
ب ر عن جي مخت مع ب ديج ني ع إقتص السن الث
التسيير  دي  ي الع االقتص الك ريخ المدا : ت

دي جنقس الع االقتص : ..................رئيس ال
ج  ال السن7ال لمحضر المدا رة اال 2018/2017الد

الرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدل
د1 جل6,3903,1708,38115,0016,79210,57168,6955,00018,00110,13308,4632 خديجصي م
مدريس 2 جل6,22116,0018,63112,0017,091410,321610,31105,00012,50110,08308,5844محمد اسالب م
جل5,8906,1709,88115,5017,4429,931110,75103,5007,5009,50218,4723 أميرةشريط3 م
بني4 جح11,832011,2549,06015,50111,293013,001612,63105,00018,00112,653011,9760 بسرىشع ن
ني5 جح7,47612,42412,63515,25110,013010,321611,001010,00312,50110,673010,3460 ليندةشعب ن
س6 يق جل8,03610,75412,63515,25110,01309,75118,7551,00018,0019,40179,7147 لي م
يشي7 جل0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 داللش م
ةصالح8 جل6,7269,0819,38114,5018,2299,7959,6350,00017,0019,54118,8820 مر م
ي 9 ي جل6,32120,0005,00110,7515,15147,43115,2550,0000,0005,62165,3830شعيت م
الحي10 دىص ر ال جح8,97119,25110,44516,0019,781813,001613,06101,00014,00112,173010,9860 ن ن
متركي11 جل8,58117,6718,00111,7518,47149,891010,311013,00314,00110,58309,5244اس م
اتي 12 جل6,0064,6717,13112,5016,4196,21106,50515,00313,0017,50196,9628هاللت م
حدة13 جل0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 محمد   ب م

رئيس القس

فيضعيال الرق حدة االستكش ال في حدة االستكش نتيج السداسيال سي حدة االس جيال حدة المن يال حدة اإلف ال مالحظاإلس ي حدة اإلف نتيج السنال نتيج السداسي
لث السداسي الرابعالسداسي الث

سي حدة االس جيال حدة المن ال



ب ر عن جي مخت مع ب ديج ني ع إقتص السن الث
التسيير  دي  ي الع االقتص الك ريخ المدا : ت

دي جنقس الع االقتص : ..................رئيس ال
ج  ال السن7ال نيمحضر المدا رة الث 2018/2017الد

الرق
الرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدل

د1 راس6,3903,1703,1706,7926,79210,57168,6958,69518,003010,13308,4632 خديجصي
مدريس 2 راس6,22116,0016,0017,09147,091410,321610,311010,311012,503010,08308,5844محمد اسالب
راس5,8906,1706,1707,7467,7469,931110,751010,75107,50219,50218,6227 أميرةشريط3
بني4 جح11,832011,25411,25411,543011,543013,001612,631012,631018,003012,653012,1060 بسرىشع ن
ني5 جح7,47612,42412,42410,513010,513010,321611,001011,001012,503010,673010,5960 ليندةشعب ن
س6 يق راس8,03610,75410,75410,013010,01309,75118,7558,75518,00179,40179,7147 لي
يشي7 راس0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 داللش
ةصالح8 راس6,7269,0819,0818,2298,2299,7959,6359,63517,00119,54118,8820 مر
ي 9 ي راس6,32120,0000,0005,15145,15147,43115,2555,2550,00165,62165,3830شعيت
الحي10 دىص ر ال جح8,97119,2519,2519,91189,911813,001613,061013,061014,003012,173011,0460 ن ن
متركي11 راس8,58117,6717,6718,47148,47149,891010,311010,311014,003010,58309,5244اس
اتي 12 راس6,0064,6714,6716,4196,4196,21106,5056,50513,00167,50166,9625هاللت
حدة13 راس0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 محمد   ب

رئيس القس

مالحظ فيضعيال  حدة االستكش جيال حدة المن ال سي حدة االس نتيج السداسيال ي حدة اإلف يال حدة اإلف ال في حدة االستكش جيال حدة المن نتيج السداسيال
مس السداسي الخ

اإلس
دس نتيج السنالسداسي الس

سي حدة االس ال



2018/2017



2018/2017



ب ر عن جي مخت مع ب ديج ني ع إقتص السن الث
التسيير  دي  ي الع االقتص الك ريخ المدا : ت

دي جنقس الع االقتص : ..................رئيس ال
ج  ل7ال رة اال 2018/2017الد

الرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدل
د1 جل6,79210,13308,4632 خديجصي م
مدريس 2 جل7,091410,08308,5844محمد اسالب م
جل7,4429,50218,4723 أميرةشريط3 م
بني4 جح11,293012,653011,97120 بسرىشع ن
ني5 جح10,013010,673010,34120 ليندةشعب ن
س6 يق جل10,01309,40179,7147 لي م
يشي7 جل0,0000,0000,000 داللش م
ةصالح8 جل8,2299,54118,8820 مر م
ي 9 ي جل5,15145,62165,3830شعيت م

الحي10 دىص ر ال جح9,781812,173010,98120 ن ن
متركي11 جل8,471410,58309,5244اس م
اتي 12 جل6,4197,50196,9628هاللت م
حدة13 جل0,0000,0000,000 محمد   ب م

س رئيس ال

نتيج السداسينتيج السداسي
السداسي الرابع
نتيج السداسي

ل نيالسداسي األ السداسي الث
نتيج السن

مالحظ نتيج السداسي ضعياإلسال الرق

لث السداسي الث



ب ر عن جي مخت مع ب ديج ني ع إقتص السن الث
التسيير  دي  ي الع االقتص الك ريخ المدا : ت

دي جنقس الع االقتص : ..................رئيس ال
ج  ني7ال رة الث 2018/2017الد

الرق

الرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدلرصيدالمعدل

د1 راس6,793010,13308,4660 خديجصي
مدريس 2 راس30207,091410,08308,5894محمد اسالب
راس7,7469,50308,6236 أميرةشريط3
بني4 جح11,543012,653012,1060 بسرىشع ن
ني5 جح10,513010,673010,5960 ليندةشعب ن
س6 يق راس10,01309,40179,7147 لي
يشي7 راس0,0000,0000,000 داللش
ةصالح8 راس8,2299,54118,8820 مر
ي 9 ي راس24135,15145,62165,3867شعيت

الحي10 دىص ر ال جح9,911812,173011,0448 ن ن
متركي11 راس8,473010,58309,5260اس
اتي 12 راس30166,4197,50166,9671هاللت
حدة13 راس0,00300,0000,0030 محمد   ب

س رئيس ال

نتيج السداسي
ل نيالسداسي األ السداسي الث
مالحظنتيج السداسينتيج السداسي نتيج السداسي ضعياإلسال 

لث نتيج السنالسداسي الرابعالسداسي الث











ب ر عن جي مخت مع ب ديج ني ع إقتص السن الث
التسيير  دي  ي الع االقتص لثك السداسي الث

دي رة قس الع االقتص 1الد

2018/2017
ج  ن7ال ط  االمتح ــــ كشف ن

تسيير اإلسالرق
سس الم

د  إقتص
ي  1ك

د  اإلقتص
الجزائر

د  إقتص
نقد 

ا  أس

ضي  ري
سس ءإعال آليم جيإحص لغ حي من

3

د1 2,500,505,005,006,507,000,253,2513,00 خديجصي

مدريس 2 11,7512,00 5,5010,00 10,00 8,00محمد اسالب

4,002,505,0011,001,757,5014,50 4,00 أميرةشريط3

بني4 9,0013,0011,0013,507,254,506,0013,0014,00 بسرىشع

ني5 5,002,504,003,509,509,007,0015,0013,00 ليندةشعب

س6 يق 7,001,0011,5014,005,2514,5013,00 10,00 لي

يشي7           داللش

ةصالح8 3,005,008,008,002,5014,2512,50 7,50 مر

ي 9 ي 10,75  10,00   11,0010,00شعيت

الحي10 دىص ر ال 10,006,007,7510,502,5012,2515,50 10,25 ن

متركي11 11,388,0010,003,004,5011,501,0014,0011,75اس

اتي 12 10,0015,00 2,5010,00 9,007,005,00هاللت

حدة13           محمد   ب

ب ر عن جي مخت مع ب ديج ني ع إقتص السن الث
التسيير  دي  ي الع االقتص لثك السداسي الث

دي رة قس الع االقتص 1الد

2018/2017
ج  ط  التطبي7ال ــــ كشف ن

د1 17,00 11,006,5013,506,00 14,759,00 خديجصي

مدريس 2 12,00 5,5013,506,25  14,509,00محمد اسالب

16,50 10,0010,0013,509,25 15,009,00 أميرةشريط3

بني4 17,00 12,0011,5013,0014,75 15,5010,00 بسرىشع

ني5 17,50 15,5018,0014,0015,25 15,0011,00 ليندةشعب

س6 يق 17,50 12,5010,0015,0012,50 14,5013,50 لي

يشي7           داللش

ةصالح8 16,50 12,507,0014,5010,50 14,5010,00 مر

جي 3لغ حي من

13.06.2018

ضي  ري
سس ءإعال آليم إحص تسيير 

سس الم
د  إقتص

ي  1ك

د  اإلقتص
الجزائر

د  إقتص
نقد 

ا  أس
اإلسالرق



ي 9 ي 10,75  10,00   11,0013,25شعيت

الحي10 دىص ر ال 16,50 11,0010,0013,5013,00 15,5012,00 ن

متركي11 11,75 12,004,5011,508,00 11,375,00اس

اتي 12 10,00 2,5013,504,00  14,007,00هاللت

حدة13           محمد   ب

ب ر عن جي مخت مع ب ديج ني ع إقتص السن الث
التسيير  دي  ي الع االقتص السداسي الرابعك

دي 2018/2017قس الع االقتص

ج  ط  7ال ــــ نكشف ن االمتح

د اإلسالرق إقتص
ي  2ك

ريخ  ت
كر  ال

د اإلقتص
لي  الم
م الع

ضي  ري
لي م

د  إقتص
سس إعال آليالم

د  س ال
أخالقي 

العمل
د1   15,0014,0014,0011,2514,50 خديجصي

مدريس 2   6,7514,0013,5014,0014,00محمد اسالب

  15,0011,009,5010,0012,50 أميرةشريط3

بني4   15,0015,0015,0012,0014,50 بسرىشع

ني5   16,5011,009,0014,5014,50 ليندةشعب

س6 يق   16,5011,0011,0011,5015,50 لي

يشي7         داللش

ةصالح8   16,0012,5014,0011,5015,50 مر

ي 9 ي   10,50 10,25 10,50شعيت

الحي10 دىص ر ال   17,0014,0013,0013,0015,00 ن

متركي11   7,2513,0010,757,6213,00اس

اتي 12    14,0011,0011,25 هاللت

حدة13         محمد   ب

ب ر عن جي مخت مع ب ديج ني ع إقتص السن الث
التسيير  دي  ي الع االقتص السداسي الرابعك

دي رة قس الع االقتص 1الد

2018/2017
ج  ط  7ال ــــ نكشف ن االمتح

د اإلسالرق إقتص
ي  2ك

ريخ  ت
كر  ال

د اإلقتص

لي  الم
م الع

ضي  ري
لي م

د  إقتص
سس إعال آليالم

د  س ال
أخالقي 

العمل
د1 5,0010,006,001,008,005,0018,00 خديجصي

مدريس 2 6,7511,0013,506,257,005,0012,50محمد اسالب

5,0011,507,508,0012,503,507,50 أميرةشريط3

بني4 9,0014,5010,5010,0014,005,0018,00 بسرىشع

13.06.2018

13.06.2018



ني5 7,007,509,505,0010,0010,0012,50 ليندةشعب

س6 يق 5,009,005,001,007,001,0018,00 لي

يشي7         داللش

ةصالح8 17,00 3,003,0010,505,006,50 مر

ي 9 ي   10,50 10,25 10,50شعيت

الحي10 دىص ر ال 8,0015,0011,5014,509,751,0014,00 ن

متركي11 7,2513,0010,757,6313,0013,0014,00اس

اتي 12 15,0013,00 7,5011,0014,75 هاللت

حدة13         محمد   ب

ب ر عن جي مخت مع ب ديج ني ع إقتص السن الث
التسيير  دي  ي الع االقتص لثك السداسي الث

دي قس الع االقتص
2018/2017

ج  ط  االستدرا7ال ــــ كشف ن

تسيير اإلسالرق
سس الم

د  إقتص
ي  1ك

د  اإلقتص
الجزائر

د  إقتص
نقد 

ا  أس

ضي  ري
سس ءإعال آليم جيإحص 3لغ حي من

د1  خديجصي

مدريس 2 محمد اسالب
 أميرةشريط3

بني4  بسرىشع

ني5  ليندةشعب

س6 يق  لي

يشي7  داللش

ةصالح8  مر

ي 9 ي شعيت
الحي10 دىص ر ال  ن

متركي11 اس
اتي 12 هاللت
حدة13  محمد   ب

13.06.2018

13.06.2018



ب ر عن جي مخت مع ب ديج ني ع إقتص السن الث
التسيير  دي  ي الع االقتص السداسي الرابعك

دي قس الع االقتص
2018/2017

ج  ط  7ال ــــ ن االستدراكيكشف ن االمتح

د اإلسالرق إقتص
ي  2ك

ريخ  ت
كر  ال

د اإلقتص

لي  الم
م الع

ضي  ري
لي م

د  إقتص
سس إعال آليالم

د  س ال
أخالقي 

العمل
د1  خديجصي

مدريس 2 محمد اسالب
 أميرةشريط3

بني4  بسرىشع

ني5  ليندةشعب

س6 يق  لي

يشي7  داللش

ةصالح8  مر

ي 9 ي شعيت
الحي10 دىص ر ال  ن

متركي11 اس
اتي 12 هاللت
حدة13  محمد   ب

13.06.2018











ب ر عنــ جي مخت مع ب ديج ني ع إقتص السن الث
دي  ع التسيير ي الع االقتص س ك سس:المقي معي تسيير الم 2018-2017:السن الج

دي مل قس الع االقتص 6الرصيد2:المع

ذ  ذ التطبي:االست :أست

ج  ط7:ال ــ 3السداسي كشف الن

قالرق نالتطبياإلسال ذ1المعدلاالمتح المعدل االن
مل لمع 2المعدلاالستدراب

المعدل 
مل لمع ذب االن

رة2د140202040د202020 الد
د1 17,251  14,752,508,6317,25خديجصي

مدريس 2 22,502  14,508,0011,2522,50محمد اسالب

19,001  15,004,009,5019,00أميرةشريط3

بني4 24,501  15,509,0012,2524,50بسرىشع

ني5 20,001  15,005,0010,0020,00ليندةشعب

س6 يق 24,501  14,5010,0012,2524,50لي

يشي7 0,001  0,000,00داللش

ةصالح8 22,001  14,507,5011,0022,00مر

ي 9 ي 22,002  11,0011,0011,0022,00شعيت

الحي10 دىص ر ال 25,751  15,5010,2512,8825,75ن

متركي11 22,752  11,3711,3811,3822,75اس

اتي 12 23,002  14,009,0011,5023,00هاللت

حدة13 0,001  0,000,00محمد   ب

ذ ء االست (ة)امض

ايدي افراح ز

المعدل 
ئي الن



ب ر عنــ جي مخت مع ب ديج ني ع إقتص السن الث
دي  ع التسيير ي الع االقتص س ك ي :المقي د ك معي 1إقتص 2018-2017:السن الج

