
 انغٛشح انزارٛخ
 

 

 .االعى: خذٚغخ  صثبسػُٛضاٌ انؾًذاَٙ

 .2691 ساالَجب -انؼشاق :ٔانٕالدحيؾم ٔربسٚخ 

 .8/د6/ص906ثغذاد/انًُظٕس/ؽٙ انًزُجٙ/و-انؼشاق  انؼُٕاٌ: 

 .006966602790900ْبرف:انًٕثبٚم: 

 لغى انهغخ انؼشثٛخ-كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد-يكبٌ انؼًم:عبيؼخ ثغذاد  

 khadija0zabar@yahoo.com: ٙنكزشَٔاال انجشٚذ

 انًإْالد انؼهًٛخ:
 انؼشاق.-عبيؼخ ثغذاد-انزشثٛخكهٛخ  -خ:ثكبنٕسٕٚط نغخ ػشث2680ٛ

 انؼشاق.-عبيؼخ ثغذاد-انزشثٛخكهٛخ -خ:يبعغزٛش نغخ ػشث2686ٛ

 انؼشاق.-عبيؼخ ثغذاد-انزشثٛخكهٛخ -خ ػشثٛ نغخ:دكزٕساِ 2660

 نهجُبد. انزشثٛخكهٛخ -انؼشثٛخ انهغخفٙ لغى  األعزبرٚخ:ؽظهذ ػهٗ دسعخ 26/7/1007

 .انؼشثٛخػُٕاٌ سعبنخ انًبعغزٛش:انًشكجبد فٙ 

 طشفٛخ دالنٛخ. دساعخ/انذكزٕساِ:انًظبدس ٔانًشزمبد فٙ يؼغى نغبٌ انؼشة أؽشٔؽخػُٕاٌ 

 انخجشح:

-نهجُددبد انزشثٛددخكهٛددخ -انؼشثٛددخ: يددذسط يغددبػذ فددٙ لغددى انهغددخ 20/21/2660-70/21/2660 -

 ٔانضبَٛخ. األٔنٗ:انظشف نهًشؽهخ األٔنٛخغذاد.انًٕاد انزٙ دسعزٓب نهذساعبد عبيؼخ ث

عبيؼددخ -نهجُددبد انزشثٛددخكهٛددخ -انؼشثٛددخ انهغددخيذسعددّ فددٙ لغددى  :26/21/2668 -70/21/2660 -

،ٔػهى انظدشف نهًشؽهدخ انضبَٛدخ:ػهى انُؾدٕ نهًشؽهدخ األٔنٛدخثغذاد.انًٕاد انزٙ دسعزٓب نهذساعدبد 

 غٛش االخزظبص. نأللغبو انؼشثٛخ نهغخا،ٔرذسٚظ يبدح األٔنٗ

 .انؼشثٛخ انهغخيغبػذ فٙ لغى  أعزبر:2668-1007 -

 .عبيؼخ ثغذاد-نهجُبد انزشثٛخكهٛخ  – انؼشثٛخ انهغخفٙ لغى  أعزبرِ:أالٌٔنؾذ  21/6/1007 -

لؼبٚب -رؾمٛك انُظٕص-انًؼغى-:يُٓظ انجؾش انهغٕ٘انزبنٛخفشع انًٕاد -رذسٚظ ؽهجخ انًبعغزٛش -

 يظبدس انذساعبد انُؾٕٚخ.-ٚىذنغٕ٘ ل كزبة-نغّٕٚ

 االنغُّٛ.–ّٕٚ ؾ: لؼبٚب طشفّٛ َٔانًٕاد االرّٛ األدةرذسٚظ ؽهجخ انًبعغزٛش:فشع  -

يدٍ لؼدبٚب انخدالف  -انًؼغى انؼشثٙ–:دساعبد َؾٕٚخ لذًٚخ خاٜرٛرذسٚظ ؽهجخ انذكزٕساِ انًٕاد  -

 .خلؼبٚب طشفٛ-انذالنخػهى -انُؾٕ٘

 .ٔانضبَٛخ األٔنٗنهًشؽهخ  ٔاإليالء:ػهى انظشف ٔانخؾ خاٜرٛانًٕاد ٔنٛخاالرذسٚظ ؽهجخ انذساعبد  -

