
 انجًهىرَـــــــخ انجشائزَــــــــخ انذًَمزاطُــــــخ انشؼجُـــــــخ 

 وسارح انذفـــبع انىطُــــٍ

  انُبدُـــخ انؼسكزَخ انثبَُخ

 انًزدىو انًجبهذ ثىجُبٌ أدًذ

 ض وطٍُ يفتىحو إػالٌ ػٍ طهت ػز

 65/2022/201 :رلى

   

  أشغبل انتهُئخ انخبرجُخ، انًسبدبد انخضزاء وتغطُخ انطزق  يٍ أجميفتىحتؼهٍ وسارح انذفبع انىطٍُ ػٍ طهت ػزض وطٍُ 

 .ػهً يستىي طفزاوٌ ثىهزاٌ  (انشطز األول)

: ًَكٍ نهًؤسسبد انًهتًخ ثبإلػالٌ ػٍ طهت انؼزض هذا انتمذو إنً انؼُىاٌ اِتٍ

انُبدُخ انؼسكزَخ انثبَُخ 

 انًـذَـزَـخ انجهىَـخ نهًبنُــخ  

 يكتت إدارح دفبتز انشزوط

وهزاٌ: يذَُخ- انكًُم 2 أرض 08: صُذوق ثزَذ رلى  
 

 ، انًفتىح 60 يفتبح 4118، فٍ انذسبة رلى ( دج10.000,00) آالف دَُبر جشائزٌ ػشزحنسذت دفتز انشزوط، يمبثم دفغ يجهغ 
. انخشَُخ انؼًىيُخ نىالَخ وهزاٌ : نذي 

 

: َتؼٍُ ػهً األشخبص انًؼٍُُُ ثسذت دفتز انشزوط أٌ َذًهىا يؼهى انىثبئك اِتُخ
يٍ ثطبلخ انهىَخ سبرَخ انًفؼىل؛  (01)َسخخ  -

 اػتًبد، صبدرح ػٍ انًتزشخ نهتؼهذ؛ (01)رسبنخ  -

 يٍ انسجم انتجبرٌ نهشزكخ؛ (01)َسخخ   -

 يٍ شهبدح انتصُُف وانكفبءح انًهُُخ (01)َسخخ  -

 .انُسخخ األصهُخ يٍ وصم دفغ انًجهغ انًستذك انًذكىر أػالِ -
  

: ألسبو (03)َتؼٍُ تمسُى انؼزوض انًتضًُخ انًستُذاد وانىثبئك انًطهىثخ فٍ دفتز انشزوط إنً ثالثخ 
يهف انتزشخ يتضًٍ انىثبئك انًطهىثخ فٍ دفتز انشزوط؛ - 

ػزض تمٍُ َتضًٍ انىثبئك انًطهىثخ فٍ دفتز انشزوط؛ - 

 .ػزض يبنٍ َتضًٍ انىثبئك انًطهىثخ فٍ دفتز انشزوط- 
 

: َىضغ يهف انتزشخ فٍ ظزف يمفم يُفصم ػٍ تهك انخبصخ ثبنؼزوض انتمُُخ وانًبنُخ َذًم يٍ انخبرج ػجبرح

."يىضىع طهت انؼزض- 201 /65/2022:طهت ػزوض وطٍُ يفتىح رلى -يهف تزشخ"   

: ، و َجٍُ فٍ كم ظزف يٍ انخبرج، ػهً انتىانٍ انجُبَبد اِتُخ و يمفهٍُفهٍُيغ ،تىضغ انؼزوض انتمُُخ و انًبنُخ فٍ ظزفٍُ يُفصهٍُ
  

    ."يىضىع طهت انؼزض- 201 /65/2022:طهت ػزض وطٍُ يفتىح رلى- ال َفتخ -  ػزض تمٍُ"        
."يىضىع طهت انؼزض- 201 /65/2022:طهت ػزض وطٍُ يفتىح رلى- ال َفتخ - ػزض يبنٍ "و          

 

 : َتؼٍُ أٌ تزد األظزف انًتضًُخ يهف انتزشخ و انؼزوض انتمُُخ و انًبنُخ فٍ ظزف يغهك إنً انؼُىاٌ اِتٍ
 

 

 انًذَزَخ انجهىَخ نهًبنُخ نهُبدُخ انؼسكزَخ انثبَُخ

 نجُخ استالو انتؼهذاد وفتخ أظزف انتزشخ

وهزاٌ: يذَُخ- انكًُم 2 أرض 08: صُذوق ثزَذ رلى  
 

: َُجغٍ أٌ َكىٌ انظزف انخبرجٍ يمفم تًبيب ال َذًم إال ػجبرح
 

ال َفتخ" تؼهذ"  

 إػالٌ ػٍ طهت ػزض وطٍُ يفتىح

65/2022/201:رلى  
 

  انصذف انىطُُخ أو هذا اإلػالٌ فٍلصذور أول َتؼٍُ أٌ تزسم انتؼهذاد أو تىدع ثبنؼُىاٌ انًذكىر أػالِ، إثتذاءا يٍ تبرَخ 

. 9:30ػهً انسبػخ انؼًىيٍ انُشزح انزسًُخ نصفمبد انًتؼبيم 

 .تذذد تىارَخ فتخ أظزف انتزشخ و انؼزوض انتمُُخ فٍ انذػىح انًسهًخ رفمخ دفتز انشزوط

.  َىيب120َجمً انًتؼهذوٌ يهشيٍُ ثؼزوضهى خالل يذح 

 أول صذور نطهت انؼزوض ثبنُشزح انزسًُخ نصفمبد انًتؼبيم تبرَخَىيب اثتذاء يٍ  (30)ثثالثٍُدذد آخز أجم إلَذاع انؼزوض 

 .أو انصذف انىطُُخ (ٌ ر ص و ع)انؼًىيٍ 


