
 الجوهىرَـــــــح الجشائزَــــــــح الدَومزاطُــــــح الشؼثُـــــــح

 وسارج الدفـــاع الىطٌــــٍ

 الٌادُـــح الؼسكزَح الثاًُح

 الوزدىم الوجاهد تىجٌاى أدود

 ض وطٌٍ هفتىحوإػالى ػي طلة ػز 

   123/2022/201رلن:
تالوٌشوتخ الفىلُوح ػلوً  ( هسوتىعػاخ00إًهوا  إًجواس ةوتح  أشواا   هوي أجو  هفتوىحتؼلي وسارج الدفاع الوىطٌٍ ػوي طلوة ػوزض وطٌوٍ 

 .هستىي تُارخ

 :َوكي للوؤةساخ الوهتوح تاإلػالى ػي طلة الؼزض هذا التمدم إلً الؼٌىاى اِتٍ

 الٌادُح الؼسكزَح الثاًُح

 الوـدَـزَـح الجهىَـح للوالُــح  

 هكتة إعارج عفاتز الشزوط

: وهزاىهدٌَح -الكوُ  2أرض  00صٌدوق تزَد رلن:   
 

، الوفتىح  00هفتاح  4110، فٍ الذساب رلن عج( 10.000,00آالف عٌَار جشائزٌ   ػشزج لسذة عفتز الشزوط، همات  عفغ هثلغ 

 لدي : الخشٌَح الؼوىهُح لىالَح وهزاى .
 

 َتؼُي ػلً األشخاص الوؼٌُُي تسذة عفتز الشزوط أى َذولىا هؼهن الىثائك اِتُح:

 هي تطالح الهىَح ةارَح الوفؼى ؛ (01ًسخح   -

 ( اػتواع، صاعرج ػي الوتزشخ للتؼهد؛01رةالح   -

 ( هي السج  التجارٌ للشزكح؛01ًسخح    -

 ( هي شهاعج التصٌُف والكفا ج الوهٌُح.01ًسخح   -

 الٌسخح األصلُح هي وص  عفغ الوثلغ الوستذك الوذكىر أػالٍ. -
  

 ( ألسام:03والىثائك الوطلىتح فٍ عفتز الشزوط إلً ثالثح  َتؼُي تمسُن الؼزوض الوتضوٌح الوستٌداخ 
 هلف التزشخ هتضوي الىثائك الوطلىتح فٍ عفتز الشزوط؛ -

 ػزض تمٌٍ َتضوي الىثائك الوطلىتح فٍ عفتز الشزوط؛ -

 ػزض هالٍ َتضوي الىثائك الوطلىتح فٍ عفتز الشزوط. -
 

 تالؼزوض التمٌُح والوالُح َذو  هي الخارج ػثارج:َىضغ هلف التزشخ فٍ ظزف همف  هٌفص  ػي تلك الخاصح 
.هىضىع طلة الؼزض" -201/ 123/2022طلة ػزوض وطٌٍ هفتىح رلن:-" هلف تزشخ  

 ، و َثُي فٍ ك  ظزف هي الخارج، ػلً التىالٍ الثُاًاخ اِتُح:و همفلُي فلُي،هامٌُح و الوالُح فٍ ظزفُي هٌفصلُيتىضغ الؼزوض الت
  

 .هىضىع طلة الؼزض" -201/ 123/2022هفتىح رلن:وطٌٍ طلة ػزض  -ال َفتخ  -"ػزض تمٌٍ
 ٍ .هىضىع طلة الؼزض" -201/ 123/2022طلة ػزض وطٌٍ هفتىح رلن: -ال َفتخ  -و"ػزض هال  

 

 َتؼُي أى تزع األظزف الوتضوٌح هلف التزشخ و الؼزوض التمٌُح و الوالُح فٍ ظزف هالك إلً الؼٌىاى اِتٍ: 
 

 

 الودَزَح الجهىَح للوالُح للٌادُح الؼسكزَح الثاًُح

 لجٌح اةتالم التؼهداخ وفتخ أظزف التزشخ

: وهزاىهدٌَح -الكوُ  2أرض  00صٌدوق تزَد رلن:   
 

 ٌَثاٍ أى َكىى الظزف الخارجٍ همف  تواها ال َذو  إال ػثارج:
 

 "تؼهد" ال َفتخ

 إػالى ػي طلة ػزض وطٌٍ هفتىح

123/2022/201رلن:  
 

 الصذف الىطٌُح أو  هذا اإلػالى فٍلصدور أو  َتؼُي أى تزة  التؼهداخ أو تىعع تالؼٌىاى الوذكىر أػالٍ، إتتدا ا هي تارَخ 

 .0:30ػلً الساػح الؼوىهٍ الٌشزج الزةوُح لصفماخ الوتؼاه  

 تذدع تىارَخ فتخ أظزف التزشخ و الؼزوض التمٌُح فٍ الدػىج الوسلوح رفمح عفتز الشزوط.

 َىها. 120َثمً الوتؼهدوى هلشهُي تؼزوضهن خال  هدج 

شزج الزةوُح لصفماخ الوتؼاه  تارَخ( َىها اتتدا  هي 30 تثالثُيددع آخز أج  إلَداع الؼزوض  أو  صدور لطلة الؼزوض تاٌل

 الؼوىهٍ  ى ر ص م ع( أو الصذف الىطٌُح.


