منٛشج إقطاض ( /2ب)

ٚظاض ٠املايٝــــ١
َصًخـــ ١ايضــــــطا٥ب

ايطقِ ايضطٜيب

إقــــــطاض ضطٜب ١األضباح ايتجاضٚ ١ٜايصٓاع ١ٝيًٓشاط ايتجاضٟ
عٔ ايفرت ٠ايضطٜبَٔ ١ٝ

ّٜٛ

غٓ١

شٗط

اإلزاض ٠ايضطٜب ١ٝاملدتص: ١

إىل

ّٜٛ

شٗط

غٓ١
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......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................
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املهًف أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ :
االغِ :

...........................................................................................................

ايصف .................................................................. : ١ايتٛقٝع :
)ايصفخ(8َٔ 1 ١

.........................................

ارتتِ

ايطقِ ايضطٜيب

إقــــــطاض ضطٜب ١األضباح ايتجاضٚ ١ٜايصٓاع ١ٝيًٓشاط ايتجاضٟ
عٔ ايفرت ٠ايضطٜبَٔ ١ٝ

ّٜٛ
0

غٓ١
0

شٗط
0

إىل

ّٜٛ
0

غٓ١
0

شٗط
0

ًَدــص ايضــطٜب ١املػتخكــٚ َٔ ١اقع اإلقــطاض
املبًؼ

ايبٝــــــــــإ

نًٞ

جعٞ٥

صايف ايٛعا ٤ارتاضع يًضطٜب / ١صايف ارتػاض ٠ايضطٜب١ٝ
ايضطٜب ١املػتخك ١بٓػب١

%

خيصِ َٓٗا ايتػسٜسات اآلت: ١ٝ
ايضطٜب ١املسفٛع ١خاضج ادتُٗٛض ١ٜاملػتٛف ١ٝيشطٚط ارتصِ ٚفكا ألحهاّ ايكاْٚ ٕٛال٥خت٘ ايتٓفٝص١ٜ
((جس ٍٚضقِ ) /4أ(  /4) +ب((

املبايؼ املػسز ٠طبكاً يٓعاّ ايتخص ٌٝحتت حػاب ايضطٜب١

أَ ٟبايؼ َػسز ٠اخطٜ( ٣طفل نشف حتًَ ًٞٝع ايٛثا٥ل ٚاملػتٓسات املؤٜس)٠
زتُٛع ايتػــــسٜسات
ٜػتٓعٍ خصُٝات تعج ٌٝتكس ِٜاإلقطاض  ٚغساز ايضطٜب ١بٓػب١

ٚ %فكاً ألحهاّ ايكاْٚ ٕٛال٥خت٘ ايتٓفٝص١ٜ

ضصٝس ايضطٜب ١املػتخك: ١
ايضطٜب ١ايٛاجب غسازٖا
ضصٝس زا( ٔ٥املػسز بايعٜاز)٠

إقــــــــــــطاض املهًف
احملرتّ

األر َ /سٜط

........................................................................................................................................................................................................................................................................

مبٛجب أحهاّ ايكاْ ٕٛضقِ ( )يػٓ ّ ١بشإٔ ضطا٥ب ايسخٌ ٚال٥خت٘ ايتٓفٝصٚ ١ٜتعسٜالتُٗا اتكسّ بإقطاض ضطٜب ١األضباح ايتجاضٚ ١ٜايصٓاع ١ٝعٔ
ٚ ّ / /أقط أْا املٛقع أزْا ٙبإٔ ايبٝاْات ايٛاضز ٠باإلقطاض َٚطفكاتـــ٘ ناًَ١
 ّ / /إىل
ْشاطٚ ٞشيو عٔ ايفرت ٠ايضطٜبَٔ ١ٝ
ٚصخٝخٚ ١فكاً ذتجِ أعُايٚ ٞاٜطازات ٞاحملكك ١خالٍ فرت ٠اإلقطاض  ,نُا أقط بعًُ ٞايتاّ بايػطاَات ٚايعكٛبات ايٛاضز ٠بايكاْ ٕٛيف حاي ١شتايف ١بٝاْات اإلقطاض
ايضطٜيب ذتكٝكْ ١شاطٚ ٞأحتٌُ املػٛ٦ي ١ٝعٔ صخَ ١ا ٚضز بٗصا اإلقطاض َٔ َعًَٛات.

