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ةّيميظنت ميسارم
2٤٤١ ماع رفص١١ يفخّرؤم٤٧2-02 مقر يذيفنتموسرم

ممــــــــتـيو لّدــــــــــعـي ،0202 ةــــــــــنس رــــــــــبمتبس٩2قـــــــــــفاوـــــملا
نابعش٧يفخرؤـملا٩٥٤-٦٩ مقر يذيفنتلا موسرملا

ددـحي يذـلا٦٩٩١ ةــنس رـبمسيد٨١ قــــفاوـملا٧١٤١  ماع
.ةيحالفلا تاينواعتلا ىلع قبطت يتلا دعاوقلا

`````````````````````````

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١ و٤-٩٩ ناـــــــتدامـلا اـــــميس ال ،روــــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

٦8٣١ ماع رفص8١ يف خّرؤمـلا٦٥١-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –
،تاـــــــبوقعلا نوـــــناق نـــــــــمضتملاو٦٦٩١ ةــــــنس وـــــــــينوي8 قــــــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٥2 يف خّرؤمـلا٣2-2٧ مقر رمألا ىضتقمبو –
ءاـــــغلإ نـــــمضتملاو2٧٩١ ةــــــنس وـــــينوي٧ قــــــفاوملا2٩٣١ ماـــــع
٧8٣١ ماع نابعش٣١ يف خرؤملا٦٥2-٧٦ مقر رمألا ضيوعتو
2٧-٠٧ مـقر رـمألاو ،لّدـعـملا ،٧٦٩١ ةــــنس رــــبمفون٦١ قـــــفاوملا
٠٧٩١ ةنس ربمفون2 قفاوملا٠٩٣١ ماع ناضمر٣ يف خّرؤملا

مـيظنتلاو تاـينواعتلل ماــعلا يــساسألا نوناقلاب نيــقلعتملاو
،ةحالفلا يف تاينواعتلا ءاشنإل قباسلا

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤــملا8٥-٥٧ مــقر رـــمألا ىـــضتقمبو –
نوناقلا نـــمضتملاو٥٧٩١ ةـــــنس رـــــبمتبس٦2 قـــــفاوملا٥٩٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،يندملا

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤــملا٩٥-٥٧ مـــقر رـــمألا ىـــضتقمبو –
نوــناقلا نــــمضتملاو٥٧٩١ ةــــنس رــــبمتبس٦2 قــــفاوملا٥٩٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

ماع ناضمر٦2 يف خّرؤـــملا١١-٠٩ مقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
،لمعلا تاقالعب قـــــلعتملاو٠٩٩١ ةــــنس لـــيربأ١2 قــــفاوملا٠١٤١
،مّمتملاو لّدعملا

ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤملا١١-٧٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ماظنلا نمضتملاو٧٠٠2 ةــنس رـــبمفون٥2 قفاوملا82٤١ ماع
،لّدعملا ،يلاملا يبساحملا

ناـبعش لّوأ يف خّرؤـــملا٦١-8٠ مـــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
هـــيجوتلا نــمضتملاو8٠٠2 ةنس تــشغ٣ قـــفاوملا٩2٤١ ماـــع
،يحالفلا

ماــع بــجر٦١ يف خّرؤــملا١٠-٠١ مــقر نوــناقلا ىـــضتقمبو –
ريبخلا نهمب قلعتملاو٠١٠2 ةنس وينوي٩2 قفاوملا١٣٤١
،لّدعملا ،دمتعملا بساحملاو تاباسحلا ظفاحمو بساحملا

يف خّرؤــملا٠٧٣-٩١ مــقر يــسائرلا موــسرمـلا ىــضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

لّوأ يف خّرؤملا٣٦١-٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٧ يف خّرؤـمـلا٣٦-٦٩ مـقر يذـيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
فّرعي يذلا٦٩٩١ ةنس رياني٧2 قفاوملا٦١٤١ ماع ناضمر
حالفلا ةـفصب فارــتعالا طورــش ددــحيو ةــيحالفلا تاــطاشنلا

