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 157/2022/201 :رلن
   

( إلشاهنننٍ س 01أشننلبإ إًجنننبس جٌننبح إ+ننتمجبإ س إًجننبس هسننكي  أجنن  هنني  هفتننىحتؼلنني وسارح الننذفبع الننىطٌٍ ػنني طلننت ػنننزض وطٌننٍ 

 تهُئخ خبرجُخ وطزق وشجكبد هختلفخ س إًجبس شجكخ هضبدح للذزَك ػلً هستىي وهزاى.

 :اٍِتَوكي للوؤ+سبد الوهتوخ ثبإلػالى ػي طلت الؼزض هذا التمذم إلً الؼٌىاى 
 

 الٌبدُخ الؼسكزَخ الثبًُخ

 الوـذَـزَـخ الجهىَـخ للوبلُــخ  

 هكتت إدارح دفبتز الشزوط

: وهزاىهذٌَخ -الكوُ  2أرض  08صٌذوق ثزَذ رلن:   
 

الوفتىح  ،60هفتبح  4118، فٍ الذسبة رلن دج( 10.000,00آالف دٌَبر جشائزٌ   ػشزح سذت دفتز الشزوط، همبث  دفغ هجلغل
 وهزاى.الخشٌَخ الؼوىهُخ لىالَخ  لذي:

 

 ػلً األشخبص الوؼٌُُي ثسذت دفتز الشزوط أى َذولىا هؼهن الىثبئك اِتُخ:َتؼُي 
 ( هي ثطبلخ الهىَخ +برَخ الوفؼىإ؛01ًسخخ   -

 ( اػتوبد، صبدرح ػي الوتزشخ للتؼهذ؛01ر+بلخ   -

 ( هي السج  التجبرٌ للشزكخ؛01ًسخخ    -

 ( هي شهبدح التصٌُف والكفبءح الوهٌُخ01ًسخخ   -

 دفغ الوجلغ الوستذك الوذكىر أػالٍ.الٌسخخ األصلُخ هي وص   -
  

 : ( ألسبم03َتؼُي تمسُن الؼزوض الوتضوٌخ الوستٌذاد والىثبئك الوطلىثخ فٍ دفتز الشزوط إلً ثالثخ  
 هلف التزشخ هتضوي الىثبئك الوطلىثخ فٍ دفتز الشزوط؛ -

 ػزض تمٌٍ َتضوي الىثبئك الوطلىثخ فٍ دفتز الشزوط؛ -

 الوطلىثخ فٍ دفتز الشزوط. ػزض هبلٍ َتضوي الىثبئك -
 

 َىضغ هلف التزشخ فٍ ظزف همف  هٌفص  ػي تلك الخبصخ ثبلؼزوض التمٌُخ والوبلُخ َذو  هي الخبرج ػجبرح:
.طلت الؼزض" هىضىع-201/ 157/2022 :رلنػزوض وطٌٍ هفتىح  طلت- " هلف تزشخ  

 ك  ظزف هي الخبرج، ػلً التىالٍ الجُبًبد اِتُخ: وَجُي فٍ، وهمفلُي فلُيهل ،ظزفُي هٌفصلُي والوبلُخ فٍمٌُخ تىضغ الؼزوض الت
  

    .هىضىع طلت الؼزض" -201/ 157/2022هفتىح رلن:وطٌٍ ػزض  طلت-َفتخ  ال- "ػزض تمٌٍ        
 ٍ .هىضىع طلت الؼزض" -201/ 157/2022طلت ػزض وطٌٍ هفتىح رلن: -َفتخ  ال-و"ػزض هبل          

 

 َتؼُي أى تزد األظزف الوتضوٌخ هلف التزشخ و الؼزوض التمٌُخ و الوبلُخ فٍ ظزف هللك إلً الؼٌىاى اِتٍ: 
 

 

 الوذَزَخ الجهىَخ للوبلُخ للٌبدُخ الؼسكزَخ الثبًُخ

 لجٌخ ا+تالم التؼهذاد وفتخ أظزف التزشخ

: وهزاىهذٌَخ -الكوُ  2أرض  08صٌذوق ثزَذ رلن:   
 

 : الخبرجٍ همف  توبهب ال َذو  إال ػجبرحٌَجلٍ أى َكىى الظزف 
 

 "تؼهذ" ال َفتخ

 إػالى ػي طلت ػزض وطٌٍ هفتىح

157/2022/201رلن:  
 

 الصذف الىطٌُخ أو  هذا اإلػالى فٍلصذور أوإ َتؼُي أى تز+  التؼهذاد أو تىدع ثبلؼٌىاى الوذكىر أػالٍ، إثتذاءا هي تبرَخ 

 .9:30ػلً السبػخ الؼوىهٍ الٌشزح الز+وُخ لصفمبد الوتؼبه  

 تذذد تىارَخ فتخ أظزف التزشخ و الؼزوض التمٌُخ فٍ الذػىح الوسلوخ رفمخ دفتز الشزوط.

 َىهب. 120َجمً الوتؼهذوى هلشهُي ثؼزوضهن خالإ هذح 

الوتؼبه  أوإ صذور لطلت الؼزوض ثبلٌشزح الز+وُخ لصفمبد  تبرَخ( َىهب اثتذاء هي 30 ثثالثُيدذد آخز أج  إلَذاع الؼزوض 

 الؼوىهٍ  ى ر ص م ع( أو الصذف الىطٌُخ.

 
 

 


