
 

 

 

 

 طهة اداطح
 يقذو يٍ انسيذ انُائة : يذًذ ادًذ يصطفٗ ػثذانشدًٍ 

 464سقى انؼضٕيح : 
 

 

 سرار انذكرٕس / سئيس انًجهس ألانسيذ ا
 

( يٍ انالئذح انذاخهيح نًجهس انُٕاب ، أذقذو تطهة 242( يٍ انذسرٕس ، ٔانًادج )434ػًال تذكى انًادج )

 االداطح االذٗ َصّ ، يٕجٓا انٗ : 

 سئيس يجهس انٕصساء . -

 ٔصيش قطاع االػًال . -

 أٌـــٗ شـــف
نكيًأيح انراتؼح نٕصاسج هسيذ انؼضٕ انًُرذب نهششكح انقاتضح نهصُاػاخ ان انًخانفاخ انًانيح ٔاالداسيح -4

انزٖ قاو  ػًاد انذيٍ يصطفٗ خانذ /انسيذػًال ٔانخطح انًًُٓجح نذياس انصُاػاخ يٍ خالل قطاع األ

فًٍ يجشء را صهخ انقائذ ألٌ إذٗ تانفاسذيٍ فٕٓ انفاسذ االكثش ٔيٍ يأخرياس فاسذيٍ نٓزِ انششكاخ تا

ياداخ ٔذًكيٍ قياداخ نٓا ييٕل ٔقضايا ٔذقاسيش ايُيح اخٕاَيح ٔاضذح قسف جاء تػهٗ انفساد ٔنكٍ نأل

ٕاٌ سئيس ششكح ذأٌ سُيٍ سضًذ ديذ /ٔذًكيُٓى يٍ يفاصم ْزِ انششكاخ ٔيُٓى ػهٗ سثيم انًثال انسيذ 

اغالق انغاص ػهٗ اػرصاو ساتؼح ٔيغ رنك ذى اسُاد نّ انشئاسح تششكح جاص ٔانزٖ نّ انًٕقف انشٓيش تشفضّ 

اال اَّ انقٕييح نالسًُد ثى ششكح انًذاسيث انضساػيح نيكٌٕ انًذيش نٓزِ انششكاخ تشغى االػرشاضاخ االيُيح 

دصٕل انسيذ / ٍ انقياداخ االخٕاَيح ٔٔغيشْى انكثيش ٔانكثيش ياصثخ انؼضٕ انًُرذب نًصُغ كيًا تأسٕاٌ 

ستاح ْٔزا يا يٍ خالل ساذة ٔأ يؼادل ادذٖ ػشش يهيَٕا سُٕيااد انذيٍ يصطفٗ خانذ ػهٗ يا ًػ

 دكاو انقضائيح انرٗ ذذاصشِ . اسرطؼد انذصٕل ػهيّ ٔيا خفٗ كاٌ أػظى غيش األ
 

ٕخ نصانخ انشيخ ػثذانالِ يذًذ صانخ ذؼكس انفساد انًانٗ انفساد انًانٗ تششكح طُطا نهكراٌ ٔانضي -2

 ػايم ٔتيؼٓا خشدج . 4411فٓا يٍ نهششكح انقٕييح نالسًُد ٔذصُي
 

 انفساد انًانٗ نششكح سًاد طهخا ٔانذقٓهيح . -3
 

 انفساد انًانٗ نششكح كيًا ٔذذًيم انذٔنح تًصشٔفاخ تاْظح . -4
 

 . انفساد انًانٗ نششكح انششقيح نهذخاٌ -5
 

 انفساد فٗ ششكح انُٓضح نالسًُد تقُا ٔذؼييٍ ذاجش اسًُد ػضٕ يُرذب تٓا . -6
 

يٍ انفساد انًُرشش تفؼم فاػم داخم قطاع االػًال انزٖ التذ يٍ انٕقٕف تجٕاس سئيس انجًٕٓسيح انزٖ  ٔغيشِ

 نهجهسح ّٔذذٕيه اشاس تقطغ كم إَاع انفساد تًصش ٔانزٖ يقٕدِ انًذػٕ نرذييش انًصاَغ ٔانصُاػح انًصشيح

 انؼايح
 يقذيّ نسيادذكى          

 انُائة / يذًذ أدًذ انجثالٖٔ               

 ػضٕ يجهس انُٕاب ٔٔكيم نجُح انطاقح                     
 464ػضٕيح سقى                       


