
ػمذ سػاٚت ٔإعخثًاس 

 :-  اٜحٙ ركشْى بٍٛ كم يٍ      إَّ فٙ ٕٚو   انًٕافك 

ٔححًم  ،انجٛضة–  انحٙ انخاعغ بانشٛخ صاٚذ 3 انًجأسة 50 انؼماس٘ ٔيمشْا انخغٕٚك ٔثًاس نإلعجThe Backyard Propertiesششكت :- أٔال 

. (طشف أٔل) بظفخّ سئٛغا نًجهظ إداسة انششكت ٔٚشيض نٓا فٙ ْزا انؼمذ بانششكت ِدمحم َاطش انغٛذ فٕد/  ًٔٚثهٓا انغٛذ  11257عجم حجاس٘ سلى 

..............................   طادسة يٍ  ............................ ٔٚحًم بطالت سلى لٕيٙ بشلى............................................ / انغٛذ :- ثاَٛا 

. (طشف ثاَٙ) .......................... يحافظت.................... يشكض .................... ٔانماطٍ فٙ 

 :-حٛث ألش انطشفاٌ بأْهٛخًٓا نهخؼالذ ٔإحفما ػهٗ يا ٚهٙ 

.  ٚؼخبش انخًٓٛذ انغابك جضء ال ٚخجضأ يٍ ْزا انؼمذ:-انبُذ األٔل 

إحفك انطشفاٌ ػهٗ حظٕل انطشف انثاَٙ ػهٗ حك يٍ حمٕق سػاٚت انششكت ٔاإلعخثًاس فٙ َشاطاحٓا ٔٚخًثم ْزا انحك فٙ حًالث  :-انبُذ انثاَٙ 

انذػاٚت انخٙ حمشْا انششكت نهخغٕٚك ٔانذػاٚت نُفغٓا ٔنهًششٔػاث ٔانٕحذاث انًغؤٔنت ػٍ حغٕٚمٓا أٔ انخؼايم يؼٓا يمابم َغبت فٙ أسباح ْزِ 

. انحًالث ػُذ ححظٛهٓا 

ٚذفغ انطشف انثاَٙ نهششكت يبهغا ٔلذسِ                                                                                            يمابم انحظٕل ػهٗ  :-انبُذ انثانث 

ٔٚخى اإلحفاق بٍٛ انطشفٍٛ ػهٗ كٛفٛت حغهٛى ْزا انًبهغ نهطشف األٔل يغ انحفاظ انبُذ انثاَٙ انحك انًُظٕص ػهّٛ بانبُذ انثاَٙ ٔبانششٔط انخٙ حذدْا 

. ػهٗ طشٚمت يٍ طشق حٕثٛك انًبانغ انًذفٕػت بأ٘ طشٚمت يٍ طشق انخٕثٛك انخٙ ٚشحضٛٓا انطشفاٌ

ٚغخحك انطشف انثاَٙ حظت يٍ أسباح انحًالث انذػائٛت ٔيا ٚخشحب ػهٛٓا بشكم يباشش َخٛجت أ٘ يبٛؼاث أٔ ػًٕالث َاحجت يٍ ْزِ  :-انبُذ انشابغ 

 يٍ انمًٛت انًانٛت انخٗ حغهًخٓا انششكت يٍ   فٙ انًائت6 إنٗ 3بُغبت يٍ  (حغب آخش حمشٚش يانٙ إلداسة انحغاباث بانششكت)حمذس انخٙ انحًالث ٔ

. انطشف انثاَٙ ػُذ بذاٚت انحًالث 

حهخضو انششكت بانبذأ فٙ إجشاء انحًالث انذػائٛت انًُظٕص ػهٛٓا فٙ انبُذ انثاَٙ بًا ٚخُاعب يغ انًبهغ انًذفٕع ٔبانطشٚمت انخٙ  :-انبُذ انخايظ 

حشاْا انششكت دٌٔ حذخم يٍ انطشف انثاَٙ فٙ كٛفٛت انخخطٛظ أٔإداسة ْزِ انحًالث بأ٘ طشٚمت كاَج َظشا ألَّ يجال خبشاث انششكت ٔرنك فٙ يٕػذ 

.  ٕٚيا ػًم يٍ حاسٚخ إعخالو انًبانغ انًُظٕص ػهٛٓا فٙ انبُذ انثانث 15ألظاِ 

ححذد انششكت يذة كم حًهت يٍ حًالث انذػاٚت بًا حشاِ يُاعبا نحجى انًششٔع أٔ انٕحذاث انخٗ حمٕو يٍ أجهٓا انحًهت بحٛث ال  :-انبُذ انغادط 

 ٕٚيا نكم حًهت ٔحؼايم ػهٗ 30 ٕٚيا ٔفٙ حانت صٚادة يذة انحًهت ػٍ رنك حمغى إنٗ حًالث يخؼذدة بٕالغ 35 ٕٚيا ٔال حضٚذ ػٍ 15حمم انحًهت ػٍ 

. أَٓا حًالث يخخهفت حخٗ ٔنٕ كاَج نًششٔع ٔاحذ أٔ ٔحذاث يحذدة 

 60يذة ْزا انؼمذ ػاو ٔاحذ ٚبذأ يٍ حاسٚخ ححشٚشِ ٔٚجذد نًذة أٔ يذد أخشٖ حهمائٛا يا نى ٚبهغ أحذ انطشفٍٛ انطشف اٜخش كخابت ٔلبم  :-انبُذ انغابغ 

. ة نهؼمذ ٕ٘ٚيا ػهٗ األلم يٍ حاسٚخ إَخٓاء انًذة انحال

فٙ حانت سغبت انطشف انثاَٙ فٙ إَٓاء ْزا انؼمذ ٔبانششٔط انًحذدة فٙ انبُذ انغابغ حهخضو انششكت بشد انًبهغ انًذفٕع يٍ انطشف  :-انبُذ انثايٍ 

.  ٕٚيا يٍ حاسٚخ إَٓاء انًذة انحانٛت نٓزا انؼمذ 30انثاَٙ فٙ يٕػذ ألظاِ 

 فٙ حانت سغبت أ٘ يٍ انطشفٍٛ إَٓاء ْزا انؼمذ فٙ غٛش انششٔط انًحذدة فٙ انبُذ انغابغ ٚهخضو انطشف انشاغب فٙ إَٓاء انخؼالذ بذفغ :-انبُذ انخاعغ 

.  فٙ انًائت يٍ انًبهغ انًذفٕع فؼهٛا حخٗ حاسٚخ انشغبت فٙ اإلَٓاء كششط جضائٙ 10يا لًٛخّ 

. اع ُٚشأ بٍٛ انطشفٍٛ أٔ فٙ حفغٛش أ٘ بُذ يٍ بُٕدِصحخخض يحاكى انشٛخ صاٚذ بانفظم فٙ أ٘ ٌ:- انبُذ انؼاشش 

. حشس ْزا انؼمذ يٍ َغخخٍٛ بٛذ كم طشف َغخت نهؼًم بٓا حغب انحاجت :-انبُذ انحاد٘ ػشش 

   طشف أٔل        طشف ثاَٙ

 :-       اإلعى دمحم َاطش انغٛذ فٕدِ:- اإلعى 

 :-انخٕلٛغ:-        انخٕلٛغ


