  د/

 37/3/3100( تددددددددموٜخ 01/3100ٚ  33/7/3100( تدددددددموٜخ  33/3100 ع و عددددددد١ ةي ٓدددددددم٤ وقدددددددِ     

 .37/3/3100( تموٜخ 20/3100ٚ 
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( 00/3100ذٚةد ة٭وقددمّ   3103، 3100 د ّ   دد ة.   د  و ددغ ة٭ ٓٝدد١ يًمد قٝل ٚةيدديت ت دٛس يٮ ددٛةّ      .2

 ٚ35/3100 ٚ )20/3100  ٚ )02/3100 ٚ )05/3100 ٚ )30/3103               .) 

 ٔ:زخـ املٗ  خاَطًا: 

  ّ قٝمّ ةي ً ١ٜ  م  ٌٜ وتّٛ ةيًٛفمد ةٱ ١ْٝ٬ ٚؾكم  يٓظمّ تد  ٝغ ٚتدم٥ٌ ةي  مٜد١ ٚةٱ د٬ٕ ؼدُٔ       .0

ْٚظددمّ تدد  ٝغ ةٱ ٬ْددمد ؼددُٔ َٓددمطل ةي ًدد ٜمد وقددِ   3112( ي دد١ٓ 75فدد ٚس َٓددمطل ةي ً ٜدد١ وقددِ   

 .3105( ي ١ٓ 75 

ؽًـ ظمفق ةيًٛف١ ةيميموٜد١   %( َٔ َك ةو ةي تِ ة٭ظًٞ  ٓ ٫21 ٜمِ ةتمٝؿم٤ وتِ  ؼمك  ٓ  ١   .3

( َدٔ ْظدمّ تد  ٝغ ٚتدم٥ٌ ةي  مٜد١      3 ٔ سؾز ةي تِ ةاك و ك ةاٛ   ةحمل س يً ؾز  ٬ؾم  ٭فهمّ ةادمس٠   

 ٚةٱ ٬ٕ ى ٬ٙ.

 أَالى ايبًد١ٜ املؤجس٠: :ضادضًا

          َدددم قُٝمددد٘     20/03/3105 ًدددؼ فُدددٛع ةٱهدددموةد ةا دددمحك١ يعدددٓ ٚم ةي ً ٜددد١ ٚغدددري ةحملعددد١ً يػمٜددد١   .0

 ( سٜٓموةخ 27323 

٫ ٜٛج  ى١ٜ  ٜ ةسةد َٔ َص ٚع ةي ٛم ةا نزٟ ْمٝي١   ّ ةتمثُموٙ    ٜك١ ؾم ١ً  ٢ً  مي غِ َدٔ ةٕ   .3

                                                                      ( سٜٓمو.521111تهًؿ١ ةاص ٚع  ٢ً ةي ً ١ٜ ق ود  د  

%( َدٔ  د ٍ ةٱهدمو ةي دٟٓٛ ةيعدمك َدٔ   د         3 متدمٝؿم٤ ؼد ٜ ١ ةا دموف ٚةي ميػد١        ّ قٝمّ ةي ً ٜد١    .2

 0233( ي ددد١ٓ 2( َدددٔ ْظددمّ ؼددد ٜ ١ ةا ددموف وقدددِ    3َ ددمأج ٟ ىَددد٬ى ةي ً ٜدد١  ٬ؾدددم  ٭فهددمّ ةادددمس٠     

 ٚت  ٬ٜت٘.

١ َٓدذ تدموٜخ     ّ قٝمّ ةي ً ١ٜ  مؽمذ ةٱج ة٤ةد ةي١َ.٬ يزٜدمس٠  د ٍ ةٱهدمو ي كدٛس  هدمو ىَد٬ى ةي ً ٜد        .0

ٚةيدديت  0220( ي دد١ٓ 00   ةَٗددم  ًدد٢ ةيدد غِ َددٔ ةيم دد ٬ٜد ةامهدد و٠ يكددمْٕٛ ةاددميه  ٚةا ددمأج ٜٔ وقددِ   

 تؽُٓ  .ٜمسةد َمه و٠ يٲهموةد.

 غؤٕٚ املٛظفني: :ضابعًا

مت تهًٝـ   س ن ري َٔ  ُمٍ ةيدٛطٔ ٚةاٝمَٚد١ يًكٝدمّ  أ ُدمٍ  سةوٜد١ ٚقمتد ١ٝ ٚؾٓٝد١  ٬ؾدم  ٭فهدمّ          

 ٚت  ٬ٜت٘. 3117( ي ١ٓ 013( َٔ ْظمّ َٛنيؿٞ ةي ً ٜمد وقِ  ٠0  ةامس

 ايًٛاشّ: :ثآًَا

 ىجٗز٠، َ  ةد، َمس٠ ةي ٌَ، ةٱمسٓد ، ةؿ ٜد (  ع ظدؿكمد َم د س٠  د٬ٍ ةي دمّ        ٜمِ ػز١٥ ةاص ٜمد

 ةي ً ٜمد ى ٬ٙ.  ( َٔ ْظمّ ةيًٛة.ّ ٚ شػم7ٍ، 5ةيٛةف  َز   ّ َ ة م٠ َ  ى ةآمؾ ١  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامست   
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 احلسن١: :تاضعًا

( 25 ٬ؾم  ٭فهمّ ةادمس٠    3100مل ٜمِ  ج ة٤ ت  ٌٜ ٫تم٬ٗى تٝموةد ةي ً ١ٜ َٔ ةحمل ٚقمد َٓذ  مّ 

 ًُدم   أْد٘ مل ٜدمِ ت د ٌٜ  ٝدز ةي دٝموةد ك  دمّ         3100َٔ ت ًُٝمد تٓظِٝ ةتم  ّ ةا ن مد ةؿه١َٝٛ ي ١ٓ 

3100                         .                                                                                                          

 (7102يط١ٓ  012املؿدز: )اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 ٭ظٍٛ.( ٚةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق  مقٞ ةي ٓٛس ةيٛةوس٠ ى ٬ٙ ف ق ة5، 3، 0ةت سةس ةا ميؼ ةيٛةوس٠ ك ةي ٓ   ممْٝم/

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 بًد١ٜ دٜس عال اجلدٜد٠/ ايبًكا٤.

 :ايتدقٝل ع٢ً ايبًد١ٜ 

 ت   َم ًٜٞ:(، 3102-3101 ٢ً قٝٛس ٚتي٬د  ً ١ٜ سٜ   ٬ ةؾ ٜ ٠ يًؿ ٠  ي ٣ ةيم قٝل 

 أٚاًل:     احملاضب١:

ز    ةاٗمّ ةيٛنيٝؿ١ٝ ةام موؼ١  ق    ٜعم٫د ة٭َمْمد ٚ ٜ ة ٗم ك ٜكّٛ و٥ٝ  ق ِ ةٱٜ ةسةد  مؾُ .0

ةي ٓو، ق   ف ما ةٱٜ ةسةد ٚ ٜ ة ٗم، ؼ ٜ  شٝهمد ة٭َمْمد، ت فٌٝ  ع تي٬د ة٭َمْمد ٚ ٌُ 

 ( َٔ ةيٓظمّ ةاميٞ يً ً ٜمد ى ٬ٙ.2ت ٜٛمد  ٓه١ٝ ؿ ما ة٭َمْمد(  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

 ف ؾٛةتري ٚج مد ط مّ ٚؼٝمؾ١ ٚش ة٤ ىمم  ٚ  قٝمد ت١٦ٓٗ  ٬ؾم  يك ةو فً  ةيٛ.وة٤ قٝمّ ةي ً ١ٜ  ع .3

 .                                                                                     2/7/3103( تموٜخ 522وقِ  

   ٜك١ غري ىظٛي١ٝ سٕٚ ٜمِ  يػم٤ ٚظ٫ٛد ةاك ٛؼمد ؿ م ٞ ة٭َمْمد ٚةٱٜ ةسةد  صهٌ ًَحٛني ٚ .2

( َٔ ةيٓظمّ ةاميٞ 03ٚؼز  مِ ًَػ٢  ٢ً نٌ ْ  ١ ٚ  ّ نمم ١ ت ق ةٱيػم٤  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

 يً ً ٜمد ى ٬ٙ.                                                                                                            

فٌٝ ٚظ٫ٛد ةاك ٛؼمد  ٢ً سؾ  ةيعٓ ٚم ْٚصري  ٢ً ت ٌٝ ةاثمٍ  ع ٚظٍٛ   ّ قٝمّ ةحملمتق    .0

 .                                                         02/03/3102( تموٜخ 02272ةاك ٛؼمد  وقِ  

   ّ قٝمّ قمتق ة٭َمْمد  مٛوٜ  ق١ُٝ ة٭َمْمد ةاكم  ١ يًيٗمد ذةد ةي ٬ق١ ك  ً ١ٜ سٜ   ٬ .2

 ( سٜٓموة .0223ٚةي ميؼ فُٛ ٗم  ةؾ ٜ ٠  يػم١ٜ تموى٘ 

 ثاًْٝا:    حطابات ايبٓو:

( تٓٛةد سٕٚ ىٕ ٜمِ 2( سٜٓمو َٓذ ىنث  َٔ  003ٚجٛس شٝهمد َ ًك١ مل تك ّ يًع ف  ك١ُٝ  

َٔ ةيٓظمّ  (21ؼًٜٛٗم  ع ف ما ة٭َمْمد يٝمِ    ٖم قٝ ٖم  ع ف ما ةٱٜ ةسةد ةي مّ  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

 ( َٔ ةيٓظمّ ةاميٞ يً ً ٜمد ى ٬ٙ.  021ةا  ك١  ٢ً ةي ً ٜمد  ٛجق ةامس٠   0220( ي ١ٓ 2ةاميٞ وقِ  
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 ثايجًا:    زضّٛ األب١ٝٓ:

 ًػ  ق١ُٝ ةيمحككمد ٚةي كمٜم  ؼ ٜ ١ ة٭ ١ٝٓ ٚة٭وةؼٞ ٚةيػ ةَمد( ةييت مل ٜمِ ؼعًٝٗم يػم١ٜ  .0

 سٜٓمو.                                                               ( 380038َم فُٛ ٘   20/03/3102

  ّ ةتمٝؿم٤ وتّٛ ػمٚ.  ٢ً ة٫وت ةس ةؾمْيب يٮ ١ٝٓ ةاميمٚو٠ ك ْؿ  ةيك  ١  ٬ؾم  ٭فهمّ ْظمّ  .3

ْٚصري  ٢ً ت ٌٝ ةاثمٍ ٫ ةؿع   ع و غ  0232( ي ١ٓ 02ة٭ ١ٝٓ ٚةيمٓظِٝ يًُ ٕ ٚةيك ٣ وقِ  

 (.02/3102، 07/3100، 0/3103، 00/3103ٓم٤ ىوقمّ  ةي 

  ّ ةفم ما غ ةَمد ةيميمٚ.  ٢ً ةيٓ  ١ ةا١ٜٛ٦  ًد٢  ٝدز و دغ ة٭ ٓٝد١ ْٚصدري  ًد٢ تد ٌٝ ةاثدمٍ ٫          .2

( َٓ كدد١ سٜدد   دد٬ ٚىوقددمّ ةيدد  غ    25/3102، 01/3102، 3/3102ةؿعدد   ع و ددغ ةي ٓددم٤ ىوقددمّ    

 ةؾٓٛ ٞ  ٬ؾم  ٭فهمّ ْظمّ ة٭ ١ٝٓ ى ٬ٙ.َٓ ك١ ةي ٛةٍ  3102ي ١ٓ  (05/02، 0/00 

  ّ ةفم ما َه و ةي وج ةاٛجٛس ؾ ًٝدم  ٚةاث د   ًد٢ ةا   دمد ةهلٓ تد١ٝ يٮ ٓٝد١  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ْظدمّ           .0

 (.3/3100ة٭ ١ٝٓ ى ٬ٙ ْٚصري  ٢ً ت ٌٝ ةاثمٍ ٫ ةؿع   ع و ع١ ةي ٓم٤ وقِ  

ٚةييت ْٛع تٓظُٝٗم ػموٟ ك َ نز ةي ً ١ٜ   ّ ةتمٝؿم٤   ٍ َٛةقـ تٝموةد  ٢ً و غ ة٭ ١ٝٓ  .2

 ( َٔ ْظمّ ة٭ ١ٝٓ ى ٬ٙ.01، 3 ٬ؾم  ٭فهمّ ةامست   

ت   قٝمّ َٓ ك١  زَم ةيمم  ١ يً ً ١ٜ    ٝغ  ٝز َ م٬َد و غ ة٭ ١ٝٓ ٚؾكم  يك ةو فً   .5

       ٚةامؽُٔ تع ٜل ك و تٓظِٝ  زَم   20/3/0223( تموٜخ 0202تً ١ ٚةسٟ ة٭وسٕ وقِ  

 تٓظِٝ َمعٌ(  أفهمّ ة٫وت ةسةد ةيممي١ٝ  ىَمَٞ ظؿ  ٚجمْيب ظؿ  ٚ ًؿٞ َ ٜٔ ْٚ  ١ ةي ٓم٤ 

( َٔ قمْٕٛ تٓظِٝ ةا ٕ 33/0(،  5/0(  ٬ؾم  ٭فهمّ ةيمٓظِٝ ةـمظ١   هٔ  س(، ٚةامست   21٪ 

( 02وسٕ ٚت  ٬ٜت٘ وقِ  /ى( َٔ قمْٕٛ ت ٜٛ  ٚةسٟ ة٭32ٚةيك ٣ ٚة٭ ١ٝٓ ى ٬ٙ ٚ ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

 .0233ي ١ٓ 

 ( سٜٓمو ك كمًـ َٓمطل ةي ً 32253.١ٜٚجٛس ْكغ ك ةتمٝؿم٤ وتّٛ ة٭ ١ٝٓ َك ةوٙ   .7

 زابعًا:     زخـ املٗٔ:

( َٔ َك ةو ةي تِ ة٭ظًٞ  ٓ  ؽًـ ظمفق ةيًٛف١ ةيميمو١ٜ ٪٫21 ٜمِ ةتمٝؿم٤ وتِ  ؼمك  ٓ  ١  

( َٔ ْظمّ ت  ٝغ ٚتم٥ٌ ةي  م١ٜ 3ةحمل س يً ؾز  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠   ٔ سؾز ةي تِ ةاك و  ٔ ةيمموٜخ 

 .3112( ي ١ٓ 75ٚةٱ ٬ٕ ؼُٔ ف ٚس َٓمطل ةي ً ١ٜ وقِ  

 خاَطًا:   زضّٛ ايٓفاٜات:

( سٜٓمو ك ف   ًػ  50577 م قُٝم٘   20/03/3102ٚجٛس َ ميؼ مل ؼعٌ ن تّٛ ْؿمٜمد يػم١ٜ  .0

 ( سٜٓمو.                                    52520ع١ً َ ًؼ  َ مُٖمد ةيع ف ةيعحٞ غري ةحمل

( سٜٓددمو َٜٛٝددم   ًدد٢ نددٌ َددٔ ٜكددّٛ   دد ض تددً ١    0.2تكددّٛ ةي ً ٜدد١  ؿدد ض وتددّٛ  ددز ْؿمٜددمد  كدد ةو      .3

( تدددددموٜخ 2/27/03 ميصددددموع ةي دددددمّ ىٚ سة ددددٌ ةي دددددٛم ةيميددددموٟ  ٛجدددددق قدددد ةو ةجملًددددد  ةي ًدددد ٟ وقدددددِ       

                                                                                                                        هٝز ذيو.                                                                                                                                   سٕٚ ٚجٛس تٓ  قمْْٛٞ 33/00/3100



 

  7102التقرير السنوي السادس والستون لعام 

 

 

(911) 

 

 أَالى ايبًد١ٜ املؤجس٠: ضادضًا:   

( 03255َ ًدؼ    20/03/3102 ًؼ فُٛع ةٱهموةد ةا محك١ يعٓ ٚم ةي ً ١ٜ ٚغدري ةحملعد١ً يػمٜد١     .0

     سٜٓمو.                                                                                                                                             

ٓع   ٝمد  ريٜد١ ٚت مْٚٝد١ ىَدمنٔ هلدم ك َ دمْٞ َ ندز ةي ً ٜد١ َٚٓمطكٗدم سٕٚ َكم دٌ          قٝمّ ةي ً ١ٜ   .3

 نم ع( فم و ّ ةي ً ١ٜ َٔ ق١ُٝ  ٜ ةسةد ةٱهموةد ٚؼٝمع فكٛم ةي ً ١ٜ ْٚصري  ٢ً تد ٌٝ ةاثدمٍ ٫   

 ةؿع   ع   ١ٝ  .....( ٚ  ١ٝ  .....( ٚ  ١ٝ  .....(.

( َٔ   ٍ ةٱهمو ةي ٟٓٛ ةيعدمك َدٔ   د     ٪3ؼ ٜ ١ ةا موف ٚةي ميػ١  ٫ تكّٛ ةي ً ١ٜ  متمٝؿم٤ وتّٛ  .2

 0233( ي ددد١ٓ 2( َدددٔ ْظدددمّ ؼددد ٜ ١ ةا دددموف وقدددِ   3َ دددمأج ٟ ىَددد٬ى ةي ً ٜددد١  ٬ؾدددم  ٭فهدددمّ ةادددمس٠    

 ٚت  ٬ٜت٘.

   ّ َ و تيٌ ي كٛس  هموةد ى٬َى ةي ً ١ٜ ة٭َ  ةيذٟ ىس٣  ع َم ًٜٞ: .0

( َٔ قمْٕٛ تٓظِٝ  كٛس ةٱهمو وقِ 5ةي كٛس  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠    ّ ةتمٝؿم٤ وتّٛ ت يٌٝ ٖذٙ  .ى 

 .0272( ي ١ٓ 2 

( َدٔ جد ٍٚ وقدِ    0  ّ ةتمٝؿم٤ وتدّٛ طٛة دز ةيدٛةوسةد  دٔ ٖدذٙ ةي كدٛس  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةي ٓد   ى٫ٚ /          .ا 

 ٚت  ٬ٜت٘. 3110( ي ١ٓ 31( ةحملًل  كمْٕٛ وتّٛ طٛة ز ةيٛةوسةد وقِ  0 

مذ ةٱج ة٤ةد ةي١َ.٬ يزٜمس٠   ٍ  همو ى٬َى ةي ً ١ٜ َٓذ تدموٜخ   د ةّ ٖدذٙ ةي كدٛس       ّ قٝمّ ةي ً ١ٜ  مؽ .2

ٚت  ٬ٜتدد٘ ٚةيدديت   0220( ي دد١ٓ 00 ددمي غِ َددٔ ةيم دد ٬ٜد ةامهدد و٠ يكددمْٕٛ ةاددميه  ٚةا ددمأج ٜٔ وقددِ        

 تؽُٓ  .ٜمسةد َمه و٠ ك ةٱهمو.

 ضابعًا:    غؤٕٚ املٛظفني:

يًكٝمّ  أ ُمٍ  سةو١ٜ ٚقمت ١ٝ ٚؾ١ٝٓ  ٬ؾم  ٭فهمّ  ١يٛطٔ ٚةاٝمَٚمت تهًٝـ   س ن ري َٔ  ُمٍ ة

ْٚصري  ٢ً ت ٌٝ ةاثمٍ  ع  مٌَ ةؿ ة٥ل  .....(  3117( ي ١ٓ  013( َٔ ْظمّ َٛنيؿٞ ةي ً ٜمد وقِ  0ةامس٠  

 ٚةيذٟ ٜكّٛ   ٌُ قمتق َ ًخ.

 ثآًَا:     ايًٛاشّ:

ٍ ةي مّ ةيٛةف  ٚ  ّ َ ة م٠ َ د ى ةآمؾ د١  ٬ؾدم  ٭فهدمّ     ٜمِ ػز١٥ ةاص ٜمد  ع ظؿكمد َم  س٠  ٬

 ٚت  ٬ٜت٘.       3112( ي ١ٓ 71( َٔ ْظمّ ةيًٛة.ّ ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد وقِ  7،5ةامست   

 تاضعًا:    املهتب١:

  ّ ت فٌٝ َ مٓ ةد ةٱس دم٫د  ًد٢ تدي٬د ةاهم د١ ىظدٛيٝم  ٚ د ّ ةا م كد١  د  ةيٛةقدز ةيؿ ًدٞ يًهمدق             .0

 س٠ ك ةاهم ١ ٚتي٬د ةاهم ١.ةاٛجٛ

( نمم دم  ٚمل  23ٚجٛس   س َٔ ةيهمق مت   موتٗم َدٔ ى دٛةّ تدم ك١ ٚمل ٜدمِ   مستٗدم يًُهم د١  ًدؼ  د سٖم           .3

 ٜمِ ةؽمذ ةٱج ة٤ةد ةي١َ.٬  ٗذة ةـعٛػ.                                                                         
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 عاغسًا:     احلسن١:

( 3102-3100( ي  ق ٚقمد َٔ َمس٠ ةيد ٜزٍ َدٔ ق دٌ و٥دٝ  ةي ً ٜد١ يٮ دٛةّ        0513ى  مت ةتم٬ٗ .0

( َدٔ ت ًُٝدمد تٓظدِٝ ةتدم  ةّ ةا ن دمد ةؿهَٛٝد١       00.ٜمس٠  ٔ ةؿ  ةا ُٛح  ٘  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠     

 .02/5/3100( تموٜخ 3100/30530ّ/02ٚت ُِٝ و٥ٝ  ةيٛ.وة٤ وقِ   3100ي ١ٓ 

( ي  ق ٚقمد َٔ َمس٠ ةي ٜزٍ .ٜمس٠  ٔ ةيم  ٌٜ ةاك و ي ٝموةد ةي ً ١ٜ يً دٓٛةد  02002مت ةتم٬ٗى   .3

 3101- 3102                                                                                                      .) 

  ٍ ةقمٓدم٤ َ ن د١   َدٔ    ( يٓكٌ قمؼٞ قه١ُ سٜ   ٬ وغِ تكمؼٝ٘ 31752/2ؽعٝغ ةا ن ١ وقِ   .2

 ٚ.ةو٠ ةي  ٍ.

( 31752/2(  مٱؼمؾ١ ا ن م٘ وقِ  32322/2ةتم  ةّ و٥ٝ  ةي ً ١ٜ ا ن ١ ى  ٣ ؼٌُ ةي قِ   .0

 ٚت ًُٝمت٘.                                                     3100( ي ١ٓ 31 ٬ؾم  ٭فهمّ ْظمّ تٓظِٝ ةتم  ةّ ةا ن مد ةؿه١َٝٛ وقِ  

 (7102يط١ٓ  83ؿدز: )اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ امل

  ايتٛؾ١ٝ:

 ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق َم ٚوس ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 بًد١ٜ ايػ١ْٛ اجلدٜد٠.

 :ٞايفخـ ايفجا٥ 

   تدد    ،30/2/3107ٜخ يدد ٣  جدد ة٤ ةيؿحددغ ةيؿيددم٥ٞ  ًدد٢ قمتددق َٓ كدد١ ةي ةَدد١ ةي ددٝ   .....(  مددمو 

 َم ًٜٞ:

 ( سٜٓمو ف ق قؽ  ةيؿحغ ةيؿيم٥ٞ. 02122ٚجٛس ْكغ ٚةفمؿمني ك َك ٛؼمد ةحملمتق َك ةوٙ   .0

ة٫   دد  ظدد ٚو ةيهمددما  21/7/3102مل ٜددمِ  ٜدد ةع ةا ددميؼ ةاك ٛؼدد١ ى دد٬ٙ َددٔ ق ددٌ ةحملمتددق يًؿدد ٠ َددٔ  .3

 ..32/2/3107ةي قم ٞ   مموٜخ 

  ٛؼمد ٚىوقمّ سؾمت  و غ ةاٗٔ  ٢ً تيٌ ةي  غ ٚةيٛظ٫ٛد.  ّ ت يٌٝ ىوقمّ ٚظٍٛ ةاك .2

 دد ّ قٝددمّ ةادد ٜ  ةاددميٞ  ددإج ة٤ َ م كددمد سٚوٜدد١ ي دديٌ ةٱٜدد ةسةد  دد  ةيٛظدد٫ٛد ةا نزٜدد١ ٚٚظدد٫ٛد              .0

 ةاك ٛؼمد ٚو غ ةاٗٔ ةيؿ  ١ٝ حملمت ١ ةآمطل.

   ّ ؾ مي١ٝ ٚف ٠ ةي قم ١ ةي ة ١ًٝ ك ةي ً ١ٜ.  .2

 (74/8/7102تازٜذ  07/4/11/4177زقِ  املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ

  ايتٛؾ١ٝ:

 تصهٌٝ ؾ١ٓ ت قٝل ٚؼكٝل  أ ُمٍ ةحملمتق ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   مصهٌٝ ةيًي١ٓ يػم١ٜ تموى٘ َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.
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 بًد١ٜ ضٛمي١ / ايبًكا٤.

 :قٝٛد ٚضجالت ايبًد١ٜ 

 (، ت   َم ًٜٞ: 3105-3100ي٬د  ً ١ٜ تٛمي١ يًؿ ٠  ي ٣ ةيم قٝل ك قٝٛس ٚت

 زخـ األب١ٝٓ:  أٚاًل:

( سٜٓمو  ٬ؾم  ٭فهمّ ْظمّ ة٭ ٓٝد١ ٚةيمٓظدِٝ   5722و غ ة٭ ١ٝٓ َك ةوٙ  وتّٛ ٚجٛس ْكغ ك ةتمٝؿم٤  .0

        ٚت  ٬ٜت٘.  0232( ي ١ٓ 02يًُ ٕ ٚةيك ٣ وقِ  

تددددٓ ةد ت دددديٌٝ ٚك  ددددمد ىوةؼددددٞ  ًُددددم   ددددإٔ  ٜددددمِ  ظدددد ةو ك  ددددمد َٛقددددز تٓظُٝٝدددد١ سٕٚ  وؾددددمم   .3

ة٫تم  م٤ةد ةاك ١َ َٔ ةاٛةطٓ  غري َٛوس٠ ىظٛيٝم  ك سٜٛةٕ ةي ً ٜد١ ٚؽًدٛ َدٔ تٛقٝدز ةي تدمّ ٚةاد قل       

   َٚٗٓ تٞ ةي  ٝغ  ٢ً ك و ةاٛقز، ٜٚكّٛ و٥ٝ  ةي ً ١ٜ  ميمٛقٝز  ًٝ٘  ؿ سٙ. 

يم ُددِٝ ٚ.ٜد  ةيصدد٪ٕٚ    م ٜد١  ًد٢ ةيصددموع ةي دمّ  ٬ؾدم     قٝدمّ و٥دٝ  ةي ً ٜدد١    دٝغ ة٭ ٓٝد١ ةا ميؿدد١ ٚةا     .2

 ًدد٢ ةيدد غِ َددٔ  دد ّ َٛةؾكدد١ َٗٓ تدد١ ةيمٓظددِٝ  ًدد٢      00/2/3103( تددموٜخ 0/7122وقددِ  د/ةي ً ٜدد١ 

 ةي  ٝغ. 

قٝددمّ ةي ً ٜدد١    ددٝغ ى ٓٝدد١  ددموج فدد ٚس ةيمٓظددِٝ  ٛجددق قدد ةو فًدد   ًدد ٟ  ًُددم   ددإٔ ٖددذٙ ة٭ ٓٝدد١        .0

ة معمػ ةيًي١ٓ ةيًٛة١ٝ٥ ف ق َص ٚفمد َٗٓ ت١ ةيمٓظدِٝ ك ةي ً ٜد١    َ م ١ٜ  ٢ً ةيصموع ةي مّ َٚٔ

       ْٚصري  ٢ً ت ٌٝ ةاثمٍ  ع ة٭ ١ٝٓ ةاكم١َ ك فٞ ةي  ةٖ ٠. 

 ايٓفكات: ثاًْٝا:

ٜددمِ ظدد ف  دد٠ٚ٬ ؾٓٝدد١ يًُٗٓ تدد١ ةيزوة ٝدد١  .....( ٚةيدديت مت ت ٝٝٓٗددم ىَٝٓدد١ َهم دد١  ٛجددق نمددما ٚ.ٜدد        .0

( َدددٔ ْظدددمّ 35 ٬ؾدددم  ٭فهدددمّ ةاددمس٠    03/0/3117( تددموٜخ  25/31/2270ةيصدد٪ٕٚ ةي ً ٜددد١ وقدددِ  س/ 

ٚت  ٬ٜتدد٘ فٝددث  ًددؼ فُددٛع َددم مت ظدد ؾ٘ هلددم سٕٚ ٚجدد٘ فددل         3102( ي دد١ٓ 33ةـ َدد١ ةا ْٝدد١ وقددِ    

     ( سٜٓمو. 03302 

( سٜٓمو   ٍ  ٌُ  ؼمك يكمؼٞ قهُد١ ةي ً ٜد١ .ٜدمس٠  دٔ ةا دمحل  ٬ؾدم  ٭فهدمّ        222مت ظ ف َ ًؼ   .3

           ( َٔ ْظمّ ةـ ١َ ةا ١ٜٓ ى ٬ٙ. 32امس٠ ة

مل ٜمِ    ة. ةيٓ  ١ ةي ٝؽم٤ ة٭ظ١ًٝ ي    َ مٓ ةد ةيع ف ْٚصدري  ًد٢ تد ٌٝ ةاثدمٍ ٫ ةؿعد    ع       .2

( تدددددددموٜخ 222ٚ   2/2/3100( تدددددددموٜخ 032ٚ   3/2/3100( تدددددددموٜخ 033ةا دددددددمٓ ةد ذٚةد ة٭وقدددددددمّ   

30/3/3103. 

 مد ةحمل ٚقمد سٕٚ  وؾدمم طً دمد ةاصد ٣ ةحملًدٞ ىظدٛيٝم   ٬ؾدم  ٭فهدمّ  ةادمس٠         مت ظ ف َ ميؼ َمي١ٝ حمل .0

ْٚصدري  ًد٢ تد ٌٝ ةاثدمٍ  ع َ دمٓ ةد ةيعد ف        3112( ي د١ٓ  77( َٔ ةيٓظمّ ةاميٞ يً ً ٜمد وقدِ   20 

 .  05/00/3102( تموٜخ 015ٚ  30/03/3102( تموٜخ 072ٚ  02/2/3100( تموٜخ 322ذٚةد ة٭وقمّ  
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( سْددمْري  دد ٍ تددٓك٬د يًُٗٓ تدد١  .....(  ًدد٢ ؾدد ةد كمًؿدد١،  ًُددم  ىْٗددم تمكمؼدد٢   013ف َ ًددؼ  مت ظدد  .2

( تموٜخ 25/31/32010( سٜٓمو   ٍ ةقمٓم٤ تٝمو٠ ف ق نمما ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ  وقِ  س/22َ ًؼ  

5/2/3103 .        

١ٝ٥  ٬ؾم  يك ةو فً  ةيٛ.وة٤ ( سٜٓمو   ٍ   ٬ْمد تٗمْٞ ٚت م.ٟ ك ةيكٓٛةد ةيؿؽم775مت ظ ف َ ًؼ   .5

          .2/7/3103( تموٜخ 522وقِ  

 دد ٍ تهًٝؿدد٘ و٥ٝ ددم   07/2/3100( سٜٓددمو يًُٗٓدد س  .....(  ددأم  وج ددٞ َددٔ تددموٜخ  320مت ظدد ف َ ًددؼ   .7

 . 30/2/3100( تموٜخ 0/02333 ٬ؾم  يهمما ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ  وقِ  د/يًي١ٓ  ً ١ٜ تٛمي١ 

( سٜٓمو يً ٝ  و٥دٝ  ةي ً ٜد١  .....(  د ٍ ؾد م .ٜدمس٠ وةتدق يد٘  دٔ شدٗ ٟ          037َ ًؼ   قٝمّ ةي ً ١ٜ  ع ف  .3

 ٬ؾم  يهمما ٚ.ٜد  ةيصد٪ٕٚ ةي ً ٜد١       0/5/3102( تموٜخ 332 ْٝ مٕ ٚآٜمو(  ٛجق َ مٓ  ةيع ف وقِ  

      . 0/5/3102( تموٜخ 25/02وقِ  س/

 ١ ٱجم.تٗددم ق ددٌ ةيعدد ف  ٬ؾددم  يهمددما  مت ظدد ف ةي  ٜدد  َددٔ ةا ددمٓ ةد سٕٚ   ؼددٗم  ًدد٢ سٜددٛةٕ ةحملمتدد   .2

ْٚصددري  ًدد٢ تدد ٌٝ ةاثددمٍ ٫ ةؿعدد     ع  0/00/3103( تددموٜخ 22/00/0/32127و٥ددٝ  ةيددٛ.وة٤ وقددِ  

 0/0/3102( تدددموٜخ 003( سٜٓدددمو ٚةا دددمٓ  وقدددِ  211 كُٝددد١   02/3/3102( تدددموٜخ 23ةا ددمٓ  وقدددِ   

 ( سٜٓمو. 0311 ك١ُٝ  

 ًُددم   ددإٔ  دد ض   37/0/3102( تددموٜخ 072َ ددمٓ  ظدد ف وقددِ    ( سٜٓددمو  ٛجددق211مت ظدد ف َ ًددؼ   .01

    ة٭ت مو ةاك ّ   مو٠  ٔ ظٛو٠ ٚغري َٛقز ىظٛيٝم  َٔ ؾ١ٓ ةاص ٜمد ك ةي ً ١ٜ.

( سٜٓددمو شددٗ ٜم  مل وعددٌ  ًدد٢ َٛةؾكدد١ ٚ.ٜدد    011مت ظدد ف تددًـ ْؿكددمد َمهدد و٠ يً ددٝ   .....(  كُٝدد١     .00

 ( َٔ ةيٓظمّ ةاميٞ يً ً ٜمد ى ٬ٙ.               003فهمّ ةامس٠  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ  ٫ ا ٠ ٚةف ٠  ٬ؾم  ٭

 غؤٕٚ املٛظفني: ثايجًا:

و ٚةتم  ةّ ف  ةي ُ   ٢ً تيٌ ةٱجدم.ةد فدم ىس٣  ع  د ّ َ  ؾد١ ىوظد ٠      نث ٠ ةيمعحٝع ٚةيهص .0

         ةٱجم.ةد ةيؿ ١ًٝ يًُٛنيؿ . 

ّ ةي مسدٞ يًُدٛنيؿ  ةيدذٜٔ ٜمكمؼدٕٛ  د ٍ  ُدٌ       ٫ ٜمِ تث ٝ  تدم مد ةي ُدٌ ةٱؼدمك  ًد٢ تديٌ ةيد ٚة       .3

 ؼمك  موج ىٚقدمد ةيد ٚةّ ٫ٚ ٜكد ّ ةاٛنيدـ ةيدذٟ ٜمكمؼد٢ ةي ُدٌ ةٱؼدمك تك ٜد   م٭ ُدمٍ ةآيدز٠  دٔ             

 ٚت  ٬ٜت٘.  3117( ي ١ٓ 013( َٔ ْظمّ َٛنيؿٞ ةي ً ٜمد وقِ  00ؾ ٠  ًُ٘  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

 املهتب١: زابعًا:

  َ مل ٜددمِ   مستٗددم يػمٜدد١ تموىدد٘ ف ددق قؽدد  ةيؿحددغ ةيؿيددم٥ٞ        3100ٓددذ  ددمّ  ٚجددٛس نمددق َ ددمو٠ 

 يًُ مٛس مد. 
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 املطتٛدع: خاَطًا:

( َدٔ  22  ّ ت يٌٝ ن١ُٝ ةحمل ٚقدمد ٚةيزٜدٛد ةا  ْٝد١  ًد٢ ةي دي٬د ى٫ٚ   دأٍٚ  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠            .0

 ْظمّ ةيًٛة.ّ ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد ى ٬ٙ. 

 كٛط ٚمل تكِ ةي ً ١ٜ  إج ة٤ ةيعٝم١ْ ةي١َ.٬ ي٘ فدم ه ًد٘ غدري آَدٔ     َ مٛسع ةي ً ١ٜ َمع ع ٚآٌٜ يً .3

  ٢ً ةاٛنيؿ  ةيذٜٔ ٜ ًُٕٛ ؾٝ٘. 

 احلسن١:  ضادضًا:

( 25 ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠      3100مل ٜمِ  ج ة٤ ت  ٌٜ ٫تم٬ٗى تٝموةد ةي ً ١ٜ َٔ ةحمل ٚقمد َٓذ  دمّ   .0

 . 3100 َٔ ت ًُٝمد تٓظِٝ ةتم  ةّ ةا ن مد ةؿه١َٝٛ ي ١ٓ

( 21( ْدٛع َٝم ٛ ٝصدٞ   ٚ   30022/2( ي  ت٫ٛو يً دو آا وقدِ    011ٚجٛس .ٜمس٠ ك ة٫تم٬ٗى  ًػ    .3

( ةا ددم  ١َ َددٔ ق ددٌ ةي ددٝ  و٥ددٝ   ً ٜدد١ تددٛمي١  .....(       31232/2يدد   ٓددزٜٔ يً ددٝمو٠ ةؾٝددق وقددِ      

( تدددموٜخ 3100/30530ّ/ 02( سٜٓدددمو  ٬ؾدددم  يهمددما و٥دددٝ  ةيددٛ.وة٤  وقدددِ    22ٚ  ًددؼ   دددميٞ َكدد ةوٙ    

02/5/3100. 

 ٚحد٠ ايسقاب١ ايداخ١ًٝ: ضابعًا:

   ّ ٚجٛس ٚف ٠ يً قم ١ ةي ة ١ًٝ ك ةي ً ١ٜ ا ةق ١ َٚمم  ١ ى ُمٍ ةي ً ١ٜ ةا مًؿ١ ف ق ة٭ظٍٛ.  

 (7102يط١ٓ   11املؿدز: )اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

 ٜٛةٕ ةحملمت ١.تصهٌٝ ؾ١ٓ ت قٝل ٚؼكٝل ك ةاٛؼٛع ى ٬ٙ ٚ صمون١ س

 اإلجسا٤:

 مت تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل ٚمل تٓٗٞ ى ُمهلم يػم١ٜ تموى٘ َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 بًد١ٜ حطبإ اجلدٜد٠.

 :ايػه٣ٛ 

 غعٛػ ةي ً ١ٜ ى ٬ٙ ؾك  ت   َم ًٜٞ: 5/00/3105ي ٣ َمم  ١ ةيصه٣ٛ ةيٛةوس٠ يً ٜٛةٕ  مموٜخ 

نٌٝ ٚىشيمو .١ٜٓ ٚ.وة مٗم  ٢ً شموع تدم ز يدٛ.ةو٠ ة٭شدػمٍ ةي مَد١ ٚةٱتدهمٕ       قمَ  ةي ً ١ٜ  ص ة٤ ىشيمو .0

 سٕٚ ةيكٝمّ   وةت١ ت٪ن  لمح َثٌ ٖذة ةاص ٚع.

( سٜٓدددمو فٝدددث مت تٓؿٝدددذٙ سٕٚ ةيمٓ دددٝل َدددز ٚ.ةو٠ ةيزوة ددد١ ٚٚ.ةو٠ ة٭شدددػمٍ 30551 ًػددد  تهًؿددد١ ةاصددد ٚع   .3

 ةي م١َ.

صدد ٜمد ةحملًٝدد١ سٕٚ طدد ح   ددم٤ ؼكٝكددم  ا دد ى ةآمؾ دد١   مت ةيصدد ة٤    ٜكدد١ ةيميز٥دد١ َددٔ  دد٬ٍ ؾٓدد١ ةا   .2

( َدٔ ْظدمّ ةيًدٛة.ّ ٚىشدػمٍ     2ٚةؿعٍٛ  ٢ً ىؾؽٌ ة٭ت مو يعدمص ةي ً ٜد١ ٚذيدو  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠        

 ٚت  ٬ٜت٘. 3112( ي ١ٓ 71ةي ً ٜمد وقِ  

 (70/8/7102تازٜذ  4/70/4012املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 
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  ايتٛؾ١ٝ:

 يًم قٝل ٚةيمحكٝل  ماٛؼٛع ى ٬ٙ  صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١. تصهٌٝ ؾ١ٓ

 اإلجسا٤:

ٚمل ػمُدز   01/7/3107( تدموٜخ  05/3/07017مت تصهٌٝ ؾ١ٓ  ٛجق نمما ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ٜد١ وقدِ  ح/  

 يػم١ٜ تموى٘ َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

  :ٟٚايػها 

 ت   َم ًٜٞ: ،21/0/3107ٜٛةٕ  مموٜخ /شه٣ٛ( ةيٛةوس٠ يً 31َٔ  ٬ٍ َمم  ١ ةيصه٣ٛ وقِ  

( ىمٓددم٤ ةي  ددٌ ٚ ددموج ىٚقددمد ةيدد ٚةّ ةي مسددٞ   330531/2قٝددمّ ةاٛنيددـ  .....(  متددم  ةّ ةي ددٝمو٠ وقددِ     .0

سٕٚ ةؿعدٍٛ  ًدد٢   31/3/3107( تددموٜخ 05/31/3302 ٛجدق نمدما ٚ.ٜدد  ةيصد٪ٕٚ ةي ً ٜدد١ وقدِ  ح/    

( َددٔ ْظددمّ 0هَٛٝدد١ ٚ ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددمس٠   َٛةؾكدد١ ؾٓدد١ ةٱشدد ةف  ًدد٢ تٓظددِٝ ةتددم  ةّ ةا ن ددمد ةؿ 

( َددٔ ت ًُٝددمد تٓظدِٝ ةتددم  ةّ ةا ن ددمد  0ٚةادمس٠    3100تٓظدِٝ ةتددم  ةّ ةا ن دمد ةؿهَٛٝدد١ ي دد١ٓ   

 .3100ةؿه١َٝٛ ي ١ٓ 

تػٝق ةاٛنيـ  .....(  ٔ  ًُ٘ يؿ ةد كمًؿ١ فٝث تد   َدٔ  د٬ٍ تد قٝل تديٌ سٚةَد٘ ٚة٫طد٬ع  ًد٢          .3

 :ًَؿ٘ ةيٛنيٝؿٞ َم ًٜٞ

ٚةْك م دد٘  ددٔ  00/0/3107ٚيػمٜدد١  20/0/3107 دد ّ ٚجددٛس ىٟ تٛقٝددز يًُددذنٛو َددٔ تددموٜخ   .ى 

 ًُ٘ ط١ًٝ ٖذٙ ةيؿ ٠ ٚا ٠ تزٜ   دٔ شدٗ ٜٔ فدم ه ًد٘ ؾمقد ة  يٛنيٝؿمد٘ ةتدمٓمسة  ٭فهدمّ ةادمس٠          

 ٚت  ٬ٜت٘. 3102( ي ١ٓ 33( َٔ ْظمّ ةـ ١َ ةا ١ْٝ وقِ  007 

( 20/03/3105 - 07/03/3105( ٜدّٛ َدٔ تدموٜخ      02 فعٛي٘  ٢ً  جم.٠  د ٕٚ وةتدق اد ٠     .ا 

  ًُم  ىٕ ةٱجم.٠ غري َٛق ٘ َٔ ق ً٘. 

 ( غري َٛق ٘ َٔ ق ً٘.  21/0/3107 - 03/0/3107ت١ٜٛٓ َٔ تموٜخ    جم.٠ .ج 

 (01/1/7102تازٜذ  4/70/01910املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ: 

ٚ صدددمون١ سٜدددٛةٕ ةحملمتددد ١ ٚةي ُدددٌ  ًددد٢   تصدددهٌٝ ؾٓددد١ يًمددد قٝل ٚةيمحكٝدددل ك ًَدددـ ةادددذنٛو    

 تعٜٛق ةا ميؿمد ةيٛةوس٠ ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.

 اإلجسا٤:

( تدددموٜخ 05/3/02207مت تصدددهٌٝ ؾٓددد١ يًمددد قٝل ٚةيمحكٝدددل  ٛجدددق نمدددما ٚ.ٜددد  ةيصددد٪ٕٚ ةي ً ٜددد١ وقدددِ  ح/    

 ٚمل ػمُز يػم١ٜ تموى٘ َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١. 0/3/3107
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 ٠.بًد١ٜ اجلٝص٠ اجلدٜد

 ٌٝٚاملٝاٙ: َػرتٜات ايبًد١ٜ َٔ أغجاز ايٓد 

يدددد ٣ تدددد قٝل َصدددد ٜمد  ً ٜدددد١ ةؾٝددددز٠ ةؾ ٜدددد ٠ َددددٔ ىشدددديمو ةيٓ ٝددددٌ يػمٜددددمد ةيزٜٓدددد١  دددد٬ٍ ةيؿدددد ٠     

 (، ت   َم ًٜٞ:20/2/3107 -0/2/3102 

   ٜكد١ ةيميز٥د١ َٚدٔ َدٛوس ٚةفد  سٕٚ      سٜٓدمو  ( 0133500مت ش ة٤ ىشديمو نٝدٌ يػمٜدمد ةيزٜٓد١   ًدؼ        .0

( ي دد١ٓ 71( َددٔ ْظددمّ ةيًددٛة.ّ ٚىشددػمٍ ةي ًدد ٜمد وقددِ    ٤7،3 ٚذيددو  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددمست    مطدد ح   دد

 ٚت  ٬ٜت٘  ًُم   م ًٜٞ: 3112

مت ط ح َٓمقع١ شد ة٤ ىشديمو نٝدٌ  دٔ ط ٜدل ؾٓد١ ةاصد ٜمد فٝدث تكد ّ م٬مد١  د ٚض ٚمت             .ى 

و ةيٓ ٝدٌ   ًددؼ  ةيمٓ دٝق  مٱفميدد١  ًد٢ َ٪ت دد١  .....(   د    ؾدد ةسٟ يًُد  ةيٛةفدد  َدٔ ىشدديم     

( سٜٓددمو نْٛدد٘ ىقددٌ ة٭تدد مو ٚقدد  متدد  ةاٛةؾكدد١  ًدد٢ تٓ ددٝق ؾٓدد١ ةاصدد ٜمد  ٛجددق قدد ةو       21 

 ٚمت تٛقٝز ةتؿمق١ٝ َز ةاكمٍٚ.                 02/3/3102( تموٜخ 0/20ةجملً  ةي ً ٟ وقِ  

كُٝدد١   20/3/3102مت تٛوٜدد  ىٍٚ سؾ دد١ َددٔ ىشدديمو ةيٓ ٝددٌ َددٔ ق ددٌ ةا٪ت دد١ ى دد٬ٙ  مددموٜخ         .ا 

( سٜٓمو  ٓم٤ً  ٢ً ق ةو ؾ١ٓ ةاص ٜمد ةاصمو  يٝ٘ ى ٬ٙ َٚٔ مِ ةتمُ  ْؿ  ةاٛوس  مٛوٜ  0221 

 ( سٜٓمو.0133500نمٌَ نُٝمد ىشيمو ةيٓ ٌٝ آمطل ةي ً ١ٜ ٚ  ًؼ ٚظٌ يػم١ٜ  

 دد ّ ٚجددٛس ىٟ سوةتددمد تؿٝدد   دد ٣ ظدد٬ف١ٝ ةي  دد١ يزوة دد١ ىشدديمو ةيٓ ٝددٌ ٚةيمح ٜدد  ةا دد ل        .ج 

ةييت تٝمِ ةيزوة ١ ؾٝٗم َٚٛةؾك١ ةؾٗمد ذةد ةي ٬قد١ ندٛ.ةو٠ ة٭شدػمٍ ٚٚ.ةو٠ ةيزوة د١      يًُٓمطل

 يمح ٜ  َ مو ةيصٛةوع ةييت مت .وة ١ ة٭شيمو  ٢ً جٛةْ ٗم َٚ ٣ تأمريٖم  ٢ً ةي ١َ٬ ةي م١َ.

ّ ( َٔ ْظدمّ ةيًدٛة.  07مل ٜمِ تصهٌٝ ؾ١ٓ ةتم٬ّ ٭شيمو ةيٓ ٌٝ ةاص ة٠  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠   .س 

 ٚة٭شػمٍ يً ً ٜمد ةاصمو  يٝ٘ ى ٬ٙ،.

ٚجددٛس ةي  ٜدد  َددٔ َ ددمٓ ةد ةيعدد ف ةا ؾٛ دد١ نأ ددمٕ ىشدديمو يًُ٪ت دد١ ى دد٬ٙ سٕٚ ٚجددٛس ىٟ      .ٙ 

َ ز. هلم َٔ ؾٛةتري َٛق ١ َٔ ؾٓد١ ةاصد ٜمد ىٚ َدٔ و٥دٝ  ةي ً ٜد١ فٝدث مل ٜدمِ تزٜٚد  سٜدٛةٕ          

 ةيع ف. ةحملمت ١ يػمٜمد ةيم قٝل ت٣ٛ  ميٓ  ١ ةي ٝؽم٤ َٔ َ مٓ ةد

 ًػ  َص ٜمد ةي ً ١ٜ َٔ ةاٝمٙ ي كم١ٜ ىشيمو ةيٓ ٌٝ َٔ  ٬ٍ ؾ١ٓ ةاص ٜمد سٕٚ ط ح   م٤ َ ًدؼ   .3

( َٔ ْظمّ ةيًٛة.ّ ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد ى د٬ٙ َدز ةي ًدِ    3،7( سٜٓمو ٚذيو  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامست   73303 

  م ًٜٞ: 

ٚوس يًي١ٓ ةاص ٜمد مد٬   د ٚض    مت ط ح َٓمقع١ تٛوٜ  َٝمٙ  ٔ ط ٜل ؾ١ٓ ةاص ٜمد فٝث .ى 

ٚمت ةيمٓ دٝق  مٱفميدد١  ًد٢ ةي ددمس٠ ْكًٝدمد  .....( ٚمتدد  ةاٛةؾكد١  ًدد٢ تٓ دٝق ؾٓدد١ ةاصدد ٜمد      

( سٜٓددمو 0.2  دد    ؾدد ةسٟ    02/2/3105( تددموٜخ 03/37 ٛجددق قدد ةو ةجملًدد  ةي ًدد ٟ وقددِ     

 يًُ  ةاه ق ةيٛةف .
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ٙ      .ا   دٔ ط ٜدل ؾٓد١ ةاصد ٜمد ْٚ د    مٱفميد١  ًد٢         مت ط ح َٓمقعد١ يًُد ٠ ةيثمْٝد١ يمٛوٜد  ةاٝدم

ةي مس٠ ْكًٝمد  .....( يًُٝمٙ ٚق  مت  ةاٛةؾك١  ٢ً تٓ ٝق ؾ١ٓ ةاص ٜمد  ٛجق ق ةو ةجملً  

 ( سٜٓمو  يًُ  ةاه ق ةيٛةف .0.3      ؾ ةسٟ   0/7/3105( تموٜخ 5/22ةي ً ٟ وقِ  

ط ٜدل ؾٓد١ ةاصد ٜمد ْٚ د    مٱفميد١  ًد٢       مت ط ح َٓمقعد١ يًُد ٠ ةيثميثد١ يمٛوٜد  ةاٝدمٙ  دٔ        .ج 

ةي مس٠ ْكًٝمد  .....( يًُٝمٙ ٚق  مت  ةاٛةؾك١  ٢ً تٓ ٝق ؾ١ٓ ةاص ٜمد  ٛجق ق ةو ةجملً  

 ( سٜٓمو يًُ  ةاه ق ةيٛةف .0.521      ؾ ةسٟ   03/2/3105( تموٜخ 0/05ةي ً ٟ وقِ  

صدد ٜمد ةاصددمو  يٝٗددم ى دد٬ٙ نُددم مل ٜددمِ   دد ض   مل ٜددمِ  شدد ةى سٜددٛةٕ ةحملمتدد ١ ظُٝددز ى ُددمٍ ؾٓدد١ ةا   .2

َ مٓ ةد ةيع ف  ما ميؼ ى ٬ٙ  ٢ً سٜٛةٕ ةحملمت ١ يًم قٝل ةا د ل ق دٌ ةيعد ف ٚذيدو  ٬ؾدم  يهمدما       

ٚنمدددما ٚ.ٜددد  ةيصددد٪ٕٚ ةي ً ٜددد١ وقدددِ      0/00/3103( تدددموٜخ 22/00/0/32127و٥دددٝ  ةيدددٛ.وة٤ وقدددِ    

 .01/03/3103( تموٜخ 2/21323 س/

 (77/1/7102تازٜذ  07/4/10/00971ايدٜٛإ زقِ   املؿدز: )نتاب

 ايتٛؾ١ٝ: 

 تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل  ماٛؼٛع ى ٬ٙ ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.

 اإلجسا٤: 

 مل ٜمِ تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 بًد١ٜ َأدبا ايهرب٣.

 :قٝٛد ٚضجالت ايبًد١ٜ 

 (، ت   َم ًٜٞ:3102،3100ي٬د  ً ١ٜ َأس م ةيه ٣ يًؿ ٠  ي ٣ ت قٝل قٝٛس ٚت

 املهافآت ٚايعٌُ اإلقايف:  أٚاًل:

مت ظدد ف َ ددمٓ ةد ةيعدد ف ةام ًكدد١  ماهمؾددتد ةاميٝدد١ ةآُٛفدد١ يدد    ةاددٛنيؿ  سٕٚ  جم.تٗددم َددٔ ق ددٌ      .0

 .سٜٛةٕ ةحملمت ١ ك ةي ً ١ٜ ي  ّ تزٜٚ ٙ  ما ز.ةد ةا ًٛ ١ ٱجم.تٗم ف ق ة٭ظٍٛ

ن  ٍ  ٌُ  ؼمك شٗ ٜم  اٛنيؿٞ ةي ً ١ٜ  مي غِ َٔ   ّ ةيمدزةَِٗ  مي ُدٌ ةٱؼدمك    %( 21ٜمِ ظ ف   .3

 3117( ي ١ٓ 013( َٔ ْظمّ َٛنيؿٞ ةي ً ٜمد وقِ  00( تم ١ ىت ٛ ٝم   ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  02ٚا ٠  

  ٌُ ةٱؼمك.ٚت  ٬ٜت٘  مٱؼمؾ١  ع   ّ ٚجٛس َم ٜث   سٚةّ ةاٛنيؿ   ٢ً تي٬د سٚةّ ةي

 ايػؤٕٚ املاي١ٝ:  ثاًْٝا:

مت ظ ف َ ميؼ ن ري٠ يص ن١ ةيهٗ  م٤ ة٭وس١ْٝ  دٔ ق دمد ؼٜٛدٌ ٫ ت دٛس ًَهٝمٗدم يً ً ٜد١ ٚذيدو         .0

( َدٔ  70َٓذ تٓٛةد   ٜ ٠ ْمٝي١ ي  ّ ت قٝل قمٜٛدمد ةا دمٓ  ف دق ة٭ظدٍٛ  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠         

 .3112( ي ١ٓ 77ةيٓظمّ ةاميٞ يً ً ٜمد وقِ  
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( سٜٓدمو سٕٚ ىٕ  053370 ًػ  ق١ُٝ ةٱهموةد ةا محك١  ٢ً ةا مأج ٜٔ ٭٬َى ةي ً ١ٜ َم فُٛ د٘    .3

( َدٔ قدمْٕٛ ةي ًد ٜمد    30ٜمِ ةؽمذ ى١ٜ  جد ة٤ةد قمْْٛٝد١ َدٔ ق دٌ ةي ً ٜد١ عكٗدِ  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠           

 َ ًدددؼ                    مكمؼددد٢  دددمي غِ َدددٔ ٚجدددٛس قدددمَٞ َٛندددٌ ك  ٝدددز قؽدددمٜم ةي ً ٜددد١ ٜ 3102( ي ددد١ٓ 00وقدددِ  

 ( سٜٓمو تٜٓٛم .2211  

  ّ ٚجٛس وقم ١ سة ١ًٝ يم قٝل َ مٓ ةد ةيع ف ق ٌ   ؼٗم  ٢ً سٜٛةٕ ةحملمت ١  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠     .2

 ٚت  ٬ٜت٘. 0222( ي ١ٓ 0( َٔ ةيم ًُٝمد ةيم  ٝك١ٝ يًص٪ٕٚ ةامي١ٝ وقِ  55 

 قطِ زخـ املٗٔ:  ثايجًا:

ً ١ٜ  متمٝؿم٤ وتّٛ  ز ةيٓؿمٜمد ْٚكًٗم َٚ مؾمٗم ٚةيم ًغ َٓٗم َٔ ةآصتد ةاكمَد١    ّ ةيمزةّ ةي  .0

( ةيعدمسو  همدما و٥دٝ     2220ؼُٔ ف ٚس  ً ١ٜ َأس م ةيه ٣ ٚةاٛةؾل  ًٝٗم  ك ةو فً  ةيدٛ.وة٤ وقدِ    

( 2 ًدد٢ ةيٓحددٛ ةادد    كدد ةو ةجملًدد  ةي ًدد ٟ وقددِ    37/3/3100( تددموٜخ 32/3/0/7213ةيددٛ.وة٤ وقددِ  

( سٜٓدمو. ٚذيدو  ًد٢ ةيٓحدٛ     21 ميٓ  ١ ي مقٞ ةاٗٔ فٝث ت ًؼ َك ةو ٖذٙ ةي تدّٛ    30/2/3102تموٜخ 

 ةيمميٞ:

  ّ ةيمكٝد   دم ٚوس  كد ةو فًد  ةيدٛ.وة٤ ى د٬ٙ  ًد٢ و دغ ةاٗدٔ ةيديت مت  ظد ةوٖم ة م دموة  َدٔ               .ى 

( 21( سٜٓددمو ن تددِ  ددز ْؿمٜددمد ٚيددٝ    31فٝددث نمْدد  تكددّٛ  متددمٝؿم٤ َ ًددؼ    0/0/3100

سٜٓددموة  ٚذيددو  ٓددم٤ة   ًدد٢ َصددد ٚفمد َددٔ و٥ددٝ  ةي ً ٜدد١ يك دددِ ةاٗددٔ ك ؼدد٤ٛ ة دد ةض   ددد            

 ىظحما ةحمل٬د   ةاٗٔ ة٭  ٣(  ع قمؾه َمس م.

ٚذيدو  ًد٢    33/3/3102َٓدذ تدموٜخ     ٫  ّ ةيمزةّ ةي ً ١ٜ  م  ٝل ق ةو فً  ةيدٛ.وة٤ ى د٬ٙ    .ا 

( ك ؼدد٤ٛ 20/03/3102 - 33/3/3102و ددغ ةاٗددٔ ةيدديت ظدد ود ىٚ مت ػ ٜدد ٖم يًؿدد ٠    

 ٓدم٤ً  ًد٢ ةيصده٣ٛ ةاك َد١ يًد ٜٛةٕ َدٔ        37/3/3102َمم  ١ سٜٛةٕ ةحملمتد ١ يًُٛؼدٛع  مدموٜخ    

 فُز ةيٓكم مد ةا١ٝٓٗ  ٗذة ةـعٛػ.

( سٜٓدمو  ٚذيدو  دٔ  ظد ةو ٚػ ٜد       23321َدٔ ق دٌ ةي ً ٜد١ َ ًدؼ       ٖم ًؼ ؾ م ةي تّٛ ةيٛةجق ةت سةس .3

( قددٌ متثددٌ 0202( متثددٌ وتددّٛ و دغ َٗددٔ يددد    37/3/3102 - 0/0/3100و دغ ةاٗددٔ يًؿدد ٠   

  مقٞ ةاٗٔ ةآعٛػ  ًٝٗم  ك ةو فً  ةيٛ.وة٤ ى ٬ٙ.

 قطِ احلسن١:  :زابعًا

٫ تكدّٛ ةي ً ٜدد١/ ق ددِ ةؿ ندد١   ةق د١ ةتددم  ةّ ةٯيٝددمد ةيثكًٝدد١ َدٔ فٝددث ةيمأندد  َددٔ ةتددم  ةَٗم     .0

تؿمع تهميٝـ ظدٝم١ْ ةيًدٛسوةد ٚذيدو ي د ّ ْكًدٗم اٛةقدز ةي ُدٌ         هؿم٠٤ يًػمٜمد ةاهًؿ١  ٗم فم ىس٣  ع ةو

 ٛةت ١ يٛ ٟٛ كعغ هلذٙ ةيػم١ٜ  ًُم   إٔ ٖذٙ ةيًٛسوةد هق  ٕ ٫ ت ري ا دمؾمد طًٜٛد١  ٓدم٤ة   ًد٢     

( َٔ ت ًُٝمد تٓظِٝ ةتدم  ةّ ةا ن دمد ةؿهَٛٝد١    30ش ٚط ةيص ن١ ةيعمْ ١ ةتمٓمسة  ٭فهمّ ةامس٠  

 ى ٬ٙ.
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قٝمس٠ ي    ةي ٛةق  ةيذٜٔ ٜكٛسٕٚ آيٝمد ةي ً ١ٜ ٫ ت٪ًِٖٗ يكٝمستٗم  ٬ؾم  ٭فهمّ ةادمس٠  ٜٛج  و غ  .3

 ( َٔ ةيم ًُٝمد ى ٬ٙ.23 

تهًٝدددـ  ددد س َدددٔ  ُدددمٍ ةيدددٛطٔ ك ةي ً ٜددد١  كٝدددمس٠ ةٯيٝدددمد  ٬ؾدددم  يم ُدددِٝ ٚ.ٜددد  ةيصددد٪ٕٚ ةي ً ٜددد١ وقدددِ    .2

 .32/00/3100( تموٜخ 0/21207 د/

( َٔ ق ٌ لٌ و٥ٝ   ً ١ٜ َأس م ةيهد ٣  ًُدم   أْد٘ ٫ ٜٛجد  هلدم      2/30027ٜمِ ةتم  ةّ ةي ٝمو٠ وقِ   .0

ىٚةَدد  ف ندد١ ٫ٚ تمٛةجدد  ك ندد ةج ةي ً ٜدد١ ةا عددغ هلددم  مٱؼددمؾ١  ع تزٜٚدد ٖم  محمل ٚقددمد َددٔ ق ددٌ     

 ( َٔ ةيم ًُٝمد ى 03ٙ٬، 2ةي ً ١ٜ  ٬ؾم  ٭فهمّ ةاٛةس ذٚةد ة٭وقمّ  

 (04/7/7102تازٜذ  07/4/10/7919 املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

 ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق ةا ميؿمد ةيٛةوس٠ ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ. 

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 ( ِ0( حٛض زقِ )1140بٝع جص٤ َٔ قطع١ األزض زق:) 

كد ٜ  تد   ةاد  ةا  دز يًُ دمف١      ي ٣ َصدمون١ سٜدٛةٕ ةحملمتد ١  أ ُدمٍ ؾٓد١ ة٫تدم٬ُى ٚةيؿؽد٬د يم        

 ةا ةس  ٝ ٗم َٔ ةيك  ١ ى ٬ٙ َٔ ق ٌ ةي ً ١ٜ ت   َم ًٜٞ: 

نمْ  ةي ً ١ٜ متمًو َ مف١ َٔ ٖذٙ ةيك  ١  ٢ً ةيصٝٛع َز   ٠ َدميه  آ د ٜٔ، فٝدث قمَد    ؾدز       .0

(   د   3ّ 0550.521س ٣ٛ  .ةي١ شٝٛع  ٢ً ةيص نم٤ ٚمت  ٝز ةيك  ١ قؽم٥ٝم   متدِ ةي ً ٜد١   دمف١     

 ( سٜٓمو. 70503ىٕ قمَ  ةي ً ١ٜ  ص ة٤ ة٭جزة٤ غري ةيكم ١ً يًك ١ُ   ًؼ  

تكدد ّ ىفدد  ةاددميه  ةي ددم ك   ًدد٢ ةيصددٝٛع ك ىظددٌ ةيك  دد١ ى دد٬ٙ ٖٚددٛ ةي ددٝ   .....( ٚةيدديت فعددم٘ غددري قم ًدد١            .3

ٌ  3ّ 011يًك ١ُ ٚةييت قمَ  ةي ً ٜد١  صد ة٥ٗم  متدم  م٤ ٜ ًدق ؾٝد٘ شد ة٤ َدم َ دمفم٘           ةيك  د١ وقدِ    ( َدٔ ىظد

( ٚةجملدمٚو٠ يًك  د١ ةاًُٛند١ يً ً ٜد١ ى د٬ٙ،      3037( يػمٜمد ؼُٗم يًك  ١ ةييت ميًهٗم ٚؼٌُ ةيد قِ   2520 

( سٜٓدموة  يًُد  ةا  دز ةيٛةفد      021فٝث ق ود ؾ١ٓ ة٫تم٬ُى ٚةيؿؽ٬د ةاٛةؾك١  ٢ً  ٝز ٖدذٙ ةا دمف١   د       

نددٕٛ ةؾددز٤ ةادد ةس  ٝ دد٘ ٫ ٜٓ  ددل  ًٝدد٘ ٚظددـ ىوض ؾؽدد١ً  ددمي غِ َددٔ ؼؿدده سٜددٛةٕ ةحملمتدد ١  ًدد٢ قدد ةو ةي ٝددز 

 .  3105( ي ١ٓ 001( َٔ ْظمّ  ٝز ؾؽ٬د ةي  م وقِ  2هٛ.  ٝ ٗم تٓ ة  ٭فهمّ ةامس٠  

( ى د٬ٙ  3ك ؼ٤ٛ ؼؿه سٜٛةٕ ةحملمت ١  ٢ً ق ةو ؾٓد١ ة٫تدم٬ُى ٚ ٝدز ةيؿؽد٬د ةاصدمو  يٝد٘  مي ٓد           .2

 ُ ةاٛةؾكدد١  02/2/3107( تددموٜخ 02مو ٚةيدديت قدد ود ظً ددمٗم وقددِ   مت ؼٜٛددٌ ةاٛؼددٛع  ع ؾٓدد١ ة٫تددمث

سٕٚ  02/2/3107( تددموٜخ 32ّ(  ك ةوٖددم وقددِ  03 ًدد٢  ٝددز ةؾددز٤ ةحملدد س  ًدد٢ ةا  ددو ةا دد    ددٍٛ    

( ٚ ٝ د٘ اميدو ةيك  د١    2520 ٝمٕ َ وةد ٚىت ما ةاٛةؾك١  ًد٢ ةقم دمع ٖدذة ةؾدز٤ َدٔ ةيك  د١  وقدِ         

ٕ نمٌَ ةيك  د١ َ  ٚفد١ ي٬تدمثُمو،  ًُدم   دإٔ ىفد  ى ؽدم٤ ؾٓد١ ة٫تدمثُمو          ةجملمٚو٠ هلم  مي غِ َٔ ى

 ؼؿه  ٢ً ةيك ةو.  
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قمَ  ةي ً ١ٜ  مي ري  إج ة٤ةد ة٫تمثُمو يهمٌَ ق  ١ ة٭وض ى ٬ٙ َٔ  د٬ٍ طد ح   دم٤  ٓدم٤ كدم.ٕ       .0

ٓددموة  ( س320001ٜ(  كُٝدد١  5/3105ػموٜدد١ ٜ ددٛس  وٜ ٗددم يً ً ٜدد١، فٝددث  مشدد د   دد ح ةي  ددم٤ وقددِ        

ٚةيذٟ مت  فميم٘  ٢ً َ٪ت ١  .....( يًُكم٫ٚد فٝث  مش  ةاكمٍٚ ى ُمٍ ةؿؿ ٜمد  ماٛقز  ًد٢ ة م دمو   

ىْ٘ تٝمِ تٛقٝز ة٫تؿمق١ٝ َ ٘ ٚ ظ ةو ىَ  َ مش ٠ يد٘ ٫فكدم  ٚذيدو ن د م  يًٛقد  ٚقد  ظد ود َٛةؾكد١         

( 30/5/3232ً ٜد١ وقدِ  ّ/  ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ  ٢ً  ج ة٤ةد ةي  م٤  ٛجق نمما ٚ.ٜد  ةيصد٪ٕٚ ةي   

 تموٜخ ةيهمدما  ٢ً ىٕ ٜمِ ت ًِٝ َٛقز ةي ٌُ يًُكمٍٚ ٚ   م٥٘ ىَ  َ مش ٠ ٚيػم١ٜ  37/2/3107تموٜخ 

مل ٜمِ ت ًِٝ ةاكدمٍٚ َٛقدز ةي ُدٌ ومسٝدم  ٚ   م٥د٘ ىَد  ةا مشد ٠ فٝدث تٛقؿد   جد ة٤ةد ةي دري  مي  دم٤             

 جز٤ َٔ ةيك  ١ ى ٬ٙ يًُيمٚو.     ق ق ةو ؾ١ٓ ة٫تمثُمو ةامؽُٔ ةاٛةؾك١  ٢ً  ٝز 

 (02/2/7102تازٜذ  07/4/10/07711املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

  ايتٛؾ١ٝ:

ةي ٌُ  ٢ً  ٜكمف نمؾ١ ةٱج ة٤ةد ةام ًك١   ٝز جز٤ َٔ ةيك  ١ ى ٬ٙ ٚتصهٌٝ ؾ١ٓ ت قٝل ٚؼكٝل  ماٛؼدٛع  

 ى ٬ٙ ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١. 

 اإلجسا٤:

 يمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.مل ٜ س َم ٜؿٝ   م

 :).....( املٛظف 

ي ٣ ةيم قٝل ك ًَـ ةاٛنيـ ى ٬ٙ ت   قٝمّ ةاذنٛو  مؾُز     ًُ٘ ك   ً ٜد١ َأس دم ةيهد ٣  .....(    

 ٚ ة٭َمْدد١ ةي مَدد١ جملً  ةيٓٛةا، َ ٝٓم  َم ًٜٞ:

 ًدد٢ ْظددمّ  37/2/3103َٓددذ تددموٜخ  ىٕ ةاٛنيددـ ى دد٬ٙ نددمٕ ٜ ُددٌ يدد ٣ ة٭َمْدد١ ةي مَدد١ جملًدد  ةيٓددٛةا   .0

 ةاهمؾأ٠ ٚك ةيٛق  ْؿ ٘ نمٕ ٜ ٌُ َٛنيؿم  ك  ً ١ٜ َأس م ةيه ٣.                          

مت ٚقددـ َهمؾددأ٠  ةاددذنٛو ةاعدد ٚؾ١ يدد٘ َددٔ فًدد  ةيٓددٛةا فٝددث مت ة٫تددمػٓم٤  ددٔ   َمتدد٘ ك ةجملًدد      .3

ٛ   3/0/3102ة م ددموة  َددٔ تددموٜخ   ( تددموٜخ 2/03/07/3203ةا وقددِ   ٛجددق نمددما و٥ددٝ  فًدد  ةيٓدد

3/5/3102             . 

( 3025 ًؼ فُٛع ةا ميؼ ةييت تكمؼٗم ةاذنٛو َٔ فًد  ةيٓدٛةا  د٬ٍ ؾد ٠  ًُد٘   دمجملً  َ ًدؼ          .2

 سٜٓمو ٚذيو ف ق َذن ٠ ةا ٜ  ةاميٞ ك فً  ةيٓٛةا.                                             

َهمددق  دد َمد ةيؿٝحددم٤ ةيمددم ز يً ً ٜدد١ ٚغددري ًَمددزّ  ميدد ٚةّ ةي مسددٞ ك    ةاددذنٛو ى دد٬ٙ نددمٕ ٜ ُددٌ ك .0

ةي ً ١ٜ  ًُم   أْد٘ قد  مت  جد ة٤  د ٠ ؾحدٛػ ؾيم٥ٝد١  ًد٢ سٚةّ ةادٛنيؿ  ةي دمًَ   ماهمدق  َٚدٔ  ٝدِٓٗ             

ةاٛنيـ ةاذنٛو ى ٬ٙ فٝث ت ل ٚىٕ مت كمط ١ ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ غعٛػ   ّ  ةيمدزةّ  ةادٛنيؿ    

 همددددق  دددد َمد ةيؿٝحددددم٤  ميدددد ٚةّ ٚتػٝدددد ِٗ  ددددٔ ةي ُددددٌ  ٛجددددق  نمددددما ةيدددد ٜٛةٕ وقددددِ          ةي ددددمًَ 

 ٚمل ٜمِ ةيمعٜٛق ىٚ ةؽمذ ى١ٜ  ج ة٤ةد  ذيو. 2/5/3105( تموٜخ 03/2/50/2222 

 (78/4/7102تازٜذ  07/4/10/01981املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  



 

  7102التقرير السنوي السادس والستون لعام 

 

 

(992) 

 

 ايتٛؾٝات:

( سٜٓدمو سٕٚ  ٤3025  ًُ٘ ي ٣ فً  ةيٓٛةا ٚةي ميػ١  ةت سةس نمؾ١ ةا ميؼ ةييت تكمؼمٖم ةاذنٛو يكم .0

 ٚج٘ فل.

( ي د١ٓ  33( َٔ ْظمّ ةـ َد١ ةا ْٝد١ وقدِ     052ةؽمذ ةٱج ة٤ةد ةيكم١ْْٝٛ عك٘ ةتمٓمسة  ٭فهمّ ةامس٠   .3

 ٚت  ٬ٜت٘. 3102

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 قٝٛد ٚضجالت َٓطك١ جس١ٜٓ:  

 - 0/0/3100يدددددد ٣ تدددددد قٝل قٝددددددٛس ٚتددددددي٬د َٓ كدددددد١ ج ٜٓدددددد١  ً ٜدددددد١ َأس ددددددم ةيهدددددد ٣ يًؿدددددد ٠      

 (، ت   َم ًٜٞ:20/03/3102

 أٚاًل:    األَٛز املاي١ٝ: 

نثدد ٠ ةٱيػددم٤  ًدد٢ ةيُٓددمذج ةاميٝدد١ سٕٚ ة٫فمؿددمني ظُٝددز ةيٓ ددخ ةاًػددم٠ ك ةؾًدد  ٚسٕٚ تٛقٝددز ةيدد ٥ٝ    

 ةا مش   ٢ً ةٱيػم٤.

