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 الكلية الجامعية بالليث

 لتخزج:ا

تتى عًهٛح تخشٚح انطانة/انطانثح تعذ اَتٓاء يتطهثاخ انتخشج تُداذ، ٔاختٛاص خًٛع 

اندٓاخ انًختصح انطانة انًتخشج فٙ  ٔتًُر ساعاخ انخطح انذساسٛح نكم قسى.

 اندايعٛح أزذ انتقذٚشاخ انتانٛح: انًشزهح

 ( ٍ5.3يًتاص إرا كاٌ يعذنح انتشاكًٙ ال ٚقم ع.) 

  (.5.3( إنٗ أقم يٍ )3..5كاٌ يعذنح انتشاكًٙ يٍ )خٛذ خذاً إرا 

 ( ٍ3..5( إنٗ أقم يٍ )3..5خٛذ إرا كاٌ يعذنح انتشاكًٙ ي.) 

 ( ٍ3..5( إنٗ أقم يٍ )5يقثٕل إرا كاٌ يعذنح انتشاكًٙ ي.) 

 الشزوط الواجب توفزها لتنفيذ طلب إصدار وثيقة التخزج:
 يٍ أصم  5.11م عٍ إكًال يتطهثاخ انتخشج تُداذ ٔتًعذل تشاكًٙ ال ٚق

0.11. 

  سسة استًاسج اَسساب ٔإخالء طشف يٍ اندايعح ٔاعتًادْا يٍ )انقسى– 

عًادج انقثٕل  –عًادج شؤٌٔ انطالب  –انًكتثح انًشكضٚح  –انكهٛح 

 ٔانتسدٛم(.

 الشزوط التي متنع من تنفيذ طلب إصدار وثيقة التخزج: 
 ذساسٛح(.عذو اكتًال يتطهثاخ انتخشج )َقص فٙ يٕاد انخطح ان 

 .عذو تسقٛق انًعذل انتشاكًٙ األدَٗ نهتخشج 

  ٍتسهٛى استًاسج اَسساب ٔإخالء طشف يٍ اندايعح تذٌٔ اعتًادْا ي

 اندٓاخ انًختصح.

   

 



 
 الكلية الجامعية بالليث

 مزتبة الشزف:
تًُر يشتثح انششف األٔنٗ نهطانة انساصم عهٗ يعذل تشاكًٙ أعهٗ يٍ أٔ ٚسأ٘ 

نهطانة انساصم عهٗ يعذل  ( عُذ انتخشج، ٔتًُر يشتثح انششف انثاَٛح3..5)

   (0.11( يٍ )3..5( إنٗ أقم يٍ )5.53تشاكًٙ يٍ )

 ٔفق انضٕاتظ ٔانششٔط انتانٛح: 

  ٙأال ٚكٌٕ انطانة قذ سسة فٙ أ٘ يقشس يٍ انًقشساخ انتٙ دسسٓا ف

 .اندايعح، أٔ فٙ خايعح أخشٖ

  ٍٛأٌ ٚكٌٕ انطانة قذ أكًم يتطهثاخ انتخشج فٙ يذج أقصاْا يتٕسظ انًذج ت

 .انسذ األدَٗ ٔانسذ األقصٗ نهثقاء فٙ كهٛتّ

  ٍأٌ ٚكــٌٕ انطــانة قـذ دسط فٙ انـدايعح انتٙ سٛتخشج يُٓا يا ال ٚقم ع

 .% يٍ يتطهثاخ انتخشج01

 فقدان مزتبة الشزف:
تاستثُاء انفصم انذساسٙ انصٛفٙ، ٚفقذ انطانة يشتثح انششف فٙ زال اعتزاسِ عٍ 

انًُارج انخاصح تعًهٛاخ  انًعهٕياخ ٔانسصٕل عهٗيٍ  ٔنًضٚذ  .أ٘ فصم دساسٙ

انثٕاتح اإلنكتشَٔٛح نعًادج  انتسدٛم ٔانخاصح تعًهٛاخ انُتائح انشخاء انشخٕع إنٗ

  انقثٕل ٔانتسدٛم. 

_____________________________________ 


