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 شطة عالِح ذداريح

 رلُ اٌصحيفح : 6317رلُ اإلعالْ : 

 ذأريخٗ :  67371:  رلُ اٌعالِح شاٖ تظٕذاطُ اٌعالِح : 

اٌّعذي ٚاطرذالال تاحىاَ اٌّادج  6577( ٌظٕح 16اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ ) لأِْٛٓ ( 1اٌفمزج )اطرٕادا إلحىاَ اٌّادج اٌعشزْٚ 

ٌٚعذَ لياِىُ ترمذيُ طٍة ذدذيذ اٌعالِح اٌرداريح ٚأرٙاء فرزج  6577( ٌظٕح 11اٌثيأاخ اٌرداريح رلُ )( ِٓ ٔظاَ اٌعالِاخ 12ٚ)

  اٌحّايح اٌمأٛٔيح ٌٙا ٌذٌه ذمزر شطثٙا .

 ٚ ( -15)اٌصٕف ٚاٌّادج :

 : االطُ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح

 :  اٌعٕٛاْ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح

   

 



 شطة عالِح ذداريح 

 رلُ اٌصحيفح : 6317عالْ : رلُ اإل

 15/7/6527ذأريخٗ :  31761رلُ اٌعالِح :  اٌذب اٌمطثياطُ اٌعالِح : 

اٌّعذي ٚاطرذالال تاحىاَ اٌّادج  6577( ٌظٕح 16اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ ) لأْٛ( ِٓ 1اطرٕادا إلحىاَ اٌّادج اٌعشزْٚ اٌفمزج )

ٌٚعذَ لياِىُ ترمذيُ طٍة ذدذيذ اٌعالِح اٌرداريح ٚأرٙاء فرزج  6577( ٌظٕح 11رداريح رلُ )( ِٓ ٔظاَ اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ ا12ٌ)

  اٌحّايح اٌمأٛٔيح ٌٙا ٌذٌه ذمزر شطثٙا .

 ب ( -31أ () -36ذ ط ي () -31)اٌصٕف ٚاٌّادج :

 اٌشزوح اٌشزليح ٌالطعّح اٌّثٍدح اٌّحذٚدج االطُ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح :

 تغذاد –اٌعزاق ً ٌصاحة اٌعالِح : اٌعٕٛاْ اٌىاِ

 

 

 

 



 شطة عالِح ذداريح

 رلُ اٌصحيفح : 6317رلُ اإلعالْ : 

 3/1/1116ذأريخٗ :  35333رلُ اٌعالِح :  اطٍح اطُ اٌعالِح : 

طرذالال تاحىاَ اٌّادج اٌّعذي ٚا 6577( ٌظٕح 16اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ ) لأْٛ( ِٓ 1اطرٕادا إلحىاَ اٌّادج اٌعشزْٚ اٌفمزج )

ٌٚعذَ لياِىُ ترمذيُ طٍة ذدذيذ اٌعالِح اٌرداريح ٚأرٙاء فرزج  6577( ٌظٕح 11( ِٓ ٔظاَ اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ )12)

  اٌحّايح اٌمأٛٔيح ٌٙا ٌذٌه ذمزر شطثٙا .

 ب ج ( -31أ () -36ذ ط () -31ج () -15)اٌصٕف ٚاٌّادج :

 اٌشزوح اٌّظه ٌٍّٕرداخ اٌغذائيح اٌّحذٚدج  اٌعالِح :االطُ اٌىاًِ ٌصاحة 

 تغذاد –اٌعزاق اٌعٕٛاْ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح : 

 

 

 

 



 شطة عالِح ذداريح

 رلُ اٌصحيفح : 6317رلُ اإلعالْ : 

 17/3/1116ذأريخٗ :  35677رلُ اٌعالِح :  اطً اطُ اٌعالِح : 

اٌّعذي ٚاطرذالال تاحىاَ اٌّادج  6577( ٌظٕح 16اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ ) لأِْٛٓ ( 1اطرٕادا إلحىاَ اٌّادج اٌعشزْٚ اٌفمزج )

ٌٚعذَ لياِىُ ترمذيُ طٍة ذدذيذ اٌعالِح اٌرداريح ٚأرٙاء فرزج  6577( ٌظٕح 11( ِٓ ٔظاَ اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ )12)

  اٌحّايح اٌمأٛٔيح ٌٙا ٌذٌه ذمزر شطثٙا .

