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 املمذيح
فٟ اػذاد٘ب ِٓ ثقّبد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّخزق١ٓ فٟ ِغبي  ٛاػزّذ ِىزجٕب سؤ٠خ ػ١ٍّخ ؽبٍِخ ال رخٍ

) اٌزحم١ك ٚاٌشلبثخ ٚاٌزفز١ؼ ٚاٌزخط١و ( ِٕغغّخ ِغ ِزطٍجبد اٌظشف اٌشا٘ٓ ٚرإعظ ٌجٕبء ِغزمجً 

صا٘ش ٌجٍذٔب اٌحج١ت ِذسو١ٓ ثزٌه حغُ ِٙبِٕب ٚحغبع١خ ػٍّٕب وٕٛٔب ٔؼًّ فٟ ِإعغخ رشػٝ فئخ ػٕب٠زٙب 

١بع١١ٓ اٌز٠ٓ فٕٛا س٠ؼبْ ؽجبثُٙ فٟ لؼش عغْٛ إٌظبَ اٌجبئذ ٚاٌظٍُ اٌزٞ ِٓ اٌغغٕبء ٚاٌّؼزم١ٍٓ  اٌغ

 اللٖٛ فٟ رٍه اٌحمجخ ِٓ اٌضِٓ .

 ش فٟ اٞ اعشاء سلبثٟ ٠ىْٛ ٘ذفٗ ثبالعبطوبٔذ ٚالصاٌذ ٚاحذح ِٓ اٌضٛاثذ اٌزٟ ٠ٕزٙغٙب ِىزجٕب إٌظ

رم٠ُٛ اداء اٌغٙبد اٌزٕف١ز٠خ ٠ٚؼضص ِٓ ِٕغضارٙب , ٌُٚ رمف عٙٛدٔب ٠ِٛب ػٕذ اوزؾبف حبٌخ فغبد اٚ 

ِخبٌفخ اداس٠خ الٕٔب ٔإِٓ اْ إٌّغض اٌحم١مٟ ٠ٕجغٟ اْ ٠زٛط ثزحق١ٓ اثٕبء ِغزّؼٕب ِٓ ثؼل 

ٚاسعبء اٌمٕبػخ ٌذ٠ٗ ثنشٚسح  ,اٌّّبسعبد اٌزٟ ٌطبٌّب رغججذ فٟ ؽىً اٚ ثبخش ثب٠مبػٗ فٟ ؽشن اٌفغبد

ػٕذ اٌحقٛي ػٍٝ اٌحمٛق ٚاٌزأو١ذ ػٍٝ االٌزضاَ اٌٛهٕٟ اصاء رٕف١ز اٌٛاعجبد  اٌغ١ٍّخرٛخٟ اٌطشق 

( ِٓ خالي ٠ٚ5102/5102زغغذ ٘زا اٌّؼٕٝ فٟ الشاس االعزشار١غ١خ اٌٛه١ٕخ ٌّىبفحخ اٌفغبد ٌالػٛاَ )

خ ِٚؼبٌغخ اٌظٛا٘ش اٌغٍج١خ ٌزٍه اٌّإعغخ ٚٚمغ البِٗ ٚسػ رذس٠ج١خ ٌزؼش٠ف ثّفَٙٛ رٍه االعزشار١غ١

ِٚزبثؼزٙب ٌُٚ ٠ذخش ِىزجٕب عٙذاً اصاء رمذ٠ُ خجشرٗ ِٚؾٛسرٗ اٌٝ ثبلٟ رؾى١الد خطو ٌّؼبٌغزٙب 

 اٌّإعغخ ٠ٚزغٍٝ رٌه ِٓ خالي البِخ اٌٛسػ ٚإٌذٚاد ٚاٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ ٌّٛظفٟ اٌّإعغخ

ٚاٌّب١ٌخ ٚاالداس٠خ الد االخشٜ اٌمب١ٔٛٔخ ٚفٟ وبفخ اٌّغب بٚاٌّمزشحبد ٚث١بٔبد اٌشأٞ اٌزٟ ٠مذِٙب ِىزجٕ

 ٚرم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد .

وّب رغغذ رٌه ِٓ خالي ِبرنّٕٗ ٘زا اٌزمش٠ش ح١ش رطشق اٌٝ اٌغبٔت اٌزحم١مٟ ٚػذد اٌٍغبْ اٌّؾىٍخ 

( ١ٌقجح اٌّغّٛع 76( ٌغٕخ رحم١م١خ ِغ اٌٍغبْ اٌّذٚسح ِٓ اٌؼبَ اٌّبمٟ )36) 5103خالي ػبَ 

( ِٕٙب اٌٝ اٌمنبء العزىّبي االعشاءاد 1( ِٕٙب اٌٝ ١٘ئخ إٌضا٘خ ٚ)3رُ احبٌخ ) ٌغٕخ رحم١م١خ( 011)

ِىزجٕب  ٝفمذ اٚف 5103اِب فٟ عبٔت االِٛاي اٌّٛفٝ ثبعزشعبػٙب ٌؼبَ ,  اٌزحم١م١خ االخشٜ

( صالصخ ١ٍِبساد ٚرغؼّبئخ ٚصالصخ ٚعجؼْٛ ١ٍِْٛ ِٚبئخ ٚرغؼخ ٚاسثؼْٛ 7,367,013,333ثبعزشعبع )

( اسثؼّبئخ ٚاسثؼخ 131,515,722اٌف ٚرغؼّبئخ ٚرغؼخ ٚعزْٛ د٠ٕبس اِب اٌّجبٌغ اٌّغزشدح ثٍغذ )

ب ِجبٌغ ِٕغ اٌٙذس فمذ ٚعزْٛ ١ٍِْٛ ِٚبئزبْ ٚاصٕبْ ٚاسثؼْٛ اٌف ٚصالصّبئخ ٚصّب١ٔخ ٚصّبْٔٛ د٠ٕبس اِ

غْٛ اٌف ٚصالصّبئخ ( ِبئزبْ ٚصّب١ٔخ ٚػؾشْٚ ١ٍِْٛ ٚصّب١ٔخ ٚعزخ ٚخ552,223,761ّثٍغذ ) 

رمش٠ش اٌزٞ اثذٜ ثٙب ِىزجٕب اٌىض١ش ( 03اٌزٟ ثٍغذ ) ٚعجؼْٛ د٠ٕبس فنالً ػٓ رٌه ص٠بساد رم٠ُٛ االداء

رنّٕذ  ( ص٠بسح 22) ثٍغذ اد اٌزفز١ؾ١خٚاٌض٠بس ِٓ اٌّمزشحبد ٌزم٠ُٛ اداء ٚدٚائش ِذ٠ش٠بد اٌّإعغخ, 

 اٌىض١ش ِٓ ػذَ رحم١ك اٌٝ اٌزٞ ادٜ فٟ ظً اٌٛمغ اٌّبٌٟ اٌقؼت ٌٍّىزتص٠بساد ف١ٕخ ٚاداس٠خ 

 ٌٍّىزت. اال٘ذاف اٌّشعٛح فٟ رٕف١ز اٌخطخ اٌّشعِٛخ

اِبَ  5103ٚاخ١شا ٚأغغبِب ِغ ِجذأ اٌؾفبف١خ اٌزٞ ٔحشؿ ػٍٝ أزٙبعٗ ٔنغ خالفخ عٙذٔب فٟ ػبَ 

 اد٠ٕب ِبػ١ٍٕب ِٓ اِبٔخ اٌٛاعت ٚؽشف اٌّغإ١ٌٚخ . ثزٌه ثبٕٔبأظبسوُ ا١ٍِٓ 

 

 

 

 حيذس كعيى انشحًاَي
 املفتش انعاو
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 6102نعاو  انشلًيح ملكتة املفتش انعاو انثياَاخ
 

 انؼذد انًىضىع خ

 انتفاصُم 6116يىاسَح يكتة انًفتغ انؼاو نؼاو  اوالا 

 0,712,102,371 رؼ٠ٛنبد اٌّٛظف١ٓ ) اٌّخقـ( 0

 62,253,111 إٌفمبد اٌزؾغ١ٍ١خ 5

 انؼذد 6116نؼاو  يالك انًكتة ثاَُاا 

 5103ٌّىزت اٌّفزؼ اٌؼبَ ٌؼبَ  ِٓ لجً ٚصاسح اٌّب١ٌخ  اٌّالن اٌّقبدق 0

 0/3/5103ٌغب٠خ 

010 

 23 0/3/5103ٌغب٠خ  اٌّالن اٌّؾغٛي 5

 02 0/3/5103اٌّالن اٌؾبغش ٌغب٠خ  7

 36 70/05/5103اٌّالن اٌفؼٍٟ ٌّىزت اٌّفزؼ اٌؼبَ ٌغب٠خ  1

 20 70/05/5103ٌغب٠خ  ػذد اٌؼب١ٍِٓ فٟ ِىزت اٌّفزؼ اٌؼبَ 2

 01 70/05/5103ػذد اٌذسعبد اٌؾبغشح فٟ ِىزت اٌّفزؼ اٌؼبَ ٌغب٠خ  3

 3 إٌّغج١ٓ اٌٝ دٚائش اخشٜػذد  6

 ػذد انهجاٌ 6116نؼاو  انهجاٌ انتحقُقُح ثانثاا 

 76 5102اٌٍغبْ اٌزحم١م١خ اٌّذٚسح ِٓ ػبَ   0

 36 5103اٌٍغبْ اٌزحم١م١خ اٌّؾىٍخ خالي ػبَ  5

 011 5103ئعّبٌٟ اٌٍغبْ اٌزحم١م١خ خالي ػبَ  7

 66 5103ػذد اٌٍغبْ اٌزحم١م١خ إٌّغضح خالي ػبَ  1

 56 اٌٍغبْ اٌزحم١م١خ اٌزٟ الصاٌذ ل١ذ االٔغبص 2

 1 اٌٍغبْ اٌزحم١م١خ اٌّحبٌخ اٌٝ اٌمنبء ا 

 01 اٌٍغبْ اٌزحم١م١خ اٌزٟ رنّٕذ رٛف١برٙب ػمٛثبد أداس٠ٗ ة 

 17 اٌٍغبْ اٌزحم١م١خ اٌزٟ أٚفذ ثزٛع١ٙبد  ط 

 01 اٌٍغبْ اٌزحم١م١خ اٌزٟ رُ غٍمٙب  د 

 3 اٌّحبٌخ اٌٝ ١٘ئخ إٌضا٘خاٌٍغبْ اٌزحم١م١خ  ٘ـ 

 انؼذد َىع انهجاٌ راتؼاا 

 50 ػذد اٌٍغبْ اٌزحم١م١خ اٌزٟ اٚفذ ثبٌزن١ّٓ اٚ اعزشداد ِجبٌغ 0

 2 ػذد اٌٍغبْ اٌزحم١م١خ اٌزٟ رنّٕذ رض٠ٚش ِحشساد ٚٚصبئك 5

 0 ػذد اٌٍغبْ اٌخبفخ ثبٌشؽٛح 7

 0 ػذد اٌٍغبْ اٌزحم١م١خ اٌزٟ رنّٕذ اخزالط 1

 ػذد االخثاراخ 6116ػذد االخثاراخ انىاردج انً انًكتة نؼاو  خايظاا 

 21 لغُ اٌزحم١مبد 0

 51 فشع اٌفشاد االٚعو ٌّىزجٕب 5
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 انؼذد انًىضىع خ

 ػذد انؼكاوي ػذد انؼكاوي انىاردج انً انًكتة طادطا

 523  لغُ اٌزفز١ؼ 0

 17 ؽىبٜٚ فشع اٌفشاد االٚعو  5

 62 ؽؼجخ إٌّطمخ اٌؾّب١ٌخؽىبٜٚ  7

 انًثهغ 6116نؼاو نقظى انزقاتح وانتذقُق انًثانغ انًىصً تاطتزجاػها  طاتؼا

 7,367,013,333  . 5103اٌّجبٌغ اٌّٛفٝ ثبعزشعبػٙب ٌؼبَ  0

  5103اٌّجٍغ اٌّغزشد  فؼال ٌؼبَ  5

 

131,515,722   

 انًثهغ 6116يثانغ يُغ انهذر نقظى انتفتُغ نؼاو  ثايُا

 53,366,521 ( ٌّغّغ االحشاس اٌغىٕٟ فٟ ١ِغب5ْاِش غ١بس سلُ )فشق فٟ رسػخ  0

 032,263,131 فشق فٟ رسػخ ٚالغ اٌحبي ٌّغّغ االحشاس اٌغىٕٟ فٟ اٌجقشح 5

 552,223,761 اٌّغّٛع 

 انؼذد 6116نؼاو انؼقىتاخ االَضثاطُح نًىظفٍ انًؤطظح  تاطؼا

 01 ٌفذ ٔظش 0

 6 اإلٔزاس 5

 0 اٌزٛث١خ  7

 7 ػضي 1

 0 رٕض٠ً دسعخ 2

 انؼذد  6116انًؼايالخ انًانُح انًذققح خالل ػاو  ػاػزا

  071 ػذد اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ اٌّذلمخ ِٓ لجً لغُ اٌشلبثخ ٚاٌزذل١ك 0

 61 ػذد اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ اٌزٟ رُ رأؽ١ش ِالحظبد ثؾأٔٙب 5

 انؼذد 6116نؼاو  انًؼايالخ االدارَح انًذققح احذ ػؼز

 21  اٌؼالٚاد ٚاٌزشف١ؼبد فٟ اٌّإعغخرذل١ك  0

  07 فٟ اٌّإعغخؼمٛد ِٓ امبث١ش ِٛظفٟ اٌ رذل١ك ػ١ٕبد 5

 53 رذل١ك ػ١ٕبد ِٓ ِٕح اٌؼالط ٚاٌزؼ٠ٛن١خ  7

 ػذد انشَاراخ 6116نؼاو  انشَاراخ انتفتُؼُح ػؼز اثًُ

 12 5103اٌض٠بساد اٌزفز١ؾ١خ ٌذٚائش ِٚذ٠ش٠بد اٌّإعغخ خالي ػبَ  0

 01 اٌض٠بساد اٌزفز١ؾ١خ ٌّؾبس٠غ اٌّإعغخ  5

 انؼذد 6116نؼاو  تُاَاخ انزأٌ ػؼز ثالثح

 3 ث١بٔبد اٌشأٞ اٌشلبث١خ 0

 ث١بٔبد اٌشاٞ اٌمب١ٔٛٔخ 5
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 انؼذد انًىضىع خ

 انؼذد 6116 تقىَى األداء نؼاو ػؼز ارتؼح

 03 ص٠بساد رم٠ُٛ االداء 

 انؼذد 6116انذوراخ انتذرَثُح نؼاو  ػؼز خًظح

 56 5103خالي ػبَ  ٌّٛظفٟ اٌّىزت اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ داخً اٌؼشاقػذد  0

 12 ػذد اٌّٛظف١ٓ اٌّؾزشو١ٓ ثبٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ داخً اٌؼشاق 5

 4 ورع انؼًم انتٍ اػتزك تها يىظفٍ انًكتة  ػؼز طتح

 2 ػذد اٌّؾزشو١ٓ ثبٌٛسػ 

 انؼذد انًؤطظحانذوراخ انتذرَثُح انتٍ أقايها انًكتة نًىظفٍ  ػؼز طثؼح

 1 5103ػذد اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ اٌزٟ البِٙب اٌّىزت خالي ػبَ  0

 33 ػذد ِٛظفٛ اٌّإعغخ اٌز٠ٓ اؽزشوٛا فٟ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ  5

 6 6116ورع انؼًم انتٍ اقايها انًكتة نؼاو  ػؼز ثًاَُح

 52 ػذد اٌّؾزشو١ٓ 
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 31/16/6116ونغاَح  6/1/6116انظُاطٍُُ يٍ ًؤطظح انظجُاء انزقًُح ن انثُاَاخ

 16/1/6117( فٍ 911كتاب انذائزج االدارَح وانًانُح )

 التفاصٌل الموضوع ت

 

1 

 مالك المؤسسة

 المالك المصادق
 

 

575 

 611 المالك المشغول 2

 (525ذكور)

 (52اناث)

 (1مع الخبراء عدد ) 153 موظفً العقود 3

 73 دوائر الدولةعدد الموظفٌن المنسبٌن من  4

 عدد دوائر المؤسسة 5

 عدد المدٌرٌات التابعة لهذه المؤسسة فً بغداد والمحافظات

 عدد اللجان الخاصة فً بغداد والمحافظات 

 )ضمن المالك المصادق( 3

 (2عدا نٌنوى) 16

  (5مع رفحاء ) 16

 الشهادة واالختصاص 6
 دكتوراه

 ماجستٌر
 دبلوم عال

 بكالورٌوس 
 دبلوم

 اعدادٌة
 متوسطة
 ابتدائٌة

 بدون شهادة
 

 المالك
- 
6 
- 

153 
    56 

133 
73 

 56 
26 

 عقد

   455,241,111  2116الموازنة االستثمارٌة لعام  7

 455,225,617 2116المبلغ المصروف من الموازنة االستثمارٌة  5

  35,521,515,721 2116الموازنة التشغٌلٌة لعام  5

 16,551,727,514 2116الموازنة التشغٌلٌةالمبلغ المصروف من  11
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 انفصم االول
 انسجُاء انسياسيني  يؤسسحتعشيفيح عٍ َثزج  اوالً /

 
 5117رؼذ ِإعغخ اٌغغٕبء اٌغ١بع١١ٓ احذٜ ِإعغبد اٌؼذاٌخ االٔزمب١ٌخ اٌزٟ رُ اعزحذاصٙب ثؼذ ػبَ 

( ح١ش ٔقذ )رىفً اٌذٌٚخ سػب٠خ رٚٞ اٌؾٙذاء ٚاٌغغٕبء 052اٌزٟ الش٘ب اٌذعزٛس ثّٛعت اٌّبدح )

ش٠حخ ٌزمذَ خذِبرٙب ٌؾ 5113ٌغٕخ   1اٌغ١بع١١ٓ ِٚزنشسٞ إٌظبَ اٌجبئذ( ثّٛعت اٌمبْٔٛ سلُ 

اٌغغٕبء ٚاٌّؼزم١ٍٓ اٌغ١بع١١ٓ ٚفك اٌمبْٔٛ فنال ػٓ أٙب اعزغبثخ ربس٠خ١خ رٍٛر ثبٌٛفبء ٌزٍه اٌفئخ اٌزٟ 

 رؼشمذ الثؾغ اعب١ٌت اٌزؼز٠ت فٟ ظٍّبد عغْٛ اٌطبغ١خ. 

ٚلذ رٛعغ ٔؾبه اٌّإعغخ فٟ رمذ٠ُ اٌخذِبد ٌؾش٠حخ اٌغغٕبء ٚاٌّؼزم١ٍٓ ِٓ خالي اٌزؼذ٠ً االٚي 

ٚوبْ اثشص٘ب ؽّٛي ِحزغضٞ سفحبء ِٓ اٌؼشال١١ٓ ثمبْٔٛ  5107( ٌغٕخ 72سلُ ) ٌمبْٔٛ اٌّإعغخ

اٌّإعغخ ٚص٠بدح اٌشٚارت اٌزمبػذ٠خ ٌٍغغٕبء ٚرٍّه لطؼخ اسك ِغ ِٕحخ ثٕبء اٚ اٌحقٛي ػٍٝ ٚحذح 

عى١ٕخ اٚ اٌجذي إٌمذٞ اٌّغبٚٞ ٌٙب  ٚغ١ش٘ب ِٓ ِٕح اٌجٕبء ٚاٌؼالط ٚاٌغفش ٚاٌذساعبد اٌؼ١ٍب داخً 

 اٌؼشاق. ٚخبسط

رنّٓ ٘زا اٌزمش٠ش ث١بْ ػًّ اٌّىزت ٚاالعشاءاد اٌزٟ ارخز٘ب فٟ مٛء اٌمبْٔٛ الداء ِّٙزٗ فنال 

ػٓ اْ ٘زا اٌزمش٠ش ٠ؼذ لبػذح ث١بٔبد ِّٙخ ِٚشعغ فٟ غب٠خ اال١ّ٘خ ٌّؼشفخ ػًّ اٌّىزت ٚاٌّإعغخ 

 ِؼبً, ٚلذ ثزي عٙذاً ص١ّٕبً فٟ عج١ً رذ٠ٕٚٗ ٚاخشاعٗ ثٙزا اٌؾىً. 

 

 أهذاف املؤسسح مبىجة انماَىٌ 
اٌّؼذي ثّٛعت  5113ٌغٕخ  1رغ١ّخ اٌغغٕبء ٚاٌّؼزم١ٍٓ اٌغ١بع١١ٓ ٚفك لبْٔٛ اٌّإعغخ سلُ  - 0

  5107ٌغٕخ  72لبْٔٛ سلُ 

رٛف١ش اٌؼذ٠ذ ِٓ االِز١بصاد اٌّؾٌّٛخ ثأحىبَ اٌمبْٔٛ ِٓ خالي اٌزٕغ١ك ِغ اٌّإعغبد فٟ ِخزٍف  -5

 ِغبالد اٌح١بح 

غغ١ٓ اٌغ١بعٟ ٚاٌّؼزمً ٚ ِحزغضٚ سفحبء ٚأٚالدُ٘ ِٓ األعبٔت ِّٓ عغٕٛا اٚ اػزمً رؼ٠ٛل اٌ -7

اٚ احزغض فٟ ظً ٔظبَ اٌجؼش رؼ٠ٛل ِبدٞ ِغضٞ ٠زٕبعت ِغ حغُ اٌنشس اٌزٞ ٌحك ثٗ ٚٚفمب 

 ٌنٛاثو رقذس ٌٙزا اٌغشك .

 . رٛف١ش فشؿ اٌؼًّ ٚاٌذساعخ ٌُٙ ٚثّب ٠زٕبعت ٚوفبءرُٙ ِٕٚحُٙ األ٠ٌٛٚخ فٟ رٌه -1

رمذ٠ُ اٌزغ١ٙالد ٚاٌّغبػذاد اٌزٟ رّىُٕٙ ِٓ رحم١ك اٌشفبٖ االلزقبدٞ ٚاالعزّبػٟ ٌُٙ ٚ ٌؼٛائٍُٙ  -2

فٟ اٌّغبالد فٟ اٌّغبالد االلزقبد٠خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌشػب٠خ اٌقح١خ ٚ اٌىفبٌخ االعزّبػ١خ ٚع١ّغ 

 اٌّغبالد األخشٜ .

ِٓ خالي فؼب١ٌبد ع١بع١خ ٚاعزّبػ١خ فٟ رّغ١ذ اٌزنح١خ ٚاٌفذاء ٚل١ّٙب فٟ اٌّغزّغ ٚرخ١ٍذ٘ب  -3

 ِغبالد اٌمٕٛاد ٚٚعبئً اإلػالَ اٌّخزٍفخ .

اٌؼًّ إٌٛػٟ ٌٍّإعغخ ثّب ٠إِٓ اعزمطبة ٚرحف١ض اٌغٙبد اٌّح١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ ٌزمذ٠ُ اٌذػُ ِبدٞ  -6

 ٚاٌّؼٕٛٞ ٌٙب .
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  نهًؤسسح انُظاو انذاخهي

ٌغٕخ 72اٌّؼذي ثمبْٔٛ سلُ  5113ٌغٕخ 1ُ /عبثؼب ِٓ لبْٔٛ اٌّإعغخ سل1اعزٕبدا ألحىبَ اٌّبدح 

ٚٔؾش فٟ عش٠ذح اٌٛلبئغ اٌؼشال١خ  5107/رؾش٠ٓ األٚي /50فذس إٌظبَ اٌذاخٍٟ ٌٍّإعغخ فٟ  5107

( رنّٓ رؾى١الد اٌّإعغخ ِٚٙبِٙب ٚرمغ١ّبرٙب ح١ش ٔقذ ػٍٝ 5107ٌغٕخ  1531رٞ اٌؼذد )

ٚلغُ اٌشلبثخ ٚاٌزذل١ك اٌذاخٍٟ ٚلغُ ٚعٛد عجغ دٚائش ئمبفخ ئٌٝ فشٚع  اٌّإعغخ ثّغزٜٛ ِذ٠ش٠خ 

 اٌؼمٛد ٚلغُ اٌؾىبٚٞ ِٚىزت سئ١ظ اٌّإعغخ .

( ٚاٌّزنّٓ اٌزش٠ش فٟ رفؼ١ً 57/2/5102فٟ  0161فذس األِش اإلداسٞ رٞ اٌؼذد )د َ س /

  -اٌذٚائش ا٢ر١خ :

 دائشح اٌؾإْٚ االعزّبػ١خ ٚاٌّشأح 
 دائشح ؽإْٚ اٌّذ٠ش٠بد ٚاٌٍغبْ اٌخبفخ 

 اٌؼاللبد ٚاإلػالَ ٚاٌؾإْٚ اٌضمبف١خ .دائشح -

ػٍٝ ئْ رزٌٛٝ اٌذائشح االلزقبد٠خ ٚاالعزضّبس ِٙبَ دائشح اٌؾإْٚ االعزّبػ١خ  ٚ اٌّشأح ٚرزٌٛٝ دائشح 

اٌحمٛق ٚاالِز١بصاد ِٙبَ دائشح ؽإْٚ اٌّذ٠ش٠بد ٚاٌٍغبْ  ٚرم١ٍـ دائشح اٌؼاللبد ٚاإلػالَ 

 ٚاٌؾإْٚ اٌضمبف١خ ئٌٝ ِغزٜٛ لغُ .  
اٌّزنّٓ اعزحذاس رؾى١الد اداس٠خ  03/00/5103( فٟ 0561ذس االِش االداسٞ رٞ اٌؼذد )ف -1

( 05( ِٓ لبْٔٛ اعزحذاس اٌزؾى١الد االداس٠خ ٚدِغٙب ٚرؼذ٠ً اسرجبهٙب سلُ )5اعزٕبدا اٌٝ اٌّبدح )

 -رنّٓ : 5100ٌغٕخ 
 ح ؽإْٚ اٌٍغبْ (لغُ االداسح ٌٍذٚائش اٌضالصخ ) اٌمب١ٔٛٔخ , االلزقبد٠خ ٚاالعزضّبس, دائش

 اعزحذاس لغُ االعزضّبس ٠ٚشرجو ثبٌذائشح االلزقبد٠خ ٚاالعزضّبس
 لغُ ؽإْٚ اٌّذ٠ش٠بد ٠ٚشرجو ثذائشح ؽإْٚ اٌّذ٠ش٠بد ٚاٌٍغبْ اٌخبفخ . 
 لغُ ؽإْٚ اٌٍغبْ ٠ٚشرجو ثذائشح ؽإْٚ اٌّذ٠ش٠بد ٚاٌٍغبْ اٌخبفخ 

 بد٠خ ٚاالعزضّبسلغُ اٌطٍجخ ٚاٌؾإْٚ اٌؼ١ٍّخ ٠شرجو ثذائشح اٌؾإْٚ االلزق

 لغُ اػبدح إٌظش ٠شرجو ثّىزت سئ١ظ اٌّإعغخ 
اعزحذاس ؽؼجخ رذل١ك ِٛاصٔخ اٌخطخ االعزضّبس٠خ ٚاعٛس اٌؼالط ٚاالعٛس اٌذساع١خ فٟ لغُ اٌشلبثخ 

 ٚاٌزذل١ك اٌذاخٍٟ .
 اعزحذاس لغُ فٕذٚق سػب٠خ اٌغغٕبء ٚاٌّؼزم١ٍٓ ٠ٚشرجو ثّىزت سئ١ظ اٌّإعغخ

 ٚاٌّؼٍِٛبر١خ ِٓ اٌذائشح االداس٠خ ٚسثطٗ ثّىزت سئ١ظ اٌّإعغخ. فه اسرجبه لغُ اٌحبعجخ
فه اسرجبه لغُ اٌزمبػذ ٚاالسؽ١ف ِٓ دائشح اٌحمٛق ٚاالِز١بصاد ٚسثطٗ ثذائشح ؽإْٚ اٌّذ٠ش٠بد 

 ٚاٌٍغبْ اٌخبفخ .
( ٌغٕخ خبفخ / اصٕبْ فٟ ثغذاد ٌٚغٕخ فٟ ثبثً ,وشثالء, إٌغف, ١ِغبْ , اٌذ٠ٛا١ٔخ , 06رأع١ظ )

 اٌجقشح  , ٚاعو , اٌّضٕٝ ٌٚغٕخ سفحبء فٟ ) ثغذاد , إٌغف, اٌذ٠ٛا١ٔخ , اٌجقشح , اٌّضٕٝ , رٞ لبس ( .
 فه اسرجبه لغُ اٌزؼ٠ٛنبد ِٓ دائشح اٌحمٛق ٚاالِز١بصاد ٚسثطٗ ثبٌذائشح االلزقبد٠خ .

شاح ٚسثطٙب فه اسرجبه لغُ اٌؾإْٚ اٌقح١خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌّشاح ِٓ دائشح اٌؾإْٚ االعزّبػ١خ ٚاٌّ

 ثبٌذائشح االلزقبد٠خ ٚاالعزضّبس ( .
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رغ١ّذ ػًّ دائشح اٌؼاللبد ٚاالػالَ , دائشح اٌحمٛق ٚاالِز١بصاد , دائشح اٌؾإْٚ االعزّبػ١خ العجبة 

 ػذَ ٚعٛد رخق١ـ ِبٌٟ ِٚالن ٚظ١فٟ ٌٚؼذَ اٌحبعخ اٌنشٚس٠خ .
 5102( ٌغٕخ 0ٌذاخٍٟ ٌٍّإعغخ سلُ )رُ رى١ٍف اٌذائشح اٌمب١ٔٛٔخ ثّٛعت االِش اػالٖ ثزؼذ٠ً إٌظبَ ا

 ٚاٌغبء وبفخ االٚاِش االداس٠خ اٌزٟ رزؼبسك ِغ ٘زا االِش .
 

ملكتااة املفااتش انعاااو ة يؤسسااح انسااجُاء  حثاَيااًا / َثاازج تعشيفياا
  -:انسياسيني

 ( ٌُغٕخ 02رأعظ ِىزت اٌّفزؼ اٌؼبَ فٟ ِإعغخ اٌغغٕبء اٌغ١بع١١ٓ ثّٛعت األِش اٌذ٠ٛأٟ سل )

 02/0/5113( فٟ 12/516اٌقبدس ِٓ ِىزت دٌٚخ سئ١ظ اٌٛصساء ثبٌؼذد ) َ س ْ/ 5113

 ٚاٌّزنّٓ اعزحذاس ٘زا اٌّىزت . 
  اٌحبفً ػٍٝ  اٌغ١ذ ) اعّبػ١ً اثشا١ُ٘ لبعُ ( 5113فٟ ػبَ  رأع١غٗرٌٛٝ اداسح اٌّىزت ِٕز ربس٠خ

ثّٛعت وزبة االِبٔخ اٌؼبِخ ٌّغٍظ  5107ٚاح١ً اٌٝ اٌزمبػذ فٟ ػبَ  ؽٙبدح ثىبٌٛس٠ٛط فٟ اٌمبْٔٛ

 . 52/00/5107( فٟ 5/2/56/72651اٌٛصساء اٌذائشح اٌمب١ٔٛٔخ )ق/
 اٌغ١ذ ) ل١قش احّذ ػىٍخ ( اٌحبفً ػٍٝ ؽٙبدح ثىبٌٛس٠ٛط فٟ اٌمبْٔٛ ٚاٌزٞ رُ  رٌٛٝ ادساح اٌّىزت

( اٌقبدس ِٓ ِىزت دٌٚخ سئ١ظ اٌٛصساء ثبٌؼذد                     52رؼ١١ٕٗ ثّٛعت االِش اٌذ٠ٛأٟ سلُ )

 50/1/5101ثزبس٠خ  ٚثبؽش فٟ ِٙبَ ػٍّٗ اٌفؼ١ٍخ 03/7/5101( فٟ 5/62/7321) َ.س.ْ/د/

 . 57/1/5101 ( ف0031ٟبثٕب رٞ اٌؼذد )ثّٛعت وز
  ( 0753/ط/00رٕف١زاً ٌالِش اٌذ٠ٛأٟ اٌقبدس ِٓ ِغٍظ اٌٛصساء رٞ اٌؼذد  ) ٟ03/3/5103ف 

فٟ اٌّفزؾ١ٓ اٌؼب١ِٓ رُ ٔمً اٌغ١ذ ) ل١قش احّذ ػىٍخ ( اٌٝ ٚصاسح إٌمً عشاء اٌزٕمالد ٚاٌزغ١١شاد ا

١ٌّبسط ِٙبَ اٌّفزؼ اٌؼبَ ف١ٙب ٚرُ رى١ٍف اٌغ١ذ ) ح١ذس وؼ١ُ اٌؾحّبٟٔ( ِفزؼ ػبَ ِإعغخ اٌؾٙذاء 

 .ثبداسح اٌّىزت ثبٌٛوبٌخ 

 -:اهلذف انعاو نهًكتة 

ِٕغ ٚلٛع أػّبي اٌزجز٠ش ٚاٌغؼ ٚاعبءح اعزخذاَ اٌغٍطخ ٚاٌّبي اٌؼبَ ِٚحبسثخ اٌفغبد ثىبفخ اؽىبٌٗ     

 ِىبِٓ اٌخًٍ فٟ االداء ٚرم٠ّٛٗ . فٟ اٌّإعغخ ِٚؼبٌغخ ٚرقح١ح

 -:سياسح املكتة 

سغُ حذاصخ اٌّىزت فٟ اٌّإعغخ اال أٗ ِبسط ِٙبَ ػٍّٗ ٚفالح١برٗ فٟ وبفخ االٔؾطخ       

( ٚلذ اعزطبع اٌّىزت اْ ٠ٕغض  , اٌزذس٠ت,اٌزخط١و , رم٠ُٛ االداء ؼٚاٌزذل١ك, اٌزفز١ خاٌزحم١ك, اٌشلبث) 

 -اٌىض١ش ِٓ اٌٛاعجبد ِٓ خالي ع١بعزٗ اٌٛامحخ ٚاٌّحذدح ثبالرٟ :

     ل١بَ اٌّىزت ثبالرغبع فٟ ِغبي اٌزذس٠ت ٌّٛظفٟ اٌّإعغخ اٚ اٌزٕغ١ك ِغ اٌغٙبد راد اٌؼاللخ ٌٍم١بَ        

 ثزذس٠ت ِٛظفٟ اٌّإعغخ فٟ وبفخ االخزقبفبد.
 اٌزٕغ١ك ٚاٌزؼبْٚ اٌّغزّش ِغ لغُ اٌشلبثخ ٚاٌزذل١ك اٌذاخٍٟ فٟ اٌّإعغخ .

 رمذ٠ُ اٌزٛف١بد اٌالصِخ ٌذٚائش ِٚذ٠ش٠بد اٌّإعغخ ٌغشك رغبٚص اٌّالحظبد اٚ ِؼبٌغزٙب .
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 . اٌزؼبْٚ ٚاٌزٕغ١ك ِغ اٌغٙبد اٌشلبث١خ اٌّؼ١ٕخ ثّىبفحخ اٌفغبد
رٍمٟ اٌؾىبٜٚ ِٓ وبفخ ِقبدس٘ب اٌّزؼٍمخ ثأػّبي اٌغؼ ٚاٌزجز٠ش ٚاعبءح اعزخذاَ اٌغٍطخ ٚارخبر 

 االعشاءاد إٌّبهخ ثؾأٔٙب .
اٌضاَ ِٛظفٟ اٌّىزت ثالئحخ اٌغٍٛن اٌٛظ١فٟ اٌّزّضٍخ ثبٌٕضا٘خ ٚاٌؾفبف١خ ٚاٌحفبظ ػٍٝ عش٠خ 

 .اٌّؼٍِٛبد ٚاٌؼذاٌخ ِٓ خالي رؼبٍُِٙ ِغ ِٛظفٟ اٌّإعغخ 

 رم٠ُٛ اداء اٌذٚائش ٚاٌّذ٠ش٠بد ٚاٌٍغبْ اٌخبفخ فٟ اٌّإعغخ .
 

 

 6102ثانثُا / اهليكم انتُظيًي ملكتة املفتش انعاو خالل عاو 
 

( ِٓ 5/ اٌفمشح ) 5111( ٌغٕخ 26ثٕبءا  ػٍٝ اٌقالح١بد إٌّّٛحخ ٌٍّفزؼ اٌؼبَ ٚفمبً ٌألِش سلُ )    

ئِىب١ٔخ ئٔؾبء ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٌٍّىزت ثّب ٠زٕبعت ٚرٕف١ز  اٌمغُ اٌغبثغ / اٌّقبدس / ٚاٌزٟ أربحذ 

ٚاٌزٞ ٠زّبؽٝ ِٚزطٍجبد اٌؼًّ اٌحب١ٌخ ٚهج١ؼخ ػًّ  اٌّٙبَ ٚاٌٛاعجبد إٌّٛهخ ثؼًّ اٌّىزت ,

  . 5103اٌّىزت ح١ش ٌُ ٠طشأ اٞ رغ١ش ػٍٝ ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٌؼبَ 
 



 

 

 

 

 

 المفتش العام معاون المفتش العام

 شعبة الرقابة الداخلٌة
 شعبة السكرتارٌة

  لمكتبقسم أدارة ا

قسم الشؤون األدارٌة 

 والمالٌة

قسم الرقابة 

 والتدقٌق

شعبة 

 الحسابات 

 الموارد شعبة
 البشرٌة

 شعبة الخدمات

شعبة البرٌد 

 الصادر والوارد

األعالم  شعبة

 والتدرٌب

شعبة الرواتب 

 واألجور

شعبة 

 المخازن

 فرع الفرات األوسط

 التحقٌقات و قسم قسم التفـتٌـش

 القانونٌةالشؤون 

 شعبة تقوٌم األداء

 شعبة التدقٌق المالً

 شعبة التدقٌق اإلداري

شعبة التحري 

 والتحقٌقات

شعبة االستشارات  

 القانونٌة 

التفتٌش المالً شعبة 

 واإلداري

 التفتٌش الفنً شعبة 

 التحقٌقات شعبة 

 اإلدارٌةشعبة ال

 الرقابة والتدقٌقشعبة 

التخطٌط شعبة 

 المتابعةو

شعبة إدارٌة 

 التحقٌقات

تكنولوجٌا شعبة 

 المعلومات
 فرع المنطقة الوسطى

 شعبة المنطقة الشمالٌة

شعبة شؤون 

 المحافظات

6116 انهُكم انتُظًٍُ نًكتة انًفتغ انؼاو  فٍ يؤطظح انظجُاء انظُاطٍُُ  



Inspector General Office                                                                       مكتب المفتش العام 
 

 6116التقرير السنوي لعام       16

 

 

          -ساتعًا :

 0/2/6102( يكتة املفتش انعاو نغايح  املالن املصادق )املشغىل وانشاغش   -أ

 

(  ِٓ لجً ٚصاسح  5103 ) ٌؼبَاٌؾبغش (  ٚ اٌّؾغٛي)ٔذسط فٟ أدٔبٖ اٌّالن اٌٛظ١فٟ اٌّقبدق 

 ( دسعخ ؽبغشح02( دسعخ ِؾغٌٛخ ٚ)23) ( دسعخ ٚظ١ف١خ010) ٚاٌجبٌغ0/3/5103اٌّب١ٌخ ٌٚغب٠خ 

 -ِٛصػخ فٟ اٌغذٚي أدٔبٖ :

 

 
 انىظيفيح انذسجح

 
املالن املصادق 

 عهيه

 املشغىل
 إَاث ركىس انشاغش

 0 0 1 1 خبفخ ) ػ١ٍب أ (

 2 0 0 2 األٌٚٝ

 1 1 4 6 اٌضب١ٔخ

 0 0 3 3 اٌضبٌضخ

 3 5 7 15 اٌشاثؼخ

 1 6 11 18 اٌخبِغخ

 2 5 20 27 اٌغبدعخ

 6 7 9 22 اٌغبثؼخ

 0 0 4 4 اٌضبِٕخ

 0 0 3 3 اٌزبعؼخ

 0 0 0 0 اٌؼبؽشح

 15 24 62 101 اٌّغّٛع اٌىٍٟ
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 30/06/6102نغايح ملكتة املفتش انعاو (  املشغىل وانشاغش)/ املالن  ب
 

 70/05/5103اٌؾبغش ٚاٌّؾغٛي ٌّىزت اٌّفزؼ اٌؼبَ  ٌغب٠خ ٔذسط فٟ أدٔبٖ اٌّالن اٌٛظ١فٟ 

ِٛصػخ ثحغت ( دسعخ ؽبغشح 01( دسعخ ِؾغٛي ٚ)26ِٕٙب )( دسعخ ٚظ١ف١خ 36ٚاٌجبٌغ  )

 -فٟ اٌغذٚي أدٔبٖ : اٌذسعبد

 

 
 انىظيفيح انذسجح

 املشغىل اجملًىع
 انشاغش

 إَاث ركىس
 1 0 0 1 خبفخ ) ػ١ٍب أ (

 1 0 1 2 األٌٚٝ

 2 1 1 4 اٌضب١ٔخ

 0 0 2 2 اٌضبٌضخ

 2 4 6 12 اٌشاثؼخ

 2 5 11 18 اٌخبِغخ

 2 9 23 34 اٌغبدعخ

 0 10 6 16 اٌغبثؼخ

 0 0 4 4 اٌضبِٕخ

 0 0 2 2 اٌزبعؼخ

 0 0 2 2 اٌؼبؽشح

 10 29 58 97 اٌّغّٛع اٌىٍٟ
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 حبسة انتخصص انعهًياملفتش انعاو  انىظيفي ملكتة ملالنخايسًا / ا
 5103رمغ١ُ ِٛظفٟ ِىزت اٌّفزؼ اٌؼبَ ٌغٕخ  ٠ٛمحاٌغذٚي أدٔبٖ 

 ختصصاخ أخشي فُي يهُذس يربيج لاَىَي يذلك حماسة إداسيىٌ
91 91 99 91 5 1 5 99 

 
 ِالن ِىزت اٌّفزؼ اٌؼبَ ٚفك اٌزحق١ً اٌذساعٟ
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مخطط يوضح المالك المصادق والمشغول 
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10 

 المجموع

 المالك الشاغر 

 يالن انتحصيم انذساسي خ
  اجلُس

 أَثً ركش 
 - - - دوزٛساٖ 
 - 6 6 ِبعغز١ش 0
 64 41 65 ثىبٌٛس٠ٛط 5
 1 3 4 دثٍَٛ 7
 4 4 8 ئػذاد٠خ 1
 - 6 6 ِزٛعطخ 2
 - 3 3 اثزذائ١خ 3
 - 3 3 ٠مشأ ٠ٚىزت 6

 25 55 57 انًجًىع
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 70/05/5103ٌغب٠خ  )اٌفؼٍٟ( اٌؼٕب٠ٚٓ اٌٛظ١ف١خ ٌّىزت اٌّفزؼ اٌؼبَ

 انعذد انىظيفي انعُىاٌ خ
 0 ِفزؼ ػبََ. 0
 0 ِؾبٚس لبٟٔٛٔ ألذَ 5
 0 ِؾبٚس لبٟٔٛٔ 7
 1 ِؾبٚس لبٟٔٛٔ ِغبػذ 1
 5 لبٟٔٛٔ 2

 3 ِؼبْٚ لبٟٔٛٔ 3

 0 ِحمك ساثغ 6

 0 ِذ٠ش حغبثبد ألذَ 2
 0 ِذ٠ش حغبثبد 3

 7 ِؼبْٚ ِذ٠ش 01
 5 سئ١ظ ِالحظ١ٓ 00
 01 ِالحع 05

 7 ِؼبْٚ ِالحع 07

 1 ِحبعت ألذَ 01
 5 ِحبعت 02
 5 ِؼبْٚ ِحبعت 03
 0 رذل١كِؼبْٚ ِذ٠ش  06

 0 ِذلك ألذَ 02

 6 ِذلك 03
 5 ِؼبْٚ ِذلك 51

 0 سئ١ظ ِٕٙذع١ٓ ألذَ 50
 2 ِٕٙذط 55

 7 ِجشِظ ألذَ 57
 0 ِجشِظ 51

 0 ِؼبْٚ ِذ٠ش فٕٟ 52

 0 سئ١ظ ِالحظ١ٓ ف١ٕٕٓ 53

 0 سئ١ظ حشف١ٓ 56

 0 حشفٟ الذَ 52
 0 ِؼبْٚ أ١ِٓ ِخضْ 53
 0 َ.ِجشِظ 71
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 1 َ.ِذ٠ش حغبثبد 70

 0 َ. سئ١ظ إِٔبء فٕذٚق 75

 0 وبرت هبثؼٗ أٚي 77
 0 ِؼبْٚ سئ١ظ عٛاق 71

 5 عبق أٚي 72
 0 عبئك ألذَ 73

 0 ِٛظف خذِخ  76

 0 أٚيحشفٟ  72

 0 ِؼبْٚ و١ّ١بئٟ 73
 0 عبئك صبٟٔ 11

 0 ف١ض٠بٚٞ الذَ 10

 0 سئ١ظ احقبئ١١َٓ. 15

 26 اٌّغّٛع

 
  6102سادسًا / يىاصَح املكتة نعاو 

 

نعاو  صاملثهغ املخص انثياٌ
6102 

املثهغ املصشوف نعاو 
6102 

 َسثح االجناص

 %66 0,175,731.132 0,712,102,371 رؼ٠ٛنبد اٌّٛظف١ٓ

أعٛس إٌفمبد  

 اٌزؾغ١ٍ١خ
62,253,111 

32,125,211 23% 

 %66 0,136,165,232 0,157,211,371 اٌّغّٛع اٌىٍٟ
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 / املشاكم واملعىلاخساتعا

 
اغٍت ِٛظفٟ اٌّإعغخ ِٓ اٌغغٕبء ٚاٌّؼزم١ٍٓ اٌغ١بع١١ٓ ٚاْ هج١ؼخ اٌظشٚف اٌزٟ ِشٚا ثٙب  .0

 الرزمجًإٌظبَ اٌجبئذ ٚصعُٙ فٟ اٌغغْٛ ٌغٕٛاد ػذ٠ذح عؼٍذ ٔفغ١زُٙ  أثبِْٓ عشاء اٌزحم١ك 

 .اٌّغبئٍخ 
ٚرم٠ُٛ اٌٛمغ االِٕٟ غ١ش اٌّغزمش فٟ اٌجٍذ حبي دْٚ ل١بَ اٌّىزت ثاعشاء اٌشلبثخ ٚاٌزفز١ؼ  .5

 . بفظبد اٌزٟ رؾٙذ اػّبالً ػغىش٠خاالداء فٟ اٌّح
فٟ اٌّٛاصٔخ االِش اٌزٞ حبي دْٚ رٕف١ز اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌض٠بساد اٌّب١ٌخ ٌٍّىزت لٍخ اٌزخق١قبد   .7

 .5103ٚرٕف١ز اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ اٌّشعِٛخ فٟ اٌخطخ اٌغ٠ٕٛخ ٌؼبَ اٌزفز١ؾ١خ ٚرم٠ُٛ االداء 
 .ػذَ الشاس لبْٔٛ ِىبرت اٌّفزؾ١ٓ اٌؼ١١ِّٛٓ  .1
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 ٌثبٟٔاٌفصً ا
 ٚاٌشلبثخ ٚاٌزفز١ش بدٔشبطبد ادلىزت يف اٌزحم١م
 

 2016ٌؼبَ  زحم١مبد/ ٔزبئح اػّبي لسُ اٌ اٚلا 
  

تّٛظررة قٌٛٔررؿ ٠عرثرره لٍررُ قٌرؽم١مرراخ ِررٓ ق٨لٍرراَ قٌهي١ٍرر١ح ؼ١ررس ٠مررَٛ قٌمٍررُ تا٤ ّرراي قٌرررٟ نٌررّد ٌررٗ 

 قٌٛظ١فٟ قٌعاَ ٌٍّىرة ٠ٚرؤٌؿ ِٓ ش٩ز ِعة ٟٚ٘ قٌما١ٔٛٔح ٚ قٌرؽم١ماخ ٚ ق٦ققن٠ح .

قٌّعثح قٌما١ٔٛٔح ٟ٘ قٌّفرٕح ـٟ ذمك٠ُ ت١اْ قٌهأٞ ٚ ق٨ٌرّانقخ قٌما١ٔٛٔح ـٟ قٌّٛق١٘ع قٌّؽاٌح ِٓ نياٌح 

قٌٍعاْ قٌرؽم١م١ح قٌّّىٍح ـرٟ  قٌّؤٌٍح أٚ قٚقيه ٚ ِك٠ه٠اخ قٌّؤٌٍح ق٘اـح قٌٝ ٚ ذكل١ك ِؽا٘ه ذ١ٔٛاخ

 قٌّؤٌٍح ٌٍٛلٛؾ  ٍٝ ِكٜ ٔؽح ق٦ظهقءقخ قٌّرفمج ـ١ٙا .

 

أِا ِعثح قٌرؽم١ماخ ـٟٙ ِفرٕح ترمك٠ُ قٌّعٍِٛاخ ٚ ق٤قٌح قٌّرعٍمح تؤ ّاي لك ذىْٛ إظهق١ِح ٚ ذمك٠ّٙا قٌرٝ 

٠رّاِررٝ ِررع قٌٍررٍ اخ  قٌٍّررؤ١ٌٚٓ ٚذّررى١ً قٌٍعرراْ قٌرؽم١م١ررح ٚقٌم١رراَ ترراٌرؽم١ك ق٦ققنٞ  ٍررٝ قٌٕؽررٛ قٌررمٞ

ٚلرأْٛ قٔٙرثاٚ ِرٛظفٟ قٌكٌٚرح ٚ قٌم را   4002( ٌٍرٕح 75( ِرٓ ق٤ِره  6قٌّْٕٕٛ  ١ٍٙرا ـرٟ قٌمٍرُ  

 قٌّعكي ق٘اـح قٌٝ ِراتعح ذٕف١م ذ١ٔٛاخ قٌٍعاْ قٌرؽم١م١ح ٌٍٍٕٛقخ قٌٍاتمح . 4994ٌٍٕح  42قٌعاَ نلُ 

 

أِا قٌّعثح ق٦ققن٠ح ـٟٙ ِفرٕح ترٕظر١ُ أ ّراي قٌمٍرُ ٚأنِرفح قٌٍعراْ قٌرؽم١م١رح اؼ١رس لراَ قٌّىررة ترّرى١ً   

قٔعى ِٕٙرا ( 75ٚ كق٘ا   4047ق٘اـح قٌٝ قٌٍعاْ قٌّكٚنج ِٓ  اَ  4046( ٌعٕح ذؽم١م١ح ـ٩ي  اَ 65  

 .ل١ك ق٨ٔعاو  ٌعٕح ذؽم١م١ح ( 40ِٚاوقي  ٌعٕح ( 45 

 ( ٌعٕح ل١ك ق٨ٔعاو.45ِٚاوقي   ٌعٕح (55قٔعى ِٕٙا   ق( 402قٌّعّٛ  قٌىٍٟ  
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 -: 2016 خاٌٍدبْ اٌزحم١م١ .1
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 2015عدد اللجان التحقٌقٌة المدورة من عام 

 2016اللجان التحقٌقٌة المشكلة خالل عام 

 2016عدد اللجان التحقٌقٌة المنجزة خالل عام 

 اجمالً اللجان التحقٌقٌة

 اللجان التحقٌقٌة التً الزالت قٌد االنجاز

 اللجان التحقٌقٌة المحالة للقضاء

 اللجان التحقٌقٌة التً تضمنت عقوبات ادارٌة

 اللجان التحقٌقٌة التً اوصت بتوجٌهات

 اللجان التحقٌقٌة التً تم غلقها

 اللجان التحقٌقٌة المحالة هٌئة النزاهة 

 اٌؼذد ادلٛضٛع د
 75  4047قٌٍعاْ قٌرؽم١م١ح قٌّكٚنج ِٓ  اَ  4

 65 4046قٌٍعاْ قٌرؽم١م١ح قٌّّىٍح ـ٩ي  اَ  4

 402 4046قظّاٌٟ قٌٍعاْ قٌرؽم١م١ح ٌعاَ  7

 55 4046 كق قٌٍعاْ قٌرؽم١م١ح قٌّٕعىج ـ٩ي  اَ  2

 45 قٌٍعاْ قٌرؽم١م١ح قٌرٟ ٨وقٌد ل١ك ق٨ٔعاو  7

 2 قٌٍعاْ قٌرؽم١م١ح قٌّؽاٌح قٌٝ قٌمٙاء 6

 6 قٌٍعاْ قٌرؽم١م١ح قٌّؽاٌح قٌٝ ١٘ئح قٌٕىق٘ح 5

 42 قٌٍعاْ قٌرؽم١م١ح قٌرٟ ذّٕٙد  مٛتاخ إققن٠ح 8

 27 أٚٔد ترٛظ١ٙاخ ـمٛقٌٍعاْ قٌرؽم١م١ح قٌرٟ  9

 40 قٌٍعاْ قٌرؽم١م١ح قٌرٟ ذُ ؼٍمٙا 40
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 -ػذد الخجبساد : .2
ٚنق قٌٝ ِىرة قٌّفرُ قٌعاَ قٌعك٠ك ِٓ ق٨ـثانقخ ٌٛقء وأد تّىً ِثاِه  قٚ  ٓ ٚه٠ك قٌثه٠ك ق٨ٌىرهٚٔرٟ 

( قٌرمٞ ٌرثك 05502277428 ٓ ٚه٠ك قٌفٛ قٌٍاـٓ  ( قٚ ins_ppf@yahoo.comقٌفاْ تاٌّىرة  

ٚقٌّصثرح  ٍٝ ـٛنِح قٌّىرة ؼ١رس تٍرػ  ركق ق٨ـثرانقخ ٌٙرمق  ٚقْ ذُ ق ّاُِٙ  ٍٝ قٚقيه ِٚك٠ه٠اخ قٌّؤٌٍح

( قـثران 70  ذؽٌٛرد قٌرٝ ٌعراْ ذؽم١م١رح ِٕعرىج ١ٌٕرثػ قٌّٕعرى ِٕٙرا  ( قـثرانقخ7ِٕٙرا   ( قـثران72قٌعراَ  

 تٍثة ذاـه قظاتاخ قٌعٙاخ قٌّع١ٕح ِرٓ قٌركٚقيه ٚقٌرٛوقنقخ ق٨ـرهٜ ١ك ق٨ٔعاو( قـثان ل42ِٚاوقي قٌعًّ  

 -ٚقٌعكٚي قٌراٌٟ ٠ث١ٓ ق٨ـثانقخ قٌٛقنقج ٌٍّىرة ِٓ ؼ١س ِٕكن٘ا:

 

 اٌؼذد  ػذد الخجبساد ِٓ ح١ث ِصذس٘ب د
 4 ق٨ِأح قٌعاِح ٌّعًٍ قٌٛونقء 4

 4 ١٘ئح قٌٕـىق٘ح 4

 9 قٌىرهٟٚٔا ٌعاْ ذكل١ك (  ته٠ك ِىرة قٌّفرُ قٌعاَ  7

 5 ِك٠ه٠اخ قٌّؤٌٍح 2

 48 قٌّٛق١ٕٚٓ 7

 7 قـهٜ ظٙاخ  6

 2 ـٛ ٌاـٓ 5

 4 ٕٔكٚق قٌّىاٜٚ  8

 4 ِىرة ني١ً قٌّؤٌٍح   9

 5 ٔفؽح قٌف١ً تٛن ٌّىرثٕا  40

 72 قٌّعّٛ 
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 -اٌؼمٛثبد الٔضجبط١خ : .3
قٌرؽم١م١ح قٌّّىٍح ( ِٛظؿ تّٛظة قٌٍعاْ 46تٍػ  كق قٌّٛظف١ٓ قٌّعالث١ٓ تعمٛتاخ قٔٙثا١ٚح   

 -: تاٌّىرة ٚوّا ِث١ٓ ققٔاٖ

 

 ػذد ادلؼبلجني ٔٛع اٌؼمٛثخ د
 42 ٌفد ٔظه 4

 5 ق٨ٔــمقن 4

 4 قٌرٛت١ؿ  7

 7  ىي 2

 4 ذٕى٠ً قنظح 7

 46 قٌّعّٛ 
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 -: ث١بٔبد اٌشاٞ ٚادلشٛسح اٌمب١ٔٛٔخ . 4
ِٓ لثً ِىرة  4046ق٨ٌرّانقخ قٌما١ٔٛٔح ٚت١أاخ قٌهأٞ قٌّؽاٌح قٌٝ ِىرة قٌّفرُ قٌعاَ ـ٩ي  اَ  

  -ِعاٌٟ ني١ً قٌّؤٌٍح ٚلك ذٛو د ِٛق١٘ع ق٨ٌرّانقخ  ٍٝ قٌٕؽٛ ق٢ذٟ:

 
 

 

 
 

 اخلط اٌسبخٓ :. 5
( ِىاٌّح ٘اذف١ح ذّٕٙد قؼٍثٙا 404  كق قٌّىاٌّاخ قٌٛقنقج قٌٝ قٌّىرة  ٓ ٚه٠ك قٌفٛ قٌٍاـٓ    

ٚقٌّعرم١ٍٓ ِٚؽرعىٞ ؼمٛق قٌٍعٕاء ِٛق١٘ع ِفرٍفح ِصً   ذه٠ٚط قٌّعا٩ِخ ٚ ٓ   ٌٓرفٍانقخ ق

 .ٚذٛلؿ قٌهقذة قٌرما كٞ (  نـؽاء
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 اٌؼذد اٌىٍٟ ادلٛضٛع د
 42 ِٓ لثً لٍُ قٌرؽم١ماخ  ت١أاخ قٌهأٞ قٌما١ٔٛٔح 4

 6 ت١أاخ قٌهقٞ لٍُ قٌهلاتح ٚقٌركل١ك 4

 70 قٌّعّٛ 
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اٌزظٍّبد اٌزٟ اٚصٝ لسُ اٌزحم١مبد ثئ٠مبػٙب ػٍٝ اٌمشاساد اٌصبدسح ِنٓ اٌٍدنبْ . 6
 -اخلبصخ يف ادلؤسسخ :

 
 

 

 2016ادلشىٍخ يف ادلىزت خالي ػبَ ٔذسج ٍِخص اُ٘ اٌمضب٠ب ٚاٌٍدبْ اٌزحم١م١خ . 7
 -: ادٔب اُ٘ اٌمضب٠ب  ( لضب٠ب ِٕٙب اىل ١٘ئخ إٌضا٘خ ٚٔذسج6ح١ث مت احبٌخ )
  -:اٌمض١خ الٚىل 

 
 

( فً 681/281سبق وان تم تشكٌل لجنة تحقٌقٌة فً مكتبنا  بموجب االمر االداري ) ت/
مدٌرٌة سجناء بغداد الرصافة  للتحقٌق فً شكوى السٌدة ) س,ن,ز( ضد الموظفٌن فً 7/6/6182

مع فرٌق هٌئة النزاهة ومكتبنا حٌث تم بجرٌمة الرشوة وبالتنسٌق  ه متلبسا  ٌث تم ضبط)أ.ك.م( ح
توجٌه عقوبة العزل للسٌدٌن ) ا.ك.م( و ) ع.ج.هـ( وذلك لمخالفة االول لواجباته الوظٌفٌة 

قانون انضباط موظفً الدولة ( الفقرة ) الحادي عشر ( من من 5المنصوص علٌها فً المادة )
وكذلك لقٌام الثانً بطلب مبالغ نقدٌة من المشتكٌة واستالم تلك المبالغ لقاء تسلٌمها اضبارة طلب 

( 5الشمول بقانون المؤسسة وبذلك مخالفته لواجبات الوظٌفة العامة المنصوص علٌها فً المادة )
ملف الى هٌئة النزاهة الستكمال االجراءات الفقرة الحادي عشر من القانون انف الذكر وتم احالة ال

  التحقٌقٌة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اٌؼذد خٙخ اٌزظٍُ د
 44 قٌٍعاْ قٌرؽم١م١ح 4

  قٌّعّٛ 
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  -اٌمض١خ اٌثب١ٔخ :
 

 

 

 

 

 

 

 2/8/6182( فً 1/81وان تم تشكٌل لجنة فً مكتبنا بموجب االمر االداري ذي العدد  ) ت/ سبق
المتضمن قٌام  67/86/6185( فً 7/2222للتحقٌق فً مضمون كتاب مدٌرٌة سجناء واسط بالعدد )

( عشرة مالٌٌن دٌنار 81,111,111الموظف )م.ع.ع( بتزوٌر صك فً المدٌرٌة وتحرٌره مبلغ ) 
( ملٌون دٌنار وكذلك قٌامه بتزوٌر توقٌع عضو اللجنة المكلفة بالتوقٌع على الصك 8,111,111بدل )

حٌث كانت نتائج التحقٌق هً عزل السٌد )م.ع.ع( الموظف على المالك الدائم وذلك لثبوت ارتكابه 
رقم فعال  خطٌرا  ٌجعل بقائه فً خدمة الدولة مضرا  بالمصلحة العامة وذلك لقٌامه بتحرٌف الصك الم

والتالعب بالمبلغ من ملٌون دٌنار الى عشرة مالٌٌن دٌنار وكذلك تزوٌر  7/86/6182( فً 6625)
 1/8/6182( فً 7/28توقٌع عضو لجنة توقٌع الصكوك المشكلة بموجب االمر االداري المرقم )

 السٌد )م.ع.هـ( وتم احالة الملف الى هٌئة النزاهة الستكمال االجراءات التحقٌقٌة.
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  اٌشلبثخ ٚاٌزذل١ك/ ٔزبئح اػّبي لسُ  ثب١ٔبا 
  -:اٌزذل١ك ادلبيل 

 -: 2015ٌؼبَ  احلسبثبد اخلزب١ِخرذل١ك اٚلا / 
ذُ ٚ 4047لاَ لٍُ قٌهلاتح ٚقٌركل١ك تركل١ك قٌؽٍاتاخ قٌفرا١ِح ٌعاَ  4046ٌف ح  ًّ ِىرثٕا ٌعاَ  ذٕف١مق

تّؤْ  45/7/4046( ـٟ 472/4424 نخ/تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق ٚقٌّا١ٌح  ق٦ققن٠حقٌكقيهج  ِفاٚثح

 -قٌّّفٕح ِٓ لثٍٕا وّا ِٛ٘ػ أقٔاٖ :ق٩ٌّؼظاخ 

( ق٠ٕان ققيٓ  ىً ٚث١عرٗ قٌّؽاٌث١ح ِٕٚٙا ؼٍاب ٌٍؿ 77677799ٌٛؼظ ظٙٛن ؼٍاب قٌٍٍؿ تّثٍػ   .4

ٚؼٍاب ٌٍؿ  ( ق٠ٕان70777700( ق٠ٕان ٚؼٍاب ٌٍؿ ٌعاْ تٍّػ  46204580ذٕف١م أ ّاي ٚـكِاخ  

 ( ق٠ٕان.4757527قٌهقذة تٍّػ  
( 440980468ظٙٛن ن١ٔك ؼٍاب ق٤ِأاخ ٕٔكٚق قٌرما ك  ىً ٚث١عرٗ قٌّؽاٌث١ح وّك٠ٓ تٍّػ   .4

 ق٠ٕان
( ق٠ٕان ّ٘ٓ ؼٍاب قٌكقيْٕٛ وّك٠ٓ  ىً 440980468ظٙٛن ؼٍاب ذؤ١ِٕاخ ٍِرٍّح ِٓ قٌؽ١ه تٍّػ   .7

( ـٟ 7665ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتُٙ لٞ قٌعكق  إظاترٕا ِٓ لثً قٌكقيهج  ذُ ٚث١عرٗ قٌّؽاٌث١ح

 ٌُٚ ذىٓ ق٦ظاتح ٚقـ١ٗ. 5/2/4046

 .40/2/4046( ـٟ 407/4570 نخ/تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق ٚقٌّا١ٌح  ق٦ققن٠حقٌكقيهج  ِفاٚثحذُ 

 .44/44/4046( ـٟ 220/2472ذُ إ كقق وراب ذؤو١ك إٌٝ قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح لٞ قٌعكق  نخ/

  2016ِزبثؼخ رٕف١ز ادلٛاصٔخ اٌزشغ١ٍ١خ ٚالسزثّبس٠خ ٌؼبَ ثب١ٔبا /
  2016اٌسٍف ٌٍّشبس٠غ السزثّبس٠خ ٌؼبَ رذل١ك 

ذٕف١مق ٌف ح  ًّ لٍُ قٌهلاتح ٚقٌركل١ك ـٟ ذكل١ك قٌّّان٠ع ق٨ٌرصّان٠ح تٍػ قٌرف١ٕٓ قٌٍٕٛٞ ٌٍّٛقؤح 

  -ِٛو ٗ تاٌّىً ق٤ذٟ : ق٠ٕان (000ا420ا252  4046ق٨ٌرصّان٠ح ٌّؤٌٍح قٌٍعٕاء ق١ٌٍا١١ٌٓ ٌعاَ 

 قٌّٕهٚؾ قٌّفٕٓ قٌُ قٌّّهٚ 

 000ا800ا4 000ا956ا4 ِعّع وهوٛن قٌٍىٕٟ

 445ا297ا207 000ا488ا250 إّٔاء ِمهقخ ٌفهٚ  قٌّؤٌٍح

ققن ٌىٕٟ ـٟ أٌثٕهٖ  ِهوح  4000إّٔاء 

 ( قٌعاِحقٌفاٚ قٌٕٙك١ٌح 

 000ا988 000ا988

 ِهوح قٌفهقخ  ١ٍِاْققن ـٟ  800إّٔاء 

 ق٤ٌٚٛ(

 700ا945 000ا988

 645ا408ا209 000ا420ا252 قٌّعّٛ 
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 -ٚوبلرٟ :مت رذل١ك اٌسٍف اخلبصخ ثبدلشبس٠غ السزثّبس٠خ 

( ٚقٌرٟ ٌُ 42نلُ   حذُ ذكل١ك قٌٍٍف -: اٌسىٕٟ / ششوٗ اٌفبٚ اذلٕذس١خ اٌؼبِخ اٌجصشحرلّغ  .1

لٞ   ٠رُ ٔهـٙا تٍثة ذصث١د ٩ِؼظاخ  ١ٍٙا ِٓ لثً ِىرثٕا ٚذُ ِفاٚثح ِعاٌٟ ني١ً قٌّؤٌٍح تّٛظة وراتٕا

  -تا٩ٌّؼظاخ قٌرا١ٌح : 44/9/4046ـٟ ( 872/7758قٌعكق  ؾ/

 ِعًّ ق٤ ّاي قٌرهقت١ح قٌرٟ لاِد تٙا قٌّهوح ؼ١س ٚظك ٕ٘ان قـر٩ؾ ـٟ قٌّثاٌػ قٌّصثرح . -أ

 أظٛن ّٔه ق٦ ٩ْ ٌُ ٠رُ قٌرم ا  أظٛن ق٦ ٩ْ ِٓ قٌّهوح قٌّٕفمج . -ب

 .ٌُ ٠رُ قٌر٩َ قٌىهـأاخ ؼٍة تٕٛق قٌعمك  -ظـ 

 ق٤شاز ٚقٌٍّرٍىِاخ قٌفأح تكقيهج قٌّٕٙكي قٌّم١ُ ٨ٌرم ا ٙا ِٓ قٌّهوح أ ٩ٖ ٚؼٍة قٌعمك . -ق

أ ٩ٖ  ٚ ذُ  قٌّهوحذُ ذكل١ك ٍِرؽماخ   -:رلّغ ١ِسبْ اٌسىٕٟ / ششوخ اٌفشاد األٚسط .2

تا٩ٌّؼظاخ  47/5/4046ـٟ ( 742/4999لٞ قٌعكق  نخ/  وراتٕاِفاٚثح ِعاٌٟ ني١ً قٌّؤٌٍح تّٛظة 

ٚواْ نأٞ ِعاٌٟ ني١ً قٌّؤٌٍح تعمك قظرّا  ت١ٓ لٍُ قٌعمٛق ٚقٌهلاتح ٚقٌركل١ك قٌكقـٍٟ ـٟ قٌّؤٌٍح ٚقٌّىرة 

  -اخ :ٌؽٍُ قٌّرعٍماخ ٚقٌر١فاء ق٩ٌّؼظ

ؼٛي ٍِرؽماخ ِهوح قٌفهقخ ق٤ٌٚٛ ٌرٕف١م ِعّع ١ٍِاْ قٌٍىٕٟ  49/5/4046ذُ  مك ق٨ظرّا  تران٠ؿ  -أ

ٚذُ قٌركقٚي  ٍٝ و١ف١ح إ اقج قؼرٍاب ٍِؽك قٌعمك تعك أْ ذُ قؼرٍاتٗ ـ ؤ ِٓ لثً لٍُ قٌهلاتح ٚقٌركل١ك قٌكقـٍٟ 

 ـٟ قٌّؤٌٍح .

ّؽٙه قٌّعك ِٓ لثً ِىرثٕا قٌّهًٌ إٌٝ قٌّؤٌٍح تىراتٕا قٌّهلُ ذُ ق٨ذفاق  ٍٝ قٌرعك٠ً ٚـك ِا ظاء تاٌ -ب

 .2/5/4046ـٟ ( 4890 

ذٛظ١ٗ لٍُ قٌهلاتح ٚقٌركل١ك قٌكقـٍٟ ٌّؤٌٍرٕا تئ اقج ذكل١ك ٍِؽك قٌعمك ٌّهوح قٌفهقخ ق٤ٌٚٛ ٚـك ِا  -ظـ 

 -ظاء تا٩ٌّؼظاخ قٌّّفٕح ٚوّا ِٛ٘ػ أقٔاٖ :

( ١ٍِان ق٠ٕان ١ًٌٚ وّا ِصثد ـٟ وراب لٍُ  27 454 579 402٘ٛ  . إْ ِثٍػ قٌٍٍفح قٌرهقوّٟ قٌٕؽ١ػ 4

 .( ق٠ٕان200( ١ٍِان ق٠ٕانق تفانق   27 454 579 702قٌرفر١ُ تّثٍػ  

( ١ٍِان ق٠ٕان ٚ٘مق قٌّثٍــــــػ ؼ١ه 22 629 596 788.ذُ ٚهغ قٌٍٍؿ قٌرهقو١ّح ٌٍٍٍؿ قٌٍاتمح تّثٍػ  4

 794 779ؼ١س إْ  ِعّٛ  ِثاٌػ ٌــــٕكقخ قٌٕهؾ ٘ــــــٟ  ٔؽ١ػ  ؼ١س أٚٔٝ ِىرثٕا تئ اقج ذكل١مٙا 

( ١ٍِْٛ ق٠ٕان ٚ٘مق ٔفً قٌّثٍػ قٌّؽعٛو أِأاخ ٌٍٛء قٌرٕف١م 767 592 554( ١ٍِان ق٠ٕان تفانق   27 047

ـٟ قٌٍٍفح قٌٕٙاي١ح ٚ٘مٖ ِفاٌفح ِؽاٌث١ح ٨ْ ق٤ِأاخ ِؽعٛوج تاٌعأة قٌكقيٓ تٍّرٕك ٔهؾ ٚ ٕك إ٩ٚلٙا 

 .ٌعأة قٌّك٠ٓ ٚ ٨ ٠رُ ذفف١ٗ ِثٍػ قٌٍٍفح تؽعح إ٩ٚق ق٤ِأاخذعىً تا

%  ٍٝ قٌّثٍػ 7.ذُ إ٘اـح ِثٍػ ـهق ق٨ٌرم ا  قٌٙه٠ثٟ  ٍٝ ِثٍػ قٌٍٍفح ٚ٘مق قٌّثٍػ ؼ١ه قل١ك ٤ٔٗ ٠ّصً 7

قٌرهقوّٟ ـٟ ؼ١ٓ قْ ٌٕٛقخ  ّه قٌّّهٚ  ذفٙع ٌٍٕثر١ٓ ِٓ قٌٙه٠ثح ؼ١س ذُ ذفف١ٗ قٌٙه٠ثح ٌعاَ 

% ( 7%  ٚ 7.7ٟٚ٘    45/6/4044ـٟ ( 4702ي / 27 ة وراب ٚوقنج قٌّا١ٌح لٞ قٌعكق تّٛظ 4044

ِٓ ِثٍػ قٌٍٍفح ٚقٌّؤٌٍح ِ اٌثح ترٍك٠ك ٘مٖ قٌٍٕثر١ٓ ِٓ قٌٙه٠ثح إٌٝ ق١ٌٙئح قٌعاِح ٌٍٙهقية ٚومٌه قْ 

  .%7ٍِؽك قٌعمك ٌُ ٠رُ قٌرم ا  ِٕٗ ٍٔثح قٌٙه٠ثح قٌثاٌؽح 
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.٘هٚنج إٔكقن ٍِؽك  مك ِٓ لثً لٍُ قٌعمٛق ٦ ٩َ ٚوقنج قٌرف ١ٛ  ٓ قٌى٠اقج  قٌؽأٍح  ٓ أٚقِه 2

%( ِٓ ٍٔثح ق٦ِهقؾ ٚقٌّهقلثح ٚؼٍة لأْٛ 47قٌؽ١ان  ٍٝ ِثٍػ قٌعمك ٨ْ قٌّؤٌٍح ِ اٌثح ترٍك٠ك ٍٔثح  

 .ذؽك٠ك ٍٔثح ق٦ِهقؾ ٚقٌّهقلثح - 48 -ذٕف١م قٌّٛقؤح ق٨ذؽاق٠ح ِٓ ٩ٔؼ١اخ قٌٛو٠ه قٌّفرٓ قٌّاقج شاٌصا 

( ١ٍِْٛ ق٠ٕان  ٓ وهـأاخ قٌّّهٚ  ِٓ قٌّفهٖٚ ذّى١ً ٌعٕح ٌرص١ّٓ قٌىهـأاخ 47.إْ ـمهج ؼعى ِثٍػ   7

 .ٟٚ٘ ِؤشصح ٚلك ٠ىْٛ قٌّثٍػ أوصه أٚ قلً ٚؼٍة نأٞ قٌٍعٕح ٠ٚ هغ ِٓ قٌرؽماق قٌّهوح

ن ق٦ ٩ْ ؼٍة تٕٛق قٌعمك  ٍٝ قٌهؼُ ِٓ ذٕف١ح . ٌُ ٠صثد ٌٕاـٟ ؼٍاتاخ قٌف ح إْ قٌّهوح لك ٌكقخ أظ6ٛ

ؼٍاتاذٙا ٚذمك٠ُ قٌمن ح قٌٕٙاي١ح ٚقْ ٠ىْٛ ِثٍػ ق٨ٌرم ا  ٧ٌ ٩ْ ٚقؼك ٠ٚىْٛ قٌّٕه تص٩ز ٔؽؿ ن١ٌّح 

  . ٍٝ ق٤لً

 -ِّٚا ذمكَ ـاْ قؼرٍاب ِثٍػ قٌٍٍفح ٠ىْٛ ٚ ؼٍة ِا ِث١ٓ أقٔاٖ :

 / ١ٍِان ق٠ٕان 27 454 579 402 ِثٍػ قٌٍٍفح قٌرهقوّٟ قٌٕٙايٟ

 / ١ٍِان ق٠ٕان 27 047 794 779 ٠ هغ ِثٍػ قٌٍٍؿ قٌّٕهٚـح ٌاتما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 / ١ٍِْٛ ق٠ٕان 475 425 527 ق٨ٌرؽماق لثً ق٨ٌرم ا 

 / ١ٍِْٛ ق٠ٕان 49 772 405 ٠ هغ قٌّثٍػ قٌّرثمٟ ِٓ أ ّاي ٌٛء قٌرٕف١م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 / ١ٍِْٛ ق٠ٕان 475 847 678 

 / ١ٍِْٛ ق٠ٕان 45 694 406 ٠ هغ ـهق قٌٙه٠ثح  ٓ ٍِؽك قٌعمك ٚقٌٍٍؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قٌٍاتمح  

 ْٛ ق٠ٕان/ ١ٍِ 440 444 274 

 / ١ٍِْٛ ق٠ٕان 85 967 620 إ٩ٚق أِأاخ ؼهقِاخ ذاـ١ه٠ح   إ٘اـح (

 / ١ٍِْٛ ق٠ٕان 47 000 000 ٠ هغ ِثٍػ أِأاخ  ٓ وهـأاخ قٌّّهٚ 

  ٍٝ قـرهقٖ ذص١ّٓ قٌىهـأاخ تعـــــــــــك

   ذّى١ً ٌعٕح ٌرص١ّٓ ق٤شاز ( 

 ٍُ قٌهلاتح ٚقٌركل١ك ٌّؤٌٍرٕآِ لثً ل ٠ هغ أظٛن ّٔه ق٦ ٩ْ ٌعكَ ذى٠ٚكٔا تاٌّثٍػ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 / ١ٍِْٛ ق٠ٕان 487 085 054 ٔاـٟ قٌٍّرؽك ٌٍّهوح

   تكْٚ ٚهغ أظٛن ّٔه ق٦ ٩ْ ( 

 .ؼ١ه٘ا ٨   ـمٛ ِايح ٚش٩شح ٚشّأْٛ ١ٍِْٛ ٌٚثعح ٚشّأْٛ أٌؿ ٚقشٕاْ ٌٚثعْٛ ق٠ٕان

  ُؼٛي  40/40/4046ـٟ ( 788/7669ِفاٚثح ِعاٌٟ ني١ً قٌّؤٌٍح تّٛظة قٌىراب لٞ قٌعكق  نخ/ذ

ـٟ ( 4702/ي/27ق٨ٌرم ا  قٌٙه٠ثٟ ٌٍّهوح ٚؼٍة إ ّاَ ق١ٌٙئح قٌعاِح ٌٍٙهقية لٞ قٌعكق  

 -: ذىْٛ ٍٔثح ق٨ٌرم ا  ٚوّا ِث١ٓ أقٔاٖ 45/6/4044

 % 7ا7   4044

4044      7 % 
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 % ٚؼٍة ِا ٠ٍٟ :7ا7تٍٕثح  4044ٌٍّهوح أ ٩ٖ ٌعاَ  قٌمن اخ قٌّمكِح -

 

 قٌمن ح ق٤ٌٚٝ        

 745ا465ا722=    7ا7×  000ا729ا274ا40قٌمن ح قٌصا١ٔح            

 قٌمن ح قٌصاٌصح     

 -ٚـك أقٔاٖ : 4044%ِٓ  اَ 7قٌٕٙاي١ح ٠ىْٛ قٌرؽاٌة قٌٙه٠ثٟ  قٌمن حإظّاٌٟ قٌمن ح قٌهقتعح إٌٝ 

  4044209687% =  7× 499ا676ا547ا77

 أٚقِه قٌؽ١ان تٍػ إظّاٌٟ ِثٍؽٙا  -

 46085782% = 7×460ا786ا869

١ٍِان  586ا562ا784ا4ٚتمٌه ٠ىْٛ إظّاٌٟ ق٨ٌرم ا  قٌٙه٠ثٟ ٚـك قٌٍٕة أ ٩ٖ ٌىاـح قٌمن اخ 

ت١ّٕا إْ ٚش٩شّايح ٚٚقؼك ٚشّأْٛ ١ٍِْٛ ٌٚثعّايح ٚأنتعح ٌٚرْٛ أٌفا ٌٚثعّايح ٌٚرح ٚشّأْٛ ق٠ٕانا 

١ٍِان ٚش٩شّايح ٚذٍعح ٚذٍعْٛ ١ٍِْٛ ٌٚرح ٚـٍّْٛ 474ا076ا799ا4قٌٍّرم ع ِٓ قٌّهوح ِٓ قٌٙهقية 

  جإٌؿ ِٚايراْ ٚٚقؼك ٚـٍّْٛ ق٠ٕان ٚتفانق ٌٕاٌػ قٌّهوح قٌّٕفم

 قٌّثٍػ قٌٍّرؽك ٌٍّهوح  267ا494ا45=  4799076474-4784562586

ٔهؾ أٞ قٌرؽماق ِاٌٟ  تا٨ٌرٕاق  ١ٍٗ ؼٍة ِا ظاء تّّٙٛٔٗ ٚقْ وراب ق١ٌٙئح قٌعاِح ٌٍٙهقية ٨ ٠ّىٓ 

  ٨ ٠عرثه تّصاتح ٔهؾ قٌرؽماق ِاٌٟ (  ٍّا إْ وراب لٍُ قٌعمٛق ٌُ ٠رّٙٓ أظٛن ّٔه ق٦ ٩ْ . 

