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أجبشات اٌحٛجيٗ اٌّبٌٚ ٝاالداز ٜببٌّديسية ٌٍعبَ 7102/7102
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ٔحشسف بعسض االج-: ٝ
 -0الئحة جٕظيُ سبعبت اٌعًّ االضبفية ٌٍعبٍِيٓ بديٛاْ اٌّديسية .
فمددد لددبَ اٌحٛجيددٗ اٌّددبٌٚ ٝاإلدازٚ ٜببٌحٕددديك ِددو دازة اٌشددئ ْٛاٌّبٌيددة ٚاالدازيددة ب ٔشددبر اٌ ددّة ال ددبت اٌح ددٛز
ٚاالٔ ساف ٌدبعبت اٌعًّ االضبفية بدال ِٓ اٌدجالت اٌٛزلية ٚليبَ اٌحٛجيٗ ا ٌّبٌٚ ٝاالداز ٜبحددليك ٘درٖ اٌ دّة فدٝ
ٔٙبية وً شٙس ِو ِساجعة االسّبر بىشٛف اٌح ٛز ٚاالٔ ساف ِو االسدّبر اٌّدزجدة فد ٝاٌّدروسات اٌ بطدة ب ٍ دبت
اٌعًّ سبعبت اضبفية – االِس اٌر ٜجسجب عٍيٗ دلة االدار ٚسسعة االٔجبش ٚعدَ جبخيس ِددححمبت اٌعدبٍِيٓ فد ٝسدبعبت
اٌعًّ االضبفية .
 ِ -7سٚفبت اٌّدازض اٌحجسي ية (اٌسسّية ٌغبت ٚاٌّحّيصة ٌغبت )
فمد جُ دعٛة جّيو اٌّٛجٙيٓ االٚائً اٌّبٌييٓ ٚاالدازييٓ ٌالدازات اٌثّبٔية ٌّمس اٌّديسية ٚذٌه بٙدف جٛحيد ِ سٚفبت
اٌّدازض اٌسسّية ٌغبت ٚاٌّحّيصة ٌغبت ٚلدد طددز بيدبْ ِ دسٚفبت ِٛحدد ٌجّيدو اٌّساحدً اٌحعٍيّيدة ٚجدُ اعحّدبدٖ ِدٓ
اٌديد ِديس اٌّديسية ٚجُ اٌعًّ بٗ اعح بزا ِٓ اٌعبَ اٌدزاس ٌُٚ 7102/7102 ٝجعد ٕ٘بن اِ ٜشبوً لبئّة ف ٝا ٜدازة
ِٓ االدازات بعد ٘رٖ اٌحٛحيد .
 -3جىٍيف جّيو أع بر اٌحٛجيٗ اٌّبٌٚ ٝاإلداز ٜعٍِ ٝدح ٜٛاٌّديسية ٚاالدازات ببعّبي اٌجسد اٌدٌٍٕ ٜٛعبَ اٌدزاسٝ
 7102/7102اعح بزا ِٓ ٚ 7102/7/00لد اٚشىث اٌٍجبْ عٍ ٝاالٔحٙدبر ِدٓ اعّدبي اٌجدسد اٌددٕٚ ٜٛجدبز ٜاخ دبز
اٌّديسية اٌّبٌٚ ٝاٌجٙبش اٌّسوص ٜبٕحبئج اٌجسد .
 -4لبَ اٌحٛجيٗ اٌّبٌٚ ٝاالداز ٚ ٜببٌحٕديك ِو دازة اٌّ بشْ اٌّسوصية االٔحٙبر ِٓ حً ِشىٍة االزطدة اٌّحساوّة ِدٓ
ا ٚزاق اجببة اِححبٔبت اٌثبٔٛية اٌعبِة ٚلد جُ االٔحٙبر اٌ ٝاٌحٛافك ببعبدة اسح داَ ٘رٖ االٚزاق بحٛشيو جصر ِٕٙب عٍدٝ
االدازات اٌحعٍيّية السح داِٙب فد ٝاعّدبي اِححبٔدبت إٌمدً – ٚاٌجدصر االخدس يدحُ اسدح داِٗ فد ٝاِححبٔدبت إٌمدً ٌٛحددات
خدِبت اٌثبٔ ٜٛاٌعبَ ٚذٌه بدال ِٓ بيعٙب وبٚزاق دشث .