املهًف أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ :
االغـــِ :

.........................................................................................................................

ايتٛقٝع :

.............................................................................

ايصف: ١

.................................................................

/

ايتاضٜذ

/

20م
ارتتِ

بٝاْات زفع ايضطٜب ١ايٛاجب غسازٖا :
يف حاي ١ايسفع رتع ١ٜٓاإلزاض ٠ايضطٜب :١ٝاملبًؼ املػسز

....................................................

ْكساً  :ضقِ غٓس ايسفع

ضٜاٍ

بشٝو َكب ٍٛايسفع:

يف حاي ١ايتٛضٜس َباشط ً٠يًبٓو  :املبًؼ املٛضز

....................................................

ضٜاٍ ضقِ إشعاض ايتٛضٜس

ضقِ غٓس اغتالّ ايشٝو
....................

تاضٜذ

.............................

تاضٜذ

/

/

20م

.............................

تاضٜذ

/

/

20م

/

/

20م بٓو

..................................

االغرتزاز (َعادت ١ايطصٝس ايسا: ) ٔ٥
أضغب يف :ــ
حت ٌٜٛاىل حػاب ٞضقِ

اغرتزاز ايطصٝس ايساَ ٔ٥بًؼ ٚقسضٙ

.................................................................

ضٜاٍ

تػ ١ٜٛايطصٝس ايساَ ٔ٥بًؼ ٚقسضٙ

.................................................................

ضٜاٍ

غسازاً ملػتخكات ضطا٥ب زخٌ اخط / ٣ضطٜب١

تطح ٌٝايطصٝس ايساَ ٔ٥بًؼ ٚقسضٙ

.................................................................

ضٜاٍ

يػساز ضطا٥ب زخٌ عٔ فرتات قازَ. ١

)ايصفخ(8َٔ 2 ١

.............................

اغِ ايبٓو
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ايطقِ ايضطٜيب

إقــــــطاض ضطٜب ١األضباح ايتجاضٚ ١ٜايصٓاع ١ٝيًٓشاط ايتجاضٟ
عٔ ايفرت ٠ايضطٜبَٔ ١ٝ
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شٗط
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بٝـــــاْات اإلقـــــطاض :
املبًؼ

ايبٝـــــــــإ

نًٞ

جعٞ٥

صايف ايطبح احملاغيب  /أ ٚارتػاض ٠احملاغب١ٝ
ٜضـــــاف إيٝـــــ٘ :
َبايؼ مل تسضج ضُٔ بٝإ ايسخٌ  ٚتعس َٔ اإلٜطازات ارتاضع ١يًضطٜبٚ ١فكا يًكاْ ٚ ٕٛال٥خت٘ ايتٓفٝص١ٜ

املدـصــصـــــــــــات
زتُٛع االٖالنـــــــات

(جس ٍٚضقِ (1

زتُٛع ايس ٕٜٛاملعس١َٚ
ايفــــــــــــــــٛا٥س
ايعُــــــــــــــٛالت
زتُٛع ايتربعات ٚاإلعاْات املسفٛع ١جبُٝع أْٛاعٗا
حص ١ايفطع َٔ ْفكات املطنع ايطٝ٥ػ ٞاملتٛاجس خاضج ادتُٗٛض١ٜ
ايتهايٝف ٚاملصطٚفات غري املؤٜس ٠باملػتٓسات

