إجزاءاث إستخزاج رخص انبناء وانتشغيم

م

ماهً متطهباث احلصىل ػهً تزخيص انبناء ؟
ا
 اوًل :احلصىل ػهً شهادة صالحيت:

اظؿؼدممبطؾبمظؾففةماإلدارؼةمظؾقصولمسؾىمذفادةمبصالحقةمادلوضعمظؾؾـاءمعنماظـاحقةماظؿكطقطقةم
واإلذرتاراتماظؾـائقةمربدداًمبهمسـوانمادلوضعموحدودهموعرصؼاًمبهمبعضمادللؿـداتماالتقه :م
 .1صورةمبطاضةماظرضمماظؼوعى.
 .2إؼصالمددادماظردوممادللؿقؼة.
ادؿالممعامؼػقدمتؼدؼمماظطؾبمعنماجلفةماإلدارؼةمصىمغػسماظقوم.
ادؿالممذفادةماظصالحقةمخاللمأدؾوعمعنمتارؼخماظطؾب.
صىمحاظةموجودمعواغعمبادلوضعمتؼومماجلفةماإلدارؼةمبنصدارمبقانمعوضقاًمبهمادلواغعماظؿىممتـعمإصدارم
ذفادةماظصالحقةمصىمخاللمأدؾوعمعنمتارؼخمتؼدؼم اظطؾب .م
 ثانيا  :انتؼاقذ مغ مهنذس أو مكتب هنذسً:

* ؼؼوممادلاظكمباظؿعاضدمععمعفـدسمأوعؽؿبمػـددىمإلسدادموتؼدؼممعؾفماظرتخقصمحلبمصؽةماألسؿالم
األتقة:


صؽةم(أم)ممجقعماألسؿال .



صؽةم(ب)مادلؾاغىماإلدارؼةمأوماظؿفارؼةماظؿىمالمؼزؼدمارتػاساتفامسنم22معرت.

* جيوزمظؾؿاظكمأنمؼعفدمدلفـدسمغؼابىمظهمدفلمػـددىمباظؿؼدممإلدؿكراج ماظرتخقصمألىمعنمصؽاتم
االسؿالمسؾىمأنمؼؿمماألدؿعاغةمباخلرباتمواظؿكصصات ادلطؾوبةمرؾؼاًمظػؽاتماألسؿال.
اذرتاراتمادلفـدسمظألسؿال:


اظػؽةم(أ)معفـدسمععؿارىمغؼابىمالمتؼلمخربتهمسنمسشرمدـوات.

-

عفـدسمعدغىمغؼابىمالمتؼلمخربتهمسنمسشرمدـوات.

-

عفـدسمغؼابىمدبصصمأسؿالمطفروعقؽاغقؽقة.


اظػؽةم(ب)مأنمؼؽونمعفـدسمغؼابىمععؿارىمأومعدغىمظهمدفلمػـددىمصىمذبالماهلـددةم

ادلعؿارؼةمأومادلدغقة.
ا
 ثانثا  :يىافً املانك املهنذس أو املكتب اهلنذسً مبا يهً:

 .1علؿـداتمعؾؽقةماألرض.

 .2صورةمعنمبطاضةماظرضمماظؼوعى.

 .3حيضرمادلاظكمبـػلةمواظذىمدقصدرمبنمسهماظرتخقصمظؾؿػوؼضمأومتؼدؼممتوطقلمرمسىمبامسهمأومعنم
ؼـوبمسـهمظؾؿفـدسمأومادلؽؿبماهلـددىمظؾلريمصىمإجراءاتمادؿكراجماظرتخقص.
 .4بقانمصالحقةمادلوضعمعنماظـاحقةماظؿكطقطقةمواإلذرتاراتماظؾـائقةمواظصادرةمعنماجلفةماإلدارؼة.
ا
رابؼا :استالو انرتخيص.



