كرية انزسٕو انخاص إدارج اإليزاداخ

تعذ صذٔر انقزار  844نسُح  5102إعرثارا يٍ 5102 / 9 / 7

اسى انًيُاء
رسى انًُائز

 / $ 61.0طٍ نهسفٍ االجُجيّ
61..0جُيّ  /طٍ نهسفٍ انًظشيّ

رسى انًُائز نهسفٍ انعاتزِ نقُاج انسٕيس

 / $ 61.0طٍ نهسفٍ االجُجيّ
61..0جُيّ  /طٍ نهسفٍ انًظشيّ

َٕترجيح

 $.26 & $ 06نهسفٍ االجُجيّ
 50جُيّ &  .66جُيّ نهسفٍ انًظشيّ عٍ كم إجشاء ٔ نٕ ركشس أكضش يٍ يشِ

رسى ييُاء

 × $ 61.5انحًٕنخ انكهيخ1
 610.جُيّ × انحًٕنخ1

رسى رسٕ

 × $ 6162.االيبو كهٓب × انحًٕنخ انكهيخ1
 × 6160عذد األيبو × انحًٕنخ انكهيخ1

رسٕ عهٗ انًخطاف

 6162.دٔالس × االيبو كهٓب × انحًٕنخ انكهيخ1
61620جُيّ × االيبو كهٓب × انحًٕنخ انكهيخ1

رسى يكٕز

 6162.دٔالس × انحًٕنخ × عذد االيبو يٍ انيٕو  .0انٗ يٕو انسفش
 6160جُيّ فٗ انحًٕنخ × عذد االيبو يٍ انيٕو  .0انٗ يٕو انسفش

يكٕز عهٗ انًخطاف
ذصزيح سفز
رسى يالحظّ
سُٕٖ تذٌٔ أنّ
سُٕٖ تأنّ
انحأياخ انقاديّ يٍ انًٕاَٗ االجُثيّ انٗ
انًٕاَٗ انًصزيّ
حأياخ انرزاَشيد تيٍ انًٕاَٗ انًصزيّ

 6162.دٔالس × انحًٕنخ × عذد االيبو يٍ انيٕو  .0انٗ يٕو انسفش
61620جُيّ × انحًٕنخ × عذد االيبو يٍ انيٕو  .0انٗ يٕو انسفش
 $ .6نهسفٍ االجُجيّ
 20نهسفٍ انًظشيّ
 $ 2.نهسفٍ االجُجيّ
 06جُيّ نهسفٍ انًظشيّ
 × $ 0انحًٕنّ انظبفيّ
01.جُيّ × انحًٕنّ انظبفيّ نهسفٍ انًظشيّ ثحذ أدَٗ  22جُيّ ٔ $ 06
 × $..انحًٕنّ انظبفيّ نهسفٍ االجُجيّ
.210جُيّ × انحًٕنّ انظبفيّ نهسفٍ انًظشيّ ثحذ أدَٗ  22جُيّ ٔ $ 06
خظى  % .6نهحبٔيبد انمبديخ يٍ انًٕاَٗ االجُجيخ انٗ انًٕاَٗ انًظشيخ ثحذ أدَٗ  066حبٔيّ
خظى  % .0نحبٔيبد انزشاَضيذ ثيٍ انًٕاَٗ انًظشيخ ثحذ أدَٗ  .66حبٔيّ نهسفٍ انًظشيّ ٔ  266نهسفٍ االجُجيّ
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جذٔل يقاتم انخذيح عهٗ االَذاراخ انًالحيح ٔاعالَاخ انًالحيٍ انًرثع حانيا
و

انثياٌ

()0

االَزاس انًالحٗ نششكبد
انجزشٔل

()5

رجذيذ االَزاس انًالحٗ
نششكبد انجزشٔل

()3

اعالٌ انًالحيٍ انذائى
نششكبد انجزشٔل

()8

اعالَبد انًالحيٍ نششكبد
االرظبالد

اسثاب االصذار
أ -فٗ حبنخ عًم حفبس فٗ يُطمخ ايزيبص نششكخ ثزشٔل نحًبيخ انحفبس
يٍ انزعشع نهحٕادس ٔربييٍ انًالحخ

يقاتم انخذيح
 5666دٔالس

(سجعخ االف دٔالس)