(جس ٍٚضقِ (2

إضافــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــط٣

(جس ٍٚضقِ (3

زتُــــــٛع اإلضافـــــــــــــــــــــــــــات
االمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايٞ
خيصــِ َٓــــ٘ :
االٖالنات ايكابً ١يًدصِ ٚفكاً يًكاْٚ ٕٛال٥خت٘ ايتٓفٝص١ٜ

(جس ٍٚضقِ (1

ايتربعات ٚاإلعاْات املػتٛف ١ٝيشطٚط ارتصِ ٚفكاً ألحهاّ ايكاْٚ ٕٛال٥خت٘ ايتٓفٝص١ٜ
ارتصِ اإلضايف عٔ تٛظٝف ايعُاي ١ادتسٜس ٠حػب ايشطٚط احملسز ٠بايكاْٚ ٕٛال٥خت٘ ايتٓفٝص١ٜ

ايس ٕٜٛاملعس ١َٚاملػتٛف ١ٝيشطٚط ارتصِ ٚفكاً ألحهاّ ايكاْٚ ٕٛال٥خت٘ ايتٓفٝص١ٜ
ايفٛا٥س املػتٛف ١ٝيشطٚط ارتصِ
ايعُٛالت املػتٛف ١ٝيشطٚط ارتصِ
خصَٛات أخطَ ٣ػتٛف ١ٝيشطٚط ارتصِ خبالف ايبٓٛز املصنٛض ٠أعالٙ

زتُـــــٛع ارتصُٝـــــــــــات
صــــــــايف ايطبح ايضـــــطٜيب  /أ ٚارتػـــــاض( ٠املعسٍ)
ايتربعات ٚاإلعاْات املسفٛع ١يًجُعٝات ٚاملؤغػات األًٖ ١ٝاإلجتُاع ١ٝاملػتٛف ١ٝيشطٚط ارتصِ مبا الٜتجاٚظ
تهايٝف َٚصطٚفات َطتبط ١بايٓشاط غري َؤٜس ٠باملػتٓسات َػتٛف ١ٝيشطٚط ارتصِ مبا الٜتجاٚظ

2%

5%

َٔ صايف ايطبح

َٔ صايف ايطبح

(جس ٍٚضقِ (2

االمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايٞ
صـــايف ايطبح ارتـــــــاضع يًضــــــــــــــطٜب١
حص ١ايفطع َٔ ْفكات املطنع ايطٝ٥ػ ٞاملتٛاجس خاضج ادتُٗٛض ١ٜاملػتٛف ١ٝيشطٚط ارتصِ مبا ال ٜتجاٚظ  َٔ 2%االضباح ارتاضع ١يًضطٜبٜ( ١طفل نشف حتً)ًٞٝ

ارتػاض ٠املطحً َٔ ١ايػٓ ١ايػابك ١املػتٛف ١ٝيشطٚط ارتصِ ٚفكاً ألحهاّ ايكاْٚ ٕٛال٥خت٘ ايتٓفٝص١ٜ

صايف ايٛعا ٤ارتاضع يًضطٜب / ١صايف خػاض ٠ضطٜب١ٝ
* يف حاٍ ناْت ايٓتٝج ١صايف خػاضٜ ٠تٛجب إ ٜتِ املصازق ١عً ٢االقطاض َٔ قبٌ ستاغب قاَْ ْٞٛعتُس َٚطخص ي٘ ملعاٚيَ ١َٓٗ ١طاجع( ١تسقٝل) اذتػابات.

املهًف أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ :
االغِ  ................................................................................................................. :ايصف: ١

.....................................................................

)ايصفخ(8َٔ 3 ١

ايتٛقٝع :

............................................