ِ -5دازض  31ئٛيٗ
جحًّ اٌحٛجيدٗ اٌّدبٌٚ ٝاالداز ٜببٌّديسيدة اٌعدبر االو دس فدِ ٝحببعدة ٘درٖ اٌّددازض ٚاالشدساف عٍيٙدب ٚاعدداد حددبببجٙب
اٌ حبِية ٚبحث اٌسد عٍ ٝوً اٌّشبوً اٌٛازدة ِٕٙب ٚاٌعسض عٍ ٝاٌدٍ ة اٌّ ح ة ببٌحٍٛي اٌّّىٕٗ ِو اخ بز اٌٛشازة
أٚال ببٚي بأِ ٜدحجدات ٔظسا عٍ٘ ٝرٖ اٌّدازض.
 -6اٌّدازض اٌ بطة بّ سٚفبت
ٚحيدث أددٗ ٌدُ جددسد اٌيٕدب ِٕددر فحدسات بعيدددة بعيددة أ ٜلددسازا أ ٚوحدب دٚزيددة إِٔ ٚشدٛزات خبطددة ب دٛاب ِٚعييددس جميدديُ
ِ سٚفبت اٌّدازض اٌ بطة أ ٚزفو ِ سٚفبجٙب اسحٕبدا ٌد ٝاٌّدبدة ِ 36دٓ اٌمدساز اٌدٛشازٌ 471 ٜددٕة  7104فبٔدٗ
يجس ٜاالْ اعداد ٚزلة عًّ جف يٍية بشبْ لٛاعد جمييُ ٚزفو ِ سٚفبت اٌّدازض اٌ بطة ببٌّ سٚفبت ٚجعّيّٙب عٍٝ
االدازات اٌحعٍيّية ٌٍعًّ بٙب ٚذٌه بعد ِٕبلشحٙب جف يال ِو اٌدبدة اٌّٛجٙيٓ االٚائً ببالدازات اٌحعٍيّية .
 -2جىٍيفبت اٌجٙبت اٌديبدية -:
 ٝ٘ٚاٌحىٍيفبت اٌح ٝجسد ِدٓ اٌسلببدة اإلدازيدة ٚإٌيببدة االدازيدة ٚإٌيببدة اٌعبِدة ٚاٌحد ٝيدحُ أجبش٘دب عٍدٚ ٝجدٗ اٌددسعة
ٚبددبعٍ ٝلددد ِددٓ اٌىفددبرة ٚاٌدددسية – ي ددبف ٌدد ٝذٌدده اٍ ددبت اٌجٙددبش اٌّسوددصٌٍّ ٜحبس د بت فدد ٝاٌددسد عٍددِٕ ٝبل ددبجٗ
ِٚالحظبجٗ عٍ ٝاالعّبي اٌّبٌية ٚاالدازية ف ٝاٌّديسية أ ٚاالدازات اٌحعٍيّية

ٔجبشات دازة اٌّيصأية خالي اٌعبَ اٌّبٌ ٝاٌحبٌ ٝ٘ٚ 7102/7102 ٝوبالج: ٝـ
اوالً  :لبِذ إداسح اٌّيضأيخ ثزىصيغ إػزّبداد اٌّىاصٔخ اٌىاسدح ِٓ وصاسح اٌّبٌيخ ػًٍ
اٌذيىاْ واالداساد اٌزؼٍيّيخ ورٌه فً . 7117/7/1
صبٔيبًِ :زبثؼخ حبٌخ اٌصشف اٌشهشي ٌٍذيىاْ واالداساد اٌزؼٍيّيخ ٌٍىلىف ػًٍ اإلحزيبجبد
اٌفؼٍيخ حزً ٌ 7112/6/01زيغيش ػًّ اٌؼٍّيخ اٌزؼٍيّيخ ثبٌّحبفظخ .
