
 2016  /05إػالٌ ػٍ اسرشارج ثانثح رقى 

ٌؼهٍ انسٍذ انًذٌز انؼاو  انٕكانح انٕالئٍح نهرسٍٍز ٔ انرُظٍى انؼقاري انحضزي تسكـزج ، ػٍ إجزاء اسرشارج  قظذ إَجاس       

  سكٍ ذزقٕي فزدي تانًُطقح انحضزٌح انغزتٍح تسكزج 18اإلَارج  انخارجٍح نًشزٔع 

تئيكاٌ  انًقأنٍٍ  انزاغثٍٍ فً انًشاركح أٌ ٌرقذيٕا إنى يقز  انًذٌزٌح  ، نسحة دفرز  انشزٔط  يٍ يظانحُا انًخرظح يقاتم 

:  شزٔط انًشاركح  دج 1 500.00: يثهغ قذرِ 

 .انرظزٌح تاالكرراب -1-

 .  انرظزٌح تانُشاْح -2-

 .انسجم انرجاري-3-

 .انُظاو األساسً نهًؤسسح أٔ يجًٕػح يقأالخ -4-

 .تطاقح انرزقٍى انجثائً-5-

 سارٌح انًفؼٕل ػُذ CNAS, CASNOS, CACOBATPHشٓادج أداء انًسرحقاخ نهضًاٌ االجرًاػً -6-

 .انؼزع

 .  ٔطم إٌذاع انحساتاخ االجرًاػٍح سارٌح انًفؼٕل فًٍا ٌخض انشزكاخ-7-

   ( أشٓز ػُذ ذقذٌى انؼزع 03طانحح نًذج ) 03شٓادج انسٕاتق انؼذنٍح رقى -8-

 شٓادج انرظٍُف ٔ انرأٍْم فً االخرظاص -9-

 (جذٔل انضزائة يظفى أٔ يجذٔل)انٕضؼٍح انجثائٍح -10-

. DAIPأٔ ػقٕد يا قثم انرشغٍم  CNASقائًح انًٕارد انثشزٌح ذثثد تشٓادج االَخزاط -11-

قائًح انٕسائم ٔانؼراد ترقذٌى َسخ يٍ انثطاقاخ انزيادٌح َٔسخ يٍ انرأيٍٍ ٔ يحضز يؼاٌُح نهًحضز -12-

  .(ساري انًفؼٕل)شٓزا 12انقضائً نى ذرجأس يذج طالحٍرّ 

  .(نثالثح سُٕاخ األخٍزج )انحظائم انًانٍح ٔانًزاجغ انًظزفٍح ٔانًٍُٓح-13-

 .شٓاداخ حسٍ انرُفٍذ يسهًح يٍ طزف طاحة انًشزٔع-14-

اَجال -15-

 سا  أي انٕاحذج سٔاال  يذٌزٌح انٕكانح انٕالئٍح  13.00 طثاحا إنى انساػح  08 يٍ انساػح 16/02/2016  ذٕدع انؼزٔع ٌٕو 

تسكزج فً ظزف خارجً ٌحًم ػثارج  " انرٕتح"  يسكٍ يقاتم يسجذ1000نهرسٍٍز  ٔ انرُظٍى انؼقاري انحضزي حً األيم 

 سكٍ ذزقٕي فزدي تانًُطقح انحضزٌح انغزتٍح 18 يرؼهقح  تئَجاس  اإلَارج  انخارجٍح نًشزٔع 05/2016اسرشارج ثانثح رقى 

ػهى أٌ ٌحًم ْذا األخٍز ظزفٍٍ ، انظزف األٔل ٌحًم  انؼزع انرقًُ ٔ انظزف انثاًَ ٌحًم انؼزع انًانً  : "  ال ذفرح "تسكزج 

ذفرح األظزفح فً َفس انٍٕو تًقز  .  ٌٕو اترذاء يٍ اَرٓاء يذج إٌذاع انؼزٔع180تؼزٔضٓى نًذج ،ويبقى المتعهدون ملزميه 

.  سا انثاٍَح  سٔاال14:00انٕكانح انٕالئٍح  نهرسٍٍز ٔانرُظٍى انؼقاري انحضزي تسكزج ػهى انساػح    

 .كم انٕثائق انًكَٕح نهؼزع انًانً ٔانرقًُ ذكٌٕ  يًهٕءج  تؼُاٌح تذٌٔ شطة أٔ حشٕ  : -يالحظح –

                                                                                                                            

 انًذٌــــــــــــــــــز انؼـــــــــــــــــــاو 