 ِ زخـ املٗٔ:ثاًْٝا:   قط  

ٚجٛس   س َٔ ةحملمٍ ةيميمو١ٜ غري َ  ع١ فميٝم  سٕٚ ةؽمذ ى١ٜ  ج ة٤ةد َٔ ق ٌ ةي ً ١ٜ  ٬ؾم  ٭فهمّ  

 .0222( ي ١ٓ 33( َٔ قمْٕٛ و غ ةاٗٔ وقِ  02ةامس٠  

 ثايجًا:     قطِ ايًٛاشّ:

ٌٝ قمٜٛمد ةا مٓ ةد   ّ ةيمُهٔ َٔ ج س َٚ م ك١ ة٭وظ ٠ ةيؿ ١ًٝ َز ة٭وظ ٠ ةي ؾ ١ٜ ي  ّ ت ف .0

( 27َٓذ ؾ ةد ط١ًٜٛ ٚنذيو   ّ  ج ة٤ ةتم٬ّ ٚت ًِٝ    ىَٓم٤ ةا دمٛس مد  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠      

 ٚت  ٬ٜت٘. 3112( ي ١ٓ 71َٔ ْظمّ يٛة.ّ ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد وقِ  

يًم د ٌٜ  ٫ ٜمِ  غ٬م ٚتؿكٝو ٚةتمهُمٍ  ٝمْمد َ مٓ ةد ةٱس م٫د ٚة٫  ةجمد  فدم ه ًدٗم   ؼد١     .3

 ٚةيم  ٌٜ.

 (7102يط١ٓ  17املؿدز: )اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

 .ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق ةا ميؿمد ةيٛةوس٠ ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ

 اإلجسا٤:

( 23/3107/5222مل ٜ س َدم ٜؿٝد   ميمعدٜٛق وغدِ َمم  دمد ةيد ٜٛةٕ ةامهد و٠ ٚةيديت ندمٕ آ  ٖدم ةيهمدما وقدِ              

 ؼٛع قٝ  ةامم  ١.َٚم .ةٍ ةاٛ 30/00/3107تموٜخ 
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 بًد١ٜ ذٜبإ اجلدٜد٠.

 :فكدإ ٚثا٥ل 

 ، ت   َم ًٜٞ:3105( ي ١ٓ 0ي ٣ ت قٝل ًَـ   م٤ ةـًد ١ ةٱتؿًدم١ٝ وقِ     

مت ةٱ دد٬ٕ  ددٔ ةي  ددم٤ ك ةيعددحـ ةحملًٝدد١ ٚظدد و قدد ةو ؾٓدد١   ددم٤ةد ةي ً ٜدد١  إفميدد١ ى ُددمٍ ةي  ددم٤  ًدد٢      .0

( تددددددموٜخ 027/02كدددددد١ ةجملًدددددد  ةي ًدددددد ٟ  ددددددميك ةو وقددددددِ    ( سٜٓددددددمو َٚٛةؾ372011شدددددد ن١  .....(   ًددددددؼ   

03/00/3105  

 .0/3/3107( سٜٓمو ظمسو٠  ٔ  ٓو  .....(  تٓمٗٞ  مموٜخ 2011تك ّ ةاكمٍٚ  هؿمي١ س ٍٛ   م٤  ك١ُٝ   .3

ةاصمو ؾٝد٘ يهمدما و٥دٝ  ؾٓد١      5/03/3105( تموٜخ 2/02/21722جم٤  همما ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ وقِ  ذ/ .2

ةاٛةؾكد١  ًد٢  فميد١ ةي  دم٤  ًد٢ ةيصد ن١        03/00/3105( تدموٜخ  00/03/717 ٜ ٠ وقِ  ٕ ةؾم ً ١ٜ ذٜ 

ى ٬ٙ ٚف ق َم جم٤  كد ةو ةجملًد  ةي ًد ٟ ةاصدمو ةيٝد٘ ى د٬ٙ  ًد٢ ىٕ تكدّٛ ةي ً ٜد١  مٱٜ دم. آد ٚ ٗم َ ةج د١             

 ةيٛ.ةو٠ ٫تم٬ّ ْ  ١ ةي  م٤. 

١ َز ةاكدمٍٚ تد   ىٕ ةيٓ د ١ ة٭ظد١ًٝ يً د ض ةيؿدم٥ز        ٓ  ةي ري  متمهُمٍ  ج ة٤ةد ةي  م٤ ٚتٛقٝز ة٫تؿمقٝ .0

 مي  م٤ ةاك ّ َٔ ةاكمٍٚ ةيذٟ مت  ةٱفمي١  ًٝ٘ َؿكٛس٠ فم ىس٣  ع تٛقـ ةي  م٤  ٓ  ٖدذٙ ةا فًد١ فٝدث    

 ةْمٗ  ظ٬ف١ٝ نؿمي١ ةي  ٍٛ ةاك ١َ َٔ ةاكمٍٚ سٕٚ ةؽمذ ىٟ  ج ة٤ غعٛػ ةي  م٤. 

 (0/1/7102تازٜذ  07/4/9/4313املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ: 

 تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل  ماٛؼٛع ى ٬ٙ ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   مصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةؿكٝل َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 دلًظ اخلدَات املػرتن١ / ذٜبإ.

 ( ِايعا٥د٠  ي04109/8ًفكدإ املسنب١ زق ):ُجًظ 

 ي ٣ َمم  ١ َٛؼٛع ةا ن ١ ى ٬ٙ ؾك ، ت   َم ًٜٞ: 

ٚةا ددم  ١َ َددٔ ق ددٌ و٥ددٝ  ةجملًدد   ةاٗٓدد س     30/00/3107ؾكدد د ةا ن دد١ ى دد٬ٙ ٜددّٛ ةيث٬مددم٤ ةاٛةؾددل     .0

  .....(   موج ىٚقمد ةي ٚةّ ةي مسٞ ىمٓم٤ تٛةج ٖم ىَمّ َٓزي٘ ك قمؾظ١ ةي مظ١ُ. 

 ن ١ ٚقٝمستٗم  ٓؿ ٘ سٕٚ فعٛي٘  ٢ً ةاٛةؾكدمد ةي مسٝد١  ًد٢ ةتدم  ةّ     ٜكّٛ ةاذنٛو ى ٬ٙ  متم  ةّ ةا .3

 مٱؼدمؾ١   3100( َٔ ت ًُٝمد تٓظِٝ ةتم  ةّ ةا ن مد ةؿه١َٝٛ ي ١ٓ 07ةا ن ١  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

  ع ىْ٘ ٜمِ تٓظِٝ ىٚةَ  ف ن١ هلم ا ٠ ىت ٛع. 

ٕ ةا ن ددد١  ٛجدددق نمدددما و٥دددٝ  ةجملًددد  وقدددِ     مت   ددد٬ؽ ٚ.ٜددد  ةيصددد٪ٕٚ ةي ً ٜددد١ ٚةؾٗدددمد ة٭َٓٝددد١  ؿكددد ة     .2

 .  30/00/3107( تموٜخ 0/022ٚنمم ٘ وقِ  ىٍ/ 30/00/3107( تموٜخ 0/023 ىٍ/

 (00/07/7102تازٜذ  07/4/3/70327املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 
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 ايتٛؾ١ٝ:

قٝددمّ ةاددذنٛو تصددهٌٝ ؾٓدد١ يًمدد قٝل ٚةيمحكٝددل  ماٛؼددٛع ٚ صددمون١ َٓدد ٚا َددٔ سٜددٛةٕ ةحملمتدد ١ ي ٝددمٕ ىتدد ما  

 متم  ةّ ةا ن ١ ى ٬ٙ  موج ىٚقمد ةي ٚةّ ةي مسٞ سٕٚ ةؿعٍٛ  ٢ً ةاٛةؾكمد ةي مس١ٝ ف ق ة٭ظٍٛ ٚفع  

ٚةت سةس ق١ُٝ ةحمل ٚقمد ةييت نمْ  تع ف يًُ ن ١ ٚ ٝمٕ ىٚج٘ ةيمكعري ةا ته ١ َٔ ق ٌ و٥دٝ  ةجملًد  فدم    

 ١ٝ عل ةاذنٛو. ت تق  ًٝ٘ ؾك ةٕ ةا ن ١ ٚةؽمذ ةٱج ة٤ةد ةيكمْْٛ

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   مصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

  .َٕهافآت أعكا٤ دلًظ اخلدَات املػرتن١ يًٛا٤ ذٜبا 

 ذٜ دمٕ ٚيدق    ي ٣ ةيم قٝل ت   قٝمّ فً  ةـد َمد ةاصد ن١ ى د٬ٙ  عد ف َهمؾدأ٠ ي ٩ٚتدم٤  ًد ٜمد        

 ٠( يكددم٤ فؽددٛوِٖ جً ددمد فًدد  ةـدد َمد ةاصدد ن١ يًددٛة٤ ذٜ ددمٕ نُُددثً   ددٔ         ًَٚددٝع ٚج ددٌ  ددال  ٝدد   

( َددٔ ْظددمّ  2ةي ًدد ٜمد ةيدديت ٜ ىتددْٛٗم ٚنأ ؽددم٤ ك فًدد  ةـدد َمد ةاصدد ن١ ى دد٬ٙ  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددمس٠         

 ةا  ددل ك فٝٓدد٘( ٚةيدديت ْعدد   ًدد٢ ةٕ ٜكددّٛ ىفدد  ى ؽددم٤   3112( ي دد١ٓ 72فددمي  ةـدد َمد ةاصدد ن١ وقددِ  

ً  ةي ً ٟ عؽٛو ٖذٙ ةؾً مد ٚيٝ  و٥ٝ  ةجملً  ةي ً ٟ  ٠ٚ٬  ٢ً ةيد ىٟ ةيعدمسو  دٔ سٜدٛةٕ ةيمصد ٜز      ةجمل

  ٗذة ةـعٛػ. 0/3/3112( تموٜخ 022/س ّ/ى/0ٚةي ىٟ ةا    ميهمما وقِ  س د/

 (07/2/7102تازٜذ  07/4/3/07004املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

  ايتٛؾ١ٝ:

 ع ٚؾ١ سٕٚ ٚج٘ فل ي ٩ٚتم٤ ةي ً ٜمد ى ٬ٙ.فع  ٚةت سةس ةا ميؼ ةا

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 بًد١ٜ اجلٝص٠ اجلدٜد٠ / َأدبا.

 :ايتدقٝل املطبل ع٢ً َطتٓدات ايؿسف 

تٗدم  تد   تٓظدِٝ َ دمٓ ةد ظد ف َميٝد١ ٚ جم.      ةا  ل  ٢ً َ مٓ ةد ةيعد ف ك  ً ٜد١ ةؾٝدز٠    ي ٣ ةيم قٝل 

ٚيػمٜدد١ تموىدد٘( سٕٚ   ؼددٗم  ًدد٢ سٜددٛةٕ ةحملمتدد ١ يًمدد قٝل ةا دد ل  ٬ؾددم        0/0/3100يًعدد ف  دد٬ٍ ةيؿدد ٠ َددٔ    

ٚةيدذٟ مت ت ُُٝد٘  ًد٢ نمؾد١ و٩تدم٤ ةي ًد ٜمد        0/00/3103( تموٜخ 22/00/0/32127يهمما و٥ٝ  ةيٛ.وة٤ وقِ  

  مي غِ فم ًٜٞ:  01/03/3103( تموٜخ 2/21323 ٛجق نمما ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ وقِ  س/

تدد ل ٚىٕ مت كمط دد١ ٚ.ٜدد  ةيصدد٪ٕٚ ةي ً ٜدد١  ٗددذة ةـعددٛػ  ٛجددق ة٫تمٝؽددمح ةيعددمسو  ددٔ ةيدد ٜٛةٕ وقددِ     .0

ٚيػمٜدد١ تموىدد٘ مل ٜددمِ َٛةؾمتٓددم  ددمٱج ة٤ةد ةام ددذ٠ يمعددٜٛق     07/00/3105تددموٜخ  3105( ي دد١ٓ 053 

 ٖذٙ ةا ميؿ١. 
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ٚةيديت مت   0/5/3107( تدموٜخ  02/3107وقدِ  َأس دم/   مت كمط ١ و٥ٝ  ةي ً ١ٜ  ٛجدق َدذن ٠ ةا ةج د١    .3

ةي ًدق  ٗدم ةٱٜ دم. ادٔ ًٜدزّ ي د ض َ دمٓ ةد ةيعدد ف  ًد٢ سٜدٛةٕ ةحملمتد ١ يػمٜدمد ةيمد قٝل  ٫ ىْد٘ مل ٜددمِ              

 ة٫تميم ١ يذيو. 

 (3/01/7102تازٜذ  07/4/10/02902املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾٝات:

 ١ ؿع  نمؾ١ َ مٓ ةد ةيع ف ةييت مل ت  ض يًم قٝل ةا  ل تصهٌٝ ؾ١ٓ ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت .0

ٚةي ٌُ  ٢ً ت قٝكٗم ف ق ة٭ظٍٛ ٚةيمأن  َٔ   ّ ٚجٛس كميؿمد جٖٛ ١ٜ  مًو ةا مٓ ةد ٚ ٝدمٕ  

 ىت ما   ّ   ؼٗم يًم قٝل ٚؼ ٜ  ةاٛنيؿ  ةا ٪ٚي   ٔ ذيو ٚةؽمذ ةٱج ة٤ةد ةيكم١ْْٝٛ عكِٗ. 

ً ٜد١ يًمكٝد   دم جدم٤  همدما و٥دٝ  ةيدٛ.وة٤ ةاصدمو  يٝد٘ ى د٬ٙ ٚةي ُدٌ  ًد٢   د ض              ةٱٜ م. ادٔ ًٜدزّ ك ةي    .3

 نمؾ١ َ مٓ ةد ةيع ف  ٢ً سٜٛةٕ ةحملمت ١ يػمٜمد ةيم قٝل ةا  ل.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   مصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 بًد١ٜ ايعاَس١ٜ/ َأدبا.

 :ٟٚايػها 

   ١ ةيصه٣ٛ ةام ًك١   ً ١ٜ ةي مَ ١ٜ ٚةيم قٝل ٚةي جٛع  ع ةي ي٬د ت   َم ًٜٞ:ي ٣ َمم

مت ت  ٝ    ٠ س ٬د آم.ٍ ةاٛةطٓ  غري َٓظ١ُ ٚغري َٛجٛس٠  ٢ً ةا  و ةيمٓظُٝدٞ ةاعد م ْٗدم٥ٞ     .0

( سٜٓددمو  ٚقدد  مت  ُددٌ ؾحٛظددمد    23522( س ًدد١ ٚقُٝدد١ تٓؿٝددذٖم    73فٝددث ٚظددٌ  دد س ةيدد  ٬د  ع     

(  ٝٓدمد َٓٗدم   0ٚقد  نمْد  ةيٓمدم٥ة وتدٛا      َٓٗدم  (  ٝٓدمد  01ٚى ذ   35/3/3107هلم  مموٜخ  ك ١ٜ

( َددٔ فٝددث سوجدد١ ةيدد ى  مٱؼددمؾ١  ع .ٜددمس٠ نُٝدد١ ةي  ددم٤ فٝددث  ًػدد  ْ دد ١     2َددٔ فٝددث ةي ددُمن١ ٚ  

ّ ( َدٔ ْظدم  20%( سٕٚ ةؿعٍٛ  ٢ً َٛةؾك١ و٥مت١ ةيٛ.وة٤  ٢ً ةيزٜمس٠  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠     20ةيزٜمس٠  

 ٚت  ٬ٜت٘. 3112( ي ١ٓ 71ةيًٛة.ّ ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد وقِ  

تكمؼ٢ ةا ٜ  ةٱسةوٟ  مي ً ١ٜ   ٍ تٓك٬د  مٱؼمؾ١  ع ةتم  ةَ٘ ي ٝموةد ةي ً ١ٜ ٚ مظد١ ةي دو آا    .3

ٚقدددد   ًػدددد   3105ٚيػمٜدددد١  3100( ٫تددددم  ةَ٘ ةيص عددددٞ ٚذيددددو َٓددددذ  ددددمّ 05222/2ؾدددٛوس وقددددِ   

ٓموة  ٚذيو  ٬ؾم  يم ًُٝمد تٓظِٝ ةتم  ةّ ةا ن دمد ةؿهَٛٝد١   ( س2552َٜع ٚؾمتٗم َٔ ةحمل ٚقمد  

 . 3100ي ١ٓ 

 ةتؿمقٝدد١ تؿدددٜٛ  ؾدددو   33/03/3105قددمّ ةي دددٝ   .....(  مٛقٝددز ةتؿمقٝددد١ َدددز شدد ن١  .....(  مدددموٜخ     .2

شددددٛةسو( ٚذيددددو ىمٓددددم٤  ًُدددد٘ ك  ً ٜدددد١ ةي مَ ٜدددد١ نُدددد ٜ   سةوٟ ٚقدددد  ىْ ددددحق َددددٔ ةيصدددد ن١  مددددموٜخ  

02/2/3107. 

 (71/07/7102تازٜذ  4/70/77344نتاب ايدٜٛإ  زقِ املؿدز: )
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 ايتٛؾ١ٝ:

 تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل  مي ٓٛس ى ٬ٙ ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   مصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 بًد١ٜ ايصزقا٤.

 :متدٜد اخلد١َ ملٛظفٞ ايبًد١ٜ 

ةيمدد قٝل ك ًَؿددمد َددٛنيؿٞ  ً ٜدد١ ةيزوقددم٤ تدد   قٝددمّ و٥ددٝ   ً ٜدد١ ةيزوقددم٤ ٚ ٛجددق قدد ةو ةجملًدد     يدد ٣  

ةاٗٓدد س  .....( َددٔ  مُ ٜدد  ةـ َدد١ يًُددٛنيؿ  ةيمميٝدد١ ىمسددم٩ِٖ    02/7/3105( تددموٜخ 00/73ةي ًدد ٟ وقددِ  

ِ َٔ  ًٛغِٗ ةي دٔ  ٚذيو  مي غٚا ٠  مّ ٚةف   2/00/3105ٚ ةي نمٛو  .....( َٔ تموٜخ  03/0/3107تموٜخ 

( 301/01/51/00205ةيكمْْٛٝدد١ يًمكم دد  ٚىٕ  دد َمِٗ َك ٛيدد١ يًمكم دد   ٬ؾددم  يهمددما و٥ددٝ  ةيددٛ.وة٤ وقددِ         

 . 02/0/3107( تموٜخ 0/0202ٚنمما ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ وقِ  و/ 5/00/3105تموٜخ 

 (70/7/7102تازٜذ  07/4/18/7881 املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

 ةٱج ة٤ةد ةي١َ.٬ يمعٜٛق ةاٛؼٛع ف ق ة٭ظٍٛ. ةؽمذ

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق وغِ كمط مد ةي ٜٛةٕ ةامه و٠ َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :ٟدٚاّ املٛظفني يف املًعب ايبًد 

 0/3/3107يدد ٣  جدد ة٤ ةيؿحددغ ةيؿيددم٥ٞ  ًدد٢ سٚةّ ةاددٛنيؿ  ك ةاً ددق ةي ًدد ٟ /  ً ٜدد١ ةيزوقددم٤ ٜددّٛ          

 َٚمم  ١  ًُِٗ يًؿ ةد ةي م ك١، ت   َم ًٜٞ:

  ّ ةيمزةّ ةاٛنيؿ  ةيٛةوس٠ ىمسم٥ِٗ  حؽ  ةيؿحغ ةيؿيدم٥ٞ  ميد ٚةّ ٚةؿؽدٛو ا ندز ةي ُدٌ يؿد ٠        .0

( َٔ ْظمّ ةـ ١َ 052( ىٜمّ َمٛةظ١ً سٕٚ ةؽمذ ىٟ  ج ة٤ةد عكِٗ  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  01ػمٚ.د  

( َددٔ ت ًُٝددمد ةيدد ٚةّ ةي مسددٞ    07، 0ٚت  ٬ٜتدد٘. ٚةاددٛةس ذٚةد ة٭وقددمّ     3102( ي دد١ٓ 33ةا ْٝدد١ وقددِ   

   ( َٔ ْظمّ ةـ ١َ ةا ١ْٝ ى ٬ٙ.                                                                                                        003، 23ةيعمسو٠  ٛجق ةامست   

ق ةي ً ٟ سٕٚ ٚجٛس فمجد١ ؾ ًٝد١ هلدِ ٚسٕٚ ىٕ ٜدمِ تهًدٝؿِٗ  أ ُدمٍ       ( َٛنيؿم   ٢ً نمسو ةاً 21ٚجٛس   .3

 ( َٔ ْظمّ ةـ ١َ ةا ١ْٝ ى ٬ٙ.52ومس١ٝ ٫ٚ ٜ٪سٕٚ َٗمّ ٚنيٝؿ١ٝ  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

 (8/1/7102تازٜذ  07/4/18/1804املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

  يِٝٗ ى ٬ٙ ٚتعٜٛق  مقٞ ةا٬فظمد. ؽمذ ةٱج ة٤ةد ةيكم١ْْٝٛ عل ةاذنٛؤٜ ةاصمو 

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق وغِ كمط مد ةي ٜٛةٕ ةامه و٠ َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.
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 :ايتعٝٝٓات 

 ( ت   ٚجٛس ةا ميؿمد ةيممي3105:١ٝ-3100ي ٣ ت قٝل ت ٝٝٓمد  ً ١ٜ ةيزوقم٤  ٬ٍ ةيؿ ٠  

م٤  ٓدم٤  ًد٢ قد ةو َدٔ و٥دٝ  ةي ً ٜد١ ٚ ٛجدق َٛةؾكد١ ٚ.ٜد  ةيصد٪ٕٚ           مت ت ٝ   ُمٍ ٚطٔ ك  ً ١ٜ ةيزوقد  .0

ةي ً ٜدد١ ةا دد ك١ فٝددث متدد  َٛةؾكدد١ ٚ.ٜدد  ةيصدد٪ٕٚ ةي ً ٜدد١   ًدد٢ ةيم ٝٝٓددمد شدد ٜ ١ َ مشدد ٠ ةاددذنٛؤٜ    

( شددٗٛو َٚمم  دد١ ةيمددزةَِٗ  مي ُددٌ 2ةي ُددٌ  ددماٗٔ ةيدديت  ٝٓددٛة َددٔ ىجًددٗم ٜٚٛؼدد ٛة ؼدد  ةيمي  دد١ ادد ٠    

 ةيٛنيٝؿٞ يًُذنٛؤٜ ٭ٟ َ ٢ُ آ  .  ٢ٝري ةا ُن ُمٍ ٚطٔ ٚ  ّ تػ

ت   َٔ  ٬ٍ ةيؿحغ ةيؿيم٥ٞ  ٢ً ةيد ٚةّ ٚةيمد قٝل ك ى ُدمٍ  ُدمٍ ةيدٛطٔ ى د٬ٙ ىْد٘ ٜدمِ تهًدٝؿِٗ           .3

ؼ ٜد  َ ندز  ًُدِٗ    ٚ ٗمّ ٚنيٝؿ١ٝ ؽمًـ  ٔ ةيٛظـ ةيٛنيٝؿٞ ٚةيػم١ٜ ةييت مت ت ِٝٝٓٗ َٔ ىجًٗم 

ؾ ًٝد١ يٛجدٛس  ُدمٍ ٚطدٔ ؾٝٗدم ٚ م٭ د ةس ةاٛجدٛس٠.  ٚ ًد٢ تد ٌٝ          ك سٚة٥  ةي ً ١ٜ ةييت ٫ تم ًق فمج١ 

ةاثدددمٍ ٫ ةؿعددد    ةاً دددق ةي ًددد ٟ، سة٥ددد ٠ و دددغ ةاٗدددٔ، َهمدددق و٥دددٝ  ةي ً ٜددد١، سة٥ددد ٠ ةادددٛةوس ةي صددد ١ٜ،       

( َٔ ْظمّ َٛنيؿٞ ةي ًد ٜمد وقدِ   32ة٫تعم٫د،.... ٚغريٖم(  ٬ؾم  اٛةؾك١ ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ  ٚةامس٠  

 ٚت  ٬ٜت٘. ١ٓ3117 ( ي 013 

يدد ٣  َٚٓمدد   ٜددمِ ظدد ف  دد٠ٚ٬  ٦ٝدد١ ي دد س َددٔ  ُددمٍ ةيددٛطٔ سٕٚ قٝددمَِٗ  ٗددمّ ٚنيٝؿدد١  مَددٌ ٚطددٔ       .2

 ةا٪ت ١ ةي م١َ يًؽُمٕ ة٫جمُم ٞ.

٫ ٜمِ َ ة م٠ ة٭ت  ٚةيص ٚط ةيٛةجق تٛؾ ٖم ك ت ٝٝٓمد  ُمٍ ةيٛطٔ  ٬ٍ ةيؿ ٠ ةاصدمو  يٝٗدم ى د٬ٙ     .0

مسم٤ ىش مػ ت   ِٗ ظ١ً ق ة د١ ٚمٝكد١  َدم  د ٥ٝ  ةي ً ٜد١ ىٚ ْم٥ د٘ ىٚ       فٝث ةشمًُ  ةيم ٝٝٓمد  ٢ً ى

%( 02ى ؽم٤ ةجملً  ةي ًد ٟ  مٱؼدمؾ١ ٭قدموا َد وة٤ َٚدٛنيؿ  سة دٌ ةي ً ٜد١ ٚةيديت تصدهٌ َدم ْ د م٘             

 َٔ   ميٞ ةيم ٝٝٓمد.

ي ُدٌ ٚةيد ٚةّ   قٝمّ و٥ٝ   ً ١ٜ ةيزوقم٤  إ مس٠ ت ٝ      ةي ُمٍ      ْٗم٤   َمتِٗ ي  ّ ةيمدزةَِٗ  م  .2

ةي مسدددٞ سٕٚ ى دددذ َٛةؾكددد١ ٚ.ٜددد  ةيصددد٪ٕٚ ةي ً ٜددد١ ةا ددد ك١  ًددد٢   دددمس٠ ةيم دددٝ  َٚثدددمٍ ذيدددو ةي مَدددٌ                

 .).....  

 (1/9/7102تازٜذ  07/4/18/1107املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

 ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق ةا ميؿمد ةيٛةوس٠ ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.

 اإلجسا٤:

  ميمعٜٛق وغِ كمط مد ةي ٜٛةٕ ةامه و٠ َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١. مل ٜ س َم ٜؿٝ 
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 :ضجالت ايسٚاتب ٚاألجٛز 

(، 21/5/3105-0/0/3100يدد ٣ تدد قٝل تددي٬د ةي ٚةتددق ٚة٭جددٛو اددٛنيؿٞ  ً ٜدد١ ةيزوقددم٤ يًؿدد ٠      

 ت   َم ًٜٞ: 

 ددددددم ؾٝٗددددددم                                      ٫ ٜددددددمِ  دددددد ض َ ددددددمٓ ةد ةيعدددددد ف ةام ًكدددددد١  مي ٚةتددددددق ٚةي دددددد٬ٚةد يًمدددددد قٝل ةا دددددد ل      .0

( َٔ قمْٕٛ ةي ً ٜمد 33 وٚةتق ةامكم  ٜٔ ٚوٚةتق ٚ ٬ٚةد َٚهمؾأ٠ و٥ٝ  ةي ً ١ٜ(  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

 .32/2/3110( تموٜخ 37220/00/22ٚ ٬ؽ ةي ٥مت١ وقِ   3102( ي ١ٓ 00وقِ  

  ٚةآددمطل ٚي ٩تددم٤ ة٭ق ددمّ َٚددٛنيؿٞ   دد  سٚة٥دد     تكددّٛ ةي ً ٜدد١  عدد ف َهمؾددتد شددٗ ١ٜ ادد وة٤ ةيدد ٚة٥     .3

 ةي ً ١ٜ ةا مًؿ١  ٬ؾم  ام ًٜٞ: 

ةؽددمذ ةجملًدد  ةي ًدد ٟ قدد ةوةد َددٓع ةاهمؾددتد ٚةؿددٛةؾز سٕٚ ةيكٝددمّ  مكدد ِٜ تكددموٜ  َؿعدد١ً  ددٔ        .ى 

ط ٝ دد١ ةي ُددٌ ىٚ ىتدد ما  لم.ٖددم ٚسٕٚ َ ة ددم٠ َ ددمٜري ة٫تددمحكمم ٚةؾدد ةو٠ ىٚ يكددم٤  ُددٌ فٝددز  

( َددٔ ت ًُٝددمد َددٓع ةاهمؾددتد ٚةؿددٛةؾز اددٛنيؿٞ ةي ًدد ٜمد ٚفددمي       2، 5مّ ةاددٛةس   ٬ؾددم  ٭فهدد 

( 013( َٔ ْظمّ َٛنيؿٞ ةي ًد ٜمد وقدِ    02ةـ َمد ةاص ن١ ةيعمسو٠ ةتمٓمسة  ٭فهمّ ةامس٠  

 ٚت  ٬ٜت٘.  3117ي ١ٓ 

 ٗدم َدٔ    ةؽمذ ةجملً  ةي ً ٟ   ٠ ق ةوةد  ع ف َهمؾتد ي    ةاٛنيؿ  سٕٚ ىٕ ٜدمِ ةيمٓ دٝق   .ا 

( َدٔ ت ًُٝدمد َدٓع ةاهمؾدتد ٚةؿدٛةؾز      2ق ٌ ؾ١ٓ َٓع ةاهمؾتد ٚةؿدٛةؾز  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠      

 ةاصمو  يٝٗم  ى ٬ٙ.

( ٫5 ٜمِ ظ ف ةاهمؾتد ٚةي ٌُ ةٱؼمك َٔ ةا ميؼ ةا ظٛس٠ هلم ك ةاٛة.١ْ  ٬ؾم  ٭فهمّ ةادمس٠    .ج 

 ًد ٜمد ى د٬ٙ فٝدث ٜدمِ ظد ؾٗم َدٔ كععدمد        َٔ ت ًُٝمد َدٓع ةاهمؾدتد ٚةؿدٛةؾز ادٛنيؿٞ ةي    

  ٓ    ٬ٚةد( فم ٜع ق فع  ةاع ٚف يهٌ  ٓ  ٚ صهٌ َٓؿعٌ. 

( َٛنيؿدم  َهًؿددم  يً ُددٌ ك  022( سٜٓدمو ٚذيددو وٚةتدق ٚ دد٬ٚةد    320012تمحُدٌ ةي ً ٜدد١ تدٜٓٛم  َ ًددؼ     .2

ٝم  ند رية   ًد٢ َٛة.ْد١    سٚة٥   ٚ ً ٜمد ى  ٣ فم ٜ ٍ  ٢ً   ّ ةؿمج١ ةيؿ ١ًٝ هلِ ٚفم ٜصهٌ   ٦م  َمي

٫ ٜددمِ ؼ ٜدد  ةؾٗدد١ ةيدديت ٜمكمؼدد٢ َٓٗددم ةاٛنيددـ ةاهًددـ وٚةت دد٘ ٚ ٬ٚةتدد٘  ٬ؾددم  ٭فهددمّ  فٝددث ةي ً ٜدد١ 

 ( َٔ ْظمّ َٛنيؿٞ ةي ً ٜمد ى ٬ٙ. 25ةامس٠  

قٝمّ ةي ً ١ٜ  م ٝ   ُمٍ  م٭جٛو ةي١َٝٛٝ سٕٚ ٚجٛس كععمد َمي١ٝ َ ظدٛس٠ هلدذٙ ةيػمٜد١ فٝدث ٜدمِ       .0

( سٜٓددددمو ىجددددٛو  ُددددمٍ شددددٗ  025523يددددز َٓٗددددم  ع تددددٓٛةد ٫فكدددد١ فٝددددث مت تدددد ٜٚ  َ ًددددؼ  تدددد ٜٚ  ةي 

( يً مّ 03/3105-00-01( سٜٓمو ىجٛو  ُمٍ  يٮشٗ  772517َٚ ًؼ   3105( ي مّ 03/3102 

 ( َٔ ْظمّ َٛنيؿٞ ةي ً ٜمد ةاصمو  يٝ٘ ى ٬ٙ. 32 ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠   3107
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( َددددددددم ْ دددددددد م٘                           3102،3100،3102ةيؿ ًٝدددددددد١ يٮ ددددددددٛةّ    تصددددددددهٌ ةي ٚةتددددددددق ٚة٭جددددددددٛو ٚةي دددددددد٬ٚةد    .2

( 35%(  ٢ً ةيمٛةيٞ َٔ ةيٓؿكمد ةؾموٜد١ ٚةي ىمسميٝد١ يً ً ٜد١  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠        %57، %70.2، 77 

َددٔ قددمْٕٛ ةي ًدد ٜمد ى دد٬ٙ ٚةيدديت تددٓغ  ًدد٢  ىٕ ٫ ٜميددمٚ. ؾٝٗددم وٚةتددق ةاددٛنيؿ  ٚ ٬ٚةتٗددِ َددم ْ دد م٘       

 %( َٔ فيِ ةاٛة.١ْ ك ةي ً ٜمد(. 21 

  ٠ٚ٬ ةيٓكٌ ٚةيمٓك٬د: .5

ٜمِ ظ ف  ٬ٚةد ةيٓكٌ ٚةيمدٓك٬د  عدٛو٠ سة٥ُد١ َٚ دمُ ٠ ٫ٚ ٜدمِ   دمس٠ ةيٓظد  ؾٝٗدم َدٔ ق دٌ            .ى 

( َدٔ  02ؾ١ٓ ش٪ٕٚ ةاٛنيؿ  تٜٓٛم  يًمحكدل َدٔ ةتدمُ ةو١ٜ ةتدمحكمقٗم  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠         

 ٚت  ٬ٜت٘.  0230ي ١ٓ ( 25ْظمّ ة٫ْمكمٍ ٚةي ؿ  وقِ  

مل ٜمِ    ة. َٛةؾك١ ةيدٛ.ةو٠ يعد ف ةي د٬ٚةد ى د٬ٙ ٚ ٫ ٜٛجد  تٓ دٝق َدٔ ةيًيٓد١ ةاصده١ً هلدذٙ            .ا 

 ( َٔ ْظمّ ة٫ْمكمٍ ٚةي ؿ  ةاصمو  يٝ٘ ى ٬ٙ.03ةيػم١ٜ ي    ةاٛنيؿ   ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

( 01 ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠      ٜمِ ظ ف  ٬ٚةد ْكٌ شٗ ٟ ي    ةاٛنيؿ  َدٔ ةجملُٛ د١ ةي ة  د١    .ج 

 َٔ ْظمّ ة٫ْمكمٍ ٚةي ؿ  ى ٬ٙ.

قٝدددمّ ةي ً ٜددد١  عددد ف  ددد٬ٚةد ةيٓكدددٌ ٚةيمدددٓك٬د َدددٔ كععدددمد  ٓددد   ةي ددد٬ٚةد( ٚيدددٝ  َدددٔ      .س 

 ةا ععمد ةا ظٛس٠ هلم ك َٛة.١ْ ةي ً ١ٜ  ؼ   ٓ    ٍ ةقمٓم٤ ٚتٓك٬د(.

 (04/9/7102تازٜذ  07/4/18/2012املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

 تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل  ما ميؿمد ةيٛةوس٠ ى ٬ٙ ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.

 اإلجسا٤:

( تدددموٜخ 0/3/03321مت تصدددهٌٝ ؾٓددد١ يًمددد قٝل ٚةيمحكٝدددل   ٛجدددق نمدددما ٚ.ٜددد  ةيصددد٪ٕٚ ةي ً ٜددد١ وقدددِ  ./        

 قٝ  ةامم  ١.ةاٛؼٛع  ٚمل تٓٗٞ ى ُمهلم     َٚم .ةٍ  37/7/3107

  ايكُإ االجتُاعٞ:َطتخكات 

 ي ٣ ةيم قٝل  ٢ً ًَـ ةقم م مد ةيؽُمٕ ة٫جمُم ٞ ك  ً ١ٜ ةيزوقم٤ ت   َم ًٜٞ:

  ّ قٝمّ  ً ١ٜ ةيزوقم٤  مٛوٜ  ةا دمحكمد ةيصدٗ ١ٜ يًُ٪ت د١ ةي مَد١ يًؽدُمٕ ة٫جمُدم ٞ فدم ىس٣  ع         .0

مد غددري َ دد س٠  دد ٍ ةشدد ةنمد ٚغ ةَدد 20/03/3100يػمٜدد١ تددموٜخ  ة ( سٜٓددمو2223223تدد ةنِ َ ًددؼ  

 . 3100( ي ١ٓ 0(  َٔ قمْٕٛ ةيؽُمٕ ة٫جمُم ٞ وقِ  33،31 ٬ؾم  ٭فهمّ ةامست  ذٚةد ة٭وقمّ  

قدد و فًدد   ً ٜدد١ ةيزوقددم٤ ةاٛةؾكدد١  ًدد٢  ٝددز ق  دد١    37/2/3100( تددموٜخ 3/00 ٛجددق ةيكدد ةو وقددِ    .3

ً ٜد١ يًُ٪ت د١ ةي مَد١ يًؽدُمٕ     ىوض َٔ ة٭وةؼٞ ةاًُٛن١ هلم ٚذيو ي  ةس ةا ١ْٜٝٛ ةا ت د١  ًد٢ ةي   

 ة٫جمُم ٞ. 
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( تدموٜخ  21/300/3073جم٤  همما َ ٜ   سةو٠ ةا٪ت ١ ةي م١َ يًؽُمٕ ة٫جمُدم ٞ/ ؾد ع ةيزوقدم٤ وقدِ       .2

 ة ( سٜٓمو 2122002ت مٟٚ   20/3/3100 إٔ فُٛع ةا ميؼ ةا ًٛ ١ َٔ ةي ً ١ٜ يػم١ٜ  32/2/3100

( سٜٓدمو غ ةَدمد يٝعد ع ةا ًدؼ ةٱ دميٞ ةا دمحل       0232202 ٚىْ٘ ك فمي١ ةيم  ٜ  تدٝمِ   دمس٠ َ ًدؼ    

ؾ ٝع ع ةا ًدؼ ةٱ دميٞ    20/03/3100ٚىَم ك فمي١ ةيمأ ري ك ةيم  ٜ  فم٢  سٜٓموة  ( 7201037 

 ( سٜٓمو.2220020 

 مطددددق و٥ددددٝ   ً ٜدددد١ ةيزوقددددم٤ َدددد ٜ  ت دددديٌٝ ىوةؼددددٞ قمؾظدددد١ ةيزوقددددم٤ يمزٜٚدددد ٙ  ددددت   ةي ٝٛ ددددمد                        .0

  ةادد ( ةيدديت متدد  ٭وقددمّ ةيك ددز ةآددٟٛ  ٝ ٗددم فٝددث مت ؼ ٜدد  ىتدد مو ةي ٝٛ ددمد ٚنُددم جددم٤  همددما    تدد 

َمؽدُٓم  ة٭تد مو    2/03/3100( تدموٜخ  0/0/222/7322َ ٜ  ت يٌٝ ىوةؼٞ قمؾظ١ ةيزوقم٤ وقدِ   

 ةاك و٠. 

٭وةؼدٞ ةيٛةقدز   ةاٛةؾكد١  ًد٢  ٝدز ة    33/0/3102( تدموٜخ  01/7ق و ةجملً  ةي ً ٟ  ٛجق قد ةوٙ وقدِ      .2

 ًٝٗم َ ٢ٓ  .....( ك ةيزوقم٤ ةؾ ٜ ٠ ٚ مي    ةاك و َٔ سة٥ ٠ ة٭وةؼٞ ةاصمو  يٝ٘  همما َ ٜ  ة٭وةؼٞ 

 ى ٬ٙ. 

قدمّ و٥دٝ  ظدٓ ٚم ةتدمثُمو ىَدٛةٍ ةيؽدُمٕ ة٫جمُدم ٞ   مط د١ و٥دٝ   ً ٜد١ ةيزوقدم٤  ٛجدق نمم د٘               .5

ًدد٢ شدد ة٤ ةيك ددز ى دد٬ٙ ٚ م٭تدد مو ةحملدد س٠ ك   َمؽددُٓم  ةاٛةؾكدد١   35/2/3102/ع م( تددموٜخ 253وقددِ  

 2/0/3102( تدموٜخ  02/32نمما ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ فٝث قد و ةجملًد  ةي ًد ٟ  ٛجدق قد ةوٙ وقدِ        

 ةاٛةؾك١  ٢ً ة٭ت مو ةاك ١َ َٔ ق ٌ ظٓ ٚم ةتمثُمو ىَٛةٍ ةيؽُمٕ ة٫جمُم ٞ. 

 قٌ َٔ ة٭ت مو ةاك و٠ َٔ ق ٌ سة٥ ٠ ة٭وةؼٞ.مت   ١ًُٝ  ٝز ق ز ة٭وةؼٞ ةاصمو  يٝٗم ى ٬ٙ  أت مو ى  .7

( سٜٓدمو    0313273َ ًدؼ    20/03/3105ىتمحل  ٢ً  ً ١ٜ ةيزوقم٤       ١ًُٝ ةي  ةس ى ٬ٙ( ٚيػم١ٜ   .3

 ( سٜٓمو غ ةَمد تأ ري..322223َٓٗم َ ًؼ  

 (78/9/7102تازٜذ  07/4/18/2830املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

 ل ٚؼكٝل  ماٛؼٛع ى ٬ٙ ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.تصهٌٝ ؾ١ٓ ت قٝ

 اإلجسا٤:

مل ٜ س َم ٜؿٝ   مصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل  ماٛؼٛع وغِ كمط مد ةي ٜٛةٕ ةامه و٠ َٚدم .ةٍ ةاٛؼدٛع قٝد     

 ةامم  ١.
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  ٚاإلضتُالى: جلإ األَالى 

د ٭ ؽددم٤ ؾٓدد١ ة٭َدد٬ى  يدد ٣ ةيمدد قٝل ك َ ددمٓ ةد ةيعدد ف ي ً ٜدد١ ةيزوقددم٤ غعددٛػ ظدد ف َهمؾددت    

 ( ت   يٓم ٚجٛس ةا٬فظمد ةيممي02/03/3105:١ٝ -0/3/3105 ٬ٍ ةيؿ ٠   ٚةٱتم٬ُى ك ةي ً ١ٜ

( تدموٜخ  7/0/002مت تصهٌٝ ؾ١ٓ ة٭٬َى ٚةٱتم٬ُى  كد ةو َدٔ و٥دٝ  ةي ً ٜد١  ٛجدق ةيهمدما وقدِ          .0

ٚةاه١ْٛ َٔ م٬م١ َٔ ى ؽم٤  05/0/3105( تموٜخ 7/0/723ٚى ٝ  تصهًٝٗم  همم ٘ وقِ   2/0/3105

ةجملًددد  ةي ًددد ٟ ٚو٥دددٝ  ق دددِ ةٱتدددم٬ُى ك ةي ً ٜددد١ ؾكدددو  ٬ؾدددم  يهمدددما ٚ.ٜددد  ةيصددد٪ٕٚ ةي ً ٜددد١ وقدددِ  

ٚةيذٟ ٜ ًق  ٘ تصهٌٝ ؾمٕ ة٭٬َى ٚةٱتم٬ُى ةا ١ٝٓ  مك ٜ   35/2/3102( تموٜخ 0/02112 د/

 ةيمميٞ:ق١ُٝ ةيؿؽ٬د ٚةيم ٜٛؽمد ك َٓمطل ةي ً ١ٜ ٚ ٢ً ةيٓحٛ 

 َٓ ٚا َ ٜ ١ٜ ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ. -

 َٓ ٚا سٜٛةٕ  ةحملمت ١. -

 َٓ ٚا سة٥ ٠ ة٭وةؼٞ ٚةا مف١   ٝز ةيؿؽ٬د. -

 ةاؿمض ةاميٞ ٚةٱسةوٟ. -

 َٓ ٚا ٚ.ةو٠ ةيزوة ١ ك فمٍ ةيم ٜٛ   ٔ ة٭شيمو. -

 َٓ ٚا ةي ً ١ٜ. -

( تدددموٜخ 01/02قدددِ   م ددد ٌٜ ةيكددد ةو و 32/7/3105( تدددموٜخ 0/22ةؽدددذ ةجملًددد  ةي ًددد ٟ قددد ةوٙ وقدددِ    .3

( سٜٓددمو  ددٔ نددٌ جً دد١ ٭ ؽددم٤ ؾٓدد١       21 ماٛةؾكدد١  ًدد٢ ظدد ف َهمؾددأ٠ َميٝدد١  ٛةقددز        02/5/3105

( جً دمد شدٗ ٜم  ٚمت وؾدز ةيكد ةو  ع ٚ.ٜد  ةيصدد٪ٕٚ      0ةٱتدم٬ُى ٚةؾٗدمد ةي قم ٝد١  ًد٢ ىٕ ٫ تزٜد   ددٔ       

( 0/31/02222يهمدما وقدِ  ./  ةي ً ١ٜ ٚمت  َٛةؾك١ ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ  ًد٢ ظد ف ةاهمؾدتد ى د٬ٙ  م    

( َددٔ ت ًُٝددمد َددٓع ةاهمؾددتد ةيعددمسو٠   02،2،3فٝددث جددم٤ ذيددو كميؿددم  يًُددٛةس     00/3/3105تددموٜخ 

 . 2/0/3105( تموٜخ 0/3212 ٛجق نمما ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ وقِ  د/

 ( ةتددمٓمسة  يكدد ةو0مت ظدد ف َهمؾددتد ٭ ؽددم٤ ةيًيٓدد١ ٚف ددق َ ددمٓ ةد ةيعدد ف ةا ؾكدد١  ميهصددـ وقددِ       .2

 ةجملً  ةي ً ٟ ةاصمو  يٝ٘ ى ٬ٙ  ٬ؾم  يم ًُٝمد ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ.

 (11/8/7102تازٜذ  07/4/18/4283املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

 ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق َم جم٤ ى ٬ٙ ٚ ٜكمف ظ ف ةاهمؾتد ةا ميؿ١.

 اإلجسا٤:

 َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١. مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق وغِ كمط مد ةي ٜٛةٕ ةامه و٠



 

  7102التقرير السنوي السادس والستون لعام 

 

 

(982) 

 

 ( ِبٝع حاٜٚات تايف784:١ايػه٣ٛ زق )غه٣ٛ / 

 ؾك  ت   َم ًٜٞ:،  20/03/3102 مموٜخ  يً ٜٛةٕي ٣ َمم  ١ َٛؼٛع ةيصه٣ٛ ى ٬ٙ ةيٛةوس٠ 

( سٜٓدمو  051 ٢ً  فمي١ َزةس  ٝز ةؿمٜٚدمد ةا  ْٝد١ ةيمميؿد١   ًدؼ       32/01/3100مت  ةاٛةؾك١  مموٜخ  .0

 ( طٔ تك ٜ م   ٢ً ش ن١  .....( ٚش نمٙ. 011يٛةف  يهمٌَ ةيه١ُٝ ٚةاك و٠  د  يً ٔ ة

مت تصهٌٝ ؾ١ٓ يٲش ةف  ٢ً تٛ.ٜٔ ةؿمٜٚمد ةا  ١ْٝ ةيمميؿ١ ٚت ًُٝٗم يًُدزةٚس  ٛجدق نمدما و٥دٝ       .3

 . 3/00/3100( تموٜخ 20/0/00032 ً ١ٜ ةيزوقم٤ وقِ  

َٚؽددُْٛ٘  دد ّ  ٤31/03/3100  ع ةي ً ٜدد١   مددموٜخ تكدد َ  شدد ن١  .....( ٚشدد نمٙ   .....(  متددم  م  .2

ػُٝز ةؿمٜٚمد ك َهمٕ ٚةف  فٝث مل ٜمِ ةؽمذ ىٟ  ج ة٤ َدٔ ق دٌ ةي ً ٜد١  ًد٢ ة٫تدم  م٤  ٬ؾدم  ادم        

 ٚوس  ص ٚط ةازةس. 

َٚؽُْٛ٘  أْ٘ يػم١ٜ تدموٜخ   0/3/3102مت تك ِٜ ةتم  م٤ يًُ ٠ ةيثم١ْٝ َٔ ق ٌ ةيص ن١ ى ٬ٙ  مموٜخ  .0

( سٜٓمو 011مل ٜمِ ت ًُٝ٘ ةؿمٜٚمد ةا  ١ْٝ ةيمميؿ١ ٚ إٔ ت   طٔ ةؿ ٜ  ةـ س٠ ىظ ع   0/3/3102

 ( سٜٓمو فٝث مل ٜمِ ةؽمذ ىٟ  ج ة٤ َٔ ق ٌ ةي ً ١ٜ  ٢ً ة٫تم  م٤ ةيثمْٞ. 311  ٫  َٔ  

َدٔ   31/0/3102تك َ  ةيص ن١ ى د٬ٙ  متدم  م٤ يًُد ٠ ةيثميثد١ ٚمت ت ديًٝ٘  د ٜٛةٕ ةي ً ٜد١  مدموٜخ          .2

ق ٌ ةاؿٛض  .....(  ٔ ش ن١  .....( ٚش نمٙ َٚؽُْٛ٘ َ مي ١ و٥ٝ   ً ٜد١ ةيزوقدم٤   ؾدز ةيظًدِ  ٓد٘      

 ةيذٟ ْمة  ٔ   ّ ت ًُٝ٘ ةؿمٜٚمد قٌ ة٫يمزةّ َٔ ق ٌ ةي ً ١ٜ.             

( 20/0/7130مت تصددهٌٝ ؾٓدد١ يًٓظدد   م٫تددم  م٤ ةيثميددث  ٛجددق نمددما و٥ددٝ   ً ٜدد١ ةيزوقددم٤ وقددِ        .5

اؿمٚؼدددد١ ةيصدددد ن١ ٚةـدددد ٚج  ٓمٝيدددد١ ْٗم٥ٝدددد١ تٛةؾكٝدددد١ ٚتكدددد ِٜ تك ٜدددد  َصدددد ى    32/2/3102خ تددددموٜ

ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١  ٫ ىْ٘ مل ٜمِ   د٬ؽ سٜدٛةٕ ةحملمتد ١ اصدمون١ ةيًيٓد١ ى ُمهلدم فٝدث ةجمُ د            

ٚ ًد٢  ةيًي١ٓ سٕٚ َصمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١ ٚق َ  تك ٜ ٖدم َمؽدُٓم   ُدٌ كميعد١ ْٗم٥ٝد١ َدز ةام ٗد         

 ةيٓحٛ ةيمميٞ:

 .مس٠ نؿمي١ ف ٔ ةيمٓؿٝذ   

 .مي ١ ةيص ن١  أ١ٜ َ مي مد َمي١ٝ ىٚ جزة١ٝ٥ ىٚ ى١ٜ فكٛم َ ّ   

  .وؾز ةا ميع١ يًُيً  ةي ً ٟ ٫ؽمذ ةيك ةو ةآمتق 

 ةامؽُٔ ةاٛةؾك١  ٢ً َم جم٤  ما ميع١.  30/3/3105( تموٜخ 2/00ةؽذ ةجملً  ةي ً ٟ ةيك ةو وقِ   .2

( تدموٜخ  ١30/0/2075 ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ  ٛجق نمما ةي ٝ  و٥دٝ   ً ٜد١ ةيزوقدم٤ وقدِ      مت كمط  .3

يػمٜمد ةاعمسق١  ٢ً ق ةو ةجملً  ةي ً ٟ ى ٬ٙ فٝث مت ةي س َٔ ق ٌ ٚ.ٜد  ةيصد٪ٕٚ ةي ً ٜد١     2/2/3105

  .00/2/3105( تموٜخ 0/22/7103ي ٝمٕ ىت ما  يػم٤ ةازةس  ٛجق ةيهمما وقِ  ./
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( طددٔ 021( سٜٓددمو يً ددٔ ةيٛةفدد  ٚ هُٝدد١  33ةؿمٜٚددمد ةاصددمو  يٝٗددم ى دد٬ٙ  ددمازةس ةي ًدال ٚ  دد     مت  ٝدز   .2

( يهُٝدد١ 7311( سٜٓددمو يً ددٔ ةيٛةفدد  ٚ  ًددؼ   ددميٞ   73ة٭َدد  ةيددذٟ وتددق ٚجددٛس ؾددموم  مي دد    كُٝدد١   

ٝز ك ةاد ٠  ْمٝي١ تأ   ةي ً ١ٜ  إج ة٤ ةي  32/01/3100( طٔ ف ق ق ةو ةٱفمي١ ةيعمسو  مموٜخ 011 

 . ة٭ٚع

( سٜٓمو  يً ٝ   .....( ةاؿٛض  ٔ ش ن١  .....( ٚشد نمٙ  0211مت   مس٠ نؿمي١ ف ٔ ةيمٓؿٝذ ٚق وٖم   .01

(  ددمي غِ َددٔ  دد ّ   دد ة. َددم ٜث دد  َٛةؾكدد١ َٚعددمسق١ ٚ.ٜدد    231/2/3107 ٛجددق َ ددمٓ  ةيعدد ف وقددِ   

    ةي ً ١ٜ ٚةيص ن١ ى ٬ٙ.  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ  ٢ً ق ةو ةجملً  ةي ً ٟ  ماٛةؾك١  ٢ً ةا ميع١

 (7/3/7102تازٜذ  4/70/01194املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

  ايتٛؾٝات:

 تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل  ماٛؼٛع ى ٬ٙ ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١. .0

  ٝمٕ ىت ما   ّ  ش ةى سٜٛةٕ ةحملمت ١ ك ى ُمٍ ةيًي١ٓ ى ٬ٙ. .3

 اإلجسا٤:

يًم قٝل ٚةيمحكٝل  ماٛؼٛع وغدِ كمط دمد ةيد ٜٛةٕ ةامهد و٠ َٚدم .ةٍ ةاٛؼدٛع قٝد         مل ٜ س َم ٜؿٝ   مصهٌ ؾ١ٓ 

 ةامم  ١.

 :ٞايفخـ ايفجا٥ 

 ، ت   َم ًٜٞ: 7/5/3107ي ٣  ج ة٤ ةيؿحغ ةيؿيم٥ٞ  ٢ً ظٓ ٚم  ً ١ٜ ةيزوقم٤ ّٜٛ 

 يم٥ٞ.   ّ َ م ك١ وظٝ  ةيعٓ ٚم ةيٓك ٟ َز وظٝ  ةيٓك  ك سؾ  ةيعٓ ٚم ٚؾل منٛذج ةيؿحغ ةيؿ .0

( سٜٓدمو  ٛجدق َ دمٓ ةد ظد ف َم د س٠  د٬ٍ ةي دٓٛةد        0027575قمّ ىَد  ةيعدٓ ٚم  عد ف َ ًدؼ       .3

ةي م ك١ سٕٚ تكٝٝ ٖم ٚت يًٝٗم  مي ي٬د فم ىس٣  ع .ٜدمس٠ ةي ظدٝ  ةيٓكد ٟ َدز ٚةقدز ةي دي٬د  دٔ        

( 003يً ًد ٜمد وقدِ    ( َٔ ةيٓظمّ ةاميٞ 75( ٚةامس٠  5ةي ظٝ  ةيؿ ًٞ  ةؿكٝكٞ(  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

 . 3105ي ١ٓ 

ةتمُ ةو ةي ً ١ٜ ٚيػم١ٜ تموى٘    ّ    ةس نصدٛؾمد تٛؾٝكٝد١ ؿ دم مد ةي ً ٜد١ َٚ م كمٗدم َٚكموْمٗدم        .2

 ( َٔ ةيٓظمّ ةاميٞ يً ً ٜمد ى ٬ٙ.77َز ف ما ةي ٓو  ت ٜٛمد  ٓه١ٝ(  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

  ظٝ  ف ق نصـ ةي ٓو.   ّ َ م ك١ ةي ظٝ  ةي ؾ ٟ ؿ ما ةيعٓ ٚم َز ةي .0

ٚجددٛس َ ددميؼ َك ٛؼدد١ َٚ ددحٛ ١ َددٔ ةي ٓددو ٚؾٛة٥دد   ٓهٝدد١ ي ددٓٛةد تددم ك١ نيٗدد د  هصددـ ةي ٓددو ٚمل      .2

 تظٗ  ك سؾ  ةيعٓ ٚم. 

ٜٛجدد  ك ةي ً ٜدد١  دد ٠ ف ددم مد  ٓهٝدد١ يدد ٣  ٓددو تُٓٝدد١ ةادد ٕ ٚةيكدد ٣ ٜٚددمِ ةٱٜدد ةع ؾٝٗددم  مٱؼددمؾ١  ع   .5

 ددكؿمد يدد ٣ ةي ٓددو  ......(  فددم ٜدد٪سٟ  ع ظدد ٛ ١      ٚجددٛس ف ددما يعددٓ ٚم سة٥دد ٠ ؼدد ٜ ١ ة٭ ٓٝدد١ ٚةا     

 َمم  ١ ةٱٜ ة مد َٚ م ك١ ةؿ م مد ىظٛيٝم . 
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مت تٛجٝددد٘ مخ ددد١ نمدددق وقم ٝددد١ تدددم ك١  ع ٚ.ٜددد  ةيصددد٪ٕٚ ةي ً ٜددد١ َم ًكددد١  ما ميؿدددمد ةيدددٛةوس٠ ى ددد٬ٙ        .7

  مٱؼمؾ١  ع ةا مي مد ةام  س٠ يهٌ نمما وقم ٞ. 

ًم قٝل ٚةيمحكٝدل  ميهمدق ى د٬ٙ ٚمت تصدهٌٝ ؾٓدم  يدذيو ٚيهٓٗدم        طميق ةي ٜٛةٕ  مصهٌٝ   ٠ ؾمٕ ي .3

مل ػمُز فم٢ تموى٘  ٠ٚ٬  ٢ً ىٕ ةي ٜٛةٕ مل ٜمًك٢ فم٢ تموى٘ ىٟ كمط ١ ىٚ وس َٔ ق دٌ ةي ً ٜد١   

( َدددٔ قدددمْٕٛ سٜدددٛةٕ 30، 05فدددٍٛ ةٱجددد ة٤ةد ةام دددذ٠ يًمعدددٜٛق  ٬ؾدددم  ٭فهدددمّ ةادددمست  ذٚةد ة٭وقدددمّ   

ٚت  ٬ٜتدد٘  مٱؼددمؾ١  ع   ددٛو٠  دد ّ َ م كدد١ ة٭وظدد ٠ سؾ ٜددم  َددز       0223( ي دد١ٓ 33ةحملمتدد ١ وقددِ   

 ف ما ةي ٓو. 

 (1/3/7102تازٜذ  07/4/18/01071املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

  ايتٛؾٝات:

ةٱٜ دم. ي ً ٜدد١ ةيزوقددم٤  مٱتد ةع ك   دد ةس ةيم ددٜٛمد ةي ٓهٝد١ ٚ  دد ةس َ م كدد١ ف دم مد ةي ٓددٛى َددز سؾدد       .0

ٝث تظٗ  ة٭وظ ٠ ف ق ةي ي٬د ٚنصٛؾمد ةي ٓو ٚةيؿ ٚقدمد ؾٝٗدم  ٛجدق نصدٛؾمد     ةيعٓ ٚم ع

 تؿع١ًٝٝ  ةا ًكمد( ف ق ة٭ظٍٛ. 

  ٝمٕ ىت ما   ّ َ مش ٠ ؾمٕ ةيم قٝل ٚةيمحكٝل ى ُمهلم ةاصه١ً  ٗذة ةـعٛػ.  .3

 ت ١. تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل ك نمؾ١ ةا ميؿمد ةيٛةوس٠ ى ٬ٙ ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملم .2

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :عٌُ خًط١ إضفًت١ٝ ضاخ١ٓ يػٛازع  ايبًد١ٜ 

(  ESSRP.F16.NCB.06ي ٣  ج ة٤ ةيهصـ ةاٝ ةْٞ َٔ ق ٌ سٜٛةٕ ةحملمت ١  ٢ً ى ُمٍ ةي  دم٤ وقدِ     

ٚةآؿددذ َدٔ ق ددٌ شدد ن١  .....( ٚةيعدمسو  دد٘ ىَدد    ( سٜٓددمو 020111ك  ً ٜد١ ةيزوقددم٤ ٚةي دميؼ قُٝمدد٘  ٓدد  ةٱفميد١     

 ( ّٜٛ، ت   َم ًٜٞ:21ٚا ٠  ك ١ٜ   31/3/3105ةا مش ٠  مموٜخ 

    ةْمٗم٤ ةاكمٍٚ َٔ تٓؿٝذ ى ُمٍ ةي  م٤ َ مش ٠ ت   ف ٚ  ةٖ ة٤ةد ُٚفؿ  ن ري٠ ك ت ع ةـً ١  .0

ٚجدددٛس  ًدددٌ ك َهْٛدددمد ةـً ددد١   ةٱتدددؿًم١ٝ ةآؿدددذ٠ ؾُٝدددز ةيصدددٛةوع ك ةي  دددم٤ ى ددد٬ٙ فدددم ٜددد ٍ  ًددد٢   

ةٱتددؿًم١ٝ  ًُددم   ددإٔ ةيؿحٛظددمد ةا  ٜدد١ ةآؿددذ٠ يً ً دد١ ٚةيدديت مت  ج ة٩ٖددم َددٔ ق ددٌ ةفدد  ةا مدد ةد      

 ةـمظ١ ٚةا مُ ٠ نمْ  َ م ك١ يًُٛةظؿمد ٚةـً ١ ةيمع١ُُٝٝ ةا مُ ٠.

ٗدم ةيهًٝد١ ك   د     ةٕ ة٫ٖ ة٤ ك ت ع ةـً ١ ةٱتؿًم١ٝ ٚظٌ  ع ف  تؿم  ةـً ١ ٚيهمَدٌ مسمنم  .3

 ةاٛةقز ٫ٚ ٜزةٍ ةـ ةا ٚةيمًـ ؾٝٗم َ مُ ة .

قددمّ ةاكددمٍٚ   مؾدد١   دد  ةآددمطل ٚةيدديت تؽدد ود  صددهٌ ندد ري فٝددث ٫ ٜددزةٍ ٜٛجدد  تدد٤ٛ َعددٓ ١ٝ ك         .2

 ةـً ١ ةٱتؿًم١ٝ فم٢     ةا مؾ١ يًُٓمطل ةاٗ ١٥ َٔ ج ِ ةي  ٜل.

 يػم١ٜ تموى٘.مل ٜمِ ةتم٬ّ ى ُمٍ ةاص ٚع ةتم٬َم ىٚيٝم   .0

 (72/3/7102تازٜذ  07/4/9/09810املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  
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 ايتٛؾٝات:

ةي ًددق َددٔ ٚ.ةو٠ ة٭شددػمٍ ةي مَدد١ ٚةٱتددهمٕ َٚددٔ  دد٬ٍ كم ةتٗددم  ميهصددـ  ًدد٢ ى ُددمٍ ةي  ددم٤ ى دد٬ٙ       .0

 ٚ ج ة٤  ٝز ةيؿحٛظمد ةا ًٛ ١ ٚ ٝمٕ ىت ما ةـًٌ ك ةـً ١ ةٱتؿًم١ٝ.

 ٓو ت١ُٝٓ ةا ٕ ٚةيك ٣ ٫ؽمذ ةٱج ة٤ةد ةيكم١ْْٝٛ ةي١َ.٬ فدٍٛ ةيد ؾ مد ةاميٝد١    ةي ًق َٔ َ ٜ   مّ  .3

 ةا محك١ يًُكمٍٚ.

ةؽمذ ةٱج ة٤ةد ةيم مق ١ٜ عل ةام  ق َٔ ىط ةف ةي ك  يًُكمٍٚ ةآؿذ ٚةاص ف ٚةاعُِ( ٚةيذٟ ىس٣  .2

مي١ٝ ةا ت ١  ٔ ذيدو  ًد٢ ىطد ةف     ع   ةا ٚتًـ ٚ ٖ ة٤ ةـً ١ ةٱتؿًم١ٝ ةآؿذ٠ ٚةي ٛس٠  ميهًؿ١ ةا

 ةي ك   ىٚ ى١ٜ ج١ٗ ى  ٣ َ ٪ٚي١  م ٜؽُٔ فكٛم ةي ً ١ٜ. 

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق وغِ كمط مد ةي ٜٛةٕ ةامه و٠ َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :ايتربعات 

 ةي ً ١ٜ، ت   َم ًٜٞ:ي ٣ ت قٝل ةيم  مد ةيٓك ١ٜ ٚةي ١ٝٓٝ ك  ً ١ٜ ةيزوقم٤ ؾُ ٝمد َٚٛنيؿٞ 

             ( تددموٜخ 32/3107مت كمط دد١ و٥ددٝ  ؾٓدد١  ً ٜدد١ ةيزوقددم٤  ٛجددق َددذن ةد ةا ةج دد١ ذٚةد ة٭وقددمّ          .0

يػمٜدمد   02/5/3107( تدموٜخ  05/3107 ٚوقِ   37/0/3107( تموٜخ 21/3107 ٚوقِ   2/0/3107

 تزٜٚ ْم  م ًٜٞ:

ٛم  ً ٜدد١ ةيزوقددم٤ يًيُ ٝددمد ةـمظدد١  ددٛنيؿٞ      ةٯيٝدد١ ةيدديت مت َددٔ  ٬هلددم َددٓع َهمتددق ك تدد       .ى 

 ةي ً ١ٜ ٚتزٜٚ ْم   كٛس ةٱهمو  ٕ ٚج د.

 ط ٝ ١ َٚ نز ةي ٌُ ةـمػ  ماٛنيـ  .....(.. .ا 

تزٜٚ  ةي ٜٛةٕ  هصٛؾمد تمؽُٔ ىمسم٤ َٛنيؿٞ ةي ً ١ٜ ةيذٜٔ ٜ ًُدٕٛ ك ٖدذٙ ةؾُ ٝدمد  د٬ٍ      .ج 

 ىٚقمد ةي ٚةّ ةي مسٞ.

( َددٔ قددمْٕٛ سٜددٛةٕ   05ى دد٬ٙ يػمٜدد١ تموىدد٘  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددمس٠       مل ٜددمِ ةيدد س  ًدد٢ َددذن ةد ةا ةج دد١    .3

 ٚت  ٬ٜت٘. 0223( ي ١ٓ 33ةحملمت ١ وقِ  

 (8/4/7102تازٜذ  07/4/18/09419املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

 تزٜٚ  سٜٛةٕ ةحملمت ١  م ٖٛ َ ًٛا ى ٬ٙ يػمٜمد ةيم قٝل.

 اإلجسا٤:

 ٝمْمد ةا ًٛ ١ يػم١ٜ تموى٘ َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.مل ٜمِ تزٜٚ  ةي ٜٛةٕ  مي 
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 :َهافآت جل١ٓ االضتجُاز 

يدد ٣ ةيمدد قٝل ك َ ددمٓ ةد ةيعدد ف ك  ً ٜدد١ ةيزوقددم٤  ةامؽدد١ُٓ ظدد ف َهمؾددتد ؾٓدد١ ة٫تددمثُمو(  ددٔ        

 (، ت   ٚجٛس ةا٬فظمد ةيممي١ٝ: 20/7/3107-0/0/3107ةيؿ ٠  

0.    ٍ ( تددموٜخ 3/00ةي ً ٜد١ غددري ةآكٛيد١  كدد ةو فًد   ً ٜد١ ةيزوقددم٤ وقدِ        مت تصدهٌٝ ؾٓد١ ٫تددمثُمو ىَدٛة

 3112ي ددد١ٓ ( 71ًددٛة.ّ ٚىشدددػمٍ ةي ًدد ٜمد وقددِ     ( َدددٔ ْظددمّ ةي 22ةتددمٓمسة  ٭فهددمّ ةاددمس٠      2/5/3105

 ٚت  ٬ٜت٘.

( سٜٓددمو يهددٌ  ؽددٛ َددٔ ى ؽددم٤ ةيًيٓدد١  دد ٍ فؽددٛو جً ددمد  21ٚةؾددل ةجملًدد  ةي ًدد ٟ  ًدد٢ ظدد ف َ ًددؼ   .3

( َٔ ت ًُٝمد ظ ف ةاهمؾدتد ٚةؿدٛةؾز   3ؼ ٜ    س ةؾً مد شٗ ٜم   ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠   ةيًي١ٓ ٚسٕٚ

 . 3105اٛنيؿٞ ةي ً ٜمد ٚفمي  ةـ َمد ةاص ن١ ٚت  ٬ٜتٗم ي ١ٓ 

مت تصددهٌٝ ؾٓدد١ ةتددمثُمو ممْٝدد١ ك ةي ً ٜدد١ ٫تددمثُمو ىَددٛةٍ ةي ً ٜدد١ غددري ةآكٛيدد١ ةتددمٓمسة  ٭فهددمّ ةاددمس٠     .2

 02 ْ َهْٛدد١ َددٔ َدد ٜ  ةيمُٓٝدد١ ةٱقًُٝٝدد١ َٚدد ٜ  ةيدد ة٥ ٠     3102( ي دد١ٓ 00ٕٛ ةي ًدد ٜمد وقددِ   ( َددٔ قددم

 ةيكم١ْْٝٛ َٚ ٜ  سة٥ ٠ ة٫تمثُمو. 

 ًد٢ ظد ف َهمؾدأ٠ َميٝد١ يد ٥ٝ  ٚى ؽدم٤        7/3/3105( تدموٜخ  23ٚةؾل ةجملًد  ةي ًد ٟ ظً دم٘ وقدِ       .0

 ( جً مد شٗ ٜم . 2.  ( سْمْري  ٔ نٌ جً ١ ش ٜ ١ ىٕ ٫ تميم01ٚؾ١ٓ ة٫تمثُمو  ٛةقز  

 (71/4/7102تازٜذ  07/4/18/01181املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾٝات:

 ٝددمٕ ىتدد ما قٝددمّ ةجملًدد  ةي ًدد ٟ  مصددهٌٝ ىنثدد  َددٔ ؾٓدد١ ٫تددمثُمو ىَددٛةٍ ةي ً ٜدد١ ٚظدد ف َهمؾددتد           .0

 ٬ٙ. ٭ ؽم٤ تًو ةيًيمٕ   ٍ فؽٛو ةؾً مد ٚ صهٌ ىميـ ت ًُٝمد ظ ف ةاهمؾتد ةاصمو  يٝٗم ى 

تٛؼٝع ةاٗمّ ةييت متموتٗم نٌ ؾ١ٓ َٔ تًو ةيًيمٕ ٚ ٝمٕ قمْْٛٝد١ ةيعد ف ٭نثد  َدٔ ؾٓد١ متدموس        .3

 ْؿ  ةاٗمّ.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق وغِ كمط مد ةي ٜٛةٕ ةامه و٠ َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :ٙاالعتدا٤ ع٢ً ايطسٜل ٚإغالم َدخٌ ايب٦س ايعا٥د يطًط١ املٝا 

 ً ٜدد١ ةيددزو قددم٤  مددموٜخ      فددٍٛك ىفدد ٣ ةيعددحـ ة٭وسْٝدد١     ٠يدد ٣ ةيمدد قٝل ك َٛؼددٛع ةيصدده٣ٛ ةآصددٛو    

 ةام ًك١  ماٛؼٛع ى ٬ٙ، ت   َم ًٜٞ: 32/2/3107

(   ن١   خ َٔ ىوةؼٞ ةي  ٚةٟ ؼمٟٛ  ٢ً  ٦  َم٤ تدم ز ي دً ١ ةاٝدمٙ    7( فٛض  2225ةيك  ١ وقِ   .0

 /ّٜٛ(.2ّ 3211/تم ١( ىٟ َم ٜ مسٍ  031ّ2اٝمٙ    ٍ  ٖٚذة ةي ٦  ٜزٚس َ ١ٜٓ ةيزوقم٤  م

( َٔ ْؿ  ةؿدٛض ى د٬ٙ فًٛند١ يً دمس٠  .....( ٚشد نمٙ جدز٤ َدٔ ٖدذٙ ةيك  د١          2230ةيك  ١ وقِ   .3

ّ( فٝدث   5 ؾؽ١ً( تكز  حمذة٠  ٦  ةي ً ١ َٔ ة٭َمّ ٜؿعًٗم  ٔ  ٦د  ةي دً ١ ط ٜدل  ؾد ة.ٟ   د ض       

          ّ( َدددٔ ةؾٗددد١ ةيصددد ق١ٝ ٜٚمٓدددمقغ تددد وهٝم  يٝعددد ع  0ض  ىٕ شدددهٌ ٖدددذٙ ةيؿؽددد١ً نصددد ٜو ٜ ددد ى   ددد 

 (.25 ٢ً ٚةج١ٗ ةيصموع ةيذٟ وٌُ ةتِ   ّ( 02ّ( َٔ ةؾ١ٗ ةيػ  ١ٝ ٚ  ٍٛ   3321 



 

  7102التقرير السنوي السادس والستون لعام 

 

 

(917) 

 

( َٔ ْؿ  ةؿٛض ى د٬ٙ فًٛند١ يً دٝ   .....( ٚتكدز  حدمذة٠  ٦د  تدً ١ ةاٝدمٙ ى د٬ٙ          2227ةيك  ١   .2

 جمْ ٝم  َٚكمّ  ًٝٗم كم.ٕ ػمو١ٜ.

( 2227مت ة٫ م ة٤  ٢ً ةؾز٥  ةؾمْيب ٚةـًؿٞ يك  ١ تً ١ ةاٝدمٙ َدٔ ق دٌ ظدمفق ةيك  د١ وقدِ         .0

 ٚ ٢ً نمٌَ ةؾز٤ َٔ ةي  ٜل ةٱؾ ة.ٟ ةاٛجٛس ىَمّ ةيك  ١،

( كددم.ٕ  ًدد٢  0( َددٔ ْؿدد  ةؿددٛض ى دد٬ٙ  إْصددم٤  ٓددم٤ َهددٕٛ َددٔ      2230قددمّ ىظددحما ةيك  دد١ وقددِ     .2

%( ٚة٫ مدد ة٤ ىٜؽدددم   ًدد٢ ةي  ٜددل ةٱؾدد ة.ٟ  ددإ  ة. تددكـ  ٓدددم٤       011نمَددٌ ةؾددز٤  ةيؿؽدد١ً( ٚ ٓ دد ١      

( ّ  ًدد٢ نمَددٌ ةيٛةجٗدد١ ةـًؿٝدد١ ٚ ٗددذة مت  غدد٬م َدد  ٌ ةي ٦دد  متمَددم    0  ٬ندد (   دد ٍ ٜزٜدد    ددٔ   

 ٚف ق.  ةا ؾل يًٛف١ ةييت ت   ة٫ م ة٤(. 