 ػهٗ ؽبنجبد انًبعغزٛش ٔانذكزٕساِ. اإلششاف -

 انًشبسكخ فٙ يُبلشخ سعبئم انًبعغزٛش ٔانذكزٕساِ، -

 ( سعبنخ يبعغزٛش ٔدكزٕساِ نغٕٚب.700يٍ ) أكضشرمٕٚى  -

 يمشسح نهذساعبد انؼهٛب. -

 نهمغى. انؼهًٛخ انهغُخفٙ  حػؼٕ -

 فٙ نغُخ انذساعبد انؼهٛب نهمغى. ؼِٕػ -

انزشثٛدخ كهٛدخ -انؼشثٛدخ انهغدخلغدى  ألبيٓدبٙ دٔساد )عداليخ انهغدخ انؼشثٛدخ( انزدٙ فػًهذ يؾبػشح  -

 عبيؼخ ثغذاد.-دنهجُب

 –كهٛددخ انهغددبد  – انؼشثٛددخ انهغددخ: يددذسط يغددبػذ فددٙ لغددى 0/21/2660 – 2660و26/9يددٍ  -

 غٛش االخزظبص. أللغبون انؼشثٛخ انهغخيذسعخ نًبدح  –عبيؼخ ثغذاد 

 

 :نًإنفخانكزت ا
 .و1008، ٌ، األسدٌ، ػًبنهطجبػخ ٔانُشش أعبيخ سانؼشثٛخ، داانًشكجبد فٙ -2

 .و1008، ٌ، ػًبٌ، األسدٔانُشش خنطجبػ أعبيخ س، داانًظبدس ٔانًشزمبد فٙ يؼغى نغبٌ انؼشة-1

 .و1006، ٌ، ػًبٌ، األسدٔانُشش نهطجبػخانظفبء  سدا خطشفٛ أثؾبس -7

 و.1021انفشاْٛذ٘،انؼشاق،ثغذاد، سانزشاس انؼًشاَٙ فٙ ثؼغ انًظبدس انزبسٚخٛخ ،دا -6

 و.1021، داس انفشاْٛذ٘،انؼشاق،ثغذاد،يٕاصَخدساعبد طشفٛخ  -0

 .1021،داس انفشاْٛذ٘،انؼشاق،ثغذاد،خدساعبد نغٕٚخ َٔؾٕٚ -9

ْد((/داس انفشاْٛدذ٘ نهُشدش 871انغضس٘ )دانمشاء انجغذادٌٕٚ فٙ كزبة غبٚخ انُٓبٚخ فٙ ؽجمبد انمشاء الثٍ  -6

 و.10261020ٔانزٕصٚغ/ثغذاد/انؼشاق 

 و.1020-1026ؽُٛفخ انذُٕٚس٘ عًغ يبثمٙ يُّ/داس دعهخ /انؼشاق /ثغذاد / ألثٙ األَٕاءكزبة  -8

–/داس انغفددددشاٌ نهطجبػددددخ ٔانُشددددش/انؼشاق  2دساعددددخ يٕاصَددددخ ؽ–انكزددددبة  أدةاصددددش طددددالػ انًُطددددك فددددٙ  -6

 و.1029ثغذاد/



انًشددددبسكبد انؼهًٛددددخ نددددجؼغ انؼهًددددبء انؼددددشة انًغددددهًٍٛ فددددٙ كزددددبة  انؼددددٕء اناليددددغ ألْددددم انمددددشٌ  -20

 و.1026ثغذاد/ -/داس انغفشاٌ نهطجبػخ ٔانُشش/انؼشاق2ْ(((/ؽ601انزبعغ نهغخبٔ٘))د

يطجؼدددددخ  ))ثغدددددذاد، 2ؽ ْددددد(722األنفدددددبف انًفغدددددشح فدددددٙ كزدددددبة يؼدددددبَٙ انمدددددشاٌ ٔئػشاثدددددّ نهضعدددددبط د -22

 و.1028 عُخ 7788فٙ داس انكزت ٔانٕصبئك   ئٚذاع و((/سلى1028انؼٓذ،

 

 :انًُشٕسح  سانجؾٕ
،كهٛخ انؼشثٛخ انهغخلغى  ألبيٓبيؼغى نغبٌ انؼشة: ثؾش يُشٕس فٙ ٔلبئغ َذٔح ثغذاد انزٙ  أًْٛخفٙ  -2

 .2،سلى2661نهجُبد،عبيؼخ ثغذاد، انزشّٚٛ

،كهٛدخ  انكٕفدخٙ يغهدخ عبيؼدخ انضالصٛدخ فدٙ كزدبة عدٛجّٕٚ: ثؾدش يمجدٕل نهُشدش فد األفؼبل أثُٛخيؼبَٙ  -1

