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)كاردتسا(.ةيلاملانيناوقبقلعتي ،٨١02 ةنسربمتبس2 قفاوملا٩34١ ماعّةجحلا يذ22 يفخرؤم٥١-٨١ مقر يوضع نوناق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٨١02 ةنس ربمتبس2 قفاوملا٩34١ ماع ةّجحلا يذ22 خيراتب رداصلا3٥ ددعلا– ةيمسرلا ةديرجلا
: لوألا رطسلا–٤ ةرقفلا–٣2 ةداملا– لوألا دومعلا–١١ ةحفصلا

،”جمارب ةبيقح جماربلا عومجم لكشي“:نم الدب–

.”جمارب ةظفحم جماربلا عومجم لكشي“: أرــــــــــــــــــقي–

٧ ةداملا

وأ يسامولبدلا رفسلا زاوج فالتإ وأ عايض لاح يف .١
ةلود مــيلقإ يف نيــفرطلا دــحأ ةــلود ةــيعر لــــبق نـــم ،ةــــمهمل

ةــــثــــعــــبــــلا مالــــعإ رــــيــــخألا اذــــه ىلع نــــّيــــعــــتــــي ،رــــخآلا فرــــطــــلا
كلذب ملعي يذلاو هتلودل يلصنقلا زكرملا وأ ةيسامولبدلا
.ةفيضملا ةلودلل ةصتخملا تاطلسلا

يلصنـقـلا زـكرملا وأ ةـيساـموــلــبدــلا ةــثــعــبــلا موــقــت .2
،ةمهمل وأ يسامولبدلا رفسلا زاوج لماح نوكي يتلا ةلودلل
رفس زاوج رادصإب ،اهل انطاوم ،فلتملا وأ عئاضلا ،حلاصلا
ةتقؤم رفس ةقيثو وأ ،حلاص ،ديدج ةمهمل وأ يسامولبد
لمحي يتلا ةلودلا ىلإ ةدوعلا يف قحلا هحنمتو هتيوه تبثت
.ةفيضملا ةلودلل ةصتخملا تاطلسلا كلذب ملعتو ،اهتيسنج
لوصحلا ةرورض نود اثيدح ةرداصلا قئاثولاب جورخلا متي
ةصتخملا تاطلسلا نم ىرخأ صيخارت وأ ةريشأت ىلع
.ةفيضملا ةلودلل

٨ ةداملا

نأشب نيفرــــطــــلا نيب عازــــن وأ فالــــخ يأ ةــــيوست مـــــتـــــت
تارواشملا قيرط نع ،قاــفتالا اذــه ماــكحأ رــيسفت وأ قــيبطت
.ةيئانثلا تاضوافملا وأ

٩ ةداملا

نيفرطلا تامازتلاو قوقحب قافتالا اذه ماكحأ سمت ال
.ىرخأ ةيلود تاقافتال امهمامضنا نع ةمجانلا

0١ ةداملا

وأ ايلك ،قافتالا اذه قيبطت قيلعت فرط لكل نكمي
ةيمومعلا ةحصلاب وأ ينطولا نمألاب ةقلعتم يعاودل ،ايئزج
ةاـنـقـلا رـبـع ،رـخآلا فرـطـلا راــطــخإ مــتــيو .ماــعــلا ماــظــنــلاــب وأ
لــــــجأ يف ،اـــــــهئاغلإ وأ رـــــــيبادتلا هذــــــه ضرــــــفب ،ةـــــــيسامولبدلا

زيح اهلوخد لبق ةعاس )2٧( نيعبسو نيتنثا زواجتي ال
.اهئاغلإ وأ ذيفنتلا

١١ ةداملا

زيح لخديو ،ةدودحم ريغ ةدمل قافتالا اذه مربي .١
ةركذم رخآ مالتسا خيرات دعب اموي )٠٩( نيعست ذيفنتلا
رخآلا فرطلا نيفرطلا دحأ اهلالخ نم رطخي ةيسامولبد
ةبولطملا ةيلخادلا ةينوناقلا تاءارجإلا عيمجل هئافيتساب
.ذيفنتلا زيح قافتالا اذه لوخدل

الـك ةـقـفاومب قاـفـتالا اذـه رـيــيــغــتوأ لـيدـعـت نـكـمـي .2
تارييغتلا هذه لخدتو .ةيسامولبدلا ةانقلا ربع ،نيفرطلا

ةمزاللا ةيلخادلا تاءارجإلل اقفو ذيفنتلا زّيح تاليدعتلاو
.ضرغلا اذهل

،قافتالا اذهب لمعلا ءاهنإ نيفرطلا نم يأل نكمي .3
زّيح ءاهنإلا اذه لخديو ،رخآلا فرطلل هجوم يباتك راطخإب
راطخإلا اذه مالتسا خيرات دعب اموي )٠٩( نيعست ذيفنتلا
.ةيسامولبدلا ةانقلا ربع غّلبملا

2١ ةداملا

،ذــيــفــنــتــلا زــّيــح قاــفــتالا اذــه لوــخد خــيراـــت نـــم ءادـــتـــبا
نـــم ءاـــفـــعإلاـــب قـــلـــعـــتملا قاـــفـــتالا لوـــعـــفـــم ناـــيرس يهـــتــــنــــي
،نيدلبلا الك يترافس ناوعأو ييسامولبد ةدئافل ةريشأتلا
ةنس ربمفون٠٣و ويلوي٤ خيراتب تاركذملا لدابتب مربملا

2٧٩١.

نيتخسن نم ،8١٠2 ةنس رياربف٩١ يف وكسومب ررح
،ةـــيسنرـــفـــلاو ةـــيسورــــلاو ةــــيــــبرــــعــــلا تاــــغــــلــــلاــــب نيتــــيــــلصأ

ةــلاــح يفو .ةــيــنوــناــقــلا ةــيــجحلا سفــن ةــثالـــثـــلا صوصنـــلـــلو
.ةيسنرفلا ةغللاب صنلا حجري ،ريسفتلا يف فالتخالا

ةّيروهمجلا ةموكح نع
ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةّيبعّشلا

لهاسم رداقلا دبع

 ةيجراخلا نوؤشلا ريزو

ايسور ةموكح نع
ةيداحـتالا

فورفال يغريس

ةيجراخلا نوؤشلا ريزو

نيناوقو ءارآ




