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  انُادُـــح انؼسكزَح انثاَُح

 انًزدىو انًجاهذ تىجُاٌ أدًذ

 ض وطٍُ يفتىحوإػالٌ ػٍ طهة ػز 

 152/2022/201 :رلى
   

   .جذَذج ػهً يستىي تىسفز تىهزاًٌَ اأشغال إَجاس يث أجميٍ  يفتىحتؼهٍ وسارج انذفاع انىطٍُ ػٍ طهة ػزض وطٍُ 
                                                                            

هتًح تاإلػالٌ ػٍ طهة انؼزض هذا انتمذو إنً انؼُىاٌ   :اِتًٍَكٍ نهًؤسساخ اًن
 

 انُادُح انؼسكزَح انثاَُح

 انًـذَـزَـح انجهىَـح نهًانُــح  

 يكتة إدارج دفاتز انشزوط

: وهزاٌيذَُح -انكًُم 2أرض  00صُذوق تزَذ رلى:   
 

انًفتىح  ،60يفتاح  4110، فٍ انذساب رلى دج( 10.000,00آالف دَُار جشائزٌ ) ػشزج سذة دفتز انشزوط، يماتم دفغ يثهغن
 وهزاٌ.انخشَُح انؼًىيُح نىالَح  نذي:

 

 ػهً األشخاص انًؼٍُُُ تسذة دفتز انشزوط أٌ َذًهىا يؼهى انىثائك اِتُح:َتؼٍُ 
 ( يٍ تطالح انهىَح سارَح انًفؼىل؛01َسخح ) -

 ( اػتًاد، صادرج ػٍ انًتزشخ نهتؼهذ؛01رسانح ) -

 ( يٍ انسجم انتجارٌ نهشزكح؛01َسخح  ) -

ٍ شهادج انتصُُف وانكفاءج انًهُُح01َسخح ) -  ( ي

 دفغ انًثهغ انًستذك انًذكىر أػالِ.انُسخح األصهُح يٍ وصم  -
  

 : ( ألساو03َتؼٍُ تمسُى انؼزوض انًتضًُح انًستُذاخ وانىثائك انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط إنً ثالثح )
 يهف انتزشخ يتضًٍ انىثائك انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط؛ -

 ػزض تمٍُ َتضًٍ انىثائك انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط؛ -

 انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط. ػزض يانٍ َتضًٍ انىثائك -
 

 َىضغ يهف انتزشخ فٍ ظزف يمفم يُفصم ػٍ تهك انخاصح تانؼزوض انتمُُح وانًانُح َذًم يٍ انخارج ػثارج:
.يىضىع طهة انؼزض" -201/ 152/2022: طهة ػزوض وطٍُ يفتىح رلى - " يهف تزشخ  

 ، و َثٍُ فٍ كم ظزف يٍ انخارج، ػهً انتىانٍ انثُاَاخ اِتُح:و يمفهٍُ فهٍُيغ ،فٍ ظزفٍُ يُفصهٍُ وانًانُح مُُح تىضغ انؼزوض انت
  

    .يىضىع طهة انؼزض" -201/ 152/2022يفتىح رلى:وطٍُ طهة ػزض  -ال َفتخ  - "ػزض تمٍُ        

 ٍ .يىضىع طهة انؼزض" -201/ 152/2022طهة ػزض وطٍُ يفتىح رلى: -ال َفتخ  -و"ػزض يان          
 

 َتؼٍُ أٌ تزد األظزف انًتضًُح يهف انتزشخ و انؼزوض انتمُُح و انًانُح فٍ ظزف يغهك إنً انؼُىاٌ اِتٍ: 
 

 

 انًذَزَح انجهىَح نهًانُح نهُادُح انؼسكزَح انثاَُح

 نجُح استالو انتؼهذاخ وفتخ أظزف انتزشخ

: وهزاٌيذَُح -انكًُم 2أرض  00صُذوق تزَذ رلى:   
 

 انخارجٍ يمفم تًايا ال َذًم إال ػثارج:َُثغٍ أٌ َكىٌ انظزف 
 

 "تؼهذ" ال َفتخ

 إػالٌ ػٍ طهة ػزض وطٍُ يفتىح

152/2022/201رلى:  
 

 انصذف انىطُُح أو  هذا اإلػالٌ فٍنصذور أول َتؼٍُ أٌ تزسم انتؼهذاخ أو تىدع تانؼُىاٌ انًذكىر أػالِ، إتتذاءا يٍ تارَخ 

 .0:30ػهً انساػح انؼًىيٍ انُشزج انزسًُح نصفماخ انًتؼايم 

 تذذد تىارَخ فتخ أظزف انتزشخ و انؼزوض انتمُُح فٍ انذػىج انًسهًح رفمح دفتز انشزوط.

 َىيا. 120َثمً انًتؼهذوٌ يهشيٍُ تؼزوضهى خالل يذج 

شزج انزسًُح نصفماخ انًتؼايم تارَخ( َىيا اتتذاء يٍ 60)تستٍُدذد آخز أجم إلَذاع انؼزوض   أول صذور نطهة انؼزوض تاُن

 انؼًىيٍ )ٌ ر ص و ع( أو انصذف انىطُُح.

 


