
ـــارك لسنـــة 2019 : ـــد األض  الم ف مــداومـــة ع ـــة ســط لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانnom et prenom de l'operateurاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د الحق1 ـــع حش الشطر األولMAAYOUF ABDELHAKمعيوف ع ـ فاطعام  ســــط
ر2 اشMEKADDEMI LAZHARمقد لز د واإلخوة  د المج ـــعنهج حفاظ ع ـ فاطعام  ســــط
اء3 ل MOKRANE ZAKARIAمقران زك ة ب 01  ة عقار ـــع 48 مسكن تعاون ـ فاطعام  ســــط
ر4 اش قسم 210 مج 78 قسم MAKREM TAHAR05مكرم الطا ـــعشارع اإلخوة  ـ فاطعام  ســــط
د المالك5 شادة عمارة ش MAHDAOUI ABDELMALEK01مهداوي ع ـــع بو ـ فاطعام  ســــط
حري الخ MEHAMELI OMARمهم عومار6 ـــع 40 مسكن شارع  ـ فاطعام  ســــط
م7 سا MEHANTEL MERIEMمهنتل م ـــع حش 30 مسكن  ـ فاطعام  ســــط
در الهضابTAKHILI ADELنخ عادل8 دي ح ـــعس ـ فاطعام  ســــط
لمجنح نهج حمادي أحمد رقم 03 ع س NECHADI ZAHIR07شادي ز 9 ة  ة عقار ـــعتعاون ـ فاطعام  ســــط

د المومن10 ـــع بوعروةHADADJI ABDELMOUMENEدا ع ـ فاطعام  ســــط
د الرزاق11 ة صادي وتوا عم ب رقم WALI ABDERREZAK04وا ع ة عقار ـــعشارع 20 أوت 55 تعاون ـ فاطعام  ســــط
ا فؤاد12 ـــع 01 نوفم 54 قطعة 03 شارع مصغو محمد رقم OUELD KAKI FOUED34ولد  ـ فاطعام  ســــط
م13 جانOUENNOURI IBRAHIMونوري إبرا ـــع تل ـ فاطعام  ســــط
مينة14 از العمريYATOUI YAMINAطوي  ـــعشارع بوع ـ فاطعام  ســــط
اويLAAMAMRA ACHOURلعمامرة عاشور15 ح اط رمضان   ـــعشارع زع ـ فاطعام  ســــط
قLAAMECHE SAADلعمش ساعد16 ـــع ع الط ـ فاطعام  ســــط
در17 اشة عمار قسم 288 مج رقم 72 محل LAAMECHE KOUIDER02لعمش ق ـــع ع ـ فاطعام  ســــط
شادة 80 مسكنLAOUAREM YOUCEF ISLAMلعوارم يوسف إسالم18 ـــعشارع بو ـ فاطعام  ســــط
لود19 كرMADOUI MILOUDماضوي م جان شارع جارف ب ـــع تل ـ فاطعام  ســــط
د المعبودة عمارة ب رقم MADI FARES30ما فارس20 ة سمارة السع ة عقار ـــعتعاون ـ فاطعام  ســــط
م21 در وأحمد عقون رقم MATA SALIM01مانة سل ة ق ة نه ف ـــعزاو ـ فاطعام  ســــط
ـــع بوعروة ش 02 قسم 233 مج 97 شارع بورحلة حس رقم MOHKANE RIDHA05محقن رضا22 ـ فاطعام  ســــط
جان نهج مولود فرعونMOUHAMED ELHADIمحمد الهادي23 ـــع تل ـ فاطعام  ســــط
ـــع الهضاب 400/366 مسكنMADANI SAMIمدا سا 24 ـ فاطعام  ســــط
شام25 جان شارع محمد صابرMERZOUGUI HICHEMمرزو  ـــع تل ـ فاطعام  ســــط
ف26 د اللط قMEROUANI ABDELLATIFمروا ع ـــعالمجمع المدر 08  ع الط ـ فاطعام  ســــط
ان محمد27 ـــعنهج 01 نوفم 54 رقم MERIANE MOUHMED06م ـ فاطعام  ســــط
مMEZAACHE HAMZAمزعاش حمزة28 ـــعبن عالم مختار أوالد برا ـ فاطعام  ســــط
دFOUDI RABEHفودي رابح29 س ب 05 شارع بور سع اوي إ ح ـــع  ـ فاطعام  ســــط
ـــع 1000 مسكن عمارة أ 05محل رقم KAROUNI ZAHIR07قارو ز 30 ـ فاطعام  ســــط
ا أحمد31 حري الخ KEBAILI AHMEDق ـــع 140 مسكن شارع  ـ فاطعام  ســــط
د النا32 ـــع 400 مسكن عمارة 300 رقم KADJOUTI ABDENNACERRDC 21قجو ع ـ فاطعام  ســــط
ـــع 1014 مسكنGUERGUOUR MOURADقرقور مراد33 ـ فاطعام  ســــط



رة فاروق34 ـــعشارع اإلخوة مسلم رقم GUERIRA FAROUK15ق ـ فاطعام  ســــط
د النا35 حري الخ KORICHI ABDENNACERق ع ـــعشارع  ـ فاطعام  ســــط
ش سعودي36 اة قسم 266 قطعة مج GRICHE SAOUDI105ق ة أمن الح ة عقار ـــع بوعروة تعاون ـ فاطعام  ســــط
اش والفداء رقم GAAGAA FELLA09قعقع فلة37 وش واإلخوة  د عم ة شار العق ـــعزاو ـ فاطعام  ســــط
ل عصام38 ينتGUELLIL ISSAMقل ـــع ع ت ـ فاطعام  ســــط
س رقم ب KEMEDJI RAOUF94قم رؤوف39 اط إ اوي شارع زع ح ـــع  ـ فاطعام  ســــط
ـــع 326 مسكن عمارة 07 رقم GUENATRA NOUREDDINERDC 26قناطرة نور الدين40 ـ فاطعام  ســــط
جان شارع كداد ذواديKETFI KHEIREDDINEكت خ الدين41 ـــع تل ـ فاطعام  ســــط
ـــع 500 مسكنKIRAGUELI YOUCEFكراغ يوسف42 ـ فاطعام  ســــط
ة43 وع 40 مسكن إجتما KIRAGUEL SOFIAكراغل صوف ـــع الهضاب م ـ فاطعام  ســــط
مال44 سا عمارة 02 رقم KESSAL KAMEL157كسال  ـــع 150 مسكن  ـ فاطعام  ســــط
قLEKHEDHARI ISSAMلخضاري عصام45 ـــع ع الط ـ فاطعام  ســــط
ر46 ر الطا ـــع 1006 مسكن 38 قطعة رقم LEZHAR TAHER15لز ـ فاطعام  ســــط
ة عمار قطو LATRECHE SAIFIلطرش الص 47 ة عقار ينت تعاون ـــع ع ت ـ فاطعام  ســــط
الل48 ة الوفاء  حش LAAZGA BILLELلعزقة  ة عقار ـــعتعاون ـ فاطعام  ســــط
ار أيوب49 ـــع قاوة 50 مسكن إجتما و 30 محلTAYAR AYOUBط ـ فاطعام  ســــط
د العا 50 ة ع ـــع 08 ماي 45 و 600 مسكنALIA ABELALIعال ـ فاطعام  ســــط
ر51 وش رقم 09 ع 01 مدخل ARAR LAZHER03عرعار لز د عم ـــعشارع العق ـ فاطعام  ســــط
ـــعشارع 01 نوفم ATOUT HOCINE1954عطوط حس 52 ـ فاطعام  ســــط
در الدين53 ةAGOUNE BADREDDINEعقون  ـــع الق ـ فاطعام  ســــط
م54 د ال ال ع ولAKKAL ABDELRIMع ـــعمنطقة المعهد الوط للب ـ فاطعام  ســــط
دة55 ـــع 20 أوت 1955 عمارة أو رقم ALLALI ZOUBIDA40عال زو ـ فاطعام  ســــط
ار AMROUNE SAMIR140عمرون سم 56 ـــعمسكن  ب ـ فاطعام  ســــط
وش نورة57 وع 100 مسكن إجتما قاوة عمارة 01 رقم AMIROUCHE NOURA01عم ـــعم ـ فاطعام  ســــط
لود58 شور م جان شارع المدارسAICHOUR MILOUDع ـــع تل ـ فاطعام  ســــط
دي محمد59 د RDC قسم 210 مج FAIDI MOUHAMED13فا د المج ة نهج 08 ماي 45 وشارع حفاظ ع ـــعزت ـ فاطعام  ســــط
ـــعبوعروة  01 نوفم 1954 قسم SAADNA ALIOUAT256سعادنة عليوات60 ـ فاطعام  ســــط
د العا 61 وش واإلخوة مسلم رقم SAOUDI ABDELGHANI14سعودي ع د عم ة شارع العق ـــعزتاو ـ فاطعام  ســــط
م األسا شمالرقم SELLAM TAREK07سالم طارق62 ة التعل ة عقار ـــعتعاون ـ فاطعام  ســــط
ري ق 63 ـــعالمركز التجاري 1014 مسكنCHAKRI KORICHIشا ـ فاطعام  ســــط
ةCHAALAL MOKHTARشعالل مختار64 سل قة ال ـــعحد ـ فاطعام  ســــط
ـــعشارع 08 ماي S,C OUAISSA SEDDIK ET FARES45ش.ت أوع صديق وفارس65 ـ فاطعام  ســــط
ارون66 ـــعشارع اإلخوة مزعاشSADEK HAROUNEصادق  ـ فاطعام  ســــط
د الغا 67 فSARMOUK ABDELGHANIموك ع ة غزال لوص ة عقار ـــعتجزئة لعرارسة تعاون ـ فاطعام  ســــط
د القادر68 ط ع ة عمار قطو رقم LOGZIT ABDELKADER15لق كة المدن ـــعال ـ فاطعام  ســــط
ـــع داالسMESSALTI MOUHAMEDمسال محمد69 ـ فاطعام  ســــط
سا ALLALI NACEREDDINEعال ن الدين70 ـــع الهضاب 40 مسكن  ـ فاطعام  ســــط
م71 اويOMEIR SALIMعم سل ح ـــع  ـ فاطعام  ســــط
ـــع 08 ماي 45 و 600  مسكنANNANE SAADعنان ساعد72 ـ فاطعام  ســــط
از73 ارك مول الطابق الثا رقم S,A,R,L REKKAZ412ش.ذ.م.م ر ـــعالمركز التجاري  ـ فاطعام  ســــط



د المومن74 سا الهضابCHOUCHI ABDELMOUMENEشو ع ـــع 45 مسكن  ـ فاطعام  ســــط
د الرحمانSOUALMI CHAFIKسوال شفيق75 جان ع ـــع تل ـ فاطعام  ســــط
اس 76 ـــع بوعروةSMARA YACINEسمارة  ـ فاطعام  ســــط
اد الحاج77 ـــعسوق 750 مسكن رقم SIAD ELHADJ44س ـ فاطعام  ســــط
صة78 تو خل جان شارع المدارسZITOUNI KHALISSAز ـــع تل ـ فاطعام  ســــط
اركة79 ـــع 1006 مسكنROUAG MEBARKAرواق م ـ فاطعام  ســــط
د الرحمان رقم REMILI AZZEDINE04رم عز الدين80 ة زواوي ع ة عقار ـــع المعدوم الخمسة تعاون ـ فاطعام  ســــط
لة81 لDRISSI DJAMILAدر جم ـــع المستق ـ فاطعام  ســــط
ق الوط رقم DJESSAS SAAD03جساس ساعد82 ـــعمحاذاة الط ـ فاطعام  ســــط
ان83 ـــعتجزئة بوعروةDJAAFER SOFIANEجعفر سف ـ فاطعام  ســــط
ر84 ـــعنهج 08 ماي RDC 45 مج 18 قسم 210 رقم HADDAD LAZHER02حداد لز ـ فاطعام  ســــط
اء85 ش زك مKHARBICHE ZAKARIAخ ـــعبن عالم مختار أوالد برا ـ فاطعام  ســــط
ـــعسوق 750 مسكن رقم BOUSBAA NACER43بوصبع نا86 ـ فاطعام  ســــط
اط رمضان رقم BOUKAZOULA AMEL20بوقزولة أمال87 اوي شارع زع ح ـــع  ـ فاطعام  ســــط
موش فؤاد88 اويBOUKEMMOUCHE FOUADبو ح ـــع  ـ فاطعام  ســــط
اة89 سا BOUNEKKAR HAYATبونقار ح ـــع قاوة 500 مسكن إجتما  ـ فاطعام  ســــط
ار90 ةSNOUSSAOUI DJEBBARسنوساوي ج ل الق ـــع الهواء الجم ـ فاطعام  ســــط
كة91 ارBOURAADA MALIKAبورعدة مل ـــع 140 مسكن ب ـ فاطعام  ســــط
ـــع 1-11-54 بوعروةBOUSSAHA MOUNIRبوساحة من 92 ـ فاطعام  ســــط
د النا93 ـــع حش BOUHSANE DJAMEL ABDENNACERبوحصان جمال ع ـ فاطعام  ســــط
ـــعشارع الفداءBOUDJEMAA DELLOULAبوجمعة دلولة94 ـ فاطعام  ســــط
و حس BEN WEDHAH FOUZIبن وضاح فوزي95 ـــعشارع زر ـ فاطعام  ســــط
كول)96 ق مصط (ك د محل رقم HERIG MOUSTAPHA03ح ـــعشارع قندوز السع ـ فاطعام  ســــط
م97 د ال نHELLAL ABDELKRIMالل ع ـــعمحطة نقل المساف ـ فاطعام  ســــط
مة98 ادي نع نAYADI NAIMAع ــــممحطة نقل المساف ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
دينFERDI MESSAOUDفردي مسعود99 ام حس 115  المجا ــــمشارع  ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط

اوي نا100 اوي 300 قطعة رقم 296 محل رقم FELKAOUI NACER02فل ح ــــم  ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط



ـــوم الثــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د1 قاBOUDJEMLINE FARIDبوجمل ف د شارع 08 نوفم سا ــــمشارع قندوز السع ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
ـــع 08 ماي 45  600 مسكنAROUSSI MOUHAMED ELHAOUESعرو محمد الحواس2 ـ فاطعام  ســــط
م3 د ال وش واإلخوة مسلم والفداء رقم CHERRAGA ABDELKRIM43اقة ع د عم ة العق ـــعشارع زاو ـ فاطعام  ســــط
س4 د ـــعالمركز التجاري برك مول محل S,P,A NOUMIDISUNO 01ش.ذ.ا نوم ـ فاطعام  ســــط
ان5 ـــعالمركز التجاري برك الطابق 02 رقم S,A,R,L ELBIBANE47ش.ذ.م.م الب ـ فاطعام  ســــط
كر6 ـــعنهج الفداء قسم 243 مج 06 ق CHAOUECHE BOUBAKERRDC 02شاوش ب ـ فاطعام  ســــط
ا فود7 فار ارك مول الطابق الثا FIFARIA FOODف ـــعالمركز التجاري  ـ فاطعام  ســــط
ــح8 ـــعنهج الفداء قسم 210 مج S,A,R,L DAWN NOUIH89ش.ذ.م.م داون ن ـ فاطعام  ســــط
ة شارع أحمد عقون رقم 02 وشارع 01 نوفم SALEH ADEL54صالح عادل9 ـــعزاو ـ فاطعام  ســــط
شام1 سا SEDRATI HICHEMصدرا  ـــع حش 30 مسكن  ـ فاطعام  ســــط

ـــع اإلخوة مهداوي 300 مسكن عمارة ف YETOUI TAREK04طوي طارق11 ـ فاطعام  ســــط
مة12 س ة األمل مج 97 قسم MAHGOUNE NASSIMA136محقون  ة العقار ـــع حش التعاون ـ فاطعام  ســــط
لقاسم13 ان  ل 293 مج MERIANE BELKACEM69م ـــع المستق ـ فاطعام  ســــط
اس 14 ـــعع موسMESSALTI YACINEمسال  ـ فاطعام  ســــط
دGUESMI MOUHAMEDقاس محمد15 د المج ـــعنهج 08 ماي 45 وحفاظ ع ـ فاطعام  ســــط
و KAISSI HANANEق حنان16 ـــع لندر ـ فاطعام  ســــط
وش مج KETFI ALI30كت ع 17 د عم ـــعشارع العق ـ فاطعام  ســــط
ـــع حش 60 مسكنKARDJANI MOUHAMEDكرجا محمد18 ـ فاطعام  ســــط
ـــع حش الشطر الخامسLATRECHE ANTERلطرش عن 19 ـ فاطعام  ســــط
د العا 20 سا LAALIOUI ABDELALIلعليوي ع ـــع حش 140 مسكن  ـ فاطعام  ســــط
شام21 ال  ـــعشارع الفداء مج TOUBAL HICHEM02ط ـ فاطعام  ســــط
د حمزة22 ـــع بوعروةABED HAMZAعا ـ فاطعام  ســــط
اض23 اويAZZOUG RIADعزوق ر ح ـــع  ـ فاطعام  ســــط
سا الهضابALLACHE NACEREDDINEعالش ن الدين24 ـــع 45 مسكن  ـ فاطعام  ســــط
ـــع قاوةALLAMA MOUHAMEDعالمة محمد25 ـ فاطعام  ســــط
د26 سو بوز ـــعشارع اإلخوة مسلمAISSOU BOUZIDع ـ فاطعام  ســــط
ة27 لGHANDOUSSI SAMIAغندو سام ـــع المستق ـ فاطعام  ســــط
ـــع حش موسع الشطر الثالثFTITI MOURADفتي مراد28 ـ فاطعام  ســــط
اض29 در الهضابFOUDAD RIADفوداد ر دي ح ـــعس ـ فاطعام  ســــط
وشTAMMAR ANOUERطمار أنور30 د عم ـــعشارع العق ـ فاطعام  ســــط
ان31 اوي ذراع البولدونBENBOUDA SOFIANEبن بودة سف ح ـــع  ـ فاطعام  ســــط
در الدين32  SERTI BADREDDINEدر الهضاب دي ح ـــعس ـ فاطعام  ســــط
اء33 تو زك ـــعشارع منصوري الخ مج ZITOUNI ZAKARIA94ز ـ فاطعام  ســــط
صل34 ار ف م بوعتورة رقم ZAYAR FAYCALL04ز ـــعشارع م ـ فاطعام  ســــط
صل35 د ف ل كعبوبZOUEYED FAYCALLزوا ـــع الهواء الجم ـ فاطعام  ســــط
دة جمال36 ـــع 01 نوفم 1954 بوعروةZEHDA DJAMELز ـ فاطعام  ســــط



قZERARGUI MEHDIزرار مهدي37 ـــع ع الط ـ فاطعام  ســــط
اويZAOUI DJAMEL EDDINEزاوي جمال الدين38 ح ـــع  ـ فاطعام  ســــط
اب39 د الو ـــعشارع اإلخوة مسلمRAOUI ABDELOUAHABرواي ع ـ فاطعام  ســــط
ار ع 540 مسكنDAACHI MEHDIدعا مهدي40 ـــع م ـ فاطعام  ســــط
اء41 راوي رقم 12 مكررDIICHI ZAKARIAدع زك ل نهج ز ـــع المستق ـ فاطعام  ســــط
د42 ـــع 20 أوت 55 عمارة HADOUI WALID09حداوي ول ـ فاطعام  ســــط
فةHASSAS MOURADحصاص مراد43 اسك الشيخ الع ـــع  ـ فاطعام  ســــط
ة44 ا ـــعتجزئة أحمد دقو رقم HAFSI BAYA05حف  ـ فاطعام  ســــط
ـــعشارع اإلخوة مسلمHAMMACHE ZAHIRحماش ز 45 ـ فاطعام  ســــط
اش46 در الهضابHAMMOUCHE AYACHEحموش ع دي ح ـــع حش س ـ فاطعام  ســــط
اء47 ـــعنهج اإلخوة مسلم رقم KHEITHER ZAKARIA11خي زك ـ فاطعام  ســــط
ة العامة للسكن والتعم KHARFI FARHATخر فرحات48 ـــعالتعاضد ـ فاطعام  ســــط
م49 د الرح سا KHALFA ABDERRAHIMخلفة ع ـــع حش 100 مسكن  ـ فاطعام  ســــط
حري الخ KHOUDJA MESSAOUDخوجة مسعود50 ـــعشارع  ـ فاطعام  ســــط
خة لعراب51 ان رمضانDAYKHA LAARABدا ـــع ع ـ فاطعام  ســــط
ـــع بوعروةBOUSSETTA MOUHAMED HAMZAبوستة محمد حمزة52 ـ فاطعام  ســــط
س س 02 س BOUCHAOUI FARES89بوشاوي فارس53 اط رمضان إ اوي شارع زع ح ـــع  ـ فاطعام  ســــط
ق54 ح رز اوي BOUGAHGOUH RAZIKRDCبوقحق ح اط رمضان   ـــعشارع زع ـ فاطعام  ســــط
ة قسم BOUGUERMADA AHMED256بوقرمادة أحمد55 ة الصناع ـــعالضاح ـ فاطعام  ســــط
مTOUATI FARESتوا فارس56 ـــع أوالد برا ـ فاطعام  ســــط
د57 وش رقم DJABI ESSAID01جا السع د عم ـــعشارع العق ـ فاطعام  ســــط
وة زواوي58 وع 130 مسكن ترقوي مدعم الهضابBENOUIOUA ZOUAOUIبن ن ـــعم ـ فاطعام  ســــط
ب59 ان صه ة سف فة عمارة RDC 07 قسم 246 مج 65 رقم BENDIA SOFIANE SOHEIB29بن د ـــع الشيخ الع ـ فاطعام  ســــط
مBENHAMOU FARESبن حمو فارس60 اوي أوالد برا ح ـــع  ـ فاطعام  ســــط
م لخ 61 ل BEN BRAHEM LAKHDERبن برا ـــع  ـ فاطعام  ســــط
ب62 حري الخ BEKKAR LABIBار لب ـــع 40 مسكن شارع  ـ فاطعام  ســــط
ر ع ب 07 مدخل YEKKACHI MOUHAMED04ا محمد63 ة أوز ة عقار ـــعتعاون ـ فاطعام  ســــط
دي حسام64 ــــم األبراجEZZAYDI HOUSSEMالزا ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
دBASSEL OTHMANEاسل عثمان65 ــــمشارع قندوز السع ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
م66 ــــمشارع 08 ماي BAALI IBRAHIM1945اع إبرا ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
ــــم 500 مسكن ع أ رقم BEKHOUCHE RAFIK54خوش رفيق67 ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
ــــمالسوق المغطاة 750 مسكنBEDDAD ELHADJداد الحاج68 ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
اش محمد69 ينت قسم 279 مج 05 محل BERBACHE MOUHAMED02ب ــــم ع ت ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
مال70 ش  ــــم 08 ماي 45  600 مسكنBERCHICHE KAMELبرش ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
م71 س ــــمشارع الحاج مقرا BELAMA MOUHAMED NASSIMالمة محمد  ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
دBELHAMDI ESSEGHIRلحامدي الصغ 72 ــــمشارع بن بو الع ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
اط محمد73 ة التوفيق رقم BELAYAT MOUHAMED01لع ة عقار جان 2940 مسكن تعاون ــــم تل ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
ل عمارة رقم BELOUATI KHALED16لوا خالد74 ــــم 32 مسكن  ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
ت شمس الدين75 ــــمع موس 50 مسكن و30 محلBENTHABET CHAMSEDDINEبن ثا ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
ة نهج اإلخوة مسلمBENHOCINE MAHMOUDبن حس محمود76 ــــمزاو ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط



ــــمارك أفوراج رقم 59 تجزئة بوعروةBENGHANEM RABEHبن غانم رابح77 ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
دفة عصام78 ة بن مجنحBENHEDFA ISSAMبن  ة عقار ــــمتعاون ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
ــــمشارع 01 نوفم BOUDJAMLINE HASSANI54بوجمل حسا 79 ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
د80 دي السع ة  750 مسكنBOUZIDI ESSAIDبوز دل ــــمجوار ص ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
ظ81 د الحف د ع ــــمشارع المقاول BOULAABID ABDELHAFIDبولعب ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
س82 اد ط  اة  بوعروةBOUMLIT BADISبومل ة أمن الح ة عقار ــــمتعاون ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
ائه83 ــــمنهج عالم مختاري رقم RAHEL ET ASSOCIEES25رحال و ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
الل84 سا AKKA BILLELعكة  ــــم قاوة  100 مسكن إجتما  ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
ة الهدى  حش RADJAH LAAMRIرجاح العمري85 ة عقار ــــمتعاون ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
شاش رابح86 ةKHABCHACHE RABEHخ سل قة ال ــــمحد ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
صةMECHAOUI ALEBمشاوي حلب87 د بوخ ــــمالسع ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
اشا88 ــــمشارع اإلخوة مسلم رقم RESTAURANT ELBACHA08مطعم ال ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
اضة89 ــــمالقرب من فندق المنصورRESTAURANT SPORTمطعم ال ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
ة MELLOULI HOCINE157ملو حس 90 ــــم لعرارسة 110 مج مل ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
ــــم 20 أوت 55 عمارة ب MANSOURI ZAHIR03منصوري ز 91 ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
جان نهج محمد صابر رقم MEHDAOUI ELHAOUES56مهداوي الحواس92 ــــم تل ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
ــــم المعبودةMEHANTEL ADELمهنتل عادل93 ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
ول مصط 94 ــــمشارع 08 ماي KELKOUL MOUSTAPHA45ل ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
ف حسن95 ــــم المعبودةMOUHAMED TARIF HASSENمحمد ط ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
فةDJARMOUNI RIDHAجرمو رضا96 ــــم الشيخ الع ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
اب97 د الو دYOUCEF ABDELOUAHABيوسف ع ــــمشارع قندوز السع ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
ائه98 اب الحارة زديوي و د الحق رقم RESTAURANT BAB LHARA ZEDIOUI01مطعم  لخ ع ــــمشارع  ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط
ط ز 99 نLEGZIT ZAHIRلق ـــعمحطة نقل المساف ـ فاطعام  ســــط

م100 د ال نHELLAL ABDELKRIMالل ع ـــعمحطة نقل المساف ـ فاطعام  ســــط
مة101 ادي نع نAYADI NAIMAع ــــممحطة نقل المساف ـــ ـــ ــــ فمطعـ ســــط



ـــوم األول: لحوم ودواجن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
فلحوم ودواجنالسوق المغ المركزي رقم TCHIR DJAMEL28ش جمال1 ســــط
اس2 اويTHELAYEDJ ABBESثاليج ع ح فلحوم ودواجنالسوق المغ   ســــط
ا ن الدين3 فلحوم ودواجنالسوق المغ المركزيTOUHAMI NASSEREDDINEتو ســــط
م4 د الحك س ع اويTIS ABDELHAKIMت ح فلحوم ودواجن  ســــط
ش 5 فلحوم ودواجنالسوق المغ  حش DJESSAS BACHIRجساس  ســــط
فلحوم ودواجنالسوق التجاري  1014 مسكنDJOUDI LAHCENEجودي لحسن6 ســــط
فلحوم ودواجن الهضلبMESSAOUD MAAMRIمسعود معمري7 ســــط
ظ8 د الحف اويMECHTA ABDELHAFIDمشتة ع ح فلحوم ودواجن  ســــط
فلحوم ودواجن 50 مسكن ع موس قسم 25 رقم MECHTA LAAMRI57مشتة العمري9 ســــط

فلحوم ودواجن 150/300 مسن ع موسMECHTA TAREKمشتة طارق10 ســــط
د 11 الل العمري شارع 24 محل رقم MECHTA ABDELLAH18مشتة ع ة  ة عقار فلحوم ودواجنتعاون ســــط
م12 فلحوم ودواجن 1014 مسكنMOUADNA LALAHOUMموادنة الال ســــط
ات13 فلحوم ودواجنتجزئة لعررسةYAHIA BARKATح بر ســــط
مال14 فلحوم ودواجن الهضاب عمارة ف 4292 رقم YEKHLAF KAMEL127خلف  ســــط
فلحوم ودواجن بوعروة قطاع ب 11 مج NORDINE MOURAD81نور الدين مراد15 ســــط
اوي رقم NOUI RABEH33نوي رابح16 ح فلحوم ودواجنالسوق المغ   ســــط
س17 فلحوم ودواجن حش الشطر الثا HAMEL ANISامل ان ســــط
اة18 اشة عمارHELLAL HAYETالل ح شادة نهج ع ة بن سكة  بو ة عقار فلحوم ودواجنالمركز التجاري تعاون ســــط
د19 ش الع سا ع موسBAICHE LAIDع فلحوم ودواجن 150 مسكن برنامج 150/300 مسكن إجتما  ســــط
مان20 فلحوم ودواجنالمركز التجاري  1014 مسكنZOUAOUI SLIMANEزواوي سل ســــط
د الهادي21 اويLAARBI ABDELHADIالعر ع ح فلحوم ودواجن  ســــط
فلحوم ودواجن الهضاب قطعة BRAHIMI AZZEDINE06-03برا عز الدين22 ســــط
م23 قBOUCHLAREM SALIMبوشالغم سل فلحوم ودواجن ع الط ســــط
ل RAHMANI KHALEDرحما خالد24 فلحوم ودواجن  ســــط
م25 د الحك ت ع فلحوم ودواجن 1014 مسكنZEMMIT ABDELHAKIMزم ســــط
اويIBOUD AZZEDINEعيبود عز الدين26 ح فلحوم ودواجن  ســــط
فلحوم ودواجنالسوق المغ  1006 مسكنMELAAB NORDINEملعب نور الدين27 ســــط
م28 د ال ل كعبوبMENAA ABDELKRIMمنعة ع م  الهواء الجم س ة ال ة عقار فلحوم ودواجنتعاون ســــط
فلحوم ودواجن الهضاب 1750/400 مسكن عمارة أ درج 02 رقم NAAMOUNE FOUAD08نعمون فؤاد29 ســــط
اوي رقم NOUARI RABEH13نواري رابح30 ح فلحوم ودواجنالسوق المغ   ســــط
ف31 شادةMESSOUDI CHERIFمسعودي ال ة بن سكة  بو ة عقار فلحوم ودواجنتعاون ســــط
فلحوم ودواجن حش الشطر الثالث رقم MESSAI AHMED127مس أحمد32 ســــط
د النور33 ينتMECHTA ABDENOURمشتة ع فلحوم ودواجن ع ت ســــط
دة عمارة ف 02 رقم MECHTA DJAMEL10مشتة جمال34 ة الجد فلحوم ودواجن 504 مسكن المنطقة الح ســــط
د المالك35 الل العمري شارع رقم MECHTA ABDELMALEK02مشتة ع ة عقاري  فلحوم ودواجنتعاون ســــط
ر36 لمجنحMECHTA LAZHERمشتة لز ة  ة عقار فلحوم ودواجنتعازن ســــط



م37 فلحوم ودواجن عمر دقوMOUSTPHAOUI BRAHIMمصطفاوي برا ســــط
ة خ الدين38 فلحوم ودواجن 400 مسكن الهضاب عمارة أ MAIZA KHEIREDDINE04مع ســــط
ة مسعود39 شادةMAIZA MESSAOUDمع ة اإلخوة بن سكة  بو ة عقار فلحوم ودواجنتعاون ســــط
د40 شادةMAHDJOUB LAIDمحجوب الع ة اإلخوة بن سكة  بو ة عقار فلحوم ودواجنتعاون ســــط
م41 سMADACI SALIMمدا سل ة بن در ة عقار فلحوم ودواجن حش تعاون ســــط
فلحوم ودواجن 1014 مسكن صنف 01 رقم MADACI AISSA101مدا ع42 ســــط
عوز43 ة قطاع ب جنوب عمارة أ 03 درج 01 رقم MERSADA BAOUZ02مرصادة  فلحوم ودواجنالمنطقة الح ســــط
ينتMEROUANI BOUMEDIENEمروا بومدين44 فلحوم ودواجن ع ت ســــط
اس 45 فلحوم ودواجنالسوق المغ  1006 مسكنGUERGOUR YACINEقرقور  ســــط
س أحمد46 لLOUNIS AHMEDلون فلحوم ودواجن المستق ســــط
ة التل رقم DELLI FOUAD09د فؤاد47 ة عقار فلحوم ودواجنتعاون ســــط
سا FADLI ALIفاض ع 48 وع 50 مسكن إجتما  فلحوم ودواجن قاوة م ســــط
مال49 ينتFERTAS KAMELفرطاس  فلحوم ودواجن ع ت ســــط
سا FELLAHI HAMZAفال حمزة50 ة صادي  60 مسكن إجتما  ة عقار فلحوم ودواجنترق ســــط
ا 51 دة الشطر E  عمارة بFLOUS LAYACHIفلوس الع ة الجد فلحوم ودواجن 500 مسكن المنطقة الح ســــط
ف52 فلحوم ودواجن حش 100 مسكن إجتما محل 63 عمارة 04 مدخل أFLOUS CHERIFفلوس ال ســــط
شادةFOUDI LAAMRIفودي العمري53 ة اإلخوة بن سكة  بو ة عقار فلحوم ودواجنتعاون ســــط
فلحوم ودواجن 08 ماي 45 رقم FOUDI YOUCEF618فودي يوسف54 ســــط
شة55 اشة عمار رقم FINANIR AICHA06فينان عا فلحوم ودواجنشارع ع ســــط
مGASMI FAROUKقاس فاروق56 فلحوم ودواجن أوالد برا ســــط
اط رمضانKBICHI NORDINEقب نور الدين57 اوي نهج زع ح فلحوم ودواجن  ســــط
ة السوق المغطاة  1006 مسكن GUERARI ELHADJقراري الحاج58 ة عقار فلحوم ودواجنتعاون ســــط
س59 فلحوم ودواجن 1750/400 مسكن رقم 57 ع بANANE KAISعنان ق ســــط
د الغا 60 طوش ع ة بوسك عمارة س رقم AITOUCHE ABDELGHANI01ع ة عقار فلحوم ودواجنتعاون ســــط
اوي رقم 34 قسم GHADJATI DJAMEL EDDINE113غجا جمال الدين61 ح فلحوم ودواجن  ســــط
اد62 فلحوم ودواجنشارع كت عالوةADJISSI ZIADعج ز ســــط
د63 قADALA WALIDعدالة ول ة نه مراز اوي زاو ح فلحوم ودواجن  ســــط
ة قطاع ب جنوب مج 70 قسم ARABI SAMI22عرا سا 64 حاوي المنطقة الح فلحوم ودواجن  ســــط
فلحوم ودواجن قاوةARBI FOUZIعر فوزي65 ســــط
داد قسم AZZOU YOUCEF344عزو يوسف66 فلحوم ودواجن شوف ل ســــط
فلحوم ودواجن المعدوم الخمسةALAKMA SOUADعلقمة سعاد67 ســــط
د الرحمان68 ة اإلخوة بن سكةIMAD ABDERRAHMANEعماد ع ة عقار فلحوم ودواجنتعاون ســــط
فلحوم ودواجن كعبوبAMMAR SACIعمار سا 69 ســــط
يثم70 فلحوم ودواجن 400 مسكن الهضاابSERSOUB HAITHEMسوب  ســــط
سا SATA RIDHAساطة رضا71 وع 50 مسكن إجتما  فلحوم ودواجن ع موس م ســــط
ف72 ة اإلخوة بن سكةSAOUDI CHERIFسعودي ال ة عقار فلحوم ودواجنتعاون ســــط
ة قطاع جنوب مج رقم CHAMI ARABI70شا عرا 73 اوي المنطقة الح ح فلحوم ودواجن  ســــط
اض74 اوي ر ة التلABAOUI RIADع ة العق فلحوم ودواجنالتعاون ســــط
ادنة توفيق75 فة أحمدZIADNA TOUFIKز اوي نهج الع ح فلحوم ودواجن  ســــط
اد رمزي76 فلحوم ودواجن قاوةZIAD RAMZIز ســــط



ك 77 رم  دZIREM BAKIRز اح بوز حاوي شارع ش فلحوم ودواجن  ســــط
شام78 رم  لمجنحZIREM HICHEMز ىة  ة عقار فلحوم ودواجنتعاون ســــط
م79 ل قطعة REFAOUI BRAHIM21رفاوي إبرا فلحوم ودواجن  ســــط
د80 د المج ة ع RIGHI ABDELMADJIDر ع فلحوم ودواجنالسوق المغطة مع ســــط

ـــوم الثـــــــــــا : لحوم ودواجن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
اشة عمارKHALFI DJAMELخل جمال1 ل شارع ع فلحوم ودواجن المستق ســــط
شون عادل2 سا و 29 محلDEBCHOUNE ADELد وع 40 مسكن إجتما  فلحوم ودواجن الهضاب م ســــط
ي3 الل العمريDELLI SABRIد ص ة  ة عقار فلحوم ودواجن المقاول تعاون ســــط
فلحوم ودواجن الهضاب 40 مسكن رقم DELLI AMMAR176د عمار4 ســــط
فلحوم ودواجنالسوق المغطة  1006 مسكن  حش موسع رقم KHADRI KHALED01خادري خالد5 ســــط
وك6 ة السوق المغ تجزئة حش KHABER MABROUKخابر م ة عقار فلحوم ودواجنتعاون ســــط
د7 لKHALLAF RACHIDخالف رش فلحوم ودواجن المستق ســــط
ساوي ELHADJ KARAOUIRDCالحاج قراوي8 ة ع ة عقار فلحوم ودواجن 1006 مسكن تعاون ســــط
ف9 فلحوم ودواجن حش 100 مسكنFLOUS CHERIFفلوس ال ســــط

اب10 د الو س ب 02 ج LAAZLI ABDELOUAHAB34العز ع اوي إ ح فلحوم ودواجن  ســــط
ل رقم ENNOUARI HARARI58النواري حراري11 فلحوم ودواجنسوق المستق ســــط
ت رمضان محند12 فلحوم ودواجن 540 مسكنAIT RAMDHANE MEHANEDآ ســــط
ادون13 ة رقم RDC 03  كعبوبADEL BADOUNEعادل  فلحوم ودواجننهج مع ســــط
فلحوم ودواجنالسوق المغطاة وسط المدينةBRAHIMI ALIبرا ع 14 ســــط
ساويBECHMAR HOUSSEMشمار حسام15 فلحوم ودواجنالسوق المغطاة ع ســــط
اشة عمار رقم BECHMAR SALEH65شمار صالح16 فلحوم ودواجنسوق ع ســــط
د الرؤوف17 ش ع ط ساوي السوق المغطاةBAITICHE ABDERRAOUFع ة ع ة عقار فلحوم ودواجنتعاون ســــط
اشة عمارBEKKAI AHMEDاي أحمد18 فلحوم ودواجنالوق المغطاة ع ســــط
فلحوم ودواجنالسوق المغطاة  1014 مسكنBENHAMOU TOUFIKبن حمو توفيق19 ســــط
جانBENHAMOU HASSENEحسان بن حمو20 فلحوم ودواجن تل ســــط
ان21 د المالك بن ز اوي رقم BENZIANE ABDELMALEK45ع ح فلحوم ودواجنالسوق المغطاة   ســــط
ة أحمد22 اويBENATIA AHMEDبن عط ح فلحوم ودواجنشارع عبج القادر بنا 20   ســــط
اشة عمارBOUDJEMLINE FETTOUMبوجمل فطوم23 ل ع فلحوم ودواجنسوق المستق ســــط
اويBOUCHLAGHEM SOUADبوشالغم سعاد24 ح فلحوم ودواجن  ســــط
فلحوم ودواجنالسوق المغطاة المركزي رقم CHERGUI BOUALEM01 بوعالم25 ســــط
تو 26 فلحوم ودواجن 72 مسكن األبراج عمارة أ رقم BOUAOUADJA ZITOUNI17بوعواجة ز ســــط
ش 27 ا ال فلحوم ودواجنالسوق المغطاة  1000 مسكنTEBBANI ELBACHIRت ســــط
م28 س حك س أ 25 شارع قاسم خالدTIS HAKIMت اوي إ ح فلحوم ودواجن  ســــط
د 29 فلحوم ودواجنالسوق المغطاة  حش رقم DJABER ABDELLAH52جابر ع ســــط
ل رقم DJABOU MOKHTAR74جابو مختار30 فلحوم ودواجنالسوق المغطاة  المستق ســــط
ار عHACHEMI MEROUANIحش مروا 31 فلحوم ودواجن م ســــط
فلحوم ودواجنالسوق  المغطاة  المعبودةHACHICHI MOUHAMEDحش محمد32 ســــط



د33 د الرش اويHIMANI ABDERRACHIDحما ع ح فلحوم ودواجنتجزئة 300 قطعة   ســــط
فلحوم ودواجن 326 مسكنHAOUES AHMEDحواس أحمد34 ســــط
ر35 اش لز ل 11 و 12 و KHARBACHE LAZHER10خ فلحوم ودواجن  ســــط
ا 36 ة  500 مسكنKHELOUFI LAYACHIخلو الع فلحوم ودواجنالمنطقة الح ســــط
فلحوم ودواجن كعبوبKHEIREDDINE HAMZAخ الدين حمزة37 ســــط
ش لعمش38 فلحوم ودواجن 600 مسكنDEROUICHE LAAMECHEدرو ســــط
اس 39 د  كDRID YACINEدر اوي شارع بن ب ح فلحوم ودواجن حش   ســــط
فة أحمدDELLI ADLENEد عدالن40 ة الع ة عقار س 05 ب 08 تعاون حاوي إ فلحوم ودواجن  ســــط
س فاروق41 ل ل رقم DEHILIS FAROUK90د فلحوم ودواجنالسوق المغطاة  المستق ســــط
دين42 ن العا فلحوم ودواجن قاوةDOUKHI ZINELABIDINEدو ز ســــط
د43 دادREGUAM BOUZIDرقام بوز فلحوم ودواجن شوف ل ســــط
س44 اد ة صادي وتوا CHAIBI BADISشاي  ة عقار فلحوم ودواجنتعاون ســــط
فلحوم ودواجن ع موسCHETTA RIDHAشطة رضا45 ســــط
قر خالد46 فلحوم ودواجن الهضابCHOUIGUER KHALEDش ســــط
م47 د الحل اسSADDAM ABDELHALIMصدام ع ة شارع مسال ع ينت زاو فلحوم ودواجن ع ت ســــط
ب48 فلحوم ودواجنالمركز التجاري  1014 مسكنDHAHOUA TAYEBضحوة الط ســــط
ال نور الدين49 ة األمل شارع اإلخوة قا TOUBAL NOUREDDINEط ة العقار فلحوم ودواجن حش التعاون ســــط
اشة عمارAZZAZ LAAMRIعزاز العمري50 فلحوم ودواجنالسوق المغطاة ع ســــط
سا FADLI ALIع فاض 51 فلحوم ودواجن قاوة 50 مسكن إجتما  ســــط
فلحوم ودواجنشارع كت الحفناوي مج OMRANE MOURAD25عمران مراد52 ســــط
د الرحمان53 ا RDC محل رقم ANNAD ABDERRAHMANE08عناد ع فلحوم ودواجنالمركز التجاري مال ســــط
ادي ساعد54 ة صادي وتوا رقم AYADI SAAD24ع ة عقار فلحوم ودواجن 20 أوت 55 تعاون ســــط
فلحوم ودواجن حش موسع الشطر GHERAB YOUCEF03غراب يوسف55 ســــط
د العا 56 دوم ع فلحوم ودواجن حش GUIDOUM ABDELALIق ســــط
لود بوقزولة57 فلحوم ودواجنالمركز التجاري BOUKEZZOULA MILOUD1014م ســــط
س بولفت58 وع 360/400 مسكن إجتما BOULEFT KAISق فلحوم ودواجن ع موس م ســــط
ة59 فلحوم ودواجن حش 165 مسكنBOUSSYA OUSSAMAأسامة بوسع ســــط
سا و 23 محلBOUCHAREB BADREDDINEدر الدين بوشارب60 وع 40 مسكن إجتما  فلحوم ودواجن الهضاب م ســــط
اف61 فلحوم ودواجنالمعبودةBOUDIAF NOURAنورة بوض ســــط
دومة بوطال 62 فلحوم ودواجنالسوق المغطاة المركزي رقم BOUTALBI ZIDOUMA98ز ســــط
ة63 دة بوعاف ق رقم 82 الشطر األولBOUAFIA DJAHIDAجه فلحوم ودواجنتجزئة ع الط ســــط
لود بوعظم64 اشة عمارBOUADHEM MILOUDم ل السوق المغطاة ع فلحوم ودواجن المستق ســــط
الع65 د النواريKLAA ACHOURعاشور  اش شارع مجا فلحوم ودواجنتجزئة د ســــط
لطاش66 ق شاد LEBALTACHE ADELعادل ل فلحوم ودواجن لعرارسة تجزئة ف ســــط
اس لبنلن67 فلحوم ودواجن الهضاب  أ  قسم 75 رقم LEBNANE ILYES03إل ســــط
صل لخلف68 فلحوم ودواجنشارع عون مولودLEKHLEF FAICALLف ســــط
ل LESLADJ KHALEDلصلج خالد69 ل  فلحوم ودواجن الهواء الجم ســــط
ل مشتة70 ة صادي وتوا قسم MECHTA KHALIL327خل ة عقار فلحوم ودواجنتعاون ســــط
فلحوم ودواجن 500 مسكنMECHTA RABEHمشتة رابح71 ســــط
ار 72 فلحوم ودواجن 1 نوفم MEKARNI NOUR54نور م ســــط



د الرزاق73 فلحوم ودواجن المعدوم الخمسةASMANI ABDERREZAKعصما ع ســــط
ز عقون74 د الع فلحوم ودواجنالسوق المغطاة 1000 مسكنAGOUNE ABDELAZIZع ســــط
وش واإلخوة مسلمALAKMA MOUADHعلقمة معاذ75 د عم فلحوم ودواجنزاو شارع العق ســــط
ا علوش76 فلحوم ودواجن الهضاب 535 قطعة ALLOUCHE MOUAATEZ BILLAHالمع  ســــط
قALOUI MOUHAMEDمحمد علوي77 فلحوم ودواجن ع الط ســــط
راء78 مة الز ة الشطر الثا BOUDOUKHA FATIMA EZZAHRAبودوخة فاط فلحوم ودواجن الق ســــط
فلحوم ودواجن 326 مسكن عمارة أ4 رقم BOURAS AHMED14بوراس أحمد79 ســــط
د80 قBELKADHI WALIDلقا ول فلحوم ودواجن ع الط ســــط



ـــوم األول: ب ومـشتقاتــــه ال حــل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
اويHASSAD DJAMELحصاد جمال1 ح ب ومـشتقاتـــه  فحــل ســــط
لKHLOUF SALEHخلوف صالح2 ب ومـشتقاتـــه المستق فحــل ســــط
اط عمر3 ل AYAT OMARع ب ومـشتقاتـــه 600 مسكن  فحــل ســــط
د القادر4 ان ع ب ومـشتقاتـــه المعبودةGHADBANE ABDELKADERغض فحــل ســــط
ة البهجة  1006 مسكن قسم ب رقم FETACHE HAMZA05فتاش حمزة5 ة عقار ب ومـشتقاتـــهتعاون فحــل ســــط
حة رقم GUERGOUR MAAMER64قرقور معمر6 اوي نهج أحمد الص ح ب ومـشتقاتـــه  فحــل ســــط
قKEDDAD MOKHTARكداد مختار7 ب ومـشتقاتـــه ع الط فحــل ســــط
ب ومـشتقاتـــهقطعة 172 مدور مساوي رقم LAHMER SAMIR130لحمر سم 8 فحــل ســــط
د 9 ب ومـشتقاتـــه أحمد دقو رقم LEKHLEF ABDELLAH02لخلف ع فحــل ســــط

ف ع رقم LOUAMRI ABDELHADI12لعوامري الهادي10 ا جان شارع ر ب ومـشتقاتـــه تل فحــل ســــط
اوي سا مختار11 فABAOUI SAMI MOKHTAR ع ب ومـشتقاتـــهســــط فحــل ســــط
س12 فRAHMANI ANISرحما أن ب ومـشتقاتـــهســــط فحــل ســــط
د الرؤوف  13 فBOUAOUD ABDERRAOUF بوعود ع ب ومـشتقاتـــهســــط فحــل ســــط
س14 ن ق فBOUCHIRINE KAIS بوش ب ومـشتقاتـــهســــط فحــل ســــط
فRAFOUFI RAHATرفو رحات15 ب ومـشتقاتـــهســــط فحــل ســــط
ان16 ب ذراع سف فCHAYEB DRAA SOFIANE شا ب ومـشتقاتـــهســــط فحــل ســــط
امة محمد17  CHARAMA MOUHAMEDف ب ومـشتقاتـــهســــط فحــل ســــط
فCHELALI MOUHAMED شال محمد18 ب ومـشتقاتـــهســــط فحــل ســــط
ب90 احة نج فDHEBAHA NADJIB ذ ب ومـشتقاتـــهســــط فحــل ســــط
لة20 فDJAMEL DALILA جمال دل ب ومـشتقاتـــهســــط فحــل ســــط

ـــوم الثـــــا : ب ومـشتقاتــــه ال حــل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
اةMADI OUSSAMAما أسامة1 ة أمن الح ة عقار ب ومـشتقاتـــهتعاون فحــل ســــط
وا نص MEDJIR FARESمج فارس2 ة ق ة عقار حري الخ تعاون ب ومـشتقاتـــهنهج  فحــل ســــط
صل3 ينتHAYCHOUR FAYCALLشور ف ب ومـشتقاتـــه ع ت فحــل ســــط
ب ومـشتقاتـــه كعبوبYAICHI RAMDHANEع رمضان4 فحــل ســــط
د الحق5 ب ع قLAAYEB ABDELHAKالعا ب ومـشتقاتـــه ع الط فحــل ســــط
ب ومـشتقاتـــهشارع كراغل التو  GHAZAL AMEL18أمال غزال6 فحــل ســــط
دة السعدي7 ة نور الدينFAYDA ESSAADIفا ب ومـشتقاتـــه مع فحــل ســــط
ب ومـشتقاتـــه 400/176 الهضابCHAMSEDDINE NACIRشمس الدين نص 8 فحــل ســــط
لTAREK AISSAطارق ع9 ب ومـشتقاتـــه المستق فحــل ســــط

ب ومـشتقاتـــهالسوق المغطاة المركزيGUENDOUR NEDJOUAقندور نجوى10 فحــل ســــط
د11 اش رش فKERKACHE RACHID كر ب ومـشتقاتـــهســــط فحــل ســــط
فKHALLEF MOUHAMED خالف محمد12 ب ومـشتقاتـــهســــط فحــل ســــط
فKHANFER AMMAR خنفر عمار13 ب ومـشتقاتـــهســــط فحــل ســــط



ا14 بع المع  فKRIBAA ELMOUAATAZ  BILLAH ك ب ومـشتقاتـــهســــط فحــل ســــط
د المطلب15 فLEKHLAF ABDELMOUTALEB لخلف ع ب ومـشتقاتـــهســــط فحــل ســــط
د 16 فLEKHLAF ABDELLAH لخلف ع ب ومـشتقاتـــهســــط فحــل ســــط
ج رضا17 فLAOUEDJ RIDHA لع ب ومـشتقاتـــهســــط فحــل ســــط
فMEHNANI FATEH مهنا فاتح18 ب ومـشتقاتـــهســــط فحــل ســــط
مال19 فNEKACHE KAMEL نقاش  ب ومـشتقاتـــهســــط فحــل ســــط
ل20 فTABOUCHE KHALILطابوش خل ب ومـشتقاتـــهســــط فحــل ســــط



ـــوم األول: ـــــز ال المخا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
اة قطعة 02 رقم DILMI FADILA16دیلمي فضیلة1 ة أمن الح ة عقار ةتعاون ة صناع فمخ ســــط
ة حش قطعة ب 04 رقم DIMANE YACINE35دیمان یاسین2 ة صناع فمخ ســــط
ةتجزئة 300 قطعة E رقم 27 بHAMDI CHERIF KHALEDحامدي الشریف خالد3 ة صناع فمخ ســــط
ة FARES MOUHAMED SALEH76فارس محمد صالح4 ة حش موسع الشطر األول RDC قسم 171 مج مل ة صناع فمخ ســــط
ة 01 نوفم 54 نهج بن دمغ الخ رقم HEKKAS ABDELHAMID29ھكاس عبد الحمید5 ة صناع فمخ ســــط
ةتجزئة حاش الشطر الثا قطعة رقم 99 محل رقم SELLAM KHALED02سالم خالد6 ة صناع فمخ ســــط
داد ضمن حصة 38 مسكن برنامج 1997 قطعة رقم KOUADRI FARID19قوادري فرید7 ةشوف ل ة صناع فمخ ســــط
ة القلعةDJELILI FARESجلیلي فارس8 ة العقار ةتجزئة الهضاب الشطر األول التعاون ة صناع فمخ ســــط

AICHOUR ZOUBIDAعیشور زوبیدة9
فة محمد رقم 06  المعدوم الخمسة مج 65 قسم  تجزئة ركوش نهج 

206
ة ة صناع فمخ ســــط

FELLAHI RIADفالحي ریاض10
 600 مسكن 60 مسكن ترقوي و 24 محل ع أ 06 قسم 145 مج 29 قطعة 

103-104
ة ة صناع فمخ ســــط

حري الخ رقم SALHI HOUSSEM03صالحي حسام11 ةشارع  ة صناع فمخ ســــط
جان قسم 258 مج HAMADOU KHEMISSIRDC 63حمادو خمیسي12 ة تل ة صناع فمخ ســــط
ة حش قسم 172 مج 92 الطابق تحت األر HEGGA LATIFAھقة لطیفة13 ة صناع فمخ ســــط
ةشارع 08 ماي 45 رقم CHAOUI ABDELHAMID08شاوي عبد الحمید14 ة صناع فمخ ســــط
ل رقم ARROUCHE BOUZID15عروش بوزید15 ة الهواء الجم ة صناع فمخ ســــط
ديADJIRI IDRISعجیري إدریس16 ة شارع 01 نوفم 54 وشارع العر بن مه ةزاو ة صناع فمخ ســــط

ـــوم الثــا : ـــــز ال المخا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
دين شارع اإلخوة طقيع رقم TOUAFEK AMMAR16توافق عمار1 ة المجا ة صناع فمخ ســــط
فة فرماتو مركز محل رقم SBAI SAMIR02سباعي سمیر2 ة الشيخ الع ة صناع فمخ ســــط
فة فرماتوBENSBAA KHALEDبن سباع خالد3 ةتجزئة الشيخ الع ة صناع فمخ ســــط
ل قطعة رقم DAHANE KHALED132دھان خالد4 ل  ةتجزئة الهواء الجم ة صناع فمخ ســــط
ا رقم LES FRERES ZIREM ET ASSOC23اإلخوة زیرم وشركائھ5 ة كعبوب شارع  الع ة صناع فمخ ســــط
ةتجزئة الهضاب قطعة رقم 07 شارع مدور عمار رقم GROUPE EZZAIM14مجموعة الزعیم6 ة صناع فمخ ســــط

س عBAY RABEHباي رابح7 ةتجزئة حاش موسع الشطر الرابع قطعة رقم  24 شارع بن در ة صناع فمخ ســــط

ة التل نهج دا لخ رقم DIMANE SMAIL09دیمان إسماعیل8 ة العقار ةالتعاون ة صناع فمخ ســــط
دين شارع اإلخوة طقيع رقم CHERAYET WALID60شریط ولید9 ة المجا ة صناع فمخ ســــط

ة رقم BOULEHLIB OUSSAMA42بولحلیب أسامة10 ة حش الشطر الثالث قسم 76 مج مل ة صناع فمخ ســــط
عةFETTACHE ELKHOUTHIRفتاش الخثیر11 سا عمارة األو الحصة الرا ة الهضاب 30 مسكن  ة صناع فمخ ســــط
ة حش الطابق األر مج 79 قسم BOULAOUINAT ADEL131بولعوینات عادل12 ة صناع فمخ ســــط
ةتجزئة 221 قطعة  حش قطعة 68 مج 17 قسم BOUGUEZATA OUSSAMARDC 68 بوقزاطة أسامة13 ة صناع فمخ ســــط



HADJI KAMELحاجي كمال14
س ع  تجزئة حاش موسع الشطر الرابع قطعة رقم  24 شارع بن در

RDC
ة ة صناع فمخ ســــط

فLES FRERES ZIREM ET ASSOCاالخوة زیرم و شركائھ15 ف شارع بن دمغ لخ رقم 3 مج 25 سط ة سط لد كة االشغال ل ة  ة عقار ةتعاون ة صناع فمخ ســــط



ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
لMAKHLOUF GHARBIمخلوف غر 1 ـــــهسوق المستق ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
شاش2 ــه    فرماتو قسم 368 مج رقم KHABCHACHE RAMZI09رمزي خ ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ـــــهجزئة حش الشطر األول ب رقم أوGHADJATI FATEH02/24فاتح غجا 3 ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ــه الهضاب ت ع ابناء الجزائر قسم 64 مج رقم KORICHI DJELLEL05ق جالل4 ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
س س 1 د MAHMOUDI ADEL33عادل محمودي5 ب رقم ا اوي شارع خلوطة الط ح ـــــه  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
سا ع ب RDC 08 رقم 01 الحصة 211 مجموعة MAHRA NEDJM-EDDINEنجم الدين مهرة6 ق 200 مسكن إجتما  ـــــهع موس الهضاب  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ل رقم CHAKOUR ADEL30عادل شاقور7 ـــــه   سوق المستق ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
اشة8 فة فرماتو تجزئة 56 قطعةDEBBACHA FOUADفؤاد د ــه    الشيخ الع ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ف الدين بوكراع9 فةBOUKRAA SEIF-EDDINEس ـــــه فرماتو الشيخ الع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط

ص 10 د المومن ل وع 50 مسكن اجتما +29 محل تجاري ع أ مدخل05/06 رقم LEBSIR ABDELMOUMENE55/56ع ـــــه قاوة ضمن الم ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
م ق 11 د ال اش موسع الشطر 06 تجزئة 90 قطعة رقم KOCHI ABDELKRIM35ع ـــــهتجزئة  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ي12 اب مع د الو اشة عمار قسم 295 مج رقم 17 محل رقم MAIRI ABDELOUAHAB16ع ـــــهشارع ع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
س13 ل م د اشة عمار قسم 295 مج رقم 17 رقم DEHILIS SALIM36سل ـــــهشارع ع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
وش عمراوي14 اشة عمار قسم 295 مجموعة رقم 17 طابق ار رقم AMRAOUI AMIROUCHE36عم ـــــه   شارع ع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
اشة عمار قسم 295 مج 17 رقم MOKDAD DJABOU29مقداد جابو15 ـــــه   شارع ع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
لعر 16 س  د الرحمان رقم 05 ع أ02 رقم BELARBI BADIS05اد ة زواوي ع ة العقار ق ــه    المعبودة ال ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ا 17 د ت الل العمري قطاع ب شارع المقاول عمارة د درجTEBBANI WALID01ول ة  ة عقار ــه   ترق ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ر18 د المومن شا اوي رقم CHAKER ABDELMOUMENE48ع ح ـــــهسوق  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
اوي19 ح اش  د  ع أ و ب للحصة YEHYAOUI AYACHE07,06,05,04ع ل ع سا للمر د ـــــه قاوة 50 مسكن اجتما  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ل محل رقم NAAS AMMAR28عمار نعاس20 ـــــهسوق المستق ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ا +08 محالت ع د مدرجLAAMAMRA MOUSSA01مو لعمامرة21 سا +24 محال تجار وع 40 مسكن اجتما  ـــــه قاوة م ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
م 22 حمل الرقم BENKHEDIMALLAH LAHCENE86.87لحسن بن خد ــه   السوق المركزي  ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
داد رقم BENZAOUI OTHMANE04عثمان بن زاوي23 ــه    شوف ال ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
اشة عمار رقم LAALA HACENE59حسان لع24 ـــــهالسوق المغطاة ع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ي25 رMAIRI HAITHEMيثم مع ة أوز ة العقار ق دة رقم 07 ع أ 06 ال ة الجد ـــــهالمنطقة الح ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
د الغا قمار26 ة 58 قسم GUEMMAR ABDELGHANI235ع ـــــه بوعروة الشطر األول رقم 176 ح مجموعة مل ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ـــــه ستول الم DOUIBI HACENEحسان ذو 27 ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
شادي28 ل  ـــــهالسوق المغطاة المركزي رقم NECHADI SMAIL174/175اسماع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ة النجاح شارع روابح مو ع ب رقم KOUSSA RABEH02رابح كوسة29 ة العقار ق ـــــهالطابق األر  01 نوفم 1954 ال ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
مة30 د دغ ة رقم DRIMA RACHID13رش اشة عمار قسم 292 مجموعة مل ـــــه  ع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
اح تحمل رقم DJEZZAR KHALED02خالد جزار31 اوي شارع ش ح ـــــه   ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
اينة32 اشة عمار رقم MIMI ZYAYTA03م ز ـــــه   سوق ع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
اع33 اس ابن س د الضحوي رقم 12 مج رقم 87 قسم BENSBAA ILYES305ال ة الع ة العقار ينت التعاون ـــــه ت ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
داد رقم 105 عم جAZZOUZ AZZEDINE05عز الدين عزوز34 ــه    950 مسكن شوف ل ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
سا شطر 2000 عمارة ZENDAOUI FATEH07فاتح زنداوي35 ـــــهع موس شمال  150 مسكن برنامج 150 / 300 مسكن اجتما  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
صل غراف36 ة محمد الصغ رقم GHARRAF FAYCALL30ف وا ــه  الهضاب 535 قطعة شارع  ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
س مطر 37 ــه    400 / 1750 مسكن رقم 03 عمارة أ METARFI KAIS01ق ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
مة38 بDRIMA RABEHرابح در ا للمحطة شارع خلوطة الط ة العل س 3 د رقم 33 الضاح اوي ا ح ــه     ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط



سا عم 03 مدخل 06 و TOUATI SAAD07ساعد توا 39 ــه    قاوة  50 مسكن اجتما  ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ـــــه تجزئة الهضاب الشطر األول شارع مدور عمار رقم DOUAMENE MOUHAMED AMINE07محمد أم ضوامن40 ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ة41 ــه    150 مسكن ع موس قسم 175 مج رقم 32 قطعة FOUDIA IMAD182عماد فود ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ـــــه 450 مسكن ع د 03 رقم DJELLAB HAMZA01حمزة جالب42 ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
د المالك خالف43 ــه  الحا رقم KHALLAF ABDELMALEK62ع ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
د المالك بوع 44 د القادر رقم BOUALI ABDELMALEK24ع ــه    حش نهج عصما ع ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ن الدين مطا 45 س س 02 ب METAI ZINEDDINE66ز اوي ا ح ــه     ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ة46 ة بن مع ــه المعدوم الخمسة رقم 21 جزء أ BENMAIZA SASSIA1ساس ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ان طورش47 ة رقم TOURCHE SOFIANE121سف ــه    كعبوب قسم 53 مجموعة مل ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ة االصالح رقم KERMA BILLEL03الل كرمة48 ة العقار ــه    الهضاب الشطر األول تجزئة التعاون ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
رم كوسة49 ة عمار قطوش رقم 07 محل رقم KOUSSA AKRAM02أ ة العقار ــه   التعاون ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
رم50 ــه المعدوم الخمسة الطابق األر ZIREM NOUDJOUDنجود ز ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ف بوقرن51 سا 31 محل عم 05 مدخل BOUGARNE CHERIF01ال ـــــه قاوة 50 مسكن اجتما  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ط52 م بو ـــــه   سوق المعبودة رقم BOUCHERIT IBRAHIM15إبرا ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ة االصالح الطابق األر قسم 62 مج MEZRAB RIDHA88رضا مزرب53 ة العقار ــه الهضاب التعاون ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
لوطة نور الدين الطابق االر GUERRAS TAREKطارق قراس54 اوي نهج ب ح ـــــه  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
د خاسف55 اويKHASSEF ESSAIDالسع ح ـــــه   سوق  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ـــــهالسوق المغطاة رقم KOUITER MOUHAMED76محمد ك 56 ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ب57 قTABIB LAHCENEلحسن طب ة رقم 122 قسم 353 ع الط ـــــهتجزئة 144 قطعة مج مل ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
بوط58 م ش د الحك سا و 34محل ع 01 الحصة رقم CHIBOUT ABDELHAKIM03ع ــه   قاوة 40+20 مسكن اج  ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
يع غزا 59 س س 02 س GHAZALI ERRABI85ال اح رقم إ اوي شارع ش ح ـــــه  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ي60 ــه    ع موس1750 /400 مسكن ع ب الدرج05 رقم MAIRI NADHIR23نذير مع ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ة رقم 14 قسم 108 رقم KHERMAS MOUNIR47مون خرماس61 طال شارع ج مجموعة مل ة اال ة العقار ــه    كعبوب التعاون ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ساوي التها السوق المغطاة محل رقم BENAISSA MOUHAMEDمحمد بن ع62 ة ع ة العقار ق ــه   تجزئة حش الشطر األول قطاع أ ال ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
الل63 اوي شارع قن محمد رقم HELLAL DJABER02جابر  ح ــه     ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ب توفيق عماري64 ــه    500 مسكن ESTE عمارة د الدرج06 الطابق األر رقم AMMARI HABIB TOUFIK78حب ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ب65 ل رقم GHARIB HOUSSEM-EDDINE81حسام الدين غ ـــــه سوق المستق ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ـــــه ع مورو عم ا درج01 مدخل HIMANI MOUHAMED10محمد حما 66 ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
م  67 ــه    بوعروة قسم 223 مج رقم HAMI NAIM36نع ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
اشة عمار ع أ مدخل 01 رقم MELLAHI MOUNIRمن مال 68 شادة نهج ع ة اإلخوة بن سكة  بو ة العقار ق ـــــهالمركز التجاري ال ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
د قسم 123 مج 76 رقم BOUALI SAMIRسم بوع 69 د الحم اش موسع الشطر الثالث رقم ح/66 شارع لتو ع ـــــهتجزئة  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ق70 د رز ـــــهمسكن رقم REZZIK FARID   1000 28ف ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
از71 ـــــهمسكن ترقوي و30 مرآب 24 محل  600 مسكن الطابق تحت أر ع أ 02 الحصة 24 قسم BAZ NASSEREDDINE145ن الدين  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
اض تجزئة الهضاب الشطر األول قطعة رقمMESSAAD KHALED15خالد مساعد72 ة ال ة العقار ــه   التعاون ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
م الدين حجا 73 لخ رقم 73 محل رقم HADJADJI LOTFI BRAHIM-EDDINE02لط برا ــه أـول نوفم 1954 شارع لطو  ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
صل ساح 74 ـــــه حش قسم 124 مج رقم SAHLI FAYCALL78ف ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
مان نوي75 د الرحمان قسم 194 مج رقم 37 الطابق االر NOUI SLIMANEسل ة زواوي ع ــه    المعبودة ترق ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ادي76 د المومن ز ة النجوم قسم 104 مج 14 قطعة رقم 08 محل رقم 01 الطابق االر ZIADI ABDELMOUMENEع ة العقار ل التعاون ــه   ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
كر غر 77 ـــــه حاش موسع الشطر الثا شارع عج ساعد رقم د GHARBI BOUBAKER132ب ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
دان78 اشة عمار عم ب مدخل 01 الطابق السف محل رقم ZIDANE ROCHDIرشدي ز شادة نهج ع ة االخوة بن سكة  بو ة العقار ق ــه ال ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ــه    20 اوت 55 قطعة رقم 10 حصة BOUANDAS MAKHLOUF05مخلوف بوعنداس79 ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
كتاش80 ــه   تجزئة الهضاب شارع كبور صالحBEKTACHE AMERعامر  ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط



ر خل 81 د رقم KHALFI LAZHER09لز ة 17 السوق الجد اشة رمضان قسم 295 مجموعة مل ـــــهشارع ع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ط82 تو جحن ائه عمارة 09 محل رقم 05 الطابق االرا DJAHNIT ZITOUNIز وك و  ة خلفة م ة عقار ـــــه 100 مسكن ترق ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
اء معيوف83 از قسم 09 مج 24 محل رقم MAAYOUF ZAKARIA02زك ــه    ال ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ف الدين دردازي84 سا DGSN قاوة ع 10 رقم DERDAZI SEIF-EDDINE179س ــه    100 مسكن  ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
سا DGSN  حش ع 02 ب مدخل رقم 58 للحصة رقم LATRECHE RAMDANE03رمضان لطرش85 ـــــه 50 مسكن اجتما  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
س ب 1 أ 3 رقم 17 و KARCHOUNI ANTER18عن كرشو 86 اوي رقم إ ح ـــــه تجزئة 35 قطعة بوعروة   ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ط87 شاغة رقم 273 قسم 76 مجDJAHNIT KHALED41خالد جحن ـــــه حش الشطر الثالث شارع مال  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ت88 ـــــه حش قطاع ب قسم 118 مج ZEMMIT DAOUED95داود زم ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ح89 ف الدين ر ة 01 قسم 299 مج 139 قطعة REBOUH SEIF-EDDINE02س ار الطابق األر بنا ــه ب ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
د زروال90 د رقم ح ZEROUEL LAID65الع دالحم اش موسع الشطر الثالث شارع ليتو ع ـــــه  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
كوس91 ـــــه 500 مسكن ESTE عمارة د الدرج06 طابق أر رقم AIKOUS MOUHAMED78محمد ع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ل رقم GUESSAS YACINE83اس قصاص92 ـــــهسوق المستق ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ق93 د المالك برز ة عمارة د رقم BERZIK ABDELMALEK143ع ـــــه 120 مسكن اجتما و 48 محل الق ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
م 02 رقم BENGHADFA SAFYEDDINE07ص الدين بن غدفة94 ــه    بوعروة قطاع ف أوالد ابرا ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ل قسم 101 مج رقم LATRECHE CHERIFA255فة لطرش95 ـــــهالطابق االر   ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
نة بوكوردان96 ة افاق 9 قطعة رقم BOUKOURDANE HASSINA07حس ــه   الهضاب الشطر االول تجزئة التعاون ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ة سعدو97 لقاسمSAADOU CHAHIRAشه جو  ـــــه   شارع حج ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ي98 سا 24 محل قسم 60 مج02 قطعة رقم 04 عم MAIRI ALI01ع مع وع 40 مسكن اجتما  ـــــهCAP م ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
افات99 حري مسعود قسم 56 مج رقم 58 محل رقم DIAFAT NOUR AMINE03 02نورأم ض ـــــهشارع  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط

قCHELLAL YAMNAامنة شالل100 ــه   تجزئة 221 قطعة رقم 85  حش  ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
اء محبوب101 سا DGSN قاوة عمارة 06 رقم MAHBOUB MOUHAMED ZAKARIA147محمد زك ــه    100 مسكن  ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
سا 12 محل تجاري عم 01 مدخلBOUTEFFAHA HICHEM05/06شام بوتفاحة102 وع 20 مسكن اجتما  ــه الهضاب م ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ب103 د السالم ذ ـــــه لعرارسة الطابق األر مجموعة 69 قسم DIB ABDESSLAM84ع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
اس104 ة DERIAS HOCINE14حس در ينت الطابق األر قسم 307 مجموعة مل ـــــهع ت ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ة النور تجزئة 05 قطع رقم 02 محل رقم 02 الطابق االر GUENIFI ESSADDIKالصديق قن 105 ة العقار ل التعاون ــه الهواء الجم ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ل106 قوي 156 مسكن قسم 155 مج رقم 04 قطعة 06 عم 01 الطابق االر LOUAIL HOCINEحس لوع وع ال ـــــهم ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
د حسان قسم 145 مج07 قطعة رقم01 الطابق االر BEN LACHEHAB ISLAMاسالم بن لشهب107 لخ ـــــه 750 مسكن  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ة التلSNTR شارع دا لخ رقم 07 قسم 229 مج رقم ZEDADGA FARES07فارس زدادقة108 ة العقار ــه   التعاون ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ار 109 د م ــه  الهضاب عمارة أ 02 مج41 قسم 61 رقم القطعة MEBARKI WALID01ول ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ة يوغرطة رقم 09 مجموعة 06 الطابق األر رقم RAHMANI ANTERعن رحما 110 ة العقار ي تجزئة التعاون ة للنقل ال كة الوطن ـــــهال ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
د111 د الرحمان عمارة أ3 مدخل 126 سلم 01 رقم 06 قسم 194 مج ZOUAYED BASSEMاسم زوا ة زواوي ع ــه المعبودة ترق ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ف112 د   ال سا +23 محل عمارة د الطابق االر مدخل 05 قسم 75 مجموعة رقم YAHIA-CHERIF ABDALLAHع ــه    الهضاب 40 مسكن اجتما  ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
اح113 ر ش ـــــه حش موسع الشطر األول نهج حداد ع د 3 رقم 64 مج 89 قسم 118 محل CHAYEH TAHER01الطا ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ـــــه حاش قسم 170 مج رقم 101 محل رقم AMMARI NASSEREDDINE01ن الدين عماري114 ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ز خاسف115 د الع ة الطابق االر رقم KHASSEF ABDELAZIZع سا 29 محل عم ا المدخل رقم 02 الجهة الشمال وع 50مسكن اجتما  ـــــه قاوة م ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
دة رزوا 116 ــه    مولف محمد 400 مسكن عمارة س 03 مدخل 16 الطابق تحت األر رقم REZOUALI SAIDA16سع ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ساوي117 ــه    500 مسكن ESTE عمارة د درج 07 الطابق األر رقم AISSAOUI MOUHAMED73محمد ع ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ا سمش الدين118 اسكSEMCHEDDINE ZAKARIAزك ـــــه  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ـــــه 600 مسكن عمارة أ 03 قسم 145 مجموعة رقم 29 قطعة 39 الطابق تحت االر ROUABHI LEILAل روا 119 ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
اط شارع المقاول رقم 02 قطعة رقم 01 عم 02 مدخل 04 رقم FOUDI FAROUKفاروق فودي120 لع ة  ة العقار ق ـــــه مسكن ال ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ساوي121 ار عمارة أ3 رقم AISSAOUI IMED-EDDINE20عماد الدين ع ــه   نهج 20 أوت 55 ب ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ف محاتف122 ـــــهتجزئة الهضاب شارع كبور صالح قطعة رقم MEHATEF ACHRAF316أ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط



ى رقم HADDAD AYOUBأيوب حداد123 دة عمارة أ 01 المدخل 01 الطابق األ ر الجهة ال ة الجد ـــــه مسكن المنطقة الح ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
دة عمارة و 6 الطابق األر رقم ADJAS YACINE04اس عجاس124 ة الجد ـــــه 504 مسكن المنطقة الح ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ا شارع بوطال الهاش الطابق األر BOUDLAL MOUHAMEDمحمد بودالل125 ـــــهجزئة الهضاب الشطر الثا رقم 309 وحال ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
سا و 28 محل قسم 09 مجموعة 63 محل رقم MADI MOUSTAPHA07,06مصط ما 126 وع 40 مسكن اجتما  ـــــهالهضاب م ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
د بن عج 127 ق عمارة 01 الطابق االر قسم 11 مج 30 محل رقم BENADJIMI MADJID02مج ـــــه ع موس الهضاب  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ل128 د الضحوي رقم 28 مج رقم LOUAIL ANOUER01انور لوع ة الع ة العقار ينت التعاون ــه   ع ت ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
قاق129 ف  سا و 27 محل عمارة 01 الطابق االر محل BEGUEG CHERIF02ال ـــــهلمجمع العقاري تجزئة الهضاب 45 مسكن  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ان ر 130 ـــــه قاوة 50 مسكن إجتما و 31 محل عمارة 02 مدخل 01 الحصة RII SOFIANE01سف ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ل 131 د المالك د ــه   ع السفيهة قسم 16 مج رقم 74 الطابق االر DILMI ABDELMALEKع ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
دير رمطان132 سا عمارة ج الطابق االر قسم 69 مجموعة رقم RAMTANE IDIR13ا ـــــه حش 40 مسكن احتما  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ط133 ب) قسم 178 مجموعة 74 القطعة DJAHNIT ISSAM02عصام جحن ود الط ــه    250 مسكن ( مز ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
وك بوقرزي134 لخ د حسان ع س 31 رقم BOUKARZI MABROUK332م ــه     ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
د النور فتاش135 ــه    ع موس 400/ 1750 مسكن عم ب الدرج05 رقم 23 الطابق االر FETTACHE ABDENOURع ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
لود طاع 136 ة رقم 05 قسم TAA-ALLAH326م وا نص ع ب RDC 04  رقم 147 مج مل ة ق ة العقار ق حري الخ ال ـــــهشارع  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ة137 ل  حاش رقم 30 مج 57 قسم 133 الطابق االر BOUROUYA LAHCENEلحسن بورو ة  فوض ة العقار ــهالتعاون ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
مة رابح الطابق االر قسم 266 مج ZERGUINE IMED18عماد زرق 138 ــه    اول نوفم 6 شارع بن حل ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ــه    1292 مسكن ترقوي مدعم عمارة ب 06 رقم RACHI DJAMEL-EDDINE33جمال الدين را 139 ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ت140 سا عمارة 05 مدخل 02 الطابق االر ZEMMIT MOUHAMEDمحمد زم ـــــه قاوة  50 مسكن اجتما  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ز توا 141 اوي 300 قطعة قسم 80 مجTOUATI AZIZ67ع ح ـــــه  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
شادة142 لة بو اش موسع الشطر السادس 90 قطعة قطعة رقم BOUNECHADA SANDRA NABILA35سندرة ن ـــــه تجزئة  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
و143 رة ب ــه    الهضاب شارع مدور عمار رقم 07 قسم 64 مج BOUYOU EZZAHRA148الز ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
در عمارة ب 03 الطابق االر المدخل 82 قسم 06 مج HARAMLI AYOUBأيوب حرم 144 دي ح سا س ـــــه مسكن اجتما  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
د كوا 145 ـــــهسوق المركزي وسط المدينة رقم KOUACHI YAZID98ي ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
حري الخ رقم 03 الطابق االر MESSII NASSEREDDINEن الدين مس 146 ل نهج  ــه    المستق ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ة رقم HAMADI SAAD42ساعد حمادي147 ــه    مولف محمد 400 مسكن عم س 06 رقم 116 قسم 176 مج مل ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ماط148 د  ة رقم 33 الطابق االر CHERMAT WALIDول ل تجزئة 31 قطعة قسم 103 مج مل ـــــه  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ادي149 ــه   تجزئة بوعروة قطاع ف رقم ZYADI ISAK13اسحاق ز ـــ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
م بوخناقة150 ـــــفBOUKHANAFA HAKIMحك ــ ـــــهسط ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط

ـــوم الثانـــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
قKADRI AHMEDأحمد قادري1 ز خالد رقم 83 شمال  د الع ـــــهشارع ع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ب2 ـــــه 360 مسكنAKHRIB AMORاعمر أخ ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ـــــه    750 مسكن ع أ 15 رقم KETFI ELDJAMI162الجم كت 3 ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ـــــهتجزئة حش رقم 95 الشطر السابع قسم 122 مجموعة KHABER ELHAOUES28الحواس خابر4 ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
شادي5 ة ع رقم NECHADI ELKHEIR35الخ  ـــــه   سوق مع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ة6 ـــــهالمركز التجاري  1014 مسكن رقم BENDJEDIA REZKI100الرز بن جد ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
اوي قسم 189 مج رقم KOUSSA EZZOUBIR164الزو كوسة7 ح ـــــه  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
د مطا 8 وع 120 مسكن ترقوي مدعم رقم 141 عمارة METAI ESSAID08السع ق م ـــــهالهضاب  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ادي9 ـــــهمسكن ترقوي و 30 مرأب و 24 محل تجاري  600 مسكن BADI ESSEDDIK60الصديق  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط

ر جالل10 فDJELLAL TAHERالطا دالحق رقم 21سط ـــــه   المركز التجاري تجزئة الهضاب شارع لطرش ع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط



ر فتاش11 مFETTACHE TAHERالطا س ة ال ة عقار ل كعبوب تجزئة تعاون ـــــه    الهواء الجم ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ة12 ـــــه   المركز التجاري  1014 مسكن رقم ATIA LAAMRI45العمري عط ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ج13 س لع لحو حمو 238 مسكن المعبودة ع أ 08 مدخل LAOUEDJ ANIS 254أن ـــــه  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ـــــهشارع أول نوفم رقم NEHAOUA BADREDDINE42در الدين نحاوة14 ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
حمل رقم ن CHENANE DJAMEL68جمال شنان15 ـــــهتجزئة حاش موسع الشطر الخامس  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ـــــه الهضاب عمارة أف 03 رقم MANSOURI DJAMEL  120جمال منصوري16 ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
د17 ط HADDA BOUZIDحدة بوز ل مسجد الس ـــــه    المعبودة مقا ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ت18 قZEMMIT HACENEحسان زم ـــــهالمجمع المدر ع الط ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ـــــهالمركز التجاري 1014 مسكن رقم SOTRA HOCINE33حسین سترة19 ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ماط20 ـــــه   المركز التجاري  1014 مسكن رقم CHERMAT HOCINE59حس  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
بوب21 ـــــه 99 مسكن رقم CHIBOUB HOCINE26حس ش ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
اب رقمFIRAS HOCINE6حس فراس22 د الرحمن نهج قرقور ذ جان ع ـــــه ثل ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
فة رقم FERFACHE HOCINE45حس فرفاش23 ـــــه شيخ الع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
م قارة24 ـــــه 400/366 الهضاب رقم 35 عمارة أ KARA HALIM15حل ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ـــــه 100مسكن رقم AKSOULENE HAMZA05حمزة اقسولن25 ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ة ع رقم KHALOUA HAMZA43حمزة خلوة26 ـــــهسوق المغ مع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ط27 لخ رقم CHEREIT HAMZA13حمزة  اح  ـــــه شارع م ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
م رقم ALLAMA HAMZA56حمزة عالمة28 ـــــه تجزئة حاش موسع الشطر السابع شارع  ابرا ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ة29 ـــــه 152 مسكنATIA HAOUESحواس عط ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
صة دموش30 اشة عمار رقم DEMOUCHE KHALISSA172خل ـــــه سوق ع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ل بوقرزي31 فة رقم 2 شارع الثا رقم 102 محل BOUKARZI KHALIL3خل ق خل اح و شارع مراز ة نهج ش اوي زاو ح ـــــه     ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ـــــه   تجزئة حش موسع الشطر6/ 90قطعة 85 شارع دا أحمدKARA KHEMISSIخم قارة32 ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ـــــهالمركز التجاري  1014 مسكن رقم MANAA KHEMISSI31خمیسي مانع33 ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
س ب 2 ج 34 بوعروةGHARBI KHEIR-EDDINEخ الدين غر 34 اوي ا ح ـــــه   ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
د35 اب عا س ب ABED DIAB63  4ذ اوي ا ح ـــــه  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ـــــه   المركز التجاري  1014 مسكن رقم DJELLAL RABEH49رابح جالل36 ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
د السالم37 ل رقم ABDESSLAM RABEH153رابح ع ـــــه   سوق المستق ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ل رقم ALLALI RABEH12رابح عال 38 ـــــه   السوق المستق ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ـــــهالمركز التجاري 1014 مسكن رقم KAISSI RABEH63رابح ق 39 ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
د  600 مسكن عمارة د رقم LAALOUNI RABEH17رابح لعلو 40 دة الع ة ز ة عقار ـــــه   تعاون ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
فLAAMECHE RADIرا لعمش41 ة 62 سط ة الهالل الهضاب الشطر االول قسم 62 مج مل ة العقار ـــــهالتعاون ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
حة سا 42 ـــــهالمركز التجاري  1014 مسكن رقم SASSI REBIHA39ر ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ب43 د العا ا السوق المغطاة محل رقم LAYEB RACHIDRDC 50رش ساوي التو ة ع ة العقار ق ـــــهجزئة حاش الشطر االول قطاع أ ال ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ار44 د  ا رقم45  حش السوق المغBEKKAR RACHIDرش ساوي التو ة ع ة عقار ـــــه   تعاون ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
د مشتة45 الل العمري رقم2 قطاع ب عمارة ج مدخل MECHTA RACHID5رش ة  ة عقار ـــــه   تعاون ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ا صالح رقم FADLI RAFIK2رفيق فاض 46 لعل م شارع  ـــــه اوالد برا ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
اء غمري47 ة 43 مسكن و 24 محل  كعبوب ع ب 01 رقم 02 الطابق االر قسم 106 مج 01 قطعة رقم GHOUMRI ZAKARIAزك ة العقار ق ـــــهال ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
شادة رقم ZOUAOUI HAMDAT06زواوي حمدات48 ـــــه  80 مسكن بو ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
جان نهج حمادو ال رقم SAHRAOUI ZOUBIR33زو صحراوي49 ـــــه    تل ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
اد قدو50 ـــــه   تجزئة 172 قطعة (تجزئة مدور و موساوي) رقم 95 ق   كعبوبGUEDDOU ZYADز ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ة51 دين بن عن ن العا ش الجام BENATIBA ZINELABIDINEز ـــــهالقرب من المس ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ار52 اويBEKKAR SAADساعد  ح اط رمضان رقم26   ـــــه   شارع زع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط



ج53 ـــــه   المركز التجاري  1014 مسكن صنف 1 رقمLAOUEDJ SAAD57ساعد لع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ل54 ق بوسك عمارة س درج 1رقم CHEBEL SOUAD13سعاد ش ة ف ة عقار ـــــهتعاون ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
اس55 د  ف ساعد برارمة رقم HAKKAS SAID10سع ة حامدي ال ة عقار ـــــه   تعاون ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ج 56 دة ط قTOUIDJINE SAIDAسع ة المر رقم 02 ع الط ـــــه   تعاون ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ان را 57 م رقم RABHI SOFIANE235سف ـــــه   تجزئة أوالد برا ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ان فتاش58 د برارمة رقم 12 قسم 226 مج رقم 39 الطابق االر رقم FETTACHE SOFIANEسف فري يوم الشه ة 18 ف ة العقار ـــــهالتعاون ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
م رحما 59 فة احمد رقم RAHMANI SALIM147سل اوي نهج الع ح ـــــه  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ي60 م مع ـــــهجزئة حاش موسع 153 قطعة الشطر الخامس رقم MAIRI SALIM01سل ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ة األمل قطعة رقم 09 جزء رقم 06 قطاع ب شمالBOULEFRAKH SAMIRسم بولفراخ61 ـــــه   تعاضد ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
د حش رقم HADDAD SAMIR17سم حداد62 د الحم ـــــهشارع ليتو ع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ن63 از وع 120 مسكن ترقوي مدعم رقم 141 عمارة BAZINE SALEH08صالح  ق م ـــــه   الهضاب  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ـــــه اول نوفم 54 شارع روابح مو رقم 02 محل رقم BOUTATA SALEH02صالح بوطانة64 ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ـــــه   المركز التجاري  1014 مسكن رقم BENLAHCENE SALAH-EDDINE46صالح الدين بن لحسن65 ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
لقاسم66 اشة عمار رقم BELKACEM ADEL06عادل  ـــــهسوق ع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ستال قسم 217 مج رقم 06 قطعة رقم BENHAMOU ADEL06عادل بن حمو67 ـــــه  السن ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ـــــه تجزئة الهضاب 179 جزء القطعة رقم HAMER LAINE AREF179عارف حمر الع 68 ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
قل رقم TALHI ACHOUR162عاشور طل 69 ـــــه   سوق المس ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ة70 اسط بن الن د ال سا و28محل حش ع ب1 الحصة BEN-NIA ABDELBASSET02ع ـــــه 40مسكن  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
د الحق دا 71 د رقم ج 109 محل رقم DALI ABDELHAK05ع ـــــه حش شارع بوفرمة السع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
د الحق دراس72 ـــــه   ع السفيهة تجزئة الهناء مج 75 قسم DRAS ABDELHAK16ع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
د الحق شدري73 ـــــهالمركز التجاري  1014 مسكن رقم CHADRI ABDELHAK78ع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
د الحق مس 74 ـــــه   السوق المركزي رقم MESSII ABDELHAK59ع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
لحاج75 د الرحمان  ـــــهالمركز التجاري  1014 مسكنBELHADJ ABDERRAHMANEع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ل76 د الغ ش ف محمد رقم CHEBEL ABDELGHANI03ع اوي شارع بوس ح ـــــه     ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
د القادر رقوب77 ـــــهسوق رقم REKOUB ABDELKADER27ع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
م خل 78 د ال ل رقم KHALFI ABDELKRIM114ع ـــــه   سوق المستق ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ادي79 م ع د ال ـــــه 1006 مسكن عمارة د13 رقمAYADI ABDELKRIM60ع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
الل80 م  د ال ـــــه   المركز التجاري  1014 مسكن رقم HELLAL ABDELKRIM 86ع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
لة81 د  بن عس اشة عمار محل رقم BEN-ASSILA ABDALLAH143ع ـــــه سوق ع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ش82 ل د المالك زق ا ZEGUILIVHE ABDELMALEKع ـــــه كعبوب قسم 105مجموعة 52 نهج  الع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ا 83 ب ع د الموج ل 80 مسكن رقم AYACHI ABDELMOUDJIB02ع ـــــه المستق ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
اب زغاد84 د الو م قسم 220 مجموعة رقم ZEGHAD ABDELOUAHAB01ع ـــــه اوالد برا ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
م لطرش85 دالحك لة قطعة رقم 102 ع السفيهةLATRECHE ABDELHAKIMع ق رجاح و عس ـــــه تجزئة 105 قطعة ف ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ون86 دالرزاق ق ـــــه حش موسع الشطر األول شارع در حسان رقم س GUERIOUNE ABDERREZZAK68ع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ادي87 ز بن ز دالع ة حب الدرا رقم BEN ZIADI ABDELAZIZ43ع ة العقار ـــــه بوعروة ترق ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
م ش 88 دال ـــــه    1014 مسكن صنف 01 رقم CHIKHI ABDELKRIM23ع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
اب جالب89 دالو ة ابناء الجزائر قطعة 19محل رقم 1 تجزئة الهضابDJELLAB ABDELOUAHABع ة عقار ـــــهتعاون ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ل رقم MAHSSER AZZEDINE29عز الدين مح90 ـــــهسوق المستق ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ل HASSANINE AZZEDINEعزالدين حسن 91 ـــــه     ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ة ش تضامن جدو عمارة أ RDC 02 حصة رقم ZOGHEBI AZZEDINEعزالدين زغ 92 ة عقار سا و 24 محل ترق ـــــهالهضاب  أ   40 مسكن  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
س ب 1 أ 3 تجزئة لعرارسةGUETFOUAH ISSAMعصام قنفواح93 اوي ا ح ـــــه  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ة94 ـــــه كعبوبDJADYA ALIع جدع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط



لخ 95 ـــــه 300 مسكن األبراج عمارة أ الدرج11 الطابق األر رقم 108 قسم 276 مجموعة BELKHEIR OMAR15عمر  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ائه للبناء و التعم ع 09 محل رقم 05 مدخل 05 الطابق األر KHADRI OMARعمر خادري96 وك و  ـــــه م إ ت ش ذ م م خلفة م ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ـــــه 99 مسكن رقم SALOUDA OMAR80عمر صلعودة97 ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ـــــه 1014 مسكن صنف 10 رقم MAIRI OMAR28عمر معیري98 ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ي99 ـــــهالمركز التجاري  1014مسكن صنف 01 رقم MAIRI OMAR88عمر مع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط

ة األمل رقم 16 محل رقم ANGUEK AISSA06ع عنقاك100 ـــــه    حاش تعاون ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
مة101 سا و28 محل  حش عمارة أ مدخل HAIMA AISSA1ع  وع 40مسكن  ـــــهم ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
د رقم MESSAH FATEH140فاتح مساح102 د الحم ـــــه    حش نهج ليتو ع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
حة بن يوسف103 ل رقم BEN-YOUCEF FATIHA160فت ـــــه   سوق المستق ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
د عشوري104 ة احمد رقم ACHOURI FARID10ف اوي نهج بورا ح ـــــه  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
س105 د لون ـــــه   المركز التجاري  1014 مسكن رقم LOUNIS FARID35ف ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
مة فاض 106 د رقم FADLI FATIMA14فط دالحم اس ع ـــــهنهج كس ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
صل رقاد107 فة أحمد رقم89 المجموعة 114 قسم REGAD FAYCALL141ف اوي نهج الع ح ـــــه  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
صل ش 108 ـــــهجزئة حاش موسع الشطر الخامس جزء رقم CHENNI FAYCALL03ف ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
م عشور109 ـــــهتجزئة حش موسع الشطر السابع قطعة رقمACHOUR KARIM67ك ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ش110 م قور اة بوعروة قطعة رقم 03 جزء 06 محل رقم KORICHE KARIM02ك ة امن الح ـــــه   تعاون ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
مة صا 111 اشة عمار رقم SAFI KARIMA164ك ـــــه   سوق ع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ـــــهتجزئة حاش الشطر األول قطاع ب رقم جKHACHAB KAMEL61 /4مال خشاب112 ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
فة أحمد رقم89 المجموعة 114 قسم CHIKHI KAMEL141مال ش 113 اوي نهج الع ح ـــــه  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ـــــهتجزئة حاش موسع 153 قطعةالشطر السابع رقم MAAZOUZ KAMEL67مال معزوز114 ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ر جل 115 ـــــه    فرماتوDJELILI LAZHERلز ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ـــــهالسوق المركزي رقم LEHLALI CHARIFI167 168 169لهال  116 ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
زة مقال 117 ل رقم MEGLATI  LOUIZA05ل ـــــه   سوق المستق ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
سا  الهضاب ع 01 مدخل LYAZID BLAID 6لیازید بلعید118 ـــــهالمجمع العقاري 40 مسكن  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ل119 اس سوال جان شارع مولود فرعون قسم 258 مج رقم SOUALIL LYES07ل ـــــه    ثل ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
الف120 وك  ـــــه   تجزئة حاش موسع 153 قطعة الشطر الخامس رقم KELLAF MABROUK01م ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ار121 اوي محل رقم SERRAR MOUHAMED ESSEDDIK56محمد الصديق  ح ـــــه سوق  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ـــــهالمركز التجاري  1014 مسكن رقم BEN-HAMOU MOUHAMED48محمد بن حمو122 ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
سا عمارة TOUNSI MOUHAMED3محمد تـو 123 ـــــه الهضاب  أ  30 مسكن  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
شاش124 ل رقم KHABCHACHE MOUHAMED116محمد خ ـــــه   سوق المستق ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ـــــه    كت الحفناوي الطابق األر قسم 287 مج رقم KHALFI MOUHAMED25محمد خل 125 ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
تو 126 جان 08 نهج صابر محمدZITOUNI MOUHAMEDمحمد ز ـــــه    ثل ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ن127 ل رقم GRINE MOUHAMED134محمد ق ـــــه   سوق المستق ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ارBEN-CHIKH MOURADمراد بن شيخ128 ـــــه 140 مسكن رقم 72 ب ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ة129 لودBEN-ATIA MOURADمراد بن عط قا21 شارع عون م ول سا ة تعم معهد الوط للب ة عقار ـــــه   تعاون ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ـــــه    حش الشطر األول ب رقم 18 شارع حو عمرKHALFI MOURADمراد خل 130 ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ل رقمSALEM MESSAOUDA04مسعودة سالم131 ـــــهسوق المستق ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ـــــه  لعرارسةBOUALI MEKKIم بوع 132 ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
اح133 كة ذ داد رقم 87 عمارة ج DEBBAH MALIKA1مل ـــــه    950مسكن شوف ل ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ـــــهشارع 01 نوفم 54 رقم 84 الطابق اللر SEDJAR MOUNIRمن سجار134 ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
د قسم 295 مج 17 محل RETTAB NACER18,11نا رتاب135 اشة رمضان السوق الجد ـــــه الصناعة شارع ع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ل بوخالفة136 ق قطعة رقم BOUKHALFA NABIL113ن ـــــه   تجزئة 317قطعة ع الط ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط



ل خدي137 ـــــه 400/ 1750 مسكن رقم 37 عمارة ب KHADDI NABIL07ن ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ت138 الدين زم ساوي السوق المغطاة رقم ZEMMIT NASSEREDDINE09ن ة ع ة العقار ق ـــــهجزئة حش الشطر األول قطاع أ ال ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
فاوي139 ا عمارة 06 طابق أر حصة CHARFAOUI NAANAA64نعناعة  وع 150 مسكن و45 محال تجار ـــــه الهضاب م ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ب140 ح العا سا 30محل ع 03 مدخل LAYEB NOUH02ن ـــــه قاوة50 مسكن اجتما  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
د141 ـــــه 360 مسكنABID NORDINEنور الدين عب ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
اشة عمار توسيعMEDJIR NORDINEنورالدين مج 142 ـــــهسوق ع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ى143 ـــــهالمركز التجاري  1014 مسكن رقم MAIRI NORDINE 68نورالدين مع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
فة قطعة رقم FERTAS HICHEM104شام فرطاس144 ـــــه    شيخ الع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
دادMESSALTI HICHEMشام مسال 145 ـــــه    950 مسكن رقم 122 ع ف 1 شوف ل ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ك السا MECHTA HICHEMھشام مشتة146 اوي نهج بن ب ح ـــــه  ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ة147 فة فرماتوBOUROUBA WARDAوردة بورو ـــــه   شيخ الع ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
يوي148 د ش دة ع س7 مدخل1 رقم CHETIOUI WALID02ول ة الجد ـــــهشارع 450مسكن منطقة الح ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
ـــــه    حش رقم ب REGUIG YOUCEF33يوسف رقيق149 ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
م قسم 220 مجموعة رقم GOUTAL YOUCEF01يوسف قوتال150 ـــــه اوالد برا ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط
س حسا 151 ـــــه  100 مسكن رقم HASSANI YOUNES05يو ـ ـــوا ـــــفخضـــر و فــ ــ سط



ـــوم األول: ـــــات ال ـــــات ومرط حل

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
داد ضمن حصة 38 مسكن برنامج 1997 قطعة رقم KOUADRI FARID19قوادري فرید1 ــاتشوف ل ــات ومرط ـــــفحل ــ سط
ة2 ة السلم قطاع ب شمال قطعة رقم 14 مجBENABOUD LAALIA10بن عبود العال ة العقار ق ــات   ال ــات ومرط ـــــفحل ــ سط
ــات    614 مسكن قسم 178 مج 06 قطعة رقم 01 محل بDALI NORDINEدا نور الدين3 ــات ومرط ـــــفحل ــ سط
ش 4 دي  ــات سوق المعبودة رقم BOUZIDI BACHIR20بوز ــات ومرط ـــــفحل ــ سط
مة خالد5 ة BOUIMA KHALEDب اف مسعود RDC ع أ محل 4 قسم 108 مج مل ة بن ض ة قطاع أ شارع حمادي أحمد تعاون ــاتمنطقة الح ــات ومرط ـــــفحل ــ سط
د6 ــات المعدوم الخمسة قسم 206 مجموعة BELLAL LAID136الل الع ــات ومرط ـــــفحل ــ سط
د7 د الحم ــات    1 نوفم SALHI ABDELHAMID54صال ع ــات ومرط ـــــفحل ــ سط
ش مراد8 اب رقم KHEBIBECHE MOURAD45خبي جان نهج كركور ذ د الرحمان تل ــات    ع ــات ومرط ـــــفحل ــ سط
ف عز الدين9 ــات   نهج اول نوفم HAMDI-CHERIF AZZEDINE1954حامدي ال ــات ومرط ـــــفحل ــ سط



ـــوم الثانـــــي: ـــــات ال ـــــات ومرط حل

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
دي محمد عمارة ب رقم 08 رقم KAIDI ABDELGHANI02فایدي عبد الغاني1 ة دو ــات   نهج ترق ــات ومرط ـــــفحل ــ سط
ار ع 540 مسكن عمارة س13 رقمBAHRI LKHEIR23حري الخ 2 ــات م ــات ومرط ـــــفحل ــ سط
ار3 د الج اش رقم GUENIFI ABDELDJEBBAR16قن ع ــات   شارع االخوة  ــات ومرط ـــــفحل ــ سط
ق الوط رقم DJEFFAL LOTFI09جفال لط 4 ل ع د رق 23،22 الط ــات    الهواء الجم ــات ومرط ـــــفحل ــ سط
اب و مولود فرعونGHERNOUZ NACERغرنوز نا5 ة نهج كركور ذ جان زاو ــات    ثل ــات ومرط ـــــفحل ــ سط
ــات    المعدوم الخمسة 21 شارع مختار لع BEN-LAALMI SALEHبن العل صالح6 ــات ومرط ـــــفحل ــ سط
ف7 غوارت ال اشة عمار رقمTIGOUARET CHERIF6ت ــات   شارع ع ــات ومرط ـــــفحل ــ سط
اط رمضان محل رقم GUEZZATI SAMI08قزا سا 8 ــات   شارع زع ــات ومرط ـــــفحل ــ سط

ـــوم األول: ـــــــرات ال ســــ

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ا1 ـــرات 1006 مسكن قسم 169 مج RAHAL ELMOUAATEZ BILLEH152رحال المع  ـــ ـــــفســ ــ سط
م2 ـــراتنهج الفداءFETTACHE SALIMفتاش سل ـــ ـــــفســ ــ سط
د3 وا نص عم 13 رقم MAHCHACHA ESSAID01محشاشة السع ة ق ة عقار حري الخ تعاون ـــراتشارع  ـــ ـــــفســ ــ سط
ا أنور4 ـــرات حش شارع خزار مختار رقم DERYAI ANOUAR28در ـــ ـــــفســ ــ سط
اس 5 اة قطعة رقم 03 مج 12 بوعروة رقم HADDAD YACINERDC 02حداد  ة أمن الح ة عقار ـــراتتعاون ـــ ـــــفســ ــ سط

ـــوم الثانــــي: ـــــــرات ال ســــ

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
حل محمد العر 1 ة 58 قطعة رقم KOUHEIL MOUHAMED LARBI98ك ـــراتالق ـــ ـــــفســ ــ سط
دة فارس2 ـــرات بوعروة طاع 265 مج ZOHDA FARESRDC 39ز ـــ ـــــفســ ــ سط
ف3 قKEDDAD CHERIFكداد ال ـــرات ع الط ـــ ـــــفســ ــ سط
د الشطر الثا رقم 24 محل رقم BEDDAD MOUHAMED01داد محمد4 ـــراتتجزئة مقام الشه ـــ ـــــفســ ــ سط
د الفتلح5 ـــرات الهضاب مسكن 535 قطعة قسم 6 قطعة HADJI ABDELFETTAH18حا ع ـــ ـــــفســ ــ سط
ل عمر6 ـــرات حش الشطر الثالث قطاع 76 مج BEN-CHEBAL OMAR54بن ش ـــ ـــــفســ ــ سط

ـــوم الثانــــي: ـــر مـــــارشـــــي ال ي

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
س1 د فSPA NUMIDISش.ذ.أ نوم ــــيارك مول سط ـــارشـ ـــر مــ ـــــفي ــ سط

ـــوم األول: ـــة عامـــة ال تغذ

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
وك1 تو م ة عامة 1292 مسكن ترقوي مدعم 175 محل تجاريZITOUNI MABROUKز ـــــفتغذ ــ سط



ة عامة عمر دقوZDIOUI HAMOUDIزديوي حمودي2 ـــــفتغذ ــ سط
زة3 ة عامة 300 مسكن رقم ZEROUAL LOUIZA43زروال ل ـــــفتغذ ــ سط
ة عامةشارع حما مخلوف رقم SAHI MOUHAMED53صا محمد4 ـــــفتغذ ــ سط
ف سم 5 ة عامة 750 مسكنDHEIF SAMIRض ـــــفتغذ ــ سط
د 6 ة بوراس مجمع ANNAB ABDALLAH452عناب ع ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
ان7 ا شع ة عامة 750 مسكنKEBAILI CHAABANEق ـــــفتغذ ــ سط
سم منصور8 ة عامة 500 مسكنKOUISSEM MANSOURق ـــــفتغذ ــ سط
د الحق9 اش ع الل العمريKERKACHE ABDELHAKكر ة  ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط

ق الشطر الثا رقم LAALA MESSAOUD109لع مسعود10 ة عامة ع الط ـــــفتغذ ــ سط
اش حس 11 ل LAYECHE HOCINEلع ة عامة  ـــــفتغذ ــ سط
ف حمزة12 ة ع موسLOUCIF HAMZAلوص ة عامة 150 مسكن تعاون ـــــفتغذ ــ سط
د القادر13 ة ع ة عامة قاوةMAIZA ABDELKADERمع ـــــفتغذ ــ سط
د الغا 14 ة ع موسMOUSSA ABDELGHANIمو ع ة عامة 150 مسكن تعاون ـــــفتغذ ــ سط
ق رقم YOUSFI MOUHAMED184يوس محمد15 ة عامة ع الط ـــــفتغذ ــ سط
اب16 د الو م ع ة عامةشارع منصوري الخ رقم WALD BRAHEM ABDELOUAHAB09ولد برا ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة شاد طلحة رقم YAYCI HACENE 06ا حسان17 ـــــفتغذ ــ سط
اش18 اوي ع سا YAHYAOUI AYACHEح ة عامة قاوة 50 مسكن إجتما  ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة 300 مسكن رقم YEKHLEF KHALED69خلف خالد19 ـــــفتغذ ــ سط
اط رمضانYELLES FETHIلس فت 20 ة شارع زع ة بن عط ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
ة التضامن  20 مسكنYOUSFI NORDINEيوس نور الدين21 ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
د حدة22 ط BOUZID HADDAبوز ل مسجد الس ة عامة المعبودة مقا ـــــفتغذ ــ سط
ان23 وع 100 مسكن و 31 محل تجاريAZZOUG SOFIANEعزوق سف ة عامةم ـــــفتغذ ــ سط
ة عامةشارع الفداءHAMEL ALIامل ع 24 ـــــفتغذ ــ سط
قLOBNANE IMADلبنان عماد25 ة عامة ع الط ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة منصوري الخ LAHRECHE NACIRلحرش نص 26 ـــــفتغذ ــ سط
الل27 ل س 11 أ LEKHDER BILLEL15لخ  ة عامة المستق ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة 1006 مسكن السوق المغطاة رقم جLEKHLEF AMMARلخلف عمار28 ـــــفتغذ ــ سط
صل29 لودLEKHLEF FAYCALLلخلف ف ة عامة بوعروة الشطر األول شارع عون م ـــــفتغذ ــ سط
ة عمار قطوشLERGUET YOUCEFلرقط يوسف30 ة عقار ة عامة برارمة تعاون ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة ع السفيهةLECHEHEB AMMARلشهب عمار31 ـــــفتغذ ــ سط
ة زواي رقم LATRECHE LARBI02لطرش العر 32 ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
د الحق33 ب ع قLAYEB ABDELHAKلعا ة عامة ع الط ـــــفتغذ ــ سط
شام34 الة  ة عامة ع السفيهة رقم LAABALA HICHEM01لع ـــــفتغذ ــ سط
د  600 مسكنLAALOUNI RABEHلعلو رابح35 دة الع ة ز ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
از محل رقم LAALIOUI HOCINERDC 06لعليوي حس 36 ة عامة ال ـــــفتغذ ــ سط
ت رقم LAALIOUI MOUSTAPHA01لعليوي مصط 37 ة التوق ة عقار جان 294 مسكن تعاون ة عامة تل ـــــفتغذ ــ سط
دLAAMARA TOUFIKلعمارة توفيق38 ة عامةتجزئة حش الشطر السابع نهج خاوة الع ـــــفتغذ ــ سط
طال رقم LAAMAMRA NOURA08لعمامرة نورة39 ة األ ة عقار ة عامة كعبوب تعاون ـــــفتغذ ــ سط
ة 40 اوي رقم 07 قسك LAAMECHE HOURIA188لعمش حور ح ب   ة عامةنهج جارف الط ـــــفتغذ ــ سط
قLAAMECHE MOURADلعمش مراد41 ة عامة ع الط ـــــفتغذ ــ سط
الل42 ة عامة المعبودةLOUAMER BILLELلعوامر  ـــــفتغذ ــ سط
ج ساعد43 صة  المعدوم الخمسة رقم LAOUEDJ SAAD 10لع د بوخ ة عامة شارع السع ـــــفتغذ ــ سط



ان44 ة عامة صالح عو قسم 45 مج LAOUER SOFIANE27لعور سف ـــــفتغذ ــ سط
اشة عمار رقم س 06 ب LEGHOUEG FOUAD19لغوق فؤاد45 ة عامة ع ـــــفتغذ ــ سط
دنة46 ب  ة عامةLOKMANE CHAKIB HODNASNTRلقمان شك ـــــفتغذ ــ سط
د مراد47 ة عامة 1006 مسكنLEKIRED MOURADل ـــــفتغذ ــ سط
اب48 قLEMACHE DIABلماش ذ ة عامة ع الط ـــــفتغذ ــ سط
عوب محمدLEMTAII TOUFIKلمطا توفيق49 م شارع ع ة عامةتجزئة أوالد برا ـــــفتغذ ــ سط
ة عامةساحة المعبودةLOUEDJ LOTFIلواج لط 50 ـــــفتغذ ــ سط
س أ 01 ب MAMI FOUAD07ما فؤاد51 اوي إ ح ة عامة  ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة 300 مسكن الهصابMANAA SALEHمانع صالح52 ـــــفتغذ ــ سط
ة منصف53 ارك ق  شاد MIBARKIA MONSAFم ة عامةتجزئة الف ـــــفتغذ ــ سط
ش 54 ة عامة 500 مسكن ع سMAHBOUB BACHIRمحبوب  ـــــفتغذ ــ سط
قKADDOUR MOUHAMEDمحمد قدور55 ة عامة ع الط ـــــفتغذ ــ سط
ارMAKHLOUFI MOULOUDمخلو مولود56 ة عامة ب ـــــفتغذ ــ سط
م57 د ال اوي تجزئة 300 قطعة رقم MOURAD ABDELKRIM78مراد ع ح ة عامة  ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة كعبوب تجزئة 172 قطعة تجزئة مدور وموساوي رقم MERATLA ELKADHAFI145مراطلة القذا 58 ـــــفتغذ ــ سط
ل59 ة عامة لعرارسةMERFOUD SOUHILمرفود سو ـــــفتغذ ــ سط
ق الوط MEROUANI RAMDANEمروا رمضان60 اس والط ع مسال ع ة  ينت زاو ة عامة ع ت ـــــفتغذ ــ سط
س MERROUCHE SATA30مروش ساطة61 حاوي إ ة عامة  ـــــفتغذ ــ سط
ة األملMEZZARI MOUHAMED AMINEمزاري محمد أم 62 ة عقار ة عامةتجزئة المعبودة تعاون ـــــفتغذ ــ سط
م 63 وشMESSALTI ELYAMINEمسال ال د عم ة عامةنهج العق ـــــفتغذ ــ سط
د السالم64 س عMESSASSA ABDESSELAMمساسمة ع ة عامة حش الشطر السابع شارع بن در ـــــفتغذ ــ سط
سMEZLOUG ZAHIRمزلوق ز 65 ف ة س ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
دان66 ا RDC محل رقم MESSALTI ZIDANE07مسال ز ة عامةالمركز التجاري مال ـــــفتغذ ــ سط
شة 67 ارك رقم MESSALTI AICHA11مسال عا ا زاد شارع دودو م ارمة دن ة عامة ال ـــــفتغذ ــ سط
اس 68 مMESKHAR YACINEمسخر  ة عامة أوالد برا ـــــفتغذ ــ سط
ة عامةالسوق المغطاة 1000 مسكنMESSAOUDI LAALOUIمسعودي العلوي69 ـــــفتغذ ــ سط
ينتMOUSLIM MESSAOUDمسلم مسعود70 ة المعهد الوط للتعم  ع ت ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
ل رقم MADOUI LAALDJA12مضوي العلجة71 ة عامةتجزئة 252 قطعة   ـــــفتغذ ــ سط
يثم72 ي  دةMAIRI HAITHEMمع ة الجد قا المنطقة الح ة للنقل سا كة الوطن ة عامةال ـــــفتغذ ــ سط
خة73 اش موسع الشطر األول قطاع ب رقم ج MAALLEM ZOULIKHA6-1معلم زول ة عامةتجزئة  ـــــفتغذ ــ سط
د القادر74 ار ع ة بوسك رقم MIKARNI ABDELKADER20م ة عق ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
ار حمودي75 ة عامةتجزئة اإلبرا الشطر األولMIKARNI HAMOUDIم ـــــفتغذ ــ سط
د76 ة البهجة  1006 مسكن قسم أ رقم MOKDAD DJAHID04مقداد جه ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
سا قطعة 08 مج 15 رقم MEKADDEM NORDINE05مقدم نور الدين77 ن ة مس ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
د الرحمان78 اس ع ل رقم MEKKAS ABDERRAHMANE02م ة عامة  ـــــفتغذ ــ سط
ة عامةتجزئة الهضاب الشطر الثا رقم MEKROUD AMMAR499مكرود عمار79 ـــــفتغذ ــ سط
صل 80 سا ع موسMELAAB FAYCALLملعب ف ة عامة 150 مسكن  ـــــفتغذ ــ سط
قMELAAB MOUHAMEDملعب محمد81 ة عامة ع الط ـــــفتغذ ــ سط
قة الهضابMELLOUKI AMMARملو عمار82 ل حد ة عامة حش الشطر الثالث مقا ـــــفتغذ ــ سط
ل قسم 289 مج رقم MENALLAH ELKHEIR09منا  الخ 83 ة عامة المستق ـــــفتغذ ــ سط
اركة84 ق شاد  لعرارسةMONSAF MEBARKAمنصف م ة عامةتجزئة الف ـــــفتغذ ــ سط
ل رقم MANSOURI LAALDJA12منصوري العلجة85 ة عامةتجزئة 252 قطعة   ـــــفتغذ ــ سط



ة عامةشارع حفاظ ساعدMANSOUR SAADمنصور ساعد86 ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة 326 مسكن عمارة أ 07 رقم MEHDAOUI MOUHAMED28مهداوي محمد87 ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة المعبودة رقم MEHDI LAATRI06مهدي العطري88 ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة 600 مسكن عمارة أ رقم MEHDI SAAD-EDDINE05مهدي سعد الدين89 ـــــفتغذ ــ سط
رة90 قMEHNANE EZZAHRAمهنان الز ة عامة ع الط ـــــفتغذ ــ سط
دادMEHANTEL AHMED SAMIRمهنتل أحمد سم 91 ة عامة شوف ل ـــــفتغذ ــ سط
جانMIHOUBI HOCINEميهو حس 92 ة عامة تل ـــــفتغذ ــ سط
نة93 ة عامة حش الشطر األول أ 09/05 شارع قا حس NADJI BRAKNAنا برا ـــــفتغذ ــ سط
كر94 اوي رقم NADJI BOUBAKER03نا ب ح ة عامةشارع عوري مختاري  ـــــفتغذ ــ سط
مينة95 ق بوسك رقم NADJI YAMINA33نا  ة ف ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
الل96 ي  ا السوق المغطاة 1006 مسكنNASRI BILLELنا ساوي التو ة ع ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
ي زو 97 ة عامة ع السفيهةNASRI ZOUBIRنا ـــــفتغذ ــ سط
ان98 د رقم NETTACHE SOFIANE12نتاش سف ارمة يوم الشه ة ل ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
د99 ة عامة المعدوم الخمسة NOUDJOUD RACHIDRDCنجود رش ـــــفتغذ ــ سط

ة عامة كعبوبNEHAOUA ESSABTIنحاوة السب 100 ـــــفتغذ ــ سط
شام101 ارة رقم 08 قسم KARARI HICHEM222قراري  ة عامة 01 نوفم 54 بن  ـــــفتغذ ــ سط
من102 ة عامة 72 مسكن شارع االبراج عمارة أو رقم GUERRAS AYMEN03قراس أ ـــــفتغذ ــ سط
ل103 ف ع GUERRAS KHALILقراس خل ا جان 04 شارع ر ة عامة تل ـــــفتغذ ــ سط
اب104 د الو م رقم GUERGOUR ABDELOUAHAB17قرقور ع ة عامة أوالد برا ـــــفتغذ ــ سط
د 105 رة ع ل بوطالب رقم GUERIRA ABDALLAH05ق ة عامةشارع ج ـــــفتغذ ــ سط
اويKORICHI AMMARق عمار106 ح ة السعادة رقم 01 تجزئة  ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
ل 293 مج 33 كت الحفناويKORICHI FOUADق فؤاد107 ة عامة المستق ـــــفتغذ ــ سط
ة عامةالمركز التجاري  1014 مسكنKORICHI FATEHق فاتح108 ـــــفتغذ ــ سط
ة شو 109 سا و 34 محل تجاري ع موسGUESMIA CHOUKIقسم ة عامة 60 مسكن  ـــــفتغذ ــ سط
مال110 ة عامة 01 نوفم 54 شارع روابح موGUESSAB KAMELقصاب  ـــــفتغذ ــ سط
ى 111 فةGUESSAS BOUCHRAقصاص  اوي نهج الع ح ة عامة  ـــــفتغذ ــ سط
ار 140 مسكن رقم GUESSAS RABEH 29قصاص رابح112 ة عامة ب ـــــفتغذ ــ سط
اوي 300 قطعة رقم KITAR FATEH 119قطار فاتح113 ح ة عامةتجزئة  ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة الحا GUETTAF AMINEقطاف أم 114 ـــــفتغذ ــ سط
ان115 د القادرGAAGAA SOFIANEقعقع سف ة شارع بنا ع ة عامةزاو ـــــفتغذ ــ سط
د الغا 116 ة 58 رقم GUEMAR ABDELGHANI235قمار ع ة عامة بوعروة الشطر األول رقم 176 مجموعة مل ـــــفتغذ ــ سط
ينت 17 قطعة رقم GUENIFI ESSEDDIK01قن الصديق117 ة عامة ع ت ـــــفتغذ ــ سط
اويGOUTAL FOUADقوتال فؤاد118 ح دي صالح رقم 02   ة عامةشارع بوز ـــــفتغذ ــ سط
ة عامةنهج عقون صالح رقم GOUDI SAMIR35قودي سم 119 ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة 500 مسكن عمارة و 06 الطابق األر GOUSSEM MANSOURقوسم منصور120 ـــــفتغذ ــ سط
د القادر121 حري الخ رقم ARRACHE ABDELKADER 03عراش ع ل نهج  ة عامة المستق ـــــفتغذ ــ سط
اس122 ز ع اةABIREZ ABBESعب ة أمن الح ة عقار ة عامة 01 نوفم 54 تعاون ـــــفتغذ ــ سط
د الضحويADOUNE MOURADعدون مراد123 ة والسالم  الع ة الح ة العقار ة عامةالتعاون ـــــفتغذ ــ سط
ة ن الدين124 سا قطعة رقم ARABA NASSEREDDINE06عرا ة عامة قاوة 124 و 50 مجمع إجتما  ـــــفتغذ ــ سط
ة صادي وتوا  20 أوت ARAB LAAMRI 55عراب العمري125 ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
ة عامةتجزئة الهضاب 376 قطعةARRAS SALAH-EDDINEعراس صالح الدين126 ـــــفتغذ ــ سط
ساوي127 ة عامة برارمة 200 مسكن عمارة أ 01 رقم ARRAS AISSAOUI13عراس ع ـــــفتغذ ــ سط



داد AZZOUZ AZZEDINEعزوز عز الدين128 ة عامة شوف ل ـــــفتغذ ــ سط
لود129 دادAZZOUZ MILOUDعزوز م ة عامة 950 مسكن رقم 143 شوف ل ـــــفتغذ ــ سط
داد قسم 344 مجموعة AZZOUZ YOUCEF97عزوز يوسف130 ة عامة شوف ل ـــــفتغذ ــ سط
فة أحمد رقم AZZOUG BOUDJEMAA 09عزوق بوجمعة131 ة عامةتجزئة الع ـــــفتغذ ــ سط
صةACHACHA ESSACIعشاشة السا 132 د بوخ ة عامةشارع السع ـــــفتغذ ــ سط
كر133 اشASMANI BOUBAKERعصما ب ة عامةشارع اإلخوة  ـــــفتغذ ــ سط
صل134 ة عامة 100 مسكن األبراج عمارة ب درج 03 رقم ATTAR FAYCALL66عطار ف ـــــفتغذ ــ سط
ة لحسن135 سا عمارة ب 03 مدخل ATIA LAHCENE82عط در 150  دي ح ة عامةس ـــــفتغذ ــ سط
د المالك136 ة ع د الضحويOKBA ABDELMALEKعق ة والسالم  الع ة الح ة العقار ق ة عامةال ـــــفتغذ ــ سط
ل بوطالبAGGOUNE RABEHعقون رابح137 ة عامةشارع ج ـــــفتغذ ــ سط
ل138 ف إسماع ق AKIF ISMAILعك ة عامة ع الط ـــــفتغذ ــ سط
د المالك139 ة عامةنهج فراحتة ع رقم ALLALI ABDELMALEK04عال ع ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة 1400/1750 مسكن رقم ALLAMA MOURAD32عالمة مراد140 ـــــفتغذ ــ سط
د  600 مسكن عمارة رقم ALOUNI RABEH17علو رابح141 دة الع ة ز ة العقار ة عامةالتعاون ـــــفتغذ ــ سط
د القادر142 حري الخ OMRANI ABDELKADERعمرا ع ل نهج  ة عامة المستق ـــــفتغذ ــ سط
ة عامةالسوق المركزيOMRANI AISSAعمرا ع143 ـــــفتغذ ــ سط
م144 لخ حسان 750 مسكنANNAD IBRAHIMعناد إبرا ة عامة  ـــــفتغذ ــ سط
اب رقم د ANGUEG NORDINE01عنقاق نور الدين145 جان شارع كركور ذ ة عامة تل ـــــفتغذ ــ سط
د 52 شارع كت عالوةAOUADI AHCENEعوادي أحسن146 ة عامة مقام الشه ـــــفتغذ ــ سط
م147 ة عامةالمركز التجاري 1014 مسكن AOUAREM IBRAHIMعوارم إبرا ـــــفتغذ ــ سط
قا رقم 07 قطاع 12 مقر OUSSI MOURAD01عو مراد148 ة التل سا ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة 08 ماي 45  600 مسكن قسم AOUNE LEKHDAR145عون لخ 149 ـــــفتغذ ــ سط
دة150 ادي زو د 52 شارع كت عالوةAYADI ZOUBIDAع ة عامة مقام الشه ـــــفتغذ ــ سط
قNEZZAR ALIنزار ع 151 ة عامة ع موس الهضاب  ـــــفتغذ ــ سط
فة152 دادNECHAH LAIFAشاح الع ة عامة شوف ل ـــــفتغذ ــ سط
د السالم153 مNECHADI ABDESSELAMشادي ع ة إبرا س شارع شوا اوي إ ح ة عامة  ـــــفتغذ ــ سط
ب154 ة عامة المعبودةNECHOUD NADJIBشود نج ـــــفتغذ ــ سط
ة عامةالسوق المغطاة تجزئة حش NAAS BOULAHCENEنعاس بولحسن155 ـــــفتغذ ــ سط
لNAAS HOUSSEMنعاس حسام156 ة عامة الهواء الجم ـــــفتغذ ــ سط
اشNAAS AISSAنعاس ع157 ة عامةشارع اإلخوة  ـــــفتغذ ــ سط
د158 از از ال ل قطعة رقم NEKKAZ ELYAZID42ن ة عامةتجزئة الهواء الجم ـــــفتغذ ــ سط
واري بومدينNIHAL ESSADEKنهال الصادق159 ة عامة 20 أوت 55  ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة بوعروة قسم 265 مج NOURI AMIR04نوري أم 160 ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة حش موسع الشطر الخامسNOURI DJAMELنوري جمال161 ـــــفتغذ ــ سط
وك رقم NOUI BOUMEDIENE28نوي بومدين162 ة عامةنهج عراب م ـــــفتغذ ــ سط
د163 قHALA LAIDالة الع ة عامة ع الط ـــــفتغذ ــ سط
ل164 سا HAMEL NABILامل ن ة عامة قاوة 50 مسكن إجتما  ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة 1006 مسكن عمارة 17 رقم HABBACHE ACHOUR100اش عاشور165 ـــــفتغذ ــ سط
ة166 ة عامةالسوق المغطاة المركزيHOUDNA HOURIAدنة حور ـــــفتغذ ــ سط
اسHEROUAS RAMDANEرواس رمضان16 ينت 22 شارع مسال ع ة عامة ع ت ـــــفتغذ ــ سط

د168 ة أبناء الجزائر قطعة رقم HEKKAS ESSAID19اس السع ة العقار ة عامةالتعاون ـــــفتغذ ــ سط
ة المعبودة قطعة رقم 01 شارع قر محمدHELLAL ELKHEIRالل الخ 169 ة العقار ة عامةالتعاون ـــــفتغذ ــ سط



د170 س س 02 ب HEMISSI RACHID78م رش اوي إ ح ة عامة  ـــــفتغذ ــ سط
ل171 دة ف HEMISSI NABIL04م ن ة الجد ة عامة 504 مسكن المنطقة الح ـــــفتغذ ــ سط
سHOUGLI SASSIوق السا 72 ة عامة حش شارع ع بن در ـــــفتغذ ــ سط

لة173 ل شارع 10 رقم HAICHAR AKILA11شار عق ة عامة  ـــــفتغذ ــ سط
ي قسم 07 رقم HAICHOUR IMAD55شور عماد174 ة عامةالنقل ال ـــــفتغذ ــ سط
ارHAICHOUR MOUHAMEDشور محمد175 ة عامة ب ـــــفتغذ ــ سط
وحة176 ة عامةشارع اإلخوة مج رقم HAICHOUR MERBOUHARDC 44شور م ـــــفتغذ ــ سط
ة عامةشارع حفاظ محمد رقم HIMA SAAD19مة ساعد177 ـــــفتغذ ــ سط
مينو نهج حنا عمار رقم HIMA AMMAR26مة عمار178 ة عامة الش ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة لعرارسةWADFEL SAMIRوادفل سم 179 ـــــفتغذ ــ سط
ار رقم 07 قطاع WASSAA MOURAD12واسع مراد180 ة التل سان ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
ة عامةشارع كت عالوة رقم WADHAH HAMZA23واضح حمزة181 ـــــفتغذ ــ سط
ش 182 جانWALLABI BACHIRوال  لعوط  تل ة عامةشارع  ـــــفتغذ ــ سط
د الصمد183 م ع دWALD BRAHEM ABDESSMADولد برا ة عامةشارع منصوري الع ـــــفتغذ ــ سط
م184 د ال ة عامةالسوق المغطاة المركزي رقم WENOURI ABDELKRIM113ونوري ع ـــــفتغذ ــ سط
ل رقم 42 محل رقم KELAMI FOUZI01ال فوزي185 ة عامة الهواء الجم ـــــفتغذ ــ سط
وش صالح186 دKOUBOUCHE SALEHك ة شارع بن بولع ة عامةزاو ـــــفتغذ ــ سط
د العا 187 جانKOUSSA ABDELALIكوسة ع د لط تل ة عامةتجزئة اإلبرا  العق ـــــفتغذ ــ سط
اب قسم KOUSSA GUENDOUZ236كوسة قندوز188 د الو ح ع ة عامة 150 مسكن ر ـــــفتغذ ــ سط
ة عامةالمركز التجاري 1014 مسكن HERRATH ETTOUFIKحراث التوفيق189 ـــــفتغذ ــ سط
ف الدين190 ة عامة بوعروة  01 نوفم 54 شارع روابح مو رقم 02 محل HERRATH SEIFEDDINE 03حراث س ـــــفتغذ ــ سط
دادHERRATH FOUADحراث فؤاد191 ة عامة شوف ل ـــــفتغذ ــ سط
م192 د ال ينتHARRAFA ABDELKRIMحرافة ع ة عامة ع ت ـــــفتغذ ــ سط
ة عامةشارع كت عالوةHECHAICHI ETTAOUESحشا الطاوس193 ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة الشاد رقم HECHAICHI SAMI10حش سا 194 ـــــفتغذ ــ سط
لHECHAICHI ETTAOUESحش الطاوس195 ة عامة المستق ـــــفتغذ ــ سط
صل196 ة عامة 150 مسكن المدخل HATTAB FAYCALL64حطاب ف ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة 500 مسكنHAGGAR RAFIKحفار رفيق197 ـــــفتغذ ــ سط
قاHAMAD AMMARحماد عمار198 ار سا ة عامةسان ـــــفتغذ ــ سط
دHAMDACHE FARESحمداش فارس199 ة عامةتجزئة مقام الشه ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة 100 مسكنHAMDAOUI TAREKحمداوي طارق200 ـــــفتغذ ــ سط
عقوب201 دينHAMDA YAAKOUBحمدة  ة عامة المجا ـــــفتغذ ــ سط
قاقHAMDI MOUHAMEDحمدي محمد202 اوي نهج  ح ة عامة  ـــــفتغذ ــ سط
مان203 ة عامةالمركز التجاري 1014 مسكن HAOUACHE DIMANEحواش د ـــــفتغذ ــ سط
دل ع 204 دادDJIDEL ALIج ة عامة شوف ل ـــــفتغذ ــ سط
ب205 ل نج ة عامة فرماتوKHAYEL NADJIBخا ـــــفتغذ ــ سط
سا قاوةSOULI HOCINEصو حس 206 ة عامة 100 مسكن إجتما  ـــــفتغذ ــ سط
لخ حسان 750 مسكنSAZLI SAOUDA سعدودة207 ة عامة  ـــــفتغذ ــ سط
درة208 اظ سا 49 مسكن ترقوي 47 محل لعرارسة عمارة د الطابق األر DOUAG BADRAضواق  لع ة  ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
ان209 ساوي محمدDOUAG SOFIANEضواق سف اوي 01 شارع ع ح ة عامة  ـــــفتغذ ــ سط
افات سم 210 ة عامة 20 أوت 55 رقم DYAFAT SAMIR327ض ـــــفتغذ ــ سط
حري الخ TALBI HOCINEطال حس 211 ة عامةشارع  ـــــفتغذ ــ سط



مTARRADE FOUADطراد فؤاد212 ة عامة أوالد برا ـــــفتغذ ــ سط
لة213 ة عامة 400 مسكن مولف محمد TARRADE WASSILAطراد وس ـــــفتغذ ــ سط
س ب 05 أو TALAA NABTI29طلعة ناب 214 اوي إ ح ة عامة  ـــــفتغذ ــ سط
دة215 قTOUADJINE SAIDAطواج سع ة المر رقم 02 ع الط ة عامةعاون ـــــفتغذ ــ سط
ر216 ل الطا ة والسالم TOUIL ETTAHERط ة الح ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
ل رابح217 ة عامةسوق المعبودة رقم TOUIL RABEH12ط ـــــفتغذ ــ سط
ل سا 218 ة البهجة  1006 مسكن قطعة 01 قسم ا TOUIL SAMIط ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
ل سناء219 ينت 17 قطعة رقم TOUIL SANA01ط ة عامة ع ت ـــــفتغذ ــ سط
د الغا 220 د ع جان عمارة س 9 رقم ABED ABDELGHANI200عا ة عامة 294 مسكن ثل ـــــفتغذ ــ سط
د الغفور221 اوي حسان ع م األسا قطعة ع س  قاوةABAOUI HASSENE ABDELGHAFOURع ة التعل ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
م222 د الحل اوي ع ة عامة المعدوم الخمسةABAOUI ABDELHALIMع ـــــفتغذ ــ سط
د النور223 اوي ع ة عامة برارمةABAOUI ABDENOURع ـــــفتغذ ــ سط
اوي مراد 224 ة عامة 1006 مسكنABAOUI MOURADع ـــــفتغذ ــ سط
اسط محمد225 د ال جان ABDELBASSET MOUHAMEDع ة عامةشارع محمد صابر رقم 798  ثل ـــــفتغذ ــ سط
د الرزاق226 داد REFAOUI ABDERREZZAKرفاوي ع ة عامة شوف ل ـــــفتغذ ــ سط
د القادر227 حري الخ رقم ARRACHE ABDELKADER 03عراش ع ل نهج  ة عامة المستق ـــــفتغذ ــ سط
اس228 ز ع اةABIREZ ABBESعب ة أمن الح ة عقار ة عامة 01 نوفم 54 تعاون ـــــفتغذ ــ سط
د الضحويADDOUNE MOURADعدون مراد229 ة والسالم  الع ة الح ة العقار ة عامةالتعاون ـــــفتغذ ــ سط
ة ن الدين230 سا قطعة رقم ARABA NASSEREDDINE06عرا ة عامة قاوة 124 و 50 مجمع إجتما  ـــــفتغذ ــ سط
ة صادي وتوا  20 أوت ARAB LAAMRI 55عراب العمري231 ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
ة عامةتجزئة الهضاب 376 قطعةARRAS SALAH-EDDINEعراس صالح الدين232 ـــــفتغذ ــ سط
ساوي233 ة عامة برارمة 200 مسكن عمارة أ 01 رقم ARRAS AISSAOUI13عراس ع ـــــفتغذ ــ سط
داد AZZOUZ AZZEDINEعزوز عز الدين234 ة عامة شوف ل ـــــفتغذ ــ سط
لود235 دادAZZOUZ MILOUDعزوز م ة عامة 950 مسكن رقم 143 شوف ل ـــــفتغذ ــ سط
داد قسم 344 مجموعة AZZOUZ YOUCEF97عزوز يوسف236 ة عامة شوف ل ـــــفتغذ ــ سط
فة أحمد رقم AZZOUG BOUDJEMAA 09عزوق بوجمعة237 ة عامةتجزئة الع ـــــفتغذ ــ سط
صةACHACHA ESSACIعشاشة السا 238 د بوخ ة عامةشارع السع ـــــفتغذ ــ سط
كر239 اشASMANI BOUBAKERعصما ب ة عامةشارع اإلخوة  ـــــفتغذ ــ سط
صل240 ة عامة 100 مسكن األبراج عمارة ب درج 03 رقم ATTAR FAYCALL66عطار ف ـــــفتغذ ــ سط
ة لحسن241 سا عمارة ب 03 مدخل ATIA LAHCENE82عط در 150  دي ح ة عامةس ـــــفتغذ ــ سط
د المالك242 ة ع د الضحويOKBA ABDELMALEKعق ة والسالم  الع ة الح ة العقار ق ة عامةال ـــــفتغذ ــ سط
ل بوطالبAGGOUNE RABEHعقون رابح243 ة عامةشارع ج ـــــفتغذ ــ سط
ل244 ف إسماع ق AKIF ISMAILعك ة عامة ع الط ـــــفتغذ ــ سط
د المالك245 ة عامةنهج فراحتة ع رقم ALLALI ABDELMALEK04عال ع ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة 1400/1750 مسكن رقم ALLAMA MOURAD32عالمة مراد246 ـــــفتغذ ــ سط
د  600 مسكن عمارة رقم ALLOUNI RABEH17علو رابح247 دة الع ة ز ة العقار ة عامةالتعاون ـــــفتغذ ــ سط
د القادر248 حري الخ OMRANI ABDELKADERعمرا ع ل نهج  ة عامة المستق ـــــفتغذ ــ سط
ة عامةالسوق المركزيOMRANI AISSAعمرا ع249 ـــــفتغذ ــ سط
م250 لخ حسان 750 مسكنANNAD IBRAHIMعناد إبرا ة عامة  ـــــفتغذ ــ سط
اب رقم د ANGUEG NORDINE01عنقاق نور الدين251 جان شارع كركور ذ ة عامة تل ـــــفتغذ ــ سط
د 52 شارع كت عالوةAOUADI AHCENEعوادي أحسن252 ة عامة مقام الشه ـــــفتغذ ــ سط
م253 ة عامةالمركز التجاري 1014 مسكن AOUAREM IBRAHIMعوارم إبرا ـــــفتغذ ــ سط



قا رقم 07 قطاع 12 مقر OUSSI MOURAD01عو مراد254 ة التل سا ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة 08 ماي 45  600 مسكن قسم AOUENE LAKHDER145عون لخ 255 ـــــفتغذ ــ سط
دة256 ادي زو د 52 شارع كت عالوةAYADI ZOUBIDAع ة عامة مقام الشه ـــــفتغذ ــ سط
ـــــفLAAMECHE ADELلعمش عادل257 ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
رة258 اط الز ـــــفAYAT EZZAHRAع ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ف259 د اللط ـــــفDJOUDI ABDELLATIFجودي ع ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
اس260 ـــــفBELHAOUECHAT LYESلهوشات ل ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ـــــفKAHACHE BOUSSAHAكحللش بوساحة261 ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ـــــفDJEZZAM FOUADجزام فؤاد262 ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
م263 ـــــفBAYOU BRAHIMعيو برا ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
فة264 ـــــفANGUEK LAIFAعنقاك الع ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ـــــفESSACI NASSERالسا نا265 ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ـــــفBEN FARHAT AHMEDبن فرحات أحمد266 ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
اد267 ـــــفSALHI ZYADصال ز ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ـــــفGUELALTA KAOUTHERقاللتة كوثر268 ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ـــــفBOUZERGATA DJAMEL EDDINEبوزرقاطة جمال الدين269 ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
لة270 ـــــفMAKSOUD NABILAمقصود ن ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
اركة271 ـــــفANNANE MEBARKAعنان م ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
اء272 يح زك ـــــفSEBBIH ZAKARIAس ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ل273 ـــــفBEDDAD KHALILداد خل ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
فون محمد أم 274 ـــــفKIFOUNE MOUHAMED AMINEك ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ل275 ـــــفCHERCHOUR NABILشور ن ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
د الحق276 ـــــفGOUSSAS ABDELHAKقوصاص ع ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ـــــفSALHI MAKHLOUFصال مخلوف277 ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ـــــفBOUSSAFSAF FARESبوصفصاف فارس278 ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ر279 م لز ـــــفHAKIM LAZHERحك ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
اج ليندة280 ـــــفBEN HABADJ LINDAبن  ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ـــــفLOUATI AMELلوا أمال281 ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
اء282 ل زك د الجل ـــــفHEMISSI ABDELDJALIL ZAKARIAم ع ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ـــــفBEN TOUMI MOUNIبن تو مو 283 ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ـــــفLACHEHEB MOUHAMED LAMINEلشهب محمد لم 284 ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ب285 ـــــفBENAY ETTAYEBبناي الط ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ة سالم286 ـــــفBEN-ALYA SALEMبن عل ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
م287 اح برا ـــــفMESBAH BRAHIMمص ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ـــــفBOULFAKHAR YOUCEFبوالفخار يوسف288 ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
الل289 ـــــفLAZAAR BILLELلزعر  ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
د الغا 290 ا ع ـــــفMEBANI ABDELGHANIم ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ل291 ة خل ـــــفREBIZA KHALILر ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ـــــفBEKKOUCHE MOURADكوش مراد292 ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ان293 ـــــفLOUAMRI ROUABEH SOFIANEلعوامري روابح سف ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ـــــفACHOUR KHALEDعاشور خالد294 ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ج نص 295 ـــــفDJIDJLI NACIRج ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط



ـــــفDJAOUT LYNDAجعوط ليندة296 ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ـــــفMARGHEM LEYLAمرغم ل297 ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ة298 شادة سم ـــــفBOUNECHADA SOUMYAبو ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ـــــفGUETTAF AMINEقطاف أم 299 ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
د300 ـــــفAZZOUT ESSAIDعزوط السع ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط

ـــوم الثانـــــي: ـــــــــــة عامــــــــــــة ال تغذ

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
اس 1 ف رقم KHADRI YACINE10خادري  ة عامةشارع حتمدي ال ـــــفتغذ ــ سط
الل2 ل 28 محل رقم KHACHA BILLEL01خاشة  ة عامة  ـــــفتغذ ــ سط
د الرحمان3 لKHACHA ABDERRAHMANEخاشة ع ة عامة الهواء الجم ـــــفتغذ ــ سط
ة 20 أوت KHARCHOUCHI EDDERRADJI55خرشو الدرا 4 ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
د5 ة عامةتجزئة اإلبرا KHARCHOUCHI ESSAIDخرشو السع ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة عمر دقوKHARCHOUCHI AMMARخرشو عمار6 ـــــفتغذ ــ سط
اس 7 ف برارمةKHALLADI YACINEخالدي  ة حامدي ال ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
ش 8 واري ع موسKHALLAF BACHIRخالف  ة عامة  ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة 127/500 مسكنKHALLAF ADELخالف عادل9 ـــــفتغذ ــ سط

جة10 ل نهج كت الخ KHALFI KHADIDJAخل خد ة عامة المستق ـــــفتغذ ــ سط
م11 د الرح ولKHALFI ABDERRAHIMخل ع ة عامةالمعهد الوط للب ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة 500 مسكنKHALFI NORDINEخل نور الدين12 ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة المعدوم الخمسةKHLOUFI ADELخلو عادل13 ـــــفتغذ ــ سط
اس 14 ة عامةشارع كت عالوةKHLOUFI ABBESخلو ع ـــــفتغذ ــ سط
د المالك15 ة عامة بوعواجة KHLOUFI ABDELMALEKخلو ع ـــــفتغذ ــ سط
ة البهجة  1006 مسكن رقم KHEMISSI BEN-AISSA01خم بن ع16 ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
ةKHANFRI NASSEREDDINEخنفري ن الدين17 ة عامةالق ـــــفتغذ ــ سط
اس 18 سة  ق شاد 378 قطعة لعرارسة رقم KHENISSA YACINE02خن ة عامةتجزئة ف ـــــفتغذ ــ سط
ش فتح الدين19 ي شارع لعالم سعودDEBCHE FETH-EDDINEد ة عامة النقل ال ـــــفتغذ ــ سط
م20 د الحك مDEKHILI ABDELHAKIMدخ ع ة عامة أوالد برا ـــــفتغذ ــ سط
ة 21 ق الشطر 01 رقم DERADRA GHANYA03درادرة غن ة عامة ع الط ـــــفتغذ ــ سط
لوطةDARS TAREKدرس طارق22 ة شارع ب اوي زاو ح ة عامة  ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة 450 مسكنDAAMOUCHE MOUNIRدعموش من 23 ـــــفتغذ ــ سط
ش رمضا 24 ة عامة كعبوبDAIMECHE RAMDANIدعم ـــــفتغذ ــ سط
الل العمري قسم 114 مج 61 قطعة رقم DELLI SABER01د صابر25 ة  ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
ار العطرة26 اويDAHAR LAATRAد ح ة عامةالسوق المغطاة   ـــــفتغذ ــ سط
فة27 ة عامة كعبوب تجزئة 172 قطعة RDC رقم DOUDOU KHELIFA 44دودو خل ـــــفتغذ ــ سط
مة28 ة بن جارف مسعودDOUCHA SALIMAدوشة سل ة عامةتجزئة لعرارسة شارع حامدي أحمد ترق ـــــفتغذ ــ سط
م29 دادDIBOUI SALIMديبوي سل ة عامة شوف ل ـــــفتغذ ــ سط
مان سم 30 ة عامةالمركز التجاري  1014 مسكنDIMANE SAMIRد ـــــفتغذ ــ سط
د31 اشDEBOUNE LAIDذبون الع ة عامةشارع اإلخوة  ـــــفتغذ ــ سط
ر32 دDOUIBI LAZHERذو لز در ف اش وق ة الغخوة  ة عامةزاو ـــــفتغذ ــ سط
اة  بوعروةDOUIBI MOUSTAPHAذو مصط 33 ة أمن الح ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط



ب صابر 34 ة عامة 250 مسكنDIB SABERذ ـــــفتغذ ــ سط
ب فارس 35 ة عامة فرماتوDIB FARESذ ـــــفتغذ ــ سط
ة عامةمحطة النقل الجوي المطارRABTI TOUFIKرا توفيق36 ـــــفتغذ ــ سط
س مراد37 اوي 300 قطعة RAYES MOURAD127را ح ة عامةتجزئة  ـــــفتغذ ــ سط
من38 ق الشطر األول رقم REHAHLA AYMENE144رحاحلة أ ة عامة ع الط ـــــفتغذ ــ سط
د الرؤوف39 ة عامة حش عمار أ RAHMANI ABDERRAOUF04رحما ع ـــــفتغذ ــ سط
ل س 16 أ 52 قطعة رقم RAHMOUNI HOCINE54رحمو حس 40 ة عامة المستق ـــــفتغذ ــ سط
وك41 ة عامة المعدوم الخمسةRAHMOUNI MABROUKرحمو م ـــــفتغذ ــ سط
د رقم REGGAD TAREK21رقاد طارق42 ة عامةشارع بور سع ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة 500 مسكنREFOUFI KHALEDرفو خالد43 ـــــفتغذ ــ سط
س عطا 44 حري الخ رقم 08 و 09 حصة ROUABHI YOUNES ATALLAH07روا يو ة عامةزاو شارع  ـــــفتغذ ــ سط
م45 اوي رقم 112 مج ROUABEH KARIM54روابح ك ح ة عامة  ـــــفتغذ ــ سط
اض تجزئة الهضاب قطعة رقم ZAYCHI AHMED01زا أحمد46 ة ال ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
و رقم 12 ب ZEDIOUI HAMOUDI41زديوي حمودي47 ة عامة لندر ـــــفتغذ ــ سط
ت صالح48 سا مدخل ZEMMIT SALEH03زم ة عامة الهضاب 30 مسكن  ـــــفتغذ ــ سط
ة عامةالمركز التجاري 1014 مسكن ZOUAOUI ABDELHADIزواوي الهادي49 ـــــفتغذ ــ سط
د سالم50 ة يوغرطة SNTR رقم ZOUAYED SALEM09زوا ة عامةتعاضد ـــــفتغذ ــ سط
رم نجود51 ة عامة المعدوم الخمسةZIREM NOUDJOUDز ـــــفتغذ ــ سط
د السالم52 سSATA ABDESSELAMساتة ع ف ة الفجر س ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
يع53 ة التلSAAD ERRABIIساعد ال ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
در الدين54 ا SABTI BADREDDINE10سب  اة شارع حر ة أمن الح ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة حش الشطر الخامس رقم SABTI MOUHAMED ALI15سب محمد ع 55 ـــــفتغذ ــ سط
اب56 د الو اويSEHNOUNE ABDELOUAHABسحنون ع ح ة عامةالسوق المغطاة   ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة 01 نوفم 54 شارع مسعودي محمد رقم SERHANE HAMZA14حان حمزة57 ـــــفتغذ ــ سط
ة عماد قطو رقم SAADI SALAH-EDDINE10سعدي صالح الدين58 ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
دي شو 59 سا SAIDI CHAOUKIسع ة عامة الهضاب 50 مسكن إجتما  ـــــفتغذ ــ سط
مة60 ة عامة 300 مسكن الهضابSEFFARI RAHIMAسفاري رح ـــــفتغذ ــ سط
دادSELLAMI AISSAسال ع61 ة عامة 950 مسكن رقم 121 ف 02 شوف ل ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة الهضاب 250-800 مسكن إجتما محل رقم SMAILI MOUHAMED07سماع محمد62 ـــــفتغذ ــ سط
بوس سم 63 م قطعة رقم SIBOUS SAMIR05س ة عامةنهج اإلخوة سل ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة 326 مسكن رقم CHAYBI AMMAR02شاي عمار64 ـــــفتغذ ــ سط
ة عامةالسوق المركزيCHERRAGUI HOCINEا حس 65 ـــــفتغذ ــ سط
ة رقم CHERFI LAKHDERRDC 107 لخ 66 جان قسم 260 مجموعة مل ة عامة تل ـــــفتغذ ــ سط
د الرحمان CHERFI LAKHDER45 لخ 67 ة عامة رقم 05 شارع حمادو ال ع ـــــفتغذ ــ سط
د68 ة عامة مولف محمدCHERMAT WALIDماط ول ـــــفتغذ ــ سط
ان69 سا CHELLAL SOFIANEشالل سف ة عامةتجزئة الهضاب 26 مسكن إجتما  ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة 1006 مسكنCHOUAR NASSERشوار نا70 ـــــفتغذ ــ سط
م71 ة عامة بوعروة CHOUAL IBRAHIM235شوال إبرا ـــــفتغذ ــ سط
فة فرماتوSALHI FATEHصال فاتح72 ة عامة الشيخ الع ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة قاوة رقم SAWLI HOCINE06صاو حس 73 ـــــفتغذ ــ سط
اة  بوعروةSEGHAGHRA RIDHAصغاغرة رضا74 ة أمن الح ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
د75 ل 31 قطعة رقم DOUAG ESSAID15ضواق السع ة عامة الهواء الجم ـــــفتغذ ــ سط



ل س 11 رقم TALBI NOUARA01طال نوارة76 ة عامة المستق ـــــفتغذ ــ سط
دة77 ج سع قTOUIDJINE SAIDAط ة عامة ع الط ـــــفتغذ ــ سط
ل سا 78 ة البهجة  1006 مسكن قطعة 01 قسم أTOUIL SAMIط ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
زة79 ز ل د الع ة عامة 100 مسكن األبراجABDELAZIZ LOUIZAع ـــــفتغذ ــ سط
م80 د  إبرا ة عامة 400 مسكن ع س 26 أ قطعة ABDALLAH IBRAHIM402ع ـــــفتغذ ــ سط
د المالك81 ة عامة 450 مسكنGUENDOUZI ABDELMALEKقندوزي ع ـــــفتغذ ــ سط
د لمنور82 ة 20 أوت ABID LEMNAOUER55عب ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
د 83 ة بوراس مجمع ARAB ABDALLAH1452عراب ع ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
د القادر84 حري الخ رقم ARRACHE ABDELKADER03عراش ع ل نهج  ة عامة المستق ـــــفتغذ ــ سط
صةACHACHE ESSACIعشاش السا 85 د بوخ ة عامةشارع السع ـــــفتغذ ــ سط
كر86 اشOSMANE BOUBAKERعصمان ب ة عامةشارع اإلخوة  ـــــفتغذ ــ سط
ة87 ة عامة فرماتوATTAB LAMYAعطاب الم ـــــفتغذ ــ سط
ة مو88 ة عامة الهضاب مج 46 قسم ATIA MOUSSA61عط ـــــفتغذ ــ سط
س89 ارATTALLAH YOUNESعطا  يو ة عامة ب ـــــفتغذ ــ سط
ة عامةالمركز التجاري 1014 مسكن AKKOUCHE ADELعكوش عادل90 ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة كعبوبALLALI MOUHAMEDعال محمد91 ـــــفتغذ ــ سط
ر92 اوي بن علوط رقم ALLAMA ETTAHER01عالمة الطا ح ة عامة  ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة 1014 مسكنALLAMA MOURADعالمة مراد93 ـــــفتغذ ــ سط
ز94 د الع ة عامةالمركز التجاري  1014 مسكنALOUI ABDELAZIZعلوي ع ـــــفتغذ ــ سط
ة عامةالسوق المركزيOMRANI AISSAعمرا ع95 ـــــفتغذ ــ سط
يثم96 ة عامة 40 مسكن  حش AOUENE HAYTHEMعون  ـــــفتغذ ــ سط
اط عمر97 ة عامة 600 مسكنAYAT OMARع ـــــفتغذ ــ سط
ل98 دودي إسماع جان شارع محمد صابرAYDOUDI ISMAILع ة عامة تل ـــــفتغذ ــ سط
در الدين99 ز  ة عامة داالسAIREZ BADREDDINEع ـــــفتغذ ــ سط

ساوي عراس100 ارمةAISSAOUI ARRASع ة عامة ال ـــــفتغذ ــ سط
اة  01 نوفم AISSA ADEL54ع عادل101 ة أمن الح ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
د102 د الحم ة عامةالسوق المغطاة  1000 مسكنGHADJATI ABDEL HAMIDغجا ع ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة حش تجزئة GHORAB YOUCEF24غراب يوسف103 ـــــفتغذ ــ سط
صل104 ة عامة الهضاب 535 قطعةGHARRAF FAUCELغراف ف ـــــفتغذ ــ سط
د105 س GHARBI BOUZID02غر بوز حاوي إ ة عامة  ـــــفتغذ ــ سط
ان عز الدين106 س GHODHBANE AZZEDINE01غض حاوي إ ة عامة  ـــــفتغذ ــ سط
ش فارس107 ة عامةسوق المعبودةGHANNICHE FARESغن ـــــفتغذ ــ سط
لFARRADJ DJAMELفراج جمال108 ة عامة الهواء الجم ـــــفتغذ ــ سط
ةFERDI MOUNIRفردي من 109 ة عامة الق ـــــفتغذ ــ سط
ب 110 ة عامة 200 مسكن قسم FENNI MOHAMED HABIB ALLAH177ف محمد حب ـــــفتغذ ــ سط
ة شو 111 سا و 34 محل تجاريGUASSMIA CHOUKIقاسم ة عامة 60 مسكن  ـــــفتغذ ــ سط
ة112 ا سم مKABACHI SOUMIAق ة عامةتجزئة أوالد برا ـــــفتغذ ــ سط
ة عامةتجزئة بوعروة الشطر الثالث قطاع أ جنوب رقم GUDJALI SAADANE36قجا سعدان113 ـــــفتغذ ــ سط
د النور114 ارمةGUEDJALI ABDENNOURقجا ع ة عامة ال ـــــفتغذ ــ سط
د النور115 سا GUERRAS ABDENNOURقراس ع ة عامةالهضاب 40 مسكن إجتما  ـــــفتغذ ــ سط
شام116 ة عامة 01 نوفم 54 الشطر الثالث رقم GUERAIRI HICHEM28قرايري  ـــــفتغذ ــ سط
ل شارع كت الحفناويKORICHI ADLENEق عدنان117 ة عامة المستق ـــــفتغذ ــ سط



ة السعادة رقم KORICHI AMMAR01ق عمار118 ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
ة عامةالمركز التجاري  1014 مسكنKASSI RABEHق رابح119 ـــــفتغذ ــ سط
ف الدين120 فة رقم GUASSAS CHARAF EDDINE08قصاص  اوي نهج الع ح ة عامة  ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة الحا GUETTAF TAREKقطاف طارق121 ـــــفتغذ ــ سط
ر جالل122 ة عامة 48 مسكن عمارة رقم GAAGAA LAZHAR DJALAL34قعقع لز ـــــفتغذ ــ سط
ل لط 123 ة عامة المعبودةKELIL LOTFIقل ـــــفتغذ ــ سط
ة عامةالمركز التجار  1014 مسكنGUENNIFI KHALEDقن خالد124 ـــــفتغذ ــ سط
وا محمد125 سا KIROUANI MOHAMEDق ة عامة الهضاب 60 مسكن إجتما  ـــــفتغذ ــ سط
اس 126 لKAHLI YACINEا  ة عامة المستق ـــــفتغذ ــ سط
دKETFI REDHAكت رضا127 ة عامةشارع سعال بوز ـــــفتغذ ــ سط
ة عامةتجزئة الهضاب الشطر الثا رقم KETFI ISSAM195كت عصام128 ـــــفتغذ ــ سط
ل شارع كت الحفناويKIHAL LAARBIكحال العر 129 ة عامة المستق ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة 200 مسكن عمارة أ رقم KEDDAD SALAH03كداد صالح130 ـــــفتغذ ــ سط
ان131 ساوي السوق المغطاةKRACHE SOFIANEكراش سف ة ع ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة لعرارسةKARCHOUNI ANTARكرشو عن 132 ـــــفتغذ ــ سط
ة عامةنهج منصوري الخ KERCHE NACIRكرش نص 133 ـــــفتغذ ــ سط
الل134 ة عامة الهضاب الشطر األولKARMA BILELكرمة  ـــــفتغذ ــ سط
د135 ش السع دادKERMICHE SAIDكرم ة عامة شوف ل ـــــفتغذ ــ سط
د الرحمان136 ش ع دادKERMICHE ABDERRAHMENEكرم ة عامة شوف ل ـــــفتغذ ــ سط
ش نا137 ة اإلخالص  20 أوت KERMICHE NACER55كرم ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
كر138 اس ب مKESKES BOUBAKERكس ة عامة أوالد إبرا ـــــفتغذ ــ سط
ل139 دة خل ة عامةالسوق المغطاة  1000 مسكنKCHIDA KHALILكش ـــــفتغذ ــ سط
لة140 ساويKAALOUL NABILAكعلول ن ة ع ة عقار ة عامةتجزئة حش الشطر 01 تعاون ـــــفتغذ ــ سط
ارك141 اوي شارع كرمة مسعودKEFI MEBAREKك م ح ة عامة  ـــــفتغذ ــ سط
د العا 142 ة عامةتجزئة اإلبرا KOUSSA ABDELAALIكوسة ع ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة 150 مسكن قسم 236 مج 04 قطعة KOUSSA KADOUR19كوسة قدور143 ـــــفتغذ ــ سط
ة ع KOUSSA LAKHDARكوسة لخ 144 ة عامةالسوق المغطاة مع ـــــفتغذ ــ سط
قLOUBNAN SALEMلبنان سالم 145 ة عامة ع الط ـــــفتغذ ــ سط
ظ146 د الحف حاويGHAYOU ABDEL HAFIDغيو ع ة عامة  ـــــفتغذ ــ سط
ى147 سعةRAHAL YOUSSRAرحال  ة ال ة العقار ة عامةالتعاون ـــــفتغذ ــ سط
لخ حسانZEDADGUA FARESزدادقة فارس148 ة عامة  ـــــفتغذ ــ سط
الل149 اطة  ق برنامج 1292 مسكن ترقوي مدعمBOUBIYATA BILELب ة عامةالهضاب  ـــــفتغذ ــ سط
كر عصمان150 اشBOUBAKER OSMANEب ة عامةشارع اإلخوة  ـــــفتغذ ــ سط
د الحق151 ل قطعة رقم BOUDJELAL ABDELHAK47بوجالل ع ة عامةتجزئة الهواء الجم ـــــفتغذ ــ سط
م152 دة إبرا اشBOUJLIDA IBRAHIMبوجل ينت 22 شار مسال ع ة عامة ع ت ـــــفتغذ ــ سط
در153 سا رقم BOUHAFS HAIDER05بوحفص ح ن ة مس ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة 400 مسكن BEN ZAOUI AISSAبن زاوي ع154 ـــــفتغذ ــ سط
دادBEN ZOUAOUI OTHMENEبن زواوي عثمان155 ة عامة شوف ل ـــــفتغذ ــ سط
د أحمد156 ة عامة 300 مسكنBEN ZID AHMEDبن ز ـــــفتغذ ــ سط
د رضا157 ة نور الدين 500 مسكن ع BEN ZID REDHA03بن ز ة عامة مع ـــــفتغذ ــ سط
د لحسن158 ة عامةتجزئة لعرارسةBEN ZID LAHCENEبن ز ـــــفتغذ ــ سط
د159 ة عامة 500 مسكنBEN ZID MOUNIRمن بن ز ـــــفتغذ ــ سط



ة عامة الهضاب CAP مركز متعدد الخدمات قطعة 03 و 06 رقم BEN SEKKA TOUHAMI111بن سكة التها 160 ـــــفتغذ ــ سط
ر161 ة عامة 100 مسكن األبراجDELLA ZAHIRدلة لز ـــــفتغذ ــ سط
صة162 ش DAMOUCHE KHALISSAدموش خل ة عامةالقرب من المس ـــــفتغذ ــ سط
ار العطرة163 اويDEHAR LAATRAد ح ة عامةالسوق المغطاة   ـــــفتغذ ــ سط
س فاروق164 ل اشة عمارDEHAILIS FAROUKد ة عامةسوق ع ـــــفتغذ ــ سط
فة165 ة عامة كعبوب تجزئة 172 قطعة الطابق األر رقم DOUDOU KHLIFA44دودو خل ـــــفتغذ ــ سط
مة166 ة بن جارف مسعود تجزئة لعرارسةDOUCHA SALIMAدوشة سل ة عامةشارع حامدي أحمد  ترق ـــــفتغذ ــ سط
ن الدين167 ل ز قاق محمد 400 مسكن محل DILMI ZINEDDINE01د ة عامة بن  ـــــفتغذ ــ سط
مان الحواس168 ة عامةالمركز التجاري 1014  صنف 08 رقم DIMENE HAOUES05د ـــــفتغذ ــ سط
م169 س حة  ا د الضحويDEBABHA NASSIMذ ة والسالم  الع ة الح ة العقار ة عامةالتعاون ـــــفتغذ ــ سط
كة170 اح مل دادDHEBBAH MALIKAذ ة عامة شوف ل ـــــفتغذ ــ سط
م171 دادDOUIBI SALIMذو سل ة عامة شوف ل ـــــفتغذ ــ سط
د السالم172 ب ع سا إجتما DIB ABDESSALEMذ وع 20 مسكن  ة عامة الهضاب م ـــــفتغذ ــ سط
ب فارس173 فة قسم 368 مج DHIB FARES08ذ ة عامة الشيخ الع ـــــفتغذ ــ سط
جانRABEH SALAHEDDINEرابح صالح الدين174 ة عامة تل ـــــفتغذ ــ سط
مRACHEDI MOUSSAراشدي مو175 ة عامة أوالد برا ـــــفتغذ ــ سط
ل176 ة خل ينتREBIZA KGHALILر اس رقم 01  ع ت ة عامةشارع مسال ع ـــــفتغذ ــ سط
س الطابق السف REBAI MAHMOUDر محمود177 ف ة س ة العقار ة عامةالتعاون ـــــفتغذ ــ سط
ة الهدى  حش RADJAH NACREDDINEرجاح ن الدين178 ة العقار ة عامةالتعاون ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة 750 مسكن عمارة أ 10 رقم REHAHLA AHMED102رحاحلة أحمد179 ـــــفتغذ ــ سط
د المالك180 وا نص RAHAL ABDEL MALEKرحال ع ة ق ة عقار حري الخ تعاون ة عامةنهج  ـــــفتغذ ــ سط
حري الخ عمارة 03 رقم RAHAL MOURAD96رحال مراد181 ة عامةشارع  ـــــفتغذ ــ سط
س182 ة عامة 01 نوفم 54 قطعة رقم 03 رقم RAHMANI ANIS96رحما أن ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة مولف محمد  400 مسكن عمارة س 06 الطابق األر RAHMANI ISSAMرحما عصام183 ـــــفتغذ ــ سط
ة 19 مارسRAHMANI KACEMرحما قاسم184 ة العقار ة عامةالتعاون ـــــفتغذ ــ سط
مال الدين185 ائي RAHMANI KAMELEDDINEرحما  م ة ال ة العقار ة عامةالتعاون ـــــفتغذ ــ سط
وك186 ة عامة المعدوم الخمسة شارع عر مختارRAHMOUNI MABROUKرحمو م ـــــفتغذ ــ سط
د المالك187 ق ع ة عامةالسوق المغطاة 1000 مسكنREZIG ABDEL MALEKرز ـــــفتغذ ــ سط
د رضا188 ة نور الدين 500 مسكنBEN ZID REDAبن ز ة عامة مع ـــــفتغذ ــ سط
د الرزاق189 دادRAFFAOUI ABDEREZZAKرفاوي ع ة عامة 950 مسكن رقم 108 عمارة ج 05 شوف ل ـــــفتغذ ــ سط
وا نص رقم REFFOUFI BOUGERRA03رفو بوقرة190 ة ق ة العقار حري الخ التعاون ة عامةشارع  ـــــفتغذ ــ سط
د الرحمان191 شادة  عمارة رقم REFFOUFI ABDERRAHMENE35رفو ع ة عامةشارع بو ـــــفتغذ ــ سط
ة والسالمREGGAD BOUAALEMرقاد بوعالم192 ة الح ة العقار ة عامةالتعاون ـــــفتغذ ــ سط
مة193 ة عامة 40 مسكن  حش REGGAD SALIMAرقاد سل ـــــفتغذ ــ سط
ل REMILI AMMARرم عمار194 ل عمارة 01 درج أ  ة عامة المنظر الجم ـــــفتغذ ــ سط
ا العر 195 ة عامةتجزئة حش موسع الشطر الثا RIYAHI ALIر ـــــفتغذ ــ سط

سا ZABCHI AHMEDزا أحمد196 اض قطعة رقم 01  الهضاب 40 مسكن إجتما  ة ال ة العقار ة عامةالتعاون ـــــفتغذ ــ سط

دي لمعوش197 د الالوي صالح رقم ZAIDI LAMAOUCHE29زا ة عامة حش موسع شارع ع ـــــفتغذ ــ سط
تو محمد198 جان 08 نهج صابر محمدZITOUNI MOHAMEDز ة عامة تل ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة 750 مسكنZEDADGUA FARESزدادقة فارس199 ـــــفتغذ ــ سط
اس 200 يZERARGUA YACINEزرارقة  ة عامة النقل ال ـــــفتغذ ــ سط



د المالك201 ة عامةالسوق المغطاة  20 أوت ZERRAG ABDELMALEK55زراق ع ـــــفتغذ ــ سط
تو 202 ار النخلة عمارة ب رقم ZERGUINE ZITOUNI01زرق ز ة عامة د ـــــفتغذ ــ سط
اط ع 203 س س ZAABAT ALI18زع اوي إ ح ة عامة  ـــــفتغذ ــ سط
اس204 ة عامة المعدوم ZEFIR ILYASزق إل ـــــفتغذ ــ سط
شام205 ة عامة 600 مسكنZEMOURI HICHEMزموري  ـــــفتغذ ــ سط
د الحق206 ت ع انZEMIT ABDELHAKزم جان 01 ممر كت شع ة عامة تل ـــــفتغذ ــ سط

ش صالح207 سا للمر العقاري مو ع 01 مدخل 03 الطابق األر ZAMICHE SALAHزم ة عامة 30 مسكن إجتما  ـــــفتغذ ــ سط

نة مو208 ة عامةتجزئة اإلبرا ZENINA FARESزن ـــــفتغذ ــ سط
دة فارس209 لودZAHDA FARESز ة عامة 01 نوفم 54 شارع عون م ـــــفتغذ ــ سط
زة210 ة عامة 300 مسكنZAROUAL LOUIZAزوال ل ـــــفتغذ ــ سط
ة عامةالمركز التجاري 1014 مسكنZOUAOUI HADIزواوي الهادي211 ـــــفتغذ ــ سط
ة عامة بوعروة عمارة د رقم ZOUAOUI HOUCINE25زواوي حس 212 ـــــفتغذ ــ سط
ف213 ة عامةشارع 08 ماي ZOUAOUI CHERIF45زواوي ال ـــــفتغذ ــ سط
د214 د الحم ة عامة 36 مسكن المعبودة عمارة ZOUAOUI ABDELHAMID01زواوي ع ـــــفتغذ ــ سط
د النور215 ة عامة الهضاب 40 مسكن قسم 63 مج 11 قطع رقم ZOUAOUI ABDENNOUR03زواوي ع ـــــفتغذ ــ سط
اسم216 د  يZOUAYED BASSEMزوا ة للنقل ال كة الوطن ة عامةال ـــــفتغذ ــ سط
حة217 ة عامة المعدوم الخمسةZOUAY REBIHAزواي ر ـــــفتغذ ــ سط
ة218 ش حور قا رقم 14 قطاع 05 مقر ZOUICHE HOURIA04زو ة التل سا ة العقار ة عامةالتعاوزن ـــــفتغذ ــ سط
ل219 نة خل ة عامة حش 100 مسكن إجتما ZOUINA KHALILزو ـــــفتغذ ــ سط
ادنة توفيق220 و يوسف الطابق األر ZIADNA TOUFIKز ة عامةشارع بن ت ـــــفتغذ ــ سط
د221 د المج دان ع ة عامة غر محمدZIDENE ABDEL MADJIDز ـــــفتغذ ــ سط
رم عمار222 ة بن مجنح عمارة أ د رقم ZIREM AMMAR01ز ة العقار ة عامةالتعاون ـــــفتغذ ــ سط
رم نجود223 ة عامة المعدوم الخمسة الطابق األر رقم ZIREM NOUDJOUD05ز ـــــفتغذ ــ سط
غ نورة224 ة عامة 1014 مسكنZIGHMI NORAز ـــــفتغذ ــ سط
ن الدين عب 225 لودZINEDDINE ABIRز ارة م ة عامة 01 نوفم 54 بن  ـــــفتغذ ــ سط
د السالم226 سSATA ABDESSALEMساتة ع ف ة الفجر س ة العقار ة عامةالتعاون ـــــفتغذ ــ سط
ة عامةالمركز التجاري 1014 مسكنSALEM KHALEDسالم خالد227 ـــــفتغذ ــ سط
در الدين228 ا SEBTI BADREDDINE10سب  اة شارع حر ة أمن الح ة عقار ة عامةتعاون ـــــفتغذ ــ سط
م229 د 52 شارع كت عالوةSEBIHI ALIMس عل ة عامةتجزئة مقام الشه ـــــفتغذ ــ سط
ر230 ة عامة 01 نوفم 54 شارع مسعودي محمد رقم SERYANI TAHAR14ا الطا ـــــفتغذ ــ سط
وع 360/400 مسكن إجتما SAADA HACENEسعادة حسان231 ة عامةع موس م ـــــفتغذ ــ سط
د232 درSAADAOUI FARIDسعداوي ف د ق د وشارع ف ة بن بولع ة عامةزاو ـــــفتغذ ــ سط
دي من 233 دSAIDI MOUNIRسع ة شارع بن بولع اوي 17 زاو ح ة عامة  ـــــفتغذ ــ سط
الل234 ف  د  ة والسالمSAID CHERIF BILELسع ة الح ة العقار ة عامةالتعاون ـــــفتغذ ــ سط
ان بوحفص235 ة عامة كعبوبSOFIANE BIUHAFSسف ـــــفتغذ ــ سط
دادSELLAMI AISSAسال ع236 ة عامة 950 مسكن رقم 121 ف 02 شوف ل ـــــفتغذ ــ سط
د النواري رقم SELLAMI ALI HAMZA03سال ع حمزة237 اش شارع مجا ة عامةتجزئة د ـــــفتغذ ــ سط
ل س SEMACHE LAARBI11/15سماش العر 238 ة عامة المستق ـــــفتغذ ــ سط
اة مج 08 قسم SOUALMI SAMIR265سوال سم 239 ة أمن الح ة عقار ة عامة بوعروة تعاون ـــــفتغذ ــ سط
دSOUAYAH ALAA EDDINEسوايح عالء الدين240 ة عامة 01 نوفم 54 الشطر الثالث قطاع ع شارع قال السع ـــــفتغذ ــ سط
دير241 د إ ة عامةنهج اإلخوة مسلم قطعة رقم SID IDIR05س ـــــفتغذ ــ سط



دين تجزئة اإلخوة طقيعSYOUSYOU MAHDIسيوسو المهدي242 ة عامة المجا ـــــفتغذ ــ سط
ري محمد رضا243 ةCHAKERI MOHAMED REDHAشا ة عامة الق ـــــفتغذ ــ سط
ب سم 244 ة عامةالسوق المغطاة المعبودة رقم CHAIB SAMIR08شا ـــــفتغذ ــ سط
بوب حس 245 ة عامة 400 مسكن 1750 مسكنCHIBOUB HOUCINEش ـــــفتغذ ــ سط
زة246 ح ع ة عامة ع السفيهة قسم 355 مج رقم CHETTOUH AZIZA13شت ـــــفتغذ ــ سط
ةCHARRAD MOUNIRاد من 247 ة عامة الق ـــــفتغذ ــ سط
ل 10 و 11 و CHARRAD NOUFEL12اد نوفل248 ة عامة  ـــــفتغذ ــ سط
لة249 ة عامة 10 مسكن ع السفيهةCHERRAGUA FADILAاقة فض ـــــفتغذ ــ سط
اس 250 ة عامةالسوق المغ المركزي رقم CHERRAGUI YACINE144ا  ـــــفتغذ ــ سط
ار ع 540 مسكن عمارة أ رقم 58 محل CHARCHOUR NADHIR01شور النذير251 ة عامة م ـــــفتغذ ــ سط
د القادر252 ة عامة 200 مسكن عمارة د 03 مدخل رقم CHARCHOUR ABDELKADER06شور ع ـــــفتغذ ــ سط
وك253 ة عامة 500 مسكن عمارة 30 رقم CHARCHOUR MABROUK37شور م ـــــفتغذ ــ سط
ة عامةنهج صابر محمدCHORFAOUI LAILAفاوي ل254 ـــــفتغذ ــ سط
ة رقم 107 شارع حمادو ال رقم CHORFI LAKHDAR05 لخ 255 جان الطابق االر قسم 260 مج مل ة عامة تل ـــــفتغذ ــ سط
د الحق256 ـــــفGOSAS ABDELHAKقوصاص ع ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ل257 ـــــفCHARCHOUR NABILشور ن ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
فون محمد أم 258 ـــــفKIFOUNE MOHAMED AMINEك ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ل259 ـــــفBEDDAD KHALILداد خل ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
اء260 يح زك ـــــفSEBIH ZAKARIAس ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
اركة261 ـــــفANNAN MEBARKAعنان م ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
لة262 ـــــفMAKSOUD NABILAمقصود ن ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ـــــفBOUZERKATA DJAMELEDDINEبوزرقاطة جمال الدين263 ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ـــــفGUELALTA LAKHDARقاللتة لخ 264 ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
اد265 ـــــفSALHI ZIADصال ز ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ـــــفBEN FERHAT AHMEDبن فرحات أحمد266 ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ـــــفSASSI NACERالسا نا263 ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
فة267 ـــــفANGUAK LAIFAعنقاك الع ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
م268 ـــــفBAAYOU IBRAHIMعيو إبرا ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ـــــفHAZZEM FOUADحزام فؤاد269 ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ـــــفKAHLALECHE BOUSSAHAكحللش بوساحة270 ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
اس271 ـــــفBELHAOUCHET ILYESلهوشات إل ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ف272 د اللط ـــــفDJOUDI ABDELLATIFجودي ع ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
رة273 اط الز ـــــفAYAT ZAHRAع ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ـــــفLAAMECH ADELلعمش عادل274 ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ـــــفSALHI MAKHLOUFصال مخلوف275 ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ـــــفBOUSAFSAF FARESبوصفصاف فارس276 ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ر277 م لز ـــــفHAKIM LAZHARحك ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
اج ليندة278 ـــــفBEN HABADJ LINDAبن  ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ـــــفLOUATI AMELلوا أمال279 ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
اء280 ل زك د الجل ـــــفHEMMISSI ABDELJALILم ع ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ـــــفBEN TOUMI MOUNIبن تو مو 281 ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ـــــفLACHEB MOGHAMED LAMINEلشهب محمد لم 282 ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط



ب283 ـــــفBENNAY TAYEBبناي الط ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ة سالم289 ـــــفBEN ALIA SALEMبن عل ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
م290 اح إبرا ـــــفMOSBAH IBRAHIMمص ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ـــــفBOULFAKHAR YOUCEFبولفخار يوسف291 ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
الل292 ـــــفLAZAAR BILELلزعر  ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
د الغا 293 ا ع ـــــفMITANAI ABDELHAKم ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ل294 ة خل ـــــفREBIZA KHALILر ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ـــــفBEKOUCHE MOURADكوش مراد295 ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ان296 ـــــفLAAMERI ROUABEH SOFIANEلعوامري رابح سف ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط

3E+07شور خالد ـــــفAICHOUR KHALEDع ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ج نص 293 ـــــفDJIDJLI NACIRج ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط
ـــــفDJAOUT LINDAجعوط ليندة300 ــ ة عامةسط ـــــفتغذ ــ سط



ـارك لسنـــة 2019 : ـد األض  الم ـة ع آرنات مــداومـة ع لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م1 فة قسم 96 مج CHORFI IBRAHIM14 إبرا ـــع الشيخ الع ــام  عــ أرنـــــــاتاطعـ
ة عادل2 ـــععــ أرنـــــــاتBOURAKBA ADELبورق ــام  عــ أرنـــــــاتاطعـ
د3 ـــععــ أرنـــــــاتBOUZAGHYOU BOUZIDبوزغيو بوز ــام  عــ أرنـــــــاتاطعـ
ا 4 ة الع ـــععــ أرنـــــــاتBOUAFIA LAYACHIبوعاف ــام  عــ أرنـــــــاتاطعـ
ة5 ة SOUADEK HAYZIAصوادق ح ـــعالمهد ــام  عــ أرنـــــــاتاطعـ
ـــع TOUKAY SAMIR209طوقاي سم 6 ــام  عــ أرنـــــــاتاطعـ
د النور7 ـــععــ أرنـــــــاتBEN TOUMI ABDENNOURبن تو ع ــام  عــ أرنـــــــاتاطعـ
د8 ـــععــ أرنـــــــاتSELLAMI FARIDسال ف ــام  عــ أرنـــــــاتاطعـ
ـــععــ أرنـــــــاتGHADJATI ANTARغجا عن 9 ــام  عــ أرنـــــــاتاطعـ

د الحق10 ـــععــ أرنـــــــاتFELLAHI ABDEL HAKفال ع ــام  عــ أرنـــــــاتاطعـ

ـــوم الثـــــــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د النور1 دي ع ـــععــ أرنـــــــاتBOUZIDI ABDENNOURبوز ــام  عــ أرنـــــــاتاطعـ
ـــععــ أرنـــــــاتBOUAOUN MED AMINبوعون محمد أم 2 ــام  عــ أرنـــــــاتاطعـ
ـــععــ أرنـــــــاتDJELILI AMMARجل عمار3 ــام  عــ أرنـــــــاتاطعـ
ف4 د اللط ـــععــ أرنـــــــاتBEAIBEN ABDELATIFعي ع ــام  عــ أرنـــــــاتاطعـ
ـــععــ أرنـــــــاتZAMAL ADELزمال عادل5 ــام  عــ أرنـــــــاتاطعـ
شام6 ـــععــ أرنـــــــاتMAHACHI HICHEMمها  ــام  عــ أرنـــــــاتاطعـ
ـــععــ أرنـــــــاتSEDIKI KHALEDصد خالد7 ــام  عــ أرنـــــــاتاطعـ
د8 د الحم ـــععــ أرنـــــــاتFERTAS ABDEL HAMIDفرطاس ع ــام  عــ أرنـــــــاتاطعـ
ال 9 ـــععــ أرنـــــــاتRAMDHANI DJILALIرمضا ج ــام  عــ أرنـــــــاتاطعـ

ـــععــ أرنـــــــاتHASSANI LAHCENحسا لحسن10 ــام  عــ أرنـــــــاتاطعـ



ـــوم األول: لحـــــــــوم ودواجــــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د المالك1 ةSAFSAF ABDEL MALEKصفصاف ع عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنالمهد
ة التل TALI FOUADSNTRطا فؤاد 2 ة عقار عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنتعاون
طوب مراد3 مTABTOUB MOURADط عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــن أوالد برا
اس 4 عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــاتAAZLI YACINEعز 
م5 عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنتجزئة 282 قطعة قسم 74 مج AZZI NAIM 41عزي نع
ف6 ادنة ع GOUARI LOUCIFقواري لوص عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــن ز
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنالسوق المغMHIR KHIERمه الخ 7
ة8 عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنع مسعودFELLAHI HOURIAفال حور
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــاتGUERTI LAILAقر ل9

خوش10 دي  عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــاتABIDI BAKHOUCHEعب
ان11 عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــاتACHACHE SOFIANEعشاش سف
اسة جمال الدين12 عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــاتMIASSA DJAMALEDDINEم
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــاتBOUSOUAR DJABERبوصوار جابر13
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــاتLAGHMARA RAOUFلغمارة رؤوف14
مة15 عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــاتACHACHA HALIMAعشاشة حل

