
 انجًهىرَـــــــح انجشائزَــــــــح انذًَمزاطُــــــح انشؼثُـــــــح

 وسارج انذفـــاع انىطُــــٍ

 انُادُـــح انؼسكزَح انثاَُح

 انًزدىو انًجاهذ تىجُاٌ أدًذ

 ض وطٍُ يفتىحو إػالٌ ػٍ طهة ػز

   90/2022/215:رلى

التُاء يىاد ويستههكاخ طة تؼهٍ وسارج انذفاع انىطٍُ ػٍ طهة ػزض وطٍُ يفتىح يٍ أجم 

 .األسُاٌ نصانخ انًستشفً انؼسكزٌ انجايؼٍ تىهزاٌ

: ًَكٍ نهًؤسساخ انًهتًح تاإلػالٌ ػٍ طهة انؼزض هذا انتمذو إنً انؼُىاٌ اِتٍ
 

 
 

انُادُح انؼسكزَح انثاَُح 

 انًـذَـزَـح انجهىَـح نهًانُــح  

 يكتة إدارج دفاتز انشزوط

وهزاٌ: يذَُح-انكًُم 2 أرض 08: صُذوق تزَذ رلى  
 

 ، انًفتىح 60 يفتاح 4118، فٍ انذساب رلى ( دج5000,00)نسذة دفتز انشزوط، يماتم دفغ يثهغ خًسح آالف دَُار جشائزٌ 

. انخشَُح انؼًىيُح نىالَح وهزاٌ : نذي 
 

: َتؼٍُ ػهً األشخاص انًؼٍُُُ تسذة دفتز انشزوط أٌ َذًهىا يؼهى انىثائك اِتُح

يٍ تطالح انهىَح سارَح انًفؼىل؛  (01)َسخح  -

 اػتًاد، صادرج ػٍ انًتزشخ نهتؼهذ؛ (01)رسانح  -

 يٍ انسجم انتجارٌ نهشزكح؛ (01)َسخح  -

 .انُسخح األصهُح يٍ وصم دفغ انًثهغ انًستذك انًذكىر أػالِ -
  

: ألساو (03)َتؼٍُ تمسُى انؼزوض انًتضًُح انًستُذاخ وانىثائك انًطهىتح فٍ دفتز انشزوط إنً ثالثح 
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 يمفم يُفصم ػٍ تهك انخاصح تانؼزوض انتمُُح وانًانُح َذًم يٍ انخارج ػثارج
." طهة انؼزضيىضىع-215 /90/2022: ػزوض وطٍُ يفتىح رلىطهة-تزشخيهف "   

 : كم ظزف يٍ انخارج، ػهً انتىانٍ انثُاَاخ اِتُحوَثٍُ فٍ،  ويمفهٍُفهٍُ،يغ ظزفٍُ يُفصهٍُوانًانُح فٍتىضغ انؼزوض انتمُُح 
  

 ." طهة انؼزضيىضىع-215 /90/2022: ػزض وطٍُ يفتىح رلىطهة- َفتخ ال-ػزض تمٍُ"

." طهة انؼزضيىضىع-215 /90/2022: ػزض وطٍُ يفتىح رلىطهة- َفتخ ال-ػزض يانٍ "و  
 

 : ظزف يغهك إنً انؼُىاٌ اِتٍوانؼزوض انتمُُح وانًانُح فٍ َتؼٍُ أٌ تزد األظزف انًتضًُح يهف انتزشخ 
 

 

 انًذَزَح انجهىَح نهًانُح نهُادُح انؼسكزَح انثاَُح

 نجُح استالو انتؼهذاخ وفتخ أظزف انتزشخ

وهزاٌ: يذَُح-انكًُم 2 أرض 08: صُذوق تزَذ رلى  
 

: َُثغٍ أٌ َكىٌ انظزف انخارجٍ يمفم تًايا ال َذًم إال ػثارج
 

ال َفتخ" تؼهذ"  

 إػالٌ ػٍ طهة ػزض وطٍُ يفتىح

90/2022/215:رلى  
 

  انصذف انىطُُح أو هذا اإلػالٌ فٍلصذور أول َتؼٍُ أٌ تزسم انتؼهذاخ أو تىدع تانؼُىاٌ انًذكىر أػالِ، إتتذاءا يٍ تارَخ 

. 9:30ػهً انساػح انؼًىيٍ انُشزج انزسًُح نصفماخ انًتؼايم 

 .تذذد تىارَخ فتخ أظزف انتزشخ و انؼزوض انتمُُح فٍ انذػىج انًسهًح رفمح دفتز انشزوط

.  َىيا120َثمً انًتؼهذوٌ يهشيٍُ تؼزوضهى خالل يذج 

 أول صذور نطهة انؼزوض تانُشزج انزسًُح نصفماخ انًتؼايم  تارَخَىيا اتتذاء يٍ (30)تثالثٍُدذد آخز أجم إلَذاع انؼزوض 

. أو انصذف انىطُُح (ٌ ر ص و ع)انؼًىيٍ 

 