دي مل قس الع االقتص 6:الرصيد3:المع

ذ  ذ التطبي:االست :أست

ج  ط7:ال ــ 3السداسي كشف الن

قالرق نالتطبياإلسال ذ1المعدلاالمتح المعدل االن
مل لمع 2المعدلاالستدراب

المعدل 
مل لمع ذب المعدل االن

ئي الن
رة2د140202040د202020 الد

د1 14,251  9,000,504,7514,25 خديجصي

مدريس 2 13,501  9,000,004,5013,50محمد اسالب

13,501  9,000,004,5013,50 أميرةشريط3

بني4 34,501  10,0013,0011,5034,50 بسرىشع

ني5 20,251  11,002,506,7520,25 ليندةشعب

س6 يق 20,251  13,500,006,7520,25 لي

يشي7 0,001  0,000,00 داللش

ةصالح8 15,001  10,000,005,0015,00 مر

ي 9 ي 34,881  13,2510,0011,6334,88شعيت

الحي10 دىص ر ال 18,001  12,000,006,0018,00 ن

متركي11 19,501  5,008,006,5019,50اس

اتي 12 21,001  7,007,007,0021,00هاللت

حدة13 0,001  0,000,00 محمد   ب

ذ ء االست امض

قرفي



ب ر عنــ جي مخت مع ب ديج ني ع إقتص السن الث
دي  ع التسيير ي الع االقتص س ك د الجزائر:المقي معي اإلقتص 2018-2017:السن الج

دي مل قس الع االقتص 5الرصيد2:المع

ذ  ذ التطبي:االست :أست

ج  ط7:ال ــ 3السداسي كشف الن

قالرق نالتطبياإلسال ذ1المعدلاالمتح المعدل االن
مل لمع 2المعدلاالستدراب

المعدل 
مل لمع ذب االن

رة2د140202040د202020 الد
د1 10,001  5,005,0010,00 خديجصي

مدريس 2 20,001  10,0010,0020,00محمد اسالب

8,001  4,004,008,00 أميرةشريط3

بني4 22,001  11,0011,0022,00 بسرىشع

ني5 8,001  4,004,008,00 ليندةشعب

س6 يق 14,001  7,007,0014,00 لي

يشي7 0,001  0,000,00 داللش

ةصالح8 6,001  3,003,006,00 مر

ي 9 ي 0,001  0,000,00شعيت

الحي10 دىص ر ال 20,001  10,0010,0020,00 ن

متركي11 20,001  10,0010,0020,00اس

اتي 12 10,001  5,005,0010,00هاللت

حدة13 0,001  0,000,00 محمد   ب

ذ ء االست امض

المعدل 
ئي الن

دان مسع



ب ر عنــ جي مخت مع ب ديج ني ع إقتص السن الث
دي  ع التسيير ي الع االقتص س ك ل:المقي ا رأس الم أس د نقد  معي إقتص 2018-2017:السن الج

دي مل قس الع االقتص 3الرصيد2:المع

ذ  ذ التطبي:االست :أست

ج  ط7:ال ــ 3السداسي كشف الن

قالرق نالتطبياإلسال ذ1المعدلاالمتح المعدل االن
مل لمع 2المعدلاالستدراب

المعدل 
مل لمع ذب االن

رة2د140202040د202020 الد
د1 16,001  11,005,008,0016,00 خديجصي

مدريس 2 0,001  0,000,000,00محمد اسالب

12,501  10,002,506,2512,50 أميرةشريط3

بني4 25,501  12,0013,5012,7525,50 بسرىشع

ني5 19,001  15,503,509,5019,00 ليندةشعب

س6 يق 13,501  12,501,006,7513,50 لي

يشي7 0,001  0,000,00 داللش

ةصالح8 17,501  12,505,008,7517,50 مر

ي 9 ي 0,001  0,000,00شعيت

الحي10 دىص ر ال 17,001  11,006,008,5017,00 ن

متركي11 15,001  12,003,007,5015,00اس

اتي 12 0,001  0,000,00هاللت

حدة13 0,001  0,000,00 محمد   ب

ذ ء االست امض

المعدل 
ئي الن

ي فتني م



ب ر عنــ جي مخت مع ب ديج ني ع إقتص السن الث
دي  ع التسيير ي الع االقتص س ك سس:المقي ضي م معي ري 2018-2017:السن الج

دي مل قس الع االقتص 4الرصيد2:المع

ذ  ذ التطبيخدادمي:االست :أست

ج  ط7:ال ــ 3السداسي كشف الن

قالرق نالتطبياإلسال ذ1المعدلاالمتح المعدل االن
مل لمع 2المعدلاالستدراب

المعدل 
مل لمع ذب االن

رة2د140202060د202020 الد
د1 13,001  6,506,506,5013,00 خديجصي

مدريس 2 11,001  5,505,505,5011,00محمد اسالب

20,001  10,005,007,5015,00 أميرةشريط3

بني4 23,001  11,507,259,3818,75 بسرىشع

ني5 36,001  18,009,5013,7527,50 ليندةشعب

س6 يق 21,501  10,0011,5010,7521,50 لي

يشي7 0,001  0,000,00 داللش

ةصالح8 15,001  7,008,007,5015,00 مر

ي 9 ي 0,001  0,000,00شعيت

الحي10 دىص ر ال 20,001  10,007,758,8817,75 ن

متركي11 9,001  4,504,504,509,00اس

اتي 12 5,001  2,502,502,505,00هاللت

حدة13 0,001  0,000,00 محمد   ب

ذ ء االست امض

المعدل 
ئي الن



ب ر عنــ جي مخت مع ب ديج ني ع إقتص السن الث
دي  ع التسيير ي الع االقتص س ك معي إعال آلي:المقي 2018-2017:السن الج

دي مل قس الع االقتص 1الرصيد2:المع

ذ  ذ التطبي:االست :أست

ج  ط7:ال ــ 3السداسي كشف الن

قالرق نالتطبياإلسال ذ1المعدلاالمتح المعدل االن
مل لمع 2المعدلاالستدراب

المعدل 
مل لمع ذب االن

رة2د140202060د202020 الد
د1 20,501  13,507,0010,2520,50 خديجصي

مدريس 2 23,502  13,5010,0011,7523,50محمد اسالب

24,501  13,5011,0012,2524,50 أميرةشريط3

بني4 17,501  13,004,508,7517,50 بسرىشع

ني5 23,001  14,009,0011,5023,00 ليندةشعب

س6 يق 29,001  15,0014,0014,5029,00 لي

يشي7 0,001  0,000,00 داللش

ةصالح8 22,501  14,508,0011,2522,50 مر

ي 9 ي 20,001  10,0010,0010,0020,00شعيت

الحي10 دىص ر ال 24,001  13,5010,5012,0024,00 ن

متركي11 23,001  11,5011,5011,5023,00اس

اتي 12 23,502  13,5010,0011,7523,50هاللت

حدة13 0,001  0,000,00 محمد   ب

ذ ء االست امض

المعدل 
ئي الن



ب ر عنــ جي مخت مع ب ديج ني ع إقتص السن الث
دي  ع التسيير ي الع االقتص س ك ء:المقي معي إحص 2018-2017:السن الج

دي مل قس الع االقتص 3الرصيد2:المع

ذ  ذ التطبي:االست :أست

ج  ط7:ال ــ 3السداسي كشف الن

قالرق نالتطبياإلسال ذ1المعدلاالمتح المعدل االن
مل لمع 2المعدلاالستدراب

المعدل 
مل لمع ذب المعدل االن

ئي الن
رة2د140202040د202020 الد

د1 6,251  6,000,253,136,25 خديجصي

مدريس 2 6,251  6,250,003,136,25محمد اسالب

11,001  9,251,755,5011,00 أميرةشريط3

بني4 20,751  14,756,0010,3820,75 بسرىشع

ني5 22,251  15,257,0011,1322,25 ليندةشعب

س6 يق 17,751  12,505,258,8817,75 لي

يشي7 0,001  0,000,00 داللش

ةصالح8 13,001  10,502,506,5013,00 مر

ي 9 ي 0,001  0,000,00شعيت

الحي10 دىص ر ال 15,501  13,002,507,7515,50 ن

متركي11 9,001  8,001,004,509,00اس

اتي 12 4,001  4,000,002,004,00هاللت

حدة13 0,001  0,000,00 محمد   ب

ذ ء االست امض

ركي مب



ب ر عنــ جي مخت مع ب ديج ني ع إقتص السن الث
دي  ع التسيير ي الع االقتص س ك جي:المقي معي من 2018-2017:السن الج

دي مل قس الع االقتص 1الرصيد1:المع

ذ  ذ التطبي:االست :أست

ج  ط7:ال ــ 3السداسي كشف الن

قالرق نالتطبياإلسال ذ1المعدلاالمتح المعدل االن
مل لمع 2المعدلاالستدراب

المعدل 
مل لمع ذب االن

رة2د140202040د202020 الد
د1 3,251  3,253,253,25 خديجصي

مدريس 2 11,751  11,7511,7511,75محمد اسالب

7,501  7,507,507,50 أميرةشريط3

بني4 13,001  13,0013,0013,00 بسرىشع

ني5 15,001  15,0015,0015,00 ليندةشعب

س6 يق 14,501  14,5014,5014,50 لي

يشي7 0,001  0,000,00 داللش

ةصالح8 14,251  14,2514,2514,25 مر

ي 9 ي 0,001  0,000,00شعيت

الحي10 دىص ر ال 12,251  12,2512,2512,25 ن

متركي11 14,001  14,0014,0014,00اس

اتي 12 10,001  10,0010,0010,00هاللت

حدة13 0,001  0,000,00 محمد   ب

ذ ء االست امض

المعدل 
ئي الن



ب ر عنــ جي مخت مع ب ديج ني ع إقتص السن الث
دي  ع التسيير ي الع االقتص س ك معي لغ حي:المقي 2018-2017:السن الج

دي مل قس الع االقتص 1الرصيد1:المع

ذ  ذ التطبي:االست :أست

ج  ط7:ال ــ 3السداسي كشف الن

قالرق نالتطبياإلسال ذ1المعدلاالمتح المعدل االن
مل لمع 2المعدلاالستدراب

المعدل 
مل لمع ذب االن

رة2د140202040د202020 الد
د1 15,001  17,001315,0015,00 خديجصي

مدريس 2 12,002  12,0012,0012,0012,00محمد اسالب

15,501  16,5014,5015,5015,50 أميرةشريط3

بني4 15,501  17,0014,0015,5015,50 بسرىشع

ني5 15,251  17,5013,0015,2515,25 ليندةشعب

س6 يق 15,251  17,5013,0015,2515,25 لي

يشي7 0,001  0,000,00 داللش

ةصالح8 14,501  16,5012,5014,5014,50 مر

ي 9 ي 10,751  10,7510,7510,7510,75شعيت

الحي10 دىص ر ال 16,001  16,5015,5016,0016,00 ن

متركي11 11,752  11,7511,7511,7511,75اس

اتي 12 12,502  10,0015,0012,5012,50هاللت

حدة13 0,001  0,000,00 محمد   ب

ذ ء االست امض

المعدل 
ئي الن



دس ط السداسي الس كشف ن



ب ر عنــ جي مخت مع ب ديج ني ع إقتص السن الث
دي  ع التسيير ي الع االقتص س ك ي :المقي د ك معي 2إقتص 2018-2017:السن الج

دي مل قس الع االقتص 6الرصيد3:المع

ذ  ذ التطبي:االست :أست

ج  ط7:ال ــ 4السداسي كشف الن

قالرق نالتطبياإلسال ذ1المعدلاالمتح المعدل االن
مل لمع 2المعدلاالستدراب

المعدل 
مل لمع ذب االن

رة2د140202040د202020 الد
د1 30,00  15,005,0010,0030,00 خديجصي

مدريس 2 20,252  6,756,756,7520,25محمد اسالب

30,00  15,005,0010,0030,00 أميرةشريط3

بني4 36,00  15,009,0012,0036,00 بسرىشع

ني5 35,25  16,507,0011,7535,25 ليندةشعب

س6 يق 32,25  16,505,0010,7532,25 لي

يشي7 0,00  0,000,00 داللش

ةصالح8 28,50  16,003,009,5028,50 مر

ي 9 ي 31,501  10,5010,5010,5031,50شعيت

الحي10 دىص ر ال 37,50  17,008,0012,5037,50 ن

متركي11 21,752  7,257,257,2521,75اس

اتي 12 0,00  0,000,00هاللت

حدة13 0,00  0,000,00 محمد   ب

ذ ء االست امض

المعدل 
ئي الن



ب ر عنــ جي مخت مع ب ديج ني ع إقتص السن الث
دي  ع التسيير ي الع االقتص س ك د:المقي كر اإلقتص ريخ ال معي ت 2018-2017:السن الج

دي مل قس الع االقتص 5الرصيد2:المع

ذ  ذ التطبي:االست :أست

ج  ط7:ال ــ 4السداسي كشف الن

قالرق نالتطبياإلسال ذ1المعدلاالمتح المعدل االن
مل لمع 2المعدلاالستدراب

المعدل 
مل لمع ذب االن

رة2د140202040د202020 الد
د1 24,00  14,0010,0012,0024,00 خديجصي

مدريس 2 25,001  14,0011,0012,5025,00محمد اسالب

22,50  11,0011,5011,2522,50 أميرةشريط3

بني4 29,50  15,0014,5014,7529,50 بسرىشع

ني5 18,50  11,007,509,2518,50 ليندةشعب

س6 يق 20,00  11,009,0010,0020,00 لي

يشي7 0,00  0,000,00 داللش

ةصالح8 15,50  12,503,007,7515,50 مر

ي 9 ي 0,00  0,000,00شعيت

الحي10 دىص ر ال 29,00  14,0015,0014,5029,00 ن

متركي11 26,002  13,0013,0013,0026,00اس

اتي 12 21,50  14,007,5010,7521,50هاللت

حدة13 0,00  0,000,00 محمد   ب

ذ ء االست امض

المعدل 
ئي الن



ب ر عنــ جي مخت مع ب ديج ني ع إقتص السن الث
دي  ع التسيير ي الع االقتص س ك م:المقي لي الع معي الم 2018-2017:السن الج

دي مل قس الع االقتص 5الرصيد2:المع

ذ  ذ التطبي:االست :أست

ج  ط7:ال ــ 4السداسي كشف الن

قالرق نالتطبياإلسال ذ1المعدلاالمتح المعدل االن
مل لمع 2المعدلاالستدراب

المعدل 
مل لمع ذب االن

رة2د140202040د202020 الد
د1 20,00  14,006,0010,0020,00 خديجصي

مدريس 2 27,002  13,5013,5013,5027,00محمد اسالب

17,00  9,507,508,5017,00 أميرةشريط3

بني4 25,50  15,0010,5012,7525,50 بسرىشع

ني5 18,50  9,009,509,2518,50 ليندةشعب

س6 يق 16,00  11,005,008,0016,00 لي

يشي7 0,00  0,000,00 داللش

ةصالح8 24,50  14,0010,5012,2524,50 مر

ي 9 ي 20,501  10,2510,2510,2520,50شعيت

الحي10 دىص ر ال 24,50  13,0011,5012,2524,50 ن

متركي11 21,502  10,7510,7510,7521,50اس

اتي 12 22,002  11,0011,0011,0022,00هاللت

حدة13 0,00  0,000,00 محمد   ب

ذ ء االست امض

المعدل 
ئي الن



ب ر عنــ جي مخت مع ب ديج ني ع إقتص السن الث
دي  ع التسيير ي الع االقتص س ك لي:المقي ضي م معي ري 2018-2017:السن الج