ـــوم الثـــــــــــا : لحـــــــــوم ودواجــــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
دي الحاج1 عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنالسوق المغطاةBOUZIDI LHADJبوز
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنالسوق المغطاة رقم BOUSOUAR HANACHI24بوصوار الحنا 2
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنالسوق المغطاة رقم TCHIER DJEMAI03ش الجم 3
انة ع DACHE HOUSSEMداش حسام4 عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنشارع ز
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنالسوق المغطاةZEDADGA LAKHDARزدادقة لخ 5
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــاتTCHIER AMMARش عمار6
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــاتMERATLA AZEDINNEمراطلة عز الدين7
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــاتLAGRACHE ARDJOUNAلقرش عرجونة8
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــاتGUENFOUD ADELقنفود عادل9

عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــاتBOUTARFA KHALEDبوطارفة خالد10
د11 د الحم عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــاتMARAHI ABDEL HAMIDمرا ع
لود12 ازة م عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــاتTABAZA MILOUDط
د الغا 13 عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــاتBOUKHALFA ABDEL GHANIبوخالفة ع
ظ14 د الحف عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــاتBEN ADJIMI ABDEL HAFIDبن عج ع



ـــوم األول: ب ومـشتقاتــــه ال حــل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م ع برا 1 ص السك IBRAHIM AISSA IBRAHIMI150إبرا ب ومـشتقاتـــهالتخص عــ أرنـــــــاتحــل
د السالم2 ل ع ل ةBEN BELLIL ABDESSELAMبن  ب ومـشتقاتـــهالمهد عــ أرنـــــــاتحــل
ةBEN TALEB MOHAND AMOKRANبن طالب محند أمقران3 ش ب ومـشتقاتـــهالحش عــ أرنـــــــاتحــل
د4 ادنة ع GOUARI MILOUDقواري الول ب ومـشتقاتـــه ز عــ أرنـــــــاتحــل
ة5 ب ومـشتقاتـــه 40 قطعةGOUARI MOUNIRAقواري من عــ أرنـــــــاتحــل
ل6 ب ومـشتقاتـــه 209 مسكنMAHDADI ISMAILمحدادي إسماع عــ أرنـــــــاتحــل
ب ومـشتقاتـــهعــ أرنـــــــاتADLENE LOULOUعدالن لولو7 عــ أرنـــــــاتحــل
ب ومـشتقاتـــهعــ أرنـــــــاتBARA AZZEDINNEارة عز الدين8 عــ أرنـــــــاتحــل
دي حزي9 ب ومـشتقاتـــهعــ أرنـــــــاتZAIDI HAZZIزا عــ أرنـــــــاتحــل

ـــوم الثـــــــــــا : ب ومـشتقاتــــه  ال حــل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
عة1 ج ر ب ومـشتقاتـــهعــ أرنـــــــاتGUABOUDJ RABIAقب عــ أرنـــــــاتحــل
ب ومـشتقاتـــهعــ أرنـــــــاتMANADI AISSAمنادي ع2 عــ أرنـــــــاتحــل
ب ومـشتقاتـــهعــ أرنـــــــاتMOKADDEM SALAH EDDINEمقدم صالح الدين3 عــ أرنـــــــاتحــل
ت لحسن4 ب ومـشتقاتـــهعــ أرنـــــــاتZAMIT LAHCENزم عــ أرنـــــــاتحــل
م5 د الحك ب ومـشتقاتـــهعــ أرنـــــــاتGUELALTA ABDEL HAKIMقاللتة ع عــ أرنـــــــاتحــل
م6 ب ومـشتقاتـــهعــ أرنـــــــاتMANADI IBRAHIMمنادي إبرا عــ أرنـــــــاتحــل
وك7 ب ومـشتقاتـــهعــ أرنـــــــاتLASLADJ MABROUKلصلج م عــ أرنـــــــاتحــل
زة8 ب ومـشتقاتـــهعــ أرنـــــــاتSALHI BARIZAصال ب عــ أرنـــــــاتحــل

ـــوم األول: ـــــز  ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
فBEN SBAA KHALEDبن سباع خالد1 فة فرماتو/سط ةتجزئة الشيخ الع ة صناع عــ أرنـــــــاتمخ
ة 282 قطعة رقم 166 مج 15ع أرناتBOURAKBA ZAIDIبورقبة زایدي2 ةالمجموعة السكن ة صناع عــ أرنـــــــاتمخ
فة فرماتو وسط محل رقم SBAI SAMIR02سباعي سمیر3 ة شيخ الع ة صناع عــ أرنـــــــاتمخ

ـــوم االثــا : ـــــز  ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ة رقم 80ع أرناتKHATALA ABDENNOURIختالة عبد النوري1 ة  209 قطعة قسم 83 مجوعة مل ة صناع عــ أرنـــــــاتمخ
فة ع أرناتRAHMOUNI SALIMرحموني سلیم2 ة  شيخ الع ة صناع عــ أرنـــــــاتمخ



ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
وك1 ـــــن آرنــاتGUARNAZ MABROUKقرناز م ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع
ش توفيق2 ـــــن آرنــاتMECHICHE TOUFIKمش ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع
ـــــن آرنــاتMAAMACHE HAMZAمعماش حمزة3 ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع
ـــــن آرنــاتAKOUCHE ISSAMعكوش عصام4 ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع
ـــــن آرنــاتKHALFI KHEIREDDINEخل خ الدين5 ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع
ب6 ـــــن آرنــاتTOUNSSI RATIBتو رت ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع
ـــــن آرنــاتAKOUCHE RAFIKعكوش رفيق7 ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع
ش معمر8 ـــــن آرنــاتKERMICHE MAAMARكرم ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع
ـــــن آرنــاتMANADI KHIERمنادي الخ 9 ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع

ـــــن آرنــاتHAMZAOUI DJELLOULحمزاوي جلول10 ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع
دين11 ن العا ـــــن آرنــاتREDJACHTA ZINE ELABIDINEرجاشتة ز ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع
ل12 ارك سه ـــــن آرنــاتRADHOUANI MEBAREK SOUHILرضوا م ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع
ـــــن آرنــاتADOUI MOHAMEDعدوي محمد13 ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع
وك14 ـــــن آرنــاتLASLADJ MABROUKلصلج م ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع
ـــــن آرنــاتDEFFAR MOHAMEDدفار محمد15 ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع
د16 د الحم شة ع ـــــن آرنــاتKHRABCHA ABDEL HAMIDخرا ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع
م17 د ال ـــــن آرنــاتALOUI ABDEL KERIMعلوي ع ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع
د18 ـــــن آرنــاتMANADI LAIDمنادي الع ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع

ـــوم الثانــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ر1 اش الطا ـــــن آرنــاتNOM ET PRENOMرو ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع
ـــــن آرنــاتADALA ADELعدالة عادل2 ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع
د3 ـــــن آرنــاتMANADI BOUZIDمنادي بوز ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع
ة مراد4 ـــــن آرنــاتHALFAYA MOURADحلفا ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع
ـــــن آرنــاتAZZI MALEKعزي مالك5 ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع
د الرؤوف6 ـــــن آرنــاتMAHDAOUI ABDERRAOUFمهداوي ع ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع
ان7 ـــــن آرنــاتBOUHNACHE CHAABANبوحناش شع ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع
ال 8 ـــــن آرنــاتBARA DJILALIارة ج ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع
الت يوسف9 ـــــن آرنــاتBOULAHDJILAT YOUCEFبولحج ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع

اس 10 ـــــن آرنــاتSALMI YACINEسل  ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع
ـــــن آرنــاتCHARCHOUR HOUSSEMشور حسام11 ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع
م12 ود إبرا ـــــن آرنــاتMAZHOUD IBRAHIMمز ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع
الدين13 ـــــن آرنــاتMANADI NACREDDINEمنادي ن ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع
قة14 ـــــن آرنــاتCHEDRI RAZIKAشدري رز ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع
ـــــن آرنــاتBELOUALHI MOUSSAلول مو15 ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع
د 16 ـــــن آرنــاتHOUMER ABDELLAHحومر ع ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع



ـــــن آرنــاتBEN TOUMI KOURICHIبن تو ق 17 ـــهع ـــ ــــوا ـــن آرنــاتخضـــر و فـ ــ ع



ـــوم األول: ـــــات ال ـــــات ومرط حل

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ـــــن آرنــاتZEDADGUA ABDE RAMIزدادقة عبد الرامي1 ــاتع ــات ومرط ـــن آرنــاتحل ــ ع

ـــوم الثانـــــي: ـــــات ال ـــــات ومرط حل

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ـــــن آرنــاتNADJIM GUESSOUMنجیم قسوم1 ــاتع ــات ومرط ـــن آرنــاتحل ــ ع
ة2 اح مون ـــــن آرنــاتDHEBAH MOUNIAذ ــاتع ــات ومرط ـــن آرنــاتحل ــ ع

ـــوم األول: ــــــة عامــــــة ال تغذ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ـــــن آرنــاتBEKKA AMINEقة أم 1 ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
الل2 ةBOUDJADI BILELبوجادي  ــــةالمهد ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
ــــةتجزئة BEN DECHACHE ADEL 282بن دشاش عادل3 ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
ان4 ـــــن آرنــاتBOUHNACHE CHAABENبوحناش شع ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
فةBOUCHLAGHEM ADELبوشالغم خالد5 ــــة الشيخ الع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
د الرحمان6 ــــة BOUSOUM ABDERRAHMENE209بوصوم ع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
ـــــن آرنــاتDJEDAR DJADجدار جاد7 ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
ة مراد8 ـــــن آرنــاتHALFAYA MOURADحلفا ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
د الرزاق9 قويHAMDANE ABDEREZZAKحمدان ع وع ال ــــةالم ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع

ــــة HOUILI HAMZA209ح حمزة10 ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
ةKHAOUNI RADHOUENEخو رضوان11 ــــةالمهد ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
شوش رضوان12 ـــــن آرنــاتKHANCHOUCHE RADHOUENEخ ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
ـــــن آرنــاتAKKOUCHE RAFIKعكوش رفيق13 ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
س محمد14 ـــــن آرنــاتAIFI ANIS MOHAMEDع أن ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
ز15 د الع ـــــن آرنــاتGUARNEZ ABDELAZIZقرناز ع ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
لقاسم16 در  ـــــن آرنــاتKOUIDER BELKACEMEق ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
دة فارس17 ــــةتجزئة 282 قطعة قسم KECHIDA FARES18كش ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
رم18 ـــــن آرنــاتMAHDADI AKRAMمحدادي أ ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
د الغا 19 ـــــن آرنــاتMAHDADI ABDEL GHANIمحدادي ع ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
صل20 ـــــن آرنــاتMEGUALATI FAYCELمقال ف ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
ل خم 21 ـــــن آرنــاتBEN DJBEL KHMISSIبن ج ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
د22 ـــــن آرنــاتBEN SALEM LYAZIDبن سالم ال ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
د23 ال سع ـــــن آرنــاتKHAYAL SAIDخ ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
ـــــن آرنــاتBEN DECHACHE LHADJبن دشاش الحاج24 ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
ـــــن آرنــاتBEAIBENE SAHRAعي صحرة25 ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
ـــــن آرنــاتGOUADMA RAMDHANEقوادمة رمضان26 ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
د النور27 ـــــن آرنــاتSABRI ABDENNOURصابري ع ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع



ـــــن آرنــاتLAOUAREM DJEMAIلعوارم الجم 28 ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
ـــــن آرنــاتSABRI YOUCEFصابري يوسف29 ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
ـــــن آرنــاتRAMLI AHMEDرم أحمد30 ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع



ـــوم الثانـــــي: ــــــة عامــــــة ال تغذ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ـــــن آرنــاتMANADI KHIERمنادي الخ 1 ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
ــــةتجزئة MANALLAH MOURAD282منا  مراد2 ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
ــــةع مسعودBEN DECHACHE ADELبن دشاش عادل3 ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
كر4 ــــةع مسعودBEN NAY BOUBAKERبن ناي ب ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
ز سم 5 ملوكةBOUHRIZ SAMIRبوح ــــةت ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
ـــــن آرنــاتRADHOUANI LAKHDARرضوا لخ 6 ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
ــــةع مسعودMALLOULI ADELملو عادل7 ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
د 8 ـــــن آرنــاتSAHLI ABDELLAHساح ع ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
ـــــن آرنــاتBOURMANI ZAHIRبورما ز 9 ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع

ق10 ـــــن آرنــاتBELMANAA RAZIKلمانع رز ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
ـــــن آرنــاتSALMANI MUSTAPHAسلما مصط 11 ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
ة12 ـــــن آرنــاتGHARZOULI MOUNIRAغرزو من ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
ـــــن آرنــاتAZZI FATEHعزي فاتح13 ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
در الدين14 ـــــن آرنــاتBEN SALEM BADREDDINEبن سالم  ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
ال 15 ة ج ـــــن آرنــاتATTIA DJILANIعط ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
ـــــن آرنــاتFARTAS FARESفرطاس فارس16 ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
ـــــن آرنــاتGHAZEL NAWELغزال نوال17 ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
ـــــن آرنــاتMEKARNI HACENEمقار حسان18 ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
قة19 ـــــن آرنــاتCHEDRI RAZIKAشدري رز ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
ـــــن آرنــاتMANADI NACREDDINEمنادي ن الدين20 ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
اض21 ـــــن آرنــاتLAAMARI RIADHلعماري ر ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
م22 ـــــن آرنــاتGUEDDOU KARIMقدو ك ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
ـــــن آرنــاتDJELAOUDJI FOUAZجالو فواز23 ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
م24 ة سل ـــــن آرنــاتGUIZA SALIMق ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
ش توفيق25 ـــــن آرنــاتMEACHICHE TOUFIKمش ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
ـــــن آرنــاتHOUILI HAMZAح حمزة26 ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
ل27 ب ن ـــــن آرنــاتLAIB NABILالعا ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
ـــــن آرنــاتMAAMACHE HAMZAمعماش حمزة28 ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
ـــــن آرنــاتBEN DACHACHE DOUADIبن دشاش ذوادي29 ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع
م30 ـــــن آرنــاتZEDADGUA BRAHIMزدادقة برا ــــةع ــــة عامــ ــ ـــن آرنــاتتغذ ــ ع



ــارك لسنـــة 2019 : ـد األض  الم ـاسـة مــداومـة ع ـة عــ ع لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــاســــةBOUCHLAGHEM MESSAOUDبوشالغم مسعود1 ـــن ع ــــعع ــاســــةاطعام  ـــن ع ع
ــاســــةYAKHLAF AMMARخلف عمار2 ـــن ع ــــعع ــاســــةاطعام  ـــن ع ع
ــاســــةBOUADHAM HADDAبوعظم حدة3 ـــن ع ــــعع ــاســــةاطعام  ـــن ع ع

ـــوم الثـــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م1 ــاســــةHEMISSI KARIMم ك ـــن ع ــــعع ــاســــةاطعام  ـــن ع ع
د الحق2 ــاســــةNADJAR ABDEL HAKنجار ع ـــن ع ــــعع ــاســــةاطعام  ـــن ع ع
د الغا 3 ــاســــةBOUCHLAGHEM ABDEL GHANIبوشالغم ع ـــن ع ــــعع ــاســــةاطعام  ـــن ع ع

ـــوم األول: لحـــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــاســــةHADDAD HACENEحداد حسان1 ـــن ع ــاســــةلحوم ودواجنع ـــن ع ع
ــاســــةDOUKHI ALAA EDDINEدو عالء الدين2 ـــن ع ــاســــةلحوم ودواجنع ـــن ع ع
ــاســــةGUENNIFI AMMARقن عمار3 ـــن ع ــاســــةلحوم ودواجنع ـــن ع ع
ــاســــةBAHRI ALIحري ع 4 ـــن ع ــاســــةلحوم ودواجنع ـــن ع ع
وش5 ــاســــةNADJAR AMIROUCHEنجار عم ـــن ع ــاســــةلحوم ودواجنع ـــن ع ع
ــاســــةAMHATA MOUNIRأمهاتة من 6 ـــن ع ــاســــةلحوم ودواجنع ـــن ع ع
ــاســــةMARAANE SAMIRمرعان سم 7 ـــن ع ــاســــةلحوم ودواجنع ـــن ع ع
ــاســــةWEDJHANI DJABERوجها جابر8 ـــن ع ــاســــةلحوم ودواجنع ـــن ع ع

ـــوم الثــــــــا : لحـــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
لود 1 اسة مركزBOUADHAM MILOUDبوعظم م ــاســــةلحوم ودواجنع ع ـــن ع ع
ة2 اسة مركزHADDAD ALDJIAحداد علج ــاســــةلحوم ودواجنع ع ـــن ع ع
اسة مركزHAROUN MOHAMEDارون محمد3 ــاســــةلحوم ودواجنع ع ـــن ع ع
ش حس 4 اسة مركزDEROUICHE HOUCINEدرو ــاســــةلحوم ودواجنع ع ـــن ع ع
ل5 اسةMASTOUL ISMAILمسطول إسماع ــاســــةلحوم ودواجنع ع ـــن ع ع
ــاســــةGUENNIFI AMMARقن عمار6 ـــن ع ــاســــةلحوم ودواجنع ـــن ع ع
ــاســــةBEN ADJIMI AMMARبن عج عمار7 ـــن ع ــاســــةلحوم ودواجنع ـــن ع ع
ــاســــةSASSI AMMARسا عمار8 ـــن ع ــاســــةلحوم ودواجنع ـــن ع ع



ـــوم األول: ب ومـشتقاتـــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــاســــةGUALLOU ISHAKقلو إسحاق1 ـــن ع ب ومـشتقاتــهع ــاســــةحـل ـــن ع ع
اض2 ــاســــةDHAMENE RIADHضامن ر ـــن ع ب ومـشتقاتــهع ــاســــةحـل ـــن ع ع
د3 ــاســــةDJESSAS RACHIDجساس رش ـــن ع ب ومـشتقاتــهع ــاســــةحـل ـــن ع ع

ـــوم الثــــــــا : ب ومـشتقاتـــه  ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــاســــةGUALLOU ISHAKقلو إسحاق1 ـــن ع ب ومـشتقاتــهع ــاســــةحـل ـــن ع ع
اض2 ــاســــةDHAMENE RIADHضامن ر ـــن ع ب ومـشتقاتــهع ــاســــةحـل ـــن ع ع
د3 ــاســــةDJESSAS RACHIDجساس رش ـــن ع ب ومـشتقاتــهع ــاســــةحـل ـــن ع ع

ـــوم األول: ـــــز  ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ة الجودي1 ةAMMARDJIA EL DJOUDIعمارج ةشارع االخوة عمارج ة صناع ــاســــةمخ ـــن ع ع

ـــوم الثـــا : ـــــز  ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ة محل رقم BAKKA ACHOUR03قة عاشور1 ة صناع ــاســــةمخ ـــن ع ع

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ــاســــةATIK RABEHعتيق رابح1 ـــن ع ــــهع ــ ــوا ــاســــةخضـــر و فـــ ـــن ع ع
د2 ــاســــةBOUADHAM SAIDبوعظم السع ـــن ع ــــهع ــ ــوا ــاســــةخضـــر و فـــ ـــن ع ع

ـــوم الثانــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
د الغا 1 د ع ــاســــةBOUAZID ABDEL GHANIبواز ـــن ع ــــهع ــ ــوا ــاســــةخضـــر و فـــ ـــن ع ع
د2 ــاســــةSOUAYEH ASAIDسوايح أسع ـــن ع ــــهع ــ ــوا ــاســــةخضـــر و فـــ ـــن ع ع
د3 ــاســــةLAADJAL SAIDلعجال سع ـــن ع ــــهع ــ ــوا ــاســــةخضـــر و فـــ ـــن ع ع



ـــوم األول: ــــــة عامــــــة ال تغذ

ــــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
د الغا 1 د ع ــاســــةBOUZID ABDEL GHANIبوز ـــن ع ـــــةع ـــــة عامـ ـ ــاســــةتغذ ـــن ع ع
ة سهام2 ا BOUSAHABA SIHEMبوسحا ـــــةشارع جلود الع ـــــة عامـ ـ ــاســــةتغذ ـــن ع ع
ات محمد أم 3 ــاســــةZIET MOHAMED AMINEز ـــن ع ـــــةع ـــــة عامـ ـ ــاســــةتغذ ـــن ع ع
ــاســــةAMEUR MAALAMعامر معلم4 ـــن ع ـــــةع ـــــة عامـ ـ ــاســــةتغذ ـــن ع ع
ب5 اشة الط ــاســــةABACHA TAYEBع ـــن ع ـــــةع ـــــة عامـ ـ ــاســــةتغذ ـــن ع ع
ــاســــةAKOUCHE MEROUANEعكوش مروان6 ـــن ع ـــــةع ـــــة عامـ ـ ــاســــةتغذ ـــن ع ع
دي محمد7 ــاســــةFAIDI MOHAMEDف ـــن ع ـــــةع ـــــة عامـ ـ ــاســــةتغذ ـــن ع ع
دي نا8 ــاســــةFAIDI NACERفا ـــن ع ـــــةع ـــــة عامـ ـ ــاســــةتغذ ـــن ع ع
ــاســــةFARRADJ AHMEDفراج أحمد9 ـــن ع ـــــةع ـــــة عامـ ـ ــاســــةتغذ ـــن ع ع

م10 ــاســــةGUENNIFI SALIMقن سل ـــن ع ـــــةع ـــــة عامـ ـ ــاســــةتغذ ـــن ع ع
دي عمر11 ــاســــةFAIDI OMARفا ـــن ع ـــــةع ـــــة عامـ ـ ــاســــةتغذ ـــن ع ع
ــاســــةFENNI HICHEMفني ھشام12 ـــن ع ـــــةع ـــــة عامـ ـ ــاســــةتغذ ـــن ع ع
ــاســــةARABET ABDEL GHANIعربات عبد الغاني13 ـــن ع ـــــةع ـــــة عامـ ـ ــاســــةتغذ ـــن ع ع
ــاســــةMAALEM AMERمعلم عامر14 ـــن ع ـــــةع ـــــة عامـ ـ ــاســــةتغذ ـــن ع ع
ــاســــةSAYEH SAIDسایح سعید15 ـــن ع ـــــةع ـــــة عامـ ـ ــاســــةتغذ ـــن ع ع
ــاســــةYAHYAOUI HASSIBAیحیاوي حسیبة16 ـــن ع ـــــةع ـــــة عامـ ـ ــاســــةتغذ ـــن ع ع

ـــوم الثانـــــي: ــــــة عامــــــة ال تغذ

ــــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
د MAALAM LAHCENEمعلم لحسن1 ـــــة كراغل ع ـــــة عامـ ـ ــاســــةتغذ ـــن ع ع
ــاســــةHOUGULI KHALEDھوقلي خالد2 ـــن ع ـــــةع ـــــة عامـ ـ ــاســــةتغذ ـــن ع ع
ــاســــةNADHRI MILOUDناضري میلود3 ـــن ع ـــــةع ـــــة عامـ ـ ــاســــةتغذ ـــن ع ع
ــاســــةMALAAB NOUARIملعب نواري4 ـــن ع ـــــةع ـــــة عامـ ـ ــاســــةتغذ ـــن ع ع
ــاســــةYAHYAOUI HASSINAیحیاوي حسینة5 ـــن ع ـــــةع ـــــة عامـ ـ ــاســــةتغذ ـــن ع ع
ــاســــةSOUAYEH LAIDسوایح العید6 ـــن ع ـــــةع ـــــة عامـ ـ ــاســــةتغذ ـــن ع ع
ــاســــةLAAREM ALIلعارم علي7 ـــن ع ـــــةع ـــــة عامـ ـ ــاســــةتغذ ـــن ع ع
ــاســــةMEZARA AHMEDمزارة أحمد8 ـــن ع ـــــةع ـــــة عامـ ـ ــاســــةتغذ ـــن ع ع
ــاســــةBOUDISSA ABDEL MADJIDبودیسة عبد المجید9 ـــن ع ـــــةع ـــــة عامـ ـ ــاســــةتغذ ـــن ع ع

ــاســــةKHERABCHA SALIMAخرابشة سلیمة10 ـــن ع ـــــةع ـــــة عامـ ـ ــاســــةتغذ ـــن ع ع
ــاســــةBOUZID GHANOUبوزید غانو11 ـــن ع ـــــةع ـــــة عامـ ـ ــاســــةتغذ ـــن ع ع
ــاســــةDIAB FAROUKذیاب فاروق12 ـــن ع ـــــةع ـــــة عامـ ـ ــاســــةتغذ ـــن ع ع
ــاســــةRAHRAH ABDEL HALIMرحراح عبد الحلیم13 ـــن ع ـــــةع ـــــة عامـ ـ ــاســــةتغذ ـــن ع ع
ــاســــةATBAZA KHIERاطبازة الخیر14 ـــن ع ـــــةع ـــــة عامـ ـ ــاســــةتغذ ـــن ع ع
ــاســــةFERADJ AHMEDفراج أحمد15 ـــن ع ـــــةع ـــــة عامـ ـ ــاســــةتغذ ـــن ع ع



ـــارك لسنـــة 2019 : ـــد األض  الم ـــا مــداومـــة ع س ـــة األور لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ان1 ا 122 قطعةAMGHAR SOFIANEأمغار سف س ــــعاألور ــــااطعام  ــس األور
م2 ـــاBOUCHENINE IBRAHIMبوشن إبرا ـ ــس ــــماألور ـــ ـــ ــــامطعـــ ــس األور
ز توفيق3 ــــزBOUAZIZ TOUFIKبوع ـــا مركـــ ـ ــس ــــماألور ـــ ـــ ــــامطعـــ ــس األور
ف4 ـــاFOUDI CHRIFفودي ال ـ ــس ــــعاألور ــــااطعام  ــس األور
ـــاBEN DJABALLH AMMARبن جاب  عمار5 ـ ــس ــــعاألور ــــااطعام  ــس األور
ل6 ـــاBEN AZZI NABILبن عزي ن ـ ــس ــــعاألور ــــااطعام  ــس األور
و لحسن7 ـــاZARHOUNI LAHCENEزر ـ ــس ــــعاألور ــــااطعام  ــس األور

ـــوم الثـــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ش عادل1 ـــاKHAMLICHE ADELخمل ـ ــس ــــعاألور ــــااطعام  ــس األور
د النا2 اف ع ـــاBOUDIAF ABDENACERبوض ـ ــس ــــعاألور ــــااطعام  ــس األور
ل3 ط عد ـــاBOUCHERIT ADELبو ـ ــس ــــعاألور ــــااطعام  ــس األور
اب4 د الو ان ع ـــاBERKANE ABDEL WAHABبر ـ ــس ــــعاألور ــــااطعام  ــس األور
د المالك5 ل ع ـــاTOUIL ABDEL MALEKط ـ ــس ــــعاألور ــــااطعام  ــس األور
ـــاBOU SOUSOU MOHAMEDبوسوسو محمد6 ـ ــس ــــعاألور ــــااطعام  ــس األور
ـــاGHORAB KHALEDغراب خالد7 ـ ــس ــــعاألور ــــااطعام  ــس األور

ـــوم األول: لحـــــــوم ودواجــــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د1 ــــالحوم ودواجنفرماتوBOUGUERRA FARIDبوقرة ف ــس األور
الل2 ـــاDJALLABI BILLELجال  ـ ــس ــــالحوم ودواجناألور ــس األور
د الرزاق3 ارة ع ــــالحوم ودواجنالطابق األر عمارة 1 مدخل DJIARA ABDERREZAK4ج ــس األور
س4 ــــالحوم ودواجنتجزئة 122 قطعةHAKOUM KAISحكوم ق ــس األور
ــــالحوم ودواجنمحل رقم HANNAR AHMED02حنار أحمد5 ــس األور
ــــالحوم ودواجنالسوق المغطاة 1006 مسكنKHABRI KHALEDخابري خالد6 ــس األور
اف فاروق7 ـــاBOUDHIAF FAROUKبوض ـ ــس ــــالحوم ودواجناألور ــس األور
صل8 عة ف ـــاBOUKOUBAA FAYCELبوق ـ ــس ــــالحوم ودواجناألور ــس األور
م9 د الحك ـــاHAMANI ABDEL HAKIMحما ع ـ ــس ــــالحوم ودواجناألور ــس األور



ـــوم الثــــــــــــــا : لحـــــــوم ودواجــــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــاHOUMOUR HAMMADIحومور حمادي1 ـ ــس ــــالحوم ودواجناألور ــس األور
س2 ـــاHOKOM KAISSحكوم ق ـ ــس ــــالحوم ودواجناألور ــس األور
ف3 افBOUDDINA CHRIFبودينة ال ة وشارع بوض ل ة شارع 05 ج ــــالحوم ودواجنزاو ــس األور
اKHARFA AZZEDDINEخرفة عز الدين4 س ــــالحوم ودواجنأور ــس األور
ل5 س خل ة مركزBOURKHISS KHALILبورخ ل ــــالحوم ودواجنشارع 05 ج ــس األور
س ن الدين6 ــــالحوم ودواجن64مسكن إجتما    RDC 03 قسم BOUREKHISS NACEREDDINE39بورخ ــس األور
اف ع 7 اBOUDIAF ALIبوض س اف العر أور ة وشارع بوض ل ة شارع 5 ج ــــالحوم ودواجنزاو ــس األور
ش 8 ــــالحوم ودواجنقسم 39 مج BOUTALBI BACHIR RDC 38بوطال ال ــس األور

ـــوم األول: ب ومشتقــاتــــه ال حــل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
اف عادل1 ـــاBOUDHIAF ADELبوض ـ ــس ب ومـشتقاتــــهاألور ــــاحـل ــس األور
لود2 ـــاSATR ERRAHMENE MILOUDس الرحمان م ـ ــس ب ومـشتقاتــــهاألور ــــاحـل ــس األور
وك3 د م ـــاAABED MABROUKعا ـ ــس ب ومـشتقاتــــهاألور ــــاحـل ــس األور

ـــوم الثــــــــــــــا : ب ومشتقــاتــــه ال حــل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
تو بوجمعة1 ب ومـشتقاتــــه 271 قطعة رقم ZITOUNI BOUDJAMAA117ز ــــاحـل ــس األور
ا مركزLAADJABI MOKHTARلعجا مختار2 س ب ومـشتقاتــــهاألور ــــاحـل ــس األور
ـــاHOURI NOURESSADATحوري نور السادات3 ـ ــس ب ومـشتقاتــــهاألور ــــاحـل ــس األور

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ان الطابق االر غمارة ا رقم KHALFI MOHAMED01خل محمد1 ة 62 و نهج االخوة بن ز ل ة شار 05 ج ةزاو ة صناع ــــامخ ــس األور
ش 2 ـــاDOUAYER BACHIRدواير ال ـ ــس ةاألور ة غ  صناع ــــامخ ــس األور

ـــوم الثــا : ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
شطولة صادق1 سBOUBACHTOULA SADEKب اد د بن  د الحم ة ع ة صناع ــــامخ ــس األور
ف2 د اللط ة قطعة رقم 67 مج BELEDJNAN ABDELLATIF04لجنان ع ة صناع ــــامخ ــس األور



ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا
ــــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــ ةال لد ال

ـــاYOUCEF MERABTIيوسف مرا 1 ـــ ـــ ـــ س ــــــهاألور ــــوا ــــاخضـــر و فـ ـــ ـــ ــ س األور
نوز2 ـــاNADHIR HANNOUZنذير  ـــ ـــ ـــ س ــــــهاألور ــــوا ــــاخضـــر و فـ ـــ ـــ ــ س األور
زي3 ر ز ـــاTAHAR ZIZIالطا ـــ ـــ ـــ س ــــــهاألور ــــوا ــــاخضـــر و فـ ـــ ـــ ــ س األور
ـــاFARES CHENAFAفارس شنافة4 ـــ ـــ ـــ س ــــــهاألور ــــوا ــــاخضـــر و فـ ـــ ـــ ــ س األور
ب5 ـــاNOUREDDINE BEN LAIBنور الدين بن العا ـــ ـــ ـــ س ــــــهاألور ــــوا ــــاخضـــر و فـ ـــ ـــ ــ س األور

ـــوم الثانـــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ـــاMOURAD MANSOURIمراد منصوري1 ـــ ـــ ـــ س ــــــهاألور ــــوا ــــاخضـــر و فـ ـــ ـــ ــ س األور
ـــاNOUREDDINE KARKACHEنور الدين قرقاش2 ـــ ـــ ـــ س ــــــهاألور ــــوا ــــاخضـــر و فـ ـــ ـــ ــ س األور
د الحق فرطاس3 ـــاABDEL HAK FERTASع ـــ ـــ ـــ س ــــــهاألور ــــوا ــــاخضـــر و فـ ـــ ـــ ــ س األور
ـــاYOUCEF HADHARيوسف حضار4 ـــ ـــ ـــ س ــــــهاألور ــــوا ــــاخضـــر و فـ ـــ ـــ ــ س األور
شاش5 ـــاDERRADJI KHABCHECHEالدرا خ ـــ ـــ ـــ س ــــــهاألور ــــوا ــــاخضـــر و فـ ـــ ـــ ــ س األور

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ــــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
م1 ف ك ة عامةمج رقم CHERIF KARIM03ال ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
ـــاMEDJAAT NIDHALالمجعاط نضال2 ـــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
ـــاBELEDJNEN HAMZAلجنان حمزة3 ـــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
دي4 د لط BOUMAKHLOUF ZAIDIبومخلوف الزا ة عامةالعق ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
شاش فاتح5 ــــزKHABCHECHE FATEHخ ــــ ـــ ـــ ــا مركـ ــــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
فة رحمون6 ــــزKHALIFA RAHMOUNEخل ــــ ـــ ـــ ــا مركـ ــــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
ة عامة 64 مسكنADEL SEMCGEDDINEعادل سمش الدين7 ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
ــــزTAIBI MONCEFطي منصف8 ــــ ـــ ـــ ــا مركـ ــــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
ة عامةتجزئة 168 قطعةMANSOURI MOURADمنصوري مراد9 ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور

ة عامة 64 مسكنMEHNANA HOUSSEMمهنانة حسام10 ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
زة11 اف ل ـــاBOUDIAF LOUIZAبوض ـــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
كة12 ـــاBEN DAOUD MALIKAبن داود مل ـــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
د العر 13 ـــاBEN SAID LARBIبن الص ـــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
ب نور الدين14 ـــاBEN ELAIB NOUREDDINEبن العا ـــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
د الرؤوف15 ة ع ـــاBOUDJIRA ABDERRAOUFبوج ـــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
ـــاCHNAFA FRESSشنافة فارس16 ـــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
ـــاGUERGUOUR AMMARقرقور عمار17 ـــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
د18 د الحم اف ع ـــاBOUDHIAF ABDELHAMIDبوض ـــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
ـــاMARABETI ELHACHEMIمرا الهاش 19 ـــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
د20 ـــاDOUDOU RACHIDدودو رش ـــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور



ـــوم الثانـــــي: ة عامة ال تغذ

ــــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
در الدين1 م  ـــاSELAIM BADREDDINEسال ـــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
اس 2 ش  ـــاDEBICHE YACINEدب ـــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
ة عمار3 ـــاFERIA AMMARف ـــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
ط نا4 ـــاBEN CHERIT NACERبن  ـــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
ان مختار5 ـــاCHIBANE MOKHTARش ـــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
ر6 ـــاCHRCHOUR LAZHARشور األز ـــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
ـــاLALEM AMORلعالم عمر7 ـــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
اش خم 8 ـــاKHARBECHE KHEMISSIخ ـــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
الل9 ـــاJALLABI BILALجال  ـــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور

عة لط 10 ـــاBOUKOUBA LOTFIبوق ـــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
ـــاMENSOURI MORADمنصوري مراد11 ـــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
صل12 ـــاTORDJMANI FAYCELطرجما ف ـــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
ـــاKARAM MUSTAPHAكرام مصط 13 ـــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
ـــاHASSAIN MOUSSAحساين مو14 ـــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
د15 ـــاBEN BOUDA LYAZIDبن بودة ال ـــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
م16 د ال ـــاACHOURI ABDEL KERIMعاشوري ع ـــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
ـــاMAHENANA HOUCEMمهنانة حسام17 ـــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
ـــاGARGACHE NOUERDDINEقرقاش نور الدين18 ـــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
د الحق19 ـــاFARTTAS ABDELHAKفرطاس ع ـــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور
ـــاHACHLEF NACREDDINEحشالف ن الدين20 ـــ ـــ ـــ س ة عامةاألور ــــاتغذ ـــ ـــ ــ س األور



ـــارك لسنـــة 2019 : ـــد األض  الم ـــة عــــ ولمــــــان مــداومـــة ع لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م1 د ال اد ع ــــعع ولمانBOUZIAD ABDEL KERIMبوز ع ولماناطعام 
د العا 2 ــــعع ولمانGUELLATI ABDELAALIقال ع ع ولماناطعام 
ظ3 د الحف ــــعع ولمانAZOUG ABDEL HAFIDHعزوق ع ع ولماناطعام 
رة4 ــــــمع ولمانFADHEL ZAHRAفاضل الز ـــ ع ولمانمطعـــ
لطة عمار5 ل ــــــمع ولمانBELILIT AMMARب ـــ ع ولمانمطعـــ
ــــعع ولمانKADARI CHLALIقداري الشال 6 ع ولماناطعام 
ــــعع ولمانHAMMOUDA DJAMELحمودة جمال7 ع ولماناطعام 
د8 ــــعع ولمانHAMADOU FARIDحمادو ف ع ولماناطعام 
زة9 ــــعع ولمانARAB BARIZAعراب ب ع ولماناطعام 

مال10 ــــعع ولمانSAOUCHA KAMELصوشة  ع ولماناطعام 

ـــوم الثــــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م1 ــــعع ولمانMAHNANE IBRAHIMمحنان إبرا ع ولماناطعام 
س2 ــــــمع ولمانKHAMEDJ KAISخامج ق ـــ ع ولمانمطعـــ
مال3 ش  ــــــمع ولمانKAABECHE KAMELكع ـــ ع ولمانمطعـــ
ش خالد4 ــــعع ولمانDJAHICHE KHALEDجح ع ولماناطعام 
م5 ــــعع ولمانDJOUDI KARIMجودي ك ع ولماناطعام 
ــــعع ولمانDAHMENE RAMDHANدحمان رمضان6 ع ولماناطعام 
ل7 ــــعع ولمانLADJDAL FOUDILلجدل فوض ع ولماناطعام 
ا عادل8 ــــعع ولمانZIANI ADELز ع ولماناطعام 
صل9 ول ف ــــعع ولمانKELKOUL FAICELل ع ولماناطعام 

ــــعع ولمانMAZARZI OMRANEمزرزري عمران10 ع ولماناطعام 



ـــوم األول: لحـــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ان1 ـــنعـــــ ولمـــــانKHANFAR SOFIANEخنفر سف ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
ـــنعـــــ ولمـــــانBOUCHAMA RAMZIبوشامة رمزي2 ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
م3 ـــنعـــــ ولمـــــانCHAOUI SALIMشاوي سل ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
ة4 ـــنعـــــ ولمـــــانLAATRI HOURIAالعطري حور ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
م 5 ـــنعـــــ ولمـــــانHEMAIZI MOHAMED YAMINEحمايزي محمد ال ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
د الحق6 ـــنعـــــ ولمـــــانDAOUDI ABDEL HAKداودي ع ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
م7 د الحل ـــنعـــــ ولمـــــانLAHRECHE ABDEL HALIMلحرش ع ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
دودي محمد8 ـــنعـــــ ولمـــــانLIDOUDI MOHAMEDالع ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
سة لخم 9 ل ـــنع ولمان مركزFELILISSA LAKHMISSIفل ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ

ـــنعـــــ ولمـــــانHARBADJI TOUFIKا التوفيق10 ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
ـــنعـــــ ولمـــــانMAHMADI FAROUKمحمادي فاروق11 ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
د12 ـــنعـــــ ولمـــــانHARBADJI RACHIDا رش ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
ا فؤاد13 ـــنعـــــ ولمـــــانSEBAI FOUADس ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
ـــنعـــــ ولمـــــانDJELAOUDJI KHALEDجالو خالد14 ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
د15 ـــنعـــــ ولمـــــانBOUKHANOUFA RACHIDبوخنوفة رش ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
ـــنعـــــ ولمـــــانKETTAFA LASSMARكتافة لصمر16 ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
ـــنعـــــ ولمـــــانMAAOUI AISSAمعاوي ع17 ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
د نا18 ـــنعـــــ ولمـــــانDJAID NACERجع ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
خوش19 ـــنعـــــ ولمـــــانCHOUKR BAKHOUCHEشكر  ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
م جابر20 ـــنعـــــ ولمـــــانKERIM DJABERك ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ

ـــوم الثــــــــا : لحـــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ري وا الدين1 ـــنعـــــ ولمـــــانSAKRI WALIEDDINEسا ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
نة عمار2 ـــنعـــــ ولمـــــانAOUINA AMMARع ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
س3 ـــنعـــــ ولمـــــانLAMZAOUI LAKHMISIالعمزاوي لخمي ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
ي المهدي4 ـــنعـــــ ولمـــــانNACERI MHDIنا ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
م 5 سم ال ـــنعـــــ ولمـــــانKOUISSEM LYAMINEق ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
ش خالد6 ـــنعـــــ ولمـــــانDERRICHE KHALEDدر ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
اة7 ـــنعـــــ ولمـــــانHAMADI HAYATحمادي ح ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
د 8 ـــنعـــــ ولمـــــانBOUKERCHE ABDELLAHبوكرش ع ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
ـــنعـــــ ولمـــــانMECHTA MOUSTAFAمشتة مصط 9 ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ

ان10 ـــنعـــــ ولمـــــانWAHCHI SOFIANEوح سف ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
ش 11 ـــنعـــــ ولمـــــانNADJI BACHIRنا ال ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
ـــنعـــــ ولمـــــانKHANFAR MOUNIRخنفر من 12 ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
ر13 ـــنعـــــ ولمـــــانKOULLI TAHARق الطا ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ



م14 د ال ـــنعـــــ ولمـــــانHRBADJI ABDEL KERIMا ع ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
ـــنعـــــ ولمـــــانDEHMANI ZOUBIRدحما زو 15 ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
ـــنعـــــ ولمـــــانKHOUMSS KHEMISSIخمس خم 16 ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
ـــنعـــــ ولمـــــانSAHRAOUI DJABERصحراوي جابر17 ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
د18 د الحم ـــنعـــــ ولمـــــانBOUKHANOUFA ABDELHAMIDبوخنوفة ع ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
د الرزاق19 ع ع ة 44 مسكن جما 57 محلBEZAA ABDERREZAKب ة عقار ـــنترق ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ
عقوب20 ـــنعـــــ ولمـــــانMAAMACHE YAKOUBمعماش  ـــوم ودواجــ ـــ ع ولمانلحـ



ـــوم األول: ب ومـشتقاتـــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
الل1 ب ومـشتقاتـــهعـــــ ولمـــــانBAHLOULI BILEL بهلو  ع ولمانحــل
ب ومـشتقاتـــهعـــــ ولمـــــانBEN ZOUACHE MOUNIR بن زواش من 2 ع ولمانحــل
ب ومـشتقاتـــهعـــــ ولمـــــانDHOUIBI HOUCINE ذو حس 3 ع ولمانحــل
شام4 ا  ب ومـشتقاتـــهعـــــ ولمـــــانBOUHALI HICHEMبو ع ولمانحــل
ب ومـشتقاتـــهعـــــ ولمـــــانLASLADJ AMINEلصلج أم 5 ع ولمانحــل
ا6 ب ومـشتقاتـــهعـــــ ولمـــــانBOUKETHIR YASSERبوكث  ع ولمانحــل
ب ومـشتقاتـــهعـــــ ولمـــــانHAZZAM HAMZAحزام حمزة7 ع ولمانحــل
ب ومـشتقاتـــهعـــــ ولمـــــانCHORFAOUI MESSAOUDفاوي المسعود8 ع ولمانحــل
م9 س ب ومـشتقاتـــهعـــــ ولمـــــانKOUACHE NASSIMكواش  ع ولمانحــل

د10 ب ومـشتقاتـــهعـــــ ولمـــــانKOULLI RACHIDق رش ع ولمانحــل

ـــوم الثــــــــا : ب ومـشتقاتـــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ن الدين1 سة ز ل ب ومـشتقاتـــهعـــــ ولمـــــانFELELISSA ZINEDDINE فل ع ولمانحــل
حل من 2 ب ومـشتقاتـــهعـــــ ولمـــــانLAKHEL MOUNDJI ل ع ولمانحــل
اوي نجود3 ب ومـشتقاتـــهعـــــ ولمـــــانABAOUI NOUDJOUDع ع ولمانحــل
ب ومـشتقاتـــهعـــــ ولمـــــانBADREDDINE ZAHIRدر الدين ز 4 ع ولمانحــل
د السالم خمس5 ب ومـشتقاتـــهعـــــ ولمـــــانABDESSALEM KHOMSSع ع ولمانحــل
سة ع 6 ل ب ومـشتقاتـــهعـــــ ولمـــــانFLILISSA ALIفل ع ولمانحــل
ب ومـشتقاتـــهعـــــ ولمـــــانMANNANI MESSAOUDمنا المسعود7 ع ولمانحــل
ارك8 ا م ب ومـشتقاتـــهعـــــ ولمـــــانBOUHALI MBAREKبو ع ولمانحــل
ب ومـشتقاتـــهعـــــ ولمـــــانCHIKH MESSAOUD ALIشيخ مسعود ع 9 ع ولمانحــل

ب ومـشتقاتـــهعـــــ ولمـــــانKADARI TOUFIKقداري توفيق10 ع ولمانحــل

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ةمجمع98 محل رقم 26 و27ع ولمانMAALOUFI MABROUKمعلوفي مبروك1 ة صناع ع ولمانمخ
ة ع ولمانDJAADJOUAA SOUMIAجعجوعة سمیة2 ةع ة صناع ع ولمانمخ
ر ع ولمانKHABBABA SAMIخبابة سامي3 ة الصن ة صناع ع ولمانمخ



ـــوم الثــا : ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
زي جمال1 ة ع ولمانLAZIZI JAMELلع ة الح ة صناع ع ولمانمخ
م2 س انو عثمان ع ولمانCHAMANA NASSIMشحمانة  ةشارع  ة صناع ع ولمانمخ
ةتجزئة 92 قطعة ع ولمانBOUCHAMA MOUNIRبوشامة من 3 ة صناع ع ولمانمخ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
ف1 ب أ ـــانLAIB ACHRAFالعا ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
د2 ـــانSAM YAZIDسام ال ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
ـــانARAB MOHAMEDعراب محمد3 ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
طة فاتح4 ل ـــانBELILITA FATEHل ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
د 5 ـــانDJABER ABDALLAHجابر ع ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
ـــانMAKHLOUFI LAMNAOUARمخلو لمنور6 ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
ـــانMAZARZI RAMIمزرزي را 7 ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
ا 8 د التو ـــانABID TOUHAMIعب ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
ظ9 د الحف ا ع د ال ـــانABDEL BAKI ABDELHAFIDع ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع

ظ10 د الحف ـــانHAZZAM ABELHAFIDحزام ع ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
د حس 11 ـــانDJELID HOUCINEجل ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
اس12 دي ع ـــانLAABIDI ABBASلعب ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
ـــانBOUCHAMA FATEHبوشامة فاتح13 ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
ـــانSAM MOUNIRسام من 14 ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
ل15 حل اسماع ـــانLAKHEL ISMAILل ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
ـــانKHOMS SAADخمس سعد16 ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
ـــانLEDJDEL MOURADلجدل مراد17 ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
ـــانHAMADI TAREKحمادي طارق18 ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
ـــانGUELLATI DJAMELEDDINEقال جمال الدين19 ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
ـــانHARBADJI OUSSAMAا أسامة20 ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
ح فواز21 ـــانBEN YAHYA FOUAZبن  ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
ـــانBEDDAD SALAHداد صالح22 ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
ـــانSERIFEK MOHCENEفق محسن23 ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
ـــانGOUAOUSSI ANOUARقواو أنور24 ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
ش فوزي25 ـــانLAARKICHE FOUZIلعرق ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
م26 د الرح ـــانLACHGAR ABDERAHIMلشقر ع ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
ـــانBEN YAHYA OUSSAMAبن  أسامة27 ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
ـــانLADJDAL HAMLAOUIلجدل حمالوي28 ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
ل29 ـــانZAGHAR KHALILزغار خل ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
دي محمد30 ـــانDJERIDI MOHAMEDج ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
فة31 لود ص ـــانMILOUD SAIFAالم ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع



ار نور الدين32 ـــانMEBARKI NOUREDDINEم ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
ـــانGOUSSMI IMADEDDINEقوس عماد الدين33 ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
مال34 دي  ـــانLAABIDI KAMELلعب ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
م35 دال ـــانBELAATEL ABDEL KERIMلعاطل ع ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع

ـــوم الثانـــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
ف1 ـــانMOKRANE CHERIFمقران ال ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
د2 د الحم ـــانHZZAM ABDELHAMIDحزام ع ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
طة مو3 ل ـــانBELILITA MOUSSAل ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
يع4 ـــانLATRECHE RABIEلطرش ال ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
ـــانBOUGUENNA KHEMISSIبوقنة خم 5 ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
اوي6 ح الخ ـــانBEN YAHYA KHADRAOUIبن  ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
دالقادر7 ـــانBELHADJ ABDEL KADERلحاج ع ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
ـــانBEZZAH KHIERبزاح الخ 8 ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
س9 د تو ـــانLAFRID TOUNESلف ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع

ح فواز10 ك ـــانRIKOUH FOUAZر ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
س11 ان لون ـــانCHAABANE LOUNISشع ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
ل سا 12 ـــانMESSAHEL SAMIمسا ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
ل13 ـــانLAAMZAOUI NABILالعمزاوي ن ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
م 14 ـــانHAZAM YAMINEحزام ال ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
ـــانGUERFALI KHEMISSIقرفا خم 15 ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
اسط16 د ال ـــانDJELAOUDJI MOHAMEDجالو محمد ع ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
طة عمار17 ل ـــانBELILITA AMMARل ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
م18 ـــانDJOUDI KAIMجودي ك ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
ح لحسن19 ـــانBEN YAHYA LAHCENEبن  ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
مال20 ش  ـــانHAMMICHE KAMELحم ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
د21 ـــانSAHNOUNE FARIDسحنون ف ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
ـــانFADHEL RAFIKفاضل رفيق22 ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
ح الشال 23 ـــانBEN YAHYA CHELALIبن  ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
ـــانKHAMADJ MOUSTAPHAخامج مصط 24 ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
م ميهوب25 ـــانBOUSOUALIM MIHOUBبوسوال ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
د26 ـــانMOKRNE LAIDمقران الع ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
س27 ل يو ـــانCHBEL YOUNESش ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
ة28 ـــانGUAOUAE DJDIAقواو حد ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
طة محمد شهاب الدين29 ل ـــانBELILITA CHIHEBEDDINEل ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
ة عصام30 ـــانTALIA ISSAMتال ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
د النا31 ـــانKHOUTHIR ABDENNACERخث ع ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
د المالك32 ـــانBOUCHAMA ABDEL MALEKبوشامة ع ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
ا33 ـــانBOUKTHIR YASSERبوكث  ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع
رم34 ـــانKOULLI AKRAMق أ ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع



اض35 دي ر ـــانLAABIDI RIADHلعب ـــ ـــن ولمـ ـ ــــهع ــ ــوا ــــانخضـــر و فـــ ــــن ولمـــ ع



ـــوم األول: ـــــات ال ـــــات ومرط حل

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
ـــانDJALLAB ABDERRAHIMجالب عبد الرحیم1 ـــ ـــن ولمـ ـ ــاتع ــات ومرط ــــانحل ــــن ولمـــ ع

ـــوم الثانــــي: ـــــات ال ـــــات ومرط حل

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
ـــانDJALLAB ABDERRAHIMجالب عبد الرحیم1 ـــ ـــن ولمـ ـ ــاتع ــات ومرط ــــانحل ــــن ولمـــ ع

ـــوم األول: ـــــــرات ال ســــ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
ــــراتشارع حفاصة ع رقم BEN MADANI KHALIL06بن مداني خلیل1 ـــ ــــانســــ ــــن ولمـــ ع
زي جمال2 ةLAAZIZI DJAMELلع ــــراتشارع الح ـــ ــــانســــ ــــن ولمـــ ع
صل3 سم ف عادGUISEM FAYCELق ــــرات ذراع الم ـــ ــــانســــ ــــن ولمـــ ع

ـــوم الثانــــي: ـــــــرات ال ســــ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
قات محل أ و بGAROUI FOUADقروي فؤاد1 ــــراترقم 01 لف ـــ ــــانســــ ــــن ولمـــ ع
م2 د الحك ــــرات 363 مسكنBOUGARN ABDEL HAKIMبوقرن ع ـــ ــــانســــ ــــن ولمـــ ع
ــــراتتجزئة 616 قطعة رقم 02 مج MEHADI SAAD01محمدي ساعد3 ـــ ــــانســــ ــــن ولمـــ ع



ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
ةKOUMS SAADخمس سعد1 ع ة عامة  ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ة عامة 67 مسكنSAHNOUN ARABسحنون أعراب2 ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ة عامة 616 مسكنSAOUAL DJAMELصوال جمال3 ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
د عز الدين4 انو عثمانABID AZZEDINNEعب ة عامةشارع  ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ةADOUN MOHYEDDINEعدون مح الدين5 ع ة عامة  ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
عادKADERI CHELALIقادري الشال 6 ة عامة ذراع الم ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ة عامة 100/1600 مسكنKARA RABEHقارة رابح7 ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
م8 دKARA SALIMقارة سل د الجد ل ال ة عامةالشارع الرئ قطعة رقم 50 مقا ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ديGUETTAF DJAMELقطاف جمال9 ة عامةشارع العر بن مه ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع

ة عامة 44 مسكنGUELLATI MOUNIRقال من 10 ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
رم11 ة عامة 360 مسكنKOULI AKRAMق أ ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
م بوعالم12 خوشGOUISSEM BOUAALEMقوس دي ال ة عامةشارع رش ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
د13 ة عامةتجزئة 59 قطعة KANOUNI LAID583انو الع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ل14 مKANOUNI KHALILانو خل د ال ا ع ل محمد ومل ة عامةشارع بوسا ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ر15 ة جوا ة عامةشارع 08 ماي KHYA DJAWAHIR45ا ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
م16 د الحك ة عامة 583 مسكنKETAFA ABDELHAKIMكتافة ع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ل17 ش إسماع ةKAABACHE ISMAILكع ل ة عامةتجزئة 102 قطعة رقم 25  05 ج ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ة عامةتجزئة 583 مسكنLASLADJ AMINEلصلج أم 18 ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
زي جمال19 ل سونلغازLAAZIZI DJAMELلع ة مقا ة عامة الح ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ة عامة 616 مسكنMADHOUI HACENEماضوي حسان20 ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ة عامة 166 مسكنMKHLOUFI LAMNAOUARمخلو لمنور21 ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
دMEKHANFER RAHMAمخنفر رحمة22 ام السع ة عامة بر ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
د23 ود الع ة عامةتجزئة 67 قطعةMEZHOUD LAIDمز ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
اس24 ل ع عادMESSAHEL ABESSمسا ة عامة ذراع الم ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
د الغا 25 ي ع ة عامةتجزئة 264 قطعة رقم 125 محل رقم MECHERI AVDEL GHANI02م ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
د26 ة عامة 44 مسكنMUSTAFA WALIDمصط ول ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
د المالك27 ة عامةتجزئة 363 قطعة رقم MAAOUI ABDEL MALEK266معاوي ع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ل محمد رقم MAAMACHE SAMIR16معماش سم 28 ة عامةشارع بوسا ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ب29 ة عامةتجزئة 616 مسكن MAAYOUFE HABIBمعيوف حب ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ة عامةتجزئة 166 قطعةMOUKRANE FOUEZمقران فواز30 ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
رMOSSAR DAOUDموسار وداد31 طة منصور  الصن ل ل ة عامةشارع  ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ب32 عادNEGGAZ TAYEBنقاز الط ة عامة ذراع الم ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ة سجار33 ة عامةمشتة الحاجHENIA SEDJARن ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
انو عثمانOUENOUGHI NOUREDDINEونو نور الدين34 ة عامةشارع  ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ز35 د الع ح ع ة عامةع ولمان مركزBEN YAHYA ABDELAZIZبن  ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ة عامةتجزئة 67 قطعةMOUSTAFA KHAMAJخامج مصط 36 ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
د الحق37 ة عامة 44 مسكنBELHADJ ABDELHAKلحاج ع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ف38 ب أ ة عامةتجزئة 166 قطعة رقم ACHERAF BELAIB55لعا ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع



الل39 طة  ل ة عامة 711 قطعةBILEL BELILITAل ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
طة فاتح40 ل سا و 24 محل تجاريFTEH BELILITAل ة عامةتجزئة 50/40 مسكن  ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
د العا 41 ح ع ـــانBEN YAHYA ABDELAALIبن  ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ـــانKHAIREDDINE MAMECHEمعماش خ الدين42 ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ـــانMESSAOUD CHOUFRAOUIفاوي المسعود43 ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ـــانAHMED KHAMEJخامج أحمد44 ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
اشة لحسن45 ـــانKHABBACHA LAHCENEخ ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ح قدور46 ـــانBEN YAHYA KEDDOURبن  ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
دودي النواري47 ـــانLAAYDOUDI NOUARIالع ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
حل السا 48 ـــانLKHAL SASSIل ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
د الرحمان49 ـــانABDERRAHMENE BEL HADJلحاج ع ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ـــانDELLA CHLALIدلة الشال 50 ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع



ـــوم الثانــــي: ة عامة ال تغذ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
د الرزاق1 ةKHAMESS REZZAKخمس ع ة الغ ع ة عامة  ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ة عامةتجزئة 67 مسكنKHALED SAMصام خالد2 ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ة عامة 44 مسكنGUOUMACHE NACIRقوماش نص 3 ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ة عامة 360 مسكنKANOUNI SAMIانو سا 4 ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
م 5 ش ال ة عامة بوفضةYAMINE KAABACHEكع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ة عامة 369 مسكنMAKHLOUFI MEDمخلو محمد6 ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
م7 د ال ـــانKERIM BELATELلعاطل ع ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ا 8 طار  ـــانBITAR HANIب ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
م عصام9 ـــانBOUSSOUALIM ISSAMبوسوال ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع

م10 د ال ـــانBEN HERCHA KERIMبن حرشة ع ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ـــانACHOUR SAMRAعاشور سمراء11 ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
زة12 ف ل ـــانLOUCIF LOUIZAلوص ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ـــانMACHTAT AMINEمشتة محمد أم 13 ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
د الصمد14 ـــانMAMACHE SAMADمعماش ع ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
شة فاروق15 ـــانBOUAIHA FAROUKبوع ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
د الرؤوف16 ـــانMESSAAD ABDERRAOUFمساعد ع ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ـــانTOUFIK BOUKHARIبوخاري توفيق17 ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
دة18 ـــانBAGHDAD RACHIDAغداد رش ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
م19 د الرح ـــانNOUARI RAHIMEنواري ع ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ة الخ 20 ـــانBEN SAFIA KHIERبن صف ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ـــانDJLAOUDJI NOURIجالو النوري21 ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ار نور الدين22 ـــانMEUBAREKI NOUREDINEم ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ـــانHCHAICHI YOUCEFحشا يوسف23 ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
د24 ة بوز ـــانALLIA BOUZIDعل ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
فة25 لود ص ـــانSAFIA MILODالم ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ـــانISSAM BOUCHOUCHAبوشوشة عصام26 ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ـــانNASIR BAHLOULIبهلو نص 27 ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
م28 اص سل ـــانGUARBAS SALMق ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ـــانDHEDOUALI NOUREDDINEجدوا نور الدين29 ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ش الخث 30 ط ـــانBEAITICHE KHOUTHIRع ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
د الغا 31 ي ع ـــانMACHERI GHANIم ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ـــانCHARAFA LINDAافة ليندة32 ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ـــانHAJAZI FOUZIحجازي فوزي33 ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ر34 ـــانCHAKER HERBAJIا شا ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ة35 ـــانBOUAAKAL SASSIAبوعقل ساس ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ر36 ـــانBEHLOULI ETAHARبهلو الطا ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
د37 ا رش ـــانBOHALLI RACHIDبو ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ـــانLEJDAL HEMLOUIلجدل حمالوي38 ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع



ل39 ـــانREZAZGUA NABILرزاز ن ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
م40 د الرح ـــانLACHGAR ABDERRAHIMلشقر ع ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
د الحق41 ـــانA.HAK KATAFAكتافة ع ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ـــانBEN KERRI CHLALIبن قري الشال 42 ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ح عز الدين43 ـــانBEN YAHIA AZEDINEبن  ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ـــانAABER MOUSSAعابر مو44 ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
مان45 ـــانSLIMENE BOUGATTOUCHAبوقطوشة سل ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
اب46 د الو ـــانJLAB WAHABجالب ع ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
اب47 د الو ـــانBELLOUTI WAHABلو ع ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ـــانMOKRANE AHMEDمقران أحمد48 ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
سم ع 49 ـــانKOUISSEM ALIق ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع
ط حس 50 ـــانBELALIT HOUSSINEالل ـــ ـــن ولمـ ـ ة عامةع ــــانتغذ ــــن ولمـــ ع



ـارك لسنـــة 2019 : ــد األض  الم ـــة قــــالل مــداومـة ع لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــاللSDIRA MUSTAPHAسديرة مصط 1 ـــ ـــ ــــعقـــ ـــاللاطعام  ـــ ــــ قــ
ـــاللBOUSOUAR MOHAMEDبوصوار محمد2 ـــ ـــ ــــعقـــ ـــاللاطعام  ـــ ــــ قــ
ــــاللFOUZI BELHAOUCHETلهوشات فوزي3 ـــ ـــ ــــعقـ ـــاللاطعام  ـــ ــــ قــ

ـــوم الثــــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
الل1 ـــاللRAMMACHE BILLELرماش  ـــ ـــ ــــعقـــ ـــاللاطعام  ـــ ــــ قــ
ـــاللBELLOUT NOURIلوط النوري2 ـــ ـــ ــــعقـــ ـــاللاطعام  ـــ ــــ قــ
ــــاللKARAOUI ADNENEكراوي عدنان3 ـــ ـــ ــــعقـ ـــاللاطعام  ـــ ــــ قــ

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
مال ـــاللBEKRAR KAMELقرار  ـــ ـــ ـــنقـــ ـــوم ودواجــ ـــ ـــالللحـ ـــ ــــ قــ
ـــاللGIOUA FARESSقيوة فارس ـــ ـــ ـــنقـــ ـــوم ودواجــ ـــ ـــالللحـ ـــ ــــ قــ

ـــاللMANARI KHEIREDINEمناري خ الدين ـــ ـــ ـــنقـــ ـــوم ودواجــ ـــ ـــالللحـ ـــ ــــ قــ
ة ل ـــاللLILYA SALHIصال ل ـــ ـــ ـــنقـــ ـــوم ودواجــ ـــ ـــالللحـ ـــ ــــ قــ
ا محمد ـــاللZINI MOHAMEDز ـــ ـــ ـــنقـــ ـــوم ودواجــ ـــ ـــالللحـ ـــ ــــ قــ

ـــوم الثــــــــا : لحـــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
اف مسعود1 ـــاللDIAF MESSAOUDض ـــ ـــ ـــنقـــ ـــوم ودواجــ ـــ ـــالللحـ ـــ ــــ قــ
ـــاللBEN KEMEJA CHEMSSEDINEبن قمجة شمس الدين2 ـــ ـــ ـــنقـــ ـــوم ودواجــ ـــ ـــالللحـ ـــ ــــ قــ
شة محمد أم 3 ـــاللBOUAICHA MOHAMEDبوع ـــ ـــ ـــنقـــ ـــوم ودواجــ ـــ ـــالللحـ ـــ ــــ قــ
ـــاللBOUKALFA DJAMELبوخالفة جمال4 ـــ ـــ ـــنقـــ ـــوم ودواجــ ـــ ـــالللحـ ـــ ــــ قــ
ـــاللAMOR LAKHDHARعمر لخ 5 ـــ ـــ ـــنقـــ ـــوم ودواجــ ـــ ـــالللحـ ـــ ــــ قــ

ـــوم األول: ب ومـشتقاتـــه ال حــل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــاللAZOUGUI AMEURعزو عامر1 ـــ ـــ ــــهقـــ ب ومـشتقـاتـ ـــاللحــل ـــ ــــ قــ



بوب فؤاد2 ـــاللCHIBOUB FOUADش ـــ ـــ ــــهقـــ ب ومـشتقـاتـ ـــاللحــل ـــ ــــ قــ



ـــوم الثــــــــا : ب ومـشتقاتـــه  ال حــل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــاللAZOUGUI AMEURعزو عامر1 ـــ ـــ ــــهقـــ ب ومـشتقـاتـ ـــاللحــل ـــ ــــ قــ
بوب فؤاد2 ـــاللCHIBOUB FOUADش ـــ ـــ ــــهقـــ ب ومـشتقـاتـ ـــاللحــل ـــ ــــ قــ

ـــوم األول: ـــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د السالم1 ــــاللHADJI ABDSSELAMحا ع ـــز قــ ةمركـ ة صناع ـــاللمخ ـــ ــــ قــ

ـــوم الثــــا : ـــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د سالم1 ــــاللHEDID SALEMحد ـــز قــ ةمركـ ة صناع ـــاللمخ ـــ ــــ قــ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعامل ـــ شاطالعنــــ ةال لد ال
دوم لق ز  د الع ـــاللBELGIDOUM ABDELAZIZع ـــ ـــ ــــهقـــ ــ ــوا ـــاللخضـــر و فـــ ـــ ــــ قــ

ـــاللSAFFIH NACIRنص صفيح ـــ ـــ ــــهقـــ ــ ــوا ـــاللخضـــر و فـــ ـــ ــــ قــ
د ـــاللLAHCENE BOUABDELLAHلحسن بوع ـــ ـــ ــــهقـــ ــ ــوا ـــاللخضـــر و فـــ ـــ ــــ قــ

ـــاللBOURAGHDA MEHREZمحرز مسعود بورغدة ـــ ـــ ــــهقـــ ــ ــوا ـــاللخضـــر و فـــ ـــ ــــ قــ
ز ق  د الع ـــاللGRINI ABDELAZIZع ـــ ـــ ــــهقـــ ــ ــوا ـــاللخضـــر و فـــ ـــ ــــ قــ

ـــاللMESSALTI NACREDINEن الدين مسال  ـــ ـــ ــــهقـــ ــ ــوا ـــاللخضـــر و فـــ ـــ ــــ قــ
لعل  مة  ـــاللFATIMA BELALMIفط ـــ ـــ ــــهقـــ ــ ــوا ـــاللخضـــر و فـــ ـــ ــــ قــ

ـــوم الثانـــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــــ ةال لد ال
اف1 م ض ـــاللKARIM DHIAFك ـــ ـــ ــــهقـــ ــ ــوا ـــاللخضـــر و فـــ ـــ ــــ قــ
وك مسال 2 ـــاللMABROUK MISALTIم ـــ ـــ ــــهقـــ ــ ــوا ـــاللخضـــر و فـــ ـــ ــــ قــ
ـــاللMEDDOUR FOUADفؤاد مدور3 ـــ ـــ ــــهقـــ ــ ــوا ـــاللخضـــر و فـــ ـــ ــــ قــ
ـــاللFAROUK SEFIHفاروق صفيح4 ـــ ـــ ــــهقـــ ــ ــوا ـــاللخضـــر و فـــ ـــ ــــ قــ
ـــاللMOUAISSI KHEIR EDDINEخ الدين موا 5 ـــ ـــ ــــهقـــ ــ ــوا ـــاللخضـــر و فـــ ـــ ــــ قــ
ـــاللأحمد زعزوع6 ـــ ـــ ــــهقـــ ــ ــوا ـــاللخضـــر و فـــ ـــ ــــ قــ



ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــــ ةال لد ال
د الرحمان ـــاللSEKKI ABDEREHMANEس ع ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ

ـــاللSDIRA YOUCEFسديرة يوسف ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ
ـــاللCHELLAL NAWELشالل نوال ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ

ـــاللMOUSTEFAOUI AZEDINEمصطفاوي عز الدين ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ
ـــاللFARDJAOUI MOHAMEDفرجاوي محمد ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ

ـــاللRAMMACHE CHOUKIرماش شو  ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ
عة ـــاللTRAD RABIAطراد ر ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ

د النور ب ع ـــاللABDENOUR BELAIBلعا ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ
ـــاللELHADI REHABIرحا الهادي ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ

د الرحمان ة عامةRAHMANE KROUCHكروش ع ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ
ظ د الحف ـــاللBALOUT HAFIDلوط ع ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ

ـــاللDAAS TOUFIKدعاس توفيق ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ
ـــاللMJIR NACREDINEمج ن الدين ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ

اد زنا  ـــاللZIAD ZENATIز ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ
د الرؤوف ـــاللRAOUF SERRAIاي ع ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ

لود ـــاللMILOUD GOUSSMIقوس الم ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ
م  ب محمد ال ـــاللBELAIEB AMINEلعا ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ

ـــاللLUHAMED BOUSOUARبوصوار محمد ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ
م ـــاللIBRAHIM MEDJIRمج إبرا ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ
ف ـــاللCGERIF KARAقارة ال ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ

ـــوم الثانــــي: ة عامة ال تغذ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــــ ةال لد ال
د الرحمان ـــاللSMARA RAHMENEسمارة ع ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ

د الغا  ـــاللKARA GHANIقارة ع ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ
ـــاللMADOUR FOUADمدور فؤاد ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ

ـــاللKOUACHI NOURRIكوا النوي ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ
وك ـــاللMESALTI MABROUKمسال م ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ

د المالك ـــاللBOUAZA MALKبوعزة ع ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ
ـــاللRAFIK HAJAZIحجازي رفيق ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ
ب يوسف ـــاللCHAYEB YOUCEFشا ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ

ل ـــاللNABIL KARAقارة ن ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ
ا محمد ـــاللMOHAMED ZIYANIز ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ

ـــاللBOUTARA HAMZAبوطارة حمزة ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ
ـــاللOSMANE MOHAMEDعصمان محمد ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ

اب د الو لة ع ـــاللASSILA WAHABعس ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ



س ل ق ـــاللKAISS CHEBELش ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ
ف ف ال ـــاللCHERIF CHERIFحامدي ال ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ

مال ـــاللKAMEL KARAقارة  ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ
ـــاللMOUNIR TRADطراد من  ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ

ر ط الطا ـــاللLASBET TAHARلس ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ
ـــاللMOSTEFAOUI HESSENEمصطفاوي حسان ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ

د ة ف ـــاللBEN DIA FARIDبن د ـــ ـــ ة عامةقـــ ـــاللتغذ ـــ ــــ قــ



ـارك لسنـة 2019 : ـد األض  الم طال مـداومـة ع ــة ق األ لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
مان1 م سل طالBOUSSOUALIM SLIMENEبوسوال ـــعق األ ـ طالاطعام  ق األ
ا نور الدين2 طالREBHI NOUREDDINEر ـــعق األ ـ طالاطعام  ق األ
طالBEY TAOUSاي الطاوس3 ـــعق األ ـ طالاطعام  ق األ

ـــوم الثــــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ي رضا1 طالLAAMIRI REDHAلعم ـــعق األ ـ طالاطعام  ق األ
طالRACHI HOUSSEDDINEرا حسام الدين2 ـــعق األ ـ طالاطعام  ق األ
اس 3 طالLAASAR YACINEلعصار  ـــعق األ ـ طالاطعام  ق األ

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د المالك1 ش ع ـــطالKHARBICHE ABDELMALEKخ ـ ـــــوم ودواجـــــنقـــ األ طاللحــ ق األ
لة2 ة عق ـــطالAKILA BOUDEBAبودا ـ ـــــوم ودواجـــــنقـــ األ طاللحــ ق األ
مة3 د فط ـــطالOUABED FATIMAعوا ـ ـــــوم ودواجـــــنقـــ األ طاللحــ ق األ
طار صخر4 ـــطالBITAR SAKHRب ـ ـــــوم ودواجـــــنقـــ األ طاللحــ ق األ
ش فارس5 ـــطالKHRIBECHE FARESخ ـ ـــــوم ودواجـــــنقـــ األ طاللحــ ق األ

ـــوم الثــــــــا : لحـــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م1 د الرح اص ع ـــطالGARBAS ABDERAHIMق ـ ـــــوم ودواجـــــنقـــ األ طاللحــ ق األ
ـــطالKHARMOUCHE DERRADJIخرموش الدرا 2 ـ ـــــوم ودواجـــــنقـــ األ طاللحــ ق األ
ـــطالMAACHE NORAمعاش نورة3 ـ ـــــوم ودواجـــــنقـــ األ طاللحــ ق األ
و الدين4 ـــطالBOURAS ZAHWEDDINEبوراس ز ـ ـــــوم ودواجـــــنقـــ األ طاللحــ ق األ
ـــطالBARGHOUTH HAMZAبرغوث حمزة5 ـ ـــــوم ودواجـــــنقـــ األ طاللحــ ق األ



ـــوم األول: ب ومـشتقاتـــه ال حــل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م1 د ال حة ع ـــطالBEN ZERTIHA ABDELKERIMبن زرط ـ ــهقـــ األ ب ومـشتقاتـ طالحــل ق األ
صل2 ـــطالTOUNSSI FAYCELتو ف ـ ــهقـــ األ ب ومـشتقاتـ طالحــل ق األ

ـــوم الثــــــــا : ب ومـشتقاتـــه ال حــل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ظ1 د الحف دودي ع ـــطالAIDOUDI ABDELHAFIDHع ـ ــهقـــ األ ب ومـشتقاتـ طالحــل ق األ
ـــطالMEGDOUD MOURADمقدود مراد3 ـ ــهقـــ األ ب ومـشتقاتـ طالحــل ق األ

ـــوم األول: ـــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
طالDJEGHLOUL DJAMELجغلول جمال1 ةق األ ة صناع طالمخ ق األ

ـــوم الثــا : ـــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ش أنور1 طالHABBICHE ANOUARحب ةق األ ة صناع طالمخ ق األ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ز1 طــــالBOUHRIZ LAKHDARلخ بوح ــــر األ ـــهقصـ ـــ ــــوا طــــالخضـــر و فـ ــــر األ قصـ
طــــالTHAIRI HAMZAحمزة ثايري2 ــــر األ ـــهقصـ ـــ ــــوا طــــالخضـــر و فـ ــــر األ قصـ
ي3 طــــالZEBIRI KHIERالخ ز ــــر األ ـــهقصـ ـــ ــــوا طــــالخضـــر و فـ ــــر األ قصـ
ا 4 د الحق  طــــالABDELHAK BALIع ــــر األ ـــهقصـ ـــ ــــوا طــــالخضـــر و فـ ــــر األ قصـ
ي5 طــــالMOHAMED HADI LAAMIRAمحمد الهادي لعم ــــر األ ـــهقصـ ـــ ــــوا طــــالخضـــر و فـ ــــر األ قصـ
اش6 طــــالSAMIR KHARBECHEسم خ ــــر األ ـــهقصـ ـــ ــــوا طــــالخضـــر و فـ ــــر األ قصـ

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ة1 ا ل  طــــالNABIL KAHYAن ــــر األ ـــهقصـ ـــ ــــوا طــــالخضـــر و فـ ــــر األ قصـ
اد2 طــــالFOUAZ BOUZIADفواز بوز ــــر األ ـــهقصـ ـــ ــــوا طــــالخضـــر و فـ ــــر األ قصـ
ي3 طــــالLAMIRI HADIمحمد الهادي لعم ــــر األ ـــهقصـ ـــ ــــوا طــــالخضـــر و فـ ــــر األ قصـ
م لعصار4 د ال طــــالLASAR KERIMع ــــر األ ـــهقصـ ـــ ــــوا طــــالخضـــر و فـ ــــر األ قصـ
طــــالAFAF MISSAOUIعفاف مساوي5 ــــر األ ـــهقصـ ـــ ــــوا طــــالخضـــر و فـ ــــر األ قصـ



ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
طــــالGUANA ISSAMقانة عصام1 ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
م2 د الحل طــــالLAASAR ABDELHALIMلعصار ع ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
ة3 اح خ طــــالMERBAH KHADRAم ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
طــــالBOUGUERRA MOKHTARبوقرة مختار4 ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
طــــالBAHLOULI MOHAMEDبهلو محمد أم 5 ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
الل6 ة  طــــالBOUALIA BILELبوعل ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
طــــالHAMDAOUI MAROUANEحمداوي مروان7 ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
د8 طــــالMIHOUB FARIDميهوب ف ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
طــــالSAF SADDAMساف صدام9 ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ

اد خالد10 طــــالBOUZIAD KHALEDبوز ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
ي فواز11 طــــالLAMIRI FOUAZلعم ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
ن الدين12 طــــالBEHLOULI ZINEDDINEبهلو ز ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
ز مراد13 طــــالBOUHERIZ MOURADبوح ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
ات محسن14 طــــالBELAALIET MOHCENEلعل ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
طــــالDUBAI MOHAMEDد محمد15 ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
ل16 ة ن طــــالKAHYA NABILا ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
فة17 ساوي  طــــالAISSAOUI CHRIFAع ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
ل18 طــــالDASSI LOUAILدا لوع ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
صل19 طــــالTOUNSSI FAYCELتو ف ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
د الغا 20 ار ع طــــالMUBARKI ABDEL GHANIم ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ

ـــوم الثانــــي: ة عامة ال تغذ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ي الخ 1 طــــالZBIRI ELKHIERز ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
طــــالTAIRY HAMZAثايري حمزة2 ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
دي عز الدين3 طــــالLABIDI AZEDDDINEلعب ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
اس 4 طــــالWAKEDI YACINEواقدي  ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
ار أسماء5 طــــالMUBARKI ASSMAم ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
د النور6 طــــالKHALDI NOUREDINEخالدي ع ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
طــــالDAHI AISSAدا ع7 ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
طــــالDADACHE ZOUBIRدداش الزو 8 ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
رم9 طــــالBADREDINE AKRAMدر الدين أ ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ

ي محمد الهادي10 طــــالMOHAMED HADIلعم ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
اد فواز11 طــــالFOUAZ BOUZZIADبوز ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
ر12 طــــالLAARAG TAHARلعرق الطا ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
الل13 طــــالDHELOUDJI BILELجالو  ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
د الرحمان14 طــــالELYAMINE ABDEREHMENلم ع ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ



طــــالSALLAH MOHAMEDصالح محمد15 ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
ي ع 16 طــــالAMIRI ALIلعم ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
ة17 طــــالGHEMRENI RAHWIAغمرا ر ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
م18 طــــالDEDACHE IBRAHMدداش إبرا ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
طــــالKEBIR NOUREDINEكب نور الدين19 ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ
طــــالSEDDIKI HOUSEMEDDINEصد صدام حس 20 ــــر األ ة عامةقصـ طــــالتغذ ــــر األ قصـ



ـارك لسنـة 2019 : ــد األض  الم ـة أوالد  أحمد مـداومـة ع لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقمالرقم ةال لد ال
م11 ــــعأوالد  أحمدBELFATMI HAKIMلفاط حك أوالد  أحمداطعام 
ــــعأوالد  أحمدHERBAJI TOUATIا توا 22 أوالد  أحمداطعام 

ـــوم الثــــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقمالرقم ةال لد ال
ــــعأوالد  أحمدBOUKTIR TOUFIKبوكث توفيق11 أوالد  أحمداطعام 
ش جمال الدين22 ــــعأوالد  أحمدZABICHE DJAMELEDINز أوالد  أحمداطعام 

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقمالرقم ةال لد ال
ـــنأوالد  أحمدSOLTANI NOUREDDINEسلطا نور الدين11 ـــوم ودواجــ ـــ أوالد  أحمدلحـ
ـــنأوالد  أحمدKADDARI DALALقداري دالل22 ـــوم ودواجــ ـــ أوالد  أحمدلحـ

ـــوم الثــــــــا : لحـــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقمالرقم ةال لد ال
د الغفار11 ـــنأوالد  أحمدGUETTOUCHE ABDEL GHAFFARقطوش ع ـــوم ودواجــ ـــ أوالد  أحمدلحـ
م22 د الرح ـــنأوالد  أحمدHAMATA ABDERRAHIMحماتة ع ـــوم ودواجــ ـــ أوالد  أحمدلحـ

ـــنأوالد  أحمدBOUCHAMA LOUAYبوشامة لؤي3 ـــوم ودواجــ ـــ أوالد  أحمدلحـ

ـــوم األول: ـــــز ال المخـــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــةSETTI NACIRس نص 1 ةلقرارســ ة صناع أوالد  أحمدمخ

ـــوم الثانـــي: ـــــز ال المخـــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــةSETTI NACIRس نص 1 ةلقرارســ ة صناع أوالد  أحمدمخ



ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ــــهأوالد  أحمدSETTI KHALEDخالد س 1 ــ أوالد  أحمدخضـــر و فـــــوا
ــــهأوالد  أحمدHAMZA YOUNESحمزة خمس2 ــ أوالد  أحمدخضـــر و فـــــوا
ف3 ــــهأوالد  أحمدBOUALEM KETFIبوعالم كت  ــ أوالد  أحمدخضـــر و فـــــوا
ا 4 ــــهأوالد  أحمدHARBADJI AMORعمر  ــ أوالد  أحمدخضـــر و فـــــوا

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ف1 ــــهأوالد  أحمدHACHMI CHERIFالهاش كت  ــ أوالد  أحمدخضـــر و فـــــوا
صل بوشامة2 ــــهأوالد  أحمدBOUCHAMA FAYCELف ــ أوالد  أحمدخضـــر و فـــــوا
ف3 م كت ال دال ــــهأوالد  أحمدABDELKERIM KETFI CHRIFع ــ أوالد  أحمدخضـــر و فـــــوا
ش4 ــــهأوالد  أحمدZABICHE ADELعادل ز ــ أوالد  أحمدخضـــر و فـــــوا
ش العقون5 ــــهأوالد  أحمدBACHIR AGGGOUNال ــ أوالد  أحمدخضـــر و فـــــوا

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ــــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
صل1 ة عامةأوالد  أحمدBOUCHAMA FICELبوشامة ف أوالد  أحمدتغذ
م2 ش نع ة عامةأوالد  أحمدZABICHE NAIMز أوالد  أحمدتغذ
ة عامةأوالد  أحمدTAR FOUADطار فؤاد3 أوالد  أحمدتغذ
د4 د الحم حل ع ة عامةأوالد  أحمدLEKHEL HAMIDل أوالد  أحمدتغذ
اص المدا 5 ة عامةأوالد  أحمدGUARBAS MADANIق أوالد  أحمدتغذ
د6 ة عامةأوالد  أحمدGUEDDI RACHIDقدي رش أوالد  أحمدتغذ
ة7 ة عامةأوالد  أحمدKADARI CHAHIRAقداري شه أوالد  أحمدتغذ
د الغفور8 اص ع ة عامةأوالد  أحمدGUARBAS ABDELGHAFOURق أوالد  أحمدتغذ
لقاسم9 ة عامةأوالد  أحمدKETTAFA BELKACEMكتافة  أوالد  أحمدتغذ

ة عامةأوالد  أحمدHEMATA YOUCEFحماتة يوسف10 أوالد  أحمدتغذ
ة عامةأوالد  أحمدSETI KHALEDس خالد11 أوالد  أحمدتغذ
ش 12 ة عامةأوالد  أحمدAGOUN EL BACHIRالعقون ال أوالد  أحمدتغذ
د القادر13 ة عامةأوالد  أحمدHAMOUDA KADERحمودة ع أوالد  أحمدتغذ
ان الدرا 14 ة عامةأوالد  أحمدZIANE DERADJIز أوالد  أحمدتغذ
ش عادل15 ة عامةأوالد  أحمدZABICH ADELز أوالد  أحمدتغذ
م16 د ال ف ع ة عامةأوالد  أحمدKETFI CHRIF KARIMكت ال أوالد  أحمدتغذ

ـــوم الثانــــي: ة عامة ال تغذ

ــــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
من1 ة عامةأوالد  أحمدBOUGUER AYMENEبوقرة أ أوالد  أحمدتغذ



ف بوعالم2 ة عامةأوالد  أحمدKETFI BOUALEMكت ال أوالد  أحمدتغذ
ة عامةأوالد  أحمدBEN KARI HOUCEMبن قري حسام3 أوالد  أحمدتغذ
ان لحسن4 ة عامةأوالد  أحمدZIANI LAHCENز أوالد  أحمدتغذ
ة عامةأوالد  أحمدHAMZA KHAMISSخمس حمزة5 أوالد  أحمدتغذ
دة6 ة عامةأوالد  أحمدKATAFA HAMIDAكتافة حم أوالد  أحمدتغذ
ة عامةأوالد  أحمدHAMOUDA SALEMحمودة سالم7 أوالد  أحمدتغذ
ف الهاش 8 ة عامةأوالد  أحمدEL HACHEMI CHERIFكت ال أوالد  أحمدتغذ
اس 9 ة عامةأوالد  أحمدBOUCHEMA YACINبوشامة  أوالد  أحمدتغذ

د الرزاق10 ة عامةأوالد  أحمدREZZAK KHOMSخمس ع أوالد  أحمدتغذ
ظ11 د الحف ة عامةأوالد  أحمدSATTI ABDELHAFIDHس ع أوالد  أحمدتغذ
اوي12 م الخ ة عامةأوالد  أحمدBOUSOUALAM KHADRAOUIبوسوال أوالد  أحمدتغذ
ظ13 د الحف ة عامةأوالد  أحمدCHAMATA HAFIDحماتة ع أوالد  أحمدتغذ
ة عامةأوالد  أحمدHAMAMA MOURADحمامة مراد14 أوالد  أحمدتغذ
ة عامةأوالد  أحمدHAMMA KHOUTHIRحامة خوث 15 أوالد  أحمدتغذ
ة عامةأوالد  أحمدHERBADJI AMMARا عمر16 أوالد  أحمدتغذ
ش العمري17 ة عامةأوالد  أحمدAMRI ZEBICHز أوالد  أحمدتغذ



ـــارك لسنـــة 2019 : ـــد األض  الم ة عـــ آزال مــداومـــة ع لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
وة زو 1 ــــععــ آزالBEN NOUIOUA ZOUBIRبن ن عـــــ آزالاطعام 
ــــععــ آزالDJAARANE AZZEDINNEجعران عز الدين2 عـــــ آزالاطعام 
ــــععــ آزالCHENNOUF HATEMشنوف حاتم3 عـــــ آزالاطعام 
ــــععــ آزالGUAROUI LAHCENEقروي لحسن4 عـــــ آزالاطعام 
ــــععــ آزالAZZEDDINE FATEHعز الدين فاتح5 عـــــ آزالاطعام 

ـــوم الثــــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــــععــ آزالCHAOUI SALEMشاوي سالم1 عـــــ آزالاطعام 
اش فاتح2 ــــععــ آزالBELBECHE FATEHل عـــــ آزالاطعام 
در3 ــــععــ آزالHAFFADH HEIDARحفاظ ح عـــــ آزالاطعام 
ب4 ــــععــ آزالDAOUD CHOUAIBداود شع عـــــ آزالاطعام 
د العا 5 ــــععــ آزالLAHMAR ABDEL GHANIلحمر ع عـــــ آزالاطعام 

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
شام1 ــــنعـــــ آزالHASSANI HICHEMحسا  ــــوم ودواجـ عـــــ آزاللحـــ
د2 دي حم ــــنعـــــ آزالLADJRIDI HAMIDلج ــــوم ودواجـ عـــــ آزاللحـــ
ا 3 ــــنعـــــ آزالBARGHOUTH TOUHAMIبرغوث التو ــــوم ودواجـ عـــــ آزاللحـــ
د السالم4 ــــنعـــــ آزالBOUREKOUCHE ABDESSALEMبورقوش ع ــــوم ودواجـ عـــــ آزاللحـــ
ــــنعـــــ آزالBAHLOUL HAMZAبهلول  حمزة5 ــــوم ودواجـ عـــــ آزاللحـــ

ـــوم الثــــــــا : لحـــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــــنعـــــ آزالBOUKOUFFA OUSSAMAبوقفة أسامة1 ــــوم ودواجـ عـــــ آزاللحـــ
ب2 د صع ــــنعـــــ آزالBELAABED SOUAIBلعا ــــوم ودواجـ عـــــ آزاللحـــ
ــــنعـــــ آزالCHOUAR REZKIشوار رز 3 ــــوم ودواجـ عـــــ آزاللحـــ
ــــنعـــــ آزالSAHRAOUI DOUADIصحراوي ذوادي4 ــــوم ودواجـ عـــــ آزاللحـــ
ــــنعـــــ آزالKHANFER ROUCHDDIخنفر رشدي5 ــــوم ودواجـ عـــــ آزاللحـــ



ـــوم األول: ب ومـشتقـاتـــه ال حــل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م1 ب ومـشتقـاتـــــهعـــــ آزالBELHOUT NAIMلحوت نع عـــــ آزالحــل
لود2 ب ومـشتقـاتـــــهعـــــ آزالNADJAI MILOUDنجا م عـــــ آزالحــل
ب ومـشتقـاتـــــهعـــــ آزالMAKHLOUFI LAAMRIمخلو العمري3 عـــــ آزالحــل
ب ومـشتقـاتـــــهعـــــ آزالCHAIBI FARESشي فارس4 عـــــ آزالحــل
ب ومـشتقـاتـــــهعـــــ آزالBEN CHOULA FOUEZبن شولة فواز5 عـــــ آزالحــل