ارتتِ

ايطقِ ايضطٜيب

إقــــــطاض ضطٜب ١األضباح ايتجاضٚ ١ٜايصٓاع ١ٝيًٓشاط ايتجاضٟ
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بٝإ ايسخـــــــٌ عٔ ايػٓـــــ ١املايٝــــ ١املٓتٗٝـــــ ١يف

شٗط
0
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ّ20
املبًؼ

ايبٝـــــــــــــإ

جعٞ٥

 . 1إمجاي ٞاملبٝعات

نًٞ

جس ٍٚضقِ )(5

)َ (--طزٚزات املبٝعات
) (--خصَٛات املبٝعات
 . 2صايف ق ١ُٝاملبٝعات :
صايف ق ١ُٝاملبٝعات احملً: ١ٝ
صايف ق ١ُٝاملبٝعات ألططاف شات عالق١
صايف ق ١ُٝاملبٝعات ألططاف ستً ١ٝاخط٣
صايف ق ١ُٝاملبٝعات ارتاضج)١ٝتصسٜط(
 . 3تهًف ١املبٝعات:
تهًف ١شتع ٕٚايبضاع ١ا ٍٚاملس٠
تهًف ١املشرتٜات خالٍ املس:٠
تهًف ١املشرتٜات ارتاضج: ١ٝ

)جس ٍٚضقِ / 6أ(/ 6 +ب(

ق ١ُٝاملشرتٜات ارتاضج١ٝ
ايطغ ّٛادتُطن ١ٝيًُشرتٜات ارتاضج١ٝ
َصاضٜف ْٚفكات املشرتٜات ارتاضج١ٝ
تهًف ١املشرتٜات احمل: ١ٝ

)جس ٍٚضقِ / 6ج(

صايف ق ١ُٝاملشرتٜات احملً١ٝ
َصاضٜف ْٚفكات املشرتٜات احملً١ٝ
تهًف ١ايبضاع ١املتاح ١يًبٝع
(ـــ) تهًف ١شتع ٕٚايبضاع ١آخط املس٠

)جس ٍٚضقِ (7

 . 4زتٌُ ايطبح (ارتػاض َٔ )٠ايٓشاط ايتجاضٟ
 . 5االٜطازات االخط٣
 . 6امجاي ٞايسخٌ (ارتػاض )٠ايهً ٞيًٓشاط
 . 7املصاضٜف ٚايٓفكات :

)جس ٍٚضقِ (9

َصاضٜف مت١ًٜٝٛ
َصاضٜف ايبٝع ٚايتػٜٛل
َصاضٜف إزاضٚ ١ٜعُ١َٝٛ
َصاضٜف ْٚفكات عطض ١ٝاخط٣
 . 8صايف ايطبح (ارتػاض )٠احملاغيب

*

يف حاٍ نإ يًُهًف ْشاط آخط (صٓاع / ٞخسَٜ )ٞتِ اضفام بٝاْات ايكٛا ِ٥املاي ١ٝهلص ٙاالْشط١

املهًف أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ :
االغِ  ................................................................................................................. :ايصف: ١

.....................................................................

)ايصفخ(8 َٔ 4 ١

ايتٛقٝع :

............................................

ارتتِ

ايطقِ ايضطٜيب

/

إقــــــطاض ضطٜب ١األضباح ايتجاضٚ ١ٜايصٓاع ١ٝيًٓشاط ايتجاض ٟيًفرت ٠ايضطٜبَٔ ١ٝ

 ّ20إىل

/

/

ّ20

/

َالحعٖ ١اَ: ١
ادتسا ٍٚايتاي ٖٞ ١ٝمناشج يًبٝاْات املطًٛب َٔ ١املهًف ٚيف حاي ١عسّ نفاَ ١ٜػاحات ادتساٚ ٍٚاالحتٝاج اىل َػاحات انرب باإلَهإ اضفام املعًَٛات يف بٝإ َٓفصٌ ُٜعٓ ٕٛبإغِ املهًف
ٚايطقِ ايضطٜيب ٚضقِ ٚعٓٛإ ادتسٚ ٍٚحيتْ ٟٛفؼ حكٚ ٍٛبٝاْات ادتس ٍٚايٛاضز يف االقطاض ٜٚتِ ايتٛقٝع عً ٢نٌ صفخ َٔ ١صفخات٘ َٔ قبٌ املهًف .
جس ٍٚضقِ ( )بٝإ بإٖالى األص ٍٛايجابتٚ ١فكاً ألحهاّ ايكاْ ٕٛضقِ ( )يػٓٚ ّ ١تعسٜالت٘ بشإٔ ضطا٥ب ايسخٌ ٚال٥خت٘ ايتٓفٝص ١ٜعٔ ايػٓ ١املاي ١ٝاملٓتٗ ١ٝيف
اغِ األصٌ