  -ِمشاد ادلؤسسخ :  -3
 ( ٌّمه وهت٩ء  ِهوح ق٦ٌهقء ٌٍّما٨ٚخ قٌعاِح قٌّؽكٚقج( 40ذكل١ك قٌٍٍفح نلُ   -أ

ذُ  47/8/4046ـٟ ( 772/7740لٍُ قٌهلاتح ٚقٌركل١ك قٌكقـٍٟ تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق  نخ/ ذُ ِفاٚثح  .4

ٔهؾ ِثٍػ أ ّاي قٌٍمٛؾ قٌصا٠ٛٔح تاٌىاًِ ـٟ ؼ١ٓ ٌُ ذىرًّ أ ّاي قٌؽّاِاخ ٚقٌّ اتؿ ؼٍة أـه 

قٌفمهج ٚـك ٚواْ نأٞ ِىرثٕا  أْ ٠رُ ؼعى ٍٔثح ِٓ ِثٍػ ٘مٖ  40/8/4046و٠انج ١ِكق١ٔح ٌّىرثٕا تران٠ؿ 

 ٍٔة ق٨ٔعاو قٌفعٍٟ .
( تاب 44( ٚقٌثاٌػ  كق٘ا  4ا4×4( أنتعْٛ أٌؿ ق٠ٕان  ٓ وً تاب ـّة ل١اي  000ا20ذُ ؼعى ِثٍػ   .4

ٚقٌّفهٖٚ إْ ٠رُ ؼعى ِثٍػ قٌثاب تاٌىاًِ ِا كق ٌعه   قٌعهظٛتح( ٚلٌه ٌعكَ ذهو١ة ٘مٖ ق٤تٛقب 

 .40/8/4046ٟ ؼٍة ِا ٚنق ـٟ ذمه٠ه قٌى٠انج ق١ٌّكق١ٔح ٌّىرثٕا ـ
ٚقٌّفهٖٚ أْ ٠رُ ـُٕ ِثٍػ قٌؽهقِاخ ٌؽا٠ح ذان٠ؿ  2/5/4046ٌؽا٠ح  حذُ ـُٕ ِثٍػ قٌؽهقِاخ قٌراـ١ه٠ .7

 ٚ٘ٛ ذان٠ؿ ٚنٚق قٌٍٍفح ٌٍّؤٌٍح. 7/8/4046
ـٟ ( 875تّٛظة ق٤ِه لٞ قٌعكق   2/5/4046ـٟ  (578ذُ إٌؽاء أِه ذّى١ً ٌعٕح ق٦ٌهق  قٌّهلُ   .2

45/8/4046  

قٌّؽكٚقج تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق  قٌعاِح( ٌّمه وهت٩ء ِهوح ق٦ٌهقء ٌٍّما٨ٚخ 44ٌٍٍفح نلُ  ذُ ذكل١ك ق -ب

  42/44/4046ـٟ ( 222/2484 نخ/ 

 ٌُ ٩ٔؼظ ٚظٛق ـؽٛٔاخ ِفرثه٠ٗ ِهـمح ـٟ قٌٍٍفح قٌّمكِح.
لاٚع قٚنج (  ّهج أ٨ؾ ق٠ٕان ِٓ ِثٍػ ـمهج ق٤ ّاي قٌىٙهتاي١ح ٚ لٌه ٌٕٕة 000ا40ذُ ؼعى قٌّثٍػ  

 MCB 70ـٌٛد  440أِث١ه تك٨ً ِٓ لاٚع قٚنج أؼاقٞ قٌم ة  46٘هذى  70ـٌٛد  440( أؼاقٞ قٌم ة 

( لاٚع ٚ واْ ِٓ 47أِث١ه ٚ ـٟ لٌه ٔهٜ قْ ِثٍػ قٌؽعى ٘مق ؼ١ه واـٟ ؼ١س إْ  كق قٌمٛقٚع   47٘هذى 
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رٕف١م ظاء ِفاٌؿ ٌٍّهٚٚ ٚ (  ّهج أ٨ؾ ٚ لٌه ٨ْ ق000ٌا40قٌّفرهٖ إْ ٠رُ قٌرم ا  ِثٍػ أوصه ِٓ  

قٌّٛقٔفاخ قٌف١ٕح قٌّ ٍٛتح ـٟ ظكٚي قٌى١ّاخ قٌّرعالك  ١ٍٗ ؼ١س لوه ـ١ٗ تاْ ٠ىْٛ قٌرع١ٙى ٚ قٌرٕف١م لاٚع 

( أِث١ه ٌمق ٠ر ٍة ؼعى أوصه ِٓ قٌّثٍػ قٌّموٛن أ ٩ٖ ٌؽ١ٓ 46( أِث١ه ٚ ِا ٔفم ِٓ لثً قٌّماٚي  47قٚنج  

 خ قٌّ ٍٛتح ـٟ ظكٚي قٌى١ّاخ ق٤ٍٟٔ.قٌرثكقي ٘مق قٌمٛقٚع ؼٍة قٌّٛقٔفا
ٌُٚ ٠رُ ق٦ظاتح  ٍٝ  49/44/4046ـٟ ( 207ذّد إظاترٕا تّٛظة وراب لٍُ قٌهلاتح ٚقٌركل١ك لٞ قٌعكق  

ـٟ ( 272/2464ظ١ّع ق٩ٌّؼظاخ قٌٛقنقج ـٟ وراتٕا أ ٩ٖ شُ ذُ ِفاٚثرُٙ تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق  نخ/

4/44/4046.  

قٌىراب أ ٩ٖ ـاْ قٌّثٍػ قٌّؽعٛو ِٓ لثً قٌّٕٙكي قٌّّهؾ  ق١ٌٍك  ْ.  ( ٚ ( ِٓ 4ـ١ّا ٠فٓ قٌفمهج   .4

(  ّهج أ٨ؾ ق٠ٕان ٔهٜ إْ قٌّثٍػ قٌّؽعٛو 000ا40( ِٓ قٌٍٍفح ٚ قٌثاٌػ  45قٌّصثد ـٟ قٌٕفؽح نلُ  

٠رُ ؼعى ِثٍػ  أْ( لاٚع ٚ واْ ِٓ قٌّفرهٖ 47 كق قٌمٛقٚع ٘ٛ   أْ٘ٛ ِثٍػ و١٘ك ٚ ٨ ٠ىاق ٠موه ؼ١س 

عثه قٌّماٚي  ٍٝ ذثك٠ً ذٍه قٌمٛقٚع ؼٍة قٌّٛقٔفاخ قٌّموٛنج ـٟ ظكٚي قٌى١ّاخ ؼ١س قٌّٛ٘ٛ  ٠

٠ىرٍة أ١ّ٘رٗ ـٟ ِكٜ ذىاـؤ لاٚع قٌكٚنج ِع قٌّٕهٚؾ ِٓ قٌ الح قٌّؽٍّح  ١ٍٗ ٚ ٘مق ٨ ٠ّىٓ ذؽك٠كٖ إ٨ 

 ِٓ لثً قٌف١١ٕٓ ٚ ِكٜ ٩ِيّح ِا ِصثد ٚ ِؽا٠ه قٌّٛقٔفاخ قٌّ ٍٛتح.
ذان٠ؿ ٚنٚق قٌٍٍفح إٌٝ قٌّؤٌٍح ٚ ١ًٌ وّا ِٛ٘ػ  4/44/4046قٌؽهقِاخ قٌرؤـ١ه٠ح ٌؽا٠ح إْ قؼرٍاب  .4

٠ثكأ ِٓ ذان٠ؿ ٚنٚق٘ا ح قؼرٍاب قٌؽهقِاخ قٌرؤـ١ه٠ إْـٟ وراب لٍُ قٌهلاتح ٚ قٌركل١ك قٌكقـٍٟ أ ٩ٖ ؼ١س 

 إٌٝ قٌّؤٌٍح ٚ ؼٍة قٌرع١ٍّاخ قٌٕاقنج تٙمق قٌّؤْ.
( ـٟ 466قٌٛقنقج ـٟ ِموهج لٍُ قٌهلاتح ٚ قٌركل١ك قٌكقـٍٟ لٞ قٌعكق  ٌُ ٔىٚق تٍٕفح ِٓ ق٩ٌّؼظاخ  .7

( ـٟ 772/7740ٚ قٌرٟ ٟ٘ إظاتح  ٍٝ ٩ِؼظاذٕا قٌّث١ٕح تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق  نخ/ 42/8/4046

 ٚ قٌرٟ  ٍٝ أٌاٌٙا ؼٍٕد ِٛقـمح قٌّعاٌٟ  ٍٝ ٔهؾ قٌٍٍفح. 47/8/4046
ٍٝ ظ١ّع ق٩ٌّؼظاخ قٌّّان إ١ٌٙا أ ٩ٖ تّٛظة وراتُٙ لٞ قٌعكق ذُ إظاترٕا ِٓ لثً لٍُ قٌهلاتح ٚقٌركل١ك   .2

ِٚٓ شُ ذُ إ اقج أٌٍٍفٗ إٌٝ ِىرة ني١ً قٌّؤٌٍح /لٍُ قٌهلاتح ٚقٌركل١ك  47/44/4046ـٟ ( 244 

تعك أْ ذُ قٌر١فاء واـح ق٩ٌّؼظاخ ـٟ  40/44/4046ـٟ ( 269/2248تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق  نخ/

 .ورثٕا قٌّّان إ١ٌٙا أ ٩ٖ

 ادلٛاصٔخ اٌزشغ١ٍ١خ -:ثبٌثب
( ق٠ٕان ِٓ ِعّٛ  قٌّفٕٓ ٚقٌثاٌػ 409ا964ا949ا44  70/44/4046تٍػ قٌّٕهٚؾ ٌؽا٠ح  .4

 ( ق٠ٕان544ا709ا844ا78 
 -ذُ ذكل١ك ِٛقو٠ٓ قٌّهقظعح قٌّٙه٠ح ٌٍّؤٌٍح ٚوّا ِث١ٓ أقٔاٖ : .4
قٌّرّٙٓ قٌّٛقؤح قٌرّؽ١ٍ١ح  49/6/4046( ـٟ 8760ذُ ذكل١ك وراب قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح لٞ قٌعكق   - أ

 -ق٤ذٟ : ٚتعك قٌركل١ك ذُ ذّف١ٓ ٌّٙه ق٠ان
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 -ٕ٘اٌه ؼٍاتاخ ذُ قٌرعاٚو  ٍٝ قٌرف١ٕٓ قٌّاٌٟ ٌٙا ٚوّا ِث١ٓ أقٔاٖ : .4

 
 ِثٍػ قٌرعاٚو قٌّٕهٚؾ قٌرف١ٕٓ قٌّاٌٟ قٌُ قٌؽٍاب

 860ا487ا4 000ا060ا7 420ا556ا4 قٌ ثع

 959ا894 654ا069ا2 694ا456ا7 أظٛن قٌّاء

 400ا025ا4 700ا744ا7 200ا252ا4 ١ٔأح ١ٌانقخ قٌؽًّ

١ٔأح قٌّىايٓ ٚق٤ظٙىج 

 ٚق٨٢خ

 907ا429 587ا247ا42 880ا467ا42

 

( ق٠ٕان 678ا479ا447ٌٚٛؼظ إْ ِثٍػ قٌّٛلٛـاخ   74/7/4046ذُ ذكل١ك ِ اتمح وّؿ قٌّٕهؾ ٌؽا٠ح  .4

ٚٔظهق ٌمهب قٔرٙاء قٌّكج قٌما١ٔٛٔح ٌٍٕىٛن ِّا ٠ر ٍة ِٓ لٍُ ٕٚ٘اٌه ٔىٛن ِٛلٛـح ٌُ ٠رُ ِعاٌعرٙا 

 -قٌؽٍاتاخ قذفال إظهقء تّؤٔٗ ٚوّا ِث١ٓ أقٔاٖ :
 

 قٌّثٍػ نلُ ٚذان٠ؿ قٌٕه

 024ا96 40/44/4047ـٟ  7475

 960ا747 70/44/4047ـٟ  7975

 000ا970 45/4/4046ـٟ  6025

 000ا457 4/4/4046ـٟ  6476

 745ا795 49/4/4046ـٟ  6787

 

ٌٛؼظ ظٙٛن ؼٍاتاخ ِالج  ىً ٚث١عرٙا قٌّؽاٌث١ح  4046 ٕك ذكل١ك ١ِىقْ قٌّهقظعح ٌّٙه أ٠ان ٌعاَ . 7

(  ق٠ٕان ظٙٛنٖ وكقيٓ ٚؼٍاب ق٨ٌرم ا اخ ٌؽٍاب قٌؽ١ه 076ا497ا767ِصً ؼٍاب ٌٍؿ قٌهقذة تٍّػ  

 ( ق٠ٕان ظٙٛنٖ وّك٠ٓ. 945ا489ا7تّثٍػ  

ٌؽهٖ ؼس  49/6/4046( ـٟ 707/4849ذُ ِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتٕا  قٌّهلُ  نخ/

لٍُ قٌؽٍاتاخ  ٍٝ ِهق اج قٌرؤ١٠ك  ٍٝ ذٛـه قٌرف١ٕٓ قٌّاٌٟ ِٓ لثً قٌّؽاٌة قٌّفرٓ  ٕك قٌٕهؾ  ٍٝ 

ٚوقنج قٌّا١ٌح ٌؽهٖ قٌؽٍاتاخ ِٕعا ٌٍرعاٚو  ٍٝ قٌرف١ٕٓ ـٟ قٌّٛقؤح قٌرّؽ١ٍ١ح ٚإٌرؽٕاي ِٛقـمح 

  ٍٝ أتٛقب قٌّٛقؤح قٌرٟ ذُ قٌرعاٚو  ١ٍٙا ٚومٌه ذٕف١ح ق٩ٌّؼظاخ أ ٩ٖ. حأظهقء قٌّٕالٍ
قٌّرّٙٓ قٌّٛقؤح  48/5/4046( ـٟ 40764ذُ ذكل١ك وراب قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح لٞ قٌعكق   - ب

 -أقٔاٖ : قٌّث١ٕحه ذعاٚو ـٟ تعٗ أتٛقب قٌٕهؾ ٌٕ٘اٚتعك قٌركل١ك ٌٛؼظ  قٌرّؽ١ٍ١ح ٌّٙه ؼى٠هقْ
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 قٌرعاٚو قٌّٕهٚؾ قٌّفٕٓ قٌُ قٌؽٍاب خ

 700ا084ا7 700ا448ا5 000ا075ا4 ق٨ؼرفا٨خ 4

 860ا487ا4 000ا060ا7 420ا556ا4 قٌ ثع 4

 708ا884ا2 500ا480ا46 794ا499ا44 أظٛن قٌىٙهتاء 7

 407ا777 570ا004ا22 727ا628ا27 ١ٔاؼح ِثأٟ 2

١ٔأح قٌّىايٓ ٚق٤ظٙىج  7

 ٚق٨٢خ

 207ا806ا6 48887ا954ا40 880ا467ا42

 000ا488ا7 000ا000ا49 000ا544ا47 ِىاـآخ ٌؽ١ه قٌّٕرٍث١ٓ 6

 777ا204 770ا464ا7 447ا879ا2 ١ٔأح قٌرؤ١ٌٍاخ قٌىٙهتاي١ح 5

 440ا576ا2 000ا449ا44 880ا267ا45 ١ٔأح ١ٌانقخ قٌعًّ 8

 400ا454ا2 700ا626ا7 200ا252ا4 ١ٌانقخ قٌؽ١ًّٔأح  9

 749ا979 444ا446ا2 694ا456ا7 أظٛن قٌّاء 40

 

٦ ٩ِٕا  9/8/4046( ـٟ 776/7425ذُ ِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق  نخ/

 .ُٙأٌثاب قٌرعاٚوقخ قٌؽأٍح ـٟ أتٛقب قٌّٛقؤح ٚق٦ظهقءقخ قٌّرفمج ِٓ لثٍ

تؤٔٗ ذُ قٌّٕالٍح  5/9/4046( ـٟ 44502إظاترٕا ِٓ لثً قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتُٙ لٞ قٌعكق   ذُ

  ٍٝ ق٤تٛقب قٌّموٛنج أ ٩ٖ.

قٌّرّٙٓ قٌّٛقؤح  48/5/4046( ـٟ 40764ذُ ذكل١ك وراب قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح لٞ قٌعكق   -ض

ق٤تٛقب قٌّٛ٘ؽح ـٟ أقٔاٖ ٌُ ذظٙه ـٟ ظكٚي قٌّٕال٩خ قٌّهًٌ قْ ٚتعك قٌركل١ك ٌٛؼظ  قٌرّؽ١ٍ١ح ٌّٙه ذّٛو

 -ٚوّا ٠ٍٟ : ِٓ لثٍُٙ تاٌهؼُ ِٓ ؼٕٛي ذعاٚو ـ١ٙا 
 ِمكقن قٌرعاٚو ق٤تٛقب

 000ا08ا9 ِىاـآخ ٌؽ١ه قٌّٕرٍث١ٓ

 000ا766 أظٛن قٌفكِاخ قٌّٕهـ١ح

 

٦ ٩ِٕا  47/40/4046( ـٟ 794/7544 نخ/ذُ ِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق 

 أٌثاب قٌرعاٚوقخ قٌؽأٍح ـٟ أتٛقب قٌّٛقؤح ٚق٦ظهقءقخ قٌّرفمج ِٓ لثٍىُ.

تؤٔٗ ذُ  74/40/4046( ـٟ 47425إظاترٕا ِٓ لثً قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتُٙ لٞ قٌعكق   ذُ

 قٌّٕالٍح  ٍٝ ق٤تٛقب قٌّموٛنج أ ٩ٖ.

قٌّرّٙٓ قٌّٛقؤح  47/40/4046( ـٟ 42574ب قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح لٞ قٌعكق  ذُ ذكل١ك ورا -ق

                  ٚظك ٕ٘ان ذعاٚوقخ  ٍٝ أتٛقب قٌّٛقؤح ـٟ ق٤تٛقب ٚتعك قٌركل١ك   أ٠ٍٛي( -قٌرّؽ١ٍ١ح ٌّٙهٞ  آب 

ذمَٛ قٌّؤٌٍح تّفاٚثح ِىاـآخ قٌّٕرٍث١ٓ ( ؼ١س  -ِىاـآخ ؼ١ه قٌّٕرٍث١ٓ  -  أظٛن قٌفكِاخ قٌّٕهـ١ح 

ٚوقنج قٌّا١ٌح تعك ؼٕٛي قٌرعاٚو  ٍٝ قٌرف١ٕٓ تئظهقء قٌّٕالٍح ت١ٓ ق٤تٛقب ا ٚ٘مق ق٦ظهقء لك ٠ٙع 
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قٌّؤٌٍح ـٟ ِّىٍح ـٟ ؼاٌح  كَ قٌّٛقـمح  ٍٝ إظهقء قٌّٕالٍح ت١ٓ ق٤تٛقب ِٓ لثً ٚوقنج قٌّا١ٌح ٚ٘مٖ قٌؽاٌح 

 .قٌّموٛنج أ ٩ٖ  ذرىهن ِٙه٠ا ٚأـه٘ا ٕ٘ان ذعاٚو ـٟ ق٤تٛقب

قٌّرّٙٓ  8/44/4046( ـٟ 274/2069ذُ ِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق  نخ/

قٌرىّاي واـح قٌّٕال٩خ ٚؼٍة ؼاظح قٌّؤٌٍح ٌٙا لثً قٌٕهؾ ذعاٚوق ٩ٌٍّؼظاخ ٚقْ ٠ؤـم لٍُ قٌهلاتح 

 قٚنٖ ـٟ ِراتعح لٌه.
تؤٔٗ ذُ  5/44/4046( ـٟ 45040إظاترٕا ِٓ لثً قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتُٙ لٞ قٌعكق   ذُ

 لٍح  ٍٝ ق٤تٛقب قٌّموٛنج أ ٩ٖ.قٌّٕاِفاٚثح ٚوقنج قٌّا١ٌح ٌؽهٖ إظهقء 

١ِىقْ قٌّرّٙٓ  46/44/4046( ـٟ 47984لٞ قٌعكق   ذُ ذكل١ك وراب قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح -٘ـ

  -ق٤ذٟ : ٚتعك قٌركل١ك ذُ ذّف١ٓ  عح ٌّٙه ذّه٠ٓ ق٤ٚيقٌّهقظ

ٕ٘ان ذعاٚوقخ  ٍٟ أتٛقب قٌٕهؾ ـٟ قٌّٛقؤح  ِىاـئاخ قٌّٕرٍث١ٓ ، إ٠عان ٌٚايٛ ٔمً ، أظٛن قٌفكِاخ  .4

قٌّٕهـ١ح ، أظٛن قٌّاء ، ِىاـئاخ ٌؽ١ه قٌّٕرٍث١ٓ( ؼ١س ذمَٛ قٌّؤٌٍح تّفاٚثح ٚوقنج قٌّا١ٌح تعك 

قٌرف١ٕٓ تئظهقء قٌّٕالٍح ت١ٓ ق٤تٛقب ٚ٘مق ق٦ظهقء لك ٠ٙع قٌّؤٌٍح ـٟ ِّىٍح ؼٕٛي قٌرعاٚو  ٍٝ 

ـٟ ؼاي  كَ قٌّٛقـمح  ٍٝ إظهقء قٌّٕالٍح ِٓ لثً ٚوقنج قٌّا١ٌح ؼ١س ٌثك ٚقْ ذُ ِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح 

 8/44/4046( ـٟ 274/2069ٚقٌّا١ٌح تعكَ قٌرعاٚو  ٍٝ أتٛقب قٌٕهؾ تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق  نخ/

 -ٚوّا ِث١ٓ أقٔاٖ :
 

 ِثٍػ قٌرعاٚو قٌّثٍػ قٌّٕهٚؾ قٌرف١ٕٓ قٌّاٌٟ قٌُ قٌؽٍاب خ

 000ا465ا47 000ا465ا58 000ا000ا67 ِىاـئاخ قٌّٕرٍث١ٓ 4

 972ا495ا7 745ا420ا44 767ا024ا48 إ٠عان ٌٚايٛ ٔمً 4

 055ا996 065ا972ا4 990ا975 أظٛن قٌفكِاخ قٌّٕهـ١ح 7

 749ا227ا4 444ا644ا40 694ا456ا8 أظٛن قٌّاء 2

 000ا088ا9 000ا800ا74 000ا544ا47 ِىاـئاخ ٌؽ١ه قٌّٕرٍث١ٓ 7

 
ٌؽٍاب ق٤ِأاخ   أ٠ٍٛي(  ٕك ذكل١ك قٌعكٚي قٌفاْ تا١ٌّىقْ قذٙػ إْ قٌه١ٔك قٌّكٚن ٌٍّٙه قٌٍاتك .4

 إِٓاخ أـهٜ ِرٕٛ ح ، ق٤ِأاخ قٌّف١ٕح ، أِأاخ قٌكٚقيه ق٤ـهٜ( ـٟ قٌعأة قٌكقيٓ ؼ١ه ِ اتك 

ٚوّا ِث١ٓ  ٚؼٍاب قٌّٕانؾ   ِٕهؾ قٌهقـك٠ٓ ، قٌّٕهؾ قٌعمانٞ( ـٟ قٌعأة قٌّك٠ٓ ؼ١ه ِ اتك

 -أقٔاٖ :
 قٌّٙه قٌؽاٌٟ قٌّٙه قٌٍاتك قٌُ قٌؽٍاب خ

 256ا796ا647 256ا746ا647 ِرٕٛ حأِأاخ أـهٜ  4

 447ا246ا020ا4 447ا496ا020ا4 ق٤ِأاخ قٌّف١ٕح 4

 770ا898ا456 770ا558ا456 أِأاخ قٌكٚقيه ق٤ـهٜ 7

 427ا044ا496 427ا484ا496 ِٕهؾ قٌهقـك٠ٓ 2

 000ا044ا7 000ا874ا2 قٌّٕهؾ قٌعهقلٟ 7
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( ق٠ٕان 96024ٚتّثٍػ   44/2/4046( ـٟ 6682ٚ ٕك ذكل١ك قٌٕىٛن قٌّٛلٛـح ٌٛؼظ ٚظٛق قٌٕى١ٓ   .7

( ٚقٌمٞ ٠فٓ 487200ٚتّثٍػ   42/2/4046( ـٟ 6696لٞ لان ٚ   ِٕان٠ؿ ظاِع١حٚقٌمٞ ٠فٓ 

 .أ٠اَ( ٌُٚ ٠رُ إت اي قٌٕى١ٓ أ ٩ٖ 40أِٙه ٚ  6ذٕف١م قٌثٕهج لك ذُ قٌرعاٚو  ٍٝ قٌّكج قٌما١ٔٛٔح ٚقٌثاٌؽح  
تعكَ  40/44/4046( ـٟ 250/2270ذُ ِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق  نخ/ 

إٞ ِثاٌػ ّ٘ٓ أتٛقب قٌّٛقؤح إ٨ ّ٘ٓ قٌرف١ٕٓ قٌٍٕٛٞ ٌٙا أٚ قٌرؽٕاي قٌّٛقـماخ ق١ٌٛٔ٤ح ٔهؾ 

/أ ب( ِٚراتعح ق٤تٛقب قٌرٟ ٌُ ٠رُ قٌرعاٚو  ١ٍٙا ٚقٌّّان إ١ٌٙا ـٟ 2ؼٍة ذع١ٍّاخ قٌّٛقؤح ق٨ذؽاق٠ح قٌّاقج 

رٟ قٌرٕفمخ ِكذٙا قٌما١ٔٛٔح ٚؼٍة وراتٕا أ ٩ٖ ٚذٕؽ١ػ ق٤نٔكج قٌّكٚنج ٚقٌرؤوك ِٕٙا ـ١ّا ٠فٓ قٌٕىٛن قٌ

 قٌرع١ٍّاخ.
قٌّرّٙٓ قٌّٛقؤح  42/44/4046( ـٟ 45496ذُ ذكل١ك وراب قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح لٞ قٌعكق   -ٚ

 -قٌرّؽ١ٍ١ح ٌّٙه ذّه٠ٓ قٌصأٟ ٚتعك قٌركل١ك ذُ ذّف١ٓ ق٨ذٟ :
( ٍّا تؤٔٗ ذُ ِفاٚثرىُ 000ا465ا47ٚظك ٕ٘ان ذعاٚو ـٟ تاب قٌّىاـئاخ ٌؽ١ه قٌّٕرٍث١ٓ تّثٍػ   .4

تفْٕٛ ؼٕٛي تعٗ قٌرعاٚوقخ ـٟ  40/44/4046( ـٟ 25/2274تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق  نخ/

 ( ٌُٚ ٠رُ إ ٩ِٕا تمٌه ؼٍة ِا ظاء تىراتٕا أ ٩ٖ . 4أتٛقب قٌٕهؾ ٚذُ ِعاٌعرٙا ـٟ ِٙه  خ
( ٌٍؽٍاتاخ قٌّموٛنج 4 خ  ٕك ذكل١مٕا قٌعكٚي قٌفاْ تا١ٌّىقْ قذٙػ تاْ قٌه١ٔك قٌّكٚن ٌٍّٙه قٌٍاتك .4

 ( .4( ؼ١ه ِ اتك ٚأٔثػ قٌف ؤ ِرىهن ـٟ ِٙه  خ4ـٟ وراتٕا أ ٩ٖ قٌفمهج  
( ـٟ وراتٕا أ ٩ٖ قٌّرّٕٙح ٚظٛق ٔىٛن ِٛلٛـح ٚٔىٛن قٌرٕفمخ قٌّكج 7ٌُ ٠رُ ِعاٌعح قٌفمهج   .7

 قٌما١ٔٛٔح ٌٙا.

قٌّرّٙٓ  44/4/4045( ـٟ 48/422 نخ/ذُ ِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق 

إنٌاي ظكٚي قٌّٕال٩خ ٚذٕؽ١ػ ق٤نٔكج قٌّكٚنج ٚقٌرؤوك ِٕٙا ِٚعاٌعح قٌٕىٛن قٌّٛلٛـح ٚق٩ٌّؼظاخ 

ال٩خ ( ِع ظ١ّع ق١ٌٚ٤اخ قٌفأح تا4ٌّٕقٌٛقنقج تىراتٕا أ ٩ٖ ٚذى٠ٚكٔا ت١ّىقْ قٌّهقظعح  ٌّٙه  ن

 ٚقٌرؽ١هقخ قٌرٟ ٚهأخ  ١ٍٗ.

 اٌم١ذ رذل١ك سٕذاد 
 ١ٍّح قٌركل١ك  ِٚٓ ـ٩ي 4047ذٕف١مق ٌف ح  ًّ ِىرثٕا ذُ ذكل١ك ٍِرٕكقخ قٌم١ك ٌّٙه وأْٛ ق٤ٚي ٌعاَ  - أ

 -قٌرا١ٌح :ق٩ٌّؼظاخ ذُ ذّف١ٓ 

ذمَٛ قٌّؤٌٍح أشٕاء  ١ٍّاخ قٌّهقء تئقـاي قٌّٛقق ِفى١ٔاً ترٛقن٠ؿ ذٍثك ذان٠ؿ قٌّهقء ِّا ٠ث١ٓ إْ  ١ٍّح  .4

 - ١ٍّاخ ؼ١ه ٔؽ١ؽح ِٕٚٙا : قٌّهقء ٚق٦قـاي أٌّفىٟٔ
   ق٠ٕان ٚقٌفاْ ب  ي.ؾ قٌك٠ٛق١ٔح( 000ا700ا4تّثٍػ   49/44/4047( ـٟ 266ٍِرٕك قٌم١ك )

( ق٠ٕان ق٦قـاي 000ا700تّثٍػ   7/7/4047قٌّهقء ـٟ  405قًٌٛٔ ِؽ٩خ  وأْٛ( نلُ 

 .2/7/4047أٌّفىٟٔ ـٟ 
   ق٠ٕان ٚقٌفاْ ب  ي.ؾ قٌك٠ٛق١ٔح( ( 000ا700ا4تّثٍػ   46/44/4047( ـٟ 267ٍِرٕك قٌم١ك

( ق٠ٕان ق٦قـاي 000ا447تّثٍػ   7/9/4047( قٌّهقء ـٟ 74قًٌٛٔ ِؽ٩خ  قٌعّعّٟ( نلُ  

 .4/9/4047أٌّفىٟٔ 
٨ؼظٕا إْ قؼٍة ٨ٛٔٚخ قٌّهقء  4047ِٓ ـ٩ي ذكل١ك  ١ٕٗ ِٓ ٌٍؿ قٌّّره٠اخ ٌّٙه وأْٛ ق٤ٚي / .4

 -260  -٨274 ذؽًّ ذٛقل١ع ٌعٕح قٌّّره٠اخ ِّا ٠كي  ٍٝ ِى١ٍح  ١ٍّح قٌّهقء ِٚٓ ٘مٖ  قٌٍّرٕكقخ   



Inspector General Office                                                                                            مكتب المفتش العام 

 

 6182التقرٌر السنوي لعام  22

 

رٕكقخ ٨ ( ؼ١س  إْ ظ١ّع ق٨ٌٛٔٛخ قٌّهـمح ِع ٘مٖ ق269ٌٍّ - 277 - 280 - 274 -277 - 278

 ذؽًّ ذٛقل١ع ٌعاْ قٌّّره٠اخ.
ٌٛؼظ  كَ ذصث١د ذان٠ؿ ٍِرٕك ق٦قـاي أٌّفىٟٔ ٌٍرؤوك ِٓ أْ  ١ٍّاخ ق٦قـاي أٌّفىٟٔ ذّد تعك  ١ٍّاخ  .7

 -قٌّهقء ِصاي لٌه :
   ق٠ٕان.000ا000ا7قٌفاْ ب  ق٨ٌرع٩ِاخ( تّثٍػ   49/44/4047( ـٟ 267ٍِرٕك قٌم١ك ) 
   ق٠ٕان.000ا790قٌفاْ ب  ي.ؾ قٌثٕهج( تّثٍػ   46/44/4047( ـٟ 240ٍِرٕك قٌم١ك ) 
   ق٠ٕان.000ا700ا4قٌفاْ ب  ي.ؾ قٌٕعؿ( تّثٍػ   70/44/4047( ـٟ 254ٍِرٕك قٌم١ك ) 

ٌٛؼظ  كَ لوه قٌُ قٌٍّرٍُ  ـٟ ق٨ٌر٩َ ٚقٌٕهؾ أٌّفىٟٔ ِّا ذعمن ت١اْ ٔؽح ً٘ إْ قٌّاقج ٔهـد  .2

 -ـع٩ ٌٍّفٓ قٌمٞ ٍٚة قٌّاقج ِصاي لٌه :
   ق٠ٕان.000ا700ا4قٌفاْ ب  ي.ؾ قٌٕعؿ( تّثٍػ   44/44/4047( ـٟ 277ٍِرٕك قٌم١ك ) 
   ق٠ٕان000ا700ا4قٌثٕهج( تّثٍػ  قٌفاْ ب  ي.ؾ  47/44/4047( ـٟ 249ٍِرٕك قٌم١ك ) 

( ق٠ٕان ٚقٌفاْ ب  ي.ؾ ٚقٌٛ( ٌٛؼظ 000ا000ا7تّثٍػ   44/44/4047( ـٟ 226ٍِرٕك قٌم١ك   .7

ق٠ٕان  ٓ ِٛقق  ًّ ٨ٚ ٠ٛظك ٨ٛٔٚخ  تاٌّٛقق ٚٚظٛق قٌرّٙاققخ ِٓ ( 000ا570ا4ٔهؾ ِثٍػ  

 قٌّرعٙك٠ٓ ـمٛ.
( ق٠ٕان ٚقٌفاْ ب  لٞ لان( قًٌٛٔ  ِعًّ 000ا700ا4تّثٍػ   70/44/4047( ـٟ 254ٍِرٕك قٌم١ك   .6

 ( ق٠ٕان.000ا80( ق٠ٕان لاَ قٌّكلك تّ ة قٌّثٍػ ٚإٔمأٗ إٌٝ ِثٍػ  000ا90أ١ٌَّٕٛ قٌّٕه(  تّثٍػ  
( ق٠ٕان ٚقٌفاْ ب  قٌّصٕٝ( قٌٍٍفح ـٟ  اَ 000ا770ا48تّثٍػ   49/44/4047( ـٟ 265ٍِرٕك قٌم١ك   .5

( 000ا000ا4( ق٠ٕان ًٚٚٔ قٌمثٗ  000ا970ا46تّثٍػ   4047ٚذّد قٌر٠ٍٛح ـٟ  اَ  4042

 ( ق٠ٕان.000ا270ٚقٌفهق  
 ي.ؾ قٌّصٕٝ( قًٌٛٔ ( ق٠ٕان ٚقٌفاْ ب 000ا700ا4تّثٍػ   49/44/4047( ـٟ 262ٍِرٕك قٌم١ك   .8

 .46/44/4047ق٦قـاي أٌّفىٟٔ ـٟ  44/9/4047قٌّهقء ـٟ  497ِؽ٩خ  قتٟ( نلُ 
( ق٠ٕان ٚقٌفاْ ب  ِك٠ه٠ح ٌعٕاء ١ٍِاْ( 000ا700ا4تّثٍػ   42/44/4047( ـٟ 247ٍِرٕك قٌم١ك   .9

خ قٌّهقء ٚلاَ قٌهي١ً قٌعك٠ك تاٌرٛل١ع  ٍٝ ٨ٛٔٚ 9/44/4047ني١ً ٌعٕح قٌّّره٠اخ قٌرثكي تران٠ؿ 

 لثً ذان٠ؿ ذى١ٍفٗ تهياٌح تاٌٍعٕح
تّاْ  4046 45/7/4046ـٟ ( 477/4424نخ/ قٌّهلُ  تّٛظة وراتٕا قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح ِفاٚثحذُ  

 -ق٩ٌّؼظاخ قٌّّفٕح ِٓ لثٍٕا ٚوأد قٌر١ٔٛاخ وا٤ذٟ :

 تعك  ١ٍّح قٌّهقء ١ًٌٚ قٌعىً.  كَ ذىهقن ٘مٖ قٌؽا٨خ تؽ١س ٠ىْٛ ق٦قـاي أٌّفىٟٔ .4
 ذىْٛ  ١ٍّح قٌّهقء ِٓ ـ٩ي ٌعٕح ِفرٕح ٚذٛل١ع أ ٙاء قٌٍعٕح  ٍٝ ظٙه ق٨ٌٛٔٛخ أْ .4
 ذىْٛ  ١ٍّاخ ق٦قـاي أٌّفىٟٔ ِصثرح ترٛقن٠فٙا. أْ .7
 ٘هٚنج ذصث١د قٌُ قٌٍّرٍُ ٌٍّٛقق ٚذٛل١عٗ ٚذان٠ؿ قٌر٩ِٗ. .2
 ٘هٚنج إنـاق ٨ٛٔٚخ ّ٘ٓ أ١ٌٚاخ قٌٍّرٕك ٚ كَ ق٨ورفاء تا٨ٌرّٙاققخ. .7
 قٌٍّرٕكقخ تّىً ٔؽ١ػ ٚقٌر٠ٍٛح تّىً قل١ك. ذكل١ك٘هٚنج  .6
 .٘هٚنج إقـاي قٌّٛقق ِفى٠ٕا  ٕك ِهقيٙا .5
 .٘هٚنج ِهق اج ذٛقن٠ؿ قٌّهقء  ٕك قٌرٛل١ع  ٍٝ ق٨ٌٛٔٛخ ٚ أْ ٠ىْٛ قٌرٛل١ع ِٓ ذان٠ؿ قٌرى١ٍؿ ـمٛ .8
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( 77ٌّٙه آلقن ٚقٌثاٌػ  كق٘ا   قٌم١كذُ ذكل١ك ٍِرٕكقخ  4046ف ح  ًّ لٍُ قٌهلاتح ٚقٌركل١ك ٌعاَ ٌذٕف١مق  - ب

 -قٌرا١ٌح :ق٩ٌّؼظاخ  ١ٍّح قٌركل١ك ذُ ذّف١ٓ  ـ٩يٍِرٕك 

( ق٠ٕان قٌفاْ تاٌٍعٕح قٌفأح تاٌثٕهج قًٌٛٔ 570000تّثٍػ   9/7/4046( تران٠ؿ 67ٍِرٕك ل١ك   .4

( ق٠ٕان ٨ ٠ٛظك قٌُ قٌعٙح قٌٍّرف١كج ٨ٚ ٠ٛظك نلُ قًٌٛٔ ِا ٠كي 47000ٍػ  قٌفاْ تّعهٖ قٌثؽان تّث

  ٍٝ ِى١ٍٗ ٘مٖ ق٨ٌٛٔٛخ.
ق٠ٕان قٌفاْ تاٌٍعٕح قٌفأح تىهت٩ء ٠ٛظك  (570000تّثٍػ   8/7/4046( تران٠ؿ 64ٍِرٕك ل١ك   .4

 ِ ة ـٟ ٌٕك ق٦قـاي أٌّفىٟٔ تؽ١س ٨ ٠ّىٓ قٌؽه ٚقٌّ ة ـٟ ٘مٖ قٌٍّرٕكقخ.
( ق٠ٕان قٌفاْ تمٍُ ق١ٌٕأح ٨ ٠ٛظك إقـاي 4000000تّثٍػ   70/7/4046( تران٠ؿ 56ل١ك   ٍِرٕك .7

 ِفىٟٔ ٌٍّٛقق قٌّّرهقج واـح ٚقٌّهقء تكْٚ ٌعٕح قٌّّره٠اخ.
 ( ٨ ٠ٛظك ِٓ ّ٘ٓ قٌٍّرٕكقخ.69ٍِرٕك ل١ك   .2

تّاْ  74/7/4046( ـٟ 479/4488ذُ ِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتٕا قٌّهلُ  نخ/

 -ق٩ٌّؼظاخ قٌّّفٕح ِٓ لثٍٕا ٚوأد قٌر١ٔٛاخ وا٤ذٟ :

 .أْ ذىْٛ ق٨ٌٛٔٛخ ّ٘ٓ قٌٙٛقتٛ قٌّعّٛي تٙا أ١ٌٛٔا 
 .كَ قٌرفكقَ قٌّ ة ٚقٌرؽث١ه ـٟ قٌٍٕكقخ  
 ظ١ّع قٌّٛقق قٌّّرهقج إٌٝ قٌّفىْ. إقـايٌعٕح ِفرٕح ٠ٚعة  أْ ذىْٛ  ١ٍّح قٌّهقء ِٓ ـ٩ي 
 .ت١اْ أٌثاب  كَ ٚظٛق قٌٍّرٕك 

 -خشد ادلخبصْ :

لاَ لٍُ قٌهلاتح ٚقٌركل١ك تئظهقء ش٩ز و٠انقخ ٌّفاوْ قٌّؤٌٍح  4046قٌرٕاقق ٌٍف ح ق٠ٌٍٕٛح ٌٍّىرة ٌعاَ 

 -ٚوأد ٔر١عح قٌعهق وا٤ذٟ :

  ٚذُ ِفاٚثح قٌكقيهج إظهقء  ١ٍّح ظهق قٌّفاوْ  ٚ 49/2/4046ذُ ق٨ٔرماي إٌٝ ِمه قٌّؤٌٍح تران٠ؿ

ٚوأد ق٩ٌّؼظاخ  49/2/4046( ـٟ 404/4655 نخ/ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق 

 -وا٤ذٟ :

 . ٌٛؼظ إْ  ١ٍّح قٌفىْ ٌٍّرٕك ق٦ـهقض أٌّفىٟٔ ٌُ ذىٓ ِٕظّح 
 ١ِٓ ِفىْ قٌمهٚا١ٌح.٨ ٠ٛظك تك٠ً ٨ 
 قٌٍّؤٚي قٌٍاتك ِّا ذعمن  ١ٍٕا  ج كَ ٚظٛق ِٛظؿ ٍِؤٚي  ٓ ِفىْ قٌّٛقق قٌٍّرٍٙىح تعك ٚـا

 إظهقء  ١ٍّح قٌعهق.
 .ُ٨ ٠ٛظك ٌعً ١ٌٍٍانقخ قٌعاٍٚح ٚإّٔا ِؽا٘ه وّؿ ٌٚعً قٌر٩َ ٚذ١ٍٍ 
   ٛظك ـ١ٙا أ  اي ( ١ٌانقخ  ٍٝ قٌهؼُ إٔٙا ذعًّ أٚ 40٠ذهن تعٗ ق١ٌٍانقخ تاٌىهقض ٚ كق٘ا

 ت١ٍ ح .
 . ْكَ و٠انج لٍُ قٌهلاتح ٚقٌركل١ك قٌكقـٍٟ ٌٍّفاو  

  7/7/4046( ـٟ 6624إظاترٕا ِٓ لثً قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتُٙ لٞ قٌعكق   ذُ

  ٚذُ ِفاٚثح قٌكقيهج إظهقء  ١ٍّح ظهق قٌّفاوْ  ٚ 4/44/4046ذُ ق٨ٔرماي إٌٝ ِمه قٌّؤٌٍح تران٠ؿ

ٚوأد ق٩ٌّؼظاخ   6/44/4046( ـٟ 247/2074 نخ/ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق  ق٦ققن٠ح

 -ٚقٌر١ٔٛاخ وا٤ذٟ :
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 -ق٩ٌّؼظاخ :

ذُ ذكل١ك  ١ٕاخ  ّٛقي١ح ِٓ قٌٍٛقوَ ٚقٌمهٚا١ٌح تؽٙٛن أ١ِٓ قٌّفىْ ٚوأد ٔر١عح  -: يخزٌ انقشطاسٍح .4

 -قٌعهق وا٢ذٟ:
  أٌّفىٟٔ ٌعكَ ٚظٛق ٘مٖ قٌٍّرٕكقخ  ٕك ذكل١ك قٌث الاخ ٌُ ٔرّىٓ ِٓ ذكل١ك تعٗ ٍِرٕكقخ ق٦ـهقض

 قٌّفى١ٔح ٍٚٚة تعٗ ٍِرٕكقخ ق٦ـهقض ٌُ ٔرّىٓ ِٓ ذكل١مٙا تٍثة  كَ ٚظٛق٘ا.
   َٚقٌفاْ تاٌؽثه  70/44/4047( ـٟ 44884( واٌٍّرٕك قٌّهلُ  4047ٕ٘ان ٍِرٕكقخ ذفٓ  ا

 (.4046ق٤ت١ٗ ذُ إقـاٌٗ ّ٘ٓ قٌث الاخ قٌّفى١ٔح ٌعاَ  
 .كَ قٌرهؼ١ً تّىً ٠ِٟٛ تإٌٍثح ٌٍٛقوَ ٚقٌمهٚا١ٌح  
 .ٛإْ أ١ِٓ ِفىْ قٌمهٚا١ٌح ٚؼٍة قق ايٗ تؤٔٗ ِىٍؿ تؤوصه ِٓ  ًّ ٚؼ١ه ِرفهغ ٌٍعًّ ـٟ قٌّفىْ ـم 

ٌٛؼظ إْ  ١ٍّح قٌفىْ ٌٍّٛقق ٌُ ذىٓ ِٕظّح تاٌّىً قٌّ ٍٛب ٌُٚ ذٕٕؿ  ٍٝ أٌاي قٌٕٛ  ٚقٌهلُ ِصاي لٌه 

 شالثح ٚنق(. -ظاؾ  أل٩َ - واذهض قٌ اتعح 
 .ٍٟكَ ذ اتك قٌه١ٔك تّٛظة قٌٍع٩خ ِع قٌه١ٔك قٌفع  
ذُ ذكل١ك  ١ٕاخ  ّٛقي١ح ِٓ قٌّٛظٛققخ تؽٙٛن أ١ِٓ قٌّفىْ ٚوأد  -: يخزٌ انكٓشتائٍاخ ٔاألثاث .4

 -ٔر١عح قٌعهق وا٢ذٟ :

   47ذُ ٍِه ٌعً قٌّٛظٛققخ قٌصاترح ِؽاٌثح.) 
  قٌه١ٔك قٌفعٍٟ.ذُ ذ اتك قٌه١ٔك تّٛظة قٌٍع٩خ ِع 
 -ذُ قٌعهق ٚوأد قٌٕر١عح وا٢ذٟ : -يخزٌ انسٍاساخ :.3

   ٍٟ١ٌانج.452 كق ق١ٌٍانقخ قٌى ) 
   ذٍٍُ إٌٝ أٞ ِٛظؿ.7 كق ق١ٌٍانقخ قٌّرٛلفح ٌُ ) 
   2 كق ق١ٌٍانقخ قٌعاٍٚح.) 

 .ٛذُ ذكل١ك  ١ٕاخ ِٓ أ٘ات١ه ق١ٌٍانقخ ٚوأد ق١ٌٚ٤اخ ؼٍة قٌٙٛقت 

  ْقٌّٛقق قٌٍّرٍٙىح تٍثة  كَ ذٕظ١ّٙا ٌٚٛء ذفى٠ٕٙا.ذعمن  ١ٍٕا ظهق ِفى 
  ُذُ قٌرؽكقز ِعثح ٌٍؽٍاتاخ قٌّفى١ٔح ٌىٓ ٌُ ذمَٛ تٍّه قٌٍع٩خ قٌفأح تعًّ قٌّعثح ٌُٚ ٠ر

 ذفع١ٍٙا  ٍٝ قٌهؼُ ِٓ ِهٚن أوصه ِٓ ِٙه٠ٓ  ٍٝ ـرػ ٘مٖ قٌّعثح.
 .٠رُ قٌرؽكقز لا كج ت١أاخ ظك٠كج تٍثة  كَ ٚظٛق ِٛظؿ ؼاٌثح ٌُ 

 -: تٕطٍاخان

ذؽك٠ك ٠َٛ ـٟ ٔٙا٠ح قٌٍٕح قٌّا١ٌح ٠٦ماؾ قٌؽهوح قٌّفى١ٔح ٨ٔعاو قٌؽٍاتاخ قٌفرا١ِح ـٟ ِٛ ك٘ا ٚ كَ  .4

 ذعاٚو قٌٍّرٕكقخ إٌٝ قٌٍٕح ق٩ٌؼمح.
قٌمهٚا١ٌح ٚقٌرهؼ١ً ق١ٌِٟٛ ٌٙا ٚقٌر١فاء ظ١ّع ق٩ٌّؼظاخ قٌّموٛنج ٚ كَ  ذٕظ١ُ  ١ٍّح ـىْ قٌٍٛقوَ ٚ .4

 ذىهقن ِصً ٘مٖ قٌؽاٌح.
 ذفع١ً ِعثح قٌؽٍاتاخ قٌّفى١ٔح ِّٚانٌح ق٤ ّاي قٌّٛوٍح ٌٙا. .7
 ق ُ لٍُ قٌّفاوْ تّٛظؿ ؼاٌثح ٌرفع١ً لا كج قٌث١أاخ قٌعك٠كج. .2
 ذٕظ١ُ ِفىْ قٌّٛقق قٌٍّرٍٙىح ِٚ ة قٌّٛقق قٌؽ١ه ٔاٌؽح ٩ٌٌرعّاي ٚـك ق٦ظهقءقخ ق١ٌٛٔ٤ح ٌٙا. .7
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  ٚذُ ِفاٚثح قٌكقيهج إظهقء  ١ٍّح ظهق قٌّفاوْ  ٚ 4/44/4046ذُ ق٨ٔرماي إٌٝ ِمه قٌّؤٌٍح تران٠ؿ

د ق٩ٌّؼظاخ  ٚوأ 49/44/4046( ـٟ 258/2755 نخ/ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق 

 ٚقٌر١ٔٛاخ وا٤ذٟ :
 -: قٌمهٚا١ٌح ٚوأد ٔر١عح قٌعهق وا٢ذٟ ذُ ذكل١ك  ١ٕاخ  ّٛقي١ح ِٓ قٌٍٛقوَ ٚ -: يخزٌ انقشطاسٍح .4

  ً٠ِٟٛ تإٌٍثح ٌٍٛقوَ. كَ قٌرهؼ١ً تّى 
 .)ٕ٘ان ِٛقق ِٛظٛقج ـٟ قٌّفىْ ٌُٚ ٠رُ إقـاٌٙا ِصً  و١ثً قٌؽاٌثاخ ، قـره قٌمِح 
 .ٛإْ أ١ِٓ ِفىْ قٌمهٚا١ٌح ِىٍؿ تؤوصه ِٓ  ًّ ٚؼ١ه ِرفهغ ٌٍعًّ ـٟ قٌّفىْ ـم 
 .ٌٛؼظ إْ  ١ٍّح قٌفىْ ٌٍّٛقق ٌُ ذىٓ ِٕظّح 
  قٌفعٍٟ ٌٍّٛقق أقٔاٖ كَ ذ اتك قٌه١ٔك تّٛظة قٌٍع٩خ ِع قٌه١ٔك :- 

 
 قٌفهق قٌه١ٔك قٌفعٍٟ قٌه١ٔك تّٛظة قٌٍع٩خ قٌُ قٌّاقج خ

 4 98 99 47ٌعً ِؽاٌثح  4

 7 77 28 ٚنلح 400ٌعً  4

 47 4577 4540 ظهؾ ٔؽ١ه 7

 40 489 459 404لٍُ ذؤ١ِه  2

 CD 549 504 45لهْ  7

 267 4794 4445 ـا٠ً ِفاؾ 6

 A4 620 624 4ٚنق  5

 

 -ذُ ذكل١ك  ١ٕاخ  ّٛقي١ح ِٓ قٌّٛظٛققخ ٚوأد ٔر١عح قٌعهق وا٢ذٟ : -:يخزٌ انكٓشتائٍاخ ٔاألثاث  .2
 (.47ذُ ٍِه ٌعً قٌّٛظٛققخ قٌصاترح ِؽاٌثح  

 -ذُ ذ اتك قٌه١ٔك تّٛظة قٌٍع٩خ ِع قٌه١ٔك قٌفعٍٟ ٌٍّٛقق أقٔاٖ :
 

 قٌه١ٔك قٌفعٍٟ قٌه١ٔك تّٛظة قٌٍع٩خ قٌُ قٌّاقج خ

 7 7 قٌىرٛبؼاٌثح  4

 G 46 46 46ـ٩َ  4

 T 47 47 4٘انق  7

 Kasper Sky 40 40قٔرٟ ـا٠هٚي  2

 74 74 ِاٚي 7

 4 4 ت ان٠ح 6

 4 4  اوٍح 5
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 -وا٢ذٟ : ٔر١عح قٌعهقٚوأد  ظهق ِفىْ ق١ٌٍانقخذُ  -: يخزٌ انسٍاساخ.3
   ٍٟ١ٌانج.452 كق ق١ٌٍانقخ قٌى ) 
   6 كق ق١ٌٍانقخ قٌّرٛلفح.) 
عمن  ١ٍٕا ظهق ِفىْ قٌّٛقق قٌٍّرٍٙىح تٍثة  كَ ٚظٛق ٌع٩خ ذفٓ قٌّٛقق قٌٍّرٍٙىح ٚٔمً قٌّٛقق ذ.2

 قٌٍّرٍٙىح إٌٝ ِفاوْ قٌّؤٌٍح لهب قٌعاِعح قٌرىٌٕٛٛظ١ح.
 -ذُ ق٩ٚ٨   ٍٝ ق١ٌٚ٤اخ قٌفأح تّعثح قٌؽٍاتاخ قٌّفى١ٔح ٚوا٨ذٟ : -قٌؽٍاتاخ قٌّفى١ٔح :. 7

   ٌٚىٓ ٌُ ٠رُ ذؽم٠رٗ تاٌّعٍِٛاخ قٌّ ٍٛتح.( 47ذُ ٍِه ٌعً ِؽاٌثح 
 .ً٨ ٠ٛظك ن١ٔك ـٟ قٌٍع 
 : ٖذُ إـهقض ِٛقق أوصه ِٓ ق٦قـاي ٚ وّا ِث١ٓ ـٟ قٌعكٚي أقٔا- 

 
 ق٦ـهقض ق٦قـاي أٌُ قٌّاقج خ

 74 40 ١ِى ِٛظؿ 4

 2 4 ٌٛوه ؼك٠ك 4

  ٌُ ٔرّىٓ ِٓ قٌؽٕٛي  ١ٍٙا ٕ٘ان ـ ا ـٟ قٌر٩ٍٍٍخ ـٟ ٍِرٕكقخ ق٦ـهقض قٌّفىٟٔ ٚ ٕك ٍٚثٙا

 (.40/40ـٟ  5472( ٚ  4/9ـٟ  4920( ٚ  7/4ـٟ  44970ِصً ِاقج ١ِى قٌّٛظؿ قٌٍّرٕكقخ  
  44/4047ٚذُ إـهقظٙا ـٟ ِٙه  44/4047ٕ٘ان ِٛقق ذُ إقـاٌٙا ـٟ ِٙه 
 .٠رُ إظهقء قٌم١ٛق قٌّؽاٌث١ح ق٩ٌوِح ٌُ 

 -: قٌر١ٔٛاخ

ذؽك٠ك ٠َٛ ـٟ ٔٙا٠ح قٌٍٕح قٌّا١ٌح ٠٦ماؾ قٌؽهوح قٌّفى١ٔح ٨ٔعاو قٌؽٍاتاخ قٌفرا١ِح ـٟ ِٛ ك٘ا  .4

 ٚ كَ ذعاٚو قٌٍّرٕكقخ إٌٝ قٌٍٕح ق٩ٌؼمح.
ذٕظ١ُ  ١ٍّح ـىْ قٌٍٛقوَ ٚقٌمهٚا١ٌح ٚقٌرهؼ١ً ق١ٌِٟٛ ٌٙا ٚقٌر١فاء ظ١ّع ق٩ٌّؼظاخ قٌّموٛنج  .4

 ٚ كَ ذىهقن ِصً ٘مٖ قٌؽاٌح.
 قٌؽٍاتاخ قٌّفى١ٔح ِّٚانٌح ق٤ ّاي قٌّٛوٍح ٌٙا. ذفع١ً ِعثح .7
 ق ُ لٍُ قٌّفاوْ تّٛظف١ٓ لٚ قـرٕاْ ٚقٌعًّ تٕظاَ قٌثك٠ً. .2
ذٕظ١ُ ِفىْ قٌّٛقق قٌٍّرٍٙىح ِٚ ة قٌّٛقق قٌؽ١ه ٔاٌؽح ٩ٌٌرعّاي ٚـك ق٦ظهقءقخ ق١ٌٛٔ٤ح  .7

 ٌٙا.
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 خشد اٌصٕذٚق
ٚتٛقلع  قٌعهق قٌّفاظئ ٌٍٕٕكٚقلاَ لٍُ قٌهلاتح ٚقٌركل١ك تئظهقء  4046ٌٍف ح ق٠ٌٍٕٛح ٌٍّىرة ٌعاَ ذٕف١مق    

 -ش٩ز و٠انقخ ٚوأد ٔر١عح قٌعهق وا٤ذٟ :

 -ٚتٙمق قٌٕكق ٔٛق ت١اْ ق٤ذٟ : 5/2/4046ذُ ق٨ٔرماي إٌٝ ِعثح قٌٕٕكٚق ٚإظهقء قٌعهق تران٠ؿ  - أ

 أظٛن ذمك٠ُ قٌفكِاخ  .4
 ٍػ / ق٠ٕانقٌّث قٌعكق قٌفئح

47000 4862 54600000 

40000 4098 40980000 

7000 7726 45570000 

70000 75 4870000 

4000 404 4040000 

 000ا464ا444  

 قٌّثاٌػ قٌّمثٛ٘ح ٌٍّٕاٚ ق١ٌِٟٛ ِٓ ؼ١ه أظٛن قٌفكِح  .4
 قٌّثٍػ / ق٠ٕان قٌعكق قٌفئح

47000 467 6647000 

40000 8 80000 

7000 522 7540000 

4000 2 2000 

 000ا249ا40  

 -قٌٕمك قٌّٛظٛق تّٛظة ٔىٛن ؼ١ه ِٛق ح : .7
 ِثٍػ قٌٕه ذان٠فٗ نلُ قٌٕه

6884505 8/7/4046 2847000 

 

 000ا746ا445                     إظّاٌٟ قٌه١ٔك قٌٕمكٞ تّٛظة قٌعهق         .2
 000ا746ا445                       إظّاٌٟ قٌه١ٔك تّٛظة قٌٍع٩خ                    

                                              

 

ٚوأد  44/2/4046( ـٟ 494/4604ذُ ِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتٕا قٌّهلُ  نخ/

 -ق٩ٌّؼظاخ ٚ قٌر١ٔٛاخ وا٤ذٟ :

 

 

 

 

 ِ اتك
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  -: انًالحظاخ  
قٌّثاٌػ ِٓ قٌّك٠ه٠اخ ٚقٌٍعاْ قٌفأح ـٟ تؽكقق ٚتالٟ  قٌرؽٕايِؽكقج ـٟ  ج كَ ٚظٛق أ١ٌٗ ٚق٘ؽح ِٚك .4

 قٌّؽاـظاخ.
إْ ؼعُ قٌّثاٌػ قٌٕمك٠ح قٌّٛظٛقج ٌكٜ أ١ِٓ قٌٕٕكٚق ذعاٚوخ قٌّثاٌػ قٌّمهنج قٌرٟ ٠عة ق٨ؼرفاظ تٙا  .4

أ١ِٓ قٌٕٕكٚق  تّٛظة قٌمهقنقخ ٚقٌرع١ٍّاخ قٌفأح تمٌه ، ٚتاٌهؼُ ِٓ لٌه ٌُ ذمُ قٌّؤٌٍح تاٌرا١ِٓ  ٍٝ

 ِٓ ـ١أح ق٤ِأح ق٤ِه قٌمٞ ٠عهٖ ق٤ِٛقي قٌعاِح ٌٍف ه ـٟ وٍرا قٌؽاٌر١ٓ ِٓ قٌٍهلح ٚـ١أح ق٤ِأح.
ٌُ ٠مُ لٍّٟ قٌؽٍاتاخ ٚقٌهلاتح ٚقٌركل١ك ـٟ قٌّؤٌٍح تا٦ظهقءقخ ق١ٌٛٔ٤ح قٌفأح تاٌّ اتمح ق١ِٛ١ٌح  .7

 ٌٍع٩خ قٌٕٕكٚق ٚذؤ١٠ك ق٤نٔكج ـ١ٙا.
تاذفال ق٦ظهقءقخ ٚقٌّٛقـماخ ق١ٌٛٔ٤ح لثً قٌّثاِهج تعثا٠ح ق٤ِٛقي ِٓ ؼ١س ـرػ قٌؽٍاب  ٌُ ذمُ قٌّؤٌٍح .2

 لثً قٌّثاِهج ـٟ قٌعثا٠ح ق٤ِه قٌمٞ أقٜ إٌٝ ذىكي قٌٕمك ٌكٜ أ١ِٓ قٌٕٕكٚق.
ٚظك ٕ٘ان ِثاٌػ ٠رُ إ٠كق ٙا ـٟ ؼٍاب قٌّؤٌٍح ٌكٜ قٌّك٠ه٠اخ  لٞ لان( ِٚٓ شُ ٠رُ ٌؽة ٘مٖ قٌّثاٌػ  .7

 ه ِٓ لثً قٌّك٠ه٠ح ٚإنٌاٌٗ إٌٝ ِمه قٌّؤٌٍح قٌؽٍاتاخ  قٌٕٕكٚق(. تّٛظة ٔ
 

 -قٌر١ٔٛاخ :
٠عة أْ ٠رُ ٚ٘ع أ١ٌٗ ٚق٘ؽح ِٚؽكقج ـٟ قٌرؽٕاي قٌّثاٌػ ِٓ قٌّك٠ه٠اخ ٚقٌٍعاْ قٌفأح ٌٍّثاٌػ قٌرٟ  .4

 ذُ ظثا٠رٙا ٚذؽك٠ك ِٛق ١ك شاترح ٌر١ٍٍُ قٌّثاٌػ ٌٍٕٕكٚق ـٟ ِمه قٌّؤٌٍح.
ٚقٌركل١ك ٚقٌؽٍاتاخ إظهقء قٌّ اتمح ق١ٌٛٔ٤ح ق١ِٛ١ٌح  ٍٝ ٌع٩خ ٚ ٨ٛٔٚخ  ٍٝ لٍُ قٌهلاتح  .4

 قٌٕٕكٚق ٚذصثد قٌٛقلع قٌؽاٌٟ ق١ٌِٟٛ.
٠عة أْ ذىْٛ ق٠٦كق اخ ٌٍّثاٌػ قٌّمثٛ٘ح أٚي تؤٚي ٚتّىً ٠ِٟٛ ٚ ٍٝ قٌّؤٌٍح ق٦ٌهق  تفرػ قٌؽٍاب  .7

 قٌعانٞ ٌرفاقٞ ذٙفُ قٌٕمك قٌّٛظٛقج ٚتاٌٍه ح قٌّّىٕح.
ّؤٌٍح قٌم١اَ تاٌرا١ِٓ  ٍٝ ِٛظفٟ أِأح قٌٕٕكٚق ٘ك ـ١أح ق٤ِأح أٚ قٌٍهلح ٚقذفال ق٦ظهقءقخ  ٍٝ قٌ .2

 ق١ٌٛٔ٤ح تمٌه.
 ٍٝ قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح ذى١ٍؿ قؼك ِٛظفٟ قٌٕٕكٚق تاٌرؽٕاي قٌّثاٌػ قٌٛقظة ظثا٠رٙا وؤظٛن  .7

ٌرىقؼُ قٌّهقظع١ٓ ققـً قٌّؤٌٍح ـكِح ٚقْ ٠ىْٛ ٌٗ ِمه ِٚىاْ شاتد ـٟ قٌرع٩ِاخ قٌّؤٌٍح ِٕعاً 

 ٚقٌّّهقخ.
 ٍٝ قٌّك٠ه٠اخ ٚقٌٍعاْ قٌفأح ـٟ قٌّؽاـظاخ ٚقٌرٟ ٠ٕعة ٔمً ق٤ِٛقي قٌٍّرؽٍٕح ِٓ أظٛن قٌفكِح  .6

أْ ٠رُ إ٠كق  ٘مٖ قٌّثاٌػ تّٛظة ل١ٍّح إ٠كق  ٚذهًٌ ِع قٌٕه ٚق٨ؼرفاظ تٍٕفح ِٕٙا ٌكٜ قٌّك٠ه٠ح  ٍٝ 

تّ اتمح ق٠٦كق  ِع ٨ٛٔٚخ قٌمثٗ ٌٙمٖ قٌّك٠ه٠اخ ٚقٌٍعاْ تّىً أْ ٠رُ ذى١ٍؿ قؼك ِٛظفٟ قٌهلاتح 

٠ِٟٛ ٚقٌرٛل١ع  ٍٝ قٌٍع٩خ تّا ٠ّٕع قٌرٕهؾ تٙا ّ٘ٓ ؼٍاب قٌّؤٌٍح ـٟ قٌّك٠ه٠اخ ٚإ٠كق  ٘مٖ 

 قٌٕىٛن ـٟ قٌؽٍاب قٌّٕهـٟ قٌمٞ ١ٌرُ ـرؽٗ تٕٛنج ٍِرمٍح  ٓ ؼٍاب قٌّؤٌٍح قٌّٕهـٟ. 
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 -ٚتٙمق قٌٕكق ٔٛق ت١اْ ق٤ذٟ : 46/8/4046ذُ ق٨ٔرماي إٌٝ ِعثح قٌٕٕكٚق ٚإظهقء قٌعهق تران٠ؿ  - ب

 أظٛن ذمك٠ُ قٌفكِاخ  .4

 

 
 قٌّثٍػ / ق٠ٕان قٌعكق قٌفئح

70000 6 700000 

47000 62 4600000 

40000 94 940000 

7000 442 640000 

4000 40 40000 

 000ا220ا7  

 قٌّثاٌػ قٌّمثٛ٘ح ٌٍّٕاٚ ق١ٌِٟٛ ِٓ ؼ١ه أظٛن قٌفكِح .4
 قٌّثٍػ / ق٠ٕان قٌعكق قٌفئح

40000 489 4890000 

7000 200 4000000 

4000 2 2000 

470 4 470 

 470ا892ا7  

 -قٌٕمك قٌّٛظٛق تّٛظة ٔىٛن ؼ١ه ِٛق ح :. 7
 ِثٍػ قٌٕه ذان٠فٗ نلُ قٌٕه

4847 44/6/4046 445470 

7508 49/5/4046 47027000 

4288 5/8/4046 40550000 

  46024470 

                                                                                   
  200ا756ا77                                   إظّاٌٟ قٌه١ٔك قٌٕمكٞ تّٛظة قٌعهق      .2
 200ا756ا77                                                تّٛظة قٌٍع٩خإظّاٌٟ قٌه١ٔك   

             

 
  ٚوأد  46/8/4046( ـٟ 722/7425 نخ/ لٞ قٌعكقذُ ِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتٕا

 -ق٩ٌّؼظاخ ٚ قٌر١ٔٛاخ وا٤ذٟ :
 

 

 ِ اتك



Inspector General Office                                                                                            مكتب المفتش العام 

 

 6182التقرٌر السنوي لعام  26

 

 

  -ق٩ٌّؼظاخ :
( أنتعح ٚأنتعْٛ أٌؿ 770ا22ذُ لوه قٌّثٍػ   8/7/4046( ـٟ 470447 ًٚٔ قٌمثٗ قٌّهلُ  .4

( قشٕاْ ٚ ّهْٚ 200ا584ا44ٚـٍّّايح ٚش٩شْٛ ٚذُ ذؽ١ه قٌّثٍػ ِٓ لثً قٌركل١ك قٌكقـٍٟ ١ٌٕثػ   

١ٍِْٛ ٌٚثعّايح ٚٚقؼك ٚشّأْٛ أٌؿ ٚأنتعّايح ق٠ٕان ِٓ ؼ١ه ذ١٘ٛػ ٌثة ذؽ١١ه قٌّثٍػ ـٟ ًٚٔ قٌمثٗ 

 ٚـٟ قٌٍعً.
( قٌفاْ تؤظٛن قٌفكِح ؼ١ه ِٕظُ ٚـ١ٗ قٌىص١ه ِٓ قٌٕمٛٔاخ ِصً  كَ 66إْ ٌعً ق٠٦كق اخ ِؽاٌثح   .4

 قٌؿ(.….لوه  قٌّٙه ا ذهل١ُ قٌٕفؽاخ ا قٌران٠ؿ ا ِعّٛ  قٌٕفؽح ا ِعّٛ  قٌّٙه 
( ذان٠فٗ 474854ت١ّٕا ًٚٔ قٌمثٗ قٌّهلُ   7/5/4046( ذان٠فٗ 474850إْ ًٚٔ قٌمثٗ قٌّهلُ   .7

48/6/4046. 
ٕ٘ان ِثاٌػ ذفٓ أظٛن قٌفكِح ٌىٓ ٌُ ٠رُ إقـاٌٙا ت٨ٛٔٛخ قٌمثٗ قٌفأح تؤظٛن قٌفكِح ٚإّٔا ذُ  .2

ا  299464إقـاٌٙا ّ٘ٓ ٨ٛٔٚخ قٌمثٗ قٌفأح تا٠٦كق اخ ِصاي لٌه ق٨ٌٛٔٛخ قٌّهلّح  

( ؼ١س ذُ ذهؼ١ٍٙا إٌٝ ٌعً ق٠٦كق اخ قٌفاْ تؤظٛن قٌفكِح تّىً ٔؽ١ػ ِع 299455ا  299450

 ؾ قٌر٩ٍٍٍخ ـٟ قٌٍعً.قـر٩
  كَ ذهؼ١ً ٨ٛٔٚخ قٌمثٗ تّىً ٠ِٟٛ. .7
ـ٩ي  ١ٍّح إظهقء قٌعهق ذث١ٓ ٌٕا وصهج قٌّهقظع١ٓ ٚ وصهج  ١ٍّاخ ق٠٦كق  ؼ١س إْ  كق قٌّٛظف١ٓ ٨  .6

 ٠رٕاٌة ٚوـُ قٌعًّ ِّا ٠ؤقٞ إٌٝ وصهج ق٤ـ اء ـٟ ذٍع١ً ٨ٛٔٚخ قٌمثٗ ٚذهؼ١ٍٙا.
 -قٌر١ٔٛاخ :

ركل١ك قٌكقـٍٟ  ٕك ذٕؽ١ػ قٌّثاٌػ لوه قٌٍثة ٚ كَ ق٨ورفاء تفرُ قٌّعاٍِح ِع وراتح  ٍٝ لٍُ قٌهلاتح ٚقٌ .4

 قٌهلُ وراتح تعك قٌرؽ١١ه.
 ٠عة ذٕظ١ُ ٌعً ق٠٦كق اخ قٌفاْ تؤظٛن قٌفكِح ٚذه١ٔك قٌؽٍاتاخ ٍِٚئ ظ١ّع قٌؽمٛي قٌٛقنقج ـ١ٗ. .4
٨ٛٔخ قٌمثٗ ٚ كَ ذهن أٞ  ٍٝ ِعثح قٌٕٕكٚق ِهق اج قٌرٛقن٠ؿ ٠ٚعة أْ ذرٛقـك ِع ق٤نلاَ ـٟ ٚ .7

 ًٚٔ لثٗ ـانغ.
 ٠عة أْ ٠رُ ذهؼ١ً ٨ٛٔٚخ قٌمثٗ تّىً ٠ِٟٛ ـٟ قٌٍعً. .2
نـك ِعثح قٌٕٕكٚق تّٛظف١ٓ ؼ١س إْ ق٤ ّاي قٌّٛوٍح ٌٍٕٕكٚق ٨ ذرٕاٌة ِع  كق قٌّٛظف١ٓ قٌّرٛقظك٠ٓ  .7

 .ـٟ قٌٕٕكٚق ٚومٌه قٌعًّ تٕظاَ قٌّٛظؿ قٌثك٠ً
 -ٚتٙمق قٌٕكق ٔٛق ت١اْ ق٢ذٟ : 44/44/4046ذُ ق٨ٔرماي إٌٝ ِعثح قٌٕٕكٚق ٚإظهقء قٌعهق تران٠ؿ  -ض     

 -أظٛن ذمك٠ُ قٌفكِاخ : -4
 قٌّثٍػ / ق٠ٕان قٌعكق قٌفئح

 000ا770ا4 72 000ا47

 000ا760 76 000ا40

 000ا727 409 000ا7
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 -أظٛن قٌفكِح :قٌّثاٌػ قٌّمثٛ٘ح ٌٍّٕاٚ ق١ٌِٟٛ ِٓ ؼ١ه -4
 قٌّثٍػ / ق٠ٕان قٌعكق قٌفئح

 000ا700 6 000ا70

 000ا857ا4 57 000ا47

 000ا40 4 000ا40

 000ا400 20 000ا7

 

 

 -قٌٕمك قٌّٛظٛق تّٛظة ٔىٛن ؼ١ه ِٛق ح :-7
 قٌّثٍػ / ق٠ٕان قٌران٠ؿ نلُ قٌٕه

 000ا620ا74 6/44/4046 2457

 000ا047ا7 6/44/4046 4045

 

 ق٠ٕان 000ا707ا79                              إظّاٌٟ قٌه١ٔك قٌٕمكٞ تّٛظة قٌعهق      -2
 ق٠ٕان  000ا707ا79                                       إظّاٌٟ قٌه١ٔك تّٛظة قٌٍع٩خ     

 

 

ٚوأد  48/44/4046( ـٟ 268/2242ذُ ِفاٚثح لٍُ قٌهلاتح ٚقٌركل١ك قٌكقـٍٟ تّٛظة وراتٕا قٌّهلُ  نخ/

 -ق٩ٌّؼظاخ ٚ قٌر١ٔٛاخ وا٤ذٟ :

 -: انًالحظاخ

 كَ ذ٠ٍٛح قٌّثاٌػ تٕٛنج قل١مح ـٟ قٌٍعً ِّا أقٜ إٌٝ قـر٩ؾ قٌّثاٌػ قٌّصثرح ـٟ قٌٍعً  ٓ ِثاٌػ ٨ٛٔٚخ 

 قٌمثٗ.

 -انتٕطٍاخ :

  ٍٝ لٍُ قٌهلاتح ٚقٌركل١ك قٌكقـٍٟ قـم قٚنٖ ـٟ ذكل١ك واـح قٌّثاٌػ ِع ٨ٛٔٚخ قٌمثٗ لثً قٌفرُ ٚقٌرٛل١ع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِ اتك
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 رذل١ك اٌشٚارت
ِٓ ِٛظفٟ ق٩ٌّن قٌكقيُ ِٚٛظفٟ  (4047  وأْٛ قٌصأٟذُ ذكل١ك نٚقذة ِٛظفٟ قٌّؤٌٍح ٌّٙه  - أ

 -:ق٩ٌّؼظاخ قٌٛقنقج أقٔاٖ قٌعمٛق ٚذُ ذّف١ٓ 
 

ذرٕاٌة ِع قٌهقذة  قٌهقذة ق٨ٌّٟ ٌثعٗ  قٌّٛظف١ٓ ؼ١س إْ قٌكنظح ٨ قؼرٍابٕ٘ان ـ ؤ ـٟ  .4

 ق٨ٌّٟ قٌّٕهٚؾ ٌٍّٛظؿ ؼ١س ذُ ٔهؾ ِثٍػ و٠اقج.

 ٕ٘ان ِٛظف١ٓ ذُ ٔهؾ نقذة قٌّٟ ٌُٙ قلً ِٓ قٌرؽمالُٙ. .4
 ٌٍمأْٛ.ذرٕاٌة ِع ذؽ١ٍُٕٙ قٌكنقٌٟ ـ٩ـاَ  ٕ٘ان تعٗ قٌّٛظف١ٓ ؼٍٕٛق  ٍٝ قنظاخ ٚظ١ف١ح ٨ .7
 ٚظٛق ـ ا ـٟ قؼرٍاب ِفٕٕاخ قٌىٚظ١ح ٚقٌّٙاقج. .2
ٟ٘  ٌُ ٠رُ لوه قٌرؽ١ًٕ قٌكنقٌٟ ٌثعٗ قٌّٛظف١ٓ ـٟ لٛقيُ قٌهٚقذة ٚذُ لوه  َ.شاترح( قْٚ لوه ِا .7

  قٌّفٕٕاخ.٘مٖ 
تّؤْ  44/4/4046( ـٟ 78/474 نخ/تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق ٚقٌّا١ٌح  ق٦ققن٠حقٌكقيهج  ِفاٚثحذُ 

 قٌّّفٕح ِٓ لثٍٕا.ق٩ٌّؼظاخ 

ٚذُ ِٓ ِٛظفٟ ق٩ٌّن قٌكقيُ ِٚٛظفٟ قٌعمٛق  4046قٌّؤٌٍح ٌّٙه ١ٍٔاْ  ِٛظفٟذُ ذكل١ك نٚقذة  - ب

 -:قٌٛقنقج أقٔاٖ ق٩ٌّؼظاخ ذّف١ٓ 

 

ؼمً ق٩ٌّؼظاخ قٌرٟ ذ هأ  ٍٝ نقذة قٌّٛظؿ ـٟ وص١ه ِٓ قٌؽا٨خ ـانغ نؼُ ٚظٛق ِرؽ١هقخ  ٍٝ  .4

 قٌهقذة .
 تاٌّرؽ١هقخ قٌّٙه٠ح ٌٍهقذة .٨ ذٛظك لايّح ِهـمح  .4

 8 -ِؽاٌثح  -ٌعً قٌهٚقذة 

 قٌٍعً ؼ١ه ـا٘ع ٌٍركل١ك قٌكقـٍٟ .  .4
 ؼكٚز ذؽ١١ه تا٨ٌرم ا اخ   قٌٙه٠ثح ( تكْٚ لوه أٞ ٩ِؼظح . .4

 قٌٙه٠ثح ـٟ قٌّٙه قٌفاًِ ذؽ١هخ . -قٌؽٍاتاخ  لٍُ - .َغ.قٌّٛظفح ؾ -ِصً 

 قٌٙه٠ثح ـٟ قٌّٙه قٌفاًِ ذؽ١هخ . -قٌؽٍاتاخ لٍُ  - َ. .ققٌّٛظؿ  -     

 قٌرفكقَ قٌؽثه ق٤ت١ٗ ـٟ وص١ه ِٓ قٌؽا٨خ . . 7
 لٍُ قٌؽٍاتاخ . - َ.ض.ٞقٌّٛظؿ  -ِصً 

 قٌما١ٔٛٔح . - ؾ.ي.َقٌّٛظؿ 

 ؼمً ِفٕٕاخ قٌّٛلع ذؽث١ه ـٟ ق٤لٍاَ واـح .

 قٌىٚظ١ح ٚق٤ٚفاي ٨ ٠موه أٌُ قٌىٚظح ٚق٨ٚ٤ق  كقُ٘ ـمٛ ٌىً قٌّٛظف١ٓ . .2
  كَ لوه قٌعٕٛقْ قٌٛظ١فٟ ٌىص١ه ِٓ قٌّٛظف١ٓ . .7

 ذ١ٍٕة . -لٍُ قٌؽٍاتاخ  - ي.ؾ.غ -ِصً 

 قٌرما ك . لٍُ - ق.غ.٘ـ        

 ؼكٚز ذؽ١١ه ـٟ ق٨ٌرؽمالاخ تكْٚ لوه أٞ ٩ِؼظح .. 6 
 ِٙه وأْٛ قٌصأٟ  -قٌرما ك  لٍُ - َ. .يقٌّٛظفح  -ِصً 

 ق٠ٕان ـٟ ق٤ِٙه ق٩ٌؼمح . 40000أٔثؽد  ق٠ٕان 70000ذٍرٍُ ِفٕٕاخ أٚفاي       
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 ِٙه وأْٛ قٌصأٟ  -قٌع٩لاخ قٌعاِح  - أ.غ.نقٌّٛظفح 

 ٠ٕان قٔم عد ـٟ ق٤ِٙه ق٩ٌؼمح .ق 40000ذٍرٍُ ِفٕٕاخ ِٛلع ظؽهقـٟ

ق٠ٕان ٌُ ذموه تاٌؽمً قٌّفٕٓ ٌٙا لوهخ   40000تعٗ قٌّٛظف١ٓ ٠رماْ٘ٛ ِفٕٕاخ ِٛلع ظؽهقـٟ .5

 ق٨ٌرؽماق .ـمٛ ـٟ أظّاٌٟ 
 ق٦ققنج قٌّمه. - ْ.غ.ن -ِصً      

 ق٦ققنج قٌّمه. - ْ.و.ض       

وً ق٩ٌّؼظاخ ٚقٌّرؽ١هقخ قٌرٟ ذؽكز  ٍٝ قٌهقذة ذىرة تعك أظّاٌٟ قٌهقذة ١ًٌٚ ـٟ ؼمٍٙا قٌٕؽ١ػ تعك .8

 ٔاـٟ قٌهقذة
 تعٗ قٌّٛظف١ٓ ٠ىرة  ٕٛقٔٗ قٌٛظ١فٟ / ِٛظؿ..9

 قٌرما ك. لٍُ - ض.غ.  -ِصً      

 قٌرما ك. لٍُ - َ. .ؾ              

 قٌما١ٔٛٔح. - َ.غ.ن              

 إ كقق٠ح ( -قتٍَٛ  - ٕك لوه ِٙاقج قٌّٛظؿ ٨ ٠موه ق٨ـرٕاْ  ـمٛ   تىاٌٛن٠ٛي.40 
 لٍُ قٌؽٍاتاخ ٠رما٘ٝ ِفٕٕاخ ِٕٕة ِٓ قٌّٙه قٌفاًِ ٌعٍد تؽ١ه  - َ.ن.َقٌّٛظؿ .44 

 ا.قٌؽمً قٌّفٕٓ ٌٙ       
 لٍُ قٌؽٍاتاخ. - ي.ي.َ -قٌّٛظفح  .44
 قٌرما ك. لٍُ - َ. .غ -قٌّٛظفح       

 ٌك٠ٙٓ أظاوج أِِٛح ٕٔؿ نقذة أٌرم ع ِٓ قٌىٚظ١ح ٚق٨ٚ٤ق قٌٕٕؿ.      

