خبص نههُئت
}انًطبٕع داخم انخخى)
سلى انطهب انىاسد
BP-LRD-18
سلى اإلجشاء
خبص بًمذو انطهب
}حبسٚخ حمذٚى انطهب{
تبسَخ انطهب
سلى انتسجُم نذي انهُئت

لطبع تُظُى األسىاق
(إداسة انتشاخُض وانتسجُم)

ًَىرج طهب تسجُم يكتب تذلُك ششػٍ خبسجٍ نذي هُئت أسىاق انًبل
ػهٗ األشخبص انشاغب ٍٛببنخسجٛم كًكخب حذلٛك ششػ ٙخبسجٔ ٙفك َظبو يًبسست يُٓت انًشاجؼت ٔانخذلٛك انششػ ٙانخبسج ٙنألشخبص انًشخض نٓى
نهؼًم ٔفك أدكبو انششٚؼت اإلساليٛت انظبدس يٍ ْٛئت أسٕاق انًبل حؼبئت ْزا انًُٕرج ٔحمذ ًّٚإنٗ إداسة انخشاخٛض ٔانخسجٛم نذٖ ْٛئت أسٕاق انًبل.

( )1انبُبَبث انًتؼهمت ببنًكتب
اسى انشخض:

انشخظت انًظذسة يٍ وصاسة انتجبسة وانظُبػت:

انحظىل ػهً تشخُض يٍ لبم انىصاسة
بًًبسست َشبط انتذلُك انششػٍ انخبسجٍ:

يكخب  /ششكت

َؼى  /ال

ػُىاٌ انًمش انشئُسٍ:

سلى انفبكس:

سلى انهبتف:

انبشَذ اإلنكتشوٍَ:

انًىلغ اإلنكتشوٍَ:

( )2وسُظ االتظبل
اسى وسُظ االتظبل:

انًسًً انىظُفٍ:

سلى انهبتف:

سلى انفبكس:

انبشَذ اإلنكتشوٍَ:

سلى انُمبل:

توقيع ممثل المكتب:

يالحظت  - :نٍ َتى لبىل أٌ طهب يب نى َؼبأ هزا انًُىرج بشكم كبيم.
طفذت  1يٍ 6

خبص نههُئت
}انًطبٕع داخم انخخى)
سلى انطهب انىاسد
BP-LRD-18
سلى اإلجشاء
خبص بًمذو انطهب
}حبسٚخ حمذٚى انطهب{
تبسَخ انطهب
سلى انتسجُم نذي انهُئت

لطبع تُظُى األسىاق
(إداسة انتشاخُض وانتسجُم)

ًَىرج طهب تسجُم يكتب تذلُك ششػٍ خبسجٍ نذي هُئت أسىاق انًبل
( )3انبُبَبث انًتؼهمت بأػضبء انًكتب
اسى انشخض

انظفت

ػذد سُىاث انخبشة

توقيع ممثل المكتب:

يالحظت  - :نٍ َتى لبىل أٌ طهب يب نى َؼبأ هزا انًُىرج بشكم كبيم.
طفذت  2يٍ 6

خبص نههُئت
}انًطبٕع داخم انخخى)
سلى انطهب انىاسد
BP-LRD-18
سلى اإلجشاء
خبص بًمذو انطهب
}حبسٚخ حمذٚى انطهب{
تبسَخ انطهب
سلى انتسجُم نذي انهُئت

لطبع تُظُى األسىاق
(إداسة انتشاخُض وانتسجُم)

ًَىرج طهب تسجُم يكتب تذلُك ششػٍ خبسجٍ نذي هُئت أسىاق انًبل

( )4تؼهذ طبدس نهُئت أسىاق انًبل خبص بًكتب انتذلُك انششػٍ انخبسجٍ
أحؼٓذ بظفخ ٙيًثالً نًكخب انخذلٛك انششػ ٙانخبسج( ٙيغ يٕافبة انٓٛئت بظٕسة يٍ انخفٕٚغ) بأٌ يكخب انخذلٛك انششػ ٙانخبسجٙ
اسى انًكخب