دي مل قس الع االقتص 5الرصيد2:المع

ذ  ذ التطبي:االست :أست

ج  ط7:ال ــ 4السداسي كشف الن

قالرق نالتطبياإلسال ذ1المعدلاالمتح المعدل االن
مل لمع 2المعدلاالستدراب

المعدل 
مل لمع ذب المعدل االن

ئي الن
رة2د140202040د202020 الد

د1 12,25  11,251,006,1312,25 خديجصي

مدريس 2 20,25  14,006,2510,1320,25محمد اسالب

18,00  10,008,009,0018,00 أميرةشريط3

بني4 22,00  12,0010,0011,0022,00 بسرىشع

ني5 19,50  14,505,009,7519,50 ليندةشعب

س6 يق 12,50  11,501,006,2512,50 لي

يشي7 0,00  0,000,00 داللش

ةصالح8 16,50  11,505,008,2516,50 مر

ي 9 ي 0,00  0,000,00شعيت

الحي10 دىص ر ال 27,50  13,0014,5013,7527,50 ن

متركي11 15,252  7,627,637,6315,25اس

اتي 12 26,002  11,2514,7513,0026,00هاللت

حدة13 0,00  0,000,00 محمد   ب

ذ ء االست امض



ب ر عنــ جي مخت مع ب ديج ني ع إقتص السن الث
دي  ع التسيير ي الع االقتص س ك سس:المقي د الم معي إقتص 2018-2017:السن الج

دي مل قس الع االقتص 5الرصيد2:المع

ذ  ذ التطبي:االست :أست

ج  ط7:ال ــ 4السداسي كشف الن

قالرق نالتطبياإلسال ذ1المعدلاالمتح المعدل االن
مل لمع 2المعدلاالستدراب

المعدل 
مل لمع ذب االن

رة2د140202040د202020 الد
د1 22,50  14,508,0011,2522,50 خديجصي

مدريس 2 21,001  14,007,0010,5021,00محمد اسالب

25,00  12,5012,5012,5025,00 أميرةشريط3

بني4 28,50  14,5014,0014,2528,50 بسرىشع

ني5 24,50  14,5010,0012,2524,50 ليندةشعب

س6 يق 22,50  15,507,0011,2522,50 لي

يشي7 0,00  0,000,00 داللش

ةصالح8 22,00  15,506,5011,0022,00 مر

ي 9 ي 21,001  10,5010,5010,5021,00شعيت

الحي10 دىص ر ال 24,75  15,009,7512,3824,75 ن

متركي11 26,002  13,0013,0013,0026,00اس

اتي 12 0,00  0,000,00هاللت

حدة13 0,00  0,000,00 محمد   ب

ذ ء االست امض

المعدل 
ئي الن



ب ر عنــ جي مخت مع ب ديج ني ع إقتص السن الث
دي  ع التسيير ي الع االقتص س ك معي إعال آلي:المقي 2018-2017:السن الج

دي مل قس الع االقتص 3الرصيد1:المع

ذ  ذ التطبي:االست :أست

ج  ط7:ال ــ 4السداسي كشف الن

قالرق نالتطبياإلسال ذ1المعدلاالمتح المعدل االن
مل لمع 2المعدلاالستدراب

المعدل 
مل لمع ذب االن

رة2د140202040د202020 الد
د1 5,00  5,005,005,00 خديجصي

مدريس 2 5,00  5,005,005,00محمد اسالب

3,50  3,503,503,50 أميرةشريط3

بني4 5,00  5,005,005,00 بسرىشع

ني5 10,00  10,0010,0010,00 ليندةشعب

س6 يق 1,00  1,001,001,00 لي

يشي7 0,00  0,000,00 داللش

ةصالح8 0,00  0,000,000,00 مر

ي 9 ي 0,00  0,000,00شعيت

الحي10 دىص ر ال 1,00  1,001,001,00 ن

متركي11 13,002  13,0013,0013,00اس

اتي 12 15,001  15,0015,0015,00هاللت

حدة13 0,00  0,000,00 محمد   ب

ذ ء االست امض

المعدل 
ئي الن



ب ر عنــ جي مخت مع ب ديج ني ع إقتص السن الث
دي  ع التسيير ي الع االقتص س ك أخالقي العمل:المقي د  س معي ال 2018-2017:السن الج

دي مل قس الع االقتص 1الرصيد1:المع

ذ  ذ التطبي:االست :أست

ج  ط7:ال ــ 4السداسي كشف الن

قالرق نالتطبياإلسال ذ1المعدلاالمتح المعدل االن
مل لمع 2المعدلاالستدراب

المعدل 
مل لمع ذب االن

رة2د120202020د202020 الد
د1 18,00  18,0018,0018,00 خديجصي

مدريس 2 12,502  12,5012,5012,50محمد اسالب

7,50  7,507,507,50 أميرةشريط3

بني4 18,00  18,0018,0018,00 بسرىشع

ني5 12,50  12,5012,5012,50 ليندةشعب

س6 يق 18,00  18,0018,0018,00 لي

يشي7 0,00  0,000,00 داللش

ةصالح8 17,00  17,0017,0017,00 مر

ي 9 ي 0,00  0,000,00شعيت

الحي10 دىص ر ال 14,00  14,0014,0014,00 ن

متركي11 14,002  14,0014,0014,00اس

اتي 12 13,002  13,0013,0013,00هاللت

حدة13 0,00  0,000,00 محمد   ب

ذ ء االست امض

المعدل 
ئي الن
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ب ر عن جي مخت مع ب ديج ني ع إقتص السن الث
التسيير  دي  ي الع االقتص الك ريخ المدا : ت

دي جنقس الع االقتص : ..................رئيس ال
ج  لث7ال ال السداسي الث لمحضر مدا رة اال 2018-2017الد

سيــ حـــــــــــــــــدة أس جي                         حــــــدة من فيـ                حـــــدة استكش معدلحدة أفقي      
د تسيير الرق دإقتص د نقداإلقتص ءإقتص جي إحص ضي2من السداسي3لغ حي إعال آليري

سس ي الم لالجزائر1ك ا راس الم سسالمعدلالمعدلأس المعدلالمعدلم
مل ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع رصيدمع
2636252392023113424214511111730

د1  17,25014,25010,00016,0006,3906,2503,2503,17013,00020,5018,38115,00115,0016,792 خديجصي

مدريس 2  22,50613,50020,0050,0006,22116,25011,7516,00111,00023,5018,63112,00112,0017,0914محمد اسالب

 19,00013,5008,00012,5005,89011,0007,5006,17015,00024,5019,88115,50115,5017,442 أميرةشريط3

بني4  24,50634,50622,00525,50311,832020,75313,00111,25418,75017,5009,06015,50115,50111,2930 بسرىشع

ني5  20,00620,2508,00019,0007,47622,25315,00112,42427,50423,00112,63515,25115,25110,0130 ليندةشعب

س6 يق  24,50620,25014,00013,5008,03617,75014,50110,75421,50429,00112,63515,25115,25110,0130 لي

يشي7  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 داللش

ةصالح8  22,00615,0006,00017,5006,72613,00014,2519,08115,00022,5019,38114,50114,5018,229 مر

ي 9 ي  22,00634,8860,0000,0006,32120,0000,0000,0000,00020,0015,00110,75110,7515,1514شعيت

الحي10 دىص ر ال  25,75618,00020,00517,0008,971115,50012,2519,25117,75024,00110,44516,00116,0019,7818 ن

متركي11  22,75619,50020,00515,0008,58119,00014,0017,6719,00023,0018,00111,75111,7518,4714اس

اتي 12  23,00621,00010,0000,0006,0064,00010,0014,6715,00023,5017,13112,50112,5016,419هاللت

حدة13  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 محمد   ب

ني حرمض داندب كرشالعيسفتنيمسع يخدادميب رل ن

س رئيس ال

ق  مالحظضعيال صدةاإلس
الر

ج ا
م

صدة
الر

ج ا
م

صدة
الر

ج ا
م

صدة
الر

ج ا
م

صدة
الر

ج ا
م



20



ب ر عن جي مخت مع ب ديج ني ع إقتص السن الث
التسيير  دي  ي الع االقتص الك ريخ المدا : ت

دي جنقس الع االقتص : ..................رئيس ال
ج  لث7ال ال السداسي الث ني محضر مدا رة الث 2017/2018الد

سيــ حـــــــــــــــــدة أس جي                         حــــــدة من فيـ                حـــــدة استكش معدلحدة أفقي      
د تسيير  دإقتص د نقداإلقتص ءإقتص جي إحص ضي2من السداسي3لغ حي إعال آليري
سس ي الم لالجزائر1ك ا راس الم سسالمعدلالمعدلأس المعدلالمعدلم

مل ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع رصيدمع
2636252392023113424214511111730

د1  17,25014,25010,00016,0006,3906,2503,2503,17013,00020,5018,38115,00115,0016,792 خديجصي

مدريس 2  22,50613,50020,0050,0006,22116,25011,7516,00111,00023,5018,63112,00112,0017,0914محمد اسالب

 19,00013,5008,00012,5005,89011,0007,5006,17020,00424,50111,13515,50115,5017,746 أميرةشريط3

بني4  24,50634,50622,00525,50311,832020,75313,00111,25423,00417,50010,13515,50115,50111,5430 بسرىشع

ني5  20,00620,2508,00019,0007,47622,25315,00112,42436,00423,00114,75515,25115,25110,5130 ليندةشعب

س6 يق  24,50620,25014,00013,5008,03617,75014,50110,75421,50429,00112,63515,25115,25110,0130 لي

يشي7  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 داللش

ةصالح8  22,00615,0006,00017,5006,72613,00014,2519,08115,00022,5019,38114,50114,5018,229 مر

ي 9 ي  22,00634,8860,0000,0006,32120,0000,0000,0000,00020,0015,00110,75110,7515,1514شعيت

الحي10 دىص ر ال  25,75618,00020,00517,0008,971115,50012,2519,25120,00424,00111,00516,00116,0019,9118 ن

متركي11  22,75619,50020,00515,0008,58119,00014,0017,6719,00023,0018,00111,75111,7518,4714اس

اتي 12  23,00621,00010,0000,0006,0064,00010,0014,6715,00023,5017,13112,50112,5016,419هاللت

حدة13  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 محمد   ب

حب القدرة  داندب كرشالعيسفتنيمسع يخدادميب رل ن
س رئيس ال

مالحظ صدةالرق
الر

ج ا
م

صدة
الر

ج ا
م

ق  صدةضعيال
الر

ج ا
م

صدة
الر

ج ا
م

صدة
الر

ج ا
م

اإلس





ب ر عن جي مخت مع ب ديج ني ع إقتص السن الث
التسيير  دي  ي الع االقتص الك ريخ المدا : ت

دي جنقس الع االقتص : ..................رئيس ال
ج  ال السداسي الرابع7ال ل محضر مدا رة األ 2017/2018الد

ـسيــ حـــــــــــــــــدا أس جي                          حــــــدا من فيـ                حـــــدا استكش حدة اإلفقي  معدلال
د  كرإقتص ريخ ال لي ت ضيالم دري دإعال إقتص س السداسيال

ي  د2ك ماإلقتص ليالمعدلالع سسم المعدلأخالقي العملالمعدلآليالمعدلالم
مل ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع رصيدمع
3625257162525410131311111330

د1  30,00624,00520,00510,571612,25022,5058,6955,0005,00018,00118,00110,1330 خديجصي

مدريس 2  20,25025,00527,00510,321620,25521,00510,31105,0005,00012,50112,50110,0830محمد اسالب

 30,00622,50517,0009,931118,00025,00510,75103,5003,5007,5007,5009,5021 أميرةشريط3

بني4  36,00629,50525,50513,001622,00528,50512,63105,0005,00018,00118,00112,6530 بسرىشع

ني5  35,25618,50018,50010,321619,50024,50511,001010,00310,00312,50112,50110,6730 ليندةشعب

س6 يق  32,25620,00516,0009,751112,50022,5058,7551,0001,00018,00118,0019,4017 لي

يشي7  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 داللش

ةصالح8  28,50015,50024,5059,79516,50022,0059,6350,0000,00017,00117,0019,5411 مر

ي 9 ي  31,5060,00020,5057,43110,00021,0055,2550,0000,0000,0000,0005,6216شعيت

الحي10 دىص ر ال  37,50629,00524,50513,001627,50524,75513,06101,0001,00014,00114,00112,1730 ن

متركي11  21,75026,00521,5059,891015,25026,00510,311013,00313,00314,00114,00110,5830اس

اتي 12  0,00021,50522,0056,211026,0050,0006,50515,00315,00313,00113,0017,5019هاللت

حدة13  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 محمد   ب

ح حمددب نيسيب دل ع ريشب يب شنقيرل سب رئيس ال

ق  مالحظال ضعي صدةالرق
الر

ج ا
م

صدة
الر

ج ا
م

صدة
الر

ج ا
م

صدة
الر

ج ا
م

صدة
الر

ج ا
م

اإلس





ب ر عن جي مخت مع ب ديج ني ع إقتص السن الث
التسيير  دي  ي الع االقتص الك ريخ المدا : ت

دي جنقس الع االقتص : ..................رئيس ال
ج  ال السداسي الرابع7ال ني محضر مدا رة الث 2017/2018الد

ـسيــ حـــــــــــــــــدا أس جي                          حــــــدا من فيـ                حـــــدا استكش حدة اإلفقي  معدلال
د  كرإقتص ريخ ال لي ت ضيالم دري دإعال إقتص س السداسيال

ي  د2ك ماإلقتص ليالمعدلالع سسم المعدلأخالقي العملالمعدلآليالمعدلالم
مل ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع رصيدمع
3625257162525410131311111330

د1  30,00624,00520,00510,571612,25022,5058,6955,0005,00018,00118,00110,1330 خديجصي

مدريس 2  20,25025,00527,00510,321620,25521,00510,31105,0005,00012,50112,50110,0830محمد اسالب

 30,00622,50517,0009,931118,00025,00510,75103,5003,5007,5007,5009,5021 أميرةشريط3

بني4  36,00629,50525,50513,001622,00528,50512,63105,0005,00018,00118,00112,6530 بسرىشع

ني5  35,25618,50018,50010,321619,50024,50511,001010,00310,00012,50112,50110,6730 ليندةشعب

س6 يق  32,25620,00516,0009,751112,50022,5058,7551,0001,00018,00118,0019,4017 لي

يشي7  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 داللش

ةصالح8  28,50015,50024,5059,79516,50022,0059,6350,0000,00017,00117,0019,5411 مر

ي 9 ي  31,5060,00020,5057,43110,00021,0055,2550,0000,0000,0000,0005,6216شعيت

الحي10 دىص ر ال  37,50629,00524,50513,001627,50524,75513,06101,0001,00014,00114,00112,1730 ن

متركي11  21,75026,00521,5059,891015,25026,00510,311013,00313,00014,00114,00110,5830اس

اتي 12  0,00021,50522,0056,211026,0050,0006,50515,00315,00013,00113,0017,5016هاللت

حدة13  0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000 محمد   ب

ح حمددب نيسيب دل ع ريشب يب شنقيرل سب رئيس ال

ق  ال مالحظضعيالرق صدة
الر

ج ا
م

صدة
الر

ج ا
م

صدة
الر

ج ا
م

صدة
الر

ج ا
م

صدة
الر

ج ا
م

اإلس



راطيـــ الشعبيـــ ري الجزائــريــ الديم ــ ميالجم البحث الع لي  ي الع زارة التع
سس  ب:  الم ر عن جي مخت مع ب ج
يــــــ  دي  ع التسيير:  الك الع اإلقتص
ســــــ  دي  :  ال الع اإلقتص