 ( ق٠ٕان ـٟ ؼمً 66470ـٟ ِٙه ِثاٚ ِفٕٕاخ ِٕٕة   -قٌرما ك  لٍُ - ق.َ. قٌّٛظؿ  .47
 . ( ق٠ٕان تٕفً قٌّٙه44070ق٨ٌرؽمالاخ ٚـٟ ؼمً ق٨ٌرم ا اخ أٌرم ع ِٕٗ         

 

تّاْ  47/6/4046( ـٟ 480/4280ذُ ِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق  نخ/

 -ق٩ٌّؼظاخ قٌّّفٕح ِٓ لثٍٕا ٚوأد قٌر١ٔٛاخ وا٤ذٟ :

 ذصث١رٙا ـٟ ؼمً ق٩ٌّؼظاخ.لوه قٌّرؽ١هقخ قٌرٟ ذ هأ  ٍٝ قٌهقذة ٚ .4
 إنـاق لايّح ٌٍّرؽ١هقخ قٌّٙه٠ح ٌٍهٚقذة . .4
 ذكل١ك ٌعً قٌهٚقذة ِٓ لثً لٍُ قٌركل١ك قٌكقـٍٟ تٕٛنج قٚن٠ح ٚترٛل١ع قٌّكلك تا٨ٌُ ٚقٌران٠ؿ . .7
 لوه ق٩ٌّؼظاخ قٌرٟ ذ هأ  ٍٝ ق٨ٌرم ا اخ . .2
 ٠ٚٛلع قٌّٛظؿ. كَ قٌرفكقَ قٌؽثه ق٤ت١ٗ ٤ٞ ٌثة واْ ٚـٟ ؼاٌح قٌف ؤ ٠ّ ة  .7
 لوه أٌّاء قٌىٚظح ٚق٨ٚ٤ق ٚذفا١ٍُٔٙ . .6
 لوه قٌعٕٛقْ قٌٛظ١فٟ ٌىً ِٛظؿ تكْٚ قٌرصٕاء . .5
 لوه أٞ ِرؽ١هقخ ذؽكز  ٍٝ ق٨ٌرؽمالاخ ـٟ ؼمً ق٩ٌّؼظاخ . .8
 لوه قٌّفٕٕاخ تاٌؽمً قٌّفٕٓ ٌٙا . .9

 لوه ظ١ّع قٌّرؽ١هقخ ٚق٩ٌّؼظاخ تعك ٔاـٟ قٌهقذة . .40
 قٌّٛظف١ٓ تٕٛنج ٔؽ١ؽح .لوه قٌعٕٛقْ قٌٛظ١فٟ ٌىً  .44
 لوه ق٨ـرٕاْ قٌكل١ك ٔٛ  قٌثىاٌٛن٠ٛي ٚقٌكتٍَٛ ٚق٦ كقق٠ح . .44
 لوه ِفٕٕاخ ظ١ّع قٌّٛظف١ٓ ـٟ أِاوٕٙا قٌّفٕٕح ٌٙا . .47
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 ٚقٌر١ٔٛحكَ ق٨ٌرم ا  ِٓ قٌىٚظ١ح ٚق٨ٚ٤ق ـمٛ  ؼٍة قٌمأْٛ  ق٤ظاوقخ تكْٚ نقذة ٚقٌؽ١اب (   .42

 ؽا١ٌح .تّعاٌعح ِصً ٘مٖ قٌؽا٨خ قٌٍاتمح ٚقٌ
( ـٟ 4275وراب قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح / لٍُ قٌّٛقنق قٌثّه٠ح  لٞ قٌعكق   ِٓ ـ٩ي ذكل١ك -ض 

قٌهٚقذة ذث١ٓ إْ تعٗ قٌّٛظف١ٓ  ٚتعك ذكل١ك لٛقيُوّؿ قٌٍّرف١ك٠ٓ ِٓ ـ ٛٚ قٌٕمً قٌّرّٙٓ  46/4/4046

 مٍُٙ.ذٕ ـ ٛٚ ٔمً ٚظٛق( ق٠ٕان نؼُ 000ا٠40ٍرٍّْٛ ِفٕٕاخ ِٛلع ٚقٌثاٌؽح  

ٌؽهٖ ؼعة  42/4/4046( ـٟ 85/505 نخ/ تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكقٚقٌّا١ٌح  ق٦ققن٠حقٌكقيهج  ِفاٚثحذُ 

ِفٕٕاخ قٌّٛلع  ٓ ق٤ٌّاء قٌٛقنقج ـٟ وراتٕا ٚقٌرهظا  قٌّثاٌػ قٌّٕهٚـح ٌُٙ ِٓ ذان٠ؿ ق٨ٌرفاقج ِٓ 

 .ـ ٛٚ قٌٕمً

ٚقٌٛقنق إ١ٌٕا ِٓ ـه  ِىرثٕا ـٟ  44/6/4046( ـٟ 274ِٓ ـ٩ي ذكل١ك قٌثه٠ك قٌىرهٟٚٔ لٞ قٌعكق   -ق

قٌفهقخ ق٤ٌٚٛ ٚقٌعٕٛب ؼٛي إ اقج نقذة ق١ٌٍك  َ.غ.ي( قٌّٛظؿ تٕفح ؼاني قِٕٟ ـٟ ِك٠ه٠ح ٌعٕاء لٞ 

 لان.
ٌث١اْ أٌثاب إ٠ماؾ  7/5/4046( ـٟ 4878 ق/ تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكقٚقٌّا١ٌح  ق٦ققن٠حقٌكقيهج  ِفاٚثحذُ 

 ققنٞ تا٨ٌرماٌح.نقذثٗ تكْٚ ٔكٚن أِه إ

 .48/5/4046( ـٟ 9565ذّد ق٦ظاتح ِٓ لثً قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتُٙ لٞ قٌعكق  

  
 -رذل١ك ِٕح ٚ سٍف اٌؼالج :

لاَ لٍُ قٌهلاتح ٚقٌركل١ك تركل١ك  ١ٕاخ ِٓ  ١ٍّاخ قٌٕهؾ قٌّاٌٟ ٌّٕػ  4046ذٕف١مق ٌف ح  ًّ ِىرثٕا ٌعاَ 

 ( ق٠ٕان689ا084ا24ٌٍٚؿ قٌع٩ض ٚقٌرٟ واْ ِعّٛ  ِثاٌؽٙا  

ٚوأد  6/44/4046( ـٟ 242/2074ذُ ِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتٕا قٌّهلُ  نخ/

 -ٌر١ٔٛاخ وا٤ذٟ :ق٩ٌّؼظاخ ٚ ق

 -ق٩ٌّؼظاخ :

ظٙهخ تعٗ قٌٍٍؿ ٌُ ٠رُ ذ٠ٍٛرٙا  ٍٝ قٌهؼُ ِٓ ِهٚن ِكج  ٍٝ ٔهؾ قٌٍٍفح وّا ـٟ وراب ققيهج  .4

. ٟٚ٘ ِفاٌفح ؼ١س ٕٔد 9/8/4046( ـٟ 798/504قٌّؤْٚ ق٨لرٕاق٠ح ٚق٨ٌرصّان لٞ قٌعكق  ْ/

ٌٍفح قٌع٩ض أ١ٌٛٔا ـ٩ي ِكج ٨ ذى٠ك أْ ٠رُ إٚفاء  4047( ٌٍٕح 8( قٌٙٛقتٛ قٌع٩ض نلُ  47قٌّاقج  

( ٠َٛ ِٓ ذان٠ؿ قٌعٛقج إٌٝ قٌعهقق ٚقْ ق١ٌٍك  أ.ْ.ن( ـانض ٘ٛقتٛ ٘مٖ قٌفمهج وْٛ ذان٠ؿ 27 ٓ  

 . 9/8/4046ٚذان٠ؿ ذمك٠ُ ٍٚة إٚفاء قٌٍٍفح ٘ٛ  8/6/4046 ٛقذٗ إٌٝ قٌعهقق 
تاْ ق١ٌٍكج  و.ْ.  47/40/4046( ـٟ 474ومٌه أِان وراب لٍُ ق٨ٌرمكقَ ٚق٦ـ٩ء قٌ ثٟ قٌّهلُ   .4

 ( ٌك٠ٙا ٔكتح ٨ ٠ّىٓ ذ١ّى ٔٛ  قٌع١ٍّح ِٓ ـ٩ٌٙا أٚ ٚلد قٌع١ٍّح ت١ّٕا وراب ققيهج قٌّؤْٚ ق٨لرٕاق٠ح 

إْ لٍُ ق٨ٌرمكقَ ٚق٦ـ٩ء قٌ ثٟ أ٠ك قٌع١ٍّح  45/40/4046( ـٟ 878/944ٚق٨ٌرصّان لٞ قٌعكق  ْ/

 قٌم١ٕه٠ح. ت١ّٕا قٌىراب ٌُ ٠ٛ٘ػ ٠ٚؤ٠ك إظهقء قٌع١ٍّح
 -: قٌر١ٔٛاخ

ِٓ قٌٙهٚنٞ أْ ٠مَٛ لٍُ قٌهلاتح ٚقٌركل١ك قٌكقـٍٟ تركل١ك ظ١ّع قٌٍٍؿ ٚقٌرؤوك ِٓ ذ٠ٍٛرٙا لثً ٔٙا٠ح  .4

 قٌٍٕح قٌّا١ٌح ٟٚ٘ ِٓ قٌٛقظثاخ قٌّٛوٍح إ١ٌٗ.
 ذؽًّ قٌ هؾ ق٢ـه قٌٍّؤ١ٌٚح قٌما١ٔٛٔح ٌّفاٌفرٗ ِاظاء تاٌٙٛقتٛ ـٟ ِٛ٘ٛ  ذ٠ٍٛح قٌٍٍؿ. .4
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ـٟ قٌرمه٠ه قٌٕاقن ِٓ لٍُ ق٨ٌرمكقَ ٚق٦ـ٩ء قٌ ثٟ قٌّموٛن أ ٩ٖ ٚقٌؽا٨خ قٌّّاتٙح إْ  إ اقج قٌٕظه .7

 ٚظكخ

( ـٟ 974/957عكق  ْ/ذُ إظاترٕا ِٓ لثً ققيهج قٌّؤْٚ ق٨لرٕاق٠ح ٚق٨ٌرصّان تّٛظة وراتُٙ لٞ قٌ

42/44/4046   

 رذل١مبد أخشٜ
قٌهلاتح ٚقٌركل١ك تركل١ك قٌٍٍؿ قٌٍّرك٠ّح ٌّك٠ه٠ح ٌعٕاء  لاَ لٍُ  4046ذٕف١مق ٌف ح  ًّ ِىرثٕا ٌعاَ  -: أٔال

وهوٛن ٥ٌِٙه  وأْٛ قٌصأٟ ، ِثاٚ ، آلقن ، ١ٍٔاْ ، أ٠ان ، ؼى٠هقْ( ِٚٓ ـ٩ي قٌّمانٔح ِع قٌعكٚي 

تاٌّثاٌػ قٌّعرّكج ِٓ لثً قٌّك٠ه٠اخ ٚقٌٍعاْ قٌفأح تإٌهؾ ؼٍة ق٤تٛقب قٌّصثرح ـ١ٗ ٚٔث١ٓ تٕكق لٌه  تؤْ 

 ( ق٠ٕان.000ا228عاٚوقخ  ٍٝ أتٛقب قٌٕهؾ تّثٍػ  ٕ٘ان ذ
تّؤْ  70/44/4046( ـٟ 229/2449ذُ ِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق  نخ/

 ق٩ٌّؼظاخ قٌّّفٕح ِٓ لثٍٕا.

ٌُٚ ذىٓ ق٦ظاتح  8/44/4046( ـٟ 42/7765ذُ إظاترٕا تّٛظة وراب ِك٠ه٠ح ٌعٕاء وهوٛن لٞ قٌعكق  

 ـ١ح.ٚق

 .8/44/4046( ـٟ 265/2240ذُ إ كقق وراب ذؤو١ك إٌٝ قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح لٞ قٌعكق  نخ/

ٌُٚ ذىٓ ق٦ظاتح  47/44/4046( ـٟ 278ذّد إظاترٕا تّٛظة وراب لٍُ قٌهلاتح ٚقٌركل١ك قٌكقـٍٟ لٞ قٌعكق  

 ٚقـ١ح.

تفْٕٛ ذ٩ـٟ  2/4/4046( ـٟ 440ذّد إظاترٕا تّٛظة وراب قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح لٞ قٌعكق  

 قٌرعاٚو.

 .9/4/4046( ـٟ 42/97ذُ إ كقق وراب إٌٝ لٍُ قٌهلاتح ٚقٌركل١ك لٞ قٌعكق  نخ/

قٌّرّٙٓ ذ٠ٍٛح  49/6/4046ـٟ  482/  44وراب ِك٠ه٠ح ٌعٕاء قٌكظ١ً قٌّهلُ  ِٓ ـ٩ي ذكل١ك -: ثاٍَا

 -ق٢ذٟ :ذُ ذّف١ٓ ٌٚكٜ قٌركل١ك  حٚٔهؾ ٌٍف

 ٨ٛٔخ ٨ ذفٓ قٌّٛقق قٌّّرهقج. ذىهقن قٌرفكقَ ٚ .4
 ٍِرك٠ّح.  ح٤ٔٙا ٌٍف حٚقٌٕؽ١ػ ٘ٛ ذعى٠ى ٌٍف حذىهقن قٌرفكقَ ذ٠ٍٛح ٌٍف .4
 ذىهقن إقـاي ٨ٛٔٚخ ٌٍّفىْ ـ١ٙا ـمهقخ ـكِح ١ًٌٚ ٌٍعح. .7

ٌؽهٖ ؼس  49/6/4046( ـٟ 702/4847ذُ ِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتٕا قٌّهلُ  نخ/

ِك٠ه٠ح ٌعٕاء قٌكظ١ً  ٍٝ ذٕف١ح ق٩ٌّؼظاخ أ ٩ٖ ٚومٌه ذٛظ١ٗ ِك٠ه٠اخ قٌّؤٌٍح تٙهٚنج أنـاق 

 .٨ٛٔٚخ ذفٓ قٌّٛقق قٌّّرهقج

 

 ٚقٌّرّٙٓ ٔهؾ أظٛن وانذاخ قٌّٛتا٠ً  4/4/4046 ( ـ4896ٟقٌّهلُ   ذُ ذكل١ك ق٤ِه ق٦ققنٞ -: ثانثا  

 -١ًٌٚ ِٙهٞ  ذّه٠ٓ قٌصأٟ  4046ٚأشٕاء قٌركل١ك ٌٛؼظ إْ أظٛن قٌىانذاخ ذفٓ ِٙه وأْٛ قٌصأٟ ٌعاَ 

  4047وأْٛ ق٤ٚي( ٌعاَ 

ٌؽهٖ  40/4/4046( ـٟ 82/652 نخ/ تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكقٚقٌّا١ٌح  ق٦ققن٠حقٌكقيهج  ِفاٚثحذُ 

 ق٤ِه أ ٩ٖ ٚذى٠ٚكٔا تٍٕفح ِٕٗ. ذٕؽ١ػ

ترٕؽ١ػ ق٤ِه ق٦ققنٞ  44/4/4046( ـٟ 7452ذُ إظاترٕا تّٛظة وراب قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح لٞ قٌعكق  

 أ ٩ٖ.
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( 000ا790ٚتّثٍػ   44/2/4046( ـٟ 46/457ذُ ذكل١ك وراب ِك٠ه٠ح ٌعٕاء وهوٛن لٞ قٌعكق   -:ساتعا  

 قٌفكِح ٌّك٠ه٠ح ٌعٕاء وهوٛن.ق٠ٕان ٚلٌه  ٓ قٌر١فاء أظٛن 

ٌؽهٖ  49/2/4046( ـٟ 404/4689 نخ/ تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكقٚقٌّا١ٌح  ق٦ققن٠حقٌكقيهج  ِفاٚثحذُ 

 ِعاٌعح قٌفهق ـٟ قٌّثٍػ ٚذؽك٠ك ِكج و١ِٕح ٌٍّثاٌػ قٌرٟ ذٍرؽًٕ ِٓ لثً قٌّك٠ه٠اخ.

 .42/2/4046( ـٟ 6497ذُ إظاترٕا تّٛظة وراب قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح لٞ قٌعكق  

 

 -: سسٕو انخذياخ  -خايسا :

  ـٟ 4797لٞ قٌعكق   ء / ِؽاـظح لٞ لانّؽرعىٞ نـؽاٌ  قٌفأح قٌٍعٕحوراب  ِٓ ـ٩ي ذكل١ك )

قٌّرّٙٓ أٌّاء قٌٛظثح قٌصإِح قٌفأح تكـع قٌفكِاخ قٌرٟ ذمكِٙا قٌّؤٌٍح ٚ قٌثاٌؽح  70/7/4046

 -( ٚتٙمق قٌٕكق ٔث١ٓ ق٤ذٟ :275( ٌىً لهقن ٚقٌثاٌػ  كقُ٘  47000 

( ١ًٌٚ  وّا ظا٘ه ـٟ قٌىراب 276( ٚقٌمٛقيُ قٌّهـمح ذث١ٓ أْ  كقُ٘ ٘ٛ  CDٌكٜ ذكل١مٕا قٌمهْ   .4

 أ ٩ٖ.
عثح قٌٕٕكٚق ذث١ٓ  كَ إنٌاي قٌّثاٌػ قٌٍّرؽٍٕح إٌٝ ِمه قٌّؤٌٍح ٚ كَ ٚظٛق أ١ٌٗ ٌكٜ قٔرمإٌا إٌٝ ِ

ِٛ٘ٛ ح ِٓ لثً قٌّؤٌٍح تفْٕٛ قٌّثاٌػ قٌٍّرؽٍٕح ِٓ لثً قٌّك٠ه٠اخ ٚقٌٍعاْ قٌفأح ٚٚه٠مح ذ١ٍٍُ 

 أظٛن قٌفكِاخ قٌرٟ ذمكِٙا قٌّؤٌٍح ٌرٛؼ١ك٘ا ِهوى٠اً.

ٌرٕظ١ُ  44/2/4046( ـٟ 490/4796تّٛظة وراتٕا قٌّهلُ  نخ/ذُ ِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح  .4

 ١ٍّح إنٌاي قٌّثاٌػ ِٓ لثً قٌّك٠ه٠اخ ٚقٌٍعاْ قٌفأح إٌٝ ِمه قٌّؤٌٍح ٚ ـرػ ؼٍاب ـاْ ٌٙا 

 ٌؽهٖ إ٠كق ٙا ٌٌٚٙٛح إظهقء قٌّ اتماخ قٌٕمك٠ح ٌٙا.
 /ؼٛي ذى٠ٚكٔا تىّؿ  74/8/4046( ـٟ 767/7272ذُ ِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح قٌّهلُ  نخ

ِٙهٞ ٌٍّثاٌػ قٌٍّرؽٍٕح  ٓ نٌَٛ قٌفكِح ـٟ ِمه قٌّؤٌٍح ٚقٌّك٠ه٠اخ ٠رّٙٓ  ٍٔفح ِٓ قٌٕه 

، ـ١ّح ق٠٦كق  ، قٌّثٍػ ، ذفا١ًٔ قٌهٌَٛ قٌٍّرؽٍٕح ِٓ لثً قٌّك٠ه٠ح ، قٌُ قٌّك٠ه٠ح( ِع ٍٔفح ِٓ 

ِع ت١اْ و١ف١ح ذٍك٠ك قٌّثاٌػ ِٓ  وّؿ قٌّٕهؾ ٌٍؽٍاب قٌمٞ ٠ٛق  ـ١ٗ نٌَٛ قٌفكِح ِٕم ـرػ قٌؽٍاب

لثً قٌّك٠ه٠اخ ٚق١ٌح إنٌاي ذٍه قٌّثاٌػ إٌٝ ٚوقنج قٌّا١ٌح وٛٔٙا إ٠هقققخ ؼى١ِٛح ٕٔد  ١ٍٙا ذع١ٍّاخ 

 .4046ذٕف١م قٌّٛقؤح ٌعاَ 

 تًٕخة كتاتُا ري انعذدٔانًانٍح  اإلداسٌحانذائشج  تأكٍذ كتاتُا أعالِ انًٕخّ إنىتى 

نغشع تزٌٔذَا تكشف شٓشي نهًثانغ انًستحظهح عٍ  34/41/2146( فً 444/3224)سخ/

 سسٕو انخذيح.

 

حٕل عذو  22/41/2146( فً 45115تى إخاتتُا تًٕخة كتاب انذائشج اإلداسٌح ٔانًانٍح ري انعذد )

 إيكاٍَح تزٌٔذَا تاألٔنٍاخ.

حٕل  6/44/2146( فً 422/4144تى إعذاد كتاب إنى انذائشج اإلداسٌح ٔانًانٍح ري انعذد )سخ/

 تزٌٔذَا تكشف عهى أٌ ٌؤٌذ يٍ قثم انًُظى أٔ انًحاسة انًختض حسة انظالحٍاخ.
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   تعررك قٌررركل١ك ذررُ ذصث١ررد 47/8/4046ـررٟ 44/288ٚنق إ١ٌٕررا وررراب ِك٠ه٠ررح ٌررعٕاء قٌرركظ١ً لٞ قٌعرركق ٚ )

ـرررٟ ( 766/7276ق٩ٌّؼظررراخ أقٔررراٖ ِٚفاٚثرررح قٌررركقيهج ق٦ققن٠رررح ٚقٌّا١ٌرررح تّٛظرررة وراتٕرررا لٞ قٌعررركق  ن خ/

 ٓ ِثاٌػ قٌهٌَٛ قٌٍّرؽٍٕح ِٓ قٌفكِاخ قٌرٟ ذمركِٙا قٌّؤٌٍرح ٌفئرح  ٕا٠رٙرا ِرٓ قٌّّر١ٌّٛٓ  74/8/4046

 تمأْٛ قٌّؤٌٍح 

ٌٛؼظ تاْ قٌّىرة أ ٩ٖ ٠مَٛ ترٍر١ٍُ لايّرح تا٤ٌرّاء ِٚثراٌػ قٌهٌرَٛ إٌرٝ قٌٕرٕكٚق ـرٟ ِمره قٌّؤٌٍرح ٔمركق ا   -4

ٕكٚق ٔمكقا ِٚٓ شرُ ٠ررُ ق٠٦ركق   ٌركٜ ِٕرهؾ    قٌى٠ٚرٗ ( ٚقْ ٠ٚمَٛ قٌٕٕكٚق تئ٠كق ٗ ـٟ قٌمأح قٌفأح تإٌ

ِررك٠ه٠اخ أـررهٜ ذمررَٛ ترؽ٠ٛررً ذٍرره قٌّثرراٌػ تّٛظررة ٔررىٛن إٌررٝ قٌّؤٌٍررح ٚقٌّؤٌٍررح ترركٚن٘ا ٠رررُ تئ٠رركق  ذٍرره 

قٌٕىٛن ـٟ قٌّٕهؾ . وّا ٌرٛؼظ ٕ٘ران  ّر٨ٛخ ِٕرهـ١ٗ ٠ررُ قٌررم ا ٙا ِرٓ ٘رمٖ قٌّثراٌػ ذعرٛق إٌرٝ ٔرىٛن 

 ـأح تاٌّؤٌٍح 

ٍٔرفح ذؽفرظ ـرٟ قٌركـره ٍٚٔرفح ذهٌرً  ٛؼظ أ٠ٙا إْ قـاذه ق٨ٌٛٔٛخ قٌٍّرفكِح ذؽرٛٞ  ٍٝ ٍٔفر١ٓ ـمٌٛ -4

   .إٌٝ قٌّؤٌٍح قْٚ ذى٠ٚك قٌّهقظع تٍٕفح ِٓ قًٌٛٔ

ٔكاااٌ سأي يكتثُااا إٌ تكاإٌ ُْاااو دنٍااح يٕحااذج ندًٍاان انًااذٌشٌاخ ٔاٌ ٌااتى تحٌٕاام تهاا  انًثااانغ يثاشااشا يااٍ 

انزي تى فتحّ تٓزا انخظٕص يٍ خالل كتاب ٌٕخاّ إناى انًظاشت تتحٌٕام تها   انًذٌشٌاخ إنى انحساب انداسي

انًثانغ انًٕدعح فً حساتٓى كشسٕو ٔإشاعاس يقاش انًؤسساح تٓازِ انًثاانغ يان إسفاان َسال ياٍ األٔنٍااخ انتاً 

تخض ْزِ انًثانغ ٔكزن  ٌدة أٌ تكإٌ ُْانا  ثاالث َسال ياٍ انٕطإالخ انًساتخذيح فاً انًاذٌشٌاخ نغاشع 

 نًشاخن تُسخح يٍ انٕطم.تزٌٔذ ا

 -سدم انتٕحٍذ: -:سادسا  

قٌّرّٙٓ  45/44/4047( ـٟ 47608/  902ٚنق إ١ٌٕا وراب ٚوقنج قٌّا١ٌح / ققيهج قٌّؽاٌثح لٞ قٌعكق  

 ذٛؼ١ك قٌؽٍاتاخ ق٠ٌٍٕٛح ٌّؤٌٍح قٌٍعٕاء ق١ٌٍا١١ٌٓ .

قٌّرّٙٓ ؼس  44/4/4046ـٟ  (74/447ذُ ِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق  نخ/

 لٍُ قٌؽٍاتاخ  ٍٝ ذٕف١ح ق٩ٌّؼظاخ ٚإظاتح ٚوقنج قٌّا١ٌح.

 

قٌّرّٙٓ  47/44/4046( ـٟ 42299/  902ٚنق إ١ٌٕا وراب ٚوقنج قٌّا١ٌح / ققيهج قٌّؽاٌثح لٞ قٌعكق  

 ٌعً ذٛؼ١ك قٌؽٍاتاخ ق٠ٌٍٕٛح ٌّؤٌٍح قٌٍعٕاء ق١ٌٍا١١ٌٓ.

 

قٌّرّٙٓ ؼس قٌكقيهج  2/4/4045( ـٟ 7/28ّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق  نخ/ذُ ِفاٚثح ِعاٌٟ ني١ً قٌّؤٌٍح ت

ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح ٚلٍُ قٌؽٍاتاخ  ٍٝ ذٕف١ح ق٩ٌّؼظاخ قٌٛقنقج ـٟ ذمه٠ه ٚوقنج قٌّا١ٌح ٚإظاتح ٚوقنج قٌّا١ٌح 

 تمٌه.

ٕاءقَ ٘اُِ ت 44/4/4045( ـٟ 45/420ذُ ِفاٚثح قٌكقيهج ق٨ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق  نخ/

 .2/4/4045( ـٟ 7/28ِعاٌٟ ني١ً قٌّؤٌٍح قٌّرّٙٓ قٌّٛقـمح  ٍٝ ِاظاء تىراتٕا لٞ قٌعكق  نخ/
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 إعادج يُحح  -:ساتعا

قٌّرّٙٓ لهقن ١٘ئح قٌهأٞ ـٟ ِمه  47/6/4046( ـٟ 520ٚنق إ١ٌٕا وراب ِىرة ني١ً قٌّؤٌٍح لٞ قٌعكق  

 قٌٍى١ٕح ـٟ ِعّع ١ٍِاْ.قٌّؤٌٍح ؼٛي إ اقج قٌّٕػ ِٓ ٍِرٍّٟ قٌٛؼكقخ 

ذُ ِفاٚثح قٌّؤٌٍح تاٌعك٠ك ِٓ قٌىرة قٌه١ٌّح  ترى٠ٚكٔا تؤٌّاء قٌٍعٕاء ٚقٌّعرم١ٍٓ قٌٍّر١ٍّٓ ٌّٕػ قٌثٕاء 

ٚقٌم٠ٓ قٌرٍّٛق ٚؼكقخ ٌى١ٕح ٚتعك ذى٠ٚكٔا تا٤ٌّاء ذُ ذكل١مٙا ٌٚٛؼظ قٔٗ ٌُ ٠رُ قٌرم ا  أٚ ٚ٘ع تهٔاِط 

ح ٚقٌّٕػ ٚواْ أـه وراب ذُ ذٕظ١ّٗ إٌٝ ِعاٌٟ ني١ً قٌّؤٌٍح لٞ قٌعكق ِؽكق ٌٍم٠ٓ قٌرٍّٛق قٌٛؼكقخ قٌٍى١ٕ

 ٌؽهٖ قٌرهظا  قٌّثاٌػ قٌٍّرٍّح ِٓ لثٍُٙ. 44/4/4045( ـٟ 49/427 نخ/

 

 

ٌثك ٚقْ ذُ ذكل١ك ٌٕكقخ  مان قٌفأح تّك٠ه٠ح ِؽاـظح وهوٛن تّٛظة قٌٍعٕح قٌركل١م١ح ٚقٌّّىٍح  -ثايُا :

ؼ١س ذُ وّؿ ذى٠ٚه ٌٕكقخ قٌعمان ٚذُ قؼاٌح قٌّٛ٘ٛ   4/40/4047( ـٟ 7078تّٛظة ق٨ِه ق٨ققنٞ   ق/

قٌٝ لٍُ قٌرؽم١ماخ ٌؽهٖ قظهقء قٌرؽم١ك ٚذُ ذّى١ً قٌٍعٕح قٌرؽم١م١ح تّٛظة ق٨ِه ق٨ققنٞ لٞ قٌعكق 

 . 44/4/4046( ـٟ 770/854  خ/

 

 

 -: (472  قٌّعا٩ِخ قٌّا١ٌح قٌّكلمح

 -نٌَٛ  مان  -ٍِا كقخ ٌٍٍعٕاء ٚقٌّعرم١ٍٓ  -ِعاٍِح   إٚفاء ٚذعى٠ى ٌٍؿ  62

إ اقج ِثٍػ ذع٠ٛٙاخ  -أظٛن  ٩ض  -ِٕؽح ٌفه  -ِٕؽح تٕاء  -أظٛن وانذاخ 

 .(ٚؼ١ه٘ا

 ( ٚوّا ِث١ٓ ـٟ أ ٩ٖ.50أِا  كق قٌّعا٩ِخ قٌرٟ ٚظك ـ١ٙا ٩ِؼظاخ ـعكق٘ا  

 قٌّثٍػ

 870ا792ا428ا44
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  -اٌزذل١ك الداسٞ :
رذل١ك ضٛاثط اٌزؼ١١ٕبد ػٍٝ ادلالن اٌذائُ ٚاٌؼمٛد يف ادلؤسسخ ٚاٌذسخبد اٚلا/ 

  -اٌشبغشح :
ـٟ 42777/ 729 َ .أ . ٚ/قء لٞ قٌعكق تٕاءق  ٍٝ ِا ظاء وراب ق٤ِأح قٌعاِح ٌّعًٍ قٌٛون -

(  ِٓ قٌكقيهج 9/5/4047ـٟ 8902( ِٛظؿ ٔكن ق ق٤ِه ق٦ققنٞ  494( ذُ ذع١ٓ  49/2/4047

( ُِٕٙ قٌرع١ٓ ا ذُ ِفاٚثح ِعاٌٟ 8ٚ لٌه ٌهـٗ   494ِٛظؿ تك٨ ِٓ  482ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح ترع١ٓ 

ٖ ٚأقٔاٖ  كق قٌّع١ٕ١ٓ ( تّا ظاء أ 45/44/4047٩ـٟ 207/2447ني١ً قٌّؤٌٍح تّٛظة وراتٕا  نخ

  -ٚقٌرؽ١ًٕ قٌكنقٌٟ ٌُٙ ٚ وا٤ذٟ:
 قٌّٙاقج قٌؽأً  ١ٍٙا  كق قٌّع١ٕ١ٓ

 تكْٚ ِٙاقج ِٛظؿ44

 قتركقي١ح ِٛظؿ 54

 ِرٌٛ ح ِٛظؿ 79

 إ كقق٠ح ِٛظؿ 20

 ِعٙك ِٛظؿ 8

 تىاٌٛن٠ٛي ِٛظؿ 42

 
ا ذُ ِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ( ِٛظؿ 42ذُ ذكل١ك  ١ٕٗ ِٓ قٌم٠ٓ تاِهٚق ـٟ قٌٛظ١فح ٚواْ  كقُ٘   -

   -( تا٩ٌّؼظاخ قٌّّفٕح ٟٚ٘:48/4/4046ـٟ 74/468/ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق  ن خ
  )ْ .  .كَ ٚظٛق قٌٛش١مح ق١ٍٔ٤ح ـٟ ق٘ثانج ق٢ٍٔح  ي . 
  كَ ٚظٛق ذعٙك ـ ٟ تاٌُ ق١ٌٍك   . ن. ؾ( تعكَ قٌّ اٌثح تّٙاقج قٌكتٍَٛ ؼ١س ذُ ذع١ٕٗ  ٍٝ أٌاي 

 .قٌّرٌٛ ح 
  ُكَ ٚظٛق ذعٙك ـ ٟ تاٌُ ق١ٌٍك   . ي. غ. َ( تعكَ قٌّ اٌثح تاؼرٍاب ِٙاقج قتٍَٛ قٌرىٌٕٛٛظ١ا ؼ١س ذ 

 .ذع١ٕٗ  ٍٝ أٌاي قٌّرٌٛ ح 
 َ .ق( تعكَ قٌّ اٌثح تاؼرٍاب ِٙاقج ق٦ كقق٠ح ؼ١س ذُ ذع١ٕٗ  ٍٝ  كَ ٚظٛق ذعٙك ـ ٟ تاٌُ ق١ٌٍك  غ .

 .أٌاي قٌّرٌٛ ح 
  ٟذّد إظاترٕا ِٓ لثً قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تا٩ٌّؼظاخ أ ٩ٖ ٟٚ٘: 45/4/4046ـ- 

ـ١ّا ٠فٓ قٌٛش١مح ق١ٍٔ٤ح ٣ٌٍٔح  ي.  . ْ( لك ذُ إنٌاٌٙا ت ٍة ٔؽح قٌٕكٚن إ٨ قٔٗ ٌُ ٠رُ إ اقذٙا   - أ

 ٌؽهٖ أ اقذٙا. 47/44/4047ـٟ 45942ٕا ٚذُ ِفاذؽح قٌعٙح قٌّع١ٕح تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق  إ١ٌ
ٔؤوك تٛظٛق قٌرعٙك قٌف ٟ ١ٌٍٍك   . ن. ؾ( قٌمٞ  ٠رّٙٓ تعكَ ق رهق٘ٗ  ٍٝ قٌكنظح ٚقٌعٕٛقْ قٌٛظ١فٟ  -ب

 قٌرٟ ذفٓ ِٙاقج قٌّرٌٛ ح ٚ كَ ِ اٌثرٗ تاٌعٕٛقْ قٌٛظ١فٟ قٌمٞ ٠ر هق ٚـك قٌّٙاقج 
ٗ  ٍٝ ِٙاقج ـ١ّا ٠فٓ ق١ٌٍك   . ي. غ( قذٙػ قٔٗ ؼأً  ٍٝ ِٙاقج ؼ١ه ِعرهؾ تٙا ٚتاٌراٌٟ ذُ ذع١ٕ -ظـ 

 قٌّرٌٛ ح وْٛ ِٙاقج قٌكتٍَٛ قٌؽأً  ١ٍٙا ؼ١ه ِعرهؾ تٙا .
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 ـ١ّا ٠فٓ ق١ٌٍك  غ. َ. ق( قٌِّٛا إ١ٌٗ ؼأً ِٙاقج قٌّرٌٛ ح ٚـك ِا ظاء تا٩ٌّؼظح  ٍٝ أًٔ ٍٚثٗ -ق
 قٌّرّٙٓ ذّى١ً ٌعٕح ذر9/7/4046ٌٛـٟ 2740 ١ٌح لٞ قٌعكق  قٌرٕاقق إٌٝ وراب قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا ) ٝ

ٚ٘ع قٌٙٛقتٛ ٚقٌّهٚٚ قٌٛقظة ذٛـه٘ا ـٟ قٌّرمك١ِٓ ٌٍرع١ٓ ِٚماتٍرُٙ ٚإظهقء قٌّفاٍ٘ح ت١ُٕٙ  ٍٝ أٌاي 

ـٟ 4429 ق/ة ق٤ِه ق٦ققنٞ قٌىفاءج ٚقٌّؤً٘ قٌعٍّٟ ـمك ذُ ذه١ِػ قؼك ِٛظفٟ ِىرثٕا وعٙٛ ِهقلة  تّٛظ

ـٟ 255/2720 ن خ/ ٞ قٌعكق( ا ذّد ِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتٕا ل40/7/4046

( ٌرى٠ٚكٔا تع١ّع ق٦ظهقءقخ قٌرٟ قذفمخ ِٓ لثً قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح ٌؽهٖ ذع١١ٓ 45/44/4046

ٚقٌكنظاخ قٌّاؼهج قٌّعٍٕح  ٕٙا ـٟ ٌٚايً ق٦ ٩َ ا ٚنق  4046قٌّٛظف١ٓ قٌعكق  ٍٝ ٩ِن قٌّؤٌٍح ٌعاَ 

( ٚقٌمٞ ذّٙٓ ِؽٙه ٌعٕح 45/44/4046ـٟ  48464 قٌعكق إ١ٌٕا وراب قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح لٞ 

قٌرع١١ٕاخ ٚومٌه ٌعٕح قـرثان قٌّرمك١ِٓ ٌٍرع١١ٓ إ٘اـح إٌٝ ٌعٕٗ ٌؽهٖ ـهو ٍٚثاخ قٌرع١ٓ ٚومٌه قٌرّانج 

قٌرمك٠ُ ٌٍرع١ٓ ـٟ ِؤٌٍح قٌٍعٕاء ق١ٌٍا١١ٌٓ ٚومٌه ذّٙٓ قٌىراب أ ٩ٖ ّٔه قٌرع١١ٕاخ ـٟ ظه٠كج قٌٕثاغ 

 .ع ق٨ٌىرهٟٚٔ ـٟ قٌّؤٌٍح ٚومٌه ـٟ قٌّٛل

 -:ػمٛد ادلٛظفني ثب١ٔب/ 
   ِٛظؿ تٕفح  مك ؼ١س ذّد ِفاٚثح قٌكقيهج 474تٍػ  كق قٌّٛظف١ٓ قٌعا١ٍِٓ تعمٛق ِؤلرٗ ـٟ قٌّؤٌٍح )

( ٌرى٠ٚكٔا تؤٌّاء قٌّٛظف١ٓ قٌّع١ٕ١ٓ 47/7/4046ـٟ 479/4707 ن خ/راتٕا لٞ قٌعكق ق٦ققن٠ح تّٛظة و

تىراتُٙ لٞ ٚ ذّد إظاترٕا  70/7/4046تٕفح  مك ِٚاوقٌٛق ٍِرّه٠ٓ تاٌعًّ ِٕم ذان٠ؿ ذؤ١ًٌ قٌّؤٌٍح ـٟ 

 ( قٌّرّٙٓ لٛقيُ تؤٌّاء ِٛظفٟ قٌعمٛق .70/7/4046ـٟ  7445 قٌعكق 
  ٚذُ ذّف١ٓ ق٩ٌّؼظاخ أقٔاٖ ٚذّد ِفاٚثح قٌكقيهج 47 كق  ذُ ذكل١ك  ١ٕاخ ِٓ ق٘ات١ه ِٛظفٟ قٌعمٛق )

 (44/8/4046ـٟ 778/7485ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تمٌه تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق  ن خ/

 
 
 ق٩ٌّؼظاخ ق٨ٌُ خ

ٚوأد ِكج قٌعمك ش٩شح أِٙه لاتٍح ٌٍرعك٠ك تئنققج  7/44/4009تاِهخ ـٟ  َ.  . ٚ 4

 44/4/4047ِؤلد ـٟ   قٌ هؾ ق٤ٚي شُ ذُ إتهقَ  مك  ًّ

ٚوأد ِكج قٌعمك ش٩شح أِٙه لاتٍح ٌٍرعك٠ك  8/40/4009ذُ قٌرعالك ِعٗ ـٟ  ؾ. ؾ. ض 4

 ذُ إتهقَ  مك  ًّ ِؤلد ِع قٌِّٛا إ١ٌٗ 9/4/4047تئنققج قٌ هؾ ق٤ٚي ـٟ 

 ٨42/7/4044 ٠ٛظك ـٟ ق٨٘ثانج  مك  ًّ ِعٙا ـٟ أٚي قٌرع١ٓ ا تران٠ؿ  ن.  .غ 7

( ـٟ 45/7/4044ـٟ 4047ق ٥ٌِه ق٦ققنٞ لٞ قٌعكق  تاِهخ قٌرٕاق

 ذُ ذعك٠ك قٌعمك . 47/44/4044

ٚواْ ِهٚ قٌعمك تّكج ش٩شح أِٙه لاتٍح   42/44/4040ذُ قٌرعالك ِعٗ ـٟ  غ. ْ. ؾ 2

ذُ إتهقَ  مك  ًّ ِؤلد  45/44/4047ٌٍرعك٠ك تئنققج قٌ هؾ ق٤ٚي ـٟ 

 ظك٠ك ِع قٌِّٛا إ١ٌٗ قْٚ ذعك٠ك.

ذُ ذع١ٕٗ تٕفح  مك ٌّٚكج ش٩شح أِٙه لاتٍح ٌٍرعك٠ك تئنققج قٌ هؾ ق٤ٚي  غق.  .  7

ٌُٚ ٠رُ ذعك٠ك قٌعمك  6/7/4008(  ـٟ 626تّٛظة ق٤ِه ق٦ققنٞ لٞ قٌعكق  

 تعك لٌه ٌؽا٠رٗ ِٚاوقي ٠ّاني  ٍّٗ ـٟ قٌّؤٌٍح .
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عمك ت 49/44/4044( ـٟ 47744ذُ ذع١ٕٗ تّٛظة ق٤ِه ق٦ققنٞ لٞ قٌعكق   غ. َ. ض 6

ذُ إتهقَ  مك  ًّ ِؤلد ِع  4044ٌّٚكج ش٩شح أِٙه لاتٍح ٌٍرعك٠ك ـٟ ٌٕح 

قْٚ  4044قٌِّٛا إ١ٌٗ  ٍّا إْ قٌعمك ؼ١ه ِهلُ  ٚذان٠ؿ ذٛل١ع قٌعمك تران٠ؿ 

 ذؽك٠ك ق١ٌَٛ ٚقٌّٙه.

ذُ ذع١ٕٗ تٕفح  مك ٌّٚكج ش٩شح أِٙه لاتٍح ٌٍرعك٠ك  تّٛظة ق٤ِه ق٦ققنٞ لٞ  ز.  . غ 5

( ٚقٌرٕاقق إٌٝ ِٛقـمح ٚوقنج قٌّا١ٌح  49/44/4044ـٟ 47747قٌعكق  

ذُ  45/44/4044( ـٟ 2/9/4044ـٟ 74287تىراتُٙ قٌّهلُ لٞ قٌعكق  

 إتهقَ  مك  ًّ ِؤلد ِع قٌِّٛا إ١ٌٗ

   

 

  -ٚتعك قٌركل١ك شثد ِىرثٕا تعٗ ق٩ٌّؼظاخ ٚق٨ٌرفٍانقخ ٚوّا ِث١ٓ ققٔاٖ :

  ٚقٌّؽكقج تص٩شح أِٙه ٚذان٠ؿ قٌرعالك قٌعك٠ك ٨ لا١ٔٛٔح ٌٗ ٌعكَ ٚظٛق  مك ـ٩ي قٌّكج إْ قٌّكج ت١ٓ قٔرٙاء قٌعمك

قٌّموٛنج ٚتمٌه واْ نأٞ ِىرثٕا إْ  قٌرّهقن ِٛظفٟ قٌعمٛق ذهذة  ١ٍٙا ٔهؾ قٌهٚقذة تٕفح ؼ١ه لا١ٔٛٔح 

 .  ق.  . غ ( ٌؽا٠ح إ كقق ٘مق قٌرمه٠ه ٛظؿ ٚومٌه ـ١ّا ٠فٓ  كَ ذعك٠ك  مك قٌّ
 ٌعمٛق قٌرٟ ذثهَ ِع قٌّٛظف١ٓ ٟ٘  مٛق لقخ ١ٔؽح شاترح ٕٚ٘ان ـهقؼاخ ذٍّئ تفٛ ق١ٌك ذرّٙٓإْ ق                  

 ِثٍػ قٌرعالك ( ٚ٘مق ق٦ظهقء ِٓ قٌٕاؼ١ح قٌهلات١ح لاتً ٌٍرؽه٠ؿ ٚقٌر٩ ة تاٌّثٍػ ٠ّٚىٓ ذؽ١ه قٌٍٕفح ق٤ٌٚٝ 

ٌعمك ٚومٌه ٕ٘ان ـمهٖ ذرّٙٓ  ذٕظ١ُ قٌعمك ِٓ قٌعمك ؼ١س ٨ ذرّٙٓ أٞ ذٛل١ع ٌُٚ ذهلُ ِٓ ؼ١س نلُ ق

تٍٕفر١ٓ( ٌٚكٜ قٌرفٍانٔا  ٓ قٌٍٕفح قٌصا١ٔح ٌٍعمك ذث١ٓ قٔٗ ٌُ ٠رُ ذى٠ٚك قٌ هؾ قٌصأٟ تٍٕفح ٚ٘مق ِفاٌؿ 

 ٌثٕٛق قٌعمك تّٙاْ ؼك قٌ هـ١ٓ .
  ٟق٦ظاتح( واْ 952ِّٙذّد إظاترٕا ِٓ لثً قٌكقيهج قٌما١ٔٛٔح تّٛظة وراتُٙ لٞ قٌعكق   44/8/4046ـ ْٛ 

  إْ قٌع٩لح ِع قٌمٚقخ قٌّّان إ١ٌُٙ أ ٩ٖ ذٍرٕك ٌعمك ٍِرّه ِٚرعكق ذٍماي١ا تٕفً ق٤ؼىاَ ٚقٌّهٚٚ ٚ ٨  ٟ٘

 ٠ح ٚقٌّا١ٌح ترٛل١ع  مك ظك٠ك ( .ؼاظح إٌٝ ل١اَ قٌكقيهج ق٦ققن
  ٟؼ١س 44404ذّد إظاترٕا ِٓ لثً قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتُٙ لٞ قٌعكق   49/8/4046ـ )

ذّد إظاترٕا  ٍٝ ظ١ّع ٩ِؼظاذٕا قٌّّفٕح ِٚٓ شُ ذّد إؼاٌح قٌّٛ٘ٛ  إٌٝ لٍُ قٌرؽم١ماخ ـٟ ِىرثٕا 

   ٠عرثه قٌعمك تؽىُ قٌمأْٛ ِرعكق  ٕك  كَ ـٍفٗ أٚ إٔٙاءٖ(  ٦تكقء قٌهأٞ قٌمأٟٛٔ ٚواْ نأ٠ُٙ 

  -اٌؼالٚاد ٚ اٌرتف١ؼبد: ثبٌثب/
    أِه إققنٞ 72ذُ ذكل١ك  ١ٕاخ ِٓ قٌع٩ٚقخ ٚ قٌرهـ١عاخ ). 
 ٌفٙهٌح 5/4/4045ـٟ  42/54 ن خ/ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتٕا تاٌعكق  ذُ ِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح )

 ق٤٘ات١ه ٚذهل١ُ قٌٛشايك قٌّٛظٛقج ـٟ ق٨٘ثانج .
  ٔعك قٌمهقنقخ قٌمٙاي١ح قٌرٟ ذُ ذكل١ك ق٘ثانج ق١ٌٍك  َ.  .غ ( تعك إ٘اـح ـكِح قٌّؽاِاج إٌٝ ـكِح ٌُٚ

ـٟ  72/757 ن خ/ ٚثرُٙ تمٌه تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكذصثد ِّانٌرٗ ٌّٕٙح قٌّؽاِاج ٚذُ ِفا

47/4/40469.) 
تئنـاق قٌمهقنقخ قٌرٟ  (45/4/4046ـٟ  4777 تّٛظة وراتُٙ لٞ قٌعكق  ٚذّد إظاتح قٌكقيهج أ ٩ٖ 

 قٌّٕٙح . ذفٓ ِّانٌح
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  47/44/4047ـٟ 775/4502 ن خ/اتٕا لٞ قٌعكق  ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة ورذُ ِفاٚثح قٌكقيهج )

ٌٛظٛق ذثا٠ٓ ـٟ نقذة ق١ٌٍك  ؾ.  . ق( ٌّٙهٞ ذّٛو ٚؼى٠هقْ قٌّٛظؿ ـٟ ِك٠ه٠ح ٚقٌٛ ٦ ٩ِٕا 

تىراتٕا لٞ قٌعكق   ن  44/4/4046أٌثاب قٌفهق ـٟ قٌهقذة ، ذُ قٌرؤو١ك  ٍٝ وراتٕا أ ٩ٖ ـٟ 

( ٚواْ ِّٙٛٔٙا قٔٗ ذُ 7260تّٛظة وراتُٙ لٞ قٌعكق   2/2/4046خ ق٦ظاتح ـٟ ( ٚظاء407/867خ/

( ١ًٌٚ تؤشه نظعٟ ٌٍٕٛقخ ٌاتمح ٚؼٍة 4/4/4047قؼرٍاب ـهٚلاخ قٌرهـ١ع ٌٍِّٛا إ١ٌٗ ِٓ ذان٠ؿ  

ذُ ق٠٦عاو إٌٝ قٌكقيهج ق٦ققن٠ح  47/2/4046( ـٟ 48/6/4047ـٟ 8749ق٤ِه ق٦ققنٞ لٞ قٌعكق  

إٌٝ وراب ٚوقنج قٌّا١ٌح / قٌكقيهج قٌما١ٔٛٔح / قٌٛظ١فح قٌرٕاقق  (4607/ 492راتٕا لٞ قٌعكق  ن خ/ٚقٌّا١ٌح تى

( قٌّرّٙٓ ـٟ ؼاي ذؤـه ٔكٚن أِه قٌرهـ١ع تٍثة  كَ ذٛـه 42/44/4042ـٟ 9546قٌعاِح لٞ قٌعكق  

ق٤ِه ١ًٌٚ تؤشه  ِهٚٚ قٌرهـ١ع واْ ذىْٛ قٌٛظ١فح ؼ١ه ِرٛـهج ـاْ قٌرهـ١ع ٠عرثه ٔاـم ِٓ ذان٠ؿ ٔكٚن

( ذّد ِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح ٦ ٩ِٕا أٌثاب ذؤـ١ه قٌِّٛا إ١ٌٗ ٚذؽك٠ك  2/7/4046نظعٟ ـٟ 

إظاترٕا قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح إْ قٌٍعٕح ٌُ ذمٕه تعٍّٙا ٚوأد ٌعٕح  44/7/4046قٌّمٕه٠ٓ ا ـٟ 

٠كٔا تؤٌّاء أ ٙاء قٌٍعٕح ٚق٤ٚقِه ق٦ققن٠ح قٌرٟ ذُ ِصّهج تعٍّٙا ِٚٓ شُ ذّد ِفاٚثح قٌكقيهج أ ٩ٖ ٌرىٚ

( ِٚٓ شُ ذُ قٌرؤو١ك 74/7/4046ـٟ 460/4704 ن خ / ما ك تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق إؼاٌرُٙ تٙا  ٍٝ قٌر

( ٌرى٠ٚكٔا تؤ ٙاء قٌٍعاْ قٌٍاتمح 46/8/4046ـٟ 727/7429 ١ٍُٙ تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق   ن خ/

( ٚق٤ٚقِه ق٦ققن٠ح قٌرٟ ذُ إؼاٌرُٙ تٙا  ٍٝ 44/7/4046ـٟ 5748قٌّّان إ١ٌٙا ـٟ وراتُٙ لٞ قٌعكق  

 .قٌرما ك 
  ذُ ذكل١ك ق٘ثانج ق١ٌٍك  غ. ي. غ( ؼ١س ذُ ذع١ٓ قٌِّٛا إ١ٌٗ  ٍٝ ِٙاقج ق٦ كقق٠ح تٕاءق  ٍٝ وراب

( ـٟ 5846قٌّعاقٌح ٚقٌٕاقن ِٓ قٌّك٠ه٠ح قٌعاِح ٌرهت١ح ١ٍِاْ / لٍُ ق٨ِرؽأاخ لٞ قٌعكق  

١ِ٩ٌح ٚذُ ٚ ٕك قٌركل١ك ٌُ ٔعك ٔؽح ٔكٚن قٌٛش١مح قٌكنق١ٌح قٌٕاقنج ِٓ قٌعّٙٛن٠ح ق٦ 48/7/4008

ـٟ (4745/ 456 ن خ/لٞ قٌعكق ِفاٚثح ٚوقنج قٌفانظ١ح /ِىرة قٌّفرُ قٌعاَ تّٛظة وراتٕا

٦ ٩ِٕا ٔؽح ٔكٚن قٌٛش١مح قٌكنق١ٌح قٌٕاقنج ِٓ قٌعّٙٛن٠ح ق١ِ٩ٌ٦ح ٚذّد ِفاٚثح  45/8/4047

ٖ ٌرؤ١٠ك ٔؽح ٔكٚن ٚش١مرٗ قٌّك٠ه٠ح قٌعاِح ٌرهت١ح ١ٍِاْ/ لٍُ ق٨ِرؽأاخ ٚقٌٛشايك ٌٍرؤو١ك  ٍٝ وراتٕا أ ٩

( ٚذُ إظاترٕا ِٓ لثً 6/4/4008ـٟ 4426قٌكنق١ٌح ٚذى٠ٚكٔا تٍٕفح ِٓ وراب ٚوقنج قٌرهت١ح لٞ قٌعكق  

( 45/44/4047ـٟ 4/70477قٌّك٠ه٠ح قٌعاِح ٌٍرم٠ُٛ ٚق٨ِرؽأاخ قٌّٙاققخ / قٌرعاقي تّٛظة وراتُٙ   /

١ا ؼٍة وراب ق٤ِأح قٌعاِح ٌّعًٍ قٌٛونقء ٨ؼ 4009ؼ١س وأد إظاترُٙ إْ أٞ ذعاقي ٔاقن لثً 

( ٚذُ ِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح ٌعكَ قؼرٍاب 42/4/4009ـٟ 8/4/4/8/7448قٌّهلُ  َ خ/

ِٙاقج قٌكنقٌح قٌصا٠ٛٔح ٌٍِّٛا إ١ٌٗ ِٚٓ شُ ذُ ِفاٚثح قٌّك٠ه٠ح قٌعاِح ٌرهت١ح ١ٍِاْ ٌث١اْ ٔؽح ٔكٚن 

 قٌٛش١مح .
 و. ْ. غ. ( تعك ِٕؽٙا قٌع٩ٚج ق٠ٌٍٕٛح تّٛظة وراب قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح  ذُ ذكل١ك ق٘ثانج ق١ٌٍكج 

( ٚتعك ذكل١ك ق٘ثانج قٌِّٛا إ١ٌٙا ٚظك إٔٙا ذّد إ٘اـح ـكِح قٌف ح 45/5/4047ـٟ 9609لٞ قٌعكق 

ُ ( ؼ١س ذ44/4/4042ـٟ 4984ق٨ٌرصّان٠ح إٌٝ ـكِرٙا قٌفع١ٍح تّٛظة وراب قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح  

( تئ ٩ُِٙ إْ 47/4/4046ـٟ 94/548 ن خ/ٕا تاٌعكق  ِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة ورات

أظاترٕا قٌكقيهج  24/4/4046إ٘اـح ـرهج قٌعمك  ٍٝ قٌف ح ق٨ٌرصّان٠ح ِفاٌؿ ٌٍٙٛقتٛ ٚقٌرع١ٍّاخ ، ٚـٟ 

لٞ قٌعكق                       ( تئٌؽاء ق٤ِه ق٦ققن7247ٞق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتُٙ لٞ قٌعكق  

(قٌّرّٙٓ 47/4/4042ـٟ 7424( ٚؼمؾ قٌُ قٌِّٛا إ١ٌٙا ِٓ ق٤ِه ق٦ققنٞ  44/4/4042ـٟ 4984 

 ِٕؽٙا  ٩ٚج تاؼرٍاب ِكج قٌعمك .
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  إظهقء قٌؽمؾ تئ٘اـح قٌفًٕ ق١ٌٍاٌٟ 7/7/4046ـٟ 7979وراب قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح  أِان )

ذكل١ك ق٘ثانج قٌِّٛا إ١ٌٗ ذث١ٓ قٔٗ لك تاِه لثً ٚنٚق ٔؽح ٔكٚن ٚش١مرٗ ١ٌٍٍك  غ. ي. ض.( ٚتعك 

( 4/40/4042ـٟ 47092تّٛظة ق٤ِه ق٦ققنٞ لٞ قٌعكق  4/9/4042قٌكنق١ٌح ؼ١س قٔٗ تاِه تران٠ؿ 

ٚ٘مق ِفاٌؿ ٌّا ظاء ـٟ وراب ق٤ِأح قٌعاِح  49/4/4047ـٟ ؼ١ٓ ٚنقخ ٔؽح ٔكٚن قٌٛش١مح تران٠ؿ 

( ا ذُ ِفاٚثرُٙ  44/7/4040ـٟ  4/7/45/46428/قٌكقيهج قٌما١ٔٛٔح لٞ قٌعكق  ق/ٌّعًٍ قٌٛونقء 

( قٌّرّٙٓ ٘هٚنج ٍٚة ٔؽح ٔكٚن 45/44/4042ـٟ  485/7792/تّٛظة وراتٕا تاٌعكق  ن خ

قٌٛشايك قٌكنق١ٌح ٌٍّٛظف١ٓ ٚ كَ ِثاِهج أٞ ِٛظؿ إ٨ تعك ذؤ١٠ك ٔؽح ٔكٚن ٚش١مرٗ. ٚذّد ِفاٚثرُٙ 

 45/2/4046( ا ـٟ 46/7/4046ـ474/4472ٟ ن خ/تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق  تا٩ٌّؼظاخ أ ٩ٖ

( تٙهٚنج ق٨ٌرىقَ تا ّاَ ق٤ِأح قٌعاِح 444/4870 ن خ/كقذّد ِفاٚثرُٙ تّٛظة وراتٕا لٞ قٌع

 ٌّعًٍ قٌٛونقء / قٌكقيهج قٌما١ٔٛٔح قٌّّان إ١ٌٗ أ ٩ٖ ٌع١ّع قٌم٠ٓ ذُ ذع١ُٕٙ ـٟ قٌّؤٌٍح تكْٚ قٌرصٕاء .
 تؤٌّاء 47/4/4046ـٟ 79/465 ن خ/راتٕا لٞ قٌعكق اٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وذّد ِف )

ـٟ 98/576 ن خ/ٚذُ قٌرؤو١ك تّٛظة وراتٕا تاٌعكق قٌم٠ٓ تاِهٚق لثً ٚنٚق ٔؽح قٌٕكٚن 

46/4/4046 ) 
   غ( ٚتعك ذكل١ك ( تئ٘اـح ِكج قٌعمك ١ٌٍٍكج  ق. ْ. 40/4/4046ـٟ 776وراب قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح

 -ق٨٘ثانج قٌّف١ٕح ٌٍِّٛا إ١ٌٙا ِٓ قٌٕاؼ١ح ق٦ققن٠ح ٚقٌرٕظ١ّ١ح ٚظكخ ق٩ٌّؼظاخ أقٔاٖ :

قٌعٕٛقْ قٌٛظ١فٟ ٌٍِّٛا إ١ٌٙا أ١ِٓ ِفىْ ٚذعًّ ـٟ قٌكقيهج ق٨لرٕاق٠ح ٚق٨ٌرصّان ٚ٘مق قٌعٕٛقْ ِؽٕٛن  - أ

 ٌٍعًّ ـٟ قٌّفاوْ.
ٚؼكج  /لٍُ قٌّفاوْ إٌٝ  قٌكقيهج ق٨لرٕاق٠ح ٚق٨ظرّا ١ح  /إ١ٌٙا ِٓ قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح  ذُ ٔمً قٌِّٛا - ب

لا كج قٌث١أاخ ٌُٚ ٔعك ِٛقـماخ أ١ٌٛٔح  ٍٝ ٔمٍٙا تٕاءق  ٍٝ قٌ ٍة قٌّمكَ ِٓ لثً ِك٠ه لٍُ قٌرف ١ٛ 

مٍٙا ـ٩ٙ  ٓ ذٍّه ( ؼ١س ظاء ٘اُِ ِعاٌٟ ني١ً قٌّؤٌٍح قٌره٠س ت5/5/4009ٕٚقٌرم٠ُٛ تران٠ؿ  

ِك٠ه لٍُ قٌّفاوْ تٙا ٚقٌؽاظح ٌٙا ـٟ قٌّفاوْ ٚتعك ٔمٍٙا إٌٝ قٌكقيهج ق٨لرٕاق٠ح ٚق٨ظرّا ١ح ٚقٌعًّ 

  ٍٝ لا كج قٌث١أاخ ذُ إِهقوٙا تكٚنقخ ذكن٠ث١ح ـٟ إققنج قٌّفاوْ . 
لح قٌٍىٓ  ٍّا إٔٙا قٌٍّرٍّىاخ قٌّف١ٕح ٌٍِّٛا إ١ٌٙا ٚقٌّهـمح ـٟ ق٨٘ثانج قٌّف١ٕح ٌُ ذرّٙٓ ت ا -ض

ِرىٚظح ٚؼٍٕد  ٍٝ إظاوج أِِٛح ٌُٚ ٠رُ قٌعصٛن  ٍٝ  مك وٚقض ـٟ ق٘ثانذٙا ٚومٌه ذرما٘ٝ ِفٕٕاخ 

وٚظ١ح ٚأٚفاي ٚ٘مق ِا ظٙه ـٟ ِه٠ٛ قٌهٚقذة ٚ كَ ٚظٛق ٍِرٍّىاخ ٨ ـهقق قٌعايٍح ٚ كَ ٚظٛق ذؤ١٠ك تاْ 

 وٚظٙا ٨ ٠رما٘ٝ ٘مٖ قٌّفٕٕاخ .
 ٍِّٛا إ١ٌٙا ِعٕٛٔح إٌٝ ِٓ ٠ّٙٗ ق٤ِه ١ًٌٚ ِعٕٛٔح إٌٝ قٌّؤٌٍح .قٌٛش١مح قٌكنق١ٌح ٌ-٘ـ
( 5/4/4046ـٟ  42/54/ق٨٘ثانج ؼ١ه ِفٙهٌح ٚؼ١ه ِهلّح ا ذُ ِفاٚثرىُ تّٛظة وراتٕا تاٌعكق  ن خ -ٚ

ٌرهل١ُ قٌىرة ٚقٌٛشايك قٌّٛظٛقج ـٟ ق٨٘ات١ه قٌّف١ٕح ٌٍّٛظف١ٓ ٌٍؽفاظ  ٍٝ ق١ٌٚ٤اخ قٌرٟ ذهتٛ تٙا ِٓ 

 ة أٚ قٌر٩ ة.قٌٍؽ
( ترث١ٍػ قٌِّٛا إ١ٌٙا 2657ٚنقخ إظاتح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تىراتُٙ لٞ قٌعكق  47/7/4046ـٟ  -ٞ

تا٩ٌّؼظاخ أ ٩ٖ  أِا تفْٕٛ  ٕٛقٔٙا قٌٛظ١ف١ح وأد ق٦ظاتح قٔٗ ِّٕٛغ ٌٙا ؼٍة ِٙاقذٙا إِا تفْٕٛ 

ٚنقخ إظاتح قٌكقيهج 40/2/4046ٛ٘ٛ   . ـٟ ِؽً  ٍّٙا ظاء ٚـك ٌٍّٕؽح قٌعًّ ٚ ٔؽٓ تٕكق ِراتعح قٌّ

( قٌّرّٙٓ قٌٛشايك قٌّف١ٕح ٌٍِّٛا 40/2/4046ـٟ  7547   ُٙ لٞ قٌعكق  ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة ورات

 إ١ٌٗ .
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   9/7/4046ـٟ 2744  أ. ض. ن ( ذُ ِٕؽٙا قٌع٩ٚج ق٠ٌٍٕٛح تّٛظة وراب قٌكقيهج ق٦ققن٠ح لٞ قٌعكق )

قٌّف١ٕح ذث١ٓ إٔٙا ؼأٍح  ٍٝ ِٙاقج قٌٍاقي ق٦ كققٞ قٌٕاقنج ِٓ قٌٛلؿ ق١ٌّعٟ ٚ ٕك ذكل١ك ق٘ثانذٙا 

( ٚذعك٠ً  6/44/4047ـٟ  49664  ١ح لٞ قٌعكق ٚذُ ق رّاق ِٙاقذٙا تّٛظة وراب قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّاٌ

                          %( ٚ ذُ ِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتٕا47% إٌٝ 47ِفٕٕاخ قٌّٙاقج ِٓ  

( ٦ ٩ِٕا أٌّاء قٌم٠ٓ ؼاوٚق  ٍٝ ِٙاقج ِٓ قٌٛلؿ ق١ٌّعٟ ًٚ٘ ذُ 44/4/4046ـٟ  46/440/ ن خ

( تؤٌّاء قٌم٠ٓ 4/4/4046ـٟ  4047قؼرٍاب قٌّٙاقج ِٓ  كِٙا ٚذّد إظاترٕا تّٛظة وراتُٙ لٞ قٌعكق  

ح ا قٌُ قٌِّٛا إ١ٌٙا ٚذّد ِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ؼاوٚق  ٍٝ قٌّٙاقج ٚذُ ؼعثُٙ ٌُٚ ذرّٙٓ قٌمٛقيُ قٌٛقنقج إ١ٌٕ

 ( تا٩ٌّؼظاخ أ ٩ٖ .70/7/4046ـٟ 465/4794 ن خ/ٚقٌّا١ٌح تىراتٕا لٞ قٌعكق  
   قٌّرّٙٓ ذعك٠ً قٌكنظح ٚقٌعٕٛقْ قٌٛظ١فٟ ١ٌٍٍك 9/5/4047ـٟ  8869وراب قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح )

ي /ٕ٘كٌح ذم١ٕاخ ؼ١س ذُ ذكل١ك ق٘ثانذٗ قٌّف١ٕح ٚذث١ٓ قٔٗ  ق. ق. َ.   ( ٌؽٌٕٛٗ  ٍٝ ِٙاقج قٌثىاٌٛن٠ٛ

تاِه لثً ٚنٚق ٔؽح ٔكٚن قٌٛش١ك قٌكنق١ٌح ٚ٘مق ِفاٌؿ ٌٍٙٛقتٛ ٚقٌرع١ٍّاخ قٌٕاقنج ِٓ ق٤ِأح قٌعاِح 

( ٚذُ ذع١ٕٗ  ٍٝ قٌّٙاقج ق٦ كقق٠ح 44/7/4040ـٟ 4/7/45/46428ٌّعًٍ قٌٛونقء تىراتُٙ لٞ قٌعكق  ق/

( تعك٘ا ذُ إظهقء قٌؽمؾ ٚ ق٦ؼكقز ٚذؽ٠ٍٛٗ إٌٝ قٌكنظح 4/9/4042ـٟ 47477ققنٞ  تّٛظة ق٤ِه ق٦

قٌٍاتعح ٚ٘ٛ ـه٠ط قٌكنقٌح قٌٕثاؼ١ح ٚـٟ ٔفً قٌٛلد ِٛظؿ ـٟ ِؤٌٍرٕا  ٚذّد ِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح 

قٌكقيهج ( تا٩ٌّؼظاخ أ ٩ٖ ذّد إظاترٕا ِٓ لثً 42/4/4046ـٟ 22/492ٚقٌّا١ٌح تىراتٕا لٞ قٌعكق  ن خ/

( ترّى١ً ٌعٕح ذؽم١م١ٗ تفْٕٛ قٌّٛ٘ٛ  46/4/4046ـٟ  4747ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تىراتُٙ لٞ قٌعكق  

ٚنقخ إظاتح  42/7/4046( ـٟ 47/7/4046تران٠ؿ  2290أ ٩ٖ ٚذُ ذّى١ً قٌٍعٕح تّٛظة ق٤ِه ق٦ققنٞ  

( ا ذُ ِفاٚثح 5244اتُٙ لٞ قٌعكق  قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح ٚقٌّرّٕٙح ذ١ٔٛاخ قٌٍعٕح قٌرؽم١م١ح تّٛظة ور

( ٚإ ٩ُِٙ إْ قٌٍعٕح 6/6/4046ـٟ  466/4766 ن خ/ ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكققٌكقيهج ق٦ققن٠ح 

قٌرؽم١م١ح ٌُ ٠رهوى  ٍّٙا  ٍٝ و١ف١ح ؼٌٕٛٗ  ٍٝ ِٙاقج قٌثىاٌٛن٠ٛي ٚإّٔا قٌرىقِٗ تاٌعمك ٚقٌمأْٛ ٚوؤّٔا 

ِٙاقج قٌثىاٌٛن٠ٛي  ٕك قٌرع١ٓ ٚإّٔا ذُ ذع١ٕٗ  ٍٝ ِٙاقج ق٦ كقق٠ح تّٛظة ١ٌٍد ٌك٠ٗ ِفاٌفح تعكَ ذمك٠ّٗ 

                            ١ًٌٚ وّا ٚنق تىراب قٌكقيهج قٌما١ٔٛٔح لٞ قٌعكق  4/9/4042ـٟ 47477ق٤ِه ق٦ققنٞ  

 ٍٝ ٘ٛء ( ٚأ٠ٙا ق٠٦عاو إٌٝ قٌٍعٕح قٌرؽم١م١ح ٌّهق اج لٌه ٚإ اقج قٌرؽم١ك 47/7/4046ـٟ 640 

( تؽٕٛي 42/6/4046ـٟ 8777ق٩ٌّؼظاخ أ ٩ٖ ٚوأد إظاتح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تىراتُٙ لٞ قٌعكق  

ّٛظة وراتٕا لٞ ِٛقـمح ِعاٌٟ ني١ً قٌّؤٌٍح تؽٍك قٌرؽم١ك ٚتعك لٌه ذّد ِفاٚثح ِعاٌٟ ني١ً قٌّؤٌٍح ت

م١م١ح تئ اقج قٌرؽم١ك ٚقٌرهو١ى  ٍٝ ( تا٠٦عاو إٌٝ قٌٍعٕح قٌرؽ48/6/4046ـٟ  704/4585 ن خ/قٌعكق 

ٚؼٍة ٘اُِ ِعاٌٟ ني١ً قٌّؤٌٍح قٌّؽرهَ ذُ ذؽ٠ًٛ وراب قٌكقيهج  5/4046/  46ظٛ٘ه قٌّٛ٘ٛ  . ـٟ 

( إٌٝ ِىرثٕا ٚوأد ِٓ ّ٘ٓ ـمهقخ قٌىراب إْ قٌكقيهج ق٦ققن٠ح 49/5/4046ـٟ 887  قٌعكق قٌما١ٔٛٔح لٞ

( ٌؽهٖ ق٨ٌرث١اْ ِٓ إْ 47/7/4046ـٟ 2907ٌىراب قٌّهلُ  ٚقٌّا١ٌح لاِد تّفاذؽح و١ٍح قظٍح تّٛظة ق

ذّد ِفاٚثح و١ٍح قظٍح  8/8/4046قٌِّٛا إ١ٌٗ لك واْ ٍِرٙاـا  ٍٝ قٌكٚقَ قٌٍّايٟ ٌُٚ ذهق ق٦ظاتح ـٟ 

( ٌرى٠ٚكٔا تّا ٠ؤ٠ك إْ قٌِّٛا إ١ٌٗ  ٍِرٙاـا ٌك٠ُٙ ِٓ 772/7449قٌعاِعح تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق  ن خ/

 ( .  47/4/4047اؼ١ح إٌٝ قٌكنقٌح قٌٍّاي١ح قتركأ ِٓ  قٌكنقٌح قٌٕث
ؼٍٕد ِٛقـمح ِعاٌٟ ني١ً قٌّؤٌٍح  ٍٝ ذّى١ً ٌعٕح ٌّهقظعح ظ١ّع قٌٍّفاخ قٌفأح تّٛظفٟ قٌّؤٌٍح 

 ( 47/7/4046ـٟ 2656ِٚٓ وً قٌعٛقٔة ٌٚىاـح قٌؽا٨خ تّٛظة وراتُٙ لٞ قٌعكق  
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  -ث١بٔبد اٌشأٞ :

 (                                            6ِٓ لسُ اٌشلبثخ ٚاٌزذل١ك )ػذد ث١بٔبد اٌشأٞ اٌصبدس 

 :٠عًّ ـٟ قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح / لٍُ قٌّٛقنق قٌثّه٠ح قٌمٞ ٌثك ٚقْ ذُ ِعالثرٗ تعمٛتح  -٘ـ . ق. ن

 ٌفد ٔظه( تّٛظة ذ١ٔٛاخ قٌٍعٕح قٌرؽم١م١ح قٌّّىٍح ـٟ ِىرثٕا ٌٍرؽم١ك ـٟ ِٛ٘ٛ  ٔهؾ نٚقذة 

ِٛظفاخ ِعاوقخ إظاوج تكْٚ نقذة ـٟ لٛقيُ قٌهٚقذة ٚواْ نأ٠ٕا إْ قٌعمٛتح وأد إظهقء ٔؽ١ػ 

 .ٌعكَ ذىهقن ِصً ٘مٖ قٌؽاٌح 
   000ا2700( قٌّرّٙٓ ٔهؾ  ّاٌح ٚقٌثاٌؽح  45/4/4046ـٟ 70وراب لٍُ قٌعمٛق لٞ قٌعكق )

قٌّٕفمج ٌّماٌٚح إّٔاء ِمه ِك٠ه٠ح أنتع ١٠٩ِٓ ٚـٍّّايح أٌؿ ق٠ٕان  تمِح ِهوح قٌىهَ قٌعهتٟ قٌّهوح 

قٌٕعؿ ق٨ِهؾ ٚواْ نأٞ ِىرثٕا تٙهٚنج ذمك٠ُ وراب ِٓ قٌّهوح ٌرؤ١٠ك ٍٚة أظٛن ق٤ ّاي قٌّّان 

إ١ٌٙا أٔفا ٚومٌه ٘هٚنج أْ ٠كـع قٌّثٍػ تؽٙٛن ِّصً  ٓ قٌّهوح ٚتعك ٔكٚن "ِٙاقج ق٨ٌر٩َ " 

ِٓ  64 ٩ٖ ٚقٌرٕاقق ٌٍفمهج  و( ِٓ قٌّاقج ٚذ٠ٍٛح قٌّرعٍماخ قٌّا١ٌح ِع قٌّهوح تفْٕٛ قٌّمه أ

 قٌّهٚٚ قٌعاِح ٌّما٨ٚخ قٌٕٙكٌح قٌّك١ٔح .
  ٘اُِ ِعاٌٟ ني١ً قٌّؤٌٍح  ٍٝ قٌ ٍة قٌّمكَ ِٓ لثً ِعّٛ ح ِٓ قٌّٛظف١ٓ قٌؽمٛل١١ٓ تران٠ؿ

 ٌث١اْ إِىا١ٔح ٔهؾ ِفٕٕاخ قٌف ٛنج ق١ٌّٕٙح ٌٍؽمٛل١١ٓ ٚواْ نأٞ ِىرثٕا وا٤ذٟ  7/4/4046
 .% ِٓ قٌهقذة ق٨ٌّٟ 70ؤٌٍح ذٕهؾ ِفٕٕاخ ـ ٛنج ٌع١ّع قٌّٛظف١ٓ ٚقٌثاٌؽح إْ قٌّ -4
ٟ٘  4008( ٌٍٕح 44إْ ِفٕٕاخ قٌؽمٛل١١ٓ قٌّْٕٕٛ  ١ٍٙا ـٟ لأْٛ نٚقذة ِٛظفٟ قٌكٌٚح نلُ   -4

 ِفٕٕاخ ـ ٛنج ؼٍة ِا ٚنق ـٟ قٌمأْٛ .
قٌرع١ٍّاخ قٌرٕاقق ٌىراب ٚوقنج ٌٚمٌه واْ نأٞ ِىرثٕا ٨ ٠عٛو ٔهؾ ِفٕٕاخ ٌٕفً قٌٕٛ  ِهذ١ٓ ٌّفاٌفح 

 ( .4/4/4046ـٟ 807/74قٌّا١ٌح لٞ قٌعكق  

 : قٌرٕاقق إٌٝ ٘اُِ ِعاٌٟ ني١ً قٌّؤٌٍح قٌّؽرهَ  ٍٝ وراب قٌكقيهج قٌما١ٔٛٔح لٞ قٌعكق - . ٘ـ. ض

( ٚقٌّرّٙٓ ذٍك٠ك قٌٕفماخ قٌكنق١ٌح ِٓ لثً قٌِّٛا إ١ٌٗ قٌرٟ ٔهـد  ١ٍٗ إشٕاء 46/6/4046ـٟ 564 

ح ِٕٚٙا قٌهٚقذة قٌٛظ١ف١ح ٔر١عح ـٍّٗ تاٌؽٕٛي  ٍٝ قٌّٙاقج قٌع١ٍا قٌكورٛنقٖ ـٟ قٌمأْٛ قٌعاَ ٚتعك قٌكنقٌ

إْ قٌِّٛا إ١ٌٗ ٌُ ٠ٍر ع إشثاخ ـٍّٗ ـٟ قٌكنقٌح  -ق٩ٚ٨   ٍٝ ق١ٌٚ٤اخ ٚذكل١مٙا واْ نأٞ ِىرثٕا وا٤ذٟ :

ا  ظ١ّع قٌّثاٌػ قٌرٟ ٔهـد  ١ٍٗ ٔر١عح ٌٛ ىح ٔؽ١ح قٚ ِهٖ أشٕاء قٌكنقٌح ٚتمٌه ٠رهذة  ١ٍٗ قٌرهظ

أشٕاء قٌكنقٌح ٚق رثان ـرهج قنقٌرٗ ٟ٘ إظاوج تكْٚ نقذة ٚذٍرم ع ِٓ قٌفكِح قٌٛظ١ف١ح ؼٍة ِا ظاء ـٟ 

ظاءخ إظاتح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة  42/8/4046( ِٓ لأْٛ قٌفكِح قٌّك١ٔح  ق( .ـٟ 70قٌّاقج  

  -ذٟ :( وا44474٤ق٤ِه ق٦ققنٞ لٞ قٌعكق  
 
ذعرثه ق٦ظاوج قٌكنق١ٌح قٌّّٕٛؼح ٌٍِّٛا إ١ٌٗ إظاوج ق ر١اق٠ح تكْٚ نقذة ٌرهل١ٓ ل١كٖ تّٛظة ق٤ِه  -4

 ( ٚقٌٕاقن ِٓ ظاِعح قٌٕٙه٠ٓ. 44/44/4047ـٟ 4/7/49474قٌعاِعٟ لٞ قٌعكق  
 إ اقج واـح قٌهٚقذة قٌّٕهٚـح ١ٌٍٍك   . ٘ـ . ض( ـ٩ي قٌفرهج أ ٩ٖ . -4

إِانج إٌٝ ٘اُِ ِعاٌٟ ني١ً قٌّؤٌٍح ٌث١اْ قٌهأٞ  ٍٝ أًٔ قٌ ٍة قٌّمكَ إٌٝ ِعا١ٌٗ ِٓ لثً ٍِؤٚي ِعثح 

١ٍِٛت١ّٟ وٍٕد(  أٚ 720404ق١ٌ٢اخ ـٟ قٌّؤٌٍح ٨ذفال قٌمهقن قٌّٕاٌة ت١ٓ ذ١ٍٕػ ق١ٌٍانج قٌّهلّح  

ٌرٟ ذعه٘د ٌؽاقز ٟٚ٘ ذٍم١ ٙا ٚقٌرٟ وأد تؽٛوج ق١ٌٍك  ي. َ.  (  ٙٛ ِعًٍ قٌه ا٠ا قٌٍاتك ٚق
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( ٚؼٍة ق٤ِه ق٦ققنٞ لٞ 000ا000ا44تؽٛوذٗ ٚلك ذُ ذ١ّٕٙٗ ِثٍػ ل١ّح قٌٙهن قٌرٟ ٌؽمد تٙا ٚقٌثاٌػ  

ٚلك ذُ قـع قٌّثٍػ ِٓ قٌِّٛا إ١ٌٗ إٌٝ قٌّؤٌٍح ٚؼٍة  7/6/4042( ٚقٌٕاقن تران٠ؿ 40408قٌعكق  

 -٤ذٟ :٨ٛٔٚخ قٌمثٗ ّٚ٘ٓ ؼٍاب قٌٍٍؿ / ققيٓ ٚواْ نأٞ ِىرثٕا وا
واْ ِٓ ق٤ٌٚٝ  ٍٝ قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تعكَ ق٨ؼرفاظ تاٌّثٍػ قٌمٞ ذُ ذ١ّٕٙٗ ِٓ ق١ٌٍك  ي. َ.  ( ؼ١س 

إْ قٌّثٍػ ِفٕٓ ٌر١ٍٕػ قٌععٍح قٌرٟ ذعه٘د ٌؽاقز ٚقٌّثاِهج تر١ٍٕؽٙا ـٟ ؼ١ٕٙا قْٚ ذؤـ١ه ٚقْ قٌّثٍػ 

ـٕٟ ٠ؽ ٟ قٌر١ٍٕػ تٕٛنج واٍِح ٚإنظا  قٌععٍح  ؼكق تم١ّح قٌٙهن ٚقٌمٞ ِٓ قٌّفرهٖ قٔٗ ؼكق  ٍٝ أٌاي

 إٌٝ ؼاٌرٙا ق٤ٌٚٝ ٚإ اقج  ٍّٙا ـٟ قٌّؤٌٍح
إْ لهقن قٌٍعٕح قٌف١ٕح تٕاءق  ٍٝ ٘اُِ ِك٠ه  اَ قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح قٌمٞ ٠ ٍة  هٖ قٌّٛ٘ٛ   ١ٍٙا 

عٍح تاٌّثٍػ قٌّفٕٓ ٌٙا ٌث١اْ قٌعكٜٚ ق٨لرٕاق٠ح ؼ١ه ٔؽ١ػ ؼ١س قْ قٌعكٜٚ ق٨لرٕاق٠ح ٘ٛ ذ١ٍٕػ قٌع

ٚـك قٌرف١ٕٓ ٚومٌه ٌُ ٠ثٕٝ  ٍٝ قٌرمكقَ  هٖٚ ِٓ ٚنَ ذ١ٍٕػ ِرفٕٕح تاٌر١ٍٕػ ا ٚقْ لهقن 

 قٌرٍم١ٛ ؼ١ه أٌٟٔٛ .
واْ نأٞ ِىرثٕا أْ ٠رُ قٌرمكقَ  هٖٚ ِٓ ٚنَ قٌر١ٍٕػ قٌّرفٕٕح ٚإنظا  قٌععٍح إٌٝ قٌعًّ ـٟ 

 ( ق٠ٕان  000ا000ا44ٟ قٌؽٍاتاخ ٚقٌثاٌػ  قٌّؤٌٍح تاٌّثٍػ قٌّفٕٓ ٌٙمق قٌؽهٖ ٚقٌّؽعٛو ـ

ت١اْ قٌهأٞ قٌّمكَ إٌٝ ِعاٌٟ ني١ً قٌّؤٌٍح  ٍٝ أًٔ قٌّ اٌعح قٌّمكِح ِٓ لثً لٍُ قٌّفاوْ تّٛظة وراتُٙ 

( تفْٕٛ ِٛ٘ٛ  ِ ة ق١ٌٍانقخ قٌعايكج إٌٝ قٌّؤٌٍح ٚقٌثاٌػ  كق٘ا 6/40/4046ـٟ 456لٞ قٌعكق  