انًضيغ حسجٛهّ لذ حى حمذٚى يسخُذاحّ ٔفمب ً نُظبو يًبسست يُٓت انًشاجؼت ٔانخذلٛك انششػ ٙانخابسج ٙنألشاخبص انًاشخض نٓاى نهؼًام ٔفاك أدكابو
انششٚؼت اإلساليٛت انًظذس يٍ لبم ْٛئت أسٕاق انًبلٔ ،أحؼٓذ بًب ٚه:ٙ
 .1االنخضاو بأدكبو انمبٌَٕ سلى  7نسُت ٔ 2010انالئذت انخُفٛزٚت ٔيب حظذسِ ْٛئـت أسٕاق انًبل يٍ أَظًـت ٔلشاساث ٔحؼهًٛبث أٔ أٚت ػٕابؾ
خبطـت ببنخذلٛك انششػ ٙانخبسجٔ ٙحؼذٚم أٔػبع انًكخب يـغ حهـك األَظًـت ٔانخؼذٚالث خالل انًٓهـت انخ ٙحذذدْب انٓٛئت نزنـك.

☐ َؼى

ٚ .2مش ٔ ٚخؼٓذ يًثم يكخب انخذلٛك انششػ ٙانخبسج ٙأٌ ٚخؼًٍ حمشٚش انًكخب يب ٚه:ٙ
 2.1انؼمٕد ٔانؼًهٛبث انخـ ٙحى فذظٓب ٔاإلؽالع ػهٓٛبٔ ،رنك كهّ دٌٔ اإلخالل بسشٚت انًؼبيالث.
 2.2انجٓبث انًسؤٔنت ف ٙانشـخض انًشخض نّ ػٍ إجشاء انؼًهٛبث انخـ ٙحى فذظٓبٔ ،يشادم إَجبصْب.
 2.3انمٕاػذ انًشجؼٛت نخهك انؼمٕد ٔانؼًهٛبث.
 2.4انًخبنفبث انششػٛت  -إٌ ٔجذث  -سٕاء ف ٙانؼمٕد أٔ ف ٙحُفٛز انؼًهٛبثٔ ،كٛفٛت انخخهض يُٓب ٔيذة انخخهض انًمخشدت.
 2.5انخٕطٛت إنٗ انٓٛئت انششػٛت نهشـخض انًشخض نّ نهُظش ف ٙإيكبَٛت إلخـشاح انبذائم انششػٛت نخهك انًخبنفبث.
 2.6حبسٚخ انضٚبساث انخذلٛمٛت َٔخبئجٓب (يٍ دٛذ كَٕٓب فخشاث حذلٛك فظهٛتَ ،ظف سُٕٚت  ...إنخ).
 2.7حٕلٛغ انًذلكٔ ،يسؤٔل انًكخب.

☐ َؼى

 .3انخؼٓذ بؼذو حمذٚى أ٘ ػًم أٔ خذيبث أخشٖ بأجش أٔ بذٌٔ أجش بشكم يببشش أٔ غٛش يببشش خالف يُٓت انخذلٛك انششػ ٙػهٗ انشـخض
انًشخض نّ.

☐ َؼى

 .4انخؼٓذ بخمذٚى أ٘ بٛبَبث أٔ يسخُذاث حطهبٓب انٓٛئت.

☐ َؼى

ْٔ .5زا إلشاس ٔحؼٓـذ يُ ٙبزنك.

☐ َؼى

توقيع ممثل المكتب:

يالحظت  - :نٍ َتى لبىل أٌ طهب يب نى َؼبأ هزا انًُىرج بشكم كبيم.
طفذت  3يٍ 6

خبص نههُئت
}انًطبٕع داخم انخخى)
سلى انطهب انىاسد
BP-LRD-18
سلى اإلجشاء
خبص بًمذو انطهب
}حبسٚخ حمذٚى انطهب{
تبسَخ انطهب
سلى انتسجُم نذي انهُئت

لطبع تُظُى األسىاق
(إداسة انتشاخُض وانتسجُم)

ًَىرج طهب تسجُم يكتب تذلُك ششػٍ خبسجٍ نذي هُئت أسىاق انًبل

( )5إلشاس وتؼهذ طبدس نهُئت أسىاق انًبل خبص بأػضبء يكتب انتذلُك انششػٍ انخبسجٍ
ٚمش يكخب انخذلٛك انششػ ٙانخبسج ٙبئيخُبع أػؼبئّ ػٍ انمٛبو ببألػًبل انخبنٛت:
 .1حٕن ٙيُظب سئبست يجهس إداسة انشـخض انًشخض نّ يذم انخذلٛك أٔ ػؼٕا يُخذبب نذ ّٚأٔ ػؼٕا بًجهس إداسحّ أٔ ششٚكب أٔ يٕظفب نذّٚ
أٔ يسخشبسا نّ.

