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اإلنززاو ثمىاعذ انزصحُح انًعهنخ:
.I

انعذانخ:
 .1أكضش يٍ يصحح نهٕسقخ.
 .2رٕصيع انذسعبد عهٗ عضئيبد انغؤال.
ًَٕ .3رط اإلعبثخ يغت أٌ يحزٕٖ عهٗ كم اإلعبثبد انًًكُخ.
] يسئىل انزنفُز :نجنخ انًًزحنُن )أسزبر انًمشس)[
.II

انذلخ:

 .1انزأكذ يٍ رصحيح كم أعضاء األعئهخٔ(.رنك ثٕعٕد عاليبد انزصحيح)
 .2انزأكذ يٍ عذانخ انزصحيح ٔرنك ثبإلعزعبَخ ثًُٕرط اإلعبثخ.
 .3انزأكذ يٍ ٔعٕد دسعخ عهٗ كم عضء يٍ أعضاء األعئهخ.
 .4رغًيع دسعبد األعضاء ٔيقبسَزٓب ثبنذسعخ انكهيخ نهغؤال.
 .5يشاععخ عًيع انذسعبد ثبنذاخم ٔانخبسط.
 .6انزأكذ يٍ رقفيم انصفحبد انخبنيخ يٍ إعبثبد انطبنت.
 .7يشاععخ انشصذ ٔانغًع.
 .8سصذ انُزيغخ ثئعزخذاو أعٓضح انحبعت اآلنٗ كًب يهٗ:
 رزى انعًهيخ ثٕاعطخ عضٕيٍ يٍ أعضبء ْيئخ انزذسيظ "رشكيم انكُزشٔل".
 يقٕو األٔل ثئيالء صييهّ انضبَٗ أعًبء ٔدسعبد انطالة يٍ كشاعبد اإلعبثخ ثعذ إعبدح ال. slips
 صى يقٕو انضييم انضبَٗ ثقشاءح إعى كم طبنت ٔدسعزّ ٔاألٔل يزأكذ يٍ صحخ رنك ثًزبثعخ كشاعبد انطالة.
 صى يقٕو سئيظ انكُزشٔل ثطجع َزيغخ اإليزحبٌ ٔيشاعع انُزيغخ يع أحذ أعضبء انكُزشٔل ثحيش يقٕل أحذًْب
انذسعبد يٍ انُزيغخ انًطجٕعخ ٔيشاعع اآلخش يذٖ يطبثقخ انذسعخ ثكشاعخ اإلعبثخ.
]يسئىل انزنفُز :فشَك انكنزشول [
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يهبو نجنخ انًشاجعخ:
َجذأ عًم نجنخ انًشاجعخ ثعذ اإلنزهبء ين يشاجعخ انشصذ وسلُب يع كشاسبد اإلجبثخ ولجم سفع اننزُجخ
نإلعزًبد ورنك نزفبدي أي أخطبء رظهش ثبننزُجخ ،وين يهبيهب يبَهً:
 .1اإلعزعبَخ ثئعزًبسح انزحقق نًشاععخ أعًبل انكُزشٔل.
 .2انزأكذ يٍ رصحيح كم أعضاء األعئهخٔ(.رنك ثٕعٕد عاليبد انزصحيح)
 .3أخز عيُخ رًضم  %10يٍ إعًبنٗ كشاعبد اإلعبثخ نهزأكذ يٍ عذانخ انزصحيح ٔرنك ثبإلعزعبَخ ثًُٕرط
اإلعبثخ.
 .4انزأكذ يٍ ٔعٕد دسعخ عهٗ كم عضء يٍ أعضاء األعئهخ.
 .5رغًيع دسعبد األعضاء ٔيقبسَزٓب ثبنذسعخ انكهيخ نهغؤال.
 .6يشاععخ عًيع انذسعبد ثبنذاخم ٔانخبسط.
 .7يشاععخ انشصذ ٔانغًع.
 .8كزبثخ رقشيش ثًب رى سصذِ.