( تدموٜخ  5/25حملًٝد١ وقدِ    مت  ظ ةو    مو ٖ ّ ٚ .ةي١ يً ٓم٤ ةاكدمّ  ًد٢ ةيؿؽد١ً  ٛجدق قد ةو ةيًيٓد١ ة       .5

 نْٛ٘ كميـ يًٓظمّ ٚغري َ  غ ك فٝٓ٘.  3/2/3101

( 0/2/0/02222مت  كمط ١ و٥ٝ   ً ١ٜ ةيزوقم٤ َٔ ق ٌ ىَ   مّ تً ١ ةاٝمٙ  ٛجدق ةيهمدما وقدِ      .7

ٚذيو ٱ  ة. ةؿمج١ ةامت١ هلذة ةٱتم٬ُى  ػ ض تصػٌٝ ةي ٦  نُع و تزٜٚ   30/03/3101تموٜخ 

ا ١ٜٓ ةيزوقم٤ ٚىٕ ٖذٙ ةيؿؽ١ً ٖٞ ةا  ٌ ةيٛفٝد  هلدذة ةي ٦د  فٝدث ىٕ ؾٓد١ ةيمٓظدِٝ ةحملًٝد١        َم٥ٞ ٖمّ 

 33/00/3101( تددموٜخ 7/33يدد ٣  ً ٜدد١ ةيزوقددم٤ قدد ود  دد ّ ةاٛةؾكدد١  ًدد٢ ة٫تددم٬ُى  ك ةوٖددم وقددِ        

 يٛجٛس  ٓم٤ غري َ  غ  ٢ً ةؾز٤ ةا ًٛا ةتم٬ُن٘.           

ً ٜددد١ َدددٔ ق دددٌ ٚ.ٜددد  ةاٝدددمٙ ٚةيددد ٟ/ تدددً ١ ةاٝدددمٙ  ٛجدددق ةيهمدددما وقدددِ         مت كمط ددد١ ٚ.ٜددد  ةيصددد٪ٕٚ ةي     .3

ٚذيددو  م ددذو ةيٛظددٍٛ  ع  ٦دد  ةاددم٤ ةي م٥دد  يً ددً ١ َددٔ ىجددٌ          01/2/3100( تددموٜخ 0/2/0/3025 

تصػًٝ٘ نْٛ٘ قمط  م٭ ١ٝٓ َٔ نمؾ١ ةؾٗمد ٚ   ّ َٛةؾك١ ؾ١ٓ ةيمٓظِٝ ةحملًٝد١  ًد٢ ة٫تدم٬ُى    

ةٜؽدم  يٛجدٛس  ٓدم٤ كدميـ غدري َد  غ        7/2/3100( تدموٜخ  3/01م وقدِ    ٛجق ق ةوٖدم ى د٬ٙ ٚق ةوٖد   

  ٢ً ةؾز٤ ةا ًٛا ةتم٬ُن٘. 

تك ّ ىظحما ةي ٓم٤ ةا ميـ ٭نث  َٔ َد ٠  ع  ً ٜد١ ةيزوقدم٤ ٚ ع ةيًيٓد١ ةيًٛة٥ٝد١ يػمٜدمد ةي  دٝغ         .2

ةيًٛة٥ٝددد١ وقدددِ    ٫ ىٕ ةي ً ٜددد١ ٚةيًيٓددد١ ةيًٛة٥ٝددد١ مل تٛةؾدددل  ًددد٢ ةي  دددٝغ ندددمٕ آ  ٖدددم قددد ةو ةيًيٓددد١       

( ك فٝٓددد٘ ندددٕٛ ةي ٓدددم٤ كدددميـ ٭فهدددمّ ةيمٓظدددِٝ ٚىٕ ٖٓميدددو ػدددمٚ.ةد  ًػددد  ْ ددد مٗم   230/3103 

(% ىٟ ىٕ نمَددٌ َ ددمف١ ةي ٓددم٤ ؼددُٔ ة٫وتدد ةسةد ٚيٛجددٛس  دد ٚ. ك ةي ٓددم٤   ٬ندد ( ىٜؽددم   ًدد٢          011 

 ّ( ةـًؿٞ  ؼمؾ١  ع ٚجٛس    مو ٖ ّ ٚ .ةي١ عل ةي ٓم٤.  5ةي  ٜل ةٱؾ ة.ٟ  

( شد ٜ ١  507/3103مت ةاٛةؾك١  ٢ً ت  ٝغ ةي ٓم٤ ةا ميـ ى ٬ٙ  ٛجق ق ةو ةيًي١ٓ ةيًٛة٥ٝد١ وقدِ     .01

 يػددم٤    ددمو ةهلدد ّ ةيعددمسو  ددٔ ةي ً ٜدد١ ٚسؾددز ةي تددّٛ ةا ت دد١  ددٔ ةيميددمٚ.ةد   دد  ؼ ٜدد ٖم َددٔ ق ددٌ         

 ةيًي١ٓ ةحمل١ًٝ.  

٤ قدد ةو ةهلدد ّ  ٛجددق قدد ةو ةيًيٓدد١  مل ٜددمِ  .ةيدد١ ةي ٓددم٤ ةا ددميـ  ددٌ  ًدد٢ ةي هدد  َددٔ ذيددو ؾكدد  مت  يػددم   .00

 ت  ٝكم  يك ةو ةيًي١ٓ ةيًٛة١ٝ٥ ى ٬ٙ.  21/01/3103( تموٜخ 0/30ةحمل١ًٝ وقِ  
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مت ةفم دما ةي تددّٛ ٚةتدمهُمٍ  جدد ة٤ةد ةي  ددٝغ يً ٓدم٤ َددٔ ق دٌ ةي ً ٜدد١  ددمي غِ َدٔ ؼؿدده َٓدد ٚا       .03

  سٜٛةٕ ةحملمت ١  ٢ً ت  ٝغ ةي ٓم٤ ا ميؿم٘ يص ٚط ٚىفهمّ ةيمٓظِٝ.

 (74/01/7102تازٜذ  4/70/04071ؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ امل

 ايتٛؾ١ٝ:

ةؽمذ نمؾ١ ةٱج ة٤ةد ةيكم١ْْٝٛ ةي١َ.٬ يدذيو ٚتصدهٌٝ ؾٓد١ يًمد قٝل ٚةيمحكٝدل  ماٛؼدٛع ى د٬ٙ ٚ صدمون١         

 سٜٛةٕ ةحملمت ١.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 ت املعد١ْٝ:إْػا٤ َؿٓع احلاٜٚا 

(  ٚةي ميؼ 3107/ا ط ./3ي ٣  ج ة٤ ةيهصـ ةاٝ ةْٞ َٔ ق ٌ سٜٛةٕ ةحملمت ١  ٢ً ى ُمٍ ةي  م٤ وقِ   

( سٜٓددددمو ٚةآؿددددذ َددددٔ ق ددددٌ شدددد ن١  .....( ٚةيعددددمسو  دددد٘ ىَدددد  ةا مشدددد ٠  مددددموٜخ    075077قُٝمدددد٘  ٓدددد  ةٱفميدددد١   

 ( ّٜٛ، ت   َم ًٜٞ:021ٚا ٠  ك ١ٜ   02/2/3107

%( 57%( ٚةيٓ  ١ ةا ًدٛا  لم.ٖدم ف دق ةي كد  ة٭ظدًٞ       02 ُمٍ ةآؿذ٠ ؾ ًٝم   ماٛقز   ًػ  ْ  ١ ة٭ .0

 %(.23%( ىٟ  مأ ري ت ًؼ ْ  م٘  22ْٚ  ١ ةا ٠ ةآكؽ١ٝ  

 مل ٜك ّ ةاكمٍٚ   ْمَة  ٌُ َ  ٍ َٚ مُ  يمموى٘. .3

 ددٌ ةا مشدد ٠  ميمٓؿٝددذ  دد ّ قٝددمّ ةاهمددق ةاعددُِ يً  ددم٤   ُددٌ ؾحٛظددمد ةي  دد١ ةي٬.َدد١ اٛقددز ةاصدد ٚع ق   .2

 نٕٛ ةي  ١ ك ةاص ٚع َٛةس طُِ فم ت تق  ٓ٘ َم ًٜٞ:

مت ت  ٌٜ تعُِٝ ةيكٛة    ٓم٤ً  ٢ً ؾحغ ةي  ١ ةيؿ ًٞ ةيدذٟ مت ٫فكدم  ٚةيدذٟ ةتدمٛجق .ٜدمس٠       . ى

 ى ُمم ةؿؿ ٜمد ٚ.ٜمس٠ ن ري٠ ك نُٝمد  ٓٛس ةؿؿ ٜمد ٚةي ُِ.

يًيد وةٕ ة٫تددمٓمس١ٜ، ةيعدمج ةا ددزٍٚ، ٚ  تددم١ْ    ةتدمح ة  ى ُددمٍ ج ٜد ٠ َددٔ ةـ تدم١ْ ةا ددًح١    . ا

 ةي  ض ٚةي مطٕٛ ا مؾ١ ةي  ١ ةيؽ ٝؿ١.

ةتمح ة   ٓٛس ج ٜ ٠ مل تهٔ ٚةوس٠ ك ٚمم٥ل ةي  م٤ َثٌ ؾٛةظٌ ةيمُ س، فيد  ىطدموٜـ،  دزٍ ةؾد وةٕ      .0

 ة٫تمٓمس١ٜ....ةخل.

 

( سٜٓدمو  ٤51111 يمموىد٘ فدٛةيٞ     ًػ  ق١ُٝ ة٭ ُمٍ ةٱؼمؾ١ٝ ٚة٭ٚةَ  ةيمػٝري١ٜ ةيعمسو٠  ًد٢ ةي  دم   .2

 %( ٚةييت ت مٛجق ةؿعٍٛ  ٢ً َٛةؾك١ و٥مت١ ةيٛ.وة20.٤ىٟ  ٓ  ١  

 (11/01/7102تازٜذ  07/4/9/04073املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾٝات:

فث ةاكمٍٚ  ٢ً َؽم ؿ١ جٗٛسٙ يم  ٜز ةي ٌُ ٚت٬ك ةيمأ ري ةؿمظٌ  ماص ٚع يؽُمٕ ةلم. ة٭ ُمٍ  .0

 ةحمل س.  ميٛق 
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 تك ِٜ ةاكمٍٚ   ْمَة  ٌُ َ  ٍ ٚة مُمسٙ ىظٛيٝم . .3

ؼ ٚو٠ ةيم ُِٝ  ٢ً ةي ًد ٜمد   د ّ شد ة٤ ةـد َمد ةهلٓ تد١ٝ  ٫  دٔ ط ٜدل ةاهمتدق ةهلٓ تد١ٝ ةاعدٓؿ١            .2

يدد ٣ سة٥دد ٠ ةي  ددم٤ةد ةؿهَٛٝدد١ ٚةٱٜ ددم.  ع نددٛةسو ةٱشدد ةف ك ةي ًدد ٜمد  ؽدد ٚو٠  جدد ة٤ ةيؿحٛظددمد       

 ٠  أ ُمٍ ةؿؿ  ت٬ؾٝدم  ٱظد ةو ة٭ٚةَد  ةيمػٝريٜد١ ٚ.ٜدمس٠ ةيهُٝدمد ك ةي  دم٤ةد فدم         ةا  ١ٜ ق ٌ ةا مش

 ق  وٌُ ةـز١ٜٓ ى  م٤ َمي١ٝ  ؼمؾ١ٝ.

 ؼ ٚو٠ ةؿعٍٛ  ٢ً َٛةؾك١ و٥مت١ ةيٛ.وة٤  ٢ً ة٭َ  ةيمػٝريٟ ى ٬ٙ. .0

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 اض١ يف املكرب٠ املطٝخ١ٝ:إْػا٤ غسف١ حس 

(  َٔ ق ٌ سٜٛةٕ ةحملمت ١ ٚةي ميؼ قُٝم٘  ٓد  ةٱفميد١   3102/ا ط ./32ي ٣ ت قٝل ًَـ ةي  م٤ وقِ   

( 21ٚا ٠  ك ١ٜ   33/2/3105( سٜٓمو ٚةآؿذ َٔ ق ٌ َ٪ت ١  .....(  ٚةيعمسو  ٘ ىَ  ةا مش ٠  مموٜخ 20117 

 ّٜٛ، ت   َم ًٜٞ:

%( َدٔ ةيكُٝد١ ة٭ظد١ًٝ يً  دم٤ ٚةيٓ د ١ ةا ًدٛا  لم.ٖدم        53ٓيز٠ ؾ ًٝم   ماٛقز   ًػ  ْ  ١ ة٭ ُمٍ ةا .0

 %(.220%( ٚ مأ ري  ًػ  ْ  م٘  011 ك ٜم   

 مل ٜك ّ ةاكمٍٚ   ْمَة  ٌُ يًُص ٚع يػم١ٜ تموى٘ ٚمل ٜمِ ةتم٬َ٘ ةتم٬َم  ىٚيٝم . .3

يد  َدز  ٝدز ى ُدمٍ ةيمصد ٝ مد      ٜمؽُٔ ةي  م٤  ْصم٤ غ ؾ١ ف ةتد١ َدز َ ؾكمتٗدم َدٔ ةـ تدم١ْ ٚةؿ      .2

( َد  يصدٛةوع ةاكد ٠ فٝدث مت ةلدم. ةيػ ؾد١       3111ةي١َ.٬ هلم ٚ ْصم٤ في  نٓ ؤٜ  ىطدموٜـ(   دٍٛ    

 ؾكو ٚمل ٜمِ ةلم. في  ةيهٓ ؤٜ ي٬طموٜـ.

ٜٛجد  ك جد ٍٚ نُٝدمد ةي  ددم٤  ٓدٛس كمًؿد١ ٭ ُددمٍ غ ؾد١ ةؿ ةتد١ ٚفيدد  ةيهٓد ؤٜ ٚى ُدمٍ ى دد ٣           .0

( سٜٓددددددمو  ٚى ُددددددمٍ 32232فٝددددددث ةٕ قُٝددددد١ ة٭ ُددددددمٍ ةا ْٝددددد١ ٚةا ُموٜدددددد١ يًػ ؾددددد١     يًهٗ َٚٝهمْٝدددددو  

 ( سٜٓمو.2721( سٜٓمو  ًُم   إٔ ق١ُٝ  ٓ  في  ةيهٓ ؤٜ  0022ةيهٗ َٚٝهمْٝو  ك١ُٝ  

 ت    ٓ  في  ةيهٓ ؤٜ َٓ ؿ  ٚمل ٜكِ ةاكمٍٚ  مٓؿٝذٙ نْٛ٘ ةقٌ َٔ ة٭ت مو ةي وةج١  مي  م٤ةد. .2

 ةف ك ةي ً ١ٜ  إيزةّ ةاكمٍٚ  مٓؿٝذ في  ةيهٓ ؤٜ ٚ صهٌ َمٛة.ٟ َز ةيػ ؾ١.  ّ قٝمّ جٗم. ةٱش  .5

 مصهٌٝ ؾ١ٓ ةتم٬ّ ىٚيٞ  2/00/3105( تموٜخ 20/0/05522قمّ و٥ٝ  ةي ً ١ٜ  ٛجق نمم ٘ وقِ   .7

وؾد  ة٫تدم٬ّ    نمٕ  ٢ً ةي ً ١ٜ ٚؾ١ٓ ة٫تدم٬ّ  جز٥ٞ يًُص ٚع ٫تم٬ّ ى ُمٍ غ ؾ١ ةؿ ةت١ ؾكو ٚ

 ؿٝذ  ٓ  في  ةيهٓ ؤٜ ٚةتم٬ّ ةاص ٚع  صهٌ نمٌَ.ؿ  تٓ

مل تكددِ ؾٓدد١ ة٫تددم٬ّ ة٭ٚيددٞ ةؾز٥ددٞ  إ دد ةس قؽدد  ةتددم٬ّ يمموىدد٘ َددز ةي ًددِ  ددإٔ ةاكددمٍٚ ٜدد ٣  ددإٔ      .3

ةاص ٚع ق  مت ةتم٬َ٘ ةتم٬َم  ىٚيٝدم  جز٥ٝدم  ةتدمٓمسة   ع نمدما تصدهٌٝ ةيًيٓد١ ةادذنٛو ى د٬ٙ ٚةْكؽدم٤          

 ٕ قٝمّ ةيًي١ٓ   ًُٗم ٚ شػمٍ ةاص ٚع َٔ ةي ً ١ٜ.ةيؿ ٠ ةيكم١ْْٝٛ سٚ

 (0/00/7102تازٜذ  07/4/9/04187املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 
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 ايتٛؾٝات:

  يزةّ ةاكمٍٚ  متمهُمٍ تٓؿٝذ  ٓٛس ج ٍٚ ةيهُٝمد ةيٛةوس٠  مي  م٤  صهٌ نمٌَ. .0

 ةؽمذ ةٱج ة٤ةد ةيم مق ١ٜ عل ةاكمٍٚ ٚةفم ما غ ةَمد ةيمأ ري. .3

ؾ١ٓ يًمحكٝدل ك ةا ميؿدمد ةيدٛةوس٠ ٚ صدمون١ َٓد ٚا َدٔ سٜدٛةٕ ةحملمتد ١ يمح ٜد  ةا د٪ٚي١ٝ           تصهٌٝ  .2

 ٚ ٝمٕ ىت ما تأ   ةاكمٍٚ  إلم. نمؾ١ ى ُمٍ ةي  م٤ ٚ ٝمٕ ىت ما ةا ميؿمد ى ٬ٙ.

 اإلجسا٤:

 .ةامم  ١مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  

 .بًد١ٜ ايسؾٝف١

 :ٍزٚاتب عُا 

 ةيم قٝل ةا  ل  ٢ً  ١ٓٝ َٔ ةي ٚةتق ةيصٗ ١ٜ ي ُمٍ  ً ١ٜ ةي ظٝؿ١ ت   َم ًٜٞ: ي ٣

 -33/3/3107( ٜددددّٛ َددددٔ تددددموٜخ  22مت َددددٓع ةي مَددددٌ  .....( ةتدددد ةف١  سةوٜدددد١ َ ؾٛ دددد١ ة٭جدددد  ادددد ٠    .0

( ىشددٗ  ة٭ٚع َددٔ 2( ٚ  3105، 3102( ٚذيددو  دد ٍ  ُددٌ ىٜددمّ ةؾُددز ٚة٭ ٝددمس ي ددمَٞ   32/2/3107

سٕٚ ٚجددٛس تددٓ  قددمْْٛٞ هلددذة ةٱجدد ة٤  مٱؼددمؾ١  ع  دد ٍ  ُددٌ ىٜددمّ ةؾُددز ٚة٭ ٝددمس يصددٗ     3107ةي ددمّ 

0/3107.. 

-30/2/3107( ٜددددّٛ سؾ دددد١ ٚةفدددد ٠ ت دددد ى َددددٔ     03مت َددددٓع ةي مَددددٌ ةاددددذنٛو  جددددم.٠ تدددد١ٜٛٓ ادددد ٠      .3

( َدٔ  3( ٚذيدو  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠      3107 ،3105( متثٌ وظٝ   جم.ت٘ ةي د١ٜٛٓ ي دمَٞ    2/7/3107

ٚت  ٬ٜتد٘ ٚةيديت ؾ قد   د  ت  ٜدـ ةاٛنيدـ        2007( ي د١ٓ  108وقِ   َٛنيؿٞ ةي ً ٜمد ٚت  ٬ٜت٘مّ ْظ

 ٚ   ةي مٌَ ةيذٟ ٜمكمؼ٢ ىج ة  َٜٛٝم  ةيذٟ ٜ محل  جم.٠ فزى٠ ف ق ىٜمّ ةي ٌُ ٚيٝ  سؾ ١ ٚةف ٠. 

ٛج ١ ٚذيو  ٢ً مت َٓع .ٜمسةد ١َٜٝٛ غري َ و٠ ٚ ك ةو َٔ و٥ٝ  ةي ً ١ٜ ي    ةي ُمٍ ٚسٕٚ ىت ما َ .2

 ةيٓحٛ ةيمميٞ:

 (.3/3/3107 -03/2/3100( سٜٓمو يًؿ ٠  2.32ةي ٝ   .....( فُٛع ةيزٜمسةد   -

 (.02/5/3102 -30/2/3100( سٜٓمو يًؿ ٠  3ةي ٝ   .....(   -

 

                         (.                              02/5/3102 -02/2/3100( سْمْري يًؿ ٠  0ةي ٝ   .....( فُٛع ةيزٜمسةد   -

  .37/2/3107( سٜٓمو ة م موة  َٔ 3ةي ٝ   .....( .ٜمس٠ َ ًؼ   -

ٜمِ ةتم  ةّ ة٫ت ةفمد ةٱسةوٜد١ يد    ةي ُدمٍ يمػ ٝد١ ىٜدمّ غٝدم ِٗ  دٔ ةي ُدٌ سٕٚ ةؽدمذ ىٟ  جد ة٤            .0

 عكِٗ يمػٝ ِٗ  ٔ ةي ٌُ سٕٚ  ذو َص ٚع. 

 (71/9/7102تازٜذ  07/4/18/2118املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  
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  ايتٛؾ١ٝ:

 تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل  ما ميؿمد ةيٛةوس٠ ى ٬ٙ ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.

 اإلجسا٤:

مل ٜ س َم ٜؿٝ   مصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل  ماٛؼٛع وغِ كمط مد ةيد ٜٛةٕ ةامهد و٠  ٗدذة ةـعدٛػ َٚدم      

 ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١..ةٍ 

 :ايعاًَني املٓتدبني 

ي ٣ ت قٝل َ دمٓ ةد ظد ف ةي ٚةتدق ٚ د ٍ ةيمدٓك٬د ي ُدمٍ َٚدٛنيؿٞ  ً ٜد١ ةي ظدٝؿ١ يصدٗ  فزٜد ةٕ/            

، يً ٌُ يد ٣ جٗدمد ى د ٣    ( َٛنيؿ 2ٜ ًؼ   سِٖ   ت   قٝمّ ةي ً ١ٜ  مْم ةا   س َٔ ةي ُمٍ ٚةيؿٓٝ  3105

َميٝم   ًد٢ َٛة.ْد١ ةي ً ٜد١ فدم ٜكمؽدٞ ة٫تدمػ٬ٍ ة٭َثدٌ يًُدٛةوس ةي صد ١ٜ            ًُم   إٔ ٖذٙ ةٱج ة٤ةد تصهٌ   ٦م 

 ةاممف١ ٚةي ٌُ  ٢ً ةتم  ةَٗم ف ق ةؿمج١ ةيؿ ١ًٝ.

 (1/3/7102تازٜذ  07/4/18/01719املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

  ايتٛؾ١ٝ:

 ةؽمذ ةٱج ة٤ةد ةي١َ.٬ يمعٜٛق َم ٚوس ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.  

 اإلجسا٤:

 ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق وغِ كمط مد ةي ٜٛةٕ ةامه و٠ َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١. مل

 :قٝٛد ٚضجالت ايبًد١ٜ 

 (، ت    َم ًٜٞ:3102-3102ي ٣ ت قٝل قٝٛس ٚتي٬د ف ما ة٭َمْمد ك  ً ١ٜ ةي ظٝؿ١ يًؿ ٠  

ٜدمِ  ٜد ة ٗم ك ف دما       ّ ؾمع ف دما َ دمكٌ يٮَمْدمد يد ٣  ٓدو  .....( ةا مُد  يد ٣ ةي ً ٜد١ فٝدث          .0

َصدد ى َددز ف ددما ةي ً ٜدد١ ةؾددموٟ يدد ٣ ةي ٓددو،  ًُددم   ددإٔ فُددٛع وظددٝ  ة٭َمْددمد ةا ددمحك١ يًػددري         

ؾُٝم مل ٜمِ  3100  مّ( سٜٓمو فم٢ ْٗم١ٜ 203222ٚةحملعٛو٠ وقُم  ك تيٌ ة٭َمْمد ي ٣ ةي ً ١ٜ  ًؼ  

 . 3102فع  ق١ُٝ ة٭َمْمد ةا محك١ يًػري ي مّ 

%( ًُدم   أْد٘ مل ٜدمِ  جد ة٤     1.72يؿم٥ ٠ ةييت ميٓحٗم ةي ٓو  ًد٢ ف دما ةي ً ٜد١ ٚةي ميػد١      ت ْٞ ْ  ١ ة .3

 َزةٚس٠ ي ٣ ةي ٓٛى ك َٓ ك١  ٌُ ةي ً ١ٜ يًحعٍٛ  ٢ً ى ٢ً  م٥  ؾم٥ ٠ فه١ٓ. 

ةيمأ ري ك ؼٌٜٛ ىَمْمد  طٛة ز ةيدٛةوسةد يدٛ.ةو٠ ةاميٝد١  مدموٜخ ق ؽدٗم فٝدث تد   قٝدمّ ةي ً ٜد١  محٜٛدٌ            .2

 . 32/00/3102 ع ٚ.ةو٠ ةامي١ٝ  مموٜخ  3100ْمد ةي ٛة ز ةامحكك١  مّ ىَم

  ّ ةيكٝمّ  م يٌٝ فُٛع ة٭َمْمد ةاك ٛؼ١ ك ْٗم١ٜ تيٌ ة٭َمْمد فدم ت د ق   د ّ ةي قد١ ٚظد ٛ ١       .0

 ةفم ما ق١ُٝ ةي ٛة ز ةيكم١ْْٝٛ ةامحكك١  ًٝٗم. 

ميٝدد١ سٕٚ ةيمحكددل َددٔ تٛقٝددز ةاٛنيددـ  ةؾددم ٞ(  قٝددمّ ق ددِ ةيمدد قٝل ةيدد ة ًٞ  إجددم.٠   دد  ةٱوتددميٝمد ةا  .2

  ًٝٗم ٚةيذٟ قمّ  إ  ةس  ةٱوتمي١ٝ فٝث يٛفه   ّ تٛقٝز جم ٞ ة٭َمْمد  ٢ً     ةٱوتميٝمد.     

 (7102يط١ٓ  019املؿدز: )اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 
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  ايتٛؾ١ٝ:

 ةؽمذ ةٱج ة٤ةد ةي١َ.٬ يمعٜٛق ةا ميؿمد ةيٛةوس٠ ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.

 جسا٤:اإل

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :َطتٓد ايؿسف 

( سٜٓددمو 21111ةامؽددُٔ ظدد ف َ ًددؼ     2/3/3107( تددموٜخ 3075يدد ٣ تدد قٝل َ ددمٓ  ةيعدد ف وقددِ     

ق دد١  ً ٜدد١  ق ددٌ ي ً ٜدد١ ةيزوقددم٤ ن ؾ دد١ ىٚع َددٔ  دد ٍ ى ُددمٍ ةتددمك مٍ ٚطُدد  ْؿمٜددمد  ً ٜدد١ ةي ظددٝؿ١ َددٔ        

  َم ًٜٞ:ةيزوقم٤، ت  

ى  ّ فً   ً ١ٜ ةي ظٝؿ١ ةتؿمق١ٝ ْكٌ ْؿمٜدمد َدز فًد   ً ٜد١ ةيزوقدم٤ تمؽدُٔ قٝدمّ  ً ٜد١ ةيزوقدم٤           .0

 ٓكددٌ ةيٓؿمٜددمد ةيعددمسو٠  ددٔ  ً ٜدد١ ةي ظددٝؿ١ َددٔ ةحمل دد١ ةيمحًٜٛٝدد١ ةيمم  دد١ ي ً ٜدد١ ةيزوقددم٤  ع َهددق         

٬  تددٓٛةد ت دد ى َددٔ تددموٜخ   ( ىٕ َدد ٠  ٖددذٙ ة٫تؿمقٝدد١ مدد  02ْؿمٜددمد ة٭َمْدد١  ةيػ ددمٟٚ( فٝددث ْددغ ةي ٓدد      

س ى٫  ٛةؾكدد١ ةيؿدد ٜك  سٕٚ ذندد  ىٚ  ٝددمٕ تددموٜخ تٛقٝددز ة٫تؿمقٝدد١      تٛقٝ ٗددم َددٔ ق ددٌ ةيؿدد ٜك  ٫ٚ ػدد   

  ٚتموٜخ   ٤ ت ٜمْٗم. 

( نمم ددم  ظددمسوة   ددٔ ىَمْدد١  ُددمٕ ةيهدد ٣ تمؽددُٔ َ مي دد١  ً ٜدد١ ةي ظددٝؿ١    00َ ؾددل   ددمٓ  ةيعدد ف    .3

ٜٓدمو يعدٓ ٚم ىَمْد١  ُدمٕ ةيهد ٣  د ٍ ىجدٛو طُد  ةيٓؿمٜدمد ك          ( س031122  ؾز َ ًؼ   ميٞ ٚقد وٙ   

ٚةيذٟ ٖٛ   مو٠  ٔ ظٛو٠ ف س٠ ؽًدٛ َدٔ   (ف ق نصـ ةيهُٝمد ةا ؾل 3102َهق ةيػ مٟٚ  ٔ ت١ٓ 

ٚ دمي غِ َدٔ ىٕ ىَمْد١  ُدمٕ ةيهد ٣ يٝ د  ط ؾدم  ك         )تٛقٝز َٓظُٗدم ىٚ َعدمسق١ ىٟ جٗد١ ومسٝد١  ًٝٗدم     

ٝدد١  دد  فًدد   ً ٜدد١ ةيزوقددم٤  ؾ ٜددل ىٍٚ( ٚفًدد   ً ٜدد١ ةي ظددٝؿ١       ة٫تؿمقٝدد١ فٝددث ةمعدد د ة٫تؿمق  

  ؾ ٜل ممْٞ(. 

ىٕ ىَمْد١   5/7/3107( تدموٜخ  03/2/2253( َدٔ نمدما و٥دٝ  ؾٓد١  ً ٜد١ ةيزوقدم٤ وقدِ         3ٚوس  مي ٓ    .2

( سٜٓددمو َكم ددٌ طُدد  ةي ددٔ ةيٛةفدد  َددٔ ةيٓؿمٜددمد  ٬ؾددم  اددم ٚوس   3.2 ُددمٕ تمكمؼدد٢ َددٔ ةي ًدد ٜمد َ ًددؼ   

 ( سٜٓمو/طٔ. 3.25ىَم١ْ  ُمٕ  مفم ما َ ًؼ   هصٛؾمد 

مل ٜددمِ ت زٜددز َ ددمٓ  ةيعدد ف  هصددـ ىٚ.ةٕ ةيٓؿمٜددمد ةاددٛوس٠ َددٔ  ً ٜدد١ ةي ظددٝؿ١  ع ةحمل دد١ ةيمحًٜٛٝدد١   .0

 ( َٔ ة٫تؿمق١ٝ 5ي ٣  ً ١ٜ ةيزوقم٤ ةآعٛػ  ًٝٗم  مي ٓ   

 د١ ةيمحًٜٛٝد١ ْٚٛ ٗدم     ًٛ َ ز.ةد َ دمٓ  ةيعد ف َدٔ نصدـ ى د ةس ةٯيٝدمد ةا دُٛح هلدم  د  ٍٛ ةحمل          .2

 ( َٔ ة٫تؿمق١ٝ ى ٬ٙ.7ٚوقُٗم ٚ ٛيمٗم  ٬ؾم  ام ٚوس  مي ٓ  وقِ  

 ٛجق َ مٓ  ةيع ف َ ةو ةي حث تد   ىْد٘ مت ظد ف  د ٍ ْكدٌ ٚطُد  ةيٓؿمٜدمد َدٔ كععدمد ةادمس٠            .5

 ( َعموٜـ ةيؽ ة٥ق ٚةي تّٛ  ٬ؾم  يًُ ععمد ةا ظٛس٠ هلذٙ ةيػم١ٜ.  300302 

ف َٔ ى١ٜ  شمو٠ ىٚ َص ٚفمد تمؽُٔ ؾُٝدم  ذة ندمٕ قد  تد ل ٚىٕ مت ظد ف ىٜد١ َ دميؼ         ًٛ َ مٓ  ةيع  .7

 ىٚ سؾ مد تم ك١  ٢ً ف ما ة٫تؿمق١ٝ يعٓ ٚم ىَم١ْ  ُمٕ ةيه ٣ ىٚ  ً ١ٜ ةيزوقم٤.
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مل ٜمِ ت زٜز ةا مٓ   ًحل ةتؿمق١ٝ َٛقز َٔ ةيؿ ٜك  ةام مق ٜٔ ىظٛيٝم  وغدِ ت د ٌٜ قُٝد١ ة٫تؿمقٝد١      .3

( 001111يمعدد ع   3/3/3107( تددموٜخ 3/00ةو ةيعددمسو  ددٔ ؾٓدد١  ً ٜدد١ ةيزوقددم٤ وقددِ      ٛجددق ةيكدد  

 ( سٜٓمو. 020211سٜٓمو   ٫  َٔ  

            يددد ٥ٝ  ؾٓددد١  ً ٜددد١ ةي ظدددٝؿ١     01/3/3107( تدددموٜخ 33/3107مت تٛجٝددد٘ َدددذن ٠ ةا ةج ددد١ وقدددِ      .2

  ج ة٤ةد ؾ ١ًٝ يًمعٜٛق. يمعٜٛق ةا٬فظمد ةيٛةوس٠ ؾٝٗم سٕٚ ىٕ ٜمِ ةؽمذ ى١ٜ ك فٝٓ٘( 

 ( 7102يط١ٓ  002املؿدز: )اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 ةؽمذ ةٱج ة٤ةد ةي١َ.٬ يمعٜٛق ةا ميؿمد ةيٛةوس٠ ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق وغِ كمط مد ةي ٜٛةٕ ةامه و٠ َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 ٜد٠.ًد١ٜ اهلامش١ٝ اجلدب

 :قطِ احلسن١ 

 ي ٣ ةيم قٝل ك ق ِ ةؿ ن١ ك  ً ١ٜ ةهلممش١ٝ ةؾ ٜ ٠، ت   َم ًٜٞ: 

 ٛجددددق نمددددما و٥ددددٝ   ً ٜدددد١ ةهلممشٝدددد١ ةؾ ٜدددد ٠ وقددددِ       مل ٜددددمِ تٓؿٝددددذ تٛظددددٝمد ةيًيٓدددد١ ةاصدددده١ً      .0

 ٚةيمحكٝل  ٛؼٛع ؾك ةٕ   موٜمد َٔ ق ِ ةؿ ن١. يًم قٝل 00/3/3105( تموٜخ 02/3/0202 

( َدٔ ت ًُٝدمد تٓظدِٝ ةتدم  ةّ     03مد ت ٝ   موج ن ةج ةي ً ١ٜ  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠     ( َ ن 2ٚجٛس   .3

 . 3100ةا ن مد ةؿه١َٝٛ ي ١ٓ 

ؽعددٝغ َ ن دد١ يٓم٥ددق و٥ددٝ  ةي ً ٜدد١ َٚ ن دد١ ى دد ٣ ادد ٜ  ةآددمطل  مي ً ٜدد١ ٚذيددو  ٬ؾددم  ٭فهددمّ    .2

 ( َٔ ةيم ًُٝمد ةاصمو  يٝٗم ى ٬ٙ. 0ةامس٠  

 (71/9/7102تازٜذ  07/4/18/2112إ زقِ املؿدز: )نتاب ايدٜٛ

  ايتٛؾ١ٝ:

ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق ةا ميؿمد ى ٬ٙ ٚةؽمذ ةٱجد ة٤ ةيد٬.ّ يٛقدـ ةتدم  ةّ ةا ن دمد ٚؼعدٌٝ قُٝد١ ةحمل ٚقدمد         

 ةاع ٚؾ١ سٕٚ ٚج٘ فل ج ة٤ ةتم  ةّ ةا ن مد  صهٌ كميـ.

 اإلجسا٤:

 ه و٠ َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق وغِ كمط مد ةي ٜٛةٕ ةام
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 بًد١ٜ ايظًٌٝ.

 :زخـ املــــٗٔ ٚايرَِ املطتخك١ 

( ن دد ٍ 3102-3100يدد ٣ ةيمدد قٝل  ًدد٢ و ددغ ةاٗددٔ ٚةيددذَِ ةا ددمحك١ ي ً ٜدد١ ةيظًٝددٌ يًؿدد ٠        

 ةٱهموةد يًُح٬د ةيميمو١ٜ ٚةا م.ٕ ةاًُٛن١ يً ً ١ٜ ت   ٚجٛس ةا٬فظمد ةيممي١ٝ:

 ١ٜ  مؽمذ ةٱج ة٤ةد ةآمت ١ ٚةيؽ ٚو١ٜ يمؿ ٝدٌ آيٝد١ ؼعدٌٝ ةيدذَِ ةا دمحك١ ٚةي ميػد١         ّ قٝمّ ةي ً .0

 ( سٜٓمو. 52200قُٝمٗم  

قٝمّ ةي ً ١ٜ  ٓع    ّ فمْ ١ ٱٜعمٍ ةـد َمد/ نٗ  دم٤، َٝدمٙ( ٭ ٓٝد١ غدري َ  عد١ ت دٛس جملُٛ د٘          .3

 ٚم ةي ً ١ٜ ٚذيو  ٬ؾدم  ٭فهدمّ   ن ري٠ َٔ ةاٛةطٓ   ة٭َ  ةيذٟ ٜ٪سٟ َ ٘  ع ؼٝمع ىَٛةٍ  ٢ً ظٓ

 ٚت  ٬ٜت٘.  0255( ي ١ٓ 72( َٔ قمْٕٛ تٓظِٝ ةا ٕ ٚةيك ٣ ٚة٭ ١ٝٓ وقِ  23،22،20ةاٛةس  

 (71/8/7102تازٜذ  07/4/18/4907املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

 ةؽمذ ةٱج ة٤ةد ةي١َ.٬ يمعٜٛق ةا ميؿمد ةيٛةوس٠ ى ٬ٙ.

 اإلجسا٤:

 م ٜؿٝ   ميمعٜٛق وغِ كمط مد ةي ٜٛةٕ ةامه و٠ َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.مل ٜ س َ

 بًد١ٜ األشزم اجلدٜد٠.

 :ايػها٣ٚ 

 ي ٣ َمم  ١ َٛؼٛع ةيصه٣ٛ ةاك ١َ ي ٜٛةٕ ةحملمت ١ عل  ً ١ٜ ة٭.وم ةؾ ٜ ٠،  ت   َم ًٜٞ:  

 َطتٓدات ايؿسف:  أٚاًل:

ًدددؼ ةا عددغ يً دددًؿ١ ةي مو٥ددد١ فٝددث مت ةيعددد ف  ٛجدددق   ( سٜٓددمو َدددٔ ةا  051مت ظدد ف َ ًدددؼ ٚقددد وٙ    .0

ٚذيو ق١ُٝ  َصدمٟٚ َصده١ً َٚكد ٬د     35/7/3105( تموٜخ 57ةيؿٛةتري ةا ؾك١   مٓ  ةيع ف وقِ  

ٚنٓمؾ١ ٚىنٛةا َم٤ َ س٠( َٔ تًؿ١ ةاص ٜمد سٕٚ ةؿعٍٛ  ٢ً ةاٛةؾكدمد ةي مسٝد١ ٚةي٬.َد١  ٬ؾدم      

 د٠ٚ٬  ًد٢ ظد ف ةا دمٓ  ى د٬ٙ       2/7/3103( تدموٜخ  ٤522 وقدِ   يً ٓ    مَ م ( َٔ  ٬ؽ و٥دٝ  ةيدٛ.وة  

 سٕٚ   ؼ٘  ٢ً سٜٛةٕ ةحملمت ١ يًم قٝل ةا  ل ق ٌ ةيع ف. 

( شدد غ 21( سٜٓددموة   متددِ َ  ددِ ٚةتدد ةف١  .....( ٚذيددو  دد ٍ ٚج ددمد ط ددمّ يددد         321ظدد ف َ ًددؼ    .3

كددمد ةي٬.َدد١ يًعدد ف سٕٚ ةؿعددٍٛ  ًدد٢ ةاٛةؾ 02/2/3105( تددموٜخ 53 ٛجددق َ ددمٓ  ةيعدد ف وقددِ  

 ٚ ٬ؾم  ي ٬ؽ و٥مت١ ةيٛ.وة٤ ى ٬ٙ ٚ مي غِ َٔ ؼؿه سٜٛةٕ ةحملمت ١  ٢ً ةيع ف. 

( سٜٓدمو ٫  331ٚةام ًل  م  ٜ  تدًؿ١ ةيعدٓ ٚم ٚ كُٝد١      02/3/3107( تموٜخ 77ظ ف ةا مٓ  وقِ   .2

        ٕ ٜدمِ ةتدم وةج    غري ق١ُٝ ق ز َ ن مد كمًؿد١ فٝدث متد   ًُٝد١ ةيصد ة٤ َدٔ ةي دًؿ١ ةاعد ٚؾ١ سٕٚ ى

ٚت  ٬ٜتدد٘  3112( ي دد١ٓ 71( َددٔ ْظددمّ ةيًددٛة.ّ ٚىشددػمٍ ةي ًدد ٜمد وقددِ  2 د ٚض  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددمس٠   

  مٱؼمؾ١  ع   ّ   ض َ مٓ  ةيع ف  ٢ً سٜٛةٕ ةحملمت ١ يًم قٝل ةا  ل ق ٌ ةيع ف. 
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 زخـ املٗٔ:  ثاًْٝا:

مل ٜددمِ ةؽددمذ ىٟ  جدد ة٤ةد عكٗددم   ( 3107ٚ-3101، 3113مل ٜددمِ تدد  ٝغ َٓيدد ٠ ة٭.وم يً ددٓٛةد     .0

 ٚؾكم  ٭فهمّ ةيكمْٕٛ.  

 ٚمل ٜمِ ةؽمذ ىٟ  ج ة٤ةد عكٗم.  3105( ق٬  ػموٜم  مل ٜمِ ت  ٝعٗم ي ١ٓ 31ٚجٛس   .3

 (71/9/7102تازٜذ  4/70/2111املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

  مقٞ ةي ٓٛس. ةي ٌُ  ٢ً ةت سةس ق١ُٝ ةا ميؼ ةاع ٚؾ١ سٕٚ ٚج٘ فل ٚتعٜٛق

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق وغِ كمط مد ةي ٜٛةٕ ةامه و٠ َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.
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 بًدٜات ذلافظات ايػُاٍ

 بًد١ٜ ازبد ايهرب٣.

 :ٕتأجري املداش 

( سٜٓمو  متِ 2111ٚ  ًؼ   33/2/3105ي ٣   ض َ مٓ  ظ ف وس ىَمْمد َزةٚس٠ وقِ   ٬( تموٜخ  

( ةيٛةق ١ ك شدددموع  ُمٕ/ ْٗم١ٜ 00، 01، 2ةا م.ٕ ذٚةد ة٭وقددمّ  ٝ   .....( ق١ُٝ تأَ  َزةٚس٠ ٫تم٦يمو ةا مؿ

 ٱجم.ت٘ يًع ف، ت   َم ًٜٞ: 3112ْٗم١ٜ  مّ شموع ةهلممشٞ ك 

   .             03/03/3112( كزٕ  مازةس ةي ًال يمأجريٖم  مموٜخ 32قمَ   ً ١ٜ ةو   ةيه ٣    ح   .0

ةيمٓ دددٝق  02/03/3112( تدددموٜخ 051قددد ود ؾٓددد١ ة٭َددد٬ى ٚة٫تدددم٬ُى ك ةي ً ٜددد١  ك ةوٖدددم وقدددِ       .3

يًُيً  ةي ً ٟ  إفمي١ تأجري ةا م.ٕ  ٢ً ةازةٚسٜٔ ةيدذٜٔ قد َٛة ةي د ٍ ة٭نثد  َٚدٔ ؼدُٓٗم ةا دم.ٕ        

 ةؾدد ٍٚ وقددِ ى دد٬ٙ   ًدد٢ ةاددزةٚس  .....(   ًددؼ ةيؿمٛفٝدد١ ٚ ددأج ٠ تدد١ٜٛٓ يهددٌ كددزٕ ٚنُددم ٖددٛ َدد   ك  

( سٜٓدمو ْكد ة   ع ظدٓ ٚم ةي ً ٜد١     2111(،  ًُم   دإٔ ةادزةٚس ةادذنٛو قدمّ  د ؾز تدأَ  َدزةٚس٠ َ ًدؼ          31 

 .02/03/3112( تموٜخ 202701 ٛجق ٚظٍٛ َك ٛؼمد ىَمْمد وقِ  

 (31ج ٍٚ وقِ  

 ىج ٠ ةا م.ٕ ةي ١ٜٛٓ ٚةيؿمٛف١ٝ ا م.ٕ  ً ١ٜ ةو   ةيه ٣

  ةا ًؼ  مي ٜٓمو(

 ة٭ج ٠ ةي ١ٜٛٓ  َ ًؼ ةيؿمٛف١ٝ  قِ ةا زٕو

4 3311 0711 

01 1411 0711 

00 1181 0711 
 

مل ٜمِ    ة. َم ٜث   قٝمّ ةي ً ١ٜ  إ ٬ؽ ةازةٚس ةيذٟ وت٢  ًٝ٘ ةازةس  ما م.ٕ ةيث٬م١ ةاذنٛو٠ ك ةي ٓد    .2

 ( ى ٬ٙ ا ةج ١ ةي ً ١ٜ يمٛقٝز  كٛس ةٱهمو.3وقِ  

ٚةيدديت سؾ ٗددم  مددموٜخ  3105.(    مي دد١ ةي ً ٜدد١  دد س تددأَ  ةاددزةٚس٠ ك شددٗ  ىٜددمو َددٔ  ددمّ   قددمّ ةاددزةٚس .... .0

 يهْٛ٘ مل ٜ م  ّ ةا م.ٕ ٚمل ٜٛقز  ٢ً ىٟ  كٛس  همو َز ةي ً ١ٜ. 02/03/3112

  ماٛةؾك١  ٢ً   مس٠ َ ًؼ تأَ  ةازةٚس٠. 01/2/3105( تموٜخ 255ةؽذ ةجملً  ةي ً ٟ ةيك ةو وقِ   .2

ٚةاٛجد٘ يد ٥ٝ   ً ٜد١     31/2/3102( تدموٜخ  5/5/35307وقدِ  ى/ نمما ٚ.ٜد  ةيصد٪ٕٚ ةي ً ٜد١    م٤ ك ج .5

ةو   ةيه ٣ ي ٝمٕ ىت ما   ّ   ٬ؽ ةازةٚس  ك ةو ةازةس ٚؼٌُٝ ةاٛنيـ ةا ال ك ةي ً ٜد١ نمؾد١ ةـ دم٥     

 ةامي١ٝ ةييت ؿك   مي ً ١ٜ ج ة٤ ذيو.

 (3/1/7102ازٜذ ت 07/4/17/9037املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 
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  ايتٛؾ١ٝ:

 تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل  ماٛؼٛع ى ٬ٙ ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :ايػها٣ٚ / َٓطك١ ايٓؿس 

  ٛ ةقٝدز ٚ دمِ ةآ كد١  ًد٢     ي ٣ َمم  ١ ةيصه٣ٛ ةيٛةوس٠ يً ٜٛةٕ  ٚةام ًك١  ٛجٛس ت٬ ق  ماصد ٚفمد ٚةيم

           ( فددٛض 0330، 0331( يً ٓددم٤ ةيكددم٥ِ  ًدد٢ ةيك  ددم  ذٚةد ة٭وقددمّ     2130/3105َ مًَدد١ طًددق ةي ٝددز وقددِ    

 ( َٔ ىوةؼٞ َٓ ك١ ةيٓع /  ً ١ٜ ةو   ةيه ٣،  ت   َم ًٜٞ: 0/ ٚوة٤ ةيمٌ( يٛف١ وقِ  0 

( 3/5/32522ٛؼددٛع  ٛجددق نمم دد٘ وقددِ  قددمّ و٥ددٝ   ً ٜدد١ ةو دد  ةيهدد ٣  مصددهٌٝ ؾٓدد١ يًمحكٝددل  ما  .0

 . 2/03/3105تموٜخ 

قمَ  ؾ١ٓ ةيمحكٝل ةاصمو  يٝٗم ى ٬ٙ   ؾز تك ٜ ٖم  ع و٥دٝ   ً ٜد١ ةو د  ةيهد ٣ َمؽدُٓم  ةيمٛظدٝمد        .3

 ةيممي١ٝ: 

 ؼٌٜٛ َٛؼٛع ةيصه٣ٛ  ع َ  ٞ  مّ ةو   نٕٛ ىط ةف َٛؼٛع ةيصه٣ٛ  موج ْ مم ةي ً ١ٜ.  .ى 

ً ٜد١ ك  ٝدز ةآدمطل ةيمم  د١ ي ً ٜد١ ةو د  ةيهد ٣ ٚتزٜٚد  سة٥د ٠ ة٭وةؼدٞ           تٛفٝ   ٝدز ى مدمّ ةي    .ا 

 ٚةا مف١  ذيو. 

 (3/1/71092تازٜذ  4/70/9032املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

 ةي ٌُ  ٢ً تٓؿٝذ تٛظٝمد ؾ١ٓ ةيمحكٝل ى ٬ٙ ٚ مي   ١ ةاُه١ٓ.

 اإلجسا٤:

 قٝ  ةامم  ١. مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع

 :دفرت ايؿٓدٚم ٚايطجالت املاي١ٝ 

 -0/0/3105يددد ٣ ةيمددد قٝل  ًددد٢ سؾددد  ةيعدددٓ ٚم ٚةي دددي٬د ةاميٝددد١ ي ً ٜددد١ ةو ددد  ةيهددد ٣ يًؿددد ٠           

 :ت   َم ًٜٞ(، 21/00/3105

( سٜٓدمو  211( سٜٓمو نُ م  ٠ َمي١ٝ ْك ١ٜ يث٬م١ َٔ َدٛنيؿٞ ةي ً ٜد١ ٚ ٛةقدز     0211مت ظ ف َ ًؼ   .0

ٚسٕٚ   ض َ دمٓ ةد ةيعد ف    31/2/3102( تموٜخ 0200م  يك ةو فً  ةيٛ.وة٤ وقِ  يهٌ َِٓٗ  ٬ؾ

ةـمظددددد١  ٗدددددم  ًددددد٢ سٜدددددٛةٕ ةحملمتددددد ١ يمددددد قٝكٗم ق دددددٌ ةيعددددد ف  ٬ؾدددددم  يهمدددددما و٥دددددٝ  ةيدددددٛ.وة٤ وقدددددِ    

 .0/00/3103( تموٜخ 22/00/0/32127 

َ        0021مت ظ ف َ ًؼ   .3 ٓدمطل  ً ٜد١   ( سٜٓمو   ٍ ت دٜٛ   دٔ قُٝد١ ىشديمو  فعد   ٛة٥دل(  دموج فد ٚس 

ةو دد  ةيهدد ٣ ٚسة ددٌ فدد ٚس  ً ٜدد١ ةيريَددٛى ةؾ ٜدد ٠ ٚسٕٚ ٚجددٛس ةتؿمقٝددمد َددز ىظددحم ٗم  ٛجددق قدد ةو        

ٚسٕٚ   ؼددٗم  ًدد٢ سٜددٛةٕ ةحملمتدد ١ يًمدد قٝل      03/01/3105( تددموٜخ  0303فًدد   ًدد ٟ ةو دد  وقددِ     

  ٬ؾم   ع نمما سٚي١ و٥ٝ  ةيٛ.وة٤ ةاصمو  يٝ٘ ى ٬ٙ.
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ٜددمِ ظدد ؾٗم سٕٚ  جم.تٗددم َددٔ ٚفدد ٠ ةي قم دد١ ةي ة ًٝدد١ ك  ً ٜدد١ ةو دد       نمؾدد١ َ ددمٓ ةد ظدد ف ةيٓؿكددمد    .2

 .3105( ي ١ٓ 003( َٔ ةيٓظمّ ةاميٞ يً ً ٜمد وقِ  02ةيه ٣  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

( ي ١ٓ  71( َٔ ْظمّ ةيًٛة.ّ ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد وقِ  7ش ة٤ ةيًٛة.ّ    ٜك١ ةيميز١٥  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠   .0

 نُم ٖٛ َ   ك َ مٓ ةد ةيع ف.ٚت  ٬ٜت٘ ٚ 3112

٫ تكّٛ ةي ة٥ ٠ ةامي١ٝ ك  ً ١ٜ ةو   ةيه ٣   و تدي٬  ي٬تدم٬ُى امم  د١ ت ديٌٝ ةا دميؼ ةاعد ٚؾ١        .2

(                               033يهددددٌ َ مًَدددد١ فددددم ٜم ددددذو َ دددد٘ ةيمحكددددل َددددٔ ظددددح١ ةا ددددميؼ ةاعدددد ٚؾ١  ٬ؾددددم  ٭فهددددمّ ةاددددمس٠       

 يً ً ٜمد ةاصمو  يٝ٘ ى ٬ٙ. َٔ ةيٓظمّ ةاميٞ

 (7102يط١ٓ  72املؿدز: )اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

 ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق ةا ميؿمد ةيٛةوس٠ ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :ِٝجًطات ايًجإ احمل١ًٝ يًتٓظ 

يًيمٕ ةحمل١ًٝ يًمٓظدِٝ ك  ً ٜد١ ةو د  ةيهد ٣ يصدٗ  ندمْٕٛ مدمْٞ        ي ٣   ض َ مٓ ةد ظ ف َهمؾتد ة 

يم قٝكٗم َٔ سٜٛةٕ ةحملمت ١ ت   ٚجٛس .ٜمس٠ ك ةا ميؼ ةاعد ٚؾ١  ع ى ؽدم٤ ةجملًد  ةي ًد ٟ  دٔ       3107َٔ  مّ 

( 02372 ع   3105( سٜٓددمو يصددٗ  تصدد ٜٔ ىٍٚ َددٔ  ددمّ   5731َصددمونمِٗ ك ؾددمٕ ةيمٓظددِٝ ةحملًٝدد١ ةي ميػدد١    

 %(، ٚنُم ًٜٞ: 27.2فٝث  ًػ  ةيزٜمس٠   3107ٓمو يصٗ  نمْٕٛ ممْٞ َٔ  مّ سٜ

نمْد   ً ٜد١ ةو د      3100( ي د١ٓ  027ق ٌ ظ ٚو ْظدمّ و٩تدم٤ ٚى ؽدم٤ ةجملدمي  ةي ً ٜد١ ٚةحملًٝد١ وقدِ          .0

( سٜٓدمو  21ةيه ٣ تع ف َهمؾتد ٭ ؽدم٤ ةجملًد  ةي ًد ٟ  دٔ َصدمونمِٗ ك ؾدمٕ ةيمٓظدِٝ  كد ةو          

( جً ددددددمد شددددددٗ ٜم  ةتددددددمٓمسة   ع قدددددد ةو فًدددددد  ةيددددددٛ.وة٤ وقددددددِ   3  ىقعدددددد٢   ددددددٔ نددددددٌ جً دددددد١ ٚعدددددد 

فٝددددث  ًددددؼ فُددددٛع ةاهمؾددددتد ةاعدددد ٚؾ١  ع ى ؽددددم٤ ؾٓدددد١    32/2/3102( تددددموٜخ 32/3/3/02323 

 .3105( سٜٓمو يصٗ  تص ٜٔ ىٍٚ َٔ  مّ 5731ةيمٓظِٝ ةحمل١ًٝ ك  ً ١ٜ ةو   ةيه ٣  

ًٝددد١ ةاصدددمو  يٝددد٘ ى ددد٬ٙ ٚةا ُدددٍٛ  ددد٘ ة م دددموة  َدددٔ تدددموٜخ مل ٜمؽددُٔ ْظدددمّ و٩تدددم٤ ةجملدددمي  ةي ً ٜددد١ ٚةحمل  .3

ك ىٟ َددٔ َددٛةسٙ ؼ ٜدد ة  ي دد س جً ددمد ؾددمٕ ةيمٓظددِٝ ةحملًٝدد١ يهددٌ شددٗ  فددم ىس٣  ع           0/00/3105

ةا ميػدد١ َددٔ ق ددٌ ٖددذٙ ةيًيددمٕ ك  دد س ةؾً ددمد ٚ صددهٌ ًَحددٛني ة٭َدد  ةيددذٟ ىس٣  ع َؽددم ؿ١ َ ددميؼ        

( سٜٓدمو ٚ ٛةقدز   02372َ ًدؼ    3107م يصٗ  ندمْٕٛ مدمْٞ َدٔ  دمّ     ةاهمؾأ٠ ةاع ٚؾ١ فٝث  ًؼ فُٛ ٗ

( جً ١  مفم ما جً مد ى ؽم٤ ةجملً  ةي ً ٟ ةاصمون  ك َٓ كم  َٔ َٓدمطل  ً ٜد١ ةو د     220 

 ةيه ٣. 
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ةيددذٟ فدد س ك ةي ٓدد  ةيثددمْٞ َٓدد٘  دد س      00/3/3107( تددموٜخ 325ىظدد و ةجملًدد  ةي ًدد ٟ ةيكدد ةو وقددِ      .2

( سٜٓمو 211( جً ١ ع  ى ٢ً. فم ٜ ال ةاٛةؾك١  ٢ً ظ ف َ ًؼ  ١31 يمع ع  جً مد ةيًيمٕ ةحملًٝ

( سٜٓددمو 023111شددٗ ٜم  يهددٌ  ؽددٛ فًدد   ًدد ٟ َصددموى ك ؾددمٕ ةيمٓظددِٝ ةحملًٝدد١ ٚ  ًددؼ   ددميٞ      

( سٜٓمو ؾكو نح  ىقع٢ َهمؾتد  ٔ جً مد ةجملًد  ةي ًد ٟ   22011تٜٓٛم  ك ف  ٜمِ ظ ف َ ًؼ  

 ٗ ٜم .( جً مد ش2 ٛةقز  

 (70/1/7102تازٜذ  07/4/17/8184املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

ؼ ٜ    س جً مد ؾمٕ ةيمٓظِٝ ةحمل١ًٝ ىٚ ٚؼز تكـ َميٞ نح  ى ٢ً يػم١ٜ ظ ف ةاهمؾتد ةي ٌُ  ٢ً 

 ىت٠ٛ ظً مد ةجملً  ةي ً ٟ.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 ك١ نفس جاٜص:َٓط 

(  فٝدث قمَد    3105 -3102ي ٣ ت قٝل ف م مد  ً ١ٜ ةو   ةيه ٣ /َٓ كد١ نؿد  جدمٜز يً دٓٛةد      

( 021ةيًي١ٓ ةحمل١ًٝ يًمٓظِٝ يًُٓ ك١ ى ٬ٙ ٚةاعٓؿ١  ميؿ١٦ ةيثمْٝد١  متدمٝؿم٤ وتدّٛ َٛةقدـ تدٝموةد   ًدؼ        

( سٜٓددمو  ًُددم  ىٕ 511ٓكغ َكدد ةوٙ  ( سٜٓددمو ي دد س  َددٔ و ددغ ة٭ ٓٝدد١ ٚ دد  211سٜٓددمو  ددٔ نددٌ َٛقددـ  دد ٫  َددٔ    

ظددمفق ٖددذٙ ةيدد  غ ٖددٛ  ؽددٛ ك ةجملًدد  ةي ًدد ٟ ي ً ٜدد١ ةو دد  ةيهدد ٣/ َٓ كدد١ نؿدد  جددمٜز ٚو٥ددٝ  ةيًيٓدد١      

ٚت  ٬ٜتد٘   0232( ي د١ٓ  02( َٔ ْظدمّ ة٭ ٓٝد١ وقدِ     2،3ةحمل١ًٝ يًمٓظِٝ ؾٝٗم ٚذيو   ٬ؾم  ٭فهمّ ةامست   

 (20/03/3105 ةا ٍُٛ  ٘ يػم١ٜ 

 (01/1/7102تازٜذ  07/4/17/01911: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  املؿدز

 ايتٛؾ١ٝ: 

 ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق ةا ميؿمد ةاصمو  يٝٗم ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :حتكٝل بػب١ٗ تصٜٚــس ٚثا٥ل تسخٝــ َٓػا٠ اضتجُاز١ٜ نرب٣ 

 ، ت   َم ًٜٞ:05/0/3107ع ةـ  ةآصٛو ظ ٜ ٠ ةي ىٟ  مموٜخ ي ٣ ةيمحكل َٔ َٛؼٛ 

قمَ   ً ١ٜ ةو   ةيه ٣  مصهٌٝ ؾ١ٓ ؼكٝل  ؽُٕٛ ةاذن ٠ ةاك ١َ َٔ َد ٜ  سة٥د ٠ ؼد ٜ ١ ة٭ ٓٝد١      .0

ٚة٭وةؼٞ غعٛػ ػ ٜ  و ع١ ةاٗٔ ٚةي م٥ ٠ يص ن١  .....( ٚف ق نمدما و٥دٝ  ؾٓد١  ً ٜد١ ةو د       

 .         02/0/3107( تموٜخ 5/2/7051ةيه ٣ وقِ  
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قمَ  ةيًي١ٓ  مك ِٜ تك ٜ ٖم فٝدث تد   ةٕ ةي  دٝغ ظد و ٚؾدل  دمِ َػدمٜ  يً دمِ ةي مسدٞ ك سة٥د ٠            .3

ؼ ٜ ١ ة٭ ١ٝٓ  ٢ً   ة٠٤ ةيذ١َ سٕٚ َ ةج ١ سة٥ ٠ ؼ ٜ ١ ة٭ ١ٝٓ ٚسؾز ةا محكمد ةا ت د١  ًٝٗدم ٚقمَد     

 ةيًي١ٓ  ميمٓ ٝق  م ًٜٞ:

( ةي م٥دد ٠ يصدد ن١  .....( يٛجددٛس  ددمِ َػددمٜ  يً ددمِ ةا مُدد       01737وقددِ   يػددم٤ و عدد١ ةاٗددٔ    . ى

ةي مسٞ ةاٛجٛس  ٢ً   ة٠٤ ةيذ١َ  ٢ً طًق ةي  ٝغ ك  مْد١ ؼد ٜ ١ ة٭ ٓٝد١ ٚة٭وةؼدٞ ٚ  د٬ّ      

 ةؾٗمد ظمف ١ ة٫ معمػ.

        ؼٌٜٛ ةاٛؼٛع ى ٬ٙ  ع سة٥ ٠ ةا  ٞ ةي مّ ٱج ة٤ ةاكمؽ٢ ةيكمْْٛٞ.                  . ا

 07/0/3107( تددموٜخ 5/2/7223قمَد  ةي ً ٜد١   مط د١ ٚ.ٜدد  ةيصد٪ٕٚ ةي ً ٜد١  ٛجددق ةيهمدما وقدِ          .2

 ( ٚةي م٥ ٠ يًص ن١ ى ٬ٙ. 01737ت ًق ؾٝ٘ ةاٛةؾك١  ٢ً  يػم٤ ةي  ع١ وقِ  

( تددموٜخ 2/2/7273قمَدد  ةي ً ٜدد١  محٜٛددٌ ةيكؽدد١ٝ  ع تدد مس٠ َدد  ٞ  ددمّ ةو دد   ٛجددق ةيهمددما وقددِ         .0

 ٚذيو ٱج ة٤ ةاكمؽ٢ ةيكمْْٛٞ.         32/0/3107

 (1/2/7102تازٜذ  4/70/00328املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

  ايتٛؾ١ٝ:

 ( َٚمم  ١ ةيكؽ١ٝ ي ٣ َ  ٞ  مّ ةو  .01737ةي ٌُ  ٢ً  يػم٤ و ع١ ةاٗٔ  وقِ  

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 األَالى املؤجس٠: 

تد   قٝدمّ ةي ً ٜد١     3105ي ٣ ت قٝل قٝٛس ٚتدي٬د سة٥د ٠ ة٭َد٬ى ةاد٪ج ٠ ك  ً ٜد١ ةو د  ةيهد ٣ ي دمّ         

 مؽمذ   ٠ ق ةوةد مت  ٛج ٗم تأجري ق دز ىوةؼدٞ يًػدري ٱْصدم٤ ىنصدمى  ًٝٗدم سٕٚ ط فٗدم يً ُدّٛ يمحكٝدل          

( َدٔ ْظدمّ ةيًدٛة.ّ ٚىشدػمٍ ةي ًد ٜمد      27، 22َ  ى ةآمؾ ١ َٔ  ٬ٍ ؾ١ٓ ة٫تمثُمو ةآعٛػ  ًٝٗم ك ةامس٠  

 ٚت  ٬ٜت٘ ٚسٕٚ ةؿعٍٛ  ٢ً َٛةؾك١ ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ نُم ًٜٞ: 3112( ي ١ٓ 71وقِ  

 تأجري نػو ايبٛاب١ اجلٓٛب١ٝ:   أٚاًل:

 ماٛةؾكددد١  ًددد٢ تدددأجري ةي دددٝ ٜٔ                32/01/3105( تدددموٜخ 0330قدددمّ ةجملًددد  ةي ًددد ٟ  مؽدددمذ ةيكددد ةو      .0

( َدٔ ةي ظدٝـ ةيٛةقدز ىَدمّ ةي ٛة د١ ةؾٓٛ ٝد١ ؾمَ د١ ةيريَدٛى ٚ دأج ٠          3ّ 5ٚ .....( َم َ دمفم٘    .....( 

( تدددموٜخ 323( سٜٓدددمو ي ُدددٌ نصدددو  ٓدددم٤ة   ًددد٢ قددد ةو ؾٓددد١ ة٫تدددمثُمو وقدددِ      5111تددد١ٜٛٓ َكددد ةوٖم  

30/01/3105                                                               . 

 ددإٔ  02/0/3107( تددموٜخ 007/022َٚددٔ  دد٬ٍ نمددما و٥ددٝ  جمَ دد١ ةيريَددٛى وقددِ  و ى/  تدد   ٫فكددم  .3

 ةي  ٝغ ةآُٛح يًُذنٛؤٜ ٜكز ؼُٔ ىوةؼٞ ةؾمَ ١.                                             

 ماٛةؾكد١  ًد٢ ْكدٌ ةيهصدو  ع      0/3/3107( تموٜخ 032قمَ  ةي ً ١ٜ  مؽمذ ق ةو فً   ً ٟ وقِ   .2

 . 3/3/3107( تموٜخ 320  ٜ ٛس يً ً ١ٜ ةتمٓمسة  يك ةو ؾ١ٓ ة٫تمثُمو وقِ  َٛقز آ 
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ى دد٬ٙ فمدد٢ تموىدد٘  دد ؾز وتددّٛ تدد  ٝغ ةيهصددو ةي دد١ٜٛٓ  ٬ؾددم  ٭فهددمّ    ٜٔ دد ّ قٝددمّ ةاددذنٛو .0

( َٔ ْظمّ َ ةق ١ ٚتٓظِٝ ةي م ١ ةاميٛي  ٚةي   مد ٚةاظ٬د ٚة٭نصمى ؼُٔ فد ٚس  5ةامس٠  

 .3105( ي ١ٓ 030 َٓمطل ةي ً ١ٜ وقِ 

 تأجري نػو ايبٛاب١ ايػُاي١ٝ: ثاًْٝا:

ٚةؾددل ةجملًدد  ةي ًدد ٟ  كدد ةوٙ وقددِ      21/00/3105( تددموٜخ 320 ٓددم٤ً  ًدد٢ قدد ةو ؾٓدد١ ة٫تددمثُمو وقددِ      

 ٢ً تأجري ةي ٝ   .....( جز٤ َٔ ةي ظٝـ ةيٛةقز ىَمّ ةي ٛة ١ ةيصُمي١ٝ ؾمَ د١   2/03/3105( تموٜخ 3033 

( سٜٓمو ٱقم١َ نصو سٕٚ ط فٗم يً ُّٛ يمحكٝل َ  ى ةآمؾ د١ َدٔ   ١2111 َك ةوٖم  ةيريَٛى ٚ أج ٠ تٜٓٛ

                                                                                             ٬ٍ ؾ١ٓ ة٫تمثُمو. 

 (01/3/7102تازٜذ  07/4/17/01917املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾٝات:

 ةي ٌُ  ميهصو سٕٚ ت  ٝغ. ؾ ٠ةتمٝؿم٤ ةي تّٛ ةا محك١  ٔ  .0

  ٝمٕ ىت ما   ّ ةيمكٝ   أفهمّ ْظمّ ةيًٛة.ّ ٚ شػمٍ ةي ً ٜمد ى ٬ٙ. .3

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :ايػه٣ٛ 

ك  ً ٜدد١ ةو دد  ةيهدد ٣ ٚتدد قٝل   يدد ٣ َمم  دد١ ةيصدده٣ٛ ةيددٛةوس٠ عددل ةاٛنيددـ  .....( ٚ مَددٌ ةيددٛطٔ  .....(  

 ًَؿمد ةاٛنيؿ  َٛؼٛع ةيصه٣ٛ ت   َم ًٜٞ:

 املٛظف ).....(:  أٚاًل:

 2/5/3113مت ت ددٝ  ةاددذنٛو  ٛنيٝؿدد١ َ ةتددٌ ك ق ددِ ةي ٦ٝدد١ / َ ٜٓدد١ ةيصددمفٓمد ة م ددموة  َددٔ تددموٜخ       .0

                                      ٚف ق   ة٠٤ ةيمصه٬ٝد.                                                              

مت ْكٌ ةاذنٛو َٔ َ ١ٜٓ ةيصمفٓمد  ع سة٥د ٠ ةي ٦ٝد١ ٚتهًٝؿد٘  مي ُدٌ َؿدمض  ٦ٝد١ ك َٓ كد١ ةي موفد١          .3

( تددموٜخ 2/2200 ٛجددق نمددما و٥ددٝ  ؾٓدد١  ً ٜدد١ ةو دد  ةيهدد ٣ وقددِ  ّ ى/    02/2/3107ة م ددموة  َددٔ 

 ٚت  ٬ٜت٘.     3102( ي ١ٓ 33ّ ةـ ١َ ةا ١ْٝ وقِ  ( َٔ ْظم27 ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠   02/2/3107

مت تهًٝـ ةادذنٛو  مي ُدٌ نُؿدمض  ٦ٝد١ ك َدٓ كيت ةآدمو٠ ٚةي نُدمٕ َٚمم  د١ تدٝموةد ةي ٦ٝد١ ةيديت             .2

ت م  ّ ةحمل ١ ةيمح١ًٜٝٛ َٔ ؼُٔ ةآمطل ةاهًـ  ٗم  ٛجق نمما و٥ٝ  ؾ١ٓ  ً ٜد١ ةو د  ةيهد ٣    

                                                   .01/5/3107( تموٜخ 0/01222وقِ  ّ ى /

مت تهًٝددددـ ةاددددذنٛو  مي ُددددٌ َصدددد ؾم  يًُح دددد١ ةيمحًٜٛٝدددد١  مٱؼددددمؾ١  ع  ًُدددد٘ ة م ددددموة  َددددٔ تددددموٜخ         .0

( تدددددموٜخ  0/02252 ٛجدددددق نمدددددما و٥دددددٝ  ؾٓددددد١  ً ٜددددد١ ةو ددددد  ةيهددددد ٣ وقدددددِ   ّ ى/        35/7/3107

35/7/3107.                                                                                                          
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( امم  د١ ى ُميد٘ ةاهًدـ  ٗدم ٚذيدو ق دٌ ٚىمٓدم٤        5350/2مت َٓع ةاذنٛو تع ٜع قٝدمس٠ يًُ ن د١ وقدِ      .2

( تدددموٜخ 2/2/00322ٚ  ددد  ةيددد ٚةّ ةي مسدددٞ  ٛجدددق نمدددما و٥دددٝ  ؾٓددد١  ً ٜددد١ ةو ددد  ةيهددد ٣ وقدددِ       

 3100( ي دددد١ٓ 31 ٬ؾددددم  ٭فهددددمّ ْظددددمّ تٓظددددِٝ ةتددددم  ةّ ةا ن ددددمد ةؿهَٛٝدددد١ وقددددِ       2/3/3107

                                                                                        ٚت ًُٝمت٘.

