
العنواناسم ولقب المتعاملالنشاطالبلدیةالرقم
المركز التجاري 1014 مسكن رقم 04جودي لحسنلحوم ودواجنســــطیف1
حي الھضاب  CAP مركز متعدد الخدمات قطعة 06/03براھیمي عزالدینلحوم ودواجنســــطیف2
المركز التجاري 1014 مسكن رقم 03حداد مبروكلحوم ودواجنســــطیف3
المركز التجاري 1014 مسكن رقم 05موادنة لالھملحوم ودواجنســــطیف4
المركز التجاري حي 1014 مسكن رقم 19زیار الجمعيلحوم ودواجنســــطیف5
المركز التجاري حي 1014 مسكن صنف 01 رقم 51زدیوي كماللحوم ودواجنســــطیف6
سوق عباشة عمار رقم 90دھیلیس فاروقلحوم ودواجنســــطیف7
السوق المغطى المركزي رقم 99مسعي السعیدلحوم ودواجنســــطیف8
المركز التجاري حي 1014 مسكن رقم 69جالل فریدلحوم ودواجنســــطیف9

المجمع المدرسي حي عین الطریق 08 مسكن رقم 01بھلول عبد الناصرلحوم ودواجنســــطیف10
سوق عباشة عمار رقم 137بوراس محمدلحوم ودواجنســــطیف11
حي 72 مسكن ترقوي شارع األبراج عمارة أو رقم 17بوعواجة الزیتونيلحوم ودواجنســــطیف12
سوق المغطى حي المستقبل رقم 146بلیلیطة عبدالرحمانلحوم ودواجنســــطیف13
سوق المغطاة المستقبل رقم 89بوبرات بلقاسملحوم ودواجنســــطیف14
السوق المركزي رقم 31 / 32حفار حسانلحوم ودواجنســــطیف15
سوق المغطاة حي یحیاوي رقم 10سعودي صالح الدینلحوم ودواجنســــطیف16
سوق معیزة عليصوالح كمال الدینلحوم ودواجنســــطیف17
حي 150مسكن مشروع 150 /300 مسكن تساھمي شطر2000ع 07 ط ا رقم م 183كورتل محمدلحوم ودواجنســــطیف18
شارع االخوة مسلم رقم 01 و شارع حفاظ عبد المجیددالي عبدهللالحوم ودواجنســــطیف19
حي عین الطریقشرفي رابحلحوم ودواجنســــطیف20
حي 326 مسكن عمارة أ4 رقم 14بوراس أحمدلحوم ودواجنســــطیف21
السوق المغطاة المركزي رقم10سمایلي فوادلحوم ودواجنســــطیف22
تعاونیة عقاریة مرجان حي الھضاب45مسكن ترقوي ع1دلي صالحلحوم ودواجنســــطیف23
شارع السعید بوخریصة  رقم 04عصماني عبد الرزاقلحوم ودواجنســــطیف24
تجزئة حاشمي الشطر الثاني رقم 137دالي حبیبلحوم ودواجنســــطیف25
المركز التجاري حي 1014 مسكن صنف 06 رقم 07غجاتي عبد الباقيلحوم ودواجنســــطیف26
شارع 02 قطاع ب ترقیة عقاریة بالل العمري ع ج مدخل 04جساس خالدلحوم ودواجنســــطیف27
شارع عباشة رمضان قسم 295 مجموعة 17 السوق الجدید طابق أرضي یحمل رقم 01بوعظم میلودلحوم ودواجنســــطیف28
المركز التجاري حي 1014 مسكن  صنف 09 رقم 14غربي رمزيلحوم ودواجنســــطیف29

بلدیـــة ســطیف مــداومـــة عیـــد الفطـــر  المبـــارك لسنـــة 2021 :

لحوم ودواجن الیـــوم األول:



حي حشمي 100 مسكن اجتماعي تساھمي و 63 محال تجاري عمارة أ08 الطابق االرضي قسم 68 مج برغوث الشریفلحوم ودواجنســــطیف30
ملكیة رقم 07 قطعة رقم 02

حي بیزار  رقم 185 بحري الخیربوعنداس جلوللحوم ودواجنســــطیف31
سوق 20 أوت 55 رقم 07عقون عبدالعزیزلحوم ودواجنســــطیف32
حي 504 مسكن المنطقة الحضریة الجدیدة عمارة ف2 رقم 10مشتة جماللحوم ودواجنســــطیف33
شارع السعید بوخریصة رقم 03دعیش بشیرلحوم ودواجنســــطیف34
حي 326 مسكن رقم 01 ع أ 01 الطابق األرضيبن سید الربیعلحوم ودواجنســــطیف35
حي بوعروة  1 نوفمبر 54 قطاع  ح نھج  زغالوي رابح رقم22ناصري عبد الحمیدلحوم ودواجنســــطیف36
حي یحیاوي طانجة رقم14 قطعة ب 3 بوعروة ذراع البولدونحداد رابحلحوم ودواجنســــطیف37
تعاونیة عقاریة النسیم  قطعة رقم10 حي كعبوب الھواء الجمیلحطاب وردیةلحوم ودواجنســــطیف38
حي عین تبینتمرواني بومدینلحوم ودواجنســــطیف39
تعاونیة عقاریة بوسكین عمارة س درج 1 الطابق األرضي رقم17عیطوش عبد الغنيلحوم ودواجنســــطیف40
تجزئة الھضاب رقم179شرفي بالللحوم ودواجنســــطیف41
المركز التجاري حي 1014 مسكن صنف 1 رقم101نور الدین مرادلحوم ودواجنســــطیف42

حي 150 مسكن برنامج 150-300  مسكن اجتماعي تساھمي - شطر 2000 عین الموس عمارة 03 دلي نور الدینلحوم ودواجنســــطیف43
الطابق االرضي رقم 159

عین الطریق رقم11 جزء02 لحصة 130 قطعةبوخالفة بوزیدلحوم ودواجنســــطیف44
السوق المغطاة 1000 مسكن رقم 05لعبالة سفیانلحوم ودواجنســــطیف45
تجزئة الھضاب رقم 176دلي عمارلحوم ودواجنســــطیف46
تجزئة الحاسي 107 قطعةغجاتي سمیرلحوم ودواجنســــطیف47
حي  950 مسكن رقم 99 عمارة ج 3 شوف لكدادصالحي رابحلحوم ودواجنســــطیف48
حي سنیسطال 230 مسكن عمارة أ درج 05بوراس سمیرلحوم ودواجنســــطیف49
منطقة الصناعیة رقم97مھناوي صالحلحوم ودواجنســــطیف50
سوق المغطى حي المستقبل رقم 88خالف رشیدلحوم ودواجنســــطیف51
حي حاشمي موسع الشطر الرابع قطعة جي رقم 188وشن ھاشميلحوم ودواجنســــطیف52

عین موس الھضاب شرق 200 مسكن اجتماعي تساھمي و محالت تجاریة ( ط+05) عمارة ب 03 السلم معشاشة مصطفىلحوم ودواجنســــطیف53
01 المدخل 07 الطابق االول رقم 07

حي 1014 مسكن صنف 06 رقم 06لحبرات بشیرلحوم ودواجنســــطیف54
حي 1006 مسكن الترقیة العقاریة عیساوي السوق المغطاة قسم 167 مج 01 رقم 42جساس عبد هللالحوم ودواجنســــطیف55
حي فرماتو الشیخ العیفةبوراس صالحلحوم ودواجنســــطیف56
حي یحیاوي شارع زعباط رمضان اكس 2ب 73عنان معمرلحوم ودواجنســــطیف57
سوق المستقبل رقم 67عجیسي ھشاملحوم ودواجنســــطیف58
حي 150 مسكن(برنامج 150/ 300 مسكن تساھمي) عین موس عمارة 5 رقم م 172ترشاق عبدالقادرلحوم ودواجنســــطیف59
حي المقاولین ترقیة ع بالل العمري قسم 114 مج   رقم 61  قطعة رقم 01دلي صبريلحوم ودواجنســــطیف60
حي 500مسكن أو أس تي أو رقم 29 ب01زیرم ھشاملحوم ودواجنســــطیف61
تجزئة حشمي شطر1ترقیة عیساوي سوق مغطى رقم اكس24 محل أكتفي یسینلحوم ودواجنســــطیف62
السوق المغطى المركزي رقم126بن سید عليلحوم ودواجنســــطیف63
الترقیة العقاریة 100 مسكن إجتماعي تساھمي عملرة 06 محل رقم 17نعمون فؤادلحوم ودواجنســــطیف64



تعاونیة عقاریة عیساوي التوھامي رقم 46ملعب نور الدینلحوم ودواجنســــطیف65
حي تلیجان عبد الرحمن زاویة نھج المدارس رقم47 محل 2بلغجاتي عبدالكریملحوم ودواجنســــطیف66
تجزئة حاشمي موسع الشطر الخامس یحمل رقم ن 68سرار محمد الصدیقلحوم ودواجنســــطیف67
تجزئة عین الطریق الشطر األول رقم 52بوشالغم سلیملحوم ودواجنســــطیف68
حي 20 مسكن رقم02 السكنات التطوریةبومیسة عبد الحقلحوم ودواجنســــطیف69
حي الھواء الجمیل 150 مسكن عمارة أ رقم 9بن عمارة فضیللحوم ودواجنســــطیف70
حي 1014 مسكن صنف 09 رقم 21زواوي سلیمانلحوم ودواجنســــطیف71
حي یحیاوي 300 قطعة مجموعة ملكیة رقم 33 قسم 116توھامي عليلحوم ودواجنســــطیف72
زاویةبن بوالعید وشارع فریةقویدر رقم08غیالس عز الدینلحوم ودواجنســــطیف73
تجزئة القصریة الشطر الثاني رقم35 الطابق األرضيبودوخة فطیمة الزھرةلحوم ودواجنســــطیف74
حي شیخ العیفة فرماتو سابقا محل رقم 1دعیش خلیللحوم ودواجنســــطیف75
المركز التجاري حي 1014 مسكن صنف 6 رقم 96عوارم ابراھیملحوم ودواجنســــطیف76
داخل سوق المستقبل رقم 12وناس فاتحلحوم ودواجنســــطیف77
حي یحیاوي اكس 5 ب 8 الطابق األرضيدلي عدالنلحوم ودواجنســــطیف78

حي حشمي عین موس 50 مسكن إجتماعي تساھمي و 30 محال عمارة 03 الطابق األرضي محل رقم 03حساني سلیملحوم ودواجنســــطیف79

حي یحیاوي شارع بورابة احمد رقم 6 محل 02زیاد فریدلحوم ودواجنســــطیف80

العنواناسم ولقب المتعاملالبلدیةالنشاطالرقم
سوق المركزي رقم 93غجاتي عليســــطیفلحوم ودواجن1
حي عین الطریق قسم 36 مج 30 الطابق االرضيلقاطي ولیدســــطیفلحوم ودواجن2
تجزئة دباش شارع مجاھد النواريتالیج عاشورســــطیفلحوم ودواجن3
حي عباشة عمار قسم 288 مجموعة ملكیة 72بن سالم محمد صالحســــطیفلحوم ودواجن4
حي عین موس الھضاب عمارة 01 الطابق األرضي قسم 11 مجموعة 30 محل 01 شرقمعمري مسعودســــطیفلحوم ودواجن5
تجزئة مقام الشھید الشطر الثاني شارع درویش عبد القادر  رقم 23 محل رقم 03مزرب عبیدســــطیفلحوم ودواجن6
حي منصوري الخیر شارع بن ضیاف حبیب رقم 72 مكرر الطابق االرضيشواش السعیدســــطیفلحوم ودواجن7
المجمع العقاري 40 مسكن تساھمي حي الھضاب الطابق األرضي ع 2 المدخل رقم 01غربي عدالنســــطیفلحوم ودواجن8
حي 400 /1750 مسكن رقم 30 عمارة ب 6عنان قیسســــطیفلحوم ودواجن9

شارع كتفي الحفناوي مج 25 قسم 287عمران مرادســــطیفلحوم ودواجن10
حي 400 /1750 مسكن رقم 28 عمارة ب 6مزیان نواريســــطیفلحوم ودواجن11
المركز التجاري حي 1014 مسكن صنف 03 رقم 22 لملعب عیسىســــطیفلحوم ودواجن12
الترقیة العقاریة عیساوي السوق المغطاةقرقور أمینســــطیفلحوم ودواجن13
تعاونیة عقاریة مالك بن نبي قطعة 15 رقم 01 طابق ارضيبن عمراوي خالدســــطیفلحوم ودواجن14
حي الحاسي الطابق االرضيرحاحلة عبد الحفیظســــطیفلحوم ودواجن15
حي فرماتورقام بوزیدســــطیفلحوم ودواجن16
حي عین موس عمارة 01 رقم 06قارة عبد العزیزســــطیفلحوم ودواجن17

لحوم ودواجن الیـــوم الثـــــاني:



الترقیة العقاریة صادي و تواتي قسم 327 مج ملكیة 16 القطعة رقم 02ضیاف زین الدینســــطیفلحوم ودواجن18
حي 100 مسكن SPIE  شارع المقاولین الطابق االرضي محل رقم 04عجیسي نبیلســــطیفلحوم ودواجن19
حي 100مسكن اس بي اي اوالطابق األرضي رقم 13 و14حفار رفیقســــطیفلحوم ودواجن20

تجزئة حشمي الشطراألول قطاع أالترقیةالعقاریة عیساوي توھامي السوق المغطاة محل رقم 37 طابق بوركبة ریاضســــطیفلحوم ودواجن21
أرضي

حي 1014مسكن صنف 06 رقم 7مداسي عیسىســــطیفلحوم ودواجن22
مشروع 40 مسكن تساھمي و 23 محل ع 01 ط ا رقم 6شبلي الطیبســــطیفلحوم ودواجن23
حي 366/400 مسكن الھضاب رقم 10 عمارة ا 02مشتة فارسســــطیفلحوم ودواجن24
السوق المركزي  رقم 18تالیج حسنيســــطیفلحوم ودواجن25
ترقیةعقاریةعیساوي السوق المغطاةتجزئةحشمي الشطراألول قطاع أ رقم52غجاتي كمالســــطیفلحوم ودواجن26
حي الحاسيفاضلي الربیعســــطیفلحوم ودواجن27
حي یحیاوي زاویة شارعي بلبریك الساسي و بلھول مولود اكس ب 1ف 04 محل 01زیرم عبد الغانيســــطیفلحوم ودواجن28

حي الھضاب  سي أ بي مشروع 30 مسكن اجتماعي تساھمي قسم 75 مجموعة ملكیة  75 قطعة رقم 03لبنان إلیاسســــطیفلحوم ودواجن29

حي بلخیرد حسان ع س31 رقم 332طیار عمارســــطیفلحوم ودواجن30
تجزئة یحیاوي تعاونیة السعادة رقم 38بن شیخان فاتحســــطیفلحوم ودواجن31

تجزئة حشمي الشطر األول قطاع أ الترقیة العقاریة عیساوي التوھامي السوق المغطاة محل رقم 04 حصة ماضي خلیلســــطیفلحوم ودواجن32
30

سوق المستقبل رقم 75مداسي فاتحســــطیفلحوم ودواجن33
الترقیة العقاریة االخوة بن سكة حي بونشادة نھج عباشة عمار عمارة ب مدخل 01 رقم 21عناد عبد الرحمانســــطیفلحوم ودواجن34
حي لعرارسة ترقیة حسان بلخیر محل رقم 03بن دریس زین العابدینســــطیفلحوم ودواجن35
حي قاوة 50 مسكن اجتماعي تساھمي +29 محل تجاري الطابق االرضي عمارة ج رقم 68بوطارة عز الدینســــطیفلحوم ودواجن36
حي الھضاب ع أ 02 الحصة رقم 03 مج رقم 41 قسم 61 رقم القطعة 03 الطابق األرضيشویقر العمريســــطیفلحوم ودواجن37
شارع قاسم خالد حي یحیاوي اكس 98/1تیس حكیمســــطیفلحوم ودواجن38
تجزئة فریق شادلي 378 قطعة حي لعرارسة شارع رقم02محل2سلطاني عادلســــطیفلحوم ودواجن39

الترقیة العقاریة بالل العمري شارع المقاولین رقم 02 قطاع ب الطابق األرضي عمارة ج مدخل 05مشتة عبدالنورســــطیفلحوم ودواجن40

حي عین الطریق رقم 248كداد صدامســــطیفلحوم ودواجن41
حي 1 نوفمبر 54 التعاونیة العقاریةالتعمیر قسم 266 مجموعة 21نھج عون میلود رقم24مكارني نورســــطیفلحوم ودواجن42
حي 500 مسكن المنطقة الحضریة الجدیدة  ش أ و س عمارة ب 05 رقم 43فلوس العیاشيســــطیفلحوم ودواجن43
الترقیة العقاریة عیساوي التوھامي السوق المغطاة الطابق األرضي ع 18 ك حشميبروش عليســــطیفلحوم ودواجن44
حي یحیاوي اكس ب /1ج/32بوشالغم سعادســــطیفلحوم ودواجن45
حي 1014 مسكن صنف 09 رقم 18 لضحوة طیبســــطیفلحوم ودواجن46
السوق المغطاة المركزي محل رقم 194ساسي سعدانســــطیفلحوم ودواجن47
حي یحیاوي اكس ب 1 أ03 تجزئة لعرارسةیعیش صدامســــطیفلحوم ودواجن48
حي الشیخ العیفة 20 محل مھني رقم 01شویقر ربیعســــطیفلحوم ودواجن49
حي أوالد براھم نھج قاسي العمري رقم 54قاسم نبیلســــطیفلحوم ودواجن50
ضاحیة الصناعیة رقم 97 سابقا و حالیا شارع عباشة رمضانحداد محمد أنورســــطیفلحوم ودواجن51



حي 1006 مسكن عمارة د 02 رقم 21 الطابق األرضيحداد حمزةســــطیفلحوم ودواجن52
سوق المغطاة حي یحیاوي رقم 42رحماني الزایديســــطیفلحوم ودواجن53
سوق المستقبل  محل  رقم  58حراري النواريســــطیفلحوم ودواجن54
سوق 1000 مسكن رقم 27تباني البشیرســــطیفلحوم ودواجن55
شارع شراقة العید رقم 44 السوق المغطاة الطابق االرضي 08توھامي سلیمانســــطیفلحوم ودواجن56
شارع عباشة عمار مج 17 قسم 256ذباح عبد المالكســــطیفلحوم ودواجن57
المنطقة الصناعیة الحرفیةدالي زیتونيســــطیفلحوم ودواجن58
حي 140 مسكن بیزار قسم 299 مج139 قطعة رقم 01عباش جاللســــطیفلحوم ودواجن59
حي میكارني عیسى 540 مسكن ع س09 المدخل 03 رقم 13 الطابق األرضيرفوفي خالدســــطیفلحوم ودواجن60
السوق المركزي رقم المحل 125حجازي عبد السالمســــطیفلحوم ودواجن61
محل رقم 149 عم 07 حي 100 مسكن تساھمي DGSN قاوةدوخي زین الدینســــطیفلحوم ودواجن62
سوق المستقبل رقم 72حداوي مباركةســــطیفلحوم ودواجن63
المركز التجاري حي 1014 مسكن صنف 06 رقم 06عنان عبد الغانيســــطیفلحوم ودواجن64
حي یحیاوي نھج خزناجي بخوش رقم 37 اوالد براھمطبطوب مرادســــطیفلحوم ودواجن65
متنقلعیشور وردةســــطیفلحوم ودواجن66
حي عین موس مشروع 60 مسكن تساھمي و 30 محل + مكتبین  عمارة أ 1  مدخل  رقم 5سطة رضاســــطیفلحوم ودواجن67
سوق عباشة عمار رقم 35ناصري خیرةســــطیفلحوم ودواجن68
الترقیة العقاریة خنفري قسم 112 مج 04 قطعة رقم 04لولو طاھرســــطیفلحوم ودواجن69

الھضاب CAP حي 30 مسكن اجتماعي تساھمي للمرقیة العقاریة موسار صونیة عمارة 01 مدخل 02 لحبرات عبد هللاســــطیفلحوم ودواجن70
الطابق األرضي

تعاونیة أمن الحیاة بوعروة القطعة رقم 03 محل رقم 01 جزء 06ملعب نبیلســــطیفلحوم ودواجن71
حي البرارمة تجزئة التعاونیة العقاریة السالم قطعة رقم 01 مج ل 2عنان محمد األمینســــطیفلحوم ودواجن72
السوق التجاري رقم 52غجاتي جمال الدینســــطیفلحوم ودواجن73

تجزئة حشمي الشطر األول قطاع أ الترقیة العقاریة عیساوي التوھامي السوق المغطاة محل رقم 04 بعیطیش عبد الرؤوفســــطیفلحوم ودواجن74
الحصة 30

حي 400 مسكن الھضاب عمارة أ 14 سلم 14 رقم 29 قطعة رقم 16زدادقة نصر الدینســــطیفلحوم ودواجن75
التعاونیة العقاریة الھدى حي حشمي الشطر الثاني قطعة رقم 2 من المج 01 یحمل الرقم 04لقاطي سمیرســــطیفلحوم ودواجن76
حي قاوة مشروع 50 اجتماعي تساھمي ع أ مدخل 04 رقم 04فاضلي عليســــطیفلحوم ودواجن77
قطعة بیزار ع أ 02 30قراشي مسعودســــطیفلحوم ودواجن78
المركز التجاري رقم 01شرقي بوعالمســــطیفلحوم ودواجن79
مشروع 120 مسكن ترقوي مدعم الھضاب شرق، عمارة 05 رقم 81دلي فؤادســــطیفلحوم ودواجن80

العنواناسم ولقب المتعاملالبلدیةالنشاطالرقم
حي 400/ 1750 مسكن ھضاب عمارة أ2 رقم12سمش الدین نصیرســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ1
ترقیة عیساوي التوھامي السوق المغطى تجزئة حشمي موسع الشطر األول قطاع أ محل س3نعاس بوالحسنســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ2
حي حشمي موسع الشطر الثاني  رقم ج 31روابحي فیصلســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ3

حــلیب ومـشتقاتــــھ الیـــوم األول:



التعاونیة العقاریة 1955/08/20 قسم 85 مج ملكیة رقم 02عیشور عبدالحقســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ4
حي  بلیر 180 مسكن رقم 02 عم س 15 رقم 07بیرش ساميســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ5
حي المنظر الجمیل شارع ھالل احمد لخضر رقم28بوغرارة احمدســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ6
حي حاشمي الشطر األول شارع زایدي ذیب رقم 26 قسم 131 مج 51رفوفي الصیفيســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ7
الترقیة العقاریة زواوي عبد الرحمن رقم 16شعالل سفیانســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ8
حي عین الطریقالعایب عبد الحقســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ9

حي مولف محمد 400 مسكن  عمارة ب 1 قسم  169 مج رقم 171 قطعة 134طراد وسیلةســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ10
نھج كركور ذیاب رقم10لعلیوي مصطفىســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ11
حي أوالد براھم شارع خلوطة الطیب رقم15بعطوش حموديســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ12
حي 300 مسكن اس بي اي او  رقم 43زروال الویزةســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ13
التعاضدیة العامة للسكن والتعمیر  مقابل حي 600 مسكن عمارة س 17 رقم 03 مكررعیاط عمرســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ14
حي حاشمي شارع بن دریس عیسى مجموعة رقم 01 قسم 122ھوقلي الساسيســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ15
الطابق االرضي حي كعبوب قسم 105 مج رقم 05فایدة السعديســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ16
شارع مرباح بلخیر رقم 13بازین صالحســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ17
حي 01 نوفمبر 54 نھج سعود بلقاسم رقم 01بیوض نجودســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ18
تعاونیة عقاریة حشمي قسم 119 مجموعة رقم 28عبد المالك نجاةســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ90
حي المستقبل زاویة نھجي كتفي محمد وحمادو عبدالرحمان رقم 17 /26صفیح فاتحســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ20

العنواناسم ولقب المتعاملالبلدیةالنشاطالرقم

حي شارع المقاولین ترقیة عقاریة بالل العمري عم د رقم 03 الطابق االرضي مج  رقم 61 قسم 114برارمة سفیانســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ1

حي الھضاب عم ا 02 مج رقم 41 قسم 61 رقم القطعة 01معروف مخناشســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ2
نھج تواتي السعید حصة رقم 02تیغلیت سمیرســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ3
حي حشمي منطقة ھضاب رقم 2 مشروع 60 مسكن تساھمي مج صادي ع ب مدخل 4فالحي حمزةســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ4
حي اوالد براھم شارع عبعوب محمد قسم 182 مجموعة رقم 03 قطعة 05خرشي عبد الحكیمســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ5
حي لعرارسة ترقیة حسان بلخیر محل رقم 03بن دریس زین العابدینســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ6
الترقیة العقاریة اإلخوة بن سكة حي بونشادة ع ب مدخل 01 رقم 01 مكرربوشامة رشیدســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ7

حي عین الطریق الشطر األول تجزئة 144 مجموعة ملكیة 121 قسم 353 محل رقم 03 الطابق األرضيقریرة ھارونســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ8

حي حشمي شارع عبد الالوي صالح رقم 29لمعوش زایديســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ9
حي لعرارسة الطابق األرضي مجموعة 69 قسم 84دریاس حسینســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ10
حي بلیر حوزة 28 رقم 01لعبایش حسینســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ11
حي المعبودة الترقیة العقاریة زواوي عبد الرحمان رقم 05 ع أ02 رقم 05بلعربي بادیسســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ12
شارع 01 نوفمبر 54 20بوروبة رضوانســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ13
حي عباشة عمار قسم 292 مجموعة ملكیة رقم 13دغیمة رشیدســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ14
حي یحیاوي شارع شیاح تحمل رقم 02جزار خالدســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ15

حــلیب ومـشتقاتــــھ الیـــوم الثـــــاني:



الطابق االرضي حي الھضاب 40 مسكن تساھمي و 23 محل ع ب مج رقم 66 قسم 75 قطعة 03عزوق كمالســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ16

حي المحطة شارع ترفوس بشیر رقم 16 قسم 190 مجموعة رقم 55 عمارة 01 درج01بلجودي فطیمة الزھرةســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ17
حي 150 مسكن عین موس قسم 175 مج رقم 32 قطعة 182فودیة عمادســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ18
تجزئة 144 قطعة مج ملكیة رقم 122 قسم 353 عین الطریقطبیب لحسنســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ19
حي الھضاب 30 مسكن اجتماعي تسامي عمارة ب مدخل 01بوعواجة لزھرســــطیفحــلیب ومـشتقاتـــھ20

العنواناسم ولقب المتعاملالبلدیةالنشاطالرقم
حي حشمي قطعة ب 4 رقم 35دیمان یاسینســــطیفمخبزة صناعیة1
تجزئة 221 قطعة حشمي شرقلحالح مبروكســــطیفمخبزة صناعیة2
شارع بحري الخیر ترقیة عقاریة قیرواني نصیر ع 13 رقم 01محشاشة سعیدســــطیفمخبزة صناعیة3
تعاونیة عقاریة الفالح قطاع ب شمال رقم8قریدي سلیمســــطیفمخبزة صناعیة4
حي شیخ العیفة فرماتو وسط محل رقم 02سباعي سمیرســــطیفمخبزة صناعیة5
حي یحیاوي نھج بناني عبد القادر  رقم 7رحموني زین الدینســــطیفمخبزة صناعیة6
حي قاوة 50 مسكن اجتماعي تساھمي 31 محل ع04 مدخل07 الطابق االرضيعیبود فریدســــطیفمخبزة صناعیة7
شارع منصوري الخیر رقم 25صالحي نصر الدینســــطیفمخبزة صناعیة8
حي حاشمي موسع الشطر األول الطایق األرضي قسم 171 مجموعة ملكیة 76فارس محمد صالحســــطیفمخبزة صناعیة9

محطة النقل البري للمسافرین نھج مختار لعریبيلقزیط میلودســــطیفمخبزة صناعیة10
حي عین الطریق قسم 29 مجموعة 90بن زھدة محمدســــطیفمخبزة صناعیة11
5نھج 1نوفمبر 54 قسم213 مج ملكیة رقم 158 محل رقم 05صفران لحسنســــطیفمخبزة صناعیة12
حي عین الطریق رقم 164 الطابق األرضيغرزولي محمد ریاضســــطیفمخبزة صناعیة13
حي یحیاوي تجزئة  21 قطعة  رقم2بوعون الصغیرســــطیفمخبزة صناعیة14
زاویةملتقى شارعي إخوة مسلم و8ماي 45 ع 1 درج1 رقم7صالحي رشیدســــطیفمخبزة صناعیة15
حي یحیاوي شارع زعباط  رمضان اكس س 2ب 74عواجة سفیانســــطیفمخبزة صناعیة16
حي عین الطریق قسم 29 مجموعة 90بن زھدة محمدســــطیفمخبزة صناعیة17
5نھج 1نوفمبر 54 قسم213 مج ملكیة رقم 158 محل رقم 05صفران لحسنســــطیفمخبزة صناعیة18
حي عین الطریق رقم 164 الطابق األرضيغرزولي محمد ریاضســــطیفمخبزة صناعیة19
تعاونیة المعلمین 24 قطعة مجموعة ملكیة 42 قسم 114 رقم 04ھدنة فاطمةســــطیفمخبزة صناعیة20

العنواناسم ولقب المتعاملالبلدیةالنشاطالرقم
تجزئة 31 قطعة الھواء الجمیل رقم 30 مج ملكیة رقم 142 قسم 103 الطابق االرضيواضح اسكندر عبد هللاســــطیفمخبزة صناعیة1
الطابق االرضي تجزئة 221 قطعة حشمي قطعة رقم 68 مج ملكیة رقم 17 قسم 68بن بودة ساميســــطیفمخبزة صناعیة2

المخابـــــز الیـــوم األول:

المخابـــــز الیـــوم الثــاني:



الطابق االرضي التعاونیة العقاریة التل قسم 271 مج ملكیة رقم 36بولحبال نورالدینســــطیفمخبزة صناعیة3
حي اوالد براھم رقم 771خربان عبد السالمســــطیفمخبزة صناعیة4
نھج بن بو العید 13بوغابة صالحســــطیفمخبزة صناعیة5
التعاونیة العقاریة أمن الحیاة الشطر 02 رقم 16دیلمي فضیلةســــطیفمخبزة صناعیة6
حي كعبوب تجزئة مدور و موساوي  172 قطعة رقم157 لزیادنة طارقســــطیفمخبزة صناعیة7
حي بیزار شارع بحري الخیرصغیر میلودســــطیفمخبزة صناعیة8
عین الطریقلبنان عبد هللاســــطیفمخبزة صناعیة9

حي الھواء الجمیل رقم 15عروش بوزیدســــطیفمخبزة صناعیة10
زاویة شارعي اول نوفمبر و العربي بن مھیديعجیري ادریسســــطیفمخبزة صناعیة11
حي حشمي موسع الشطر الرابعكرمیش عبد الوھابســــطیفمخبزة صناعیة12
حي قدماء المجاھدین شارع االخوة طقاي رقم 16توافق عمارســــطیفمخبزة صناعیة13
حي عین تبینت سطیفبوطالب مكيســــطیفمخبزة صناعیة14
شارع 20 أوت 1955 ترقیة صادي و تواتي حصة رقم 09 مج ماكیة 15 قسم 327صالحي عبد الرؤوفســــطیفمخبزة صناعیة15
حي حشمي قنیفي محمد رقم ب 80 قسم 131 مجموعة ملكیة رقم 25 الطابق األرضيزیتوني سارةســــطیفمخبزة صناعیة16
التعاونیة العقاریة اإلبراھیمي قطاع ب قسم 55 مجموعة رقم 112باروش سفیانســــطیفمخبزة صناعیة17
شارع بحري الخیر 03دباش یسمینةســــطیفمخبزة صناعیة18
شارع عباشة عمار س 16 أ 32 قسم 293 مجموعة ملكیة 62حفیظي صدامســــطیفمخبزة صناعیة19
تجزئة 221 قطعة حشمي قطعة رقم 68 مجموعة رقم 17 قسم 68 الطابق االرضيخلوي یونسســــطیفمخبزة صناعیة20

العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالبلدیةالنشاطالرقم
حي المعبودة قسم 195 مج رقم 97 الطابق األرضيلعوج ساعدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ1
السوق المغطاة المستقبل رقم169قارة خمیسيسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ2
المركز التجاري حي 1014 مسكن صنف 08 یحمل رقم ل 03 الطابق األرضيمسالتي رشیدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ3
سوق المستقبل رقم04سالم مسعودةسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ4
حي ثلیجان عبد الرحمن نھج قرقور ذیاب رقم6فراس حسینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ5
تجزئة حشمي موسع الشطر السابع قطعة رقم67عاشور كریمسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ6
حي 99 مسكن رقم 80صلعودة عمرسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ7
تجزئة حشمي رقم  95 الشطر  السابع  قسم  122 مجموعة 28خابر الحواسسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ8
حي المستقبل 80 مسكن رقم 02عیاشي عبد الموجیبسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ9

حي الصناعة شارع عباشة عمار السوق الجدید قسم 295 مجموعة ملكیة 17 محل رقم 22 الطابق قرین طاللسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ10
األرضي

حي فرماتوجلیلي لزھرسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ11
حي 400/366 الھضاب رقم 35 عمارة أ 15قارة حلیمسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ12
تعاونیة عقاریة زھدة العید حي 600 مسكن عمارة د رقم 17لعلوني رابحسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ13
السوق المركزيطلحي الزھرةسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ14
حي البرارمة تعاونیة عقاریة الفوارة رقم 03شتیوي ولیدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ15

خـــضـر وفـواكـــــھ الیـــوم األول:



شارع زعباط رمضان رقم26 حي یحیاويبكار ساعدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ16
قطعة رقم 04 قسم 04 أ تجزئة فریق شادلي 378 قطعة حي لعرارسةبوراس خالد عبد الرحمانسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ17
الھضاب شرق مشروع 120 مسكن ترقوي مدعم رقم 141 عمارة 08مطاعي السعیدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ18
شارع مرباح بلخیر رقم 13بازین صالحسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ19
تجزئة حاشمي موسع الشطر الخامس یحمل رقم ن 68سرار محمد الصدیقسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ20
حي 140 مسكن رقم 72 بیزارشنان جمالسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ21
حي 400/ 1750 مسكن رقم 37 عمارة ب 07شیبوب حسینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ22
حي 400/ 1750 مسكن عمارة ب 4 محل رقم 17بحري حسام  الدینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ23
حي یحیاوي اكس ب 1 أ 3 تجزئة لعرارسةخدي نبیلسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ24
تعاونیة عقاریة التل ش و ن ب سابقا  رقم 14 قطاع 5 محل 5شنان زبیرسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ25
حي یحیاوي قسم 183 مجموعة 66 الطابق االرضيرقیق یوسفسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ26
بالقرب من المستشفى الجامعيدموش خلیصةسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ27

حي 100 م إ ت ش ذ م م خلفة مبروك و شركائھ للبناء و التعمیر ع 09 محل رقم 05 مدخل  05 الطابق بن عنیبة زین العابدینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ28
األرضي

تعاونیة عقاریة الكمیائیین  1000 مسكن رقم 04 الطابق األرضيیسعد الشریف حسنيسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ29
تعاونیة عقاریة ابناء الجزائر قطعة 19محل رقم 1 تجزئة الھضابھكاس سعیدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ30
السوق المغطاة المركزي رقم 60مسعي سلیمسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ31
السوق المركزي رقم 55خلفي مرادسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ32
سوق المستقبل رقم 167عوینة الطاھرسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ33
تجزئة 172 قطعة (تجزئة مدور و موساوي) رقم 95 ق جي  حي كعبوبقدو زیادسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ34
تعاونیة المربي رقم 02 عین الطریقطویجین سعیدةسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ35
حي یحیاوي بن علوط رقم 01عالمة الطاھرسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ36
السوق المغطاة حي المستقبلقداوي عليسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ37
حي اوالد براھم قسم 220 مجموعة رقم 01زغاد عبد الوھابسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ38
حي حشمي منطقة ھضاب رقم 2 مشروع 60 مسكن تساھمي مج صادي ع ب مدخل 4فالحي حمزةسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ39
السوق المستقبل رقم 12عاللي رابحسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ40
السوق المركزي رقم 169 168 167شریفي لھالليسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ41
السوق المركزي رقم 59مسعي عبد الحقسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ42

الترقیة العقاریة 43 مسكن و 24 محل حي كعبوب ع ب 01 رقم 02 الطابق االرضي قسم 106 مج 01 غمري زكریاءسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ43
قطعة رقم 02

حي ثلیجان 08 نھج صابر محمدزیتوني محمدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ44
سوق المستقبل رقم 114خلفي عبد الكریمسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ45
سوق المستقبل رقم 29محصر عز الدینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ46
حي ثلیجان  شارع  مولود فرعون قسم 258 مج رقم 07سوالیل لیاسسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ47
حي 300 مسكن األبراج عمارة أ الدرج11 الطابق األرضي رقم 108 قسم 276 مجموعة 15بلخیر عمرسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ48
سوق عباشة عمار توسیعمجیر نورالدینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ49
سوق عباشة عمار رقم 164صافي كریمةسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ50
سوق المستقبل رقم 05مقالتي لویزةسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ51



عین السفیھة تجزئة الھناء مج 75 قسم 16دراس عبد الحقسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ52
حي 8ماي 1945 ع أ2حروس سفیانسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ53
السوق المغطاة حي المستقبل  رقم 133عزوز بن علیةسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ54
تجزئة حشمي الشطر األول قطاع أ الترقیة العقاریة عیساوي السوق المغطاة رقم 09زمیت نصرالدینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ55
سوق المستقبل رقم 134قرین محمدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ56
سوق المستقبل رقم 160بن یوسف فتیحةسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ57

التعاونیة العقاریة 18 فیفري یوم الشھید برارمة رقم 12 قسم 226 مج رقم 39 الطابق االرضي رقم 02فتاش سفیانسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ58

سوق عباشة عمار رقم 06بلقاسم عادلسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ59
تجزئة حاشمي موسع 153 قطعةالشطر السابع رقم  67معزوز كمالسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ60
حي یحیاوي نھج العیفة احمد رقم 147رحماني سلیمسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ61
تجزئة حاشمي موسع الشطر الثالث ج 126 قسم 74 مج ملكیة رقم 14جملة فارسسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ62
مسكن ترقوي و 30 مرأب و 24 محل تجاري حي 600 مسكن 60بادي الصدیقسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ63
تجزئة الھضاب قسم 75 مجموعة ملكیة 43 رقم 02رابحي سفیانسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ64
حي زكال محمد ترقیة عیساوي المعبودةمنصوري جمالسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ65
حي 750 مسكن ع أ 15 رقم 162كتفي الجمعيسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ66
تعاونیة امن الحیاة بوعروة قطعة رقم 03 جزء 06 محل رقم 02قوریش كریمسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ67
سوق المستبقل رقم 162طلحي عاشورسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ68
سوق المستقبلغربي مخلوفسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ69

حي الھضاب 40 مسكن تساھمي اجتماعي و 28 محل تجاري قسم 63 مجموعة ملكیة 12 قطعة رقم 05 غجاتي فاتحسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ70
الطابق االرضي عمارة د مدخل 5

حي الھضاب ت ع ابناء الجزائر قسم 64 مج رقم 05جالل قریشيسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ71

عین موس الھضاب شرق 200 مسكن إجتماعي تساھمي ع ب 08 طابق أرضي رقم 01 الحصة 211 مھرة نجم الدینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ72
مجموعة 37 قسم 11

حي قاوة ضمن المشروع 50 مسكن اجتماعي +29 محل تجاري ع أ مدخل05/06 رقم 55/56لبصیر عبد المومنسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ73

شارع عباشة عمار قسم 295 مج رقم 17 محل رقم 16معیري عبد الوھابسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ74
شارع عباشة عمار قسم 295 مج رقم 17 رقم 36دھیلیس سلیمسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ75
حي المعبودة الترقیة العقاریة زواوي عبد الرحمان رقم 05 ع أ02 رقم 05بلعربي بادیسسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ76
حي اول نوفمبر 1954 عمارة أشاكر عمیروشسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ77
ترقیة عقاریة بالل العمري قطاع ب شارع المقاولین عمارة د درج01تباني ولیدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ78
سوق یحیاوي رقم 48شاكر عبد المومنسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ79
حي قاوة 50 مسكن اجتماعي تساھمي للمرقي دیلمي عبد هللا ع أ و ب للحصة 07,06,05,04یحیاوي عیاشسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ80
سوق المستقبل محل رقم 28نعاس عمارسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ81
السوق المركزي یحمل الرقم 86.87بن خدیم هللا لحسنسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ82
حي شوف لكدادبن زاوي عثمانسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ83
حي الھضاب قطعة رقم 27ضواق فاروقسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ84
السوق المغطاة عباشة عمار رقم 59لعلى حسانسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ85



المنطقة الحضریة الجدیدة رقم 07 ع أ 06 الترقیة العقاریة أوزیرمعیري ھیثمسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ86
حي بوعروة الشطر األول رقم 176 ح مجموعة ملكیة 58 قسم 235قمار عبد الغانيسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ87

حي 1006 مسكن الترقیة العقاریة عیساوي السوق المغطاة قطعة رقم 27 مج رقم 01 قسم 167ذویبي حسانسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ88

السوق المغطاة  المركزي رقم 174/175نشادي اسماعیلسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ89
حي عباشة عمار قسم 292 مجموعة ملكیة رقم 13دغیمة رشیدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ90
حي یحیاوي شارع شیاح تحمل رقم 02جزار خالدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ91
حي النقل البري سابقا تجزئة التعاونیة العقاریة علي بن أبي طالب قسم 273 مج رقم 32ربیعي عمادسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ92
سوق عباشة عمار رقم 03زیاینة میميسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ93
حي تبینت التعاونیة العقاریة العید الضحوي رقم 12 مج رقم 87 قسم 305ابن سباع الیاسسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ94
حي 950 مسكن شوف لكداد  رقم 105 عم ج05عزوز عز الدینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ95

عین موس شمال حي 150 مسكن برنامج 150 / 300 مسكن اجتماعي تساھمي شطر 2000 عمارة زنداوي فاتحسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ96
07 رقم م 182

حي الھضاب 535 قطعة شارع ھواشریة محمد الصغیر رقم 30غراف فیصلسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ97
حي ربوح عبد الوھاب 150 مسكن مجموعة 22 قسم 236 قطعة رقم 24أكروف محمد نجیبسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ98
حي الھضاب عمارة أ 02 رقم 05 مج رقم 41 قسم 61 قطعة رقم 05مطرفي قیسسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ99

حي یحیاوي اكس 3 د رقم 33 الضاحیة العلیا للمحطة شارع خلوطة الطیبدریمة رابحسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ100
حي قاوة حي 50 مسكن اجتماعي تساھمي عم 03 مدخل 06 و 07تواتي ساعدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ101
تجزئة الھضاب الشطر األول شارع مدور عمار رقم 07ضوامن محمد أمینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ102
حي 150 مسكن عین موس قسم 175 مج رقم 32 قطعة 182فودیة عمادسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ103
حي 450 مسكن ع د 03 رقم 01جالب حمزةسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ104
حي الحاسي رقم 62خالف عبد المالكسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ105
حي حشمي نھج عصماني عبد القادر رقم 24بوعلي عبد المالكسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ106
حي یحیاوي اكس س 02 ب 66مطاعي زین الدینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ107
حي المعدومین الخمسة رقم 21 جزء أ 1بن معیزة ساسیةسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ108
حي كعبوب قسم 53 مجموعة ملكیة رقم 121طورش سفیانسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ109
حي عباشة عمار قسم 292 مج رقم 13كرمة باللسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ110
التعاونیة العقاریة عمار قطوش رقم 07 محل رقم 02كوسة أكرمسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ111
حي المعدومین الخمسة الطابق األرضيزیرم نجودسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ112

التعاونیة العقاریة أمن الحیاة حي 01 نوفمبر 54 بوعروة 06 شارع بن حلیمة رابح الطابق االرضي قسم بوقرن الشریفسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ113
266 مج 18 محل رقم 02

حي الھضاب التعاونیة العقاریة االصالح الطابق األرضي قسم 62 مج 88مزرب رضاسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ114
حي یحیاوي نھج بوبلوطة نور الدین  الطابق االرضيقراس طارقسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ115
سوق یحیاويخاسف السعیدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ116
السوق المغطاء رقم 76كویتر محمدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ117
تجزئة 144 قطعة مج ملكیة رقم 122 قسم 353 عین الطریقطبیب لحسنسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ118
قاوة 40+20 مسكن اج تساھمي و 34محل ع 01 الحصة رقم 03شیبوط عبد الحكیمسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ119
حي یحیاوي شارع شیاح رقم إكس س 02 س 85غزالي الربیعسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ120



حي عین موس1750 /400 مسكن ع ب الدرج05 رقم  23معیري نذیرسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ121
حي كعبوب التعاونیة العقاریة االبطال شارع ج مجموعة ملكیة رقم 14 قسم 108 رقم 47خرماس مونیرسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ122

تجزئة حشمي الشطر األول قطاع أ الترقیة العقاریة عیساوي التھامي السوق المغطاة محل رقم W23بن عیسى محمدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ123

حي یحیاوي شارع قنیفي محمد رقم 02ھالل جابرسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ124
حي 500 مسكن ESTE  عمارة د الدرج06 الطابق األرضي رقم 78عماري حبیب توفیقسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ125

الضاحیة العلویة للمحطة بوعروة حي یحیاوي مقامة على زاویة نھج شیاح وشارع مرازیق خلیفة رقم 02 سالیم النایليسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ126
الشارع 2 رقم 102 محل 1

حي بوعروة قسم 223 مج رقم 36ھمي نعیمسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ127

المركز التجاري الترقیة العقاریة اإلخوة بن سكة حي بونشادة نھج عباشة عمار ع أ مدخل 01 رقم 05مالحي منیرسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ128

تجزئة ھاشمي موسع الشطر الثالث رقم ح/66 شارع لتوفي عبد الحمید قسم 123 مج 76 رقم 01بوعلي سمیرسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ129

مسكن رقم 28 1000رزیق فریدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ130

 مسكن ترقوي و30 مرآب 24 محل حي 600 مسكن الطابق تحت أرضي ع أ 02 الحصة 24 قسم 60باز نصر الدینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ131
مج 29 145

التعاونیة العقاریة الریاض تجزئة الھضاب الشطر األول قطعة رقم15مساعد خالدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ132
حي حشمي 500 مسكن  رقم 11C /B /19/ 51 عمارة 11ساحلي فیصلسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ133
حي المعبودة ترقیة زواوي  عبد الرحمان  قسم 194 مج رقم 37 الطابق االرضينوي سلیمانسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ134

حي بلیر التعاونیة العقاریة النجوم قسم 104  مج 14  قطعة رقم 08 محل رقم 01 الطابق االرضيزیادي عبد المومنسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ135

حي حاشمي موسع الشطر الثاني شارع عجیسي ساعد رقم د 132غربي بوبكرسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ136

الترقیة العقاریة االخوة بن سكة حي بونشادة نھج عباشة عمار عم ب مدخل 01 الطابق السفلي محل رقم زیدان رشديسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ137
09

حي 20 اوت 55 قطعة رقم 10 حصة  05بوعنداس مخلوفسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ138
تجزئة الھضاب شارع كبور صالحبكتاش عامرسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ139
شارع عباشة رمضان قسم 295 مجموعة ملكیة 17 السوق الجدید رقم 09خلفي لزھرسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ140
حي كاسك الطابق األرضيمعیوف زكریاءسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ141
حي الھضاب الشطر الثاني التعاونیة العقاریة الكشاف قسم 32 مج رقم 08معزوز أحمدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ142
حي 100 مسكن تساھمي   DGSN قاوة ع 10 رقم 179دردازي سیف الدینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ143
حي 50 مسكن اجتماعي تساھمي DGSN حي حشمي ع 02 ب مدخل رقم 58 للحصة رقم 03لطرش رمضانسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ144
تجزئة 35 قطعة بوعروة حي یحیاوي رقم إكس ب 1 أ 3 رقم 17 و 18كرشوني عنترسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ145
حي 300 مسكن SPIE رقم 03بلوشات بومدینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ146
حي حشمي قطاع ب قسم 118 مج 95زمیت داودسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ147
حي بیزار الطابق األرضي بنایة 01 قسم 299 مج 139 قطعة 02ربوح سیف الدینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ148
حي ھاشمي موسع الشطر الثالث شارع لیتوفي عبدالحمید رقم ح 65زروال العیدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ149
حي 500 مسكن   ESTE  عمارة د الدرج06 طابق أرضي رقم 78عیكوس محمدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ150



العنواناسم ولقب المتعاملالبلدیةالنشاطالرقم
سوق المستقبل رقم 83قصاص یاسینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ1
حي بوعروة قطاع ف أوالد ابراھم 02 رقم 07بن غدفة صفي الدینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ2
الطابق االرضي حي بلیر قسم 101 مج رقم 255لطرش شریفةسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ3
الھضاب الشطر االول تجزئة التعاونیة افاق 9 قطعة رقم 07بوكوردان حسینةسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ4
سوق المستقبل محل رقم 115سعدو شھیرةسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ5

حي الھضاب CAP  مشروع 40 مسكن اجتماعي تساھمي  24 محل قسم 60 مج02 قطعة رقم 04 عم معیري عليسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ6
01 مدخل 04

شارع بحري مسعود قسم 56 مج رقم 58 محل رقم 02 03ضیافات نورأمینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ7

حي قاوة 50 مسكن اجتماعي تساھمي +29 محل تجاري ع أ مدخل رقم 02  الجھة الشمالیة الطابق بن عیسى أمیرسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ8
االرضي رقم 52

حي 100 مسكن تساھمي DGSN قاوة عمارة 06 رقم 147بوتفاحة ھشامسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ9
حي لعرارسة الطابق األرضي مجموعة 69 قسم 84دریاس حسینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ10
عین تبینت الطابق األرضي قسم 307 مجموعة ملكیة 14قنیفي الصدیقسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ11

حي الھواء الجمیل التعاونیة العقاریة النور تجزئة 05 قطع رقم 02 محل رقم 02 الطابق االرضيلوعیل حسینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ12

مشروع الترقوي 156 مسكن قسم 155 مج رقم 04 قطعة 06 عم 01 الطابق االرضيبن لشھب اسالمسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ13
حي 750 مسكن بلخیرد حسان قسم 145 مج07 قطعة رقم01 الطابق االرضيزدادقة فارسسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ14
التعاونیة العقاریة التلSNTR  شارع دایلي لخضر  رقم 07 قسم 229 مج رقم 07مباركي ولیدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ15
حي حشمي قسم 114 مج ملكیة رقم 09بن عیسى نصیرةسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ16
حي الھضاب عمارة  أ 02 مج41 قسم 61 رقم القطعة 01رحماني عنترسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ17

الشركة الوطنیة للنقل البري تجزئة التعاونیة العقاریة یوغرطة رقم 09 مجموعة 06 الطابق األرضي رقم زواید باسمسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ18
03

حي الھضاب 40 مسكن اجتماعي تساھمي+23 محل عمارة د الطابق االرضي مدخل 05 قسم 75 شیاح الطاھرسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ19
مجموعة رقم 82

حي حشمي موسع الشطر األول نھج حداد علي د 3 رقم 64 مج 89 قسم 118 محل 01عماري نصر الدینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ20
حي حاشمي قسم 170 مج رقم 101 محل رقم 01خاسف عبد العزیزسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ21
حي مولف محمد 400 مسكن عمارة س 03 مدخل 16 الطابق تحت األرضي رقم 16عیساوي محمدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ22
حي 500 مسكن  ESTE  عمارة د درج 07 الطابق األرضي رقم 73سمش الدین زكریاسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ23
حي 600 مسكن عمارة أ 03 قسم 145 مجموعة رقم 29 قطعة  39 الطابق تحت االرضيفودي فاروقسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ24

حي 30 مسكن الترقیة العقاریة بلعیاط شارع المقاولین رقم 02 قطعة رقم 01 عم 02 مدخل 04 رقم 15عیساوي عماد الدینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ25

حي 150 مسكن عین موس قسم 175 مجموعة 34 قطعة رقم 170 طابق أرضيعیساوي سفیانسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ26
نھج 20 أوت 55 بیزار عمارة أ3 رقم 20محاتف أشرفسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ27

حي 450 مسكن المنطقة الحضریة الجدیدة عمارة أ 01 المدخل 01 الطابق األ رضي الجھة الیسرى رقم عجاس یاسینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ28
02

خـــضـر وفـواكـــــھ الیـــوم الثانـــــي:



حي 504 مسكن المنطقة الحضریة الجدیدة عمارة و 6 الطابق األرضي رقم 04بودالل محمدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ29
تجزئة الھضاب الشطر الثاني رقم 309 وحالیا شارع بوطالبي  الھاشمي الطابق األرضيماضي مصطفىسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ30

الھضاب مشروع 40 مسكن اجتماعي تساھمي و 28 محل قسم 09 مجموعة 63 محل رقم 07,06بن عجیمي مجیدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ31

المجمع العقاري تجزئة الھضاب 45 مسكن تساھمي و 27 محل عمارة 01 الطابق االرضي  محل 02 و ربعي سفیانسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ32
03

حي قاوة 50 مسكن إجتماعي و 31 محل عمارة 02 مدخل 01 الحصة 01دیلمي عبد المالكسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ33
حي النقل البري تعاونیة األفاق شارع بوقرن سعوديبخوش زبیرسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ34
الطابق األرضي التعاونیة العقاریة عمار قطوش القطعة رقم 17 محل 01لعوافة شعیبسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ35
حي حشمي 40 مسكن احتماعي تساھمي عمارة ج الطابق االرضي قسم 69 مجموعة رقم 13جحنیط عصامسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ36
حي 250 مسكن (حي مزھود الطیب) قسم 178 مجموعة 74 القطعة 02بوقرزي مبروكسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ37
حي عین موس 400/ 1750  مسكن عم ب  الدرج05 رقم 23 الطابق االرضيطاع هللا میلودسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ38

شارع بحري الخیر الترقیة العقاریة  قیرواني نصیر  ع ب 04 الطابق األرضي الباب رقم 147 مج ملكیة بوروبة لحسنسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ39
رقم 05 قسم 326 الحصة 147

حي اول نوفمبر 6 شارع بن حلیمة رابح الطابق االرضي قسم 266 مج 18راشي جمال الدینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ40
حي الھضاب قسم 75 مج ملكیة رقم 64 طابق االرضيزغار خلیلسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ41
حي قاوة حي 50 مسكن اجتماعي تساھمي عمارة 05 مدخل 02 الطابق االرضيتواتي عزیزسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ42
حي یحیاوي 300 قطعة قسم 80 مج67بونشادة سندرة نبیلةسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ43
تجزئة ھاشمي موسع الشطر السادس  90 قطعة قطعة رقم 35بوبو الزھرةسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ44

حي 150 مسكن اجتماعي تساھمي سیدي حیدر عمارة ب 03 الطابق االرضي المدخل 82 قسم 06 مج كواشي یزیدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ45
28 قطعة 01

سوق المركزي وسط المدینة رقم 98مسعي نصر الدینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ46
حي المستقبل نھج بحري الخیر رقم 03 الطابق االرضيحمادي ساعدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ47
حي مولف محمد 400 مسكن عم س  06 رقم 116 قسم 176 مج ملكیة رقم 42شرماط ولیدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ48
تجزئة بوعروة قطاع ف رقم 13بوخناقة حكیمسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ49
حي عین الطریقذھبي نصیرةسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ50
التعاونیة العقاریة  بن مجنح حي 48 مسكن +46 محل تجاري عم أ ب رقم 011باز مبروكسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ51

التعاونیة العقاریة المنظر الجمیل قطاع أ شمال قطعة 01 في المجوعة أ04 حالیا شارع جمال عبدالرحمان كشیدة حمزةسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ52
رقم 05

التعاونیة العقاریة عمار قطوش قطعة رقم 17 محل قم 01غربي صدامسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ53
السوق المركزيلونیس الویزةسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ54
حي الھضاب CAP مركز متعدد الخدمات قطعة 03 / 06 رقم 06 قطعة رقم 162 جزء ساخریب عبد الیمینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ55
حي یحیاوي زاویة نھج شیاح و مرازیق خلیفة رقم02 الشارع الثاني رقم 102 محل رقم 03بومرزوق بوبكر الصدیقسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ56
سوق عباشة رقم 128ترشة سمیرسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ57
الطابق االرضي مج ملكیة رقم 96 قسم 101 حي الھواء الجمیل  القصریةدرادرة حمزةسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ58
الھضاب 1292 مسكن عمارة رقم  اش 2 محل رقم 128عناد عبد هللاسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ59
عمارة 04 المدخل 54 الطابق األرضي الحصة POS02  06 مسكن اجتماعي حي الھضاب 50سعیدي شوقيسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ60



حي الھضاب 40 مسكن اجتماعي تساھمي و 23 محل عمارة د الطابق األرضي مدخل 05 قسم 75 مج علیوة حسینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ61
82

حي 85/500 مسكن م ح ج عمارة أو 08 رقم 07عزوط السعیدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ62
التعاونیة العقاریة الشروق قسم 226 مج ملكیة 220بونشادة سمیةسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ63
حي یحیاوي شارع بورابة أحمد رقم 06 محل رقم 01 الطابق االرضيعجیسي خیر الدینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ64
مسكن اجتماعي الطابق االرضي قسم 72 مج 11 قطعة رقم 06 60حمراوي ولیدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ65
شارع مسالتي عباس رقم 01 حي عین تبینتربیزة خلیلسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ66
الطابق األرضي القصریة 120 مسكن بیع باإلیجار + 48 محل تجاري ع د رقم 147مصباح إبراھیمسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ67
حي الحدائق  تجزئة عصماني  رھواجة رقم 07  الطابق االرضيبناي الطیبسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ68
تجزئة 35 قطعة بوعروة حي یحیاوي رقم اكس ب1 أ 03رزوالي حدةسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ69
الطابق األرضي حي 450 مسكن المنطقة الحضریة الجدیدة ع أ 06 مدخل 01 رقم 06جناد منصفسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ70
تجزئة شوف الكداد الشطر الثاني 79 قطعة رقم 12 الطابق األرضيلواتي أمالسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ71
حي 250 مسكن الطابق االرضي ع ب2 مدخل 269 قسم 177 مج رقم 59 قطعة 03وارث عاللسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ72
حي 200 مسكن ترقوي مدعم الھضاب شرق الطابق األرضي ع رقم 5 محل رقم 03 الحصة 99بوصفصاف فارسسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ73
حي 150 مسكن تساھمي ع 02 رقم 157تناح محمدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ74
شارع منصوري الخیر قسم 213 مجموعة ملكیة رقم 198حركاتي محمد عبد الھاديسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ75

التعاونیة العقاریة الوفاق حي العرارسة 01 شارع خبشاش مبارك قسم 84 مج 119 محل رقم 02طیبي السعیدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ76

حي مولف محمد 400 مسكن ع ب 01 رقم  42 مج ملكیة رقم 171 القسم 169 قطعة رقم 134 بلھوشات لیاسسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ77
الطابق االرضي

حي 500 مسكن شارع عشاش موسى رقم 01  التعاونیة العقاریة التعلیم األساسي قسم 114 مج رقم 40بعیو براھیمسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ78

تجزئة مقام الشھید الشطر الثاني حي میمولایر 23 نھج درویش عبدالكریم قسم 291 مج145 محل رقم عنان مباركةسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ79
02

عین مورو عمارة أ درج01 المدخل 10 الطابق األرضيبداد خلیلسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ80

الشركة الوطنیة للنقل البري سابقا تجزئة التعاونیة العقاریة یوغرطة رقم 09 مج 06 حالیا قسم 228 مج كیفون محمد أمینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ81
09 الطابق األرضي

سوق عباشة عمار حي المستقبلبن سید العیاشيسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ82
حي اول نوفمبر 54 الترقیة العقاریة النجاح شارع روابح موسى عمارة ب رقم 02 رقم 11زابشي صالحسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ83
حي 400 مسكن عمارة أ الدرج 05 الطابق األرضي الباب رقم 21خلفي العربيسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ84

الضاحیة العلویة للمحطة بوعروة  وذراع البولدون حالیا حي یحیاوي إكس س 06 ب 30 شارع عیفة بوعود محمد أنورسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ85
أحمد

حشمي حي 100 مسكن إج تساھمي 63 محال تجاریا للترقیة العقاریة ش ذ م م خلفة مبروك و شركائھ ملعب العیاشيسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ86
للبناء و التعمیرع 08 محل 03 مدخل 03 الطابق األرضي

حي لعرارسة قسم 110 مج27 محل رقم 01راشي خیرالدینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ87
حي عین السفیھة قسم 16 مج 546جمادي مرزاقةسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ88
حي 400 / 1750 مسكن  رقم 03 ع أ 1عیطاوة جمالسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ89
تجزئة ھاشمي موسع الشطر الثاني قطعة د 193طالبي مصطفىسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ90



حي الھضاب الشطر األول التعاونیة العقاریة أفاق رقم 02 مجموعة 38 قسم 40لكحل یونسسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ91
حي 120 مسكن ترقوي مدعم الھضاب شرق رقم 102 الطابق األرضي ع 06شلغوم دلیلةسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ92

المركز التجاري الترقیة العقاریة االخوة بن سكة حي بونشادة(نھج عباشة عمار) عمارة ب مدخل 01 عزوز سلیمسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ93
الطابق السفلي رقم 12

شارع السعید بوخریصة الطابق االول قسم 205 مج رقم 08 حصة 02ماضي فیصلسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ94

حي كعبوب الترقیة العقاریة االخوة بوسكین عمارة ب درج 01 رقم 09 حصة 04 الطابق االرضياخریب السعیدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ95

تجزئة الھضاب الشطر األول رقم 01 محل رقم 03زابشي مرادسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ96
ن 115/ ج / تجزئة حاشمي موسع الشطر الخامس الطابق االرضيحمار بومدینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ97
شارع عجیسي احمد رقم 136 بلیر قسم 89 مج ملكیة رقم 112زیادي اسحاقسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ98
السوق المغطاه عباشة عمار حي المستقبل رقم 167بومنجل شعبانسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ99

السوق المغطاة عباشة عمار  حي المستقبل رقم158معیري قدورسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ100
تجزئة الھضاب شارع بوطالبي الھاشميعساسي عاشورسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ101
حي الھضاب عمارة أ02 مجموعة ملكیة رقم 41 قسم 61 رقم القطعة 04قرة محمدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ102

حي 15 مسكن تساھمي و09محالت ترقیة درادرة عبد القادر قسم 126 مج رقم 13 قطعة رقم 02 شبال عبد المالكسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ103
عمارة 01 المدخل 02

محل رقم 03 حي 300 مسكن االخوة مھداوي قسم 227 مج رقم 05 القطعة رقم 02 ع س7 الطابق قزوط رشديسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ104
االرضي

شارع خراز مختار حي حشمي رقم 62 قسم 118 مج رقم 88 محل رقم 02خلفي رفیقسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ105

حي الھضاب شمال 50 مسكن اجتماعي تساھمي عمارة 05 الحصص 03و 04و 05 مجموعة ملكیة بن بوریش عبد الحلیمسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ106
68 قسم 06 الطابق الرضي

سوق عباشة عمار حي المستقبل رقم 07جربوعة عبد الكریمسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ107
سوق المستقبلمنصوري الخیرسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ108

سیدي حیدر الترقیة العقاریة 100 مسكن تساھمي الشطر االول و 28 محل تجاري رقم 26 الطابق ھباش عادلسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ109
االرضي عمارة 09 مدخل 107 مجموعة رقم 19 قسم 06

الترقیة العقاریة االخوة بن سكة حي بونشادة ( نھج عباشة عمار) عمارة ب مدخل 01 الطابق السفلي رقم كاھیة طارقسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ110
07 مكرر

حي الھضاب 40 مسكن اجتماعي تساھمي عمارة أ مجموعة ملكیة رقم 09 قسم 63 رقم 05 الطابق بلھوان عبد الرزاقسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ111
االرضي

حي ثلیجان شارع بن شكریبو عبد العزیز رقم 07 الطابق االرضي مج ملكیة رقم 79 قسم 212 محل رقم شودار ھانيسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ112
02

حي مولف محمد 400 مسكن الطابف االرضي من عمارة - ب 3- مدخل رقم 47 ا مج 169 قسم 169بلوط ریاضسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ113

السوق المغطاة حي 1006 رقم  Gبلمداني جوھرةسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ114
قطاع ب شمال تجزئة التعاونیة العقاریة الھناء المتكونة من 22 قطعة الطابق األرضيریحان كریمسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ115
حي 1750 /400 مسكن رقم 03 عمارة أ 01مسعودي مصطفىسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ116

الھضاب CAP حي 30 مسكن اجتماعي تساھمي للمرقیة العقاریة موسار صونیة عمارة 01 مدخل 01 خنفر نجاةسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ117
حصة 01 الطابق االرضي



حي حشمي الشطر الثالث شارع سبیعات صالح مجموعة ملكیة رقم 41 قسم 76 محل رقم 04لعجال یوسفسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ118
حي 120 مسكن ترقوي مدعم الھضاب شرق عمارة 06 رقم 101معاوي عمادسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ119

حي 200 مسكن ترقوي مدعم الھضاب شرق عمارة رقم 05 حصة رقم 99 محل رقم 01 الطابق األرضيمصطفاوي فیصلسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ120

حي یحیاوي شارع خلوطة الطیب رقم20 المحل 02 الطابق األرضيدودو فارسسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ121
حي الباز قسم 09 مجموعة ملكیة رقم 24 محل رقم 02 الطابق األرضيبن دمغ سمیرسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ122
حي شیخ العیفة قسم 368 مجموعة ملكیة رقم 34 الطلبق االرضيشریط ولیدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ123

م ش أ الھضاب شمال حي 50 مسكن تساھمي 12 محل  ت ع خلفة مبروك ع ب الطابق تحت برابو نذیرسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ124
االرضي+أرضي قسم 06 مج رقم 66 قطعة رقم 14

الطابق االرضي عین موس الھضاب شمال قسم 06 مج ملكیة رقم 54 قطعة رقم 111 التابعة ش ذ م م  تجاري ایمنسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ125
أوسامة ع د

حي 450 مسكن المنطقة الحضریة الجدیدة الطابق االرضي الجھة الیمني ع أ03 مدخل 01 رقم 04عشاشة رابحسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ126

تجزئة المستقبل مجموعة ملكیة رقم 04 قسم 229محدادي حدةسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ127

الضاحیة العلیا للمحطة بوعروة و ذراع البولدون سابق حي یحیاوي شارع خلوطة الطیب رقم اكس س 1 مریخي عزالدینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ128
د33 حالیا

حي الصناعة نھج كتفي حفناوي رقم 04 قسم 296مج رقم 159عباسي عليسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ129

شارع كتفي حفناوي حي بیزار حي الصناعة قسم 295 مج07 قطعة 02 عمارة 01 الطابق االرضيسایح كریمسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ130

حي المحطة زاویة نھج عبد الحمید بن بدیس ونھج اإلخوة شعاب رقم 01 الطابق االرضيفرطاس یوسفسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ131

نھج طیبة الحاج التعاونیة العقاریة بن ضیاف مسعود 56 مسكن عمارة أ 02 رقم 13 و 14 بیلیرغمري یعقوبسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ132

حي 400 مسكن عمارة ب 08 حصة 277 مجموعة ملكیة 86 قسم رقم 169 الطابق تحت االرضيمسخر ادریسسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ133

حي الھضاب مشروع 20 مسكن اجتماعي تساھمي + 12 محال تجاریا عمارة 01 مدخل 05/06 الطابق بلخیري رضاسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ134
االرضي

