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  يطٓـ١ َفتٛح عـدد دٚيٞ إعالٕ عٔ طًب عسٚض 

 . َٝصا١ْٝ ايدٚي١ايتُٜٛٓات ٚاألشغاٍ َٛضٛع طًب ايعسٚض احلايٞ ممٛي١ َٔ طسف طسٜك١ ايتٌُٜٛ 

 

َٛضٛع ايصفك١ 

ملشسٚع إدماش ٚزبط تعًٔ ايشسن١ ايٛط١ٝٓ الضتغالٍ ٚتٛشٜع املٝاٙ عٔ ْشس طًب عسٚض َفتٛح 

 .ثا١ْٝ/ يرتبطاق١ إْتاج مج١ًٝ  (ٚال١ٜ ْابٌ)حمط١ ملعاجل١ املٝاٙ بطد يب١ٓ 

َهْٛـات طًـب ايعـسٚض

حص١ ٚاحد٠

 : نايتايٜٞتهٕٛ طًب ايعسٚض احلايٞ َٔ حص١ ٚاحد٠ حّددت َهْٛاتٗا

 ٚ ثا١ْٝ /  يرت إدماش ٚجتٗٝص ٚتشغٌٝ حمط١ َعاجل١ املٝاٙ ٚحمط١ ضخ بطاق١ اقتٓا٤

، 

  إدماش قاعد٠ َٔ اخلسضا١ْ ٚتسنٝب اهلٝانٌ ايفٛالذ١ٜ حلُا١ٜ احملط١ َٔ أشع١

 ايشُظ ٚإدماش ضٛز يًُخط١،

  اخلسضا١ْ، ٚ َرت َٔ ايكٓٛات قطس إقتٓا٤ ْٚكٌ ٚٚضع َٔ َِ  

 نٗسب١ َسنب حمط١ املعاجل١ ٚحمط١ ايضخ. 

    

ق١ُٝ ايضُإ ايٛقيت

احلص١ ٚحٝد٠  

 .ملكُٝني بتْٛظا  يًعازضنيبايٓطب١ (ت.  د ) أيف دٜٓاز تْٛطٞمثإْٛ*

أٚ (  أٚزٚ )أٚزٚضبع ٚعشسٕٚ أيف ٚ مخظ َا١٥ أٚ  (ت.  د ) أيف دٜٓاز تْٛطٞ مثإْٛ*

.يغري املكُٝني بتْٛظا يًعازضني يٓطب١با ( دٚالز أَسٜهٞ )دٚالز أَسٜهٞ ٚثالثٕٛ أيف ٕإثٓا

 

ًَف  (ضخب/ اإلطالع)َهإ 

طًب ايعسٚض

 تْٛظ  شازع جٛاٖس الٍ ْٗسٚ َْٛفًٛزٟ ـ ايشسن١ ايٛط١ٝٓ الضتغالٍ ٚتٛشٜع املٝاٙ بـَكس 

.( َهتب عدد  ـ ايطابل ايسابعدا٥س٠ املشازٜع ٚ إعداد ايصفكات)

مثٔ اقتٓا٤ ًَف ايعسض

-  مبٓفًٛزٟ ايطابل ْكدا أٚ بٛاضط١ صو بٓهٞ َباشس٠ خبص١ٜٓ ايشسن١ دٜٓازا دفع َا قُٝت٘ 

.ب

َهْٛات ايعسض 

:  ٜتهٕٛ ايعسض َٔ

ايعسض ايفين  .

ايعسض املايٞ .

