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ماع يناثلا عيبر02 يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
ةقفاوملا نمضتي ،٨١02 ةنس رياني٨ قفاوملا٩٣4١
طورش ددحي يذلا يجذومنلا ءابعألا رتفد ىلع
.اهئازجأ وأ صصحلا ىلع لوصحلا تايفيكو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

ىدامج91 يف خرؤملا3٠-3٠ مقر رمألا ىضتقمب–
قلعتملاو3٠٠2 ةنس ويلوي91 قفاوملا٤2٤1 ماع ىلوألا

 ،هنم63 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،ةسفانملاب

خرؤملا3٤2 -71 مقر يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
71٠2 ةنس تشغ71 قفاوملا83٤1 ماع ةدعقلا يذ52 يف

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٤5-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا51٤1 ماع ناضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤملا35٤-2٠ مـقر يذـيـفـنـتـلا موـسرـملا ىـضـتـقـمـبو–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد12 قفاوملا32٤1 ماع لاوش71 يف

،ةراجتلا ريزو تايحالص دّدحي

خرؤملا6٠3-51 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا51٠2 ةنس ربمسيد6 قفاوملا73٤1 ماع رفص٤2 يف

وأ داريتسالا صخر ةمظنأ قيبطت تايفيكو طورش دّدحي
،عئاضبلاو تاجوتنملل ريدصتلا

،ةسفانملا سلجم يأر ذخأ دعبو–

: يتأي ام نارّرـقي

موسرملاا نم٤1 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا73٤1 ماع رفص٤2 يف خرؤملا6٠3-51 مقر يذيفنتلا

قيبطت تايفيكو طورش دّدحي يذلا51٠2 ةنس ربمسيد6
،عئاضبلاو تاجوتنملل ريدصتلا وأ داريتسالا صخر ةمظنأ
يجذومنلا ءابعألا رتفد ىلع ةقفاوملا ىلإ رارقلا اذه فدهي
وأ صصحلا ىلع لوصحلا تاـــيـــفـــيـــكو طورش ددــــحــــي يذــــلا
.قحلملاب هجذومن قفرملا،اهئازجأ

ةــّيــمسرــلا ةدــيرجلا يف رارـــقـــلا اذـــه رشنـــي:2 ةدملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

8 قفاوملا93٤1 ماع يناثلا عيبر٠2 يف رئارجلاب رّرح
.81٠2 ةنس رياني

ةراجتلا ريزو

يدارم نب دمـحم

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

قحلملا

تايفيكو طورش دّدحي يذلا يجذومنلا ءابعألا رتـفد
.اهئازجأ وأ صصحلا ىلع دازملا قيرط نع لوصحلا

عوضوملا

اذه يجذومـــــــــنلا ءابعألا رـــــــــــتـفد ددحي : ىلوألا ةداــــــــملا
صصحلا ىلع ،دازملا قيرط نع ،لوصحلا تايفيكو طورش

.اهئازجأ وأ

لماعتملا ليهأت

ايعيبط اصخش ،يداصتقا لماعتم لك نكمي :2 ةداملا
عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا طورشلا يفوتسي ايونعم وأ

،يجذومنلا ءابعألا رتفد يف اذكو ،امهب لومعملا ميظنتلاو
وأ صصحلا ىلع لوصحــــلـــــل حوـــــتـــــفملا دازملا يف ةـــــكراشملا
.اهئازجأ

جذومنلل قباطم ضرع لك قفري نأ بجي :٣ ةداملا
: ةيتآلا قئاثولاب  قحلملا يف دراولا

يراس يراـــجــــتــــلا لــــجسلا جرــــخــــتسم نــــم ةــــخسن–
تاطاشنلا ةسرامم تابثإ عم ةديازملا خيرات دنع لوعفملا
ةدمل ،صصحلا عوضوم علسلاو تاجوتنملاب ةلصلا تاذ
،لقألا ىلع ،تاونس )3( ثالث