حي الحاسي ش و ن ب سابقاحي دوھیل صالح ت ع أوزیر77مسكن ترقوي +30 محل +23 مرآب مج حداوي فوزيسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ135
34 قسم315 مستوى 2 ع 06 مدخل 78 ط أ

حي كعبوب قسم 87 مج 36 شارع خابط عمار رقم 01 الطابق االرضيباباس أسامةسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ136

حي حاشمي موسع الشطر الخامس  شارع العایب عالوة رقم 03 التعاونیة العقاریة االمل قسم 128 مج48میھوبي سلیمةسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ137

حي تلیجان شارع بلوط محمد رقم 11 مج رقم 105 قسم 284 للقطعة رقم 03برباقي نورالدینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ138
الھضاب الشطر الثاني قطعة رقم 444 شارع قواسي السعدي  محل رقم 01 الطابق االرضيطبي الحسینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ139
الطابق االرضي حي الھضاب ت ع ابناء الجزائر قسم 64 مج ملكیة رقم 05خرباشي نادیةسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ140

 مسكن تساھمي و 75 محل تجاري ترقیة تواتي ع أ6 الطابق االرضي مدخل 05 قسم 71 مج ملكیة 110مھیریس ساميسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ141
رقم 10

حي 35 قطعة بوعروة حي یحیاوي قسم 110 مجموعة ملكیة 12 الطابق االرضيدرادرة یعقوبسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ142



حي الھضاب 50 مسكن اجتماعي تساھمي المرقي العقاري شوقي كمال قسم 126 مجموعة ملكیة رقم فودي شفیقسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ143
14 قطعة 05 محل رقم 05 الطابق األرضي

نھج شیخ العیفة عمارة 06 محل رقم 02 قسم 246 مجموعة ملكیة 65 قطعة رقم 25 الطابق األرضيبكاكشي محمد ھارونسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ144

سوق عباشة رقم 11قرمي عليسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ145
حي عین تبینت التعاونیة العقاریة النور رقم 03مھداوي عمارسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ146
التعاونیة العقاریة االندلس حي الھضاب طابق االرضي عمارة 02 حصة رقم 05بوجادي لیاسسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ147

حي تلیجان شارع كركور ذیاب عمارة 01 مدخل 01 و 02 رقم المحل 01 قسم 242 مج ملكیة رقم 86 ھیمة محمد یعقوبسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ148
حصة رقم 01

التعاونیة العقاریة السعادة حي یحیاوي رقم 01بن عیسي صفي الدینسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ149
حي حشمي الشطر الثالث مج ملكیة رقم 73 قصر قسم 123بوحریز مجیدسطیـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــھ150

العنواناسم ولقب المتعاملالبلدیةالنشاطالرقم
تعاونیة عقاریة الحریة و السالم حي العید الضحوي عمارة او رقم 02 الطابق األرضيفتاش سلیمسطیـــــــفســوبیــــــرات1
حي شیخ العیفة  فرماتو سابقابوقرة فریدسطیـــــــفســوبیــــــرات2
حي عین الطریقكداد الشریفسطیـــــــفســوبیــــــرات3
شارع بحري الخیر ترقیة عقاریة قیرواني نصیر ع 13 رقم 01محشاشة سعیدسطیـــــــفســوبیــــــرات4
تجزئة مقام الشھید  الشطر الثاني رقم 24 محل 01بداد محمدسطیـــــــفســوبیــــــرات5

العنواناسم ولقب المتعاملالبلدیةالنشاطالرقم

حي عین تبینت مج 20 قسم 313 الترقیة العقاریة 102 مسكن ترقوي 16 محل الطابق تحت االرضي ع رجاح خلیلسطیـــــــفســوبیــــــرات1
01 مدخل أ

حي عین السفیھة تجزئة فریق شراقي قسم 357 مج13ملیزي إیھابسطیـــــــفســوبیــــــرات2
شارع اإلخوة مزعاش قسم 240 مجموعة رقم 74 رقم 01 11بن عطیة أشرفسطیـــــــفســوبیــــــرات3

حي كعبوب تجزئة 172 قطعة ( تجزئة مدور و موساوي) قطعة رقم 153 ل قسم 52 مجموعة ملكیة فاضل ھانيسطیـــــــفســوبیــــــرات4
114 محل رقم 02

حي الصناعة قسم 293 - مجموعة ملكیة رقم 35 -طالب أنس ضیاء الدینسطیـــــــفســوبیــــــرات5
حي 1000 مسكنتواتي فارحسطیـــــــفســوبیــــــرات6

ســــوبیـــــــرات الیـــوم األول:

ســــوبیـــــــرات الیـــوم الثانــــي:

ھیبـــر مـــــارشـــــي الیـــوم الثانــــي:



العنواناسم ولقب المتعاملالبلدیةالنشاطالرقم
بارك مول سطیفش.ذ.أ نومیدیسسطیـــــــفھیبـــر مـــــارشـــــي1

العنواناسم ولقب المتعاملالبلدیةالنشاطالرقم
حي یحیاوي اكس ب 01 د 94عقون صالحسطیـــــــفتغذیة عامة1
سوق المغطاة حي 1014 مسكن صنف 07 رقم 13بشمار عبد الحكیمسطیـــــــفتغذیة عامة2
حي 20 أوت 55شریط العارمسطیـــــــفتغذیة عامة3
الترقة العقاریة طالي و اخوانھ 32 مسكن ع ب 02 رقم01خننو الطاھرسطیـــــــفتغذیة عامة4
حي 01 نوفمبر 54 الشطر الثالث  شارع مصغوني محمد رقم 51زیر أسماءسطیـــــــفتغذیة عامة5
تجزئة 117 قطعة رقم  60كوسة العمريسطیـــــــفتغذیة عامة6
حي الھواء الجمیل 600 مسكن عمارة أ 03 رقم 608بومیسة بدیعةسطیـــــــفتغذیة عامة7
تعاونیة عقاریة مرواني ع/المجید60مسكن شارع2تجزئة یحیاوي ع ب1رقم2حمودي لحسنسطیـــــــفتغذیة عامة8
حي یحیاوي اكس ب 01 ف 04بلخیاط عبدالقادرسطیـــــــفتغذیة عامة9

حي عین السفیھةناصري زوبیرسطیـــــــفتغذیة عامة10
شارع بلوط رقم34 حي تلیجان رقم 34والبي البشیرسطیـــــــفتغذیة عامة11
تعاونیة عقاریة االفاق رقم 06 قطاع 04قیطان لحسناويسطیـــــــفتغذیة عامة12
حي الشادلي رقم 10جساس جمالسطیـــــــفتغذیة عامة13
حي بوعروة 28 شارع   مقارني أحمد تجزئة  29 قطعةقجالي عیسىسطیـــــــفتغذیة عامة14
حي 20 أوت 55 التعاونیة العقاریة ھواري بومدین  رقم07جحنیط زایديسطیـــــــفتغذیة عامة15
حي شوف لكدادھاللي عزالدینسطیـــــــفتغذیة عامة16
الشطر االول رقم 100  عین الطریقزیادي علجیةسطیـــــــفتغذیة عامة17
نھج االمیر خالد رقم 01عراب محمدسطیـــــــفتغذیة عامة18
حي البرارمة  التعاونیة العقاریة  جمیلة قطعة رقم 19بولنوار لویزةسطیـــــــفتغذیة عامة19
حي یحیاوي زاویة نھج شیاح و شارع  مرازیق خلیفة رقم 02ذیاب مسعودةسطیـــــــفتغذیة عامة20
حي بلیر  تجزئة التعاونیة العقاریة النور 05رقم 4زوغبي بوزیدسطیـــــــفتغذیة عامة21
شارع بوعصیدة عیسى رقم 254محمدي فطیمة الزھرةسطیـــــــفتغذیة عامة22
سوق المركزي  رقم 145شتواني حوریةسطیـــــــفتغذیة عامة23
حي كعبوب نھج بونشادة  عمار رقم 47باباس فاروقسطیـــــــفتغذیة عامة24
حي یحیاوي اكس س 04 أ 20خلوفي رابحسطیـــــــفتغذیة عامة25
حي الصناعة شارع عمر دقوكتفي خیر الدینسطیـــــــفتغذیة عامة26
تعاونیة عقاریة ابناء الجزائر تجزئة الھضاب رقم14وسالتي محمد الشریفسطیـــــــفتغذیة عامة27
تعاونیة عقاریة تیمقاد حي 50 مسكن عمارة او  05 رقم 49دریدي وردةسطیـــــــفتغذیة عامة28
تجزئة حاشمي موسع الشطر الثالث رقم ح 226قسوم نبیلسطیـــــــفتغذیة عامة29
حي الھواء الجمیل، شارع دعموش احمدمداني كمال الدینسطیـــــــفتغذیة عامة30
حي عین تبینتقریشي نور الدینسطیـــــــفتغذیة عامة31
تجزئة 252 قطعة حي بلیر رقم 12قرة رضاسطیـــــــفتغذیة عامة32

تغذیـــة عامـــة الیـــوم األول:



تجزئة الھضاب الشطر الثاني رقم 392مساحل سعادسطیـــــــفتغذیة عامة33
تعاونیة عقاریة مسینیسا الشركة الوطنیة للنقل البري سابقارقم15سكیو سلیمسطیـــــــفتغذیة عامة34
تجزئة بوعروة موسع الشطر الثالث قطاع  اي جنوب رقم 36قجالي سعدانسطیـــــــفتغذیة عامة35
حي یحیاوي اكس ب 03 س 20بوعظم خیر الدینسطیـــــــفتغذیة عامة36
حي مولف محمد 400 مسكن ع ب 04 رقم  56زروق عبدالباقيسطیـــــــفتغذیة عامة37
تعاونیة عقاریة تعمیر معھد الوطني للبترول سابقا21 شارع عون میلودبن عطیة مرادسطیـــــــفتغذیة عامة38
حي بلحوكي حمو 238 مسكن المعبودة ع أ 08 مدخل 254 رقم 0لعوج أنیسسطیـــــــفتغذیة عامة39
تجزئة 137 قطعة الشطر الثاني عین الطریقكداد باللسطیـــــــفتغذیة عامة40
طریق المجازر عمارة 27 رقم05مخلوفي المیلودسطیـــــــفتغذیة عامة41
نھج بودوخة محمد رقم 08دوایر لویزةسطیـــــــفتغذیة عامة42
شارع االخوة ھباش رقم 22بوعجیل ھشامسطیـــــــفتغذیة عامة43
حي 1006 مسكن عمارة ب 4 رقم 12رحاحلة فطیمةسطیـــــــفتغذیة عامة44
حي عین السفیھةلشھب عمارسطیـــــــفتغذیة عامة45
تعاونیة عقاریة 18 فیفري یوم الشھید برارمة رقم12یعالوي سمیرسطیـــــــفتغذیة عامة46
نھج حسناوي حرزالوي رقم38قاري عبد الوھابسطیـــــــفتغذیة عامة47
تعاونیة عقاریة الریاض تجزئة الھضاب  الشطر األول رقم15عزوز أحمدسطیـــــــفتغذیة عامة48
حي خبابة عبدالوھاب 1006 مسكن ع او05 رقم 1008 محل بمخناش نصیرةسطیـــــــفتغذیة عامة49
تجزئة حشمي موسع الشطر الثالث رقم ح 55بولفت مورادسطیـــــــفتغذیة عامة50
حي 100 مسكن بروج عمارة أ7 رقم82خطاب طارقسطیـــــــفتغذیة عامة51
تجزئة التعاونیةالعقاریةالنور 5 قطع رقم02 حي الھواءالجمیلوابد فاطمة الزھراءسطیـــــــفتغذیة عامة52
حي 250 مسكن ع أ1 مدخل 01 رقم 04زعبوط عبد الحكیمسطیـــــــفتغذیة عامة53
حي حشمي موسع الشطر الخامس رقم ن 15طبیش میلودسطیـــــــفتغذیة عامة54
حي األخوة مھداوي 300 مسكن ع ب 02 رقم 343بوعرق الزیتونيسطیـــــــفتغذیة عامة55
عى مستوى اسواق البلدیاتبن ھالل فارسسطیـــــــفتغذیة عامة56
حي 20 اوت 55 ع و ، درج11 رقم 741قالب ذبیح عقیلةسطیـــــــفتغذیة عامة57
حي 300 مسكن  رقم 103بجرو بوجمعةسطیـــــــفتغذیة عامة58
تجزئة 108 قطعة االیمان حي المنظر الجمیل رقم29 مجموعة اوطواھیر مبروكسطیـــــــفتغذیة عامة59
حي حشمي موسع الشطر الثاني شارع سعودي عبدالقادررقم د94بن دریس السعیدسطیـــــــفتغذیة عامة60
حي 250 مسكن د1 رقم289جربوعة سلیمسطیـــــــفتغذیة عامة61
شارع المقاولین رقم02 ع د رقم 05 رقم 12مكررختیمي نبیلسطیـــــــفتغذیة عامة62
تعاونیة عقاریة شركة أشغال والیة سطیف قطاع ب رقم01 مج 02لكحل الخیرسطیـــــــفتغذیة عامة63
تعاونیة عقاریة السنابل الحاسي رقم 84بریمي طارقسطیـــــــفتغذیة عامة64
حي فرماتونقار لیاقوتسطیـــــــفتغذیة عامة65
حي حشمي موسع شطرثاني شارع شالل عبدهللا رقم د رقم 183شیبوب عبد الكریمسطیـــــــفتغذیة عامة66
حي 01 نوفمبر 54 تجزئة بوعروة الشطر الثالث إي شمال ع 0بن دریس لخضرسطیـــــــفتغذیة عامة67
حي الحاسي رقم 66بوبریمة الجمعيسطیـــــــفتغذیة عامة68
حي حاشمي  الشطر االول   ج1 رقم6بوخنان منیرسطیـــــــفتغذیة عامة69
تعاونیة عقاریة زواوي  حصة 2 محل رقم 2لطرش العربيسطیـــــــفتغذیة عامة70



طریق المذبح  درج رقم21 الطابق األرضي رقم05سكاوي حموديسطیـــــــفتغذیة عامة71
تجزئة الھضاب  حي حشميحاج عزام نبیلسطیـــــــفتغذیة عامة72
تجزئة حاشمي  الشطر الرابع  رقم137دالي أحمدسطیـــــــفتغذیة عامة73
حي یحیاوي  اكس ب1 او 30 شارع بعیدید رابح  رقم17زمیت طارقسطیـــــــفتغذیة عامة74
تعاونیة عقاریة 16 نوفمبر 95 رقم07ذیاب عبد الحفیظسطیـــــــفتغذیة عامة75
حي 20 أوت 55 ع  ب11 رقم 21عوینان لیلىسطیـــــــفتغذیة عامة76
شارع بلخیري السعید  رقم02 أوالد براھمالعیفة عبد الحقسطیـــــــفتغذیة عامة77
تعاونیة عقاریة االتحاد قطعة 233 رقم7 شارع خبشاش مباركباشمار عبد المالكسطیـــــــفتغذیة عامة78
حي 200 مسكن عمارة ب 5 رقم 07نایلي زوبیرسطیـــــــفتغذیة عامة79
تعاونیة عقاریة النسیم قطعة رقم 10 حي كعبوب الھواءالجمیلنحاوة جمیلةسطیـــــــفتغذیة عامة80
عبر اسواق البلدیاتعلوي عز الدینسطیـــــــفتغذیة عامة81
حي عین الطریقمحنان الزھراءسطیـــــــفتغذیة عامة82
حي یحیاوي زاویة نھجي  بن حركات و شیاح رقم41شلغوم رمضانسطیـــــــفتغذیة عامة83
تعاونیة عقاریة عمار قطوش قطاع ل رقم 19 حي برارمةمزاح جمالسطیـــــــفتغذیة عامة84
حي 300 مسكن عمارة د 1 رقم 38ھباش حسنيسطیـــــــفتغذیة عامة85
حي یحیاوي تجزئة 300 قطعة رقم 78مراد عبد الكریمسطیـــــــفتغذیة عامة86
حي 08 ماي 45 (600 مسكن) عمارة أ5 رقم612مھدي سعد الدینسطیـــــــفتغذیة عامة87
حي 150 مسكن عمارة ب درج 4خباب عدالنسطیـــــــفتغذیة عامة89
حي عین الطریق رقم 154لعمش ذیابسطیـــــــفتغذیة عامة90
شارع حرزالوي حسناوي رقم 15عنصر نوعمانسطیـــــــفتغذیة عامة91
تجزئة اإلبراھیمي رقم  16خلفاوي غنیةسطیـــــــفتغذیة عامة92
حي بلیر القطع الھامشیة  قطعة رقم 02لوصیف عبد الناصرسطیـــــــفتغذیة عامة93
عبر أسواق البلدیاتسعدون نسیمسطیـــــــفتغذیة عامة94
تجزئة عین الطریق 317 قطعة رقم 224زغاري ھشامسطیـــــــفتغذیة عامة95
تجزئة معبودة التعاونیة العقاریة الفداء رقم 05دھیلیز محمدسطیـــــــفتغذیة عامة96
حي حشمي موسع الشطر الثاني رقم د 176قراریة لزھرسطیـــــــفتغذیة عامة97
عین الطریقخلیفي مرادسطیـــــــفتغذیة عامة98
حي 400مسكن ع ا 6 رقم 122شریات مسعودسطیـــــــفتغذیة عامة99

سوق عباشة عمار رقم 08ھاللي بركاتيسطیـــــــفتغذیة عامة100
تعاونیة عقاریة المربي رقم 08 عین الطریققادري عباسسطیـــــــفتغذیة عامة101
حي 99 مسكن رقم 03خبشاش رضاسطیـــــــفتغذیة عامة102
شارع رخایف  علي رقم 04قراس خلیلسطیـــــــفتغذیة عامة103
سوق المستقبل رقم 105فرجاوي الشالليسطیـــــــفتغذیة عامة104
الترقیة العقاریة زواوي حصة 02 محل رقم 02بوغارة محمدسطیـــــــفتغذیة عامة105
نھج بحري الخیر رقم 8اسحنان الیزیدسطیـــــــفتغذیة عامة106
تجزئة شوف لكداد الشطر األول 140 قطعة رقم 53كرمیش جمال الدینسطیـــــــفتغذیة عامة107
تعاونیة عقاریة عمارقطوش  رقم11 محل ب  حي برارمةنزار عبد الحمیدسطیـــــــفتغذیة عامة108
حي اوالد براھم مجموعة ملكیة 5 رقم 137 ع أ مدخل 4 ط ا رقم 4برباقي صالح الدینسطیـــــــفتغذیة عامة109



شارع 20 اوت 55 رقم185 بیزاركتفي رفیقسطیـــــــفتغذیة عامة110
حي 250 مسكن  عمارة د 9 رقم 276بن عمر أحمد رضاسطیـــــــفتغذیة عامة111
تعاونیة عقاریة بالل  العمري رقم2 قطاع ب عمارة ج مدخل 5مشتة رشیدسطیـــــــفتغذیة عامة112
حي 100 مسكن بروج عمارة أ 7 رقم82عبد العزیز لویزةسطیـــــــفتغذیة عامة113
حي شوف لكدادمھناوي نسیمسطیـــــــفتغذیة عامة114
حي 504مسكن منطقة حضریة سكنیةجدیدة ع ف 12 رقم69العیفة عز الدینسطیـــــــفتغذیة عامة115
تعاونیة عقاریة محمد بن شیخ رقم15 حي حشميقطاف نور الدینسطیـــــــفتغذیة عامة116
تجزئة تعاونیة عقاریةالنسیم قطعة رقم10حي كعبوب بلیربراكنة فریدسطیـــــــفتغذیة عامة117
تعاونیة عقاریة التل شركة وطنیة للنقل البري سابقا رقم 11 قطاع 5ساعد ربیعسطیـــــــفتغذیة عامة118
حي حشمي 13 نھج مروش قدورمھیدي شعبانسطیـــــــفتغذیة عامة119
شارع شیاح حي یحیاوي اكس ك 1 ب 7مامي فوازسطیـــــــفتغذیة عامة120
تجزئة عین الطریق الشطر األول رقم76حالة العیدسطیـــــــفتغذیة عامة121
حي بال ایو الھواء الجمیلراشدي عبد السالمسطیـــــــفتغذیة عامة122
حي 1006 مسكن م ح س ج عمارة ب 03 رقم10تقمونت فارسسطیـــــــفتغذیة عامة123
تجزئة المعبودة تعاونیة عقاریة االمل رقم 13نقاش مونیرسطیـــــــفتغذیة عامة124
تجزئة 300 قطعة  یحیاوي رقم01مزوار عبد المجیدسطیـــــــفتغذیة عامة125
المركز التجاري 1014 مسكن صنف 6 رقم 99كرور الشریفسطیـــــــفتغذیة عامة126
زاویة شارع بحري الخیر رقم4 و شارع من غیر اسم الحصة األولى  أعمارجیة منیرسطیـــــــفتغذیة عامة127
حي بوعروة ذراع البولدون اكس س 6 ب30 حي العیفة أحمدبھات فیصلسطیـــــــفتغذیة عامة128
حي عین الطریق رقم154لعمش مرادسطیـــــــفتغذیة عامة129
تجزئة بوعروة الشطر الثالث 18 حي مصغوني محمدبورزامي عليسطیـــــــفتغذیة عامة130
شارع ترفوس  بشیر رقم 03شراقي إسعدسطیـــــــفتغذیة عامة131
حي بوصبع العید 200 مسكن عمارة ب 03 رقم 29دحمري الیاسسطیـــــــفتغذیة عامة132
حي 20 أوت 55 عمارة أ سلم 16 رقم 442كرمالي عبد الوھابسطیـــــــفتغذیة عامة133
تجزئة عین الطریق الشطر الثاني رقم 12شعالل الخیرسطیـــــــفتغذیة عامة134
حي سامعي عوماربلھادي عصامسطیـــــــفتغذیة عامة135
حي یحیاوي زاویة جابي رابح و شوابة ابراھیم رقم 02عجیري سلیمسطیـــــــفتغذیة عامة136
حي 450 مسكن منطقة حضریة جدیدة ع ف 04 مدخل 01 رقم5نكاع فوزيسطیـــــــفتغذیة عامة137
تجزئة عین الطریق الشطر الثاني قطعة رقم133نغزة ابراھیمسطیـــــــفتغذیة عامة138
حي یحیاوي اكس ب 4 جي 63عابد ذیابسطیـــــــفتغذیة عامة139
سوق المغطى حي 1014 مسكن صنف 6 رقم 102 لبوخالفة رشديسطیـــــــفتغذیة عامة140
نھج بن ضیاف حبیب رقم 11تكلیت محمدسطیـــــــفتغذیة عامة141
حي 800 / 250 مسكن رقم 25 عمارة أ 7كشیدة علجیةسطیـــــــفتغذیة عامة142
حي 300 مسكن  الطابق األرضي رقم9منصوري عليسطیـــــــفتغذیة عامة143
تعاونیة عقاریة تیمقاد عمارة ب 2 رقم 12 حي 50 مسكنسالماني جمال الدینسطیـــــــفتغذیة عامة144
حي 450 مسكن المنطقة الحضریة الجدیدة رقم 54عوابد قتادةسطیـــــــفتغذیة عامة145
تجزئة عین الطریق  الشطر الثاني  رقم41غوالي فریدسطیـــــــفتغذیة عامة146
تجزئة دباش  03 شارع بحري الخیرطالبي حسینسطیـــــــفتغذیة عامة147



تجزئة شوف لكداد الشطر األول 140 قطعة رقم93بن دشاش نورالدینسطیـــــــفتغذیة عامة148
حي عین الطریق 130 قطعة جزء 2 رقم 08مریخي نورالدینسطیـــــــفتغذیة عامة149
تجزئة مقام الشھید الشطر الثاني نھج قشیشي صالح رقم 01بن مبروك خلیفةسطیـــــــفتغذیة عامة150
حي لعرارسة رقم 01 على  حافة الطریق الرابط  بین 600 مسكن  و حي 500 مسكنوادفل سمیرسطیـــــــفتغذیة عامة151
تعاونیة عقاریة سي فضیل حي حشمي رقم 40فالحي فریدةسطیـــــــفتغذیة عامة152
حي یحیاوي اكس ب 1 أ 03 تجزئة لعرارسةشعالل عبد الرحمانسطیـــــــفتغذیة عامة153
حي الحاسيبوبریمة رمزيسطیـــــــفتغذیة عامة154
نھج سعال بوزید رقم47اردیر عباسسطیـــــــفتغذیة عامة155
حي اوالد براھم 01 شارع ثابتي الحواس الطابق االرضيمسخر یاسینسطیـــــــفتغذیة عامة156
تجزئة الھضاب الشطر الثاني شارع خرباش مبروك رقم 200بورقبة عبد الرزاقسطیـــــــفتغذیة عامة157
حي برارمة تعاونیة عقاریة عمار قطوش رقم 18 محل رقم 03سبع سعیدةسطیـــــــفتغذیة عامة158
تعاونیة عقاریة حامدي عیسى نھج حامدي احمد عمارة أ2 الطابق األرضيسالم عبد الحلیمسطیـــــــفتغذیة عامة159
نھج بودوخة محمد رقم 27رحمون عائشةسطیـــــــفتغذیة عامة160
نھج لعمش ابراھیم رقم 43شیبوب باللسطیـــــــفتغذیة عامة161
تجزئة 711 قطعة (337 قطعة) الشطر األول رقم 249 مجموعة 17أبو الفضل علي رضیھ محمودسطیـــــــفتغذیة عامة162
حي حشمي سیدي حیدر 60 مسكن تساھمي و 42 محل عمارة 5 الطابق األرضي رقم 74 و 75بلعلى غزالنسطیـــــــفتغذیة عامة163
حي حشمي موسع الشطرالخامس تجزئةاألمل رقم16نوري جمالسطیـــــــفتغذیة عامة164
شارع بحري عبد الحمید رقم 07 حي النقل البري سابقازرقین یاسینسطیـــــــفتغذیة عامة165
تجزئة الھضاب الشطر الثاني قطعة رقم 180بكار عبد الحقسطیـــــــفتغذیة عامة166
حي كعبوب قسم 87 مجموعة 225مھیر عز الدینسطیـــــــفتغذیة عامة167
تعاونیة عقاریة السعادة رقم1 تجزئة حي یحیاويقریشي عمارسطیـــــــفتغذیة عامة168
تجزئة عین تبینت 17 قطعة رقم 01 تعاونیة عقاریة النسیم رقم 3طویل سناءسطیـــــــفتغذیة عامة169
حي حشمي مشروع 60 مسكن تساھمي و 33 محل ع 3 ط أ مدخل 6طراد الیامینسطیـــــــفتغذیة عامة170
حي ھاشمي موسع الشطر الثالث رقم ح 273 محل رقم2نحاوة محمدسطیـــــــفتغذیة عامة171
حي المعدومین الخمسة شارع عریبي مختاررقم19رحموني مبروكسطیـــــــفتغذیة عامة172
حي 250 /800 مسكن رقم 26 عمارة أ 07سماعیلي محمدسطیـــــــفتغذیة عامة173
تجزئة شوف لكداد الشطر االول 140 قطعة رقم 50جیدل عليسطیـــــــفتغذیة عامة174
حي اوالد براھمسبیحى الزھرةسطیـــــــفتغذیة عامة175
حي بوعروة الشطر الثالث رقم 159بوغازي زینبسطیـــــــفتغذیة عامة176
تجزئة العیفة احمد 12 قطعة رقم 11حفار رزیقةسطیـــــــفتغذیة عامة177
حي حشمي 45 قطعة رقم 1/2بلحوكي ساسیةسطیـــــــفتغذیة عامة178
حي 300 مسكن عمارة ف رقم 304معزوزي نصر الدینسطیـــــــفتغذیة عامة179
حي عین الطریقالطیب طوبالسطیـــــــفتغذیة عامة180
شارع الفداء رقم 08 أترشة عثمانسطیـــــــفتغذیة عامة181
حي المستقبل س 16 ا 52 قطعة رقم 56رحموني حسینسطیـــــــفتغذیة عامة182
حي عین الطریقمكارني ساسیةسطیـــــــفتغذیة عامة183
حي اوالد براھمي شارع خلوطة الطیب سابقا حي یحیاويدودو الویزةسطیـــــــفتغذیة عامة184
تعاونیة عقاریة جبل االوراس قطعة رقم 07القلي زین الدینسطیـــــــفتغذیة عامة185



حي یحیاوي اكس س 06 د 35 شارع خلوطة الطیب رقم 30محقون احمدسطیـــــــفتغذیة عامة186
حي 400 مسكن عمارة ب 10 رقم108بن زاوي عیسىسطیـــــــفتغذیة عامة187
تعاونیة عقاریة بوراس العید القصریةخبابة الباتولسطیـــــــفتغذیة عامة188
شارع بوخریصة  السعید رقم 22بدوي عزالدینسطیـــــــفتغذیة عامة189
نھج عباشة عمار رقم 11احمان ججیقةسطیـــــــفتغذیة عامة190
حي عین الطریق مزرعة عیسى بوبریمة  رقم 02بجاوي الشریفسطیـــــــفتغذیة عامة191
شارع مباركي حسین رقم 18برارمة عمرسطیـــــــفتغذیة عامة192
حي الشیخ العیفة فرماتومعتوق رمیلةسطیـــــــفتغذیة عامة193
حي ربوح 150 مسكن عمارة أ رقم 154خالف عبدالقادرسطیـــــــفتغذیة عامة194
سوق المغطاة یحیاوي رقم 29 أمختاري حسینسطیـــــــفتغذیة عامة195
تعاونیة عقاریة االھرام قطاع ب المجموعة 31 رقم 04/ 20رتاب بركاھمسطیـــــــفتغذیة عامة196
حي یحیاوي اكس ب 2 زاویة نھجي عثماني مسعود و بعیدیدمھادة لخضرسطیـــــــفتغذیة عامة197
حي عین تبینت رقم 17حرافة عبد الكریمسطیـــــــفتغذیة عامة198
تعاونیة عقاریة علي بن أبي طالب قطعة 20 رقم 17بومعوط صلیحةسطیـــــــفتغذیة عامة199
حي 500 مسكن معیزة نورالدین رقم 8 عمارة ا2برباقي توفیقسطیـــــــفتغذیة عامة200
تجزئة 300 مسكن حي یحیاويبابون عمارسطیـــــــفتغذیة عامة201
حي 1006 مسكن تجزئة 38 قطعةزھار السعیدسطیـــــــفتغذیة عامة202
حي 250 مسكن عمارة ا رقم 252قوجیل عليسطیـــــــفتغذیة عامة203
المزرعة الفالحیة عیسى بوبریمة رقم 04 عین الطریقعزوز فریدسطیـــــــفتغذیة عامة204
حي اوالد براھم شارع زعباط رمضان رقم10عناني صادقسطیـــــــفتغذیة عامة205

المركز التجاري الترقیة العقاریة االخوة بن سكة حي بونشادة نھج  عباشة عمار عم د مدخل 01 الطابق بوسلوقي منورسطیـــــــفتغذیة عامة206
السفلي رقم 11

نھج منصوري الخیر رقم 30لحرش نصیرسطیـــــــفتغذیة عامة207
زاویة نھجي االخوة ھباش و 08 ماي 45 رقم 08 مكرر 01 محل 6كركار صالح الدینسطیـــــــفتغذیة عامة208
حي 1014 مسكن صنف 01 رقم أس 42بیاضي محمدسطیـــــــفتغذیة عامة209
تجزئة 221 قطعة حشمي شرق قطعة رقم 124زمیت عمرسطیـــــــفتغذیة عامة210
شارع الفیتنام رقم 04موسى عمارسطیـــــــفتغذیة عامة211
حي ولد براھم شارع زعباط رمضان رقم118كسكاس بوبكرسطیـــــــفتغذیة عامة212
حي مولف محمد 400 مسكن  عمارة ب 1 قسم  169 مج رقم 171 قطعة 134طراد وسیلةسطیـــــــفتغذیة عامة213
حي 300 مسكن  ZHUN   عم او03 رقم الباب 60شرشور السعديسطیـــــــفتغذیة عامة214
حي 150 مسكن اجتماعي تساھمي عمارة 05 رقم م 169 عین موسمونس عبد الغانيسطیـــــــفتغذیة عامة215
حي 20 أوت 55 (1000 مسكن) ع أ درج 15 رقم 472حداوي عالء الدینسطیـــــــفتغذیة عامة216
تجزئة تجزئة اوالد براھم شارع عبعوب محمد رقم777قباشي سمیرسطیـــــــفتغذیة عامة217
تجزئة تعاونیةعقاریة ابوذر الغفاري شارع عكوش صالح رقم7شیاح حمودسطیـــــــفتغذیة عامة218
حي القصریة قسم 150 مج رقم 149عقبة بشیرسطیـــــــفتغذیة عامة219
تجزئة القصریة الشطر الثاني رقم 35فرادي منیرسطیـــــــفتغذیة عامة220
حي ثلیجان 01 ممر كتفي شعبانزمیت عبد الحقسطیـــــــفتغذیة عامة221
حي القاھرة ع 01 رقم 07بقاق سمیرسطیـــــــفتغذیة عامة222



حي یحیاوي شارع العیفة احمد رقم 80قصاص شرف الدینسطیـــــــفتغذیة عامة223
حي حاشمي شارع بن دریس عیسى مجموعة رقم 01 قسم 122ھوقلي الساسيسطیـــــــفتغذیة عامة224
الترقیة العقاریة ھیشور محمد حي الھواء الجمیل 52 مسكن محل رقم 01 قطعة رقم 496خاشة عبد المالكسطیـــــــفتغذیة عامة225
شارع حمادي أحمد ترقیة بن ضیاف مسعود ع أ01 رقم 04حطاب عزالدینسطیـــــــفتغذیة عامة226
حي شادلي شارع المقاولین رقم 02 الترقیة العقاریة حسان بلخیر عم ا الطابق االرضيشیبان مرادسطیـــــــفتغذیة عامة227
حي الھضاب 20مسكن تساھمي و14محل ع02 الطابق األرضيبن یوسف حسانسطیـــــــفتغذیة عامة228
سوق یحیاوي محل رقم 56بوروبة وردةسطیـــــــفتغذیة عامة229
حي شیخ العیفة فرماتو الحصة 71 أغزالي یوسف عبدالصمدسطیـــــــفتغذیة عامة230
حي البرارمة تعاونیة دنیا زاد شارع دودو  مبارك  رقم 11مسالتي عائشةسطیـــــــفتغذیة عامة231
تجزئة حاشمي موسع الشطر الرابع قطعة رقم جي 24ھامل الخیرسطیـــــــفتغذیة عامة232
حي 400/ 1750 مسكن رقم 37 عمارة ب 07شیبوب حسینسطیـــــــفتغذیة عامة233
تجزئة االبراھیمي الشطر األول رقم 11مقارني حموديسطیـــــــفتغذیة عامة234
تعاونیة عقاریة آفاق التسعین رقم 06 حي الھضابراشدي نعیمسطیـــــــفتغذیة عامة235
حي السیلوك عمارة د رقم 110دعیشي رمضانسطیـــــــفتغذیة عامة236
حي 08 ماي 45 قسم 158 مجموعة 6 قطعة رقم 1مزعاش ربیحةسطیـــــــفتغذیة عامة237
حي حشمي الشطر االول رقم 72حداد رقیةسطیـــــــفتغذیة عامة238
نھج فالي سابقا العقید عمیروش رقم 16 حالیایحي شریف سیف االسالمسطیـــــــفتغذیة عامة239
حي 1006 مسكن عمارة د 15 رقم 49بودماغ توفیقسطیـــــــفتغذیة عامة240
زاویة شارع بناني عبد القادر وشارع 24  فیفري 56 حي یحیاويقعقع سفیانسطیـــــــفتغذیة عامة241
حي كاسك شیخ العیفةبریمي حمزةسطیـــــــفتغذیة عامة242
المجمع المدرسي عین الطریقجالب عبدالوھابسطیـــــــفتغذیة عامة243
حي المستقبل س 17 أ 22حمیداش فارسسطیـــــــفتغذیة عامة244
تعاونیة عقاریة عمار قطوش قطعة رقم 17 الطابق االرضي محل بماضي رفیقسطیـــــــفتغذیة عامة245
حي یحیاوي شارع بعیدید رابح رقم 17زیتوني محمدسطیـــــــفتغذیة عامة246
حي یحیاوي زاویة نھج شیاح و شارع مرازیق خلیفة رقم 2 شارع الثاني رقم 102 محل 3زمیت حسانسطیـــــــفتغذیة عامة247
حي عمر دقو س 13 ب 16 حي المستقبلقزوط العیاشيسطیـــــــفتغذیة عامة248
تعاونیة عقاریة القدس حي الھضاب رقم 6فتاش الطاھرسطیـــــــفتغذیة عامة249
ترقیة عقاریة 32 مسكن و 16 محل و 16 مرأب حي یحیاوي اكس ب1 أ3 تجزئة لعرارسةبوربیع ربیحةسطیـــــــفتغذیة عامة250
تعاونیة عقاریة التل  الشركة الوطنیة للنقل البري سابقا رقم 14 قطاع 5 محل رقم4زویش حوریةسطیـــــــفتغذیة عامة251
حي بلعیاط الحسناوي 27 مسكن حي لعرارسةمشري محمدسطیـــــــفتغذیة عامة252
حي الھضاب 30 مسكن تساھمي عمارة 03 طابق ارضيزقیلیش عبد المالكسطیـــــــفتغذیة عامة253
تعاونیة عقاریة جمیلة حي برارمة قطعة رقم 05داھل جمالسطیـــــــفتغذیة عامة254
حي یحیاوي زاویة شارع عطوي نورالدین وشارع بعبین رابح إكس ب2ب18رحال عزوزسطیـــــــفتغذیة عامة255
حي مولف محمد 400 مسكن عمارة س04 مدخل 23 طبق تحت أرضي رقم 23كرمالي ربیحةسطیـــــــفتغذیة عامة256
ضاحیة الحدائق قطعة رقم 390طویل كنزةسطیـــــــفتغذیة عامة257
شوف لكدادھاللي عادلسطیـــــــفتغذیة عامة258
تجزئة 172 قطعة (تجزئة مدور و موساوي) رقم 95 ق جي  حي كعبوبقدو زیادسطیـــــــفتغذیة عامة259
حي 300 قطعة قسم 80 مجموعة رقم63 الطابق األرضيمرازقة ھشامسطیـــــــفتغذیة عامة260



المنطقة الحضریة الجدیدة عین تبینت عمارة أ 6 رقم 7بلوط سویعدسطیـــــــفتغذیة عامة261
حي 250 مسكن م ح س ج  عمارة د1 الطابق األرضي رقم 290 محل رقم 02قریشي الطاھرسطیـــــــفتغذیة عامة262
حي حشمي تعاونیة عقاریة سي فوضیل رقم 37 محل رقم 2لواج لطفىسطیـــــــفتغذیة عامة263
حي یحیاوي اكس 3ا 31 نھج عیساوي عز الدینشریفي قیسسطیـــــــفتغذیة عامة264
تعاونیة عقاریة السنابل حي الحاسي رقم 76 طابق ارضيعشاشة عبد الرزاقسطیـــــــفتغذیة عامة265
حي 1750/400 مسكن عین موس عم ا 01 رقم 06 قسم 175 مج رقم 18ساكر نورالدینسطیـــــــفتغذیة عامة266
تجزئة 300 قطعة حي یحیاوي رقم 76 محل رقم 02دغموم صبیحةسطیـــــــفتغذیة عامة267
حي الصناعة قسم 295 مجموعة 202 تسمعون رشیدسطیـــــــفتغذیة عامة268
تعاونیة عقاریة ستیفیس محل رقم 22دویس صالحسطیـــــــفتغذیة عامة269
شارع 08 ماي 1945 رقم 19 بنایة 01 مدخل 04أحمین بوعالمسطیـــــــفتغذیة عامة270
تعاونیة عقاریة 20 مسكن تساھمي و 15 محل ع 1 طابق ارضي مدخل 1 حصة 1خنفر ھشامسطیـــــــفتغذیة عامة271
حي بوعروة الشطر الثالث قطاع اي شمال رقم565 نھج مصغوني محمدسمش الدین الھاديسطیـــــــفتغذیة عامة272
حي المعدومین الخمسة رقم 10بویوسف صالح الدین عمادسطیـــــــفتغذیة عامة273
حي حشمي منطقة الھضاب 60 مسكن تساھمي عمارة ب مدخل04محل رقم01لعقون نبیلةسطیـــــــفتغذیة عامة274
حي حشمي شارع االخوة بوضیاف رقم 01قرایري فریدسطیـــــــفتغذیة عامة275
حي اوالد براھم قسم 220 مجموعة رقم 01زغاد عبد الوھابسطیـــــــفتغذیة عامة276
تعاونیة عقاریة التل الشركة الوطنیة للنقل البري سابقا رقم 7 قطاع 12 محل 01واسع مرادسطیـــــــفتغذیة عامة277
تجزئة الھضاب الشطراألول قطعة 33 محل رقم 02لطرش یوسفسطیـــــــفتغذیة عامة278
حي المستقبل قسم 254  مج رقم 52نواري مسعودسطیـــــــفتغذیة عامة279
تعاونیة عقاریة 18فیفري یوم الشھید برارمة رقم 12 محل رقم 02ھقة ولیدسطیـــــــفتغذیة عامة280
شارع بوكعبوب رابح رقم 21 محل رقم 1 حي المعدومین الخمسةخلوفي عادلسطیـــــــفتغذیة عامة281
شارع كسكاس عبدالحمید رقم 14 14ھیمة المولديسطیـــــــفتغذیة عامة282
حي اول نوفمبر 54 شارع روابح موسى رقم 02 محل رقم 02بوطانة صالحسطیـــــــفتغذیة عامة283
تجزئة عین الطریق 317 قطعة رقم 122لواتي عبد الناصرسطیـــــــفتغذیة عامة284
حي 100مسكن رقم 05اقسولن حمزةسطیـــــــفتغذیة عامة285
تجزئة بوعروةالشطر الثالث على زاویة شارعي ونوفي بن غدفة و معین عاشورتوابي حمزة جمال الدینسطیـــــــفتغذیة عامة286
سوق المركزيعمراني عیسىسطیـــــــفتغذیة عامة287
ضاحیة الحدائق قطعة رقم 390 الطابق األرضيترجمي فؤادسطیـــــــفتغذیة عامة288
حي یحیاوي على زاویة شارعي عیساوي عز الدین و حامدي الشریف رقم 33قداش منیرسطیـــــــفتغذیة عامة289
حي الھضاب قطعة رقم 162 ج 1بوراس موسىسطیـــــــفتغذیة عامة290
حي 500/127منطقة الحضریة الجدیدة رقم 61 عمارة ف 11حربوش زوبیرسطیـــــــفتغذیة عامة291
حي 1006 م ع د 16 رقم 53 الطابق االرضيحداوي محمد جمال الدینسطیـــــــفتغذیة عامة292
حاسي مرواني65مسكن شارع 2 قرب تجزئة 300 قطعة یحیاوي ع فبشیري لخضرسطیـــــــفتغذیة عامة293
حي 142مسكن ع 01 رقم 144 الطابق األرضيبرناوي حلیمسطیـــــــفتغذیة عامة294

02شارع المقاولین ترقیة بوضیاف خالد 36 مسكن ترقوي و18 محل ع ب الطابق األرضي رقم04لعناني بشیرسطیـــــــفتغذیة عامة295

مشروع 100مسكن تساھمي ع ب1 رقم 01قاوةسراي موسىسطیـــــــفتغذیة عامة296
حي 99مسكن رقم 26بن الشیخ محمدسطیـــــــفتغذیة عامة297



حاسي قیرواني نصیر 9 شارع العقید الحواس (طریق المذبح) ع8رقم2بن لحسن عبد الحقسطیـــــــفتغذیة عامة298
حي لندریولي س12 ب 41زدیوي حموديسطیـــــــفتغذیة عامة299
المعھد الوطني للبترول قسم 269 مجموعة 20خلفي عبد الرحیمسطیـــــــفتغذیة عامة300

العنواناسم ولقب المتعاملالبلدیةالنشاطالرقم
الضاحیة العلویة للمحطة الموضع المدعو بوعروة و ذراع البلدون حي یحیاوي طانجة رقم 04بوراس عصامسطیـــــــفتغذیة عامة1
حي حشمي موسع الشطر الثالث رقم 204 ححرملي الخیرسطیـــــــفتغذیة عامة2
تعاونیة جاللة زیتوني 80 مسكن عمارة د رقم 04 الطابق األرضيھندل یوسفسطیـــــــفتغذیة عامة3

حي حشمي منطقة الھضاب مشروع 60 مسكن اجتماعي للمرقى العقاري مج صادي ع ب مدخل 04 محل طبال عزوزسطیـــــــفتغذیة عامة4
01

حي حشمي الشطر الثالث شارع قرقور مختاررحموني عزالدینسطیـــــــفتغذیة عامة5
حي حاشمي موسع الشطر الثاني شارع عجیسي ساعد رقم د 132أقموم رضاسطیـــــــفتغذیة عامة6
حي بوعروة ف أوالد ابراھم 02 شارع بن بریك سلیمانمخربش حمزةسطیـــــــفتغذیة عامة7
محل رقم 02 حي یحیاوي إكس ب أ 03 الموضع ب رقم 02ناصر فاتحسطیـــــــفتغذیة عامة8
حي عمر دقو 331 مسكن ترقوي ع أو 15 رقم 470 قسم 294 مج 02 قطعة رقم 464بن عیسى إلیاسسطیـــــــفتغذیة عامة9

مرأب رقم 06 ع ب حي یحیاوي  اكس ب1 -أ3 تجزئة لعرارسة 48 مسكن ترقوي و 16 مرأب و 17 زرارقة یحيسطیـــــــفتغذیة عامة10
محل تجاري

تعاضدیة الھضاب السطایفیة  شارع عكوش صالح رقم 21فالحي صلیحةسطیـــــــفتغذیة عامة11
حي قاوة 50 مسكن اجتماعي تساھمي للمرقي دیلمي عبد هللا ع أ و ب للحصة 07,06,05,04یحیاوي عیاشسطیـــــــفتغذیة عامة12
حي تلیجان 294 مسكن ع س 08 رقم 191 مج رقم 22 قسم 263جاللي ابراھیمسطیـــــــفتغذیة عامة13
حي 300 مسكن SPIE رقم 11عروسي فاروقسطیـــــــفتغذیة عامة14
حي یحیاوي شارع كرمة مسعود رقم 02كفي مباركسطیـــــــفتغذیة عامة15
حي حشمي ع 04 رقم 18 س 04 ب 19جاري رفیقسطیـــــــفتغذیة عامة16
قاوة مشروع 40+20 مسكن اجتماعي تساھمي و34 محال تجاریا ع رقم02 الحصة رقم 02ھامل نبیلسطیـــــــفتغذیة عامة17
شارع كتفي الحفناوي قسم 293 مج رقم 36 03قریشي عدنانسطیـــــــفتغذیة عامة18
شارع 01 نوفمبر 54 20بوروبة رضوانسطیـــــــفتغذیة عامة19
تجزئة التعاونیة العقاریة بوغرطةقراوي فاتحسطیـــــــفتغذیة عامة20
حي حشمي موسع الشطر الثامن مجموعة رقم 24 قسم 131 محل رقم 05صوالحي نورالدینسطیـــــــفتغذیة عامة21
حي بوعروة الشطر األول رقم 176 ح مجموعة ملكیة 58 قسم 235قمار عبد الغانيسطیـــــــفتغذیة عامة22
حي 285 قطعة قسم 353 مج رقم 114 عین الطریقشنیتي دراجيسطیـــــــفتغذیة عامة23
التعاونیة العقاریة مرواني حاج صالح تبینت القطعة رقم ب2مرواني سیف الدینسطیـــــــفتغذیة عامة24
حي 300 مسكن األبراج عمارة أ 10 رقم 98 درج01 الطابق األرضي قسم 276 مج 14لصلج یوسفسطیـــــــفتغذیة عامة25
حي عباشة عمار قسم 292 مجموعة ملكیة رقم 13دغیمة رشیدسطیـــــــفتغذیة عامة26
سوق عباشة عمار رقم 02عزوز مسعودسطیـــــــفتغذیة عامة27
حي 800 / 250 مسكن رقم 18 ع أ5بلقط عليسطیـــــــفتغذیة عامة28
شارع عباشة عمار قسم 287 مج رقم 10بن شطة ملیكةسطیـــــــفتغذیة عامة29

تغذیـــة عامـــة الیـــوم الثانــــــي:



حي المنظر الجمیل ع 02 قسم 155 مج رقم 04 الحصة 30بوطارة عادلسطیـــــــفتغذیة عامة30
حي المعدومین الخمسة رقم 05 مج رقم 2 أخاشة ابراھیمسطیـــــــفتغذیة عامة31
حي یحیاوي بوعروة و ذراع البولدون نھج عزیزي أحمد رقم 01حاجي عبد الرحمانسطیـــــــفتغذیة عامة32
حي تبینت التعاونیة العقاریة العید الضحوي رقم 12 مج رقم 87 قسم 305ابن سباع الیاسسطیـــــــفتغذیة عامة33
تجزئة عین الطریق 317 قطعة رقم 10بوخالفة زھیرسطیـــــــفتغذیة عامة34
حي كعبوب مج رقم 29 قسم 87رحیل باللسطیـــــــفتغذیة عامة35
حي 1006 مسكن الترقیة العقاریة عیساوي التوھامي السوق المغطاة قسم 167 ملكیة رقم 01لخلف عليسطیـــــــفتغذیة عامة36
حي 950 مسكن شوف لكداد  رقم 105 عم ج05عزوز عز الدینسطیـــــــفتغذیة عامة37
تجزئة حي یحیاوي تعاونیة عقاریة السعادة قطعة رقم 41فني حدةسطیـــــــفتغذیة عامة38
حي 500 مسكن عمارة أو 03 محل رقم 85عمارجیة عبد الوھابسطیـــــــفتغذیة عامة39
حي 150 مسكن عین موس قسم 175 مج رقم 32 قطعة 182فودیة عمادسطیـــــــفتغذیة عامة40
حي لعرارسة التعاونیة العقاریة حشمي حسین قطعة رقم 14ھرادة الدراجيسطیـــــــفتغذیة عامة41

حي الھضاب 50 مسكن اجتماعي تساھمي المرقي العقاري شوقي كمال قسم 126 مجموعة ملكیة رقم فودي شفیقسطیـــــــفتغذیة عامة42
14 قطعة 05 محل رقم 05 الطابق األرضي

نھج بور سعید حي یحیاوي قسم 189 مج رقم 04 03بوعبد هللا ضیاء الدینسطیـــــــفتغذیة عامة43
شوف لكدادذویبي سلیمسطیـــــــفتغذیة عامة44
حي المنظر الجمیل الشركة المدنیة العقاریة اإلیمان مج س رقم 01لعمش سعدیةسطیـــــــفتغذیة عامة45
تجزئة حاشمي موسع الشطر الثاني قسم 172 مج رقم 01حسة عبد الرحمانسطیـــــــفتغذیة عامة46
الترقیة العقاریة االخوة بن سكة حي بونشادة عباشة عمارة ع ب المدخل 01 رقم 22مسالتي زیدانسطیـــــــفتغذیة عامة47
حي یحیاوي اكس س 02 ب 66مطاعي زین الدینسطیـــــــفتغذیة عامة48
محل رقم 08 سوق المعبودةشایب سمیرسطیـــــــفتغذیة عامة49
حي المعدومین الخمسة رقم 21 جزء أ 1بن معیزة ساسیةسطیـــــــفتغذیة عامة50
حي تلیجان  ممر كتفي شعبان رقم 04 مج رقم 134 قسم 242بوزید أنیسسطیـــــــفتغذیة عامة51
حي عباشة عمار قسم 292 مج رقم 13كرمة باللسطیـــــــفتغذیة عامة52

شارع تواتي السعید المركز التجاري محمد إسالم قسم 242 مج ملكیة 11 قطعة رقم 04 محل 03قاسمي محمدسطیـــــــفتغذیة عامة53

حي المعدومین الخمسة الطابق األرضيزیرم نجودسطیـــــــفتغذیة عامة54
سوق یحیاويخاسف السعیدسطیـــــــفتغذیة عامة55
قطاع ب شمال تجزئة التعاونیة العقاریة الفالح مجموعة ب 09 رقم 1مباركي حدةسطیـــــــفتغذیة عامة56
تجزئة عین الطریق الشطر الثاني  رقم 70قاسم أیوبسطیـــــــفتغذیة عامة57
حي حشمي شارع  سرتي إبراھیم قسم 124 مج رقم 21تباني عاشورسطیـــــــفتغذیة عامة58
حي 1006 مسكن ع د 15 رقم 49 مج 23 قسم 169عالن كاھینةسطیـــــــفتغذیة عامة59
تجزئة 144 قطعة مج ملكیة رقم 122 قسم 353 عین الطریقطبیب لحسنسطیـــــــفتغذیة عامة60
التعاونیة العقاریة االیمان حي المنظر الجمیل القسم 148 مج ملكیة 09نجاعي جمالسطیـــــــفتغذیة عامة61
حي حشمي شارع حكیم مبروك مج10 رقم ب 38معاوي شعیبسطیـــــــفتغذیة عامة62
حي عین الطریق قسم 44 مج رقم 101مویات مھديسطیـــــــفتغذیة عامة63

تجزئة حشمي الشطر األول قطاع أ الترقیة العقاریة عیساوي التھامي السوق المغطاة محل رقم W23بن عیسى محمدسطیـــــــفتغذیة عامة64



حي یحیاوي شارع قنیفي محمد رقم 02ھالل جابرسطیـــــــفتغذیة عامة65
تجزئة بوعروة الشطر الثالث قطاع إي ف قطعة رقم 113بوزیت فیصلسطیـــــــفتغذیة عامة66
حي 10 مسكن عین السفیھةشراقة فضیلةسطیـــــــفتغذیة عامة67
حي 248 م ا ت الھضاب محل رقم 61 عمارة أ 05مزاغشة نبیلسطیـــــــفتغذیة عامة68
نھج صابر محمد رقم 18 ع 01 سلم 01شرفاوي لیلىسطیـــــــفتغذیة عامة69
حي الشیخ العیفة رقم 20حدادي نصر الدینسطیـــــــفتغذیة عامة70
حي حشمي ع 05 الطابق األرضي رقم 19 ب 05 س 23عزوز محمدسطیـــــــفتغذیة عامة71
الشوق المعطاة المركزي  رقم 144شراقي یاسینسطیـــــــفتغذیة عامة72
حي 300 مسكن عمارة او 2 رقم 58بنار نعیمةسطیـــــــفتغذیة عامة73
تجزئة یحیاوي رقم 116كدیة مكرمسطیـــــــفتغذیة عامة74
حي المعبودة مقابل مسجد السبطینبوزید حدةسطیـــــــفتغذیة عامة75
السوق المغطاة المركزي رقم 148بن خلیفة نوارةسطیـــــــفتغذیة عامة76
حي الشیمینو نھج حنیش عمار رقم26ھیمة عمارسطیـــــــفتغذیة عامة77
حي یحیاوي شارع خلوطة الطیب رقم20 المحل 02 الطابق األرضيدودو فارسسطیـــــــفتغذیة عامة78
قطعة عین السفیھة 12بن علي عادلسطیـــــــفتغذیة عامة79
تجزئة عمر دقو رقم09خبیزي عبد العزیزسطیـــــــفتغذیة عامة80
الترقیة العقاریة زواوي عبد الرحمن رقم 16شعالل سفیانسطیـــــــفتغذیة عامة81
تجزئة مقام الشھید الشطر االول رقم 01جبار حدةسطیـــــــفتغذیة عامة82
تعاونیة عقاریة بالل العمري عمارة ب الطابق األرضي رقم05كركاش عبد الحمیدسطیـــــــفتغذیة عامة83
حي عین الطریقالعایب عبد الحقسطیـــــــفتغذیة عامة84
حي شوف لكدادبوصفصاف الخیرسطیـــــــفتغذیة عامة85
المعھد الجزائري للبترول الشطر 01 رقم 07عجیسة محمدسطیـــــــفتغذیة عامة86
المجموعة الفالحیة ھواري بومدین رقم 05 الطابق االرضيقبلي نسیمسطیـــــــفتغذیة عامة87
شارع االخوة ھباش رقم16تعرابیت سلیمةسطیـــــــفتغذیة عامة89
تجزئة الحاسي 107 قطعةغجاتي سمیرسطیـــــــفتغذیة عامة90
التعاونیة العقاریة الحریة و السالم حي العید الضحوي شارع بحیري الخیر محل او رقم ا06عیفي براھیمسطیـــــــفتغذیة عامة91
حي بیزار 140 مسكن رقم 37 شارع ونوغي الخیر محل رقم 01یعالوي حسنيسطیـــــــفتغذیة عامة92

التعاونیة العقاریة الحریة و السالم حي العید الضحوي شارع بحري الخیر طرق المذبح محل اف1 رقم ب كعوان نصر الدینسطیـــــــفتغذیة عامة93
1 الطابق األرضي

عین طریق قسم 48 مجموعة ملكیة 04 الطابق األرضيمعتوق سعادسطیـــــــفتغذیة عامة94
حي 1014 مسكن رقم اس 55مودبر رمضانسطیـــــــفتغذیة عامة95
حي 400/366 الھضاب رقم 35 عمارة أ 15قارة حلیمسطیـــــــفتغذیة عامة96
تعاونیة عقاریة زھدة العید حي 600 مسكن عمارة د رقم 17لعلوني رابحسطیـــــــفتغذیة عامة97
شارع السعید بوخریصةالساسي ناصرسطیـــــــفتغذیة عامة98
الھضاب شرق مشروع 120 مسكن ترقوي مدعم رقم 141 عمارة 08مطاعي السعیدسطیـــــــفتغذیة عامة99

تجزئة حاشمي موسع الشطر الخامس یحمل رقم ن 68سرار محمد الصدیقسطیـــــــفتغذیة عامة100
شارع العقید الحواس رقم 20بوروبة محمد صالحسطیـــــــفتغذیة عامة101
حي 140 مسكن رقم 72 بیزارشنان جمالسطیـــــــفتغذیة عامة102



حي الباز  محل رقم 03لعلیوي حسینسطیـــــــفتغذیة عامة103
شارع حمادو التركي قسم 284 مجموعة 16 حصة 02بعداش رشیدسطیـــــــفتغذیة عامة104
حظیر الكأل نھج سوالمي رقم 09 محل 02بن غانم زوبیرسطیـــــــفتغذیة عامة105
بالقرب من المستشفى الجامعيدموش خلیصةسطیـــــــفتغذیة عامة106
حي 750 مسكن شارع بلخیرد حسان رقم 761 عمارة ب قسم 146 مجموعة 09 القطعة 01صولي سعدودةسطیـــــــفتغذیة عامة107
حي مولف محمد 400 مسكن عمارة س 06 الطابق االرضي رقم 40بھلول عبد هللاسطیـــــــفتغذیة عامة108
شارع حفاظ محمدمنصور ساعدسطیـــــــفتغذیة عامة109

الھضاب شمال مشروع 50 مسكن اجتماعي تساھمي+24محل مج 71 قسم 06 قطعة15 الطابق االرضي حرشة محمد شرف الدینسطیـــــــفتغذیة عامة110
عمارة 02

حي برارمة السعید 200 مسكن ع أ 01 رقم 13عیساوي عراسسطیـــــــفتغذیة عامة111
شارع كتفي عالوة رقم 37 مجموعة ملكیة 17 قسم 255حشیشي طاوسسطیـــــــفتغذیة عامة112
حي عباشة عمار رقم س6 ب19لغوق فؤادسطیـــــــفتغذیة عامة113
تجزئة لعرارسة حي الشادلي شارع المقاولین رقم 02 ب الطابق األرضيبن خنیش زین الدینسطیـــــــفتغذیة عامة114
تعاونیة المربي رقم 02 عین الطریقطویجین سعیدةسطیـــــــفتغذیة عامة115
حي القصریة  قسم 151 مج  ملكیة رقم 06 الطابق االرضيلعمش عادلسطیـــــــفتغذیة عامة116
الترقیة العقاریة بلعلى فرید حي 40 مسكن المعبودة ع د مدخل 03 طابق أرضي رقم 25غضبان عبد القادرسطیـــــــفتغذیة عامة117
حي 500 مسكن عمارة س 07 رقم 28قوسم منصورسطیـــــــفتغذیة عامة118
حي 1 نوفمبر 54 نھج برارمة عبد هللا رقم 19مقیدش رابحسطیـــــــفتغذیة عامة119
حي 1 نوفمبر 54 نھج عون میلود رقم 23 مج22 قسم 266لخلف فیصلسطیـــــــفتغذیة عامة120
التعاونیة العقاریة قیرواني نصیر طریق المذبح شارع بحري الخیر ع 30 رقم 6بن عیسى خمیسيسطیـــــــفتغذیة عامة121
حي یحیاوي 300 قطعة شارع قشي الساسي رقم 144حسوس فاتحسطیـــــــفتغذیة عامة122
شارع زراھوي حسینھدنة مبارك ھشامسطیـــــــفتغذیة عامة123
ترقیة قیرواني ع ب 06  قسم 326 مج رقم 05 قطعة 179سرباح رضاسطیـــــــفتغذیة عامة124
عین السفیھة قسم 16 مج رقم 86 رقم 06بن جاب هللا شوقي غالمسطیـــــــفتغذیة عامة125
حي یحیاوي 300 قطعة رقم 183 مج 08 قسم 116تواتي حمزةسطیـــــــفتغذیة عامة126
التعاونیة العقاریة نھج حماني مخلوق رقم 03ھدلي نبیلسطیـــــــفتغذیة عامة127
حي 30 مسكن اجتماعي و 18 محل تجاري الطابق األرضي عمارة 01 مدخل 03بن قري یوسفسطیـــــــفتغذیة عامة128
حي فرماتو مجموعة ملكیة رقم 07 قسم 370بكاي العمريسطیـــــــفتغذیة عامة129
حي 200مسكن ع د03 مدخل رقم 06 الطابق األرضي رقم 06شرشور عبد القادرسطیـــــــفتغذیة عامة130
حي 300 مسكن المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة  عمارة س درج 07 محل رقم 38فاضلي الحاجسطیـــــــفتغذیة عامة131
نھج االخوة ھباش رقم 15 محل رقم 24 الطابق االرضيفواضلة منیةسطیـــــــفتغذیة عامة132
حي حشمي  حسین الشطر االول رقم 03 ا  02 قسم 167 مج 07حاجي یاسرسطیـــــــفتغذیة عامة133
حي 300 مسكن األبراج عمارة أ الدرج11 الطابق األرضي رقم 108 قسم 276 مجموعة 15بلخیر عمرسطیـــــــفتغذیة عامة134
التعاونیة العقاریة االخوة أبناء بوسكین لحسن رقم 01مقارني عبد القادرسطیـــــــفتغذیة عامة135
حي یحیاوي اكس ب 2 ب 54 قسم 160 مج 321سعیدي منیرسطیـــــــفتغذیة عامة136
سوق المغطاة المعبودةحوشي الیمینسطیـــــــفتغذیة عامة137

التعاونیة العقاریة 18 فیفري یوم الشھید برارمة رقم 12 قسم 226 مج رقم 39 الطابق االرضي رقم 02فتاش سفیانسطیـــــــفتغذیة عامة138



حي بلیر حوزة 28 رقم 01لعبایش حسینسطیـــــــفتغذیة عامة139
حي الھضاب ت ع ابناء الجزائر قسم 64 مج رقم 05جالل قریشيسطیـــــــفتغذیة عامة140

عین موس الھضاب شرق 200 مسكن إجتماعي تساھمي ع ب 08 طابق أرضي رقم 01 الحصة 211 مھرة نجم الدینسطیـــــــفتغذیة عامة141
مجموعة 37 قسم 11

حي میكارني عیسى 540 مسكن ع أ 06 الطابق األرضي  رقم 58 حصة رقم  01لشھب محمد لمینسطیـــــــفتغذیة عامة142
حي المعبودة الترقیة العقاریة زواوي عبد الرحمان رقم 05 ع أ02 رقم 05بلعربي بادیسسطیـــــــفتغذیة عامة143
حي شوف لكدادبن زاوي عثمانسطیـــــــفتغذیة عامة144
قاوة قسم 07 مجموعة ملكیة  رقم 399بورقبة صالحسطیـــــــفتغذیة عامة145
مشروع 40 مسكن إجتماعي تساھمي و 28 محل تجاري ع أ مدخل 1 حصة 1عودة ھیثمسطیـــــــفتغذیة عامة146
المنطقة الحضریة الجدیدة رقم 07 ع أ 06 الترقیة العقاریة أوزیرمعیري ھیثمسطیـــــــفتغذیة عامة147
حي یحیاوي شارع شیاح تحمل رقم 02جزار خالدسطیـــــــفتغذیة عامة148
حي المستقبل قسم 254 مجموعة ملكیة رقم 152جنان یوسفسطیـــــــفتغذیة عامة149
حي ساحة بورسعید قسم 236 مج ملكیة رقم 12رفاد طارقسطیـــــــفتغذیة عامة150
حشمي حي 156 مسكن اجتماعي تساھمي و 40 محل تجاري عمارة 02 طابق ارضي رقم 01غزالي عیسىسطیـــــــفتغذیة عامة151
تجزئة التعاونیة العقاریة لعمال المالیةمسعي باللسطیـــــــفتغذیة عامة152
حي الھضاب 535 قطعة شارع ھواشریة محمد الصغیر رقم 30غراف فیصلسطیـــــــفتغذیة عامة153
حي المحطة شارع ترفوس بشیر رقم 16 قسم 190 مجموعة رقم 55 عمارة 01 درج01بلجودي فطیمة الزھرةسطیـــــــفتغذیة عامة154
شارع بوعصید عیسى قسم 214 مجموعة رقم 71 13ركبي صالحسطیـــــــفتغذیة عامة155
حي عین السفیھة رقم 32جرودي رابحسطیـــــــفتغذیة عامة156
حي شوف لكداد قسم 342 مجموعة رقم 7عالل باللسطیـــــــفتغذیة عامة157
السوق المركزي رقم 150بابوري محمدسطیـــــــفتغذیة عامة158

المركز التجاري الترقیة العقاریة االخوة بن سكة حي بونشادة (نھج عباشة عمار ) عمارة أ مدخل 01 بوطویل لغشیشيسطیـــــــفتغذیة عامة159
الطابق السفلي رقم 03 مكرر

حي حشمي تجزئة 24 قطعة قسم 121 مج 105 عمارة 01 قطعة 03غراب یوسفسطیـــــــفتغذیة عامة160
حي 1006 مسكن عمارة د 12 الطابق األرضي رقم 58فالحي سعادسطیـــــــفتغذیة عامة161

شارع بحري  الخیر  ترقیة عقاریة قیرواني نصیر عمارة د 04 الطابق االرضي الباب رقم 423  حصة دغیمة حوریةسطیـــــــفتغذیة عامة162
رقم 423 مجموعة رقم 12 قسم 328

