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 )ػاجم ٔبانبشٚذ االنكتشَٔٙ(
 

 / انضٛذ سئٛش انجايؼت انًحتشوانجايؼاث كافت

 انجايؼاث ٔانكهٛاث األْهٛت كافت/ انضٛذ سئٛش انجايؼت )ػًٛذ انكهٛت( انًحتشو
 

   اصتضافت انطهبتو/ 

 هللا ٔبشكاتّ..انضالو ػهٛكى ٔسحًت 
        

 كبَذ ٔانزٙ( كٕسَٔب ثغبئحخ) ٔانًزًضم اعًغ ٔانؼبنى انؼضٚض ثهذَب فّٛ ًٚش انز٘ االسزضُبئٙ هظشفثبنُظشن        

 ٔيؼبنغبد حهٕل ٔضغ ٚزطهت ٔانز٘ 0202/0202 انذساسٛخ نهسُخ(  انًذيظ) االنكزشَٔٙ انزؼهٛى َظبو نزجُٙ سججب  

ثشأٌ  7/22/0202اسزُبدا  نزٕعّٛ يؼبنٙ انٕصٚش ثزأسٚخ ٔ .اسزقشاس ٔضغ انطهجخ انذساسٙيٍ اعم  سشٚؼخ

 انقشاس خبرالرضًٍ انذائشح االنكزشَٔٛخ ٔ ػهٗ ْٛئخ انشأ٘ ػجش االسزجبَخ االنكزشَٔٛخ ّػشضرى انًٕضٕع أػالِ 

 20صذس انقشاس ثبالغهجٛخ اسزُبدا الحكبو انًبدح انًُبقشخ انًسزفٛضخ ثؼذ ٔ .ًُبست يشاػبح نظشٔف اثُبئُب انطهجخان

 -:ٔكًب يجٍٛ فٙ ادَبِ 0222 نسُخ 9يٍ قبٌَٕ ْٛئخ انشا٘ سقى 

 انذساصٛت ٔنهًشاحم) انطهبت اصتضافت بشأٌ انٛٓا تشد انتٙ ٔانطهباث انحاالث فٙ بانُظش انجايؼاث قٛاو        

 بؼذٔ( ث إنٗ أ) انفقشاث ضًٍ انٕاسدِ نهحاالث ٔٔفقاا ( األخشٖ انذساصٛت انًشاحم ػٍ فضالا  ٔانًُتٓٛت األٔنٗ

 ، حانت ٔنكم اقصٗ كحذ اصبٕػٍٛ فتشة خالل انقشاس ٔاتخار (انًطهٕبت انشصًٛت نهٕثائق ٔفقاا ) قبهٓى يٍ دساصتٓا

 طهبت ػهٗانقشاس ٔٚضش٘. انضابقت االصتضافت ػٍ انُظش بغض ، حصشاا  2020/2021 انذساصٙ نهؼاو ٔتكٌٕ

( االخشٖ ٔانقُٕاث انصباحٙ انخاص انحكٕيٙ ٔانتؼهٛى انًشكز٘) ٔانًضائٛت انصباحٛت انحكٕيٛت انجايؼاث

 .االْهٛت ٔانكهٛاث انجايؼاثفضالا ػٍ 

 انحبالد انصشع,, انسشطبٌ) أيشاض يضم يسزؼصٛخ يشضٛخ ٔحبالد ػضبل يشض نذٚٓى انزٍٚ انطهجخ - أ

 األخشٖ انًشضٛخ انحبالد ٔغٛشْب, انذْس ٔحٕادس االسْبثٛخ انؼًهٛبد ثسجت االطشاف احذ فقذاٌ انزُفسٛخ,

 .ٔرّٔٚ ػبئهزّ يٍ ثبنقشة انطبنت ٔعٕد سزٕعتر ٔانزٙ ,( انًسزؼصٛخ

 ٔعٕد سزٕعتر ٔانزٙ , انًزقذيخ انُظش رؼضش ٔدسعخ انزذسٚغٙ انجصش فقذاٌ ايشاض نذٚٓى انزٍٚ انطهجخ - ة

 .ٔرّٔٚ ػبئهزّ يٍ ثبنقشة انطبنت

 انٗ نهٕصٕل انسالنى صؼٕدْى فٛٓب ٚزطهت كهٛخ/ عبيؼخ فٙ انًقجٕنٍٛ انخبصخ االحزٛبعبد رٔ٘ يٍ انطهجخ - د

 .انزُقم نسٕٓنّ كٓشثبئٙ يصؼذ فٛٓب يُبظشح كهٛخ فٙ اسزضبفزٓى ٚزطهت يًب .ثبنكهٛخ انخبصخ انذساسٛخ انقبػبد
 

 .اخشٖ عبيؼبد فٙ اسزضبفٓى زطهتر يٕصقخ ايُٛخ اسجبة نذٚٓى انزٍٚ انطهجخ - س
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فٙ  5/9999فُشٛشكى إنٗ كزبثُب ثبنؼذد )د ورٓى بنطهجخ اٜخشٍٚ يًٍ دٔايٓى فٙ عبيؼبد خبسط يحبفظاايب        

