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 ةرادإلا سلجم ةيوضعل حيشرتلا باب حتف نع نالعإلا
 )ةماع ةمهاسم ةـــكرش( لاــتيباك عاعش ةكرـــشل

 
 ةداــسلا مالعإــب )"ةكرــشلا"( ع.م.ش لاــتيباك عاعــش ةكرــش ةرادإ ســلجم فرــشتي
 لالــخ كــلذو ةكرــشلا ةرادإ ســلجم ةيوــضعل حيــشرتلا باــب حتــف نــع نيمهاــسملا

 ، 9/4/2021 قــفاوملا هــعمجلا موــي ىــلإ 31/3/2021 قــفاوملا ءاــعبرألا موــي نــم ةرــتفلا

 نأ ةرادإلا ســلجم ةيوــضعل حيــشرتلا طورــش هــيف ترفاوــت مهاــسم/صخش لكلو
 يــف ةكرــشلا ةرادإ ىــلإ هــب مدــقتي بــلط بــجومب ســلجملا ةيوــضعل هــسفن حــشري

 ةراــمإ ،1502 مــقر بــتكم ،15 قباــطلا ،"شــتإ اذ"  قدــنف يــف نئاــكلا يــسيئرلا اــهرقم

 ةيوــضعلا ةفــصو بــلطلا مدــقم نــع ةــيفيرعت ةذــبن بــلطلاب قــفري نأ ىــلعو ،يــبد
 وــضع – يذــيفنت رــيغ / يذــيفنت وــضع ( اهــساسأ ىــلع هسفن حيشرت يف بغري يتلا

  .)لقتسم ريغ / لقتسم
 

 :ةماع طورش
 .ءاضعأ )7( ةكرشلا ةرادإ سلجم ةيوضعل مهباختنا بولطملا ءاضعألا ددع .1

 خيرات نم مايأ )10( ةدملً احوتفم ةرادإلا سلجم ةيوضعل حيشرتلا باب لظيس .2

 ةئيهلا ةرادإ سلجم سيئر رارق نم )9( داوملا تابلطتمل اقفو كلذو نالعإلا

 ةمهاسملا تاكرشلا ةمكوح ليلد دامتعا نأشب م2020 ةنسل )م.ر/3( مقر
  .رخآل تقو نم هتاليدعتو ةماعلا

 طورشلا هيلع قبطنت نأ ةرادإلا سلجم ةيوضعل هسفن حشري نميف طرتشي .3

 و ةيراجتلا تاكرشلا نأشب 2015 ةنسل )2( مقر يداحتإلا نوناقلا يف ةدراولا
 نأشب م2020 ةنسل )م.ر/3( مقر ةئيهلا ةرادإ سلجم سيئر رارق و هتاليدعت

 ةكرشلل يساسألا ماظنلاو ةماعلا ةمهاسملا تاكرشلا ةمكوح ليلد دامتعا

 .رخآل تقو نم هتاليدعتو
 سيئر رارق نم )10( ةداملا يف اهيلإ راشملا تادنتسملا حشرتلا بلطب قفري نأ .4

 ةمكوح ليلد دامتعا نأشب م2020 ةنسل )م.ر/3( مقر ةئيهلا ةرادإ سلجم

 يساسألا ماظنلا نم )19( ةداملاب ةروكذملاو ،ةماعلا ةمهاسملا تاكرشلا
 .ةكرشلل
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 .رخآ صخشل هحشرت نع لزانتلا حشرتلا باب قلغ دعب حشرملل زوجي ال .5

 يف حيشرتلاب ةصاخلا مهتانايبو نيحشرملا ءامسأ رشنب ةكرشلا موقتس .6
 ةكرشلا عقوم ىلعو ةكرشلل يسيئرلا رقملاب ةدوجوملا تانالعإلا ةحول

 .11/4/2021 خيراتب )mwww.shuaa.co( ةيلودلا تامولعملا ةكبشب ينورتكلألا

 نيحشرملا ءامسأ ةمئاقب قوسلاو علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه ةافاوم متيس .7
 .حيشرتلا باب قلغ دعب

 

 
 

 

 
 


