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ٔصاسة انتجاسة

إػالٌ نألػٕاٌ االلتظادٍٛٚ
سلًُت إجشاءاث انذظٕل ػهٗ سخظت نًًاسست َشاط انبٛغ بانتخفٛض ٔانبٛغ انتشٔٚج.ٙ

تؼهٍ ٔصاسة انتجاسة ػٍ إَطالق ػًهٛت سلًُت طهباث يًاسست انبٕٛع انًمُُت (انبٛغ بانتخفٛض ٔانبٛغ انتشٔٚجٙ
ٔانبٛغ ف ٙدانت تظفٛت انًخصَٔاث ٔانبٛغ ػُذ يخاصٌ انًؼايم ٔانبٛغ خاسج انًذالث انتجاسٚت بٕاسطت فتخ انطشٔد)
انًُظٕص ػهٓٛا ف ٙانًشسٕو انتُفٛز٘ سلى  513 -64يؤ ّسر ف 55 ٙجًادٖ األٔنٗ ػاو  1255انًٕافك نـ  16جٕاٌ
ٚ 5664ذذّد ششٔط ٔ كٛفٛاث يًاسست انبٛغ بانتخفٛض ٔانبٛغ انتشٔٚجٔ ٙانبٛغ ف ٙدانت تظفٛت انًخصَٔاث ٔانبٛغ ػُذ
يخاصٌ انًؼايم ٔانبٛغ خاسج انًذالث انتجاسٚت بٕاسطت فتخ انطشٔد.
تُذسج ْزِ انؼًهٛت ف ٙإطاس اإلجشاءاث انٓادفت إنٗ تسٓٛم اإلجشاءاث اإلداسٚت انًذذدة انًُظٕص ػهٓٛا ف ٙانتُظٛى
انًطبك ػهٗ ْزِ انبٕٛع نفائذة انًتؼايه ٍٛااللتظاد ٍٛٚانًؼُ.ٍٛٛ
كخطٕة أٔنٗ تخظض ػًهٛت يًاسست َشاط انبٛغ بانتخفٛض ٔانبٛغ انتشٔٚج ٙنهفتشة انظٛفٛت ػهٗ يستٕٖ ٔالٚت
انجضائش انت ٙتى اختٛاسْا كٕالٚت ًَٕرجٛت إلطالق ْزِ انؼًهٛت  ،كًا تجذس اإلشاسة أٌ فتشة ػًهٛت انبٛغ بانتخفٛض
انخاطت بٕالٚت انجضائش لذ دذدث يٍ  51جٕٚهٛت إنٗ  11أٔث  .2017أيا فًٛا ٚخض انبٕٛع انتشٔٚجٛت  ،فئَٓا تبمٗ
يفتٕدت طٕال انسُت ػهٗ أٌ ٚذذد انًتؼايم االلتظاد٘ يذة انبٛغ انتشٔٚج ٙانًختاسة ف ٙطهبّ.
كًا تجذس اإلشاسة أٌ ػًهٛت تمذٚى طهب يًاسست انبٕٛع انًمُُت ػٍ طشٚك اإلجشاء االنكتشَٔ ٙال تذم يذم
اإلجشاءاث اإلداسٚت انًؼًٕل بٓا دانٛا ٔػه  ،ّٛفاَّ ًٚكٍ نألػٕاٌ االلتظاد ٍٛٚاالختٛاس ب ٍٛاإلجشاءاث اإلداسٚت انذانٛت
ٔرنك باٚذاع انًهف يباششة نذٖ يذٚشٚت انتجاسة نٕالٚت انجضائش أٔ ػٍ طشٚك إتباع اإلجشاء االنكتشَٔ.ٙ
فْ ٙزا انظذد ٚجب ػهٗ كم ػٌٕ التظاد٘ ٚشغب ف ٙيًاسست َشاط بٛغ بانتخفٛض أٔ انبٛغ انتشٔٚج ٙتذًٛم ٔيأل
استًاسة طهب يًاسست ْزا انُشاطٔ ،كزا انجذٔل انًتضًٍ نهًالدك انًتؼهمت بانُشاط باإلضافت إنٗ ٔثٛمت اإلػالو انتٙ
ٚهظمٓا ػهٗ ٔاجٓت انًذم انتجاس٘ انت ٙتى إدساجٓا ف ٙانًٕلغ اإلنكتشَٔ ٙنٕصاسة انتجاسة
(. )www.commerce.gov.dz
ٚجب إسسال طهب انذظٕل ػهٗ سخظت يًاسست انُشاط ٔانٕثائك انًطهٕبت إنٗ يذٚشٚت انتجاسة نٕالٚت انجضائش
ػٍ طشٚك انؼُٕاٌ االنكتشَٔautorisationventes@gmail.com:ٙ
ًٚكٍ نًذٚشٚت انتجاسة نهٕالٚت أٌ تطهب ف ٙدانت انضشٔسة يٍ انًؼُ ٙتمذٚى كم ٔثٛمت تشاْا يًٓت فَ ٙسختٓا انٕسلٛت
نهتأكذ يٍ يطابمت انٕثائك انًطهٕبت يغ تهك انًشسهت ٔانبٛاَاث انًمذيت نهذظٕل ػهٗ انشخظت.
ف ٙدانت انتأكذ يٍ يطابمت انًهف يٍ انُادٛت انمإََٛتٚ ،تى إشؼاس يمذو انطهب يٍ طشف يظانخ يذٚشٚت انتجاسة
بشخظت يًاسست انُشاط انًؼُ ٙػٍ طشٚك اإلجشاء االنكتشَٔ.ٙ
نًضٚذ يٍ انتٕضٛذاث ٔانًؼهٕياث انضشٔسٚت أٔ تمذٚى التشاداث يفٛذة ٚ ،شجٗ يٍ األػٕاٌ االلتظاد ٍٛٚإسسال طهب
استفساس إنٗ يظانخ اإلداسة انًشكضٚت نٕصاسة انتجاسة ػٍ طشٚك انؼُٕاٌ االنكتشَٔ mcecoute@gmail.com ٙأٔ
إنٗ يظانخ يذٚشٚت انتجاسة نٕالٚت انجضائش ػٍ طشٚك انبشٚذ االنكتشَٔautorisationventes@gmail.com ٙ
ٔػهَ ،ّٛذػٕ جًٛغ األػٕاٌ االلتظاد ٍٛٚانًؼُ ٍٛٛنهًساًْت ٔبظفت اٚجابٛت إلَجاح ْزِ انؼًهٛت انت ٙتٓذف إنٗ
تبسٛظ ػًهٛت تمذٚى طهباتٓى نًًاسست ْزِ انبٕٛع.