 -ِك٠ه٠ح قٌّهٚن قٌعاِح ٚواْ نأ٠ٕا وا٤ذٟ :(  عٍح ٚقٌرٟ ذُ ِ ثٙا ِٓ لثً 47 
ٌثك ٚقْ ذُ ذّى١ً ٌعٕح ذؽم١م١ٗ ِٓ لثً ِىرثٕا ٚأٔكنخ ِعّٛ ٗ ِٓ قٌر١ٔٛاخ تفْٕٛ ِٛ٘ٛ  قٌثؽس 

 قٌفاْ تا١ٌٍانقخ ٚقٌرٟ ذُ ِ ثٙا ٚذُ ذؽك٠ك قٌّمٕه٠ٓ ِٓ لثً قٌٍعٕح 

ق٤٘هقن قٌرٟ ؼٍٕد  ٍٝ ق١ٌٍانقخ ٚذؽك٠ك  واْ نأ٠ٕا أْ ٠رُ ذّى١ً ٌعٕح ـ١ٕح ِٓ قٌّٕٙك١ٌٓ ٚقٌف١١ٕٓ ٌرم١١ُ

قٌعكٜٚ ق٨لرٕاق٠ح ِٓ ِ ثٙا ٚإ اقج ق٤نلاَ إ١ٌٙا ِٓ لثً قٌّهٚن ٚذؤ١٠ك  ٍٝ ِا ظاء ـٟ ِّْٙٛ ِ اٌعح 

لٍُ قٌّفاوْ ٚ هٖ قٌّٛ٘ٛ   ٍٝ ِعاٌٟ ني١ً قٌّؤٌٍح ٚت١اْ ِكٜ قٌرّهقن قٌٍعٕح ـٟ قٌرٍم١ٛ ٚقٌّ ة 

 .4046( ٌٍٕح 67تا٨ٌرٕاق  ٍٝ لأْٛ ت١ع ٚإ٠عان أِٛقي قٌكٌٚح نلُ  ِٓ  كِٗ ؼٍة قٌؽاظح ٌىً ١ٌانج ٚ

  -رذل١مبد أخشٜ: 
 ٌّؤٌٍح ذُ ذكل١ك ق٘ثانج ق١ٌٍك  ض. َ. ؾ.  ( ٚٚظك ذ٩ ة ـٟ ِكج ق رماٌٗ ٚذُ ِفاٚثح ِعاٌٟ ني١ً ق

( تئؼاٌح قٌّٛ٘ٛ  إٌٝ ١٘ئح قٌ عٓ تاٌّكج قٌّٕاقق 7/7/4042ـٟ 67/664 ن خ/تىراتٕا لٞ قٌعكق   

(إِانج إٌٝ 44/40/4047ـٟ 424/7476 ١ٍٙا .ٚذّد إؼاٌح قٌىراب إٌٝ تّٛظة وراتٕا    ن خ/

( إٌٝ ١٘ئح قٌ عْٛ 48/4/4046ـٟ 407/804٘اُِ ِعاٌٟ ني١ً قٌّؤٌٍح ذُ قٌرؤو١ك تىراتٕا  ن خ/

( تؤٔٗ ٨ ٠ٛظك أٞ 477تىراتُٙ لٞ قٌعكق   47/7/4046أظاترٕا ١٘ئح قٌ عٓ ـٟ ٦ ٩ِٕا إظهقءقذُٙ. ٚ

 ٍٚة ِمكَ ِٓ لثً قٌّّصً قٌمأٟٛٔ 

( ٌٛقيػ ذظٍّاخ ِٚٓ ّ٘ٓ ق٤ٌّاء  ض. َ. 9/7/4046ـٟ 766أنٌٍد قٌكقيهج قٌما١ٔٛٔح وراتٙا لٞ  ق/

 .ؾ.  (

 ٔ هؾ ٍِرؽماذٗ تاؼرٍاب قٌفًٕ ٚنقذٕا قٌّىٜٛ أٌّمكِٗ ِٓ لثً ق١ٌٍك    .َ.  ( قٌمٞ ٠ ٍة

ـٟ 2707ق١ٌٍاٌٟ قٌرٕاقق إٌٝ ق٤ِه ق٦ققنٞ قٌٕاقن ِٓ قٌٛوقنج أٔفح قٌموه لٞ قٌعكق  

تّٛظة ق٤ِه  74/8/4042( ٍّا إْ قٌِّٛا إ١ٌٗ قٔفه ِٓ قٌعًّ ـٟ قٌّؤٌٍح تران٠ؿ 7/9/4042

قيهذٗ لك ٔكن تعك ( ٚقْ ق٤ِه ق٦ققنٞ قٌٕاقن ِٓ ق74/8/4042ـٟ 7/4444ق٦ققنٞ لٞ قٌعكق  
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قٔفىاوٗ ِٓ قٌّؤٌٍح ٚتٕاءق  ٍٝ لٌه ـاْ ٍِرؽماذٗ ذىْٛ ِٓ ققيهذٗ قٌٍاتمح  ٌٚىً ِا ظاء أ ٩ٖ ذُ 

ـٟ 479/4452إؼاٌح قٌّٛ٘ٛ  إٌٝ قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق  ن خ/

ّا١ٌح إْ لٍُ قٌؽٍاتاخ ٌُ ( ٦ ٩ِٕا إظهقءقذُٙ ِٚٓ شُ أ ٍّرٕا قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚق47/7/4046ٌ

( ـٟ 74/7/4046ـٟ  7740ذٕهؾ ٍِرؽماخ قٌفًٕ ق١ٌٍاٌٟ ٌٍِّٛا إ١ٌٗ تّٛظة وراتُٙ لٞ قٌعكق  

( ذّٙٓ ِ اٌعح 7/272ٚنقذٕا إظاتح ِك٠ه٠ح ٌعٕاء قٌثٕهج تّٛظة وراتُٙ لٞ قٌعكق   44/7/4046

ـٟ 497/4606لٞ قٌعكق   ن خ/قٌِّٛا إ١ٌٗ ِٚٓ شُ ذّد إظاتح ِك٠ه٠ح ٌعٕاء قٌثٕهج تّٛظة وراتٕا 

 ( تاْ نأٞ ِىرثٕا تٕهؾ قٌفهٚلاخ قٌرٟ ٠ اٌة تٙا قٌِّٛا إ١ٌٗ . 47/2/4046
  / ذُ ذكل١ك أ٘ات١ه وً ِٓ ق١ٌٍكج  أ. َ. َ( ٚق١ٌٍك   . ؾ. غ ( تٕاءق  ٍٝ وراب ٚوقنج ق٨ذٕا٨خ

 ٩ٖ ـ١ّا إلق ذُ ( قٌّرّٙٓ إ ٩َ قٌٛوقنج أ70/44/4047ـٟ 7040ِىرة قٌّفرُ قٌعاَ لٞ قٌعكق  

ٔهؾ نٚقذثٙا ٚقٌّفٕٕاخ ١ٍٚح ـرهج ذ١ٍٕثُٙ ٌكٜ قٌّؤٌٍح ٚأ٠ٙا إ ٩ُِٙ ـ١ّا إلق ذُ ذٍك٠ك واـح 

قٌهٚقذة قٌّٕهٚـح ٌُٙ ِٓ ِك٠ه٠ح قٌثه٠ك ٚقٌرٛـ١ه ؼ١س ذّد إؼاٌح وراب ٚوقنج ق٨ذٕا٨خ / ِىرة 

ٚوقنج ق٨ذٕا٨خ /ِىرة قٌّفرُ قٌعاَ  قٌّفرُ قٌعاَ  إٌٝ قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح ِٚٓ شُ ذّد ِفاٚثح

( تئؼاٌح وراتُٙ إٌٝ قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح 7/4/4046ـٟ 50/777تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق  نخ/

ذّد إظاترٕا ِٓ لثً قٌكقيهج ق٦ققن٠ح  ١ٌٚ47/4/4046رُ ذى٠ٚكُ٘ تا٦ظاتح ؼاي ٚنٚق٘ا إ١ٌٕا ـٟ 

١كج  أ. َ. َ( ترٍك٠ك واـح قٌهٚقذة قٌّٕهٚـح ٌٙا ِٓ لثً ( تم١اَ ق7284ٌٍٚقٌّا١ٌح تىراتُٙ لٞ قٌعكق  

( ٚقٌّهًٌ إٌٝ قٌّهوح قٌعاِح ٩ٌذٕا٨خ 47/4/4047ـٟ 7642ققيهذٙا تّٛظة قٌٕه قٌّهلُ  

( أِا ق١ٌٍك   . ؾ. غ( ـأٗ ٌُ ٠رُ ذٍك٠ك قٌهٚقذة 47/4/4047ـٟ  4008  ٚقٌثه٠ك تىراتُٙ لٞ قٌعكق

 إٌٝ ققيهذٗ ٌؽك أ٨ْ .
 ٛلثً ق١ٌٍك   . غ. غ( قٌّٛظؿ  ٍٝ ق٩ٌّن قٌكقيُ ـٟ قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح لٍُ ٚنقخ ِى ِٓ ٜ

ق١ٌٕأح ؼ١س ٠ ٍة ـٟ قٌّىٜٛ قٌّمكِح ِٓ لثٍٗ قؼرٍاب ـرهج قٌعمك ٚقٌفًٕ ق١ٌٍاٌٟ ٚتعك ذكل١ك 

ا١ٌح ق١ٌٚ٤اخ ٚظك  كج ِفاٚثاخ ِٓ لثً قٌّؤٌٍح ٚٚوقنج قٌّا١ٌح ذُ ِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّ

( ٦ ٩ِٕا أٌثاب  كَ إ٘اـح قٌفرهج 7/2/4046ـٟ 480/4297تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق  ن خ/

ٚنقخ إظاتح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتُٙ لٞ قٌعكق  47/2/4046قٌرما ك٠ح ٌٍِّٛا إ١ٌٗ ٚـٟ 

٠رُ ٌُ 4047( ؼ١س واْ ِّْٙٛ قٌىراب إْ ق٤ٚقِه ق٦ققن٠ح قٌرٟ ٔكنخ لثً ِٛقؤح 6774 

قؼرٍاب ِكج قٌعمك ٤ؼهقٖ قٌع٩ٚج ٚ قٌرهـ١ع ٚذُ ِفاذؽح ٚوقنج قٌّا١ٌح تّٛظة وراتُٙ لٞ قٌعكق 

( إ٨ قٔٗ ٌُ ذؽًٕ قٌّٛقـمح  ٍٝ إ٘اـرٙا ٥ٌؼهقٖ أ ٩ٖ ـمك ذُ ٌِّٛٗ 4/40/4047ـٟ  45446 

 قٌرٟ ذٙاؾ ٤ؼهقٖ قٌرما ك ٚذُ ذث١ٍػ قٌِّٛا إ١ٌٗ تمٌه .  4046تّٛقؤح 
 قٌّرّٙٓ قٌعمك قٌّثهَ ِع ِؽرعىٞ 40/4/4046ـٟ 745هج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح لٞ قٌعكق  وراب قٌكقي )

نـؽاء ق١ٌٍك   . ن.  ( قٌؽأً  ٍٝ ِٙاقج قٌمأْٛ ؼ١س ذُ ذع١١ٓ قٌِّٛا إ١ٌٗ ني١ٍا ـٟ قٌٍعٕح 

( ٚلٌه قٌرٕاقق إٌٝ 000ا4700قٌفأح ٌّؽرعىٞ نـؽاء ٠ّٕٚػ ِىاـؤج ِٙه٠ح ِم ٛ ح ِمكقن٘ا  

ِعاٌٟ ني١ً قٌّؤٌٍح قٌّؽرهَ. ٚتعك قٌركل١ك ٚ ٕك قٌهظٛ  إٌٝ ذع١ٍّاخ ذٕف١م قٌّٛقؤح ٚظك ـٟ  ِٛقـمح

( شاٌصا إِىا١ٔح ذعك٠ك قٌعمك ٚذٕهؾ ِٕؽح ٌُٙ ِماتً ـكِاذُٙ ٨ ذرعاٚو 6قٌمٍُ قٌصاٌس ق٩ٌّواخ قٌفمهج  

مأٟٛٔ تٕكق قٌرعالك ِع قٌِّٛا  ق١ٌٍّْٛ ق٠ٕان( ؼ١س ذُ ِفاٚثح قٌكقيهج قٌما١ٔٛٔح تمٌه ٦ ٩ِٕا قٌهأٞ قٌ

( تاْ ذع١ٍّاخ ذٕف١م 6/2/4046ـٟ 744إ١ٌٗ ٚوأد إظاتح قٌكقيهج قٌما١ٔٛٔح تّٛظة وراتُٙ لٞ قٌعكق  ق/

لك ِٕعد قٌرعالك ٚ٘مق ذّه٠ع ٨ؼك ٠ٍٕؿ قٌرّه٠ع قٌٍاتك قٌمٞ أظاو  4046قٌّٛقؤح قٌعاِح ٌٍٕح 

ث١اْ قٌّفهض قٌمأٟٛٔ . ٚوأد إظاتح ٚوقنج قٌّا١ٌح قٌرعالك ٚواْ قلرهقؼُٙ ِفاذؽح ٚوقنج قٌّا١ٌح ٌ
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ب ِٓ قٌّاقج  –( ؼ١س ٔٓ قٌىراب  قٌرٕاقق ٤ؼىاَ قٌفمهج  ـاٍِا 70777تّٛظة وراتُٙ لٞ قٌعكق  

/ٌٍٕح 2ٌاتعا ( ِٓ لأْٛ قٌرعك٠ً ق٤ٚي ٌمأْٛ قٌرعك٠ً ق٤ٚي ٌمأْٛ ِؤٌٍح قٌٍعٕاء ق١ٌٍا١١ٌٓ نلُ /

 ٙاء قٌٍعٕح ِٓ ؼ١ه قٌّٛظف١ٓ ِىاـآخ ِٙه٠ح ٠ؽكق٘ا ني١ً قٌّؤٌٍح ٚقٌرٟ ذٕٓ  ٍٝ ِٕػ أ 4006

تؽٗ قٌٕظه  ّا ٠رما٘اٖ ِٓ نقذة ذما كٞ ٚقْ ٘مق قٌٕٓ ٨  ٩لح ٌٗ تإٌٓ قٌٛقنق تٍّٛقج ِّهٚ  

٨ٚ قٌرع١ٍّاخ قٌرٟ ذٕكن تّؤٔٗ .ِٚٓ شُ ذُ ِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح  4042لأْٛ قٌّٛقؤح ٌعاَ 

٦ ٩ِٕا إظهقءقذُٙ تفْٕٛ ِا ٚنق ـٟ وراب ٚوقنج قٌّا١ٌح / ققيهج  (74/8/4046ـٟ 7274

( ٦ ٩ِٕا إظهقءقذُٙ تٕكق ذفف١ٗ ل١ّح 7/6/4046ـٟ 80757قٌّٛقؤح / قٌّٕهٚـاخ لٞ قٌعكق  

تّٛظة وراتُٙ لٞ قٌعكق 8/9/4046قٌعمك ِٓ  كِٗا ٚوأد إظاتح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح ـٟ 

ِثاؼصاخ ؼٍة وراتُٙ ٌرهـع إٌٝ ٌّىرة ني١ً قٌّؤٌٍح ٚقٌكقيهج  ( قٌره٠س ٨ْ ٕ٘ان44567 

ذُ ِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح ٦ ٩ِٕا  8/44/4046قٌما١ٔٛٔح ١ٌٚرُ إ ٩ِٕا إظهقءقذُٙ ٨ؼما ـٟ 

ـٟ 80757إظهقءقذُٙ قٌّرفمج تفْٕٛ وراب ٚوقنج قٌّا١ٌح /ققيهج قٌّٛقؤح/ قٌّٕهٚـاخ لٞ قٌعكق  

ذّد إظاترٕا ِٓ لثً قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتُٙ  لٞ  44/44/4046 ( ـ7/6/4046ٟ

( ؼ١س ذُ إ ٩ِٕا ِٓ ـ٩ٌٗ ت٩ّؼظح وراب ٚوقنج قٌّا١ٌح / ققيهج قٌّٛقؤح / 46029قٌعكق  

قٌّٕهٚـاخ ِٓ لثٍُٙ ؼ١س ٌُ ٠رُ قٌرعالك ِع ِرعالك٠ٓ ظكق أٚ ـثهقء ِٓ أٔؽاب قٌىفاءقخ ِٓ ؼ١ه 

ذّد ِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتٕا لٞ  42/44/4046ا ـٟ  4046ٍٕح قٌّٛظف١ٓ ٌ

( ؼ١س ذّد إِانذُٙ إٌٝ وراتُٙ أ ٩ٖ ٚقٌٝ أِهُ٘ ق٦ققنٞ لٞ قٌعكق 264/2794قٌعكق  نخ/

( ٚقٌّرّٙٓ قٌرعالك ِع ق١ٌٍك   .ن. ( ِٕٚؽٗ ِىاـؤج ِٙه٠ح ِم ٛ ح ِمكقن٘ا 40/4/4046ـٟ 745 

قٌمٍُ قٌصاٌس  4046ٚقٌرٟ ظاءخ ِفاٌفح ٌرع١ٍّاخ ذٕف١م قٌّٛقؤح ق٨ذؽاق٠ح ٌٍٕح / (000ا700ا4 

 ( قٌرعالك قٌفمهج  أ٨ٚ( ٚ شاٌصا( ٦ ٩ِٕا إظهقءقذُٙ قٌّرفمج .6ق٩ٌّواخ  
  َٚنقذٕا قٌّىٜٛ قٌّمكِح ِٓ لثً ق١ٌٍك   . َ. ق (  ٙٛ قٌٍعٕح قٌفأح ـٟ وهت٩ء قٌّمكٌح تعكَ قٌر٩

تعك ِهقظعاخ  ك٠كج ِٚٓ شُ ذُ ِفاٚثح  70/2/4046ٌٚؽا٠ح ٠45/7ؿ قٌّثاِهج ـٟ نقذثٗ ِٓ ذان

( ٦ ٩ِٕا أٌثاب  كَ ٔهؾ 46/7/4046ـٟ 477/4408قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تىراتٕا لٞ قٌعكق  

( ذُ قٌرؤو١ك  ٍٝ وراتٕا أ ٩ٖ 7405/ 724تّٛظة وراتٕا ل قٌعكق  ن خ/ 42/8/4046نٚقذثٗ . ـٟ 

ذّد إظاترٕا ِٓ لثً  42/8/4046أٌثاب  كَ ٔهؾ قٌهٚقذة قٌرعالك٠ح ١ٌٍٍك   . َ. ق( . ـٟ ٦ ٩ِٕا 

( تؤٔٗ ذُ ٔهؾ قٌهٚقذة قٌرما ك٠ح ١ٌٍٍك 44847قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتُٙ لٞ قٌعكق  

 (. 44/6/4046ـٟ 4498  . َ. ق( تّٛظة ٍِرٕك قٌٕهؾ قٌّهلُ  
 ِٚهـمٗ ٍٚة قٌّعرمً ق١ٌٍاٌٟ 48/4/4046ـٟ 7/747ٞ قٌعكق  وراب ِك٠ه٠ح ٌعٕاء قٌثٕهج ل ) 

 ن. ض. ي( قٌّرّٙٓ و٠اقج ـٟ ـرهج ق٨ رماي ؼ١س ذّٙٓ إْ ٌك٠ٗ ـرهج ق رماي  ن. ض. ي( ٚذُ 

ٚلك ٚنقخ 47/7/4046( ـٟ 420/4454ِفاذؽح ققيهج قٌؽمٛق ٚق٨ِر١اوقخ تىراتٕا لٞ قٌعكق  ن خ/

٠ٗ ِكج تئ ٩ِٕا إْ قٌِّٛا إ١ٌٗ ٌك 42/2/4046( ـفٟ 246/728إظاتح قٌكقيهج أ ٩ٖ تىراتُٙ لٞ قٌعكق  

٠َٛ( ٚوّا ِصثد ـٟ ؼاٌثح قٌرما ك ٚ ق٤ن١ِؿ تعك٘ا ذُ ِفاذؽح ١٘ئح قٌ عٓ 47ٌٕح 4ٚق رماي ـع١ٍٗ  

( ٦ ٩ِٕا ً٘ ذُ قٌرظٍُ  ٍٝ قٌِّٛا إ١ٌٗ ِٓ 44/7/4046ـٟ 4999/4984تىراتٕا لٞ قٌعكق  ن خ/

ـٟ 706ٌعكق   كِٗ ٌرٕؽ١ػ ـرهج ق٨ رماي ٚلك ٚنقخ ق٦ظاتح ِٓ قٌكقيهج أ ٩ٖ تىراتُٙ لٞ ق

( تؤٔٗ ذُ إ اقج ق٘ثانج قٌِّٛا إ١ٌٗ إٌٝ ِعثح ق٤ن١ِؿ ؼ١س ذعمن قٌٕظه ـ١ٙا ٌعك ٚظٛق 9/6/4046

ذظٍُ ِمكَ ِٓ لثً قٌِّٛا إ١ٌٗ أٚ قٌّّصً قٌمأٟٛٔ ٌٍّؤٌٍح  ِٚٓ شُ ذُ ِفاٚثح ِعاٌٟ ني١ً قٌّؤٌٍح 
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٠عاو إٌٝ قٌكقيهج قٌما١ٔٛٔح ( تا49/6/4046٦لٟ 490/4769  ن خ/ وراتٕا لٞ قٌعكق قٌّؽرهَ  تّٛظة

 ٌٍرظٍُ  ٍٝ لهقن قٌِّٛا إ١ٌٗ ٌرٕؽ١ػ ـرهج ق٨ رماي .
  كقٌرؤ١٠ِٓ ـ٩ي قٌركل١ك قٌمٞ ٠عه٠ٗ ِىرثٕا  ٍٝ ّٔاٚ قٌّؤٌٍح ٨ؼظٕا إْ ِٕػ ق٤ظٛن قٌكنق١ٌح ٚورة 

ٌّف١ٕح ٌٍكٚقيه قٌؽى١ِٛح قٌرٟ ذّٕػ ١ٌٌٍّّّٛٓ تمأْٛ قٌّؤٌٍح ٌُ ذؽفظ ٍٔفح ِٕٙا ـٟ ق٨٘ثانج ق

١ٌٌٍّّّٛٓ تمأْٛ قٌّؤٌٍح وئظهقء نلاتٟ ٠ّىٓ قٌهظٛ  إ١ٌٗ أٚ ٕ٘ان لا كج ت١أاخ ـٟ قٌّك٠ه٠اخ 

ذفٓ قٌٍع١ٓ أٚ قٌّعرمً أٚ قٌّؽرعى ذرّٙٓ وً قٌٍّرؽماخ قٌرٟ ؼًٕ  ١ٍٙا تعك قٌّٕاقلح  ١ٍٗ 

ـٟ 7707/ 777ٌِّٚٛٗ تمأْٛ قٌّؤٌٍح : ؼ١س ذّد ِفاٚثح ِعاٌٟ ني١ً قٌّؤٌٍح قٌعكق  ن خ/

( تهأٞ ِىرثٕا ٚ٘ٛ أْ ذمَٛ قٌّك٠ه٠اخ تؽفظ ٍٔفح ِٓ ظ١ّع ق١ٌٚ٤اخ قٌرٟ  ٍٝ أٌاٌٙا 47/8/4046

ذُ ٔهؾ ٚ ِا ؼًٕ  ١ٍٗ قٌّّّٛي تمأْٛ قٌّؤٌٍح ٚ ل٠ٚٗ ـٟ ق٘ثانذٗ قٌّف١ٕح أٚ ٠رُ ـرػ ٍِفاخ 

ٌىرة قٌمٞ ـأح ـٟ وً ِك٠ه٠ح ٌىً ٌع١ٓ أٚ ِعرمً أٚ ِؽرعى ذرّٙٓ وً ِا ِٕػ ٚـك قٌمأْٛ ٚق

وٚق تٙا ٌٍكٚقيه قٌؽى١ِٛح أٚ  ًّ لا كج ت١أاخ ـٟ وً ِك٠ه٠ح ذرّٙٓ قٌث١أاخ قٌّموٛنج قٌرٟ ذفٓ 

قٌٍع١ٓ ٚو٩ ؼٍة ِك٠ه٠رٗ ِرّٕٙح أنلاَ قٌىرة ٚقٌٍٕكقخ  قٌرٟ تّٛظثٙا ِٕػ قٌٍّرؽماخ  ٍٝ أْ ٠رُ 

ٍح ٌرٛؼ١ك٘ا تٕٛنج واٍِح ذؽك٠صٙا ١ِٛ٠ا ٚذهًٌ أٌثٛ ١ا إٌٝ لا كج ت١أاخ ِهوى٠ح ـٟ ِمه قٌّؤٌ

وئظهقء نلاتٟ ٠ّىٓ قٌهظٛ  إ١ٌٗ  ٕك ق٨ٌرفٍان أٚ ٍٚة أٞ أ١ٌٚاخ  ٓ قٌّّّٛي  ٍٝ أْ ذّرًّ ٘مٖ 

 قٌما كج ظ١ّع قٌٍعٕاء ٚقٌّعرم١ٍٓ ٚقٌّؽرعى٠ٓ .
  ًـ٩ي قٌركل١ك قٌمٞ ٠عه٠ٗ ِىرثٕا ٚقٌفاْ تركل١ك قٌٍٍؿ قٌفأح تاٌّك٠ه٠اخ ِٕٚٙا ٌٍفح قٌكظ١ ِٓ

أٚقِه إققن٠ح ٠٦فاق ِٛظف١ٓ إٌٝ ِمه قٌّؤٌٍح ـٟ تؽكقق ذرّٙٓ ش٩شح ِٛـك٠ٓ ٌؽهٖ  ٚظك ٕ٘ان

قٌر٩َ ٚذ١ٍٍُ قٌثه٠ك ٚذّا١ِا ِع ١ٌاٌح قٌؽىِٛح ٌٙؽٛ ق٦ٔفاق ٚذم١ًٍ قٌّٕان٠ؿ ذُ ِفاٚثح قٌكقيهج 

 (2/5/4046ـٟ 744/4854ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح ٌرم١ًٍ  كق قٌّٛـك٠ٓ  تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق  ن خ/

ٚذُ قٌرؤو١ك  ٍٝ وراتٕا ٦ ٩ِٕا إظهقءقذُٙ قٌّرفمج تّاْ ذفف١ٗ  كق قٌّٛـك٠ٓ ت١ٓ ِمه قٌّؤٌٍح 

 46/40/4046( ا ـٟ 40/40/4046ـٟ 204/7847 ن خ/ ٕا لٞ قٌعكق  ٚقٌّك٠ه٠اخ تّٛظة ورات

 ذّد إظاترٕا ِٓ لثً لٍُ قٌهلاتح ٚقٌركل١ك قٌكقـٍٟ تّٛظة وراتُٙ لٞ قٌعكق 

  -ترُٙ وا٤ذٟ :( ٚوأد إظا767 
(  ٌع١ّع قٌّك٠ه٠اخ ٚقٌٍعاْ قٌفأح 4282ذُ ذع١ُّ وراب ِٓ قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح لٞ قٌعكق   -أ٨ٚ 

 تٙهٚنج ظعً ِعرّك ٚقؼك. 
٠رُ قؼرٍاب ٚٔهؾ ٍِرؽماخ ٌّٛظؿ ٚقؼك ـمٛ إ٨ ـٟ ؼاٌح قٌرك اء قٌّك٠ه أٚ ني١ً قٌٍعٕح قٌفأح  -شا١ٔا 

ني١ً قٌّؤٌٍح أٚ ؼٙٛن قظرّا  أٚ ٌّىرة قٌّفرُ قٌعاَ ٚ٘مق ـ١ٗ قٌرصٕاء تٕهؾ أٚ ٌعٕح نـؽاء ٌّىرة 

 قٌٍّرؽماخ إ٘اـح ٌٍّٛظؿ قٌّّان إ١ٌٗ أ ٩ٖ  ٍٝ أْ ٠رُ ذٛش١ك لٌه ذؽه٠ه٠ا.

  -رذل١ك اٌضٛاثط :
  ٞذُ ذكل١ك ٘ٛقتٛ ذٛو٠ع ل ع ق٤نقٟ٘ ؼ١س ذُ ِفاٚثح ِعاٌٟ ني١ً قٌّؤٌٍح قٌّؽرهَ تّٛظة وراتٕا ل

( ٚقٌرٕاقق إٌٝ ِٕاقلرٗ  ٍٝ قٌٙٛقتٛ أ ٩ٖ ٚقٌرٟ ذُ ق ّاِٙا 44/40/4046ـٟ 790/7504 ن خ/ قٌعكق

ـٟ 4078/47472ِٓ لثً قٌكقيهج قٌما١ٔٛٔح / لٍُ قٌكنقٌاخ ٚق٨ٌرّانقخ تىراتُٙ لٞ قٌعكق  ق/

 -( ٚتعك ذكل١مٕا ٌٙا ذُ ِفاٚثٗ ِعاٌٟ ني١ً قٌّؤٌٍح تاٌراٌٟ :47/9/4046
 ب  تاْ ٠رُ ٌؽة ل عح ق٤نٖ ِٓ قٌّّّٛي إلق ذُ إت اي لهقن ٌِّٛٗ ٤ٞ ٌثة واْ (  (2ٕٔد قٌّاقج    -4
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(  ٠ٍعً قٌم ع تؤٌّاء قٌفايى٠ٓ تكقيهج قٌرٍع١ً قٌعمانٞ ِع ٚ٘ع إِانج  كَ قٌرٕهؾ 44ٕٔد قٌّاقج   -4

 تٙا ٌّكج ٌٕح ( 

ً ذمك٠ه ؼ١س ٕ٘ان لهقنقخ ٚواْ نأٞ ِىرثٕا أْ ٠رُ و٠اقج ِكج ٚ٘ع ق٦ِانج ٚقٌؽعى ـٍّح ٌٕٛقخ  ٍٝ قل

 إت اي ٚؼٍُ ذظٍُ لك ٠ٍرؽهق أوصه ِٓ ٌٕر١ٓ ٌؽٍّٙا ٚواْ نأ٠ٕا ِٓ قٌٙهٚنٞ إ اقج قٌٕظه تاٌّاقذ١ٓ .

( ٚواْ 42/40/4046ـٟ 4428ذّد إظاترٕا ِٓ لثً ِىرة ني١ً قٌّؤٌٍح تّٛظة وراتُٙ لٞ قٌعكق  

ح قٌهأٞ ـٟ ظٍٍرٗ قٌّٕعمكج تران٠ؿ ِّْٙٛ قٌىراب إْ ذُ ِٕالّح ٩ِؼظاذٕا أ ٩ٖ ـٟ قظرّا  ١٘ئ

 ( ٚقذفك ق٤ ٙاء  ٍٝ  كَ قٌرٕهؾ ٌّكٖ ٌٕر١ٓ تكي إٌٍٔٗ .47/40/4046 

 ٞقٌّرّٙٓ ذه١ِػ قؼك 40/44/4046ـٟ 47828 قٌعكق     إِانج إٌٝ وراب قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح ل )

ِٛظفٟ ِىرثٕا وعٙٛ ِهقلة ٌّ ة قٌّٛقق قٌٍّرٍٙىح ؼ١س ذُ ذه١ِػ قؼك ِٛظفٟ ِىرثٕا تّٛظة وراتٕا لٞ 

ـٟ 46974(ا ذُ إٔكقن ق٤ِه ق٦ققنٞ لٞ قٌعكق  70/44/4046ـٟ 247/2424قٌعكق  ن خ/

عٕح قٌّىٍفح ٌعهق قٌّٛقق قٌٍّرٍٙىح ـٟ ِمه قٌّؤٌٍح ( ِٓ قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تؤ ٙاء ق6/4/4046ٌٍ

ذُ ِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتٕا  49/44/4046( ا ـٟ 74ٚقٌّفاوْ قٌىايٓ  ـٟ ِان   

( تعك أْ ذُ ق٨ٔرماي ِع قٌٍعٕح ؼ١س ذعمن  ٍٝ قٌٍعٕح ظهق قٌّفاوْ وْٛ 288/2790لٞ قٌعكق  ن خ/

ظّح ٠ٕٚعة ظهق٘ا ؼ١س واْ نأٞ ِىرثٕا تٙهٚنج إنٌاي ِٛظف١ٓ ـكِٗ قٌّٛقق قٌٍّرٍٙىح ؼ١ه ِٕ

ٌؽهٖ ذٕظ١ُ قٌفىْ تٕٛنج ٔظا١ِٗ ٚتؽٙٛن أ١ِٓ قٌّفىْ قٌّفرٓ ١ٌرٍٕٝ ٌٍعٕح ظهق قٌّفىْ تٕٛنج 

 .قل١مٗ 

 -رذل١ك ػ١ٕبد ِٓ ِٕح اٌسفش ٚاٌجٕبء ٚاٌؼالج ٚادلٕح اٌزؼ٠ٛض١خ ٚاٌذساس١خ :
تّٛظة ِٕػ ذع١ٙ٠ٛح (  – ٩ض  -ٌفه -ّا١ٌح ٦ ٩ِٕا  ٓ ٔهؾ ِٕػ  تٕاءذّد ِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌ

( ٚذّد إظاترٕا ِٓ لثً قٌكقيهج أ ٩ٖ تىراتُٙ لٞ 46/4/4046ـٟ 978ـٟ  446 ن خ/ وراتٕا لٞ قٌعكق

ذُ  47/7/4046( تٕهؾ ِٕػ قٌع٩ض ٚقٌرع١ٙ٠ٛح أِا قٌٍفه ٚقٌثٕاء ِرٛلفح . ـٟ 8/7/4046ـٟ 2478قٌعكق 

ٕػ قٌكنقٌح ( ٌرى٠ٚكٔا لٛقيُ ذرّٙٓ 478/4470ِِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تىراتٕا لٞ قٌعكق   ن خ/

                                                      تىراتٕا لٞ قٌعكق  46/7/4046ِٕٚػ قٌع٩ض ٚ أ٠ٙا ذُ ِفاٚثرُٙ تران٠ؿ 

 .( ٌرى٠ٚكٔا تا١ٌ٢ح ٚقٌٙٛقتٛ قٌرٟ ق رّكخ ـٟ ٔهؾ قٌّٕػ قٌرع١ٙ٠ٛح 429/4446 ن خ/

( 8/7/4046ـٟ  444/4900ن خ/ ٚ  6/2/4046 ـ484/4702ٟذُ قٌرؤو١ك  تّٛظة ورثٕا لٞ قٌعكق  ن خ/

ٌرى٠ٚكٔا تؤٌّاء قٌٍّرف١ك٠ٓ ِٓ ِٕػ قٌع٩ض ٚقٌرع١ٙ٠ٛح ِع أنلاَ قٌٍٕكقخ ١ٌرُ ذكل١مٙا ِٓ لثٍٕا ، ؼ١س ٚنقخ 

( ِٚهـمٗ ظكٚي تانلاَ ٌٕكقخ قٌٕهؾ ٌّٕػ 49/7/4046ـٟ 5795قظاتح قٌكقيهج ق٨ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح لٞ قٌعكق  

ِع قٌّثاٌػ قٌّٕهٚـح ؼ١س ذُ ذكل١ك  ١ٕاخ ِٓ ٘مٖ قٌّٕػ  4046ِٕػ قٌع٩ض ٌٍٕح قٌّثاٌػ قٌرع١ٙ٠ٛح ٚ

 ٚوا٨ذٟ : 
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 -: يُحح انعالج ٔانتعٌٕضٍح
  -( ٚذُ ذّف١ٓ تعٗ ق٩ٌّؼظاخ ٚوّا ٠ٍٟ :49ذُ ذكل١ك  ١ٕاخ ِٓ ِٕػ قٌع٩ض ٚقٌرع١ٙ٠ٛح  كق  

 ق٦ظهقءقخ ق٩ٌّؼظاخ قٌّٕؽح ق٨ٌُ خ

 كَ ٚظٛق ًٚٔ لثٗ تاٌّثٍػ ِٓ   ٩ض ي.  .   4

 ٍِرّفٝ  ثك قٌّع١ك

ذُ ِفاٚثرُٙ تّٛظة وراتٕا لٞ 

ـٟ 484/4284قٌعكق ن خ/

47/6/4046) 

 كَ ٚظٛق ٚواٌح ٨ٌر٩َ قٌرع١ٙ٠ٛح  ذع١ٙ٠ٛح  . ز. ب 4

 تاٌهؼُ ِٓ ٚظٛق لٍاَ ِه ٟ

= 

 كَ ٚظٛق ٍٚة ِٓ لثً قٌِّٛا إ١ٌٗ   ٩ض ن. ي.   7

 ٌؽهٖ قٌٕهؾ

= 

ِٓ ـ٩ي قٌركل١ك ذث١ٓ إْ قٌِّٛا إ١ٌٗ   ٩ض ؾ.َ. َ.  2

لكَ لايّح ؼٍاب تّثٍػ 

( ق٨ قْ ِعاٌٟ 000ا426ا7لكنج 

ني١ً قٌّؤٌٍح ٚقـك  ٍٝ ٔهؾ 

 (000ا544ا4 

ذُ ِفاٚثح ٍِرّفٝ قٌعاقن٠ح ق٤ٍٟ٘ 

تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق  ن خ 

( ٌث١اْ 47/6/4046ـٟ 487/4777/

 ٔؽح ٔكٚن لايّح قٌؽٍاب

ذُ ٔهؾ قٌّٕؽح قٌرع١ٙ٠ٛح ِٓ  ع١ٙ٠ٛحذ ي. َ. غ. 7

ؼٕح قٌىٚظح ٌىٓ ِا ظاء تا٤ِه 

ق٦ققنٞ قٌٕاقن ِٓ قٌكقيهج ق٦ققن٠ح 

ـٟ 45649ٚقٌّا١ٌح لٞ قٌعكق  

( ٠رُ قٌٕهؾ ٌٛنشح 42/44/4047

 ( . .أقٌّعرمً ق١ٌٍاٌٟ  

ذُ ِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح 

تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق  نخ 

( 40/6/4046ـٟ  495/4640/

 ٌرٕؽ١ػ ق٤ِه ق٦ققنٞ ٚإ ٩ِٕا

لكِد ٍٚة ٨ٌرهظا  ِثٍػ أققء  ذع١ٙ٠ٛح ي.َ.غ.  ٚن٠صح( 6

ـه٠ٙح قٌؽط قٌمٞ قـع ِٓ لثٍٙا ؼ١س 

إٔٙا ٌُ ذؤقٞ قٌفه٠ٙح ت١ّٕا ٔهؾ 

 ٌٙا قٌّثٍػ ِٓ ِٕؽرٙا قٌرع١ٙ٠ٛح

ذُ ِفاٚثح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح 

/ 706تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق  ن خ/

( ؼ١س ذُ ظاء ِّْٙٛ وراتٕا 4877

إْ ظ١ّع ق٨ٌرؽمالاخ ذٕهؾ ؼٍات١ا 

ِٓ ؼٕح تاب ِٕػ ٚذؽ٩٠ٛخ أـهٜ 

ٌىٓ ِٓ قٌٕاؼ١ح قٌما١ٔٛٔح ٠ّرٍه 

قٌٍع١ٓ ق١ٌٍاٌٟ قٌؽك تاٌّ اٌثح 

تؤظٛن قٌؽط ٚقٌثٕاء ٚقٌع٩ض وْٛ 

قٌّٕهٚؾ ٌٗ ٘ٛ ذع١ٙ٠ٛح  ٓ أ٠اَ 

( ١ٌٍَٛ 000ا20قٌٍعٓ قٌثاٌؽح  

 قٌٛقؼك

 = لكَ  ٚذمان٠ه ٚث١ح  ٌع٩ض قتٕٗ ذع١ٙ٠ٛح . يَ.   5

 = لكَ ٌٕك قنٖ ٦وّاي قٌثٕاء ذع١ٙ٠ٛح ن. ض. ض 8

ظاء تا٤ِه ق٦ققنٞ لٞ قٌعكق  ذع١ٙ٠ٛح  . ق. ق 9

( ٠رُ 47/40/4047ـٟ 4988 

قٌٕهؾ ٌٗ ِٓ قٌّٕؽح قٌرع١ٙ٠ٛح 

٦وّاي تٕاء ل عح ق٤نٖ ٚقٌرٟ ٌثك 

 ٚ قٌرٍّٙا  ٓ ٚه٠ك قٌّؤٌٍح .

= 
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( ٚقٌرٕاقق إٌٝ 7/5/4046ـٟ 9272ذّد إظاترٕا ِٓ لثً قٌكقيهج ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتُٙ لٞ قٌعكق  

 (47/6/4046ـٟ 484/4284وراتٕا لٞ قٌعكق   ن خ/ 

 

ِفاٚثح قٌكقيهج ذٕف١مق ٌف ح  ًّ قٌمٍُ ـٟ ذكل١ك  ١ٕاخ ِٓ ٌٕكقخ قٌٕهؾ ذّد  -: انًُح انذساسٍح

ـٟ 470( تاْ ٍِرٕك قٌٕهؾ لٞ قٌعكق  48/8/4046ـٟ 778/7764 ن خ/ّا١ٌح تّٛظة وراتٕا ق٦ققن٠ح ٚقٌ

( ؼ١س ٌُ ٔعك ٨ٛٔٚخ قٌمثٗ قٌٕاقنج ِٓ قٌى١ٍاخ قٌرٟ ذصثد إْ ق١ٌٌّّّٛٓ لك ٌكقٚق ِثاٌػ 8/4/4046

تاٌكٚقَ ٚوأد إظاتح قٌكقيهج ق٦ققن٠ح  قٌرٟ ذصثد قٌرّهقنُ٘ قٌرؤ١٠كقخق٤لٍاٚ ق٠ٌٍٕٛح ٚأ٠ٙا  كَ ٚظٛق 

ٚقٌّا١ٌح تاْ ٨ٛٔٚخ قٌمثٗ ٚقٌرؤ١٠ك تا٨ٌرّهقن تاٌكنقٌح ٠رُ ذمك٠ّٗ إٌٝ قٌكقيهج ق٨لرٕاق٠ح ٠ٚرُ ذكل١مٗ ِٓ 

لثً لٍُ قٌهلاتح ٚقٌركل١ك ٠ٚؽفظ ٌكٜ قٌكقيهج قٌّموٛنج أ ٩ٖ ِٚٓ شُ ذّد إظاترٕا ِٓ لثً لٍُ قٌهلاتح ٚقٌركل١ك 

 -( تإٌماٚ قٌرا١ٌح :70/8/4046ـٟ  452ّٛظة وراتُٙ لٞ قٌعكق  قٌكقـٍٟ ت

 

  قْ ق٨ظٛن قٌكنق١ٌح ذهـع ١ٌٍٍك ِعاٌٟ ني١ً قٌّؤٌٍح ِٓ ـ٩ي قٌكقيهج ق٨لرٕاق٠ح ٚق٨ٌرصّان ـمٛ تىراب

 .ٚلٛقيُ تكْٚ ق١ٌٚاخ 
  ٍُٚة ق١ٌٚ٤اخ ٚقٌرٟ تعك ؼٕٛي ِٛقـمح ِعاٌٟ ني١ً قٌّؤٌٍح ذؽٛي قٌٝ ٌمٍُ قٌهلاتح ٚقٌركل١ك قٌكقـٍٟ ٠ر

ذًّّ وراب قٌرّهقن تاٌكنقٌح ًٚٚٔ ذٍك٠ك ق٤لٍاٚ ق٠ٌٍٕٛح ٍٚٚة ِٓ لثً قٌّعرمً قٚ قٌٍع١ٓ ِع وراب 

 ِٓ قٌّك٠ه٠ح قٌّع١ٕح.
 .تعك لٌه ذكلك تّىً أٌٟٔٛ ٚذهًٌ ٌٍؽٍاتاخ ٌؽهٖ ذٕظ١ُ ٌٕك ٔهؾ تٙا 
 مٝ لايّح ق١ٌٌّّّٛٓ تا٤ظٛن قٌكنق١ٌح + ذعاق تعك لٌه ق١ٌٚ٤اخ إٌٝ قٌكقيهج ق٨لرٕاق٠ح ٌؽفظٙا ٌك٠ُٙ ٚذث

ِٛقـمح ِعاٌٟ ني١ً قٌّؤٌٍح  ٍٝ قٌٕهؾ + وراب قٌكقيهج ق٨لرٕاق٠ح ٚذؽفظ ـٟ لٍُ قٌؽٍاتاخ ِع ٌٕك 

 قٌٕهؾ .
  ٟ757/7744ذّد ِفاٚثح لٍُ قٌهلاتح ٚقٌركل١ك قٌكقـٍٟ تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق  ن خ/ 5/9/4046ـ )

رُ ؼفظ واـح ق١ٌٚ٤اخ ق١ٍٔ٤ح قٌرٟ ذفٓ قٌٕهؾ ـٟ ٍِرٕك ؼ١س ٠هٜ ِىرثٕا ِٓ قٌٙهٚنٞ قْ ٠

قٌٕهؾ  ٍٝ أْ ذؽرفظ ققيهج قٌّؤْٚ ق٨لرٕاق٠ح ٚق٨ٌرصّان تٍٕفح ِٓ ٘مٖ ق١ٌٚ٤اخ ِٚٓ شُ ذُ ذٛظ١ٗ 

( إٌٝ ق١ٌٍك ِك٠ه  اَ قٌكقيهج ق٦ققن٠ح 49/9/4046ـٟ 706وراب ِٓ لثً لٍُ قٌهلاتح ٚقٌركل١ك لٞ قٌعكق  

لٍُ قٌؽٍاتاخ تّهق اج ؼفظ واـح ق١ٌٚ٤اخ ق١ٍٔ٤ح قٌرٟ ذفٓ ٔهؾ ق٤ظٛن قٌكنق١ٌح  ٚقٌّا١ٌح ترٛظ١ٗ

(  ١ٌاق شاتد ٌٍؽا٨خ قٌّّاشٍح 5/9/4046ـٟ 757/7744ٚق رثان ِا ٚنق ـٟ وراتٕا لٞ قٌعكق  ن خ /

 ٚق٩ٌؼمح.
  ِٟؤْٚ ذُ ِفاٚثح ققيهج  5/44/4046ٚنق إٌٝ ِىرثٕا ٍِؽك ٘ٛقتٛ  ٔهؾ ق٤ظٛن قٌكنق١ٌح ؼ١س ـ

ـٟ 857( ٚإِانج إٌٝ وراتُٙ لٞ قٌعكق  270/2077ق٨لرٕاق٠ح ٚق٨ٌرصّان تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق  ن خ/

( ٚقٌّرّٙٓ ذ١ًٍٙ إظهقءقخ قٔعاو ِعا٩ِخ ٔهؾ ق٤ظٛن قٌكنق١ٌح ؼ١س ت١ٕا إْ ٘مٖ 45/40/4046

أ ٩ٖ ٚقٌرٟ ذثكأ ِٓ  قٌٙٛقتٛ ٌُ ذرّٙٓ ِّٛي ِٓ ٠رمكَ ت ٍة ٔهؾ ق٤ظٛن تعك أٌّكٖ قٌّموٛنج تىراتُٙ

( ِٓ قٌٍٕح ق٩ٌؼمح ٚومٌه واْ نأٞ ِىرثٕا إْ ٠رُ ق٦ ٩ْ  ٓ ٘مٖ قٌٙٛقتٛ  ٍٝ 47/9( ٌٚؽا٠ح  47/40 

ذّد إظاترٕا  45/44/4046قٌّٛلع ق٨ٌىرهٟٚٔ ٌٍّؤٌٍح ٦ ٩َ واـح ق١ٌٌّّّٛٓ تئظهقءقخ قٌّؤٌٍح ا ـٟ 

( ٚواْ ِّْٙٛ وراتُٙ قٔٗ ذُ 994وراتُٙ لٞ قٌعكق  ِٓ لثً ققيهج قٌّؤْٚ ق٨لرٕاق٠ح ٚق٨ٌرصّان تّٛظة 
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إنٌاي ٔٛنج  ٓ ق٤ ّاَ إٌٝ لٍُ قٌؽاٌثح ٚقٌّعٍِٛاذ١ح ٦ظهقء ق٩ٌوَ ا ِٚا ٠رعٍك ترمك٠ُ قٌّعاٍِح تعك 

 قٌفرهج قٌّموٛنج أ ٩ٖ ٠رعمن  ٍٝ قٌكقيهج ذه٠ٚعٙا .

 

  -انحح :
ٚقٌّٛظٗ إٌٝ ِك٠ه٠اخ  49/4/4046( ـٟ 20قٌعكق   تٕاءق  ٍٝ وراب ققيهج قٌّؤْٚ ق٨لرٕاق٠ح ٚق٨ٌرصّان لٞ

  4046قٌّؤٌٍح واـح ٚقٌّرّٙٓ قٌرّانج قٌؽط ٚأ٠ٙا ِٛ ك ـرػ تاب قٌرمك٠ُ ٌٍٕح 

% 7ٚتٕاء  ٍٝ وراب ققيهج قٌّؤْٚ ق٨لرٕاق٠ح ٚق٨ٌرصّان ٚقٌّرّٙٓ ِٕػ قٌّرٛـ١ٓ ٍٔثح  47/7/4046ـٟ 

 ٌٙمق قٌعاَ .

قٌره١ِؽاخ ق١ٌٚ٤ح ٌٍؽط تّٛظة وراب ققيهج قٌّؤْٚ ق٨لرٕاق٠ح ٚق٨ٌرصّان ذُ إ٩ٚق لٛقيُ  8/7/4046ـٟ 

( ٚتعك ذكل١مٙا ٚذماٚعٙا ِع قٌٛظثاخ قٌّهٌٍح ٌٍرما ك ِع ذه١ِؽاخ قٌّؤٌٍح 274تّٛظة وراتُٙ لٞ قٌعكق  

 ٚأ٠ٙا ذماٚعٙا ِع ِٕعى ق١ٌٙئح قٌع١ٍا ٌٍؽط ٚقٌعّهج ذّد ِفاٚثح 4042إٌٝ 4005ٌٍٍٕٛقخ قٌٍاتمح ِٓ 

( تؤُ٘ ق٩ٌّؼظاخ 70/7/4046ـٟ 4465/ 478 ن خ/ ِعاٌٟ ني١ً قٌّؤٌٍح تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق

قٌُ ( ِّٓ ٌك٠ُٙ قـر٩ؾ ـٟ ٔماٚ 48( قٌُ ِّٓ أقٚق قٌؽط ـٟ ٌٕٛقخ ٌاتمح ٚ  78قٌّّفٕح ؼ١س ظٙه  

      لٞ قٌعكق  ذّد ِفاٚثح ققيهج قٌّؤْٚ ق٨لرٕاق٠ح ٚق٨ٌرصّان تّٛظة وراتٕا 74/7/4046قٌره١ِػ ا ـٟ 

( ٦ ٩ِٕا ـ١ّا إلق واْ ٕ٘ان ٌعٕح ذُ ذّى١ٍٙا ٌؽهٖ قٌر٩َ قٌ ٍثاخ قٌّمكِح ٚـهو٘ا  464/4700 ن خ/

ٚقٌّفاٍ٘ح ت١ٕٙا ٚـك قٌٙٛقتٛ قٌرٟ ذُ إ كقق٘ا ِٓ لثً ققيهذُٙ ِٓ  كِٗ ٚذى٠ٚكٔا تؤِه ذّى١ً قٌٍعٕح ٍٚٔفح 

( ؼ١س ذّٙٓ 724ِٓ لثٍُٙ تّٛظة وراتُٙ لٞ قٌعكق   ذّد إظاترٕا 5/6/4046ِٓ ق٦ظهقءقخ قٌّرفمج ا ـٟ 

قٌٍّ ه  ٍٝ  5/7/4046ٔاقق ِعاٌٟ ني١ً قٌّؤٌٍح تٙاِّٗ ـٟ  -قٌىراب ِعّٛ ح ٔماٚ ذّٕٙد ق٤ٌٚٝ :

( ٚلك ٕٔد قٌٙٛقتٛ ـٟ 6/7/4046ـٟ 774 ق/ق ٘ٛقتٛ قٌؽط قٌٕاقنج  تىراب قٌكقيهج قٌما١ٔٛٔح لٞ قٌعك

 ؤْٚ ق٨لرٕاق٠ح ٚق٨ٌرصّان ٍِؿ قٌؽط (  ٍٝ ذثٕٟ ققيهج ق4ٌّقٌّاقج  

( ترّى١ً لٍُ قٌرع٠ٛٙاخ ِٚٓ ِفأٍٗ 7456ٔكن ق٤ِه ق٦ققنٞ لٞ قٌعكق   74/7/4046تران٠ؿ  قٌصا١ٔح

 ِعثح قٌؽط ٚتاٌراٌٟ أٔثػ ٍِؿ قٌؽط ذؽد إِهقؾ ِعثح قٌؽط .

عّٛ ٗ ِٓ ( ت209/7904ّذّد ِفاٚثح قٌكقيهج أ ٩ٖ تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق   46/40/4046ـٟ 

ق٩ٌّؼظاخ ِٕٚٙا إْ ٕ٘ان أٌّاء ِرىهنج ـٟ قٌٍٕٛقخ قٌٍاتمح ٚأ٠ٙا  كَ ِّٛي قٌٛـك ق٦ققنٞ تٙٛقتٛ قٌؽط 

( تئنـاق ورة ِٓ ١٘ئح قٌؽط ٚ قٌعّهج ذؤ٠ك 47/44/4046ـٟ  955 ُ لٞ قٌعكق    ِٚٓ شُ ذّد إظاترٕا تىراتٙ

أح ٚأ٠ٙا ذعٙكقخ ـ ١ح تعكَ أققيُٙ ٌفه٠ٙح قٌؽط إْ ق٤ٌّاء قٌّرىهنج لك أقٚق ـه٠ٙح قٌؽط  ٍٝ ٔفمرُٙ قٌف

  ٍٝ ٔفمح قٌّؤٌٍح .
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   -رذل١ك طج١ؼخ اٌزٕظ١ُ اإلداسٞ ٚاذل١ىً اٌزٕظ١ّٟ :  

( ٌؽهٖ إ كقق ق١ٌٙىً قٌرٕظ١ّٟ ٌٍّؤٌٍح 40/44/4047ـٟ 46804ذُ ذّى١ً ٌعٕح تّٛظة ق٤ِه ق٦ققنٞ  

ـٟ  2778قٌّٕاقق  ١ٍٗ ِٓ لثً ِعًٍ ِٛنٜ قٌكٌٚح ٚقٌّّٕٛن ـٟ ظه٠كج قٌٛلايع قٌعهقل١ح تعكق٘ا  

ـٟ 496قٌعكق  ( ذّد ِفاٚثرٕا ِٓ لثً قٌكقيهج قٌما١ٔٛٔح /لٍُ ق٦ققنج تّٛظة وراتُٙ لٞ 70/7/4047

( تاْ قٌٍعٕح أٔٙد أ ّاٌٙا ٚ ه٘د قٌّٛ٘ٛ   ٍٝ ١٘ئح قٌهأٞ ٚلك لهنخ ق١ٌٙئح قٌّٛقـمح  ٍٝ 47/4/4046

ٔرايط  ًّ قٌٍعٕح تئ كقق ِّهٚ  ذعك٠ً قٌٕظاَ قٌكقـٍٟ ٚنـعٗ إٌٝ ِعًٍ ِٛنٜ قٌكٌٚح ٚـك ق٤ٔٛي ، ـٟ 

( ٦ ٩ِٕا ق٦ظهقءقخ 454/4274كق  ن خ/ذُ ِفاٚثح قٌكقيهج قٌما١ٔٛٔح تّٛظة وراتٕا لٞ قٌع 7/2/4046

قٌّرفمج ـٟ  هٖ قٌٕظاَ قٌكقـٍٟ  ٍٝ ِعًٍ ِٛنٜ قٌكٌٚح ١ٌرُ ق رّاقٖ ـٟ إققنج قٌٛظايؿ ٚذؽك٠ك 

ـٟ  299ق٨نذثاٚاخ ق٤ـم١ح ٚقٌ ١ٌٛح ٧ٌققنقخ ا إظاترٕا قٌكقيهج قٌما١ٔٛٔح تّٛظة وراتُٙ لٞ قٌعكق  ق/

لثً ١٘ئح قٌهأٞ ٚتعك أْ لهنخ ق١ٌٙئح ـ٩ي ق٨ظرّا  قٌّٛقـمح  ٍٝ  ( تؤٔٗ ذُ ِٕالّح قٌٕظاَ 2/2/4046ِٓ

ٔرايط  ًّ قٌٍعٕح ٚأٚٔد تئ كقق ِّهٚ  قٌرعك٠ً ق٤ٚي ٌٍٕظاَ قٌكقـٍٟ ٌرّى٩١خ ِؤٌٍح قٌٍعٕاء ق١ٌٍا١١ٌٓ 

ٚظٗ ِعاٌٟ ني١ً قٌّؤٌٍح تعهٖ قٌٕظاَ  ٍٝ ١٘ئح قٌهأٞ ِهج  4047( ٌٍٕح 4ِٚٙاِٙا ٚ ذم١ٍّاذٙا نلُ  

ٜ ٌّٕالّرٗ ِٕالّح أـ١هٖ لثً نـعٗ إٌٝ ِعًٍ ِٛنٜ قٌكٌٚح ٚذُ نـعٗ تّٛظة وراتُٙ لٞ قٌعكق أـه

ذُ ِفاٚثح ِىرة ني١ً قٌّؤٌٍح ٌرى٠ٚكٔا تا١ٌٙى١ٍح قٌّعّٛي تٙا  44/2/4046(. ـٟ 8/7/4046ـٟ 777 ق/

 47/2/4046ٟ ـٟ ققيهذُٙ  ٍٝ ٍِرٜٛ لٍُ / ِعثح / ٚؼكج ِع أٌّاء ِاؼٍٟ قٌّٕأة ٦ؼهقٖ قٌركل١كا ـ

( ٚقٌّرّٙٓ ِهـك  722ذّد إظاترٕا ِٓ لثً ققيهج قٌؽمٛق ٚق٨ِر١اوقخ تّٛظة وراتُٙ لٞ قٌعكق  ق / 

 "ِف ٛ ذ١٘ٛؽٟ ١ٌٙى١ٍح ققيهج قٌؽمٛق ٚق٨ِر١اوقخ "
( تا١ٌٙىً 45/2/4046ـٟ  767ذّد إظاترٕا ِٓ لثً ِىرة ني١ً قٌّؤٌٍح تّٛظة وراتُٙ لٞ قٌعكق  

راتُٙ لٞ قٌعكق ٚأ٠ٙا ذّد إظاترٕا ِٓ لثً قٌكقيهج قٌما١ٔٛٔح تّٛظة و  46/7/4046ٟ قٌرٕظ١ّٟ ٌٍّىرة ا ـ

 ق١ٌٙىً قٌرٕظ١ّٟ ٌٍكقيهج . ( ٚقٌّر674ّٓٙ ق/
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 ثبٌثب / ٔزبئح اػّبي لسُ اٌزفز١ش 
 

لٍُ قٌرفر١ُ ِٓ ق٤لٍاَ قٌهي١ٍ١ح ـٟ ِىاذة قٌّفر١ّٓ قٌع١١ِّٛٓ ِٚٓ ِٙاِٗ إظهقء  ١ٍّاخ قٌفؽٓ ٠عك 

قٌّاقٞ ٚقٌرؽمك قٌفعٍٟ قٌّثهِط ٚقٌٛلٛؾ  ٍٝ ٚقلع ّٔاٚاخ ٚإظهقءقخ قٌّؤٌٍح ِرثعا تهقِط  ًّ ِعكج 

قٌمٛق١ٔٓ ٚق٤ٔظّح ٚقٌرع١ٍّاخ ِٓ ـ٩ي ذمان٠ه ٚٚشايك ٍِٚرٕكقخ ٌٚٚايً ٍِثما ٌٍرؤوك ِٓ إْ قٌرٕف١م لك ذُ ٚـك 

ذٛش١ك ٚأ٠ٙا ذٍمٟ قٌّىاٜٚ قٌٛقنقج إٌٝ قٌّىرة ٚقٌّؽٌٛح إٌٝ قٌمٍُ قٌّرعٍمح تٛظٛق أ ّاي قٌؽُ ٚقٌرثم٠ه 

ق ٌف ح ٚإٌاءج قٌرفكقَ قٌٍٍ ح ٌٚٛء قٌركت١ه ٚقٌرٟ ذؤشه  ٍٝ ِٕاٌػ قٌّؤٌٍح ٚإظهقء ق٩ٌوَ تّؤٔٙا ٚذٕف١م

لاِح و٠انقخ ذفر١ّ١ح ٌكٚقيه ِٚك٠ه٠اخ إ 4046ٌعاَ  / ِعثح قٌرفر١ُ ق٦ققنٞ ٚقٌّاٌٟ ًّ لٍُ قٌرفر١ُ

 قٌّؤٌٍح ٌّٙاْ ؼٍٓ ذٕف١م قٌعًّ ٚذ ث١ك قٌمٛق١ٔٓ ٚقٌرع١ٍّاخ.

 

 

ادلٕدض  اٌؼذد ادلٛضٛع اٌؼذد اٌىٍٟ د
 ِٕٙب

ل١ذ 
 ادلزبثؼخ

4 

 (479قٌّىاٜٚ  

ِىاٜٚ قٌثه٠ك 

 قٌّثاِه
422 426 3 

ِىاٜٚ قٌثه٠ك  4

 ق٨ٌىرهٟٚٔ
431 424 2 

ورة قٌّراتعح  7

 97) 

 2 23 25 ورة قٌّراتعح

 

 

٠مٕرك تعثرانج ل١رك قٌّراتعرح إٞ إْ ِٛ٘رٛ  قٌّرىٜٛ ِفاٚرة ترٗ ققيرهج ِع١ٕرح ِرٓ قٚقيره  -٩ِؼظح :

 قٌّؤٌٍح ٌُٚ ذهق ق٦ظاتح ٌؽا٠ح إ كقق ٘مق قٌرمه٠ه. 

 

 

 

 اٌؼذد اٌض٠بساد اٌزفز١ش١خ د
 54 قٌى٠انقخ قٌرفر١ّ١ح ٌّك٠ه٠اخ ٚقٚقيه قٌّؤٌٍح ٚقٌٍعاْ قٌفأح 4

 01 قٌى٠انقخ قٌرفر١ّ١ح ٌّّان٠ع قٌّؤٌٍح 4
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     / شننؼجخ اٌزفزنن١ش اإلداسٞ ٚادلننبيل اٌزننٟ لننبَ ثٙننب اٌمسننُأٚل :. اٌض٠ننبساد اٌزفز١شنن١خ 
( ص٠نبسح ٌنذٚائش ِٚنذ٠ش٠بد ادلؤسسنخ 45) 2016ٌٍّذ٠ش٠بد ٚاٌٍدبْ اخلبصنخ خنالي ػنبَ 

 -ٔذسج أدٔبٖ أُ٘ اٌض٠بساد اٌزفز١ش١خ :
 اٌض٠بسح اٌزفز١ش١خ إىل ِذ٠ش٠خ سدٕبء ثغذاد/اٌىشخ .1

 

اجلٙخ اخلبضؼخ  د
 ٌٍزفز١ش

 اإلخشاءاد اٌزٛص١بد ادلالحظبد

1 

قٌى٠انج قٌرفر١ّ١ح إٌٝ 

ِك٠ه٠ح ٌعٕاء 

تؽكقق/قٌىهؾ 

 47/4/4046تران٠ؿ

 كَ ٚظٛق لا كج ت١أاخ  -4

ٌٍّثاٌػ قٌّٕهٚـح ٌىً ٌع١ٓ قٚ 

ِعرمً ِٛ٘ػ ـ١ٙا نلُ قٌّثٍػ 

 ٚذان٠ؿ ق٨ٌر٩َ ٚ نلُ قٌٕه  . 

 

 ٍٝ ِعثح قٌؽٍاتاخ ـٟ 

قٌّك٠ه٠ح  ًّ لا كج 

ت١أاخ ٌٍّثاٌػ قٌرٟ ذُ 

ٔهـٙا ٌاتما ٌىً ٌع١ٓ 

قٚ ِعرمً ِٕاقق  ١ٍٗ 

٠صثد ـ١ٙا قٌّثٍػ ٚ ذان٠ؿ 

 ٚق٘ػ ق٨ٌر٩َ تّىً 

ذُ ِفاذؽح ِعاٌٟ ني١ً 

قٌّؤٌٍح تىراتٕا قٌّهلُ 

( ـٟ 407/590 ؾ/

ٚ هٖ  45/4/4046

قٌرمه٠ه  ٍٝ ِعا١ٌٗ  

ٚذّد قٌّٕاقلح تران٠ؿ 

48/4/4046. 

 كَ ٚظٛق لٛج ق١ِٕح ٌؽّا٠ح  -4

قٌّمه ٌٚٛؼظ ٚظٛق ِهٟٚ ٚقؼك 

ِرٛلؿ  ٕك تاب قٌكـٛي نؼُ 

ِ اٌثح قٌّك٠ه٠ح ترٛـ١ه قٌؽّا٠ح 

 .ق٩ٌوِح  

ذٛـ١ه  كق واـٟ ِٓ 

قٌؽهقي ق١١ِٕ٨ٓ ِٓ 

 ٍٝ ِفاذؽح  قٌرؤو١كـ٩ي 

قٌّك٠ه٠ح قٌعاِح ٌؽّا٠ح 

قٌّّٕاخ ٚقٌّف١ٕاخ 

ِٚراتعح قٌّٛ٘ٛ  تّىً 

 ظكٞ  .

ذُ ذٕظ١ُ ِؽٙه ِراتعح 

ذٕف١م قٌى٠انج قٌرفر١ّ١ح 

( 47/4/4046تران٠ؿ  

ِع ِك٠ه ِك٠ه٠ح ٌعٕاء 

 قٌىهؾ.

 كَ ذٛـ١ه ؼهـح ِفٕٕح -7

قٌؽٍاتاخ ذىْٛ ؼ١ٕٕح ٌّعثح 

ِٚؽىّح وٛٔٙا ذؽٛٞ  ٍٝ لأح 

 ٚ ٔىٛن ٚ قِٛقي ـٟ قٌٕٕكٚق .

ذٛـ١ه ق٨شاز قٌىاـٟ 

ٌٍّك٠ه٠ح ٚ تاٌر١ٍٕك ِع 

قٌكقيهج ق٨ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح 

ٌّا ٠ّىٕٙا ِٓ ذٕف١م 

 ٚقظثاذٙا . 

 

 كَ ٚظٛق ١٘ىً ذٕظ١ّٟ ٚ -2

ٚٔؿ ٚظ١فٟ ذعًّ تّٛظثٗ 

قٌّك٠ه٠ح ٚ ٠ىْٛ ِٛؼك ٌىً 

قٌّك٠ه٠اخ ٚ ِٕاقق  ١ٍٗ ِٓ لثً 

 قٌّؤٌٍح.

ذى٠ٚك قٌّك٠ه٠ح ت١ٙىً 

ذٕظ١ّٟ ٚ ٚٔؿ ٚظ١فٟ 

قٌعا١١ٍِٓ  تاٌّٛظف١ٓ

تاٌّك٠ه٠ح ِٓ لثً قٌكقيهج 

قٌّع١ٕح تا٨ِه ٚ ٟ٘ 

 قٌكقيهج ق٨ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح.

. 
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اٌض٠بسح اٌزفز١ش١خ اىل زلبفظخ اٌجصشح )ِذ٠ش٠خ اٌسدٕبء ٚ اٌٍدٕخ اخلبصخ ٚ جلٕخ  -2
 -ٚوبلرٟ : سفحبء(

 

اجلٙخ اخلبضؼخ  د
 ٌٍزفز١ش

 اإلخشاءاد اٌزٛص١بد ادلالحظبد

 أ
قٌى٠انج قٌرفر١ّ١ح إٌٝ 

ـٟ  حقٌٍعٕح قٌفأ

 قٌثٕهج

ٌٛؼظ  كَ ؼٍُ ِعظُ  -4

ق٨٘ات١ه ٌؽ١ٓ قٌرىّاي 

قٌٍّرٍّىاخ ق١ٍٔ٨ح ٌٕاؼة 

 ٍٚة قٌّّٛي تمأْٛ قٌّؤٌٍح. 

 

 ٍرررررررٝ  قٌرؤو١ررررررركٔمرررررررهغ  

قٌررررىّاي واـرررح ق٨٘رررات١ه 

ٚقٌٍّفرررراخ قٌٍّرررررٍّح ِررررٓ 

ِك٠ه٠ررررح ٌررررعٕاء قٌثٕررررهج 

ٌٍٍّرٍّررررررىاخ قٌّ ٍٛتررررررح 

ِٚفاٚثرررررح قٌعٙررررراخ لقخ 

قٌع٩لررررح ٌؽررررهٖ ؼٍررررّٙا 

ٚقٔرررررررررركقن قٌمررررررررررهقنقخ 

 قٌفأح تٙا .
 

 ني١ًذُ ِٕاقلح ِعاٌٟ 

قٌّؤٌٍح  ٍٝ ذ١ٔٛاخ 

قٌى٠انج قٌرفر١ّ١ح  تران٠ؿ 

تّٛظة  49/4/4046

(  759وراتٕا تاٌعكق  ق/

 .  47/4/4046ـٟ 

 كَ ـٙهٌح ق٨٘ات١ه ِٓ -4

ِك٠ه٠ح ٌعٕاء قٌثٕهج ٌٍؽفاظ 

 ٍٝ ِؽر٠ٛاذٙا ِٓ قٌفمكقْ 

 ٚؼ١ه٘ا.

٘هٚنج ق٨٘رّاَ 

تّٛ٘ٛ  ـٙهٌد واـح 

ِفهققخ قٌٍّفاخ قٌّٛظٛقج 

ٌكٜ قٌٍعاْ قٌفأح 

ٚقٌّك٠ه٠اخ ٌٍؽفاظ  ١ٍٙا 

 .ِٓ قٌرٍؿ ٚق١ٌٙا 

ذُ ِفاذؽح قٌكقيهج  

ق٨ققن٠ح تّٛظة وراتٕا 

( ـٟ 82/644تاٌعكق ؾ/

ٌرٕف١م 5/4/4046

 .قٌر١ٔٛاخ

ِٓ قٌّعٛلاخ قٌرٟ ذٛقظٗ  -7

قٌٍعٕح قٌفأح ٟ٘  كَ ٚنٚق 

ق٨ظاتاخ قٚ ذاـه ٚنٚق٘ا ِٕٚٙا 

ِفاٚثاخ قٌٍّايٍح ٚقٌعكقٌح ٚ 

 ق٨قٌح قٌعٕاي١ح .
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اجلٙخ اخلبضؼخ  د
 اإلخشاءاد اٌزٛص١بد ادلالحظبد ٌٍزفز١ش

 ب

 

 

 

 

 

 

 

قٌى٠ررانج قٌرفر١ّرر١ح قٌررٝ 

ٌعٕح ِؽرعىٞ نـؽاء 

 قٌثٕهج

ِٓ قٌّّاوً قٌرٟ ذٛقظٗ  -2

قٌٍعٕح ٘ٛ قٌراـه ـٟ ٚنٚق 

قظاتح ق١ٌٍٕة ق٨ؼّه ؼ١س 

٠رُ ِفاٚثرٗ  ٓ ٚه٠ك ِمه 

قٌّؤٌٍح ـٟ تؽكقق قٌرٟ 

تكٚن٘ا ذفاذػ ق١ٌٍٕة 

ق٨ؼّه  ٓ ٚه٠ك ٚوقنج 

قٌعهقل١ح ِّا  حقٌفانظ١

 ٠ؤـه ق٨ظاتح 

٘هٚنج قٌر١ٍٕك ت١ٓ قٌّؤٌٍح 

ٚق١ٌٍٕة ق٨ؼّه  ٓ ٚه٠ك 

ٚوقنج قٌفانظ١ح ٩ٌٌهق  ـٟ 

قٌؽٕٛي  ٍٝ ٔؽح قٌٕكٚن 

ٌٍٛشايك قٌّمكِح ِٓ ِؽرعىٞ 

 نـؽاء .

 

ٌٛؼظ تاْ واـح  -7

قٌّفاٚثاخ ٌ ٍة ٔؽح 

قٌٕكٚن ِٓ ق١ٌٍٕة 

ق٨ؼّه ذرُ ِٓ ـ٩ي 

ٚظثاخ وث١هج ذًٕ قٌٝ 

( ٍٚة ٠ٚر ٍة 4000 

ذم١ٍٕٙا ١ٍٔ٨ات١ح قٌعًّ 

 ق ق٨ظاتح تٍه ح ذهؼرٝ 

 

٘هٚنج ذم١ٍٓ قٌمٛقيُ  

قٌّ ٍٛتح ٚ ّ٘ٓ ٚظثاخ 

 ٔؽ١هج .

 

 

ذث١ٓ تاْ ١٘ئح قٌ عٓ  -6

 ٕك قٔكقن ٚظثح ٌُ ٠رُ 

قت٩غ قٌٍعٕح قٌفأح 

تّٛظة وراب نٌّٟ ٚ كَ 

ق٨ رّاق  ٍٝ قٌّٛلع 

قٌهٌّٟ ٌٍّؤٌٍح  ٍٝ 

 ق٨ٔرهٔد.
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اجلٙخ اخلبضؼخ  د
 ٌٍزفز١ش

 اإلخشاءاد اٌزٛص١بد ادلالحظبد

 ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذُ ق٨ٌرّا  قٌٝ ِٛق١ٕٚٓ  -5

قٌٍعٕح ِّٓ ٠هقظعْٛ ٘مٖ 

ٚقتكٚق ِىهُ٘ ٚشٕايُٙ  ٍٝ 

 ح ًّ قٌٍعٕح قٌفأ

ٌّؽرعىٞ نـؽاء ِٓ ذم١ًٌ 

 ٌٍٕعٛتاخ  

   

 

 

 

قٌى٠انج قٌرفر١ّر١ح قٌرٝ 

ِك٠ه٠رررررررررح ٌرررررررررعٕاء 

 قٌثٕهج

  

ذررررُ قٌر ررررهق قٌررررٝ ٍِرررراٌح  -8

قٌعثررٛن قٌررٝ ظّٙٛن٠ررح ق٠ررهقْ 

 ٠ؤـررررررررمق٨ٌرررررررر١ِ٩ح ؼ١ررررررررس 

قٌّٛ٘ٛ  ٚظ١ٙٓ ِٕٙا تا رس 

١ٌاٌٟ ٚ ِٕٙرا ٨ ٠ّصرً تا رس 

 ١ٌاٌٟ 

 

 

٘هٚنج قٌر١ٍٕك ِع  

ظّٙٛن٠ح ق٠هقْ 

ق١ِ٩ٌ٨ح تّاْ قٌر٩َ 

لا كج قٌث١أاخ قٌفأح 

تّؽرعىٞ نـؽاء ِّٓ ذُ 

ٔمٍُٙ ِٓ ِعرمً نـؽاء 

قٌٝ ظّٙٛن٠ح ق٠هقْ 

ق١ِ٩ٌ٨ح ٚ  كَ قٌفٍٛ 

ت١ٓ قٌعثٛن قشه تا س 

صً ١ٌاٌٟ ٚت١ٓ ِٓ ٠٨ّ

 لٌه ٌٍثا س ق١ٌٍاٌٟ .

 

 

 

 

 

 

ذررررُ قٌر ررررهق قٌررررٝ قؼرررركٜ  -9

قٌّّررراوً ٚ٘رررٟ قٌٙرررانب ِرررٓ 

قٌعرر١ُ ؼ١رره ِّررّٛي تمررأْٛ 

قٌّؤٌٍح  ٍّا تاْ ٕ٘ان ٌثة 

٨ رماٌرررررررٗ ٩ٌِررررررررهقن ـرررررررٟ 

ق٨ٔرفا٘ررح قٌّررعثا١ٔح ِررع  رركَ 

 ٚظٛق قشثاخ

 

 

 

 

 

 

 

ٚ٘ع ق١ٌح ٌٍّاٌح  

قٌٙهٚب ِٓ قٌع١ُ ـٟ 

ـرهج قٌٕظاَ قٌثايك ٚت١ٓ 

ِٓ ق رمً تٍثة قِرهقوٗ 

تا٨ٔرفا٘ح قٌّعثا١ٔح 

ٚواْ ـٟ ٚلرٙا قؼك 

ِٕرٍثٟ قٌع١ُ قٌعهقلٟ 

ِع  كَ قِىا١ٔح ق٨شثاخ 

ـٟ ق٨ِرهقن ـٟ 

 ق٨ٔرفا٘ح .
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اٌٍدٕننخ اخلبصننخ ٚ اىل زلبفظننخ رٞ لننبس )ِذ٠ش٠ننخ اٌسنندٕبء ٚ اٌض٠ننبسح اٌزفز١شنن١خ  -3

 جلٕخ سفحبء (
 

اجلٙخ اخلبضؼخ  د
 ٌٍزفز١ش

 اإلخشاءاد اٌزٛص١بد ادلالحظبد

 

قٌى٠انج قٌرفر١ّر١ح قٌرٝ 

            ِك٠ه٠ررررررررح ٌررررررررعٕاء

لٞ لررررررران ٚ قٌٍعٕرررررررح 

ٚ ٌعٕررررررررح  قٌفأررررررررح

 نـؽاء (

ِٓ ـٙهٌد واـح  قٌرؤوك -4

ق٘ات١ه قٌٍعٕاء ٚقٌّعرم١ٍٓ 

ٌٍّؽاـظح  ١ٍٙا ِٓ  ٓق١ٌٍا١١ٌ

 .     قٌفمكقْ ٚقٌعثس .

ذُ ِفاذؽح ِعاٌٟ ني١ً  

قٌّؤٌٍح تّٛظة وراتٕا 

( ـٟ 758 ق/تاٌعكق 

ٌٍّٕاقلح   47/4/4046

ٌى٠انج ق ٍٝ ذ١ٔٛاخ 

 . قٌرفر١ّ١ح

قٌّك٠ه٠ح تؽاظح قٌٝ ِٛظف١ٓ  -4

ِٓ لٚٞ قٌفثهج ٚق٨ـرٕاْ 

قٌمأْٛ  ٍّا تاْ ٌكٜ  ِٟٓ ـه٠ع

قٌّك٠ه٠ح ِٛظف١ٓ  كق قش١ٕٓ 

ـه٠عٟ لأْٛ ٠عٍّْٛ تٕفح 

 ِر ٛ  .

 

ٔمرهغ ذع١١ٓ ِٛظف١ٓ لٚٞ  

قـرٕاْ لأٟٛٔ ٚ 

ؼاٌثاخ ٚ ِٓ لٚٞ 

قٌٍعٕاء ٌٍعًّ ـٟ ِك٠ه٠ح 

ٌعٕاء لٞ لان ٚ ّ٘ٓ 

  ؼهوح ٩ِن قٌّؤٌٍح . 

ذررُ ِفاذؽررح قٌرركقيهج ق٨ققن٠ررح 

ٚقٌّا١ٌررررررررررررررررح تاٌعرررررررررررررررركق 

ـررررررررررررررررررٟ  ( 87/647 ؾ/

ٚقٌّرٙرررررررررّٓ  5/4/4046

ذٕف١رررم قٌّمرهؼررراخ قٌرررٛقنقج 

 ـٟ قٌرمه٠ه .
 

 

 ٍٝ قٌرعٛقب ٔاؼة  قٌرؤو١ك -7

قٌ ٍة ٌٍّّٛي تمأْٛ قٌّؤٌٍح 

 ٍٝ قٌهؼُ  ِٓ ـ٩ي ؼٙٛنٖ

 ِٓ ذٛقظكٖ ـانض قٌعهقق.

  

 

 

ٌٛؼظ ؼاظح ِك٠ه٠ح ٌعٕاء  -2

لٞ لان قٌٝ قشاز ِىرثٟ ٚ 

 ؼاٌثاخ قٌىره١ٔٚح .

ذى٠ٚك ِك٠ه٠ح ٌعٕاء لٞ 

لان تاشاز ِىرثٟ ٚؼاٌثاخ 

قٌىره١ٔٚح ِٓ قٌّرٛـه ٌكٜ 

ِمه قٌّؤٌٍح ٌؽاظرُٙ 

 قٌّاٌح ٌٙا .
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 .1اىل اٌٍدٕخ اخلبصخ ثغذاد/اٌض٠بسح اٌزفز١ش١خ  -4
 

اجلٙخ اخلبضؼخ  د
 ٌٍزفز١ش

 اإلخشاءاد اٌزٛص١بد ادلالحظبد

 

 
قٌرفر١ّررر١ح قٌرررٝ قٌى٠رررانج  

  4تؽكقق/قٌٍعٕح قٌفأح 

 ٕك ٔكٚن ٚظثاخ -4

قٌّٕاقلح ٠رُ نـعٙا قٌٝ 

ِىرة ني١ً قٌّؤٌٍح 

٨ٔكقن قِه قققنٞ 

تاٌٛظثح تعك٘ا ٠رُ ق ٩ٔٙا 

تاٌّٛلع ق٨ٌىرهٟٚٔ 

ٌٍّؤٌٍح قْٚ ٚظٛق ق١ٌح 

ٚق٘ؽح ٌرث١ٍػ قٔؽاب 

قٌ ٍثاخ قٌّهقٚقج ١ٌرّىٕٛق 

ِٓ ذمك٠ُ ٚعٓ ٚـك قٌّكج 

  قٌما١ٔٛٔح قٌٍّّٛغ تٙا  

 ٍٝ قٌٍعٕح قٌفأح ق٠عاق 

ق١ٌح لا١ٔٛٔح ٚق٘ؽح ٌرث١ٍػ 

قٔؽاب قٌ ٍثاخ قٌرٟ ٠رُ 

نق٘ا قٚ قٌّٕاقق  ١ٍٙا ٚ 

 كَ ق٨ورفاء تّٕه ق٨ٌّاء 

 ٓ ٚه٠ك قٌّٛلع قٌهٌّٟ 

ٌٍّؤٌٍح ١ٌىْٛ ٨ٔؽاب 

قٌٍّفاخ قٌٛلد قٌىاـٟ ٌٍٍه 

قٌ هق قٌما١ٔٛٔح قٌفأح 

تاٌ عٓ ٚ كَ ذعاٚو قٌّكج 

 قٌما١ٔٛٔح ٌٍ عٓ

ُ ِفاذؽح ِعاٌٟ ني١ً ذ

قٌّؤٌٍح تّٛظة وراتٕا تاٌعكق 

ـٟ  427/4095ؾ/ 

قٌّرّٙٓ (  44/7/4046

ٚلك ٚظٗ ِعاٌٟ ذمه٠ه قٌى٠انج 

ني١ً قٌّؤٌٍح قٌكقيهج 

قٌّع١ٕح ٌرٕف١م قٌر١ٔٛاخ 

ٚؼٍة قٌٙاُِ قٌّؤنؾ ـٟ 

47/7/4046  . 

