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را ــــــــــ بخألا
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ةسسؤم تماقا  ( قارعلا يف  مالسلا  ءانبو  ينيدلا  عونتلل  ازيزعت   ) راعش تحت      
يف ةيهاركلا  باطخل  يدصتلا  لوح  ارمتؤم  ةيمالعالاو  ةيفاقثلا  ةيمنتلل  تاراسم 
ةمصاعلا يف  نيطسلف  قدنف  يف  يناثلا 2016  نوناك  تبسلا 30  موي  حابص  قارعلا 

.دادغب

هنواعمو وكاس  لوالا  ليئافور  سيول  رام  كريرطبلا  انيبا  ةطبغرمتؤملا  يف  كراش   
امك يحيسملا  نوكلا  نم  ةنهكلا  ءابالا  نم  ددعو  ودلي  سويليساب  رام  نارطملا  ةدايس 

سلجم نم  ءاضعاو  يديرك  ماظن  خيشلاو  رامنا  خيشلا  نم  لك  مضي  يبص  دفو  كراش 

ةيدان ةسدنهملا  ةلاكو  نييئادنملا  ةئباصلا  نوؤش  ةرئاد  ماع  ريدمو  مومعلاو  نوؤشلا 
ناكسانيم تيبرك  ديسلا  ةلاكو  ةيلاملاو  ةيرادالا  ةرئادلا  ماع  ريدمو  سماغم  لضاف 
يتم لعاشم  ةسدنهملاو  وطسق  يناه  ديسلا  ناويدلا  سيئر  لثممو  كانيمرأ 

ةدحتملا ممالا  لثمم  بئان  نييديزيالا و  نم  يمروه  وسح  ديسلاو  نييحيسملا ) ) زيزع
تايلقالاو تانايدلا  نع  نولثممو  ةيندملاو  ةينيدلا  تايصخشلا  نم  ددعو  قارعلا  يف 



 . ةملسملا ريغ 

: تاسلج عبرا  رمتؤملا  جاهنم  نمضتو   

( ةيهاركلا ةهجاوم  يف  مالسلا  عانص  ىلوالا (  ةسلجلا   

ةطيرخ تمسرو  اينيد ، فلتخملا  رخألا  دض  ةهجوملا  ةينيدلا  ةيهاركلا  تاباطخ  تلوانت   
يف ةينيدلا  تانوكملا  فلتخم  نم  نيدلا  لاجر  بخن  ىوتسم  ىلع  اهتهجاومل  قيرط 

قارعلا

( ةيهاركلا ةهجاوم  يف  نويمالعا   ) ةيناثلا ةسلجلا   

الضف تايئاضفو ، تاعاذاو  فحص  نم  مالعالا  لئاسو  يف  ةيهاركلا  تاباطخ  تلوانت   
مالعالا لئاسول  قيرط  ةطيرخ  مسر  تلواحو  يعامتجالا ، لصاوتلا  لئاسو  نع 

.ةيهاركلا تاباطخل  يدصتلل 

( ةيهاركلا ةهجاوم  يف  عيرشتلاو  ةعيرشلا   ) ةثلاثلا ةسلجلا   

فقوم تلوانت  ةيروهمجلا .  سيئر  راشتسم  رهاظلا  اضر  ديسلا  ةسلجلا  سارت   
الضف ينيدلا ، فالتخالا  ببسب  رخألا  ريفكتو  ةيهاركلا  تاباطخ  نم  ةيمالسالا  ةعيرشلا 

ةعيرشلا ديعص  ىلع  قيرط  ةطيرخ  مسر  لواحو  ةيقارعلا ، تاعيرشتلا  فقوم  نع 
.قارعلا ناتسدرك  ميلقاو  قارعلا  يف  ةيهاركلا  تاباطخ  ةهجاومل  عيرشتلاو 

ةيهاركلا 2016) ةهجاومل  تايجيتارتسا  لمعلا :  ام   ) ةعبارلا ةسلجلا   

ةيدان ةسدنهملا  ةلاكو  نييئادنملا  ةئباصلا  نوؤش  ةرئاد  ماع  ريدم  ةسلجلا  سأرت   
سماغم لضاف 

ليعامسا ديزياب  ةيما  ةديسلا  نم :  رمتؤملا  تايصوت  ةعباتم  ةنجل  ليكشت   - 
ليعامسا زان  هب  نييئاهبلا ،)  ) مالس ليصا  نييحيسملا )  ) يتم لعاشم  نييديزيألا ،) )

تاردابملا  ) يرئازجلا رونو  يكم  رساي  نييئادنملا )  ) لضاف ةيدان  نييتشدارزلا ) )
(. تاظفاحملا ةيبابشلا -

: تايصوتلا  



: تايصوتلا  

( ةيهاركلا تاباطخ  ةهجاومل  ةيبابشلا  تاردابملا  ماع  نالعا   - )
( ةيهاركلا تاباطخل  مالعالا  لئاسو  ةهجاوم  ماع  نالعا   - )

( ةيهاركلا ميرجت  نوناق  عيرشتل  اماع  نالعا 2016   - )
 







 

 
ةحفصلا ىلعأ  ىلإ  باهذ 

ةقباسلا ةحفصلل  ةدوعلا 
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