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 رأ ي انوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية  

  0202هومفرب 97بخارخي  55رمق 

  ......................امرتخيص نوهيئة شأ ن امامتس يف 

  ابمرفع من سلف س ندات امطوب

 

 انوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية 

 ؛0202 أ كخوبر 3 بخارخي 9367رمق  ......................بناء ػىل كخاب امس يد 

( 0291مارس  02) 9212جٌلدى ال ويل  6امطادر يف  0.90.127وػىل املرسوم رمق 

 ؛همي وكع ثييهر  وثتم ٌلكاملخؼوق ابمطفلات امؼمومية، 

( املخؼوق 0293سبمرب  09) 9214ذي احلجة  5امطادر يف  0.92.645وػىل املرسوم رمق 

 ؛همي وكع ثييهر  وثتم ٌلكابنوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية، 

 نوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية؛وبؼد دراسة غنارص امخلرير امللدم ا ىل اجلهاز امخداويل 

 ،0202 هومفرب 19امليولة املنؼلدة بخارخي  خهوبؼد مداوةل اجلهاز امخداويل املذكور خالل جوس  

 أ وال: املؼطيات

ههيا أ ػال ، هبواسطة رسامخ، وطوب ......................امس يد  ملد ثفضل ن امس يد م املشار ا 

امس يد  سموم يف شأ ن يةم و ماموطنية نوطوبيات امؼانوجنة رأ ي  ة اس خطالعمنوحكو  مني امؼامال  

، بطفة اس خثنائية، خالل امس نة املامية هل امرتخيصامرايم ا ىل  ......................رئيس امهيئة 

امرسوم  درمه مع احدساب( 022.222) مائيت أ مفسلف س ندات امطوب من ابمرفع من  ،0202

، وذكل ابمنس بة ا ىل ال غٌلل املخؼولة احدساب امرسوم درمه مع (322.222) مائة أ مف ةمخسا ىل 

 بطباػة خمخوف ا ضدارات امهيئة.

 املموكة امليربية                                                   

 ال ماهة امؼامة نوحكومة

 انوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية
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ابمطابع الاس خؼجايل اذلي حكدس يه طوبه  ......................امس يد رئيس امهيئة وكد ػول 

ػداد امخلرير امس نوي حول حطيةل أ وشطة امهيئة  اذلي يكون موضوع مناكشة أ مام امربملان معوية ا 

جناز و  ادلراسات وامخلارير املوضوػاثية حول مظاهر امفساد وس بل اموكاية منه وماكحفخه، حير ا 

ػداد هذ  امواثئق أ برز  أ ن انوجوء ا ىل مسطرة طوب امؼروض من ميكن امهيئة من احرتام أ جال ا 

حاههتا ا ىل املؤسسات وامهيئات واال دارات ا  ملؼنية. وورشها وا 

 اثهيا: الاس خنذاجات

ن املرسوم امل  ميه أ ػال  حير ا  ية ينص يف م و مخؼوق ابمطفلات امؼامل  0.90.127رمق شار ا 

اس خثنائية ومراػاة خلطوضيات بؼظ املطاػات  بطفةمنه ػىل أ هه " 66امفلرة اخلامسة من املادة 

 برفع حد مائيت أ مفأ ن يأ ذن فامي يخؼوق ببؼظ ال غٌلل  ......................اموزارية، ميكن ل

اموطنية وجنة ان امرسوم مبوجب ملرر يخخذ  بؼد اس خطالع رأ ي  درمه مع احدساب( 022.222)

 (322.222) وذكل دون جتاوز مخس مائة أ مف ،وثأ شهرة اموزير امللكف ابملاميةنوطوبيات امؼمومية 

 "؛احدساب امرسوم درمه مع

ن و  يف املادة نص ي  ......................املخؼوق ابمهيئة  ......................املاهون رمق حير ا 

حزي امخنفيذ ابخداء من اترخي ثؼيني رئيس وأ غضاء امهيئة هذا املاهون  يدخل" ما يًل: ػىلمنه  21

امهيئة  «جسميةحمل » ......................امهيئة  «حتل ابخداء من هفس امخارخي جسمية. و وأ ميهنا امؼام

 ؛"، كٌل ينسخ ابخداء من هفس امخارخي امنص احملدث مهذ  ال خهرة» ......................

هه منئ اكن ر  رشيف رمق ام ههر كد مت ثؼيينه مبوجب امظ  ......................مهيئة ئيس اوحير ا 

، فا ن أ غضاء هذ  امهيئة (0297يناير  1) 9222من ربيع ال خر  04طادر يف ام ......................

 مل يمت ثؼييهنم بؼد؛وأ ميهنا امؼام 

ن امسامف اذلكر حزي امخنفيذ رهني بخؼيني  ......................دخول املاهون رمق  وحير ا 

 وأ ميهنا امؼام؛ ......................امهيئة أ غضاء 

ن اترخي وسخ امل  91) 9206من ضفر  01طادر يف ام......................رسوم رمق وحير ا 

حداث امهيئة املايض ( 0225مارس  ال يرسي ال  ......................اب  ابخداء من اترخي دخول ا 

 امسامف اذلكر حزي امخنفيذ؛ ......................املاهون رمق 
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هه يس خنذج مم ال يزال ساري  امسامف اذلكر......................رسوم رمق أ ن املا س بق وحير ا 

 املفؼول؛

ن رئيس امهيئة  املايض برفع سلف س ندات امطوب يربر طوبه  ......................وحير ا 

ػداد امخلرير امس نوي حول حطيةل أ وشطة امهيئة  ابمطابع الاس خؼجايل اذلي حكدس يه معوية ا 

 خه؛وادلراسات وامخلارير املوضوػاثية حول مظاهر امفساد وس بل اموكاية منه وماكحف 

ه امسامف اذلكر  ......................رمق  ه منئ اكهت أ حاكم املادة امثامثة من املاهونوحير ا 

ػداد ثلرير س نوي حول حطيةل أ غٌلمها  ......................ثوزم امهيئة  يكون موضوع مناكشة أ مام اب 

جناز ثلارير موضوػاثية حول مظاهر امفساد من ادلس خور 942طبلا ل حاكم امفطل  امربملان ، واب 

غٌلل هذ  ال حاكم    دخول هذا املاهون حزي امخنفيذ؛ب يظل رهيناوس بل اموكاية منه وماكحفخه، فا ن ا 

غٌلل أ حاكم املاهون هه ال جيوز ا  ال بؼد دخوهل  ......................رمق  وحير ا  امسامف اذلكر ا 

 حزي امخنفيذ؛

ه برام ضفلات ثفاوضية وفلاملطوى حاةل الاس خؼجال منئ اكهت  هوحير ا  ىل ا  ا جتزي انوجوء ا 

 املخؼوق ابمطفلات امؼمومية، فا هنا 0.90.127 رمق من املرسوم 64املادة نورشوط املنطوص ػوهيا يف 

 ؛س ندات امطوبطوب اال ذن ابمرفع من سلف  جسوغال 

 اثمثا: رأ ي انوجنة اموطنية نوطوبيات امؼمومية

مسوغات طوب اال ذن ابمرفع  اموطنية نوطوبيات امؼمومية أ ن انوجنةحرى ، ا س بقمبناء ػىل  

 غهر مذوافرة. موضوع طوب امرأ ي،  ،س ندات امطوبمن سلف 


