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 خنية ال ررة الجمسلريةة
ةة2022انميةةة ا الةةاخل ررة الادريةة

ة2022ة اوفية31بلارريةةة
بجلخيةةة اجللخقة2018 ااةةة09 مرخة يةة لة2018انميةةة29 امقاوهنة األاأليةعلدةة ملتسااةةعجالةبةةةةةة

 الة ا ية عتاءة اجلخسةةةر اجه هة ابماءةعخلة وألللعاء ةةة ال اخيةاخجلخسة ابخلا امنامةة الجاعااة اجمخسية ةة
:ةةهذ ةوصهة2022ة اوفية26بلارريةةة85علدةة ابخلاةة

انميةةة ا ال الادريةةد ررةةالة الجمسلري ال ررةةانيةةجةاشغالبلعهوتكةةررسسةبخلرية اغمقادرةةةرلشيف ةبللةةةةةةةة
ة ةذاكةةنةبللةوني ةاال ي ء اة اهوقارسيةاخملة مة ولشارة سي سة هر واةة ة اليةأللململةعةاخجلخسة ابخلاة2022

 ةوهجسية اجهوهعة اي اءة امتهرة يةةةبجمية ابخلريةةة ناء ةةة اي بليعخلة اناعيةةة2022ة اوفية31ة وثمسمرهمةة
.ة اجهعلة ة اجتانة اجشارة اسمجاة عاله

 ة اذاةرمنةعخلة وهةوني ةاخهوضة اصميةةة2022ةوفي اة26بلارريةةة86عخلة وعالمة اجه هةاخلجهمةعلدةةةبماء ة 
عمةبللةعبية فمية ابخلريةباافسنبهكة جاةوكةوتصسنة أللجاررة شار يةرجتمة أللمي  ماة مة هوضةةألللكة الخنيةة

.ةة اه بة  ة باشيرة مة تلتة وأللمبالةة
ببعتاءة اجلخسةة يرباةةةوسميدة40عخلة اناعية اي بلية ةةة  للحة الخنية انسلةوهر الرمة الاشقةررسسة اجلخسةةةةة

اخلخنيةعمةبللة بسماةألبتة  ي ءة الخنيةعمةبللة هية مضة اللجلااةوهوساة مةةة ة اجلابلسمة اماويرمة ابخلاةة
د عساة اجلابلسمةاخلفقاعلة ة يحة مليراومكةعبية افسنبهكة  ةونخكة أللجاررةة ولشارة الل وة مة سي سة هر واةة

 ة يحةةة; www.commune-ghenada.com  لة  ةعبية هوضة اه ب تصصيةامذهة الخنية مة تلتة وأللمت
.ة شااخمكةة جاةدعاة الجسضةواذة امسيية ة امذرةبنبتةوت رلةعلدة و ابااةبتهر واةة

ثكةوكةوملركةاجميةعمة اجشاررضة ابخلرية اجله  خية ة اللرلرة ة اجشاررضة المهرية اجبي لية ة اصلهبااة اليةراالةة
.ةة امية اللاراة ة رل ثة فليوقااة ةولجسلة ل الة اجلنةوهألليةعيخية ثلد نة ويالقة شاررضةم

.ةابماءة لرألية بلل رسيةعخسماةبااشجاويرةببرضة ةوثجسمةوبيعة رلة اجه  مسم
 جاةوكةومنسجية خنيةعجلةباوعه نة ة الجخية ية ايةرهمة مة انمية اجاوسيةالمسسكة الجلة ة وتاذة و ي ء اة اجماألبيةة

 ةدرية الجلة جاةوكة المهرهةباالمفسذة ايهعيةامي ر اةهلمة مةوبلة ه  مسمةبا ودةبمة ااحةةالمنسمة يد 
.ة ة اغمادر

 ية اصااحة الامة جاة نةرجالاة امنا ية نلةةولالة التهةرؤ فة اصهرلةاسم لةأللية اجلخسةورواءة اجه  مسمة ال
 لة اجما قة ةدعاة الةونمسلة  ي ء اةبلعة شي عة صمضة  يةبجلرميةراوكةوولتاسة اجشي عة اجباشيةعخلة المجسيةة

.ةبااجميميةة



عبية افسنبهكةاسلنارلةرهلةبي لية فليقةةريبطةشارعة ابسئية ة يرقة انلاررةةةولالة اجه  مة مجلة الاشقة
اة  ابلهة وهةعملة عل دة الر أليةوولازة شي عة اجفليوقااة  لة تلتة الر ألااة أللماايةبي لية فليقةاتسقةة ةوجل

ةة. اييوقاا
.ة اجه  مية انسلرةوترميةرجهدرةونارخلةرهلة  ارة الخنية ةوكة  ابلماة ثجمية ابعة اجباشيةاخلخني-
 نا مةبااجاءة اصااحةاخشي بة ةوكةدعهوهةالملركةة اجه  مةرجلرةبمةهملرة ااتةبااللالةبييرقة انلاررة ةوت رلةة-

.ة يختة جاعيةاسلكة رألااهة الة اجلخسة المها
وييقة انسلةرؤ فة اصهرلةةوشتالة ي رة اشارمااة اماوقخيةاجادرة ايفقلة ةوي ررة رل ثة تفنااةاخنيعيةة

عخلةةة وااةأليعيةةاليوه ةةوي ررةوملركة اجه  مسمة اذرمةرشلتهنة مة ي رةهذهة اشارمااةاجيااتة رل ثة تف
.ة ونارة اخلمية المهريةاجتفتااة انيعي

وييقة انسلة  لاةبمةعجيةالمنمة يد درية الجلة ةثجمة الخنية اجململرةالمسسكة الجلة اية انمية ة المفسذةة
 ايهعيةامي ر اة املمة ةدعاة الة أللتجالة اللاالاة ية اجنااكة افقالرسية ية اغي بية  ودةبهألليةة

ةة.اشجاويرة يرقة  ودة اله ي ة نخكة 
 انسلةبهبتيةبمةاخسفيةد عساة الة الي ستةعخلة اوتة الهعسيةالوة اجه  مسمةالنا ية مهدهكة ضة الجلةةةولال

 ابخلاة ة الا سلةعخلةوقخية و تاوسااة اجادرية ة ابشيرية اليةولاوية مماة ابخلرية اليةراالةد نةوخبسية لةة
 نة ابخلريةألاعسية الةةةس ي رلة ي  لية ثالة المسئية الجي وسية ة  لةررسسة اجللة ايخبااةة ةدعاة الة وألي عة ي

 ي  لية ثالة المسئيةاملةعلرلة وشتااسااةاا ية ية اجما قة افقالرسية ة وماة ية ولنارة اخلمية اه مسيةاجلارميةة
ريةاجلرمليةراوكة ة المارميةةعلمة اهترية اصهرة اله  لةة  ا مة الهألضة اجيخهبيةوأللتجالة  ي ء اة اجي  لية ةة

.ةبمجاة و ثخية اله سمسياجي  ليةة
 اناعيةةة الخنيةعخلةالجلعبية ابعة اجباشية ة  ية اتلامةشتيةررسسة ابخلرية اجه  مسمة اذرمةوفقاعخهة ةة
 . ناء ة انادألي
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