الجوهىريت الجشائزيت الذيوقزاغيت الشعبيت
وسارة الذفاع الىغٌـي
الٌاحيت العسكزيت الثالثت
الشهيذ بي بىلعيذ هصطفى
إعالى عي غلب عزوض وغٌيت هفتىحت
رقن 39/E/2021 :
تؼهٍ وسارج انذفاع انىطٍُ ،ػٍ طهة ػزض وطٍُ يفتىح يٍ أجم التوىيي بـ :الحصت رقن  :01الخعز والفىاكَ ،الحصت رقن
 :02اللحىم الحوزاء الطاسجت والخزفاى الحيت ،الحصت رقن  :03األسواك الطاسجت ،الحصت رقن  :05الوشزوباث هي إًتاج
وغٌي(غاسيت ،عصيز الفىاكَ والوياٍ الوعذًيت) ،الحصت رقن  :06التغذيت العاهت ،الحصت رقن  :07بيط اإلستهالك.
ًَكٍ نهًُتجٍُ ،انتجار تانجًهح وانىكالء انتجارٍَُ انًهتًٍُ تاإلػالٌ ػٍ طهة ػزوض هذا انتمذو إنً انؼُىاٌ اِتٍ:
الوذيزيت الجهىيت للواليت /ى ع 3
هكتب إدارة دفاتز الشزوغ
الكائٌت بــــ 06 :أرض /بشار
نسحة دفتز انشزوط يماتم دفغ يثهغ ( 5.000000دج)  ،فٍ انحساب رلى  43/1080000759انًفتىح نذي انخشَُح
انؼًىيُح تثشار
َتؼٍُ ػهً األشخاص انًُتذتٍُ نسحة دفتز انشزوط أٌ َحًهىا يؼهى انىثائك اِتُح:
 َسخح يٍ تطالح انهىَح سارَح انًفؼىل؛ رسانح اػتًاد ،صادرج ػٍ انًتزشخ نهتؼهذ؛ َسخح يٍ انسجم انتجارٌ نهشزكح يصادق ػهُها يٍ طزف انًزكش انىطٍُ نهسجم انتجارٌ؛ انُسخح األصهُح يٍ وصم انذفغ انًثهغ انًستحك انًذكىر أػالِ.َتؼٍُ تمسُى انؼزوض انًتضًُح انًستُذاخ و انىثائك انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط إنً ثالثح (  ) 30ألساو:
 يهف انتزشخ يتضًٍ انىثائك انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط ؛ ػزض تمٍُ َتضًٍ انىثائك انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط؛ ػزض يانٍ َتضًٍ انىثائك انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط.َىضغ يهف انتزشخ فٍ ظزف يُفصم يغفم ػٍ تهك انخاصح تانؼزوض انتمُُح و انًانُح و َحًم يٍ انخارج ػثارج :
" هلف التزشح – غلب عزوض وغٌيت هفتىحت " رقن  - 39/E/2021:هىظىع غلب العزوض.
تىضغ انؼزوض انتمُُح و انًانُح فٍ ظزفٍُ يُفصهٍُ  ،يغفهٍُ و يمفهٍُ  ،و َثٍُ فٍ كم ظزف يٍ انخارج ،ػهً انتىانٍ انثُاَاخ
اِتُح :
" عزض تقٌي – ال يفتح – غلب عزوض وغٌيت هفتىحت " رقن - 39/E/2021 :هىظىع غلب العزوض.
" عزض هالي – ال يفتح – غلب عزوض وغٌيت هفتىحت " رقن - 39/E/2021 :هىظىع غلب العزوض.
َتؼٍُ أٌ تزد األظزف انًتضًُح يهف انتزشخ انؼزوض انتمُُح و انًانُح فٍ ظزف يغهك /إنً انؼُىاٌ اِتٍ :
الوذيزيت الجهىيت للواليت للٌاحيت العسكزيت الثالثت
اللجٌت الجهىيت الستالم التعهذاث و فتح أظزف التزشح
صٌذوق البزيذ رقن  8031بشار
َُثغٍ أٌ َكىٌ انظزف انخارجٍ يغفم تًايا ال َحًم إال ػثارج:
" تعهذ " ال يفتح
إعالى عي غلب عزوض وغٌيت هفتىحت
رقن39/E/2021 :
َتؼٍُ أٌ تزسم انتؼهذاخ أو تىدع تانؼُىاٌ انًذكىر أػالِ ،لثم تارَخ 2021/11/08 :فٍ انساػح.14:30 :
تحذد تىارَخ فتخ أظزف انتزشخ و انؼزوض انتمُُح فٍ انذػىج انًسهًح رفمح دفتز انشزوط .
َثمً انًتؼهذوٌ يهشيىٌ تؼزوضهى خالل يذج َ 120ىيا.