 و.2669ثزبسٚخ  96،ػذد اٜداة

،كهٛخ األعددزبرؽددبرى انغغغددزبَٙ ٔانضعبط(:ثؾددش يُشددٕس فددٙ يغهددخ  ألثددٙثددٍٛ كزبثٙ)فؼهددذ ٔافؼهددذ  -7

 و.2668عُخ 21،عبيؼخ ثغذاد،ػذداألٔنٗ انزشثٛخ

 ر،كهٛخاألعدزبػٍ انمٛبط:ثؾش يُشٕس فٙ يغهدخ  انظشفٛخ األثُٛخفٙ خشٔط ثؼغ  ٔأصشْبانؼشٔسح  -6

 و.20،2668،عبيؼخ ثغذاد،انؼذداألٔنٗ انزشثٛخ

، األٔندٗ انزشثٛدخ خ، كهٛداألعدزبر:ثؾش يُشٕس فدٙ يغهدخ ثبنذالنخ ٔاسرجبؽّ األثُٛخانمٛبط فٙ ػذد يٍ  -0

 و.2666 ،20، ثغذاد خعبيؼ

 خ، عبيؼداألٔندٗ انزشثٛدخ خ، كهٛداألعدزبر: ثؾش يُشدٕس فدٙ يغهدخ ٔانزؾٕلانٕصٌ انظشفٙ ثٍٛ انضجبد  -9

 و.2666 ،27 د، انؼذثغذاد

يُددبْظ انجؾددش انهغددٕ٘ ثددٍٛ انزددشاس ٔانًؼبطددشح/ػشع ٔرؾهٛددم: ثؾددش يُشددٕس فددٙ عشٚددذح انفكددش،  -6

 و.1002األٔل،  ٌ، كب9706َٕانؼذد

، 66،ػدددذدخانًمظددٕس ٔانًًدددذٔد فدددٙ انًددٕسٔس انهغٕ٘:يُشدددٕس فدددٙ  يغهددخ كهٛدددخ انٛشيدددٕن انغبيؼ -8

 و.1002

يمجددددٕل نهُشددددش فددددٙ يغهددددخ  كهٛددددخ انٛشيددددٕن :ثؾش انظددددشفٛخ األثُٛددددخفددددٙ رؾددددٕل  ٔأصشْددددب انذالنددددخ -6

 .1001، 66انغبيؼخ،ػذد

شددغشح انضلددٕو فددٙ انمددشاٌ انكشٚى/دساعددخ طددشفّٛ دالنٛددخ: ثؾددش يُشددٕس فددٙ يغهددخ كهٛددخ انًؼددبسف  -20

 و.1007، 0انغبيؼخ، ػذد

 .1007، شجبؽ 6792 دانفكش، انؼذ حانكزبثخ فٙ انهغخ ثٍٛ انٕالغ ٔانطًٕػ، عشٚذ -22

انغضس٘/دساعدددخ رؾهٛهٛدددّ: ثؾدددش يُشدددٕس،يغهخ انزدددشاس انؼهًدددٙ  االعدددى ٔيهؾمبردددّ فدددٙ كزدددبة اثدددٍ -21

 و.1009، 60انؼشثٙ،يشكض ئؽٛبء انزشاس،عبيؼخ ثغذاد،ػذد

، 0ثددٍٛ عددٛجّٕٚ ٔاالخفا/دساعدددخ يٕاصَددخ:ثؾش يُشدددٕس فددٙ يغهددخ كهٛدددخ انٛشيددٕن انغبيؼخ،انؼدددذد -27

 و.1001

 خو االعزًبػٛددخ، كهٛددانؼهددٕ خٚددبء انُغددت ٔأصشْددب فددٙ ثُٛددخ انكهًخ/دساعددخ رؾهٛهٛددخ:ثؾش يُشددٕس، يغهدد -26

 و.1009، 60ثغذاد، ػذد خاٜداة، عبيؼ

يمجدٕل نهُشدش فدٙ يغهدخ كهٛدخ  شدالنخ اعى انؼٍٛ/دساعخ يمبسَدخ فدٙ ػدٕء االعدزؼًبل انًؼغًدٙ ،ثؾد -20