 املٛظف ).....(: ثاًْٝا:

َدٛى / َٓ كد١ ةيٓعد  ٚف دق     ك ق ِ ةي ٦ٝد١ / ةيري  33/2/3112مت ت ٝ  ةاذنٛو  مٌَ ٚطٔ  مموٜخ  .0

   ة٠٤ ةيمصه٬ٝد.                                                                                                             

 2/03/3102مت تهًٝددـ ةاددذنٛو  مي ُددٌ َ ةقددق ك ق ددِ ةي ٦ٝدد١ / َٓ كدد١ ةي ة ٝدد١ ة م ددموة  َددٔ تددموٜخ         .3

 ٬ؾم  ٭فهدمّ ةادمس٠    2/03/3102( تموٜخ 0/03122 ّ ى/  ٛجق نمما و٥ٝ   ً ١ٜ ةو   ةيه ٣ وقِ

ٚت  ٬ٜت٘ ٚنمما ٚ.ٜد  ةيصد٪ٕٚ ةي ً ٜد١ وقدِ      3117( ي ١ٓ 013( َٔ ْظمّ َٛنيؿٞ ةي ً ٜمد وقِ  32 

 .                                                                     20/2/3115( تموٜخ 0/03030 د/

( امم  د١ ى ُميد٘ ك ق دِ ة٭ ٓٝد١ ٚذيدو ىمٓدم٤       05322/2ٜع قٝمس٠ يًُ ن ١ وقدِ   مت َٓع ةاذنٛو تع  .2

 02/3/3107( تدموٜخ  2/2/2527ٚ    ةي ٚةّ ةي مسٞ  ٛجق نمما و٥دٝ   ً ٜد١ ةو د  ةيهد ٣ وقدِ       

 ٭فهمّ ْظمّ تٓظِٝ ةتم  ةّ ةا ن مد ةؿه١َٝٛ ٚت ًُٝمت٘.         ٬ؾم 

 دد٬ٙ َٛؼددٛع ةيصدده٣ٛ ك ة٭َددمنٔ ةا ععدد١ هلددم ك ةيدد ة٥ ٠ ىٚك َكددمو ةيدد ٚة٥  ٫ ٜدمِ َ ٝدد  ةا ن ددمد ى   ثايجًا:

( َٔ ت ًُٝمد تٓظِٝ ةتم  ةّ ةا ن مد 03ةيك ٜ ١ ىٚ ةق ا َ نز ةَال ك ةآ ك١  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

 . 3100ةؿه١َٝٛ ي ١ٓ 

 (71/4/7102تازٜذ  4/70/01779املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

 ٌ  ٢ً تعٜٛق ةا ميؿمد ةيٛةوس٠ ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.ةي ُ

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :)دا٥س٠ اآليٝات )احلسن١ 

-0/0/3105يدد ٣ تدد قٝل قٝددٛس ٚتددي٬د ف ندد١ ةا ن ددمد ٚةٯيٝددمد ك  ً ٜدد١ ةو دد  ةيهدد ٣ يًؿدد ٠          
 (، ت   َم ًٜٞ:20/7/3107

0.  ٌ ( 01نمؾدد١ َ ن ددمد ٚآيٝددمد ةي ً ٜدد١ َددٔ ةحمل ٚقددمد َٓددذ ىنثدد  َددٔ          ٜدد  ةتددم٬ٗى ٚؼ  دد ّ ت دد ٜ

 . 3100( َٔ ت ًُٝمد تٓظِٝ ةتم  ةّ ةا ن مد ةؿه١َٝٛ  ي ١ٓ 25تٓٛةد  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  
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( َ ن د١ يد ٣ ةي ً ٜد١  د ةس قٝدمس ةا دمؾ١ ؾٝٗدم َ  دٌ فدم ٜم دذو           002( َ ن ١ َٔ ىظٌ  52ٚجٛس   .3

( َددٔ 30 ددمؾ١ ةاك ٛ دد١ َٚ  ؾدد١ َكدد ةو ةتددم٬ٗنٗم َددٔ ةيٛقددٛس  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددمس٠          َ دد٘ َ  ؾدد١ ةا 

 ةيم ًُٝمد ى ٬ٙ. 

 (72/4/7102تازٜذ  07/4/17/01201املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق ةا ميؿمد ةيٛةوس٠ ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.

 اإلجسا٤:

 ٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةا

 :قٝٛد ٚضجالت َطتٛدع اآليٝات 

-0/0/3105يددد ٣ ةيمددد قٝل  ًددد٢ قٝدددٛس ٚتدددي٬د َ دددمٛسع ةٯيٝدددمد ك  ً ٜددد١ ةو ددد  ةيهددد ٣ يًؿددد ٠    

 (، ت   َم ًٜٞ: 20/3/3107

َ مٓ ةد ةٱس مٍ َدٔ ٚةقدز ةيٓ د ١ ةيثمْٝد١ ةحملؿٛنيد١ يد ٣ َ دمٛسع         َٔمت ت قٝل قٝٛس َٚ مٓ ةد   س  .0

    ة. جًٛس ةٱس م٫د ةام ًك١  ٗم. ةٯيٝمد ي  ّ

   ّ َ م ك١ ةي ظٝ  ةي ؾ ٟ َز ةي ظٝ  ةيؿ ًٞ يًٛة.ّ ةا ١ٓٝ ك منمذج ةيؿحٛػ ةيؿيم١ٝ٥.  .3

قمَ  ةي ً ١ٜ  ؿو ىجٗز٠ ٫تًهٞ َٔ َ ن مد ةي ً ١ٜ ٚمل تكِ   إس مهلم ٚت يًٝٗم   ي٬د َ دمٛسع   .2

مٓ ةد  س ددم٫د ىظددٛي١ٝ  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددمس٠   ةي ً ٜدد١ ةـددمػ  ددميك ز ةيك ميدد١ ةيعددمؿ١ ٚ ٛجددق َ دد   

( َددٔ ت ًُٝددمد تٓظددِٝ ةتددم  ةّ ةا ن ددمد     00( َددٔ ْظددمّ ةيًددٛة.ّ ٚىشددػمٍ ةي ًدد ٜمد ى دد٬ٙ ٚةاددمس٠       31 

 . 3100ةؿه١َٝٛ ي ١ٓ 

ٜمِ ش ة٤ يٛة.ّ  .ٜٛد، ؾ٬ت ، قصمط، ن هٝ ... خل(  دمي غِ َدٔ ٚجدٛس ىوظد ٠ ند ري٠ َدٔ ٖدذٙ ةادٛةس ك          .0

 ٝمد فم ٜصري  ع   ّ ةيمحكل َٔ ٚجٛس ةؿمج١ ةيؿ ١ًٝ يًص ة٤.          َ مٛسع ةٯي

 (00/07/7102تازٜذ  07/4/17/70321املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾٝات:

 ( ى ٬ٙ. 2تصهٌٝ ؾ١ٓ ت قٝل ٚؼكٝل غعٛػ ةي ٓ    .0

 ٖم يًم قٝل ف ق ة٭ظٍٛ.( ى ٬ٙ ٚ   ة.3 ٝمٕ َعري جًٛس َ مٓ ةد ةٱس م٫د ةاصمو  يٝٗم ك ةي ٓ    .3

 ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق  مقٞ ةا ميؿمد  ةيٛةوس٠ ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.  .2

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.
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 :حطابات ٚضجالت  ايبًد١ٜ 

  ةيهد ٣  ي ٣ ت قٝل ف م مد سؾ  ةيعٓ ٚم،  ةاك ٛؼدمد، ةيعد ؾٝمد، ةيم دٜٛمد ةي ٓهٝد١( ك  ً ٜد١ ةو د       

(، ت    أْ٘  ٫ ٜمِ ق   ق١ُٝ ةيصٝهمد  ةيمحمٜٚدٌ ةاميٝد١( ةا ًكد١ ةيديت     21/5/3107-0/03/3105يًؿ ٠  

مت ت ددًُٝٗم يًُ ددمؿٝ ٜٔ ٚمل تكدد ّ يًعدد ف  دد٬ٍ تددم١ ىشددٗ  َددٔ تددموٜخ تددح ٗم ٭ٟ تدد ق نددمٕ ٱ ددمس٠ قدد    

ٝهمد ةييت ت ذو ت ًُٝٗم  ع ةا مؿٝ ٜٔ قُٝمٗم ٚت يًٝٗم ىَم١ْ  متِ ةا مؿٝ  ك تيٌ ة٭َمْمد ٚنذيو ةيص

 دد٬ٍ تددم١ ىشددٗ  َددٔ تددموٜخ تددح ٗم ٚت دديًٝٗم ىَمْدد١  أمسددم٤ ةا ددمؿٝ ٜٔ ىَمْمد ى دد ٣( ى٫ٚ   ددأٍٚ فٝددث  ًددؼ           

( َددٔ ةيٓظدمّ ةادميٞ يً ًدد ٜمد   77( سٜٓددمو  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠     227707َ ًدؼ    21/2/3107فُٛ ٗدم  مدموٜخ   

                                                               .       3105( ي ١ٓ 003وقِ  

 (09/07/7102 تازٜذ  07/4/17/77711املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق ةا ميؿمد ةيٛةوس٠ ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

  ِ(:71124/8)ايكالب زق 

( ةي ٝ   .....(  ٚتم٥ل ةيًٛسو وقِ 32272/2ي ٣ َمم  ١ ةيصه٣ٛ ةيٛةوس٠ عل تم٥ل ةيك٬ا وقِ  

 (  .....( ت   َم ًٜٞ: 32232/2 

  ّ ت يٌٝ ةا مؾمد ةي١َٝٛٝ ٚةيصٗ ١ٜ ةاك ٛ ١  ٢ً تيٌ ف ن١ ةا ن مد نُم ٫ ٜمِ تٓظِٝ  .0

( 20، 05  ةامست نٗم َٔ ةحمل ٚقمد  ٬ؾم  ٭فهمّ  ٬ظ١ ٭ ُمٍ ف ن١ ٚتصػٌٝ ةا ن مد ٚةتم٬ٗ

 َٔ ةيم ًُٝمد ى ٬ٙ. 

مل ًٜمزّ ةي م٥ل  .....(  ميمٛقٝز  ٢ً تيٌ ةي ٚةّ  ةي ع١ُ( فٝث ٜهمق  ٓ  ةمس٘   ٌُ َٝ ةٕ(  .3

 ( َٔ ت ًُٝمد ةي ٚةّ ةي مسٞ.0 ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

 (4/3/7102تازٜذ  4/70/01980املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

 ةؽمذ ةٱج ة٤ةد ةي١َ.٬ يمعٜٛق ةا ميؿمد ةيٛةوس٠ ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ. 

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.
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 ًظ اخلدَات املػرتن١ حملافظ١ ازبد. دل

 :ايكٝٛد ٚايطجالت 

  ( د تد    3105-3102ةو د  يً دٓٛةد     ي ٣ ت قٝل قٝٛس ٚتي٬د فً  ةـد َمد ةاصد ن١ حملمؾظد١    

 َم ًٜٞ: 

 األَٛز املاي١ٝ:

( سٜٓددمو 22( سٜٓدمو شددٗ ٜم   دد ٫  َددٔ   22( سٜٓددمو يًُٗٓدد س  .....(  د٠ٚ٬  دد ٍ ةقمٓددم٤  ٛةقددز   551مت ظد ف َ ًددؼ   

 ٬ؾددم  ٭فهددمّ  21/2/3105يػمٜد١   0/0/3100شدٗ ٜم  نْٛدد٘ ٜصددػٌ ٚنيٝؿد١ ةي وجدد١ ةيثميثدد١ ٚذيدو َددٔ تددموٜخ    

 ٚت  ٬ٜت٘.  0230( ي ١ٓ 25( َٔ ْظمّ ة٫ْمكمٍ ٚةي ؿ  وقِ  01، 2ت   ةامس

 األَٛز اإلداز١ٜ: 

( يًُٗٓدد س  .....(  ٛجددق نمددما و٥ددٝ  فًدد  ةـدد َمد      01217/2مت ؽعددٝغ ةي ددو آا وقددِ     .0

 دد ٫  َددٔ ةؿعددٍٛ  ًدد٢ َٛةؾكدد١ ؾٓدد١  32/5/3102( تددموٜخ 0/0/702ةاصدد ن١ حملمؾظدد١ ةو دد  وقددِ  

تٓظددِٝ ةتددم  ةّ ةا ن ددمد ةؿهَٛٝدد١  ًُددم   ددإٔ و عدد١ ةي ددٛةق١ ةيدديت وًُددٗم ةاٗٓدد س     ةٱشدد ةف  ًدد٢

( َدٔ  22، 23، 0 .....( ؾ١٦ مميث١   عٛظدٞ( ٫ ت٪ًٖد٘ يكٝدمس٠ ةي دو آا ةادذنٛو  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادٛةس          

 .3100ت ًُٝمد تٓظِٝ ةتم  ةّ ةا ن مد ةؿه١َٝٛ ي ١ٓ 

٬ٙ ٜٚمِ ةتم  ةَ٘ َٔ ق ٌ ةاٗٓد س ةادذنٛو  ٬ؾدم  ٭فهدمّ     مت ظ ف سؾ  ىٚةَ  ةؿ ن١ يً و آا ى  .3

 سيٌٝ َٗمّ ٚٚةج مد َأَٛو ةؿ ن١ ٚف ق  ؾمس٠ و٥ٝ  ق ِ ةؿ ن١.  

                              ٫ ٜدددددمِ ةظددددد ؿمف َٚ ٝددددد  ةي دددددو آا ةا دددددم  ّ َدددددٔ ق دددددٌ ةاٗٓددددد س ةادددددذنٛو ك ةاهدددددمٕ ةا عدددددغ    .2

 ( َٔ ةيم ًُٝمد ى ٬ٙ. 03   تمف١ ةجملً (  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠

( تددموٜخ 050/ط.ّ/0مت تصددهٌٝ ؾٓدد١ َصدد ٜمد ك ةجملًدد  ى دد٬ٙ  ٛجددق نمددما و٥ددٝ  ةجملًدد  وقددِ     .0

 ٫ ىْ٘ ٚ    َ ٚو َ ٠ تكموا ةيصٗ  ٚةيٓعـ مت ةتم  ةٍ و٥ٝ  ةيًي١ٓ ٫فكم   ميهمما وقِ  2/2/3102

 فٝث ت   َم ًٜٞ: 32/5/3102( تموٜخ 2/0/532 

( َددٔ ْظددمّ  02. قدد ةو َددٔ ةجملًدد   مصددهٌٝ ؾٓدد١ ةاصدد ٜمد  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددمس٠        مل ٜددمِ   دد ة  .ى 

 ٚت  ٬ٜت٘. 3112( ي ١ٓ 71ةيًٛة.ّ ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد وقِ  

( َدٔ  02 ؽٛ ؾٓد١ ةاصد ٜمد ةي دٝ   .....( َدٔ َدٛنيؿٞ ةيؿ٦د١ ةيثميثد١    ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠             .ا 

  ٬ٙ.ْظمّ ةيًٛة.ّ ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد ةاصمو  يٝ٘ ى

( يًيٓد١ ةاصد ٜمد فٝدث ٜكدّٛ و٥دٝ       05103/2مت ؽعٝغ ةي و آا ْٛع َٝم ٛ ٝصدٞ وقدِ     .ج 

ٚى ؽم٤ ؾ١ٓ ةاص ٜمد  كٝمس٠ ةا ن ١  أْؿ ِٗ  مي غِ َٔ ىٕ و ع١ ةي دٛم يهدٌ َدِٓٗ   ؾ٦د١     

مميثدد١   عٛظددٞ( ٫ ت٪ًٖددِٗ يكٝددمس٠ ةا ن ددمد ةؿهَٛٝدد١  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددمست  ذٚةد ة٭وقددمّ     

 ( َٔ ةيم ًُٝمد ى ٬ٙ.22، 23 
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٫ ٜدددمِ ةظددد ؿمف َٚ ٝددد  ةي دددو آا ةا دددم  ّ َدددٔ ق دددٌ ؾٓددد١ ةاصددد ٜمد ك ةاهدددمٕ ةا عدددغ     .س 

( َددٔ ةيم ًُٝددمد ى دد٬ٙ، نُددم ٜٛجدد  َددز  ٫03ظدد ؿمؾ٘  تددمف١ ةجملًدد (  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددمس٠   

ند١  ةي و آا سؾ  ف ن١ ٜمِ ةتم  ةَ٘ َٔ ق دٌ ى ؽدم٤ ةيًيٓد١  د ٫  َدٔ ؼ ٜد  ىٚةَد  ةؿ        

 َٔ ق ٌ َأَٛو ةؿ ن١  ٬ؾم  ٭فهمّ سيٌٝ َٗمّ ٚٚةج مد َأَٛو ةؿ ن١.

ٜمِ ؽعٝغ تٝمو٠  ع و٥ٝ  فً  ةـ َمد ةاصد ن١ حملمؾظد١ ةو د  ْدٛع ْٝ دمٕ َمن دٞ        .ٙ 

( تددموٜخ 3/01/30300(  ٛجددق َٛةؾكدد١ ٚ.ٜدد  ةيصدد٪ٕٚ ةي ً ٜدد١  همم دد٘ وقددِ  ى/  2330/2وقددِ  

ؾكد١ ؾٓد١ ةٱشد ةف  ًد٢ تٓظدِٝ ةتدم  ةّ ةا ن دمد          ٫  َٔ ةؿعٍٛ  ٢ً َٛة 2/03/3102

 ( َٔ ةيم ًُٝمد ةاصمو  يٝٗم ى ٬ٙ. 0ةؿه١َٝٛ  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

٫ ٜدددمِ ةظددد ؿمف َٚ ٝددد  ةا ن ددد١ ةا ععددد١ يددد ٥ٝ  فًددد  ةـددد َمد ةاصددد ن١ ك ةاهدددمٕ     .ٚ 

 ى ٬ٙ. ( َٔ ةيم ًُٝمد 03ةا عغ ٫ظ ؿمؾٗم  تمف١ ةجملً (  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

 (72/3/7102تازٜذ  4/70/09892املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾٝات:

ةت سةس ةا ميؼ ةاعد ٚؾ١ يً دٝمو٠ ةا دم  ١َ َدٔ ق دٌ ةاٗٓد س ةاصدمو ةيٝد٘ ى د٬ٙ سٕٚ ٚجد٘ فدل ٚةي ميػد١              .0

 ( سٜٓمو. 551 

3.  ّ ةا ن ددمد  كمط دد١ ؾٓدد١ ةٱشدد ةف  ًدد٢ تٓظددِٝ ةتددم  ةّ ةا ن ددمد ةؿهَٛٝدد١ فددٍٛ َٛؼددٛع ةتددم  ة

 ةاصمو  يٝٗم ى ٬ٙ.

 تعٜٛق  مقٞ ةي ٓٛس ةاصمو  يٝٗم ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.  .2

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 دلًظ بًدٟ ازبد ايهــرب٣.

 :تأجري رلاشٕ  ايبًد١ٜ 

كدم.ٕ فًٛند١ ي ً ٜد١    مت  ٛج ٗدم تدأجري    03/2/3107ةؽذ ةجملً  ةي ًد ٟ  تدم١( قد ةوةد  مدموٜخ     

ةو   ةيه ٣ َٔ  ٬ٍ ةيًي١ٓ ةا مع١  متمثُمو ة٭َدٛةٍ غدري ةآكٛيد١ سٕٚ ط فٗدم  دمازةس ةي ًدال يمحكٝدل َ د ى         

( َددٔ ْظددمّ ةيًددٛة.ّ ٚىشددػمٍ  27ةآمؾ دد١ ٚسٕٚ ةؿعددٍٛ  ًدد٢ َٛةؾكدد١ ٚ.ٜدد  ةيصدد٪ٕٚ ةي ً ٜدد١  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددمس٠    

ةيمؿع١ًٝٝ ةام ًك١  متمثُمو ٚتأجري ة٭َٛةٍ غري ةآكٛيد١ ةاًُٛند١ يً ًد ٜمد    ةي ً ٜمد ى ٬ٙ ٚ ٬ؾم  يٲج ة٤ةد 

ٚةيدٛةوس٠  م ُدِٝ ٚ.ٜد  ةيصد٪ٕٚ      3102( ي د١ٓ  00( َدٔ قدمْٕٛ ةي ًد ٜمد وقدِ      02ٚةيعمسو٠  كمؽ٢ ىفهمّ ةادمس٠   

 .7/2/3107( تموٜخ 0/5722ةي ً ١ٜ وقِ  د/

 (7/00/7102تازٜذ  07/4/17/04877املؿدز: )
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 تٛؾ١ٝ:اي

( َدٔ ْظدمّ ةيًدٛة.ّ ٚىشدػمٍ ةي ًد ٜمد      22،27ةي ٌُ  ٢ً تعدٜٛق ةا ميؿدمد ةيدٛةوس٠ ى د٬ٙ ٚةيمكٝد   أفهدمّ ةادٛةس         

 ةاصمو  يُٝٗم ى ٬ٙ.ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ ٚت ُِٝ 

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 ( ِتازٜذ 0237ايكــساز زق   )71/01/7102. 

ةؽذ فً   ً ١ٜ ةو   ةيه ٣ ةيك ةو ى ٬ٙ ي  ٝغ ة٭ ١ٝٓ ةيكم١ُ٥ ةؿمظ١ً  ٢ً ق ةوةد َٔ ةيًيمٕ  

                  ٛجدددددددق ك  دددددددمد ن ٚنٝددددددد١    20/03/3107ةحملًٝددددددد١ ك ةآدددددددمطل ةيمم  ددددددد١ يً ً ٜددددددد١ يػمٜددددددد١ تدددددددموٜخ      

ٙ  ًد٢ ىٕ ٜدمِ تد قٝكٗم ٫فكدم  َدٔ       ك  مد ٖٓ ت١ٝ غري َع ق١ َٔ ْكم ١ ةاٗٓ ت ( نُدم ْدغ ةيكد ةو ى د٬    

٬تدد٘ ٚت  ٜ 0222( ي دد١ٓ 7( َددٔ قددمْٕٛ ةي ٓددم٤ ةيددٛطال وقددِ      00سٜددٛةٕ ةحملمتدد ١ ٚذيددو  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددمس٠      

ٚت  ٬ٜتدد٘ ٚنمددما  3105( ي د١ٓ  025( َددٔ ْظدمّ ة٭ ٓٝدد١ ٚتٓظدِٝ ةادد ٕ ٚةيكد ٣ وقددِ     00ٚ ٬ؾدم  ٭فهددمّ ةادمس٠   

 .0/00/3103( تموٜخ 22/00/0/32127و٥ٝ  ةيٛ.وة٤ وقِ  

 (01/07/7102تازٜذ  07/4/17/70311املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 ٚقـ ةي ٌُ  ٗذة ةيك ةو.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 بًد١ٜ ايطٝب١ اجلدٜد٠ / ازبد.

 :قٝٛد ٚضجالت ايبًد١ٜ 

 (، ت   َم ًٜٞ:3105-١3102 ةؾ ٜ ٠ يًؿ ٠  ي ٣ ت قٝل قٝٛس ٚتي٬د  ً ١ٜ ةي ٝ 

 أٚاًل:     ايٓٛاحٞ املاي١ٝ:

( سٜٓمو  يد ٥ٝ  ةي ً ٜد١  د ٍ َهمؾدتد  دٔ فؽدٛو جً دمد ؾدمٕ ةيمٓظدِٝ ةحملًٝد١           2211مت ظ ف َ ًؼ   .0

ٚنمددما و٥ددٝ    0/3/3112( تددموٜخ 022/س ّ/0 ٬ؾددم  يهمددما و٥ددٝ  سٜددٛةٕ ةيمصدد ٜز ٚةيدد ىٟ وقددِ  س د     

 . 32/2/3102( تموٜخ 3333ةامؽُٔ ةيك ةو وقِ   32/2/3102( تموٜخ 32/3/3/2303ةيٛ.وة٤ وقِ  

( سٜٓددمو َددٔ ظددٓ ٚم ةي ً ٜدد١  دد ٍ كميؿددمد تددري َ ته دد١ َددٔ ق ددٌ ةي ددم٥ك  ىمٓددم٤      01مت ظدد ف َ ًددؼ   .3

 .3100( َٔ ت ًُٝمد تٓظِٝ ةتم  ةّ ةا ن مد ةؿه١َٝٛ ي ١ٓ 32ةيكٝمس٠  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

ٍ      02033 مت ظدد ف َ ًددؼ   .2 ؾددٛةتري  ْددمو٠   ( سٜٓددمو يصدد ن١ نٗ  ددم٤ قددمؾه ةو دد  ةا ددم١ُٖ ةي مَدد١  دد 

ف دق ة٭ظدٍٛ    َكم  ١ َٔ ؼع٬ٝد ةيٓؿمٜمد ةامحككد١ يً ً ٜد١ ٚذيدو  ٛجدق ؾدٛةتري غدري َعد ق١       

 د ّ َ دو تدي٬د  مظد١ تد   وظدٝ  وتدّٛ ةيٓؿمٜدمد ٚىو دمح ة٭تدِٗ            َٔ ق ٌ ةيصد ن١  مٱؼدمؾ١  ع  

 ش ن١ ةيهٗ  م٤ ك قمؾظ١ ةو   يؽ و ةا ميؼ ةييت مت ؼعًٝٗم.  ٢ً ةا ت ١ةامحكك١ يً ً ١ٜ ٚ
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قمَ  ةي ً ١ٜ   ك  ةتؿمق١ٝ فزى٠ ٱْصم٤ َ مْٞ يً ً ١ٜ سٕٚ ط ح   م٤ةد ؼكٝكم  ا  ى ةآمؾ ١  ٬ؾم   .0

 ٚت  ٬ٜت٘. 3112( ي ١ٓ 71( َٔ ْظمّ ةيًٛة.ّ ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد وقِ  00،01٭فهمّ ةامس٠  

( سٜٓمو سٕٚ   ؼدٗم  ًد٢ سٜدٛةٕ ةحملمتد ١ يًمد قٝل      00231 ظ ف   س َٔ َ مٓ ةد ةيع ف  ك١ُٝ  مت  .2

 .0/00/3103( تموٜخ 22/00/0/32127ةا  ل  ٬ؾم  يهمما و٥ٝ  ةيٛ.وة٤ وقِ  

 ثاًْٝا:    زخـ األب١ٝٓ:

٢ ةيصددموع َدٓع و ددغ ى ٓٝدد١ يًُددٛةطٓ  َددٔ ق ددٌ ؾٓدد١ ةيمٓظدِٝ ةحملًٝدد١ وغددِ ٚجددٛس ة مدد ة٤ةد ٚ دد ٚ.  ًدد   

   ٚت  ٬ٜت٘.  0232( ي ١ٓ 02ةي مّ  ٬ؾم  ٭فهمّ ْظمّ ة٭ ١ٝٓ ٚةيمٓظِٝ وقِ  

 (7102يط١ٓ  091املؿدز: )اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾٝات:

ةت سةس ةا ميؼ ةاع ٚؾ١ سٕٚ ٚج٘ فل ي ٥ٝ  ةي ً ١ٜ   ٍ جً مد ةيًيمٕ ةحمل١ًٝ ٚق١ُٝ ةا ميؿمد  .0

 ةا ؾٛ ١ سٕٚ تٓ  قمْْٛٞ.

  ٌُ  ٢ً تعٜٛق  مقٞ ةا ميؿمد ف ق ة٭ظٍٛ.ةي .3

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 بًد١ٜ املـصاز اجلدٜد٠/ ازبد.

 :قٝٛد ٚضــجالت  ايبًد١ٜ 

 (، ت   َم ًٜٞ:3105-3100ي ٣ ت قٝل قٝٛس ٚتي٬د  ً ١ٜ ةازةو  ةؾ ٜ ٠ يًؿ ٠   

فؽددٛوٙ جً ددمد ةيًيددمٕ ةحملًٝدد١     دد ٍ ٓددمو يدد ٥ٝ  ةي ً ٜدد١ ةاٗٓدد س  .....(    ( س2211ٜمت ظدد ف َ ًددؼ    .0

ٚنمما و٥ٝ  سٜٛةٕ  32/2/3102( تموٜخ 32/3/3/02323يًمٓظِٝ  ٬ؾم  يهمما و٥ٝ  ةيٛ.وة٤ وقِ  

 .             0/3/3112( تموٜخ 022/س ّ/ى/0ةيمص ٜز ٚةي ىٟ وقِ  س د

 31/0/3102( تددموٜخ 50322قُٝدد١ ةيٛظددٌ وقددِ     دد ّ قٝددمّ قمتددق َٓ كدد١  سٜدد   ٜٛتددـ(   فٝددٌ      .3

( سٜٓددمو  دد ٍ  ٛة٥دد  ت  ٝدد   ًدد٢ سؾدد  ةيعددٓ ٚم نُددم مل ٜددمِ  ٜدد ةع ةا ًددؼ ك ف ددما   21ةي ميػدد١ قُٝمدد٘  

( ي د١ٓ  77( َدٔ ةيٓظدمّ ةادميٞ يً ًد ٜمد وقدِ       20، 23، 25، 2ةي ً ١ٜ ي ٣ ةي ٓو  ٬ؾم  ٭فهمّ ةادٛةس   

3112. 

 (71/4/7102تازٜذ  07/4/17/01187  املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾٝات:

 ةت سةس ةا ميؼ ةاع ٚؾ١ ي ٥ٝ  ةي ً ١ٜ ى ٬ٙ سٕٚ ٚج٘ فل. .0

( سٜٓدمو َدٔ قمتدق َٓ كد١  سٜد  ٜٛتدـ( ةامكم د  ٚةيدذٟ مل ٜدمِ ت فًٝد٘  ًد٢ سؾد              21ةت سةس َ ًؼ   .3

 يمكم  ٟ ي ٣ ةي ً ١ٜ.ةيعٓ ٚم ٚمل ٜمِ  ٜ ة ٘ ك ف ما ةي ً ١ٜ ي ٣ ةي ٓو  مقم م ٘ َٔ وةت ٘ ة

 ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق  مقٞ ةي ٓٛس ف ق ة٭ظٍٛ. .2
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 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

  ايػه٣ٛ: 

ٕ  ي ٣ ةيمحكل َدٔ ظدح١ ةا ًَٛدمد ٚة٫طد٬ع  ًد٢ فٝثٝدمد ةيصده٣ٛ         ٚةا ميؿدمد ةام ًكد١    ةيدٛةوس٠ يًد ٜٛة

 ًٞ:   ً ١ٜ ةازةو ةؾ ٜ ٠، ت   َم ٜ

 ماٛةؾكد١  ًد٢  ٝدز ق  د١      7/2/3105( تدموٜخ  221/02قمَ  ةي ً ١ٜ  مؽدمذ قد ةو فًد   ًد ٟ وقدِ        .0

( سْمْري 7( َ  ٚ     ةا  ةيٛةف   002( ٚ  مف١  7( فٛض  005ىوض تم  ١ يً ً ١ٜ ؼٌُ ةي قِ  

١ ةي ددم ل ٚةيددذٟ َددٔ ىوةؼددٞ  ٓ دد٘ ٚ ٛجددق َٛةؾكدد١ ٚ.ٜدد  ةيصدد٪ٕٚ ةي ً ٜدد١ ةا دد ك١ يً ددٝ  و٥ددٝ   ةي ً ٜدد  

( سٜٓدمو َدٔ   211تك ّ  ميص ة٤ نْٛ٘ ةجملمٚو هلم ٚةييت ى  ٌ ةيٓؿز َٓٗم، فٝث قدمّ ةاصد ٟ  د ؾز َ ًدؼ      

( سٜٓدمو  ٛجدق ةيٛظدٌ ةادميٞ  وقدِ      720ىظٌ ةا ًؼ ةٱ ميٞ يًك  ١ ةاصمو  يٝٗم ى ٬ٙ ٚةي ميؼ قُٝمٗم  

 ٓد  ةيمٓدم.ٍ  دٔ ة٭وض  ًُدم  ىْد٘ مل ٜدمِ         ًد٢ ىٕ ٜدمِ سؾدز ةا ًدؼ ندم٬َ       2/2/3107( تموٜخ 72032 

( سٜٓموة  مل ٜمِ ت  ٜ ٙ َدٔ  دمقٞ تد   ق  د١ ة٭وض     320ةيمٓم.ٍ  ٔ ق  ١ ة٭وض ى ٬ٙ َٚم .ةٍ َ ًؼ  

 ةا م ١ ٚيػم١ٜ تموى٘.  

قمَددد  ةي ً ٜددد١  مدددأجري ق  ددد١ ىوض تم  ددد١ هلدددم ك َٓ كددد١  ٓ ددد٘  ٛجدددق قددد ةو ةجملًددد  ةي ًددد ٟ  وقدددِ           .3

( سْدمْري شدٗ ٜم   ٬ؾدم     01(  مَدم  َكم دٌ َ ًدؼ     31( ٚاد ٠   7( فدٛض   273وقدِ    ( يًك  30/3107١ 

 . 3103( ي ١ٓ 00ي ٬ؽ و٥ٝ  ةيٛ.وة٤ وقِ  

 (02/2/7102تازٜذ  4/70/07702املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

  ايتٛؾٝات:

 ؼعٌٝ ةا ًؼ ةام كٞ َٔ  ٔ ةيؿؽ١ً ةا م ١ ي ٥ٝ  ةي ً ١ٜ ةي م ل. .0

 ١ٜ   ٬ؽ و٥ٝ  ةيٛ.وة٤ ةاصمو ةيٝ٘ ى ٬ٙ ٚذيو    ّ ةيمع ف ٚةيمأجري ٭٬َى ةي ٚي١. ةيمزةّ ةي ً  .3

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 بًد١ٜ َعاذ بٔ جبٌ.

 :َطتٓدات ايؿسف 

       ،  تد   3107ي ٣   ض َ مٓ ةد ةيع ف ةيٛةوس٠  ًد٢ َ ةق د١ سٜدٛةٕ ةحملمتد ١ ٱجم.تٗدم يًعد ف ي دمّ         

 َم ًٜٞ:

( سٜٓدمو فٝدث ىٕ   33333ةيمأ ري ك ت  ٜ  ةيؿٛةتري ةا ؾك١   ٓ ةد ةيع ف سٕٚ َ و ٚةي ميػد١ قُٝمٗدم     .0

(  ًُم   أْ٘   د    ؼدٗم  ًد٢ سٜدٛةٕ ةحملمتد ١ ؾكد  مت       3100، 3102ةي    َٓٗم ٜ ٛس ي ٓٛةد تم ك١  

 ٖذٙ ةيؿٛةتري.   يع ف 7/3/3107( تموٜخ 7ةؽمذ ق ةو فً   ً ٟ وقِ  
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مت ش ة٤ ةيًٛة.ّ ةيٛةوس٠  ميؿٛةتري    ٜك١ ةيميز١٥ ٚسٕٚ ط فٗم  ٓمقع١ ىٚ   م٤ ف ق ة٭ظٍٛ  ٬ؾدم    .3

 ٚت  ٬ٜت٘.  3112( ي ١ٓ 71( َٔ ْظمّ يٛة.ّ ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد وقِ  7يًُمس٠  

  ( 7102يط١ٓ  70املؿدز: )اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

ٚةيمحكٝل   ٣ ظح١ ٖذٙ ةيؿٛةتري ٚةؽمذ ةٱج ة٤ةد ةي١َ.٬ عل ةام      ذيو  تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل

 ٚتعٜٛق  مقٞ ةي ٓٛس ى ٬ٙ.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   مصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :املٛظفني احملايني ع٢ً ايتكاعد 

مكم د  ٚةآمٗٝد١  د َمتِٗ ي ًدٛغِٗ ةي دٔ ةيكمْْٛٝد١ ةا ٝٓد١        ي ٣ ت قٝل ًَؿمد ةاٛنيؿ  ةحملمي   ٢ً ةي

 (، ت   َم ًٜٞ:30ىمسم٩ِٖ ك ةؾ ٍٚ وقِ  

ٚةامؽُٔ ىْٗدم٤  د َمتِٗ ة م دموة  َدٔ      33/2/3107( تموٜخ 02ةؽذ ةجملً  ةي ً ٟ ى ٬ٙ ةيك ةو وقِ   .0

( تدددددموٜخ 075/31/2250َٚٛةؾكددددد١ ٚ.ٜددددد  ةيصددددد٪ٕٚ ةي ً ٜددددد١  ٛجدددددق ةيهمدددددما وقدددددِ  ّ/       0/0/3107

 ًُم   إٔ تدموٜخ  ًدٛغِٗ ةي دٔ ةيكدمْْٛٞ يًمكم د   .ة٤ ةتدِ ندٌ َدِٓٗ ٚنُدم ٖدٛ َد   ك             ،0/0/3107

 (.30ةؾ ٍٚ وقِ  

 (30ج ٍٚ وقِ  

 ىمسم٤ َٛنيؿ  مت  فميمِٗ  ٢ً ةيمكم        ًٛغِٗ ةي ٔ ةيكمْْٛٞ  ك  ً ١ٜ َ مذ  ٔ ج ٌ

 خ ةٱفمي١  ٢ً ةيمكم  تموٜ   تموٜخ  ًٛؽ ةي ٔ ةيكمْْٛٞ يًمكم   ة٫تِ

 0/9/7102 0/3/7101 ةي ٝ   .....(

 0/9/7102 0/01/7101 ةي ٝ   .....(

 0/9/7102 0/7/7101 ةي ٝ   .....(

/.( 07 ًُم   إٔ ةتمُ ةوِٖ  مي ٌُ      ًٛغِٗ ةي دٔ ةيكدمْْٛٞ يًمكم د  ندمٕ كميؿدم   ٭فهدمّ ةادمس٠         

ٚت  ٬ٜت٘ ٚةييت تٓغ  ًد٢  تٓمٗدٞ   َد١ ةاٛنيدـ      3117( ي ١ٓ 013َٔ ْظمّ َٛنيؿٞ ةي ً ٜمد وقِ  

 02/0/3107( تددموٜخ  0/0202 ٓدد   ًٛغدد٘ ةي ددٔ ةيكمْْٛٝدد١ ( ٚنمددما ٚ.ٜدد  ةيصدد٪ٕٚ ةي ً ٜدد١ وقددِ  و/        

      .07/0/3107( تموٜخ 02/ٚ س ا/ى/0/2ٚةا ؾل َز نمما و٥ٝ  سٜٛةٕ ةيمص ٜز ٚةي ىٟ وقِ  ا د 

 ةي ٌُ يًُذنٛؤٜ فمٍ  ًٛغِٗ ةي ٔ ةيكم١ْْٝٛ يًمكم  .مل ٜم ذ ةجملً  ةي ً ٟ ق ةوة   مُ ٜ   .3

مت ظدد ف وٚةتددق يًُددذنٛؤٜ   دد   ًددٛغِٗ ةي ددٔ ةيكددمْْٛٞ يًمكم دد  ٚيػمٜدد١ ظدد ٚو قدد ةو ةٱفميدد١  ًدد٢          .2

                      ٚ ٔ ةيؿ ٠ ةا ١ٓٝ ى ٬ٙ سٕٚ تٓ  قمْْٛٞ. 0/0/3107ةيمكم   َٔ ةجملً  ةي ً ٟ  مموٜخ 

 (1/3/7102تازٜذ  07/4/17/01073ٜٛإ زقِ  املؿدز: )نتاب ايد
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  ايتٛؾ١ٝ:

 تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل  ماٛؼٛع ى ٬ٙ ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :قٝٛد ٚضجالت ايبًد١ٜ 

                ًٝدددددٌ ةادددددميٞ ؿ دددددم متٗم يًؿددددد ٠ يددددد ٣ تددددد قٝل قٝدددددٛس ٚتدددددي٬د  ً ٜددددد١ َ دددددمذ  دددددٔ ج دددددٌ ٚ جددددد ة٤ ةيمح  

 ت   َم ًٜٞ: (،3102-3105 

 ايتخًٌٝ املايٞ:  أٚاًل:

  ّ ق و٠ ةٱٜ ةسةد ةيذةت١ٝ يً ً ١ٜ  ٢ً تػ ١ٝ ْؿكمتٗم فٝث  ًػ  ْ  ١ ةٱٜد ةسةد ةيذةتٝد١  ع   دميٞ     .0

( ٚةي ددميؼ 3100تددمس  (   ًدد٢ ةيمددٛةيٞ َكموْدد١   دد١ٓ ة٭ 3105، 3102%( يٮ ددٛةّ  03%، 32ةيٓؿكددمد  

 (.33%(  ٢ً ةيمٛةيٞ: ٚنُم ٖٛ َ   ك ةؾ ٍٚ وقِ  03ْ  مٗم  
 

 (37ج ٍٚ وقِ  

 ةٱٜ ةسةد ةيذةت١ٝ  ع ى ميٞ ةيٓؿكمد ك  ً ١ٜ َ مذ  ٔ ج ٌ

  ةا ًؼ  مي ٜٓمو(

 7101 7108 ت١ٓ ة٭تمس 7109 ةي ٓ  / ةي ١ٓ

 919900 239470 147811 ةٱٜ ةسةد ةيذةت١ٝ

 7811908 1199021 7011141 يٞ ةيٓؿكمد  م
 

ة٫ مُمس  ٢ً ةي  ِ ةؿهَٛٞ ٚ ٛة٥  ةحمل ٚقمد فٝث  ًؼ ةي  ِ ةؿهَٛٞ ٚ ٛة٥  ةحمل ٚقمد َدم ْ د م٘    .3

(  ًدد٢ ةيمددٛةيٞ: ٚنُددم ٖددٛ    3105، 3102، 3100%( َددٔ   ددميٞ ةٱٜدد ةسةد يٮ ددٛةّ     %32، %22، 72 

 (.32َ   ك ةؾ ٍٚ وقِ  
 

 (31ج ٍٚ وقِ  

 ١ ةي  ِ ةؿهَٛٞ  ع   ميٞ ةٱٜ ةسةد ك  ً ١ٜ َ مذ  ٔ ج ٌقُٝ

  ةا ًؼ  مي ٜٓمو(

 7101 7108  7109 ةي ٓ  / ةي ١ٓ

 7101172 0171907 0797079 ةا ععمد َٔ ةيؽ ة٥ق ٚةي تّٛ ٚةي  ِ ةؿهَٛٞ

 7223714 7417131 0118018   ميٞ ةٱٜ ةسةد
 

ٚنُدم  %( َدٔ ةيٓؿكدمد   22%، 03%، 52د فٝث شهً  َم ْ  م٘  ةوتؿمع فُٛع ةي ٚةتق ٚة٭جٛو ٚةي ٬ٚة .2

 (.30ٖٛ َ   ك ةؾ ٍٚ وقِ  
 

 (39ج ٍٚ وقِ  

 ةي ٚةتق ٚة٭جٛو  ع   ميٞ ةيٓؿكمد ك  ً ١ٜ َ مذ  ٔ ج ٌ

  ةا ًؼ  مي ٜٓمو(

 7101 7108  7109 ةي ٓ  / ةي ١ٓ

 0801774 0913013 0111801 ةي ٚةتق ٚة٭جٛو ٚةي ٬ٚةد

 7811908 1199021 7011141 يٞ ةيٓؿكمد  م
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( سٜٓمو: ٚنُم 003230، 070730( َ ًؼ  3102، 3100 ًؼ ةي يز ةيؿ ًٞ ي ٣ ةي ً ١ٜ  ٬ٍ  مَٞ   .0

 (.32ٖٛ َ   ك ةؾ ٍٚ وقِ  
 

 (38ج ٍٚ وقِ  

 ةي يز ةيؿ ًٞ ٚةٱج ة٤ةد ٚةيٓؿكمد ك  ً ١ٜ َ مذ  ٔ ج ٌ

  ةا ًؼ  مي ٜٓمو(

  7109ت١ٓ ة٭تمس  7108 ةي ٝمٕ  / ةي ١ٓ 

 0118018 7417131   ميٞ ةٱٜ ةسةد 

 7011141 1199021   ميٞ ةيٓؿكمد 

 920279 097839 ةي يز

( سٜٓمو ْمٝي١ .ٜمس٠ ةي  ِ ةؿهَٛٞ ٚيٝ  ْمٝيد١ يمحكٝدل   300720َ ًؼ   3105 ًؼ ةيٛؾ   ٬ٍ  مّ  .2

 (.35   ف ك ةؾ ٍٚ وقِ   ٜ ةسةد ذةت١ٝ  ؼمؾ١ٝ ىٚ  ٜ ةسةد ج ٜ ٠ يً ً ١ٜ: ٚنُم ٖٛ َ
 

 (31ج ٍٚ وقِ  

 7101ةيٛؾ  ةاميٞ ك   ً ١ٜ َ مذ  ٔ ج ٌ ي مّ 

  ةا ًؼ  مي ٜٓمو(

  7101 ةي ٝمٕ  / ةي ١ٓ 

 7223714   ميٞ ةٱٜ ةسةد 

 7811908   ميٞ ةيٓؿكمد 

 790249 ةيٛؾ 

 

مػ ٝدد١ ْؿكمتٗددم فٝددث  ًددؼ قُٝدد١ تكددّٛ ةي ً ٜدد١  مي ددحق  ًدد٢ ةاهصددٛف َددٔ ةي ٓددٛى ةيدديت تم مَددٌ َ ٗددم ي  .5

 ( سٜٓمو.3105، 3102( سٜٓمو  ٬ٍ  مَٞ  21102، 703337ةي حق  ٢ً ةاهصٛف َ ًؼ  

 ْظاّ ايسقاب١ ايداخ١ًٝ:  ثاًْٝا:

مل ٜددمِ ةتددمح ة  ٚفدد ٠ وقم دد١ سة ًٝدد١ ك ةي ً ٜدد١ نُددم ٫ ٜٛجدد  ق ددِ يًمدد قٝل ةيدد ة ًٞ امم  دد١ تدد قٝل   .0

 .05/2/3101( تموٜخ 0/0775يم ُِٝ ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ وقِ  د/ ةا م٬َد ةامي١ٝ ةا مًؿ١  ٬ؾم 

هُددز ىَدد  ةيعددٓ ٚم ةي ٥ٝ ددٞ  دد  ٚنيددٝؿيت  ىَدد  ظددٓ ٚم ٚقمتددق( فددم ٜصددهٌ ت ددموض ك ةاٗددمّ              .3

 ٚةيع٬فٝمد. 

  ّ ةتم  ةّ ىْظ١ُ قٛت ١ َٚ مُ ٠ ىظٛيٝم  ك ةي ة٥ ٠ ةامي١ٝ فٝدث ٜدمِ ةتدم  ةّ   ْدمَة ةن دٌ ك       .2

 م ٚةيذٟ َٔ ةي ٗٛي١ فذف ٚ ؼمؾ١ ىٟ  ٝمْمد  ًٝ٘.     ى ُمهل
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 األَٛز املاي١ٝ:  ثايجًا:

 كُٝدد١ تدد١ٜٛٓ  37/3/3105مت  فميدد١   ددم٤ ةتددمثُمو ةيك ٜدد١ ةي ددٝمف١ٝ  ًدد٢ ةا ددمثُ ٠  .....(  مددموٜخ     .0

( تدٓٛةد فٝدث مت   د ةّ  كد   هدمو ةتدمثُموٟ يًك ٜد١ ةي دٝمف١ٝ  د  ةي ً ٜد١           2( ىيـ سٜٓدمو ٚاد ٠    372 

 ةا مثُ ٠ ى ٬ٙ، فٝث ت   َم ًٜٞ: ٚ

 د ّ ةيمدزةّ ةا ددمثُ   م د ٜ  ة٫تددمحكمقمد ةاميٝد١ ةا ًٛ د١ َٓدد٘ ٚةيدٛةوس٠  مي كدد  ة٭ظدًٞ فٝددث         .ى 

( سٜٓدددمو ى دددمٕ َٝدددمٙ يػمٜددد١ 32211( سٜٓدددمو  ددد ٫د  هدددمو َٚ ًدددؼ  310111ت تدددق  ًٝٗدددم َ ًدددؼ  

20/03/3105. 

( َدٔ ةي كد  ةاٛقدز َدز ةا دمثُ   إْٗدم٤       33، 05مّ    ّ قٝمّ ةي ً ١ٜ  م  ٝل ةي ٓ ٜٔ ذٚةد ة٭وقد  .ا 

ةي ك  ْمٝي١ ةيمأ ري ك سؾز ة٭ق مط ةا ت ١  ًٝد٘ ٚةؽدمذ نمؾد١ ةٱجد ة٤ةد ةيكمْْٛٝد١ ةي٬.َد١       

 عكٗم. 

( َٔ ةي ك  يمدأ   ةا دمثُ  ك ت د ٜ     37  ّ ؾ ض ةي ً ١ٜ ةيػ ة١َ ةآعٛػ  ًٝٗم ك ةي ٓ    .ج 

 ٝٗم. ة٭ق مط ةيصٗ ١ٜ ةا ت ١  ً

( َددٔ 02 ددمي غِ فددم ٚوس ى دد٬ٙ ؾكدد  قدد ود ؾٓدد١ ة٫تددمثُمو ك ةي ً ٜدد١ ٚةاصدده١ً  ٛجددق ةاددمس٠       .س 

مت ٜدددد  َددد ٠ ةٱهددددمو ا دددمثُ  ةيك ٜدددد١    5/0/3107( تدددموٜخ  0قدددمْٕٛ ةي ًدددد ٜمد  ك ةوٖدددم وقددددِ    

( تٓٛةد  ؼمؾ١ٝ  ٢ً َ ٠ ةي ك  ة٭ظ١ًٝ  ٓؿ  ق١ُٝ ة٫تمثُمو فٝث تد   َدم   2ةي ٝمف١ٝ ا ٠  

 :ًٜٞ 

( َددٔ 22مل ٜددمِ تصددهٌٝ ؾٓدد١ كمعدد١ ي دد ض ةاٛؼددٛع  ًٝٗددم ةتددمٓمسة  ٭فهددمّ ةاددمس٠       -

 ٚت  ٬ٜت٘.  3112( ي ١ٓ 77ْظمّ ةيًٛة.ّ ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد وقِ  

مل ٜمِ  ج ة٤ سوةت١ ؾ١ٝٓ يًُ   مد ٱْصدم٤ ةا ةؾدل ةٱؼدمؾ١ٝ َدٔ ق دٌ ةيًيٓد١ ةاصدمو         -

  يٝٗم ى ٬ٙ.

 ةا ةؾل ةييت تٝمِ  ْصم٩ٖم. مل ٜمِ تٛؼٝع َم ٖٞ ط ٝ ١  -

 ٕ ى ُمٍ ةيعٝم١ْ يًُ ةؾل ةيكم١ُ٥ ةيٛةوس٠  ميك ةو ت ٛس  ٢ً ةا مأج  ىظ٬   د٬ٍ َد ٠    -

 ةيمأجري ٫ٚ ت م  ت  م  يزٜمس٠ َ ٠ ةي ك  يًُ مثُ . 

قدد و ةجملًدد  ةي ًدد ٟ   7/5/3105  دد  َدد ٚو ىقددٌ َددٔ  ددمّ  ًدد٢ تٛقٝددز  كدد  ة٫تددمثُمو ٚ مددموٜخ       .ٙ 

  ِ (  ًدد٢ وؾددز وتددّٛ ةـدد َمد ةيدديت ٜمكمؼددمٖم ةا ددمثُ  َددٔ وٚةس ةيك ٜدد١          30   ٛجددق قدد ةوٙ وقدد

ةي ٝمف١ٝ سٕٚ ٚجٛس َ و يذيو ٚسٕٚ ؼكٝل ىٟ  م٥  يً ً ١ٜ ْمٝيد١ ةوتؿدمع وتدّٛ تكد ِٜ ٖدذٙ      

 ةـ َمد ٚذيو   ؾز  م٥  ة٫تمثُمو يًُ مثُ . 

ٍ ة٭ ددددددٛةّ                      ( سٜٓددددددمو  دددددد ٍ َهماددددددمد ٖددددددمتـ  ًددددددٟٛ يدددددد ٥ٝ  ةي ً ٜدددددد١  دددددد٬   0131مت ظدددددد ف َ ًددددددؼ   .3

( 522( سٜٓمو شٗ ٜم   ٬ؾم  يً ٓ   ممْٝم ( َدٔ قد ةو فًد  ةيدٛ.وة٤ وقدِ       21( ٚ ٛةقز  3105 - 3100 

 ٚةام ًل   شٝ  ةٱْؿمم.  3103ي ١ٓ 
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ت ْٞ  هموةد ى٬َى ةي ً ٜد١ ةاد٪ج ٠ يًػدري فٝدث ت ًدؼ ة٭جد ٠ ةيصدٗ ١ٜ يًد    َٓٗدم  ًد٢ تد ٌٝ ةاثدمٍ              .2

 ( سْمْري شٗ ٜم .  3ةاظ١ً(   07وقِ   كزٕ

فٝدث ىٕ   3105( سٜٓدمو يٓٗمٜد١  دمّ    57732 ًػ  ةيدذَِ ةا ت د١  ًد٢ َ دمأج ٟ ىَد٬ى ةي ً ٜد١ َ ًدؼ          .0

 ( تٓٛةد. 5ةي    َِٓٗ مل ٜ  س ة٭ج ٠ َٓذ  

ميه    ّ قٝمّ ةي ً ١ٜ  مفم ما ةيزٜمسةد ةيكم١ْْٝٛ  ٢ً َ مأج ٟ ى٬َى ةي ً ٜد١ ةيديت وت ٗدم قدمْٕٛ ةاد      .2

 . 3112( ي ١ٓ 07ٚةا مأج ٜٔ وقِ  

 زخـ األب١ٝٓ: زابعًا:

( 27/3105( ٚ 03/3105(، ٚ  25/3105قمَ  ةي ً ١ٜ  ماٛةؾك١  ًد٢ تد  ٝغ ة٭ ٓٝد١ ذٚةد ة٭وقدمّ       .0

( َٔ ىوةؼٞ ةي مقٛو٠ ٚةا دي١ً  متدِ  تدهمٕ ؼد مط ةيكدٛةد      2( فٛض وقِ  0ٚةاكم١َ  ٢ً ةيك  ١ وقِ  

 ٍ  ٢ً َٛةؾك١ ىٚ ؽعٝغ َٔ  تهمٕ ؼ مط ةيكٛةد ةا ًح١. ةا ًح١ سٕٚ ةؿعٛ

ٚندذيو   3102( ي د١ٓ  71مت   ؿم٤ سٜٛةٕ  صري٠  .....( َٔ وتّٛ و غ ةي ٓم٤  ٛجق ةي  ع١ وقِ   .3

 ٬ؾدم  يهمدما ٚ.ٜد      3102( ي د١ٓ  5مت   ؿم٤ سٜٛةٕ  صري٠  .....( َٔ وتّٛ و غ ةي ٓم٤  مي  ع١ وقدِ   

ةاٛج٘ يٛ.ٜ  ةيص٪ٕٚ  07/01/0223( تموٜخ 0/7/02110ةٱت١َٝ٬ وقِ   ة٭ٚقمف ٚةيص٪ٕٚ ٚةاك تمد

 ةي ً ١ٜ. 

(  ًدد٢ 000ّ3( ٚةؿيُٝدد١  ٛةقددز   3ّ 07مل ٜددمِ ةفم ددما غ ةَدد١ ةيمددأ ري  ًدد٢ ةيٓ دد ١ ةا٦ٜٛدد١  ٛةقددز         .2

  متِ ةي ٝ   .....(.  3102( ي ١ٓ 21ةي  ع١ وقِ  

ُٝد١ ةي تدّٛ ةامحككد١  ًد٢ و عد١ ة٭ ٓٝد١ ٚو دغ        ( َدٔ ق ٫1.112 .ةي  ةي ً ١ٜ تكّٛ  متمٝؿم٤ ْ د ١    .0

ةاٗددٔ يعددمص ةجملًدد  ة٭ ًدد٢ يصدد٪ٕٚ ة٭شدد مػ ةا ددمق   ددمي غِ َددٔ  يػددم٤ ةيمصدد ٜز ةيددذٟ نددمٕ ٜددمِ         

 .3100ةتمٝؿم٤ ٖذة ةي تِ  ٛج ٘ َٓذ  مّ 

 قطِ احلسن١:  :خاَطًا

 ق  د ّ ت  ًٜدٗم َٓدذ تدموٜخ     ت ذو ت قٝل َع ٚؾمد ةي ٝموةد ٚةٯيٝمد ةيمم  ١ يً ً ٜد١ َدٔ ةحمل ٚقدمد   د     .0

 . 3100( َٔ ت ًُٝمد تٓظِٝ ةتم  ةّ ةا ن مد ةؿه١َٝٛ ي ١ٓ 25ْصأ٠ ةي ً ١ٜ  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

ت  ٌ   ةسةد قٝمس ةا مؾ١ ي د س َدٔ ةٯيٝدمد ٚةا ن دمد سٕٚ قٝدمّ ةي ً ٜد١  إظد٬ح ٖدذٙ ةي د ةسةد فمد٢            .3

 تموى٘.

ٗ 30320/2مت ش ة٤ ةٯي١ٝ وقدِ    .2  ٫ ىْد٘ مل ٜدمِ ةتدم  ةَٗم فمد٢ تموىد٘       3105  دم٤ ك  دمّ   ( وةؾ د١ ن

 ٚذيو ي  ّ   ٠ َٚ  ؾ١ ةي ٛةق   مي ً ١ٜ  متم  ةَٗم. 

( ْٛع تٜٛٛتم سٕٚ ت  ٝغ فٝث ىٕ ًَه١ٝ ةٯيٝد١ ت دٛس ؾُ ٝد١ ٚقدمػ     22212/2مت تأَ  ةا ن ١ وقِ    .0

 متِ ةي ً ١ٜ. ةي م٥ ٠ يً ً ١ٜ ٚق  مت فٌ ةؾُ ١ٝ سٕٚ ىٕ ٜمِ ت يٌٝ ةا ن ١  
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 املطتٛدعات:  :ضادضًا

 َ مٛسع ةيزٜٛد آٌٜ يً كٛط    ق ق ّ ةا ٢ٓ فم ٜ  ض فٝم٠ ةي مًَ   ٘ ٚةاٛةس ةا ز١ْ يً   . 

 قسٜب١ األزاقٞ ٚاملطكفات: :ضابعًا

 دد ّ ةؽددمذ ةي ً ٜدد١ ىٟ  جدد ة٤ عددل ةاددٛةطٓ  ةاددم ًؿ   ددٔ سؾددز ؼدد ٜ ١ ةا ددكؿمد ةا ددمحك١ ٚةاك دد ١     .0

 ٛجق نُ ٝم٫د يعمص ةي ً ١ٜ  ًُم   أْ٘ ق  َؽ٢  ًد٢ ةيد    َٓٗدم ؾد ٠ طًٜٛد١ ٚقد   ًػد           ًِٝٗ

 .  20/03/3105( يػم١ٜ 03123ق١ُٝ ةيهُ ٝم٫د ةاك  ١ َ ًؼ  

( 000302ت ْٞ  ١ًُٝ ةيمحعٌٝ ك ق ِ ةا كؿمد فٝدث  ًػد  ةا دميؼ ةا دمحك١  ًد٢ ةادٛةطٓ  َ ًدؼ          .3

( سٜٓددمو َ ددم١ُٖ ةيعدد ف ةيعددحٞ يػمٜدد١    70710 ٜ ١ َ ددموف َٚ ًددؼ   ( ؼدد52370سٜٓددمو  ؼددمؾ١ ا ًددؼ    

20/03/3105. 

 دد ّ ٚجددٛس ْظددمّ وقم دد١  ًدد٢ ةي ْددمَة ةا ددم  ّ ك ؼدد ٜ ١ ة٭وةؼددٞ ٚةا ددكؿمد ٚ ًدد٢ تدد ٌٝ ةاثددمٍ ٫            .2

 ةؿع : 

 ٜ م ٝز ةحملمتق  ج ة٤ ةيم  ٬ٜد  ٢ً ٚظ٫ٛد ةيك   ةٯي١ٝ  ٢ً ةيٓظمّ.  .ى 

 ٣ ق ددِ ةا ددكؿمد فٝددث ٜكددّٛ ةحملمتددق  متددم  ةّ ظدد٬فٝمد و٥ددٝ     ٫ ٜٛجدد  ؾعددٌ ك ةاٗددمّ يدد  .ا 

ةيك دِ  م٫تدم ٬ّ  ددٔ ةا دميؼ ٚةيكدد   ٚةيمٛوٜد  يً ٓدو ٚةا م كدد١ نُدم ىٕ يدد ٣ و٥دٝ  ةيك ددِ        

 ظ٬فٝمد ت  ٌٜ ق١ُٝ ةيؽ ٜ ١. 

 ٜكّٛ قمتق ةيؽ ٜ ١  ميهمم ١ ةيٝ ١ٜٚ  ٢ً ةٱٜعم٫د ةامي١ٝ ةٯي١ٝ ٚةييت هق ىٕ ت  ز آيٝم .  .ج 

 (7102يط١ٓ  071املؿدز: )اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾٝات:

ةؽمذ ةٱج ة٤ةد  ةي٬.َد١ يمحكٝدل ٚ.ٜدمس٠ ةٱٜد ةسةد ةيذةتٝد١ ٚةؿد  َدٔ ةيٓؿكدمد ٚتكًدٝغ ةي يدز ؼدُٔ             .0

   ١ .١َٝٓ ق س٠. 

 ةتمح ة  ٚف ٠ وقم ١ سة ١ًٝ ٚق ِ ت قٝل سة ًٞ ك ةي ً ١ٜ ٚؼ ٜ  ٚظـ ٚنيٝؿٞ اٛنيؿٞ ةي ً ١ٜ.  .3

 ٌٝ ةا ميؼ ةا محك١ يً ً ١ٜ ٚؾكم  يًمص ٜ مد ةا ٍُٛ  ٗم.ؼع .2

 (.3ةت سةس ةا ميؼ ةاع ٚؾ١ ي ٥ٝ  ةي ً ١ٜ   ٍ َهمامد ٖمتـ  ًٟٛ ةاصمو  يٝٗم ك ةي ٓ   مميثم /ٖد/ .0

ت  ٝل ْعٛػ  ك  ةٱهمو ةا ّ    ةي ً ١ٜ َٚ مثُ  ةيك ١ٜ ةي دٝمف١ٝ ٚةي ُدٌ  ًد٢ ؼعدٌٝ ةا دميؼ       .2

 ًٝ٘. ةا ت ١  

 ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق  مقٞ ةي ٓٛس ف ق ة٭ظٍٛ.  .5

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.
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 بًد١ٜ طبك١ فخٌ.

 :تأجري قطع األزاقٞ ٚايعكازات ايتابع١ يًبًد١ٜ 

ام  د١ َدٔ   قمَ   ً ١ٜ ط ك١ ؾحٌ  مأجري ق دز ة٭وةؼدٞ ٚةي كدموةد ةيمم  د١ هلدم وغدِ ىٕ  ًُٝد١ ةيمدأجري ة        

 ق ٌ  ً ١ٜ ط ك١ ؾحٌ َصٛ ١  ما ميؿمد ةيممي١ٝ:

  ّ قٝمّ ةي ً ١ٜ  إت دمع ةٱجد ة٤ةد ةيكمْْٛٝد١ ك  ًُٝد١ ةيمدأجري َدٔ  د٬ٍ طد ح  ًُٝد١ ةيمدأجري يً ُدّٛ             .0

 مازةس ةي ًال ىٚ    ٜك١ ةيظ ف ةا مّٛ َ ة م٠ ا  ى ةآمؾ د١ ٚةؿعدٍٛ  ًد٢ ى ًد٢  م٥د  يً ً ٜد١  ٬ؾدم         

 ٚت  ٬ٜت٘. 3112( ي ١ٓ 71( َٔ ْظمّ ةيًٛة.ّ ٚ شػمٍ ةي ً ٜمد وقِ  22،20 يًُمست  

( ي د١ٓ  00( َدٔ قدمْٕٛ ةي ًد ٜمد وقدِ      02  ّ   ض  ١ًُٝ ةيمأجري  ٢ً ؾمٕ ة٫تمثُمو  ٬ؾم  يًُمس٠   .3

 ٚت  ٬ٜت٘. 3112( ي ١ٓ 71( َٔ ْظمّ ةيًٛة.ّ ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد وقِ  22ٚةامس٠   3102

ةٱهمو ةي ٟٓٛ َكمو١ْ  م ٖٛ َم موف  ًٝ٘ فٝث  ًػد  ة٭جد ٠ ةي د١ٜٛٓ يد    ةيك دز      ت ْٞ ق١ُٝ   ٍ  .2

 ْٚصري  ٢ً ت ٌٝ ةاثمٍ  ع ةا مأج   .....(. ( سٜٓموة  شٗ ٜم 22 

ؼ ـ  ١ًُٝ ةيمحعٌٝ يٮجٛو ةا ت ١  ًد٢ ةا دمأج ٜٔ فٝدث  ًػد  ةا دميؼ ةا دمحك١  ًد٢ ةا دمأج ٜٔ          .0

 . 20/03/3105( سٜٓمو يػم١ٜ 30521 

 (71/7/7102تازٜذ  07/4/17/7491 املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

يًمدد قٝل ٚةيمحكٝددل  ما ميؿددمد ى دد٬ٙ ٚةؽددمذ ةٱجدد ة٤ةد ةيكمْْٛٝدد١ عددل ةا ددميؿ  ٚةي ُددٌ  ًدد٢     ؾٓدد١ تصددهٌٝ  

 تعٜٛق ةيٛؼز  م ٜٓ يِ َز ةيمص ٜ مد ةا ٍُٛ  ٗم.

 اإلجسا٤:

 .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١. مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم

 :فتح ٚتعبٝد ٚإْػا٤ عبازات  ٚجدزإ اضتٓاد١ٜ 

ي ٣ ت قٝل ًَـ ةي  م٤ ى ٬ٙ ت   قٝمّ سة٥ ٠ ةي  م٤ةد ك  ً ١ٜ ط ك١ ؾحٌ  إفمي١ ةي  م٤ ى ٬ٙ  ٢ً 

 7/3/3107( تموٜخ 0/7( سٜٓمو َٚٛةؾك١ ةجملً  ةي ً ٟ  ميك ةو وقِ  302711ةي مس٠ َ٪ت ١  ...( ٚ ك١ُٝ  

 ٚ ميم قٝل ت   َم ًٜٞ:

قمّ ةاكمٍٚ  مهًٝـ َٔ و٥ٝ  ةي ً ١ٜ  مٓؿٝدذ   د  ة٭ ُدمٍ ق دٌ ةؿعدٍٛ  ًد٢ ىَد  ةا مشد ٠ ٚق دٌ  ْٗدم٤            .0

 ج ة٤ةد  فمي١ ةي  م٤ ةيٓٗم١ٝ٥ ٚق ٌ تع ٜل ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ  ًد٢ قد ةو ةٱفميد١  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠       

 ٚت  ٬ٜت٘. 3112( ي ١ٓ 71وقِ  ( َٔ ْظمّ ةيًٛة.ّ ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد 02 

مت وؾددز قدد ةو ةجملًدد  ةي ًدد ٟ ى دد٬ٙ يددٛ.ٜ  ةيصدد٪ٕٚ ةي ً ٜدد١ يًُعددمسق١  ًٝدد٘ ٚمل تددمِ ةاٛةؾكدد١  ًدد٢  فميدد١        .3

 .2/0/3107( تموٜخ 35/02/2707ةي  م٤ ةاذنٛو يٮت ما ةيٛةوس٠  همما ةيٛ.ةو٠ وقِ  ط/

  تٓؿٝذٖم َٔ ق ٌ ةاكمٍٚ.طًق و٥ٝ  ؾ١ٓ ةي ً ١ٜ تصهٌٝ ؾ١ٓ ؿع  ةيهُٝمد ةييت مت .2
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( سٜٓدمو فٝدث مت   7272قمَ  ةيًي١ٓ ةاصه١ً ععد  ةيهُٝدمد ةيديت مت تٓؿٝدذٖم َدٔ ق دٌ ةاكدمٍٚ ٚةي ميػد١           .0

 ةيمحؿه َٔ ق ٌ ةي ٜٛةٕ يٮت ما ةيٛةوس٠  مي ٓ  ة٭ٍٚ ى ٬ٙ.  

 (01/3/7102تازٜذ   07/4/9/01919املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾٝات:

 ما َ مش ٠ ةاكمٍٚ ى ٬ٙ  مي ٌُ ق ٌ ةؿعٍٛ  ٢ً ةاٛةؾكمد ةي١َ.٬. ٝمٕ ىت  .0

 ةؽمذ ةٱج ة٤ةد ةي١َ.٬ يمحٌُٝ ةام  ق   مش ٠ ةاكمٍٚ ةي ٌُ ق ٌ ةؿعٍٛ  ٢ً َٛةؾكمد ةي١َ.٬.   .3

 اإلجسا٤:

  ١.مت تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل ٚمل تٓٗٞ ى ُمهلم يػم١ٜ تموى٘ َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم 

 :قٝٛد ٚضجالت ايبًد١ٜ 

 (، ت   َم ًٜٞ:20/3/3107-0/0/3105ي ٣ ت قٝل قٝٛس ٚتي٬د  ً ١ٜ ط ك١ ؾحٌ يًؿ ٠  

 أٚاًل:     َهتب احملاضب١:

ؿ ٜددل َم ُدد  مت ةتٗددمّ نددٌ َددٔ ةحملمتددق  .....(      07/3/3107ت دد ض َهمددق قمتددق ةي ً ٜدد١ ٜددّٛ     .0

يٝدددم  يددد ٣ ةيكؽدددم٤ فٝدددث ىتددد٢ ةؿ ٜدددل  ًددد٢ نمَدددٌ  قمتدددق َٓ كددد١ ةاصدددموع  .....(  ددد٘ ٚةاٛقٛؾدددمٕ فم ٚ

فدم ٜم دذو َ د٘    َك ٛؼدمد  مٱؼدمؾ١  ع سؾدمت  ةيعدٓ ٚم     ٚٚظد٫ٛد  َمي١ٝ قمٜٛمد ةاهمق َٔ تي٬د 

 ةيكٝمّ   ١ًُٝ ةيم قٝل  ًٝٗم.

 جم٤ ةؿ ٜل  ٢ً نمؾ١ ةي ي٬د ٚةاًؿمد ٚةيكٝٛس ةامي١ٝ ةييت ت  ل ةيؿ ٠ ةـمؼ ١ يًم قٝل. .3

جًٛس ٚظٍٛ ةاك ٛؼمد ةييت مت ط م مٗم َدٔ  د٬ٍ َٓدمطل ةي ً ٜد١ ٚةيد ٚة٥  ةيمم  د١ هلدم        مت فع  ىوقمّ  .2

( ٚظددٍٛ 3111( جًد  ٜٚ ًددؼ  دد س ةيٛظدٍٛ  ٗددم    051ٚتديٌ قدد ةوةد ةجملًد  ةي ًدد ٟ فٝددث  ًدؼ  دد سٖم     

( ٚنمٕ ةا م  ّ َٓٗدم  د٬ٍ ؾد ٠ ةيمد قٝل َدٔ ةيد قِ       03111( ٚيػم١ٜ  20110َميٞ ت  ى َٔ ةي قِ  

 ( َٛ. ١ نُم ًٜٞ:22111( ٚيػم١ٜ  20310 

 ( جً  ك َٓ ك١ ةاصموع.22  -

 ( جً  ك َٓ ك١ ةيصٝخ ف  .05  -

 ( جً  ك َ نز ةي ً ١ٜ ةحملمتق ةي ٥ٝ ٞ  .....(.00  -

 متمثٓم٤ جًٛس ٚظٍٛ ةاك ٛؼمد ةي م٥ ٠ يؽ ٜ ١ ة٭ ١ٝٓ ٚة٭وةؼدٞ ٚةحملهُد١ فٝدث ؽمًدـ ىوقمَٗدم  دٔ       

 ٚةآمطل ةيمم  ١ هلم.جًٛس ٚظٍٛ َك ٛؼمد ةي ً ١ٜ 

 ٗ ف فع  ةا ميؼ ةييت مت ق ؽٗم َٔ ق ٌ قمتق َ نز ةي ً ١ٜ  .....( َٔ َٓمطل ةي ً ٜد١ ٚة٭ق دمّ    .0

 ة٭  ٣ ؾك  مت ةي ٌُ  ٢ً َم ًٜٞ:

تدد قٝل ٚظدد٫ٛد ةيكدد   ك َٓددمطل ةي ً ٜدد١  َٓ كدد١ ةاصددموع، َٓ كدد١ ةيصددٝخ ف دد ، قهُدد١            .ى 

( ٚذيددو  ٗدد ف فعدد  ةا ددميؼ ةاك ٛؼدد١ َددٔ ق ددٌ ةآددمطل  ةي ً ٜدد١، ق ددِ ؼدد ٜ ١ ة٭ ٓٝدد١ ٚة٭وةؼددٞ

ٚنذيو ؿع  ةا ميؼ ةاٛوس٠ َٓٗم ٚةا د١ًُ حملمتدق َ ندز ةي ً ٜد١  ٛجدق ٚظدٍٛ قد   َٓد٘         
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( سٜٓددمو  دد٬ٍ ؾدد ٠ 003103فٝددث  ًػدد  ةا ددميؼ ةحملعدد١ً َددٔ ق ددٌ ٖددذٙ ةآددمطل ٚة٭ق ددمّ َ ًددؼ   

 .ةيم قٝل

 ؼ  يًح ٜل  صدهٌ جز٥دٞ  د٬ٍ ؾد ٠ ةيمد قٝل ٚةيديت       مت فع      ةيٛظ٫ٛد ةامي١ٝ ٚةييت ت  .ا 

 ىَهٔ ق ة٤تٗم فٝث مت فع  ةا ميؼ ةاك ٛؼ١  ٛج ٗم ٚنمْ   ٢ً ةيٓحٛ ةيمميٞ:

( سٜٓموة  30221َك ٛؼمد قمتق َ نز ةي ً ١ٜ ٚةييت  ًػ   ٬ٍ ؾ ٠ ةيم قٝل َ ًؼ   -

(  ددم 20/3/3107ٚيػمٜدد١  0/0/3107( سٜٓددموة  َددٔ   30325َٚ ًددؼ   3105 دد٬ٍ  ددمّ  

 ( سٜٓمو.03535فُٛ ١ َ ًؼ  

 ًػ  ةا ميؼ ةحملع١ً َٔ ق ٌ ةحملمتق ةي ٥ٝ ٞ ةييت ىَهدٔ ق ة٤ةتٗدم َدٔ ٚةقدز ىٚوةم تديٌ       -

( سٜٓددمو  دد٬ٍ  ددمّ   00551ةٱهددموةد ةحملدد ٚم  صددهٌ جز٥ددٞ  دد٬ٍ ؾدد ٠ ةيمدد قٝل َ ًددؼ       

 .( سٜٓمو00701 م فُٛ ١   20/3/3107( سٜٓموة  يػم١ٜ 21َٚ ًؼ   3105

َددٔ  دد٬ٍ َددم ٚوس  مي ٓدد   ى، ا( ى دد٬ٙ  ًػدد  ةا ددميؼ ةاك ٛؼدد١ َددٔ ق ددٌ قمتددق َ نددز             -

( سٜٓددددددمو َددددددٔ   52327َٚ ًددددددؼ    3105( سٜٓددددددمو  دددددد٬ٍ  ددددددمّ    22207ةي ً ٜدددددد١ َ ًددددددؼ   

 ( سٜٓمو  ٬ٍ ؾ ٠ ةيم قٝل.052220(  م فُٛ ١  0/0/3107-20/3/3107 

ٔ ق ددٌ قمتددق َ نددز ةي ً ٜدد١  ددم      ( جًدد  ٚظددٍٛ َك ٛؼددمد َ ددم  ١َ َدد     07مل ٜددمِ ةي ثددٛو  ًدد٢      .2

 ( ٚظٍٛ َميٞ َٔ ىظٌ ةؾًٛس ةيٛةوس٠ ى ٬ٙ ٖٚٞ ةيٛظٍٛ ذٚةد ة٭وقمّ:321فُٛ ١  

 (.2  س   (20511( ٚيػم١ٜ وقِ  20220َٔ وقِ   -

 (.3  س   (25311( ٚيػم١ٜ وقِ  25010َٔ وقِ   -

 (.0  س   (25521( ٚيػم١ٜ وقِ  25510َٔ وقِ   -

 (.3  س   (23111وقِ  ( ٚيػم١ٜ 27210َٔ وقِ   -

 (.3  س   (23211( ٚيػم١ٜ وقِ  33010َٔ وقِ   -

 (.2  س   (22111(ٚيػم١ٜ وقِ  23720َٔ وقِ   -

( ٚظٌ قد   َٓٗدم ك َٓدمطل ةي ً ٜد١ ك فد  مل تدمُهٔ       22مت ةيمٛظٌ  ع ةيك١ُٝ ةامي١ٝ ام فُٛ ١  

 ٍ َك ٛؼمد.( ٚظ307ٛةيًي١ٓ َٔ ةيٛظٍٛ  ع ق١ُٝ ةيٛظ٫ٛد ةي مق١ٝ ٚ  سٖم  

 فع  ةٱٜ ة مد ةي ٓه١ٝ ةاٛس ١ َٔ ق ٌ قمتق َ نز ةي ً ١ٜ  .....( ك ف ما ةي ً ١ٜ ي ٣  ٓدو  مت .5

يًؿدد ٠ ( َددٔ ٚةقددز نصددـ ةي ٓددو  1/37/0 -011/0/0302تُٓٝدد١ ةادد ٕ ٚةيكدد ٣ ةيددذٟ وُددٌ ةيدد قِ   

تددق ٖٚددٛ  ٚ ددذيو ٜهددٕٛ ةيددٓكغ ةاددميٞ يدد ٣ ةحملم    ( سٜٓددموة ، 001537( َ ًددؼ  3105-20/3/3107 

ةيؿ م    َم مت ق ؽ٘ َدٔ ق دٌ ةحملمتدق ف دق َدم ٚوس  دمي ٓٛس ى د٬ٙ ٚ د  َدم مت  ٜ ة د٘  مي ٓدو َ ًدؼ             

 ( جً  ٚظٍٛ ٚةييت مل ٜمِ ةي ثٛو  ًٝٗم. 307( سٜٓمو  ؼمؾ١ يًكِٝ ةامي١ٝ يًٛظ٫ٛد ٚ  سٖم  33557 
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مد ةجملً  ةي ً ٟ ٚجً مد مل ٜمِ ت ًِٝ   س َٔ ى ؽم٤ ؾ١ٓ ةي ً ١ٜ ق١ُٝ َهمؾتتِٗ  ٔ فؽٛو جً  .7

( سٜٓددمو 021( جً ددمد  كُٝدد١  5ؾٓدد١ ةيمٓظددِٝ ةحملًٝدد١ ف ددق ة٫تددم  م٤ ةاكدد ّ َددِٓٗ ٚةي ددميؼ  دد سٖم  

( سٜٓمو  ًُم   أْ٘ مت ظ ف ق١ُٝ َهمؾتد ى ؽم٤ ؾ١ٓ ةجملً  511يهٌ  ؽٛ ٚ ك١ُٝ   مي١ٝ َك ةوٖم  

َ مُد  يًعد ف  ٛجدق ةيمحٜٛدٌ ةادميٞ      ةي ً ٟ َٔ ف ما ةي ً ١ٜ ك ةي ٓو َدٔ ق دٌ ةحملمتدق نْٛد٘     

 . 01/3/3107( تموٜخ 207352وقِ  

 متدددِ  .....(  كُٝددد١  30/3/3105( تدددموٜخ 035قمَددد  ةي ً ٜددد١  مح ٜددد  ؼٜٛدددٌ َدددميٞ  شدددٝو( وقدددِ     .3

فٝددث قددمّ ةحملمتددق  .....(  ميددٝري ةيصددٝو ٚظدد ف قُٝمدد٘ يٓؿ دد١   ٓددو  .....(( سٜٓدمو  ًدد٢  202.311 

ٜمِ  مِ ةيصٝو يًُ مؿٝ  ة٭ٍٚ  ًُم   إٔ ةاذنٛو ٖٛ َٔ ٜكّٛ  همم د١  فٝث مل  33/3/3105 مموٜخ 

 ةيصٝهمد ٚػٗٝزٖم ٚت ًُٝٗم ٭ظحم ٗم.              

