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 ةـجحلا يذ لوأ يف خّرؤـــم ٩42–22 مــقر يذــيـفـنـت موــسرــم
 ددحــي،2202 ةــنــس وـــيــنوـــي 0٣ قـــفاوــمـــلا ٣44١ ماـــع

 يـنـطوــلا مـــلــعــلا زاـــجــنإ طاـــشــن ةـــسراــمــم طورــش
.هيلمعتسمو هــيزـجـنـم ىلــع ةــباــقّرــلا تاــيــفـــيـكو

–––––––––––
،لّوألا ريزولا ّنإ
 ةيلحـملا تاــعاــمجلاو ةـيـلـخادــلا رــيزو رــيرـقــت ىلــع ءاــنــب –

،ةينارمعلا ةئيهتلاو
 1٤1و ٥–211 ناــتداــملا اـــمـيس ال ،روـتــسدــلا ىلــع ءاــنـــبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
 ليربأ ٥2 يف خرؤملا ٥٤1–36 مقر نوناقلا ىـضـتـقـمبو –

 يـنـطوـــلا مــلـعلا تازـــّـيــممب فـيرـــعـتـلا نـمـضـتـملاو 3691 ةــنـس
،يرـئازــجلا

 6831 ماع رفص 81 يف خرؤملا 6٥1–66 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ،تاـبوـقــعـلا نوـناــق نـمضتملاو 6691 ةـنـس وــيـنوـي 8 قـفاوـملا
،مّمتملاو لّدعملا

 ناــضــمر ٠2 يـف خرؤــــملا 9٥–٥7 مـــقر رـــمألا ىضـتـقــمبو –
 نوناقلا نمضتملاو ٥791 ةنس ربمتبس 62 قفاوملا ٥931 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

 ىلوألا ىدامج ٥ يف خرؤملا 2٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 دعاوقلا ددحي يذلا ٤٠٠2 ةنس وينوي 32 قفاوملا ٥2٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا

 ةيناثلا ىدامج 72 يف خرؤملا 8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 طورشب قلعتملاو ٤٠٠2 ةنس تشغ ٤1 قفاوملا ٥2٤1 ماع

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم
 23٤1 ماع بجر ٠2 يف خرؤملا ٠1–11 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

 لّدعملا ،ةيدلبلاب قلعتملاو 11٠2 ةنس وينوي 22 قفاوملا
،مّمتملاو

 لوألا عيبر 82 يف خرؤملا 7٠–21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو 21٠2 ةنس رياربف 12 قفاوملا 33٤1 ماع

 وـيــلوــي ٠1 يـف خرؤــملا 9٤2–36 مقر موسرملا ىضتقـمبو –
 لــماحـلا راــعـشلا تازـيــممب فـيرـــعـتلا نـمـضتـملاو 3691 ةـنـس

،ينطولا ملعلل
 يف خرؤملا ٥63–79 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

 7991 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا 81٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2
 ٥ ةداملا اميس ال ،ينطولا ملعلا لامعتسا طورشب قلعتملاو
،هنم

 يف خرؤملا ٥72–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
 ،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا 182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 2٥2–99 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 9991 ةنس ربمفون 7 قفاوملا ٠2٤1 ماع بجر 82

 كلذكو هعنصو ينطولا ملعلا زاجنإ طاشن ةسرامم طورش
 ةسرامم تاــيــفــيــكو رــّغصملا مــلــعــلاو هـــلـــمـــحـــي يذـــلا راـــعّشلا
،مّمتملاو لّدعملا ،هيلمعتسمو هيزجنم ىلع ةباقّرلا

 يف خرؤملا ٤32–٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٥1٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا 63٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1
 ةمظنملا نهملاو ةطشنألا ةسرامم تايفيكو طورش ددحي
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا

 يف خرؤملا 133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 81٠2 ةنس ربمسيد 22 قفاوملا ٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٤1
 ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو
 يف خرؤملا ٥63–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 يذلا ٠2٠2 ةنس ربمسيد 8 قفاوملا 2٤٤1 ماع يناثلا عيبر 22
 ةفيحصو ةيسنجلا ةداهش ميدقت نم ءافعإلا طورش ددحي
،ةيرادإلا تافلملا يف ةيئاضقلا قباوسلا