حي الشیخ العیفةقارة باللسطیـــــــفتغذیة عامة163
حي عین تبینت نھج مسالتي عباس رقم 06  الطابق األرضي مج31 قسم 279فرطاس كمالسطیـــــــفتغذیة عامة164
حي الصناعة حي لندریولي رقم س 13 ب 14رفوفي نسیمسطیـــــــفتغذیة عامة165
حي 250 مسكن (حي مزھود الطیب) قسم 178 مجموعة 74 القطعة 02بوقرزي مبروكسطیـــــــفتغذیة عامة166
حي یحیاوي قسم 187 مج رقم 94عنصر یاسینسطیـــــــفتغذیة عامة167
حي  SCI/ ENPEC/ ZHUN   عمارة د 01 رقم 01 طابق أرضيجعفر أحمدسطیـــــــفتغذیة عامة168
حي لبصیر فوضیل رقم 02 محل رقم 02 مج 49 قسم 308بوخالفة عصامسطیـــــــفتغذیة عامة169
حي الھضاب 30 مسكن اجتماعي تسامي عمارة ب مدخل 01بوعواجة لزھرسطیـــــــفتغذیة عامة170
حي كعبوب الترقیة العقاریة فریق بوسكین عمارة ف درج01باجي أحمد أمینسطیـــــــفتغذیة عامة171
حي مولف محمد 400 مسكن عم ب3 مدخل رقم 47 ابن حرشة باللسطیـــــــفتغذیة عامة172
نھج قاسم خالد 27غجاتي عبد الوھابسطیـــــــفتغذیة عامة173



مسكن رقم 28 1000رزیق فریدسطیـــــــفتغذیة عامة174
حي 1000 مسكن قسم 327 مجموعة  رقم 72 قطعة رقم 12قارة رزیقةسطیـــــــفتغذیة عامة175
حي حشمي 500 مسكن  رقم 11C /B /19/ 51 عمارة 11ساحلي فیصلسطیـــــــفتغذیة عامة176
حي المعبودة رقم 06العطري مھديسطیـــــــفتغذیة عامة177
طریق المذبح الترقیة العقاریة قیرواني نصیر عمارة 07 رقم 05 - 06سعدیة مرادسطیـــــــفتغذیة عامة178
التعاونیة العقاریة الحریة و السالم حي العید الضحوي شارع بحري الخیر محل ل رقم ا 07قتال نور الدینسطیـــــــفتغذیة عامة179
نھج االخوة مسلم قطعة رقم 05سیبوس سمیرسطیـــــــفتغذیة عامة180
حي عمر دقو  ع أو 2  رقم 340نكاع محمد  الصدیقسطیـــــــفتغذیة عامة181
حي المستقبل نھج بحري الخیر رقم 3عراش عبد القادرسطیـــــــفتغذیة عامة182
حي 100 مسكن تساھمي DGSN قاوة عمارة 06 رقم 147صولي حسینسطیـــــــفتغذیة عامة183
حي یحیاوي شارع كلوت یحیى رقم 53 مج 191 قسم 163رابحي فریدسطیـــــــفتغذیة عامة184
حي الھضاب مشروع 40 مسكن +28 محل ع 04 المدخل رقم 54 أ 54 بمساعد رشیدسطیـــــــفتغذیة عامة185

تجزئة حاشمي موسع الشطر االول قطاع أ الترقیة العقاریة عیساوي التوھامي السوق المغطاة رقم 51كعلول نبیلةسطیـــــــفتغذیة عامة186

تجزئة اإلبراھیمي بیزار رقم 08 مج 60 قسم 299لعوارم فؤادسطیـــــــفتغذیة عامة187
حي الھضاب مج رقم 46 قسم 61 قطعة رقم 02 و 05عطیة موسىسطیـــــــفتغذیة عامة188
حي حشمي شارع ذیب الزایدي  الشطر األول قطعة رقم ب 25مخالفي محمدسطیـــــــفتغذیة عامة189
المجموعة الفالحیة ھواري بومدین  رقم 05 الطابق األرضيخطاب عمرسطیـــــــفتغذیة عامة190
حي 950 مسكن  شوف لكداد   محل رقم 30 عم س 01خلیفي فیصلسطیـــــــفتغذیة عامة191
حي الھضاب 36 شارع عواشریة محمد الصغیرشالل سفیانسطیـــــــفتغذیة عامة192
طریق المذابح عمارة 05 رقم 06 او الطابق األرضيمعفون أمالسطیـــــــفتغذیة عامة193
حي یحیاوي ممر دربي عبد الحمید رقم 01 مجموعة رقم 147 قسم 188بن حركات توفیقسطیـــــــفتغذیة عامة194
حي 230 مسكن شارع سینیطال رقم 255بن حركات نبیلسطیـــــــفتغذیة عامة195
السوق عباشة عمارعطیة ابراھیمسطیـــــــفتغذیة عامة196

حي حشمي مشروع 110 مسكن اجتماعي تساھمي 75 محل ع أ 01 الحصة 01 مدخل 01,الحصة 02 بوجلیدة محمدسطیـــــــفتغذیة عامة197
مدخل 02,الحصة 03 مدخل 03,الحصة 04 مدخل 04

تجزئة 35 قطعة بوعروة حي یحیاوي رقم إكس ب 1 أ 3 رقم 17 و 18كرشوني عنترسطیـــــــفتغذیة عامة198
حي عین الطریق قسم 29 مج رقم 29بن قوریر عمرسطیـــــــفتغذیة عامة199

حي شارع المقاولین ترقیة عقاریة بالل العمري عم د رقم 03 الطابق االرضي مج  رقم 61 قسم 114برارمة سفیانسطیـــــــفتغذیة عامة200

حي یحیاوي شارع حامدي الشریف رقم 02سعیدي حمزةسطیـــــــفتغذیة عامة201
سوق المعبودة رقم 16غشیشي فارسسطیـــــــفتغذیة عامة202
حي 300 مسكن رقم CNEP .IMMO 79نوي رؤوف زین الدینسطیـــــــفتغذیة عامة203
الترقیة العقاریة بوراس مجمع 452 فیال رقم 16 الطابق األرضي رقم 03عراب عبد هللاسطیـــــــفتغذیة عامة204
شارع االخوة جمیلي رقم 44 الطابق األرضيھیشور مربوحةسطیـــــــفتغذیة عامة205
حي حشمي عمارة أ04 الطابق األرضي قسم 71 مج 02رحماني عبد الرؤوفسطیـــــــفتغذیة عامة206
سوق المستقبل رقم 83قصاص یاسینسطیـــــــفتغذیة عامة207
حي عین تبینت قسم 308 مجموعة 28كحول ھانيسطیـــــــفتغذیة عامة208



حي القاھرة عمارة 01 الطابق األرضي رقم 01جارف جمال الدینسطیـــــــفتغذیة عامة209
حي حشمي عمارة 07 الطابق األرضي  رقم  19B/07/C30جالوجي عادلسطیـــــــفتغذیة عامة210
حي أوالد براھم شارع خلوطة الطیب رقم 07 قطعة رقم 650بلمانع حوریةسطیـــــــفتغذیة عامة211

حي مقام الشھید المجمع العقاري 73 /100 مسكنا ترقویا قسم 252 مج10 قطعة 88 طابق أرضي بوعكاز برھان الدینسطیـــــــفتغذیة عامة212
م01 ع ب رقم 05

حي 1292 مسكن ترقوي مدعم 157 محل تجاري الھضاب شرق قسم 11 مج52 عمارة ف1 رقم 113 كبیش نسیمسطیـــــــفتغذیة عامة213
 الطابق األرضي

حي بن بقاق التعاونیة العقاریة المرجانشتواح سمیرسطیـــــــفتغذیة عامة214
حي 60 مسكن اجتماعي تساھمي للمرقي العقاري مجموعة صادي ع ا 03 رقم 03بن عرفة یوسفسطیـــــــفتغذیة عامة215
شارع 20 اوت 55 بیزار الطابق األرضي رقم 07یعالوي خالدسطیـــــــفتغذیة عامة216
حي المستقبل نھج كتفي عالوة قسم 255 مج رقم 127خلفي خدیجةسطیـــــــفتغذیة عامة217
حي بوعروة قطاع ف أوالد ابراھم 02 رقم 07بن غدفة صفي الدینسطیـــــــفتغذیة عامة218
حي الھضاب عم ا 02 مج رقم 41 قسم 61 رقم القطعة 01معروف مخناشسطیـــــــفتغذیة عامة219
الطابق االرضي حي بلیر قسم 101 مج رقم 255لطرش شریفةسطیـــــــفتغذیة عامة220
حي عین السفیھة مجموعة ملكیة 137 قسم 16 رقم 03 الطابق األرضيقتال عمرسطیـــــــفتغذیة عامة221

حي 1292 مسكن ترقوي مدعم + 157 محل تجاري الھضاب شرق قسم 11 مج ملكیة 52 عمارة 6 ا زیتوني مبروكسطیـــــــفتغذیة عامة222
رقم 146

الھضاب الشطر االول تجزئة التعاونیة افاق 9 قطعة رقم 07بوكوردان حسینةسطیـــــــفتغذیة عامة223
حي 24/24/50 مسكن اج تساھمي ع 03 مدخل 08 الطابق األرضي الحصة 08شالل عبد الحكیمسطیـــــــفتغذیة عامة224
حي المستقبل س 11 أ08  نھج زھراوي حسینمنصر جوھرسطیـــــــفتغذیة عامة225
حي الحاسي مركزبوبریمة سفیانسطیـــــــفتغذیة عامة226
حي المستقبل شارع كتفي محمد مجموعة ملكیة 13 قسم 291دردوخ عبد الحمیدسطیـــــــفتغذیة عامة227

الطابق االرضي التعاونیة العقاریة امن الحیاة شارع حركاتي الربیع رقم 10 مج ملكیة رقم 84 قسم 266سبتي نجم الدینسطیـــــــفتغذیة عامة228

تجزئة 172 قطعة كعبوب قسم 52 مجموعة ملكیة رقم 97 طابق ارضيعبد العزیز عمرسطیـــــــفتغذیة عامة229
حي 127/500 مسكن ترقوي EPBTP ع ف 01 رقم 01بوشالغم مسعودسطیـــــــفتغذیة عامة230
شارع منصوري الخیر رقم 13حرشة عبد الحقسطیـــــــفتغذیة عامة231
الطابق االرضي حي بوعروة الشطر الثالث قطاع ف رقم 27 محل رقم 01جودي حسینسطیـــــــفتغذیة عامة232
شارع بن تریو یوسف الطابق االرضي 41زیادنة توفیقسطیـــــــفتغذیة عامة233
حي الھضاب 30 مسكن التعاونیة العقاریة محمد قیروانيبناني صالح الدینسطیـــــــفتغذیة عامة234
حي حشمي  248 مسكن اجتماعي تساھمي  عمارة أ 11 الطابق االرضي رقم 151نویوات ناجيسطیـــــــفتغذیة عامة235
عین تبینت الطابق األرضي قسم 307 مجموعة ملكیة 14قنیفي الصدیقسطیـــــــفتغذیة عامة236
عین السفیھة قسم 355 مج رقم 13شتوح عزیزةسطیـــــــفتغذیة عامة237

تجزئة حاشمي موسع الشطر الثاني قسم 172 مجموعة 01 حالیا 04 شارع بن دریس عیسى قطعة رقم سوحابي میلودسطیـــــــفتغذیة عامة238
41

التعاونیة العقاریة احمد لمطروش تجزئة بوعروة قطاع فعیواز عبد القادرسطیـــــــفتغذیة عامة239
حي الحدائق ضواحي شارع السعید بوخریصةزقیر لیاسسطیـــــــفتغذیة عامة240
حي تلیجان عبد الرحمان  شارع العقید لطفيزیام وافیةسطیـــــــفتغذیة عامة241



شارع بوعواجة 20بولحیة ربیحةسطیـــــــفتغذیة عامة242
مشروع الترقوي 156 مسكن قسم 155 مج رقم 04 قطعة 06 عم 01 الطابق االرضيبن لشھب اسالمسطیـــــــفتغذیة عامة243
حي 750 مسكن بلخیرد حسان قسم 145 مج07 قطعة رقم01 الطابق االرضيزدادقة فارسسطیـــــــفتغذیة عامة244
التعاونیة العقاریة التلSNTR  شارع دایلي لخضر  رقم 07 قسم 229 مج رقم 07مباركي ولیدسطیـــــــفتغذیة عامة245
حي 238 مسكن ع أ الدرج 06 رقم 248 مكرر الطابق األرضيبومنجل الحاجسطیـــــــفتغذیة عامة246
حي مسعودي الذوادي 614 مسكن ع د 02 رقم 715خالف كریمسطیـــــــفتغذیة عامة247
حي الصناعة قسم 295 مجموعة ملكیة رقم 02 الطابق االرضي العمارة رقم 01غجاتي ولیدسطیـــــــفتغذیة عامة248
حي المستقبل شارع كتفي عالوة مجموعة 49 قسم 255بن عامر فضیلةسطیـــــــفتغذیة عامة249
حي الحاسي قسم 24 مجموعة ملكیة رقم 53طیر سیف الدینسطیـــــــفتغذیة عامة250
حي 01 نوفمبر 54 شارع روابح موسى رقم 02 محل 03 مج ملكیة 11 قسم 217حراث سیف الدینسطیـــــــفتغذیة عامة251
طریق المذابح عمارة  05 رقم أو 06 الطابق االرضينویوات اسماعیلسطیـــــــفتغذیة عامة252
حي تلیجان الطابق االرضي قسم 260 مج ملكیة رقم 107 قطعة رقم 01شرفي نسیمسطیـــــــفتغذیة عامة253
حي یحیاوي شارع قھواجي لحسن رقم 02 قطعة رقم ف.1سكي سندسطیـــــــفتغذیة عامة254
حي المعدومین الخمسة رقم 79 قسم 248 مج 29 الطابق األرضيعاللي حمزةسطیـــــــفتغذیة عامة255

التعاونیة العقاریة الحریة والسالم حي العید الضحوي شارع بحري الخیر طریق المذبح بنایة د رقم 22لھرم ابراھیمسطیـــــــفتغذیة عامة256

حي الھضاب مشروع 40 مسكن اجتماعي تساھمي +23 محل قسم 75 مجموعة رقم 65  الطابق ماضي نور الدینسطیـــــــفتغذیة عامة257
االرضي عمارة د مدخل رقم 01

المنطقة الحضریة الجدیدة قطاع ب شارع المقاولین الترقیة العقاریة شبانة صالح عمارة أ ط أ  مج 95 أخریب رفیقسطیـــــــفتغذیة عامة258
قسم 83

حي 40 مسكن إجتماعي تساھمي و 28 محل تجاري حشمي ع الطابق األرضي عمارة أ محل رقم 39رقاد سلیمةسطیـــــــفتغذیة عامة259

الھضاب شرق برنامج 1292  مسكن ترقوي مدعم قسم 11 مجموعة 52 عمارة أ 03 رقم 04ھاني ساسيسطیـــــــفتغذیة عامة260

الشركة الوطنیة للنقل البري تجزئة التعاونیة العقاریة یوغرطة رقم 09 مجموعة 06 الطابق األرضي رقم زواید باسمسطیـــــــفتغذیة عامة261
03

حي 20 اوت 55 قسم 327 مج 35 قطعة رقم 18 عم جضیافات سمیرسطیـــــــفتغذیة عامة262
حي 250 مسكن الطابق األرضي عمارة أ03 مدخل 254 قسم 177 مجموعة 54 القطعة 01العرباوي صبرینةسطیـــــــفتغذیة عامة263
حي یحیاوي قسم 163 مج رقم 34شلغوم رضاسطیـــــــفتغذیة عامة264
حي شوف لكداد مجموعة ملكیة 147 قسم 345العیادي زكریاءسطیـــــــفتغذیة عامة265
حي الشیخ العیفة قسم 368 مجموعة 08ذیب فارسسطیـــــــفتغذیة عامة266
حي یحیاوي شارع حامدي الشریف قسم 140 مجموعة ملكیة 257 رثم 01بوخنوفة باللسطیـــــــفتغذیة عامة267
حي 72 مسكن ترقوي شارع االبراج عمارة د رقم 16بوجلیدة رزقيسطیـــــــفتغذیة عامة268
حي حشمي الشطرالثاني قسم 134 مجموعة ملكیة رقم 172العایب مخلوفسطیـــــــفتغذیة عامة269
الھضاب شرق مشروع 120 مسكن ترقوي مدعم رقم 121 عمارة 07 الطابق االرضيحماني محمدسطیـــــــفتغذیة عامة270
حي 600 مسكن عمارة أ 03 قسم 145 مجموعة رقم 29 قطعة  39 الطابق تحت االرضيفودي فاروقسطیـــــــفتغذیة عامة271
حي قاوة مشروع 30 مسكن اجتماعي تساھمي زھدة العید عمارة 03 الحصة 01حیلي ولیدسطیـــــــفتغذیة عامة272

حي الھضاب 40 مسكن إجتماعي تساھمي و 28 محل تجاري قسم 63 مجموعة 10 قطعة 06 الطابق صابر لیندةسطیـــــــفتغذیة عامة273
األرضي عمارة ب



المجموعة الفالحیة ھواري بومدین رقم 05 الطابق األرضيسرار زین الدینسطیـــــــفتغذیة عامة274
حي بوعروة التعاونیة العقاریة أمن الحیاة مجموعة 08 قسم 265سوالمي سمیرسطیـــــــفتغذیة عامة275
حي تلیجان شارع ركایف علي الطابق تحت االرضي قسم 212 مجموعة رقم 33 رقم 07راتع صفي الدینسطیـــــــفتغذیة عامة276
حي أوالد براھم شارع عبعوب محمد رقم 22 الطابق األرضيطراد فؤادسطیـــــــفتغذیة عامة277
حي 504 مسكن المنطقة الحضریة الجدیدة عمارة و 6 الطابق األرضي رقم 04بودالل محمدسطیـــــــفتغذیة عامة278
حي یحیاوي إكس ب 05 ف 27 حالیا شارع زادي رقم 23 محل ج قسم 161 مج186لقرع عبد الحفیظسطیـــــــفتغذیة عامة279
التعاونیة العقاریة (شركة االشغال لبلدیة سطیف) قسم 55 مج 11نشادي رشیدةسطیـــــــفتغذیة عامة280
تجزئة الھضاب قطعة  رقم 376العایب ھشامسطیـــــــفتغذیة عامة281
تجزئة  ھاشمي موسع الشطر السابع رقم 34 نھج  عیسى بن دریس مج رقم 51 قسم 122مساسمة عبد السالمسطیـــــــفتغذیة عامة282
الترقیة العقاریة خنفري مراد حي 56 مسكن ترقوي عمارة س 04 رقم 16 طابق أرضيأوشیش نادیةسطیـــــــفتغذیة عامة283
حي األمیر عبد القادر س رقم 151 الطابق األرضيخلوفي نریمانسطیـــــــفتغذیة عامة284
حي شوف لكداد قسم 345 مجموعة  ملكیة رقم 143 محل رقم 01عزوز میلودسطیـــــــفتغذیة عامة285
حي قاوة 100 مسكن اجتماعي تساھمي  عم 03 الطابق االرضيحمودي احمدسطیـــــــفتغذیة عامة286
حي بلخیرد حسان 750 مسكن الطابق االرضي عم س 26 رقم 393لحمر محمدسطیـــــــفتغذیة عامة287

الھضاب مشروع 40 مسكن اجتماعي تساھمي و 28 محل قسم 09 مجموعة 63 محل رقم 07,06بن عجیمي مجیدسطیـــــــفتغذیة عامة288

تجزئة عین الطریق الشطر الثاني رقم 154 قسم 352 مجموعة ملكیة 02جودي محمد مصطفىسطیـــــــفتغذیة عامة289

حي القصریة التعاونیة العقاریة الحریة شارع الشھید صابر محمد رقم 12 مجموعة 18 قسم 100بقاق العربيسطیـــــــفتغذیة عامة290

التعاونیة العقاریة االمیر عبد القادر حي یحیاوي تجزئة 21 قطعة رقم 02 مج 100 قسم 137 الطابق ترشة محمدسطیـــــــفتغذیة عامة2291
االرضي

الترقیة العقاریة عیساوي توھامي رقم 66 الطابق االرضيمسالتي یوسفسطیـــــــفتغذیة عامة292
حي قاوة 50 مسكن إجتماعي و 31 محل عمارة 02 مدخل 01 الحصة 01دیلمي عبد المالكسطیـــــــفتغذیة عامة293
فرماتو الطابق االرضيتیقرین عامرسطیـــــــفتغذیة عامة294
یحیاوي 07 نھج جارف الطیب قسم 188 مجموعة ملكیة رقم 266لعمش حوریةسطیـــــــفتغذیة عامة295
ضاحیة الحدائق حي المعدومین الخمسةجرموني عبد المالكسطیـــــــفتغذیة عامة296

حي 35 مسكن اجتماعي تساھمي و 21 محل تجاري حي الھضاب  CAP عم 02 حصة 23 و 24مصمودي ھشامسطیـــــــفتغذیة عامة297

حي بلخیرد حسان 750 مسكن الطابق تحت األرضي عمارة أ درج 14 رقم 756عناد ابراھیمسطیـــــــفتغذیة عامة298
التعاونیة العقاریة السالم قسم 226 مجموعة 79ھدنة لقمان شكیبسطیـــــــفتغذیة عامة300

العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالنشاطالبلدیةالرقم

حي الھضاب 15 مسكن اجتماعي تساھمي ع 01 قسم 126 مجموعة 13 قطعة 05طكوك حمزةمطعم واطعام سریعسطیـــــــف1

حي 150 مسكن تساھمي عمارة 05 رقم  171صالحي حساممطعم واطعام سریعسطیـــــــف2

مطعم واطعام سریع الیـــوم األول:



كشك بجوار صیدلیة حي 750 مسكنبوزیدي السعیدمطعم واطعام سریعسطیـــــــف3

ساحة ابن الرشیق حي تلیجانشواق نعیمةمطعم واطعام سریعسطیـــــــف4

حي 400 مسكن عمارة أ 06 رقم 117بارش ربیعمطعم واطعام سریعسطیـــــــف5

نھج بور سعید و 07 شارع خوالد  لحسن قسم 190 مج رقم 18یطو یمینةمطعم واطعام سریعسطیـــــــف6

حي الھضاب 40 مسكن تساھمي + 28 محل عمارة 04 الطابق االرضيقھلوز فتیحةمطعم واطعام سریعسطیـــــــف7

الترقیة العقاریة خنفري مراد حي 24 مسكن ع س طابق أرضي  رقم 15 حي بلیربن ھدفة عصاممطعم واطعام سریعسطیـــــــف8

تجزئة القصریة الشطر الثاني شارع زدیوي ذیاب رقم 64قرفي خیرةمطعم واطعام سریعسطیـــــــف9

التعاونیة العقاریة أمن الحیاة بوعروة الشطر الثاني مج 102 قسم 233نویوة طارق عبد السالممطعم واطعام سریعسطیـــــــف10

حي القاھرة قسم  193 مج ملكیة رقم 14عیشوش محمد أمینمطعم واطعام سریعسطیـــــــف11

حي قاوة حي 50 مسكن اجتماعي تساھمي عم 03 مدخل 06 و 07بن سعدون عبد الرزاقمطعم واطعام سریعسطیـــــــف12

حي شمس الدین مسعود القصریةصاري لزھرمطعم واطعام سریعسطیـــــــف13

حي الھضاب مشروع 30 مسكن اجتماعي +6 محالت للخدمات+18 محل تجاري قسم 65 مج 73 قطعة شالخ أحالممطعم واطعام سریعسطیـــــــف14
رقم 38

تجزئة حشمي الشطر االول قطاع أ الترقیة العقاریة عیساوي التھامي السوق المغطاة محل W 23مزین فؤادمطعم واطعام سریعسطیـــــــف15

منطقة النشاطات الحرفیة الشطر األول رقم 21 أجرودي عامر منیرمطعم واطعام سریعسطیـــــــف16

حي شوف لكداد الشطر األول 140 قطعة قسم 345 مج رقم 121ونوغي نور اإلسالممطعم واطعام سریعسطیـــــــف17

حي ضاحیة المحطة نھج خوالد  لحسن رقم 12بن غانم رابحمطعم واطعام سریعسطیـــــــف18

حي تلیجان  مجوعة 135 قسم 242كیحال رشیدةمطعم واطعام سریعسطیـــــــف19

عین الطریق  الطابق األرضي رقم 01مضوي عبدالوھابمطعم واطعام سریعسطیـــــــف20

التعاونیةالعقاریة عمار قطوش رقم 07 مج رقم 196 قسم 226 محل رقم 02بوذیب رشیدمطعم واطعام سریعسطیـــــــف21



مشروع 1292 مسكن ترقوي مدعم الھضاب شرق قسم 11 مجموعة 52 عمارة ب06 محل 31مخناش السعیدمطعم واطعام سریعسطیـــــــف22

حي عین السفیھة مجموعة ملكیة 137 قسم 16 رقم 03 الطابق األرضيقتال عمرمطعم واطعام سریعسطیـــــــف23

تجزئة العید الضحوي قسم 325 مج ملكیة 172 رقم القطعة 02 سطیفصولي یحيمطعم واطعام سریعسطیـــــــف24

حي حاشمي الشطر الثالث رقم ح 53 قسم 73 مجموعة ملكیة 86 محل رقم 02 الطابق االرضيتریو أمالمطعم واطعام سریعسطیـــــــف25

حي لعرارسة قسم 143 مجموعة رقم 04 الطابق األرضيخرة زكریاءمطعم واطعام سریعسطیـــــــف26

حي قاوة 100 مسكن اجتماعي تساھمي و 39 محل عمارة 03 المدخل 38 الطابق األول تحت االرضيبلخیاط ھالةمطعم واطعام سریعسطیـــــــف27

حي كعبوب الترقیة العقاریة فریق بوسكین عمارة و درج01 الطابق السفلي رقم 25بلقرشیة عبد النورمطعم واطعام سریعسطیـــــــف28

الترقیة العقاریة مقرس حي مقام الشھید عمارة ب 03 مدخل 05 طابق أرضيزدیوي نوريمطعم واطعام سریعسطیـــــــف29

حي بوعروة قطاع ف قسم 167 مج 70دھني عثمانمطعم واطعام سریعسطیـــــــف30

حي الھضاب CAP مركز متعدد الخدمات قطعة 03/ 06 رقم 103 قطعة رقم 162 جزء سشوشان ابراھیممطعم واطعام سریعسطیـــــــف31

نھج فالحي العید 03خثیري بوجمعةمطعم واطعام سریعسطیـــــــف32

حي 600 مسكن قسم 145 مج 63 قطعة رقم 01برشي كمالمطعم واطعام سریعسطیـــــــف33

عین السفیھة  قسم 16 مج رقم 86 محل رقم 01لیازیدي لویزةمطعم واطعام سریعسطیـــــــف34

محطة نقل المسافرین محمد بوضیافالعزلة زوبیدةمطعم واطعام سریعسطیـــــــف35

حي المحطة الضاحیة العلیا قسم 188 مج ملكیة رقم 309عجیسي نعیمةمطعم واطعام سریعسطیـــــــف36

حي 100 مسكن FNPOS  الھضاب 2 الطابق االرضي  عم 01 محل 05-08 و محل اخر رقم 07-06لعلى فیصلمطعم واطعام سریعسطیـــــــف37

الترقیة العقاریة بن مجنح عبد الحمید شارع المقاولین رقم 02 ع  أ س محل رقم 06 و 07 الطابق حوري محمدمطعم واطعام سریعسطیـــــــف38
األرضي

محل رقم 15 مركزعرعار جمالمطعم واطعام سریعسطیـــــــف39

حي العرارسة تجزئة شادلي قطعة رقم 03 قسم 110 مجموعة ملكیة 157ملولي یوسفمطعم واطعام سریعسطیـــــــف40



حي عبان رمضان قسم 209 مجموعة ملكیة رقم 40 قطعة رقم 04دعیش فؤادمطعم واطعام سریعسطیـــــــف41

شارع العقید عمیروش رقم 01جابي السعیدمطعم واطعام سریعسطیـــــــف42

المركز التجاري حي 1014 مسكن رقم 86ھالل عبد الكریممطعم واطعام سریعسطیـــــــف43

حي 1292 مسكن  ترقوي مدعم الھضاب العلیا عم  س3 رقم 66مزیاني ناصرمطعم واطعام سریعسطیـــــــف44

محطة نقل المسافرینعشاشة العربيمطعم واطعام سریعسطیـــــــف45

حي الھضاب مشروع 35 مسكن و 22 محل عمارة ب مدخل 31 محل رقم 6 الطابق األرضيبولمخالي یوسفمطعم واطعام سریعسطیـــــــف46

شارع شیخ العیفةحداد عیسىمطعم واطعام سریعسطیـــــــف47

تعاونیة عقاریة مراد خنفري 56 مسكن  عمارة ف رقم 11بن حمانة عبد المجیدمطعم واطعام سریعسطیـــــــف48

نھج جبل بوطالببن توھامي مصطفى كمالمطعم واطعام سریعسطیـــــــف49

محطة نقل المسافرین محمد بوضیافبوبقتیتان سمیرمطعم واطعام سریعسطیـــــــف50

حدیقة التسلیة القلعةدخیل جمال الدینمطعم واطعام سریعسطیـــــــف51

تجزئة ھاشمي موسع الشطر الثاني قسم 172 مجموعة 28تیس نبیلمطعم واطعام سریعسطیـــــــف52

تعاونیة عقاریة ھواري بومدین عمارة ب 01 رقم 46عابد زكریاءمطعم واطعام سریعسطیـــــــف53

تجزئة ھاشمي موسع الشطر الخامس رقم ن 09زرارقة فریدمطعم واطعام سریعسطیـــــــف54

حي عین تبینت قسم 279 مجموعة 05 محل رقم 02برباش عمرمطعم واطعام سریعسطیـــــــف55

محطة نقل المسافرینبوعزیز ارزقيمطعم واطعام سریعسطیـــــــف56

نھج فرانس فانون رقم 05بوضیاف عبد الحقمطعم واطعام سریعسطیـــــــف57

التعاونیة العقاریة الوفاء رقم 28العمري اسماعیلمطعم واطعام سریعسطیـــــــف58

شارع 20 اوت 55 الترقیة العقاریة صادي و تواتي عمارة ب درج 01 رقم 04والي عبد الرزاقمطعم واطعام سریعسطیـــــــف59



تجزئة حاشمي موسع الشطر السابعلعمش عادلمطعم واطعام سریعسطیـــــــف60

حي حشمي موسع الشطر األول شارع حفاظ عبدالمجید رقم 35بن عطیة عبدالحقمطعم واطعام سریعسطیـــــــف61

منطقة المعھد الوطني للبترول رقم2/ 20عكال كریم  الدینمطعم واطعام سریعسطیـــــــف62

تجزئة العیفة احمد 12 قطعة رقم01 حي یحیاويبوكموش فؤادمطعم واطعام سریعسطیـــــــف63

حي تلیجان  طریق باتنةبن عطیة فیصلمطعم واطعام سریعسطیـــــــف64

شارع بن شكریبو عبد العزیزمریان محمدمطعم واطعام سریعسطیـــــــف65

سیدي حیدر 150 مسكن اجتماعي تساھمي عمارة ب 02 مدخل 68 الطابق األرضي قسم 06 مجموعة خالیف خلیفةمطعم واطعام سریعسطیـــــــف66
29 قطعة 05

ساحة االستقاللقبایلي بكارمطعم واطعام سریعسطیـــــــف67

الترقیة العقاریة مقرس حي مقام الشھید رقم 08معیزة رھواجةمطعم واطعام سریعسطیـــــــف68

حي المعدومین الخمسة  س4 رقم11قلو نورةمطعم واطعام سریعسطیـــــــف69

حي 300 مسكن FADD الھضاب رقم 52 عمارة د 19علمي توفیقمطعم واطعام سریعسطیـــــــف70

نھج االخوة مسلم رقم 04كراغل رجم محمد رضامطعم واطعام سریعسطیـــــــف71

ضاحیة الضناعة رقم02مھناوي جادمطعم واطعام سریعسطیـــــــف72

حي الحاسيقریشي بوعالممطعم واطعام سریعسطیـــــــف73

حي یحیاوي نھج شیاح رقم 17شني سھیلمطعم واطعام سریعسطیـــــــف74

حي المعدومین الخمسة الطابق االرضيعناني سعیدةمطعم واطعام سریعسطیـــــــف75

شارع االخوة مسلم رقم 13حمداش زھیرمطعم واطعام سریعسطیـــــــف76

حي عین الطریق الشطر االول رقم 131 ببوشارب طارقمطعم واطعام سریعسطیـــــــف77

حي المستقبل 80 مسكن شارع بحري الخیر رقم 23مامي جمال الدین بوبكرمطعم واطعام سریعسطیـــــــف78



شارع 08 ماي 1945 ع 1 رقم 17بورحلة رابحمطعم واطعام سریعسطیـــــــف79

نھج زرھوي حسین رقم س 16 أ 40جربوعة اسماعیلمطعم واطعام سریعسطیـــــــف80

العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالنشاطالبلدیةالرقم

شارع 20 أوت 55 ع ب 03مرصاوي الزبیرمطعم واطعام سریعسطیـــــــف1

حي 01 نوفمبر 54 قطاع ف رقم 219قنانفة رفیقمطعم واطعام سریعسطیـــــــف2

المركز التجاري حي 1014 مسكن رقم س س 2بن میلة عبد الحمیدمطعم واطعام سریعسطیـــــــف3

عین السفیھةھباش كریممطعم واطعام سریعسطیـــــــف4

حي المستقبل شارع عباشة رقم 32 أ 16 سمسالتي الصغیرمطعم واطعام سریعسطیـــــــف5

الحاسيبوبریمة نواريمطعم واطعام سریعسطیـــــــف6

تعاونیة عقاریة أمن الحیاة حي 1 نوفمبر 54 شارع برارمة عبد هللا رقم 13عیس عادلمطعم واطعام سریعسطیـــــــف7

تجزئة حشمي موسع 153 قطعة الشطر السابع قطعة رقم 67شناق خلیل باللمطعم واطعام سریعسطیـــــــف8

حي مكارني عیسى 540 مسكن عمارة ب 4 رقم 41 الطابق األرضعلي  صحراوي نبیلمطعم واطعام سریعسطیـــــــف9

الترقیة العقاریة صادي و تواتي شارع 20 اوت 55 عمارة أ  درج 01مخناش توفیقمطعم واطعام سریعسطیـــــــف10

منطقة النشاطاتزدیوي زوبیرمطعم واطعام سریعسطیـــــــف11

شارع قندوز السعیدبوسیف عبد الوھابمطعم واطعام سریعسطیـــــــف12

شارع قندوز السعید شارع 08 نوفمبر سابقابوجملین فریدمطعم واطعام سریعسطیـــــــف13

نھج كسكاس عبد الحمید رقم 09فودي بوزیدمطعم واطعام سریعسطیـــــــف14

حي حشمي موسع الشطر الرابع نھج بن دریس عیسى رقم جي 188معیزة عصاممطعم واطعام سریعسطیـــــــف15

مطعم واطعام سریع الیـــوم الثاني



حي المستقبل نھج عباشة عمار رقم 46بن مسكر عبدالمالكمطعم واطعام سریعسطیـــــــف16

محطة نقل المسافرینعیادي نفیسةمطعم واطعام سریعسطیـــــــف17

زاویة نھج  بن بو العید رقم 20 و الفداءبوغریرة زبیدةمطعم واطعام سریعسطیـــــــف18

منطقة الشركة الوطنیة للنقل البريالشرقاوي شفیقمطعم واطعام سریعسطیـــــــف19

سوق المستقبل رقم 67عجیسي ھشاممطعم واطعام سریعسطیـــــــف20

المعھد الوطني للبترول رقم 09/17رجم مرادمطعم واطعام سریعسطیـــــــف21

تعاونیة عقاریة یعلي بوعروة 12 قطعة بوعروة  قطاع فبویشر عبد الوھابمطعم واطعام سریعسطیـــــــف22

تجزئة 20 أوت 55 رقم 02عباوي عبدالنورمطعم واطعام سریعسطیـــــــف23

امام مصنع یایسي للبالط سطیفعقیق رزیقةمطعم واطعام سریعسطیـــــــف24

حي یحیاوي 300 قطعة رقم 296 محل رقم 02فلكاوي ناصرمطعم واطعام سریعسطیـــــــف25

شارع قندوز السعید رقم 3 الطابق االرضي خلفیة محل رقم 15بوازید سلیممطعم واطعام سریعسطیـــــــف26

زاویةشارع قندوزسعید،نھج عبدالحق بلخیروعبدالمجید رقم7جرموني رضامطعم واطعام سریعسطیـــــــف27

حي حشمي موسع الشطر األول رقم 72 س  حالیا نھج سروب الخیرزیتوني البشیرمطعم واطعام سریعسطیـــــــف28

شارع فالحي العید رقم 03شاكري رضامطعم واطعام سریعسطیـــــــف29

تجزئة 300 قطعة قسم 79 مجموعة  79زمایلي حسانمطعم واطعام سریعسطیـــــــف30

حي میكارني عیسى 540 مسكن عم ب 02 محل رقم 35بوحصان لوطفيمطعم واطعام سریعسطیـــــــف31

شارع قندوز السعید محل رقم 03 طابق أرضيحراق مصطفىمطعم واطعام سریعسطیـــــــف32

حي لعرارسة قسم 110 مجموعة ملكیة 157ملولي حسینمطعم واطعام سریعسطیـــــــف33

حي الھضاب نھج شریفي محمد رقم 36بودراز حكیمةمطعم واطعام سریعسطیـــــــف34



الھضاب  CAP حي 30 مسكن اجتماعي و 26 محل عم  ا  02 الطابق تحت االرضي محالت  رقم قتال سمیرمطعم واطعام سریعسطیـــــــف35
24,23,22,21,20,19,18

حي أوالد براھم شارع عبعوب محمد قسم 182 مج رقم 03 المحل األول  القطعة رقم 05 المحل الثاني سالمي مبروكمطعم واطعام سریعسطیـــــــف36
القطعة رقم 04

شارع المقاولینبولحلیب عبدالحفیظمطعم واطعام سریعسطیـــــــف37

حي تلیجان شارع الحاج المقراني رقم 02بوقزولة سلیممطعم واطعام سریعسطیـــــــف38

شارع المقاولین رقم 02 قطاع ا ترقیة عقاریة بن ضیاف مسعود رقم 07حروس مبروكمطعم واطعام سریعسطیـــــــف39

حي الحاسيعبید فیروزمطعم واطعام سریعسطیـــــــف40

شارع عباشة عمارنوي قیسمطعم واطعام سریعسطیـــــــف41

تجزئة الھضاب مجموعة رقم 43 قسم 64 محل رقم 01سلیماني زوبیرمطعم واطعام سریعسطیـــــــف42

حي 48 مسكن ت ع س ت عمارة ب 01 رقم 6 شارع بلیر رقم 2مقران زكریاءمطعم واطعام سریعسطیـــــــف43

نھج حفاظ عبد المجید وسط المدینة قسم 211 محموعة ملكیة 12 یحمل رقم 01 الطابق األرضي 02بورزامي رافع الدینمطعم واطعام سریعسطیـــــــف44

تجزئة بوعروة موسع الشطر الثالث قطاع ف رقم 42قاسمي ساميمطعم واطعام سریعسطیـــــــف45

حي كعبوب الترقیة العقاریة االخوة بوسكین عمارة ت درج 1لوعیلش عاشورمطعم واطعام سریعسطیـــــــف46

تعاونیة عقاریة بن مجنح عبد الحمید حي بلیر عمارة أ رقم 4قاللتة ولیدمطعم واطعام سریعسطیـــــــف47

الضاحیة العلیا للمحطة حي بوعروة و ذراع البلدونھباش عبد العزیزمطعم واطعام سریعسطیـــــــف48

نھج االخوة  مسلم الطابق االرضيخثیر محمدمطعم واطعام سریعسطیـــــــف49

فرماتو مجموعة 17 قسم 03صابر باللمطعم واطعام سریعسطیـــــــف50

شارع شیخ العیفةتواتي دلیلةمطعم واطعام سریعسطیـــــــف51

شارع االخوةطقیع حي المجاھدین رقم 60مازي نور الدینمطعم واطعام سریعسطیـــــــف52

حي بلیر حوزة28 رقم 01خاشة باللمطعم واطعام سریعسطیـــــــف53



الطابق االرضي حي حاشمي 40 شارع االخوة بوضیاف قسم 77 مج ملكیة رقم 33محاتف أسامةمطعم واطعام سریعسطیـــــــف54

تعاونیة عقاریة امن الحیاة شارع برارمة عبد هللا رقم 02 محل رقم 02حرشاوي صلیحمطعم واطعام سریعسطیـــــــف55

حي حشمي تعاونیة العقاریة األمل مجموعة 76 قسم 128لباح سكینةمطعم واطعام سریعسطیـــــــف56

بارك فوراج فوبور فوق المحطة شارع خوالد لحسن رقم إكس أ01 أ 15 قسم 190 مج رقم 21بلقاسم ھشاممطعم واطعام سریعسطیـــــــف57

الترقیة العقاریة مقرس حي مقام الشھید عمارة ب 3 مدخل 5 الطابق األرضيجدعیة لزھرمطعم واطعام سریعسطیـــــــف58

حي المستقبل س24 أ 33عابد فتحيمطعم واطعام سریعسطیـــــــف59

منطقة حضریة جدیدة حي 1006 مسكن تجزئة 38 قطعة رقم 02تشیر زین الدینمطعم واطعام سریعسطیـــــــف60

المركز التجاري بارك مول الطابق األرضي رقم 04نایلي عبد النورمطعم واطعام سریعسطیـــــــف61

حي حشمي الشطر األول  أ شارع قاسي حسینشعوي ھشاممطعم واطعام سریعسطیـــــــف62

حي المستقبل س 16 أ 34 حي المجاھدین سابقا رقم 11بوتقرابت خمیسيمطعم واطعام سریعسطیـــــــف63

مشروع  30 مسكن تساھمي سي أ بي الھضاب  رقم 06 عمارة بدخیل نورالدینمطعم واطعام سریعسطیـــــــف64

الشركة المدنیة العقاریة عمار قطوش قطعة رقم 15لقزیط عبد القادرمطعم واطعام سریعسطیـــــــف65

حي یحیاوي  نھج العیفة احمد رقم اكس ب أ آف 58لولو خیر الدینمطعم واطعام سریعسطیـــــــف66

زاویة نھجي فریة قویدر و احمد عقون مدخل رقم 02 درج 01 محل رقم 01 الطابق االرضيتحربیت رشديمطعم واطعام سریعسطیـــــــف67

قاوة حي 24/ 24/ 50 مسكن اجتماعي تساھمي للمرقي العقاري قزاطي محمد قطعة رقم07 عمارة 04 حمیدات الیاسمطعم واطعام سریعسطیـــــــف68
مدخل 07

حي القصریة التعاونیة العقاریة السالم  قطعة رقم 05كلكول رضامطعم واطعام سریعسطیـــــــف69

زاویة نھجي الفداء و مریم بوعتورة طابق ارضي رقم 03مامي منیرمطعم واطعام سریعسطیـــــــف70

الترقیة العقاریة شروق بوعروة ع ب الطابق األرضي رقم 18 حي بوعروةكوسة أمین مروانمطعم واطعام سریعسطیـــــــف71

حي 140 مسكن بیزار عمارة 01 درج03 الطابق االرضيشعوي أمینةمطعم واطعام سریعسطیـــــــف72



حي تلیجان شارع رخایف علي رقم 05 قسم 212 مجموعة 29مرغم فریدمطعم واطعام سریعسطیـــــــف73

نھج بور سعید رقم 18لونیس نورالدینمطعم واطعام سریعسطیـــــــف74

سوق 1000 مسكن رقم 21عابد محمدمطعم واطعام سریعسطیـــــــف75

شارع قندوز السعید رقم 10 محل رقم 13بوحصان نسیممطعم واطعام سریعسطیـــــــف76

حي مولف محمد 400 مسكن عمارة ب  مدخل 45 الطابق األرضي رقم 45بعیدید لخضرمطعم واطعام سریعسطیـــــــف77

حي مقام الشھید  الترقیة العقاریة مقرس  عم ب 02 الطابق االرضي حصة رقم 01 مجرقم 01 قسم 252مكراز نبیلمطعم واطعام سریعسطیـــــــف78

حي عین تبینت شارع سبتي السبتي رقم 07 الطابق األرضيقلیل عصاممطعم واطعام سریعسطیـــــــف79

نھج 08ماي45 وشارع مرباح الطابق األرضي ع01 درج01 قسم209مج رقم44رقم2بن زدیرة زكریاءمطعم واطعام سریعسطیـــــــف80

العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالنشاطالبلدیةالرقم
تعاونیة عقاریة الشھید حامدي الشریف ساعد"برارمة" رقم15بن حمو طارقحلویاتسطیـــــــف1

حي حاشمي موسع الشطر الثالث شارع جارف الطیب رقم 134 مجموعة رقم 91 قسم 76 الطابق بورقبي فاروقحلویاتسطیـــــــف2
األرضي

تعاونیة عقاریة الفالح قطاع ب شمال رقم8قریدي سلیمحلویاتسطیـــــــف3
شارع 08 ماي 45 رقم 11جنان عبدالرزاقحلویاتسطیـــــــف4
حي شیخ العیفة فرماتو وسط محل رقم 02سباعي سمیرحلویاتسطیـــــــف5

ترقیة عقاریة مرواني عبد المجید 65 مسكن شارع رقم 2 بقرب تجزئة 300 قطعة یحیاوي ع ب درج 1 قاللتة خمیسيحلویاتسطیـــــــف6
الط

زاویة نھجي مالكي رشید رقم 01 و نھج 19/ 06/ 1956سویسي الربیعحلویاتسطیـــــــف7
حي یحیاوي 300 قطعة رقم 07شرفاوي رزیقةحلویاتسطیـــــــف8
نھج العربي بن مھیدي ع 01 رقم 02بن غانم عبدالعزیزحلویاتسطیـــــــف9

حي المستقبل س 11 أ 08ذھابة عبد الرزاقحلویاتسطیـــــــف10
حي الھواء الجمیل التعاونیة العقاریة اإلشراف قسم89 مج ملكیة131بدوي رضاحلویاتسطیـــــــف11
حي تلیجان نھج محمد صابر  رقم 18سعودي خلدونحلویاتسطیـــــــف12

حي قاوة 100 مسكن اجتماعي تساھمي عمارة 06 الطابق األرضي مج 13 قسم 47 الحصة 23نني محمد العمريحلویاتسطیـــــــف13

عین مورو الترقیة العقاریة صادي عمارة ب درج01 الطابق االرضي حصة رقم 01 مج ملكیة رقم 51 ساكر ساعدحلویاتسطیـــــــف14
قسم 208

حلویات  الیـــوم األول:



شارع 20 أوت 1955 ع أ درج 03 رقم 02بوعصید فیصلحلویاتسطیـــــــف15
تجزئة الھضاب الشطر األول 26 التعاونیة العقاریة المنارسیود حسینحلویاتسطیـــــــف16
حي یحیاوي شارع بورابة أحمد رقم 06 محل 01طابوش عمرحلویاتسطیـــــــف17
حي تلیجان 08 شارع1 نوفمبر 54  رقم 18مقالتي العمريحلویاتسطیـــــــف18
شارع بن بولعید  رقم6مدني الطاھرحلویاتسطیـــــــف19
ترقیةعقاریةمرواني عبد المجید65مسكن شارع رقم 02 عمارة د درج 1 الطابق األرضيبوذراع المحفوظحلویاتسطیـــــــف20
تجزئة ھاشمي موسع الشطر الثاني د 148 محل 2حرفوش محمد صدوقحلویاتسطیـــــــف21
حي حاشمي موسع الشطر األول الطایق األرضي قسم 171 مجموعة ملكیة 76فارس محمد صالححلویاتسطیـــــــف22
حي الحاسي محل أبوبریمة قیسحلویاتسطیـــــــف23
5نھج 1نوفمبر 54 قسم213 مج ملكیة رقم 158 محل رقم 05صفران لحسنحلویاتسطیـــــــف24
زاویة شارع  بحري الخیر و خلیفي الصغیر رقم03عمراني عمارحلویاتسطیـــــــف25
تجزئة 74 قطعة حي مقام الشھید محل رقم 02 الطابق االرضيھري فؤادحلویاتسطیـــــــف26
شارع عباشة عمار  رقم6تیغوارت الشریفحلویاتسطیـــــــف27
شارع 08 ماي 45 (5 أ) رقم 02رحموني عادلحلویاتسطیـــــــف28
تعاونیة عقاریة ھواري بومدین عمارة ب 01 رقم 46عابد زكریاءحلویاتسطیـــــــف29
شارع عریبي مختارعجیري فاطیمةحلویاتسطیـــــــف30
حي عین الطریق رقم 164 الطابق األرضيغرزولي محمد ریاضحلویاتسطیـــــــف31
حي یحیاوي تجزئة  21 قطعة  رقم2بوعون الصغیرحلویاتسطیـــــــف32
حي حشمي الشطر الخامس رقم ن 150لمنور نورالدینحلویاتسطیـــــــف33
شارع المقاولین  12 فیال  شبانة صالحصفران عادلحلویاتسطیـــــــف34
زاویةملتقى شارعي إخوة مسلم و8ماي 45 ع 1 درج1 رقم7صالحي رشیدحلویاتسطیـــــــف35
تجزئة الھضاب التعاونیة العقاریة المورادیة القطعة رقم 06فاید سفیانحلویاتسطیـــــــف36
حي حاشمي موسع الشطر األول رقم 72 س شارع سروب خثیربن معیزة عبدالمالكحلویاتسطیـــــــف37
حي یحیاوي قطعة رقم 24 التعاونیة العقاریة السعادةقندوز مصطفىحلویاتسطیـــــــف38
بوعروة قطاع ل ح رقم 199بوروبة بالل سمیرحلویاتسطیـــــــف39
تجزئة حشمي الشطر الثاني قطعة د86قرنیش عبد العزیزحلویاتسطیـــــــف40

حي الھضاب CAP مشروع 40 مسكن تساھمي 22 قبوا 22 محل تجاري ع ب طابق أرضي السلم 01 دومان الطاھرحلویاتسطیـــــــف41
رقم 30

حي یحیاوي شارع زعباط  رمضان اكس س 2ب 74عواجة سفیانحلویاتسطیـــــــف42
حي حشمي قسم 121 مجموعة رقم 107حصاد العربيحلویاتسطیـــــــف43
تجزئة الھضاب مجموعة رقم 43 قسم 64 محل رقم 01سلیماني زوبیرحلویاتسطیـــــــف44
الضاحیة العلیا للمحطة حي بوعروة و ذراع البلدونھباش عبد العزیزحلویاتسطیـــــــف45
حي تجزئة 221 حشمي  قسم 125 مجموعة ملكیة رقم 10 الطابق االرضيحامدي الشریف رضوانحلویاتسطیـــــــف46
تعاونیة عقاریة أمن الحیاة حي بوعروة  شارع عون میلود قسم 266 مج رقم20  محل رقم 01حمزاوي حسامحلویاتسطیـــــــف47
حي برارمة  تجزئة  التعاونیة العقاریة  السالم  رقم 01آیت بارة عبد الكریمحلویاتسطیـــــــف48
حي بوعروة قطاع ب 11 مجموعة رقم 81 قسم 233نور الدین الطاھرحلویاتسطیـــــــف49
بارك فوراج فوبور فوق المحطة شارع خوالد لحسن رقم إكس أ01 أ 15 قسم 190 مج رقم 21بلقاسم ھشامحلویاتسطیـــــــف50



العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالنشاطالبلدیةالرقم
حي حشمي الشطر األول  أ شارع قاسي حسینشعوي ھشامحلویاتسطیـــــــف1
تجزئة ھاشمي موسع الشطر الرابع نھج دربال مبارك رقم جي 166بلھوشات ولیدحلویاتسطیـــــــف2
نھج إخوة ھباش 1لعوارم عادلحلویاتسطیـــــــف3

حي الھضاب CAP  مشروع 35 مسكن اجتماعي تساھمي 21 محل قسم 63 مج  رقم 07  قطعة 21 و حوشین محند أمزیانحلویاتسطیـــــــف4
22 حصة 21 و 22 عم رقم 02

حي حشمي سیدي حیدر 60 مسكن تساھمي و 42 محل عمارة 03 المدخل 39مسالتي سارةحلویاتسطیـــــــف5

عین موس مشروع 60 مسكن اجتماعي تساھمي +30 محل الطابق االرضي مدخل 17 عمارة ب 1شراد ابراھیمحلویاتسطیـــــــف6

حي مقام الشھید  الترقیة العقاریة مقرس  عم ب 02 الطابق االرضي حصة رقم 01 مجرقم 01 قسم 252مكراز نبیلحلویاتسطیـــــــف7

شارع االخوة مزعاش رقم 01عجیري رابححلویاتسطیـــــــف8

عین موس الھضاب شرق 200مسكن تساھمي عمارة ب07 الطابق االرضي مدخل رقم 03 مكرر الحصة بوالعینین عبد النورحلویاتسطیـــــــف9
189 مج ملكیة رقم 37 قسم 11

شارع 1نوفمبر 54 رقم 11 قسم 213 مج 168 قطعة 04 محل 01سمش الدین فھدحلویاتسطیـــــــف10
شارع فریة قویدر مجموعة 27 قسم 244 طابق أرضيبوخریصة سفیانحلویاتسطیـــــــف11
حي المستقبل شارع عباشة عمار رقم 23عطوي یعقوبحلویاتسطیـــــــف12
تجزئة 221 قطعة حشمي شرقغدیري عاطفحلویاتسطیـــــــف13
حي كعبوب 05 شارع ناشز أحمد قسم 53 مجموعة ملكیة 18نحاوة مرادحلویاتسطیـــــــف14
حي دیار النخلة عمارة ب رقم 1رداف عباسحلویاتسطیـــــــف15

تعاونیة عقاریة العربي بن مھیدي قطاع ف شارع بن دایخة مولود رقم 04 حي اوالد براھم بوعروة محل2بوقحقوح نجیبحلویاتسطیـــــــف16

نھج منصوري الخیر( المحطة) الطابق االرضيكمال رابححلویاتسطیـــــــف17
تجزئة ھاشمي موسع الشطر الثالث رقم ح 272شرفاوي وسیمحلویاتسطیـــــــف18
تعاونیة عقاریة اإلخوة ھباش محل رقم 02بوجملین باللحلویاتسطیـــــــف19
حي تلیجان شارع 01 نوفمبر 54 رقم 18 قسم 212 مجموعة 36قعقع جاللحلویاتسطیـــــــف20
حي 20 أوت 55 ترقیة عقاري صادي و تواتي عمارة س 01 طابق أرضي رقم 21بریكي یزیدحلویاتسطیـــــــف21
حي اإلخوة مھداوي 300مسكن ع ف4یطوي طارقحلویاتسطیـــــــف22
تجزئة التعاونیة العقاریة آفاق 90 الھضاب الشطر األولبقة سفیانحلویاتسطیـــــــف23
حي  الشھید  قندوز السعید   محل رقم 02شیاح نبیلحلویاتسطیـــــــف24
الشركة الوطنیة للنقل البري تجزئة التعاونیة العقاریة علي بن أبي طالب الطابق األرضيقمقامة سفیانحلویاتسطیـــــــف25
التعاونیة العقاریة أحمد قسوم قطاع ب شمال رقم 23خرباشي عمارحلویاتسطیـــــــف26

الترقیة العقاریة االخوة بن سكة حي بونشادة نھج عباشة عمار ع ج مدخل 01 الطابق السفلي رقم 06جمادي صالححلویاتسطیـــــــف27

حي الھضاب CAP مركز متعدد الخدمات قطعة 03/06 رقم 162 جزء أسرحوي امالحلویاتسطیـــــــف28
حي عین الطریق  تجزئة 317 قطعة  رقم 53رزیق عبد الرحیمحلویاتسطیـــــــف29

حلویات  الیـــوم الثاني



حي یحیاوي على زاویة نھج بوروبة أحمد اكس ب 02 س49 بلدیة سطیفشبل عبد الحمیدحلویاتسطیـــــــف30
حي حاشمي موسع الشطر الثاني شارع عجیسي ساعد رقم د 132زیداني نوالحلویاتسطیـــــــف31
حي ھاشمي الشطر األول أ رقم أ3/ 49 شارع خنینف عیسى محل رقم 03زواوي زین الدینحلویاتسطیـــــــف32
حي یحیاوي 12 قطعة رقم 03 قسم 158 مجموعة ملكیة رقم 24 محل رقم 01بن حدحوم عليحلویاتسطیـــــــف33

الترقیة العقاریة االخوین بلعیاط 33 مسكن ترقوي 09 محالت و09 مرأب تجزئة فریق شادلي 378 قطعة إمجدوبن إلیاسحلویاتسطیـــــــف34
حي لعرارسة رقم 02

التعاونیة العقاریة الھدى حي حشمي موسع الشطر الثاني قطعة 01 جزء 01 محل رقم 03بزان ھشامحلویاتسطیـــــــف35

تجزئة شادلي لعرارسة نھج دالي العیاشي رقم 01 مجموعة ملكیة رقم 29 قسم 84 الطابق األرضيعبد الالوي حموديحلویاتسطیـــــــف36

تجزئة ھاشمي موسع الشطر السادس 90 قطعة رقم 21بلھوشات نبیلحلویاتسطیـــــــف37
شارع أوسیسة العید رقم 02قاللتة نورالدینحلویاتسطیـــــــف38

المركز التجاري الترقیة العقاریة اإلخوة بن سكة حي بونشادة نھج عباشة عمار ع ب مدخل 02 رقم 27دالي خالدحلویاتسطیـــــــف39

التعاونیة العقاریة لحوامد الشھید بلعیاط بوزید ع 01 الطابق األرضي قسم 155 مج رقم 38 قطعة رقم خوني العارمحلویاتسطیـــــــف40
01

حي عین تبینت شارع بویحي الشریف مج 14 قسم 307 الطابق االرضيمریر مریمحلویاتسطیـــــــف41
حي عین تبینت ع رقم 03 محل رقم 01خرباش جمیلةحلویاتسطیـــــــف42
تجزئة یحیاوي 300 قطعة رقم 77جساس حسین عبد الحقحلویاتسطیـــــــف43
حي الھواء الجمیل بلیر 252 قطعةبن سباع عمرحلویاتسطیـــــــف44
نھج مقراني الحاج محمد رقم 03 قسم 212 مج رقم 85عاتق نور الدینحلویاتسطیـــــــف45
حي بوعروة الشطر الثالث 47 شارع فالحي ساعد رقم 159 فھمیسي خلیل عبد البرحلویاتسطیـــــــف46

الترقیة العقاریة غزال و طانطو 11 مسكن شارع المقاولین رقم 02 لعرارسة قسم 111 مج08 ع 01بن معیزة أحمد وثیقحلویاتسطیـــــــف47

نھج مسغوني محمد رقم 01 حي 01 نوفمبر 54 الشطر الثالث رقم 05 مج رقم 81 قسم 222مسعي عبد الرزاقحلویاتسطیـــــــف48
زاویة 10 شارع االخوة جمیلي و شارع دخیلي مبروك محل رقم 02قادري یاسینحلویاتسطیـــــــف49

سیدي حیدر 150 مسكن اجتماعي تساھمي ع 01 ب المدخل 49 قسم 06 مج رقم 30 القطعة رقم 01عامر رابححلویاتسطیـــــــف50



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
اس لحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــات1 عــ أرنـــــــاتعزي 
زلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــات2 دالع د ع عــ أرنـــــــاتلقا
عــ أرنـــــــاتفودي العمريلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــات3
عــ أرنـــــــاتلبواب مولحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــات4
فلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــات5 س لوص عــ أرنـــــــاتبن نا
عــ أرنـــــــاتبن دشاش عادللحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــات6
وكلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــات7 عــ أرنـــــــاتنوي م
د الرزاقلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــات8 وة ع عــ أرنـــــــاتن

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
د الغا لحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــات1 عــ أرنـــــــاتبوخالفة ع
للحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــات2 عــ أرنـــــــاتقرن سماع
عــ أرنـــــــاتشوار محمد لم لحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــات3
عــ أرنـــــــاتزوغ نوريلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــات4
ةلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــات5 ب ازة ذ عــ أرنـــــــاتط
ظلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــات6 د الحف عــ أرنـــــــاتبن عج ع
ملحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــات7 دال عــ أرنـــــــاتقص ع
عــ أرنـــــــاتقداش نور الدينلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــات8

ـــوم الثـــــــــــا : لحـــــــــوم ودواجــــــــن ال

ـــوم األول: لحـــــــــوم ودواجــــــــن ال
ـارك لسنـــة 2021 : ـد الفطـر  الم ـة ع آرنات مــداومـة ع لد



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومـشتقاتـــهعــ أرنـــــــات1 لحــل عــ أرنـــــــاتمحدادي اسماع
ب ومـشتقاتـــهعــ أرنـــــــات2 عــ أرنـــــــاتلولو عدالنحــل

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومـشتقاتـــهعــ أرنـــــــات1 محــل عــ أرنـــــــاتمنادي برا
ب ومـشتقاتـــهعــ أرنـــــــات2 وكحــل عــ أرنـــــــاتلصلج م

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةعــ أرنـــــــات1 ة صناع عــ أرنـــــــاتبن بریك فارسمخ
ةعــ أرنـــــــات2 ة صناع عــ أرنـــــــاتساحلي عبد هللامخ
ةعــ أرنـــــــات3 ة صناع عــ أرنـــــــاتشراد عبد الرحمنمخ

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةعــ أرنـــــــات1 ة صناع عــ أرنـــــــاتبن سعود عبد النورمخ
ةعــ أرنـــــــات2 ة صناع عــ أرنـــــــاتبورقبة عبدالغانيمخ
ةعــ أرنـــــــات3 ة صناع عــ أرنـــــــاتبن تومي مقدادمخ

ـــوم األول: ب ومـشتقاتــــه ال حــل

ـــوم االثــا : ـــــز  ال المخــا

ـــوم األول: ـــــز  ال المخــا

ـــوم الثـــــــــــا : ب ومـشتقاتــــه  ال حــل



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــن آرنــات1 ــــــهع دخضـــر و فـــــوا ـــــن آرنــاتبوصوم ف ع
ـــــن آرنــات2 ــــــهع وكخضـــر و فـــــوا ـــــن آرنــاتقرناز م ع
ـــــن آرنــات3 ــــــهع ـــــن آرنــاتعكوش عصامخضـــر و فـــــوا ع
ـــــن آرنــات4 ــــــهع ـــــن آرنــاتخل خ الدينخضـــر و فـــــوا ع
ـــــن آرنــات5 ــــــهع بخضـــر و فـــــوا ـــــن آرنــاتتو رت ع
ـــــن آرنــات6 ــــــهع ـــــن آرنــاتعكوش رفيقخضـــر و فـــــوا ع
ـــــن آرنــات7 ــــــهع ـــــن آرنــاتمنادي الخ خضـــر و فـــــوا ع
ـــــن آرنــات8 ــــــهع ـــــن آرنــاتحمزاوي جلولخضـــر و فـــــوا ع
ـــــن آرنــات9 ــــــهع دينخضـــر و فـــــوا ن العا ـــــن آرنــاترجاشتة ز ع

ـــــن آرنــات10 ــــــهع ـــــن آرنــاتعدوي محمدخضـــر و فـــــوا ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــن آرنــات1 ــــــهع وكخضـــر و فـــــوا ـــــن آرنــاتلصلج م ع
ـــــن آرنــات2 ــــــهع ـــــن آرنــاتدفار محمدخضـــر و فـــــوا ع
ـــــن آرنــات3 ــــــهع مخضـــر و فـــــوا د ال ـــــن آرنــاتعلوي ع ع
ـــــن آرنــات4 ــــــهع دخضـــر و فـــــوا ـــــن آرنــاتمنادي الع ع
ـــــن آرنــات5 ــــــهع رخضـــر و فـــــوا اش الطا ـــــن آرنــاترو ع
ـــــن آرنــات6 ــــــهع دخضـــر و فـــــوا ـــــن آرنــاتمنادي بوز ع
ـــــن آرنــات7 ــــــهع ة مرادخضـــر و فـــــوا ـــــن آرنــاتحلفا ع
ـــــن آرنــات8 ــــــهع د الرؤوفخضـــر و فـــــوا ـــــن آرنــاتمهداوي ع ع
ـــــن آرنــات9 ــــــهع انخضـــر و فـــــوا ـــــن آرنــاتبوحناش شع ع

ـــــن آرنــات10 ــــــهع ال خضـــر و فـــــوا ـــــن آرنــاتارة ج ع

ـــوم الثانــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــن آرنــات1 ــــــة عامــــــةع ـــــن آرنــاتبن زیادي الیاستغذ ع
ـــــن آرنــات2 ــــــة عامــــــةع ـــــن آرنــاتعكوش خالدتغذ ع
ـــــن آرنــات3 ــــــة عامــــــةع بتغذ ـــــن آرنــاتقرة حب ع
ـــــن آرنــات4 ــــــة عامــــــةع اسطتغذ د ال دي ع ـــــن آرنــاتبوز ع
ـــــن آرنــات5 ــــــة عامــــــةع د العا تغذ ـــــن آرنــاتقوات ع ع
ـــــن آرنــات6 ــــــة عامــــــةع متغذ د الحل ـــــن آرنــاتحمزاوي ع ع
ـــــن آرنــات7 ــــــة عامــــــةع اس تغذ مات  ـــــن آرنــاتسك ع
ـــــن آرنــات8 ــــــة عامــــــةع ار أنورتغذ ـــــن آرنــاتم ع
ـــــن آرنــات9 ــــــة عامــــــةع اءتغذ ـــــن آرنــاتقارة زك ع

ـــــن آرنــات10 ــــــة عامــــــةع ـــــن آرنــاتساري سارةتغذ ع
ـــــن آرنــات11 ــــــة عامــــــةع ـــــن آرنــاتبوعون عیسىتغذ ع
ـــــن آرنــات12 ــــــة عامــــــةع دةتغذ دي ف ـــــن آرنــاتبوز ع
ـــــن آرنــات13 ــــــة عامــــــةع ي مسعدتغذ ـــــن آرنــاتنا ع
ـــــن آرنــات14 ــــــة عامــــــةع ـــــن آرنــاتبوجادي نور الدينتغذ ع
ـــــن آرنــات15 ــــــة عامــــــةع ةتغذ ـــــن آرنــاتالق ترك ع

