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 تانًشسً انكثُش  4رو طاتك أسضٍ+  يتاتؼح ويشالثح أشغال إَجاص يشأبأجم يٍ  يفتىحتؼهٍ وصاسج انذفاع انىطٍُ ػٍ طهة ػشض وطٍُ 

 .تىهشاٌ
                           

هتًح تاإلػالٌ ػٍ طهة انؼشض هزا انتمذو إنً انؼُىاٌ   :اٍِتًَكٍ نهًؤسساخ اًن
 

 انُادُح انؼسكشَح انثاَُح

 انًـذَـشَـح انجهىَـح نهًانُــح  

انششوطيكتة إداسج دفاتش   

: وهشاٌيذَُح -انكًُم 2أسض  00صُذوق تشَذ سلى:   
 

انًفتىح  ،20يفتاح  4110، فٍ انذساب سلى دج( 10.000,00آالف دَُاس جضائشٌ ) ػششج سذة دفتش انششوط، يماتم دفغ يثهغن

 وهشاٌ.انخضَُح انؼًىيُح نىالَح  نذي:
 

 : َتؼٍُ ػهً األشخاص انًؼٍُُُ تسذة دفتش انششوط أٌ َذًهىا يؼهى انىثائك اِتُح

 ( يٍ تطالح انهىَح ساسَح انًفؼىل؛01َسخح ) -

 ( اػتًاد، صادسج ػٍ انًتششخ نهتؼهذ؛01سسانح ) -

 ( يٍ انسجم انتجاسٌ نهششكح؛01َسخح  ) -

ٍ شهادج انتصُُف وانكفاءج انًهُُح01َسخح ) -  ( ي

 يٍ وصم دفغ انًثهغ انًستذك انًزكىس أػالِ.انُسخح األصهُح  -
  

 : ( ألساو03َتؼٍُ تمسُى انؼشوض انًتضًُح انًستُذاخ وانىثائك انًطهىتح فٍ دفتش انششوط إنً ثالثح )
 يهف انتششخ يتضًٍ انىثائك انًطهىتح فٍ دفتش انششوط؛ -

 ػشض تمٍُ َتضًٍ انىثائك انًطهىتح فٍ دفتش انششوط؛ -

 انىثائك انًطهىتح فٍ دفتش انششوط.ػشض يانٍ َتضًٍ  -
 

 َىضغ يهف انتششخ فٍ ظشف يمفم يُفصم ػٍ تهك انخاصح تانؼشوض انتمُُح وانًانُح َذًم يٍ انخاسج ػثاسج:
.طهة انؼشض" يىضىع -222/ 201/2022: ػشوض وطٍُ يفتىح سلى طهة- " يهف تششخ  

 كم ظشف يٍ انخاسج، ػهً انتىانٍ انثُاَاخ اِتُح: وَثٍُ فٍ، ويمفهٍُ فهٍُيغ ،ظشفٍُ يُفصهٍُ وانًانُح فٍمُُح تىضغ انؼشوض انت
  

    .يىضىع طهة انؼشض" -222/ 201/2022يفتىح سلى:وطٍُ طهة ػشض  -َفتخ  ال- "ػشض تمٍُ        
 ٍ .يىضىع طهة انؼشض" -222/ 201/2022طهة ػشض وطٍُ يفتىح سلى: -َفتخ  ال-و"ػشض يان          

 

 َتؼٍُ أٌ تشد األظشف انًتضًُح يهف انتششخ و انؼشوض انتمُُح و انًانُح فٍ ظشف يغهك إنً انؼُىاٌ اِتٍ: 
 

 

 انًذَشَح انجهىَح نهًانُح نهُادُح انؼسكشَح انثاَُح

 نجُح استالو انتؼهذاخ وفتخ أظشف انتششخ

: وهشاٌيذَُح -انكًُم 2أسض  00صُذوق تشَذ سلى:   
 

 : َُثغٍ أٌ َكىٌ انظشف انخاسجٍ يمفم تًايا ال َذًم إال ػثاسج
 

 "تؼهذ" ال َفتخ

 إػالٌ ػٍ طهة ػشض وطٍُ يفتىح

201/2022/222سلى:  
 

أو انصذف انىطُُح  هزا اإلػالٌ فٍنصذوس أول يٍ تاسَخ  اتتذاءَتؼٍُ أٌ تشسم انتؼهذاخ أو تىدع تانؼُىاٌ انًزكىس أػالِ، 

 .0:30ػهً انساػح انؼًىيٍ انشسًُح نصفماخ انًتؼايم  انُششج

 تذذد تىاسَخ فتخ أظشف انتششخ و انؼشوض انتمُُح فٍ انذػىج انًسهًح سفمح دفتش انششوط.

 َىيا. 120َثمً انًتؼهذوٌ يهضيٍُ تؼشوضهى خالل يذج 

شوض تانُششج انشسًُح نصفماخ انًتؼايم أول صذوس نطهة انؼ تاسَخ( َىيا اتتذاء يٍ 30)تثالثٍُدذد آخش أجم إلَذاع انؼشوض 

 انؼًىيٍ )ٌ س ص و ع( أو انصذف انىطُُح.

 
 