 ج ( -31ي () -31)اٌّادج :اٌصٕف ٚ

 شزوح عالٚي فارص ٌٍحٍٛياخ ٚاٌّعدٕاخ  االطُ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح :

 اٌعزاق اٌعٕٛاْ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح : 

   

 



 شطة عالِح ذداريح

 رلُ اٌصحيفح : 6317رلُ اإلعالْ : 

 7/61/1111ذأريخٗ :  32711رلُ اٌعالِح :  ٔٛراطُ اٌعالِح : 

اٌّعذي ٚاطرذالال تاحىاَ اٌّادج  6577( ٌظٕح 16اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ ) لأْٛ( ِٓ 1حىاَ اٌّادج اٌعشزْٚ اٌفمزج )اطرٕادا إل

ٌٚعذَ لياِىُ ترمذيُ طٍة ذدذيذ اٌعالِح اٌرداريح ٚأرٙاء فرزج  6577( ٌظٕح 11( ِٓ ٔظاَ اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ )12)

  ٌٙا ٌذٌه ذمزر شطثٙا .اٌحّايح اٌمأٛٔيح 

 أ ( -3)اٌصٕف ٚاٌّادج :

 شزوح اٌفزاخ ٌصٕاعح إٌّظفاخ اٌّحذٚدج  االطُ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح :

 اٌعزاقاٌعٕٛاْ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح : 

   

 



 شطة عالِح ذداريح

 رلُ اٌصحيفح : 6317رلُ اإلعالْ : 

 67/1/6555يخٗ : ذأر 37121رلُ اٌعالِح :  تٕثيزاْاطُ اٌعالِح : 

اٌّعذي ٚاطرذالال تاحىاَ اٌّادج  6577( ٌظٕح 16اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ ) لأْٛ( ِٓ 1اطرٕادا إلحىاَ اٌّادج اٌعشزْٚ اٌفمزج )

ٙاء فرزج ٌٚعذَ لياِىُ ترمذيُ طٍة ذدذيذ اٌعالِح اٌرداريح ٚأر 6577( ٌظٕح 11( ِٓ ٔظاَ اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ )12)

  اٌحّايح اٌمأٛٔيح ٌٙا ٌذٌه ذمزر شطثٙا .

 ا ب ج د ٘ـ ٚ ( -7)اٌصٕف ٚاٌّادج :

 شزوح وزٕٚٔثاي خي اَ تي اج  االطُ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح :

 اٌّأيااٌعٕٛاْ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح : 

   

 



 شطة عالِح ذداريح

 رلُ اٌصحيفح : 6317رلُ اإلعالْ : 

 13/66/1113ذأريخٗ :  31511رلُ اٌعالِح :  ٘اٚص وٛفي اْ اطُ اٌعالِح : 

اٌّعذي ٚاطرذالال تاحىاَ اٌّادج  6577( ٌظٕح 16اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ ) لأْٛ( ِٓ 1اطرٕادا إلحىاَ اٌّادج اٌعشزْٚ اٌفمزج )

ذيُ طٍة ذدذيذ اٌعالِح اٌرداريح ٚأرٙاء فرزج ٌٚعذَ لياِىُ ترم 6577( ٌظٕح 11( ِٓ ٔظاَ اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ )12)

  اٌحّايح اٌمأٛٔيح ٌٙا ٌذٌه ذمزر شطثٙا .

