
 

 

محضش اندهغخ انؼبمخ انثبوٍخ  

       ثخصىؿ انجشوبمح انغىىي نإلعتثمبس 

 
:  مؼطٍبد ثخصىؿ انجهذٌخ  -1

ثهعٚخ يظبكٍ  : اطى انجهعٚخ                      -  أ 

  (ظٌٔ اػزجبر انًٓبخزٍٚ  ) 84295: ػعظ انظكبٌ ثبنجهعٚخ             – ة 

  12/12/2017: ربرٚص اندهظخ                   -  د

ثهعٚخ يظبكٍ  : يكبٌ اندهظخ                     - س

انظٛع انؼزثٙ لزطبص رئٛض انُٛبثخ انطصٕصٛخ  : اطى يٛظز اندهظخ                 - ج

انظٛع فٛصم ثٍ يصطفٗ : يسضز يسّزر يٍ لجم           – ذ 

انظٛع انؼزثٙ لزطبص رئٛض انُٛبثخ انطصٕصٛخ  : يسضز يصبظق ػهّٛ يٍ طزف - ش 

: مؼطٍبد ثخصىؿ اندهغخ - 2

: ػعظ انًشبركٍٛ فٙ اندهظخ انؼبيخ انثبَٛخ -      أ 

ػذد انىغبء ضمه  ػذد انمؾبسكٍه   

انمؾبسكٍه  

ػذد انؾجبن ضمه انمؾبسكٍه 

 وانزٌه تتشاوذ أػمبسهم ثٍه 

 عىخ  35 و16

 15 11 57انؼعظ اندًهٙ 

  %انُظجخ 

 

 

   

  خذول األػمبل- ة

اعتمجبل انمؾبسكٍه وانتغدٍم   : 17.30ط-  

افتتبذ اندهغخ وكهمخ انغٍذ سئٍظ انىٍــــبثخ انخصىصٍخ  - 

تمذٌم اندهغخ و إطبسهب  - 

 2018انتزكٍش ثأؽغبل اندهغخ انؼبمخ انتؾبسكٍخ األونى وثدهغبد انمىبطك انمضمغ انتذخم ثهب  خالل عىخ - 

تمذٌم انذساعخ األونٍخ نمؾشوع تؼجٍذ انطشلبد  - 

 وانمؾبسٌغ انىهبئٍخ  2018تمذٌم وثٍمخ ثشوبمح االعتثمبس انجهذي نغىخ -   

   h 19ختم اندهغخ ػهى انغبػخ  -   



    2018لبئمخ انمؾبسٌغ اندذٌذح انمضمغ تىفٍزهب خالل عىخ  -2

 

انتبسٌخ انمتىلغ ػذد انمىتفؼٍه انكهفخ انمىطمخ وصف نىىػٍخ انتذخم 

الوطالق 

األؽغبل 

انتبسٌخ انمتىلغ 

الوتهبء األؽغبل 

انمالحظبد 

ثشامح انمشة تتؼهّك ثتحغٍه ظشوف ػٍؼ انمىاطىٍه  - 1

يشزٔع رطٓٛز  - 1

ٔرؼجٛع االَٓح ٔانطزلبد   

يُطمخ يظبكٍ انًعُٚخ  

يُطمخ  ثُٙ كهثٕو 

يُطمخ انًٕرظٍٚ 

يُطمخ انكُبئض 

يُطمخ  انجزخٍٛ 

يُطمخ  ثُٙ رثٛؼخ 

يُطمخ  انفزاظٖ 

  2019أفزٚم  2018خٕاٌ  5150 1248

ثشامح إداسٌخ  - 2

مؾشوع إداسي 

الزُبء ػمبراد      

طٛبراد إظارٚخ  - 

 الزُبء  ضشاٌ  ٔلٕظ    - 

 د 1100-  

900 
 

120 

80 

  

 2018يبرص 

 2018يبرص 

 2018يبرص 

 

 

 2018َٕفًجز

 2018خٕاٌ 

 2018يب٘ 

 

ثشامح تهزٌت األحٍبء انؾؼجٍخ - 3

  2019أود  2018خىان   1500 يشزٔع زٙ انُٕر 

انمدمىع  

 

 

 3848     

 

 ثًب فٛٓب رهك انزٙ ال ٚزعضم انصُعٔق 2018ٚدت ػهٗ انجهعٚخ رضًٍٛ كبفّخ انًشبرٚغ انًشيغ إَدبسْب ضالل طُخ )*( 

      فٙ رًٕٚهٓب  



  2018 وانتً عٍتىاصم إودبصهب خالل عىخ 2017لبئمخ انمؾبسٌغ انمذسخخ ثجشوبمح اإلعتثمبس انغىىي  -3

 

