
 انجًهىرَـــــــح انجشائزَــــــــح اندًَمزاطُــــــح انشؼثُـــــــح 

 وسارج اندفـــاع انىطُــــٍ

  انُادُـــح انؼسكزَح انثاَُح

 انًزدىو انًجاهد تىجُاٌ أدًد

 ض وطٍُ يفتىحوإػالٌ ػٍ طهة ػز 

   119/2022/208 رلى2
نوىاسو وتىاتوغ انتيوىَز انفوىتيزافٍف انفُودَى وانيوىخ وػتوا  التُوا    يوٍ أجوم يفتوىحتؼهٍ وسارج اندفاع انىطٍُ ػٍ طهة ػزض وطٍُ 

 انؼزض وانًىسُمً.

 2انتمدو إنً انؼُىاٌ اِتٍ ًَكٍ نهًؤسساخ انًهتًح تاإلػالٌ ػٍ طهة انؼزض هذا

 انُادُح انؼسكزَح انثاَُح

 انًـدَـزَـح انجهىَـح نهًانُــح  

 يكتة إ ارج  فاتز انشزوط

2 وهزاٌيدَُح -انكًُم 2أرض  00صُدوق تزَد رلى2   
 

ف انًفتىح  00يفتاح  4110ف فٍ انذساب رلى  ج( 5.000,00آالف  َُار جشائزٌ ) خًسحنسذة  فتز انشزوطف يماتم  فغ يثهغ 

 ندي 2 انخشَُح انؼًىيُح نىالَح وهزاٌ .
 

 انىثائك اِتُح2َتؼٍُ ػهً األشخاص انًؼٍُُُ تسذة  فتز انشزوط أٌ َذًهىا يؼهى 

 ( يٍ تطالح انهىَح سارَح انًفؼىل؛01َسخح ) -

 ( اػتًا ف صا رج ػٍ انًتزشخ نهتؼهد؛01رسانح ) -

 ( يٍ انسجم انتجارٌ نهشزكح؛01َسخح  ) -

 انُسخح األصهُح يٍ وصم  فغ انًثهغ انًستذك انًذكىر أػالِ. -
  

 ( ألساو032 فتز انشزوط إنً ثالثح )َتؼٍُ تمسُى انؼزوض انًتضًُح انًستُداخ وانىثائك انًطهىتح فٍ 
 يهف انتزشخ يتضًٍ انىثائك انًطهىتح فٍ  فتز انشزوط؛ -

 ػزض تمٍُ َتضًٍ انىثائك انًطهىتح فٍ  فتز انشزوط؛ -

 ػزض يانٍ َتضًٍ انىثائك انًطهىتح فٍ  فتز انشزوط. -
 

 وانًانُح َذًم يٍ انخارج ػثارج2َىضغ يهف انتزشخ فٍ ظزف يمفم يُفيم ػٍ تهك انخاصح تانؼزوض انتمُُح 
.يىضىع طهة انؼزض" -200/ 111/2022طهة ػزوض وطٍُ يفتىح رلى2 -" يهف تزشخ  

 ف و َثٍُ فٍ كم ظزف يٍ انخارجف ػهً انتىانٍ انثُاَاخ اِتُح2و يمفهٍُ فهٍُيي فمُُح و انًانُح فٍ ظزفٍُ يُفيهٍُتىضغ انؼزوض انت
  

    .يىضىع طهة انؼزض" -200/ 111/2022يفتىح رلى2وطٍُ طهة ػزض  -ال َفتخ  - "ػزض تمٍُ        
 ٍ .يىضىع طهة انؼزض" -200/ 111/2022طهة ػزض وطٍُ يفتىح رلى2 -ال َفتخ  -و"ػزض يان          

 

 َتؼٍُ أٌ تز  األظزف انًتضًُح يهف انتزشخ و انؼزوض انتمُُح و انًانُح فٍ ظزف ييهك إنً انؼُىاٌ اِت2ٍ 
 

 

 انًدَزَح انجهىَح نهًانُح نهُادُح انؼسكزَح انثاَُح

 نجُح استالو انتؼهداخ وفتخ أظزف انتزشخ

2 وهزاٌيدَُح -انكًُم 2أرض  00صُدوق تزَد رلى2   
 

 انخارجٍ يمفم تًايا ال َذًم إال ػثارج2َُثيٍ أٌ َكىٌ انظزف 
 

 "تؼهد" ال َفتخ

 إػالٌ ػٍ طهة ػزض وطٍُ يفتىح

111/2022/200رلى2  
 

 انيذف انىطُُح أو  هذا اإلػالٌ فٍنصدور أول َتؼٍُ أٌ تزسم انتؼهداخ أو تى ع تانؼُىاٌ انًذكىر أػالِف إتتدا ا يٍ تارَخ 

 .1230ػهً انساػح انؼًىيٍ انُشزج انزسًُح نيفماخ انًتؼايم 

 تذد  تىارَخ فتخ أظزف انتزشخ و انؼزوض انتمُُح فٍ اندػىج انًسهًح رفمح  فتز انشزوط.

 َىيا. 120َثمً انًتؼهدوٌ يهشيٍُ تؼزوضهى خالل يدج 

انًتؼايم أول صدور نطهة انؼزوض تانُشزج انزسًُح نيفماخ  تارَخ( َىيا اتتدا  يٍ 30)تثالثٍُدد  آخز أجم إلَداع انؼزوض 

 انؼًىيٍ )ٌ ر ص و ع( أو انيذف انىطُُح.