 : يتأي ام مسري

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

 موــسرــملا نــم ٥ ةداــملا ماــكــحأل اــقـيــبـطـت : ىلوألا ةّداملا
 81٤1 ماع ىلوألا ىدامج ٥2 يف خرؤملا ٥63–79 مقر يسائرلا
 لامعتسا طورشب قلعتملاو 7991 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا
 ةسرامم طورش ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،ينطولا ملعلا

 هيزجنم ىلع ةباقرلا تايفيكو ينطولا ملعلا زاجنإ طاشن
.هيلمعتسمو

 ينطولا مـلعـلا ىلـع موــسرــملا اذـــه ماــكـحأ قــبـطـت : 2 ةّداملا
.رّغصملا ملعلاو هلمحي يذلا راعّشلاو

يناثلا لصفلا

 ينطولا ملعلا زاجنإ طاشن ةسرامم طورش

 ىلإ ينطولا ملعلا زاجنإ طاشن ةسرامم عضخت : ٣ ةّداملا
.ايميلقإ صتخملا يلاولا اهمــّلسي ةصخر ىلع لوصحلا

 نييونعملاو نييعيبطلا صاخشألا يف طرتشي : 4 ةّداملا
 : يتأي ام ،ينطولا ملعلا زاجنإ طاشن ةسرامم ةصخر يبلاط

،ةيرئازجلا ةيسنجلا –
،ةيندملا قوقحلاب عتمتلا –
 صاـخشألل ةــبـسـنـلاــب ،يرــئازــجلا نوـــناــقـــلل عوــضـخـــلا –

.نييونعملا
 ةدايز .هيدل رفوتت نأ بلطلا بحاص ىلع بجي : 5 ةّداملا

 تالحم ،هالعأ ٤ ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا ىلع
 ةسراــمملاــب حــمست ةــبساــنــم ةــحاسمبو طاشنــلا عــم مءالــتـــت
.ةبسانملا ميمصتلا تاودأب ةزهجمو ،طاشنلل ةمئالملا
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ثلاثلا لصفلا
 صيخرتلا تاءارجإ

ينطولا ملعلا زاجنإ طاشن ةسراممب
 زاجنإ طاشن ةسرامم ةصخر بلط فلم عدوي : 6 ةّداملا

 ةــفـــلــكـملا ةـحـلـصـملا ىدــــل ةــيــقرو ةــخـسـن يـف يـنـطوــلا مــلــعـلا
 ةــسراــمــم عــمزـملا لـحـملا دوــجو ناـكــم ةــيدــلــب يـف ميـظـنـتلاـب
.عاديإ لصو لباقم ،هيف طاشنلا

.فلملا ةقباطم نم دّكأتلا دعب الإ لصولا مّلسي ال
.لالغتسالا ةصخر لحم لصولا لحي نأ نكمي ال
 : ةيتآلا قئاثولا ىلع ةصخرلا بلط فلم لمتشي
 : نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب –أ
 صوصنملا جذومنلل ةـقـباـطـم ةـصخرــلا بـلـط ةراـمـتـسا –

،موسرملا اذهب لّوألا قحلملا يف هيلع
،لحـملا راجيإ دقع وأ ةيكلملا دنس نم ةخسن –
 ةءافكلا تبثت يتلا تازاجإلا وأ تاداهشلا نم ةخسن –

.طاشنلا اذه ةسراممل ةينهملا
 : نييونعملا صاخشألل ةبسنلاب –ب
 صوصنملا جذومنلل ةقباطم ةصخرلا بلط ةرامتسا –

،موسرملا اذهب لّوألا قحلملا يف هيلع
،يساسألا نوناقلا نم ةخسن –
،لحـملا راجيإ دقع وأ ةيكلملا دنس نم ةخسن –
 ةءافكلا تبثت يتلا تازاجإلا وأ تاداهشلا نم ةخسن –

.رّيسملل ةبسنلاب طاشنلا اذه ةسراممل ةينهملا
 فـلــم يدـلـبلا يـبـعـشلا ســلـجملا ســيئر لــسرــي : 7 ةّداملا

