دػــــٕح ػــغــــبء
تذػٕ ششكخ تغٕٚش انؼمجخ انًمبٔن ٍٛانًؤْهٔ ٍٛانًظُف ٍٛنذٖ دائشح انؼغبءاد انذكٕيٛخ ف ٙانفئخ انشاثؼخ فًب فٕق ف ٙيجبل انًٛبِ
ٔانظشف انظذ/ ٙاختظبص انًٛبِ ٔانظشف انظذ ٙنهؼبو  3122نهًشبسكخ ف:ٙ

ػغــبء سلى (/6أ)3122/
تظًٛى ٔتُفٛز تضٔٚذ يُٛبء انفٕسفبد انجش٘ انجذٚذ ثبنًٛبِ
دٛث ٚشًم انؼغبء ػهٗ إػذاد انتظبيٛى انتفظٛهٛخ ٔانتُفٛز انكبيم نخظ يٛبِ ٚضٔد يٕلغ يُٛبء انفٕسفبد انجش٘ انجذٚذ ثبنًٛبِ ،دٛث ٚتكٌٕ
انًششٔع يٍ انؼُبطش انتبنٛخ:
-

أَجٕة تضٔٚذ يٛبِ ثغٕل ( )4كى تمشٚجبً.

-

يضخبد يٛبِ ٔغشفخ يضخبد – إٌ ٔجذ.-

-

أػًبل كٓشٔيٛكبَٛكٛخ.

-

أػًبل خشسبَٛخ ٔدًبٚخ.

فؼهٗ يٍ ٚشغت ثبنًشبسكخ ف ٙانؼغبء يشاجؼخ ششكخ تغٕٚش انؼمجخ ف ٙيكبتجٓب ف ٙانؼمجخ فًٛب ث ٍٛانسبػـخ انؼبششح طجبدب ٔانسبػـخ
انثبَٛخ يٍ ثؼذ انظٓش اػتجبسا يٍ ٕٚو األدذ انًٕافك ٔ 3122/:/36نغبٚخ ٕٚو انخًٛس انًٕافك  3122/:/39يظغذجبً يؼّ انٕثبئك انتبنٛخ:
 .2شٓبدح تظُٛف انششكخ يٍ دائشح انؼغبءاد انذكٕيٛخ نهؼبو  3122سبسٚخ انًفؼٕل.
 .3تفٕٚغ خغٚ ٙذًم خبتى انششكخ أٔ انًؤسسخ انشسًٔ ٙتٕلٛغ انًفٕع ثبنتٕلٛغ ػُٓب ٚسًخ ثتسهٛى ٔثبئك انؼغبء نذبيهّ.
 .4ثًٍ ٔثبئك انؼغبء ( )211يبئخ دُٚبسا أسدَ ٙغٛش يستشدح ٚتى إٚذاػٓب ف ٙدسبة ششكخ تغٕٚش انؼمجخ سلى
( )324/314873/2/659/1نذٖ ثُـك االسـتثًبس انؼشثـ ٙاألسدَـ -ٙفشع انؼمجـخ يغ إدضبس طٕسح ػٍ ٔطم اإلٚذاع.

يالدظـبد:
 .2االجتًبع ٔصٚبسح انًٕلغ نهًتمذيٕٚ ٍٛو األدذ انًٕافك  3122/21/3ف ٙتًبو انسبػخ انذبدٚخ ػشش طجبدبً ف ٙيكبتت
ششكخ تغٕٚش انؼمجخ.
 .3آخش يٕػذ نمـجٕل االستفسبساد ٕٚو انخًٛس انًٕافك .3122/21/7
 .4تٕدع انؼشٔع ف ٙطُذٔق انؼغبءاد ف ٙششكخ تغٕٚش انؼمجخ لجم انسبػخ انثبَٛخ ػشش ظٓشاً ٕٚو انثالثبء انًٕافك
.3122/21/29
ٚ .5غهت يٍ انششكبد ٔانًؤسسبد انًتمذيخ نهؼغبء إسفبق كفبنخ دخٕل ػغبء ثمًٛخ ( )21111ػششح آالف دُٚبس.
ٚ .6ذك نظبدت انؼًم إنغبء انؼغبء أٔ إػبدح عشدّ يشح أخشٖ دٌٔ إثذاء األسجبة ٔثذٌٔ أٌ ٚتشتت ػهٗ ْزا اإلنغبء أٔ إػبدح
انغشح أٚخ انتضايبد يبنٛخ أٔ لبََٕٛخ.
ٚ .7ذك نظبدت انؼًم إدبنخ انؼغبء دٌٔ انتمٛذ ثألم انؼشٔع لًٛخ.
 .8ػهٗ انًُبلض أٌ ٚمذو انُسخخ األطهٛخ يٍ ٔثبئك انؼغبء يختٕيخ ٔيٕلؼخ يٍ لجهّ ٔنٍ ُٚظش ف ٙانؼشٔع انتٙ
تتضًٍ أ٘ ششٔط أٔ تذفظبد يخبنفخ نششٔط دػٕح انؼغبءٚٔ ،جت ػهٗ انًُبلض أٌ ًٚأل كتبة ػشع انًُبلظخ دست
انًُٕرج انًؼتًذ ف ٙدفتش ػمذ انًمبٔنخ يغ ختًّ ٔتٕلٛؼّ.