ايتهًف ١ايتاضخي١ٝ
ايبٝإ
ا ٍٚايفرت٠

االغتبعازات

االضافات

ايتهًف ١ايتاضخي ١ٝزتُع االٖالى اٍٚ
ايفرت٠
آخط ايفرت٠

......................

زتُع االٖالى آخط صايف ايك ١ُٝايسفرت١ٜ
اٖالى االغتبعازات
ْٗا ١ٜايفرت٠
ايفرت٠

اٖالى ايفرت٠

املباْٚ ٞاملٓشآت َٚا ًٜخل بٗا

اصَ ٍٛعَٓ ١ٜٛشرتاٙ
اجٗع ٠نُبٛٝتط ٚاجٗع٠
ختعْ ٜٔعِ َعًَٛات ٚبطاَج
ٚاجٗع ٠ختع ٜٔايبٝاْات

َصاضٜف ايتأغٝؼ
األص ٍٛاألخط٣
االمجاي ٞايعاّ
االمجاي ٞايعاّ
ــ ٜطفل ٖصا ايبٝإ باإلقطاض ايضطٜيب َصخٛباً بهشٛفات تفص ١ًٝٝباإلضافات ٚاالغتبعازات خالٍ ايػَٓ ١ع املػتٓسات ايجبٛت ١ٝيعًُ ١ٝاإلضافات ٚاالغتبعازات.
ــ ٜتِ إعساز ٖصا ايبٝإ َٔ ٚاقع غجٌ َطاقب٘ اإلٖالنات ايتفص ًٞٝعًَ ٞػت ٣ٛنٌ أصٌ َٔ األص ٍٛايجابت ١املُػٛى يس ٣املٓشأ.٠

جس ٍٚضقِ ( )بٝإ بايتهايٝف ٚاملصطٚفات غري املؤٜس ٠باملػتٓسات

ّ

ايتهايٝف ٚاملصطٚفات غري املؤٜس ٠باملػتٓسات
ٚاحملًُ ١عً ٢قا ١ُ٥ايسخٌ

ايبٝإ

اإلمجايٞ
ّ

ايتهايٝف ٚاملصطٚفات غري املؤٜس ٠باملػتٓسات
ٚاملدص ١َٛيف اإلقطاض

جس ٍٚضقِ ( )بٝــــإ باإلضافات األخط ٣إىل صايف ايطبح احملاغيب
ايبٝـــــــــــــإ

املبـــــــــًؼ

اإلمجايٞ

جس ٍٚضقِ (أ) بٝإ ايضطا٥ب املػسز ٠باملٓافص ادتُطنٚ ١ٝفكاً يٓعاّ ايتخص ٌٝحتت اذتػاب
ّ

املٓفص ادتُطنٞ

ايبٝإ ادتُطنٞ
ايطقِ

ايتاضٜذ

ْٛع ايبضاع١

ايهُ١ٝ

ايك١ُٝ

ايطغّٛ

بٝاْات غساز ضطٜب ١األضباح

اإلمجايٞ

املبًؼ

ايتاضٜذ

ضقِ ايكػ١ُٝ

اإلمجايٞ

جس ٍٚضقِ (ب) بٝإ بايضطا٥ب املػتكطع ١عرب ادتٗات اذتهٚ ١َٝٛفكاً يٓعاّ ايتخص ٌٝحتت اذتػاب
ّ

ْٛع ايعًُ١ٝ

ادتٗ١

ق ١ُٝايعًُ١ٝ

ايضطٜب ١املػتخك١

بٝاْات ايشٝو
ضقِ ايشٝو

اشعاض ايتٛضٜس

ايتاضٜذ

ايطقِ

ايتاضٜذ

اإلمجايٞ

املهًف أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ :
االغِ  .................................................................................................................. :ايصف: ١

.....................................................................