،ةنّـيحم ةكرشلا تاباسح رشن تبثت ةداهش–

اينمز الودج نمضتي وأ ىّفصم ةبيرضلا جرختسم–
،عفدلل ينوناقلا ءارجإلا وأ عفدلل

،)FIN( يئابجلا فيرعتلا مقر ةقاطب نم ةخسن–

.ةنّـيحم ءارجألا ريغل يعامتجالا نامضلا ةداهش–

نيلجسملا نييداصتقالا نيلماعتملا نكمي ال:4 ةداملا
يف ةكراشملا )غ.و.ي( شغلا يبكترمل ةينطولا ةيقاطبلا يف

.دازملا ةيلمع

دازملا لوح تامولعم

دازملا قيرط نع صصحلا حتف نالعإ رشني:5 ةداملا
نيــــــتـــيموي يفو ةراــــجتلا ةرازول ينورتكلإلا عقوملا ىلع
،رهش لبق )ةيسنرفلا ةغللابو ةيبرعلا ةغللاب( نيتينطو
نع نالعإلا حضوي نأ بجيو ،ةديازملا خيرات نم ،لقألا ىلع
: يتأي ام ،ةديازملا قيرط

،ةديازملا ناكم–

،اهئازجأ وأ صصحلا نييعت–
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،اهئازجأ وأ صصحلا ىلع لوصحلل حرتقملا رعسلا–

،تادهعتلا عاديإل لجأ رخآ–

،دهعتلا فلم نيوكتل ةبولطملا قئاثولا ةمئاق–

،ةلهؤملا ةئيهلا فرط نم ضورعلا حتف خيرات–

.تادهعتلا عاديإ ناكم–

ادهعت مدقي نأ يداصتقا لماعتم لك نكمي:6 ةداملا
ةطيرش دازملل ةحوتفملا صصحلا نم ءازجأ ةدع وأ ءزج يف

.ةصحلل يلكلا مجحلا نم %٠2 دح قوفي ّالأ

نم ةصحلا نم ءزج لكل دهعت نم رثكأ ميدقت لبقي الو
.لماعتملا سفن فرط

ةديازملا ةيفيك

تادهعتب ةديازملا قيرط نع دازملا يرجي :7 ةداملا
.ةموتخم

ةبولطمـلا ةينوناقلا تافلملاو تادهعتلا عدوت :٨ ةداملا
ةعبارلا ةعاسلا لبق ،ضورعلا لابقتسا بتكم ىوتسم ىلع
تايفيكلا بسح ،رـــثكألا ىلـع ،ةديازملا موـــي نم )61:٠٠(
: ةيتآلا

يـــجراــــخلا فرــــــــظلا ّنأ ثيــــــح ،قـلغـم جودزـم فرظ–
لمحي نأ بجيف ،يلخادلا فرظلا ّامأ ،ةرابع يأ لمحي ال
ءزج .................... صصحلل دازملاب دهعت “ ةيتآلا ةرابعلا

جذومنلل اـقـبـط دـهـعـتـلا ىـلـع يوـتـحـي يذـلا “ .......... مـقر
سيئر حلاصل ىّـمسم كصب قفرم ،ءابعألا رتفدب قفرملا

غلبم نع ربعملا ،ايميلقإ صتخملا ةلودلا كالمأ ةيشتفم
،هاندأ51و٤1 نيتداملا يف هيلع صوصنملا ضرعلا

صوصنملا قئاثولا ىلع ابوجو ىوتحي حوتفم فرظ–
.هالعأ3 ةداملا يف اهيلع

عاديإ ءانثأ ،ضورعلا لابقتسا بتكم موقي:٩ ةداملا
قئاثولا نم دكأتلا ،لهؤملا هلثمم وأ دهعتملا روضحبو دهعتلا
.هالعأ3 ةداملا يف اهيلع صوصنملاو هليهأتل ةتبثملا

ةبولطملا طورشلا يفوتسي دهعتملا ناك اذإ ام لاح يفو
لصوب دهعتملا غيلبت متيو .عاديإ لصو هل مّلسي ،دهعتلل
مدـــع ةـــلاـــح يف لاـــكشألا سفـــن بسح ضرــــعــــلا عادــــيإ ضفر
.دهعتلل ةبولطملا طورشلا هئافيتسا

