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إداسح تشاخيض انًكبتت انعهًيخ ٔ يشاكض اإلتبحخ انحيٕيخ :
ٔانتٗ تختض ثًتبثعخ إجشاءاد تشخيض كم يٍ :
-1
-2
-3
-4
-5

يكتت عهًٗ نهششكبد ثبنخبسج .
يكتت عهًٗ نهٕكالء انًستٕسديٍ .
يكتت عهًٗ نهششكبد انًحهيخ .
يشاكض اإلتبحخ انحيٕيخ ٔانتكبفؤ انحيٕٖ .
يشاكض دساسبد انثجبد.

( أ ) انًكبتت انعهًيخ -:

كم يكتت يقٕو ثأعًبل انذعبيخ نألدٔيخ ٔانًُتجبد ٔانًستهضيبد انطجيخ ٔانكيًبٔيبد انذٔائيخ ٔيب
تقتضيّ ْزِ انذعبيخ يٍ تضٔيذ أعضبء َقبثبد انًٍٓ انطجيخ ٔغيشْى يًٍ يًٓٓى األيش ثبنًعهٕيبد
انعهًيخ عٍ انًستحضشاد ٔانًستهضيبد ٔاألدٔيخ انتٗ تُتجٓب انًظبَع انتبثعخ نٓب ْزِ انًكبتت ٔرنك
عٍ طشيق انٕسبئم اإلعالييخ انًختهفخ يٍ إنقبء انًحبضشاد ٔعقذ انُذٔاد انعبيخ ٔانًعبَٔخ في
انجحٕث انعهًيخ ٔعشع األفالو ٔتٕصيع انُششاد ٔانعيُبد انًجبَيخ ٔغيش رنك .
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انخطٕاد انتي تتى الستخشاج سخظخ انًكتت انعهًي:
استقجبل انًستُذاد انخبطخ ثتشخيض انًكتت انعهًي

تحذيذ يٕعذ ٔإجشاء يعبيُخ نهًكتت انعهًٗ ٔيخضٌ انعيُبد ٔتحشيش يحضش ثبنًعبيُخ

تقذيى طهت تشخيض انًكتت انعهًٗ

سفع طهت تشخيض انًكتت انعهًٗ نشئيس اإلداسح انًشكضيخ نهشئٌٕ انظيذنيخ ثخطبة إيضبحٗ

سفع يزكشح نًعبنٗ ٔصيش انظحخ ٔانسكبٌ يٍ قجم سئيس االداسِ انًشكضيّ ٔ يسبعذ ٔصيش انظحّ نهشئٌٕ انظيذنيّ

ثعذ ٔسٔد قشاس يعبنٗ ٔصيش انظحخ يتى تحشيش ايش انتٕسيذ انخبص ثًقبثم انخذيبد

يتى إطذاس انتشخيض انخبص ثبنًكتت انعهًٗ ثعذ ٔسٔد قسيًّ انذفع
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