 أ ( -31ا ب ج د () -31)اٌصٕف ٚاٌّادج :

 ِحّذ ِعرش ذمي اٌذيٓ  االطُ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح :

 طٛريا –دِشك  6331ِمظُ عماري  –إٌّطمح اٌصٕاعيح  –صحٕايا اٌعٕٛاْ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح : 

 

 

 

 



 شطة عالِح ذداريح

 رلُ اٌصحيفح : 6317رلُ اإلعالْ : 

 11/7/1117ذأريخٗ :  37222رلُ اٌعالِح :  اٌٚىز ٘أا اطُ اٌعالِح : 

ادج اٌّعذي ٚاطرذالال تاحىاَ اٌّ 6577( ٌظٕح 16اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ ) لأْٛ( ِٓ 1اطرٕادا إلحىاَ اٌّادج اٌعشزْٚ اٌفمزج )

ٌٚعذَ لياِىُ ترمذيُ طٍة ذدذيذ اٌعالِح اٌرداريح ٚأرٙاء فرزج  6577( ٌظٕح 11( ِٓ ٔظاَ اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ )12)

  اٌحّايح اٌمأٛٔيح ٌٙا ٌذٌه ذمزر شطثٙا .

 ب ج ٘ـ ٚ ( -15)اٌصٕف ٚاٌّادج :

 اي . اص اٌٚىز خيذا صٕايعي فٛ ذيىاريد  االطُ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح :

 ذزويا –اططٕثٛي  –ذٛتىاتي  33167،  11 – 62 – 61دافٛذثاطا واد . رلُ اٌعٕٛاْ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح : 

 

 

 

 



 شطة عالِح ذداريح

 رلُ اٌصحيفح : 6317رلُ اإلعالْ : 

 65/1/1116ذأريخٗ :  35176رلُ اٌعالِح :  اٌثيداطُ اٌعالِح : 

اٌّعذي ٚاطرذالال تاحىاَ اٌّادج  6577( ٌظٕح 16اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ ) لأْٛ( ِٓ 1اٌفمزج )اطرٕادا إلحىاَ اٌّادج اٌعشزْٚ 

ٌٚعذَ لياِىُ ترمذيُ طٍة ذدذيذ اٌعالِح اٌرداريح ٚأرٙاء فرزج  6577( ٌظٕح 11( ِٓ ٔظاَ اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ )12)

  .اٌحّايح اٌمأٛٔيح ٌٙا ٌذٌه ذمزر شطثٙا 

 ذ ط ( -31)اٌصٕف ٚاٌّادج :

 ِعًّ يشديٓ تاراذي االطُ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح :

 اٌعزاقاٌعٕٛاْ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح : 

   

 



 شطة عالِح ذداريح

 رلُ اٌصحيفح : 6317رلُ اإلعالْ : 

 5/61/6551ذأريخٗ :  37633رلُ اٌعالِح :  حياج اطُ اٌعالِح : 

اٌّعذي ٚاطرذالال تاحىاَ اٌّادج  6577( ٌظٕح 16اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ ) لأْٛ( ِٓ 1اٌعشزْٚ اٌفمزج )اطرٕادا إلحىاَ اٌّادج 

ٌٚعذَ لياِىُ ترمذيُ طٍة ذدذيذ اٌعالِح اٌرداريح ٚأرٙاء فرزج  6577( ٌظٕح 11( ِٓ ٔظاَ اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ )12)

  ر شطثٙا .اٌحّايح اٌمأٛٔيح ٌٙا ٌذٌه ذمز

 ٚ ( -15)اٌصٕف ٚاٌّادج :

 اٌشزوح اٌعاٌّيح ٌٍّٛاد اٌغذائيح  االطُ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح :

 االِاراخ  –اٌشارلح  –إٌّطمح اٌصٕاعيح  –ص . ب شارع اٌٛحذج اٌعٕٛاْ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح : 

   

 



 شطة عالِح ذداريح

 رلُ اٌصحيفح : 6317رلُ اإلعالْ : 

 ذأريخٗ :  31667رلُ اٌعالِح :  ٌٛيض رٚثّأش –اي ار ِح : اطُ اٌعال

اٌّعذي ٚاطرذالال تاحىاَ اٌّادج  6577( ٌظٕح 16اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ ) لأْٛ( ِٓ 1اطرٕادا إلحىاَ اٌّادج اٌعشزْٚ اٌفمزج )

ُ ترمذيُ طٍة ذدذيذ اٌعالِح اٌرداريح ٚأرٙاء فرزج ٌٚعذَ لياِى 6577( ٌظٕح 11( ِٓ ٔظاَ اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ )12)

  اٌحّايح اٌمأٛٔيح ٌٙا ٌذٌه ذمزر شطثٙا .