ذُ ٩ِؼظح  كَ ذفع١ً  – 4

ٌعاْ قٌرؽهٞ ٌعكَ ٚظٛق 

ؼ اء ِاٌٟ قٌمٞ ٠ر ٍة 

 ًّ ٘مٖ قٌٍعٕح ِٓ ٌٚايٛ 

ٔمً ٚ ذىا١ٌؿ قٌٍفه 

 .  ٚؼ١ه٘ا

 

 ٍٝ قٌكقيهج قٌما١ٔٛٔح قٚ 

ققيهج قٌؽمٛق ٚ ق٨ِر١اوقخ 

ذٛظ١ٗ قٌٍعاْ قٌفأح 

تا٨ٌرعأح تّفاذؽح ظٙاو 

ق٨ِٓ قٌٕٟٛٚ ـٟ ؼاٌح  كَ 

ذفع١ً ٌعاْ ذؽهٞ ـٟ 

 ٌعأٙا 

   

 

ذررررُ ِفاذؽررررح ققيررررهج قٌؽمررررٛق 

ٚق٨ِر١ررراوقخ تّٛظرررة وراتٕرررا 

( ـٟ  468/4762تاٌعكق  ؾ/

ٌرٕف١م قٌّمرهؼاخ  6/6/4046

قلح ِعررراٌٟ نيررر١ً تعرررك ِٕرررا

 قٌّؤٌٍح  ١ٍٙا .
 

ٔكٚن  كج ذع١ٍّاخ ٚ  -7

ذٛظ١ٙاخ ِٓ ققيهج 

قٌؽمٛق ٚق٨ِر١اوقخ 

ٚقٌكقيهج قٌما١ٔٛٔح تّاْ ق١ٌح 

ذمك٠ُ قٌرظٍُ ٚقٌعٙح قٌرٟ 

٠مكَ ق١ٌٙا قٌ ٍة قٌمٞ نق 

ٍٚثٗ ً٘ ٟ٘ 

 قٌّك٠ه٠ح اقٌٍعٕح 

 .قٌفأح ا١٘ئح قٌ عٓ ( 

 

 

 

ذؽك٠ك قٌعٙح قٌرٟ ٠ٍعؤ ق١ٌٙا 

ِمكَ قٌرظٍُ  ٍٝ لهقن قٌٍعٕح 

قٌفأح ٚ ق١ٌ٨ح قٌرٟ ٠رثعٙا 

ِمكَ قٌرظٍُ ٚ ق٨ ٩ْ  ٕٙا 

ـٟ ذّى٩١خ قٌّؤٌٍح ٚ 

 ذىْٛ ٚق٘ؽح ِٚفِٙٛح 

ذرررُ ِفاذؽرررح قٌررركقيهج قٌما١ٔٛٔرررح 

ٌّؤٌٍرررررٕا تّٛظررررة قٌىررررراب 

( ـٟ  704/4550تاٌعكق  ؾ/

ٌرٕف١رررررررررررررررررررررررررم  46/6/4046

رعٍمرررح تاٌررركقيهج قٌّمرهؼررراخ قٌّ

 قٌما١ٔٛٔح .
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اجلٙخ اخلبضؼخ  د
 ٌٍزفز١ش

 اإلخشاءاد اٌزٛص١بد ادلالحظبد

قٌرفر١ّرررر١ح قٌررررٝ قٌى٠ررررانج  
  4قٌٍعٕح قٌفأح تؽكقق/

ٚظٛق ق٘ات١ه ذُ  -2

قؼاٌرٙا ِٓ لثً ٌعٕح ق اقج 

قٌٕظه تّٛظة ِؽٙه 

ِٕاقق  ١ٍٗ ِٓ لثً 

ِعاٌٟ ني١ً قٌّؤٌٍح ٌُٚ 

ذرفم قٌٍعٕح قٌفأح أٞ 

قظهقء وْٛ قٌّٛ٘ٛ  

ِؽً ٔماَ ٚظكي تّاْ 

ق١ٌ٨ح قٌٛق٘ؽح قٌرٟ ِٓ 

قٌّّىٓ قذثا ٙا ِٓ قٌٍعٕح 

قٌفأح ؼ١س قْ قٌمهقن 

قٌٕٙايٟ ٠ٕكن ِٓ ٘مٖ 

  قٌٍعٕح .

 ٍٝ قٌكقيهج قٌما١ٔٛٔح قتكقء 

قٌهقٞ قٌمأٟٛٔ قٌٕه٠ػ 

ؼٛي ق١ٌ٨ح قٌرٟ ِٓ قٌّّىٓ 

قذثا ٙا ِٓ لثً قٌٍعاْ 

ِع  قٌفأح ٚ و١ف١ح قٌرعاًِ

قٌٍّفاخ قٌرٟ ذهق ِٓ ٌعٕح 

ق اقج قٌٕظه تؽ١ح ؼٍُ ٘مٖ 

قٌٍّفاخ ٌٙا ِٓ قِٛقي لك 

ذٍرهق ِٓ قِفاْ ذُ 

قٌّٕاقلح  ٍٝ قٌّايُٙ  ٚـما 

 ٨ؼىاَ ٘مق قٌمأْٛ .

ٚنق وراب قٌكقيهج قٌما١ٔٛٔح 

( ـٟ 872تاٌعكق  ق/

ٚقٌّرّٙٓ ذٕف١م  2/5/4046

قٌّمرهؼاخ قٌّرعٍمح تاٌكقيهج 

 ق ٩ٖ .
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 دلذ٠ش٠خ سدٕبء  ٚاسط   اٌض٠بسح اٌزفز١ش١خ  -5
 

اجلٙخ اخلبضؼخ  د
 ٌٍزفز١ش

 اإلخشاءاد اٌزٛص١بد ادلالحظبد

2 

قٌى٠انج قٌرفر١ّ١ح   قٌٝ 

ِؽاـظررررررررررح ٚقٌررررررررررٛ 

 ِك٠ه٠رررررح قٌٍرررررعٕاء ٚ 

 قٌٍعٕح قٌفأح (

 

 

 

 

ٌررررررررٛؼظ ترررررررراْ واـررررررررح   -4

ق٨٘ات١ه ٌكٜ ِك٠ه٠ح ٌرعٕاء 

ٚقٌررررررٛ ٌررررررُ ٠رررررررُ ـٙهٌررررررد 

 . ِؽر٠ٛاذٙا

تررإٌظه ٌرّررى١ً ٌعٕررح  -

ذؽم١م١ررررررح ـررررررٟ ِىرررررررة 

قٌّفررررررُ قٌعررررراَ تّررررراْ 

قٌرؽه٠ررؿ قٌؽأررً ـررٟ 

قٌٕررررره قٌٕررررراقن ِرررررٓ 

قٌّك٠ه٠ررح قٌّؽررهؾ ِررٓ 

لثرررررً قؼرررررك قٌّرررررٛظف١ٓ 

قٌعا١ٍِٓ ٟٔٛٔ تٍرؽة 

٠رركٖ ِررٓ قٌٛظ١فررح ٌؽرر١ٓ 

 قٔعاو قٌرؽم١ك .

 

ذررررُ ِفاذؽررررح ِعرررراٌٟ نيرررر١ً 

قٌّؤٌٍررررح تّٛظررررة قٌىررررراب 

( ـرررررررررررٟ 426تاٌعررررررررررركق  ق/

ٌٍّٕررررررررررراقلح  44/4/4046

 ٍٝ ذ١ٔٛاخ ذمه٠ه قٌى٠انج 

 قٌرفر١ّ١ح .

٠عأٟ نير١ً قٌٍعٕرح ِرٓ  – 4

وصرررررهج ق٨ظررررراوقخ قٌ ٠ٍٛرررررح 

ٌٍّرررررٛظف١ٓ قٌعرررررا١ٍِٓ ٌرررررك٠ُٙ 

ٚقٌررررررٟ ذّرررررٕػ  رررررٓ ٚه٠رررررك 

ِعٍررررً قٌّؽاـظررررح ٚ ق٠ٙررررا 

وصهج قٌرؽ١هقخ قٌرٟ ذ هق ِٓ 

ٔمررررً قٌّررررٛظف١ٓ ترررر١ٓ ـرررررهج 

ٚقـهٜ ٚ ٘مق ِا ٠هتره  ّرً 

قٌٍعٕررح ٚ رركَ قٌم١رراَ تٛقظثٙررا 

ترررررإٌظه تاٌ ٍثررررراخ قٌّؽاٌرررررح  

قٌرررررررر١ُٙ ٌٍّررررررررّٛي تفررررررررأْٛ 

 ؤٌٍح   .قٌّ

 

نـك قٌٍعٕح قٌفأح  -

ـٟ ٚقٌٛ تّٛظف١ٓ لٚ 

وفاءج ٚ ـثهج ٚ ٠فًٙ 

ذع١١ٓ لٚٞ قٌٍعٕاء ِٓ 

ٌىٕح قٌّؽاـظح ٨ِؽاي 

قٌكنظاخ قٌٛظ١ف١ح 

 ّ٘ٓ ؼهوح ق٩ٌّن 

ٔمرهغ ِفاذؽح ٚوقنج  -

قٌٕٕا ح ٚقٌّعاقْ 

٩ٌٌرفاقج ِٓ قٌىٛققن 

قٌّٛظٛقج ـٟ قٌّهوح 

قٌعاِح ٌٍٕٕا اخ 

 ق١ٌٍٕع١ح ـٟ قٌىٛخ

ٚلٌه ِٓ ـ٩ي ذ١ٍٕة 

تعٗ قٌىٛققن ٚؼٍة 

 ؼاظح قٌٍعٕح قٌفأح .

ذررررُ ِفاذؽررررح ققيررررهج قٌؽمررررٛق 

ٚق٨ِر١رراوقخ تّٛظررة وراتٕررا 

( ـررررٟ 77/742تاٌعرررركق  ؾ/

ٌرٕف١ررررررررررررررررررررررم  44/4/4046

قٌّمرهؼرررررررررررراخ قٌّرعٍمررررررررررررح 

 تكقيهذُٙ .

 

 

 

_ ذُ قٔركقن قِره قققنٞ ِرٓ 

لثً قٌكقيهج ق٨ققن٠رح ٚقٌّا١ٌرح 

ـررررررررررررررٟ  4975تاٌعرررررررررررررركق 

قٌّرٙرررررررررررررّٓ ٚ 4/4/4046

ذٕف١رررررم ِمرهؼررررراخ قٌى٠رررررانج 

قٌرفر١ّ١ح تعك ِٕاقلح ِعراٌٟ 

 ني١ً قٌّؤٌٍح  ١ٍٙا .
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ترر١ٓ قٌٍرر١ك نيرر١ً قٌٍعٕررح  -7

ترررررراْ ٕ٘رررررران قٌىص١رررررره ِررررررٓ 

قٌمهقنقخ ذُ ذاـ١ه٘ا ِٓ لثرً 

ِّصرررررً ٚوقنج قٌّا١ٌرررررح قٌررررررٟ 

ٚ  ٖ               ٍٚررررة ذؽ١١رررره

قٌرررثكقٌٗ تّٛظررؿ قـرره تررك٨ 

ٕٗ  

ٔمرهغ ِفاذؽح ٚوقنج  -

قٌّا١ٌح تاٌرثكقي  ٙٛ 

ٚوقنذٙا ـٟ قٌٍعٕح 

قٌفأح ـٟ ٚقٌٛ 

٨ٔعاو قٌّعا٩ِخ 

 ٚؼٍُ واـح قٌٍّفاخ .

 

ِٓ ـر٩ي ق٨ٚر٩   ٍرٝ  -2 

قٌمررهقنقخ ٌررٛؼظ لررهقن ِٛلررع 

ِررٓ لثررً واـررح ق ٙرراء قٌٍعٕررح 

ِررع ذؽفررظ نيرر١ً قٌٍعٕررح ِررع 

 رررركَ لورررره ق٨ٌررررثاب ٌررررمٌه 

 قٌرؽفظ .

 

تّاْ _ ٚ٘ع ق١ٌح 

ذؽفظ ني١ً قٌٍعٕح 

قٌفأح  ٍٝ قٌمهقنقخ 

قٌٕاقنج ِٓ لثً 

 قٌٍعٕح .
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 اىل دائشح احلمٛق ٚالِز١بصاد /لسُ اٌزمبػذ ٚ السش١ف  اٌض٠بسح اٌزفز١ش١خ _6

 

اجلٙخ اخلبضؼخ  د
 اإلخشاءاد اٌزٛص١بد ادلالحظبد ٌٍزفز١ش

 

 

 

 

 

قٌٝ  قٌرفر١ّ١حقٌى٠انج 

ققيرررررررررهج قٌؽمرررررررررٛق 

ٚق٨ِر١ررراوقخ / لٍرررُ 

قٌرما ررك ٚ ق٨نِرر١ؿ 

 7/7/4046ـٟ 

ٚظٛق ِهقظع١ٓ وصه  -4

ـٟ لٍُ قٌرما ك ٚق٨ن١ِؿ 

ِّٓ ٠ٛقْٚ ق٨ٌرفٍان 

 ٓ ١ِٕه ِعا٩ِذُٙ 

قٌرما ك٠ح ِّا ٠ؤقٞ قٌٝ 

قـ اء ٚقنتان ـٟ قٌمٍُ 

ِٓ ـ٩ي وصهج 

 ق٨ٌرفٍانقخ .

 

٠رُ ذفع١ً قٚن  -4

ي ق٨ٌرع٩ِاخ ِٓ ـ٩

ٚ٘ع ِٛظؿ ـاْ 

تاٌرما ك ٠مَٛ تا٨ظاتح  ٍٝ 

قٌّهقظع١ٓ ٚ  قخقٌرفٍان

ِٛظؿ قـه ٠مَٛ تاٌعثا٠ح 

 ١ٌمًٍ وـُ قٌّهقظع١ٓ .

ذُ ِفاذؽح ِعاٌٟ ني١ً 

قٌّؤٌٍح تّٛظة وراتٕا 

( 485/4758تاٌعكق  نخ/

ٚذّد  44/2/4046ـٟ 

قٌّٕاقلح  ٍٝ قٌر١ٔٛاخ 

ِٓ لثٍٗ تران٠ؿ 

44/2/4046  

 ِٓٛظف١ كَ ٚظٛق  -4

قـرٕاْ ٠مِْٛٛ تركل١ك 

قٌّعا٩ِخ قٌرما ك٠ح ٚقّٔا 

قلرٕه قٌركل١ك ِٓ لثً 

ِٛظف١ٓ ؼا١ٍٔٓ  ٍٝ 

 قتركقي١ح(- قتٍَٛ قخِٙاق

 

نـك قٌمٍُ تّٛظفٟ ِٓ -4

ؼٍّح ِٙاقج قٌثىاٌٛن٠ٛي 

قٌٝ ِعثح قٌركل١ك قٌرىّا٨ 

 قٌركل١ك ق١ٌٚ٨ح . ٦ظهقءقخ

ذُ ِفاذؽح ققيهج قٌؽمٛق 

ىراتٕا لٞ ٚق٨ِر١اوقخ ت

( 495/4674قٌعكق  نخ/

ٌرٕف١م  45/2/4046ـٟ 

 قٌر١ٔٛاخ

 كَ ٚظٛق قنِفح  -7

قٌرما ك  ٤٘ات١هقٌىره١ٔٚح 

ٚقّٔا قلرٕهخ ق٨نِفح 

 ٍٝ قٌرٍٕاؾ ق٨٘ات١ه 

ٚؼفظٙا ِّا ٠ععٍٙا 

ِعه٘ح ٌٍرٍؿ ٚق١ٌٙا  .

   

 

٘هٚنج قنِفح ق٨٘ات١ه  -7

قٌرما ك٠ح قنِفح قٌىره١ٔٚح 

قِىا١ٔح قٌهظٛ  ِّا ٠ر١ػ 

ق١ٌٙا ٍٚٚثٙا ٚؼفاظا  ١ٍٙا 

 ِٓ قٌرٍؿ ٚق١ٌٙا  .

ذُ ِفاذؽح ققيهج قٌؽمٛق 

ٚق٨ِر١اوقخ تّٛظة وراتٕا 

(  476/4067تاٌعكق  نخ/

٨ ٩ِٕا ق٨ظهقءقخ 

قٌّرفمج تّاْ ذٕف١م 

  قٌر١ٔٛاخ .

 

 كَ ٚظٛق قٌرّانج  -2

ذٛ٘ػ  كق قٌّعا٩ِخ 

قٌرما ك٠ح قٌرٟ ذُ ٚنٚق٘ا 

قٌمٍُ ِٚكج قٔعاو٘ا قٌٝ 

 ـ٩ي قٌّٙه .

 

٘هٚنج ذ١ُّٕ قٌرّانج  -2

ذٛ٘ػ ِٕعى ق٨٘ات١ه 

قٌرما ك٠ح ذث١ٓ ـ١ٙا  كق 

ق٨٘ات١ه قٌٍّرٍّح ٚ قٌّٕعىج 

ِٙه٠ا  ٍٝ قْ ذهـع قٌٝ لٍُ 

قٌهلاتح قٌكقـ١ٍح ٌّؤٌٍرٕا 
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ِٚىرثٕا ٚلٌه ٌٛنٚق ِىاٜٚ  

 تٙمق قٌٕكق

٠رُ قنٌاي قٌّعا٩ِخ  -7

١٘اج قٌرما ك  قٌرما ك٠ح قٌٝ

ق١ٌٕٚٛح ١ًٌ ؼٍة قٌثم١ح 

ع ـٟ ٙٚنٚق٘ا ٚقّٔا ذف

تعٗ ق٨ؼ١اْ قٌٝ ٘ؽٛٚ 

قٚ ؼٍة قٔعاو قٌٛظثح 

ِّا ٠ؤقٞ قٌٝ ذىهقن 

 تعٗ قٌٛظثاخ ٌٍّك٠ه٠ح .

٘هٚنج قْ ٠رُ قنٌاي  -7

قٌّعا٩ِخ قٌرما ك٠ح ؼٍة 

ٚنٚق٘ا قٌٝ لٍُ قٌرما ك 

١ٌّٙٓ ذؽم١ك ِثكق ق٠ٌٛٚ٨ح 

ق  اء ٚقٌّفاـ١ح ـٟ قٌعًّ ٚ

وً لٞ ؼك ؼمٗ ٌٍك تاب 

 قٌّعا٩ِخ ٚقٌّؽاتاج .
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اىل زلبفظخ ادلثىن )ِذ٠ش٠خ اٌسدٕبء ٚ اٌٍدٕخ اخلبصخ ٚ جلٕخ اٌض٠بسح اٌزفز١ش١خ  -7
 سفحبء ( 

 

اجلٙخ اخلبضؼخ  د
 اإلخشاءاد اٌزٛص١بد ادلالحظبد ٌٍزفز١ش

 

 

 

 

 

 

قٌررٝ  قٌرفر١ّرر١حقٌى٠ررانج 

ِؽاـظرررررررررح قٌّصٕرررررررررٝ 

 ِك٠ه٠ررررح قٌٍررررعٕاء ٚ 

قٌٍعٕرررررررح قٌفأرررررررح ٚ 

 ٌعٕح نـؽاء (

 كَ ٚظٛق ١٘ى١ٍح  -4

ِٕاقق  ١ٍٙا ِٓ لثً 

ِعاٌٟ ني١ً قٌّؤٌٍح 

 ٌٍعًّ تّٛظثٙا .

 

ق٨ظهقءقخ  ق٩ٌوِح  لقذفا -4

ٌؽهٖ قٔعاو ق١ٌٙىً قٌرٕظ١ّٟ 

ٚقٌّٕاقق  ١ٍٗ ٚذٛو٠عٗ  ٍٝ 

واـح قٌّك٠ه٠اخ ٚقٌٍعاْ ـٟ 

 قٌّؤٌٍح .

ذُ ِفاذؽح ِعاٌٟ ني١ً 

قٌّؤٌٍح تّٛظة وراتٕا تاٌعكق 

 7/4/4046(ـٟ 4/46 نخ/

ٚقٌّرّٙٓ ذمه٠ه قٌى٠انج 

ٚقٌر١ٔٛاخ ٌٍّٕاقلح  ١ٍٙا 

ٚذّد قٌّٕاقلح تران٠ؿ 

2/4/4046  

 كَ ٚظٛق ـ ح  ًّ  -4

ٚق٘ؽح ـٟ ِك٠ه٠ح 

 قٌٍعٕاء .

 

 ًّ ٠ٌٕٛح  حقٔكقن ـ  -4

ذٛ٘ػ ـ١ٙا ق ّاي قٌّك٠ه٠اخ 

 ٚقٌٍعاْ .

ذُ ِفاذؽح ققيهج قٌؽمٛق 

ٚق٨ِر١اوقخ تّٛظة وراتٕا 

( ـٟ 44/407تاٌعكق  نخ/

ٚقٌّرّٙٓ  4/4046/ 40

ذٕف١م قٌر١ٔٛاخ قٌّٕاقق 

 ١ٍٙا ِٓ لثً ِعاٌٟ ني١ً 

 قٌّؤٌٍح .

 كَ ٚظٛق ٌعً  -7

ٌٍّهقظع١ٓ ـٟ قٌرع٩ِاخ 

قٌّاء قٌّك٠ه٠ح ٠كْٚ ـ١ٙا 

قٌّهقظع١ٓ ٚومٌه قٌؽاٌثح 

   ق٨ٌىره١ٔٚح .

 

ذٛظ١ٗ ِك٠ه٠ح ٌعٕاء  -7

قٌّصٕٝ ترٕظ١ُ  ًّ ِٚٙاَ 

ق٨ٌرع٩ِاخ ٚذى٠ٚك٘ا 

تٍع٩خ قٌّهقظع١ٓ ٚقٌثاظاخ 

ٚؼاٌثح قٌىره١ٔٚح ذرّٙٓ 

لا كج ت١أاخ ِاٍِح  قٌّٕعى 

 قٌفاْ ٚ قٌعاَ (

ٚنقخ قظاتح قٌكقيهج ق٨ققن٠ح 

تاٌعكق ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتُٙ 

 46/4/4046ـٟ  4744

ٚقٌّرّٙٓ ذٕف١م قٌر١ٔٛاخ 

 قٌّرعٍمح تكقيهذُٙ .

 

ٚظٛق ٔمٓ ـٟ  -2

ق٨٘ات١ه قٌّف١ٕح 

ٌّٛظفٟ قٌّك٠ه٠ح ذًّّ 

ٔؽح  – ِٙاقج ذفهض 

قٌرّانج -ٔكٚن قٌّٙاقج

 قٌفؽٓ قٌ ثٟ( 

 

ق٠٨عاو قٌٝ قٌكقيهج ق٨ققن٠ح  -2

ٚقٌّا١ٌح / لٍُ قٌّٛقنق قٌثّه٠ح 

ٌعٕاء قٌّصٕٝ ذى٠ٚك ِك٠ه٠ح 

ٚواـح قٌّك٠ه٠اخ ق٨ـهٜ 

تٕٛقلٓ ق٨٘ات١ه قٌّف١ٕح 

 ـٟ قٌّك٠ه٠ح .

ققيهج قٌؽمٛق  حذُ ِفاٚث

ٚق٨ِر١اوقخ تّٛظة وراتٕا 

( ـٟ  90/547تاٌعكق  نخ/

ٚقٌمٞ ذُ  42/4/4046

قٌراو١ك ـ١ٗ  ٍٝ ِراتعح ذٕف١م 

 ذ١ٔٛاخ قٌى٠انج قٌرفر١ّ١ح
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ٌٛؼظ ٚظٛق  كق وث١ه  -7

ِّا ٠مانب ِٓ ق٨٘ات١ه 

( ق٘ثانج ٌُ ذهـع 2000 

قٌٝ قٌٍعٕح قٌفأح ٚومٌه 

( ق٘ثانج ٌُ 4000 

ذٍر ١ع قٌٍعٕح قٌفأح 

قٌٕظه ـ١ٙا تٍثة  كَ 

ِهقظعح قٔؽاتٙا قٌٝ 

 قٌّك٠ه٠ح .

قذفال قٌؽٍٛي قٌّٕاٌثح تؽك  -7

ق٨٘ات١ه قٌّٛظٛقج ـٟ 

قٌّك٠ه٠ح قٌرٟ ٌُ ٠رُ ِهقظعح 

 قٔؽاتٙا .

ٚنق وراب ققيهج قٌؽمٛق 

ٚق٨ِر١اوقخ تاٌعكق  َ 

 7/7/4046( ـٟ 4478ي/

ٚقٌّٛظٗ قٌٝ قٌٍعٕح قٌفأح 

ٚ ٌعٕح نـؽاء /قٌّصٕٝ ٌؽهٖ 

 ذٕف١م قٌر١ٔٛاخ .

 ذؽهٞ ٌعٕح ٚظٛق  كَ-6  

 ـأح قٌرعٛقب ٌٚعٕح

 قٌّصٕٝ ـٟ قٌفأح تاٌٍعٕح

 ِىٍؿ ِٛظؿ ٚظٛق ٚ كَ

 . قٌٍعٕح قققنج ـٟ تّٙاَ

 ٌعٕح ذّى١ً ٘هٚنج -6

 قٌفأح قٌٍعٕح ـٟ قٌرعٛقب

 . تّٛظثٙا ٚقٌعًّ قٌّصٕٝ ـٟ

 قٌؽمٛق ققيهج ِفاٚثح ذُ

 وراتٕا تّٛظة ٚق٨ِر١اوقخ

(  474/4475/نخ  تاٌعكق

 قٌّرّٙٓ 44/5/2016 ـٟ

 قٌّرفمج قظهقءقذُٙ ق ٩ِٕا

  قٌر١ٔٛاخ ذٕف١م ِراتعح تٕكق

 قٌىٍٟ قٌرفهغ  كَ ٌٛؼظ -5  

 ٌعٍّٗ قٌكقـ١ٍح ٚوقنج ٌّّصً

 ٚٚظك قٌفأح قٌٍعٕح ـٟ

 ـٟ ق٠اَ ش٩شح ٠ثاِه تأٗ

 . ـمٛ ق٨ٌثٛ 

 ٚوقنج ِّصً قٌٝ ق٠٨عاو -5

 ـٟ ٌٍعًّ قٌراَ تاٌرفهغ قٌكقـ١ٍح

 . قٌّصٕٝ قٌفأح قٌٍعٕح
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 اىل لسُ الداسح / اٌذفبع ادلذٟٔاٌض٠بسح اٌزفز١ش١خ -8

 

اجلٙخ اخلبضؼخ  د
 اإلخشاءاد اٌزٛص١بد ادلالحظبد ٌٍزفز١ش

 

 

 

 

 

 

قٌررٝ  قٌرفر١ّرر١حقٌى٠ررانج 

لٍرررُ ق٨ققنج / قٌررركـا  

قٌّررررررررررركٟٔ تررررررررررررانؾ 

7/8/4046 

ٚظٛق  كق ؼ١ه واـٟ  -4

ِٓ ِ اـٝء قٌؽه٠ك ـٟ 

ِكقـً ٚٛقتك تٕا٠ح 

قٌّؤٌٍح ٚ ِكقـً ٌاؼح 

ٚلٛؾ قٌّهوثاخ ٌُٚ ترُ 

ذصث١د ذان٠ؿ ١ٔأرٙا  ٍّا 

قْ قٌّكج قٌرٟ ٠رٛظة ـ١ٙا 

 ١ٔ6أح قٌّ اـٝء ٟ٘  

 قِٙه( .

و٠اقج  كق ِ اـٝء قٌؽه٠ك  -4

تّىً ٠رٕاٌة ِع ؼعُ 

قٌثٕا٠ر١ٓ ١ٔٚأح قٌّ اـٝء 

قٌّٛظٛقج ؼا١ٌا ِع ذصث١د 

ذان٠ؿ ١ٔأرٙا ٚـؽٕٙا تّىً 

 قٚنٞ.

ذُ ِفاذؽح ِعاٌٟ ني١ً 

قٌّؤٌٍح تّٛظة وراتٕا تاٌعكق 

(ـٟ 724/7474 ؾ/

ٚقٌّرّٙٓ ذمه٠ه  9/8/4046

قٌى٠انج ٚقٌر١ٔٛاخ ٌٍّٕاقلح 

  ١ٍٙا 

 كَ ٚظٛق ٌٍُ  -4

ٚٛقنٜء ٌى٩ قٌثٕا٠ر١ٓ 

 قٌٍّرؤظهج _ قٌر١ٍّه( 

٠ّىٓ قٌٍعٛء ق١ٌٙا ٚقٌفهٚض 

قشٕاء ؼا٨خ ق٨ـرٕاق 

 قٌٕاذعح ِٓ قٌؽهقيك .

ٕٔة ٌٍُ ٌٍ ٛقنٜء ـٟ  -4

قٌثٕا٠ر١ٓ وعىء ِٓ ِر ٍثاخ 

 قٌكـا  قٌّكٟٔ .

ذُ ِفاذؽح ِىرة ني١ً 

قٌّؤٌٍح تّٛظة وراتٕا تاٌعكق 

ٟ ( ـ 794/7508 ؾ/

٨ ٩ِٕا  47/40/4046

ق٨ظهقءقخ قٌّرفمج تٕكق 

 قٌرمه٠ه .

 كَ ذى٠ٚك ِعثح قٌكـا   -7

قٌّكٟٔ ـٟ قٌّؤٌٍح تٍٕؿ 

ِٓ ِفاذ١ػ تعٗ قٌّمك 

ٌثعٗ قٌكٚقيه ـٕٛٔا 

   ِكقـً قٌثٕا٠اخ 

 

ذى٠ٚك ِعثح قٌكـا  قٌّكٟٔ  -7

تٍٕؿ ِٓ ِفاذ١ػ قٌّمك قٌراتعح 

ٌكٚقيه قٌّؤٌٍح ٚـٕٛٔا 

قٌرٟ ذمع ـٟ ِكـً قٌّّهقخ  

ـٟ تٕا٠ح قٌّؤٌٍح ١ٌرّىٓ 

ِٛظفٟ قٌكـا  قٌّكٟٔ ِٓ 

قٌكـٛي ٚ قٌفهٚض تٌٍٙٛح 

 ٨ققء ٚقظثُٙ .

ذُ ِفاذؽح قٌكقيهج ق٨ققن٠ح 

ٚقٌّا١ٌح تّٛظة وراتٕا تاٌعكق 

( ـٟ 248/7975 ؾ/

٨ ٩ِٕا ِا  74/40/4046

ذُ ِٓ ذٕف١م قٌّمرهؼاخ 

 قٌٛقنقج ـٟ قٌرمه٠ه .

 كَ ٚظٛق قظٙىج قٔمقن  -2

ِثىه ِٕٚظِٛح قٚفاء ِثىهج 

 ٌهتً( ذؽ ٟ ٚٛقتك 

قٌثٕا٠ر١ٓ ٚلك قِه لٌه ـٟ 

 ِؽٙه قٌىّؿ قٌّٛلعٟ

قٌمٞ لاَ تٗ ِّصً ٚوقنج 

 .  48/6/4046قٌّا١ٌح ـٟ 

 

ٕٔة ٚ ذع١ٙى قٌّؤٌٍح  -2

تاظٙىج ق٨ٔمقن قٌّثىه ٚ ومٌه 

ٕٔة ِٕظِٛح قٚفاء قٌؽه٠ك 

  قٌٍهتً( ٚؼٍة ِا ٚنق ـٟ 

قٌىّؿ قٌّٛلعٟ قٌمٞ قظهذٗ 

ِك٠ه٠ح قٌكـا  قٌّكٟٔ ـٟ 

 ٚوقنج قٌكقـ١ٍح .

ٚنق وراب قٌكقيهج ق٨ققن٠ح 

( ـٟ 467ق  ٚقٌّا١ٌح تاٌعك

ٚقٌّرّٙٓ  4/44/4046

 ذٕف١م قٌّمرهؼاخ .
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 كَ ٚظٛق ِٛظؿ  -7

ٍِئٛي ٌّعثح قٌكـا  قٌّكٟٔ 

٠رّرع تفثهج ظ١كج ـٟ ِعاي 

قٌكـا  قٌّكٟٔ ٌٚٗ ذ١ٍٕك ِع 

قظٙىج قٌكـا  قٌّكٟٔ ـٟ 

 ٚوقنج قٌكقـ١ٍح

ذ١ٍّح ِٛظؿ ٍِؤٚي  -7

ٌّعثح قٌكـا  قٌّكٟٔ ٠رّرع 

تفثهج ظ١كج ـٟ ِعاي قٌكـا  

قٌّكٟٔ ٌٚٗ ذ١ٍٕك ِع قظٙىج 

قٌكـا  قٌّكٟٔ ـٟ ٚوقنج 

قٌكقـ١ٍح ٠ٍُٚٙ ـٟ قلاِح 

قٚنقخ قٌرٛ ١ح ـٟ ٘مق قٌّعاي 

 ٌّٛظفٟ قٌّؤٌٍح .
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 اىل ِذ٠ش٠خ سدٕبء رٞ لبس اٌض٠بسح اٌزفز١ش١خ -9

 

 

اجلٙخ اخلبضؼخ  د
 اإلخشاءاد اٌزٛص١بد ادلالحظبد ٌٍزفز١ش

 

 

 

 

 

 

قٌررٝ  قٌرفر١ّرر١حقٌى٠ررانج 

ِك٠ه٠رررررح ٌرررررعٕاء لٞ 

 لان 

 كَ ٚظٛق واِهقخ  -4

 ِهقلثح ـٟ ق٨ٌرع٩ِاخ .

 

ٔؤوك ذ١ٔٛاذٕا ـٟ قٌى٠انج -4

قٌٍاتمح ٚقٌّٕاقق  ١ٍٙا ِٓ 

لثً ِعاٌٟ ني١ً قٌّؤٌٍح ـٟ 

ذّى١ً ٌعٕح ِٓ لثً قٌكقيهج 

ق٨ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح ِٓ قظً 

 ذؤش١س قٌّك٠ه٠ح .

ذُ ِفاذؽح ِعاٌٟ ني١ً 

ٌّؤٌٍح تّٛظة وراتٕا تاٌعكق ق

(ـٟ 495/4552 ؾ/

ٚقٌّرّٙٓ  46/6/4046

ذمه٠ه قٌى٠انج ٚقٌر١ٔٛاخ 

 ٌٍّٕاقلح  ١ٍٙا 

ٌُ ٠رُ قٌعًّ تث الح  -4

قٌّهقظعح تاٌهؼُ ِٓ 

 ٚظٛق٘ا ـٟ ق٨ٌرع٩ِاخ .

ٔؤوك ذ١ٔٛاذٕا ـٟ قٌى٠انج  -4

قٌٍاتمح تاٌرفكقَ ت الح 

ٌٍّهقظع١ٓ ذؽكق ـ١ٙا قٌُ 

قٌٛؼكج قٌرٟ ٠هَٚ قٌّعثح قٚ 

 قٌّٛقٚٓ ِهقظعرٙا .

ذُ ِفاذؽح ققيهج قٌؽمٛق 

ٚق٨ِر١اوقخ تّٛظة وراتٕا 

( ـٟ  744/4877تاٌعكق  ؾ/

ٚقٌّرّٙٓ  70/6/4046

ذٕف١م ٘اُِ ِعاٌٟ ني١ً 

قٌّؤٌٍح ٚقٌٍّ ه  ٍٝ 

 قٌر١ٔٛاخ ٚذٕف١م٘ا .

 كَ قنذكقء قٌثاظاخ  -7

   قٌفأح تاٌّٛظف١ٓ . 

 

ٔؤوك ذ١ٔٛاذٕا ـٟ قٌى٠انج  -7

قٌٍاتمح تاٌرفكقَ تاظاخ ِٛؼكج 

ٌٍّٛظف١ٓ ٚق٨ٌرىقَ تانذكقيٙا 

 قشٕاء قٌكٚقَ قٌهٌّٟ .

ٚنقٔا وراب قٌكقيهج ق٨ققن٠ح 

ـٟ  9840ٚقٌّا١ٌح تاٌعكق 

ٚقٌّرّٙٓ  49/5/4046

 ذٕف١م ذ١ٔٛاخ .

نج  كَ ذٛل١ع قٌرّا -2

قٌٍٍٛن قٌٛظ١فٟ ِٓ لثً 

ققنقظٙا ـٟ ١ٓ ٚ كَ قٌّٛظف

 ق٘ات١هُ٘ قٌّف١ٕح .

 

٘هٚنج ذٛل١ع ِٛظفٟ  -2

قٌّك٠ه٠ح  ٍٝ قٌرّانج قٌٍٍٛن 

قٌٛظ١فٟ قٌّعّّح ِٓ لثً ١٘ئح 

قٌٕىق٘ح ٚٚ٘ع ٍٔفح ِٓ 

 ق٘ثانج قٌّٛظؿ .

 

 كَ ٚظٛق ظٙاو قنِفح  -7

قٌىره١ٔٚح ٌؽهٖ قنِفح 

قٌىرة قٌٕاقنج ٚ قٌٛقنقج 

ؼفاظا  ١ٍٙا ِٓ قٌرٍؿ 

 ٚق١ٌٙا  .

ذى٠ٚك قٌّك٠ه٠ح تعٙاو  -7

قنِفح قٌىره١ٔٚح ٌٍم١اَ تانِفح 

واـح قٌىرة ٚ ق٘ات١ه قٌٍعٕاء 

 ٚقٌّعرم١ٍٓ .
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اجلٙخ اخلبضؼخ  د
 اإلخشاءاد اٌزٛص١بد ادلالحظبد ٌٍزفز١ش

 

 

 

 

 

 

قٌررٝ  قٌرفر١ّرر١حقٌى٠ررانج 

ِك٠ه٠رررررح ٌرررررعٕاء لٞ 

 لان 

 كَ ٚظٛق ٌٛوهقخ  -6

 واـ١ٗ ٌؽفظ ق٨٘ات١ه .

ذؤش١س قٌّك٠ه٠ح ٘هٚنج  -6

ٚتّا ٠رٕاٌة ِع قٌى٠اقج 

 قٌؽأٍح ـٟ  كق قٌّٛظف١ٓ .

 

 كَ ل١اَ قٌّك٠ه٠ح  -5

تاظهقء ِ اتمح ِع وّؿ 

قٌّٕهؾ ٚ  كَ ل١اَ 

قٌكقيهج ق٨ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح 

تاٌركل١ك ٚ قظهقء قٌّ اتمح 

ِّا ققٜ قٌٝ ظٙٛن ِثاٌػ 

( 700ِٓ   ذمكن تاوصه

١ٍِْٛ ق٠ٕان ؼ١ه ِعٍٓ  ٕٙا 

 ٌاتما  .

٘هٚنج قظهقء وّؿ  -5

قٌّ اتمح ِع قٌّٕهؾ ٚتّىً 

قٚنٞ ِٓ لثً ِعثح قٌؽٍاتاخ 

 ـٟ قٌّك٠ه٠ح .

 

 كَ ؼفظ ق١ٌٚ٨اخ  -8

قٌفأح تاٌٍٍؿ ٚ قٌٕىٛن 

ـٟ ِىاْ ِٕاٌة ٕٚ٘ان 

   قنتان ـٟ ٘مق قٌعًّ . 

 

  

ذمَٛ قٌكقيهج قٌما١ٔٛٔح ـٟ  -9

قٌّؤٌٍح تانٌاي ِّصً  ٕٙا 

ٌٍرهقـع ـٟ قٌك اٜٚ قٌّماِح 

 ٍٝ قٌّؤٌٍح ـٟ قٌّؽاـظح 

ٌعكَ ٚظٛق ِّصً لأٟٛٔ ـٟ 

 قٌّك٠ه٠ح.

  

 كَ ٍٚة ٔؽح   -40

ٔكٚن قٌٛوا٨خ ٚقٌمٍاَ 

قٌّه ٟ ٚ ٌٕكقخ 

 ق٨نقٟ٘ .

٘هٚنج ٍٚة ٔؽح  -40

ٔكٚن قٌمٍاِاخ قٌّه ١ح 

٠رُ ِٓ ـ٩ٌٙا ِعهـح ٚقٌرٟ 

قٔؽاب قٌؽك قٌّه ٟ ِٓ 

ٚنشح قٌٍعٕاء ٚقٌّعرم١ٍٓ 

 قٌّرٛـ١ٓ .
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اجلٙخ اخلبضؼخ  د
 اإلخشاءاد اٌزٛص١بد ادلالحظبد ٌٍزفز١ش

 

 

 

 

 

 

قٌررٝ  قٌرفر١ّرر١حقٌى٠ررانج 

ِك٠ه٠رررررح ٌرررررعٕاء لٞ 

 لان 

 كَ قؼرٛقء قٌىفا٨خ -44

ٚقٌرعٙكقخ  ٍٝ ذٛل١ع 

قٌّٛظؿ قٌمأٟٛٔ قٌّفرٓ 

ٚظٛق ِٛظؿ  ٍٝ ٌعكَ 

 ق٩ٌّن قٌكقيُ .

نـك قٌّك٠ه٠ح تىاقن  -44

ٚظ١فٟ ٌّعاٌعح قٌٕمٓ 

قٌؽأً ـٟ ق٩ٌّن ِٚٓ لٚٞ 

ق٨ـرٕأاخ ق٨ققن٠ح 

 ٚقٌّا١ٌح ٚقٌؽاٌثاخ ٚ قٌمأْٛ .

 

ذٕظ١ُ ِٛقق قٌّفىْ -44

 تّىً  ّٛقيٟ.

  

ٌُ ٠رُ ذّى١ً ٌعٕح ظهق -47

قٌّٛظٛققخ ـٟ قٌّك٠ه٠ح .

   

 

ٔؤوك ذ١ٔٛاذٕا قٌٍاتمح  -47

تٙهٚنج ذّى١ً ٌعٕح ظهق 

ِٛظٛققخ قٌّك٠ه٠ح ٚذؽك٠ك 

قٌٕاٌػ ِٕٙا قٌرٕاقق قٌٝ وراب 

قٌكقيهج ق٨ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح قٌّهلُ 

( ـٟ 46949 

48/44/4044  . 

 

٨ؼظٕا ٚظٛق ِ اـٝء  -42

قٌؽه٠ك ق٨ قٔٙا ؼ١ه ٔاٌؽح 

 ٩ٌٌرعّاي.

-  
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 اٌشىبٜٚ -ثب١ٔبا :
ٚنق إٌٝ  4046/ ِعثح قٌرفر١ُ ق٦ققنٞ ٚقٌّاٌٟ ٌعاَ  قٌرٕاقق إٌٝ قٌف ح ق٠ٌٍٕٛح قٌّعكج ِٓ لثً لٍُ قٌرفر١ُ

ٌٛقء وأد تّىً  74/44/4046ٌٚؽا٠ح  4/4/4046( ِىٜٛ ـ٩ي قٌفرهج ِٓ 780ِىرة قٌّفرُ قٌعاَ  

 .تاٌّىرةقٌفاْ ِثاِه إٌٝ لٍُ قٌرفر١ُ أٚ  ٓ ٚه٠ك قٌثه٠ك ق٨ٌىرهٟٚٔ 

 

  2016وشف اٌزُِ ادلب١ٌخ ٌؼبَ  -ثبٌثبا :
ىقَ لٚٞ قٌكنظاخ قٌفأح قٌّرّٙٓ قٌ 4044( ٌٍٕح 70( ِٓ لأْٛ ١٘ئح قٌٕىق٘ح نلُ  45قٌرٕاققً إٌٝ قٌّاقج  

تؤ ّاَ قٌرّانج وّؿ  لٍُ قٌرفر١ُ / ِعثح قٌرفر١ُ ق٦ققنٞ ٚقٌّاٌٌٍّٟئ قٌرّانج وّؿ قٌمُِ قٌّا١ٌح ٠مَٛ 

قٌٛقنق أ١ٌٕا  (48( ٔفؽاخ تك٨  ٓ ق٨ٌرّانج لقخ قي  9ٚـك قٌّٕٛلض لقخ قي   4046قٌمُِ قٌّا١ٌح ٌٍٕح 

 ٍٝ قٌٍاقج قٌّىٍف١ٓ ٚق١ٌٌّّّٛٓ تٍّٟ (  44/4/4046ـٟ  446تّٛظة وراب ١٘ؤج قٌٕىق٘ح لٞ قٌعكق  ٚ.ن / 

٠ٚرُ ٌُِّٛٙ تٍّٟ ذمه٠ه  أٚ ذُ إٔٙاء ذى١ٍفُٙققـً قٌفكِح ق٨ٌرّانج ـٟ ٘مٖ  قٌّؤٌٍح  ِٓ قٌم٠ٓ ِا وقٌٛق 

ـراِٟ  ٓ قٌمِح قٌّا١ٌح ٚإنٌاٌٙا إٌٝ ١٘ئح قٌٕىق٘ح / ققيهج قٌٛلا٠ح ٚتٍػ  كق ق٨ٌرّانقخ قٌفرا١ِح قٌّهٌٍح إٌٝ 

٨ٚ  ( قٌرّانقخ5ققـً قٌفكِح ـمك تٍؽد   قإِا  كق ق٨ٌرّانقخ قٌّهٌٍح ٌٍم٠ٓ ِا وقٌٛ  ج( قٌرّان4ق١ٌٙئح  

 .  4046أٞ ِىٍؿ قِرٕع  ٓ ذمك٠ُ قٌىّؿ  ٓ قٌمِح قٌّا١ٌح ٌٍٕح  ك٠ٛظ

:  لئحخ اٌسٍٛن اٌٛظ١فٟ -ساثؼبا
 ( ِرررررٓشاٌصرررررا  ( ٚ قٌثٕرررررك6قٌّررررراقج   ( ِرررررٓـاٍِرررررا  ( ٚقٌثٕرررررك7قٌّررررراقج   ( ِرررررٌٓاقٌرررررا  قٌثٕررررركقٌررررررٕاققً إٌرررررٝ 

(  ٚنق إٌررررررٝ ِىرثٕررررررا  وررررررراب 4044( ٌٍررررررٕح  70(  ِررررررٓ لررررررأْٛ ١٘ررررررؤج قٌٕىق٘ررررررح نلررررررُ  40قٌّرررررراقج  

( قٌرررررررمٞ ذٙرررررررّٓ ٨يؽرررررررح 7/5/4046ـرررررررٟ  ١٘4474رررررررؤج قٌٕىق٘رررررررح / ققيرررررررهج قٌٛلا٠رررررررح  تاٌعررررررركق  ٚ. أ/

ٚلرررررراَ ِىرثٕررررررا ترررررركٚنٖ تؤ ّرررررراَ ق٩ٌيؽررررررح  ٍررررررٝ قٌّؤٌٍررررررح  4046( ٌٍررررررٕح 4قٌٍررررررٍٛن قٌررررررٛظ١فٟ نلررررررُ  

( ٌٍعّررررررررً تّٛظثٙررررررررا ٍِٚئٙررررررررا ِررررررررٓ 46/5/4046ـررررررررٟ  746/7047/تّٛظررررررررة وراتٕررررررررا تاٌعرررررررركق  ؾ

لثررررررً قٌّررررررٛظف١ٓ ٚقٌّىٍفرررررر١ٓ تفكِررررررح  اِررررررح  ٚؼفررررررظ ق٩ٌيؽررررررح ـررررررٟ ق٨٘ررررررثانج قٌّفٕرررررر١ح ٌٙررررررُ تعررررررك 

كتااااااب هٌااااا ة النزاهاااااة / دائااااارة االساااااترداد  كماااااا ورد كلاااااى مكتبناااااا قٌرٛل١رررررع  ١ٍٙرررررا ِرررررٓ لرررررثٍُٙ 
بٌر شخصااااااااٌة ( المتضاااااااامن طلااااااااب فااااااااتح أضااااااااا82/88/6182فااااااااً  2527ك/ ذي العاااااااادد )ا

ماااااان الااااااوزٌر أو رئااااااٌس الجهااااااة غٌاااااار المرتبطااااااة  الكاااااال موظااااااف فااااااً ساااااااحة عملنااااااا ابتااااااداء
باااااااوزارة وأصاااااااحاب الااااااادرجات الخاصاااااااة وكافاااااااة الماااااااوظفٌن تتضااااااامن البٌاناااااااات الشخصاااااااٌة 
لهم)صاااااااورة شخصاااااااٌة / صاااااااورة مااااااان هوٌاااااااة ا حاااااااوال المدنٌاااااااة / صاااااااورة مااااااان شاااااااهادة 

للمؤسساااااااة بموجاااااااب كتابناااااااا ذي  وقاااااااد تااااااام مفاتحاااااااة الااااااادائرة ا دارٌاااااااة والمالٌاااااااةالجنساااااااٌة ( 
( لتزوٌاااااااااادنا مااااااااااا هااااااااااو مطلااااااااااوب وجاااااااااااري 8/86/6182فااااااااااً  221/2622العاااااااااادد )ف/

 متابعة الموضوع  تمام تنفٌذ ذلك .
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 -ٔذسج ادٔبٖ اُ٘ ادلٙبَ: ٚادلٕطمخ اٌشّب١ٌخ فشع اٌفشاد الٚسط / ٔزبئح اػّبي  ساثؼبا 

 

  ٚقٌّفاظئح ـ١ٗ ٌرّى٩١خ قٌّؤٌٍح ق كقق قٌرمان٠ه قٌفأح تاٌى٠انقخ قٌرفر١ّ١ح ٚقٌّثهِعح

 تاٌّؽاـظاخ ٚتؽكقق ٚت١اْ ِكٜ قٌرىقِٙا ق٨ققنٞ ٚقٌّاٌٟ تاٌمٛق١ٔٓ ٚقٌرع١ٍّاخ قٌٕاـمج .

 قٌم١اَ ترم٠ُٛ قققء قٌرّى٩١خ قٌفا٘عح ٌهلاتح قٌفه  ـٟ ِؽاـظاخ قٌفهقخ ق٨ٌٚٛ ٚقٌعٕٛب 

 ِٚعثح قٌّٕ مح قٌّّا١ٌح.

  قٌرٟ ذرّٙٓ ِثٙاخ ـٍاقق قققنٞ ِٚاٌٟ ِٓ ِفرٍؿ ذ١ًٍٙ قٌر٩َ قٌّىاٜٚ ٚق٨ـثانقخ

 قٌّٕاقن.

 ِراتعح ق٩ٌّؼظاخ قٌٛقنقج ـٟ ذمان٠ه ق٠ٛقْ قٌهلاتح قٌّا١ٌح قٌّٛظٛقج ـٟ قٌّؽاـظاخ قٌفا٘عح 
  قٌر١ٍٕك  ٚقٌرٛقًٔ ِع ـهٚ  قٌكٚقيه قٌهلات١ح قٌّٛظٛقج ـٟ قٌّؽاـظح ِصً ق٠ٛقْ قٌهلاتح

 قٌّا١ٌح.

  ذم٠ُٛ ق٨ققء ٌٍّك٠ه٠اخ ٚقٌّؽاـظاخ .قخ ـ١ّا ٠فٓ و٠انقٌر١ٍٕك ِع لٍُ قٌهلاتح 

  قٌرؤوك ِٓ ل١اَ قٚقيه ِٚك٠ه٠اخ قٌّؤٌٍح ِٓ ِّانٌح ِٙاِٙا قٌما١ٔٛٔح ٚقٌّؽاٌث١ح ٚق٦ققن٠ح

 تٕٛنج ١ٌٍّح ٚـماً ٌٍٙٛقتٛ ٚقٌرع١ٍّاخ ٚق٨ٔظّح ٚ ذؽم١ك ق٘كقؾ قٌف ح .

 ذٍرٙكؾ قٌٍّاي تاٌّاي قٌعاَ .وّؿ ٚ٘ثٛ قٌّفاٌفاخ قٌرٟ ذمع ِٓ لثً قٌّٛظف١ٓ ٚقٌر ٟ 

 . ٓقٌرؤوك ِٓ ٔؽح ٩ٌِٚح ق٦ظهقءقخ قٌّعّٛي تٙا ِٚكٜ ق٨ٌرىقَ تاٌمٛق١ٔ 

  ًّ  قٌفهٚ ذٛـ١ه قٌّر ٍثاخ ق٨ققن٠ح ٨ٌرّهقن. 
  قٌرؽمك ِٓ ٩ٌِح ق٦ظهقءقخ ق٦ققن٠ح ٚقٌّا١ٌح قٌّرثعح ـٟ ظ١ّع ِك٠ه٠اخ قٌّؤٌٍح ـٟ قٌفهقخ

 ِٚعثح قٌّٕ مح قٌّّا١ٌح ق٤ٌٚٛ ٚقٌعٕٛب
  ّْ٘اْ ٔؽح ٚقلح ق٨٘ات١ه قٌّف١ٕح ٌٍّٛظف١ٓ ـٟ ِك٠ه٠اخ ٚقٌٍعاْ قٌفأح ٌٚعا

 .ِؽرعىٞ نـؽاء ـٟ قٌفهقخ ق٨ٌٚٛ 
  نـع قٌظٍُ  ٓ قٌّٛظف١ٓ ٚقٌعا١ٍِٓ ـٟ ِك٠ه٠اخ قٌفهقخ ق٨ٌٚٛ ٚقٌّرعا١ٍِٓ ِعٙا،  ثه

 قٌّ ٍٛتح. قٌرعاًِ ِع ِفرٍؿ قٌّىاٜٚ قٌّمكِح ٚإ٩٠يٙا ق١ّ٘٤ح
  ٌِٛٚٚثعح قٌّٕ مح ذ ٠ٛه ِٙانقخ ِٛظفٟ قٌرّى٩١خ قٌفا٘عح ٌهلاتح ـه  قٌفهقخ ق٤

 .قٌّّا١ٌح
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 2016ٚاجلٕٛة ٌسٕخ اٌج١بٔبد اٌشل١ّخ ٌفشع اٌفشاد الٚسط  -أ
 

 قٌعكق قٌّٛ٘ٛ  خ

 

4 
 9 ٩ِن قٌفه 

 47 و٠انقخ ذم٠ُٛ قققء 4

 4 و٠انقخ قٌرفر١ّ١ح 7

 78 قٌّكلمحقٌٍٍؿ  2

 408407726 ِثاٌػ قٌٍٍؿ قٌّكلمح 7

 778 ق٘ات١ه قٌّٛظف١ٓ قٌّكلمح 6

 27 قٌّىاٜٚ قٌٍّرٍّح  5

 75 قٌّىاٜٚ قٌّٕعىج 8

 6 قٌّىاٜٚ ل١ك ق٨ٔعاو 9

 42 ق٨ـثانقخ قٌٍّرٍّح 40

 44 ق٨ـثانقخ قٌّٕعىج 44

 47 ق٨ـثانقخ ل١ك ق٨ٔعاو 44

 486 ق٨ذٕا٨خ  ٍٝ قٌفٛ قٌٍاـٓ 47

 44  كق قٌٍعاْ قٌّّىٍح 42

 45  كق قٌّعا٩ِخ ق٨ققن٠ح قٌّكلمح 47

 

ٚادلصبدق  2016مت اجنبص اٌؼًّ يف فشػٕب ٚفمب ٌأل٘ذاف احملذدح ضّٓ خطخ ادلىزت ٌؼبَ 
 -ػ١ٍٙب ِٓ لجً ادلفزش اٌؼبَ ٚحست ِب٠برٟ :
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ادلزجؼخ يف مج١غ ٚاٌمب١ٔٛٔخ اإلداس٠خ ٚادلب١ٌخ  اذلذف األٚي : اٌزحمك ِٓ سالِخ اإلخشاءاد
 ِذ٠ش٠بد ادلؤسسخ يف اٌفشاد األٚسط ٚاجلٕٛة .

  -ٚلاَ قٌفه  تاٌّٙاَ قٌّؽكقج ٌرؽم١ك قٌٙكؾ أ ٩ٖ ٚـك  ٌّا ٠ؤذٟ :

و٠رررانج ِرررك٠ه٠اخ قٌّؤٌٍرررح ٚ قٌٍعررراْ قٌفأرررح ٌٚعررراْ نـؽررراء  ـرررٟ ِؽاـظررراخ قٌفرررهقخ  -ق٨ٚ :

   ق٤ٌٚٛ ٚقٌعٕٛب .

 

وأررد ٍٔررثح ٚذررُ نـررع ذمرران٠ه ذفٕرر١ٍ١ح تٕرررايط وررً و٠ررانج إٌررٝ قٌٍرر١ك قٌّفرررُ قٌعرراَ ٌؽررهٖ قٌّٕرراقلح ؼ١ررس 

%   ( ٚ ٌرررثة ؼٕرررٛي ق٨ٔؽرررهقؾ ـرررٟ ذٕف١رررم قٌف رررح ٘رررٛ تٍرررثة لٍرررح 67ق٨ٔعررراو ِمانٔرررح تررراٌّف ٛ      

 .قٌرف١ٕٕاخ قٌّا١ٌح قٌّفٕٕح ٌٙمق قٌؽهٖ 

 ـرهج قٌرم١١ُ قٌى٠انجذان٠ؿ  قٌُ قٌّك٠ه٠ح خ

 48/2/4046قٌٝ  44/8/4047 48/2/4046 ٌعٕح نـؽاء ـٟ قٌٕعؿ 4

 70/7/4046قٌٝ  40/44/4042 70/7/4046 ِك٠ه٠ح ٌعٕاء قٌّصٕٝ 4

 74/7/4046قٌٝ  44/44/4042 74/7/4046 قٌٍعٕح قٌفأح ـٟ قٌّصٕٝ  7

 7/8/4046قٌٝ  47/6/4042 7/8/4046 ِك٠ه٠ح ٌعٕاء تاتً  2

 2/8/4046قٌٝ  47/6/4042 2/8/4046 قٌٍعٕح قٌفأح ـٟ تاتً 7

 44/8/4046قٌٝ  44/8/4047 44/8/4046 ِك٠ه٠ح ٌعٕاء قٌٕعؿ   6

 70/8/4046قٌٝ  42/8/4042 70/8/4046 ِك٠ه٠ح ٌعٕاء قٌك٠ٛق١ٔح 5

 74/8/4046قٌٝ  42/8/4042 74/8/4046 قٌٍعٕح قٌفأح ـٟ قٌك٠ٛق١ٔح  8

 4/9/4046قٌٝ  4/4/4046 4/9/4046 نـؽاء  قٌك٠ٛق١ٔحقٌٍعٕح قٌفأح  9

 45/9/4046قٌٝ  47/2/4047 45/9/4046 ِك٠ه٠ح ٌعٕاء ١ٍِاْ  40

 49/9/4046قٌٝ  46/2/4047 49/9/4046 قٌٍعٕح قٌفأح ـٟ ١ٍِاْ  44

 2/40/4046قٌٝ  47/8/4047 2/40/4046 قٌٍعٕح قٌفأح ـٟ قٌٕعؿ ق٨ِهؾ 44

 42/40/4046قٌٝ  7/2/4042 42/40/4046 قٌثٕهجِك٠ه٠ح ٌعٕاء  47

 46/40/4046قٌٝ  7/2/4042 46/40/4046 قٌٍعٕح قٌفأح ـٟ  قٌثٕهج 42

 45/40/4046قٌٝ 4/4/4046 45/40/4046 قٌٍعٕح قٌفأح نـؽاء قٌثٕهج 47
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اٌض٠بساد اٌزفز١ش١خ اٌزٟ لبَ ثٙب اٌفشع إىل  ِذ٠ش٠بد ادلؤسسخ ٚاٌٍدبْ اخلبصخ   -ثب١ٔب :
 -يف زلبفظبد اٌفشاد األٚسط ٚاجلٕٛة ٚوّب ِٛضح أدٔبٖ :

قٌى٠ررررررررانج قٌرفر١ّرررررررر١ح قٌررررررررٝ قٌٍعٕررررررررح قٌفأررررررررح ـررررررررٟ ِؽاـظررررررررح  قٌٕعررررررررؿ ق٨ِررررررررهؾ تررررررررران٠ؿ  -4

 ٍرررررررٝ ٌررررررر١ه ق٨ ّررررررراي قٌٍعٕرررررررح  ِٚراتعرررررررح ذٕف١رررررررم ذٛٔررررررر١اخ قٌٍعٕرررررررح  ٧ٌٚررررررر٩  48/6/4046

( ـرررررررررررٟ 4722/ 248قٌرؽم١م١رررررررررررح قٌّّرررررررررررىٍح تّٛظرررررررررررة ق٨ِررررررررررره ق٨ققنٞ قٌّرررررررررررهلُ         خ/

ٌٍرؽم١رررررك تا٤ٌررررررّاء قٌررررررم٠ٓ قٌررررررٍّٛق ل ررررررع قنق٘ررررررٟ ٌرررررى١ٕح  ٍررررررٝ لٕرررررراج قٌٍررررررعٕاء  8/6/4042

 ٚقٌّعرم١ٍٓ ق١ٌٍا١١ٌٓ ـٟ قٌٕعؿ ق٨ِهؾ .
 

ٝ قٌٍعٕح قٌفأرح ٌّؽرعرىٞ نـؽراء ـرٟ قٌٕعرؿ ق٨ِرهؾ ٌرركل١ك  ورراب قٌٍعٕرح لٞ قٌى٠انج قٌرفر١ّ١ح  قٌ -4

ٚقٌّرٙررّٓ لررهقنقخ ِٚؽا٘رره قٌٛظثررح قٌصإِررح ٌّؽرعررىٞ  42/5/4045( ـررٟ 249قٌعرركق   ي ؾ ْ /

( ذّرد 7ِرفٓ ٚ ٕرك قٌرركل١ك ٨ؼظٕرا ٚظرٛق قٌرّاء ٨ِرفاْ  ٚ ركقُ٘   470نـؽاء ٚقٌثاٌػ  كقُ٘ 

قٌؿ ( ٚقوصه ـٟ ؼ١ٓ قْ تم١رح  76قٌصإِح ٠ؽٍّْٛ ذ٩ٍٍٍخ ق٨ٌىره١ٔٚح  قٌّٕاقلح  ١ٍُٙ ّ٘ٓ قٌٛظثح 

( ؼ١رس  ذررُ ق٨ٌرررع٩َ   رٓ ٌررثة ٘ررمق 44000قٌررٝ  47000قٌرّاء قٌٛظثررح ٚقلعررح ٘رّٓ قٌرٍٍٍرر٩خ   

قٌرثررا٠ٓ قٌؽأررً ـررٟ قٌرٍٍٍرر٩خ ق٨ٌىره١ٔٚررح  قظاتٕررا نيرر١ً قٌٍعٕررح ترراْ ٕ٘اٌرره ذٛظٙرراخ ترراْ قٔررؽاب 

( ٌك٠ُٙ قٌرصٕاء ِٓ قٌر٩ٍٍٍخ ٚ ٕك قٌّ اٌثرح تٍٕرفح ِرٓ ق٨٘رات١ه قظاتٕرا تؤٔرٗ  قٌٍّرٍّىاخ   قٌّٕف١ً 

٨ ذٛظك ٌك٠ُٙ ق٘ات١ه ؼفظ ٚقْ ظ١ّع ق٨٘ات١ه ذهٌرً قٌرٝ ِمره قٌّؤٌٍرح تعرك قٌّٕراقلح  ١ٍٙرا ، ٚ٘رُ 

( ـرٟ ٠642مِْٛٛ تؽفظ ٍٔؿ ِٓ ِؽٙه قظرّا  ٚلهقن قٌٍعٕح ـمٛ  ، ذُ قنٌراي وراتٕرا قٌّرهلُ   ٚ ن/ 

قٌٝ قٌٍعٕح قٌفأح ترى٠ٚكٔا تٍٕفح ِٓ ِؽٙره ٚلرهقنخ ق٨ِرفاْ قٌرم٠ٓ ٌرك٠ُٙ قـرر٩ؾ   2/9/4046

 2/9/4046( 754ـٟ قٌر٩ٍٍٍخ ق٨ٌىره١ٔٚح ، قظاترٕا قٌٍعٕح قٌفأح ٚتّٛظة وراتُٙ قٌّرهلُ   ْ ض/ 

عح ُِٕٙ ٚذُ ذى٠ٚكٔا تٍٕؿ ِٓ ِؽا٘ه ٚلهقنقخ ق٨ِفاْ قٌّع١١ٕٓ  ٚ ٕك قٌركل١ك ذث١ٓ قْ ق٨ٌّاء قنت

٠ؽٍّرْٛ ٚشررايك قٌّٕفرر١ً ٚقٌررُ ٚقؼررك   نظراء  ثررك قٌؽٍرر١ٓ ظثرران ( ٌررُ ٠رموه ٌٙررا قٞ ٚشررايك ـررٟ ِؽٙرره 

 ٚقٌمهقن قٌفاْ تٙا .

 

الطالع ػٍٝ اٌسدالد اخلبصخ ثبدلذ٠ش٠بد ٚاٌٍدبْ اخلبصخ ِٚٓ خالي رٌه مت  -ثبٌثب :
 -رثج١ذ ػذح ِالحظبد ٔزوش٘ب اّ٘ٙب  :

 خ تعٗ قٌّك٠ه٠اخ.ٚظٛق ؼا٨خ ِ ة ٚذؽث١ه ـٟ ٌع٩ - أ
  كَ ٚظٛق ٌع٩خ ٌرٍع١ً قٌّاء قٌّهقظع١ٓ ـٟ قٌرع٩ِاخ ـٟ تعٗ قٌّك٠ه٠اخ   - ب
  كَ ٚظٛق ٌعً ٌرٕظ١ُ  ًّ قٌٌّٛكج ـٟ وص١ه ِٓ قٌّك٠ه٠اخ .  - خ
  كَ ٚظٛق ٌع٩خ ٌرٕظ١ُ  ًّ قٌّعثح قٌما١ٔٛٔح وّا ـٟ ِك٠ه٠ح قٌك٠ٛق١ٔح . - ز

 تى٠انقخ ذم١١ُ ق٨ققء( ٚذُ  لوه  ذٍه ق٩ٌّؼظاخ ـٟ قٌرمان٠ه قٌفأح 
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مت رذل١ك اٌسٍف اٌٛاسدح اىل فشػٕب ِٓ ادلذ٠ش٠بد ٚاٌٍدبْ اخلبصخ ٚحست  -ساثؼب :
     اجلذٚي أدٔبٖ

 ِثٍػ قٌٍٍؿ قٌّٕهٚـح  كق قٌٍٍؿ قٌّك٠ه٠ح خ

 24789000 7 قٌٕعؿ ق٨ِهؾِك٠ه٠ح  4

 5294000 8 ٚقٌِٛك٠ه٠ح  4

 8822000 40 وهت٩ء قٌّمكٌحِك٠ه٠ح  7

 9807626 7 ِك٠ه٠ح لٞ لان 2

 7470000 2 ِك٠ه٠ح قٌك٠ٛق١ٔح 7

 2279900 4 ِك٠ه٠ح تاتً 6

 7700000 7 قٌٍعٕح قٌفأح ـٟ قٌٕعؿ ق٨ِهؾ 5

 2046000 2 قٌٍعٕح قٌفأح ـٟ وهت٩ء قٌّمكٌح 8

 6700000 8 قٌٍعٕح قٌفأح ـٟ قٌك٠ٛق١ٔح 9

 48670000 9 ٌعٕح نـؽاء قٌٕعؿ  40

 408407726 78 قٌّعّٛ  

 

 -ِٚٓ ـ٩ي ذكل١ك قٌٍٍؿ ـٟ قٌعكٚي أ ٩ٖ  ذُ نٔك  كج ٩ِؼظاخ ٔموه أّ٘ٙا :

 
ٚظٛق ذثا٠ٓ ـٟ قتٛقب قٌٕهؾ تإٌٍثح ٌٍّك٠ه٠اخ ٚقٌٍعراْ قٌفأرح ٌٚعراْ قٌٕرهؾ ؼ١رس ذرُ قنٌراي  -8

قٌررٝ ِىرثٕررا قٌّمرره ٚقٌّرٙررّٓ قتررٛقب ٔررهؾ ٌؽررهٖ  45/5/4046( ـررٟ 295وراتٕررا لٞ قٌعرركق  ٚ ن/

ٌركقيهج ق٨ققن٠رح ٚقٌّا١ٌرح ٌرٛؼ١رك قترٛقب قٌٕرهؾ ٌىاـرح ذّرى٩١خ قٌّؤٌٍرح ٚذى٠ٚركٔا تٍٕرفح ِفاٚثح ق

 ِٕٙا .
 كَ قنٌاي ٍٔؿ ِٓ قٌٍٍؿ قٌّٕهٚـح ـٟ قؼٍة قٌّك٠ه٠اخ ٚقٌٍعاْ قٌفأح قٌفا٘رعح ٌهلاترح ـه ٕرا   -6

ِصررً  ِك٠ه٠ررح ٌررعٕاء قٌثٕررهج ٚقٌٍعٕررح قٌفأررح ـررٟ قٌثٕررهج ٌٚعٕررح ِؽرعررىٞ نـؽرراء ـررٟ قٌثٕررهج  ٚ 

 ِك٠ه٠ح ٌعٕاء قٌك٠ٛق١ٔح ٚقٌٍعٕح قٌفأح ـٟ تاتً ٚقٌٍعٕح قٌفأح ـٟ ٚقٌٛ ( .
( قٌؿ ق٠ٕان  ٓ 000ا447ٕح ِؽرعىٞ نـؽاء ـٟ قٌٕعؿ ق٨ِهؾ تٕهؾ ِثٍػ لكنٖ  ٨ؼظٕا ل١اَ ٌع -2

ِهقء ٚلٛق ٌِٛكج ؼ١س ذُ ِفاذؽح قٌٍعٕح ٌّعهـح ذفا١ًٔ قٌٌّٛكج قٌرٟ ٔهؾ ٌٙا قٌّثٍػ ٚقظاترٕا قٌٍعٕرح 

 تعكَ ٚظٛق ٌِٛكج ـأح تٙا ؼ١س ذُ ٔهؾ قٌٛلٛق قٌٝ ٌِٛكج قٌٍعٕح قٌفأح ـٟ قٌٕعؿ ق٨ِهؾ  .
ا ٚظرٛق ذعراٚو  ٍرٝ ٔر٩ؼ١اخ قٌٕرهؾ قٌّّٕٛؼرح ٌٍّرك٠ه٠اخ ٚقٌٍعراْ قٌفأرح ِصرً  ِك٠ه٠رح ٨ؼظٕ -2

 ٌعٕاء ٚقٌٛ ِٚك٠ه٠ح ٌعٕاء لٞ لان(.
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الطالع ػٍٝ ا١ٌخ سفغ اٌطٍجبد ِٓ ادلذ٠ش٠بد اىل اٌٍدبْ اخلبصخ ٚرذل١ك  -خبِسب :
  -اٌطٍجبد ادلشفٛػخ  ٚمت ِالحظخ ِب ٠برٟ :

قٌّهـٛ ح ِٓ لثرً قٌّك٠ه٠رح قٌرٝ قٌٍعٕرح قٌفأرح ٚقٌّرّصٍرح تاٌىفرا٨خ ٚظٛق ٔٛقلٓ ـٟ قٌّعا٩ِخ  -4

 ٚٔٛن قٌم١ك ِّا ٠ؤـه  ًّ قٌٍعٕح  ٕك قٌرىّاي ق٦ظهقءقخ.
ٚظٛق  كق ِٓ قٌّعا٩ِخ ٌُ  ٠هقظع أٔؽاتٙا ٨ٚ ذٛظك ٌٚر١ٍح قذٕراي تٙرُ ِرع ٚظرٛق ٔرٛقلٓ ـرٟ  -4

 قٌٕعؿ ق٨ِهؾ ٚ ١ٍِاْ (.أ٘ات١هُ٘ وّا ـٟ قٌٍعاْ قٌفأح ـٟ تعٗ قٌّؽاـظاخ ِصً       
قٌرؤـ١ه ـٟ قظاتح قٌكٚقيه قٌّع١ٕح  قٌٍّايٍح ٚقٌعكقٌح ٚق٤ِٓ قٌٕٟٛٚ(  ِّا ٠ؤقٞ قٌٝ ذؤـ١ه ـٟ ؼٍُ  -7

 قٌ ٍثاخ ـٟ قٌٍعٕح قٌفأح ـٟ  قؼٍة  قٌّؽاـظاخ .
( ـٟ ق٨ٌرّانج قٌكـره٠ح قٌفأح تّعٍِٛاخ قٌٍرعٓ ٨70ؼظٕا  كَ ق٨٘رّاَ ـٟ ق٩ِء قٌؽمً نلُ    -2

ق٨ رماي ٚقٌّرّٙٓ ِىاْ  ًّ ِهٚض قٌ ٍة ٚلد قٌٍرعٓ قٚ ق٨ رمراي وّرا ـرٟ ِك٠ه٠رح ٌرعٕاء  قٚ

  ١ٍِاْ ٚقٌّصٕٝ (.

ٚاٌٍدبْ اخلبصخ  ذ٠ش٠بددلٛظفٟ ادلضّبْ صحخ ٚدلخ األضبثري اٌشخص١خ  اذلذف اٌثبٟٔ :
 -اٌفشاد األٚسط ٚاجلٕٛة ٌٚضّبْ حتم١ك اذلذف مت اجنبص ادلٙبَ اٌزب١ٌخ : يف
 

قٌفررهقخ ق٤ٌٚررٛ ٚقٌعٕررٛب ؼ١رره ٚقٌٍعرراْ قٌفأررح ـررٟ ِؽاـظرراخ ّررك٠ه٠اخ قٌذرركل١ك ظ١ّررع أ٘ررات١ه ِررٛظفٟ  -4

ِرٓ ـر٩ي ذٛٔر١اذٕا تاٌررىّاي واـرح قٌٕرٛقلٓ قٌررٟ وأرد ٚلٌره قٌّكلمح ٍِثما تٍثة قٌرع١١ٕراخ أٚ قٌررٕم٩خ 

قٌفأرح ِٛظرٛقج  ٌّرٛظفٟ قٌّرك٠ه٠اخ ٚقٌٍعراْق٨ٔر١ٍٗ ذّٛب ذٍه ق٤٘ات١ه  ٍّا إْ ق٤٘ات١ه قٌّفٕر١ح 

 ٚقٌعكٚي أقٔاٖ ٠ٛ٘ػ  كق ق٤٘ات١ه قٌّكلمح :ـٟ ِمه قٌّؤٌٍح 
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  كق ق٤٘ات١ه قٌّكلمح  كق قٌّٛظف١ٓ قٌّك٠ه٠ح خ

 45 45 ِك٠ه٠ح قٌٕعؿ ق٨ِهؾ 4

 49 49 قٌٍعٕح قٌفأح ـٟ قٌٕعؿ ق٨ِهؾ 4

 45 45 ٌعٕح ِؽرعىٞ نـؽاء قٌٕعؿ ق٨ِهؾ 7

 74 74 ِك٠ه٠ح قٌّصٕٝ 2

 9 9 قٌٍعٕح قٌفأح ـٟ قٌّصٕٝ 7

 74 74 ِك٠ه٠ح تاتً 6

 47 47 قٌٍعٕح قٌفأح ـٟ تاتً 5

 47 47 ِك٠ه٠ح قٌك٠ٛق١ٔح 8

 47 47 قٌٍعٕح قٌفأح ـٟ قٌك٠ٛق١ٔح  9

 44 44 ٌعٕح ِؽرعىٞ نـؽاء ـٟ قٌك٠ٛق١ٔح 40

 49 49 ِك٠ه٠ح ١ٍِاْ 44

 47 47 قٌٍعٕح قٌفأح ـٟ ١ٍِاْ 44

 70 70 قٌثٕهجِك٠ه٠ح  47

 46 46 قٌٍعٕح قٌفأح ـٟ قٌثٕهج 42

 46 46 ٌعٕح ِؽرعىٞ نـؽاء ـٟ قٌثٕهج 47

 778 778 قٌّعّٛ  

  
 -ِٚٓ ـ٩ي ذكل١ك ق٨٘ات١ه ق ٩ٖ ذُ نٔك  كج ٩ِؼظاخ قّ٘ٙا ِا٠ٍٟ :

 ٚظٛق ٔمٓ ـٟ تعٗ قٌٍّرٍّىاخ قٌّف١ٕح ٌّٛظفٟ قٌّك٠ه٠اخ ٚقٌٍعاْ قٌفأح . -4
ق٨٘ات١ه قٌّف١ٕح ٌٍّٛظف١ٓ  وؤٚقِه قٌّثاِهج ٚأِه قٌرع١١ٓ  ـٟ تعٗ قٌّك٠ه٠اخ ٚظٛق ٔمٓ ـٟ تعٗ  -4

 ٚقٌٍعاْ قٌفأح.
 كَ قنِفح ق٤٘ات١ه قٌفأح تاٌّٛظف١ٓ قٌىره١ٔٚا تٍثة  كَ ٚظٛق ظٙاو قنِفح ق٨ٌىرهٟٚٔ  ـٟ قؼٍة  -7

 ذّى٩١خ قٌّؤٌٍح .
قٌّف١ٕح ٌٍّٛظف١ٓ ـٟ قٌّك٠ه٠اخ ٚقٌٍعاْ ٌُ ٠رُ ققنقض قٌرّانج ذم١١ُ ق٨ققء قٌٛظ١فٟ  ـٟ ق٨٘ات١ه  -2

 قٌفأح .
 ٌُ ٠رُ ققنقض قٌرّانج قٌٍٍٛن قٌٛظ١فٟ ـٟ ق٨٘ات١ه قٌّف١ٕح ٌٍّٛظف١ٓ . -7
 قٌثٕهج . ـٟ ّٛظفٟ قٌٍعٕح قٌفأح ٌّؽرعىٞ نـؽاءٌ٘ات١ه ِف١ٕح ٨ق ِٓٚظٛق ٍٔفح ِٕٛنج  كَ  -6

 

 .  ق٨ظهقءقخ : ذُ ق ٩َ  ِىرثٕا تا٩ٌّؼظاخ  ٓ ٚه٠ك قٌرمان٠ه قٌّهـٛ ح ق١ٌُٙ

 

 % 400تٍؽد ٍٔثح ق٨ٔعاو ـٟ ذكل١ك ق٤٘ات١ه 
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ذ٠ش٠بد ٚاٌٍدبْ اخلبصخ يف اٌفشاد األٚسط ادلسفغ اٌظٍُ ػٓ ِٛظفٟ  اذلذف اٌثبٌث:
ادلمذِخ ٚالخجبساد ٚاجلٕٛة ٚادلزؼبٍِني ِؼٙب ػرب اٌزؼبًِ ِغ سلزٍف اٌشىبٜٚ 

 -ثبدلٙبَ اٌزب١ٌخ : ٚا٠الئٙب األ١ّ٘خ ادلطٍٛثخ ِٚٓ اخً حتم١ك ٘زا اذلذف مت الضطالع
 

ذ١ًٍٙ قٌر٩َ قٌّىاٜٚ ِٓ ِفرٍؿ ِك٠ه٠اخ قٌّؤٌٍح ٚقٌٍعاْ قٌفأح ـٟ ِؽاـظاخ قٌفهقخ ق٤ٌٚٛ   -4

 ٚقٌعٕٛب ٚقٌّرعا١ٍِٓ ِعٙا :

 27ِعّٛ  قٌّىاٜٚ قٌىٍٟ   /

 75قٌّىاٜٚ قٌّٕعىج / 

 6قٌّىاٜٚ قٌرٟ ل١ك ق٦ٔعاو / 
( ِررىٜٛ ل١ررك 7( ِررىٜٛ ِٕٙررا ٚ 42( ذررُ قٔعرراو  45  ِررىاٜٚ ٚقنقج إٌررٝ ـه ٕررا ِررٓ لثررً قٌّررٛق١ٕٚٓ ٚ رركق٘ا -

 ق٨ٔعاو تٍثة ذؤـه إظاتح قٌكٚقيه قٌّع١ٕح .
( ل١ك ق٨ٔعراو 7( ِٕٙا ٚ 47( ِىٜٛ ٚذُ قٔعاو 46ِىاٜٚ ٚقنقج إٌٝ ـه ٕا  ثه قٌثه٠ك ق٨ٌىرهٟٚٔ ٚ كق٘ا   -

 اتح   .تٍثة   كَ ٚنٚق إظاتاخ قٌكٚقيه لقخ قٌع٩لح ٚقٌرٟ ٠رٛلؿ ؼٍّٙا  ٍٝ ٚنٚق ق٦ظ
 

ذٍمٟ ق٨ـثانقخ ٚإظهقء قٌرؽهٞ  ٓ ِكٜ ٔؽح قٌّعٍِٛاخ قٌٛقنقج ـ١ٙا ٚإظهقء ق٩ٌوَ تٕكق٘ا  -4

 -ٚتفْٕٛ لٌه ذُ قٌر٩َ ق٨ـثانقخ ٚؼٍة ِا٠اذٟ :

 42ِعّٛ  ق٨ـثانقخ قٌىٍٟ  / 

 44ق٨ـثانقخ قٌّٕعىج   / 

 47ق٤ـثانقخ قٌرٟ ل١ك ق٦ٔعاو 

( قـثرانقخ ل١رك ق٨ٔعراو تٍرثة   ركَ ٚنٚق إظاتراخ 2/ قٌّمره ٚ ركق٘ا  قـثانقخ ٚقنقج قٌرٝ ـه ٕرا ِرٓ ِىرثٕرا  -

 قٌكٚقيه لقخ قٌع٩لح ِٕٙا ٚوقنج قٌّا١ٌح ِٕٚٙا تأرظان ٚنٚق ق٘ات١ه قٌّفثه  ُٕٙ .

