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ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،تاميع ةريصن ةديسلا–
،اوضع ،)ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا(

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،لومار قيفوت ديسلا–
.اوضع

: نوفلختسملا ءاضعألا

،ةفاقثلا عاطق لثمم ،ناوص فوؤرلا دبع ديسلا–

،ةفاقثلا عاطق ةلثمم ،يلامعلا نيرسن ةديسلا–

ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،يحي نب ايسآ ةديسلا–
،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا(

ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،ىسيع نب دـمحـم ديسلا–
،)ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا(

ريزولا نع ةلثمم ،يلاكت نيدلا ريخ دازرهش ةديسلا–
.ةراجتلاب فلكملا

ةراجتلا ةرازو

قفاوملا١٤٤١ ماع رفص١٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
يذلا ينقتلا ماظنلا نّمضتي ،٩١0٢ ةنس ربوتكأ١٢
ليمجتلا داومل ةيجولويبوركيملا ريياعملا دّدحي
.يندبلا فيظنتلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

،مجانملاو ةعانصلا ةريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

٤2 يف خّرؤملا١١١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نّمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٣ يف خّرؤملا٩٣-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠٩٩١ ةنس يفناج٠٣ قفاوملا٠١٤١ ماع بجر
،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب

8 يف خّرؤملا٥٦-2٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو2٩٩١ ةنس رياربف2١ قفاوملا2١٤١ ماع نابعش
،ةدروــتسملا وأ اــيــلــحــم ةــجــتــنملا داوملا ةـــقـــباـــطـــم ةـــبـــقارمب

،مّمتملاو لّدعملا

٥ يف خّرؤملا7٣-7٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا7٩٩١ ةنس يفناج٤١ قفاوملا7١٤١ ماع ناضمر

نولغشي نـــيذلا نوـــفــــظوـــــملا يمـــتــــنــــي نأ بـــــجـــــي:٤ ةداملا
تاـيـحالصل ةـقـفاوـم اـهـماـهــم نوــكــت بتر ىلإ اــيــلــع بصاــنــم
.ةينعملا لكايهلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٥ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٦2 قفاوملا١٤٤١ ماع لّوألا عيبر٩2 يف رئازجلاب رّرح
 .٩١٠2 ةنس ربمفون

ةفاقثلا ةرازو

ربوتكأ7٢ قفاوملا١٤٤١ ماع رفص٨٢ يف خّرؤم رارق
ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،٩١0٢ ةنس

 .ةفاقثلا ةرازول تاقفصلل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

72 قفاوملا١٤٤١ ماع رفص82 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نــّيعي ،٩١٠2 ةنس ربوتكأ

مــــقر يساــــئرــــلا موسرملا نــــم78١و٥8١ نيتداملا ماـــــكـــــحأل
٦١ قــــفاوملا٦٣٤١ ماـــــــع ةـــــــجحلا يذ2 يف خّرؤملا7٤2-٥١

ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمتبس
تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا يف ،ماعلا قفرملا تاضيوفتو
: ةفاقثلا ةرازول

: نومئادلا ءاضعألا

،ةفاقثلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،يسنوي لاون ةديسلا –
،ةسيئر

ابئان ،ةفاقثلاب فلكملا ريزولا لثمم ،دادح يحي ديسلا –
،سيئرلل

،ةــفاــقــثــلا عاــطــق ةــلــثمم ،فراش يداــمــح زاـــنش ةدـــيسلا –
،اوضع

،اوضع ،ةفاقثلا عاطق لثمم ،حلاص ديزوب ديسلا –

ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،دوادوب ةريصن ةديسلا –
،اوضع ،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا(

ةيلاملا ريزو

لاكول دـمحم

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

،لدعلاريزو
ماتخألاظفاح

يتامغز مساقلب
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ليمجّتلا داوم ىلع رارقلا اذه ماكحأ قّبطت:٢ ةداملا
يذيفنتلا موسرملا يف اهيلع صوصنملا يندبلا فيظنّتلاو
يفناج٤١ قفاوملا7١٤١ ماع ناضمر٥ يف خّرؤملا7٣-7٩ مقر

اهؤشنم ناك امهم ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،7٩٩١ ةنس
.اهردصم وأ

: يتأي امب ،رارقلا اذه ماكحأ يف دصقي:3 ةداملا

رضحتسم لك: يندبلا فيظنتلاو ليمجتلا داوم–
فــلــتــخــم يف لاــمــعــتسالــل ّدــعــم ،ءاودــلا ءاــنــثــتساــب ،ةداــم وأ
رــــعشلاو ةرشبــــلا لــــثـــــم ناسنإلا مسجل ةـــــيـــــحـــــطسلا ءازـــــجألا