ـــوم األول: ــــــة عامــــــة ال تغذ



ـــوم الثانـــــي: ــــــة عامــــــة ال تغذ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــن آرنــات1 ــــــة عامــــــةع ـــــن آرنــاتعیاد دلیلةتغذ ع
ـــــن آرنــات2 ــــــة عامــــــةع الدينتغذ ـــــن آرنــاتمنادي ن ع
ـــــن آرنــات3 ــــــة عامــــــةع قةتغذ ـــــن آرنــاتشدري رز ع
ـــــن آرنــات4 ــــــة عامــــــةع د الحقتغذ ـــــن آرنــاتساح ع ع
ـــــن آرنــات5 ــــــة عامــــــةع ـــــن آرنــاتمقار حسانتغذ ع
ـــــن آرنــات6 ــــــة عامــــــةع ـــــن آرنــاتفرطاس فارستغذ ع
ـــــن آرنــات7 ــــــة عامــــــةع ال تغذ ة ج ـــــن آرنــاتعط ع
ـــــن آرنــات8 ــــــة عامــــــةع ـــــن آرنــاتبري ع تغذ ع
ـــــن آرنــات9 ــــــة عامــــــةع درالدينتغذ ـــــن آرنــاتبن سالم  ع

ـــــن آرنــات10 ــــــة عامــــــةع ـــــن آرنــاتعزي فاتحتغذ ع
ـــــن آرنــات11 ــــــة عامــــــةع متغذ ــــح سل ـــــن آرنــاتب ع
ـــــن آرنــات12 ــــــة عامــــــةع ـــــن آرنــاتم العمريتغذ ع
ـــــن آرنــات13 ــــــة عامــــــةع ـــــن آرنــاتمه منصورتغذ ع
ـــــن آرنــات14 ــــــة عامــــــةع مةتغذ انة فط ـــــن آرنــاتش ع
ـــــن آرنــات15 ــــــة عامــــــةع اءتغذ ـــــن آرنــاتبودرامة لم ع

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــــن آرنــات1 اتع ـــــن آرنــاتطراجمة لس ع

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــــن آرنــات1 اتع ـــــن آرنــاتمهداوي صالح لقمانس ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــن آرنــات1 ــــعع ـــــن آرنــاتبوعون محمد أم مطعم واطعام  ع
ـــــن آرنــات2 ــــعع ا مطعم واطعام  ة الع ـــــن آرنــاتبوعاف ع
ـــــن آرنــات3 ــــعع ة عادلمطعم واطعام  ـــــن آرنــاتبورق ع
ـــــن آرنــات4 ــــعع ـــــن آرنــاتطوقاي سم مطعم واطعام  ع
ـــــن آرنــات5 ــــعع ممطعم واطعام  ـــــن آرنــاتعج إبرا ع
ـــــن آرنــات6 ــــعع ـــــن آرنــاتبوعون محمد أم مطعم واطعام  ع

ـــوم األول: ات ال س

ـــوم  الثــــــــا : ات ال س

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 



ـــــن آرنــات7 ــــعع دمطعم واطعام  ـــــن آرنــاتسال ف ع
ـــــن آرنــات8 ــــعع ـــــن آرنــاتغجا عن مطعم واطعام  ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــن آرنــات1 ــــعع ـــــن آرنــاتمهداوي ناجحمطعم واطعام  ع
ـــــن آرنــات2 ــــعع دمطعم واطعام  و بوز ـــــن آرنــاتبوغ ع
ـــــن آرنــات3 ــــعع ـــــن آرنــاتكحلة حمزةمطعم واطعام  ع
ـــــن آرنــات4 ــــعع ـــــن آرنــاتجاوي مرادمطعم واطعام  ع
ـــــن آرنــات5 ــــعع كري صالحمطعم واطعام  ـــــن آرنــاتب ع
ـــــن آرنــات6 ــــعع ـــــن آرنــاتجل عمارمطعم واطعام  ع
ـــــن آرنــات7 ــــعع فمطعم واطعام  د اللط ـــــن آرنــاتعي ع ع
ـــــن آرنــات8 ــــعع ـــــن آرنــاتع  مسعودمطعم واطعام  ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــن آرنــات1 اتع شامحـــــــل ـــــن آرنــاتخدي  ع
ـــــن آرنــات2 اتع ـــــن آرنــاتجل عمارحـــــــل ع
ـــــن آرنــات3 اتع ـــــن آرنــاتزمال عادلحـــــــل ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــن آرنــات1 اتع ـــــن آرنــاتاش صالح الدينحـــــــل ع
ـــــن آرنــات2 اتع ـــــن آرنــاتاد صالححـــــــل ع
ـــــن آرنــات3 اتع ـــــن آرنــاتبوحرود يوسفحـــــــل ع

ـــوم الثانــــي: ات ال حـــــــل

ــــع اليوم الثانــــي: مطعم واطعام 

ـــوم األول: ات ال حـــــــل



شاطالرقم ةال لد العنواناسم ولقب المتعاملال
ــاســــةلحوم ودواجن1 ـــن ع اضع اسةبوعظم ر ع ع
ــاســــةلحوم ودواجن2 ـــن ع اسةدو خالدع ع ع
ــاســــةلحوم ودواجن3 ـــن ع اسةبن عج عمارع ع ع

شاطالرقم ةال لد العنواناسم ولقب المتعاملال
ــاســــةلحوم ودواجن1 ـــن ع ــاســــةسا عمارع ـــن ع ع
ــاســــةلحوم ودواجن2 ـــن ع ــاســــةحداد حسانع ـــن ع ع
ــاســــةلحوم ودواجن3 ـــن ع ــاســــةقن عمارع ـــن ع ع

ــارك لسنـــة 2021  : ـد الفطــر  الم ـاسـة مــداومـة ع ـة عــ ع لد

ـــوم األول: لحـــــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم الثــــــــا : لحـــــــوم ودواجــــــن ال



شاطالرقم ةال لد العنواناسم ولقب المتعاملال
ــاســــةمطعم1 ـــن ع مع د الحك ة ع ــاســــةبوسعد ـــن ع ع

شاطالرقم ةال لد العنواناسم ولقب المتعاملال
ــاســــةمطعم1 ـــن ع دع ــاســــةقصاب رش ـــن ع ع

شاطالرقم ةال لد العنواناسم ولقب المتعاملال
ة1 ة صناع ــاســــةمخ ـــن ع ــاســــةقة عاشورع ـــن ع ع

شاطالرقم ةال لد العنواناسم ولقب المتعاملال
ة1 ة صناع ــاســــةمخ ـــن ع ــاســــةعصما الذواديع ـــن ع ع

شاطالرقم ةال لد العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــه1 ــاســــةخضـــر و فـــــوا ـــن ع ــاســــةعتيق رابحع ـــن ع ع
ــــــه2 ــاســــةخضـــر و فـــــوا ـــن ع دع ــاســــةلعجال سع ـــن ع ع

شاطالرقم ةال لد العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــه1 ــاســــةخضـــر و فـــــوا ـــن ع دع ــاســــةسوايح أسع ـــن ع ع
ــــــه2 ــاســــةخضـــر و فـــــوا ـــن ع شامع ات  ــاســــةع ـــن ع ع

ـــوم األول: مطعم ال

ـــوم الثــــــــا : مطعم  ال

ـــوم الثـــا : ـــــز  ال المخــا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم الثانــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ـــــز  ال المخــا



شاطالرقم ةال لد العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــة عامــــــة1 ــاســــةتغذ ـــن ع ــاســــةناضري میلودع ـــن ع ع
ــــــة عامــــــة2 ــاســــةتغذ ـــن ع ــاســــةملعب محمدع ـــن ع ع
ــــــة عامــــــة3 ــاســــةتغذ ـــن ع ــاســــةلعجال عامرع ـــن ع ع
ــــــة عامــــــة4 ــاســــةتغذ ـــن ع ات حمزةع ــاســــةز ـــن ع ع
ــــــة عامــــــة5 ــاســــةتغذ ـــن ع كرع ــاســــةامهاتة ب ـــن ع ع
ــــــة عامــــــة6 ــاســــةتغذ ـــن ع ــاســــةكروش حمزةع ـــن ع ع
ــــــة عامــــــة7 ــاســــةتغذ ـــن ع ــاســــةناب رمضانع ـــن ع ع
ــــــة عامــــــة8 ــاســــةتغذ ـــن ع شامع ــاســــةوق  ـــن ع ع
ــــــة عامــــــة9 ــاســــةتغذ ـــن ع ــاســــةشكرون فاروقع ـــن ع ع

ــــــة عامــــــة10 ــاســــةتغذ ـــن ع ات عمادع ــاســــةع ـــن ع ع

شاطالرقم ةال لد العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــة عامــــــة1 ــاســــةتغذ ـــن ع ــاســــةرحراح عبد الحلیمع ـــن ع ع
ــــــة عامــــــة2 ــاســــةتغذ ـــن ع مةع شة سل ــاســــةخرا ـــن ع ع
ــــــة عامــــــة3 ــاســــةتغذ ـــن ع ازة الخ ع ــاســــةاط ـــن ع ع
ــــــة عامــــــة4 ــاســــةتغذ ـــن ع شامع ــاســــةف  ـــن ع ع
ــــــة عامــــــة5 ــاســــةتغذ ـــن ع ــاســــةمزارة احمدع ـــن ع ع
ــــــة عامــــــة6 ــاســــةتغذ ـــن ع ــاســــةلعوامر ع ع ـــن ع ع
ــــــة عامــــــة7 ــاســــةتغذ ـــن ع اللع ات  ــاســــةع ـــن ع ع
ــــــة عامــــــة8 ــاســــةتغذ ـــن ع ــاســــةصالح نص ع ـــن ع ع
ــــــة عامــــــة9 ــاســــةتغذ ـــن ع د الغا ع د ع ــاســــةبواز ـــن ع ع

ــــــة عامــــــة10 ــاســــةتغذ ـــن ع ــاســــةمعلم عامرع ـــن ع ع

ـــوم األول: ــــــة عامــــــة ال تغذ

ـــوم الثانـــــي: ــــــة عامــــــة ال تغذ



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــا1 ــس فلحوم ودواجناألور ــــافودي ال ــس األور
ــــا2 ــس ش لحوم ودواجناألور ــــابوطال  ــس األور
ــــا3 ــس ماللحوم ودواجناألور ب  ــــابوذ ــس األور
ــــا4 ــس الللحوم ودواجناألور ــــاجال  ــس األور
ــــا5 ــس د الرزاقلحوم ودواجناألور ارة ع ــــاج ــس األور

ـــارك لسنـــة 2021 : ـــد الفطـــر  الم ـــا مــداومـــة ع س ـــة األور لد

ـــوم األول: لحـــــــوم ودواجــــــــن ال



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــا1 ــس ــــاحفار احمدلحوم ودواجناألور ــس األور
ــــا2 ــس بلحوم ودواجناألور ــــاكعبوب الط ــس األور
ــــا3 ــس د عماد الدينلحوم ودواجناألور ــــاين ز ــس األور
ــــا4 ــس د الرؤوفلحوم ودواجناألور ــــابرغوث ع ــس األور
ــــا5 ــس بلحوم ودواجناألور ــــاحوري شع ــس األور

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــا1 ــس ب ومـشتقاتــــهاألور محـل د الحك اش ع ــــاب ــس األور
ــــا2 ــس ب ومـشتقاتــــهاألور ار عصام الدينحـل ــــاط ــس األور

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــا1 ــس ب ومـشتقاتــــهاألور اف عادلحـل ــــابوض ــس األور
ــــا2 ــس ب ومـشتقاتــــهاألور محـل ــــاشور ك ــس األور

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــا1 ــس ةاألور ة صناع شطولة صادقمخ ــــاب ــس األور
ــــا2 ــس ةاألور ة صناع ــــاخل محمدمخ ــس األور

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــا1 ــس ةاألور ة صناع د الصمدمخ ل ع ــــاوك ــس األور
ــــا2 ــس ةاألور ة غ  صناع ــــادواير جاللمخ ــس األور

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم الثــــــــــــــا : لحـــــــوم ودواجــــــــن ال

ـــوم األول: ب ومشتقــاتــــه ال حــل

ـــوم الثــــــــــــــا : ب ومشتقــاتــــه ال حــل

ـــوم الثــا : ــــز ال المخــا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــــــا1 س ــــــهاألور مخضـــر و فـــــوا ــــــــــــاشور ك س األور
ــــــــــــا2 س ــــــهاألور ــــــــــــامنصوري مرادخضـــر و فـــــوا س األور
ــــــــــــا3 س ــــــهاألور د الحقخضـــر و فـــــوا ــــــــــــافرطاس ع س األور
ــــــــــــا4 س ــــــهاألور ــــــــــــاحضار يوسفخضـــر و فـــــوا س األور

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــــــا1 س ــــــهاألور شاش الدرا خضـــر و فـــــوا ــــــــــــاخ س األور
ــــــــــــا2 س ــــــهاألور ــــــــــــامرا يوسفخضـــر و فـــــوا س األور
ــــــــــــا3 س ــــــهاألور ــــــــــــانوز نذيرخضـــر و فـــــوا س األور
ــــــــــــا4 س ــــــهاألور رخضـــر و فـــــوا زي الطا ــــــــــــاز س األور

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــــــا1 س ة عامةاألور ــــــــــــالعجا مختارتغذ س األور
ــــــــــــا2 س ة عامةاألور ــــــــــــارحاحلة ع تغذ س األور
ــــــــــــا3 س ة عامةاألور غدادتغذ ــــــــــــابوطال  س األور
ــــــــــــا4 س ة عامةاألور ــــــــــــاصخراوى حمودىتغذ س األور
ــــــــــــا5 س ة عامةاألور ــــــــــــاعزوزي عمارتغذ س األور
ــــــــــــا6 س ة عامةاألور كةتغذ ــــــــــــامنعة مل س األور
ــــــــــــا7 س ة عامةاألور اس تغذ ش  ــــــــــــادب س األور
ــــــــــــا8 س ة عامةاألور صلتغذ ــــــــــــاطرجما ف س األور
ــــــــــــا9 س ة عامةاألور ــــــــــــاحساين موتغذ س األور

ــــــــــــا10 س ة عامةاألور متغذ دال ــــــــــــاعاشوري ع س األور

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم الثانـــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــــــا1 س ة عامةاألور ــــــــــــامهنانة حسامتغذ س األور
ــــــــــــا2 س ة عامةاألور ــــــــــــاقرقاش نور الدينتغذ س األور
ــــــــــــا3 س ة عامةاألور شادة فاروقتغذ ــــــــــــابو س األور
ــــــــــــا4 س ة عامةاألور فةتغذ ــــــــــــارحمون خل س األور
ــــــــــــا5 س ة عامةاألور ــــــــــــاطي منصفتغذ س األور
ــــــــــــا6 س ة عامةاألور ــــــــــــالزرق جعفرتغذ س األور
ــــــــــــا7 س ة عامةاألور ــــــــــــابوحرامة السب تغذ س األور
ــــــــــــا8 س ة عامةاألور شاش فاتحتغذ ــــــــــــاخ س األور
ــــــــــــا9 س ة عامةاألور لةتغذ ا فض ــــــــــــاب س األور

ــــــــــــا10 س ة عامةاألور د الحقتغذ اش ع ــــــــــــابر س األور

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــــــا1 س ــــعاألور د المؤمنمطعم واطعام  ــــــــــــابوجمل ع س األور
ــــــــــــا2 س ــــعاألور شطولة صادقمطعم واطعام  ــــــــــــاب س األور
ــــــــــــا3 س ــــعاألور ــــــــــــالعالم عادلمطعم واطعام  س األور
ــــــــــــا4 س ــــعاألور ش عادلمطعم واطعام  ــــــــــــاخمل س األور
ــــــــــــا5 س ــــعاألور د النامطعم واطعام  اف ع ــــــــــــابوض س األور
ــــــــــــا6 س ــــعاألور ام مطعم واطعام  ــــــــــــاعقاب ال س األور
ــــــــــــا7 س ــــعاألور انمطعم واطعام  ــــــــــــاأمغار سف س األور
ــــــــــــا8 س ــــعاألور دمطعم واطعام  ش بوز ــــــــــــامش س األور

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــــــا1 س ــــعاألور س مهديمطعم واطعام  ــــــــــــابورخ س األور
ــــــــــــا2 س ــــعاألور اءمطعم واطعام  س زك ــــــــــــابورخ س األور
ــــــــــــا3 س ــــعاألور ــــــــــــابوشقرون أحمدمطعم واطعام  س األور
ــــــــــــا4 س ــــعاألور ــــــــــــاشار حمزةمطعم واطعام  س األور
ــــــــــــا5 س ــــعاألور ــــــــــــاشواف سم مطعم واطعام  س األور
ــــــــــــا6 س ــــعاألور ــــــــــــاخضار عز الدينمطعم واطعام  س األور
ــــــــــــا7 س ــــعاألور ش فرحاتمطعم واطعام  ــــــــــــادرو س األور
ــــــــــــا8 س ــــعاألور ــــــــــــاعزوز الحمالويمطعم واطعام  س األور

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 

ــــع اليوم الثانــــي: مطعم واطعام 

ـــوم األول: ات ال حـــــــل

ـــوم الثانـــــي: ة عامة ال تغذ



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــــــا1 س اتاألور ــــــــــــابرا ناحـــــــل س األور
ــــــــــــا2 س اتاألور دةحـــــــل ــــــــــــابتقة ف س األور
ــــــــــــا3 س اتاألور ــــــــــــابوكراع فؤادحـــــــل س األور

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــــــا1 س اتاألور ــــــــــــابن ع حموحـــــــل س األور
ــــــــــــا2 س اتاألور بحـــــــل ــــــــــــااز شع س األور
ــــــــــــا3 س اتاألور ــــــــــــابوجمل فروقحـــــــل س األور

ـــوم الثانــــي: ات ال حـــــــل



ـــارك لسنـــة 2021 : ـــد الفطـــر  الم ـــة عــــ ولمــــــان مــداومـــة ع لد



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
44مسكن و57 محل تجاري عمارة ب الطابق االر قال فارسلحـــــــوم ودواجـــــنع ولمان1
م المحل رقم 21بوشامة العمريلحـــــــوم ودواجـــــنع ولمان2 د ال ا ع السوق المغطاة شارع مل
 711 مسكنفاضل فوازلحـــــــوم ودواجـــــنع ولمان3
ف الدينلحـــــــوم ودواجـــــنع ولمان4 ة س ة شطر 337 قطعة رقم 20 مجموعة 03زا تجزئة 711 قطعة إجتماع
ملحـــــــوم ودواجـــــنع ولمان5 س انو عثمانجمادي  محل رقم 03 شارع 
ة محل رقم 01مشتة مسعودلحـــــــوم ودواجـــــنع ولمان6 ع
مسكن ترقوي مدعم + 18 محل تجاري عمارة 01 مدخل 06 الحصة 16 الطابق األر  40نقاز سا لحـــــــوم ودواجـــــنع ولمان7
د ع لحـــــــوم ودواجـــــنع ولمان8 وس س شورةلع  
ملحـــــــوم ودواجـــــنع ولمان9 د ال ة رقم 88 قسم 48عروس ع ة مجموعة مل ع  

دلحـــــــوم ودواجـــــنع ولمان10 ق الوط ب 51 رقم 28قال رش ط

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
د لحـــــــوم ودواجـــــنع ولمان1 عادبوكرش ع ذراع الم
اةلحـــــــوم ودواجـــــنع ولمان2 محمادي ح د ال ا ع شارع مل
ش خالدلحـــــــوم ودواجـــــنع ولمان3 انو عثماندر شارع 
ي المهديلحـــــــوم ودواجـــــنع ولمان4 الشطنا
عادالعمزاوي لخملحـــــــوم ودواجـــــنع ولمان5  ذراع الم
نة عمارلحـــــــوم ودواجـــــنع ولمان6 ق ب لحلو محل رقم 02ع عداش المختار ط شارع 
ملحـــــــوم ودواجـــــنع ولمان7 القطعة رقم 124 ع أ الطابق االر مدخل 02 الحصة 02جابر ك تجزئة 264 قطعة 
د المنعملحـــــــوم ودواجـــــنع ولمان8 حل ع ة 369 قطعة رقم 365 محل رقم 02ل ق التجزئة ال
ل صالحلحـــــــوم ودواجـــــنع ولمان9 انو  عثمان رقم 50 عم 01 الطابق االر رقم 06 مج 31 قسم 73شل شارع 

اس قسم 57 مج رقم 36صام رابحلحـــــــوم ودواجـــــنع ولمان10 شارع فرحات ع

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم الثــــــــا : لحـــــوم ودواجــــــن ال



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومـشتقاتـــهع ولمان1 دحــل د الحم سوق المغحزام ع
ب ومـشتقاتـــهع ولمان2 دحــل ة السع ة رقم 248 بتجزئة 363 قطعةعم القطعة االرض
ب ومـشتقاتـــهع ولمان3 ب حس خمس لمنورحــل شارع العا
ب ومـشتقاتـــهع ولمان4 دحــل قاخمس السع ة سا ع ر   الصن
ب ومـشتقاتـــهع ولمان5 عقوبحــل  583 مسكنشقعار 

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومـشتقاتـــهع ولمان1 لحــل ش فض  19 مارسدر
ب ومـشتقاتـــهع ولمان2 ديخامج مصط حــل تجزئة 92 قطعة رقم 14  العر بن مه
ب ومـشتقاتـــهع ولمان3 شامحــل تجزئة 363 قطعة رقم 212عمورة 
ب ومـشتقاتـــهع ولمان4 محــل س قطعة رقم 210 تجزئة 363 قطعةكواش 
ب ومـشتقاتـــهع ولمان5  67 مسكنحزام حمزةحــل

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةع ولمان1 ة صناع مجمع98 محل  رقم 26 و27معلوفي مبروكمخ
ةع ولمان2 ة صناع ةلعزیزي جمالمخ  الح
ةع ولمان3 ة صناع ر رقم 250عدون نورةمخ  الصن

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم األول: ب ومـشتقاتـــه ال حـل

ـــوم الثــــــــا : ب ومـشتقاتـــه ال حـل



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةع ولمان1 ة صناع تجزئة 92 قطعةبوشامة من مخ
ةع ولمان2 ة صناع انو عثمانشحمانة نسیممخ شارع 
ةع ولمان3 ة صناع شارع حفاصة ع شولي مرادمخ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــن ولمـــــــان1 ــــــهع دخضـــر و فـــــوا د الحم تجزئة 616 قطعة رقم33 مجموعة12حزام ع
ــــن ولمـــــــان2 ــــــهع عاد رقم 14صوال أحمدخضـــر و فـــــوا ذراع الم
ــــن ولمـــــــان3 ــــــهع يعخضـــر و فـــــوا ملطرش ال د ال ا ع شارع مل
ــــن ولمـــــــان4 ــــــهع  300 مسكنبوقنة خم خضـــر و فـــــوا
ــــن ولمـــــــان5 ــــــهع  لقطارات مجموعة 03 قسم 73قرفا خم خضـــر و فـــــوا
ــــن ولمـــــــان6 ــــــهع شارع االخوة ثامر رقم 04بزاح الخ خضـــر و فـــــوا
ــــن ولمـــــــان7 ــــــهع سخضـــر و فـــــوا د تو  لقطراتلف
ــــن ولمـــــــان8 ــــــهع طة عمارخضـــر و فـــــوا ل ة شطر 374 قطعة رقم 230 مجموعة 0ل تجزئة 711 قطعة  اجتماع
ــــن ولمـــــــان9 ــــــهع ح فوازخضـــر و فـــــوا ك عادر ة ذراع الم ق

ــــن ولمـــــــان10 ــــــهع سخضـــر و فـــــوا ان لون عادشع  ذراع الم

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــن ولمـــــــان1 ــــــهع ح الشال خضـــر و فـــــوا شارع االخوة ثامربن 
ــــن ولمـــــــان2 ــــــهع ديخامج مصط خضـــر و فـــــوا تجزئة 92 قطعة رقم 14  العر بن مه
ــــن ولمـــــــان3 ــــــهع ةبن  عمادخضـــر و فـــــوا  400 مسكن شارع الجمهور
ــــن ولمـــــــان4 ــــــهع م فاتحخضـــر و فـــــوا ب لحلوبوسوال
ــــن ولمـــــــان5 ــــــهع لخضـــر و فـــــوا ف اسماع ف تجزئة 616 قطعة رقم 05 مجموعة 35كت ال تجزئة 639 قطعة تكث
ــــن ولمـــــــان6 ــــــهع دخضـــر و فـــــوا السوق المغطاةمقران الع
ــــن ولمـــــــان7 ــــــهع ةخضـــر و فـــــوا تجزئة 166 قطعة رقم 107  بوفضةقواو حد
ــــن ولمـــــــان8 ــــــهع ة عصامخضـــر و فـــــوا تجزئة 166 قطعة رقم 148تال
ــــن ولمـــــــان9 ــــــهع د الناخضـــر و فـــــوا شارع اإلنتصارخث ع

ــــن ولمـــــــان10 ــــــهع ةشحمانة عدالنخضـــر و فـــــوا عداش مختار محل رقم 01  الق شارع 

ـــوم الثــا : ــــز ال المخــا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم الثانـــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــن ولمـــــــان1 ـــــــراتع تجزئة 44 مسكن مجموعة 13 قسم 46بن ھالل عبد الناصرســــ
ــــن ولمـــــــان2 ـــــــراتع م ســــ تجزئة 264 قطعةحمايزي محمد ال
ــــن ولمـــــــان3 ـــــــراتع تجزئة 92 قطعة قسم 45 مج رقم 08عابر محمد الصديقســــ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــن ولمـــــــان1 ـــــــراتع شورة محل رقم 01حمداوي عبد الوھابســــ  
ــــن ولمـــــــان2 ـــــــراتع صلســــ سم ف عادق  ذراع الم
ــــن ولمـــــــان3 ـــــــراتع ة 323 قسم 71عدون توفيقســــ تجزئة 711 قطعة مجموعة مل

ـــوم األول: ـــــــرات ال ســــ

ـــوم الثانــــي: ـــــــرات ال ســــ



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــن ولمـــــــان1 ة عامةع ن الدينتغذ ة 506سمراوي ز تجزئة 264 مسكن قسم 41 مجموعة مل
ــــن ولمـــــــان2 ة عامةع عادداد صالحتغذ  ذراع الم
ــــن ولمـــــــان3 ة عامةع طة منصوربوكروشة عمارتغذ ل ل شارع 
ــــن ولمـــــــان4 ة عامةع طة سم تغذ ل قاتل لف
ــــن ولمـــــــان5 ة عامةع حةتغذ قاتصوال صل منطقة لف
ــــن ولمـــــــان6 ة عامةع تجزئة 369 قطعة رقم 348شكر جمال الدينتغذ
ــــن ولمـــــــان7 ة عامةع تجزئة 363 قطعة رقم 212عمورة ز تغذ
ــــن ولمـــــــان8 ة عامةع قاتبورزق احمدتغذ لف
ــــن ولمـــــــان9 ة عامةع ش فوزيتغذ شورةلعرق  

ــــن ولمـــــــان10 ة عامةع د المالكتغذ تجزئة  363 قطعة رقم 266معاوي ع
ــــن ولمـــــــان11 ة عامةع متغذ د الرح شورة راس الع لشقر ع  
ــــن ولمـــــــان12 ة عامةع لتغذ ة قطعة رقم 16رزاز ن ع  
ــــن ولمـــــــان13 ة عامةع متنقلقرفا السا تغذ
ــــن ولمـــــــان14 ة عامةع شورةبن  أسامةتغذ  
ــــن ولمـــــــان15 ة عامةع ة 12لجدل حمالويتغذ تجزئة 616 قطعة قسم 71 مجموعة مل
ــــن ولمـــــــان16 ة عامةع دتغذ ا رش الحماربو
ــــن ولمـــــــان17 ة عامةع رتغذ ة 19بهلو الطا تجزئة 363 قطعة قسم 44 مجموعة مل

ــــن ولمـــــــان18 ة عامةع ةتغذ تجزئة 55 قطعة مركز متعدد الخدمات السف الطابق األر حصة 11 مدخل 21 و 22 مج155 قسم 40بوعقل ساس

ــــن ولمـــــــان19 ة عامةع دودي جمعةتغذ ة 56 مسكن و 51 محل عمارة ب الطابق االر الحصة 11الع ة العقار ق ال
ــــن ولمـــــــان20 ة عامةع رتغذ  583 مسكنا شا
ــــن ولمـــــــان21 ة عامةع قات كرمة غربافة ليندةتغذ مشتة لف
ــــن ولمـــــــان22 ة عامةع د الغا تغذ ي ع قطعة رقم 125 تجزئة 264 محل رقم 02م
ــــن ولمـــــــان23 ة عامةع ش الخث تغذ ط لة ل 400 مسكن ) قطعة رقم 17ع تجزئة 92 (المقا
ــــن ولمـــــــان24 ة عامةع عادجدوا نورالدينتغذ  ذراع الم
ــــن ولمـــــــان25 ة عامةع متغذ اص سل مق د ال ا ع شارع مل
ــــن ولمـــــــان26 ة عامةع تجزئة معماش قسم 43 مجموعة 36بهلو نص تغذ
ــــن ولمـــــــان27 ة عامةع شارع حفاصة ع بوشوشة عصامتغذ
ــــن ولمـــــــان28 ة عامةع فةتغذ لود ص  100 مسكن رقم 12 عمارة س 3الم
ــــن ولمـــــــان29 ة عامةع ةتغذ ة قسم 56 مجموعة 91مخنفر حب ع  
ــــن ولمـــــــان30 ة عامةع دتغذ ة بوز عاد رقم 02عل  ذراع الم
ــــن ولمـــــــان31 ة عامةع ي مج 279 قسم 71حشا يوسفتغذ تجزئة 711 قطعة ح
ــــن ولمـــــــان32 ة عامةع ار نور الدينتغذ تجزئة 360 قطعةم
ــــن ولمـــــــان33 ة عامةع شورةجالو نوريتغذ  
ــــن ولمـــــــان34 ة عامةع ة الخ تغذ تجزئة 363 قطعة رقم 120بن صف
ــــن ولمـــــــان35 ة عامةع متغذ د الرح تجزئة 583 مسكن رقم 527نواري ع
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ــــن ولمـــــــان36 ة عامةع دةتغذ خوشغداد رش دي  شارع رش
ــــن ولمـــــــان37 ة عامةع د الرؤوفتغذ عادمساعد ع ذراع الم
ــــن ولمـــــــان38 ة عامةع شة فاروقتغذ ق  تجزئة 583 مسكنبوع
ــــن ولمـــــــان39 ة عامةع د مشتة محمد أم تغذ ف ع شارع حامدي ال
ــــن ولمـــــــان40 ة عامةع ة رقم 111بوكث نص تغذ ة قسم 47 مج مل  ع الق



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــوانعاشور سمراءال
ــــن ولمـــــــان1 ة عامةع ة 369 قطعة تحمل رقم 368مخلو أنورتغذ ق التجزئة ال
ــــن ولمـــــــان2 ة عامةع طة فاتحتغذ ل اد ع 01 مدخل 43 طابق أر  50 /40ل سا و 24 محل تجاري للمر بوز مسكن 
ــــن ولمـــــــان3 ة عامةع قاتانو سمراءتغذ لف
ــــن ولمـــــــان4 ة عامةع تجزئة 166 قطعةمخلو لمنورتغذ
ــــن ولمـــــــان6 ة عامةع شارع حفاصة ع مزرزي را تغذ
ــــن ولمـــــــان7 ة عامةع تجزئة 711 قطعة الشطر االول رقم 31 مج 04شو صالح الدينتغذ
ــــن ولمـــــــان8 ة عامةع ام سعدمخنفر محمدتغذ  بر
ــــن ولمـــــــان9 ة عامةع ــــن ولمـــــــانبنا ت الدينتغذ ع

ــــن ولمـــــــان10 ة عامةع د الرزاقتغذ ــــن ولمـــــــانزنا ع ع
ــــن ولمـــــــان11 ة عامةع مشتة الغرنوقة محل رقم 04حمداوي سطوفتغذ
ــــن ولمـــــــان12 ة عامةع ظتغذ د الحف متنقلحزام ع
ــــن ولمـــــــان13 ة عامةع شورةس فارستغذ  
ــــن ولمـــــــان14 ة عامةع د حس تغذ تجزئة 360 قطعة رقم 85 محل رقم 03جل
ــــن ولمـــــــان15 ة عامةع عادبورحلة العمريتغذ  ذراع الم
ــــن ولمـــــــان16 ة عامةع فةتغذ رأس الع مج 41 القسم 20معماش لط
ــــن ولمـــــــان17 ة عامةع عادلعور سارةتغذ  ذراع الم
ــــن ولمـــــــان18 ة عامةع در الدينتغذ  بوفضةحزام 
ــــن ولمـــــــان19 ة عامةع ا ع تغذ دز  583 مسكن  شارع دومان السع
ــــن ولمـــــــان20 ة عامةع شارع حفاصة ع ا الجم تغذ
ــــن ولمـــــــان21 ة عامةع اءتغذ ة بناء تطوري رقم 69حماتة زك ل  05 ج
ــــن ولمـــــــان22 ة عامةع انتغذ تجزئة 711 قطعة شطر 337 قطعة رقم 264در سف
ــــن ولمـــــــان23 ة عامةع لةتغذ ح فض ك سا و28 محل تجاري عمارة 05  الطابق األر  40ر مسكن إجتما 
ــــن ولمـــــــان24 ة عامةع دودي فارستغذ   56 مسكن و 51 محل عمارة ج الطابق االر الع
ــــن ولمـــــــان25 ة عامةع بتغذ تجزئة 711 قطعة  شطر 374 قطعة الشطر الثا قطعةرقم 328حداد سه
ــــن ولمـــــــان26 ة عامةع م  حارة الحفرة محل رقم 28بوزلفة المسعودتغذ ال القد
ــــن ولمـــــــان27 ة عامةع  616 قطعةبوشامة فاتحتغذ
ــــن ولمـــــــان28 ة عامةع لتغذ حل اسماع تجزئة 711 قطعة تحمل رقم 42  مج 04ل
ــــن ولمـــــــان29 ة عامةع ةخمس سعدتغذ ع  
ــــن ولمـــــــان30 ة عامةع سم خم تغذ ا مركزق شارع بن معماش الع
ــــن ولمـــــــان31 ة عامةع ة 24 مسكن عقاري و 48 محل  عم 04 الطابق االر مدخل 04حمادي طارقتغذ ة العقار ق ال
ــــن ولمـــــــان32 ة عامةع دتغذ دالمج  67 مسكنجالو ع
ــــن ولمـــــــان33 ة عامةع لتغذ  19 مارس ب لحلوخمس اسماع
ــــن ولمـــــــان34 ة عامةع منتغذ تجزئة 44 قطعة رقم 08بن  أ
ــــن ولمـــــــان35 ة عامةع عادكسال حسامتغذ ذراع الم
ــــن ولمـــــــان36 ة عامةع ةدودة الخامسةتغذ ع  
ــــن ولمـــــــان37 ة عامةع مةتغذ دي ك تجزئة 44 مسكن محل رقم 01 مجموعة 03 قسم 46رش
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ــــن ولمـــــــان38 ة عامةع شارع أحمد بن مخلوف محل رقم 02قال جمال الدينتغذ
ــــن ولمـــــــان39 ة عامةع تجزئة 583 مسكنلصلج أم تغذ
ــــن ولمـــــــان40 ة عامةع شامتغذ ق الوط رقم 28 شارع بوساحل محمد المؤدي ا السوق وسط  المدينةا  ة الط زاو

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــن ولمـــــــان1 ــــعع دالقةلوزا فاروقمطعم واطعام 
ــــن ولمـــــــان2 ــــعع ل محمدقمري المدا مطعم واطعام  شارع بوسا
ــــن ولمـــــــان3 ــــعع رمطعم واطعام  ة 24 مسكن عقاري و48محل تجاري ع 01 مدخل 1حما محمد الطا ةعقار ترق
ــــن ولمـــــــان4 ــــعع ة رقم 01 قسم رقم 45 حصة 03 الطابق االر طاج ن الدينمطعم واطعام  تجزئة السحان مج مل
ــــن ولمـــــــان5 ــــعع ة 24 مسكن و 48 محل عمارة 1الطابق األر مدخل 1 رقم 2حما خالدمطعم واطعام  ة العقار ق ال
ــــن ولمـــــــان6 ــــعع ول فؤادمطعم واطعام  انو عثمان الشارع الرئ رقم 02ل شارع 
ــــن ولمـــــــان7 ــــعع اع مفتاحمطعم واطعام  سا و 48 محال تجاري 90س مسكن اجتما 
ــــن ولمـــــــان8 ــــعع دمطعم واطعام  دي ول ة رقم 118 مركزقوم قسم 63 مجموعة مل
ــــن ولمـــــــان9 ــــعع تجزئة 360 قطعة رقم 12جودي عمادمطعم واطعام 

ــــن ولمـــــــان10 ــــعع م رقم 14فاضل الحس مطعم واطعام  د ال ا ع شارع مل
ــــن ولمـــــــان11 ــــعع ممطعم واطعام  ب نج تجزئة 48 قطعة رقم 48 عمارة 01 مدخل 01ذ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــن ولمـــــــان1 ــــعع فريا خالدمطعم واطعام  د شارع الشهداء 18 ف  مصط بن بولع
ــــن ولمـــــــان2 ــــعع دمطعم واطعام  ة24مسكن و48 محل عمارة 1 مدخل 1 الطابق االر حاج سعد بوز ةعقار ترق
ــــن ولمـــــــان3 ــــعع ام ساعدقرار النواريمطعم واطعام  شارع بر
ــــن ولمـــــــان4 ــــعع ش عزالدينمطعم واطعام  د دعي ف ع شارع حامدي ال
ــــن ولمـــــــان5 ــــعع ة شو مطعم واطعام  ة 24 مسكن ترقوي و48 محل تجاري عمارة 01 مدخل 01ع ة العقار ق ال
ــــن ولمـــــــان6 ــــعع رةمطعم واطعام  شارع حفاصة ع فاضل الز
ــــن ولمـــــــان7 ــــعع طة عمارمطعم واطعام  ل انو عثمانل شارع 
ــــن ولمـــــــان8 ــــعع قة العامةقداري الشال مطعم واطعام  الحد
ــــن ولمـــــــان9 ــــعع اسممطعم واطعام  طة  ل ب الحس ل شارع العا

ــــن ولمـــــــان10 ــــعع مالمطعم واطعام  ش  ديكع تجزئة 92 قطعة رقم 14 شارع العر بن مه
ــــن ولمـــــــان11 ــــعع ةمطعم واطعام  م نص منطقة الحمارمال

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــن ولمـــــــان1 اتع د حسانحـــــــل سا و 14 محل عمارة 02 الطابق االر رقم 22 و 23لعا ة 20 مسكن  ة العقار ق ال
ــــن ولمـــــــان2 اتع انو عثمان محل رقم 02عوا محمد الهاديحـــــــل شارع 
ــــن ولمـــــــان3 اتع د محمدحـــــــل ة أ الطابق األر بن ع تجزئة السحان بنا
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ــــن ولمـــــــان4 اتع ف الدينحـــــــل رقم 74 تجزئة 266راشدي س
ــــن ولمـــــــان5 اتع ة سم حـــــــل ا مج 58 القسم 39 محل رقم 01بولح تجزئة 
ــــن ولمـــــــان6 اتع د االلهحـــــــل مركزلق ع
ــــن ولمـــــــان7 اتع تجزئة معماش محل رقم 07لوت عادلحـــــــل

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــن ولمـــــــان1 اتع ابحـــــــل دالو الشارع الرئ مخال ع
ــــن ولمـــــــان2 اتع زي جمالحـــــــل ةلع  الح
ــــن ولمـــــــان3 اتع ش محمدحـــــــل شارع بن سديرة الذواديكع
ــــن ولمـــــــان4 اتع ح لخ حـــــــل  االخوة ثامربن 
ــــن ولمـــــــان5 اتع تجزئة 44قطعة رقم 39سايح يوسفحـــــــل
ــــن ولمـــــــان6 اتع شارع حفاصة ع شو مرادحـــــــل
ــــن ولمـــــــان7 اتع ن الدينحـــــــل تجزئة 92 قطعة رقم 08فاضل ز
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ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
لودلحـــــــوم ودواجـــــنقــــــــــــالل1 قــــــــــــاللقوس الم
قــــــــــــاللبوخالفة جماللحـــــــوم ودواجـــــنقــــــــــــالل2
ا محمدلحـــــــوم ودواجـــــنقــــــــــــالل3 قــــــــــــاللز

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
قــــــــــــاللبن قمجة شمس الدينلحـــــــوم ودواجـــــنقــــــــــــالل1
شة محمد أم لحـــــــوم ودواجـــــنقــــــــــــالل2 قــــــــــــاللبوع
قــــــــــــاللمسال من لحـــــــوم ودواجـــــنقــــــــــــالل3

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةقــــــــــــالل1 ة صناع  قــــــاللخزنا عمارمخ

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةقــــــــــــالل1 ة صناع ل جالل الدينمخ  قــــــاللش

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهقــــــــــــالل1 قــــــــــــاللزعزوع أحمدخضـــر و فـــــوا
ــــــهقــــــــــــالل2 زخضـــر و فـــــوا د الع دوم ع قــــــــــــالللق
ــــــهقــــــــــــالل3 قــــــــــــاللصفيح نص خضـــر و فـــــوا

ـــوم الثانـــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ـــــز ال المخــا

ـارك لسنـــة 2021 : ــد الفطـــر  الم ـــة قــــالل مــداومـة ع لد

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم الثــــــــا : لحـــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم الثــــا : ـــــز ال المخــا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهقــــــــــــالل1 د لحسنخضـــر و فـــــوا قــــــــــــاللبوع
ــــــهقــــــــــــالل2 قــــــــــــاللمسعود بورغدة محرزخضـــر و فـــــوا
ــــــهقــــــــــــالل3 زخضـــر و فـــــوا د الع قــــــــــــاللق ع



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةقــــــــــــالل1 متغذ قــــــــــــاللمج ابرا
ة عامةقــــــــــــالل2 م تغذ ب محمد ال قــــــــــــالللعا
ة عامةقــــــــــــالل3 اد ازنا تغذ قــــــــــــاللز
ة عامةقــــــــــــالل4 ا محمدتغذ قــــــــــــاللز
ة عامةقــــــــــــالل5 ب يوسفتغذ قــــــــــــاللشا
ة عامةقــــــــــــالل6 قــــــــــــاللحجازي رفيقتغذ
ة عامةقــــــــــــالل7 وكتغذ قــــــــــــاللمسال م
ة عامةقــــــــــــالل8 د المالكتغذ قــــــــــــاللبوعزة ع
ة عامةقــــــــــــالل9 قــــــــــــاللمدور فؤادتغذ

ة عامةقــــــــــــالل10 د الغ تغذ قــــــــــــاللقارة ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةقــــــــــــالل1 د الرحمانتغذ قــــــــــــاللسمارة ع
ة عامةقــــــــــــالل2 قــــــــــــاللرحا الهاديتغذ
ة عامةقــــــــــــالل3 قــــــــــــاللكفان موتغذ
ة عامةقــــــــــــالل4 قــــــــــــاللشال نص تغذ
ة عامةقــــــــــــالل5 قــــــــــــاللطراد من تغذ
ة عامةقــــــــــــالل6 قــــــــــــاللكوا النويتغذ
ة عامةقــــــــــــالل7 د النورتغذ ب ع قــــــــــــالللعا
ة عامةقــــــــــــالل8 قــــــــــــاللكعوان عز الدينتغذ
ة عامةقــــــــــــالل9 ستغذ قــــــــــــاللق أن

ة عامةقــــــــــــالل10 قــــــــــــاللفرجاوي محمدتغذ

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
اتقــــــــــــالل1 مالس قــــــــــــاللقراوي 
اتقــــــــــــالل2 ل جلولس قــــــــــــاللش

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
اتقــــــــــــالل1 قــــــــــــاللبن خروف مهديس

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــوم الثانــــي: ة عامة ال تغذ

ـــوم األول: ات ال س

ـــوم  الثــــــــا : ات ال س



اتقــــــــــــالل2 يثمس قــــــــــــاللبولوحة 

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعقــــــــــــالل1 قــــــــــــالللوط عمرانمطعم واطعام 
ــــعقــــــــــــالل2 قــــــــــــاللعرامة رابحمطعم واطعام 
ــــعقــــــــــــالل3 اللمطعم واطعام  قــــــــــــاللشاقور 
ــــعقــــــــــــالل4 قــــــــــــاللبولوحة عصاممطعم واطعام 

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعقــــــــــــالل1 اللمطعم واطعام  قــــــــــــاللمعطاوي 
ــــعقــــــــــــالل2 قــــــــــــاللبوطارة عدالنمطعم واطعام 
ــــعقــــــــــــالل3 قــــــــــــاللش رمزيمطعم واطعام 
ــــعقــــــــــــالل4 قــــــــــــاللنوي فتح الدينمطعم واطعام 

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 

ــــع اليوم الثانــــي: مطعم واطعام 



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
طال1 مانلحـــــــوم ودواجـــــنق األ م سل ــــطالبوسوال قـــ األ
طال2 ي رضالحـــــــوم ودواجـــــنق األ ــــطاللعم قـــ األ
طال3 انلحـــــــوم ودواجـــــنق األ ــــطالمجة سف قـــ األ

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
طال1 ــــطالمسال رابحلحـــــــوم ودواجـــــنق األ قـــ األ
طال2 ري جمال الدينلحـــــــوم ودواجـــــنق األ ــــطالشا قـــ األ
طال3 اوي ال لحـــــــوم ودواجـــــنق األ ــــطالم قـــ األ

ـارك لسنـة 2021 : ـد الفطـر  الم طال مـداومـة ع ــة ق األ لد

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم الثــــــــا : لحـــــوم ودواجــــــن ال



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
طال1 ب ومـشتقاتـــهق األ صلحــل ــــطالتو ف قـــ األ

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
طال1 ب ومـشتقاتـــهق األ مةحــل دودي ك ــــطالالع قـــ األ

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
طال1 ةق األ ة صناع اس مخ ازي  طالشم ق األ

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
طال1 ةق األ ة صناع طالمج رشديمخ ق األ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
طــــال1 ــــــهقصـــــر األ طــــالمساوي عفافخضـــر و فـــــوا قصـــــر األ
طــــال2 ــــــهقصـــــر األ ز لخ خضـــر و فـــــوا طــــالبوح قصـــــر األ
طــــال3 ــــــهقصـــــر األ طــــالثايري حمزةخضـــر و فـــــوا قصـــــر األ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
طــــال1 ــــــهقصـــــر األ ي الخ خضـــر و فـــــوا طــــالز قصـــــر األ
طــــال2 ــــــهقصـــــر األ طــــالسطوف عادلخضـــر و فـــــوا قصـــــر األ
طــــال3 ــــــهقصـــــر األ مخضـــر و فـــــوا د ال دي ع طــــالسع قصـــــر األ

ـــوم األول: ـــز ال المخــا

ـــوم الثــا : ـــز ال المخــا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ب ومـشتقاتـــه ال حــل

ـــوم الثــــــــا : ب ومـشتقاتـــه ال حــل



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
طــــال1 ة عامةقصـــــر األ طــــالثايري حمزةتغذ قصـــــر األ
طــــال2 ة عامةقصـــــر األ ي الخ تغذ طــــالز قصـــــر األ
طــــال3 ة عامةقصـــــر األ دتغذ ي ع طــــاللعم قصـــــر األ
طــــال4 ة عامةقصـــــر األ طــــالجابر عمرتغذ قصـــــر األ
طــــال5 ة عامةقصـــــر األ طــــالحمراوي محمد رفيقتغذ قصـــــر األ
طــــال6 ة عامةقصـــــر األ ابتغذ د الو طــــالقاس ع قصـــــر األ
طــــال7 ة عامةقصـــــر األ لتغذ طــــالقرفا خل قصـــــر األ
طــــال8 ة عامةقصـــــر األ دتغذ طــــالسوراخ ول قصـــــر األ
طــــال9 ة عامةقصـــــر األ متغذ د ال دي ع طــــالسع قصـــــر األ

طــــال10 ة عامةقصـــــر األ ي سا تغذ طــــاللعم قصـــــر األ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
طــــال1 ة عامةقصـــــر األ ةتغذ اح خ طــــالم قصـــــر األ
طــــال2 ة عامةقصـــــر األ متغذ د ال طــــاللعصار ع قصـــــر األ
طــــال3 ة عامةقصـــــر األ الدينتغذ طــــالمساوي ن قصـــــر األ
طــــال4 ة عامةقصـــــر األ طــــالقانة عصامتغذ قصـــــر األ
طــــال5 ة عامةقصـــــر األ رمتغذ طــــالدر الدين أ قصـــــر األ
طــــال6 ة عامةقصـــــر األ طــــالدداش الزو تغذ قصـــــر األ
طــــال7 ة عامةقصـــــر األ طــــالدا عتغذ قصـــــر األ
طــــال8 ة عامةقصـــــر األ ار أسماءتغذ طــــالم قصـــــر األ
طــــال9 ة عامةقصـــــر األ اس تغذ طــــالواقدي  قصـــــر األ

طــــال10 ة عامةقصـــــر األ دي عزالدينتغذ طــــاللعب قصـــــر األ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
طــــال1 ـــــــراتقصـــــر األ طــــالقرباص عبد الرحیمســــ قصـــــر األ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
طــــال1 ـــــــراتقصـــــر األ طــــالبنا الدرا ســــ قصـــــر األ

ـــوم الثانــــي: ـــــــرات ال ســــ

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــوم الثانــــي: ة عامة ال تغذ

ـــوم األول: ـــــــرات ال ســــ



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
طــــال1 ــــعقصـــــر األ طــــالمعفون فاتحمطعم واطعام  قصـــــر األ
طــــال2 ــــعقصـــــر األ طــــالمسال رابحمطعم واطعام  قصـــــر األ
طــــال3 ــــعقصـــــر األ ري جمال الدينمطعم واطعام  طــــالشا قصـــــر األ
طــــال4 ــــعقصـــــر األ اوي ال مطعم واطعام  طــــالم قصـــــر األ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
طــــال1 ــــعقصـــــر األ ممطعم واطعام  طــــالمعفون سل قصـــــر األ
طــــال2 ــــعقصـــــر األ مانمطعم واطعام  م سل طــــالبوسوال قصـــــر األ
طــــال3 ــــعقصـــــر األ ي رضامطعم واطعام  طــــاللعم قصـــــر األ
طــــال4 ــــعقصـــــر األ انمطعم واطعام  طــــالمجة سف قصـــــر األ

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 

ــــع اليوم الثانــــي: مطعم واطعام 



ةالرقمالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
د الغفارلحـــــــوم ودواجـــــنأوالد  أحمد11 أوالد  أحمدقطوش ع
ملحـــــــوم ودواجـــــنأوالد  أحمد22 د الرح أوالد  أحمدحماتة ع

ةالرقمالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
أوالد  أحمدبوشامة لؤيلحـــــــوم ودواجـــــنأوالد  أحمد11
أوالد  أحمدسلطا نور الدينلحـــــــوم ودواجـــــنأوالد  أحمد22

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةأوالد  أحمد1 ة صناع أوالد  أحمدس نص مخ

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةأوالد  أحمد1 ة صناع أوالد  أحمدس نص مخ

ـارك لسنـة 2021 : ــد الفطـر  الم ـة أوالد  أحمد مـداومـة ع لد

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم الثــــــــا : لحـــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم األول: ـــــز ال المخـــا

ـــوم الثانـــي: ـــــز ال المخـــا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهأوالد  أحمد1 ظخضـــر و فـــــوا د الحف أوالد  أحمدس ع
ــــــهأوالد  أحمد2 اس خضـــر و فـــــوا أوالد  أحمدبوشامة 
ــــــهأوالد  أحمد3 ف الهاش خضـــر و فـــــوا أوالد  أحمدكت 

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهأوالد  أحمد1 أوالد  أحمدخمس حمزةخضـــر و فـــــوا
ــــــهأوالد  أحمد2 ف بوعالمخضـــر و فـــــوا أوالد  أحمدكت 
ــــــهأوالد  أحمد3 دخضـــر و فـــــوا ف سع أوالد  أحمدكت ال

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةأوالد  أحمد1 أوالد  أحمدحامة مرادتغذ
ة عامةأوالد  أحمد2 أوالد  أحمدبن ع أيوبتغذ
ة عامةأوالد  أحمد3 ان الدرا تغذ أوالد  أحمدز
ة عامةأوالد  أحمد4 أوالد  أحمدحماتة يوسفتغذ
ة عامةأوالد  أحمد5 دتغذ أوالد  أحمدقداري رش
ة عامةأوالد  أحمد6 دتغذ د الحم حل ع أوالد  أحمدل

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةأوالد  أحمد1 ف الهاش تغذ أوالد  أحمدكت 
ة عامةأوالد  أحمد2 صلتغذ أوالد  أحمدبوشامة ف
ة عامةأوالد  أحمد3 متغذ دال ف ع أوالد  أحمدكت  ال
ة عامةأوالد  أحمد4 ش تغذ أوالد  أحمدالعقون ال
ة عامةأوالد  أحمد5 صلتغذ أوالد  أحمدبوشامة ف
ة عامةأوالد  أحمد6 أوالد  أحمدحمودة سالمتغذ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعأوالد  أحمد1 أوالد  أحمدبوكث توفيقمطعم واطعام 

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــوم الثانــــي: ة عامة ال تغذ

ـــوم األول: ــــع ال اطعام 



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعأوالد  أحمد1 ش جمال الدينمطعم واطعام  أوالد  أحمدز

ــــع اليوم الثانــــي: اطعام 



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ا لحـــــــوم ودواجـــــنعـــــ آزال1 عـــــ آزالبرغوث التو
دلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــ آزال2 دي حم عـــــ آزاللج
شاملحـــــــوم ودواجـــــنعـــــ آزال3 عـــــ آزالحسا 
رلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــ آزال4 عـــــ آزالمخلو الطا
احلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــ آزال5 عـــــ آزالبوشع مص

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
عـــــ آزالدحمان حواسلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــ آزال1
د الغفارلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــ آزال2 عـــــ آزالبن قاسم ع
فلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــ آزال3 لوص اوي  عـــــ آزالخ
عـــــ آزاللحوت مصط لحـــــــوم ودواجـــــنعـــــ آزال4
رلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــ آزال5 عـــــ آزالالعمري الطا

ـــارك لسنـــة 2021 : ـــد الفطـــر  الم ة عـــ آزال مــداومـــة ع لد

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم الثــــــــا : لحـــــوم ودواجــــــن ال



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومـشتقـاتـــــهعـــــ آزال1 لودحــل عـــــ آزالنجا م
ب ومـشتقـاتـــــهعـــــ آزال2 عـــــ آزالمخلو العمريحــل

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومـشتقـاتـــــهعـــــ آزال1 ابحــل دالو عـــــ آزالدعموش ع
ب ومـشتقـاتـــــهعـــــ آزال2 اوي طارقحــل عـــــ آزالح

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةعـــــ آزال1 ة صناع عـــــ آزالكرامو خالدمخ
ةعـــــ آزال2 ة صناع شاممخ د الغا  عـــــ آزالبن ع
ةعـــــ آزال3 ة صناع عـــــ آزالبن النوي مسعودمخ
ةعـــــ آزال4 ة صناع عـــــ آزالسنو سم مخ

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةعـــــ آزال1 ة صناع فمخ د اللط عـــــ آزاللجنان ع
ةعـــــ آزال2 ة صناع عـــــ آزالأوسا مختارمخ
ةعـــــ آزال3 ة صناع ةمخ عـــــ آزالا نص
ةعـــــ آزال4 ة صناع دمخ عـــــ آزالمعاش ول

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــن آزال1 ــــــهع ــــن آزالمخلو العمريخضـــر و فـــــوا ع
ــــن آزال2 ــــــهع اب سلوىخضـــر و فـــــوا ــــن آزالبو ع
ــــن آزال3 ــــــهع ــــن آزالقوادري عخضـــر و فـــــوا ع
ــــن آزال4 ــــــهع مخضـــر و فـــــوا ــــن آزالولطاش ك ع
ــــن آزال5 ــــــهع ــــن آزالمعماش عمارخضـــر و فـــــوا ع
ــــن آزال6 ــــــهع ار عادلخضـــر و فـــــوا ــــن آزالج ع
ــــن آزال7 ــــــهع رخضـــر و فـــــوا ط لز ــــن آزالقرق ع

ـــوم األول: ب ومـشتقـاتـــه ال حــل

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ـــــز ال المخــا

ـــوم الثــــــــا : ب ومـشتقـاتـــه ال حــل

ـــوم الثانـــي: ـــــز ال المخــا



ــــن آزال8 ــــــهع دالمالكخضـــر و فـــــوا ــــن آزالشولة ع ع
ــــن آزال9 ــــــهع لقاسمخضـــر و فـــــوا ــــن آزالغنام  ع

ــــن آزال10 ــــــهع رخضـــر و فـــــوا ز الطا ــــن آزالع ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــن آزال1 ــــــهع ــــن آزالكحول موخضـــر و فـــــوا ع
ــــن آزال2 ــــــهع ــــن آزالعاشور طارقخضـــر و فـــــوا ع
ــــن آزال3 ــــــهع اةخضـــر و فـــــوا ــــن آزالمرزو ح ع
ــــن آزال4 ــــــهع اللخضـــر و فـــــوا ــــن آزالبوشارب  ع
ــــن آزال5 ــــــهع د الرحمانخضـــر و فـــــوا ــــن آزالركح ع ع
ــــن آزال6 ــــــهع لخضـــر و فـــــوا ــــن آزالجدو اسماع ع
ــــن آزال7 ــــــهع د القادرخضـــر و فـــــوا ــــن آزالحمزاوي ع ع
ــــن آزال8 ــــــهع د الغا خضـــر و فـــــوا ــــن آزالعطوي ع ع
ــــن آزال9 ــــــهع صلخضـــر و فـــــوا فة ف ــــن آزاللع ع

ــــن آزال10 ــــــهع ــــن آزالوشاش فوازخضـــر و فـــــوا ع

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــن آزال1 ـــــــراتع ــــن آزالركح فیصلســــ ع
ــــن آزال2 ـــــــراتع قةســــ ــــن آزالفرحات رز ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــن آزال1 ـــــــراتع ــــن آزالكعوان فؤادســــ ع
ــــن آزال2 ـــــــراتع ــــن آزالرحال أم محمدســــ ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــن آزال1 ة عامةع ــــن آزالماجور أحمدتغذ ع
ــــن آزال2 ة عامةع ــــن آزالوشاش لعتغذ ع
ــــن آزال3 ة عامةع دتغذ ف ف ــــن آزاللوص ع
ــــن آزال4 ة عامةع ــــن آزالوادفل نورالدينتغذ ع
ــــن آزال5 ة عامةع ــــن آزالبوحفص نورالدينتغذ ع
ــــن آزال6 ة عامةع رتغذ ــــن آزالبن طالب الطا ع
ــــن آزال7 ة عامةع لتغذ ــــن آزالغر فوض ع
ــــن آزال8 ة عامةع ة لحسنتغذ ــــن آزالبوعاف ع
ــــن آزال9 ة عامةع رتغذ ــــن آزالقرة الطا ع

ــــن آزال10 ة عامةع ــــن آزالغراب ز تغذ ع
ــــن آزال11 ة عامةع ــــن آزالواضح جعفرتغذ ع
ــــن آزال12 ة عامةع ــــن آزالواضح عاشورتغذ ع
ــــن آزال13 ة عامةع ــــن آزالصوالح مرادتغذ ع
ــــن آزال14 ة عامةع دالرزاقتغذ ب ع ــــن آزالشا ع
ــــن آزال15 ة عامةع شامتغذ ــــن آزالمعماش  ع
ــــن آزال16 ة عامةع ــــن آزالعروس ع تغذ ع
ــــن آزال17 ة عامةع مالتغذ ــــن آزاللعرو  ع
ــــن آزال18 ة عامةع لةتغذ ــــن آزالكرفة جم ع
ــــن آزال19 ة عامةع ــــن آزالحامدي محمدتغذ ع
ــــن آزال20 ة عامةع اتغذ ــــن آزالشي آس ع

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــوم الثانــــي: ـــــــرات ال ســــ

ـــوم األول: ـــــــرات ال ســــ



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــن آزال1 ة عامةع ب عز الدينتغذ ــــن آزالل ع
ــــن آزال2 ة عامةع زي سم تغذ ــــن آزالع ع
ــــن آزال3 ة عامةع مةتغذ ــــن آزالبن لحسن فه ع
ــــن آزال4 ة عامةع لقاسمتغذ ــــن آزالسايح  ع
ــــن آزال5 ة عامةع اضتغذ ــــن آزالروابح ر ع
ــــن آزال6 ة عامةع ــــن آزالبهلول أسامةتغذ ع
ــــن آزال7 ة عامةع ــــن آزالمجراف نورالدينتغذ ع
ــــن آزال8 ة عامةع اةتغذ ــــن آزالمرزو ح ع
ــــن آزال9 ة عامةع دتغذ ــــن آزالماجور ف ع

ــــن آزال10 ة عامةع ــــن آزالمخلو عمادتغذ ع
ــــن آزال11 ة عامةع لقاسمتغذ طوش  ــــن آزالحم ع
ــــن آزال12 ة عامةع سمةتغذ ــــن آزالاشمار  ع
ــــن آزال13 ة عامةع ــــن آزالبتة أحمدتغذ ع
ــــن آزال14 ة عامةع لقاسمتغذ م  ــــن آزالعكة سل ع
ــــن آزال15 ة عامةع ف تاج الدينتغذ ــــن آزالأوص ع
ــــن آزال16 ة عامةع اب مصط تغذ ــــن آزالبو ع
ــــن آزال17 ة عامةع اضتغذ ــــن آزالكرامو ر ع
ــــن آزال18 ة عامةع ــــن آزالبوحفص عزالدينتغذ ع
ــــن آزال19 ة عامةع د الغ تغذ ــــن آزالقرة ع ع
ــــن آزال20 ة عامةع ة مروانتغذ ــــن آزالبوجن ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــن آزال1 ــــعع ــــن آزالبن قاسم شفيقمطعم واطعام  ع
ــــن آزال2 ــــعع اب حافظمطعم واطعام  ــــن آزالذ ع
ــــن آزال3 ــــعع مةمطعم واطعام  ــــن آزالركح فه ع
ــــن آزال4 ــــعع د الغفورمطعم واطعام  ــــن آزالمذكور ع ع
ــــن آزال5 ــــعع شاممطعم واطعام  ــــن آزالمعافة  ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــن آزال1 ــــعع د المالكمطعم واطعام  ز ع ــــن آزالبوع ع
ــــن آزال2 ــــعع ن الدينمطعم واطعام  ــــن آزالقتال ز ع

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 

ــــع اليوم الثانــــي: مطعم واطعام 

ـــوم الثانــــي: ة عامة ال تغذ



ــــن آزال3 ــــعع اسممطعم واطعام  ــــن آزالشارف  ع
ــــن آزال4 ــــعع ــــن آزالالعطوي ع مطعم واطعام  ع
ــــن آزال5 ــــعع اءمطعم واطعام  ــــن آزالبن قاس زك ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــن آزال1 اتع شامحـــــــل د الغا  ــــن آزالبن ع ع
ــــن آزال2 اتع ــــن آزالبن النوي مسعودحـــــــل ع
ــــن آزال3 اتع ــــن آزالأوساسي مختارحـــــــل ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــن آزال1 اتع دحـــــــل ــــن آزالغدادي مج ع
ــــن آزال2 اتع ةحـــــــل ــــن آزالا نص ع
ــــن آزال3 اتع ــــن آزالضیف هللا كریمحـــــــل ع

ـــوم األول: ات ال حـــــــل

ـــوم الثانــــي: ات ال حـــــــل



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
عــــ الحجـــــــــــــربرو فاروقلحوم ودواجنع الحجر1
د المالكلحوم ودواجنع الحجر2 عــــ الحجـــــــــــــرترشاق ع
عــــ الحجـــــــــــــرغر فاتحلحوم ودواجنع الحجر3
لوطة مصط لحوم ودواجنع الحجر4 عــــ الحجـــــــــــــرب

ـارك لسنـة 2021 : ـــد الفطـر  الم ـة عــ الحجـــر مــداومـة ع لد

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
دلحوم ودواجنع الحجر1 وة سع عــــ الحجـــــــــــــرن
عــــ الحجـــــــــــــرعداش أحمدلحوم ودواجنع الحجر2
عــــ الحجـــــــــــــردار لحسنلحوم ودواجنع الحجر3
الللحوم ودواجنع الحجر4 عــــ الحجـــــــــــــرخنفر 

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومـشتقـاتـــهع الحجر1 عــــ الحجـــــــــــــربن صناج عزالدينحـل
ب ومـشتقـاتـــهع الحجر2 ا حـل غش س عــــ الحجـــــــــــــرد

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومـشتقـاتـــهع الحجر1 عــــ الحجـــــــــــــرامل رضاحـل
ب ومـشتقـاتـــهع الحجر2 عــــ الحجـــــــــــــرتلمسا جم حـل

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةع الحجر1 ة صناع ممخ ود ابرا ع الحجرق
ةع الحجر2 ة صناع ع الحجرمقال حسانمخ

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةع الحجر1 ة صناع د القادرمخ ع الحجرال ع
ةع الحجر2 ة صناع ع الحجربن دحمان رضوانمخ

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال

ـــوم األول: ب ومــشتقــاتـــــه ال حـــل

ـــوم الثــــــا : ب ومــشتقــاتـــــه ال حـــل

ـــوم الثانـــي: ــــز ال المخــا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــن الحجــــر1 ــــــهع ـــن الحجــــرحا نور الدينخضـــر و فـــــوا ع
ـــن الحجــــر2 ــــــهع دخضـــر و فـــــوا ـــن الحجــــرخلفاوي ف ع
ـــن الحجــــر3 ــــــهع ـــن الحجــــرتلمسا درا خضـــر و فـــــوا ع
ـــن الحجــــر4 ــــــهع ش معمرخضـــر و فـــــوا ـــن الحجــــركرم ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــن الحجــــر1 ــــــهع بخضـــر و فـــــوا ـــن الحجــــرعاشوري الط ع
ـــن الحجــــر2 ــــــهع دي مون خضـــر و فـــــوا ـــن الحجــــرق ع
ـــن الحجــــر3 ــــــهع اضخضـــر و فـــــوا ـــن الحجــــرخنا ر ع
ـــن الحجــــر4 ــــــهع وة عادلخضـــر و فـــــوا ـــن الحجــــرن ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــن الحجــــر1 ـــــــراتع ـــن الحجــــرعبیرز جمالســــ ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــن الحجــــر1 ـــــــراتع ـــن الحجــــرقادري فاروقســــ ع

