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( كلمة 250 )   ملخص المشروع 2.2.1 

 

ال شك أن موضوع "اإلستٌطان " أو"سٌاسة التعمٌر الفرنسٌة " باإلستٌبلء على أراضً األهالً من طرف المعمرٌن قد تناوله مؤرخون 
 صون، و لكن الذي تفتقر إلٌه تلك الدراسات هً التشرٌعات المنظمة لئلستٌطان و آثارها على المجتمع الجزائري.متخص

، و لكن فكرة "اإلستٌطان" كانت قد أخذت الطابع الرسمً منذ 1830لقد كان عدد األوربٌٌن ٌتزاٌد ٌوما بعد ٌوم، منذ احتبلل الجزائر عام 
، حٌث ابتدأ إرساء المستوطنات مع نشأة المكاتب العربٌة بمقتضى مرسوم وزاري مؤرخ فً 1844مارس  22صدور مرسوم وزاري مؤرخ فً 

 ٌنص على إنشاء لجنة القتراح مراكز إلٌواء المستوطنٌن.  1846جوٌلٌة  30. كما صدر مرسوم من الحاكم العام بتارٌخ 1844فاتح فٌفرًٌ 
 ر من طرف الحاكم العام لدراسة مراكز إستٌطانٌة. لقد كان شره المعمرٌن لؤلرضً كبٌرا سبتمبر من نفس السنة صدر مرسوم آخ 25و بتارٌخ 

ن و لم ٌكن همهم سوى الحصول على مزٌد من أراضً األهالً الخصبة. و هكذا توالت المراسٌم و التشرٌعات. و نتٌجة لمطالب المعمرٌن بمزٌد م
بهدف تحقٌق مصالح المعمرٌن، إذ  1858جوان  24تأسست وزارة القطر الجزائري فً األراضً و ضغطها الكبٌر على السٌاسة األمبراطورٌة 

 تتم إلغاء منصب الحاكم العام، لكن هذه الوزارة لم تستمر سوى عامٌن. و خبلل السنتٌن اللتٌن استمرت طوالهما وزارة القطر الجزائري، تم
كزا إستٌطانٌا، هذا على سبٌل المثال فً مقاطعة قسنطٌنة. و لما كانت سنة مر 17قطعة أرضٌة تدخل فً إطار الهبات و  4600الموافقة على 

الذي كان ٌرمً إلى إنشاء الملكٌة   (Sénatus-Consulteكونسٌلت" ) –أفرٌل "السٌناتٌس  23، صدر مرسوم إمبراطوري بتارٌخ 1863
بتنفٌذ المرسوم إلى لجان مكونة من المكاتب العربٌة بهدف تحوٌل  الفردٌة. و قد بدأ اإلستٌطان مسلوبا من كل آماله، حٌنما أسندت مهمة القٌام

 األراضً الجزائرٌة إلى بضاعة تجارٌة. و ظل الجزائرٌون نتٌجة الصراع المحتدم بٌن المعمرٌن و العسكرٌٌن ٌدفعون الثمن باهضا.
تباعا التشرٌعات المنظمة لئلستٌطان فكانت آثاها ، توالت 1870إثر سقوط األمبراطورٌة و إعبلن الجمهورٌة الثالثة فً الرابع سبتمبر 

 عمٌقة و كارثٌة على القبائل و المجتمع الجزائري بشكل عام من جمٌع النواحً اإلقتصادٌة و اإلجتماعٌة و غٌرها. 
و نتٌجة ألطماع هذه السلسلة الجهنمٌة من التشرٌعات التً جاءت وفق إستراتٌجٌة إستعمارٌة  –إن شاء هللا  -و على أٌة حال سنتبٌن

ا نحو المعمرٌن التً وصفها أحدهم أنها كانت ببل حدود، فً حٌن كتب الجنرال "الكروتال" ٌصف حالة الجزائر قائبل: "إن العربً ٌسٌر شٌئا فشٌئ
 (.3/2نها الثلثٌن )، كانت أراضٌهم الخصبة قد التهم اإلستٌطان م1869اإلنقراض النهائً" نتٌجة اإلستٌطان، فمثبل قبائل سهل متٌجة فً سنة 