،هتايفيكو

٧ يف خّرؤمـلا٤٦-٦٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذـلا٦٩٩١ ةـــنس رـــياني٧2 قـــفاوملا٦١٤١ ماــــع ناــــضمر
،ةكرتشملا ةيحالفلا نهملا ميظنت راطإ

٧ يف خّرؤمـلا٩٥٤-٦٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٦٩٩١ ةنس ربمسيد8١ قفاوملا٧١٤١ ماع نابعش

،ةيحالفلا تاينواعتلا ىلع قبطت يتلا دعاوقلا

: يتأي ام مسري

ماـــــــكحأ ضــــــــعب ممــــــــــتيو موــــــسرــــملا اذـــــــه لدـــــــــعي: ىلوألا ةّداملا
٧١٤١ ماع نابعش٧ يف خّرؤــمـلا٩٥٤-٦٩ مــــقر يذــــــيفنتلا موسرملا
يــتلا دــــــــــــعاوــــــقلا ددــــــــحي يذـــــــــــلا٦٩٩١ ةـــــــنس رـــــــبمسيد8١ قــــــــــفاوــــملا

.ةيحالفلا تاينواعتلا ىلـــع قـــبطت

٠١و٩و8و٧و٦و٥ داوـــملا ماـــكحأ ممــــتتو لدـــــعت:2 ةّداملا
2٦و٠٦و١٥و١٤و٧٣و٦٣و٥٣و٣٣و١٣و٠٣و٧2و٥١و١١و
نم8٠١و١٠١و8٩و١٩و٧8و٤8و٧٧و٩٦و٦٦و٥٦و
ماـــع ناــــبعش٧ يف خّرؤــــمـلا٩٥٤-٦٩ مــــقر يذــــيفنتلا موــــسرملا

يتلا دعاوقلا ددحي يذلا٦٩٩١ ةنس ربمسيد8١ قفاوملا٧١٤١
: يتأي امك ررحتو ،ةيحالفلا تاينواعتلا ىلع قبطت

ريزولا ةطلس تــحت ةيحالفلا تاينواــعتلا عــضوت :٥ ةداملا”
.ةحالفلاب فلكملا

: يتأي ام ةحالفلاب فلكملا ريزولا ىلوتي ،ةفصلا هذهبو

،اهب صاخلا ميظنتلا حارتقا –

،اهتاطاشنو اهروطت ةبقارمو ةعباتم –

.”اهتاكلتمم درج ةعباتم –
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،عرفلا جاتنإ بيضوتو ليوحت –

.عرفلا جاتنإ ريدصتو قيوست –

صوصنملا عورــفلا تاـــينواعتلا نـــم لــــكشلا اذــــه لــــمشيو
.”هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع

تاطاشنلا ةددـــعتم ةـــيحالفلا ةــــينواعتلا لــــثمت:١١ ةداملا”
فادــــــهأ ةدـــــع قـــــيقحتل ىــــــــعست يــــتلا ةــــــينواعتلا نـــــم الــــــكش
.”اهيطرخنم ةطشنأ ددعتب ةطبترم

يأ لــــــبق ،نيــــــسسؤـملا ءاـــــــضعألا ىلـــــع بــــــجي :٥١ ةداملا”
،ةيحالف ةينواعت ءاشنإ يف مهتبغر نع اوربعي نأ ،سيسأت
.”دامتعالا عوضومب ةصتخملا ةطلسلا ىدل ،يطخ بلطب

ةــــينواعت يــــقفترم ددـــــع ىدـــــــعتي نأ نـــــكمي ال:٧2 ةداملا”
يف نيسمخ دودح يفو ،نيطرخنملا ددع )١/2( فصن ةيحالف
.”اهلامعأ مقر نم )%٠٥( ةئاملا

ذــخأ دـــعب ،ةـــحالفلاب فــــلكملا رــــيزولا دـــــمتعي :٠٣ ةداملا”
٦٣ ةداملا يف اهيلع صوصنملا دامتعالل ةينطولا ةنجللا يأر
اهترئاد ىدعتت يتلا اهتاداحتا وأ ةيحالفلا تاينواعتلا ،هاندأ
.”ةيالولا دودح ةيميلقإلا

ءاـــنب ،ةــيالولل ةيحالفلا حـــلاصملا رـيدم دـــمتعي:١٣ ةداملا”
يأر ذــخأ دـــعبو ةـــحالفلاب فـــلكملا رــــيزولا نـــم ضـــيوفت ىلـــع

،هاندأ٦٣ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةيئالولا دامتعالا ةنجل
اــــــهترئاد ىدـــــعتت يــــــتلا اـــــهتاداحتا وأ ةـــــيحالفلا تاـــــينواـــعتلا
.”ةيالولا دودح ةيميلقإلا

ىلإ داـمتعالا ضـــفر وأ داـــمتعالا تارارــــق غـــــلبت:٣٣ ةداملا”
ارـــــــــهش ىدـــــــــــعتي ال لـــــــجأ يف ةــــيحالــــفلا ةــــينواـــــــعتلا ســــــيئر