تادهعتلا ضورعلا لابقتسا بتكم لجسي:0١ ةداملا
مــقرــم صاــخ لـــجس يف اـــهـــلوصو بيـــترـــت بسح ةـــعدوملا

.بتكملا سيئر فرط نم هيلع رشؤمو

فرظلا ىلع صاخلا لجسلا يف ليجستلا مقر عضوي
.هالعأ8 ةداملا يفروكذملا قلغملا

ةلمكت عوضوم تادهعتلا نوكت نأ نكمي ال:١١ ةداملا
.اهعاديإ دعب رييغت وأ

نولهؤم ناوعأ ةديازملا ةيلمع ىلع فرشي :2١ ةداملا
ةينقتلا ةنامألا ةدعاسمب ،ةيمومعلا كالمألا ةرادإل نوعبات
مقر يذيفنتلا موسرملا نم6 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

ربمسيد6 قفاوملا73٤1 ماع رفص٤2 يف خرؤملا51-6٠3
ةـمـظـنأ قـيـبـطـت تاـيـفـيـكو طورش دّدــحــي يذــلا51٠2 ةـــنس
.عئاضبلاو تاجوتنملل ريدصتلا وأ داريتسالا صخر

ةديازملا

نم ةديازملا موي تادهعتلا حتفُت نأ بجي:٣١ ةداملا
مهيلثمم وأ نيدهعتملا روضحب ،ةديازملا بتكم ءاضعأ فرط

.نيلهؤملا

يفوتسملا دهعتملا حلاصل ةديازملا حنمت:4١ ةداملا
نسحأ مدق يذلا ءابعألا رتفد يف اهيلع صوصنملا طورشلا

.اهئازجأ وأ ةصحلا ىلع لوصحلل يلام ضرع

بتكم موقي ،ضورعلا يواست ةلاح يف :5١ ةداملا
نيدهعتملا نيب يهفش دازمب ،ةسلجلا داقعنا ءانثأ ،ةديازملا
.ةيواستم ضورع نسحأ اومدق نيذلا

ةيلآلا ريغ ةصخرلا حنم

بتكم سيئر ررحي ،ةديازم ةسلج لك دعب:6١ ةداملا
نـيدـيازملا ةـمـئاـق هـيـف لـجست ارضحــم ضورــعــلا لاــبــقــتسا

.مهضورع غلابمو مهل ةحونمملا ءازجألاو

ةيرازولا ةنجللا ىلإ روكذملا رضحملا نم ةخسن لسرت
اهيلع صوصنملا صخرلا صحفب ةفلكملا ةمئادلا ةكرتشملا

يف خرؤملا6٠3-51 مقر يذيفنتلا موسرملا نم6 ةداملا يف
دّدحي يذلا51٠2 ةنس ربمسيد6 قفاوملا73٤1 ماع رفص٤2

ريدصتلا وأ داريتسالا صخر ةمظنأ قيبطت تايفيكو طورش
.عئاضبلاو تاجوتنملل

لامعتسا يف ديازملل قحلا ةديازملا حنمت:7١ ةداملا
ريغ داريتسا ةصخر هل مّلستو ،هل ةدئاعلا ةصحلا نم ءزج
خرؤملا6٠3-51 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقبط ةيلآ

يذلا51٠2 ةنس ربمسيد6 قفاوملا73٤1 ماع رفص٤2 يف
وأ داريتسالا صخر ةمظنأ قيبطت تايفيكو طورش دّدحي
.عئاضبلاو تاجوتنملل ريدصتلا
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ةصحلا نم ءزج لكل دهعتلا جذومن
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لامعتسا قوقح ىلع لوصحلا تايفيكو طورش ددحت يتلا ءابعألا رتفد طورشو دونب عيمجب ملع ىلع يننأ حرصأ

.اهلوبقو ةديازملا مارتحال ةبولطملا طورشلا اذكو دازملا قيرط نع اهئازجأ وأ ةصحلا

دهعتملا...............  يف .............. موي

ءاضمإلاو متخلاهيلع قدوصو ئرق

ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّـيمسرلا ةعبطملا


