
 

 

 عمذ عًم سعٕد٘

 يٛالدًٚا ــــــــــــــــــــــ  تى فٙ تاسٚخ ٕٚو ــــــــــــــــــــــ ْجشًٚا ــــــــــــــــــــــ

 :إبشاو اتفاق عًم بٍٛ كم يٍ

ششكت ــــــــــــــــــــــ بسجم تجاس٘ َسَلى ــــــــــــــــــــــ صُذٔق بشٚذ ــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــ، ْٕٔ انًزكٕس عبش فمشاث ْزا انعمذ باسى )انطشف ٔانتٙ ٚخًهٓا انسٛذ ــــــ

 .(صاحب انعًم -األٔل 

  حايم انجُسٛت ــــــــــــــــــــــ ٔسلى اإللايت ــــــــــــــــــــــ  ٔانسٛذ ــــــــــــــــــــــ

ْٕ انًزكٕس عبش فمشاث ْزا انعمذ ٔسلى انجٕاص ــــــــــــــــــــــ ٔٚمٛى فٙ ــــــــــــــــــــــ، ٔ

 :انًٕظف(، عهٗ يا ٚهٙ -انعايم  -باسى )انطشف انخاَٙ 

  ّشًٓشا تبذأ يٍ تاسٚخ يباششة انطشف انخاَٙ  42انِفْمشة األٔنٗ: عمذ انعًم يذت

 .أٔل أٚاو انعًم نذٖ انطشف األٔل

  انفمشة انخاَٛت: ٚخضع انطشف انخاَٙ إنٗ فتشة تذسٚبٛت يحتسبت ضًٍ يذة انعمذ

ٔرنك نًذة ال تضٚذ عٍ حالث شٕٓس نهتأكذ يٍ أْهٛتّ نهعًم، ٔفٙ حانت عذو 

 .حبٕث انكفاءة؛ ٚتى فسخ انعمذ دٌٔ تعٕٚض

  انفمشة انخانخت: ٚتى جذٚذ انعمذ بعذ اَمضاء انًذة إال إرا أخز أحذ انطشفٍٛ لشاس

بعذو انتجذٚذ، ٔعُذ انتجذٚذ ٚتى انتعذٚم ٔفًما نًا ٚشاِ انطشفٍٛ ٔيا ٚمتضّٛ 

 .انتغٛٛش

  انفمشة انشابعت: فٙ حانت تٕسط انطشف انخاَٙ فٙ أ٘ أعًال تُهحك انضشس بانطشف

األٔل سٕاء إفشاء األسشاس أٔ تبذٚذ انعٓذة أٔ خساسة كبٛشة؛ ٚكٌٕ يٍ حك 

 .أ تحًم نُفماث عٕدة انًٕظف إنٗ ٔطُّانطشف األٔل فسخ انعمذ دٌٔ تعٕٚض، 

  انفمشة انخايست: ٚتماضٗ انطشف انخاَٙ يبهغ يانٙ لذسِ ــــــــــــــــــــــ لاير

 .سعٕد٘ كشاتب شٓش٘ طٕال يذة انعًم

  انفمشة انسادست: نٛس يٍ انضشٔس٘ لصش يٓاو انٕظٛفت عهٗ يكاٌ ٔاحذ؛ حٛج

تُفٛز انعًم فٙ أ٘ فشع طانًا كاٌ ٚحك نهطشف األٔل إصذاس أيش نهطشف انخاَٙ ب

 .ضًٍ يٓاو انٕظٛفت خاصتّ

  انفمشة انسابعت: فٙ َٓاٚت انعمذ؛ ٚحصم انطشف انخاَٙ عهٗ يكافأة َٓاٚت

 .انخذيت كايهت

  انفمشة انخايُت: ٚحصم انطشف انخاَٙ عهٗ إجاصة يذفٕعت األجش فٙ كم عاو

ُٛت ٔانشسًٛت ٕٚو، يع انحصٕل عهٗ إجاصاث فٙ انًُاسباث انٕط 03بًعذل 

 .انتٙ تمشسْا يؤسست انعًم إجاصة سسًٛت بٓا

ٔنمذ تعٓذ كال انطشفٍٛ عهٗ االنتضاو بكم يا جاء فٙ ْزا انعمذ يٍ بُٕد ٔششٔط ٔتعٓذ 

اطشف األٔل بصحت طبٛعت َشاط يؤسست انعًم ٔتعٓذ انطشف انخاَٙ بحصٕل عهٗ 

ذا عه َّٓ ٗ االنتضاو بكافت يؤْالث دساسٛت ٔخبشاث عهًٛت فٙ يجال انٕظٛفت، ٔتع

 .االتفالٛاث انًبشيت عبش ْزا انعمذ أياو انمإٌَ

  تٕلٛع انطشف األٔل: ــــــــــــــــــــــ

 تٕلٛع انطشف انخاَٙ: ــــــــــــــــــــ

 