رـــــيزولا صاــــصتخا نــــم رارــــقلا اذه نوكي اـمدنع )١( ادــــحاو
)٥١( رــشع ةـــــسمخ ىدــــــــعتي ال لــــــجأ يفو ةـــــحالــــفلاب فــــــــلكملا

حـــــلاصملا رــــيدم صاـــصتخا نم رارـــــقلا نوـــكي اـــمدنع اــــــموي
.دامتعالا بلط فلم عاديإ خيرات نم ءادتبا ،ةيالولل ةيحالفلا

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

حلاصملا رــيدم هــــغلبي يذـــــلا داــــمتعالا ضــــفر:٥٣ ةداملا”
.ةحالفلاب فلكملا ريزولا ىدل نعطلل لباق ةيالولل ةيحالفلا

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

ىوتسم ىلع داــمتعالل ةــــينطو ةـــنجل أــــشنت:٦٣ ةداملا”
لك ىوـــتسم ىلـــع داـــمتعا ناـــجلو ،ةـــحالفلاب ةـــفلكملا ةرازوــــلا

.ةيحالفلا تاينواعتلا دامتعا تابلط ةساردب فلكت ،ةيالو

يلثممو ةرادإلا يلثمم نم ةفصانم دامتعالا ناجل لكشتت
.”ةنهملا

اـــــــهرـــيسو داــــــمتعالا ناــــــــجل ةـــــليكشت ددـــــحت:٧٣ ةداملا”
دامتعالا ررقم جذومن اذكو دامتعالا حنم تاــيفيكو طورــــشو
.ةحالفلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

.”يئاقلتلا دامتعالا ءارجإ رارقلا سفن ددحيو

،ةيحالفلا تاـينواعتلل ةــــيميلقإلا ةرـــئادلا ددـــــحت:٦ ةداملا”
تارـــــمثتسم اـــــهيف دـــــجوت يـــــتلا ةــــــقطنملاب ،اــــــهئاشنإ دـــــنع
ةــــبيرقلا يــــحاوضلا ،ءاــــضتقالا دــــنعو ،نيـــــسسؤملا اـــــهئاضعأ

.”اهنم

اـــــساسأ ةـــــــيحالفلا تاـــــينواــــــعتلا فدـــــــــه ددــــــحي:٧ ةداملا”
.اهيطرخنمل ةينهملا تاجايتحالاب

: صوصخلا ىلع اهنكمي ،ةفصلا هذهبو

عمجو جاتنإب ةقلعتملا تايلمعلا لك ليهست وأ زاجنإ –
تاجوتنملا ريدصتو قيوستو نيزختو بيضوتو ليوحتو
.اهيطرخنمل ةيحالفلا

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

)٣( ةثالث ةيحالفلا تاينواعتلل نوكت نأ نكمي:8 ةداملا”
: لاكشأ

،ةصصختملا تامدخلل ةيحالفلا ةينواعتلا –

،عرفلا بسح ةيحالفلا ةينواعتلا –

.”تاطاشنلا ةددعتم ةيحالفلا ةينواعتلا –

ةصصختملا تامدخلل ةيحالفلا ةينواعتلا فدهت:٩ ةداملا”
.ةددحم تامدخ ميدقت ىلإ

صوــصخلا ىلــــع ةـــيحالفلا ةـــينواعتلا هذــــه مـــتهت نأ نــــكمي
: يتأي اـمب

،جاتنإلا لماوعب نيومتلا –

صوصنملا عورفلا نم عرفب ةقلعتم نهم ةدع وأ ةنهم –
،هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع

،هايملا فرصو يقسلا –

زجاوحلا( ءاملا دروم ةئبعت تآشنم لالــغتساو رـــييست –
ةــــيعامجلا تاـــطيحملا اــــهيف اــــمب )ةــــيعامجلا راــــبآلاو ةــــيئاملا
،يقسلا تالاجمو ةريغصلا

،ةئيهتلا لاغشأ –

،يعانطصالا حيقلتلا –

،ةننكملا –

.”داشرإلاو حئاصنلاو تاساردلا –

لك عرفلا بـــــسح ةــيحالفلا ةـــينواـــــعتلا سراـــمت:٠١ ةداملا”
: يتآلاك يهو ،عورفلا نم اعرف مهت يتلا تاطاشنلا

،عرفلا جوتنم جاتنإلا –

،عرفلا جاتنا عمج –

،عرفلاب ةصاخلا جاتنإلا لماوعب نيومتلاو جاتنإلا –

،عرفلل ةيرورضلا تازيهجتلاو تالخدملا داريتسا –
