مقذمت -:
لطبع اٌّششوػبث ِٓ اٌمطبػبث اٌهبِت واٌحٍىٌت ببٌششوت حٍث ٌتُ ببٌمطبع اَتً :

أوال  :الخطت االطتثمبريت -:
ٌتُ تجٍّغ األواِش اٌتٕفٍزٌت اٌخبصت ببٌخطت ٌجٍّغ لطبػبث اٌششوت وِٓ ثُ ِشاجؼت طٍببث اٌصشف
وختّهب بؼذ ِطببمتهب ببألِش اٌتٕفٍزي ثُ ِشاجؼت واػتّبد اٌسٍف اٌّؤلتت اٌّطٍىبت ٌٍتٕفٍز ‘ وبؼذ رٌه تٍمى
اٌختبًِ إٌهبئً وِشاجؼتٗ وإسسبٌٗ إٌى لطبع اٌشئىْ اٌّبٌٍت .

مزاحل تنفيذ الخطت االطتثمبريت
قطبعبث التشغيل
والصيبنت
قطــــــبع
التخطيط الفني
 مزاجعت الخطت -إصذار األوامز التنفيذيت

تزشيحبث الخطت

قطــــــبع
المشــــزوعبث

قطبع المشتزيبث
والمخبسن

إعذاد طلببث الصزف

مزاجعت طلببث
الصزف وختمهب

صزف المهمبث

التنفيذ

مزاجعت واعتمبد
الظلف المطلىبت

عمل الختبمي النهبئي

مزاجعت الختبمي
النهبئي

قطـــــبع
الشئىن المبليت
 مزاجـــــعت -تظـــــىيبث

ثبنيب  :المشزوعبث مظذدة القيمت -:










بؼذ وسود اٌّمبٌست االبتذائٍت ِٓ لطبع اٌتشغًٍ ٌتُ ِشاجؼت جٍّغ اٌّستٕذاث اٌّطٍىبت ٌٍتىصًٍ ،
ثُ ِشاجؼت اٌّمبٌست فٍٕب.
ٌتُ تسؼٍش اٌّمبٌست بؼذ تصٍٕفهب طبمب ٌمىاػذ اٌتىصًٍ اٌىاسدة ببٌذًٌٍ.
إصذاس اٌّطبٌبت ووشف اٌّهّبث اٌّطٍىبت ٌٍتىصًٍ وإسسبي اٌّطبٌبت ٌٍمطبع اٌّختص ووشف
اٌّهّبث ٌإلداسة اٌؼبِت ٌٍّشتشٌبث واٌّخبصْ
بؼذ لٍبَ اٌّشتشن بسذاد اٌّطبٌبت ٌتُ إصذاس األِش اٌتٕفٍزي وإخطبس اٌمطبع اٌّختص.
ِتببؼت اٌتٕفٍز و إصاٌت أي ِؼىلبث ببٌتٕسٍك ِغ اٌمطبع  ،فمذ ٌتطٍب األِش أحٍبٔب إصذاس أِش تٕفٍزي
استىّبي ٔظشا ألي ِؼىلبث ببٌّىلغ  ،أو ٔمص فً اٌّهّبث حٍث تجٍّؼهب شهشٌب وإخطبس اإلداسة
اٌؼبِت .
بؼذ تٕفٍز اٌؼٍٍّت ٌتُ استالَ اٌختبًِ إٌهبئً و ِشاجؼتٗ وتسؼٍشة وِمبسٔتٗ ببٌّمبٌست االبتذائٍت
وإسسبٌٗ إٌى لطبع اٌشئىْ اٌّبٌٍت ٌؼًّ اٌتسىٌبث اٌالصِت وبٍبْ اٌّىلف اٌّبًٌ إلتّبَ إجشاءاث
اٌتؼبلذ وإطالق اٌتٍبس .
ٌتُ ػًّ ِحبضش شهشٌت وِطببمت ِب تُ تٕفٍزٖ ِغ إداسة اٌتىبٌٍف وِٓ بٍبْ اٌّىلف اٌتٕفٍزي.

مزاحل تنفيذ المشزوعبث مظذدة القيمت

قطبعـــبث التشــغيل
والصـــيبنت

قطبع المشزوعبث

إعذاد المقبيظت االبتذائيت

 مزاجعت التظعيز -التظــــــــــــــعيز

إخطبر المشتزك للظذاد

إصذار المطبلبت

التنفيذ

إصذار األمز التنفيذي

عمل الختبمي النهبئي

 المزاجعت -التظـــعيز

 التعـــــــــبقذ -إطالق التيبر

قطبع الشئىن المبليت
 المـــــــــزاجعت التظـــــــــىيبث -المىقف المبلي

مزاحل الختبميبث :

مزاحل الختبميبث النهبئيت
للمشزوعبث مظذدة القيمت والخطت االطتثمبريت
قطبعبث التشغيل
والصيبنت
تجهيش الختبمي

قطبع المشزوعبث
مزاجعت الختبمي

قطبع الشئىن المبليت

اإلدارة العبمت
للمــــــزاجعت

حظبببث المخبسن

المزاجعت

التظـــــعيز

التكــــــبليف

بيبن المىقف
التنفـــــيذي

قطبعبث التشغيل
والصيبنت

مطببقت

قطبع المشزوعبث

إعــــــــذاد
مهنذص  /شعببن مختبر بظيىني
رئيض قطبع المشزوعبث

