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ك  هزالثننح أشننلاإ إًجنناس هلجننب للؼزتنناخ الإفُفننح ك إًجنناس هز ننشأجنن  هنني  هفتننىحتؼلنني وسارج النندفاع الننىطٌٍ ػنني طلننة ػننزض وطٌننٍ 

                                                                                                                                         تىهزاى.إًجاس هلجب تاإلضافح إلً الزتظ ػلً هستىي الساًُا 

 :اٍِتللوؤسساخ الوهتوح تاإلػالى ػي طلة الؼزض هذا التمدم إلً الؼٌىاى َوكي 
 

 الٌادُح الؼسكزَح الثاًُح

 الوـدَـزَـح الجهىَـح للوالُــح  

 هكتة إدارج دفاتز الشزوط

: وهزاىهدٌَح -الكوُ  2أرض  00صٌدوق تزَد رلن:   
 

الوفتىح  ،60هفتاح  4110، فٍ الذساب رلن دج( 10.000,00آالف دٌَار جشائزٌ ) ػشزج سذة دفتز الشزوط، همات  دفغ هثلغل
 وهزاى.الإشٌَح الؼوىهُح لىالَح  لدي:

 

 َتؼُي ػلً األشإاص الوؼٌُُي تسذة دفتز الشزوط أى َذولىا هؼهن الىثائك اِتُح:
 ( هي تطالح الهىَح سارَح الوفؼىإ؛01ًسإح ) -

 ( اػتواد، صادرج ػي الوتزشخ للتؼهد؛01رسالح ) -

 ( هي السج  التجارٌ للشز ح؛01)ًسإح   -

 ( هي شهادج التصٌُف والكفاءج الوهٌُح01ًسإح ) -

 الٌسإح األصلُح هي وص  دفغ الوثلغ الوستذك الوذ ىر أػالٍ. -
  

 : ( ألسام03َتؼُي تمسُن الؼزوض الوتضوٌح الوستٌداخ والىثائك الوطلىتح فٍ دفتز الشزوط إلً ثالثح )
 الوطلىتح فٍ دفتز الشزوط؛هلف التزشخ هتضوي الىثائك  -

 ػزض تمٌٍ َتضوي الىثائك الوطلىتح فٍ دفتز الشزوط؛ -

 ػزض هالٍ َتضوي الىثائك الوطلىتح فٍ دفتز الشزوط. -
 

 َىضغ هلف التزشخ فٍ ظزف همف  هٌفص  ػي تلك الإاصح تالؼزوض التمٌُح والوالُح َذو  هي الإارج ػثارج:
.هىضىع طلة الؼزض" -201/ 150/2022: ػزوض وطٌٍ هفتىح رلن طلة- " هلف تزشخ  

 فٍ    ظزف هي الإارج، ػلً التىالٍ الثُاًاخ اِتُح: وَثُي ، وهمفلُي فلُيهل ،ظزفُي هٌفصلُي والوالُح فٍمٌُح تىضغ الؼزوض الت
  

    .هىضىع طلة الؼزض" -201/ 150/2022هفتىح رلن:وطٌٍ طلة ػزض  -َفتخ  ال- "ػزض تمٌٍ        
 ٍ .هىضىع طلة الؼزض" -201/ 150/2022طلة ػزض وطٌٍ هفتىح رلن: -َفتخ  ال-و"ػزض هال          

 

 َتؼُي أى تزد األظزف الوتضوٌح هلف التزشخ و الؼزوض التمٌُح و الوالُح فٍ ظزف هللك إلً الؼٌىاى اِتٍ: 
 

 

 الودَزَح الجهىَح للوالُح للٌادُح الؼسكزَح الثاًُح

أظزف التزشخلجٌح استالم التؼهداخ وفتخ   

: وهزاىهدٌَح -الكوُ  2أرض  00صٌدوق تزَد رلن:   
 

 : ٌَثلٍ أى َكىى الظزف الإارجٍ همف  تواها ال َذو  إال ػثارج
 

 "تؼهد" ال َفتخ

 إػالى ػي طلة ػزض وطٌٍ هفتىح

150/2022/201رلن:  
 

 الصذف الىطٌُح أو  هذا اإلػالى فٍلصدور أوإ َتؼُي أى تزس  التؼهداخ أو تىدع تالؼٌىاى الوذ ىر أػالٍ، إتتداءا هي تارَخ 

 .0:30ػلً الساػح الؼوىهٍ الٌشزج الزسوُح لصفماخ الوتؼاه  

 تذدد تىارَخ فتخ أظزف التزشخ و الؼزوض التمٌُح فٍ الدػىج الوسلوح رفمح دفتز الشزوط.

 َىها. 120َثمً الوتؼهدوى هلشهُي تؼزوضهن خالإ هدج 

أوإ صدور لطلة الؼزوض تالٌشزج الزسوُح لصفماخ الوتؼاه   تارَخ( َىها اتتداء هي 30)تثالثُيددد آخز أج  إلَداع الؼزوض 

 الؼوىهٍ )ى ر ص م ع( أو الصذف الىطٌُح.

 
 

 