ـــوم الثــــــــا : ب ومـشتقـاتـــه ال حــل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ش مختار1 ب ومـشتقـاتـــــهعـــــ آزالKAABECHE MOKHTARكع عـــــ آزالحــل
ة2 ب ومـشتقـاتـــــهعـــــ آزالBELAAKROUZ GHANIAلعقروز غن عـــــ آزالحــل
اء3 ب ومـشتقـاتـــــهعـــــ آزالKHALFI ZAKARIAخل زك عـــــ آزالحــل
طو حمو4 ب ومـشتقـاتـــــهعـــــ آزالAYTOU HAMMOUع عـــــ آزالحــل
اب5 د الو ب ومـشتقـاتـــــهعـــــ آزالDAAMOUCHE ABDELWAHABدعموش ع عـــــ آزالحــل

ـــوم األول: ـــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ةعـــــ آزالOUSSASSI MOKHTARأوسا مختار1 ة صناع عـــــ آزالمخ
د2 ةعـــــ آزالMAKHLOUFI SAIDمخلو السع ة صناع عـــــ آزالمخ
د الحق3 ةعـــــ آزالSAYEH ABDELHAKسايح ع ة صناع عـــــ آزالمخ
م4 ش نع ةعـــــ آزالTABICH NAIMطب ة صناع عـــــ آزالمخ

ـــوم الثانـــي: ـــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ة1 ةعـــــ آزالHARBADJI NACIRAا نص ة صناع عـــــ آزالمخ
ةعـــــ آزالMENSOURI MOHAMEDمنصوري محمد2 ة صناع عـــــ آزالمخ
ةعـــــ آزالMHAMOUDA NASREDINEحمودة ن الدين3 ة صناع عـــــ آزالمخ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
زي1 ع ــــن آزالSAMIR BAAZIZIسم  ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
مة بن لحسن2 ــــن آزالFAHIMA LAHCENفه ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
ــــن آزالTARK ACHOURطارق عاشور3 ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
اة مرزو 4 ــــن آزالHAYAT MARZOUGUIح ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع



ــــن آزالBILLAL BOUCHEREBالل بوشارب5 ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
د الرحمان ركح6 ــــن آزالABDEREHMENE RAKHع ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
ل جدو7 ــــن آزالSMAIL JEDDOUاسماع ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
د القادر حمزاوي8 ــــن آزالABDELKADER HAMZAOUIع ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
د الغا عطوي9 ــــن آزالABDELGHANI ATOUIع ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع

فة10 لع صل  ــــن آزالFISAL BELAIFAف ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
ــــن آزالFOUAZ WACHACHEفواز وشاش11 ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
د خلفاوي12 ــــن آزالLAID KHALFAOUIالع ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
ــــن آزالJAMAL MADANIجمال مدا 13 ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
ــــن آزالSAMIR MEMECHسم معماش14 ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
وة15 ــــن آزالHASSENE NOUIOUAحسان بن ن ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
ــــن آزالMAMAR TALLAHمعمر طاع 16 ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
ــــن آزالFATEH BEN CHOULAفاتح بن شولة17 ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
فة18 لع دالصمد  ــــن آزالABDESSAMAD BELIFAع ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
حة بن قاسم19 ــــن آزالFATIHA KACEMفت ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
ــــن آزالSEBTI LAHATالسب لهاط20 ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
م ماجور21 ــــن آزالIBRAHIM MADJOURإبرا ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
ر22 ط لز ــــن آزالGARGITE LAZHAREقرق ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
ة23 ام ع ــــن آزالYAMINE AARBAال ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ــــن آزالKHALED SAYEHخالد سايح1 ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
ــــن آزالMUSTAFA CHAOUECHEمصط شاوش2 ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
ز3 ع ــــن آزالSAAD BAAZIZساعد  ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
ــــن آزالKHIER BEN CHOULAالخ بن شولة4 ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
ز برتال5 د الع ــــن آزالABDELAZIZ BARTALع ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
ــــن آزالLAMRI MAKHLOUFIالعمري مخلو 6 ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
ي7 ــــن آزالMOSTAFA MECHRIمصط م ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
د الرزاق ماجور8 ــــن آزالREZAK MADJORع ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
اب 9 ــــن آزالSALWA BOUCHERABINEسلوى بو ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع

ام بونقاب10 ــــن آزالYAMINE BOUNEKABال ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
ز11 ع ــــن آزالNOUREDDINE BAAZIZنورالدين  ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع



طة12 ل ل ــــن آزالFOUAD BELILITAفؤاد  ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
ن13 ــــن آزالAMMAR GRINعمار ق ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
م ماجور14 ــــن آزالBRAHIM MADJORابرا ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
م ولطاش15 ــــن آزالKARIM WALTACHEك ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
ــــن آزالAMAR MAMACHعمار معماش16 ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
ار17 ــــن آزالADEL DJABBARعادل ج ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
ط18 ر قرق ــــن آزالLAZHAR GUERGUITلز ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
دالمالك شولة19 ــــن آزالABDELMALEK CHOULAع ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
ــــن آزالBELKACEM GHANEMلقاسم غنام20 ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
ز21 ع ر  ــــن آزالTAHAR BAAZIZالطا ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
ــــن آزالBADREDDINE KADRIدر الدين قادري22 ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع
ــــن آزالMOUSSA KAHOULمو كحول23 ــــهع ــ ــوا ــــن آزالخضـــر و فـــ ع



ـــوم األول: ـــــات ال ـــــات ومرط حل

ــــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ــــن آزالYAHYAOUI KHELIFAیحیاوي خلیفة1 ــاتع ــات ومرط ــــن آزالحل ع
شام2 ــــن آزالHAMOUDDA HICHAMحمودة  ــاتع ــات ومرط ــــن آزالحل ع

ـــوم الثانــــي: ـــــات ال ـــــات ومرط حل

ــــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ــــن آزالKARAMOU KHALEDكرامو خالد1 ــاتع ــات ومرط ــــن آزالحل ع
اب2 د الو ــــن آزالLAMARA WAHABلعمارة ع ــاتع ــات ومرط ــــن آزالحل ع
م3 م برا ــــن آزالLITIM BRAHIMلي ــاتع ــات ومرط ــــن آزالحل ع

ـــوم األول: ـــــــرات ال ســــ

ــــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
دGUERRA TAREKقرة طارق1 ان السع ـــــراتشارع بر ــ ــــن آزالســــ ع
ـــــراتشارع داود صالحKAAOUEN FOUEDكعوان فؤاد2 ــ ــــن آزالســــ ع

ـــوم الثانــــي: ـــــــرات ال ســــ

ــــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ف عمار TOUMI LAYACHI67تومي العیاشي1 ـــــراتشارع لوص ــ ــــن آزالســــ ع
ـــــراتتجزئة 231 قطعةBELOUASSAA NAANAAلواسع نعناعة2 ــ ــــن آزالســــ ع

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ــــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ــــن آزالBELATEL LHALEDلعاطل خالد1 ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ز2 د الع ف ع ف عمارBELOUCIF ABDELAZIZلوص ة عامة لوص ــــن آزالتغذ ع
ــــن آزالBOUHAFS AZZOUZبوحفص عزوز3 ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ل ع4 ــــن آزالBOUSSAHEL AISSAبوسا ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ف5 د اللط ة ع ــــن آزالHBIYA ABDELLATIFحب ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
لقاسم6 ــــن آزالSAYEH BELKACEMسايح  ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
د7 د الحم ف عمارAKKA ABDELHAMIDعكة ع ة عامة لوص ــــن آزالتغذ ع
تو AKKA MUSTAPHAعكة مصط 8 ة عامةشارع ال ــــن آزالتغذ ع
اض9 ــــن آزالKARAMOU RIADHكرامو ر ة عامةع ــــن آزالتغذ ع

د الرزاق10 ف عمارMAJOR ABDERREZAKماجور ع ة عامة لوص ــــن آزالتغذ ع
ر11 ص الطا ــــن آزالBEN LABSIR TAHARبن ل ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
حة12 ــــن آزالBEN KACEM FATIHAبن قاسم فت ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ــــن آزالKOUSSA ROCHEDIكوسة رشدي13 ة عامةع ــــن آزالتغذ ع



لثوم14 ــــن آزالWADHEH KELTHOUMواضح  ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ــــن آزالCHAOUCHE AHMEDشاوش أحمد15 ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ــــن آزالTAALLAH MAAMARطاع  معمر16 ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
من17 ــــن آزالBELAAGGOUN AYMENEلعقون أ ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ــــن آزالSAGHARI YOUCEFصغاري يوسف18 ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ــــن آزالDERGUAL AMORدرقال عمر19 ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ب20 ــــن آزالWADHEH TAYEBواضح الط ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
سمة21 ــــن آزالBACHMAR BASSMAاشمار  ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
لقاسم22 طوش  ــــن آزالHAMITOUCHE BELKACEMحم ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ــــن آزالMAKHLOUFI IMADمخلو عماد23 ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
د24 ــــن آزالMAJOR FARIDماجور ف ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
اة25 ــــن آزالMERZOUGUI HAYATمرزو ح ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ل26 اش خل ــــن آزالBELBECHE KHALILل ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ــــن آزالMEDJRAF NOUREDDINEمجراف نور الدين27 ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ــــن آزالBAHLOUL OUSSAMAبهلول أسامة28 ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
اض29 ــــن آزالROUABEH RIADHروابح ر ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ة الجم 30 ــــن آزالHAKIRA DJEMAIحق ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
م31 ــــن آزالBOUGUATOUCHA KARIMبوقطوشة ك ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
مة32 ــــن آزالBEN LAHCEN FAHIMAبن لحسن فه ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ــــن آزالAKKA YOUCEFعكة يوسف33 ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ظ34 د الحف ــــن آزالKHATTALA ABDEL HAFIDHختالة ع ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
زي سم 35 ــــن آزالBAAZIZI SAMIRع ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ب عز الدين36 ــــن آزالBELEKBIR AZZEDINNEل ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ا37 ــــن آزالCHAIBI ASSIAشي آس ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ــــن آزالRAHMOUNI ADELرحمو عادل38 ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ــــن آزالHAMEDI MOHAMEDحامدي محمد39 ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ــــن آزالKAHOUL MOUSSAكحول مو40 ة عامةع ــــن آزالتغذ ع



ـــوم الثانــــي: ة عامة ال تغذ

ــــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ظ1 د الحف ــــن آزالBACHATA ABDELHAFIDشاطة ع ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ــــن آزالDJAARANE ZOUBIRجعران زو 2 ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
د3 ــــن آزالMESSOUS BOUZIDمسوس بوز ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
اش4 ة ع ــــن آزالTOUAHRYA AYACHEطوا ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ــــن آزالNOUI MESSAOUDAنوي مسعودة5 ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
لقاسم6 ــــن آزالHLASSA BELKACEMحالسة  ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
سة محمد7 ا ــــن آزالLAABABSA MOHAMEDلع ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
شادة عماد8 ــــن آزالBOUNECHADA IMADبو ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ــــن آزالBEN SAOUCHA FOUADبن صوشة فؤاد9 ة عامةع ــــن آزالتغذ ع

ــــن آزالAGGOUN OUSSAMAالعقون أسامة10 ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ــــن آزالMAAMACHE HACENمعماش حسان11 ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
حة12 ــــن آزالKARA SALIHAقارة صل ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
شام13 اب  ــــن آزالDIAB HICHEMذ ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ــــن آزالHAMOUCHE AMMARحموش عمار14 ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ون رز 15 ــــن آزالGUERIOUN REZKIق ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ــــن آزالHAMOUDA YOUCEFحمودة يوسف16 ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ة17 ــــن آزالBEN CHOULA SAMIAبن شولة سام ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
صل18 فة ف ــــن آزالBELAIFA FAICELلع ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
فة19 ــــن آزالKOUADRI KHLIFAقوادري خل ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ل20 ــــن آزالGUENOUFI SOUHILقنو سو ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ــــن آزالMECHTA DJALALمشتة جالل21 ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ــــن آزالAKKA ACHOURعكة عاشور22 ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
اش23 ب ع ــــن آزالBELAIB ACHOURلعا ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
د الغا 24 ــــن آزالATTOUI ABDEL GHANIعطوي ع ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
م25 ف ك ــــن آزالKORNIF KARIMكرن ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
اركة26 ــــن آزالKETFI MUBARKAكت م ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
اش طارق27 ــــن آزالBELBECHE TAREKل ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
كة28 ل مل ــــن آزالBOUSAHEL MALIKAبوسا ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
د29 ــــن آزالBACHATA WALIDشاطة ول ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ــــن آزالKOUADRI KHEIREDDINEقوادري خ الدين30 ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ة مروان31 ــــن آزالBOUJNOUYA MEROUANEبوجن ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
د الغا 32 ــــن آزالGUERRA ABDEL GHANIقرة ع ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ــــن آزالBOUHAFS AZZEDINNEبوحفص عز الدين33 ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
اض34 ــــن آزالKARAMOU RIADHكرامو ر ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ة35 ل ك ــــن آزالBOUSEHEL KENZAبوسا ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
اب مصط 36 ــــن آزالBOUCHRABINE MUSTAPHAبو ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
مة37 از سل ــــن آزالBOUAKAZ SALIMAبوع ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ف تاج الدين38 ــــن آزالOUCIF TADHEDDINEأوص ة عامةع ــــن آزالتغذ ع



لقاسم39 م  ــــن آزالAKKA SALIM BELKACEMعكة سل ة عامةع ــــن آزالتغذ ع
ــــن آزالBETTA AHMEDبتة أحمد40 ة عامةع ــــن آزالتغذ ع



ـارك لسنـة 2019 : ـــد األض  الم ـة عــ الحجـــر مــداومـة ع لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــــعع الحجرKADRI FAROKقادري فاروق1 ـ ــــام  ع الحجرإطعــ
م2 د ال ــــعع الحجرHAMOUDI ABDELKERIMحمودي ع ـ ــــام  ع الحجرإطعــ
د النور3 ــــعع الحجرDJEDOU ABDENNOURجدو ع ـ ــــام  ع الحجرإطعــ
م أم 4 ــــعع الحجرRAHOM AMINEرا ـ ــــام  ع الحجرإطعــ
ة5 ــــعع الحجرBELKHEIR SAMIAلخ سام ـ ــــام  ع الحجرإطعــ

ـــوم الثــــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
دوم ع1 ــــعع الحجرBELGUIDOUM AISSAلق ـ ــــام  ع الحجرإطعــ
د القادر2 ات ع ــــعع الحجرLAHBARAT ABDELKADERلح ـ ــــام  ع الحجرإطعــ
يوي سم 3 ــــعع الحجرCHETIOUI SEMIRش ـ ــــام  ع الحجرإطعــ
وس فاطمة4 ــــعع الحجرATROUS FATMAع ـ ــــام  ع الحجرإطعــ
ل عمار5 ــــعع الحجرTOUIL AMMARط ـ ــــام  ع الحجرإطعــ

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
الل1 وة  ع الحجرلحوم ودواجنعــــ الحجـــــــــــــرNOUIOUA BILELن
ف الدين2 دوم س ع الحجرلحوم ودواجنعــــ الحجـــــــــــــرBELGUIDOUM SEIFEDDINEلق
حة3 ع الحجرلحوم ودواجنعــــ الحجـــــــــــــرBAROUCHI SAMIHAبرو سم
يح ع4 ع الحجرلحوم ودواجنعــــ الحجـــــــــــــرREBIH AISSAر
اء5 ع الحجرلحوم ودواجنعــــ الحجـــــــــــــرBEN BERGHOUT ZAKARIAبن برغوث زك



ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
تو 1 ع الحجرلحوم ودواجنعــــ الحجـــــــــــــرDAMOUCHE ZITOUNIدموش ز
ع الحجرلحوم ودواجنعــــ الحجـــــــــــــرKOUSSA AHMEDكوسة أحمد2
در الدين3 ع الحجرلحوم ودواجنعــــ الحجـــــــــــــرLANGAR BADREDDINEلنقر 
د الرزاق4 وة ع ع الحجرلحوم ودواجنعــــ الحجـــــــــــــرNOUIOUA ABDEREZAKن
دة5 تو حم ع الحجرلحوم ودواجنعــــ الحجـــــــــــــرZITOUNI HAMIDAز

ـــوم األول: ب ومــشتقــاتـــــه ال حـــل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ب ومـشتقـاتـــهعــــ الحجـــــــــــــرBEN SENADJ AZZEDINEبن صناج عز الدين1 ع الحجرحـل
ب2 دي صه ب ومـشتقـاتـــهعــــ الحجـــــــــــــرSAIDI SOHAIBسع ع الحجرحـل
ا 3 غش س ب ومـشتقـاتـــهعــــ الحجـــــــــــــرDIGHECHE SEBAIد ع الحجرحـل

ـــوم الثــــــا : ب ومــشتقــاتـــــه ال حـــل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د القادر1 اع ع ب ومـشتقـاتـــهعــــ الحجـــــــــــــرSEBAI KADERس ع الحجرحـل
ب ومـشتقـاتـــهعــــ الحجـــــــــــــرHEMEL REDHAامل رضا2 ع الحجرحـل
م3 س ب ومـشتقـاتـــهعــــ الحجـــــــــــــرBECHEMAR NACIMشمار  ع الحجرحـل

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د الرؤوف1 دش ع ةع الحجرDEAIDECHE ABDERRAOUFدع ة صناع ع الحجرمخ
الل2 ري مركز ع الحجرBAROUCHI BILELبرو  ةشارع خلفة األز ة صناع ع الحجرمخ

ـــوم الثانـــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ةع الحجرHAMA LAKHDARحامة لخ 1 ة صناع ع الحجرمخ



ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ـــن الحجــــرSARSOUR NOURREDDINEسور نور الدين1 ــــهع ــ ــوا ـــن الحجــــرخضـــر و فـــ ع
ل غرزول2 ـــن الحجــــرKHALILI GHARZOULخل ــــهع ــ ــوا ـــن الحجــــرخضـــر و فـــ ع
ـــن الحجــــرNOURA GERGOURنورة قرقور3 ــــهع ــ ــوا ـــن الحجــــرخضـــر و فـــ ع
ـــن الحجــــرNADJWA AGGOUNنجوى عقون4 ــــهع ــ ــوا ـــن الحجــــرخضـــر و فـــ ع
ش5 ـــن الحجــــرFARES KACHICHEفارس قش ــــهع ــ ــوا ـــن الحجــــرخضـــر و فـــ ع
دي6 دالسالم سع ـــن الحجــــرABDESSALEM SAIDIع ــــهع ــ ــوا ـــن الحجــــرخضـــر و فـــ ع
اع7 د القادر س ـــن الحجــــرABDELKADER SBAAAع ــــهع ــ ــوا ـــن الحجــــرخضـــر و فـــ ع

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ة ن الدين1 د ـــن الحجــــرBEN HDIA NACREDDINEبن  ــــهع ــ ــوا ـــن الحجــــرخضـــر و فـــ ع
د خلفاوي2 ـــن الحجــــرFARID KHALFAOUIف ــــهع ــ ــوا ـــن الحجــــرخضـــر و فـــ ع
ـــن الحجــــرDERRDJI TLAMSSANIدرا تلمسا 3 ــــهع ــ ــوا ـــن الحجــــرخضـــر و فـــ ع
ب عاشوري4 ـــن الحجــــرTAYEB ACHOURIالط ــــهع ــ ــوا ـــن الحجــــرخضـــر و فـــ ع
دي5 ـــن الحجــــرMOUNIR GUERIDIمون ق ــــهع ــ ــوا ـــن الحجــــرخضـــر و فـــ ع
ب6 دالمالك العا ـــن الحجــــرABDELMALEK LAIBIع ــــهع ــ ــوا ـــن الحجــــرخضـــر و فـــ ع
اض خنا 7 ـــن الحجــــرRIADH KHANAFIر ــــهع ــ ــوا ـــن الحجــــرخضـــر و فـــ ع
وة8 ـــن الحجــــرADEL NOUIOUAعادل ن ــــهع ــ ــوا ـــن الحجــــرخضـــر و فـــ ع

ـــوم األول: ـــــــرات ال ســــ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
اروشBELGUIDOUM MOHAMEDبلقیدوم محمد1 ـــــراتشارع ع  ــ ـــن الحجــــرســــ ع

ـــوم الثانــــي: ـــــــرات ال ســــ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ـــن الحجــــرSUPPERETTE SAIDIسوبیرات سعیدي1 ـــــراتع ــ ـــن الحجــــرســــ ع



ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
اش 1 فة  ـــن الحجــــرBELAIFA HICHEMلع ة عامةع ـــن الحجــــرتغذ ع
دوم عمار2 ـــن الحجــــرGUIDOUM AMMARلق ة عامةع ـــن الحجــــرتغذ ع
اع نور الدين3 ـــن الحجــــرSBAA NOUREDDINEس ة عامةع ـــن الحجــــرتغذ ع
ـــن الحجــــرDHIMI DJAMELد جمال4 ة عامةع ـــن الحجــــرتغذ ع
ـــن الحجــــرCHRIF CHERAZADف شهرزاد5 ة عامةع ـــن الحجــــرتغذ ع
دوم جالل6 ـــن الحجــــرBELGUIDOUM DJALALلق ة عامةع ـــن الحجــــرتغذ ع
د الرزاق7 ـــن الحجــــرCHETOAN ABDERREZAKشتوان ع ة عامةع ـــن الحجــــرتغذ ع
ـــن الحجــــرGUARFALI ALIقرفا ع 8 ة عامةع ـــن الحجــــرتغذ ع
ع توفيق9 ـــن الحجــــرBEN YAANI TOUFIKبن  ة عامةع ـــن الحجــــرتغذ ع

ن الدين10 دي ز ـــن الحجــــرSAIDI ZINNEDDINEسع ة عامةع ـــن الحجــــرتغذ ع
الل11 ـــن الحجــــرKHALFAOUI BILELخلفاوي  ة عامةع ـــن الحجــــرتغذ ع
ـــن الحجــــرBELHOUT REBEHلحوت رابح12 ة عامةع ـــن الحجــــرتغذ ع
اض13 ـــن الحجــــرKHANNAFI RIADHخنا ر ة عامةع ـــن الحجــــرتغذ ع
صة14 ـــن الحجــــرDRAFA KHALISSAدرافة خل ة عامةع ـــن الحجــــرتغذ ع
ـــن الحجــــرTACHTACHA LAKHDARطشطاشة لخ 15 ة عامةع ـــن الحجــــرتغذ ع

ـــوم الثانــــي: ة عامة ال تغذ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
د1 ة بوز د ـــن الحجــــرBEN HDIA BOUZIDبن  ة عامةع ـــن الحجــــرتغذ ع
د المالك2 ـــن الحجــــرBARA ABDEL MALEKارة ع ة عامةع ـــن الحجــــرتغذ ع
ش فارس3 ـــن الحجــــرKACHICHE FARESقش ة عامةع ـــن الحجــــرتغذ ع
ـــن الحجــــرAGGOUN NADJOUAعقون نجوى4 ة عامةع ـــن الحجــــرتغذ ع
ـــن الحجــــرMADACI ACHORمدا عاشور5 ة عامةع ـــن الحجــــرتغذ ع
د6 د الحم تو ع ـــن الحجــــرZITOUNI ABDELHAMIDز ة عامةع ـــن الحجــــرتغذ ع
ـــن الحجــــرGUARGOUR NOURAقرقور نورة7 ة عامةع ـــن الحجــــرتغذ ع
اب8 د الو ـــن الحجــــرDAMOCHE WAHABدعموش ع ة عامةع ـــن الحجــــرتغذ ع
ـــن الحجــــرKADERI HOUCEMEقادري حسام9 ة عامةع ـــن الحجــــرتغذ ع

ـــن الحجــــرBACHMAR SAMIRشمار سم 10 ة عامةع ـــن الحجــــرتغذ ع
دوم أيوب11 ـــن الحجــــرBELGUIDOUM AYOUBلق ة عامةع ـــن الحجــــرتغذ ع
ـــن الحجــــرHAMMOUDI JAMALحمودي جمال12 ة عامةع ـــن الحجــــرتغذ ع
لقاسم13 ـــن الحجــــرSATTA BELKACEMساتة  ة عامةع ـــن الحجــــرتغذ ع
ر14 ـــن الحجــــرBACHMMAR LAZHAREشمار لز ة عامةع ـــن الحجــــرتغذ ع
الل15 يوي  ـــن الحجــــرCHTIOUI BILALش ة عامةع ـــن الحجــــرتغذ ع



ـارك لسنـة 2019 : ــد األض  الم ــ حـدادة مــداومـة ع ـة  لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــعــــ حــدادةSMATI FARESسما فارس1 ـــ ــام  ـــ ــــ حــدادةإطعـ
دة2 ــعــــ حــدادةMEHAOUCHA RACHIDAمحاوشة رش ـــ ــام  ـــ ــــ حــدادةإطعـ
ــعــــ حــدادةSAHRAOUI DJAMALEDINEصحراوي جمال الدين3 ـــ ــام  ـــ ــــ حــدادةإطعـ

ـــوم الثــــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ال
لح سم 1 ــعــــ حــدادةZBILEH SAMIRز ـــ ــام  ـــ ــــ حــدادةإطعـ
د المومن2 اب ع ــعــــ حــدادةDIAB ABDELMOUMENEذ ـــ ــام  ـــ ــــ حــدادةإطعـ
ــعــــ حــدادةKADRI FAROUKقادري فاروق3 ـــ ــام  ـــ ــــ حــدادةإطعـ

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
اش1 ــــ حــدادةلحوم ودواجنب حدادة مركزCHOUAR AYACHIشوار ع
ــــ حــدادةلحوم ودواجنب حدادة مركزKHANFER SAMIخنفر سا 2
د3 ــــ حــدادةلحوم ودواجنب حدادة مركزSERTEH WALIDتاح ول
م4 ــــ حــدادةلحوم ودواجنب حدادة مركزKHANFER NAIMخنفر نع
ــــ حــدادةلحوم ودواجنب حدادة مركزCHOUAR DAOUDشوار داود5

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــــ حــدادةلحوم ودواجنــــ حــدادةCHOUAR MUSTAPHAشوار مصط 1
ــــ حــدادةلحوم ودواجنــــ حــدادةGHARBI MOKHNACHEغر مخناش2
ــــ حــدادةلحوم ودواجنــــ حــدادةSERTEH ALAA EDDINEتاح عالء الدين3
ــــ حــدادةلحوم ودواجنــــ حــدادةCHOUAR LEULMAشوار العل 4
ــــ حــدادةلحوم ودواجنــــ حــدادةCHOUAR FOUZIشوار فوزي5

ـــوم األول: ب ومـشتقـاتـــــه ال حــل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ب ومـشتقـاتـــهــــ حــدادةCHOUAR AMMARشوار عمار1 ــــ حــدادةحــل
ب ومـشتقـاتـــهــــ حــدادةCHOUAR MAHMOUDشوار محمود2 ــــ حــدادةحــل



ب ومـشتقـاتـــهــــ حــدادةKHATTAB HAMZAخطاب حمزة3 ــــ حــدادةحــل



ـــوم الثــــــا : ب ومـشتقـاتـــــه ال حــل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ب ومـشتقـاتـــهــــ حــدادةCHOUAR AMARشوار عمار1 ــــ حــدادةحــل
ا 2 د ال ب ومـشتقـاتـــهــــ حــدادةGHOUL ABDEL BAKIغول ع ــــ حــدادةحــل
ب ومـشتقـاتـــهــــ حــدادةYATOUI ZOUBIRطوي زو 3 ــــ حــدادةحــل

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د نور الدين1 ا شارع شوار بوجمعةABED NOUREDDINEعا ق الوط رقم78 حال ةط ة صناع ــــ حــدادةمخ
ة إخوة غر 2 ةــــ حــدادةSNC FRERES GHARBIش.تضامن: مخ ة غ  صناع ــــ حــدادةمخ

ـــوم الثانـــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ا شارع شوار بوجمعةHARRAG ACHOURحراق عاشور1 ق الوط رقم78 حال ةط ة صناع ــــ حــدادةمخ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــــ ةال لد ال
ـــهبئــــر حــــدادةBELHAOUCHET KHALEDلهوشات خالد1 ـــ ــــوا بئــــر حــــدادةخضـــر و فـ
ـــهبئــــر حــــدادةKHALFI AMMARخل عمار2 ـــ ــــوا بئــــر حــــدادةخضـــر و فـ
ـــهبئــــر حــــدادةCHOUAR MOSTAFAشوار مصط 3 ـــ ــــوا بئــــر حــــدادةخضـــر و فـ
لوخة4 ـــهبئــــر حــــدادةCHEHILI ZILOUKHAشه ز ـــ ــــوا بئــــر حــــدادةخضـــر و فـ

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــــ ةال لد ال
ة1 ـــهبئــــر حــــدادةMADANI SEGHIRAمد الصغ ـــ ــــوا بئــــر حــــدادةخضـــر و فـ
اك من 2 ـــهبئــــر حــــدادةSAKAK MOUNIRص ـــ ــــوا بئــــر حــــدادةخضـــر و فـ
د الرحمان3 وة ع ـــهبئــــر حــــدادةNOUIOUA ABDERREHMANEن ـــ ــــوا بئــــر حــــدادةخضـــر و فـ
م 4 ـــهبئــــر حــــدادةGHOUL LYAMINEغول  ـــ ــــوا بئــــر حــــدادةخضـــر و فـ
ف الدين5 ـــهبئــــر حــــدادةCHOUAR CHARAFEDDINEشوار  ـــ ــــوا بئــــر حــــدادةخضـــر و فـ

ـــوم األول: ـــــات ال ـــــات ومرط حل

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــــ ةال لد ال
ــاتبئــــر حــــدادةLOUCIF ABDELAALIلوصیف عبد الغاني1 ــات ومرط بئــــر حــــدادةحل



ـــوم الثانــــي: ـــــات ال ـــــات ومرط حل

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــــ ةال لد ال
ــاتبئــــر حــــدادةLOUCIF ABDELAALIلوصیف عبد الغاني1 ــات ومرط بئــــر حــــدادةحل



ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــــ ةال لد ال
ا فارس1 ة عامةبئــــر حــــدادةZIENNI FARESز بئــــر حــــدادةتغذ
ة عامةبئــــر حــــدادةKHENFAR YOUCEFخنفر يوسف2 بئــــر حــــدادةتغذ
ة عامةبئــــر حــــدادةDAADAA ALIدعدع ع 3 بئــــر حــــدادةتغذ
ة عامةبئــــر حــــدادةCHEGUAAR KADDOURشقعار قدور4 بئــــر حــــدادةتغذ
من5 ر أ ة عامةبئــــر حــــدادةSAKER AYMENEسا بئــــر حــــدادةتغذ
ة عامةبئــــر حــــدادةSALEM SASSIسالم سا 6 بئــــر حــــدادةتغذ
ة عامةبئــــر حــــدادةSMATI HOUCEMسما حسام7 بئــــر حــــدادةتغذ
اض8 ة عامةبئــــر حــــدادةCHOUAR RIADHشوار ر بئــــر حــــدادةتغذ
دة9 ة عامةبئــــر حــــدادةALLAM OURIDAعالم أور بئــــر حــــدادةتغذ

د10 د الحم ا ع ة عامةبئــــر حــــدادةBERBAGUI ABDELHAMIDب بئــــر حــــدادةتغذ
ط لخم 11 ة عامةبئــــر حــــدادةMERABET LAKHMISSIمرا بئــــر حــــدادةتغذ
ة عامةبئــــر حــــدادةCHOUAR KHALLEFشوار خالف12 بئــــر حــــدادةتغذ
د الغا 13 ة عامةبئــــر حــــدادةBRAHIMI ABDELGHANIبرا ع بئــــر حــــدادةتغذ
ة عامةبئــــر حــــدادةKOUADRI AZZOUZقوادري عزوز14 بئــــر حــــدادةتغذ
ة عامةبئــــر حــــدادةCHOUAR FATMAشوار فاطمة15 بئــــر حــــدادةتغذ

ـــوم الثانــــي: ة عامة ال تغذ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــــ ةال لد ال
ة عامةبئــــر حــــدادةCHOUAR HOUCINEشوار حس 1 بئــــر حــــدادةتغذ
ف الدين2 ة عامةبئــــر حــــدادةCHOUAR CHARAFEDINشوار  بئــــر حــــدادةتغذ
ة عامةبئــــر حــــدادةBELKOURICHI AZZEDINNEلق عز الدين3 بئــــر حــــدادةتغذ
ة عامةبئــــر حــــدادةMAAROUF NOUARIمعروف نواري4 بئــــر حــــدادةتغذ
ة عامةبئــــر حــــدادةDHOUG BOUDJMAAضواق بوجمعة5 بئــــر حــــدادةتغذ
ز6 د الع ة عامةبئــــر حــــدادةSMATI ABDELAZIZسما ع بئــــر حــــدادةتغذ
د7 د المج ة عامةبئــــر حــــدادةSATA ABDELMADJIDساتة ع بئــــر حــــدادةتغذ
ا 8 د ال ة عامةبئــــر حــــدادةGHOUL ABDELBAKIغول ع بئــــر حــــدادةتغذ
د9 ة عامةبئــــر حــــدادةHARRAG WALIDحراق ول بئــــر حــــدادةتغذ

ة عامةبئــــر حــــدادةMOKHNACH SASSIمخناش سا 10 بئــــر حــــدادةتغذ
ة عامةبئــــر حــــدادةCHOUAR EDELشوار عادل11 بئــــر حــــدادةتغذ
ة عامةبئــــر حــــدادةSARSOUR ISMAHANEسور إسمهان12 بئــــر حــــدادةتغذ
ة عامةبئــــر حــــدادةCHOUAR TOUFEKشوار توفيق13 بئــــر حــــدادةتغذ
اع محمد14 ة عامةبئــــر حــــدادةBEN SEBAA MOHAMEDبن س بئــــر حــــدادةتغذ
وة الحاج15 ة عامةبئــــر حــــدادةNOUIOUA LHADJن بئــــر حــــدادةتغذ

ـــوم األول: ــــــرات ال س

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــــ ةال لد ال



ـــــراتبئــــر حــــدادةBERKAT YOUCEFبركات یوسف1 ـ بئــــر حــــدادةس

ـــوم الثانــــي: ــــــرات ال س

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــــ ةال لد ال
ـــــراتبئــــر حــــدادةBERKAT YOUCEFبركات یوسف1 ـ بئــــر حــــدادةس



ــارك لسنـــة 2019 : ــد األض  الم ج مــداومـة ع ــ ضــاء  ـــة ب لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقمالرقم ةال لد ال
ةMAROUANI MOURADمروا مراد11 ـــــمالزرا ـــ جمطعــــ ــــ ضــــاء  ب
افMOKRANI FOUZIمقرا فوزي22 ـــــمشارع محمد بوض ـــ جمطعــــ ــــ ضــــاء  ب
ـــــمشارع أول نوفم TABI MOHAMEDط محمد33 ـــ جمطعــــ ــــ ضــــاء  ب

ـــوم الثــــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقمالرقم ال
ات11 س بر ـــــمشارع 01 نوفم 54 محل رقم YOUNES BARAKET44يو ـــ جمطعــــ ــــ ضــــاء  ب
ل عادل22 جISMAIL ADELإسماع ــــ ــاء  ضــ ـــــمب ـــ جمطعــــ ــــ ضــــاء  ب
جMAAMERI HOUCINEمعمري حس 33 ــــ ــاء  ضــ ـــــمب ـــ جمطعــــ ــــ ضــــاء  ب

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقمالرقم ةال لد ال
جMAZANE LALHMISSIمزان لخم 1 ــــ ــاء  ضــ جلحوم ودواجنب ــــ ضــــاء  ب
د2 ساوي الع جAISSAOUI LAIDع ــــ ــاء  ضــ جلحوم ودواجنب ــــ ضــــاء  ب
د المالك3 جBACHIR ABDEL MALEKش ع ــــ ــاء  ضــ جلحوم ودواجنب ــــ ضــــاء  ب
جKASSA NACIRقاسة نا4 ــــ ــاء  ضــ جلحوم ودواجنب ــــ ضــــاء  ب
الن سقاي5 جAYLENE SEKAIع ــــ ــاء  ضــ جلحوم ودواجنب ــــ ضــــاء  ب

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقمالرقم ةال لد ال
جTOURCHE AHMEDطورش أحمد1 ــــ ــاء  ضــ جلحوم ودواجنب ــــ ضــــاء  ب
د الغا 2 يح ع جREBIH ABDEL GHANIر ــــ ــاء  ضــ جلحوم ودواجنب ــــ ضــــاء  ب
جTOURCHE BOUSETTAطورش بوستة3 ــــ ــاء  ضــ جلحوم ودواجنب ــــ ضــــاء  ب
جMEHAMEDI MOHAMEDامحمدي محمد4 ــــ ــاء  ضــ جلحوم ودواجنب ــــ ضــــاء  ب
جCHOUAR AMARشوار عمار5 ــــ ــاء  ضــ جلحوم ودواجنب ــــ ضــــاء  ب



ـــوم األول: ب ومـشتقـاتـــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د1 جAGOUN RACHIDعقون رش ــــ ــاء  ضــ ب ومـشتقـاتـــهب جحـل ــــ ضــــاء  ب
د2 ال السع جFILALI SAIDف ــــ ــاء  ضــ ب ومـشتقـاتـــهب جحـل ــــ ضــــاء  ب

ـــوم الثــــــا : ب ومـشتقـاتـــه  ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ف1 م أ جLITIMA ACHRAFلي ــــ ــاء  ضــ ب ومـشتقـاتـــهب جحـل ــــ ضــــاء  ب
جBATAZ ZOUAOUIطار زواوي2 ــــ ــاء  ضــ ب ومـشتقـاتـــهب جحـل ــــ ضــــاء  ب

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ل1 م فوض جLITIM FOUDILلي ــــ ـ ـــاء  ضـ ة ب ةزرا ة صناع جمخ ــــ ضــــاء  ب

ـــوم الثــانـــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
جMAACHE SALAHمعاش صالح1 ــــ ـ ـــاء  ضـ ة ب ةزرا ة صناع جمخ ــــ ضــــاء  ب

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
س1 جBOUDJRIS LAARBIالعر بوج ـــ ــ ضــاء  ـــهب ـــ جخضـــر و فـــــوا ــــ ـ ضــاء  ب
فة2 جFATEH KHLIFAفاتح خل ـــ ــ ضــاء  ـــهب ـــ جخضـــر و فـــــوا ــــ ـ ضــاء  ب
ش 3 جMANSOUR BACHIRمنصور  ـــ ــ ضــاء  ـــهب ـــ جخضـــر و فـــــوا ــــ ـ ضــاء  ب
س4 جHOUCEM BOUDJRISحسام بوج ـــ ــ ضــاء  ـــهب ـــ جخضـــر و فـــــوا ــــ ـ ضــاء  ب

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
س1 جBOUDJRIS LAARBIالعر بوج ـــ ــ ضــاء  ـــهب ـــ جخضـــر و فـــــوا ــــ ـ ضــاء  ب
فة2 جFATEH KHLIFAفاتح خل ـــ ــ ضــاء  ـــهب ـــ جخضـــر و فـــــوا ــــ ـ ضــاء  ب
ش 3 جMANSOUR BACHIRمنصور  ـــ ــ ضــاء  ـــهب ـــ جخضـــر و فـــــوا ــــ ـ ضــاء  ب
س4 جHOUCEM BOUDJRISحسام بوج ـــ ــ ضــاء  ـــهب ـــ جخضـــر و فـــــوا ــــ ـ ضــاء  ب



ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ل مراد1 جMESAHEL MOURADمسا ـــ ــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ـ ضــاء  ب
م الحاج2 جKARIM HADJك ـــ ــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ـ ضــاء  ب
س3 ة يو ا جBOUCHRABA YOUNESبو ـــ ــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ـ ضــاء  ب
ران عادل4 جBOUIRANE ADELب ـــ ــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ـ ضــاء  ب
جCHOUAFA MOURADشوافة مراد5 ـــ ــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ـ ضــاء  ب
د زدام6 جABID SADDAMعب ـــــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ـ ضــاء  ب
جGUENDOUZ RABEHقندوز رابح7 ـــ ــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ـ ضــاء  ب
جGUENOUFI SALAHقنو صالح8 ـــ ــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ـ ضــاء  ب
ة9 جSADJAR MONIAسجار من ـــ ــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ـ ضــاء  ب

جGUENDOUZ LEULMIقندوز العل 10 ـــ ــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ـ ضــاء  ب
دي11 جHARBI LAABIDIحر لعب ـــ ــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ـ ضــاء  ب
ل12 ل ن جMESSAHEL NABILمسا ـــ ــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ـ ضــاء  ب
لقاسم13 جBOUAOUN BELKACEMبوعون  ـــ ــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ـ ضــاء  ب
جBERGHOUTH ALIبرغوث ع 14 ـــ ــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ـ ضــاء  ب
لود15 جKHALFA MILOUDخلفة م ـــ ــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ـ ضــاء  ب

ـــوم الثانــــي: ة عامة ال تغذ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ة1 ب جBAZGHI DHAHBIAبز ذ ـــ ــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ـ ضــاء  ب
س حسام2 جBOUJRIS HOUCEMبوج ـــ ــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ـ ضــاء  ب
س3 جKHALEF LOUNISخالف لون ـــ ــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ـ ضــاء  ب
اقوت4 م  جLITIM YAKOUTلي ـــ ــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ـ ضــاء  ب
جTEBBI AHMEDط أحمد5 ـــ ــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ـ ضــاء  ب
جHARBI MESSAOUDAحر مسعودة6 ـــ ــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ـ ضــاء  ب
ر7 جBELBEDJ TAHARلبج الطا ـــ ــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ـ ضــاء  ب
جBERGHOUTH IMADبرغوث عماد8 ـــ ــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ـ ضــاء  ب
د9 د الحم جSAI ABDELHAMIDسا ع ـــ ــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ـ ضــاء  ب

جKHALEF WARDخالف ورد10 ـــ ــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ـ ضــاء  ب
ار مصط 11 جDJABAR MOSTAFAج ـــ ــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ـ ضــاء  ب
جCHOUAFA DJAMELشوافة جمال12 ـــ ــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ـ ضــاء  ب
جMAZAN HMAMAمزان حمامة13 ـــ ــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ـ ضــاء  ب
ارك14 ال م جFILALI MBAREKف ـــ ــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ـ ضــاء  ب
فة فاتح15 جKHLIFA FATEHخل ـــ ــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ـ ضــاء  ب



ـارك لسنـة 2019 : ــد األض  الم ــان مــداومـة ع ة أوالد ت لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د المالك1 دي ع ــــــانZAIDI ABDELMALEKزا ـــعأوالد ت ــ ــام  ـــانإطعــــ ـــ أوالد ت
ــــــانKACHER MOHAMEDقا محمد2 ـــعأوالد ت ــ ــام  ـــانإطعــــ ـــ أوالد ت
ــــــانBOUHI FOUADبو فؤاد3 ـــعأوالد ت ــ ــام  ـــانإطعــــ ـــ أوالد ت
عقوب4 ــــــانBAKHOUCHE YAKOUBخوش  ـــعأوالد ت ــ ــام  ـــانإطعــــ ـــ أوالد ت

ـــوم الثــــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ال
ع فوزي1 ــانBOUBAIR FOUZIبو ال ــــ ـــعأوالد ت ــ ــام  ـــانإطعــــ ـــ أوالد ت
ــــــانBOUAZZA TAREKبوعزة طارق2 ـــــمأوالد ت ـــ ـــ ـــانمطعـ ـــ أوالد ت
ور بن لمطا 3 ــانZIOUR BEN LAMTAIز ــــ ـــــمأوالد ت ـــ ـــ ـــانمطعـ ـــ أوالد ت
ل4 ــانCHETTAH ISMAILشطاح إسماع ــــ ـــــمأوالد ت ـــ ـــ ـــانمطعـ ـــ أوالد ت

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــــــانCHERI FATEHشاري فاتح1 ـــانلحوم ودواجنأوالد ت ـــ أوالد ت
ــــــانNACER HAMZAنا حمزة2 ـــانلحوم ودواجنأوالد ت ـــ أوالد ت
د السالم3 ــــــانMEKHANFER ABDESSALEMمخنفر ع ـــانلحوم ودواجنأوالد ت ـــ أوالد ت

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــــــانATTAFI HADJالعطا الحاج1 ـــانلحوم ودواجنأوالد ت ـــ أوالد ت
ار ع 2 ــانKARKAR ALIكر ــــ ـــانلحوم ودواجنأوالد ت ـــ أوالد ت

ـــوم األول: ب ومـشتقـاتـــه ال حــل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ش 1 ــــــانBELOUZ MOHAMED BACHIRلوز محمد ال ب ومـشتقاتـــهأوالد ت ـــانحــل ـــ أوالد ت
ف الدين2 ــــــانMESLES SEIFEDDINEمسلس س ب ومـشتقاتـــهأوالد ت ـــانحــل ـــ أوالد ت



ـــوم الثــــــا : ب ومـشتقـاتـــه ال حــل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م 1 ــــــانBELOUZ LYAMINEلوز ل ب ومـشتقاتـــهأوالد ت ـــانحــل ـــ أوالد ت
د2 ــــــانMOUMENE FARIDمومن ف ب ومـشتقاتـــهأوالد ت ـــانحــل ـــ أوالد ت

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ةتجزئة 50 قطعة رقم   LAMZAOUI AHMED34العمزاوي أحمد1 ة صناع ـــانمخ ـــ أوالد ت
اري فاتح2 ــــانDJOUHARI FATEHجو ــ ة أوالد ت ة صناع ـــانمخ ـــ أوالد ت

ـــوم الثانــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ةتجزئة 50 قطعة رقم   LAMZAOUI AHMED34العمزاوي أحمد1 ة صناع ـــانمخ ـــ أوالد ت
اري فاتح2 ــــانDJOUHARI FATEHجو ــ ة أوالد ت ة صناع ـــانمخ ـــ أوالد ت

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــــ ةال لد ال
ــــانMOURAD SASSIمراد سا 1 ـــهأوالد ت ـــ ــــوا ــــانخضـــر و فـ أوالد ت
خوي2 ــــانFOUAD YAKHOUIفؤاد  ـــهأوالد ت ـــ ــــوا ــــانخضـــر و فـ أوالد ت
ــــانGUETTAL SAADقتال سعد3 ـــهأوالد ت ـــ ــــوا ــــانخضـــر و فـ أوالد ت
م حداد4 ــــانNASSIM HADDADس ـــهأوالد ت ـــ ــــوا ــــانخضـــر و فـ أوالد ت

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــــ ةال لد ال
ــــانMOURAD SASSIمراد سا 1 ـــهأوالد ت ـــ ــــوا ــــانخضـــر و فـ أوالد ت
خوي2 ــــانFOUAD YAKHOUIفؤاد  ـــهأوالد ت ـــ ــــوا ــــانخضـــر و فـ أوالد ت
ــــانGUETTAL SAADقتال سعد3 ـــهأوالد ت ـــ ــــوا ــــانخضـــر و فـ أوالد ت
م حداد4 ــــانNASSIM HADDADس ـــهأوالد ت ـــ ــــوا ــــانخضـــر و فـ أوالد ت



ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــــ ةال لد ال
ــــانYAKHOUI BOUALEMخوي بوعالم1 ة عامةأوالد ت ــانتغذ ــ أوالد ت
ــــانDARMENE YOUCEFدرمان يوسف2 ة عامةأوالد ت ــانتغذ ــ أوالد ت
ــــانSAMARI DJEMAIصماري الجم 3 ة عامةأوالد ت ــانتغذ ــ أوالد ت
ف4 ت ال ــــانAAFRIT CHERIFالعف ة عامةأوالد ت ــانتغذ ــ أوالد ت
در الدين5 ــــانGHOUAS BADREDDINEغواس  ة عامةأوالد ت ــانتغذ ــ أوالد ت
د الحق6 ــــانLAARADHI ABDELHAKلعرا ع ة عامةأوالد ت ــانتغذ ــ أوالد ت
دة جمال7 ــــانBOUASIDA DJAMELبوعص ة عامةأوالد ت ــانتغذ ــ أوالد ت
ــــانLILA ZOUGHBIل زغ 8 ة عامةأوالد ت ــانتغذ ــ أوالد ت
ة9 ة حب ــــانALIA HABIBAعل ة عامةأوالد ت ــانتغذ ــ أوالد ت

د10 ــــانMOUMEN FARIDمومن ف ة عامةأوالد ت ــانتغذ ــ أوالد ت
ــــانYAKHOUI FARESخوي فارس11 ة عامةأوالد ت ــانتغذ ــ أوالد ت
ف12 د اللط ــــانGHOUAS ABDELLATIFغواس ع ة عامةأوالد ت ــانتغذ ــ أوالد ت
م 13 ــــانBELOUAZ YAMINEلوز ال ة عامةأوالد ت ــانتغذ ــ أوالد ت
ز14 د الع ــــانGUETTAL ABDELAZIZقتال ع ة عامةأوالد ت ــانتغذ ــ أوالد ت
ــــانSELLAOUI AMMARسالوي عمار15 ة عامةأوالد ت ــانتغذ ــ أوالد ت

ـــوم الثانـــــي: ة عامة ال تغذ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــــ ةال لد ال
د الرؤوف1 ــــانSELAOUI ABDERRAOUFسالوي ع ة عامةأوالد ت ــانتغذ ــ أوالد ت
من2 ــــانLAARAG AYMENEلعرق أ ة عامةأوالد ت ــانتغذ ــ أوالد ت
ــــانSOLTANI KHALEDسلطا خالد3 ة عامةأوالد ت ــانتغذ ــ أوالد ت
ة4 ــــانRAHMANI DHAOUIAرحما الضاو ة عامةأوالد ت ــانتغذ ــ أوالد ت
ــــانANNAN ASSMAعنان أسماء5 ة عامةأوالد ت ــانتغذ ــ أوالد ت
اس6 ــــانGUETTAL ILYASقتال إل ة عامةأوالد ت ــانتغذ ــ أوالد ت
د الرزاق7 ــــانYAKHOUI REZZAKخوي ع ة عامةأوالد ت ــانتغذ ــ أوالد ت
س8 ــــانGUTAL YOUNESقتال يو ة عامةأوالد ت ــانتغذ ــ أوالد ت
د9 ــــانLOUIFI FARIDل ف ة عامةأوالد ت ــانتغذ ــ أوالد ت

د10 د الحم ــــانATAFI ABDELHAMIDعطا ع ة عامةأوالد ت ــانتغذ ــ أوالد ت
ف11 ــــانBELOUAZ MOHAMEDلوز محمد ال ة عامةأوالد ت ــانتغذ ــ أوالد ت
ــــانATEFI NACREDINEالعطا ن الدين12 ة عامةأوالد ت ــانتغذ ــ أوالد ت
ــــانGUATAL SAADقتال سعد13 ة عامةأوالد ت ــانتغذ ــ أوالد ت
ــــانLARADI YOUCEFلعرا يوسف14 ة عامةأوالد ت ــانتغذ ــ أوالد ت
ازي يوسف15 ــــانCHAMBAZI YOUCEFشم ة عامةأوالد ت ــانتغذ ــ أوالد ت



ـارك لسنـة 2019 : ــد األض  الم ــة الرصفــة مـداومـة ع لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ا الصالح1 ــــةSEBAI SALAHس ـــ ــــعالرصفـ ـ ــــام  ـــةإطعــ ــــ الرصفـ
ــــةBOUREZK SALAHEDDINEبورزق صالح الدين2 ـــ ــــعالرصفـ ـ ــــام  ـــةإطعــ ــــ الرصفـ
شام3 ازدة  ــــةLABEZDA HICHEMل ـــ ــــعالرصفـ ـ ــــام  ـــةإطعــ ــــ الرصفـ

ـــوم الثــــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ال
ــــةSAOULA NOUREDDINEصاولة نور الدين1 ـــ ــــعالرصفـ ـ ــــام  ـــةإطعــ ــــ الرصفـ
م2 اس م ــــةDERYAS MERIEMدر ـــ ــــعالرصفـ ـ ــــام  ـــةإطعــ ــــ الرصفـ
ي صالح الدين3 ــــةBEN SETITI SALAHEDINEبن س ـــ ــــعالرصفـ ـ ــــام  ـــةإطعــ ــــ الرصفـ

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ال عماد1 ــــةDERBEL IMADدر ـــ ـــةلحوم ودواجنالرصفـ ــــ الرصفـ
ــــةHAMI MOHAMEDحا محمد2 ـــ ـــةلحوم ودواجنالرصفـ ــــ الرصفـ
ــــةAMRI MAKHLOUFعامري مخلوف3 ـــ ـــةلحوم ودواجنالرصفـ ــــ الرصفـ
ة سحنون4 ــــةLOUKIA SAHNOUNلوك ـــ ـــةلحوم ودواجنالرصفـ ــــ الرصفـ
ــــةATOUI SAMIعطوي سا 5 ـــ ـــةلحوم ودواجنالرصفـ ــــ الرصفـ

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
س1 شة ق ــــةBOUAICHA KAISبوع ـــ ـــةلحوم ودواجنالرصفـ ــــ الرصفـ
ــــةMESSAOUDI MOUNIمسعودي مو 2 ـــ ـــةلحوم ودواجنالرصفـ ــــ الرصفـ
ل3 ــــةCHARKI KHALIL خل ـــ ـــةلحوم ودواجنالرصفـ ــــ الرصفـ
د السالم4 ي ع ــــةNACERI ABDESALEMنا ـــ ـــةلحوم ودواجنالرصفـ ــــ الرصفـ
د العا 5 ة ع ــــةFERAHTIA ABDELAALIفراحت ـــ ـــةلحوم ودواجنالرصفـ ــــ الرصفـ



ـــوم األول: ب ومـشتقاتـــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
تو 1 ــــةMECHTA ZITOUNIمشتة ال ـــ ب ومـشتقـاتـــهالرصفـ ـــةحــل ــــ الرصفـ
د2 ــــةDJAALAB RACHIDجعالب رش ـــ ب ومـشتقـاتـــهالرصفـ ـــةحــل ــــ الرصفـ

ـــوم الثــــــــا : ب ومـشتقاتـــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ال
تو 1 ــــةMECHTA ZITOUNIمشتة ال ـــ ب ومـشتقـاتـــهالرصفـ ـــةحــل ــــ الرصفـ
د2 ــــةDJAALAB RACHIDجعالب رش ـــ ب ومـشتقـاتـــهالرصفـ ـــةحــل ــــ الرصفـ

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــــةMOUMOU FOUADممو فؤاد1 ـــ ةالرصفـ ة صناع ـــةمخ ــــ الرصفـ
ش محمد2 ط ــــةBAITICHE MOHAMEDع ـــ ةالرصفـ ة صناع ـــةمخ ــــ الرصفـ

ـــوم الثانـــــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــــةMOUMOU FOUADممو فؤاد1 ـــ ةالرصفـ ة صناع ـــةمخ ــــ الرصفـ
ش محمد2 ط ــــةBAITICHE MOHAMEDع ـــ ةالرصفـ ة صناع ـــةمخ ــــ الرصفـ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــــ ةال لد ال
ال1 ــــهالرصفــــةKAMEL GUABELمال ق ــ ــوا الرصفــــةخضـــر و فـــ
ــــهالرصفــــةMOHAMED BEN GHANEMمحمد بن غنام2 ــ ــوا الرصفــــةخضـــر و فـــ
د حعالب3 ــــهالرصفــــةRACHID DJAALABرش ــ ــوا الرصفــــةخضـــر و فـــ
د الرزاق ماضوي4 ــــهالرصفــــةABDEREZZAK MADHOUIع ــ ــوا الرصفــــةخضـــر و فـــ

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــــ ةال لد ال
ال1 ــــهالرصفــــةKAMEL GUABELمال ق ــ ــوا الرصفــــةخضـــر و فـــ
ــــهالرصفــــةMOHAMED BEN GHANEMمحمد بن غنام2 ــ ــوا الرصفــــةخضـــر و فـــ
د حعالب3 ــــهالرصفــــةRACHID DJAALABرش ــ ــوا الرصفــــةخضـــر و فـــ
د الرزاق ماضوي4 ــــهالرصفــــةABDEREZZAK MADHOUIع ــ ــوا الرصفــــةخضـــر و فـــ



ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــــ ةال لد ال
م ع 1 ة عامةالرصفــــةTEMIM ALIتم الرصفــــةتغذ
ة عامةالرصفــــةBEN KHOUDJA NOUREDDINEبن خوجة نور الدين2 الرصفــــةتغذ
ة حس 3 ة عامةالرصفــــةATIA HOUCINEعط الرصفــــةتغذ
ب قمرة4 ة عامةالرصفــــةBEN GHRIB GUAMRAبن غ الرصفــــةتغذ
ة عامةالرصفــــةZEMAM HOUSEMEDINEزمام حسام الدين5 الرصفــــةتغذ
م6 د ال ف ع ة عامةالرصفــــةLOUCIF ABDELKERIMلوص الرصفــــةتغذ
ا طارق7 ة عامةالرصفــــةKEBAILI TAREKق الرصفــــةتغذ
ة عامةالرصفــــةDOUKHI SALAHEDINEدو صالح الدين8 الرصفــــةتغذ
ة عامةالرصفــــةCHOUAGHI HOUSSEMEDINEشوا حسام الدين9 الرصفــــةتغذ

كر10 ز ب ة عامةالرصفــــةBOUAZIZ BOUBAKERبوع الرصفــــةتغذ
ة عامةالرصفــــةGUABLI HAMZAق حمزة11 الرصفــــةتغذ
ة عامةالرصفــــةCHOUDER DJABERشودار جابر12 الرصفــــةتغذ
ة عامةالرصفــــةKADRI ROCHEDIقادري رشدي13 الرصفــــةتغذ
د الرزاق14 ة عامةالرصفــــةBACHA ABDEREZAKاشا ع الرصفــــةتغذ
اش15 ة عامةالرصفــــةBEN AMAR AYACHEبن عمار ع الرصفــــةتغذ

ـــوم الثانـــــي: ة عامة ال تغذ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــــ ةال لد ال
د الرزاق1 ة عامةالرصفــــةMADHOUI REZZAKماضوي ع الرصفــــةتغذ
ر2 ا الطا ة عامةالرصفــــةGUEBAILI TAHARق الرصفــــةتغذ
ة عامةالرصفــــةMERZOUGUI LAARBIمرزو العر 3 الرصفــــةتغذ
ة عامةالرصفــــةLAFI ISSAMال عصام4 الرصفــــةتغذ
ة عامةالرصفــــةELOUASSAA ZOUHIRالواسع ز 5 الرصفــــةتغذ
د6 ة عامةالرصفــــةJAALAB RACHIDجعالب رش الرصفــــةتغذ
ر7 ة عامةالرصفــــةNOUI LAZHERنوي لز الرصفــــةتغذ
ر8 ة عامةالرصفــــةBEN AMAR LAZHERبن عمار لز الرصفــــةتغذ
د القادر9 ة عامةالرصفــــةKADERI ABDELKADERقادري ع الرصفــــةتغذ

اب10 ة عامةالرصفــــةMANANI DIABمنا ذ الرصفــــةتغذ
ل11 ة عامةالرصفــــةZEMAM NABILزمام ن الرصفــــةتغذ
ة عامةالرصفــــةDEROUGH AMORدروغ عمر12 الرصفــــةتغذ
ح الدين13 ا ف ة عامةالرصفــــةKEBAILI FARAHEDDINEق الرصفــــةتغذ
دة14 ة عامةالرصفــــةBELAMRI FARIDAلعمري ف الرصفــــةتغذ
م15 ة عامةالرصفــــةLOUGHBI MERIEMلغ م الرصفــــةتغذ



ـارك لسنـة 2019 : ــد األض  الم ـة الحـامـة مــداومـــة ع لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ب خم 1 ـــةELAIB KHEMISSIالعا ــامـــ ـــ ـــعالحـ ــ ــام  ـــةإطعــــ ــامـــ ـــ الحـ
مينة2 ـــةBECHTATOU YAMINAشططو  ــامـــ ـــ ـــعالحـ ــ ــام  ـــةإطعــــ ــامـــ ـــ الحـ
صل3 ش ف ـــةDEKICH FAYCALدق ــامـــ ـــ ـــعالحـ ــ ــام  ـــةإطعــــ ــامـــ ـــ الحـ

ـــوم الثــــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ال
ـــةSAOULA NOUREDDINEصاولة نور الدين1 ــامـــ ـــ ـــعالحـ ــ ــام  ـــةإطعــــ ــامـــ ـــ الحـ
م2 اس م ـــةDERYES MERIEMدر ــامـــ ـــ ـــعالحـ ــ ــام  ـــةإطعــــ ــامـــ ـــ الحـ
م3 ـــةGUAMEZ SALIMقماز سل ــامـــ ـــ ـــعالحـ ــ ــام  ـــةإطعــــ ــامـــ ـــ الحـ

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
رة1 ـــةBEN FAIZA ZAHRAبن فايزة الز ــامـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنالحـ ــامـــ ـــ الحـ
ازي أحمد2 ـــةDERBEZI AHMEDدر ــامـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنالحـ ــامـــ ـــ الحـ
م3 د الحل ـــةBOUHAFS ABDELHALIMبوحفص ع ــامـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنالحـ ــامـــ ـــ الحـ
اد خالف4 ـــةABED KHALLEFع ــامـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنالحـ ــامـــ ـــ الحـ
ر5 ـــةSAOULA TAHARصولة الطا ــامـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنالحـ ــامـــ ـــ الحـ

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ش مصط 1 ـــةMAABECHE MUSTAPHAكع ــامـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنالحـ ــامـــ ـــ الحـ
مال2 ـــةEDDEY KAMELالداي  ــامـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنالحـ ــامـــ ـــ الحـ
مال3 ـــةBECHATA KAMELشاطة  ــامـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنالحـ ــامـــ ـــ الحـ
ـــةMOUAFAK HAMZAموفق حمزة4 ــامـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنالحـ ــامـــ ـــ الحـ
اب5 ـــةMOURAD DHIABمراد ذ ــامـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنالحـ ــامـــ ـــ الحـ

ـــوم األول: ب ومـشتقـاتــــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م1 ب برا ـــةELAIB IBRAHIMالعا ــامـــ ـــ ب ومـشتقاتــهالحـ ـــةحـل ــامـــ ـــ الحـ
دان2 ر ز ـــةAOUIR ZIDENEع ــامـــ ـــ ب ومـشتقاتــهالحـ ـــةحـل ــامـــ ـــ الحـ
ش عمار3 ـــةDEKICHE AMARدق ــامـــ ـــ ب ومـشتقاتــهالحـ ـــةحـل ــامـــ ـــ الحـ



ـــوم الثــــــا : ب ومـشتقـاتــــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــةBAARAOUI NACERعراوي نا1 ــامـــ ـــ ب ومـشتقاتــهالحـ ـــةحـل ــامـــ ـــ الحـ
د2 ر ول ـــةAOUIR WALIDع ــامـــ ـــ ب ومـشتقاتــهالحـ ـــةحـل ــامـــ ـــ الحـ
اطة النواري3 ـــةSABATA NOUARIص ــامـــ ـــ ب ومـشتقاتــهالحـ ـــةحـل ــامـــ ـــ الحـ

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــــداوةSAHRAOUI ALIصحراوي ع 1 ـــ ـــ ةعــ ة صناع ـــةمخ ــامـــ ـــ الحـ
د الرزاق2 ـــــداوةLATLI ABDEREZZAKلعط ع ـــ ـــ ةعــ ة صناع ـــةمخ ــامـــ ـــ الحـ

ـــوم الثانـــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــــداوةMAAMAR WADHAHمعمر واضح1 ـــ ـــ ازعــ ـــةحر خ ــامـــ ـــ الحـ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ر1 ة ع ـــةHAOUIR ALLYAبن عال ـــهالحــامــ ـــ ــــوا الحــامـــــةخضـــر و فـ
ـــةSALEM BEN HAMZAسالم بن حمزة2 ـــهالحــامــ ـــ ــــوا الحــامـــــةخضـــر و فـ
ا بوعجم 3 ـــةLAYACHI BOUADJMINEالع ـــهالحــامــ ـــ ــــوا الحــامـــــةخضـــر و فـ
ر4 ة ع ـــةBEN ALIA AOUIRبن عال ـــهالحــامــ ـــ ــــوا الحــامـــــةخضـــر و فـ

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
د مراد1 ـــةFARID MOURADف ـــهالحــامــ ـــ ــــوا الحــامـــــةخضـــر و فـ
ر عالق2 ـــةTAHAR ALEGالطا ـــهالحــامــ ـــ ــــوا الحــامـــــةخضـــر و فـ
ـــةFATEH ATOUTOUفاتح عطوطو3 ـــهالحــامــ ـــ ــــوا الحــامـــــةخضـــر و فـ
ص 4 ـــةTORKI BASELIال  ـــهالحــامــ ـــ ــــوا الحــامـــــةخضـــر و فـ
ة5 ـــةFARES ROUBAفارس رو ـــهالحــامــ ـــ ــــوا الحــامـــــةخضـــر و فـ



ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ل1 طو خل ـــةAYTOU KHALILع ة عامةالحــامــ الحــامـــــةتغذ
ـــةBELKABLI KHALEDلق خالد2 ة عامةالحــامــ الحــامـــــةتغذ
ـــةHEMISSI NOUREDDINEم نور الدين3 ة عامةالحــامــ الحــامـــــةتغذ
د مخلوف4 ـــةABED MAKHLOUFعا ة عامةالحــامــ الحــامـــــةتغذ
ـــةDJAWADA MOHAMEDلجوادة محمد5 ة عامةالحــامــ الحــامـــــةتغذ
د6 ـــةSOUFI SAIDسو السع ة عامةالحــامــ الحــامـــــةتغذ
ة7 ـــةBEN HAMZA DHAOUIAبن حمزة الضاو ة عامةالحــامــ الحــامـــــةتغذ
ـــةHILI TAKIDDINEح ت الدين8 ة عامةالحــامــ الحــامـــــةتغذ
د9 ر ف ـــةAOUIR FARIDع ة عامةالحــامــ الحــامـــــةتغذ

رفة سم 10 ـــةBELKERFA SAMIRل ة عامةالحــامــ الحــامـــــةتغذ
د 11 ش ع ـــةDAKICHE ABDELLAHدق ة عامةالحــامــ الحــامـــــةتغذ
د السالم12 ش ع ـــةDAKICHE ABDESALEMدق ة عامةالحــامــ الحــامـــــةتغذ
ر محمود13 ـــةAOUIR MAHMOUDع ة عامةالحــامــ الحــامـــــةتغذ
ب14 ش نج ـــةKAABECHE NADJIBكع ة عامةالحــامــ الحــامـــــةتغذ
ف15 د اللط ش ع ـــةKAABECHE ABDELATIFكع ة عامةالحــامــ الحــامـــــةتغذ

ـــوم الثانــــي: ة عامة ال تغذ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
الل سالم1 ـــةBEN HELAL SALEMبن  ة عامةالحــامــ الحــامـــــةتغذ
د الغا 2 ب ع ـــةLAIB ABDELGHANIالع ة عامةالحــامــ الحــامـــــةتغذ
ـــةLADJOUADE AHAMZAلجوادة حمزة3 ة عامةالحــامــ الحــامـــــةتغذ
صل4 د ف ـــةABED FAUCELعا ة عامةالحــامــ الحــامـــــةتغذ
ـــةBELAGOUN FOUADلعقون فؤاد5 ة عامةالحــامــ الحــامـــــةتغذ
ـــةMAROUCHE KHALEDمروش خالد6 ة عامةالحــامــ الحــامـــــةتغذ
ـــةHALA DOUADIحالة دوادي7 ة عامةالحــامــ الحــامـــــةتغذ
ش عثمان8 ـــةDAKICHE OTHMANEدق ة عامةالحــامــ الحــامـــــةتغذ
ـــةKADERI OTHMANEقادري عثمان9 ة عامةالحــامــ الحــامـــــةتغذ

ر10 ـــةALLAG TAHARعالق الطا ة عامةالحــامــ الحــامـــــةتغذ
ظ11 د الحف ش ع ـــةDAKICHE ABDELHAFIDدق ة عامةالحــامــ الحــامـــــةتغذ
ش محمد12 ـــةDAKICHE MOHAMEDدق ة عامةالحــامــ الحــامـــــةتغذ
ش مسعود13 ـــةDAKICHE MESSAOUDدق ة عامةالحــامــ الحــامـــــةتغذ
د الرزاق14 ب ع ـــةAIB ABDEREZAKالع ة عامةالحــامــ الحــامـــــةتغذ
ش 15 ب ال ـــةLAIB BACHIRالعا ة عامةالحــامــ الحــامـــــةتغذ

ـــوم األول: ـــــــرات ال س

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال



د المالك1 ب ع ـــةBEN CHAIB ABDELMALEKبن شا ــامـــ ـــ ـــــراتالحـ ــ ـــةس ــامـــ ـــ الحـ

ـــوم الثانــــي: ـــــــرات ال س

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د المالك1 ب ع ـــةBEN CHAIB ABDELMALEKبن شا ــامـــ ـــ ـــــراتالحـ ــ ـــةس ــامـــ ـــ الحـ



ـارك لسنـة 2019 : ــد األض  الم ـــة العلــــمة مــداومـــة ع لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــــةال ــ لد ال
ـــــعواد السارقBOUCHEMA EL MAHDIبوشامة المهدي1 ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
د2 د الحم ـــــع بهلو BERMOUCHE ABDELHAMIDبرموش ع ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
مة3 ز ك ـــــع سام BAAZIZ KARIMAع ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
مال4 ـــــعشارع 01 نوفم BEN DALI MOUSTAPHA KAMEL54بن دا مصط  ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
د الحق5 د محمد ع دارBEN ZID MED ABDELHAKبن ز ة جي س ة عقار ـــــعتعاون ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
ـــــعشارع 01 نوفم BOUJRI AMOR54بوجري عمر6 ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
دة الخ 7 ـــــعشارع 01 نوفم BOUJLIDA EL KHIER54بوجل ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
دة عز الدين8 ـــــع بهلو BOUJLIDA AZZEDINEبوجل ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
ب9 ادBOURAFRAF NAJIBبورفرف نج د ع ـــــعشارع السع ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ

ت جالل10 ـــــع واد السارقBOUZIT  JALELبوز ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
م11 د الحل حة ع ـــــع قوطا BOUCHIHA ABDELHALIMبوش ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
ـــــع بهلو JAMAI FAROUKجام فاروق12 ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
الل13 د  ـــــعالسمارةJLID BILELجل ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
ـــــع بهلو HACHENI MOHAMEDحشا محمد14 ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
مال15 لعHAKIMI KAMELحك  ـــــع  ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
س16 ـــــع دنف JEMADI YOUCEFحمادي يو ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
د رضوان17 دارHAMOU SAIDE RADOUENEحمو السع ة جي س ة عقار ـــــعتعاون ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
ـــــع واد السارقHOULECHE RADOUENEحوماش رضوان18 ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
ـــــع 39 قطعةHAMDI KHALEDحامدي خالد19 ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
اس 20 ـــــع قوطا KHALED YACINEخالد  ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
ل محمد21 ـــــع بهلو KHALIL MOHAMEDخل ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
د الخالد22 وش ع ـــــع واد السارقKHAIROUCHE ABDEL KHALEDخ ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
ب23 س حمالويDAGHOUL CHOUAIBدغول شع ـــــعشارع أون ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
ـــــعشارع 01 نوفم DENNI HOUCHNE54د حس 24 ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
ل أسامة25 واري بومدين DILMI OUSSAMAد ـــــع  ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
فة26 ـــــعشارع 01 نوفم DOUADI KHLIFA54ذوادي خل ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
ل27 ـــــعشارع 01 نوفم DOUADI KHALIL54ذوادي خل ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
دارZNETI NOUREDDINEزنا نور الدين28 ة جي س ة عقار ـــــعتعاون ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
دي فاتح29 لعSAIDI FATEHسع ـــــع  ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
د ع فوزان30 ـــــع واد السارقSID ALI FOUZENEس ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
ـــــع 350 محلCHEBLI ISSLEMEش إسالم31 ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
د32 دCHEKARI OUALIDشقاري ول ت بوز ـــــع ثا ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
ة33 ا واري بومدينSAIFI BAYAص  ـــــع  ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
د السالم34 ـــــع سام HALIMI ABDESLEMحل ع ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
د الغا 35 د ع دي شارع 01 نوفم GHABRID ABDELGHANI54غ ـــــع لعب ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
م36 ـــــعشارع الثورةAZOUZ FAHIMEعزوز فه ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ



ـــــع واد السارقOKAB ISLEMEDDINEعقاب إسالم الدين37 ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
ـــــع بهلو KAMEL FARESعمود فارس38 ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
ف الدين39 ـــــع واد السارقMAMEL SEIFEDDINEامل س ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
ـــــع واد السارقKAMEL ELSAGHIRامل الصغ 40 ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
ا إمان41 ديKEBABI IMENEك ـــــع لعب ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
ـــــعواد السارق  100 مسكنBAKHAKHE MOHAMEDخاخ محمد42 ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
من43 ان أ سا MEZIENE AYMENEم ـــــع ال ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
ـــــع واد السارقMESSAOUD FARESمسعود فارس44 ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
ـــــعشارع 01 نوفم HAGGA AMMAR54قة عمار45 ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
د الرؤوف46 ـــــعشارع 01 نوفم HELLAL ABDERAOUF54الل ع ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
ـــــةBOUKHALFA NOURAبوخلفة نورة47 ـــ ـــ ـــــعالعلمـ ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
د48 ـــــةDOUIBI LAIDذو الع ـــ ـــ ـــــعالعلمـ ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
ال مروان49 ـــــةDJILANI MAROUANEج ـــ ـــ ـــــعالعلمـ ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
ز50 د الع ـــــةBOUDJEMLINE ABDELAZIZبوجمل ع ـــ ـــ ـــــعالعلمـ ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ

ـــوم الثــــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــــةال ــ لد ال
لة1 ت جم ـــــةTHABET DJAMILAثا ـــ ـــ ـــــعالعلمـ ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
ـــــةBOUGERRA MOURADبوقرة مراد2 ـــ ـــ ـــــعالعلمـ ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
ز3 د الع د ع ـــــةSAI ABDELAZIZص ـــ ـــ ـــــعالعلمـ ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
د4 ـــــةATOUT RACHIDعطوط رش ـــ ـــ ـــــعالعلمـ ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
ـــــة HAMR ELRAS LAHCENEحمر الراس لحسن5 ـــ ـــ ـــــعالعلمـ ــام  ـــ ـــــةإطعـ ـــ العلمــــ
ـــــةHADDED HASENEحداد حسان6 ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
د ال 7 ـــــةGRID ELTOURKIق ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
ش 8 د ال ـــــةLKIRED EL BACHIRل ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
ة9 قر من ـــــةMNIKER MOUNIAمن ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ

د 10 ل ع ـــــةBOUTOUIL ABDELLAHبوط ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
م11 ض سل ـــــةLABYED SALIMلب ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
م12 ش سل ـــــةTABICHE SALIMطب ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
ك 13 ـــــةBOUNEB BAKIRبوناب  ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
ـــــةGETTAR TAREKقطار طارق14 ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
ـــــةZERGUINE FARESزرق فارس15 ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
ي مولود16 ـــــةMECHRI MOULOUDم ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
ـــــةCHAREF ACHOURشارف عاشور17 ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
د18 د الحم رة ع ـــــةBEN ZAHRA ABDELHAMIDبن ز ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
مان19 ـــــةZEDDAME SLIMENEزدام سل ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
ـــــةBENTAG SALEHبن طاق صالح20 ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
مر أحمد21 ـــــةTIMER AHMEDن ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
اس 22 ـــــةRADJETI YACINEغجا  ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
ـــــةSEDKA KHALEDصدقة خالد23 ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
ـــــةKERMOUDA SALEHقرمودة صالح24 ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ



د الفتاح25 د الرزاق ع ـــــةABDERAZEK ABDELFATEHع ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
ة26 ال من ـــــةFILELI MOUNIRZف ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
د27 د المج يح ع ـــــةCHETIH ABDELMAJIDش ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
يثم28 ـــــةADHIMI HAITHEMEعظ  ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
الل29 اع  ـــــةNEKAE BILELن ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
ـــــةFETACHE ZAKIفتاش ز 30 ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
ـــــةBOUNGEB FARESبونقاب فارس31 ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
ان خالد32 ـــــةCHOUBENE KHALEDش ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
ـــــةBELBEJ TAREKلبج طارق33 ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
ا34 ـــــةBOUSEFSAF YACERبوصفصاف  ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
د الرؤوف35 ـــــةHELLEL ABDERAOUFالل ع ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
مة36 ـــــةMAROUANE FATIMAمروان فط ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
اح37 ـــــةCHERGUI  MESBAH مص ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
سوب رز 38 ـــــةBOUSERSOUB REZKIبو ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
ـــــةAHMED AZEM JALEL EDDINEأحمد عزام جالل الدين39 ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
ـــــةMSAED  ADELمساعد عادل40 ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
ـــــةHALA MOHAMEDحالة محمد41 ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
د 42 اس ع ـــــةDARYES ABDALLAHدر ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
د الرحمان43 ـــــةZAOUECHE ABDERAHMENEزاوش ع ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
ـــــةDOUISSI KHALEDدؤ خالد44 ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
اد محمد45 ـــــةBEN AYED MOHAMEDبن ع ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
ف46 ـــــةNECHMA CHERIFشمة ال ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
د47 ج  ول ـــــةFARDJELLAH FARIDف ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
م48 د الحل ة ع ـــــةMDJEDBA ABDELHALIMمجاد ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
ـــــةAMOUCHE MOUHAMEDعموش محمد49 ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ
ـــــةSADI FOUZIسعدي فوزي50 ـــ ـــ ـــــمالعلمـ ــــ ـــ ـــــةمطعــ ـــ العلمــــ



ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ر1 ـــــةلحوم ودواجنالسوق المغطاةBOUDOUKHA TAHERبودوخة الطا ـــ العلمــــ
ك 2 اف  د الحواسBOUDIEF BAKIRبوض ـــــةلحوم ودواجنشارع العق ـــ العلمــــ
ب3 ـــــةلحوم ودواجنالسوق المغطاةDJEDDOU HABIBجدو حب ـــ العلمــــ
ل4 ـــــةلحوم ودواجن شودارDOUIBI NABILذو ن ـــ العلمــــ
ب5 ـــــةلحوم ودواجنشارع الثورةDOUIBI NAJIBذو نج ـــ العلمــــ
ل6 اب خل ـــــةلحوم ودواجنواد السارقDIEB KHALILذ ـــ العلمــــ
دو7 ا س REZKI KAIDOUرز  ـــــةلحوم ودواجنشارع محمد خم ـــ العلمــــ
ر لهال 8 ـــــةلحوم ودواجنالسوق المغطاةZAHIR LEHLALIزا ـــ العلمــــ
د9 ـــــةلحوم ودواجنالسوق المغطاةHAMLAOUI ZAIDحمالوي زا ـــ العلمــــ

دي سم 10 ـــــةلحوم ودواجنشارع الثورة DRIDI SAMIR30در ـــ العلمــــ
ر11 ـــــةIMESOUDENE TAHERإمسعودن طا ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ـــــةROUABEH SALEHروابح صالح12 ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ـــــةNOUI IMED EDDINEنوي عماد الدين13 ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
شام14 ـــــةDJELOUL HICHEMEجلول  ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
د المالك15 ـــــةMGELATI ABDELMALEKمقال ع ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
كر16 ـــــةBILEL BOUBAKERالل ب ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
اب17 د الو ال ع ـــــةTOUBEL ABDEL OUAHABط ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ج  سا 18 ـــــةFERDJELLAH SAMIف ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ـــــةFARHET KHALEDفرحات خالد19 ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
د الرؤوف20 ـــــةDAIKHE ABDERRAOUFدايخ ع ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
اف رابح21 ـــــةBOUDIEF RABEHبوض ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
م22 د ال ـــــةHAMOUD ABDEL KARIMEحمود ع ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
م23 س ال  ـــــةTOUBEL  NASSIMEط ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ـــــةACHECHE ALIعشاش ع 24 ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ـــــةJEMAI RABEHجام رابح25 ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
د26 ـــــةBOUKARKAR BOUZIDبوكركر بوز ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ـــــةZERARA RABEHزراررة رابح27 ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ـــــةZERARA HAMZAزروال حمزة28 ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
كر29 ـــــةREBAI ABOU BAKERر أبو  ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
اسم30 ـــــةBATTACHE BASSEMطاش  ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
اء31 ـــــةMANSER ZAKARIAمعن زك ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ـــــةMEKARMA HOUSEM EDDINEمقارمة حسام الدين32 ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
عة جابر33 ـــــةBOUDRIA DJABERبودر ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ز34 د الع ـــــةZAOUECHE ABDELAZIZزواش ع ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ـــــةMOUAFEK FARESموفق فارس35 ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ـــــةALTI OUSSAMAعل أسامة36 ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ـــــةDJELOUL NOUARIجلول النواري37 ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
د الغا 38 ـــــةHMEDCHA ABDELGHANIحمادشة ع ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ



ش 39 ـــــةSINASER BACHIR نا  ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ح 40 ـــــةALEM YAHIAعالم  ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
د41 ـــــةHAMDECHE RACHIDحمداش رش ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ـــــةSAOUDI KHALEDسعودي خالد42 ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ـــــةCHERGUI MOKRANE مقران43 ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ان عادل44 ـــــةCHOUBENE ADELش ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
اس 45 ـــــةHAMOUDI YACINEحمودي  ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ـــــةKHANOUCHA HAMZAخنوشة حمزة46 ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ـــــةKRACHE NASREDDINEكراش ن الدين47 ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ـــــةHARECHE OUSSAMAحارش أسامة48 ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
مال49 ـــــةSATOUR MAMELساطور  ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ال رفيق50 ـــــةTOUBEL RAFIKط ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
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شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــــةلحوم ودواجنالسوق المغطاةZAGHOUENE HACENEزغوا حسان1 ـــ العلمــــ
ان مو2 ش قصابCHOUBENE MOUSSAش ـــــةلحوم ودواجنشارع  ـــ العلمــــ
ـــــةلحوم ودواجنالسوق المغطاةAGOUNE RABAHعقون رابح3 ـــ العلمــــ
ل4 ـــــةلحوم ودواجنالسوق المغطاةALLE?E FOUDHILعالم فوض ـــ العلمــــ
د5 ج  الع ـــــةلحوم ودواجنشارع الثورةFARDJELLAH ELAIDف ـــ العلمــــ
د خالد6 ـــــةلحوم ودواجنشارع الثورةLKIRED KHALEDل ـــ العلمــــ
د ع 7 دي س ـــــةGRIDI SID ALIق ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ـــــةLATRECHE HOUSSEMEDDINEلطرش حسام الدين8 ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ات محمد9 ـــــةBARKET MOHAMEDبر ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ

د المومن10 ـــــةZAOUAI ABDELMOUMENEزواي ع ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
د المومن11 دي ع ـــــةGOUMIDI ABDELMOUMENE قوم ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
د عصام12 ـــــةRACHID ISSAMEرش ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
لقاسم13 ـــــةMIHOUB BELKASSEMميهوب  ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ـــــةBAHLOULI SAMIRبهلو سم 14 ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
د المومن15 ـــــةMOUAFEK ABDEM MOUMENEموفق ع ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
د توفيق16 ـــــةلحوم ودواجنالسوق المغطاةGHABRID TOUFIKغ ـــ العلمــــ
ة الوفاق KORICHI FARHETEق فرحات17 ة عقار ـــــةلحوم ودواجنتعاون ـــ العلمــــ
اب إسحاق18 دKEBBEB ISHAKك ت بوز ـــــةلحوم ودواجن ثا ـــ العلمــــ
اد معمر19 ـــــةلحوم ودواجن واد السارق LEBBAD MAMORل ـــ العلمــــ
ب قطار20 ـــــةلحوم ودواجنواد السارق 40 مسكن إجتما NAJIB GUATTARنج ـــ العلمــــ
مKHANFOUF MOURADخنفوف مراد21 ش إبرا ـــــةلحوم ودواجن ح ـــ العلمــــ
ل من 22 م زغارBOUTOUIL MOUNIRبوط ـــــةلحوم ودواجنشارع إبرا ـــ العلمــــ
ة أحمد23 ازBOUCHDJIRA AHMEDبوشج تو بوع ـــــةلحوم ودواجنشارع ز ـــ العلمــــ
د بورفرفDJEMAI  MOUSSAجام مو24 ـــــةلحوم ودواجنشارع السع ـــ العلمــــ
واري بومدينZAIR TAREKزاير طارق25 ـــــةلحوم ودواجن  ـــ العلمــــ
از KORICHI SAMIRق سم 26 تو بوع ـــــةلحوم ودواجنشاع ز ـــ العلمــــ



ذ27 ـــــةلحوم ودواجنالسوق المغطاةLAKHTHARI HAMIDلخثاري حم ـــ العلمــــ
ـــــةلحوم ودواجنالسوق المغطاةFELAHI ADELفال عادل28 ـــ العلمــــ
ـــــةلحوم ودواجنشارع الثورةMADASSI HAMZAمدا حمزة29 ـــ العلمــــ
ـــــةلحوم ودواجن قوطا MANSER TAREKمعن طارق30 ـــ العلمــــ
د 31 م زغارDOUIBI ABDELLAHذو ع ـــــةلحوم ودواجنشارع إبرا ـــ العلمــــ
ة الهضابBELALA FARESلع فارس32 ة عقار ـــــةلحوم ودواجنتعاون ـــ العلمــــ
ـــــةBELHAMDI ISSAMلحامدي عصام33 ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ـــــةOTHMANI MOHAMEDعثما محمد34 ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ل35 ـــــةROUMENE NABILرومان ن ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ـــــةKOLLI ADLENEق عدالن36 ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ـــــةSMOUSSI OUMAREسنو عومار37 ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ـــــةZOUAOUI HOUSSEMEزواوي حسام38 ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ـــــةBRAHIMI KHALEDبرا خالد39 ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ـــــةERAB MOHAMED EL HADIعراب محمد الهادي40 ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
كر41 اف ب ـــــةBOUDIEF BOUBAKERبوض ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
تو 42 ـــــةSTER ERRAHMENE ZITOUNIس الرحمان ز ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
س فارس43 ـــــةDRISSI FARESدر ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ظ44 د الحف د ع ـــــةLKIRED ABDELHAFIDل ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
نة فؤاد45 ـــــةTOUINA FOUEDت ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ـــــةHMEDCHA AMMARحمادشة عمار46 ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ش 47 ـــــةTALHI BACHIRطل  ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
د48 ـــــةBELHAMI RACHIDلحامدي رش ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ـــــةROUECHE MOHAMEDرواش محمد49 ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ
ا محمد50 ـــــةHARKATI MOHAMEDحر ـــ ـــ ـــــةلحوم ودواجنالعلمـ ـــ العلمــــ



ـــوم األول: ب ومــشتقاتــــه ال حــل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ز محمد1 د الع ـــــةABDELAZIZ MOHAMED ع ـــ ـــ ب ومشتقاتــهالعلمـ ـــــةحــل ـــ العلمــــ
ب2 ف محمد نج ـــــةBENDAIF MOHAMED NAJIB بن ض ـــ ـــ ب ومشتقاتــهالعلمـ ـــــةحــل ـــ العلمــــ
ـــــةCHIHEB MOUSTAPHA  شهاب مصط 3 ـــ ـــ ب ومشتقاتــهالعلمـ ـــــةحــل ـــ العلمــــ
ر4 فة لز ـــــةLAIFA LAZHARلع ـــ ـــ ب ومشتقاتــهالعلمـ ـــــةحــل ـــ العلمــــ
د أحمد5 ـــــةDJLID AHMEDجل ـــ ـــ ب ومشتقاتــهالعلمـ ـــــةحــل ـــ العلمــــ
ب6 ـــــةSOLTANI CHOUAIBسلطا شع ـــ ـــ ب ومشتقاتــهالعلمـ ـــــةحــل ـــ العلمــــ
ـــــةKHALOUFI MESSAOUDخلو مسعود7 ـــ ـــ ب ومشتقاتــهالعلمـ ـــــةحــل ـــ العلمــــ
ـــــةABOUCHE MOUSTAPHAعبوش مصط 8 ـــ ـــ ب ومشتقاتــهالعلمـ ـــــةحــل ـــ العلمــــ
ـــــةBOUDENE RADOUENEبووذن رضوان9 ـــ ـــ ب ومشتقاتــهالعلمـ ـــــةحــل ـــ العلمــــ

ج  محمد10 ـــــةFARDJEELLAH MOHAMEDف ـــ ـــ ب ومشتقاتــهالعلمـ ـــــةحــل ـــ العلمــــ
دات محمد11 ـــــةHMIDETE MOHAMEDحم ـــ ـــ ب ومشتقاتــهالعلمـ ـــــةحــل ـــ العلمــــ
ي عماد الدين12 ـــــةMELIZI IMED EDDINEمل ـــ ـــ ب ومشتقاتــهالعلمـ ـــــةحــل ـــ العلمــــ
د المالك13 ـــــةMOUAFEK ABDELMALEKموفق ع ـــ ـــ ب ومشتقاتــهالعلمـ ـــــةحــل ـــ العلمــــ
ـــــةOTHMANI ISSAMعثما عصام14 ـــ ـــ ب ومشتقاتــهالعلمـ ـــــةحــل ـــ العلمــــ
ان صالح15 ـــــةCHAABENE SALEHشع ـــ ـــ ب ومشتقاتــهالعلمـ ـــــةحــل ـــ العلمــــ
م16 ـــــةARAB IBRAHIMعراب إبرا ـــ ـــ ب ومشتقاتــهالعلمـ ـــــةحــل ـــ العلمــــ