انكهفخ  (*)ثٍبن انمؾشوع 

األصهٍخ 

انكهفخ 

انمحٍىخ 

ػذد 

انمىتفؼٍه 

تبسٌخ 

االوطالق 

فً اإلودبص 

مّذح 

اإلودبص 

مشحهخ /وغجخ

اإلودبص 

انتبسٌخ انمتىلغ 

الوتهبء األؽغبل 

مالحظبد 

الزُبء  -1

يؼعاد  

1100 

 

خٕٚهٛخ  - 

2017 

  2018خٕاٌ  % 60ٕٚيب  360

ردًٛم  -2

 )انًعُٚخ 

رٓٛئخ طبزخ 

 (انشٓعاء

403 

 

أكزٕثز   

2017 

 345يجهغ انصفمخ  2018أفزٚم  % 30 180

رٓٛئخ  -3

انًظزٕظع 

انجهع٘ 

فٛفز٘    550

2018 

  2018أٔد  % 0 180

انمدمىع  

 

2053        

 

 ثًب فٛٓب رهك انزٙ ال ٚزعضم انصُعٔق  فٙ رًٕٚهٓب  2018ٚدت ػهٗ انجهعٚخ رضًٍٛ كبفّخ انًشبرٚغ انًشيغ إَدبسْب ضالل طُخ )*( 



 وفك األومىرج 2018تمذٌم وثٍمخ ثشوبمح االعتثمبس انغىىي - 4

 



 



ومبػ وتفبػم مغ انمؾبسكٍه  - 5

أو األطشاف انمؼىٍخ /أخىثخ انجهذٌخ وأعئهخ ومالحظبد انمؾبسكٍه 

 

انًٕافمخ ػهٗ انًمزززبد انًمّعيخ ضًٍ انًططظ  
 

رأكٛع ػهٗ انسبضزٍٚ ثضزٔرح يُبلشخ انًططظ ٔػعو 

انطزٔج ثبنًالزظبد إنٗ يٕاضٛغ ًٚكٍ طززٓب فٙ 

. اندهظبد انزًٓٛعٚخ

 

سأي انمؾبسكٍه فً خطخ اإلتصبل انمؼتمذح  - 6

أو األطشاف انمؼىٍخ /أخىثخ انجهذٌخ وأعئهخ ومالحظبد انمؾبسكٍه 

 

شكز ػهٗ اػزًبظ شجكخ انزٕاصم اإلخزًبػٙ نإلػالو ثًٕػع 

اندهظخ كًب أٌ انالفبربد انًؼهّمخ ثبنظبزبد انؼبيخ كبَذ خّٛعح 

 .

 

انزأكٛع ػهٗ اػزًبظ انٕطبئم انًذكٕرح إنٗ خبَت رٕخّٛ 

. اطزعػبءاد نهًُظًبد ٔاندًؼٛبد 

 

سأي انمؾبسكٍه فً انممبسثخ انتؾبسكٍخ انمؼتمذح واندهغخ انؼبمخ انتؾبسكٍخ انثبوٍخ  - 7

أو األطشاف انمؼىٍخ /أخىثخ انجهذٌخ وأعئهخ ومالحظبد انمؾبسكٍه 

انًمبرثخ انزشبركٛخ خّٛعح ٔنكٍ اضزٛبر أْى انطزلبد 

ٔيٕالغ انزعضم ال ثّع أٌ ٚكٌٕ نعٖ انفٍُٛٛ فٙ األضٛز 

ألَٓى أظرٖ ثكم شٙء 

ضزٔرح رشزٚك انًٕاطٍ فٙ أضذ انمزار  

مىاضٍغ مختهفخ تّم انىمبػ فً ؽأوهب  - 8

ٔخٕظ ػّعح زفز ثبنطزلبد ثظجت انًزعضهٍٛ انؼًٕيٍٛٛ ٔال ثّع يٍ صٛبَزٓب يٍ طزف انجهعٚخ   -

  (صزٚش – ْبرٌٔ انزشٛع – اثٍ ضهعٌٔ  )ػّعح أَٓح ال رٕخع فٛٓب شجكخ انزطٓٛز  -

  نى ٚزى رؼجٛعِ 30طزٚك  -

 شكز ػهٗ رُظٛف ٔاظ انًبنر ٔٔاظ انشزلٙ  -

 ضزٔرح إزعاس ندبٌ إلٚدبظ زهٕل نإلشكبنٛبد انكجٛزح ثزشزٚك انًٕاطٍ  -

   ٔيزٗ طٛمغ ثُبء انمُطزح848يزٗ طٛمغ رؼجٛع طزٚك  -

 يمبٔالد يؼزٕق انًكهفخ ثإصالذ انسفز نكُٓب نى رٕاصم األشغبل  -

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 