فدهب ،ةيــشغألاو نانـــسألاو ناــــفــــجألاو ،هاــــفـــــشلاو ،رــــفاظألاو
وأ اهتئيه ليدعت وأ ،اهتمالس ىلع ةظفاحملا وأ اهفيظنت
.اهتحئار حيحصت وأ اهريطعت

لوبق ىدم دّدحت ريياعم: ةيجولويبوركيم ريياعم–
ساسأ ىلع يندب فيظنتو ليمجت ةدام نم ةصح وأ جوتنم
ةبسنلاب اهددع وأ ةقيقدلا ةيحلا تانئاكلا دوجو وأ بايغ
.ةصحلا وأ مجحلا وأ ةلتكلا تادحو وأ ةدحول

ىلع لوصحلا: ةيجولويبوركيملا ريياعملا مارتحا–
،رارقلا اذه نم لوألا قحلملل اقبط ةلوبقم وأ ةيضرُم جئاتن
ىلع زـكـترـت يتـلا ةـيـجوـلوـيـبورـكـيملا لـيـلاـحـتــلا ءارــجإ دــنــع
ميظنّتلا رابتعالا نيعب ذخألا عم ،ريياعملا هذهل ةددحملا ميقلا
،ليلحتلا ريسو تانيعلا عاطتقا تايفيكب قلعتملا هب لومعملا

.نفعو رئامخو ايريتكب: ةقيقد ةيح تانئاك–

ةقيرطب ،اساسأ رثاكتي ةيلخلا ديحو رطف: ةريمخ–
.هدهم يف ةيتابن

كلذ يف امب ةقيقد تايرطف لكشت رطف ةجيشم: نفع–
.تايرهزاللا تايغوبو تايغوبلا

: ةلدتعملا ةرارحلل ةفيلأ ةيئاوه ةقيقد ّةيح تانئاك–
روـطـتـت ةـلدـتـعملا ةرارـحـلـل ةـفـيـلأ ،نـفـعو رـئاـمـخ ،اـيرــيــتــكــب
.ايئاوه

ةموثرج :)iloc aihcirehcsE( ةـيـنوــلوــق ةــيشيرشإ–
.ءاسلم تارمعتسم لكش يف ةكرحتم ةبلاس مارغ ليساب

ةموثرج :)asoniguræ sanomoduesP( ةيراجنز ةفئاز–
ءاسلم تارمعتسم لكش يف ةكرحتم ةبلاس مارغ ليساب
،ّرضخملا وأ ينبلا نوللاب ةغوبصم

:)suerua succocolyhpatS( ةيبهذ ةيدوقنع تاروكم–
،يدوقنع لكش ىلع ةعمجتم اساسأ ،مارغلا ةيباجيإ ةروكم

نوللاب ةغوبصم نوكت ام ةداع ،ءاسلم تارمعتسم لكش يف
.رفصألا

يندبلا فيظنتلاو ليمجتلا داوم ةعانص تايفيكو طورش
،ةـيـنــطوــلا قوسلا يف اــهــقــيوستو اــهدارــيــتساو اــهــبــيضوــتو
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا٣٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد١2 قفاوملا٣2٤١ ماع لاوش7١
،ةراجتلا ريزو تايحالص دّدحي

٤ يف خّرؤملا٤٦٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٥٠٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا٦2٤١ ماع ةدعقلا يذ
ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،هريسو سييقتلا ميظنتب
،هنم82

8 يف خّرؤملا7٦٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥٠٠2 ةنس ربمسيد٠١ قفاوملا٦2٤١ ماع ةدعقلا يذ
ربع ةدروتسملا تاجوتنملا ةقباطم ةبقارم طورش دّدحي
،كلذ تايفيكو دودحلا

يف خّرؤملا٩7٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا١١٠2 ةنس ربمفون١2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةّجحلا يذ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا٣٠2-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
2١٠2 ةنس ويام٦ قفاوملا٣٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤١
،تاجوتنملا نمأ لاجم يف ةقبطملا دعاوقلاب قلعتملاو

٥ يف خّرؤملا87٣-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٣١٠2 ةنس ربمفون٩ قفاوملا٥٣٤١ ماع مّرحم
،كلهتسملا مالعإب ةقّلعتملا تايفيكلاو طورشلا