ـــوم الثــــــا : ب ومــشتقاتــــه ال حــل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــــةHADJ MADANI MOURAD حاج مدا مراد1 ـــ ـــ ب ومشتقاتــهالعلمـ ـــــةحــل ـــ العلمــــ
ـــــةROUMENE CHOUKI رومان شو 2 ـــ ـــ ب ومشتقاتــهالعلمـ ـــــةحــل ـــ العلمــــ
لقاسم3 ـــــةZOUZOUI BELKASSEME زواوي  ـــ ـــ ب ومشتقاتــهالعلمـ ـــــةحــل ـــ العلمــــ
د4 د المج اد ع ـــــةAYED ABDELHAMIDع ـــ ـــ ب ومشتقاتــهالعلمـ ـــــةحــل ـــ العلمــــ
د5 ـــــةDRISSI SAIDدر السع ـــ ـــ ب ومشتقاتــهالعلمـ ـــــةحــل ـــ العلمــــ
ـــــةELEULMI FATHIالعل فت 6 ـــ ـــ ب ومشتقاتــهالعلمـ ـــــةحــل ـــ العلمــــ
د الواحد7 ـــــةKHAMKHOUM ABDELOUAHEDخمخوم ع ـــ ـــ ب ومشتقاتــهالعلمـ ـــــةحــل ـــ العلمــــ
د8 ـــــةBOUZRARA RACHIDبوزرارة رش ـــ ـــ ب ومشتقاتــهالعلمـ ـــــةحــل ـــ العلمــــ
لة9 ـــــةDAHMANE DALILAدحمان دل ـــ ـــ ب ومشتقاتــهالعلمـ ـــــةحــل ـــ العلمــــ

ـــــةARAR SAMIRعرعار سم 10 ـــ ـــ ب ومشتقاتــهالعلمـ ـــــةحــل ـــ العلمــــ
ـــــةBOUDJLEL AHMEDبوجالل أحمد11 ـــ ـــ ب ومشتقاتــهالعلمـ ـــــةحــل ـــ العلمــــ
مال12 م  ـــــةLITIME KAMELلي ـــ ـــ ب ومشتقاتــهالعلمـ ـــــةحــل ـــ العلمــــ
ق13 ـــــةKERFA RAZIKكرفة رز ـــ ـــ ب ومشتقاتــهالعلمـ ـــــةحــل ـــ العلمــــ
ـــــةKARA SALEHEDDINEقارة صالح الدين14 ـــ ـــ ب ومشتقاتــهالعلمـ ـــــةحــل ـــ العلمــــ
ـــــةCHENNI  SALAHEDDINEش صالح الدين15 ـــ ـــ ب ومشتقاتــهالعلمـ ـــــةحــل ـــ العلمــــ
ـــــة OSFOUR MOULOUDعصفور مولود16 ـــ ـــ ب ومشتقاتــهالعلمـ ـــــةحــل ـــ العلمــــ



ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د النوي1 ة بهلو  BELABED NOUIلعا ة صناع ـــــةمخ ـــ العلمــــ
دBOUSSOUF BOUDJEMAAبوصوف بوجمعة2 ت بوز ة ثا ة صناع ـــــةمخ ـــ العلمــــ
ف ع رقم 09 مج رقم 06العلمةCHRIT SAMIRط سم 3 ا ة شار زادة مسعود و ر ةتجزئة 505 قطعة زاو ة صناع ـــــةمخ ـــ العلمــــ
دي أمحمد4 د العلمةGOUMIDI AMHMEDقوم ت بوز ة ثا ة صناع ـــــةمخ ـــ العلمــــ
طMECHTA SAMIمشتة سا 5 ةشارع قرق ة صناع ـــــةمخ ـــ العلمــــ
رق حسان6 اد رقم 15العلمةZIREK HASSENز د ع ة شارع السع ة صناع ـــــةمخ ـــ العلمــــ
د7 دة جنوب غربBEN ?HANI HASSENEبن مه ول دي الجد لعب ةتجزئة 432 قطعة شارع بوشول ع رقم 08 مج ب 14  ة صناع ـــــةمخ ـــ العلمــــ
ة عمار دقو - العلمةREKEH ISSAركح  ع8 ة صناع ـــــةمخ ـــ العلمــــ
د الغا 9 ةشارع الن رقم BOUSOUF ABDELGHANI160بوصوف  ع ة صناع ـــــةمخ ـــ العلمــــ

زة10 س - العلمةSAKHRI LOUIZAصخري  ل ة34شارع محمد خم ة صناع ـــــةمخ ـــ العلمــــ
ةالمشتة واد جرمان قسم أ رقم 463 المخطط الجما 2646العلمةALI SAKHRAOUI ELHADDIع صحراوي الهادي11 ة صناع ـــــةمخ ـــ العلمــــ

ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ت نور الدين1 دي شارع اول نوفم 1954 رقم 21العلمةTABET NOUREDDINEثا ة لعب ة صناع ـــــةمخ ـــ العلمــــ
ة الوفاق رقم 23 مجموعة أ  العلمةLANANI MOURADلعنا مراد2 ة العقار ةتجزئة التعاون ة صناع ـــــةمخ ـــ العلمــــ
بوب3 واري بومدين القطعة 27  العلمةGUASMI ET CHIBOUBقاس و ش ة  ة صناع ـــــةمخ ـــ العلمــــ
د تجزئة 160 قطعةالعلمةARAB ALIعراب ع 4 ة مقداش الع ة صناع ـــــةمخ ـــ العلمــــ
ل5 دي رقم 25العلمةZOUAOUI NABILزواوي ن ة شارع محمد جدو  لعب ة صناع ـــــةمخ ـــ العلمــــ
د نورالدين6 دان رقم 03العلمةSAID NOUREDDINEص ة مشتة جرمان  طل ز ة صناع ـــــةمخ ـــ العلمــــ
د الرحمن7 العلمةEL EULMI ABDERRAHMENEالعل ع ة 160 مسكن رقم 08  صخ ة صناع ـــــةمخ ـــ العلمــــ
د  رقم BAKACHE EL OUNESSE182قاش الوناس8 ةشارع الثورة  ح ع ة صناع ـــــةمخ ـــ العلمــــ
ةشارع الثورة BAKACHE FAROUK30قاش فاروق9 ة صناع ـــــةمخ ـــ العلمــــ

د10 د الحم ل ع ش ةشارع 01 نوفم INCHKEL ABDELHAMID1954إ ة صناع ـــــةمخ ـــ العلمــــ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ـــهالعلــــمةMOHAMED FAREHمحمد فارح1 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةRABEH ASSASSIرابح عسا 2 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ما 3 ـــهالعلــــمةESSEBTI SLIMANIالسب سل ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةSALAH EDDINE LEFTAHAصالح الدين لفتاحة4 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةSAMIR HNECHEسم حناش5 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةARDJOUNA DAHMANIعرجونة دحما 6 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ف7 ان ال ل م ـــهالعلــــمةNABIL MEZIENNE CHRIFن ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةYAMOUNA SAFSAFمونة صفصاف8 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ل 9 ـــهالعلــــمةYACINE DILMIاس د ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ



ش10 ي مش ـــهالعلــــمةNASRI MECHICHEن ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ش11 ـــهالعلــــمةMOURAD AICHEمراد اع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةADEL MAAMECHEعادل معماش12 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ل علوش13 ـــهالعلــــمةNABIL ALOUCHEن ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
دش14 ـــهالعلــــمةMOHAMED ADEL MKIDECHEمحمد عادل مق ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ج 15 د ف ـــهالعلــــمةELID FERDJELLAHالع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
خوش16 ـــهالعلــــمةREDHA BAKHOUCHEرضا  ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
دوم17 ـــهشارع الثورة رقم LAKHDER GUIDOUME174لخ ق ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
د الرزاق نزار18 ـــهالعلــــمةABDERREZAK NIZARع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةHAFED DAKHOUCHEحافظ دخوش19 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
اش20 ـــهالعلــــمةNOUREDDINE DEBECHEنور الدين د ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةLAHSSENE FENANIRلحسن فنان 21 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
شة22 ا د لع ـــهالعلــــمةFARID LAYAYCHAف ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةAMOR TALBIعمر طال 23 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ة24 ـــهالعلــــمةDERRADJI DAKHIRAالدرا دخ ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
كوش25 ـــهالعلــــمةMAHFOUD BEKOUCHEمحفوظ  ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
د الغا حداد26 ـــهالعلــــمةABDELGHANI HADDEDع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةELMEKKI SEGLIالم سق 27 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةBILEL KEROUCHAالل كروشة28 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةAZOUZ MADASSIعزوز مدا 29 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةFARES LAFIFIفارس لعف 30 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ان31 ـــهالعلــــمةMOURAD  CHOUBENEمراد ش ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
د السالم قر 32 ـــهالعلــــمةABDESLEME KARFIع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
س رنان33 ـــهالعلــــمةKAIS RANNANEق ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ة34 ـــهالعلــــمةISSA ADLENE BOUKHABCHAع عدالن بوخش ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
اب سحاري35 د الو ـــهالعلــــمةABDELOUEHEB  SEHARIع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةNOUARI MADASSIالنواري مدا 36 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
د37 ـــهالعلــــمةGRID TOUFIKتوفيق ق ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
م 38 ـــهالعلــــمةSAOUDI BEN KHDIM ELLAHسعودي بن خد ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
انADEL KAJAJAعادل قجاجة39 ة التقدم  ساعو م ة عقار ـــهتعاون ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةZOUBIR BEN ZAOUIزو بن زاوي40 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ق41 ـــهالعلــــمةMOHAMED SASSI REZIGمحمد السا رز ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةBOUDJEMAA KRAOUCHIبوجمعة كراو 42 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
لعالم43 د  ـــهالعلــــمةSAID BEL ALEMEالسع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
م دو 44 ـــهالعلــــمةIBRAHIM DOUKHIابرا ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
م45 د بورد د الحم ـــهالعلــــمةABDELHAMID BOURDIMEع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةBADREDDINE MOUASSAدر الدين مواسة46 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةLAKHMISSI MANSSORIلخم منصوري47 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةSABIR HAMADOUصب حمادو48 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ادي49 د ز ـــهالعلــــمةSAID ZIADIالسع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةSADDEME HOUSSINE KHALEDصدام حس خالد50 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
اش عنان51 ـــهالعلــــمةAYECHE ANNENEع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ



دع قور 52 ـــهالعلــــمةSIDALI KORICHIس ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
دالمالك عطوط53 ـــهالعلــــمةABDELMALEK ATTOUTع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةMASSAOUD BOUKHALFAمسعود بوخالفة54 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةALAOUA BOUAMAMAعالوة بوعمامة55 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةAZEDDINE GUERCHOUCHEعزالدين قرشوش56 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةAHMED JELLOULأحمد جلول57 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
اض كعوان58 ـــهالعلــــمةRIAD KAOUANEر ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
د الحق حب الحمص59 ـــهالعلــــمةABDELHAK HABELHIMSع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةNASIR BOUREZZAنص بورزة60 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ل 61 ـــهالعلــــمةCHRIF DILMIف د ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
م سجار62 د ال ـــهالعلــــمةABDELKARIM SEJARع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ي63 ـــهالعلــــمةALAOUA NASSRIعالوة نا ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةRADOUANE BOUDENEرضوان بوذن64 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
طاز65 ـــهالعلــــمة KAMEL BETTAZمال  ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةFAROUK NOUARفاروق نوار66 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ف67 ـــهتجزئة 432 قطعة شارع أحمد بن ما SAMIR LOUSIFسم لوص ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
امل68 ل ـــهالعلــــمةHOUSSIN BEL MAMELحس  ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةERREZKI BOUSSAHAالرز بوساحة69 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةYOUCEF BOUKAZOULZيوسف بوقزولة70 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
د صداد71 ـــهالعلــــمةSAID SADDEDالسع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
مي 72 ـــهالعلــــمةAHMED KEMITIأحمد  ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
د صفصاف73 ـــهالعلــــمةSAID SAFSAFالسع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
دي74 ـــهالعلــــمةISSAM GUARIDIعصام ق ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
م قطاف75 ـــهالعلــــمةIBRAHIM GUETTAFابرا ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةFARES JEMLAفارس جملة76 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
د بوقرة77 ـــهالعلــــمةWAHID BOUGERRAوح ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ا 78 ـــهالعلــــمةRABAH LAYACHIرابح الع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ز مدا 79 ـــهالعلــــمةAZIZ MADASSIع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
رم فركوس80 ـــهالعلــــمةAKRAM FERKOUSأ ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ل عنان81 ـــهالعلــــمةISMAIL ANNANإسماع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةFOUED ARABفؤاد عراب82 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
د شو 83 د الحم ـــهالعلــــمةABDELHALMID CHOUKIع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ق84 ـــهالعلــــمةLAKHDAR REZIKلخ رز ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
دان بوردين85 ـــهالعلــــمةZIDEN BOURDINEز ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
م86 د بورد ـــهالعلــــمةABDELLAH BOURDIMEع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
دة بهلو 87 ـــهالعلــــمةFARIDZ BAHLOULIف ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
د عبود88 ـــهالعلــــمةFARID ABBOUDف ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
اض خراط89 ـــهالعلــــمةRYAD KHARRATر ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةFATEH RAMOUDفاتح غمود90 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
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ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ك1 ـــهالعلــــمةMESSAOUD BRIKمسعود ب ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ز تاسولت2 د الع ـــهالعلــــمةABDELAZIZ TASSOULTع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ض3 ـــهالعلــــمةBADREDDINE LABYEDدر الدين لب ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
د المالك بوستة4 ـــهالعلــــمةABDELMALEK BOUSETTAع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةNAJI KHALIنا خا 5 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةAHMED MAAMRIأحمد معمري6 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــه 800 مسكن عمارة FATEH SAKLI04فاتح سق 7 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ار8 ـــهالعلــــمةTOUFIK JABBARتوفيق ج ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةMOHAMED HOUIFIمحمد ح 9 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ

د معماش10 ـــهالعلــــمةLAID MAEMECHEالع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
د11 ـــهالعلــــمةAHSEN ABEDاحسن عا ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ب12 د شا ـــهالعلــــمةLAID CHAYEBالع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
م منور13 د الحك ـــهالعلــــمةABDELHAKIM MNAOUARع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةAMMAR MSADIعمار مساعدي14 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ط15 د بو ـــهالعلــــمةFARID BOUCHRITف ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ



د السالم سق 16 ـــهالعلــــمةABDESLEME SEGLIع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةYACINE KHALOUFاس خلوف17 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةTOUFIK FARKOUSتوفيق فركوس18 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةTOUFIK DOUIBIتوفيق ذو 19 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةMAHYDDINE DAFFARم الدين دفار20 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
اس حسنة21 ـــهالعلــــمةILYES HASNAإل ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةCHOUGUI SEFFARIشو سفاري22 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ان23 من غض ـــهالعلــــمةAYMENE GHODBANEأ ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةMESSAOUD HAMDIمسعود حامدي24 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةELKHIER KALKALAالخ قلقالة25 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
اء فوناس26 ـــهالعلــــمةZAKZRIA FOUNESزك ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
م كز 27 ـــهالعلــــمةIBRAHIM KEZAIابرا ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةAHMED NOUأحمد نوار28 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ة29 م مع ـــهالعلــــمةSALIM MAYZAسل ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةADLENE ZERARIعدالن زراري30 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
من معمري31 ـــهالعلــــمةAYMENE MAAMRIأ ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
اس32 ـــهالعلــــمةNOUARI ABBESنواري ع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةMOHAMED AMINE ALTIمحمد ام عل 33 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
د34 د رقم 19 أ عمارة ADEL GHABRID04عادل غ ت بوز ـــه 500 مسكن ثا ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةMOHYDDINE ALTIم الدين عل 35 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةLAKHDAR TALHIلخ طل 36 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةISSAM MENNIعصام م 37 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
م 38 د القادر خد ـــهالعلــــمةABDELKADER KHDIMELLAHع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةOUSSAMA BENGHALEBأسامة بن غالب39 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةYACINE BRAHIMIاس برا 40 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةAMOR BOUDRAEعمر بوذراع41 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
وط42 ـــهالعلــــمةMESSAOUDA SAYOUDمسعودة س ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ة43 ـــهالعلــــمةOUSSAMA BOUKHACHBAاسامة بوخش ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةBADREDDINEBOURAKAAدر الدين بورقعة44 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
د45 ف الدين بن غ ـــهالعلــــمةSAIFEDDINE BEN GHABRIDس ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ا 46 ـــهالعلــــمةFARES LAYACHIفارس الع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ن الدين عنان47 ـــهالعلــــمةZINEDDINE ANNENز ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ا 48 ف  ـــهالعلــــمةCHERIF YAHIال ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ا 49 ـــهالعلــــمةAMMAR LAYACHIعمار الع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
رنون50 ان  ـــهالعلــــمةSOUFIENE HARNOUNسف ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
د الحق نوي لعدوا 51 ـــهالعلــــمةABDELHAK  NAOUI LADOUANIع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةA??AR JAAFARعمار جعفر52 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
دوم53 م ق د ال ـــهالعلــــمةABDELKRIME GUIDOUMEع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
د لحمر54 ـــهالعلــــمةSAID LAHMARالسع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ



ـــهالعلــــمةMOURAD SEGLIمراد سق 55 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
شة زعبوب56 ـــهالعلــــمةMAMTAYCHA ZAABOUBلمط ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
عة جمال57 ـــهالعلــــمةRBIA JAMELر ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ة58 ـــهالعلــــمةRABEH JENBAرابح جن ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ط59 ـــهالعلــــمةBELKASSEM BAHBITلقاسم بهب ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ان60 م ش د ال ـــهالعلــــمةABDELMKARIM CHOUBENع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
لعطار61 ـــهالعلــــمةMOHAMED BELATTARمحمد  ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
د62 ـــهالعلــــمةADEL GHABRIDعادل غ ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةNASSIR BOUDENEنص بووذن63 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
د النا خ 64 ـــهالعلــــمةABDENASSER KHIERع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
وك بوعمامة65 ـــهالعلــــمة MABROUK BOUAMAMAم ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
د 66 ر ع ـــهالعلــــمةTOUAHAR ABDELLAHطوا ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ش شو 67 ـــهالعلــــمةBACHIR CHOUKIال ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةALMEUR SAAعامر سبع68 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
سوق69 س الع ـــهالعلــــمةKAIS EL AYSOUKق ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةRADOUANE BOUHANKرضوان بوحنك70 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ش71 ـــهالعلــــمةMAEYOUF  MECHICHEمعيوف مش ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
رادة72 ـــهالعلــــمةNOUREDDINE HARRADAنور الدين  ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ش حامدي73 ـــهالعلــــمةBACHIR HAMDIال ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ج74 ـــهالعلــــمةKAMEL MAAOUJمال مع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةAHMED KETFIأحمد كت 75 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
لة76 ـــهالعلــــمةHAMZA BOUKHABLAحمزة بوخ ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ا غمود77 د ال ـــهالعلــــمةABDELBAKI GHAMOUDع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةHOUSEME CHENAFحسام شناف78 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةFATHI LEULMIفت العل 79 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةADEL KRAOUCHIعادل كراو 80 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةAHMED KHARCHIاحمد خر 81 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةACHOUR KELKALAعاشور قلقالة82 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ان83 ـــهالعلــــمةLAKHMISI KELKALلخم ش ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
ـــهالعلــــمةRAMDHANE DOUIBIرمضان ذو 84 ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
د خا 85 ـــهالعلــــمةRACHID KHALIرش ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
عطاش86 س  ـــهالعلــــمةKAIS BAATACHEق ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
د87 لعا ل  ـــهالعلــــمةFOUDIL BELABEDفوض ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
د در 88 ـــهالعلــــمةSAID DRISSIالسع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ
اد89 د ع د المج ـــهالعلــــمةABDELMAJID AYEDع ـــ ــــوا العلــــمةخضـــر و فـ

ـــوم األول: ـــــات ال ـــــات ومرط حل

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ــاتالعلــــمةBOUHRIS HOUSSINEبوحریص حسین1 ــات ومرط العلــــمةحل
م 2 ــاتالعلــــمةKHARCHI BRAHIMخر برا ــات ومرط العلــــمةحل
لقاسم3 ــاتالعلــــمةBRAHIMI  BELKASEMEبرا  ــات ومرط العلــــمةحل



ـــوم الثانــــي: ـــــات ال ـــــات ومرط حل

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ــاتالعلــــمةKHALED YAHIAخالد یحیى1 ــات ومرط العلــــمةحل
د2 ــاتالعلــــمةBELALA FARIDلع ف ــات ومرط العلــــمةحل
ال حس 3 ــاتالعلــــمةTOUBEL HOUCINEط ــات ومرط العلــــمةحل
ــاتالعلــــمةKSIR ALIقص ع 4 ــات ومرط العلــــمةحل

ـــوم األول: ـــــــرات ال ســــ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ة الهناءSAADOUNE BRAHIMسعدون إبراھیم1 ة عقار ـــراتتعاون ـــ ـ ـــ العلــــمةسـ
ل2 ـــرات 200 مسكن عمارة 05 مدخل AKROUME KHALIL176عكروم خل ـــ ـ ـــ العلــــمةسـ
قة3 قSARI RAZIKAصاري رز رامة رقم 02 شمال  ة ال ة عقار ـــراتتعاون ـــ ـ ـــ العلــــمةسـ

ـــوم الثانــــي: ـــــــرات ال ســــ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ـــرات بهلو قسم س محل رقم BOUISEHMINE BILEL05بوسھمین بالل1 ـــ ـ ـــ العلــــمةسـ
ـــرات 200 مسكن عمارة ب 05 مدخل ADIMI MOHAMEDRDC 176عظ محمد2 ـــ ـ ـــ العلــــمةسـ
ن حسام3 ـــرات 440 مسكن رقم FELAOUINE HOUSSEME20فالو ـــ ـ ـــ العلــــمةسـ
م زغار رقم 05-08 محل رقم RIGHI ISSA18ر ع4 ـــراتشارع إبرا ـــ ـ ـــ العلــــمةسـ

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
د الرزاق1 د بوكركرRAHMOUNE ABDEREZEKرحمون ع د بورفرف  السع ة عامةشارع السع العلــــمةتغذ
ال حس ZAGHLECHE NOUREDDINEزغالش نور الدين2 لع شارع ج ة عامة  العلــــمةتغذ
ة عامة 48 مسكن رقم KAMEL RAMZI50امل رمزي3 العلــــمةتغذ
حة4 مKOURDOUNE SALIHAكوردون صل ا ة عامةشارع عنان غ العلــــمةتغذ
ة أ رقم 18 قسم MEJANI AMMARRDC 03مجا عمار5 ة عامةالسارق مج مل العلــــمةتغذ
الل6 ة عامةتجزئة 486 قطعة شمال غرب العلمةMEBNI BILELمب  العلــــمةتغذ
ان7 ة عامة بهلو NECHMA SOFIENEشمة سف العلــــمةتغذ
مة8 ب حل ة عامة بهلو TABIB HALIMAطب العلــــمةتغذ
د المنعم9 ة عامة 800 مسكنALAA ALLAH ABDELMOUNAIMعالء  ع العلــــمةتغذ

ة عامة بهلو JEFFAL FARESجفال فارس10 العلــــمةتغذ
وش مراد11 ة عامةشارع الثورةAMIROUCHE MOURADعم العلــــمةتغذ
د خالد12 ة عامةتجزئة 432 قطعةABDELLI MOURADع العلــــمةتغذ
دFELOUAT SAMIRفلواط سم 13 ت بوز ة عامة ثا العلــــمةتغذ
مة قارة14 اتنةKAIMA KARAقا ق  ة عامةط العلــــمةتغذ
ة عامةمشتة جرمانKARFI ISSAMقر عصام15 العلــــمةتغذ



ة عامةشارع الثورةKOLLI TAREKق طارق16 العلــــمةتغذ
ة عامةشارع النKARA MESSAOUDقارة مسعود17 العلــــمةتغذ
ديKAMEL MAHMOUDامل محمود18 ة عامة لعب العلــــمةتغذ
ق19 ة عامةتجزئة 185 قطعةKERFA RAZIKكرفة رز العلــــمةتغذ
ل KEROUCHA  EL HECHEMIكروشة الهاش 20 ة عامةشارع اإلخوة د العلــــمةتغذ
اس 21 ة عامة بورفرف KENOUCHE YACINERDCكنوش  العلــــمةتغذ
مال22 م زغارKOUKOU KAMELكوكو  ة عامةشارع إبرا العلــــمةتغذ
اس 23 ازدة  دLEBAZDA YACYNEل ت بوز ة عامة ثا العلــــمةتغذ
در الدين24 ض  ة عامة واد السارقLABYED BADREDDINEلب العلــــمةتغذ
ض نا25 م زغار رقم LABYED NACER21لب ة عامةشارع إبرا العلــــمةتغذ
م26 ة عامة 19 جوانLAHRECHE SALIMلحرش سل العلــــمةتغذ
ة عامةجنوب دار الوالدةLARIBI AMORلع عمر27 العلــــمةتغذ
اء28 دLAALA ZAKAZRIAلع زك ت بوز ة عامة ثا العلــــمةتغذ
د عز الدين29 دLKIRED AZEDDINEل ت بوز ة عامة ثا العلــــمةتغذ
ل LAMAOUI ENNOUARIلمعاوي النواري30 ة عامةشارع اإلخوة د العلــــمةتغذ
ة عامةشارع 01 نوفم LAMINE CHELIHI54لم شل 31 العلــــمةتغذ
اف32 د بوض ة النهضةMJAHED BOUDIAFEمجا ة عقار ة عامةتعاضد العلــــمةتغذ
ة عامةشارع الثورةMADASSI ALIمدا ع 33 العلــــمةتغذ
ف الدين34 ة عامةتجزئة 160 قطعةMADANI SEIFEDDINEمدا س العلــــمةتغذ
كر35 دMERROUCHE BOUBAKERمروش ب ت بوز ة عامة ثا العلــــمةتغذ
د القادر36 ة عامةشارع الثورةMAZENE ABDELKADERمزان ع العلــــمةتغذ
ة عامةالسمارة جنوبMEZLI TOUFIKمز توفيق37 العلــــمةتغذ
س مصط 38 ة عامةساحة الثورةBEKKISE MOUSTAPHAك العلــــمةتغذ
د العا 39 ة عامةشارع 01 نوفم MAAOUI ABDEL ALI54معاوي ع العلــــمةتغذ
لMELLAS FOUEDمالس فؤاد40 ة عامة المنظر الجم العلــــمةتغذ
عقوب41 ي  درMELIZI YAKOUBمل ة ال ة عقار ة عامةتعاون العلــــمةتغذ
ان42 ة عامةالسوق المغطاةMANSOURI SOFIANEمنصوري سف العلــــمةتغذ
د بورفرفJEMAI MOUSSAجام مو43 د  شارع السع ة عامة ح ع العلــــمةتغذ
ادMOUAFEK RABEHموفق رابح44 د ع ة عامةشارع السع العلــــمةتغذ
ة عامةالمنطقة LOUALEF MOHAMED85مولف محمد45 العلــــمةتغذ
ة الوفاقMOULOUD OSFOURمولود عصفور46 ة عقار ة عامةشارع الن تعاون العلــــمةتغذ
كودان رمضان47 ة النMIKODENE RAMDHANEم ة عقار ة عامةتعاون العلــــمةتغذ
ي ع 48 ة عامةتجزئة 505 قطعةNASRI ALIنا العلــــمةتغذ
مال49 د القادرNACER MAMELنا  ة عامةشارع األم ع العلــــمةتغذ
مال50 ل NIZAR KAMELنزار  ة عامةشارع اإلخوة د العلــــمةتغذ
اس 51 ة عامةتجزئة 419 قطعةNESSER YACINEسار  العلــــمةتغذ
ش قصابNAMIR AHMEDنم أحمد52 ة عامةشارع ال العلــــمةتغذ
د53 م عمارNOURI SAIDنوري السع ا ة عامةشارع ح العلــــمةتغذ
ة عامة 800 مسكن محل 19 أHARRADA FATEHرادة فاتح54 العلــــمةتغذ
شام55 ساتنHARNOUNE HICHEMEرنون  ة ع ة عقار ة عامةتعاون العلــــمةتغذ
دة ز 56 د رقم 19 أ عمارة BEN HMIDA ZOHIR06بن حم ت بوز ة عامة 500 مسكن ثا العلــــمةتغذ
م57 ة الوفاقWAZZEME SALIMوزام سل ة عقار ة عامةتعاون العلــــمةتغذ



ادOUNOUGUI LILAونو ل58 د ع ة عامةشارع السع العلــــمةتغذ
م زغارZOUGHLECHE KHIERزوغالش الخ 59 ة عامةشارع إبرا العلــــمةتغذ
ف60 م زغارKELKALA MOHAMED CHERIFقلقالة محمد ال ة عامةشارع إبرا العلــــمةتغذ
س61 سب ة رقاب عمارة أ درج OUSSAMA BISBIS01أسامة ب ة عقار ة عامةتعاون العلــــمةتغذ
ة الهضابBACHA AMINEاشا أم 62 ة عقار ة عامةتعاون العلــــمةتغذ
د63 مBELHADI FARIDلهادي ف ش إبرا ة عامة ح العلــــمةتغذ
ل64 ار سه ة عامة 440 مسكنHABBAR SOUHILح العلــــمةتغذ
د المالك65 مSEGLI ABDELMALEKسق ع ش إبرا ة عامة ح العلــــمةتغذ
ة الوفاق رقم CHELLIHI LAMINE14شل لم 66 ة عقار ة عامةتعاون العلــــمةتغذ
د النا67 ة عامةتجزئة 400 قطعةALTI ABDENACERعل ع العلــــمةتغذ
دBRAFTA NOUREDDINEبرافطة نور الدين68 ت بوز ة عامة ثا العلــــمةتغذ
ة عامة واد السارقBOUDRAE HOUCINEبوذراع حس 69 العلــــمةتغذ
در الدين70 ة عامة عمر دقوBOUZRARA BADREDDINEبوزرارة  العلــــمةتغذ
دBOUZRARA KHOUTHIRبوزرارة خث 71 ت بوز ة عامة ثا العلــــمةتغذ
اء الدين72 ة الوفاقBOUCHAMA DAYADDINEبوشامة ض ة عقار ة عامةتعاون العلــــمةتغذ
مBOUSOIRE MOHAMED A?INEبوصوار محمد األم 73 ش إبرا ة عامة ح العلــــمةتغذ
د74 د بورفرفBOUGUERRA WAHIDبوقرة وح ة عامةشارع السع العلــــمةتغذ
م75 د الحك واري بومدينTOUFAHA ABDELHAKIMEتفاحة ع ة عامة  العلــــمةتغذ
ل76 ار سه ة عامة قوطا 440 قطعةJEBBAR SOUHILج العلــــمةتغذ
د77 ة عامةتجزئة 160 قطعةJAEFAR FARIDجعفر ف العلــــمةتغذ
د النور78 ة عامةتجزئة 432 قطعةJOUDI ABDENNOURجودي ع العلــــمةتغذ
د79 ةHAJ MADANI SAIDحاج مدا السع ة المح ة عقار ة عامةتعاون العلــــمةتغذ
ل HAJ MADANI ISSAحاج مدا ع80 ة عامةشارع اإلخوة د العلــــمةتغذ
شام81 ة الصومامHARECHE HICHEMEحارش  ة عقار ة عامةتعاون العلــــمةتغذ
ش 82 ة عامةالسمارة جنوبHAMDI BACHIRحامدي ال العلــــمةتغذ
ة عامةتجزئة 432 قطعةHAMDI MESSAOUDحامدي مسعود83 العلــــمةتغذ
دHAB ELHOMS AHMEDحب الحمص أحمد84 ة عامة قوطا السع العلــــمةتغذ
مAHADDED AMERحداد عامر85 ش إبرا ة عامة ح العلــــمةتغذ
د الرحمان86 دHARBI ABDERAHMENEحر ع ة عامة قوطا السع العلــــمةتغذ
وع 140 مسكنHASSNA FAROUKحسنة فاروق87 ة عامةالسارق م العلــــمةتغذ
ة عامة بورفرفRAHMANI CHOKRIرحما شكري88 العلــــمةتغذ
ل89 ة عامةشارع الثورةHLASSA KHALILحالسة خل العلــــمةتغذ
لود90 ديHAMZAOUI MILOUDحمزاوي م ة عامة لعب العلــــمةتغذ
ة عامةشارع الثورةHAOUES NOUREDDINEحواس نور الدين91 العلــــمةتغذ
د لحسن92 ة عامة 100 مسكنHIRED LAHCENEح العلــــمةتغذ
لعKHALED NOUREDDINEخالد نور الدين93 ة عامة  العلــــمةتغذ
اب عدالن94 ة عامةالسوق المغطاةKHABEB ADLENEخ العلــــمةتغذ
م95 ة عامة بهلو KHALOUF SALIMخلوف سل العلــــمةتغذ
در الدين96 فر  د KHNIFER BADREDDINEخن ة عامة ح ع العلــــمةتغذ
ل السعودي97 دDILMI SOUDIد ت بوز ة عامة ثا العلــــمةتغذ
ق محمد بن ع 98 د REZIK MOHAMED BEN ALIرز ة عامة ح ع العلــــمةتغذ
اس 99 ة عامةتجزئة 486 قطعةROUMENE YACINEرومان  العلــــمةتغذ



نة الصديق100 م زغارROUINA SEDDIKرو ة عامةشارع إبرا العلــــمةتغذ
ل د إسماع ة عامةالعلــــمةBELAID ISMAILلع العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةROUMENE FAROUKرومان فاروق العلــــمةتغذ

د الحق ة عامةالعلــــمةHARECHE ABDELHAKحارش ع العلــــمةتغذ
د محمد ة عامةالعلــــمةZID MOHAMEDز العلــــمةتغذ

اس  ة عامةالعلــــمةBRAHIMI YACINEبرا  العلــــمةتغذ
د  األم  ة عامةالعلــــمةBACHA ABDELLAH AMINEاشة ع العلــــمةتغذ

طة أحمد ا ة عامةالعلــــمةCHEKAKTA AHMEDش العلــــمةتغذ
س ة عامةالعلــــمةDAR MOHAMED TOUNESدار محمد تو العلــــمةتغذ
ة ة عامةالعلــــمةKAOUCHE SONIAكعوش صون العلــــمةتغذ

ة عامةالعلــــمةBENDAAMOUCHE MOHAMED AMINEبن دعموش محمد لم  العلــــمةتغذ

عقوب ي  ة عامةالعلــــمةMELIZI YAKOUBمل العلــــمةتغذ
الل بوش  ة عامةالعلــــمةZIBOUCHE BILELز العلــــمةتغذ

حة ة عامةالعلــــمةBOUSEKKINE RBIHAبوسك ر العلــــمةتغذ
مة ة عامةالعلــــمةROUAK KARIMAرواق ك العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةMENNI ISSAMم عصام العلــــمةتغذ

دي عومار ة عامةالعلــــمةDRIDI OMARدر العلــــمةتغذ
ل ار سو ة عامةالعلــــمةJEBBAR SOUHILج العلــــمةتغذ

ن الدين ة عامةالعلــــمةBOUNEB ZINEDDINEبوناب ز العلــــمةتغذ
ف الدين ة عامةالعلــــمةNEJAI SEIFEDDINEنجا س العلــــمةتغذ

ة عامةالعلــــمةBOUGHRARA IMEDبوغرارة عماد العلــــمةتغذ
م د ال ر ع ة عامةالعلــــمةCHAKER ABDELKRIMEشا العلــــمةتغذ

ة عامةالعلــــمةDJOUDI AMMARجودي عمار العلــــمةتغذ
ل طة ن ا ة عامةالعلــــمةCHKAKTA NABILش العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةLAJROUD NOUARIلجرود النواري العلــــمةتغذ
مة ب فط ة عامةالعلــــمةGHRIB FATIMAغ العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةCHEBI DJAMALشا جمال العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةMEJANI AMMARمجا عمار العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةFERFACHE KHALEDفرفاش خالد العلــــمةتغذ

ة عامةالعلــــمةHAJ MOUKHNECHE DJAMELحاج مخناش جمال العلــــمةتغذ
لوخة ة عامةالعلــــمةKETFI ZILOUKHAكت ز العلــــمةتغذ

مة ة عامةالعلــــمةKERROUF FATIMAكرروف فط العلــــمةتغذ
فوش حسام ة عامةالعلــــمةKIFOUCHE HOUSEMك العلــــمةتغذ

ف ة عامةالعلــــمةBELISSAM MOHAMED CHERIFلعصام محمد ال العلــــمةتغذ
د الرؤوف ة عامةالعلــــمةBOUMAAZA  ABDERAOUFبومعزة ع العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةALTI MOHAMED AMINEعل محمد أم  العلــــمةتغذ

ة عامةالعلــــمةATTAFI FARESعطا فارس العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةMADI AHMEDما أحمد العلــــمةتغذ
مال ة عامةالعلــــمةNACER KAMELنا  العلــــمةتغذ

ة عامةالعلــــمةMERROUCHE MOHAMED AMINEكروش محمد أم  العلــــمةتغذ
ر ة عامةالعلــــمةSAADOUNE CHAKERسعدون شا العلــــمةتغذ



ة عامةالعلــــمةKAMEL FARESامل فارس العلــــمةتغذ
ة النواري ة عامةالعلــــمةMAIZA NOUARIمع العلــــمةتغذ
د ة عامةالعلــــمةMANSOUR LYAZIDمنصور ال العلــــمةتغذ
د ة عامةالعلــــمةARAR SAIDعرعار السع العلــــمةتغذ
اس  ة عامةالعلــــمةGHABOULI YACINEغبو  العلــــمةتغذ

ة عامةالعلــــمةBOUTAOUCHE MOSTAPHAبوطعوش مصط  العلــــمةتغذ
دي م  ة عامةالعلــــمةZAIDI MENNIزا العلــــمةتغذ

م د ال اب ع ة عامةالعلــــمةDIEB ABDELKRIMEذ العلــــمةتغذ
د الفتاح دة ع ة عامةالعلــــمةBLEHDA ABDELFATEHال العلــــمةتغذ

ق ة عامةالعلــــمةKERFA REZIGكرفة رز العلــــمةتغذ



ـــوم الثانــــي: ة عامة ال تغذ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
د1 ب رش ة عامة قوطا LAYEB RACHIDالعا العلــــمةتغذ
ة عامة بهلو ZADDEME FOUEDزدام فؤاد2 العلــــمةتغذ
در الدين3 م زغارZOUAOUI BADRZEDDINEزواوي  ة عامةشارع إبرا العلــــمةتغذ
م زغار رقم ZOUGHLECHE KHIER21زوغالش الخ 4 ة عامةشارع إبرا العلــــمةتغذ
م5 س لZOYUGHLECHE NASSIMزوغالش  ة عامة  العلــــمةتغذ
ة عظ SAMALI FOUEZساما فواز6 ة عقار ة عامةتعاون العلــــمةتغذ
اء7 ة عامةتجزئة 486 قطعةSAKHRI ZAKARIAسخري زك العلــــمةتغذ
جة8 ة عامةالسوق المغطاةSRIDI KHADIJAدي خد العلــــمةتغذ
اء9 ة عامةتجزئة 426 قطعةSAADOUNE ZAKARIAسعدون زك العلــــمةتغذ

ة عامةتجزئة 373 قطعةSAADELLAH AMORسعد  عمر10 العلــــمةتغذ
د السالم11 واري بومدينSAFFARI ABDESLEMEسفاري ع ة عامة  العلــــمةتغذ
كر12 دMEROUCHE BOUBAKERمروش ب ت بوز ة عامة ثا العلــــمةتغذ
د العا 13 دي شارع 01 نوفم MAAOUI ABDELALI54معاوي ع ة عامة لعب العلــــمةتغذ
مال14 ج  ة عامة 800 مسكنMAOUJ KAMELمع العلــــمةتغذ
ان15 ة عامة بهلو NEJAME CHAABENEنجام شع العلــــمةتغذ
وش عمار16 درAMIROUCHE AMMARعم ة ال ة عامةتعاون العلــــمةتغذ
ساوي عصام17 ة عامة واد السارقISSAOUI ISSAMع العلــــمةتغذ
اس 18 دة  ة عامة 800 مسكن عمارة BEN HMIDA YACINERDC 27بن حم العلــــمةتغذ
لHICHEME HARRASشام حراس19 ة عامة المنظر الجم العلــــمةتغذ
مة مسعود20 ة عامةالعلــــمةBRAHMA MESSAOUDبرا العلــــمةتغذ
د21 دير ص ة عامةالعلــــمةIDIR SAYDإ العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةJENANE JABERجنان جابر22 العلــــمةتغذ
در الدين23 ة عامةالعلــــمةMOUASEH  BADREDDINEمواسح  العلــــمةتغذ
ي عمار24 ة عامةالعلــــمةNASRI AMMARنا العلــــمةتغذ
ش أحمد25 ط ة عامةالعلــــمةBAITICHE AHMEDع العلــــمةتغذ
ش 26 ة عامةالعلــــمةHAMDI BACHIRحامدي ال العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةATTOUT DERRADJIعطوط الدرا 27 العلــــمةتغذ
لود28 ة عامةالعلــــمةKADOUR MILOUDقدور م العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةKARFI BOUDJAMAAقر بوجمعة29 العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةJOUDI ARJOUNAجودي عرجونة30 العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةBOUCHAKOUR  SAMIبوشاقور سا 31 العلــــمةتغذ
مة32 ة عامةالعلــــمةBOUAMRA KARIMAبوعمرة ك العلــــمةتغذ
ات محمد أم 33 ة عامةالعلــــمةBARKET MOHAMED AMINEبر العلــــمةتغذ
ف34 ة عامةالعلــــمةKETTAR LACHREFقطار ل العلــــمةتغذ
س35 سوق ق ة عامةالعلــــمةLAISSOUK KAISالع العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةKAFES OUSSAMAافس أسامة36 العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةDEGHOUL ISLEMEدغول إسالم37 العلــــمةتغذ
د الرحمان38 ة عامةالعلــــمةAMARA ABDERRAHMENEعمارة ع العلــــمةتغذ



اء39 ة عامةالعلــــمةLALA ZAKARIAلع زك العلــــمةتغذ
ادي حسام40 ة عامةالعلــــمةAYADI HOUSSEMEع العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةADHIMI RIDHAعظ رضا41 العلــــمةتغذ
ارك42 ة عامةالعلــــمةRADOUANE MBAREKرضوان م العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةBOUDINA YAHIAبودينة  43 العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةMAMEL RAMZIامل رمزي44 العلــــمةتغذ
امل45 ة عامةالعلــــمةSALLAM KAMELسالم  العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةKHAIREDDINE MOHAMEDخ الدين محمد46 العلــــمةتغذ
اض47 مر ر ة عامةالعلــــمةBEN HIMER  RIADبن ح العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةBOUKAKKAR  AHMEDبوكركر أحمد48 العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةBOUGUERN AHMEDبوقرن أحمد49 العلــــمةتغذ
در الدين50 ادي  ة عامةالعلــــمةZIADI BADREDDINEز العلــــمةتغذ
د المالك51 ة عامةالعلــــمةFERDI ABDELMALEKفردي ع العلــــمةتغذ
اش52 طة ع ة عامةالعلــــمةBEN CHAITA AYACHEبن شا العلــــمةتغذ
ف53 ة عامةالعلــــمةHADDED CHRIFحداد ال العلــــمةتغذ
ل54 ة عامةالعلــــمةHLASSA KHALILحالسة خل العلــــمةتغذ
ل55 دي ن ة عامةالعلــــمةGRIDI NABILق العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةALEME ANTARعالم عن 56 العلــــمةتغذ
د المالك57 دة ع ة عامةالعلــــمةBOUJLIDA ABDELMALEKبوجل العلــــمةتغذ
ر58 ة عامةالعلــــمةGUENDOUZA MAHERقندوزة ما العلــــمةتغذ
ساوي عصام59 ة عامةالعلــــمةISSAOUI ISSAMEع العلــــمةتغذ
اب60 د الو ة عامةالعلــــمةMAAFI  ABDELWAHABمعا ع العلــــمةتغذ
ي عن 61 ة عامةالعلــــمةDEMBRI ANTARدم العلــــمةتغذ
عة62 ة عامةالعلــــمةDJAMEL RBIAجمال ر العلــــمةتغذ
ة63 ة عامةالعلــــمةBELHOUR ZAHIAلهور ز العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةADHIMI MOUNIRعظ من 64 العلــــمةتغذ
سمينة65 ة عامةالعلــــمةBELALA YASMINAلع  العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةZOUAOUI REDAزواوي رضا66 العلــــمةتغذ
ار67 د الج ة عامةالعلــــمةHAJAR ABDELDJABARحجار ع العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةFOUNES ROCHDIفوناس رشدي68 العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةJAAFAR AMMARجعفر عمار69 العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةSELMANI FOUEZسلما فواز70 العلــــمةتغذ
اسط71 د ال ة عامةالعلــــمةBARECHE ABDELBASETارش ع العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةCHAREF MOHAMED ESSALEHشارف محمد الصالح72 العلــــمةتغذ
عة نا الدين73 ة عامةالعلــــمةBOUTHRIA NACEREDDINEبوذر العلــــمةتغذ
د 74 ة عامةالعلــــمةSAFFARI ABDELLAHسفاري ع العلــــمةتغذ
م محمد75 ة عامةالعلــــمةBOURDIME MOHAMEDبورد العلــــمةتغذ
ف76 ب أ ة عامةالعلــــمةLAGHRIB ACHRAFلغ العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةMNAWER HICHEMEمنور حسام77 العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةMADASSI SALEHمدا صالح78 العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةMELLAS FOUEZمالس فواز79 العلــــمةتغذ
ف80 ة عامةالعلــــمةYAHI CHEFIFا ال العلــــمةتغذ



ة عامةالعلــــمةMADASSI ALIمدا ع 81 العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةMAACHOU NOURIمعاشو النوي82 العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةKEACEME HAMZAقاسم حمزة83 العلــــمةتغذ
اء84 ة عامةالعلــــمةTOUCHAL ZAKARIAطوشال زك العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةZENATI ZOUHIRزنا ز 85 العلــــمةتغذ
الل86 ب  ة عامةالعلــــمةCHAIB BILELشا العلــــمةتغذ
ة عمر87 ة عامةالعلــــمةBEN STIRA AMORبن ست العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةJELOUL ISSAMجلول عصام88 العلــــمةتغذ
شام89 ة عامةالعلــــمةKHOUTHIR HICHEMخوث  العلــــمةتغذ
اء90 ي زك ة عامةالعلــــمةDEMBRI ZAKARIAدم العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةGHARBI RAFIKغر رفيق91 العلــــمةتغذ
د92 ة عامةالعلــــمةBEN DADA FARIDبن دادة ف العلــــمةتغذ
در الدين93 ة عامةالعلــــمةAOULA BADREDDINEعولة  العلــــمةتغذ
مال94 ة عامةالعلــــمةBILLEL KAMALالل  العلــــمةتغذ
د الغفور95 ة عامةالعلــــمةAZOUK ABDELGHAFOURعزوق ع العلــــمةتغذ
دا خالد96 ة عامةالعلــــمةABDELLI KHALEDع العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةSELLAMI ARESسال عراس97 العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةBOUKHATEME FAROUKبوخاتم فاروق98 العلــــمةتغذ
م99 ة عامةالعلــــمةOUMOUSSI SALIMأومو سل العلــــمةتغذ

ف100 ة عامةالعلــــمةDJAROU CHRIFجارو ال العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةSAKHRI SALEHصخري صالح العلــــمةتغذ
م ة عامةالعلــــمةKEZAI IBRAHIMكز إبرا العلــــمةتغذ
د النور ة عامةالعلــــمةNEZAR ABDENNOURنزار ع العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةMEZLI TOUFIKمز توفيق العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةKARA ISSAMقارة عصام العلــــمةتغذ

ز ع  د الع ة عامةالعلــــمةABDELAZIZ ALIع العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةKELKELA  KHIERقلقالة الخ  العلــــمةتغذ

مان ادي سل ة عامةالعلــــمةAYADI SLIMENEع العلــــمةتغذ
اء ة عامةالعلــــمةSMATI ZAKARIAسما زك العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةZOUAOUI AMERزواوي عامر العلــــمةتغذ

س حسام ة عامةالعلــــمةOUNIS HOUSSEMأون العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةBAKHOUCHE  HOUSSEMEخوش حسام العلــــمةتغذ

الل ة عامةالعلــــمةDERCHE BILELدرش  العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةBOUTERAA FARESبوترعة فارس العلــــمةتغذ
ل ة عامةالعلــــمةGHEBOULI NABILغبو ن العلــــمةتغذ

ب د شع ة عامةالعلــــمةGHABRID  CHOUAIBغ العلــــمةتغذ
س أسامة سب ة عامةالعلــــمةBISBIS OUSSAMAب العلــــمةتغذ

اح عدالن ة عامةالعلــــمةDEBBEH ADLENEذ العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةHAMDI MESSAOUDحامدي مسعود العلــــمةتغذ

سام ة عامةالعلــــمةBELHADI BESSAMلهادي  العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةSEFFARI CHOUKIسفاري شو  العلــــمةتغذ
د ة عامةالعلــــمة BENNOUNA WALIDبنونة الول العلــــمةتغذ



اس ة عامةالعلــــمةHASNA ILYESحسنة إل العلــــمةتغذ
م شور وس ة عامةالعلــــمةAICHOUR WASSIMع العلــــمةتغذ

م ة عامةالعلــــمةWAZEM SALIMوزام سل العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةSELAMI MOHAMEDسال محمد العلــــمةتغذ
صل ة عامةالعلــــمةBERAHEL FAYCELبرحال ف العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةBARGHOUTH JALELبرغوث جالل العلــــمةتغذ

ة عامةالعلــــمةMOUZAOUI JAMEL EDDINEموزاوي جمال الدين العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةMRABTI NADHIRمرا نذير العلــــمةتغذ

م د الحل م ع ة عامةالعلــــمةBOURDIME ABDELHALIMبورد العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةZOUGHLECHE NOUREDDINEزوغالش نور الدين العلــــمةتغذ
ن الدين س ز ة عامةالعلــــمةBEKKIS ZINEDDINEك العلــــمةتغذ

ف الدين ة عامةالعلــــمةMADASSI SAIFEDDINEمدا س العلــــمةتغذ
ل ة عامةالعلــــمةKAMEL NABILامل ن العلــــمةتغذ

د ة عامةالعلــــمةGHAZALA WAHIDغزالة وح العلــــمةتغذ
شام ة عامةالعلــــمةDOUIBI HICHEMذو  العلــــمةتغذ

ة عامةالعلــــمةBOUCHAREB ZOHIRبوشارب ز  العلــــمةتغذ
د الحق ة عامةالعلــــمةTAYBI ABDELHAKطي ع العلــــمةتغذ
رة ة عامةالعلــــمةMORJENE ZOHRAمرجان الز العلــــمةتغذ

ة عامةالعلــــمةKADDOURI MOSTAPHAقدوري مصط  العلــــمةتغذ
ام  ة عامةالعلــــمةBOUSSOIR MOHAMEDYAMINEبوصوار محمد ال العلــــمةتغذ

ة عامةالعلــــمةOUNOUGHI LILAونو ل العلــــمةتغذ
م د الحك ة عامةالعلــــمةMNAOUAR ABDELHAKIMمنور ع العلــــمةتغذ

د احسن ة عامةالعلــــمةABED AHSENEعا العلــــمةتغذ
ة ة عامةالعلــــمةKETFI KHADRAكت خ العلــــمةتغذ
ة عامةالعلــــمةNAZAR JELOULنزار جلول العلــــمةتغذ

اس ة عامةالعلــــمةZABCHI ABESزا ع العلــــمةتغذ



ـارك لسنـة 2019 : ــد األض  الم ـازر صخـرة مـداومـة ع ـة  لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
حان عمر1 ـــازر صخــــرةRIHENE AMORر ـــ ــــمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ازر صخرةمطعـــ
ـــازر صخــــرةMERAZGUA SALAHمرازقة صالح2 ـــ ــــمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ازر صخرةمطعـــ

ـــوم الثــــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ال
اب1 د الو سة ع ـــازر صخــــرةWANSSA WAHABو ـــ ــــمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ازر صخرةمطعـــ
ت نهاد2 ـــازر صخــــرةTHABET NIHADثا ـــ ــــمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ازر صخرةمطعـــ

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــازر صخــــرةHADDAD ALIحداد ع 1 ـــ ازر صخرةلحوم ودواجنـ
ـــازر صخــــرةKHITAS AZOUZخيتاس عزوز2 ـــ ازر صخرةلحوم ودواجنـ
ـــازر صخــــرةKHARCHI LEULMIخر العل 3 ـــ ازر صخرةلحوم ودواجنـ
س4 ـــازر صخــــرةKADERI ILYASقادري إدر ـــ ازر صخرةلحوم ودواجنـ
ـــازر صخــــرةTALHI MANAAطل المانع5 ـــ ازر صخرةلحوم ودواجنـ

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م 1 ـــازر صخــــرةCHOUAR LYAMINشوار ال ـــ ازر صخرةلحوم ودواجنـ
ـــازر صخــــرةGHARBI GHOULEMغر بوعالم2 ـــ ازر صخرةلحوم ودواجنـ
ـــازر صخــــرةSELLAMI ISSAMسال عصام3 ـــ ازر صخرةلحوم ودواجنـ
ـــازر صخــــرةNACEF NACREDDINEناصف ن الدين4 ـــ ازر صخرةلحوم ودواجنـ
ل5 ـــازر صخــــرةAMEUR ISMAILعامر إسماع ـــ ازر صخرةلحوم ودواجنـ



ـــوم األول: ب ومـشتقـاتـــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م صالح1 ش ـــازر صخــــرةBETCHIM SALAHب ـــ ب ومـشتقاتــهـ ازر صخرةحـل
ـــازر صخــــرةKAMJI RADOUANEقم رضوان2 ـــ ب ومـشتقاتــهـ ازر صخرةحـل
نة3 ـــازر صخــــرةGHOULAM ZENINAغوالم ز ـــ ب ومـشتقاتــهـ ازر صخرةحـل

ـــوم الثــــــا : ب ومـشتقـاتـــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
زي حس 1 ـــازر صخــــرةAZIZI HOUCINEع ـــ ب ومـشتقاتــهـ ازر صخرةحـل
د بوعالم2 ـــازر صخــــرةSAID BOUALEMالص ـــ ب ومـشتقاتــهـ ازر صخرةحـل
اب3 د الو از ع ـــازر صخــــرةNEKEZ ABDELWAHABن ـــ ب ومـشتقاتــهـ ازر صخرةحـل

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ة الدواخةDOUKHI TAREKدو طارق1 ة صناع ازر صخرةمخ

ـــوم الثانــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
صل1 ة ع األورا رقم BELKHEIR FAICEL05لخ ف ة صناع ازر صخرةمخ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ــازر صخــــرةSALAH RAHMOUNصالح رحمون1 ـــــهـــ ـ ــوا ـــازر صخــــرةخضـــر و فـــ ــ
لفان2 ــازر صخــــرةFARES BILFENEفارس ب ـــــهـــ ـ ــوا ـــازر صخــــرةخضـــر و فـــ ــ
ــازر صخــــرةRABEH RAHMANIرابح رحما 3 ـــــهـــ ـ ــوا ـــازر صخــــرةخضـــر و فـــ ــ
نة غوالم4 ــازر صخــــرةZINA GHOULEMز ـــــهـــ ـ ــوا ـــازر صخــــرةخضـــر و فـــ ــ
ارو 5 دالمالك  ــازر صخــــرةABDELMALEK BAROUCHIع ـــــهـــ ـ ــوا ـــازر صخــــرةخضـــر و فـــ ــ

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ــازر صخــــرةSALAH RAHMOUNصالح رحمون1 ـــــهـــ ـ ــوا ـــازر صخــــرةخضـــر و فـــ ــ
لفان2 ــازر صخــــرةFARES BILFENEفارس ب ـــــهـــ ـ ــوا ـــازر صخــــرةخضـــر و فـــ ــ
ــازر صخــــرةRABEH RAHMANIرابح رحما 3 ـــــهـــ ـ ــوا ـــازر صخــــرةخضـــر و فـــ ــ
نة غوالم4 ــازر صخــــرةZINA GHOULEMز ـــــهـــ ـ ــوا ـــازر صخــــرةخضـــر و فـــ ــ
ارو 5 دالمالك  ــازر صخــــرةABDELMALEK BAROUCHIع ـــــهـــ ـ ــوا ـــازر صخــــرةخضـــر و فـــ ــ



ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ماس1 د العا  ــازر صخــــرةABDELALI HAMESع ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
ان2 ــازر صخــــرةLOUAR SOFIANEلعور سف ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
ــازر صخــــرةMADACI AHMEDمدا أحمد3 ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
د الرزاق4 ــازر صخــــرةDOUADI ABDEREZAKذوادي ع ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
ب5 ــازر صخــــرةDJABALLAH ZINEBجاب  ز ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
ــازر صخــــرةJAABOUB ALAOUAجعبوب عالوة6 ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
ــازر صخــــرةNECER SEDIKنا الصديق7 ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
ــازر صخــــرةSBAA REDHAسبع رضا8 ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
اب9 د الو حل ع ــازر صخــــرةKIHEL ABDELWAHABك ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ

ــازر صخــــرةRIGHI KHEIREDDINEر خ الدين10 ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
ف11 حان ال ــازر صخــــرةRIAIHAN CHRIFر ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
ــازر صخــــرةMADASI AHMEDمدا أحمد12 ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
ات فؤاد13 ــازر صخــــرةTOUMIET FOUADتوم ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
خة مولود14 ــازر صخــــرةCHOUBKHA MOULOUDش ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
ــازر صخــــرةDOUKHI AMORدو عمر15 ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
ــازر صخــــرةHAMDI LAARBIحامدي العر 16 ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
ــازر صخــــرةHELLAL FOUADالل فؤاد17 ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
ب18 ــازر صخــــرةSERSOUB TAYEBسوب الط ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
ــازر صخــــرةBILEL DJAAFARالل جعفر19 ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
د20 د الحم ــازر صخــــرةBRAHIMI ABDELHAMIDبرا ع ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ

ـــوم الثانــــــي: ة عامة ال تغذ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ــازر صخــــرةBOUGUERRA AMARبوقرة عمار1 ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
د عبود2 ــازر صخــــرةBEN GHABRID ABOUDبن غ ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
م3 ــازر صخــــرةSEKAY KARIMسقاي ك ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
لقاسم4 ــازر صخــــرةSELAMI BELKACEMسال  ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
نة5 ــازر صخــــرةGHOULEM ZINAغوالم ز ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
ــازر صخــــرةMIDOUNI FAROUKمدو فاروق6 ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
ــازر صخــــرةFERDI DJAMELفردي جمال7 ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
ــازر صخــــرةBABOURI RAMZIابوري رمزي8 ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
دة9 ش سع ــازر صخــــرةFEDRICJE SAIDAفدر ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ

د10 ــازر صخــــرةMERZOUGUI DJAHIDمرزو جه ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
دة11 ــازر صخــــرةNEDJAI FARIDAنجا ف ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
جة12 ــازر صخــــرةBOUZELMADEN KHALIDJAبوزلمادن خل ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
د عبود13 ــازر صخــــرةBEN GUABRID ABBOUDبن غ ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
ــازر صخــــرةHAMADOU FOUADحمادو فؤاد14 ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ



ــازر صخــــرةBOUGERA AMMARبوقرة عمار15 ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
د16 ــازر صخــــرةHAMADOU ASAIDحمادو أسع ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
ــازر صخــــرةCHOUDER MUSTAPHAشودار مصط 17 ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
ــازر صخــــرةRAHMANI RABEHرحما رابح18 ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
ل19 ــازر صخــــرةBAKHOUCHE FOUDILخوش فوض ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ
ان20 ــازر صخــــرةSAOU SOFIANEساعو سف ة عامةـــ ـــازر صخــــرةتغذ ــ



ـارك لسنـة 2019 : ـــد األض الم ـة القلتـة الزرقــاء مداومــة ع لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ا 1 ــة الزرقــــاءHASOUL AYACHIحصول ع ـــعالقلتـــ ــ ــام  ــة الزرقــــاءإطعــــ القلتـــ
ــة الزرقــــاءFAAROUR DAOUDفعرور داود2 ـــعالقلتـــ ــ ــام  ــة الزرقــــاءإطعــــ القلتـــ

ـــوم الثــــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ال
غ أسامة1 ــة الزرقــــاءZIGHMI OUSSAMAز ـــعالقلتـــ ــ ــام  ــة الزرقــــاءإطعــــ القلتـــ
مة يوسف2 ــة الزرقــــاءBRAHMA YOUCEFبرا ـــعالقلتـــ ــ ــام  ــة الزرقــــاءإطعــــ القلتـــ

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــة الزرقــــاءMOUASSA NOUREDDINEمواسة نور الدين1 ــة الزرقــــاءلحوم ودواجنالقلتـــ القلتـــ
ــة الزرقــــاءKATAFA AMRIكتافة العمري2 ــة الزرقــــاءلحوم ودواجنالقلتـــ القلتـــ
ــة الزرقــــاءHOUAMENA AHMEDحوامنة أحمد3 ــة الزرقــــاءلحوم ودواجنالقلتـــ القلتـــ

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ا مروان1 ــة الزرقــــاءBOUDERYASSI MAROUANEبودر ــة الزرقــــاءلحوم ودواجنالقلتـــ القلتـــ
اء2 ــة الزرقــــاءSAADOUN ZAKARIAسعدون زك ــة الزرقــــاءلحوم ودواجنالقلتـــ القلتـــ
ــة الزرقــــاءTARCHA SALEMطرشة سالم3 ــة الزرقــــاءلحوم ودواجنالقلتـــ القلتـــ

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ةتجزئة 146 قطعة رقم 05 مج ZAGHOUANE YOUCEF07زغوان يوسف1 ة صناع ــة الزرقــــاءمخ القلتـــ

ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ح الخ 1 ةتجزئة 200 قطعة رقم BEN REBOUH KHIER95بن ر ة صناع ــة الزرقــــاءمخ القلتـــ



ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
دا 1 ـــة الـــزرقــــاءSALAH ABDALIصالح ع ـــهالقلتـ ـــ ــــوا ــاءخضـــر و فـ ـــة الـــزرقــ القلتـ
ـــة الـــزرقــــاءFAROUK KERAOUCHIفاروق كراو 2 ـــهالقلتـ ـــ ــــوا ــاءخضـــر و فـ ـــة الـــزرقــ القلتـ
ـــة الـــزرقــــاءMOSTAFA MAROUANIمصط مروا 3 ـــهالقلتـ ـــ ــــوا ــاءخضـــر و فـ ـــة الـــزرقــ القلتـ
ـــة الـــزرقــــاءLAKHDAR BOUDRAMAلخ بودرامة4 ـــهالقلتـ ـــ ــــوا ــاءخضـــر و فـ ـــة الـــزرقــ القلتـ

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
رم حصول1 ـــة الـــزرقــــاءAKRAM HASOULا ـــهالقلتـ ـــ ــــوا ــاءخضـــر و فـ ـــة الـــزرقــ القلتـ
اء سعدون2 ـــة الـــزرقــــاءZAKARIA SAADOUNEزك ـــهالقلتـ ـــ ــــوا ــاءخضـــر و فـ ـــة الـــزرقــ القلتـ
ة3 ك م  ـــة الـــزرقــــاءIBRAHIM BAKIRAابرا ـــهالقلتـ ـــ ــــوا ــاءخضـــر و فـ ـــة الـــزرقــ القلتـ
ـــة الـــزرقــــاءMOHAMED GHOURABمحمد غراب4 ـــهالقلتـ ـــ ــــوا ــاءخضـــر و فـ ـــة الـــزرقــ القلتـ

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
د ز 1 ـــة الـــزرقــــاءABDELLI ZAHIRع ة عامةالقلتـ ــاءتغذ ـــة الـــزرقــ القلتـ
ـــة الـــزرقــــاءMOUASSA MOHAMEDمواسة محمد2 ة عامةالقلتـ ــاءتغذ ـــة الـــزرقــ القلتـ
ـــة الـــزرقــــاءANNANI FATEHعنا فاتح3 ة عامةالقلتـ ــاءتغذ ـــة الـــزرقــ القلتـ
م4 د ال ـــة الـــزرقــــاءBEN GHALEB ABDELKERIMبن غالب ع ة عامةالقلتـ ــاءتغذ ـــة الـــزرقــ القلتـ
من5 ـــة الـــزرقــــاءMERABTI AYMENEمرا أ ة عامةالقلتـ ــاءتغذ ـــة الـــزرقــ القلتـ
ـــة الـــزرقــــاءMADASI ZOUHIRمدا ز 6 ة عامةالقلتـ ــاءتغذ ـــة الـــزرقــ القلتـ
م7 ـــة الـــزرقــــاءSAOUD SALIMسيود سل ة عامةالقلتـ ــاءتغذ ـــة الـــزرقــ القلتـ
د8 عة رش ـــة الـــزرقــــاءBOUDERIA RACHIDبودر ة عامةالقلتـ ــاءتغذ ـــة الـــزرقــ القلتـ
ح ن الدين9 ـــة الـــزرقــــاءBEN YAHYA NACREDINEبن  ة عامةالقلتـ ــاءتغذ ـــة الـــزرقــ القلتـ

ـــة الـــزرقــــاءMEROUANI MUSTAPHAمروا مصط 10 ة عامةالقلتـ ــاءتغذ ـــة الـــزرقــ القلتـ
د11 ـــة الـــزرقــــاءSEDJAR SAIDسجار السع ة عامةالقلتـ ــاءتغذ ـــة الـــزرقــ القلتـ
دا ز 12 ـــة الـــزرقــــاءABEDELI ZAHIRع ة عامةالقلتـ ــاءتغذ ـــة الـــزرقــ القلتـ
ار رمضان13 ـــة الـــزرقــــاءELBAR RAMDHANEال ة عامةالقلتـ ــاءتغذ ـــة الـــزرقــ القلتـ

ـــوم الثانــــــي: ة عامة ال تغذ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ـــة الـــزرقــــاءSAYOUDE SAADسيود ساعد1 ة عامةالقلتـ ــاءتغذ ـــة الـــزرقــ القلتـ
ـــة الـــزرقــــاءHESSOUL MOUSSAحصول مو2 ة عامةالقلتـ ــاءتغذ ـــة الـــزرقــ القلتـ
ش 3 ة  ـــة الـــزرقــــاءBOUAFIA BACHIRبوعاف ة عامةالقلتـ ــاءتغذ ـــة الـــزرقــ القلتـ
ـــة الـــزرقــــاءMEROUANI DJALLELمروا جالل4 ة عامةالقلتـ ــاءتغذ ـــة الـــزرقــ القلتـ
م5 ة إبرا ـــة الـــزرقــــاءBEKIRA BRAHIMك ة عامةالقلتـ ــاءتغذ ـــة الـــزرقــ القلتـ



م6 ـــة الـــزرقــــاءMEKKI SALIMم سل ة عامةالقلتـ ــاءتغذ ـــة الـــزرقــ القلتـ
د السالم عاطف7 ـــة الـــزرقــــاءABDESALEM ATEFع ة عامةالقلتـ ــاءتغذ ـــة الـــزرقــ القلتـ
د السالم8 ـــة الـــزرقــــاءAZERA ABDESALEMعزرة ع ة عامةالقلتـ ــاءتغذ ـــة الـــزرقــ القلتـ
م9 ـــة الـــزرقــــاءDARECH KARIMدرش ك ة عامةالقلتـ ــاءتغذ ـــة الـــزرقــ القلتـ

ـــة الـــزرقــــاءBEN MSAKER MESSAOUDبن مسكر المسعود10 ة عامةالقلتـ ــاءتغذ ـــة الـــزرقــ القلتـ
اس11 ــــج إل ـــة الـــزرقــــاءDERARIDJ ILYASدرار ة عامةالقلتـ ــاءتغذ ـــة الـــزرقــ القلتـ
ب أحمد12 ـــة الـــزرقــــاءBOULAHLIB AHMEDبولحل ة عامةالقلتـ ــاءتغذ ـــة الـــزرقــ القلتـ
ـــة الـــزرقــــاءMOUASA MOHAMEDمواسة محمد13 ة عامةالقلتـ ــاءتغذ ـــة الـــزرقــ القلتـ
مة14 ـــة الـــزرقــــاءALTI DATIMAعل فط ة عامةالقلتـ ــاءتغذ ـــة الـــزرقــ القلتـ



ــارك لسنـة 2019 : ـد األض الم ـــز مـداومـة ع ـ ع ة  لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ان1 ال سف ـــــزTOUBEL SOFIANEط ــــعـــــــ عــــ ـ ــــام  ـــــزإطعــ ـــــــ عــــ
ـــــزKERDOUH MOHAMEDكردوح محمد2 ــــعـــــــ عــــ ـ ــــام  ـــــزإطعــ ـــــــ عــــ
ـــــزBOUFELLAGUA BOUALEMبوفالقة بوعالم3 ـــمـــــــ عــــ ـــ ـــــزمطعـــ ـــــــ عــــ

ـــوم الثــــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ال
ط فارس1 ـــــزBEN CHAKRIT FARESبن شك ـــمـــــــ عــــ ـــ ـــــزمطعـــ ـــــــ عــــ
دي أحمد2 ـــــزSAIDI AHMEDسع ـــمـــــــ عــــ ـــ ـــــزمطعـــ ـــــــ عــــ
د3 از ـــــزMONTACIR YAZIDمنت  ـــمـــــــ عــــ ـــ ـــــزمطعـــ ـــــــ عــــ

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م1 ـــــزBOUROUAIN BRAHIMبورواين برا ـــــزلحوم ودواجنـــــــ عــــ ـــــــ عــــ
اض2 ـــــزNAMLA RIADHنملة ر ـــــزلحوم ودواجنـــــــ عــــ ـــــــ عــــ
د الرحمان3 اش ع ـــــزRAYACHE ABDERAHMENEر ـــــزلحوم ودواجنـــــــ عــــ ـــــــ عــــ
ز4 د الع اط ع ـــــزZAABAT ABDELAZIZزع ـــــزلحوم ودواجنـــــــ عــــ ـــــــ عــــ
ة5 ة حب ـــــزATYA HEBIBAعط ـــــزلحوم ودواجنـــــــ عــــ ـــــــ عــــ

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــــزLAAMAOUI MOHAMEDلمعاوي محمد1 ـــــزلحوم ودواجنـــــــ عــــ ـــــــ عــــ
ـــــزDOUARA MOHAMEDدوارة محمد2 ـــــزلحوم ودواجنـــــــ عــــ ـــــــ عــــ
نة محمد3 ـــــزBOUROUINA MOHAMEDبورو ـــــزلحوم ودواجنـــــــ عــــ ـــــــ عــــ
د4 ـــــزKEMACHE FARIDماش ف ـــــزلحوم ودواجنـــــــ عــــ ـــــــ عــــ
ش ع 5 ـــــزMAZICHE ALIم ـــــزلحوم ودواجنـــــــ عــــ ـــــــ عــــ



ـــوم األول: ب ومـشتقـاتــــــــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
حل عمر1 ـــــزLEKHEL AMORل ـــهـــــــ عــــ ب ومـشتقاتـــ ـــــزحـل ـــــــ عــــ

ـــوم الثــــــــا : ب ومـشتقـاتــــــــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ال
د1 يع ل ـــــزSEBAIA LYAZIDس ـــهـــــــ عــــ ب ومـشتقاتـــ ـــــزحـل ـــــــ عــــ

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
شام1 زMONTASIR HICHAMمنت  ةشارع أول نوفم رقم 3 ب ع ة صناع ـــــزمخ ـــــــ عــــ
دي مسعود2 ةشارع 01 نوفم GUERIDI MESSAOUD54ق ة صناع ـــــزمخ ـــــــ عــــ

ـــوم الثانــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــــز مركــــزBAALI OUALIاع وع 1 ةــ عــــ ة صناع ـــــزمخ ـــــــ عــــ
ط لهال 2 ـــــز مركــــزBEN CHERIT LAHLALIبن  ةـــــــ عــــ ة صناع ـــــزمخ ـــــــ عــــ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ـــزMAHMOUD MORCHIDIمحمود مرشدي1 ــ ــهبنــــي عــــ ـــ ـ ـــوا ـــزخضـــر و فــ ــ بنــــي عــــ
مان جام 2 ـــزSLIMENE DJAMAIسل ــ ــهبنــــي عــــ ـــ ـ ـــوا ـــزخضـــر و فــ ــ بنــــي عــــ
د الحق زاوي3 ـــزABDELHAK ZAOUIع ــ ــهبنــــي عــــ ـــ ـ ـــوا ـــزخضـــر و فــ ــ بنــــي عــــ
ر بوفالقة4 ـــزTAHAR BOUFELLAGUAمحمد الطا ــ ــهبنــــي عــــ ـــ ـ ـــوا ـــزخضـــر و فــ ــ بنــــي عــــ
دي5 ـــزSAMIR GUERIDIسم ق ــ ــهبنــــي عــــ ـــ ـ ـــوا ـــزخضـــر و فــ ــ بنــــي عــــ
دي6 مة بن  ـــزFATIMA BEN SERAIDIفط ــ ــهبنــــي عــــ ـــ ـ ـــوا ـــزخضـــر و فــ ــ بنــــي عــــ
مة زنا 7 ـــزFATMA ZENATIفط ــ ــهبنــــي عــــ ـــ ـ ـــوا ـــزخضـــر و فــ ــ بنــــي عــــ
ال8 اب ط ـــزIHAB TOBALإ ــ ــهبنــــي عــــ ـــ ـ ـــوا ـــزخضـــر و فــ ــ بنــــي عــــ
ال9 م ط ـــزHALIM TIBALحل ــ ــهبنــــي عــــ ـــ ـ ـــوا ـــزخضـــر و فــ ــ بنــــي عــــ

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ شاطالعنـــ ةال لد ال
صة1 د بوق د الحم ـــزABDELHAMID BOUJERISSAع ــ ــهبنــــي عــــ ـــ ـ ـــوا ـــزخضـــر و فــ ــ بنــــي عــــ
ـــزKHIER CHELGHOUMالخ شلغوم2 ــ ــهبنــــي عــــ ـــ ـ ـــوا ـــزخضـــر و فــ ــ بنــــي عــــ
ـــزFARES BOURZEMفارس بورزام3 ــ ــهبنــــي عــــ ـــ ـ ـــوا ـــزخضـــر و فــ ــ بنــــي عــــ



ـــزRABEH BEN AMGHARرابح بن أمغار4 ــ ــهبنــــي عــــ ـــ ـ ـــوا ـــزخضـــر و فــ ــ بنــــي عــــ
صة5 ـــزMOHAMED BOUKERISAمحمد بوق ــ ــهبنــــي عــــ ـــ ـ ـــوا ـــزخضـــر و فــ ــ بنــــي عــــ
ـــزHAMZA HAB HOMSحمزة حب الحمص6 ــ ــهبنــــي عــــ ـــ ـ ـــوا ـــزخضـــر و فــ ــ بنــــي عــــ
م موساوي7 د الحل ـــزABDELHALIM MOUSSAOUIع ــ ــهبنــــي عــــ ـــ ـ ـــوا ـــزخضـــر و فــ ــ بنــــي عــــ
ـــزHAMZA KHAMKHOUMحمزة خمخوم8 ــ ــهبنــــي عــــ ـــ ـ ـــوا ـــزخضـــر و فــ ــ بنــــي عــــ
ماش9 د  ـــزFARID KEMACHEف ــ ــهبنــــي عــــ ـــ ـ ـــوا ـــزخضـــر و فــ ــ بنــــي عــــ

ـــوم األول: ـــــات ال ـــــات ومرط حل

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ـــزMAHMOUD SAADAمحمود سعادة1 ــ ــاتبنــــي عــــ ــات ومرط ـــزحل ــ بنــــي عــــ

ـــوم الثانــــي: ـــــات ال ـــــات ومرط حل

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ـــزMAHMOUD SAADAمحمود سعادة1 ــ ــاتبنــــي عــــ ــات ومرط ـــزحل ــ بنــــي عــــ

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ـــزBOUAMA OUSSAMAبوعامة أسامة1 ــ ة عامةبنــــي عــــ ـــزتغذ ــ بنــــي عــــ
دم الصديق2 ة عامةمركز السوق اليو DEMIDEM SEDDIKدم ـــزتغذ ــ بنــــي عــــ
ش3 ـــزBOUCHELGHOUM LAMTAICHEبوشلغوم لمط ــ ة عامةبنــــي عــــ ـــزتغذ ــ بنــــي عــــ
ـــزBOUDOUR SALAHبودور صالح4 ــ ة عامةبنــــي عــــ ـــزتغذ ــ بنــــي عــــ
ـــزCHELGHOUM KHIERشلغوم الخ 5 ــ ة عامةبنــــي عــــ ـــزتغذ ــ بنــــي عــــ
ـــزDAGHMOUM ZOUBIRدغموم زو 6 ــ ة عامةبنــــي عــــ ـــزتغذ ــ بنــــي عــــ
ل7 ـــزZAAYOU FOUDILزعيو فوض ــ ة عامةبنــــي عــــ ـــزتغذ ــ بنــــي عــــ
ـــزDJABER ALIجابر ع 8 ــ ة عامةبنــــي عــــ ـــزتغذ ــ بنــــي عــــ
د القادر9 ال ع ـــزTOUBAL ABDEL KADERط ــ ة عامةبنــــي عــــ ـــزتغذ ــ بنــــي عــــ

د10 د الحم ـــزBOUDERAA ABDELHAMIDبوذراع ع ــ ة عامةبنــــي عــــ ـــزتغذ ــ بنــــي عــــ
ـــزBOUTHELDJA SAMIRبوثلجة سم 11 ــ ة عامةبنــــي عــــ ـــزتغذ ــ بنــــي عــــ



ـــوم الثانــــــي: ة عامة ال تغذ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ـــزMESSAKHER DJAMELمسخر جمال1 ــ ة عامةبنــــي عــــ ـــزتغذ ــ بنــــي عــــ
ـــزAZZOUZ NOUFELعزوز نوفل2 ــ ة عامةبنــــي عــــ ـــزتغذ ــ بنــــي عــــ
م3 ال حل ـــزTOBAL HALIMEط ــ ة عامةبنــــي عــــ ـــزتغذ ــ بنــــي عــــ
ل4 ـــزZAYOU SMAILزعيو إسماع ــ ة عامةبنــــي عــــ ـــزتغذ ــ بنــــي عــــ
م5 د الحك دي ع ـــزGURIDI ABDELHAKIMق ــ ة عامةبنــــي عــــ ـــزتغذ ــ بنــــي عــــ
د الحق6 ـــزZAOUI ABDELHAKزاوي ع ــ ة عامةبنــــي عــــ ـــزتغذ ــ بنــــي عــــ
ن الدين7 ـــزYAHI ZINEDDINEا ز ــ ة عامةبنــــي عــــ ـــزتغذ ــ بنــــي عــــ
د الرزاق8 ينة ع ـــزBOUSSNIA ABDEREZZAKبوس ــ ة عامةبنــــي عــــ ـــزتغذ ــ بنــــي عــــ
مان9 اض سل ـــزBAYADH SLIMENEب ــ ة عامةبنــــي عــــ ـــزتغذ ــ بنــــي عــــ

مال10 ـــزGUARINI KAMELق  ــ ة عامةبنــــي عــــ ـــزتغذ ــ بنــــي عــــ



ــارك لسنـة 2019 : ــد األض الم ـــة مـداومـة ع ـة معـــاو لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــــةBOURAS AMARبوراس عمار1 ـــ ــــ ـــ ـ ــــعمعاو ـ ــــام  ــــةإطعــ ـــ ـــ ــــ ــ معاو
اس 2 ـــــةBEN SAADALLH YACINEبن سعد   ـــ ــــ ـــ ـ ــــعمعاو ـ ــــام  ــــةإطعــ ـــ ـــ ــــ ــ معاو

ـــوم الثــــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ال
لص رابح1 ـــــةHABLIS RABEHحب ـــ ــــ ـــ ـ ــــعمعاو ـ ــــام  ــــةإطعــ ـــ ـــ ــــ ــ معاو

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــــةBENARI MOHAMEDبناري محمد1 ـــ ــــ ـــ ـ ــــةلحوم ودواجنمعاو ـــ ـــ ــــ ــ معاو
ـــــةAMOUR SAADعمور ساعد2 ـــ ــــ ـــ ـ ــــةلحوم ودواجنمعاو ـــ ـــ ــــ ــ معاو

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م1 د ال ي ع ـــــةNOUASERI ABDELKERIMنوا ـــ ــــ ـــ ـ ــــةلحوم ودواجنمعاو ـــ ـــ ــــ ــ معاو

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــــةGROUT NOUREDINEقروط نور الدين1 ـــ ــــ ـــ ـ ةمعاو ة صناع ــــةمخ ـــ ـــ ــــ ــ معاو

ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــــةGROUT NOUREDINEقروط نور الدين1 ـــ ــــ ـــ ـ ةمعاو ة صناع ــــةمخ ـــ ـــ ــــ ــ معاو



ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
ــــةNADHIR WAZANIنذير ورنا 1 ــــ ـ ــــهمعــاو ــ ــوا ـــــةخضـــر و فـــ ـــ ـ معــاو

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
ط1 مة مرا ــــةNAIMA MERABETنع ــــ ـ ــــهمعــاو ــ ــوا ـــــةخضـــر و فـــ ـــ ـ معــاو

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
ــــةBAY MOHAMED LAARBIادي محمد العر 1 ــــ ـ ة عامةمعــاو ـــــةتغذ ـــ ـ معــاو
ــــةLASNAM AHMEDلصنام أحمد2 ــــ ـ ة عامةمعــاو ـــــةتغذ ـــ ـ معــاو
د الرزاق3 ب ع ــــةKETIB ABDEREZZAKكت ــــ ـ ة عامةمعــاو ـــــةتغذ ـــ ـ معــاو
م4 ــــةLAZREG IBRAHIMلزرق إبرا ــــ ـ ة عامةمعــاو ـــــةتغذ ـــ ـ معــاو
دين5 ن العا ــــةBEY ZIELAABIDINEادي ز ــــ ـ ة عامةمعــاو ـــــةتغذ ـــ ـ معــاو

ـــوم الثانــــي: ة عامة ال تغذ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
ــــةBEN SAADALLAH ADELبن سعد  عادل1 ــــ ـ ة عامةمعــاو ـــــةتغذ ـــ ـ معــاو
د2 د الحم ــــةLAAMARA ABDELHAMIDلعمارة ع ــــ ـ ة عامةمعــاو ـــــةتغذ ـــ ـ معــاو
مة3 ط نع ــــةMARABET NAIMAمرا ــــ ـ ة عامةمعــاو ـــــةتغذ ـــ ـ معــاو
د المالك4 ــــةBENNARI MALEKبناري ع ــــ ـ ة عامةمعــاو ـــــةتغذ ـــ ـ معــاو
دة مسعودة5 ــــةBEN HAMIDA MESSAOUDAبن حم ــــ ـ ة عامةمعــاو ـــــةتغذ ـــ ـ معــاو



ـارك لسنـة 2019 : ــد األض الم ت مـداومـــة ع ـة عــ الس لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
و محمد1 تBELARABOU MOHAMEDالر ـــــععـــــ الس ـــــام  تإطعـ عـــــ الس

ـــوم الثــــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ال
موش سم 1 تKIMOYUCHE SAMIRك ـــــععـــــ الس ـــــام  تإطعـ عـــــ الس

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د د الحم تMESSAKHER ABDELHAMIDمسخر ع تلحوم ودواجنعـــــ الس عـــــ الس

ال محمد تTOBAL MOHAMEDط تلحوم ودواجنعـــــ الس عـــــ الس
د الحق تZAAYOU ABDELHAKزعيو ع تلحوم ودواجنعـــــ الس عـــــ الس

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
تDJAMAI KHALEDجام خالد تلحوم ودواجنعـــــ الس عـــــ الس

د السالم تCHOUARFA ABDESALEMشوارفة ع تلحوم ودواجنعـــــ الس عـــــ الس
ب ال الط تTOUBAL TAYEBط تلحوم ودواجنعـــــ الس عـــــ الس

ـــوم األول: ب ومـشتقاتــــه  ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ال
تBEN KROUK DJAAFARبن قروق جعفر1 ـــهعـــــ الس ب ومـشتقـاتـــ تحـل عـــــ الس

ـــوم الثــــــــا : ب ومـشتقاتــــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ال
تBEN KROUK DJAAFARبن قروق جعفر1 ـــهعـــــ الس ب ومـشتقـاتـــ تحـل عـــــ الس



ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ر عالل1 تZEGHRIR ALLALزغ ةعـــــ الس ة صناع تمخ عـــــ الس

تBOUROUFA AHCENEبوروفة أحسن ةمركز ع الس ة صناع تمخ عـــــ الس

ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د 1 فة ع تBEN GHRIFA ABDELLAHبن غ ةعـــــ الس ة صناع تمخ عـــــ الس

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ شاطالعنــ ةال لد ال
اس فا 1 تLYES FASSIل ــــن الس ــ ــــــهع ـــوا تخضـــر و فــ ـــــن الس ـ ع
اط2 تALI BEN KIRATع بن ق ــــن الس ــ ــــــهع ـــوا تخضـــر و فــ ـــــن الس ـ ع

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ شاطالعنــ ةال لد ال
ال1 تMOULOUD TOBALمولود ط ــــن الس ــ ــــــهع ـــوا تخضـــر و فــ ـــــن الس ـ ع
د الحق بوقدورة2 تABDELHAK BEN KEDDOURAع ــــن الس ــ ــــــهع ـــوا تخضـــر و فــ ـــــن الس ـ ع

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ شاطالعنــ ةال لد ال
ش1 تFESSI LAMTAIACHEفا لمط ــــن الس ــ ة عامةع تتغذ ـــــن الس ـ ع
طة الزو 2 تBEN CHAITA ZOUBIRبن شا ــــن الس ــ ة عامةع تتغذ ـــــن الس ـ ع
د3 تBARABOU SAIDبرابو السع ــــن الس ــ ة عامةع تتغذ ـــــن الس ـ ع
سم جمال4 تKOUISSEM DJAMELق ــــن الس ــ ة عامةع تتغذ ـــــن الس ـ ع
تBOUTALDJA OSSAMAبوثلجة أسامة5 ــــن الس ــ ة عامةع تتغذ ـــــن الس ـ ع
د الحق6 تBOUGUADOURA ABDELHAKبوقدورة ع ــــن الس ــ ة عامةع تتغذ ـــــن الس ـ ع
تFESSI ADELفا عادل6 ــــن الس ــ ة عامةع تتغذ ـــــن الس ـ ع



ـــوم الثانــــي: ة عامة ال تغذ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ شاطالعنــ ةال لد ال
اع حس 1 تNAKAA HOUCINن ــــن الس ــ ة عامةع تتغذ ـــــن الس ـ ع
تBOUTELJA MOULOUDبوثلجة مولود2 ــــن الس ــ ة عامةع تتغذ ـــــن الس ـ ع
د3 د الحم مش ع تMIMECHE ABDELHAMIDم ــــن الس ــ ة عامةع تتغذ ـــــن الس ـ ع
تKAMOUCHE MOKHTARموش مختار5 ــــن الس ــ ة عامةع تتغذ ـــــن الس ـ ع
تBOULOUHOUCHE MESSAOUDبولوحوش مسعود6 ــــن الس ــ ة عامةع تتغذ ـــــن الس ـ ع
شام7 ال  تTOUBAL HICHEMط ــــن الس ــ ة عامةع تتغذ ـــــن الس ـ ع
تDRISSI MOHAMEDدر محمد8 ــــن الس ــ ة عامةع تتغذ ـــــن الس ـ ع

ـــوم األول: ات ال ـــــــــــــــــــــ ســـــــ

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعامل ةال لد ال
مة لف فط تMIKHALEF FATIMAمخ اتعـــــ الس ـــــــــــــــــــــ تســـــــ عـــــ الس

ـــوم الثانــــي: ات ال ـــــــــــــــــــــ ســـــــ

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعامل ةال لد ال
مة لف فط تMIKHALEF FATIMAمخ اتعـــــ الس ـــــــــــــــــــــ تســـــــ عـــــ الس



ـارك لسنـة 2019 : ــد األض  الم ــ العــرش مــداومـة ع ـة  لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــعــــــ الــــعرشMOUALEF HADJمولف الحاج1 ـــ ــام  ـــ ــــــ الــــعرشإطعـ
ــعــــــ الــــعرشOULMI SALEM AISSAعول سالم ع2 ـــ ــام  ـــ ــــــ الــــعرشإطعـ
ل3 ـــمــــــ الــــعرشMANSOUR FODELمنصور فوض ـــ ـــ ــــــ الــــعرشمطعــ

ـــوم الثــــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ال
د1 ـــمــــــ الــــعرشALI SAHRAOUI FARIDع صحراوي ف ـــ ـــ ــــــ الــــعرشمطعــ
م2 د الحك ـــمــــــ الــــعرشALOUECHE ABDELHAKIMعلواش ع ـــ ـــ ــــــ الــــعرشمطعــ
ـــمــــــ الــــعرشMAGHAGHI LAHCENEمغا لحسن3 ـــ ـــ ــــــ الــــعرشمطعــ