 .296انٛشيٕن انغبيؼخ ،انؼذد 

طٛغ انًجبنغخ ثٍٛ انمٛبط ٔانغًبع/دساعخ رؾهٛهّٛ ٔفك االعزؼًبل انًؼغًٙ:ثؾش يُشٕس فٙ يغهخ  -29

 و.1006،  6خ االَجبس نهؼهٕو االَغبَّٛ،ػذدعبيؼ

، 20نًظذس فٙ انهغخ ثٍٛ انزُظٛش ٔانزطجٛك:يُشٕس فٙ يغهخ عبيؼدخ االَجدبس نهؼهدٕو االَغدبَّٛ،انؼذد -26

 و.1006

اانؾشٔف انًمطؼخ فٙ أٔائم ػذد يٍ انغٕس انمشآَٛخ/يبْٛزٓب ٔطهزٓب ثبنزشكٛدت انهغٕ٘:يُشدٕس فدٙ  -28

 و.1008، 99نٗ،عبيؼخ ثغذاد،انؼذديغهخ  األعزبر،كهٛخ انزشثٛخ األٔ

انجؾدٕس ٔانذساعدبد  ضشغشح انضٚزٌٕ فٙ انمشاٌ انكشٚى/ دساعخ طدشفّٛ دالنٛدخ: ثؾدش يُشدٕس، يشكد -26

 و.1006، 228انٕلف انغُٙ، ػذد ٌاإلعاليٛخ، دٕٚا

ال ٔأصشْب فٙ رشكٛت ثؼغ األدٔاد فٙ انؼشثٛخ:يُشٕس فٙ يغهخ األعزبر،كهٛخ انزشثٛخ األٔنٗ،عبيؼدخ   -10

 و.1006، 69 د،ػذ ثغذاد

رؼذد انذالنخ فٙ طٛغخ) فؼٛم(/األعجبة ٔانذٔاػٙ: يُشٕس فٙ يغهخ انجؾدٕس ٔانذساعدبد اإلعداليٛخ،  -12

 و.1006، 26انغُٙ، انؼذد فانٕل

/يغهدخ انزشثٛخنفظخ َجبد ٔفهغفزٓب فٙ انمشاٌ انكشٚى:يُشٕس ػًٍ ٔلبئغ يإرًش عبيؼدخ دٚبنٗ،كهٛدخ  -11

 و.1020،ػذد خبص/ األطًؼٙ انزشثٛخكهٛخ 

 انزشثٛدخٔاسرجبؽٓب ثبنؾشكبد:يُشٕس فدٙ يغهدخ عبيؼدخ دٚبنٗ/كهٛدخ  األثُٛخانذالنخ انظشفٛخ فٙ ثؼغ  -17

 و.1022، 01،انؼذد اإلَغبَٛخنهؼهٕو 

االَغددبصاد انؼهًٛددخ نهجٛشَٔددٙ فددٙ كزددت انزددشاس انؼهًددٙ انؼشثٙ:يُشددٕس فددٙ يغهددخ انزددشاس انؼهًددٙ  -16

 و.1020، 1انؼشثٙ،عبيؼخ ثغذاد،انؼذد 



ثغذاد،  خ، عبيؼ:يُشٕس فٙ يغهخ انزشاس انؼهًٙ انؼشثٙانهغخ انؼشثٛخٙ ٔػشٔسرّ فٙ انشزٔر انظشف -10

 و.1021، 2 د، انؼذانزشاس انؼهًٙ انؼشثٙ ئؽٛبء ضيشك

، ثغدذاد خ، عبيؼدانظشفٛخ:يُشدٕس فدٙ يغهدخ انزدشاس انؼهًدٙ انؼشثدٙ أالثُٛدّفدٙ دالندخ  ٔأصشْبانؾشكخ  -19

 .1022، 7 د، انؼذانزشاس انؼهًٙ انؼشثٙ أؽٛبء ضيشك

:يُشدٕس فدٙ يغهدخ انغبيؼدخ انؼشالٛخ/يغهدخ كهٛدخ إًَٔرعب/طٛغخ)ٚفؼم( انظشفٛخ األثُٛخانزؼًٍٛ فٙ  -16

 و.1021، 1اٜداة، انؼذد

 ضانضدبَٙ، يشكد:يُشدٕس فدٙ ٔلدبئغ انًدإرًش انؼهًدٙ خانؾًبو فٙ كزبة انؾٕٛاٌ نهغبؽظ/دساعدخ ٔطفٛ -18