يف خّرؤملا١٤2-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤١٠2 ةنس تشغ72 قفاوملا٥٣٤١ ماع ةدقعلا يذ لّوأ
،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص دّدحي

٠١ يف خّرؤملا2٦-7١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو7١٠2 ةنس  رياربف7 قفاوملا8٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
اذكو هصئاصخو ةينفلا حئاولل ةقباطملا مسو عضو طورشب
،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ

: يتأي ام نورّرقي

موسرملا نم82 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
٦2٤١ ماع ةدعقلا يذ٤ يف خّرؤملا٤٦٤-٥٠ مقر يذيفنتلا
روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،٥٠٠2 ةنس ربمسيد٦ قفاوملا
رــــــيياـــــعـــــملا دــــــيدـــــــحــــــــت ىــــــــــــــلإ رارـــــــــقــــــــلا اذــــــــه فدـــــــهــــــي ،هالـــــــعأ
ةهجوملا يندبلا فيظنتلاو ليمجتلا داومل ةيجولويبوركيملا
.كلهتسملل
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لكشت ةريمخ:)snacibla adidnaC( ضيبلا تاضيبم–
نوللا ىلإ ضيبألا نوللا نم ،ةيميركو ةبدحم تارمعتسم
.يئاقتنا طسو ةحاسم ىلع ،)egieb( حافلا ينبلا

فيظنتلاو ليمجتلا داوم يوتحت ال نأ بجي:٤ ةداملا
ةــيحلا تاــنــئاــكــلا ىلع ،هالــعأ٣ ةداملا يف ةــــفّرــــعملا يندــــبــــلا
ةحص ىلع لوبقم ريغ ارطخ لّكشت دق تايمكب ةقيقدلا
راــطإ يف اــهــتــيـــعوـــن دسفـــت ال ّنأ بجـــيو ،هـــنـــمأو كلـــهـــتسملا
رــيــياــعــمــلــل اــقــبــط ،عــّقوــتملا وأ اــهــل صصخملا اــهــلاـــمـــعـــتسا
.رارقلا اذه نم لوألا قحلملا يف ةددحملا ةيجولويبوركيملا

جئاتن ريسفتو ةبرجتلاب مايقلا ءارجإ دّدحي:٥ ةداملا
فـيـظـنـتـلاو لـيـمـجـتـلا داومل ةـيـجوـلوـيـبورـكـيملا لـيـلاـحــتــلا
.رارقلا اذه نم يناثلا قحلملا يف يندبلا

ليلحتلا جئاتن ريسفت يف ةلمعتسملا جهانملا:٦ ةداملا
: يه يندبلا فيظنتلاو ليمجتلا داومل يجولويبوركيملا

- لــــيـــــمـــــــجــــــــتـــــــلا داوــــــــم”: )7٨٢٨ جــــــــم(٩٤١١٢ وزــــــيإ جــم *
ةيئاوهلا ايريتكبلا نع فشكلاو دادعتلا - ايجولويبوركيم
،”ةلدتعملا ةرارحلل ةفيلأ

- ايجولويبوركيم - ليمجتلا داوم” :٢١٢٦١ وزيإ جم *
،”نفعلاو رئامخلا دادعت

- ايجولويبوركيم - ليمجتلا داوم”:٦١٤٨١ وزيإ جم *
،”ضيبلا تاضيبم نع فشكلا

- ايجولويبوركيم - ليمجتلا داوم”:7١7٢٢ وزيإ جم *
،”ةيراجنزلا ةفئازلا نع ثحبلا

- لــــيـــــمـــــــجـــــتـــــــلا داوــــــــم”: )٨0٨٤١ جـــــم(0٥١١٢ وزــــــيإ جــم *
،”ةينولوقلا ةيشيرشإلا نع فشكلا - ايجولويبوركيم

- لـيـمـجــتــلا داوــم”: )٩0٨٤١ جم(٨١7٢٢ وزــــــــــــــيإ جم *
.”ةيبهذلا ةيدوقنعلا تاروكملا نع فشكلا - ايجولويبوركيم

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:7 ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ١2 قفاوملا١٤٤١ ماع رفص١2 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