 ا ب ج ٘ـ ( -17)اٌصٕف ٚاٌّادج :

 رٚثّأش اٚف تٛي ِٛي ٌّرذ  االطُ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح :

 ، فادٚس ، ٌيخرٕشرايٓ  31طرادذً اٌعٕٛاْ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح : 

   

 



 ح ذداريحشطة عالِ

 رلُ اٌصحيفح : 6317رلُ اإلعالْ : 

 ذأريخٗ :  32211رلُ اٌعالِح :  فيٕٛصاطُ اٌعالِح : 

اٌّعذي ٚاطرذالال تاحىاَ اٌّادج  6577( ٌظٕح 16اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ ) لأْٛ( ِٓ 1اطرٕادا إلحىاَ اٌّادج اٌعشزْٚ اٌفمزج )

ٌٚعذَ لياِىُ ترمذيُ طٍة ذدذيذ اٌعالِح اٌرداريح ٚأرٙاء فرزج  6577( ٌظٕح 11رداريح رلُ )( ِٓ ٔظاَ اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ ا12ٌ)

  اٌحّايح اٌمأٛٔيح ٌٙا ٌذٌه ذمزر شطثٙا .

 ا ب ج د ٘ـ ٚ ( -33)اٌصٕف ٚاٌّادج :

 شزوح االلثاي ٌالطرثّار َ.ع.َاالطُ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح :

 ردْ االاٌعٕٛاْ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح : 

   

 



 شطة عالِح ذداريح

 رلُ اٌصحيفح : 6317رلُ اإلعالْ : 

 7/66/6577ذأريخٗ :  13136رلُ اٌعالِح :  ديفي تاٚرواساطُ اٌعالِح : 

 اٌّعذي ٚاطرذالال تاحىاَ اٌّادج 6577( ٌظٕح 16اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ ) لأْٛ( ِٓ 1اطرٕادا إلحىاَ اٌّادج اٌعشزْٚ اٌفمزج )

ٌٚعذَ لياِىُ ترمذيُ طٍة ذدذيذ اٌعالِح اٌرداريح ٚأرٙاء فرزج  6577( ٌظٕح 11( ِٓ ٔظاَ اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ )12)

  اٌحّايح اٌمأٛٔيح ٌٙا ٌذٌه ذمزر شطثٙا .

 ب ج ٚ ذ ط ( -66أ () -7)اٌصٕف ٚاٌّادج :

 ديفي أرزٔاشٕاي ٌيّرذ االطُ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح :

 دي دي ، أىٍرزا  3تٛرخ الٔذ تٍيض ، ٌٕذْ ، دتٍيٛ اي  67ٌعٕٛاْ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح : ا

   

 



 شطة عالِح ذداريح

 رلُ اٌصحيفح : 6317رلُ اإلعالْ : 

 7/66/1111ذأريخٗ :  32217رلُ اٌعالِح :  وزيشي سٚٚاطُ اٌعالِح : 

اٌّعذي ٚاطرذالال تاحىاَ اٌّادج  6577( ٌظٕح 16اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ ) لأْٛ( ِٓ 1اطرٕادا إلحىاَ اٌّادج اٌعشزْٚ اٌفمزج )

ٌٚعذَ لياِىُ ترمذيُ طٍة ذدذيذ اٌعالِح اٌرداريح ٚأرٙاء فرزج  6577( ٌظٕح 11( ِٓ ٔظاَ اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ )12)

  اٌحّايح اٌمأٛٔيح ٌٙا ٌذٌه ذمزر شطثٙا .

