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 مديرية التجــارة    
 ــــــالنــــــــــإعــــــــــــــ

 لــغ ني  يف يفر ع ــليف ل يـــيفيــ لنه يويفيف اــريفر اــاليف لرــغ عيف لــ ا  يفع ــييف ليكـــــ يف يفـــــــــييفـيـــــيفرـــــ عيف الــليفـــ يف لــ  ـ 
جـويليــــة 51  يفــــــ  ء يفمـــــــــــــ ينــيف5138متيفحت لــ يف ل ــلصيف لةــي يليفلـ يـــيفيــ لنه يويفلـــــ  ليفيف52/35/5137 ملــخعيفيف يفيف3311
يف.8052 اوت 82  لـــ يفنيـــ لل

 حملـ ريفيف5113اـ   يفيف38 لةـ رعيفينـ عل يفيفيف13/532ختضـيفـمـيليف ل يـيفي لنه يويفألحك ميف ملغ ـ ميف لن  يـ ريفع ـييف
ويف،يف ل يـــيف لل  ــ يف، ل يـــيف يفح لــليفخةــ يليف ملهب اــ ريف،يف ل يـــيفـ ــ يف ــ   يف مل  مــ يف يفلشــغ ويف يففي يــ ريفر ع ــليف ل يـــيفيــ لنه ي

يف ل يـيفخ عجيف حملالريف لنج علليفي   طليف نحيف لطغ ر.
يفل جبيف ل يـيفي لنه يويفــ يفمغحـن يف:يفيفيفيفيفيفيفيف

يف ملغحـليف لشن لليف-3يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيف
يف ملغحـليف لةي يليف-5يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيف

نليفأ ــ ييـيفمنن ليــليفخ بةــغيفيــ يففــوغريفاــ ا  يف يف ي ــغريفي ل  ــ ليفلـ نــــغصيف لشــن لليف يفمــ يفيــ يففــوغريف يفلــنييفخــالـيف ــــــلصيف ــيفيفيفيفيفيف
يفا لـيليف يف  ريفلـ لصيف لةي يل.

يف:يفالملف المطلوب
ـــ يففـ يفع نيـاليف يفر ع ـليف ل يــيفيـ لنه يويف  يفلرـ ميفيصلـ   يفخةـغلحيف ،13/532مـ يفا ريف ملغ ـ ميفيف13ط رـ يفألحكـ ميف ملـ رصيف
يفج عصيف ملهنصيف  ـيمي يفمغ ر يفي ل ث  قيف لن ليليف:ل ىيف مل لغيف ل ا  يفلـن

يفا هليفم يفم نهغجيف ل ج يف لنج عريف-3يفيفيفيفيف
يف   مليف ل ــيفم ض  يف ل يـيفي لنه يويف يففمي هت -5يفيفيفيفيف
يف   مليفخ  يف لنه يض ريف يف أل   عيف ملرــغعيفخط يرو يف يففــ  يف أل   عيف ملم ع ليف  ير .يف-1يفيفيفيفيف
 ل ي  يف مل ظمليف مل ف عصيف ـالهيفنيرييف ملـغخصيفاـ يفمـ يفطـغايفمةـ ريفم لغلـليف لنجـ عصيفخ ـغ يفف يفر ع ليفاح يف: مالحظـــة  يفيفيفيفيفيف

. يفص ح و يفيفلـ ر ي ريف مل ة صيفــيو يف يف لر  ا يف ل  علليف مل  ـ 


