
 

  انشؼة تاسى

  انجًٕٓسٌح سئاسح

 يٍ( 37) انًادج يٍ( ثانثا) ٔانثُذ( 16) انًادج يٍ( أال) انثُذ الحكاو طثمًا انُٕاب يجهس الشِ يا ػهى تُاءا

  انذسرٕس

 1166/ 61/ 61 لشس سئٍس انجًٕٓسٌح تراسٌخ

 :اَذً انمإٌَ إصذاس

 1166 نسُح(  12)  سلى

 لإٌَ

 انُٕاب يجهس ٔيخصصاخ سٔاذة

 

 : اَذً انُحٕ ػهى ٔيخصصاذّ انُٕاب يجهس سئٍس ساذة ٌحذد: أٔاًل( 6) انًادج

 .اسًًٍا ساذثًا دٌُاس يالٌٍٍ ثًاٍَح( 2111111.)أ

 . سئاسٍح يخصصاخ دٌُاس يالٌٍٍ أستؼح( 0111111. ) ب

 : اَذً انُحٕ ػهى ٔيخصصاذّ انُٕاب يجهس سئٍس َائة ساذة ٌحذد: ثاًٍَا

 .اسًًٍا ساذثًا دٌُاس ٌٍٍيال سثؼح( 3111111. ) أ

 . سئاسٍح يخصصاخ دٌُاس يالٌٍٍ ثالثح( 7111111. ) ب

 : اَذً انُحٕ ػهى ٔيخصصاذّ انُٕاب يجهس ػعٕ ساذة ٌحذد: ثانثًا

 .اسًًٍا ساذثًا دٌُاس يالٌٍٍ سثؼح( 3111111. ) أ

 .يُصة يخصصاخ دٌُاس يالٌٍٍ ثالثح( 7111111. ) ب

 : اَذٍح نهُسة ٔفمًا ذماػذًٌا ساذثًا انمإٌَ ْزا يٍ( 6) انًادج تأحكاو ٕنٌٕانًشً ًٌُح: أٔاًل -1-انًادج

 سرح ػهى ذضٌذ انذٔنح فً فؼهٍح خذيح نذٌّ كاَد إرا انشٓشٌح ٔيخصصاذّ ساذثّ يجًٕع يٍ% ( 71. )  أ

 .ٔاحذج سُح ػٍ ٔذمم أشٓش

 سُح ػهى ذضٌذ انذٔنح فً ؼهٍحف خذيح نذٌّ كاَد إرا انشٓشٌح، ٔيخصصاذّ ساذثّ يجًٕع يٍ% ( 01. )  ب

 .سُٕاخ ثالز ػٍ ٔذمم ٔاحذج



 

 ثالز ػهى ذضٌذ انذٔنح فً فؼهٍح خذيح نذٌّ كاَد إرا انشٓشٌح، ٔيخصصاذّ ساذثّ يجًٕع يٍ% ( 31. )  ج

 .  سُٕاخ خًس ػٍ ٔذمم سُٕاخ

 خًس ػهى ضٌذذ انذٔنح فً فؼهٍح خذيح نذٌّ كاَد إرا ، انشٓشٌح ٔيخصصاذّ ساذثّ يجًٕع يٍ% ( 21. ) د

 .  خذيرّ يذج ػٍ انُظش تغط انخذيح أثُاء اسرشٓذ أ ذٕفً ارا أ ، سُٕاخ

 فً أػعاء اَرخاتٓى لثم انذٔنح فً يٕظفٍٍ كإَا يًٍ انًادج ْزِ يٍ( أٔاًل) انثُذ تأحكاو نهًشًٕنٍٍ:  ثاًٍَا

 انؼٕدج أ انًادج ْزِ يٍ( أٔاًل) انثُذ فً انًحذدج انرماػذٌح انشٔاذة ػهى انحصٕل تٍٍ انخٍاس انُٕاب يجهس

 .  ٔانرماػذ ٔانرشفٍغ انؼالٔج ألغشاض خذيح انًجهس فً خذيرٓى يذج ٔذؼرثش األصهٍح ٔظائفٓى انى

 انرماػذٌح انحمٕق احرساب انٕطٍُح انرماػذ ٍْأج ذرٕنى انًادج ْزِ يٍ( أٔاًل) انثُذ أحكاو يشاػاج يغ: ثانثًا

 يٍ%( 21) تُسثح ذماػذًٌا ساذثًا ًٌُح أخش لإٌَ أي أٔ انًؼذل 1110 نسُح( 9) األيش تأحكاو نهًشًٕنٍٍ

 . انمإٌَ ْزا تًٕجة أللشآَى انًًُٕحح ٔانًخصصاخ انشاذة ٔفك انشٓشٌح ٔانًخصصاخ انشاذة يجًٕع

 انُٕاب يجهس فً انؼايهٌٕ ٔانًٕظفٌٕ انؼايٌٕ ٔانًذٌشٌٔ انخاصح ٔانذسجاخ انًسرشاسٌٔ ٌُشًم -7- انًادج

 . ذماػذٌح ٔحمٕق ٔيخصصاخ سٔاذة يٍ انٕصساء يجهس فً ألشآَى اظاٌِرم تًا

 .انمإٌَ ْزا ٔأحكاو ٌرؼاسض إداسي أيش أٔ ذؼهًٍاخ أٔ َظاو أٔ لإٌَ فً ٌشد َص تأي ٌُؼًم ال -0-انًادج

 .  انمإٌَ ْزا أحكاو ذُفٍز نرسٍٓم ذؼهًٍاخ إصذاس انُٕاب يجهس نشئاسح -0- انًادج

 . انشسًٍح انجشٌذج فً َششِ ذاسٌخ يٍ انمإٌَ زاْ ٌُُفز -1- انًادج

 

 انًٕجثح األسثاب

 فً ٔانًسأاج انؼذانح ٔنرحمٍك انًجهس ٔأػعاء َٔائثٍّ انُٕاب يجهس سئٍس ٔيخصصاخ ساذة ذحذٌذ تغٍح

 انًٕظفٍٍ تٍٍ انشٔاذة فً انفٕاسق ذمهٍص ٔتغٍح انٕظٍفٍح ٔانًؼاٌٍش ٌُسجى تًا ٔانًخصصاخ انشٔاذة ذٕصٌغ

 . ٔانًخصصاخ انشٔاذة ػهى انؼاو اإلَفاق ٍصٔذمه

 .انمإٌَ ْزا ُششع

 

 

 

 

 10/61/1166فً ( 0160)َشش فً جشٌذج انٕلائغ انؼشالٍح تانؼذد 