ـــوم األول: ـــــــرات ال ســــ

ـــوم الثانــــي: ـــــــرات ال ســــ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــن الحجــــر1 ة عامةع ع توفيقتغذ ـــن الحجــــربن  ع
ـــن الحجــــر2 ة عامةع م الخ تغذ ـــن الحجــــرزع ع
ـــن الحجــــر3 ة عامةع دالرزاقتغذ ـــن الحجــــرشتوان ع ع
ـــن الحجــــر4 ة عامةع دوم جاللتغذ ـــن الحجــــرلق ع
ـــن الحجــــر5 ة عامةع ـــن الحجــــرف شهرزادتغذ ع
ـــن الحجــــر6 ة عامةع ـــن الحجــــرد جمالتغذ ع
ـــن الحجــــر7 ة عامةع بتغذ تو حب ـــن الحجــــرز ع
ـــن الحجــــر8 ة عامةع اء الدينتغذ دي ض ـــن الحجــــرسع ع
ـــن الحجــــر9 ة عامةع م انورتغذ ـــن الحجــــرزع ع

ـــن الحجــــر10 ة عامةع لتغذ ـــن الحجــــرحسا خل ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــن الحجــــر1 ة عامةع ـــن الحجــــرقادري حسامتغذ ع
ـــن الحجــــر2 ة عامةع ابتغذ د الو ـــن الحجــــردعموش ع ع
ـــن الحجــــر3 ة عامةع ـــن الحجــــرقرقور نورةتغذ ع
ـــن الحجــــر4 ة عامةع دتغذ د الحم تو ع ـــن الحجــــرز ع
ـــن الحجــــر5 ة عامةع ـــن الحجــــرمدا عاشورتغذ ع
ـــن الحجــــر6 ة عامةع ـــن الحجــــرعقون نجوىتغذ ع
ـــن الحجــــر7 ة عامةع ش فارستغذ ـــن الحجــــرقش ع
ـــن الحجــــر8 ة عامةع د المالكتغذ ـــن الحجــــرارة ع ع
ـــن الحجــــر9 ة عامةع دتغذ ة بوز د ـــن الحجــــربن  ع

ـــن الحجــــر10 ة عامةع ل سايحتغذ ـــن الحجــــرط ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــن الحجــــر1 ــــعع ف الخ مطعم واطعام  ـــن الحجــــرع ع
ـــن الحجــــر2 ــــعع ـــن الحجــــرعطا قدورمطعم واطعام  ع
ـــن الحجــــر3 ــــعع يوي سم مطعم واطعام  ـــن الحجــــرش ع
ـــن الحجــــر4 ــــعع ـــن الحجــــرطراد حمزةمطعم واطعام  ع

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 

ــــع اليوم الثانــــي: مطعم واطعام 

ـــوم الثانــــي: ة عامة ال تغذ

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــن الحجــــر1 ــــعع د عمارمطعم واطعام  ـــن الحجــــربوسع ع
ـــن الحجــــر2 ــــعع ـــن الحجــــرسحنون إسحاقمطعم واطعام  ع
ـــن الحجــــر3 ــــعع ل عمارمطعم واطعام  ـــن الحجــــرط ع
ـــن الحجــــر4 ــــعع د الغ مطعم واطعام  ـــن الحجــــرمرزو ع ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــن الحجــــر1 اتع ـــن الحجــــرعاشوري حوریةحـــــــل ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــن الحجــــر1 اتع ـــن الحجــــرمسیف ھشامحـــــــل ع

ـــوم األول: ات ال حـــــــل

ـــوم الثانــــي: ات ال حـــــــل



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
دلحوم ودواجنــــ حــدادة1 ا ف ب حدادة مركزز
ــــ حــدادةبرو خالفلحوم ودواجنــــ حــدادة2
ملحوم ودواجنــــ حــدادة3 ــــ حــدادةشوار سل
ــــ حــدادةوا الصالحلحوم ودواجنــــ حــدادة4

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
دالمؤمنلحوم ودواجنــــ حــدادة1 اب ع ــــ حــدادةذ
د النالحوم ودواجنــــ حــدادة2 دة ع ــــ حــدادةبن حم
ــــ حــدادةشوار مال لحوم ودواجنــــ حــدادة3
ا مصط لحوم ودواجنــــ حــدادة4 ــــ حــدادةز

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومـشتقـاتـــهــــ حــدادة1 ــــ حــدادةشوار عمارحــل

ـارك لسنـة 2021 : ــد الفطـر  الم ــ حـدادة مــداومـة ع ـة  لد

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال

ـــوم األول: ب ومـشتقـاتـــــه ال حــل



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومـشتقـاتـــهــــ حــدادة1 ــــ حــدادةطوي زو حــل

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةــــ حــدادة1 ة صناع در الدينمخ ــــ حــدادةبن حرز  

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةــــ حــدادة1 ة صناع ــــ حــدادةخنفر ت الدينمخ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهبئــــر حــــدادة1 بئــــر حــــدادةشوار نور الدينخضـــر و فـــــوا
ــــــهبئــــر حــــدادة2 د الرحمانخضـــر و فـــــوا وة ع بئــــر حــــدادةن

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهبئــــر حــــدادة1 ف الدينخضـــر و فـــــوا بئــــر حــــدادةشوار 
ــــــهبئــــر حــــدادة2 بئــــر حــــدادةلهوشات خالدخضـــر و فـــــوا

ـــوم الثانـــي: ــــز ال المخــا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم الثــــــا : ب ومـشتقـاتـــــه ال حــل



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةبئــــر حــــدادة1 ش سالمتغذ ب حدادة مركزمع
ة عامةبئــــر حــــدادة2 لودتغذ ا الم ب حدادة مركزز
ة عامةبئــــر حــــدادة3 حمديتغذ بئــــر حــــدادةكحللش س
ة عامةبئــــر حــــدادة4 بئــــر حــــدادةكت السعديتغذ
ة عامةبئــــر حــــدادة5 بئــــر حــــدادةذو بواديتغذ
ة عامةبئــــر حــــدادة6 بئــــر حــــدادةشوار أحمدتغذ
ة عامةبئــــر حــــدادة7 وة عادلتغذ بئــــر حــــدادةن
ة عامةبئــــر حــــدادة8 ةتغذ بئــــر حــــدادةمد الصغ
ة عامةبئــــر حــــدادة9 دتغذ ا رش بئــــر حــــدادةز

ة عامةبئــــر حــــدادة10 بئــــر حــــدادةضواق حس تغذ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةبئــــر حــــدادة1 ب حدادة مركزنوى حس تغذ
ة عامةبئــــر حــــدادة2 يح لخ تغذ بئــــر حــــدادةر
ة عامةبئــــر حــــدادة3 لوخةتغذ بئــــر حــــدادةشه ز
ة عامةبئــــر حــــدادة4 ابتغذ د الو بئــــر حــــدادةشوار ع
ة عامةبئــــر حــــدادة5 ةتغذ ي بئــــر حــــدادةشقعار و
ة عامةبئــــر حــــدادة6 بئــــر حــــدادةشوار عادلتغذ
ة عامةبئــــر حــــدادة7 ف الدينتغذ ا  بئــــر حــــدادةز
ة عامةبئــــر حــــدادة8 بئــــر حــــدادةذو فايزةتغذ
ة عامةبئــــر حــــدادة9 بئــــر حــــدادةكوسة العل تغذ

ة عامةبئــــر حــــدادة10 بئــــر حــــدادةسما عمارتغذ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعبئــــر حــــدادة1 دالمؤمنمطعم واطعام  اب ع بئــــر حــــدادةذ
ــــعبئــــر حــــدادة2 د النامطعم واطعام  دة ع بئــــر حــــدادةبن حم

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعبئــــر حــــدادة1 ممطعم واطعام  بئــــر حــــدادةغدير ابرا

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 

ــــع اليوم الثانــــي: مطعم واطعام 

ـــوم الثانــــي: ة عامة ال تغذ

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ



ــــعبئــــر حــــدادة2 م عمرمطعم واطعام  بئــــر حــــدادةرا



ةالرقمالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ج11 ــــ ضــــاء  جعراس محمدلحوم ودواجنب ــــ ضــــاء  ب
ج22 ــــ ضــــاء  فةلحوم ودواجنب جصحراوي خل ــــ ضــــاء  ب
ج33 ــــ ضــــاء  جخما حسانلحوم ودواجنب ــــ ضــــاء  ب
ج44 ــــ ضــــاء  مينةلحوم ودواجنب اح  جش ــــ ضــــاء  ب

ةالرقمالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ج11 ــــ ضــــاء  جطورش أحمدلحوم ودواجنب ــــ ضــــاء  ب
ج22 ــــ ضــــاء  جعيواز مصط لحوم ودواجنب ــــ ضــــاء  ب
ج33 ــــ ضــــاء  الن سقايلحوم ودواجنب جع ــــ ضــــاء  ب
ج44 ــــ ضــــاء  جقاسة نالحوم ودواجنب ــــ ضــــاء  ب

ــارك لسنـــة 2021 : ــد الفطــر  الم ج مــداومـة ع ــ ضــاء  ـــة ب لد

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ج1 ــــ ضــــاء  ب ومـشتقـاتـــهب دحـل د المج ح ع جبن  ــــ ضــــاء  ب

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ج1 ــــ ضــــاء  ب ومـشتقـاتـــهب فحـل م ا جلي ــــ ضــــاء  ب

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ج1 ــــ ضــــاء  ةب ة صناع د الرؤوفمخ رق ع جز ـــــ ضــــاء   ب

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ج1 ــــ ضــــاء  ةب ة صناع ممخ د ال ران ع جب ـــــ ضــــاء   ب

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ج1 ـــــ ضــاء  ــــــهب س العر خضـــر و فـــــوا جبوج ـــــ ضــاء  ب
ج2 ـــــ ضــاء  ــــــهب جش منصورخضـــر و فـــــوا ـــــ ضــاء  ب

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ج1 ـــــ ضــاء  ــــــهب س حسامخضـــر و فـــــوا جبوج ـــــ ضــاء  ب
ج2 ـــــ ضــاء  ــــــهب جشوافة مرادخضـــر و فـــــوا ـــــ ضــاء  ب

ـــوم الثــانـــي: ــــز ال المخــا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم األول: ب ومـشتقـاتـــه ال حـل

ـــوم الثــــــا : ب ومـشتقـاتـــه  ال حـل



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ج1 ـــــ ضــاء  ة عامةب جبوحفص مختارتغذ ـــــ ضــاء  ب
ج2 ـــــ ضــاء  ة عامةب جسنو محمدتغذ ـــــ ضــاء  ب
ج3 ـــــ ضــاء  ة عامةب طر سا تغذ جش ـــــ ضــاء  ب
ج4 ـــــ ضــاء  ة عامةب جسنو خاث تغذ ـــــ ضــاء  ب
ج5 ـــــ ضــاء  ة عامةب جخالف عونتغذ ـــــ ضــاء  ب
ج6 ـــــ ضــاء  ة عامةب ديتغذ جحر لعب ـــــ ضــاء  ب
ج7 ـــــ ضــاء  ة عامةب جبرغوث ع تغذ ـــــ ضــاء  ب
ج8 ـــــ ضــاء  ة عامةب ار مصط تغذ جج ـــــ ضــاء  ب
ج9 ـــــ ضــاء  ة عامةب جمزان حمامةتغذ ـــــ ضــاء  ب

ج10 ـــــ ضــاء  ة عامةب فة فاتحتغذ جخل ـــــ ضــاء  ب

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ج1 ـــــ ضــاء  ة عامةب ةتغذ جعداش حفص ـــــ ضــاء  ب
ج2 ـــــ ضــاء  ة عامةب م جمالتغذ جلي ـــــ ضــاء  ب
ج3 ـــــ ضــاء  ة عامةب جغادي السعديتغذ ـــــ ضــاء  ب
ج4 ـــــ ضــاء  ة عامةب ف عمرانتغذ جع ـــــ ضــاء  ب
ج5 ـــــ ضــاء  ة عامةب جسعدون عزالدينتغذ ـــــ ضــاء  ب
ج6 ـــــ ضــاء  ة عامةب دتغذ دالمج جمناس ع ـــــ ضــاء  ب
ج7 ـــــ ضــاء  ة عامةب رتغذ ران لز جب ـــــ ضــاء  ب
ج8 ـــــ ضــاء  ة عامةب مينةتغذ اح  جش ـــــ ضــاء  ب
ج9 ـــــ ضــاء  ة عامةب لتغذ جلع فض ـــــ ضــاء  ب

ج10 ـــــ ضــاء  ة عامةب جحلموش خ الدينتغذ ـــــ ضــاء  ب

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ج1 ـــــ ضــاء  ـــــــراتب جخلیفة خالدســــ ـــــ ضــاء  ب

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ج1 ـــــ ضــاء  ـــــــراتب جمیھوبي عبد الحكیمســــ ـــــ ضــاء  ب

ـــوم األول: ـــــــرات ال ســــ

ـــوم الثانــــي: ـــــــرات ال ســــ

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــوم الثانــــي: ة عامة ال تغذ



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ج1 ـــــ ضــاء  ــــعب سمطعم واطعام  ات يو جبر ـــــ ضــاء  ب
ج2 ـــــ ضــاء  ــــعب جمزان حس مطعم واطعام  ـــــ ضــاء  ب

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ج1 ـــــ ضــاء  ــــعب ان احمدمطعم واطعام  جم ـــــ ضــاء  ب
ج2 ـــــ ضــاء  ــــعب شاممطعم واطعام  جحر  ـــــ ضــاء  ب

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 

ــــع اليوم الثانــــي: مطعم واطعام 



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــان1 ــــــانالعطا الحاجلحوم ودواجنأوالد ت أوالد ت

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــان1 ا لحوم ودواجنأوالد ت ــــــانخوي ال أوالد ت

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــان1 ب ومـشتقاتـــهأوالد ت ــــــانشاري خ الدينحــل أوالد ت

ـارك لسنـة 2021 : ــد الفطـر  الم ــان مــداومـة ع ة أوالد ت لد

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال

ـــوم األول: ب ومـشتقـاتـــه ال حــل



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــان1 ب ومـشتقاتـــهأوالد ت م حــل ــــــانلوز ل أوالد ت

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــان1 ةأوالد ت ة صناع ــــــانالعمزاوي أحمدمخ  أوالد ت

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــان1 ةأوالد ت ة صناع اري فاتحمخ ــــــانجو  أوالد ت

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــان1 ــــعأوالد ت دالسالممطعم واطعام  ــــانمخنفر ع أوالد ت
ــــان2 ــــعأوالد ت د المالكمطعم واطعام  دي ع ــــانزا أوالد ت
ــــان3 ــــعأوالد ت د السالممطعم واطعام  ــــانعا ع أوالد ت
ــــان4 ــــعأوالد ت ممطعم واطعام  د الحل ــــانفروم ع أوالد ت

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــان1 ــــعأوالد ت اءمطعم واطعام  اشة زك ــــانخ أوالد ت
ــــان2 ــــعأوالد ت ع فوزيمطعم واطعام  ــــانبوال أوالد ت
ــــان3 ــــعأوالد ت ظمطعم واطعام  د الحف اش ع ــــانخ أوالد ت
ــــان4 ــــعأوالد ت ش سا مطعم واطعام  ــــانب أوالد ت

ـــوم الثانــــــي: ــــع ال مطعم واطعام 

ـــوم الثــــــا : ب ومـشتقـاتـــه ال حــل

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم الثانــي: ــــز ال المخــا

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــان1 ة عامةأوالد ت موقع 02 محل 19شنة خ الدينتغذ
ــــان2 ة عامةأوالد ت ان مركزشلغام ساعدتغذ أوالد ت
ــــان3 ة عامةأوالد ت انالعطا ن الدينتغذ أوالد ت
ــــان4 ة عامةأوالد ت ــــانقتال سعدتغذ أوالد ت
ــــان5 ة عامةأوالد ت ــــانلعرا يوسفتغذ أوالد ت
ــــان6 ة عامةأوالد ت ازي يوسفتغذ ــــانشم أوالد ت
ــــان7 ة عامةأوالد ت ــــانخوي فارستغذ أوالد ت
ــــان8 ة عامةأوالد ت ــــانسالوي عمارتغذ أوالد ت

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــان1 ة عامةأوالد ت ــــانبن العكري موتغذ أوالد ت
ــــان2 ة عامةأوالد ت بتغذ ــــانشارع محمد  الط أوالد ت
ــــان3 ة عامةأوالد ت ــــاننعمان ع تغذ أوالد ت
ــــان4 ة عامةأوالد ت فتغذ ــــانلهوشات ال أوالد ت
ــــان5 ة عامةأوالد ت د الرزاقتغذ ــــانخوي ع أوالد ت
ــــان6 ة عامةأوالد ت استغذ ــــانقتال إل أوالد ت
ــــان7 ة عامةأوالد ت ــــانسلطا خالدتغذ أوالد ت
ــــان8 ة عامةأوالد ت منتغذ ــــانلعرق أ أوالد ت
ــــان9 ة عامةأوالد ت ــــانشلغام ساعدتغذ أوالد ت

ــــان10 ة عامةأوالد ت دي أحمدتغذ ــــانالع أوالد ت

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــوم الثانـــــي: ة عامة ال تغذ



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ة سحنونلحوم ودواجنالرصفــــــــة1 الرصفــــــــةلوك
ة فاطمةلحوم ودواجنالرصفــــــــة2 الرصفــــــــةفراحت
الرصفــــــــةعطوي سا لحوم ودواجنالرصفــــــــة3

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
الرصفــــــــةعامري مخلوفلحوم ودواجنالرصفــــــــة1
اسلحوم ودواجنالرصفــــــــة2 شة ال الرصفــــــــةبوع
الرصفــــــــةقادري نور الهدىلحوم ودواجنالرصفــــــــة3

ـارك لسنـة 2021 : ــد الفطــر  الم ــة الرصفــة مـداومـة ع لد

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومـشتقـاتـــهالرصفــــــــة1 د الواحدحــل الرصفــــــــةقادري ع

شاطالرقم العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومـشتقـاتـــهالرصفــــــــة1 دحــل الرصفــــــــةحعالب رش

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةالرصفــــــــة1 ة صناع ابمخ الرصفــــــــةمنا ذ

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةالرصفــــــــة1 ة صناع الرصفــــــــةبن زواش توفيقمخ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهالرصفــــة1 مالخضـــر و فـــــوا ال  الرصفــــةق
ــــــهالرصفــــة2 الرصفــــةبن غنام محمدخضـــر و فـــــوا

ـــوم الثانـــــي: ــــز ال المخــا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ب ومـشتقاتـــه ال حـل

ـــوم الثــــــــا : ب ومـشتقاتـــه ال حـل

ـــوم األول: ــــز ال المخــا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهالرصفــــة1 دخضـــر و فـــــوا الرصفــــةحعالب رش
ــــــهالرصفــــة2 د الرزاقخضـــر و فـــــوا الرصفــــةماضوي ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةالرصفــــة1 أوالد بوسالمةبن حاج محمد فاروقةتغذ
ة عامةالرصفــــة2 لتغذ الرصفــــةبوقرعة خل
ة عامةالرصفــــة3 ستغذ الرصفــــةدروغ يو
ة عامةالرصفــــة4 الرصفــــةمرزم من تغذ
ة عامةالرصفــــة5 ح الدينتغذ ا ف س ق راس إ
ة عامةالرصفــــة6 دةتغذ الرصفــــةلعمري ف
ة عامةالرصفــــة7 الرصفــــةق حمزةتغذ
ة عامةالرصفــــة8 س شودار جابرتغذ راس إ
ة عامةالرصفــــة9 رتغذ الرصفــــةبن عمار لز

ة عامةالرصفــــة10 دتغذ الرصفــــةحعالب رش

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةالرصفــــة1 مالتغذ ال  أوالد بوسالمةق
ة عامةالرصفــــة2 الرصفــــةبن زواش موتغذ
ة عامةالرصفــــة3 الرصفــــةدروغ عمرتغذ
ة عامةالرصفــــة4 ارونتغذ س قماز  راس إ
ة عامةالرصفــــة5 ابتغذ الرصفــــةمنا ذ
ة عامةالرصفــــة6 متغذ س لغ م راس إ
ة عامةالرصفــــة7 رتغذ الرصفــــةنوي لز
ة عامةالرصفــــة8 الرصفــــةال عصامتغذ
ة عامةالرصفــــة9 الرصفــــةمرزو العر تغذ

ة عامةالرصفــــة10 رتغذ ا الطا الرصفــــةق

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــراتالرصفــــة1 الرصفــــةعطوي ساميســــ

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــوم الثانـــــي: ة عامة ال تغذ

ـــوم األول: ـــــــرات ال ســــ



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــراتالرصفــــة1 الرصفــــةشرقي الشریفســــ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعالرصفــــة1 دمطعم واطعام  الرصفــــةاشة حم
ــــعالرصفــــة2 الرصفــــةبوعزة طارقمطعم واطعام 
ــــعالرصفــــة3 لمطعم واطعام  الرصفــــة خل
ــــعالرصفــــة4 الرصفــــةمسعودي مو مطعم واطعام 

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعالرصفــــة1 ور بن لمطا مطعم واطعام  الرصفــــةز
ــــعالرصفــــة2 لمطعم واطعام  الرصفــــةشطاح اسماع
ــــعالرصفــــة3 ا الصالحمطعم واطعام  الرصفــــةس
ــــعالرصفــــة4 د السالممطعم واطعام  ي ع الرصفــــةنا

ــــع اليوم الثانــــي: مطعم واطعام 

ـــوم الثانــــي: ـــــــرات ال ســــ

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
الحــــــامــــــةبوعون أحمدلحوم ودواجنالحــــــامــــــة1
دلحوم ودواجنالحــــــامــــــة2 دالمج ب ع الحــــــامــــــةالعا
ب مسعودلحوم ودواجنالحــــــامــــــة3 الحــــــامــــــةالع
تو لحوم ودواجنالحــــــامــــــة4 ش ال الحــــــامــــــةدق

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ماللحوم ودواجنالحــــــامــــــة1 الحــــــامــــــةشاطة 
دلحوم ودواجنالحــــــامــــــة2 الحــــــامــــــةنجا ي
الحــــــامــــــةموفق حمزةلحوم ودواجنالحــــــامــــــة3
ابلحوم ودواجنالحــــــامــــــة4 الحــــــامــــــةمراد ذ

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومـشتقاتــهالحــــــامــــــة1 دانحـل ر ز الحــــــامــــــةع

ـارك لسنـة 2021 : ــد الفطــر  الم ـة الحـامـة مــداومـــة ع لد

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال

ـــوم األول: ب ومـشتقـاتــــه ال حـل



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومـشتقاتــهالحــــــامــــــة1 دحـل ر ول الحــــــامــــــةع

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةالحــــــامــــــة1 ة صناع دالرزاقمخ الحــــــامــــــةلعط ع

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ازالحــــــامــــــة1 د حر خ الحــــــامــــــةصحراوي ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهالحــامـــــة1 دخضـــر و فـــــوا الحــامـــــةمراد ف
ــــــهالحــامـــــة2 رخضـــر و فـــــوا الحــامـــــةعالق الطا
ــــــهالحــامـــــة3 الحــامـــــةص ال خضـــر و فـــــوا

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهالحــامـــــة1 دخضـــر و فـــــوا ر ول الحــامـــــةع
ــــــهالحــامـــــة2 الحــامـــــةبن حمزة سالمخضـــر و فـــــوا
ــــــهالحــامـــــة3 ا خضـــر و فـــــوا الحــامـــــةبوعجم الع

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم الثــــــا : ب ومـشتقـاتــــه ال حـل

ـــوم الثانـــي: ــــز ال المخــا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةالحــامـــــة1 فتغذ داللط ش ع الحــامـــــةكع
ة عامةالحــامـــــة2 اللتغذ الحــامـــــةزال 
ة عامةالحــامـــــة3 د السالمتغذ الحــامـــــةبوعجم ع
ة عامةالحــامـــــة4 ل موتغذ الحــامـــــةط
ة عامةالحــامـــــة5 استغذ ل ال الحــامـــــةقوج
ة عامةالحــامـــــة6 ش محمدتغذ الحــامـــــةدق
ة عامةالحــامـــــة7 ش عثمانتغذ الحــامـــــةدق
ة عامةالحــامـــــة8 ب حمزةتغذ الحــامـــــةالع
ة عامةالحــامـــــة9 ش النواريتغذ الحــامـــــةدق

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةالحــامـــــة1 الحــامـــــةالواحدي الهاش تغذ
ة عامةالحــامـــــة2 الحــامـــــةعطوطو لخ تغذ
ة عامةالحــامـــــة3 ش رابحتغذ الحــامـــــةكع
ة عامةالحــامـــــة4 بتغذ ش نج الحــامـــــةكع
ة عامةالحــامـــــة5 د الرزاقتغذ الحــامـــــةجوادة ع
ة عامةالحــامـــــة6 ا تغذ الحــامـــــةمراد الع
ة عامةالحــامـــــة7 الحــامـــــةحالة دواديتغذ
ة عامةالحــامـــــة8 ش تغذ ب ال الحــامـــــةالعا
ة عامةالحــامـــــة9 الحــامـــــةمروش خالدتغذ

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــراتالحــــــامــــــة1 د المالكس ب ع الحــــــامــــــةبن شا

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــراتالحــــــامــــــة1 د السالمس ب ع الحــــــامــــــةالعا
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ة لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعالحــــــامــــــة الحــــــامــــــةفارح رابحمطعم واطعام 
ــــعالحــــــامــــــة ابمطعم واطعام  د الو ر ع الحــــــامــــــةع
ــــعالحــــــامــــــة رمطعم واطعام  الحــــــامــــــةعالق الطا
ــــعالحــــــامــــــة دالرزاقمطعم واطعام  ب ع الحــــــامــــــةالع

ــــع اليوم الثانــــي: مطعم واطعام 

ة لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعالحــــــامــــــة بمطعم واطعام  الحــــــامــــــةارش شع
ــــعالحــــــامــــــة دمطعم واطعام  ش رش الحــــــامــــــةكع
ــــعالحــــــامــــــة تو مطعم واطعام  ش ال الحــــــامــــــةدق
ــــعالحــــــامــــــة ابمطعم واطعام  د الو ش ع الحــــــامــــــةدق
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ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
واري بومدينلع فارسلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة1 ة الهضاب   ة عقار تعاون
ال فرحاتلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة2 ساحة الثورة  رقم14ط
ال مرزوقلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة3  واد السارقط
ال عمارلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة4 ساحة الثورة السوق المغط
د  بوخالفة رقم 13جالس رضالحوم ودواجنالعلمــــــــــــة5 شارع محمد السع
اد معمرلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة6 واد السارق رقم 01ل
ملحوم ودواجنالعلمــــــــــــة7  800 مسكنقسوم ابرا
تجزئة 426 قطعةفنوش مرادلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة8
ل نوفم لع حسانلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة9 ة ج ة عقار تجزئة تعاون

دلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة10 دكرا ف نهج بن بوالع
ي عمار تجزئة 505 قطعةلع شمس الدينلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة11 شارع مل
ملحوم ودواجنالعلمــــــــــــة12 د الحك السوق المغ ساحة الثورةزغوا ع
زلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة13 د الع شارع الن رقم 49جدو ع
دومةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة14 ساحة الثورة السوق المغط ز
شارع الن 174بوعون مختارلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة15
د النالحوم ودواجنالعلمــــــــــــة16 اس ع  صخري الطابق االر قطعة رقم 39س
دلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة17 د رقم213شحتونة مج  ح ع
سا 59 محل ع 07 مج155 قسم 03 مدخل رقم 91ق األم لحوم ودواجنالعلمــــــــــــة18 وع 120 مسكن اجتما  واد السارق POS رقم 02 م
دوم لخ لحوم ودواجنالعلمــــــــــــة19 شارع الثورة رقم 174ق
ادحمودي سم لحوم ودواجنالعلمــــــــــــة20 د ع شارع السع
رلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة21 ش قصابحجاج الطا شارع ال
شلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة22 تجزئة 68 قطعةحمادشة مط
دلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة23 ة النهضةامل الع ة عقار تعاون
ة المتضامنونلخ حس لحوم ودواجنالعلمــــــــــــة24 ة عقار تعاون
دلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة25 د الحم دينشاطر ع  المجا
جة  صحراوي رضوانلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة26 ارك رقم 2سنع م شارع رحما م ش ابرا  ح
ساحة السوق المغطاةفال عادللحوم ودواجنالعلمــــــــــــة27
سوق المغطاة ساحة الثورةمنصوري حسانلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة28
د  الحواسبوكركر محمدلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة29 شارع العق
دالرزاقلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة30  وادي السارقجام ع
السوق المغطاە ساحة الثورةعقون رابحلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة31
الللحوم ودواجنالعلمــــــــــــة32 اب  ش ع  االستقاللك شارع مزغ
انلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة33 ي سف د شارع اول نوفم الطابق االر ع ج مدخل 2مل د الحم ةعظ ع ترق
سوق المغطاة ساحة الثورةكروش احمدلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة34
د القادرلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة35  48 مسكن رقم 2زواوي ع
دلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة36 س ف ر رقم 43بوقا ز الطا ع تجزئة 419قطعة شارع 
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ف مو محل رقم 08رزا جالللحوم ودواجنالعلمــــــــــــة37 اح  بوس ة نور الص ة عقار تعاون
للحوم ودواجنالعلمــــــــــــة38 ة 24 مسكن عمارة 1 رقم فزاير سه ة العقار ق ال
دلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة39 د الحم  د وادي السارق عمارة أ رقم 39ق ع
د لحوم ودواجنالعلمــــــــــــة40 م زغارذو ع از و ابرا تو بوع ة شار ز زاو
وش رقم 58جلول صالحلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة41 د عم شارع العق
د الرحمانلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة42 د  الحواسكحول ع شارع العق
دة س 1 مجموعة 13 رقم 104تناح طارقلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة43 ة الجد ة السكن وك المنطقة الح ط م  االستقالل شارع قرق
ادبورردة شهرزادلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة44 د ع شارع السع
ةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة45 ل من م زغار الشمال الغر بوط از و ابرا تو بوع ة شار ز زاو
ةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة46 ج  عن عمارة 05 رقم 02 مدخل رقم 04 /60 الطابق االر ف
اضلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة47 ج  ر  800 مسكن عمارة س 3 رقم 30ف
ل رقم 05زاير طارقلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة48 ة المستق ة العقار واري بومدين شارع حامدي م الدين التعاون  
فةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة49 دة  تجزئة 432قطعة شارع بهات يوسف رقم 91 قطعة 2 مجموعة 3بن حم
دلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة50 سمارة جنوب قسم 14 مجموعة 261 عمارة 02 مدخل 20 طابق أر قرقوري السع

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
د بورفرفجام مولحوم ودواجنالعلمــــــــــــة1 شارع السع
 سام عمارذو سم لحوم ودواجنالعلمــــــــــــة2
دلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة3 ان ف ة الوفاقش ة عقار تعاون
ارلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة4 ان ز ش قصابش شارع 
د الرحمانلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة5 سا ع 04 المدخل 47مولف ع السارق 60مسكن 
ة الصومامبولعجول رابحلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة6 ة عقار تعاون
دوا رز لحوم ودواجنالعلمــــــــــــة7 شارع النا
دالقادرلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة8 دوم ع تجزئة 486 قطعة رقم 01 المجموعة 21ق
ادلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة9 ال ز  وادي السارقط

ان نا الدينلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة10 شارع قصابش
د الرؤوفلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة11 ش قصاب الطابق االر رقيق ع شارع ال
ا رقم 23شقرون خالدلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة12 د  شارع حداد الع  ح ع
دلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة13 د الحم ل  106حراق ع شارع االخوة د
د الغ لحوم ودواجنالعلمــــــــــــة14  بورفرفمالس ع
ملحوم ودواجنالعلمــــــــــــة15 د ال ج ع د رقم 09لع  عمر دقو نهج بوقزولة السع
ش لحوم ودواجنالعلمــــــــــــة16 ارك جنوب غربعل  ط محمد  عنان م شارع قرق
سلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة17 ان إدر د شارع الثورة رقم 55ش  ح ع
د عمارة 07 رقم 33 س 07 أ 19كوش المهدي صالح الدينلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة18 ت بوز  500 مسكن ثا
محل رقم 01 السوق المغطاة  400 مسكنجدو عمارلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة19
السوق المغطاة شارع الثورةدري منصورلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة20
ساحة الثورةزاير عمرلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة21
ز خالدقالل األم لحوم ودواجنالعلمــــــــــــة22 د الع شارع الثورة زاو شارع الثورة وع
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 واد السارقمنت سم لحوم ودواجنالعلمــــــــــــة23
رلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة24 ساحة الثورةبودوخة الطا
رلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة25 اف الطا ة الوفاءبوض ة العقار تجزئة التعاون
دلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة26  سام عومار واد السارقروابح رش
ل زواوي محمد ام لحوم ودواجنالعلمــــــــــــة27 ة شار الثورة ة االخوة د زاو
ةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة28 شارع الثورة  عمر دقوخاخ خرف
 50 / 1200 مسكن عمارة 02 رقم 05 طابق أر منصور الجوديلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة29
اوي خض لحوم ودواجنالعلمــــــــــــة30 شارع لق فراحنة تجزئة 486 قطعة رقم 105لع
م لحوم ودواجنالعلمــــــــــــة31 دزرو ال ت بوز  500 مسكن ثا
ش لحوم ودواجنالعلمــــــــــــة32  بهلو وادي السارقلع 
نهج الثورة رقم 04كوش فت ز لحوم ودواجنالعلمــــــــــــة33
انلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة34 قبومعزة سف ة أول نوفم 54 رقم 40 شمال  ة العقار التعاضد
ان فاتحلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة35 لةش  بوخ
د الرزاقلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة36 ار ع د رقم 09ال  عمر دقو نهج بوقزولة السع
د السالملحوم ودواجنالعلمــــــــــــة37 ادذو ع د ع شارع السع
قطعة رقم 109 تجزئة  صخري الجنوب الغر خلوف سم لحوم ودواجنالعلمــــــــــــة38
سا عم  26 ا  مدخل 465 قسم 03 مج رقم  257أحمد عزام يوسفلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة39 السارق 300 مسكن اجتما 
ان مولحوم ودواجنالعلمــــــــــــة40 ش قصاب رقم 86ش نهج ال
اءلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة41 م رقم 10سعدون زك شارع كحلول ابرا
ة 1962 وادي السارقبومزادة حساملحوم ودواجنالعلمــــــــــــة42 ل  05 ج
دة قطعة رقم 35 مج دتناح وائللحوم ودواجنالعلمــــــــــــة43 ة الجد المنطقة الح
ان ع لحوم ودواجنالعلمــــــــــــة44  800 مسكن عمارة س 02المدخل 28م
ر رقم 43 تحمل رقم 10 مج أ 11 نا لخ لحوم ودواجنالعلمــــــــــــة45 ز الطا ع تجزئة 419 قطعة شارع 
لقاسملحوم ودواجنالعلمــــــــــــة46 ر رقم 34تناح  ز الطا ع واري بومدين شارع   
دان جرمانمقري رمزيلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة47  طل  ز
ال رفيقلحوم ودواجنالعلمــــــــــــة48 لةط ق جم  بهلو رقم 67 ط
ملحوم ودواجنالعلمــــــــــــة49 د الحك د  51بوسك ع شارع الثورة  ح ع
د رقم 25ق سم لحوم ودواجنالعلمــــــــــــة50  مصط بن بو الع



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــة1 لقاسمحــل ر  ال رقم 20طل  ب الطا شارع زغ
ب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــة2 تجزئة 486 قطعةشو عامرحــل
ب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــة3 ط محمد رقم 10ساروش توفيقحــل ارك  شارع قرق  عنا م
ب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــة4  800 مسكن رقم 47براح مصط حــل
ب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــة5 محــل ي مروا رقم 37عراب ابرا لخ د شارع   صخري رش
ب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــة6 د عمارة 06 الطابق االر مدخل 91عثما عصامحــل ت بوز ة 60 مسكن و42 محل تجاري  ثا ة العقار ق ال
ب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــة7 د المالكحــل ة المنارموفق ع تعاضد
ب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــة8 ج  محمدحــل رامة رقم 02 مجموعة رقم 02ف ة ال ة العقار ف مو التعاون  بوس
ب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــة9 ة الهضابعبوش مصط حــل ة عقار تعاون

ب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــة10  شودارعصفور مولودحــل

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــة1 د  شارع لمعاوي لخ رقم 15عثما عز الدينحــل  ح ع
ب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــة2 قحــل  بورفرفكرفة رز
ب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــة3 مالحــل م  د عمارة 09 رقم 45/س/09/أ/19لي ت بوز  500 مسكن ثا
ب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــة4 قبوجالل أحمدحــل ة س 1 الطابق األر 135 قطعة رقم 110 مجموعة 13 شمال  التجزئة السكن
ب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــة5 فحــل د اللط  سام عومار واد السارقبن دحموش ع
ب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــة6 لةحــل اد رقم 07دحمان دل د ع شارع السع
ب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــة7 دحــل سا عم ب 27 مدخل 491 قسم 03 مج رقم 258 رقم 07بوزرارة رش السارق 300 مسكن اجتما 

ب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــة8 دالواحدحــل سا و33 محل تجاري ع 01 مدخل 02 الطابق األر قسم 14 مج253 قطعة 02خمخوم ع سمارة جنوب  50 مسكن إج 
ب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــة9 ل رقم 100العل فت حــل شارع االخوة د

ب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــة10 ة 1962  السام المحل رقم 01عرعار العر حــل ل  05 ج

ـــوم األول: ب ومــشتقاتــــه ال حــل

ـــوم الثــــــا : ب ومــشتقاتــــه ال حــل



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةالعلمــــــــــــة1 ة صناع اد مرادمخ ة 64 مسكن عمارة رقم 06ل ة العقار ق ال
ةالعلمــــــــــــة2 ة صناع دالسالم الحمالويمخ ديرع سات ا ة ع ة عقار تعاون
ةالعلمــــــــــــة3 ة صناع قع فؤادمخ  800 مسكنب
ةالعلمــــــــــــة4 ة صناع د موفق عادلمخ  ح ع
ةالعلمــــــــــــة5 ة صناع اركمخ ل شارع مجالدي م الدين تجزئة 505 قطعةحداد م  المنظر الجم
ةالعلمــــــــــــة6 ة صناع د المومنمخ فربن بودة ع د ع عمار  دن شارع 113 /682  الشه
ةالعلمــــــــــــة7 ة صناع د نورالدينمخ دان رقم 03ص مشتة جرمان  طل ز
ةالعلمــــــــــــة8 ة صناع د الرحمنمخ  160 مسكن  صخري 59العل ع
ةالعلمــــــــــــة9 ة صناع واد السارقخرماش بوعالممخ

ةالعلمــــــــــــة10 ة صناع د الحقمخ سة ع لةو  واد السارق بوخ
ةالعلمــــــــــــة11 ة صناع ممخ اوي ابرا ا رقم 25ح د  شارع حداد الع  ح ع

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةالعلمــــــــــــة1 ة صناع ب محمدمخ جة قوطا لعا ان لسق  نع شارع ش
ةالعلمــــــــــــة2 ة صناع اركط سالممخ  قوطا شارع حما م
ةالعلمــــــــــــة3 ة صناع سة داودمخ ة 62و ل  وادي السارق  05 ج
ةالعلمــــــــــــة4 ة صناع شارع الثورة 30قاش فاروقمخ
ةالعلمــــــــــــة5 ة صناع  قوطا شارع رحما  عمار رقم 03 و 08خر مرادمخ
ةالعلمــــــــــــة6 ة صناع شارع 01 نوفم رقم 147قاش ع مخ
ةالعلمــــــــــــة7 ة صناع  لقوارصلها فرحاتمخ
ةالعلمــــــــــــة8 ة صناع ف ع رقم 09 مج رقم 06ط سم مخ ا ة شار زادة مسعود و ر تجزئة 505 قطعة زاو
ةالعلمــــــــــــة9 ة صناع ب رمضانمخ اتنة محل رقم 01اوطا ق  د ط شارع بونبو الع

ةالعلمــــــــــــة10 ة صناع دمخ ح سع ة شارع 01 نوفم 54 و شارع بن دا مصط أحمدف زاو
ةالعلمــــــــــــة11 ة صناع وش إسالممخ  بهلو بور

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهالعلــــمة1 تجزئة 185 قطعة الح رقم 16 قطعة رقم 01دفار م الدينخضـــر و فـــــوا
ــــــهالعلــــمة2 اسخضـــر و فـــــوا ةحسنة إل محل رقم 02  المنك تجزئة 183 قطعة فرد
ــــــهالعلــــمة3 منخضـــر و فـــــوا ان أ  800 مسكن ع ب 10 رقم 53غض
ــــــهالعلــــمة4  432 قطعة الطابق األر حامدي مسعودخضـــر و فـــــوا
ــــــهالعلــــمة5 اءخضـــر و فـــــوا م رقم 10سعدون زك شارع كحلول ابرا

ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا
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ــــــهالعلــــمة6 م زغار 32قلقالة الخ خضـــر و فـــــوا شارع ابرا
ــــــهالعلــــمة7 اءخضـــر و فـــــوا قفوناس زك امل قاسة شمال  م شارع  ش ابرا  ح
ــــــهالعلــــمة8 مخضـــر و فـــــوا م شمال غرب 10كز ابرا شارع كحلول ابرا
ــــــهالعلــــمة9 شنوار أحمدخضـــر و فـــــوا دين شارع شارف لمط  المجا

ــــــهالعلــــمة10 مخضـــر و فـــــوا ة سل اتنة الحصة 06 حمع ق  ط
ــــــهالعلــــمة11 سات إديرزراري عدالنخضـــر و فـــــوا ة ع ة العقار التعاون
ــــــهالعلــــمة12 منخضـــر و فـــــوا د محل رقم  س 05 أ 19 عمارة 25 الجنوب ال معمري أ ت بوز  500 مسكن ثا
ــــــهالعلــــمة13 اس نواريخضـــر و فـــــوا لعع ال حس   شارع ج
ــــــهالعلــــمة14 تجزئة 185 قطعة رقم 09عل محمد ام خضـــر و فـــــوا
ــــــهالعلــــمة15 د فاتحخضـــر و فـــــوا ازغ تو بوع رقم 86 شارع ز



ــــــهالعلــــمة16  قوطا شارع معتوق أحمد رقم أ 160عل م الدينخضـــر و فـــــوا
ــــــهالعلــــمة17 د طل لخ خضـــر و فـــــوا الطابق االر شارع الثورة رقم 31  حو ع
ــــــهالعلــــمة18 منعمون عمادخضـــر و فـــــوا ش ابرا شارع حسنة عمار رقم 01  ح
ــــــهالعلــــمة19 تجزئة 400 قطعة  سعدون بوحفص رقم 02 مجموعة 05م عصامخضـــر و فـــــوا
ــــــهالعلــــمة20 د القادرخضـــر و فـــــوا م  ع واري بومدين الطابق األر خد  
ــــــهالعلــــمة21 مان تجزئة 419 قطعةبن غالب أسامةخضـــر و فـــــوا ار سل واري بومدين شارع ال  
ــــــهالعلــــمة22 اس خضـــر و فـــــوا دي 17برا  شارع ابرا محمد  لعب
ــــــهالعلــــمة23 م قوطا بوذراع عمرخضـــر و فـــــوا ش ابرا  ح
ــــــهالعلــــمة24 وط مسعودةخضـــر و فـــــوا دوش  مرادس  د
ــــــهالعلــــمة25 در الدينخضـــر و فـــــوا لبورقعة  د  رقم 13   المنظر الجم د الحم شارع محبوب ع
ــــــهالعلــــمة26 ف الدينخضـــر و فـــــوا د س قبن غ امل قاسة  شمال  م شارع  ش ابرا  ح
ــــــهالعلــــمة27 ا فارسخضـــر و فـــــوا شارع الثورة رقم 83 الطابق االر الع
ــــــهالعلــــمة28 ن الدينخضـــر و فـــــوا دي عمار تجزئة 419 قطعة شمال غربعنان ز واري بومدين  شارع قوم  
ــــــهالعلــــمة29 ا عمارخضـــر و فـــــوا ة شارع الثورةالع ز خالد زاو د الع شارع ع
ــــــهالعلــــمة30 انخضـــر و فـــــوا ل رنون سف ة شار الثورة اإلخوة د زاو
ــــــهالعلــــمة31 د الحقخضـــر و فـــــوا ة 373 قطعة رقم 11 مجموعة 09 محل 01نوي لعدوا ع التجزئة السكن
ــــــهالعلــــمة32 شارع أول نوفم 1954جعفر عمارخضـــر و فـــــوا
ــــــهالعلــــمة33 مخضـــر و فـــــوا د ال دوم ع ش قصاب رقم 43ق شارع 
ــــــهالعلــــمة34 دخضـــر و فـــــوا ديلحمر السع  لعب
ــــــهالعلــــمة35 شارع الثورة رقم 77سق مرادخضـــر و فـــــوا
ــــــهالعلــــمة36 شةخضـــر و فـــــوا شارع الن 134زعبوب لمط
ــــــهالعلــــمة37 عةخضـــر و فـــــوا مشتة السمارةجمال ر
ــــــهالعلــــمة38 لقاسمخضـــر و فـــــوا ط   32 مسكن عمارة ب 03 الطابق االر الحصة رقم 02بهب
ــــــهالعلــــمة39 مخضـــر و فـــــوا د ال ان ع تجزئة 419 قطعة رقم 14 مجموعة ب 02ش
ــــــهالعلــــمة40 دخضـــر و فـــــوا  واد السارقبن  رش



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهالعلــــمة1 ر رقم 22 قطعة رقم 05 مج 39 الطابق االر لعطار محمدخضـــر و فـــــوا د تجزئة 637 قطعة شارع خنونة الطا ت بوز  ثا
ــــــهالعلــــمة2 د عادلخضـــر و فـــــوا د رقم 19 أ 04 س 18 عمارة 04غ ت بوز  500 مسكن ثا
ــــــهالعلــــمة3 د الناخضـــر و فـــــوا ق رقم 30-31خ ع ف مو شمال   بوس
ــــــهالعلــــمة4 وكخضـــر و فـــــوا  وادي السارقبوعمامة م
ــــــهالعلــــمة5 رخضـــر و فـــــوا د  طوا ة 84 قطعة رقم 01 مج01ع التجزئة السكن
ــــــهالعلــــمة6 ش خضـــر و فـــــوا لةشو ال  بوخ
ــــــهالعلــــمة7 ش ع  االستقاللسبع عامرخضـــر و فـــــوا شارع مزغ
ــــــهالعلــــمة8 سخضـــر و فـــــوا سوق ق د رقم بالع ت بوز  ثا
ــــــهالعلــــمة9 ة واد السارق الطابق االر بوحنك رضوانخضـــر و فـــــوا ل رقم 160  سام 05 ج

ــــــهالعلــــمة10 ش معيوفخضـــر و فـــــوا د شارع ق عمارمش  قوطا السع
ــــــهالعلــــمة11 ف  مو رقم 32رادة نور الدينخضـــر و فـــــوا  بوس
ــــــهالعلــــمة12 مالخضـــر و فـــــوا ج   800 مسكن عمارة 09 ج الطابق األر المدخل 05مع

ــــــهالعلــــمة13 كت أحمدخضـــر و فـــــوا
ة 140 ،  143 قسم 03 الطابق االر  ان المس السارق مجموعة مل خة عمار الم سا ش  100 مسكن اجتما 

عمارة رقم 09
ــــــهالعلــــمة14 لة حمزةخضـــر و فـــــوا  دردار احمد شارع الهالل االحمر الجزائري القطعة 03 المحل االولبوخ
ــــــهالعلــــمة15 ا خضـــر و فـــــوا د ال ظغمود ع د الحف دش  ع زاو  شارع الن و شارع مق
ــــــهالعلــــمة16  300/ 1500/ 2007  مسكن PRHP رقم 20 عمارة  05شناف حسامخضـــر و فـــــوا
ــــــهالعلــــمة17 ل رقم 100العل فت خضـــر و فـــــوا شارع االخوة د
ــــــهالعلــــمة18 ة الوفاق رقم 14كراو عادلخضـــر و فـــــوا ة العقار تجزئة التعاون
ــــــهالعلــــمة19 دخضـــر و فـــــوا ا ي ظ عمارة رقم 08 الطابق األر رقم 05 قسم 03 مج189ت دالحف ة بومعزة ع ة العقار ق ال
ــــــهالعلــــمة20 رمخضـــر و فـــــوا شارع 01 نوفم 54بوجري أ
ــــــهالعلــــمة21 ا عمارخضـــر و فـــــوا سا 40 محل مج 349قسم 14 الطابق االر عمارة ل الحصة 127ق وع 100 مسكن اجتما  سمارة جنوب م
ــــــهالعلــــمة22 ابخضـــر و فـــــوا ما ذ شارع الثورةسل
ــــــهالعلــــمة23 مخضـــر و فـــــوا د الحل دي الطابق االر محل رقم 01 رقم 294درا ع  لعب
ــــــهالعلــــمة24 كرخضـــر و فـــــوا ي أب ماننا ار سل واري بومدين شارع ال  
ــــــهالعلــــمة25 شارع الثورة محل رقم 01رضوان ع خضـــر و فـــــوا
ــــــهالعلــــمة26 د ع خضـــر و فـــــوا د س  القوارصق
ــــــهالعلــــمة27 رمعا محمد أم خضـــر و فـــــوا ة الفتح 01 شمال شارع العلوي الطا ة العقار التعاون
ــــــهالعلــــمة28 عمارة 01 سمارة جنوب قسم 14 مج رقم 253 قطعة 06ثاب سا خضـــر و فـــــوا
ــــــهالعلــــمة29 ة رقاب عمارة أ  الدرج01 الحصة 03فرشة انال نجم الدينخضـــر و فـــــوا ة العقار ق ال
ــــــهالعلــــمة30 فخضـــر و فـــــوا دوم   400 مسكن عمارة 7/ب رقم 405ق
ــــــهالعلــــمة31 دخضـــر و فـــــوا ة رقم 140 قسم 03 مدخل 19 ط أرمضا ول سا + 31 محل تجاري ع 02 مج مل السارق 50 مسكن إجتما 
ــــــهالعلــــمة32 اضخضـــر و فـــــوا ا قدور ر شارع حداد الع
ــــــهالعلــــمة33 ف الدينخضـــر و فـــــوا ا عالء س ة 1962)ق ل لة(05 ج  بوخ
ــــــهالعلــــمة34 اس خضـــر و فـــــوا ة بومعزة عمارة 7 محل رقم 04براح  ة العقار ق ال
ــــــهالعلــــمة35 ازر سم خضـــر و فـــــوا تو بوع شارع ز
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ــــــهالعلــــمة36 د السالمخضـــر و فـــــوا ب ع ا عمارة ج رقم 151 الطابق األر بولحل السارق 400,130 مسكن ترقوي مدعم و 52 محال تجار
ــــــهالعلــــمة37 دخضـــر و فـــــوا ة 1962 شمال غربلعالم ف ل  05 ج
ــــــهالعلــــمة38 تجزئة 185 قطعةلج أحمدخضـــر و فـــــوا
ــــــهالعلــــمة39 سخضـــر و فـــــوا م قطعة رقم 08غالم أن ش ابرا  ح
ــــــهالعلــــمة40 د ع خضـــر و فـــــوا سا + 70 محل عمارة 02طل س السارق 100 مسكن 

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــراتالعلــــمة1 محل 01و02 ط أ السارق 136 م ت و41 م عمارة س الحصت 124و129 م ج461 قسم 03بن عبد هللا ابراھیمســــ
ـــــــراتالعلــــمة2 قةســــ قصاري رز رامة 2 شمال  ة ال ة العقار تجزئة التعاون
ـــــــراتالعلــــمة3 مســــ واري بومدينسعدون ابرا ة الهناء   ة العقار التعاون
ـــــــراتالعلــــمة4 ن حسامســــ  440 قطعة رقم 20فالو
ـــــــراتالعلــــمة5  قوطا تجزئة 139 قطعة المجاز الشمال ال بوشقور عادلســــ
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ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــراتالعلــــمة1 ققطاف الولیدســــ ز خالد شمال  د الع شارع ع
ـــــــراتالعلــــمة2 د إسحاقســــ ة اآلمال رقم 01 مج 02خالد السع ة العقار التعاون
ـــــــراتالعلــــمة3 دان جرمان الطابق االر بوشارب محمدســــ  طل ز
ـــــــراتالعلــــمة4  شودار محل رقم 02خاخ نجوىســــ
ـــــــراتالعلــــمة5  شودار محل رقم 01حداد خ الدينســــ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةالعلــــمة1 دتغذ  48 مسكنعالم ف
ة عامةالعلــــمة2 ةتغذ م رق  505 قطعة شارع زادة مسعودبورد
ة عامةالعلــــمة3 ادبوخلفة نورةتغذ د ع شارع السع
ة عامةالعلــــمة4 د المالكتغذ اش ع  505 مسكن شارع بن ميهوب مختار رقم 17ر
ة عامةالعلــــمة5 د بوخالفةعسا رابحتغذ شارع محمد السع
ة عامةالعلــــمة6  بهلو ذوادي حسانتغذ
ة عامةالعلــــمة7 د أ 02لوط حدةتغذ ن بوز تجزئة 160 مسكن   صخري شارع ز
ة عامةالعلــــمة8 تجزئة 504 مسكن عمارة ح 01 رقم 515حناش سم تغذ
ة عامةالعلــــمة9  بورفرفر مسعودةتغذ

ة عامةالعلــــمة10  بهلو شارع ب رقم 17 واد سارقبوستة فاتحتغذ
ة عامةالعلــــمة11 ة مرادتغذ ل 426 قطعةبن ترك  المنظر الجم
ة عامةالعلــــمة12  واد سارقحب الحمص محمدتغذ
ة عامةالعلــــمة13 مشتة جرمانحاج مخناش بوجمعةتغذ
ة عامةالعلــــمة14 مالتغذ الل أحمد لخ رقم 07حمودي  شارع 
ة عامةالعلــــمة15 شارع النحامدي موتغذ
ة عامةالعلــــمة16 وشتغذ  800 مسكن رقم 52لعور عم
ة عامةالعلــــمة17 اس تغذ ازحالسة  تو بوع شارع ز
ة عامةالعلــــمة18 تجزئة 505 قطعة شارع جلول جلولجدو أحمدتغذ
ة عامةالعلــــمة19 ف رابح رقم 32ش نا تغذ م  شارع لوص ش ابرا  ح
ة عامةالعلــــمة20 امبوحرود ع تغذ ة الخ شارع س رقم 02 تعاضد
ة عامةالعلــــمة21 ستغذ اد شارع النحمودي 
ة عامةالعلــــمة22 از رابحتغذ  350 مسكن المنطقة 40 المدخل 03 المجموعة 01ل
ة عامةالعلــــمة23 دتغذ  263 قطعةحاج مدا السع
ة عامةالعلــــمة24 ا عرجونةتغذ واد سارقس
ة عامةالعلــــمة25 يوةتغذ  492 قطعة شارع ميهو ميهوب رقم 13سلما ر
ة عامةالعلــــمة26 مةتغذ م زغار رقم 40قراير رح شارع ابرا
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ة عامةالعلــــمة27 بودةتغذ ة الصومامحما ز ة عقار تعاون
ة عامةالعلــــمة28 متغذ  سما عماردقوم برا
ة عامةالعلــــمة29 ةتغذ ي  بهلو واد السارقبن رحال و
ة عامةالعلــــمة30 د المن تغذ ة األملغجا ع ة عقار تعاون
ة عامةالعلــــمة31 اللتغذ ش   504 مسكن رقم 513ز
ة عامةالعلــــمة32 د الرزاقتغذ شارع الثورةامل ع
ة عامةالعلــــمة33 اس مصط تغذ ازس تو بوع شارع ز
ة عامةالعلــــمة34 دتغذ تجزئة 432 قطعة رقم 06 المجموعة ب 09حمودي السع
ة عامةالعلــــمة35 انتغذ د بوخالفة رقم 350جالل بوز شارع محمد السع
ة عامةالعلــــمة36 س فو ال تغذ شارع محمد خم
ة عامةالعلــــمة37 ال حس صوادق عمارتغذ لع شارع ج  
ة عامةالعلــــمة38 وكدغول فاروقتغذ ط م  اإلستقالل شارع قرق
ة عامةالعلــــمة39 زتغذ د الع مة ع  وادي السارقبرا
ة عامةالعلــــمة40 تجزئة 426 قطعةسب لخ تغذ
ة عامةالعلــــمة41 دتغذ اب بوز د الو د القادر رقم68ع شارع األم ع
ة عامةالعلــــمة42 ح حدةتغذ د  51 شارع الثورةر  ح ع
ة عامةالعلــــمة43 د الرحمانتغذ د شارع ك رقم 02خالد ع ت بوز  ثا
ة عامةالعلــــمة44 قع الخ تغذ د بوخالفة رقم 337ب شارع محمد السع
ة عامةالعلــــمة45 ر نوارةتغذ امبوم ة الخ ة عقار تعاون
ة عامةالعلــــمة46 دوم حموديتغذ شارع 20 اوت 55ق
ة عامةالعلــــمة47 ةتغذ ة الفتح رقم01بودرامة شاف ة عقار تعاون
ة عامةالعلــــمة48 متغذ د سل ش قصابأحم شارع ال
ة عامةالعلــــمة49 دتغذ ل رقم 03ات ف شارع االخوة د
ة عامةالعلــــمة50  بورفرفرمضا لحسنتغذ
ة عامةالعلــــمة51 ش مرادتغذ شارع الهالل األحمر الجزائرياع
ة عامةالعلــــمة52 د  رقم173حامدي توفيقتغذ  ح ع
ة عامةالعلــــمة53 اركتغذ مبوخنفوف م ش ابرا  ح
ة عامةالعلــــمة54 دتغذ  100 /170 /2000 مسكن عمارة 03 رقم 02عقاب رش
ة عامةالعلــــمة55 ج  وزنا تغذ د رقم 06ف ف ع  01 نوفم 54 شارع بن ط
ة عامةالعلــــمة56 رتغذ نهج الهالل األحمر الجزائري رقم31مرازقة محمد الطا
ة عامةالعلــــمة57 بتغذ م زغار  رقم64بودرامة الط شارع ابرا
ة عامةالعلــــمة58 ش قصاببوردين أحمد رضاتغذ شارع 
ة عامةالعلــــمة59 رتغذ  400 مسكن منطقة 86 مدخل 02 المجموعة 03لعور الطا
ة عامةالعلــــمة60 د  رقم51مرا عمرتغذ  ح ع
ة عامةالعلــــمة61 مينةتغذ واري بومدين  300 مسكن ع ل 02 درج 01 رقم472غال  ة  ة عقار تعاون
ة عامةالعلــــمة62 ا تغذ د ال ط ع ع ممرا تجزئة 299 قطعة مجموعة 6 رقم 74 شارع كحلول ابرا
ة عامةالعلــــمة63 دتغذ د المج ب ع ش شارع ساعد عزام أحمد رقم47ع د مخ  الع
ة عامةالعلــــمة64 د الحقتغذ ل رقم 63زوغالش ع شارع االخوة د
ة عامةالعلــــمة65 ةتغذ دان مشتة جرمانرو فوز  طل ز
ة عامةالعلــــمة66 ساوي أحمدتغذ د ع  ح ع



ة عامةالعلــــمة67 رةتغذ تجزئة 100 قطعة مدعمةبودوخة الز
ة عامةالعلــــمة68 ارك رقم16خوش رضاتغذ م شارع رحما م ش ابرا  ح
ة عامةالعلــــمة69 رتغذ ل رقم 88حف لز شارع االخوة د
ة عامةالعلــــمة70 رةتغذ د شارع حزام عماركت الز  ح ع
ة عامةالعلــــمة71  بهلو واد السارقمرا المروا تغذ
ة عامةالعلــــمة72 لقاسمتغذ شور   800 مسكن  رقم52ع
ة عامةالعلــــمة73 دي عماربودرامة نا الدينتغذ واري بومدين شارع قوم  
ة عامةالعلــــمة74 دان جرمانشو فارستغذ  طا ز
ة عامةالعلــــمة75 صلتغذ ض ف تجزئة 373 قطعةلب
ة عامةالعلــــمة76 تجزئة 146 قطعة جرمانلجنف عمارتغذ
ة عامةالعلــــمة77 كرتغذ دي ب  350 الفراغ الص المنطقة 86 مدخل 2 مجموعة  1.2.3سع
ة عامةالعلــــمة78  واد السارق السوامعخي رضوانتغذ
ة عامةالعلــــمة79 دتغذ دالحم ش ع  بهلو رقم 62زو
ة عامةالعلــــمة80 كةتغذ تجزئة 160 قطعة  كعوش ع رقم 03عولة مل
ة عامةالعلــــمة81 مينةتغذ تجزئة 373 قطعةحمزاوي 
ة عامةالعلــــمة82 د الغا تغذ دحماش ع واري بومدين شارع غالب السع  
ة عامةالعلــــمة83 د رقم 02حمودي أحمدتغذ  اول نوفم شارع بودرامة الع
ة عامةالعلــــمة84 م مشتة السمارةحساب يوسفتغذ دان ابرا  ز
ة عامةالعلــــمة85 ض فارستغذ د  عاشورلب د  شارع ص ت بوز  ثا
ة عامةالعلــــمة86 د السالم خالدتغذ ة الوفاءع ة عقار تعاون
ة عامةالعلــــمة87 اتغذ واري بومدينمعوش آس  
ة عامةالعلــــمة89 ش قصاببوصوف أعمرتغذ شارع 
ة عامةالعلــــمة90 لقاسمتغذ قطعة مدعمةفرشة 
ة عامةالعلــــمة91 دتغذ شة ف ا  واد السارقلع
ة عامةالعلــــمة92 ة عمادتغذ  قوطا شارع رحما عمار عمارة رقم 3 و 8بن صف
ة عامةالعلــــمة93 دةتغذ ل ف تجزئة 432 قطعة شارع بهات يوسفبوط
ة عامةالعلــــمة94 دتغذ د المج تجزئة 486 قطعةشمة ع
ة عامةالعلــــمة95 اءتغذ تجزئة 486 قطعةسخري زك
ة عامةالعلــــمة96 ا تغذ د ال فة ع ش ع رقم1 تجزئة س 1الع  االستقالل شارع مزغ
ة عامةالعلــــمة97 حةتغذ م رقم 14كوردو صل شارع عنان ابرا
ة عامةالعلــــمة98 بتغذ ش نج دة العامة رقم 16بور ةجد ةح ة صدام منطقةسكن ة عقار تعاون
ة عامةالعلــــمة99 واري بومدين تجزئة 27 قطعةطل خ الدينتغذ ش رقم 01   شارع شارف لمط

ة عامةالعلــــمة100 دتغذ  صخري 156 قطعةالعارم ع



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةالعلــــمة1 اد فارستغذ ازبن ع تو بوع شارع ز
ة عامةالعلــــمة2 وش مسعودتغذ م شارع حارش حمادة رقم 25أز ش ابرا  ح
ة عامةالعلــــمة3 د عز الدينتغذ سا و 62 محل عمارة 01 مج193 قسم 03 مدخل 03 طابق ار ل وع 110 مسكن  السارق م
ة عامةالعلــــمة4  عمر دقوساس المقدادتغذ
ة عامةالعلــــمة5 فةتغذ ار   بورفرف رقم A77م
ة عامةالعلــــمة6 كرتغذ تجزئة 37 قطعة رقم 31ع ميهوب ب
ة عامةالعلــــمة7 ة العر تغذ تجزئة 68 قطعة القطعة رقم 06 من الحصة ب 02بو شج
ة عامةالعلــــمة8 شارع الثورة رقم 04 الشمال ال ق طارقتغذ
ة عامةالعلــــمة9  بهلو خالد أسامةتغذ