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــــــ الــــعرشلحوم ودواجنــــــ الــــعرشAMEUR KHEIREDDINEعامر خ الدين1
د السالم2 ــــــ الــــعرشلحوم ودواجنــــــ الــــعرشYAKHLEF ABDESSALEMخلف ع
ــــــ الــــعرشلحوم ودواجنــــــ الــــعرشMESSAOUD SALEM MESSAOUDمسعود سالم مسعود3
ــــــ الــــعرشلحوم ودواجنــــــ الــــعرشFARTAS HOUCEMفرطاس حسام4
ــــــ الــــعرشلحوم ودواجنــــــ الــــعرشFARKOUS LAHCENEفركوس لحسن5

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
اء1 ــــــ الــــعرشلحوم ودواجنــــــ الــــعرشKECHAIRI ZAJARIAقشايري زك
زة2 م سالم ل ــــــ الــــعرشلحوم ودواجنــــــ الــــعرشBRAHIM SALEL LOUIZAإبرا
د الرزاق3 ــــــ الــــعرشلحوم ودواجنــــــ الــــعرشHADJ MOKHNACHE REZZAKحاج مخناش ع
ــــــ الــــعرشلحوم ودواجنــــــ الــــعرشBOUDJELAL YOUCEFبوجالل يوسف4
ضل5 ــــــ الــــعرشلحوم ودواجنــــــ الــــعرشGUENDOUZA FAYCELقندوزة ف



ـــوم األول: ب ومـشتقـاتــــــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــهــــــ الــــعرشMESSAOUD SALEM AMMARمسعود سالم عمار1 ب ومـشتقاتـــ ــــــ الــــعرشحــل

ـــوم الثــــــــا : ب ومـشتقـاتــــــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ال
ــهــــــ الــــعرشGUAFRI MOURADقر مراد1 ب ومـشتقاتـــ ــــــ الــــعرشحــل
د مصط 2 ــهــــــ الــــعرشELAABED MUSTAPHAالعا ب ومـشتقاتـــ ــــــ الــــعرشحــل

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
اح1 م سالم مص ة تجزئة 80 قطعة رقم 80 ب العرشIBRAIM SALEM MOSBAHبرا ة صناع ــــــ الــــعرشمخ
مان ب العرشMEZOUAR WARDAمزوار وردة2 اش سل ة شارع  ة صناع ــــــ الــــعرشمخ

ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ةمركز ب العرشBEN ZAOUI FARASبن زواي فارس1 ة صناع ــــــ الــــعرشمخ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ـــرشZOUBIR SAHNOUNزو سحنون1 ـــر العــ ـــهبئـ ـــ ــــوا بئــــر العـــــرشخضـــر و فـ
د الرؤوف رقيق2 ـــرشABDERRAOUF REGUIGع ـــر العــ ـــهبئـ ـــ ــــوا بئــــر العـــــرشخضـــر و فـ
د جلول3 ـــرشSAID DJELLOULالسع ـــر العــ ـــهبئـ ـــ ــــوا بئــــر العـــــرشخضـــر و فـ
ر عسال4 ـــرشTAHAR ASSALالطا ـــر العــ ـــهبئـ ـــ ــــوا بئــــر العـــــرشخضـــر و فـ
ـــرشFARES MEKHALFAفارس مخالفة5 ـــر العــ ـــهبئـ ـــ ــــوا بئــــر العـــــرشخضـــر و فـ
ل6 ـــرشTAREK RAHILطارق رح ـــر العــ ـــهبئـ ـــ ــــوا بئــــر العـــــرشخضـــر و فـ
د منور7 ـــرشFARID MENAOUARف ـــر العــ ـــهبئـ ـــ ــــوا بئــــر العـــــرشخضـــر و فـ

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
م1 ـــرشREGUIG SALIMرقيق سل ـــر العــ ـــهبئـ ـــ ــــوا بئــــر العـــــرشخضـــر و فـ
ط2 اش بهب ـــرشAYACHE BAHBITع ـــر العــ ـــهبئـ ـــ ــــوا بئــــر العـــــرشخضـــر و فـ
ـــرشKHALED BOUZENACHAخالد بوزناشة3 ـــر العــ ـــهبئـ ـــ ــــوا بئــــر العـــــرشخضـــر و فـ
ـــرشMOURAD GUARFIمراد قر 4 ـــر العــ ـــهبئـ ـــ ــــوا بئــــر العـــــرشخضـــر و فـ



ـــرشAMIR ROBAIأم ر 5 ـــر العــ ـــهبئـ ـــ ــــوا بئــــر العـــــرشخضـــر و فـ
ط6 ـــرشNACER MERABETنا مرا ـــر العــ ـــهبئـ ـــ ــــوا بئــــر العـــــرشخضـــر و فـ
د الرؤوف رقيق7 ـــرشABDERRAOUF REGUIGع ـــر العــ ـــهبئـ ـــ ــــوا بئــــر العـــــرشخضـــر و فـ

ـــوم األول: ـــــات ال ـــــات ومرط حل

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ز1 د الع ود ع ـــرشMAZYOUD ABDELAZIZم ـــر العــ ــاتبئـ ــات ومرط بئــــر العـــــرشحل

ـــوم الثانـــي: ـــــات ال ـــــات ومرط حل

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ـــرشBOUCHEDJIRA AICHAبوشجیرة عائشة1 ـــر العــ ــاتبئـ ــات ومرط بئــــر العـــــرشحل
م2 د الحك اط ع ـــرشKIRAT ABDELHAKIMق ـــر العــ ــاتبئـ ــات ومرط بئــــر العـــــرشحل

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
د1 ـــرشMOUNAOUR FARIDمنور ف ـــر العــ ة عامةبئـ بئــــر العـــــرشتغذ
اس2 ـــرشKARFI LYASقر إل ـــر العــ ة عامةبئـ بئــــر العـــــرشتغذ
ل طارق3 ـــرشREHIL TARAKرح ـــر العــ ة عامةبئـ بئــــر العـــــرشتغذ
ـــرشMESAOUD SALAM SAHRAOUIمسعود سالم صحراوي4 ـــر العــ ة عامةبئـ بئــــر العـــــرشتغذ
شام5 ـــرشALI BOUKHALFA HICHAMع بوخالفة  ـــر العــ ة عامةبئـ بئــــر العـــــرشتغذ
ف الدين6 ـــرشCHIHAB SEIFEDDINEشهاب س ـــر العــ ة عامةبئـ بئــــر العـــــرشتغذ
ـــرشBOUCHOUK MOHAMED OUSSAMAبوشوك محمد أسامة7 ـــر العــ ة عامةبئـ بئــــر العـــــرشتغذ
ـــرشALOUACHE SALAHعلواش صالح8 ـــر العــ ة عامةبئـ بئــــر العـــــرشتغذ
دين9 ن العا ـــرشMAANA ZIELAABIDINEمانع ز ـــر العــ ة عامةبئـ بئــــر العـــــرشتغذ

ـــرشOULMI SALAM OMARعول سالم عمر10 ـــر العــ ة عامةبئـ بئــــر العـــــرشتغذ

ـــوم الثانــــي: ة عامة ال تغذ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
شام1 ـــرشBOUKHANFOUF HICHAMبوخنفوف  ـــر العــ ة عامةبئـ بئــــر العـــــرشتغذ
اح2 ـــرشMENSOUR MOSBAHمنصور مص ـــر العــ ة عامةبئـ بئــــر العـــــرشتغذ
دي مراد3 ـــرشGUERIDI MOURADق ـــر العــ ة عامةبئـ بئــــر العـــــرشتغذ
ر4 ـــرشASSAL TAHARعسال الطا ـــر العــ ة عامةبئـ بئــــر العـــــرشتغذ
ر5 ـــرشHEBBOUL TAHARبول الطا ـــر العــ ة عامةبئـ بئــــر العـــــرشتغذ
اشة مسعودة6 ـــرشMAHOUR BACHA MESAOUDAمهور  ـــر العــ ة عامةبئـ بئــــر العـــــرشتغذ



د7 ـــرشDJELLOUL SAIDجلول السع ـــر العــ ة عامةبئـ بئــــر العـــــرشتغذ
ة8 ش علج ـــرشKERMICHE ALDJIAكرم ـــر العــ ة عامةبئـ بئــــر العـــــرشتغذ
ـــرشSOUADEK HOUCINEصوادق حس 9 ـــر العــ ة عامةبئـ بئــــر العـــــرشتغذ

ـــرشBEN ZAOUI HOUSEMEDINEبن زاوي حسام الدين10 ـــر العــ ة عامةبئـ بئــــر العـــــرشتغذ



ـــارك لسنـــة 2019 : ـــد األض  الم العـــــة ع ـــة  ال لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م1 د ال ـــةRACHEDI ABDELKERIMراشدي ع ـــ العـــ ـــمال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــةمطعـــ ـــ العـ ال
د القادر2 ـــةHADDAD ABDELKADERحداد ع ـــ العـــ ـــــعال ـــــام  ـــــةإطعـ ـــ العـ ال

ـــوم الثــــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ال
ل1 عقوب خل ـــةBEN YAKOUB KHALILبن  ـــ العـــ ـــــعال ـــــام  ـــــةإطعـ ـــ العـ ال

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م فاروق1 ش ـــةBETCHIM FAROUKب ـــ العـــ ـــــةلحوم ودواجنال ـــ العـ ال
ـــةHAMOUDI FOUADحمودي فؤاد2 ـــ العـــ ـــــةلحوم ودواجنال ـــ العـ ال
ـــةKHALDI BACHIRخالدي  3 ـــ العـــ ـــــةلحوم ودواجنال ـــ العـ ال
ـــةBAN DADA MAAMARبن دادة معمر4 ـــ العـــ ـــــةلحوم ودواجنال ـــ العـ ال

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــةREGUIG DJEMAAرقيق جمعة1 ـــ العـــ ـــــةلحوم ودواجنال ـــ العـ ال
ـــةKHALDI SAMIRخالدي سم 2 ـــ العـــ ـــــةلحوم ودواجنال ـــ العـ ال
ـــةALI SAHRAOUI TORKIع صحراوي ال 3 ـــ العـــ ـــــةلحوم ودواجنال ـــ العـ ال
ـــةHAMOUDI MESSAOUDحمودي مسعود4 ـــ العـــ ـــــةلحوم ودواجنال ـــ العـ ال

ـــوم األول: ب ومـشتقــــاتــــــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
كر1 ـــةHADDAD BOUBAKERحداد ب ـــ العـــ ب ومـشتقـاتــــهال ـــــةحـل ـــ العـ ال



ـــوم الثــــــــا : ب ومـشتقــــاتــــــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ال
ـــةHAMOUDI FAROUKحمودي فاروق1 ـــ العـــ ب ومـشتقـاتــــهال ـــــةحـل ـــ العـ ال
ـــةTRADOU REMZIطرادو رمزي2 ـــ العـــ ب ومـشتقـاتــــهال ـــــةحـل ـــ العـ ال

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــةBEN DADDA AMMARبن دادة عمار1 ـــ العـــ ةال ة صناع ـــــةمخ ـــ العـ ال

ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــةBEN DADDA AMMARبن دادة عمار1 ـــ العـــ ةال ة صناع ـــــةمخ ـــ العـ ال

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ شاطالعنــ ةال لد ال
ـــــةمحمد قر 1 العــ ـــــهال ـ ـــوا ـــةخضـــر و فــ العــــ ال

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ شاطالعنــ ةال لد ال
اس1 اشا إل ـــــةMEHOUR BACHA LYASمهور  العــ ـــــهال ـ ـــوا ـــةخضـــر و فــ العــــ ال

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ شاطالعنــ ةال لد ال
ـــــةRACHEDI SALAMAراشدي سالمة1 العــ ة عامةال ـــةتغذ العــــ ال
ـــــةBARA FOUAZارة فواز2 العــ ة عامةال ـــةتغذ العــــ ال
صل3 ـــــةNOUAR FAYCELنوار ف العــ ة عامةال ـــةتغذ العــــ ال
ـــــةBEN NOUI MOHAMEDبن نوي محمد4 العــ ة عامةال ـــةتغذ العــــ ال
ة5 ي ـــــةSIFI WAHIBAس و العــ ة عامةال ـــةتغذ العــــ ال
كر6 ـــــةBEN DADDA BOUBAKERبن دادة ب العــ ة عامةال ـــةتغذ العــــ ال
ش العر 7 ـــــةKERMICHE LAARBIكرم العــ ة عامةال ـــةتغذ العــــ ال
ـــــةGUARFI MOHAMEDقر محمد8 العــ ة عامةال ـــةتغذ العــــ ال
وك9 ـــــةBOUKERKER MABROUKبوكركر م العــ ة عامةال ـــةتغذ العــــ ال

ـــــةMENAOUAR HAMZAمنور حمزة10 العــ ة عامةال ـــةتغذ العــــ ال



ـــوم الثانــــــي: ة عامة ال تغذ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ شاطالعنــ ةال لد ال
ـــــةARRAG FOUADعراق فؤاد1 العــ ة عامةال ـــةتغذ العــــ ال
د الغا 2 اح ع ـــــةMESBAH ABDELGHANIمص العــ ة عامةال ـــةتغذ العــــ ال
صل3 ـــــةBOUSBAA FAYCELبوصبع ف العــ ة عامةال ـــةتغذ العــــ ال
ـــــةBOUDINA ADELبودينة عادل4 العــ ة عامةال ـــةتغذ العــــ ال
ـــــةGHADJATI DJALALغجا جالل5 العــ ة عامةال ـــةتغذ العــــ ال
ة مسعود6 ـــــةATTIA MESSAOUDعط العــ ة عامةال ـــةتغذ العــــ ال
د المالك7 ـــــةCHIHAB ABDELMALEKشيهب ع العــ ة عامةال ـــةتغذ العــــ ال
د الحق8 ـــــةBERKAS ABDELHAKبرقاس ع العــ ة عامةال ـــةتغذ العــــ ال
كر9 ـــــةHAMOUDI ABOUBAKERحمودي أب العــ ة عامةال ـــةتغذ العــــ ال

ك 10 ـــــةGHADJATI BAKIRغجا  العــ ة عامةال ـــةتغذ العــــ ال



ـــارك لسنـــة 2019 : ـــد األض  الم ـــة الولجــــة ع لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ف الدين1 ـــةMAATOUG SEIEDDINمعتوق س ــــ ـــ ـــ ـــــمالولجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــةمطعـــ ـــ ـــ ــــ الولجــ

ـــوم الثــــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ال
ل2 ـــةREGUIG NABILرقيق ن ــــ ـــ ـــ ـــعالولجـــ ــ ـــام  ــــةإطعـــ ـــ ـــ ــــ الولجــ

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــةISSAM KACEMعصام قاسم1 ــــ ـــ ـــ ــــةلحوم ودواجنالولجـــ ـــ ـــ ــــ الولجــ

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــةISSAM KACEMعصام قاسم1 ــــ ـــ ـــ ــــةلحوم ودواجنالولجـــ ـــ ـــ ــــ الولجــ

ـــوم األول: ب ومـشتقـاتـــــــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د الخ 1 ـــةSAID KHALEDص ــــ ـــ ـــ ــهالولجـــ ب  ومـشتقـاتــــ ــــةحـل ـــ ـــ ــــ الولجــ

ـــوم الثـــــــــــا : ب ومـشتقـاتـــــــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د الغا 1 ـــةREGUIG ABDEL GHANIرقيق ع ــــ ـــ ـــ ــهالولجـــ ب  ومـشتقـاتــــ ــــةحـل ـــ ـــ ــــ الولجــ



ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
ل1 ــــهالــــولجــــةKHALED BERAHAILخالد برحا ــ الــــولجــــةخضـــر و فـــــوا

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
ل1 ــــهالــــولجــــةKHALED BERAHAILخالد برحا ــ الــــولجــــةخضـــر و فـــــوا

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
د1 ة عامةالــــولجــــةBAS RACHIDاص رش الــــولجــــةتغذ
ة ت الدين2 ة عامةالــــولجــــةBOUROUBA TAKIEDDINEبورو الــــولجــــةتغذ
ة عامةالــــولجــــةALI AARARع عرعار3 الــــولجــــةتغذ
ة عامةالــــولجــــةHADJ KHLOUF BOUDJEMAAحاج خلوف بوجمعة4 الــــولجــــةتغذ
ة عامةالــــولجــــةBEN DEDA AMARبن دادة عمار5 الــــولجــــةتغذ

ـــوم الثانــــــي: ة عامة ال تغذ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
الل توفيق1 ة عامةالــــولجــــةALI HELLAL TOUFIKع  الــــولجــــةتغذ
ة عامةالــــولجــــةSBAA ARARسبع عرعار2 الــــولجــــةتغذ
ة ت الدين3 ة عامةالــــولجــــةBOUROUBA TAKIDDINEبورو الــــولجــــةتغذ
ل خالد4 ة عامةالــــولجــــةBERAHAIL KHALEDبرحا الــــولجــــةتغذ
ة عامةالــــولجــــةHADJ KHLOUF BOUDJAMAAحاج خلوف بوجمعة5 الــــولجــــةتغذ

ـــوم األول: ـــــــــــز ال المخا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــةBEN DADA  AMARبن دادة عمار1 ــــ ـــ ـــ ةالولجـــ ة صناع ــــةمخ ـــ ـــ ــــ الولجــ

ـــوم الثـــــــــــا : ـــــــــــز ال المخا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــةBEN DADA  AMARبن دادة عمار1 ــــ ـــ ـــ ةالولجـــ ة صناع ــــةمخ ـــ ـــ ــــ الولجــ



ـارك لسنـة 2019 : ـــد األض الم ـة تاشـــودة ع لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
اح1 ـــــودةCHEBLI MESBAHش مص ـــــعتاشــ ـــــام  ـــودةإطعـ ـــ تاشـ

ـــوم الثــــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ال
ـــــعKAMEL AMMARامل عمار1 ـــــام  ـــودةإطعـ ـــ تاشـ

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــــودةBEN GHALLEB HOUCINEبن غالب حس 1 ـــودةلحوم ودواجنتاشــ ـــ تاشـ

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــــودةKAMEL ACHOURامل عاشور1 ـــودةلحوم ودواجنتاشــ ـــ تاشـ

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م1 ـــــودةARAB IBRAHIMعراب إبرا ةتاشــ ة صناع ـــودةمخ ـــ تاشـ

ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م1 ـــــودةARAB IBRAHIMعراب إبرا ةتاشــ ة صناع ـــودةمخ ـــ تاشـ



ـــوم األول: ــــــة عامـــــة ال تغذ

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
اح1 ـــــودةKAMEL MOSBAHامل مص ــــة تاشــ ــــة عامـ ــ ـــودةتغذ ـــ تاشـ
شام2 ـــــودةBEN GHALLEB HICHEMبن غالب  ــــة تاشــ ــــة عامـ ــ ـــودةتغذ ـــ تاشـ
ـــــودةKAMEL LAHCENEامل لحسن3 ــــة تاشــ ــــة عامـ ــ ـــودةتغذ ـــ تاشـ

ـــوم الثانــــي: ــــــة عامـــــة  ال تغذ

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــــودةDHOUIBI MOHAMEDذو محمد1 ــــة تاشــ ــــة عامـ ــ ـــودةتغذ ـــ تاشـ
شام2 ـــــودةSOULTANI HICHEMسلطا  ــــة تاشــ ــــة عامـ ــ ـــودةتغذ ـــ تاشـ
شام3 ـــــودةBEN GHALLEB HICHAMبن غالب  ــــة تاشــ ــــة عامـ ــ ـــودةتغذ ـــ تاشـ



ـــارك لسنـــة 2019 : ـــد األض الم ـــــلة ع ــة جم لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
دي ساعد1 ـــــلةDRIDI SAADدر ــ ــــعجم ـ ـــام  ــلةإطعـــ ــــ ـ جم
حة فؤاد2 ـــــلةBOUCHIHA FOUADبوش ــ ــــعجم ـ ـــام  ــلةإطعـــ ــــ ـ جم
الل3 ــلةOUENOUGHI BILELونو  ـــ ــ ــــعجم ـ ـــام  ــلةإطعـــ ــــ ـ جم
ـــــلةBAKOUCHE AMINEكوش أم 4 ــ ــــعجم ـ ـــام  ــلةإطعـــ ــــ ـ جم
ان5 ـــــلةTRAI SOFIANEترا سف ــ ــــعجم ـ ـــام  ــلةإطعـــ ــــ ـ جم

ـــوم الثــــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ال
ــلةCHOUGUI ALIشو ع 1 ـــ ــ ــــعجم ـ ـــام  ــلةإطعـــ ــــ ـ جم
ـــــلةDERRADJI FOUADدرا فؤاد2 ــ ــــعجم ـ ـــام  ــلةإطعـــ ــــ ـ جم
ر3 ـــــلةBELHADI MOHAMED TAHARلهادي محمد الطا ــ ــــعجم ـ ـــام  ــلةإطعـــ ــــ ـ جم
م 4 ـــــلةOUNEGHI YAMINEونو ال ــ ــــعجم ـ ـــام  ــلةإطعـــ ــــ ـ جم
دان5 ـــــلةSI NACER ZIDANE نا ز ــ ــــعجم ـ ـــام  ــلةإطعـــ ــــ ـ جم

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــــلةKERAOUCHI ALAAكراو عالء1 ــ ــلةلحوم ودواجنجم ــــ ـ جم
كة2 ـــــلةBEN SAADALLH MALIKAبن سعد  مل ــ ــلةلحوم ودواجنجم ــــ ـ جم
د المومن3 ـــــلةBRAHIMI ABDELMOUMENEبرا ع ــ ــلةلحوم ودواجنجم ــــ ـ جم
ـــــلةHAMANI FAROUKحما فاروق4 ــ ــلةلحوم ودواجنجم ــــ ـ جم
ـــــلةTOURI BOUDJEMAAتوري بوجمعة5 ــ ــلةلحوم ودواجنجم ــــ ـ جم



ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م1 ـــــلةBOUDOUKHA SALIMبودوخة سل ــ ــلةلحوم ودواجنجم ــــ ـ جم
س2 ـــــلةBRAHIMI YOUNESبرا يو ــ ــلةلحوم ودواجنجم ــــ ـ جم
ـــــلةBILEL AMORالل عمر3 ــ ــلةلحوم ودواجنجم ــــ ـ جم
اوي رابح4 ـــــلةFELKAOUI RABEHفل ــ ــلةلحوم ودواجنجم ــــ ـ جم
د5 ـــــلةMEHADJBI LAIDمحاج الع ــ ــلةلحوم ودواجنجم ــــ ـ جم

ـــوم األول: ب ومـشتقـاتـــــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د1 ـــــلةDERRADJI FARIDدرا ف ــ ـــهجم ب ومـشتقـاتـ ــلةحـل ــــ ـ جم
دة حسام2 ـــــلةBEN HMIDA HOUSSEMبن حم ــ ـــهجم ب ومـشتقـاتـ ــلةحـل ــــ ـ جم

ـــوم الثـــــــــا : ب ومـشتقـاتـــــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــــلةGUATTAR FAROUKقطار فاروق1 ــ ـــهجم ب ومـشتقـاتـ ــلةحـل ــــ ـ جم
د العا 2 ــلةSEGNI ABDELAALIسق ع ـــ ــ ـــهجم ب ومـشتقـاتـ ــلةحـل ــــ ـ جم

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ةتجزئة 200 قطعةBAKACHE LAHCENEقاش لحسن1 ة صناع ــــــلةمخ ـ جم
لةFERDJIOUI FARESفرجيوي فارس2 ة جم ة بورو ة صناع ــــــلةمخ ـ جم

ـــوم الثانـــــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ة حما الصديقREZKALLAH YOUCEFرزق  يوسف1 ة صناع ــــــلةمخ ـ جم



ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ شاطالعنــ ةال لد ال
ـــةMESSAOUD HADJIمسعود حا 1 لــ ــــهجم ــ ــوا ـــةخضـــر و فـــ لــ جم
ان ترا 2 ـــةSOFIANE TRAIسف لــ ــــهجم ــ ــوا ـــةخضـــر و فـــ لــ جم
الل3 ـــةALI BOUKELALع بو لــ ــــهجم ــ ــوا ـــةخضـــر و فـــ لــ جم
د  دحمان4 ـــةABDELLA DAHMENEع لــ ــــهجم ــ ــوا ـــةخضـــر و فـــ لــ جم
ـــةAHMED BOUNAASأحمد بونعاس5 لــ ــــهجم ــ ــوا ـــةخضـــر و فـــ لــ جم

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ شاطالعنــ ةال لد ال
ب1 ـــةLHOUCINE DHIBلحس ذ لــ ــــهجم ــ ــوا ـــةخضـــر و فـــ لــ جم
ـــةAMMAR CHEMLIعمار شم 2 لــ ــــهجم ــ ــوا ـــةخضـــر و فـــ لــ جم
طر3 م ع ـــةIBRAHIM AITARابرا لــ ــــهجم ــ ــوا ـــةخضـــر و فـــ لــ جم
ـــةHOUSSEM CHOUKIحسام شو 4 لــ ــــهجم ــ ــوا ـــةخضـــر و فـــ لــ جم
اء الدين مهم 5 ـــةDAAEDDINE MEHAMLIض لــ ــــهجم ــ ــوا ـــةخضـــر و فـــ لــ جم

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ شاطالعنــ ةال لد ال
غة رابح1 ـــةFELIGHA RABEHفل لــ ة عامةجم ـــةتغذ لــ جم
د2 ـــةSAHRAOUI LAIDصحراوي الع لــ ة عامةجم ـــةتغذ لــ جم
ب3 ـــةTOURI TAYEBتوري الط لــ ة عامةجم ـــةتغذ لــ جم
الل ع 4 ـــةBOUKELLAL ALIبو لــ ة عامةجم ـــةتغذ لــ جم
ا 5 ة  ـــةATTIA HANIعط لــ ة عامةجم ـــةتغذ لــ جم
ن6 ـــةBOUHROUD NESRINEبوحرود  لــ ة عامةجم ـــةتغذ لــ جم
ة عماد6 ـــةATIA IMADعط لــ ة عامةجم ـــةتغذ لــ جم
د الفتاح7 ـــةMEKHALFI ABDELFETTAHمخل ع لــ ة عامةجم ـــةتغذ لــ جم
ـــةDAAS FATEHدعاس فاتح8 لــ ة عامةجم ـــةتغذ لــ جم
ان9 ـــةTRAI SOFIANEترا سف لــ ة عامةجم ـــةتغذ لــ جم

م10 د الحل ـــةBELHADI ABDELHALIMلهادي ع لــ ة عامةجم ـــةتغذ لــ جم



ـــوم الثانــــي: ة عامة ال تغذ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ شاطالعنــ ةال لد ال
ـــةGUELLAL AHMEDقالل أحمد1 لــ ة عامةجم ـــةتغذ لــ جم
ا 2 د ال ـــةNEDJAI ABDELBAKIنجا ع لــ ة عامةجم ـــةتغذ لــ جم
د الرزاق3 حل ع ـــةLEKHEL ABDEREZZAKل لــ ة عامةجم ـــةتغذ لــ جم
مة4 ـــةASFOUR FAHIMAعصفور فه لــ ة عامةجم ـــةتغذ لــ جم
ـــةOUENOUGHI MOHAMEDونو محمد5 لــ ة عامةجم ـــةتغذ لــ جم
اء الدين6 ـــةMEHAMLI DAYAA EDDINمهم ض لــ ة عامةجم ـــةتغذ لــ جم
ف6 ـــةBOUGUARN CHERIFبوقرن ال لــ ة عامةجم ـــةتغذ لــ جم
ـــةLASNAM NOUMANلصنام نعمان7 لــ ة عامةجم ـــةتغذ لــ جم
د8 ساوي ف ـــةAISSAOUI FARIDع لــ ة عامةجم ـــةتغذ لــ جم
ـــةCHOUGUI HOUCEMشو حسام9 لــ ة عامةجم ـــةتغذ لــ جم

د السالم10 ـــةOUENOUGHI ABDESALAMونو ع لــ ة عامةجم ـــةتغذ لــ جم



ـارك لسنـــة 2019 : ـــد األض الم ـ فــــودة ع ـة  لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
الل1 ـــعــــــ فــــــودةBOUDHEN BILELبوذن  ــ ــام  ــــــ فــــــودةإطعــــ
ان وردة2 ـــعــــــ فــــــودةBOUDEHANE WARDAبود ــ ــام  ــــــ فــــــودةإطعــــ

ـــوم الثــــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ال
اس1 اض ع ـــعــــــ فــــــودةRAIDH ABBASر ــ ــام  ــــــ فــــــودةإطعــــ
ـــعــــــ فــــــودةBOUCHEKOUM MOHAMED LAMINبوشكوم محمد لم 2 ــ ــام  ــــــ فــــــودةإطعــــ

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــــــ فــــــودةلحوم ودواجنــــــ فــــــودةOMAR YOUCEFعمر يوسف1
ة مسعود2 ــــــ فــــــودةلحوم ودواجنــــــ فــــــودةMAIZA MESSAOUDمع
مة3 سة سل ا ــــــ فــــــودةلحوم ودواجنــــــ فــــــودةLAABABSA SALIMAلع
د النور4 فة ع  CHORFA ABDENNOURــــــ فــــــودةلحوم ودواجنــــــ فــــــودة
ا رابح5 ــــــ فــــــودةلحوم ودواجنــــــ فــــــودةSEBAIHI RABEHص

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــــــ فــــــودةلحوم ودواجنــــــ فــــــودةBARGHOUT MOKHTARبرغوث المختار1
ــــــ فــــــودةلحوم ودواجنــــــ فــــــودةBOUDJERI NADJIبوجري نا 2
د3 بع السع ــــــ فــــــودةلحوم ودواجنــــــ فــــــودةKRIBAA SAIDك
د4 ــــــ فــــــودةلحوم ودواجنــــــ فــــــودةANNAD FARIDعناد ف



ـــوم األول: ب ومـشتقـاتــــــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ل1 دي ن ـــهــــــ فــــــودةBAIDI NABILب ب ومـشتقـاتـ ــــــ فــــــودةحـل
شام2 ـــهــــــ فــــــودةANNAD HICAMعناد  ب ومـشتقـاتـ ــــــ فــــــودةحـل

ـــوم الثــــــــــا : ب ومـشتقـاتــــــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
دي مراد1 ـــهــــــ فــــــودةBAIDI MOURADب ب ومـشتقـاتـ ــــــ فــــــودةحـل
ا2 ـــهــــــ فــــــودةGUAMEZ ASSIAقماز آس ب ومـشتقـاتـ ــــــ فــــــودةحـل

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
صل1 ةشارع حداد لحسن مركز بنـي فــودةKAAT FAYCELكعاط ف ة صناع ــــــ فــــــودةمخ
د الغا 2 ةGROUT ABDELGHANIقروط ع ة مع ة صناع ــــــ فــــــودةمخ

ـــوم الثانـــــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
سة سم 1 ةشارع حداد لحسن مركز بنـي فــودةWANSSA SAMIRو ة صناع ــــــ فــــــودةمخ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ شاطالعنــ ةال لد ال
ـــهبنـي فـــودةHADI DJOUDIالهادي جودي1 ـــ ــــوا بنـي فـــودةخضـــر و فـ
ة2 د بولح ـــهبنـي فـــودةLAID BOULAHYAالع ـــ ــــوا بنـي فـــودةخضـــر و فـ
ـــهبنـي فـــودةYACINE MAKHLOUFاس مخلوف3 ـــ ــــوا بنـي فـــودةخضـــر و فـ
ـــهبنـي فـــودةBOUALEM KHOUDIRبوعالم خودير4 ـــ ــــوا بنـي فـــودةخضـــر و فـ

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ شاطالعنــ ةال لد ال
ـــهبنـي فـــودةHADI DJOUDIالهادي جودي1 ـــ ــــوا بنـي فـــــودةخضـــر و فـ
ة2 د بولح ـــهبنـي فـــودةLAID BOULAHYAالع ـــ ــــوا بنـي فـــودةخضـــر و فـ
ـــهبنـي فـــودةYACINE MAKHLOUFاس مخلوف3 ـــ ــــوا بنـي فـــودةخضـــر و فـ
ـــهبنـي فـــودةBOUALEM KHOUDIRبوعالم خودير4 ـــ ــــوا بنـي فـــودةخضـــر و فـ

ـــوم األول: ـــــات ال ـــــات ومرط حل



ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ شاطالعنــ ةال لد ال
ــاتبنـي فـــودةANNAN RIADHعنان ریاض1 ــات ومرط بنـي فـــودةحل

ـــوم الثانــــي: ـــــات ال ـــــات ومرط حل

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ شاطالعنــ ةال لد ال
ــاتبنـي فـــودةANNAN RIADHعنان ریاض1 ــات ومرط بنـي فـــودةحل

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ شاطالعنــ ةال لد ال
د1 د الحم ة عامةبنـي فـــودةMERABTI ABDELHAMIDمرا ع بنـي فـــودةتغذ
بع من 2 ة عامةبنـي فـــودةKRIBAA MOUNIRك بنـي فـــودةتغذ
ة عزوز3 ة عامةبنـي فـــودةMAIZA AZOUZمع بنـي فـــودةتغذ
ة عامةبنـي فـــودةSADKA NADHIRصدقة النذير4 بنـي فـــودةتغذ
ة عامةبنـي فـــودةDARADJ SAADدراج ساعد5 بنـي فـــودةتغذ
ان6 ف سف ة عامةبنـي فـــودةLOUCIF SOFIANEلوص بنـي فـــودةتغذ
ار الحس 7 ة عامةبنـي فـــودةDJABAR ELHOUCINEج بنـي فـــودةتغذ
ة عامةبنـي فـــودةMEKRAZ MOHAMEDمكراز محمد8 بنـي فـــودةتغذ
م9 ة عامةبنـي فـــودةSAFIDDINE IBRAHIMص الدين إبرا بنـي فـــودةتغذ

ة عامةبنـي فـــودةKOULI MUSTAPHAق مصط 10 بنـي فـــودةتغذ



ـــوم الثانــــــي: ة عامة ال تغذ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ شاطالعنــ ةال لد ال
ة عامةبنـي فـــودةMEDJIR SALAHمج صالح1 بنـي فـــودةتغذ
ان2 ة عامةبنـي فـــودةKHOUDIR SOFIANEخودير سف بنـي فـــودةتغذ
د3 ة عامةبنـي فـــودةZOUAGHI SAIDزوا السع بنـي فـــودةتغذ
د4 ة السع ة عامةبنـي فـــودةMAIZA SAIDمع بنـي فـــودةتغذ
د5 ة الع ة عامةبنـي فـــودةBOULAHIA LAIDبولح بنـي فـــودةتغذ
ة عامةبنـي فـــودةKHOUDIR BOUALAMخودير بوعالم6 بنـي فـــودةتغذ
اوي نا7 ة عامةبنـي فـــودةARBAOUI NACERع بنـي فـــودةتغذ
ة عامةبنـي فـــودةSIWAN HACENEسيوان حسان8 بنـي فـــودةتغذ
ة عامةبنـي فـــودةANNAD DJALALعناد جالل9 بنـي فـــودةتغذ

ة عامةبنـي فـــودةMAKHLOUF HAWASمخلوف الحواس10 بنـي فـــودةتغذ



ـــارك لسنـــة 2019 : ـــد األض الم ـة حمـــم السخنـــة ع لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــام السخنــــةBAHLOUL AHMEDبهلول أحمد1 ــــمحمـــ ــــ ـــ ــــام السخنــــةمطعــ حمـ
ــام السخنــــةHAMADOU YOUCEFحمادو يوسف2 ــــمحمـــ ــــ ـــ ــــام السخنــــةمطعــ حمـ
مر لقمان3 ــام السخنــــةHIMER LOKMANEح ــــمحمـــ ــــ ـــ ــــام السخنــــةمطعــ حمـ
ــام السخنــــةTARTAG RAFIKطرطاق رفيق4 ــــمحمـــ ــــ ـــ ــــام السخنــــةمطعــ حمـ
ــام السخنــــةARAB AZZEDINEعراب عز الدين5 ــــمحمـــ ــــ ـــ ــــام السخنــــةمطعــ حمـ

ـــوم الثــــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ال
ــام السخنــــةTARTAG NOUREDDINEطرطاق نور الدين1 ــــمحمـــ ــــ ـــ ــــام السخنــــةمطعــ حمـ
وك2 ــام السخنــــةARAB MABROUKعراب م ــــمحمـــ ــــ ـــ ــــام السخنــــةمطعــ حمـ
د3 ــام السخنــــةHADJ AZEM LAIDالحاج عزام الع ــــمحمـــ ــــ ـــ ــــام السخنــــةمطعــ حمـ
ــام السخنــــةHADJ AZEM KHALEDالحاج عزام خالد4 ــــمحمـــ ــــ ـــ ــــام السخنــــةمطعــ حمـ
اس5 ــام السخنــــةLAHMAR ABESلحمر ع ــــمحمـــ ــــ ـــ ــــام السخنــــةمطعــ حمـ

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــام السخنــــةBELHAOUCHET MOUSSAلهوشات مو1 ــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــ حمـ
م2 ــام السخنــــةMESSAOUD SALEM SALIMمسعود سالم سل ــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــ حمـ
ــام السخنــــةBAHLOUL SAMIRبهلول مسعود3 ــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــ حمـ
ش سم 4 ــام السخنــــةKERMICHA SAMIRكرم ــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــ حمـ
م5 ــام السخنــــةMOUDAA AZEM NAIMمودع عزام نع ــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــ حمـ

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــام السخنــــةBOUKHANFOUF SALAHبوخنفوف صالح1 ــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــ حمـ
ــام السخنــــةDAAMOUCHE FOUZIدعموش فوزي2 ــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــ حمـ
ان3 ج  شع ــام السخنــــةFARDJALLA CHAABANEف ــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــ حمـ
وك4 ــام السخنــــةARAB MABROUKعراب م ــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــ حمـ

5
ــام السخنــــةBOUKHANFOUF MOHAMEDبوخنفوف محمد ــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــ حمـ



ـــوم األول: ب ومـشتقـاتــــــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
صل1 ان ف ــام السخنــــةALIANE FAYCELعل ــــهحمـــ ب ومـشتقـاتــ ــــام السخنــــةحـل حمـ

ـــوم الثــــــــــــا : ب ومـشتقـاتــــــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــام السخنــــةBOUDOUKHA AHMEDبودوخة أحمد1 ــــهحمـــ ب ومـشتقـاتــ ــــام السخنــــةحـل حمـ

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
صل1 ة 19 جوان TARTAG FAICAL65طرطاق ف ة صناع حمام السخنةمخ
ارك عزام ز 2 ة 19 جوان MEUBAREK AZEM ZAHIR65م ة صناع حمام السخنةمخ
ائه3 ة طرطاق و  حّمام السخنةTARTAGUE ET CIEمخ ة السعادة رقم 11  ة صناع حمام السخنةمخ

ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د1 ر الوط رقم 275حّمام السخنةBEN HARZALLAH WALIDبن حرز  ول ش التح ةشارع ج ة صناع حمام السخنةمخ
د2 ة 40 قطعة رقم 12 الطابق األر محل 02حّمام السخنةLEULMI DJAHIDالعل جه ة   التجزئة السكن ة صناع حمام السخنةمخ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ــام السخنــةDAMOUCHE FOUZIدعموش فوزي1 ـــهحمـــ ـــ ــــوا حمـــــام السخنــةخضـــر و فـ
ــام السخنــةSASSI CHABLIالسا ش 2 ـــهحمـــ ـــ ــــوا حمـــــام السخنــةخضـــر و فـ
ــام السخنــةTAREK DAAMOUCHEطارق دعموش3 ـــهحمـــ ـــ ــــوا حمـــــام السخنــةخضـــر و فـ
ارك عزام4 ــام السخنــةHICGEM MEUBAREK AZEMشام م ـــهحمـــ ـــ ــــوا حمـــــام السخنــةخضـــر و فـ

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ــام السخنــةMOADAA HAZEM HAMZAمودع عزام حمزة1 ـــهحمـــ ـــ ــــوا حمـــــام السخنــةخضـــر و فـ
ــام السخنــةMOHAMED BOUKHANFOUFEمحمد أم بوخنفوف2 ـــهحمـــ ـــ ــــوا حمـــــام السخنــةخضـــر و فـ
ــام السخنــةAMOR CHOUKIعمر شو 3 ـــهحمـــ ـــ ــــوا حمـــــام السخنــةخضـــر و فـ
الل4 ــام السخنــةMEZAACHE HELLALمزعاش  ـــهحمـــ ـــ ــــوا حمـــــام السخنــةخضـــر و فـ



ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ج لخ 1 ــام السخنــةAODJ LAKHDARع ة عامةحمـــ حمـــــام السخنــةتغذ
ــام السخنــةSAOUDI NORAسعودي نورة2 ة عامةحمـــ حمـــــام السخنــةتغذ
شام3 ارك عزام  ــام السخنــةMEBAREK AZEM HICHAMم ة عامةحمـــ حمـــــام السخنــةتغذ
ــام السخنــةHALLAL MOURADالل مراد4 ة عامةحمـــ حمـــــام السخنــةتغذ
د القادر5 ــام السخنــةSOLTANE ABDELKADERسلطان ع ة عامةحمـــ حمـــــام السخنــةتغذ
ــام السخنــةALLOUCHE DJAAFARعلوش جعفر6 ة عامةحمـــ حمـــــام السخنــةتغذ
ــام السخنــةDAMOUCH TEREKدعموش طارق6 ة عامةحمـــ حمـــــام السخنــةتغذ
س7 ــام السخنــةIWADJ YOUNESعيواج يو ة عامةحمـــ حمـــــام السخنــةتغذ
م8 ش سل ــام السخنــةKERMICHE SALIMكرم ة عامةحمـــ حمـــــام السخنــةتغذ
حة9 د صل ــام السخنــةSAID SALIHAص ة عامةحمـــ حمـــــام السخنــةتغذ

ــام السخنــةLEHAMEDI MOUSSAمحمدي مو10 ة عامةحمـــ حمـــــام السخنــةتغذ

ـــوم الثانــــــي: ة عامة ال تغذ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
جة1 ــام السخنــةBEHLOUL KHEDIDJAبهلول خد ة عامةحمـــ حمـــــام السخنــةتغذ
ــام السخنــةCHABELI SACIش السا 2 ة عامةحمـــ حمـــــام السخنــةتغذ
د الواحد3 ــام السخنــةTARTAG ABDELWAHEDطرطاق ع ة عامةحمـــ حمـــــام السخنــةتغذ
م4 ــام السخنــةLAHRECHE SALIMلحرش سل ة عامةحمـــ حمـــــام السخنــةتغذ
ة فارس5 ــام السخنــةDJENDARMIA FARESجندارم ة عامةحمـــ حمـــــام السخنــةتغذ
ف ع6 ــام السخنــةDAIF AISSAض ة عامةحمـــ حمـــــام السخنــةتغذ
ان جمعة6 ــام السخنــةBARKAN DJAMAAبر ة عامةحمـــ حمـــــام السخنــةتغذ
مة7 د الرزاق نع ــام السخنــةABDEREZAK NAIMAع ة عامةحمـــ حمـــــام السخنــةتغذ
ــام السخنــةHLEL MEZACHEالل مزعاش8 ة عامةحمـــ حمـــــام السخنــةتغذ
ــام السخنــةHAZZEM HAMZAمودع عزام حمزة9 ة عامةحمـــ حمـــــام السخنــةتغذ

ــام السخنــةCHOUGUI AMEURشو عمر10 ة عامةحمـــ حمـــــام السخنــةتغذ



ـــارك لسنـــة 2019 : ـــد األض  الم ــــــة ع ـــة الطا لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
يح مولود1 ـــــةCHETTIH MOULOUDش ـــ ــــ ــــعالطا ـ ــــام  ــــةإطعــ ـــ ــــ ـ الطا
م العدوا عماد2 ـــــةIBRAHIM ADOUANIإبرا ـــ ــــ ــــعالطا ـ ــــام  ــــةإطعــ ـــ ــــ ـ الطا

ـــوم الثــــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ال
د المالك1 ـــــةTAKASNA ABDELMALEKتكسنة ع ـــ ــــ ــــعالطا ـ ــــام  ــــةإطعــ ـــ ــــ ـ الطا
ـــــةDAAMOUCHE SAADدعموش سعد2 ـــ ــــ ــــعالطا ـ ــــام  ــــةإطعــ ـــ ــــ ـ الطا

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
يح ع 1 ـــــةCHETTIH ALIش ـــ ــــ ــــةلحوم ودواجنالطا ـــ ــــ ـ الطا
ـــــةHAOUES MASSAOUDحواس مسعود2 ـــ ــــ ــــةلحوم ودواجنالطا ـــ ــــ ـ الطا

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د الرحمان1 ـــــةNAHAL ABDERAHMENEنحال ع ـــ ــــ ــــةلحوم ودواجنالطا ـــ ــــ ـ الطا
اح2 ـــــةMATARFI MOSBAHمطر مص ـــ ــــ ــــةلحوم ودواجنالطا ـــ ــــ ـ الطا



ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د1 ةتجزئة 151 قطعة رقم 138 قسم AARAR YAZID17عرعار ال ة صناع ــــةمخ ـــ ــــ ـ الطا

ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ةتجزئة 151 قطعة رقم 138 قسم ZNITI SAMI17زني سا 1 ة صناع ــــةمخ ـــ ــــ ـ الطا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ــــةBACHIR DAMOCHEش دعموش1 ــهالطــــا ـــ ـ ـــوا ــــةخضـــر و فــ ـــا الطـ
اش2 ن الدين ب ــــةZINEDDINE BARBECHEز ــهالطــــا ـــ ـ ـــوا ــــةخضـــر و فــ ـــا الطـ
د عرعار3 د الحم ــــةABDELHAMID AARARع ــهالطــــا ـــ ـ ـــوا ــــةخضـــر و فــ ـــا الطـ

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ــــةBACHIR DAMOCHEش دعموش1 ــهالطــــا ـــ ـ ـــوا ــــةخضـــر و فــ ـــا الطـ
اش2 ن الدين ب ــــةZINEDDINE BARBECHEز ــهالطــــا ـــ ـ ـــوا ــــةخضـــر و فــ ـــا الطـ
د عرعار3 د الحم ــــةABDELHAMID AARARع ــهالطــــا ـــ ـ ـــوا ــــةخضـــر و فــ ـــا الطـ



ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
د1 ة حم ــــةLOUABA HAMIDلع ة عامةالطــــا ــــةتغذ ـــا الطـ
ــــةGUASSEMI TOUNSSOقاس التو 2 ة عامةالطــــا ــــةتغذ ـــا الطـ
ــــةAOURI MANSOURIعوري منصور3 ة عامةالطــــا ــــةتغذ ـــا الطـ
ز4 د الع ة ع ــــةGASSMIA ABDELAZIZقاسم ة عامةالطــــا ــــةتغذ ـــا الطـ
شة5 ــــةBEN CHAFIAA AICHAبن شافعة عا ة عامةالطــــا ــــةتغذ ـــا الطـ

ـــوم الثانــــــي: ة عامة ال تغذ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
لخ 1 ــــةCHAOUI BELKHEIRشاوي  ة عامةالطــــا ــــةتغذ ـــا الطـ
ش 2 ــــةELBACHIR DAMOUCHدعموش ال ة عامةالطــــا ــــةتغذ ـــا الطـ
ــــةALLOUCHE AAMORعلوش أعمر3 ة عامةالطــــا ــــةتغذ ـــا الطـ
وم4 ــــةBAHLOUL BARHOUMبهلول بر ة عامةالطــــا ــــةتغذ ـــا الطـ
م5 د الحل ــــةLASMAR ABDELHALIMلسمر ع ة عامةالطــــا ــــةتغذ ـــا الطـ



ـــارك لسنـــة 2019 : ـــد األض الم ـة التلــــــة ع لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــــــةKHALLEF SOUHIRخالف سه 1 ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــعالتلــ ـ ــــام  ـــةإطعــ ـــ التـــلـ
ــــــةBILEL AANTARالل عن 2 ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــعالتلــ ـ ــــام  ـــةإطعــ ـــ التـــلـ

ـــوم الثــــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ال
ل1 ــــــةSAADI NABILسعدي ن ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــعالتلــ ـ ــــام  ـــةإطعــ ـــ التـــلـ

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــــــةZEROUKI YOUCEFزرو يوسف1 ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــةلحوم ودواجنالتلــ ـــ التـــلـ

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــــــةZEROUKI YOUCEFزرو يوسف1 ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــةلحوم ودواجنالتلــ ـــ التـــلـ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
ــــــةALAOUA ZEGHARعالوة زغار1 ــــهالتـــلـ ــ ــوا ـــةخضـــر و فـــ ـــ التـــلـ

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
ــــــةALAOUA ZEGHARعالوة زغار1 ــــهالتـــلـ ــ ــوا ـــةخضـــر و فـــ ـــ التـــلـ



ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
ــــــةSAADI DJAMELسعدي جمال1 ة عامةالتـــلـ ـــةتغذ ـــ التـــلـ
ــــــةZEGHAR ALAOUAزغار عالوة2 ة عامةالتـــلـ ـــةتغذ ـــ التـــلـ
حة3 ــــــةMAANCER KHADIDJAمعن مد ة عامةالتـــلـ ـــةتغذ ـــ التـــلـ
فة4 ــــــةCHEBLI KHELIFAش خل ة عامةالتـــلـ ـــةتغذ ـــ التـــلـ

ـــوم الثانــــــي: ة عامة ال تغذ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
ح جمال1 ــــــةREBOUH DJAMELر ة عامةالتـــلـ ـــةتغذ ـــ التـــلـ
د2 ــــــةSAADI ASAIDسعدي أسع ة عامةالتـــلـ ـــةتغذ ـــ التـــلـ
د3 ــــــةBEDDAR LAIDدار الع ة عامةالتـــلـ ـــةتغذ ـــ التـــلـ
ــــــةCHEBLI DJEMAIش جم 4 ة عامةالتـــلـ ـــةتغذ ـــ التـــلـ

ـــوم األول: ــــــرات ال ســــــ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
حة1 ــــــةMAANSSAR KHADIDJAمعن مد ــــراتالتـــلـ ــ ــ ـــ ـــةسـ ـــ التـــلـ

ـــوم الثانــــــي: ــــــرات ال ســــــ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
اب1 د الو ــــــةSEDKAR ABDELWAHABسجار ع ــــراتالتـــلـ ــ ــ ـــ ـــةسـ ـــ التـــلـ



ـــارك لسنـــة 2019 : ـــد األض  الم ـــة مزلـــــوق ع لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ل1 اس ن ــــعمزلوق مركزKESKES NABILكس ــــوقاطعام  ـــ ــزلــ ـــ مــ
اح عادل2 ــــعمزلوق مركزMERBEH ADELم ــــوقاطعام  ـــ ــزلــ ـــ مــ
ـــــوقBEN DAHMENE MOHAMEDبن دحمان محمد3 ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزلــــ ـــــممــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوقمطعــ ـــ ــزلــ ـــ مــ
ـــــوقRACHEDI NADHIRراشدي النذير4 ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزلــــ ـــــممــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوقمطعــ ـــ ــزلــ ـــ مــ
ل إسحاق5 ـــــوقRAHIL ISHAKرح ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزلــــ ــــعمــــ ــــوقاطعام  ـــ ــزلــ ـــ مــ

ـــوم الثــــــــــــــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ة رقم CHOUADRA SALAH07شوادرة صالح1 ــــعالقطعة الهامش ــــوقاطعام  ـــ ــزلــ ـــ مــ
ـــــوقKENATRA MOURADقناطرة مراد2 ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزلــــ ــــعمــــ ــــوقاطعام  ـــ ــزلــ ـــ مــ
ارك3 ـــــوقADJISSI MEUBAREKعج ام ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزلــــ ــــعمــــ ــــوقاطعام  ـــ ــزلــ ـــ مــ
ش 4 ـــــوقAGGOUN BACHIRعقون  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزلــــ ــــعمــــ ــــوقاطعام  ـــ ــزلــ ـــ مــ
ـــــوقBELMAHDI ELHADIلمهدي الهادي5 ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزلــــ ــــعمــــ ــــوقاطعام  ـــ ــزلــ ـــ مــ

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــــوقRAHMOUNI MEHREZرحمو محراز1 ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزلــــ ــــوقلحوم ودواجنمــــ ـــ ــزلــ ـــ مــ
مال2 ـــــوقAMAHCHI KAMELامه  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزلــــ ــــوقلحوم ودواجنمــــ ـــ ــزلــ ـــ مــ
م3 ا برا ـــــوقHARKATI IBRAHIMحر ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزلــــ ــــوقلحوم ودواجنمــــ ـــ ــزلــ ـــ مــ
ـــــوقCHAAOUI REDHAشعوي رضا4 ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزلــــ ــــوقلحوم ودواجنمــــ ـــ ــزلــ ـــ مــ
ـــــوقLOUAER AHMEDلواعر أحمد5 ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزلــــ ــــوقلحوم ودواجنمــــ ـــ ــزلــ ـــ مــ
ة سم 6 ـــــوقHBIYA SAMIRTحب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزلــــ ــــوقلحوم ودواجنمــــ ـــ ــزلــ ـــ مــ



ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــــوقMIZAOUI MOULOUDمزاوي مولود1 ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزلــــ ــــوقلحوم ودواجنمــــ ـــ ــزلــ ـــ مــ
اض2 اوي ر ـــــوقABBAOUI RIADHع ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزلــــ ــــوقلحوم ودواجنمــــ ـــ ــزلــ ـــ مــ
لود3 ش م ـــــوقTERICHE MILOUDت ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزلــــ ــــوقلحوم ودواجنمــــ ـــ ــزلــ ـــ مــ
م4 د ال ـــــوقFEDHEL ABDELKERIMفاضل ع ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزلــــ ــــوقلحوم ودواجنمــــ ـــ ــزلــ ـــ مــ
ـــــوقKERROUCHE MOHAMED ALIكروش محمد ع 5 ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزلــــ ــــوقلحوم ودواجنمــــ ـــ ــزلــ ـــ مــ

ـــوم األول: ب ومـشتقاتـــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د1 ـــــوقBELMAHDI RACHIDلمهدي رش ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزلــــ ب ومشتقاتــهمــــ ــــوقحــل ـــ ــزلــ ـــ مــ
قة2 ـــــوقATTOUI RAZIKAعطوي رز ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزلــــ ب ومشتقاتــهمــــ ــــوقحــل ـــ ــزلــ ـــ مــ

ـــوم الثــــــا : ب ومـشتقاتـــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ز1 د الع ان ع ــــوقGUODBANE ABDELAZIZغض ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزلـ ـــ ب ومشتقاتــهمـ ــــوقحــل ـــ ــزلــ ـــ مــ
اس 2 اوي محمد  ـــــوقABAOUI MOHAMED YACINEع ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزلــــ ب ومشتقاتــهمــــ ــــوقحــل ـــ ــزلــ ـــ مــ

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
لود1 ـــــوقNACHOUD MILOUDشود م ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزلــــ ةمــــ ة صناع ــــوقمخ ـــ ــزلــ ـــ مــ
ديHADJI NOUARIحا النوار2 ة العر بن مه ة صناع ــــوقمخ ـــ ــزلــ ـــ مــ
ــــوقRAHMOUNI FAROUKرحمو فاروق3 ةمركـــز مزلـــ ة صناع ــــوقمخ ـــ ــزلــ ـــ مــ

ـــوم الثانـــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
لود1 ـــــوقNACHOUD MILOUDشود م ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزلــــ ةمــــ ة صناع ــــوقمخ ـــ ــزلــ ـــ مــ
ديHADJI NOUARIحا النوار2 ة العر بن مه ة صناع ــــوقمخ ـــ ــزلــ ـــ مــ
ــــوقRAHMOUNI FAROUKرحمو فاروق3 ةمركـــز مزلـــ ة صناع ــــوقمخ ـــ ــزلــ ـــ مــ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ـــوقIMADEDDINE ROUAKعماد الدين رواق1 ــهمــــزلـــ ــــ ـــوا ــــوقخضـــر و فــ ـــ ــزلــ ـــ مــ
ال2 ـــوقMOUNIR DERBALمن در ــهمــــزلـــ ــــ ـــوا ــــوقخضـــر و فــ ـــ ــزلــ ـــ مــ
يع لواعر3 ـــوقRABIE LOUAERال ــهمــــزلـــ ــــ ـــوا ــــوقخضـــر و فــ ـــ ــزلــ ـــ مــ



ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ـــوقIMADEDDINE ROUAKعماد الدين رواق1 ــهمــــزلـــ ــــ ـــوا ــــوقخضـــر و فــ ـــ ــزلــ ـــ مــ
ال2 ـــوقMOUNIR DERBALمن در ــهمــــزلـــ ــــ ـــوا ــــوقخضـــر و فــ ـــ ــزلــ ـــ مــ
يع لواعر3 ـــوقRABIE LOUAERال ــهمــــزلـــ ــــ ـــوا ــــوقخضـــر و فــ ـــ ــزلــ ـــ مــ

ـــوم األول: ة عـــامة ال تغــذ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ـــوقHOUMOURA KHALEDحومورة خالد1 ة عـــامةمــــزلـــ ــــوقتغــذ ـــ ــزلــ ـــ مــ
اء2 ـــوقDJABI ZAKARIAجا زك ة عـــامةمــــزلـــ ــــوقتغــذ ـــ ــزلــ ـــ مــ
شام3 ة  ـــوقCHBIRA HICHEMشب ة عـــامةمــــزلـــ ــــوقتغــذ ـــ ــزلــ ـــ مــ
ل4 وات خل ـــوقNOUIOUAT KHALILن ة عـــامةمــــزلـــ ــــوقتغــذ ـــ ــزلــ ـــ مــ
د5 ـــوقAZOUZ LAIDعزوز الع ة عـــامةمــــزلـــ ــــوقتغــذ ـــ ــزلــ ـــ مــ
وا فاتح6 ـــوقZAHOUANI FATEHز ة عـــامةمــــزلـــ ــــوقتغــذ ـــ ــزلــ ـــ مــ
د القادر7 ـــوقWAER ABDELKADERالواعر ع ة عـــامةمــــزلـــ ــــوقتغــذ ـــ ــزلــ ـــ مــ
ان8 وي سف ـــوقZARHOUNI SOFIANEزر ة عـــامةمــــزلـــ ــــوقتغــذ ـــ ــزلــ ـــ مــ
د الرزاق9 د ع ـــوقBOUZID ABDEREZZAKبوز ة عـــامةمــــزلـــ ــــوقتغــذ ـــ ــزلــ ـــ مــ

ال من 10 ـــوقDERBEL MOUNIRدر ة عـــامةمــــزلـــ ــــوقتغــذ ـــ ــزلــ ـــ مــ

ـــوم الثانــــــي: ة عـــامة ال تغــذ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ شاطالعنـــ ةال لد ال
مة1 ـــوقCHAARAOUI SALIMAشعراوي سل ة عـــامةمــــزلـــ ــــوقتغــذ ـــ ــزلــ ـــ مــ
اس 2 اوي محمد  ـــوقABBAOUI YACINEع ة عـــامةمــــزلـــ ــــوقتغــذ ـــ ــزلــ ـــ مــ
ش جمال الدين3 ـــوقDAAMICHE DJAMELدعم ة عـــامةمــــزلـــ ــــوقتغــذ ـــ ــزلــ ـــ مــ
ـــوقBEN TOUMI NORAبن تو  نورة4 ة عـــامةمــــزلـــ ــــوقتغــذ ـــ ــزلــ ـــ مــ
ز5 د الع ـــوقBOUKHALA BDELAZIZبوخالة ع ة عـــامةمــــزلـــ ــــوقتغــذ ـــ ــزلــ ـــ مــ
م6 د ال ـــوقGUARMENE ABDELKERIMقرمان ع ة عـــامةمــــزلـــ ــــوقتغــذ ـــ ــزلــ ـــ مــ
د 7 ـــوقAKOUCHE ABDELLAHعكوش ع ة عـــامةمــــزلـــ ــــوقتغــذ ـــ ــزلــ ـــ مــ
ـــوقROUG SALAHرواق صالح8 ة عـــامةمــــزلـــ ــــوقتغــذ ـــ ــزلــ ـــ مــ
اسط9 د ال ل ع ـــوقMANAOUIL ABDELBASSETمناو ة عـــامةمــــزلـــ ــــوقتغــذ ـــ ــزلــ ـــ مــ

دة10 ـــوقKORICHI AHMIDAق أحم ة عـــامةمــــزلـــ ــــوقتغــذ ـــ ــزلــ ـــ مــ



ـارك لسنـــة 2019 : ـــد األض الم ة ع ــ ـة عــ ال لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
مال1 ةMALKI KAMELمل  ب ـــعع ال ـ ةاطعام  ب ع ال
ةBELAAZ NOUFELلعز نوفل2 ب ـــعع ال ـ ةاطعام  ب ع ال
ةCHENOUF ZOUHIRشنوف ز 3 ب ـــعع ال ـ ةاطعام  ب ع ال
ةBOUGUEZATA ADELبوقزاطة عادل4 ب ـــعع ال ـ ةاطعام  ب ع ال
م5 د الرح اعة محل رقم KHALOUF ABDERAHIM02خلوف ع د ذراع ال اب السع ـــعشارع ك ـ ةاطعام  ب ع ال
ةHACHADI AMMARحشادي عمار6 ب ـــعع ال ـ ةاطعام  ب ع ال
ش طارق7 ةBOUTICHE TAREKبوط ب ـــعع ال ـ ةاطعام  ب ع ال

ـــوم الثـــــــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ةSMARA HOUSEMسمارة حسام1 ب ـــعع ال ـ ةاطعام  ب ع ال
م2 د الحل ةKHLOUF ABDELHALIMخلوف ع ب ـــعع ال ـ ةاطعام  ب ع ال
ةBOUGUEDOUMA MOUNIRبوقادومة من 3 ب ـــعع ال ـ ةاطعام  ب ع ال
د الغفور4 ا ع ةDIABI ABDELGHAFOURد ب ـــعع ال ـ ةاطعام  ب ع ال
ةSMARA AHMEDسمارة أحمد5 ب ـــعع ال ـ ةاطعام  ب ع ال
ةKARCHOUNI SAMIRكرشو سم 6 ب ـــعع ال ـ ةاطعام  ب ع ال
الل7 ةLAALOUI BILELلعليوي  ب ـــعع ال ـ ةاطعام  ب ع ال

ـــوم األول: لحــوم ودواجـــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د السالم1 ةAMGHAR ABDESSALEMأمغار ع ب ةلحوم ودواجنع ال ب ع ال
م يوسف2 ةLEKDIM YOUCEFلقد ب ةلحوم ودواجنع ال ب ع ال
ارك3 ة م ةLAARIBA MUBAREKلع ب ةلحوم ودواجنع ال ب ع ال
ةMIKHALFI OUSSAMAمخال أسامة4 ب ةلحوم ودواجنع ال ب ع ال
ش 5 ةMLAAMOUR BACHIRلعمور ال ب ةلحوم ودواجنع ال ب ع ال
خوش6 ةBOUAOUD BAKHOUCHEبوعود  ب ةلحوم ودواجنع ال ب ع ال
ةAMGHAR NOUARAأمغار نوارة7 ب ةلحوم ودواجنع ال ب ع ال
ةBOUSBAA NACEREDDINEبوصبع ن الدين8 ب ةلحوم ودواجنع ال ب ع ال
د النور9 ةBELAZ ABDENNOURلعز ع ب ةلحوم ودواجنع ال ب ع ال

م10 ةAACHI SALIMعا سل ب ةلحوم ودواجنع ال ب ع ال



ـــوم الثــــــــا : لحــوم ودواجـــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م1 ةBADI NADJIMادي نج ب ةلحوم ودواجنع ال ب ع ال
ف الدين2 ةCHAGROUN CHARAF EDDINEشقرون  ب ةلحوم ودواجنع ال ب ع ال
ساوي أم 3 ةAISSAOUI AMINEع ب ةلحوم ودواجنع ال ب ع ال
ش عمار4 ةKHANICHE AMMARخن ب ةلحوم ودواجنع ال ب ع ال
ةBELGHARBI AREBEHلغر رابح5 ب ةلحوم ودواجنع ال ب ع ال
لة يوسف6 ةBOUTEBILA YOUCEFبوطب ب ةلحوم ودواجنع ال ب ع ال
اع سانة7 ةSBAA SANAس ب ةلحوم ودواجنع ال ب ع ال
ر8 ةGUARAOUI LAZHARقراوي لز ب ةلحوم ودواجنع ال ب ع ال
ةABOUD AMARعبود عمار9 ب ةلحوم ودواجنع ال ب ع ال

ان10 ةAMGHAR SOFIANEأمغار صف ب ةلحوم ودواجنع ال ب ع ال

ـــوم األول: ب ومـشتقاتـــه ال حــل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ز1 د الع ةTALBI ABDELAZIZطال ع ب ب ومـشتقاتـــهع ال ةحـل ب ع ال
اطة فارس2 ةSABATA FARESص ب ب ومـشتقاتـــهع ال ةحـل ب ع ال
ةALAMA KHALEDعالمة خالد3 ب ب ومـشتقاتـــهع ال ةحـل ب ع ال
ب4 ةDAOUD TAYEBداود  الط ب ب ومـشتقاتـــهع ال ةحـل ب ع ال
م5 اع سل ةSEBAI SALIMس ب ب ومـشتقاتـــهع ال ةحـل ب ع ال
انة فارس6 ب ومـشتقاتـــهشارع طراقة العر SIYANA FARESص ةحـل ب ع ال
ةGUERGUOUR MUSTAPHAقرقور مصط 7 ب ب ومـشتقاتـــهع ال ةحـل ب ع ال
ة8 ة خ ةGOUTTAYA KHADRAقطا ب ب ومـشتقاتـــهع ال ةحـل ب ع ال

ـــوم الثــــــــا : لحــوم ودواجـــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ةTALBI ADELطال عادل1 ب ب ومـشتقاتـــهع ال ةحـل ب ع ال
ةMADHI RAFIKما رفيق2 ب ب ومـشتقاتـــهع ال ةحـل ب ع ال
د النور3 ةHETATACHE ABDENNOURحططاش ع ب ب ومـشتقاتـــهع ال ةحـل ب ع ال

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ةABBOUD AMMARعبود عمار1 ب ةال االداري ع ال ة صناع ةمخ ب ع ال
ف2 د اللط ةBOUGUEZATTA ABDELLATIFبوقزاطة ع ب ة شارع 1 نوفم 54ع ال ة صناع ةمخ ب ع ال
ا 3 حول الع ةBOULEKHOUL LAYACHIبول ب ة شارع 01 نوفم 54 القطعة رقم 17ع ال ة صناع ةمخ ب ع ال

ـــوم الثانــــــي: ــــز ال المخــا



شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
الل1 ا  ةKEBAILI BILELق ب مان ع ال ةشارع قرشوش سل ة صناع ةمخ ب ع ال
ةBOUGUEZZATA RAIDIبوقزاطة ر 2 ب دع ال لعا ةمحل رقم 10  200 مسكن  محمد  ة صناع ةمخ ب ع ال
ةCHANNOUF ZAHIRشنوف ز 3 ب ف ع 1 م 1ع ال ةشارع حجا ال ة صناع ةمخ ب ع ال



خ لخ 4 ةCHAKHCHOUKH LAKHDARشخش ب ةي شارع 01 نوفم 54ع ال ة صناع ةمخ ب ع ال

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ـــرةMOHAMED CHAOUمحمد شاعو1 ـــ ــ ب ــــن ال ـــــهعـ ـ ـــوا ـــــرةخضـــر و فــ ـــ ب ــــن ال عـ
ـــرةADEL BOUKHALEDعادل بوخالد2 ـــ ــ ب ــــن ال ـــــهعـ ـ ـــوا ـــــرةخضـــر و فــ ـــ ب ــــن ال عـ
ز برا 3 د الع ـــرةABDELAZIZ BRAHIMIع ـــ ــ ب ــــن ال ـــــهعـ ـ ـــوا ـــــرةخضـــر و فــ ـــ ب ــــن ال عـ
ـــرةFAROUK SAFفاروق ساف4 ـــ ــ ب ــــن ال ـــــهعـ ـ ـــوا ـــــرةخضـــر و فــ ـــ ب ــــن ال عـ
ـــرةMANSOUR BOUKEZOULAمنصور بوقزولة5 ـــ ــ ب ــــن ال ـــــهعـ ـ ـــوا ـــــرةخضـــر و فــ ـــ ب ــــن ال عـ
ش6 عط د المالك  ـــرةABDELMALEK BAITICHEع ـــ ــ ب ــــن ال ـــــهعـ ـ ـــوا ـــــرةخضـــر و فــ ـــ ب ــــن ال عـ
د مخال 7 ـــرةBOUZID MIKHALFIبوز ـــ ــ ب ــــن ال ـــــهعـ ـ ـــوا ـــــرةخضـــر و فــ ـــ ب ــــن ال عـ
ـــرةKAMEL BEN KHALOUFمال بن خلوف8 ـــ ــ ب ــــن ال ـــــهعـ ـ ـــوا ـــــرةخضـــر و فــ ـــ ب ــــن ال عـ
ـــرةRADOUENE AHTATACHرضوان أحططاش9 ـــ ــ ب ــــن ال ـــــهعـ ـ ـــوا ـــــرةخضـــر و فــ ـــ ب ــــن ال عـ

ص 10 ـــرةMUSTAFA BASIRمصط  ـــ ــ ب ــــن ال ـــــهعـ ـ ـــوا ـــــرةخضـــر و فــ ـــ ب ــــن ال عـ
ة11 ـــرةTOUFIK LAARIBAتوفيق لع ـــ ــ ب ــــن ال ـــــهعـ ـ ـــوا ـــــرةخضـــر و فــ ـــ ب ــــن ال عـ
ش12 ل بوغ ـــرةKHALIL BOUGHOUICHخل ـــ ــ ب ــــن ال ـــــهعـ ـ ـــوا ـــــرةخضـــر و فــ ـــ ب ــــن ال عـ
ـــرةADEL GHALEBعادل غالب13 ـــ ــ ب ــــن ال ـــــهعـ ـ ـــوا ـــــرةخضـــر و فــ ـــ ب ــــن ال عـ
ف14 ـــرةISSLAM BEN DHAIFإسالم بن ض ـــ ــ ب ــــن ال ـــــهعـ ـ ـــوا ـــــرةخضـــر و فــ ـــ ب ــــن ال عـ
ـــرةMOUSTAFA MIKHALFIمصط مخال 15 ـــ ــ ب ــــن ال ـــــهعـ ـ ـــوا ـــــرةخضـــر و فــ ـــ ب ــــن ال عـ
ل بوقزولة16 ـــرةNABIL BOUKAZZOULAن ـــ ــ ب ــــن ال ـــــهعـ ـ ـــوا ـــــرةخضـــر و فــ ـــ ب ــــن ال عـ
وش17 د القادر عم ـــرةABDELKADER AMIROUCHEع ـــ ــ ب ــــن ال ـــــهعـ ـ ـــوا ـــــرةخضـــر و فــ ـــ ب ــــن ال عـ

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ـــرةMOHAMED CHAOUمحمد شاعو1 ـــ ــ ب ــــن ال ـــــهعـ ـ ـــوا ـــــرةخضـــر و فــ ـــ ب ــــن ال عـ
ـــرةMESSAOUD S'MARAمسعود سمارة2 ـــ ــ ب ــــن ال ـــــهعـ ـ ـــوا ـــــرةخضـــر و فــ ـــ ب ــــن ال عـ
وش3 حة خ ـــرةSALIHA KHARBOUCHEصل ـــ ــ ب ــــن ال ـــــهعـ ـ ـــوا ـــــرةخضـــر و فــ ـــ ب ــــن ال عـ
لعز4 ـــرةCHEMSSEDINE BELAZشمس الدين  ـــ ــ ب ــــن ال ـــــهعـ ـ ـــوا ـــــرةخضـــر و فــ ـــ ب ــــن ال عـ
ـــرةAMINE SEMARAأم سمارة5 ـــ ــ ب ــــن ال ـــــهعـ ـ ـــوا ـــــرةخضـــر و فــ ـــ ب ــــن ال عـ
اري6 ـــرةADEL KARKARIعادل كر ـــ ــ ب ــــن ال ـــــهعـ ـ ـــوا ـــــرةخضـــر و فــ ـــ ب ــــن ال عـ
ـــرةOMAR BEN KHELLOUFعمر بن خلوف7 ـــ ــ ب ــــن ال ـــــهعـ ـ ـــوا ـــــرةخضـــر و فــ ـــ ب ــــن ال عـ
د الرزاق بن أمغار8 ـــرةABDEREZZAK BEN MAGHARع ـــ ــ ب ــــن ال ـــــهعـ ـ ـــوا ـــــرةخضـــر و فــ ـــ ب ــــن ال عـ
ـــرةMOUNIR BEN HAFEDHمن بن حافظ9 ـــ ــ ب ــــن ال ـــــهعـ ـ ـــوا ـــــرةخضـــر و فــ ـــ ب ــــن ال عـ

ـــرةDJAMEL FOUDIجمال فودي10 ـــ ــ ب ــــن ال ـــــهعـ ـ ـــوا ـــــرةخضـــر و فــ ـــ ب ــــن ال عـ
ة11 فة بوط ـــرةKHALIFA BOU TABBAخل ـــ ــ ب ــــن ال ـــــهعـ ـ ـــوا ـــــرةخضـــر و فــ ـــ ب ــــن ال عـ
ـــرةSMIR DAOUDسم داود12 ـــ ــ ب ــــن ال ـــــهعـ ـ ـــوا ـــــرةخضـــر و فــ ـــ ب ــــن ال عـ
ـــرةBILAL EHTATECHEالل احططاش13 ـــ ــ ب ــــن ال ـــــهعـ ـ ـــوا ـــــرةخضـــر و فــ ـــ ب ــــن ال عـ
ل زغيوة14 ـــرةKHALIL ZEGHIOUAخل ـــ ــ ب ــــن ال ـــــهعـ ـ ـــوا ـــــرةخضـــر و فــ ـــ ب ــــن ال عـ
ـــرةAMAR MEKHALFIعمار مخال 15 ـــ ــ ب ــــن ال ـــــهعـ ـ ـــوا ـــــرةخضـــر و فــ ـــ ب ــــن ال عـ
ص 16 ـــرةMOUNIR BESSIRمون  ـــ ــ ب ــــن ال ـــــهعـ ـ ـــوا ـــــرةخضـــر و فــ ـــ ب ــــن ال عـ



ـــوم األول: ـــــات ال ـــــات ومرط حل

ــــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ـــرةZOKRAMI HOUCINEزكرامي حسین1 ـــ ــ ب ــــن ال ــاتعـ ــات ومرط ـــــرةحل ـــ ب ــــن ال عـ

ـــوم الثانــــي: ـــــات ال ـــــات ومرط حل

ــــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ـــرةZOKRAMI HOUCINEزكرامي حسین1 ـــ ــ ب ــــن ال ــاتعـ ــات ومرط ـــــرةحل ـــ ب ــــن ال عـ

ـــوم األول: ة عـــامة ال تغــذ

ــــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ر الوط AGGOUNE MUSTAFAعقون مصط 1 ش التح ة عـــامةشارع ج ـــــرةتغــذ ـــ ب ــــن ال عـ
الل2 ـــرةFOUDI BILELفودي  ـــ ــ ب ــــن ال ة عـــامةعـ ـــــرةتغــذ ـــ ب ــــن ال عـ
ر3 ة عـــامة 100 مسكنMAATOUF TAHARمعطوف الطا ـــــرةتغــذ ـــ ب ــــن ال عـ
ـــرةBADI ELKHIERادي الخ 4 ـــ ــ ب ــــن ال ة عـــامةعـ ـــــرةتغــذ ـــ ب ــــن ال عـ
ـــرةBADJROU HADDAجرو حدة5 ـــ ــ ب ــــن ال ة عـــامةعـ ـــــرةتغــذ ـــ ب ــــن ال عـ
م6 ـــرةBARAS KARIMبراس ك ـــ ــ ب ــــن ال ة عـــامةعـ ـــــرةتغــذ ـــ ب ــــن ال عـ
د الغا 7 د ع ـــرةBELAABED ABDELGHANIلعا ـــ ــ ب ــــن ال ة عـــامةعـ ـــــرةتغــذ ـــ ب ــــن ال عـ
ـــرةBELAAMRI RABEHلعمري رابح8 ـــ ــ ب ــــن ال ة عـــامةعـ ـــــرةتغــذ ـــ ب ــــن ال عـ
حل مصط 9 ـــرةBELAKHAL MOUSTPHAل ـــ ــ ب ــــن ال ة عـــامةعـ ـــــرةتغــذ ـــ ب ــــن ال عـ

ـــرةBOU HAFED MOUNIRبن حافظ من 10 ـــ ــ ب ــــن ال ة عـــامةعـ ـــــرةتغــذ ـــ ب ــــن ال عـ

ـــوم الثانــــــي: ة عـــامة ال تغــذ

ــــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ب1 ـــرةBAADI TAYEBادي الط ـــ ــ ب ــــن ال ة عـــامةعـ ـــــرةتغــذ ـــ ب ــــن ال عـ
د محمد2 ـــرةBELABAD MOHAMEDلعا ـــ ــ ب ــــن ال ة عـــامةعـ ـــــرةتغــذ ـــ ب ــــن ال عـ
ـــرةBEN KHELOUF DJAMELبن خلوف جمال3 ـــ ــ ب ــــن ال ة عـــامةعـ ـــــرةتغــذ ـــ ب ــــن ال عـ
م سم 4 ـــرةBEN SELIM SAMIRبن سل ـــ ــ ب ــــن ال ة عـــامةعـ ـــــرةتغــذ ـــ ب ــــن ال عـ
م5 د ال ن ع ـــرةBOUZOURINE ABDELKERIMبوزور ـــ ــ ب ــــن ال ة عـــامةعـ ـــــرةتغــذ ـــ ب ــــن ال عـ
ينة مامون6 ـــرةBOUSSENINA MAMOUNEبوس ـــ ــ ب ــــن ال ة عـــامةعـ ـــــرةتغــذ ـــ ب ــــن ال عـ
فة7 ة خل ـــرةBOUTABA KHELIFAبوط ـــ ــ ب ــــن ال ة عـــامةعـ ـــــرةتغــذ ـــ ب ــــن ال عـ
ل8 ش خل ـــرةBOUGHOUICHE KHALILبوغ ـــ ــ ب ــــن ال ة عـــامةعـ ـــــرةتغــذ ـــ ب ــــن ال عـ
ـــرةBOUKESOULA MANSOURبوقزولة منصور9 ـــ ــ ب ــــن ال ة عـــامةعـ ـــــرةتغــذ ـــ ب ــــن ال عـ

م10 اس ك ة عـــامةشارع 01 نوفم BIRAS KARIM54ب ـــــرةتغــذ ـــ ب ــــن ال عـ



ـــارك لسنـــة 2019 : ـــد األض الم ـــة أوالد عــــدوان ع لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــــعأوالد عدوانMAKHLOUFI ZOUBIRمخلو زو 3 أوالد عدواناطعام 
اس4 دير إل ــــعأوالد عدوانIDIR ILYASإ أوالد عدواناطعام 

ـــوم الثـــــــــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م1 د ال ــــعأوالد عدوانITOUCHENE ABDELKERIMإتوشن ع أوالد عدواناطعام 
ــــعأوالد عدوانLAHOUCHE AZZOUZلحوش عزوز2 أوالد عدواناطعام 

ـــوم األول: لحـــــــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د الرزاق1 شROUAZGUI ABDEREZZAKرواز ع أوالد عدوانلحوم ودواجنأوالد ع
ة فؤاد2 أوالد عدوانلحوم ودواجن 20 مسكن HARBA FOUADح
د3 أوالد عدوانلحوم ودواجنأوالد عدوانRAHAL SAIDرحال السع

ـــوم الثـــــــــــا : لحـــــــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ا 1 دة  أوالد عدوانلحوم ودواجنأوالد عدوانBOUHADDA HANIبو
ة ساعد2 أوالد عدوانلحوم ودواجنأوالد عدوانHARBA SAADح
أوالد عدوانلحوم ودواجنأوالد عدوانBOUAOUD HAMZAبوعود حمزة3



ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
رGUAHEM AZZEDINNEقهام عز الدين1 ت ة 17 أ ة صناع أوالد عدوانمخ

ـــوم الثانـــــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
رGUAHEM AZZEDINNEقهام عز الدين1 ت ة 17 أ ة صناع أوالد عدوانمخ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
د بن  1 ــــدوانRACHID BEN BECHIرش ـــهأوالد عـ ـــ ــــوا أوالد عـــــدوانخضـــر و فـ
د الرزاق 2 ــــدوانABDEREZZAKع ـــهأوالد عـ ـــ ــــوا أوالد عـــــدوانخضـــر و فـ

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ــــدوانBOUDJRADA SALAHصالح بوجرادة1 ـــهأوالد عـ ـــ ــــوا أوالد عـــــدوانخضـــر و فـ
م مقدم2 د الحل ــــدوانMOKADEM BADELHALIMع ـــهأوالد عـ ـــ ــــوا أوالد عـــــدوانخضـــر و فـ
لقروي3 د الرحمن  ــــدوانABDEREHMAN BELGUAROUIع ـــهأوالد عـ ـــ ــــوا أوالد عـــــدوانخضـــر و فـ

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
د الزاق1 ــــدوانBEN BECHI ABDERREZAKبن  ع ة عامةأوالد عـ أوالد عـــــدوانتغذ
ة أسامة2 ط ــــدوانCHERAITIA OUSSAMAا ة عامةأوالد عـ أوالد عـــــدوانتغذ
د3 ــــدوانBELGHAROUI RACHIDلقروي رش ة عامةأوالد عـ أوالد عـــــدوانتغذ
ط فاتح4 ــــدوانBOUGUZAIT FATEHبوق ة عامةأوالد عـ أوالد عـــــدوانتغذ



ـــوم الثانـــــي: ة عامة ال تغذ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال

د الرحمان1 ــــدوانMEKADEM ABDERREHMANEمقدم ع ة عامةأوالد عـ أوالد عـــــدوانتغذ

ــــدوانKAROUN ISSAMقارون عصام2 ة عامةأوالد عـ أوالد عـــــدوانتغذ
د القادر3 ــــدوانBABOURI ABDELKADERابوري ع ة عامةأوالد عـ أوالد عـــــدوانتغذ
ــــدوانMASMOUS BOUALEMمسموس بوعالم4 ة عامةأوالد عـ أوالد عـــــدوانتغذ



ـــارك لسنـــة 2019 : ـــد األض الم ـــامشــة ع ـة الد لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د1 ش رش ــــةKAABECHE RACHIDكع امشـــ ــــعالد ـــــةاطعام  امشــ الد

ـــوم الثـــــــــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــــةLAATARSSA NACERلعتارسة نا1 امشـــ ــــعالد ـــــةاطعام  امشــ الد

ـــوم األول: لحـــــــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ز1 د الع ت ع ــــةBOUZIT ABDELAZIZبوز امشـــ ـــــةلحوم ودواجنالد امشــ الد
مون2 د م ــــةBELAABED MIMOUNلعا امشـــ ـــــةلحوم ودواجنالد امشــ الد

ـــوم الثـــــــــــا : لحـــــــــوم ودواجـــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــــةBOUGUEZZATA LOHAMEDبوقزاطة محمد1 امشـــ ـــــةلحوم ودواجنالد امشــ الد
د 2 ــــةSOUISSI ABDELLAHس ع امشـــ ـــــةلحوم ودواجنالد امشــ الد

ـــوم األول: ب ومـشتقـاتـــــــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
اطة النواري1 ــــةSABATA NOUARIص امشـــ ـــهالد ـــ ب ومـشتقـاتـ ـــــةحـل امشــ الد
ــــةMAHDOUB MOHCINEمحدوب محسن2 امشـــ ـــهالد ـــ ب ومـشتقـاتـ ـــــةحـل امشــ الد



ـــوم الثـــــــــا : ب ومـشتقـاتـــــــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ايزة لع1 ــــةBEN BAYZA ALIبن  امشـــ ـــهالد ـــ ب ومـشتقـاتـ ـــــةحـل امشــ الد
اح رضا2 ــــةDHEBBAH REDHAذ امشـــ ـــهالد ـــ ب ومـشتقـاتـ ـــــةحـل امشــ الد

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م1 ا يعBEN ZZADI BARKEHOUMبن الزادي بر ةع ال ة صناع ـــــةمخ امشــ الد

ـــوم الثانــــــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م1 ا يعBEN ZZADI BARKEHOUMبن الزادي بر ةع ال ة صناع ـــــةمخ امشــ الد

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
يور1 ن الدين ش ـــةZINEDDINE CHINIORز ـــ ـــ امشــ ــــهالد ــ ــوا ــــةخضـــر و فـــ ـــ ـــ امشـ الد
ــــاد2 ـــ ـــةAMOR AYADعمـــر ع ـــ ـــ امشــ ــــهالد ــ ــوا ــــةخضـــر و فـــ ـــ ـــ امشـ الد

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
يور1 ن الدين ش ـــةZINEDDINE CHINIORز ـــ ـــ امشــ ــــهالد ــ ــوا ــــةخضـــر و فـــ ـــ ـــ امشـ الد
اد2 ـــةAMOR AYADعمر ع ـــ ـــ امشــ ــــهالد ــ ــوا ــــةخضـــر و فـــ ـــ ـــ امشـ الد



ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ــــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ـــةBOULAHFA MESSAOUDAبولحفة مسعودة1 ـــ ـــ امشــ ة عامةالد ــــةتغذ ـــ ـــ امشـ الد
ـــةMAZLI FOUADمز فؤاد2 ـــ ـــ امشــ ة عامةالد ــــةتغذ ـــ ـــ امشـ الد
اح رضا3 ـــةDEBAH RIDAذ ـــ ـــ امشــ ة عامةالد ــــةتغذ ـــ ـــ امشـ الد
د4 شو ول ـــةGUAICHOU WALIDق ـــ ـــ امشــ ة عامةالد ــــةتغذ ـــ ـــ امشـ الد
دين5 ن العا ـــةREHAHLA ZINELAABIDINEرحاحلة ز ـــ ـــ امشــ ة عامةالد ــــةتغذ ـــ ـــ امشـ الد

ـــوم الثانـــــي: ة عامة ال تغذ

ــــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ن الدين1 يور ز ـــةCHINIOR ZINEDDINEش ـــ ـــ امشــ ة عامةالد ــــةتغذ ـــ ـــ امشـ الد
ايزة لع2 ـــةBEN BAYZA LAALAبن  ـــ ـــ امشــ ة عامةالد ــــةتغذ ـــ ـــ امشـ الد
ي لط 3 ـــةBEN SETITI LOTFIبن س ـــ ـــ امشــ ة عامةالد ــــةتغذ ـــ ـــ امشـ الد
شام4 ـــةMAZLI HICHEMمز  ـــ ـــ امشــ ة عامةالد ــــةتغذ ـــ ـــ امشـ الد
ان5 ـــةFASSI SOFIANEفا سف ـــ ـــ امشــ ة عامةالد ــــةتغذ ـــ ـــ امشـ الد



ـارك لسنـــة 2019 : ـــد األض الم ـة عمـــوشــــة ع لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــــم 20 أوت BOUKEZZOUL MESSAOUD55بوقزول مسعود1 ــــ ـــ ــــةمطعــ ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ
د2 يويDJOUDI WALIDجودي الول ــــم اإلخوة ش ــــ ـــ ــــةمطعــ ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ
ـــــةBOUIHI TOUFIKب توفيق3 ــــ ـــــوشـــ ــــمعمــ ــــ ـــ ــــةمطعــ ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ
ـــــةHAMSSI YOUCEFحم يوسف4 ــــ ـــــوشـــ ــــععمــ ــــةاطعام  ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ
ـــــةLAALIOUI NOUREDDINEلعليوي نور الدين5 ــــ ـــــوشـــ ــــععمــ ــــةاطعام  ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ
اب6 د الو ـــــةBOUNEKAB ABDELWAHABبونقاب ع ــــ ـــــوشـــ ــــععمــ ــــةاطعام  ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ
ـــــةBOUKHALFA NACREDDINEبوخالفة ن الدين7 ــــ ـــــوشـــ ــــععمــ ــــةاطعام  ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ

ـــوم الثـــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــــةHALMOUCHE FOUADحلموش فؤاد1 ــــ ـــــوشـــ ــــععمــ ــــةاطعام  ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ
فة2 م خل ـــــةFAHEM KHELIFAفا ــــ ـــــوشـــ ــــععمــ ــــةاطعام  ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ
ـــــةDJOUDI MENSOURجودي منصور3 ــــ ـــــوشـــ ــــععمــ ــــةاطعام  ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ
د الحق4 ـــــةKHANTOUT ABDELHAKخنتوت ع ــــ ـــــوشـــ ــــععمــ ــــةاطعام  ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ
كر5 ـــــةNOURI BOUBAKERنوري ب ــــ ـــــوشـــ ــــمعمــ ــــ ـــ ــــةمطعــ ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ

ـــوم األول: لحــــــــوم ودواجـــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د1 يوي ف ـــــةCHETIOUI FARIDش ــــ ـــــوشـــ ــــةلحوم ودواجنعمــ ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ
ـــــةHAMCHAOUI ELKHIERحمشاوي الخ 2 ــــ ـــــوشـــ ــــةلحوم ودواجنعمــ ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ
ـــــةMAHNOUN CHOUKIمحنون شو 3 ــــ ـــــوشـــ ــــةلحوم ودواجنعمــ ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ
م4 ص حل ـــــةKHRISS HALIMخ ــــ ـــــوشـــ ــــةلحوم ودواجنعمــ ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ
ـــــةBEN MANSOUR FATEHبن منصور فاتح5 ــــ ـــــوشـــ ــــةلحوم ودواجنعمــ ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ
ـــــةBEN DAOUD AREZKIبن داود أرز 6 ــــ ـــــوشـــ ــــةلحوم ودواجنعمــ ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ
دير حس 7 ـــــةIDIR HOUCINEإ ــــ ـــــوشـــ ــــةلحوم ودواجنعمــ ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ
د8 ـــــةDAACHI WALIDدعا ول ــــ ـــــوشـــ ــــةلحوم ودواجنعمــ ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ
داوي سم 9 ـــــةELAADAOUI SAMIRالع ــــ ـــــوشـــ ــــةلحوم ودواجنعمــ ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ

