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ة والتجارة فأنو ال يهجج في سجالتشا ما يذيخ لهجهد استشاداً لمهثائق السحفهعة لجى دائخة مخاقبة الذخكات في وزارة الرشاع))    
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 . (( حتى تاريخو
 -: تاليةاألفخاد في وزارة الرشاعة والتجارة حدب الريغة المن مخاقب سجل إحزار كتاب  -2

ة ـــــــــــــــــــجالً تحت غايــــ( ومهضهعو االستفدار فيسا إذا كان مد جسيع الذخكاءإشارة إلى االستجعاء السقجم من الديج ) اسم ))    
ت ، مذاريع ىشجسية ، استذارات ىشجسية ، إسكان ( . يخجى العمم بان السحكهر غيخ مدجل لجيشا بالغايا أخخى  ) مقاوالت إنذائية
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