ة عامةالعلــــمة10 ة جرمانغبو السب تغذ ق
ة عامةالعلــــمة11 فة عمارتغذ شارع 01 نوفم بن غ
ة عامةالعلــــمة12 اللتغذ شارع زادة مسعود رقم 25 تجزئة 505 قطعةبودا 
ة عامةالعلــــمة13 د سم تغذ ةلعا ة المح ة العقار التعاون
ة عامةالعلــــمة14 ام رقم 11 مج 04بوجالل زو تغذ ة الخ ة العقار التعاون
ة عامةالعلــــمة15 د الغا تغذ  لقوارصحداد ع
ة عامةالعلــــمة16 دتغذ تجزئة 160 قطعة من القطعة رقم 10 مج 08جعفر ف
ة عامةالعلــــمة17 متغذ د الحك ش المحل رقم 02تفاحة ع واري بومدين شارع شارف لمط  
ة عامةالعلــــمة18 لتغذ در خل  32 مسكنح
ة عامةالعلــــمة19  48 مسكن رقم 45ش رضوانتغذ
ة عامةالعلــــمة20 دتغذ ر الوط رقم 13 شمال غربلوز الول ش التح شارع ج
ة عامةالعلــــمة21 د الغا تغذ  سام بن طاق ع
ة عامةالعلــــمة22 دة تجزئة س1 رقم 46 مج07رومان شو تغذ ةالجد ةالح المنطقةالسكن
ة عامةالعلــــمة23 دتغذ طة الول ا ا ع 11 ب 02 الطابق األر مدخل 06ش ا 250 مسكن و120 محال تجار ة الهضاب العل ة العقار ق السارق ال
ة عامةالعلــــمة24 لتغذ دان ن مشتة السمارةز
ة عامةالعلــــمة25 ز رمزيتغذ تجزئة 400 قطعة رقم 12 مجموعة 16ق
ة عامةالعلــــمة26 ة الطابق األر محل رقم 01عروس ن تغذ ن + 06 محالت تجار  800 مسكن 06 مسا
ة عامةالعلــــمة27 د المالكتغذ ة المنارموفق ع تعاضد
ة عامةالعلــــمة28 ة التقدم رقم 8 مجموعة ب 14قجاجة عادلتغذ ة عقار تجزئة 432 قطعة تعاون
ة عامةالعلــــمة29 اس تغذ ة بومعزة عمارة 03 رقم 01 الطابق األر حارش  ة العقار ق ال
ة عامةالعلــــمة30 وكتغذ ف م ف مو رقم 15بوع شارع عمر دقو  بوس
ة عامةالعلــــمة31 يح أم تغذ ل ش شارع االخوة د
ة عامةالعلــــمة32 دتغذ  80/ 350/ 2008 مسكن عمارة  ب 07 رقم 34دو ال
ة عامةالعلــــمة33 ة مرادتغذ ل 426 قطعةبن ترك  المنظر الجم
ة عامةالعلــــمة34  واد سارقحب الحمص محمدتغذ
ة عامةالعلــــمة35 د الحقتغذ  واد السارقأم الخيوط ع
ة عامةالعلــــمة36  بهلو شيهاب صالحتغذ
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ة عامةالعلــــمة37 د الرزاقتغذ ي ع  لقوارصم
ة عامةالعلــــمة38 مال الدينتغذ د  ة الفتحالع ة عقار تعاون
ة عامةالعلــــمة39 متغذ دة إبرا ة الهضاب رقم 41ال ة العقار التعاون
ة عامةالعلــــمة40 ة 419 قطعةعنا الوزنا تغذ القطعة رقم 03 مجموعة 09 التجزئة العقار
ة عامةالعلــــمة41 دتغذ د بورفرفصفصاف السع شارع السع
ة عامةالعلــــمة42 انتغذ ة سف ل رمازن شارع اإلخوة د
ة عامةالعلــــمة43 المنطقة 86 مدخل 1مولف محمدتغذ
ة عامةالعلــــمة44 دتغذ د بوكركربوقرة وح د بورفرف  السع شارع السع
ة عامةالعلــــمة45 متغذ س سا السارق عمارة ب قسم 03 مج86 مدخل 17 الطابق األر عسكري   160 مسكن إجتما 
ة عامةالعلــــمة46 متغذ د الحك حة ع السارق  واد السارق عمارة أ 01 الحصة 04 مجموعة 214 قسم 03قم
ة عامةالعلــــمة47 قشوار محمد رضاتغذ د  12 مسكن تطوري جنوب  ت بوز  ثا
ة عامةالعلــــمة48 ةتغذ دان سام ش شارع النز ف  ش ال المركز التجاري 
ة عامةالعلــــمة49 دروتغذ  بهلو ش 
ة عامةالعلــــمة50 جار عدل الطابق األر ع 14 محل رقم 62 ب-  62/ س/14/ أ/ 19بن قارة خ تغذ اإل د 500 مسكن البيع  ت بوز  ثا
ة عامةالعلــــمة51 اضتغذ  بهلو خراط ر
ة عامةالعلــــمة52 تجزئة 504 مسكن الطابق االر عمارة ك 01 المدخل رقم 02ش صالحتغذ
ة عامةالعلــــمة53 د المالكتغذ ل الوزنا رقم 07بوستة ع تجزئة 160 قطعة رقم 11 مج 08  د
ة عامةالعلــــمة54 دامل عدالنتغذ تجزئة قوطا السع
ة عامةالعلــــمة55 اتنة رقم 05بن دا مصط أحمدتغذ ق  ط
ة عامةالعلــــمة56 ابتغذ دالو ة بومعزةالعارم ع ة العقار ق ال
ة عامةالعلــــمة57 ف الدينتغذ ة 160 قطعةمدا س التجزئة السكن
ة عامةالعلــــمة58 ن الدينتغذ س ز  بهلو شمال غربك
ة عامةالعلــــمة59 متغذ د الحل م ع سا  40بورد مسكن 
ة عامةالعلــــمة60 سا موزاوي جمال الدينتغذ  300 مسكن اجتما 
ة عامةالعلــــمة61 د الواحد رقم 14برغوث جاللتغذ دي ع ة لعب تجزئة 21 قطعة فرد
ة عامةالعلــــمة62 صلتغذ  دردار أحمد رقم 43برحال ف
ة عامةالعلــــمة63 لتغذ وة ن ام رقم 01 مج06ن ة الخ ة العقار التعاون
ة عامةالعلــــمة64 متغذ ة الوفاق مج أ رقم 07وزام سل ة العقار التعاون
ة عامةالعلــــمة65 استغذ ةحسنة إل محل رقم 02  المنك تجزئة 183 قطعة فرد
ة عامةالعلــــمة66 سامتغذ واد السارقلهادي 
ة عامةالعلــــمة67  432 قطعة الطابق األر حامدي مسعودتغذ
ة عامةالعلــــمة68 د الرحمانتغذ اح عدالن ع ة 74ذ مشتة جرمان الهراولة  قسم 09 مجموعة مل
ة عامةالعلــــمة69 بتغذ د شع  400 مسكن عمارة 07/ ب رقم 405غ
ة عامةالعلــــمة70 لتغذ ازغبو ن تو بوع شارع ز
ة عامةالعلــــمة71  سق بوترعة فارستغذ
ة عامةالعلــــمة72 اللتغذ الفراغ الص المنطقة 100 المدخل 02 مج 4-5-6درش 
ة عامةالعلــــمة73 د شارع بهات عمارخوش حسامتغذ ت بوز  ثا
ة عامةالعلــــمة74 س حسامتغذ د بوخالفة رقم 20أون شارع محمد السع
ة عامةالعلــــمة75 ل رقم  118زواوي عامرتغذ شارع االخوة د
ة عامةالعلــــمة76 اتغذ ة  واد السارق 05سما زك ل ج



ة عامةالعلــــمة77 م زغار 32قلقالة الخ تغذ شارع ابرا
ة عامةالعلــــمة78 ز ع تغذ د الع  48 مسكن شارع عطا سالمع
ة عامةالعلــــمة79 ط رقم 21 من المجموعة ب 15قارة عصامتغذ د بوشك ان شارع الع   ساعو م
ة عامةالعلــــمة80 د النورتغذ  800 مسكن عمارة 09 ج الطابق االر مدخل 05نزار ع
ة عامةالعلــــمة81 متغذ م شمال غرب 10كز ابرا شارع كحلول ابرا
ة عامةالعلــــمة82 ادصخري صالحتغذ د ع شارع السع
ة عامةالعلــــمة83 قتغذ  بورفرفكرفة رز
ة عامةالعلــــمة84 دالفتاحتغذ دة ع اال ة حال ل  سام عومار  05 ج
ة عامةالعلــــمة85 متغذ د ال اب ع شارع الثورةذ
ة عامةالعلــــمة86 دي م تغذ تجزئة 505 قطعة رقم 06 مج 03زا
ة عامةالعلــــمة87 واري بومدينبوطعوش مصط تغذ دي عمار   شارع قوم
ة عامةالعلــــمة88 اس تغذ تجزئة جرمان 146 قطعة مج 08 رقم 14غبو 
ة عامةالعلــــمة89 دتغذ تجزئة 432 قطعةعرعار السع
ة عامةالعلــــمة90 دتغذ از دمنصور ال  150 مسكن شارع بودرامة الع
ة عامةالعلــــمة91 ة النواريتغذ  100-1600 ع 03 رقم 01مع
ة عامةالعلــــمة92 رامل فارستغذ ة التح ة العقار التعاون
ة عامةالعلــــمة93 رتغذ ش قصاب و نهج الثورة  حصة رقم 15 طابق األر سعدون شا ة ب  نهج  زاو
ة عامةالعلــــمة94 سا و 80 محل تجاري عمارة أو مج258 قسم 14 طابق أر حصة 82كروش محمد أم تغذ سمارة جنوب 100 مسكن إجتما 
ة عامةالعلــــمة95 تجزئة 84 قطعة محل رقم 02 قطعة رقم 02 المجموعة 02ما أحمدتغذ
ة عامةالعلــــمة96  800 مسكن رقم 06عطا فارستغذ
ة عامةالعلــــمة97 د الرؤوفتغذ تجزئة 432 قطعة شارع بهات يوسف جنوب غرببومعزة ع
ة عامةالعلــــمة98 فتغذ  السارق مج رقم 304 قسم 03 قطعة 16 عم ا 46 رقم 04لعصام محمد ال
ة عامةالعلــــمة99 فوش حسامتغذ  400 مسكن عمارة 07 ب الطابق االر رقم 401ك

ة عامةالعلــــمة100 مةتغذ ي عماركرروف فط ل ل شارع م  المنظر الجم

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعالعلــــمة1 كة الطابق األر رقم 116حداد حسانمطعم واطعام  المركز التجاري ال
ــــعالعلــــمة2 د ال مطعم واطعام  س رقم 128ق شارع محمد خم
ــــعالعلــــمة3 اض القطعة رقم 16كز خالدمطعم واطعام  ة ال ة عقار تعاون
ــــعالعلــــمة4 لمطعم واطعام  ش قصابجعفر ن ة  ة عقار تعاون
ــــعالعلــــمة5 رخالد عمرمطعم واطعام  ب الطا  ال شارع زغ
ــــعالعلــــمة6 ان ساعو رقم 03معمري حمومطعم واطعام  م  م ا شارع عمار ح
ــــعالعلــــمة7 ش مطعم واطعام  د ال  بهلو ل
ــــعالعلــــمة8 ةمطعم واطعام  قر من وش رقم 116من د عم شارع العق
ــــعالعلــــمة9 د المالكمطعم واطعام  لةبهلو ع ق جم  بهلو ط

ــــعالعلــــمة10 ش رقم03بوداغة نور الدينمطعم واطعام  د شارع وادة لمط ت بوز  ثا
ــــعالعلــــمة11 رمطعم واطعام  دمولف الطا ت بوز  ثا
ــــعالعلــــمة12 دي فاتحمطعم واطعام  دالقادر رقم 82سع شارع األم ع
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ــــعالعلــــمة13 تجزئة 183 قطعة  المنك قطعة رقم 30بن دادة أحمدمطعم واطعام 
ــــعالعلــــمة14 ال حس حي فؤادمطعم واطعام  لع رقم 30  شارع ج  
ــــعالعلــــمة15 ط عامرمطعم واطعام  شارع 20 اوت 55 رقم 41بو
ــــعالعلــــمة16 شاممطعم واطعام  تجزئة 426 قطعةبومعزة 
ــــعالعلــــمة17 د السالممطعم واطعام  لعحي ع ال حس   شارع ج
ــــعالعلــــمة18 ممطعم واطعام  دالرح ن ع  بهلو فالو
ــــعالعلــــمة19 م مخلوفمطعم واطعام  م زغار رقم 27بورد شارع ابرا
ــــعالعلــــمة20 شاممطعم واطعام   بهلو طابق ار صدقة 

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعالعلــــمة1 ك مطعم واطعام   بهلو  واد السارقبوناب 
ــــعالعلــــمة2 دة شمالزرق فارسمطعم واطعام  ة الجد ة الح دير المنطقة السكن سات ا ة ع ة العقار التعاون
ــــعالعلــــمة3 ي المولودمطعم واطعام  ق فرجيوةم ة الصومام ط ة عقار تعاون
ــــعالعلــــمة4 دمطعم واطعام  دالحم رة ع تجزئة 432 قطعة شارع أحمد بن ما رقم 321 مجموعة ب 15 رقم 01بن ز
ــــعالعلــــمة5 د القادرمطعم واطعام  ساوي ع الفراغ  الص منطقة  58  مدخل  03  مجموعة  4- 5- 6ع
ــــعالعلــــمة6 ممطعم واطعام  ن سل  سام عمر وادي السارقأب
ــــعالعلــــمة7 ش عن مطعم واطعام   140 مسكنطق
ــــعالعلــــمة8 مالمطعم واطعام  د  د عمارة 04 الطابق األر المحل رقم 02 الحصة 85غ ت بوز  ثا
ــــعالعلــــمة9  بهلو بهلو شمس الدينمطعم واطعام 

ــــعالعلــــمة10 د السالممطعم واطعام  سا و70محل تجاري ع 5مدخل 69ط-أقر ع السارق 110 مسكن اجتما 
ــــعالعلــــمة11 دارزنا من مطعم واطعام  ال -جي س ة 50 ف ة العقار ق ال
ــــعالعلــــمة12 ش مطعم واطعام  شارع 1 نوفم سايج 
ــــعالعلــــمة13 ف الدينمطعم واطعام   بهلو امل س
ــــعالعلــــمة14 دالفتاحمطعم واطعام  الدين ع د  500 مسكن عدل ع 11 محل 57-57 س 11 أ 19خ ت بوز  ثا
ــــعالعلــــمة15 ة النوربودوخة عادلمطعم واطعام  ة العقار التعاون
ــــعالعلــــمة16 دار الطابق االر حصة رقم 19حمدي عادلمطعم واطعام  ال جي س  13 ف
ــــعالعلــــمة17 قةمطعم واطعام  ش قصاببرا شف شارع ال
ــــعالعلــــمة18  بهلو شيهاب صالحمطعم واطعام 
ــــعالعلــــمة19  وادي السارق ( بهلو )غمود فارسمطعم واطعام 
ــــعالعلــــمة20 دمطعم واطعام  ة البناة رقم 06 مجموعة 01حالسة ال ة العقار التعاون

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
اتالعلــــمة1 ال حس حي فؤادحـــــــل لع رقم 30  شارع ج  
اتالعلــــمة2 ت عامر محندحـــــــل ة الصومام قطعة رقم 63آ ة العقار التعاون
اتالعلــــمة3 سحـــــــل ة المناردادي واعمر يو ة عقار تعاون

ــــع اليوم الثانــــي: مطعم واطعام 

ـــوم األول: ات ال حـــــــل



اتالعلــــمة4 د الرزاقحـــــــل ار ع از وأول نوفم 1954 الشمال الغر ال تو بوع ة شار ز زاو
اتالعلــــمة5 فحـــــــل  800مسكن ع 01 ب  الطابق األر المدخل 15حارش أ
اتالعلــــمة6 قطعة رقم 14 مج 03 تجزئة 440 قطعةبن شيخ مومنحـــــــل
اتالعلــــمة7 ب محمدحـــــــل جة قوطا لعا ان لسق  نع شارع ش
اتالعلــــمة8 لحـــــــل د خل ة رقم 31بوز د محمد رقم 33 بنا لع شارع عا  
اتالعلــــمة9 مةحـــــــل س ــــح  د القادر الحصة رقم أب ال ة شار 01 نوفم 54و االم ع زاو

اتالعلــــمة10  لقوارصلها فرحاتحـــــــل
اتالعلــــمة11 ا  175 قطعةبوساحة نجاةحـــــــل تجزئة عظ و ص
اتالعلــــمة12 ب رمضانحـــــــل اتنة محل رقم 01اوطا ق  د ط شارع بونبو الع
اتالعلــــمة13  350/60 ع ب3 رقم 7سلماني عبد الحكیمحـــــــل

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
اتالعلــــمة1 محـــــــل د رقم 03 و معوش حماديعلوش نع اد السع ة شار ع زاو
اتالعلــــمة2 دبوصوف فاتححـــــــل ت بوز  ثا
اتالعلــــمة3 سحـــــــل اد م   السارق قسم 03 مجموعة 239بورد
اتالعلــــمة4 ة رقم 253 قطعة رقم 04 عمارة رقم 01خوذري حسام الدينحـــــــل سمارة جنوب قسم 14 مجموعة مل
اتالعلــــمة5 بحـــــــل ال حس رقم 61كحول صه لع شارع ج  
اتالعلــــمة6 بحـــــــل ب ز السارق قسم 03 مج 446 عمارة 03ب حصة 42 الطابق االر محل رقم 04لغ
اتالعلــــمة7 شارع الثورة حصة رقم 02بوفالقة خالدحـــــــل
اتالعلــــمة8 اللحـــــــل شارع اول نوفم 1954بوشارب 
اتالعلــــمة9 د رقم 03 ومعوش حماديبيوض ام حـــــــل اد السع ة شار ع زاو

اتالعلــــمة10 تجزئة 373 قطعة رقم 04 مج 09فر إيهابحـــــــل
اتالعلــــمة11 شارع محمد خم  70بودوخة مرادحـــــــل
اتالعلــــمة12 ت نور الدينحـــــــل دي شارع اول نوفم 1954 رقم 21ثا  لعب
اتالعلــــمة13 شارع الثورة رقم 44لبیض محمدحـــــــل

ـــوم الثانــــي: ات ال حـــــــل



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــازر صخــــرةغر بوعالملحوم ودواجنازر صخرة1
ـــــــازر صخــــرةناصف ن الدينلحوم ودواجنازر صخرة2

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
يثملحوم ودواجنازر صخرة1 ـــــــازر صخــــرةزراري 
ةلحوم ودواجنازر صخرة2 ـــــــازر صخــــرةشودار غن

ـارك لسنـة 2021 : ــد الفطــر  الم ـازر صخـرة مـداومـة ع ـة  لد

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومـشتقاتــهازر صخرة1 ابحـل دالو از ع ـــــــازر صخــــرةن

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومـشتقاتــهازر صخرة1 م صالححـل ش ـــــــازر صخــــرةب

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةازر صخرة1 ة صناع صلمخ ـــــــازر صخــــرةلخ ف

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةازر صخرة1 ة صناع ـــــــازر صخــــرةدو طارقمخ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهـــــازر صخــــرة1 دالمالكخضـــر و فـــــوا ـــــازر صخــــرةارو ع
ــــــهـــــازر صخــــرة2 ـــــازر صخــــرةبودرامة جعفرخضـــر و فـــــوا

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم األول: ب ومـشتقـاتـــه ال حـل

ـــوم الثــــــا : ب ومـشتقـاتـــه ال حـل

ـــوم الثانــي: ــــز ال المخــا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهـــــازر صخــــرة1 سخضـــر و فـــــوا ـــــازر صخــــرةرنان ق
ــــــهـــــازر صخــــرة2 لفان فارسخضـــر و فـــــوا ـــــازر صخــــرةب

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةـــــازر صخــــرة1 ـــــــازر صخــــرةمقال العل تغذ
ة عامةـــــازر صخــــرة2 ـــــــازر صخــــرةكروش حمزةتغذ
ة عامةـــــازر صخــــرة3 بتغذ ـــــــازر صخــــرةقروي الط
ة عامةـــــازر صخــــرة4 اس رمضانتغذ ـــــــازر صخــــرةا
ة عامةـــــازر صخــــرة5 فتغذ حان ال ـــــــازر صخــــرةر
ة عامةـــــازر صخــــرة6 خة المولودتغذ ـــــــازر صخــــرةش
ة عامةـــــازر صخــــرة7 ـــــــازر صخــــرةالل فؤادتغذ
ة عامةـــــازر صخــــرة8 بتغذ ـــــــازر صخــــرةسوب الط
ة عامةـــــازر صخــــرة9 ـــــــازر صخــــرةالل جعفرتغذ

ة عامةـــــازر صخــــرة10 ـــــــازر صخــــرةعطا جمالتغذ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةـــــازر صخــــرة1 ـــــــازر صخــــرةرحمون صالحتغذ
ة عامةـــــازر صخــــرة2 اللتغذ ـــــــازر صخــــرةعقون 
ة عامةـــــازر صخــــرة3 دةتغذ ـــــــازر صخــــرةبراح ف
ة عامةـــــازر صخــــرة4 جةتغذ ـــــازر صخــــرةبوزلمادن خل
ة عامةـــــازر صخــــرة5 ـــــازر صخــــرةحمادو فؤادتغذ
ة عامةـــــازر صخــــرة6 دتغذ ـــــازر صخــــرةحمادو أسع
ة عامةـــــازر صخــــرة7 ـــــازر صخــــرةرحما رابحتغذ
ة عامةـــــازر صخــــرة8 لتغذ ـــــازر صخــــرةخوش فوض
ة عامةـــــازر صخــــرة9 انتغذ ـــــازر صخــــرةساعو سف

ة عامةـــــازر صخــــرة10 فةتغذ ـــــازر صخــــرةبوحفص خل

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعـــــازر صخــــرة1 ابمطعم واطعام  د الو سة ع ـــــازر صخــــرةو

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــوم الثانــــــي: ة عامة ال تغذ



ــــعـــــازر صخــــرة2 حان عمرمطعم واطعام  ـــــازر صخــــرةر
ــــعـــــازر صخــــرة3 ـــــازر صخــــرةحمودي رضامطعم واطعام 
ــــعـــــازر صخــــرة4 انمطعم واطعام  ـــــازر صخــــرةلعور سف

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعـــــازر صخــــرة1 ت نهادمطعم واطعام  ـــــازر صخــــرةثا
ــــعـــــازر صخــــرة2 ـــــازر صخــــرةنجا حمزةمطعم واطعام 
ــــعـــــازر صخــــرة3 ـــــازر صخــــرةدو أحمدمطعم واطعام 
ــــعـــــازر صخــــرة4 لمطعم واطعام  ـــــازر صخــــرةزع خل

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
اتـــــازر صخــــرة1 ـــــازر صخــــرةحمودي رضاحـــــــل

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
اتـــــازر صخــــرة1 ـــــازر صخــــرةعصفور أنیسحـــــــل

ــــع اليوم الثانــــي: مطعم واطعام 

ـــوم األول: ات ال حـــــــل

ـــوم الثانــــي: ات ال حـــــــل



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ا مروانلحوم ودواجنالقلتـــــة الزرقــــاء1 القلتـــــة الزرقــــاءبودر

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
القلتـــــة الزرقــــاءمواسة محمدلحوم ودواجنالقلتـــــة الزرقــــاء1

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةالقلتـــــة الزرقــــاء1 ة صناع ممخ د ال القلتـــــة الزرقــــاءقص ع

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةالقلتـــــة الزرقــــاء1 ة صناع ممخ د ال القلتـــــة الزرقــــاءقص ع

ـارك لسنـة 2021 : ـــد الفطــر الم ـة القلتـة الزرقــاء مداومــة ع لد

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهالقلتــــة الـــزرقــــاء1 القلتــــة الـــزرقــــاءغراب محمدخضـــر و فـــــوا
ــــــهالقلتــــة الـــزرقــــاء2 دا صالحخضـــر و فـــــوا القلتــــة الـــزرقــــاءع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهالقلتــــة الـــزرقــــاء1 القلتــــة الـــزرقــــاءكراو فاروقخضـــر و فـــــوا
ــــــهالقلتــــة الـــزرقــــاء2 القلتــــة الـــزرقــــاءبودرامة لخ خضـــر و فـــــوا

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةالقلتــــة الـــزرقــــاء1 ا تغذ ما الع القلتــــة الـــزرقــــاءسل
ة عامةالقلتــــة الـــزرقــــاء2 لتغذ القلتــــة الـــزرقــــاءدرارج ن
ة عامةالقلتــــة الـــزرقــــاء3 القلتــــة الـــزرقــــاءحصول موتغذ
ة عامةالقلتــــة الـــزرقــــاء4 استغذ ا إل القلتــــة الـــزرقــــاءبودر
ة عامةالقلتــــة الـــزرقــــاء5 متغذ القلتــــة الـــزرقــــاءجام ك
ة عامةالقلتــــة الـــزرقــــاء6 استغذ ــــج ال القلتــــة الـــزرقــــاءدرار
ة عامةالقلتــــة الـــزرقــــاء7 القلتــــة الـــزرقــــاءمواسة محمدتغذ
ة عامةالقلتــــة الـــزرقــــاء8 مةتغذ القلتــــة الـــزرقــــاءعل فط

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةالقلتــــة الـــزرقــــاء1 القلتــــة الـــزرقــــاءكرالف  جمالتغذ
ة عامةالقلتــــة الـــزرقــــاء2 القلتــــة الـــزرقــــاءبوفندي لخ تغذ
ة عامةالقلتــــة الـــزرقــــاء3 ب أحمدتغذ القلتــــة الـــزرقــــاءبولحل
ة عامةالقلتــــة الـــزرقــــاء4 القلتــــة الـــزرقــــاءبن مسكر المسعودتغذ
ة عامةالقلتــــة الـــزرقــــاء5 د السالمتغذ القلتــــة الـــزرقــــاءعزرة ع
ة عامةالقلتــــة الـــزرقــــاء6 دالسالم عاطفتغذ القلتــــة الـــزرقــــاءع
ة عامةالقلتــــة الـــزرقــــاء7 متغذ ة ابرا القلتــــة الـــزرقــــاءك
ة عامةالقلتــــة الـــزرقــــاء8 دا صالحتغذ القلتــــة الـــزرقــــاءع

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــوم الثانــــــي: ة عامة ال تغذ



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعالقلتــــة الـــزرقــــاء1 القلتــــة الـــزرقــــاءقطار طارقمطعم واطعام 
ــــعالقلتــــة الـــزرقــــاء2 ممطعم واطعام  د الحك ة ع القلتــــة الـــزرقــــاءتوا

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعالقلتــــة الـــزرقــــاء1 القلتــــة الـــزرقــــاءعامر العل مطعم واطعام 
ــــعالقلتــــة الـــزرقــــاء2 غ اسامةمطعم واطعام  القلتــــة الـــزرقــــاءز

ــــع اليوم الثانــــي: مطعم واطعام 



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــــز1 ـــــزدغموم مسعودلحوم ودواجنـــــــ عــــ ـــــــ عــــ
ـــــز2 ملحوم ودواجنـــــــ عــــ ال سل ـــــزط ـــــــ عــــ
ـــــز3 اط نورالدينلحوم ودواجنـــــــ عــــ ـــــززع ـــــــ عــــ
ـــــز4 دي مولودلحوم ودواجنـــــــ عــــ ـــــزق ـــــــ عــــ

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــــز1 ـــــزدغموم ز لحوم ودواجنـــــــ عــــ ـــــــ عــــ
ـــــز2 ابلحوم ودواجنـــــــ عــــ د الو سا ع ـــــزلع ـــــــ عــــ
ـــــز3 دلحوم ودواجنـــــــ عــــ ال ول ـــــزط ـــــــ عــــ
ـــــز4 ش ع لحوم ودواجنـــــــ عــــ ـــــزم ـــــــ عــــ

ــارك لسنـة 2021 : ـد الفطـر الم ـــز مـداومـة ع ـ ع ة  لد

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــــز1 ب ومـشتقاتــــــهـــــــ عــــ حل عمرحـل ـــــزل ـــــــ عــــ

شاطالرقم العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــــز1 ب ومـشتقاتــــــهـــــــ عــــ دحـل از يع ال ـــــزس ـــــــ عــــ

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــــز1 ةـــــــ عــــ ة صناع ن أحمدمخ ـــــزاز ـــــــ عــــ
ـــــز2 ةـــــــ عــــ ة صناع ـــــزط لهال مخ ـــــــ عــــ

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــــز1 ةـــــــ عــــ ة صناع دي مسعودمخ ـــــزق ـــــــ عــــ
ـــــز2 ةـــــــ عــــ ة صناع دم أحمدمخ ـــــزدم ـــــــ عــــ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــز1 ــــــهبنــــي عــــ ـــــزحب الحمص حمزةخضـــر و فـــــوا بنــــي عــــ
ـــــز2 ــــــهبنــــي عــــ مخضـــر و فـــــوا د الحل ـــــزموساوي ع بنــــي عــــ
ـــــز3 ــــــهبنــــي عــــ ـــــزخمخوم حمزةخضـــر و فـــــوا بنــــي عــــ
ـــــز4 ــــــهبنــــي عــــ ـــــزدغموم محمدخضـــر و فـــــوا بنــــي عــــ
ـــــز5 ــــــهبنــــي عــــ دخضـــر و فـــــوا ـــــزماش ف بنــــي عــــ
ـــــز6 ــــــهبنــــي عــــ ـــــزمرشدي محمودخضـــر و فـــــوا بنــــي عــــ

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم األول: ب ومـشتقـاتــــــــه ال حـل

ـــوم الثــــــــا : ب ومـشتقـاتــــــــه ال حـل

ـــوم الثانــي: ــــز ال المخــا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــز1 ــــــهبنــــي عــــ مانخضـــر و فـــــوا ـــــزجام سل بنــــي عــــ
ـــــز2 ــــــهبنــــي عــــ دي سم خضـــر و فـــــوا ـــــزق بنــــي عــــ
ـــــز3 ــــــهبنــــي عــــ مةخضـــر و فـــــوا دي فط ـــــزبن  بنــــي عــــ
ـــــز4 ــــــهبنــــي عــــ اللخضـــر و فـــــوا ـــــزعمور  بنــــي عــــ
ـــــز5 ــــــهبنــــي عــــ مةخضـــر و فـــــوا ـــــززنا فط بنــــي عــــ
ـــــز6 ــــــهبنــــي عــــ ابخضـــر و فـــــوا ال إ ـــــزط بنــــي عــــ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــز1 ة عامةبنــــي عــــ ـــــزبودور محمد الصالحتغذ بنــــي عــــ
ـــــز2 ة عامةبنــــي عــــ متغذ د الحك ـــــزفوزار ع بنــــي عــــ
ـــــز3 ة عامةبنــــي عــــ ـــــزعزوز خالدتغذ بنــــي عــــ
ـــــز4 ة عامةبنــــي عــــ ـــــزخ عادلتغذ بنــــي عــــ
ـــــز5 ة عامةبنــــي عــــ ستغذ لف إدر ـــــزمخ بنــــي عــــ
ـــــز6 ة عامةبنــــي عــــ متغذ دال ـــــزبوفالقة ع بنــــي عــــ
ـــــز7 ة عامةبنــــي عــــ سا محمدتغذ ـــــزلع بنــــي عــــ
ـــــز8 ة عامةبنــــي عــــ ـــــزشيهب رضوانتغذ بنــــي عــــ
ـــــز9 ة عامةبنــــي عــــ ش عمارتغذ ـــــزدب بنــــي عــــ

ـــــز10 ة عامةبنــــي عــــ ر إسالمتغذ ـــــزبوم بنــــي عــــ

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــز1 ة عامةبنــــي عــــ دتغذ ـــــزخناف السع بنــــي عــــ
ـــــز2 ة عامةبنــــي عــــ شامتغذ ـــــزبودردارة  بنــــي عــــ
ـــــز3 ة عامةبنــــي عــــ قةتغذ ة رز ـــــزموا بنــــي عــــ
ـــــز4 ة عامةبنــــي عــــ ـــــزدغموم صابرتغذ بنــــي عــــ
ـــــز5 ة عامةبنــــي عــــ ـــــزبولقرون ز تغذ بنــــي عــــ
ـــــز6 ة عامةبنــــي عــــ ـــــزلزرق صالحتغذ بنــــي عــــ
ـــــز7 ة عامةبنــــي عــــ سامتغذ ـــــززعيو  بنــــي عــــ
ـــــز8 ة عامةبنــــي عــــ اس تغذ ـــــزبوفالقة  بنــــي عــــ
ـــــز9 ة عامةبنــــي عــــ دةتغذ ـــــزج ف بنــــي عــــ

ـــــز10 ة عامةبنــــي عــــ متغذ د الحل ـــــزموساوي ع بنــــي عــــ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــز1 ــــعبنــــي عــــ ـــــزدغموم مسعودمطعم واطعام  بنــــي عــــ
ـــــز2 ــــعبنــــي عــــ يع خالدمطعم واطعام  ـــــزس بنــــي عــــ
ـــــز3 ــــعبنــــي عــــ ـــــزعزوز خالدمطعم واطعام  بنــــي عــــ
ـــــز4 ــــعبنــــي عــــ دش محمدمطعم واطعام  ـــــزحم بنــــي عــــ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــز1 ــــعبنــــي عــــ ـــــزعزوز خالدمطعم واطعام  بنــــي عــــ
ـــــز2 ــــعبنــــي عــــ اللمطعم واطعام  ش  ـــــزلح بنــــي عــــ
ـــــز3 ــــعبنــــي عــــ ـــــزعزوز عادلمطعم واطعام  بنــــي عــــ
ـــــز4 ــــعبنــــي عــــ د السالممطعم واطعام  لة ع ـــــزبوسط بنــــي عــــ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــز1 اتبنــــي عــــ ـــــزبوفالقة مولودحـــــــل بنــــي عــــ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 

ــــع اليوم الثانــــي: مطعم واطعام 

ـــوم األول: ات ال حـــــــل

ـــوم الثانــــي: ات ال حـــــــل

ـــوم الثانــــــي: ة عامة ال تغذ



ـــــز1 اتبنــــي عــــ ـــــزشریط لھالليحـــــــل بنــــي عــــ



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــــــــــة1 دلحوم ودواجنمعاو ــــــــــــــــةعمور السع معاو
ــــــــــــــــة2 ملحوم ودواجنمعاو د ال ي ع ــــــــــــــــةنوا معاو

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــــــــــة1 م  محمدلحوم ودواجنمعاو ــــــــــــــــةخد معاو
ــــــــــــــــة2 د الحقلحوم ودواجنمعاو دة ع ــــــــــــــــةال معاو

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــــــــــة1 ةمعاو ة صناع ــــــــــــــــةقروط نورالدينمخ معاو

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــــــــــة1 ةمعاو ة صناع ــــــــــــــــةبن سبع ص الدينمخ معاو

ــارك لسنـة 2021 : ــد الفطــر الم ـــة مـداومـة ع ـة معـــاو لد

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــــة1 ــــــهمعــاو مةخضـــر و فـــــوا ط نع ـــــــــةمرا معــاو

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــــة1 ــــــهمعــاو مخضـــر و فـــــوا د ال ـــــــــةبن سعد  ع معــاو

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــــة1 ة عامةمعــاو ا تغذ ـــــــــةبن طالب الع معــاو
ـــــــــة2 ة عامةمعــاو ابتغذ د الو ـــــــــةبورنان ع معــاو
ـــــــــة3 ة عامةمعــاو دتغذ ب السع ـــــــــةكت معــاو
ـــــــــة4 ة عامةمعــاو ـــــــــةقندوز أحمدتغذ معــاو
ـــــــــة5 ة عامةمعــاو رتغذ وس الطا ـــــــــةبو معــاو

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــــة1 ة عامةمعــاو ـــــــــةلعماري صالحتغذ معــاو
ـــــــــة2 ة عامةمعــاو ـــــــــةورنا نذيرتغذ معــاو
ـــــــــة3 ة عامةمعــاو دتغذ ـــــــــةبن دعاس الع معــاو
ـــــــــة4 ة عامةمعــاو متغذ ـــــــــةلزرق ابرا معــاو
ـــــــــة5 ة عامةمعــاو د المالكتغذ ـــــــــةبن جامع ع معــاو

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــــة1 ب ومـشتقـاتــــهمعــاو د السميعحـل وس ع ـــــــــةبو معــاو

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــــة1 ب ومـشتقـاتــــهمعــاو دحـل ـــــــــةنجام رش معــاو

ـــوم األول: ب ومـشتقـاتــــــه ال حـل

ـــوم الثــــــــــا : ب ومـشتقـاتــــــه ال حـل

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــوم الثانــــي: ة عامة ال تغذ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ت1 تجام حس لحوم ودواجنعـــــ الس عـــــ الس
ت2 تدر مولودلحوم ودواجنعـــــ الس عـــــ الس
ت3 د الغ لحوم ودواجنعـــــ الس اع ع تن عـــــ الس

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ت1 صللحوم ودواجنعـــــ الس تمروش ف عـــــ الس
ت2 بلحوم ودواجنعـــــ الس ال الط تط عـــــ الس
ت3 الللحوم ودواجنعـــــ الس س  تبوقا عـــــ الس

شاطالرقم العنواناسم ولقب المتعاملال
ت1 اتعـــــ الس ان يوسفحل تح عـــــ الس

شاطالرقم العنواناسم ولقب المتعاملال
ت1 اتعـــــ الس ان يوسفحل تح عـــــ الس

ـارك لسنـة 2021 : ــد الفطـــر الم ت مـداومـــة ع ـة عــ الس لد

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال

ـــوم األول: ات  ال حل

ـــوم الثــــــــا : ات  ال حل



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ت1 ةعـــــ الس ة صناع تبوروفة احسنمخ عـــــ الس

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ت1 ةعـــــ الس ة صناع تبوروفة احسنمخ عـــــ الس

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ت1 ــــــن الس ــــــهع اع حس خضـــر و فـــــوا تن ــــــن الس ع
ت2 ــــــن الس ــــــهع تلعجل فارسخضـــر و فـــــوا ــــــن الس ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ت1 ــــــن الس ــــــهع ال مولودخضـــر و فـــــوا تط ــــــن الس ع
ت2 ــــــن الس ــــــهع د الحقخضـــر و فـــــوا تبوقدورة ع ــــــن الس ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ت1 ــــــن الس ة عامةع مةتغذ لف فط تمخ ــــــن الس ع
ت2 ــــــن الس ة عامةع تلعجل سعادتغذ ــــــن الس ع
ت3 ــــــن الس ة عامةع ر رضوانتغذ تبوم ــــــن الس ع
ت4 ــــــن الس ة عامةع تعزوز محمد الصالحتغذ ــــــن الس ع
ت5 ــــــن الس ة عامةع ظتغذ د الحف ر ع تبوم ــــــن الس ع

ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــوم األول: ــــز ال المخــا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ت1 ــــــن الس ة عامةع اركتغذ ان م تح ــــــن الس ع
ت2 ــــــن الس ة عامةع ت وردةتغذ تتا ــــــن الس ع
ت3 ــــــن الس ة عامةع د المالكتغذ تبولوحوش ع ــــــن الس ع
ت4 ــــــن الس ة عامةع تدر محمدتغذ ــــــن الس ع
ت5 ــــــن الس ة عامةع شامتغذ ال  تط ــــــن الس ع

ـــوم الثانــــي: ة عامة ال تغذ



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــ الــــعرشمنصور خالدلحوم ودواجنــــــ الــــعرش1
ــــــ الــــعرشقاسم عصاملحوم ودواجنــــــ الــــعرش2
اءلحوم ودواجنــــــ الــــعرش3 ــــــ الــــعرشخلف زك
صللحوم ودواجنــــــ الــــعرش4 ان ف ــــــ الــــعرششع

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــ الــــعرشبوعون مروانلحوم ودواجنــــــ الــــعرش1
ــــــ الــــعرشخلف مصط لحوم ودواجنــــــ الــــعرش2
ــــــ الــــعرشبوجالل بوعالملحوم ودواجنــــــ الــــعرش3
الدينلحوم ودواجنــــــ الــــعرش4 ــــــ الــــعرشعامر خ

ـارك لسنـة 2021 : ــد الفطــر  الم ــ العــرش مــداومـة ع ـة  لد

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةــــــ الــــعرش1 ة صناع ــــــ الــــعرشبن زاوي عن مخ
ةــــــ الــــعرش2 ة صناع ــــــ الــــعرشلحسن ع مخ
ةــــــ الــــعرش3 ة صناع ــــــ الــــعرشرقيق داودمخ

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةــــــ الــــعرش1 ة صناع ــــــ الــــعرشمزوار وردةمخ
ةــــــ الــــعرش2 ة صناع عقوبمخ ــــــ الــــعرشحارش 
ةــــــ الــــعرش3 ة صناع ممخ بئــــر العـــــرشمخلو ابرا

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهبئــــر العـــــرش1 اس خضـــر و فـــــوا بئــــر العـــــرشبن دادة 
ــــــهبئــــر العـــــرش2 بئــــر العـــــرشبوزناشة خالدخضـــر و فـــــوا
ــــــهبئــــر العـــــرش3 د الرؤوفخضـــر و فـــــوا بئــــر العـــــرشرقيق ع

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهبئــــر العـــــرش1 اللخضـــر و فـــــوا ط  بئــــر العـــــرشبهب
ــــــهبئــــر العـــــرش2 بئــــر العـــــرشمخلوف رقيقخضـــر و فـــــوا
ــــــهبئــــر العـــــرش3 بئــــر العـــــرشصوادق مسعودخضـــر و فـــــوا

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةبئــــر العـــــرش1 بئــــر العـــــرشبن زاوي حسام الدينتغذ
ة عامةبئــــر العـــــرش2 بئــــر العـــــرشصوادق حس تغذ
ة عامةبئــــر العـــــرش3 ةتغذ ش علج بئــــر العـــــرشكرم
ة عامةبئــــر العـــــرش4 دتغذ بئــــر العـــــرشجلول السع
ة عامةبئــــر العـــــرش5 اشة مسعودةتغذ ور  بئــــر العـــــرشما
ة عامةبئــــر العـــــرش6 رتغذ بئــــر العـــــرشبول الطا
ة عامةبئــــر العـــــرش7 رتغذ بئــــر العـــــرشعسال الطا
ة عامةبئــــر العـــــرش8 دي مرادتغذ بئــــر العـــــرشق
ة عامةبئــــر العـــــرش9 بئــــر العـــــرشعول سالم عمرتغذ

ة عامةبئــــر العـــــرش10 دينتغذ ن العا بئــــر العـــــرشمانع ز

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةبئــــر العـــــرش1 شامتغذ بئــــر العـــــرشع بوخالفة 
ة عامةبئــــر العـــــرش2 بئــــر العـــــرشبوزناشة خالدتغذ
ة عامةبئــــر العـــــرش3 بئــــر العـــــرشمحبوب رضاتغذ
ة عامةبئــــر العـــــرش4 بئــــر العـــــرشص حسامتغذ
ة عامةبئــــر العـــــرش5 د القادرتغذ بئــــر العـــــرشصحراوي ع
ة عامةبئــــر العـــــرش6 د  حمزةتغذ در بوع بئــــر العـــــرشق
ة عامةبئــــر العـــــرش7 دتغذ از بئــــر العـــــرشساح ال
ة عامةبئــــر العـــــرش8 متغذ بئــــر العـــــرشرقيق سل
ة عامةبئــــر العـــــرش9 بئــــر العـــــرشبن دادة فاتحتغذ

ة عامةبئــــر العـــــرش10 بئــــر العـــــرشمن مسعودتغذ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعبئــــر العـــــرش1 بئــــر العـــــرشجلول لمنورمطعم واطعام 
ــــعبئــــر العـــــرش2 بئــــر العـــــرشعول سالم عمطعم واطعام 
ــــعبئــــر العـــــرش3 ممطعم واطعام  دالحك بئــــر العـــــرشعلواش ع
ــــعبئــــر العـــــرش4 بئــــر العـــــرشمسل ز مطعم واطعام 

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعبئــــر العـــــرش1 بئــــر العـــــرشعلواش شو مطعم واطعام 
ــــعبئــــر العـــــرش2 بمطعم واطعام  بئــــر العـــــرشخرف  نج
ــــعبئــــر العـــــرش3 بئــــر العـــــرشساح مسعودمطعم واطعام 
ــــعبئــــر العـــــرش4 اءمطعم واطعام  ط زك بئــــر العـــــرشمرا

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
اتبئــــر العـــــرش1 بئــــر العـــــرشبوخنفوف شفیقحـــــــل

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال

ـــوم الثانــــي: ات ال حـــــــل

ـــوم الثانــــــي: ة عامة ال تغذ

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 

ــــع اليوم الثانــــي: مطعم واطعام 

ـــوم األول: ات ال حـــــــل



اتبئــــر العـــــرش1 بئــــر العـــــرشغویل حسینحـــــــل



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
العـــــــــة1 العـــــــــةحمودي مسعودلحوم ودواجنال ال

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
العـــــــــة1 العـــــــــةرقيق جمعةلحوم ودواجنال ال

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
العـــــــــة1 ب ومـشتقـاتــــهال العـــــــــةطرادو رمزيحـل ال

ـــارك لسنـــة 2021 : ـــد الفطـــر  الم العـــــة ع ـــة  ال لد

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال

ـــوم األول: ب ومـشتقــــاتــــــه ال حـل



شاطالرقم العنواناسم ولقب المتعاملال
العـــــــــة1 ب ومـشتقـاتــــهال العـــــــــةطرادو رمزيحـل ال

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
العـــــــــة1 ةال ة صناع اوي خ الدينمخ العـــــــــةح ال

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
العـــــــــة1 ةال ة صناع اوي خ الدينمخ العـــــــــةح ال

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
العـــــــة1 ــــــهال العـــــــةقر محمدخضـــر و فـــــوا ال

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
العـــــــة1 ــــــهال العـــــــةسفاري جابرخضـــر و فـــــوا ال

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
العـــــــة1 ة عامةال لتغذ العـــــــةخلف ن ال
العـــــــة2 ة عامةال العـــــــةبرقاس فرحاتتغذ ال
العـــــــة3 ة عامةال لتغذ العـــــــةحمودي ن ال
العـــــــة4 ة عامةال اضتغذ د ر العـــــــةبوز ال
العـــــــة5 ة عامةال ي محفوظتغذ العـــــــةم ال
العـــــــة6 ة عامةال ةتغذ اشة ترك العـــــــةمهور  ال
العـــــــة7 ة عامةال ك تغذ العـــــــةغجا  ال
العـــــــة8 ة عامةال كرتغذ العـــــــةحمودي أب ال
العـــــــة9 ة عامةال دالحقتغذ العـــــــةبرقاس ع ال

العـــــــة10 ة عامةال دالمالكتغذ العـــــــةشيهب ع ال

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــوم الثــــــــا : ب ومـشتقــــاتــــــه ال حـل



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
العـــــــة1 ة عامةال كرتغذ العـــــــةحداد ب ال
العـــــــة2 ة عامةال متغذ حل سل العـــــــةك ال
العـــــــة3 ة عامةال العـــــــةحالسة رابحتغذ ال
العـــــــة4 ة عامةال رتغذ اب الطا العـــــــةك ال
العـــــــة5 ة عامةال العـــــــةفركوس موتغذ ال
العـــــــة6 ة عامةال د الغ تغذ ش ع العـــــــةكرم ال
العـــــــة7 ة عامةال متغذ د الحك العـــــــةبن دادة ع ال
العـــــــة8 ة عامةال ستغذ ش قا العـــــــةحم ال
العـــــــة9 ة عامةال وكتغذ العـــــــةبوكركر م ال

العـــــــة10 ة عامةال العـــــــةعراق فؤادتغذ ال

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
العـــــــة1 ــــعال ممطعم واطعام  د ال العـــــــةراشدي ع ال
العـــــــة2 ــــعال انمطعم واطعام  م سف ش العـــــــةب ال

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
العـــــــة1 ــــعال العـــــــةبن دادة عمادمطعم واطعام  ال
العـــــــة2 ــــعال العـــــــةسكفا جاللمطعم واطعام  ال

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
العـــــــة1 اتال العـــــــةمھور باشة عبد الرحمانحـــــــل ال

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
العـــــــة1 اتال العـــــــةكرمیش سلیمحـــــــل ال

ــــع اليوم الثانــــي: مطعم واطعام 

ـــوم األول: ات ال حـــــــل

ـــوم الثانــــي: ات ال حـــــــل

ـــوم الثانــــــي: ة عامة ال تغذ

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــعالولجــــــــــــــــة1 ف الدينمطعم واطعام  الولجــــــــــــــــةمعتوق س

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــعالولجــــــــــــــــة1 شاممطعم واطعام  الولجــــــــــــــــةش 

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
اتالولجــــــــــــــــة1 الولجــــــــــــــــةكورتل انورحل

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
اتالولجــــــــــــــــة1 صلحل الولجــــــــــــــــةصوادق ف

ـــارك لسنـــة 2021 : ـــد الفطـــر  الم ـــة الولجــــة ع لد

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 

ـــوم الثــــــا : ــــع ال مطعم واطعام 

ـــوم األول: ات ال حل

ـــوم الثـــــــــــا : ات ال حل



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهالــــولجــــة1 ل خالدخضـــر و فـــــوا الــــولجــــةبرحا

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهالــــولجــــة1 ل خالدخضـــر و فـــــوا الــــولجــــةبرحا

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةالــــولجــــة1 الــــولجــــةمخلوف حمزةتغذ
ة عامةالــــولجــــة2 ب عزالدينتغذ الــــولجــــةلعا
ة عامةالــــولجــــة3 الل توفيقتغذ الــــولجــــةع 

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةالــــولجــــة1 ان نورالدينتغذ الــــولجــــةشع
ة عامةالــــولجــــة2 الة كوا تغذ الــــولجــــةبودر
ة عامةالــــولجــــة3 الــــولجــــةحاج خلوف بوجمعةتغذ

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةالولجــــــــــــــــة1 ة صناع الولجــــــــــــــــةعقاب ز مخ

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةالولجــــــــــــــــة1 ة صناع ةمخ الولجــــــــــــــــةقاش عق

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــوم الثانــــــي: ة عامة ال تغذ

ـــوم األول: ـــــــــــز ال المخا

ـــوم الثـــــــــــا : ـــــــــــز ال المخا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
اركلحوم ودواجنتاشـــــــودة1 تاشـــــــودةامل م

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
اركلحوم ودواجنتاشـــــــودة1 تاشـــــــودةامل م

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةتاشـــــــودة1 ة صناع تاشـــــــودةبن ما محفوظمخ

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةتاشـــــــودة1 ة صناع تاشـــــــودةبن ما محفوظمخ

ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا

ـارك لسنـة 2021 : ـــد الفطـــر الم ـة تاشـــودة ع لد

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال

ـــوم األول: ــــز ال المخــا



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــة عامـــــةتاشـــــــودة1 دتغذ تاشـــــــودةبن مزغنة محمد الع
ــــــة عامـــــةتاشـــــــودة2 متغذ تاشـــــــودةدر سل
ــــــة عامـــــةتاشـــــــودة3 تاشـــــــودةامل صالحتغذ

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــة عامـــــةتاشـــــــودة1 تاشـــــــودةذو محمدتغذ
ــــــة عامـــــةتاشـــــــودة2 شامتغذ تاشـــــــودةبن غالب 
ــــــة عامـــــةتاشـــــــودة3 لتغذ تاشـــــــودةش ن

ـــوم األول: ــــــة عامـــــة ال تغذ

ـــوم الثانــــي: ــــــة عامـــــة  ال تغذ



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــلة1 ـــــــلةقطار فوازلحوم ودواجنجم جم
ـــــــلة2 ـــــــلةصحراوي مسعودةلحوم ودواجنجم جم
ـــــــلة3 م لحوم ودواجنجم ـــــــلةسعدون  جم
ـــــــلة4 ـــــــلةبوحرود مصط لحوم ودواجنجم جم

ـــارك لسنـــة 2021 : ـــد الفطـــر الم ـــــلة ع ــة جم لد

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــلة12 ـــــــلةحا عادللحوم ودواجنجم جم
ـــــــلة2 ة منصورلحوم ودواجنجم ـــــــلةرت جم
ـــــــلة3 الللحوم ودواجنجم ـــــــلةقص  جم
ـــــــلة4 د الرؤوفلحوم ودواجنجم ـــــــلةتوري ع جم

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــلة1 ب ومـشتقـاتــــهجم دحـل ـــــــلةدرا ف جم

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــلة1 ب ومـشتقـاتــــهجم دحـل ـــــــلةدرا ف جم

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــلة1 ةجم ة صناع صلمخ ج  ف ـــــــلةف جم
ـــــــلة2 ةجم ة صناع ـــــــلةفرجيوي فارسمخ جم

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــلة1 ةجم ة صناع ـــــــلةلفروم عادلمخ جم
ـــــــلة2 ةجم ة صناع لقاسممخ ـــــــلةالل  جم

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال

ـــوم األول: ب ومـشتقـاتـــــه ال حـل

ـــوم الثـــــــــا : ب ومـشتقـاتـــــه ال حـل

ـــوم الثانـــــي: ــــز ال المخــا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
لـــــة1 ــــــهجم لـــــةشو مسعودخضـــر و فـــــوا جم
لـــــة2 ــــــهجم لـــــةشم عمارخضـــر و فـــــوا جم
لـــــة3 ــــــهجم مخضـــر و فـــــوا طر ابرا لـــــةع جم
لـــــة4 ــــــهجم لـــــةشو حسامخضـــر و فـــــوا جم
لـــــة5 ــــــهجم اء الدينخضـــر و فـــــوا لـــــةمهم ض جم

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
لـــــة1 ــــــهجم لـــــةدرا محمدخضـــر و فـــــوا جم
لـــــة2 ــــــهجم الل ع خضـــر و فـــــوا لـــــةبو جم
لـــــة3 ــــــهجم ضةخضـــر و فـــــوا لـــــةلهادي حف جم
لـــــة4 ــــــهجم ة صالحخضـــر و فـــــوا لـــــةبوعاف جم
لـــــة5 ــــــهجم اسطخضـــر و فـــــوا د ال لـــــةقطار ع جم

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
لـــــة1 ة عامةجم اللتغذ لـــــةصحراوي  جم
لـــــة2 ة عامةجم لـــــةالل رمضانتغذ جم
لـــــة3 ة عامةجم ةتغذ لـــــةقرقوري حور جم
لـــــة4 ة عامةجم د الغفار عاطفتغذ لـــــةع جم
لـــــة5 ة عامةجم لـــــةداود رابحتغذ جم
لـــــة6 ة عامةجم اوي صالحتغذ لـــــةح جم
لـــــة6 ة عامةجم لـــــةلع الصادقتغذ جم
لـــــة7 ة عامةجم اس تغذ لـــــةميهوب  جم
لـــــة8 ة عامةجم د السالمتغذ لـــــةونو ع جم
لـــــة9 ة عامةجم لـــــةشو حسامتغذ جم

لـــــة10 ة عامةجم دتغذ ساوي ف لـــــةع جم

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
لـــــة1 ة عامةجم دتغذ ساوي ف لـــــةع جم
لـــــة2 ة عامةجم لـــــةلهادي خ تغذ جم
لـــــة3 ة عامةجم ابتغذ د الو لـــــةر ع جم
لـــــة4 ة عامةجم لـــــةشم عمارتغذ جم
لـــــة5 ة عامةجم دح السب تغذ لـــــةقد جم
لـــــة6 ة عامةجم متغذ غة ابرا لـــــةفل جم
لـــــة6 ة عامةجم لـــــةلصنام نعمانتغذ جم
لـــــة7 ة عامةجم ان شمس الدينتغذ لـــــةم جم
لـــــة8 ة عامةجم فتغذ لـــــةبوقرن ال جم
لـــــة9 ة عامةجم اء الدينتغذ لـــــةمهم ض جم

لـــــة10 ة عامةجم لـــــةونو محمدتغذ جم

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
لـــــة1 ــــعجم لـــــةسق محمدمطعم واطعام  جم
لـــــة2 ــــعجم اي مذكورمطعم واطعام  لـــــةفل جم
لـــــة3 ــــعجم لـــــةقال سم مطعم واطعام  جم
لـــــة4 ــــعجم لـــــةر أسامةمطعم واطعام  جم

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
لـــــة1 ــــعجم رمطعم واطعام  لـــــةلهادي محمد الطا جم
لـــــة2 ــــعجم بمطعم واطعام  لـــــةسق الط جم
لـــــة3 ــــعجم لـــــةشو ع مطعم واطعام  جم
لـــــة4 ــــعجم لـــــةدرا فؤادمطعم واطعام  جم

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 

ــــع اليوم الثانــــي: مطعم واطعام 

ـــوم الثانــــي: ة عامة ال تغذ



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــ فــــــودةبرغوثلحوم ودواجنــــــ فــــــودة1
ــــــ فــــــودةعنادلحوم ودواجنــــــ فــــــودة2

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــ فــــــودةبوجري نا لحوم ودواجنــــــ فــــــودة1
د النورلحوم ودواجنــــــ فــــــودة2 فة ع ــــــ فــــــودةبن 

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

ـارك لسنـــة 2021 : ـــد الفطـــر الم ـ فــــودة ع ـة  لد

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومـشتقـاتــــهــــــ فــــــودة1 لحـل دي ن ــــــ فــــــودةب

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومـشتقـاتــــهــــــ فــــــودة1 لحـل دي ن ــــــ فــــــودةب

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةــــــ فــــــودة1 ة صناع ــــــ فــــــودةمقدم رابحمخ
ةــــــ فــــــودة2 ة صناع صلمخ ــــــ فــــــودةكعاط ف

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةــــــ فــــــودة1 ة صناع د النورمخ يتة ع ــــــ فــــــودةس
ةــــــ فــــــودة2 ة صناع ــــــ فــــــودةحموش حس مخ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهبنـي فـــــودة1 مخضـــر و فـــــوا د الحل بنـي فـــودةصد ع
ــــــهبنـي فـــودة2 بنـي فـــودةجودي الهاديخضـــر و فـــــوا

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم األول: ب ومـشتقـاتــــــه ال حـل

ـــوم الثــــــــــا : ب ومـشتقـاتــــــه ال حـل

ـــوم الثانـــــي: ــــز ال المخــا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهبنـي فـــودة1 دخضـــر و فـــــوا ة الع بنـي فـــودةبولح
ــــــهبنـي فـــودة2 بنـي فـــودةخودير بوعالمخضـــر و فـــــوا

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةبنـي فـــودة1 طاحزن أحمدتغذ مشتة ال
ة عامةبنـي فـــودة2 اتغذ ب فودةقماز آس
ة عامةبنـي فـــودة3 انتغذ ب فودةخوث سف
ة عامةبنـي فـــودة4 ب فودةعطروش عادلتغذ
ة عامةبنـي فـــودة5 ب فودةجودي الهاديتغذ
ة عامةبنـي فـــودة6 مانتغذ ب فودةبوصفصاف سل
ة عامةبنـي فـــودة7 ب فودةمخلوف الحواستغذ
ة عامةبنـي فـــودة8 ب فودةصدقة النذيرتغذ

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةبنـي فـــودة1 ب فودةخودير بوعالمتغذ
ة عامةبنـي فـــودة2 ب فودةرحاحلة مرادتغذ
ة عامةبنـي فـــودة3 استغذ ل ال ب فودةدا
ة عامةبنـي فـــودة4 انتغذ ب فودةدود سف
ة عامةبنـي فـــودة5 ب فودةجودي م الدينتغذ
ة عامةبنـي فـــودة6 ب فودةعناد جاللتغذ
ة عامةبنـي فـــودة7 ب فودةمج صالحتغذ
ة عامةبنـي فـــودة8 ب فودةق مصط تغذ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعبنـي فـــودة1 اضمطعم واطعام  اس ر بنـي فـــودةع
ــــعبنـي فـــودة2 د النامطعم واطعام  بنـي فـــودةبودن ع
ــــعبنـي فـــودة3 بنـي فـــودةقطاري التوفيقمطعم واطعام 
ــــعبنـي فـــودة4 اللمطعم واطعام  بنـي فـــودةبوذن 

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعبنـي فـــودة1 د الفايقمطعم واطعام  بنـي فـــودةطل ع
ــــعبنـي فـــودة2 اسمطعم واطعام  بنـي فـــودةخودير ع
ــــعبنـي فـــودة3 بنـي فـــودةبوقزاطة مسعودمطعم واطعام 
ــــعبنـي فـــودة4 انمطعم واطعام  بنـي فـــودةنور الدين سف

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 

ــــع اليوم الثانــــي: مطعم واطعام 

ـــوم الثانــــــي: ة عامة ال تغذ



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
اسلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــة1 حمـــــام السخنــــةبوخنفوف ال
حمـــــام السخنــــةبوخنفوف الذواديلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــة2
حمـــــام السخنــــةدعموش فوزيلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــة3

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
انلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــة1 ج  شع حمـــــام السخنــــةف
دلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــة2 حمـــــام السخنــــةلحرش ف
حمـــــام السخنــــةبوخنفوف صالحلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــة3

ـــارك لسنـــة 2021 : ـــد الفطـــر الم ـة حمـــام السخنـــة ع لد

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
اتحمـــــام السخنــــة1 ارك عزام عادلحل حمـــــام السخنــــةم

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
اتحمـــــام السخنــــة1 دي بولعراسحل حمـــــام السخنــــةقوم

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةحمـــــام السخنــــة1 ة صناع صلمخ حمـــــام السخنــــةطرطاق ف
ةحمـــــام السخنــــة2 ة صناع وك لخ مخ حمـــــام السخنــــةبن م

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةحمـــــام السخنــــة1 ة صناع دمخ حمـــــام السخنــــةالعل جه
ةحمـــــام السخنــــة2 ة صناع ت مصط مخ حمـــــام السخنــــةثا

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهحمـــــام السخنــة1 ش سم خضـــر و فـــــوا حمـــــام السخنــةكرم
ــــــهحمـــــام السخنــة2 حمـــــام السخنــةدعموش فوزيخضـــر و فـــــوا
ــــــهحمـــــام السخنــة3 حمـــــام السخنــةسما حسانخضـــر و فـــــوا

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهحمـــــام السخنــة1 حمـــــام السخنــةبوخنفوف محمد أم خضـــر و فـــــوا
ــــــهحمـــــام السخنــة2 حمـــــام السخنــةشو عمرخضـــر و فـــــوا
ــــــهحمـــــام السخنــة3 د الرزاقخضـــر و فـــــوا حمـــــام السخنــةالل ع

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم األول: ات ال حل

ـــوم الثــــــــــــا : ات ال حل

ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةحمـــــام السخنــة1 حمـــــام السخنــةبوخنفوف محمد أم تغذ
ة عامةحمـــــام السخنــة2 رمتغذ ارك عزام أ حمـــــام السخنــةم
ة عامةحمـــــام السخنــة3 د الرزاقتغذ حمـــــام السخنــةالل ع
ة عامةحمـــــام السخنــة4 متغذ حمـــــام السخنــةلحرش سل
ة عامةحمـــــام السخنــة5 دتغذ حمـــــام السخنــةطرطاق الع
ة عامةحمـــــام السخنــة6 دتغذ حمـــــام السخنــةسلطان مج
ة عامةحمـــــام السخنــة6 دتغذ حمـــــام السخنــةقنفود رش
ة عامةحمـــــام السخنــة7 حمـــــام السخنــةشو عمرتغذ
ة عامةحمـــــام السخنــة8 ةتغذ حمـــــام السخنــةسلوم سم
ة عامةحمـــــام السخنــة9 د الواحدتغذ حمـــــام السخنــةطرطاق ع

ة عامةحمـــــام السخنــة10 حمـــــام السخنــةش السا تغذ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةحمـــــام السخنــة1 لودتغذ ا م حمـــــام السخنــةق
ة عامةحمـــــام السخنــة2 حمـــــام السخنــةمحمدي موتغذ
ة عامةحمـــــام السخنــة3 حةتغذ د صل حمـــــام السخنــةص
ة عامةحمـــــام السخنــة4 منتغذ ز ا حمـــــام السخنــةعب
ة عامةحمـــــام السخنــة5 ة فارستغذ حمـــــام السخنــةجندارم
ة عامةحمـــــام السخنــة6 شامتغذ ارك عزام  حمـــــام السخنــةم
ة عامةحمـــــام السخنــة6 لفان ز تغذ حمـــــام السخنــةب
ة عامةحمـــــام السخنــة7 ج لخ تغذ حمـــــام السخنــةع
ة عامةحمـــــام السخنــة8 حةتغذ حمـــــام السخنــةعواج ر
ة عامةحمـــــام السخنــة9 مةتغذ حمـــــام السخنــةبودوخة سل

ة عامةحمـــــام السخنــة10 حمـــــام السخنــةبودوخة أسامةتغذ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعحمـــــام السخنــة1 ش سم مطعم واطعام  حمـــــام السخنــةكرم
ــــعحمـــــام السخنــة2 الل مسعودمطعم واطعام  حمـــــام السخنــةساعد 
ــــعحمـــــام السخنــة3 اسمطعم واطعام  حمـــــام السخنــةلحمر ع
ــــعحمـــــام السخنــة4 ارك عزام عمارمطعم واطعام  حمـــــام السخنــةم
ــــعحمـــــام السخنــة5 حمـــــام السخنــةحاج عزام أعمرمطعم واطعام 

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــوم الثانــــــي: ة عامة ال تغذ



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعحمـــــام السخنــة1 دمطعم واطعام  الل الع حمـــــام السخنــةساعد 
ــــعحمـــــام السخنــة2 دمطعم واطعام  حمـــــام السخنــةلحرش ف
ــــعحمـــــام السخنــة3 حمـــــام السخنــةبوشارب فاروقمطعم واطعام 
ــــعحمـــــام السخنــة4 دمطعم واطعام  د الحم حمـــــام السخنــةحداد ع
ــــعحمـــــام السخنــة5 دمطعم واطعام  حمـــــام السخنــةطرطاق ي

ــــع اليوم الثانــــي: مطعم واطعام 



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــــــة1 دالرحمانلحوم ودواجنالطا ــــــــــــةنحال ع الطا

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــــــة1 ملحوم ودواجنالطا د الحل ــــــــــــةعرعار ع الطا

ـــارك لسنـــة 2021 : ـــد الفطـــر  الم ــــــة ع ـــة الطا لد

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــــــة1 ةالطا ة صناع دمخ ــــــــــــةعرعار ال الطا

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــــــة1 ةالطا ة صناع ة-زني سا مخ تجزئة 151 قطعة رقم 138 قسم 17- الطا

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــة1 ــــــهالطــــا دخضـــر و فـــــوا د الحم ــــةعرعار ع الطــــا
ــــة2 ــــــهالطــــا مخضـــر و فـــــوا حان سل ــــةر الطــــا

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــة1 ــــــهالطــــا ش خضـــر و فـــــوا ــــةدعموش  الطــــا
ــــة2 ــــــهالطــــا ن الدينخضـــر و فـــــوا اش ز ــــةب الطــــا

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــة1 ة عامةالطــــا لفان عتغذ ــــةب الطــــا
ــــة2 ة عامةالطــــا لتومتغذ ــــةبوشامة  الطــــا
ــــة3 ة عامةالطــــا دتغذ ة حم ــــةلع الطــــا
ــــة4 ة عامةالطــــا زتغذ د الع ة ع ــــةقاسم الطــــا

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــة1 ة عامةالطــــا ــــةشاقور الضاويتغذ الطــــا
ــــة2 ة عامةالطــــا لخ تغذ ــــةشاوي  الطــــا
ــــة3 ة عامةالطــــا ش تغذ ــــةدعموش  الطــــا
ــــة4 ة عامةالطــــا ن الدينتغذ اش ز ــــةب الطــــا

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــة1 ــــعالطــــا ــــةمقد نور الدينمطعم واطعام  الطــــا
ــــة2 ــــعالطــــا ــــةدعموش سعدمطعم واطعام  الطــــا
ــــة3 ــــعالطــــا د المالكمطعم واطعام  ــــةتكسنة ع الطــــا

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــة1 ــــعالطــــا ممطعم واطعام  س ــــةعلوش  الطــــا
ــــة2 ــــعالطــــا كةمطعم واطعام  ــــةفوغا مل الطــــا
ــــة3 ــــعالطــــا ة حس مطعم واطعام  ــــةلع الطــــا

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 

ــــع اليوم الثانــــي: مطعم واطعام 

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــوم الثانــــــي: ة عامة ال تغذ



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــــعالتـــلـــــــة1 لإطعــــــام  التلـــــــــــــــــــــــــةسعدي ن

شاطالرقم العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــــعالتـــلـــــــة1 التلـــــــــــــــــــــــــةخالف سه إطعــــــام 

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
حةلحوم ودواجنالتـــلـــــــة1 التلـــــــــــــــــــــــــةمعن مد

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
حةلحوم ودواجنالتـــلـــــــة1 التلـــــــــــــــــــــــــةمعن مد

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهالتـــلـــــــة1 اس خضـــر و فـــــوا التـــلـــــــةدار 

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهالتـــلـــــــة1 التـــلـــــــةش إسالمخضـــر و فـــــوا

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــارك لسنـــة 2021 : ـــد الفطـــر الم ـة التلــــــة ع لد

ـــوم األول: ـــــــع ال إطعـــــــام 

ـــوم الثــــــــا : ـــــــع ال إطعـــــــام 

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجـــــن ال

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجـــــن ال



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةالتـــلـــــــة1 التـــلـــــــةلخ مدا تغذ
ة عامةالتـــلـــــــة2 ةتغذ ت ترك التـــلـــــــةثا
ة عامةالتـــلـــــــة3 التـــلـــــــةزغار عالوةتغذ
ة عامةالتـــلـــــــة4 فةتغذ التـــلـــــــةش خل