ةراجتلا ريزو
بالج ديعس

مجانملاو ةعانصلا ةريزو
تريزامت ةليمج

تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو

يواريم دـمحم

لوألا قحلملا

ةيجولويبوركيملا ريياعملا
يندبلا فيظنتلاو ليمجتلا داومل

ةثلاثلا نس نود لافطألل ةهجوملا داوملا - .أ
ةيطاخملا ةيشغأللو نيعلا ةقطنملو

تانئاكلا عاونأ
ةقيقدلا ةيحلا

ةيجولويبوركيملا دودحلا
)٢()للم/م ت و وأ غ/)١(م تو(

ةيحلا تانئاكلا عومجم
ةفيلأ ةيئاوهلا ةقيقدلا
ةلدتعملا ةرارحلل

)٤(2م)٣(١م

≤ 210نفعلاو رئامخلا

ةينولوقلا ةيشيرشإلا
)oloc aihcirehcsE(

ةيراجنزلا ةفئازلا
)asioniguræ sanomoduesP(

ةيبهذلا ةيدوقنعلا تاروكملا
)suerua succocolyhpatS(

ضيبلا تاضيبم
)snacibla adidnaC(

للم١ وأ غ١ يف بايغ

للم١ وأ غ١ يف بايغ

للم١ وأ غ١ يف بايغ

للم١ وأ غ١ يف بايغ

310 ≥310 x 2 ≥

ىرخأ داوم - .ب

تانئاكلا عاونأ
ةقيقدلا ةيحلا

ةيجولويبوركيملا دودحلا
)٢()للم/م ت و وأ غ/)١(م تو(

ةيحلا تانئاكلا عومجم
ةفيلأ ةيئاوهلا ةقيقدلا
ةلدتعملا ةرارحلل

)٤(2م)٣(١م

≤ 210نفعلاو رئامخلا

ةينولوقلا ةيشيرشإلا
)oloc aihcirehcsE(

ةيراجنزلا ةفئازلا
)asioniguræ sanomoduesP(

ةيبهذلا ةيدوقنعلا تاروكملا
)suerua succocolyhpatS(

ضيبلا تاضيبم
)snacibla adidnaC(

للم١ وأ غ١ يف بايغ

للم١ وأ غ١ يف بايغ

للم١ وأ غ١ يف بايغ

للم١ وأ غ١ يف بايغ

210 ≥210 x 2 ≥

.ةرمعتسم لكشت ةدحو : م ت و)١(
.ةبلصلا داوملل ةرمعتسم لكشت ةدحو : غ/م ت و)2(
.ةلئاسلا داوملل ةرمعتسم لكشت ةدحو : للم/م ت و
رتليليملا وأ دحاولا مارغلا يف ةدوجوملا ميثارجلا ددع :١م)٣(

هنود يذلا رادقملا قفاوي يذلا ،هليلحت مت يذلا جوتنملا نم دحاولا
.ةيضرم جوتنملا ةيعون ربتعت

رتليليملا وأ دحاولا مارغلا يف ةدوجوملا ميثارجلا ددع :2م)٤(
مت نإ يذلا رادقملا قفاوي يذلا ،هليلحت مت يذلا جوتنملا نم دحاولا

.ةيضرم ريغ جوتنملا ةيعون ربتعت ،هزواجت
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ةببسملا ةقيقدلا ةيحلا تانئاكلا جئاتن ريسفت.3
،ةيراجنزلا ةفئازلا ،ةينولوقلا ةيـشيرـــــشإلا( ضارـــــمألـــــل
: )ضيبلا تاضيبمو ةيبهذلا ةيدوقنعلا تاروكملا

: ةيتآلا ةقيرطلاب جئاتنلا نع ريبعتلا متي

ةـقـيـقد تاـنـئاـك دـجوـت مــل اذإ ةــيضرــم ةــجــيــتــنــلا نوــكــت–
،ةنّيعلا يف ضارمألل ةببسم

نع فشكلا متي امدنع ةيضرم ريغ ةجيتنلا نوكت–
.ةنّيعلا يف ضارمألل ةببسم ةقيقد ةيح تانئاك دوجو

ةيئاملا دراوملا ةرازو

ربوتكأ7٢ قفاوملا١٤٤١ ماــع رفـــص٨٢ يف خّرؤـــم رارق
ماع لاّوش٥٢ يف خّرؤـــملا رارـــقلا لّدعـــي ،٩١0٢ ةـــــنس
نّمضتملاو7١0٢ ةـنـــــــس وــــيلوـــــــــي٩١ قـــــفاوـــــملا٨3٤١
يفارـــــغوردـــيهلا ضوـــــحلا ةــــنجل ءاـــــضعأ ةــــــليكشت

