
 

 انفرزاخ انرانيح ترىليد انماهزج ف 62/1/6112ذثذأ إيرحاَاخ يىو انجًؼح انًىافك  -: ذُثيه هاو ً 

  صثاحا   11:1انفرزج األونً  انظاػح 

  ظهزا    1:1انفرزج انثاَيح   انظاػح 

  يظاء    2:6انفرزج انثانثح   انظاػح 

 

 

 
 يُطثك هذا انجذول ػهً ايرحاَاخ انطالب تجًيغ يذٌ جًهىريح يصز انؼزتيح أيا تانُظثح ناليرحاَاخ انري ذؼمذ تانذول انؼزتيح              

 ذؼمذ في َفض األياو ونكٍ يٍ انظاػح انخايظح يظاء  حرً انظاتؼح يظاء  ترىليد انًًهكح انؼزتيح انظؼىديح
 

 

 انفرزج انراريخ
 كىد 

 رانًمز
  اطى انًمزر

 

 كىد

 انًمزر 
  اطى انًمزر

 انظثد

61/1/6112 

 

     انًىاريث و انىصيح -انشزيؼح االطالييح  311 صثاحا   11

 انُظزيح انؼايح نهجزيًح -انماَىٌ انجُائي  211 ا ظهزا  
 

 أصىل انفمه -انشزيؼح اإلطالييح  411
 

     اإلدارج انؼايح 421 يظاءا   6

 

 األحذ

61/1/6112 

 

 

      األحىال انشخصيح -انشزيؼح اإلطالييح  221 صثاحا   11

     لاَىٌ اإلجزاءاخ انجُائيح 422 ا ظهزا  

 جزائى االػرذاء ػهي األشخاص و األيىال -انماَىٌ انجُائً  321 يظاءا   6
    

 األثُيٍ

66/1/6112 

 

 

 صثاحا   11

 
     انمضاء االداري -انماَىٌ االداري  312

  لاَىٌ اإلجزاءاخ انجُائيح 412  انًصادر -انُظزيح انؼايح نالنرشاياخ  -انماَىٌ انًذَي  212 ا ظهزا  

     اجزاءاخ انمضاء االداري -انماَىٌ االداري  322 يظاءا   6

 انثالثاء

61/1/6112 

 

 صثاحا   11

 
     األحكاو واإلثثاخ -انُظزيح انؼايح نالنرشاياخ  -انماَىٌ انًذًَ  223

     انحمىق انؼيُيح انرثؼيح -انماَىٌ انًذًَ  423 ا ظهزا  

      لاَىٌ انرأييٍ و انًؼاشاخ -انماَىٌ االجرًاػً  323 يظاءا   6

 األرتؼاء

66/1/6112 

 

 صثاحا   11

 
      لاَىٌ انؼًم -انماَىٌ االجرًاػي  313

     انحمىق انؼيُيح األصهيح -انماَىٌ انًذًَ  413 ا ظهزا  

     انماَىٌ االداري 213 يظاءا   6

 انخًيض

62/1/6112 

 
 يُايز 62أجاسج ثىرج   يُايز 62أجاسج ثىرج 

 انجًؼح

62/1/6112 

 

      انًانيح انؼايح 314 صثاحا   1

 انؼاللاخ االلرصاديح انذونيح -االلرصاد  224 ا ظهزا  
 

424 
ػًهياخ انثُىن و  - 6-انماَىٌ انرجاري 

 اإلفالص

 

     انرشزيغ انضزيثً 324 يظاءا   6

 انظثد

62/1/6112 

 

 

 انُمىد وانثُىن و انذخم انمىيً -االلرصاد  214 صثاحا   11
  

315 
انجزائى انًضزج  -انماَىٌ انجُائً 

 تانًصهحح انؼايح

 

     األوراق وانؼمىد انرجاريح -( 1انماَىٌ انرجاري) 414 ا ظهزا  

     انُظزيح انؼايح نهجشاء انجُائً -انماَىٌ انجُائً  225 يظاءا   6

 

 األحذ

62/1/6112 

 

 

 صثاحا   11

 
     انماَىٌ االداري 227

     انماَىٌ انثحزي و انجىي 425 ا ظهزا  

 انشزكاخ انرجاريح ولطاع األػًال انؼاو -(  6انماَىٌ انرجاري) 325 يظاءا   6
 

  
 

 األثُيٍ

61/1/6112 

 

 

 احا  صث 11

 
     1 -لاَىٌ انًزافؼاخ انًذَيح و انرجاريح  316

 ذاريخ انماَىٌ 217 ا ظهزا  
 

415 
ذُاسع  -انماَىٌ انذوني انخاص 

 انمىاَيٍ و االخرصاص

 

     6 -لاَىٌ انًزافؼاخ انًذَيح وانرجاريح  326 يظاءا   6

 انثالثاء

11/1/6112 

 

 صثاحا   11

 
     انجُظيح و يزكش األجاَة 228

     6وانرجاريح( انرُفيذ انجثزي  لاَىٌ انًزافؼاخ انًذَيح( 426 ا ظهزا  

     (انًذَيح انماَىٌ انًذَي )انؼمىد 327 يظاءا   6

 األرتؼاء

11/1/6112 

 

 صثاحا   11

 
      انؼمىد انًذَيح -انماَىٌ انًذًَ  317

      1يذ انجثزي وانرجاريح( انرُف لاَىٌ انًزافؼاخ انًذَيح) 416 ا ظهزا  

      انماَىٌ انذوني انؼاو 216 يظاءا   6

 انخًيض

1/6/6112 

 

 صثاحا   11

 
      انؼًهياخ انرجاريح وانراجز و انًهكيح انصُاػيح -( 1انماَىٌ انرجاري ) 318

 ا ظهزا  
  انمزاراخ اإلداريح 461   انجزائى االلرصاديح 281

  نرحكيى انرجاريا 472   انرشزيؼاخ االلرصاديح 291

  انماَىٌ انُماتي 373   انًؼايالخ في انشزيؼح اإلطالييح 365 يظاءا   6

 

 كهيح انحمىق 6112ر يُايز دو  جذول ايرحاٌ
 



 

 انفرزاخ انرانيح ترىليد انماهزج ف 62/1/6112ذثذأ إيرحاَاخ يىو انجًؼح انًىافك  -: ذُثيه هاو ً 

  صثاحا   11:1انفرزج األونً  انظاػح 

  ظهزا    1:1انفرزج انثاَيح   انظاػح 

  يظاء    2:6انفرزج انثانثح   انظاػح 

 

 

 