معيــ  2018/2017:السنـ الج
ــــ  ـــــ د:ال د خديج:اإلس صي ن اإلزدي ريخ  مك :الي: بـــ : ت

ري:الميدان0:رقــــ التــسجيـل  الع التج دي  ع التسيير  رع الع اإلقتص دي: ال رالع اإلقتص دي:المس ع إقتص
دة المحضرة  نس:الش ديمي): ليس (أكـــ

الرصيد الرصيد 
رةأرصدةالعالمالمطالمط رةأرصدةالعالمد رةأرصدةالعالمد د

سس 6217,2501تسيير الم

ي  د ك 16314,2501إقتص

د الجزائر 5210,0001اإلقتص

ل ا رأس الم أس د  د ن 3216,0001إقتص

ء 326,2501إحص

جي  2113,2501من

سس ضي م 4213,0001ري

1220,5011إعال آلي

،أف ي، 31115,001115,0011لغ حي 11أف

ي  د ك 26330,0060إقتص

د كر اإلقتص ريخ ال 5224,0050ت

م لي الع 5220,0050الم

لي ضي م 5212,2500ري

سس د الم 5222,5050إقتص

فيإ.  .  315,00005,0000إعال آلي31إستكش

،أف ي، أخالقي العمل11أف د  س 1118,001018,0010ال

ر8,4632:المعدل السن ــ خــالل المســ لــي األرصــدة المحص :إجم
ـــــــــــــرار ر(ة)راس:ال ب خــالل المســ لــي األرصــدة المط 120:إجم
به  فــي 28.06.2016:عـــن

ثي ر هدى:محرر ال شب

0

فيإ.  .  548,3810إستكش

96,390، ، أ

سي أس

جي من

لي األرصدة المحص في السن  :(4س+3س)إجم

167

104

كــــــــشف النقـــــــــــــاط

 6,792

س رئيس ال

ي يميحدة التع حدة التع اد المشك ل ــــإس الم ئـــج  المحص النت
اد الم ان السداسيالرمز  العن السداسي

3السداسي 

0 5
،4السداسي ،

، ، أ

0

8,69

ان العن

10,57

0,00

0

يمي حدة التع ال

3,17

0,00

0

 10,13

00.01.1900

، جي، 43من

مل المع مل المع طبيع

سي 20أس

300

160



راطيـــ الشعبيـــ ري الجزائــريــ الديم ــ ميالجم البحث الع لي  ي الع زارة التع
سس  ب:  الم ر عن جي مخت مع ب ج
يــــــ  دي  ع التسيير:  الك الع اإلقتص
ســــــ  دي  :  ال الع اإلقتص

معيــ  2018/2017:السنـ الج
ــــ  ـــــ مدريس :ال د محمد اسال:اإلس ب ن اإلزدي ريخ  مك :الي: بـــ : ت

ري:الميدان0:رقــــ التــسجيـل  الع التج دي  ع التسيير  رع الع اإلقتص دي: ال رالع اإلقتص ديالمس ع إقتص
دة المحضرة  نس:الش ديمي): ليس (أكـــ

الرصيد الرصيد 
رةأرصدةالعالمالمطالمط رةأرصدةالعالمد رةأرصدةالعالمد د

سس 6222,5062تسيير الم

ي  د ك 16313,5001إقتص

د الجزائر 5220,0051اإلقتص

ل ا رأس الم أس د  د ن 320,0001إقتص

ء 326,2501إحص

جي  21111,7511من

سس ضي م 4211,0001ري

1223,5012إعال آلي

،أف ي، 31112,001212,0012لغ حي 11أف

ي  د ك 26320,2502إقتص

د كر اإلقتص ريخ ال 5225,0051ت

م لي الع 5227,0052الم

لي ضي م 5220,2550ري

سس د الم 5221,0051إقتص

فيإ.  .  315,00005,0000إعال آلي31إستكش

،أف ي، أخالقي العمل11أف د  س 1112,501212,5012ال

ر8,5844:المعدل السن ــ خــالل المســ لــي األرصــدة المحص :إجم
ـــــــــــــرار ر(ة)راس:ال ب خــالل المســ لــي األرصــدة المط 120:إجم
به  فــي 28.06.2016:عـــن

ثي ر هدى:محرر ال شب

لي األرصدة المحص في السن  :(4س+3س)إجم

س رئيس ال

 10,08300 ، جي، 10410,3110من
4السداسي

سي، ، أ 16710,32أس

فيإ.  .  58,63إستكش

 7,09
6,0010

0

مل انالمع العن

140

11

410

160

0

، جي، 43من

كــــــــشف النقـــــــــــــاط
00.01.19000,000,00

3السداسي 

سي، ، أ 2096,22أس

السداسي
ي يميحدة التع حدة التع اد المشك ل ــــإس الم ئـــج  المحص النت

ان ملطبيعالرمز  العن ادالمع يميالم حدة التع السداسيال



راطيـــ الشعبيـــ ري الجزائــريــ الديم ــ ميالجم البحث الع لي  ي الع زارة التع
سس  ب:  الم ر عن جي مخت مع ب ج
يــــــ  دي  ع التسيير:  الك الع اإلقتص
ســــــ  دي  :  ال الع اإلقتص

معيــ  2018/2017:السنـ الج
ــــ  ـــــ د أميرة:اإلس شريط:ال ن اإلزدي ريخ  مك :الي: بـــ : ت

ري:الميدان0:رقــــ التــسجيـل  الع التج دي  ع التسيير  رع الع اإلقتص دي: ال رالع اإلقتص ديالمس ع إقتص
دة المحضرة  نس:الش ديمي): ليس (أكـــ

الرصيد الرصيد 
رةأرصدةالعالمالمطالمط رةأرصدةالعالمد رةأرصدةالعالمد د

سس 6219,0001تسيير الم

ي  د ك 16313,5001إقتص

د الجزائر 528,0001اإلقتص

ل ا رأس الم أس د  د ن 3212,5001إقتص

ء 3211,0001إحص

جي  2117,5001من

سس ضي م 4220,0041ري

1224,5011إعال آلي

،أف ي، 31115,501115,5011لغ حي 11أف

ي  د ك 26330,0060إقتص

د كر اإلقتص ريخ ال 5222,5050ت

م لي الع 5217,0000الم

لي ضي م 5218,0000ري

سس د الم 5225,0050إقتص

فيإ.  .  313,50003,5000إعال آلي31إستكش

،أف ي، أخالقي العمل11أف د  س 117,50007,5000ال

ر8,6227:المعدل السن ــ خــالل المســ لــي األرصــدة المحص :إجم
ـــــــــــــرار ر(ة)راس:ال ب خــالل المســ لــي األرصــدة المط 120:إجم
به  فــي 28.06.2016:عـــن

ثي ر هدى:محرر ال شب

لي األرصدة المحص في السن  :(4س+3س)إجم

4

110

س رئيس ال

، ،0
100 10,75

4

 9,5021

0

4السداسي

سي، ، أ 1679,93أس

5

 7,7460 ، جي، 436,17من

إ.  . 

0

السداسي

3السداسي 

سي، ، أ 2095,890أس

11,13

اد يميالم حدة التع ال

0

0

0,00

السداسي
ي يميحدة التع حدة التع اد المشك ل ــــإس الم ئـــج  المحص النت

ان ملطبيعالرمز  العن انالمع ملالعن المع

كــــــــشف النقـــــــــــــاط
00.01.19000,00

جي 10من

في 5إستكش



راطيـــ الشعبيـــ ري الجزائــريــ الديم ــ ميالجم البحث الع لي  ي الع زارة التع
سس  ب:  الم ر عن جي مخت مع ب ج
يــــــ  دي  ع التسيير:  الك الع اإلقتص
ســــــ  دي  :  ال الع اإلقتص

معيــ  2018/2017:السنـ الج
ــــ  ـــــ بني:ال د بسرى:اإلس شع ن اإلزدي ريخ  مك :الي: بـــ : ت

ري:الميدان0:رقــــ التــسجيـل  الع التج دي  ع التسيير  رع الع اإلقتص دي: ال رالع اإلقتص ديالمس ع إقتص
دة المحضرة  نس:الش ديمي): ليس (أكـــ

الرصيد الرصيد 
رةأرصدةالعالمالمطالمط رةأرصدةالعالمد رةأرصدةالعالمد د

سس 6224,5061تسيير الم

ي  د ك 16334,5061إقتص

د الجزائر 5222,0051اإلقتص

ل ا رأس الم أس د  د ن 3225,5031إقتص

ء 3220,7531إحص

جي  21113,0011من

سس ضي م 4223,0041ري

1217,5001إعال آلي

،أف ي، 31115,501115,5011لغ حي 11أف

ي  د ك 26336,0060إقتص

د كر اإلقتص ريخ ال 5229,5050ت

م لي الع 5225,5050الم

لي ضي م 5222,0050ري

سس د الم 5228,5050إقتص

فيإ.  .  315,00005,0000إعال آلي31إستكش

،أف ي، أخالقي العمل11أف د  س 1118,001018,0010ال

ر12,1060:المعدل السن ــ خــالل المســ لــي األرصــدة المحص :إجم
ـــــــــــــرار جح:ال ر(ة)ن ب خــالل المســ لــي األرصــدة المط 120:إجم
به  فــي 28.06.2016:عـــن

ثي ر هدى:محرر ال شب

12,63

لي األرصدة المحص في السن  :(4س+3س)إجم

س رئيس ال

160

 12,65300
100

4السداسي

سي، ، أ 16713,00أس

، جي، 104من

11,2540

فيإ.  .  5410,135إستكش

200

 11,54300

0

3السداسي 

سي، ، أ 20911,83أس

، جي، 43من

مل انالمع ملالعن ادالمع يميالم حدة التع السداسيال

كــــــــشف النقـــــــــــــاط
00.01.19000,000,00

السداسي
ي يميحدة التع حدة التع اد المشك ل ــــإس الم ئـــج  المحص النت

ان طبيعالرمز  العن



راطيـــ الشعبيـــ ري الجزائــريــ الديم ــ ميالجم البحث الع لي  ي الع زارة التع
سس  ب:  الم ر عن جي مخت مع ب ج
يــــــ  دي  ع التسيير:  الك الع اإلقتص
ســــــ  دي  :  ال الع اإلقتص

معيــ  2018/2017:السنـ الج
ــــ  ـــــ ني:ال د ليندة:اإلس شعب ن اإلزدي ريخ  مك :الي: بـــ : ت

ري:الميدان0:رقــــ التــسجيـل  الع التج دي  ع التسيير  رع الع اإلقتص دي: ال رالع اإلقتص ديالمس ع إقتص
دة المحضرة  نس:الش ديمي): ليس (أكـــ

الرصيد الرصيد 
رةأرصدةالعالمالمطالمط رةأرصدةالعالمد رةأرصدةالعالمد د

سس 6220,0061تسيير الم

ي  د ك 16320,2501إقتص

د الجزائر 528,0001اإلقتص

ل ا رأس الم أس د  د ن 3219,0001إقتص

ء 3222,2531إحص

جي  21115,0011من

سس ضي م 4236,0041ري

1223,0011إعال آلي

،أف ي، 31115,251115,2511لغ حي 11أف

ي  د ك 26335,2560إقتص

د كر اإلقتص ريخ ال 5218,5000ت

م لي الع 5218,5000الم

لي ضي م 5219,5000ري

سس د الم 5224,5050إقتص

فيإ.  .  3110,003010,0030إعال آلي31إستكش

،أف ي، أخالقي العمل11أف د  س 1112,501012,5010ال

ر10,5960:المعدل السن ــ خــالل المســ لــي األرصــدة المحص :إجم
ـــــــــــــرار جح:ال ر(ة)ن ب خــالل المســ لــي األرصــدة المط 120:إجم
به  فــي 28.06.2016:عـــن

ثي ر هدى:محرر ال شب

11,00

لي األرصدة المحص في السن  :(4س+3س)إجم

س رئيس ال

160

 10,67300
100

4السداسي

سي، ، أ 16710,32أس

، جي، 104من

40

فيإ.  .  5414,7550إستكش

0

 10,51300 ، جي، 4312,42من

اد يميالم حدة التع السداسيال

3السداسي 

سي، ، أ 2097,476أس

0,00

السداسي
ي يميحدة التع حدة التع اد المشك ل ــــإس الم ئـــج  المحص النت

ان ملطبيعالرمز  العن انالمع ملالعن المع

كــــــــشف النقـــــــــــــاط
00.01.19000,00



راطيـــ الشعبيـــ ري الجزائــريــ الديم ــ ميالجم البحث الع لي  ي الع زارة التع
سس  ب:  الم ر عن جي مخت مع ب ج
يــــــ  دي  ع التسيير:  الك الع اإلقتص
ســــــ  دي  :  ال الع اإلقتص

معيــ  2018/2017:السنـ الج
ــــ  ـــــ س:ال ي:اإلس ق د لي ن اإلزدي ريخ  مك :الي: بـــ : ت

ري:الميدان15/36026829:رقــــ التــسجيـل  الع التج دي  ع التسيير  رع الع اإلقتص دي: ال رالع اإلقتص ديالمس ع إقتص
دة المحضرة  نس:الش ديمي): ليس (أكـــ

الرصيد الرصيد 
رةأرصدةالعالمالمطالمط رةأرصدةالعالمد رةأرصدةالعالمد د

سس 6224,5061تسيير الم

ي  د ك 16320,2501إقتص

د الجزائر 5214,0001اإلقتص

ل ا رأس الم أس د  د ن 3213,5001إقتص

ء 3217,7501إحص

جي  21114,5011من

سس ضي م 4221,5041ري

1229,0011إعال آلي

،أف ي، 31115,251115,2511لغ حي 11أف

ي  د ك 26332,2560إقتص

د كر اإلقتص ريخ ال 5220,0050ت

م لي الع 5216,0000الم

لي ضي م 5212,5000ري

سس د الم 5222,5050إقتص

فيإ.  .  311,00001,0000إعال آلي31إستكش

،أف ي، أخالقي العمل11أف د  س 1118,001018,0010ال

ر9,7147:المعدل السن ــ خــالل المســ لــي األرصــدة المحص :إجم
ـــــــــــــرار ر(ة)راس:ال ب خــالل المســ لــي األرصــدة المط 120:إجم
به  فــي 28.06.2016:عـــن

ثي ر هدى:محرر ال شب

42

س رئيس ال

فيإ.  .  5412,6352إستكش

2

 10,01302 ، جي، 4310,75من

اد يميالم حدة التع السداسيال

3السداسي

سي، ، أ 2098,036أس

ب عن

السداسي
ي يميحدة التع حدة التع اد المشك ل ــــإس الم ئـــج  المحص النت

ان ملطبيعالرمز  العن انالمع ملالعن المع

كــــــــشف النقـــــــــــــاط
ب03.10.1995 عن

110

لي األرصدة المحص في السن  :(4س+3س)إجم

4السداسي

سي، ، أ 1679,75أس

، جي، 104من
 9,40170

8,7550



راطيـــ الشعبيـــ ري الجزائــريــ الديم ــ ميالجم البحث الع لي  ي الع زارة التع
سس  ب:  الم ر عن جي مخت مع ب ج
يــــــ  دي  ع التسيير:  الك الع اإلقتص
ســــــ  دي  :  ال الع اإلقتص

