
 الجوهىريت اللبٌبًيت

 هجلص الٌىاة                              

   

 ضعبدة السهيل الفبضل

 

 تعقذ لجـبى : الوبل و الوىازًت ـ  اإلدارة و العذل ـ  الشؤوى الخبرجيت و الوغتربيي ـ                         

   العبهت و الٌقل و الطبقت و الويبٍ  ـ  الذفـــــبع الىطٌي و الذاخليت و البلذيبث ـ  األشغبل                    

 صبد الىطٌي و التجبرة و الصٌبعت و التخطيظ ـ  الصحت العبهت و العوـلالبيئــــت ـ اإلقت                    

 و الشؤوى اإلجتوبعيت  ــ  السراعت و الطيبحت  ــ  التربيــت و التعلين العبلي و الثقبفـــت                     

 جلطت هشتركت في توبم الطبعت العبشرة و الٌصف هي قبل ظهر يىم األثٌيي الىاقع فيَ                    

 ورلك لذرش هشبريـع  و  إقتراحـبث القىاًيي اآلتيــت :                                                                 2222تشريي الثبًي  7               

           

 انسايي إنى وضغ ضىاتظ إستثُائيح و يؤلتح ػهى 4104يشسوع انماَىٌ انًؼّجم انىازد تانًسسىو زلى   -1                   

 1انتحاويم انًصسفيح و انسحىتاخ انُمديّح                     

 

 انضًاٌ انؼايهح في نثُاٌ انسايي إنى إػادج انماَىٌ انًتؼهك تئنزاو شسكاخ  0141ـ يسسىو زلى 2               

   1 (Frech money )1ػهى تسديد جزء يٍ األيىال انُاتجح ػٍ كافح ػمىد انضًاٌ كأيىال جديدج              

                                                                                                                               

 1انًتؼهك   تــ " حفظ انطالح "  4046يشسوع انماَىٌ انىازد تانًسسىو زلى   -3      

                                                                                       

 انسايي إنى  طهة انًىافمح ػهى إتـــساو  إتفاق تيٍ حكىيـح  4401يشسوع انماَىٌ انىازد تانًسسىو زلى   -4      

 انصهية األحًس  و انهالل األحًس تشأٌ  انىضغ  انماَىَي    انجًهىزيح انهثُاَيح و اإلتحاد اندوني نجًؼياخ             

                                                                       1نإلتحاد اندوني في نثُاٌ     

                                 

 انسايي إنى طهة انًىافمح ػهى إتـساو إتفاليح  لسض زلـــى 4214يشسوع انماَىٌ انىازد تانًسسىو زلى   -5       

  كىيتي  نهتًُيح  اإللتصاديـح  انؼستيـح  نتًىيم  يشسوع( تيٍ انجًهىزيح انهثُاَيح  وانصُدوق  ان0106)             

                              1إَشاء  يُظىياخ  نهصسف  انصحي في لضاء انثتسوٌ               

                                                                                                                                        

 انسايي إنى  طهة  انًىافمح ػهى إتـساو إتفاليــــح  لسض يغ 4200ـ  يشسوع انماَىٌ انىازد تانًسسىو زلى 6       

  1يشسوع انطسلاخ و انؼًانح في نثُاٌ  في  تًىيم  انثُك  األوزوتي نهتثًيس نهًساهًح            

                                                                      

  1ـ  التساح انماَىٌ انسايي إنى تُظيى تجازج انثروز و انشتىل و يىاد اإلكثاز7       

 

 1ـ  التساح انماَىٌ انًتؼهك تـ انصيد انًائي و تستيح األحياء انًائيح  في نثُاٌ 0     

                      

 ًأهل حضىركن في الوىعذ الوحذد                           

 

 إذا نى يكتًم انُصاب في انًىػد انًحدد ، تجتًغ انهجاٌ في انساػح  انحاديح  ػشسج  يٍ انيىو َفسه            

                                                                                             1تثهث أػضائها             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               رئيص هجلص الٌىاة

 3/00/2122تيسوخ في                                       

 ًبيَ بري                                                     

 

 