حيش رُ اٌزٕغيك ِغ وصاسح اٌّبٌيخ ػًٍ رىفيش ِجٍغ (10011111ج) ٌغذ اٌؼجض فً
ِشرجبد اٌؼبٍِيٓ ثبٌذيىاْ واالداساد اٌزؼٍيّيخ .
ولذ رُ رىفيش ِجٍغ (5701020ج) ٌزٕفيزػذد 041حىُ لضبئً ثأحميخ ثؼض اٌؼبٍِيٓ
ثإداسح ثشج اٌؼشة اٌزؼٍيّيخ فً صشف حبفض جزة اٌؼّبٌخ .
ولذ رُ رىفيش ِجٍغ (2111111ج) ٌٍجٕذ اٌّغزحذس ٌصشف سصيذ االجبصاد االػزيبديخ .
ولذ رُ رىفيش ِجٍغ (111111ج) ٌغذ إحزيبجبد اٌذيىاْ واالداساد اٌزؼٍيّيخ ِٓ االدواد
اٌىزبثيخ واٌّىزجيخ .
ولذ رُ رىفيش ِجٍغ (0511111ج) ٌجٕذ اٌّطجىػبد االخشي واٌخبص ثطجغ أوساق
االجبثخ ٌالِزحبٔبد ورىفيش ِجٍغ (711111ج) ٌٕفظ اٌجٕذ ٌٍذيىاْ ٌطجغ احزيبجبد اٌذيىاْ
ِٓ اٌذفبرش واٌّطجىػبد االخشي .
ولذ رُ رىفيش ِجٍغ (211111ج) ٌجٕذ اٌّغزٍضِبد اٌغٍؼيخ ٌزشويت ورغييش ػذادد ِيبٖ
اٌششة واٌحشيك اٌزبٌفخ وػذاداد اٌىهشثبء ٌؼذد ِٓ اٌّذاسط حشصبً ػًٍ ِجذأ ٌغالِخ
واٌصحخ اٌّهٕيخ .
ولذ رُ رىفيش ِجٍغ ( 11011ج) ٌجٕذ رٕفيز احىبَ لضبئيخٌغذاد ِغزحمبد ِجٍظ اٌذوٌخ ٌذي
إداسرً اٌجّشن اٌزؼٍيّيخ واٌؼجًّ اٌزؼٍيّيخ .
ولذ رُ رىفيش ِجٍغ (01111ج) ٌجٕذ ِىبفأد ٌغيش اٌؼبٍِيٓ الداسح وعط اٌزؼٍيّيخ ٌغذ
اٌؼجض فً ِذسعيٓ اٌؼًٍّ ثّذسعخ اعىٕذسيخ اٌفٕذليخ .
ولذ رُ ِٕبلشخ ِششوع اٌؼبَ اٌّبًٌ اٌمبدَ  7115/7112ورُ اٌىصىي ِغ اٌّغئىٌيٓ
ثىصاسح اٌّبٌيخ ػًٍ صيبدح االػزّبداد ٌّىاجهخ ِغزحمبد اٌؼبٍِيٓ واٌضيبدح فً االعؼبس
وسفغ وفبءح اٌؼٍّيخ اٌزؼٍيّيخ ثبٌّحبفظخ .
ولذ رُ رفؼيً ِٕظىِخ االداسح اٌّبٌيخ اٌحىىِيخ اٌجذيذح ( )GFMISولذ رُ اٌزفؼيً ثٕجبح
وثذوْ أي ِشبوً .

