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المكتب الوطني  10 :شارع محمد مادة – ساحة أول ماي  -الجزائر

بٝإ ٚطين رقِ 3102/12 :

اجلشا٥ز يف 3102/10/32 :

عكد اجملًط ايٛطين دٚرت٘ االصتجٓا 22 ٚ 22 َٜٞٛ ١ٝ٥أفز 2102 ٌٜبجاْ ١ٜٛحمُد بٔ تفتٝف ١بايبًٝدٚ ٠ايضٓ ١ايدراص ١ٝعًَ ٢غارف
ْٗاٜتٗا مما ٜضتٛجب َتابعتٓا ٚباٖتُاّ بايغ َد ٣تٓفٝذ َا مت االتفام عً ٘ٝيف احملاضز املغرتنٚ ، ١نٌ َا تعًل باَتخاْات ْٗا١ٜ
ايضٓ ١ايدراص ١ٝخاص ١االَتخاْات ايزمسْ، ١ٝاٖٝو عٔ ايتخطري يًُؤمتز ايٛطين اخلاَط  ،يف ظٌ ٖذ ٙاألجٛا ٤عكدت دٚر ٠اجملًط
ايٛطين االصتجٓاٚ ، ١ٝ٥بعد تكد ِٜعزض حاٍ َضتفٝض تالَٓ ٙاقغات جادَٚ ٠ضؤٚي ، ١خًص اجملًط ايٛطين إىل :
 .0عكد املؤمتز ايٛطين اخلاَط تشآَا يًذنز ٣ايـــ  22العتُاد االحتاد ايٛطين يعُاٍ ايرتبٚ ١ٝايته. ٜٔٛ
 .2تجُني اْطالم عٌُ ايًجٓ ١املغرتن ١بني ْكابات ايرتبٚٚ ١ٝسار ٠ايرتب ١ٝايٛطٓ ١ٝملعاجل ١اختالالت ايكاْ ٕٛاألصاص. ٞ
 .2تطبٝل حمت ٣ٛاحملاضز املغرتن ١بني ْكابتٓا ٚاملدٜز ١ٜايعاَ ١يًٛظٝف ١ايعُٚ ١َٝٛسار ٠ايرتبَٚ ١ٝتابع ١تضٜٛتٗا َع َدٜز١ٜ
اصتجُار املٛارد ايبغزٚ - ١ٜضع ١ٝاملعًُني املضاعدٚ ٜٔمحً ١عٗادَٓٗ ٠دظ ٚايًٝضاْط يف غري االختصاص ٚايذ ٜٔمت تزقٝتِٗ ب ني
إدَاج 2102ٚ 2112 ٞيتُه َٔ ِٗٓٝاالصتفاد ٠بايزتب املضتخدث ١رٝ٥ضَٚ ٞهٚ ٕٛبك ١ٝايٓكاط ايعايك. ١
 .4إصدار َٓاعري تطبٝك ١ٝيًُزص ّٛايز٥اص 222/04 ٞاملؤرخ يف  2104/10/22املعدٍ ٚاملتُِ يًُزص 214/10ّٛايذ ٟحيدد
ايغبه ١االصتدالي ١ٝيألجٛر.
 .2ايتعج ٌٝيصب األثز املاي ٞايزجع ٞعٔ عًُٝات اإلدَاج .
 .2ايتُضو ب تعُ ِٝاالصتفاد َٔ ٠املٓح ٚايعالٚات اخلاص ١بأصالى ايرتب ١ٝعًَٛ ٢ظف ٞاملدابز ٚاملصاحل االقتصاد.١ٜ
 .0ايتعج ٌٝبإصدار املزاص ِٝاخلاص ١مبٓخ ١أصالى ايتأطري يف مجٝع األطٛار – َٓخ ١املضؤٚيٚ - ١ٝاملٓخ ١ايبد ١ًٜيًُٓخ١
ايبٝداغٛج ١ٝملٛظف ٞاملصاحل االقتصادٚ ١ٜايضاعات اإلضافٚ ١ٝايدعِ .
 .2حنذر َٔ َغب ١إفزاغ حمت ٣ٛتعد ٌٜاملادَ 20 ٠هزر َٔ حمتٛاٖا ألٕ ٖذا ايتعد ٌٜال حيكل ايغزض املطًٛب يتخضني ايعزٚف
االجتُاعٚ ١ٝاملٗٓ ١ٝملٛظفٚ ٞعُاٍ األصالى املغرتنٚ ١ايعُاٍ املٗٓٝني ٚأعٛإ األَٔ  ٚايٛقا. ١ٜ
 .0ت عُ ِٝاالصتفادَٓ َٔ ٠خ ١االَتٝاس عً ٢مجٝع َٛظفٚ ٞالٜات اجلٓٛب ٚاألٚراظ ٚاهلطاب ٚايتعج ٌٝيف صزف األثز املاي ٞايزجعٞ
ملٓخ ١االَتٝاس ابتدا 2112/10/10 َٔ ٤إىل غا 2100/02/20 ١ٜيبك ١ٝايٛالٜات بٓا ٤عً ٢ايتعً ١ُٝايٛسار ١ٜاملغرتن١
املؤرخ ١يف  2102/00/00 :عً ٢غزار َا مت يف قطاعات ايٛظٝف ١ايعُ ١َٝٛبايٛالٜات املعٓٚ ١ٝنذا بعض َدٜزٜات ايرتب، ١ٝ
نُا ٜضتٛجب صزفٗا جلُٝع ايتصٓٝفات ايٛارد ٠يف املزاص.ِٝ
ختاَا  :إٕ اجملًط ايٛطين ٜؤند تكد ِٜنٌ ايعٚ ٕٛاملضاعد ٠ألبٓآ٥ا ايتالَٝذ َٚزافكتِٗ ْفضٝا ٚبٝداغٛجٝا ٜٚ ،غٝد بايزٚح املضؤٚي١ٝ
ايعايٚ ١ٝايٛع ٞايٓكاب ٞاملتٓاَٝني يدَٛ ٣ظفٚ ٞعُاٍ ايكطا ٜٝٗٚ ،ب ظُٝع رجاٍ ْٚضا ٤ايرتب ١ٝايتهاتف ٚايتآسر َٛٚاصً ١ايٓطاٍ حت٢
حتكٝل َطايبٓا املغزٚع. ١

َٔ أجٌ أصز ٠تزبٚ ١ٜٛاع ٚ ١ٝفاعً١