معيــ  2018/2017:السنـ الج
ــــ  ـــــ يشي:ال د دالل:اإلس ش ن اإلزدي ريخ  مك :الي: بـــ : ت

ري:الميدان0:رقــــ التــسجيـل  الع التج دي  ع التسيير  رع الع اإلقتص دي: ال رالع اإلقتص ديالمس ع إقتص
دة المحضرة  نس:الش ديمي): ليس (أكـــ

الرصيد الرصيد 
رةأرصدةالعالمالمطالمط رةأرصدةالعالمد رةأرصدةالعالمد د

سس 620,0001تسيير الم

ي  د ك 1630,0001إقتص

د الجزائر 520,0001اإلقتص

ل ا رأس الم أس د  د ن 320,0001إقتص

ء 320,0001إحص

جي  2110,0001من

سس ضي م 420,0001ري

120,0001إعال آلي

،أف ي، 3110,00010,0001لغ حي 11أف

ي  د ك 2630,0000إقتص

د كر اإلقتص ريخ ال 520,0000ت

م لي الع 520,0000الم

لي ضي م 520,0000ري

سس د الم 520,0000إقتص

فيإ.  .  310,00000,0000إعال آلي31إستكش

،أف ي، أخالقي العمل11أف د  س 110,00000,0000ال

ر0,000:المعدل السن ــ خــالل المســ لــي األرصــدة المحص :إجم
ـــــــــــــرار ر(ة)راس:ال ب خــالل المســ لــي األرصــدة المط 120:إجم
به  فــي 28.06.2016:عـــن

ثي ر هدى:محرر ال شب

00

00

كــــــــشف النقـــــــــــــاط
00.01.19000,000,00

السداسي
ي يميحدة التع حدة التع اد المشك ل ــــإس الم ئـــج  المحص النت

ان ملطبيعالرمز  العن انالمع ملالعن ادالمع يميالم حدة التع السداسيال

3السداسي 

سي، ، أ 2090,00أس

، جي، 43من
 0,0000

0

0,0000

فيإ.  .  540,000إستكش

4السداسي

سي، ، أ 1670,00أس

، جي، 104من
 0,0000

0,0000

لي األرصدة المحص في السن  :(4س+3س)إجم

س رئيس ال



راطيـــ الشعبيـــ ري الجزائــريــ الديم ــ ميالجم البحث الع لي  ي الع زارة التع
سس  ب:  الم ر عن جي مخت مع ب ج
يــــــ  دي  ع التسيير:  الك الع اإلقتص
ســــــ  دي  :  ال الع اإلقتص

معيــ  2018/2017:السنـ الج
ــــ  ـــــ ة:اإلس صالح:ال د مر ن اإلزدي ريخ  مك :الي: بـــ : ت

ري:الميدان0:رقــــ التــسجيـل  الع التج دي  ع التسيير  رع الع اإلقتص دي: ال رالع اإلقتص ديالمس ع إقتص
دة المحضرة  نس:الش ديمي): ليس (أكـــ

الرصيد الرصيد 
رةأرصدةالعالمالمطالمط رةأرصدةالعالمد رةأرصدةالعالمد د

سس 6222,0061تسيير الم

ي  د ك 16315,0001إقتص

د الجزائر 526,0001اإلقتص

ل ا رأس الم أس د  د ن 3217,5001إقتص

ء 3213,0001إحص

جي  21114,2511من

سس ضي م 4215,0001ري

1222,5011إعال آلي

،أف ي، 31114,501114,5011لغ حي 11أف

ي  د ك 26328,5000إقتص

د كر اإلقتص ريخ ال 5215,5000ت

م لي الع 5224,5050الم

لي ضي م 5216,5000ري

سس د الم 5222,0050إقتص

فيإ.  .  310,00000,0000إعال آلي31إستكش

،أف ي، أخالقي العمل11أف د  س 1117,001017,0010ال

ر8,8820:المعدل السن ــ خــالل المســ لــي األرصــدة المحص :إجم
ـــــــــــــرار ر(ة)راس:ال ب خــالل المســ لــي األرصــدة المط 120:إجم
به  فــي 28.06.2016:عـــن

ثي ر هدى:محرر ال شب

كــــــــشف النقـــــــــــــاط
00.01.19000,000,00

السداسي
ي يميحدة التع حدة التع اد المشك ل ــــإس الم ئـــج  المحص النت

ان ملطبيعالرمز  العن انالمع ملالعن ادالمع يميالم حدة التع السداسيال

3السداسي 

سي، ، أ 2096,72أس

، جي، 43من

60

 8,2290

0

9,0810

فيإ.  .  549,381إستكش

4السداسي

سي، ، أ 1679,79أس

، جي، 104من

50

 9,54110
9,6350

لي األرصدة المحص في السن  :(4س+3س)إجم

س رئيس ال



راطيـــ الشعبيـــ ري الجزائــريــ الديم ــ ميالجم البحث الع لي  ي الع زارة التع
سس  ب:  الم ر عن جي مخت مع ب ج
يــــــ  دي  ع التسيير:  الك الع اإلقتص
ســــــ  دي  :  ال الع اإلقتص

معيــ  2018/2017:السنـ الج
ــــ  ـــــ ي :ال ي د شعي:اإلس ت ن اإلزدي ريخ  مك :الي: بـــ : ت

ري:الميدان0:رقــــ التــسجيـل  الع التج دي  ع التسيير  رع الع اإلقتص دي: ال رالع اإلقتص ديالمس ع إقتص
دة المحضرة  نس:الش ديمي): ليس (أكـــ

الرصيد الرصيد 
رةأرصدةالعالمالمطالمط رةأرصدةالعالمد رةأرصدةالعالمد د

سس 6222,0062تسيير الم

ي  د ك 16334,8861إقتص

د الجزائر 520,0001اإلقتص

ل ا رأس الم أس د  د ن 320,0001إقتص

ء 320,0001إحص

جي  2110,0001من

سس ضي م 420,0001ري

1220,0011إعال آلي

،أف ي، 31110,751110,7511لغ حي 11أف

ي  د ك 26331,5061إقتص

د كر اإلقتص ريخ ال 520,0000ت

م لي الع 5220,5051الم

لي ضي م 520,0000ري

سس د الم 5221,0051إقتص

فيإ.  .  310,00000,0000إعال آلي31إستكش

،أف ي، أخالقي العمل11أف د  س 110,00000,0000ال

ر5,3830:المعدل السن ــ خــالل المســ لــي األرصــدة المحص :إجم
ـــــــــــــرار ر(ة)راس:ال ب خــالل المســ لــي األرصــدة المط 120:إجم
به  فــي 28.06.2016:عـــن

ثي ر هدى:محرر ال شب

كــــــــشف النقـــــــــــــاط
00.01.19000,000,00

السداسي
ي يميحدة التع حدة التع اد المشك ل ــــإس الم ئـــج  المحص النت

ان ملطبيعالرمز  العن انالمع ملالعن ادالمع يميالم حدة التع السداسيال

3السداسي 

سي، ، أ 2096,32أس

، جي، 43من

120

 5,15140

0

0,0000

فيإ.  .  545,001إستكش

4السداسي

سي، ، أ 1677,43أس

، جي، 104من

110

 5,62160
5,2550

لي األرصدة المحص في السن  :(4س+3س)إجم

س رئيس ال



راطيـــ الشعبيـــ ري الجزائــريــ الديم ــ ميالجم البحث الع لي  ي الع زارة التع
سس  ب:  الم ر عن جي مخت مع ب ج
يــــــ  دي  ع التسيير:  الك الع اإلقتص
ســــــ  دي  :  ال الع اإلقتص

معيــ  2018/2017:السنـ الج
ــــ  ـــــ الحي:ال دى:اإلس ص ر ال د ن ن اإلزدي ريخ  مك :الي: بـــ : ت

ري:الميدان14/36026821:رقــــ التــسجيـل  الع التج دي  ع التسيير  رع الع اإلقتص دي: ال رالع اإلقتص ديالمس ع إقتص
دة المحضرة  نس:الش ديمي): ليس (أكـــ

الرصيد الرصيد 
رةأرصدةالعالمالمطالمط رةأرصدةالعالمد رةأرصدةالعالمد د

سس 6225,7561تسيير الم

ي  د ك 16318,0001إقتص

د الجزائر 5220,0051اإلقتص

ل ا رأس الم أس د  د ن 3217,0001إقتص

ء 3215,5001إحص

جي  21112,2511من

سس ضي م 4220,0041ري

1224,0011إعال آلي

،أف ي، 31116,001116,0011لغ حي 11أف

ي  د ك 26337,5060إقتص

د كر اإلقتص ريخ ال 5229,0050ت

م لي الع 5224,5050الم

لي ضي م 5227,5050ري

سس د الم 5224,7550إقتص

فيإ.  .  311,00001,0000إعال آلي31إستكش

،أف ي، أخالقي العمل11أف د  س 1114,001014,0010ال

ر11,0444:المعدل السن ــ خــالل المســ لــي األرصــدة المحص :إجم
ـــــــــــــرار ل:ال رينت ب خــالل المســ لــي األرصــدة المط 120:إجم
به  فــي 10.09.2017:عـــن

ثي ر هدى:محرر ال شب

كــــــــشف النقـــــــــــــاط
ب09.11.1995 بعن عن

السداسي
ي يميحدة التع حدة التع اد المشك ل ــــإس الم ئـــج  المحص النت

ان ملطبيعالرمز  العن انالمع ملالعن ادالمع يميالم حدة التع السداسيال

3السداسي

سي، ، أ 2098,97أس

، جي، 43من

112

 9,91142

0

9,2510

فيإ.  .  5411,001إستكش

4السداسي

سي، ، أ 16713,00أس

، جي، 104من

160

 12,17302
13,06102

لي األرصدة المحص في السن  :(4س+3س)إجم

س رئيس ال



راطيـــ الشعبيـــ ري الجزائــريــ الديم ــ ميالجم البحث الع لي  ي الع زارة التع
سس  ب:  الم ر عن جي مخت مع ب ج
يــــــ  دي  ع التسيير:  الك الع اإلقتص
ســــــ  دي  :  ال الع اإلقتص

معيــ  2018/2017:السنـ الج
ــــ  ـــــ م:اإلس تركي:ال د اس ن اإلزدي ريخ  مك :الي: بـــ : ت

ري:الميدان0:رقــــ التــسجيـل  الع التج دي  ع التسيير  رع الع اإلقتص دي: ال رالع اإلقتص ديالمس ع إقتص
دة المحضرة  نس:الش ديمي): ليس (أكـــ

الرصيد الرصيد 
رةأرصدةالعالمالمطالمط رةأرصدةالعالمد رةأرصدةالعالمد د

سس 6222,7562تسيير الم

ي  د ك 16319,5001إقتص

د الجزائر 5220,0051اإلقتص

ل ا رأس الم أس د  د ن 3215,0001إقتص

ء 329,0001إحص

جي  21114,0011من

سس ضي م 429,0001ري

1223,0011إعال آلي

،أف ي، 31111,751211,7512لغ حي 11أف

ي  د ك 26321,7502إقتص

د كر اإلقتص ريخ ال 5226,0052ت

م لي الع 5221,5052الم

لي ضي م 5215,2502ري

سس د الم 5226,0052إقتص

فيإ.  .  3113,003213,0032إعال آلي31إستكش

،أف ي، أخالقي العمل11أف د  س 1114,001214,0012ال

ر9,5244:المعدل السن ــ خــالل المســ لــي األرصــدة المحص :إجم
ـــــــــــــرار ر(ة)راس:ال ب خــالل المســ لــي األرصــدة المط 120:إجم
به  فــي 28.06.2016:عـــن

ثي ر هدى:محرر ال شب

كــــــــشف النقـــــــــــــاط
00.01.19000,000,00

السداسي
ي يميحدة التع حدة التع اد المشك ل ــــإس الم ئـــج  المحص النت

ان ملطبيعالرمز  العن انالمع ملالعن ادالمع يميالم حدة التع السداسيال

3السداسي 

سي، ، أ 2098,58أس

، جي، 43من

110

 8,47140

0

7,6710

فيإ.  .  548,001إستكش

4السداسي

سي، ، أ 1679,89أس

، جي، 104من

100

 10,58300
10,31100

لي األرصدة المحص في السن  :(4س+3س)إجم

س رئيس ال



راطيـــ الشعبيـــ ري الجزائــريــ الديم ــ ميالجم البحث الع لي  ي الع زارة التع
سس  ب:  الم ر عن جي مخت مع ب ج
يــــــ  دي  ع التسيير:  الك الع اإلقتص
ســــــ  دي  :  ال الع اإلقتص

معيــ  2018/2017:السنـ الج
ــــ  ـــــ اتي :ال د هالل:اإلس ت ن اإلزدي ريخ  مك :الي: بـــ : ت

ري:الميدان0:رقــــ التــسجيـل  الع التج دي  ع التسيير  رع الع اإلقتص دي: ال رالع اإلقتص ديالمس ع إقتص
دة المحضرة  نس:الش ديمي): ليس (أكـــ

الرصيد الرصيد 
رةأرصدةالعالمالمطالمط رةأرصدةالعالمد رةأرصدةالعالمد د

سس 6223,0062تسيير الم

ي  د ك 16321,0001إقتص

د الجزائر 5210,0001اإلقتص

ل ا رأس الم أس د  د ن 320,0001إقتص

ء 324,0001إحص

جي  21110,0011من

سس ضي م 425,0001ري

1223,5012إعال آلي

،أف ي، 31112,501212,5012لغ حي 11أف

ي  د ك 2630,0000إقتص

د كر اإلقتص ريخ ال 5221,5050ت

م لي الع 5222,0052الم

لي ضي م 5226,0052ري

سس د الم 520,0000إقتص

فيإ.  .  3115,003115,0031إعال آلي31إستكش

،أف ي، أخالقي العمل11أف د  س 1113,001213,0012ال

ر6,9628:المعدل السن ــ خــالل المســ لــي األرصــدة المحص :إجم
ـــــــــــــرار ر(ة)راس:ال ب خــالل المســ لــي األرصــدة المط 120:إجم
به  فــي 28.06.2016:عـــن

ثي ر هدى:محرر ال شب

كــــــــشف النقـــــــــــــاط
00.01.19000,000,00

السداسي
ي يميحدة التع حدة التع اد المشك ل ــــإس الم ئـــج  المحص النت

ان ملطبيعالرمز  العن انالمع ملالعن ادالمع يميالم حدة التع السداسيال

3السداسي 

سي، ، أ 2096,00أس

، جي، 43من

60

 6,4190

0

4,6710

فيإ.  .  547,131إستكش

4السداسي

سي، ، أ 1676,21أس

، جي، 104من

100

 7,50190
6,5050

لي األرصدة المحص في السن  :(4س+3س)إجم

س رئيس ال



راطيـــ الشعبيـــ ري الجزائــريــ الديم ــ ميالجم البحث الع لي  ي الع زارة التع
سس  ب:  الم ر عن جي مخت مع ب ج
يــــــ  دي  ع التسيير:  الك الع اإلقتص
ســــــ  دي  :  ال الع اإلقتص

معيــ  2018/2017:السنـ الج
ــــ  ـــــ حدة:ال د محمد   :اإلس ب ن اإلزدي ريخ  مك :الي: بـــ : ت

ري:الميدان15/36058590:رقــــ التــسجيـل  الع التج دي  ع التسيير  رع الع اإلقتص دي: ال رالع اإلقتص ديالمس ع إقتص
دة المحضرة  نس:الش ديمي): ليس (أكـــ

