
 انجًٕٓرٚـــــــح انجشائزٚــــــــح انذًٚمزاطٛــــــح انشؼثٛـــــــح 

 ٔسارج انذفـــاع انٕطُــــٙ
  انُادٛـــح انؼسكزٚح انثاَٛح

 انًزدٕو انًجاْذ تٕجُاٌ أدًذ
  ع ٔطُٙ يفرٕحٔ إػالٌ ػٍ طهة ػز

   98/2022/202 :رلى

-2022ٔدذاخ انُادٛح انؼسكزٚح انثاَٛح نهسُح انًانٛح َٕاد٘ ذًٍٕٚ   يٍ أجميفرٕحذؼهٍ ٔسارج انذفاع انٕطُٙ ػٍ طهة ػزع ٔطُٙ 

 : ٔانًٕاد يٍ إَراج ٔطُٙ، يمسًح دسة انذظض انرانٛح خ تانًُرجا2023

انثسكٕٚد، انمٕفزٚظ، انًادنٍٛ انًؼثأج ٔانذهٕٚاخ انًؼجُح انًؼثأج ؛  : 02انذظح رلى - 

انًشزٔتاخ انغاسٚح ؛  : 03انذظح رلى - 
ػظٛز انفٕاكّ ؛  : 04انذظح رلى - 

. انًٛاِ انًؼذَٛح انطثٛؼٛح ٔانًٛاِ انًؼذَٛح انطثٛؼٛح انغاسٚح ٔ تشٚادج انغاس: 05انذظح رلى - 

: ًٚكٍ نهًؤسساخ انًٓرًح تاإلػالٌ ػٍ طهة انؼزع ْذا انرمذو إنٗ انؼُٕاٌ اٜذٙ

انُادٛح انؼسكزٚح انثاَٛح 

 انًـذٚـزٚـح انجٕٓٚـح نهًانٛــح  

 يكرة إدارج دفاذز انشزٔط

ْٔزاٌ: يذُٚح- انكًٛم 2 أرع 08: طُذٔق تزٚذ رلى  
 

 ، انًفرٕح نذٖ 60 يفراح 4118، فٙ انذساب رلى ( دج5.000,00) آالف دُٚار جشائز٘ خًسحنسذة دفرز انشزٔط، يماتم دفغ يثهغ 
. انخشُٚح انؼًٕيٛح نٕالٚح ْٔزاٌ : 
 

: ٚرؼٍٛ ػهٗ األشخاص انًؼٍُٛٛ تسذة دفرز انشزٔط أٌ ٚذًهٕا يؼٓى انٕثائك اٜذٛح
يٍ تطالح انٕٓٚح سارٚح انًفؼٕل؛  (01)َسخح  -

 اػرًاد، طادرج ػٍ انًرزشخ نهرؼٓذ؛ (01)رسانح  -

 يٍ انسجم انرجار٘ نهشزكح؛ (01)َسخح   -

 .انُسخح األطهٛح يٍ ٔطم دفغ انًثهغ انًسرذك انًذكٕر أػالِ -
  

: ألساو (03)ٚرؼٍٛ ذمسٛى انؼزٔع انًرضًُح انًسرُذاخ ٔانٕثائك انًطهٕتح فٙ دفرز انشزٔط إنٗ ثالثح 
يهف انرزشخ يرضًٍ انٕثائك انًطهٕتح فٙ دفرز انشزٔط؛ - 

ػزع ذمُٙ ٚرضًٍ انٕثائك انًطهٕتح فٙ دفرز انشزٔط؛ - 

 .ػزع يانٙ ٚرضًٍ انٕثائك انًطهٕتح فٙ دفرز انشزٔط- 
 

: ٕٚضغ يهف انرزشخ فٙ ظزف يمفم يُفظم ػٍ ذهك انخاطح تانؼزٔع انرمُٛح ٔانًانٛح ٚذًم يٍ انخارج ػثارج

."يٕضٕع طهة انؼزع- 202 /98/2022 : رلى ع ٔطُٙ يفرٕحٔطهة ػز -يهف ذزشخ"   

: ، ٔ ٚثٍٛ فٙ كم ظزف يٍ انخارج، ػهٗ انرٕانٙ انثٛاَاخ اٜذٛح ٔ يمفهٍٛفهٍٛيغ ،ذٕضغ انؼزٔع انرمُٛح ٔ انًانٛح فٙ ظزفٍٛ يُفظهٍٛ
  

    ."يٕضٕع طهة انؼزع- 202 /98/2022 :  رلىع ٔطُٙ يفرٕحٔطهة ػز- ال ٚفرخ -  ػزع ذمُٙ"

  "انؼزع يٕضٕع طهة- 202 /98/2022 : رلى ع ٔطُٙ يفرٕحٔطهة ػز- ال ٚفرخ - ػزع يانٙ "ٔ
 

 : ٚرؼٍٛ أٌ ذزد األظزف انًرضًُح يهف انرزشخ ٔ انؼزٔع انرمُٛح ٔ انًانٛح فٙ ظزف يغهك إنٗ انؼُٕاٌ اٜذٙ
 

 

 انًذٚزٚح انجٕٓٚح نهًانٛح نهُادٛح انؼسكزٚح انثاَٛح

 نجُح اسرالو انرؼٓذاخ ٔفرخ أظزف انرزشخ

ْٔزاٌ: يذُٚح- انكًٛم 2 أرع 08: طُذٔق تزٚذ رلى  
 

: ُٚثغٙ أٌ ٚكٌٕ انظزف انخارجٙ يمفم ذًايا ال ٚذًم إال ػثارج
 

ال ٚفرخ " ذؼٓذ"

  ع ٔطُٙ يفرٕحٔإػالٌ ػٍ طهة ػز
 98/2022/202 :رلى

 

 انُشزج  انظذف انٕطُٛح أٔ ْذا اإلػالٌ فٙلطذٔر أٔل ٚرؼٍٛ أٌ ذزسم انرؼٓذاخ أٔ ذٕدع تانؼُٕاٌ انًذكٕر أػالِ، إترذاءا يٍ ذارٚخ 

. 9:30ػهٗ انساػح انؼًٕيٙ انزسًٛح نظفماخ انًرؼايم 

 .ذذذد ذٕارٚخ فرخ أظزف انرزشخ ٔ انؼزٔع انرمُٛح فٙ انذػٕج انًسهًح رفمح دفرز انشزٔط

.  ٕٚيا120ٚثمٗ انًرؼٓذٌٔ يهشيٍٛ تؼزٔضٓى خالل يذج 

 أٔل طذٔر نطهة انؼزٔع تانُشزج انزسًٛح نظفماخ انًرؼايم ذارٚخٕٚيا اترذاء يٍ  (30)تثالثٍٛدذد آخز أجم إلٚذاع انؼزٔع 

 .أٔ انظذف انٕطُٛح (ٌ ر ص و ع)انؼًٕيٙ 


