انجًهىرٌـــــــت انجشائزٌــــــــت انذًٌمزاطٍــــــت انشؼبٍـــــــت
وسارة انذفـــاع انىطُــــً
انُادٍـــت انؼسكزٌت انثاٍَت
إػالٌ ػٍ طهب ػزض وطًُ يفتىح
رلى215/2021/193 :
تؼهٍ وسارة انذفاع انىطًُ ػٍ طهب ػزض وطًُ يفتىح يٍ أجم إلتُاء  ،تزكٍب ووضغ فً انخذيت نتجهٍشاث لاػت انؼًهٍاث
واإلَؼاش تجهٍشاث انكشف انىظٍفً  ،تجهٍشاث انفذىصاث وانؼالجاث نصانخ انًستشفى انؼسكزي بىهزاٌ.
ًٌكٍ نهًؤسساث انًهتًت باإلػالٌ ػٍ طهب انؼزض هذا انتمذو إنى انؼُىاٌ اَتً:
انُادٍت انؼسكزٌت انثاٍَت
انًـذٌـزٌـت انجهىٌـت نهًانٍــت
يكتب إدارة دفاتز انشزوط
انكائُت بـ :انًجًىػت انجهىٌت  12نسزاٌا انًمز انؼاو ٌ/ع 2
نسذب دفتز انشزوط ،يمابم دفغ يبهغ خًست آالف دٌُار جشائزي (  5.000,00دج)  ،أي خًست آالف دٌُار جشائزي ،بانُسبت
نهشزكاث انخاضؼت نهماَىٌ انجشائزي ٌ،تؼٍٍ ػهى األشخاص انًُتذبٍٍ نسذب دفتز انشزوط أٌ ٌكىَىا يشودٌٍ بانىثائك انتانٍت:
َسخت ( )01يٍ بطالت انهىٌت سارٌت انًفؼىل؛رسانت ( )01اػتًاد ،صادرة ػٍ انًتزشخ نهتؼهذ؛َسخت ( ) 01يٍ انسجم انتجاري نهشزكت؛انُسخت األصهٍت يٍ وصم دفغ انًبهغ انًستذك انًذكىر أػالِ.ٌتؼٍٍ تمسٍى انؼزوض انًتضًُت انًستُذاث وانىثائك انًطهىبت فً دفتز انشزوط إنى ثالثت ( ) 03ألساو:
 يهف انتزشخ يتضًٍ انىثائك انًطهىبت فً دفتز انشزوط؛ ػزض تمًُ ٌتضًٍ انىثائك انًطهىبت فً دفتز انشزوط؛ ػزض يانً ٌتضًٍ انىثائك انًطهىبت فً دفتز انشزوط.ٌىضغ يهف انتزشخ فً ظزف يمفم يُفصم ػٍ تهك انخاصت بانؼزوض انتمٍُت وانًانٍت ٌذًم يٍ انخارج ػبارة:
" يهف تزشخ -طهب ػزوض وطًُ يفتىح رلى -215/ 2021/193:يىضىع طهب انؼزض".
تىضغ انؼزوض انتمٍُت و انًانٍت فً ظزفٍٍ يُفصهٍٍ و يمفهٍٍ ،و ٌبٍٍ فً كم ظزف يٍ انخارج ،ػهى انتىانً انبٍاَاث اَتٍت:
"ػزض تمًُ  -ال ٌفتخ  -طهب ػزض يفتىح رلى -215/ 2021/193:يىضىع طهب انؼزض".
و"ػزض يانً  -ال ٌفتخ  -طهب ػزض وطًُ يفتىح رلى -215/ 2021/193:يىضىع طهب انؼزض".

ٌتؼٍٍ أٌ تزد األظزف انًتضًُت يهف انتزشخ و انؼزوض انتمٍُت و انًانٍت فً ظزف يغهك إنى انؼُىاٌ اَتً:
انًذٌزٌت انجهىٌت نهًانٍت نهُادٍت انؼسكزٌت انثاٍَت
نجُت استالو انتؼهذاث وفتخ أظزف انتزشخ
صُذوق بزٌذ رلى 08 :أرض  2انكًٍم -يذٌُت :وهزاٌ

ٌُبغً أٌ ٌكىٌ انظزف انخارجً يمفم تًايا ال ٌذًم إال ػبارة:

"تؼهذ" ال ٌفتخ
إػالٌ ػٍ طهب ػزض وطًُ يفتىح
رلى215/2021/193:
ٌتؼٍٍ أٌ تزسم انتؼهذاث أو تىدع بانؼُىاٌ انًذكىر أػالِ ،إبتذاءا يٍ تارٌخ صذور هذا اإلػالٌ فً انُشزة انزسًٍت نصفماث
انًتؼايم انؼًىيً ػهى انساػت .9:30
تذذد تىارٌخ فتخ أظزف انتزشخ و انؼزوض انتمٍُت فً انذػىة انًسهًت رفمت دفتز انشزوط.
ٌبمى انًتؼهذوٌ يهشيٍٍ بؼزوضهى خالل يذة ٌ 120ىيا.
دذد آخز أجم إلٌذاع انؼزوض ستىٌ ( ٌ ) 60ىيا ابتذاء يٍ أول صذور نطهب انؼزوض بانُشزة انزسًٍت نصفماث انًتؼايم
انؼًىيً (ٌ ر ص و ع) أو انصذف انىطٍُت.