ؼؿلؾممادلاظكمأومعنمميـؾهمضاغوغاًماظرتخقصموغلكةمععؿؿدةمعنماظردوعاتماألصؾقةمبعدمددادماظردومم
ادللؿقؼةمعنماجلفةماإلدارؼةموذظكمصىمخاللمثالثون ؼوعاًمعنمتارؼخمتلؾقممعؾفماظرتخقص.
صىمحاظةمسدمماظؾتمصىمرؾبماظرتخقصمخاللمادلدةماظؼاغوغقة:

*

إذامملمتؼمماجلفةماإلدارؼةمباظؾتمصىمرؾبماظرتخقصمخاللم30مؼوممؼؽونمذظكممبـابةمادلواصؼةمسؾقهم
وؼؼوممادلاظكماومعنمميـؾهمضاغوغاًمبنسالنماحملاصظمسؾىمؼدربضرمبعزعةمسؾىماظؾدءمصىماظؿـػقذممبدةمالتؼلم
سنمأدؾوسنيمععماالظؿزاممبلنمؼؽونمادلؾفمادلؼدممظطؾبماظرتخقصمعطابؼاًمدلاموردمصىماظؼاغونمواظالئقة
اظؿـػقذؼةمبؾـدمرؾبماظرتخقص  .م
خامسا :مذة سزيان انرتخيص.




عدةمدرؼانماظرتخقصمدـةمواحدةمعنمتارؼخمادؿالمماظرتخقص.



إذامملمؼشرعمادلاظكمصىماظؾـاءمخاللمدـةمعنمتارؼخمادؿالمماظرتخقصموجبمسؾقةماظؿؼدممظؾففةم
اإلدارؼةمبطؾبمدلدمدرؼانماظرتخقصمعرصؼاًمبهماآلتىم:ـ

-

جيبمأنمتؽونمعدةماظصالحقةمظشفادةمدرؼانماظرتخقصمدـةمواحدة.

-

المتعؿربمأسؿالماحلػرمأومأسؿالمدـدمجواغبماحلػرمذروساًمصىماظؿـػقذ .م
ا
سادسا  :انتزاماث املانك قبم انشزوع فً انتنفيذ.



مؼؼوممادلاظكمبنخطارماجلفةماإلدارؼةمخبطابمعوصىمسؾقهمبعؾمماظوصولمرؾؼاًمظؾـؿوذجماظواردمباظالئقةم
وذظكمضؾلماظؾدءمصىمأسؿالماظؾـاءمبلدؾوسنيمسؾىماألضلمعرصؼاًمبهماآلتىم:
صورةمعنمسؼدمعؼاوظةمععمعؼاولموصىمحاظةمعامإذامداوتمأومزادتمضقؿةماألسؿالمسنم350000م

.1

جـقهمعصرىموجبمأنمؼؽونماظعؼدمععمأحدمادلؼاوظنيمادلؼقدؼنمباالحتادمادلصرىمدلؼاوىلماظؿشققدم
واظؾـاءم.م
 .2صورةمعنمذفادةماإلذرافمعنمادلفـدسمأومادلؽؿبماهلـددىمادلشرفمسؾىماظؿـػقذمععؿؿدةمعنم
غؼابةمادلفـددنيم.م
 .3المجيوزماظؾدءمصىمأسؿالماحلػرمأومدـدمجواغبماحلػرمإالمبعدماحلصولمسؾىماظرتخقصم.
م
م



ا
سابؼا " انتزاماث املانك أثناء انتنفيذ .م



وضعمالصؿةمصىمعؽانمزاػرممبوضعماظؾـاءمتؽؿبمسؾقفاماظؾقاغاتماخلاصةمبرتخقصماظعؼار.