 و.967/1021فٙ داس انكزت ٔانٕصبئك/ اإلٚذاع ىثغذاد، سل خ، عبيؼانزشاس انؼهًٙ انؼشثٙ أؽٛبء

 انهغخو/ؽٕل 1021ثئش صيضو فٙ انؾذٚش انُجٕ٘ ٔاطم اشزمبلٓب:يُشٕس ػًٍ ٔلبئغ انُذٔح انذٔنٛخ  -16

 انؼشثٛخ. انهغخ/انُٓذ  كٛشاال/ عبيؼخ كٛشاال/لغى  األٔلٔفهغفخ دساعزٓب/ انًغهذ   انؼشثٛخ

/انؼددددذد ساالَجبيغهددددخ كهٛددددخ انًؼبسف/انًمبسٌ:يُشددددٕس فددددٙ  انهغددددٕ٘انًشكجددددخ ٔانددددذسط    األدٔاد -70

 و.26/1021

انهغدخ انؼشثٛدخ ٔرؾدذٚبد انؼٕنًخ/يُشدٕس فدٙ كزدبة انًدإرًش اندذٔنٙ انضدبَٙ /انهغدخ انؼشثٛدخ فدٙ خطدش  -72

 و/يبٕٚ/انغضء األٔل.1027دثٙ/–انغًٛغ ششكبء فٙ ؽًبٚزٓب/اإليبساد 

ؾددددٕ ٔانظددددشف اإلعًددددبع ػُددددذ اثددددٍ ؽُددددٙ /يُشددددٕس فددددٙ كزددددبة انًددددإرًش انددددذٔنٙ انضبَٙ/لغددددى انُ -71

 و/انغضء األٔل.1027ٔانؼشٔع/عبيؼخ انمبْشح/كهٛخ داس انؼهٕو/آراس 

األعددظ انؼبيددخ نًُددبْظ رؾمٛددك َظددٕص انًخطٕؽددبد ػُددذ ثؼددغ انؼشة/يُشددٕس فددٙ يغهددخ انزددشاس  -77

 (.9و/انؼذد)1027اثشٚم -انغهفخ -/انغضائش/عبيؼخ صٚبٌ ػبشٕس

ٗ ٔفدك االعدزؼًبل انًؼغًٙ/يُشدٕس فدٙ دساعدخ رؾهٛهٛدخ ػهد–طٛغ انًجبنغخ ثٍٛ انمذايٗ ٔانًؾذصٍٛ  -76

 يبٕٚ/انغضء انشاثغ.1026دثٙ/–كزبة انًإرًش انذٔنٙ انضبنش /اإليبساد 

/يُشدددٕس فدددٙ كزدددبة انًدددإرًش اندددذٔنٙ إًَٔرعبانزهفدددبص -ٛدددخئانًش اإلػدددالوانهغدددخ انؼشثٛدددخ فدددٙ ٔعدددبئم  -70

 .األٔليبٕٚ/انغضء -1020دثٙ/-اإليبسادانشاثغ/

مبلٓب /يُشددٕس فددٙ يغهددخ انؼهددٕو انؾذٚضددخ ٔانزشاصٛخ/انؼددذد لددشاءح فددٙ كهًددخ ))صيددضو(( ٔاطددم اشددز -79

 و/يغهخ ػبنًٛخ رظذس يٍ انغٕٚذ.1026انضبَٙ/عُخ 

انخالف انُؾٕ٘ فٙ رأطٛم ثؼغ األدٔاد انًشكجخ ٔطهزّ ثبنذسط انهغٕ٘ انؾذٚش/يُشٕس فٙ كزدبة  -76

 و/عبيؼخ كٛشاال.و/انُٓذ/رشافبَذس1020انًإرًش انذٔنٙ األٔل/انهغخ انؼشثٛخ ٔآداثٓب َظشح يؼبطشح/

يُشددٕس فددٙ كزددبة انًددإرًش انددذٔنٙ لددشاءح فددٙ كهًددخ يؾشاة)يؾددشاة( ٔدالالرٓددب فددٙ انمددشاٌ انكشٚى/  -78

  انُٓذ.-عبيؼخ كٛشاال–و/لغى انهغخ انؼشثٛخ 1020/انضبَٙ/رشعًخ انمشاٌ انكشٚى ٔرفغٛشِ

اثددٍ –شثٛددخ /يُشددٕس فددٙ ٔلددبئغ يددإرًش كهٛددخ انزإًَٔرعبٕنددخ هطددٛغخ فٛؼ -أٔصاٌانهغددخ انؼشثٛددخ نغددخ  -76