( قـثرانقخ ل١رك ق٨ٔعراو قؼرك٘ا تأرظران 4قـثانقخ ٚقنقج قٌٝ ـه ٕا  ٓ ٚه٠رك قٌثه٠رك ق٨ٌىرهٚٔرٟ  ٚ ركق٘ا   -

 ٕٗ ٚق٤ـه تأرظان قٌرىّاي قظهقءقخ قٌرؽهٞ .ٚنٚق ق٘ثانج قٌّفثه  
( قـثررانقخ ٚ 9( قـثررانق ذرُ قٔعرراو ِٕٙرا     42قـثرانقخ ٚقنقج إٌررٝ ـه ٕرا   ررٓ ٚه٠رك  قٌّررٛق١ٕٚٓ ٚ ركق٘ا   -

( قـثانقخ ل١ك ق٨ٔعاو تٍثة  ركَ ٚنٚق إظاتراخ قٌركٚقيه لقخ قٌع٩لرح ِٕٙرا ٚوقنج قٌّا١ٌرح ِٕٚٙرا تأرظران  7  

  ُٕٙ .ٚنٚق ق٘ات١ه قٌّفثه 
( ذُ قٔعراو قـثران ٚقؼرك ِٕٙرا ٚإـثران ل١رك 4قـثانقخ ٚقنقج قٌٝ ـه ٕا  ٓ ٚه٠ك ِك٠ه٠اخ قٌّؤٌٍح ٚ كق٘ا   -

 ق٨ٔعاو تأرظان ذى٠ٚكٔا تئ٘ثانج قٌّفثه  ٕٗ ِٓ ِمه قٌّؤٌٍح.
( قـثران ذرُ قٔعراو قـثران ٚقؼرك ٚإـثران ل١رك  4ٚقنقج قٌٝ ـه ٕا  ٓ ٚه٠رك قٌفرٛ قٌٍراـٓ ٚ ركق٘ا    قـثانقخ -

 ق٨ٔعاو تأرظان ٚنٚق ق٨٘ثانج ِٓ ِمه قٌّؤٌٍح . 
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ذؽ١ًٍ ٘مٖ قٌّىاٜٚ ِٚراتعرٙا إٌٝ أْ ذًٕ إٌٝ قٌؽً قٌٕٙايٟ ٚنـع ِا٘ٛ ِرعٍك تّمه قٌّؤٌٍح إٌٝ ِىرة   -7

 -ٔٗ ذُ إظهقء قٌراٌٟ :قٌّفرُ قٌعاَ / قٌّمه ٚتفٕٛ
 قٌر٩َ قٌّىاٜٚ ٚق٨ـثانقخ ِٓ ِٕاقن٘ا قٌّفرٍفح. - أ
 ـهو قٌّىاٜٚ ٚق٨ـثانقخ ؼٍة ِٕكن ٚنٚق٘ا .    - ب
 ذؽ١ًٍ قٌّىاٜٚ ٚق٨ـثانقخ ٚذؽك٠ك أٌثاتٙا  ٚأقٌرٙا - خ
ٚ٘ع قٌّعاٌعراخ قٌّٕاٌرثح ٚق٨ٌررّهقن ترا٦ظهقءقخ ق٤ٔر١ٌٛح ٌؽر١ٓ قٌٛٔرٛي قٌرٝ قٌؽرً قٌٕٙرايٟ  - ز

 ق٦ـثان ـ١رُ ذمك٠ُ ٔرايط قٌرؽمك قٌٝ ِىرثٕا ٌؽهٖ قذفال ِا ٠ٍىَ  . ٌٍّىٜٛ قِا
( ِىاٌّح ٘اذف١ح ِٓ قٌّٛق١ٕٚٓ  ٩ٌٌرفٍان ؼٛي ِٛق١٘ع ِفرٍفح ذفٓ 486قٌفٛ قٌٍاـٓ : ذُ قٌر٩َ    -2

 لأْٛ قٌّؤٌٍح ٚق٦ظاتح  ١ٍٙا.

 األػّبي اإلضبف١خ اٌزٟ لبَ ثٙب اٌفشع
قٌّرّٙٓ ٩ِؼظاخ ؼٛي  47/5/4047( ـٟ  245قٌعكق    ِراتعح ِا ٚنق تىراب ١٘ئح قٌ عٓ لٞ -4

 ًّ قٌٍعٕح قٌفأح ٌّؽرعىٞ نـؽاء ـٟ قٌك٠ٛق١ٔح ؼ١س ذُ ِراتعح قٌّٛ٘ٛ  ١ِكق١ٔا ٚإنٌاي 

٦ٔكقن  47/2/4046( ـٟ  489قٌّمرهؼاخ قٌٝ ِىرثٕا قٌّمه قٌعاَ تّٛظة وراتٕا لٞ قٌعكق   ٚ ق/

 ق ّاَ قٌٝ ٌعاْ قٌّؤٌٍح ٌٍعًّ تّٛظثٗ .
راتعح قٌىرة قٌٕاقنج ِٓ ِىرثٕا قٌّمه قٌعاَ قٌٝ قٚقيه قٌّؤٌٍح ـٟ ِؽاـظاخ قٌفهقخ ق٨ٌٚٛ ِ -4

 ٚقٌعٕٛب ٚإنٌاي ق٨ظاتح  قٌٝ ِىرثٕا قٌّمه .
 

ِراتعح قٌىرة قٌٕاقنج  ٓ قٚقيه قٌّؤٌٍح ـٟ ِؽاـظاخ قٌفهقخ ق٨ٌٚٛ ٚقٌعٕٛب ٌّعهـح ِكٜ  -7

 ح ٚذّف١ٓ ِٛقٚٓ قٌفًٍ ٚقٌّفاٌفاخ ـ١ٙا .ِ اتمرٙا ٌٍرع١ٍّاخ ٚقٌٙٛقتٛ قٌٕاقنج  ٓ قٌّؤٌٍ

 -ذّص١ً قٌّىرة ـٟ  كج ِٕاٌثاخ ِٚؤذّهقخ ٔموه أّ٘ٙا : -2
 

قٌؽٙٛن ـٟ قظرّا اخ ِعًٍ ِؽاـظح قٌٕعؿ ق٨ِهؾ ِع ِّصٍٟ قٌعٙاخ قٌهلات١ح قٌعاٍِح ـٟ  -

 قٌّؽاـظح 
 قٌؽٙٛن ـٟ  قٌّؤذّهقخ قٌرٟ  مكذٙا ١٘ئح قٌٕىق٘ح / ِىرة ذؽم١ماخ قٌٕعؿ ق٨ِهؾ  -
 .قٌؽٙٛن ـٟ ق٨ؼرفا٨خ قٌّماِح ـٟ قٚقيه ِؽاـظح قٌٕعؿ ق٨ِهؾ -
ِراتعررررررح ذٕف١ررررررم ذٛٔرررررر١اخ قٌٍعٕررررررح قٌرؽم١م١ررررررح قٌّّررررررىٍح تّٛظررررررة ق٨ِرررررره ق٨ققنٞ لٞ قٌعرررررركق       -7

ٌٍرؽم١ررك ـررٟ ِٛ٘ررٛ  قٌّعٍِٛرراخ قٌررٛقنقج ترمه٠رره قٌى٠ررانج  48/2/4046( ـررٟ  674/4669  خ/

 ِك٠ه٠ح ٚقٌٍعٕح قٌفأح ـٟ ِؽاـظح وهت٩ء قٌّمكٌح . قٌرفر١ّ١ح قٌٟ لاَ تٙا ـه٠ك ِٓ ِىرثٕا قٌٝ
ِراتعح ذٕف١م ذ١ٔٛاخ قٌٍعاْ قٌرؽم١م١ح قٌّّىٍح ٌٍرؽم١ك  ـٟ ِٛ٘ٛ  ذٛو٠ع ل ع ق٤نقٟ٘ قٌٍرى١ٕح  -6

 ٍرٝ لٕرراج قٌٍرعٕاء ق١ٌٍاٌرر١١ٓ  ٌؽ١ره قٌٍررعٕاء ٚقٌّعرمٍر١ٓ ق١ٌٍاٌرر١١ٓ ـرٟ ِؽاـظرراخ قٌفرهقخ ق٤ٌٚررٛ 

 ٚقٌعٕٛب .
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 -: انٍحشعثح انًُطقح انشً -ب

  : ٍٟأُ٘ قٔعاوقخ ٚؼكج قٌهلاتح ٚقٌركل١ك ٚوّا ٠ 

 

 اٌج١بٔبد اٌشل١ّخ  -1

 ق٩ٌّؼظاخ قٌعكق قٌّٛ٘ٛ  قٌرًٍٍٍ

 40 ذكل١ك قٌٍٍؿ قٌّٕهٚـح ـٟ قٌّعثح 4
 ٍّا قْ ظ١ّع قٌث١أاخ 

ٚقٌّؤِهقخ قٌهل١ّح ذفٓ 

ِك٠ه٠ح ٌعٕاء وهوٛن ـمٛ 

تٍثة ذك٘ٛن ق٨ٚ٘ا  

ق١ِٕ٨ح ـٟ تالٟ قٌّؽاـظاخ 

قٌراتعح ٌّعثرٕا / قٌّٕ مح 

 قٌّّا١ٌح

 47 ق٘ات١ه قٌّٛظف١ٓ ٌٍّك٠ه٠اخ 4

7 
ِع  ظهق قٌٕٕكٚق ٌٍّك٠ه٠ح ِٚ اتمرٗ

 قٌّٕهؾوّؿ 
4 

 4 ٌع٩خ قٌؽٙٛن ٚق٨ٕٔهقؾ ٌٍّك٠ه٠اخ 2
 4 قٌّفاوْ 7
 4 ِعا٩ِخ قٌٍعٕاء ٚقٌّعرم١ٍٓ ٌٍّك٠ه٠اخ 6
 5 قٌركل١ك قٌّرفهق 5

 – ٨ّٛخ  –ِعّٛ  قٌّثاٌػ قٌّكلمح    ٔصه٠ح 

 ِرفهلح (

 694ا846ا794

 

 ادلزبثؼبد  -2
ِراتعرررح ذٕف١رررم قٌرٛٔررر١اخ قٌّٕررراقق  ١ٍٙرررا ِرررٓ لثرررً ِعررراٌٟ نيررر١ً قٌّؤٌٍرررح  ٍرررٝ ذمررر٠ُٛ  - أ

 ِؤٌٍرٕا/ قٌّٕ مح قٌّّا١ٌح. ٌّك٠ه٠اخق٤ققء 
قٌّؤٌٍررررح ٌٍّٕ مررررح  ِررررك٠ه٠اخِراتعررررح قٌىرررررة قٌٕرررراقنج ِررررٓ ِىرررررة قٌّفرررررُ قٌعرررراَ إٌررررٝ  - ب

 قٌّّا١ٌح.

 :أُ٘ اجنبصاد اٌٛحذح اٌمب١ٔٛٔخ ٚوّب ٠ٍٟ  -3

 اٌج١بٔبد اٌشل١ّخ  -1

 ل١ك ق٨ٔعاو قٌّٕعى قٌعكق قٌّٕكن قٌّٛ٘ٛ  قٌرًٍٍٍ

 4 4 7 ِٛظفٛ ـهٚ  قٌّؤٌٍح  ِىٜٛ 4

 2 54 57 قٌّٛقْٕٚٛ ِىٜٛ 4

 0 0 0 ِىرة قٌّفرُ قٌعاَ  إـثان 7

 0 0 0 قٌثه٠ك ق٨ٌىرهٟٚٔ إـثان 2

 4 0 4 قٌّٛقْٕٚٛ إـثان 7

 0 0 0 ـهٚ  قٌّؤٌٍح قـثان 6
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 58ِعّٛ  قٌّىاٜٚ قٌىٍٟ   /  

 54ِعّٛ  قٌّىاٜٚ قٌّٕعىج / 

  6ِعّٛ  قٌّىاٜٚ قٌرٟ ل١ك ق٨ٔعاو / 

 4ِعّٛ  ق٨ـثانقخ قٌىٍٟ / 

 0ِعّٛ  ق٨ـثانقخ قٌّٕعىج / 

 ِىرثٕا قٌّمهقنٌٍد قٌٝ  4ِعّٛ  ق٨ـثانقخ قٌرٟ ل١ك ق٨ٔعاو / 

 

   ادلزبثؼبد -2

 
ِراتعررررح قٌىرررررة قٌٕرررراقنج ِررررٓ ِىرررررة قٌّفرررررُ قٌعرررراَ ٚقٌّهٌررررٍح إٌررررٝ ِررررك٠ه٠اخ ِؤٌٍرررررٕا ٌٍّٕ مررررح  - أ

 قٌّّا١ٌح  .

 ِراتعح إظهقءقخ قٌّىاٜٚ ٚ ق٨ـثانقخ قٌٛقنقج قٌٝ ِىرثٕا / ِعثح قٌّّا١ٌح  . - ب
 
ق٨ٌرفٍررررانقخ قٌّ هٚؼررررح ِررررٓ قٌرعرررراْٚ ِررررع ِررررك٠ه٠اخ ِؤٌٍرررررٕا قٌّٕ مررررح قٌّررررّا١ٌح ٚق٦ظاتررررح  ٍررررٝ  - خ

 لثٍُٙ.

قٌرعررررراْٚ ِرررررع قٌٍرررررعٕاء ٚقٌّعرمٍررررر١ٓ ق١ٌٍاٌررررر١١ٓ ِرررررٓ ـررررر٩ي ق٨ظاترررررح  ٍرررررٝ ق٨ٌرفٍرررررانقخ ٚق٤ٌرررررئٍح  - ز

 قٌّ هٚؼح ِٓ لثٍُٙ.
 
لاِررررد قٌٛؼرررركج قٌما١ٔٛٔررررح ِٚررررٓ ـرررر٩ي ذمرررر٠ُٛ قققء ِك٠ه٠ررررح ٌررررعٕاء وهوررررٛن تعررررهق ٚذرررركل١ك ِعررررا٩ِخ  - ض

ِعرررا٩ِخ ٌررركٜ ِك٠ه٠رررح ٌرررعٕاء وهورررٛن  ـررره  وهورررٛن  ققٌٍرررعٕاء ٚقٌّعرمٍررر١ٓ ق١ٌٍاٌررر١١ٓ قٌرررم٠ٓ نٚظرررٛ

( ٌٚرررُ ٠ررررُ ذٕظررر١ُ قٌررررّانج نٌررر١ّح ٌٙرررُ ٚإّٔرررا ـمرررٛ  4042ٌٚؽا٠رررح  4008ق٤ٚي /ٌررراتماً ( ِٕرررم  ررراَ   

 ( ـا٠ً ِفاؾ . 7877  ـا٩٠خ ِفاـح (قٌثاٌؽح  كق٘ا   
 
 –ٝ قٌٕىق٘رررح قٌرررك اٚٞ قٌررررٟ قؼ١ٍرررد قٌررر –قٌعىقي١رررح  – رررٓ قٌرررك اٚٞ   قٌّك١ٔرررح  ٚقٌرررركل١كذرررُ قٌرؽرررهٞ  - غ

قٌرررررك اٚٞ قٌّؽٍرررررِٛح  –قٌرررررك اٚٞ قٌّؽٍرررررِٛح ٌٕررررراٌػ قٌّؤٌٍرررررح  –قٌّثررررراٌػ قٌّٛٔرررررٝ تاٌررررررهظا ٙا 

 ٌٕاٌػ قٌؽ١ه (.
 

ترررئظهقء ذمررر٠ُٛ أققء ِك٠ه٠رررح ٌرررعٕاء وهورررٛن  ٍرررٝ  42/8/4046ِّرررانوح قٌٛؼررركج قٌما١ٔٛٔرررح ٚترررران٠ؿ  - ؾ

ٚق٩ٌّؼظررراخ قٌّّفٕرررح ِرررٓ واـرررح أّٔررر ح ِرررعة قٌّك٠ه٠رررح ٚذرررُ ذرررك٠ٚٓ واـرررح قٌّٕررراٚاخ ٚق٨ٔعررراوقخ  

 لثٍٕا ؼٛي قٌٕماٚ قٌٍٍث١ح ٚقٌّعٛلاخ ٚقٌّّاوً قٌرٟ ذعأٟ ِٕٙا قٌّك٠ه٠ح .
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لاِرررد قٌٛؼررركج قٌما١ٔٛٔرررح ِٚرررٓ ـررر٩ي ظرررهق قٌفرررا٩٠خ قٌّرررفاـح ـرررٟ ِك٠ه٠رررح ٌرررعٕاء وهورررٛن قٌعصرررٛن  ٍرررٝ  - ق

ح ( ٌرررٍّد ٌّك٠ه٠ررر4( ِٕٙرررا ٌرررٍّد ٌٍّمررره  9( ِٕظّرررح تّرررىً قٌررررّانقخ نٌررر١ّح  40ِعرررا٩ِخ  ررركق 

 ٌعٕاء وهوٛن .
 

لاِررررد قٌٛؼرررركج قٌما١ٔٛٔررررح تررررركل١ك لررررٛقيُ ق٨ٌررررّاء ٌٍٍررررعٕاء ٚقٌّعرمٍرررر١ٓ ق١ٌٍاٌرررر١١ٓ قٌّرٙررررّٓ قنٌرررراي  - ل

 ق٘ات١ه ِٓ ِك٠ه٠ح ٌعٕاء وهوٛن قٌٝ قٌٍعٕح قٌفأح تؽكقق .
 

( ـرررررٟ 69/7546لاِرررررد قٌٛؼررررركج قٌما١ٔٛٔرررررح تررررررك٠ٚٓ قـررررراققخ قٌّّررررررى١ٓ ؼٍرررررة ورررررراب ِىرثٕرررررا  ؾ/ - ن

 ( ِّرىٟ ٚذُ قنٌاي ق٨ـاققخ ِع ق١ٌٚ٨اخ قٌٝ ِىرثٕا قٌّمه .45ُ٘  قٌثاٌػ  كق 47/49/4046
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 الفصل الثالث
 6102لعام  م / املبالغ املسرتدة واملبالغ املوصى باسرتدادها

 

ٔز١جخ ٌألػّبي اٌزٟ لبَ ثٙب اٌّىزت ٚ رٕف١زا ٌٍخطخ اٌس٠ٕٛخ اٌّؼذح ِٓ لجً اٌّىزت ِٚٓ خالي 

اٌّشىٍخ فٟ اٌّىزت ٚ اٌم١بَ ثبٌزذل١ك ٚاٌشلبثخ ٚاٌزفز١ش ٚرشخ١ض رٛط١بد اٌٍجبْ اٌزحم١م١خ 

اٌّخبٌفبد فٟ  اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ ٚاإلداس٠خ ٚاٌف١ٕخ ٌزحذ٠ذ ِجبٌغ ِٕغ اٌٙذس ٚاسزشجبع اٌّجبٌغ أٚ 

 -اٌزٛط١خ ثبسزشجبػٙب ٌٍّبي اٌؼبَ ٚأدٔبٖ رفبط١ً رٌه :

  َٚاسثؼخ( أسثؼّبئخ ,,626266624ثٍغذ ) 6102إْ اٌّجبٌغ اٌّسزشدح ٌخض٠ٕخ اٌذٌٚخ خالي ػب 

 .ٚسزْٛ ١ٍِْٛ ِٚبئزبْ ٚاصٕبْ ٚأسثؼْٛ أٌفب ٚصالصّبئخ ٚصّب١ٔخ ٚصّبْٔٛ د٠ٕبس 
  َ١ٍِبساد  صالصخ( 423,420632323ثٍغذ  ) 6102إْ اٌّجبٌغ اٌّٛطٝ ثبسزشداد٘ب خالي ػب

ٚرسؼّبئخ ٚصالصخ ٚسجؼْٛ ١ٍِْٛ ِٚبئخ ٚرؼسخ ٚأسثؼْٛ أٌفب ٚرسؼّبئخ ٚرسؼخ ٚسزْٛ د٠ٕبس ِمسّخ 

  -وبألرٟ :
 د٠ٕبس رخض ِٕح اٌجٕبء. ١ٍِبساد ٚ أسثؼّبئخ ٚػششْٚ ١ٍِْٛ( صالس 4266121112111ِجٍغ ) - أ

فب ٚرسؼّبئخ ( خّسّبئخ ٚصالصخ ٚخّسْٛ ١ٍِْٛ ِٚبئخ ٚرسؼخ ٚأسثؼْٛ أ66420632323ٌِجٍغ ) - ة

 .ٚرسؼخ ٚسزْٛ د٠ٕبس رخض )إثطبي لشاس 2 رؼذ٠ً لشاس ، رض٠ٚش شٙبدح(

  َ( رسؼخ ١ٍِبس ٚخّسّبئخ ٚصّبْٔٛ ١ٍِْٛ 326,121112111ثٍغذ ) 6102اٌّجبٌغ اٌّزبثؼخ خالي ػب

د٠ٕبس ٚاٌزٟ رخض اٌّش١ٌّٛٓ ثمبْٔٛ اٌّؤسسخ ٚاٌّسز١ٍّٓ ٌّٕحخ اٌجٕبء اٌز٠ٓ رُ رس١ٍُّٙ دٚس سى١ٕخ 

ِٓ لبْٔٛ  صب١ٔب  ( ,ِجّغ األحشاس فٟ ١ِسبْ ٚاٌزٟ ِٓ اٌّفزشع أْ رسزشجغ حست اٌّبدح )فٟ 

 .اٌّؼذي  6104( ٌسٕخ 46اٌّؤسسخ سلُ )

 -خطابات الضمان :
خطبثبد اٌضّبْ اٌزٟ رؼٛد ٌٍّشبس٠غ االسزضّبس٠خ اٌزٟ رٕفز٘ب ششوبد اٌمطبع اٌخبص ٚاٌجبٌغ ػذد٘ب 

 -ِٓ خالي طٍت طحخ طذٚس٘ب ح١ش صجزذ اٌّالحظبد اٌزب١ٌخ :( ٚاٌزٟ ٠مَٛ ِىزجٕب ثّزبثؼزٙب ,)

ٚاٌخبص ثششوخ  06/6106/,( فٟ 611/216/6106خطبة اٌضّبْ اٌسٍفخ اٌزشغ١ٍ١خ اٌّشلُ )

( د٠ٕبس ٚاٌظبدس ِٓ ِظشف االلزظبد 03,21112111اٌىشَ اٌؼشثٟ ٌٍّمبٚالد اٌؼبِخ ٚثّجٍغ )

إٌجف( ح١ش رُ ِخبطجخ لسُ  -اٌذ٠ٛا١ٔخ  -بثً ٌالسزضّبس ٚاٌز٠ًّٛ ٌجٕبء ِمشاد ٌٍّؤسسخ فٟ )ث

اٌّزضّٓ حجض ِسزحمبد  04/01/6106( فٟ 666/4066اٌؼمٛد ثّٛجت وزبثٕب رٞ اٌؼذد )سد/

ششوخ اٌىشَ اٌؼشثٟ ِٚفبرحخ اٌششوخ ٌزمذ٠ُ خطبة ضّبْ ِٓ ِظشف ِؼزّذ ، رُ ِخبطجخ ششوخ 
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ٌزض٠ٚذ  0/00/6106( فٟ ,,,06اٌىشَ اٌؼشثٟ ِٓ لجً لسُ اٌؼمٛد ثّٛجت وزبثُٙ رٞ اٌؼذد )

 اٌّؤسسخ  ثخطبة ضّبْ ٔبفز ٚغطبء ِبٌٟ ِٚٓ ِظشف ِؼزّذ.
ٚاٌخبص ثششوخ اٚصاي  6/06/6104( فٟ 6/6104/,44اٌّشلُ ) زاٌزٕف١خطبة ضّبْ حسٓ 

( د٠ٕبس ٚاٌظبدس ِٓ ِظشف اٌشافذ٠ٓ إلٔشبء ِمشاد ٌٍّؤسسخ فٟ 6121112111,ٚثّجٍغ )

( فٟ 0,6/6636اٌمب١ٔٛٔخ ثّٛجت وزبث١ٕب رٞ اٌؼذد )سد/وشوٛن ح١ش رُ ِخبطجخ اٌذائشح 

اٌّزضّٓ رحش٠ه شىٜٛ ضذ اٌششوخ ٌؼذَ  0/01/6106( فٟ 0160/4144ٚ )سد/ 6106/,/04

رجذ٠ذ خطبة اٌضّبْ ٚجٍت خطبة ضّبْ ِضٚس ، ٚرُ رشى١ً ٌجٕخ رحم١م١ٗ ثّٛجت األِش اإلداسٞ 

 64/6/6102( فٟ 6003/,,,/ٍِٚحمخ األِش اإلداسٞ )د 66/4/6102( فٟ 6,0/0623)د/

اٌّزضّٕخ اٌزحم١ك فٟ ِٛضٛع خطبثبد اٌضّبْ اٌّمذِخ ِٓ اٌششوخ اػالٖ ، ٚثؼذ ِظبدلخ ِؼبٌٟ 

سئ١س اٌّؤسسخ ػٍٝ رٛط١بد اٌٍجٕخ اٌزحم١م١خ اٌّشىٍخ فٟ ِىزجٕب رُ ِخبطجخ ١٘ئخ إٌضا٘خ ثّٛجت 

ط١بد اٌٍجٕخ ٚاٌّزضّٓ ِحضش رٛ 01/00/6102( فٟ 0220/6014وزبثٕب رٞ اٌؼذد )د/

( فٟ 0666اٌزحم١م١خ أػالٖ ٚرُ اإلجبثخ ِٓ لجً ١٘ئخ إٌضا٘خ ثّٛجت وزبثُٙ رٞ اٌؼذد )َ.ْ/

 اٌّزضّٓ إْ اٌّٛضٛع رُ رسج١ٍٗ ومض١خ جضائ١خ ٚالصاٌذ ٌذٜ اٌزحم١ك. 02/00/6102
ٚاٌخبص ثششوخ  02/2/6104( فٟ 6101/,,3110611/3خطبة ضّبْ حسٓ اٌزٕف١ز اٌّشلُ )

( د٠ٕبس اٌظبدس ِٓ ِظشف اٌشّبي ٌٍز٠ًّٛ ٚاالسزضّبس 6241621112111ظ ٚثّجٍغ )اٌفشاد األٚس

 ٌزٕف١ز ِجّغ األحشاس اٌسىٕٟ فٟ ١ِسبْ رُ أجبص اٌّششٚع ٚإطالق خطبة اٌضّبْ.
( فمذ رُ طٍت طحخ طذٚس٘ب ٟٚ٘ ٔبفزح 6ف١ّب ٠خض خطبثبد اٌضّبْ اٌّزجم١خ ٚاٌجبٌغ ػذد٘ب )

 -ٚوّب ِج١ٓ فٟ اٌجذٚي أدٔبٖ :

 

 )خطبثبد اٌضّبْ ( اٌجذٚي ِشفك فٟ ٍِحك اٌفظً

 



 خطابات ضمان الشركات المنفذة لمشاريع المؤسسة 

 موضوع العقد إسم الشركة ت
 )دينار( مبلغ العقد

 مدة العقد

 %5البالغ  حسن التنفيذخطاب ضمان  %01خطاب ضمان السلفة التشغيلية البالغ 

 المصرف أسم
 مبلغ الخطاب

 رقم الخطاب
 تاريخ اإلصدار

 تاريخ النفادية
كتاب تاريخ 
 تمديدأخر 

كتاب صحة 
 الصدور

 المصرف أسم
 مبلغ الخطاب

 رقم الخطاب
 اإلصدارتاريخ 

 تاريخ النفادية
 كتاب  تاريخ

 أخر تمديد
كتاب صحة 

 الصدور

1 
الفرات 
 األوسط

المجمع 
السكني في 

 ميسان

,04,1044444444 
 يوم 576

--- --- --- --- --- 
 مصرف الشمال

0404644444444 

تم إطالق 

الخطاب خالل 

 0415 عام

--- --- --- 

0 

األرض 
الخضراء 
للمقاوالت 

 العامة

مقرات 
المؤسسة 

 ميسان
 البصرة

1406141574444 

 يوم 44,

 لالستثمار االقتصاد
والتمويل

10044444444 

170/5,7/

0410 

 في

07/1/0416 

00/,/0417 0,/1/0417 
070/06,5 

 في 

11/0/0415 

 لالستثمار االقتصاد
 والتمويل

14444444444 

507/,4457/ 

0411 

 في

10/6/041, 

06/0/0417 10/1/0417 
1/1 

 في

0/1/0417 

0 

الكرم العربي 
للمقاوالت 

 العامة

مقرات 
المؤسسة 

 بابل
 ديوانية
 نجف

1407640714444 

 يوم 044

 لالستثمار  االقتصاد
 والتمويل

10144444444 

044/54,/

0410 

 في

7/10/041, 

1/7/0416 7/1/0416  

 لالستثمار االقتصاد
 والتمويل

0044444444 

01547/041/

 0411ب/

 في

00/10/041, 

,/,/0417 05/5/0415 
071/0010 

 في

5/5/0415 

, 

الحبوة 
للمقاوالت 

العامة 
 المحدودة

مقرات 
 المؤسسة
 ديالى

 كركوك
 تلعفر

1404440004444 

 يوم 054
--- --- --- --- --- 

 األهلي العراقي

06441,4564 

010/0411 

 في

04/6/0416 

01/0/0417 
04/11/

0415 

15010 

 في

01/11/

0415 

6 

أوزال 
لإلنشاءات 

والنقل 
والصناعة 
 والتجارة

المجمع 
السكني في 

 كركوك

1,406640644444 
 

 يوم 6,4

--- --- --- --- --- 
 مصرف الرافدين

76444444444 

001/0/0410 

 0/10/0410في 
10/5/0410 10/1/0410 

001/1710 

 في

0/10/0410 

5 

شركة 
مجموعة 
 اإلسراء

مقر المؤسسة 
 في كربالء

5,,46654444 

 يوم 054

 لالستثمار االقتصاد
 والتمويل

 

--- --- --- --- 

 

 اإلتحاد العراقي

0046444444 

000/7646 

 في

11/0/0410 

01/0/0417 15/5/0415 
050/0001 

 في

5/5/0415 
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 الرابعالفصل 
 تذقٍق العقود 

 

اٌّؤعغح ٚتٙذزا اٌدذذد ٔذٛد ت١ذاْ ت اٌّثشِحؼمٛد اٌاٌخاصح ترذل١ك  (6106)خطح ػًّ ِىرثٕا ٌؼاَ ٌذٕف١زا 

 -:األذٟ 

 ًذذُ ذكذى١ً ٌةٕذح ذذل١م١ذح ٌتذشي ذذذل١ك ػمذذ اذمك تغذّا٠ح ِذغ  -: عقذ جممع بسماٌة السكن

 -ٚلاِد اٌٍةٕح تّا ٠ٍٟ : 0/3/6106( فٟ 081اٌّؤعغح تّٛجة األِش اإلداسٞ )د/

 -اإلجشاءاخ :

( اذذمح عذذى١ٕح ٌدذذاٌس اٌّؤعغذذح 051ذذذُ ذذذذل١ك اٌؼمذذذ اٌّثذذشَ ِذذغ ١٘رذذح اضعذذرخّاس اٌّر ذذّٓ ذخدذذ١  )

 ٌرٛص٠ؼٙا ػٍٝ اٌغةٕاء ٚاٌّؼرم١ٍٓ.
 . 6105( ٌغٕح 01ذُ اضطالع ػٍٝ اٌ ٛاتط سلُ )

( فٟ 0446اطٍؼد اٌٍةٕح ػٍٝ وراب ا١ٌٙرح اٌٛط١ٕح ٌالعرخّاس / اٌذائشج اٌما١ٔٛٔح ٚاإلداس٠ح رٞ اٌؼذد )ق/

اٌّٛجذٗ لٌذذٝ ِؤعغذرٕا ٚاٌّر ذذّٓ اعذرؼذاد ا١ٌٙرذذح ٌرمذذ٠ُ وافذذح اٌرغذ١ٙالخ ٌكذذش٠ ح اٌغذذةٕاء  3/5/6105

 اٌغ١اع١١ٓ
اٌّر ّٓ وراب  01/5/6105( فٟ 803ػٍٝ وراب ِىرة سئ١ظ اٌّؤعغح اٌّشلُ )د.َ.س/اطٍؼد اٌٍةٕح 

 ا١ٌٙرح اٌٛط١ٕح ٌالعرخّاس اٌّكاس ل١ٌٗ أػالٖ ٌؼمذ اجرّاع ذذاٌٟٚ.
اٌّر ّٓ ِالحظذاخ ِىرثٕذا   05/6/6105( فٟ 566/0116اطٍؼد اٌٍةٕح ػٍٝ وراب ِىرثٕا رٞ اٌؼذد )

تشاِذٗ ِذغ ا١ٌٙرذح اٌٛط١ٕذح ٌالعذرخّاس ٚاٌّٛجذٗ لٌذٝ اٌغذ١ذ سئذ١ظ حٛي ِغٛدج اٌؼمذ اٌزٞ ذشَٚ اٌّؤعغح ل

 اٌّؤعغح.
اٌّر ذذّٓ ت١ذذاْ سأٞ  06/6/6105اطٍؼذذد اٌٍةٕذذح ػٍذذٝ ٘ذذاِر اٌغذذ١ذ سئذذ١ظ اٌّؤعغذذح اٌّغذذطش ترذذاس٠  

 اٌذائشج اٌما١ٔٛٔح ٌّؤعغرٕا ػٍٝ ِالحظاخ ِىرثٕا تّٛجة وراتٕا أػالٖ.
 ٚذث١ٓ ٌٕا لْ اٌذفؼح األٌٚٝ غ١ش ِغذدج ٌتا٠ح لػذاد اٌّ  ش.ذُ اضذداي تاٌذائشج اإلداس٠ح ٚاٌّا١ٌح 

 

 -املالحظات :
ضذٛاتط ذٛص٠ذغ اٌكذمك اٌغذى١ٕح  6105( ٌغٕح 01ِٓ اٌ ٛاتط سلُ ) 0/٘ـ( ٚاٌّادج 4لااسج لٌٝ اٌفمشج )

ح١ذذل ٌذذٛح  أْ اٌّؤعغذذح لذذذ أٌضِذذد ٔفغذذٙا تذذاٌرضاَ ِذذاٌٟ ض ٠رّااذذٝ ِذذغ اٌٛضذذغ اٌ ذذاٌٟ ٌٍثٍذذذ ِٚشحٍذذح 

إٌمذ٠ذذح فذذٟ اٌّٛاصٔذذح اٌؼاِذذح ٌٍذٌٚذذح لذذذ ٠غذذثة لستذذان فذذٟ ذٕف١ذذز  اٌغذذ١ٌٛحذمٍذذ١  إٌفمذذاخ ٚاذذ ٗ اٌرمكذذو ٚ

اضٌرذذضاَ اٌرؼالذذذٞ ِذذغ ا١ٌٙرذذح اٌٛط١ٕذذح ٌالعذذرخّاس وذذْٛ اٌّؤعغذذح تّٛجذذة ٘ذذزا اٌؼمذذذ ذىذذْٛ ِر ذذإِح ِذذغ 

 ٌرضاِاذٗ اٌّا١ٌح.اٌّغرف١ذ ِٓ لأْٛ اٌّؤعغح ترٕف١ز اضٌرضاَ اٌّاٌٟ اٌّرشذة ػٍٝ لخالي األخ١ش ترٕف١ز ا
%( ح١ل ٌٛح  6%( ِٓ أصً )3/ج( ِٓ اٌؼمذ أااسخ لٌٝ ِٛضٛع اٌفائذج اٌغ٠ٕٛح اٌّمذسج )4اٌفمشج )

 ػذَ ٚجٛد ِثشس لأٟٛٔ ٌٙزٖ اٌفائذج وْٛ اٌّثٍغ اٌّمذس ٌٍٛحذج اٌغى١ٕح ِؼذ عٍفاً ِٚؼٍَٛ اٌّمذاس.
 ترغ١ٍُ اٌكمك ِ ً اٌؼمذ لٌٝ اٌّغرف١ذ٠ٓ./٘ـ( ٌُ ٠ غ اٌطشف األٚي ِٛػذاً ٌرٕف١ز اٌرضاِاذٗ 4اٌفمشج )
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%( فذٟ حذ١ٓ 01( ػذذَ ذٛضذ١س اٌّثٍذغ اٌذزٞ ٠ؼذاد ٌٍّغذرف١ذ فذٟ حذاي سفذو اعذرالِٗ ٚاٌثذاٌغ )6اٌفمشج )

%( ِٓ ل١ّح اٌكذمح ح١ذل ٌذٛ ٠ذرُ ذٛضذ١س ِدذ١ش اٌّرثمذٟ ِذٓ اٌذفؼذح األٌٚذٝ ٚاٌثاٌتذح 61اٌذفؼح األٌٚٝ )

(01.)% 
 ّذذً اٌّؤعغذذح دفذذغ وّذذٓ اٌٛحذذذج اٌغذذى١ٕح ٚػٕذذذ ػذذذَ ٚجذذٛد ( ِذذٓ اٌ ذذٛاتط أاذذاسخ لٌذذٝ ذ0اٌّذذادج )

اٌرخدذذ١  اٌّذذاٌٟ أٚ اٌغذذ١ٌٛح إٌمذ٠ذذح ٌٍغذذة١ٓ حذذك اٌشجذذٛع لٌذذٝ اٌّؤعغذذح ػٕذذذ ذذذٛفش اٌغذذ١ٌٛح إٌمذ٠ذذح 

( ِٓ اٌمأْٛ ػٕذ 08ٚاٌرخد١  اٌّاٌٟ ٠ٚغمط حمٗ فٟ ِطاٌثح اٌّؤعغح تاٌخ١اساخ اٌٛاسدج فٟ اٌّادج )

/٘ـ( اٌرٟ ذٕ  ػٍٝ أْ ٠مَٛ اٌّغرف١ذ تذفغ ِثٍغ اٌمغط فذٟ 4ِغ اٌفمشج ) ػذَ دفغ األلغاط ٚ٘زا ٠رؼاسي

 حاي ػذَ ذٛفش اٌغ١ٌٛح إٌمذ٠ح ٌٍّؤعغح.
 

 -التوصٍات :

 اٌرش٠ل فٟ ذغذ٠ذ اٌذفؼح األٌٚٝ.
 لػادج إٌظش فٟ ص١اغح اٌؼمذ ٚاألخز تاٌّالحظاخ أػالٖ ٌرةٕة اٌٛلٛع فٟ لخالي تاٌرٕف١ز.

اٌٛصساء ٚاألِأح اٌؼاِح ٌّةٍظ اٌٛصساء ٌتشي اعر داي اٌّٛافماخ تٙذزا اٌدذذد ٔمرشح ِفاذ ح ِةٍظ 

 ١ٌىْٛ اضٌرضاَ ذ إِٟ ِٓ اٌ ىِٛح ِغ اٌّؤعغح.

( فذذذٟ 036/0156سفؼذذذد ِالحظاذٕذذذا اٌذذذٝ ِؼذذذاٌٟ سئذذذ١ظ اٌّؤعغذذذح تّٛجذذذة وراتٕذذذا رٞ اٌؼذذذذد )سخ/

ػٍذٝ ذذا١ِٓ ِثٍذغ اٌمغذط ٚ لاِذد  ٚجاء ٘اِر ِؼا١ٌٗ تفغ  اٌؼمذ ٌؼذَ ِٛافمح ٚصاسج اٌّا١ٌذح 1/3/6106

( فذذٟ 366اٌّؤعغذذح تّخاطثذذح ١٘رذذح اضعذذرخّاس اٌٛط١ٕذذح ٌتذذشي فغذذ  اٌؼمذذذ تّٛجذذة ورذذاتُٙ رٞ اٌؼذذذد )

1/3/6106. 

 

  ( فذٟ 06416ٌذٛح  لْ األِذش اإلداسٞ ) -:عقذ إجيار مبىن اللجنة اخلاصة يف النجف األشرر

 (.إداري للتجديدلم يتم إرفاق أمر ) ٠30/06/6105ٕرٟٙ فٟ   66/00/6105

 ( 05403ٌذٛح  لْ األِذش اإلداسٞ اٌّذشلُ ) -:عقذ إجيار مبىن اللجنة اخلاصة يف حمافظة بابل

 ( .لم يتم إرفاق أمر اإلداري بالتجديد)  30/06/6105ٚاٌزٞ ٠ٕرٟٙ فٟ  6105/ 0/00فٟ 

 (.لم يتم إرفاق أي أمر للتجديد)   -: عقذ إجيار مذٌرٌة سجناء بابل 

ٌرةذ٠ذذ  68/3/6106( فذٟ 066/0363اٌذائشج اإلداس٠ح ٚاٌّا١ٌح تّٛجة وراتٕا اٌّشلُ )سخ/ذُ ِخاطثح 

 اٌؼمٛد ٚذض٠ٚذٔا تٕغخح ِٓ األٚاِش اإلداس٠ح.

 /( فذٟ 455/4663تؼذ٘ا ذُ ِخاطثح ِىرة سئ١ظ اٌّؤعغح / لغُ اٌؼمٛد تّٛجذة وراتٕذا رٞ اٌؼذذد )سخ

ح١ذذل ذذذُ  6106 - 6105ىافذذح أٔٛاػٙذذا ٌؼذذاَ ترض٠ٚذذذٔا تٕغذذخح ِذذٓ اٌؼمذذٛد اٌرذذٟ أتشِذذد ت 0/06/6106

ذرذذٌٛٝ ذذذذل١ك  0/06/6106( فذذٟ 4668ذكذذى١ً ٌةٕذذح ِذذٓ ِىرثٕذذا تّٛجذذة األِذذش اإلداسٞ رٞ اٌؼذذذد )د/

 .اٌؼمٛد ٚإٌّالداخ اٌرٟ ذثشِٙا اٌّؤعغح

ٚاٌّر ذّٓ ٔغذ  ِذٓ  6/06/6106( فذٟ 515ذُ لجاترٕا ِٓ لثً لغُ اٌؼمذٛد تّٛجذة ورذاتُٙ رٞ اٌؼذذد )

( ، ح١ل ذُ ذذل١ك اٌؼمٛد ِٓ لثً اٌٍةٕح أٔفح اٌذزوش 0ٟ أتشِرٙا اٌّؤعغح ٌؼاِٟ ٚاٌثاٌغ ػذد٘ا )اٌؼمٛد اٌر

 ٚذُ ِخاطثح اٌمغُ أػالٖ ترض٠ٚذٔا تّالحك اٌؼمٛد ١ٌرغٕٝ ٌٕا لجشاء اٌالصَ.
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والتً مت مفاحتة معايل رئٍس املؤسسة  نذرج ادناه املالحظات املشخصة على العقود
  -اعاله :  11/1/2112( يف 58/212مبوجب كتابنا ري العذد )ت/

 

ٚاٌّر ذّٓ ا٠ةذاس اٌؼمذاس اٌّذشلُ  3/3/6106( فذٟ 3دلمد اٌٍةٕح ٍِ ك ػمذ اض٠ةاس اٌّذشلُ ) -0

( ِرذذش ِشتذذغ تثذذذي ا٠ةذذاس لذذذسج 401( اٌّؼمذذً ٚا١ٌّٕذذاء م اٌّغذذاحح )41( ِماطؼذذح )00/46)

( استؼح ِال١٠ٓ د٠ٕاس اٙش٠اً تٕاءاً ػٍٝ ِ  ش ذمذ٠ش اض٠ةاس اٌّشعذً ِذٓ لثذً 111م111م4)

اٌذذٝ  31/6/6106( فذذٟ 00/0434اٌٍةٕذذح  اٌخاصذذح فذذٟ اٌثدذذشج تّٛجذذة ورذذاتُٙ اٌّذذشلُ )

لغُ اٌؼمٛد ٚضحظد اٌٍةٕذح اْ لغذُ اٌؼمذٛد لذذ اتذشَ ٍِ ذك اٌؼمذذ اٌّذزوٛس  –ِؤعغح اٌغةٕاء 

ٌةٕح ذمذ٠ش تذي اض٠ةذاس تفرذشج  والوذح ااذٙش فذٟ حذ١ٓ أذٗ وذاْ  اٞ لثً ذكى١ً 3/3/6106فٟ 

ػٍٝ لغُ اٌؼمٛد اْ ذثشَ ٍِ ك ػمذذ اض٠ةذاس تؼذذ اْ ذدذذس اٌٍةٕذح اٌّكذىٍح تّٛجذة ذؼ١ٍّذاخ 

ٚصاسج اٌّا١ٌح تذي اض٠ةاس ١ٌٚظ اٌؼىظ ف الً ػٍذٝ اْ ٕ٘اٌذه ذغذاعي ػذٓ عذثة اٌرفذاٚخ فذٟ 

( اوٕذذاْ ٚعذذثؼْٛ ١ٍِذذْٛ د٠ٕذذاس تّٛجذذة اٌؼمذذذ 111م111م16تذذذي اض٠ةذذاس اٌغذذاتك ٚاٌثذذاٌغ )

( وّا١ٔذح ٚاستؼذْٛ 111م111م48اضصٍٟ ٍِٚ ك اٌؼمذ اٌزٞ ٔذ  ػٍذٝ تذذي اض٠ةذاس اٌثذاٌغ )

 ١ٍِْٛ ع٠ٕٛاً.

( 8/046ٚاٌّر ّٓ ا٠ةاساٌؼماس اٌّشلُ ) 60/0/6106( فٟ 5) ذُ ذذل١ك ػمذ اض٠ةاس اٌّشلُ  -6

ِرذش ِشتذغ وثٕا٠ذح  (41م664غذاحح اٌمطؼذح )اٌثدشج /ػكذاس / اٌثش٠ٙذح اعذُ اٌّماطؼذح )تذال( ِ

اوٕذاْ ٚاستؼذْٛ ١ٍِٛٔذاً عذ٠ٕٛاً  (111م111م46ٌّمش ِذ٠ش٠ح عةٕاء اٌثدشج تثذي ا٠ةاس لذسٖ )

 ٌُٚ ٠غةً اٞ ِالحظاخ ذزوش .

ٚاٌّر ذّٓ ذؼذذ٠ً تذا٠ذح ِذذج اٌؼمذذ  61/6/6106( فذٟ 0ذُ ذذل١ك ٍِ ك ػمذ اض٠ةاس اٌّذشلُ ) -3

اعذذُ اٌّماطؼذذح اٌض٠ٚذذح وّخذذاصْ ٌٍّؤعغذذح ٌٚذذُ ذغذذةً اٞ  (41/66اٌغذذٕٛٞ ٌٍؼمذذاس اٌّذذشلُ )

 ِالحظاخ ذزوش .

ذُ ذذل١ك ػمذ ت١غ ٚحذاخ  عى١ٕح فٟ ِذ٠ٕح تغّا٠ح اٌةذ٠ذج ٚذث١ٓ أذٗ عذثك ٚاْ ذذُ ذذذل١ك اٌؼمذذ  -4

( فذذٟ 081اػذالٖ ِذذٓ لثذذً ٌةٕذذح ذذل١م١ذذح ذكذذىٍد فذٟ ِىرثٕذذا تّٛجذذة اضِذذش اضداسٞ اٌّذذشلُ )د/

تّٛجذة وراتٕذا رٞ اٌؼذذد اٌٙا ٚلذذِد ذٛصذ١اذٙا اٌذٝ ِؼا١ٌذٗ ػّٚلذ أٙد اٌٍةٕح ا 0/3/6106

تفغذذ  اٌؼمذذذ ٌؼذذذَ ِٛافمذذذح ٚصاسج  ٚجذذاء ٘ذذاِر ِؼا١ٌذذٗ 1/3/6106(فذذٟ 036/0158)سخ/

( تّٛجة ِ  ش 4/4/6106اٌّا١ٌح ػٍٝ ذا١ِٓ ِثٍغ اٌمغط مٚلذ ذُ فغ  اٌؼمذ اػالٖ ترأس٠  )

 فغ  دْٚ اْ ٠دذس اِش اداسٞ تاٌفغ  ٌتا٠ح اضْ .

ٚاٌّر ذّٓ ذة١ٙذض اٌّؤعغذح تخذِذح )اضٔرش١ٔذد(  5/6/6106( فذٟ 4ذُ ذذل١ك اٌؼمذ اٌّذشلُ )  -5

ِٓ لثً اٌكشوح اٌؼاِح ٌخذِح اٌكثىح اٌذ١ٌٚح ٌٍّؼٍِٛاخ ٟٚ٘ احذذٜ اٌكذشواخ اٌراتؼذح ٌٍمطذاع 

 اٌؼاَ ٌُٚ ذغةً اٞ ِالحظاخ ذزوش .
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( ٌرمذذ٠ُ ع.ح.عاٌغذ١ذ ) ٚاٌّر ذّٓ اٌرؼالذذ ِذغ 06/06/6105( فذٟ 3ذُ ذذذل١ك اٌؼمذذ اٌّذشلُ ) -6

( فذذذٟ 4خذذذذِاخ اعركذذذاس٠ح ػٍذذذٝ ذٕف١ذذذز ٔظذذذاَ اضساذذذفح اضٌىرش١ٔٚذذذح ٚوذذذزٌه اٌؼمذذذذ اٌّذذذشلُ )

( ٌرمذ٠ُ خذِاخ اعركاس٠ح ٕ٘ذع١ح ٚحذً ج.ط.عٚاٌّر ّٓ اٌرؼالذ ِغ اٌغ١ذ ) 60/06/6105

اء فذٟ اٌّكاوً اضٔكائ١ح ٌّكاس٠غ اٌّؤعغح ٚذث١ٓ اْ اٌؼمذ٠ٓ اػالٖ ٌُ ٠رُ ذٕف١ز٘ا ٚحغذة ِاجذ

اِش اداسٞ تفغ  اٌؼمذ ٌتا٠ذح  ( ٌُٚ ٠رُ اصذاس0/0/6101( فٟ )01وراب لغُ اٌؼمٛد اٌّشلُ )

 .اضْ

( 08/050ٚاٌّر ذّٓ ا٠ةذاس اٌؼمذاس اٌّذشلُ ) 5/01/6105( فذٟ 6دلمد اٌٍةٕح اٌؼمذ اٌّشلُ ) -1

( ِرذذش ِشتذذغ تثذذذي 6م015اعذذُ اٌّماطؼذذح )اٌؼط١ف١ذذح ( سلذذُ اٌّماطؼذذح )تذذال( ِٚغذذاحرٗ اٌى١ٍذذح )

( استؼح ٚػكشْٚ ١ٍِْٛ د٠ٕاس ع٠ٕٛاً وثٕا٠ح ٌّمذش ِذ٠ش٠ذح عذةٕاء 111م111م64ا٠ةاس لذسٖ )

اٌىذذشو ٚضحظذذد اٌٍةٕذذح اْ لغذذُ اٌؼمذذٛد ٌذذُ ٠ضٚدٔذذا تاض١ٌٚذذاخ اٌرذذٟ ذثذذ١ٓ ِشاػذذاج اٌمغذذُ اػذذالٖ  

( فذذٟ 0883ٌةٕذذح اٌكذذؤْٚ اضلردذذاد٠ح اٌّذذشلُ )ي.س/ –ِذذاٚسد فذذٟ ورذذاب ِةٍذذظ اٌذذٛصساء 

ّاخ اٌرٟ ذ ّٕد صالح١ح اٌغادج اٌٛصساء تاٌذخٛي فٟ ػمذٛد اعذررةاس ِٓ اٌرؼ١ٍ 8/1/6101

اضت١ٕح ِٓ اٌمطاع اٌخاص ضعرتالٌٙا ِذٓ لثذً دٚائذش اٌذٌٚذح ٚرٌذه تذأْ ٠ذرُ اضذفذاق ػٍذٝ تذذي 

اض٠ةاس ػٓ طش٠ك ٌةٕح ٠شأعٙا سئ١ظ اٌذائشج اٌّؼ١ٕح ٚذ ُ فذٟ ػ ذ٠ٛرٙا ِّخذً ػذٓ ٚصاسج 

 ّخً ػٓ ٚصاسج اٌؼذي / دائشج اٌرغة١ً اٌؼماسٞ .اٌّا١ٌح / دائشج ػماساخ اٌذٌٚح ِٚ
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 اخلايسانفصم 
 حقىيى االداءو / 

 

ثألهثء ثُٔؤّْييييييي٢ ٛييييييييٞ هييييييييوًر ثُٔؤّْييييييييز ػِيييييييي٠ ث ّييييييييضغٔجً ثألٓغييييييييَ ُِٔييييييييٞثًه ٝث ٌٓجٗييييييييجس 

ثُٔضجفييييييز دجصؾييييييجٙ صقو٤يييييين يٛييييييوثف ثُٔؤّْييييييز دٔييييييج ٣قويييييين ٓض ِذييييييجس ثُذ٤تييييييز ثُٔق٤ ييييييز ٝٛييييييٞ 

ٓضٌجِٓيييييز ُ٘ضيييييجةؼ يػٔيييييجٍ ثُٔؤّْيييييز كييييي٢ ديييييٞء صلجػيييييَ ػ٘ج يييييٌ د٤تضٜيييييج ثُوثم٤ِيييييز ٓيييييغ ٓ٘ظٞٓيييييز 

ثُذ٤تييييييز ثُٔق٤ ييييييز كيييييي٢ ثُٔؤّْييييييز ٣ٝييييييضْ ه٤ييييييجُ ث هثء ُضقو٣ييييييو ثُٔ ييييييٌ س ٝثُٔؼٞهييييييجس ٝٗوييييييج  

ثُويييييييٞر ٝثُسيييييييؼق ٝصقْييييييي٤ٖ ْٓيييييييضٟٞ يؽيييييييٞهر  ثُنيييييييوٓجس ٝصنلييييييي٤  ثُضٌيييييييج٤ُق ٝصٌ ييييييي٤ن 

 ث ٗلجم .

كضويييي٣ْٞ ث هثء ٛييييٞ ػ٤ِٔييييز ٣٘ييييضؼ ػٜ٘ييييج ٓؼِٞٓييييجس صل٤ييييو كيييي٢ ثصنييييجى ثٝ ث ييييوثً فٌييييْ ػِيييي٠ ه٤ٔييييز 

ٓؼ٤٘يييييز ٝ صٌٓييييي٢ ػ٤ِٔيييييز ثُضوييييي٣ْٞ ثُييييي٠ ٓؼٌكيييييز ٓيييييوٟ ٗؾيييييجؿ ثٝ ثُل يييييَ كييييي٢ صقو٤ييييين ث ٛيييييوثف ٝ 

ًييييييُي ٗويييييج  ثُويييييٟٞ ٝ ثُسيييييؼق فضييييي٠ ٣ٌٔيييييٖ صقو٤ييييين ث ٛيييييوثف ثُٔ٘ يييييٞهر كييييي٢ ثفْيييييٖ  يييييًٞر 

ٛييييييٙ ثُضـ٤يييييٌثس ثٌُٔؿٞديييييز ُيييييوٟ ثُٔؤّْيييييز ٌٓٔ٘يييييز ٝصٌٓييييي٢ ث٣سيييييج ثُييييي٠ ٓؼٌكيييييز ٓيييييوٟ صقوييييين 

 ٝٓوٟ صووٜٓج ٗقٞ ث ٛوثف ثٌُٔثه صقو٤وٜج . 

ثٕ صوييييييي٣ْٞ ث هثء ٣ٜيييييييضْ دجُٔؼيييييييج٤٣ٌ ٝثُٔذيييييييجها ٝث ّيييييييِ ٣ٝ ييييييئَ ثُضويييييييو٣ٌ ثٌُٔييييييي٢ ٝثُ٘يييييييٞػ٢ 

يث٤ٌُليييييي٢  ٝٛييييييٞ ػ٤ِٔييييييز ص ن٤حيييييي٤ز ػ ؽ٤ييييييز كيييييي٢  ٕ ٝثفييييييو ك٤وييييييّٞ دٔوجًٗييييييز ثُٔ٘ظٔييييييز ٓييييييغ 

ٝثٛييييييوثف ٝم ييييييق ٓٞدييييييٞػز ٣ٝ٘وْييييييْ ثُيييييي٠ ٗلْييييييٜج ثٝ ٓييييييغ ٓ٘ظٔييييييجس ثمييييييٌٟ ٝكيييييين ٓؼييييييج٤٣ٌ 

ٗييييييٞػ٤ٖ ثُضويييييي٣ْٞ ث ٍٝ ٣ؼضٔييييييو ػِيييييي٠ ًضجدييييييز ثٗ ذجػييييييجس ٝ ييييييل٤ز ُٞثهييييييغ ثُٔؤّْييييييز ٝثُغييييييج٢ٗ 

 ثُضو٣ْٞ ث٢ٌُٔ ٣ؼضٔو ػ٠ِ ثًهجّ ثفحجة٤ز ٝه٤ج٤ّز صوٍ ػ٠ِ ٝثهغ ثُٔؤّْز .

 
يٓيييييييج صو٤ييييييي٤ْ ثألهثء ٛيييييييٞ كقيييييييي ثّيييييييض٘ضجؽ٢  يييييييجَٓ ٤ٌُِٜيييييييَ ثُض٘ظ٤ٔييييييي٢ ٝثُن يييييييق ٝثألٛيييييييوثف 

ٝثّييييييضنوثّ ثُٔييييييٞثًه ثُٔجه٣ييييييز ٝثُذ يييييي٣ٌز كيييييي٢ ثُٞفييييييوثس ث هضحييييييجه٣ز ٝٛ٘ييييييج ٝ ييييييٌم ثُض ييييييـ٤َ 

صذييييييٌٍ دييييييًٌٝر ٝؽييييييٞه ٓؼييييييج٤٣ٌ ٝثدييييييقز ُيييييي هثء ف٤ييييييظ صؼضذييييييٌ صقو٣ييييييو ثُٔؼييييييج٤٣ٌ ٓقييييييًٞ 

ث ًصٌيييييجٍ كييييي٢ ػ٤ِٔيييييز صو٤ييييي٤ْ ثألهثء ٣ٝويييييوً ٓيييييج ٣ضيييييٞكٌ ُٜييييييٙ ثُٔؼيييييج٤٣ٌ ٓيييييٖ ثُٞديييييٞؿ ٝثُوهيييييز 

ًييييييَ ًٌٓييييييَ ٓييييييٖ ٌٓثًييييييَ ٝثُٞثهؼ٤ييييييز ٝهييييييوًصٜج ػِيييييي٠ يٕ صؼٌييييييِ ثُؾٞثٗييييييخ ثُٔنضِلييييييز ٗ ييييييج  

 ثُْٔؤ٤ُٝز ٝ عجً ثُوٌثًثس ثُض٢ صضني ك٢ ٛيٙ ثٌُٔثًَ ػ٠ِ ٗ ج جصٜج.
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ف٤ظ صْ ٝدغ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُٔؼج٤٣ٌ ٝثُٔؤ ٌثس ٖٓ هذَ ه٣ٞثٕ ثٌُهجدز ثُٔج٤ُز ٝثُض٢ ٣ؼضٔوٛج ٌٓضذ٘ج ك٢ 

ثػوثه ثُضوج٣ًٌ ًٝيُي ثُٔؤ ٌثس ٝثُٔؼج٤٣ٌ ثُٔٞؽٞهر ك٢ ه٤َُ ثؽٌثءثس ثُؼَٔ ثُ٘ٔٞىؽ٤ز ٌُٔجصخ 

ٔجًّٚ ثُوثةٌر ثٝ ثُٔلض ٤ٖ ثُؼ٤٤ٖٓٞٔ دج دجكز ث٠ُ ثُٔؤ ٌثس ثُض٢ صٞدغ دٔج ٣ض٘جّخ ٝثُؼَٔ ثُي١ ص

ثُوْْ ثٝ ثُِؾ٘ز ثٝ ثُٔو٣ٌ٣ز ف٤ظ صْ ثػٔجّ ٛيٙ ثُٔؤ ٌثس ٝثُٔؼج٤٣ٌ ثُحجهًر ٖٓ ثُو٣ٞثٕ ػ٠ِ ثُٔؤّْز 

 ػضٔجهٛج ٖٓ هذَ هٝثةٌ ٝٓو٣ٌ٣جس ٝثُِؾجٕ  03/0/1311  ك٢ 919دٔٞؽخ ًضجد٘ج ى١ ثُؼوه يه/

 -:صو٣ْٞ ث هثءثُنج ز ثُضجدؼز ُِٔؤّْز ٝثهٗجٙ ثُٔؤ ٌثس ٝثُٔؼج٤٣ٌ ثُٔؼضٔور ك٢ 

 يْٛ ثُٔؤ ٌثس ٝثُٔؼج٤٣ٌ ثُٔؼضٔور ك٢ صو٣ْٞ ثألهثء

 
 ثُضَِْْ

 كٌػ٢ ًة٢ْ٤ ثُٔؤ ٌثس ٝثُٔؼج٤٣ٌ

 ٓؼج٤٣ٌ ثُضن ٤ق  1

 َٛ صْ ٝدغ م ز ّجدوز ُؼَٔ ثُوثةٌر يٝ ثُلٌع ؟ 1-1

 ٝؽٞه صؼ٤ِٔجس ٌٓضٞدز ُض٘ل٤ي ثُن ق 1-1

 صٞؽو ؽٜز ٓؼضٔور ُض٤ْ٘ن ػ٤ِٔز ثُضن ٤ق 1-0

 صٞثكن ثُن ز ٓغ ثٛوثف ثُٔؤّْز 1-9

 ٣ضْ صؼ٤ْٔ ثُن ق ػ٠ِ ثُْٔؤ٤ُٖٝ ػ٘و ثُض ذ٤ن 1-5

 ٝؽٞه صؼ٤ِٔجس ٌٓضٞدز ُٔضجدؼز ص٘ل٤ي ثُن ق 1-6

 ٣ضْ ٌٓثهذز ثُض ذ٤ن ٖٓ هذَ ثُؾٜز ثُٔؼ٤٘ز 1-7

 ٣ضْ ًكغ صوج٣ًٌ ه٣ًٝز ُإلهثًر ػٖ ٗضجةؼ ثُض٘ل٤ي 1-8

 ثُض٘ظ٤ْ ٝث٤ٌَُٜ ثُض٘ظ٢ٔ٤  1

 ٣ٞؽو ٤ٌَٛ ص٘ظ٢ٔ٤ ُِوثةٌر يٝ ثُلٌع 1-1

 م ٞ  ث صحجٍ دج٤ٌَُٜ ثُض٘ظ٢ٔ٤ ٝثدقز 1-1

 صٞؽو ثٛوثف ٌَُ ٝظ٤لز ك٢ ث٤ٌَُٜ ثُض٘ظ٢ٔ٤ 1-0

 صٞؽو ٜٓجّ ٝٝثؽذجس ٌَُ ٝفور ٝظ٤ل٤ز ك٢ ث٤ٌَُٜ ثُض٘ظ٢ٔ٤ 1-9

 ٣ضْ ثػضٔجه ث٤ٌَُٜ ثُض٘ظ٢ٔ٤ 1-5

 ثُضل٣ٞ  ٝثُح ف٤جس  0

 ؽوٍٝ ٌٓضٞح دجُح ف٤جس٣ٞؽو  0-1

 ٣ضْ صقو٣و ّوٞف ٝ ٌٝ  ٓ٘جّذز ُِح ف٤جس 0-1

 ٝدٞؿ ثُح ف٤ز ُّٜٝٞز كٜٜٔج 0-0

 ص٘جّخ ثُح ف٤ز ٓغ ثُْٔؤ٤ُٖٝ 0-9

 صضْ ٓٔجًّز ثُح ف٤جس ػ٠ِ ٝكن ٓجصْ ثػضٔجهٙ 0-5

 صٞؽو إؽٌثءثس ٌُٔثهذز ثُضو٤و دجُح ف٤جس 0-6

 ٣ٌِٕٔٞ ثٌُلجءر ٝثُووًر ػ٤ِٜجثُٔلٞدٕٞ دجُح ف٤جس  0-7

 صٞؽو  ٤جٗز ْٓضٌٔر ُِح ف٤جس 0-8
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 ص٘ظ٤ْ ثُٔٞظل٤ٖ  9

صضٞكٌ ُوٟ ثُٔٞظل٤ٖ ثٌُلجءثس ثُؼ٤ِٔز ٝثُؼ٤ِٔز ثُض٢ صٌْٜٔ٘ ٖٓ ثُو٤جّ دأػذجء  9-1

 ٝظجةلْٜ

 ٣ضْ صو٣ًخ ٝصأ٤َٛ ثُٔٞظل٤ٖ 9-1

 ثُسًٌٝر ٣ضْ ثؽٌثء ص٘و س هثم٤ِز د٤ٖ ٓٞظل٢ ًٌَٓ ثُؼَٔ ػ٘و 9-0

 ثٌُجهً ًجٍف ٣ٝض٘جّخ ٓغ فؾْ ثُؼَٔ 9-9

 ثُٔٞظلٕٞ ٣ ـِٕٞ ثُٞظجةق دقْخ ث٤ٌَُٜ ثُض٘ظ٢ٔ٤ 9-5

 صٞؽو ْٗل ٖٓ ثُٞ ق ثُٞظ٤ل٢ ٝٓٞهغ ػ٤ِٜج ٖٓ هذَ ثُٔٞظل٤ٖ 9-6

 ٣ضْ صقل٤َ ثُٔٞظل٤ٖ ثُٔٔضج٣ٍٖ 9-7

 ٣ضْ صو٣ْٞ ثهثء ثُٔٞظل٤ٖ ٝث  ع ثُٔٞظل٤ٖ ػ٠ِ صو٣ْٜٞٔ 9-8

 ثُِؾجٕ  5

 ثُِؾجٕ ٓ ٌِز دأٝثٌٓ ثهث٣ًز 5-1

 ٣ضْ صقو٣و ثػسجء ثُِؾجٕ 5-1

 ٣ضْ صقو٣و ٜٓجّ ٝٝثؽذجس ًَ ُؾ٘ز 5-0

 ٣ضْ صقو٣و ْٓؤ٤ُٝز ِّٝ جس ٝ  ف٤جس ًَ ُؾ٘ز 5-9

 صضْ ٌٓثػجر ثُضنح٤ي ثُٞظ٤ل٢ ٌَُ ُؾ٘ز . 5-5

 ٝؽٞه صؼ٤ِٔجس ٌٓضٞدز ألػٔجٍ ثُِؾجٕ 5-6

 ٌٓضٞدز ٌَُ ُؾ٘ز د ٌَ ّجدنصٞؽو ؽوثٍٝ  5-7

   ٣ٞؽو صوثمَ د٤ٖ ٜٓجّ ثُِؾجٕ 5-8

 ٣ضْ ص٘ظ٤ْ ٓقسٌ ثؽضٔجع ًَ ؽِْز 5-9

 ٣ضْ ثػضٔجه ٓقسٌ ث ؽضٔجع ٖٓ هذَ ثُؾٜز ثُٔؼ٤٘ز 5-13

 صٞؽو  ٤ُز ٌُٔثهذز ثػٔجٍ ثُِؾجٕ . 5-11
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 هلرا انعاواندوائس واملديسياث وانهجاٌ انخي مت حقييًها وحقىميها 
( 01)  6106نعاوبهغ عدد اندوائس واملديسياث وانهجاٌ اخلاصت انخي خضعج نهخقىيى  

 وكًا يىضح يف اجلدول ادَاِ: جهت
 

 

 ثُؾٜز ثُض٢ هجٓش دجُضو٣ْٞ ثُؾٜز ثُنجدؼز ُِضو٣ْٞ س

 صو٣ْٞ ثهثء ثُوثةٌر ثُوج٤ٗٞٗز. 1
 

 

 هْْ ثٌُهجدز ٝثُضوه٤ن/  ؼذز صو٣ْٞ ث هثء

 ثهثء هْْ ثُؼوٞهصو٣ْٞ  1
 

صوييييييييي٣ْٞ ثهثء ثُِؾ٘يييييييييز ثُنج يييييييييز ُٔقضؾييييييييي١َ ًكقيييييييييجء  0

 هدـوث

 ٓٔغ٤ِز ٌٓضذ٘ج ك٢ ثُٔ٘ وز ثُ ٔج٤ُز صو٣ْٞ ثهثء ٓو٣ٌ٣ز ّؾ٘جء ٓقجكظز ًًٌٞى 9

  صو٣ْٞ ثهثء ٓو٣ٌ٣ز ّؾ٘جء ثُٔغ٠٘ 5

 

 

 

 

ٓٔغ٤ِيييييز ٌٓضذ٘يييييج كييييي٢ ثُليييييٌثس ث ّٝيييييق 

 ٝثُؾ٘ٞح

 صو٣ْٞ ثهثء ثُِؾ٘ز ثُنج ز ك٢ ثُٔغ٠٘ 6

 

صويييييي٣ْٞ ثهثء ثُِؾ٘ييييييز ثُنج ييييييز ُٔقضؾيييييي١َ ًكقييييييجء كيييييي٢  7

 ثُ٘ؾق ث  ٌف

 صو٣ْٞ ثهثء ٓو٣ٌ٣ز ّؾ٘جء ثُ٘ؾق ث  ٌف 8

صوييييييي٣ْٞ ثهثء ثُِؾ٘يييييييز ثُنج يييييييز كييييييي٢ ٓقجكظيييييييز ثُ٘ؾيييييييق  9

 ث  ٌف

 صو٣ْٞ ثهثء ٓو٣ٌ٣ز ّؾ٘جء ٓقجكظز ٤ْٓجٕ 13

 صو٣ْٞ ثهثء ثُِؾ٘ز ثُنج ز ك٢ ٓقجكظز ٤ْٓجٕ 11

 ثهثء ٓو٣ٌ٣ز ّؾ٘جء ٓقجكظز ثُذحٌرصو٣ْٞ  11

 صو٣ْٞ ثهثء ثُِؾ٘ز ثُنج ز ك٢ ثُذحٌر 10

صويييييي٣ْٞ ثهثء ثُِؾ٘ييييييز ثُنج ييييييز ُٔقضؾيييييي١َ ًكقييييييجء كيييييي٢  19

 ٓقجكظز ثُذحٌر

 صو٣ْٞ ثهثء ٓو٣ٌ٣ز ّؾ٘جء ٓقجكظز ثُو٣ٞث٤ٗز 15

 صو٣ْٞ ثهثء ثُِؾ٘ز ثُنج ز ك٢ ٓقجكظز ثُو٣ٞث٤ٗز  16

 ك٢ ٓقجكظز ثُو٣ٞث٤ٗز صو٣ْٞ ثهثء ُؾ٘ز ًكقجء 17

 صو٣ْٞ ثهثء ٓو٣ٌ٣ز ّؾ٘جء ٓقجكظز دجدَ 18

 صو٣ْٞ ثهثء ثُِؾ٘ز ثُنج ز ك٢ دجدَ 19
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أدَاِ مناذج خمخازة يٍ اندوائس واملديسياث وانهجاٌ انخي مت حقييًها وحقىميها هلرا انعااو 
 واهى انُخائج وانخىصياث انخي حىصم انيها فسيق انعًم يف يكخبُا:

 حقىيى أداء اندائسة انقاَىَيت  -1
 

 ث ؽٌثءثس ثُضٞ ٤جس ث ّض٘ضجؽجس

ث٤ٌُٜيييييييييييَ ث هث١ً ثُٔؼضٔيييييييييييو كييييييييييي٢  -1

ثُيييييوثةٌر ؿ٤يييييٌ ٝثديييييـ ف٤يييييظ ٣ٞؽيييييو 

ٛ٘ييييييجى ثهْييييييجّ ٝ ييييييؼخ ُييييييْ صٔييييييجًُ 

ػِٜٔيييييييييج ُٝيييييييييْ صلؼيييييييييَ ٝٓجٍثُييييييييييش 

ٓقضلظييييييز دضْيييييي٤ٔجس هو٣ٔييييييز ٝ ييييييؼخ 

ؿ٤يييييٌ ٓٞؽيييييٞهر ٓغيييييَ  يييييؼذز فويييييٞم 

ث ْٗيييييجٕ ٝ يييييؼذز ثُٔضجدؼيييييز كييييي٢ هْيييييْ 

ث هثًر ٝثهثًر  ثُيييييييييييييوػجٟٝ ٝهْيييييييييييييْ

 ٌٓضخ ثُٔو٣ٌ ثُؼجّ.
 

 

 

 

 

 

 

 
  صٞؽيييييييو ي١  ييييييي ف٤جس ثٝ صوْييييييي٤ْ  -1

ُ ػٔييييييييييجٍ ديييييييييي٤ٖ ثُٔييييييييييو٣ٌ ثُؼييييييييييجّ 

ٝٓؼجٝٗيييييييٚ ك٤ٔيييييييج ٣نيييييييي ث ػٔيييييييجٍ 

ثًُِٔٞييييييييز ُٜيييييييييٙ ثُييييييييوثةٌر ًٝيييييييييُي         

  صٞؽييييييييييو  يييييييييي ف٤جس ٝثدييييييييييقز 

 ُٔوًثء ث هْجّ .
ثُن ييييييز ثُْيييييي٣ٞ٘ز ثُٔؼييييييور ٓييييييٖ هذييييييَ  -0

ثُيييييييييوثةٌر ثُوج٤ٗٞٗيييييييييز ٛييييييييي٢ م يييييييييز 

ػٔيييييييجٍ ُٝيييييييْ صضسيييييييئٖ ٝ يييييييل٤ز ُ 

صوْييييي٤ْ ُٜييييييٙ ث ػٔيييييجٍ كسييييي   ػيييييٖ 

ًٜٞٗيييييييج ّيييييييٌه ُٝيييييييْ ص قيييييييوه د يييييييٌَ 

ٍٓ٘ييييييييي٢ ثٝ ًٔييييييييي٢ ٝؿ٤يييييييييٌ هجدِيييييييييز 

ُِو٤ييييييييجُ ُٔؼٌكييييييييز ْٗييييييييذز ث ٗؾييييييييجٍ 

 ٜٓ٘ج.
 

ثػييييجهر ثُ٘ظييييٌ كيييي٢ ث٤ٌُٜييييَ ثُض٘ظ٤ٔيييي٢ ثُٔؼٔييييٍٞ دييييٚ  -1

فج٤ُييييج  دٔييييج ٣ضٞثكيييين ٓييييغ ثُ٘ظييييجّ ثُييييوثم٢ِ ثُٔحييييجهم 

ؾِيييييِ  يييييًٟٞ ثُوُٝيييييز ٝصقو٣يييييو ػ٤ِيييييٚ ٓيييييٖ هذيييييَ ٓ

ث صحييييييييييج س ث كو٤ييييييييييز ٝثُؼٔٞه٣ييييييييييز ُِض يييييييييي٤ٌ س 

ث هث٣ًييييييييز كيييييييي٢ ثُييييييييوثةٌر ٝث ييييييييوثً ثٓييييييييٌ ثهث١ً 

دئُـيييييجء ثٝ صلؼ٤يييييَ  يييييؼذز فويييييٞم ث ْٗيييييجٕ ٝصقو٣يييييو 

ثًصذج ٜيييييييج ًٝييييييييُي ث يييييييوثً ثٓيييييييٌ ثهث١ً دض يييييييٌَ 

ّييييييييييٌٌصج٣ًز ثهثًر ثٌُٔضييييييييييخ ٝصقو٣ييييييييييو ص يييييييييي٤ٌِٜج 

دْٔيييييييييضٟٞ هْيييييييييْ ثٝ  يييييييييؼذز ٝصقو٣يييييييييو ثًصذج ٜيييييييييج 

ثُؼيييييجّ ًٝييييييُي ٗيييييٌٟ ٓيييييٖ ثُسييييي١ًٌٝ ثٕ دجُٔيييييو٣ٌ 

٣يييييييضْ ديييييييْ ثُِؾيييييييجٕ ثُنج يييييييز ُٝؾيييييييجٕ ٓقضؾييييييي١َ 

ًكقيييييجء إُييييي٠ ث٤ٌُٜيييييَ ثُض٘ظ٤ٔييييي٢ ُِيييييوثةٌر ثُوج٤ٗٞٗيييييز 

ٝفْيييييييخ ثُٞ يييييييق ثُيييييييٞظ٤ل٢ ُٝض يييييييجدن  ذ٤ؼيييييييز 

ثألػٔييييييييييجٍ كيييييييييي٢ ثُِؾييييييييييجٕ ثُنج ييييييييييز ٝثُييييييييييوثةٌر 

ثُوج٤ٗٞٗيييييييز ٝثُيييييييي١ ّيييييييذن ٝثٕ ٗيييييييٞٙ ث٤ُيييييييٚ ٌٓضذ٘يييييييج 

  كيييييييييييييييي٢ 19/1991دٌضجد٘ييييييييييييييييج دجُؼييييييييييييييييوه يُ ّ/

 ٝثٌُٔثكن  ًٞر ٓ٘ٚ ًد ج  . 5/9/1316
دييييييًٌٝر إ ييييييوثً ثٓييييييٌ يهث١ً ٓييييييٖ هذييييييَ ٓييييييو٣ٌ  -1

ػيييييجّ ثُيييييوثةٌر ثُوج٤ٗٞٗيييييز دٔييييي٘ـ ٓؼيييييجٕٝ ٓيييييو٣ٌ ٛييييييٙ 

ثُييييييوثةٌر   يييييي ف٤جس ص٘ل٤ي٣ييييييز كيييييي٢ فجُييييييز صٞثؽييييييوٙ 

ثٝ ػييييييوّ صٞثؽييييييوٙ ٝفْييييييخ ثُضْ٘يييييي٤خ ثُحيييييي ف٤جس 

 ثُٔنٍٞ دٜج.
 
ٗوضييييييٌؿ دييييييًٌٝر إػييييييوثه م ييييييز ّيييييي٣ٞ٘ز ٓضٌجِٓييييييز  -0

٣ييييييضْ ٝدييييييغ  ٝثٕ صقييييييوه دٞهييييييش ٍٓ٘يييييي٢ ٓقييييييوه ٝثٕ 

ٓؤ ييييييٌثس ٝٓؼييييييج٤٣ٌ ٣ٌٔييييييٖ ٓييييييٖ م ُٜييييييج ٓؼٌكييييييز 

ْٗييييذز ثُٔ٘لييييي ٜٓ٘ييييج ٝؿ٤ييييٌ ثُٔ٘لييييي ٓييييغ د٤ييييجٕ ثّييييذجح 

 ػوّ ثُض٘ل٤ي.
 

 

 

 

صيييييييييْ ًكيييييييييغ ثُضو٣ٌيييييييييٌ 

ُٔؼيييييييييييييييج٢ُ ًةييييييييييييييي٤ِ 

ثُٔؤّْييييييييييز ثُٔقضييييييييييٌّ  

دٔٞؽيييييخ ًضجد٘يييييج دجُؼيييييوه 

  179/1975يًس/

 11/6/1316كيييييييييييييييييييي٢ 

ُـييييييييييٌ  ثُٔحييييييييييجههز 

ػ٤ِيييييييييٚ ف٤يييييييييظ صٔيييييييييش 

ٓحيييييييييييييجههز ٓؼج٤ُيييييييييييييٚ  

 0/7/1316دضيييييييييييييييج٣ًل 

ٝصيييييْ ٓنج ذيييييز  ثُيييييوثةٌر 

ثُوج٤ٗٞٗيييييييييييييز دٌضجد٘يييييييييييييج 

دجُؼييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوه 

  015/1919يًس/

 10/7/1316كيييييييييييييييييييي٢ 

ُـييييييييييييييييٌ  ص٘ل٤ييييييييييييييييي 

ثُضٞ ييييييييي٤جس ثُنج يييييييييز 

دييييييييييييييييييييييجُضو٣ٌٌ ًٝٝهس 

ثؽيييييييييييييجدضْٜ دٌضيييييييييييييجدْٜ 

  كييييييي٢ 1116دجُؼيييييييوه ي/

16/13/1316 

دض٘ل٤يييييي دؼييييي  ثُلويييييٌثس 

ثُييييييييييييييييييٞثًهر كيييييييييييييييييي٢ 

ُضٞ يييييي٤جس ف٤ييييييظ صييييييْ ث

ٓنيييييييييييج ذضْٜ دٌضجد٘يييييييييييج 

/908دجُؼيييييييييييييييييييوهيًس/

  كيييييييييييييييييييييييييييييييييي٢ 9103

19/11/1316 

ُض٘ل٤ييييييي ثُلوييييييٌثس ثُضيييييي٢ 

 ُْ ص٘لي ٖٓ هذِْٜ.
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ُيييييْ صوْيييييْ ثُٜٔيييييجّ ٝثُٞثؽذيييييجس ػِييييي٠  -9

ٓيييييييٞظل٢ ثُيييييييوثةٌر د يييييييٌَ ًّييييييي٢ٔ 

ُٝييييييٞف  ٛ٘ييييييجى ػييييييوّ ص٘ظيييييي٤ْ دٜيييييييث 

ثُؾجٗيييييييييخ ٝػيييييييييوّ ثُؼٔيييييييييَ د٘ظيييييييييجّ 

 ثُٔٞظق ثُذو٣َ د ٌَ ٢ًّٔ.
 
