إعالن خاص بلجنة البنود التعسفية
حؼهى ٔصاسة انخداسة خًٛغ انًخؼايه ٍٛااللخظادٔ ٍٛٚانًغخٓهك ٍٛأَّ فٕٚ ٙو انثالثاء  02فٛفش٘  0202حى انخُظٛب
انشعً ٙنهدُت انبُٕد انخؼغفٛت باإلداسة انًشكضٚت نٕصاسة انخداسة انًُظٕص ػهٓٛا بانًشعٕو انخُفٛز٘ سلى  620-20انًؤسش
ف 02 ٙعبخًبش  ،0220انًسذد نهؼُاطش األعاعٛت نهؼمٕد انًبشيت ب ٍٛاألػٕاٌ االلخظاد ٔ ٍٛٚانًغخٓهك ٔ ٍٛانبُٕد انخٙ
حؼخبش حؼغفٛت ،انًؼذل ٔانًخًىٔ ،انخ ٙحى حسذٚذ لائًخٓا االعًٛت بًٕخب لشاس انغٛذ يؼانٔ ٙصٚش انخداسة انًؤسش ف02 ٙ
َٕفًبش .0202
 )0تركيبة اللجنة:
حخكٌٕ ْزِ انهدُت انخمُٛت انًٕػٕػت نذٖ انغٛذ يؼانٔ ٙصٚش انخداسة يٍ يًثه ٍٛػٍ انًؤعغاث انؼًٕيٛت انًؼُٛت
(ٔصاسة انخداسةٔ ،صاسة انؼذل ،يدهظ انًُافغت ،خًؼٛاث زًاٚت انًغخٓهكٔ ٍٛانغشلت اندضائشٚت نهخداسة ٔانظُاػت).
 )0مهام اللجنة:
حكهف انهدُت ،العًٛا بانًٓاو انخانٛت:
* حبسث ف ٙكم انؼمٕد انًطبمت يٍ طشف األػٕاٌ االلخظاد ٍٛٚػهٗ انًغخٓهك ٍٛانبُٕد راث انطابغ انخؼغف ،ٙكًا حظٛغ
حٕطٛاث حبهغ إنٗ انٕصٚش انًكهف بانخداسة ٔانًؤعغاث انًؼُٛت،
* ًٚكٍ أٌ حمٕو بكم دساعت ٔ/أٔ خبشة يخؼهمت بكٛفٛت حطبٛك انؼمٕد حداِ انًغخٓهك،ٍٛ
* ًٚكُٓا يباششة كم ػًم آخش ٚذخم ف ٙيدال اخخظاطٓا.
نٓزِ انهدُت دٔس أعاعٚ ٙخًثم ف ٙاكخشاف ٔززف خًٛغ بُٕد انؼمٕد انًبشيت ب ٍٛاألػٕاٌ االلخظادٔ ٍٛٚانًغخٓهكٍٛ
ٔانخ ٙحؼخبش حؼغفٛت ٔغٛش لا ََٕٛت ،ػهٗ عبٛم انًثال انبُٕد انخٚ ٙمٕو يٍ خالنٓا انؼٌٕ االلخظاد٘ بًا ٚأح:ٙ
 انخخه ٙػٍ يغؤٔنٛخّ بظفت يُفشدة بذٌٔ حؼٕٚغ انًغخٓهك ف ٙزانت ػذو انخُفٛز انكه ٙأٔ اندضئ ٙأٔ انخُفٛز غٛش انظسٛرنٕاخباحّ،
 انُض ف ٙزانت انخالف يغ انًغخٓهك ػهٗ حخهْ ٙزا األخٛش ػٍ انهدٕء إنٗ أٚت ٔعٛهت طؼٍ ػذِ، فشع بُٕد نى ٚكٍ انًغخٓهك ػهٗ ػهى بٓا لبم إبشاو انؼمذ، االزخفاظ بسك حؼذٚم انؼمذ أٔ فغخّ بظفت يُفشدة بذٌٔ حؼٕٚغ نهًغخٓهك.ٔػهَ ،ّٛغخُخح أٌ ْزِ انهدُت حؼًم ف ٙيدال زغاط ٔخاص بانًغخٓهكٔ ٍٛانًخًثم ف ٙعقود االذعانبدًٛغ أشكانٓا انخٙ
ٚخؼايم بٓا انًخؼايهٌٕ االلخظاد ٌٕٚف ٙػاللاحٓى يغ انًغخٓهك.ٍٛ
فْ ٙزا اإلطاس ،حى إػذاد بشَايح ػًم حطبٛما نظالزٛاث انهدُت نخًكُٓٛا يٍ انًغاًْت بشكم فؼال ف ٙزًاٚت انًغخٓهكٍٛ
ٔانخ ٙحؼخبش يًٓت اعخشاحٛدٛت نمطاع انخداسة.
فْ ٙزا انشأٌ ،عٛخى حخظٛض يٕلغ ػهٗ شبكت اال َخشَٛج نٓزِ انهدُت لظذ إػطائٓا حغطٛت إػاليٛت َٔشش ٔحؼًٛى أػًانٓا،
فْ ٙز انغٛاق َذػٕ ٔعائم اإلػالو بكافت أشكانٓا نهًغاًْت فْ ٙزا انًدال.
كًا ُٚخظش يٍ ْزِ انهدُت أٌ حهؼب دٔسا أعاعٛا ف ٙيالزظت انغٕق ف ٙيدال انؼمٕد ٔرنك بانخؼشف ػهٗ بُٕد انؼمذ انخ ٙلذ
حؼخبش ح ؼغفٛت نسًاٚت انسمٕق انًششٔػت نهًغخٓهك.ٍٛ
 )6كيفيات إخطار اللجنة:
ًٚكٍ انهدُت أٌ حخطش يٍ حهماء َفغٓا أٔ حخطش يٍ طشف انٕصٚش انًكهف بانخداسة ٔيٍ طشف كم إداسة ٔكم خًؼٛت يُٓٛت
ٔكم خًؼٛت زًاٚت انًغخٓهك ٍٛأٔ كم يؤعغت أخشٖ نٓا يظهست ف ٙرنك.
حخى ػًهٛت إخطاس انهدُت ػٍ طشٚك انبشٚذ االنكخشَٔ commissioncamc@gmail.com ٙأٔ ػٍ طشٚك إٚذاع
اإلخطاس ػهٗ يغخٕٖ أياَت انهدُت انًخٕاخذة ػهٗ يغخٕٖ االداسة انًشكضٚت نٕصاسة انخداسة ،يذٚشٚت انًُافغت (انطابك
انثايٍ) أٔ إسعانّ ػٍ طشٚك انبشٚذ إنٗ انؼُٕاٌ انخان :ٙأياَت ندُت انبُٕد انخؼغفٛت ٔ ،صاسة انخداسة ،األبشاج انثالثت زٙ
يخخاس صسَْٕ( ٙز ٙانًٕص عابما) ،انًسًذٚت ،اندضائش انؼاطًت.
ػالٔة ػهٗ رنك ،فئٌ خًٛغ انفاػه ٍٛااللخظاد ٍٛٚالعًٛا خًؼٛاث زًاٚت انًغخٓهك ٍٛيذػٌٕٔ نخمذٚى كم إلخشاذ ٔ/أٔ شكأٖ
يفٛذة فْ ٙزا انًدال.

