
ٔفماً ( 1)حطبٛك انغشاياث ٔانجضاءاث ٔانؼمٕباث انخبؼٛت ػم انًكاحب انًخانفت أٔ انًٕضذت بانجذٔل سلى  -1

 :نهبُٕد انخانٛت

 َٕع انًخانفت انًادة
انذذ 

 األدَٗ

انذذ 

 األػهٗ
 انؼمٕبت انخبؼٛت

3/1/2 
 فخخ يذم دٌٔ انذصٕل ػهٗ سخصت

 (انًذالث انخجاسٚت األخشٖ)
1111 5111 

إغالق انًذم دخٗ انذصٕل 

 ػهٗ انشخصت

 511 211 ػذو حجذٚذ سخصت انًذم 3/2
فٙ دانت انخكشاس إغالق انًذم 

 دخٗ ٚخى حجذٚذ انشخصت

4/9 

أ٘ يكخب ُْذسٙ ٚمٕو باإلششاف 

ػهٗ حُفٛز أػًال يخانفت نُظاو 

 انبُاء

3111 5111 

ٔػُذ حكشاس انًخانفت ٚطهب يٍ 

انجٓت انًخخصت انخٙ أصذسث 

انخشخٛص احخار اإلجشاءاث 

انًُاسبت بذك انًكخب يغ دفغ 

 انغشايت

4/11 

أ٘ يكخب ُْذسٙ ٚمٕو باإلششاف 

ػهٗ حُفٛز أػًال غٛش يخانفت ٔنكٍ 

 نى ٚخى انخشخٛص بٓا

1111 3111 
 

4/22 
أ٘ يخانفت ألَظًت انبُاء نى حذذد نٓا 

 ػمٕبت
511 5111 

إصانت انًخانفاث ػهٗ َفمت 

 انًخسبب

5/8 

ػذو ٔضغ نٕداث حذًم اسى صادب 

انؼًم ٔاسى االسخشاس٘ انًششف 

 (نكم يٕلغ ) ٔاسى انًمأل

3111 5111 
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انخٙ نى حذذد نٓا  حطبٛك انغشاياث ٔانجضاءاث ٔانؼمٕباث ػهٗ انًكاحب انًخانفت ٔرنك نهًخانفاث -2

   :انخانٙ( 2)ٔانًذَٔت فٙ انجذٔل سلى  4/22ػمٕبت فٙ انالئذت ٔفماً نهبُذ 

 َٕع انًخانفت و انًجًٕػت

 انغشايت انًانٛت

 انؼمٕباث انخبؼٛت
 انًادة

انذذ األػهٗ 
نهًشة 
 األٔنٗ

انذذ األدَٗ 
 نهًشة انثاَٛت

األخطاء 
انفُٛت 
انًساد

 ٚت

1 
يسادٛت يٍ لبم يكخب غٛش  حمذٚى سفٕػاث

 يؤْم أٔ يصُف يسادٛا
4/22 511 5111 

إصانت انًخانفت 
ػهٗ َفمت 
 انًخسبب

 
2 

غٛش دلٛمت ٔحشًم أخطاء  حمذٚى كشٔكٛاث
خطأ فٙ اإلدذاثٛاث ، خطأ ) يخكشسة يثم 

حذذٚذ انًٕلغ ػهٗ انًصٕس انجٕ٘ ، خطأ 
فٙ انذذٔد بطشٚمت غٛش دلٛمت أٔ يخخهفت 
ػٍ انطبٛؼت ٔانصك ، ػذو حذٍٔٚ ػشٔض 

انشٕاسع أٔ اسًاء انًجأسٍٚ دسب يإْ 
ٔاسد بانصك ، ػذو كخابت سلى انهٕدت انجٕٚت 

 فٙ حذذٚذ احجاِ انشًال انصذٛخ ، خطأ

4/22 511 5111 
إصانت انًخانفت 

ػهٗ َفمت 
 انًخسبب

األخطاء 
انفُٛت 

انًؼًاسٚت 
 ٔاإلششاف

1 

األخطاء انفُٛت انًؼًاسٚت فٙ انًخططاث 
انًمذيت يٍ انًكخب انُٓذسٙ نًشاسٚغ 

ػذو ) يباَٙ ضًٍ انًششٔع االبخذائٙ يثم 
حٕضٛخ انًجأسٍٚ بهٕدت انًٕلغ انؼاو ، ػذو 
حٕضٛخ يُاسٛب االسض ، ػذو ػذو انخمٛذ 
باألبؼاد انُظايٛت نًٕالف انسٛاساث ، ػذو 