)ايصفخ(8 َٔ 5 ١

ايتٛقٝع :

............................................

ارتتِ

ايطقِ ايضطٜيب

/

إقــــــطاض ضطٜب ١األضباح ايتجاضٚ ١ٜايصٓاع ١ٝيًٓشاط ايتجاض ٟيًفرت ٠ايضطٜبَٔ ١ٝ

 ّ20إىل

/

/

ّ20

/

جس ٍٚضقِ ( )بٝإ حتً ٌٝاملبٝعات  /اإلٜطازات عًَ ٢ػت ٣ٛايشٗط
املبٝعات /اإلٜطازات احملً١ٝ
ايشٗط

إمجاي ٞق ١ُٝاملبٝعات/
اإلٜطازات

) ( ----

) ( ----

َطزٚزات املبٝعات

خصَٛات املبٝعات

إمجاي ٞصايف املبٝعات
صايف قَ ١ُٝبٝعات ايتصسٜط
ايشٗط(١ٜستً + ١ٝتصسٜط)

صايف املبٝعات

اإلمجايٞ

جس ٍٚضقِ (أ) بٝإ حتً ٌٝتهًف ١املشرتٜات ارتاضجٚ َٔ ١ٝاقع ايبٝاْات ادتُطن١ٝ
ّ

املٓفص
ادتُطنٞ

ايبٝإ ادتُطنٞ
ايطقِ

ايك ١ُٝبايعًُ١
األجٓب١ٝ

ايبضاع ١املػتٛضز
ايصٓف

ايتاضٜذ

ايٛحس٠

املبًؼ

ايهُ١ٝ

ايعًُ١

بٝإ ايك ١ُٝبايعًُ ١احملً١ٝ
ايك ١ُٝغٝف

ضغّٛ
مجطن١ٝ

اإلمجايٞ

عٛا٥س اخط٣

ضطٜب ١أضباح

ضطٜب١
قَ ُ٘ٝضاف٘

ضطٜب١
َبٝعات

عٛا٥س ٚضغّٛ
حه١َٝٛ
أخط٣

االمجايٞ

جس ٍٚضقِ (ب) بٝإ حتً ٌٝتهًف ١املشرتٜات ارتاضجٚ َٔ ١ٝاقع زفاتط ٚغجالت املٓشأ٠
ايبٝإ ادتُطنٞ
ّ