الرصيد الرصيد 
رةأرصدةالعالمالمطالمط رةأرصدةالعالمد رةأرصدةالعالمد د

سس 620,0001تسيير الم

ي  د ك 1630,0001إقتص

د الجزائر 520,0001اإلقتص

ل ا رأس الم أس د  د ن 320,0001إقتص

ء 320,0001إحص

جي  2110,0001من

سس ضي م 420,0001ري

120,0001إعال آلي

،أف ي، 3110,00010,0001لغ حي 11أف

ي  د ك 2630,0000إقتص

د كر اإلقتص ريخ ال 520,0000ت

م لي الع 520,0000الم

لي ضي م 520,0000ري

سس د الم 520,0000إقتص

فيإ.  .  310,00000,0000إعال آلي31إستكش

،أف ي، أخالقي العمل11أف د  س 110,00000,0000ال

ر0,0060:المعدل السن ــ خــالل المســ لــي األرصــدة المحص :إجم
ـــــــــــــرار ر(ة)راس:ال ب خــالل المســ لــي األرصــدة المط 120:إجم
به  فــي 05.09.2017:عـــن

ثي ر هدى:محرر ال شب

كــــــــشف النقـــــــــــــاط
يد06.09.1995 رفبن م الط

السداسي
ي يميحدة التع حدة التع اد المشك ل ــــإس الم ئـــج  المحص النت

ان ملطبيعالرمز  العن انالمع ملالعن ادالمع يميالم حدة التع السداسيال

3السداسي 

سي، ، أ 2090,00أس

، جي، 43من

00

 0,0002

0

0,0000

فيإ.  .  540,000إستكش

4السداسي

سي، ، أ 1670,00أس

، جي، 104من

00

 0,0002
0,0000

لي األرصدة المحص في السن  :(4س+3س)إجم

س رئيس ال



راطيـــ الشعبيـــ ري الجزائــريــ الديم ــ ميالجم البحث الع لي  ي الع زارة التع
سس  ب:  الم ر عن جي مخت مع ب ج
يــــــ  دي  ع التسيير:  الك الع اإلقتص
ســــــ  دي  :  ال الع اإلقتص

معيــ  2018/2017:السنـ الج
ــــ  ـــــ د NV#:اإلس NV#:ال ن اإلزدي ريخ  مك :الي: بـــ : ت

ري:الميدانNV#:رقــــ التــسجيـل  الع التج دي  ع التسيير  رع الع اإلقتص دي: ال رالع اإلقتص ديالمس ع إقتص
دة المحضرة  نس:الش ديمي): ليس (أكـــ

الرصيد الرصيد 
رةأرصدةالعالمالمطالمط رةأرصدةالعالمد رةأرصدةالعالمد د

سس ###NV#NV#62تسيير الم

ي  د ك ###NV#NV#163إقتص

د الجزائر ###NV#NV#52اإلقتص

ل ا رأس الم أس د  د ن ###NV#NV#32إقتص

ء ###NV#NV#32إحص

جي  ###NV#NV#211من

سس ضي م ###NV#NV#42ري

###NV#NV#12إعال آلي

،أف ي، NV#NV####NV#NV#NV#311لغ حي 11أف

ي  د ك ###NV#NV#263إقتص

د كر اإلقتص ريخ ال ###NV#NV#52ت

م لي الع ###NV#NV#52الم

لي ضي م ###NV#NV#52ري

سس د الم ###NV#NV#52إقتص

فيإ.  .  NV#NV####NV#NV#NV#31إعال آلي31إستكش

،أف ي، أخالقي العمل11أف د  س NV#NV####NV#NV#NV#11ال

رNV#NV#:المعدل السن ــ خــالل المســ لــي األرصــدة المحص :إجم
ـــــــــــــرار رNV#:ال ب خــالل المســ لــي األرصــدة المط 120:إجم
به  فــي 28.06.2016:عـــن

ثي ر هدى:محرر ال شب

كــــــــشف النقـــــــــــــاط
#NV#NV#NV

السداسي
ي يميحدة التع حدة التع اد المشك ل ــــإس الم ئـــج  المحص النت

ان ملطبيعالرمز  العن انالمع ملالعن ادالمع يميالم حدة التع السداسيال

3السداسي 

سي، ، أ NV#209أس

، جي، 43من

#NV#NV

#NV#NV#NV

#NV

#NV#NV#NV

فيإ.  .  NV#NV#54إستكش

4السداسي

سي، ، أ NV#167أس

، جي، 104من

#NV#NV

#NV#NV#NV
#NV#NV#NV

لي األرصدة المحص في السن  :(4س+3س)إجم

س رئيس ال



راطيـــ الشعبيـــ ري الجزائــريــ الديم ــ ميالجم البحث الع لي  ي الع زارة التع
سس  ب:  الم ر عن جي مخت مع ب ج
يــــــ  دي  ع التسيير:  الك الع اإلقتص
ســــــ  دي  :  ال الع اإلقتص

معيــ  2018/2017:السنـ الج
ــــ  ـــــ د NV#:اإلس NV#:ال ن اإلزدي ريخ  مك :الي: بـــ : ت

ري:الميدانNV#:رقــــ التــسجيـل  الع التج دي  ع التسيير  رع الع اإلقتص دي: ال رالع اإلقتص ديالمس ع إقتص
دة المحضرة  نس:الش ديمي): ليس (أكـــ

الرصيد الرصيد 
رةأرصدةالعالمالمطالمط رةأرصدةالعالمد رةأرصدةالعالمد د

سس ###NV#NV#62تسيير الم

ي  د ك ###NV#NV#163إقتص

د الجزائر ###NV#NV#52اإلقتص

ل ا رأس الم أس د  د ن ###NV#NV#32إقتص

ء ###NV#NV#32إحص

جي  ###NV#NV#211من

سس ضي م ###NV#NV#42ري

###NV#NV#12إعال آلي

،أف ي، NV#NV####NV#NV#NV#311لغ حي 11أف

ي  د ك ###NV#NV#263إقتص

د كر اإلقتص ريخ ال ###NV#NV#52ت

م لي الع ###NV#NV#52الم

لي ضي م ###NV#NV#52ري

سس د الم ###NV#NV#52إقتص

فيإ.  .  NV#NV####NV#NV#NV#31إعال آلي31إستكش

،أف ي، أخالقي العمل11أف د  س NV#NV####NV#NV#NV#11ال

رNV#NV#:المعدل السن ــ خــالل المســ لــي األرصــدة المحص :إجم
ـــــــــــــرار رNV#:ال ب خــالل المســ لــي األرصــدة المط 120:إجم
به  فــي 28.06.2016:عـــن

ثي ر هدى:محرر ال شب

كــــــــشف النقـــــــــــــاط
#NV#NV#NV

السداسي
ي يميحدة التع حدة التع اد المشك ل ــــإس الم ئـــج  المحص النت

ان ملطبيعالرمز  العن انالمع ملالعن ادالمع يميالم حدة التع السداسيال

3السداسي 

سي، ، أ NV#209أس

، جي، 43من

#NV#NV

#NV#NV#NV

#NV

#NV#NV#NV

فيإ.  .  NV#NV#54إستكش

4السداسي

سي، ، أ NV#167أس

، جي، 104من

#NV#NV

#NV#NV#NV
#NV#NV#NV

لي األرصدة المحص في السن  :(4س+3س)إجم

س رئيس ال



راطيـــ الشعبيـــ ري الجزائــريــ الديم ــ ميالجم البحث الع لي  ي الع زارة التع
سس  ب:  الم ر عن جي مخت مع ب ج
يــــــ  دي  ع التسيير:  الك الع اإلقتص
ســــــ  دي  :  ال الع اإلقتص

معيــ  2018/2017:السنـ الج
ــــ  ـــــ د NV#:اإلس NV#:ال ن اإلزدي ريخ  مك :الي: بـــ : ت

ري:الميدانNV#:رقــــ التــسجيـل  الع التج دي  ع التسيير  رع الع اإلقتص دي: ال رالع اإلقتص ديالمس ع إقتص
دة المحضرة  نس:الش ديمي): ليس (أكـــ

الرصيد الرصيد 
رةأرصدةالعالمالمطالمط رةأرصدةالعالمد رةأرصدةالعالمد د

سس ###NV#NV#62تسيير الم

ي  د ك ###NV#NV#163إقتص

د الجزائر ###NV#NV#52اإلقتص

ل ا رأس الم أس د  د ن ###NV#NV#32إقتص

ء ###NV#NV#32إحص

جي  ###NV#NV#211من

سس ضي م ###NV#NV#42ري

###NV#NV#12إعال آلي

،أف ي، NV#NV####NV#NV#NV#311لغ حي 11أف

ي  د ك ###NV#NV#263إقتص

د كر اإلقتص ريخ ال ###NV#NV#52ت

م لي الع ###NV#NV#52الم

لي ضي م ###NV#NV#52ري

سس د الم ###NV#NV#52إقتص

فيإ.  .  NV#NV####NV#NV#NV#31إعال آلي31إستكش

،أف ي، أخالقي العمل11أف د  س NV#NV####NV#NV#NV#11ال

رNV#NV#:المعدل السن ــ خــالل المســ لــي األرصــدة المحص :إجم
ـــــــــــــرار رNV#:ال ب خــالل المســ لــي األرصــدة المط 120:إجم
به  فــي 28.06.2016:عـــن

ثي ر هدى:محرر ال شب

كــــــــشف النقـــــــــــــاط
#NV#NV#NV

السداسي
ي يميحدة التع حدة التع اد المشك ل ــــإس الم ئـــج  المحص النت

ان ملطبيعالرمز  العن انالمع ملالعن ادالمع يميالم حدة التع السداسيال

3السداسي 

سي، ، أ NV#209أس

، جي، 43من

#NV#NV

#NV#NV#NV

#NV

#NV#NV#NV

فيإ.  .  NV#NV#54إستكش

4السداسي

سي، ، أ NV#167أس

، جي، 104من

#NV#NV

#NV#NV#NV
#NV#NV#NV

لي األرصدة المحص في السن  :(4س+3س)إجم

س رئيس ال



راطيـــ الشعبيـــ ري الجزائــريــ الديم ــ ميالجم البحث الع لي  ي الع زارة التع
سس  ب:  الم ر عن جي مخت مع ب ج
يــــــ  دي  ع التسيير:  الك الع اإلقتص
ســــــ  دي  :  ال الع اإلقتص

معيــ  2018/2017:السنـ الج
ــــ  ـــــ د NV#:اإلس NV#:ال ن اإلزدي ريخ  مك :الي: بـــ : ت

ري:الميدانNV#:رقــــ التــسجيـل  الع التج دي  ع التسيير  رع الع اإلقتص دي: ال رالع اإلقتص ديالمس ع إقتص
دة المحضرة  نس:الش ديمي): ليس (أكـــ

الرصيد الرصيد 
رةأرصدةالعالمالمطالمط رةأرصدةالعالمد رةأرصدةالعالمد د

سس ###NV#NV#62تسيير الم

ي  د ك ###NV#NV#163إقتص

د الجزائر ###NV#NV#52اإلقتص

ل ا رأس الم أس د  د ن ###NV#NV#32إقتص

ء ###NV#NV#32إحص

جي  ###NV#NV#211من

سس ضي م ###NV#NV#42ري

###NV#NV#12إعال آلي

،أف ي، NV#NV####NV#NV#NV#311لغ حي 11أف

ي  د ك ###NV#NV#263إقتص

د كر اإلقتص ريخ ال ###NV#NV#52ت

م لي الع ###NV#NV#52الم

لي ضي م ###NV#NV#52ري

سس د الم ###NV#NV#52إقتص

فيإ.  .  NV#NV####NV#NV#NV#31إعال آلي31إستكش

،أف ي، أخالقي العمل11أف د  س NV#NV####NV#NV#NV#11ال

رNV#NV#:المعدل السن ــ خــالل المســ لــي األرصــدة المحص :إجم
ـــــــــــــرار رNV#:ال ب خــالل المســ لــي األرصــدة المط 120:إجم
به  فــي 28.06.2016:عـــن

ثي ر هدى:محرر ال شب

كــــــــشف النقـــــــــــــاط
#NV#NV#NV

السداسي
ي يميحدة التع حدة التع اد المشك ل ــــإس الم ئـــج  المحص النت

ان ملطبيعالرمز  العن انالمع ملالعن ادالمع يميالم حدة التع السداسيال

3السداسي

سي، ، أ NV#209أس

، جي، 43من

#NV#NV

#NV#NV#NV

#NV

#NV#NV#NV

فيإ.  .  NV#NV#54إستكش

4السداسي

سي، ، أ NV#167أس

، جي، 104من

#NV#NV

#NV#NV#NV
#NV#NV#NV

لي األرصدة المحص في السن  :(4س+3س)إجم

س رئيس ال



راطيـــ الشعبيـــ ري الجزائــريــ الديم ــ ميالجم البحث الع لي  ي الع زارة التع
سس  ب:  الم ر عن جي مخت مع ب ج
يــــــ  دي  ع التسيير:  الك الع اإلقتص
ســــــ  دي  :  ال الع اإلقتص

معيــ  2018/2017:السنـ الج
ــــ  ـــــ د NV#:اإلس NV#:ال ن اإلزدي ريخ  مك :الي: بـــ : ت

ري:الميدانNV#:رقــــ التــسجيـل  الع التج دي  ع التسيير  رع الع اإلقتص دي: ال رالع اإلقتص ديالمس ع إقتص
دة المحضرة  نس:الش ديمي): ليس (أكـــ

الرصيد الرصيد 
رةأرصدةالعالمالمطالمط رةأرصدةالعالمد رةأرصدةالعالمد د

سس ###NV#NV#62تسيير الم

ي  د ك ###NV#NV#163إقتص

د الجزائر ###NV#NV#52اإلقتص

ل ا رأس الم أس د  د ن ###NV#NV#32إقتص

ء ###NV#NV#32إحص

جي  ###NV#NV#211من

سس ضي م ###NV#NV#42ري

###NV#NV#12إعال آلي

،أف ي، NV#NV####NV#NV#NV#311لغ حي 11أف

ي  د ك ###NV#NV#263إقتص

د كر اإلقتص ريخ ال ###NV#NV#52ت

م لي الع ###NV#NV#52الم

لي ضي م ###NV#NV#52ري

سس د الم ###NV#NV#52إقتص

فيإ.  .  NV#NV####NV#NV#NV#31إعال آلي31إستكش

،أف ي، أخالقي العمل11أف د  س NV#NV####NV#NV#NV#11ال

رNV#NV#:المعدل السن ــ خــالل المســ لــي األرصــدة المحص :إجم
ـــــــــــــرار رNV#:ال ب خــالل المســ لــي األرصــدة المط 120:إجم
به  فــي 28.06.2016:عـــن

ثي ر هدى:محرر ال شب

كــــــــشف النقـــــــــــــاط
#NV#NV#NV

السداسي
ي يميحدة التع حدة التع اد المشك ل ــــإس الم ئـــج  المحص النت

ان ملطبيعالرمز  العن انالمع ملالعن ادالمع يميالم حدة التع السداسيال

3السداسي 

سي، ، أ NV#209أس

، جي، 43من

#NV#NV

#NV#NV#NV

#NV

#NV#NV#NV

فيإ.  .  NV#NV#54إستكش

4السداسي

سي، ، أ NV#167أس

، جي، 104من

#NV#NV

#NV#NV#NV
#NV#NV#NV

لي األرصدة المحص في السن  :(4س+3س)إجم

س رئيس ال



راطيـــ الشعبيـــ ري الجزائــريــ الديم ــ ميالجم البحث الع لي  ي الع زارة التع
سس  ب:  الم ر عن جي مخت مع ب ج
يــــــ  دي  ع التسيير:  الك الع اإلقتص
ســــــ  دي  :  ال الع اإلقتص

