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 اخ�%ار الف�ل ال#ال' في مادة ال����� ال�bاس%ي وال�الي

 نقا4 ) 60ال,.ء األول ( 
 Uالع�ل�ات ال�ال�ة : 2017 اف�لخالل شه�  لل%�ع Uال,�لة"  ال%اه�ةقام� مQس�ة " 

 ،   %17مع�ل ال�س� ،   % 5تMف�u دج خارج ال�س� ،  hU195000ائع �U%لغ  ش�اء  05/04/17-
 في نفv ال��م . ادخالها الى ال�Mازن  ت� اBام ،10ال���ي� Uع� 

 دج y��U ب+xي �U38000%لغ  ب+اءات ل��ة شه�S  اس�أج�ت  10/04/17-
 شه�،، ال���ي� Uع�   %17مع�ل ال�س�  دج خارج ال�س� ،  hU300000ائع �U%لغ  ب�ع  15/04/17-
 دج  . 245000تxلف�ها  ، نفv ال��م في ها��لت� ت�   
  دج 75000مQس�ة " ال��%�س " ق���ها  لفائ�ة �Y%�الة قام� ب�zه��   20/04/17-
 ل�ه� اف�ل ت�S�h مايلي : أع�ت أج�ر م���Mم�ها  30/04/17-

%ة على   %9دج ، االش��اك في ال�hان االج��اعي 7900000دج ، االج� االج�الي  6800000�9 +اج� ال��hال ،
 دج .  1230000ال�خل االج�الي 

 :ال�Lل�ب 
 س,ل الع�ل�ات في ي�م�ة ال�Qس�ة  
 

 نقا4 )  06( ال,.ء ال#اني
 اق�+� مQس�ة " ال.ه�اء " ال�#%��ات ال�ال�ة : 

  %25، مع�ل االه�الك  01/10/2013دج ب�ارخ  126000ب�م,�ات ال�عل�مات�ة �U%لغ  -1
  جد140000 :31/12/2017االه�الك ال���اك� في ،  س+�ات 10، م�ة نفع��ها  01/07/2015 مع�ات ال�9�o ب�ارخ -2

 :ال�Lل�ب
 ب�م,�ات ال�عل�مات�ةأن,. ج�ول االه�الك -1

 ل�ع�ات ال�9�o  الق��ة ال�bاس%�ة االصل�ةأح�9 -2
3- 9�oااله�الك ل�ع�ات ال� qأح�9 ق� 
 . 2017س,ل االه�الك ل�ع�ات ال�9�o ل�+ة -4
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 ش�اء 1717//0044//005-

ادت�اBام ،اBام ،U1010ع� �ي� Uع� 
ب+اءب+اءاتاس�أج�تاس�أج�ت  17

h000ائع �U%لغhUائع �U%لغ ع

000تxلف�ها تxلف�ها ،،�مv ال��م

ممQس� لفائ�ة لفائ�ة �الة�Y%�الة 
ل�ه� اف�لل�ه� اف�ل ت���hم�ها

دج ،79000007900000ج�الي 
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 نقا4 ) 08ال,.ء ال#ال'  ( 
�� مع�Lات ن�ا4 شه� ،  2Mو  U 1Mاس�ع�ال ال�ادت�S االول���P Sال�+�ج " Uإن�اج  س��تاتق�م مQس�ة " Mمارسل 

 �Yا يلي :  2016
 : ) م���ات ال�ه�1

           DA / kg200 بـ  1M :kg800ال�ادة �
بـ   2M :kg900ال�ادة �

DA / kg160 

االن�اج و االس�ع�االت : ) 2
   2Mاالول�ة ال�ادة م�  kg850 و   1Mاالول�ة ال�ادة  م�Ukg007اس�ع�ال   Pال�+�ج وح�ة مS  1200أن�,� 

 :  ع%اء ال�%اش�ةاأل )3
 . مS ث�S ال��اء لxل مادة   5%م�ار~ ال��اء :  -
 .لxل ساعة دج  �210ع� ال�اعة U ساعة ع�ل 400 :  م�ار~ االن�اج -
�� في ال,�ول ال�الي   : األع%اء غ�� ال�%اش�ة) 4Mل: 
 
 
 
 
 
 ال�ه� :  م%�عات   )5

 دج لل�ح�ة . �U 500ع� Pال�+�ج وح�ة مU 1140  Sاع� 
  : ال�Lل�ب

أك�ل ج�ول ت�زع األع%اء غ�� ال�%اش�ة  )1
 اح�9 تxلفة ش�اء ال��اد األول�ة   )2
Pال�+�ج  اح�9 تxلفة إن�اج)3

 Pال�+�ج  سع� ال�xلفةاح�9 )4
ال+��,ة ال�bل�ل�ة اح�9 )5

 
 

 

 ال��زع 2 ال�رشة 1ال�رشة  ال���S ال%�ان
 28500 3720036000 51000  ال#ان�p  ال��زع∑

 اول�ة  مادة ZKg%�عة وح�ة الق�اس
 ���اةم

Kg اول�ة  مادة 
 م��ع�لة

دج مS  100وح�ة م+�,ة
  رق� االع�ال
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الن�اج و ااالن�اج و االس�ع�)) 2

am �,12001200 Sال�وح�ة موح�ة م
x:: %اش�ة ال�%اش�ة

مS ث�مS ث�S ال55%%�اء : 
�UعUساعة ع�لساعة ع�ل4004

�� في ال,�ول ال�اMفي ال,�ولل ��

الال�رشة  cccoc372003720n ccc.c
KgKول�ةاول�ة مادةمادة
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