 ط ( -31أ () -12)اٌصٕف ٚاٌّادج :

 أزيىيٛ تيزٔاخ اف . اص . اي  االطُ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح :

 اطثأيا  –تزشٍٛٔا  12133،  113 – 111افذا دياوٛٔاي ، اٌعٕٛاْ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح : 

   

 



 شطة عالِح ذداريح

 رلُ اٌصحيفح : 6317رلُ اإلعالْ : 

 5/7/1111ذأريخٗ :  35327رلُ اٌعالِح :  ياسٚٚاطُ اٌعالِح : 

اٌّعذي ٚاطرذالال تاحىاَ اٌّادج  6577( ٌظٕح 16اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ ) لأْٛ( ِٓ 1اطرٕادا إلحىاَ اٌّادج اٌعشزْٚ اٌفمزج )

أرٙاء فرزج ٌٚعذَ لياِىُ ترمذيُ طٍة ذدذيذ اٌعالِح اٌرداريح ٚ 6577( ٌظٕح 11( ِٓ ٔظاَ اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ )12)

  اٌحّايح اٌمأٛٔيح ٌٙا ٌذٌه ذمزر شطثٙا .

 ٘ـ ( -15)اٌصٕف ٚاٌّادج :

 واِثيٕا ٔذرالٔذ ٌ٘ٛذٔح تي . في االطُ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح :

 اي تي ساٌرثِٛيً ، ٌٕ٘ٛذا  7316،  5٘ٛخٛيح اٌعٕٛاْ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح : 

   

 



 شطة عالِح ذداريح

 رلُ اٌصحيفح : 6317رلُ اإلعالْ : 

 61/7/1116ذأريخٗ :  35751رلُ اٌعالِح :  وأيٛٔي اَ سخ اطُ اٌعالِح : 

اٌّعذي ٚاطرذالال تاحىاَ اٌّادج  6577( ٌظٕح 16اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ ) لأْٛ( ِٓ 1اطرٕادا إلحىاَ اٌّادج اٌعشزْٚ اٌفمزج )

ٌٚعذَ لياِىُ ترمذيُ طٍة ذدذيذ اٌعالِح اٌرداريح ٚأرٙاء فرزج  6577( ٌظٕح 11) ( ِٓ ٔظاَ اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رل12ُ)

  اٌحّايح اٌمأٛٔيح ٌٙا ٌذٌه ذمزر شطثٙا .

 ا ب ( -61)اٌصٕف ٚاٌّادج :

 وٛراٌىاْ ِٛذٛرٌٚٛ اراوالر يٛرذيُ صٕايعي فٛ ديض ذيىاريد أٛٔيُ طيزوري االطُ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح :

 ذزويا  –اططٕثٛي  –واري دٚدٌٚٛ  ، ايظٕٙز وٛروٌٛز واديظي يٛ 7تٌٛدي  1طاِأذيزا يٌٛٛ ًِ ٌصاحة اٌعالِح : اٌعٕٛاْ اٌىا

 

 

 

 



 شطة عالِح ذداريح

 رلُ اٌصحيفح : 6317رلُ اإلعالْ : 

 ذأريخٗ :  31665رلُ اٌعالِح :  ٌٛيض رٚثّأش اي ار تزأذاطُ اٌعالِح : 

اٌّعذي ٚاطرذالال تاحىاَ اٌّادج  6577( ٌظٕح 16اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ ) لأْٛ( ِٓ 1زْٚ اٌفمزج )اطرٕادا إلحىاَ اٌّادج اٌعش

ٌٚعذَ لياِىُ ترمذيُ طٍة ذدذيذ اٌعالِح اٌرداريح ٚأرٙاء فرزج  6577( ٌظٕح 11( ِٓ ٔظاَ اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ )12)

  ثٙا .اٌحّايح اٌمأٛٔيح ٌٙا ٌذٌه ذمزر شط

 ا ب ٘ـ ٚ د ( -33)اٌصٕف ٚاٌّادج :

 رٚثّأش اٚف تٛي ِٛي ٌّرذ االطُ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح :

 ، فادٚس ، ٌيخرٕشرايٓ 31طرادذً اٌعٕٛاْ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح : 

   

 



 شطة عالِح ذداريح

 رلُ اٌصحيفح : 6317رلُ اإلعالْ : 

 7/66/1116أريخٗ : ذ 31621رلُ اٌعالِح :  ٌّيضاطُ اٌعالِح : 

