
 

 

 

 

 

 

عكةٌٕ    ادارح انضةًبٌ اجازًةب            -انجٓةخ انًتزةةخ انزةر ع اةي انآةب انًةٕا ٍ  

ٔاألس  انز  عُطجك  هآى لبٌَٕ انضًبٌ اجازًب    انذك فر انذةٕل  هة   صنألشتب

نسةةُخ  71ٔانمةةبٌَٕ رلةةى  7711نسةةُخ  03يعةةبش شةةٓ ق ٔفمةةب ألدكةةبو انمةةبٌَٕ رلةةى 

0333 . 

 يعبش انضًبٌ اجازًب   انفئبد انزر رسزذك 

 ةبو فقلةم نهةر ٕر فةر دبنةخ  ةحو انزذبلةّ ثًحرسةخ أٔ  77أٌ عكٌٕ  ًة ِ  انازاى   -7

سُخ فر دبنخ انزذبلّ ثبنجبيعخ ٔعضجذ انسٍ ثشةٓبدح انًةا د  02يعٓح دكٕير أٔ 

. 

 بو ٔلساًخ   لٓب ٔال اراد ٔخطةبة يةٍ انزقياُةبد ثعةحو  26  ألم يٍ انًطهمخ  -0

 قياٍ .دةٕنٓب  ه  يعبش ر

انزةةر رٕفاةةذ أٔ ر ٔاةةذ أٔ سةةجُذ ٔعضجةةذ ةنةةال   شةةٓبدح يةةا د  أثُةةبا انًطهمةةخ   -0

إخطبر يٍ انسجٍ دست  –لساًخ زٔاط انًطهمخ  –شٓبدح ٔفبح انًطهمخ  –األثُبا 

 انفئخ .

شٓبدح ٔفبح زٔآب ٔال اراد ٔخطبة يٍ انزقياُبد  – بو  26الم يٍ  األرايم    -4

 ثعحو دةٕنٓب  ه  يعبش رقياُر .

يسةزُح انسةٍ  –  ٔانز  ثهغةذ سةٍ انتًسةاٍ  ةبو  انجُذ انزر نى عسجك نٓب ان ٔاط -6

 إل ار ثعحو ان ٔاط . –

 سُٕاد سجُب. 0إخطبر يٍ انسجٍ نهعبئم ٔجرمم انًحح  ٍ  أس ح يسجٌٕ   -2

 % فق ض  . 63 شف  جر عضجذ  حو انمحرح  ه  انكست ثُسجخ  انعبا    -1

 ٔ حو انذةٕل  ه  يعبش رقياُر  بيب فق ض   26 ُح ثهٕغّ  انشاتٕخخ    -7

 

 



 

 

 

   إدارح انضًــــبٌ اجازًـــــــــب ر  -انجٓخ انًتزةخ انزر ع اي إنآب انًٕا ٍ  

عكةةٌٕ نألشةةتبص ٔاألسةة  انزةةر نٓةةب دةةك انذةةةٕل  هةة  انًسةةب حاد انشةةٓ عخ  جمةةب 

 ٔرعحع رّ . 7770نسُخ  766ألدكبو انم ار انٕزارق رلى 

 

   حاد انشٓ عخ يٍ انضًبٌ اجازًب رانفئبد انزر رسزذك انًسب

  اثزحاا يٍ انشٓ  انضبنش نهذًم ٔدز  انٕضي ٔج ع عةح دخةم األسة ح  ةٍ انذبيم  -7

 اُاّ شٓ عب . 733

اُاّ شٓ عب أسة ح  733دخم األس ح  ٍ  ح  دز  عزى  بيّ انضبَر ٔج ع عان ضي  -0

 يسجٌٕ   رمم يحح انسجٍ  ٍ ص س سُٕاد نعبئم األس ح .

 ثخ  بئم األس ح ثً ض عًُعّ  ٍ انعًم .  إصب انً ض -0

 يذم ألبيزّ . ىأشٓ  يزةهخ ٔج ععه 2  ْج  انعبئم نألس ح  انٓج  -4

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 



 

 

 

  إدارح انضًبٌ اجازًب رانجٓـــخ انًتزةــخ انزر ع اي إنآب انًٕا ٍ       

مةب نهمة ار ٔعكٌٕ األشتبص ٔاألس  انًسزذمخ نهذةٕل  ه  يسةب حح انحفعةخ انٕادةحح  ج

 . 0330نسُخ  02انٕزارق رلى 

 

 انفئبد انًسـزذمخ  

اُاّ شةٓ عب فقلةم ٔانًجهةل نهًشة ٔ   033يش ٔ بد إَزبااخ نألس  انزر دخهٓب  -7

 اُاّ نهًش ٔ  . 7633اُاّ إن   633عز أح يب ثاٍ 

اُاةّ شةٓ عب ٔج عزجةبٔز  033انذبجد انف دعخ انًهذخ ٔج ع عح دخم األس ح  ٍ  -0

 اُاّ . 033انًسب حح 

اُاّ ٔعسزفبد  63يةبرعف انزعهاى ٔعشز   أج ع عح َةات انف د فر األس ح  ٍ  -0

 يٍ انتحيخ  م انً ادم انحراساخ .