مل ٜدددمِ تٛوٜددد  ىَمْدددمد ةيمدددأَ  ةيعدددحٞ  ع َ ٜ ٜددد١ ةيمدددأَ  ةيعدددحٞ ٚةاك ٛؼددد١ َدددٔ ق دددٌ ةحملمتدددق        .2

ةي ً ٜددد١ يًمدددأَ  ةيعدددحٞ عدددٛةيٞ   ٚةاكم  ددد١ َدددٔ وٚةتدددق ةادددٛنيؿ  فٝدددث تكددد و ةا دددميؼ ةا ت ددد١  ًددد٢     

مل ٜمِ تٛوٜ  ىَمْمد َ٪ت ١ ةيؽُمٕ ة٫جمُم ٞ ةاك ٛؼد١  نُم ( سٜٓمو مل تٛوس يًي١ٗ ةا ١ٝٓ 71111 

َدددٔ ق دددٌ ةحملمتدددق ٚةاكم  ددد١ َدددٔ وٚةتدددق ةادددٛنيؿ   ع َ٪ت ددد١ ةيؽدددُمٕ ة٫جمُدددم ٞ ٚةي ميػددد١ يػمٜددد١      

( َٔ ةيٓظمّ ةاميٞ ةاصمو  يٝ٘ 002همّ ةامس٠  ( سٜٓمو َز ةيؿٛة٥   ٬ؾم  ٭ف22357َ ًؼ   20/2/3107

 ى ٬ٙ. 

 ف ما ة٭َمْمد ك ةي ٓٛى. .01

قمَددد  ةي ً ٜددد١  ؿدددمع ىنثددد  َدددٔ ف دددما يٮَمْدددمد ك ةي ٓدددٛى ةيميموٜددد١ ٚنُدددم ٖدددٛ َٛؼدددع ك   .ى 

(.ٚنمْدد  ىوظدد ٠ ٖددذٙ ةؿ ددم مد نُددم ٖددٛ َ ٝٓدد٘ ىسْددمٙ يػمٜدد١ تموىدد٘ ٚ مل         37ةؾدد ٍٚ وقددِ   

 ٝل َك ٛؼمد ة٭َمْمد ي  ّ ةي ثٛو  ًٝٗم.تمُهٔ ةيًي١ٓ َٔ فع  ٚت ق

 (32ج ٍٚ وقِ  

 ؾمع ىنث  َٔ ف ما يٮَمْمد ك ةي ٓٛى ةيميمو١ٜ /  ً ١ٜ ط ك١ ؾحٌ

 ةي ظٝ  وقِ ف ما ةي ً ١ٜ ك ةي ٓو ةتِ ةي ٓو

 01338183 11721119  ٓو  .....(/ ةو   شموع ؾً   

 7103.044 18171811  ٓو  .....(/ ةو   ىَمْمد ط ك١ ؾحٌ

 07478811 18111111  ٓو  .....(/ ةو   َ نز تهٓٛيٛجٝم ةا ًَٛمد

 

ت   ٚجٛس ىوظ ٠ َمي١ٝ ي ٣ ةي ٓٛى ةيميمو١ٜ ةا ١ٓٝ ى ٬ٙ ٚمل تمُهٔ ةيًي١ٓ َٔ ؼ ٜ  ىٚجد٘   .ا 

ةٱْؿددمم َٓٗددم   دد ق ةؿ ٜددل ةيددذٟ ىتدد٢  ًدد٢ ةاًؿددمد ٚةا ددمٓ ةد ةاميٝدد١ ٚنددذيو مل تددمُهٔ          

  ّ ٚجٛس َ ز.ةد هلذٙ ةؿ م مد ْمٝي١ ةؿ ٜل.ةيًي١ٓ َٔ ت قٝكٗم ي 
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 َٓطك١ املػازع:  ثاًْٝا:  

( سٜٓدمو  002ٚجٛس ْكغ ك تٛوٜ  ةا ميؼ َٔ ق ٌ قمتق ةآ كد١  .....(  ع ةحملمتدق ةي ٥ٝ دٞ   ًدؼ       .0

 ت   ذيو َٔ  ٬ٍ ؾ م ك ػُٝز ةٱوتميٝمد    ؼع٬ٝت٘ ٚةا ًؼ ةاٛوس يًُحمتق ةي ٥ٝ ٞ. 

  ًددؼفٝددث  ك تٛوٜدد  جددز٤ َددٔ َ ددميؼ قددِٝ ةٱوتددميٝمد ةيَٝٛٝدد١ ةحملعدد١ً َددٔ قمتددق ةآ كدد١        ةيمددأ ري .3

( سٜٓددموة  ٚ كددٞ َ ًددؼ  227مت تٛوٜدد   ٚ( سٜٓددموة  735َددم فُٛ دد٘   03/3/3105ك  د  ددميٞ ةٱوتددميٝم

ٞ 27 ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠   31/2/3105( سٜٓموة  مل ٜمِ تٛوٜ ٖم يػم١ٜ 032  يً ًد ٜمد   ( َٔ ةيٓظمّ ةادمي

 .ةي موٟ ةاؿ ٍٛ  ك فٝٓ٘( 3112( ي ١ٓ 77وقِ  

سٜٓدموة  ادم   ( 0255ٜٛج  ْكغ ك ةتمٝؿم٤ ةي تّٛ  ًد٢   د  و دغ ة٭ ٓٝد١ ٚ كُٝد١   ميٝد١ َكد ةوٖم          .2

 ( و غ ى 7.١ٝٓفُٛ ٘  

 ثايجًا:    َٓطك١ ايػٝذ حطني:

ٚنُ ٝددم٫د ك ىَددمنٔ آَٓدد٘  دد ّ ة٫فمؿددمني  ميؽددُمْمد ةاك َدد١ يدد  غ ة٭ ٓٝدد١ ةاك دد ١ َددٔ شددٝهمد   .0

فٝث ٚسة ٌ قمظ١ ف ٜ ١ٜ فٝث ؼؿه سة ٌ طً مد ةي  ٝغ فم ٜ  ؼٗم يًؽٝمع ٚظ ٛ ١ ةامم  ١ 

 .سٜٓمو( 771  َ ًؼ( و غ ى ١ٝٓ 0 ًػ   يد  

( 022( و ددغ ى ٓٝدد١   ًددؼ ٚقدد وٙ    2يددد   ٚجددٛس ْكددغ ك ةي تددّٛ ةا ددمٛؾم٠  ًدد٢ و ددغ ة٭ ٓٝدد١ ةا ٝٓدد١      .3

 سٜٓموة .

 زخـ املٗٔ:  زابعًا:   

( َٔ قدمْٕٛ  03ٜمِ ػ ٜ  و غ ةاٗٔ سٕٚ ة مُمس ةيُٓٛذج ةاك و يمي ٜ  ةي  غ  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠   .0

و غ ةاٗٔ ى ٬ٙ ٚنذيو ٜمِ  ظ ةو ةي  غ ٚػ ٜ ٖم سٕٚ تك ِٜ  م مد طميق ةي  ع١ ىْ٘ َ ديٌ  

ْ ( َدٔ  02ك ةيػ ف ةيميمو١ٜ ىٚ غ ف ةيعٓم ١  ٬ؾم  ٭فهدمّ ةادمس٠     ( ي د١ٓ  33و دغ  ةاٗدٔ وقدِ      ٕٛقدم

 ٚت  ٬ٜت٘. 0222

 دد ّ ةتددمٝؿم٤ غ ةَددمد ػ ٜدد  و ددغ ةاٗددٔ ك َٓ كدد١ ةاصددموع ٚةيدديت ٜددمِ ػ ٜدد ٖم   دد  ةْمٗددم٤ ةيؿدد ٠        .3

ٚ ًد٢ تد ٌٝ ةاثدمٍ    ( َٔ قمْٕٛ و دغ ةاٗدٔ ةاصدمو  يٝد٘ ى د٬ٙ      03ةآُٛف١ يًمي ٜ   ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

 (  سٕٚ ةتمٝؿم٤ ةيػ ةَمد.3107،3105د ػمو١ٜ  ٬ٍ  مَٞ  ( ق0٬ ػ ٜ  ةي ة ٝغ يد  

 املٗاّ املتعازق١:  :خاَطًا

  ّ تٛ.ٜز ةاٗمّ ةيٛنيٝؿ١ٝ ك ةي ة٥ ٠ ةامي١ٝ ك ةي ً ١ٜ فٝث  ٕ قمتق َ ندز ةي ً ٜد١ ةادذنٛو ٜصدػٌ       .0

ظد ف،  نمؾ١ ة٭ ُمٍ ةاميٝد١ ٚةحملمتد ١ٝ َدٔ  ىَد  ةيعدٓ ٚم، قمتدق ْؿكدمد، قمتدق تدًـ َ مُد            

قمتق ىَمْمد( ٚنذيو   د ةس ةـ٬ظدمد ةيصدٗ ١ٜ َٚ م كد١ نصدٛف ةي ٓدٛى فدم ٜصدهٌ تكدمطز ك          

 ةيع٬فٝمد ٚةاٗمّ.
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ٜكّٛ قمتق َ نز ةي ً ١ٜ ٚةآدمطل ةيمم  د١ هلدم  متدم  ةّ مندٛذج َٛفد  يٛظد٫ٛد ةيكد   ٚة مُدمس           .3

 مٗم ٚةي قم ١  ًٝٗم.ت ً ٌ َٛف  حملمتق ةي ً ١ٜ ةي ٥ٝ ٞ ٚقمتيب ةآمطل فم ٜع ق َمم  

 ايتخككات ٚايبكاٜا:  ضادضًا:

مل تم ذ ةي ً ١ٜ ةٱج ة٤ةد ةيهؿ١ًٝ  محعٌٝ ةيذَِ ةا ت ١ هلم  ًد٢ ةيػدري فٝدث ىٕ ةيد    َٓٗدم ٜ دٛس       

( سٜٓدمو  د ٍ وتدّٛ  ًد٢ و دغ ةاٗدٔ ٚو دغ ةٱْصدم٤ةد         000221ي  ٠ تٓٛةد تم ك١ فٝدث  ًػد  ك فُٛ ٗدم     

 . 20/03/3105ٚةيمزؾٝ  ٚةٱهموةد ةيػري قع١ً يػم١ٜ ٚةيٓؿمٜمد ٚ ٛة٥  ةيم  ٝ  

 تأجري األنػاى: ضابعًا:  

 ماٛةؾكد١  ًد٢ ة٫تدم  م٤ ةاكد ّ َدٔ ةادٛةطٔ        03/2/3107( تموٜخ 01ق و ةجملً  ةي ً ٟ  ميك ةو وقِ   .0

   ٍ ةيٓظمؾد١    .....( ٚةيذٟ ٜ ًق  ٘ ةتم  ةّ ةؿ ٜك١ ٚةي ٛؾٝ٘ ةاٛجٛس٠ ك ةي ً ١ٜ َكم دٌ ىٕ ٜكدّٛ  أ ُدم

ةي م١َ ٚتكم١ٜ ة٭شيمو ٚةحملمؾظ١  ٢ً ةاُمًهمد ةاٛجٛس٠ ٚةاهم ١ َٔ ىٟ   ث  ٢ً ىٕ ٜمحٌُ ىٟ ْكغ 

( َددٔ ْظددمّ ةيًددٛة.ّ ٚىشددػمٍ ةي ًدد ٜمد وقددِ   22 ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددمس٠    03/2/3107ىٚ  دد ةا ة م ددموة  َددٔ  

 ٚت  ٬ٜت٘. 3112( ي ١ٓ 71 

 ٝدز ةاددٛةس ةا مًؿد١ فمْدم  سٕٚ َكم ددٌ ٚندذيو   ؿدم٩ِٖ َددٔ      قمَد  ةي ً ٜد١  دٓع ةاددٛةطٓ  ىنصدمى ي     .3

ٚت  ٬ٜتد٘   3102( ي د١ٓ  00( َٔ قمْٕٛ ةي ًد ٜمد وقدِ    33،02،2وتّٛ ت  ٝعٗم  ٬ؾم  ٭فهمّ ةاٛةس  

ٚت  ٬ٜتد٘ ٚ ٬ؾدم  يٓظدمّ َ ةق د١      3112( ي د١ٓ  71( َٔ ْظمّ ةيًٛة.ّ ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد وقِ  22ٚةامس٠  

( ي ١ٓ 030ميٛي  ٚةي   مد ٚةاظ٬د ٚة٭نصمى ؼُٔ ف ٚس َٓمطل ةي ً ١ٜ وقِ  ٚتٓظِٝ ةي م ١ ةا

 ٫ٚ ٜٛج  فع  هلذٙ ة٭نصمى ك ةي ً ١ٜ ٚمل ت  ٌ قٝٛس ٚتي٬د ةي ً ١ٜ. 3105

( َدٔ ةيٓظدمّ ةادميٞ يً ًد ٜمد     003  ّ ٚجٛس ٚف ٠ وقم ١ٝ َمي١ٝ سة ١ًٝ ك ةي ً ١ٜ  ٬ؾم  ٭فهمّ ةادمس٠    .2

 .١3105 ( ي 003ٓوقِ  

 جًٛد َكبٛقات أَا١ْ عُإ ايهرب٣:    ثآًَا:

ت   َٔ  كمٜم ةؿ ٜل ٚجٛس   س َٔ جًٛس ٚظٍٛ َك ٛؼمد ت دٛس ٭َمْد١  ُدمٕ ةيهد ٣ ج ٜد ٠ مل ٜدمِ        .0

 ةتم  ةَٗم كعع١ يك   كميؿمد ةي ري مت فع  ةي    َٓٗم ف ق ةيهصـ.                           

ةؾًٛس ةا ١ًُ يً ً ١ٜ َٔ ق ٌ ة٭َم١ْ ندذيو مل ٜدمِ ةي ثدٛو  ًد٢      مل تمُهٔ ةيًي١ٓ َٔ فع  نمؾ١  .3

 ى١ٜ جًٛس َ م  ١َ    ق ةؿ ٜل.

 (7102يط١ٓ  038املؿدز: )اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ  ، 72/3/7102تازٜذ 07/4/17/09111املؿدز:) نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

ٌ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل ؿعد  جًدٛس ىَمْد١  ُدمٕ      ٢ً تصهٝةؽمذ ةٱج ة٤ةد ةيكم١ْْٝٛ عل ةا ٓٝ  ٚةي ٌُ 

  ٢ً تعٜٛق   مقٞ ةي ٓٛس ةيٛةوس٠ ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.ةيه ٣ ٚةي ٌُ 

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.
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 :َٓطك١ ايػٝذ حطني 

عدد م   دد  ةاًؿددمد    03/03/3107 يدد ٣ ةيمدد قٝل تدد    ددإٔ ةاٛنيددـ  .....( ٚةاٛنيددـ  .....(  قدد  قمَددم  مددموٜخ      

ةي م٥ ٠ يًُٓ ك١ ى ٬ٙ سٕٚ قٝمّ ةي ً ١ٜ عع  ٚتٓظِٝ نصٛؾمد  مي ي٬د ٚة٭ٚوةم ةييت مت ف قٗم فٝث قد ّ ةاٛنيؿدمٕ   

ٚ  01/05ى دد٬ٙ ةتددمكميمِٗ  ع ةي ً ٜدد١ ٚمتدد  ةاٛةؾكدد١  ًٝٗددم َددٔ ق ددٌ ةجملًدد  ةي ًدد ٟ  ٛجددق ةيكدد ةؤٜ  ذٚةد ة٭وقددمّ        

 .0/3/3103ٚة م موة  َٔ  30/03/3107 ( تموٜخ00/05

 (10/07/7102تازٜذ  07/4/17/71077املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

تصهٌٝ ؾ١ٓ يًمد قٝل ٚةيمحكٝدل ك ةاٛؼدٛع ى د٬ٙ ٚ صدمون١ سٜدٛةٕ ةحملمتد ١ ٚةٱٜ دم. يد ٥ٝ   ً ٜد١ ط كد١ ؾحدٌ  ٛقدـ              

ٚؿدد  ة٫ْمٗددم٤ َددٔ ى ُددمٍ ةيمدد قٝل ٚوؾددز  ةتددمكمي١ ةاددٛنيؿ  ى دد٬ٙتٓؿٝددذ قدد ةوٟ ةجملًدد  ةاصددمو  يُٝٗددم ى دد٬ٙ ٚ دد ّ ق ددٍٛ 

 ةيمك ٜ  ةي٬.ّ  ٗذة ةـعٛػ ٚؼ ٜ  َ ٪ٚي١ٝ نٌ َِٓٗ.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :أزاقٞ احل١ُ 

 ًٜٞ.ي ٣ َمم  ١ َٛؼٛع ة٭وةؼٞ ةام ًك١    ً ١ٜ  مي   ٔ ةيٛيٝ ، ت   َم  

(  ًد٢ تدً ١ ٚةسٟ ة٭وسٕ   د ق ةْمكدمٍ ة٭وةؼدٞ ةيديت ت دٛس        031/3101قمَ  ةي ً ١ٜ ى ٬ٙ   ؾز ةي  ٣ٛ وقدِ    .0

ًَهٝمٗم ي ً ١ٜ  مي   ٔ ةيٛيٝ   ع تً ١ ٚةسٟ ة٭وسٕ جد ة٤ ى ُدمٍ ةي ؾدز ةا دمفٞ َدٔ ق دٌ تدً ١ ٚةسٟ ة٭وسٕ        

 ٚةييت قمَ    ٚوٖم   ٝ ٗم يص ن١ ةؿ١ُ ة٭وس١ْٝ.

مف١ ةيصدددٛةوع ٚطدد م ة٭وةؼدددٞ ةيك ميددد١ ةي م٥دد ٠ ي ً ٜددد١  ميددد   ددٔ ة يٛيٝددد  ٚةيددديت ٖددٞ ىتدددمس ةيكؽددد١ٝ     تكدد و َ ددد  .3

( َ ة  ف ق نمما َ ٜ  َٓ كد١ ةؿُد١ ة٭وسْٝد١ وقدِ     233( سٚمن ٚ  3(   مف١   031/3101ةؿكٛق١ٝ وقِ  

          .                                                33/03/3105( تموٜخ 325/خ خ/3 

تعمؿ  ةؾ١ٗ ةا  ١ٝ   ً ١ٜ  مي   ٔ ةيٛيٝ ( َدز ةؾٗد١ ةاد  ٢  ًٝٗدم  تدً ١ ٚةسٟ ة٭وسٕ( ٚمت  تدكمط ٖدذٙ         .2

ةي  ٣ٛ  تكمطم  ْٗم٥ٝم      ة٫تؿمم َز تً ١ ٚةسٟ ة٭وسٕ  ٢ً ؽعٝغ ق دز ىوةؼدٞ يعدمص ةي ً ٜد١ فٝدث مت      

( شدل ةي دموس َدٔ    00( َدٔ ةؿدٛض وقدِ     30ِ  ( سٚمنمد تك ٜ م  َٔ ىظدٌ ق  د١ ة٭وض وقد   01ؽعٝغ َ مف١  

(  د   3( َدٔ ةؿدٛض    3( سٚمندمد تك ٜ دم  َدٔ ةيك  د١ وقدِ       01ىوةؼٞ ق ١ٜ ةا ٝ م ةيؿٛقم ٚؽعٝغ َ دمف١   

ةؿ١ُ َٔ ىوةؼٞ ق ١ٜ ةا ٝ م ةيؿٛقم ٚت يًٝٗم  متِ ٚ.ةو٠ ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ/ يعدمص  ً ٜد١  ميد   دٔ ةيٛيٝد  َدز       

( تدددموٜخ 22/03/0/20712(  ٛجدددق نمدددما و٥دددٝ  ةيدددٛ.وة٤ وقدددِ    2ك  ددد١ وقدددِ    كدددم٤ ظدددؿ١ ةؿددد ةج  ًددد٢ ةي 

05/3/3105                                                                                                   . 

 (01/1/7102تازٜذ  4/70/01913املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ: 

 ة٭وةؼٞ ةاذنٛو٠ ٚفٍٛ   ّ ت يًٝٗم  متِ  ً ١ٜ  مي   ٔ ةيٛيٝ  ٚفم٢ تموى٘.     ٬َٞ  م آي   يٝ٘

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.
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 بًد١ٜ ايهفازات. 

 :ايػها٣ٚ 

غعٛػ   د  ةا ميؿدمد ةا ته د١ ك  ً ٜد١      0/00/3102ي ٣ َمم  ١ ةيصه٣ٛ ةيٛةوس٠ يً ٜٛةٕ  مموٜخ  

 هؿموةد، ت   َم ًٜٞ: ةي

قمَدد  ةي ً ٜدد١  متددم وةج  دد ٚض    ٜكدد١ ةيميز٥دد١ ٫تددم٦يمو جددو ُٖدد  يػمٜددمد فؿدد  شددٛةوع  ٓ كدد١       .0

 ك  ددم ةيمم  دد١ يً ً ٜدد١ ى دد٬ٙ فٝددث ىفًٝدد   ٝددز ٖددذٙ ةآمقعددمد  ًدد٢ شدد غ ٚةفدد  ٖٚددٛ  .....( ٚمت        

         ٚ ٓ   ظ ف قُٝد١ ٖدذٙ ةآمقعدمد  ٛجدق َ دمٓ ةد ظد ف ةيٓؿكدمد ةا ٝٓد١ ىسْدمٙ ٚس  ةد ٕ  د ض ٖدذٙ ةا دم

 ٬ؾددم  ( سٜٓددموة  02731( َ ددمٓ ةد  كُٝدد١   ميٝدد١   0 ًدد٢ سٜددٛةٕ ةحملمتدد ١ يًمدد قٝل ٚةي ددميؼ  دد سٖم     

ٚت  ٬ٜتدد٘، ٚنمددما  3112( ي دد١ٓ 71( َددٔ ْظددمّ ةيًددٛة.ّ ٚىشددػمٍ ةي ًدد ٜمد وقددِ    07،0٭فهددمّ ةاددٛةس  

 .0/00/3103( تموٜخ 22/00/0/32127و٥ٝ  ةيٛ.وة٤ وقِ  

( 32/0/3/33220ة.   ة٠٤ ذ١َ َٔ سة٥ ٠ ؼ ٜ ١ ةي  ٌ ٚةا ٝ مد  ٬ؾم  يهمما ٚ.ٜ  ةامي١ٝ  قِ    ّ     .3

 .00/01/3112تموٜخ 

  ّ    ة. ةاٛةؾك١ ةا  ك١ َٔ َ ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ  ٢ً ةتم وةج ةي  ٚض  ٬ؾم  ٭فهمّ ةيؿك ٠  ٚ( َدٔ   .2

 .00/00/3102( تموٜخ 0/33023نمما ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ وقِ  د/

  ّ  وؾمم تك ٜ  ؾال َٔ جٗم. ةٱش ةف ك ةي ً ٜد١ ٜد   ؾٝد٘ ف دما ةيهُٝدمد ةآيدز٠ َدٔ ق دٌ ةآدمقغ           .0

 حملمت م٘  ٢ً ىتمت٘. 

تكّٛ ةي ً ١ٜ  مأجري ى٬َنٗم    ٜك١ ةازةس ةي ًال سٕٚ ى ذ َٛةؾك١ ٚ.ٜد  ةيصد٪ٕٚ ةي ً ٜد١ ةا د ك١  ًد٢       .2

 ًٛة.ّ ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد ةاصمو  يٝ٘ ى ٬ٙ. ( َٔ ْظمّ ةي27ذيو  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

 (11/3/7102تازٜذ  4/70/09242املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق ةا ميؿمد ةيٛةوس٠ ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 بًد١ٜ دٜس أبٞ ضعٝد اجلدٜد٠.

 ٚتعبٝد غــٛازع  ايبًد١ٜ:  عطا٤ فتح 

ي ٣ ت قٝل ًَـ   م٤ ؾمع ٚت  ٝ  شٛةوع  ً ٜد١ سٜد  ى دٞ تد ٝ  ةؾ ٜد ٠    ٜكد١ ةيؿ شدٝمد ةحملدمٍ  ًد٢          

ك  ً ٜد١   33/01/3100( تدموٜخ  7/02/37205ةام ٗ  شد ن١  .....(  ٛةؾكد١ ٚ.ٜد  ةيصد٪ٕٚ ةي ً ٜد١ وقدِ  س/      

 سٜ  ى ٞ ت ٝ  ةؾ ٜ ٠، ت   َم ًٜٞ:

 ( سٜٓمو.077311ةي  م٤  ٢ً ةام ٗ  ةاذنٛو  ك١ُٝ  مت   فمي١  .0
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( سٜٓدمو  ٛجدق َٛةؾكد١ ٚ.ٜد      020227%( يمعد ع قُٝد١ ةي  دم٤     2,5مت  .ٜمس٠ نُٝمد ةي  م٤  ٓ د ١    .3

 ش ٜ ١   ّ ته ةو ذيو َ مك ٬ . 03/2/3102( تموٜخ 7/7/02/00032ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ وقِ  

َٔ ق دٌ ةجملًد  ةي ًد ٟ  ماٛةؾكد١  ًد٢ .ٜدمس٠ نُٝدمد         07/3/3102( تموٜخ 01/2مت ةؽمذ ةيك ةو وقِ   .2

( َددٔ ٪33( سٜٓددمو ٚ ٓ دد ١  025733ةي  ددم٤ ةاددذنٛو يمعدد ع ةيزٜددمس٠ ةٱ ميٝدد١  ًدد٢ ةي  ددم٤  كُٝدد١     

ىظٌ ةي  م٤ فٝث قمَ  ةي ً ١ٜ  مٓؿٝدذ ى ُدمٍ ةيزٜدمسةد ةيدٛةوس٠ ى د٬ٙ َدٔ ق دٌ ةام ٗد  ٚىظد ع   دميٞ           

سٕٚ ةؿعددٍٛ  ًدد٢ َٛةؾكدد١ فًدد  ةيددٛ.وة٤  ًدد٢ ٖددذٙ ةيزٜددمسةد  ٬ؾددم       ( سٜٓددمو 220233قُٝدد١ ةي  ددم٤   

 ٚت  ٬ٜت٘. 3112( ي ١ٓ 71( َٔ ْظمّ ةيًٛة.ّ ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد وقِ  20٭فهمّ ةامس٠  

( ٜ ميدق ؾٝٗدم   0503/3105قمّ ةام ٗ    ؾز س ٣ٛ  ٢ً ةي ً ٜد١ ىَدمّ قهُد١   ةٜد١ ةو د  ؼد  ةيد قِ          .0

 يت قمّ  مٓؿٝذٖم ٚةاصمو  يٝٗم ى ٬ٙ.  ؾز َ محكمت٘  ٔ ة٭ ُمٍ ةي

 (08/1/7102تازٜذ  07/4/9/01113املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ: 

 تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل  م ٚوس ى ٬ٙ ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.

 اإلجسا٤:

آ  ٖددم ةيهمددما وقددِ  مل ٜدد س َددم ٜؿٝدد   ميمعددٜٛق  وغددِ كمط ددمد ةيدد ٜٛةٕ ةامهدد و٠  ٗددذة ةـعددٛػ ٚةيدديت نددمٕ       

 َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١. 7/03/3107( تموٜخ 03/2/0/30727 

 :ايكٝٛد ٚايطجالت 

          (، تدد  20/03/3105-0/7/3102يدد ٣ ةيمدد قٝل ك قٝددٛس ٚتددي٬د  ً ٜدد١ سٜدد  ى ددٞ تدد ٝ  يًؿدد ٠      

 َم ًٜٞ:

ى٬َى ةي ً ٜد١ فٝدث  ًػد  ةا دميؼ        ّ ةؽمذ ةٱج ة٤ةد ةي١َ.٬ يمحعٌٝ ةا ميؼ ةا ت ١  ٢ً َ مأج ٟ .0

 ( سٜٓمو. 71323َ ًؼ   20/03/3105ةا ت ١  ًِٝٗ يػم١ٜ 

  ّ ٚجٛس تي٬د يًٛة.ّ ق ز ةي ٝموةد ٚةا ن مد فم ت ذو َ ٘ ت قٝل تٓ ةد ةٱس مٍ ٚةٱ  ةج هلدذٙ   .3

 ةيك ز.

ِٝ ةتددم  ةّ ةا ن ددمد ( َددٔ ت ًُٝددمد تٓظدد25 دد ّ ت دد ٌٜ آيٝددمد ٚتددٝموةد ةي ً ٜدد١  ٬ؾددم  ٱفهددمّ ةاددمس٠   .2

 .3100ةؿه١َٝٛ ي ١ٓ 

 ( 7102يط١ٓ  011املؿدز: )اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ  

  ايتٛؾ١ٝ:

 ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق ةا ميؿمد ةيٛةوس٠ ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.
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 بًد١ٜ ايٛضط١ٝ/ ازبد.

 :ايػه٣ٛ 

 ه٣ٛ ةيٛةوس٠ يً ٜٛةٕ غعٛػ ةا ميؿمد ةا ته ١ ك ةي ً ١ٜ ى ٬ٙ، ت   َم ًٜٞ: ي ٣ َمم  ١ ةيص 

( فدٛض  735( ةيكدم٥ِ  ًد٢ ةيك  د١ وقدِ      32/3112قمَ  ةي ً ١ٜ  ماٛةؾك١  ٢ً تد  ٝغ ةي ٓدم٤ وقدِ      .0

ًد٢  ( ىسٚةو فٝدث تد   ىْد٘ مت ةيميدمٚ.      2( َٔ ىوةؼٞ  ً ٠ قُِٝ ٚةي م٥ ٠ يً دٝ ٠  .....( ٚةاهدٕٛ َدٔ     2 

 (.    3ّ 72ة٫وت ةس ةؾمْيب ٚةـًؿٞ يٮسٚةو ةيث٬م١  م َ مفم٘  

( سٜٓددمو سؾددز َٓٗددم ْكدد ة   203مت ةفم ددما قُٝدد١ ةيميددمٚ.ةد  ًدد٢ ة٫وتدد ةس يً  عدد١ ةاصددمو  يٝٗددم ى دد٬ٙ  ددد     .3

ٚمت ؼ ٜدد  شددٝو َهددميب  ددما ًؼ ةام كددٞ  3/5/3112( تددموٜخ 00275( سٜٓدمو  ميٛظددٌ ةاددميٞ وقددِ   20 

  .ٚمل ٜم   َم  ذة مت ؼعٌٝ ق١ُٝ ٖذة ةيصٝو  3/5/3112( تموٜخ 27303( سٜٓمو وقِ  330ؼ  ٚةي مي

قمّ نٌ َٔ و٥ٝ  ق ِ ةؿ ن١  َٚ ٜ  ةآ ك١   .....( َٚ مح ةآ ك١  موتهدما كميؿد١  سةوٜد١ َٚميٝد١      .2

ى د٬ٙ فٝدث   تمُثٌ  متم  ةّ آيٝمد ةي ً ١ٜ ٱ.ةي١ تٛو غري َ  غ ت ٛس ًَهٝم٘ يد ٥ٝ  ق دِ ةؿ ند١    

ِٓٗ مت ؼٜٛددٌ ةاددٛنيؿ  ى دد٬ٙ يًمحكٝددل ٚؼًٜٛددِٗ يًُيًدد  ةيمددأسٜيب ٚتٛجٝدد٘  كٛ دد١ ةٱْددذةو يهددٌ َدد      

 ( سٜٓمو   ٍ تهًؿ١  .ةي١ ةي ٛو.311  ؼمؾ١ يػ ة١َ َمي١ٝ ق ود  دددد 

 (73/3/7102تازٜذ  4/70/09191املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ   

 ايتٛؾٝات:

 محكٝل ٚةجملً  ةيمأسٜيب عل ةاٛنيؿ  ةا ميؿ  ةاصمو  يِٝٗ ى ٬ٙ. تٓؿٝذ َم جم٤  مٛظٝمد ؾ١ٓ ةي .0

 ( سٜٓمو.332ؼعٌٝ ةا ميؼ ةا محل  ٢ً ةي  ع١ ى ٬ٙ   ٍ ؾ ٚقمد ةيميمٚ.ةد  ٢ً ة٫وت ةس ٚةي ميػ١   .3

 ( سٜٓمو َٔ و٥ٝ  ق ِ ةؿ ن١ ٚةييت متثٌ تهًؿ١  .ةي١ ةي ٛو   تيٝمد ةي ً 311.١ٜؼعٌٝ َ ًؼ   .2

 ٤:اإلجسا

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :حطابات  ايبًد١ٜ 

 ددد ّ ظدددٝم١ْ  ددد ةسةد   (، تددد   3102-3102يددد ٣ تددد قٝل قٝدددٛس ٚتدددي٬د  ً ٜددد١ ةيٛتددد ١ٝ يًؿددد ٠      

 ةي  ٝ َٚ (    ةس قٝمس ةا مؾ١( ي  س َٔ تٝموةد ٚآيٝمد ةي ً ١ٜ فم٢ ٜمِ ةتمهُمٍ ةٱج ة٤ةد يػمٜمد ت  ٌٜ 

( َٔ ت ًُٝمد تٓظِٝ ةتم  ةّ ةا ن مد 25تٝموةد ٚآيٝمد ةي ً ١ٜ َٔ ةتم٬ٗى ةحمل ٚقمد  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

 فم ت ذو َ ٘ ةتمهُمٍ  ج ة٤ةد ت قٝل ةتم٬ٗنٗم َٔ ةيٛقٛس.  3100ةؿه١َٝٛ ي ١ٓ 

 (01/07/7102تازٜذ  07/4/17/77711املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

  ة٤ةد ةي١َ.٬ يمعٜٛق َم ٚوس ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.ةؽمذ ةٱج

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.
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 بًد١ٜ غسحبٌٝ بٔ حط١ٓ / األغٛاز ايػُاي١ٝ.

 :ايػه٣ٛ 

 ي ٣ َمم  ١ ةيصه٣ٛ ةاك ١َ عل  ً ١ٜ ش ف ٌٝ  ٔ ف ١ٓ ، ت   َم ًٜٞ:

ؾدد  ىٚةَدد  ف ندد١ ٜٚددمِ تٓظددِٝ ىَدد  ةؿ ندد١ ةيٝددَٛٞ َددٔ ق ددٌ  ٜكددّٛ ق ددِ ةؿ ندد١  م ددًِٝ نددٌ آيٝدد١ س .0

تم٥ل ةٯي١ٝ ٫ٚ ٜمِ   مس٠ ٖذة ةي ؾ  يك ِ ةؿ ن١ ة٫   د  ة٫ْمٗدم٤ َٓد٘ ندم٬َ   ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠        

 .   3100( َٔ ت ًُٝمد تٓظِٝ ةتم  ةّ ةا ن مد ةؿه١َٝٛ ي ١ٓ 07 

( َددٔ 25، 22 ً ٜدد١ ٚذيددو  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددمس٠      مل ٜددمِ ت دد ٌٜ ةتددم٬ٗى  مْٝدد١ آيٝددمد َددٔ آيٝددمد ةي       .3

 ت ًُٝمد تٓظِٝ ةتم  ةّ ةا ن مد ةؿه١َٝٛ ةاصمو  يٝٗم ى ٬ٙ.

 (3/1/7102تازٜذ  4/70/1212املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

 ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق َم ٚوس ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.

 اإلجسا٤:

 ٜٛةٕ ةامه و٠  ٗذة ةـعٛػ َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق  وغِ كمط مد ةي 

  ّقبٌ َهتب تدقٝل حطابات: 7108إعداد املٝصا١ْٝ ايع١َُٝٛ يًبًد١ٜ  يعــــا َٔ 

قمَ  ةي ً ١ٜ  ميم مق  َز ىف  َهمتق ت قٝل ةؿ م مد يػم١ٜ    ةس ةاٝزة١ْٝ ةي ١َُٝٛ ي ً ١ٜ ش ف ٌٝ  .0

 ( سٜٓمو.0231َكم ٌ َ ًؼ   3102 ٔ ف ١ٓ ي مّ 

مت   ض َ مٓ  ةيع ف  ما ًؼ ةا   ى ٬ٙ  ٢ً سٜٛةٕ ةحملمت ١ فٝث مت   مست٘ يً ً ٜد١ َ ؾكدم   ٥٬حد١     .3

ٚةامؽ١ُٓ  إٔ    ةس ةاٝزةْٝد١ ةي َُٛٝد١ َدٔ ق دٌ      03/00/3105( تموٜخ 30/3105ت قٝل َ  ل وقِ  

ْ  33،37،35،2َهمق ت قٝل ةؿ م مد كميؿدم  يٓعدٛػ ةادٛةس      ( ي د١ٓ  00ٕٛ ةي ًد ٜمد وقدِ    (  َدٔ قدم

فٝدددث ىٕ   ددد ةس ةاٝزةْٝددد١    3112( ي ددد١ٓ 77( َدددٔ ةيٓظدددمّ ةادددميٞ يً ًددد ٜمد وقدددِ      055ٚةادددمس٠   3102

 ةي ١َُٝٛ ٖٞ َٔ َٗمّ ةجملً  ةي ً ٟ ٜٚمِ    ةسٖم َٔ نٛةسو ةي ً ١ٜ ةا٪١ًٖ.

ف  ٬ؾدم  يهمدما و٥دٝ     مت ظ ف َ ًؼ ةا دمٓ  ةاصدمو  يٝد٘ ى د٬ٙ وغدِ ؼؿده سٜدٛةٕ ةحملمتد ١  ًد٢ ةيعد            .2

 .0/00/3103( تموٜخ 22/00/0/32127ةيٛ.وة٤ وقِ  

 (9/9/7102تازٜذ  07/4/17/8412املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

 ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق ةا ميؿمد ةيٛةوس٠ ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.
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 ت ايبًد١ٜ:قٝٛد ٚضجال 

 (، ت   َم ًٜٞ:3105-3102 يًؿ ٠ ي ٣ ت قٝل قٝٛس ٚتي٬د  ً ١ٜ ش ف ٌٝ  ٔ ف ٓ٘ 

 اجلٛاْب املاي١ٝ ٚاإلداز١ٜ:  أٚاًل:

( سٜٓموة  0277225ةي ميػ١   ع   ميٞ ةيٓؿكمد ( سٜٓموة  721071ةي ميػ١  ةوتؿمع ْ  ١ ةي ٚةتق ٚة٭جٛو  .0

َدم  ( سٜٓدموة   311375ةي ميػد١     ًػد  َدٔ   دميٞ ةٱٜد ةسةد     ك ف   3105%(  ٬ٍ  مّ 20فٝث  ًػ   

 .%( تك ٜ م 22ْ  م٘  

% 75( سٜٓمو َٔ   ميٞ ةٱٜ ةسةد فٝث شهٌ َدم ْ د م٘    501273ةوتؿمع ق١ُٝ ةي  ِ ةؿهَٛٞ ٚةي ميؼ   .3

 َٔ   ميٞ ةٱٜ ةسةد. 

ٚةيذٟ شدهٌ َدم ْ د م٘     3105( سٜٓمو  ٬ٍ  مّ 275503 ًؼ ةي يز ك ةؿ ما ةـممَٞ يً ً ١ٜ َ ًؼ   .2

 %( َٔ   ميٞ ةٱٜ ةسةد. 73 

( سٜٓددمو 02123مت ظدد ف  دد س َددٔ َ ددمٓ ةد ةيعدد ف سٕٚ   ؼددٗم  ًدد٢ سٜددٛةٕ ةحملمتدد ١  ًػدد  قُٝمٗددم        .0

 . 0/00/3103( تموٜخ 22/00/0/32127 ٬ؾم  يهمما و٥ٝ  ةيٛ.وة٤ وقِ  

( 0/0775.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ وقدِ  د/ مل ٜمِ ةتمح ة  ٚف ٠ وقم ١ٝ سة ١ًٝ ك ةي ً ١ٜ  ٬ؾم  يم ُِٝ ٚ .2

 .05/2/3101تموٜخ 

 ةي ٛم ةا نزٟ: .5

( سٜٓدددددمو  مدددددموٜخ  522321مت  فميددددد١   دددددم٤  ٓدددددم٤ ةي دددددٛم ةا ندددددزٟ  ةا فًددددد١ ة٭ٚع(  كُٝددددد١      .ى 

 ٢ً ةي مس٠ َ٪ت ١  .....( ٚةامؽُٔ ة٭ ُدمٍ ةٱْصدم١ٝ٥ َدٔ  ٓدم٤ كدم.ٕ ٚقد٬د        2/00/3113

 ػمو١ٜ.

 .01/0/3101ٚمت ة٫تم٬ّ ة٭ٚيٞ هلذة ةاص ٚع  مموٜخ  0/3/3112موٜخ مت ةا مش ٠  مي ٌُ  م .ا 

ْمٝي١ ي  ّ ةي ق١ ك تك ٜ  نًؿ١ ةاص ٚع ؾك   ًػ  ةيك١ُٝ ةيؿ ١ًٝ يًُ فًد١ ة٭ٚع َدٔ ةاصد ٚع     .ج 

%( َدٔ قُٝد١ ةي  دم٤    02( سٜٓمو ٚتصهٌ َم ْ  م٘  322522( سٜٓمو ىٟ  زٜمس٠ َك ةوٖم  220032 

( َدٔ ْظدمّ   20ؾك١ و٥مت١ ةيٛ.وة٤  ٢ً ةيزٜمس٠  مي  دم٤  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠      سٕٚ ةؿعٍٛ  ٢ً َٛة

 ةيًٛة.ّ ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد ى ٬ٙ. 

.ٜمس٠      ٓٛس ةي  م٤  هُٝمد ن ري٠ تؿٛم ةيه١ُٝ ةيٛةوس٠  مي  م٤ ة٭ظًٞ    ٠ ىؼد مف ٚنُدم    .س 

 (.33ك ةؾ ٍٚ وقِ  ٖٛ َ   

 (33ج ٍٚ وقِ  

  هُٝمد ن ري٠ تؿٛم ةيه١ُٝ ة٭ظ١ًٝ يً  م٤ ك  ً ١ٜ ش ف ٌٝ  ٔ ف ١ٓ.ٜمس٠      ٓٛس ةي  م٤ةد 

 ْ  ١ ةيزٜمس٠ % ةيزٜمس٠ ن١ُٝ ةي  م٤ ةيٛف ٠ ةي ٓ 

 791 0711 811  7ّ  تٛوٜ  ٚوظـ في 

 011 0111 011  7ّ  تك ِٜ ٚظق   تم١ْ َ ًح١ يًُ ةد ة٭وؼ١ٝ

 810 981 31  1ّ    تم١ْ َ ًح١ يًي وةٕ

 711 0111 811  1ّ  مت١ٝ يً ٓمسمةؿؿ ٜمد ة٭ت

 008 00811 0111  1ّ  ةؿؿ ٜمد يٮتمتمد ٚقٛة   ةؾ وةٕ 

 72 011 121  1ّ    تم١ْ َ ًح١

 711 21 11 طٔ ف ٜ  َ ّٚ
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ٚةامؽددُٔ ى ُدددمٍ   3/0/3100مت  فميدد١   دددم٤ ةا فًدد١ ةيثمْٝددد١ يًُصدد ٚع  ًددد٢ َ٪ت دد١  .....(   مدددموٜخ      .7

 فٝث ت   َم ًٜٞ:  ،سٜٓموة ( 333151 ك١ُٝ  ة٭تٛةو ٚةي مفمد ٚةيك مٕ 

( ٚفمد٢  01/0/3101ةيمأ ري ك  فمي١   م٤ ةا فًد١ ةيثمْٝد١ َٓدذ ةتدم٬ّ ةا فًد١ ة٭ٚع  مدموٜخ         .ى 

 (. 3/0/3100تموٜخ  فمي١ ةا ف١ً ةيثم١ْٝ  

 َٛم .( 021ٜمل ٜمِ يػم١ٜ تموى٘ ةتم٬ّ ى ُمٍ ةا ف١ً ةيثم١ْٝ  ًُم  ىٕ َ ٠ ةي ٌُ يً  م٤ ٖٞ   .ا 

ت  ض ى ُمٍ ةا ف١ً ة٭ٚع  ع ةيم  ٜق ٚةيمه ري ْمٝيد١  د ّ َمم  د١ ٚف ةتد١ ةاصد ٚع َدٔ ق دٌ         .ج 

ةي ً ٜدد١ ٚنُددم ٚوس  همددما َمعدد ف يددٛة٤ ة٭غددٛةو ةيصددُمي١ٝ ةاٛجدد٘  ع و٥ددٝ   ً ٜدد١ شدد ف ٌٝ  ددٔ         

ْٚمٝيد١   07/3/3105( تدموٜخ  3/2722/ش٪ٕٚ  ً ٜد١/ 2/2ف ١ٓ ٚو٥ٝ   ً ١ٜ ط ك١ ؾحٌ وقِ  

 ري ك  فميدد١ ٚتٓؿٝددذ ةا فًدد١ ةيثمْٝدد١ ىظدد ح  ى ُددمٍ ةا فًدد١ ة٭ٚع عمجدد١  ع َ ددميؼ َميٝدد١  ةيمددأ

 ٭ ُمٍ ةيعٝم١ْ. 

 حسن١ اآليٝات ٚايطٝازات: ثاًْٝا:

مل ٜمِ ت  ٌٜ   س َٔ ةا ن مد يػم١ٜ تموى٘ يمح ٜ  َ د ٍ ة٫تدم٬ٗى َدٔ ةحمل ٚقدمد  ٬ؾدم  ٭فهدمّ       

 . 3100م  ةّ ةا ن مد ةؿه١َٝٛ ي ١ٓ ( َٔ ت ًُٝمد تٓظِٝ ةت25ةامس٠  

 املهتب١: ثايجًا: 

  ّ ١َ٤٬َ َهمٕ ةاهم ١ فٝدث تكدز سة دٌ َ ٓد٢   ٝد١ شد ف ٌٝ  دٔ ف د١ٓ ةيدذٟ ٜػًدل ى ٛة د٘ ةي دم ١             

ةيثم١ْٝ  ص ٠ نيٗ ة  فٝث ٜ ت و ؾمع ى ٛةا ةؾُ ١ٝ ٚسٚةَٗم  د ٚةّ ةاهم د١، فدم ٜد٪سٟ ي د ّ ةتدمؿمس٠  د س ند ري         

ٔ   َمد ةاهم ١  َثٌ ط٬ا ةا ةوس ٚط٬ا ةؾمَ مد ٚةاٛنيؿ ( ك ةيؿ ةد ةا م١ٝ٥،  ًُم   إٔ َٔ ةاٛةطٓ  َ

 سٚةّ ةاهم ١ ةي مسٞ ٖٛ َٔ ةي م ١ ةيثم١َٓ ظ مفم  ٚيػم١ٜ ةيثم١ْٝ َ م٤ً. 

 ( 7102يط١ٓ  071املؿدز: )اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾٝات:

 أ ُدددمٍ َصدددد ٚع ةي ددددٛم ةا ندددزٟ  همؾدددد١ َ ةفًدددد٘    تصدددهٌٝ ؾٓدددد١ ؾٓٝدددد١ يًهصدددـ ٚةيمدددد قٝل ٚةيمحكٝددددل   .0

 ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١. 

 ةٱٜ م. ي ٥ٝ  ةي ً ١ٜ  مؽمذ ةٱج ة٤ةد ةي١َ.٬ يمعٜٛق  مقٞ ةي ٓٛس ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.  .3

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.
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 يٓفكات:ا 

    َ ٍ     يدد ٣  جدد ة٤ ةيمدد قٝل ةا دد ل  ًدد٢   ددمّ   ددمٓ ةد ظدد ف ةيٓؿكددمد ك  ً ٜدد١ شدد ف ٌٝ  ددٔ ف ددٓ٘  دد٬

 ت   َم ًٜٞ:  ،3107

 إبساّ عكد اضت٦جاز ملد٠ ض١ٓ: .0

 مٛقٝدز  كد  ةتدم٦يمو يًُ ٓد٢ ةي م٥د  يً دٝ   .....( ٚ دأج ٠         0/3/3107قمَ  ةي ً ١ٜ  مدموٜخ   .ى 

 ( سٜٓمو. 2331ت١ٜٛٓ َك ةوٖم  

َدز ةاد٪ج  ى د٬ٙ يؿ دخ ةي كد  َكم دٌ سؾدز        قمَ  ةي ً ١ٜ  مٛقٝدز ةتؿدمم    03/01/3107 مموٜخ  .ا 

( ىشدٗ  سٕٚ ةتدمػ٬ٍ ةي ً ٜد١ يًُدأجٛو  د٠ٚ٬  ًد٢  د ّ ٚجدٛس َد وةد ٚىتد ما           5ةي ً ١ٜ ىجد ٠   

 ( سٜٓمو.3501َٛج ١ يذيو فٝث ؼٌُ ظٓ ٚم ةي ً ١ٜ َ ًؼ  

( تددددددموٜخ 22/3107مت تٛجٝدددددد٘ ٥٫حدددددد١ تدددددد قٝل َ دددددد ل يدددددد ٥ٝ  ةي ً ٜدددددد١ ؼُددددددٌ ةيدددددد قِ        .ج 

 ةاٛؼٛع ى ٬ٙ  ٫ ىْ٘ مل ٜمِ ةي س  ًٝٗم فم٢ تموى٘.  غعٛػ 37/00/3107

 غسا٤ ذلسنات َسنبات بطسٜك١ ايتجص١٥:  .7

( سٜٓدمو  0011(  كُٝد١   03222/2(،  200/2قمَ  ةي ً ١ٜ  ص ة٤ ق نمد يًُ ن مد ذٚةد ة٭وقدمّ   

 ز  ًُٝد١ ةيصد ة٤   ٚي ٣ تم 33/2/3107( تموٜخ 25، 20يهٌ ق ى ٚمت ظ ف قُٝمٗم  ما مٓ ةد ذٚةد ة٭وقمّ  

 ت   َم ًٜٞ:

مت ةيصدد ة٤ َكدد َم  ٚف ددق شدد ٚط ةآددمقغ ٚمت ظدد ف قُٝمٗددم َددٔ ق ددٌ ةي ً ٜدد١ ق ددٌ  دد ض ةا ددمٓ ةد         .ى 

ةام ًكدددد١   ًُٝدددد١ ةيصدددد ة٤  ًدددد٢ سٜددددٛةٕ ةحملمتدددد ١ يًمدددد قٝل ةا دددد ل  ٬ؾددددم  يهمددددما و٥ددددٝ  ةيددددٛ.وة٤ وقددددِ   

 . 0/00/3103( تموٜخ 22/00/0/32127 

قُٝمٗدم فٝدث مت    ىٕ قمَد  ةي ً ٜد١  عد ف    ًد٢ سٜدٛةٕ ةحملمتد ١ يًمد قٝل   د       مت   ض ةا مٓ ةد ى ٬ٙ  .ا 

ٚةامؽ١ُٓ ةي  ٜ  َٔ ةا ميؿمد   00/0/3107( تموٜخ 30/3107  مستٗم  ٥٬ح١ ةيم قٝل ةا  ل وقِ  

  ٫ ىْ٘ مل ٜمِ ةي س  ٢ً ٖذٙ ةي٥٬ح١ فم٢ تموى٘. 

ش ة٤ نٌ قد ى  ًد٢ فد ٙ  ٬ؾدم  ٭فهدمّ       ٕ  ١ًُٝ ش ة٤ ةحمل نمد نمْ     ٜك١ ةيميز١٥ فٝث مت  .ج 

 ٚت  ٬ٜت٘.  3112( ي ١ٓ 71( َٔ ْظمّ ةيًٛة.ّ ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد وقِ  7ةامس٠  

( َٔ ْظمّ ةيًدٛة.ّ  07مت تٓظِٝ ؼ و ةتم٬ّ يًُح نمد َٛقز َٔ  ؽٜٛٔ ؾكو  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠   .س 

َٛدمد ةيؽد ٚو١ٜ ٫تدم٬ّ ةيًدٛة.ّ َثدٌ      ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد ةاصمو  يٝ٘ ى ٬ٙ ٚنذيو  ًٛ ةيؽ و َدٔ ةا ً 

 تموٜخ ة٫تم٬ّ ٚق١ُٝ ةيًٛة.ّ ٚتموٜخ ةيمٛوٜ ...  خل. 

( سْمْري  ما مٓ  312  ّ مشٍٛ ةآمقع١  ٢ً ت نٝق ةحمل نمد فم ةؼ   ةي ً ١ٜ  ع ظ ف َ ًؼ   .ٙ 

 يؿو ةحمل نمد ةيك مي١ ٚت نٝق ةؾ ٜ ٠.  33/2/3107( تموٜخ 22وقِ  
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ػٌٝ  دد س َددٔ  ُددمٍ ةيددٛطٔ  عددٛو٠ َ٪قمدد١  ددمي غِ َددٔ تددٛةؾ  ةي ُددمٍ ةيددذٜٔ ٜ ًُددٕٛ    قمَدد  ةي ً ٜدد١  مصدد .2

 ي ٜٗم  عٛو٠ سة١ُ٥.

قمَدد  ةي ً ٜدد١  ميمددأَ   ًدد٢ ةٯيٝددمد ٚةا ن ددمد ةيمم  دد١ هلددم سٕٚ ةي ُددٌ  ًدد٢ ةتددم وةج  دد ٚض ىٚ طدد ح     .0

اصدمو  يٝد٘ ى د٬ٙ. فٝدث     ( َٔ ْظمّ ةيًٛة.ّ ٚىشدػمٍ ةي ًد ٜمد ة  2، 3، 7  م٤ يًمأَ   ٬ؾم  ٭فهمّ ةاٛةس  

 ( سٜٓموة  هلذٙ ةيػم١ٜ فم٢ تموى٘. 02321مت ظ ف َ ًؼ  

تكّٛ ةي ً ١ٜ  ميُٝز   س َٔ َ مٓ ةد ةيع ف يٓؿ  ةا مؿٝ  ٚظ ؾٗم  محٌٜٛ َميٞ  شدٝو( ٚةفد     .2

 .3105( ي ١ٓ 003( َٔ ةيٓظمّ ةاميٞ يً ً ٜمد وقِ  23ٚذيو  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

 (79/07/7102تازٜذ  07/4/17/77301ٛإ زقِ املؿدز: )نتاب ايدٜ

 ايتٛؾ١ٝ:

ٚتعددٜٛق  ددمقٞ ةي ٓددٛس ف ددق      (تصددهٌٝ ؾٓدد١ يًمدد قٝل ٚةيمحكٝددل  ددم ٚوس  مي ٓدد   ةـددمػ   ًُٝدد١ ة٫تددم٦يمو        

 ة٭ظٍٛ.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 بًد١ٜ بسقؼ/ األغٛاز ايػُاي١ٝ:

 :ٞايفخـ ايفجا٥ 

 ت   َم ًٜٞ: 7/2/3107ي ٣  ج ة٤ ةيؿحغ ةيؿيم٥ٞ  ٢ً و غ ةاٗٔ ك  ً ١ٜ   قض  مموٜخ  

 ؾك ةٕ   س َٔ ةيٓ خ ةي ٝؽم٤ َٔ و غ ةاٗٔ. .0

مت تهًٝددـ ةاٛنيددـ  .....(  ٛنيٝؿدد١ قمتددق آ كدد١  ٝدد   ٜدد س،  ًُددم  ىٕ ةاددذنٛو ٜ ُددٌ  ٛنيٝؿدد١ طددم ز       .3

ٓ ٚم ك ٚ.ةو٠ ةي ًد ٜمد نُدم ٚوس  همدما ٚ.ٜد  ةيصد٪ٕٚ       ميؿ١٦ ةيثميث١  ٬ؾم  يًٛظـ ةيٛنيٝؿٞ ٭َد  ةيعد  

 ، ًُم   أْ٘ غري َ  ٛط  هؿمي١ َمي١ٝ. 33/03/3102( تموٜخ 21/31/25202ةي ً ١ٜ وقِ  ا/

 ٜكّٛ ةحملمتق ةاذنٛو  م٫فمؿمني   ميؼ ى ٢ً َٔ ةا ميؼ ةاع ح ة٫فمؿمني  ٗم. .2

( َددٔ ةيٓظددمّ 000 ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددمس٠   دد ّ فؿدده جًددٛس ةيٛظدد٫ٛد ٚةيدد  غ ةا ددم ١ًُ ك َهددمٕ آَددٔ   .0

 ةاميٞ.

 (9/9/7102تازٜذ  07/4/17/8418املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

 تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل  م ٚوس ى ٬ٙ  ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.
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 بًد١ٜ:قٝٛد ٚضجالت اي 

 ، ت   َم ًٜٞ:3105ي ٣ ت قٝل قٝٛس ٚتي٬د  ً ١ٜ   قض ي مّ 

 دد ّ قٝددمّ ةي ً ٜدد١   مي دد١ ىظددحما و ددغ ة٭ ٓٝدد١ ةاك فدد١  مددأَ  َٛةقددـ يً ددٝموةد نُددم ٫ تكددّٛ       .0

( َدٔ  01 متمٝؿم٤ وتّٛ  د ٍ ٖدذٙ ةاٛةقدـ ك فدمٍ  د ّ تأَٝٓٗدم يٮ ٓٝد١ ةيكم٥ُد١  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠             

 ٚت  ٬ٜت٘. 0232( ي ١ٓ 02يًُ ٕ ٚةيك ٣ وقِ  ٚةيمٓظِٝ  ْظمّ ة٭ ١ٝٓ

( َ ن دد١ نُددم ىٕ 00ٚةي دميؼ  دد سٖم    3100 د ّ قٝددمّ ةي ً ٜدد١  م دد ٌٜ َ ن متٗدم ٚآيٝمتٗددم َٓددذ  ددمّ    .3

              (  َ ن دددمد  ٬ؾدددم  ٭فهدددمّ ةادددمست    2  ددد  ةٯيٝدددمد ٚةا ن دددمد مل ٜدددمِ ت  ًٜدددٗم َ ًكدددم  ٚ ددد سٖم       

 . 3100مد تٓظِٝ ةتم  ةّ ةا ن مد ةؿه١َٝٛ ي ١ٓ ( َٔ ت 25ًُٝ، 32 

 (7102يط١ٓ  094املؿدز: )اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق ةا ميؿمد ةيٛةوس٠ ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 بًد١ٜ ايسَجا اجلدٜد٠.

  :ايرَِ املد١ٜٓ 

، تدد    ددإٔ فُددٛع ةا ددميؼ     3105ك  ً ٜدد١ ةي َثددم ةؾ ٜدد ٠ ي ددمّ     ةا ٜٓدد١تدد قٝل ف ددم مد ةيددذَِ     يدد ٣

 ( سٜٓمو.0702223 ًػ    0/0/3107ةا محك١ يً ً ١ٜ ٚةا ٚو٠  ع 

 (7102يط١ٓ   01املؿدز: )اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

 .ةؽمذ ةٱج ة٤ةد ةي١َ.٬ يمحعٌٝ ةا ميؼ ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

  :زخـ األب١ٝٓ 

( يً ٓدم٤ ةاكدمّ  ًد٢ ق  د١ ة٭وض     0103/3102، 732/3100ي ٣ ت قٝل و دغ ة٭ ٓٝد١ ذٚةد ة٭وقدمّ      

 ( َٔ ىوةؼٞ ةي َثم ٚةي م٥ ٠ يً ٝ   .....(، ت   َم ًٜٞ:32( فٛض  325وقِ  

( 732ةا فًد١ ة٭ٚع  ٛجدق قد ةو ةيًيٓد١ ةحملًٝد١ يًمٓظدِٝ ك  ً ٜد١ ةي َثدم وقدِ            مت ت  ٝغ ةي ٓم٤ ك .0

( ت ددد١ٜٛ، ٚتددد  ٝغ ةي ٓدددم٤ ك ةا فًددد١ ةيثمْٝددد١  3ّ 552( ق دددٛ، ٚ  3ّ 552  دددمف١   3/5/3100تدددموٜخ 

(   ًهددٕٛ يهددٌ طددم ل  533  ددمف١   33/03/3102( تددموٜخ 0103 ٛجددق قدد ةو ةيًيٓدد١ ةحملًٝدد١ وقددِ    

 ة٫وت ةس ٚةيٓ  ١ ةا١ٜٛ٦ ةي م ك١ٝ ٚةي  ح١ٝ ٚػمٚ. ك ةؿيِ ٚذيدو  ٛجدق ك  دمد    ٚػمٚ.ةد ك

 ٚت  ٬ٜت٘.  0222( ي ١ٓ 7( َٔ قمْٕٛ ةي ٓم٤ ةيٛطال وقِ  00ن ٚن١ٝ  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  
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( ٚ كُٝددد١ 732/310يً  عددد١ وقدددِ   3( 05ّمل ٜدددمِ ةفم دددما وتدددّٛ ةيميدددمٚ.  ًددد٢ ة٫وتددد ةس   دددمف١    .3

 0232( ي د١ٓ  02( َٔ ْظمّ ة٭ ١ٝٓ ٚةيمٓظِٝ يًُد ٕ ٚةيكد ٣ وقدِ     3ٓمو  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  ( س333ٜ 

 ٚت  ٬ٜت٘. 

 ٬ؾدم  ٭فهدمّ    سٜٓموة ( 02111مل ٜمِ ةتمٝؿم٤ وتّٛ   ٍ َٛةقـ ةي ٝموةد  ٔ ةي ٓم٤ ةا  غ ٚةي ميػ١   .2

 . 0232( ي ١ٓ 02( َٔ ْظمّ ة٭ ١ٝٓ ٚةيمٓظِٝ وقِ  01، 2، 7ةاٛةس ذٚةد ة٭وقمّ  

مل ٜمِ ةتمٝؿم٤ وتّٛ  ٛة٥  ةيمٓظِٝ ةا ت ١  ٢ً ةي ٓدم٤  ٛةقدز سٜٓدمو ٚةفد   دٔ ةاد  ةا  دز  ٬ؾدم  يكد ةو           .0

 .31/5/3102( تموٜخ 227/2فً  ةيمٓظِٝ ة٭ ٢ً وقِ  

( سٜٓدمو ٚمت  5320( سٜٓمو فٝدث مت سؾدز َ ًدؼ     30320( َ ًؼ  0103/3102 ًػ  وتّٛ ةي  ع١ وقِ   .2

( َدٔ قد ةو فًد  ةيمٓظدِٝ ة٭ ًد٢      00( سٜٓمو  ٬ؾم  يً ٓد  وقدِ    02111 ًؼ ةام كٞ  ك١ُٝ  تك ٝو ةا

 . 02/7/0233تموٜخ  0233( ي ١ٓ 222وقِ  

 (8/1/7102تازٜذ  07/4/17/1819املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

صددهٌٝ ؾٓدد١ ٚ صددمون١ سٜددٛةٕ  ٝددمٕ تدد ق تدد  ٝغ ةي ٓددم٤  ًدد٢ ةيدد غِ َددٔ ةا ميؿددمد ةاصددمو  يٝٗددم ٚةي ُددٌ  ًدد٢ ت 

 ةحملمت ١ يًم قٝل ٚةيمحكٝل ك تًو ةي  غ.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 بًد١ٜ ضٌٗ حٛزإ / ايسَجا.

 :حطابات ايبًد١ٜ 

 (، ت   َم ًٜٞ:3105-3102ت قٝل ف م مد  ً ١ٜ تٌٗ فٛوةٕ يًؿ ٠  

 :أٚاًل:     َطتٓدات ايؿسف

( سٜٓددمو َهمؾددتد ي دد س َددٔ َددٛنيؿٞ ةي ً ٜدد١ يكددم٤ ى ُددمٍ ٖددٞ َددٔ     21522قمَدد  ةي ً ٜدد١  عدد ف َ ًددؼ    .0

ظُِٝ  ًُِٗ سٕٚ    ة٤ ىتد ما َكٓ د١ هلدذٙ ةاهمؾدتد ٚ دمي غِ َدٔ ؼؿده سٜدٛةٕ ةحملمتد ١  ًٝٗدم  ٬ؾدم             

 اص ن١.( َٔ ت ًُٝمد َٓع ةاهمؾتد ٚةؿٛةؾز اٛنيؿٞ ةي ً ٜمد ٚفمي  ةـ َمد ة3،5يًُمست   

( تدددددموٜخ 02ٚ   02/0/3105( تدددددموٜخ 2( سٜٓدددددمو  ما دددددمٓ ةد ذٚةد ة٭وقدددددمّ    3222مت ظددددد ف َ ًدددددؼ    .3

 دد ٍ  ُددٌ  ؼددمك اددٛنيؿٞ ةي ً ٜدد١  ددمي غِ َددٔ ؼؿدده سٜددٛةٕ ةحملمتدد ١  ًدد٢ ظدد ف تًددو   05/0/3105

ةا ددمٓ ةد نددٕٛ َٛةؾكدد١ ٚ.ٜدد  ةيصدد٪ٕٚ ةي ً ٜدد١ جددم٤د يً ُددمٍ ٚةي ددم٥ك  ؾكددو  ٛجددق ةيهمددما وقددِ            

%( َددٔ  دد س ةاددٛنيؿ   32ٚػددمٚ. ْ دد ١ ةيعدد ف َددم ْ دد م٘    03/0/3105( تددموٜخ 01/31/0120 س/

 ( سٜٓمو. 0252%( َٔ ةي ةتق ة٭تمتٞ ٚ ًٝ٘ ٜهٕٛ ةا ًؼ ةيذٟ مت ظ ؾ١ سٕٚ ٚج٘ فل  21ٚػمٚ. ْ  ١  
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مو    ٜكد١  ( سٜٓد 0207( سٜٓمو َٚمس٠ طدٛا   ًدؼ    5507قمَ  ةي ً ١ٜ  ص ة٤ َمس٠ ىشيمو ةيز١ٜٓ   ًؼ   .2

 . 3112( ي ١ٓ 71( َٔ ْظمّ ةيًٛة.ّ ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد وقِ  7ةيميز١٥  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

قمَ  ةي ً ١ٜ  عد ف  د س َدٔ ةا دمٓ ةد سٕٚ   ؼدٗم  ًد٢ سٜدٛةٕ ةحملمتد ١  ٬ؾدم  يهمدما و٥دٝ  ةيدٛ.وة٤              .0

 0/3102يصدٗ   ( 32،07،00ةا دمٓ ةد ذٚةد ة٭وقدمّ     0/00/3103( تموٜخ 22/0/00/32127وقِ  

 .2/3105( يصٗ  23 -0ٚةا مٓ ةد َٔ وقِ  

 ثاًْٝا:    زخـ األب١ٝٓ:

٫ ٜكددّٛ َ ددمح ةي ً ٜدد١  مفم ددما كميؿددمد ةيميددمٚ.  ًدد٢ ةيٓ دد ١ ةا٦ٜٛدد١ ٚةي دد ح١ٝ ٚةي م كٝدد١  ًدد٢         

و غ ة٭ ١ٝٓ  ًُدم   أْد٘ مت تد  ٝغ  د س َدٔ ة٭ ٓٝد١   دمفمد تؿدٛم ةا دمف١ ةاًُٛند١ ٭ظدحما ةي  عد١ ك             

( َددٔ ْظددمّ ة٭ ٓٝدد١   3ةيك  دد١ ةاكددمّ ةي ٓددم٤  ًٝٗددم ٚسٕٚ ةؿعددٍٛ  ًدد٢ َٛةؾكدد١ ةيصدد نم٤  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددمس٠         

 ٚت  ٬ٜت٘.  0232( ي ١ٓ 02ٚةيمٓظِٝ يًُ ٕ ٚةيك ٣ وقِ  

 ثايجًا:    احلسن١:

ً ١ٜ ٜمِ ةتم  ةّ تٝموةد ةي ً ١ٜ سة ٌ ٚ موج ىٚقمد ةي ٚةّ ةي مسٞ َٔ ق ٌ     ى ؽم٤ َٚٛنيؿٞ ةي  .0

( َددٔ ت ًُٝددمد تٓظددِٝ   03،2ٚةتددم  ةَٗم ٭غدد ةض  مظدد١ ىمٓددم٤ ةيدد ٚةّ ٚ  دد ٙ  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددٛةس          

 (.32ٚنُم ٖٛ َٛؼع ك ةؾ ٍٚ وقِ   3100ةتم  ةّ ةا ن مد ةؿه١َٝٛ ي ١ٓ 

 (34ج ٍٚ وقِ  

 ةتم  ةّ تٝموةد  ً ١ٜ تٌٗ فٛوةٕ َٔ ق ٌ ى ؽم٤ ةجملً  ٚةاٛنيؿ  ٭غ ةض  مظ١

  مي ٜٓمو( ةا ًؼ 

 ةيه١ُٝ ةا مًٗه١ ؾ ٠ ة٫تم  ةّ ةيٛنيٝؿ١ ة٫تِ

 ٬ٍ ؾ ٠ 

 ة٫تم  ةّ/ي  سٜزٍ

ةي ٠ٚ٬  َك ةو ٬َفظمد

ةاع ٚؾ١  ٬ٍ 

 ؾ ٠ ة٫تم  ةّ

  ؽٛ ةي ٝ   .....(

 فً   ً ٟ

07/2/7108 

 ٚيػم١ٜ  تموٜخ فٌ ةجملً  ةي ً ٟ 

1994 - - 

  0/0/7101 َٗٓ س ةي ٝ   .....(

 موٜخ فٌ ةجملً  ةي ً ٟٚيػم١ٜ ت

ٜمكمؼ٢  ٠ٚ٬ ةقمٓم٤  7118

 ( سٜٓموة  شٗ ٜم 88 ك١ُٝ  

441 

  4/8/7101 َ ةقق ةي ٝ   .....(

 تموٜخ فٌ ةجملً  ةي ً ٟ ٚيػم١ٜ

ٜمكمؼ٢  ٠ٚ٬ ْكٌ  ك١ُٝ  7112

 ( سٜٓموة  شٗ ٜم 71 

031 

  0/4/7101 َ ةقق ةي ٝ   .....(

 تموٜخ فٌ ةجملً  ةي ً ٟ ٚيػم١ٜ

ٜمكمؼ٢  ٠ٚ٬ ْكٌ  ك١ُٝ  7000

 ( سٜٓموة  شٗ ٜم 71 

011 

  4/8/7101 َأَٛو ق ٚقمد ةي ٝ   .....(

 تموٜخ فٌ ةجملً  ةي ً ٟ ٚيػم١ٜ

ٜمكمؼ٢  ٠ٚ٬ ْكٌ  ك١ُٝ  0749

 ( سٜٓموة  شٗ ٜم 71 

011 

 

 ًدّٛ  مت ةتم  ةّ َ ن مد ٭غد ةض  مظد١  د ٥ٝ  ةي ً ٜد١ فٝدث نمْد  تكدٌ ى ٓدم٤ ةيد ٥ٝ  َدٔ ٚ ع جمَ د١ ةي            .3

ٚةيمهٓٛيٛجٝم سٕٚ تٓظِٝ ىٚةَ  ف ن١ هلذٙ ةا١ُٗ ٚف دق ةٱؾدمسةد ةاك َد١ َدٔ   د  َدٛنيؿٞ ةي ً ٜد١  ذ  ًػد          

( سٜٓددمو  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددٛةس  0302( يدد  سٜددزٍ تك ٜ ددم    كُٝدد١   2111نُٝدد١ ةحمل ٚقددمد ةا ددمًٗه١ هلددذٙ ةيػمٜدد١   

 ( َٔ ةيم ًُٝمد ةاصمو  يٝٗم ى ٬ٙ.  01،2 
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ٌ َ ن دمد ةي ً ٜد١ ٫فم دما َ د ٍ ةتدم٬ٗنٗم َدٔ ةيٛقدٛس َٓدذ ؾد ٠ طًٜٛد١  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠              مل ٜمِ ت  ٜ .2

( َددٔ ةيم ًُٝددمد ى دد٬ٙ  ذة ىٕ   ؽددٗم ٫ ٜظٗدد  ةا دد ٍ ةؿكٝكددٞ ي٬تددم٬ٗى ٚ ًدد٢ تدد ٌٝ ةاثددمٍ ةا ن دد١ وقددِ  25 

 ( ي .0321( ؼكل ٚؾٛوةد شٗ ١ٜ  مي١ٝ  ًػ  ك ىف  ة٭شٗ   3213 

 (7102يط١ٓ  10اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ املؿدز: )

  ايتٛؾ١ٝ:

 تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل  ماٛؼٛع ى ٬ٙ ٚةت سةس ةا ميؼ ةاع ٚؾ١ سٕٚ ٚج٘ فل.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :حطابات ايرَِ املد١ٜٓ 

، ت    إٔ فُٛع ةا ميؼ 3105وةٕ  ٬ٍ  مّ ي ٣ ت قٝل ف م مد ةيذَِ ةا ١ٜٓ ك  ً ١ٜ تٌٗ فٛ

 ( سٜٓمو.522003 ًػ    0/0/3107ةا محك١ يً ً ١ٜ ٚةا ٚو٠  ع 

  ( 7102يط١ٓ  01املؿدز: )اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

 ةؽمذ ةٱج ة٤ةد ةي١َ.٬ يمحعٌٝ ةا ميؼ ةا ١ٓٝ ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.