فٙ  0992/د/9( يٍ كزبثُب ثبنؼذد )د و5( انًزضًٍ اعشاءاد انُقم, كًب َشٛشكى انٗ انفقشح )09/9/0202

 يٍانشسًٛخ ٔ االنكزشَٔٛخ انًشاسالد طشٚق ػٍ سسًٙ كزبة اسسبل ٚزى -5) ( انًزضًُخ:07/2/0202

 أٔ انزطجٛقٙ أٔ انؼًهٙ انغبَت فٛٓب ٚؤد٘ انزٙ انطبنت سكٍ يحبفظخ فٙ انغبيؼخ إنٗ نهطبنت األصهٛخ انغبيؼخ

 ,18/10/2020 تأسٚخ يٍ اػتباساا  سسًٛب  ٔ انكزشَٔٛب   اسزاليّ ٚزى ثزنكرحشٚشٚب   طهجب   انطبنت رقذٚى ثؼذ انسشٚش٘

 .االيزحبَٛخ انضٕاثظ يشاػبح يغ انشسًٛخٔ االنكزشَٔٛخ اٜنٛخ ثُفس انطبنت دسعبد اسزالو ٔٚزى كًب

ٗ هػ , يؼبنغخ انحبالد االخشٖ غٛش انٕاسدح فٙ أػالِ ٔفقب  السزقالنٛخ انغبيؼخانكهٛبد ٔانغبيؼبد نًغبنس        

 .0202/0202رُظٛى انؼًم نهًضٙ ثبنؼبو انذساسٙ غبيؼبد ٔيزطهجبد ٚزى انزُسٛق ثٍٛ انٌ أ

 ػهٗ تُفٛز يضًٌٕ يا ٔسد فٙ أػالِنهتفضم باالطالع ٔانؼًم 

ٔاػالٌ انضٕابظ ٔاالجشاءاث نهطهبت بشكم ٔاضح يٍ قبم انقضى فٙ انكهٛت/ انًؼٓذ ٔػهٗ انًٕاقغ االنكتشَٔٛت 

 ..يغ انتقذٚشتشكٛالتٓا ٔانشصًٛت نهجايؼت 

 

 

 

 َضخت يُّ إنٗ/

  /ٙنغُخ انزؼهٛى انؼبنٙ انُٛبثٛخ/ نهزفضم ثبالطالع..يغ انزقذٚش.يغهس انُٕاة انؼشاق 

  ٗنهزفضم ثبالطالع..يغ انزقذٚش.7/22/0202يؼبنّٛ فٙ  رٕعّٛيكزت يؼبنٙ انٕصٚش/ اسزُبدا  إن / 

 ٔ نهزفضم ثبالطالع..يغ انزقذٚش.كٛم انٕصاسح نشؤٌٔ انجحش انؼهًٙيكزت انسٛذ / 

 نهزفضم ثبالطالع..يغ انزقذٚش.االداسٚخانسٛذ ٔكٛم انٕصاسح نهشؤٌٔ ت يكز / 

 .يكبرت انسبدح انًسزشبسٌٔ/ نهزفضم ثبالطالع..يغ انزقذٚش 

 .عٓبص االششاف ٔانزقٕٚى انؼهًٙ/ نهزفضم ثبالطالع..يغ انزقذٚش 

 .دٔائش يشكض انٕصاسح/ نهزفضم ثبالطالع..يغ انزقذٚش 

 انزقذٚش يغ..األْهٛخ ٔانكهٛبد انغبيؼبد ٚخص فًٛب اػالِ َفسّ ٔنهغشض ثبالطالع نهزفضم/ االْهٙ انغبيؼٙ انزؼهٛى دائشح. 

 ٌانزقذٚش يغ..نذٕٚاَكى انزبثؼخ انكهٛخ ٚخص فًٛب ثبالطالع نهزفضم/ انشٛؼٙ انٕقف دٕٚا. 

 ٌانزقذٚش يغ..نذٕٚاَكى انزبثؼخ انكهٛخ ٚخص فًٛب ثبالطالع نهزفضم/ انسُٙ انٕقف دٕٚا. 

 انزقذٚش يغ..يبٚهضو ٔارخبر ثبالطالع نهزفضم/ ٔاالػالو انؼالقبد  دائشح. 

 انزقذٚش يغ.. ثبالطالع نهزفضم/ , نغُخ دنٛم انضٕاثظكبفخ انذائشح أقسبو/ٔانًزبثؼخ ٔانزخطٛظ انذساسبد دائشح 

 األٔنٛبد يغ/ انًشكض٘ انقجٕل قسى/ ٔانًزبثؼخ ٔانزخطٛظ انذساسبد دائشح. 

 انصبدسح. 

 االنكزشَٔٙ انجشٚذ. 

 إٚٓاب َاجٙ ػباسد.

 يذٚش ػاو دائشة انذساصاث ٔانتخطٛظ ٔانًتابؼت
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