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أشغاب  إًجغبس هشغبرَغ تكوُلُغخ رالوغزش والشغجكبد الوبتلفغخ ثب  غبفخ   هي أجل هفتىحتؼلي وسارح الدفبع الىطٌٍ ػي طلت ػزض وطٌٍ 

 .أشىاط الذىاجش( ػلً هستىي سجدو ثتلوسبى و التدفئخ الوزكشَخ ،إلً هلؼت كزح القدم وهُداى هزكت 

 2َوكي للوؤسسبد الوهتوخ ثب ػالى ػي طلت الؼزض هذا التقدم إلً الؼٌىاى اِتٍ

 الثبًُخالٌبدُخ الؼسكزَخ 

 الوـدَـزَـخ الجهىَـخ للوبلُــخ  

 هكتت إدارح دفبتز الشزوط

2 وهزاىهدٌَخ -الكوُل 2أرض  00صٌدوش ثزَد رقن2   
 

، الوفتىح  00هفتبح  4110فٍ الذسبة رقن  ،دج( 10.000,00آالف دٌَبر جشائزٌ ر ػشزح لسذت دفتز الشزوط، هقبثل دفغ هجلغ 

 لدي 2 البشٌَخ الؼوىهُخ لىالَخ وهزاى .
 

 َتؼُي ػلً األشببص الوؼٌُُي ثسذت دفتز الشزوط أى َذولىا هؼهن الىثبئق اِتُخ2

 ( هي ثوبقخ الهىَخ سبرَخ الوفؼى ؛01ًسبخ ر -

 ( اػتوبد، صبدرح ػي الوتزشخ للتؼهد؛01رسبلخ ر -

 السجل التجبرٌ للشزكخ؛( هي 01ًسبخ  ر -

 ( هي شهبدح التصٌُف والكفبءح الوهٌُخ.01ًسبخ ر -

 الٌسبخ األصلُخ هي وصل دفغ الوجلغ الوستذق الوذكىر أػالٍ. -
  

 ( أقسبم032َتؼُي تقسُن الؼزوض الوتضوٌخ الوستٌداد والىثبئق الوولىثخ فٍ دفتز الشزوط إلً ثالثخ ر
 دفتز الشزوط؛ هلف التزشخ هتضوي الىثبئق الوولىثخ فٍ -

 ػزض تقٌٍ َتضوي الىثبئق الوولىثخ فٍ دفتز الشزوط؛ -

 ػزض هبلٍ َتضوي الىثبئق الوولىثخ فٍ دفتز الشزوط. -
 

 َى غ هلف التزشخ فٍ ظزف هقفل هٌفصل ػي تلك الببصخ ثبلؼزوض التقٌُخ والوبلُخ َذول هي الببرج ػجبرح2
.هى ىع طلت الؼزض" -201/ 101/2022طلت ػزوض وطٌٍ هفتىح رقن2 -" هلف تزشخ  

 ، و َجُي فٍ كل ظزف هي الببرج، ػلً التىالٍ الجُبًبد اِتُخ2و هقفلُي فلُيها ،قٌُخ و الوبلُخ فٍ ظزفُي هٌفصلُيتى غ الؼزوض الت
  

    .هى ىع طلت الؼزض" -201/ 101/2022هفتىح رقن2وطٌٍ طلت ػزض  -ال َفتخ  - "ػزض تقٌٍ        
ٍ  و"ػزض .هى ىع طلت الؼزض" -201/ 101/2022طلت ػزض وطٌٍ هفتىح رقن2 -ال َفتخ  -هبل          

 

 َتؼُي أى تزد األظزف الوتضوٌخ هلف التزشخ و الؼزوض التقٌُخ و الوبلُخ فٍ ظزف هالق إلً الؼٌىاى اِت2ٍ 
 

 

 الودَزَخ الجهىَخ للوبلُخ للٌبدُخ الؼسكزَخ الثبًُخ

وفتخ أظزف التزشخلجٌخ استالم التؼهداد   

2 وهزاىهدٌَخ -الكوُل 2أرض  00صٌدوش ثزَد رقن2   
 

 ٌَجاٍ أى َكىى الظزف الببرجٍ هقفل توبهب ال َذول إال ػجبرح2
 

 "تؼهد" ال َفتخ

 إػالى ػي طلت ػزض وطٌٍ هفتىح

101/2022/201رقن2  
 

 الصذف الىطٌُخ أو  هذا ا ػالى فٍلصدور أو  َتؼُي أى تزسل التؼهداد أو تىدع ثبلؼٌىاى الوذكىر أػالٍ، إثتداءا هي تبرَخ 

 .1230ػلً السبػخ الؼوىهٍ الٌشزح الزسوُخ لصفقبد الوتؼبهل 

 تذدد تىارَخ فتخ أظزف التزشخ و الؼزوض التقٌُخ فٍ الدػىح الوسلوخ رفقخ دفتز الشزوط.

 َىهب. 120َجقً الوتؼهدوى هلشهُي ثؼزو هن خال  هدح 

أو  صدور لولت الؼزوض ثبلٌشزح الزسوُخ لصفقبد الوتؼبهل  تبرَخ( َىهب اثتداء هي 30رثثالثُيددد آخز أجل  َداع الؼزوض 

 الؼوىهٍ رى ر ص م ع( أو الصذف الىطٌُخ.