اؼؼافماألسؿالمصوراًمصىمحاظةمدبؾىمأىمعنمادلؼاولمأومادلفـدسمادلشرفمسؾىماظؿـػقذمسنماظؼقامم
مبفاعهمحلنيمتؽؾقفمشريػممععمإسادةماظؿؼدممبطؾبمظؾففةماإلدارؼة.
إؼؼافماألسؿالمصىمحاظةمرصعماظؿغطقةماظؿلعقـقةمععمسدممادؿؽـافماألسؿالمإالمبعدمسودةماظؿغطقةم



اظؿلعقـقة.
صىمحاظةموجودمزباظػاتمؼؿعنيمسؾىمادلاظكمإؼؼافماالسؿالمسـدمإخطارماجلفةماإلدارؼةمبذظكم



وؼؾؿزممبنبؼاءمالصؿةمادلكاظػاتماظؿىمتضعفاماجلفةماإلدارؼةممبوضعماظعؼار.
صىمحاظةماظؿوضفمسنمتـػقذماألسؿالمادلرخصمبفامدلدةمتزؼدمسنم90مؼوممؼؿعنيمسؾىمادلاظكمإخطارم



اجلفةماإلدارؼةمادلكؿصةمباظؿوضفموطذظكمؼؾؿزممبنخطارػامسـدمادؿؽـافماالسؿالمخبطابمعوصىم
سؾقهمبعؾمماظوصول.



ا
ثامنا  :صالحيت املبىن نإلشغال.

ؼصدرمادلفـدسمادلشرفمسؾىماظؿـػقذمذفادةمصالحقةمادلؾـىمظإلذغالمتػقدماغهممتماظؿـػقذمرؾؼاًم
ظؾرتخقصماظصادرموألحؽاممضاغونماظؾـاءموالئقؿهماظؿـػقذؼةمواظؽوداتمادلـظؿةموادلواصػاتماظؼقادقةم
سؾىمأنمتودعماظشفادةمصىماجلفةماإلدارؼة.
ا
 تاسؼا  :انتؼذيالث بؼذ صذور شهادة صالحيت املبىن نإلشغال.



بعدمصدورمذفادةمصالحقةمادلؾـىمظإلذغالمواحلاجةمإلجراءمتعدؼالتمالممتسماظـاحقةماإلغشائقةم

والتعؿربمتعدؼالتمجوػرؼةمصىماظردوعاتمادلعؿؿدةمصاغهمؼؿعنيمسؾىمادلفـدسمأومادلؽؿبماهلـددىم
اظؿؼدممبطؾبمظؾففةماإلدارؼةمعرصؼاًمبهماظردوعاتمادلعؿارؼةمادلعؿؿدةمعنماجلفةماإلدارؼةمعوضعاًمسؾقفام
اظؿعدؼالت.
 ػاشزا :انتزاماث املانك بؼذ انتنفيذ.


ؼؾؿزممادلاظكمبوضعمصورةمعنمذفادةمصالحقةمادلؾـىمظإلذغالمصىمعؽانمزاػرممبدخلماظعؼارمععم
اإلبؼاءمسؾقفامدلدةمساممعنمتارؼخمصدورػام.



ؼؾؿزممادلاظكمبندارةمادلؽانمادلكصصمإلؼواءمدقاراتمذاشؾىمادلؾـىموسدممإدؿكداممػذامادلؽانم
صىمشريماظغرضمادلكصصمظهم .م



إدباذماإلجراءاتماظؽػقؾةمبرتطقبموتشغقلموصقاغةمادلصعدم،مسؾىمأنمؼؿمماظرتطقبمعنمخاللم
اظشرطاتمادلؿكصصةموادللفؾةمباإلحتادمادلصرىمدلؼاوىلماظؿشقدمواظؾـاءم.م



سدمماإلخاللمباذرتاراتمتلعنيمادلؾـىموذاشؾقةمضدمأخطارماحلرؼقم.م

حادي ػشز  :اإلشغال اجلزئً .