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نوناقلا يف صصــحلل ةـــيمسالا ةـــميقلا ددـــــحت :١٤ ةداملا”
.”ةيحالفلا تاينواعتلل يساسألا

لبق )ىتح رييغت نودب( ............................:١٥ ةداملا”
.ددحملا خيراتلا نم لقألا ىلع اموي )٥١( رشع ةسمخ

اذـكو ،ةـــينواعتلا رـــقم ىوــتسم ىلـــع رـــشنت نأ بــــجي اـــــمك
.ايميلقإ ةصتخملا ةيحالفلا ةفرغلا رقم

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

)ىتح رييغت نودب( ........................................ :٠٦ ةداملا”
.عرفلا نولكشي نيذلا نيطرخنملا

يـــــساسألا نوــــــناـــقلا يف عورــــــفــلا رـــــــيسو مــــــيــــظنت ددــــــحي
.”ةينواعتلل

ةيحالفلا تاينواعتلا رــييست ســــلجم نوـــــكتي:2٦ ةداملا”
ءاضعأ )٥( ةسمخ نم ”سلجملا” صنلا بلص يف ىعدي يذلا

.”ةماعلا ةيعمجلا مهبختنت لقألا ىلع

براقألاو ،عورفلاو ،لوصألاو ،جاوزألا نكمي ال:٥٦ ةداملا”
سلجم يف ءاضعأ ،دحاو نآ يف اونوكي نأ ةيناثلا ةجردلا نم
ةئام اهيطرخنم ددع زواجتي يتلا ةيحالفلا تاينواعتلا رييست
.”طرخنم )٠٠١(

)٣( ثالــــــث ةدــــــــمل ســــــــلجملا ءاــــــــضعأ بــــــــختني :٦٦ ةداملا”
.”مهباختنا ةداعإ نكميو ،تاونس

: ةيتآلا ماهملاب سلجملا فلكي:٩٦ ةداملا”

،هيلع ةقداصملاو يلخادلا ماظنلا عورشم ةسارد –

،هحيرست اذكو هبترمو ةماعلا ةيعمجلا ىلع ريدم حارتقا –

ةطيرش ةينواعتلا اهمدقت يتلا تامدخلا ىوتسم ديدحت –
،ةماعلا ةيعمجلا ةقفاوم

،ةماعلا ةيعمجلا لامعأ لودج ديدحت –

ةــيعمجلا ةــــقداصمل ةـــــهجوملا رـــــيراقتلا عـــــيمج ةـــــسارد –
،اهيلع ةقفاوملاو تاباسحلا لاجم يف اميس ال ،ةماعلا

نأ ىلــــع اـــــياصولاو تاــــبهلاو ةــــلمتحملا تاـــــناعإلا يـــــقلت –
،ةيلاوملا اهترود يف ةماعلا ةيعمجلا اهيلع قفاوت

،تايقافتالاو دوقعلاو تاقفصلا لك ماربإ تاحارتقا ةسارد –
.”اهيلع ةقداصملاو

سلجملا ةــطلس تـــحت ،هـــماهم رــيدملا سراـــمي:٧٧ ةداملا”
.ريغلا هاجت هلثمي يذلا

: يتأي امب فلكي ،ةفصلا هذهبو

،سلجملا ىلع يلخادلا ماظنلا عورشم حارتقا –

عـــــم رواـــــشتلاب رـــــييستلا ســــــلجم تاــــــعامتجا رـــــيضحت –
،سلجملا سيئر

،اهتساردل سلجملا ىلع ةــــحورـــطملا رــــيراقتلا رــــــيضحت –
،تاباسحلا لاجم يف اميس ال

اهل يتلا تاــيقافتالا وأ دوــــقعلا وأ تاــــقفصلا لــــك حارــــتقا –
،ةينواعتلا فادهأب ةقالع

،ةينواعتلا يمدختسم ىلع ةيمّلسلا ةطلسلا ةسرامم –

لامعأ عيمج يفو ةلادعلا مامأ ةيحالفلا ةينواعتلا ليثمت –
.ةيندملا ةايحلا

لك ىلع ةينواعتلا سيئر عم ةكرتشم ةفصب ريدملا عقوي
.ةيلاملا قئاثولا

ةماعلا ةيعمجلا تاعامتجا ةنامأ ،كلذ ىلع ةدايز ،ىلوتيو
.سلجملاو

.”يراشتسا توصب سلجملا تاعامتجا ريدملا رضحي

ماـــظنلا بـــــسح تاــينواــــعتلا ةــبساحم كــــــسمت:٤8 ةداملا”
.يلاملا يبساحملا

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

قــيدانص دــــيوزتل ةــيرورـــضلا غـــلابملا عـــطتقت:٧8 ةداملا”
ةـيولوألا بـــــيترت بــــسح ةـــــيونسلا ضــــئاوفلا نــــم ةــــينواعتلا
: يتآلا

