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 117/2022/201رلن4
   

غشنننإاا إػنننا ج دالنننح أانننمت هسنننتى ػاخ الت نننشَي تا  نننافح إلنننً أجألهننني  هفتنننىحتؼلننني وسارج الننندفاع النننىطٌٍ ػننني طلنننة ػنننزض وطٌنننٍ 

 .الساًُا /وهزاىالكهزتاء ػلً هستىي 
 

 4َوكي للوؤاساخ الوهتوح تا ػالى ػي طلة الؼزض هذا التمدم إلً الؼٌىاى اِتٍ
 

 الٌادُح الؼسكزَح الثاًُح

 الوـدَـزَـح الجهىَـح للوالُــح  

 هكتة إ ارج  فاتز الشزوط

4 وهزاىهدٌَح -الكوُل 2أرض  02صٌدوق تزَد رلن4   
 

الوفتىح  ،00هفتاح  4112، فٍ الذساب رلن  ج( 5.000,00آالف  ٌَار جشائزٌ ) خوسح سذة  فتز الشزوط، هماتل  فغ هثلغل

 وهزاى.ال شٌَح الؼوىهُح لىالَح  لدي4
 

 الىثائك اِتُح4َتؼُي ػلً األغش اص الوؼٌُُي تسذة  فتز الشزوط أى َذولىا هؼهن 

 ( هي تطالح الهىَح اارَح الوفؼىا؛01ًس ح ) -

 ( اػتوا ، صا رج ػي الوتزغشخ للتؼهد؛01راالح ) -

 ( هي السجل التجارٌ للشزكح؛01ًس ح  ) -

 ( هي غشها ج التصٌُت والكفاءج الوهٌُح01ًس ح ) -

 الٌس ح األصلُح هي وصل  فغ الوثلغ الوستذك الوذكىر أػالٍ. -
  

 ( ألسام034الؼزوض الوتضوٌح الوستٌداخ والىثائك الوطلىتح فٍ  فتز الشزوط إلً ثالثح )َتؼُي تمسُن 
 هلت التزغشخ هتضوي الىثائك الوطلىتح فٍ  فتز الشزوط؛ -

 ػزض تمٌٍ َتضوي الىثائك الوطلىتح فٍ  فتز الشزوط؛ -

 ػزض هالٍ َتضوي الىثائك الوطلىتح فٍ  فتز الشزوط. -
 

 همفل هٌفصل ػي تلك ال اصح تالؼزوض التمٌُح والوالُح َذول هي ال ارج ػثارج4 َى غ هلت التزغشخ فٍ ظزف
.هى ىع طلة الؼزض" -201/ 111/2022طلة ػزوض وطٌٍ هفتىح رلن4-" هلت تزغشخ  

 تُح4، و َثُي فٍ كل ظزف هي ال ارج، ػلً التىالٍ الثُاًاخ اِو همفلُي فلُي،هإمٌُح و الوالُح فٍ ظزفُي هٌفصلُيتى غ الؼزوض الت
  

 .هى ىع طلة الؼزض" -201/ 111/2022هفتىح رلن4وطٌٍ طلة ػزض  -ال َفتخ  -"ػزض تمٌٍ

 ٍ .هى ىع طلة الؼزض" -201/ 111/2022طلة ػزض وطٌٍ هفتىح رلن4 -ال َفتخ  -و"ػزض هال  
 

 َتؼُي أى تز  األظزف الوتضوٌح هلت التزغشخ و الؼزوض التمٌُح و الوالُح فٍ ظزف هإلك إلً الؼٌىاى اِت4ٍ 
 

 

 الودَزَح الجهىَح للوالُح للٌادُح الؼسكزَح الثاًُح

 لجٌح ااتالم التؼهداخ وفتخ أظزف التزغشخ

4 وهزاىهدٌَح -الكوُل 2أرض  02صٌدوق تزَد رلن4   
 

 ال ارجٍ همفل تواها ال َذول إال ػثارج4ٌَثإٍ أى َكىى الظزف 
 

 "تؼهد" ال َفتخ

 إػالى ػي طلة ػزض وطٌٍ هفتىح

111/2022/201رلن4  
 

 الصذت الىطٌُح أو  هذا ا ػالى فٍلصدور أوا َتؼُي أى تزال التؼهداخ أو تى ع تالؼٌىاى الوذكىر أػالٍ، إتتداءا هي تارَخ 

 .3430ػلً الساػح الؼوىهٍ الٌشزج الزاوُح لصفماخ الوتؼاهل 

 تذد  تىارَخ فتخ أظزف التزغشخ و الؼزوض التمٌُح فٍ الدػىج الوسلوح رفمح  فتز الشزوط.

 َىها. 120َثمً الوتؼهدوى هلشهُي تؼزو هن خالا هدج 

شزج الزاوُح لصفماخ تارَ ( َىها اتتداء هي 30)تثالثُيدد  آخز أجل  َداع الؼزوض  الوتؼاهل أوا صدور لطلة الؼزوض تاٌل

 الؼوىهٍ )ى ر ص م ع( أو الصذت الىطٌُح.

 
 