☐ َؼى

 .2انخذلٛك ػهٗ انشـخض انًشخض نّ إرا كبٌ أدذ ألشببئّ دخـٗ انذسجت انثبَٛت يًٍ ٚششفٌٕ ػهٗ إداسة انشـخض انًشخض نّ أٔ دسبببحّ.

☐ َؼى

 .3حمذٚى أ٘ ػًم أٔ خذيبث أخشٖ بأجش أٔ بذٌٔ أجش بشكم يببشش أٔ غٛش يببشش خالف يُٓت انخذلٛك انششػ ٙػهٗ انشـخض انًشخض نّ.

☐ َؼى

 .4حمذٚى أ٘ إسخشبساث ششػٛت أٔ يٓبو حذسٚبـٛت نهشـخض انًشخض نّ.

☐ َؼى

 .5حًثٛم انشـخض انًشخض نّ نذٖ انغٛش ٔببألخض ػؼٕٚت يجبنس إداساث ششكبث ٚسبْـى فٓٛب انشـخض انًشخض نّ.

☐ َؼى

 .6انذظٕل ػهٗ يضاٚب ػُٛٛت أٔ يبنٛت غٛـش حهك انخـ ٙحمشْب انجًؼٛت انؼبيت نألشـخبص انًشخض نٓىٚٔ ،شًم رنك أخز يضاٚب حفؼٛهٛت يغ بمٛت
انؼًالء سٕاء أكبَج حهك انًضاٚب طبدسة يٍ انشـخض انًشخض نّ راحّ أٔ انششكبث انخببؼت.

☐ َؼى

 .7انذظٕل ػهٗ سػبٚت يٍ انشـخض انًشخض نّ انخبػغ نشلببخّ أٔ يٍ انششكبث انخببؼت نّ نكبفت األَشطت يثم إلبيت انًؼبسع أٔ انُذٔاث
أٔ ٔسش انؼًم.

☐ َؼى

توقيع ممثل المكتب:

يالحظت  - :نٍ َتى لبىل أٌ طهب يب نى َؼبأ هزا انًُىرج بشكم كبيم.
طفذت  4يٍ 6

لطبع تُظُى األسىاق
(إداسة انتشاخُض وانتسجُم)

خبص نههُئت
}انًطبٕع داخم انخخى)
سلى انطهب انىاسد
BP-LRD-18
سلى اإلجشاء
خبص بًمذو انطهب
}حبسٚخ حمذٚى انطهب{
تبسَخ انطهب
سلى انتسجُم نذي انهُئت

ًَىرج طهب تسجُم يكتب تذلُك ششػٍ خبسجٍ نذي هُئت أسىاق انًبل

( )6لبئًت انًستُذاث انًشفمت ػُذ تمذَى انطهب
انًسخُذ

انخسهسم

يشفك

ال ُٚطبك

دبنت انخذلٛك
(خبص نهٓٛئت)

يالدظبث

انشخظت انًظذسة يٍ ٔصاسة انخجبسة ٔانظُبػت
1

انخبطت بًكخب انخذلٛك انششػ ٙانخبسج.ٙ

☐

طٕسة يٍ شٓبدة جبيؼٛت ف ٙيجبل انششٚؼت اإلساليٛت
2

يؼـخًذة يٍ جٓبث اإلخخظبص نهًذلك انششػ.ٙ

☐

إلشاس يٍ انًذلك انششػ ٙببنخفشؽ بشكم كبيم نهؼًم
3
4

ف ٙيكخب انخذلٛك انششػ.ٙ
شٓبدة ال دكى ػه ّٛيٍ األدنت انجُبئٛت نهًذلك انششػ.ٙ

☐
☐

شٓبدة نًٍ  ًّٓٚاأليش طبدسة يٍ ٔصاسة انخجبسة
5

ٔانظُبػت حفٛذ بخهٕ يكخب انخذلٛك انششػ ٙانخبسجٙ

☐

يٍ أ٘ جضاءاث حأدٚبٛت.
طٕسة يٍ انبطبلت انًذَٛت (إرا كبٌ انشخض ؽبنب
6

انخسجٛم كٕٚخٛب ً).

