بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

دمغة

وزارة مجلس الوزراء

مجلس تنظيم بيوث الخبرة للخدماث االستشاريت

إستوارة التسجيل (أ)
(تحت قانوى الوجلس لعام 9111م هعدل 4002م)
الرقم المتسمسل

أسن بيت الخبرة:
...........................................
...........................................
...........................................
العنواى.......................................:
...........................................
...........................................
...........................................
....
عنوان المجمس :
منزل رقم ( )6مربع (/1أ )

وسط بحري -حي الوابورات  -هواتف 85337968/85337964

الموقع باالنترنت www.occf.gov.sd

فاكس

85337943

occfmaglis@hotmil.com occfmaglis@gmail.com

-

E.Mail

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

مجلس تنظيم بيوث الخبرة للخدماث االستشاريت

استمارة تسجيل ( أ )

(تحت قانون المجمس لعام )1999

 -1معمومات عامة :
أ -اسم بيت الخبرة ........................................................................................ :

تاريخ التأسيس ......................................................................................... :

المقر الرئيسي ......................................................................................... :

العنوان بالسودان........................................................................................ :
 ................................... :رقم الفاكس .......................................

رقم الهاتف

البريد االلكتروني  ................................... :الموقع باالنترنت ................................
االسم السابق ( ان وجد ) ................................................................................

تاريخ التسجيل ......................................................................................... :

العنوان خارج السودان ( ان وجد ) ........................................................................

ب – رقم شهادة التسجيل بمسجل الشركات ( او بالوطن إالم ) .............................................

تاريخ اإلصدار ..................................................................................................

ج – العضوية في المنظمات المحمية واإلقميمية والعالمية :

........................................................................................................ -1
........................................................................................................ -2
........................................................................................................ -3
........................................................................................................ -4

 - 2مجاالت العمل :

إستشارات طبية /صحية

بيطرية

قانونية

ادارية

معمارية وتخطيط عمراني

مجاالت هندسية

اقتصادية مالية

محاسبة

تقييم اصول

سياحية

نقل

صناعية

بيئية

برمجيات معمومات

اجتماعية

زراعية

أخري

المجال الرئيسي لعمل بيت الخبرة -:

........................................................................
()1

 -3نوع الخدمات التي يقوم بها بيت الخبرة :
1

الدراسات األولية ودراسات الجدوى االقتصادية والفنية

2

دراسات التخطيط والتصميم واعداد الوثائق التفصيمية

3

دراسات األثر البيئي واالجتماعي

4

تقويم أداء المنشآت وتحديد موقفها المالي

5

اإلشراف عمي تنفيذ المشروعات

6

أي خدمات استشارية أخري ( تحدد)

أ
ب
ج
 -4األقطار التي عمل بها بيت الخبرة:
أ –  ..............................................ب ...................................................
ج ..............................................

د ....................................................

 -5التعامل او التعاون مع بيوت الخبرة األجنبية .........................................................:
......................................................................................................
................................................................................................... ...

 -6العمل السابق بالسودان ...........................................................................:
 -7االمكانيات والقدرات

أ – االمكانيات :

 -مساحة المكتب.......................................................................... :

 االجهزة والمعدات .................................................................................... وسائل النقل ........................................................................................... -راس المال ...........................................................................................

 -اخري .................................................................................................

ب – القدرات:

 -اسم المدير المتفرغ لبيت الخبرة .....................................................................

............................................................................................... -

 المؤهالت العممية والمهنية.............................................................. : ........................................................................................()2

ج -المؤسسون -:
االسم

رقم التسجيل المهني

المؤهل

التخصص

الجنسية

سنوات الخبرة

د -الخبراء المسجمون -:
األسم

رقم التسجيل
المهني

التخصص

المؤهل

متفرغ أو غير
متفرغ

الجنسية

سنوات
الخبرة

هـ -الفنيون -:
األسم

رقم التسجيل
المهني

التخصص

()3

متفرغ أو غير
متفرغ

الجنسية

سنوات الخبرة

و -المساهمون -:
الجنسية

االسم

 -8الدراسات والمشروعات التي قام بها بيت الخبرة -:
اسم المشروع

الجهة المستفيدة

الجهة الممولة
لممشروع

تكمفة المشروع
محمي

نوع الخدمة

الخدمة

أجنبي

 -1إقرار -:
أنا .......................................................................................
الموقع أدناه أقر بان كل المعلومات الواردة في هذه االستمارة صحيحة .
االسم

التاريخ

...............................

..................................

التوقيع

الختم

................................

...................................
()2

تاريخ بداية

