انجمهىرٌت انتىنسٍت
رئاست انجمهىرٌت
طهب عزوض وطنً عذد  14نسنت 2022
مىضىع طهب انعزوض

انتعوز تئػاشح نفائسج ضئاؼح اندًهىضٌح تًُاؼثح اَؼقاز انسوضج انثايُح نُسوج
طىكٍى انسونٍّح نهتًٍُّح فً إفطٌقٍا ،تىَػ.2022

مىضىع انقسظ

مبهغ انضمان انىقتً بانذٌّنار انتىنسً

انتزود بإعاشت

7 000

شزوط انمشاركت

ٌُؽًح تان ًُشاضكح فً طهة انؼطوع هصا نهؼاضضٍٍ يٍ شوي اإلذتظاص انصٌٍ تتىفط فٍهى كم
 1039نؽُح2014
انضًاَاخ إلَداظ انظفقح ػهى أحؽٍ وخه ،وطثقا نًقتضٍاخ األيط ػسز
انًؤضخ فً 13ياضغ. 2014

مكان (االطّ الع/سحب)

ٌـــــتى ؼحة يهف طهـــــــة انؼطوع يٍ وحسج انكتاتح انقاضّج نهدُح انىظاضٌح ن ًُطاقثح انظفقاخ
انؼًىيٍح تًقـط اإلزاضج انؼايـــــح نهًظانح انًشتطكـح تطئاؼح اندًهـىضٌـــــــح انكائـٍ تُهح أتى
انقاؼى انشاتً 2016قططـاج تظفح يداٍَّح يقاتم وطم ٌتى انتُظٍض فٍه ػهى ػثاضج "ضئاؼح
اندًهىضٌح ،طهة ػطوع ػسز"2022/ 14يغ وخىب االؼتظهاض تـ:
َ ؽرح يٍ تطاقح انتؼطٌف انىطٍُح.
 ذتى (ُ ) Tamponيؤؼؽح انؼاضع.

مكىناث انمهف وكٍفٍت تقذٌم
انعزوض

انعبارة انتً تكتب
عهى انظزف انخارجً.

انعنىان انذي تزسم إنٍه
انظزوف أو تسهم فٍه
مباشزة.
طزٌقت إرسال انعزوض أو
انتسهٍم انمباشز.

ٌتكىٌ انؼطع يٍ:
 . 1وثائق إزاضٌح
. 2انؼطع انفًُ
 . 3انؼطع انًانً
تقظى انؼطوع فً انحاالخ انًثٍُح تكطاغ شطوط انًشاضكح فً طهة انؼطوع.
ٌدة تضًٍٍ انؼطع انفًُ وانؼطع انًانً فً ظطفٍٍ يُفظهٍٍ ويرتىيٍٍ ٌُكتة ػهٍهًا يطخغ
طهة انؼُطوع وٌتى وضؼهًا فً ظطف ثانث ذاضخً.

" ال ٌفتح ،طهة ػطوع ػسز 2022/ 14ان ًُتؼهّق تانتعوز تئػاشح نفائسج ضئاؼح اندًهىضٌح
."2022
تًُاؼثح اَؼقاز انسوضج انثايُح نُسوج طىكٍى انسونٍّح نهتًٍُّح فً إفطٌقٍا ،تىَػ
2016
يقط اإلزاضج انؼايح نهًظانح انًشتطكح تطئاؼح اندًهىضٌح انكائٍ تُهح أتى انقاؼى انشاتً
قططاج أو يكتة انضثظ انًطكعي تاإلزاضج انؼايح نهًظانح انًشتطكح تطئاؼح اندًهىضٌح
تُطؼـم انظطوف ػـٍ ططٌـق انثطٌـس يضًىٌ انىطـىل أو انثطٌس انؽـطٌغ أو تؽهى يثاشطج إنى
يكتة انضثظ انًطكعي فً اإلزاضج انؼايح نهًظانح ان ًُشتطكـح تطئاؼـح اندًهىضٌح يقاتم وطم
إٌساع

تارٌخ آخز أجم نقبىل
انعزوض

.) 10h00
ٌىو انرًٍػ 02خىاٌ 2022ػهى انؽاػح انؼاشطج طثاحا (

تارٌخ وساعت جهست فتح
انعزوض

.) 11h00
ٌىو انرًٍػ 02خىاٌ 2022ػهى انؽاػح انحازٌح ػشط (

مذة صهىحٍت انعزوض

ٌ 120ىيا اتتساء يٍ انٍىو انًىانً نهتاضٌد األقظى نقثىل انؼطوع.

