
أقكِّاكح م أقكطحس أقطحإن أقجمقن ققكِّددأئ أقسظهحئ م أقكامدصئ
عحز م اثجهأئ 
أقبمحئ أقسلأطهئ أقحأإطئ

كك 12 ﴾قن 14 لمعكإح 2022
غسح أقكطأحس أقتخأآح

كقظ أقكرأحفئ
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هطاإح أقكِّاكح كلسئ طأقهئ أقكدامن قاإأجف أقجإحأئ مأقاتأحؤ
ثهب هجطن قثشمح أقكِّاكح أقمخحأ محُّدأ أقمهآأئ  أقكطلههك

إارتهض أقسلأطأئ أقسظهحئ مأقكامدصئ مأقكلأمقئ أقسلأطهئ. 
م همجظ ٍّهشأ ﴾قن :

 إأقكِّددأئ أقسظهحئ مأقكامدصئ محهأجئ أوطكأف. 

 مأقكامدصئ.
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أقكِّاكح 



هدامجظ أقكِّاكح مأقكطحس أقكسأثؤ أقرحفأئ مأقتمأئ أقطحإهئ
مأقجمقهئ م إسعئ جأسئ:

1.  أقمهآأئ أقثفمكهئ أقكطلهئ إالكهئ أقكِّددأئ أقسظهحئ
       م  أقكامدصئ  م الكهئ أقاتأحئ أقطحإهئ  مأىعحهغهئ مأقجمقهئ.

                                 2.  حمأج أوطكأف م ٍّسثأؤ أقكِّددأئ مأقسظهحئ
                                 مأقكامدصئ مسألطن أقغحأح م أقدهأدأئ كك

                                 أقجمف أقطحإهئ مأقطأقق.

3.  كمحجن أهيئ أقسلأطهئ م أقافلمقمتهأ أقكاغجكئ.
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أقكرأحفمك
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4.  رحفأئ أقكلأمقئ أقسلأطهئأقطحإهئ م أقجمقهئ

5.  كغجكن أقاجحهؤ طقن أقافلمقمتهأ .

6.  أقكِّددأئ أقكأقهئ أقطحإهئ مأقجمقهئ. 

7.  حتأف أوطكأفk مأقكماكهك إأقسلأطأئ أقسظهحئ

kأيغاسأج مأيدابكأح مأقكامدصئ كك جإحأ

أقكجاسهك مأقجأحدهك.



OBJECTIFS
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1.  جمح مٍّمكهئ أقكِّددأئ أقسظهحئ مأقكامدصئ عن أىغاسأج أقطأقكن.
2.  إهآئ أوطكأف مأيدابكأح ماَّبهحمأ طقن أقكِّددأئ أقسظهح

 مأقكامدصئ.
                  3.  إحأكة اَّمهف أقكِّددأئ أقسظهحئ مأقكامدصئ.

5.  أقكِّددأئ أقسظهحئ مأقكامدصئ ٍّكأق عحز
ماثجهأئ أقبمحئ أقسلأطهئ أقحأإطئ.

6.  حإش أقكِّددأئ أقسظهحئ مأقكامدصئ إديدف
أقغهكئ أقطأقكهئ.

4.  اطخهخ مسمف أقكِّددأئ أقسظهحئ مأقكامدصئ ﴾قن
ٍّجمأئ أقاكمهف أقكالمطئ.

أقكثأمح أقحآهدهئ ققكِّاكح



أقكطحس أقكسأثؤ

7.  اتحإئ أقتخأآح عن ارتهض أقكِّددأئ أقسظهحئ مأقكامدصئ.
8.  ٍّعشف أقككأحدأئ مأقثقمف أقطأقكهئ قاثغهع أقلكم أقكداجأق  ققكِّددأئ

أقسظهحئ مأقكامدصئ.
9.  أقعحز أقاتأحهئ أقطأقكهئ قاكفهك ٍّسثأؤ أوطكأف عن  أودمأع

أقجأحتهئ.

كطحس طك كلاتأئ أقكِّددأئ أقسظهحئ م أقكامدصئ أقطحإهئ
مافلمقمتهأ أقاسلهض أقحفن إمجظ أقن:

1.  اكفهك أقكرأحفهك كك أقاحمهة مأقادمهع قكلاتأامق
م عات ٍّدمأع اسجهحهئ تجهجئ.
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OBJECTIFS

2.  طحس أقافلمقمتهأ أقتجهجئ عن أقطأقق كك  أهيئ مأقافلمقمتهأ
أقكاغجكئ قخهأجئ أىلاأتهئ قافمك  غأجحئ طقن أقكلأعدئ عن أودمأع

أقكثقهئ مأدافرأظ ﴾كفألهأئ  أقاسجهح.

3.  اَّمهف أقرحفأئ أقكرأحفئ ماحغهامأ إكدأطجئ أقاغلهأئ
أقطأقكهئ  أقثجهبئk محعض كدامن أقكطحعئ قجن  أقكملجدهك

             مأقكملههك  أقسلأطههك  ماطحهعمق  إَّثجب أقاغلهأئ
عن  أقسلأطئ.