ـــــةGUARNAN SALAHقرنا صالح10 ــــ ـــــوشـــ ــــةلحوم ودواجنعمــ ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ
ـــــةHAMDAOUI MOHAMEDحمداوي محمد11 ــــ ـــــوشـــ ــــةلحوم ودواجنعمــ ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ
ـــــةHAMZA LOTFIحمزة لط 12 ــــ ـــــوشـــ ــــةلحوم ودواجنعمــ ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ



ـــوم الثـــــــــــا : لحــــــــوم ودواجـــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د الغا 1 ـــــةTAMENE ABDELGHANIتامن ع ــــ ـــــوشـــ ــــةلحوم ودواجنعمــ ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ
شام2 ـــــةTAMENE HICHEMتامن  ــــ ـــــوشـــ ــــةلحوم ودواجنعمــ ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ
ـــــةLAHLALI MESSAOUDلهال مسعود3 ــــ ـــــوشـــ ــــةلحوم ودواجنعمــ ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ
ـــــةBOUIHI TOUFIKب توفيق4 ــــ ـــــوشـــ ــــةلحوم ودواجنعمــ ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ
ـــــةMAHNOUN MOKHTARمحنون مختار5 ــــ ـــــوشـــ ــــةلحوم ودواجنعمــ ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ
روك6 ـــــةSAF MABROUKساف م ــــ ـــــوشـــ ــــةلحوم ودواجنعمــ ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ
ـــــةMEKHACHEN SAADمخاشن ساعد7 ــــ ـــــوشـــ ــــةلحوم ودواجنعمــ ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ
ب حس 8 ـــــةDIB HOUCINEذ ــــ ـــــوشـــ ــــةلحوم ودواجنعمــ ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ
د جمال الدين9 ـــــةAID DJAMELEDDINEع ــــ ـــــوشـــ ــــةلحوم ودواجنعمــ ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ

د10 واطة بوز ـــــةBOUBOUATA BOUZIDب ــــ ـــــوشـــ ــــةلحوم ودواجنعمــ ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ
ـــــةHANDA AMORندة عمر11 ــــ ـــــوشـــ ــــةلحوم ودواجنعمــ ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ

ـــوم األول: ب ومـشتقاتـــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ل1 ـــــةMAAZOUZI ISMAILمعزوزي إسماع ــــ ـــــوشـــ ب ومـشتقاتــهعمــ ــــةحـل ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ
لوخة2 ـــــةLAKHDAR ZILOUKHAلخ ز ــــ ـــــوشـــ ب ومـشتقاتــهعمــ ــــةحـل ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ

ـــوم الثـــــــــــا : ب ومـشتقاتـــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
شام1 ـــــةLAASMI HICHEMلعاص  ــــ ـــــوشـــ ب ومـشتقاتــهعمــ ــــةحـل ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ
د2 ـــــةBOUHENNI RACHIDبو رش ــــ ـــــوشـــ ب ومـشتقاتــهعمــ ــــةحـل ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ
ـــــةKHANTOUT SALAHخنتوت صالح3 ــــ ـــــوشـــ ب ومـشتقاتــهعمــ ــــةحـل ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ



ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ط خالد1 ةمركز عموشةBEN CHERIT KHALEDبن  ة صناع ــــةمخ ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ

ـــوم الثانـــــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ز مركز عموشـــة1 ز مركز عموشـــةFRERES BEN AZIZشارع اإلخوة بن ع ةشارع اإلخوة بن ع ة صناع ــــةمخ ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ
ز2 د الع ةشارع 20 أوت TALBI ABDELAZIZ1955طال ع ة صناع ــــةمخ ـــ ـــ ــــوشــ عمـــ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ة نوري1 ــــةKHADHRA NOURIخ ـــــهعموشـ ـ ــوا ـــةخضـــر و فـــ عموشــ
ــــةAMORBEN ALIعمر بن ع 2 ـــــهعموشـ ـ ــوا ـــةخضـــر و فـــ عموشــ
ــــةREBAH GUERGUOURرابح قرقور3 ـــــهعموشـ ـ ــوا ـــةخضـــر و فـــ عموشــ
ان دودو4 ــــةSOFIANE DOUDOUسف ـــــهعموشـ ـ ــوا ـــةخضـــر و فـــ عموشــ
ل زروق5 دالجل ــــةABDELDJALIL ZEROUGع ـــــهعموشـ ـ ــوا ـــةخضـــر و فـــ عموشــ
ــــةDJAMELEDDINE GUERGOURجمال الدين قرقور6 ـــــهعموشـ ـ ــوا ـــةخضـــر و فـــ عموشــ
ــــةTOUFIK ARRARتوفيق عرار7 ـــــهعموشـ ـ ــوا ـــةخضـــر و فـــ عموشــ
ــــةOUSSAMA GANAأسامة قانة8 ـــــهعموشـ ـ ــوا ـــةخضـــر و فـــ عموشــ
ــــةBILEL MOKADEMالل مقدم9 ـــــهعموشـ ـ ــوا ـــةخضـــر و فـــ عموشــ

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
م1 ف لقد ــــةMOHAMED CHRIF LAKDIMمحمد ال ـــــهعموشـ ـ ــوا ـــةخضـــر و فـــ عموشــ
ــــةMESSAOUD NEKABمسعود بونقاب2 ـــــهعموشـ ـ ــوا ـــةخضـــر و فـــ عموشــ
ــــةLAHCENE RADJALINEلحسن رجال 3 ـــــهعموشـ ـ ــوا ـــةخضـــر و فـــ عموشــ
لعوط4 ــــةAHMED BALAAOUTأحمد  ـــــهعموشـ ـ ــوا ـــةخضـــر و فـــ عموشــ
د بن علوط5 ــــةWALID BEN ALLOUTول ـــــهعموشـ ـ ــوا ـــةخضـــر و فـــ عموشــ
لجنان6 ــــةSALEM BELEDJNANسالم  ـــــهعموشـ ـ ــوا ـــةخضـــر و فـــ عموشــ
ــــةYACINE SEMCHAاس سمشة7 ـــــهعموشـ ـ ــوا ـــةخضـــر و فـــ عموشــ
ز بومعزة8 د الع ــــةABDELAZIZ BOUMAAZAع ـــــهعموشـ ـ ــوا ـــةخضـــر و فـــ عموشــ
ساوي9 ــــةDJAMEL AISSAOUIجمال ع ـــــهعموشـ ـ ــوا ـــةخضـــر و فـــ عموشــ



ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ــــةBEN ARAB AMMARبن عراب عمار1 ة عامةعموشـ ـــةتغذ عموشــ
ــــةLAAKAB NOUARAلعقاب نوارة2 ة عامةعموشـ ـــةتغذ عموشــ
ــــةMEDJMEDJ NOUARAمجماج أنور3 ة عامةعموشـ ـــةتغذ عموشــ
م4 ــــةNOURI KARIMنوري ك ة عامةعموشـ ـــةتغذ عموشــ
اض5 ــــةKHARAFALLAH RIADHخرف  ر ة عامةعموشـ ـــةتغذ عموشــ
ف الدين6 ــــةSEDOUKI CHARAFEDDINEصدو  ة عامةعموشـ ـــةتغذ عموشــ
ا 7 ــــةMAHNANI HANIمهنا  ة عامةعموشـ ـــةتغذ عموشــ
د محمد8 ــــةZOUAYED MOHAMEDزوا ة عامةعموشـ ـــةتغذ عموشــ
ل9 د الجل ــــةZAROUG ABDELJALILزروق ع ة عامةعموشـ ـــةتغذ عموشــ

ان10 ــــةGERGOUR SOUFIANEقرقور سف ة عامةعموشـ ـــةتغذ عموشــ
مة11 د الرحمان حك ــــةBEN ABDEREHMANE HAKIMAبن ع ة عامةعموشـ ـــةتغذ عموشــ
ــــةLAALOUI IMADلعليوي عماد12 ة عامةعموشـ ـــةتغذ عموشــ

ـــوم الثانـــــي: ة عامة ال تغذ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
د1 ــــةDJAMAA SAIDجمعة السع ة عامةعموشـ ـــةتغذ عموشــ
ل2 رNOURI NABILنوري ن ش التح ة عامةشارع ج ـــةتغذ عموشــ
وك3 رDACHI MABROUKدعا م ش التح ة عامةشارع ج ـــةتغذ عموشــ
ة4 تو ز ــــةZITOUNI ZAHIAز ة عامةعموشـ ـــةتغذ عموشــ
ــــةALIOUI SAMIRعليوي سم 5 ة عامةعموشـ ـــةتغذ عموشــ
ــــةBOUKEZZOULA BOUALEMEبوقزول بوعالم6 ة عامةعموشـ ـــةتغذ عموشــ
اب7 د الو ــــةLATRECHE ABDELWAHABلطرش ع ة عامةعموشـ ـــةتغذ عموشــ
ــــةHINDA OMARيندة عمر8 ة عامةعموشـ ـــةتغذ عموشــ
ــــةBEN ALI AOMAبن ع عمر9 ة عامةعموشـ ـــةتغذ عموشــ

مال10 ــــةLAASMI KAMALالعاص  ة عامةعموشـ ـــةتغذ عموشــ
ــــةTOUATI ILHEMتوا إلهام11 ة عامةعموشـ ـــةتغذ عموشــ
اس 12 اش  ــــةBERBACHE YASSINEب ة عامةعموشـ ـــةتغذ عموشــ



ــارك لسنــة 2019 : ـــد األض الم شــار ع ي ن ـة تــ لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
فة1 دCHEDDAD KHELIFAشداد خل ة ع أوفا ــــعق شاراطعام  ي ن ت
د السالم2 ة ع شارOUACHERIYA ABDESSALEMعوا ي ن ــــعت شاراطعام  ي ن ت
شارSAHELI DJAMELساح جمال3 ي ن ـــــمت شارمطعــ ي ن ت

ـــوم الثـــــــــــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
شارCHERIATI AHMED أحمد1 ي ن ـــــمت شارمطعــ ي ن ت
ة عز الدين2 شارMIRA AZZEDINEم ي ن ـــــمت شارمطعــ ي ن ت
لقاسم3 شارSEDDOUKI BELKACEMصدو  ي ن ـــــمت شارمطعــ ي ن ت

ـــوم األول: لحــــــوم ودواجــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د الفتاح1 شارBOUDJEMLINE ABDELFETTAHبوجمل ع ي ن شارلحوم ودواجنت ي ن ت
د2 شارYOUSSEFI WALIDيوس ول ي ن شارلحوم ودواجنت ي ن ت
صاري فاتح3 شارLABSARI FATEHل ي ن شارلحوم ودواجنت ي ن ت
شارAROUS LOUNIRعروس من 4 ي ن شارلحوم ودواجنت ي ن ت
اس 5 دي  شارLAABIDI YACINEلعب ي ن شارلحوم ودواجنت ي ن ت
شارYOUBI ADELيو عادل6 ي ن شارلحوم ودواجنت ي ن ت

ـــوم الثــــــــــا : لحــــــوم ودواجــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
شارTAHIR MOHAMEDطا محمد1 ي ن شارلحوم ودواجنت ي ن ت
د الرؤوف2 شارDAACHI ABDERAOUFدعا ع ي ن شارلحوم ودواجنت ي ن ت
شارBEN AISSA ALIبن ع ع 3 ي ن شارلحوم ودواجنت ي ن ت
شارHAMRLAIN HACENEحمر الع حسان4 ي ن شارلحوم ودواجنت ي ن ت
د المومن5 شارKHALFAOUI ABDELMOUMENEخلفاوي ع ي ن شارلحوم ودواجنت ي ن ت



ـــوم األول: ب ومـشتقاتــــه ال حــل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
شارRAHMANI HAMOUDAرحما حمودة1 ي ن ب ومـشتقاتـــهت شارحــل ي ن ت
شارBARA OMARارة عمر2 ي ن ب ومـشتقاتـــهت شارحــل ي ن ت

ـــوم الثــــــــــا : ب ومـشتقاتــــه ال حــل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
دو رضا1 شارHAMIDOU REDHAحم ي ن ب ومـشتقاتـــهت شارحــل ي ن ت
دو رضا2 شارHAMIDOU REDHAحم ي ن ب ومـشتقاتـــهت شارحــل ي ن ت

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
شارACHOURI MOURADعاشوري مراد1 ي ن ة   الطابق األر شارع االخوة بوجمل مركز ت ة صناع شارمخ ي ن ت

ـــوم الثانـــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م1 شارBALAAOUT HAKIMلعوط حك ي ن ةت ة صناع شارمخ ي ن ت

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
ة حال 1 شـــارMOUNIA HALLATIمون ـــزي ن ــهت ـــ ـ ـــوا شـــارخضـــر و فــ ـــزي ن ت
اون2 شـــارOTHMANE BOUIBANEعثمان ب ـــزي ن ــهت ـــ ـ ـــوا شـــارخضـــر و فــ ـــزي ن ت
ة3 شـــارCHEMSSEDINE BOUTABAشمس الدين بوط ـــزي ن ــهت ـــ ـ ـــوا شـــارخضـــر و فــ ـــزي ن ت
ح4 ف اس ب شـــارILYES BIFOUHال ـــزي ن ــهت ـــ ـ ـــوا شـــارخضـــر و فــ ـــزي ن ت
ار عمرون5 د الج شـــارABDELDJABAR AMROUNع ـــزي ن ــهت ـــ ـ ـــوا شـــارخضـــر و فــ ـــزي ن ت
شـــارELKHIER AHAALALالخ شعالل6 ـــزي ن ــهت ـــ ـ ـــوا شـــارخضـــر و فــ ـــزي ن ت

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
اض مجماج1 شـــارRIADH MEDJMEDJر ـــزي ن ــهت ـــ ـ ـــوا شـــارخضـــر و فــ ـــزي ن ت
م رحما 2 شـــارSALIM RAHMANIسل ـــزي ن ــهت ـــ ـ ـــوا شـــارخضـــر و فــ ـــزي ن ت
لعوط3 د  شـــارWALID BELAOUTول ـــزي ن ــهت ـــ ـ ـــوا شـــارخضـــر و فــ ـــزي ن ت
مة أحططاش4 شـــارSALIMA AHTATACHEسل ـــزي ن ــهت ـــ ـ ـــوا شـــارخضـــر و فــ ـــزي ن ت
س5 م بن ادر شـــارKARIM BEN IDRISSك ـــزي ن ــهت ـــ ـ ـــوا شـــارخضـــر و فــ ـــزي ن ت
لعوط6 د  د الحم شـــارABDELHAMID BALAAOUTع ـــزي ن ــهت ـــ ـ ـــوا شـــارخضـــر و فــ ـــزي ن ت



ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
شـــارCHAALAL ELKHIERشعالل الخ 1 ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ـــزي ن ت
ل2 شـــارMAROUN KHALILعمرون خل ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ـــزي ن ت
ب3 شـــارKADERI TAYEBقادري الط ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ـــزي ن ت
ان4 شـــارBOUTALBI SOFIANEبوطال سف ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ـــزي ن ت
اس 5 شـــارBOUJITOU YACINEبوجيتو  ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ـــزي ن ت
د6 د الحم شـــارMAKHLOUCHE ABDELHAMIDمخلوش ع ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ـــزي ن ت
شـــارAKKAB RACHOUANEعقاب رشوان7 ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ـــزي ن ت
د8 شـــارHADJAB WAHIDحجاب وح ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ـــزي ن ت
د 9 شـــارKHARAFALLAM ABDALLAHخرف  ع ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ـــزي ن ت

د10 شـــارSALHI SIDصال س ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ـــزي ن ت

ـــوم الثانـــــي: ة عامة ال تغذ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
ار1 د الج شـــارAMROUN ABDELDJEBARعمرون ع ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ـــزي ن ت
ة شمس الدين2 شـــارBOUTABA CHEMSEDINEبوط ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ـــزي ن ت
ة3 شـــارBOUHMAMA SAMIRAبوحمامة سم ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ـــزي ن ت
ان عثمان4 شـــارBOUIBENE OTHMANEب ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ـــزي ن ت
ة5 شـــارHALLATI MOUNIAحال مون ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ـــزي ن ت
ا مراد6 شـــارMELIANI MOURADمل ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ـــزي ن ت
د7 د الحم شـــارBELAAOUT ABDELHAMIDلعوط ع ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ـــزي ن ت
ب سم 8 شـــارBOUCHAIB SAMIRبوشا ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ـــزي ن ت
شـــارDOUADJI BOUMEDIENEدوا بومدين9 ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ـــزي ن ت

وك10 ا م شـــارMELIANI MABROUKمل ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ـــزي ن ت



ــارك لسنــة 2019 : ــد األض الم ـــــور ع ـا ـة  لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ة1 اب ز ب أحمد رقم 97ك لع شارع ذ ـــــع  ـــ ـــــام  ـــ ــــــورإطعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا ـــ ـ
ر2 ـــــعسوق الجمعةأمغار  لز ـــ ـــــام  ـــ ــــــورإطعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا ـــ ـ
ـــــعالملعببوذن فؤاد3 ـــ ـــــام  ـــ ــــــورإطعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا ـــ ـ
د المالك4 ـــورجمعون ع ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ـــ ـــــعـ ـــ ـــــام  ـــ ــــــورإطعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا ـــ ـ

ـــوم الثــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــــعسوق الجمعةخضار فؤاد1 ـــ ـــــام  ـــ ــــــورإطعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا ـــ ـ
ـــــع 53 مسكنخضار مولود2 ـــ ـــــام  ـــ ــــــورإطعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا ـــ ـ
ـــــعسوق الجمعةخل محمد3 ـــ ـــــام  ـــ ــــــورإطعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا ـــ ـ
د السالم4 ـــمشارع اإلستقاللأمغار ع ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــورمطعـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا ـــ ـ

ـــوم األول: لحـــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
اس 1 و  ـــوربوغ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ـــ ــــــورلحوم ودواجنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا ـــ ـ
الل2 ـــورما  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ـــ ــــــورلحوم ودواجنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا ـــ ـ

ـــوم الثــــــا : لحـــــــوم ودواجــــــن   ال

شاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د سم 1 ـــوربن الص ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ـــ ــــــورلحوم ودواجنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا ـــ ـ
د2 و بوز ـــوربوغ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ـــ ــــــورلحوم ودواجنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا ـــ ـ



ـــوم األول: ب ومـشتقـاتــــــــه  ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
كر1 ـــورMASSMOUS BOUBAKERمسموس ب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ـــ ـــهـ ـــ ب ومـشتقـاتـ ــــــورحـل ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا ـــ ـ

ـــوم الثــــــا : ب ومـشتقـاتــــــــه  ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
صة1 ب خل ـــورBOULAHLIB KHALISSAبولحا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ـــ ـــهـ ـــ ب ومـشتقـاتـ ــــــورحـل ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا ـــ ـ

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ابورMEHANI NACEREDDINEمه ن الدين1 ةشارع االستقالل وسط  ة صناع ــــــورمخ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا ـــ ـ

ـــوم الثانـــــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ابورCHERIT ZEMOURIط زموري1 ةالمركز التجاري الطابق األر  ة صناع ــــــورمخ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا ـــ ـ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــــ ةال لد ال
ان1 د ش ـــورFARID CHIBANEف ـــ ــــ ـ ــــهــــا ــ ــوا ـــورخضـــر و فـــ ـــ ـــ ــ ــــا
ـــورYACINE KHADHARاس خضار2 ـــ ــــ ـ ــــهــــا ــ ــوا ـــورخضـــر و فـــ ـــ ـــ ــ ــــا
ـــورMOHAMED BOUMANGACHEمحمد بومنقاش3 ـــ ــــ ـ ــــهــــا ــ ــوا ـــورخضـــر و فـــ ـــ ـــ ــ ــــا
ـــورAHMED AMGHARأحمد أمغار4 ـــ ــــ ـ ــــهــــا ــ ــوا ـــورخضـــر و فـــ ـــ ـــ ــ ــــا

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــــ ةال لد ال
ـــورMOHAMED BOUCHAMAمحمد بوشامة1 ـــ ــــ ـ ــــهــــا ــ ــوا ـــورخضـــر و فـــ ـــ ـــ ــ ــــا
ص 2 ـــورSAMI LABSIRسا ل ـــ ــــ ـ ــــهــــا ــ ــوا ـــورخضـــر و فـــ ـــ ـــ ــ ــــا
د حجاج3 ـــورFARID HADJADJف ـــ ــــ ـ ــــهــــا ــ ــوا ـــورخضـــر و فـــ ـــ ـــ ــ ــــا



ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــــ ةال لد ال
اس 1 نYASSIN KADARخضار  ة عامةمحطة نقل المساف ـــورتغذ ـــ ـــ ــ ــــا
ط حمامة2 ـــورBOUCHERIT HMAMAبو ـــ ــــ ـ ة عامةــــا ـــورتغذ ـــ ـــ ــ ــــا
شام3 ـــورKAAT HICHAMكعاط  ـــ ــــ ـ ة عامةــــا ـــورتغذ ـــ ـــ ــ ــــا
ـــورKEMOUVHE FOUADموش فؤاد4 ـــ ــــ ـ ة عامةــــا ـــورتغذ ـــ ـــ ــ ــــا
ـــورMAGHAR AHMEDأمغار أحمد5 ـــ ــــ ـ ة عامةــــا ـــورتغذ ـــ ـــ ــ ــــا
ـــورMEDJIR AISSAمج ع6 ـــ ــــ ـ ة عامةــــا ـــورتغذ ـــ ـــ ــ ــــا
ي نور الدين7 ـــورKHADHRI NOUREDDINEخ ـــ ــــ ـ ة عامةــــا ـــورتغذ ـــ ـــ ــ ــــا
ـــورMAGHAR FATMAأمغار فاطمة8 ـــ ــــ ـ ة عامةــــا ـــورتغذ ـــ ـــ ــ ــــا
ـــورBOUMANGACHE MOHAMEDبومنقاش محمد9 ـــ ــــ ـ ة عامةــــا ـــورتغذ ـــ ـــ ــ ــــا

ـــورKAROUAT MOURADكرواط مراد10 ـــ ــــ ـ ة عامةــــا ـــورتغذ ـــ ـــ ــ ــــا

ـــوم الثانـــــي: ة عامة ال تغذ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــــ ةال لد ال
ـــورBADDI MOHAMEDادي محمد1 ـــ ــــ ـ ة عامةــــا ـــورتغذ ـــ ـــ ــ ــــا
ش جمال2 ـــورMECHICHE DJAMELمش ـــ ــــ ـ ة عامةــــا ـــورتغذ ـــ ـــ ــ ــــا
ـــورLAAKAB FARIDلعقاب رفيق3 ـــ ــــ ـ ة عامةــــا ـــورتغذ ـــ ـــ ــ ــــا
د4 ان ف ـــورCHIBANE FARIDش ـــ ــــ ـ ة عامةــــا ـــورتغذ ـــ ـــ ــ ــــا
د5 ـــورHAJAJ FARIDحجاج ف ـــ ــــ ـ ة عامةــــا ـــورتغذ ـــ ـــ ــ ــــا
ص سا 6 ـــورBASIR SAMIل ـــ ــــ ـ ة عامةــــا ـــورتغذ ـــ ـــ ــ ــــا
د النور7 ـــورMAGHAR ABDENOURأمغار ع ـــ ــــ ـ ة عامةــــا ـــورتغذ ـــ ـــ ــ ــــا
ز8 د الع ـــورMAGHAR ABDELAZIZأمغار ع ـــ ــــ ـ ة عامةــــا ـــورتغذ ـــ ـــ ــ ــــا
د 9 سة ع ـــورBOUDISSA ABDALLAHبود ـــ ــــ ـ ة عامةــــا ـــورتغذ ـــ ـــ ــ ــــا

ة محفوظ10 ـــورBOUJNOUYA MAHFOUDبوجن ـــ ــــ ـ ة عامةــــا ـــورتغذ ـــ ـــ ــ ــــا



ـارك لسنـة 2019 : ــد األض الم ج الغــــول ع ـة  لد

ـــوم األول: ــــــــع ال إطعــــــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د العا 1 ــــــولHAMRERAS ABDELALIحمر الراس ع ــــعج الغـ ــــ ــــام  ـــولإطعــــ ـــ ج الغـ

ـــوم الثـــــــــــانـــــــــــي: ــــــــع  ال إطعــــــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
الل1 ــــــولBOUKEZOULA BILALبوقزولة  ــــعج الغـ ــــ ــــام  ـــولإطعــــ ـــ ج الغـ

ـــوم األول: لحـــــــوم ودواجــــــن  ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــــــولBOUKEZOULA FATEHبوقزولة فاتح1 ـــوللحوم ودواجنج الغـ ـــ ج الغـ

ـــوم الثــــــا : لحـــــــوم ودواجــــــن  ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
فت جمال1 ــــــولKHLIFET DJAMELخل ـــوللحوم ودواجنج الغـ ـــ ج الغـ

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
اب1 ج الغولBOULAHROUD WAHABبولحرود و دة  ة   ب ة صناع ـــولمخ ـــ ج الغـ

ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ل1 ج الغولNABILI NABILن ن ن  مدو ة ت ةق ة صناع ـــولمخ ـــ ج الغـ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
دي1 م ح د ال ـــولABDELKERIM HARIDIع ج الغــ ـــهســـ ـــ ــــوا ــــولخضـــر و فـ ج الغـ ســـ
احوش2 ـــولMOULOUD BAHOUCHEالــمولود  ج الغــ ـــهســـ ـــ ــــوا ــــولخضـــر و فـ ج الغـ ســـ



ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
دي1 م ح د ال ـــولABDELKERIM HARIDIع ج الغــ ـــهســـ ـــ ــــوا ــــولخضـــر و فـ ج الغـ ســـ
احوش2 ـــولMOULOUD BAHOUCHEالــمولود  ج الغــ ـــهســـ ـــ ــــوا ــــولخضـــر و فـ ج الغـ ســـ

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ـــولBOUHROUD ALIبوحرود ع 1 ج الغــ ة عامةســـ ــــولتغذ ج الغـ ســـ
ـــولBOUHROUD AMMARبوحرود عمار2 ج الغــ ة عامةســـ ــــولتغذ ج الغـ ســـ
سة حنان3 ـــولADJISSA HANENEعج ج الغــ ة عامةســـ ــــولتغذ ج الغـ ســـ
ـــولZAAMOUR FERHATزعمور فرحات4 ج الغــ ة عامةســـ ــــولتغذ ج الغـ ســـ
ـــولYAHOUCHE MILOUDاحوش المولود5 ج الغــ ة عامةســـ ــــولتغذ ج الغـ ســـ
د6 نات ف ـــولBOULAOUINET FARIDبولع ج الغــ ة عامةســـ ــــولتغذ ج الغـ ســـ

ـــوم الثانـــــي: ة عامة ال تغذ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
د العا 1 سة ع ـــولBOUDISSA ABDELAALIبود ج الغــ ة عامةســـ ــــولتغذ ج الغـ ســـ
حل خالد2 ـــولKIHEL KHALEDك ج الغــ ة عامةســـ ــــولتغذ ج الغـ ســـ
ف3 ـــولKADERI CHERIFقادري ال ج الغــ ة عامةســـ ــــولتغذ ج الغـ ســـ
ة نور الدين4 ـــولBOUKETAYA NOUREDINEبوقطا ج الغــ ة عامةســـ ــــولتغذ ج الغـ ســـ
د المالك5 ـــولBOUHROUD MALEKبوحرود ع ج الغــ ة عامةســـ ــــولتغذ ج الغـ ســـ



ـــارك لسنـــة 2019 : ـــد األض  الم ـــة قجــــــال ع لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
سا  محل رقم MADANI MOHAMED23مدا محمد1 ــــع 40 مسكن  ــالاطعام  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ـــالBOUAZDA DJAMELبوازدة جمال2 ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــعقجـ ــالاطعام  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
اب3 د الو ــــعتجزئة 117 قطعة قسم 72 مج 24 - قجالGHADJATI ABDELWAHABغجا ع ــالاطعام  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ض محل رقم MADHKOUR IMAD04مذكور عماد4 ــــعب األب ــالاطعام  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ

ـــوم الثــــــــــــــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
در الدين1 ـــالBEN SAIFI BADREDDINEبن ص  ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــعقجـ ــالاطعام  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
اس خالد2 ـــالKESKES KHALEDكس ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــعقجـ ــالاطعام  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ـــالHALAL FARESالل فارس3 ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــعقجـ ــالاطعام  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ـــالLAAMACHE NOUARIلعمش النواري4 ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــعقجـ ــالاطعام  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ

ـــوم األول: لحـــــــوم ودواجــــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م1 س ـــالFADHLI NASSIMفاض  ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــاللحوم ودواجنقجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ـــالALLALI MESSAOUDعال مسعود2 ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــاللحوم ودواجنقجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ة خالد3 ـــالMEKHALFIA KHALEDمخالف ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــاللحوم ودواجنقجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ادي لخ 4 ـــالLAAYADI LAKHDARلع ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــاللحوم ودواجنقجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ـــالACHOUR ADLENEعاشور عدالن5 ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــاللحوم ودواجنقجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
قة6 شادة رز ـــالBOUNECHADA RAZIKAبو ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــاللحوم ودواجنقجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
د7 ـــالMADHKOUR WALIDمذكور ول ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــاللحوم ودواجنقجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
د المحسن8 ـــالMADANI ABDELMOHSINEمدا ع ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــاللحوم ودواجنقجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ـــالSALHI ADELصال عادل9 ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــاللحوم ودواجنقجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ

ــاللحوم ودواجنراس الماءBOUGARNE SAOUDIبوقرن سعودي10 ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ



ـــوم الثـــــــــــــا : لحـــــــوم ودواجــــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
شور جالل1 ـــالAICHOUR DJALALع ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــاللحوم ودواجنقجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ادي ساعد2 ـــالAYADI SAADع ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــاللحوم ودواجنقجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
د3 د الوح ـــالBEN AMARA ABDELWAHIDبن عمارة ع ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــاللحوم ودواجنقجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ـــالCHAABI LAAMRIشع العمري4 ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــاللحوم ودواجنقجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ـــالMADKOUR SAMIRمذكور سم 5 ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــاللحوم ودواجنقجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ش 6 ـــالMESSAI BACHIRمس  ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــاللحوم ودواجنقجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
م7 د الحك ـــالFADLI HAKIMفاض ع ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــاللحوم ودواجنقجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
م8 ـــالMADACI SALIMمدا سل ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــاللحوم ودواجنقجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ا حس 9 ـــالSEBAIHI HOUCINEص ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــاللحوم ودواجنقجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ

ـــالAOUADJA DALLOULAعواجة دلولة10 ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــاللحوم ودواجنقجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ

ـــوم األول: ب ومـشتقاتـــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د القادر1 ال ع ـــالDERBEL EBDELKADERدر ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ب ومشتقاتــهقجـ ـــــالحــل ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ـــالFETTACHE HAMZAفتاش حمزة2 ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ب ومشتقاتــهقجـ ـــــالحــل ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ

ـــوم الثـــــــــــــا : ب ومـشتقاتـــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د المالك1 شور ع ـــالAICHOUR ABDELMALEKع ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ب ومشتقاتــهقجـ ـــــالحــل ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
د2 ـــالBEN CHATTA RACHIDبن شطة رش ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ب ومشتقاتــهقجـ ـــــالحــل ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ن الدين1 ةشارع 08 ماي 45 رقم 05 راس الماء محل رقم 02قجالGHARBI ZINEDDINEغر ز ة صناع ـــــالمخ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ر2 ةمركز قجالBEN CHETA LAZHARبن شطة  لز ة صناع ـــــالمخ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
د3 د الحم ةراس الماء قجالSAFFIH ABDELHAMIDصفيح ع ة صناع ـــــالمخ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ

ـــوم الثانـــــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ةرأس الماء مركز  البناء ال قجالSEMCHEDDINE MOURADسمش الدين مراد1 ة صناع ـــــالمخ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ةتجزئة 75قطعة راس الماءقجالSAFIF SAOUDIصفيح سعودي2 ة صناع ـــــالمخ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ



ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ـــــهقجـــــالAMIR ZANDAOUIأم زنداوي1 ـ ـــوا ــــالخضـــر و فــ قجـ
ة2 ـــــهقجـــــالBILEL BOURAKBAالل بورق ـ ـــوا ــــالخضـــر و فــ قجـ
ـــــهقجـــــالKAMEL AMRAOUIمال عمراوي3 ـ ـــوا ــــالخضـــر و فــ قجـ
ب4 ان ع ـــــهقجـــــالSOFIANE ARIBسف ـ ـــوا ــــالخضـــر و فــ قجـ
ن الدين قطوش5 ـــــهقجـــــالZINEDINE GATOUCHEز ـ ـــوا ــــالخضـــر و فــ قجـ
س حما 6 ـــــهقجـــــالANIS HAMANIان ـ ـــوا ــــالخضـــر و فــ قجـ
ادي7 ــالBILAL LAYADIالل لع ـــــهقجـــ ـ ـــوا ــــالخضـــر و فــ قجـ
ـــــهقجـــــالHADI AGGOUNالهادي عقون8 ـ ـــوا ــــالخضـــر و فــ قجـ
ار 9 ــالAHMED MEBARKIاحمد م ـــــهقجـــ ـ ـــوا ــــالخضـــر و فــ قجـ

وات10 ـــــهقجـــــالMOHAMED NOUIOUATمحمد ن ـ ـــوا ــــالخضـــر و فــ قجـ

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ـــــهقجـــــالNOUI LAAROUGالنوي لروق1 ـ ـــوا ــــالخضـــر و فــ قجـ
وش2 ا ح ـــــهقجـــــالAYADHI HARBOUCHEالع ـ ـــوا ــــالخضـــر و فــ قجـ
ــالFATEH ZABCHIفاتح زا 3 ـــــهقجـــ ـ ـــوا ــــالخضـــر و فــ قجـ
د الحق بوراس4 ـــــهقجـــــالABDELHAK BOURASع ـ ـــوا ــــالخضـــر و فــ قجـ
ـــــهقجـــــالSAMI MADANIسا مد 5 ـ ـــوا ــــالخضـــر و فــ قجـ
حة ترشاق6 ـــــهقجـــــالSALIHA TERCHEKصل ـ ـــوا ــــالخضـــر و فــ قجـ
ـــــهقجـــــالMOKDAD FETTACHEمقداد فتاش7 ـ ـــوا ــــالخضـــر و فــ قجـ
ــالAHMED CHAABIأحمد شع 8 ـــــهقجـــ ـ ـــوا ــــالخضـــر و فــ قجـ
ــالOMAR GHARBIعمر غر 9 ـــــهقجـــ ـ ـــوا ــــالخضـــر و فــ قجـ

ــالISLAM KHADRIإسالم خادري10 ـــــهقجـــ ـ ـــوا ــــالخضـــر و فــ قجـ
ـــــهقجـــــالLAMNAOUAR KOUSSAلمنور كوسة11 ـ ـــوا ــــالخضـــر و فــ قجـ



ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ضBARKOUK AMEURبرقوق عامر1 ة عامةب األب ــــالتغذ قجـ
ت2 ة عامةتجزئة 117 قطعة قجال مركزBEN CHETA THABETبن شطة ثا ــــالتغذ قجـ
د الغفور3 ة عامةقجال مركزBOUKOULA ABDELGHAFOURبوقولة ع ــــالتغذ قجـ
م4 لة سل ة عامةقجـــــالBOUMEKHILA SALIMبومخ ــــالتغذ قجـ
وات محمد5 ة عامةقجـــــالNOUIOUAT MOHAMEDن ــــالتغذ قجـ
ف الدين6 ة عامةقجـــــالBELAMRI SEIFEDDINEلعمري س ــــالتغذ قجـ
الل7 ــالCHEKIR BILELشك  ة عامةقجـــ ــــالتغذ قجـ
ة عامةقجـــــالHASSAIN ANTARحساين عن 8 ــــالتغذ قجـ
صل9 ة عامةقجـــــالBOUCHAREB FAYCELبوشارب ف ــــالتغذ قجـ

لة10 فول فض ة عامةقجـــــالBOULEKFOUL FADILAبول ــــالتغذ قجـ

ـــوم الثانـــــي: ة عامة ال تغذ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
الل1 ادي  ــالLAYADI BILELلع ة عامةقجـــ ــــالتغذ قجـ
د2 شون ول ة عامةقجـــــالDABCHOUN WALIDد ــــالتغذ قجـ
ة عامةقجـــــالGERGOUR AZZEDINEقرقور عز الدين3 ــــالتغذ قجـ
س4 ة عامةقجـــــالHAMANI ANISحما أن ــــالتغذ قجـ
ة عامةقجـــــالLAAMIRI NACIRلعمري نص 5 ــــالتغذ قجـ
د المالك6 ز ع د الع ة عامةقجـــــالABDELAZIZ MALEKع ــــالتغذ قجـ
ن الدين7 ة عامةقجـــــالKATTOUCHE ZINNEDINEقطوش ز ــــالتغذ قجـ
ل8 ــالBELKHIER KHALILلخ خل ة عامةقجـــ ــــالتغذ قجـ
سوب خوث 9 ة عامةقجـــــالBOUSERSOUB KHOUTHIRبو ــــالتغذ قجـ

ة عامةقجـــــالBOUGUERNE SADAMبوقرن صدام10 ــــالتغذ قجـ



ـــارك لسنـــة 2019 : ــد األض  الم ـــر ع ـــة أوالد صـا لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ة1 ــــرMESSAI SAFIAمس صف ــــعأوالد صـــا ــــراطعام  ــا أوالد صـ
الل2 ــــرTOUATI BILELتوا  ــــعأوالد صـــا ــــراطعام  ــا أوالد صـ
ــــرHABECHE KHEIREDDINEاش خ الدين3 ــــعأوالد صـــا ــــراطعام  ــا أوالد صـ
حة4 سة سم ــــرBOUKHNISSA SAMIHAبوخن ــــعأوالد صـــا ــــراطعام  ــا أوالد صـ

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــــرGUELALTA YOUCEFقالقة يوسف1 ـــ ــــ ـ ــــعأوالد صا ــــراطعام  ــا أوالد صـ
ل2 ـــــرBEDJAOUI FOUDELجاوي فوض ـــ ــــ ـ ــــعأوالد صا ــــراطعام  ــا أوالد صـ
ف فؤاد3 ـــــرBOUCIF FOUADبوس ـــ ــــ ـ ــــعأوالد صا ــــراطعام  ــا أوالد صـ
س4 ـــــرSAADI IDRISSسعدي إدر ـــ ــــ ـ ــــعأوالد صا ــــراطعام  ــا أوالد صـ

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
لة مع 1 ـــــرROUILA MOATAZرو ـــ ــــ ـ ــــرلحوم ودواجنأوالد صا ــا أوالد صـ
ـــــرSAKHARA ADELصخارة عادل2 ـــ ــــ ـ ــــرلحوم ودواجنأوالد صا ــا أوالد صـ
ان النواري3 ـــــرMEZIANE NOUARIم ـــ ــــ ـ ــــرلحوم ودواجنأوالد صا ــا أوالد صـ
د الرحمان4 حل ع ـــــرBELEKHEL ABDERREHMANEل ـــ ــــ ـ ــــرلحوم ودواجنأوالد صا ــا أوالد صـ
ـــــرKHABER KHALEDخابر خالد5 ـــ ــــ ـ ــــرلحوم ودواجنأوالد صا ــا أوالد صـ

ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــــرBEN SAAD MUSTAPHAبن ساعد مصط 1 ـــ ــــ ـ ــــرلحوم ودواجنأوالد صا ــا أوالد صـ
ـــــرTCHIER ELAALDJAش العلجة2 ـــ ــــ ـ ــــرلحوم ودواجنأوالد صا ــا أوالد صـ
زة3 ـــــرHADDAD LOUIZAحداد ل ـــ ــــ ـ ــــرلحوم ودواجنأوالد صا ــا أوالد صـ
ان النواري4 ـــــرMEZIANE NOUARIم ـــ ــــ ـ ــــرلحوم ودواجنأوالد صا ــا أوالد صـ
ة5 ـــــرRAHMANI KHADHRAرحما خ ـــ ــــ ـ ــــرلحوم ودواجنأوالد صا ــا أوالد صـ



ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ةتجزئة 308 قطعة ع الرمان أوالد صابرHADDOUR SAMIدور سا 1 ة صناع ــــرمخ ــا أوالد صـ
وك2 ةب الس ZERZOUR MABROUKزرزور م ة صناع ــــرمخ ــا أوالد صـ

ـــوم الثانـــــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م جمال1 نار رقم 21أوالد صابرSALIM DJAMELسل ة ت ةق ة صناع ــــرمخ ــا أوالد صـ
ب خالد2 نار طابق ار أوالد صابرARIB KHALEDع ةتجزئة 50 قطعة رقم 17 ت ة صناع أوالد صابرمخ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ــــرNOUARI SALAHالنواري صال 1 ـــهأوالد صـــا ـــ ــــوا ــــرخضـــر و فـ ــا أوالد صـ
ة2 ــــرHOUSSEM BOURAKBAحسام بورق ـــهأوالد صـــا ـــ ــــوا ــــرخضـــر و فـ ــا أوالد صـ
ــــرALI KADDOURع قدور3 ـــهأوالد صـــا ـــ ــــوا ــــرخضـــر و فـ ــا أوالد صـ
ــــرLAHCEN SALAH BOUDJERADAلحسن صالح بوجرادة4 ـــهأوالد صـــا ـــ ــــوا ــــرخضـــر و فـ ــا أوالد صـ

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ــــرNOUARI SALAHالنواري صال 1 ـــهأوالد صـــا ـــ ــــوا ــــرخضـــر و فـ ــا أوالد صـ
ة2 ــــرHOUSSEM BOURAKBAحسام بورق ـــهأوالد صـــا ـــ ــــوا ــــرخضـــر و فـ ــا أوالد صـ
ــــرALI KADDOURع قدور3 ـــهأوالد صـــا ـــ ــــوا ــــرخضـــر و فـ ــا أوالد صـ
ــــرLAHCEN SALAH BOUDJERADAلحسن صالح بوجرادة4 ـــهأوالد صـــا ـــ ــــوا ــــرخضـــر و فـ ــا أوالد صـ



ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
دة  الخ 1 ة عامةتجزئة 308 ع الرمانBOUDJLIDA KHIERبوجل ــــرتغذ ــا أوالد صـ
وك2 ة عامةتجزئة 308 ع الرمانZARZOUR MABROUKزرزور م ــــرتغذ ــا أوالد صـ
ــــرHASSAIN ALLAOUAحساين عالوة3 ة عامةأوالد صـــا ــــرتغذ ــا أوالد صـ
م4 د الحل ــــرAZRA ABDELHALIMعزرة ع ة عامةأوالد صـــا ــــرتغذ ــا أوالد صـ
ــــرCHEHILI MOUNIRشه مون 5 ة عامةأوالد صـــا ــــرتغذ ــا أوالد صـ
ــــرLAOUAR SALEMلعور سالم6 ة عامةأوالد صـــا ــــرتغذ ــا أوالد صـ
خ جمال7 ــــرBOUCHOUKH DJAMELبوش ة عامةأوالد صـــا ــــرتغذ ــا أوالد صـ
ــــرLAANAB FATEHلعناب فاتح8 ة عامةأوالد صـــا ــــرتغذ ــا أوالد صـ

ـــوم الثانـــــي: ة عامة ال تغذ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ــــرBOURAS ISLAMبوراس إسالم1 ة عامةأوالد صـــا ــــرتغذ ــا أوالد صـ
شة2 ــــرFARES AICHAفارس عا ة عامةأوالد صـــا ــــرتغذ ــا أوالد صـ
ــــرSELMANE ZOUBIRسلمان زو 3 ة عامةأوالد صـــا ــــرتغذ ــا أوالد صـ
ا 4 ــــرGHARBI TOUHAMIغر التو ة عامةأوالد صـــا ــــرتغذ ــا أوالد صـ
ــــرOTHMANI HAMZAعثما حمزة5 ة عامةأوالد صـــا ــــرتغذ ــا أوالد صـ
ة ع 6 ــــرBOUREKBA ALIبورق ة عامةأوالد صـــا ــــرتغذ ــا أوالد صـ
ظ7 د الحف ــــرSAADAOUI ABDELHAFIDHسعداوي ع ة عامةأوالد صـــا ــــرتغذ ــا أوالد صـ



ــارك لسنـــة 2019 : ــد األض الم ة بوقــاعـــــة ع لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ادي لخ 1 ــــع بن عرعارAYADI LAKHDARع ـــةاطعام  ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ
د القادر2 شطولةMAAOUI ABDELKADERمعاوي ع ــــعشارع عمار  ـــةاطعام  ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ
د الغا 3 شطولةMOUHLI ABDELGHANIموح ع ــــعتجزئة  ـــةاطعام  ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ
ــــــمشارع اإلخوة ماجنYANISSI REDHAان رضا4 ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــةمطعــ ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ
ظ5 د الحف ان ع ــــــم بن عرعار محل رقم BARKEN ABDELHAFID03بر ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــةمطعــ ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
اش الصالح1 تKHARBECHE SALEHخ ــــــم تالة تروم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــةمطعــ ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ
سات KHALOUA IMEDخلوة عماد2 ــــــم ال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــةمطعــ ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ
ــــــمشارع ع وادفلALAWA MOUSTAPHAعالوة مصط 3 ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــةمطعــ ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ
ــــــمشارع الشهداءALAWA NASREDDINEعالوة ن الدين4 ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــةمطعــ ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ
د الغا 5 اح ع ــــــم 100 مسكنMERBEH  ABDELGHANIم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــةمطعــ ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د1 ــــةBAKA RACHIDقة رش ــــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـــ ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ
ــــةBELLAL SALEMالل سالم2 ــــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـــ ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ
صل3 ــــةBENISSA FAYCELبن ع ف ــــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـــ ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ
اس 4 ــــةMESSALTI YACINEمسال  ــــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـــ ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ
ة5 ــــةBOUREZAH SAMIRAبورزاح سم ــــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـــ ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ
د الصمد6 ــــةBENRAHAL ABDESSAMADبن رحال ع ــــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـــ ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ
ــــةGUETTAF HOUCINEقطاف حس 7 ــــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـــ ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ
ف8 ــــةNOUREDDINE BEN KHLIFنور الدين بن خل ــــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـــ ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ
د9 ــــةMGELATI WALIDمقال ول ــــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـــ ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ

حة10 ــــةLASLEJ RBIHAلصلج ر ــــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـــ ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ



ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
بع1 ت ر ل ــــةTAKLIT RABIEتا ــــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـــ ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ
ة عمر2 ا ــــةDHIABA AMORذ ــــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـــ ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ
لة ع 3 ــــةBEN KABLA ALIبن ق ــــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـــ ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ
م4 ي سل ــــةNASRI SALIMنا ــــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـــ ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ
ــــةBENCHAKHAN DJAMELبن شخان جمال5 ــــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـــ ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ
ــــةHADDAJI MOURADدا مراد6 ــــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـــ ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ
ــــةBENADDED LILAبن عداد لب 7 ــــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـــ ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ
م8 س ــــةRAHMOUNE NASSIMرحمون  ــــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـــ ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ
ة9 ــــةMAKHLOUFI ZAKIAمخلو زك ــــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـــ ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ

د10 ــــةBEN  EMARA ASSAIDبن عمارة أسع ــــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـــ ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ

ـــوم األول: ب ومـشتقاتـــه ال حــل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م1 د الحك ــــةBESTAL ABDELHAKIMسطال ع ــــ ـــ ـــ ب ومـشتقاتــهبوقاعـــ ـــةحـل ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ
ــــةGUECHI SAMRAق صمراء2 ــــ ـــ ـــ ب ومـشتقاتــهبوقاعـــ ـــةحـل ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ
قش3 و رز ــــةMOUHOUBI REZIKECHEمو ــــ ـــ ـــ ب ومـشتقاتــهبوقاعـــ ـــةحـل ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ

ـــوم األول: ب ومـشتقاتـــه ال حــل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
اش رضا1 ــــةZAABACHE REDAزع ــــ ـــ ـــ ب ومـشتقاتــهبوقاعـــ ـــةحـل ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ
از جمال2 شطولةBOUAKEZ DJAMELبوع ب ومـشتقاتــهشارع عمار  ـــةحـل ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ
ــــةKAMEL ZAHIRامل ز 3 ــــ ـــ ـــ ب ومـشتقاتــهبوقاعـــ ـــةحـل ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ف مصط 1 ة بوقاعةBENKHLIF MOUSTAPHAبن خل لد وش  د عم از شارع العق ـــةحر خ ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ
ان جمال2 ة بوقاعة DEHANE DJAMELد لد از و حلوا  بن عرعار  ـــةحر خ ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ

ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ةبوقاعةELAREF MOURADالعارف مراد1 ة صناع ـــةمخ ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ
ة بوقاعةHAMMACHI KHLEDحما خالد2 لد از تجزئة 64 قطعة تجزئة ع مداح رقم 26  ـــةحر خ ــــ ـــ ـــ بوقاعــــ



ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
د الصمد1 ـــةBERAHAL ABDESSAMADبرحال ع ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ
شطولة2 ـــةAMINE BACHTOULAأم  ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ
ـــةHASSEN KADRIحسان قادري3 ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ
د داود4 ـــةFARID  DAOUEDف ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ
ي5 ـــةNOURA NASRIنورة نا ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ
عطوش6 صل  ـــةFAYCEL BATOUCHEف ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ
ـــةAHMED CHOUKIأحمد شو 7 ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ
ت8 ل ـــةKAMEL TAKLITمال تا ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ
ة9 ـــةLOUTFI GHANIAلط غن ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ

ـــةTORKI HAMMACHIتر حما 10 ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ
ـــةCHERIF BEN ARABف بن عراب11 ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ
ت12 ل ة تا ـــةCHAFIA TAKLITشاف ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ
ظ قسوم13 د الحف ـــةABDELHAFID GUESSOUMع ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ
ـــةAMOR CHOUDERRAعمر شوادرة14 ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ
ط 15 د الفتاح مرا ـــةABDELFATEH MRABTINEع ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ
اح16 ـــةDJAMEL MERIAHجمال م ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ
ـــةAMOR DOUKHIعمر دو 17 ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ
ـــةFARHET SMAANفرحات سماعن18 ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ
ـــةRAMDHANE HAMZAOUIرمضان حمزاوي19 ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
مان حا 1 ـــةSLIMEN HAJIسل ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ
ـــةADEL CHOUADRAعادل شوادرة2 ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ
ـــةALI ALAWAع عالوة3 ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ
ت4 ل ـــةTAKLIT ZOHIRز تا ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ
ـــةLAKHDAR DOURARIلخ دوراري5 ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ
ـــةLAMNAWAR BENRAHELلمنور بن رحال6 ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ
ـــةZOHIR MESLEMز مسلم7 ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ
س بن عراب8 ـــةYOUNES BEN ARABيو ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ
اح9 ـــةISSA MERIEHع م ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ

ق دوراري10 ـــةREZIK DOURARIرز ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ
ت11 ل ـــةDJAMEL TAKLITجمال تا ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ
د بوقاعة12 ـــةWALID BOUGAAول ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ
ـــةYAKOUB MAALAOUIعقوب معالوي13 ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ
ـــةKHIER ARIBIخ ع 14 ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ
ـــةMOHAMED MESSALTIمحمد مسال 15 ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ



ل16 ل د النور بن  ـــةABDENNOUR  BEN BELILع ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ
ـــةFARES MESSALTIفارس مسال 17 ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ
د الصمد بن رحال18 ـــة ABDESSAMED BEN RAHELع ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ
ب بري19 ـــةNAJIB BERRIنج ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ
م 20 لة  ـــةJMILA HAMISSIجم ـــاعـ ـــــهــوقـ ـ ـــوا ــاعــــةخضـــر و فــ ــوقــ



ـــوم األول: ـــــات ال ـــــات ومرط حل

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ـــةTAKLIT YAMINAتاكلیت یمینة1 ـــاعـ ــاتــوقـ ــات ومرط ــاعــــةحل ــوقــ

ـــوم الثانــــي: ـــــات ال ـــــات ومرط حل

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ـــةTAKLIT YAMINAتاكلیت یمینة1 ـــاعـ ــاتــوقـ ــات ومرط ــاعــــةحل ــوقــ

ـــوم األول: ـــــــرات ال ســــ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ـــةKAMEL ZOHIRكامل زھیر1 ـــاعـ ـــــراتــوقـ ــ ــاعــــةســــ ــوقــ

ـــوم الثانــــي: ـــــــرات ال ســــ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ة بوقاعة مركزOUCHEKDID BELKACEMEأوشكدید بلقاسم1 ل ـــــراتساحة 05 ج ــ ــاعــــةســــ ــوقــ



ـــوم األول: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
تMESSALTI  MOHAMEDمسال محمد1 ـــــامة تالة تروم ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
شطولةMESLEM ZOHIRمسلم ز 2 ـــــامةشارع ععمار  ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
ف3 د اللط ـــــامة 300 مسكنMOSTAPHA ABDELATIFمصطفة ع ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
عقوب4 شطولةMAALAOUI  YAKOUBمعالوي  ـــــامةتجزئة  ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
م5 د الحك ـــــامة 250 مسكنMAAMER ABDELHAKIMمعمر ع ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
بMEHRI KHOUTHIRمهري خوث 6 ـــــامةتجزئة العا ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
ـــــامةالقرب من القطاع الص MOUHLI ZOHIRموح ز 7 ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
تMOUAFEK FARESموفق فارس8 ـــــامة تالة تروم ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
كو نا9 ت  ـــــامةشارع ع وادفلNAYET BEKOU NACERنا ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ

اس 10 ل  لحطابNEMDIL  YACINEنمد ـــــامة قدور  ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
ان11 ـــــامة 100 مسكنWEDFEL SIFIENEوادفل سف ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
ـــــامةشارع عالوة العمريWEDFEL LAMNWERوادفل لمنور12 ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
د الرحمان13 ـــــامةشارع الشهداءWALI ABDERAHMENEوا ع ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
ف14 د  ـــــامةشارع فلسط BELABED  CHERIFلعا ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
خان نا15 ـــــامةشارع الشهداءBEN CHIKHEN NACERبن ش ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
ري فاتح16 تBENHOUIRI FATEHبن  ـــــامة تاسل ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
ـــــامة الحدائقBENWEDFEL JABERبن وادفل جابر17 ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
ـــــامة 90 مسكنBENWEDFEL IMEDبن وادفل عماد18 ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
ةBOUGAA MOHAMED LAMINEبوقاعة محمد لم 19 ل ـــــامة 05 ج ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
ا 20 ت الع ل ـــــامة بن عرعارTAKLIT LAYACHIتا ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ

ـــوم الثانــــــي: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ت حمودي1 ل دTAKLIT HAMOUDIتا ـــــامة السوق الجد ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
م2 د الرح ت ع ل ـــــامةشارع عالوة العمريTAKLIT ABDERRAHIMتا ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
ت ع 3 ل ـــــامة السوق األسبو TAKLIT ALIتا ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
دي4 ـــــامة القدسTOUATI ZAIDIتوا الزا ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
وك5 ري م لتJEZIRI MABROUKج ـــــامة تاس ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
م 6 ـــــامةشارع فلسط HAMACHI  LYAMINEحما ال ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
ـــــامة الحدائقKHALOUA NESIRخلوة نص 7 ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
د الرزاق8 ارة ع ت  ـــةAYET BARA ABDEREZEKآ ـــاعـ ـــــامةــوقـ ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
د الفتاح9 ط ع ـــةMERABTINE ABDELFATEHمرا ـــاعـ ـــــامةــوقـ ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ

ـــةBEN ADDA FARESبن عدة فارس10 ـــاعـ ـــــامةــوقـ ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
د الحفظ11 ـــةGESSOUM ABDELHAFIDقسوم ع ـــاعـ ـــــامةــوقـ ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
ـــةRAHEL AMMARرحال عمار12 ـــاعـ ـــــامةــوقـ ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
ـــةTADJINE KADDOURطاج قدور13 ـــاعـ ـــــامةــوقـ ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
ـــةZAROURI LILAزعرور ل14 ـــاعـ ـــــامةــوقـ ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ



د المومن15 ق ع ـــةMERAZIG ABDELMOUMENEمراز ـــاعـ ـــــامةــوقـ ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
ا 16 ـــةNASEF OUM HANIناصف أم  ـــاعـ ـــــامةــوقـ ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
ة لط 17 ـــةGHANIA LOUTFIغن ـــاعـ ـــــامةــوقـ ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
م18 ـــةHAMACHI SALIMحما سل ـــاعـ ـــــامةــوقـ ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
ـــةMOUFEK FARESموفق فارس19 ـــاعـ ـــــامةــوقـ ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ
ـــةTABBI DJAMELط جمال20 ـــاعـ ـــــامةــوقـ ة عـ ــــغذ ـــ ــةتـ ــاعــ ــوقــ



ــارك لسنـة 2019 : ــد األض الم ـة عــ الــروى ع لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د العا 1 ــــععـــــ الـــــروىSEDRATI ABDELMOUMENEصدرا ع عـــــ الـــــروىاطعام 
د2 ــــععـــــ الـــــروىBOURZEMI WALIDبورزا ول عـــــ الـــــروىاطعام 

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ة1 ة سام ــــععـــــ الـــــروىJEDAIA SAMIAجدع عـــــ الـــــروىاطعام 

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ب فوزي1 عـــــ الـــــروىلحوم ودواجنعـــــ الـــــروىTABIB FOUZIطب
عـــــ الـــــروىلحوم ودواجنعـــــ الـــــروىTALEB SAMIطالب سا 2
مال3 عـــــ الـــــروىلحوم ودواجنعـــــ الـــــروىBOUGUERCHI MAMELبوقر 

ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
عـــــ الـــــروىلحوم ودواجنعـــــ الـــــروىZOUGHBI YOUSEFزوغ يوسف1
عـــــ الـــــروىلحوم ودواجنعـــــ الـــــروىBOURAHLA MOURADبورحلة مراد2
د3 عـــــ الـــــروىلحوم ودواجنعـــــ الـــــروىBOURZEMI WALIDبورزا ول

ـــوم الثــــــــــــا : ب ومـشتقـاتــــــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــــهعـــــ الـــــروىLASLEJ FATEHلصلج فاتح1 ب ومـشتقـاتــ عـــــ الـــــروىحـل

ـــوم الثــــــــــــا : ب ومـشتقـاتــــــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــــهعـــــ الـــــروىLASLEJ FATEHلصلج فاتح1 ب ومـشتقـاتــ عـــــ الـــــروىحـل



ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
از و حلوا ع الروى AGOUNE RABEHعقون رابح1 عـــــ الـــــروىحر خ
اض2 ة تجزئة 87 قطعة رقم HATTAB RYAD09حطاب ر ة الشمال ةبونقار ة صناع عـــــ الـــــروىمخ

ـــوم الثانـــــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
از و حلوا ع الروى AGOUNE RABEHعقون رابح1 عـــــ الـــــروىحر خ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
ــــروىMILOUD HATTABمليود حطاب1 ـــن الـ ـــــهع ـ ـــوا ـــروىخضـــر و فــ ـــن الــ ع
م شوادرة2 ــــروىNESIM CHOUDRAس ـــن الـ ـــــهع ـ ـــوا ـــروىخضـــر و فــ ـــن الــ ع

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
ال1 ــــروىBILEL TEBBELالل ط ـــن الـ ـــــهع ـ ـــوا ـــروىخضـــر و فــ ـــن الــ ع
م شوادرة2 د ال ــــروىABDELKRIM CHOUADRAع ـــن الـ ـــــهع ـ ـــوا ـــروىخضـــر و فــ ـــن الــ ع
ــــروىFARES CHOUECHEفارس شواش3 ـــن الـ ـــــهع ـ ـــوا ـــروىخضـــر و فــ ـــن الــ ع

ـــوم األول: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
اوي الحسن1 ــــروىARBAOUI ELHACENEع ـــن الـ ـــامةع ة عـــ ــــــغذ ـــروىتــ ـــن الــ ع
ــــروىAGGOUNE AZEDDINEعقون عز الدين2 ـــن الـ ـــامةع ة عـــ ــــــغذ ـــروىتــ ـــن الــ ع
د3 ــــروىJAHNINE LAIDجحن الع ـــن الـ ـــامةع ة عـــ ــــــغذ ـــروىتــ ـــن الــ ع
ا 4 ار الع ــــروىKARKAR LAYACHIكر ـــن الـ ـــامةع ة عـــ ــــــغذ ـــروىتــ ـــن الــ ع
د الغا 5 ــــروىCHOUDRA ABDELGHANIشوادرة ع ـــن الـ ـــامةع ة عـــ ــــــغذ ـــروىتــ ـــن الــ ع
ــــروىCHARCHOUR FATEHشور فاتح6 ـــن الـ ـــامةع ة عـــ ــــــغذ ـــروىتــ ـــن الــ ع
ة7 ــــروىLATRECHE MIRAلطرش م ـــن الـ ـــامةع ة عـــ ــــــغذ ـــروىتــ ـــن الــ ع



ـــوم الثانــــــي: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
ــــروىALLALI AMORعال عمر1 ـــن الـ ـــامةع ة عـــ ــــــغذ ـــروىتــ ـــن الــ ع
ل مسعود2 ــــروىBELIL MASSAOUDل ـــن الـ ـــامةع ة عـــ ــــــغذ ـــروىتــ ـــن الــ ع
لود3 ــــروىHATTAB MILOUDحطاب م ـــن الـ ـــامةع ة عـــ ــــــغذ ـــروىتــ ـــن الــ ع
اس4 ــــروىBOUJADI ABESبوجادي ع ـــن الـ ـــامةع ة عـــ ــــــغذ ـــروىتــ ـــن الــ ع
ان5 اش سف ــــروىBENHABECHE SOFIENEبن  ـــن الـ ـــامةع ة عـــ ــــــغذ ـــروىتــ ـــن الــ ع
ــــروىGHARBI DJAMELغر جمال6 ـــن الـ ـــامةع ة عـــ ــــــغذ ـــروىتــ ـــن الــ ع
ــــروىCHOUECHE FARESشواش فارس7 ـــن الـ ـــامةع ة عـــ ــــــغذ ـــروىتــ ـــن الــ ع

ـــوم األول: ـــــــرات ال ســــ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
ــــروىBEN HABECHE SOFIENEبن ھباش سفیان1 ـــن الـ ــــــراتع ـ ــ ـــروىســ ـــن الــ ع

ـــوم الثانــــي: ـــــــرات ال ســــ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ــــ شاطالعنـ ةال لد ال
ــــروىBEN HABECHE SOFIENEبن ھباش سفیان1 ـــن الـ ــــــراتع ـ ــ ـــروىســ ـــن الــ ع



ـارك لسنـة 2019 : ــد األض الم ــ وســـ ع ـة  لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ار رمضان1 ـــــمع الحدرةDEKAR RAMDHANد ـــ ــــ ـــ ـــــ وســـــــ مطعـــ
ــمـــــ وســـــــ TADJIN NOUREDDINEطاج نور الدين2 ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ وســـــــ مطعـــ

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــمـــــ وســـــــ BEN RAKREK MOHAMEDبن رقرق محمد1 ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ وســـــــ مطعـــ
مال2 اسة  ــــعـــــ وســـــــ MAYASSA KAMELم ـــــ وســـــــ اطعام 

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
شام1 ابزة  ـــــ وســـــــ لحوم ودواجنـــــ وســـــــ KEBABZA HICHEMك
ـــــ وســـــــ لحوم ودواجنـــــ وســـــــ HATTAB MOKHTARحطاب مختار2
ب3 ـــــ وســـــــ لحوم ودواجنـــــ وســـــــ BATTOUCHE TAYEBعطوش الط

ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ف1 ل ال ـــــ وســـــــ لحوم ودواجنـــــ وســـــــ DILMI CHERIFد
ـــــ وســـــــ لحوم ودواجنـــــ وســـــــ BEN ZAOUI FARESبن زاوي فارس2
صل3 ارة ف ـــــ وســـــــ لحوم ودواجنـــــ وســـــــ CHBARA FAYCELEش



ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ة ب وس SMAEN FAROUKسماعن فاروق1 لد ةالحدرة  ةق ة صناع ـــــ وســـــــ مخ
ف2 د اللط ةتجزئة ب وس قطعة رقم 24 الطابق األر BEN HARZALLAH ABDELATIFبن حرز  ع ة صناع ـــــ وســـــــ مخ

ـــوم الثانـــــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ةـــــ وســـــــ BAOUZ FATEHعوز فاتح1 ة صناع ـــــ وســـــــ مخ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
د طاج 1 ـــــنBOUZID TAJINEبوز ــــهبنـــي وس ــ ــوا ـــنخضـــر و فـــ ــ بنـــي وس
ـــــنAMOR LAMECHEعمر لعمش2 ــــهبنـــي وس ــ ــوا ـــنخضـــر و فـــ ــ بنـــي وس
ـــــنNAJET BEN JEDDIنجاة بن جدي3 ــــهبنـــي وس ــ ــوا ـــنخضـــر و فـــ ــ بنـــي وس
لود لغالم4 ـــــنMILOUD LOUGHLEMم ــــهبنـــي وس ــ ــوا ـــنخضـــر و فـــ ــ بنـــي وس
ـــــنBILEL GHARBIالل غر 5 ــــهبنـــي وس ــ ــوا ـــنخضـــر و فـــ ــ بنـــي وس
ل 6 د المنعم د ـــــنABDEL MOUNIME DILMIع ــــهبنـــي وس ــ ــوا ـــنخضـــر و فـــ ــ بنـــي وس

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ارة1 ـــــنFATEHH CHBARAفاتح ش ــــهبنـــي وس ــ ــوا ـــنخضـــر و فـــ ــ بنـــي وس
ـــــنFARES KERKACHEفارس قرقاش2 ــــهبنـــي وس ــ ــوا ـــنخضـــر و فـــ ــ بنـــي وس
ـــــنFARHET KOUAMIفرحات قوا 3 ــــهبنـــي وس ــ ــوا ـــنخضـــر و فـــ ــ بنـــي وس
ـــــنFARES TAJINEفارس طاج 4 ــــهبنـــي وس ــ ــوا ـــنخضـــر و فـــ ــ بنـــي وس
ظ داود5 د الحف ـــــنABDELHAFID DAOUEDع ــــهبنـــي وس ــ ــوا ـــنخضـــر و فـــ ــ بنـــي وس
عطوش6 ـــــنSAMIR BATOUCHEسم  ــــهبنـــي وس ــ ــوا ـــنخضـــر و فـــ ــ بنـــي وس



ـــوم األول: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ـــــنSAMIR BATOUCHEعطوش سم 1 ــــامةبنـــي وس ة عــ ـــغذ ـــ ـــنتــ ــ بنـــي وس
ظ2 د الحف ـــــنABDELHAFID DAOUEDداود ع ــــامةبنـــي وس ة عــ ـــغذ ـــ ـــنتــ ــ بنـــي وس
و النذير3 ـــــنMOUHOUBI NADIRمو ــــامةبنـــي وس ة عــ ـــغذ ـــ ـــنتــ ــ بنـــي وس
ـــــنMOUSLI NOUARAموص نوارة4 ــــامةبنـــي وس ة عــ ـــغذ ـــ ـــنتــ ــ بنـــي وس
ـــــنLAMECHE AMORلعمش عمر5 ــــامةبنـــي وس ة عــ ـــغذ ـــ ـــنتــ ــ بنـــي وس
يع6 ش ال ـــــنTABICHE RABIEطب ــــامةبنـــي وس ة عــ ـــغذ ـــ ـــنتــ ــ بنـــي وس
ـــــنBEN JEDDI NAJETبن جدي نجاة7 ــــامةبنـــي وس ة عــ ـــغذ ـــ ـــنتــ ــ بنـــي وس

ـــوم الثانــــــي: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
د1 ـــــنDAWED FARIDداود ف ــــامةبنـــي وس ة عــ ـــغذ ـــ ـــنتــ ــ بنـــي وس
د المنعم2 ل ع ـــــنDILMI ABDELMOUNIMEد ــــامةبنـــي وس ة عــ ـــغذ ـــ ـــنتــ ــ بنـــي وس
ـــــنGUAWA NOURAقاوة نورة3 ــــامةبنـــي وس ة عــ ـــغذ ـــ ـــنتــ ــ بنـــي وس
د4 ـــــنTAJIN LAIDطاج الع ــــامةبنـــي وس ة عــ ـــغذ ـــ ـــنتــ ــ بنـــي وس
م5 ا ـــــنRHAHLA BARKAHOMEرحاحلة بر ــــامةبنـــي وس ة عــ ـــغذ ـــ ـــنتــ ــ بنـــي وس
الل6 ـــــنGHARBI BILALغر  ــــامةبنـــي وس ة عــ ـــغذ ـــ ـــنتــ ــ بنـــي وس
لود7 ـــــنLOGHLEME MILOUDلغالم م ــــامةبنـــي وس ة عــ ـــغذ ـــ ـــنتــ ــ بنـــي وس



ـارك لسنـة 2019 : ـد األض الم الن ع ـ ورثـ ة  لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ش1 م خن ــــــالنBRAHIM KHANICHEإبرا ــعـــــ ورث ــ ــــــالناطعام  ـــــ ورث
صل2 ل ف ــــــالنBAHLIL FAYCELبهل ــعـــــ ورث ــ ــــــالناطعام  ـــــ ورث

ـــوم الثــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ارون1 ــــــالن مركــزSADDAME HAROUNEصدام  ــعـــــ ورث ــ ــــــالناطعام  ـــــ ورث
د2 ــــــالنMAKALA FARIDمقالة ف ــعـــــ ورث ــ ــــــالناطعام  ـــــ ورث

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــــــالنBEDDACHE FARIDداش فؤاد1 ــــــالنلحوم ودواجنـــــ ورث ـــــ ورث
مال2 ــــــالنHARFOUCHE KAMELحرفوش  ــــــالنلحوم ودواجنـــــ ورث ـــــ ورث
س حمزة3 ــــــالنMESSIS HAMZAمس ــــــالنلحوم ودواجنـــــ ورث ـــــ ورث

ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــــــالنBOUSEKSOU  ISSAMEDDINEبوسكسو عصام الدين1 ــــــالنلحوم ودواجنـــــ ورث ـــــ ورث
د2 د الحم ــــــالنJEDDAR ABDELHAMIDجدار ع ــــــالنلحوم ودواجنـــــ ورث ـــــ ورث
م3 ش ك ــــــالنDEROUICHE  KARIMEدرو ــــــالنلحوم ودواجنـــــ ورث ـــــ ورث

ـــوم األول: ب ومـشتقاتـــه ال حــل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د1 ــــــالنTAOU MANSOUR FARIDظاومنصور ف ب ومـشتقاتــهـــــ ورث ــــــالنحـل ـــــ ورث
د2 ــــــالنSOUISSI ZAYEDس زا ب ومـشتقاتــهـــــ ورث ــــــالنحـل ـــــ ورث



ـــوم األول: ب ومـشتقاتـــه ال حــل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ارون1 ز  ع ــــــالنOUBAZIZ HAROUNEأو ب ومـشتقاتــهـــــ ورث ــــــالنحـل ـــــ ورث
ــــــالنBEN GHANEME KHALEDبن غانم خالد2 ب ومـشتقاتــهـــــ ورث ــــــالنحـل ـــــ ورث

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د الحق1 النTEMMAME ABDELHAKتمام ع ةمركز ب ورث ة صناع ــــــالنمخ ـــــ ورث
النBOUSIOUF FOUZIبوسيوف فوزي2 ةمركز ب ورث ة صناع ــــــالنمخ ـــــ ورث

ـــوم الثانـــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
النRAHMOUNI TAREKرحمو طارق1 ازمركز ب ورث ــــــالنحر خ ـــــ ورث

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
اض بوسيوف1 ـــالنRIAD BOUSIOUFر ـ ـــــهبنــي ورث ـ ـــوا ــــالنخضـــر و فــ بنــي ورث
ـــالنLAHSEN MERZOUGUIلحسن مرزو 2 ـ ـــــهبنــي ورث ـ ـــوا ــــالنخضـــر و فــ بنــي ورث
ـــالنMADANI BEN LALAMمد بن لعالم3 ـ ـــــهبنــي ورث ـ ـــوا ــــالنخضـــر و فــ بنــي ورث
اطة4 ان ز ـــالنSOFIENE  ZIATAسف ـ ـــــهبنــي ورث ـ ـــوا ــــالنخضـــر و فــ بنــي ورث
د حماوي5 د المج ـــالنABDELMAJID HAMAOUIع ـ ـــــهبنــي ورث ـ ـــوا ــــالنخضـــر و فــ بنــي ورث

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ـــالنOULHEJ BEN WAKTIولحاج بن وق 1 ـ ـــــهبنــي ورث ـ ـــوا ــــالنخضـــر و فــ بنــي ورث
ـــالنNADIR SOUADAندير سوادة2 ـ ـــــهبنــي ورث ـ ـــوا ــــالنخضـــر و فــ بنــي ورث
اب لونو 3 د الو ـــالنABDELWAHEB LOUNOUGHIع ـ ـــــهبنــي ورث ـ ـــوا ــــالنخضـــر و فــ بنــي ورث
ـــالنBILEL BOUSIOUFالل بوسيوف4 ـ ـــــهبنــي ورث ـ ـــوا ــــالنخضـــر و فــ بنــي ورث
د س 5 ـــالنZAYED SOUISIزا ـ ـــــهبنــي ورث ـ ـــوا ــــالنخضـــر و فــ بنــي ورث
م حماوي6 ـــالنSALIM HAMAOUIسل ـ ـــــهبنــي ورث ـ ـــوا ــــالنخضـــر و فــ بنــي ورث



ـــوم األول: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ز عادل1 ع ـــالنOUBAZIZ ADELأو ـ ـــــامةبنــي ورث ة عـ ــــغذ ـــ ــــالنتـ بنــي ورث
ان2 لة سف ـــالنBEN JEBLA SOFIENEبن ج ـ ـــــامةبنــي ورث ة عـ ــــغذ ـــ ــــالنتـ بنــي ورث
د الرؤوف3 ليوي ع ـــالنBAKLIOUI ABDERAOUFا ـ ـــــامةبنــي ورث ة عـ ــــغذ ـــ ــــالنتـ بنــي ورث
د4 ـــالنSOUISSI ZAIDس زا ـ ـــــامةبنــي ورث ة عـ ــــغذ ـــ ــــالنتـ بنــي ورث
ـــالنMOSTAPHA AMORمصط عمر5 ـ ـــــامةبنــي ورث ة عـ ــــغذ ـــ ــــالنتـ بنــي ورث
ـــالنHAMOUCHE ALIحموش ع 6 ـ ـــــامةبنــي ورث ة عـ ــــغذ ـــ ــــالنتـ بنــي ورث
ـــالن BEMAHDI AMORلمهدي عمر7 ـ ـــــامةبنــي ورث ة عـ ــــغذ ـــ ــــالنتـ بنــي ورث
د الرزاق8 ـــالنOUTMOUNE ABDEREZEKأوتمون ع ـ ـــــامةبنــي ورث ة عـ ــــغذ ـــ ــــالنتـ بنــي ورث
ـــالنBEN AKI ADELبن ع عادل9 ـ ـــــامةبنــي ورث ة عـ ــــغذ ـــ ــــالنتـ بنــي ورث

ـــالنABOUCHE OTHMENEعبوش عثمان10 ـ ـــــامةبنــي ورث ة عـ ــــغذ ـــ ــــالنتـ بنــي ورث

ـــوم الثانــــــي: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ة1 ـــالنTEMAM NASIRAتمام نص ـ ـــــامةبنــي ورث ة عـ ــــغذ ـــ ــــالنتـ بنــي ورث
اس 2 ـــالنBOUCHOU YACINEبوشو  ـ ـــــامةبنــي ورث ة عـ ــــغذ ـــ ــــالنتـ بنــي ورث
د3 ـــالنMAKNOWA WALIDمقناوة ول ـ ـــــامةبنــي ورث ة عـ ــــغذ ـــ ــــالنتـ بنــي ورث
ـــالنIKHLEF FAROUKإخلف فاروق4 ـ ـــــامةبنــي ورث ة عـ ــــغذ ـــ ــــالنتـ بنــي ورث
ـــالنHASNIN ZOHIRحسن ز 5 ـ ـــــامةبنــي ورث ة عـ ــــغذ ـــ ــــالنتـ بنــي ورث
م6 ـــالنHASNIN ZOHIRحماوي سل ـ ـــــامةبنــي ورث ة عـ ــــغذ ـــ ــــالنتـ بنــي ورث
ـــالنHAMAOUI LAHSENEمرزو لحسن7 ـ ـــــامةبنــي ورث ة عـ ــــغذ ـــ ــــالنتـ بنــي ورث
الل8 ـــالنBOUSIOUF BILELبوسيوف  ـ ـــــامةبنــي ورث ة عـ ــــغذ ـــ ــــالنتـ بنــي ورث
شام9 ـــالنGHELACHE HICHEMEغالش  ـ ـــــامةبنــي ورث ة عـ ــــغذ ـــ ــــالنتـ بنــي ورث

د10 ادة ول ـــالنABADA WALIDأ ـ ـــــامةبنــي ورث ة عـ ــــغذ ـــ ــــالنتـ بنــي ورث

ـــوم األول: ـــــــرات ال ســــ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ـــالنABOUCHE FATEHعبوش فاتح1 ـ ـــــراتبنــي ورث ــ ــــالنســــ بنــي ورث

ـــوم الثانــــي: ـــــــرات ال ســــ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ـــالنABOUCHE FATEHعبوش فاتح1 ـ ـــــراتبنــي ورث ــ ــــالنســــ بنــي ورث



ــارك لسنــة 2019 : ـــد األض الم ج ع ـة عـ لقـــ لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
وش1 ة عم جBOUTRIA AMIROUCHRبوت ــــععــــــــ لقـــــ جاطعام  عــــــــ لقـــــ

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
جNECHADI DJALALشادي جالل1 ــــععــــــــ لقـــــ جاطعام  عــــــــ لقـــــ

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ل سعدي1 جKHABIL SAADIخب جلحوم ودواجنعــــــــ لقـــــ عــــــــ لقـــــ

ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
دان1 جDAI ZIDANEدا ز جلحوم ودواجنعــــــــ لقـــــ عــــــــ لقـــــ

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
جMAALAOUI FAROUKمعالوي فاروق1 ةعــــــــ لقـــــ ة صناع جمخ عــــــــ لقـــــ

ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ار عادل1 جMUBARKI ADELم ةعــــــــ لقـــــ ة صناع جمخ عــــــــ لقـــــ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــــ ةال لد ال
كر سقاي1 ــــن لقــــراجBOUBAKER SEKAIب ــــهع ــ ــوا ـــراجخضـــر و فـــ ــــن لقـ ع
اس صحا 2 ــــن لقــــراجABESS SAHABIع ــــهع ــ ــوا ـــراجخضـــر و فـــ ــــن لقـ ع
ــــن لقــــراجFATEH MAZARZERفاتح مزرزر3 ــــهع ــ ــوا ـــراجخضـــر و فـــ ــــن لقـ ع

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا



ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــــ ةال لد ال
كر سقاي1 ــــن لقــــراجBOUBAKER SEKAIب ــــهع ــ ــوا ـــراجخضـــر و فـــ ــــن لقـ ع
اس صحا 2 ــــن لقــــراجABESS SAHABIع ــــهع ــ ــوا ـــراجخضـــر و فـــ ــــن لقـ ع
ــــن لقــــراجFATEH MAZARZERفاتح مزرزر3 ــــهع ــ ــوا ـــراجخضـــر و فـــ ــــن لقـ ع

ـــوم األول: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــــ ةال لد ال
د المالك1 ــــن لقــــراجMALAOUI ABDELMALEKمعالوي ع ــــامةع ة عــ ـــغذ ـــ ـــراجتــ ــــن لقـ ع
ــــن لقــــراجZEMMAM KHOUDJAزمام خوجة2 ــــامةع ة عــ ـــغذ ـــ ـــراجتــ ــــن لقـ ع
ــــن لقــــراجGAROUABI AMORقروا عمر3 ــــامةع ة عــ ـــغذ ـــ ـــراجتــ ــــن لقـ ع
عقوب4 ــــن لقــــراجMALAOUI YAKOUBمعالوي  ــــامةع ة عــ ـــغذ ـــ ـــراجتــ ــــن لقـ ع
اس5 ــــن لقــــراجCHEMINI ABESSشمي ع ــــامةع ة عــ ـــغذ ـــ ـــراجتــ ــــن لقـ ع
ــــن لقــــراجHOUCHER SALAHو صالح6 ــــامةع ة عــ ـــغذ ـــ ـــراجتــ ــــن لقـ ع
ــــن لقــــراجMOUTALBI MOHAMED AREZKIموطال محمد أرز 7 ــــامةع ة عــ ـــغذ ـــ ـــراجتــ ــــن لقـ ع
ان8 ــــن لقــــراجBOUHLI SOFIANEبو سف ــــامةع ة عــ ـــغذ ـــ ـــراجتــ ــــن لقـ ع
ــــن لقــــراجMAALAOUI HAMZAمعالوي حمزة9 ــــامةع ة عــ ـــغذ ـــ ـــراجتــ ــــن لقـ ع

ز10 د الع ــــن لقــــراجFASIH ABDELAZIZفصيح ع ــــامةع ة عــ ـــغذ ـــ ـــراجتــ ــــن لقـ ع

ـــوم الثانــــــي: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــــ ةال لد ال
م1 ا نع ــــن لقــــراجTOUHAMI NAMتو ــــامةع ة عــ ـــغذ ـــ ـــراجتــ ــــن لقـ ع
ــــن لقــــراجDAHDOUH NACERدحدوح نا2 ــــامةع ة عــ ـــغذ ـــ ـــراجتــ ــــن لقـ ع
د الحان 3 ــــن لقــــراجAYOUB ABDELHANINأيوب ع ــــامةع ة عــ ـــغذ ـــ ـــراجتــ ــــن لقـ ع
ــــن لقــــراجMEZARZI FATAHمزرزر فاتح4 ــــامةع ة عــ ـــغذ ـــ ـــراجتــ ــــن لقـ ع
د السالم5 ــــن لقــــراجDEHDOUHE SALEMدحدوح ع ــــامةع ة عــ ـــغذ ـــ ـــراجتــ ــــن لقـ ع
ــــن لقــــراجKHROUR DJAMELخرور جمال6 ــــامةع ة عــ ـــغذ ـــ ـــراجتــ ــــن لقـ ع
د النور7 ــــن لقــــراجKEROUBI ABDENOURقروا ع ــــامةع ة عــ ـــغذ ـــ ـــراجتــ ــــن لقـ ع
ــــن لقــــراجBOUJEMLINE AZEDINEبوجمل عز الدين8 ــــامةع ة عــ ـــغذ ـــ ـــراجتــ ــــن لقـ ع
د الرزاق9 ــــن لقــــراجMAHTAL ABDEREZAKمحتال ع ــــامةع ة عــ ـــغذ ـــ ـــراجتــ ــــن لقـ ع

ل10 ارة ن ــــن لقــــراجOUBARA NABILأو ــــامةع ة عــ ـــغذ ـــ ـــراجتــ ــــن لقـ ع



ــارك لسنــة 2019 : ــد األض الم ـانـــة ع ـ ش ـة  لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
الل1 ـــــانــــــــــةTEFFAH BILALتفاح  ـــعــــ ش ـ ـــانـــةاطعام  بنـــي ش

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د1 د المج دن ع لع ـــــانــــــــــةABALAIDAN ABDELMADJIDأ ـــعــــ ش ـ ـــانـــةاطعام  بنـــي ش

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د1 ـــــانــــــــــةHELLAL RACHIDالل رش ـــانـــةلحوم ودواجنــــ ش بنـــي ش

ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د1 و السع ـــــانــــــــــةAMARIOU SAIDعم ـــانـــةلحوم ودواجنــــ ش بنـــي ش

ـــوم األول: ب ومـشتقـاتـــــــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د1 ـــــانــــــــــةOUMANSOUR FARIDأومنصور ف ـــهــــ ش ب ومـشتقـاتــ ـــانـــةحـل بنـــي ش
د2 ـــــانــــــــــةSOUISSI ZAYEDس زا ـــهــــ ش ب ومـشتقـاتــ ـــانـــةحـل بنـــي ش

ـــوم الثــــــــا : ب ومـشتقـاتـــــــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــــانــــــــــةBEN GHANEM KHALEDبن غانم خالد3 ـــهــــ ش ب ومـشتقـاتــ ـــانـــةحـل بنـــي ش



ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ائه1 ب و  ة تامورت إقر حب ة ب جما TAMOURT IKR HABIB ET CIEمخ ةبوخالصة ق ة صناع ـــانـــةمخ بنـــي ش

ـــوم الثانـــــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ائه1 ب و  ة تامورت إقر حب ة ب جما TAMOURT IKR HABIB ET CIEمخ ةبوخالصة ق ة صناع ـــانـــةمخ بنـــي ش

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ـــانـــةYOUCEF BOUHSANEيوسف بوحصان1 ـــهبنـــي ش ـــ ــــوا ـــانـــةخضـــر و فـ بنـــي ش
س2 ـــانـــةMOUSSA KHMISSمو خم ـــهبنـــي ش ـــ ــــوا ـــانـــةخضـــر و فـ بنـــي ش
م3 د الحك ـــانـــةSIBOUSSI ABDELHAKIMسبو ع ـــهبنـــي ش ـــ ــــوا ـــانـــةخضـــر و فـ بنـــي ش
او4 ـــانـــةOTHMANE BACHRAWعثمان  ـــهبنـــي ش ـــ ــــوا ـــانـــةخضـــر و فـ بنـــي ش

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ـــانـــةLAHCENE IDJKIلحسن إج 1 ـــهبنـــي ش ـــ ــــوا ـــانـــةخضـــر و فـ بنـــي ش
م سبو 2 د الحك ـــانـــةHAKIM SBOUCIع ـــهبنـــي ش ـــ ــــوا ـــانـــةخضـــر و فـ بنـــي ش
ب3 ا أع ـــانـــةBAHI AAZIBال ـــهبنـــي ش ـــ ــــوا ـــانـــةخضـــر و فـ بنـــي ش

ـــوم األول: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
اس1 ـــانـــةSOUISSI ILYASس إل ـــامةبنـــي ش ة عـــ ـــــغذ ـــانـــةتـــ بنـــي ش
ت أوخدي الخ 2 ـــانـــةAIT OUKHADI KHIERآ ـــامةبنـــي ش ة عـــ ـــــغذ ـــانـــةتـــ بنـــي ش
د الحق3 س ع ـــانـــةKHMISS ABDELHAKخم ـــامةبنـــي ش ة عـــ ـــــغذ ـــانـــةتـــ بنـــي ش
ر4 ل الطا غ ـــانـــةBEN YGHIL TAHARبن إ ـــامةبنـــي ش ة عـــ ـــــغذ ـــانـــةتـــ بنـــي ش
ـــانـــةMEKHANEF BOUALEMمخنف بوعالم5 ـــامةبنـــي ش ة عـــ ـــــغذ ـــانـــةتـــ بنـــي ش
ن الدين6 ـــانـــةHABADJ ZINEDDINEاج ز ـــامةبنـــي ش ة عـــ ـــــغذ ـــانـــةتـــ بنـــي ش
ار جمال7 ـــانـــةTALANZAR DJAMELتل ـــامةبنـــي ش ة عـــ ـــــغذ ـــانـــةتـــ بنـــي ش
دن حم 8 ـــانـــةBOUGHIDENE HMIMIبوغ ـــامةبنـــي ش ة عـــ ـــــغذ ـــانـــةتـــ بنـــي ش
ـــانـــةHABADJ MAROUANEاج مروان9 ـــامةبنـــي ش ة عـــ ـــــغذ ـــانـــةتـــ بنـــي ش

د القادر10 ـــانـــةHADJI ABDELKADERحا ع ـــامةبنـــي ش ة عـــ ـــــغذ ـــانـــةتـــ بنـــي ش



ـــوم الثانــــــي: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ـــانـــةBACHRAOU OTHMANEاو عثمان1 ـــامةبنـــي ش ة عـــ ـــــغذ ـــانـــةتـــ بنـــي ش
م2 س ت   ل ـــانـــةTAKLIT NASSIMت ـــامةبنـــي ش ة عـــ ـــــغذ ـــانـــةتـــ بنـــي ش
ر بن زنا 3 ـــانـــةBEN ZINATI TAHARالطا ـــامةبنـــي ش ة عـــ ـــــغذ ـــانـــةتـــ بنـــي ش
ل فاروق4 ـــانـــةDJALIL FAROUKجل ـــامةبنـــي ش ة عـــ ـــــغذ ـــانـــةتـــ بنـــي ش
ا5 ـــانـــةSAKHRI YASSERصخري  ـــامةبنـــي ش ة عـــ ـــــغذ ـــانـــةتـــ بنـــي ش
ت مختار6 ل ـــانـــةTAKLIT MOKHTARت ـــامةبنـــي ش ة عـــ ـــــغذ ـــانـــةتـــ بنـــي ش
س مو7 ـــانـــةMHEMIS MOSSAخم ـــامةبنـــي ش ة عـــ ـــــغذ ـــانـــةتـــ بنـــي ش
ا 8 ب ال ـــانـــةAZIB ELBAHIأع ـــامةبنـــي ش ة عـــ ـــــغذ ـــانـــةتـــ بنـــي ش
قة9 ـــانـــةBEN AKHLEF AATIKAبن اخلف عت ـــامةبنـــي ش ة عـــ ـــــغذ ـــانـــةتـــ بنـــي ش