نأ ىلإ يــنوناقلا طاــيتحالا قودـــنصل ،لــــقألا ىلــــع ،٠2%–
.بتتكملا لامسأرلا غلبم طايتحالا يواسي

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

يـــتلا تاـــمدـــخلا شـــــماــه زواـــــجتي نأ نـــــكمي ال :١٩ ةداملا”
.”)%٥١( ةئاملا يف رشع ةسمخ ةيحالفلا تاينواعتلا اهمدقت

ضئاف دوجو ةيفصتلا ترـهظأ اذإ اـــم ةـــلاح يف:8٩ ةداملا”
: ىلإ لوؤي هنإف ،لصألا يف فاص

ةــبسنلاب ،مــهنم دـــحاو لـــك ةـــصح دودـــح يف نينواـــعتملا –
،اهب ةصاخ تاكلتمم زوحت يتلا تاينواعتلل

ةلودلل ةعبات تاــكلتمم زوـــحت رـــثكأ وأ ةـــيحالف ةـــينواعت –
ةطلسلا فرـط نـــم اــــنوناق ةــــنياعم ةــــيلام تاــــبوعص اــــهيدلو
.دامتعالل ةحناملا

لوـــصألا ةــــلوليأ ةــــلحنملا ةــــينواعتلل ةــــماعلا ةــــيعمجلا ررـــــــقت
اهنكمي يتلاو ،دامتعالل ةحناملا ةطلسلا ةقفاوم دعب ةيفاصلا
.”ةماعلا ةيعمجلا زجع ةلاح يف ،كلذ ررقت نأ

ةــعباتمو ةـبقارمل ةيـحالفلا تاــينواعتلا عــضخت:١٠١ ةداملا”
فدهت يتلا ،ةزكرمملا ريغ اهحلاصمو ةحالفلاب ةفلكملا ةرازولا
ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا تاميلعتلا عيمجل لاثتمالا نامض ىلإ
.ةيحالفلا تاينواعتلا ىلع ةقبطملا
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ةدمتعملا اهتاداحتاو ةيحالفلا تاينواعتلا حنمت:٣ةّداملا
ةـــــنس ةــــــلهم ةيمسرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذه رشن خيراتب
.موسرملا اذه ماكحأ ةقباطمل ةدــــــحاو )١(

موسرملا نم28و١8و٥٧و2١ داوملا ماكحأ ىغلت:٤ةّداملا
8١ قفاوملا٧١٤١ ماع نابعش٧ يف خّرؤمـلا٩٥٤-٦٩ مقر يذــيفنتلا
ىلـــــع قـــــبطت يـــــتلا دـــــــــعاوـــــقـلا ددـــــــحي يذــــــــلا٦٩٩١ ةــــــنس رـــــــــبمسيد
.ةيحالفلا تاينواعتلا

ةّيـــــمسّرلا ةدــــيرجلا يف موـــسرملا اذــــه رــــــشني :٥ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٩2 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص١١ يف رئازجلاب رّرح
 .٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ةـــــيحالفلا تاـــــينواعتلا ةـــــبقارم تاـــــيفيكو طورـــــش ددـــــحت
.”ةحالفلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب اهتعباتمو

ريزولا هسأري يذــلا ،ينطولا ســـلجملا مـــضي :8٠١ ةداملا”
: هلثمم وأ ،ةحالفلاب فلكملا

،................................)رييغت نودب(................................ –

،...............................)رييغت نودب(................................ –

،...............................)رييغت نودب(................................. –

مــــــهنيعي ةــــيحالفلا تاـــــينواـعتلا نــــــع نيــــلثمم )٠١( ةرـــــشع –
تاينواعتلا ناديم يف مهتربخ ببسب ةحالفلاب فلكملا ريزولا
.”ةيحالفلا

72 قفاوملا2441 ماـع رــفص9 يفخّرؤــم يذــيفنت موـــسرم
ةـعماجب ماــهم ءاــهنإ نــمضتي ،0202 ةـــنس رـــبمتبس
.2 ةنتاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع رــــفص9 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم بـــــجومب