إسى انكهُخ
انًؤششاد

أسشُف

انزبسَخ
انىلذ
كنزشول

يالحظبد
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وجىد سُبج حذَذٌ عهٍ انشجبثُك
أثىاة يحكًخ
دوانُت صبج
ُيزبحخ
طفبَبد ربسَخ انصالحُخ
حشَك ربسَخ آخش صُبنخ
يهصك ثطشَمخ اإلسزخذاو
يعذاد إنزاس
اإلضبءح
انزهىَخ
كًجُىرش
طجبعخ
رشرُت األوساق ثبنجشايج
رشرُت األوساق ثبنسنىاد
رشرُت األوساق ثبنفصىل انذساسُخ
كزبثخ إسى انًمشس
كزبثخ كىد انًمشس
آنُخ انزخهص ين أوساق اإلجبثبد

انزبسَخ
انىلذ

إسى انكهُخ
انًؤششاد

انكنزشول

الئحخ اإليزحبَبد
قشاس رشكيم انكُزشٔل
عذو يشبسكخ غيش أعضبء ْيئخ
انزذسيظ
ٔعٕد ضًبَبد نعذو رعبسض
انًصبنح ألعضبء انكُزشٔل

كنزشول انفشلخ:
أعًبل انغُخ ٔسقيب

يمشس
انكىد

يمشس
انكىد
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أعًبل انغُخ عهٗ قشص يذيظ
رٕصيف انًقشس
ًَٕرط إعزيفبء اإليزحبٌ نُٕارظ انزعهى
ُيزبحخ
ثيبَبد أعبعيخ
وسلخ
رُٕع األعئهخ
األسئهخ
أعئهخ يغهقخ
أعئهخ يفزٕحخ
رٕقيع نغُخ انًًزحُيٍ
دسعخ كم عؤال فٗ يشثع
حغى انعيُخ
يٕعٕد
نًىرج
رٕقيع نغُخ انًًزحُيٍ
اإلجبثخ
رٕصيع انذسعبد عهٗ أعضاء كم عؤال
انشقى انغشٖ
انزصحيح ثبنقهى األحًش
انشعٕع إني ًَٕرط اإلعبثخ نهزأكذ يٍ عذانخ
انزصحيح
انزأكذ يٍ رقفيم انصفحبد انخبنيخ يٍ
إعبثبد انطبنت.
كشاسبد
انزأكذ يٍ صحخ سصذ انذسعبد
اإلجبثخ
رٕقعيٍ عهٗ انٕسقخ اإليزحبَيخ
غهق انًشايخ ثعذ آخش دسعخ عؤال
انزفقيظ
انزٕقيع ثعذ انزفقيظ
يشاععخ انكُزشٔل
حغى انعيُخ يٍ كشاعبد اإلعبثخ
يشاععخ (ط)1
 NEغيبة ثذٌٔ عزس
 Eغيبة ثعزس
 DNحشيبٌ نغش أٔ نزعذد إَزاساد انغيبة
يحضش انغش
كشٕف حضٕس اإليزحبٌ
 BLساعت الئحخ أٖ أقم يٍ  %30فٗ اإليزحبٌ انُٓبئٗ
انُزيغخ رزفق يع يُحُٗ انزٕصيع انزكشاسٖ
إرغبْبد انُزيغخ اإلعًبنيخ نهًقشس يقبسَخ ثبنغُٕاد انضالس
انًبضيخ

انقغى □
انكهيخ □
انفشقخ/انًغزٕٖ □
انذسعخ انكهيخ □

إيزحبٌ َٓبيخ انعبو □
نغُخ انًًزحُيٍ □
عذد انصفحبد □

انعبو انغبيعٗ □
ٔقذ اإليزحبٌ □
يبيفيذ ثُٓبيخ اإليزحبٌ □