 3.1 إشكالٌة المشروع

( كلمة 250  ملخص (

   

 و تحلٌل ترسانة التشرٌعات المنظمة لئلستٌطان بهدف اإلطبلع على طبٌعة مراسٌم  ةتكمن إشكالٌة مشروع البحث فً تجمٌع و دراس
نت و شرعت تلك ة اإلستٌطان بالقطر الجزائري، حٌث قن  و قوانٌن و قرارات اإلدارة اإلستعمارٌة التً جهزت و أعدت كل اإلمكانٌات لتجسٌد ظاهر

الظاهرة لتصبح واقعا مفروضا على المجتمع الجزائري. هذه السلسلة من التشرٌعات غٌرت كل شًء على واقع األرض و الممتلكات و قلبت 
ردهم من أرضهم أو قتلهم أو نفٌهم، ثم تكرٌس واقع الحقائق بتشجٌع هجرة الغزاة المعمرٌن بالمبلٌٌن لٌحلوا محل السكان األصلٌٌن بالببلد بعد ط

 زارعً و فبلحً ٌتناقض تماما و الموروث الفبلحً الجزائري، من حٌث النوع الزراعً الذي أدخله المستعمر و الذي كان فً معظمه ٌتنافى مع
 ات و صراعات سٌاسٌة قٌم األمة الجزائرٌة كزراعة الخمور. و بموازات مع هذه التشرٌعات، كانت كذلك تجرى مجابه

 و إعبلمٌة بٌن النظام المدنً و النظام العسكري أي بٌن المعمرٌن و المكاتب العربٌة. و قد كان األهالً ٌذهبون ضحٌة هذا الصراع و هذه
 المنظومة التشرٌعٌة التً لم تبق و لم تذر.

ت اإلستعمارٌة التً قن نت ظاهرة اإلستٌطان فً القطر و للوقوف على هذا الواقع، ُتطرح اإلشكالٌة اآلتٌة: ما هً طبٌعة التشرٌعا
  ؟الجزائري

 هذه اإلشكالٌة تتفرع عنها جملة من التساؤالت:
 كٌف كانت الظروف السٌاسٌة و اإلقتصادٌة و اإلجتماعٌة التً خبللها صدرت تلك المنظومة التشرٌعٌة؟  -1
 ما هً أبعاد تلك التشرٌعات ؟ -2
 إلجتماعٌة على المجتمع الجزائري ؟كٌف كانت آثارها اإلقتصادٌة و ا -3
 هل ٌمكن لنا حصر النماذج اإلستٌطانٌة ؟ -4
 ما هً ردود الفعل األهلٌة ؟ -5
 كٌف كانت النتائج ؟ -6

 

 

 

أهداف المشروع     4.1   

كلمة( 250) األهداف العلمٌة، التقنٌة، التكنولوجٌة، االقتصادٌة االجتماعٌة و/أو االجتماعٌة الثقافٌة  

 

 البحث جملة من األهداف ٌمكن إٌجازها فٌما ٌلً:لهذا         
الهدف العلمً األساسً من هذا المشروع هو الوصول إلى جمع كل التشرٌعات اإلستعمارٌة المنظمة  األهداف العلمٌة التارٌخٌة: -أوال

متناول الباحثٌن دراسة أكادٌمٌة ٌرجع إلٌها كل تحلٌل معطٌاتها بهدف إثراء المكتبة الوطنٌة و وضع فً  و لئلستٌطان و تبٌان أهدافها اإلستعمارٌة
 باحث ٌرٌد أن ٌتصدى لهذا الموضوع.

هو التوصل من خبلل الدراسة إلى اقتراح نماذج زراعٌة تواكب ما ٌجري فً العالم من تطور للزراعة و اإلنتقال  األهداف التقنٌة: -ثانٌا
 كنولوجٌة.تمن الزراعة التقلٌدٌة إلى الزراعة ال