 اإلجسا٤:

 َم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق ٚ

 بًد١ٜ حٛغـا اجلدٜد٠/ املفسم.

 :أذْٚات األغػاٍ يف  بًد١ٜ حٛغا اجلدٜد٠/َٓطك١ احلُسا٤ 

( ةيعدددددمسو٠ ك            0/2/3107ٚ 37/0/3107يددددد ٣ تددددد قٝل ىذْٚدددددمد ة٭شدددددػمٍ ٚو دددددغ ة٭ ٓٝددددد١ ٜدددددَٛٞ       

(، تد   ىٕ ةي ً ٜد١   21/0/3107-0/0/3107 َٓ ك١ ةؿُد ة٤( ةيمم  د١ ي ً ٜد١ فٛشدم ةؾ ٜد ٠  دٔ ةيؿد ٠         

قمَدد   ددٓع ىذْٚددمد ىشددػمٍ ي دد س َددٔ ةاددٛةطٓ   ًدد٢ ىتددمس ىٕ ةا ددمْٞ ةي م٥دد ٠ هلددِ تكددز سة ددٌ ةيمٓظددِٝ ٚظددؿ١         

ةيمٓظددِٝ تددهال َددز ةي ًددِ  ددإٔ ةا ددمْٞ تكددز ؾ ًٝددم   ددموج ةيمٓظددِٝ ٚظددؿ١ ةتددم ُمهلم .وة ددٞ ف ددق و ددغ ة٭ ٓٝدد١     

 َٔ ةي ً ١ٜ.ٚك  مد ةاٛقز ٚةي تِٝ ةيعمسو٠ 

 (01/2/7102تازٜذ  07/4/19/07041املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

  ايتٛؾ١ٝ:

تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل ٚ صدمون١ سٜدٛةٕ ةحملمتد ١ ؿعد  نمؾد١ ةيد  غ ةا ميؿد١ ٚةؽدمذ ةٱجد ة٤ةد          

 ةي١َ.٬ عل ةام      ٗذٙ ةا ميؿ١.

 اإلجسا٤:

 ؼٛع قٝ  ةامم  ١.مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛ
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 بًد١ٜ باب عُإ/ جسؽ.

 :ايػه٣ٛ 

 ي ٣ َمم  ١ ةيصه٣ٛ ةحملٛي١ يً ٜٛةٕ َٔ ١٦ٖٝ ةيٓزة١ٖ َٚهمؾح١ ةيؿ مس ت   َم ًٜٞ: 

تكّٛ ج ةؾ١ ةي ً ١ٜ  مي ٌُ ي ٣ جٗمد  مظ١ ٚمل ْمُهٔ َٔ  م مد ذيو نْٛ٘ ٫ ٜٛج  ىٚةَد  ف ند١    .0

 ؾكو َز و٥ٝ  ةي ً ١ٜ.م  ًُٗىٚ   ١  ٌُ ؾ ةؾ١ ةي ً ١ٜ ٚ منم َ ت و 

ت ٌُ ةي ً ١ٜ  ٢ً  ٌُ َع ةد َٝمٙ  ٔ َٓم.ٍ ةاٛةطٓ  ٚ    ةيهصـ ت    أْٗم ىتٛةو ٚيٝ   َع ةد  .3

( سٜٓددمو سؾ دد  َددٔ   2570ّ( فٝددث  ًػدد  تهًؿمٗددم     3.21َٝددمٙ ٚ موتؿم ددمد كمًؿدد١  ًػدد  ك َ دد هلم      

 َٛة.١ْ ةي ً ١ٜ.

 (8/1/7102 تازٜذ 4/70/1879املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

  ما ميؿمد ى ٬ٙ ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.ت قٝل ٚؼكٝل تصهٌٝ ؾ١ٓ 

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   مصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :حطابات ايبًد١ٜ 

 ًٞ: ت   َم ٜ ،3105ي ٣  ج ة٤ ةيم قٝل  ٢ً قٝٛس ٚتي٬د  ً ١ٜ  ما  ُمٕ ي مّ  

 ايكطِ املايٞ:  .0

 ٜددمِ  دد ض   دد س َددٔ َ ددمٓ ةد ةيعدد ف  ًدد٢ سٜددٛةٕ ةحملمتدد ١ يمدد قٝكٗم َ دد كم   ٬ؾددم  يهمددما و٥ددٝ    مل

 فٝث مت ت قٝكٗم ٫فكم . 32/2/3110( تموٜخ 22/00/0/3722ةيٛ.وة٤ وقِ  

 زخـ املٗٔ:  .7

موس ى ُمهلددم سٕٚ  ٚجددٛس  دد س َددٔ ةحملدد٬د ٚةآصددتد ةيميموٜدد١ ك َٓددمطل ةي ً ٜدد١  ةاعدد  ١ ٚج دد٘( متدد          

( ي دد١ٓ 33(  َددٔ قددمْٕٛ و ددغ ةاٗددٔ وقددِ   0( قدد٬   ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددمس٠  23تدد  ٝغ ٚةي ددميؼ  دد سٖم  

 ٚت  ٬ٜت٘. 0222

 زخـ األب١ٝٓ: .1

( سٜٓددمو 0350تدد   ٚجددٛس ْكددغ  مي تددّٛ  كُٝدد١   3105يدد ٣  جدد ة٤ ةيمدد قٝل  ًدد٢ و ددغ ة٭ ٓٝدد١ ي ددمّ 

 ٚت  ٬ٜت٘. 0232( ي ١ٓ 02 ١ٝٓ وقِ  ( َٔ ْظمّ ة٭7 ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

 احلسن١: .9

ت ذو ت قٝل ف ن١ ةي ٝموةد   دق  د ّ ةتدم  ةّ تديٌ ةحمل ٚقدمد ٚ د ّ ت د ٌٜ تدٝموةد ةي ً ٜد١ َٓدذ .َدٔ            

( ي د١ٓ  31( َٔ ت ًُٝمد تٓظِٝ ةتدم  ةّ ةا ن دمد ةؿهَٛٝد١ وقدِ      20، 22طٌٜٛ  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامست   

3100  . 

 (00/4/7102تازٜذ  07/4/17/08132زقِ  املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ 
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 ايتٛؾ١ٝ:

 ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق ةا ميؿمد ةيٛةوس٠ ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :املطتخكات املاي١ٝ 

ًددٞ ي ً ٜدد١  ددما  يدد ٣ َمم  دد١ ةا ددمحكمد ةاميٝدد١ ةا ت دد١  ًدد٢ ةا شددح  ي ؽدد١ٜٛ ةجملًدد  ةي ًدد ٟ ٚةحمل    

، تدد    ددإٔ   دد  ةا شددح  مت َددٓحِٗ  دد ة٠٤ ذَدد١ سٕٚ سؾددز ةا ددمحكمد ةاميٝدد١ ةا ت دد١  3107 ُددمٕ/ جدد ط ي ددمّ 

ك ةؾد ٍٚ  ٚنُم ٖٛ َ    00/5/3107( تموٜخ 0/02003 ًِٝٗ  ٬ؾم  يم ُِٝ ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ وقِ  د/

 .(21وقِ  

 (41ج ٍٚ وقِ  

  شح  ي٬ْم م مد ةي ً ١ٜ سٕٚ سؾز ةا محكمد ةا ت ١  ذَمِٗ ك  ً ١ٜ  ما  ُمَٕٓع   ة٠٤ ذ١َ ي  س َٔ ةا

 ةآ ك١ ةتِ ةا شع
 ةا ًؼ

 ْٛع ةيذَِ ةا محك١
 سٜٓمو ؾً 

 ؼ ٜ ١ ة٭ ١ٝٓ ٚة٭وةؼٞ ٚةا موف ٚةيع ف ةيعحٞ 37 148 ةاع  ١/ ةي  ٚس ةي ٝ   .....(

 ٜ ١ ة٭ ١ٝٓ ٚة٭وةؼٞ ٚةا موف ٚةيع ف ةيعحٞؼ  23 941 ج ٘/ةي ١َٝ ةي ٝ   .....(

 ؼ ٜ ١ ةيم  ٝ  ٚةيمزؾٝ  11 281 َع  ١/ت١ً ةي . ةي ٝ   .....(

 ؼ ٜ ١ ةيم  ٝ  ٚةيمزؾٝ  14 - /ةي ً 01َع  ١/ ةي ٝ   .....(

 ؼ ٜ ١ ةيم  ٝ  ٚةيمزؾٝ  11 - /ةي ً /  مي   ٔ ةيٛيٝ 01َع  ١/ ةي ٝ   .....(

 ؼ ٜ ١ ةيم  ٝ  ٚةيمزؾٝ  11 - /ةي ً /شٝخ َ ةس١01/ةاع   ةي ٝ   .....(

 ؼ ٜ ١ ةيم  ٝ  ٚةيمزؾٝ  071 - /ةي ً /ة٭ش ؾ9١َٝ ظز/ ةي ٝ   .....(

 ؼ ٜ ١ ةيم  ٝ  ٚةيمزؾٝ  019 121 /ةي ً /.ٜم9َٕٛ ظز ةي ٝ   .....(

 ؼ ٜ ١ ةيم  ٝ  ٚةيمزؾٝ  27 - /ةي ً /ةؾمَز ةيػ  01َٞع  ١/ ةي ٝ   .....(

 ؼ ٜ ١ ة٭ ١ٝٓ ٚة٭وةؼٞ ٚةا موف ٚةيع ف ةيعحٞ 1 771 /ةي ً /ةؾمَز ةيص ق01َٞع  ١/  .....( ةي ٝ 

 (09/07/7102تازٜذ  07/4/17/77710املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 ٝددمٕ ىتدد ما َددٓع  دد ة٠٤ ةيذَدد١ يًُ شددح  ى دد٬ٙ سٕٚ ت دد ٜ  ةا ددمحكمد ةاميٝدد١ ةا ت دد١  ًددِٝٗ ٚةي ُددٌ  ًدد٢            

 عًٝٗم ف ق ة٭ظٍٛ.ؼ

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.
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 بًد١ٜ ايٓطِٝ / جسؽ.

 :قٝٛد ٚضجالت ايبًد١ٜ 

 ، ت   َم ًٜٞ:3102ي ٣ ت قٝل قٝٛس ٚتي٬د  ً ١ٜ ةيٓ ِٝ ي مّ 

 ايكطِ املايٞ: أٚالًً:

سٜدٛةٕ ةحملمتد ١ يًمد قٝل  ٬ؾدم  يهمدما      قمَ  ةي ً ١ٜ  عد ف فُٛ د١ َدٔ ةا دمٓ ةد سٕٚ   ؼدٗم  ًد٢        .0

ٚنمدددما ٚ.ٜددد  ةيصددد٪ٕٚ ةي ً ٜددد١ وقدددِ       0/00/3103( تدددموٜخ  22/00/0/32127و٥دددٝ  ةيدددٛ.وة٤ وقدددِ     

 . 02/2/3112( تموٜخ 0/00/00237 د/

ٜمِ    ةج جًٛس ةاك ٛؼمد ٚو غ ةاٗدٔ َٚ دمٓ ةد ةٱس دم٫د ٚةٱ  ةجدمد َدٔ َ ندز ةي ً ٜد١ ي دمقٞ          .3

ٜث   ذيو ٚ د ّ ت ديًٝٗم  ًد٢ تديٌ ةيد  غ ٚةيٛظد٫ٛد يمًدو ةآدمطل  ٬ؾدم            ةآمطل سٕٚ    ة. َم

 ٚت  ٬ٜت٘.  3112( ي ١ٓ 71( َٔ ْظمّ ةيًٛة.ّ ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد وقِ  22٭فهمّ ةامس٠  

 زخـ األب١ٝٓ: ثاًْٝا:

 ًدؼ  تكّٛ ةي ً ١ٜ  ٓع و غ ى ١ٝٓ يًُٛةطٓ  سٕٚ ةتدمٝؿم٤ نمَدٌ ةا دميؼ ةا ت د١  ًد٢ ةيد  غ فٝدث        

 ( سٜٓمو. 3331فُٛع ةا ميؼ غري ةا مٛؾم٠  ٢ً ٖذٙ ةي  غ  

 ايًــٛاشّ: ثايجًا:

ًَػدٞ سٕٚ  وؾدمم نمؾد١     5/2/3102( تدموٜخ  0357ٚجٛس َ مٓ     ةج ك َٓ ك١ قؿكؿدم وُدٌ ةيد قِ      .0

 ةيٓ خ.

3.      ّ  ٫ ٜٛجدد  َ ددمٛسع و٥ددٝ  ك ةي ً ٜدد١ ٱس ددمٍ ٚ  دد ةج ةيًددٛة.ّ ف ددق ة٭ظددٍٛ فٝددث  ٕ نددٌ َٓ كدد١ تكددٛ

 ميصدد ة٤ َٓؿعدد١ً  ددٔ ةآ كدد١ ة٭ دد ٣ ٚتكددّٛ  مٱس ددمٍ  ٚةٱ دد ةج فددم ٜعدد ق  ًُٝدد١ ةيمدد قٝل ٚةامم  دد١  

 ا مٛسع ةي ً ١ٜ. 

 حسن١ ايطٝازات: زابعًا:

(   32221/2 ًػددد  ةيزٜدددمس٠ ك ةتدددم٬ٗى ةحمل ٚقدددمد ي دددٝمو٠ و٥دددٝ   ً ٜددد١ ةيٓ دددِٝ ٚةيددديت ؼُدددٌ ةيددد قِ      .0

 . ( ي  سٜزٍ .ٜمس٠  ٔ ةاك و710ن١ُٝ  

مل ٜددمِ  ُددٌ ًَددـ  ظدد٬فمد ٚظددٝم١ْ يهددٌ آيٝدد١ َٚ ن دد١ يمٛمٝددل  ٝددز ةٱظدد٬فمد ةيدديت ٜددمِ  ج ة٥ٗددم     .3

 . 3100( َٔ ت ًُٝمد تٓظِٝ ةتم  ةّ ةا ن مد ةؿه١َٝٛ ي ١ٓ 20يً ٝمو٠  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

 (7102يط١ٓ  18املؿدز: )اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾٝات:

 ّ و غ ة٭ ١ٝٓ. ؼعٌٝ ةيٓكغ ةؿمظٌ ك وتٛ .0

 ؼعٌٝ ةيزٜمس٠ ك ةتم٬ٗى تٝمو٠ و٥ٝ  ةي ً ١ٜ.  .3

 تعٜٛق  مقٞ ةي ٓٛس ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ. ةي ٌُ  ٢ً  .2
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 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :تدقٝل حطابات  ايبًد١ٜ 

 ، ت   َم ًٜٞ: 3105ي ٣  ج ة٤ ةيم قٝل  ٢ً قٝٛس ٚتي٬د  ً ١ٜ ةيٓ ِٝ / ج ط ي مّ 

 ايػؤٕٚ املاي١ٝ:  .0

 مت ت ًِٝ و غ ةٱْصم٤ةد ك ةآمطل ةيممي١ٝ ٭ظحم ٗم سٕٚ ؼعٌٝ ةي تّٛ ةا محك١.  .ى 

 ( سٜٓمو. 2225( و غ ٚةا ًؼ ةٱ ميٞ  7َٓ ك١ قؿكم ٚ  س ةي  غ   -

 ( سٜٓمو. 3022( و غ ٚةا ًؼ ةٱ ميٞ  2َٓ ك١  ٬ًٝ ٚ  س ةي  غ   -

 ( سٜٓمو. 3025( و غ ٚةا ًؼ ةٱ ميٞ  2ةي  غ  َٓ ك١ ةي  ٠ٛ ٚ  س  -

٫ ٜددمِ تٓظددِٝ تددي٬د يً ٚةتددق تدد   ةتددمحكمم ةاددٛنيؿ  َددٔ ةي ةتددق ىٚ ف ددِ ىٚ ةقم ددمع ىٚ َددم     .ا 

 شم ٘ ذيو. 

 ايػؤٕٚ اإلداز١ٜ:  .7

 ( َٛنيؿم .02ٜمِ تهًٝـ ةاٛنيؿ   أنث  َٔ َ ٢ُ ٚنيٝؿٞ ٚةف  ٜٚ ًؼ   سِٖ  

 املطتٛدعات:  .1

 ٝ  يً ً ١ٜ. ٫ ٜٛج  َ مٛسع و٥

 احلسن١:  .9

 ( تٓٛةد. 2  ّ قٝمّ ةي ً ١ٜ  م  ٌٜ ةي ٝموةد ةيمم  ١ هلم َٓذ ىنث  َٔ   

 (11/2/7102تازٜذ  07/4/17/07127املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

  ايتٛؾ١ٝ:

 ةي ٌُ  ٢ً ؼعٌٝ ةا ميؼ ةا محك١ ٚتعٜٛق  مقٞ ةي ٓٛس ف ق ة٭ظٍٛ.

 اإلجسا٤:

 َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١. مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق
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 بًد١ٜ بسَا/ جسؽ.

 :حطابات بًد١ٜ بسَا اجلدٜد٠ 

 -َم ًٜٞ: 3102ي ٣  ج ة٤ ةيم قٝل  ٢ً قٝٛس ٚتي٬د  ً ١ٜ   َم ةؾ ٜ ٠ /ج ط ي مّ 

 أٚاًل:     ايكطِ املايٞ:

 د ةَة  ًد٢    ( سٜٓمو  ٛجق   ٠ َ مٓ ةد  ع ش ن١  ....( يكدم٤ قٝمَٗدم   دث  د ٠    0235مت ظ ف َ ًؼ   .0

ةهلددٛة٤ ىجدد د َددٔ  ٬هلددم ةيًكددم٤ َددز و٥ددٝ  ةجملًدد  ةي ًدد ٟ آمقصدد١  دد ٠ َٛةؼددٝز سٕٚ َٛةؾكدد١ ةجملًدد           

يؽد و ةٱْؿدمم    2/7/3103( تدموٜخ  522ةي ً ٟ ٚٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ  ٬ؾم  يك ةو فً  ةيٛ.وة٤ وقدِ   

 ةؿهَٛٞ. 

 ٌُ اٛنيؿٞ ةي ً ١ٜ فٍٛ قمْٕٛ ةي ً ٜمد ( سٜٓمو  متِ َ نز  ....( يكم٤  ك  ٚوش١ 711مت ظ ف َ ًؼ   .3

(  ٓ  23( ٚذيو  ٛجق ق ةو ةجملً  ةي ً ٟ وقِ  33/00/3102 -30/00/3102ك ةي ك ١ يًؿ ٠  

 سٕٚ ةؿعٍٛ  ٢ً َٛةؾك١ ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ  ةا  ك١  ٢ً  ك  ةي ٚو٠.  33/00/3102( تموٜخ 0وقِ  

١ ي ٥ٝ  ةي ً ١ٜ ةي م ل  ....(  ٛجق ق ةو ةجملً  ةي ً ٟ ( سٜٓمو   ٍ َهمامد  321ًٜٛمت ظ ف َ ًؼ   .2

( 21(  ٛةقددز  2/3105ٚيػمٜدد١ شددٗ    0/3105 ددٔ ةيؿدد ٠ َددٔ شددٗ        00/00/3102( تددموٜخ 20وقددِ  

 سٜٓمو  ٔ نٌ شٗ   ٬ؾم  يك ةو فً  ةيٛ.وة٤ ةاصمو  يٝ٘ ى ٬ٙ. 

ط مّ  ٛجق ق ةو ةجملً  ةي ً ٟ وقدِ   ( سٜٓمو  ع َ م ِ  .....( ٚذيو   ٍ ٚج مد001مت ظ ف َ ًؼ   .0

  ٬ؾم  يك ةو فً  ةيٛ.وة٤ ةاصمو  يٝ٘ ى ٬ٙ.  2/03/3105( تموٜخ 51 

 2/03/3105( تدددموٜخ 21ٚةا دددمٓ  وقدددِ   21/2/3105( تدددموٜخ 22مل ٜددمِ   ددد ة. َ دددمٓ  ةيعددد ف وقددِ     .2

( ي دد١ٓ 33حملمتدد ١ وقددِ  ( َددٔ قددمْٕٛ سٜددٛةٕ ة 00يًمدد قٝل وغددِ طً ُٗددم  دد ٠ َدد ةد  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددمس٠     

 ٚت  ٬ٜت٘. 0223

 ثاًْٝا:   زخـ األب١ٝٓ:

( سٜٓددمو  ًدد٢ و ددغ  021ٚجددٛس ْكددغ ك ةتددمٝؿم٤ وتددّٛ ةيميددمٚ.  ًدد٢ ةيٓ دد ١ ةا٦ٜٛدد١ ٚةؿيُٝدد١  كُٝدد١      .0

( َددٔ ْظددمّ ة٭ ٓٝدد١ ٚةيمٓظددِٝ يًُدد ٕ    3ةيعددمسو٠  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددمس٠    ٚ دد سٖم  و عددم (  ٓددم٤    ة٭ ٓٝدد١ 

 .ٚت  ٬ٜت٘ 0232( ي ١ٓ 02ٚةيك ٣ وقِ  
 

 (01/3/7102تازٜذ  07/4/17/01818املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

ةؽددمذ ةٱجدد ة٤ةد ةي٬.َدد١ ٫تدد سةس ةا ددميؼ ةاعدد ٚؾ١ سٕٚ ٚجدد٘ فددل ٚ  دد ة. ةا ددمٓ ةد ةاصددمو  يٝٗددم ى دد٬ٙ يًمدد قٝل    

 ٚتعٜٛق  مقٞ ةا٬فظمد ف ق ة٭ظٍٛ.

 اإلجسا٤:

 ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.مل ٜ س َم ٜؿٝ   
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 بًد١ٜ املعساض/ جسؽ.

 :حطابات ايبًد١ٜ  

 ، ت   َم ًٜٞ:3105ي ٣ ةيم قٝل ك قٝٛس ٚف م مد  ً ١ٜ ةا  ةض ي مّ 

 أٚاًل:      األَٛز املاي١ٝ:

         ( سٜٓددددمو ٖٚددددذٙ ةاك ٛؼددددمد َٓددددذ       2702قددددمّ قمتددددق ةي ً ٜدددد١ ك َٓ كدددد١ وميددددٕٛ  م٫فمؿددددمني   ًددددؼ     .0

 02/0/3107 مدددموٜخ  ٛقددد  ٫فدددل  ( فٝدددث مت تٛوٜددد  ةا ًدددؼ   20/03/3105 -  5/0/3105تدددموٜخ  

 .3105( ي ١ٓ 003( َٔ ةيٓظمّ ةاميٞ يً ً ٜمد وقِ  35 ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

 ( سٜٓددددددمو يػمٜدددددد١                    203277 ًػدددددد  فُددددددٛع ةا ددددددميؼ ةا ددددددمحك١ يًؽددددددُمٕ ة٫جمُددددددم ٞ َ ًددددددؼ ٚقدددددد وٙ    .3

 .20/03/3105تموٜخ 

 ثاًْٝا:   زخـ األب١ٝٓ:

( سٜٓدمو وتدّٛ   705(/ َٓ كد١ تدمنق  متدِ ةي دٝ   .....( ت تدق  ًٝٗدم َ ًدؼ         33/3105ةي  ع١ وقِ   .0

 ( سٜٓمو ٚمت  ظ ةو ةي  ع١ ٚىذٕ ة٭شػمٍ.011ػمٚ.  ٢ً ةيٓ  ١ ةا١ٜٛ٦ فٝث مت سؾز َ ًؼ  

3.   ِ َدٔ ٚجدٛس ؼد ٜ ١ ى ٓٝد١ ٚىوةؼدٞ  ًٝٗدم فٝدث ت تدق          مت  ظ ةو و غ ى ١ٝٓ ٚمت َٓحٗم   ة٠٤ ذَد١  دمي غ

 ( سٜٓمو.2250 ٢ً ٖذٙ ةي  غ َ ًؼ  

 (04/4/7102تازٜذ  07/4/17/01134املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾٝات:

 تصهٌٝ ؾ١ٓ ت قٝل ٚؼكٝل ؾُٝم ىغ  م٭َٛو ةامي١ٝ. .0

 َمد  ٢ً ةيمأ ري. ت ٝ  ةا ميؼ ةا محك١ يًؽُمٕ ة٫جمُم ٞ ػٓ م  ي ؾز ؾٛة٥   ٚغ ة .3

 ؼعٌٝ ةا ميؼ ةامي١ٝ ةا محك١  ف ق ة٭ظٍٛ. .2

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 بًد١ٜ عجًٕٛ ايهرب٣.

 ( ِ83/7101ايػه٣ٛ زق:) 

 ي ٣ َمم  ١ ةيصه٣ٛ ةاك ١َ عل و٥ٝ   ً ١ٜ  يًٕٛ ةيه ٣ ت   َم ًٜٞ:  

 ).....(: اتفاق١ٝ ٚناي١ أٚاًل:

ٚةجملًدد  ةي ًدد ٟ ن دد ف مددمْٞ    .....(ٚنميدد١ اٛةؾكدد١  ًدد٢  كدد  ة٫تؿمقٝدد١  دد    قددمّ ةجملًدد  ةي ًدد ٟ  م  .0

( تدموٜخ  205يمػ ١ٝ نمؾ١ ىَٛو ةي ً ١ٜ ةٱ ١َٝ٬ ٱ  ة.  لم.ةد ةي ً ٜد١ ٚذيدو  ٛجدق ةيكد ةو  وقدِ       

 ( سٜٓمو. ١ُٝ2111  ٚوؾز ةيك ةو  ع ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ يًُعمسق١  ًٝ٘ ٚ ك 07/03/3102
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( 2/3020مل ٜمِ ةاٛةؾك١  ٢ً ق ةو ةجملً  ةي ً ٟ ى ٬ٙ  ٛجدق نمدما ٚ.ٜد  ةيصد٪ٕٚ ةي ً ٜد١ وقدِ  ع/       .3

 . 30/0/3102تموٜخ 

مت  كددد  ةتؿمقٝدد١ َدددز ةيٛنميددد١ ى ددد٬ٙ   2/2/3105( تدددموٜخ 020 ٓددم٤ً  ًددد٢ قددد ةو ةجملًددد  ةي ًدد ٟ وقدددِ     .2

 ةؾك١ ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ   ًٝٗم.       يمػ ١ٝ نمؾ١ ى ُمٍ ةي ً ١ٜ  مي غِ َٔ   ّ َٛ

   02/2/3105(  مددددموٜخ 32( سٜٓددددمو سؾ دددد١  ٛجددددق ةا ددددمٓ ةد ذٚةد ة٭وقددددمّ     2111مت ظدددد ف َ ًددددؼ    .0

َدددٔ قُٝددد١ ة٫تؿمقٝددد١ ةاصدددمو   يٝٗدددم ى ددد٬ٙ وغدددِ ؼؿددده سٜدددٛةٕ   00/2/3105( تدددموٜخ 35ٚةا دددمٓ  وقدددِ  

   ٛ ( تدددددموٜخ 22/00/0/32127.وة٤ وقدددددِ  ةحملمتددددد ١  ًددددد٢  ًُٝددددد١ ةيعددددد ف  ٬ؾدددددم  يهمدددددما و٥دددددٝ  ةيددددد

0/00/3103  . 

 تعٝني ايعُاٍ املٛمسٝني:  ثاًْٝا:

(  مَددٌ ٚطددٔ َددٛمسٝ  وغددِ ىٕ ةي ً ٜدد١ ٫ ت ددمٛ ق ٖددذة ةي دد س َددٔ     023قددمّ ةجملًدد  ةي ًدد ٟ  م ددٝ    

( 321210َددم فُٛ دد٘   3105ٚيػمٜدد١  ددمّ  3102ةي ُددمٍ فٝددث  ًػدد  ة٭جددٛو ةيَٝٛٝدد١ ةاعدد ٚؾ١ هلددِ  ددٔ  ددمّ  

ٓمو ٚسٕٚ ةؿعٍٛ  ٢ً َٛةؾك١ ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ٜد١  ًد٢ ةيم دٝ  ٚسٕٚ ٚجدٛس كععدمد َميٝد١ يدذيو ة٭َد          سٜ

 ةيذٟ ىس٣  ع  مكمٍ نمٌٖ ةي ً ١ٜ  أ  م٤ َمي١ٝ غري َ و٠. 

 (01/1/7102تازٜذ  4/70/9100املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

 ة٭ظٍٛ. ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق ةا ميؿمد ةيٛةوس٠ ى ٬ٙ ف ق

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق وغِ كمط مد ةي ٜٛةٕ ةامه و٠ َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :َطتٓدات ؾسف ايٓفكات 

-0/2/3102يددد ٣ تددد قٝل َ دددمٓ ةد ظددد ف ةيٓؿكدددمد ك  ً ٜددد١  يًدددٕٛ ةيهددد ٣  ددد٬ٍ ةيؿددد ٠           

تم ًدل  همؾدتد ادٛنيؿ  ىٚ تٓؿٝدذ     (  ت    ٕ ةي ً ١ٜ قد  قمَد   عد ف َ دمٓ ةد تدٛة٤ نمْد        20/03/3105

ٱشػمٍ ةٚ َم ًك١  ميص٪ٕٚ ةامي١ٝ ٚ مي غِ َٔ ؼؿده سٜدٛةٕ ةحملمتد ١  ًد٢ ظد ؾٗم ٚؾُٝدم ًٜدٞ ةا ميؿدمد ةيديت          

 نيٗ د  ٬ٍ ةيم قٝل ٖٚٞ  ٢ً ت ٌٝ ةاثمٍ ٫ ةؿع . 

 أٚاًل:    املهافآت: 

( ٚ زٜدمس٠  دٔ   3105، 3102مَٞ  ( سٜٓمو نُهمؾتد ادٛنيؿٞ ةي ً ٜد١  د٬ٍ  د    057311مت ظ ف َ ًؼ   .0

( َٔ ةيٓظدمّ  03( سٜٓمو،  ٬ؾم ٭فهمّ ةامس٠  327311ةا ععمد ةا ظٛس٠ ك َٛة.١ْ ةي ً ١ٜ َك ةوٖم  

( َدددٔ ت ًُٝدددمد َدددٓع ةاهمؾدددتد ٚةؿدددٛةؾز ادددٛنيؿٞ    5ٚةادددمس٠   3105( ي ددد١ٓ 003ةادددميٞ يً ًددد ٜمد وقدددِ   

 ةي ً ٜمد ٚفمي  ةـ َمد ةاص ن١. 

 ٛجددق قدد ةوةد فًدد  ةي ًدد ٟ سٕٚ تٓ ددٝق َددٔ ؾٓدد١ ةاهمؾددتد ٚةؿددٛةؾز  ٬ؾددم  ٭فهددمّ   ظدد ف َهمؾددتد .3

 ( َٔ ةيم ًُٝمد ةاصمو  يٝٗم ى ٬ٙ. 2ةامس٠  



 

  7102التقرير السنوي السادس والستون لعام 

 

 

(802) 

 

ظ ف ةاهمؾتد يًُدٛنيؿ  سٕٚ ٚجدٛس َد وةد يعد ؾٗم ٫ٚ تم ًدق ط ٝ د١  ًُدِٗ ةؿعدٍٛ  ًٝٗدم ٚ د ّ            .2

( َددٔ 3، 5 ددمحك١ ؾ دد٬   ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددٛةس    َ ة ددم٠ َ ددمٜري ةؾدد ةو٠ ٚة٫تددمحكمم َٚٓحٗددم يًؿ٦ددمد ةا   

 ت ًُٝمد َٓع ةاهمؾتد ٚةؿٛةؾز ةاصمو  يٝٗم ى ٬ٙ. 

 مت ظ ف َهمؾتد اٛنيؿ   أم  وج ٞ ٚسٕٚ ٚجٛس تٓ  قمْْٛٞ هٝز ذيو.  .0

قددمّ ةجملًدد  ةي ًدد ٟ  مؽددمذ قدد ةوةد  عدد ف  دد ٠ َهمؾددتد يددٓؿ  ةاددٛنيؿ  ٚ عددٛو٠ َ ددمُ ٠ سٕٚ  ٝددمٕ            .2

 ( َٔ ةيم ًُٝمد ى ٬ٙ.5ٓم١ٝ٥ ةييت ةتم    ظ ؾٗم  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  ةؾٗٛس ة٫تمث

 ًدد٢ قؽدد  ؾٓدد١ ةاهمؾددتد   30/5/3105( تددموٜخ 233مت ةاٛةؾكدد١  ٛجددق قدد ةو ةجملًدد  ةي ًدد ٟ وقددِ    .5

ةامؽُٔ وؾز قُٝد١ ةاهمؾدأ٠ ةيصدٗ ١ٜ ةآُٛفد١ اد وة٤ ةاد ٜ ٜمد َدٔ         2/5/3105( تموٜخ 3ٚةؿٛةؾز وقِ  

( سٜٓمو سٕٚ ةٱشمو٠  ع تموٜخ ة م ة٤ ت ٜمْٗم  ٢ً َدنت قد ةو ةجملًد  ةي ًد ٟ  ًُدم   أْد٘       011 ع  ( 311 

( فٝددث مت 0/0/3105 - 0/5/3105مت ت دد ٌٜ ةيمددموٜخ  ًدد٢ قؽدد  ؾٓدد١ ةاهمؾددتد ٚةؿددٛةؾز َددٔ      

 ٚ أم  وج ٞ.  0/0/3105ظ ؾٗم ة م موة  َٔ 

( َددٔ ت ًُٝددمد َددٓع ةاهمؾددتد  ٬2ؾددم  ٭فهددمّ ةاددمس٠   ظدد ف َهمؾددتد يً ُددمٍ ةي ددمًَ   ددم٭جٛو ةيَٝٛٝدد١     .7

 ٚةؿٛةؾز ةاصمو  يٝٗم ى ٬ٙ. 

ظددد ف َهمؾدددتد شدددٗ ١ٜ َهددد و٠ يدددٓؿ  ةادددٛنيؿ  ٚ دددٔ ْؿددد  ةيؿددد ٠ ٚ ًددد٢ تددد ٌٝ ةاثدددمٍ ظددد ف َهمؾدددأ٠     .3

 ٛجدق َ دمٓ ٟ ةيعد ف ذٚةد ة٭وقدمّ      3105( سٜٓدمو  دٔ شدٗ  آذةو ي دمّ     011يًُٗٓ س  .....(  كُٝد١   

 ( سٜٓمو. 311ق١ُٝ نٌ َُٓٗم   33/0/3105( تموٜخ 352ٚوقِ   31/0/3105ٜخ ( تمو 333 

 متدِ َ مُد  ةيعد ف  .....(  يهدٌ      30/03/3105( تدموٜخ  003( سٜٓمو  ما مٓ  وقِ  211ظ ف َ ًؼ   .2

( سٜٓمو يهٌ َِٓٗ  مي غِ َٔ ىٕ ق ةو ةجملًد  ةي ًد ٟ وقدِ    021َٔ ةاٛنيـ  .....( ٚةاٛنيـ  .....(  ٛةقز  

 ( سٜٓمو ؾكو يهٌ َِٓٗ.  011ىشمو  ع ظ ف َ ًؼ   00/03/3105( تموٜخ 332 

٭ ؽم٤ ةجملً   30/03/3105( تموٜخ 003( سٜٓمو  ٛجق َ مٓ  ةيع ف وقِ  521مت ظ ف َ ًؼ   .01

( تددموٜخ 753ةي ًد ٟ ةاصدد ن   ًيددمٕ ةاددزةٚس٠ نُهمؾددأ٠ َك ٛ دد١  ٛجدق قدد ةو ةجملًدد  ةي ًدد ٟ وقددِ    

( 027( َٔ ْظمّ و٩تم٤ ٚى ؽم٤ ةجملدمي  ةي ً ٜد١ ٚةحملًٝد١ وقدِ      3فهمّ ةامس٠   ٬ؾم  ٭ 01/01/3105

 . 3105ي ١ٓ 

 متِ َد ٜ  ةادٛةوس    03/0/3105( تموٜخ 011( سٜٓمو  ٛجق َ مٓ  ةيع ف وقِ  211مت ظ ف َ ًؼ   .00

٠ ةامؽددُٔ َٓحدد٘ َهمؾددأ    2/2/3105( تددموٜخ  321ةي صدد ١ٜ  .....(  ٬ؾددم  يكدد ةو ةجملًدد  ةي ًدد ٟ وقددِ       

 ًُم   أْد٘ مل   3105( سٜٓمو يكم٤  ًُ٘ نؽم و ةوت مط ةيٛ.ةو٠  ٔ شٗ  آذةو ي مّ 011شٗ ١ٜ َك ةوٖم  

 ٜمِ   ض ةا مٓ   ٢ً سٜٛةٕ ةحملمت ١ يًم قٝل.  
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( سٜٓددمو يهددٌ َددٔ ةا ددم   يًصدد٪ٕٚ ةاميٝدد١  .....( ٚةاٗٓدد س  .....(   ٛجددق َ ددمٓ ةد     011ظدد ف َ ًددؼ    .03

 ٬ؾم  يك ةو ةجملً   02/03/3102( تموٜخ 077ٚ   20/03/3102( تموٜخ 072ةيع ف ذٚةد ة٭وقمّ  

( سٜٓمو يهٌ َٛنيـ 011ةامؽُٔ ظ ف َهمؾأ٠ َمي١ٝ َك ةوٖم   30/2/3102( تموٜخ 502ةي ً ٟ وقِ  

ٚيػم١ٜ تموٜخ ةيك ةو ى ٬ٙ.  ًُدم   دإٔ ةادذنٛؤٜ ى د٬ٙ      0/0/3102ىٚ  مٌَ مل ٜمكمؼ٢ ى١ٜ َهمؾتد َٔ 

 ؾتد شٗ ١ٜ  ٛجق َٛةؾك١ ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ ٚق ٌ تموٜخ ق ةو ةجملً  ةي ً ٟ ى ٬ٙ. ٜمكمؼٕٛ َهم

( 033( سٜٓددمو ي مَددٌ ةيددٛطٔ ةيددذٟ ٜ ُددٌ  ٓظددمّ ةاٝمَٚددمد  .....(  ما ددمٓ  وقددِ    0105مت ظدد ف َ ًددؼ   .02

 د ٍ  ُدٌ  ؼدمك     05/01/3105( تموٜخ 720 ٛجق ق ةو ةجملً  ةي ً ٟ وقِ   01/00/3105تموٜخ 

( سٜٓددمو 021 ًُددم   ددإٔ ةاددذنٛو ٜمكمؼدد٢ َهمؾددأ٠ شددٗ ١ٜ  كُٝدد١    3105م  وج ددٞ َٓددذ شددٗ  آذةو ي ددمّ  ددأ

.  مٱؼدمؾ١  ع  0/0/3105ٚة م دموة  َدٔ    31/0/3105( تدموٜخ  203 ٛجق ق ةو ةجملًد  ةي ًد ٟ وقدِ     

هددمّ َٓحد٘  دد ٠ َهمؾدتد ى دد ٣ ٚادد ٠ ٚةفد ٠ ؼدد  َ دُٝمد غددري َدد و٠ َٚم موؼد١ َددز   ؽدٗم  ٬ؾددم  ٭ف      

 ( َٔ ت ًُٝمد َٓع ةاهمؾتد ٚةؿٛةؾز ةاصمو  يٝٗم ى ٬ٙ. 5، 2ةاٛةس  

 ثاًْٝا:   ايػؤٕٚ املاي١ٝ:

( سٜٓمو نُ م  ةد َميٝد١ يًُدٛنيؿ  ٚجٗدمد ى د ٣ سٕٚ ٚجدٛس تدٓ        2021قمَ  ةي ً ١ٜ  ع ف َ ًؼ   .0

  قمْْٛٞ هٝز ذيو. 

( سٜٓددمو َٜٛٝددم   ٛجددق قدد ةوةد  ةجملًدد     00،01مت وؾددز ىجددٛو ةاددٛنيؿ  ةي ددمًَ   ددم٭جٛو ةيَٝٛٝدد١  ع       .3

( َدددٔ 2 ٬ؾدددم  ٭فهدددمّ ةادددمس٠    07/3/3105( تدددموٜخ 500ٚ    21/0/3105( تدددموٜخ 21ةي ًددد ٟ وقدددِ  

 ت ًُٝمد ةتم  ةّ ةي مًَ   م٭جٛو ةي١َٝٛٝ ك ةي ً ٜمد ٚفمي  ةـ َمد ةاص ن١. 

سٕٚ ىوؾمم َم  ةي ً ١ٜٚوةد اٛنيؿٞ ( سٜٓمو  ٛجق َ مٓ ةد ةيع ف   ٍ فؽٛو س0272مت ظ ف َ ًؼ   .2

ٜث ددد  فؽدددٛوٖم  مٱؼدددمؾ١  ع  ددد ّ  ددد ض َ دددمٓ ةد ةيعددد ف  ًددد٢ َٓددد ٚا سٜدددٛةٕ ةحملمتددد ١ يًمددد قٝل   

 ٚةٱجم.٠ ق ٌ ةيع ف.

 متِ ش ن١  .....(   2/00/3105( تموٜخ 53( سٜٓمو  ٛجق َ مٓ  ةيع ف وقِ  021مت ظ ف َ ًؼ   .0

و٠ ت وٜ ١ٝ  ٬ؾم  يهمما و٥ٝ  سٜدٛةٕ ةيمصد ٜز ٚةيد ىٟ وقدِ     ٚذيو   ٍ فؽٛو ى ؽم٤ ةجملً  ةي ً ٟ ي ٚ

 . 31/3/3102( تموٜخ 01/  /0/0 سد

( سٜٓمو يص ة٤ ىجٗدز٠  ًٜٛد١ يهدٌ َدٔ و٥دٝ  ةي ً ٜد١  .....( َٚد ٜ  َهم د٘ ٚو٥دٝ           0031مت ظ ف َ ًؼ   .2

 ٗم.         ق ِ ة٫تمثُمو سٕٚ ٚجٛس تٓ  قمْْٛٞ هٝز ذيو  مٱؼمؾ١  ع   ّ  وؾمم ؼ ٛطمد ةتم٬ّ  

( تدددموٜخ 0/2325/ّ/02( سٜٓدددمو  ٬ؾدددم  يهمدددما و٥دددٝ  ةيدددٛ.وة٤ وقدددِ    2371شددد ة٤ ىمدددم  َهدددميب  كُٝددد١     .5

 َز ٬َفظ١ ةوتؿمع ة٭ت مو. 33/3/3101

ٕٚ   د ة.   .....( س قمَ  ةي ً ١ٜ  ص ة٤ ىمم  ٚةيم ع  ٘ يهٌ َٔ َ ٜ ١ٜ ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ/  يًٕٛ ٚ  ١ٝ  .7

( َددٔ ْظددمّ ةيًددٛة.ّ ٚىشددػمٍ ةي ًدد ٜمد وقددِ  2ةا دد ك١  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددمس٠   َٛةؾكدد١ ٚ.ٜدد  ةيصدد٪ٕٚ ةي ً ٜدد١

 ٚت  ٬ٜت٘.  3112( ي ١ٓ 71 
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                         37/03/3105( تدددددموٜخ 027( سٜٓدددددمو  ٛجدددددق َ دددددمٓ ةد ةيعددددد ف ىوقدددددمّ   5372مت ظددددد ف َ ًدددددؼ    .3

ٟ     32/0/3107( تدددموٜخ 311ٚ   دددٔ شدددٗ ٟ تصددد ٜٔ ىٍٚ     ددد ٍ جً دددمد  سةوٜددد١ ٭ ؽدددم٤ ةجملًددد  ةي ًددد 

( جً دد١ تددٜٓٛم   ٬ؾددم    23.ٜددمس٠  ددٔ ةؾً ددمد ةا ددمحك١ هلددِ ٚةي ميػدد١        3105ٚنددمْٕٛ ىٍٚ َددٔ  ددمّ    

( َددٔ ت ًُٝددمد   دد ةس َصدد ٚع 33ٚةي ٓدد    3102( ي دد١ٓ 00( َددٔ قددمْٕٛ ةي ًدد ٜمد وقددِ  0٭فهددمّ ةاددمس٠  

 .  3105َٛة.١ْ ةي ً ١ٜ ي مّ 

ف وغددِ ةيددمحؿه  ًٝٗددم َددٔ سٜددٛةٕ ةحملمتدد ١ ا ميؿمٗددم  يًكددٛةْ      قٝددمّ ةي ً ٜدد١  إجددم.٠ َ ددمٓ ةد ةيعدد    .2

( تددموٜخ 22/00/0/3722ٚة٭ْظُدد١ ٚةيم ًُٝددمد ةيعددمسو٠  ٛج ٗددم  ٬ؾددم  يهمددما و٥ددٝ  ةيددٛ.وة٤ وقددِ        

32/2/3112 . 

 ثايجًا:   األغػاٍ:

د قمَ  ةي ً ٜد١  مٓؿٝدذ نُٝدمد ند ري٠ َدٔ ة٭شدػمٍ  دٔ ط ٜدل ةتدم وةج  د ٚض ٚػز٥مٗدم  ع ظدؿكم             .0

َم دد س٠  ٚ دد ّ ت  ٝددل َ دد ى ةآمؾ دد١ ٚ   ددم٤ ؾدد ػ َمهمؾ٦دد١ يًيٗددمد ةيكددمسو٠ ةا٪ًٖدد١ يًكٝددمّ  مٓؿٝددذ          

 3112( ي ددد١ٓ 71( َدددٔ ْظدددمّ ةيًدددٛة.ّ ٚىشدددػمٍ ةي ًددد ٜمد وقدددِ   07،01ة٭شدددػمٍ  ٬ؾدددم  ٭فهدددمّ ةادددٛةس  

ًددددؼ (   3105، 3102ٚت  ٬ٜتدددد٘ فٝددددث  ًػدددد  قُٝدددد١ ة٭ ُددددمٍ ةيدددديت مت تٓؿٝددددذٖم  دددد٬ٍ ةي ددددمَ          

( سٜٓمو  ٬ؾم  3512213( سٜٓمو ٚ زٜمس٠  ٔ ةا ععمد  ةا ظٛس٠ ك َٛة.١ْ ةي ً ١ٜ   ًؼ  0013570 

/ى( َدٔ ْظدمّ ةيًدٛة.ّ    01ٚةادمس٠    3105( ي د١ٓ  003( َٔ ةيٓظمّ ةاميٞ يً ًد ٜمد وقدِ    03٭فهمّ ةامس٠  

 ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد ٚت  ٬ٜت٘. 

قعمد ةييت تزٜ   ٔ مخ ١ آ٫ف سٜٓمو  ٬ؾم  يهمما ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ   ّ  ش ةى سٜٛةٕ ةحملمت ١ ظُٝز ةآم .3

 . 21/2/3100( تموٜخ 02/2/02/7722ةي ً ١ٜ وقِ  

  ّ ظح١  ج ة٤ةد  فمي١ ةآمقعمد ةييت قمَ   ٗم ةي ً ١ٜ فٝث مت  فمي١ ةآمقعمد  ٢ً ىش مػ غري  .2

   ٜ ٔ ةيعدمسو٠  دٔ ٚ.ةو٠ ة٭شدػمٍ    َ  ع  ف ق ةيمص ٜ مد ةيٓمؾذ٠ ٚ  ّ ة مُمس جد ةٍٚ تعدٓٝـ ةام ٗد 

ةي مَدد١ ٚةٱتددهمٕ  مٱؼددمؾ١  ع  فميدد١  دد س ندد ري َددٔ ةآمقعددمد  ًدد٢ ْؿدد  ةيصدد غ ٚ ددٓؿ  ةيمددموٜخ     

 ( َٔ ْظمّ ةيًٛة.ّ ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد ةاصمو  يٝٗم ى ٬ٙ.  52، 3 ٬ؾم  ٭فهمّ ةاٛةس  

 (7102يط١ٓ  84املؿدز: )اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

ٓدد١ يًمدد قٝل ٚةيمحكٝددل ٚ صددمون١ َٓدد ٚا َددٔ سٜددٛةٕ ةحملمتدد ١ ك ةا ميؿددمد ةا ٝٓدد١ ى دد٬ٙ ٚفعدد             تصددهٌٝ ؾ

 ٚةت سةس  ٝز ةا ميؼ ةييت مت ظ ؾٗم  صهٌ كميـ يًكٛةْ  ٚة٭ْظ١ُ ٚةيم ًُٝمد.

  اإلجسا٤:

 مت تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل ٚمل تٓٗٞ ى ُمهلم     َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.
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 ًد١ٜ نفسزل١ اجلدٜد٠/ عجًٕٛ.ب

 :عطا٤ إْػا٤ عبازات ؾٓدٚق١ٝ ٚقٓٛات تؿسٜف َٝاٙ األَطاز 

 ةاصمو  يٝ٘ ى ٬ٙ، ت   َم ًٜٞ:  3100( ي ١ٓ 01ي ٣ ت قٝل ًَـ ةي  م٤ وقِ   

مت َٓع ةاكدمٍٚ  ( سٜٓمو  ٢ً َ٪ت ١  .....( 022111ٚٚ ك١ُٝ   32/03/3100مت  فمي١ ةي  م٤  مموٜخ  .0

 ( َٜٛم .031َ ٠ ةي  م٤  ، ٚق   ًػ  0/0/3102 مموٜخ   َ مش ٠ ىَ

 . 30/2/3105ةي  م٤ َمٛقـ  ٔ ةي ٌُ ة م موة  َٔ تموٜخ  .3

ٚمل ٜمِ ػ ٜ ٖم ٚمل تكِ ةي ً ١ٜ عيزٖم  2/7/3102ةْمٗم٤ نؿمي١ ف ٔ ةيمٓؿٝذ ة م موة  َٔ تموٜخ  .2

 َٚعمسوتٗم يعمؿٗم.  

 ٚط س ٠ٛ ةي  م٤ ٚق ةو ةٱفمي١ نُم قمّ   دحق آيٝمتد٘   مل ًٜمزّ ةاكمٍٚ  مٓؿٝذ ى ُمٍ ةي  م٤ ف ق ش .0

 سٕٚ  نُمٍ ى ُمٍ ةي  م٤.

 ( سٜٓمو ٚمل ٜمِ ؼ ٜ  ة٭ ُمٍ ةآيز٠  صهٌ سقٝل. 013211مت ظ ف َم فُٛ ٘   .2

ٚ منم نمْ  تعد ف  يًم قٝل ق ٌ ةيع ف مل ٜمِ   ض ةا مي مد ةامي١ٝ  ٢ً سٜٛةٕ ةحملمت ١ ك ةي ً ١ٜ  .5

 ٚ ٛجق تكموٜ  ؾ١ٝٓ ظمسو٠  ٔ ةي ً ١ٜ.   ٔ ط ٜل ةيٛ.ةو٠

   ّ قٝمّ ةي ً ١ٜ ٚيمموى٘  مؽمذ ى١ٜ  ج ة٤ةد غعٛػ ةاكمٍٚ ةاصمو  يٝ٘ ى ٬ٙ.  .7

 (71/1/7102تازٜذ  07/4/9/8981املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١  أ ُمٍ ةي  م٤ ى ٬ٙ. 

 اإلجسا٤:

( تدددموٜخ 3/3/00523مت تصدددهٌٝ ؾٓددد١ يًمددد قٝل ٚةيمحكٝدددل  ٛجدددق نمدددما ٚ.ٜددد  ةيصددد٪ٕٚ ةي ً ٜددد١ وقدددِ  ى/       

ٚ صددمون١ سٜددٛةٕ ةحملمتدد ١  ٚقدد َ  تك ٜ ٖددم َمؽددُٓم  تٛظددٝمتٗم  َٚددم .ةٍ ةاٛؼددٛع قٝدد  ةامم  دد١            3/2/3107

 يمٓؿٝذ تٛظٝمد ةيًي١ٓ.

 :عطا٤ إْػا٤ ؾاي١ اجتُاعات فٛم َب٢ٓ ايبًد١ٜ 

( سٜٓددمو  مددموٜخ   53232ةي  ددم٤  ًدد٢ شدد ن١  .....(    ًددؼ        إفميدد١ مَدد   ً ٜدد١ نؿ لدد١ ةؾ ٜدد ٠     ق .0

( َٜٛددم  ٚةاصدد ٚع فددٍٛ   021َٚدد ٠ ةيمٓؿٝددذ    02/2/3102ٚمتدد  َ مشدد ٠ ةي ُددٌ  مددموٜخ     2/7/3102

  ٓح١ َٔ ةي ٓو ةي ٚيٞ. 

 ٓٗم: ت   ٚجٛس كميؿمد ؾ١ٝٓ ىمٓم٤ تٓؿٝذ ة٭ ُمٍ ك ةاص ٚع ٚةييت َٔ ؼُ .3

 ةْ ؾمع ةي ٛ مو ىمٓم٤ ظق ةـ تم١ْ ٚ  ّ َ مؾمٗم ؾٓٝم  ف ق ة٭ظٍٛ.  .ى 

 كميؿمد ك ةؿي  ةا م  ّ ك ةي ٓم٤ َٔ فٝث ةيٓٛ ١ٝ ٚةي ُمن١ ةا ًٛ ١.  .ا 

 دد ّ ةيمددزةّ ةاكددمٍٚ  مٓؿٝددذ ٚت نٝددق ةؾ ددٛو ةا  ْٝدد١  ًددـ ةؿيدد     ٜكدد١ ةيًحددمّ  ٬ؾددم             .ج 

   م٤. يًُٛةظؿمد ةيؿ١ٝٓ ةيٛةوس٠  ص ٚط ةي

   ّ تٛةج  ةيهٛةسو ةيؿ١ٝٓ ةا ًٛ ١ َٔ ةاكمٍٚ ك َٛقز ةاص ٚع.  .س 
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مت  ٜؽددمح ةا ميؿددمد ٚ   ة.ٖددم يًُكددمٍٚ  ٛجددق  دد ٠ نمددق ظددمسو٠  ددٔ  ٓددو تُٓٝدد١ ةادد ٕ ٚةيكدد ٣ ذٚةد    .2

( تدموٜخ  2/5/00/3310/220ٚنمما وقدِ    07/03/3102( تموٜخ 2/5/00/3310/2205ة٭وقمّ  

/  دم٤ َصد ٚع ظدمي١ ةجمُم دمد     23َٔ ةي ً ١ٜ َٚٔ ؼُٓٗم ةيهمما وقِ  ٚنمق ظمسو٠  37/2/3105

 . 31/03/3102( تموٜخ 2550/فُز ةي ؿ ٜمد/23ٚنمما وقِ   03/2/3105( تموٜخ 3212/ 

 03/3/3105نُم ىٕ نؿميد١ ف دٔ ةيمٓؿٝدذ َٓمٗٝد١  مدموٜخ       0/01/3105ةي  م٤ َمٛقـ َٔ تموٜخ   .0

 ٚمل ٜمِ ػ ٜ ٖم َٔ ةي ً ١ٜ. 

( سٜٓددمو ن ؾ دد١ ىٚع يًُكددمٍٚ وغددِ ٚجددٛس ةا ميؿددمد ةا ٝٓدد١ ى دد٬ٙ ٚسٕٚ  دد ض   20222َ ًددؼ  مت ظدد ف  .2

 ةا مي ١  ٢ً سٜٛةٕ ةحملمت ١. 

مل تكددِ ةي ً ٜدد١ ٚيػمٜدد١ تموىدد٘  مؽددمذ ةٱجدد ة٤ةد ةآمتدد ١ عددل ةاكددمٍٚ ٚت  ٝددل  شدد ٚط  كدد  ةاكمٚيدد١      .5

مٍ ٚؾكددم  يًُٛةظددؿمد َٚمٛقددـ  ددٔ ةي ُددٌ  يًُصددموٜز ةٱْصددم١ٝ٥ نددٕٛ ةاكددمٍٚ غددري ًَمددزّ  مٓؿٝددذ ة٭ ُدد  

  ماص ٚع.  

مت كمط ١ ةي ً ١ٜ َٓذ   ٤ تٓؿٝذ ةاص ٚع  إٔ ةاكمٍٚ غري ًَمزّ  م٭فهمّ ةـمظد١  ٛةظدؿمد ةي  دم٤     .7

 ؼدمؾ١ ي د ّ تزٜٚد ْم  مك ٜد  ةاٗٓد س       0/00/3102( تموٜخ  25/3102 ٛجق َذن ٠ ةي ٜٛةٕ وقِ  

 .  33/03/3105( تموٜخ 57/3105٘  ٛجق ةاذن ٠ وقِ  ةاص ف  ٢ً ةاص ٚع ٚةيذٟ مت طً 

 (00/8/7102تازٜذ  07/4/17/3210املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

  ايتٛؾ١ٝ:

تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل ٚ صدمون١ سٜدٛةٕ ةحملمتد ١ غعدٛػ ةا ميؿدمد ةيديت نيٗد د ىمٓدم٤ ةيمٓؿٝدذ ك          

 ً ٜدد١  مؽددمذ ةٱجدد ة٤ةد ةي٬.َدد١ عددل ةاكددمٍٚ ٚ دد ّ ػ ٜدد     ى ُددمٍ ةي  ددم٤ ى دد٬ٙ َددز  ٝددمٕ ىتدد ما  دد ّ قٝددمّ ةي   

 نؿمي١ ف ٔ ةيمٓؿٝذ.

 اإلجسا٤:

( تدددموٜخ 3/3/03273مت تصدددهٌٝ ؾٓددد١ يًمددد قٝل ٚةيمحكٝدددل  ٛجدددق نمدددما ٚ.ٜددد  ةيصددد٪ٕٚ ةي ً ٜددد١ وقدددِ  ى/       

ٛؼدٛع قٝد    ٚق َ  تك ٜ ٖم َمؽُٓم  تٛظٝمتٗم ٚيػم١ٜ تموى٘ مل ٜمِ تٓؿٝذ ةيمٛظٝمد  َٚدم .ةٍ ةا  30/7/3107

 ةامم  ١.

  بًد١ٜ نفسزل١ اجلدٜد٠تسنٝب أحجاز نٓدزٜٔ يػٛازع: 

 ، ت   َم ًٜٞ:3105( ي ١ٓ 2َٔ  ٬ٍ ت قٝل ًَـ ةي  م٤ وقِ  

( سٜٓدمو نْٛد٘ ىقدٌ ٭تد مو  ًُدم  ةٕ َد ٠        00072مت  فمي١ ةي  م٤  ٢ً شد ن١  .....( ٚ كُٝد١   ميٝد١      .0

 .07/0/3105( َٜٛم  ٚىٕ تموٜخ ةا مش ٠ 51ةي  م٤  
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تؽُٓ  ةاٛةؾك١ ةيٛةوس٠ ك ج ٍٚ نُٝمد ةي  م٤ تك ِٜ ٚت نٝق ىفيمو نٓ ؤٜ ٚةي ٌُ ٜصٌُ ٚؼدز   .3

ِ  (021( تدِ  كدد٠ٛ ن د     01  تدمْ٘  مسٜد١  دد ٕٚ س دض مسمندد١      ؼددُٔ ةؿؿ ٜدمد ؼدد    3نػددِ /تد

 ( تِ  ًـ ةؿيد  ٜهدٕٛ  ع ةآ دٛا ةا ًدٛا ٫ٚ    31في  ةيهٓ ؤٜ ٚنذيو  ٌُ تعؿٝح١  موتؿمع  

 .تِ(x 21)x 03)x 02تِ(21(  تِ َٔ َ م٣ٛ ةٱتؿً  ٚةيكٝمتمد ةا ًٛ ١ يًحي   32ٜكٌ  ٔ  

مل ًٜمزّ ةاكمٍٚ  مٓؿٝذ ةي  م٤ ف دق ةاٛةظدؿمد ةا ًٛ د١ ٚذيدو  ٓدم٤ة   ًد٢ ت ًُٝدمد ةاٗٓد س ةاصد ف           .2

 ( تِ  ًـ ةؿي .31َٔ ٚؼز ةـ تم١ْ ٚ ٌُ تعؿٝح٘  موتؿمع  

 ةيهٓد ؤٜ(  ٛجدق ؼد و ة٫تدم٬ّ ة٭ٚيدٞ  ًد٢ ةٕ و دِ قُٝد١ ةيهٓد ؤٜ          مت وؾ  ةؾزٜد ٠ ةيٛتد ١ٝ    .0

 َٔ ةي ؾ ١ ةيٓٗم١ٝ٥.

مت طًق تكموٜ  ةٱش ةف َٔ ةاٗٓد س ةاصد ف ة٫ ةْد٘ مل ٜدمِ تزٜٚد  سٜدٛةٕ ةحملمتد ١  ٗدم نْٛد٘ مل ًٜمدزّ            .2

  ماٛةظؿ١ ةيٛةوس٠ ظ ٍٚ ةيهُٝمد.

ل ةيػمٜد١ َدٔ طد ح ةي  دم٤ فٝدث مت  .ةيمٗدم َدٔ        مل ٜمِ تث ٝ  ىفيمو ةيهٓد ؤٜ ف دق ة٭ظدٍٛ ٚمل وكد     .5

 ق ٌ ةي ً ١ٜ ٚةاٛةطٓ  ٚتم٥كٞ ةي ٝموةد ةـمظ١.

ةاٛجددد٘  ع َددد ٜ   32/3/3105( تدددموٜخ 02/30025ٚوس ك نمدددما ٚ.ٜددد  ةيصددد٪ٕٚ ةي ً ٜددد١ وقدددِ  ى/ّ/   .7

 ةيصدد٪ٕٚ ةي ً ٜدد١ حملمؾظدد١  يًددٕٛ ف ددِ ةؾزٜدد ٠ ةيٛتدد ١ٝ َددٔ قُٝدد١ ةي ؾ دد١ ةيٓٗم٥ٝدد١   دد ق تٓؿٝددذٖم   

  صهٌ كميـ يًص ٚط ٚةاٛةظؿمد ةيؿ١ٝٓ ةيٛةوس٠ ك ق ةو ةٱفمي١ ٚ ٓم٤ً  ٢ً ت ًُٝمد ةاٗٓ س ةاص ف.

ٚمل ٜكِ ةاكمٍٚ  مي ٜ ٖم ىٚ تكد ِٜ نؿميد١ ظدٝم١ْ     07/2/3105ةْمٗم٤ نؿمي١ ف ٔ ةيمٓؿٝذ  مموٜخ  .3

مد ىشػمٍ ةي ً ٜمد ةيعمسو٠ ( َٔ ت 2ًُٝ%( َٔ ق١ُٝ ةاص ٚع     ةٱلم.  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  2 ك١ُٝ  

 ٚت  ٬ٜت٘. 3112( ي ١ٓ 71ةتمٓمسة  ٭فهمّ ْظمّ ةيًٛة.ّ ٚ شػمٍ ةي ً ٜمد وقِ  

( سٜٓددمو َددٔ قُٝدد١ ةي  ددم٤ سٕٚ  دد ض ةا مي ددمد  ًدد٢ سٜددٛةٕ ةحملمتدد ١ يًمدد قٝل   01211مت ظدد ف َ ًددؼ   .2

 ةيع ف  ٔ ط ٜل ةيٛ.ةو٠. فٝث متةا  ل ق ٌ ةيع ف 

 (04/1/7102تازٜذ  07/4/9/00104زقِ  املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ 

 ايتٛؾ١ٝ: 

 تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل ك َٛؼٛع ةي  م٤ ى ٬ٙ ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.         

 اإلجسا٤:

( تدددموٜخ 3/3/02212مت تصدددهٌٝ ؾٓددد١ يًمددد قٝل ٚةيمحكٝدددل  ٛجدددق نمدددما ٚ.ٜددد  ةيصددد٪ٕٚ ةي ً ٜددد١ وقدددِ  ى/       

تٗم فددٍٛ ةيمأنٝدد   ًدد٢ َددم ٚوس  حؽدد  ة٫تددم٬ّ ة٭ٚيددٞ ٚ جدد ة٤   ٚوؾ دد  تك ٜ ٖددم َمؽددُٓم  تٛظددٝم  7/3/3107

 ةاكمؽ٢ ةيكمْْٛٞ غعٛػ ذيو َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.
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 :ايػها٣ٚ 

، 3105ي ٣ َمم  ١ َٛؼٛع ةيصه٣ٛ ٚت قٝل قٝٛس ٚتي٬د ةؿ ن١ ك  ً ١ٜ نؿ ل١ ةؾ ٜ ٠ ي د١ٓ  

 ت   َم ًٜٞ: 

( ي د١ٓ  02( َدٔ قدمْٕٛ ةي دري وقدِ      2 ٬ؾم  ٭فهدمّ ةادمس٠    َ  ع١ ةي م٥ ٠ يً ً ١ٜ غري نمؾ١ ةا ن مد  .0

3113. 

( َددٔ ْظددمّ ةيمددأَ  ةٱيزةَددٞ يًُ ن ددمد وقددِ   0مل ٜددمِ تددأَ  ةا ن ددمد  ٝ ٗددم  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددمس٠     .3

 .3101( ي ١ٓ 03 

ةا ن دمد   ٫ تكّٛ ٚف ٠ ةي قم ١ ةي ة ١ًٝ ك ةي ً ١ٜ  ميم قٝل  ٢ً ق ِ ةؿ ن١ يًمحكل َٔ ةتم  ةّ .2

( َددٔ ت ًُٝددمد تٓظددِٝ ةتددم  ةّ ةا ن ددمد    32ٚةٯيٝددمد ةيثكًٝدد١  هؿددم٠٤ ٚؾم ًٝدد١  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددمس٠       

 . 3100ةؿه١َٝٛ ي ١ٓ 

(   ًددؼ ٜزٜدد   ددٔ 233572ةوتؿدمع نًؿدد١ ظددٝم١ْ ةٯيٝددمد ٚ ًدد٢ تدد ٌٝ ةاثددمٍ نًؿد١ ظددٝم١ْ ةيًددٛسو وقددِ     .0

 ل. ( سٜٓمو ْمٝي١ ت٤ٛ ةتم  ةَ٘ َٔ ق ٌ ةي م32111٥ 

 (0/1/7102تازٜذ  4/70/4301املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ: 

 ةاٛؼٛع ى ٬ٙ ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١. ك تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل 

 اإلجسا٤:

( تدددموٜخ 3/3/03232مت تصدددهٌٝ ؾٓددد١ يًمددد قٝل ٚةيمحكٝدددل  ٛجدددق نمدددما ٚ.ٜددد  ةيصددد٪ٕٚ ةي ً ٜددد١ وقدددِ  ى/       

 َمؽُٓم  تٛظٝمتٗم َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١. ٚق َ  تك ٜ ٖم 30/7/3107

 بًد١ٜ ايعٕٝٛ/ عجًٕٛ.

  :قٝٛد ٚضجالت  ايبًد١ٜ 

 ،ت   َم ًٜٞ:3102ي ٣ ت قٝل قٝٛس ٚتي٬د  ً ١ٜ ةي ٕٝٛ ي مّ  

 ايفكالت غري املطج١ً باضِ ايبًد١ٜ:  أٚاًل:

( تدددموٜخ 03ةيعددد ف وقدددِ   ( سٜٓدددمو يً دددٝ   .....(   ٛجدددق َ دددمٓ    2230قمَددد  ةي ً ٜددد١  ددد ؾز َ ًدددؼ    

( 30(  ك  دد١ ة٭وض   وقددِ  325(، ٚةيثمْٝدد١  037 ددٔ ؾؽددًم  ْمػدد١  ددٔ ة٫تددم٬ُى ة٭ٚيددٞ    0/00/3102

( ظمسو٠ َٔ ةحملمنِ ةا مع١ سٕٚ ت ديًٝٗم  0222/3100( َٔ ىوةؼٞ  م ٕٛ  ٛجق ق ةو فهِ وقِ  3فٛض  

 0237( ي دد١ٓ 03( َددٔ قددمْٕٛ ة٫تددم٬ُى وقددِ     ٠00   متددِ ةي ً ٜدد١ ٫ٚ .ةيدد   ٝدد  َميهٗددم  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددمس      

 ٚت  ٬ٜت٘. 
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 زخـ األب١ٝٓ: ثاًْٝا:

( سٜٓدمو  0205مت  ظ ةو و غ ى ٓٝد١ سٕٚ ةتدمٝؿم٤ وتدّٛ ةيميدمٚ.  ًد٢ ةيٓ د ١ ةا٦ٜٛد١ ٚة٫وتد ةس ةي ميػد١            .0

 0232( ي ددد١ٓ 02( َدددٔ ْظدددمّ ة٭ ٓٝددد١ ٚةيمٓظدددِٝ يًُددد ٕ ٚةيكددد ٣ وقدددِ      3، 7 ٬ؾدددم  ٭فهدددمّ ةادددمست    

 ٚت  ٬ٜت٘. 

تكّٛ ةي ً ١ٜ    ٝغ ة٭ ١ٝٓ ةي ده١ٝٓ ٚغدري ةي ده١ٝٓ سٕٚ تدٛؾري َٛةقدـ يً دٝموةد  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠           .3

( َددٔ ْظددمّ ة٭ ٓٝدد١ ٚةيمٓظددِٝ يًُدد ٕ ٚةيكدد ٣ ةاصددمو  يٝدد٘ ى دد٬ٙ فددمٍ  دد ّ تددٛؾ  ةٱَهمْددمد ةيؿٓٝدد١         01 

 ٚةٱْصم١ٝ٥ يمأَ  ةي  س ةا ًٛا يًُٛةقـ. 

 ايطٝازات: حسن١ ثايجًا:

٫ ٜمِ ت فٌٝ قمٜٛمد َ مٓ ةد ةٱس م٫د ةاعد ٚؾ١  ك دز ةيػٝدمو ٚةيعدٝم١ْ ٯيٝدمد ٚتدٝموةد ةي ً ٜد١         .0

( َٔ ْظمّ ةيًٛة.ّ ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد ٚت  ٬ٜت٘ وقِ 02 ٢ً ةي ي٬د ةا عع١ هلم  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

 .3112( ي ١ٓ 71 

ٚ ددد ّ ت فٝدددٌ قمٜٛدددمد مد ٚةي دددٝموةد ٚةتدددم  ةَٗم  ددد ّ قٝدددمّ ةي ً ٜددد١  مٓظدددِٝ قٝدددٛس ٚتدددي٬د ةٯيٝددد  .3

 . م ٜمؿل ٚىفهمّ ة٭ْظ١َُ مٓ ةد ةٱس م٫د ةاع ٚؾ١  ك ز ةيػٝمو ٚةيعٝم١ْ 

 ٬ؾم  ٭فهمّ  تٓٛةد ( 7  ّ قٝمّ ةي ً ١ٜ  م  ٌٜ ةتم٬ٗى آيٝمد ٚتٝموةد ةي ً ١ٜ َٔ ةحمل ٚقمد َٓذ   .2

  ( َٔ ةيم ًُٝمد ةاصمو  يٝٗم ى ٬ٙ.22ةامس٠  

 د ّ َ دو   مقدد١ يهدٌ َ ن دد١ تد ٕٚ ؾٝٗدم  ٝددز ةٱظد٬فمد ف ددق ةيمدموٜخ  دم ك ذيددو  ٝدمٕ ق ددز           .0

 ( َٔ ةيم ًُٝمد ةاصمو  يٝٗم ى ٬ٙ. 20ةيػٝمو ةييت مت ت نٝ ٗم  ًٝٗم  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

 ٫ ٜٛج  تكموٜ   لم. ى ُمٍ َٔ ق ٌ َ ةقيب ةيًٛسوةد يٮ ُمٍ ةآيز٠ ٚىَمنٔ ةي ٌُ.  .2

 (3/1/7102تازٜذ  07/4/17/9031ؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ امل

  ايتٛؾ١ٝ:

 ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق َم ٚوس ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.

