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نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح
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اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا

.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث
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ماعبجر٨١ يفخرؤم2١١-٨١ مقر يذيفنت موسرم
جذومن ددحي ،٨١02ةنسليربأ٥قفاوملا٩٣٤١
ءارجإ ةطساوب رداصلا يراجتلا لجسلا جرختسم
.ينورتكلإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤-٩٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ىدامج٧2 يف خرؤملا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١ قفاوملا٥2٤١ ماع ةيناثلا

،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلاةطشنألا ةسرامم طورشب
،هنم رركم٥ ةداملا اميس ال

يف خرؤملا2٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنــس تـــشـغ٥١ قـــفاوـــملا8٣٤١ ماـــــعةدــــعقلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنــــس تـــشــغ٧١ قـفاوـمـــلا8٣٤١ ماـــع ةدــــعقلا يذ٥2
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا222-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
6٠٠2 ةنس وينوي١2 قفاوملا٧2٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥2 يف

،هاوتحمو يراجتلا لجسلا جرختسم جذومن ددحي يذلا

خرؤملا١١١-٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥١٠2 ةنس ويام٣ قفاوملا6٣٤١ ماع بجر٤١ يف

،يراجتلا لجسلا يف بطشلاو ليدعتلاو ديقلا تايفيك

: يتأي ام  مسري

نوناقلا نم رركم٥ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٥2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧2 يف خرؤملا8٠-٤٠ مقر
فدهي ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٤٠٠2 ةنس تشغ٤١
يراجتلا لجسلا جرختسم جذومن ديدحت ىلإ موسرملا اذه
.ينورتكلإ ءارجإ ةطساوب رداصلا

يراجتلا لجسلا تاجرختسم يف جردي :2 ةداملا
ينورتكلإ زمر ،نييونعملا وأ نييعيبطلا صاخشألا ،راجتلل
.”إ .ت.س“ ينورتكلإلا يراجتلا لجسلا ىعدي

ةينايب ةرفش ”إ .ت.س“ ينورتكلإلا زمرلا :٣ ةداملا
.رجاتلا لوح ةرفشم تامولعمو تايطعم نمضتت

ىلع ”إ .ت.س“ ينورتكلإلا زمرلا عبطي :٤ ةداملا
: ةيتآلا تازيمملا بسح يراجتلا لجسلا تاجرختسم

ايلعلا ةهجلا نيمي ،هجولا ىلع : زمرلا عضو ناكم–
،يراجتلا لجسلا جرختسمل

ءاضيب ةيفلخ ىلع دوسألاب عوبطم زمر : نوللا–
.دوسأ راطإب طاحم

اذـــهــــب ”إ .ت.س“ ينورــــتــــكــــلإلا زــــمرــــلا جذوــــمــــن قــــفرــــي
.موسرملا

يأب ”إ .ت.س“ ينورتكلإلا زمرلا ةءارق متت:٥ ةداملا
لمحي قيبطت ةطساوب ،روصلا طاقتلا ماظنب دوزم زاهج
لـجسلـل ينـطوـلا زـكرـمـلـل ةـيـنورــتــكــلإلا ةــباوــبــلا نــم اــناــجــم
.يراجتلا

زــمرــلا يف ةدوــجوملا تاــموــلــعملا نييحت ةـــيـــلـــمـــع مـــتـــت
لجسلل ينطولا زكرملا حلاصم فرط نم ماظتناب ”إ .ت.س“
.يراجتلا

رــــيزوــــلا نــــم رارــــق بجومب ةداملا هذــــه ماــــكــــحأ حضوـــــت
.ةراجتلاب فّلكملا

”إ .ت.س“ ينورتكلإلا  زمرلاب قحلي فلت  لك:6 ةداملا
.حلاص ريغ ينورتكلإلا يراجتلا لجسلا جرختسم لعجي

بلطب يراجتلا لجسلا بحاص مزلي ،ةلاحلا هذه يفو
زمرلاب دوزم يراجتلا لجسلا جرختسم نم ةيناث ةخسن
.”إ .ت.س“ ينورتكلإلا

يراجتلا لجسلا نيزئاحلا ريغ راجتلا ىلع:7 ةداملا
لــــــيدــــــعــــــت بلــــــط ”إ .ت.س“ ينورــــــتــــــكــــــلإلا زــــــمرــــــلاــــــب دوزملا

زـــكرملا عورـــف ىدـــل ،ةـــيراـــجـــتـــلا مـــهـــتالــــجس تاــــجرــــخــــتسم
ضرــغــب ،اــيــمـــيـــلـــقإ ةصتـــخملا يراـــجـــتـــلا لـــجسلـــل ينـــطوـــلا
.”إ .ت.س“ ينورتكلإلا زمرلا ىلع لوصحلا

ةدوزملا رــيــغ يراـــجـــتـــلا لـــجسلا تاـــجرـــخـــتسم لـــظـــت
نم ءادتبا )١( ةدحاو ةنس ةدمل ةحلاص ،ينورتكلإلا زمرلاب
.ةـّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشن

،ةجاحلا دنع ،موسرملا اذه ماكحأ حضوت:٨ ةداملا
.ةراجتلاب فّلكملا ريزولا نم رارق بجومب

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذـه  رشني:٩ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ٥قفاوملا٩٣٤١ماعبجر8١ يفرئازجلاب رّرح
                                       .8١٠2ةنس

ىيحيوأ دمحأ
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قحلملا
”إ.ت.س“ينورتكلإلازمرلاجذومن