ٌتمثل الهدف اإلقتصادي من خبلل دراسة المشروع اإلستٌطانً اإلستعماري و تشرٌعاته لتمكٌن المعنٌٌن  األهداف اإلقتصادٌة: -ثالثا
 باألمر من اإلستفادة من التجارب التارٌخٌة، و كٌف ٌمكن إعداد منظومة تشرٌعٌة تنظم الفبلحة فً الببلد.
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 ساسً ٌتمثل فً تقدٌم تصور اجتماعً للفبلحة الجزائرٌة، الهدف اإلجتماعً األ األهداف اإلجتماعٌة: -رابعا
و كٌف أن المستعمر استغل األرض بكل ما ٌملك من وسائل، و كٌف ٌمكن الوصول إلى اإلكتفاء الذاتً من حٌث الحبوب و الفواكه و الخضر، 

 كما كانت الجزائر قبل اإلحتبلل.
ا ٌقال، فالهدف الثقافً األساسً هو معرفة سٌاسة اإلستعمار اإلستٌطانٌة و خلفٌاتها التارٌخ ذاكرة األمم، كم األهداف الثقافٌة: -خامسا

 الثقافٌة، و إحداث جو ثقافً من خبلل األٌام الدراسٌة و الملتقٌات ٌحفز على المناقشة و الكتابة و الحوار و ٌدفع إلى مزٌد من البحث.

 

 

وصف المشروع. 5.1  

( كلمة   500) حول الموضوع وضعٌة المعارف  1.5.1  

      
إن اختٌارنا لهذا المشروع، كان نتٌجة دراسة و تمحٌص دقٌقٌن. ذلك أن قلٌبل من الباحثٌن من تناول بالدرس ُرزنامة التشرٌعات    

األوضاع السٌاسٌة  اإلستعمارٌة من مراسٌم و قوانٌن و قرارات و أوامر و غٌرها لتنظٌم اإلستٌطان و تقنٌنه و تثبٌته فً المٌدان، و من ثم دراسة
تكن  و اإلقتصادٌة و اإلجتماعٌة لكل مرحلة من مراحل التشرٌعات التً كانت تتأثر و تتبدل تبعا لتبدل النظام السٌاسً اإلستعماري، و لكن لم

ت اآلثار وخٌمة إلى لتخرج عن اإلطار اإلستعماري الذي لم ٌكن لٌرعى ألصحاب األرض حقوقهم أو ٌسعى على األقل أن ٌقدم لهم البدٌل بل كان
 حد اإلبادة و التقتٌل و التجوٌع و التهجٌر.

ه و إذا كانت المادة التارٌخٌة و القانونٌة متوفرة و تشكل القاعدة التً سنبنً على أساسها تصور المنظومة التشرٌعٌة لئلستٌطان، فإن هذ
و أن ٌنطلقوا من حٌث توقفنا. كما ٌمكن إدراك األبعاد اإلستعمارٌة  الدراسة من هذا المنظور تقدم لنا أرضٌة ٌمكن للباحثٌن أن ٌستفٌدوا منها

ي اإلستراتٌجٌة لئلستٌطان و إحداث اإلنقبلب اإلقتصادي و الزراعً الصناعً الذي كان ٌستهدفه المحتل فً إطار مشروعه اإلستعماري التدمٌر
 لكٌان اإلنسان الجزائري.

 حٌة أولى على "قاموس التشرٌع الجزائري"من هذا المنظور، سنعتمد فً هذا البحث من نا
« Dictionnaire de la législation Algérienne Code annoté et Manuel raisonné. 
Des lois, Ordonnances, Décrets, Décisions et Arrêtés « par M. P. De Ménerville. 

لدراسات و األبحاث التارٌخٌة ذات الصلة بالموضوع، و ذلك لبناء و غٌره من التشرٌعات األخرى، و من ناحٌة ثانٌة سنقوم بجرد ألهم ا
نماذج للدارسة اإلستٌطانٌة، تأخذ فً اإلعتبار مختلف الخصوصٌات التً تشكل مبلمح السٌاسة اإلستعمارٌة اإلستٌطانٌة، و مبلمح المجتمع 

ٌعٌة، و هً على سبٌل المثال ال الحصر: البعد السٌاسً، الجزائري الحضري و الرٌفً، و التعاطً مع مختلف أبعاد موضوع المنظومة التشر
اره عمٌقة البعد اإلقتصادي البعد اإلجتماعً و الدٌموغرافً و الصحً و حتى البعد المعرفً المتمثل فً الثقافة و التربٌة و التعلٌم الذي كانت آث