ة -فٗ حبنخ عًم سفيُخ ثحش سيضيٗ فٗ يُطمخ ايزيبص ششكخ ثزشٔل
نزبييٍ انًالحخ انجحشيخ ٔحًبيخ انسفيُخ يٍ انزعشع نهحٕادس

 0666دٔالس

(خًسخ االف دٔالس)

أ -فٗ حبنخ اسزًشاس انعًم ثبنُسجخ نهحفبس نًذح اكضش يٍ  20يٕو يزى
طهت رجذيذ االَزاس انًالحٗ

 .066دٔالس

(انف ٔخًسًبئخ دٔالس) شٓشيبٍ

ة -فٗ حبنخ اسزًبس انعًم ثبنُسجخ نسفٍ انجحش انسيضيٗ يزى طهت
رجذيذ االَزاس انًالحٗ

 .666دٔالس

(انف دٔالس) شٓشيبٍ

أ -فٗ حبنخ اَشبء يُظخ ثزشٔل أ يذ خط اَبثيت غبص أ ثزشٔل رحذ
انًبء نيزى رٕليعٓب عهٗ انخشائط انجحشيخ نحًبيزٓب ٔربييٍ انًالحخ

 .0666دٔالس

(خًسخ عشش انف دٔالس)

انجحشيخ
ة -فٗ حبنخ اَشبء أ اضبفخ شًُذٔساد أ يب شبثّ رنك نيزى رٕليعٓب
عهٗ انخشائط انجحشيخ نحًبيزٓب ٔربييٍ انًالحخ انجحشيخ 6

 .666دٔالس

( صالصخ االف دٔالس )

يذ كبثم ثحشٖ نالرظبالد نحًبيخ انكبثم يٍ انزهف َزيجخ االسزمجبل
ثبنًخطبف ثًٕلع انكبثم نجًيع انسفٍ
أ -فٗ حبنخ رطٕيش أرعذيم يطشأ عهٗ انًيُبء انزخظظٗ ثإَشبء اسطفخ
ثحشيخ أ اٖ يُشبد ْخشسبَيخ صبثزخ فٗ انجحش

()2

اعالَبد انًالحيٍ نهًٕاَئ
انزخظظيخ

 .0666دٔالس

(خًسخ عشش انف دٔالس )

 .6666جُيّ (عششح االف جُيّ)

ة -فٗ حبنخ رطٕيش أ رعذيم يطشا عهٗ انًيُبء انزخظظٗ ثإضبفخ
شًُذٔساد أ يب شبثّ رنك

0666جُيّ (خًسخ االف جُيّ) نكم شًُذٔسح

نكم شًُذٔسح

كرية انزسٕو انخاص إدارج اإليزاداخ

()2

()7

طهت اسزشبسح ثخظٕص
اَشبء يسبعذاد يالحيخ
ثًيُبء رخظظٗ

اعالَبد انًالحيٍ نهًٕاَئ
انعبيخ

رمذيى االسزشبسح أ انشأ٘ أ انًٕافمخ فيًب يخض اَشبء انًسبعذاد
انًالحيخ انًطهٕثخ الَشبء انًيُبء انزخظظٗ

0666جُيّ (خًسخ االف جُيّ)
نكم شًُذٔح أ يب شبثّ
26666جُيّ (عششٌٔ انف جُيّ)
نكم سطيف أ يُشبد خشسبَيخ صبثزخ فٗ انجحش

أ -فٗ حبنخ رطٕيش أ رعذيم يطشأ عهٗ انًيُبء ثإَشبء اسطفخ ثحشيخ
أ اٖ يُشأد صبثزخ فٗ انجحش

 0666جُيّ (خًسخ االف جُيّ )

ة -فٗ حبنخ رطٕيش أ رعذيم يطشأ عهٗ انًيُبء ثإضبفخ شًُذٔساد أ
يب شبثّ رنك

2666جُيّ (انفبٌ جُيّ)
0666جُيّ (خًسخ االف جُيّ)
حزٗ 26666طٍ (عششٌٔ انف طٍ)

()4

()9

()01

رٕليع يٕالع انسفٍ انغبسلخ
ٔانحطبو انجحشٖ عهٗ
انخشائط انجحشيخ

رٕليع خطٕط انسيش
نهشحالد انجحشيخ نهيخٕد
انسيبحيخ عهٗ انخشائط
انخبطخ ثبنشحالد


أ -نهزمذو ثطهت نٓيئخ عًهيبد انمٕاد انًسهحخ نزظذيك عهٗ االَزشبل

.6666جُيّ (عششح االف جُيّ )
اكضش يٍ 26666طٍ (عششٌٔ انف طٍ)

