
ّّّ ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةراجتلا ةرازو

ةيراجتلا تاكرشلا تامازتلا نمضتملا ءابعألا رتفد
ةيلوألا داوملا داريتسال امظنم اطاشن سرامت يتلا

ىلع عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو
ءابعأ رتفد زوحـتو اهتلاح

داملا

ّ

دـــــــيدـحت ىلإ اذـــــــــه ءاـــــــبـــعألا رـــــــتـــــفد فدـــــــــــهي: ىلوألا ة
،امظنم اطاشن سرامت يتلا ةيراجتلا تاكرشلا تامازتلا

ةـهـجوملا عــئاضبــلاو تاــجوــتــنملاو ةــيــلوألا داوملا دارــيــتسال
.صاخ ءابعأ رتفدل عضختو اهتلاح ىلع عيبلا ةداعإل

داملا

ّ

ةسرامم ةينعملا ةيراجتلا تاكرشلا ىلع بجي:2 ة
عــــئاضبــــلاو تاــــجوــــتــــنملاو ةــــيــــلوألا داوملا دارـــــيـــــتسا طاشن
لـجسلا تاـجرـخــتسمب ،اــهــتــلاــح ىلع عــيــبــلا ةداــعإل ةــهــجوملا
ةسناجتم تاطاشن زومر لمحي يذلا ينورتكلإلا يراجتلا

تاطاشن تاعومجم نم ،ةدحاو ةيعرف ةعومجمل يمتنت
ودم يف ةجردملا داريتسالا

ّ

ةعضاخلا ةيداصتقالا ةطشنألا ةن
.يراجتلا لجسلا يف ليجستلل

داملا

ّ

ةــــــينعملا ةــــــيراــــــجتلا تاـــــــكرــــشلا ىلـــع بـــــــجــــــي:٣ ة
داريتسا طاشن ةسرامم طورش مارتحا ةداهش ىلع لوصحلا
عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو ةيلوألا داوملا

ةــيــئالوــلا تاــيرــيدملا حــلاصم اـــهـــمـــّلست يتـــلا ،اـــهـــتـــلاـــح ىلع
،ةينعملا ةيراجتلا تاكرشلا ىلإ ايميلقإ ةصتخملا ةراجتلل
يذلا ،ةــــيراـــجتلا ةــــكرــــشلا لـــثـــمم فرــــط نم فلـــم عادـــيإ دـــعب
:ةيتآلا قئاثولا نمضتي

،هيلع اقداصم ،اذه ءابعألا رتفد نم ةخسن–

زومر لمحي ينورتكلإلا يراجتلا لـــجسلا نـــم ةــــخسن –
،راتخملا يراجتلا طاشنلا

نامضلل ينطولا قودنصلا ىدل نيمدختسملاب حيرصت–
،يعامتجالا

ينطولا زكرملا ةــباوب يف كارـــتشالا ناـــيب نـــم ةــــخسن –
،يراجتلا لجسلل

ءابعألا رتفد نم ةخسنو دامتعالا وأ ةصخرلا نم ةخسن–
.ينعملا مظنملا طاشنلا ةسراممب صاخلاو هيلع قداصملا

طورشلا مارتحا ةداهش ةراجتلل ةيئالولا ةيريدملا مّلست
عاديإ خيرات نم ءادتبا ،اموي )51( رشع ةسمخ نوضغ يف

.فلملا
فلملل للعملا ضفرلاب ينعملا غّلبي ،ضفرلا ةلاح يفو

.اهسفن لاجآلا يف

داملا

ّ

نأ ةــــــينعملا ةـــــيراجتلا تاـــــكرشلا ىلــــع بـــــجي:4 ة
.نينثا )2( نيمدختسم نع لقي ال ام فيظوت تبثت

داملا

ّ

:يف كارتشالا ةيراجتلا تاكرشلا ىلع بجي :٥ ة

–

مسملا يراـــــجتلا لـــــجسلل يــــنطولا زــــــكرملا ةــــــباوــب

ّ

ةاـــــــ
)MOCLIJDIS( نييداصتـقالا نيلـماـعـتملا ةــمــئاــق ةــنــمضتملا
ةيوه نم ققحتلا فدهب ،يراجتلا لجسلا يف نيلجسملا
،يراجتلا لجسلا يف هديق ةيحالصو نوبزلا

–

ةـــــــماعلا ةـــــيريدملل يـــــئابجلا مـــــيقرتلا عــــــقوم ةــــــباوب
يف خرؤملا81-81 مقر نوناقلا نم9 ةداملل اقبط ،بئارضلل
81٠2 ةنس رـــبمسيد72 قــــفاوملا٠٤٤1 ماـــــع يـــناثلا عــــيبر91
ةيحالص نم دـكأتلل ،91٠2 ةـــنسل ةـــيلاملا نوــناق نــــــمضتملاو
يـــــبملا يـــــئابـــجلا فـــــيرعتلا مـــــقر

ّ

لــــــبق عــــيبلا ةروـــــتاف يف ن
.اهريرحت

داملا

ّ

ةـــــــــــــيلوألا داوـــــــــــملا دارــــــــــــيتسا تاـــــــــطاــــــــشن سراــــــــــمت :6 ة
نم اهتلاح ىلع عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو
،تاباسحلا ظفاحم ةباقرل ةعضاخلا ةيراجتلا تاكرشلا فرط
8٥٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرمـلا نم رركم3 ةداملا ماكحأل اقبط

٥٠٠2 ةنس ربمفون٠3 قفاوملا62٤1 ماع لاوش82 يف خرؤملا
ةيلوألا داوملا داريتسا تاطاشن ةسرامم تايفيك ددحي يذلا

،اـــهتلاح ىلــع عـــيبلا ةداــــعإل ةــــهجوملا عــــئاضبلاو تاــــجوتنملاو
.ممتملاو لدعملا

داملا

ّ

ننــــقملا طاــــشنلل ةــــمظنملا ماـــــكحألاب لالـــــخإلا نود :٧ ة
تايلمعب مايقلاب ةينعملا ةيراجتلا تاكرشلا دهعتت ،ينعملا
طبض راطإ يف ةينطولا قوسلا رارقتسا نامض فدهب داريتسالا
.قوسلا نيومت يف لالتخا ةلاح يفو قوسلا

ممثل الشركة (المكتتب)
قرئ وصودق علیھ




