ثاْ :١ٜٛبٔ راٚر رابح  -بٔ شها- ٚ
املضت 10: ٣ٛتضٝري ٚاقتصار

اجلُٗٛر ١ٜاجلشا٥ز ١ٜايزميكزاط ١ٝايشعب١ٝ

االختبار األ ٍٚيف َار ٠ايتضٝري املايٚ ٞاحملاصيب

ايضٓ ١ايزراص6104/6103 ١ٝ
املز16: ٠صـــــــــــــــــاع١

اجلش ٤األْ15(:ٍٚكاط).
َٔ َٝشإ املزادع ١قبٌ اجلزر ملؤصض" ١آصٝا" بتارٜذ  N/06/00اصتدزدٓا بعض ارصز ٠احلضابات ايتاي١ٝ
رأ٥
َزٜٔ
ر/ح اصِ احلضاب
 100ايشبأ٥
020111
 103ايشبا ٔ٥املشهٛى فِٗٝ
025161
 160خضا٥ز ايك ١ُٝعٔ حضابات ايشبا ٔ٥املشهٛى فِٗٝ
014211
 206ايبٓٛى احلضابات اجلار١ٜ
610011
 210االصِٗ االخز ٣ا ٚايضٓزات االخز ٣املدٛي ١حكا يف املًه١ٝ
062111
ٚ .0ضع ١ٝايشبا ٔ٥املشهٛى فَ ِٗٝب ١ٓٝيف اجلز ٍٚايتاي. ٞ
خضار ٠ايك١ُٝ
ايشبأ٥
ايتضزٜزات َالحعات بتارٜذ N06/00
ق ١ُٝايزTTC ٜٔ
اصخام ..............
حيتٌُ إ ال ٜضزر  َٔ%01ايزصٝز
25211
%62
يًرتصٝز
..............
َٓري
20151
12111
 ايتضزٜزات مت تضذًٗٝا حماصبٝا َ .عزٍ ايزصِ عً ٢ايك ١ُٝاملطاف.%04 ١
 .6اظٗز ايهشف املزصٌ َٔ ايبٓو رصٝزا رآ٥ا ب 061111رج ٚعٓز ايتخً ٌٝتبني صبب االختالف .
 شٝو رقِ  062حزرت٘ املؤصض ١يًُٛرر ٜٛصف بك11111 ١ُٝرج.مل ٜعٗز عً ٢ايهشف
 اظٗز ايهشف املزصٌ َٔ ايبٓو حتْ ٌٜٛكز َٔ ٟايشب ٕٛرضا بك25111 ١ُٝرج
 نُا تطُٔ ايهشف فٛا٥ز يصاحل ايبٓو 0011رج ٚفٛا٥ز را ١ٓ٥بك05111 ١ُٝرج.
 .0تٓاسيت املؤصض ١بتارٜذ  N/06/62عٔ نٌ االصِٗ أ ٚايضٓزات املدٛي ١حكا يف املًه ١ٝبك ١ُٝامجاي١ٝ
055111رج.ايعًُ ١ٝمتت ْكزا ٚمل تجبت ايعًُ ١ٝحماصبٝا.
ايعٌُ املطًٛب:
ادمش حاي ١ايتكارب
.0
صذٌ قٛٝر ايتض ١ٜٛبتا رٜذ N/06/00
.6
اجلش ٤ايجاْْ11:ٞكاط.
ايٝو ايعًُٝات احملاصب ١ٝايتايٚ ١ٝاخلاص ١مبؤصضَ" ١صً " ٢بتارٜذ N /06/00قبٌ اجلزر,
.0

بتارٜذ N/01/0صزرت اقضاط ايتأَني ملز ٠صٓ ١بك011111 ١ُٝرج َتطُٔ ايزصِ عً ٢ايك ١ُٝاملطاف١

.6

بتارٜذ  N/10/10ادزت خمشٕ يصاحل ايػري بك021111 ١ُٝرج .خيص ايفرت N/10/0 َٔ ٠إىل غا.N+1/06/00 ١ٜ

.0

مل حتزر املؤصض ١فاتٛر ٠ملبٝعات بطا٥ع قُٝتٗا 023111رج.

.1

َٓح َٛرر املدشْٚات يًُؤصض ١تٓشٜال قُٝت٘ %0عً ٢املشرتٜات ايضٓٚ ١ٜٛاملكزر ٠بـ 0611111رج .إال إ
املؤصض ١مل تضتًِ فاتٛر ٠االْكاص.