ة -عُذ غشق ٔحذح ثحشيخ ربثعخ نششكخ أ رٕكيم يالحٗ أ اشخبص
يزى عًم اَزاس ثًٕلع انغشق
ط -عُذ غشق سفيُخ طيذ يًهٕكخ نفشد يزى عًم اَزاس يالحٗ ثًٕلع
انغشق
نهحظٕل عهٗ رشخيض ثبنشحالد يٍ انزفزيش انجحشٖ:
أ -رٕليع خطٕط انسيش ثبنجحش االحًش أ انجحش انًزٕسط

0666جُيّ (خًسخ االف جُيخ)

ة -رٕليع خطٕط انسيش ثبنجحشيخ االحًش ٔانًزٕسط ارا رطهجذ انشحهخ
رنك

 266جُيّ (يبئزبٌ جُيخ )
.666دٔالس (انف دٔالس)
 2666دٔالس (انفبٌ دٔالس)

إعفبء انمٕاد انجحشيخ يٍ يمبثم جًيع االَزاساد ٔاالعالَبد انًالحيخ انخبطخ ثشيٗ انًذفعيخ أ االَمبر أ يب يزعهك ثباليٍ انمٕيٗ كًب ْٕ يزجع حبنيبً
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انخذياخ انًقذيح نهغيزعٍ طزيق ادارج االيزاداخ
و

انخذيح
يمبثم اسزخشاط كشف حشكخ عًهيبد عٍ انسُخ انًبنيخ انٕاحذح

انقيًح
 06جُيّ

عٍ كم طهت

5

يمبثم اسزخشاط يظبدلخ ثبنشطيذ عٍ انسُخ انًبنيخ انٕاحذح

 06جُيّ

عٍ كم طهت

3

يمبثم اسزخشاط طٕسح ضٕئيخ نفبرٕسح سبثمخ فٗ َفس انسُخ انًبنيخ

 .6جُيّ

عٍ كم فبرٕسح

8

يمبثم اسزخشاط طٕسح ضٕئيخ نفبرٕسح سبثمخ فٗ سُخ يبنيخ سبثمخ

 06جُيّ

عٍ كم فبرٕسح

2

يمبثم يشاجعخ ٔرٕليع نكم فبرٕسح أ حبفظخ رسذد ثخضيُخ انٓيئخ

 .6جُيّ

عٍ كبل فبرٕسح أ حبفظخ

2

يمجبل اسزخشاط شٓبدح ثسبثمخ اعًبل يع انٓيئخ

 066جُيّ

عٍ كم طهت

0

يالحظاخ

 ذكهفح سيارج يفرشي رقاتح دٔنح انًيُاء نهسفٍ األجُثيح انري يرى احرجاسْا تانًٕاَيء انًصزيح.
$ 006
 -.فٗ يٕاعيذ انعًم انشسًيخ
$ ..06
 -2يٍ سعذ  .2.6انٗ .0.6
$ .206
 -.يٍ سعذ  .0.6انٗ ٔ 066ايبو انعطالد
 يزاجعح خطط انطٕارئ نهسفيُح-:
 .6666جُيّ
 -.اعزًبد خطخ أل يشح
 %06يٍ ليًخ االعزًبد االٔل
 -2اعزًبد خطخ ثعذ انزعذيم
 %06يٍ ليًخ االعزًبد االٔل
 -.اعزًبد خطخ ثذل ربنف  /فبلذ
 %06يٍ ليًخ االعزًبد االٔل
 -2اعزًبد خطخ انسفيُخ شميمخ
 -0اعزًبد خطخ سجك اعزًبدْب يٍ ْيئخ االششاف  %06يٍ ليًخ االعزًبد االٔل
 اعرًاد يحطاخ انخذيح انخاصح تجٓاس ذحذيذ انًٕقع فٗ حانح انطٕارئ ٔ EPIRBايضاً يحطاخ انخذيح انخاصح تجٓاس انًجية انزادارٖ STAR
 -.يزى رحظيم يجهغ  26666جُيّ يمبثم ثذايخ اداء انخذيخ ٔرجذد ثٕالع  0666جُيّ سُٕيبً 6
 -2يزى سذاد يجهغ  %26يٍ ليًخ انفبرٕسح يمبثم اعزًبد انشٓبدح يٍ انٓيئخ 6

