
 انجًهىرَـــــــح انجشائزَــــــــح انذًَمزاطُــــــح انشؼثُـــــــح 

 وسارج انذفـــاع انىطُــــٍ

  انُادُـــح انؼسكزَح انثاَُح

 انًزدىو انًجاهذ تىجُاٌ أدًذ

 ع وطٍُ يفرىحو إػالٌ ػٍ طهة ػز

 88/2022/203 :رلى
   

 : انرًىٍَ دسة انذظض انرانُح يٍ أجميفرىحذؼهٍ وسارج انذفاع انىطٍُ ػٍ طهة ػزع وطٍُ 

 .دذَذ وخشة: انذظح األونً -

 .يىاد كًُُائُح ودهىٌ: انذظح انثاَُح  -

 ، خزدواخ ػايح: انذظح انثانثح  -

 .دثال وكىاتم: انذظح انزاتؼح  -

 .انرثثُد وانزتظ نىاسو: انذظح انخايسح  -

 .كهزتائٍالػراد ال: انذظح انسادسح  -

 .أغطُح وغالفاخ انسُاراخ: انذظح انساتؼح  -

 .يالتس أفزاد انخذيح: انذظح انثايُح  -

 .ػراد دَذاكرُكٍ وتُذاغىجٍ طغُز: انذظح انراسؼح  -

: ًَكٍ نهًؤسساخ انًهرًح تاإلػالٌ ػٍ طهة انؼزع هذا انرمذو إنً انؼُىاٌ اِذٍ

انُادُح انؼسكزَح انثاَُح 

 انًـذَـزَـح انجهىَـح نهًانُــح  

 يكرة إدارج دفاذز انشزوط

وهزاٌ: يذَُح- انكًُم 2 أرع 08: طُذوق تزَذ رلى  

:  ، انًفرىح نذي 60 يفراح 4118، فٍ انذساب رلى ( دج5.000,00) آالف دَُار جشائزٌ ػشزجنسذة دفرز انشزوط، يماتم دفغ يثهغ 

. انخشَُح انؼًىيُح نىالَح وهزاٌ 

: َرؼٍُ ػهً األشخاص انًؼٍُُُ تسذة دفرز انشزوط أٌ َذًهىا يؼهى انىثائك اِذُح

يٍ تطالح انهىَح سارَح انًفؼىل؛  (01)َسخح  -

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

   يٍ انسجم انرجارٌ نهشزكح؛ (01)َسخح   -

 .انُسخح األطهُح يٍ وطم دفغ انًثهغ انًسرذك انًذكىر أػالِ -

: ألساو (03)َرؼٍُ ذمسُى انؼزوع انًرضًُح انًسرُذاخ وانىثائك انًطهىتح فٍ دفرز انشزوط إنً ثالثح 

يهف انرزشخ يرضًٍ انىثائك انًطهىتح فٍ دفرز انشزوط؛ - 

ػزع ذمٍُ َرضًٍ انىثائك انًطهىتح فٍ دفرز انشزوط؛ - 

 .ػزع يانٍ َرضًٍ انىثائك انًطهىتح فٍ دفرز انشزوط- 
 

: َىضغ يهف انرزشخ فٍ ظزف يمفم يُفظم ػٍ ذهك انخاطح تانؼزوع انرمُُح وانًانُح َذًم يٍ انخارج ػثارج

". يىضىع طهة انؼزع- 203 /88/2022 : طهة ػزوع وطٍُ يفرىح رلى- يهف ذزشخ"         

: ، و َثٍُ فٍ كم ظزف يٍ انخارج، ػهً انرىانٍ انثُاَاخ اِذُح و يمفهٍُفهٍُيغ ،ذىضغ انؼزوع انرمُُح و انًانُح فٍ ظزفٍُ يُفظهٍُ   

    ".يىضىع طهة انؼزع- 203 /88/2022 : طهة ػزع وطٍُ يفرىح رلى- ال َفرخ - ػزع ذمٍُ "        

         ".يىضىع طهة انؼزع- 203 /88/2022 : طهة ػزع وطٍُ يفرىح رلى- ال َفرخ - ػزع يانٍ "و         

 : َرؼٍُ أٌ ذزد األظزف انًرضًُح يهف انرزشخ و انؼزوع انرمُُح و انًانُح فٍ ظزف يغهك إنً انؼُىاٌ اِذٍ
 

 انًذَزَح انجهىَح نهًانُح نهُادُح انؼسكزَح انثاَُح

 نجُح اسرالو انرؼهذاخ وفرخ أظزف انرزشخ

وهزاٌ: يذَُح- انكًُم 2 أرع 08: طُذوق تزَذ رلى  

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

ال َفرخ" ذؼهذ"  

 إػالٌ ػٍ طهة ػزع وطٍُ يفرىح

88/2022/203 : رلى  

 انُشزج انزسًُح  انظذف انىطُُح أو هذا اإلػالٌ فٍلطذور أول َرؼٍُ أٌ ذزسم انرؼهذاخ أو ذىدع تانؼُىاٌ انًذكىر أػالِ، إترذاءا يٍ ذارَخ 

. 9:30نظفماخ انًرؼايم انؼًىيٍ ػهً انساػح 

 .ذذذد ذىارَخ فرخ أظزف انرزشخ و انؼزوع انرمُُح فٍ انذػىج انًسهًح رفمح دفرز انشزوط

.  َىيا120َثمً انًرؼهذوٌ يهشيٍُ تؼزوضهى خالل يذج 

 َىيا اترذاء يٍ ذارَخ أول طذور نطهة انؼزوع تانُشزج انزسًُح نظفماخ انًرؼايم انؼًىيٍ (30)تثالثٍُ دذد آخز أجم إلَذاع انؼزوع 

 .أو انظذف انىطُُح