 على العنصر الجزائري، نتٌجة فقدانه األمن و الغذاء و اإلستقرار.
 تقسٌم مشروعنا إلى جزأٌن رئٌسٌٌن: -بإذن هللا تعالى–ٌكن، فإننا نعتزم و مهما 

و الذي من خبلله سنتعرض إلى رزنامة التشرٌعات المنظمة لئلستٌطان من بداٌة اإلحتبلل الفرنسً إلى غاٌة نهاٌته  الجزء النظري: -أوال
مشارٌع اإلستٌطان، مبٌنٌن من خبلل اإلحصائٌات مشروع اإلستعمار بالببلد. كما سنتناول النماذج الكمٌة المتعلقة بقٌاس تكالٌف إرساء 

 اإلستٌطانً.
 سنحاول من خبلله اإلحتكاك بمخابر متخصصة و أرشٌفات وطنٌة و فرنسٌة من أجل الوصول إلى تصور كامل  الجزء التطبٌقً: -ثانٌا

لمكان مع وضع خرائط و صور و جداول، و توزٌع العمل مرحلة و دراسة وافٌة للمشروع، و الوقوف على عٌنات من آثار اإلستٌطان فً عٌن ا
 مرحلة، دون إغفال ردود الفعل األهلٌة و الثورات المناهضة لئلستٌطان.
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( كلمة   300 ) المنهجٌة المفصلة  2.5.1   

 

 ٌعتمد هذا المشروع على ثبلثة مناهج رئٌسٌة:
 

تٌب حسب التسلسل الزمنً لمجموع التشرٌعات المنظمة لئلستٌطان مع وصف و قراءة عرض و تر النهج اإلستقرائً: -أوال

 األحداث 

 و الوقائع التارٌخٌة و الظواهر اإلستٌطانٌة و األوضاع السٌاسة و اإلقتصادٌة و اإلجتماعٌة للببلد.

 

 تصب فً مسار البحث و ذلك بهدف تحلٌل تلك التشرٌعات ثم استخبلص النتائج التً المنهج التحلٌلً:  -ثانٌا

و أهدافه مع استخدام أدوات أخرى بحثٌة مثل المعاٌنات آلثار مراكز اإلستٌطان و ذلك بالقٌام بدراسة استطبلعٌة لضبط عٌنات و 

 نماذج تارٌخٌة للبحث. و هذا ٌقتضً منا إعداد و رسم خرائط حضرٌة و رٌفٌة لتلك المراكز اإلستٌطانٌة.

 

قد نعتمده لمقارنة بعض المواقف و األحداث و اآلراء و النظرٌات اإلستٌطانٌة ما بٌن قادة اإلحتبلل  و المنهج المقارن: -ثالثا

 أنفسهم.

و كما أن هذا المشروع ٌستوجب منا الدقة و التحري فً النقل و العرض و اإلستنباط فإنه ٌقتضً تناوله على ثبلث مراحل، 

 :خٌة التً تتعلق بالموضوعٌُطور فً كل مرحلة فصل ٌدور حول المادة التارٌ

 

 سرد لمجموع التشرٌعات المنظمة لئلستٌطان طوال فترة اإلستعمار، أي من البداٌة إلى النهاٌة. المرحلة األولى:

 

تحلٌل تلك التشرٌعات من جمٌع النواحً، القانونٌة، و السٌاسٌة، و اإلقتصادٌة، و اإلجتماعٌة، و آثارها على المرحلة الثانٌة: 

 الجزائري.المجتمع 

 

 إستنباط و استقراء لآلراء و المواقف اإلستعمارٌة من خبلل المنهج المقارن و استخبلص النتائج.المرحلة الثالثة: 
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 المراجع البٌبلٌوغرافٌة األساسٌة 3.5.1

 األرشٌفات• 
 األرشٌف الوطنً.• 
 أرشٌفات األمبلك العقارٌة• 
 (Aixما وراء البحر )األرشٌف الفرنسً • 
 األرشٌف الفرنسً لوزارة البحرٌة )فانسان. بارٌس(.• 
 و غٌرها.  KKو  K، و HHو  Hتتعلق بموضوع اإلستٌطان، كذلك سلسلة  F80الوثائق التً ٌنبغً اإلطبلع علٌها تكون تحت سلسلة • 

• Dictionnaire de la Législation Algérienne Code Annoté et Manuel raisonné  
  Des lois, ordonnances, Décrets, Décisions et Arrêtés. 

