
 انجًهىرَـــــــح انجشائزَــــــــح اندًَمزاطُــــــح انشؼثُـــــــح

 وسارج اندفـــاع انىطُــــٍ

 انُادُـــح انؼسكزَح انثاَُح

 انًزدىو انًجاهد تىجُاٌ أدًد

 ض وطٍُ يفتىحوإػالٌ ػٍ طهة ػز 

   131/2022/215رلى:
ًهذمنننننناخ و يسننننننتههكاخ ت انتًننننننىٍَتؼهننننننٍ وسارج اننننننندفاع انننننننىطٍُ ػننننننٍ طهننننننة ػننننننزض وطُننننننٍ يفتننننننىح يننننننٍ أجننننننم 

انتُظُنننننننس ه و يسنننننننتههكاخ انتُظُنننننننس ه ػتننننننناا اصػاننننننننح ه أفزننننننننح انًز نننننننً ه ينننننننىاا  نننننننُاَح ػتننننننناا انً نننننننث  و 

 .نصانخ انًستشفً انؼسكزٌ انجايؼٍ تىهزاٌ انُظافح انجسدَح نهًز ً ه

 :ًَكٍ نهًؤسساخ انًهتًح تاإلػالٌ ػٍ طهة انؼزض هذا انتمدو إنً انؼُىاٌ اِتٍ
 

 
 

 انُادُح انؼسكزَح انثاَُح

 انًـدَـزَـح انجهىَـح نهًانُــح  

 يكتة إاارج افاتز انشزوط

: وهزاٌيدَُح - انكًُم 2أرض  01 ُدوق تزَد رلى:   
 

ه انًفتىح  60يفتاح  4111ه فٍ انذساب رلى اج( 5000,00نسذة افتز انشزوطه يماتم افغ يثهغ خًسح آصف اَُار جشائزٌ )

 انؼًىيُح نىصَح وهزاٌ .ندي : انخشَُح 
 

 َتؼٍُ ػهً األنخاص انًؼٍُُُ تسذة افتز انشزوط أٌ َذًهىا يؼهى انىثائك اِتُح:

 ( يٍ ت الح انهىَح سارَح انًفؼىل؛01َسخح ) -

 ( اػتًااه  اارج ػٍ انًتزنخ نهتؼهد؛01رسانح ) -

 ( يٍ انسجم انتجارٌ نهشزكح؛01َسخح ) -

 انًستذك انًذكىر أػالِ.انُسخح األ هُح يٍ و م افغ انًثهغ  -
  

 ( ألساو:03َتؼٍُ تمسُى انؼزوض انًتضًُح انًستُداخ وانىثائك انً هىتح فٍ افتز انشزوط إنً ثالثح )
 يهس انتزنخ يتضًٍ انىثائك انً هىتح فٍ افتز انشزوط؛ -

 ػزض تمٍُ َتضًٍ انىثائك انً هىتح فٍ افتز انشزوط؛ -

 افتز انشزوط. ػزض يانٍ َتضًٍ انىثائك انً هىتح فٍ -
 

 َى غ يهس انتزنخ فٍ ظزف يمفم يُفصم ػٍ تهك انخا ح تانؼزوض انتمُُح وانًانُح َذًم يٍ انخارج ػثارج:
.طهة انؼزض" يى ىع-215/ 131/2022ػزوض وطٍُ يفتىح رلى: طهة-تزنخ" يهس   

ٍ انخارجه ػهً انتىانٍ انثُاَاخ اِتُح: وَثٍُ فٍه ويمفهٍُ فهٍُهيغظزفٍُ يُفصهٍُ وانًانُح فٍتى غ انؼزوض انتمُُح   كم ظزف ي
  

 .طهة انؼزض" يى ىع-215/ 131/2022ػزض وطٍُ يفتىح رلى: طهة-َفتخ  ص-"ػزض تمٍُ

 ٍ .طهة انؼزض" يى ىع-215/ 131/2022ػزض وطٍُ يفتىح رلى: طهة-َفتخ  ص-و"ػزض يان  
 

ٌ اِتٍ: وانًانُح فٍ انتمُُحوانؼزوض َتؼٍُ أٌ تزا األظزف انًتضًُح يهس انتزنخ    ظزف يغهك إنً انؼُىا
 

 

 انًدَزَح انجهىَح نهًانُح نهُادُح انؼسكزَح انثاَُح

 نجُح استالو انتؼهداخ وفتخ أظزف انتزنخ

: وهزاٌيدَُح-انكًُم 2أرض  01 ُدوق تزَد رلى:   
 

 َُثغٍ أٌ َكىٌ انظزف انخارجٍ يمفم تًايا ص َذًم إص ػثارج:
 

َفتخ"تؼهد" ص   

 إػالٌ ػٍ طهة ػزض وطٍُ يفتىح

131/2022/215رلى:  
 

 انصذس انىطُُح أو  هذا اإلػالٌ فٍن دور أول َتؼٍُ أٌ تزسم انتؼهداخ أو تىاع تانؼُىاٌ انًذكىر أػالِه إتتداءا يٍ تارَ  

 .0:30ػهً انساػح انؼًىيٍ انُشزج انزسًُح نصفماخ انًتؼايم 

 انؼزوض انتمُُح فٍ اندػىج انًسهًح رفمح افتز انشزوط.تذدا تىارَ  فتخ أظزف انتزنخ و 

 َىيا. 120َثمً انًتؼهدوٌ يهشيٍُ تؼزو هى خالل يدج 

أول  دور ن هة انؼزوض تانُشزج انزسًُح نصفماخ انًتؼايم  تارَ  ( َىيا اتتداء ي30ٍ)تثالثٍُددا آخز أجم إلَداع انؼزوض 

 انؼًىيٍ )ٌ ر ص و ع( أو انصذس انىطُُح.

 