صىمحاظةمرشؾةمادلاظكمصىمإذغالماظعؼارمضؾلمإدؿؽؿاظهمجيوزماحلصولمسؾىمذفادةمإذغالمجزئىم
عاملمؼؽنمذظكمؼمثرمسؾىمإدؿؽؿالمادلؾـىمصقؿامبعدموصؼاًمظؾؿؼرؼرمادلؼدممعنمادلفـدسمادلشرفمسؾىم
أنمؼؿممتشطقبماجلزءمادلرادمإذغاظهمعنماخلارجم.م

صىمحال اظؿوضفمسنمإدؿؽؿالماألسؿالمبعدمصدورمذفادةماإلذغالماجلزئىممبدةمتزؼدمسنمساممجيبمسؾىم
ادلاظكماحلصولمسؾىمعواصؼةماجلفةماإلدارؼةمضؾلمإدؿؽؿالماألسؿالم.م
اجلفةمادلكؿصةم:م
اهلقؽةماظعاعةمظؾؿـؿقةماظصـاسقةموتػوضماحملؾقاتم(احلىمادلكؿص)موأجفزةمادلدنماجلدؼدةمصىمإصدارم
اظرتخقص .م
طقفمحتصلمسؾىمترخقصمبنضاعةمعشروعمصـاسىمضائممخارجمادلـارقماظصـاسقةمادلعؿؿدةم؟
إذامطانمظدؼكمعشروعمصـاسىمضائممخارجمادلـارقماظصـاسقةمادلعؿؿدةموترشبمصىمتوصققمأوضاسةم
واحلصولمسؾىمعواصؼةمسؾىمعشروسكموترخقصمسؾقكمادباذماإلجراءاتماظؿاظقةم:
ادللؿـداتمادلطؾوبة :م
 .1رخصةماظؿشغقلماظصادرةمعنماحلىماظؿابعمظهمـمأومخطابمجارىماظلريمصىمادؿكراجماظرخصةمرؾؼاًم
ظؾؼواغنيمواظؾوائحمواظؼراراتمادلـظؿةمإلدؿكراجمرخصةماظؿـشغقلمدلـشكتمصـاسقةمبادلـارقم
اظلؽـقةمواألراضىماظزراسقةمأومخطابمعنمدؽرتريمسامماحملاصظةماظؿابعمهلامادلصـعمؼػقدمبلنمادلصـعم
عؼاممضؾلم2005/2/5م(ميؽنماحلصولمسؾىمخطابمعنمػقؽةماظؿـؿقةماظصـاسقةمدللاسدةمادللؿـؿرم
صىماحلصولمسؾىمردماحملاصظة)م.
 .2علؿكرجمعنماظلفلماظؿفارىم
 .3اظؾطاضةماظضرؼؾقةم
 .4عواصؼةماظدصاعمادلدغىم
 .5عواصؼةموزارةماظزراسةمورخصةمادلؾاغىماخلاصةمظؾؿشروعم(صىمحاظةمإضاعةمادلصـعمسؾىمارضمزراسقة).م
 .6عواصؼةمجفازممحاؼةمذؽونماظؾقؽةم.م
 .7سؼدماظشرطةمإذامطانمادلشروعمصىمذؽلمذرطةم.م
 .8توطقلمرمسىمأوتػوؼضمبصقةمتوضقعماظؾـكم.م
 .9إذامطانمادلشروعمخارجماظزعاممؼطؾبمخطابمعنمإدارةمأعالكماظدوظةم،موأخرمإؼصالمتلدؼدم.م
 .10منوذجمتوصققمأوضاعم،مادلوجودمبندارةمادلواصؼاتمواظرتاخقصمباهلقؽةماظعاعةمظؾؿـؿقةماظصـاسقةم.م
 .11سؼدمعؾؽقةماالرضم.م
 .12دـدماحلقازةم(سؼدممتؾقكمأومسؼدمإجيار)م.م
م