م10 د الحك ـــانـــةSIBOUSSI ABDELHAKIMسبو ع ـــامةبنـــي ش ة عـــ ـــــغذ ـــانـــةتـــ بنـــي ش



ــارك لسنـــة 2019 : ـــد األض  الم ــ موحلــي ع ــة  لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقمالرقم ةال لد ال
ـــعــــ موحلـــــــــــيIHDADEN BOUSAADإحدادن بوسعد11 ـ ــــ موحلـــــــــــياطعام 

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقمالرقم ةال لد ال
لة21 ـــعــــ موحلـــــــــــيHARFOUCHE DALILAحرفوش دل ـ ــــ موحلـــــــــــياطعام 

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقمالرقم ةال لد ال
مال11 ــــ موحلـــــــــــيلحوم ودواجنــــ موحلـــــــــــيLAKSARI KAMELلقصاري 

ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقمالرقم ةال لد ال
ــــ موحلـــــــــــيلحوم ودواجنــــ موحلـــــــــــيMAGRAOUI KHALEFمقراوي خالف11

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ار مصط 1 قث ب موح MOUBARKI MUSTAPHAم ةتح ة صناع ــــ موحلـــــــــــيمخ

ـــوم الثانـــــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ار مصط 1 قث ب موح MOUBARKI MUSTAPHAم ةتح ة صناع ــــ موحلـــــــــــيمخ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
م جر 1 ـــهبنـــي مــوحلــــيBRAHIM DJARBIبرا ـــ ــــوا بنـــي مــوحلــــيخضـــر و فـ



ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
م جر 1 ـــهبنـــي مــوحلــــيBRAHIM DJARBIبرا ـــ ــــوا بنـــي مــوحلــــيخضـــر و فـ

ـــوم األول: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ار1 ـــامةبنـــي مــوحلــــيKATTI DJABARقا ج ة عـــ ـــــغذ بنـــي مــوحلــــيتـــ
ن2 ـــامةبنـــي مــوحلــــيAMARI MOHAND ZINEعماري محند ال ة عـــ ـــــغذ بنـــي مــوحلــــيتـــ
م3 د الناس ـــامةبنـــي مــوحلــــيNESSRAKI ABDENNASSIMا ع ة عـــ ـــــغذ بنـــي مــوحلــــيتـــ
ـــامةبنـــي مــوحلــــيMOUTERFI RABEHموتر رابح4 ة عـــ ـــــغذ بنـــي مــوحلــــيتـــ
ـــامةبنـــي مــوحلــــيGERCHOUCHE MOHAMED AREZKIقرشوش محمد أرز 5 ة عـــ ـــــغذ بنـــي مــوحلــــيتـــ
ـــامةبنـــي مــوحلــــيDJANAOUSSINE AZZEDINEجناوس عز الدين6 ة عـــ ـــــغذ بنـــي مــوحلــــيتـــ
د7 ـــامةبنـــي مــوحلــــيGUERCHOUCHE SAIDقرشوش السع ة عـــ ـــــغذ بنـــي مــوحلــــيتـــ
د8 ـــامةبنـــي مــوحلــــيHARFOUCHE DJAHIDحرفوش جه ة عـــ ـــــغذ بنـــي مــوحلــــيتـــ
ـــامةبنـــي مــوحلــــيACHOUR MOKHTARعاشور مختار9 ة عـــ ـــــغذ بنـــي مــوحلــــيتـــ

د السالم10 ـــامةبنـــي مــوحلــــيKACHICHI ABDESSALEMقش ع ة عـــ ـــــغذ بنـــي مــوحلــــيتـــ

ـــوم الثانــــــي: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
اس 1 ـــامةبنـــي مــوحلــــيSERRIR YACINEر  ة عـــ ـــــغذ بنـــي مــوحلــــيتـــ
ـــامةبنـــي مــوحلــــيHAYOUNE TOUFIKحيون توفيق2 ة عـــ ـــــغذ بنـــي مــوحلــــيتـــ
ـــامةبنـــي مــوحلــــيMOUTERFI NADHIRموتر نذير3 ة عـــ ـــــغذ بنـــي مــوحلــــيتـــ
اس4 ـــامةبنـــي مــوحلــــيHARFOUCHE ABESSحرفوش ع ة عـــ ـــــغذ بنـــي مــوحلــــيتـــ
ب أعمر5 ـــامةبنـــي مــوحلــــيKRIB AMORق ة عـــ ـــــغذ بنـــي مــوحلــــيتـــ
ا 6 ـــامةبنـــي مــوحلــــيCHACHOU LAYACHIشاشو الع ة عـــ ـــــغذ بنـــي مــوحلــــيتـــ
ـــامةبنـــي مــوحلــــيBOUMERADJ OUANASبومراج الوناس7 ة عـــ ـــــغذ بنـــي مــوحلــــيتـــ
ـــامةبنـــي مــوحلــــيGUEDJALI MUSTAPHAقجا مصط 8 ة عـــ ـــــغذ بنـــي مــوحلــــيتـــ
دير9 سات إ ـــامةبنـــي مــوحلــــيAISSAT IDIRع ة عـــ ـــــغذ بنـــي مــوحلــــيتـــ

م10 س د ال ـــامةبنـــي مــوحلــــيNASRAKI NACIMا ع ة عـــ ـــــغذ بنـــي مــوحلــــيتـــ



ـــارك لسنـــة 2019 : ـــد األض  الم ــوعنـــداس ع ـــة  لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د النور1 اش ع ـــداسLABRACHE ABDENNOURل ـــ ـــــمـــــوعنـ ـــ ـــ ــــداسمطعـ ـــــوعنـــ
م2 ـــداسTAIBI FAHEMطي فا ـــ ــــعـــــوعنـ ــــداساطعام  ـــــوعنـــ
ـــداسIBROUCHENE LAHLOUإبروشن لحلو3 ـــ ــــعـــــوعنـ ــــداساطعام  ـــــوعنـــ

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د الحق1 اوي ع ـــداسYAHYAOUI ABDELHAKح ـــ ــــعـــــوعنـ ــــداساطعام  ـــــوعنـــ
د الرزاق2 ـــداسSIWANI ABDEREZAKسيوا ع ـــ ــــعـــــوعنـ ــــداساطعام  ـــــوعنـــ
مال3 ـــداسBEN AMRAOUI KAMELبن عمراوي  ـــ ــــعـــــوعنـ ــــداساطعام  ـــــوعنـــ

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــداسBOUREMANI SAMIRبورما سم 1 ـــ ــــداسلحوم ودواجنـــــوعنـ ـــــوعنـــ
قنت فاتح2 ـــداسTIGENTINE FATEHت ـــ ــــداسلحوم ودواجنـــــوعنـ ـــــوعنـــ
ـــداسBOULAAOUED HANNAFIبولعواد حنا 3 ـــ ــــداسلحوم ودواجنـــــوعنـ ـــــوعنـــ

ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال

د المنعم1 ـــداسBEN AAMARA ABDELMOUNIMبن عمارة ع ـــ ــــداسلحوم ودواجنـــــوعنـ ـــــوعنـــ

ان2 ب م ـــداسARGHIB MEZIANEأرغ ـــ ــــداسلحوم ودواجنـــــوعنـ ـــــوعنـــ
د السالم3 ـــداسLASMI ABDESSALEMالعاص ع ـــ ــــداسلحوم ودواجنـــــوعنـ ـــــوعنـــ

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م1 د ال ةتالة اول بوعنداسBEN AISSA ABDELKERIMبن ع ع ة صناع بوعنداسمخ



ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ة بوعنداسCHERIFI HOUCINE حسان1 لد از و حلوا شارع  الهاش  ــــداسحر خ ـــــوعنـــ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ـــــداسIMAD BOUCHAMAعماد بوشامة1 ـــهــــوعنـ ـــ ــــوا ـــداسخضـــر و فـ ــــوعنـــ
ـــــداسYACINE MAKHLOUFIاس مخلو 2 ـــهــــوعنـ ـــ ــــوا ـــداسخضـــر و فـ ــــوعنـــ
صل مخلو 3 ـــــداسFAYCEL MAKHLOUFIف ـــهــــوعنـ ـــ ــــوا ـــداسخضـــر و فـ ــــوعنـــ
د شلغوم4 ـــــداسWALID CHELGHOUMول ـــهــــوعنـ ـــ ــــوا ـــداسخضـــر و فـ ــــوعنـــ
دا 5 ـــــداسYAMINE SAIDANIم سع ـــهــــوعنـ ـــ ــــوا ـــداسخضـــر و فـ ــــوعنـــ
ـــــداسSALEM ISSADIسالم إسعادي6 ـــهــــوعنـ ـــ ــــوا ـــداسخضـــر و فـ ــــوعنـــ
ـــــداسFATEH BIOUDIفاتح بيودي7 ـــهــــوعنـ ـــ ــــوا ـــداسخضـــر و فـ ــــوعنـــ
ارت8 ارك تكر ـــــداسMEUBAREK TAKARKARETم ـــهــــوعنـ ـــ ــــوا ـــداسخضـــر و فـ ــــوعنـــ
ـــــداسMOKRANE CHERIFIمقران  9 ـــهــــوعنـ ـــ ــــوا ـــداسخضـــر و فـ ــــوعنـــ

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ق قصوري1 ـــــداسREZIG KOUSOURIرز ـــهــــوعنـ ـــ ــــوا ـــداسخضـــر و فـ ــــوعنـــ
ـــــداسKIER BEN AMARAالخ بن عمارة2 ـــهــــوعنـ ـــ ــــوا ـــداسخضـــر و فـ ــــوعنـــ
ـــــداسHAWAS SABRIحواس صابري3 ـــهــــوعنـ ـــ ــــوا ـــداسخضـــر و فـ ــــوعنـــ
ل شلغوم4 ـــــداسFOUDIL CHELGHOUMفوض ـــهــــوعنـ ـــ ــــوا ـــداسخضـــر و فـ ــــوعنـــ
ـــــداسNACER MEDDOURIنا مدوري5 ـــهــــوعنـ ـــ ــــوا ـــداسخضـــر و فـ ــــوعنـــ
م إدير6 ـــــداسNASSIM IDIRس ـــهــــوعنـ ـــ ــــوا ـــداسخضـــر و فـ ــــوعنـــ
د اسعادي7 ـــــداسWALID ISSADIول ـــهــــوعنـ ـــ ــــوا ـــداسخضـــر و فـ ــــوعنـــ
م إتوشن8 د الحل ـــــداسABDELHALIM ITOUCHENع ـــهــــوعنـ ـــ ــــوا ـــداسخضـــر و فـ ــــوعنـــ
ـــــداسYAMNA MOUZAYامنة موزاي9 ـــهــــوعنـ ـــ ــــوا ـــداسخضـــر و فـ ــــوعنـــ

د دحدوح10 ـــــداسYAZID DAHDOUHال ـــهــــوعنـ ـــ ــــوا ـــداسخضـــر و فـ ــــوعنـــ



ـــوم األول: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ـــــداسBOUGARCHI IMADEDDINEبوقر عماد الدين1 ــــامةــــوعنـ ة عــ ـــغذ ــــ ـــداستـ ــــوعنـــ
ة2 ـــــداسAMROUCHE NACIRAعمروش نص ــــامةــــوعنـ ة عــ ـــغذ ــــ ـــداستـ ــــوعنـــ
اوي عمر3 ـــــداسYAHYAOUI OMARح ــــامةــــوعنـ ة عــ ـــغذ ــــ ـــداستـ ــــوعنـــ
ة4 ـــــداسZERMANI ZAKIAزرما زك ــــامةــــوعنـ ة عــ ـــغذ ــــ ـــداستـ ــــوعنـــ
د السالم5 ـــــداسMEDOURI ABDESSALEMمدوري ع ــــامةــــوعنـ ة عــ ـــغذ ــــ ـــداستـ ــــوعنـــ
عقوب6 ـــــداسBOULAOUED YAKOUBبولعواد  ــــامةــــوعنـ ة عــ ـــغذ ــــ ـــداستـ ــــوعنـــ
الل را 7 ـــــداسBOUHELEL RAMIبو ــــامةــــوعنـ ة عــ ـــغذ ــــ ـــداستـ ــــوعنـــ
ة8 ـــــداسMOUASS SAMIAمواس سام ــــامةــــوعنـ ة عــ ـــغذ ــــ ـــداستـ ــــوعنـــ
ساوي محمد9 ـــــداسAISSAOUI MOHAMEDع ــــامةــــوعنـ ة عــ ـــغذ ــــ ـــداستـ ــــوعنـــ

ا 10 ساوي الع ـــــداسAISSAOUI LAYACHIع ــــامةــــوعنـ ة عــ ـــغذ ــــ ـــداستـ ــــوعنـــ
د11 ـــــداسCHELGOUM WALIDشلغوم ول ــــامةــــوعنـ ة عــ ـــغذ ــــ ـــداستـ ــــوعنـــ
اوي محمود12 ـــــداسYAHYAOUI MAHMOUDح ــــامةــــوعنـ ة عــ ـــغذ ــــ ـــداستـ ــــوعنـــ
ري مونا 13 ـــــداسTAHRI MONAMIطا ــــامةــــوعنـ ة عــ ـــغذ ــــ ـــداستـ ــــوعنـــ

ـــوم الثانــــــي: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
د1 ـــــداسSIWANI ASSAIDسيوا أسع ــــامةــــوعنـ ة عــ ـــغذ ــــ ـــداستـ ــــوعنـــ
ـــــداسSEMMAR AZZEDINEسمار عز الدين2 ــــامةــــوعنـ ة عــ ـــغذ ــــ ـــداستـ ــــوعنـــ
ـــــداسCHELGOUM KHALAFشلغوم خالف3 ــــامةــــوعنـ ة عــ ـــغذ ــــ ـــداستـ ــــوعنـــ
د الرحمان4 ـــــداسBOUFOUS ABDEREHMANEبوفوس ع ــــامةــــوعنـ ة عــ ـــغذ ــــ ـــداستـ ــــوعنـــ
ـــــداسSAMI MAHMOUDسا محمود5 ــــامةــــوعنـ ة عــ ـــغذ ــــ ـــداستـ ــــوعنـــ
ـــــداسBOUZARA ALIبوزارة ع 6 ــــامةــــوعنـ ة عــ ـــغذ ــــ ـــداستـ ــــوعنـــ
د7 ـــــداسISSAADI HAMIDإسعادي حم ــــامةــــوعنـ ة عــ ـــغذ ــــ ـــداستـ ــــوعنـــ
ارة جودي8 ـــــداسDJABARA DJOUDIج ــــامةــــوعنـ ة عــ ـــغذ ــــ ـــداستـ ــــوعنـــ
د9 ـــــداسMAKHLOUFI LAIDمخلو الع ــــامةــــوعنـ ة عــ ـــغذ ــــ ـــداستـ ــــوعنـــ

ـــــداسSIOLTANE DJAAFARسلطان جعفر10 ــــامةــــوعنـ ة عــ ـــغذ ــــ ـــداستـ ــــوعنـــ
دي11 ـــــداسISSAADI ZAIDIإسعادي زا ــــامةــــوعنـ ة عــ ـــغذ ــــ ـــداستـ ــــوعنـــ
دير فاتح12 ـــــداسIDIR FATAHإ ــــامةــــوعنـ ة عــ ـــغذ ــــ ـــداستـ ــــوعنـــ
ـــــداسISSAADI AKLIإسعادي آ 13 ــــامةــــوعنـ ة عــ ـــغذ ــــ ـــداستـ ــــوعنـــ

ـــوم األول: ـــــــرات ال ســــ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ـــــداسIDIR WLIDإیدیر ولید1 ـــراتــــوعنـ ــــ ـــ ـــداسسـ ــــوعنـــ

ـــوم الثانــــي: ـــــــرات ال ســــ



ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ـــــداسCHELGHOUM AISSAشلغوم عیسى1 ـــراتــــوعنـ ــــ ـــ ـــداسسـ ــــوعنـــ



ـارك لسنـة 2019 : ـد األض  الم ـوسالم ع ة  لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــوسالمMADADI MOHAMEDمدادي محمد1 ــعــ ــ ـــــوسالماطعام 

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
اض1 اش ر ـــوسالمAYACHE RIADHع ــعــ ــ ـــــوسالماطعام 

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــوسالمMADADI MOHAMEDمدادي محمد1 ـــــوسالملحوم ودواجنــ
ـــوسالمGUEDDOU DJALLALقدو جالل2 ـــــوسالملحوم ودواجنــ
ـــوسالمSAAL OMARسعال عمر3 ـــــوسالملحوم ودواجنــ

ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــوسالمKOUACHE DJOUDIكواش جودي1 ـــــوسالملحوم ودواجنــ
ل2 ل ن ـــوسالمMANAOUIL NABILمناو ـــــوسالملحوم ودواجنــ
ة3 ي ـــوسالمMONSER WAHIBAمن و ـــــوسالملحوم ودواجنــ

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ان1 دير محمد أم از ع دكــــــــــار SIDIR MOHAMED AMEZIANEس ـــــوسالمحر خ



ـــوم الثانـــــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ان1 دير محمد أم از ع دكــــــــــار SIDIR MOHAMED AMEZIANEس ـــــوسالمحر خ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
اج1 كر س ــهــــوســــالمABOU BAKR SIADJأب ـــ ـ ـــوا ـــوســــالمخضـــر و فــ ـ
مة رمضا 2 ــهــــوســــالمSALIMA RAMDHANIسل ـــ ـ ـــوا ـــوســــالمخضـــر و فــ ـ
ــهــــوســــالمBILEL BOUHAFSالل بوحفص3 ـــ ـ ـــوا ـــوســــالمخضـــر و فــ ـ
دش4 م دع ــهــــوســــالمNAIM DEAIDECHEنع ـــ ـ ـــوا ـــوســــالمخضـــر و فــ ـ
ــهــــوســــالمMHANED OULHADJ SASSIمحند أو الحاج سا 5 ـــ ـ ـــوا ـــوســــالمخضـــر و فــ ـ

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ــهــــوســــالمOMAR HAFNAOUIمحند وعمر حفناوي1 ـــ ـ ـــوا ـــوســــالمخضـــر و فــ ـ
ل2 د الرزاق مند ــهــــوســــالمABDEREZAK MENDILع ـــ ـ ـــوا ـــوســــالمخضـــر و فــ ـ
دالرحمان طالب3 ــهــــوســــالمABDERAHMENE TALEBع ـــ ـ ـــوا ـــوســــالمخضـــر و فــ ـ
دش4 ــهــــوســــالمZAHIR DEAIDECHEز دع ـــ ـ ـــوا ـــوســــالمخضـــر و فــ ـ

ـــوم األول: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ــــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
ــامةــــوســــالمKAHOUL FAROUKكحول فاروق1 ـــ ة عـ ــــغذ ـــوســــالمتــــ ـ
ــامةــــوســــالمSASSI FATEHسا فاتح2 ـــ ة عـ ــــغذ ـــوســــالمتــــ ـ
ل3 در ن ــامةــــوســــالمLIDRISSI NABILل ـــ ة عـ ــــغذ ـــوســــالمتــــ ـ
ــامةــــوســــالمREGGAD AZZEDINEرقاد عز الدين4 ـــ ة عـ ــــغذ ـــوســــالمتــــ ـ
ز5 د الع ــامةــــوســــالمLAALAMI ABDELAZIZلعال ع ـــ ة عـ ــــغذ ـــوســــالمتــــ ـ
ز6 د الع ــامةــــوســــالمNEMOUCHI ABDELAZIZنمو ع ـــ ة عـ ــــغذ ـــوســــالمتــــ ـ
ــامةــــوســــالمROUMILI OUENESروم الوناس7 ـــ ة عـ ــــغذ ـــوســــالمتــــ ـ
د المومن8 ــامةــــوســــالمKEDOUDJ ABDELMOUMENEكدوج ع ـــ ة عـ ــــغذ ـــوســــالمتــــ ـ
ــامةــــوســــالمSAMAR SADEKسمار صادق9 ـــ ة عـ ــــغذ ـــوســــالمتــــ ـ

د10 ــامةــــوســــالمHINI WALIDحي ول ـــ ة عـ ــــغذ ـــوســــالمتــــ ـ



ـــوم الثانــــــي: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ــــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنــ ةال لد ال
د الفتاح1 ــامةــــوســــالمGUEDOUDJ ABDELFETAHقدوج ع ـــ ة عـ ــــغذ ـــوســــالمتــــ ـ
ــامةــــوســــالمBOUALEM ASSMAبوعالم عصمة2 ـــ ة عـ ــــغذ ـــوســــالمتــــ ـ
ــامةــــوســــالمCHORFI HAOUES حواس3 ـــ ة عـ ــــغذ ـــوســــالمتــــ ـ
ل4 ــامةــــوســــالمSISSAN ISMAILسسان إسماع ـــ ة عـ ــــغذ ـــوســــالمتــــ ـ
كة5 ش مل ــامةــــوســــالمOUCHICHE MALIKAأوش ـــ ة عـ ــــغذ ـــوســــالمتــــ ـ
د6 د بوز ــامةــــوســــالمGOUIDEMI BOUZIDق ـــ ة عـ ــــغذ ـــوســــالمتــــ ـ
د الرحمان7 ــامةــــوســــالمTALEB ABDERAHMENEطالب ع ـــ ة عـ ــــغذ ـــوســــالمتــــ ـ
ــامةــــوســــالمNACEL MOURADناصل مراد8 ـــ ة عـ ــــغذ ـــوســــالمتــــ ـ
ــامةــــوســــالمBABOURI AZZEDINEابوري عز الدين9 ـــ ة عـ ــــغذ ـــوســــالمتــــ ـ

الل10 ــامةــــوســــالمBOUHAFS BILELبوحفص  ـــ ة عـ ــــغذ ـــوســــالمتــــ ـ



ــارك لسنـة 2019 : ــد األض الم ـت نــوال مــزادة ع ة آ لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م1 د ال ـــت نــــــوال مـــزادةITOUCHENE ABDELKERIMإتوشن ع ــــعآ ـــوال مـــزادةاطعام  ـــت نـــ آ

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
اس1 دير ل ـــت نــــــوال مـــزادةIDIR ILYASإ ــــعآ ـــوال مـــزادةاطعام  ـــت نـــ آ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ت نوال مــــزادةACHOUR IKSOULENEعاشور إقسولن1 ـــــهآ ـ ـــوا ت نوال مــــزادةخضـــر و فــ آ

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ما 1 ت نوال مــــزادةLOUNES SLIMANIلوناس سل ـــــهآ ـ ـــوا ت نوال مــــزادةخضـــر و فــ آ



ـــوم األول: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
د1 ما ف ت نوال مــــزادةSLIMANI FARIDسل ـــامةآ ة عـــ ــــــغذ ت نوال مــــزادةتــ آ
ت نوال مــــزادةHASSANI YOUCEFحسا يوسف2 ـــامةآ ة عـــ ــــــغذ ت نوال مــــزادةتــ آ
ت نوال مــــزادةHALLAL OUENESالل الوناس3 ـــامةآ ة عـــ ــــــغذ ت نوال مــــزادةتــ آ
ت نوال مــــزادةIKSSOULANE ACHOURإقسولن عاشور4 ـــامةآ ة عـــ ــــــغذ ت نوال مــــزادةتــ آ
ل5 ت نوال مــــزادةLAHOUCHE ISMAILلحوش إسماع ـــامةآ ة عـــ ــــــغذ ت نوال مــــزادةتــ آ
ا نواري6 ت نوال مــــزادةBERKANI NOUARIبر ـــامةآ ة عـــ ــــــغذ ت نوال مــــزادةتــ آ
م7 د الحك ت نوال مــــزادةMOUSSAOUI ABDELHAKIMموساوي ع ـــامةآ ة عـــ ــــــغذ ت نوال مــــزادةتــ آ
ت نوال مــــزادةMAAZOUZI HOUSSEMمعزوزي حسام8 ـــامةآ ة عـــ ــــــغذ ت نوال مــــزادةتــ آ
دير الهادي9 ت نوال مــــزادةIDIR LHADIإ ـــامةآ ة عـــ ــــــغذ ت نوال مــــزادةتــ آ

ـــوم الثانــــــي: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
و مصط 1 ت نوال مــــزادةMELIZI MUSTAPHAمل ـــامةآ ة عـــ ــــــغذ ت نوال مــــزادةتــ آ
ت نوال مــــزادةHASSANI YOUCEFحسا يوسف2 ـــامةآ ة عـــ ــــــغذ ت نوال مــــزادةتــ آ
د3 د ف ت نوال مــــزادةMAHDIDI FARIDمحد ـــامةآ ة عـــ ــــــغذ ت نوال مــــزادةتــ آ
ما صادق4 ت نوال مــــزادةSLIMANI SADEKسل ـــامةآ ة عـــ ــــــغذ ت نوال مــــزادةتــ آ
د النور5 ي ع ت نوال مــــزادةAMIRI ABDENOURعم ـــامةآ ة عـــ ــــــغذ ت نوال مــــزادةتــ آ
ش خالد6 ت نوال مــــزادةDAAMICHE KHALEDدعم ـــامةآ ة عـــ ــــــغذ ت نوال مــــزادةتــ آ
ت نوال مــــزادةARAB NOUREDDINEأعراب نور الدين7 ـــامةآ ة عـــ ــــــغذ ت نوال مــــزادةتــ آ
اس8 ت نوال مــــزادةMAKHLOUFI ILYASمخلو إل ـــامةآ ة عـــ ــــــغذ ت نوال مــــزادةتــ آ
مان9 ت نوال مــــزادةIKSSOULAN SLIMENEإقسولن سل ـــامةآ ة عـــ ــــــغذ ت نوال مــــزادةتــ آ



ارك لسنـــة 2019 : ـد األض  الم ـــة حمــــام قـرقـــور ع لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د الحق1 ــــمحمـــام قــــرقــــورSALEM ABDELHAKسالم ع ــــ ــرقــــورمطعـ ــام قــ حمـ
وك2 ش م ــــم صحاقGARNICHE MABROUKقرن ــــ ــرقــــورمطعـ ــام قــ حمـ
ــــمحمـــام قــــرقــــورGUETTAF SAMARAقطاف صمراء3 ــــ ــرقــــورمطعـ ــام قــ حمـ
ــــزKARMA NOUREDDINEكرمة نور الدين4 ـــ ــرقــــور مركــ ــام قــ ــــمحمـ ــــ ــرقــــورمطعـ ــام قــ حمـ
رمةKEFFOUS OMRANEكفوس عمران5 ــــمع ال ــــ ــرقــــورمطعـ ــام قــ حمـ

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د الرحمان1 ــــمحمام قرقور مركزBOULAFAA ABDERAHMENEبولفعة ع ــــ ــرقــــورمطعـ ــام قــ حمـ
كر2 ــــمحمـــام قــــرقــــورDRASS BOUBAKERدراس ب ــــ ــرقــــورمطعـ ــام قــ حمـ
ــــمحمام قرقور مركزMAALAOUI SAMIRمعالوي سم 3 ــــ ــرقــــورمطعـ ــام قــ حمـ
ان4 ــــمحمام قرقور مركزBEN BOUDA SOFIANEبن بودة سف ــــ ــرقــــورمطعـ ــام قــ حمـ
اء5 وب زك ــــمحمام قرقور مركزBELMOUHOUB ZAKARIAلمو ــــ ــرقــــورمطعـ ــام قــ حمـ

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
حة1 ض صل ــرقــــورلحوم ودواجنبوفروجBELFAIDH SALIHAلف ــام قــ حمـ
اش2 ة ع رمةABIZA AYACHEعب ــرقــــورلحوم ودواجنع ال ــام قــ حمـ
ــرقــــورلحوم ودواجنحمـــام قــــرقــــورAOUF CHEMSSEDINEعوف شمس الدين3 ــام قــ حمـ
د القادر4 ــرقــــورلحوم ودواجنحمـــام قــــرقــــورCHORFI ABDELKADER ع ــام قــ حمـ
د5 ــرقــــورلحوم ودواجنحمـــام قــــرقــــورMERAOUNA LYAZIDمراونة ال ــام قــ حمـ

ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ة فارس1 ــرقــــورلحوم ودواجنحمـــام قــــرقــــورAABIZA FARESعب ــام قــ حمـ
ــرقــــورلحوم ودواجنحمـــام قــــرقــــورISKAR MUSTAPHAإسكر مصط 2 ــام قــ حمـ
ــرقــــورلحوم ودواجنحمـــام قــــرقــــورGARZEN MOHAMED AMINEقرزان محمد أم 3 ــام قــ حمـ
د الحق4 ــرقــــورلحوم ودواجنحمـــام قــــرقــــورBELOUASSAA ABDELHAKلواسع ع ــام قــ حمـ
ــرقــــورلحوم ودواجنحمـــام قــــرقــــورTAGHMIN LAHLOUتغم لحلو5 ــام قــ حمـ



ـــوم األول: ب ومـشتقـاتـــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د الرزاق1 ب ومـشتقـاتــهحمـــام قــــرقــــورKESSIR ABDERRAZEKكس ع ــرقــــورحـل ــام قــ حمـ

ـــوم الثــــــــــــا : ب ومـشتقـاتـــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د الرزاق1 ب ومـشتقـاتــهحمـــام قــــرقــــورKESSIR ABDERRAZEKكس ع ــرقــــورحـل ــام قــ حمـ

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ح الصالح1 ل ت رقم TABLOUH SALAH30ط ةتجزئة 47 قطعة واد الس ة صناع ــرقــــورمخ ــام قــ حمـ

ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ظ1 د الحف ةبوفروجDIFI ABDEL HAFIDد ع ة صناع ــرقــــورمخ ــام قــ حمـ
يع2 ةحمـــام قــــرقــــورAMOKRANE RABIEامقران ال ة صناع ــرقــــورمخ ــام قــ حمـ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ــام قــرقــــورRAMZI HAMZAOUIرمزي حمزاوي1 ـــهحمـ ـــ ــــوا حمـــام قــرقــــورخضـــر و فـ
ــام قــرقــــورFATEH LAATOUIفاتح لعطوي2 ـــهحمـ ـــ ــــوا حمـــام قــرقــــورخضـــر و فـ
اب سعدو 3 د الو ــام قــرقــــورABDELWAHAB SAADOUNIع ـــهحمـ ـــ ــــوا حمـــام قــرقــــورخضـــر و فـ
ان4 ت شع ــام قــرقــــورREZKI AIT CHAABANEرز ا ـــهحمـ ـــ ــــوا حمـــام قــرقــــورخضـــر و فـ
اسط ما 5 دال ــام قــرقــــورABDELBASSET MATIع ـــهحمـ ـــ ــــوا حمـــام قــرقــــورخضـــر و فـ
مة قمار6 ــام قــرقــــورHALIMA GUEMMARحل ـــهحمـ ـــ ــــوا حمـــام قــرقــــورخضـــر و فـ

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ــام قــرقــــورADEL BEN SAHLIعادل بن ساح 1 ـــهحمـ ـــ ــــوا حمـــام قــرقــــورخضـــر و فـ
ــام قــرقــــورREDHA HAMZAOUIرضا حمزاوي2 ـــهحمـ ـــ ــــوا حمـــام قــرقــــورخضـــر و فـ
ال3 ــام قــرقــــورMALEK CHARBELمالك  ـــهحمـ ـــ ــــوا حمـــام قــرقــــورخضـــر و فـ
ل4 ــام قــرقــــورRABEH WAKILرابح وك ـــهحمـ ـــ ــــوا حمـــام قــرقــــورخضـــر و فـ
مة5 ــام قــرقــــورHICHEM GUAZIMAشام ق ـــهحمـ ـــ ــــوا حمـــام قــرقــــورخضـــر و فـ
اب حمزة6 دالو ــام قــرقــــورABDELWAHAB HAMZAع ـــهحمـ ـــ ــــوا حمـــام قــرقــــورخضـــر و فـ



ـــوم األول: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ــام قــرقــــورCHARBEL SALWAال سلوى1 ـــامةحمـ ة عـــ ـــــغذ حمـــام قــرقــــورتـــ
اد حسام2 ــام قــرقــــورAYAD HOUSSEMع ـــامةحمـ ة عـــ ـــــغذ حمـــام قــرقــــورتـــ
ــام قــرقــــورBERRAHAL SALAHEDDINEبرحال صالح الدين3 ـــامةحمـ ة عـــ ـــــغذ حمـــام قــرقــــورتـــ
د4 ــام قــرقــــورHAMZA WALIDحمزة ول ـــامةحمـ ة عـــ ـــــغذ حمـــام قــرقــــورتـــ
ــام قــرقــــورHOUIRI RABEHري رابح5 ـــامةحمـ ة عـــ ـــــغذ حمـــام قــرقــــورتـــ
ا عمر6 ــام قــرقــــورDIAFI OMARض ـــامةحمـ ة عـــ ـــــغذ حمـــام قــرقــــورتـــ
ــام قــرقــــورBOUROUH LOTFIبوروح لط 7 ـــامةحمـ ة عـــ ـــــغذ حمـــام قــرقــــورتـــ
ــام قــرقــــورLOUNISS MADANIلون مد 8 ـــامةحمـ ة عـــ ـــــغذ حمـــام قــرقــــورتـــ
لة توفيق9 ــام قــرقــــورKEBILA TOUFIKقب ـــامةحمـ ة عـــ ـــــغذ حمـــام قــرقــــورتـــ

ــام قــرقــــورBELKADHI NOUARIلقا نواري10 ـــامةحمـ ة عـــ ـــــغذ حمـــام قــرقــــورتـــ
ل رابح11 ــام قــرقــــورOUAKIL RABEHوك ـــامةحمـ ة عـــ ـــــغذ حمـــام قــرقــــورتـــ
كر12 ــام قــرقــــورMESSALTI BOUBAKERمسال ب ـــامةحمـ ة عـــ ـــــغذ حمـــام قــرقــــورتـــ
ة13 ــام قــرقــــورMGUELLATI NADHIRAمقال نض ـــامةحمـ ة عـــ ـــــغذ حمـــام قــرقــــورتـــ
د14 فة ف ــام قــرقــــورKHELIFA FARIDخل ـــامةحمـ ة عـــ ـــــغذ حمـــام قــرقــــورتـــ
اح فارس15 ــام قــرقــــورMERYAH FARESم ـــامةحمـ ة عـــ ـــــغذ حمـــام قــرقــــورتـــ

ـــوم الثانــــــي: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
مة1 ادGAMAR HALIMAقمار حل ـــامةأوالد ع ة عـــ ـــــغذ حمـــام قــرقــــورتـــ
ة2 ـــامةبوفروجCHARBEL HABIBAال حب ة عـــ ـــــغذ حمـــام قــرقــــورتـــ
ــام قــرقــــورLAATOUI AMEURلعطوي عامر3 ـــامةحمـ ة عـــ ـــــغذ حمـــام قــرقــــورتـــ
ــام قــرقــــورGARNIN FATEHقرن فاتح4 ـــامةحمـ ة عـــ ـــــغذ حمـــام قــرقــــورتـــ
اسط5 د ال ــام قــرقــــورLATTI ABDELBASSETما ع ـــامةحمـ ة عـــ ـــــغذ حمـــام قــرقــــورتـــ
ان رز 6 ت شع ــام قــرقــــورAIT CHEBANE AREZEKIآ ـــامةحمـ ة عـــ ـــــغذ حمـــام قــرقــــورتـــ
ب7 وب نج ــام قــرقــــورBELMOUHOUB NADJIBلمو ـــامةحمـ ة عـــ ـــــغذ حمـــام قــرقــــورتـــ
ــام قــرقــــورFOUGHAR KHALEDفوغار خالد8 ـــامةحمـ ة عـــ ـــــغذ حمـــام قــرقــــورتـــ
ارك9 ــام قــرقــــورBERAHEL MEUBAREKبرحال م ـــامةحمـ ة عـــ ـــــغذ حمـــام قــرقــــورتـــ

ــام قــرقــــورWASSEDI ANOUARواسدي أنور10 ـــامةحمـ ة عـــ ـــــغذ حمـــام قــرقــــورتـــ
ــام قــرقــــورTARCHOUNE AHMEDطرشون أحمد11 ـــامةحمـ ة عـــ ـــــغذ حمـــام قــرقــــورتـــ
اب12 د الو ــام قــرقــــورSAADOUNI ABDELWAHABسعدو ع ـــامةحمـ ة عـــ ـــــغذ حمـــام قــرقــــورتـــ
ــام قــرقــــورATOUI FATAHلعطوي فاتح13 ـــامةحمـ ة عـــ ـــــغذ حمـــام قــرقــــورتـــ
اح14 ــام قــرقــــورHOUIRI SABAHري ص ـــامةحمـ ة عـــ ـــــغذ حمـــام قــرقــــورتـــ
س15 ــام قــرقــــورBADYOUNE YOUNESديون يو ـــامةحمـ ة عـــ ـــــغذ حمـــام قــرقــــورتـــ



ـــوم األول: ـــــــرات ال ســــ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ــام قــرقــــورBELFOURAR  ABDELMALEKبلفورار عبد المالك1 ــــراتحمـ ـــ ـــ حمـــام قــرقــــورسـ

ـــوم الثانــــي: ـــــــرات ال ســــ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ــام قــرقــــورBELFOURAR  ABDELMALEKبلفورار عبد المالك1 ــــراتحمـ ـــ ـــ حمـــام قــرقــــورسـ



ـــارك لسنـــة 2019 : ـــد األض الم ــــلة ع ـة ذراع قب لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ش فاتح1 ـــلةBEN BOURICHE FATEHبن بور ـــ ــ ــــعذراع قب ـــــلةاطعام  ـــ ذراع قب

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د الغا 1 ـــلةBEN HAMED ABDELGHANIبن حامد ع ـــ ــ ــــعذراع قب ـــــلةاطعام  ـــ ذراع قب

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ارة فارس1 ـــلةBEN BARA FARESبن  ـــ ــ ـــــلةلحوم ودواجنذراع قب ـــ ذراع قب

ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ب مرصدة1 ـــلةAKHRIB MORSADAأخ ـــ ــ ـــــلةلحوم ودواجنذراع قب ـــ ذراع قب

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ف عماد1 ة اوالد ع بن عثمانMESSIF IMADمس ة 20 مسكن ق ة صناع ـــــلةمخ ـــ ذراع قب

ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ف عماد1 ة اوالد ع بن عثمانMESSIF IMADمس ة 20 مسكن ق ة صناع ـــــلةمخ ـــ ذراع قب

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ــــةMOUNIR GUECHTOUMمن قشتوم1 ـلـ ــــهذراع قب ــ ـــةخضـــر و فـــــوا ـلــ ذراع قب
ل أمعوش2 ــــةNABIL AMAOUCHEن ـلـ ــــهذراع قب ــ ـــةخضـــر و فـــــوا ـلــ ذراع قب
د3 لعا د السالم  ــــةABDESSELAM BELAABEDع ـلـ ــــهذراع قب ــ ـــةخضـــر و فـــــوا ـلــ ذراع قب

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا



ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
موس1 د الرزاق  ــــةABDEREZAK HAMOUSع ـلـ ــــهذراع قب ــ ـــةخضـــر و فـــــوا ـلــ ذراع قب
ف2 ــــةKHALED BEN LOUCIFخالد بن لوص ـلـ ــــهذراع قب ــ ـــةخضـــر و فـــــوا ـلــ ذراع قب
ان3 ــــةBOUALAM CHIBANبوعالم ش ـلـ ــــهذراع قب ــ ـــةخضـــر و فـــــوا ـلــ ذراع قب
اشة بوذراع4 ــــةAKACHA BOUDRAAع ـلـ ــــهذراع قب ــ ـــةخضـــر و فـــــوا ـلــ ذراع قب

ـــوم األول: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ة محمد1 ــــةAABIZA MOHAMEDعب ـلـ ــــامةذراع قب ة عــ ــــــغذ ـــةتــ ـلــ ذراع قب
ــــةMECHAN RAMDHANمشان رمضان2 ـلـ ــــامةذراع قب ة عــ ــــــغذ ـــةتــ ـلــ ذراع قب
ان3 ــــةYOUSSEFI CHAABANيوس شع ـلـ ــــامةذراع قب ة عــ ــــــغذ ـــةتــ ـلــ ذراع قب
صل4 ــــةHARBILI FAYCELح ف ـلـ ــــامةذراع قب ة عــ ــــــغذ ـــةتــ ـلــ ذراع قب
ان5 ش سف ــــةBEN BOURICHE FAICELبن بور ـلـ ــــامةذراع قب ة عــ ــــــغذ ـــةتــ ـلــ ذراع قب
صل6 ــــةAMAOUCHE FAYCELأمعوش ف ـلـ ــــامةذراع قب ة عــ ــــــغذ ـــةتــ ـلــ ذراع قب
م7 د الرح ا ع س ــــةNISSIA ABDERAHIMن ـلـ ــــامةذراع قب ة عــ ــــــغذ ـــةتــ ـلــ ذراع قب
د8 ــــةMECHALGOU SAIDمشلقو سع ـلـ ــــامةذراع قب ة عــ ــــــغذ ـــةتــ ـلــ ذراع قب
ل9 ــــةBEN LAALA KHALILبن لع خل ـلـ ــــامةذراع قب ة عــ ــــــغذ ـــةتــ ـلــ ذراع قب

ـــوم الثانــــــي: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
س1 ــــةAMAOUCHE YOUNESأمعوش يو ـلـ ــــامةذراع قب ة عــ ــــــغذ ـــةتــ ـلــ ذراع قب
ان2 ــــةIGHMINE SOFIANEإغم سف ـلـ ــــامةذراع قب ة عــ ــــــغذ ـــةتــ ـلــ ذراع قب
ان فؤاد3 ــــةABARKENE FOUADأبر ـلـ ــــامةذراع قب ة عــ ــــــغذ ـــةتــ ـلــ ذراع قب
ن الصالح4 ــــةOUACHRINE SALAHأوع ـلـ ــــامةذراع قب ة عــ ــــــغذ ـــةتــ ـلــ ذراع قب
مان5 ــــةBEN BOUDA SLIMENEبن بودة سل ـلـ ــــامةذراع قب ة عــ ــــــغذ ـــةتــ ـلــ ذراع قب
مة6 د فه ــــةBEN SAID FAHIMAبن ص ـلـ ــــامةذراع قب ة عــ ــــــغذ ـــةتــ ـلــ ذراع قب
ب7 ــــةBOUDRAA CHEAIBبوذراع شعا ـلـ ــــامةذراع قب ة عــ ــــــغذ ـــةتــ ـلــ ذراع قب
قة8 ــــةBEN LAALA RAZIKZبن لع رز ـلـ ــــامةذراع قب ة عــ ــــــغذ ـــةتــ ـلــ ذراع قب
د الواحد9 ــــةBAOUZ ABDELWAHEDعوز ع ـلـ ــــامةذراع قب ة عــ ــــــغذ ـــةتــ ـلــ ذراع قب



ـــارك لسنـــة 2019 : ـــد األض الم ة قنـــــزات ع لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ل1 ـــــزاتHMOUM NABILحموم ن ـــ ــــعقنـ ـــــزاتاطعام  ـــ قنـ

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــــزاتAISSA OTHMANEع عثمان1 ـــ ــــعقنـ ـــــزاتاطعام  ـــ قنـ

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ار الحامدي1 ـــــزاتKHIAR HAMEDIخ ـــ ـــــزاتلحوم ودواجنقنـ ـــ قنـ

ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
س1 ـــــزاتHABBAT LOUNISاط لون ـــ ـــــزاتلحوم ودواجنقنـ ـــ قنـ

ـــوم األول: ب ومـشتقـاتـــه ال حــل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د1 از ـــــزاتMAKHLOUF YAZIDمخلوف ال ـــ ب ومـشتقـاتــهقنـ ـــــزاتحـل ـــ قنـ

ـــوم األول: ب ومـشتقـاتـــه ال حــل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د1 از ـــــزاتMAKHLOUF YAZIDمخلوف ال ـــ ب ومـشتقـاتــهقنـ ـــــزاتحـل ـــ قنـ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ادي1 ـــزاتFERHAT ABBADIفرحات ع ــــهقنـ ــ ــوا ـــزاتخضـــر و فـــ قنـ
د الرحمان موجب2 ـــزاتABDEREHMAN MOUDJEBع ــــهقنـ ــ ــوا ـــزاتخضـــر و فـــ قنـ



ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
اس 1 ـــزاتBOUGUERRA YACINEبوقرة  ــــهقنـ ــ ــوا ـــزاتخضـــر و فـــ قنـ

ـــوم األول: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ادي فرحات1 ـــزاتABBADI FERHATع ــــامةقنـ ة عــ ـــغذ ـــ ـــزاتتــ قنـ
د الرحمان2 ـــزاتMOUDJIB ABDERRAHMENEموجب ع ــــامةقنـ ة عــ ـــغذ ـــ ـــزاتتــ قنـ
ـــزاتWASSLANI AISSAوسال ع3 ــــامةقنـ ة عــ ـــغذ ـــ ـــزاتتــ قنـ
ـــزاتNACHI ISSLAMنا إسالم4 ــــامةقنـ ة عــ ـــغذ ـــ ـــزاتتــ قنـ
ـــزاتYAHI REDHAا رضا5 ــــامةقنـ ة عــ ـــغذ ـــ ـــزاتتــ قنـ
ـــزاتSAFAR ZOUBIRصفار زو 6 ــــامةقنـ ة عــ ـــغذ ـــ ـــزاتتــ قنـ
د7 ـــزاتMAKHLOUF YAZIDمخلوف ال ــــامةقنـ ة عــ ـــغذ ـــ ـــزاتتــ قنـ
ـــزاتMEDOUR MOHAMEDمدور محمد8 ــــامةقنـ ة عــ ـــغذ ـــ ـــزاتتــ قنـ
م9 د الحك ـــزاتRADJI ABDELHAKIMرا ع ــــامةقنـ ة عــ ـــغذ ـــ ـــزاتتــ قنـ

اشة10 ـــزاتSAFAR AICHAصفار ع ــــامةقنـ ة عــ ـــغذ ـــ ـــزاتتــ قنـ

ـــوم الثانــــــي: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ـــزاتFERKOUS HOUCINEفركوس حس 1 ــــامةقنـ ة عــ ـــغذ ـــ ـــزاتتــ قنـ
ف2 ـــزاتMOHAMI MOHAMED CHERIFمحا محمد ال ــــامةقنـ ة عــ ـــغذ ـــ ـــزاتتــ قنـ
ـــزاتNACHI YOUCEFنا يوسف3 ــــامةقنـ ة عــ ـــغذ ـــ ـــزاتتــ قنـ
د الغفور4 ـــزاتSAADAOUI ABDELGHAFOURسعداوي ع ــــامةقنـ ة عــ ـــغذ ـــ ـــزاتتــ قنـ
ـــزاتHADDADI TOUFIKحدادي توفبق5 ــــامةقنـ ة عــ ـــغذ ـــ ـــزاتتــ قنـ
ح 6 ـــزاتZENATI YAHYAزنا  ــــامةقنـ ة عــ ـــغذ ـــ ـــزاتتــ قنـ

ـــوم األول: ــــــز ال مخـــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
مان1 ـــــزاتKOUISSI SLIMENEك سل ـــ ةقنـ ة صناع ـــــزاتمخ ـــ قنـ

ـــوم األول: ــــــز  ال مخـــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
مان1 ـــــزاتKOUISSI SLIMENEك سل ـــ ةقنـ ة صناع ـــــزاتمخ ـــ قنـ



ــارك لسنــة 2019 : ـــد األض الم ـل ع ـة ح لد

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
اس1 ي ع ـــــلCHENINI ABBESش ـــ ـــللحوم ودواجنح ــــ ـ ح

ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــــلAREZKI HAMMOUCHEأرز حموش1 ـــ ـــللحوم ودواجنح ــــ ـ ح

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ل1 ـــلISSLAM WAILاسالم وا ـ ـــهح ـــ ــــوا ــــلخضـــر و فـ ح

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ل1 ـــلISSLAM WAILاسالم وا ـ ـــهح ـــ ــــوا ــــلخضـــر و فـ ح



ـــوم األول: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
م1 ال حل ـــلTOUKEL HALIMتو ـ ـــــامةح ة عـ ـــغذ ــــ ــــلتـ ح
ب2 ط شع ـــلMERABTINE CHOUAIBمرا ـ ـــــامةح ة عـ ـــغذ ــــ ــــلتـ ح
ل إسالم3 ـــلOUAIL ISLAMوا ـ ـــــامةح ة عـ ـــغذ ــــ ــــلتـ ح
اس4 ـــلDARHAMOUNE ILYASدرحمون إل ـ ـــــامةح ة عـ ـــغذ ــــ ــــلتـ ح

ـــوم الثانــــــي: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ب1 ط شع ـــلMEARBTINE CHOUAIBمرا ـ ـــــامةح ة عـ ـــغذ ــــ ــــلتـ ح
الل2 ـــلBELKADI BILELلقا  ـ ـــــامةح ة عـ ـــغذ ــــ ــــلتـ ح
ـــلBOUNOKTA MOULOUDبونقطة مولود3 ـ ـــــامةح ة عـ ـــغذ ــــ ــــلتـ ح
اس4 د محمد إل ـــلMAABAD MOHAMED ILYASمع ـ ـــــامةح ة عـ ـــغذ ــــ ــــلتـ ح



ـــارك لسنـــة 2019 : ـــد األض  الم ـــة مـــوكـــــالن ع لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
الل1 ــــعمــــوكـالن مركــــزBEN CHOUDER BILELبن شودار  ــــالناطعام  ــــوكــ مــ
د2 ــــالنDAHMANI LAIDدحما الع ــــوكــ ــــعمــ ــــالناطعام  ــــوكــ مــ

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــــالنBOUKHALFA HAMZAبوخالفة حمزة1 ــــوكــ ــــعمــ ــــالناطعام  ــــوكــ مــ

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د الرزاق1 ــــالنSERADJ ABDEREZZAKاج ع ــــوكــ ــــالنلحوم ودواجنمــ ــــوكــ مــ
ظ2 د الحف ــــالنMOUAFFEK ABDELHAFIDموفق ع ــــوكــ ــــالنلحوم ودواجنمــ ــــوكــ مــ

ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــــالنSERRAJ IMADاج عماد1 ــــوكــ ــــالنلحوم ودواجنمــ ــــوكــ مــ
كر2 ــــالنMOUAFEK BOUBAKERموفق ب ــــوكــ ــــالنلحوم ودواجنمــ ــــوكــ مــ

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د الرزاق1 النCHERIFI ABDEREZZAK ع ةموقع رقم 01 (100/ 50 ) محل رقم ا08-ا09 -ا10 ا21 -ا23-ا25 مركز ماو ة صناع ــــالنمخ ــــوكــ مــ

ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
اس 1 ل  فWAKIL YACINEوك ة سط الن وال ة ماو لد ة بوزلفن  از ق ــــالنحر خ ــــوكــ مــ



ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ارة1 ــــهماوكــــالنYACINE BARAاس  ــ ــوا ماوكــــالنخضـــر و فـــ
ــــهماوكــــالنSADAM MAAZOUZIصدام معزوزي2 ــ ــوا ماوكــــالنخضـــر و فـــ
ــــهماوكــــالنFOUAD MERAZGAفؤاد مرازقة3 ــ ــوا ماوكــــالنخضـــر و فـــ
د قرة4 ــــهماوكــــالنDJAHID GERRAجه ــ ــوا ماوكــــالنخضـــر و فـــ
ــــهماوكــــالنBEN WADFEL SALAHبنوادفل الصالح5 ــ ــوا ماوكــــالنخضـــر و فـــ

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ل1 ــــهماوكــــالنKAMEL OUKILمال أوك ــ ــوا ماوكــــالنخضـــر و فـــ
اس2 م ح ــــهماوكــــالنSALIM HABBASسل ــ ــوا ماوكــــالنخضـــر و فـــ
م مغاغة3 ــــهماوكــــالنHALIM MAGHAGHAحل ــ ــوا ماوكــــالنخضـــر و فـــ
د الرزاق مرازقة4 ــــهماوكــــالنABDEREZAK MIRAZKAع ــ ــوا ماوكــــالنخضـــر و فـــ
ر5 ـــالنKHAMMAL TAHARخمال الطا ــــهمــاوكـ ــ ــوا ماوكــــالنخضـــر و فـــ

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ة عامةماوكــــالنBARA MOKDEDارة مقداد1 ماوكــــالنتغذ
ة عامةماوكــــالنBEN WADFEL SALAHبن وادفل صالح2 ماوكــــالنتغذ
م3 اس سل ة عامةماوكــــالنHABAS SALIMح ماوكــــالنتغذ
ة عامةماوكــــالنGEDDOU LAMNAOUARقدو لمنور4 ماوكــــالنتغذ
د5 ة عامةماوكــــالنGUERRA DJAHIDقرة جه ماوكــــالنتغذ
م6 د الحل ة عامةماوكــــالنBOUKHALFA ABDELHALIMبوخالفة ع ماوكــــالنتغذ

ر78 ة عامةماوكــــالنGACHTAL TAHARقشطال الطا ماوكــــالنتغذ
م9 اس سل ة عامةماوكــــالنHABBAS SALIMح ماوكــــالنتغذ

د الرزاق10 ة عامةماوكــــالنMERAZGUA ABDEREZZAKمرازقة ع ماوكــــالنتغذ
اش رفيق11 ة عامةماوكــــالنDAHACHE RAFIKد ماوكــــالنتغذ
د القادر12 ة عامةماوكــــالنDAAN ABDELKADERدعان ع ماوكــــالنتغذ
ر13 دودي الطا ة عامةماوكــــالنLAAIDOUDI TAHARالع ماوكــــالنتغذ
ة عامةماوكــــالنBEN ARAB NOUAARIبن عراب نواري14 ماوكــــالنتغذ
م15 ة عامةماوكــــالنBARA KARIMارة ك ماوكــــالنتغذ
ل16 ة عامةماوكــــالنBEN RAHAL FOUDILبن رحال فوض ماوكــــالنتغذ



ـــوم الثانــــــي: ة عامة ال تغذ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ة عامةماوكــــالنMALLAKH FATEHمالخ فاتح1 ماوكــــالنتغذ
ل2 ة عامةماوكــــالنSEDRATI SOUHILصدرا سوع ماوكــــالنتغذ
د3 ة عامةماوكــــالنAZZOUZ SAIDعزوز سع ماوكــــالنتغذ
ة عامةماوكــــالنMERAZGA FOUADمرازقة فؤاد4 ماوكــــالنتغذ
اس 5 ة عامةماوكــــالنBARA YACINEارة  ماوكــــالنتغذ
م6 ة عامةماوكــــالنMAGHAGHA HALIMمغاغة حل ماوكــــالنتغذ
م7 ة عامةماوكــــالنDOUKHI SALIMدو سل ماوكــــالنتغذ
ة عامةماوكــــالنMAAZOUZ MUSTAPHAمعزوز مصط 8 ماوكــــالنتغذ
د9 د الرش ة عامةماوكــــالنKHAMMAL ABDERACHIDخمال ع ماوكــــالنتغذ

كر10 ة عامةماوكــــالنGUACHTAL BOUBAKERقشطال ب ماوكــــالنتغذ
ة عامةماوكــــالنBELAMRI KAMIRلعمري قم 11 ماوكــــالنتغذ
ة عامةماوكــــالنBARA FAROUKارة فاروق12 ماوكــــالنتغذ
د المالك13 ل ع ة عامةماوكــــالنWAKIL ABDELMALEKوك ماوكــــالنتغذ
ة عامةماوكــــالنMAZOUZI SADAMمعزوزي صدام14 ماوكــــالنتغذ
م15 د الحل ة عامةماوكــــالنLAAGGOUN ABDELHALIMلعقون ع ماوكــــالنتغذ



ـارك لسنـة 2019 : ــد األض الم ـة تـالة إفاسن ع لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ف1 دا  ــــاسنZIDANI CHERIFز ــــالة إفــ ـــمتــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاسنمطعــ ـــالة إفـــ تـــ

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
اش فاروق1 ــــاسنKHARBECHE FAROUKخ ــــالة إفــ ـــمتــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاسنمطعــ ـــالة إفـــ تـــ

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــــاسنKHOULI MUSTAPHAخو مصط 1 ــــالة إفــ ـــاسنلحوم ودواجنتــ ـــالة إفـــ تـــ
اس 2 ــــاسنSAOULI YACINEصاو  ــــالة إفــ ـــاسنلحوم ودواجنتــ ـــالة إفـــ تـــ

ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ب1 ل الط ــــاسنMANDIL TAYEBمند ــــالة إفــ ـــاسنلحوم ودواجنتــ ـــالة إفـــ تـــ
د الغا 2 اس ع ــــاسنSABAS ABDELGHANIسا ــــالة إفــ ـــاسنلحوم ودواجنتــ ـــالة إفـــ تـــ

ـــوم األول: ب ومـشتقـاتـــــــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د 1 ــــاسنGUANNOUCHE ABDELLAHقنوش ع ــــالة إفــ ـــهتــ ب ومـشتقـاتـــ ـــاسنحـل ـــالة إفـــ تـــ

ـــوم الثــــــــــــا : ب ومـشتقـاتـــــــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د 1 ــــاسنGUANNOUCHE ABDELLAHقنوش ع ــــالة إفــ ـــهتــ ب ومـشتقـاتـــ ـــاسنحـل ـــالة إفـــ تـــ



ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م1 ل حك فاسنWAKIL HAKIMوك ة تالة إ لد م  ا ي ن از تالة إيراقن ت فاسنحر خ تالة ا
فاسنBOUAROURI MAKHLOUFبوعروري مخلوف2 ة تالة إ لد م  ا ي ن از تالة ملخيوط ت فاسنحر خ تالة ا

ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
مال1 ا  فاسنKEBAILI KAMELق ة تالة إ لد ة أوالد السعدي  از ق فاسنحر خ تالة ا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
م معمر1 فـاســـن KARIM MAAMARك ـــهتالـــة إ ـــ ــــوا فـاســـن خضـــر و فـ ــة إ تالـ
طوش2 نة عل فـاســـن ZINA ALITOUCHEز ـــهتالـــة إ ـــ ــــوا فـاســـن خضـــر و فـ ــة إ تالـ
ش3 ان د فـاســـن SOFIANE DEBCHEسف ـــهتالـــة إ ـــ ــــوا فـاســـن خضـــر و فـ ــة إ تالـ
ش4 فـاســـن DJEMAI DEBCHEالجم د ـــهتالـــة إ ـــ ــــوا فـاســـن خضـــر و فـ ــة إ تالـ
فـاســـن IMAD BOUAROURIعماد بوعروري5 ـــهتالـــة إ ـــ ــــوا فـاســـن خضـــر و فـ ــة إ تالـ
فـاســـن TAREK CHELGHOUMطارق شلغوم6 ـــهتالـــة إ ـــ ــــوا فـاســـن خضـــر و فـ ــة إ تالـ
فـاســـن AMINE BOUANDASأم بوعنداس7 ـــهتالـــة إ ـــ ــــوا فـاســـن خضـــر و فـ ــة إ تالـ
ل قنوش8 فـاســـن ISMAIL KENOUCHEاسماع ـــهتالـــة إ ـــ ــــوا فـاســـن خضـــر و فـ ــة إ تالـ

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ان1 فـاســـن LAMRI BOUDEHANEالعمري بود ـــهتالـــة إ ـــ ــــوا فـاســـن خضـــر و فـ ــة إ تالـ
ي2 فـاســـن ALOUA NACERIعالوة نا ـــهتالـــة إ ـــ ــــوا فـاســـن خضـــر و فـ ــة إ تالـ
فـاســـن OMAR KHARFIعمر خر 3 ـــهتالـــة إ ـــ ــــوا فـاســـن خضـــر و فـ ــة إ تالـ
ت4 فـاســـن KAMEL TAGHAZLITمال تغزل ـــهتالـــة إ ـــ ــــوا فـاســـن خضـــر و فـ ــة إ تالـ
ش5 فـاســـن ZOUBIR DEBCHEزو د ـــهتالـــة إ ـــ ــــوا فـاســـن خضـــر و فـ ــة إ تالـ
د مه 6 فـاســـن FARID MEHANIف ـــهتالـــة إ ـــ ــــوا فـاســـن خضـــر و فـ ــة إ تالـ
فـاســـن KHALEF AZAZGAخالف عزازقة7 ـــهتالـــة إ ـــ ــــوا فـاســـن خضـــر و فـ ــة إ تالـ
د  قنوش8 فـاســـن ABDELLAH GUENOUCHEع ـــهتالـــة إ ـــ ــــوا فـاســـن خضـــر و فـ ــة إ تالـ



ـــوم األول: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ق1 فـاســـن ALLALI REZIKعال رز ــــامةتالـــة إ ة عــ ـــغذ ـــ فـاســـن تــ ــة إ تالـ
د2 قة رش فـاســـن BOUDRIGA RACHIDبودر ــــامةتالـــة إ ة عــ ـــغذ ـــ فـاســـن تــ ــة إ تالـ
فـاســـن BOUANDAS AMINبوعنداس أم 3 ــــامةتالـــة إ ة عــ ـــغذ ـــ فـاســـن تــ ــة إ تالـ
فـاســـن CHELGUOUM TAREKشلغوم طارق4 ــــامةتالـــة إ ة عــ ـــغذ ـــ فـاســـن تــ ــة إ تالـ
فـاســـن ZOUBAI NACERزو نا5 ــــامةتالـــة إ ة عــ ـــغذ ـــ فـاســـن تــ ــة إ تالـ
ن الدين6 فـاســـن HADDADI ZINEDDINEحدادي ز ــــامةتالـــة إ ة عــ ـــغذ ـــ فـاســـن تــ ــة إ تالـ
فـاســـن BOUAROURI IMADبوعروري عماد7 ــــامةتالـــة إ ة عــ ـــغذ ـــ فـاســـن تــ ــة إ تالـ
اش8 فـاســـن MEHANI AYACHEمه ع ــــامةتالـــة إ ة عــ ـــغذ ـــ فـاســـن تــ ــة إ تالـ
ة9 ي فـاســـن BOUCHAMA WAHIBAبوشامة و ــــامةتالـــة إ ة عــ ـــغذ ـــ فـاســـن تــ ــة إ تالـ

فـاســـن METIDJI OMARمت عمر10 ــــامةتالـــة إ ة عــ ـــغذ ـــ فـاســـن تــ ــة إ تالـ

ـــوم الثانــــــي: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ـــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ا خ الدين1 فـاســـن KHARBACHI KEIREDDINEخ ــــامةتالـــة إ ة عــ ـــغذ ـــ فـاســـن تــ ــة إ تالـ
د القادر2 ش ع فـاســـن KHANICHE ABDELKADERخن ــــامةتالـــة إ ة عــ ـــغذ ـــ فـاســـن تــ ــة إ تالـ
ان3 فـاســـن BOUCHAMA CHAABANEبوشامة شع ــــامةتالـــة إ ة عــ ـــغذ ـــ فـاســـن تــ ــة إ تالـ
حة4 ب فت فـاســـن ARGHIB FATIHAأرغ ــــامةتالـــة إ ة عــ ـــغذ ـــ فـاســـن تــ ــة إ تالـ
ان5 ش سف فـاســـن DEBCH SOFIANEد ــــامةتالـــة إ ة عــ ـــغذ ـــ فـاســـن تــ ــة إ تالـ
فـاســـن AZAZGA MOHYEDDINEعزازقة م الدين6 ــــامةتالـــة إ ة عــ ـــغذ ـــ فـاســـن تــ ــة إ تالـ
نة7 طوش ز فـاســـن ALITOUCHE ZINZعل ــــامةتالـــة إ ة عــ ـــغذ ـــ فـاســـن تــ ــة إ تالـ
مال8 وش  فـاســـن AMIROUCHE KAMELعم ــــامةتالـــة إ ة عــ ـــغذ ـــ فـاســـن تــ ــة إ تالـ
فـاســـن KHARKHAR WARDAخرخار وردة9 ــــامةتالـــة إ ة عــ ـــغذ ـــ فـاســـن تــ ــة إ تالـ

فـاســـن BEN REGREG DOUADIبن رقرق دوادي10 ــــامةتالـــة إ ة عــ ـــغذ ـــ فـاســـن تــ ــة إ تالـ



ــارك لسنــة 2019 : ــد األض الم ـوطالب ع ـة  لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ف ساعد1 ــــمبوطالب مركزOUCIF SAADأوص ـــ ـــ ـــوطالبمطعــ ــــ ــ
ــــمبوطالب مركزBASSELI HOUSSEMص حسام2 ـــ ـــ ـــوطالبمطعــ ــــ ــ

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــــمبوطالب مركزOSMANE ADELعصمان عادل1 ـــ ـــ ـــوطالبمطعــ ــــ ــ
قة2 ـــــوطالبKADERI ZAKARIAقادري رز ـــ ــــمـ ـــ ـــ ـــوطالبمطعــ ــــ ــ

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م1 د ال ـــــوطالبGOURARI ABDELKERIMقوراري ع ـــ ـــوطالبلحوم ودواجنـ ــــ ــ
ة2 قع حب ـــــوطالبLABKAA HABIBAل ـــ ـــوطالبلحوم ودواجنـ ــــ ــ

ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــــوطالبGOURARI MOHAMEDقوراري محمد2 ـــ ـــوطالبلحوم ودواجنـ ــــ ــ

ـــوم األول: ب ومـشتقـاتــــــــــــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م1 د الحك ـــــوطالبBASTAL ABDELHAKIMسطال ع ـــ ــهـ ـــ ب ومـشتقـاتــ ـــوطالبحـل ــــ ــ

ـــوم الثـــــــــــــا : ب ومـشتقـاتــــــــــــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م1 د الحك ـــــوطالبBASTAL ABDELHAKIMسطال ع ـــ ــهـ ـــ ب ومـشتقـاتــ ـــوطالبحـل ــــ ــ



ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
اب ع1 ــــوطالبDHIAB AISSAذ ـ ــة  ـــ ـ ة الغا ة صناع ـــوطالبمخ ــــ ــ

ـــوم الثانــــــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــــوطالبBELAMRI AISSAلعمري ع1 ـ ــة  ـــ ـ ة الغا ة صناع ـــوطالبمخ ــــ ــ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
سطال1 م  د الحك ـــوطــــالـبABDELHAKIM BESSTALع ــهـ ـــ ـ ـــوا ـــالـبخضـــر و فــ ــــوطـ

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
سطال1 م  د الحك ـــوطــــالـبABDELHAKIM BESSTALع ــهـ ـــ ـ ـــوا ـــالـبخضـــر و فــ ــــوطـ

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ـــوطــــالـبBEN DADA SALHبن دادة صالح1 ة عامةـ ـــالـبتغذ ــــوطـ
ز2 د الع ـــوطــــالـبZOUBIR ABDELAZIZزو ع ة عامةـ ـــالـبتغذ ــــوطـ
م3 ـــوطــــالـبDJAOUADA HAKIMجوادة حك ة عامةـ ـــالـبتغذ ــــوطـ
ـــوطــــالـبDJAOUADA NOURIجوادة نوري4 ة عامةـ ـــالـبتغذ ــــوطـ
د النور5 ـــوطــــالـبCHOUTER ABDENNOURشوطر ع ة عامةـ ـــالـبتغذ ــــوطـ
حة6 ـــوطــــالـبZOUBIR SALIHAزو صل ة عامةـ ـــالـبتغذ ــــوطـ
د السالم7 ـــوطــــالـبDJAOUADA ABDESSALEMجوادة ع ة عامةـ ـــالـبتغذ ــــوطـ
م8 د ال ز ع ـــوطــــالـبBAAZIZ ABDELKERIMع ة عامةـ ـــالـبتغذ ــــوطـ
ـــوطــــالـبDJAOUADA AMMARجوادة عمار9 ة عامةـ ـــالـبتغذ ــــوطـ

د10 ـــوطــــالـبROUACHI LAIDروا الع ة عامةـ ـــالـبتغذ ــــوطـ



ـــوم الثانــــي: ة عامة ال تغذ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ة1 ـــوطــــالـبGOMRI NACIRAقمري نص ة عامةـ ـــالـبتغذ ــــوطـ
م2 د ال ـــوطــــالـبBEN DADDA ABDELKERIMبن دادة ع ة عامةـ ـــالـبتغذ ــــوطـ
د3 ـــوطــــالـب BOUGHRARA FARIDبوغرارة ف ة عامةـ ـــالـبتغذ ــــوطـ
ة4 ـــوطــــالـبBOUGHERARA NADJIAبوغرارة ناج ة عامةـ ـــالـبتغذ ــــوطـ
ـــوطــــالـبWALI AMINEوا أم 5 ة عامةـ ـــالـبتغذ ــــوطـ
اض6 ت ر ـــوطــــالـبCHENAIT RIADHشنا ة عامةـ ـــالـبتغذ ــــوطـ
لثوم7 ـــوطــــالـبBOUGHERARA KELTHOUMبوغرارة  ة عامةـ ـــالـبتغذ ــــوطـ
د8 ـــوطــــالـبGHAZAL SAIDغزال السع ة عامةـ ـــالـبتغذ ــــوطـ
بودة9 ـــوطــــالـبHILI ZIBOUDAح ز ة عامةـ ـــالـبتغذ ــــوطـ

ف حمامة10 ـــوطــــالـبOUCIF HAMAMAأوص ة عامةـ ـــالـبتغذ ــــوطـ

ـــوم األول: ـــــــرات ال ســــ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ـــوطــــالـبHADJI LAHCENEحاجي لحسن1 ــــــراتـ ـ ــ ـــالـبســ ــــوطـ

ـــوم الثانــــي: ـــــــرات ال ســــ

ـــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ ـــ شاطالعنـ ةال لد ال
ـــوطــــالـبHADJI LAHCENEحاجي لحسن1 ــــــراتـ ـ ــ ـــالـبســ ــــوطـ



ارك لسنـــة 2019 : ـد األض  الم ـارد ع ـــة الـواد ال لد

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــــاردFATEH FELLAHIفاتح فال 1 ـ ـــهالــــواد ال ـــ ــــوا ـــــاردخضـــر و فـ الــــواد ال
ا 2 ــــاردNOUREDDINE MELIANIنورالدين مل ـ ـــهالــــواد ال ـــ ــــوا ـــــاردخضـــر و فـ الــــواد ال
اد3 ــــاردFATEH AYADفاتح ع ـ ـــهالــــواد ال ـــ ــــوا ـــــاردخضـــر و فـ الــــواد ال

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ــــاردFATEH FELLAHIفاتح فال 1 ـ ـــهالــــواد ال ـــ ــــوا ـــــاردخضـــر و فـ الــــواد ال
ا 2 ــــاردNOUREDDINE MELIANIنورالدين مل ـ ـــهالــــواد ال ـــ ــــوا ـــــاردخضـــر و فـ الــــواد ال
اد3 ــــاردFATEH AYADفاتح ع ـ ـــهالــــواد ال ـــ ــــوا ـــــاردخضـــر و فـ الــــواد ال

ـــوم األول: ة عــــــــامة ال تـــــــغذ

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــــاردFETEH FALAHIفال فاتح1 ـ ــــواد ال ـــامةالـ ـــ ة عــ ـــغذ ـــ ــاردتـ ــــ الـــــواد ال
اش2 م ع ـــــاردLAKDIM AYACHEلقد ـ ــــواد ال ـــامةالـ ـــ ة عــ ـــغذ ـــ ــاردتـ ــــ الـــــواد ال
ا نور الدين3 ـــــاردMELIANI NOUREDDINEمل ـ ــــواد ال ـــامةالـ ـــ ة عــ ـــغذ ـــ ــاردتـ ــــ الـــــواد ال

ـــوم الثــــــــــــا : ة عــــــــامة ال تـــــــغذ

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
اد فاتح1 ـــــاردAYAD FATAHEع ـ ــــواد ال ـــامةالـ ـــ ة عــ ـــغذ ـــ ــاردتـ ــــ الـــــواد ال
د الغا 2 ساوي ع ـــــاردAISSAOUI ABDELGHANIع ـ ــــواد ال ـــامةالـ ـــ ة عــ ـــغذ ـــ ــاردتـ ــــ الـــــواد ال



ـارك لسنـة 2019 : ـــد األض الم ي ع ـت تــ ة آ لد

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م  1 ــــزيKARIM CHERIFIك ــ ـــــت ت ـــهآ ـــ ــــوا يخضـــر و فـ ــــت تــــــ آ

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
م  1 ــــزيKARIM CHERIFIك ــ ـــــت ت ـــهآ ـــ ــــوا يخضـــر و فـ ــــت تــــــ آ

ـــوم األول: ــــــــــة عامـــــــــــــــة ال تغذ

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
يHAMMANI REDOUANEحما رضوان1 ــــت تــــــ ــة آ ـــ ـــ ــــ ـــة عامـــ ـــ ـــ ـ يتغذ ــــت تــــــ آ
م2 د ال يDJAMAA ABDELKERIMجامع ع ــــت تــــــ ــة آ ـــ ـــ ــــ ـــة عامـــ ـــ ـــ ـ يتغذ ــــت تــــــ آ
يBEDHOUCHE SASSIدحوش السا 3 ــــت تــــــ ــة آ ـــ ـــ ــــ ـــة عامـــ ـــ ـــ ـ يتغذ ــــت تــــــ آ
يHAMANI OMARحما عمر4 ــــت تــــــ ــة آ ـــ ـــ ــــ ـــة عامـــ ـــ ـــ ـ يتغذ ــــت تــــــ آ
يHAMMANI DJAMELEDDINEحما جمال الدين5 ــــت تــــــ ــة آ ـــ ـــ ــــ ـــة عامـــ ـــ ـــ ـ يتغذ ــــت تــــــ آ
يCHAGRA NACIRشقرة نص 6 ــــت تــــــ ــة آ ـــ ـــ ــــ ـــة عامـــ ـــ ـــ ـ يتغذ ــــت تــــــ آ

ـــوم الثــــــــــــا : ــــــــــة عامـــــــــــــــة ال تغذ

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
د1 يMAAZOUZI HAMIDمعزوزي حم ــــت تــــــ ــة آ ـــ ـــ ــــ ـــة عامـــ ـــ ـــ ـ يتغذ ــــت تــــــ آ
اوي مهدي2 يYAHYAOUI MAHDIح ــــت تــــــ ــة آ ـــ ـــ ــــ ـــة عامـــ ـــ ـــ ـ يتغذ ــــت تــــــ آ
يHAMOUDI MHANEDحمودي محند3 ــــت تــــــ ــة آ ـــ ـــ ــــ ـــة عامـــ ـــ ـــ ـ يتغذ ــــت تــــــ آ
يCHERIFI AHMED أحمد4 ــــت تــــــ ــة آ ـــ ـــ ــــ ـــة عامـــ ـــ ـــ ـ يتغذ ــــت تــــــ آ
ف5 يCHERIFI CHERIF ال ــــت تــــــ ــة آ ـــ ـــ ــــ ـــة عامـــ ـــ ـــ ـ يتغذ ــــت تــــــ آ
يSABRI HAWESصابري الحواس6 ــــت تــــــ ــة آ ـــ ـــ ــــ ـــة عامـــ ـــ ـــ ـ يتغذ ــــت تــــــ آ



ـارك لسنـة 2019 : ــد األض الم ـــاي ع ة صــالـح  لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
اي مركـــزBOUSSENA FOUADبوسنة فؤاد1 ـــــمصالــــح  ايمطعـــ صالــــح 
ة2 ـــــمشارع العر بونور قطعة رقم BOUREZK CHAFIA13بورزق شاف ايمطعـــ صالــــح 
مال3 ال  ـــــمتجزئة 280 قطعة رقم BOUKEBAL KAMEL201بوق ايمطعـــ صالــــح 
س4 ـــــمشارع ع دحمانBOUKERROUCHA YOUNESبوكروشة يو ايمطعـــ صالــــح 
ـــــمتجزئة 686 قطعة رقم 05 مج HADDAD KHALED36حداد خالد5 ايمطعـــ صالــــح 

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــــمتجزئة 686 قطعة رقم FEKAIRI OUSSAMA09فقايري أسامة1 ايمطعـــ صالــــح 
م2 د ال ـــــمتجزئة 686 قطعة رقم 08 مج ATTOUI ABDEKERIM36عطوي ع ايمطعـــ صالــــح 
م3 س ايGAMRI NASSIMقمري  ــــعصالــــح  اياطعام  صالــــح 
در الدين4 ايBAZAH BADREDINEبزاح  ــــعصالــــح  اياطعام  صالــــح 
ا5 ايSAOUAL ASSIAصوال آس ــــعصالــــح  اياطعام  صالــــح 

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــــايMAKHZOUM MOHAMED SALAHمخزوم محمد صالح1 ـــ ــالــــح  ايلحوم ودواجنصـ صالــــح 
ظ2 د الحف ـــــايFEKAIRI ABDEL HAFIDHفقايري ع ـــ ــالــــح  ايلحوم ودواجنصـ صالــــح 
ـــــايZEROUKI MESSAOUDزرو المسعود3 ـــ ــالــــح  ايلحوم ودواجنصـ صالــــح 
د4 م السع ـــــايBOUSSOUALIM SAIDبوسوال ـــ ــالــــح  ايلحوم ودواجنصـ صالــــح 
ـــــايCHOUKR NOUIشكر النوي5 ـــ ــالــــح  ايلحوم ودواجنصـ صالــــح 
م6 ـــــايREHAHLA SALIMرحاحلة سل ـــ ــالــــح  ايلحوم ودواجنصـ صالــــح 
ال 7 ـــــايBEZZAH DJILLALIبزاح ج ـــ ــالــــح  ايلحوم ودواجنصـ صالــــح 
اع خم 8 ـــــايBEN NEKAA KHEMISSIبن ن ـــ ــالــــح  ايلحوم ودواجنصـ صالــــح 
ل الخث 9 ـــــايMESSAHEL KHOUTHIRمسا ـــ ــالــــح  ايلحوم ودواجنصـ صالــــح 

ـــــايHAMMI MOHAMEDحا نحمد10 ـــ ــالــــح  ايلحوم ودواجنصـ صالــــح 



ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــــايBOUMEDIENE FAROUKبومدين فاروق1 ـــ ــالــــح  ايلحوم ودواجنصـ صالــــح 
د2 ـــــايBOUKEROUCHA FARIDبوكروشة ف ـــ ــالــــح  ايلحوم ودواجنصـ صالــــح 
ـــــايFADEL REDAفاضل رضا3 ـــ ــالــــح  ايلحوم ودواجنصـ صالــــح 
دة4 ـــــايBOUSSENA FARIDبوسنة ف ـــ ــالــــح  ايلحوم ودواجنصـ صالــــح 
شة فارس5 ـــــايBOUAICHA FARESبوع ـــ ــالــــح  ايلحوم ودواجنصـ صالــــح 
ارك6 ـــــايCHOUTEH MBAREKشوتح م ـــ ــالــــح  ايلحوم ودواجنصـ صالــــح 
د  المدا 7 ـــــايBOUABDELLAH MADANIبوع ـــ ــالــــح  ايلحوم ودواجنصـ صالــــح 
ـــــايKHOURCHI SALAHخور صالح8 ـــ ــالــــح  ايلحوم ودواجنصـ صالــــح 
دي9 ـــــايNAILI MOHAMED ZAIDIنا محمد الزا ـــ ــالــــح  ايلحوم ودواجنصـ صالــــح 

ـــــايGAMRI MANSOURقمري منصور10 ـــ ــالــــح  ايلحوم ودواجنصـ صالــــح 

ـــوم األول: ب ومــشتقــاتـــــــــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــــايGAOUAOU KHEMISSIقواو خم 1 ـــ ــالــــح  ب ومـشتقـاتــــــهصـ ايحـل صالــــح 
مال2 ـــــايMARZOUGUI KAMELمرزو  ـــ ــالــــح  ب ومـشتقـاتــــــهصـ ايحـل صالــــح 
ات مختار3 ـــــايBALALIET MOKHTARلعل ـــ ــالــــح  ب ومـشتقـاتــــــهصـ ايحـل صالــــح 

ـــوم الثـــــــــا : ب ومــشتقــاتـــــــــه ال حـل

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ل1 ازي خل ـــــايCHAMBAZI KHALILشم ـــ ــالــــح  ب ومـشتقـاتــــــهصـ ـــــايحـل ـــ ــالــــح  صـ
ـــــايSOULTANI JAMELسلطا جمال2 ـــ ــالــــح  ب ومـشتقـاتــــــهصـ ايحـل صالــــح 
اع خم 3 ـــــايBEN NAKAA KHEMISSIبن ن ـــ ــالــــح  ب ومـشتقـاتــــــهصـ ايحـل صالــــح 

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ان خالد1 ايDAHAN KHALEDد ةصالــــح  ة صناع ايمخ صالــــح 
ل 2 ة   تجزئة 686 قطعة رقم 3 مجموعة SOULTANI NABIL37سلطا ن ة صناع ايمخ صالــــح 
ة تجزئة 257 قطعة رقم MERZOUGUI KEIRIEDDINE205مرزو خ الدين3 ة صناع ايمخ صالــــح 



ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا

شاطالعنوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ةال لد ال
ـــــايBOUKEROUCHA AMINEبوكروشة أم 1 ـــ ــالــــح  ةصـ ة صناع ايمخ صالــــح 
ل2 ـــايLAADJAL KHALILلعجال خل ـ ةمركز صــالــح  ة صناع ايمخ صالــــح 
الKHAMEDJ ADELخامج عادل3 اس ة  ة صناع ايمخ صالــــح 

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ شاطالعنـــ ةال لد ال
اد1 ة ز ايFOUZIA ZIADفوز ـــــهصالــــح  ـ ـــوا ايخضـــر و فــ صالــــح 
ايOM ELAZ KHARKHARأم العز خرخار2 ـــــهصالــــح  ـ ـــوا ايخضـــر و فــ صالــــح 
ايSEDIK SAHNOUNالصديق سحنون3 ـــــهصالــــح  ـ ـــوا ايخضـــر و فــ صالــــح 
د المالك مهمل4 ايABDELMALEK MEHAMELع ـــــهصالــــح  ـ ـــوا ايخضـــر و فــ صالــــح 
ايMESSAOUD BEZZAHالمسعود بزاح5 ـــــهصالــــح  ـ ـــوا ايخضـــر و فــ صالــــح 
تح6 ز ش د الع ايABDELAZIZ CHOUITEHع ـــــهصالــــح  ـ ـــوا ايخضـــر و فــ صالــــح 
ب7 ايOMAR GHARIBعمر غ ـــــهصالــــح  ـ ـــوا ايخضـــر و فــ صالــــح 
لفاط 8 ايROCHEDI BELFATMIرشدي  ـــــهصالــــح  ـ ـــوا ايخضـــر و فــ صالــــح 
ل9 ة فرش ايSAMIRA FERCHILسم ـــــهصالــــح  ـ ـــوا ايخضـــر و فــ صالــــح 

ايBILEL BEN SALEMالل بن سالم10 ـــــهصالــــح  ـ ـــوا ايخضـــر و فــ صالــــح 
ل11 ايAMHAMED FERCHILامحمد فرش ـــــهصالــــح  ـ ـــوا ايخضـــر و فــ صالــــح 

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ شاطالعنـــ ةال لد ال
ايZAHIR BEN CHINز بن الش 1 ـــــهصالــــح  ـ ـــوا ايخضـــر و فــ صالــــح 
ايSULTANI DJAMELجمال سلطا 2 ـــــهصالــــح  ـ ـــوا ايخضـــر و فــ صالــــح 
ايFOUZI GESSOUMفوزي قسوم3 ـــــهصالــــح  ـ ـــوا ايخضـــر و فــ صالــــح 
سة4 ل د فل ايWALID FELILISAالول ـــــهصالــــح  ـ ـــوا ايخضـــر و فــ صالــــح 
ايLARBI LARMARAالعر لغمارة5 ـــــهصالــــح  ـ ـــوا ايخضـــر و فــ صالــــح 
ايFARES DRISSIفارس در 6 ـــــهصالــــح  ـ ـــوا ايخضـــر و فــ صالــــح 
لفاط 7 د المالك  ايABDELMALEK BELFATMIع ـــــهصالــــح  ـ ـــوا ايخضـــر و فــ صالــــح 
د الهاوي8 م ع ايIBRAHIM ABDELHAWIإبرا ـــــهصالــــح  ـ ـــوا ايخضـــر و فــ صالــــح 
ايSAADA ANNANسعدة عنان9 ـــــهصالــــح  ـ ـــوا ايخضـــر و فــ صالــــح 

ايTAREK MEDOURطارق مدور10 ـــــهصالــــح  ـ ـــوا ايخضـــر و فــ صالــــح 



ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ شاطالعنـــ ةال لد ال
مال1 ايGAOUAOU KAMELقواو  ة عامةصالــــح  ايتغذ صالــــح 
ة2 ل سم ايFIRCHIL SAMIRAفرش ة عامةصالــــح  ايتغذ صالــــح 
ايGUOMRI LAGHCHICHIقمري لغش 3 ة عامةصالــــح  ايتغذ صالــــح 
ايBALAKROUZ SALAHلعقروز صالح4 ة عامةصالــــح  ايتغذ صالــــح 
ة عامةشارع العر بونور قطعة MOKHNACHE NOUREDDINE13مخناش نور الدين5 ايتغذ صالــــح 
ة عامةتجزئة 257 قطعةRAKH SAADIركح السعدي6 ايتغذ صالــــح 
عقوب7 اي مـركـــزCHARAMA YAAKOUBامة  ة عامةصالــــح  ايتغذ صالــــح 
اض8 ة ر ايLABOUACHERA RIADHلبوا ة عامةصالــــح  ايتغذ صالــــح 
ايBELFATMI ROCHEDIلفاط رشدي9 ة عامةصالــــح  ايتغذ صالــــح 

ة10 ايBEN SEDIRA NOUZHAبن سديرة نز ة عامةصالــــح  ايتغذ صالــــح 
ة11 ل حور ايBOUTOUI HOURIAبوط ة عامةصالــــح  ايتغذ صالــــح 
ة12 ا ايSEHNOUN BAHIAسحنون ال ة عامةصالــــح  ايتغذ صالــــح 
زة13 ايCHOUDER BARIZAشودار  ب ة عامةصالــــح  ايتغذ صالــــح 
ب عمر14 ايRARIB AMARغ ة عامةصالــــح  ايتغذ صالــــح 
ايMDAAMOUCHE MOUSSAدعموش مو15 ة عامةصالــــح  ايتغذ صالــــح 

ـــوم الثانــــي: ة عامة ال تغذ

ــــوانNOM ET PRENOMاسم ولقب المتعاملالرقم ــــ شاطالعنـــ ةال لد ال
طة صالح الدين1 ل ايBELILITA SALAH EDDINEل ة عامةصالــــح  ايتغذ صالــــح 
ن الدين2 ايSOBHI ZINEDDINEص ز ة عامةصالــــح  ايتغذ صالــــح 
م3 ايARRAFI IBRAHIMعرا إبرا ة عامةصالــــح  ايتغذ صالــــح 
ايBEZZAH DJABERبزاح جابر5 ة عامةصالــــح  ايتغذ صالــــح 
ل6 ة عامةتجزئة 686 قطعة مج 37 رقم HAMDAOUI FODIL16حمداوي فض ايتغذ صالــــح 
د السالم7 ة عامةتجزئة 686 قطعة رقم MAHROUE ABDESSALEM01مهروع ع ايتغذ صالــــح 
اي مـركـــزBOUHAMOUCHE SALAHبوحموش صالح8 ة عامةصالــــح  ايتغذ صالــــح 
ف سم 9 اي مـركـــزYASAAD CHERIF SAMIRسعد ال ة عامةصالــــح  ايتغذ صالــــح 

الل فؤاد10 ايBE HELLEL FOUADبن  ة عامةصالــــح  ايتغذ صالــــح 
ايDJAWAZ HAMZAجواز حمزة11 ة عامةصالــــح  ايتغذ صالــــح 
اي GAOUAOU AZZEDDINEقواو عز الدين12 ة عامةصالــــح  ايتغذ صالــــح 
ايMOKHNACHE HAMZAمخناش حمزة13 ة عامةصالــــح  ايتغذ صالــــح 
ة رفيق14 ايLABOUACHRA RAFIKلبوا ة عامةصالــــح  ايتغذ صالــــح 
صل15 ايLAATRI FAYCELلعطري ف ة عامةصالــــح  ايتغذ صالــــح 





ــةالمطحنــة لد أوقـات العمـلالعنــوانال
ف " ـا " أقرود ـفمطحنـة الهضـاب العل ف -سط ــداد - سط ــدشــوف ل ــام الع أ

ـفمـطحنـة التــل ف -سط ــة - سط ــدالمنطقــة الصناع ــام الع أ

ب ـة للحل ــةالوحـدة اإلنتاج لد أوقـات العمـلالعنــوانال
ـفملبنـة التــل ـة - مـزلـوق -سط ــدالمنطقـة الصناع ــام الع أ

ـفملبنـة األنفـال ــدرأس المـــاء - قـجـال -سط ــام الع أ

ة اە المعدن ـة  للم ـةالوحـدة اإلنتاج لد أوقـات العمـلالعنـوانال
ـن-     ـفSARL JUS LA BELLE    -دوس نـور الد ـف -سط ـة الشطـر السـادس -  سط شاطات الحرف ــدمنطقـة ال ــام الع أ

ارك لسنة 2019 د األض الم ام ع مداومة أ

ارك لسنة 2019 د األض الم ام ع مداومة أ

ارك لسنة 2019 د األض الم ام ع مداومة أ
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