 اإلجسا٤:

مل ٜدددد س َددددم ٜؿٝدددد   ميمعددددٜٛق وغددددِ كمط ددددمد ةيدددد ٜٛةٕ ةامهدددد و٠  ٗددددذة ةـعددددٛػ ٚةيدددديت آ  ٖددددم ةيهمددددما وقددددِ  

 مم  ١.َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةا 01/01/3107( تموٜخ 03/2/53/07572 

 :ٕٛعطا٤ َب٢ٓ َٓطك١ باع 

ِ ي ٣ ت قٝل ًَـ   م٤  ْصم٤ َ ٢ٓ َٓ ك١  م ٕٛ ةيمدم ز ي ً ٜد١ ةي ٝدٕٛ                 (، تد    2/3105/ٖدد/ 23  وقد

 َم ًٜٞ: 

( سٜٓدمو  ًد٢  شد ن١  .....(    50332مت  فمي١   م٤  ْصم٤ َ ٢ٓ َٓ ك١  م ٕٛ ك  ً ١ٜ ةي ٝدٕٛ  كُٝد١     .0

( 373ةي ٝدٕٛ/  َ ٓد٢ /0يصد٪ٕٚ ةي ً ٜد١ حملمؾظد١  يًدٕٛ  ميهمدما وقدِ         ٛجق َٛةؾكد١ َد ٜ  َ ٜ ٜد١ ة   

 .2/0/3107تموٜخ 
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 . 03/00/3107ٚتموٜخ ت ًِٝ ةا ٢ٓ  32/0/3107( ىٜمّ ٚتموٜخ َ مش ٠ ةي ٌُ 301َ ٠ ةي  م٤   .3

( سٜٓدمو  ٛجدق نمدما    75232( سٜٓدمو يمعد ع قُٝد١ ةي  دم٤      02211مت  ؼمؾ١ ىٚةَد  تػٝريٜد١  كُٝد١      .2

 ةاٛج٘ يٛ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ.             03/2/3107( تموٜخ 273/َ ٢ٓ  ةي ٕٝٛ/0ٕٚ ةي ً ١ٜ وقِ  َ ٜ  ةيص٪

 ( سٜٓمو ن ؾ ١ ىٚع َٔ ةي  م٤. 31701مت ظ ف َ ًؼ   .0

%( َددٔ ى ُددمٍ ةي  ددم٤ ف ددق تك ٜدد  ةاٗٓ تدد  ةاصدد ؾ   ًدد٢    23تدد   ىٕ ْ دد ١ ةٱلددم. يػمٜدد١ تموىدد٘     .2

 ةاص ٚع.  

ةحملمٍ  ًٝ٘ ةي  م٤ مل ٜمكٝ   ما   مد ةهلٓ ت١ٝ ةـمظ١  ص ٚع ةي  م٤ ٚنُدم ٖدٞ    ت   ىٕ ةاكمٍٚ .5

ةاٛجدد٘ يددٛ.ٜ    32/7/3107( تددموٜخ 227/َ ٓدد٢ ةي ٝددٕٛ/ 0َ ٝٓدد١  همددما َدد ٜ  ةيصدد٪ٕٚ ةي ً ٜدد١ وقددِ       

 ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ ٖٚٞ: 

   ّ تكٝ  ةاكمٍٚ  ما   مد ةا ُمو١ٜ ةـمظ١  ميٛةج١ٗ ة٭َم١َٝ.  .ى 

    أ  مس ٚ  س ةيص م ٝو.  ّ ةيمكٝ .ا 

   ّ ةيكٝمّ  مٓؿٝذ ك ج ةي ٛةو٨ ٚةتم  ةي٘  ص مى.  .ج 

   ّ ةيكٝمّ  مٓؿٝذ ةي ًو ةؿ ٜ ٟ.  .س 

   ّ ة٫يمزةّ  ما   مد ةٱْصم١ٝ٥ ةـمظ١ ع ٜ  ةيم ًٝع ٭ ُمٍ ةي ك ٠.  .ٙ 

   ّ ةيمكٝ   ما مؾ١ ةيؿمظ١ً    نمْمد ةؿ ٜ . .ٚ 

 سٕٚ ٚجٛس نمق ومس١ٝ َٔ و٥ٝ   ً ١ٜ ةي ٕٝٛ.  00/7/3107ةي ٌُ ٚةي ٓم٤  ماص ٚع َمٛقـ َٓذ  .7

 (09/4/7102تازٜذ  07/4/9/08400املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

 تصهٌٝ ؾ١ٓ ؾ١ٝٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل  م ٚوس ى ٬ٙ  م٫ش ةى َز سٜٛةٕ ةحملمت ١. 

 اإلجسا٤:

 ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.مل ٜ س َم ٜؿٝ   مصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل َٚم .ةٍ 

 بًد١ٜ اجلٓٝد/ عجًٕٛ.

  ّ7101اخلًط١ اإلضفًت١ٝ ايطاخ١ٓ يعا : 

ي ٣ ت قٝل َ مٓ ةد ةيع ف ةام ًك١  م  ٜ  ى مٕ  ً مد  تؿًم١ٝ يهُٝمد ند ري٠ َدٛوس٠ َدٔ  د٬ٍ     

..( ةتم وةج   ٚض فزى٠  ع ظؿكمد ةمع د ك  فميمٗم  ٢ً ش نم  ؾكو ُٖم ش ن١  .....( ٚش ن١  ...

 سٕٚ ط ح   م٤ةد ت  ٝكم  ا  ى ةآمؾ ١ ؾك  ت   َم ًٜٞ:

( سٜٓمو ٚت ةٚح قُٝد١  ندٌ  فميد١ َدم     022211  ميٞ ق١ُٝ ةٱفم٫د  ٢ً ةيص نم  ى ٬ٙ َ ًؼ    ًؼ .0

( سٜٓددمو ٚاددمس٠ ٚةفدد ٠ ؾكددو ٖددٞ ةـً ددمد ةٱتددؿًم١ٝ  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددٛةس       2211( سٜٓددمو ٚ 0222 دد   

 ٚت  ٬ٜت٘. 3112( ي ١ٓ 71يًٛة.ّ ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد وقِ  ( َٔ ْظمّ ة07،01 
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مل ؼعٌ ةي ً ٜد١  ًد٢ ىؾؽدٌ ة٭تد مو َدٔ  د٬ٍ ؾدمع ةجملدمٍ ٭ند   د س َدٔ ةاكدمٚي  يًُصدمون١ ك               .3

( َٔ ت ًُٝمد ىشػمٍ 2 ١ًُٝ ةيمٓؿٝذ ٚنذيو ةؿعٍٛ  ٢ً ةيؽُمْمد ةي١َ.٬ ةتمٓمسَة ٭فهمّ ةامس٠  

 ٜٔ  ٔ ىٟ تكعري ك  ١ًُٝ ةيمٓؿٝذ.ةي ً ٜمد ٚقمت ١ ةام ٗ 

مل ٜمِ ةتم٬ّ ة٭ ُمٍ ةآيز٠ َٔ ق ٌ ؾ١ٓ ؾ١ٝٓ كمع١ ٚ صدمون١ سٜدٛةٕ ةحملمتد ١ ؿعد  ة٭ ُدمٍ       .2

 ( َٔ ةيم ًُٝمد ى ٬ٙ.7ةآؿذ٠  ؼمؾ١  ع  ؼم ١ ى مٕ ْ خ ةآمقع١  ٢ً ةي ً ١ٜ  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

 (72/9/7102تازٜذ  07/4/9/2288املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

 .تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل  ماٛؼٛع ى ٬ٙ ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١

 اإلجسا٤:

ٚوؾ د  تك ٜ ٖدم    20/7/3107( تدموٜخ  51/02320مت تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل  ٛجق ةيهمما وقِ  ج/

 ٝمتٗم.َمؽُٓم  ةيمٛظٝمد َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١ يمٓؿٝذ تٛظ

 :ٞايدٚاّ ايسمس 

يد ٣ ةيكٝددمّ  ددميؿحغ ةيؿيددم٥ٞ  ًدد٢ تدديٌ ةيدد ٚةّ يًُدد وة٤ ٚو٩تددم٤ ة٭ق ددمّ ك  ً ٜدد١ ةؾٓٝدد / َٓ كدد١   

تد   تدأ   َ ظدِ ةاد وة٤ ٚو٩تدم٤ ة٭ق دمّ ك        3/2/3107 ةاٛةؾدل ( َٔ ظد مح ٜدّٛ ة٫مدٓ     3221 ظ  ٠ ةي م ١ 

     3102ي ١ٓ ( 33( َٔ ْظمّ ةـ ١َ ةا ١ْٝ وقِ  53، ٠57  ةي ً ١ٜ  ٔ ةي ٚةّ سٕٚ  ذو ومسٞ  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس

ٚت  ٬ٜتد٘ ٚنُدم ٖدٛ َد    ًد٢ تديٌ ةيد ٚةّ         3117( ي د١ٓ  013( َٔ ْظمّ َٛنيؿٞ ةي ًد ٜمد وقدِ    23ٚةامس٠  

ةي مسددٞ يًُدد وة٤ ٚو٩تددم٤ ة٭ق ددمّ ك ةي ً ٜدد١ فٝددث ىٕ ٖددذة ةاٛؼددٛع َمهدد و ٚقدد  مت تٛجٝدد٘ ىنثدد  َددٔ َددذن ٠          

ٚىٕ ةاددٛنيؿ   31/2/3107( تددموٜخ 00/3107ةـعددٛػ ٚنددمٕ آ  ٖددم ةاددذن ٠ وقددِ   يًددٕٛ/ َ ةج دد١  ٗددذة 

 ةامػٝ    ٔ ةي ٚةّ سٕٚ  ذو ومسٞ ِٖ:

 َ مصمو و٥ٝ  ةي ً ١ٜ يًص٪ٕٚ ةامي١ٝ. .0

 َٗٓ س ةي ً ١ٜ. .3

 ةا ٜ  ةاميٞ. .2

 َ ٜ  ةيص٪ٕٚ ةيكم١ْْٝٛ ٚةٱسةو١ٜ. .0

 ةا قل ةي ة ًٞ. .2

 (74/8/7102تازٜذ  07/4/17/4171املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

 ةؽمذ ةٱج ة٤ةد ةيكم١ْْٝٛ ٚةٱسةو١ٜ عل ةا ميؿ  ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق  َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.
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 بًدٜات ذلافظات اجلٓٛب

 بًد١ٜ ايهسى ايهرب٣.

 :شزاع١ األغجاز 

 ظ١  زوة ١ ة٭شيمو ك  ً ١ٜ ةيه ى ةيه ٣، ت   َم ًٜٞ:ي ٣ ةيم قٝل  ٢ً ةي  م٤ةد ةـم

( 57313قمَدد  ةي ً ٜدد١  إفميدد١   ددم٤ .وة دد١ ىشدديمو ةيٓ ٝددٌ  ًدد٢ ةي ددمس٠  .....(   ًددؼ   ددميٞ َكدد ةوٙ    .0

فٝددث مت ت ددًِٝ ةاٛقددز ٚ ظدد ةو ىَدد       20/2/3105( تددموٜخ  00/212سٜٓددمو  ٛجددق قدد ةو ةٱفميدد١ وقددِ      

 ( َٜٛم  َٔ تموٜخ ىَ  ةا مش 21.٠ًُم  ىٕ َ ٠ ةي ٌُ    07/7/3105ةا مش ٠  مموٜخ 

مل ٜمِ ةيمكٝ    ٠ ةي ٌُ ٚتموٜخ ىَد  ةا مشد ٠ َدٔ ق دٌ ةاكدمٍٚ فٝدث مت ػدمٚ. ةاد ٠ ةامؿدل  ًٝٗدم، ة٭َد              .3

ةيذٟ ت تق  ًٝ٘ .وة ١ ة٭شديمو  ٛقد  غدري ٥٬َدِ يزوة مٗدم ٚكميؿد١ شد ٚط ةي  دم٤ ٚنُدم ٖدٛ َد   ك            

ٔ ؾٓددد١ ةـددد ة٤ ةاصددده١ً  ٛجدددق نمدددما و٥دددٝ  ؾٓددد١  ً ٜددد١ ةيهددد ى ةيهددد ٣ وقدددِ        ةيمك ٜددد  ةاكددد ّ َددد  

 .31/2/3107( تموٜخ 23/0701 

2.           ٞ          مت  فميد١   دم٤ .وة د١ ىشدديمو نٝدٌ ٚىشديمو َددٔ ىْدٛةع ى د ٣  ًد٢ ةي ددمس٠ َ٪ت د١  .....(   ًدؼ   ددمي

فٝددث مت ت ددًِٝ ةاٛقددز    03/01/3105( تددموٜخ 32/221( سٜٓددمو  ٛجددق قدد ةو ةٱفميدد١ وقددِ      52053  

( َٜٛددم  َدٔ تدموٜخ ىَد  ةا مشدد ٠ ٚمل    51 ًُدم  ىٕ َد ٠ ةي ُدٌ      33/00/3105ٚ ظد ةو ىَد  ةا مشد ٠  مددموٜخ    

ٜمِ ةيمكٝ   ميص ٚط ةامؿل  ًٝٗم ةيٛةوس٠ ك ةي  م٤ َٔ فٝث ةيمأ   ك ةلم. ة٭ ُمٍ ةا ًٛ د١ َدٔ ق دٌ    

 ةاكمٍٚ.

 ٓم٤ً  ٢ً تك ٜ  ؾ١ٓ  21/7/3107( تموٜخ 3/277يك ةو وقِ  ق ود ؾ١ٓ  ً ١ٜ ةيه ى ةيه ٣  ٛجق ة .0

ةـدد ة٤ ةيددزوة ٝ  ى دد٬ٙ  .ةيدد١ ة٭شدديمو ةيمميؿدد١ ٚغددري ةيكم ًدد١ يًحٝددم٠ ػٓ ددم  ٱفدد ة  ىٜدد١  ؼدد ةو فددمٍ            

 تكٛطٗم َز ةفمؿمني ةي ً ١ٜ عكٗم  مي جٛع  ٢ً ةاكمٚي .  

 (70/07/7102تازٜذ  07/4/9/77231املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل  ماٛؼٛع ى ٬ٙ ٚةؽمذ ةٱج ة٤ةد ةيكم١ْْٝٛ ةيهؿ١ًٝ عؿه فكٛم ةي ً ١ٜ.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   مصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل  َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.
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 بًد١ٜ غٝخإ/ ايهسى.

 :).....( ايطٝد 

ٚقددد  مت ةيمُ ٜددد    0/3/3102ٝ   .....( قددد  ىمت ةي دددم   مَدددم    مدددموٜخ    يددد ٣ ةيمددد قٝل تددد    دددإٔ ةي ددد    

ٚذيو  ٛجق ق ةو ةجملً  ةي ً ٟ  02/3/3102يًُذنٛو ؿمج١ ةي ً ١ٜ ـ َمت٘ ا ٠  مّ ة م موة  َٔ  تموٜخ 

، 7/2/3102( تدموٜخ  22/31/32132ٚنمما ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ وقِ  ط/ 02/3/3102( تموٜخ 2/25وقِ  

ٕ ةاددذنٛو َددم .ةٍ  ًدد٢ وىس  ًُدد٘ ٚسٕٚ ىٕ ٜددمِ  ْٗددم٤   َمتدد٘ ىٚ ةيمُ ٜدد  يدد٘ ٚؾكددم  يٲجدد ة٤ةد ةحملدد س٠        ٚفٝددث ى

ٚةيهمدددددددددما وقدددددددددِ  01/7/3105( تدددددددددموٜخ 301/01/51/32205 همدددددددددم ٞ و٥دددددددددٝ  ةيدددددددددٛ.وة٤ ذٚةد ة٭وقدددددددددمّ   

 غِ َدٔ  فم ٜ ال ىٕ ةتمُ ةوٙ ك ةي كدم٤  ًد٢ وىس  ًُد٘  ًد٢ ةيد      5/00/3105( تموٜخ 301/01/51/00205 

ّٞ و٥ٝ  ةيٛ.وة٤  ٗذة ةـعٛػ.   ةْمٗم٤ ةا ٠ ةحمل س٠  همما ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ ى ٬ٙ ٜصهٌ كميؿ١ يهمم 

 (70/1/7102تازٜذ  07/4/11/8117املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

ىس  ًُد٘  صدهٌ   ةي ٌُ  ٢ً  ْٗم٤   َمد ةاذنٛو ٚفع  ٚةت سةس ةا ميؼ ةييت ظد ؾ  يد٘  دٔ ؾد ٠  كم٥د٘  ًد٢ و      

 غري قمْْٛٞ.

 اإلجسا٤:

مت  ْٗم٤   َمد ةاذنٛو ى ٬ٙ سٕٚ ىٕ ٜمِ فع  ٚةت سةس ةا ميؼ ةاع ٚؾ١ يد٘  دٔ ةاد ٠ ةيزة٥د ٠  دٔ َٛةؾكد١ ٚ.ٜد         

 َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١. ةي ً ١ٜةيص٪ٕٚ 

 بًد١ٜ َؤت١ ٚاملصاز.

  اآليٝاتحـسن١: 

 (، ت   َم ًٜٞ:3105-3102َ٪ت١ ٚةازةو يًؿ ٠   ي ٣ ت قٝل قٝٛس ٚتي٬د ةؿ ن١ ك  ً ١ٜ

ت ذو ت قٝل نُٝمد ةحمل ٚقمد ةا مًٗه١  ٗ ف َكمو١ْ َ  ٍ ة٫تم٬ٗى ةيؿ ًٞ َز َ د ٍ ة٫تدم٬ٗى    .0

 ةاك و ا ن مد ةي ً ١ٜ ٚذيو يٮت ما ةيممي١ٝ:

فهددمّ ةاددمس٠  دد ّ  جدد ة٤ ت دد ٌٜ ا ن ددمد ةي ً ٜدد١ َددٔ ق ددٌ ةيًيٓدد١ ةاصدده١ً هلددذٙ ةيػمٜدد١  ٬ؾددم  ٭  .ى 

 .3100( َٔ ت ًُٝمد تٓظِٝ ةتم  ةّ ةا ن مد ةؿه١َٝٛ ي ١ٓ 25 

 دد ّ ةتددم  ةّ ىٚةَدد  ةؿ ندد١ ف ددق ة٭ظددٍٛ َددٔ فٝددث    ٝددمٕ ىتددِ ةا ددم  ّ، َٓ كدد١ ةي ُددٌ   .ا 

( َددٔ 3ٚٚجٗمٗددم، تددم ١ ةي ُددٌ، وقددِ ةي دد ةس ْٗمٜدد١ ٚ  ةٜدد١ ةي فًدد١...  خل (  ٬ؾددم  يً ٓدد   ممْٝددم /   

ةيٛةجددق تٛؾ ٖددم يدد ٣ ةيدد ٚة٥  ةؿهَٛٝدد١ ٱسةو٠ ٚ فهددمّ ةي قم دد١  ًدد٢    ىتدد  ةيُٓددمذج ٚةي ددي٬د  

( تددموٜخ 32/00/0/21520ةتددم  ةّ ةا ن ددمد ةؿهَٛٝدد١ ةا ؾكدد١  همددما و٥ددٝ  ةيددٛ.وة٤ وقددِ     

 ( َٔ ةيم ًُٝمد ى ٬ٙ.07ٚةيعمسو٠ ةتمٓمسة  يًُمس٠   03/03/3100



 

  7102التقرير السنوي السادس والستون لعام 

 

 

(874) 

 

  ٫د ةي  ٝ ٝد١ اثدٌ ٖدذٙ ةٯيٝدمد ٚةي ميػد١      ةوتؿمع َ  ٫د ةتم٬ٗى آيٝمد ةي ً ١ٜ َٔ ةحمل ٚقمد  ٔ ةا  .3

(  ًدددد٢ 3105-3100( يدددد  تدددد٫ٛو يٮ ددددٛةّ   222021، 201207،222057( آيٝدددد١ ٚةي ميػدددد١  52 

 ةيمٛةيٞ.

( َدم  30273/2و٥ٝ  ةي ً ١ٜ وقدِ   تٝمو٠  ًػ  ن١ُٝ ةحمل ٚقمد ةا مًٗه١ .ٜمس٠  ٔ ةا عغ َٔ ق ٌ  .2

 (.3105-3100( ي  يًؿ ٠  0202َك ةوٙ  

 ٜمِ ظ ف َ ن مد ةي ً ١ٜ  ٢ً ةي م٥ك   ٛجق تيٌ  ٗ ٠  دم ك ذيدو ةٱؼدمؾمد ٚةي د ٠ ٚ ٜدمِ      ٫ .0

قٝدمس٠   د  ٖدذٙ ةا ن دمد َدٔ ق دٌ تدم٥ك  غددري َد٪ًٖ  يكٝمستٗدم  دٌ ٜدمِ تهًٝدـ   د   ُدمٍ ةيددٛوط               

مد ( َددٔ ةيم ًُٝدد22، 27( ٜددّٛ يً ُددٌ ن ددم٥ك   ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددٛةس    00ةيددذٜٔ ٜ ًُددٕٛ  ًدد٢ ْظددمّ   

 ى ٬ٙ. 

ةتم  ةّ َ ن مد ةي ً ١ٜ ك وف٬د غري ومس١ٝ ٚ موج ىٚقمد ةي ٚةّ ةي مسٞ ٚ موج قمؾظ١ ةيه ى ك  .2

     ة٭فٝمٕ  ٬ؾم  يًم ًُٝمد ى ٬ٙ.

 ماكموْد١ َدز ةا ن دمد ٚةٯيٝدمد ةاٛجدٛس٠ ك ة٭ دٛةّ ةي دم ك١         3105ةوتؿمع َ  ٫د ظٝم١ْ ةٯيٝمد ي مّ  .5

١ْ ٚتكددموٜ  ؾٓٝدد١ تدد   ىتدد ما ة٭  دمٍ يؽدد ـ  جدد ة٤ةد ةيؽدد و ةيدد ة ًٞ،  َدز  دد ّ ٚجددٛس   مقددمد ظدٝم  

( يٮ دددددددددٛةّ                     322022، 020522،  027237فٝدددددددددث  ًػددددددددد  تهدددددددددميٝـ ةيعدددددددددٝم١ْ َدددددددددم فُٛ ددددددددد٘    

 (  ٢ً ةيمٛةيٞ.3100-3105 

 (71/9/7102تازٜذ  07/4/11/2048املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

 ق َم ٚوس ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛ

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :ٙايعطا٤ات ٚمجع املهاز 

 (، ت   َم ًٜٞ:3105،3102ي ٣ ةيم قٝل  ٢ً قٝٛس ٚتي٬د  ً ١ٜ َ٪ت١ ٚةازةو يًؿ ٠  

 اتفاقٝات ايتًصِٜ: أٚاًل:

يدٛة.ّ    ٜدل ةيميز٥د١ ٚظد ف  د ٍ ةتؿمقٝدمد ؾمقد  قُٝمٗدم          قمَ  ةي ً ١ٜ  إفمي١   م٤ةد ىشػمٍ ٚش ة٤

 ًَٕٝٛ( سٜٓمو  ٢ً ةي غِ َٔ   ّ  جم.٠ َ مٓ ةد ةيع ف ةام ًك١  ٗدم َدٔ ق دٌ سٜدٛةٕ ةحملمتد ١ ا ميؿمٗدم ْظدمّ        

ٚت ًُٝددمد ىشددػمٍ ةي ًدد ٜمد ٚةٱجدد ة٤ةد ةام ًكدد١  ٗددم ةيعددمسو٠     3112( ي دد١ٓ 71ٚىشددػمٍ ةي ًدد ٜمد وقددِ    ةيًددٛة.ّ

 ( َٔ ْؿ  ةيٓظمّ.57، 00سة  ٭فهمّ ةامست   ةتمٓم
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 زضّٛ َٓع املهازٙ: ثاًْٝا:

ةام ًددل  م ؿددٝ  وتددّٛ  ددز   21/5/3102مت ت  ٝددل قدد ةو فًدد  ةيددٛ.وة٤ ظً ددم٘ ةآ كدد ٠  مددموٜخ   

 32/7/3102( تموٜخ 01/3/31223ةيٓؿمٜمد سة ٌ َٓمطل ةي ً ١ٜ ٚةا ؾل  همما ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ وقِ  ّ/

جدددد٘ يدددد ٥ٝ  ةي ً ٜدددد١  ددددأم  وج ددددٞ  ًدددد٢ ةيؿدددد ٠ ةيٛةق دددد١  دددد  نمددددم ٞ ٚ.ٜدددد  ةيصدددد٪ٕٚ ةي ً ٜدددد١ ى دددد٬ٙ ٚوقددددِ    ةاٛ

 . 03/2/3100( تموٜخ 01/3/7223 ّ/

 (09/1/7102تازٜذ  07/4/11/9907املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

  ايتٛؾ١ٝ:

 تصهٌٝ ؾ١ٓ ت قٝل ٚؼكٝل  م ٚوس ى ٬ٙ ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.

 :اإلجسا٤

( تدددموٜخ 01/3/03027ةيصددد٪ٕٚ ةي ً ٜددد١ وقدددِ   ّ/  ٚ.ٜددد مت تصدددهٌٝ ؾٓددد١ يًمددد قٝل ٚةيمحكٝدددل  ٛجدددق نمدددما   

 ٚق َ  تك ٜ ٖم ٚمل ٜ س َم ٜؿٝ   مٓؿٝذ تٛظٝمتٗم َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١. 01/2/3107

 :بسا٠٤ ايرَـ١ 

ةاميٝدددددد١ وقدددددِ   يددددد ٣ ةيمحكدددددل َدددددٔ ةا ًَٛدددددمد ةيدددددٛةوس٠ يددددد ٜٛةٕ ةحملمتددددد ١ غعدددددٛػ  ددددد ة٠٤ ةيذَددددد١          

 ٚةآُٛف١ يً ٝ   .....( ؾك  ت   َم ًٜٞ: 0/7/3107( تموٜخ 51/0/0/0223 

قمَدد  ةي ً ٜدد١  ددٓع  دد ة٠٤ ةيذَدد١ ى دد٬ٙ يًُددذنٛو يػمٜددمد ةي شددع ٫ْم م ددمد و٥متدد١  ً ٜدد١ َ٪تدد١ ٚةاددزةو   .0

ؾٗدم. َدٔ  د٬ٍ    فٝث قمّ قمتق ةيمحعٌٝ ك ةي ً ١ٜ ةي ٝ   .....(  ميم٬ ق  مي ٝمْمد ةاث م١  ًد٢ ة 

ظ٬فٝمد ةيم  ٌٜ ةآُٛفد١ يد٘  ًد٢ ةيٓظدمّ ٚذيدو عدذف ةؿد ف ة٭ دري َدٔ ةتدِ ٚةيد ٙ يٝظٗد   أْد٘              

   ٨ ةيذ١َ.

    ت قٝل ى٬َى ةاذنٛو ي ٣ سة٥د ٠ ة٭وةؼدٞ ٚةا دمف١ تد   ٚجدٛس ذَدِ َميٝد١ َ دمحك١  ًٝد٘  تمُثدٌ            .3

ٌ ظدمفق ةيد ة٠٤  ٛجدق ةٱٜعدمٍ وقدِ      ( سٜٓمو مت سؾ ٗم ٫فكم  َدٔ ق د  252 ؽ ٜ ١ َ كؿمد َك ةوٖم  

 .2/7/3107( تموٜخ 35225 

مت تصهٌٝ ؾ١ٓ ت قٝل ٚؼكٝل  ماٛؼٛع  ٓم٤ً  ٢ً طًق ةيد ٜٛةٕ  ٛجدق قد ةو ؾٓد١  ً ٜد١ َ٪تد١ ٚةادزةو         .2

فٝدث ىٚظد   مٛجٝد٘  كٛ د١ ةٱْدذةو يًُحمتدق سٕٚ َ ة دم٠ ةيم ً دٌ          07/7/3107( تموٜخ 23/3وقِ  

سةو١ٜ َٔ فٝث   ض ةاٛؼدٛع  ًد٢ ؾٓد١ شد٪ٕٚ ةادٛنيؿ  ٚةجملًد  ةي ًد ٟ فٝدث         ةٱسةوٟ  مٱج ة٤ةد ةٱ

 مت ةيمحؿه  ٢ً تٛظٝمتٗم.

 (09/4/7102تازٜذ  07/4/11/08413املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

 تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل  إ ُمٍ ةحملمتق ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.

 اإلجسا٤:

 ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١. مل ٜ س َم ٜؿٝ   مصهٌٝ



 

  7102التقرير السنوي السادس والستون لعام 

 

 

(810) 

 

 :األَاْات احله١َٝٛ 

، تدد   ىٕ ةي ً ٜدد١ ٫ تكددّٛ  محٜٛددٌ ة٭َمْددمد ةؿهَٛٝدد١   3105يدد ٣ ةيمدد قٝل  ًدد٢ تدديٌ ة٭َمْددمد ي ددمّ   

  كد١  ًد٢   ٚةا 0220( ي د١ٓ  2( َدٔ ةيٓظدمّ ةادميٞ وقدِ      21يًيٗمد ذةد ةي ٬قد١ ى٫ٚ   دأٍٚ  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠       

 ًُدم   دإٔ ة٭َمْدمد     3112( ي د١ٓ  77/ا( َٔ ةيٓظمّ ةاميٞ يً ًد ٜمد  وقدِ    021ةي ً ٜمد ةتمٓمسة  ٭فهمّ ةامس٠  

 ( سٜٓمو.233302 ًػ    3107ةؿه١َٝٛ ةا ٚو٠  ٢ً  مّ 

 (0/01/7102تازٜذ  07/4/11/01389املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 ٬ٙ يميٓق ؼٌُٝ َٛة.١ْ ةي ً ١ٜ يًػ ةَمد ةيكم١ْْٝٛ ةا ت ١  ٢ً ذيو.ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق َم ٚوس ى 

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 عٞ / ايهسى. بًد١ٜ

 :قٝٛد ٚضجالت ايبًد١ٜ 

 ( ت   َم ًٜٞ:3105-3102ي ٣  ج ة٤ ةيم قٝل ك قٝٛس ٚتي٬د  ً ١ٜ  ٞ يًؿ ٠  

 كطِ املايٞ:اي أٚاًل:   

 ايؿٓدٚم ايعاّ: .0

  ٍ ؼٝمؾ١  03/3/3105( تموٜخ 05( سٜٓمو  ٛجق َ مٓ  ةيع ف وقِ  0012مت ظ ف َ ًؼ   .ى 

ةؾممددمح َ ٓدد٢  ً ٜدد١  ددٞ  ًدد٢ ةيدد غِ َددٔ  دد ّ  جددم.٠ ةيعدد ف َددٔ ق ددٌ سٜددٛةٕ ةحملمتدد ١ فٝددث مت         

ِ ةؿعددددٍٛ  ًدددد٢ َٛةؾكدددد١ ٚ.ٜدددد  ةيصدددد٪ٕٚ ةي ً ٜدددد١ ةي٬فكدددد١  ًدددد٢ ةيعدددد ف  ٛجددددق ةيهمددددما  وقدددد 

( تددددددموٜخ                          522،  ٬ؾددددددم  يدددددد ٬ؽ و٥ددددددٝ  ةيددددددٛ.وة٤ وقددددددِ    32/3/3105( تددددددموٜخ 3/3/30000 ع/

2/7 /3103 . 

 - 0/2/3102( سٜٓدمو  د ٍ ةتدم  ةّ ٖدمتـ و٥دٝ  ةي ً ٜد١ يًؿد ٠ َدٔ          0121مت ظ ف َ ًدؼ    .ا 

َٚ ؾكد٘   0/2/3102( تدموٜخ  0/30520/ّ/02(  ٬ؾم  يهمما و٥ٝ  ةيدٛ.وة٤ وقدِ    21/7/3105

ٚةيدذٟ جدم٤ ؾٝد٘     02/3/3102( تدموٜخ  030/ى/ى/0نمما و٥ٝ  سٜٛةٕ ةيمصد ٜز ٚةيد ىٟ وقدِ  سس/   

 ىٕ و٩تم٤ ةي ً ٜمد ٫ ٜ مسيٕٛ   ت مِٗ ة٭َٓم٤ ةي مَ  ىٚ ةا وة٤ ةي مَ . 

قٝددمّ ةي ً ٜدد١  إجددم.٠ ظدد ف ةا ددمٓ ةد   دد  ؼؿدده ةيدد ٜٛةٕ  ًٝٗددم ٚنددذيو ظدد ف ةي  ٜدد  َددٔ       .ج 

  ؼدددددٗم  ًددددد٢ سٜدددددٛةٕ ةحملمتددددد ١ يًمددددد قٝل  ٬ؾدددددم  يهمدددددما و٥دددددٝ  ةيدددددٛ.وة٤ وقدددددِ ةا ددددمٓ ةد سٕٚ  

 . 0/00/3103( تموٜخ 22/00/0/32127 

ٚجددٛس ػددمٚ.  ًدد٢ ةا ععددمد ةاميٝدد١ ك   دد  ةي ٓددٛس سٕٚ  ُددٌ ةآددمق٬د ةي٬.َدد١ ؼددُٔ ةاًحددل        .س 

 3112ي دد١ٓ  (77( َددٔ ةيٓظددمّ ةاددميٞ يً ًدد ٜمد وقددِ    03ةـددمػ  ماٛة.ْدد١  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددمس٠    

 ٚت  ٬ٜت٘. 
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٫ ٜددمِ  ُددٌ ت ددٜٛمد َميٝدد١ شددٗ ١ٜ ؿ ددما  ٓددو ةيمُٓٝدد١ ةـددمػ  ميٛسٜ دد١ ٚة٭َمْددمد  ٬ؾددم             .ٙ 

 ٭فهمّ ةيٓظمّ ةاميٞ يً ً ٜمد ى ٬ٙ. 

 زخـ املٗٔ: .7

سٕٚ ةؽدمذ ىٟ  جد ة٤ غعدٛػ ت  ٝعدٗم      3105ٚجٛس ةي  ٜ  َٔ ةحمل٬د ةيميمو١ٜ غري ةا  ع١ ي دمّ  

مل ٜدمِ ةؽددمذ   ٬3102د ػموٜدد١ ق ميد١ نيددمٖ ٠ ك ةي دي٬د َ  عدد١ يػمٜد١  ددمّ     ؼدمؾ١  ع ٚجددٛس قد  

 ةٱج ة٤ةد ةي١َ.٬ يمعٜٛق ىٚؼم ٗم. 

 زخـ األب١ٝٓ: .1

(  ًُددم  ىٕ فعدد١ ةاددذنٛو ك تددٓ      2/3105مت َددٓع تدد  ٝغ يً ددٝ   .....(  ٛجددق ةي  عدد١ وقددِ        

ىٟ ىٕ ٖٓددمى ػددمٚ.  ًدد٢ فكددٛم    ( 07335ّ3( َٚ ددمف١ ةي ٓددم٤ ةيددذٟ مت ت  ٝعدد٘     011ّ3ةيم دديٌٝ   

 ٚت  ٬ٜت٘.  0232( ي ١ٓ 02(  ٬ؾم  يٓظمّ ة٭ ١ٝٓ ٚةيمٓظِٝ وقِ    73.5ّ3ةيػري   مف١   

 ايسٚاتب: .9

مت ظدد ف َهمؾددتد َميٝدد١ يدد    ةاددٛنيؿ   ددٔ ْؿدد  ةيؿدد ٠  عددٛو٠ كميؿدد١ يم ًُٝددمد ظدد ف             .ى 

عدد   ع  َهمؾددتد ة٭فددٛةٍ   ةاهمؾددتد ةـمظدد١  ددٛنيؿٞ ةي ًدد ٜمد ْٚصددري  ًدد٢ تدد ٌٝ ةاثددمٍ ٫ ةؿ     

ةؾٜٛدد١ ٚةاهمؾددتد ةـمظدد١  مي ُددٌ ةٱؼددمك ىٚ ةاهمؾددتد ةيصددٗ ١ٜ َددز ةاهمؾددتد ةـمظدد١  م٭ ُددمٍ      

 ة٫تمثٓم١ٝ٥ (.

مت ظ ف  ٠ٚ٬ ؾ١ٝٓ يًُ د٢ُ ةيدٛنيٝؿٞ  َدأَٛو َك دِ( يهدٌ َدٔ ةي دٝ ٠  .....( ٚةي دٝ ٠  .....(،          .ا 

 ةي ً ١ٜ. ٚةي ٝ ٠  .....(   ٢ً ةي غِ َٔ   ّ ٚجٛس َك ِ ك

مت ةقم مع َ ميؼ شٗ ١ٜ َٔ وٚةتق     ةاٛنيؿ  ت  ٜ ة  يك ٚض فعًٛة  ًٝٗم َٔ   ١ٝ  دٞ   .ج 

 يً  ١َ ٚةيم١ُٝٓ ة٫جمُم ١ٝ سٕٚ  فؽموِٖ   ّ فمْ ١ َٔ ةي ٓٛى ةحملٛي١  يٝٗم وٚةت ِٗ. 

١ْٝٛ ( سٕٚ  جم.٠ قم3/7/3105ْٚيػم١ٜ  32/3/3105تػٝق ةاٛنيؿ١  .....(  ٔ  ًُٗم يًؿ ٠ َٔ  .س 

ىٚ  ددذو َصدد ٚع يم مشدد   ًُددٗم   دد  ذيددو سٕٚ ةؽددمذ ةٱجدد ة٤ةد ةيكمْْٛٝدد١ ةي٬.َدد١ عكٗددم  ٬ؾددم      

ٚت  ٬ٜتدد٘ ةا  ددل  ًدد٢    3102( ي دد١ٓ 33( َددٔ ْظددمّ ةـ َدد١ ةا ْٝدد١ وقددِ     052٭فهددمّ ةاددمس٠   

 3117( ي ددد١ٓ 013( َدددٔ ْظدددمّ َدددٛنيؿٞ ةي ًددد ٜمد وقدددِ   23َدددٛنيؿٞ ةي ًددد ٜمد  ٛجدددق ةادددمس٠   

  ت٘.ٚت  ٬ٜ

 احلسن١: :  ثاًْٝا

ٜمِ  س مٍ ةيهٛ ْٛمد ةـمظ١  محمل ٚقمد  كُٝمٗم ةيٓك ١ٜ ٚيٝ    ه١ُٝ ةيً ةد ٚ ميمميٞ ٜم ذو ت قٝل  .0

 َ  ٫د ةتم٬ٗى ةٯيٝمد ىظٛيٝم .

( َدٔ ت ًُٝدمد تٓظدِٝ    25  ّ  ج ة٤ ت  ٌٜ ٫تم٬ٗى آيٝمد ةي ً ١ٜ َٔ ةحمل ٚقمد  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠   .3

 .3100 ن مد ةؿه١َٝٛ ي ١ٓ ةتم  ةّ ةا
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 دد ٍ ىجددٛو  ُددٌ يعددٗ ٜة ةاٝددمٙ   ( سٜٓددموة  051( َددٛنيؿ    ًددؼ   ددميٞ  0 ٚجددٛس َ ددميؼ َ ظدد ٠  ذَدد١  .2

 ( ي ِٜٗ مل ٜمِ ةقم م ٗم َٔ وٚةت ِٗ يعمص ظٓ ٚم ةي ً 02711/2.١ٜةي مس١َ وقِ  

د سٕٚ تهًٝددـ ومسددٞ ٚجددٛس ْكددغ ك ق ددز ةٯيٝددمد ةيدديت مت شدد  ٗم ْمٝيدد١ ؾددو ةيك ددز  ددٔ ٖددذٙ ةٯيٝددم   .0

 ٚف ق ةيمك ٜ  ةيؿال ةاك ّ  ٗذة ةـعٛػ. 

(   منٛ( َٔ ق ٌ ْم٥ق و٥دٝ  ةي ً ٜد١ يمٓؿٝدذ ى ُدمٍ فؿد       2 – 30232مت ةتم٦يمو يٛسو ةي ً ١ٜ  وقِ   .2

( سْمْري  ًُدم   أْد٘ ٫ ٜٛجد  ىٟ قد ةو ٜكؽدٞ      2 مظ١ ي ٜ٘ فٝث مت  قمت ١ ةاذنٛو  ٢ً ىتمس ةا   

ٜدد١ يٮ ُددمٍ ةـمظدد١  ؼددمؾ١  ع ىٕ َثددٌ ٖددذٙ ةٯيٝددمد تدد٪ج  ف ددق تددم مد ةي ُددٌ         مددأجري آيٝددمد ةي ً  

 ةيؿ ١ًٝ ٚيٝ  ف ق ةي ٌُ ةآيز.  

 (71/8/7102تازٜذ  07/4/11/4901املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

 تصهٌٝ ؾ١ٓ ت قٝل ٚؼكٝل  ماٛؼٛع ى ٬ٙ ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.

 اإلجسا٤:

 ً ( تدددموٜخ 0/3/3/03327مددد قٝل ٚةيمحكٝدددل  ٛجدددق نمدددما ٚ.ٜددد  ةيصددد٪ٕٚ ةي ً ٜددد١ وقدددِ        مت تصدددهٌٝ ؾٓددد١ ي

 َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.  37/7/3107

 دلًظ اخلدَات املػرتن١/األغٛاز اجلٓٛبٝـ١.

 :قٝٛد ٚضجالت اجملًظ 

               يدددددد ٣ ةيمدددددد قٝل ك قٝددددددٛس ٚتددددددي٬د فًدددددد  ةـدددددد َمد ةاصدددددد ن١/ ة٭غددددددٛةو ةؾٓٛ ٝدددددد١ يًؿدددددد ٠                    

 (، ت   َم ًٜٞ:3100-3102 

 ايكطِ املايٞ: أٚاًل:

 دفرت ايؿٓدٚم: .0

( 2271 ًؼ   ميٞ ةيٓكغ ك ةا ميؼ ةاك ٛؼ١ ْك ة  ٚغري ةاٛوس٠ ؿ ما ةجملً  ك ةي ٓو َ ًؼ   .ى 

ميٞ ( َدٔ ةيٓظدمّ ةاد   00، 01، 27/3، 2، 2سٜٓمو َم.ةي  ك ذ١َ ةحملمتق  .....(  ٬ؾم  ٭فهمّ ةاٛةس  

 .ٚت  ٬ٜت٘ 3112( ي ١ٓ 77يً ً ٜمد وقِ  

( سٜٓدموة   73.3ٚجٛس ْكغ ك ق١ُٝ ةي ٛة ز ةادٛوس٠ ؿ دما َ ٜ ٜد١ َميٝد١ ة٭غدٛةو ةؾٓٛ ٝد١ َ ًدؼ          .ا 

 .3110( ي ١ٓ 31 ٬ؾم  ٭فهمّ قمْٕٛ  وتّٛ ةي ٛة ز وقِ  

ٚم  ٬ؾم  ٭فهمّ ةاٛةس ٫ ٜمِ  ت مع ةٱج ة٤ةد ةي ١ًُٝ ك  ًُٝمد ةيكٝ  ٚةيم يٌٝ ك سؾ  ةيعٓ  .ج 

 َٔ فٝث: 3112( ي ١ٓ 77( َٔ ةيٓظمّ ةاميٞ يً ً ٜمد وقِ  022، 20، 22، 32 

 دد ّ تددٛ ٞ ةي قدد١ ك ت دديٌٝ ةاك ٛؼددمد ٚةادد ؾٛ مد  ًدد٢ سؾدد  ةيعددٓ ٚم فددم ٜدد٪م   ًدد٢         -

 ةي ظٝ  ةي ؾ ٟ ك ْٗم١ٜ ةيصٗ .

   ّ  ٌُ ةا م كمد ةيصٗ ١ٜ  ٬ٍ ةيؿ ٠ ى ٬ٙ. -



 

  7102التقرير السنوي السادس والستون لعام 

 

 

(819) 

 

 ؾ١ ةي ٫ُٛد ةي ة١ٓ٥ ٚةا ١ٜٓ ٚى مٕ سؾمت  ةيصٝهمد.  ّ قٝ  نم -

( شدٗٛو سٕٚ ةؽدمذ ىٟ   5ٚجٛس شٝهمد قم١ُ٥ ؼُٔ ةيصٝهمد ةا ًك١ َؽد٢  ًٝٗدم ىنثد  َدٔ       -

  ج ة٤  صأْٗم.

 َطتٓدات ايؿسف: .7

وؾمم تك ٜ  ؾال َدٔ ةا جدز ةا دمغ َدز ةا دمٓ ةد ةـمظد١  صد ة٤ ق دز ةيػٝدمو ةؾ ٜد ٠            ٫ ٜمِ  .ى 

 ٝمد ك ةجملً .يً ٝموةد ٚةٯي

( 0101   دد ّ  وؾددمم َ ددمٓ  ةٱس ددمٍ َددز َ ددمٓ  ةيعدد ف ةام ًددل  صدد ة٤ نٛ ْٛددمد سٜددزٍ  كُٝدد١  .ا 

  ٬ؾم  ٭فهمّ ةيٓظمّ ةاميٞ يً ً ٜمد ى ٬ٙ. 02/0/3102سٜٓمو  مموٜخ 

٫ ٜمِ  وؾمم ةا ز.ةد ةي١َ.٬ َز َ مٓ ةد ةيعد ف ةـمظد١  مي  دم٤ةد ْٚصدري  ًد٢ تد ٌٝ ةاثدمٍ         .ج 

 ددٔ  طدددموةد يصددد ن١   03/03/3100( سٜٓدددمو تدددموٜخ 2211ٓ  ةام ًدددل  عددد ف َ ًددؼ    ع ةا ددم 

 .).....  

 ايسٚاتب: .1

 ظ ف  ٬ٚةد ؾ١ٝٓ يًُٛنيؿ   ٬ؾم  يم ًُٝمد َٓع ةي ٬ٚةد ةٱؼمؾ١ٝ اٛنيؿٞ ةي ً ٜمد. .ى 

َٚدم ٜم  د٘    3100( سٜٓمو حملمتق ةجملً  ةي ٝ   .....(  ٔ  مّ 053ظ ف وةتق ىتمتٞ َك ةوٙ   .ا 

 ( سٜٓمو.                 057ٚةد  ًُم   أْ٘ ٜ محل وةتق ىتمتٞ َك ةوٙ  َٔ  ٬

( َدٔ ندٌ   20/03ةيزٜدمس٠ ك    ٜ محكٕٛظ ف ةيزٜمس٠ ةي ١ٜٛٓ ي  س َٔ َٛنيؿٞ ةجملً  ةيذٜٔ  .ج 

     مّ  أم  وج ٞ َٔ   ة١ٜ شٗ  نمْٕٛ ة٭ٍٚ َٔ ْؿ  ةي مّ ٚيٝ  َٔ   ة١ٜ ةي مّ ةيذٟ ًٜٝ٘.

ٛنيؿٞ ةجملًد  ؾٗدمد فهَٛٝد١ كمًؿد١   د  ؾد ٠ قعدري٠ َدٔ ت ٝٝدِٓٗ          ةْم ةا   س ن ري َٔ َ .س 

( 013هلدِ  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ْظدمّ َدٛنيؿٞ ةي ًد ٜمد وقدِ          ؾ ًٝد١   فم ٜد ٍ  ًد٢  د ّ ٚجدٛس فمجد١     

 .   ٚت  ٬ٜت٘ 3117ي ١ٓ 

 ايًٛاشّ: ثاًْٝا:

ةتدِ ةا دمًِ  ًد٢    ٫ ٜمِ تٓظِٝ َ مٓ ةد    ةج  ك ز ةي ٝموةد ٚةٯيٝمد ٚ منم ٜمِ ة٫نمؿم٤  م يٌٝ  .0

 ٚت  ٬ٜت٘. 3112( ي ١ٓ 71ةي يٌ ٚتٛقٝ ٘  ٬ؾم  ٭فهمّ ْظمّ ةيًٛة.ّ ٚ شػمٍ ةي ً ٜمد وقِ  

٫ ٜددددددددمِ ت زٜددددددددز َ ددددددددمٓ ةد ةٱس ددددددددمٍ ك ق ددددددددِ ةيًددددددددٛة.ّ ك ةجملًدددددددد   ميٛمددددددددم٥ل ةي٬.َدددددددد١ َثددددددددٌ                                     .3

 .( ةيؿمتٛو٠، طًق ةاص ٣ ةحملًٞ ىٚ ؼ و ؾ١ٓ ة٫تم٬ّ

 احلسن١: ثايجًا:

ت ذو ت قٝل ف ن١ ةي ٝموةد ٚةٯيٝدمد يد ٣ ةجملًد  ي د ّ ت  ًٜدٗم ٚؼ ٜد  َ د ٍ ةتدم٬ٗنٗم َٓدذ          

ٚق  مت شد ق  ٝدز ٖدذٙ ةٯيٝدمد ف دق        30/2/3111ؾ ٠ ط١ًٜٛ فٝث نمٕ آ   ت  ٌٜ هلذٙ ةٯيٝمد  مموٜخ 

                                                                                                                     مل ٜمِ ت  ًٜٗم يػم١ٜ تموى٘.ةي ٝموةد ٚةٯيٝمد ةي م١ًَ فميٝم  ك ةي ً ١ٜ   إٔة٭ظٍٛ  ًُم  

 (71/1/7102تازٜذ  07/4/3/8779املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 
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 ايتٛؾ١ٝ:

 صمون١ سٜٛةٕ.تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل ك ةاٛؼٛع ى ٬ٙ ٚ 

 اإلجسا٤:

( تددموٜخ 0/22/01/07125مت تصددهٌٝ ؾٓدد١ يًمدد قٝل ٚةيمحكٝددل  ٛجددق نمددما ٚ.ٜدد  ةيصدد٪ٕٚ ةي ً ٜدد١ وقددِ          

 َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١. 01/7/3107

 بًد١ٜ ايطف١ًٝ ايهرب٣.

 :).....( املٛظف١ 

 ى ٬ٙ، ت   َم ًٜٞ:  ي ٣ ةيم قٝل ٚةيمحكل َٔ ةا ًَٛمد ةيٛةوس٠  ميصه٣ٛ ةام ًك١  ماٛنيؿ١

تك َ  ةاٛنيؿ١ ى ٬ٙ  متم  م٤ ت ًق ؾٝ٘ ةاٛةؾك١  ٢ً ةتمكميمٗم َٔ  ً ١ٜ ةي ؿ١ًٝ ةيه ٣ ٚمت ق دٍٛ   .0

 ٛجددددق نمددددما و٥ددددٝ   ً ٜدددد١ ةي ؿًٝدددد١ ةيهدددد ٣  وقددددِ    20/2/3100ةتددددمكميمٗم ة م ددددموة  َددددٔ تددددموٜخ  

 .20/2/3100( تموٜخ 02/0223 

١ نمتق مميث / قهُد١   ةٜد١ ةي ؿًٝد١  ٛجدق  كد       ٠ ةي  ٍ  ٛنيٝؿ١ ى ٬ٙ  ٬ى ٚ.ةومت ت ٝ  ةاٛنيؿ .3

ىٟ ق دٌ تدموٜخ ق دٍٛ ةتدمكميمٗم َدٔ  ً ٜد١ ةي ؿًٝد١         37/2/3100ؼُٔ ةيؿ١٦ ةيثم١ْٝ ة م موة  َدٔ تدموٜخ   

 ةيه ٣. 

قمَددد  ةاٛنيؿددد١  مكددد ِٜ ةتدددمكميمٗم َدددٔ َددد٬ى ٚ.ةو٠ ةي ددد ٍ ٚمت ق دددٍٛ ةتدددمكميمٗم ة م دددموة  َدددٔ تدددموٜخ             .2

 .02/01/3100( تموٜخ 37351/ا/3/0ٛجق نمما ٚ.ٜ  ةي  ٍ وقِ    21/2/3100

مت   مس٠ ةاٛنيؿ١ ةاذنٛو٠ يً ٌُ ك  ً ٜد١ ةي ؿًٝد١ ةيهد ٣ ٚ دٓؿ  ةيٛنيٝؿد١ ةي دم ك١ ٚف دق شدمغ ٖم          .0

 ٛجددق نمددما و٥ددٝ   ً ٜدد١ ةي ؿًٝدد١ ةيهدد ٣ وقددِ     0/01/3100 ًدد٢ جدد ٍٚ ةيمصدده٬ٝد ة م ددموة  َددٔ   

( 013( َددٔ ْظددمّ َددٛنيؿٞ ةي ًدد ٜمد وقددِ    30ؾددم  ٭فهددمّ ةاددمس٠    ٬ 32/2/3100( تددموٜخ 02/2721 

 ٚت  ٬ٜت٘ فٝث مت ةؽمذ ق ةو   مس٠ ةاٛنيؿ١ يً ٌُ سٕٚ َٛةؾك١ ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ.  3117ي ١ٓ 

 (07/7/7102تازٜذ  4/70/0470 املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

  ٬ٙ ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١. تصهٌٝ ؾ١ٓ ت قٝل ٚؼكٝل  ما ميؿمد ةيٛةوس٠ ى

 اإلجسا٤:

( تددددموٜخ 0/3/7201مت تصددددهٌٝ ؾٓدددد١ يًمدددد قٝل ٚةيمحكٝددددل  ٛجددددق نمددددما ٚ.ٜدددد  ةيصدددد٪ٕٚ ةي ً ٜدددد١ وقددددِ  ط/

 ٚمل ػمُز يػم١ٜ تموى٘ َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١. 31/2/3100
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 :املٗٓدع ).....(/ َدٜس ايدا٥س٠   اهلٓدض١ٝ 

ك  ً ١ٜ ةي ؿ١ًٝ ةيه ٣  ميمٛقٝز  ٢ً َ مي ١ َمي١ٝ ٭ف  ةاكمٚي   ك١ُٝ  َ ٜ  ةي ة٥ ٠ ةهلٓ ت١ٝقمّ 

    ةؽمذ ق ةو فً   ًد ٟ  ٛقؿد٘  دٔ ةي ُدٌ ٚؼًٜٛد٘ يًُد  ٞ ةي دمّ         33/03/3105( سٜٓمو  مموٜخ 23011 

 . 02/03/3105ة م موة  َٔ تموٜخ 

 (07/7/7102تازٜذ  07/4/12/0418 املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ٛؾ١ٝ:ايت

 تصهٌٝ ؾ١ٓ ت قٝل ٚؼكٝل  ماٛؼٛع ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   مصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :ّٚجبات ايطعا 

( سٜٓدمو  دٔ مخ د١    321ي ٣ ةيم قٝل ةا  ل ك  ً ١ٜ ةي ؿ١ًٝ ةيه ٣ مت   ض َ مٓ  ظ ف  كُٝد١   

 ا ميؿمدد٘ ة٤ ٭ ؽددم٤ ةجملًدد  ةي ًدد ٟ ٱجم.تدد٘ َددٔ سٜددٛةٕ ةحملمتدد ١ فٝددث مت ةيددمحؿه  ًدد٢ ةيعدد ف     َٓمتددـ غدد

 .2/7/3103( تموٜخ 522ق ةوةد فً  ةيٛ.وة٤ ةام ًك١  ؽ و ةيٓؿكمد ٚةييت آ  ٖم ةيك ةو وقِ  

 (09/7/7102تازٜذ  07/4/12/7037 املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

 ْؿمم غري ةا و ٚتعٜٛق ةيٛؼز ف ق ة٭ظٍٛ. ٝمٕ ىت ما ٖذة ة٭

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :ْْٞٛاملطتػاز ايكا 

ي ٣ ةيم قٝل ةا  ل ك قٝدٛس ٚتدي٬د  ً ٜد١ ةي ؿًٝد١ ةيهد ٣ ؾكد  مت  د ض َ دمٓ  ةيعد ف ةيدذٟ وُدٌ            

( سٜٓددمو يًمدد قٝل ٚةاعدد ٚف  دد ٍ ت ددٜٛ   ددٔ ة٫تددم٬ُى     07702ٚ  ًددؼ   37/00/3105( تددموٜخ 0وقددِ ةيمأسٜدد١   

( ةيدد ْٝ  تٓؿٝددذة  يكدد ةو ةؿهددِ   72( فددٛض  03ةيزة٥دد   ددٔ ةي  ددز ةيكددمْْٛٞ ك تدد ١ ةيصددموع ةاددمو  ك ةيك  دد١ وقددِ       

( فٝددث تدد   قٝددمّ قددمَٞ ةي ً ٜدد١  .....(  مكدد ِٜ طًددق  3032/3105ةيعددمسو  ددٔ قهُدد١ ةيمُٝٝددز  ميكؽدد١ٝ وقددِ   

    ةْمٗم٤ ةا ٠ ةيكم١ْْٝٛ فم ةتم  ٢ قٝمّ ةحمله١ُ  د ّس ة٫تدم٦ٓمف شده٬  يمك ميد٘  دموج ةاد ٠ ةيكمْْٛٝد١        ة٫تم٦ٓمف 

ٛد  ٢ً ةي ً ١ٜ ؾ ظ١   ض َٛؼٛع ة٫تدم٦ٓمف ٚسوةتدم٘ َدٔ ق دٌ قهُد١ ةي وجد١ ةيثمْٝد١  ؼدمؾ١  ع ؼُٝدٌ          فم ّؾ

 ١ٝ. ةي ً ١ٜ ةي تّٛ ٚةاعموٜـ ٚ ت ما ةحملمَم٠ ٚةيؿم٥ ٠ ةيكمْْٛ

 (70/1/7102تازٜذ  07/4/12/00711املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ   

 ايتٛؾ١ٝ: 

 تصهٌٝ ؾ١ٓ ت قٝل ٚؼكٝل  م ٚوس ى ٬ٙ ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.  

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   مصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.
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 ( ِتازٜذ 0/73/7101ايعطا٤ زق )اخلاف بصزاع١ أغجاز خنٌٝ: 3/8/7101 

 ( سٜٓمو، ت   َم ًٜٞ:22111ي ٣ سوةت١ ًَـ ةي  م٤ ى ٬ٙ ٚةحملمٍ  ٢ً َ٪ت ١  .....(  ك١ُٝ  

مت .وة دد١ ة٭شدديمو سة ددٌ ة٭وظددؿ١ ةا ععدد١ يًُصددم٠  ًدد٢ جددمْيب ةيصددموع ك َٓ كدد١ ةي ددٝغ ةيمم  دد١             .0

ذٙ ة٭وظدددؿ١ ٫ ٜزٜددد    ؼدددٗم  دددٔ                      يً ً ٜددد١ ٚيدددٝ  سة دددٌ جدددزو ٚتددد ١ٝ تكدددمّ هلدددذٙ ةيػمٜددد١  ًُدددم   دددإٔ ٖددد  

( ي د١ٓ  3( َٔ ْظمّ ةي  م ٚة٭وظؿ١ ؼُٔ فد ٚس َٓدمطل ةي ً ٜد١ وقدِ      6ّ(  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠   0.2 

3105. 

قٝمّ ىٖميٞ ةآ ك١  م٫  ةض  ٢ً  ١ًُٝ ةيزوة ١ يهْٛٗم ف َمِٗ َٔ ةتم  ةّ ةي ظٝـ ٚةاصٞ ؼدُٔ   .3

   ٗ ِ يًحدٛةس   مظد١ ٚةٕ ةيصدموع ٜكدز  دميك ا َدٔ جمَ د١ ةي ؿًٝد١ ةيمكٓٝد١ ٚؾٝد٘           ف ّ ةيصدموع فدم ٜ  ؼد

   س َٔ ةا ةوس.

يدد ٣  جدد ة٤ ةيهصددـ ةؿ ددٞ تدد    دد ّ لددمح ة٭شدديمو ةازوٚ دد١  ًُددم   أْدد٘ مت ةتددم٬ّ ةي  ددم٤ ٚقمتدد ١     .2

 ةاكمٍٚ. 

 (0/1/7102تازٜذ  07/4/12/1793املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

 ١ ت قٝل ٚؼكٝل  ماٛؼٛع ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.تصهٌٝ ؾٓ

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   مصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :ايتدقٝل املطبل ع٢ً َطــتٓدات ايؿسف  ٚايكسازات اإلدازٜــ١ يف  ايبًد١ٜ 

سةوٜد١ ةيعدمسو٠  دٔ و٥دٝ  ٚى ؽدم٤ ؾٓد١       َٔ  ٬ٍ ةيم قٝل ةا د ل  ًد٢ َ دمٓ ةد ةيعد ف ٚةيكد ةوةد ةٱ     

 (، ت   َم ًٜٞ:0/2/3107-03/2/3107 ً ١ٜ ةي ؿ١ًٝ ةيه ٣ يًؿ ٠  

                              مت ظدددددد ف  دددددد س َددددددٔ ةا ددددددمٓ ةد  ٓددددددم٤ً  ًدددددد٢ َصدددددد ٚفمد و٥ددددددٝ  ؾٓدددددد١ ةي ً ٜدددددد١  ًٝٗددددددم    ددددددمو٠          .0

ُٜعدد ف  ٓددم٤ً  ًدد٢ قدد ةو ةجملًدد  ةي ًدد ٟ(  ددمي غِ َددٔ  دد ّ  جم.تٗدد  م يًعدد ف َددٔ َٓدد ٚا ةيدد ٜٛةٕ  ٬ؾددم   

 .                                            0/00/3103( تموٜخ 22/00/0/32127يهمما و٥ٝ  ةيٛ.وة٤ وقِ  

مت  شدد ةى  دد س َددٔ َددٛنيؿٞ ةي ً ٜدد١ ك ؾددمٕ ةيمٓظددِٝ ةحملًٝدد١ ةاصدده١ً ك ةي ً ٜدد١ ٚةآددمطل ةيمم  دد١ هلددم   .3

 ٚت  ٬ٜت٘. 0255( ي ١ٓ 72ٕ ٚةيك ٣ ٚة٭ ١ٝٓ وقِ   ٬ؾم  ٭فهمّ قمْٕٛ تٓظِٝ ةا 

 ً ٜدد١ مت ت ددٝ  تدده تري ؾددمٕ ةيمٓظددِٝ ةحملًٝدد١ ك َ نددز ةي ً ٜدد١ ٚةآددمطل ةيمم  دد١ هلددم َددٔ َددٛنيؿٞ ةي    .2

( َٔ قمْٕٛ تٓظِٝ ةا ٕ ٚةيك ٣ ٚة٭ ١ٝٓ ى د٬ٙ ٚةيديت ْعد   ًد٢ ةٕ ٜهدٕٛ تده تري       2 ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

 ٕ َٗٓ تم  َٔ َٗٓ تٞ ةي ً ١ٜ.نٌ ؾ١ٓ َٔ تًو ةيًيم

مت   ددمس٠ نددٌ َددٔ َدد ٜ  ةي ً ٜدد١ ةي ددٝ   .....( َٚدد ٜ  ةـدد َمد ةاٗٓدد س  .....( ةاٛقددٛؾ   ددٔ ةي ُددٌ          .0

  دد ق  فميمُٗددم  ع قهُدد١ ظددًع ةي ؿًٝدد١ ظدد ة٥ِ ةظدد ٓمع َعدد ق١ نمذ دد١ ٚةتددم ُمهلم ٚةتددمثُمو         

قهُدددد١ ظددددًع ةي ؿًٝدددد١ وقددددِ ةيٛنيٝؿدددد١ ٚةٱُٖددددمٍ  ٛةج ددددمد ةيٛنيٝؿدددد١ نُددددم جددددم٤ ك نمددددما قمؼددددٞ  
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 ع ةي ٌُ ٚمت ظ ف نمٌَ َ محكمتُٗم ةامي١ٝ  دٔ ةيؿد ٠ ةيديت مت     0/2/3107( تموٜخ 002/3107 

 ٜكمؾُٗددم ؾٝٗددم سٕٚ  دد ض َ ددمٓ ةد ةيعدد ف ةـمظدد١  ُٗددم  ًدد٢ ةيدد ٜٛةٕ،  ًُددم   ددإٔ ةؾدد ة٥ِ ةآ ددٛ ١      

ـ  ٔ ةي ٌُ ةتمٓمسة  ٭فهمّ ةامس٠ يًُذنٛؤٜ ت م  َٔ ةؾ ة٥ِ ةا ١ً  ميص ف ٚةييت ت مٛجق ةيمٛقٝ

         ٚت  ٬ٜت٘. 3117( ي ١ٓ 013( َٔ ْظمّ َٛنيؿٞ ةي ً ٜمد وقِ  02 

قٝمّ و٥دٝ  ؾٓد١ ةي ً ٜد١   مط د١ شد ن١ تٛ.ٜدز ةيهٗ  دم٤ ة٭وسْٝد١ ؾد ع ةي ؿًٝد١  ٛجدق نمم د٘ وقدِ               .2

د ة٭وقددددددمّ               َددددددٔ ةجددددددٌ  ٜعددددددمٍ ةيمٝددددددمو ةيهٗ  ددددددم٥ٞ يًك ددددددز ذٚة  37/0/3107( تددددددموٜخ 00/0/3023 

( ةيدد ْٝ  ٚةي م٥دد ٠ يً ددٝ   .....( ٚشدد نمٙ ٚةيدديت مت  قمَدد١  ٓددم٤  72( َددٔ فددٛض  325، 0300، 320 

  ًٝٗم سٕٚ ةي ري  مٱج ة٤ةد ةيكم١ْْٝٛ ةي١َ.٬ يذيو.                  

مم ددد١ وقدددِ  قٝدددمّ و٥دددٝ  ؾٓددد١ ةي ً ٜددد١   مط ددد١ شددد ن١ تٛ.ٜدددز ةيهٗ  دددم٤ ة٭وسْٝددد١ / ةي ؿًٝددد١  ٛجدددق ن        .5

يٛؼدز مد٬   د ةسةد  د ٍ ةي د ةس ةاٛجدٛس ـ َد١ ةيصدكل ةي ده١ٝٓ           02/0/3107( تدموٜخ  0150/تٓظِٝ/3 

 ًُددم   أْدد٘  ،( ةيدد ْٝ 72( فددٛض 202ةيمم  دد١ ا ٜ ٜدد١ .وة دد١ قمؾظدد١ ةي ؿًٝدد١  ًدد٢ ق  دد١ ة٭وض وقددِ    

ةيزوة ١  ٚمت  ٓم٤ً  ًٝ٘  غعٛػ ةاٛؼٛع  ع  ٚ.ٜ  3102( ي ١ٓ 333ت ل ٚةٕ مت تٛجٝ٘ ة٫تمٝؽمح وقِ  

تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل ك َٛؼٛع ة٫تمٝؽمح ٚقد  ىٚظد  ٖدذٙ ةيًيٓد١ ععد  نمؾد١ ةا دميؼ ةيديت         

                                            ؼًُمٗم ٚ.ةو٠ ةيزوة ١ نأ مٕ نٗ  م٤   ٕٚ ٚج٘ فل ٚةت سةسٖم َٔ ةاٛنيؿ  شمغًٞ ٖذٙ ةيصكل.                                         

مت ت ٝ  ةي ٝ   .....( ك ةي ً ١ٜ  مٌَ ٚطٔ   ٫  َٔ ٚةيد ٙ ةيدذٟ تدٛك ٖٚدٛ  ًد٢ وىس  ًُد٘ نُدم جدم٤          .7

ٚةي مَدٌ  .....(  ٛجدق نمدما     2/0/3107( ةآ كد ٠  مدموٜخ   03 ك ةو ةجملً  ةي ً ٟ ك جً م٘ وقِ  

( سْمْري  ٬ؾم  يهمما 3 أج ٠ ١َٜٝٛ َك ةوٖم   0/2/3107( تموٜخ 02/3025و٥ٝ  ؾ١ٓ ةي ً ١ٜ وقِ  

 .                                                               0/3/3107( تموٜخ 301/01/51/0322و٥ٝ  ةيٛ.وة٤ وقِ  

ةاٛةؾك١  ٢ً ةتؿمق١ٝ ةاعدمؿ١ َدز ةي دٝ      05/0/3107( تموٜخ 31ق و ةجملً  ةي ً ٟ ك جً م٘ وقِ   .3

( ةيكم دد١ 22( َددٔ ةؿددٛض وقددِ   012غعددٛػ سؾددز قُٝدد١ ةيؿؽدد١ً ةيٛةق دد١ ىَددمّ ةيك  دد١ وقددِ      .....( 

( سْدددمْري يًُددد  ةيٛةفددد  ةتدددمٓمسة   ع تك ٜددد  ؾٓددد١ ةيمكددد ٜ  ةا ددد   مدددموٜخ     2( ٚ  ددد    3ّ 20ٚ  دددمف١  

 (001( َددٔ ْظددمّ  ٝددز  ؾؽدد٬د ةي دد م ك ةآددمطل ةي ً ٜدد١ وقددِ     2 ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددمس٠    30/5/3102

 .3105ي ١ٓ 

 (1/2/7102تازٜذ  07/4/12/00321املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

  ايتٛؾ١ٝ:

 ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق َم ٚوس ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.
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 دلًظ اخلدَات املػرتن١ / ايطف١ًٝ.

 :ٟٚايػها 

( 02552/2فدٍٛ ةتدم  ةّ ةي دٝمو٠ وقدِ      3/2/3107ً ٜٛةٕ  مموٜخ ي ٣ ةيمحكل َٔ ةيصه٣ٛ ةيٛةوس٠ ي

 ت   َم ًٜٞ: ،ةي ؿ١ًٝ َٔ ق ٌ ةاٛنيـ  .....(  و ىا ؾٛوس ةي م٥  جملً  ةـ َمد ةاص ن١ /

ةي  ٌ ةي مس١ٝ  ٜكّٛ ةاٛنيـ ةاذنٛو  متم  ةّ ةي ٝمو٠  ى ٬ٙ ىمٓم٤ ٚ موج ىٚقمد ةي ٚةّ ةي مسٞ ٚىٜمّ .0

( وةنق  ٬ؾم  يك ةو فً  ةيٛ.وة٤ وقِ 03تم  ةّ ةي مػ ْٛع َٝم ٛ ٝصٞ  ةٚ ٓ  ت  ًٗم ٜمِ 

 .2/7/3103( تموٜخ 522 

  ّ تٓظِٝ ىٚةَ  ةؿ ن١  صهٌ سقٝل َٔ فٝث   ّ ت  ١٦ ةـم١ْ ةـمظ١   م ١ ةي ٛس٠  ٬ؾم  ٭فهمّ  .3

 . 3100( َٔ ت ًُٝمد تٓظِٝ ةتم  ةّ ةا ن مد ةؿه١َٝٛ ي ١ٓ 07ةامس٠  

ي٬ٝ  ىَمّ َٓزي٘  مزةّ  م٭َمنٔ ةا عع١ ا ٝ  تٝموةد ةجملً  فٝث ٜكّٛ ةاذنٛو  إٜكمؾٗ  ّ ة٫يم .2

 ( َٔ ت ًُٝمد تٓظِٝ  ةتم  ةّ ةا ن مد ةؿه١َٝٛ ةاصمو  يٝٗم ى ٬ٙ.03 ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

َٔ ق ٌ جم٤ ك ةيمك ٜ  ةيؿال ةيعمسو  ٔ َٝهمْٝهٞ ةجملً  ت  ض ةي ٝمو٠ يً  ٌ  مٓم٤ ةتم  ةَٗم  .0

 ةاذنٛو فٝث مت  ٜكمؾٗم  ٔ ةي ٌُ ي ٌُ ةيعٝم١ْ ةي١َ.٬ هلم ك  ُمٕ.  

 (01/3/7102تازٜذ  4/70/01379املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

 تصهٌ ؾ١ٓ ت قٝل ٚؼكٝل  م ٚوس ى ٬ٙ ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١. 

 اإلجسا٤:

( تموٜخ 02/01/3520  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ وقِ  ط/مت تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل  ٛجق نمما ٚ.ٜ

 ٚمل تك ّ تك ٜ ٖم     َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١. 32/01/3107

 :ز٥ٝظ اجملًظ املهًف 

ي ٣ ةيم قٝل ةا  ل  ٢ً َ مٓ ةد ةي ٚةتق ٚةاهمؾتد ةييت ٜمِ ظ ؾٗم يً ٝ  ....( ةاهًـ   ٥مت١ 

 َم ًٜٞ: ن١ حملمؾظ١ ةي ؿ١ًٝ ت  فً  ةـ َمد ةاص 

مت ؼٜٛددٌ ةاددذنٛو َددٔ ةيٛنيددم٥ـ ةي ة٥ُدد١  َك ددٛع(  ع َٛنيددـ   كدد  شددمٌَ ؾُٝددز ةي دد٬ٚةد ٚ  ةتددق     .0

ٚ  ٢ُ ٚنيٝؿٞ َ ٜ  َٛقدز  ٬ؾدم  ٭فهدمّ     0/0/3107( سٜٓمو ة م موة  َٔ تموٜخ  211شٗ ٟ َك ةوٙ  

٢ً ةي ًد ٜمد ٚفدمي    ٚت  ٬ٜت٘ ٚةا  ل   3102( ي ١ٓ 33( َٔ ْظمّ ةـ ١َ ةا ١ْٝ وقِ  51ةامس٠  

 ٚت  ٬ٜت٘.  3117(ي ١ٓ 013( َٔ ْظمّ َٛنيؿٞ ةي ً ٜمد وقِ  07ةـ َمد ةاص ن١ ٚةامس٠  

ٜكددّٛ ةاددذنٛو  ُموتدد١ ظدد٬فٝمد و٥ددٝ  فًدد  ةـدد َمد ةاصدد ن١  ٓددم٤ً  ًدد٢ تهًٝددـ ٚ.ٜدد  ةيصدد٪ٕٚ      .3

 ًدد٢ نمؾدد١  ٚذيددو  ددميمٛقٝز 2/5/3100( تددموٜخ 02/01/02317ةي ً ٜدد١  ٛجددق ةيهمددما وقددِ  ط/ 

ةا ددم٬َد ةٱسةوٜدد١ ٚةاميٝدد١ َٚ ددمٓ ةد ةيعدد ف َٚ ددمٓ ةد ةي ٚةتددق َٚؿٛؼددم   مٱْؿددمم  ًدد٢ ةيدد غِ َددٔ        

 ةْمؿم٤ ٖذٙ ةيعؿ١  ي س تٛقٝز ةي ك  َ ٘. 
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( َدٔ ةي كد    0ٜمكمؼ٢ ةاذنٛو  عؿم٘ و٥ٝ م  يًُيً  ةاهمؾتد ٚةي د ٫د ةيمميٝد١  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠        .2

 ةاٛقز َ ٘:

 ( سٜٓمو.332ٗ ١ٜ َك ةوٖم  َهمؾأ٠ ش -

 ( سٜٓمو شٗ ٜم    ٍ َهمامد ٖمتـ  ًٟٛ.21  -

 ( سٜٓمو  ٔ نٌ ي١ًٝ  مي غِ َٔ   ّ ٚجٛس تهًٝـ ومسٞ  ذيو.02  ٍ َ ٝ   ٛةقز   -

 ( سٜٓمو  ٔ نٌ جً ١   م٤ةد ت ك  ك ةجملً .31  -

 ( جً مد شٗ ٜم .2( سٜٓمو  ٔ نٌ جً ١ َٔ جً مد ةؿٛةؾز ٚع  ىقع٢  02  -

 ( جً مد شٗ ٜم .5سٜٓمو  ٔ نٌ جً ١ َٔ جً مد ةجملً  ٚع  ىقع٢   (32  -

( 2( سٜٓمو  ٔ نٌ جً ١ َٔ جً مد ؾ١ٓ ش٪ٕٚ ةاٛنيؿ  ك ةجملً  ٚع  ىقع٢  02  -

 جً مد شٗ ٜم 

 مٓم٤ ٚ موج ىٚقمد  3105( ْٛع  هق َٝمصٛ ٝص٢ َٛسٌٜ 30102/2ةتم  ةّ ةي ٝمو٠ وقِ   -

 ت٫ٛو شٗ ٜم  ي٘. ( ي 011ةي ٚةّ ةي مسٞ ٚؽعٝغ  

 (01/3/7102تازٜذ  07/4/3/01841املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

 تصهٌٝ ؾ١ٓ ؿع  ٚةت سةس َم مت ظ ؾ٘ يًُذنٛو سٕٚ ٚج٘ فل ٚتعٜٛق  مقٞ ةا ميؿمد ف ق ة٭ظٍٛ. 

