
 

  الشعبيت   الديمقراطيت  الجزائريت الجمهوريت
وزارة التجبرة 

 المديريت الوالئيت للتجبرة
 اهصوـف  ة

 (ث)اهيسخهوم  (ث)عزٍزً 
 يًم هيٌخوج ُيطٌع فٌ اهجزائر رائإً ش

 
 

 يواد اهخٌػٍف؛-  عجبئً –يصروتبح  -
هوازى - يواد اهخجيٍل واهخٌػٍف اهتدٌٌ -

 األغفبل؛
 (.....ٍبوورح،أجتبً(اهحوٍة ويصخلبخه  -
 (.....اهغيبغى، اهيرتي) اهُيطتراح  -
 حووٍبح ويرغتبح؛ -
- أهتسج و أحذٍج-  يٌخوجبح نهرويٌزهٍج -

يسخوزيبح و يواد غذائٍج وطٌبعٍج 
 .يخخوفج
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 ُيسبهيخم تغرٍلج يتبصرث فٌ  ٍعٌٌ
 

 خصجٍع اهيؤسسبح اهجزائرٍج؛ -

 خلوٍض فبخورث االسخٍراد؛ -

 اهحفبػ عوي يٌبطة اهصغل ألتٌبء وغٌم؛ -

خوق يٌبطة عيل جدٍدث ُخينً يً خفظ  -
 يً ٌستج اهتغبهج؛

 دفع هوخٍرث إٌصبء يؤسسبح جدٍدث؛ -

خوق اهثروث عوي اهيسخوى اهفردً و  -
 اهجيبعٌ؛

خوق كدرث خٌبفسٍج يبتًٍ اهيؤسسبح  -
 االكخطبدٍج اهجزائرٍج؛

خصجٍع  اهٌصبغ اهفالحٌ اهذً سٍُسبهى فٌ  -
 اهطٌبعج اهخحوٍوٍج؛

خصجٍع اهرٍبعج تلٍبى اهيؤسسبح اهجزائرٍج  -
 تبإلصهبر تيٌخوجبخهب؛

دعى اهيجبل اهسيعٌ اهتطرً يً خالل خوجه  -
 .اهيؤسسبح اهجزائرٍج هإلصهبر

 "دعى هالكخطبد اهوغٌٌ= اسخهالم يٌخوج جزائرً " 
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