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 ًطرٌقت تســــــذٌذ انرســـــــــوو انجايعٍـــــت وفقًا  نهتقــــوٌى انجـــــايع: 

 

 :تسذٌذ رسوو انفصم انذراسً األول: أواًل

o  حذًا أدًَ وفك اِذٍ انذفعت األونى (سهفت انتسجٍم) َُسذد انطانة عُذ ذسجُهّ فٍ إحذي كهُاخ انجايعح: 

 

  انذفعت األونى

 انسورٌت غٍر نحًهت انثاَوٌت

س .ل

 انذفعت األونى

نحًهت انثاَوٌت انسورٌت  

 س.ل

 انكهٍت

 انطة انبشري 1.500.000 2.000.000

 طة األسُاٌ 1.250.000 1.700.000

 انصٍذنت 1.100.000 1.400.000

 هُذست انبترول 550.000 800.000

 هُذست انحاسوب 500.000 750.000

 إدارة األعًال 450.000 600.000

 

 

 ( :انذفعت األونى) وتشًم انسهفت 

 ساعت يٍ رسوو انساعاث انًعتًذة نهفصم األول 12ورسى انتسجٍم نهفصم األول،  وقًٍت ( انقبول) رسى االَتساب

   .ورسى انتأيٍٍ انصحً

o  َسركًم انطانة ذسذَذ انشسىو انًرثمُح تُرُجح انرسجُم فٍ يمشساخ انفظم األول لثم َهاَح انذواو

 .01/2018/ 11انىالع فٍ انخًٍسانشسًٍ يٍ َىو 

o  5/َسثرها  11/10/2018َرى احرساب غشاياخ ذأخُش عهً انًثانغ انًرثمُح غُش انًسذدج تعذ ذاسَخ/% 

يٍ انشطُذ غُش انًسذد، وذىضع انغشاياخ فٍ طُذوق خاص َسًً تانظُذوق انطالتٍ وَرى إداسذّ 

 .يٍ لثم يجهس انجايعح وَظشف فٍ األيىس انرٍ ذخض انطهثح
 

 :تسذٌذ رسوو انفصم انذراسً انثاًَ :ثاًٍَا

o  ّيعرًذج تاإلضافح ساعح  12سسىو  2/2/2019انىالع فٍ  تذءًا يٍ َىو انسثد َُسذد انطانة عُذ ذسجُه

 إنً سسى انرسجُم انفظهٍ

o   ًٍَسركًم انطانة ذسذَذ انشسىو انًرثمُح تُرُجح انرسجُم فٍ يمشساخ انفظم انثاٍَ لثم َهاَح انذواو انشس

 .2/5/2019انىالع فٍ  انخًٍس يٍ َىو

o  يٍ %/ 5/َسثرها  .2/5/2019َرى احرساب غشاياخ ذأخُش عهً انًثانغ انًرثمُح غُش انًسذدج تعذ ذاسَخ

 .انشطُذ غُش انًسذد، وذىضع انغشاياخ فٍ انظُذوق انطالتٍ
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دفعح واحذج فٍ حال (  انفظم انظُفٍ -انفظهٍُ األول وانثاٍَ)َسرطُع انطانة ذسذَذ انشسىو انسُىَح  :يالحظت

. سغة تزنك

 

 

 

 

 

 

 

 

 االَســــــحـاب يٍ انجـــــــايعــــت: 

انجايعح، ذطثك عهُّ انُىاظى انًانُح اِذُح تحسة ذاسَخ ذمذَى  فٍ حال ذمذو انطانة تطهة االَسحاب يٍ

 :انطهة، وتًعزل عٍ ذاسَخ انرسجُم 

o  نهشهاداخ انسىسَح  س.ل /95.000/ولذسِ ( انمثىل)َُــطانة انطانة ترسذَذ سسى االَرساب 

نهشهاداخ غُش انسىسَح إرا ذمذو تطهة إَسحاتّ لثم تذء انذواو أٌ لثم  س.ل /125.000/و

22/9/2018. 

o  ٍُنهشهاداخ  س.ل/ 185.000/َُــطانة انطانة ترسذَذ سسى االَرساب وسسى انرسجُم انفظهٍ، انثانغ

نهشهاداخ غُش انسىسَح إرا ذمذو تطهة إَسحاتّ خالل األسثىع األول يٍ  س.ل /225.000/انسىسَح و

 .27/9/2018إنى 22/9/2018انًًرذ فٍ انفرشج يٍ ( أسثىع انحزف واإلضافح)انذواو 

o  يٍ سسىو انساعاخ % 25َُــطانة انطانة ترسذَذ سسى االَرساب وسسى انرسجُم انفظهٍ وسسى

انًعرًذج انًسجهح، إرا ذمذو تطهة إَسحاتّ خالل األسثىع انثاٍَ يٍ تذء انذواو وفمًا نهرمىَى انجايعٍ 

  4/10/2018إنى  29/9/2018أٌ خالل انفرشج يٍ 

o  يٍ سسىو انساعاخ  %50َُــطانة انطانة ترسذَذ سسى االَرساب وسسى انرسجُم انفظهٍ وسسى

انًعرًذج انًسجهح،  إرا ذمذو تطهة إَسحاتّ خالل األسثىع انثانث يٍ تذء انذواو وفمًا نهرمىَى انجايعٍ 

 .10/2018/ 11إنى  6/10/2018أٌ خالل انفرشج يٍ 

o يٍ سسىو انساعاخ  %75اب وسسى انرسجُم انفظهٍ وسسى َُــطانة انطانة ترسذَذ سسى االَرس

انًعرًذج انًسجهح، إرا ذمذو تطهة إَسحاتّ خالل األسثىع انشاتع يٍ تذء انذواو وفمًا نهرمىَى انجايعٍ 

 .18/10/2018إنى  13/10/2018أٌ خالل انفرشج يٍ 

o  سسىو انساعاخ و %100َُــطانة انطانة ترسذَذ سسى االَرساب وسسى انرسجُم انفظهٍ وسسى ٌ

 دءًا يٍانًعرًذج انًسجهح، إرا ذمذو تطهة إَسحاتّ تعذ اَرهاء األسثىع انشاتع يٍ انرمىَى انجايعٍ أٌ ب

20/10/2018. 




