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سماخلا لصفلا
ةيماتخو ةيلام ماكحأ

تاساردلا ريدمو ماعلا نيمألاو سيئرلا فئاظو :23 ةّداملا
.ةلودلا يف ايلع فئاظو

رــيدــمو ماــعــلا نيمألاو سلـــجملا سيـــئر بصنـــم فـــّنصي
.ميظنتلا قيرط نع ،تاساردلا

قيرط نع ،سلجملا ءاضعأ ةأفاكم تايفيكو غلبم ددحي
.ميظنتلا

نويــنــــقتلاو نوـــيرادإلا نومدخــــتسملا عضـــــخي :33 ةّداملا
.ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا ماكحأل

لئاــــسولا سلــــجملا فرــــصت تـــحت ةلودلا عـــــــضت :٤3 ةّداملا
.هريسل ةيرورضلا ةيلاملاو ةيداملاو ةيرشبلا

تاداريإلل باب ىلع سلجملا ةينازيم لمتشت:٥3 ةّداملا
 : تاقفنلل بابو

: تاداريإلا باب يف

،ةلودلا تامهاسم –

.لوعفملا يراسلا عيرشتلل اقبط اياصولاو تابهلا –

: تاقفنلا باب يف

،رييستلا تاقفن –

،زيهجتلا تاقفن –

.هماهم ةيدأتل ةيرورض ىرخأ ةقفن لك–

هضرعيو ةينازيملا عورشم ماعلا نيمألا ّرضحي :63 ةّداملا
نم هيلع ةقداصملا دعب ،لوألا ريزولا ىلع سلجملا سيئر
.سلجملل ةماعلا ةيعمجلا فرط

ةبساحـملا دعاوق بسح سلجملا ةينازيم كسمت :73 ةّداملا
.ةيمومعلا

ّنيعي بساحم نوعل لاومألا ةكرحو ةبساحـملا كسم دهعي
.ضرغلا اذهل

بسح سلجملا تاقفنل ةيلبقلا ةبقارملا سرامت:٨3 ةّداملا
ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا يف اهيلع صوصنملا طورشلا
ضرغلا اذهل هــّنيعي يلاـــم بـــقارم فرـــط نــــم ،اــــمهب لوــــمعملا
 .ةيلاملاب فلكملا ريزولا

ةّيــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف نوـــــناقلا اذـــــه رـــــشني :٩3 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٠٣ قـفاوملا١٤٤١ ماــــع ناـــبعش٥يف رــــئازجلاب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٥ يفخّرؤم20-02 مقر نوناق
١2-٥١ مــــــــــقر نوــــناــــقلا لّدــــعي،0202 ةــــنس سراـــم03
03 قــــــفاوــــملا73٤١ ماـــــع لوألا عـــــــيبر٨١ يفخّرؤــــملا
يهيجوتلا نوناقلا نمضتملاو٥١02 ةنس ربمسيد
.يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٥١-٠٤١و8٣١و6٣١ داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم7٠2و6٠2و٤٤١و

ةجحلا يذ8١ يفخّرؤملا٥٠–99 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو999١ ةنس ليربأ٤ قفاوملا9١٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

لوألا عيبر8١ يفخّرؤملا١2–٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا7٣٤١ ماع
،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا

ماع نابعش٥ يفخّرؤملا١٠–٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
سلجملا ماهم ددحي يذلا٠2٠2 ةنس سرام٠٣ قفاوملا١٤٤١
،هميظنتو هتليكشتو تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

ماكحأ ضعب ليدعت ىلإ نوناقلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
7٣٤١ ماـــــــع لوألا عــــيبر8١ يفخّرؤــــملا١2–٥١ مـــــقر نوـــــناقلا

.هالعأ روكذملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا

خّرؤملا١2–٥١ مقر نوناقلا نم١١ ةداملا لّدعت :2 ةّداملا
٥١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا7٣٤١ ماع لوألا عيبر8١ يف

:يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو

ثحبلا عيضاومب ةلّمحـملا ثحبلا رواحم ززعت:١١ ةداملا“

ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيملعلا فادهألا نع رّبعت يتلا
ناجللاو ةمئادلا ةيعاطقلا ناجللا اهدعت يتلا ،اهقيقحت عمزملا
فرــــط نــــم ،اــــهصخي اــــميف لــــك ،تاـــــعاطقلا نيب ةـــــكرتشملا
ثحبلل ةينطو جمارب يف جـمدتو ثحبلل ةيتاعوضوملا تالاكولا

ىلع اهضرعل ،تاعاطقلا نيب ةكرتشمو تاصصختلا ةددعتم
ثدحـملا تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملا

 .”روتسدلا نم6٠2 ةداملا بجومب
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خّرؤملا١2–٥١ مقر نوناقلا نم7١ ةداملا لّدعت:3 ةّداملا
٥١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا7٣٤١ ماع لوألا عيبر8١ يف

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو

ةكرتشملا ناجللاو ةمئادلا ةيعاطقلا ناجللا ّدعت:7١ ةداملا“
اميف لك ،ثحبلل ةيتاعوضوملا تالاكولاو تاعاطقلا نيب
اهساسأ ىلع متي يتلا ثحبلا ةطشنأ ذيفنت لئاصح ،اهصخي
فلكملا ريزولا همدقي ،قافآلاو ةليصحلا نع ريرقت دادعإ
يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملل ايونس يملعلا ثحبلاب
مييقتلا لحارم ءافيتسا دعب هرشن نكميو ،تايجولونكتلاو
 .”ةمئالملا مئاعدلا عيمج ىلع