ايعٌُ املطًٛب :
 صذٌ قٛٝر ايتض ١ٜٛبتارٜذ .N/06/00
ايصفخ6/0 ١

اقًب ايٛرق١

اجلش ٤ايجايحْ15(:كاط):
املعطٝات ايتايَ ١ٝضتدزدَٝ َٔ ١شإ املزادع ١ملؤصض" ١عبزايضالّ" بتارٜذ N /06/00قبٌ اجلزر .
رأ٥
َزٜٔ
ر/ح اصِ احلضاب
 025املؤْٚات االخز ٣يألعبا٤
621111
َٓ 602شآت تكَٓ ١ٝعزات صٓاع١ٝ
6511111
 605تجبٝتات ع ١ٝٓٝاخز٣
6211111
 6502اٖتالى َٓشآت تكَٓ ١ٝعزات صٓاع١ٝ
104211
 6505اٖتالى تجبٝتات ع ١ٝٓٝاخز٣
0160421
 6602خضا٥ز ايك ١ُٝعٔ َٓشآت تكَٓ ١ٝعزات صٓاع١ٝ
34211
َ 050شرتٜات َٛار أٚيٚ ١ٝيٛاسّ
001111
متٜٓٛات اخز٣
062111
06
 066خضا٥ز ايك ١ُٝعٔ متٜٓٛات اخز٣
2111
َؤْٚات االخز ٣يألعبا ٤خصصتٗا املؤصض َٔ ١ادٌ اساي ١تجبٝت ٚ.قز قاَت املؤصض ١بٗذ ٙايعًُ ١ٝبتارٜذ
.0
ٚN/06/0اصٓزت املُٗ ١ملؤصضَ ١تدصصٚ .١تطًبت االشػاٍ تضزٜز َبًؼ 621111رج ْكزا ٚمل ٜضذٌ
احملاصب ا ٟقٝز ٜجبت ايعًُ. ١ٝ
املٓشآت ايتكٓ ١ٝاملعزات ايصٓاع ١ٝتٗتًو خطٝا َ ٖٞٚب ١ٓٝيف اجلز ٍٚايتاي:ٞ
.6
خضا٥ز ايك ١ُٝاملضذً ١بتارٜذ اجلزر
تارٜذ احلٝاس٠
ايٓٛع
N-1/06/00
N-2/06/00
َٓشآت تكَٓ ١ٝعزات صٓاعN-2/01/11 ١ٝ
ـــــــــــــ 34211
تتبٝتات ع ١ٝٓٝأخز ٣تٗتًو خطٝا ٚتتهَ َٔ ٕٛا: ًٜٞ
.0
صعز ايبٝع احملتٌُ بتارٜذ
االٖتالى املرتانِ
ايك ١ُٝاالصً١ٝ
ايتعٝني
N/06/00
حتN-1/06/00 ٢
َعزات ْكٌ
0111111
0111111
5211111
اثاخ َهتب
000111
04211
111111
َعزات َهتب
136211
23621
311111
َ عزات ايٓكٌ عُزٖا االْتاد12 ٞصٓٛات.
 أثاخ َهتب َٚعزات َهتب مت اقتٓاؤُٖا يف .N-1 /11/14
بعز َزادع ١حضاب َٛار أٚيٚ ١ٝيٛاسّ املدشْ ١تبني إ .
.1
ٖٓ اى فاتٛر ٠قُٝتٗا 601111رجَ.تطُٓ ١ايزصِ عً ٢ايك ١ُٝاملطاف ١مل ٜتِ اصتالَٗا بعز.
ٖٓ اى َٛار أٚيٚ ١ٝيٛاسّ مل تضتًِ بعز ٜتِ حتزٜز قُٝتٗا .نُا إ ايك ١ُٝايضٛق ١ٝهلذ ٙاملٛار األٚي١ٝ
ٚايًٛاسّ تكزر ب 52111رج.
ايك ١ُٝايضٛق ١ٝيًتُٜٓٛات األخز ٣تكزرب 001111رج.
.2
ايعٌُ املطًٛب:
.0
.6

ادمش ايضطز ايجاْٚ ٞايجايح َٔ دز ٍٚاالٖتالى بايٓضب ١يًُٓشآت ايتكٓ ١ٝاملعزات ايصٓاع. ١ٝ
صذٌ قٛٝر ايتض ١ٜٛبتارٜذ .N/06/31

اْتــــــــــٗ٢

اخو العـلم حــــي خـالد بـعد موتــــه

وأوصــاله حتـت التـراب رمـــــيم

وذو اجلهل ميت وهو ماش على الثرى

يـظـن مـــن األحيـــاء وهـــو عـــديم

ايصفخ6/6 ١

بايتٛفٝــــل