☐

طٕسة يٍ انبطبلت انًذَٛت ٔجٕاص انسفش (إرا كبٌ
7

انشخض ؽبنب انخسجٛم غٛش كٕٚخ.)ٙ

☐

طٕسة يٍ انخفٕٚغ نًًثم يكخب انخذلٛك انششػٙ
8

انخبسج.ٙ

☐

طٕسة يٍ إٚظبل دفغ سسٕو انخسجٛم ٔفك انمشاس سلى
9

 11نسُت  2013بشأٌ إطذاس جذٔل انشسٕو.

☐

توقيع ممثل المكتب:

يالحظت  - :نٍ َتى لبىل أٌ طهب يب نى َؼبأ هزا انًُىرج بشكم كبيم.
طفذت  5يٍ 6

خبص نههُئت
}انًطبٕع داخم انخخى)
سلى انطهب انىاسد
BP-LRD-18
سلى اإلجشاء
خبص بًمذو انطهب
}حبسٚخ حمذٚى انطهب{
تبسَخ انطهب
سلى انتسجُم نذي انهُئت

لطبع تُظُى األسىاق
(إداسة انتشاخُض وانتسجُم)

ًَىرج طهب تسجُم يكتب تذلُك ششػٍ خبسجٍ نذي هُئت أسىاق انًبل
( )7إلشاس انشخض يمذو طهب انتسجُم

إسى انشخض يمذو طهب تسجُم يكتب انتذلُك انششػٍ انخبسجٍ:

ألش أَب انًٕلغ أدَبِ بأٌ انًؼهٕيبث فْ ٙزا انطهب (بًب ف ٙرنك جًٛغ انًهذمبث ٔانًشفمبث) كبيهت ٔدلٛمت ٔطذٛذت .كًب
ٔألش أَ ٙاؽهؼج ػهٗ انمبٌَٕ سلى ٔ 2010/7الئذخّ انخُفٛزٚت ٔانخؼهًٛبث ٔانمشاساث انظبدسة يٍ انٓٛئت .
ٔأَ ٙػهٗ ػهى بذك ْٛئت أسٕاق انًبل ف ٙاحخبر أ٘ إجشاء جضائ ٙأٔ حأدٚب ٙػذ أ٘ شخض ٚمذو بٛبَبث أٔ إلشاساث غٛش
طذٛذت أٔ يؼههت ف ٙؽهب انخسجٛم.
ٔدخٗ طذٔس انًٕافمت ػهٗ ْزا انطهب أحؼٓذ بئبالؽ انٓٛئت كخببٛب ً فٕس دذٔد أٔ إجشاء أ٘ حغٛٛش ف ٙأ٘ يؼهٕيبث أٔ بٛبَبث
حى حمذًٓٚب بًٕجب ْزا انطهب.
ٔألش بًٕافمخ ٙػهٗ أٌ حسخخذو أٔ حفظخ ْٛئت أسٕاق انًبل ػٍ أ٘ يؼهٕيبث لذيخٓب فْ ٙزا انطهب أٔ سٕف ألذيٓب يسخمبال
بغشع حًكُٓٛب يٍ حأدٚت يٓبيٓب.

يذلك انطهب (خبص ببنهُئت)

يمذو انطهب

انتبسَخ

........./........../.......

انتبسَخ

انتىلُغ

انتىلُغ

انختى

انختى

........./........../.......

توقيع ممثل المكتب:

يالحظت  - :نٍ َتى لبىل أٌ طهب يب نى َؼبأ هزا انًُىرج بشكم كبيم.
طفذت  6يٍ 6