خّرؤملا١2–٥١ مقر نوناقلا نم8١ ةداملا لّدعت :٤ ةّداملا
٥١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا7٣٤١ ماع لوألا عيبر8١ يف

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو

يمـــــــلـــــــــعلا ثــــــــــحبلل يـــنـــطولا ســـلـــــــجـــملا يلدـــــي :8١ ةداــملا“
قلعتملاو هيلإ مدقملا ريرقتلا يف ايونس هيأرب تايجولونكتلاو
يــــجوــــلوــــنكتلا رـــــيوــــطــتلاو يملعلا ثـــحبلا قاـــفآو ةليــــصــحــب
يف يأرـــلا اذــــه شقاـــــنيو ،هالعأ7١ ةداملا يف هيلع صوصنملا

  .“ءارزولا سلجم

خّرؤملا١2–٥١ مقر نوناقلا نم92 ةداملا لّدعت :٥ ةّداملا
٥١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا7٣٤١ ماع لوألا عيبر8١ يف

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو

يـــــــملعلا ثــــحـــبلل يـــنطوــــــلا ســــــلجملا فـــــّـلكي :92 ةداملا“
يملعلا ثحبلل ةينطولا ةسايسلا مييقتب تايجولونكتلاو
دادــــعإ اذـــــكو ،اهـــــجئاـــــتنو اهتارايــــخو يجولونكـــــتلا ريوــــطتلاو
 .”اهذيفنت ةعباتمو مييقتلا تايلآ

خّرؤملا١2–٥١ مقر نوناقلا نم٠٣ ةداـــملا لّدعــــت :6 ةّداملا
٥١٠2 ةنس رـــبمسيد٠٣ قـــفاوملا7٣٤١ ماــع لوألا عـــيبر8١ يف

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو

يـــــملعلا ثـــــحبلل يـــــنطوـــــلا ســــــــــلجملا فـــــــّـلكي :٠٣ ةداملا“
ىربكلا تارايخلا يف تايصوتو ءارآ ءادبإب تايجولونكتلاو
نيب تاــيولوألا دــــيدحتو ،لاـــجملا اذـــه يف ةـــينطولا ةـــسايسلل
 .”اهذيفنت مييقتو ثحبلل ةينطولا جماربلا

ةّيــــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف نوــــــناقلا اذـــــه رـــــشني :7 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٠٣ قفاوملا١٤٤١ ماـــع ناــــبعش٥يف رـــــئازجلاب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٥ يفخّرؤم30-02 مقر نوناق
٩١–٤0 مقر نوناقلا مّمتيو لّدعي،0202 ةنس سرام03
ربمسيد٥2 قفاوملا٥2٤١ ماع ةدعقلا يذ3١ يفخّرؤملا

ةبـــــقارــــمو لامـــعلا بيـــصـــنتب قلـــــعتملاو٤002 ةنــــس
.ليغشتلا

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٠٤١و8٣١و6٣١ داوـــــملا اــــميسال ،روــــتسدلا ىلـــع ءانــــب–
،هنم٤٤١و

ماع ناضمر9 يفخّرؤملا٠١–١8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ليغشت طورشب قلعتملاو١89١ ةنس ويلوي١١ قفاوملا١٠٤١
،لّدعملا ،بناجألا لامعلا

ماع بجر٠١ يفخّرؤملا٣٠–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،لمعلا ةيشتفمب قلعتملاو٠99١ ةنس رياربف6 قفاوملا٠١٤١
،مّمتملاو لّدعملا

ناضمر٥2 يفخّرؤملا١١–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
تاقالعب قلعتملاو٠99١ ةنس ليربأ١2 قفاوملا٠١٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،لمعلا

ماعرفص٥2 يفخّرؤملا9٠–2٠مقر نوناقلا ىضتقمبو–
صاخشألا ةيامحب قلعتملاو2٠٠2 ةنس ويام8 قفاوملا٣2٤١
،مهتيقرتو نيقوعملا

ةدعقلا يذ٣١ يفخّرؤملا9١–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
بيصنتب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٥2٤١ ماع
،هنم٤١ ةداملا اميس ال ،ليغشتلا ةبقارمو لامعلا

ماع بجر٠2 يفخّرؤملا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١

عـــــيــبر١١ يفخّرؤــــملا2٠–7١ مــــقر نوـــناـــقلا ىضـــــتقمبو–
نمضتملاو7١٠2 ةنس يفناج٠١ قفاوملا8٣٤١ ماع يناثلا
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطتل يهيجوتلا نوناقلا

ناضمر٥2 يفخّرؤملا٠١–8١ مــقر نوناقلا ىضتقمبو–
دعاوقلا ددحي يذلا8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا9٣٤١ ماع
،نيهمتلا لاجم يف ةقبطملا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملرـبلا ةقداـصم دـعبو–

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

٤١ ةداملا ماكحأ مّمتيو نوناقلا اذه لّدعي : ىلوألا ةّداملا
٥2٤١ ماع ةدعقلا يذ٣١ يفخّرؤملا9١–٤٠ مقر نوناقلا نم
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