معيــ  2018/2017:السنـ الج
ــــ  ـــــ د 0,00:اإلس 0,00:ال ن اإلزدي ريخ  مك :الي: بـــ : ت

ري:الميدان0:رقــــ التــسجيـل  الع التج دي  ع التسيير  رع الع اإلقتص دي: ال رالع اإلقتص ديالمس ع إقتص
دة المحضرة  نس:الش ديمي): ليس (أكـــ

الرصيد الرصيد 
رةأرصدةالعالمالمطالمط رةأرصدةالعالمد رةأرصدةالعالمد د

سس 620,0000تسيير الم

ي  د ك ############163إقتص

د الجزائر ############52اإلقتص

ل ا رأس الم أس د  د ن ############32إقتص

ء ############32إحص

جي  ############211من

سس ضي م ############42ري

############12إعال آلي

،أف ي، #########################311لغ حي 11أف

ي  د ك ############263إقتص

د كر اإلقتص ريخ ال ############52ت

م لي الع ############52الم

لي ضي م ############52ري

سس د الم ############52إقتص

فيإ.  .  #########################31إعال آلي31إستكش

،أف ي، أخالقي العمل11أف د  س #########################11ال

ر####!BEZUG#:المعدل السن ــ خــالل المســ لــي األرصــدة المحص :إجم
ـــــــــــــرار ر!BEZUG#:ال ب خــالل المســ لــي األرصــدة المط 120:إجم
به  فــي 28.06.2016:عـــن

ثي ر هدى:محرر ال شب

كــــــــشف النقـــــــــــــاط
00.01.19000,000,00

السداسي
ي يميحدة التع حدة التع اد المشك ل ــــإس الم ئـــج  المحص النت

ان ملطبيعالرمز  العن انالمع ملالعن ادالمع يميالم حدة التع السداسيال

3السداسي 

سي، ، أ ######209أس

، جي، 43من

###1

###########0

1

#########1

فيإ.  .  #########54إستكش

4السداسي

سي، ، أ ######167أس

، جي، 104من

###1

###########0
#########1

لي األرصدة المحص في السن  :(4س+3س)إجم

س رئيس ال



راطيـــ الشعبيـــ ري الجزائــريــ الديم ــ ميالجم البحث الع لي  ي الع زارة التع
سس  ب:  الم ر عن جي مخت مع ب ج
يــــــ  دي  ع التسيير:  الك الع اإلقتص
ســــــ  دي  :  ال الع اإلقتص

معيــ  2018/2017:السنـ الج
ــــ  ـــــ ذ:اإلس  :ال ء االست د (ة)امض ن اإلزدي ريخ  مك :الي: بـــ : ت

ري:الميدان0:رقــــ التــسجيـل  الع التج دي  ع التسيير  رع الع اإلقتص دي: ال رالع اإلقتص ديالمس ع إقتص
دة المحضرة  نس:الش ديمي): ليس (أكـــ

الرصيد الرصيد 
رةأرصدةالعالمالمطالمط رةأرصدةالعالمد رةأرصدةالعالمد د

سس 620,0000تسيير الم

ي  د ك ############163إقتص

د الجزائر ############52اإلقتص

ل ا رأس الم أس د  د ن ############32إقتص

ء ############32إحص

جي  ############211من

سس ضي م ############42ري

############12إعال آلي

،أف ي، #########################311لغ حي 11أف

ي  د ك ############263إقتص

د كر اإلقتص ريخ ال ############52ت

م لي الع ############52الم

لي ضي م ############52ري

سس د الم ############52إقتص

فيإ.  .  #########################31إعال آلي31إستكش

،أف ي، أخالقي العمل11أف د  س #########################11ال

ر####!BEZUG#:المعدل السن ــ خــالل المســ لــي األرصــدة المحص :إجم
ـــــــــــــرار ر!BEZUG#:ال ب خــالل المســ لــي األرصــدة المط 120:إجم
به  فــي 28.06.2016:عـــن

ثي ر هدى:محرر ال شب

كــــــــشف النقـــــــــــــاط
00.01.19000,000,00

السداسي
ي يميحدة التع حدة التع اد المشك ل ــــإس الم ئـــج  المحص النت

ان ملطبيعالرمز  العن انالمع ملالعن ادالمع يميالم حدة التع السداسيال

3السداسي 

سي، ، أ ######209أس

، جي، 43من

###1

###########0

1

#########1

فيإ.  .  #########54إستكش

4السداسي

سي، ، أ ######167أس

، جي، 104من

###1

###########0
#########1

لي األرصدة المحص في السن  :(4س+3س)إجم

س رئيس ال



راطيـــ الشعبيـــ ري الجزائــريــ الديم ــ ميالجم البحث الع لي  ي الع زارة التع
سس  ب:  الم ر عن جي مخت مع ب ج
يــــــ  دي  ع التسيير:  الك الع اإلقتص
ســــــ  دي  :  ال الع اإلقتص

معيــ  2018/2017:السنـ الج
ــــ  ـــــ د  :اإلس  :ال ن اإلزدي ريخ  مك :الي: بـــ : ت

ري:الميدان0:رقــــ التــسجيـل  الع التج دي  ع التسيير  رع الع اإلقتص دي: ال رالع اإلقتص ديالمس ع إقتص
دة المحضرة  نس:الش ديمي): ليس (أكـــ

الرصيد الرصيد 
رةأرصدةالعالمالمطالمط رةأرصدةالعالمد رةأرصدةالعالمد د

سس 620,0000تسيير الم

ي  د ك ############163إقتص

د الجزائر ############52اإلقتص

ل ا رأس الم أس د  د ن ############32إقتص

ء ############32إحص

جي  ############211من

سس ضي م ############42ري

############12إعال آلي

،أف ي، #########################311لغ حي 11أف

ي  د ك ############263إقتص

د كر اإلقتص ريخ ال ############52ت

م لي الع ############52الم

لي ضي م ############52ري

سس د الم ############52إقتص

فيإ.  .  #########################31إعال آلي31إستكش

،أف ي، أخالقي العمل11أف د  س #########################11ال

ر####!BEZUG#:المعدل السن ــ خــالل المســ لــي األرصــدة المحص :إجم
ـــــــــــــرار ر!BEZUG#:ال ب خــالل المســ لــي األرصــدة المط 120:إجم
به  فــي 28.06.2016:عـــن

ثي ر هدى:محرر ال شب

كــــــــشف النقـــــــــــــاط
00.01.19000,000,00

السداسي
ي يميحدة التع حدة التع اد المشك ل ــــإس الم ئـــج  المحص النت

ان ملطبيعالرمز  العن انالمع ملالعن ادالمع يميالم حدة التع السداسيال

3السداسي 

سي، ، أ ######209أس

، جي، 43من

###1

###########0

1

#########1

فيإ.  .  #########54إستكش

4السداسي

سي، ، أ ######167أس

، جي، 104من

###1

###########0
#########1

لي األرصدة المحص في السن  :(4س+3س)إجم

س رئيس ال



راطيـــ الشعبيـــ ري الجزائــريــ الديم ــ ميالجم البحث الع لي  ي الع زارة التع
سس  ب:  الم ر عن جي مخت مع ب ج
يــــــ  دي  ع التسيير:  الك الع اإلقتص
ســــــ  دي  :  ال الع اإلقتص

معيــ  2018/2017:السنـ الج
ــــ  ـــــ د  :اإلس  :ال ن اإلزدي ريخ  مك :الي: بـــ : ت

ري:الميدان0:رقــــ التــسجيـل  الع التج دي  ع التسيير  رع الع اإلقتص دي: ال رالع اإلقتص ديالمس ع إقتص
دة المحضرة  نس:الش ديمي): ليس (أكـــ

الرصيد الرصيد 
رةأرصدةالعالمالمطالمط رةأرصدةالعالمد رةأرصدةالعالمد د

سس 620,0000تسيير الم

ي  د ك ############163إقتص

د الجزائر ############52اإلقتص

ل ا رأس الم أس د  د ن ############32إقتص

ء ############32إحص

جي  ############211من

سس ضي م ############42ري

############12إعال آلي

،أف ي، #########################311لغ حي 11أف

ي  د ك ############263إقتص

د كر اإلقتص ريخ ال ############52ت

م لي الع ############52الم

لي ضي م ############52ري

سس د الم ############52إقتص

فيإ.  .  #########################31إعال آلي31إستكش

،أف ي، أخالقي العمل11أف د  س #########################11ال

ر####!BEZUG#:المعدل السن ــ خــالل المســ لــي األرصــدة المحص :إجم
ـــــــــــــرار ر!BEZUG#:ال ب خــالل المســ لــي األرصــدة المط 120:إجم
به  فــي 28.06.2016:عـــن

ثي ر هدى:محرر ال شب

كــــــــشف النقـــــــــــــاط
00.01.19000,000,00

السداسي
ي يميحدة التع حدة التع اد المشك ل ــــإس الم ئـــج  المحص النت

ان ملطبيعالرمز  العن انالمع ملالعن ادالمع يميالم حدة التع السداسيال

3السداسي 

سي، ، أ ######209أس

، جي، 43من

###1

###########0

1

#########1

فيإ.  .  #########54إستكش

4السداسي

سي، ، أ ######167أس

، جي، 104من

###1

###########0
#########1

لي األرصدة المحص في السن  :(4س+3س)إجم

س رئيس ال



راطيـــ الشعبيـــ ري الجزائــريــ الديم ــ ميالجم البحث الع لي  ي الع زارة التع
سس  ب:  الم ر عن جي مخت مع ب ج
يــــــ  دي  ع التسيير:  الك الع اإلقتص
ســــــ  دي  :  ال الع اإلقتص

معيــ  2018/2017:السنـ الج
ــــ  ـــــ د  :اإلس  :ال ن اإلزدي ريخ  مك :الي: بـــ : ت

ري:الميدان0:رقــــ التــسجيـل  الع التج دي  ع التسيير  رع الع اإلقتص دي: ال رالع اإلقتص ديالمس ع إقتص
دة المحضرة  نس:الش ديمي): ليس (أكـــ

الرصيد الرصيد 
رةأرصدةالعالمالمطالمط رةأرصدةالعالمد رةأرصدةالعالمد د

سس 620,0000تسيير الم

ي  د ك ############163إقتص

د الجزائر ############52اإلقتص

ل ا رأس الم أس د  د ن ############32إقتص

ء ############32إحص

جي  ############211من

سس ضي م ############42ري

############12إعال آلي

،أف ي، #########################311لغ حي 11أف

ي  د ك ############263إقتص

د كر اإلقتص ريخ ال ############52ت

م لي الع ############52الم

لي ضي م ############52ري

سس د الم ############52إقتص

فيإ.  .  #########################31إعال آلي31إستكش

،أف ي، أخالقي العمل11أف د  س #########################11ال

ر####!BEZUG#:المعدل السن ــ خــالل المســ لــي األرصــدة المحص :إجم
ـــــــــــــرار ر!BEZUG#:ال ب خــالل المســ لــي األرصــدة المط 120:إجم
به  فــي 28.06.2016:عـــن

ثي ر هدى:محرر ال شب

كــــــــشف النقـــــــــــــاط
00.01.19000,000,00

السداسي
ي يميحدة التع حدة التع اد المشك ل ــــإس الم ئـــج  المحص النت

ان ملطبيعالرمز  العن انالمع ملالعن ادالمع يميالم حدة التع السداسيال

3السداسي 

سي، ، أ ######209أس

، جي، 43من

###1

###########0

1

#########1

فيإ.  .  #########54إستكش

4السداسي

سي، ، أ ######167أس

، جي، 104من

###1

###########0
#########1

لي األرصدة المحص في السن  :(4س+3س)إجم

س رئيس ال



راطيـــ الشعبيـــ ري الجزائــريــ الديم ــ ميالجم البحث الع لي  ي الع زارة التع
سس  ب:  الم ر عن جي مخت مع ب ج
يــــــ  دي  ع التسيير:  الك الع اإلقتص
ســــــ  دي  :  ال الع اإلقتص

معيــ  2018/2017:السنـ الج
ــــ  ـــــ د  :اإلس  :ال ن اإلزدي ريخ  مك :الي: بـــ : ت

ري:الميدان0:رقــــ التــسجيـل  الع التج دي  ع التسيير  رع الع اإلقتص دي: ال رالع اإلقتص ديالمس ع إقتص
دة المحضرة  نس:الش ديمي): ليس (أكـــ

الرصيد الرصيد 
رةأرصدةالعالمالمطالمط رةأرصدةالعالمد رةأرصدةالعالمد د

سس 620,0000تسيير الم

ي  د ك ############163إقتص

د الجزائر ############52اإلقتص

ل ا رأس الم أس د  د ن ############32إقتص

ء ############32إحص

جي  ############211من

سس ضي م ############42ري

############12إعال آلي

،أف ي، #########################311لغ حي 11أف

ي  د ك ############263إقتص

د كر اإلقتص ريخ ال ############52ت

م لي الع ############52الم

لي ضي م ############52ري

سس د الم ############52إقتص

فيإ.  .  #########################31إعال آلي31إستكش

،أف ي، أخالقي العمل11أف د  س #########################11ال

ر####!BEZUG#:المعدل السن ــ خــالل المســ لــي األرصــدة المحص :إجم
ـــــــــــــرار ر!BEZUG#:ال ب خــالل المســ لــي األرصــدة المط 120:إجم
به  فــي 28.06.2016:عـــن

ثي ر هدى:محرر ال شب

كــــــــشف النقـــــــــــــاط

السداسي
ي يميحدة التع حدة التع اد المشك ل ــــإس الم ئـــج  المحص النت

ان ملطبيعالرمز  العن انالمع ملالعن ادالمع يميالم حدة التع السداسيال
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سي، ، أ ######209أس
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،أف ي، أخالقي العمل11أف د  س #########################11ال
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ء ############32إحص
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سس ضي م ############42ري

############12إعال آلي
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ي  د ك ############263إقتص

د كر اإلقتص ريخ ال ############52ت

م لي الع ############52الم

لي ضي م ############52ري

سس د الم ############52إقتص
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السداسي يمي حدة التع ال السداسي
ي يميحدة التع حدة التع اد المشك ل ــــإس الم ئـــج  المحص النت

ان ملطبيعالرمز  العن انالمع ملالعن ادالمع الم

0,00 0,00

كــــــــشف النقـــــــــــــاط
00.01.1900



راطيـــ الشعبيـــ ري الجزائــريــ الديم ــ ميالجم البحث الع لي  ي الع زارة التع
سس  ب:  الم ر عن جي مخت مع ب ج
يــــــ  دي  ع التسيير:  الك الع اإلقتص
ســــــ  دي  :  ال الع اإلقتص

معيــ  2018/2017:السنـ الج
ــــ  ـــــ رة:ال رةد "CZ43;EQUIV("a:10 د رة رةد رة:اإلس  د رةد ")B10:CZ43;EQUIV!' د رة رةد د  د ن اإلزدي ريخ  مك :الي: بـــ : ت

رة:رقــــ التــسجيـل  رة1د "B10:CZ43;EQUIV("a!' د رة رةد ري:الميدان د الع التج دي  ع التسيير  رع الع اإلقتص دي: ال رالع اإلقتص ديالمس ع إقتص
دة المحضرة  نس:الش ديمي): ليس (أكـــ