 اإلجسا٤:

( تددموٜخ 02/01/35322مت تصددهٌٝ ؾٓدد١ يًمدد قٝل ٚةيمحكٝددل  ٛجددق نمددما ٚ.ٜدد  ةيصدد٪ٕٚ ةي ً ٜدد١ وقددِ  ط/      

 ٚمل تك ّ تك ٜ ٖم     َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١. 32/01/3107

 :قٝٛد ٚضجالت  اجملًظ 

يددددد ٣ ةيمددددد قٝل  ًددددد٢ قٝدددددٛس ٚتدددددي٬د فًددددد  ةـددددد َمد ةاصددددد ن١ حملمؾظددددد١ ةي ؿًٝددددد١ يًؿددددد ٠           

 (، ت   َم ًٜٞ:0/2/3100-20/03/3105 

 ايػؤٕٚ املاي١ٝ:  أٚاًل:

( سٜٓدمو  ٖٚدٞ   دمو٠  دٔ َ دميؼ ْك ٜد١ ظد ؾ  ن دًـ ْث ٜد١           0211ك١ُٝ   مٓ ةد  ةامت ظ ف   س َٔ  .0

سٕٚ   ؼدددددددٗم  ًددددددد٢ سٜدددددددٛةٕ ةحملمتددددددد ١ ٱجم.تٗدددددددم يًعددددددد ف  ٬ؾدددددددم  يهمدددددددما و٥دددددددٝ  ةيدددددددٛ.وة٤ وقدددددددِ      

 .                                                         0/00/3103( تموٜخ 22/00/0/32127 

ةد  ًدد٢ ةيدد غِ َددٔ ؼؿدده سٜددٛةٕ ةحملمتدد ١  ًدد٢ ةيعدد ف   ٬ؾددم    قٝددمّ ةجملًدد   عدد ف  دد س َددٔ ةا ددمٓ   .3

 يهمما و٥ٝ  ةيٛ.وة٤ ى ٬ٙ.          

ةيعدددمسو  متدددِ  ً ٜددد١ ةيكمستددد١ٝ ٚ  ًدددؼ   2/0/3105( تدددموٜخ 3232مت  يػدددم٤ ٚظدددٍٛ ةاك ٛؼدددمد وقدددِ    .2

( َدٔ  22س٠  ( سٜٓمو ٚمل ٜمِ    ة. ةيٓ  ١ ةي ٝؽم٤ يًمأن  َٔ ظح١ ةيػم٩ٖدم  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادم    3111 

 .3105( ي ١ٓ 003ةيٓظمّ ةاميٞ يً ً ٜمد وقِ  
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( 227050مت ش ة٤  ق  ١ جو  ٛسٟ( َٔ ق ٌ َٝهمْٝهٞ ةجملً  ةي ٝ   .....(  ٛجدق ةيؿدمتٛو٠ وقدِ      .0

( سٜٓمو سٕٚ ىٕ ٜمِ تهًٝؿ٘  صد ة٥ٗم ٚمل ٜدمِ ة مُدمس ةيؿدمتٛو٠ َدٔ ق دٌ       021ٚ  ًؼ   2/00/3100تموٜخ 

( َدٔ ْظدمّ   02ِ  س دمٍ ةيك  د١  ع قٝدٛس ٚتدي٬د ةيًدٛة.ّ  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠          ؾ١ٓ ةاص ٜمد ٚمل ٜدم 

 ٚت  ٬ٜت٘.                                                                                                                          3112( ي ١ٓ 71ةيًٛة.ّ ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد وقِ  

ةيًٛة.ّ ةا ي١ً  ٢ً     َ مٓ ةد ةٱ  ةج ٚ   ةيه١ُٝ ةا ي١ً  ٢ً تديٌ  ٚجٛس ة م٬ف    ن١ُٝ  .2

(  زةْددمد ٚةيهُٝدد١ ةيدديت مت 0ةيًددٛة.ّ َٚثددمٍ ذيددو  زةْددمد ةاٝددمٙ فٝددث ةٕ ةيهُٝدد١ ةا ددي١ً  ًدد٢ ةي دديٌ   

 (.7ؽ هٗم  ٛجق َ مٓ  ةٱ  ةج ٖٞ  

5.       ٛ  ١ة.ّ ٚ مظدد١ ك  مْدد نثدد ٠ ةيصدد ق ٚةتددم  ةّ فدد  ةي ُدد  ك تعددحٝع ة٭  ددم٤  ًدد٢ تددي٬د ةيًدد

 (.011/31( نمٚشٛى قٝمس 205ةي ظٝ  َٚٔ ذيو ظؿح١  

 احلسن١: ثاًْٝا:

ةتدددم  ةّ فددد  ةي ُددد  ك تعدددحٝع ة٭  دددم٤  ًددد٢ ىٚةَددد  ةؿ نددد١ َٚدددٔ ذيدددو ىَددد  ةؿ نددد١ وقدددِ          .0

 .0/2/3102( تموٜخ 35052 

( ةي م٥ددد  05500/2( ىٕ ةيًدددٛسو وقدددِ  33230، 33350تدد   َدددٔ  ددد٬ٍ ىٚةَددد  ةؿ نددد١ ذٚةد ة٭وقدددمّ    .3

( ك فد  ىْد٘  ٓد     2/7/3105ٚيػمٜد١   02/5/3105( تم ١  ٬ٍ ةيؿد ٠ َدٔ    05يًُيً   ٌُ ا ٠  

 ةيم قٝل   ؾ  ةي ٌُ ةـمػ  ميًٛسو مل ٜم   ىْ٘  ٌُ  ٬ٍ ٖذٙ ةيؿ ٠.                 

منٔ ةيمٛجد٘  ٚجٛس ة م٬ف ك ةا مؾ١ ةاك ٛ ١ ي    ةا ن مد َٔ ىَ  ف ن١ ٯ    مي غِ َٔ ةٕ ىَد  .2

ةاث م١  ٢ً ىٚةَ  ةؿ ند١ ٖدٞ ذةد ة٭َدمنٔ ْٚصدري  ًد٢ تد ٌٝ ةاثدمٍ ٫ ةؿعد   ع ىَد  ةؿ ند١ وقدِ            

( ندددِ ك فددد  ةٕ ةا دددمؾ١ ةاك ٛ ددد١ ف دددق ىَددد       23( فٝدددث ةٕ ةا دددمؾ١ ةاك ٛ ددد١  ٛج ددد٘     33273 

                                                  (نِ. 002( ٖٞ  33203ةؿ ن١ وقِ  

( تدموٜخ  522ٜمِ ةتم  ةّ َ ن مد  ةجملً  َٔ ق ٌ     ةاٛنيؿ   ٬ؾم  يكد ةو فًد  ةيدٛ.وة٤ وقدِ       .0

2/7/3103. 

 (71/07/7102تازٜذ  07/4/3/77820املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل  ماٛؼٛع ى ٬ٙ ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.

 اإلجسا٤:

( تددددموٜخ 0/3/7201ٌٝ ؾٓدددد١ يًمدددد قٝل ٚةيمحكٝددددل  ٛجددددق نمددددما ٚ.ٜدددد  ةيصدددد٪ٕٚ ةي ً ٜدددد١ وقددددِ  ط/مت تصددده 

 ة٫ ىٕ ٖذٙ ةيًي١ٓ مل ػمُز يػم١ٜ تموى٘ ٚمل تك ّ تك ٜ ٖم َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١. 31/2/3100
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(897) 

 

 بًد١ٜ َعإ ايهرب٣.

 :قٝٛد ٚضجالت قطِ احلسن١ ٚاحملسٚقات 

ي٬د ق ددددِ ةؿ ندددد١ ٚةحمل ٚقددددمد ك  ً ٜدددد١ َ ددددمٕ ةيهدددد ٣ ي ددددمَٞ                           يدددد ٣ َ ةج دددد١ ٚتدددد قٝل قٝددددٛس ٚتدددد

 ( ت   َم ًٜٞ:3105 -3102 

( آيٝددددد١ َصددددد ٛ ١   ؽدددددٗم َؿهدددددو  ع ىجدددددزة٤ َدددددز ت ددددد ض   ؽدددددٗم ةٯ ددددد   ع ةؿددددد م                              02ٚجدددددٛس   .0

ىٕ ٜدمِ ةؽدمذ ةٱجد ة٤ةد ةي٬.َد١ يصد  ٗم      فم ٜ ال   ّ  َهمْٝد١  ظد٬فٗم ىٚ ةتدم ُمهلم َ دمك ٬ ، سٕٚ     

 .       3100( َٔ ت ًُٝمد تٓظِٝ ٚةتم  ةّ ةا ن مد ةؿه١َٝٛ ي ١ٓ 05، 03 ٬ؾم  ٭فهمّ ةاٛةس  

ا  ؾد١ ةتدم٬ٗنٗم َدٔ ةحمل ٚقدمد  ٬ؾدم  ٭فهدمّ        3113مل ٜمِ ت  ٌٜ تٝموةد ٚآيٝمد ةي ً ٜد١ َٓدذ  دمّ     .3

 ( آيٝد١ َٚ ن د١  مدموٜخ   52 م   دإٔ  د س ٖدذٙ ةٯيٝدمد ٚةي دٝموةد  ًدؼ       ( َٔ ةيم ًُٝدمد ى د٬ٙ  ًُد   25ةامس٠  

32/03/3105. 

ؾٝٗم َ  ١ً، فٝث ىٕ     ةي  ةسةد َ  ١ً َٓدذ ىنثد  َدٔ    ٚةا مؾمد ( آي١ٝ   ةسةد ةي   ١ 30ٚجٛس   .2

( تددٓٛةد فددم وددٍٛ سٕٚ َ م كدد١ ةا ددمؾمد ةاك ٛ دد١ َددز نُٝدد١ ةحمل ٚقددمد ةا ددمًٗه١ ا  ؾدد١ َ دد ٍ      2 

                                                                                                                  ( َٔ ةيم ًُٝمد ةاصمو  يٝٗم ى ٬ٙ.22، ٬30ى،  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامست   ة٫تمٗ

مّ ةادددددٛةس                        ددددد ّ ت فٝدددددٌ َ دددددمٓ ةد ةٱس دددددم٫د ٚةٱ  ةجدددددمد  ع ةي دددددي٬د ى٫ٚ   دددددأٍٚ  ٬ؾدددددم  ٭فهددددد        .0

 ٚ ٢ً ةيٓحٛ ةيمميٞ: 3112( ي ١ٓ 71( َٔ ْظمّ ةيًٛة.ّ ٚ شػمٍ ةي ً ٜمد وقِ  22، 32، 30، 02 

  ّ ؼ ٜ  ٚت فٌٝ َ دمٓ ةد ةٱ  ةجدمد ةـمظد١  دمستٞ ةي د٫ٛو ٚةي ٓدزٜٔ  ع ةي دي٬د َدٔ          -

 (.20/03/3105 - 2/2/3102تموٜخ  

 .  ١3101  مس٠ ةيزٜٛد  ع ةي ي٬د َٓذ  مّ   ّ ت فٌٝ ةا مٓ ةد ةـمظ -

 (71/1/7102تازٜذ  07/4/13/8720املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 ةؽمذ ةٱج ة٤ةد ةي١َ.٬ يمعٜٛق َم ٚوس ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.
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 :خدَات األَٔ ٚاحلُا١ٜ 

قٝل  ٝٓد١ َدٔ َ دمٓ ةد ظد ف ْؿكدمد ة٭َدٔ ٚةؿُمٜد١  ةؿ ةتد١( ك  ً ٜد١ َ دمٕ ةيهد ٣ تد               ي ٣ ت 

( َدٔ  د٬ٍ ةيم مقد  َ مشد ٠  َدز      3105-3102قٝمّ ةي ً ١ٜ  مؿعٍٛ  ٢ً   َمد ة٭َٔ ٚةؿُم١ٜ يٮ ٛةّ  

ٚنمددما  ١ٓ3112 ( ي دد71( َددٔ ْظددمّ ةيًددٛة.ّ ٚ شددػمٍ ةي ًدد ٜمد وقددِ    3ةؾٗددمد ةـمظدد١  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددمس٠    

ةامؽددُٔ فعدد  شدد ة٤  دد َمد ة٭َددٔ ٚةؿُمٜدد١     03/7/3103( تددموٜخ 02/00/7/03251و٥ددٝ  ةيددٛ.وة٤ وقددِ   

ا مْٞ ٚى٬َى ةؿه١َٛ ٚةيٛ.ةوةد َٚ٪ت مد ةي ٚي١  ما٪ت د١ ة٫قمعدمس١ٜ ٚة٫جمُم ٝد١ يًُمكم د ٜٔ ةي  ده ٜ       

و ؾ١ٓ ةي  م٤ةد ةا نز١ٜ ك سة٥ ٠ ةيًدٛة.ّ ةي مَد١ وقدِ    ٚةحملمو   ةيك َم٤ ٚة مُمس ةيص ٚط ةا ج ١ٝ ةيٛةوس٠  ك ة

  ٓ     ةّ ة٫تؿمقٝمد َز ةا٪ت ١. 31/5/3103( تموٜخ 350/3103 

 (04/1/7102تازٜذ  07/4/13/9271املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

  ايتٛؾ١ٝ:

 ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق َم ٚوس ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.

 اإلجسا٤:

 م .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚ

 :ّقطِ ايًٛاش 

يدددددد ٣ َ ةج دددددد١ ٚتدددددد قٝل قٝددددددٛس ٚتددددددي٬د ق ددددددِ ةيًددددددٛة.ّ ك  ً ٜدددددد١ َ ددددددمٕ ةيهدددددد ٣ ى دددددد٬ٙ ي ددددددمَٞ                             

 (، ت   َم ًٜٞ:3105 -3102 

٭فهمّ   ٬ؾم  20/03/3105ٚيػم١ٜ تموٜخ  3102  ّ ت فٌٝ َ مٓ ةد ةٱس م٫د  ع تي٬د ةيًٛة.ّ َٓذ  مّ  .0

 .3112( ي ١ٓ 71( َٔ ْظمّ ةيًٛة.ّ ٚىشػمٍ ةي ً ٜمد وقِ  22، 30، 02ةاٛةس ذٚةد ة٭وقمّ  

 ددد ّ ؼ ٜددد  ٚت فٝدددٌ َ دددمٓ ةد ة  ةجدددمد  دددأٟ يدددٛة.ّ تدددٛة٤ ةيًدددٛة.ّ ةيثم مددد١ ىٚ ةا دددمًٗه١ ٚذيدددو َٓدددذ  تدددموٜخ          .3

شددػمٍ ةي ًدد ٜمد ىمّ ةيًددٛة.ّ ٚ( َددٔ ْظدد35، 33 ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةادمست     3105ٚيػمٜد١ ْٗمٜدد١  ددمّ   0/2/3112

 .0232( ي ١ٓ 22وقِ  

َدٔ ق دٌ سٜدٛةٕ ةحملمتد ١ ىٚ ةي قم د١ ةي ة ًٝد١ ي د ّ         3112ت ذو ت قٝل قٝٛس ٚتي٬د ةيًٛة.ّ ك ةي ً ١ٜ َٓذ  مّ  .2

( َٔ ْظمّ ةيًٛة.ّ 27،25،22جمٖز١ٜ ةي ي٬د ٚ  ّ  ج ة٤ ج س سٚوٟ ا  ؾ١ ة٭وظ ٠  ٬ؾم  ٭فهمّ ةاٛةس  

  ً ٜمد ةاصمو  يٝ٘ ى ٬ٙ.ٚىشػمٍ ةي

 (71/1/7102تازٜذ  07/4/13/8773املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 ؾ١ٓ ت قٝل ٚؼكٝل  م ٚوس ى ٬ٙ ٚ صمون١  سٜٛةٕ ةحملمت ١.تصهٌٝ 

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.
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 اؾًني ع٢ً إجاش٠ بدٕٚ زاتب:ؾسف بدٍ اإلجاشات ايطــ١ٜٛٓ يًعُاٍ احل 

ي ٣ ةيمد قٝل ك ق دِ شد٪ٕٚ ةادٛنيؿ   ًد٢ ًَؿدمد ةي ُدمٍ َدٔ  ًد١ ةؾٓ د١ٝ ةاعد ١ٜ ك  ً ٜد١ َ دمٕ               

 ةيه ٣، ت   َم ًٜٞ:

ٜمِ َٓع ةي ُمٍ ةاع ٜ   ٢ً ْظمّ ةاٝم١َٚ  جم.٠   ٕٚ وةتق ٭نث  َٔ ىو  ١ ىشٗ   ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  .0

 .0225( ي ١ٓ 3وقِ  ( َٔ قمْٕٛ ةي ٌُ 55 

ٜمِ ظ ف ةا محكمد ةامي١ٝ  ٔ   ٍ ةٱجدم.ةد ةي د١ٜٛٓ ةا دمحك١ هلدِ  ٓد  َدٓحِٗ ةٱجدم.٠  د ٕٚ وةتدق           .3

 ( َٔ قمْٕٛ ةي ٌُ ةاصمو  يٝ٘ ى ٬ٙ.52 ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

 (4/9/7102تازٜذ  07/4/13/1992املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

 س ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق َم ٚو

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :تسخٝـ األب١ٝٓ مبٛجب رلططات ٖٓدض١ٝ 

يدد ٣ تدد قٝل و ددغ ة٭ ٓٝدد١ ةيعددمسو٠  ددٔ  ً ٜدد١ َ ددمٕ ةيهدد ٣ تدد   ىٕ تدد ة ٝغ ة٭ ٓٝدد١ تددمِ  ٛجددق             

     ٚ ٚيػمٜد١ تموىد٘  ٬ؾدم      3110ذيدو َٓدذ  دمّ    ك  مد ن ٚن١ٝ غري َعد ق١ َدٔ ْكم د١ ةاٗٓ تد  ة٭وسْدٝ  

( َدٔ قدمْٕٛ ةي ٓدم٤    00ٚةادمس٠    0255( ي د١ٓ  72( َٔ قمْٕٛ تٓظِٝ ةا ٕ ٚةيك ٣ ٚة٭ ٓٝد١ وقدِ    20٭فهمّ ةامس٠  

ٚت  ٬ٜتدد٘ ٚ ٬ؾدم  يم دمَِٝ ٚ.ٜدد  ةيصد٪ٕٚ ةي ً ٜد١ ةام دد س٠  ٗدذة ةـعدٛػ ٚةيدديت        0222( ي د١ٓ  7ةيدٛطال وقدِ    

،  ًُددم   أْدد٘ مت ةيم دد م  ع ٖددذٙ ةا ميؿدد١  ٛجددق    02/03/3105( تددموٜخ 0/20533ِ  د/آ  ٖددم ةيم ُددِٝ وقدد 

( 000،  3100( ي د١ٓ  322،  3101( ي د١ٓ  301،  3112( ي ١ٓ 27ةتمٝؽمفمد سٜٛةٕ ةحملمت ١ ذٚةد ة٭وقمّ  

٬.َدد١ ٚمل ٜددمِ ةؽددمذ ةٱجدد ة٤ةد ةي 3102( ي دد١ٓ 30،  3100( ي دد١ٓ 011،  3102( ي دد١ٓ 372،  3103ي دد١ٓ 

يمعددٜٛق ٖددذٙ ةا ميؿدد١ فددم ٜدد٪سٟ  ع  ْصددم٤ ى ٓٝدد١ غددري آَٓدد١ ٚكميؿدد١ يصدد ٚط ةي دد١َ٬ ةي مَدد١ ٚتٗدد س فٝددم٠            

 ةاٛةطٓ  ٚت ٛس  ميؽ و  ٢ً ةيٛطٔ ٚةاٛةطٔ ٚ ٢ً ةي ً ١ٜ.

 (04/9/7102تازٜذ  07/4/13/2018املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

 ةو ٖذٙ  ةا ميؿ١. ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق ةاٛؼٛع ٚٚقـ ةتمُ 

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.
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 :املطًذ 

يد ٣ َمم  د١  جد ة٤ةد ةيك دِ ةيعدحٞ ٚىَدٛو ةي د١َ٬ ةي مَد١ ك  ً ٜد١ َ دمٕ ةيهد ٣ تد   قٝدمّ ةي ً ٜد١               

      َ  ددًخ يً ً ٜدد١ مل ٜددمِ   ميهصددـ  ًدد٢ ةيًحددّٛ ةاذ ٛفدد١ ك قدد٬د ةيكعددم    ةا٬فددِ(  ًدد٢ ةيدد غِ َددٔ ٚجددٛس 

( 023711ٚيػم١ٜ تموى٘  ًُم   دإٔ تهًؿمد٘  ًػد       3100َٓذ  ْصم٩ٙ ك  مّ تم ُمي٘ ىٚ ة٫تمؿمس٠ َٔ   َمت٘ ة

سٜٓمو عٝث ٜمِ ذ دع ةي يدٍٛ ٚةٱ دٌ ٚة٭غٓدمّ َدٔ ق دٌ ةيكعدم    دموج ةا دًخ ٚ  د ٜكمِٗ ةـمظد١ فدم ٜ د ق              

( َدٔ ْظدمّ ةا دمخل ؼدُٔ     0،2ٛةطٓ  ٚةي ٦ٝد١  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمست       ةاهموٙ ةيعح١ٝ ٚة٭ؼ ةو ةييت ت ٛس  ٢ً ةا

 .3105( ي ١ٓ 022ف ٚس َٓمطل ةي ً ١ٜ ٚت  ٬ٜت٘ وقِ  

 (77/8/7102تازٜذ  07/4/13/4727املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

ةٱجد ة٤ةد ةي٬.َد١ يمعدٜٛق     ٝمٕ ة٭ت ما ةييت ؼٍٛ سٕٚ ة٫تمؿمس٠ َٔ   َمد ةا ًخ ط١ًٝ ٖذٙ ةيؿ ٠ ٚةؽمذ 

 ةاٛؼٛع ف ق ة٭ظٍٛ.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :ايتعٝني خازج جدٍٚ ايتػهٝالت 

ةامؽددُٔ تهًٝددـ سٜددٛةٕ    0/3/3107( تددموٜخ 301/01/51/0322تٓؿٝددذة  يهمددما و٥ددٝ  ةيددٛ.وة٤ وقددِ       

َٛنيـ  موج ج ٍٚ ةيمصه٬ٝد ؼد  ىٟ َ د٢ُ تدٛة٤ً ىندمٕ ذيدو   ةتدق       ةحملمت ١  مم  ١ ق ةو   ّ ت ٝ  ىٟ 

ىٚ َهمؾدددأ٠ ٚطًدددق  ددد ّ  جدددم.٠ ظددد ف ىٟ َ دددمحكمد َميٝددد١ ٭ٟ شددد غ ٜدددمِ ت ٝٝٓددد٘ ىٚ ةتدددم  ةَ٘   ددد  تدددموٜخ   

( َٛنيـ ك ةي ً ٜد١  ًد٢ ْظدمّ ةي كدٛس ةيديت ػد س       31، ؾك  ت   قٝمّ  ً ١ٜ َ مٕ ةيه ٣  م ٝ   0/3/3107

( 013( َددٔ ْظددمّ َددٛنيؿٞ ةي ًدد ٜمد وقددِ   30، 02، 07ٍ ةيمصدده٬ٝد  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددٛةس    شددٗ ٜم   ددموج جدد ٚ

ٚت  ٬ٜت٘  ًُم   أْ٘ ٜمِ ظ ف َ محكمتِٗ ةيصٗ ١ٜ  ٢ً ةي غِ َدٔ ؼؿده سٜدٛةٕ ةحملمتد ١  ًد٢       3117ي ١ٓ 

  جم.٠  ظ ف ٖذٙ ةا مٓ ةد.

 (1/1/7102تازٜذ  07/4/13/01111املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ: 

 ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق ةا ميؿمد ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.
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 :جًٛد املكبٛقات ٚضجالت ايسخـ ٚايٛؾٛالت 

               تدد   ، يدد ٣ ةيمدد قٝل  ًدد٢ تددي٬د ةيدد  غ ٚةيٛظدد٫ٛد ٚجدد س ةؾًددٛس ةا مًؿدد١ ك  ً ٜدد١ َ ددمٕ ةيهدد ٣   

 َم ًٜٞ:

( سٜٓموة  ةتدم  َ   د٬ٍ   7032  ةحملعٌ  ٛج ٗم ًؼ   ميٞ ةا ًؼ  ٚجٛس جًٛس َك ٛؼمد َ م  ١َ .0

مل ْمُهٔ َدٔ   (  ٚظ٫ٛد َك ٛؼمد َ ١ٜٓ ةؿيمج ٚى مٕ َٝمٙ(2/01/3102-0/3/3101ةيؿ ٠  

ؾ  ةيعٓ ٚم ةي ٥ٝ ٞ ت قٝكٗم ي  ّ    ة. ؾٝض ةٱٜ ة مد ةي ٓه١ٝ ىٚ ٚظٍٛ َك ٛؼمد ةيم  ٜ ةد  ع س

َز   ّ    ة. سؾ  ةي١َٝٛٝ ىٚ ةٱوتمي١ٝ ةـمظ١  ٗذٙ ةؾًٛس  ٬ؾم  ٭فهدمّ ةيٓظدمّ ةادميٞ يً ًد ٜمد وقدِ      

 .3105( ي ١ٓ 003 

٫ ٜمِ ت يٌٝ تموٜخ ٚ ىوقمّ َ دمٓ ةد ةٱس دم٫د ةيديت مت  س دمٍ ٖدذٙ ةؾًدٛس  ٛج ٗدم ن ٗد ٠   ديٌ           .3

ٜخ شدد ة٤ ٚتٛوٜدد  ٚ س ددمٍ ةؾًددٛس  ع ةي دديٌ يٝددمِ تم ددز ٚفعدد     ةيدد  غ ٚةيٛظدد٫ٛد ٚذيددو ا  ؾدد١ تددمو  

 ( َٔ ةيٓظمّ ةاميٞ يً ً ٜمد ى ٬ٙ. 020ىوقمَٗم  صهٌ ىتٌٗ  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

 (8/2/7102تازٜذ  07/4/13/00213املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

  ايتٛؾ١ٝ:

 مت ١.  تصهٌٝ ؾ١ٓ ت قٝل ٚؼكٝل   م ٚوس ى ٬ٙ ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحمل

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :األعُاٍ اإلقاف١ٝ ع٢ً ايعطا٤ات 

 ي ٣ ت قٝل  ١ٓٝ َٔ   م٤ةد  ً ١ٜ َ مٕ ةيه ٣ ت   َم ًٜٞ:

قٝددمّ ٚ.ٜدد  ةيصدد٪ٕٚ ةي ً ٜدد١  إظدد ةو َٛةؾكددمد َصدد ٚط١ يمٓؿٝددذ ة٭ ُددمٍ ةٱؼددمؾ١ٝ  ًدد٢ ةي  ددم٤ةد  صددهٌ   .0

مه و ٜٚمِ تٓؿٝذ ٖذٙ ة٭ ُمٍ َدٔ ق دٌ ةي ً ٜد١ سٕٚ َ ة دم٠ ؼكدل ةيصد ٚط ةا ًٛ د١ ْٚصدري  ًد٢          سة٥ِ َٚ

 ت ٌٝ ةاثمٍ  ع ةاٛةؾكمد ةيٛةوس٠ ك ةيهمق ةيممي١ٝ:

 / .ٜمس٠ نُٝمد/ؾمع ٚت  ٝ  شٛةوع.07/3/3102( تموٜخ 30/02/33710ةيهمما وقِ  ّ/ -

 مس٠ نُٝمد/  م٤ ىطموٜـ ٚىوظؿ١./ .7/2/3102ٜ( تموٜخ 30/02/32122ةيهمما وقِ  ّ/ -

 / .ٜمس٠ نُٝمد/َص ٚع ىطموٜـ ٚىوظؿ03/3/3105.١( تموٜخ 30/02/0220ةيهمما وقِ  ّ/ -

 / .ٜمس٠ نُٝمد/  م٤ ٚف ٠  ْمو2/01/3105.٠( تموٜخ 30/03/30717ةيهمما وقِ  ّ/ -

 / .ٜمس٠ نُٝمد/   م٤ ؾمع ٚت  ٝ  شٛةوع.7/2/3107( تموٜخ 30/02/5305ةيهمما وقِ  ّ/ -

.ٜمس٠  3102/   م٤ تع ٜـ َٝمٙ ة٭َ مو7/2/3102( تموٜخ 30/02/32150ةيهمما وقِ  ّ/ -

 نُٝمد.
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 ٕ تهدد ةو ظدد ٚو ةاٛةؾكددمد ٚةاصدد ٚط١ ٭ٟ   ددم٤ ٜ ددمِٖ ك  دد ّ ة٫يمددزةّ  م ددمَِٝ ٚ.ٜدد  ةيصدد٪ٕٚ ةي ً ٜدد١           .3

ت٪نددد  ٚةيددديت  0/2/3107( تدددموٜخ 0/5333ةام ددد س٠  ٗدددذة ةـعدددٛػ ٚةيددديت آ  ٖدددم ةيم ُدددِٝ وقدددِ  د/  

( 2( َدٔ ْظدمّ ةيًدٛة.ّ ٚىشدػمٍ ةي ًد ٜمد ٚ د٬ؽ و٥دٝ  ةيدٛ.وة٤ وقدِ           20 ٝ ٗم  ٢ً ة٫يمزةّ  أفهمّ ةامس٠  

 .3105ي ١ٓ 

ْ   تميٝم   ١ٓٝ َٔ َ م٬َد ةيعد ف يد    ةي  دم٤ةد ةيديت ت٪ند   ًد٢  د ّ ؼكدل ةيصد ٚط ةيدٛةوس٠ ك            .2

 َٛةؾكمد ةيٛ.ةو٠  ٢ً .ٜمس٠ نُٝمد     ةي ٓٛس:

( سٜٓدمو ٚميثدٌ جدز٤ة  َدٔ ة٭ ُدمٍ      33111 ك١ُٝ   35/5/3105( تموٜخ 32 ف وقِ  َ مٓ  ةيع .ى 

( سٜٓددمو ٚقدد  01011ةي ددميؼ قُٝمٗددم ةٱ ميٝدد١   3102ةٱؼددمؾ١ٝ ي  ددم٤ تعدد ٜـ َٝددمٙ ة٭َ ددمو/ 

ت     ّ تٛؾ  ةا ععدمد ةاميٝد١ يمػ ٝد١ ةا ًدؼ فٝدث مت ةيدمحؿه  ًد٢ ةيعد ف َدٔ ق دٌ سٜدٛةٕ            

  ٓ  آ   ٖٚٛ  ٓ   ىَمْمد ٚ ْصم٤ ج وةٕ(.ةحملمت ١ ٚمت ةيع ف َٔ 

( سٜٓددمو ٚميثددٌ .ٜددمس٠  ددٔ ْ دد ١     0230 كُٝدد١   02/2/3105(  تددموٜخ 35َ ددمٓ  ةيعدد ف وقددِ     .ا 

( ةييت ظ ود َٛةؾكد١ ٚ.ٜد  ةيصد٪ٕٚ    3/3102ك ن١ُٝ   م٤ ة٭وظؿ١ ٚة٭طموٜـ وقِ   %(32ةيدد 

( َدٔ  ٪32زٜدمس٠ تؿدٛم ْ د ١ ةيدد      ةي ً ١ٜ ةاص ٚط١  ٢ً تٓؿٝذٖم ٚمت ظ ؾٗم  ٢ً ةيد غِ َدٔ ىٕ ةي  

ق١ُٝ ةي  م٤ ٚ ٢ً ةي غِ َٔ   ّ ٚجٛس كععمد َمي١ٝ ٚةيدذٟ مت متًٜٛد٘ َدٔ َصد ٚع  د َمد      

 ةي ٛةو٨ ٚةيمهٝـ ة٫جمُم ٞ يً ً ٜمد ةامأم ٠  مي٬ج٦  ةي ٛوٜ .

 (4/3/7102تازٜذ   07/4/13/01998املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ  

 ايتٛؾ١ٝ:

 ةا ميؿمد ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق  

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :َطتٓدات ايؿسف 

 ، ت   َم ًٜٞ:3105ي ٣ ت قٝل  ١ٓٝ َٔ َ مٓ ةد ةيع ف ك  ً ١ٜ َ مٕ ةيه ٣ ي مّ 

 دٔ ةجملًد  ةي ًد ٟ    قمَ  ةي ً ١ٜ  مٓؿٝذ ىشدػمٍ ٚشد ة٤ يدٛة.ّ    ٜكد١ ةيمًدزِٜ ٚ ٛجدق قد ةوةد ظدمسو٠          .0

( َددٔ 03، 00، 22، 02( سٜٓددمو سٕٚ ٚجددٛس سٚو يًيٓدد١ ةي  ددم٤ةد  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددٛةس      551030  ًددؼ  

 ؼمؾ١  ع   ّ ٚجدٛس َد وةد ت دُع  دميًي٤ٛ  ع      3112( ي ١ٓ 71ةي ً ٜمد وقِ   ٚىشػمٍْظمّ ةيًٛة.ّ 

 ٝث ت   ٚجٛس ةا٬فظمد ةيممي١ٝ:( َٔ ةيٓظمّ ى ٬ٙ، ف03 ١ًُٝ ةيمًزِٜ  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

ٜمِ ػز١٥ ظ ف ق١ُٝ ة٭ ُمٍ ةآيز٠ ٚةآؿدذ٠ ٚتٛ.ٜ ٗدم  ًد٢  د ٙ َ دمٓ ةد ظد ف عٝدث تكدٌ          .ى 

 ( َٔ ةيٓظمّ ى ٬ٙ.7( سٜٓمو  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  2111ق١ُٝ نٌ َ مٓ   ٔ  

ععد١، ىٚ َدٔ ق دٌ    مل ٜمِ ةٱش ةف  ٢ً ة٭شػمٍ ةآؿذ٠ ىٚ ةتم٬َٗم َدٔ ق دٌ ؾٓد١ ىٚ ؾدمٕ َم      .ا 

َٗٓ س ةي ً ١ٜ ةا مغ  ٌ ٜمِ ة٫تم٬ّ َٔ ق ٌ ى ؽم٤ ةجملًد  ةي ًد ٟ  ٛجدق تكدموٜ  تػ دٞ      

 ةيهُٝمد ٚةا ميؼ ةي م٥ ٠ يهٌ َ مٓ  ظ ف، َز   ّ َصمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١  م٫تم٬ّ.
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٫ ٜددمِ ةتددم وةج  دد ٚض ىتدد مو َددٔ  دد ٙ جٗددمد ي٬تددم٦ٓمس  ٗددم، ٫ٚ ٜٛجدد  َٛةظددؿمد ٚشدد ٚط             .ج 

( َدٔ ْظدمّ ةيًددٛة.ّ   01س٠ َ د كم  يٝدمِ ةا م كدد١ ٚةيمد قٝل  ٓدم٤ة   ًٝٗددم  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةاددمس٠        قد  

 ةاصمو  يٝ٘ ى ٬ٙ.   

٫ ٜٛج    مٓ ةد ةيع ف شٗمسةد تعٓٝـ ىٚ و غ َٗٔ تث   تأٌٖٝ ٚت  ٝغ ةؾٗمد ةآؿذ٠  .س 

 ٙ.                                               ( َٔ ْظمّ ةيًٛة.ّ ةاصمو  يٝ٘ ى 01٬يٮشػمٍ  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

قٝمّ ةجملً  ةي ً ٟ  مؿعٍٛ  ٢ً َٓمقعمد ٚؾمحٗم ٚ فميد١ ة٭شدػمٍ ٚةيًدٛة.ّ سٕٚ   ؼدٗم  ًد٢ ؾٓد١        .3

( َدٔ ْظدمّ ةيًدٛة.ّ    30، 02ةي  م٤ةد ىٚ ؾ١ٓ ةاص ٜمد ىٚ ط ح   م٤ةد ىظٛي١ٝ  ٬ؾم  ٭فهمّ ةادمست    

 ع  دد ّ ةتددم٬ّ ة٭ ُددمٍ ةآؿددذ٠ َددٔ  دد٬ٍ ؾددمٕ كمعدد١ ٜصددموى ؾٝٗددم سٜددٛةٕ   ةاصددمو  يٝدد٘ ى دد٬ٙ  ؼددمؾ١

 ةحملمت ١ ْٚصري  ٢ً ت ٌٝ ةاثمٍ ٫ ةؿع   ع َم ًٜٞ:

( سٜٓددمو  ًدد٢ شدد ن١  .....(  2203 فميدد١ ى ُددمٍ ؾددمع ٚت دد١ٜٛ شددموع قهُدد١   ةٜدد١ َ ددمٕ  كُٝدد١     .ى 

 .03/0/3105( تموٜخ 002فٝث مت ظ ف ةا ًؼ  ٛجق ةا مٓ  وقِ  

( سٜٓددمو ظدد ؾ  فددزى٠ َددٔ  22022 فميدد١ ى ُددمٍ ؾددمع ٚسفددٌ شددٛةوع  ًدد٢ شدد ن١  .....(  كُٝدد١      .ا 

 (.02/03/3105 - 31/0/3105( َ مٓ ةد ظ ف  ٬ٍ ةيؿ ٠   01 ٬ٍ  

( سٜٓدمو ظد ؾ    0311(  ًد٢ َصدػٌ  .....(   ًدؼ     7070/2 فمي١ ى ُمٍ ظٝم١ْ ةيؽدمغ ١ وقدِ     .ج 

ٜ 331 ٛجق َ مٓ  ةيع ف وقدِ    ٚمت ةؿعدٍٛ  ًد٢ ةي د ٚض َدٔ  د٬ٍ       37/5/3105خ ( تدمو

 ؾ١ٓ ةيعٝم١ْ.

( سٜٓدمو فٝدث مت ةؿعدٍٛ  ًد٢     00111 فمي١ ش ة٤ تٝمو٠ ْكٌ َدٛت٢  ًد٢ َ د ض  .....(   ًدؼ       .س 

ةي دد ٚض َددٔ  دد٬ٍ ؾٓدد١ شددهًٗم ةجملًدد  ةي ًدد ٟ َددٔ م٬مدد١ َددٔ ى ؽددم٤ ةجملًدد   مٱؼددمؾ١ ادد ٜ    

قددمْْٛٞ يمصددهٌٝ ٖددذٙ ةيًيٓدد١ ك نيددٌ ٚجددٛس ؾٓدد١     ةي ً ٜدد١ ٚو٥ددٝ  ق ددِ ةيًددٛة.ّ سٕٚ ٚجددٛس تددٓ      

   م٤ةد.

َ ددم ٌُ(  ًدد٢ قدد٬د  .....(   ًددؼ    B 00 فميدد١ شدد ة٤ ٚت نٝددق قدد ى تددٝمو٠ ْددٛع تٜٛٛتددم         .ٙ 

 ًُم   أْد٘ مل ٜدمِ    32/3/3105( تموٜخ 75( سٜٓمو ٚمت ظ ف ةا ًؼ  ٛجق ةا مٓ  وقِ  3711 

( َٔ ْظدمّ ةيًدٛة.ّ ةاصدمو    02ؾم  ٭فهمّ ةامس٠   س مٍ ةحمل ى ةا م  ٍ  كٝٛس ٚتي٬د ةي ً ١ٜ  ٬

  يٝ٘ ى ٬ٙ.

( َددٔ ىوةؼددٞ تدد ع َ ددمٕ  ًدد٢ ةا ددمح  .....( ٚةآمدد ا َددٔ 00 فميدد١ ى ُددمٍ تٓظددِٝ ةؿددٛض وقددِ  .ٚ 

( َٚٓحدددد٘ َهمؾددددأ٠ َميٝدددد١ َكدددد ةوٖم  20/03/3107 - 02/00/3102شدددد ن١  .....( يًؿدددد ٠  

( َ ددمٓ ةد 2( سٜٓددمو ظدد ؾ  َددٔ  دد٬ٍ     2721( سٜٓددمو شددٗ ٜم   ٚ  ًددؼ   ددميٞ     311-321 

 ( سؾ مد.   2ٚ ٛةقز  

قمَ  ةي ً ١ٜ  مٓؿٝذ   ٠   م٤ةد ٱْصدم٤ ىوظدؿ١ ٚىطدموٜـ، ٚمل ٜدمِ ؼعدٌٝ ىٜد١ َ دميؼ َدٔ ةادٛةطٓ            .2

( َددٔ ْظددمّ ةي دد م   2َكم ددٌ  ُددٌ ٖددذٙ ة٭وظددؿ١ ٚة٫طددموٜـ ةحملمذٜدد١ ي كددموةتِٗ  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددمس٠         

 . 3105( ي ١ٓ 3ل ةي ً ١ٜ وقِ  ٚة٭وظؿ١ ؼُٔ ف ٚس َٓمط
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( سٜٓدمو يً دمس٠  .....( ٚ  .....( ت ٜٛؽدم  هلدِ  دٔ ةؾدز٤ ةا دمًُو        31301قمَ  ةي ً ٜد١  عد ف َ ًدؼ      .0

( َددٔ ىوةؼددٞ َ ددمٕ، سٕٚ ةؿعددٍٛ  ًدد٢ َٛةؾكدد١ ٚ.ٜدد  ةيصدد٪ٕٚ      03( فددٛض  22َددٔ ق  دد١ ة٭وض وقددِ    

ادد   ٓددم٤ً  ًٝدد٘، فٝددث مت تكدد ٜ  تدد   ةادد   ةي ً ٜدد١ ٚ دد ّ  ٝددمٕ تددموٜخ ة٫تددم٬ُى ةيددذٟ مت ؼ ٜدد  تدد   ة 

ٚمتددد  َٛةؾكددد١   05/3/3102( سْدددمْري ٚمت تٛقٝدددز ةي كددد   مدددموٜخ    001 ددددُ ًؼ   07/5/3102 مدددموٜخ 

 ٬ؾدددم    32/7/3105( تدددموٜخ 732/27ةجملًددد  ةي ًددد ٟ  ًددد٢ ظددد ف ةيم دددٜٛ   ٛجدددق ةيكددد ةو وقدددِ     

 ٚت  ٬ٜت٘.0237 ( ي 03١ٓ( َٔ قمْٕٛ ة٫تم٬ُى وقِ  01، 2٭فهمّ ةاٛةس  

يً ددٝ   0/2/3105( تددموٜخ 00( سٜٓددمو  ٛجددق َ ددمٓ  ةيعدد ف وقددِ  713ةي ً ٜدد١  عدد ف َ ًددؼ   قٝددمّ .2

(  ٬ؾم  اٛةؾكد١ ٚ.ٜد  ةيصد٪ٕٚ ةي ً ٜد١      02( فٛض  713 .....( ٚذيو   ٍ وتّٛ ةتم٬ُى ةيك  ١ وقِ  

مؽُٔ ةٕ ٜمِ ةتمٝؿم٤ ةا 02/5/3105( تموٜخ 30/3/02732 ٢ً ة٫تم٬ُى  ٛجق ةيهمما وقِ  ّ/

نمؾددد١ ةي تدددّٛ ةا دددمحك١ يًُيًددد   ًددد٢ ىظدددحما ةي ٬قددد١  ًُدددم   دددإٔ   دددميٞ قُٝددد١ ةيم دددٜٛ   ًػددد   

 ( سٜٓمو.07201 

 ةيم  مد: .5

ٚ ًددؼ   ددميٞ   0220قمَدد  َ٪ت دد١  .....(  ددميم ع يً ً ٜدد١   ددٝمو٠ َ تددٝ س ظددميٕٛ َٛسٜددٌ      .ى 

( سٜٓدمو ظد ؾ    350ةؿ ٠ َ ًدؼ    تهميٝـ ةيم ًٝغ  ٢ً ةي ٝمو٠ ٚقعٗم ٚ   ةجٗم َٔ ةآ ك١

ٚمل ٜمددد   ىْددد٘ مت ةتدددم٬ّ ةي دددٝمو٠  31/0/3105( تدددموٜخ 321 ٛجدددق َ دددمٓ  ةيعددد ف وقدددِ  

ةامدد ع  ٗددم َددٔ ق ددٌ ؾٓدد١ ةتددم٬ّ ي ٝددمٕ فميمٗددم  صددهٌ سقٝددل ٚمل ٜددمِ  س مهلددم  كٝددٛس ٚتددي٬د   

 ( َٔ ْظمّ ةيًٛة.ّ ةاصمو  يٝ٘ ى ٬ٙ.03ةي ً ١ٜ  ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  

( ْٛع َ تدٝ س / َٛسٜدٌ   2322/2مت ْكٌ ىجزة٤ َٔ ةي ٝمو٠ ةام ع  ٗم  ع تٝمو٠ ةي ً ١ٜ وقِ   .ا 

( 330( سٜٓدمو ظد ؾ   ٛجدق ةا دمٓ  وقدِ       0711ٚ ًؼ   ميٞ تهدميٝـ ةيٓكدٌ َ ًدؼ        0220

ٚمل ٜمِ  ٝمٕ تؿمظٌٝ ة٭جزة٤ ٚةيك ز ةآكٛي١ َٔ ةي ٝمو٠ ةامد ع  ٗدم َدز     37/5/3105تموٜخ 

 ٝمٕ ىٚ  س مٍ ة٭جزة٤ ٚةيك ز ةا م  ي١ َٔ تدٝمو٠ ةي ً ٜد١  ؼدمؾ١ ي د ّ ٚجدٛس تك ٜد  ؾدال          ّ 

 ٜ   فمي١ تٝمو٠ ةي ً ١ٜ ق ٌ ةيعٝم١ْ يمٛؼٝع ةيك ز ةي١َ.٬ ٚى ُمٍ ةيعٝم١ْ ةييت ؼممجٗم.     

               3/00/3105( تددموٜخ  23( سٜٓددمو  ٛجددق َ ددمٓ  ةيعدد ف وقددِ      00700قٝددمّ ةي ً ٜدد١  عدد ف َ ًددؼ      .7

(  ٬ؾدم  يهمدق   20/2/3107-0/2/3105يص ن١  .....( ٚذيو  د ٍ ىجدٛو   َد١ ة٫ْ ْد  يًؿد ٠       

( تددددموٜخ 00/0/21200ى/ 00ٚ  03/03/3100( تددددموٜخ 00/0/02050ى/ 00و٥ددددٝ  ةيددددٛ.وة٤ ىوقددددمّ    

مَدد١ ةامؽدد١ُٓ ةيمأنٝدد   ًدد٢  ٝددز ةيددٛ.ةوةد ٚةيدد ٚة٥  ةي مسٝدد١ ٚةا٪ت ددمد ٚةهل٦ٝددمد ةي    02/7/3105

ة٫يمزةّ  مؿعدٍٛ  ًد٢ ةفمٝمجمتٗدم َدٔ  د َمد تهٓٛيٛجٝدم ةا ًَٛدمد َٚٛةوسٖدم َدٔ َ ندز تهٓٛيٛجٝدم            

 ةا ًَٛمد ةيٛطال، ٚة مُمس ةا نز نُزٚس ٚفٝ  ـ ١َ ة٫ْ ْ .
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( سٜٓددمو تددٜٓٛم  يً ددٝ   .....(  دد ٍ ظددٝم١ْ  دد َمد ةيٓظددمّ ةحملٛتددق     0211قٝددمّ ةي ً ٜدد١  عدد ف َ ًددؼ     .3

 َة  ددأسٚةد ةيم ددٜٛ  ىٚوةنددٌ ٚذيددو  ٛجددق ةتؿمقٝددمد ػدد س تددٜٓٛم   ٬ؾددم  يكدد ةو        يدد  غ ةاٗددٔ ٚةادد  

( تددموٜخ 02072ٚةا٪ندد   ًٝدد٘  ٛجددق ةيكدد ةو وقددِ   5/2/3102( تددموٜخ 00035فًدد  ةيددٛ.وة٤ وقددِ  

ةامؽدددُٔ  يدددزةّ  ٝدددز ةيدددٛ.ةوةد ٚةا٪ت دددمد ةؿهَٛٝددد١ ٚةيٛطٓٝددد١  دددم ؾٝٗدددم ةؾمَ دددمد    32/03/3102

 ُمٕ ةيه ٣ ٚةي ً ٜمد  إٔ ؽمطق ك فمٍ وغ مٗدم ك شد ة٤ و دغ   فٝدمد ج ٜد ٠       ةؿه١َٝٛ ٚىَم١ْ

ىٚ ػ ٜددد  ةيددد  ِ  ًددد٢ ةيددد  غ ةيك ميددد١ ةاٛجدددٛس٠ يددد ٜٗم ةـمظددد١  صددد ن١ ىٚوةندددٌ ٚ.ةو٠ ة٫تعدددم٫د   

ٚتهٓٛيٛجٝددم ةا ًَٛددمد يمُهٝٓٗددم َددٔ سوةتدد١ ةفمٝمجددمد ةؾٗدد١ ةي ةغ دد١ ك ذيددو ٚ ق ةوٖددم يؽددُمٕ شدد ة٤     

 غ ٚنُٝمتٗم ةييت تمٓمتق ٚفيِ ةفمٝمجمد ةؾٗمد ى ٬ٙ.ىْٛةع ةي  

يصدد ن١  01/00/3105( تددموٜخ 302( سٜٓددمو  ٛجددق ةا ددمٓ  وقددِ  5530قٝددمّ ةي ً ٜدد١  عدد ف َ ًددؼ   .2

يصدد ن١  .....(   01/00/3105( تددموٜخ 321( سٜٓددمو  ٛجددق ةا ددمٓ  وقددِ     011 .....( ٚظدد ف َ ًددؼ   

  ٕ ةيمٓ ددددٝل َدددز ٚ.ةو٠ ة٫تعددددم٫د ٚتهٓٛيٛجٝددددم ةا ًَٛددددمد   ٚذيدددو  دددد ٍ  ددددٔ ىجٗدددز٠ تم ددددز ةي ددددٝموةد سٚ

 .33/2/3105( تموٜخ 00/0/32013ى/ 00َٚٛةؾكمٗم  ٬ؾم  يهمما و٥ٝ  ةيٛ.وة٤ وقِ  

(  د ٍ   ٬ْدمد  ٖد ة٤ ٚتٗدمْٞ  عدحٝؿ١ شدٗ ١ٜ غدري ومسٝد١ ٚ ٛجدق          0052قٝمّ ةي ً ٜد١  عد ف َ ًدؼ      .01

( 300ٚ  30/5/3105( تدددموٜخ 310ٚ  2/2/3105( تدددموٜخ 23، 20َ دددمٓ ةد ةيعددد ف ذٚةد ة٭وقدددمّ    

 2/7/3103( تدددموٜخ 522 ٬ؾددم  يً ٓدد  تمستددم  َددٔ قدد ةو فًدد  ةيددٛ.وة٤ وقددِ           01/00/3105تددموٜخ  

ٚ٭تدد  ْصدد  ةٱ ٬ْددمد ةؿهَٛٝدد١ ةامؽدد١ُٓ ىمسددم٤ ةيعددحـ    2/3/3100( تددموٜخ 2021ٚةيكدد ةو وقددِ  

 ةي١َٝٛٝ ةي مس١ٝ ةييت ٜمِ ْص  ةٱ ٬ْمد  ٗم.

( سٜٓمو ٭ ؽم٤ ةجملً  ةي ً ٟ َٚ ٜ  ةي ً ١ٜ ٚته تري ةجملً  ةي ً ٟ   ٍ ١0032  ع ف  قٝمّ ةي ً ٜ .00

( َٔ ت ًُٝمد    ةس َصد ٚع َٛة.ْد١   33(  ٬ؾم  يً ٓ  وقِ  55 ع  22فؽٛو جً مد ةجملً  ىوقمّ  َٔ 

( جً دد١ تددٜٓٛم   23ٚةيددذٟ فدد س  دد س ةؾً ددمد  ددد      3105ةي ً ٜدد١ ٚفًدد  ةـدد َمد ةاصدد ن١ ي ددمّ   

 نح  ىقع٢.

( 7قٝمّ ةي ً ١ٜ  ع ف َهمؾدتد ٭ ؽدم٤ ةجملًد  ةي ًد ٟ ةاصدمون   ًيٓد١ ة٫تدم٬ّ ٚةيديت تمهدٕٛ َدٔ             .03

( َٔ ْظمّ ةيًدٛة.ّ ةاصدمو  يٝد٘ ى د٬ٙ ةيديت      07( َٔ ى ؽم٤ ةجملً   ٬ؾم  ٭فهمّ ةامس٠  0ىش مػ َِٓٗ  

 3105ةا دميؼ ةاعد ٚؾ١  د٬ٍ  دمّ     ف سد ى ؽم٤ ةيًي١ٓ  ث٬م١ َٔ َٛنيؿٞ ةي ً ١ٜ،  ًُدم   دإٔ   دميٞ    

( سٜٓددمو ظدد ؾ  ٭ ؽددم٤ ةجملًدد  ةي ًدد ٟ  0231( سٜٓددمو َٓٗددم َ ًددؼ  3331ؾُٝددز ى ؽددم٤ ةيًيٓدد١  ًددؼ   

 ةاصمون   ميًي١ٓ.

(  عد ف َهمؾدتد يًيٓدد١   3105قمَد  ةي ً ٜد١  د٬ٍ ةيؿد ٠  شدٗ  ندمْٕٛ ةيثددمْٞ ٚيػمٜد١ شدٗ   ْٝ دمٕ /          .02

( ىشد مػ َدِٓٗ  و٥دٝ     7فٝث تمهٕٛ ؾ١ٓ ش٪ٕٚ ةاٛنيؿ  َٔ  ( سٜٓمو  301ش٪ٕٚ ةاٛنيؿ  َك ةوٖم  

ةي ً ١ٜ و٥ٝ م  َٚ ٜ  ةي ً ١ٜ  ؽٛة  فم ٜ ال ٚجٛس ىو  ١ ىش مػ .ٜدمس٠  دٔ ةؿد  ةاكد و  ٬ؾدم  ٭فهدمّ       

 ٚت  ٬ٜت٘. 3117( ي ١ٓ 013( َٔ ْظمّ َٛنيؿٞ ةي ً ٜمد وقِ  05ةامس٠  
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( سٜٓدمو  3751(  عد ف َ ًدؼ    3105شدٗ  ندمْٕٛ ة٭ٍٚ /   قمَ  ةي ً ١ٜ  د٬ٍ ةيؿد ٠  شدٗ  ىٜدمو ٚيػمٜد١      .00

( 05( ىشد مػ  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادمس٠      3ي ٥ٝ  ٚى ؽدم٤ ؾٓد١ ةادٛنيؿ  ٚةاهمؾدتد ٚةؿدٛةؾز ةاهْٛد١ َدٔ         

( َددٔ ت ًُٝددمد َددٓع ةاهمؾددتد ٚةؿددٛةؾز اددٛنيؿٞ   7َددٔ ْظددمّ َددٛنيؿٞ ةي ًدد ٜمد ةاصددمو  يٝدد٘ ى دد٬ٙ ٚةاددمس٠    

ةاصدد ن١ ةيدديت فدد سد  ؾدد ةس ةيًيٓدد١ غُ دد١ ىشدد مػ فددم ٜ ددال ٚجددٛس      ةي ًدد ٜمد ٚفددمي  ةـدد َمد 

 م٬م١ ىش مػ .ٜمس٠  ٔ ةي  س ةاك و.   

قٝددددمّ ةي ً ٜدددد١  عدددد ف ةيٓؿكددددمد  ًدددد٢ ةيدددد غِ َددددٔ  دددد ّ تددددٛؾ  ةا ععددددمد ا ظددددِ ة٭ ُددددمٍ ٚةيًددددٛة.ّ                                       .02

ةي٬.َد١  د  ؾعدٍٛ ةاٛة.ْد١ يمػ ٝد١ ةيٓؿكدمد  ٬ؾدم           ًُم   إٔ ةجملًد  ةي ًد ٟ ٫ ٜكدّٛ  دإج ة٤ ةآدمق٬د     

( َددٔ ْظددمّ  01ٚةاددمس٠   3112( ي دد١ٓ 77( َددٔ ةيٓظددمّ ةاددميٞ يً ًدد ٜمد وقددِ    02، 03، 7٭فهددمّ ةاددٛةس   

 ةيًٛة.ّ ةاصمو  يٝ٘ ى ٬ٙ.       

( َدٔ ةيٓظدمّ ةادميٞ    ٫72 ٜمِ  يعمم ةي ٛة ز  ٢ً ىغًق ةيؿٛةتري ٚةا مي مد ةامي١ٝ  ٬ؾم  ٭فهدمّ ةادمس٠     .05

٫ٚ ٜدددمِ ؼعدددٌٝ غ ةَدددمد  ددد ّ  يعدددمم ةي ٛة دددز ك َٛ ددد ٖم  ٬ؾدددم   3112( ي ددد١ٓ 77يً ًددد ٜمد وقدددِ  

 .3110( ي ١ٓ 31( َٔ قمْٕٛ وتّٛ طٛة ز ةيٛةوسةد وقِ  03٭فهمّ ةامس٠  

 (7102يط١ٓ  077املؿدز: )اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 ق ة٭ظٍٛ.ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق َم ٚوس ى ٬ٙ ف 

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 :حطاب األَاْات 

 ، ت   َم ًٜٞ:3105ي ٣ ت قٝل ف ما ة٭َمْمد ك  ً ١ٜ َ مٕ ةيه ٣ ي مّ 

( سٜٓدموة   00731ىفد ُٖم  كُٝد١     20/03/3105ٚجٛس وظٝ ٜٔ يًٓك  َ ْٚ    ؾ  ةيعٓ ٚم  مموٜخ  .0

( سٜٓدموة   ٓدم٤ً  ًد٢   د ةس ٚتد قٝل ٚجد س       30770س قمتق ةي ً ١ٜ ةا مغ ٚةٯ    ك١ُٝ   ٓم٤ً  ٢ً قٝٛ

َٛنيـ  ً ١ٜ ةيصدٛ و ةيدذٟ مت ة٫تدم م١ْ  د٘ يػمٜدمد   د ةس ةؿ دم مد ةـممَٝد١ ي ً ٜد١ َ دمٕ ةيهد ٣            

ّ فم ٜ ٍ  ٢ً ٚجٛس ْكغ  مي ظٝ  ةيٓك ٟ ةي ؾ ٟ ف ق َم ٖٛ َ   ى ٬ٙ  ٬ؾم  ٭فهم 3105ي مّ 

 .3105( ي ١ٓ 003( َٔ ةيٓظمّ ةاميٞ يً ً ٜمد وقِ  33، 37ةامست   

٫ ٜمِ    ةس َذن ةد ت ١ٜٛ ةي ٓو ةيصٗ ١ٜ ٚنصدٛؾمد َ م كد١ ةي ظدٝ  ةيٓكد ٟ َدز ةي ظدٝ  ةيدٛةوس         .3

( َددٔ ةيٓظددمّ ةاددميٞ يً ًدد ٜمد    002، 31، 72، 73، 77، 5 هصددٛؾمد ةي ٓددو  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددٛةس ذٚةد      

 ى ٬ٙ. 

ةي فٝددٌ ٚةيم دديٌٝ ٚةي ظددٝ   ًدد٢ سؾدد  ةيعددٓ ٚم ٚ دد ّ   دد ةس جدد ةٍٚ ةيمٓ ددٝل ٚةـ٬ظددمد            دد ّ  .2

ةيصٗ ١ٜ ٚسؾمت  َؿ سةد ة٭َمْمد ى٫ٚ   أٍٚ يًُمم  ١ ٚةا م كد١ ف دق ة٭ظدٍٛ  ٬ؾدم  ٭فهدمّ ةادٛةس ذٚةد       

 ( َٔ ةيٓظمّ ةاميٞ يً ً ٜمد ى ٬ٙ.000، 020، 003، 5 
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 صهٌ ظحٝع َٔ فٝث   ّ ةيمُٝٝز    ةي ًُٝمد ةييت ؽدغ ةي ٓدو     ّ ةيم يٌٝ ك سؾ  ةيعٓ ٚم  .0

ٚةييت ؽدغ ةيٓكد ، فٝدث ٜدمِ ةتدم  ةّ  مْد١ ةيٓكد  ؾكدو، ٫ٚ ٜدمِ ةتدم  ةّ  مْد١ ةي ٓدو ْٗم٥ٝدم  فدم               

( َددٔ  33ٜصددهٌ ظدد ٛ ١ ك   دد ةس ةيم ددٜٛمد ةي ٓهٝدد١ ٚةؾدد س ٚةا م كدد١ ٚةاكموْدد١  ٬ؾددم  ٭فهددمّ ةاددمس٠            

  ٜمد ى ٬ٙ. ةيٓظمّ ةاميٞ يً ً

ٚجدٛس ف دما آ د  يٮَمْدمد يدد ٣  ٓد   ٓدو  .....(  مٱؼدمؾ١  ع ةؿ ددما ةي ٥ٝ دٞ يد ٣  ٓدو ةيمُٓٝدد١            .2

(  ىٟ ف ندمد َميٝد١   3105، 3102ٚذيو َٓذ   ٠ تٓٛةد،  ًُم   أْ٘ مل ٜظٗ   هصدـ ةي ٓدو ي دمَٞ     

ٚم، سٕٚ ىٕ ٜدمِ ةؽدمذ   َٔ  ٜ ةع ٚظ ف  متمثٓم٤ ف ن١ ةيؿٛة٥  ةيصٗ ١ٜ غري ةا مؾ١  ٢ً سؾد  ةيعدٓ   

 ع ف دما   20/03/3105( سٜٓدمو   مدموٜخ   3230ىٟ  ج ة٤ةد ٱقؿمٍ ةؿ ما ىٚ ؼٌٜٛ وظٝ ٙ ةي ميؼ  

 ة٭َمْمد ك  ٓو ةيم١ُٝٓ  ؼمؾ١  ع   ّ َ  ؾ١  ٓٛس ة٭َمْمد ةييت ٜ ٛس هلم ةا ًؼ ةا ٚو َٓذ تٓٛةد. 

5.        ّ  يػم٩ٖدم ٚ د ّ ت  ٦د١  مْمتٗدم  صدهٌ ظدحٝع        ٚجٛس ى  دم٤ ك ةتدم ُمٍ ةيٛظد٫ٛد ةاميٝد١ َدٔ فٝدث  د 

 ؼمؾ١  ع   ّ ذند  ةتدِ ةاٛنيدـ ةيدذٟ قدمّ  مح ٜد  ةيٛظدٍٛ ؾ ًٝدم  فٝدث ٜدمِ ةيد  ٍٛ  ع ةيٓظدمّ َدٔ              

ق ٌ ىنث  َٔ َٛنيـ سٕٚ ٚجٛس تع ٜع س ٍٛ  مػ يهٌ َٛنيـ  وقِ َ م  ّ( َز ط م ١ ْؿ  ةتدِ  

 ىس  ًُ٘. ةاٛنيـ  ٢ً  ٝز ةيٛظ٫ٛد تٛة٤ ىنمٕ فم.ة  ىٚ  ٢ً و

 (7102يط١ٓ  020املؿدز: )اضتٝكاح ايدٜٛإ زقِ 

 ايتٛؾ١ٝ:

 تصهٌٝ ؾ١ٓ يًم قٝل ٚةيمحكٝل  ماٛؼٛع ى ٬ٙ ٚ صمون١ سٜٛةٕ ةحملمت ١.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.

 بًد١ٜ حٛض ايدٜط١/ ايعكب١.

  :قٝٛد ٚضجالت ايبًد١ٜ 

 (، ت   َم ًٜٞ: 3102-٢ً3102 قٝٛس ٚتي٬د  ً ١ٜ فٛض ةي ٜ ١ يًؿ ٠  ي ٣ ةيم قٝل   

تكددّٛ ةي ً ٜدد١  عدد ف ةا ددمٓ ةد سٕٚ  جم.تٗددم َددٔ ق ددٌ سٜددٛةٕ ةحملمتدد ١  ٬ؾددم  يهمددما و٥ددٝ  ةيددٛ.وة٤ وقددِ     .0

 .0/00/3103( تموٜخ 22/00/0/32127 

ي ٜ٘ ك ْٗم١ٜ ندٌ ٜدّٛ  ٬ؾدم      ٫ ٜكّٛ ةحملمتق   ظٝ  سؾ  ةيعٓ ٚم َٚكم ١ً ةي ظٝ   ميٓك  ةاٛجٛس .3

 . 3112( ي ١ٓ 77( َٔ ةيٓظمّ ةاميٞ يً ً ٜمد وقِ  22٭فهمّ ةامس٠  

ت ذو َ م ك١ ةٱٜ ة مد ةي ٓه١ٝ َز سؾ  ةيعٓ ٚم ي  ّ ٚجٛس ؾٝض ةي ٓو ٚ د ّ   د ة. نصدـ ةي ٓدو      .2

 يً ٓٛةد ى ٬ٙ يًُ م ك١ ف ق ة٭ظٍٛ. 

( َدددٔ ةيٓظدددمّ ةادددميٞ 20مد شدددٗ ٜم   ٬ؾدددم  ٭فهدددمّ ةادددمس٠   ٫ ٜدددمِ  ُدددٌ ت دددٜٛمد  ٓهٝددد١ ا م كددد١ ةؿ دددم   .0

 يً ً ٜمد ى ٬ٙ. 
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(   ًؼ 32222َٚ ز.ةت٘ ٚوٌُ وقِ ةيمحٌٜٛ   32/00/3102( تموٜخ 22ؾك ةٕ َ مٓ  ةيع ف وقِ   .2

 ( سٜٓمو ٚةي م٥  يً ٝ   .....(   ٍ ؾمتٛو٠   م٤. 02720 

( 2501 دمًَ  ك ة٫ْم م دمد ةي ً ٜد١ ٚةي ميػد١      ( سٜٓمو .ٜمس٠  دٔ قُٝد١ َهمؾدتد ةي   021مت ظ ف َ ًؼ   .5

(  سٜٓمو ٚةا دمًِ َدٔ   2311 ك١ُٝ   3102( يصٗ  تص ٜٔ ىٍٚ ي مّ 0سٜٓمو  ٛجق َ مٓ  ةيع ف وقِ  

 ق ٌ ةاٛنيـ  .....( سٕٚ ٚج٘ فل ٚمل ٜمِ   مست٘ يعٓ ٚم ةي ً ١ٜ. 

 ( َٔ ةيٓظمّ ةاميٞ يً ً ٜمد. 20امس٠  ٫ ٜمِ ت زٜز َ مٓ ةد ةيع ف  ما ز.ةد ةي١َ.٬  ٬ؾم  ٭فهمّ ة .7

   ّ قٝمّ فمًَٞ ةي ًـ  م  ٜ ٖم  ٛجق ؾٛةتري ف ق ة٭ظٍٛ. .3

 ت ٝ   ُمٍ ٚطٔ يً ٌُ ك ةي ً ١ٜ سٕٚ ةؿعٍٛ  ٢ً َٛةؾك١ ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ ْٚصري  ع:  .2

  ًدددؼ  03/3102( يصدددٗ  5ت ددٝ  ةي دددٝ   .....( ٚظددد ف وةت دد٘  ٛجدددق َ دددمٓ  ةيعدد ف وقدددِ      .ى 

 ( سٜٓمو. 037.21 

  ًدددؼ  03/3102( يصدددٗ  7ت ددٝ  ةي دددٝ   .....( ٚظددد ف وةت دد٘  ٛجدددق َ دددمٓ  ةيعدد ف وقدددِ      .ا 

 ( سٜٓمو. 003.21 

مت  جددد ة٤ ى ُدددمٍ ظدددٝم١ْ يددد    آيٝدددمد ةي ً ٜددد١ سٕٚ طددد ح   دددم٤ةد ىٚ ةتدددم وةج  ددد ٚض  ًػددد  قُٝمٗدددم    .01

            ( سٜٓمو ٚسٕٚ ٚجٛس قمؼ  ةتم٬ّ هلذٙ ة٭ ُمٍ ف ق ة٭ظٍٛ. 2202 

( سٜٓدمو ةيزة٥د   دٔ قُٝد١ تد  ٝغ ةا ن دمد       313  ّ تٛوٜد  ةا ًدؼ ةام كدٞ  ذَد١ ةي دٝ   .....( ٚةي دميؼ         .00

 ( سٜٓمو. 0311 ك١ُٝ   2/3100( يصٗ  07ٚةاع ٚف  ٛجق َ مٓ  ةيع ف وقِ  

 ٜمِ ظ ف     ةا مٓ ةد سٕٚ ىٕ تهٕٛ َهم١ًُ ةيمٛةقٝز ْٚصري  ع:  .03

 غري َٛقز َٔ ةحملمتق.  2/3100صٗ  ( ي33َ مٓ  ةيع ف وقِ   .ى 

 غري َٛقز َٔ و٥ٝ  ةي ً ١ٜ.  0/3100( يصٗ  3َ مٓ  ةيع ف وقِ   .ا 

 غري َٛقز َٔ ةحملمتق َٚٔ و٥ٝ  ةي ً ١ٜ.  0/3102( يصٗ  2َ مٓ  ةيع ف وقِ   .ج 

 ( سٜٓمو. 371قٝمّ ةي ً ١ٜ   ؾز ق١ُٝ كميؿمد ةي ري ةا ته ١ َٔ ق ٌ َٛنيؿٞ ةي ً ١ٜ ٚةي ميػ١   .02

يً ددٝ   .....( سٕٚ  2/3102( يصددٗ  3( سٜٓددمو  ٛجددق َ ددمٓ  ظدد ف وقددِ    051َهمؾددأ٠  كُٝدد١    ظدد ف .00

 ةؿعٍٛ  ٢ً َٛةؾك١ ٚ.ٜ  ةيص٪ٕٚ ةي ً ١ٜ ةا  ك١  ٢ً ذيو. 

(  ًد٢ سؾد  ةيعدٓ ٚم،  ؼدمؾ١  ع ىٕ و عد١ ةاٗدٔ       203(،  322  ّ ةيكٝمّ   فٝدٌ و دغ ةاٗدٔ ىوقدمّ       .02

 ( سٜٓمو. 33 ٢ً سؾ  ةيعٓ ٚم   ًؼ   ُوفً ( سٜٓمو 23    ًؼ 01/2/3102( تموٜخ 322وقِ  

 (72/9/7102تازٜذ  07/4/13/2294املؿدز: )نتاب ايدٜٛإ زقِ 

  ايتٛؾ١ٝ:

 ةي ٌُ  ٢ً تعٜٛق َم ٚوس ى ٬ٙ ف ق ة٭ظٍٛ.

 اإلجسا٤:

 مل ٜ س َم ٜؿٝ   ميمعٜٛق  َٚم .ةٍ ةاٛؼٛع قٝ  ةامم  ١.
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 اض١ دٜٛإ احملاضب١ايسؤضا٤ ايرٜٔ تعاقبٛا ع٢ً ز٥

 ايتازٜذ االضِ ايسقِ

 إىل َٔ

 11/00/0489 10/11/0487 املسحّٛ غهسٟ غعػاع١ .0

 14/14/0411 01/10/0488 املسحّٛ عبد ايسمحٔ خًٝف١ .7

 18/11/0418 10/00/0411 املسحّٛ ذلُد خًٝف١ عبد املٗدٟ .1

 17/13/0412 13/11/0418 املسحّٛ ذلُد ذٜب أدٜب ايعاَسٟ .9

 71/3/0421 71/13/0412 املسحّٛ ؾالح طٛقإ .8

 71/00/0429 10/14/0421 حطٔ عٛد٠ ٞعًاملسحّٛ   .1

 01/12/0421 10/07/0429 امحد عبد ايهسِٜ ايطساْٚ٘ املسحّٛ .2

 10/18/0431 10/11/0422 َٛيٛد عبد ايكادز املسحّٛ .3

 10/00/0440 01/11/0431 ايدنتٛز ٖاغِ امحد ايدباع .4

 12/11/0449 10/00/0440 ايطٝد عادٍ امحد ايككا٠ .01

 17/19/7111 10/12/0449 ايدنتٛز عبد خسابػ٘ .00

 70/12/7111 14/19/7111 ايدنتٛز عبد ايػداْب٘ .07

 73/00/7118 12/14/7111 ايطٝد ضامل امحد اخلصاع١ً .01

 09/01/7108 70/17/7111 ايطٝد َؿطف٢ ايربازٟ .09

 - 08/01/7108 ايدنتٛز عبد خسابػ١ االضتاذ  .08
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