Publiés au Bulletin officiel des actes du Gouvernement. Par M. P. De Ménerville.Tome 1 et 2. Paris 
1877. 

• Bulletin officiel des actes du Gouvernement. 
• Le tableau de la situation des établissements français dans l’Algerie. 
• Procès verbaux des deliberations des délégations: Plusieurs volumes specialiés dans les sections: colons. 

• Tableau général des communes de l’Algérie au 1
er

 janvier 1892. 
• Recueil des lois, décrets et arêtés concernant les réformes indigenes. Alger 1919. 
• Pellissier de Reynaud : Annales Algériennes, édition de 1854, 3 vol. 
• Zaccone, Réflexions sur la colonisation en Algérie, Paris 1872. 
• J. Duval et A. Warnier : Bureaux arabes et colons, Paris 1869. 
• Enfantin : Colonisation de l’Algérie Paris 1842. 
• Baudicour (L. De) : La colonisation de l’Algérie. Ses éléments, Paris 1856. 
• Cambon (F.) : Pour le régime civil en Algérie. Constantine 1879. 
• Bernard (A.) : L’Algérie (2

eme 
volume de l’histoire des colonies françaises..) Paris 1930. 

• Demontès (V.) : L’Algérie économique, tome VI : Un siècle de colonisation. Evolution historique de 
la colonisation de l’Algérie . 

• Duval (J.) : l’Algérie et les colonies françaises, Paris 1877. 
• Duval (J.) : Réflexions sur la politique de l’empereur en Algérie. Paris 1866. 
• Duvernois (A.) : Le régime civil en Algérie. Paris-Alger 1865. 
• Leblanc De Prébois (F.) : Bilan de l’Algérie à la fin de de l’an 1864. Alger 1865. 

- Bilan du régime civil de l’Algérie à la fin de 1871 . Paris 1872 . 
• Nouschi (A.) : Enquête sur le niveau de vie des populations rurales constantinoises de la conquête 

jusqu’à 1919. Paris 1961. 
• CH. R. Agéron : Histoire de l’Algérie contemporaine, Paris 1979. 

- : Les Algériens Musulmans et la France. P. V. F. Paris 1968. 
 • CH. A. Julien : Histoire de l’Algérie contemporaine 1827 – 1871, Paris 1964. 
 • Mahfoud Kaddache : Histoire du Nationalisme Algérien. T1 et 2. Alger 1993. 
 • J. Sari: La déposséssion des fellahs.S.N.E.D. 1977. 

 هذا باإلضافة إلى المراجع العربٌة و من أبرزها:
 .. األجزاء الثبلثةالحركة الوطنٌة  - أبو القاسم سعد هللا:• 

 .1892الجزائر . 3محاضرات فً تارٌخ الجزائر، ط.   -
 .1972عبدالجلٌل التمٌمً: بحوث و وثائق مغربٌة، تونس  •
 .1980ثورات الجزائر، الجزائر  -ٌحٌى بوعزٌز:  •

 .1987، بٌروت 20 – 19 ٌنت الجزائر فً القرنتحوال -
 .1985(. دار البعث. الجزائر 1954 - 1830العوي محمد الطٌب: مظاهر المقاومة الجزائرٌة، ) •
 .1987(، ترجمة عبد القادر حراث. م. و. ك. الجزائر 1954 - 1900قداش محفوظ و صاري الجٌبللً: المقاومة السٌاسٌة ) •
 .2005. منشورات جامعة عنابة (1871 - 1844فً الشرق الجزائري ) بلل و مقاومة. إدارة المكاتب العربٌةإحت - :فركوس صالح •