 يلاوــلا ىلإ ،اروــف ،هالــعأ 6 ةداـملا يـف روــكذـــملا ةـصـخرــلا بـلــط
 ءاـضــعأ ىلإ ،اروــف ،هرودـــب هـلسرــي يذــلا ،اـيـميـلـقإ صـتـخملا
.هاندأ ٤1 ةداملا يف ةروكذملا ينطولا ملعلل ةيئالولا ةنجللا

 لجأ يف اهيأر ءادبإ ةـيـئالوــلا ةنــجـللا ىلـــع بـجــي : ٨ ةّداملا
 فلم مالتسا خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠2( نيرشع زواجتي ال
.بلطلا

 ةصخرلا بلط يف ،ةنجللا هذه يأر ىلع ءانب يلاولا ّتبي
 ءادتبا ،مايأ )٠1( ةرشع زواجتي ال لجأ يف ضفرلا وأ لوبقلاب
.يأرلا مالتسا خيرات نم

 طاشنلا ةسراممب صيخرتلا نمضتملا يلاولا رارق غّلبي
 سلجملا سيئر قيرط نع ،اروف ،ينعملا ىلإ بلطلا ضفر وأ
.ينعملا يدلبلا يبعشلا

 نوكي نأ بجي ،ةصخرلا بلط ضفر ةلاح يف : ٩ ةّداملا
.اللعم ضفرلا

 ةحلصملا ىدل نعط ميدقت ةصخرلا بلط بحاص نكمي
 ءادتبا ،مايأ )8( ةينامث لجأ يف ةيدلبلا يف ميظنتلاب ةفلكملا

 تامولعملا رصانع عيمجب اقفرم ،ضفرلا غيلبت خيرات نم
.ةيريربتلا قئاثولاو

 ،اروف ،نعطلا فلم يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر لّوح•ـي
 .هيف تبلل يلاولا ىلإ

 ،مايأ )٠1( ةرشع زواجتي ال لجأ يف نعطلا يف يلاولا لصفي
 سيئر قيرط نع ينعملا ىلإ ّغلبيو ،همالتسا خيرات نم ءادتبا
.يدلبلا يبعشلا سلجملا

 .لزانتلل ةلباق ريغو ةيصخش ةصخرلا : 0١ ةّداملا

.موسرملا اذهب يناثلا قحلملا يف ةصخرلا جذومن ددحي

عبارلا لصفلا

هيلمعتسمو ينطولا ملعلا يزجنم ىلع ةباقرلا تايفيك

لوألا عرفلا

ينطولا ملعلل ةينطولا ةنجللا

 فــّلـكـت ينـطوـلا مـلـعـلل ةـيـنـطو ةـنجل أــشنـت : ١١ ةّداملا
 يف هيلع ةظفاحـملاو ينطولا ملعلا ةيامح نامض ىلع رهّسلاب
 : يتأي امب فلكت ،راطإلا اذه يفو .هلامعتساو هزاجنإ لاجم

 ملعلا زاجنإ لاجم يف تاهيجوت ميدقتو ريبادت حارتقا –
 ،هلامعتساو ينطولا

 رهسلاو ،ينطولا ملعلا يزجنمل ةينطو ةيقاطب دادعإ –
،ةيرود ةفصب اهنييحت ىلع

،اهتعباتمو ةيئالولا ناجللا طاشن قيسنت –

 ملعلل ةينقتلا تازيمملا نــيزــجـنملا مارـتـحا ىلــع رــهسلا –
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ينطولا

 ةــيــنــطوــلا تاــئيـــهـــلاو تاسسؤملا مارـــتـــحا ىلع رـــهسلا –
 ،ينطولا ملعلا لامعتسا تايفيكو طورشل ةيزكرملا تارادإلاو
 لالخإلا ةلاح يف ةيلخادلاب فّلكملا ريزولل ريراقت ميدقتو
.كلذب

 : نم ينطولا ملعلل ةينطولا ةنجللا لكشتت : 2١ ةّداملا

،اسيئر ،هلثمم وأ ةيلخادلاب فلكملا ريزولا –

،اوضع ،ةيجراخلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،اوضع ،نيدهاجملاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،اوضع ،ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

 ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –
،اوضع

،اوضع ،ةنمقرلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،اوضع ،ةراجتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،اوضع ،ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا نع لثمم –

.اوضع ،ينطولا كردلا ةدايق نع لثمم –

 ينطولا ملـعـلل ةـيـنـطوــلا ةـنـجـلـلا مــيـظـنت ددحي : ٣١ ةّداملا
.ةيلخادلاب فّلكملا ريزولا نم رارق بجومب اهلمعو
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يناثلا عرفلا

ينطولا ملعلل ةيئالولا ةنجللا

 رهسلاب ّفلكت ينطولا ملعلل ةيئالو ةنجل أشنت : 4١ ةّداملا
 لاجم يف هيلع ةظفاحـملاو ينطولا ملعلا ةيامح نامض ىلع
.ةيالولا ىوتسم ىلع هلامعتساو هزاجنإ

 ىلـع يـنطوــلا مـلـعـلل ةــيـئالوــلا ةـــنـجـلـلا فــلــكــت : 5١ ةّداملا
 : يتأي امب صوصخلا

،ينطولا ملعلل ةينطولا ةنجللا تاهيجوت ذيفنت –

 طاشن ةسرامم صخر تابلط تافلم يف يأرلا ءادبإ –
،ينطولا ملعلا زاجنإ

 لامعتساب ةمزلملا تارادإلاو تائيهلاو تاسّسؤملا ءاصحإ –
،هب لومعملا ميظنتلل اقبط ةيالولا ىوتسم ىلع ينطولا ملعلا

 ىلع نيطشانلا ينطولا ملعلا يزجنم ةيقاطب كسم –
،اهنييحت ىلع رهسلاو ،ةيالولا ىوتسم

 ملعلل ةينقتلا تازيمملا نيزجنملا مارتحا ىلع رهسلا –
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ينطولا

 تارادإلاو تاـــئيـــهــــلاو تاسسؤملا مارــــتــــحا ىلع رــــهسلا –
 لامعتسا تايفيكو طورشل ةيالولا ىوتسم ىلع ةينعملا
،ينطولا ملعلا

 ىوتسم ىلع ينطولا ملعلا يلمعتسمو يزجنم ةبقارم –
،ةيرود تارايز ميظنت لالخ نم ،ةيالولا

 طورشلاب لالخإلا ةلاح يف يلاولا ىلإ ريراقت لاسرإ –
 ريبادتلا ذاختال ينطولا ملعلا لامعتساو زاجنإ يف ةبولطملا
،ةمئالملا

 ىلإ اهتاطاشن نع ،رهشأ )3( ةثالث لك ،ريراقت لاسرإ –
.ةينطولا ةنجللا

 : نم ينطولا ملعلل ةيئالولا ةنجللا لكشتت : 6١ ةّداملا

،اسيئر ،هلّثمم وأ يلاولا –

،اوضع ،ةيالولل ةماعلا نوؤشلاو ميظنتلا ريدم –

،اوضع ،ةيالولل نيدهاجملا ريدم –

،اوضع ،ةيالولل ةينطولا ةيبرتلا ريدم –

،اوضع ،ةيالولل نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريدم –

،اوضع ،ةيالولل ةراجتلا ريدم –

،اوضع ،ةيالولا نمأ سيئر –

.اوضع ،ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا دئاق –

 ىلــع ميـظـنتـلاـب ةفــّلـكـملا ةـحـلـصملا ،ةـنـجـلـلا ةــناــمأ ىلوــتت
.ةيالولا ىوتسم

 ينطولا ملعلل ةيئالولا ةنجللا ميظنت ددحــي : 7١ ةّداملا
 .ةيلخادلاب فّلكملا ريزولا نم رارق بجومب اهريسو

ثلاثلا عرفلا

تابوقعلا

 رّصقملا صخشلا ىلإ راذعإ هيجوت يلاولا نكمي : ٨١ ةّداملا
 تقؤملا بحسلاب مايقلا وأ ينطولا ملعلا زاجنإ طورش يف