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةالتـــلـــــــة1 دتغذ التـــلـــــــةسعدي اسع
ة عامةالتـــلـــــــة2 نتغذ امل  التـــلـــــــةل
ة عامةالتـــلـــــــة3 التـــلـــــــةش إسالمتغذ
ة عامةالتـــلـــــــة4 اس تغذ التـــلـــــــةدار 

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــوم الثانــــــي: ة عامة ال تغذ



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
مـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقلواعر لخ لحوم ودواجنمـــــــزلـــــــــوق1
د المالكلحوم ودواجنمـــــــزلـــــــــوق2 مـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقرفو ع
مـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقراشدي نذيرلحوم ودواجنمـــــــزلـــــــــوق3
اوي عدالنلحوم ودواجنمـــــــزلـــــــــوق4 مـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقع

ـــارك لسنـــة 2021 : ـــد الفطـــر  الم ـــة مزلـــــوق ع لد

ـــوم األول: لحـــــوم ودواجــــن ال



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
مـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقلواعر أحمدلحوم ودواجنمـــــــزلـــــــــوق1
مـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقشعوي رضالحوم ودواجنمـــــــزلـــــــــوق2
ملحوم ودواجنمـــــــزلـــــــــوق3 ا برا مـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقحر
ماللحوم ودواجنمـــــــزلـــــــــوق4 مـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقامه 

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومشتقاتــهمـــــــزلـــــــــوق1 دحــل مـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقلمهدي رش

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومشتقاتــهمـــــــزلـــــــــوق1 قةحــل مـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقعطوي رز

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةمـــــــزلـــــــــوق1 ة صناع لودمخ مـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقشود م

ـــوم الثانـــي: ــــز ال المخــا

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةمـــــــزلـــــــــوق1 ة صناع د الرزاقمخ مـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقع ع
ةمـــــــزلـــــــــوق2 ة صناع مـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقرحمو فاروقمخ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهمـــــــزلـــــــــوق1 ال من خضـــر و فـــــوا مــــزلــــــوقدر
ــــــهمـــــــزلـــــــــوق2 مــــزلــــــوقشارف فاروقخضـــر و فـــــوا

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم الثــــــا : لحـــــوم ودواجــــن ال

ـــوم األول: ب ومـشتقاتـــه ال حـل

ـــوم الثــــــا : ب ومـشتقاتـــه ال حـل

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهمـــــــزلـــــــــوق1 مــــزلــــــوقبن تو صالحخضـــر و فـــــوا
ــــــهمـــــــزلـــــــــوق2 مــــزلــــــوقرواق عماد الدينخضـــر و فـــــوا

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عـــامةمـــــــزلـــــــــوق1 مــــزلــــــوقشعراوي مسعودتغــذ
ة عـــامةمـــــــزلـــــــــوق2 دتغــذ مــــزلــــــوقعكوش وح
ة عـــامةمـــــــزلـــــــــوق3 انتغــذ اوي سف مــــزلــــــوقع
ة عـــامةمـــــــزلـــــــــوق4 رةتغــذ مــــزلــــــوقحاللش ز
ة عـــامةمـــــــزلـــــــــوق5 مــــزلــــــوقلواعر ساعدتغــذ
ة عـــامةمـــــــزلـــــــــوق6 مــــزلــــــوقنوي محمد أم تغــذ
ة عـــامةمـــــــزلـــــــــوق7 دتغــذ مــــزلــــــوقلعمامرة ول
ة عـــامةمـــــــزلـــــــــوق8 مــــزلــــــوقرحما نوتغــذ
ة عـــامةمـــــــزلـــــــــوق9 لقاسمتغــذ مــــزلــــــوقنوي 

ة عـــامةمـــــــزلـــــــــوق10 لةتغــذ مــــزلــــــوقنا فض

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عـــامةمـــــــزلـــــــــوق1 مــــزلــــــوقرواق عماد الدينتغــذ
ة عـــامةمـــــــزلـــــــــوق2 مــــزلــــــوقعطار فاروقتغــذ
ة عـــامةمـــــــزلـــــــــوق3 مــــزلــــــوقجا حس تغــذ
ة عـــامةمـــــــزلـــــــــوق4 ق سم تغــذ مــــزلــــــوقرز
ة عـــامةمـــــــزلـــــــــوق5 ال من تغــذ مــــزلــــــوقدر
ة عـــامةمـــــــزلـــــــــوق6 د الرزاقتغــذ د ع مــــزلــــــوقبوز
ة عـــامةمـــــــزلـــــــــوق7 انتغــذ وي سف مــــزلــــــوقزر
ة عـــامةمـــــــزلـــــــــوق8 د القادرتغــذ مــــزلــــــوقالواعر ع
ة عـــامةمـــــــزلـــــــــوق9 مــــزلــــــوقشارف فاروقتغــذ

ة عـــامةمـــــــزلـــــــــوق10 لتغــذ وات خل مــــزلــــــوقن

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعمــــزلــــــوق1 لقاسممطعم واطعام  مــــزلــــــوقنوي 

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ة عـــامة ال تغــذ

ـــوم الثانــــــي: ة عـــامة ال تغــذ



ــــعمــــزلــــــوق2 مالمطعم واطعام  مــــزلــــــوقمرصاوي 
ــــعمــــزلــــــوق3 مــــزلــــــوققناطرة مرادمطعم واطعام 
ــــعمــــزلــــــوق4 مــــزلــــــوقعكوش من مطعم واطعام 
ــــعمــــزلــــــوق5 دالصمدمطعم واطعام  مــــزلــــــوقنوي ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعمــــزلــــــوق1 مــــزلــــــوقبن دحمان محمد رمزيمطعم واطعام 
ــــعمــــزلــــــوق2 ل داودمطعم واطعام  مــــزلــــــوقمناو
ــــعمــــزلــــــوق3 وكمطعم واطعام  ح م مــــزلــــــوقمط
ــــعمــــزلــــــوق4 مــــزلــــــوقرحمو محرازمطعم واطعام 
ــــعمــــزلــــــوق5 ل عمادمطعم واطعام  مــــزلــــــوقسماع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
اتمــــزلــــــوق1 مالحـــــــل مــــزلــــــوقغيو 

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
اتمــــزلــــــوق1 دحـــــــل د الحم مــــزلــــــوقبوطارة ع

ــــع اليوم الثانــــي: مطعم واطعام 

ـــوم األول: ات ال حـــــــل

ـــوم الثانــــي: ات ال حـــــــل



ـارك لسنـــة 2021 : ـــد الفطــر الم ة ع ــ ـة عــ ال لد



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ة1 ب ةسمارة مسعودلحوم ودواجنع ال ب ع ال
ة2 ب ةغالب من لحوم ودواجنع ال ب ع ال
ة3 ب ةازة محفوظلحوم ودواجنع ال ب ع ال
ة4 ب حةلحوم ودواجنع ال ةلة فت ب ع ال
ة5 ب دالسالملحوم ودواجنع ال ةلعليوي ع ب ع ال

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ة1 ب ب ومـشتقاتـــهع ال ةعبود عمارحـل ب ع ال
ة2 ب ب ومـشتقاتـــهع ال ةبوشع مسعودةحـل ب ع ال
ة3 ب ب ومـشتقاتـــهع ال محـل ل ك ةلوع ب ع ال
ة4 ب ب ومـشتقاتـــهع ال اش النذيرحـل ةك ب ع ال
ة5 ب ب ومـشتقاتـــهع ال سحـل ةازة يو ب ع ال

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ة1 ب ب ومـشتقاتـــهع ال د النورحـل ةحططاش ع ب ع ال
ة2 ب ب ومـشتقاتـــهع ال اطة فارسحـل ةص ب ع ال
ة3 ب ب ومـشتقاتـــهع ال ةأمغار محمدحـل ب ع ال

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ة1 ب ب ومـشتقاتـــهع ال ةعالمة خالدحـل ب ع ال
ة2 ب ب ومـشتقاتـــهع ال مةحـل ةزغموري حل ب ع ال
ة3 ب ب ومـشتقاتـــهع ال ةزغمور مسعودحـل ب ع ال

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــرة1 ب ــــن ال ةعـ ة صناع اللمخ ا  ةق ب ع ال
ــــــــرة2 ب ــــن ال ةعـ ة صناع ةبوقزاطة ر مخ ب ع ال
ــــــــرة3 ب ــــن ال ةعـ ة صناع حول عمرمخ ةبول ب ع ال

ـــوم االول: لحــوم ودواجـــن ال

ـــوم الثــــــــا : لحــوم ودواجـــن ال

ـــوم االول: ب ومشتقاته ال حل

ـــوم االول: ــــز ال المخــا

ـــوم الثا : ب ومشتقاته ال حل



ــــــــرة4 ب ــــن ال ةعـ ة صناع ةجرس خالدمخ ب ع ال

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــرة1 ب ــــن ال ةعـ ة صناع ةط زموريمخ ب ع ال
ــــــــرة2 ب ــــن ال ةعـ ة صناع ةعبود عمارمخ ب ع ال
ــــــــرة3 ب ــــن ال ةعـ ة صناع د الرزاقمخ ةبن أمغار ع ب ع ال
ــــــــرة4 ب ــــن ال ةعـ ة صناع فمخ د اللط ةبوقزاطة ع ب ع ال

ه اليوم االول: خ وفوا

ـــوم الثانــــــي: ــــز ال المخــا



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــرة1 ب ــــن ال ــــــهعـ ــــــــرةسمارة مسعودخضـــر و فـــــوا ب ــــن ال عـ
ــــــــرة2 ب ــــن ال ــــــهعـ ــــــــرةسمارة أم خضـــر و فـــــوا ب ــــن ال عـ
ــــــــرة3 ب ــــن ال ــــــهعـ ــــــــرةبن خلوف عمرخضـــر و فـــــوا ب ــــن ال عـ
ــــــــرة4 ب ــــن ال ــــــهعـ ــــــــرةداود سم خضـــر و فـــــوا ب ــــن ال عـ
ــــــــرة5 ب ــــن ال ــــــهعـ اللخضـــر و فـــــوا ــــــــرةاحططاش  ب ــــن ال عـ
ــــــــرة6 ب ــــن ال ــــــهعـ لخضـــر و فـــــوا ــــــــرةزغيوة خل ب ــــن ال عـ
ــــــــرة7 ب ــــن ال ــــــهعـ ــــــــرةمخال عمارخضـــر و فـــــوا ب ــــن ال عـ
ــــــــرة8 ب ــــن ال ــــــهعـ ــــــــرةص مون خضـــر و فـــــوا ب ــــن ال عـ
ــــــــرة9 ب ــــن ال ــــــهعـ ــــــــرةبوخالد عادلخضـــر و فـــــوا ب ــــن ال عـ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــرة1 ب ــــن ال ــــــهعـ ــــــــرةأمغار لخ خضـــر و فـــــوا ب ــــن ال عـ
ــــــــرة2 ب ــــن ال ــــــهعـ ــــــــرةأحططاش رضوانخضـــر و فـــــوا ب ــــن ال عـ
ــــــــرة3 ب ــــن ال ــــــهعـ ــــــــرةص مصط خضـــر و فـــــوا ب ــــن ال عـ
ــــــــرة4 ب ــــن ال ــــــهعـ ة توفيقخضـــر و فـــــوا ــــــــرةلع ب ــــن ال عـ
ــــــــرة5 ب ــــن ال ــــــهعـ لخضـــر و فـــــوا ش خل ــــــــرةبوغ ب ــــن ال عـ
ــــــــرة6 ب ــــن ال ــــــهعـ ف إسالمخضـــر و فـــــوا ــــــــرةبن ض ب ــــن ال عـ
ــــــــرة7 ب ــــن ال ــــــهعـ ــــــــرةمخال مصط خضـــر و فـــــوا ب ــــن ال عـ
ــــــــرة8 ب ــــن ال ــــــهعـ لخضـــر و فـــــوا ــــــــرةبوقزولة ن ب ــــن ال عـ
ــــــــرة9 ب ــــن ال ــــــهعـ ل عامرخضـــر و فـــــوا ــــــــرةدا ب ــــن ال عـ

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــرة1 ب ــــن ال ة عـــامةعـ د تغــذ ــــــــرةوادفل ع ب ــــن ال عـ
ــــــــرة2 ب ــــن ال ة عـــامةعـ در الدينتغــذ ــــــــرةفاوي  ب ــــن ال عـ
ــــــــرة3 ب ــــن ال ة عـــامةعـ ــــــــرةحدادي ام تغــذ ب ــــن ال عـ
ــــــــرة4 ب ــــن ال ة عـــامةعـ د عادلتغــذ ــــــــرةلعا ب ــــن ال عـ
ــــــــرة5 ب ــــن ال ة عـــامةعـ ــــــــرةسلطا الحاجةتغــذ ب ــــن ال عـ
ــــــــرة6 ب ــــن ال ة عـــامةعـ لتغــذ ش خل ــــــــرةبوغ ب ــــن ال عـ
ــــــــرة7 ب ــــن ال ة عـــامةعـ ــــــــرةفودي مرادتغــذ ب ــــن ال عـ
ــــــــرة8 ب ــــن ال ة عـــامةعـ ــــــــرةفة العر تغــذ ب ــــن ال عـ
ــــــــرة9 ب ــــن ال ة عـــامةعـ د المؤمنتغــذ ــــــــرةبن ن ع ب ــــن ال عـ

ــــــــرة10 ب ــــن ال ة عـــامةعـ ــــــــرةزغمور فاروقتغــذ ب ــــن ال عـ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــرة1 ب ــــن ال ة عـــامةعـ د المعزتغــذ ــــــــرةلعز ع ب ــــن ال عـ
ــــــــرة2 ب ــــن ال ة عـــامةعـ ي السا تغــذ ــــــــرةلخ ب ــــن ال عـ
ــــــــرة3 ب ــــن ال ة عـــامةعـ در الدينتغــذ ــــــــرةبن أمغار  ب ــــن ال عـ
ــــــــرة4 ب ــــن ال ة عـــامةعـ متغــذ اب برا ــــــــرةخ ب ــــن ال عـ
ــــــــرة5 ب ــــن ال ة عـــامةعـ مةتغــذ ــــــــرةلصلج سل ب ــــن ال عـ
ــــــــرة6 ب ــــن ال ة عـــامةعـ ــــــــرةسمارة حس تغــذ ب ــــن ال عـ
ــــــــرة7 ب ــــن ال ة عـــامةعـ ستغــذ ــــــــرةبوذراع إدر ب ــــن ال عـ
ــــــــرة8 ب ــــن ال ة عـــامةعـ ظتغــذ د الحف ــــــــرةمشطوب ع ب ــــن ال عـ
ــــــــرة9 ب ــــن ال ة عـــامةعـ ابتغــذ د الو ــــــــرةغلوم ع ب ــــن ال عـ

ــــــــرة10 ب ــــن ال ة عـــامةعـ ــــــــرةبوصالح حمزةتغــذ ب ــــن ال عـ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــرة1 ب ــــن ال ـــــــراتعـ ــــــــرةسمارة أمینســــ ب ــــن ال عـ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــرة1 ب ــــن ال ـــــــراتعـ ــــــــرةبلكحل مصطفىســــ ب ــــن ال عـ

ـــوم الثانــــــي: ة عـــامة ال تغــذ

ـــوم األول: ـــــــرات ال ســــ

ـــوم الثانــــي: ـــــــرات ال ســــ

ـــوم األول: ة عـــامة ال تغــذ



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــرة1 ب ــــن ال ــــععـ و ز مطعم واطعام  ــــــــرةبوغ ب ــــن ال عـ
ــــــــرة2 ب ــــن ال ــــععـ دمطعم واطعام  ــــــــرةخناف السع ب ــــن ال عـ
ــــــــرة3 ب ــــن ال ــــععـ اح لخ مطعم واطعام  ــــــــرةبن د ب ــــن ال عـ
ــــــــرة4 ب ــــن ال ــــععـ ــــــــرةسمارة حساممطعم واطعام  ب ــــن ال عـ
ــــــــرة5 ب ــــن ال ــــععـ مالمطعم واطعام  ي  ــــــــرةخ ب ــــن ال عـ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــرة1 ب ــــن ال ــــععـ دالمالكمطعم واطعام  ا ع ــــــــرةق ب ــــن ال عـ
ــــــــرة2 ب ــــن ال ــــععـ ــــــــرةغالب الخ مطعم واطعام  ب ــــن ال عـ
ــــــــرة3 ب ــــن ال ــــععـ ــــــــرةبولهوشات عصاممطعم واطعام  ب ــــن ال عـ
ــــــــرة4 ب ــــن ال ــــععـ دمطعم واطعام  ــــــــرةشار ول ب ــــن ال عـ
ــــــــرة5 ب ــــن ال ــــععـ ــــــــرةماش توفيقمطعم واطعام  ب ــــن ال عـ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــرة1 ب ــــن ال اتعـ ــــــــرةعبود عمارحـــــــل ب ــــن ال عـ
ــــــــرة2 ب ــــن ال اتعـ ــــــــرةبوقزاطة عبد اللطیفحـــــــل ب ــــن ال عـ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــرة1 ب ــــن ال اتعـ ــــــــرةمزوار عمادحـــــــل ب ــــن ال عـ
ــــــــرة2 ب ــــن ال اتعـ ــــــــرةقبایلي باللحـــــــل ب ــــن ال عـ

ـــوم األول: ات ال حـــــــل

ـــوم الثانــــي: ات ال حـــــــل

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 

ــــع اليوم الثانــــي: مطعم واطعام 



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ة ساعدلحوم ودواجنأوالد عدوان1 أوالد عدوانح

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
أوالد عدوانبوعود حمزةلحوم ودواجنأوالد عدوان1

ـــارك لسنـــة 2021 : ـــد الفطـــر الم ـــة أوالد عــــدوان ع لد

ـــوم األول: لحـــــــــوم ودواجـــــن ال

ـــوم الثـــــــــــا : لحـــــــــوم ودواجـــــن ال



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةأوالد عدوان1 ة صناع د الرزاقمخ افات ع أوالد عدوانض

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةأوالد عدوان1 ة صناع رمخ ور الطا أوالد عدوانك

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهأوالد عـــــدوان1 أوالد عـــــدواننوري صالحخضـــر و فـــــوا
ــــــهأوالد عـــــدوان2 د الرحمنخضـــر و فـــــوا أوالد عـــــدوانمقدم ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهأوالد عـــــدوان1 دخضـــر و فـــــوا أوالد عـــــدوانلقروي رش
ــــــهأوالد عـــــدوان2 د الرزاقخضـــر و فـــــوا أوالد عـــــدوانبن  ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةأوالد عـــــدوان1 ال التطوريموساوي رابحتغذ
ة عامةأوالد عـــــدوان2 أوالد عـــــدواننوري صالحتغذ
ة عامةأوالد عـــــدوان3 د الرزاقتغذ أوالد عـــــدوانمقدم ع
ة عامةأوالد عـــــدوان4 شامتغذ أوالد عـــــدوانخضار 
ة عامةأوالد عـــــدوان5 أوالد عـــــدواننوري عاشورتغذ
ة عامةأوالد عـــــدوان6 د النورتغذ أوالد عـــــدوانحطاطاش ع

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم الثانـــــي: ــــز ال المخــا

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةأوالد عـــــدوان1 دتغذ أوالد عـــــدوانشنوف السع
ة عامةأوالد عـــــدوان2 أوالد عـــــدوانس فاتحتغذ
ة عامةأوالد عـــــدوان3 أوالد عـــــدوانتوا فاتحتغذ
ة عامةأوالد عـــــدوان4 دتغذ أوالد عـــــدوانعليوة بوز
ة عامةأوالد عـــــدوان5 د الرحمنتغذ أوالد عـــــدوانمقدم ع
ة عامةأوالد عـــــدوان6 لةتغذ أوالد عـــــدوانزغموري سه

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعأوالد عـــــدوان1 اس اطعام  أوالد عـــــدوانزروق 

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعأوالد عـــــدوان1 دالقادراطعام  ز ع أوالد عـــــدوانبن ع

ـــوم األول: ــــع  ال اطعام 

ــــع اليوم الثانــــي: اطعام 

ـــوم الثانـــــي: ة عامة ال تغذ



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
امشـــــــة1 امشـــــــةبوقزاطة محمدلحوم ودواجنالد الد
امشـــــــة2 دلحوم ودواجنالد امشـــــــةس ع الد

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
امشـــــــة1 زلحوم ودواجنالد د الع ت ع امشـــــــةبوز الد
امشـــــــة2 امشـــــــةبورزق حساملحوم ودواجنالد الد

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
امشـــــــة1 ب ومـشتقـاتـــــــهالد اح رضاحـل امشـــــــةذ الد

ـــارك لسنـــة 2021 : ـــد الفطـــر الم ـــامشــة ع ـة الد لد

ـــوم األول: لحـــــــــوم ودواجـــــن ال

ـــوم الثـــــــــــا : لحـــــــــوم ودواجـــــن ال

ـــوم األول: ب ومـشتقـاتـــــــه ال حـل



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
امشـــــــة1 ب ومـشتقـاتـــــــهالد امشـــــــةمجدوب محسنحـل الد

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
امشـــــــة1 ةالد ة صناع امشـــــــةموش خ الدينمخ الد

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
امشـــــــة1 ةالد ة صناع امشـــــــةموش خ الدينمخ الد

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
امشـــــــــــة1 ــــــهالد اد عمرخضـــر و فـــــوا امشـــــــــــةع الد

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
امشـــــــــــة1 ــــــهالد دينخضـــر و فـــــوا ن العا امشـــــــــــةرحاحلة ز الد

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم الثـــــــــا : ب ومـشتقـاتـــــــه ال حـل

ـــوم الثانــــــي: ــــز ال المخــا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
امشـــــــــــة1 ة عامةالد انتغذ امشـــــــــــةفا سف الد
امشـــــــــــة2 ة عامةالد كرتغذ امشـــــــــــةمجدوب أب الد
امشـــــــــــة3 ة عامةالد ن الدينتغذ يور ز امشـــــــــــةش الد
امشـــــــــــة4 ة عامةالد دتغذ شو ول امشـــــــــــةق الد
امشـــــــــــة5 ة عامةالد اللتغذ امشـــــــــــةمرازقة  الد

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
امشـــــــــــة1 ة عامةالد امشـــــــــــةبورنان محمدتغذ الد
امشـــــــــــة2 ة عامةالد امشـــــــــــةفا مولودتغذ الد
امشـــــــــــة3 ة عامةالد ي لط تغذ امشـــــــــــةبن س الد
امشـــــــــــة4 ة عامةالد امشـــــــــــةمز فؤادتغذ الد
امشـــــــــــة5 ة عامةالد ايزة لعتغذ امشـــــــــــةبن  الد

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
امشـــــــــــة1 ــــعالد ي صالح الديناطعام  امشـــــــــــةبن س الد

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
امشـــــــــــة1 ــــعالد امشـــــــــــةبورزق صالح الديناطعام  الد

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــوم الثانـــــي: ة عامة ال تغذ

ـــوم األول: ــــع  ال اطعام 

ــــع اليوم الثانــــي: اطعام 



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
عمـــــــوشــــــــــــةب توفيقلحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــة1
عمـــــــوشــــــــــــةلهال مسعودلحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــة2
شاملحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــة3 عمـــــــوشــــــــــــةتامن 
عمـــــــوشــــــــــــةسوالم من لحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــة4
عمـــــــوشــــــــــــةبوقزول مسعودلحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــة5
دلحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــة6 عمـــــــوشــــــــــــةكة بوز

ـارك لسنـــة 2021 : ـــد الفطــر الم ـة عمـــوشــــة ع لد

ـــوم األول: لحــــــــوم ودواجـــــــن ال



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
عمـــــــوشــــــــــــةحمزة لط لحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــة1
عمـــــــوشــــــــــــةحامدي محمدلحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــة2
عمـــــــوشــــــــــــةقرنا صالحلحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــة3
وكلحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــة4 عمـــــــوشــــــــــــةساف م
يوي أسامةلحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــة5 عمـــــــوشــــــــــــةش
داوي سم لحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــة6 عمـــــــوشــــــــــــةالع

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومـشتقاتــهعمـــــــوشــــــــــــة1 لحـل عمـــــــوشــــــــــــةميهو ن
ب ومـشتقاتــهعمـــــــوشــــــــــــة2 جةحـل عمـــــــوشــــــــــــةمجماج خد

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومـشتقاتــهعمـــــــوشــــــــــــة1 شامحـل عمـــــــوشــــــــــــةالعاص 
ب ومـشتقاتــهعمـــــــوشــــــــــــة2 عمـــــــوشــــــــــــةبومعزة سا حـل

ـــوم الثـــــــــــا : لحــــــــوم ودواجـــــــن ال

ـــوم األول: ب ومـشتقاتـــه ال حـل

ـــوم الثـــــــــــا : ب ومـشتقاتـــه ال حـل



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةعمـــــــوشــــــــــــة1 ة صناع دمخ عمـــــــوشــــــــــــةخنتوت رش
ةعمـــــــوشــــــــــــة2 ة صناع زمخ د الع عمـــــــوشــــــــــــةطال ع

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةعمـــــــوشــــــــــــة1 ة صناع عمـــــــوشــــــــــــةلعمري لحسنمخ
ةعمـــــــوشــــــــــــة2 ة صناع دمخ عمـــــــوشــــــــــــةفرحون اسع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهعموشـــــة1 عموشـــــةعرار توفيقخضـــر و فـــــوا
ــــــهعموشـــــة2 اللخضـــر و فـــــوا عموشـــــةمقدم 
ــــــهعموشـــــة3 دخضـــر و فـــــوا عموشـــــةرجال ف
ــــــهعموشـــــة4 اسخضـــر و فـــــوا عموشـــــةبولواطة إل

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهعموشـــــة1 عموشـــــةبن ع عمرخضـــر و فـــــوا
ــــــهعموشـــــة2 عموشـــــةقرقور رابحخضـــر و فـــــوا
ــــــهعموشـــــة3 انخضـــر و فـــــوا عموشـــــةدودو سف
ــــــهعموشـــــة4 لخضـــر و فـــــوا دالجل عموشـــــةزروق ع

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم الثانـــــي: ــــز ال المخــا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةعموشـــــة1 عموشـــــةبونقاب مسعودتغذ
ة عامةعموشـــــة2 شامتغذ عموشـــــة 
ة عامةعموشـــــة3 زتغذ دالع عموشـــــةلحول ع
ة عامةعموشـــــة4 عموشـــــةقهلوز حواستغذ
ة عامةعموشـــــة5 عموشـــــةسمش الدين عمارتغذ
ة عامةعموشـــــة6 دومةتغذ عموشـــــةرحما ز
ة عامةعموشـــــة7 عموشـــــةلجنان محمدتغذ
ة عامةعموشـــــة8 عموشـــــةشلوش مون تغذ
ة عامةعموشـــــة9 عموشـــــة فوزيتغذ

ة عامةعموشـــــة10 عموشـــــةلعوط أحمدتغذ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةعموشـــــة1 عموشـــــةعليوي سم تغذ
ة عامةعموشـــــة2 متغذ س عموشـــــةلهوازي 
ة عامةعموشـــــة3 لتغذ عموشـــــةنوري ن
ة عامةعموشـــــة4 متغذ د الحل عموشـــــةمجماج ع
ة عامةعموشـــــة5 ةتغذ عموشـــــةنوري خ
ة عامةعموشـــــة6 لتغذ دالجل عموشـــــةزروق ع
ة عامةعموشـــــة7 د محمدتغذ عموشـــــةزوا
ة عامةعموشـــــة8 ف الدينتغذ عموشـــــةصدو 

ة عامةعموشـــــة10 متغذ عموشـــــةنوري ك

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــععموشـــــة1 عموشـــــةب توفيقمطعم واطعام 
ــــععموشـــــة2 د الحقمطعم واطعام  عموشـــــةخنتوت ع
ــــععموشـــــة3 عموشـــــةبوخالفة وسام الدينمطعم واطعام 
ــــععموشـــــة4 عموشـــــةبوحادرة رضامطعم واطعام 

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 

ــــع اليوم الثانــــي: مطعم واطعام 

ـــوم الثانـــــي: ة عامة ال تغذ

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ



ــــععموشـــــة1 د السالممطعم واطعام  عموشـــــةغلوس ع
ــــععموشـــــة2 عموشـــــةبوناب مومطعم واطعام 
ــــععموشـــــة3 عموشـــــةحم يوسفمطعم واطعام 
ــــععموشـــــة4 د جمال الدينمطعم واطعام  عموشـــــةع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
اتعموشـــــة1 عموشـــــةبن حدحوم عبدالقادرحـــــــل

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
اتعموشـــــة1 عموشـــــةبن داود محمودحـــــــل

ـــوم األول: ات ال حـــــــل

ـــوم الثانــــي: ات ال حـــــــل



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
شار1 ي ن شارمحلوس يوسفلحوم ودواجنت ي ن ت
شار2 ي ن شاربرا جماللحوم ودواجنت ي ن ت
شار3 ي ن شاراسعادي جمال الدينلحوم ودواجنت ي ن ت
شار4 ي ن شاربولعوجة جماللحوم ودواجنت ي ن ت

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
شار1 ي ن اس لحوم ودواجنت دي  شارلعب ي ن ت
شار2 ي ن شارعروس من لحوم ودواجنت ي ن ت
شار3 ي ن فلحوم ودواجنت شارساح ال ي ن ت
شار4 ي ن شارعاش جماللحوم ودواجنت ي ن ت

ــارك لسنــة 2021 : ـــد الفطــ الم شــار ع ي ن ـة تــ لد

ـــوم األول: لحــــــوم ودواجــــن ال

ـــوم الثــــــــــا : لحــــــوم ودواجــــن ال



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
شار1 ي ن ب ومـشتقاتـــهت ضاحــل دو ر شارحم ي ن ت

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
شار1 ي ن ب ومـشتقاتـــهت اءحــل شارمطرو زك ي ن ت

 

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
شـــار1 ـــزي ن ةت ة صناع شـــارلعوط فاتحمخ ـــزي ن ت
شار2 ي ن ةت ة صناع شـــارصابر سم مخ ـــزي ن ت

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
شـــار1 ـــزي ن ةت ة صناع شـــارتوا مرادمخ ـــزي ن ت
شار2 ي ن ةت ة صناع شـــاردعا نامخ ـــزي ن ت

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
شـــار1 ـــزي ن ــــــهت د العا خضـــر و فـــــوا شـــارمخلوش ع ـــزي ن ت
شـــار2 ـــزي ن ــــــهت ا الم خضـــر و فـــــوا شـــارمل ـــزي ن ت
شـــار3 ـــزي ن ــــــهت مخضـــر و فـــــوا شـــاررحما سل ـــزي ن ت

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم الثانـــي: ــــز ال المخــا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ب ومـشتقاتــــه ال حــل

ـــوم الثــــــــــا : ب ومـشتقاتــــه ال حــل



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
شـــار1 ـــزي ن ــــــهت مخضـــر و فـــــوا س ك شـــاربن ادر ـــزي ن ت
شـــار2 ـــزي ن ــــــهت دخضـــر و فـــــوا د الحم شـــارلعوط ع ـــزي ن ت
شـــار3 ـــزي ن ــــــهت اون عثمانخضـــر و فـــــوا شـــارب ـــزي ن ت

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
شـــار1 ـــزي ن ة عامةت د المالكتغذ سو ع شـــارع ـــزي ن ت
شـــار2 ـــزي ن ة عامةت ظتغذ دالحف اي ع شـــاربر ـــزي ن ت
شـــار3 ـــزي ن ة عامةت متغذ صاري برا شـــارل ـــزي ن ت
شـــار4 ـــزي ن ة عامةت شـــارلعوط بوجمعةتغذ ـــزي ن ت
شـــار5 ـــزي ن ة عامةت شـــارأمالز سا تغذ ـــزي ن ت
شـــار6 ـــزي ن ة عامةت دتغذ شـــار السع ـــزي ن ت
شـــار7 ـــزي ن ة عامةت دتغذ ش ف شـــاردع ـــزي ن ت
شـــار8 ـــزي ن ة عامةت ةتغذ شـــاربوحمامة سم ـــزي ن ت
شـــار9 ـــزي ن ة عامةت ة شمس الدينتغذ شـــاربوط ـــزي ن ت

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
شـــار1 ـــزي ن ة عامةت د الرزاقتغذ ط ع شـــاربو ـــزي ن ت
شـــار2 ـــزي ن ة عامةت د الرؤوفتغذ شـــاربوجمل ع ـــزي ن ت
شـــار3 ـــزي ن ة عامةت اضتغذ شـــارمجماج ر ـــزي ن ت
شـــار4 ـــزي ن ة عامةت متغذ شـــاررحما سل ـــزي ن ت
شـــار5 ـــزي ن ة عامةت شـــاربن منصور محمد الحسنتغذ ـــزي ن ت
شـــار6 ـــزي ن ة عامةت ا مرادتغذ شـــارمل ـــزي ن ت
شـــار7 ـــزي ن ة عامةت در فارستغذ شـــاربن ا ـــزي ن ت
شـــار8 ـــزي ن ة عامةت دالناتغذ شون ع شـــارع ـــزي ن ت
شـــار9 ـــزي ن ة عامةت شـــاربن  بوعالمتغذ ـــزي ن ت

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
شـــار1 ـــزي ن ــــعت فةمطعم واطعام  شـــارشداد خل ـــزي ن ت
شـــار2 ـــزي ن ــــعت شـــارخلفاوي سم مطعم واطعام  ـــزي ن ت

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــوم الثانـــــي: ة عامة ال تغذ

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 



شـــار3 ـــزي ن ــــعت شـــار فؤادمطعم واطعام  ـــزي ن ت
شـــار4 ـــزي ن ــــعت شـــارغر يوسفمطعم واطعام  ـــزي ن ت

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
شـــار1 ـــزي ن ــــعت م انورمطعم واطعام  شـــارك ـــزي ن ت
شـــار2 ـــزي ن ــــعت اس مطعم واطعام  شـــارساحل  ـــزي ن ت
شـــار3 ـــزي ن ــــعت رممطعم واطعام  شـــاربن عدة أ ـــزي ن ت
شـــار4 ـــزي ن ــــعت اللمطعم واطعام  شـــارحسناوي  ـــزي ن ت

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
شـــار1 ـــزي ن اتت شـــاربلعوط حكیمحـــــــل ـــزي ن ت

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
شـــار1 ـــزي ن اتت شـــاربوزیدي عليحـــــــل ـــزي ن ت

ــــع اليوم الثانــــي: مطعم واطعام 

ـــوم األول: ات ال حـــــــل

ـــوم الثانــــي: ات ال حـــــــل



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــــــــــــــور1 ة محفوظلحوم ودواجنـــــــا ـــــــــــــــــــوربوجن ـــــــا
ـــــــــــــــــــور2 ـــــــــــــــــــورأمغار مولودلحوم ودواجنـــــــا ـــــــا

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــــــــــــــور1 دلحوم ودواجنـــــــا و بوز ـــــــــــــــــــوربوغ ـــــــا
ـــــــــــــــــــور2 ابلحوم ودواجنـــــــا دالو ـــــــــــــــــــورسيوان ع ـــــــا

ــارك لسنــة 2021 : ــد الفطــر الم ـــــور ع ـا ـة  لد

ـــوم األول: لحـــــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم الثــــــا : لحـــــــوم ودواجــــــن   ال



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــــــــــــــور1 ب ومـشتقـاتـــــــهـــــــا صةحـل ب خل ـــــــــــــــــــوربولحل ـــــــا

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــــــــــــــور1 ب ومـشتقـاتـــــــهـــــــا ـــــــــــــــــــورجاب  رضوانحـل ـــــــا

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــــــــــــــور1 ةـــــــا ة صناع ب أسامةمخ ـــــــــــــــــــوربولحل ـــــــا

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــــــــــــــور1 ةـــــــا ة صناع ـــــــــــــــــــورمج حسانمخ ـــــــا

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــــــور1 ــــــهــــا ـــــــــــوربوشامة محمدخضـــر و فـــــوا ــــا
ـــــــــــور2 ــــــهــــا دخضـــر و فـــــوا ان ف ـــــــــــورش ــــا
ـــــــــــور3 ــــــهــــا اس خضـــر و فـــــوا ـــــــــــورخضار  ــــا

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــــــور1 ــــــهــــا دةخضـــر و فـــــوا ش سع ـــــــــــورمش ــــا
ـــــــــــور2 ــــــهــــا ـــــــــــورأعراب عماد الدينخضـــر و فـــــوا ــــا
ـــــــــــور3 ــــــهــــا كةخضـــر و فـــــوا ـــــــــــورعمامرة مل ــــا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ب ومـشتقـاتــــــــه  ال حـل

ـــوم الثــــــا : ب ومـشتقـاتــــــــه  ال حـل

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم الثانـــــي: ــــز ال المخــا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــــــور1 ة عامةــــا ـــــــــــورموش فؤادتغذ ــــا
ـــــــــــور2 ة عامةــــا شامتغذ ـــــــــــوركعاط  ــــا
ـــــــــــور3 ة عامةــــا متغذ دالرح ـــــــــــورعمامة ع ــــا
ـــــــــــور4 ة عامةــــا د الغ تغذ ط ع ـــــــــــوربو ــــا
ـــــــــــور5 ة عامةــــا دةتغذ ش سع ـــــــــــورمش ــــا
ـــــــــــور6 ة عامةــــا متغذ س ب  ـــــــــــوربولحل ــــا
ـــــــــــور7 ة عامةــــا وكتغذ ـــــــــــورقهام م ــــا

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــــــور1 ة عامةــــا ـــــــــــورعاشوري عمرتغذ ــــا
ـــــــــــور2 ة عامةــــا ش لمنورتغذ ـــــــــــورخن ــــا
ـــــــــــور3 ة عامةــــا لقاسمتغذ و  ـــــــــــوربوغ ــــا
ـــــــــــور4 ة عامةــــا شامتغذ ـــــــــــوربومنقاش  ــــا
ـــــــــــور5 ة عامةــــا اس تغذ ـــــــــــورخضار  ــــا
ـــــــــــور6 ة عامةــــا صةتغذ ب خل ـــــــــــوربولحل ــــا
ـــــــــــور7 ة عامةــــا ي نورالدينتغذ ـــــــــــورخ ــــا

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــــــور1 ــــعــــا د السالممطعم واطعام  ـــــــــــورأمغار ع ــــا
ـــــــــــور2 ــــعــــا مالمطعم واطعام  ـــــــــــورأمغار  ــــا
ـــــــــــور3 ــــعــــا ا مطعم واطعام  ـــــــــــورعمامرة الع ــــا
ـــــــــــور4 ــــعــــا دمطعم واطعام  ـــــــــــوربوشع ف ــــا

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــــــور1 ــــعــــا د القادرمطعم واطعام  ـــــــــــورخضار ع ــــا
ـــــــــــور2 ــــعــــا ـــــــــــوربودينة محمدمطعم واطعام  ــــا
ـــــــــــور3 ــــعــــا ـــــــــــورخضار مولودمطعم واطعام  ــــا
ـــــــــــور4 ــــعــــا ام مطعم واطعام  د ال ـــــــــــوربن جاب  ع ــــا

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 

ــــع اليوم الثانــــي: مطعم واطعام 

ـــوم الثانـــــي: ة عامة ال تغذ



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةج الغـــــــول1 ة صناع ابمخ ج الغولبوحرود و دة     ب

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةج الغـــــــول1 ة صناع ابمخ ج الغولبوحرود و

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ج الغـــــول1 ــــــهســـ مخضـــر و فـــــوا د ال دي ع ج الغـــــولح ســـ
ج الغـــــول2 ــــــهســـ ج الغـــــولاحوش الــمولودخضـــر و فـــــوا ســـ

ـارك لسنـة 2021 : ــد الفطــر الم ج الغــــول ع ـة  لد

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ج الغـــــول1 ــــــهســـ ج الغـــــوللعمور رضوانخضـــر و فـــــوا ســـ
ج الغـــــول2 ــــــهســـ دخضـــر و فـــــوا نات ف ج الغـــــولبولع ســـ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ج الغـــــول1 ة عامةســـ د المالكتغذ ج الغـــــولبوحرود ع ســـ
ج الغـــــول2 ة عامةســـ د العا تغذ سة ع ج الغـــــولبود ســـ
ج الغـــــول3 ة عامةســـ سة حنانتغذ ج الغـــــولعج ســـ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ج الغـــــول1 ة عامةســـ ج الغـــــولاحوش الــمولودتغذ ســـ
ج الغـــــول2 ة عامةســـ ج الغـــــولموش لحسنتغذ ســـ
ج الغـــــول3 ة عامةســـ ج الغـــــوللعمور رضوانتغذ ســـ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ج الغـــــول1 ــــعســـ د العا اطعام  ج الغـــــولحمر الراس ع ســـ
ج الغـــــول2 ــــعســـ اللاطعام  ج الغـــــولبوقزولة  ســـ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ج الغـــــول1 ــــعســـ اللاطعام  ج الغـــــولارون  ســـ
ج الغـــــول2 ــــعســـ ج الغـــــولبن لعور محمداطعام  ســـ

ـــوم األول: ــــع ال اطعام 

ــــع اليوم الثانــــي: اطعام 

ـــوم الثانـــــي: ة عامة ال تغذ

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ملحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــال1 س راس الماءفاض 
وس مصط لحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــال2 راس الماءلع
دلحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــال3 ضمذكور ول ب االب
ش لحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــال4 راس الماءمس 

ـــارك لسنـــة 2021 : ـــد الفطـــر  الم ـــة قجــــــال ع لد

ـــوم األول: لحـــــــوم ودواجــــــــن ال



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ي خث لحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــال1 ضمل ب االب
ضمراد خالدلحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــال2 ب االب
قجـــــــــــــــــــــالعال مسعودلحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــال3
قجـــــــــــــــــــــالعاشور عدالنلحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــال4

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومشتقاتــهقجـــــــــــــــــــــال1 د المالكحــل شور ع راس الماءع
ب ومشتقاتــهقجـــــــــــــــــــــال2 قجـــــــــــــــــــــالكوسة لمنورحــل

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومشتقاتــهقجـــــــــــــــــــــال1 قجـــــــــــــــــــــالمدا مرادحــل
ب ومشتقاتــهقجـــــــــــــــــــــال2 د القادرحــل ال ع راس الماءدر

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةقجـــــــــــــــــــــال1 ة صناع د السالممخ قجالحا ع
ةقجـــــــــــــــــــــال2 ة صناع مركـــز قجــــــــــــالواسع ق مخ
ةقجـــــــــــــــــــــال3 ة صناع راس الماءسمش الدين مرادمخ

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةقجـــــــــــــــــــــال1 ة صناع دمخ د الحم رأس الماءصفيح ع
ةقجـــــــــــــــــــــال2 ة صناع رمخ مركـــز قجــــــــــــالبن شطة لز
ةقجـــــــــــــــــــــال3 ة صناع ممخ د ال ادي ع  بوعواجةلع

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم الثـــــــــــــا : لحـــــــوم ودواجــــــــن ال

ـــوم األول: ب ومـشتقاتـــه ال حـل

ـــوم الثـــــــــــــا : ب ومـشتقاتـــه ال حـل

ـــوم الثانـــــي: ــــز ال المخــا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهقجـــــال1 قجـــــالزا فاتحخضـــر و فـــــوا
ــــــهقجـــــال2 د الحقخضـــر و فـــــوا قجـــــالبوراس ع
ــــــهقجـــــال3 حةخضـــر و فـــــوا قجـــــالترشاق صل
ــــــهقجـــــال4 قجـــــالفتاش مقدادخضـــر و فـــــوا
ــــــهقجـــــال5 قجـــــالشع أحمدخضـــر و فـــــوا

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهقجـــــال1 ار احمدخضـــر و فـــــوا قجـــــالم
ــــــهقجـــــال2 وات محمدخضـــر و فـــــوا قجـــــالن
ــــــهقجـــــال3 ظخضـــر و فـــــوا دالحف قجـــــالحا ع
ــــــهقجـــــال4 دخضـــر و فـــــوا قجـــــالاله ف
ــــــهقجـــــال5 رخضـــر و فـــــوا اس الطا قجـــــالم

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةقجـــــال1 قجـــــالنا خ الدينتغذ
ة عامةقجـــــال2 دتغذ قجـــــالبورغدة عب
ة عامةقجـــــال3 لودتغذ قجـــــاللع م
ة عامةقجـــــال4 سامتغذ قجـــــالكوسة 
ة عامةقجـــــال5 د الغفورتغذ قجـــــالبوقزولة ع
ة عامةقجـــــال6 قجـــــاللعماري محمدتغذ
ة عامةقجـــــال7 راءتغذ ة فاطمة الز راس الماءابن شعب
ة عامةقجـــــال8 حةتغذ ش فت راس الماءز
ة عامةقجـــــال9 ا تغذ اب قجـــــالقادم الع  بن ذ

ة عامةقجـــــال10 تو تغذ راس الماءمس ال

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةقجـــــال1 اللتغذ قجـــــالشك 
ة عامةقجـــــال2 ف الدينتغذ قجـــــاللعمري س
ة عامةقجـــــال3 وات محمدتغذ قجـــــالن
ة عامةقجـــــال4 متغذ لة سل قجـــــالبومخ
ة عامةقجـــــال5 اللتغذ ادي  قجـــــاللع
ة عامةقجـــــال6 قجـــــالكوسة لمنورتغذ
ة عامةقجـــــال7 اب قجـــــالبوقرن صدامتغذ بن ذ
ة عامةقجـــــال8 شامتغذ راس الماءيوس 
ة عامةقجـــــال9 رتغذ راس الماءبن معيوف الطا

ة عامةقجـــــال10 در الدينتغذ ز  د الع راس الماءع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعقجـــــال1 ابمطعم واطعام  دالو قجـــــالغجا ع
ــــعقجـــــال2 اس خالدمطعم واطعام  راس الماءكس
ــــعقجـــــال3 ش مطعم واطعام  ضمذكور ال ب االب
ــــعقجـــــال4 لمطعم واطعام  د الجل قجـــــالقرقور ع

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 

ــــع اليوم الثانــــي: مطعم واطعام 

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــوم الثانـــــي: ة عامة ال تغذ



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعقجـــــال1 قجـــــاللعمش النواريمطعم واطعام 
ــــعقجـــــال2 ضمذكور عمادمطعم واطعام  ب االب
ــــعقجـــــال3 دمطعم واطعام  راس الماءروت ول
ــــعقجـــــال4 دمطعم واطعام  راس الماءقرقور ول

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــراتقجـــــال1 قجـــــالبن شطة شایبســــ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــراتقجـــــال1 راس الماءصفیح صالحســــ

ـــوم األول: ـــــــرات ال ســــ

ـــوم الثانــــي: ـــــــرات ال ســــ



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــر1 ـــــــــــــرغر سالملحوم ودواجنأوالد صـــا أوالد صا
ــــر2 ةلحوم ودواجنأوالد صـــا ـــــــــــــررحما خ أوالد صا

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــر1 منلحوم ودواجنأوالد صـــا ان أ ـــــــــــــرم أوالد صا
ــــر2 ـــــــــــــرش العلجةلحوم ودواجنأوالد صـــا أوالد صا

ـــارك لسنـــة 2021 : ــد الفطـــر  الم ـــر ع ـــة أوالد صـا لد

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــر1 ةأوالد صـــا ة صناع ب خالدمخ ــــرع أوالد صـــا

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــر1 ةأوالد صـــا ة صناع دمخ ــــرقاس ول أوالد صـــا

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــر1 ــــــهأوالد صـــا ــــرزرزور النواريخضـــر و فـــــوا أوالد صـــا
ــــر2 ــــــهأوالد صـــا ظخضـــر و فـــــوا د الحف ــــرسعداوي ع أوالد صـــا

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــر1 ــــــهأوالد صـــا ة ع خضـــر و فـــــوا ــــربورق أوالد صـــا
ــــر2 ــــــهأوالد صـــا ت محمدخضـــر و فـــــوا ــــرزم أوالد صـــا

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم الثانـــــي: ــــز ال المخــا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــر1 ة عامةأوالد صـــا ــــرفال سم تغذ أوالد صـــا
ــــر2 ة عامةأوالد صـــا ــــرزرزور النواريتغذ أوالد صـــا
ــــر3 ة عامةأوالد صـــا ــــرغر عز الدينتغذ أوالد صـــا
ــــر4 ة عامةأوالد صـــا وكتغذ ــــرزرزور م أوالد صـــا
ــــر5 ة عامةأوالد صـــا ــــرعثما حمزةتغذ أوالد صـــا
ــــر6 ة عامةأوالد صـــا رتغذ ــــرعمورة لز أوالد صـــا
ــــر7 ة عامةأوالد صـــا ةتغذ ــــرعمري خ أوالد صـــا

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــر1 ة عامةأوالد صـــا لتغذ ــــردخوش إسماع أوالد صـــا
ــــر2 ة عامةأوالد صـــا ــــرترشاق محمدتغذ أوالد صـــا
ــــر3 ة عامةأوالد صـــا د المالكتغذ ــــرغر ع أوالد صـــا
ــــر4 ة عامةأوالد صـــا دالغا تغذ ــــرعمراوي ع أوالد صـــا
ــــر5 ة عامةأوالد صـــا ا جابرتغذ ــــرق أوالد صـــا
ــــر6 ة عامةأوالد صـــا ةتغذ ــــرصو صب أوالد صـــا
ــــر7 ة عامةأوالد صـــا ــــرسلمان زو تغذ أوالد صـــا

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــر1 ــــعأوالد صـــا د القادرمطعم واطعام  ــــرلعور ع أوالد صـــا
ــــر2 ــــعأوالد صـــا سمطعم واطعام  ــــرسعدي إدر أوالد صـــا

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــر1 ــــعأوالد صـــا ــــرنا عصاممطعم واطعام  أوالد صـــا
ــــر2 ــــعأوالد صـــا ممطعم واطعام  ر ابرا ــــرشا أوالد صـــا

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 

ــــع اليوم الثانــــي: مطعم واطعام 

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــوم الثانـــــي: ة عامة ال تغذ



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ام لحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــة1 بوقاعـــــــــــــــــةحما ال
بوقاعـــــــــــــــــةشوادرة عمارلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــة2
دلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــة3 بوقاعـــــــــــــــــةشوادرة ف
بوقاعـــــــــــــــــةمسال عمرلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــة4
اح جلوللحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــة5 بوقاعـــــــــــــــــةم
ملحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــة6 ي سل بوقاعـــــــــــــــــةنا
رلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــة7 ف محمد  الطا بوقاعـــــــــــــــــةم

ــارك لسنـــة 2021 : ــد الفطـــر الم ة بوقــاعـــــة ع لد

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ملحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــة1 بوقاعـــــــــــــــــةكفوس فه
بوقاعـــــــــــــــــةمسال عادللحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــة2
ش مالكلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــة3 ط بوقاعـــــــــــــــــةع
ابلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــة4 د الو اح ع بوقاعـــــــــــــــــةم
اس لحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــة5 بوقاعـــــــــــــــــةمسال 
د المالكلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــة6 بوقاعـــــــــــــــــةدار ع
بوقاعـــــــــــــــــةبن شخان ز لحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــة7

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومـشتقاتــهبوقاعـــــــــــــــــة1 بوقاعـــــــــــــــــةامل ز حـل

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومـشتقاتــهبوقاعـــــــــــــــــة1 بوقاعـــــــــــــــــةامل ز حـل

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةبوقاعـــــــــــــــــة1 ة صناع بوقاعـــــــــــــــــةرحمون مصط مخ
ةبوقاعـــــــــــــــــة2 ة صناع بوقاعـــــــــــــــــةبن عداد فاتحمخ

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةبوقاعـــــــــــــــــة1 ة صناع دمخ بوقاعـــــــــــــــــةحا الع
ةبوقاعـــــــــــــــــة2 ة صناع حانمخ بوقاعـــــــــــــــــةعقون 

ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم األول: ب ومـشتقاتـــه ال حــل

ـــوم األول: ب ومـشتقاتـــه ال حــل



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهــوقــــاعــــة1 ــوقــــاعــــةبوقاعة محمد االم خضـــر و فـــــوا
ــــــهــوقــــاعــــة2 ــوقــــاعــــةشوادرة عادلخضـــر و فـــــوا
ــــــهــوقــــاعــــة3 ت ز خضـــر و فـــــوا ل ــوقــــاعــــةتا
ــــــهــوقــــاعــــة4 ــوقــــاعــــةدوراري لخ خضـــر و فـــــوا
ــــــهــوقــــاعــــة5 ــوقــــاعــــةمسلم ز خضـــر و فـــــوا
ــــــهــوقــــاعــــة6 عةخضـــر و فـــــوا ــوقــــاعــــةعمراوي ر
ــــــهــوقــــاعــــة7 قخضـــر و فـــــوا ــوقــــاعــــةدوراري رز
ــــــهــوقــــاعــــة8 ت جمالخضـــر و فـــــوا ل ــوقــــاعــــةتا

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهــوقــــاعــــة1 ــوقــــاعــــةمسال فارسخضـــر و فـــــوا
ــــــهــوقــــاعــــة2 مخضـــر و فـــــوا ــوقــــاعــــةغر سل
ــــــهــوقــــاعــــة3 ــوقــــاعــــةشطولة أم خضـــر و فـــــوا
ــــــهــوقــــاعــــة4 لةخضـــر و فـــــوا ــوقــــاعــــةقادري فض
ــــــهــوقــــاعــــة5 دخضـــر و فـــــوا ــوقــــاعــــةداود ف
ــــــهــوقــــاعــــة6 ي نورةخضـــر و فـــــوا ــوقــــاعــــةنا
ــــــهــوقــــاعــــة7 صلخضـــر و فـــــوا ــوقــــاعــــةعطوش ف
ــــــهــوقــــاعــــة8 ــوقــــاعــــةشو أحمدخضـــر و فـــــوا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــراتــوقــــاعــــة1 ــوقــــاعــــةبن سالم فاروقســــ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــراتــوقــــاعــــة1 ــوقــــاعــــةعیاد یونسســــ

ـــوم األول: ـــــــرات ال ســــ

ـــوم الثانــــي: ـــــــرات ال ســــ



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عــــــامةــوقــــاعــــة1  الصفحان عتــــــــغذ
ة عــــــامةــوقــــاعــــة2 شارع الشهداءامل العلوا تــــــــغذ
ة عــــــامةــوقــــاعــــة3 وشغرزو رابحتــــــــغذ د عم شارع العق
ة عــــــامةــوقــــاعــــة4 د الرزاقتــــــــغذ ي ع  الحدائقشي
ة عــــــامةــوقــــاعــــة5 ام تــــــــغذ فحما ال  بن ال
ة عــــــامةــوقــــاعــــة6 ــوقــــاعــــةلواسع منصورتــــــــغذ
ة عــــــامةــوقــــاعــــة7 ري فاتحتــــــــغذ  بن عرعاربن 
ة عــــــامةــوقــــاعــــة8 عقوبتــــــــغذ ــوقــــاعــــةمعالوي 
ة عــــــامةــوقــــاعــــة9 انتــــــــغذ  بن عرعارلقا شع

ة عــــــامةــوقــــاعــــة10 د النورتــــــــغذ ل ع ل  الصفحبن 
ة عــــــامةــوقــــاعــــة11 كرتــــــــغذ ري ب  بن عرعارج
ة عــــــامةــوقــــاعــــة12 ــوقــــاعــــةمهري خوث تــــــــغذ
ة عــــــامةــوقــــاعــــة13 وزيامل شمس الدينتــــــــغذ ب
ة عــــــامةــوقــــاعــــة14 فة لخ تــــــــغذ  250 مسكنالع
ة عــــــامةــوقــــاعــــة15 لةتــــــــغذ شارع الشهداءم جم

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عــــــامةــوقــــاعــــة1 دتــــــــغذ ري رش  بن عرعاربن 
ة عــــــامةــوقــــاعــــة2 متــــــــغذ د الحك دمعمر ع  السوق الجد
ة عــــــامةــوقــــاعــــة3 ممر يوسف الطابق األر ط جمالتــــــــغذ
ة عــــــامةــوقــــاعــــة4 لتــــــــغذ ري ن شارع أول نوفم بن 
ة عــــــامةــوقــــاعــــة5 ري حس تــــــــغذ سات بن   ال
ة عــــــامةــوقــــاعــــة6  بن عرعارموفق فارستــــــــغذ
ة عــــــامةــوقــــاعــــة7 انتــــــــغذ  السوق األسبو وادفل سف
ة عــــــامةــوقــــاعــــة8 ديتــــــــغذ شارع الشهداءتوا الزا
ة عــــــامةــوقــــاعــــة9 شارع الشهداءين ناتــــــــغذ

ة عــــــامةــوقــــاعــــة10 قتــــــــغذ نوندوراري رز شارع محمد ش
ة عــــــامةــوقــــاعــــة11 اللتــــــــغذ شطولةروا  تجزئة 
ة عــــــامةــوقــــاعــــة12 ستــــــــغذ ل إدر سات قوج  ال
ة عــــــامةــوقــــاعــــة13  بن عرعارصاد يوسفتــــــــغذ
ة عــــــامةــوقــــاعــــة14 اف نص شطولة أم تــــــــغذ تجزئة 
ة عــــــامةــوقــــاعــــة15 مالتــــــــغذ ت  ل ق تو تا  رز

ـــوم الثانــــــي: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــوم األول: ة عــــــامة ال تــــــــغذ



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعــوقــــاعــــة1 ــوقــــاعــــةعالوة مصط مطعم واطعام 
ــــعــوقــــاعــــة2 ممطعم واطعام  دالحك ــوقــــاعــــةاش ع
ــــعــوقــــاعــــة3 ارة أعمرمطعم واطعام  ــوقــــاعــــةأو
ــــعــوقــــاعــــة4 دمطعم واطعام  د الوح ــوقــــاعــــةحما ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعــوقــــاعــــة1 ظمطعم واطعام  د الحف ان ع ــوقــــاعــــةبر
ــــعــوقــــاعــــة2 رمطعم واطعام  ت طا ل ــوقــــاعــــةتا
ــــعــوقــــاعــــة3 ممطعم واطعام  ــوقــــاعــــةناس نج
ــــعــوقــــاعــــة4 ــوقــــاعــــةصاد حمزةمطعم واطعام 

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
اتــوقــــاعــــة1 ــوقــــاعــــةرحمون مصط حـــــــل
اتــوقــــاعــــة2 ــوقــــاعــــةبن عداد فاتححـــــــل

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
اتــوقــــاعــــة1 اوي عامرحـــــــل ح ــوقــــاعــــةب
اتــوقــــاعــــة2 ــوقــــاعــــةبوزالط عزوزحـــــــل

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 

ــــع اليوم الثانــــي: مطعم واطعام 

ـــوم األول: ات ال حـــــــل

ـــوم الثانــــي: ات ال حـــــــل



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ا لحوم ودواجنعـــــ الـــــروى1 عـــــ الـــــروىلمرد الع

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
دلحوم ودواجنعـــــ الـــــروى1 عـــــ الـــــروىعجال السع

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومـشتقـاتـــــــهعـــــ الـــــروى1 شامحـل عـــــ الـــــروىشوادرة 

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومـشتقـاتـــــــهعـــــ الـــــروى1 شامحـل عـــــ الـــــروىشوادرة 

ــارك لسنـة 2021 : ــد الفطــر الم ـة عــ الــروى ع لد

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم الثــــــــــــا : ب ومـشتقـاتــــــه ال حـل

ـــوم الثــــــــــــا : ب ومـشتقـاتــــــه ال حـل



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةعـــــ الـــــروى1 ة صناع مركزع الرويشوادرة لخم مخ

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
از و حلوا عـــــ الـــــروى1 د المؤمنحر خ فقة ع ة سط ع الروى وال

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــن الـــــروى1 ــــــهع اللخضـــر و فـــــوا ال  ـــن الـــــروىط ع
ـــن الـــــروى2 ــــــهع ـــن الـــــروىشواش فارسخضـــر و فـــــوا ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــن الـــــروى1 ــــــهع كرخضـــر و فـــــوا از ب ـــن الـــــروىبوع ع
ـــن الـــــروى2 ــــــهع ل مسعودخضـــر و فـــــوا ـــن الـــــروىل ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــن الـــــروى1 ة عــــــامةع ا تــــــــغذ ار الع ـــن الـــــروىكر ع
ـــن الـــــروى2 ة عــــــامةع اللتــــــــغذ ـــن الـــــروىبوجادي  ع
ـــن الـــــروى3 ة عــــــامةع ـــن الـــــروىشور فاتحتــــــــغذ ع
ـــن الـــــروى4 ة عــــــامةع اللتــــــــغذ ال  ـــن الـــــروىط ع
ـــن الـــــروى5 ة عــــــامةع نف عامرتــــــــغذ ـــن الـــــروىخن ع
ـــن الـــــروى6 ة عــــــامةع ش تــــــــغذ ـــن الـــــروىشو  ع

ـــوم الثانـــــي: ــــز ال المخــا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــوم األول: ــــز ال المخــا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــن الـــــروى1 ة عــــــامةع ـــن الـــــروىبوعجاجة مروانتــــــــغذ ع
ـــن الـــــروى2 ة عــــــامةع ـــن الـــــروىحطاب مليودتــــــــغذ ع
ـــن الـــــروى3 ة عــــــامةع ل مسعودتــــــــغذ ـــن الـــــروىل ع
ـــن الـــــروى4 ة عــــــامةع ـــن الـــــروىعال عمرتــــــــغذ ع
ـــن الـــــروى5 ة عــــــامةع ح تــــــــغذ ـــن الـــــروىجحن  ع
ـــن الـــــروى6 ة عــــــامةع دتــــــــغذ ـــن الـــــروىعجال ول ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــن الـــــروى1 ـــــــراتع ـــن الـــــروىمراطلة عز الدینســــ ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــن الـــــروى1 ـــــــراتع ـــن الـــــروىمراطلة عز الدینســــ ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــن الـــــروى1 ــــعع دمطعم واطعام  ـــن الـــــروىبوشامة ول ع
ـــن الـــــروى2 ــــعع ي جعفرمطعم واطعام  ـــن الـــــروىبوعب ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــن الـــــروى1 ــــعع دمطعم واطعام  ـــن الـــــروىبوعظم ول ع
ـــن الـــــروى2 ــــعع ـــن الـــــروىقرة فتح الدينمطعم واطعام  ع

ـــوم الثانــــــي: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــوم األول: ــــع  ال مطعم واطعام 

ــــع اليوم الثانــــي: مطعم واطعام 

ـــوم األول: ـــــــرات ال ســــ

ـــوم الثانــــي: ـــــــرات ال ســــ



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
فلحوم ودواجنـــــ وســـــــ 1 ل  ـــــ وســـــــ د
ملحوم ودواجنـــــ وســـــــ 2 ـــــ وســـــــ سال حك

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
بلحوم ودواجنـــــ وســـــــ 1 ـــــ وســـــــ عطوش الط
ـــــ وســـــــ حطاب مختارلحوم ودواجنـــــ وســـــــ 2

ـارك لسنـة 2021 : ــد الفطــر الم ــ وســـ ع ـة  لد

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةـــــ وســـــــ 1 ة صناع فمخ د اللط ـــــ وســـــــ بن حرز  ع

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةـــــ وســـــــ 1 ة صناع ممخ د ال ة ع ـــــ وســـــــ شع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــن1 ــــــهبنـــي وس لودخضـــر و فـــــوا ـــــنلغالم م بنـــي وس
ـــــن2 ــــــهبنـــي وس اللخضـــر و فـــــوا ـــــنغر  بنـــي وس
ـــــن3 ــــــهبنـــي وس د المنعمخضـــر و فـــــوا ل ع ـــــند بنـــي وس

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــن1 ــــــهبنـــي وس ارة فاتحخضـــر و فـــــوا ـــــنش بنـــي وس
ـــــن2 ــــــهبنـــي وس ـــــنقرقاش فارسخضـــر و فـــــوا بنـــي وس
ـــــن3 ــــــهبنـــي وس ـــــنقوا فرحاتخضـــر و فـــــوا بنـــي وس

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم الثانـــــي: ــــز ال المخــا

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــن1 ة عــــــامةبنـــي وس ةتــــــــغذ ـــــنبن حموش حور بنـــي وس
ـــــن2 ة عــــــامةبنـــي وس ـــــنبونقار خوث تــــــــغذ بنـــي وس
ـــــن3 ة عــــــامةبنـــي وس ـــــنزرقون حس تــــــــغذ بنـــي وس
ـــــن4 ة عــــــامةبنـــي وس ةتــــــــغذ ـــــنحمزاوي ز بنـــي وس
ـــــن5 ة عــــــامةبنـــي وس دومةتــــــــغذ ـــــنمعوش ز بنـــي وس
ـــــن6 ة عــــــامةبنـــي وس د تــــــــغذ ـــــنبونقار ع بنـــي وس
ـــــن7 ة عــــــامةبنـــي وس فتــــــــغذ ـــــنرواق  بنـــي وس

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــن1 ة عــــــامةبنـــي وس و نذيرتــــــــغذ ـــــنمو بنـــي وس
ـــــن2 ة عــــــامةبنـــي وس ظتــــــــغذ د الحف ـــــنداود ع بنـــي وس
ـــــن3 ة عــــــامةبنـــي وس ن الدينتــــــــغذ ـــــنبن رقرق ز بنـــي وس
ـــــن4 ة عــــــامةبنـــي وس ـــــنبن جدي نجاةتــــــــغذ بنـــي وس
ـــــن5 ة عــــــامةبنـــي وس لودتــــــــغذ ـــــنلغالم م بنـــي وس
ـــــن6 ة عــــــامةبنـــي وس ـــــنقرقاش الحامديتــــــــغذ بنـــي وس
ـــــن7 ة عــــــامةبنـــي وس اللتــــــــغذ ـــــنغر  بنـــي وس

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــــن1 ــــعبنـــي وس ـــــنطاج نور الدينمطعم واطعام  بنـــي وس
ـــــن2 ــــعبنـــي وس دمطعم واطعام  ـــــنبوجالب ول بنـــي وس

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــن1 ــــعبنـــي وس دمطعم واطعام  ـــــنبوجالب ول بنـــي وس
ـــــن2 ــــعبنـــي وس ل مصط مطعم واطعام  ـــــنسوا بنـــي وس

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 

ــــع اليوم الثانــــي: مطعم واطعام 

ـــوم األول: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــوم الثانــــــي: ة عــــــامة ال تــــــــغذ