 يةبرعف انجُبزح ٔرة ف ألصذبة انًعبشبد ٔانًسب حاد انضًبَاخ ٔأس ْى . -4

 يةبرعف انٕضي ٔرة ف ألصذبة انًعبشبد ٔانًسب حاد ٔغا ْى . -6

ٔصةة ف اا بشةةخ ٔااصةةبثخ ٔانٕفةةبح ٔرعةةٕع  خسةةبئ   انُكجةةبد انعبيةةخ ٔانف دعةةخ -2

 .   7774نعبو  002انًًزهكبد  جمب نهم ار انٕزارق رلى 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 إدارح انضًبٌ اجازًب           -انجٓخ انًتزةخ انزر ع اي إنآب انًٕا ٍ  

يسب حاد انحفعخ انٕادحح نهعةبيهاٍ انسةبثماٍ نهذكٕيةخ ٔانمطةب  انعةبو أسة ْى ٔةنةال  جمةب 

 . 4/7/7772ثزبرعخ  726نهم ار انٕزارق رلى 

 زٔاط انجُبد . –انزعهاى  –ٔعزى ص ف انحفعخ انٕادحح فر دبجد   انً ض 

 اُآب . 063اُآب إنــــــــ    63ٔرز أح انًجبنل يٍ 

 اُآب شٓ عب .  733ٔج رًُخ إ بَخ نألس ح انزر ع عح دخم انف د فآب  ٍ 

 

 اٍ انسبثماٍ  انًسزُحاد انًطهٕثخ نهعبيه

 يسزُح رسًر  ثبنًعبش (7

 شٓبداد دراساخ نألثُبا  (0

 شٓبداد  جاخ نهً ض  (0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إدارح انضًبٌ اجازًب    -انجٓخ انًتزةخ انزر ع اي انآب انًٕا ٍ  

ٔعمةةةح ثبنطفةةم  ةةم يةةٍ نةةى عجهةةل  7772نسةةُخ  70لةةبٌَٕ انطفةةم  ًةةم ثةةّ ثبنمةةبٌَٕ رلةةى 

 صًبَر  ش  سُخ يا دعخ  بيهخ .

 

 انفئبد انزر رًُخ   

 األعزبو أٔ يجٕٓل األة أٔ األثٕعٍ  (7

 أ فبل انًطهمخ إةا رٕفاذ أٔ ر ٔاذ أٔ سجُذ  (0

 أ فبل انًسجٌٕ نًحح ج رمم  ٍ  ش  سُٕاد (0

 

 انًجبنل انًُة فخ   

 اُاّ شــٓ عب  47ف د ٔادح      -

 اُاّ شــٓ عب  17فــــ داٌ       -

 اُاّ شٓ عب 730ص س أف اد    -

   اُاّ شٓ عب 707أرثي أف اد    -

 

 انًسزُحاد انًطهٕثخ  

 شٓبدح انًا د أٔ أق يسزُح رسًر  نهسٍ  (7

 شٓبدح يٍ انسجٍ نعبئم األس ح فر دبنخ سجُّ (0

 لساًخ انط ق نألو فر دبنخ   لٓب  (0

 

 

 



 

 

أعبو يٍ  73اسزًبرح انًعبشبد ٔانًسب حاد عزى  ًم انجذش اجازًب ر نٓب خ ل  (7

 طهت .ربرعخ رمحعى ان

عٕيب يٍ ربرعخ رمحعى  23عزى انجذ فر  هت انًٕا ٍ إيب ثبن ثط أٔ ان ف  خ ل  (0

 انطهت ٔعتط  انًٕا ٍ ثتطبة رسًر ثُزاجخ  هجّ  ه   ُٕاَّ .

عٕيب يٍ  03نهًٕا ٍ دك انزظهى يٍ انم ار انةبدر نّ ث ف  انتحيخ خ ل  (0

 ربرعخ  هًّ .

 

 انًسزُحاد ان زيخ نكم فئخ  

 ح ٔفبح األثٕعٍ شٓبد  انازاى  

   شٓبدح   لٓب                                                          انًطهمخ 

شٓبدح ان ٔاط  –لساًخ   ق األو  –شٓبدح يا د اجثٍ   أثُبا انًطهمخ  

 يٍ ان ٔط انجحعح .

 شٓبدح ٔفبح ان ٔط  األريهـخ  

 إخطبر يٍ انسجٍ يعزًح .  أس ح انًسجٌٕ  

  شف  جر دكٕير .  ـــ   انعبا
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