
 الجوهىرَـــــــح الجشائزَــــــــح الذَومزاطُــــــح الشؼثُـــــــح

 وسارج الذفـــاع الىطٌــــٍ

 الٌادُـــح الؼسكزَح الثاًُح

 الوزدىم الوجاهذ تىجٌاى أدوذ

 ض وطٌٍ هفتىحوإػالى ػي طلة ػز 

 131/2022/201 :رلن
   

أهننا ي ػلنننً  (10) أشننلاإ إًجنناس هلجننب للؼزتننناخ الثمُلننح لؼشننزج أجنن هننني  هفتننىحتؼلنني وسارج الننذفاع الننىطٌٍ ػنني طلنننة ػننزض وطٌننٍ 

 .ىهزاىت هستىي الساًُا
 

 4اِتٍَوكي للوؤسساخ الوهتوح تاإلػالى ػي طلة الؼزض هذا التمذم إلً الؼٌىاى 
 

 الٌادُح الؼسكزَح الثاًُح

 الوـذَـزَـح الجهىَـح للوالُــح  

 هكتة إدارج دفاتز الشزوط

4 وهزاىهذٌَح -الكوُ  2أرض  02صٌذوق تزَذ رلن4   
 

الوفتىح  ،00هفتاح  4112، فٍ الذساب رلن دج( 10.000,00آالف دٌَار جشائزٌ ) ؼشزجسذة دفتز الشزوط، همات  دفغ هثللل

 وهزاى.الخشٌَح الؼوىهُح لىالَح  لذي4
 

 الىثائك اِتُح4َتؼُي ػلً األشخاص الوؼٌُُي تسذة دفتز الشزوط أى َذولىا هؼهن 

 ( هي تطالح الهىَح سارَح الوفؼىإ؛01ًسخح ) -

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

 ( هي السج  التجارٌ للشز ح؛01ًسخح  ) -

 ( هي شهادج التصٌُف والكفاءج الوهٌُح01ًسخح ) -

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

 ( ألسام034الؼزوض الوتضوٌح الوستٌذاخ والىثائك الوطلىتح فٍ دفتز الشزوط إلً ثالثح )َتؼُي تمسُن 
 هلف التزشخ هتضوي الىثائك الوطلىتح فٍ دفتز الشزوط؛ -

 ػزض تمٌٍ َتضوي الىثائك الوطلىتح فٍ دفتز الشزوط؛ -

 ػزض هالٍ َتضوي الىثائك الوطلىتح فٍ دفتز الشزوط. -
 

 همف  هٌفص  ػي تلك الخاصح تالؼزوض التمٌُح والوالُح َذو  هي الخارج ػثارج4 َىضغ هلف التزشخ فٍ ظزف
.هىضىع طلة الؼزض" -201/ 131/2022طلة ػزوض وطٌٍ هفتىح رلن4-" هلف تزشخ  

 اِتُح4، و َثُي فٍ    ظزف هي الخارج، ػلً التىالٍ الثُاًاخ و همفلُي فلُي،هلفٍ ظزفُي هٌفصلُي والوالُح مٌُح تىضغ الؼزوض الت
  

 .هىضىع طلة الؼزض" -201/ 131/2022هفتىح رلن4وطٌٍ طلة ػزض  -ال َفتخ  -"ػزض تمٌٍ
 ٍ .هىضىع طلة الؼزض" -201/ 131/2022طلة ػزض وطٌٍ هفتىح رلن4 -ال َفتخ  -و"ػزض هال  

 

 َتؼُي أى تزد األظزف الوتضوٌح هلف التزشخ و الؼزوض التمٌُح و الوالُح فٍ ظزف هللك إلً الؼٌىاى اِت4ٍ 
 

 

 الوذَزَح الجهىَح للوالُح للٌادُح الؼسكزَح الثاًُح

 لجٌح استالم التؼهذاخ وفتخ أظزف التزشخ

4 وهزاىهذٌَح -الكوُ  2أرض  02صٌذوق تزَذ رلن4   
 

 الخارجٍ همف  تواها ال َذو  إال ػثارج4ٌَثلٍ أى َكىى الظزف 
 

 "تؼهذ" ال َفتخ

 إػالى ػي طلة ػزض وطٌٍ هفتىح

2022/201/ 131رلن4  
 

 الصذف الىطٌُح أو  هذا اإلػالى فٍلصذور أوإ َتؼُي أى تزس  التؼهذاخ أو تىدع تالؼٌىاى الوذ ىر أػالٍ، إتتذاءا هي تارَخ 

 .3430ػلً الساػح الؼوىهٍ الٌشزج الزسوُح لصفماخ الوتؼاه  

 تذذد تىارَخ فتخ أظزف التزشخ و الؼزوض التمٌُح فٍ الذػىج الوسلوح رفمح دفتز الشزوط.

 َىها. 120َثمً الوتؼهذوى هلشهُي تؼزوضهن خالإ هذج 

شزج الزسوُح لصفماخ الوتؼاهتارَخ( َىها اتتذاء هي 30)تثالثُيدذد آخز أج  إلَذاع الؼزوض    بوإ صذور لطلة الؼزوض تاٌل

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

 