 و.1020ػذد خبص ثبنًإرًش/ األعزبرسشذ/يغهخ 

انمظددض انًظددٕسح ٔأصشْددب فددٙ انضمبفددخ انهغٕٚددخ     /يُشددٕس فددٙ يغهددخ عبيؼددخ كٛشاال/ػددذد خددبص  -60

 انُٓذ. -و/عبيؼخ كٛشاال1029ثبنًإرًش انذٔنٙ 

بيظ نهغخ انهغخ انؼشثٛخ ،يُشٕس فٙ ٔلبئغ انًإرًش انذٔنٙ انخ ػهٗانمشاٌ انكشٚى ٔدٔسِ فٙ انؾفبف  -62

 و.1029دثٙ-انؼشثٛخ انًزؾذح اإليبساد/0انؼشثٛخ /عضء

-انؼهددٕو انذُٚٛخ/يُشددٕس فددٙ يغهددخ عبيؼددخ كٛددشاال ئؽٛددبءفددٙ  ٔأصددشِانُٕسعددٙ  عددؼٛذ  ثددذٚغ انضيددبٌ -61

 و.1029انُٓذ/ػذد خبص ثبنًإرًش/كبٌَٕ انضبَٙ 

شدٕس فدٙ يغهدخ كهٛدخ ؤنٙ /يُانظشفٛخ فدٙ دٚدٕاٌ أثدٙ األعدٕد اندذاصش انغٛبق فٙ رؾذٚذ دالنخ األثُٛخ  -67

 و.1029آراس،1،انؼذد16انزشثٛخ نهجُبد/عبيؼخ ثغذاد /يغهذ 

 أػًبل  فٙ/يُشٕس فٙ كزبة خبص إًَٔرعب اإلثبَخجٙ ثٍٛ انغًبع ٔانمٛبط/كزبة رانًظبدس ػُذ انؼٕ -66

 و.1029انؼهًٙ انذٔنٙ /لغى انهغخ انؼشثٛخ /عبيؼخ َضٖٔ/انًإرًش 

ٌٕ كبَ 1ػذد  0ٛشاال/انُٓذ يغهذ سلى شٕس فٙ يغهخ عبيؼخ كدساعخ رؾهٛهٛخ /يُ-انُمم انجُبء انظشفٙ -60

 .1029االٔل 

/يُظٕس فٙ يغهخ كٛشاال ػذد خبص ثبنًإرًش  نألؽفبلفٙ انضمبفخ انهغٕٚخ  ٔأصشْبانمظض انًظٕسح  -69

 .1029انذٔنٙ انز٘ ػمذ فٙ عبيؼخ كٛشاال/انُٓذ كبٌَٕ انضبَٙ 

ػذد  16ُشٕس فٙ يغهخ كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد انًغهذ انذؤنٙ /ي األعٕد أثٙاصش انغٛبق فٙ رؾذٚذ دالنخ  -66

 .1029/اراس 1

ل  2انًشكجخ /يُشٕس فٙ يغهخ عبيؼخ كٛشاال/انُٓذ يغهذ االٔل  ػذد  األعًبءثؼغ  أطٕللشاءح فٙ  -68

1026. 

فبْشح االعزُطبء ٔانذسط انهغٕ٘ انؾدذٚش /يُشدٕس فدٙ ٔلدبئغ يدإرًش انهغدخ انؼشثٛدخ انغدبدط /دثدٙ  -66

 . 1026انًزؾذح /انًغهذ انشاثغ انؼشثٛخ  اإليبساد

طدددٛغخ ))فؼٛدددم ((عًؼدددب ػهدددٗ ٔفدددك االعدددزؼًبل انًؼغًٙ/يُشدددٕس فدددٙ كهٛدددخ انزشثٛدددخ نهجُبد/عبيؼدددخ  -00

 و.1026((/كبٌَٕ األٔل 0ػذد)) 18ثغذاد/يغهذ 

يُشدٕس فدٙ يغهدخ اندذؤنٙ / األعدٕد أثدٙفدٙ دٚدٕاٌ  ٍفٙ رؾذٚذ دالنخ انفؼم انًضٚذ ثؾدشفٛاصش انغٛبق  -02