ثٌُيييييييييجهً ثُٔٞؽيييييييييٞه كييييييييي٢ ثُيييييييييوثةٌر  -5

ٝمحٞ يييييييييييييييييج  ث مضحج يييييييييييييييييجس 

ثُوج٤ٗٞٗيييييييز ؿ٤يييييييٌ ًيييييييجك٢ ٝثٕ ثؿِيييييييخ 

ثُٔٔغِييييييييي٤ٖ ثُويييييييييج٤٤ٖٗٞٗ ٛيييييييييْ ٓيييييييييٖ 

ثُٔيييييييٞظل٤ٖ ثُيييييييي٣ٖ ٣ؼِٔيييييييٕٞ دحيييييييلز 

 ػوو ٓؤهش.
ُيييييٞف  ػيييييوّ ٝؽيييييٞه ثؽٜيييييَر ثً يييييلز  -6

ثٌُض٤ٌٗٝيييييييز كييييييي٢ ثُيييييييوثةٌر ألً ييييييييلز 

ؽ٤ٔييييييييييييييغ ث ػٔييييييييييييييجٍ ٝصٞع٤وٜييييييييييييييج 

ثٌُض٤ٌٗٝيييييج  ػِييييي٠ ثُيييييٌؿْ ٓيييييٖ ثُضأ٤ًيييييو 

و٣ٌٌٗييييج ثُْييييجدن كيييي٢ ػِيييي٠ ىُييييي كيييي٢ ص

 .1311ػجّ 
 

ُيييييٞف  ػيييييوّ ثّيييييضوٌثً ثُيييييوثةٌر كييييي٢  -7

ص٤ٌِييييييق ثُٔييييييٞظل٤ٖ دييييييئهثًر  ث هْييييييجّ 

ٝثُ يييييييؼخ مييييييي ٍ ّييييييي٘ٞثس ثُضو٤ييييييي٤ْ 

ٝػييييوّ ثُـييييجء ث ٝثٓييييٌ ثُْييييجدوز ثُضيييي٢ 

صحييييييييوً كيييييييي٢ ص٤ٌِييييييييق ثُٔييييييييٞظل٤ٖ 

دييييييييييج هثًر ٝثُْٔييييييييييؤ٤ُٝز ثُؾو٣ييييييييييور 

ف٤يييييييظ ُيييييييٞف  ثٕ ٛ٘يييييييجى ٓيييييييٞظل٤ٖ 

كيييييييييييييييي٢ ثُييييييييييييييييوثةٌر ٣ضوجدييييييييييييييييٕٞ 

 ٓنححييييييييييجس ٓ٘حييييييييييخ دٔٞؽييييييييييخ

ثٝثٓييييييييٌ ثهث٣ًييييييييز ّييييييييجدوز دضٌِيييييييي٤لْٜ 

ػِيييييي٠ ثُييييييٌؿْ ٓييييييٖ ٗوييييييَ ثُٔييييييٞظل٤ٖ 

ٝكييييي ثًصذييييج  ثٝ فيييييف دؼيييي  ٛييييييٙ 

ثُ يييييؼخ ك٤ٔيييييج دؼيييييو  ٝٛيييييْ ًيييييَ ٓيييييٖ 

ع. ؿ. ه  –ّ. ؿ.ً  –يؿ. ع .ث 

 ف. ع. ػ  . –ع. ٍ. ى  –
ُيييييييييٞف  ٓيييييييييٖ مييييييييي ٍ ث٣َُيييييييييجًثس  -8

ث٤ُٔوث٤ٗيييييييييز ُل٣ٌييييييييين ػٔيييييييييَ صوييييييييي٣ْٞ 

ث هثء ثٕ هْييييييييييييييييييْ ثُض ييييييييييييييييييي٣ٌؼجس 

ثٍ ٝث ّض ييييييييجًثس ثُوج٤ٗٞٗييييييييز  ٓييييييييجٍ

ييييييجًُ ثػٔييييييجٍ  ييييييؼذز ثُوًثّييييييجس   ٔ٣

ث ٤ُٝييييييز ٝثُؼ٤ِييييييج ثُضيييييي٢ صييييييْ ثُـجةٜييييييج 

ديييييييئٖ ثُ٘ظييييييييجّ ثُييييييييوثم٢ِ ثُؾو٣ييييييييو 

ٗوضييييييٌؿ ػِيييييي٠ ثُييييييوثةٌر ثُوج٤ٗٞٗييييييز ثٕ صوييييييّٞ دٞدييييييغ  -9

إؽييييييٌثءثس ػٔييييييَ ص٘ظ٤ٔ٤ييييييز ٝث ييييييوثً ثٓييييييٌ ثهث١ً 

٣ذيييييي٤ٖ صوْيييييي٤ْ ثُٜٔييييييجّ ٝثُٞثؽذييييييجس ديييييي٤ٖ ثُٔييييييٞظل٤ٖ 

ثُٔٞظيييييق ثُذيييييو٣َ ثُؼيييييج٤ِٖٓ كييييي٢ ثُيييييوثةٌر ٓيييييغ د٤يييييجٕ 

ٌُيييييَ ٓٞظيييييق كييييي٢ فجُيييييز ػيييييوّ صٞثؽيييييوٙ أل١ ّيييييذخ 

 ًجٕ.
ٗوضييييييٌؿ دييييييًٌٝر ثٕ ٣ييييييضْ ص٣َٝييييييو ثُييييييوثةٌر دٌييييييجهً  -5

ٝظ٤ليييييييييي٢ ٓييييييييييٖ ى١ٝ ث مضحج ييييييييييجس ثُوج٤ٗٞٗييييييييييز 

ٝث مضحج يييييييييييجس ث ميييييييييييٌٟ ثُضييييييييييي٢ صقضجؽٜيييييييييييج 

ثُيييييوثةٌر  ٓيييييٖ مييييي ٍ صويييييو٣ْ ثُيييييوثةٌر  ِيييييخ ثُقجؽيييييز 

ثُيييييي٠ ٓييييييٞظل٤ٖ  ثُيييييي٠ ثُييييييوثةٌر ث هث٣ًييييييز ٝثُٔج٤ُييييييز 

ثُٔييييييييٞظل٤ٖ ٝث مضحج ييييييييجس ٓييييييييغ د٤ييييييييجٕ ػييييييييوه 

 ثُٔ ِٞدز ػ٘و ثؽٌثء ثُضؼ٤٤٘جس ك٢ ثُٔؤّْز.
ٗوضيييييييييٌؿ ديييييييييًٌٝر ص٣َٝيييييييييو ثُيييييييييوثةٌر ثُوج٤ٗٞٗيييييييييز  -6

دييييييييأؽَٜر ثً ييييييييلز ثٌُض٤ٌٗٝييييييييز ُـييييييييٌ  ثً ييييييييلز 

ؽ٤ٔييييييييغ ث ػٔييييييييجٍ ثُنج ييييييييز دجُييييييييوثةٌر ٝمج ييييييييز 

ثُييييييييييوػجٟٝ ٝثُِؾييييييييييجٕ ثُضقو٤و٤ييييييييييز ٝث ّييييييييييضٔجًثس 

ٝثُسيييييييييٞثدق ٝثُضؼ٤ِٔيييييييييجس ثُضييييييييي٢ صحيييييييييوً دؼيييييييييو 

 ثُٔحجههز ػ٤ِٜج.
وضييييييٌؿ ػِيييييي٠ ثُييييييوثةٌر ثُوج٤ٗٞٗييييييز ػ٘ييييييو ث ييييييوثً ي١ ٗ -7

ثٓيييييييييييٌ ثهث١ً دض٤ٌِيييييييييييق ثٝ ثٜٗيييييييييييجء ص٤ٌِيييييييييييق ي١ 

ٓٞظييييييييق دٌةجّييييييييز هْييييييييْ ثٝ  ييييييييؼذز ثٕ ٣ضسيييييييئٖ 

ث ٓييييييٌ ثُحييييييجهً ثُـييييييجء ؽ٤ٔييييييغ ث ٝثٓييييييٌ ثُْييييييجدوز 

ثُضيييي٢ صضؼييييجً  ٓؼييييٚ ٓييييغ ص٣َٝييييو ثُييييوثةٌر ث هث٣ًييييز 

ٝثُٔج٤ُيييييييز / هْيييييييْ ثُقْيييييييجدجس ٝثٌُٝثصيييييييخ دْ٘ييييييينز 

ثفضْييييييجح ثٝ  ٓ٘ييييييٚ  صنييييييجى ثؽييييييٌثءثصْٜ ٓييييييٖ ف٤ييييييظ

ثُـيييييييييجء ٓنححيييييييييجس ثُٔ٘حيييييييييخ ٝفْيييييييييخ ٓيييييييييج 

٣ضسيييييئ٘ٚ ث ٓييييييٌ ث هث١ً ثُحييييييجهً ًٜٞٗييييييج صْييييييضِْ 

ثُضٞؽ٤يييييييييٚ ديييييييييجُض٤ٌِق ثٝ ث ُـيييييييييجء ٓيييييييييٖ ثُيييييييييوثةٌر 

 ثُٔؼ٤٘ز ٝػ٠ِ دٞةٜج ٣ضْ ث وثً ث ٌٓ.
 

 

 

 
دييييييييييًٌٝر ثؽييييييييييٌثء ثُضييييييييييوه٤ن ٝثُضقو٤يييييييييين كيييييييييي٢  -8

ٓٞديييييييييييييٞع ثُٔيييييييييييييٞظل٤ٖ ثُيييييييييييييي٣ٖ ٣ْييييييييييييييضِٕٔٞ 

ٓنححيييييييجس ٓ٘حيييييييخ دٔٞؽيييييييخ ثٝثٓيييييييٌ ثهث٣ًيييييييز 

ٌِٓليييي٤ٖ دٜييييج كيييي٢ ّيييي٘ٞثس ّييييجدوز ٝػييييوّ ٝؽييييٞه ي١ 

ٓ٘ج ييييييخ ُٜييييييْ كيييييي٢ ثُٞهييييييش ثُقييييييج٢ُ ديييييئٖ ٛيييييييٙ 

ع.  –ّ.ؿ.ً  –ثُيييييييوثةٌر ٝٛيييييييْ ًيييييييَ ٓيييييييٖ يؿ. ع.  ث 

 ف. ع. ػ  . -ع. ٍ. ى –ؿ. ه 
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 ُِٔؤّْز. 
  صٞؽيييييييييو صويييييييييج٣ًٌ صحيييييييييوً ٓيييييييييٖ  -9

ثُٔٔغِييييييييي٤ٖ ثُويييييييييج٤٤ٖٗٞٗ دنحيييييييييٞ  

ثُييييييييوػجٟٝ ثُٔوجٓييييييييز ٓييييييييٖ ٝػِييييييييي٠ 

ثُٔؤّْيييييز ثٌُِٔلييييي٤ٖ دٜيييييج ٝثٌُٔثفيييييَ 

ثُضييييي٢ ٝ يييييِش ُٜيييييج ٗض٤ؾيييييز ثُٔضجدؼيييييز 

ف٤ييييييييظ ُييييييييٞف  مييييييييٌٝػ ثُٔٔغِيييييييي٤ٖ 

ج٤٤ٖٗٞٗ هٕٝ صويييييييييو٣ْ ي١ صو٣ٌيييييييييٌ ثُوييييييييي

كيييييييي٢ ث٤ُييييييييّٞ ثُضييييييييج٢ُ ػييييييييٖ ٗض٤ؾييييييييز 

ثُٔضجدؼيييييز د يييييإٔ ثُيييييوػجٟٝ ثُٔييييي٤ًِٖٞ 

 دٜج.
ػييييييييوّ ٝؽييييييييٞه صوييييييييج٣ًٌ ه٣ًٝيييييييييز  -13

صؼيييييييييٌ  يٓيييييييييجّ ٓيييييييييو٣ٌ ثُوْيييييييييْ ثٝ 

ثُٔييييييو٣ٌ ثُؼييييييجّ ٝكيييييين  ٤ُييييييز ٓقييييييوهر 

ديييييَٖٓ ٓؼييييي٤ٖ ًيييييجٕ صٌيييييٕٞ يّيييييذٞػ٤ز 

ثٝ  يييييييييي٣ٌٜز ف٤ييييييييييظ ٣ييييييييييضْ صوييييييييييو٣ْ 

ؽيييييٌٝهثس ػيييييٖ ثُيييييوػجٟٝ ٓيييييٖ هذيييييَ 

ألٝهييييييجس ؿ٤ييييييٌ  ثُٔٔغِيييييي٤ٖ ثُوييييييج٤٤ٖٗٞٗ

 ٓقوهر.
ػيييييييوّ صلؼ٤يييييييَ هًٝ  يييييييؼذز ّيييييييقخ  -11

ثُويييييييٌثًثس ًؿيييييييْ ص٤ٌِيييييييق ٓٞظيييييييق 

دٌةجّيييييييييز ثُ يييييييييؼذز ُٝيييييييييْ ٗؾيييييييييو ي١ 

ٓ٘ؾيييييَ ٣ييييييًٌ ُٜيييييج ف٤يييييظ ّيييييذن ٝثٕ 

صيييييييْ صٞدييييييي٤ـ ىُيييييييي كييييييي٢ صو٣ٌٌٗيييييييج 

ٝدييييييجٌُؿْ ٓييييييٖ  1311ثُْييييييجدن ػييييييجّ 

ث٣َُييييييييييجًثس ث٤ُٔوث٤ٗييييييييييز ثُٔضٌييييييييييًٌر 

ُِؾ٘يييييييييز صو٤ييييييييي٤ْ ث هثء ُيييييييييْ ٣ضْييييييييي٠٘ 

ُل٣ٌييييين ثُؼٔيييييَ ٓوجدِيييييز ْٓيييييؤٍٝ ٛييييييٙ 

 ثُ ؼذز .
ػيييييييوّ ٝؽيييييييٞه ٓضجدؼيييييييز ُويييييييٌثًثس  -11

ثُيييييييييضظِْ  ثُحيييييييييجهًر ٓيييييييييٖ  يييييييييؼذز 

 ثُضظِٔجس ٓغ ٤ٛتز ثُ ؼٖ.
ُييييييييييييٞف  ثٕ هجػييييييييييييور ثُذ٤جٗييييييييييييجس  -10

ثُنج ييييييييز دوْييييييييْ ثُييييييييوػجٟٝ ؿ٤ييييييييٌ 

ٌٓضِٔيييييز ٝ  ٣يييييضْ ثُضٌف٤يييييَ ك٤ٜيييييج ثٍٝ 

ديييييييييأٍٝ ٝػيييييييييوّ كٌّٜيييييييييز دؼييييييييي  

ث دييييييييييجد٤ٌ ثُنج ييييييييييز دجُييييييييييوػجٟٝ 

 ثُؾَثة٤ز ٝثُٔو٤ٗز.
ُييييييييييييييٞف  ثٕ ثػٔييييييييييييييجٍ هْييييييييييييييْ  -19

يٙ ثُييييييييوثةٌر   ثُضقو٤وييييييييجس كيييييييي٢ ٛيييييييي

٣ٌصويييي٢ ثُيييي٠ ْٓييييضٟٞ هْييييْ ُٝييييْ ٣ييييضْ 

وًثّيييييييجس ث ٤ُٝيييييييز ثػيييييييجهر ثُ٘ظيييييييٌ كييييييي٢   يييييييؼذز ثُ -9

ٝثُؼ٤ِييييييج ثُضيييييي٢ صييييييْ ثُـجءٛييييييج كيييييي٢ ثُ٘ظييييييجّ ثُييييييوثم٢ِ 

ُِٔؤّْيييييز ف٤يييييظ ٓجٍثُيييييش صٔيييييجًُ ٗليييييِ ث ػٔيييييجٍ 

ثُْيييييييجدوز هذيييييييَ ث ُـيييييييجء ف٤يييييييظ   ٣ٞؽيييييييو ٓذيييييييًٌ 

 ُـجةٜيييييييييج ف٤يييييييييظ ٛ٘يييييييييجى  ييييييييي ف٤جس ٓٔ٘ٞفيييييييييز 

ُٔيييييييييو٣ٌ ػيييييييييجّ ٛييييييييييٙ ثُيييييييييوثةٌر دٔنج ذيييييييييز ٍٝثًر 

ثُضؼِيييييي٤ْ ثُؼييييييج٢ُ ٝثُذقييييييظ ثُؼِٔيييييي٢ ٝثُضٞه٤ييييييغ ػِيييييي٠ 

٣ْ كيييييييييي٢ ثُوًثّييييييييييجس ثُؼ٤ِييييييييييج ثّييييييييييضٔجًثس ثُضوييييييييييو

ٝثأل٤ُٝيييييز يٝ إدييييييجكز يػٔجُٜيييييج إُيييييي٠  يييييؼذز  ييييييؤٕٝ 

ثُ ِذييييييييييز كيييييييييي٢ هثةييييييييييٌر ثُ ييييييييييؤٕٝ ث هضحييييييييييجه٣ز 

 ٝث ّضغٔجً.  
ػِيييي٠ ٓييييو٣ٌ ػييييجّ ثُييييوثةٌر ثُوج٤ٗٞٗييييز ث ٣ؼييييجٍ ثُييييي٠  -13

هْيييييييْ ثُيييييييوػجٟٝ دو٤يييييييجّ ثُٔٔغِييييييي٤ٖ ثُويييييييج٤٤ٖٗٞٗ كييييييي٢ 

ثُييييييوثةٌر صويييييييو٣ْ صو٣ٌيييييييٌ كييييييي٢ ث٤ُيييييييّٞ ثُضيييييييج٢ُ ػيييييييٖ 

ج ُٔؼٌكييييييز ٌٓثفييييييَ ثُٞثؽذييييييجس ثُضيييييي٢ ٣ٌِلييييييٕٞ دٜيييييي

ثُٔضجدؼيييييز ثُضييييي٢ ٝ يييييِش ث٤ُٜيييييج ثُيييييوػجٟٝ ثُٔييييي٤ًِٖٞ 

دٜيييييييج ٝصسييييييي٤ٖٔ ثُضو٣ٌيييييييٌ كييييييي٢ هجػيييييييور ثُذ٤جٗيييييييجس 

ثُٔٞؽييييييٞهر ُييييييو٣ْٜ ًٔييييييج ٗؾييييييو ٓييييييٖ ثُسيييييي١ًٌٝ ثٕ 

٣ييييييضْ صٞه٤ييييييغ ًٝهييييييز ثُٞثؽيييييييخ ٓييييييٖ هذييييييَ ثُٔيييييييو٣ٌ 

 ثُٔذج ٌ ٝٓو٣ٌ ػجّ ٛيٙ ثُوثةٌر.
ثػيييييجهر ثُ٘ظيييييٌ ثٝ ثُـيييييجء  يييييؼذز ّيييييقخ ثُويييييٌثًثس  -11

ٝ ٓ٘ؾيييييَ ٣ ييييييًٌ ُٜيييييج ٓ٘يييييي ُؼيييييوّ ٝؽيييييٞه ي١ ٗ يييييج  ث

ُٝـج٣يييييييييز صيييييييييج٣ًل ثػيييييييييوثه صو٣ٌٌٗيييييييييج  1311ػييييييييجّ 

ًٝكيييييييغ ثُٔنححيييييييجس ثُضييييييي٢ ٣ضوجديييييييجٛج ْٓيييييييؤٍٝ 

 ثُ ؼذز ث٤ُْو يح. ّ. ع .
 

 

 

 
ديييييييييًٌٝر ثٕ ٣يييييييييضْ يػيييييييييوثه صويييييييييج٣ًٌ ه٣ًٝيييييييييز  -11

ُلضيييييييييٌثس ٓقيييييييييوهر ًيييييييييجٕ صٌيييييييييٕٞ ييّيييييييييذٞػ٤ز يٝ 

 ييييي٣ٌٜز يٝ كحييييي٤ِز  ٓيييييٖ هذيييييَ هْيييييْ ثُيييييوػجٟٝ ثُييييي٠ 

ثُٔييييييو٣ٌ ثُؼييييييجّ ُ  يييييي ع ػ٤ِٜييييييج ٝد٤ييييييجٕ صٞؽ٤ٜجصييييييٚ 

دنحيييييييييٞ  ثٌُٔثفيييييييييَ ثُضييييييييي٢ ٝ يييييييييِش ث٤ُٜيييييييييج 

 ثُوػٟٞ. 
دييييييييييًٌٝر ثٕ ٣ييييييييييضْ ثُضْ٘يييييييييي٤ن ديييييييييي٤ٖ   ييييييييييؼذز  -10

 ثُضظِٔيييييجس ٤ٛٝتيييييز ثُ ؼيييييٖ ثُؼجِٓيييييز كييييي٢ ثُٔؤّْيييييز

ٓيييييٖ مييييي ٍ ص٣َٝيييييو ٤ٛتيييييز ثُ ؼيييييٖ هْيييييْ ثُيييييوػجٟٝ 

  ُِٞؽذيييييجس ثُضييييي٢ صحيييييوً ٓيييييٖ هيييييذِْٜ cdدويييييٌ  ي

ُٔؼٌكييييييز ٗض٤ؾييييييز ثُضظِٔييييييجس ثُضيييييي٢ هييييييوٓضٜج ثُييييييوثةٌر 

ثُوج٤ٗٞٗيييييييز ٝصغذ٤يييييييش ىُيييييييي كييييييي٢ هجػيييييييور ثُذ٤جٗيييييييجس 
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ص٤ٌِيييييييييق ٓؼيييييييييجٕٝ ُٔيييييييييو٣ٌ ثُوْيييييييييْ 

ًٝييييييييييييُي ثٕ  يييييييييييؼذز ثُٔضجدؼيييييييييييز   

 ٣ٞؽو ُو٣ٜج ي١ هًٝ ٣يًٌ.
 
  صٞؽيييييييييييييو ٓضجدؼيييييييييييييجس ُض٘ل٤يييييييييييييي  -15

ثُضٞ يييييييي٤جس ثُضيييييييي٢  ييييييييوًس ٓييييييييٖ 

ثُِؾييييييييجٕ ثُضقو٤و٤ييييييييز ثُٔ ييييييييٌِز كيييييييي٢ 

ثُيييييييوثةٌر ٣ٌٝضلييييييي٢ هْيييييييْ ثُضقو٤ويييييييجس 

دضٞؽ٤ييييييييييٚ ًضييييييييييجح ثُيييييييييي٠ ثُييييييييييوٝثةٌ 

ٝثًكييييييييييييييجم ٓقسييييييييييييييٌ ثُٔؼ٤٘ييييييييييييييز 

صٞ يييييييي٤جس ثُِؾييييييييجٕ ثُضقو٤و٤ييييييييز هٕٝ 

 ٓضجدؼز ص٘ل٤ي ٛيٙ ثُضٞ ٤جس.

ثٕ هجػييييييييييور ثُذ٤جٗييييييييييجس ثُنج ييييييييييز   -16

دجُِؾيييييييجٕ ثُضقو٤و٤يييييييز ؿ٤يييييييٌ ٌٓضِٔيييييييز 

ٝ  ٣ييييييضْ ثهمييييييجٍ ثُذ٤جٗييييييجس ك٤ٜييييييج ثٍٝ 

 دأٍٝ.
ٝؽييييييييييو ثٕ هْييييييييييْ ث هثًر ثُضييييييييييجدغ  -17

ُٜييييييٙ ثُيييييوثةٌر ُييييييْ ٣  يييييجً ث٤ُيييييٚ كيييييي٢ 

ثُ٘ظييييييييييييييجّ ثُييييييييييييييوثم٢ِ ثُنييييييييييييييج  

ضقوثعٚ دؼيييييو دجُٔؤّْيييييز ُٝيييييْ ٣يييييضْ ثّييييي

 ييييييوًٝ ثُ٘ظييييييجّ ثُييييييوثم٢ِ ثٝ صؾو٣ييييييو 

ألٓيييييييٌٙ ٝٓيييييييج ٍثٍ ثُوْيييييييْ ٣ٔيييييييجًُ 

ثػٔجُييييييٚ ٝٗ ييييييج جصٚ ُـج٣ييييييز صج٣ًنييييييٚ 

ًييييييييُي صذييييييي٤ٖ ثٕ ثػٔيييييييجٍ ثُوْيييييييْ   

 صٌصو٢ ث٠ُ ْٓضٟٞ هْْ .
ثٌُٔييييييييييييجٕ ثُٔنحييييييييييييي ُقليييييييييييي   -18

ثٌُضيييييييييييييخ ثُحيييييييييييييجهًر ٝثُيييييييييييييٞثًهر 

ٝث دييييييجد٤ٌ كيييييي٢ هْييييييْ ث هثًر ؿ٤ييييييٌ 

ٓ ةييييييْ ٝٓؼييييييٌ  ُ فضييييييٌثم ًٞٗييييييٚ 

 ُِوثةٌر . ك٢ ٓ ذل ثُضجدغ
  صٞؽيييييييييييو ثفحيييييييييييجة٤جس  ك٤ٔيييييييييييج  -19

٣ضؼِييييين دٌكيييييغ ث يييييجًر ثُقؾيييييَ ػِييييي٠ 

ثٓيييييييييييييٞثٍ ثُْيييييييييييييؾ٘جء ث٤ُْجّييييييييييييي٤٤ٖ 

ثُحيييييجهًر ٓيييييٖ ثُ٘ظيييييجّ ثُذجةيييييو فْيييييخ 

ٓيييييييج ؽيييييييجء كييييييي٢ ثُن يييييييز ثُْييييييي٣ٞ٘ز 

ُِيييييييوثةٌر ُٝيييييييْ ٣يييييييضْ ص٣َٝيييييييو ك٣ٌييييييين 

 ثُؼَٔ دج١ صوج٣ًٌ ُٜيث ثُ٘ ج .
  صٞؽييييييو ثفحييييييجة٤جس فييييييٍٞ ػييييييوه  -13

ث٣َُييييييييييجًثس ث٤ُٔوث٤ٗييييييييييز ٝثُضلض٤ يييييييييي٤ز 

ث ّييييييييييييضؾٞثح ٝٓضجدؼييييييييييييز ُِؾييييييييييييجٕ 

ثُٔٔغِيييييي٤ٖ ثُوييييييج٤٤ٖٗٞٗ كيييييي٢ ٓييييييو٣ٌ٣جس 

 ثُنج ز دجُ ؼذز.
دييييييييًٌٝر ثٕ ٣ييييييييضْ صقييييييييو٣ظ هجػييييييييور ثُذ٤جٗييييييييجس  -19

ثُنج ييييييييييز دجُييييييييييوػجٟٝ ثٍٝ دييييييييييأٍٝ ٓييييييييييغ د٤ييييييييييجٕ 

ث٤ُٜييييييج ثُييييييوػجٟٝ ٝىًييييييٌ  ثٌُٔثفييييييَ ثُضيييييي٢ ٝ ييييييِش

ثّيييييْ ثُٔٔغيييييَ ثُويييييج٢ٗٞٗ ثًُٔٞيييييَ دجُيييييوػٟٞ ٝ د٤يييييجٕ 

ثُييييييييييييوػجٟٝ ثُٔقْييييييييييييٞٓز ُحييييييييييييجُـ ثُٔؤّْييييييييييييز 

ٝثُٔقْيييييييٞٓز ُحيييييييجُـ ثُـ٤يييييييٌ ٝثّيييييييضٌٔجٍ كٌّٜيييييييز 

ث ديييييييجد٤ٌ ثُنج يييييييز دجُيييييييوػجٟٝ ٝص٘ظييييييي٤ْ ثُْيييييييؾَ 

 ثُنج  دجُوػجٟٝ ثُؾَثة٤ز د ٌَ ؽ٤و.
 
صٞ ييييييييي٢ ُؾ٘يييييييييز صوييييييييي٣ْٞ ث هثء دضق٣ٞيييييييييَ هْيييييييييْ  -15

ثُضقو٤ويييييييجس ثُييييييي٠ ْٓيييييييضٟٞ  يييييييؼذز دييييييئٖ هْيييييييْ 

ثُيييييييوػجٟٝ ًيييييييٕٞ ٤ٌِ٤ٛضيييييييٚ ٝثػٔجُيييييييٚ ث هث٣ًيييييييز    

صٌصوييييي٢ إُييييي٠ ْٓيييييضٟٞ هْيييييْ ف٤يييييظ ثٕ ثُؼٔيييييَ ثُيييييي١ 

٣ٔجًّييييييٚ ثُوْييييييْ ٣ضٔغييييييَ د ييييييؼذز ثُِؾييييييجٕ ثُضقو٤و٤ييييييز 

 كوق. 
ديييييييييًٌٝر ثٕ ٣يييييييييضْ ٓضجدؼيييييييييز ص٘ل٤يييييييييي صٞ ييييييييي٤جس  -16

ُيييييييوثةٌر ٓيييييييغ ثُِؾيييييييجٕ ثُضقو٤و٤يييييييز ثُٔ يييييييٌِز كييييييي٢ ث

ثُيييييوٝثةٌ ىثس ثُؼ هيييييز ٝثُضأًيييييو ٓيييييٖ ص٘ل٤ييييييٛج ٝػيييييوّ 

ث ًضلييييييييييجء دأًّييييييييييجٍ ًضييييييييييجح ُـييييييييييٌ  ص٘ل٤ييييييييييي 

ثُضٞ ييييييي٤جس ػِييييييي٠ ثٕ ٣يييييييضْ  ثًّيييييييجٍ ثُضٞ ييييييي٤جس 

كوييييييق هٕٝ ٓقسييييييٌ ثُِؾ٘ييييييز ثُضقو٤و٤ييييييز ثُييييييي١ ٣ذيييييي٤ٖ 

٣ٌٝ يييييق ثّييييئجء ثػسيييييجء ثُِؾيييييجٕ ثُٔ يييييٌِز ف٤يييييظ 
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ديييييييييييييًٌٝر ثّيييييييييييييضٌٔجٍ صٌف٤يييييييييييييَ ٝثهميييييييييييييجٍ  -17

ثُٔؼِٞٓييييييييييييجس ٝثُذ٤جٗييييييييييييجس ثُنج ييييييييييييز دجُِؾييييييييييييجٕ 

ثُضقو٤و٤ييييييز ثُضيييييي٢ صٔييييييش ثُٔحييييييجههز ػ٤ِٜييييييج ث يييييي٤ُٞج   

كييييييييييي٢ هجػيييييييييييور ثُذ٤جٗيييييييييييجس ثُنج يييييييييييز دجُِؾيييييييييييجٕ 

 ثُضقو٤و٤ز . 
دييييييًٌٝر ثٕ ٣ييييييضْ دييييييْ هْييييييْ ث هثًر دٔٞؽييييييخ  -18

ثٓيييييٌ ثهث١ً دييييئٖ ٤ٌِ٤ٛيييييز ثُيييييوثةٌر ثُقج٤ُيييييز ًيييييٕٞ 

 جصٚ ٓ٘ييييييي صييييييج٣ًل ثُوْييييييْ ٣ٔييييييجًُ ثػٔجُييييييٚ ٝٗ ييييييج

ُٝـج٣يييييييييٚ صج٣ًنيييييييييٚ ثٝ ثٕ  1311ثّيييييييييضقوثعٚ ػيييييييييجّ 

٣يييييضْ صق٣ِٞيييييٚ ثُييييي٠ ْٓيييييضٟٞ  يييييؼذز صيييييٌصذق دجُٔيييييو٣ٌ 

ثُؼيييييييجّ ًيييييييٕٞ ثُ يييييييؼخ ثُضييييييي٢ ٣ضسييييييئٜ٘ج ثُوْيييييييْ   

صٌصوييييي٢ ثُييييي٠ ْٓيييييضٟٞ  يييييؼخ ُٝيييييْ ٣يييييضْ ص٤ٌِيييييق ي١ 

 ٖٓ ثُٔٞظل٤ٖ د ـَ ْٝٓؤ٤ُٝز ٛيٙ ثُ ؼخ .
ديييييييًٌٝر صيييييييٞك٤ٌ ٌٓيييييييجٕ ٓ ةيييييييْ ٝثٓيييييييٖ ُقلييييييي   -19

كيييييييي٢ هْييييييييْ ث هثًر ًييييييييٕٞ ث دييييييييجد٤ٌ ثُٔٞؽييييييييٞه 

ثٌُٔييييجٕ ثُقييييج٢ُ ؿ٤ييييٌ ٓ ةييييْ ث ٓييييٌ ثُييييي١ ٣ؼييييٌ  

ٛيييييييييٙ ث دييييييييجد٤ٌ ثُيييييييي٠ م ييييييييٌ ثُقٌثةييييييييين ثٝ ي١ 



Inspector General Office                                                                              مكتب المفتش العام 
 

 6072التقرير السنوي لعام  771

 

ثُٔؤّْييييييز كيييييي٢ دـييييييوثه ٝثُٔقجكظييييييجس 

ُٝيييييييييييْ ٣يييييييييييضْ ص٣َٝيييييييييييوٗج دضويييييييييييج٣ًٌ 

دنحييييييييييييٞ  ٛيييييييييييييث ثُٔٞدييييييييييييٞع 

ٝفْيييييخ ٓيييييج ؽيييييجء دجُن يييييز ثُْييييي٣ٞ٘ز 

 ُِوثةٌر.
 

 

 ػٔجٍ ثمٌٟ   ّجٓـ هللا.
ديييييًٌٝر ث ُضيييييَثّ دٔيييييج ؽيييييجء دجُن يييييز ثُْييييي٣ٞ٘ز  -13

ُِييييييوثةٌر ف٤ييييييظ ٛ٘ييييييجى ٗ ييييييج جس صييييييْ ىًٌٛييييييج كيييييي٢ 

ثُن يييييز ُيييييْ ص٘ليييييي ث ييييي   ٓغيييييَ يٓضجدؼيييييز ٓٞديييييٞع 

ثُْييييييييؾ٘جء ًكييييييييغ ث ييييييييجًر ثُقؾييييييييَ ػِيييييييي٠ ثٓييييييييٞثٍ 

ث٤ُْجّيييييي٤٤ٖ ثُحييييييجهًر ٓييييييٖ ثُ٘ظييييييجّ ثُذجةييييييو  ثؽييييييٌثء 

٣ٍيييييييجًثس ٤ٓوث٤ٗيييييييز ُِؾيييييييجٕ ث ّيييييييضؾٞثح ٝٓضجدؼيييييييز 

ثُٔٔغِيييييي٤ٖ ثُوييييييج٤٤ٖٗٞٗ كيييييي٢ كييييييٌٝع ثُٔؤّْييييييز كيييييي٢ 

دـييييييييوثه ٝثُٔقجكظييييييييجس  ٝصغذ٤ييييييييش ىُييييييييي دٔٞؽييييييييخ 

 صوج٣ًٌ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inspector General Office                                                                              مكتب المفتش العام 
 

 6072التقرير السنوي لعام  772

 

 حقىيى اداء قسى انعقىد -6

 ث ؽٌثءثس ثْٛ ثُضٞ ٤جس ثْٛ ث ّض٘ضجؽجس 

ثٗنليييج  ػيييوه ثُٔيييٞظل٤ٖ ثُؼيييج٤ِٖٓ كييي٢ ثُوْيييْ ٝ ثكضويييجًٙ    -7

ثُييي٠  ث مضحج يييجس ثُٔج٤ُيييز ٝثُوج٤ٗٞٗيييز ٝثُل٤٘يييز ػِييي٠ ٓيييوثً 

ّييي٘ٞثس ثُضو٤ييي٤ْ ثُيييغ ط ف٤يييظ ٣ويييغ ؽٜيييو ًذ٤يييٌ ػِييي٠ ػيييجصن 

ثُٔييييٞظل٤ٖ ٌُغييييٌر ثألػٔييييجٍ ثُٔ٘ج ييييز دٜييييْ ٝػييييوّ إ ييييـجٍ 

ثُ يييؼخ ٓيييٖ هذيييَ ثُٔيييٞظل٤ٖ دْيييذخ هِيييز ثٌُيييجهً ثُيييٞظ٤ل٢ 

ؼخ صيييوثً ٓيييٖ هذيييَ ٓٞظيييق ٝثفيييو ٓغيييَ ف٤ييظ ثٕ  ٛ٘جُيييي  ييي

 يييييؼذز ثُٔضجدؼيييييز ٝ يييييؼذز ثألً يييييلز ث ٌُض٤ٌٗٝيييييز ٝٛ٘يييييجى 

 يييؼخ ُيييْ صلؼيييَ ٓغيييَ  يييؼذز ثُضؼجهيييوثس ُـج٣يييز صيييج٣ًل ثُضو٤ييي٤ْ 

ُٝييييْ صقييييوه ْٓييييؤ٤ُٝز ٛيييييٙ ثُ ييييؼذز ًؿييييْ ي٤ٔٛضٜييييج ٝثُضيييي٢ 

 صٔغَ ثُٔلحَ ثٌُة٢ْ٤ ُِوْْ ك٢ ثُضؼجهوثس ثُق٤ٌٓٞز.

٣ٍٞيييغ ُيييٞف  ػيييوّ ٝؽيييٞه  م يييز ػٔيييَ ٝثديييقز ٝػيييوّ ص -6

ثُٜٔييجّ ٝكيين ثُ ييؼخ ثُٔٞؽييٞهر كيي٢ ثُوْييْ ٣ٝوييّٞ ثُٔييٞظل٤ٖ 

 ثُؼج٤ِٖٓ دجُوْْ دٌجكز يػٔجٍ ثُ ؼخ ثُضجدؼز ُٚ .

ػيييييوّ ٝؽيييييٞه ؽٜيييييجٍ يً يييييلز ثٌُضٌٝٗييييي٢ ألً يييييلز ثُؼويييييٞه  -1

ًٝجكيييز ي٤ُٝجصٜيييج ٝثألػٔيييجٍ ثُنج يييز دجُوْيييْ ًييييُي ُيييْ ٣يييضْ 

كٌّٜيييز ؽ٤ٔيييغ ثألديييجد٤ٌ ثُنج يييز ديييجُؼوٞه ثُضييي٢ ثدٌٓضٜيييج 

 ثُٔؤّْز.

ٝؽيييٞه ديييؼق كييي٢ ثػيييوثه  ييي٤جؿز ٝص٘ظييي٤ْ ثُؼويييٞه  ُيييٞف  -4

دْيييييذخ ثكضويييييجً ثُوْيييييْ ُ مضحج يييييجس ثُٔج٤ُيييييز ٝث هث٣ًيييييز 

  كييييي٢ ػيييييجّ 03  ٝي18ٝثُوج٤ٗٞٗيييييز  ٜٝٓ٘يييييج ثُؼويييييو ًهيييييْ  ي

  ف٤يييييظ ٛ٘ييييييجى يم ييييييجء كييييي٢ صقو٣ييييييو ثُـٌثٓييييييجس 1310ي

 ثُضأم٣ٌ٤ز ٝكن ثُضؼ٤ِٔجس.

ػييوّ ٝؽييٞه ٓضجدؼييز فو٤و٤ييز ٓييٖ هذييَ هْييْ ثُؼوييٞه كيي٢ ص٘ل٤ييي  -1

ُضيييي٢ يدٌٓضٜييييج ثُٔؤّْييييز ٓييييغ ثُ ييييًٌجس ثُٔ٘لييييير ثُؼوييييٞه ث

ف٤ييييظ ثٕ ثؿِييييخ ثُ ييييًٌجس هجٓييييش دض٘ل٤ييييي دؼيييي  ثُلوييييٌثس 

ثُٔٞؽيييٞهر كييي٢ ؽيييوثٍٝ ث٤ٌُٔيييجس ّيييٞثء ًجٗيييش دج٣َُيييجهر ثٝ 

ثُ٘وحييييييييييجٕ ثٝ ثُقيييييييييييف ٝث دييييييييييجكز هٕٝ ثّضقحييييييييييجٍ 

ثُٔٞثكوييييجس ْٓييييذوج  ٝػييييوّ صذ٣ٌييييٌ ثُضـ٤٤ييييٌ يٓحييييجههز ػِيييي٠ 

ٞر ُذ٘يييجء ٓويييٌ ثٓيييٌ ثُـ٤يييجً هذيييَ ثُض٘ل٤يييي    ٓغيييَ  يييًٌز ثُقذييي

ًًٌييييييٞى  ٝٓؾٔييييييغ ثألفييييييٌثً ثُْيييييي٢ٌ٘ كييييييي٢  -يه٣ييييييج٠ُ

 ًًٌٞى .  -ي٤ْٓجٕ

ٛ٘يييجى م جديييجس دييئجٕ صيييْ ثػضٔجهٛيييج ُِْيييِق يثُض يييـ٤ِ٤ز    -2

فْيييييٖ ثُض٘ل٤يييييي   ٓيييييٖ هذيييييَ ٓحيييييجًف ؿ٤يييييٌ ً ييييي٤٘ز  -

ٝمجديييؼز ُٞ يييج٣ز ثُذ٘يييي ثًٌُٔييي١َ ٓغيييَ م يييجح دييئجٕ 

 يييييييًٌز ثألً  ثُنسيييييييٌثء ٝ يييييييًٌز ثٌُيييييييٌّ ثُؼٌدييييييي٢ 

ً ٓيييٖ ٓحيييٌف ث هضحيييجه ف٤يييظ ٝ يييًٌز ث ّيييٌثء ٝثُحيييجه

ثُؼٔيييييَ ػِييييي٠ ًكيييييغ ْٓيييييضٟٞ  -1

ثهثء ًٝليييييييييجءر ثُوْيييييييييْ كييييييييي٢ 

دييييٞء ٓييييج ؽييييجء دجُٔؤ ييييٌثس 

ٝثُٔؼيييييييييج٤٣ٌ ثُضييييييييي٢ صضؼِييييييييين 

دييييييييييييييييجُض٘ظ٤ْ ٝثُضن يييييييييييييييي٤ق 

ٝثُحييييييييييييييي ف٤جس ٜٝٓيييييييييييييييجّ 

ٝثػٔيييييييييييجٍ هْيييييييييييْ ثُؼويييييييييييٞه 

 ٝثُ ؼخ ثُضجدؼز ُٚ.
ًكييييييييييييييو هْييييييييييييييْ ثُؼوييييييييييييييٞه  -1

دج مضحج يييييييييييييجس ثُل٤٘يييييييييييييز 

ٝثُٔج٤ُييييييز ٝثُوج٤ٗٞٗييييييز ُضلؼ٤ييييييَ 

ثُ يييييييييؼخ ثُٔٞؽيييييييييٞهر كيييييييييي٢ 

ثُوْيييييْ ٝٓيييييٖ دييييئٜ٘ج  يييييؼذز 

ثُضؼجهيييييييييوثس ٝثُضييييييييي٢ صٔغيييييييييَ 

 ثُٔلحَ ثٌُة٢ْ٤ ُِوْْ.
ٝدييييييييييييغ م ييييييييييييز ػٔييييييييييييَ  -0

ٝثدييييييييييقز ُؼٔييييييييييَ ثُوْييييييييييْ 

ٝث يييييييييييييييوثً ثٓيييييييييييييييٌ ثهث١ً 

٣ٞدييييييييييـ ص٣ٍٞييييييييييغ ثُٜٔييييييييييجّ 

ٝثُٞثؽذييييييييييييييجس ُِٔييييييييييييييٞظل٤ٖ 

ثُؼييييييج٤ِٖٓ كيييييي٢ ثُوْييييييْ ػِيييييي٠ 

ؼخ ٝثُؼٔيييييييييَ يّيييييييييجُ ثُ ييييييييي

ديييييييئٖ ث٤ٌِ٤ُٜييييييييز ثُٔقييييييييوهر 

 دٔٞؽخ ثُضؼ٤ِٔجس.
ص٣َٝيييييو هْيييييْ ثُؼويييييٞه دؾٜيييييجٍ   -9

يً ييييييييييييييييلز ثٌُضٌٝٗيييييييييييييييي٢   

ً يييييلز ًجكيييييز ي٤ُٝيييييجس ثُؼويييييٞه 

ٝثألػٔييييييجٍ ثُنج ييييييز دجُوْييييييْ 

ٝثُؼٔييييييييييَ ػِيييييييييي٠ كٌّٜييييييييييز 

ؽ٤ٔيييييييغ ثألديييييييجد٤ٌ ثُنج يييييييز 

دييييييييييجُؼوٞه ثُضيييييييييي٢ يدٌٓضٜييييييييييج 

ثُٔؤّْييييييييز ُٔييييييييج ُٜييييييييج ٓييييييييٖ 

 ي٤ٔٛز.
ثٕ صٌيييييييٕٞ ٛ٘يييييييجى ٓ يييييييجًًز  -5

إػيييييييوثه  كؼجُيييييييز ُِوْيييييييْ كييييييي٢

ثُْٔيييييٞهر ُِؼويييييٞه ثُضييييي٢ صذيييييٌّ 

ًكيييييغ ثُضو٣ٌيييييٌ ُٔؼيييييج٢ُ  صيييييْ

ًةييييييييييييييييي٤ِ ثُٔؤّْيييييييييييييييييز 

ثُٔقضييييييٌّ   ًضجد٘ييييييج دجُؼييييييوه 

  900/9381يًس/

 9/11/1316كييييييييييييييييييييييييييييي٢ 

ُـييييييٌ  ثُٔحييييييجههز ػ٤ِييييييٚ 

ف٤يييييييييظ صٔيييييييييش ٓحيييييييييجههز 

ٓؼج٤ُيييييييييييييييييييٚ  دضيييييييييييييييييييج٣ًل 

ٝصيييييييييييييييييييييييْ  19/11/1316

ٓنج ذييييييييز  هْييييييييْ ثُؼوييييييييٞه 

دٌضجد٘ييييييييييييييييييييج دجُؼيييييييييييييييييييييوه 

  996/9131يًس/

 18/11/1316كييييييييييييييييييييييييي٢ 

ُـيييييٌ  ص٘ل٤يييييي ثُضٞ ييييي٤جس 

ثُيييييييييٞثًهر كييييييييي٢ ثُضو٣ٌيييييييييٌ 

س ثؽييييييييييييجدضْٜ ف٤ييييييييييييظ ًٝه

  531دٌضييييييييييجدْٜ دجُؼييييييييييوه ي

 9/11/1316كييييييييييييييييييييييييييييي٢ 

دنحيييييييٞ  ًكييييييييو ثُوْييييييييْ 

دجُضنححيييييييييجس ثُوج٤ٗٞٗيييييييييز 

ٝثُٔج٤ُيييييييييييييييز ٓيييييييييييييييٖ ى١ٝ 

ثُنذيييييييييٌر كييييييييي٢ ٓؾيييييييييج س 

ثُضؼجهيييييييييييييوثس ثُق٤ٌٓٞيييييييييييييز 

ٝث ٓيييييييييييييييًٞ ثُٔج٤ُيييييييييييييييز ٝ 

 ثُٔقجّذ٤ز.
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  173/1339صييييْ ٓنج ذييييز ثُٔؤّْييييز دٌضجد٘ييييج دجُؼييييوه يًس/

دضـ٤٤يييييٌ ثُٔحيييييٌف ثُٔييييييًًٞ ًٝضجد٘يييييج  10/7/1319كييييي٢ 

ثُيييييي٠ ثُييييييوثةٌر  1/9/1315  كيييييي٢ 59/960دجُؼييييييوه يًس/

  كييييييييي٢ 131/1776ثُوج٤ٗٞٗيييييييييز ًٝضذ٘يييييييييج دجُؼيييييييييوه يًس/

 10/13/1315  كييييييييييييييي٢ 195/0151ٝيًس/ 8/9/1315

ثًر ثُٔحييٌف ُييْ صوييْ دجّضقحييجٍ ثُيي٠ هْييْ ثُؼوييٞه ًييٕٞ ثه

ثُسيييييئجٗجس ٝثُضأ٤ٓ٘ييييييجس ثُ ٍٓييييييز ثّييييييض٘جهث  ثُيييييي٠ ًضييييييجح 

ػِٔييييييج ثٕ  10/7/1319  كيييييي٢ 139ثُٔحييييييٌف ثُٔييييييٌهْ ي

ثُ يييييًٌز هيييييو ئًِيييييش ؽيييييَء ٓيييييٖ ثُٔ يييييٌٝع ٝٛيييييٞ ٓويييييٌ 

ثُٔؤّْيييز كييي٢ ٤ْٓيييجٕ ٣ٝيييضْ إؽيييٌثء ث ّيييض ّ ثُٜ٘يييجة٢ ٝصيييْ 

  كيييي٢ 060/1905ٓلجصقييييز ثُٔؤّْييييز دٌضجد٘ييييج دجُؼييييوه يف/

دؼيييييوّ ث ييييي م ْٓيييييضقوجس ثُ يييييًٌز ُقييييي٤ٖ  13/9/1315

إًٔييييييجٍ ثُسيييييئجٗجس ٝإٗؾييييييجٍ ثألػٔييييييجٍ ثُٔنِييييييز دجُض٘ل٤ييييييي 

ًٝيييييُي ُييييْ صضنييييي ثُٔؤّْييييز ث١ إؽييييٌثء دنحييييٞ  فؾييييَ 

م ييييييجح ثُسيييييئجٕ ُِْييييييِق ثُض ييييييـ٤ِ٤ز ٝفْييييييٖ ثُض٘ل٤ييييييي 

ٝثّييييضذوثُٚ دٔحييييٌف ً يييي٤ٖ ُ ييييًٌز ث ً  ثُنسييييٌثء 

 ٝثٌٌُّ ثُؼٌد٢.

ٔ٘ليييييير ٛ٘جُيييييي ديييييؼق كييييي٢ ثُضَثٓيييييجس ٝيهثء ثُ يييييًٌجس ثُ  -1

ثُٔضؼجهييو ٓؼٜييج ٝىُييي ُسييؼق كيي٢ ثمض٤ييجً ٝٝدييغ ثُٔؼييج٤٣ٌ 

ثُٔ٘جّييييذز ْٝٗييييخ صييييٌؽ٤ـ هه٤وييييز كيييي٢ ثمض٤ييييجً ثُ يييييًٌجس 

ُض٘ل٤يييي ثألػٔيييجٍ ف٤يييظ صيييْ ثُضؼجهيييو ٓيييغ دؼييي  ثُؾٜيييجس ٝصيييْ 

يدييٌثّ ثُؼويييو ٓؼٜيييج ث  ثٗيييٚ ُييْ صضسييئٖ دؼييي  ثُؼويييٞه صقو٣يييو 

ثُـٌثٓييييجس ثُضجم٣ٌ٤ييييز ٝثُ ييييٌٝ  ثُؾَثة٤ييييز ُسيييئجٕ فيييين 

و دٌٗييييجٓؼ ٗظيييجّ ثٌُٝثصييييخ ٝثُؼوييييو ٓييييغ ثُٔؤّْيييز ٓغييييَ ػويييي

  ًٌز  ٗج ُ ػ ٕ ٝث ٗضجػ ثُضِل٢ٗٞ٣َ. 

ػييييوّ ثفضلييييجظ هْييييْ ثُؼوييييٞه دج ٤ُٝييييجس ثُنج ييييز دييييج ػ ٕ  -1

ٝثُ٘ يييٌ ك٤ٔيييج ٣نيييي ثّيييضو جع ٛييييٙ ث ؽيييًٞ ٓيييٖ ػيييوٜٓج 

ف٤ييييظ ٝؽييييو ثٕ ثؽييييًٞ ثُ٘ ييييٌ ٝث ػيييي ٕ صْييييضو غ ديييئٖ 

ثُٔٞثٍٗييييز ثُض ييييـ٤ِ٤ز ٝصييييوكغ ثُيييي٠ ثُحيييي٘وٝم ٝػييييوّ ص٣َٝييييو 

ْ ثُؼويييٞه دْ٘ييينز ٓيييٖ ٝ يييٞ س ثُويييذ  ُٜييييٙ ث ؽيييًٞ هْييي

ٓغييييَ ٓؾٔييييغ ٤ْٓييييجٕ ثُْيييي٢ٌ٘ ػِٔييييج  ثٕ ثُٔ ييييٌٝع هييييو صييييْ 

صْييييي٤ِٔٚ ٜٗجة٤يييييج  ٝٓيييييج ٍثُيييييش ٛ٘يييييجى ْٓيييييضقوجس ُِ يييييًٌز 

 ُِٝٔؤّْز.

ثٕ ثؿِييييخ ثُوًثّييييجس كيييي٢ ثُؾييييوٟٝ ث هضحييييجه٣ز ُِٔ ييييج٣ًغ  -1

ًجٗييييش ؿ٤ييييٌ هه٤و٤ييييٚ كيييي٢ صقو٣ييييو ثٌُِييييق ثُضن٤٘٤ٔييييز ٝٓييييوه 

مييييييي د٘ظييييييٌ ث ػضذييييييجً ثُظييييييٌٝف ثُض٘ل٤ييييييي ُِٔ ييييييج٣ًغ ٝثأل

ٝثُٔضـ٤ييييٌثس ثُضيييي٢ ّييييٞف ص ييييٌي ػ٤ِٜييييج ٝثُضيييي٢ ثهس ثُيييي٠ 

ثدييييجكز ٓذييييجُؾ ػِييييي٠ ثٌُِلييييز ثُٔنٔ٘يييييز ٝثُٔييييوه ث ديييييجك٤ز 

 ٝإ وثً ٓ فن دجُؼوٞه ثأل ٤ِز .

٣ٞؽيييييو ٛ٘جُيييييي كضيييييٌثس ٤ٍ٘ٓيييييز ٓضذجػيييييور دييييي٤ٖ صيييييج٣ًل  -70

صٞه٤ييييغ دؼيييي  ثُؼوييييٞه ٝصييييج٣ًل ٓذج ييييٌر ثُ ييييًٌز ثُٔ٘لييييير 

ٓيييييغ ثُـ٤يييييٌ ُسييييئجٕ  ّييييي ٓز 

ثُض٘ل٤يييييي ٝكييييين ٗٔيييييجىػ ثُؼويييييٞه 

ثُضييييييي٢ صحيييييييوً ػيييييييٖ هثةيييييييٌر 

ثُؼويييييييٞه ثُؼجٓيييييييز كييييييي٢ ٍٝثًر 

ثُضن ييييييييييييييييي٤ق ٝثُضؼيييييييييييييييييجٕٝ 

 ث ٗٔجة٢. 
ٗٞ يييييييي٢ ثٕ ٣ٌييييييييٕٞ ٛ٘ييييييييجى  -6

هًٝ ثًذييييييييييٌ ُِوْييييييييييْ ك٤ٔييييييييييج 

٣نيييييييي ثأل يييييييٌثف ٝثُضو٤ييييييي٤ْ 

ُِٔ ييييييييج٣ًغ ثُٔ٘لييييييييير ٝثُضيييييييي٢ 

ص٘يييييييي١ٞ ثُٔؤّْييييييييز ص٘ل٤يييييييييٛج 

 ٍ ُؾيييييييجٕ ثُليييييييضـ ٓيييييييٖ مييييييي

 ٝثُضق٤َِ ُِؼ جءثس. 
ػِيييييي٠ هْييييييْ ثُؼوييييييٞه ثُضأًييييييو  -7

هذييييييييَ ثػضٔيييييييييجه ث١ م يييييييييجح 

ديييئجٕ ٝؽييييٞه ؿ ييييجء ٓييييج٢ُ 

ُييييييٚ كيييييي٢ ثُٔحييييييٌف ٝػييييييوّ 

ثػضٔييييييجه ث١ م ييييييجح ديييييئجٕ 

٣حييييييييييوً ٓييييييييييٖ ٓحييييييييييجًف 

صقيييييييييييش ٝ يييييييييييج٣ز ثُذ٘يييييييييييي 

ثًٌُٔييييييييي١َ ٝثُضأًيييييييييو ٓيييييييييٖ 

ّيييييييي ٓز ث ؽييييييييٌثءثس هذييييييييَ 

ثُذيييييييييوء دض٘ل٤يييييييييي ثُٔ يييييييييٌٝع 

ًٝييييييييييييُي ثُضْ٘ييييييييييي٤ن ٓيييييييييييغ 

٤ييييييييز دجصنييييييييجى ثُييييييييوثةٌر ثُوجٗٞٗ

ث ؽيييييييييييييييٌثءثس ثُوج٤ٗٞٗيييييييييييييييز 

ُِ ييييييييًٌجس ثُٔنجُلييييييييز ٓغييييييييَ 

 يييييييييًٌز ثألً  ثُنسيييييييييٌثء 

 ٝثٌٌُّ ثُؼٌد٢.
ٗٞ يييييييي٢ ثٕ ٣ٌييييييييٕٞ ٛ٘ييييييييجى  -8

هًٝ كؼييييجٍ ُوْييييْ ثُؼوييييٞه كيييي٢ 

ثمض٤يييييييجً ثُ يييييييًٌجس ثُٔ٘ليييييييير 

ديييييييييئٖ ُؾييييييييييجٕ ثُضق٤ِييييييييييَ 

دج ػضٔييييييييييجه ػِيييييييييي٠ ْٗييييييييييخ 

ثُضييييييييييٌؽ٤ـ ثُضيييييييييي٢ صٞدييييييييييغ 

 مض٤ييييييييجً ثُ ييييييييًٌجس ٝكيييييييين 

 ثأل ٍٞ.
ػِيييي٠ هْيييييْ ثُؼويييييٞه ث فضليييييجظ  -9

دٌجكييييييييز ثأل٤ُٝييييييييجس ثُنج ييييييييز 

دجُٔ٘جهحييييييييييجس ٓ٘ييييييييييي دييييييييييوء 

ث ػييييييييييي ٕ إُييييييييييي٠ ػ٤ِٔيييييييييييز 
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ْيييذخ صيييأم٤ٌ صْييي٤ِْ ثُٔن  يييجس يثُ يييٌف ثُغيييج٢ٗ   ٝٛييييث د

ثُٜ٘وّييي٤ز ٝػيييوّ ههضٜيييج ٝؽج٣َٛضٜيييج ثٝ ُؼيييوّ ؽج٣َٛيييز ٓٞهيييغ 

ثُؼٔييييييييَ ُِضْيييييييي٤ِْ ٝثّيييييييييضٌٔجٍ ث ؽييييييييٌثءثس ثُوج٤ٗٞٗيييييييييز 

ُ ّييييضٔ ى ثٝ ثٍثُييييز ثُٔنجُلييييجس ثُٔٞؽييييٞهر ػِيييي٠ ٓٞهييييغ 

ه٣ٞث٤ٗيييييز  ٝٓويييييٌ  -ٗؾيييييق –ثُؼٔيييييَ ٓغيييييَ ٓويييييٌثس يدجديييييَ 

ًييييٌد ء ثُٔووّييييز ٝٛ٘ييييجى ٓييييوه ثدييييجك٤ز ٓ٘قييييش صؾييييجٍٝس 

 %.133ثُؼوو ثُْ٘ذ٤ز ثُٔقوهر دجُؼوو ٓور 

ٛ٘يييجى ٓ يييج٣ًغ صيييْ ثديييٌثّ ػويييو ٝثفيييو ُٜيييج ًؿيييْ ثٕ ًيييَ  -77

 ٓ ٌٝع ك٢ ٓقجكظز . 

76-  
 

ثُضْييييييي٤ِْ ثُٜ٘يييييييجة٢ ُِٔ يييييييٌٝع 

ٝصحيييييييييييييييل٤ز ثُْٔيييييييييييييييضقوجس 

ُِ يييييييييييييييييييًٌجس ثُٔ٘ليييييييييييييييييييير 

ٝصسييييييييي٤ٖٔ يؽيييييييييًٞ ثُ٘ يييييييييٌ 

ٝث ػييييي ٕ كييييي٢ فجُيييييز ٗيييييي 

ثُؼويييييييييييو ػ٤ِٜيييييييييييج دضقِٜٔيييييييييييج 

ُِ يييييييٌف ثُغيييييييج٢ٗ ٝصقو٣يييييييوٛج 

ٝثّييييييييييضو جػٜج ٓييييييييييٖ ًييييييييييَ 

لييييييييجظ  ييييييييًٌز ثدضييييييييوثء  ٝث فض

دْ٘يييييييييينز ٓييييييييييٖ ٝ يييييييييي س 

 ثُوذ .
13- ٗ

ٗٞ يييييييي٢ ثٕ ٣ييييييييضْ  ثُضْ٘يييييييي٤ن 

ٓييييييييييييغ هثةييييييييييييٌر ثُ ييييييييييييؤٕٝ 

ث هضحييييييييييييجه٣ز ٝث ّييييييييييييضغٔجً 

ٓيييييٖ هذيييييَ ثُل٤٘ييييي٤ٖ ك٤ٜيييييج كييييي٢ 

إػييييييييييوثه هًثّييييييييييز ؽييييييييييوٟٝ 

ثهضحييييييييييييييييييجه٣ز ٝثٌُِييييييييييييييييييق 

ثُضن٤٘٤ٔييييييييز دحييييييييًٞر ثًغييييييييٌ 

ههيييييز ُضؾ٘يييييخ فييييي س يٝثٓيييييٌ 

ثُـ٤يييييجً ثُضييييي٢ صحيييييوً  فويييييج  

 ٖٓ هذَ هْْ ثُؼوٞه.
11- ٗ

ٝ يييييييييي٢ ثٕ ٣ييييييييييضْ ٓضجدؼييييييييييز 

ٖ ف٤يييييييييييظ ثُٔ يييييييييييج٣ًغ ٓييييييييييي

ثُضَثٓجصٜييييييييييييييييييج دجُض٘ل٤ييييييييييييييييييي 

ٝثُٔذج ييييييييييٌر كيييييييييي٢ ثُؼٔييييييييييَ 

فْييييخ ٓييييج ؽييييجء دييييجُؼوٞه دؼييييو 

ثّييييييضٌٔجٍ ًجكييييييز ث ؽييييييٌثءثس 

ُٜييييج ٓييييٖ ص٤ٜتييييز ٓٞهييييغ ثُؼٔييييَ 

 ٝثُٔن  جس.
11- ٗ
ٞ ٢ ثٕ ٣ضْ ثدٌثّ ثُؼوٞه ٗ

ٝمج ز ث ّضغٔج٣ًز ًَ 

ٓ ٌٝع ػ٠ِ فوٟ صؾجٍٝث  

ُِٔؼٌه س ٝثُٔ جًَ ثُض٢ هو 

صقحَ ك٢ ص٘ل٤ي ٝص٤ِْْ 

 ثُٔ ٌٝع.
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 حقىيى اداء انهجُت اخلاصت حملخجزي زفحاء بغداد  -3

 ث ؽٌثءثس ثْٛ ثُضٞ ٤جس ثْٛ ث ّض٘ضجؽجس 

ٛ٘يييييييجى ػيييييييوّ ثّيييييييضوٌثً ثهث١ً كييييييي٢ ُؾ٘يييييييز  -1

ًكقيييييييجء دـيييييييوثه ٝىُيييييييي ٓيييييييج صذ٤٘يييييييٚ ٗضيييييييجةؼ 

ثُضـ٤٤يييييييٌثس ثُضييييييي٢  يييييييٌيس ػِييييييي٠ ًةجّيييييييز 

 ثُِؾ٘ز ٝثٌُجهً ثُٞظ٤ل٢ ثُؼجَٓ ك٤ٜج.
ػييييييوّ ثُؼٔييييييَ  دج٤ٌُٜييييييَ ثُض٘ظ٤ٔيييييي٢ ٝثُييييييي١  -1

٣ؼيييييييييو ٓيييييييييٖ ديييييييييًٌٝثس ثُؼٔيييييييييَ ث هث١ً 

ٝثُض٘ظ٤ٔييييييي٢ ٝثُحيييييييجهً دٔٞؽيييييييخ  ديييييييٞثدق 

ٝديييييييٞثدق ًهيييييييْ  1319  ُؼيييييييجّ  7ًهيييييييْ ي 

ٝثُنج ييييييييييييز دؼٔييييييييييييَ  1316ُْيييييييييييي٘ز   9ي

ثُٔيييييييو٣ٌ٣جس ٝثُِؾيييييييجٕ ثُنج يييييييز ٝثُضقييييييي١ٌ 

 ٝث ّضؾٞثح.
ٛ٘ييييييييييييجى ٓنجُلييييييييييييز ُسييييييييييييٞثدق ػٔييييييييييييَ   -0

  9ثُٔيييييييو٣ٌ٣جس ٝثُِؾيييييييجٕ ثُنج يييييييز ًهيييييييْ ي

ثٕ ٣ٌيييييييٕٞ  -عجُغييييييج   \9ثُٔيييييييجهر ي 1316ُْيييييي٘ز 

ٓيييييييو٣ٌ ث هثًر دوًؽيييييييز ٓيييييييو٣ٌ هْيييييييْ كييييييي٢ 

فجُيييييييز ًيييييييٕٞ ًةييييييي٤ِ ثُِؾ٘يييييييز ٓيييييييٖ ؿ٤يييييييٌ 

 ثُٔٞظل٤ٖ  
ٔقضؾيييييييي١َ ثٕ ًةيييييييي٤ِ ثُِؾ٘ييييييييز ثُنج ييييييييز ُ -9

ًكقييييييجء ثُقييييييج٢ُ ٓييييييٖ ثُٔييييييٞظل٤ٖ ثُٔؼ٤٘يييييي٤ٖ 

 1316دحييييييييلز ػوييييييييو ٓؤهييييييييش كيييييييي٢ ػييييييييجّ 

  017دٔٞؽيييييييييخ ث ٓيييييييييٌ ث هث١ً دجُؼيييييييييوه ي

ٝٛييييييييث ٓنيييييييجُق ُذ٘يييييييٞه  1316\1\13كييييييي٢ 

ٝثُضييييييييي٢ ٗحيييييييييش  1316ثُٔٞثٍٗيييييييييز ُؼيييييييييجّ 

 دؼوّ ثُضؼجهو ٓغ ث١ ٖٓ ثُٔٞظل٤ٖ.
دييييييؼق ث هثًر ثُقج٤ُييييييز كيييييي٢ ثُِؾ٘ييييييز ٝهِييييييز  -5

صذ٤٘يييييٚ ثُنذيييييٌر كييييي٢ ٓؾيييييجٍ ث هثًر ٛييييييث ٓيييييج 

ٗضيييييييييييييجةؼ ثُض٘ظييييييييييييي٤ْ ث هث١ً ٝثُض٘ظ٤ٔييييييييييييي٢ 

ٝػييييييييييوّ صوْيييييييييي٤ْ ث ػٔييييييييييجٍ ٝثُٞثؽذييييييييييجس 

ُٔيييييٞظل٢ ثُِؾ٘يييييز ٝثُؼٔيييييَ د٘ظيييييجّ ثُٔٞظيييييق 

ثُذييييييو٣َ ٝػييييييوّ ص٤ٌِييييييق ْٓييييييؤ٤ُٖٝ دٌةجّييييييز 

ثُ يييييييييؼخ ثُضجدؼيييييييييز ُِؾ٘يييييييييز ُوِيييييييييز ثٌُيييييييييجهً 

ثُيييييييييٞظ٤ل٢ ٝصييييييييي٢ُٞ دؼييييييييي  ثُٔض يييييييييٞػ٤ٖ 

 ٜٓجّ ك٢ ثُِؾ٘ز ٜٓٔز.
ُييييْ صوييييْ ثُِؾ٘ييييز دأػييييوثه م ييييز ػٔييييَ ّيييي٣ٞ٘ز  -6

٤ز ُْيييييي٘ٞثس ثُضو٤يييييي٤ْ ثُييييييغ ط ٣ٌٔييييييٖ ثٝ كحييييييِ

ػِيييييييييييييي٠ ثُِؾ٘ييييييييييييييز ثُنج ييييييييييييييز  -1

ُٔقضؾيييييييييي١َ ًكقييييييييييجء صقْيييييييييي٤ٖ 

ث هثء ٝكيييييييييييييييييين ثُٔؤ ييييييييييييييييييٌثس 

ٝثُٔؼيييييييييييج٤٣ٌ ثُٔؼضٔيييييييييييور ف٤يييييييييييظ 

 فحِش ػ٠ِ ْٗخ ٓضو٤ٗز.
٣ٞ ييييييي٢ ك٣ٌييييييين ثُؼٔيييييييَ دضغذ٤يييييييش  -1

ًييييييييٞهثً ػِيييييييي٠ ثُٔيييييييي ى ثُييييييييوثةْ 

ُِٔؤّْيييييييز ُِؼٔيييييييَ كييييييي٢ ثُِؾ٘يييييييز 

ثُنج يييييييييز ُٔقضؾييييييييي١َ ًكقيييييييييجء 

ُٔٔجًّيييييز ثُٜٔيييييجّ ثٌُة٤ْييييي٤ز ٝكييييين 

ثُضقحييييييي٤َ ثُوًثّييييييي٢ ٝصييييييي٣ٍٞؼْٜ 

خ ٝثُٜٔييييييجّ ثُٔقييييييوهر ػِيييييي٠ ثُ ييييييؼ

ٌُيييييَ  يييييؼخ ٝدٔيييييج ٣ض٘جّيييييخ ٓيييييغ 

 ثُٞ ق ثُٞظ٤ل٢.
ثػضٔييييييييييجه ث٤ٌُٜييييييييييَ ثُض٘ظ٤ٔيييييييييي٢    -0

 1316فْيييييييييخ ديييييييييٞثدق ػيييييييييجّ 

ٝص٣ٍٞييييييييييييييييييييغ ثُحيييييييييييييييييييي ف٤جس 

ٝثُٞثؽذيييييييييجس ػِييييييييي٠ ثُٔيييييييييٞظل٤ٖ 

ٝصقو٣يييييييييييو ثُْٔيييييييييييؤ٤ُٝجس ٓيييييييييييٖ 

مييييييييي ٍ ه٤يييييييييجّ ًةييييييييي٤ِ ثُِؾ٘يييييييييز 

 دج وثً ثٌٓ ثه١ً ديُي.
٣ٞ يييييييي٢ ك٣ٌيييييييين ثُؼٔييييييييَ دؼييييييييوّ  -9

ٓنجُليييييييييييييز ديييييييييييييٞثدق ػٔيييييييييييييَ 

ِؾييييييييجٕ ثُنج ييييييييز ثُٔييييييييو٣ٌ٣جس ٝثُ

ثُٔييييييييجهر  1316  ُْيييييييي٘ز 9ًهييييييييْ ي

ثٕ ٣ٌييييييييييٕٞ ٓييييييييييو٣ٌ  -/ عجُغييييييييييج  9ي

ث هثًر دوًؽييييييز ٓييييييو٣ٌ هْييييييْ كيييييي٢ 

فجُيييييز ًيييييٕٞ ًةييييي٤ِ ثُِؾ٘يييييز ٓيييييٖ 

ؿ٤يييييييييييييٌ ثُٔيييييييييييييٞظل٤ٖ  ُييييييييييييييُي 

دييييييًٌٝر ثٕ ٣ييييييضْ صؼ٤يييييي٤ٖ ٓييييييو٣ٌ 

ثهثًر ُِؾ٘يييييييييييز ثُنج يييييييييييز كييييييييييي٢ 

 ًكقجء ٝكن ثُسٞثدق ثػ ٙ.
ثػيييييجهر ثُ٘ظيييييٌ كييييي٢ ثُؼويييييو ثُٔذيييييٌّ   -5

ٓييييييييغ ًةيييييييي٤ِ ثُِؾ٘ييييييييز ثُنج ييييييييز 

ُٔقضؾيييييييي١َ ًكقييييييييجء ثُْيييييييي٤و يع. 

صيييييييييْ ًكيييييييييغ ثُضو٣ٌيييييييييٌ   

ُٔؼيييييييييييييييييج٢ُ ًةييييييييييييييييي٤ِ 

ثُٔؤّْيييييييييييييز دٔٞؽيييييييييييييخ 

ًضجد٘يييييييييييييييييييج دجُؼيييييييييييييييييييوه 

  979/9587يًس/

 19/11/1316كيييييييييييييييييييي٢ 

ُـييييييييييييٌ  ثُٔحييييييييييييجههز 

ػ٤ِييييييٚ  ٝصٔييييييش ٓحييييييجههٚ 

ٓؼج٤ُيييييييييييييييييٚ دضيييييييييييييييييج٣ًل 

19/11 /1316 

ٝؽيييييييييجء ٛجٓ يييييييييٚ ثُييييييييي٠ 

هثةيييييييييييييييييييٌر  يييييييييييييييييييؤٕٝ 

ثُٔيييييييييييو٣ٌ٣جس ٝثُِؾيييييييييييجٕ 

ثُنج ييييز دييييإٔ ٣ييييضْ فْييييْ 

ثُِٔليييييييييييييييييييجس ؿ٤يييييييييييييييييييٌ 

ثُٔ ييييئُٞز مييييي ٍ ػ يييييٌر 

ث٣يييييييييييجّ ًقيييييييييييو ثػِييييييييييي٠ 

ٝثفحيييييييييييييجء ثُِٔليييييييييييييجس 

ثُٔضذو٤ييييييييييييز ٝصحيييييييييييي٤٘لٜج 

دييييييييجهٌح ٝهييييييييش ٌٓٔييييييييٖ 

دؼيييييييو ىُيييييييي ٣يييييييضْ ؿِييييييين 

ثُِؾ٘ييييييييييييييييز ٝصق٣ٞييييييييييييييييَ 

ثُِٔليييييييجس ثُٔضذو٤يييييييز ثُييييييي٠ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .ُؾ٘ز ثُو٣ٞث٤ٗز 
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ٓيييييييييٖ م ُٜيييييييييج ه٤يييييييييجُ ْٗيييييييييخ ث ٗؾيييييييييجٍ 

ثُٔضقووييييييز كيييييي٢ ٓٞدييييييٞع  ثّييييييض ّ ثُِٔلييييييجس 

ُِٔ ييييييييي٤ُٖٞٔ دويييييييييجٕٗٞ ثُٔؤّْيييييييييز ٝفْيييييييييْ 

ثُِٔليييييييجس ثُؼجُويييييييز ٝثػيييييييوثه ثُِٔليييييييجس ثُضييييييي٢ 

 ٣ٌٖٔ فْٜٔج م ٍ ثُٔور ثُٔوًٌر.
ػيييييوّ ص ييييي٤ٌَ ُؾ٘يييييز ٓ يييييض٣ٌجس ؽو٣يييييور ُوِيييييز  -7

ػييييييييوه ثُٔييييييييٞظل٤ٖ ًٝيييييييييُي ػييييييييوّ ٝؽييييييييٞه 

ٓنضحييييييييي٤ٖ  ؽيييييييييٌثء ثُضْييييييييي٣ٞز  ٓيييييييييٞظل٤ٖ

ف٤ييييييظ ثٕ ثُْييييييِلز ُ ييييييٌٜ ثُضجّييييييغ ُييييييْ ٣ييييييضْ 

 ثُض٣ْٞز ثُنج ز دٜج.
ثّض ّ ث٤ُْو يً. ع. ؿ   ٓنححجس  ؼذز ٓغ  -8

ث٤ُٚ صْ ٗوِٚ ث٠ُ ثُِؾ٘ز ثُنج ز  ثُؼِْ ثٕ ثُٔٞٓج

ُٔقضؾ١َ ًكقجء ًؼسٞ ٓغَ ػٖ ثُٔؤّْز 

دٔٞؽخ ًضجح ثُوثةٌر ث هث٣ًز ٝثُٔج٤ُز دجُؼوه 

 .9/1/1315  ك٢ 13ي
ُٞف  ثٗٚ صْ ثُضؼجهو ٓغ ث٤ُْو يح. ؿ. ع  ُِؼَٔ   -9

ك٢ ثُٔؤّْز دحلز ٓض ٞع ٝفْخ ٓحجههز 

 19/0/1316ٓؼج٢ُ ًة٤ِ ثُٔؤّْز دضج٣ًل 

ع ػ٠ِ ْٗنز ٖٓ ثُؼوو ثُنج  ف٤ظ صْ ث   

ثٕ ثُ ٌف ث ٍٝ  -6دٚ ٝصْ ىًٌ ك٢ ثُلوٌر ي

ؿ٤ٌ َِّٓ دحٌف ث١ ْٓضقوجس ٓج٤ُز ُِ ٌف 

ثُغج٢ٗ ُِٝ ٌف ث ٍٝ   ف٤ز صوو٣ٌ ٌٓجكجر 

ٓج٤ُز ٖٓ ػوٜٓج  ٝدٔٞؽخ ًضجح ثُِؾ٘ز ثُنج ز 

  ك٢ 131ُٔقضؾ١َ ًكقجء / دـوثه دجُؼوه ي

ضؾ١َ صْ صن٣ِٞٚ ٓٔغ   ػٖ ٓق 01/5/1316

ًكقجء ًيُي ُٞف  ًٝٝه ثّٔٚ ك٢ هٞثةْ 

ثٌُٝثصخ ثُنج ز دجُؼوٞه ٣ْٝضِْ ٌٓجكجر ٓووثًٛج 

  ٤ِٕٓٞ ه٣٘جً  ٣ٌٜج  ف٤ظ ٗي 333 333 1ي

دح ف٤ز  1316هجٕٗٞ ثُٔٞثٍٗز ث صقجه٣ز ُؼجّ 

ث٣ٌٍُٞ ثٝ ًة٤ِ ثُؾٜز ثُـ٤ٌ ٌٓصذ ز دٍٞثًر 

  ثُق 333 533دٔ٘ـ ٌٓجكجس دٔج   ٣َ٣و ػٖ ي

 ه٣٘جً . 
ُيييييٞف  ػيييييوّ ٝؽيييييٞه ّيييييؾَ ىٓيييييز هثمِييييي٢  -13

ُضْييييييي٤ِْ ثُذ٣ٌيييييييو ثُييييييي٠ ثُٔيييييييٞظل٤ٖ ًٝييييييييُي  

ٝؽيييييٞه دؼييييي  ثٌُضيييييخ ٝث ؽجديييييجس ثُيييييٞثًهر 

ثُيييي٠ ثُِؾ٘ييييز ُييييْ ٣ييييضْ ثػ جءٛييييج ٝثًه  ُييييْ ٣ييييضْ 

 ص٤ٜٔ ٜج ٖٓ هذَ ًة٤ِ ثُِؾ٘ز.
ػييييييييوّ ٝؽييييييييٞه ّييييييييؾَ ثّييييييييجُ ٣ضسيييييييئٖ  -11

ث ّيييييييييْ ًٝهيييييييييْ ث ديييييييييذجًر ٝثُٔؼِٞٓيييييييييجس 

ث مييييييييٌٟ ًٝيييييييييُي ػييييييييوّ ٝؽييييييييٞه هجػييييييييور 

ٖ ٓيييييييييٖ م ُٜيييييييييج ٓؼٌكيييييييييز د٤جٗيييييييييجس ٣ٌٔييييييييي

ً. ع  ًٞٗييييييييييٚ ٓنييييييييييجُق ُذ٘ييييييييييٞه 

 .1316ثُٔٞثٍٗز ُؼجّ 
ػييييييييييييوّ ص٤ٌِييييييييييييق ثُٔض ييييييييييييٞػ٤ٖ  -6

ثُؼييييييج٤ِٖٓ كيييييي٢ ثُِؾ٘ييييييز ثُنج ييييييز 

دٜٔيييييجّ ثهث٣ًيييييز ىثس  يييييجدغ ّييييي١ٌ 

ك٤ٔييييييج ٣نييييييي ث ييييييوثً ثُوييييييٌثًثس 

ٝث ؽجديييييييييز ػِييييييييي٠ ثّضلْيييييييييجًثس 

صْييييييييي٤ِْ ثُٔيييييييييٌثؽؼ٤ٖ ٝثّيييييييييض ّ ٝ

ثُذ٣ٌيييييييييييو ثُنيييييييييييجًؽ٢ ٝص٘ظييييييييييي٤ْ 

ثُؼٔيييييييييَ ُٜيييييييييْ دليييييييييضـ ّيييييييييؾ س 

ُِقسييييييييييييييييييًٞ ٝث ٗحييييييييييييييييييٌثف 

 ث٢ٓٞ٤ُ ُْٜ . 
ثػيييييييوثه م يييييييز ّييييييي٣ٞ٘ز ثٝكحييييييي٤ِز  -7

ُؼٔيييييييييَ ثُِؾ٘يييييييييز ك٤ٔيييييييييج ٣نيييييييييي 

ثُض٘ظيييييييييييييييييي٤ْ ث هث١ً ٝفْييييييييييييييييييْ 

 ثُِٔلجس ثُـ٤ٌ ٓ٘ؾَر.
ػييييييوّ صْيييييي٤ِق ثُِؾ٘ييييييز ث١ ٓذييييييجُؾ  -8

ٗوو٣يييييييز  ؿيييييييٌث  ثُ٘ يييييييج  ُوِيييييييز 

ثٌُييييييٞثهً ثُٔٞؽييييييٞهر كيييييي٢ ص يييييي٤ٌَ 

جس كييييييي٢ ُؾ٘يييييييز ُؾيييييييجٕ ثُٔ يييييييض٣ٌ

ًكقييييجء ُيييييث ٗوضييييٌؿ ثٕ ٣ييييضْ ٣ٍييييجهر 

ثُْييييييييييييِلز ُِٔو٣ٌ٣ييييييييييييز ٣ٌٝييييييييييييٕٞ 

ثُ يييييييٌثء ػيييييييٖ  ٣ٌييييييين ٓو٣ٌ٣يييييييز 

ثٌُ يييييييييييييجكز فحيييييييييييييٌث  ًيييييييييييييٕٞ 

ثُٔو٣ٌ٣ييييييز ُييييييو٣ٜج ٓييييييٞظل٤ٖ ػِيييييي٠ 

ثُٔييييييييييي ى ثُيييييييييييوثةْ ٝٓيييييييييييٖ ى١ٝ 

ث مضحييييييييييج  ًٝيييييييييييُي ُييييييييييو٣ٜج 

ْٓييييييييييض٘وثس ثهمييييييييييجٍ ٝثمييييييييييٌثػ 

ٓنَٗيييييييي٢ ٝصقو٣ييييييييو ىُييييييييي ٝكيييييييين 

ثُسييييييٞثدق ُقيييييي٤ٖ صؼ٣َييييييَ ثُِؾ٘ييييييز 

 دٌجهً ٝظ٤ل٢.
ر ثُٔذييييييجُؾ ثُٔٔ٘ٞفييييييز ُِْيييييي٤و ثػييييييجه -9

يً. ع. ؿ  ػسييييييييٞ ٓٔغييييييييَ ػييييييييٖ 

ثُٔؤّْييييييز ٓييييييٖ صييييييج٣ًل ٓذج ييييييٌصٚ 

كييييي٢ ثُِؾ٘يييييز ًيييييٕٞ ثُٔنححيييييجس 

ثُضيييييي٢ صٔييييييي٘ـ ُيييييييٚ ػِييييييي٠ ثّيييييييجُ 

ٓٔجًّييييييز ْٓييييييؤ٤ُٝز ثُ ييييييؼذز كيييييي٢ 

  ؼذز ثُقؼ ٝثُْلٌ.
ثػييييييييجهر ثُ٘ظييييييييٌ دجٌُٔجكييييييييجر  -13

ثُٔٔ٘ٞفييييييييييييز ُِْيييييييييييي٤و يح. ؿ. ع  

ًٝكييييييييييغ ثّيييييييييئٚ ٓييييييييييٖ هييييييييييٞثةْ 
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ثُضِْْييييييَ ث ٌُضٌٝٗيييييي٢ ُ ّييييييضٔجًر ثُييييييٞثًهر 

 ث٠ُ ثُِؾ٘ز.
ُيييييييييييييييٞف  ثٕ ثُٔؼيييييييييييييييجٓ س ثُٔ٘ؾيييييييييييييييَر  -11

 1316ُٔقضؾيييييييي١َ ًكقييييييييجء ُـج٣ييييييييز ػييييييييجّ 

%  ٝ ْٗيييييييذز ثُٔؼيييييييجٓ س ه٤يييييييو 01دِـيييييييش ي

%  ثٓييييييييج ثُٔؼييييييييجٓ س 9ث ٗؾييييييييجٍ دِـييييييييش ي

%  صؼيييييييييٞه 61ؿ٤يييييييييٌ ثُٔ٘ؾيييييييييَر دِـيييييييييش ي

ُٝيييييييييييييْ  1315 - 1319ُ ػيييييييييييييٞثّ           

ٌ دٜيييييج ٓيييييٖ هذيييييَ ثُِؾ٘يييييز ًيييييْٜٞٗ ٣يييييضْ ثُ٘ظييييي

ثّييييييييييٌٟ ٝثّييييييييييضٔجًثس صقٔييييييييييَ صْييييييييييؾ٤َ 

ثُ يييييييييٌٜ ثُغجُيييييييييظ ٝثّيييييييييضٔجًثس   صقييييييييي١ٞ 

ٝع٤ويييييز ه٤ُٝيييييز ٝثّيييييٌٟ ٓيييييور دويييييجةْٜ ّييييي٘ٞثس 

 ٣ِٞييييييز ٝثّييييييضٔجًثس صقٔييييييَ ٝعييييييجةن ؿ٤ييييييٌ 

ٓؼضيييييييٌف دٜيييييييج ٓٔيييييييج ٣ذييييييي٤ٖ ػيييييييوّ ثػضٔيييييييجه 

ثُِؾ٘يييييز ثُؼٔيييييَ ػِييييي٠ ثُضِْْيييييَ ث ٌُضٌٝٗييييي٢ 

ُ ّييييييضٔجًر ُٝييييييْ ٣ غذييييييش ُل٣ٌيييييين ثُؼٔييييييَ ثٕ 

ثُنج ييييييييييز ُٔقضؾيييييييييي١َ ًكقييييييييييجء  ثُِؾ٘ييييييييييز

صؼضٔيييييييييو ػِييييييييي٠ ثُضِْْييييييييي س ث ٌُض٤ٌٗٝيييييييييز 

 دحًٞر ٓ٘ضظٔز. 
ُيييييٞف  ػيييييوّ ٝؽيييييٞه هجػيييييور د٤جٗيييييجس ثٝ  -10

ّييييييؾ س دجُضظِٔييييييجس ثُييييييٞثًهر ثُيييييي٠ ثُِؾ٘ييييييز 

ًٝيييييييُي دج ّيييييئجء ٝثُوييييييٌثًثس ثُضيييييي٢ ٣ييييييضْ 

 صحق٤قٜج ٖٓ هذَ ثُِؾ٘ز.
ػييييييييييييوّ ٝؽييييييييييييٞه ؽٜييييييييييييجٍ  ً ييييييييييييلز  -19

ث ديييييييجد٤ٌ ثُٔقْيييييييٞٓز ٝؿ٤يييييييٌ ثُٔقْيييييييٞٓز 

ٗٔيييييج ٣يييييضْ ثً يييييلز ث ّيييييضٔجًر كييييي٢ ثُِؾ٘يييييز ٝث

ث ٌُض٤ٌٗٝيييييييز كويييييييق ٝٛييييييييث ٓنيييييييجُق ُِٔيييييييجهر 

/عج٤ٗييييييج   ٓييييييٖ دييييييٞثدق ػٔييييييَ ثُٔييييييو٣ٌ٣جس 9ي

ٝثُِؾييييييييييييييييييجٕ ثُنج ييييييييييييييييييز ٝثُضقيييييييييييييييييي١ٌ 

ٝث ّيييييييييضؾٞثح ثُٔضسييييييييئ٘زيصنضي ٝفيييييييييور 

ث دييييييييييييييييجد٤ٌ ٝث ً يييييييييييييييي٤ق دجّييييييييييييييييض ّ 

ث ديييييييجد٤ٌ ؿ٤يييييييٌ ثُٔقْيييييييٞٓز ٝث ديييييييجد٤ٌ 

 ثُٔقْٞٓز ٝثً لضٜج .
ه٤يييييييييييجّ  ثُِؾ٘يييييييييييز دجّيييييييييييض٤لجء ثؽيييييييييييًٞ  -15

ٓيييييييييٖ هذيييييييييَ ٓو٣ٌ٣يييييييييز ّيييييييييؾ٘جء  ٓحيييييييييجههز

  ػِٔيييييييج 15333ثٌُ يييييييجكز دٔذِيييييييؾ هيييييييوًٙ ي

ثٕ دييييييييييٞثدق ثّييييييييييض٤لجء ثؽييييييييييًٞ ثُنوٓييييييييييز 

ُِٔؤّْيييييييييز ٝثُحيييييييييجهًر دٔٞؽيييييييييخ ًضيييييييييجح 

ثُيييييييييييييييييييييوثةٌر ثُوج٤ٗٞٗيييييييييييييييييييييز دجُؼيييييييييييييييييييييوه 

 19/0/1316  كييييييييييييييييييييييييييي٢ 093/9566م/3

 ُْ ص ٤ٌ ث٠ُ ثّض٤لجء ٓغَ ٛيٙ ث ؽًٞ.

