دػــــىح ػطــــبء
تذػى ششكخ تطىَش انؼمجخ انًمبونٍُ انًؤههٍُ وانًصُفٍُ نذي دائشح انؼطبءاد انذكىيُخ فٍ يجبل األثُُخ تخصص إَشبء
أثُُخ ثبنفئخ انشاثؼخ فًب فىق نهؼبو  3122نهًشبسكخ فٍ:

ػطـبء سلـى (/23أ)3122/
تُفُز اظبفبد وصُبَخ يجبٍَ فٍ يؼبثش دذودَخ  -انؼمجخ
َمغ انًششوع فٍ ػذّح يؼبثش دذودَخ فٍ يذَُخ انؼمجخ ،وَشًم انؼًم ػهً تُفُز غشف اظبفُخ يٍ انًجبٍَ يسجمخ انصُغ
(ثشَفبة) وأػًبل صُبَخ وتىسؼخ نهًكبتت وانسكٍ انىظُفٍ نألجهضح انؼبيهخ فٍ انًؼبثش انذذودَخ يغ ثؼط األػًبل
انخبسجُخ وانًظالد.
فؼهً يٍ َشغت ثبنًشبسكخ فٍ ان ؼطبء يشاجؼخ ششكخ تطىَش انؼمجخ فٍ يكبتجهب فٍ انؼمجخ فًُب ثٍُ انسبػـخ انؼبششح
صجبدب وانسبػـخ انثبَُخ يٍ ثؼذ انظهش اػتجبسا يٍ َىو األدذ انًىافك  3122/21/:ونغبَخ َىو األسثؼبء يىافك
 3122/21/23يصطذجًب يؼه انىثبئك انتبنُخ:
 .2شهبدح تصُُف انششكخ يٍ دائشح انؼطبءاد انذكىيُخ نهؼبو  3122سبسَخ انًفؼىل.
 .3تفىَط خطٍ َذًم خبتى انششكخ أو انًؤسسخ انشسًٍ وتىلُغ انًفىض ثبنتىلُغ ػُهب َسًخ ثتسهُى وثبئك
انؼطبء نذبيهه.
 .4ثًٍ َسخخ وثبئك انؼطبء ( )61خًسىٌ دَُبساً أسدٍَ غُش يستشدحَ ،تى إَذاػهب فٍ دسبة ششكخ تطىَش انؼمجخ
سلى ( )324/314873/2/659/1نذي انجُك االستثًبس انؼشثٍ األسدٍَ – فشع انؼمجخ يغ ظشوسح إدعبس صىسح ػٍ
وصم اإلَذاع.
يالدظـبد:
 .2االجتًبع وصَبسح انًىلغ نهًتمذيٍُ َىو انًىافك األثٍُُ  3122/21/28فٍ تًبو انسبػخ انذبدَخ ػشش صجبدبً فٍ
يكبتت ششكخ تطىَش انؼمجخ.
 .3آخش يىػذ نمـجىل االستفسبساد َىو األسثؼبء انًىافك .3122/21/2:
 .4تىدع انؼشوض فٍ صُذوق انؼطبءاد فٍ ششكخ تطىَش انؼمجخ لجم انسبػخ انثبَُخ ػشش ظهشًا َىو انثالثبء انًىافك
.3122/21/36
َ .5طهت يٍ انششكبد وانًؤسسبد انًتمذيخ نهؼطبء إسفبق كفبنخ دخىل ػطبء ثمًُخ ( )4111ثالثخ آالف دَُبس.
َ .6ذك نصبدت انؼًم إنغبء انؼطبء أو إػبدح طشده يشح أخشي دوٌ إثذاء األسجبة وثذوٌ أٌ َتشتت ػهً هزا اإلنغبء أو
إػبدح انطشح أَخ انتضايبد يبنُخ أو لبَىَُخ.
َ .7ذك نصبدت انؼًم إدبنخ انؼطبء دوٌ انتمُذ ثألم انؼشوض لًُخ.
 .8ػهً انًُبلص أٌ َمذو انُسخخ األصهُخ يٍ وثبئك انؼطبء يختىيخ ويىلؼخ يٍ لجهه ونٍ َُظش فٍ انؼشوض انتٍ
تتعًٍ أٌ ششوغ أو تذفظبد يخبنفخ نششوغ دػىح انؼطبء ،وَجت ػهً انًُبلص أٌ ًَأل كتبة ػشض انًُبلصخ
دست انًُىرج انًؼتًذ فٍ دفتش ػمذ انًمبونخ يغ ختًه وتىلُؼه.

ص.ب 0862 :العقبة  ،11772االردن تلفون 22980 1 0219722 :فاكس22980 1 0219772 :
P.O.Box: 2680 Aqaba 77110, Jordan Phone: 962 3 2039100 Fax: 962 3 2039110