ردممػـددىمععؿؿدمعنمإدارةماظرخصمادلكؿصة .م
اإلجراءات:
 .1مؼؼوممادللؿـؿرمبؿؼدؼممرؾبماحلصولمسؾىمادلواصؼةمسؾىمإضاعةمادلشروعمإىلمإدارةماظرتاخقصم
اظصـاسقةمبادؿقػاءممنوذجمتوصققمأوضاعم(عؿواصرمذباغا باإلدارة)موادللؿـداتمادلطؾوبةمادلذطورةم
ساظقه.
 .2ؼؿوجهمادللؿـؿرمإلدارةماظلفلماظصـاسىمظؾؿؼدممبطؾبمضقدمصىماظلفلماظصـاسىموادللؿـداتم
ادلطؾوبةمرؾؼامدلاموردمبؾـدمإدؿكراجماظلفلماظصـاسىم.م
 .3تلددماظؿؽاظقفماخلاصةمباظؼقدمصىماظلفلماظصـاسىموػىم205مجـقهمعصرىمصىمحاظةمأصدارمدفلم
صـاسىمدائممدلدةممخسمدـواتمأوم500مجـقه م
عصرىمصىمحاظةماصدارمدفلمصـاسىمعمضتمدلدةمدـةم.م
 .4حيولمادلؾفمإىلماإلدارةمادلرطزؼةمظؾشؽونماظػـقةمإلجراءمععاؼـةمسنمررؼقماإلدارةماظػـقةمادلكؿصةم
بـوعماظـشاطماظصـاسىموؼؿممإسدادمتؼرؼرمععاؼـة ؼرصقممبؾفمادللؿـؿرموبـاءمسؾىماظرأىماظػـىمؼؿمم
اآلتىم :م
أ-ادلواصؼةمسؾىمإضاعةمادلشروع :م
 .1تؼوممإدارةماظرتاخقصماظصـاسقةمبؿقرؼرمإذنمتورؼدمغؼدؼةمباظؿؽؾػةمادلعقارؼةمرؾؼامدللاحةمادلصـعم
وغوسقةماظـشاطم.
 .2ؼؼوممادللؿـؿرمبؿورؼدػامصىمخزؼـةماهلقؽةمأو حبواظة برؼدؼة بندمماهلقؽةماظعاعةمظؾؿـؿقةماظصـاسقة صىم
حلابمرضمم509مبرؼدمذبؾسماظشعب م.م
 .3ؼلؾممإؼصالماالؼداعمإلدارةماظرتاخقصماظصـاسقةموؼرصقممبؾفمادلصـعم.م
 .4ؼؿممإصدارمادلواصؼةمسؾىمإضاعةمادلشروعموؼؿممتلؾقممادلواصؼةمظؾؿلؿـؿرموتردلمأصلمادلواصؼةم
جملؾسمادلدؼـةماظؿابعمهلامادلشروعموثالثةمصورماىلماهلقؽةمادلصرؼةماظعاعةمظؾؿواصػاتمواجلودةم
وعصؾقةماظرضابةماظصـاسقةمواإلدارةماظعاعةمظؾلفلماظصـاسىمباهلقؽة .م
اظؿؽاظقف ادلعقارؼة ظؾكدعة  :-م
حتدد اظؿؽاظقف ادلعقارؼة ظؾكدعة رؾؼاً ظؾؿلاحة اظؽؾقة ظؾؿصـع.
بم–مضقدماظلفلماظصـاسى:
تؼوممإدارةماظلفلماظصـاسىمبنصدارمذفادةمضقدمعمضؿة دلدةمساممحلنيمامتاممادلعاؼـةموبعدمذظكمتؼدمم
ادللؿـداتماآلتقةم:ـ


صورةماظلفلماظصـاسى.



صورةمضقدماظؿلعقـاتماالجؿؿاسقةم(ادؿؿارةم)2



صورةمذفادةماظؼقدمباظغرصةماظصـاسقة.



إضرارمبصقةماظؾقاغاتمععؿؿدةمعنماظشفرماظعؼارىمأومسؾقهمصقهمتوضقعمعنماظؾـك.

