(عكد التياشل عً االشساف)
معلىمات املشسوع:


اضه املشسوع .......................................... :زقه الكطعة واملكاطعة........................... :

 ىىعًة االشساف (الكلٌ,اجلصئٌ)


اضه صاحب املشسوع أو الىكًل .................................زقناهلىية................زقه املىبايل ..............................



وصف عاو للنشسوع.................................................................................................................. :



اضه الدائسة املاحنة ألجاشة البياء................................................................................

_______________________________________________________________________
الطسف االول :املكتب املتياشل عً االشساف
 .1اضه و ىىع املكتب ..................................................................زقه املكتب...................
اختصاصات املكتب.................................................................................
 .2اضه املديس املفىض للنكتب ...........................................:زقه اهلىية...................
 .3االضباب التياشل عً االشساف ................................................................................................................:
 .4الفكسات امليجصة و ىطبة االجناش..............................................................................................................
....................................................................................................................................................
 .5تأزيخ املباشسة بالعنل

/ /

 -تأزيخ اىتهاء االشساف على املشسوع/ / :

_______________________________________________________________________
الطسف الجاىٌ :املكتب املشسف اجلديد على املشسوع:
 .1اضه و ىىع املكتب......................................................................زقه املكتب.....................
اختصاصات املكتب................................................................... :
 .2اضه املديس املفىض للنكتب...........................................:زقه اهلىية......................
_______________________________________________________________________
تفل الطسفاٌ على مايلٌ:
 .1الطسف االول (املكتب املتياشل عً االشساف) واملهيدضىٌ املشسفىٌ على املشسوع يتحنلىٌ مطؤولًة االشساف على تيفًر
الفكسات امليجصة واملركىزة اعاله اثياء اشسافهه مبىجب املىاصفات والتعلًنات اجلهات ذات العالقة و التصامًه املصادقة .
 .2مت تطلًه كافة االضابري واملتعلكات املشسوع مً الطسف االول اىل الطسف الجاىٌ .
 .3الطسف الجاىٌ (املكتب املشسف اجلديد) واملهيدضىٌ املشسفىٌ على املشسوع يتحنلىٌ مطؤولًة االشساف على تيفًر
الفكسات الغري امليجصة والباقًة لتكنلة املشسوع مبىجب املىاصفات اهليدضًة والتصامًه املصادقة والتعلًنات اجلهات ذات
العالقة.

 .4الطسف الجاىٌ اضتله كافة االضابري واملتعلكات املشسوع مً الطسف االول.
 .5وافل الطسفاٌ على بيىد والفكسات العكد اعاله و مت التىقًع علًه بتأزيخ ( ,) ٠٢٠٢ / /ثه ازضاله اىل ( ىكابة مهيدضٌ
كىزدضتاٌ/جلية املكاتب اهليدضًة) للنىافكة علًه وذلك بأزفاقه مع كتاب (مكتب املشسف اجلديد) مع ازبعة ىطخ مً العكد
االشساف  ,و كتاب اللجية مع عكد االشساف الكديه بالسقه (
التىقًع :

.

) يف / /
التىقًع:
الطسف الجاىٌ

الطسف االول

................................................
مكتب
مكتب.............................................
____________________________________________________________
االضه الجالثٌ ملديس املفىض للنكتب
االضه الجالثٌ ملديس املفىض للنكتب
..........................................................

................................................
التأزيخ٠٢٠٢ / / :

التأزيخ٠٢٠٢ / / :

ختم المكتب

ختم المكتب

ىكابة مهيدضٌ كىزدضتاٌ  /جلية املكاتب اهليدضًة
مت اضتالو العكد بتأزيخ٠٢٠٢ / / :
قساز اللجية..........................................................:
ختم اللجنة

عضى اللجية

عضى اللجية

زئًظ اللجية

٠٢٠٢ / /

٠٢٠٢ / /

٠٢٠٢ / /