ايطقِ

ايتاضٜذ

بٝإ ايكٚ َٔ ١ُٝاقع فاتٛض ٠ايشطا َٔ ٤ارتاضج
ايطقِ

ايتاضٜذ

اغِ ايبا٥ع

بًس االغترياز

ايك١ُٝ

غعط
ايصطف
ايعًُ ١املعتُس

ايك١ُٝ
املعتُس٠
بايعًُ١
احملً١ٝ

َصاضٜف ْٚفكات املشرتٜات ارتاضج١ٝ
ضغّٛ
مجطن١ٝ

ضغّٛ
عٛا٥س
أخط٣

اجٛض
ْكٌ

محايَ ١صاضٜف
ْٚفاي ١ختًٝص

حتػني

أخط٣

اإلمجايٞ

إمجاي ٞتهًف١
املشرتٜات

اإلمجايٞ

جس ٍٚضقِ (ج) بٝإ حتً ٌٝتهًف ١املشرتٜات احملً١ٝ
ايبٝاْات َٔ ٚاقع فاتٛض ٠ايشطا٤
ّ

فاتٛض ٠ايشطا٤
ايطقِ

ايتاضٜذ

ايبا٥ع
اغِ ايبا٥ع

تهًف ١املشرتٜات احملً ١ٝاملجبت ١يف ايػجالت

بٝإ ايبضاع١
ايعٓٛإ

ايصٓف

ايٛحس٠

ايهُ١ٝ

ق ١ُٝايشطا٤
غعط
ايك ١ُٝاملعتُس٠
ايصطف
بايعًُ ١احملً١ٝ
املبًؼ
ايعًُ ١املعتُس

َصاضٜف ْٚفكات املشرتٜات
اجٛض
ْكٌ

محاي ١ضغَ ّٛصاضٜف
ْٚفايٚ ١حتػني أخط٣

اإلمجايٞ

اإلمجايٞ

املهًف أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ :
االغِ  .................................................................................................................. :ايصف: ١

.....................................................................

)ايصفخ(8 َٔ 6 ١

ايتٛقٝع :

............................................

ارتتِ

إمجايٞ
تهًف١
املشرتٜات

ايطقِ ايضطٜيب

/

إقــــــطاض ضطٜب ١األضباح ايتجاضٚ ١ٜايصٓاع ١ٝيًٓشاط ايتجاض ٟيًفرت ٠ايضطٜبَٔ ١ٝ

/

/

 ّ20إىل

ّ20

/

جس ٍٚضقِ ( )حتً ٌٝحطن ١املدعٕٚ
ا ٍٚاملس٠
ّ

امجاي ٞاملتاح

ايٛاضز خالٍ املس٠

آخط املس٠

املٓصطف خالٍ املس٠

ايصٓف
ق١ُٝ

نُ١ٝ

ق١ُٝ

نُ١ٝ

ق١ُٝ

نُ١ٝ

نُ١ٝ

ق١ُٝ

ق١ُٝ

نُ١ٝ

االمجايٞ

جس ٍٚضقِ ( )بٝإ حتً ٌٝاإلٜطازات االخط ٣احملكك ١خالٍ ايػٓ ١املاي١ٝ
طبٝع ١اإلٜطاز

ّ

َالحعات

املبًؼ

اإلمجايٞ

جس ٍٚضقِ ( )بٝإ حتً ٌٝاملصاضٜف ٚايٓفكات
املصاضٜف ايتُ١ًٜٝٛ
ايبٓس

ّ

َصاضٜف ايبٝع ٚايتػٜٛل
املبًؼ

ّ

االمجايٞ

ايبٓس

املبًؼ

املصاضٜف اإلزاضٚ ١ٜايعُ١َٝٛ
ّ

اإلمجايٞ

ايبٓس

املبًؼ

اإلمجايٞ

ْفكات أخط ٣عطض١ٝ
ّ

املبًؼ

ايبٓس

اإلمجايٞ

جس ٍٚضقِ ( )بٝإ بضطٜب ١املطتبات ٚاالجٛض املػسزٚ َٔ ٠اقع اإلقطاضات ايشٗط ١ٜاملكسَ ١خالٍ ايػٓ ١عًَ ٢ػت ٣ٛاإلزاض ٠ايعاَٚ ١ايفطٚع
ايشٗط

َكط ايعٌُ

تاضٜذ
تكسِٜ
اإلقطاض

عسز ايعُاٍ

إمجايٚ ٞعا٤
املطتبات

املبايؼ
املػتبعسٙ

املهًف أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ :
االغِ  ................................................................................................................. :ايصف: ١

صايف ٚعا٤
املطتبات

ايضطٜب١

.....................................................................

)ايصفخ(8 َٔ 7 ١

ايػطاَ١

ايتٛقٝع :

بٝاْات ايػساز
ضقِ ايػٓس

ايتاضٜذ

............................................

االزاض٠
ايضطٜب١ٝ
املدتص١

ارتتِ
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