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 اتسثمما ( أنمىذج) 

 
 ةــوطنيـ اتسثمما  شــــركة  - *صـــترخيىذج ـــنم

 .....................................................اعن عالة الرشخ٘ص: -1

 الؼٌْاى : .......................................................................................... -2

 ِاذف:................................                 الفاكظ:...................................ال    

   -:ًْع الٌشاط الوغلْب  -3
           

 ذقل٘ذٕ  

 إعالهٖ 

 
  

  الوصشح تَ :.............................                                         -سأط الوال :  -4

 الوذفــــْع: ...............................                                                               

 

 هلْ٘ى سٗال قغشٕ(.  500)سأط الوال الوذفْع الالصم لثذء الٌشاط ٗجة أال ٗقل ػي  -

 -الوشفقاخ الوغلْتح : -6 

o ِن.ت٘اى تاعواء ّجٌغ٘اخ الوؤعغ٘ي ًّغثح هغاُور 

o  . ًغخح هي ػقذ الرأع٘ظ ّالٌظام األعاعٖ الوقرشح للششكح 

o  دساعح الجذّٓ االقرصادٗح هرضوٌح خغظ األػوال ّاالعرشاذ٘ج٘اخ ّالوْاصًاخ الرقذٗشٗح ّالوؤششاخ

 الوال٘ح لخوظ عٌْاخ . 

o .( 187  )صفحح ذؼِذ هي الوؤعغ٘ي حغة الٌوْرج الوشفق 

o ٗج اإلفصاح ػٌِا.هؼلْهاخ أخشٓ ٗشٓ عالة الرشخ٘ص ضشّس حأ 

o  غ٘ش قاتلح للشد( . قغشٕ ف سٗالأل 15سعْم علة الرشخ٘ص ( 

 

 تىقيع طالب الثرخيص
 
 

 ( عرمواس)ًوارج ذشاخ٘ص ششكاخ اال 00/4/0222ذاسٗخ  00/0222*ذؼو٘ن سقن 

 (1)  قم  ملحق
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 تعهـــــــــد
 

تشأى هصشف  2006( لغٌح 33ًقـش ًحي الوْقؼ٘ي أدًاٍ أًٌا قذ أعلؼٌا ػلٔ هشعْم تقاًْى سقن )       

 ععرمواس االّػلعٔ الرؼل٘وعاخ الرٌف٘زٗعح لشعشكاخ     . فِوٌا الرام لجو٘عغ هعْاد ّأحمعام القعاًْى    ذقغش الوشكضٕ  ّ

 .الصادسج هي هصشف قغش الوشكضٕ

ًّرؼِذ ًحي الوْقؼ٘ي أدًاٍ تااللرضام الرام تمل ها جاء هي هْاد ّأحمام فٖ القاًْى  ّتالْفاء تششّط     

كافععح ّالرععشخ٘ص ّتجو٘ععغ القععْاً٘ي ّاألًظوععح ّالرؼل٘وععاخ راخ الؼالقععح الوؼوععْل تِععا فععٖ دّلععح قغععش      

شعشكاخ   هرغلثاخ هصشف قغعش الوشكعضٕ ّكعل هعا أصعذسٍ ّ هعا ٗصعذسٍ هعي ذؼل٘وعاخ لرٌظع٘ن أػوعال           

ّاإلششاف ّالشقاتح ػلِ٘ا   كوا ًرؼِذ تصحح ّدقح جو٘غ الث٘اًعاخ ّالوؼلْهعاخ الوقذهعح تِعزا      عرمواساال

هؼلْهعاخ إضعاف٘ح ُاهعح أخعشٓ تخعالف الوعزكْسج        حالغلة ّتمل ها أسفق تَ هي هغرٌذاخ ّ ال ذْجذ أٗ

ػذهَ ًّقعش توغعؤل٘رٌا    فٖ ُزا الغلة قذ ٗمْى لِا ذأث٘شػلٔ قشاس هصشف قغش الوشكضٕ تالوْافقح هي

 القاًًْ٘ح ػي إٔ ت٘اًاخ أّ هؼلْهاخ ٗمثد ػذم صحرِا. 
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 (1تابع ملحق )