 و.1026ؼشثٙ /عبيؼخ ثغذاد /يشكض اؽٛبء انزشاس انؼهًٙ انؼشثٙ/انؼذد انضبَٙ انزشاس انؼهًٙ ان



 اإليدبسادانذٔنٙ نهغخ انؼشثٛخ / شٔلبئغ انًإرًلشاءح فٙ طٛغخ يؾشاة فٙ انمشاٌ انكشٚى/يُشٕس فٙ  -01

 و.1028انؼشثٛخ انًزؾذح/دثٙ /كزبة انًإرًش انضبنش/

يغهددخ كٛشاال/عبيؼددخ كٛشاال/انُٓذ/انًغهددذ ٔاصددشِ فددٙ انددٕصٌ انظشفٙ/يُشددٕس فددٙ  انؾددزف فددٙ انجُٛددخ -07

  و.1028(/2انضبَٙ/ػذد)

ْددد(( 772االرغبْدددبد انًُٓغٛدددخ نزدددذسٚظ انهغدددخ انؼشثٛدددخ/كزبة اندددٕصساء ٔانكزدددبة نهغٓشدددٛبس٘ )د -06

 و.1028خإًَٔرعب/يُشٕس فٙ كزبة انًإرًش انذٔنٙ انؼبشش ؽٕل يُبْظ رذسٚظ انهغخ انؼشثٛ

ثُٛخ انكهًخ/يُشدٕس فدٙ يغهدخ انزدشاس انؼهًدٙ انؼشثٙ/عبيؼدخ  لشاءح فٙ انمٕاػذ االػالنٛخ ٔأصشْب فٙ -00

 و.1028(/79ثغذاد/يشكض ئؽٛبء انزشاس انؼهًٙ انؼشثٙ/انؼذد)

لدددشاءح فدددٙ يفٓدددٕو انؾشكدددخ ٔاصشْدددب فدددٙ دالندددخ انجُدددبء انظشفٙ/يُشدددٕس فدددٙ يغهدددخ كٛشاال/عبيؼدددخ  -09

 و.1026/ُٚبٚش 27كٛشاال/انُٓذ/انؼذد

ل  ملسو هيلع هللا ىلص /يُشٕس فٙ كزبة انًإرًش انذٔنٙ انؾبد٘ ػشش ؽٕل انمٛى اإلعاليٛخ نٕطبٚب انشعٕ و1026 -06

 / فجشاٚش/شددجبؽ  10-28ػهددٗ انمددٛى ٔدٔسْددب فددٙ ثُددبء انشخظددٛخ / ح انجددشايظ انزؼهًٛٛددخ انًغددزُذ

 و.1026

ال أطم نهُفٙ فٙ ثؼغ األدٔاد انًشكجخ/يُشدٕس فدٙ ٔلدبئغ انًدإرًش اندذٔنٙ األٔل نهؼهدٕو اإلَغدبَٛخ  -08
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 انًإرًشاد انًؾهٛخ ٔانذٔنٛخ: -
 ( يإرًشا دٔنٛب ٔيؾهٛب.26يٍ ) أكضشيشبسكبد فٙ  

 