ٕالف ، دساست انذشكت انًشٔسٚت داخم انً
ػذو يٕٛل انًُذذساث بشكم غٛش صذٛخ ، 
ػذو انخمٛذ باألَظًت انًخبؼت ٔاشخشاطاث 
انبُاء اثُاء انخؼًٛى ، ػذو إدساج إجًانٙ 
يسطذاث األدٔاس ضًٍ جذٔل انبٛاَاث 

بهٕدت انًٕلغ انؼاو بصٕسة دلٛمت ٔصذٛذت ، 
حذٍٔٚ اشخشاطاث بُاء ػهٗ انكشٔكٙ 
 انًسادٙ يخانفت ألَظًت انبُاء فٙ

 انًُطمت

4/22 511 5111 
إصانت انًخانفت 

ػهٗ َفمت 
 انًخسبب

 
2 

انخٓأٌ ٔػذو اسخالو خطاباث االسخفساس 
ٔانخؼايٛى انًٕجٓت نهًكاحب يٍ األياَت 

(  5) ٔػذو انشد ػهٛٓا فٙ يذة ألصاْا 
 خًست أٚاو ػًم

4/22 511 5111 
إصانت انًخانفت 

ػهٗ َفمت 
 انًخسبب

 
3 

إششاف دٌٔ إشؼاس انبهذٚت إبشاو أٔ إنغاء ػمذ 
 بزنك

4//2 511 5111 
إصانت انًخانفت 

ػهٗ َفمت 
 انًخسبب
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         ْـ  11/1/1418ٔحاسٚخ (  21) ػذل َص ْزِ انًادة بًٕجب انمشاس انٕصاس٘ سلى (33)انًادة

يغ ػذو اإلخالل بًا حمخضٙ بّ األَظًت انًؼًٕل بٓا فٙ انًًهكت انؼشبٛت انسؼٕدٚت يٍ ػمٕباث : انُص 

 : ٚخى شطب انخشخٛص نهًكاحب ٔانششكاث األسخشاسٚت انُٓذسٛت فٙ انذاالث انخانٛت 

 . ركش بٛاَاث فٙ انًخططاث حخانف انذمٛمت يغ انؼهى بزنك - 1

 . خٕلٛغ َٛابت ػٍ انًكخب أٔ انششكت انسًاح نهغٛش بان -2

 :انخٙ حُص ػهٗ انخانٙ( 18) يخانفت أدكاو انًادة - 3

ٚهخضو انًكخب انُٓذسٙ بادخشاو األَظًت انًؼًٕل بّ ٔانمشاساث انصادسة ػٍ انبهذٚاث أ انجٓاث انًؼُٛت 

نًؼُٛت فٕس أكشافت بشأٌ األػًال انُٓذسٛت انخٙ ٚمٕو بٓا ٔػهٛت أخطاس انبهذٚاث ٔانجٓاث انذكٕيٛت ا

أ٘ يخانفت فٙ حُفٛز األػًال انخٙ ٚششف ػهٛت فمذ ششط أٔ اكثش يٍ انششٔط انالصيت نًضأنت انًُٓت ارا 

ثبج اٌ انخشخٛص لذ حى بُاءا ػهٗ بٛاَاث كاربت دسب َٕػٛخٓا بًٕجب انخسهسم انٕاسد انًُاسبت أٔ 

 . يضٔسة 

 . انًُٓتفمذ ششط أٔ اكثش يٍ انششٔط انالصيت نًضأنت - 4

 .ارا ثبج اٌ انخشخٛص لذحى بُاءا ػهٗ بٛاَاث كاربت أٔ يضٔسة 

 