اٌّعذي ٚاطرذالال تاحىاَ اٌّادج  6577( ٌظٕح 16اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ ) لأْٛ( ِٓ 1اطرٕادا إلحىاَ اٌّادج اٌعشزْٚ اٌفمزج )

ٔرٙاء فرزج ٌٚعذَ لياِىُ ترمذيُ طٍة ذدذيذ اٌعالِح اٌرداريح ٚا 6577( ٌظٕح 11( ِٓ ٔظاَ اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ )12)

  اٌحّايح اٌمأٛٔيح ٌٙا ٌذٌه ذمزر شطثٙا .

 أ ( -61أ () -7)اٌصٕف ٚاٌّادج :

 شزوح دعثٛي ٌٍّٕاديً اٌٛرليح  االطُ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح :

 طٛريا اٌعٕٛاْ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح : 

   

 



 شطة عالِح ذداريح

 رلُ اٌصحيفح : 6317رلُ اإلعالْ : 

 63/1/1111ذأريخٗ :  35111رلُ اٌعالِح :  زاعي اٌّاطُ اٌعالِح : 

اٌّعذي ٚاطرذالال تاحىاَ اٌّادج  6577( ٌظٕح 16اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ ) لأْٛ( ِٓ 1اطرٕادا إلحىاَ اٌّادج اٌعشزْٚ اٌفمزج )

ة ذدذيذ اٌعالِح اٌرداريح ٚأرٙاء فرزج ٌٚعذَ لياِىُ ترمذيُ طٍ 6577( ٌظٕح 11( ِٓ ٔظاَ اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ )12)

  اٌحّايح اٌمأٛٔيح ٌٙا ٌذٌه ذمزر شطثٙا .

 خّيعٙا ( -31ا ج () -36٘ـ ٚ () -15ب ج () -31)اٌصٕف ٚاٌّادج :

 حظٓ عثذاٌٛ٘اب ِحّٛد اٌثٕيح  ِىرة االطُ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح :

 تغذاد  –اٌعزاق اٌعٕٛاْ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح : 

   

 



 شطة عالِح ذداريح

 رلُ اٌصحيفح : 6317رلُ اإلعالْ : 

 2/7/6522ذأريخٗ :  31511رلُ اٌعالِح :  ٌيزوٛٔذيظيْٛ أرزتزايضاطُ اٌعالِح : 

اٌّعذي ٚاطرذالال تاحىاَ اٌّادج  6577( ٌظٕح 16اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ ) لأْٛ( ِٓ 1اطرٕادا إلحىاَ اٌّادج اٌعشزْٚ اٌفمزج )

ٌٚعذَ لياِىُ ترمذيُ طٍة ذدذيذ اٌعالِح اٌرداريح ٚأرٙاء فرزج  6577( ٌظٕح 11( ِٓ ٔظاَ اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ )12)

  اٌحّايح اٌمأٛٔيح ٌٙا ٌذٌه ذمزر شطثٙا .

 ٘ـ ( -66)اٌصٕف ٚاٌّادج :

 شزوح ٌيزوٛٔذيظيْٛ أرزتزايض االطُ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح :

 فزٔظا ىاًِ ٌصاحة اٌعالِح : اٌعٕٛاْ اٌ

   

 



 شطة عالِح ذداريح

 رلُ اٌصحيفح : 6317رلُ اإلعالْ : 

 66/1/6552ذأريخٗ :  31131رلُ اٌعالِح :  اٌظفيزاطُ اٌعالِح : 

ال تاحىاَ اٌّادج اٌّعذي ٚاطرذال 6577( ٌظٕح 16اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ ) لأْٛ( ِٓ 1اطرٕادا إلحىاَ اٌّادج اٌعشزْٚ اٌفمزج )

ٌٚعذَ لياِىُ ترمذيُ طٍة ذدذيذ اٌعالِح اٌرداريح ٚأرٙاء فرزج  6577( ٌظٕح 11( ِٓ ٔظاَ اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ )12)

  اٌحّايح اٌمأٛٔيح ٌٙا ٌذٌه ذمزر شطثٙا .