 االششاف  -
 ػهٗ االؽبسٚؼ ٔانشعبئم انغبيؼٛخ: اإلششاف

 االشزمبق يٍ اعى انؼٍٛ/دساعخ فٙ يؼغى نغبٌ انؼشة، سعبنخ يبعغزٛش. -2

 يبعغزٛش. خعبن، س/دساعخ رؾهٛهٛخ األفؼبلكزت  -1

 انظشف ثٍٛ يؼبَٙ انمشاٌ نالخفا ٔانفشاء،سعبنخ يبعغزٛش. -7

 سعبنخ يبعغزٛش.ٔانظهخ،زٚم انفٙ كزبثّ انزكًهخ ٔ انظشفٛخعٕٓد انظغبَٙ  -6

 دكزٕساِ. خ، أؽشٔؽانزأٔٚم انُؾٕ٘ فٙ انذس انًظٌٕ -0

 دكزٕساِ. أؽشٔؽخؽبشٛخ انظجبٌ/دساعخ َؾٕٚخ طشفّٛ: -9

 يبعغزٛش. خ، سعبنشاٌ انكشٚى ٔطفبرّ/دساعخ دالنٛخانم أعًبءانًؼجشح ػٍ  األنفبف -6

 يبعغزٛش. خ، سعبنانذس انًظٌٕ/دساعخ طشفٛخ -8

 دكزٕساِ.أؽشٔؽخ  االغُبء انظشفٙ، -6

 دكزٕساِ. أؽشٔؽخ انذالنخ انظشفٛخ ثٍٛ انمذايٗ ٔانًؾذصٍٛ، -20

 .ِ، دكزٕساانزأٔٚم انُؾٕ٘ فٙ رفغٛش انذس انًظٌٕ -22

 .ِا، دكزٕس/دساعخ دالنٛخأنجالغّششٔػ َٓظ  -21

 .شانظشفٛخ، يبعغزٛاصش انغٛبق فٙ دالنخ انجُٛخ  -27

 .ش، يبعغزٛانًُطك/دساعخ طشفّٛ أطالػ -26

 يبعغزٛش. خ، سعبنرفغٛش اثٍ صيٍُٛ/دساعخ نغٕٚخ  -20

 نغخ انؼبيخ فٙ يؼغى نغبٌ انؼشة، سعبنخ يبعغزٛش. -29

 ػهٗ عٍُ انُغبئٙ/دساعخ َؾٕٚخ ٔطشفّٛ ٔنغّٕٚ،سعبنخ يبعغزٛش. أنغُذ٘ؽبشٛخ  -26

 دكزٕساِ.. خ، أؽشٔؽو1000-2600انُؾٕ٘ انؾذٚش فٙ انؼشاق يٍ  ٛفانزأنيُبْظ  -28

 دكزٕساِ. خ، أؽشٔؽو2668-2698انذسط انظشفٙ فٙ انؼشاق يٍ  -26

 يبعغزٛش. خ، سعبن100-2660غٕٚخ ٔانُؾٕٚخ فٙ انظؾف انؼشالٛخ يٍ هانغٕٓد ان -10

 يبعغزٛش.  سعبنخفٙ رفغٛش االنٕعٙ، انظشفٛخ األثُٛخ -12

 .دكزٕساِ خ، أؽشٔؽغٛشِرفيُٓظ انطجش٘ انظشفٙ فٙ  -11

 فٙ رفغٛش انشٕكبَٙ،سعبنخ يبعغزٛش. انظشفٛخ األثُٛخ -17

 فٙ رفغٛش انجٛؼبٔ٘/دساعخ طشفّٛ دالنٛخ، سعبنخ يبعغزٛش. انظشفٛخانجُٗ  -16

 .دكزٕساِ أؽشٔؽخفٙ ػٕء انمشائٍ، األؽكبوانزٕعّٛ انُؾٕ٘ فٙ كزت  -10

انمدشاءاد نهجبلٕنٙ،سعدبنخ  انمدشاٌ ٔػهدم أػدشاةانًؼؼدالد فدٙ  ٔئٚؼدبػفٙ كزبة كشف انًشدكالد  -19

 يبعغزٛش.

 خ انهغٕٚخ/أؽشٔؽخ دكزٕساِ.ٚذانمظانزذسط فٙ انمشاٌ انكشٚى دساعخ فٙ ػٕء  -16

 رؼذد انًؼبَٙ انٕفٛفٛخ ٔأصشِ فٙ انًؼُٗ فٙ انمشاٌ انكشٚى/أؽشٔؽخ دكزٕساِ. -18

د عبيؼددخ ثغددذا–االغددبنٛؾ انهغٕٚددخ انشددبئؼخ فددٙ انكزددت انشعددًٛخ انظددبدسح يددٍ انًإعغددبد انغبيؼٛددخ  -16

 سعبنخ يبعغزٛش. إًَٔرعب/



-1009انًؾهدددٙ انغٛبعدددٙ  نهًدددذح  ٙ  انؼشالدددٙانهغٕٚدددخ انشدددبئؼخ فدددٙ نغدددخ انخجدددش انظدددؾف األخطدددبء -70

  و/سعبنخ يبعغزٛش. 1020

 و.1028دكزٕساِ/ أؽشٔؽخانهٓغخ انجغذادٚخ ػهٗ ٔفك االعزؼًبل انًؼغًٙ/ رأطٛم -72

 و.1028غبدط انٓغش٘ /فٙ كزت انزظؾٛؼ انهغٕ٘ ؽزٗ َٓبٚخ انمشٌ ان انظشفٛخ األثُٛخ -71

 و.1026دكزٕساِ/ أؽشٔؽخانزشعٛؼ انظشفٙ ػُذ ششاػ انشبفٛخ فٙ انمشٌ انؼبشش انٓغش٘/ أعظ -77

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


