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 ةماعلا دعاوقلا

 “رئازجلا يف ةيلودلا ةينورتكلالا ةيراجتلا عقاوملا ىلع عفدلاVisa\ ةلمح"

 تاحلطصملا فيرعت – لوألا دنبلا

 عفدلا تاقاطب

 .عبارلا دنبلا يف  ةدّدحملا طورشلا ىلاً ادانتسا ةكراشملل ةحلاص ربتعت ةيرئازجلا كونبلا نم ةرداصلا Visa عفدلا تاقاطب عيمج

 ةقاطبلا لماح

 نييرئازجلا نينطاوملاً اضيأ .ةنس 18 نم رثكأ هرمع غلبيو ، ةيرئازجلا كونبلا دحأ نم ةرداص Visa  ةقاطب لمحي ةينهملا وأ ةيصخشلا هتفصب درف لك ةقاطبلا لماح فيرعت لمشي

 .رئازجلا يف نيميقملا بناجألا ىلا ةفاضالاب ،جراخلا يف نيميقملا

 ةيلودلا ةينورتكلالا ةراجتلا عقاوم ىلع عفدلا تايلمع

 ةيفرصم ةقاطب ةطساوب اهيلع عفدلا تايلمع متت يتلاو 5815و ،5735 ،4899 :ةيلاتلا ةيراجتلا تائفلا زومر نمض ةجردملاو ةعباتلا ةينورتكلالا ةراجتلا تاكرشل عفدلا تايلمع

 .ةيرئازجلا فراصملا دحأ نم ةرداص

 .زايتما موسر وأ كارتشا بجومب ةيعاذالاو ةينويزفلتلا جماربلا تايوتحمل لصاوتملا ضرعلاو ثبلا ىلع لمعت ةئفلا هذه نمض ةدّدحملا ةيراجتلا تاكرشلا :4899

 ةيقيسوملا تاناوطسالا تاكرش يه ةئفلا هذه نمض ةدّدحملا ةيراجتلا تاسسؤملا :5735

  .ىقيسومو مالفأ ،بتك – ةيمقرلا تاجتنملاو ةيمالعالا لئاسولا ةيطغت عقاوم يه ةئفلا هذه نمض ةدّدحملا ةيراجتلا تاكرشلا :5815
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 ةكراشملل ةماعلا طورشلا – يناثلا دنبلا

 "ضيوعت" لكش ىلع يرجي فوس تاقاطبلا ىلع ضرعلا -

 .ةلّعفم ةقاطب لكل $5 غلابلاو دّدحملا فقسلا نمض ضيوعتلا نم ةدحاو ةرم نم رثكأل ةدافتسالا كرتشم لكل نكمي -

 

 ضورعلا ريس ةيفيكو ماظن – ثلاثلا دنبلا

 

 

 

 

 

 

 

 .رهشأ 6 ذنم ةينورتكلالا ةراجتلا عقاوم دحا ىلع عفدلل ةيفرصم ةقاطبل لوألا مادختسالا ،ةقاطبلل لوألا ليعفتلاب ينعن •

 ً.ايئاقلت ضرعلا اذه يهتني ، ةينازيملا هذه كالهتسا دنع .$40000  تاضيوعتلل ةدّدحملا ةيلامجالا ةميقلا عومجم غلبي

 ضرعلا قيبطت ةيفيك - عبارلا دنبلا

 .ثلاثلا دنبلا يف ةجردملا تامولعمللً اقفوو ةدّدحملا ةيراجتلا تائفلا يف ةلومشملا ةيلودلا ةينورتكلالا ةراجتلا عقاوم دحأ ىلع عفدلا ةيلمع لالخ نم ليعفتلا نم ةدافتسالا متت

 .ثلاثلا دنبلا يف هالعأً اقباس ةروكذملا طورشلا يفوتست نأ تاعوفدملا ةميقو عفدلا تايلمعو تاقاطبلا ىلع بجي
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 ررض قاحلا نود ،تاضيوعتلا حنم متي نل ،كلذ  ةلاح يف .اهيلع ريثأتلا وأ جئاتنلا رييغت فدهب ليعفتلا تادادعا ليدعت ةلواحم وأ ليدعت وأ ريوزت ،تناك ةقيرط يأبوً اتابً اعنم عنمي

 .كرتشملا قحب ةينوناقلا تاءارجالا ذاختا يف تاقحالملا ةيناكما وأ

 .ةبكترملا لايتحالا تايلمع ءّارج نم نيكرتشملا هاجت عون يأ نم ةيلوؤسم يأ لّمحتت نل Visa ناو ،اذه

 ةلمحلا ةرتف – سماخلا دنبلا

  

.هسفن دنبلا يف ةدّدحملا خيراوتللً اقفو 2022 ويلوي 3 ةياغل ويام 23 نم متت فوس عبارلا دنبلا يف ةدراولا تاليعفتلا  

  

 ضرعلا ليدعت – سداسلا دنبلا

  

ً ايئزج وأً ايلك ضرعلا اذه ليدعت قحب Visa ظفتحت .اهتدارا نع ةجراخ وأ ةيرسق بابسأل ةلمحلا هذه ةدم ريصقت وأ ءاغلا وأ ليدعت ءّارج نم ةيلوؤسملا نم عون يأ Visa لّمحتت ال

 .ةلمحلا ةرتف ءاهتنا لبق كلذو مازتلا وأ ةيلوؤسم يأ لّمحت نود قبسم راطخا نود

 .ةلمحلل لماك ءاغلا وأ قيلعت يأً اضيأو ،ضرعلا ةدمل ريصقت وأ ديدمت يأ ،يلك لكشبو ،ةلمحلا ليدعتب ينعن

 