الرصيد الرصيد 
رةأرصدةالعالمالمطالمط رةأرصدةالعالمد رةأرصدةالعالمد د

سس رة62تسيير الم رةد )CZ43;EQUIV: د رة رةد رة6 د رةد CZ43;EQUIV د رة رةد  د
ي  د ك رة163إقتص رةد )CZ43;EQUIV: د رة رةد رة6 د رةد CZ43;EQUIV د رة رةد  د

د الجزائر رة52اإلقتص رةد )CZ43;EQUIV: د رة رةد رة5 د رةد CZ43;EQUIV د رة رةد  د
ل ا رأس الم أس د  د ن رة32إقتص رةد )CZ43;EQUIV: د رة رةد رة3 د رةد CZ43;EQUIV د رة رةد  د

ء رة32إحص رةد )CZ43;EQUIV: د رة رةد رة3 د رةد CZ43;EQUIV د رة رةد  د
جي  رة211من رةد )CZ43;EQUIV: د رة رةد رة1 د رةد CZ43;EQUIV د رة رةد  د

سس ضي م رة42ري رةد )CZ43;EQUIV: د رة رةد رة4 د رةد CZ43;EQUIV د رة رةد  د
رة12إعال آلي رةد )CZ43;EQUIV: د رة رةد رة1 د رةد CZ43;EQUIV د رة رةد  د

،أف ي، رة311لغ حي 11أف رةد )CZ43;EQUIV: د رة رةد رة1 د رةد CZ43;EQUIV د رة رةد رة د رةد )CZ43;EQUIV: د رة رةد رة1 د رةد CZ43;EQUIV د رة رةد  د
ي  د ك رة263إقتص رةد )CZ43;EQUIV: د رة رةد رة6 د رةد CZ43;EQUIV د رة رةد  د

د كر اإلقتص ريخ ال رة52ت رةد )CZ43;EQUIV: د رة رةد رة5 د رةد CZ43;EQUIV د رة رةد  د
م لي الع رة52الم رةد )CZ43;EQUIV: د رة رةد رة5 د رةد CZ43;EQUIV د رة رةد  د
لي ضي م رة52ري رةد )CZ43;EQUIV: د رة رةد رة5 د رةد CZ43;EQUIV د رة رةد  د

سس د الم رة52إقتص رةد )CZ43;EQUIV: د رة رةد رة5 د رةد CZ43;EQUIV د رة رةد  د
فيإ.  .  رة31إعال آلي31إستكش رةد )CZ43;EQUIV: د رة رةد رة3 د رةد CZ43;EQUIV د رة رةد رة د رةد )CZ43;EQUIV: د رة رةد رة3 د رةد CZ43;EQUIV د رة رةد  د

،أف ي، أخالقي العمل11أف د  س رة11ال رةد )CZ43;EQUIV: د رة رةد رة1 د رةد CZ43;EQUIV د رة رةد رة د رةد )CZ43;EQUIV: د رة رةد رة1 د رةد CZ43;EQUIV د رة رةد  د
ر####!WERT#:المعدل السن ــ خــالل المســ لــي األرصــدة المحص :إجم

ـــــــــــــرار ر!WERT#:ال ب خــالل المســ لــي األرصــدة المط 120:إجم
به  فــي 28.06.2016:عـــن
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سي، ، أ رة#########209أس رةد CZ43;EQUIV د رة رةد  د

رة########### رةد CX30;EQUIV د رة رةد ، د جي، رة#########43من رةد CZ43;EQUIV د رة رةد  د
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د كر اإلقتص ريخ ال رة52ت رةد )CZ43;EQUIV: د رة رةد رة5 د رةد CZ43;EQUIV د رة رةد  د
م لي الع رة52الم رةد )CZ43;EQUIV: د رة رةد رة5 د رةد CZ43;EQUIV د رة رةد  د
لي ضي م رة52ري رةد )CZ43;EQUIV: د رة رةد رة5 د رةد CZ43;EQUIV د رة رةد  د

سس د الم رة52إقتص رةد )CZ43;EQUIV: د رة رةد رة5 د رةد CZ43;EQUIV د رة رةد  د
فيإ.  .  رة31إعال آلي31إستكش رةد )CZ43;EQUIV: د رة رةد رة3 د رةد CZ43;EQUIV د رة رةد رة د رةد )CZ43;EQUIV: د رة رةد رة3 د رةد CZ43;EQUIV د رة رةد  د

،أف ي، أخالقي العمل11أف د  س رة11ال رةد )CZ43;EQUIV: د رة رةد رة1 د رةد CZ43;EQUIV د رة رةد رة د رةد )CZ43;EQUIV: د رة رةد رة1 د رةد CZ43;EQUIV د رة رةد  د
ر####!WERT#:المعدل السن ــ خــالل المســ لــي األرصــدة المحص :إجم

ـــــــــــــرار ر!WERT#:ال ب خــالل المســ لــي األرصــدة المط 120:إجم
به  فــي 28.06.2016:عـــن

ثي ر هدى:محرر ال شب

كــــــــشف النقـــــــــــــاط
رة رةد ';"B10:CZ43;EQUIV("a!' د رة رةد رة2 د رةد "CZ43;EQUIV("a:10 د رة رةد رة د رةد "CZ43;EQUIV("a:10 د رة رةد  د

السداسي
ي يميحدة التع حدة التع اد المشك ل ــــإس الم ئـــج  المحص النت

ان ملطبيعالرمز  العن انالمع ملالعن ادالمع يميالم حدة التع السداسيال

3السداسي 

سي، ، أ ######209أس

، جي، 43من

رة### رةد CZ43;EQUIV د رة رةد  د

رة########### رةد CX30;EQUIV د رة رةد  د

رة رةد CZ43;EQUIV د رة رةد  د

رة### رةد CZ43;EQUIV د رة رةد  د

فيإ.  .  #########54إستكش

4السداسي

سي، ، أ ######167أس

، جي، 104من

لي األرصدة المحص في السن  :(4س+3س)إجم

س رئيس ال

رة### رةد CZ43;EQUIV د رة رةد  د

######
رة######### رةد CZ43;EQUIV د رة رةد رة##### د رةد CX30;EQUIV د رة رةد  د

######









































































ب ر عن جي مخت مع ب ج
التسيير  دي  ي الع االقتص ك

دي قس الع االقتص
ج  7ال

ـسيــ حـــــــــــــــــدة أس                         
رةالرق الد

مل رصيدمع
26

ra1د 17,250خديجصي

b2 مدريس 22,506محمد اسالب

c319,000أميرةشريط

d4بني 24,506بسرىشع

e5ني 20,006ليندةشعب

f6س يق 24,506لي

g7يشي 0,000داللش

h8ةصالح 22,006مر

i9 ي ي 22,006شعيت

j10الحي دىص ر ال 25,756ن

k11متركي 22,756اس

l12 اتي 23,006هاللت

m13حدة 0,000محمد   ب

ق ريخ الميالدرق التسجيل اإلسال دي الميالدت الي الميالدب



ـسيــ حـــــــــــــــــدة أس جي                         حــــــدة من                
رة رةالد رةالد رةالد رةالد رةالد الد

المعدل
مل ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع رصيدمع
3626237182311

114,250110,000116,00016,9206,25013,250

213,500120,00610,00019,33126,250111,751

113,50018,000112,50016,75011,00017,500

134,506122,006125,503113,501820,753113,001

120,25018,000119,00018,04622,253115,001

120,250114,000113,50019,79617,750114,501

10,00010,00010,00010,0000,00010,000

115,00016,000117,50017,17613,000114,251

234,88610,00010,00019,48120,00010,000

118,000120,006117,000110,631815,500112,251

219,500120,006115,000110,38189,000114,001

221,000110,00010,00019,0064,000110,001

10,00010,00010,00010,0000,00010,000

صدة
الر

ج ا
م

حدة
 ال

رة
د

حدة
 ال

سن



دي ني ع إقتص السن الث
ال ريخ المدا : ت

جن : ..................رئيس ال
رة  2+1الد

فيـ حـــــدة استكش حدة أفقي      
رة رةالد رةالد رةالد الد

المعدلالمعدلالمعدل
مل ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع ملرصيدمع مع
34222122111

11,58013,000120,501113,00115,001115,00

13,00111,000123,501211,00112,001212,00

13,08020,004124,501120,00115,501115,50

15,63423,004117,500123,00115,501115,50

16,21436,004123,001136,00115,251115,25

15,38121,504129,001121,50115,251115,25

10,0000,00010,00010,0010,00010,00

14,54115,000122,501115,00114,501114,50

10,0000,000120,00110,00110,751110,75

14,63120,004124,001120,00116,001116,00

13,8319,000123,00119,00111,751211,75

12,3315,000123,50125,00112,501212,50

10,0000,00010,00010,0010,00010,00

حدة
 ال

سن

صدة
الر

ج ا
م

حدة
 ال

رة
د

حدة
 ال

سن

صدة
الر

ج ا
م

حدة
 ال

رة
د



دي ني ع إقتص بالسن الث ر عن جي مخت مع ب ج
التسيير  دي  ي الع االقتص ك

جن دي: ..................رئيس ال قس الع االقتص
رة  ج 2017-22018+1الد 1ال

صدة
الر

ج ا
م

رة  ـسيــالسنالد حـــــــــــــــــدا أس                          
رةالسداسيالسداسيمعدل رةالد رةالد الد

السداسي
ملرصيد ملرصيدمع ملرصيدالمع ملرصيدالمع رصيدالمع
11325262626

15,27230,006024,006020,0060

16,471520,256225,006127,0062

16,30230,006022,506017,0000

110,223036,006029,506025,5060

19,121235,256018,500018,5000

18,52932,256020,006016,0000

00,0010,00000,00000,0000

16,65928,506015,500024,5060

14,511431,50610,000020,5061

18,502137,506029,006024,5060

17,072121,756226,006221,5062

15,7090,000021,506022,0062

00,0010,00000,00000,0000

حدة
 ال

سن

حدة
 ال

سن

صدة
الر

ج ا
م



ني ال السداسي الث رة محضر مدا      +الد
جي حــــــدا من                

صدة
الر

ج ا
م

فيـ حـــــدا استكش  
رة رةالد رةالد رةالد الد

المعدلالمعدلالمعدل
مل ملرصيدالمع ملرصيدالمع ملرصيدالمع ملرصيدالمع ملرصيدالمع المع

618232245222

12,331812,250022,50206,9525,00005,00

12,041820,253021,00218,2555,00005,00

11,581818,000025,00208,6023,50003,50

15,171822,003028,502010,1095,00005,00

12,041819,500024,50208,80210,000010,00

11,381812,500022,50207,0021,00001,00

0,0000,00000,00000,0000,00000,00

11,421816,500022,00207,7020,00000,00

8,67120,000021,00214,2020,00000,00

15,171827,503024,752010,4591,00001,00

11,541815,250226,00228,25213,000213,00

7,251226,00320,00005,20315,000115,00

0,0000,00000,00000,0000,00000,00

حدة
 ال

سن

حدة
 ال

رة
د

حدة
 ال

سن

صدة
الر

ج ا
م

حدة
 ال

رة
د



ال ريخ المدا : ت
جن : ..................رئيس ال

رة  2017/2018     2+1الد

حدة اإلفقي رة معدلال السنالد
رة السداسيالسداسيالسداسيالد

المعدل
ملرصيد ملرصيدالمع ملرصيدالمع رصيدالمع
211111326

018,001018,0019,4121

012,501212,5019,3624

07,50007,5008,8220

018,001018,00111,7530

012,501012,5019,9121

018,001018,0018,7321

00,00000,0000,000

017,001017,0018,8621

00,00000,0005,2114

014,001014,00111,3030

014,001214,0019,8221

013,001213,0016,9616

00,00000,0000,000

صدةس
الر

ج ا
م

صدةس
الر

ج ا
م

صدة
الر

ج ا
م



راطيـــ الشعبيـــ ري الجزائــريــ الديم ــ الجم
مي البحث الع لي  ي الع زارة التع

سس  ر:  الم جي مخت مع ب ب- ج عن
يــــــ  دي  ع التسيير:  الك الع اإلقتص
ســــــ  دي  :  ال الع اإلقتص

ح   دة  نجـــــــــ ـــــــــ              ش

ن  دي ب د رئيس قس الع اإلقتص :    يش

ل  د:(ة)الط 0:رق التسجيلخديجصي

د  لــــ ريخ (ة)الم 0:الي0:بـ00.01.1900:بت

دي  (ة)            قـــد نـــــجح ـــ  إقتصــــ ني  ع فــي السنــــ الثـــ
رة  ،:في الد ل معياأل سن الج 2017/2016: ل

ب في 29/09/2015: عن

س رئيس ال

ر :تنبيه  المر استخراج ص ع المعني ب احدة فقط،  تس نسخ 



راطيـــ الشعبيـــ ري الجزائــريــ الديم ــ الجم
مي البحث الع لي  ي الع زارة التع

سس  ر:  الم جي مخت مع ب ب- ج عن
يــــــ  دي  ع التسيير:  الك الع اإلقتص
ســــــ  دي  :  ال الع اإلقتص

ح   دة  نجـــــــــ ـــــــــ             ش

ن  دي ب د رئيس قس الع اإلقتص :    يش

ل  د:(ة)الط 0:رق التسجيلخديجصي

د  لــــ ريخ (ة)الم 0:الي0:بـ00.01.1900:بت

دي  (ة)            قـــد نـــــجح ـــ  إقتصــــ ني  ع فــي السنــــ الثـــ
رة  ،:في الد ني معيالث سن الج 2017/2016: ل

ب في 29/09/2015: عن

س رئيس ال

ر :تنبيه  المر استخراج ص ع المعني ب احدة فقط،  تس نسخ 



راطيـــ الشعبيـــ ري الجزائــريــ الديم ــ الجم
مي البحث الع لي  ي الع زارة التع

سس  ر:  الم جي مخت مع ب ب- ج عن
يــــــ  دي  ع التسيير:  الك الع اإلقتص
ســــــ  دي  :  ال الع اإلقتص

خير  لتــــ ح ب دة نجــــ ــــ              ش

ن  دي ب د رئيس قس الع اإلقتص :    يش

ل  د:(ة)الط 0:رق التسجيلخديجصي

د  لــــ ريخ (ة)الم 0:الي0:بـ00.01.1900:بت

دي  (ة)            قـــد نـــــجح ـــ  إقتصــــ ني  ع فــي السنــــ الثـــ
رة  ،:في الد ني معيالث سن الج 2017/2016: ل

ب في 29/09/2015: عن

س رئيس ال

ر :تنبيه  المر استخراج ص ع المعني ب احدة فقط،  تس نسخ 



راطيـــ الشعبيـــ ري الجزائــريــ الديم ــ الجم
مي البحث الع لي  ي الع زارة التع

سس  ر:  الم جي مخت مع ب ب- ج عن
يــــــ  دي  ع التسيير:  الك الع اإلقتص
ســــــ  دي  :  ال الع اإلقتص

دة رس ــــــ           ش

ن  دي ب د رئيس قس الع اإلقتص :    يش

ل  د:(ة)الط 0:رق التسجيلخديجصي

د لـ ريخ (ة)الم 0:الي0:بـ00.01.1900:بت

دي  (ة)            قـــد نـــــجح ـــ  إقتصــــ ني  ع فــي السنــــ الثـــ
معي سن الج 2017/2016: ل

ب في 29/09/2015: عن

س رئيس ال

ر :تنبيه  المر استخراج ص ع المعني ب احدة فقط،  تس نسخ 