اجلفةمادلكؿصة:
اإلدارةمادلرطزؼةمظؾرتاخقصموادلواصؼاتماظصـاسقة .م
 مالحظاث:

 .1صىمحاظةمتؼدؼمماظطؾبمعنموطقلمجيبمأنمؼؼدممتوطقلمضضاؼامساممأومتوطقلمخاصمعنمصاحبم
اظشلنمؼذطرمصقهمانمظؾوطقلماحلقمصىماظؿعاعلمععماهلقؽةماظعاعةمظؾؿـؿقةماظصـاسقةموملمميرمسؾىمتارؼخم
إصدارهمأطـرمعنممخسمدـوات.
 .2صىمحاظةمتؼدؼمماظطؾبمعنمعػوضمجيبمأنمؼؼدممتػوؼضمعنمصاحبماظشلنمعمذرمسؾقهمبصقةم
توضقعماظؾـكمباظؿعاعلمععماهلقؽةماظعاعةمظؾؿـؿقةماظصـاسقة ملمميرمسؾىمتارؼخمإصدارهمثالثةمأذفر.
م

 .3جيبمتؼدؼممأصلمادللؿـداتماظواردةمصىماظدظقلمظإلرالعمسؾقفاموحتػظمصورةمعـفاممبؾفمادلشروع

أوالًم:مإصدارمرخصةماظؿشغقلمظؾؿشروساتماظصـاسقةماظؿىمتؼاممصىمادلـارقماظصـاسقةماظؿابعةمظؾؿقاصظات.
ادللؿـداتمادلطؾوبة:
 .1عواصؼةماهلقؽةماظعاعةمظؾؿـؿقةماظصـاسقةمسؾىمإضاعةمادلشروع.
 .2صورةمعنمإخطارم(اظؿكصقصم–مربضرماالدؿالمم–مرخصةمادلؾاغى)
 .3تؼرؼرمعنمإدارةمتراخقصمادلؾاغىمؼػقدمبعدمموجودمزباظػاتمبـائقةمتلؿدسىماإلزاظة.
 .4سددم4مغلخمعنمردوعاتمادلوضعماظعاممظؾؿؾـىموادللاضطماألصؼقةمعوضحمسؾقفامخطوطماالغؿاجم
وعواضعمادلاطقـاتمواظؿؽؾػةماإلمجاظقةمواظؼوىماحملرطةمععؿؿدةمعنمعفـدسمغؼابى.
 .5سؼدماظشرطةمأومصققػةماالدؿـؿارمأوماظوضائعماظرمسقةمصىمحاظةماظشرطاتمادللاػؿةمأومذاتمادللؽوظقةم
احملدودة.
 .6صورةم(اظلفلماظؿفارىمـماظؾطاضةماظضرؼؾقةمـمبطاضةماظرضمماظؼوعى)
 .7عامؼػقدماظؿلعنيمظدىمػقؽةماظؿلعقـاتماالجؿؿاسقةمظؾعاعؾنيمبادلـشلة.
 .8ذفادةمبعضوؼةمادلـشلةمبنحتادماظصـاسات.
 .9عواصؼةمإدارةماحلؿاؼةمادلدغقةمسؾىمرخصةماظؿشغقلمرؾؼاًمظؾؼاغونمرضمم119مظلـةم2008موالئقؿهم
اظؿـػقذؼةمواظؽودمادلصرىمألدسماظؿصؿقممواذرتاراتماظؿـػقذمحلؿاؼةمادلـشكتمعنماحلرؼق.
 .10إضرارمبادؿقػاءمأىمعواصؼةمعؾزعةمعنماجلفاتمادلعـقةم(احلؿاؼةمادلدغقةم–ماظؾقؽةم–ماظصقةم -ماألعنم
اظصـاسىم–ماظصرفماظصقىم–مػقؽةماظطبماظؾقطرىم–ماظزراسةم–ماظؾرتولم–ماظؿؿوؼنم....ماخل)
 .11إضرارمبؿؼدؼممذفادةمعطابؼةمأومسالعةماجلودةمظؾؿـؿفاتماظؿىمهلامعواصػاتمضقادقةمعؾزعة.
 .12صورةمعنمإؼصالمإدؿالممإالدارة اظؾقؽقة جبفاز ذؽونماظؾقؽةمظؾـؿوذجماظؿـظقؿىمومعرصؼاته .
م

