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 \pp  

                                                                          انًذٌ انصُبػُخ االردَُخ شركخ                                                          

 نشركبد انقبئًخا     رضً إضتجبَخ يطح                                                 

 ح  انصُبػٍ انًذٌٌ ف

 

____________________ : إضى انشركخ 

 

_________________                                                      :يطًً وظُفخ يؼجًء االضتجبَخ 

 

يطتىي انرضً                                                                             : أوال
 

ضؼُف     جُذ         يًتبز     انًجبالد / ثُىد الرقى 

   يكتت خذيبد انًطتثًرٍَ ؟     يطتىي االضتقجبل يٍ قجم يىظفٍ 1

   ضرػخ إَجبز انًؼبيالد فٍ يكتت خذيبد انًطتثًرٍَ ؟   2

   يتبثؼخ  حم انًشكهخ  يغ األقطبو انًؼُُخ   ؟   3

   : يطتىي خذيبد انجُُخ انتحتُخ  4

4/1  كهرثبء  ال   

4/2    ِضخ انًُب   

4/3   ٍانصرف انصح   

4/4    إَبرح انشىارع   

   : يطتىي انخذيبد انًقذيخ يٍ إدارح انًذَُخ  5

5/1   ( انًذاخم ، انًخبرج ) األيٍ ػهً األثىاة انرئُطُخ   

5/2   ( انطرقبد داخم انًذَُخ وحىنهب )  أػًبل انُظبفخ   

5/3   (  كبفحخ انقىارض ، انرظ،رفغ انُفبَبدو) انخذيبد انجُئُخ   

5/4   انؼُبَخ ثبنًطبحبد انخضراء   

5/5   تىفر األَذٌ انؼبيهخ   

   : يطتىي انخذيبد انًقذيخيٍ انجهبد انتبنُخ 6

6/1   فرع غرفخ انصُبػخ وانتجبرح   

6/2    فرع يكتت انؼًم   

6/3    ٍفرع انضًبٌ اإلجتًبػ   

6/4  يركس انذفبع انًذ ٍَ   

6/5    انجُىك انتجبرَخ   
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 انًصُغ  / إضى انشركخ

 

 إضى انشركخ ثبنهغخ اإلَجهُسَخ  

 

 ح ثبنؼرثٍَىع اإلَتبج  

 ثبإلَجهُسَخ  

 

   انهىاتف  

 

 فبكص 

 

 ريس ثرَذٌ   صُذوق ثرَذ  

 

 انجرَذ اإلنكتروٍَ  

 

يطبهًخ ػبيخ   □راد يطؤونُخ يحذودح            □تىصُخ ثطُطخ               □انصفخ انقبَىَُخ نهًُشأح   

فردَخ   شركخ □شركخ تضبيٍ               □                               

 رأش انًبل انؼبيم  

   قًُخ اِالد وانًؼذاد 

 قًُخ االرض وانجُبء 

 حجى اإلضتثًبر 

ال   □َؼى                                    □هم َؼًم انًصُغ ضًٍ إيتُبز يٍ شركخ أجُجُخ  

 ( فٍ حبل اإلجبثخ ثُؼى ) جُطُخ اإليتُبز 

 

 % َطجخ انًطبهًخ فٍ رأش انًبل  

 

 ػذد انًبنكٍُ   ضُتهب  جٍ

 

 %  انطبقخ اإلَتبجُخ انًطتغهخ  

 

ػذد انؼًبل * 

أجُجٍ                                                                                 ػرثٍ                  أردٍَ                       

انًجًىع إَبث ركىر                          إَبث                     ركىر       إَبث ركىر                             

       

 

  

 ػذد وردَبد انؼًم  

 

 %  َطجخ انتصذَر  إجًبنٍ انًجُؼبد انطُىَخ  

 

 أهى أضىاق انتصذَر  
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:    االقتراحبد انتٍ تروَهب ضرورَخ يٍ أجم:  ثبَُب

 تطىَر انؼًم داخم انًذَُخ ؟ .1

1  

2  

 

تطىَر انؼًم يغ انجهبد انرضًُخ راد انؼالقخ ؟ . 2      

1  

2  

 

تىقؼبتكى / انًالحظبد انؼبيخ  حىل تهجُخ احتُبجبتكى : ثبنثب

 

 

 

____________________ إضى يؼجًء اإلضتجبَخ                                                    

____________________ االضتجبَخ   ػجئختبرَخ د                                                  

____________________ تىقُغ يؼجًء االضتجبَخ                                                    
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