 ملعلل ةيئالولا ةنجللا ريرقت ىلع ءانب ةصخرلل يئاهنلا وأ
.ينطولا

 زواجتت ال ةدمل ،ًاتّقؤم ،ةسرامملا ةصخر قلعت : ٩١ ةّداملا
 ةيئالولا ةنجلل تاليهستلا ميدقت مدع ةلاح يف رهشأ )3( ةثالث
 .اهتباقر ةسرامم دنع

 تالاحلا يف ايئاهن ةسرامملا ةصخر بحست : 02 ةّداملا
 : ةيتآلا

،ةصخرلا حنم طورش دحأب لالخإلا –
 تقؤملا فيقوتلا ةرتف ءاهتنا دعب تاظفحتلا عفر مدع –

،طاشنلل
،ينطولا ملعلل ةينقتلا تافصاوملا مارتحا مدع –
،ةيئاضقلا ةيفصتلا –
.طاشنلا ةسرامم نع يدارإلا يلختلا –
 مـــهـصخر بحـس مـت نيذـــلا صاـخشألا بـطـشــي : ١2 ةّداملا

.ينطولا ملعلا يزجنم تايقاطب نم ايئاهن
 ةلاح يف وأ ةصخرلا حنم بلط ضفر ةـلاـح يـف : 22 ةّداملا

 لــجسلا نــم هــبــطش بلــطــب ينــعملا مزــلــي ،يئاــهـــنـــلا بحسلا
 خيرات نم ءادتبا ،اموي )٥1( رشع ةسمخ لجأ يف يراجتلا

.ةصخرلل يئاهنلا بحسلا وأ ضفرلا غيلبت
سماخلا لصفلا

ةيماــتـخو ةصاخ ماكحأ

 تاءارــجإلا لـكـب ماــيـقـلا بـلـطلا بــحاــص نــكـمي : ٣2 ةّداملا
 فلم عاديإب ةقلعتملا موسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا

 ،ضفرلا ةلاح يف نعطلا اذكو ةصخرلا ىلع لوصحلا بلط
 لباقم ،ضرغلا اذهل ةصصخملا ةينورتكلإلا ةصنملا ربع
 .فلملا ةقباطم نم دكأتلا دعب ينعملا هملتسي عاديإ لصو

 ،موسرملا اذـــهـل ةـــفــلاــخـمـلا ماــــكـحألا لــــك ىغــلــت : 42 ةّداملا
 يف خرؤملا 2٥2–99 مقر يذيفنتلا موسرملا اــهــنم اـــمـيــس ال
 ددحي يذلا 9991 ةنس ربمفون 7 قفاوملا ٠2٤1 ماع بجر 82

 كلذكو هعنصو ينطولا ملعلا زاجنإ طاشن ةسرامم طورش
 ةسرامم تاــيــفــيــكو رــّغصملا مــلــعــلاو هـــلـــمـــحـــي يذـــلا راـــعّشلا
.هيلمعتسمو هيزجنم ىلع ةباقّرلا

 ةـّيمـسّرــلا ةدــــيرــجلا يـف موــسرـملا اذـــه رـــشـنــي : 52 ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 وينوي ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ لوأ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
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(1) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique. 

(2) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale. 

(3) Adresse personnelle lorsqu’il s’agit d’une personne physique ou 
le siège social lorsqu’il s’agit d’une personne morale

.يعيبطلا صخشلا ةلاح يف)1(
     .يونعملا صخشلا ةلاح يف )2(
 ةكرشلا رقم وأ  يعيبطلا صخشلا ةلاح يف يصخشلا ناونعلا )3(

.يونعملا صخشلا ةلاح يف

.....................................: ةيالو
....................................: ةرئاد
......................................: ةيدلب

لّوألا قحلملا

ةـــــــــيبعشلا ةـــــــيطارقميدلا ةـــــــيرئازجلا ةــــــيروهمجلا

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

Wilaya : ................................................ 

Daïra : ................................................... 

Commune : ...........................................