ةـيتآلا ةداـسلا ماــهم ىـــهنت ،0202 ةــنس رـــبمتبس72 قــــفاوـملا
:2 ةنتاب ةعماجب مهؤامسأ

نيوكتلاب اّفلكم ،رـيدم بــئان هــتفصب ،يـنانم اــضر دــمـحم –
اذكو يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا روطلا يف يلاعلا
،هبلط ىلع ءانب ،جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلا

ةــــــيمنتلاب اـــــــفّلكم ،رــــــيدم بــــئان هــــتفصب ،غاــــمد قـــــيفر –
،هبلط ىلع ءانب ،هيجوتلاو فارشتسالاو

تاـــقالعلاب اـــفّلكم ،رــــيدم بــــئان هـــــتفصب ،ةــــلترب لـــــيبن –
تارــــــهاظتلاو لاـــــصتالاو طـــــيشنتلاو نواــــــــعتلاو ةـــــيجراـــخلا
،ةيملعلا

،اــيجولونكتلا ةــيلكل ادــيمع هــتفصب ،يــحيم رداـــقلا دبـــع –
.هبلط ىلع ءانب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

72 قفاوملا2441 ماع رفص9 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةـعماجب ماـهم ءاـهنإ نــمضتـي ،0202 ةــنـس رــبـمتـبس

.1 ةديلبلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع رـــــفص9 يف خّرؤــــم يذـــــيفنت موـــسرــم بــــــجومب
نيــــــتدّيسلا ماهــــــم ىـــــهنت ،0202 ةــــنس رــــبمتبس72 قـــــفاوملا

:1 ةديلبلا ةعماجب مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو

72 قفاوملا2441 ماــع رــفص9 يفخّرؤــم يذــيفنت موــسرم
ةــسيئر ماـهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،0202 ةــــنس رــــــبمتبس
.لوألا ريزولا حلاصمب تاسارد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع رــــفص9 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم بـــــجومب
ىليل ةدّيسلا ماهم ىــهنت ،0202 ةــنس رـــبمتبس72 قــــفاوملا

.لوألا ريزولا حلاصمب تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،مناغ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

72 قفاوملا2441 ماــع رــفص9 يفخّرؤــم يذــيفنت موــسرم
رــــــيدم ماهــــم ءاــــهنإ نــــمضتي ،0202 ةـــــنس رـــــبمتبس

.ةنيطنسق ةيالو يف ةماعلا نوؤشلاو نينقتلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع رـــــفص9 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم بـــــجومب
دــمحم دّيـــسلا ماــهم ىـــهنت ،0202 ةنس ربمتبس72 قــــفاوملا

يف ةـــماعلا نوؤـــشلاو نيـــنقتلل ارـــيدم هــــتفصب ،يراوـــه نيـــمل
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةنيطنسق ةيالو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

72 قفاوملا2441 ماع رفص9 يفخّرؤم يذــيفنت موـــسرم
بــئان ماــــهم ءاــــهنإ نـــمضتي ،0202 ةنــــس رــــبمتبس
.ةركسب ةعماجب ريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع رفص9 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،وــليبد قازرــلا دــبع ّديــسلا ماــهم ىــهنت ،0202 ةــنس رــبمتبس72
هــيجوتلاو فارــشتسالاو ةــيمنتلاب اــّفلكم ،رــيدم بــئان هــتفصب
.هبلط ىلع ءانب ،ةركسب ةعماجب

ةّيدرف ميسارم


