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ت سكم /مالششوط الخاص  ف/ي دفتر  2021ع/ ث و/م وه باملعابلت الىطىُت املحذودة في الهىذظت املػماٍس

 ظُذي بختي بلذًت ظُذي غلي  حي متابػت مجمؼ مذسس ي غلى معتىي  املتػللت بذساظت و

خبإلاغالن الصادس  ت بتاٍس ذة الجمهىٍس   2021/04/28  جٍش

ت التجهيزاث الػمىمُت لىالًت معتغاهم  صاحب املششوع: مذًٍش
 

 كذهزا ألاخير أن  املجلغ الىطني ، الحظاملزكىسةغلى محتىي دفتر الششوط والىثابم املشفلت به املتػللت بالػملُت  الاطالع بػذ

ت  ما ٌػتبر  ،إلاغالن امليشىس في الصحف الىطىُتفي مترشحين غير الزًً ركشوا  املػىُتخص باملشاسكت في املعابلت املػماٍس

ادة لػذم ا، جىاكضا صاسخ ػاث املػمىل بهاا مؼجطابله ٍص ت املػاًير املشجػُت لذفاجش ششوط  بىىدظُما  ،لتشَش املعابلاث املػماٍس

ت الػامت لل ااملصادق غليه، الػمىمُت تجهيزاثالخاصت بال محل إسظالُت  تي كاهتوال ،الػمىمُت تجهيزاثمً طشف املذًٍش

ت ، بلصذ التطبُمواضحت  اث الالمشكٍض  غً اجشاجػ ما ٌػتبر، و املذًىت و الػمشان  التابػت لىصاسة العكًمىجهت إلى كافت املذًٍش

 .                            مهىت املهىذط املػماسي  مماسظتملعاط بمبادا اهذفه   ،املػاًير املشجػُتمششوع ب غً الػمل

ؼاملخالف للأمام هزا إلاجشاء  ين ، تشَش غذم  ،في الجذول الىطني املسجلينهطلب مً الضمُالث والضمالء املهىذظين املػماٍس

ت في مىافعت أي  ملاطػتبشوح املعؤولُت ب الالتزام و، املعابلت الىطىُت املحذودةهزه  املشاسكت في ئجشاء بجطلم الهىذظت املػماٍس

ت.  ٌشىبه الغمىض و ًتػاسض مؼ كىاهين الجمهىٍس

ين   12اللشاس سكم ًزكشكم بو  ،لحفاظ غلى املهىتلفي سوح املعؤولُت لذًكم  ًثمإن املجلغ الىطني لىلابت املهىذظين املػماٍس

خ  ً املجلغ الىطنيغالصادس  غ في إطاس إوشاء ججمػاث مؼ أي مً املتذخلين في ِالتأظ الزي ٌػتبر، 2020 دٌعمبر 22بتاٍس

ت، طلب الػشوض أو أي إجشاءاث باظتثىاء املهىذط املػماسي املػتمذ، بغشض املشاسكت  في املعابلاث  مجال البىاء املػماٍس

لػلىبت جأدًبُت بالتىكُف املؤكت ملماسظت مهىت املهىذط املػماسي  صاحبهخطأ مهىُا مً الذسجت الثاهُت، ٌػشض ، للمىافعت

 ملذة غامين.
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