4.  ارتهض أقكلأمقئ أقسلأطهئ  قجمحمأ  عن  اكفهك أقسلأطأئ
 أقسظهحئ مأقكامدصئ كك أيداججأق أوكبف ققكمأحج  أقكاأثئ

 قجهمأ k مأقاسحظ أقجغهع مأقكثفق عن مدأآف ﴾لاأتمأ.
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أقغصأطأئ أقكطلهئ إأقكطحس
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أقكخأهأ

﴾جحأة أقرطأح عن تكهض مدأآف أقجطأهئ

احجهز أداطكأف  غأطجئ إهألأئ أقكلسئ إطج ألامأ أقطحس

(VIP) مشض حأهئ أرمأح  جأجف سأقئ فإأح أقرجسهأئ -

 

 

طحس جذذذذأز 
إأقكِّاكح م أقكطحس

امخهض مدأآفطرأ أىجااأق
احمهتهئ

أقظحأ عشأ 
م أيداحأثئ م أقامأسف 

جهمش رأحأئ
أقكرأحفهك

طحمس ٍّجحن

okxxxx ok ok

ok okok ok ok

ok okx x xx x

x xok ok xx x

ok ok okxx x

x x

م أىطيك أقكصإمطئ

    م سأقئ أقظجأ م ثعف أقطرأ أقحن دهغأق إَّثج أقعلأجع  

    م أقجأحتن قسأقئ أقظجأ م عشأ أيداحأثئ م أقامأسف

    - ﴾جحأة أقرطأح طقن أقكمغض أيقفاحملن  أقجأز إأقثجب
    كض حأإش غأإف ققلغح طقهل هِّجن ﴾قن كمغض أقتمئ أقحأطهئ

أقحأطن أقعشنأقحأطن أقحمإن أقحأطن أقكأدن

200 000 DA 1 400 000 DA 1 500 000 DA 1 000 000 DA1 500 000 DA 3 000 000 DA2 000 000 DA

    - مشض أقطيكئ أقاتأحهئ عن أقعشأ أقجأجقن

طحمس قحطأهئ أقكطحس



أقكخأهأ
طحس جذذذذأز 

إأقكِّاكح م أقكطحس

أقحأطن أقكأدن

ز/جأجقهئز/طيظ 3ز/طيظ 2

طرأ أىجااأقأقحأطن أقعشنأقحأطن أقحمإن  أقظحأ عشأ 
م أيداحأثئ م أقامأسف 

جهمش رأحأئ
أقكرأحفهك

امخهض مدأآف
احمهتهئ

طحمس ٍّجحن

xxxx 20M² 30M²

ok okokok

ok

ok ok

ok okx x x

x x x x x

x x

x xx x

x

x

x xxx x okx

كدأثئ ققطحس 

- ﴾جحأة سعثئ أىطيك عن جقهف أقطأحشهك

- حفح  أقحأطن عن مدأآف أىطيق م  عن أقإهأك

 k مشض مبأآع م كصمهأئ  طقن كدامن كثأعضئ أقكطحس -
طلج كجأجف غأطئ أقكِّاكح م تلأت أقطحس 

(ثغأآؤ k كلرمحأئ k كصمهأئk ﴾قث...) 

- ﴾جحأة أقرطأح طقن أقكقسع أقفإهح أقكمشمض عن جقعهئ
غأطئ أقكِّاكح  

- كدأثئ ﴾رمأحهئ إكججف تلأت أقطحس (60ق2)  

أقسثعن م أقكغأإيئ أقاقعخهملهئ  مأقلرحأئ أىجإأحهئ م أيقفاحملهئ

أىاسأف إذ :   أقدهجئ كتأمج سإحهلئ حآهدئ كسقثئ أقادمهع 
MOUDJAHED@SAFEX.DZ

00213 (0) 23 79 50 57/ 59/ 61/ 63/ 65/ 67/ 69
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كرأحغ  - 500 عطأقهأئ أقكِّاكح : تلأت أهمذذغأح

(*)

ثغمع أقادتهف عن أقكِّاكح(*)

ثغمع أقادتهف عن أقكطحس

كدأثئ كمهآئ

كدأثئ  ظهح كمهآئ

أقمأتمأئ

إدأشk ثمأتخk ﴾شأئk صأمقئk 3 فحأدن
يعائ ﴾رأحئ م امسهف فمحإأآن

 

 

ؤء 000 10/$ 200
 ؤء 000 10/$ 200

ؤء 000 12/$ 200

ؤء 000 10/$ 175
150$/ 300$ /700$
ؤء 000 6 /ؤء  000 3 /ؤء 000 2

ثغمع أقادتهف عن أقكِّاكح اركف :
أقكرأحفئ عن عطأقهأئ أقكِّاكح

لدجئ كصإمطئ ٍّم حغكهئ كك اججيئ أقكِّاكحهك 
 (Espace NETWORKING) أيداحأثئ م أقامأسف مججمف  عشأ  متإأئ أقظحأ

60 000 
خأآح كثاحظطأحس  - 400 8000  ق²أقكطحس أقكسأثؤ : أقتلأت أقكحفخن

افأقهظ أقكرأحفئ



            www.smexalgeria.dz
    www.registration.safex.dz

أىاسأف إذ :    كك كسح م إأغن أقجمف أقطحإهئ م أىعحهغهئ :
- أقدهج ٍّثكج أقجهؤ حآهخ أىاثأجأقطحإن قالكهئ أقسأجحأئ أقسلأطهئ

أقرحهغ أىداحأاهتن أقجأطكذمك أقكلضكمك

كك أقتخأآح  م إأغن أقجمف :
 - SAFEX-  أقكجهح أقاتذأحن :  أقدهج دقهق غأجحن

(00202) 22752189 -22754312 – 22734950
          : +201146744777 -             : (00202) 22754312 – 22734950

auied@auied.com;aeldib@outlook.com
dc@safex.dz  - contact@safex.dz

مأاظ عأفخ
(00213) 661 68 62 47
         /            : (00213) (0)23 79 54 55/ 56 - 23 79 50 24/ 71
(00213) (0)23 79 50 57/ 59/ 61/ 63/ 65/ 67/ 69 

عأفخ

(AUIED)

  مأاظ

              قكخهج كك أقكطقمكأئ
ققكرأحفئ عن أقكِّاكح م أقكطحس    