ثٌُٝثصييييييييخ ًٞٗييييييييٚ ٣ؼٔييييييييَ دؼوييييييييو 

ٓيييييغ ثُٔؤّْيييييز ٝػسيييييٞ ص يييييٞػ٢ 

ٓٔغيييييييَ ػيييييييٖ ٓقضؾييييييي١َ ًكقيييييييجء 

 ك٢ ثُِؾ٘ز .
ػِييييييييي٠ ثُِؾ٘يييييييييز ثُنج يييييييييز  -11

ُٔقضؾييييييييييي١َ ًكقيييييييييييجء ص٣ًٞيييييييييييو 

ؽ٤ٔييييييغ ثٌُضييييييخ ثُضيييييي٢ صييييييٌه ث٤ُٜييييييج 

ػِيييييييي٠ ثٕ ٣ييييييييضْ صغذ٤ييييييييش ٛييييييييجٓ  

ًةييييييي٤ِ ثُِؾ٘يييييييز ٝصق٣ِٞيييييييٚ ثُييييييي٠ 

ثُٔٞظيييييييييق ثُٔؼ٘ييييييييي٢ ثٝ ثُ يييييييييؼذز 

ثُٔؼ٤٘يييييييز دٔٞؽيييييييخ ّيييييييؾَ ىٓيييييييز 

 هثم٢ِ .
ػِييييييييي٠ ثُِؾ٘يييييييييز ثُنج يييييييييز  -11

ثٕ صويييييييّٞ دلييييييييضـ ّيييييييؾَ ثّييييييييجُ 

٤يييييييييغ ثُِٔليييييييييجس ٝث ديييييييييجد٤ٌ ُؾٔ

ثُيييييٞثًهر ث٤ُٜيييييج ٝفْيييييخ ديييييٞثدق 

ػٔيييييييييييَ ثُٔيييييييييييو٣ٌ٣جس ٝثُِؾيييييييييييجٕ 

ثٝ ثٗ يييييييجء  1316ثُنج ييييييز ُؼييييييجّ 

هجػيييييور د٤جٗيييييجس ثٌُض٤ٌٗٝيييييز ٣ٌٔيييييٖ 

ٓيييييييٖ م ُٜيييييييج ٓؼٌكيييييييز ثُضِْْيييييييَ 

ث ٌُضٌٝٗييييييييييييييييييي٢ ُ ّيييييييييييييييييييضٔجًر 

 ٝصج٣ًل ًٝٝهٛج ث٠ُ ثُِؾ٘ز.
ٓسيييييييجػلز ثُؾٜيييييييٞه ُؼٔيييييييَ  -10

ثُِؾ٘ييييييز  ٗؾييييييجٍ ثُِٔلييييييجس ف٤ييييييظ 

٢ُ %  ٓيييييييييٖ ثؽٔيييييييييج61دِـيييييييييش ي

ثُِٔليييييييجس ثُيييييييٞثًهر ثُييييييي٠ ثُِؾ٘يييييييز 

-1319ٝثُضييييييي٢ صؼيييييييٞه ُ ػيييييييٞثّ 

ٝفْيييييييْ ثُِٔليييييييجس ثُؼجُويييييييز  1315

ثُضيييييييي٢ ٛيييييييي٢ مييييييييجًػ دييييييييٞثدق 

 ثُ ٍٔٞ دوجٕٗٞ ثُٔؤّْز.
ص٣َٝييييييييو ثُِؾ٘ييييييييز ثُنج ييييييييز  -19

ُٔقضؾييييييييييي١َ ًكقيييييييييييجء دؾٜيييييييييييجٍ 

ثً ييييييييييلز ثٌُضٌٝٗيييييييييي٢   ً ييييييييييلز 

 ؽ٤ٔغ ثُِٔلجس.
ٝديييييييييغ هجػيييييييييور د٤جٗيييييييييجس  -15

ثّٝيييييييؾَ ُِضظِٔيييييييجس ٝثُويييييييٌثًثس 

ج ٓيييييٖ هذييييييَ ثُضييييي٢ ٣يييييضْ صحييييييق٤قٜ

 ثُِؾ٘ز.
ػِيييييييي٠ ثُييييييييوثةٌر ثُوج٤ٗٞٗييييييييز  -16

ثؽيييييييييٌثء ثُضقو٤يييييييييين دنحييييييييييٞ  

ثؽيييييييييييييًٞ ثُٔحيييييييييييييجههز ثُضييييييييييييي٢ 
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  ثديييييييييذجًر يٓيييييييييًَٝر  935ٝؽيييييييييٞه ي  -16

ٜييييييج  ُييييييْ ٣ييييييضْ ثصنييييييجى ث ؽييييييٌثء ثُٔ٘جّييييييخ دقو

ٓيييييٖ هذيييييَ ثُِؾ٘يييييز ثُنج يييييز ٝٛييييييث ٓنيييييجُق 

  ٓيييييييييييٖ ديييييييييييٞثدق ػٔيييييييييييَ 19ُِٔيييييييييييجهر ي

ثُٔييييييييييو٣ٌ٣جس ٝثُِؾييييييييييجٕ ثُنج ييييييييييز ُؼييييييييييجّ 

ٝثُٔضسييييييييييييئ٘ز يصِضيييييييييييييَّ ثُِؾ٘يييييييييييييز  1316

ثُنج يييييز ثىث ٓجٝؽيييييوصجٕ ٛ٘يييييجى ثديييييجد٤ٌ هيييييو 

ثفضيييييٞس ػِييييي٠ ْٓييييييض٘وثس ثٝ ًضيييييخ ٓييييييًَٝر 

ث ٝثٕ ٓويييييييوّ ثُ ِيييييييخ هيييييييو هيييييييوّ ٓؼِٞٓيييييييجس 

ًجىديييييييز ثٝ ٓسيييييييِِز ُِؾ٘يييييييز ثُنج يييييييز ثٝ ثىث 

ثٕ  يييييٜجهر ثُ يييييٜٞه ًجٗيييييش ٓضؼجًديييييز  عذيييييش

ٓيييييييغ ثُٞهيييييييجةغ ثُضجدؼيييييييز ثٝث هُيييييييز ثٌُّييييييي٤ٔز 

ثُٔذيييييييييٌٍر  ٝثٕ ك٤ٜيييييييييج ٓنجُليييييييييجس ُويييييييييجٕٗٞ 

ثٝ  1969  ُْييييييييي٘ز 111ثُؼوٞديييييييييجس ًهيييييييييْ ي

ؿ٤يييييٌ ىُيييييي دجفجُيييييز ث ديييييجد٤ٌ ثُييييي٠ ثُيييييوثةٌر 

ثُوج٤ٗٞٗييييييييز  صنييييييييجى ث ؽييييييييٌثءثس ثُوج٤ٗٞٗييييييييز 

دقيييييين ث ييييييقجدٜج ٝفْييييييخ ث فييييييٞثٍ ٝٓييييييٖ 

ث يييييييؼجً  مييييييي ٍ ثُٔقيييييييجًْ ثُٔنضحيييييييز ٓيييييييغ

ٌٓضييييييخ ثُٔلييييييض  ثُؼييييييجّ ًٝةيييييي٤ِ ثُٔؤّْييييييز 

 ديُي .
ثُ ِذييييييييجس ثُٔييييييييٌهٝر ٝثُذييييييييجُؾ ػييييييييوهٛج   -17

  ثديييييييذجًر ٓقلٞظيييييييز كييييييي٢ ثً ييييييي٤ق 599ي

  ٓييييييٖ 16ثُِؾ٘ييييييز ٝٛيييييييث ٓنييييييجُق ُِٔييييييجهر ي

دييييييييييٞثدق ػٔييييييييييَ ثُٔييييييييييو٣ٌ٣جس ٝثُِؾييييييييييجٕ 

ٝثُٔضسيييييئ٘ز يػِيييييي٠  1316ثُنج ييييييز ُؼييييييجّ 

ثُِؾ٘يييييييييز ثُنج يييييييييز ػ٘يييييييييو فْيييييييييْ ثُِٔيييييييييق 

جًر دجُٔحييييييييجههز ثٝ ثُييييييييٌه ثًّييييييييجٍ ث دييييييييذ

ٝثُٔضسييييييئ٘ز      يْٗييييييينز ٓيييييييٖ ث ّيييييييضٔجًر 

ث ٌُض٤ٌٗٝيييييييييييييز ٌٝٓثكوجصٜيييييييييييييج ٝٓقسيييييييييييييٌ 

ثُِؾ٘يييييييييييييز ٝثُويييييييييييييٌثً ث  ييييييييييييي٢ِ ثُييييييييييييي٠ 

 ث ً ٤ق .
ػييييييوّ ثُؼٔييييييَ ػِيييييي٠ دٌٗييييييجٓؼ ثُِؾييييييجٕ   -18

ثُنج يييييييز ثُٔٞؽيييييييٞه كييييييي٢ ثُِؾ٘يييييييز د يييييييٌَ 

ْٓيييييييضٌٔ ف٤يييييييظ ًيييييييجٕ ثميييييييٌ صِْْيييييييَ صيييييييْ 

ثهمجُيييييييييٚ كييييييييي٢ ثُذٌٗيييييييييجٓؼ ٣قٔيييييييييَ ثُيييييييييٌهْ 

  ثديييييييييذجًر 1311  ٓيييييييييٖ ث يييييييييَ ي1988ي

 ٓ٘ؾَر.
ػييييييييييييوّ ٝؽييييييييييييٞه ّييييييييييييؾَ مييييييييييييج    -19

دجُٔٞثػ٤ييييييييو ثُٔقييييييييوهر ٓييييييييٖ هذييييييييَ ًةيييييييي٤ِ 

ثُِؾ٘ييييييييز ٝثػسييييييييجةٜج ُِ ِذييييييييجس ثُضيييييييي٢ صييييييييْ 

صجؽ٤ييييييييييَ ثُ٘ظييييييييييٌ دٜييييييييييج ُقيييييييييي٤ٖ ثًٔييييييييييجٍ 

صْيييييييضٞك٤ٜج ثُِؾ٘يييييييز ٝثُضييييييي٢ ٛييييييي٢ 

ميييييييييييجًػ ثُسيييييييييييٞثدق ٝثُذجُـيييييييييييز 

  ثُييييييييق ه٣٘ييييييييجً ف٤ييييييييظ 15333ي

ُيييييييييييْ ٣يييييييييييضْ ىًٌٛيييييييييييج دييييييييييئٖ 

 ثُسٞثدق.
ػِيييييييي٠ ثُييييييييوثةٌر ثُوج٤ٗٞٗييييييييز  -17

ثُضْ٘ييييييي٤ن ٓيييييييغ ثُِؾ٘يييييييز ثُنج يييييييز 

ُٔقضؾييييييي١َ ًكقيييييييجء دنحيييييييٞ  

ٞؽييييييييٞهر   ِٓييييييييق 935ٓٝؽيييييييٞه ي

كييييييي٢ ثُِؾ٘يييييييز ثُنج يييييييز صقضييييييي١ٞ 

ػِيييييي٠ ٝعييييييجةن ٓييييييًَٝر ٝثمييييييٌٟ 

ؿ٤يييييٌ هج٤ٗٞٗيييييز ٝثصنيييييجى ثؽيييييٌثءثس 

ثُوج٤ٗٞٗيييييييييز دقييييييييين ٓيييييييييٖ ٣غذيييييييييش 

 ص٣ٌَٝٙ.
ػِييييييييي٠ ثُِؾ٘يييييييييز ثُنج يييييييييز  -18

ػييييييوّ ث فضلييييييجظ دجُِٔلييييييجس ثُضيييييي٢ 

ًهس  ِذيييييييييجصْٜ ٝثػجهصٜيييييييييج ثُييييييييي٠ 

ث ً ييييييي٤ق فْيييييييخ ٓيييييييج ٗحيييييييش 

ػ٤ِيييييييٚ ديييييييٞثدق ػٔيييييييَ ثُِؾيييييييجٕ 

 1316ٝثُٔييييييييييييييييو٣ٌ٣جس ُؼييييييييييييييييجّ 

   ِٓق.599ٝثُذجُؾ ػوهٛج ي
ػِييييييييي٠ ثُِؾ٘يييييييييز ثُنج يييييييييز  -19

كييييييييي٢ ًكقييييييييييجء ثُؼٔيييييييييَ ػِيييييييييي٠ 

ثُذٌٗيييييييجٓؼ ث ٌُضٌٝٗييييييي٢ ثُنيييييييج  

دجُِؾييييييييييجٕ ثُنج ييييييييييز ٝصقو٣غييييييييييٚ 

دحيييييييييًٞر ْٓيييييييييضٌٔر ف٤يييييييييظ ث ٕ 

ثمييييييٌ صِْْييييييَ صييييييْ ثهمجُييييييٚ كيييييي٢ 

ثُذٌٗيييييييييييجٓؼ ٣قٔيييييييييييَ ثُضِْْيييييييييييَ 

  1311  ٓييييييييييٖ ث ييييييييييَ ي1988ي

 ثدذجًر ٓ٘ؾَر.
ػِييييييييي٠ ثُِؾ٘يييييييييز ثُنج يييييييييز  -13

ُٔقضؾييييي١َ ًكقيييييجء ػ٘يييييو كيييييضـ ث١ 

ؽ٤ٔيييييغ  ِٓيييييق ثٕ ٣ٌيييييٕٞ دقسيييييًٞ

ثػسييييييييجةٜج ٝثٕ ٣ييييييييضْ ثُضحيييييييي٣ٞش 

ػِيييييييييي٠ ثُوييييييييييٌثً دجُٔحييييييييييجههز ثٝ 

ثُييييييييٌه ػِيييييييي٠ ثٕ ٣ٞعيييييييين هييييييييٌثً 

ثُِؾ٘ييييييز كيييييي٢ ثُٔقسييييييٌ ٝثُْييييييؾَ 

فْيييييخ ٓيييييج ٗحيييييش ػ٤ِيييييٚ ثُٔيييييجهر 

  ٓيييييييييييٖ ديييييييييييٞثدق ػٔيييييييييييَ 16ي

ثُٔييييييييو٣ٌ٣جس ٝثُِؾييييييييجٕ ثُنج ييييييييز 

ُٝيييييييي٤ِ  1316  ُْيييييييي٘ز 9ًهييييييييْ ي
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  16ثُْٔييييييييض٘وثس ٝٛيييييييييث ٓنييييييييجُق ُِٔييييييييجهر ي

ٓييييييٖ دييييييٞثدق ػٔييييييَ ثُٔييييييو٣ٌ٣جس ٝثُِؾييييييجٕ 

ثُنج ييييييييز ٝثُضقيييييييي١ٌ ٝث ّييييييييضؾٞثح ُؼييييييييجّ 

ٝثُٔضسيييييييييييييئ٘ز يصوييييييييييييييّٞ ثُِؾ٘ييييييييييييييز  1316

و ٝدقسييييييييًٞ ثُ٘حييييييييجح  ػسييييييييجةٜج ٝدؼيييييييي

كييييييييييييضـ ثُٔقسييييييييييييٌ ٝث  يييييييييييي ع ػِيييييييييييي٠ 

ث دييييييييذجًر ٝثصنييييييييجى ثُوييييييييٌثً دجُضحيييييييي٣ٞش 

دجُٔحيييييييجههز ثٝ ثُيييييييٌك  ػِييييييي٠ ث ديييييييذجًر 

ثٝ صجؽ٤يييييييَ ثُ٘ظيييييييٌ ُٔٞػيييييييو ٓقيييييييوه ٓؤ يييييييٌ 

كيييييييي٢ ّييييييييؾَ ثُٔٞثػ٤ييييييييو ُٝقيييييييي٤ٖ ثًٔييييييييجٍ 

ثُْٔيييييييض٘وثس ػِييييييي٠ ثٕ ٣يييييييضٖ صٞع٤ييييييين هيييييييٌثً 

ثُِؾ٘يييييييز كييييييي٢ ثُٔقسيييييييٌ ٝثُْيييييييؾَ  ف٤يييييييظ 

ُييييٞف  ثٕ ٣ييييضْ ثُضٞه٤ييييغ ػِيييي٠ ثُوييييٌثًس ٓييييٖ 

 د ٌَ ٓ٘لٌه. هذَ ث ػسجء
ػييييييييييييييييوّ صٞثؽييييييييييييييييو ٓٔغِيييييييييييييييي٢ ٍٝثًر  -13

ثُنجًؽ٤يييييييييز ٍٝٝثًر ثُٜؾيييييييييٌر ٝثُٜٔؾييييييييي٣ٌٖ 

كيييييي٢ ثُِؾ٘ييييييز د ييييييٌَ ٣يييييي٢ٓٞ ًٝيييييييُي ػييييييوّ 

صج ييييييي٤ٌْٛ كييييييي٢ ؽٜيييييييجٍ ثُذحييييييئز ًٝييييييييُي 

ثُٔييييييٞظل٤ٖ ثُؼييييييج٤ِٖٓ دحييييييلز ٓض ييييييٞع ًييييييَ 

دييييييجهٌ كييييييٌػ  -ٓييييييٖ يدجّييييييْ فٔييييييَر ػ٤لييييييجٕ

 ّؼو ػ٢ِ ٓلضٖ .  -كٌفجٕ 
ه٤ييييييييجّ ػسييييييييٞ ثُِؾ٘ييييييييز ثُْيييييييي٤و يح. ع.  -11

ٔييييييَ دحييييييلز ٓض ييييييٞع ؿ  ٝٛييييييٞ ٓٞظييييييق ٣ؼ

ٝٓٔغييييييَ ػييييييٖ ٓقضؾيييييي١َ ًكقييييييجء دضٞه٤ؼييييييٚ 

ػِييييييييييي٠ دؼيييييييييييي  ثُويييييييييييٌثًثس ثُنج ييييييييييييز 

دجُٔحييييييييجههز ثٝ ثُييييييييٌه كيييييييي٢ ث ّييييييييضؼ ٓجس 

ٝٛييييييٞ ٌٓييييييجٕ مييييييج  دييييييجٌُٔثؽؼ٤ٖ ث ٓييييييٌ 

ثُيييييييييي١ ٣ذييييييييي٤ٖ ػيييييييييوّ ثُٔؼٌكيييييييييز دج٤ٔٛيييييييييز 

 ثُوٌثًثس ثُض٢ صحوً.
ؿٌكييييييييييز ث ً يييييييييي٤ق ؿ٤ييييييييييٌ ٌٓصذييييييييييز   -11

د ييييييٌَ ؽ٤ييييييو ًيييييييُي ٝؽييييييٞه ؿٌكضييييييجٕ كيييييي٢ 

ثه ث ُٝيييييييي٠ د٘ج٣ييييييييز ثُِؾ٘ييييييييز ثُنج ييييييييز دـييييييييو

صقضيييييييي١ٞ ػِيييييييي٠ ثدييييييييجد٤ٌ ؿ٤ييييييييٌ ٓ٘ؾييييييييَر 

ٝثديييييييجد٤ٌ هو٣ٔيييييييز ؿ٤يييييييٌ ٌٓصذيييييييز ٝٓ٘ظٔيييييييز 

 د ٌَ ؽ٤و.
ػيييييييييييوّ ٝؽيييييييييييٞه ثفحيييييييييييجة٤ز دؼيييييييييييوه   -10

ثُويييييٌثًثس ثُضييييي٢ صييييييْ صحيييييق٤قٜج ٓيييييٖ هذييييييَ 

ثُِؾيييييجٕ ًييييييُي ػيييييوّ ٝؽيييييٞه هجػيييييور د٤جٗيييييجس 

 ثٝ ّؾَ د٤ٖ ىُي.
ه٤يييييييييييجّ ًةييييييييييي٤ِ ثُِؾ٘يييييييييييز ثُنج يييييييييييز   -19

ُٔقضؾيييييييييي١َ ًكقييييييييييجء دـييييييييييوثه دج ييييييييييوثً 

ًٔييييج ٓؼٔييييٍٞ دييييٚ فج٤ُييييج  دييييجٕ ٣ييييضْ 

ثُضٞه٤ييييييييييييييغ د ييييييييييييييٌَ ٓ٘لييييييييييييييٌه 

 ػسييييييييييجةٜج ٝٛيييييييييييث ٓييييييييييج صييييييييييْ 

ٓ فظضيييييييييٚ ٓيييييييييٖ هذيييييييييَ ك٣ٌييييييييين 

 ثُؼَٔ.
ػِييييييييي٠ ثُِؾ٘يييييييييز ثُنج يييييييييز  -11

كييييييييييييييضـ ّيييييييييييييييؾَ ثُقسيييييييييييييييًٞ 

ٝث ٗحيييييييٌثف ث٤ُييييييي٢ٓٞ ُِؼيييييييج٤ِٖٓ 

ك٤ٜييييييييج ٓييييييييٖ ٓٔغِيييييييي٢ ثُييييييييٍٞثًس 

ث مييييييييييٌٟ ٝثُؼييييييييييج٤ِٖٓ د ييييييييييٌَ 

ص يييييييٞػ٢ ف٤يييييييظ ُيييييييٞف  ٛ٘يييييييجى 

ػيييييييوّ ثُضيييييييَثّ دجُيييييييوٝثّ ثٌُّييييييي٢ٔ 

ٓييييييييٖ هذييييييييَ ثُٔييييييييي٣ًًٖٞ ٝٛيييييييييث 

ٓنييييييييجُق ُذ٘ييييييييٞه ػوييييييييو ثُؼٔييييييييَ 

ُِٔض ييييييييييٞػ٤ٖ ًٝيييييييييييُي هييييييييييجٕٗٞ 

نيييييييي صليييييييٌؽ ثُٔؤّْيييييييز ك٤ٔيييييييج ٣

ٓٔغِيييييييييييييي٢ ثُييييييييييييييٍٞثًس كيييييييييييييي٢ 

 ثُٔؤّْز.
ثػليييييييييييييجء ثُْييييييييييييي٤و يح. ؿ.  -11

ع  ػسييييييييييييييٞ ٓٔغييييييييييييييَ ػييييييييييييييٖ 

ٓقضؾييييي١َ ًكقيييييجء ف٤يييييظ ُيييييٞف  

ثٕ ٛ٘ييييييجى دؼيييييي  ثُوييييييٌثًثس ٣ييييييضْ 

صٞه٤ؼٜيييييج ٓيييييٖ هذيييييَ ثُٔ يييييجً ث٤ُيييييٚ 

كيييييي٢ ث ّييييييضؼ ٓجس ث ٓييييييٌ ثُييييييي١ 

٣ذييييييييي٤ٖ ػيييييييييوّ إ٣ييييييييي ء ث ٤ٔٛيييييييييز 

ديييييييجُوٌثًثس ثُضييييييي٢ صحيييييييوً ٓيييييييٖ 

ثُِؾ٘ييييييز ّٝيييييي٣ٌز ث ػٔييييييجٍ ثُضيييييي٢ 

 صحوً ٖٓ ثُِؾ٘ز.
 
ػِييييييييي٠ ثُِؾ٘يييييييييز ثُنج يييييييييز  -10

كيييييييييي٢ ًكقييييييييييجء ثػييييييييييجهر ؽييييييييييٌه 

ٝصٌص٤يييييييييييخ ؽ٤ٔيييييييييييغ ث ديييييييييييجد٤ٌ 

ثُـ٤ييييييييٌ ٓ٘ؾييييييييَر ف٤ييييييييظ ُييييييييٞف  

دؼغٌصٜييييييييج ٝثٜٗييييييييج ؿ٤ييييييييٌ ٌٓصذييييييييز 

 ٝٓ٘ظٔز د ٌَ ؽ٤و. 
ػِيييييييي٠ ثُِؾ٘ييييييييز  ثُنج ييييييييز  -19

ُٔقضؾيييييييييي١َ ًكقييييييييييجء ث ُضييييييييييَثّ 

دسييييييييييٞثدق ػٔييييييييييَ ثُٔييييييييييو٣ٌ٣جس 

  9ٝثُِؾيييييييييجٕ ثُنج يييييييييز ًهييييييييييْ ي

ٝصؼ٤ٜٔٔييييييييج ػِيييييييي٠  1316ُْيييييييي٘ز 

 ؽ٤ٔييييييغ ثُٔييييييٞظل٤ٖ ثُؼييييييج٤ِٖٓ كيييييي٢
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  كييييييييييي٢ 1يٓييييييييييييًٌثس هثم٤ِيييييييييييز دجُؼيييييييييييوه 

  كيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي٢ 181ٝ ي 1/9/1316

ٝصييييييييْ ث  ييييييييجًر ك٤ٜييييييييج ثُيييييييي٠  18/9/1316

ٓٔيييييج ٣ذييييي٤ٖ  1319  ُؼيييييجّ 7ديييييٞثدق ًهيييييْ ي

ثػضٔيييييييييجه ثُِؾ٘يييييييييز ػِييييييييي٠ ثُؼٔيييييييييَ ػِييييييييي٠ 

ثُسييييييٞثدق ثُوو٣ٔييييييز ٝػييييييوّ ث ػضٔييييييجه ػِيييييي٠ 

 .1316دٞثدق ػجّ 
  صٞؽييييييييييو ًييييييييييج٤ٌٓثس ٌٓثهذييييييييييز كيييييييييي٢  -15

ثّيييييييييضؼ ٓجس ثُِؾ٘يييييييييز ثُنج يييييييييز ٝفْيييييييييخ 

ٛيييييييجٓ  ٓؼيييييييج٢ُ ًةييييييي٤ِ ثُٔؤّْيييييييز ػِييييييي٠ 

  كيييييييييي٢ 1989ًضجد٘ييييييييييج دجُؼييييييييييوهيه/ث ييييييييييَ 

ثُٔضسيييييييييييييييييييئٖ يٝدييييييييييييييييييييغ  19/9/1315

ًيييييييج٤ٌٓثس ٌٓثهذيييييييز ٝىثس فْجّييييييي٤ز ػج٤ُيييييييز 

ػِيييييي٠ ثُضْييييييؾ٤َ ٝصضييييييجدغ ٤ٓٞ٣ييييييج  ٓييييييٖ هذييييييَ 

ثُٔييييييييو٣ٌ ُ  ييييييييٌثف ػِيييييييي٠ ػِٜٔييييييييج ثع٘ييييييييجء 

 ثُوٝثّ د ٌَ ْٓضٌٔ .
ثُٔٞظييييييييييييييييييق ثُٔٞؽييييييييييييييييييٞه كيييييييييييييييييي٢  -16

ث ّيييييييييضؼ ٓجس ٣ؼٔيييييييييَ دحيييييييييلز ٓض يييييييييٞع 

ٝثُقجّييييييييذز ثُضيييييييي٢ ٣ؼٔييييييييَ ػ٤ِٜييييييييج صؼييييييييٞه 

 دضٞح  نح٢ .ٌُة٤ِ ثُِؾ٘ز ي 
ُييييييييٞف  ثٕ ثُقجّييييييييذز ثُٔٞؽييييييييٞهر كيييييييي٢  -17

ث ّييييييييييضؼ ٓجس صقيييييييييي١ٞ هجػييييييييييور د٤جٗييييييييييجس 

دج ّيييييئجء ثُـ٤ييييييٌ ٓ٘ؾييييييَر ٝهجػييييييور د٤جٗييييييجس 

ث ٓييييييييْ ثُٔضقييييييييور ٝػييييييييوّ ثفضٞثةٜييييييييج ػِيييييييي٠ 

ثُٞؽذيييييجس ثُٔ٘ؾيييييَر ٝثُحيييييجهًر ٓيييييٖ ثُِؾ٘يييييز 

ٝثُٔؼِٞٓييييييييجس ث مييييييييٌٟ ٓٔييييييييج ٣سيييييييي ٌث٠ُ 

هميييييييٍٞ دؼييييييي  ثُٔيييييييٌثؽؼ٤ٖ ثُييييييي٠ ثُِؾ٘يييييييز 

 لْجًثصْٜ.ٝثُقحٍٞ ػ٠ِ ثؽجدجس  ّض
صيييييْ ص ييييي٤ٌَ ُؾ٘يييييز ثّيييييضؾٞثح ٓيييييٖ هذيييييَ   -18

ًةيييييييييي٤ِ ثُِؾ٘ييييييييييز ثُْييييييييييجدن يٛيييييييييي . ع. ى  

  كييييييييييي٢ 1دٔٞؽيييييييييييخ ثٌُضيييييييييييجح دجُؼيييييييييييوه ي

ٝصيييييييييْ ثُـجءٛيييييييييج ٓيييييييييٖ هذيييييييييَ  1315\1\10

ًةيييييييييي٤ِ ثُِؾ٘ييييييييييز ثُنج ييييييييييز ُٔقضؾيييييييييي١َ 

ًكقيييييييييييجء ثُْييييييييييي٤و    يع. ً. ع  دٔٞؽيييييييييييخ 

  كييييييييي٢ 181ثُٔييييييييييًٌر ثُوثم٤ِيييييييييز دجُؼيييييييييوه ي

دجػضذيييييييييجً ثٕ  ذ٤ؼيييييييييز ػٔيييييييييَ  1316\9\18

٢ صيييييو٣ٖٝ ث هيييييٞثٍ ُٝوِيييييز ثٌُيييييجهً ثُِؾيييييجٕ ٛييييي

 ثُٞظ٤ل٢ ك٢ ثُِؾ٘ز.
ػيييييوّ ٝؽيييييٞه صويييييج٣ًٌ ٓؼيييييور ٓيييييٖ هذيييييَ  -19

ُؾ٘يييييز ثُضقييييي١ٌ ثُٔ يييييٌِز كييييي٢ ثُِؾ٘يييييز ٝٛييييييث 

عجُغيييييج  ٓييييييٖ دييييييٞثدق  \15ٓنيييييجُق ُِٔييييييجهر ي

ثُِؾ٘ييييييييييييز ٝثُٔؼ٤٘يييييييييييي٤ٖ ٝػييييييييييييوّ 

ث ػضٔيييييييييييجه ػِييييييييييي٠ ثُسيييييييييييٞثدق 

ثُوو٣ٔيييييز ًؿيييييْ  يييييوًٝ ثُسيييييٞثدق 

 ثُؾو٣ور.
ٝدييييييييييييييييييغ ًييييييييييييييييييج٤ٌٓثس  -15

 ٌٓثهذز ك٢ ثُِؾ٘ز ثُنج ز.
ػيييييييييييييييييييييوّ ثّيييييييييييييييييييييضنوثّ  -16

ثُقجّيييييذجس ثُ نحييييي٤ز كييييي٢ ػٔيييييَ 

ثُِؾ٘ييييييييييز ثُنج ييييييييييز ُٔقضؾيييييييييي١َ 

ًكقيييييييييييجء ٝػيييييييييييوّ ص٤ٌِيييييييييييق ث١ 

ٓض يييييييٞع دجػٔيييييييجٍ ٜٓٔيييييييز ًيييييييجٕ 

صٌيييييٕٞ ثُيييييٌه ػِييييي٠ ث ّضلْيييييجًثس 

جّييييييذجصجٕ ف٤ييييييظ ُييييييٞف  ٝؽييييييٞه ف

 نحيييييي٤ز صؼييييييٞه ُييييييٌة٤ِ ثُِؾ٘ييييييز 

ًؿييييييْ ٝؽييييييٞه فجّييييييذز ي دضييييييٞح  

 صؼٞه ُِؾ٘ز.
ػِيييييييييي٠ ًةيييييييييي٤ِ ثُِؾ٘ييييييييييز   -17

ثُنج يييييييييز ُٔقضؾييييييييي١َ ًكقيييييييييجء 

ٓ جُذيييييييز ُؾ٘يييييييز ثُضقييييييي١ٌ دضويييييييو٣ْ 

ٓقسيييييييييٌ ٓغذيييييييييش ك٤يييييييييٚ ًجكيييييييييز 

ثُٔؼِٞٓيييييييييييجس ثُضييييييييييي٢ فحيييييييييييِش 

ػ٤ِٜيييييييج ٓيييييييٖ ثُضقييييييي١ٌ ٝدضٞه٤يييييييغ 

ثػسييييييييجء ثُِؾ٘ييييييييز دؼييييييييو صغذ٤ييييييييش 

ثُضٞ يييييييي٤ز ثٝ ثُييييييييضقل  ثٕ ٝؽييييييييو 

دييييييييٞثدق ػٔييييييييَ ثّييييييييض٘جهث  ثُيييييييي٠ 

ثُٔييييييييو٣ٌ٣جس ٝثُِؾييييييييجٕ ثُنج ييييييييز 

/ عجُغييييييييييييج   ُؼييييييييييييجّ 15ثُٔييييييييييييجهر ي

1316. 
ػيييييييوّ ٗ يييييييٌ ث١ ٓؼِٞٓيييييييجس  -18

ثٝ صٞؽ٤ٜيييييييييييجس ػِييييييييييي٠ ٓٞثهيييييييييييغ 

ثُضٞث ييييييييَ ث ؽضٔييييييييجػ٢ يثُليييييييي٤ِ 

دييييييٞى  ٣نييييييي ػٔييييييَ ثُٔؤّْييييييز 

ٝفحييييييييٌ ؽ٤ٔييييييييغ ىُييييييييي دٔٞهييييييييغ 

ثُٔؤّْيييييييييييييييييز ثٝ ثّضقحيييييييييييييييييجٍ 

ثُٔٞثكوييييييجس ث  يييييي٤ُٞز ٓييييييٖ هذييييييَ 

ٓؼيييييييج٢ُ ًةييييييي٤ِ ثُٔؤّْيييييييز هذيييييييَ 

 ٌ ك٤ٚ.كضـ ثُقْجح ٝثُ٘ 
ػيييييييييوّ ثػضٔيييييييييجه د جهيييييييييجس  -19

ثُْييييييٌٖ ٗجكييييييور ثُحيييييي ف٤ز ٝثُضيييييي٢ 

صؼضذييييييييييٌ مييييييييييجًػ ث مضحييييييييييج  

ثٌُٔييييييييج٢ٗ ٝثُضأًييييييييو ٓييييييييٖ ٓقييييييييَ 
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ػٔييييييييييَ ثُٔييييييييييو٣ٌ٣جس ٝثُِؾييييييييييجٕ ثُنج ييييييييييز 

 1316ٝثُضقييييييييييي١ٌ ٝث ّيييييييييييضؾٞثح ُؼيييييييييييجّ 

ٝثُٔضسييييييييييئ٘ز يصويييييييييييّٞ ثُِؾ٘يييييييييييز دض٘ظييييييييييي٤ْ 

ٓ٘ييييييييٚ ٓقسييييييييٌ دْ٘يييييييينض٤ٖ صْييييييييِْ ْٗيييييييينز 

ُييييييٌة٤ِ ثُِؾ٘ييييييز ثُنج يييييييز ٝصقييييييضل  ُؾ٘يييييييز 

ثُضقييييييي١ٌ دجُْ٘يييييييينز ثُغج٤ٗيييييييز ٝصغذييييييييش كيييييييي٢ 

ثُٔقسيييييٌ ًجكيييييز ثُٔؼِٞٓيييييجس ثُضييييي٢ فحيييييِش 

ػ٤ِٜيييييج ٓيييييٖ ثُضقييييي١ٌ ٣ٝٞهيييييغ ثُٔقسيييييٌ ٓيييييٖ 

ًجكيييييييييز ثػسيييييييييجء ثُِؾ٘يييييييييز ٣ٝغذيييييييييش ك٤يييييييييٚ 

ثُضٞ ييييييي٤ز ٝثُضقلظيييييييجس ثٕ ٝؽيييييييوس  ف٤يييييييظ 

ُييييييييييييٞف  ثٕ ثُٔقجدييييييييييييٌ صٌكيييييييييييين ٓييييييييييييغ 

 ث ّضٔجًر .
صذييييييي٤ٖ ٝؽيييييييٞه ٓٞهيييييييغ دييييييئٖ ٓٞثهيييييييغ  -03

 ييييييَ ث ؽضٔييييييجػ٢ يثُليييييي٤ِ دييييييٞى  صييييييْ ثُضٞ

ثٗ يييييجءٙ ٓيييييٖ هذيييييَ ًةييييي٤ِ ثُِؾ٘يييييز ثُنج يييييز 

كييييي٢ ًكقيييييجء ٣يييييضْ ٓيييييٖ م ُيييييٚ ثُ٘ يييييٌ  ػيييييٖ 

ثُٞؽذييييييييييييجس ثُحييييييييييييجهًر ٓييييييييييييٖ ثُِؾ٘ييييييييييييز  

ٝث ػيييييي ٕ ػييييييٖ ثّيييييئجء ثُ ِذييييييجس ُـييييييٌ  

ثًٔييييييجٍ ثُ٘ييييييٞثهي كيييييي٢ ث دييييييذجًر ًٝيييييييُي 

ٌُٔثؽؼييييييييز ثُِؾ٘ييييييييز  ّييييييييضٌٔجٍ ثؽييييييييٌثءثصْٜ 

هٕٝ ثُ٘ ييييييييييٌ ػِيييييييييي٠ ثُٔٞهييييييييييغ ثُنييييييييييج  

 دجُٔؤّْز. 
ذيييييي٤ٖ ُل٣ٌيييييين ثُؼٔييييييَ دجػضٔييييييجه ثُِؾ٘ييييييز ص -01

ثُنج ييييييييز ػِيييييييي٠ د جهييييييييجس ّييييييييٌٖ ٗجكييييييييور 

ثُحييييييي ف٤ز ميييييييجًػ ث مضحيييييييج  ثٌُٔيييييييج٢ٗ 

ًٝييييييُي ث ػضٔيييييجه ػِييييي٠ ث ّيييييضٔجًر ثُو٤ُٝيييييز 

ثُحييييييجهًر ٓييييييٖ ث ٓييييييْ ثُٔضقييييييور ُ  يييييينج  

ثُُٔٞيييييييييييٞه٣ٖ كييييييييييي٢ ٓن٤ٔيييييييييييجس ًكقيييييييييييجء 

ثُْيييييييؼٞه٣ز د٤٘ٔيييييييج ص ييييييي٤ٌ د جهيييييييز ث فيييييييٞثٍ 

 ثُٔو٤ٗز دجٕ ٓقَ ثُٞ هر ٛٞ ثُؼٌثم .
 

ثُييييٞ هر ٝصوييييو٣ْ ٓييييج ٣ غذييييش ثُييييٞ هر 

كييييييييي٢ ٓن٤ٔيييييييييجس ًكقيييييييييجء كييييييييي٢ 

ثُْييييييييؼٞه٣ز ٝٛيييييييييث ٓييييييييج ٝدييييييييـ 

ُل٣ٌيييين ثُؼٔييييَ ٓييييٖ ميييي ٍ صييييوه٤ن 

ػ٤٘يييييييييز ٓيييييييييٖ ثُِٔليييييييييجس ٝٓيييييييييٖ 

دييييييئٜ٘ج ِٓيييييييق ثُْييييييي٤و يكيييييييجًُ 

جء كيييييييَع ػيييييييٞهر   ٝثد٘ضيييييييٚ يهػييييييي

 كجًُ كَع . 
ػِييييييييي٠ ثُِؾ٘يييييييييز ثُنج يييييييييز  -03

ثّييييييييييض٤لجء ؽ٤ٔييييييييييغ ثُٔ فظييييييييييجس 

ثُييييييٞثًهر كيييييي٢ صو٣ٌٌٗييييييج ُضقْيييييي٤ٖ 

ثهثء ػٔيييييييييَ ثُِؾ٘يييييييييز ٝث ًصويييييييييجء 

 دٞثهغ ثُؼَٔ.
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 حقىيى اداء يديسيت سجُاء كسكىك -4

 ث ؽٌثءثس ثْٛ ثُضٞ ٤جس ثْٛ ث ّض٘ضجؽجس 

ٝؽييييييييييٞه ٗييييييييييٞثهي كيييييييييي٢ ثألدييييييييييجد٤ٌ  -1

ثُ نحيييييي٤ز ُٔييييييٞظل٢ ثُٔو٣ٌ٣ييييييز ٝػييييييوّ 

ٓيييييييٖ إًٔيييييييجٍ صِيييييييي ثُ٘يييييييٞثهي ديييييييجٌُؿْ 

ثُضأ٤ًيييييييييوثس ثُٔضٌيييييييييًٌر كييييييييي٢ ثُضو٤ييييييييي٤ْ 

 ثُْجدن .
 

ُيييييييٞف  يٕ ّيييييييؾَ ثُحيييييييجهً ُِٔو٣ٌ٣يييييييز  -1

ؿ٤يييييييٌ ٓييييييي٘ظْ ف٤يييييييظ صويييييييّٞ ثُٔو٣ٌ٣يييييييز 

دضيييييييٌى  يييييييلقز كجًؿيييييييز ٌُيييييييَ ًٝهيييييييز 

ًؿيييييييْ ثُضأ٤ًيييييييو ػِييييييي٠ ثُٔو٣ٌ٣يييييييز ػِييييييي٠ 

 ػوّ صٌى  لقز كجًؿز .
 
ُييييييييييٞف  صْيييييييييي٤ِْ ًؼييييييييييٞح ثُحييييييييييٌٞى  -0

ثُحيييييييجهًر ٓيييييييٖ ثُٔو٣ٌ٣يييييييز إُييييييي٠ هْيييييييْ 

ثٌُهجدييييييييييز ٝثُضييييييييييوه٤ن ثُييييييييييوثم٢ِ كيييييييييي٢ 

ُٝييييييييْ  03/0/1316ؤّْيييييييز دضيييييييج٣ًل ثُٔ

٣ييييضْ ثّييييض ٜٓج ٓييييٖ هذييييَ ثُٔو٣ٌ٣ييييز ُـج٣ييييز 

صيييييييج٣ًل ثُضو٤ييييييي٤ْ ٓٔيييييييج يهٟ ىُيييييييي إُييييييي٠ 

ٝؽيييييٞه ٗويييييي كييييي٢ ثُذ٤جٗيييييجس ثُٔ ِٞديييييز 

ُِضو٤ييييييي٤ْ ي ػيييييييوه ثُحيييييييٌٞى ثُحيييييييجهًر / 

 ػوه ثُحٌٞى ثُذ جُز   .
 
ُيييييٞف  يٕ  يييييؼذز  يييييؤٕٝ ثُٔيييييٌير صويييييّٞ  -9

دٞثؽذٜيييييييج دجُ يييييييٌَ ثُٔ ِيييييييٞح ديييييييجٌُؿْ 

ٓج٤ُييييييز ٓييييييٖ ػييييييوّ ٝؽييييييٞه صنح٤حييييييجس 

 ُِ ؼذز .
 
ُيييييٞف  يٕ ثُ يييييؼذز ثُوج٤ٗٞٗيييييز صلضويييييٌ إُييييي٠  -5

ثُٔضجدؼييييييييييييز دنحييييييييييييٞ  ثّضقحييييييييييييجٍ 

ثُييييييييو٣ٕٞ ثُق٤ٌٓٞيييييييييز ثُٔضٌصذييييييييز ديٓيييييييييز 

ثُٔييييييو٤٘٣ٖ ف٤ييييييظ   ٣ٞؽييييييو صْ٘يييييي٤ن ديييييي٤ٖ 

ثُ يييييييييؼذز ثُوج٤ٗٞٗيييييييييز ٝهْيييييييييْ ث هث٣ًيييييييييز 

ٝثُٔج٤ُييييييييز كيييييييي٢ ثُٔؤّْييييييييز دنحييييييييٞ  

ثُؼٔيييييَ د٘ظيييييجّ صو٤ييييي٤ْ يهثء ثُٔيييييٞظل٤ٖ  -1

ّيييييييييي١ٞ٘ ٝ ًكوٜييييييييييج كيييييييييي٢ د ييييييييييٌَ 

ث ديييييييييذجًر ثُ نحييييييييي٤ز ُِٔٞظيييييييييق 

دؼييييييو ًكؼٜييييييج إُيييييي٠ ٓؼييييييج٢ُ ًةييييييي٤ِ 

ثُٔؤّْيييييييييييز ٝثُيييييييييييوثةٌر ث هث٣ًيييييييييييز 

 ٝثُٔج٤ُز .
 

ثّييييييييييييييضٌٔجٍ ًجكييييييييييييييز ثُ٘ييييييييييييييٞثهي  -1

دجألدييييييييجد٤ٌ ثُ نحيييييييي٤ز ُِٔييييييييٞظل٤ٖ 

 ك٢ ثُٔو٣ٌ٣ز .
 

 
ص٣َٝييييييييو ثُقجّييييييييذز ثُٔٞؽييييييييٞهر كيييييييي٢  -0

ث ّيييييييييييييييييييييضؼ ٓجس دجُٞؽذيييييييييييييييييييييجس 

ثُٔحييييييييجهم ػ٤ِٜييييييييج ٓييييييييٖ ثُْييييييييؾ٘جء 

 ث٤ُْج٤٤ّٖٝثُٔؼضو٤ِٖ 
 

 

 

 

 

 
ثُؼٔيييييَ ػِييييي٠ ص٤ٌِيييييق ٓٞظيييييق ُو٣يييييٚ  -9

مذيييييٌر كييييي٢ ػٔيييييَ ثُقجّيييييذز ُإلؽجديييييز 

ػِييييي٠ ث ّضلْيييييجًثس ثُضييييي٢ صيييييٌه ٓيييييٖ 

 ثٌُٔثؽؼ٤ٖ ك٢ ث ّضؼ ٓجس .
 
ػِيييييييي٠ ٓو٣ٌ٣ييييييييز ّييييييييؾ٘جء ًًٌييييييييٞى  -5

ٓنج ذييييييييييييييز ثُٔؤّْييييييييييييييز ألمييييييييييييييي 

ثُٔٞثكويييييجس ثأل ييييي٤ُٞز ُضِيييييق ثُٔيييييٞثه 

ثُْٔييييييييييييييضٌِٜز ثُٔٞؽييييييييييييييٞهر كيييييييييييييي٢ 

 ثُٔنَٕ .
 

صييييييييييْ ًكييييييييييغ ثُضو٣ٌييييييييييٌ 

ُٔؼييييييييييييييييج٢ُ ًةيييييييييييييييي٤ِ 

ثُٔؤّْيييييييييييز ثُٔقضيييييييييييٌّ  

دٔٞؽيييييخ ًضجد٘يييييج دجُؼييييييوه 

  091/0730يًس/

 11/13/1316كييييييييييييييييي٢ 

ُـيييييييييييٌ  ثُٔحيييييييييييجههز 

ػ٤ِيييييييييٚ ف٤يييييييييظ صٔيييييييييش 

ٓحييييييييييييييجههز ٓؼج٤ُييييييييييييييٚ  

 8/13/1316دضيييييييييييييج٣ًل 

ٝصيييييْ ٓنج ذيييييز  ثُؾٜيييييجس 

ىثس ثُؼ هييييييييييز دٌضجد٘ييييييييييج 

دجُؼييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوه 

  916/0939يًس/

 16/13/1316كييييييييييييييييي٢ 

ُـيييييييييييييييييٌ  ص٘ل٤يييييييييييييييييي 

ثُضٞ يييييييييي٤جس ثُييييييييييٞثًهر 

ثُضو٣ٌيييييييييٌ ف٤يييييييييظ كييييييييي٢ 

ًٝهس ثؽجدييييييييييييز هْييييييييييييْ 

ثٌُهجديييييييييييييز ٝثُضيييييييييييييوه٤ن 

ثُييييييييييييييوثم٢ِ دٌضييييييييييييييجدْٜ 

  كييييييييييي٢ 089دجُؼيييييييييييوه ي

11/11/1316   

ؿ٤ييييييييٌ ْٓييييييييضٞك٤ز ٝصييييييييْ 

ٓنييييييييييييج ذضْٜ دٌضجد٘ييييييييييييج 

دجُؼييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوه 

  998/9137يًس/

 18/11/1316كييييييييييييييييي٢ 

ًيييييييييييُي ًٝهس ثؽجدييييييييييز 

ٓو٣ٌ٣يييييييييييييييز ّيييييييييييييييؾ٘جء 

ًًٌييييييييييييييٞى دٌضييييييييييييييجدْٜ 

  19/0096دجُؼييييييييييييييييوه ي

 10/11/1316كييييييييييييييييي٢ 
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 ثّضقحجٍ ثُو٣ٕٞ ثُق٤ٌٓٞز .
 
ُييييييييييٞف  يٕ ٝفييييييييييور ثُضوجػييييييييييو صوييييييييييّٞ  -6

 ييييييييٌَ ثُٔ ِييييييييٞح ٝصوييييييييّٞ دٞثؽذٜييييييييج دجُ

دئًّيييييجٍ ثألديييييجد٤ٌ إُييييي٠ ُؾ٘يييييز ثُضوجػيييييو 

كيييييي٢ ثُٔؤّْييييييز إ  يٕ ثُٔؤّْييييييز صضييييييأمٌ 

كييييييي٢ ثُٔحيييييييجههز ػِييييييي٠ صِيييييييي ثُ ِذيييييييجس 

ٓٔيييييييييج ٣يييييييييؤه١ إُييييييييي٠ صيييييييييأمٌ ثٗؾيييييييييجٍ 

 ثُٔؼجٓ س .
 
ُيييييييٞف  ػيييييييوّ ص٘ظييييييي٤ْ ثُٔيييييييٞثه هثميييييييَ  -7

ثُٔنيييييييَٕ ف٤يييييييظ ٣يييييييضْ ميييييييَٕ ثُٔيييييييٞثه 

د ييييييييييٌَ ػ ييييييييييٞثة٢ ٝػييييييييييوّ ثػضٔييييييييييجه 

ي ثُ٘ييييييييٞع / ثُحيييييييي٘ق / ث٤ٌُٔييييييييز   ٓٔييييييييج 

٣يييييييؤه١ إُييييييي٠ صِيييييييق ثُٔيييييييٞثه ثُحيييييييجُقز 

 ُ ّضؼٔجٍ .
 
ُييييييييٞف  يٕ ثُٔو٣ٌ٣ييييييييز صوييييييييّٞ دئًّييييييييجٍ  -8

ثألدييييجد٤ٌ إُيييي٠ ثُِؾ٘ييييز ثُنج ييييز / دـييييوثه 

د يييييييييٌَ ه١ًٝ إ  يٕ ثُِؾ٘يييييييييز   صويييييييييّٞ 

دجُٔحيييييجههز ػِييييي٠ صِيييييي ثألديييييجد٤ٌ ٓٔيييييج 

٣يييييؤه١ إُييييي٠ صيييييٌثًْ ث ديييييجد٤ٌ ُْييييي٘ٞثس 

1338/1339/1313/1311/1311ي

  كيييييييييييي٢  ييييييييييييؼذز 1310/1319/1315/

ثح ُِٔو٣ٌ٣ييييز ٝثُذييييجُؾ ػييييوهٛج ٓييييج ث ّيييضؾٞ

  ي ف ثديييييييذجًر ٓٔيييييييج ٣5333ويييييييجًح ي 

 ٣ؤه١ إ٠ُ ث ًدجى ك٢ ثُؼَٔ .
 

صؾيييييييييجٍٝ ثُحيييييييييٌك٤جس كييييييييي٢ ٓو٣ٌ٣يييييييييز  -9

ّيييييؾ٘جء ًًٌيييييٞى ػيييييٖ ثُقيييييو ثُْٔييييئٞؿ 

دييييييٚ ألدييييييٞثح ثُحييييييٌف ثُٔوييييييًٌر ٓييييييٖ 

هذييييييَ هْييييييْ ثٌُهجدييييييز ٝثُضييييييوه٤ن ثُييييييوثم٢ِ 

 ك٢ ثُٔؤّْز
 

 ٝؽييييييييٞه ػييييييييوه ًذ٤ييييييييٌ ٓييييييييٖ ثُلييييييييج٣ س -13

ثُ ييييييلجكز ثُـ٤ييييييٌ ثُٔ٘ظٔييييييز كيييييي٢ يدييييييجد٤ٌ 

  ي ف 0333ًّييييييييييي٤ٔز ٓيييييييييييج ٣ويييييييييييجًح ي

كج٣يييييييَ كييييييي٢ ٓو٣ٌ٣يييييييز ّيييييييؾ٘جء ًًٌيييييييٞى 

 

 
 ثُؼٔييييييييَ ػِيييييييي٠  يييييييي٤جٗز ٝصقييييييييو٣ظ -6

ٓ ييييييييييجكب ثُق٣ٌيييييييييين د ييييييييييٌَ ه١ًٝ 

ف٤يييييييظ ُيييييييٞف  ثٕ ثؿِيييييييخ ٓ يييييييجكب 

ثُق٣ٌييييييييين صقضيييييييييجػ إُييييييييي٠  ييييييييي٤جٗز 

  ٗضٜجء ٓور   ف٤ضٜج .
 

 

 
ػِيييي٠ ثُ ييييؼذز ثُوج٤ٗٞٗييييز ثُؼٔييييَ ػِيييي٠  -7

صْ٘ييييي٤ن ٓيييييغ هْيييييْ ث هث٣ًيييييز ٝثُٔج٤ُيييييز 

كيييييييييييييي٢ ثُٔؤّْييييييييييييييز دنحييييييييييييييٞ  

ثّضقحيييييييييييجٍ ثُيييييييييييو٣ٕٞ ثُق٤ٌٓٞيييييييييييز 

 ثُٔضٌصذز ديٓز ثُٔو٤٘٣ٖ .
 

 
ص٘ظييييي٤ْ ّيييييؾ س ي ييييي٤ُٞز ُِٔنيييييجٍٕ  -8

نيييييييييييجى ث ؽيييييييييييٌثءثس ثُٔ٘جّيييييييييييذز ٝثص

دنحييييييٞ  ثألعييييييجط ثُٔضٞثؽييييييور كيييييي٢ 

هجػييييييييز ثُٔو٣ٌ٣ييييييييز ٝثُؼجةييييييييور ُِؾ٘ييييييييز 

ثُنج ييييييز ًًٌييييييٞى ثُٔ٘قِييييييز ٝثصنييييييجى 

ث ؽيييييييٌثءثس ثُ ٍٓيييييييز د يييييييجٕ صِيييييييي 

 ثُٔٞؽٞهثس .
 

 

 

 

صنحيييييي٤ي ٓذييييييجُؾ ٗوو٣ييييييز ُٞفييييييوثس  -9

ي ييييييييييييؤٕٝ ثُٔييييييييييييٌير / ثُؼ هييييييييييييجس 

ٝث ػيييييييييييي ّ   ُضلؼ٤ييييييييييييَ هًٝٛٔييييييييييييج 

 ٝٗ ج ٜٔج .
 

 

ث ُضيييييييَثّ دجُسيييييييٞثدق ألديييييييٞثح  -13

ثُحييييييٌف ثُٔوييييييًٌر ٓييييييٖ هذييييييَ هْييييييْ 

ثٌُهجدييييييييز ٝثُضييييييييوه٤ن ثُييييييييوثم٢ِ كيييييييي٢ 

ثُٔؤّْييييييز ُضؾيييييييجٍٝ ثُٔو٣ٌ٣ييييييز ػيييييييٖ 

دنحييييييييييٞ  ثُلوييييييييييٌثس 

 دْٜثُض٢ صضؼِن 
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ٝهٕٝ فْييييييْ ٛيييييييٙ ثُٔؼييييييجٓ س ٓييييييٖ هذييييييَ 

ثُٔؤّْييييييز يٝ ثُٔو٣ٌ٣ييييييز ػجةييييييور ُْييييييي٘ٞثس 

/1338/1339/1313/1311ي

 ٝص٘ظ٤ٜٔيييييييييييج كييييييييييي٢ 1311/1310/1319

 ثّضٔجًر ٤ًّٔز .
 

 

ثُقييييييييييو ثُْٔيييييييييئٞؿ دييييييييييٚ ألدييييييييييٞثح 

 ثُحٌف .

ٓنج ذييييز ثُِؾ٘يييييز ثُنج ييييز / دـيييييوثه  -11

 ّييييض ّ ثًذييييٌ ػييييوه ٓييييٖ ثُٔؼييييجٓ س 

ثٌُٔٝؽيييز كييي٢ ٓو٣ٌ٣يييز ّيييؾ٘جء ًًٌيييٞى 

ٝفْييييئٜج دجُْيييييٌػز ثٌُٔٔ٘يييييز ُضيييييأمٌ 

 ؾجٍٛج.ثٗ
 

ديييييًٌٝر صْ٘ييييي٤ن ٓو٣ٌ٣يييييز ّيييييؾ٘جء  -11

ًًٌيييٞى ٓيييغ ثُِؾ٘يييز ثُنج يييز / دـيييوثه 

دنحيييٞ  صذ٤ِيييؾ ثُْيييؾ٘جء ٝثُٔؼضوِييي٤ٖ 

 ث٤ُْج٤٤ّٖ دٔٞػو ثُٔوجدِز .
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 انهجُت اخلاصت حملخجزي زفحاء يف انُجف االشسف-5

 ث ؽٌثءثس ثْٛ ثُضٞ ٤جس ثْٛ ث ّض٘ضجؽجس 

  ُْييييييييي٘ز 9ػيييييييييوّ  ثُؼٔيييييييييَ دجُسيييييييييٞثدق ًهيييييييييْ ي -1

ٝثُنج ييييييييز دؼٔييييييييَ ثُٔييييييييو٣ٌ٣جس ٝثُِؾييييييييجٕ  1316

 ثُنج ز ك٤ٔج ٣ضؼِن د٤ٌِ٤ٜز ثُِؾ٘ز .
دحيييييلز ػيييييوّ ث يييييوثً ثٝثٓيييييٌ ثهث٣ًيييييز ُِٔضؼجهيييييو٣ٖ  -1

 ٓض ٞع ُض٣ٍٞغ ث ػٔجٍ ػ٤ِْٜ  .
 فظ٘يييييييج ه٤يييييييجّ ثُْييييييي٤و ي ؿ. ػ. ث  د٘ يييييييٌ ثمذيييييييجً  -0

ثُِؾ٘يييييز ٝثٌُضيييييخ ثٌُّييييي٤ٔز ػِييييي٠ ٓٞهيييييغ ثُضٞث يييييَ 

ث ؽضٔيييييييجػ٢      ي ثُلييييييي٤ِ ديييييييٞى  ثُنيييييييج  ديييييييٚ 

ديييييجٌُؿْ ٓيييييٖ ث ٓيييييٌ ثُحيييييجهً ٓيييييٖ ٓؼيييييج٢ُ ًةييييي٤ِ 

ثُٔؤّْييييز ػِيييي٠ ػييييوّ ثُْيييئجؿ ديييييُي  ٝفْييييخ ٓييييج 

ٍ ك  ؽييييييييجء دٌضييييييييجح ُؾ٘ييييييييز ًكقييييييييجء ى١ ثُؼييييييييوه ي

 . 9/9/1316  ك٢ 111ٕ/
ػيييييوّ ثصذيييييجع ّييييي٤جم عجديييييش كييييي٢ ث٤ُيييييز ػٔيييييَ ثُِؾ٘يييييز  -9

ٓيييييٖ ف٤يييييظ فْيييييْ ثُِٔليييييجس كضيييييجًر صؼضٔيييييو ثُِؾ٘يييييز 

ػِيييييي٠ ثُ ييييييٜٞه  عذييييييجس ٝثهؼييييييز ث فضؾييييييجٍ ٝصييييييجًر 

ثمييييٌٟ صؼضٔييييو ػِيييي٠ ٝع٤وييييز ثُحيييي٤ِخ ث فٔييييٌ كيييي٢ 

فيييييي٤ٖ  ٣ضذييييييغ ٛيييييييث ث ّييييييِٞح ٓييييييغ ثٌُغ٤ييييييٌ ٓييييييٖ 

ث ديييييييييجد٤ٌ ثُٔضذو٤يييييييييز هٕٝ ثُ٘ظيييييييييٌ دٜيييييييييج كييييييييي٢ 

٤ق ٜٝٓ٘يييييييييييج ثديييييييييييذجًر ثُْييييييييييي٤و ي ث. ع. ث ً ييييييييييي

  ٝثُضييييييييييي٢ ُيييييييييييْ ٣يييييييييييضْ 11991ػ .ث   صِْْيييييييييييَ ي

فْيييييييئٜج ُـج٣ييييييييز صييييييييج٣ًل ثػييييييييوثه ٛيييييييييث ثُضو٣ٌييييييييٌ  

دقؾييييييز ػييييييوّ صوييييييو٣ْ ه٤ُييييييَ صق٣ٌيييييي١ٌ ٓييييييٖ هذييييييَ 

ٓوييييو٢ٓ ثُ ِييييخ كيييي٢ فيييي٤ٖ ٗييييي هييييجٕٗٞ ثُٔؤّْييييز 

ػِييييييي٠ ثُِؾيييييييٞء ثُييييييي٠ ثُذ٤٘يييييييز ثُ نحييييييي٤ز  عذيييييييجس 

ٝثهؼييييييييز ث فضؾييييييييجٍ ػ٘ييييييييو ػييييييييوّ ٝؽييييييييٞه ه٤ُييييييييَ 

 صق١ٌ٣ٌ .
 فظ٘يييييج ٝؽيييييٞه ثٌُغ٤يييييٌ ٓيييييٖ ثُِٔليييييجس أل ييييينج   -5

ُٝييييوٝث مييييجًػ ثُٔييييور ثُوج٤ٗٞٗييييز ٝفْييييخ ٓييييج ٓغذييييش 

كييييييي٢ ثُْٔضْٔيييييييٌجس ثٌُّييييييي٤ٔز ي ٣ٞٛيييييييز ث فيييييييٞثٍ 

ثُٔو٤ٗيييييز  ييييي   يييييٜجهر ثُؾْ٘ييييي٤ز ثُؼٌثه٤يييييز   ثُٔووٓيييييز 

ٓييييٖ هذييييَ ٓييييٌٝػ ثُ ِييييخ ث  ثٗييييز ُييييْ ٣ييييضْ فْيييئٜج 

ٓييييييٖ هذييييييَ ثُِؾ٘ييييييز دييييييجٌُؿْ ٓييييييٖ ثٕ صِْْييييييِٜج هييييييو 

 فْْ دٞؽذجس ّجدوز. 

ٌر ػييييوه ثُٔييييٌثؽؼ٤ٖ ثُيييي٠ ثُِؾ٘ييييز ٝػييييوّ ًلج٣ييييز ًغيييي -6

 ًجهً ثُِؾ٘ز  ٓوجًٗز دَمْ ثُؼَٔ. 

ديييييًٌٝر ثُضيييييَثّ ُؾ٘يييييز ًكقيييييجء كييييي٢  -1

ثُ٘ؾييييييق ث  ييييييٌف دجُسييييييٞثدق ًهييييييْ 

ك٤ٔييييييييييج ٣ضؼِيييييييييين  1316  ُْيييييييييي٘ز 9ي

 د٤ٌِ٤ٜز ثُِؾ٘ز. 
ثً ثٝثٓيييييييٌ ثهث٣ًيييييييز ديييييييًٌٝر ث يييييييو -1

ُض٣ٍٞيييييييغ ثُٜٔيييييييجّ ػِييييييي٠ ثُٔيييييييٞظل٤ٖ 

 ثُٔضؼجهو٣ٖ دحلز ٓض ٞػ٤ٖ .
ص ييييي٤ٌَ ُؾ٘يييييز صقو٤و٤يييييز ُِضقو٤ييييين كييييي٢  -0

ثّيييييييذجح ٓنجُليييييييز ث ٓيييييييٌ ثُحيييييييجهً 

ٓيييييٖ هذيييييَ ٓؼيييييج٢ُ ًةييييي٤ِ ثُٔؤّْيييييز 

دنحيييييييٞ  ػيييييييوّ ثُ٘ يييييييٌ ث  كييييييي٢ 

ٓٞهييييييغ ثُٔؤّْييييييز ثٝ ٓٞهييييييغ ثُِؾ٘ييييييز 

 ث٢ٌُّٔ .
صٞؽ٤ييييييييٚ ثُِؾ٘ييييييييز دٞؽييييييييٞح ثصذييييييييجع  -9

ث هث٣ًييييييييييز ثُْيييييييييي٤جهجس ثُوج٤ٗٞٗييييييييييز ٝ

ثُٔٞفيييييييييور كييييييييي٢ فْيييييييييْ ثُِٔليييييييييجس 

ثٌُٔٝؽييييييييز ُييييييييو٣ٜج ٝػييييييييوّ ثُض٤٤ٔييييييييَ 

 د٤ٖ ث قجح ثُ ِذجس.
ص يييييييي٤ٌَ ُؾ٘ييييييييز صقو٤و٤ييييييييز ُ يييييييئٍٞ  -5

ٓٞث٤ُييييييييو مييييييييجًػ ثُٔييييييييور ثُٔقييييييييوهر 

 ُِ ٍٔٞ دوجٕٗٞ ثُٔؤّْز .
ٗؤًييييييو صٞ يييييي٤ض٘ج ثُْييييييجدوز دسييييييًٌٝر  -6

ًكييييييييو ثُِؾ٘ييييييييز دٌييييييييجهً ٓضنحييييييييي 

ُِؼٔييييييييييَ كيييييييييي٢ ٓؾييييييييييجٍ ث هث٣ًييييييييييز 

 ٝثُقجّذجس. 
ٌٔجٍ ًجكييييييييز صٞؽ٤ييييييييٚ ثُِؾ٘ييييييييز دجّييييييييض -7

ثُٔنج ذييييييييييييجس ثٌُّيييييييييييي٤ٔز ٌُجكييييييييييييز 

ث ديييييييييييجد٤ٌ ٝفْيييييييييييخ ثُسيييييييييييٞثدق 

ثُٔؼٔيييييييٍٞ دٜيييييييج ٝػيييييييوّ ثٛٔيييييييجٍ ي١ 

 ثدذجًر .
ص ييييي٤ٌَ ُؾ٘يييييز صقو٤و٤يييييٚ ُِضقو٤ييييين كييييي٢  -8

٤ًل٤ييييييز ٓلجصقييييييز ٓو٣ٌ٣ييييييز ثُؾ٘جة٤ييييييز / 

هْييييييْ ث هُييييييز ثُؾ٘جة٤ييييييز كيييييي٢ ثُ٘ؾييييييق 

ث  ييييييييٌف دنحييييييييٞ  ثُضِْْيييييييي٤ِٖ 

  ديييييييييييييييييييييييييجٌُؿْ 59761، 59719ي 

صيييييْ ًكييييييغ ثُضو٣ٌيييييٌ ُٔؼييييييج٢ُ 

ًةيييييي٤ِ ثُٔؤّْييييييز  دٌضجد٘ييييييج 

دجُؼيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوه 

  كيييييييييييييييي٢ 191/1375يًس/

ُـيييييييييييييييييييييٌ   19/5/1316

ػ٤ِييييييٚ ٝدضييييييج٣ًل  ثُٔحييييييجههٚ

صٔيييييييييييييييييييييييييييش  11/5/1316

ٓحيييييجههٚ ٓؼج٤ُيييييٚ ف٤يييييظ صيييييْ 

ٓنج ذييييييز ثُِؾ٘ييييييز ثُنج ييييييز 

ُٔقضؾيييييييي١َ ًكقييييييييجء كيييييييي٢ 

ثُ٘ؾييييييييييييييييييق ث  ييييييييييييييييييٌف 

ٝثُيييييييييييييييييوثةٌر ث هث٣ًيييييييييييييييييز 

ٝثُٔج٤ُييييز ٝكييييٌع ٌٓضذ٘ييييج كيييي٢ 

ثُليييييييٌثس ث ّٝيييييييق دٌضجد٘يييييييج 

دجُؼيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوه 

  كيييييييييييييييي٢ 169/1019يًس/

ُـيييييييييييييييييييييييييٌ   1/6/1316

ص٘ل٤يييييييييي ثُضٞ ييييييييي٤جس ثُضييييييييي٢ 

 صضؼِن دْٜ

ًٝهس ثؽجديييييييييييييز ثُيييييييييييييوثةٌر 

٣ًييييييز ٝثُٔج٤ُييييييز دٌضييييييجدْٜ ث هث

  كيييييييييييييي٢ 8396دجُؼييييييييييييييوه ي

دنحيييييييييييييييييٞ   7/6/1316

  ٓييييييييييييييييييييٖ 7ثُلوييييييييييييييييييييٌر ي

ثُضٞ يييييييي٤جس ٝصييييييييْ ثُضج٤ًييييييييو 

دٌضجٗذييييييييييييييييييييييج دجُؼييييييييييييييييييييييوه 

كييييييييييييييييييي٢  917/9396يًس/

6/11/1316 

كيييييييييييييييي٢  957/9188ٝيًس/
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ٝؽيييييٞه ثديييييجد٤ٌ ُيييييْ ٣يييييضْ ٓلجصقيييييز ٤ٛتيييييز ثُْٔيييييجةِز  -7

ٝثُؼوثُييييييييز دنحٞ ييييييييٜج دييييييييجٌُؿْ ٓييييييييٖ صؾييييييييجٍٝ 

ثُِؾ٘ييييييز ُضِْْيييييي صٜج دٞؽذييييييجس ػييييييور ٓغييييييجٍ ىُييييييي 

ثديييييييييييذجًر ثُْييييييييييي٤و ي ؿ. ع. ػ. ع. ث   دجُضِْْيييييييييييَ 

   .5800ي 
ُٔيييييييٌهْ ي ٍ ك ٕ/ ػ٘يييييييو صيييييييوه٤ن ًضيييييييجح ثُِؾ٘يييييييز ث -8

ٝثُٔضسيييييييييييئٖ  ِييييييييييييخ  8/0/1316  كيييييييييييي٢ 178

ٓؼِٞٓيييييييجس ٓيييييييٖ ٓو٣ٌ٣يييييييز ثُؾ٘جة٤يييييييز ٝثُقًٌيييييييجس / 

هْيييييييْ ث هُيييييييز ثُؾ٘جة٤يييييييز كييييييي٢ ثُ٘ؾيييييييق ث  يييييييٌف 

ًجٗيييييييش ثُضِْْييييييي س ثُٔ ِيييييييٞح ٓؼِٞٓيييييييجس ػٜ٘يييييييج 

  ثُيييييييق    د٤٘ٔيييييييج  فظ٘يييييييج 00333كييييييي٢ فيييييييوٝه  ي

ٝؽيييييٞه ثّييييئجء ثع٘يييييجٕ ٓيييييٖ ث  ييييينج  دضِْْييييي س 

ثمييييييييييييٌ    دييييييييييييجٌُؿْ ٓييييييييييييٖ ث59761ٕ  59719ي

صِْْييييييييَ ُ دييييييييجد٤ٌ ثُٔٞؽييييييييٞهر كيييييييي٢ ثً يييييييي٤ق 

  ُٝيييييييييْ ٗؾيييييييييو 51733ثُِؾ٘يييييييييز ٛيييييييييٞ ُـج٣يييييييييز  ي 

 صل٤ٌْث ُٜيٙ ثُقجُز ٖٓ هذَ ثُِؾ٘ز   .
ػيييييييوّ ثُضيييييييَثّ دؼييييييي  ٓيييييييٞظل٢ ثُِؾ٘يييييييز دٜٔيييييييجّ  -9

ػِٜٔييييْ ٝىُييييي ُؼييييوّ صٞثؽييييوْٛ كيييي٢ ثٓييييجًٖ ػِٜٔييييْ 

ف٤يييييييييظ  فظ٘يييييييييج صٞثؽيييييييييوْٛ ميييييييييجًػ ثٌُٔييييييييييجٕ 

ثُٔنحيييييييييي ُِؾ٘يييييييييز ٝثميييييييييض  ْٜ ديييييييييجٌُٔثؽؼ٤ٖ 

 س ثُوٝثّ ث٢ٌُّٔ .ثؿِخ ثٝهج
هميييييٍٞ ث ييييينج  ثُييييي٠ ثُِؾ٘يييييز ٝثُضيييييومَ دؼِٜٔيييييج  -13

 دقؾز ًْٜٞٗ ٖٓ  ٗج  ٢  ًكقجء.
  ٓييييييييٞظل٤ٖ 5 فظ٘ييييييييج صٞثؽييييييييو ثًغييييييييٌ ٓييييييييٖ ي -11

 ٣ؼِٕٔٞ ك٢ ث ّضؼ ٓجس.
ػيييييييوّ ٝؽيييييييٞه هيييييييٞثةْ ؽيييييييٌه ّييييييي١ٞ٘ ث ييييييي٤ُٞز  -11

ُضغذ٤يييييييش ٓٞؽيييييييٞهثس ثُِؾ٘يييييييز ُٝيييييييْ ٣يييييييضْ ثؽيييييييٌثء 

 . 1315ثُؾٌه ث١ُْٞ٘ ثُنج  دؼجّ 
ثُْيييييييييييي٤وريُ. ك. ع .ّ .ث   ٝؽييييييييييييٞه ثدييييييييييييذجًر  -10

ٌٓضِٔييييييز ثُٔنج ذييييييجس ٓييييييغ ًضييييييجح هثةييييييٌر ثُٜؾييييييٌر 

ٓيييييٖ ثُؾ٣ًٜٞٔيييييز ث ّييييي ٤ٓز كييييي٢ ث٣يييييٌثٕ ُٝيييييْ ٣يييييضْ 

ثهًثؽٜيييييييج كييييييي٢ ثُٞؽذيييييييجس ُؼيييييييوّ ثُٞ يييييييٍٞ ثُييييييي٠ 

صِْْيييييييِٜج كييييييي٢ فييييييي٤ٖ ٝؽيييييييٞه صويييييييو٣ْ ُضِْْييييييي س 

 ثمٌٟ .
ٝؽيييييٞه ميييييق ّيييييجمٖ كييييي٢ ثُِؾ٘يييييز صيييييْ صنح٤حيييييٚ  -19

ُإلؽجدييييييييز ػِيييييييي٠ ثّضلْييييييييجًثس ثُٔييييييييٞث ٤ٖ٘ كيييييييي٢ 

فييييي  ص٤ٌِيييييق ٓٞظيييييق ُإلؽجديييييز ػِييييي٠ فييييي٤ٖ ُيييييْ ٗ 

ث ّضلْيييييييجًثس ثُيييييييٞثًهر ٓيييييييٖ هذيييييييَ ثُٔيييييييٞث ٤ٖ٘   

ٝ فظ٘يييييييييج ًييييييييييُي ثٕ ؽٜيييييييييجٍ ثُنيييييييييق ثُْيييييييييجمٖ 

ٓسييييييييييييذٞ  ػِيييييييييييي٠ ثُٞدييييييييييييغ  ييييييييييييجٓش ي١ ثٕ 

 ثّضلْجًثس ثُٔٞث ٤ٖ٘ ِٜٓٔز.

ٓيييييييٖ ػيييييييوّ ًٝٝه صِيييييييي ث ديييييييجد٤ٌ 

 ثً ٤ق ثُِؾ٘ز .ث٠ُ 
ديييييييًٌٝر ثُضيييييييَثّ ٓيييييييٞظل٢ ثُِؾ٘يييييييز  -9

دجُضٞثؽيييييو كييييي٢ ثٓيييييجًٖ ػِٜٔيييييْ ٝػيييييوّ 

صيييييييييٌى ٌٓيييييييييجٕ ثُؼٔيييييييييَ ي  دؼِيييييييييْ 

ثُْٔيييييييييييؤٍٝ ثُٔذج يييييييييييٌ ثٝ ًةييييييييييي٤ِ 

 ثُِؾ٘ز .
ػييييييييييوّ ثُْيييييييييئجؿ أل١  ييييييييييني  -13

دجُييييييييومٍٞ ثُيييييييي٠ ثُِؾ٘ييييييييز ٝثُضييييييييومَ 

دؼِٜٔيييييييج إ  ثىث ًيييييييجٕ ٣قٔيييييييَ  يييييييلز 

 ٤ًّٔز  صنُٞٚ ديُي
دييييييييييييييًٌٝر ص٘ظيييييييييييييي٤ْ ػٔييييييييييييييَ  -11

جهجس ث ّييييييييضؼ ٓجس ٝفْييييييييخ ثُْيييييييي٤

ث هث٣ًيييييز ثُٔضذؼيييييز ٝإُيييييَثّ ٓٞظل٤ٜيييييج 

 دجًصوثء ثُذجؽجس ثُضؼ٣ٌل٤ز .
ثؽييييييييييييييييٌثء ؽييييييييييييييييٌه  ييييييييييييييييجَٓ  -11

ُٔٞؽيييييييٞهثس ثُِؾ٘يييييييز ٝصغذ٤يييييييش ىُيييييييي 

 دٔقسٌ ٢ًّٔ.
ثهًثػ ثُِٔليييييييييييييييييجس ثٌُٔضِٔيييييييييييييييييز  -10

ث ًًييييييييييجٕ ٝثُٔنج ذييييييييييجس ديييييييييئٖ 

 ٝؽذجس ثُٔحجههز. 

 

ديييييييييييًٌٝر ص٤ٌِيييييييييييق ٓٞظيييييييييييق  -19

٣نيييييييييييييييضي دج ؽجديييييييييييييييز ػِيييييييييييييييي٠ 

ث ّضلْيييييجًثس ثُيييييٞثًهر ػذيييييٌ ثُنيييييق 

ُِؾ٘ييييز ًٝيييييُي ٣وييييّٞ دضذ٤ِييييؾ ثُْييييجمٖ 

ثُٔ ِيييييييٞح صذِييييييي٤ـْٜ ٓيييييييٖ ٌٓٝؽييييييي٢ 

 ثُ ِذجس دٔٞثػ٤و ث ّضؾٞثح .
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