 .2004تارٌخ الجزائر من ما قبل التارٌخ إلى غاٌة اإلستقبلل. دار القلم. الحجار )الجزائر(،   -
Journaux de France et D’Algerie                              Revues Françaises et Algériennes 
• Le Moniteur.                                                               • La Revue Africaine. 
• Le journal des débats.                                                • Revue d’histoire des colonies. 
• La libérté.                                                                   • Revue de l’histoire moderne et contemporaine  
• Le temps.                                                                      (C.H.M.C.) 
• La Dépêche coloniale.                                                • Revue indigène. 
• La Presse coloniale.                                                   • Bulletin de la Réunion d’etudes Algérienne.     
• L’Akhbar.                                                                      (B.R. Et. Alg). 
• L’Algérie Française.                                                    • Revues des questions maritimes et coloniales 
• Le petit colon. 
• La Dépêche de Constantine. 
• L’Echo d’Oran. 
• L’Indépendant de Constantine. 
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 1 .6.النتائج المتوقعة

  االجتماعٌة الثقافٌة  االجتماعٌة االقتصادٌة، النتائج العلمٌة،

 
نتوقع أن تكون نتائج هذا البحث علمٌة، خاصة و أن البحث ٌتعلق بمنظومة التشرٌعات اإلستعمارٌة المنظمة  النتائج العلمٌة: -أوال

سلسل الزمنً، أن ٌرجع إلٌها المؤرخ و رجل القانون و كل من له اهتمام بموضوع لئلستٌطان و التً ٌمكن بعد إنجازها و ترتٌبها حسب الت
 اإلستٌطان لئلطبلع على مخططات اإلستعمار و أهدافه.

 نتبٌن النتائج التً كان لها آثارها اإلجتماعٌة خبلل مرحلة اإلستعمار على المجتمع الجزائري  النتائج اإلجتماعٌة اإلقتصادٌة: -ثانٌا
بلل مرحلة اإلستقبلل و ما خلفته من آثار، كما نتوقع أن تكون نتائج هذا البحث على المستوى اإلقتصادي، و ذلك من خبلل البحث عن و كذلك خ

د طٌم لئلقتصاالنتائج اإلقتصادٌة التً كان ٌجنٌها المستعمر من اإلستٌطان، كما نتبٌن المستوى المعٌشً لؤلهالً و ما انتهت إلٌه تلك النتائج من تح
 شبثٌن بأراضٌهم.تالجزائري الموروث و تشرٌد و تهجٌر و نفً و تقتٌل للسكان الم

الثقافً، أن اإلستٌطان كانت له آثاره اإلجتماعٌة  –نتوقع أن تكون النتائج على المستوى اإلجتماعً  النتائج اإلجتماعٌة الثقافٌة: -ثالثا
مع الجزائري ٌحمل ثقافة الغرب الزراعٌة من حٌث الزراعة الصناعٌة، كما نتوقع الثقافٌة من حٌث طبع األرض بطابع فبلحً غرٌب عن المجت

خصوبة  أن تكون النتائج لتلك المنظومة آثارها الفكرٌة و الثقافٌة التً نتٌجتها ال ٌزال المجتمع الجزائري لم ٌعرف ثقافة فبلحٌة، بالرغم من
 األراضً الزراعٌة التً التهمها اإلسمنت و البنٌان.

 

مخطط العمل لكل سداسً               .7. 1 

2السداسً  3السداسً  4السداسً   األشغال 1السداسً  
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 جرد لمنظومة التشرٌعات المنظمة لئلستٌطان•  
 إحضار  المصادر القانونٌة  •

 و التشرٌعٌة
 البحث فً األرشٌفات• 
 البحث عن المصادر و المراجع األخرى المتعلقة بالبحث •

 ربط اإلتصال بمخابر بحث وطنٌة • 
 و أجنبٌة لها نفس مجال اإلهتمام.

 ضبط مخطط عمل خاص بكل عضو.• 

 

 

 

_ 

 

 

 

التحضٌر للتقرٌر 

 التالً

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1المحور األول )
لنظرٌة المتعلقة انطبلق عملٌة تطوٌر البحث و إعداد القاعدة ا• 

 بمنظومة التشرٌعات.
و األساتذة و الطلبةبرمجة ٌوم دراسً ٌحضره المعنٌون بالبحث •   

 

لتقرٌر لالتحضٌر 

 التالً

  

 

 

 

مراجعة التقارٌر 

 السابقة

 (2المحور الثانً )
الشروع فً إعداد الجزء األول من التشرٌعات خبلل القرن • 

 التاسع عشر.