ينطولا ملعلا زاجنإ طاشن ةسرامم ةصخر بلط ةرامتسا
Formulaire de demande d'autorisation d'exercice 

de l'activité de confection de l'emblème national

monérp te moN )1( : ...................................................................................................................... : )1( بقللاو مسالا

noitanimonéD )2( :.................................................................................................................... ............ : )2( ةيمستلا

tnarég ud monérp te moN :.......................................................................................................... : ريسملا بقلو مسا

lanoitan étitnedi’d orémuN : ................................................................................................. : ينطولا فيرعتلا مقر

ecnassian ed ueil te etaD : ...................................................................................................... : دايدزالا ناكمو خيرات

erèm al ed monérp te moN :......................................... : مألا بقلو مساerèp ud monérP........................... : بألا مسا

étilanoitaN :................................................................................................................................................. : ةيسنجلا

esserdA)3( :............................................................................................................................................... : )3(ناونعلا

ecicrexe’d ueil ud esserdA :................................................................................................... : ةسرامملا ناكم ناونع

enohpélét ed orémuN :............................................................................................................................ : فتاهلا مقر

 مزتلأو ،اهبلط لاح اهتابثإل ةقيثو يأ ميدقتب دهعتأو ،ةحيحص هالعأ ةنّيبملا تامولعملا نأ يفرشب حّرصأ
.هب ةقلعتملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا مارتحا لالخ نم هيلع ةظفاحـملاو ينطولا ملعلا ةيامحب

tnemucod tuot rinruof à egagne’m ej ,seésivsus snoitamrofni sed éticarév al ruennoh’l rus eralcéd eJ
sel tnatcepser ne lanoitan emèlbme'l revresérp à te regétorp à egagne’m eJ .édnamed fitacfiitsuj

.setneréffa y seriatnemelgér te sevitalsigél snoitisopsid

Date : .................................. 
 

Lu et approuvé, 

Signature

    ........................... : خيراتلا

 ،هيلع قدوصو ئرق

  ءاضمإلا

Personne moraleيونعم صخش  Personne physique يعيبط صخش 
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يناثلا قحلملا

ةـــــــــيبعشلا ةـــــــيطارقميدلا ةـــــــيرئازجلا ةــــــيروهمجلا

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

……….………………… : ةيالو

 ينطولا ملعلا زاجنإ طاشن ةسرامم ةصخر حنم نّمضتي ..................... يف خّرؤم ................. مقر رارق



،يلاولا ّنإ

 نمضتملاو ............................... قفاوملا ........................... يف خرؤملا ................. مقر يسائرلا موسرملا ىــضـتـقـمب –
............................... ةيالو يلاو  ...................... ديسلا نيعت

 يذلا ٥1٠2 ةنس تشغ 92 قفاوملا 63٤1 ماع ةدعقلا يذ ٤1 يف خرؤملا ٤32–٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا ةمظنملا نهملاو ةطشنألا ةسرامم تايفيكو طورش ددحي

 يذلا 22٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ لوأ يف خّرؤــملا 9٤2-22 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــــضـتــقمبو –
،هيلمعتسمو هيزجنم ىلع ةباقرلا تايفيكو ينطولا ملعلا زاجنإ طاشن ةسرامم طورش ددحي

.................................................... خيراتب ............................................ فرط نم مّدقملا بلطلا ىلع ءانبو –

................................................ خيراتب دقعنملا ،ينطولا ملعلل ةيئالولا ةنجللا عامتجا رضحم ىلع ءانبو –

 : يتأي ام رّرقي

 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ لوأ يف خرؤملا9٤2-22 مقر يذيفنّتلا موسرملا نم 3 ةّداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
 : )1( ةدئافل ينطولا ملعلا زاجنإ طاشن ةسرامم ةصخر حنمت ،هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................. : )2( ةكرشلا رقم –

...................................................................................................................... : طاشنلا ةسرامم ناكم –

.اـنوناق ةلّوخملا حلاصملا اهب موقت ةبقارم ةيلمع لك دنع ابوجو ةصخرلا هذه مدقت : 2 ةّداملا



............................يف ،.................ـب رّرح

ءاضمإلاو متخلا 






.يونعملا صخشلا ةلاح يف ةكرشلا ةيمست وأ ،يعيبطلا صخشلا ةلاح يف بلطلا بحاص بقلو مسا ركذ )1( 

.يونعملا صخشلا ةلاح يف )2( 