 ا ب ( -3)اٌصٕف ٚاٌّادج :

 اٌظائٍح ِٚعدْٛ اٌرٕظيف  ِعًّ طٗ ٔاخي ٌٍّٕظفاخ االطُ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح :

 اٌعزاقاٌعٕٛاْ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح : 

   

 



 شطة عالِح ذداريح

 رلُ اٌصحيفح : 6317رلُ اإلعالْ : 

 13/6/6575ذأريخٗ :  13116رلُ اٌعالِح :  ِاوٛيفيٕيشاطُ اٌعالِح : 

اٌّعذي ٚاطرذالال تاحىاَ اٌّادج  6577( ٌظٕح 16ٌرداريح رلُ )اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ ا لأْٛ( ِٓ 1اطرٕادا إلحىاَ اٌّادج اٌعشزْٚ اٌفمزج )

ٌٚعذَ لياِىُ ترمذيُ طٍة ذدذيذ اٌعالِح اٌرداريح ٚأرٙاء فرزج  6577( ٌظٕح 11( ِٓ ٔظاَ اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ )12)

  اٌحّايح اٌمأٛٔيح ٌٙا ٌذٌه ذمزر شطثٙا .

 ج ( -3)اٌصٕف ٚاٌّادج :

 الٔىَٛ تيزفيٛص اخ تيٛذي أظاي  ٌصاحة اٌعالِح : االطُ اٌىاًِ

 رٚ دٚ فاٚتٛرغ طأد ٘ٛٔٛري ، تاريض ، فزٔظا 15اٌعٕٛاْ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح : 

   

 



 شطة عالِح ذداريح

 رلُ اٌصحيفح : 6317رلُ اإلعالْ : 

 2/7/6555ذأريخٗ :  37151رلُ اٌعالِح :  يِٛاوضٔاطُ اٌعالِح : 

اٌّعذي ٚاطرذالال تاحىاَ اٌّادج  6577( ٌظٕح 16اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ ) لأْٛ( ِٓ 1َ اٌّادج اٌعشزْٚ اٌفمزج )اطرٕادا إلحىا

ٌٚعذَ لياِىُ ترمذيُ طٍة ذدذيذ اٌعالِح اٌرداريح ٚأرٙاء فرزج  6577( ٌظٕح 11( ِٓ ٔظاَ اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ )12)

  ٌذٌه ذمزر شطثٙا . اٌحّايح اٌمأٛٔيح ٌٙا

 أ ( -7)اٌصٕف ٚاٌّادج :

 وزٚثٕراي خي اَ تي اج  االطُ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح :

 ، طرٌٛثزن اَ رايٕالٔذ ، اٌّأيا  1طرايٕفيٍذطرزاطح اٌعٕٛاْ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح : 

   

 



 شطة عالِح ذداريح

 رلُ اٌصحيفح : 6317رلُ اإلعالْ : 

 17/1/1116ذأريخٗ :  35121رلُ اٌعالِح :  تي خي اطُ اٌعالِح : 

اٌّعذي ٚاطرذالال تاحىاَ اٌّادج  6577( ٌظٕح 16اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ ) لأْٛ( ِٓ 1اطرٕادا إلحىاَ اٌّادج اٌعشزْٚ اٌفمزج )

يذ اٌعالِح اٌرداريح ٚأرٙاء فرزج ٌٚعذَ لياِىُ ترمذيُ طٍة ذدذ 6577( ٌظٕح 11( ِٓ ٔظاَ اٌعالِاخ ٚاٌثيأاخ اٌرداريح رلُ )12)

  اٌحّايح اٌمأٛٔيح ٌٙا ٌذٌه ذمزر شطثٙا .

 ا ب ( -33)اٌصٕف ٚاٌّادج :

 شزوح إٌخيً الٔراج اٌّشزٚتاخ اٌىحٌٛيح  االطُ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح :

 اٌعٕٛاْ اٌىاًِ ٌصاحة اٌعالِح : 

   

 


	1363واجهة النشرة العدد 11367
	شطب