جيب تضُني ايعسض ايفين ٚايعسض املايٞ يف ظسفني َٓفصًني ٚخمتَٛني ٜٚتضُٔ ايعسف 

اخلازجٞ إىل جاْب ايعسضني ايفين ٚاملايٞ ٚثٝك١ ايضُإ ايٛقيت ٚايٛثا٥ل اإلداز١ٜ  

ٜكص٢ نٌ عسض مل ٜشتٌُ ع٢ً ايضُإ ايٛقيت 

ٜعّد ختِ َهتب ايضبط  )تكص٢ ايعسٚض ايٛازد٠ أٚ املط١ًُ بعد آخس أجٌ يكبٍٛ ايعسٚض 

(املسنصٟ املسجع األضاضٞ يتخدٜد تازٜخ ايٛصٍٛ

ايعباز٠ اييت تهتب ع٢ً ايعسف

  ٜٛفس ايعسف اخلـازجٞ ضُٔ ًَف طًب ايعسٚض ٚ ٜهتب عًٝـ٘

  ٙايشسن١ ايٛط١ٝٓ الضتغالٍ ٚ تٛشٜع املٝا

 َ٘سجع طًب ايعسٚض َٚٛضٛع

 " ٌآخس أجٌ يكبٍٛ ايعسٚض"ال ٜفتح قب" 

 يط١ٓ  ددـــعطًب عسٚض 
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ايعٓٛإ ايرٟ تسضٌ إيٝ٘ 

ايعسٚض أٚ تطًِ فٝ٘ َباشس٠

- َهتـب ايضبط املسنـصٟ باملكــس االجتُاعٞ يًشسن١ ايهـا٥ٔ بشـازع ضًُٝإ بٔ ضًُٝـإ املٓـاز 

. تْٛظ

طسٜك١ إزضاٍ ايعسٚض أٚ 

ايتطًِٝ املباشس

تسضٌ ايعسٚض عٔ طسٜل ايربٜد َضُٕٛ ايٛصٍٛ أٚ بايربٜد ايطسٜع أٚ عٔ طسٜل ايتطًِٝ 

  (.ًَخل )املباشس َكابٌ ٚصٌ اإلٜداع املضُٔ بهساضات ايشسٚط اإلداز١ٜ اخلاص١ 

املسض١ً طًب ايعسٚض بايٓطب١ ملًفات ميٓع ايتٓصٝص ع٢ً ١ٜٖٛ ايعازض ع٢ً ايعسف اخلازجٞ 

.١ٜٖٛ ايعازض حيٌُ ايعسف اخلازجٞ ايسَص ايشسٜطٞ بدال َٔ  ٚجيب إٔعٔ طسٜل ايربٜد

.دم صباحا  ٚ  ع٢ً ايطاع١  فٝـــفسٟ تازٜخ أخس أجٌ يكبٍٛ ايعسٚض

تازٜخ ٚضاع١ جًط١ فتح 

ايعسٚض

تفتح ايعسٚض املاي١ٝ ٚايف١ٝٓ يف جًط١ ع١ًٝٓ باملكس االجتُاعٞ يًشسن١ ايها٥ٔ بشازع ضًُٝإ 

 ٚذيو بكاع١ " دم ٚ   ع٢ً ايطاع١  فٝــفسٟ ّٜٛ   تْٛظ- بٔ ضًُٝإ املٓـاز 

.  بايطابل ايجاْٞاالجتُاعات عدد 

َصخٛبا بٛصٌ اإلٜداع يف صٛز٠ ايتطًِٝ  (شدصني ع٢ً األنجس )ٜهٕٛ املشازى أٚ َٔ ميجً٘ 

.املباشس يًعسض يد٣ َهتب ايضبط

اإلضتعٗاز ببطاق١ ايتعسٜف ايٛط١ٝٓ ٚبتفٜٛض  (ايعازض أٚ َٔ ميجً٘)ٜتعني ع٢ً احلضٛز 

نتابٞ يف ايغسض يف صٛز٠ متجٌٝ شسن١ أٚ َكاٚي١ ٚ بٓطد١ َٔ َضُٕٛ ايطجٌ ايتجازٟ أٚ 

ايكإْٛ األضاضٞ أٚ ْطد١ َٔ اإلشٗاز يف ايسا٥د ايسمسٞ يف صٛز٠ حضٛز ٚنٌٝ أٚ صاحب 

. ايشسن١  شدصٝا

. دقٝك١ َٔ املٛعد احملدداحلضٛز قبٌ ٜتعني ع٢ً ايعازضني أٚ َٔ ميجًِٗ 

. َٜٛا ابتدا٤ َٔ ايّٝٛ املٛايٞ يًتازٜخ األقص٢ يكبٍٛ ايعسٚضَد٠ صالح١ٝ ايعسٚض