.”يقرش طش - نارهو“ ةقطنمل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

72 قـــفاوملا١٤٤١ ماــــع رـــفص82 يف خّرؤـــم رارـــق بـــجومب
ماــع لاّوــش٥2 يف خّرؤـــملا رارــقلا لّدــعي ،٩١٠2 ةــــنس رــــبوتكأ
ةــــليكشت نـــــّمضتملاو7١٠2 ةـــــنس وـــــيلوي٩١ قــــــفاوملا8٣٤١
طش -نارهو“ ةقطنمل يفارغورديهلا ضوحلا ةنجل ءاضعأ

: يتأي امك ،”يقرش

دـيسلا اـهسأرـي يتـلا )ىــتــح رــيــيــغــت نودــب(.................–“
يّرـلا تاـئيــهــتو تاساردــلا رــيدــم ،ناــمــحرــلا دــبــع واــحــيــلــفأ
،ةيئاملا دراوملا ةرازوب

.”..........................)رييغت نودب يقابلا(.....................–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0٢ قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٦٢ يف خّرؤم رارق
ىلإ ءاـــضمإلا ضـــيوفت نـــّمضتي ،0٢0٢ ةـــنس رــــياربف
ةرازوـــل ةـــيداصتقالا نوؤـــشلاو طيطـــختلا ةرـــــيدم
.ةيئاملا دراوملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيئاملا دراوملا ريزو ّنإ

٦ يف خّرؤملا١٠-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةــــــنس يــــــفناج2 قــــــفاوـــــملا١٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداــــمج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يناثلا قحلملا

ريسفتو ةبرجتلاب مايقلا ءارجإ
ةيجويلويبوركيملا ليلاحتلا جئاتن

I.ةبرجتلاب مايقلا :

يف يندـبـلا فـيـظـنـتــلاو لــيــمــجــتــلا داوــم عاــطــتــقا مــتــي–
نأ بجي .رباخملا ىلإ يه امك لسرتو يلـــــصألا اهـــــبـــــيـــــضوـــــت
تاميلعت دوجو مدع ةلاح يف .ليلحتلا ةيادب يف ّالإ حتفت ال
يفو ءوضلا نع اديعب تانّيعلا عيمج نيزخت بجي ،ةصاخ
.ةيوئام ةجرد٥2 و٠١ نيب حوارتت ةرارح ةجرد

لـيـلاـحـّتـلا لـجأ نـم ةـعـطـتــقملا ةــنــّيــعــلا نوــكــت نأ بجــي–
.اهنم تذخأ يتلا ةصحلل ةلثّمم ةيجولويبوركيملا

ليمجتلا داوم ةصحل ةلثمملا ةنّيعلا نوكتت نأ بجي–
سفن نم ،لقألا ىلع ،تادحو )٥( سمخ نم يندبلا فيظنتلاو
نم لم٠٥ وأ ةلتكلا نم غ٠٥ ىندألا اهمجح نوكي نأو ةصحلا
.مجحلا

ةنّيع ساسأ ىلع ليلحتلا جئاتن ريسفتب مايقلا متي–
.ةنيعلل ةنوكم تادحو ددع نم لكشتت ةطسوتم

II.ةيجولويبوركيملا ليلاحتلا جئاتن ريسفت :

ةيئاوهلا ةقيقدلا ةيحلا تانئاكلا جئاتن ريسفت.١
: ةيلامجإلا ةلدتعملا ةرارحلل ةفيلألا

: ةيتآلا ةقيرطلاب جئاتنلا نع ريبعتلا متي

نوكت ،”١م” يواست وأ نم لقأ ليلحتلا ةجيتن تناك اذإ–
،ةيضرم ةجيتنلا

زواجتت مل اهنكلو ”١م” ليلحتلا ةجيتن تزواجت اذإ–
،ةلوبقم ةجيتنلا نوكت ،”2م”

ريغ ةجيتن نوكت ،”2م”ليلحتلا ةجيتن تزواجت اذإ–
.ةيضرم

: )٢م =١م( نفعلاو رئامخلا دادعت جئاتن ريسفت.٢

: ةيتآلا ةقيرطلاب جئاتنلا نع ريبعتلا متي

نوكت ،”١م” يواست وأ نم لقأ ليلحتلا ةجيتن تناك اذإ–
،ةيضرم ةجيتنلا

ريغ ةجيتن نوكت ،”١م”ليلحتلا ةجيتن تزواجت اذإ–
.ةيضرم