عدةماظلرؼان :
بعدمحصولمادللؿـؿرمسؾىمرخصةمتشغقلمعمضؿةموادقػاءممجقعمادللؿـداتموادلواصؼاتموددادماظردوممؼؿمم
عـقةمرخصةمتشغقلمدائؿة.
اجلفةمادلكؿصة:
احملؾقاتم(احلىمادلكؿص) م
م

ثاغقا:مإصدارمدفلمصـاسىمظؾؿشروساتماظصـاسقةماظؿىمتؼاممصىمادلـارقماظصـاسقةماظؿابعةمظؾؿقاصظات.
ادللؿـداتمادلطؾوبة:
 .1ذفادةماظؼقدمباظلفلماظؿفارى.
 .2ذفادةماظؿلعنيمسؾىماظعاعؾنيم(ادؿؿارةم2متلعقـات)
 .3ذفادةمبعضوؼةمادلـشلةمباحتادماظصـاساتمادلصرؼة.
 .4إضرارمبصقةماظؾقاغاتمععؿؿدمعنماظشفرماظعؼارىمأومعصدقمسؾىمتوضقعهمعنماظؾـك.
اإلجراءات:
 .1ادؿقػاءمرؾبماظؼقدمصىماظلفلماظصـاسىمخاللم30مؼوممعنمبدءماالغؿاج.
 .2ؼرصقمباظطؾبمادللؿـداتمادلذطورةمساظقة.
 .3ميـحمصاحبمادلـشلةمذفادةمعمضؿةمبؼقدػامصىماظلفلماظصـاسىمدارؼةمدلدةمدـةمحالمادؿقػاءم
رؾبماظؼقدموسؾىماجلفةمادلاسبةمظؾشفادةماظؼقاممبزؼارةمظؾؿـشلةمدلراجعةماظؾقاغاتماخلاصةمباظلفلم
خاللمػذةمادلده .م
وبـاءمسؾىمغؿائجماظزؼارةمؼؿمماألتى:


اصدارمذفادةمضقدمباظلفلماظصـاسىمدارؼةمدلدةممخسمدـواتموصؼاًمظؾؾقاغاتماظؿىممتتمعراجعؿفام.



ماظغاءمذفادةماظؼقدمادلمضؿةماذامعامتؾنيمسدممصقةمادللؿـداتمادلؼدعةمظطبماظؼقدم.م



موصىمحاظةمسدمماظؼقاممبزؼارةمادلعاؼـةمخاللمصرتةمدرؼانماظشفادةمادلمضؿةمتؾؿزمماجلفةمادلصدرةم
ظشفادةماظؼقدمبنصدارمذفادةمضقدمدارؼةمدلدةممخسمدـواتم.م

اظردوممادلطؾوبة :م
تلددماظؿؽاظقفماخلاصةمباظؼقدمصىماظلفلماظصـاسىموػىم205مجـقهمعصرىمصىمحاظةمأصدارمدفلمصـاسىم
دائممدلدةممخسمدـواتمأوم500مجـقةمعرىمصىمحاظةماصدارمدفلمصـاسىمعمضتمدلدةمدـة.
اجلفةمادلكؿصة:
اإلدارةماظعاعةمظؾلفلماظصـاسىمباهلقؽةماظعاعةمظؾؿـؿقةماظصـاسقة.
م
**ادلصدرم:مادلوضعماإلظؽرتوغيمظؾفقؽةماظعاعةمظؾؿـؿقةماظصـاسقةمم https://goo.gl/4eThWqم