   

 

مراجعة التقارٌر 

 السابقة

 

 

مراجعة التقارٌر 

 السابقة

 (3المحور الثالث )
الشروع فً إعداد قوائم المراكز اإلستٌطانٌة و كذا الخرائط التً • 

 مسحها اإلستٌطان.
 إعداد ٌوم دراسً حول الموضوع.• 

 

  

 

 

مراجعة التقارٌر 

 السابقة

 

 

 

مراجعة التقارٌر 

 السابقة

 

 

 

مراجعة التقارٌر 

 السابقة

 (4المحور الرابع )
إعداد الجزء الثانً من التشرٌعات المنظمة لئلستٌطان خبلل • 

 القرن العشرٌن.
 إعداد ٌوم دراسً حول الموضوع.• 
 القٌام بدراسة استطبلعٌة مٌدانٌة.• 

 

 

 

مراجعة التقارٌر 

 السابقة

 

 

 

ارٌر مراجعة التق

 السابقة

 

 

 

مراجعة التقارٌر 

 السابقة

 

 

 

مراجعة التقارٌر 

 السابقة

 (:5المحور الخامس )
 التوصل إلى صٌاغة موضوع المشروع• 
 تنظٌم ملتقى وطنٌا لعرض النتائج األولٌة للبحث.• 
إعادة معالجة البحث وفقا للمبلحظات المترتبة عن المناقشة • 

 المباشرة أثناء الملتقى.
 التقرٌر النهائً للبحث.إعداد • 
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  .5  نود النفقات المتوقعة )بالدٌنار الجزائري( .ملحق مالً :المٌزانٌة وبذكر قائمة الحجهٍزات و األذاخ الحً وردت فً النفقات الملحقة 
 

1سنة  عناوٌن بنود النفقات لكل سنة 2سنة    

 تعوٌض التكالٌف

تكالٌف التنقل داخل الجزائر 
 وخارجها

  –مرات إلى الجزائر العاصمة  4التنقل 
 -دج 80000

 التنقل إلى الخارج مرتان لئلطبلع على األرشٌفات 
بر البحث األجنبٌة المتعلقة بموضوع و اإلحتكاك بمخا

 دج 300000 –البحث 

  دج 500000 – وطنً ملتقى -دج 500000 –ملتقى وطنً  اللقاءات العلمٌة: تكالٌف التنظٌم

  / تكالٌف أعوان البحث )المحققون(

 / / تكالٌف المرشدٌن

 / / تكالٌف األشغال و الخدمات 

 ًالتجهٌزات واألثاث المكتب

 / / المواد واألدوات العلمٌة

 / / تجهٌزات اإلعبلم اآللً

 الحٌوانٌة) التجارب أجهزة
 ...(الخ والنباتٌة،

/ / 

دج 40000 دج 20000 أثاث مكتبً والمخبر  

دج 40000 دج 20000 الصٌانة والتصلٌح  

 اللوازم

 / / المواد الكٌمٌائٌة

 / / مواد استهبلكٌة

 والمٌكانٌكٌة اإللكترونٌة المكونات
 البصرٌة والسمعٌة

/ / 

دج 5000 قطع ومواد معلوماتٌة استهبلكٌة دج 10000   

دج 20000 القرطاسٌة واللوازم المكتبٌة  دج  40000 

 النفقات الملحقة

 / / الدورٌات

 / / مؤلفات ووثائق علمٌة وتقنٌة

تالبرمجٌا  / / 

 -دج300000-نشر التقارٌر -دج 150000-نشر التقارٌر  الطباعة والنشر

دج 10000  دج  5000 رسوم برٌدٌة  

 وشبكة والتلكس، والفاكس الهاتف
 اإلنترنت

دج 50000 دج 100000   

 / / والتأمٌنات الرسوم الجمركٌة

 وسائل النقل

ود الوق دج 10000  دج 20000   

دج 860000 مجموع االعتمادات دج 1360000   

دج 2220000 للسنتٌنمجموع اإلعتمادات    

 

 مبلحظة: التعبٌر عن االحتٌاجات المالٌة من العملة الصعبة بالدٌنار الجزائري بعد تحوٌلها بسعر الصرف الحالً.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  