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــالن1 ــــــالنبن غانم خالدلحوم ودواجنـــــ ورث ـــــ ورث
ــــــالن2 ــــــالنلواحش الصديقلحوم ودواجنـــــ ورث ـــــ ورث
ــــــالن3 ــــــالنختة ع لحوم ودواجنـــــ ورث ـــــ ورث

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــالن1 ملحوم ودواجنـــــ ورث ش ك ــــــالندرو ـــــ ورث
ــــــالن2 دلحوم ودواجنـــــ ورث د الحم ــــــالنجدار ع ـــــ ورث
ــــــالن3 ــــــالنبوسكسو عصام الدينلحوم ودواجنـــــ ورث ـــــ ورث

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــالن1 ب ومـشتقاتــهـــــ ورث دحـل ــــــالنس زا ـــــ ورث
ــــــالن2 ب ومـشتقاتــهـــــ ورث دحـل ــــــالنأومنصور ف ـــــ ورث

ـارك لسنـة 2021 : ـد الفطــر الم الن ع ـ ورثـ ة  لد

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم األول: ب ومـشتقاتـــه ال حــل



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــالن1 ب ومـشتقاتــهـــــ ورث ــــــالنقادري نوالحـل ـــــ ورث

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــالن1 ةـــــ ورث ة صناع طر نورالدينمخ النش مركز ب ورث
ــــــالن2 ةـــــ ورث ة صناع النبن بودة بونوارمخ مركز ب ورث

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــالن1 ةـــــ ورث ة صناع مالمخ ــــــالنماي  ـــــ ورث
ــــــالن2 ةـــــ ورث ة صناع النعفرون فوزيمخ مركز ب ورث

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــالن1 ــــــهبنــي ورث ــــالنسوادة نديرخضـــر و فـــــوا بنــي ورث
ــــالن2 ــــــهبنــي ورث مخضـــر و فـــــوا ــــالنحماوي سل بنــي ورث
ــــالن3 ــــــهبنــي ورث اضخضـــر و فـــــوا ــــالنبوسيوف ر بنــي ورث

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــالن1 ــــــهبنــي ورث دخضـــر و فـــــوا ــــالنس زا بنــي ورث
ــــالن2 ــــــهبنــي ورث ــــالنبن لعالم مد خضـــر و فـــــوا بنــي ورث
ــــالن3 ــــــهبنــي ورث دخضـــر و فـــــوا ــــالنبن منصور ول بنــي ورث

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم األول: ب ومـشتقاتـــه ال حــل

ـــوم الثانـــي: ــــز ال المخــا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــالن1 ة عــــــامةبنــي ورث ت  داودتــــــــغذ ــــالننا بنــي ورث
ــــالن2 ة عــــــامةبنــي ورث اللتــــــــغذ ــــالنبوسيوف  بنــي ورث
ــــالن3 ة عــــــامةبنــي ورث ــــالنحسن ز تــــــــغذ بنــي ورث
ــــالن4 ة عــــــامةبنــي ورث ــــالنإخلف فاروقتــــــــغذ بنــي ورث
ــــالن5 ة عــــــامةبنــي ورث دتــــــــغذ ــــالنس زا بنــي ورث
ــــالن6 ة عــــــامةبنــي ورث اس تــــــــغذ ــــالنبوشو  بنــي ورث
ــــالن7 ة عــــــامةبنــي ورث ــــالنلعالم أحمدتــــــــغذ بنــي ورث
ــــالن8 ة عــــــامةبنــي ورث ــــالنسوادة نديرتــــــــغذ بنــي ورث
ــــالن9 ة عــــــامةبنــي ورث ــــالنحدادن عادلتــــــــغذ بنــي ورث

ــــالن10 ة عــــــامةبنــي ورث دتــــــــغذ ــــالنمقناوة ول بنــي ورث

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــالن1 ة عــــــامةبنــي ورث ــــالنعبوش عثمانتــــــــغذ بنــي ورث
ــــالن2 ة عــــــامةبنــي ورث ــــالنبن ع عادلتــــــــغذ بنــي ورث
ــــالن3 ة عــــــامةبنــي ورث د الرزاقتــــــــغذ ــــالنأوتمون ع بنــي ورث
ــــالن4 ة عــــــامةبنــي ورث ــــالنلمهدي عمرتــــــــغذ بنــي ورث
ــــالن5 ة عــــــامةبنــي ورث ــــالنحموش ع تــــــــغذ بنــي ورث
ــــالن6 ة عــــــامةبنــي ورث ــــالنمصط عمرتــــــــغذ بنــي ورث
ــــالن7 ة عــــــامةبنــي ورث ــــالنبن لعالم مد تــــــــغذ بنــي ورث
ــــالن8 ة عــــــامةبنــي ورث د الرؤوفتــــــــغذ ليوي ع ــــالنا بنــي ورث
ــــالن9 ة عــــــامةبنــي ورث انتــــــــغذ لة صف ــــالنبن ج بنــي ورث

ــــالن10 ة عــــــامةبنــي ورث دتــــــــغذ دن ول ــــالنبوغ بنــي ورث

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــالن1 ـــــــراتبنــي ورث ــــالنعبوش فاتحســــ بنــي ورث

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــالن1 ـــــــراتبنــي ورث ــــالنعبوش فاتحســــ بنــي ورث

ـــوم األول: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــوم الثانــــــي: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــوم األول: ـــــــرات ال ســــ

ـــوم الثانــــي: ـــــــرات ال ســــ



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــالن1 ــــعبنــي ورث اللمطعم واطعام  ت  ل ــــالنتا بنــي ورث
ــــالن2 ــــعبنــي ورث ن رضوانمطعم واطعام  ت إق ــــالنأ بنــي ورث

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــالن1 ــــعبنــي ورث ــــالنقو مقرانمطعم واطعام  بنــي ورث
ــــالن2 ــــعبنــي ورث ــــالنأومنصور محمد أ مطعم واطعام  بنــي ورث

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 

ــــع اليوم الثانــــي: مطعم واطعام 



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
عــــــــ لقـــــراجثمورث عثمانلحوم ودواجنعــــــــ لقـــــراج1
دانلحوم ودواجنعــــــــ لقـــــراج2 عــــــــ لقـــــراجدا ز

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
د المومنلحوم ودواجنعــــــــ لقـــــراج1 اع ع عــــــــ لقـــــراجط
عــــــــ لقـــــراجراح ع لحوم ودواجنعــــــــ لقـــــراج2

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةعــــــــ لقـــــراج1 ة صناع د الحقمخ عــــــــ لقـــــراجتمام ع

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةعــــــــ لقـــــراج1 ة صناع ممخ د الحل عــــــــ لقـــــراجبن بودة ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــن لقــــراج1 ــــــهع كرخضـــر و فـــــوا ــــن لقــــراجسقاي ب ع
ــــن لقــــراج2 ــــــهع ــــن لقــــراجمزرزر فاتحخضـــر و فـــــوا ع

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ــارك لسنــة 2021 : ـــد الفطــر الم ج ع ـة عـ لقـــ لد

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــن لقــــراج1 ــــــهع د العا خضـــر و فـــــوا ــــن لقــــراجدحدوح ع ع
ــــن لقــــراج2 ــــــهع د القادرخضـــر و فـــــوا ار ع ــــن لقــــراجم ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــن لقــــراج1 ة عــــــامةع ستــــــــغذ ــــن لقــــراجمطال لون ع
ــــن لقــــراج2 ة عــــــامةع دتــــــــغذ د السع ــــن لقــــراججد ع
ــــن لقــــراج3 ة عــــــامةع ا تــــــــغذ لة الع ــــن لقــــراجم ع
ــــن لقــــراج4 ة عــــــامةع دتــــــــغذ د الحم ــــن لقــــراجمواز ع ع
ــــن لقــــراج5 ة عــــــامةع ت معةتــــــــغذ ــــن لقــــراجتقلع ع
ــــن لقــــراج6 ة عــــــامةع رتــــــــغذ ــــن لقــــراجساح الطا ع
ــــن لقــــراج7 ة عــــــامةع دتــــــــغذ د المج ــــن لقــــراجطوطاوي ع ع
ــــن لقــــراج8 ة عــــــامةع ــــن لقــــراجتمام عاشورتــــــــغذ ع
ــــن لقــــراج9 ة عــــــامةع د النورتــــــــغذ ــــن لقــــراجسحا ع ع

ــــن لقــــراج10 ة عــــــامةع ــــن لقــــراجرمل عتــــــــغذ ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــن لقــــراج1 ة عــــــامةع م تــــــــغذ ــــن لقــــراجبن عراب ال ع
ــــن لقــــراج2 ة عــــــامةع زتــــــــغذ دالع ــــن لقــــراجفصيح ع ع
ــــن لقــــراج3 ة عــــــامةع ــــن لقــــراجمعالوي حمزةتــــــــغذ ع
ــــن لقــــراج4 ة عــــــامةع ــــن لقــــراجو صالحتــــــــغذ ع
ــــن لقــــراج5 ة عــــــامةع استــــــــغذ ــــن لقــــراجشمي ع ع
ــــن لقــــراج6 ة عــــــامةع عقوبتــــــــغذ ــــن لقــــراجمعالوي  ع
ــــن لقــــراج7 ة عــــــامةع استــــــــغذ ــــن لقــــراجصحا ع ع
ــــن لقــــراج8 ة عــــــامةع ــــن لقــــراجزمام خوجةتــــــــغذ ع
ــــن لقــــراج9 ة عــــــامةع دالمالكتــــــــغذ ــــن لقــــراجمعالوي ع ع

ــــن لقــــراج10 ة عــــــامةع لتــــــــغذ ارة ن ــــن لقــــراجأو ع

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــن لقــــراج1 ــــعع ــــن لقــــراجطوطاوي مولودمطعم واطعام  ع

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــوم الثانــــــي: ة عــــــامة ال تــــــــغذ



ــــن لقــــراج2 ــــعع دمطعم واطعام  ــــن لقــــراجقجار الرش ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــن لقــــراج1 ــــعع ــــن لقــــراجطوطاوي مولودمطعم واطعام  ع
ــــن لقــــراج2 ــــعع اسمطعم واطعام  ــــن لقــــراجشوشة ع ع

ــــع اليوم الثانــــي: مطعم واطعام 



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــانـــة1 دلحوم ودواجنبنـــي ش و سع ـــــانــــــــــةعم ــــ ش

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــانـــة1 ت بوعالملحوم ودواجنبنـــي ش ـــــانــــــــــةتعرق ــــ ش

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــانـــة1 اتبنـــي ش ي بوعالمحــــــل ك ـــــانــــــــــةل ــــ ش

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــانـــة1 اتبنـــي ش ـــــانــــــــــةخدي حسامحــــــل ــــ ش

ــارك لسنــة 2021 : ــد الفطــر الم ـانـــة ع ـ ش ـة  لد

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم األول: ات ال حــــــل

ـــوم الثــــــــا : ات ال حــــــل



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــانـــة1 ــــــهبنـــي ش ا خضـــر و فـــــوا ب ال ـــانـــةأع بنـــي ش
ـــانـــة2 ــــــهبنـــي ش ـــانـــةبوحصان يوسفخضـــر و فـــــوا بنـــي ش
ـــانـــة3 ــــــهبنـــي ش ر بن زنا خضـــر و فـــــوا ـــانـــةالطا بنـــي ش

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــانـــة1 ــــــهبنـــي ش ـــانـــةاو عثمانخضـــر و فـــــوا بنـــي ش
ـــانـــة2 ــــــهبنـــي ش ةخضـــر و فـــــوا ي ـــانـــةواري و بنـــي ش
ـــانـــة3 ــــــهبنـــي ش اللخضـــر و فـــــوا د ب ـــانـــةاسغ بنـــي ش

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــانـــة1 ة عــــــامةبنـــي ش متــــــــغذ ة برا ـــانـــةبوش بنـــي ش
ـــانـــة2 ة عــــــامةبنـــي ش فتــــــــغذ ب  ـــانـــةأع بنـــي ش
ـــانـــة3 ة عــــــامةبنـــي ش ـــانـــةقري مرادتــــــــغذ بنـــي ش
ـــانـــة4 ة عــــــامةبنـــي ش ـــانـــةخلوف ع تــــــــغذ بنـــي ش
ـــانـــة5 ة عــــــامةبنـــي ش ان موتــــــــغذ ـــانـــةق بنـــي ش
ـــانـــة6 ة عــــــامةبنـــي ش استــــــــغذ ـــانـــةس ال بنـــي ش
ـــانـــة7 ة عــــــامةبنـــي ش ت أوخدي الخ تــــــــغذ ـــانـــةآ بنـــي ش
ـــانـــة8 ة عــــــامةبنـــي ش ب مولودتــــــــغذ ـــانـــةك بنـــي ش
ـــانـــة9 ة عــــــامةبنـــي ش ا تــــــــغذ ـــانـــةاترى ال بنـــي ش

ـــانـــة10 ة عــــــامةبنـــي ش ابتــــــــغذ د الو ـــانـــةحطري ع بنـــي ش

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــانـــة1 ة عــــــامةبنـــي ش دتــــــــغذ ـــانـــةمقناوة ف بنـــي ش
ـــانـــة2 ة عــــــامةبنـــي ش قةتــــــــغذ ـــانـــةبن اخلف عت بنـــي ش
ـــانـــة3 ة عــــــامةبنـــي ش متــــــــغذ ـــانـــةعزوق نوع بنـــي ش
ـــانـــة4 ة عــــــامةبنـــي ش س موتــــــــغذ ـــانـــةخم بنـــي ش
ـــانـــة5 ة عــــــامةبنـــي ش ت مختارتــــــــغذ ل ـــانـــةت بنـــي ش
ـــانـــة6 ة عــــــامةبنـــي ش اتــــــــغذ ـــانـــةصخري  بنـــي ش
ـــانـــة7 ة عــــــامةبنـــي ش ل فاروقتــــــــغذ ـــانـــةجل بنـــي ش
ـــانـــة8 ة عــــــامةبنـــي ش ـــانـــةبوحصان يوسفتــــــــغذ بنـــي ش
ـــانـــة9 ة عــــــامةبنـــي ش ـــانـــةاج مروانتــــــــغذ بنـــي ش

ـــانـــة10 ة عــــــامةبنـــي ش ر بن زنا تــــــــغذ ـــانـــةالطا بنـــي ش

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــانـــة1 ــــعبنـــي ش ـــانـــةاج زو اطعام  بنـــي ش
ـــانـــة2 ــــعبنـــي ش اللاطعام  ـــانـــةتفاح  بنـــي ش

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــانـــة1 ــــعبنـــي ش مالاطعام  دن  لع ـــانـــةإ بنـــي ش
ـــانـــة2 ــــعبنـــي ش داطعام  د المج دن ع لع ـــانـــةا بنـــي ش

ـــوم األول: ــــع ال اطعام 

ــــع اليوم الثانــــي: اطعام 

ـــوم الثانــــــي: ة عــــــامة ال تــــــــغذ



ةالرقمالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ملحوم ودواجنــــ موحلـــــــــــي1 د الرح ــــ موحلـــــــــــيحمادو ع

ــــ موحلـــــــــــيحمادو جالللحوم ودواجنــــ موحلـــــــــــي12

ةالرقمالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ملحوم ودواجنــــ موحلـــــــــــي1 س ــــ موحلـــــــــــيحمادو 

ــــ موحلـــــــــــيم عمرلحوم ودواجنــــ موحلـــــــــــي12

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةــــ موحلـــــــــــي1 ة صناع ار مصط مخ ــــ موحلـــــــــــيم

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةــــ موحلـــــــــــي1 ة صناع ــــ موحلـــــــــــيبن بودة فوزيمخ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهبنـــي مــوحلــــي1 م جر خضـــر و فـــــوا بنـــي مــوحلــــيبرا

ــارك لسنـــة 2021 : ـــد الفطــر  الم ــ موحلــي ع ــة  لد

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم الثانـــــي: ــــز ال المخــا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهبنـــي مــوحلــــي1 م جر خضـــر و فـــــوا بنـــي مــوحلــــيبرا

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عــــــامةبنـــي مــوحلــــي1 بنـــي مــوحلــــيحيون توفيقتــــــــغذ
ة عــــــامةبنـــي مــوحلــــي2 بنـــي مــوحلــــيموتر نذيرتــــــــغذ
ة عــــــامةبنـــي مــوحلــــي3 استــــــــغذ بنـــي مــوحلــــيحرفوش ع
ة عــــــامةبنـــي مــوحلــــي4 بنـــي مــوحلــــيقرشوش حنا تــــــــغذ
ة عــــــامةبنـــي مــوحلــــي5 د السالمتــــــــغذ بنـــي مــوحلــــيقش ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عــــــامةبنـــي مــوحلــــي1 دالغ تــــــــغذ بنـــي مــوحلــــيحمرا ع
ة عــــــامةبنـــي مــوحلــــي2 دتــــــــغذ بنـــي مــوحلــــيحرفوش جه
ة عــــــامةبنـــي مــوحلــــي3 بنـــي مــوحلــــيجناوس عز الدينتــــــــغذ
ة عــــــامةبنـــي مــوحلــــي4 بنـــي مــوحلــــيقرشوش محمد أرز تــــــــغذ
ة عــــــامةبنـــي مــوحلــــي5 بنـــي مــوحلــــيعماري فاتحتــــــــغذ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعبنـــي مــوحلــــي1 بنـــي مــوحلــــيحرفوش احسنمطعم واطعام 
ــــعبنـــي مــوحلــــي2 بنـــي مــوحلــــياحدادن بوسعدمطعم واطعام 

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعبنـــي مــوحلــــي1 د المؤمنمطعم واطعام  بنـــي مــوحلــــيبنور ع
ــــعبنـــي مــوحلــــي2 لةمطعم واطعام  بنـــي مــوحلــــيحرفوش دل

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 

ــــع اليوم الثانــــي: مطعم واطعام 

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــوم الثانــــــي: ة عــــــامة ال تــــــــغذ



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــــوعنـــــــداسبن عمارة من لحوم ودواجنـــــوعنـــــــداس1
دالسالملحوم ودواجنـــــوعنـــــــداس2 ـــــوعنـــــــداسبن عمراوي ع
بوعنداس مركزمخلو مرادلحوم ودواجنـــــوعنـــــــداس3

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
شاملحوم ودواجنـــــوعنـــــــداس1 ـــــوعنـــــــداسبولعواد 
اس لحوم ودواجنـــــوعنـــــــداس2 ـــــوعنـــــــداسمخلو 
صللحوم ودواجنـــــوعنـــــــداس3 ـــــوعنـــــــداسبن عمارة ف

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةـــــوعنـــــــداس1 ة صناع وشمخ ـــــوعنـــــــداسأوشان عم

ـــارك لسنـــة 2021 : ـــد الفطـــر  الم ــوعنـــداس ع ـــة  لد

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم األول: ــــز ال المخــا



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ازـــــوعنـــــــداس1 ـــــوعنـــــــداسقوسم الهاش حر خ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهــــوعنــــــداس1 ــــوعنــــــداسصابري حواسخضـــر و فـــــوا
ــــــهــــوعنــــــداس2 لخضـــر و فـــــوا ــــوعنــــــداسشلغوم فوض
ــــــهــــوعنــــــداس3 ــــوعنــــــداسمدوري ناخضـــر و فـــــوا
ــــــهــــوعنــــــداس4 مخضـــر و فـــــوا س ــــوعنــــــداسإدير 
ــــــهــــوعنــــــداس5 دخضـــر و فـــــوا ــــوعنــــــداساسعادي ول

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهــــوعنــــــداس1 امنةخضـــر و فـــــوا ــــوعنــــــداسموزاي 
ــــــهــــوعنــــــداس2 ــــوعنــــــداسبوشامة عمادخضـــر و فـــــوا
ــــــهــــوعنــــــداس3 اس خضـــر و فـــــوا ــــوعنــــــداسمخلو 
ــــــهــــوعنــــــداس4 صلخضـــر و فـــــوا ــــوعنــــــداسمخلو ف
ــــــهــــوعنــــــداس5 دخضـــر و فـــــوا ــــوعنــــــداسشلغوم ول

ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عــــــامةــــوعنــــــداس1 مالتــــــــغذ ــــوعنــــــداس مركزعزوق 
ة عــــــامةــــوعنــــــداس2 ــــوعنــــــداسسا محمودتــــــــغذ
ة عــــــامةــــوعنــــــداس3 متــــــــغذ ــــوعنــــــداسقصوري ك
ة عــــــامةــــوعنــــــداس4 ــــوعنــــــداسعرعار بوعالمتــــــــغذ
ة عــــــامةــــوعنــــــداس5 ــــوعنــــــداسساو فاروقتــــــــغذ
ة عــــــامةــــوعنــــــداس6 ــــوعنــــــداسبوقر فاروقتــــــــغذ
ة عــــــامةــــوعنــــــداس7 دتــــــــغذ ــــوعنــــــداسدحدوح ال
ة عــــــامةــــوعنــــــداس8 ــــوعنــــــداسسمار عز الدينتــــــــغذ
ة عــــــامةــــوعنــــــداس9 ري مونا تــــــــغذ ــــوعنــــــداسطا

ة عــــــامةــــوعنــــــداس10 اوي محمودتــــــــغذ ــــوعنــــــداسح
ة عــــــامةــــوعنــــــداس11 دتــــــــغذ ــــوعنــــــداسشلغوم ول
ة عــــــامةــــوعنــــــداس12 ا تــــــــغذ ساوي الع ــــوعنــــــداسع
ة عــــــامةــــوعنــــــداس13 زتــــــــغذ د الع ل ع ــــوعنــــــداسبوعج

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عــــــامةــــوعنــــــداس1 متــــــــغذ ــــوعنــــــداسحمام برا
ة عــــــامةــــوعنــــــداس2 ديتــــــــغذ ــــوعنــــــداس مركزاسعادي زا
ة عــــــامةــــوعنــــــداس3 ــــوعنــــــداسبورما يوسفتــــــــغذ
ة عــــــامةــــوعنــــــداس4 ــــوعنــــــداس موتــــــــغذ
ة عــــــامةــــوعنــــــداس5 ــــوعنــــــداسسلطان جعفرتــــــــغذ
ة عــــــامةــــوعنــــــداس6 دتــــــــغذ ــــوعنــــــداسمخلو الع
ة عــــــامةــــوعنــــــداس7 بتــــــــغذ ــــوعنــــــداسعالق و
ة عــــــامةــــوعنــــــداس8 ــــوعنــــــداسحسا عن تــــــــغذ
ة عــــــامةــــوعنــــــداس9 مالتــــــــغذ ن  ــــوعنــــــداسواز

ة عــــــامةــــوعنــــــداس10 د تــــــــغذ ــــوعنــــــداسمدوري ع
ة عــــــامةــــوعنــــــداس11 ــــوعنــــــداساسعادي نورلدينتــــــــغذ
ة عــــــامةــــوعنــــــداس12 يعتــــــــغذ ــــوعنــــــداساسعادي ر
ة عــــــامةــــوعنــــــداس13 ــــوعنــــــداساسعادي اعرابتــــــــغذ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــراتــــوعنــــــداس1 ــــوعنــــــداساسعادي سیف الدینســــ

ـــوم األول: ـــــــرات ال ســــ

ـــوم األول: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــوم الثانــــــي: ة عــــــامة ال تــــــــغذ



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــراتــــوعنــــــداس1 ــــوعنــــــداسإدیر ولیدســــ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ب ومشتقاتهــــوعنــــــداس1 ــــوعنــــــداساسعادي عبد البدیعحل

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ب ومشتقاتهــــوعنــــــداس1 ــــوعنــــــداساسعادي عبد البدیعحل

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــعــــوعنــــــداس1 ــــوعنــــــداسبن عمراوي محندمطعم واطعام 
ــــعــــوعنــــــداس2 لمطعم واطعام  طوش سماع ــــوعنــــــداسعل
ــــعــــوعنــــــداس3 ــــوعنــــــداسعبدلي توفیقمطعم واطعام 

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعــــوعنــــــداس1 ب نور الدينمطعم واطعام  ــــوعنــــــداسأرغ
ــــعــــوعنــــــداس2 د الرزاقمطعم واطعام  ــــوعنــــــداسسيوا ع
ــــعــــوعنــــــداس3 ــــوعنــــــداسیحیاوي عبد الحقمطعم واطعام 

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
اتــــوعنــــــداس1 ــــوعنــــــداساوھنیط سفیانحــــــل

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
اتــــوعنــــــداس1 ــــوعنــــــداسوغلیسي یونسحــــــل

ـــوم الثانــــي: ـــــــرات ال ســــ

ـــوم الثانــــي: ات ال حــــــل

ـــوم األول: ب ومشتقاته ال حل

ـــوم الثانــــي: ب ومشتقاته ال حل

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 

ــــع اليوم الثانــــي: مطعم واطعام 

ـــوم األول: ات ال حــــــل



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
سلحوم ودواجنـــــوسالم1 ت ع ادر ـــــوسالمآ
فةلحوم ودواجنـــــوسالم2 ـــــوسالمكتام خل

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةلحوم ودواجنـــــوسالم1 ي ـــــوسالممن و
د سم لحوم ودواجنـــــوسالم2 ـــــوسالملقا

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةـــــوسالم1 ة صناع دير اديرمخ ـــــوسالمس

ـارك لسنـة 2021 : ـد الفطـر  الم ـوسالم ع ة  لد

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم األول: ــــز ال المخــا



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةـــــوسالم1 ة صناع ـــــوسالمخن الحواسمخ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهــــوســــالم1 د الرزاقخضـــر و فـــــوا ل ع ــــوســــالممند
ــــــهــــوســــالم2 لخضـــر و فـــــوا ــــوســــالمسسان اسماع
ــــــهــــوســــالم3 مخضـــر و فـــــوا د ال ت ع ع ــــوســــالمآ
ــــــهــــوســــالم4 دش ز خضـــر و فـــــوا ــــوســــالمدع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهــــوســــالم1 كرخضـــر و فـــــوا اج أب ــــوســــالمس
ــــــهــــوســــالم2 اللخضـــر و فـــــوا ــــوســــالمبوحفص 
ــــــهــــوســــالم3 مخضـــر و فـــــوا دش نع ــــوســــالمدع
ــــــهــــوســــالم4 ــــوســــالمجروان ر خضـــر و فـــــوا

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عــــــامةــــوســــالم1 وق لحسنتــــــــغذ ــــوســــالمم
ة عــــــامةــــوســــالم2 متــــــــغذ د ال ما ع ــــوســــالمسل
ة عــــــامةــــوســــالم3 ــــوســــالمخن محند أوع تــــــــغذ
ة عــــــامةــــوســــالم4 دتــــــــغذ د بوز ــــوســــالمق
ة عــــــامةــــوســــالم5 دالرحمانتــــــــغذ ــــوســــالمطالب ع
ة عــــــامةــــوســــالم6 متــــــــغذ ب برا ــــوســــالمارع
ة عــــــامةــــوســــالم7 ــــوســــالمتوا جمال الدينتــــــــغذ
ة عــــــامةــــوســــالم8 ش تــــــــغذ ل  ــــوســــالمفوض

ـــوم الثانـــــي: ــــز ال المخــا

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عــــــامةــــوســــالم1 ــــوســــالمبوعالم عصمةتــــــــغذ
ة عــــــامةــــوســــالم2 د الفتاحتــــــــغذ ــــوســــالمقدوج ع
ة عــــــامةــــوســــالم3 دتــــــــغذ ــــوســــالمحي ول
ة عــــــامةــــوســــالم4 ــــوســــالمسمار صادقتــــــــغذ
ة عــــــامةــــوســــالم5 دالمومنتــــــــغذ ــــوســــالمكدوج ع
ة عــــــامةــــوســــالم6 ــــوســــالمروم الوناستــــــــغذ
ة عــــــامةــــوســــالم7 زتــــــــغذ دالع ــــوســــالمنمو ع
ة عــــــامةــــوســــالم8 زتــــــــغذ د الع ــــوســــالملعال ع

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ـــــوسالملعال حمزةمطعمـــــوسالم1

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
اسمطعمـــــوسالم1 ـــــوسالمارة ع

ـــوم األول: مطعم ال

ـــوم الثانـــــي: مطعم  ال

ـــوم الثانــــــي: ة عــــــامة ال تــــــــغذ



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ت نوال مــــزادة1 ــــــهآ ت نوال مــــزادةالل الوناسخضـــر و فـــــوا آ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ت نوال مــــزادة1 ــــــهآ لخضـــر و فـــــوا ت نوال مــــزادةلحوش اسماع آ

ــارك لسنـة 2021 : ــد الفطــر الم ـت نــوال مــزادة ع ة آ لد

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ت نوال مــــزادة1 ة عــــــامةآ و مصط تــــــــغذ ت نوال مــــزادةمل آ
ت نوال مــــزادة2 ة عــــــامةآ دتــــــــغذ د ف ت نوال مــــزادةمحد آ
ت نوال مــــزادة3 ة عــــــامةآ ما صادقتــــــــغذ ت نوال مــــزادةسل آ
ت نوال مــــزادة4 ة عــــــامةآ دالنورتــــــــغذ ي ع ت نوال مــــزادةعم آ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ت نوال مــــزادة1 ة عــــــامةآ ا نواريتــــــــغذ ت نوال مــــزادةبر آ
ت نوال مــــزادة2 ة عــــــامةآ ت نوال مــــزادةإقسولن عاشورتــــــــغذ آ
ت نوال مــــزادة3 ة عــــــامةآ لتــــــــغذ ت نوال مــــزادةلحوش اسماع آ
ت نوال مــــزادة4 ة عــــــامةآ ت نوال مــــزادةمعزوزي حسامتــــــــغذ آ

ـــوم األول: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــوم الثانــــــي: ة عــــــامة ال تــــــــغذ



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ان عادللحوم ودواجنحمـــام قــــرقــــور1 دي سف بوفروججن
رمةلهوشات مولحوم ودواجنحمـــام قــــرقــــور2 ع ال
حمـــام قــــرقــــورلعطوي سم لحوم ودواجنحمـــام قــــرقــــور3
اسلحوم ودواجنحمـــام قــــرقــــور4 حمـــام قــــرقــــورسالم ال

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
حمـــام قــــرقــــورمعالوي سم لحوم ودواجنحمـــام قــــرقــــور1
ا مولودلحوم ودواجنحمـــام قــــرقــــور2 حمـــام قــــرقــــورلع
حمـــام قــــرقــــورقرزان محمد أم لحوم ودواجنحمـــام قــــرقــــور3
دالحقلحوم ودواجنحمـــام قــــرقــــور4 حمـــام قــــرقــــورلواسع ع

ارك لسنـــة 2021 : ـد الفطـر  الم ـــة حمــــام قـرقـــور ع لد

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومـشتقـاتــهحمـــام قــــرقــــور1 د الرزاقحـل حمـــام قــــرقــــوركس ع

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومـشتقـاتــهحمـــام قــــرقــــور1 د الرزاقحـل حمـــام قــــرقــــوركس ع

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةحمـــام قــــرقــــور1 ة صناع ح الصالحمخ ل حمـــام قــــرقــــورط

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةحمـــام قــــرقــــور1 ة صناع يعمخ حمـــام قــــرقــــورامقران ال

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهحمـــام قــرقــــور1 حمـــام قــرقــــورحمزاوي رضاخضـــر و فـــــوا
ــــــهحمـــام قــرقــــور2 حمـــام قــرقــــورعمرو محمدخضـــر و فـــــوا
ــــــهحمـــام قــرقــــور3 ل رابحخضـــر و فـــــوا حمـــام قــرقــــوروك
ــــــهحمـــام قــرقــــور4 ابخضـــر و فـــــوا دالو حمـــام قــرقــــورحمزة ع
ــــــهحمـــام قــرقــــور5 حمـــام قــرقــــورحمزاوي رمزيخضـــر و فـــــوا

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهحمـــام قــرقــــور1 حمـــام قــرقــــورلعطوي فاتحخضـــر و فـــــوا
ــــــهحمـــام قــرقــــور2 ابخضـــر و فـــــوا د الو حمـــام قــرقــــورسعدو ع
ــــــهحمـــام قــرقــــور3 ان رز خضـــر و فـــــوا ت شع حمـــام قــرقــــورا
ــــــهحمـــام قــرقــــور4 اسطخضـــر و فـــــوا دال حمـــام قــرقــــورما ع
ــــــهحمـــام قــرقــــور5 مةخضـــر و فـــــوا حمـــام قــرقــــورقمار حل

ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم األول: ب ومـشتقـاتـــه ال حـل

ـــوم الثــــــــــــا : ب ومـشتقـاتـــه ال حـل



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عــــــامةحمـــام قــرقــــور1 حمـــام قــرقــــوربن ساح عادلتــــــــغذ
ة عــــــامةحمـــام قــرقــــور2 زتــــــــغذ دالع حمـــام قــرقــــورطرشون ع
ة عــــــامةحمـــام قــرقــــور3 حمـــام قــرقــــورال لخ تــــــــغذ
ة عــــــامةحمـــام قــرقــــور4 حمـــام قــرقــــورلعطوي بوعالمتــــــــغذ
ة عــــــامةحمـــام قــرقــــور5 استــــــــغذ حمـــام قــرقــــوركرمة ع
ة عــــــامةحمـــام قــرقــــور6 دةتــــــــغذ حمـــام قــرقــــورخلو ف
ة عــــــامةحمـــام قــرقــــور7 متــــــــغذ حمـــام قــرقــــوربرحال ابرا
ة عــــــامةحمـــام قــرقــــور8 د المومنتــــــــغذ حمـــام قــرقــــوروا ع
ة عــــــامةحمـــام قــرقــــور9 دتــــــــغذ فة ف حمـــام قــرقــــورخل

ة عــــــامةحمـــام قــرقــــور10 كرتــــــــغذ حمـــام قــرقــــورمسال ب

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عــــــامةحمـــام قــرقــــور1 حمـــام قــرقــــوربوروح لط تــــــــغذ
ة عــــــامةحمـــام قــرقــــور2 اح فارستــــــــغذ حمـــام قــرقــــورم
ة عــــــامةحمـــام قــرقــــور3 شامتــــــــغذ اد  حمـــام قــرقــــورع
ة عــــــامةحمـــام قــرقــــور4 ةتــــــــغذ حمـــام قــرقــــورمقال نض
ة عــــــامةحمـــام قــرقــــور5 استــــــــغذ ش ال حمـــام قــرقــــوربن بور
ة عــــــامةحمـــام قــرقــــور6 حمـــام قــرقــــورري رابحتــــــــغذ
ة عــــــامةحمـــام قــرقــــور7 دتــــــــغذ حمـــام قــرقــــورحمزة ول
ة عــــــامةحمـــام قــرقــــور8 اد حسامتــــــــغذ حمـــام قــرقــــورع
ة عــــــامةحمـــام قــرقــــور9 حمـــام قــرقــــورال سلوىتــــــــغذ

ة عــــــامةحمـــام قــرقــــور10 احتــــــــغذ حمـــام قــرقــــورري ص

ـــوم األول: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــوم الثانــــــي: ة عــــــامة ال تــــــــغذ



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــراتحمـــام قــرقــــور1 شامســــ اد  حمـــام قــرقــــورع
ـــــــراتحمـــام قــرقــــور2 حمـــام قــرقــــورد نص ســــ
ـــــــراتحمـــام قــرقــــور3 حمـــام قــرقــــورقزیمة ھشامســــ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــراتحمـــام قــرقــــور1 حمـــام قــرقــــوركفوس عادلســــ
ـــــــراتحمـــام قــرقــــور2 مالســــ حمـــام قــرقــــورسالم 
ـــــــراتحمـــام قــرقــــور3 حمـــام قــرقــــورحربیلي ساميســــ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعحمـــام قــرقــــور1 نة جمالمطعم واطعام  حمـــام قــرقــــوربن زو
ــــعحمـــام قــرقــــور2 دالحقمطعم واطعام  حمـــام قــرقــــورسالم ع
ــــعحمـــام قــرقــــور3 دالغا مطعم واطعام  حمـــام قــرقــــورال ع
ــــعحمـــام قــرقــــور4 وكمطعم واطعام  ش م حمـــام قــرقــــورقرن
ــــعحمـــام قــرقــــور5 كرمطعم واطعام  حمـــام قــرقــــوردراس ب
ــــعحمـــام قــرقــــور6 حمـــام قــرقــــورعطوي صالح الدینمطعم واطعام 

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعحمـــام قــرقــــور1 حمـــام قــرقــــورعوف عاشورمطعم واطعام 
ــــعحمـــام قــرقــــور2 ممطعم واطعام  مة سل حمـــام قــرقــــورق
ــــعحمـــام قــرقــــور3 حمـــام قــرقــــورسالم سم مطعم واطعام 
ــــعحمـــام قــرقــــور4 حمـــام قــرقــــوركرمة نور الدينمطعم واطعام 
ــــعحمـــام قــرقــــور5 د الغا مطعم واطعام  حمـــام قــرقــــورخلو ع
ــــعحمـــام قــرقــــور6 حمـــام قــرقــــورتماني طارقمطعم واطعام 

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
اتحمـــام قــرقــــور1 حمـــام قــرقــــورعیاد حبیبةحـــــــل

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 

ـــوم الثانــــي: ــــع ال مطعم واطعام 

ـــوم األول: ات ال حـــــــل

ـــوم الثانــــي: ـــــــرات ال ســــ

ـــوم األول: ـــــــرات ال ســــ



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
اتحمـــام قــرقــــور1 حمـــام قــرقــــورامقران الربیعحـــــــل

ـــوم الثانــــي: ات ال حـــــــل



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــلة1 اسلحوم ودواجنذراع قب ــــــــلةمشان ع ذراع قب

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــلة1 در الدينلحوم ودواجنذراع قب ــــــــلةبوداش  ذراع قب

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــلة1 د النورلحوم ودواجنذراع قب ــــــــلةجنون ع ذراع قب

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــلة1 د النورلحوم ودواجنذراع قب ــــــــلةجنون ع ذراع قب

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـلـــــة1 ــــــهذراع قب موسخضـــر و فـــــوا د الرزاق  ـلـــــةع ذراع قب
ـلـــــة2 ــــــهذراع قب فخضـــر و فـــــوا ـلـــــةخالد بن لوص ذراع قب
ـلـــــة3 ــــــهذراع قب انخضـــر و فـــــوا ـلـــــةبوعالم ش ذراع قب

ـــارك لسنـــة 2021 : ـــد الفطـــر الم ــــلة ع ـة ذراع قب لد

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ب ومشتقاته ال حل

ـــوم الثــــــــــــا : ب ومشتقاته ال حل



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـلـــــة1 ــــــهذراع قب ـلـــــةمن قشتومخضـــر و فـــــوا ذراع قب
ـلـــــة2 ــــــهذراع قب ل أمعوشخضـــر و فـــــوا ـلـــــةن ذراع قب
ـلـــــة3 ــــــهذراع قب ان  خضـــر و فـــــوا ـلـــــةبر ذراع قب

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـلـــــة1 ة عــــــامةذراع قب ان  تــــــــغذ ـلـــــةبر ذراع قب
ـلـــــة2 ة عــــــامةذراع قب ان ساعدتــــــــغذ ـلـــــةعل ذراع قب
ـلـــــة3 ة عــــــامةذراع قب ستــــــــغذ ـلـــــةأمعوش يو ذراع قب
ـلـــــة4 ة عــــــامةذراع قب انتــــــــغذ ش سف ـلـــــةبن بور ذراع قب
ـلـــــة5 ة عــــــامةذراع قب لتــــــــغذ ـلـــــةبن لع خل ذراع قب
ـلـــــة6 ة عــــــامةذراع قب ان فؤادتــــــــغذ ـلـــــةابر ذراع قب

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـلـــــة1 ة عــــــامةذراع قب بتــــــــغذ ـلـــــةبن وادفل لحب ذراع قب
ـلـــــة2 ة عــــــامةذراع قب متــــــــغذ ـلـــــةحماش نج ذراع قب
ـلـــــة3 ة عــــــامةذراع قب لتــــــــغذ ـلـــــةأمعوش ن ذراع قب
ـلـــــة4 ة عــــــامةذراع قب د النورتــــــــغذ ـلـــــةجنون ع ذراع قب
ـلـــــة5 ة عــــــامةذراع قب ستــــــــغذ ـلـــــةكرام لون ذراع قب
ـلـــــة6 ة عــــــامةذراع قب ة محمدتــــــــغذ ـلـــــةعب ذراع قب

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــوم الثانــــــي: ة عــــــامة ال تــــــــغذ



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
قنـــــــــزاتقزوط الصديقلحوم ودواجنقنـــــــــزات1

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ار الحامديلحوم ودواجنقنـــــــــزات1 قنـــــــــزاتخ

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومـشتقـاتــهقنـــــــــزات1 دحـل از قنـــــــــزاتمخلوف ال

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومـشتقـاتــهقنـــــــــزات1 دحـل از قنـــــــــزاتمخلوف ال

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهقنــــزات1 اريخضـــر و فـــــوا قنــــزاترا ز

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــارك لسنـــة 2021 : ـــد الفطـــر الم ة قنـــــزات ع لد

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم األول: ب ومـشتقـاتـــه ال حــل

ـــوم األول: ب ومـشتقـاتـــه ال حــل



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهقنــــزات1 اريخضـــر و فـــــوا قنــــزاترا ز

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عــــــامةقنــــزات1 فتــــــــغذ ..قنــــزاتمحا محمد ال
ة عــــــامةقنــــزات2 دتــــــــغذ قنــــزاتمخلوف ال
ة عــــــامةقنــــزات3 قنــــزاتنا إسالمتــــــــغذ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عــــــامةقنــــزات1 قنــــزاتا رضاتــــــــغذ
ة عــــــامةقنــــزات2 اريتــــــــغذ قنــــزاترا ز
ة عــــــامةقنــــزات3 قنــــزاتوسال عتــــــــغذ

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةقنـــــــــزات1 ة صناع مانمخ قنـــــــــزاتك سل

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةقنـــــــــزات1 ة صناع ةمخ قنـــــــــزاتلعرا زك

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــعقنـــــــــزات1 قنـــــــــزاتا مولوداطعام 

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــعقنـــــــــزات1 قنـــــــــزاتا مولوداطعام 

ـــوم األول: ــــع ال اطعام 

ـــوم األول: ــــع  ال اطعام 

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــوم الثانــــــي: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــوم األول: ــــــز ال مخـــا

ـــوم األول: ــــــز  ال مخـــا



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــل1 ــــــــلواضح اسامةلحوم ودواجنح ح

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــل1 ــــــــلواضح اسامةلحوم ودواجنح ح

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــل1 ــــــهح لخضـــر و فـــــوا ــــلاسالم وا ح

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــل1 ــــــهح ــــلبونقطة فاروقخضـــر و فـــــوا ح

ــارك لسنــة 2021 : ـــد الفطــر الم ـل ع ـة ح لد

ـــوم األول: ــــع ال اطعام 

ـــوم الثــــــــــــا : ــــع ال اطعام 

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــل1 ة عــــــامةح بتــــــــغذ ط شع ــــلمرا ح
ــــل2 ة عــــــامةح استــــــــغذ د محمد إل ــــلمع ح
ــــل3 ة عــــــامةح ــــلبونقطة مولودتــــــــغذ ح

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــل1 ة عــــــامةح متــــــــغذ ال حل ــــلتو ح
ــــل2 ة عــــــامةح استــــــــغذ ــــلدرحمون إل ح
ــــل3 ة عــــــامةح ل إسالمتــــــــغذ ــــلوا ح

ـــوم الثانــــــي: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــوم األول: ة عــــــامة ال تــــــــغذ



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ن لدينلحوم ودواجنمــــــاوكــــــالن1 مــــــاوكــــــالنبوخالفة ز
ظلحوم ودواجنمــــــاوكــــــالن2 د الحف مــــــاوكــــــالنموفق ع

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
مــــــاوكــــــالناج عمادلحوم ودواجنمــــــاوكــــــالن1
دلحوم ودواجنمــــــاوكــــــالن2 د الحم مــــــاوكــــــالنشور ع

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةمــــــوكــــــالن1 ة صناع د الرزاقمخ ــــرزة ع ــة ت  ق

مــــــاوكــــــالن

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةمــــــاوكــــــالن1 ة صناع ح صالحمخ مــــــوكــــــالنف

ـــارك لسنـــة 2021 : ـــد الفطـــر  الم ـــة مـــوكـــــالن ع لد

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهمــــــاوكــــــالن1 ماوكــــالنمعزوزي محمد ام خضـــر و فـــــوا
ــــــهمــــــاوكــــــالن2 اسخضـــر و فـــــوا م ح ماوكــــالنسل
ــــــهمــــــاوكــــــالن3 م مغاغةخضـــر و فـــــوا ماوكــــالنحل
ــــــهمــــــاوكــــــالن4 د الرزاق مرازقةخضـــر و فـــــوا ماوكــــالنع
ــــــهمــــــاوكــــــالن5 د القادرخضـــر و فـــــوا مــاوكــــالندعان ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهماوكــــالن1 ارةخضـــر و فـــــوا ماوكــــالناس 
ــــــهماوكــــالن2 بادیسماوكــــالنصدام معزوزيخضـــر و فـــــوا
ــــــهماوكــــالن3 ماوكــــالنفؤاد مرازقةخضـــر و فـــــوا
ــــــهماوكــــالن4 د قرةخضـــر و فـــــوا ماوكــــالنجه
ــــــهماوكــــالن5 سخضـــر و فـــــوا اد ماوكــــالنبوحفص 

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةماوكــــالن1 دتغذ ماوكــــالنلعمري سع
ة عامةماوكــــالن2 د المالكتغذ ل ع ماوكــــالنوك
ة عامةماوكــــالن3 متغذ ماوكــــالنارة ك
ة عامةماوكــــالن4 ة شدادارة خالدتغذ ق
ة عامةماوكــــالن5 رةتغذ ب الز ماوكــــالنغ
ة عامةماوكــــالن6 ف الدينتغذ ماوكــــالنقشطال س

ة عامةماوكــــالن78 دتغذ ..ماوكــــالنعزوز سع
ة عامةماوكــــالن9 اس تغذ ماوكــــالنارة 

ة عامةماوكــــالن10 قتغذ ماوكــــالنشودار رز
ة عامةماوكــــالن11 ماوكــــالنقرزان توفيقتغذ
ة عامةماوكــــالن12 ةتغذ ماوكــــالنماضوي خ

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةماوكــــالن1 ماوكــــالنمعزوز مصط تغذ
ة عامةماوكــــالن2 ماوكــــالنمالخ فاتحتغذ
ة عامةماوكــــالن3 متغذ ل فه ماوكــــالنوك
ة عامةماوكــــالن4 لتغذ ماوكــــالنصدرا سه
ة عامةماوكــــالن5 دتغذ ماوكــــالنقرة جه
ة عامةماوكــــالن6 متغذ د الحل ماوكــــالنبوخالفة ع
ة عامةماوكــــالن7 رتغذ ماوكــــالنقشطال الطا
ة عامةماوكــــالن8 ستغذ اد ماوكــــالنبوحفص 
ة عامةماوكــــالن9 ماوكــــالنمعزوزي محمد ام تغذ

ة عامةماوكــــالن10 اش رفيقتغذ ماوكــــالند
ة عامةماوكــــالن11 د القادرتغذ ماوكــــالندعان ع
ة عامةماوكــــالن12 رتغذ دودي الطا ماوكــــالنالع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعماوكــــالن1 ماوكــــالنموساوي جمالمطعم واطعام 
ــــعماوكــــالن2 ماوكــــالنبوخالفة حمزةمطعم واطعام 

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــعماوكــــالن1 ممطعم واطعام  ب حل ماوكــــالنبن شا
ــــعماوكــــالن2 دمطعم واطعام  ماوكــــالندحما الع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
اتماوكــــالن1 د الغا س ماوكــــالنقادري ع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 

ـــوم الثانــــــي: ــــع ال مطعم واطعام 

ـــوم األول: ات  ال س

ـــوم الثانــــــي: ات ال س

ـــوم الثانــــــي: ة عامة ال تغذ



اتماوكــــالن1 لس ماوكــــالنقشطال خل



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
دلحوم ودواجنتــــــالة إفــــــاسن1 د المج تــــــالة إفــــــاسنمه ع
ملحوم ودواجنتــــــالة إفــــــاسن2 ي فه تــــــالة إفــــــاسننا
دلحوم ودواجنتــــــالة إفــــــاسن3 تــــــالة إفــــــاسنبوعروري رش

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
تــــــالة إفــــــاسنعزازقة حس لحوم ودواجنتــــــالة إفــــــاسن1
تــــــالة إفــــــاسنبوتمام ز لحوم ودواجنتــــــالة إفــــــاسن2
دلحوم ودواجنتــــــالة إفــــــاسن3 تــــــالة إفــــــاسنحدوزي رش

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومـشتقـاتــــــهتــــــالة إفــــــاسن1 د حـل تــــــالة إفــــــاسنقنوش ع

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومـشتقـاتــــــهتــــــالة إفــــــاسن1 د حـل تــــــالة إفــــــاسنقنوش ع

ـارك لسنـة 2021 : ــد الفطـر الم ـة تـالة إفاسن ع لد

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم األول: ب ومـشتقـاتـــــــه ال حـل

ـــوم الثــــــــــــا : ب ومـشتقـاتـــــــه ال حـل



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
فاسن1 ةتالة ا ة صناع دمخ مبوشامة الع ا ي ن  تالة يراقن ت
فاسن2 ةتالة ا ة صناع ا مخ مبوعروري  ا ي ن ل ت د الخ مع

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
فاسن1 ةتالة ا ة صناع مال الدينمخ ا  فاسنز  تالة ا
فاسن2 ةتالة ا ة صناع م الصالحمخ ا ي ن فاسن ت  تالة ا

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
فـاســـن1 ــــــهتالـــة إ د  قنوشخضـــر و فـــــوا فـاســـنع تالـــة إ
فـاســـن2 ــــــهتالـــة إ فـاســـنخالف عزازقةخضـــر و فـــــوا تالـــة إ
فـاســـن3 ــــــهتالـــة إ فـاســـنعمر خر خضـــر و فـــــوا تالـــة إ
فـاســـن4 ــــــهتالـــة إ تخضـــر و فـــــوا فـاســـنمال تغزل تالـــة إ
فـاســـن5 ــــــهتالـــة إ شخضـــر و فـــــوا فـاســـنزو د تالـــة إ
فـاســـن6 ــــــهتالـــة إ فـاســـنأم بوعنداسخضـــر و فـــــوا تالـــة إ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
فـاســـن1 ــــــهتالـــة إ ل قنوشخضـــر و فـــــوا فـاســـناسماع تالـــة إ
فـاســـن2 ــــــهتالـــة إ طوشخضـــر و فـــــوا نة عل فـاســـنز تالـــة إ
فـاســـن3 ــــــهتالـــة إ شخضـــر و فـــــوا ان د فـاســـنسف تالـــة إ
فـاســـن4 ــــــهتالـــة إ شخضـــر و فـــــوا فـاســـنالجم د تالـــة إ
فـاســـن5 ــــــهتالـــة إ فـاســـنعماد بوعروريخضـــر و فـــــوا تالـــة إ
فـاســـن6 ــــــهتالـــة إ فـاســـنطارق شلغومخضـــر و فـــــوا تالـــة إ

ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ــــز ال المخــا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
فـاســـن1 ة عــــــامةتالـــة إ متــــــــغذ د ال فـاســـنبورما ع تالـــة إ
فـاســـن2 ة عــــــامةتالـــة إ متــــــــغذ د ال فـاســـنبن رقرق ع تالـــة إ
فـاســـن3 ة عــــــامةتالـــة إ رةتــــــــغذ فـاســـنمخلو ز تالـــة إ
فـاســـن4 ة عــــــامةتالـــة إ فـاســـنالعاص عز الدينتــــــــغذ تالـــة إ
فـاســـن5 ة عــــــامةتالـــة إ لثومتــــــــغذ دودي  فـاســـنالع تالـــة إ
فـاســـن6 ة عــــــامةتالـــة إ لةتــــــــغذ فـاســـنسا عق ..تالـــة إ
فـاســـن7 ة عــــــامةتالـــة إ فـاســـنجحن مسعودتــــــــغذ تالـــة إ
فـاســـن8 ة عــــــامةتالـــة إ فـاســـنبن رقرق ذواديتــــــــغذ تالـــة إ
فـاســـن9 ة عــــــامةتالـــة إ دتــــــــغذ فـاســـنمه ف تالـــة إ

فـاســـن10 ة عــــــامةتالـــة إ انتــــــــغذ فـاســـنبوشامة شع تالـــة إ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
فـاســـن1 ة عــــــامةتالـــة إ ان العمريتــــــــغذ فـاســـنبود تالـــة إ
فـاســـن2 ة عــــــامةتالـــة إ فـاســـنبوشامة سالمتــــــــغذ تالـــة إ
فـاســـن3 ة عــــــامةتالـــة إ انتــــــــغذ ش سف فـاســـند تالـــة إ
فـاســـن4 ة عــــــامةتالـــة إ فـاســـنخرخار وردةتــــــــغذ تالـــة إ
فـاســـن5 ة عــــــامةتالـــة إ فةتــــــــغذ فـاســـنعزازقة خل تالـــة إ
فـاســـن6 ة عــــــامةتالـــة إ قتــــــــغذ فـاســـنعال رز تالـــة إ
فـاســـن7 ة عــــــامةتالـــة إ وي لعلجةتــــــــغذ فـاســـنحم تالـــة إ
فـاســـن8 ة عــــــامةتالـــة إ ن الدينتــــــــغذ فـاســـنحدادي ز تالـــة إ
فـاســـن9 ة عــــــامةتالـــة إ فـاســـنشلغوم طارقتــــــــغذ تالـــة إ

فـاســـن10 ة عــــــامةتالـــة إ انتــــــــغذ ال سف فـاســـنط تالـــة إ

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــعتــــــالة إفــــــاسن1 د النورمطعم واطعام  تــــــالة إفــــــاسنبوشعار ع
ــــعتــــــالة إفــــــاسن2 فمطعم واطعام  دا  تــــــالة إفــــــاسنز
ــــعتــــــالة إفــــــاسن3 در الدينمطعم واطعام  تــــــالة إفــــــاسنسماعن 

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 

ـــوم الثــــــــــــا : ــــع ال مطعم واطعام 

ـــوم األول: ة عــــــامة ال تــــــــغذ

ـــوم الثانــــــي: ة عــــــامة ال تــــــــغذ



ــــعتــــــالة إفــــــاسن1 تــــــالة إفــــــاسنحمودي بوعالممطعم واطعام 
ــــعتــــــالة إفــــــاسن2 تــــــالة إفــــــاسنسمارة فوزيمطعم واطعام 
ــــعتــــــالة إفــــــاسن3 شاممطعم واطعام  تــــــالة إفــــــاسنرقو 

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
اتتــــــالة إفــــــاسن1 مال الدينحل ا  تــــــالة إفــــــاسنز

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
اتتــــــالة إفــــــاسن1 تــــــالة إفــــــاسنبوعروري محمد رضاحل

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
اتتــــــالة إفــــــاسن1 دس تــــــالة إفــــــاسنبوعنداس ول

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
اتتــــــالة إفــــــاسن1 د الرزاقس تــــــالة إفــــــاسنبوعروري ع

ـــوم األول: ات ال س

ـــوم الثــــــــــــا : ات ال س

ـــوم األول: ات ال حــــــــل

ـــوم الثــــــــــــا : ات  ال حــــــــل



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
قع عزوزلحوم ودواجنـــــــــوطالب1 ـــــــــوطالبل
ـــــــــوطالبقوراري محمدلحوم ودواجنـــــــــوطالب2

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ملحوم ودواجنـــــــــوطالب1 د ال ـــــــــوطالبقوراري ع
ابلحوم ودواجنـــــــــوطالب2 د الو سة ع ـــــــــوطالبع

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومـشتقـاتـــــــهـــــــــوطالب1 محـل د الحك ـــــــــوطالبسطال ع

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ب ومـشتقـاتـــــــهـــــــــوطالب1 محـل د الحك ـــــــــوطالبسطال ع

ــارك لسنــة 2021 : ــد الفطــر الم ـوطالب ع ـة  لد

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم األول: ب ومـشتقـاتــــــــــــه ال حـل

ـــوم الثـــــــــــــا : ب ومـشتقـاتــــــــــــه ال حـل



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةـــــــــوطالب1 ة صناع ـــــوطالبلعمري عمخ ــــــة   الغا

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ةـــــــــوطالب1 ة صناع اب مومخ ـــــوطالبذ ــــــة   الغا

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهــــوطــــالـب1 سطالخضـــر و فـــــوا م  د الحك ــــوطــــالـبع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــــهــــوطــــالـب1 سطالخضـــر و فـــــوا م  د الحك ــــوطــــالـبع

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةــــوطــــالـب1 بوطالبجوادة مصط تغذ
ة عامةــــوطــــالـب2 بوطالبحا الخ تغذ
ة عامةــــوطــــالـب3 متغذ د ال بوطالببن دادة ع
ة عامةــــوطــــالـب4 سة صالحتغذ بوطالبع
ة عامةــــوطــــالـب5 ف حمامةتغذ ..بوطالباوص
ة عامةــــوطــــالـب6 بوطالبوا أم تغذ
ة عامةــــوطــــالـب7 ط سعادتغذ بوطالبلس
ة عامةــــوطــــالـب8 دتغذ بوطالبروا الع
ة عامةــــوطــــالـب9 ةتغذ بوطالبقمري نص

ة عامةــــوطــــالـب10 بتغذ بوطالبجوادة الط

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم الثانــــــي: ــــز ال المخــا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ة عامةــــوطــــالـب1 اضتغذ ت ر ــــوطــــالـبشنا
ة عامةــــوطــــالـب2 د السالمتغذ ــــوطــــالـبجوادة ع
ة عامةــــوطــــالـب3 ــــوطــــالـبجوادة المحفوظتغذ
ة عامةــــوطــــالـب4 لتومتغذ ــــوطــــالـببوغرارة 
ة عامةــــوطــــالـب5 ــــوطــــالـببن دادة أم السعدتغذ
ة عامةــــوطــــالـب6 ــــوطــــالـبغش مصط تغذ
ة عامةــــوطــــالـب7 دتغذ ــــوطــــالـبغزال السع
ة عامةــــوطــــالـب8 زتغذ د الع ــــوطــــالـبز ع
ة عامةــــوطــــالـب9 ــــوطــــالـبشوتر نص تغذ

ة عامةــــوطــــالـب10 اركتغذ ــــوطــــالـبحا م

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــراتــــوطــــالـب1 ــــوطــــالـبحاجي لحسنســــ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ـــــــراتــــوطــــالـب1 ــــوطــــالـبحاجي لحسنســــ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــوطــــالـباوصیف ساعدمطعمــــوطــــالـب1

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
ــــوطــــالـباوصیف ساعدمطعمــــوطــــالـب1

ـــوم الثانــــي: ة عامة ال تغذ

ـــوم األول: ـــــــرات ال ســــ

ـــوم األول: مطعم ال

ـــوم الثانــــي: مطعم  ال

ـــوم الثانــــي: ـــــــرات ال ســــ



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــارد1 هالـــــواد ال ة عــــــــامة وخ وفوا اد فاتحتـــــــغذ ــــــاردع الـــــواد ال
ــــــارد2 هالـــــواد ال ة عــــــــامة وخ وفوا دتـــــــغذ ساوي ف ــــــاردع الـــــواد ال
ــــــارد3 هالـــــواد ال ة عــــــــامة وخ وفوا ــــــاردفال فاتحتـــــــغذ الـــــواد ال
ــــــارد4 هالـــــواد ال ة عــــــــامة وخ وفوا م مرادتـــــــغذ ــــــاردلقد الـــــواد ال
ــــــارد5 هالـــــواد ال ة عــــــــامة وخ وفوا ا نور الدينتـــــــغذ ــــــاردمل الـــــواد ال

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــارد1 هالـــــواد ال ة عــــــــامة وخ وفوا اد فاتحتـــــــغذ ــــــاردع الـــــواد ال
ــــــارد2 هالـــــواد ال ة عــــــــامة وخ وفوا دتـــــــغذ ساوي ف ــــــاردع الـــــواد ال
ــــــارد3 هالـــــواد ال ة عــــــــامة وخ وفوا ــــــاردفال فاتحتـــــــغذ الـــــواد ال
ــــــارد4 هالـــــواد ال ة عــــــــامة وخ وفوا م مرادتـــــــغذ ــــــاردلقد الـــــواد ال
ــــــارد5 هالـــــواد ال ة عــــــــامة وخ وفوا ا نور الدينتـــــــغذ ــــــاردمل الـــــواد ال

ارك لسنـــة 2021 : ـد الفطـر  الم ـارد ع ـــة الـواد ال لد

ـــوم الثا  ه ال ــــــــــة عامـــــــــــــــة وخ وفوا تغذ

ـــوم االول ه ال ــــــــــة عامـــــــــــــــة وخ وفوا تغذ



ة لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
يالرقم ــــت تــــــ هآ ــــــــــة عامـــــــــــــــة وخ وفوا دتغذ يمعزوزي حم ــــت تــــــ آ

ي1 ــــت تــــــ هآ ــــــــــة عامـــــــــــــــة وخ وفوا لقاسمتغذ يحما  ــــت تــــــ آ
ي ــــت تــــــ هآ ــــــــــة عامـــــــــــــــة وخ وفوا ينا عمارتغذ ــــت تــــــ آ
ي ــــت تــــــ هآ ــــــــــة عامـــــــــــــــة وخ وفوا متغذ ي ك ــــت تــــــ آ
ي ــــت تــــــ هآ ــــــــــة عامـــــــــــــــة وخ وفوا لتغذ يصابور ن ــــت تــــــ آ

يالرقم ــــت تــــــ هآ ــــــــــة عامـــــــــــــــة وخ وفوا يحمودي صادقتغذ ــــت تــــــ آ
1

ة لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
يالرقم ــــت تــــــ هآ ــــــــــة عامـــــــــــــــة وخ وفوا يحما رضوانتغذ ــــت تــــــ آ

ي1 ــــت تــــــ هآ ــــــــــة عامـــــــــــــــة وخ وفوا يحما عمرتغذ ــــت تــــــ آ
ي2 ــــت تــــــ هآ ــــــــــة عامـــــــــــــــة وخ وفوا متغذ يمحمدي برا ــــت تــــــ آ
ي3 ــــت تــــــ هآ ــــــــــة عامـــــــــــــــة وخ وفوا يصابري ز تغذ ــــت تــــــ آ
ي4 ــــت تــــــ هآ ــــــــــة عامـــــــــــــــة وخ وفوا يحما جمال الدينتغذ ــــت تــــــ آ
ي5 ــــت تــــــ هآ ــــــــــة عامـــــــــــــــة وخ وفوا يشقرة نص تغذ ــــت تــــــ آ
6

الرقم
1
2
3
4
5
6

ـارك لسنـة 2021 : ـــد الفطــر الم ي ع ـت تــ ة آ لد

ـــوم الثــــــــــــا : ه ال ــــــــــة عامـــــــــــــــة وخ وفوا تغذ

ـــوم االول ه ال ــــــــــة عامـــــــــــــــة وخ وفوا تغذ



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
اي1 زلحوم ودواجنصالــــح  د الع ــــــــايسحنون ع صـــالــــح 
اي2 طة جماللحوم ودواجنصالــــح  ل ــــــــايل صـــالــــح 
اي3 ل الخوث لحوم ودواجنصالــــح  ــــــــايمسا صـــالــــح 
اي4 ملحوم ودواجنصالــــح  س شة  ــــــــايبوع صـــالــــح 
اي5 ــــــــايبوحموش نور الدينلحوم ودواجنصالــــح  صـــالــــح 
اي6 ــــــــايزرو أحمدلحوم ودواجنصالــــح  صـــالــــح 
اي7 ــــــــايبن الش ز لحوم ودواجنصالــــح  صـــالــــح 
اي8 د ن الدينلحوم ودواجنصالــــح  ــــــــايجع صـــالــــح 
اي9 لقاسملحوم ودواجنصالــــح  اع  ــــــــايبن ن صـــالــــح 

اي10 ــــــــايخور صالحلحوم ودواجنصالــــح  صـــالــــح 
اي11 ــــــــايتناح عزوزلحوم ودواجنصالــــح  صـــالــــح 
اي12 ــــــــايقمري منصورلحوم ودواجنصالــــح  صـــالــــح 
اي13 ديلحوم ودواجنصالــــح  ــــــــاينا محمد الزا صـــالــــح 
اي14 شة فارسلحوم ودواجنصالــــح  ــــــــايبوع صـــالــــح 

ـارك لسنـة 2021 : ــد الفطــر الم ـــاي ع ة صــالـح  لد

ـــوم األول: لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
اي1 ــــــــايزرو طارقلحوم ودواجنصالــــح  صـــالــــح 
اي2 اركلحوم ودواجنصالــــح  ــــــــايشوتح م صـــالــــح 
اي3 حةلحوم ودواجنصالــــح  ــــــــايلعقروز صل صـــالــــح 
اي4 ــــــــايدعاس مصط لحوم ودواجنصالــــح  صـــالــــح 
اي5 شة السب لحوم ودواجنصالــــح  ــــــــايبوع صـــالــــح 
اي6 ا لحوم ودواجنصالــــح  قروس الع ــــــــايت صـــالــــح 
اي7 ــــــــاي حمزةلحوم ودواجنصالــــح  صـــالــــح 
اي8 ــــــــايبوعود ام لحوم ودواجنصالــــح  صـــالــــح 
اي9 ــــــــايبومدين فاروقلحوم ودواجنصالــــح  صـــالــــح 

اي10 ــــــــايماضوي أيوبلحوم ودواجنصالــــح  صـــالــــح 
اي11 ةلحوم ودواجنصالــــح  اد فوز ــــــــايز صـــالــــح 
اي12 ــــــــايفاضل رضالحوم ودواجنصالــــح  صـــالــــح 
اي13 اس لحوم ودواجنصالــــح  ــــــــايسلوم  صـــالــــح 
اي14 دةلحوم ودواجنصالــــح  ح عب ــــــــايبن  صـــالــــح 

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
اي1 ب ومـشتقـاتــــــهصالــــح  ــــــــايعطوي احمدحـل صـــالــــح 
اي2 ب ومـشتقـاتــــــهصالــــح  ــــــــايسلطا جمالحـل صـــالــــح 
اي3 ب ومـشتقـاتــــــهصالــــح  ــــــــايبن جابو ودادحـل صـــالــــح 
اي4 ب ومـشتقـاتــــــهصالــــح  ش نوالحـل ــــــــايكع صـــالــــح 

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
ــــــــاي1 ب ومـشتقـاتــــــهصـــالــــح  ــــــــايقواو خم حـل صـــالــــح 
اي2 ب ومـشتقـاتــــــهصالــــح  مالحـل ــــــــايمرزو  صـــالــــح 
اي3 ب ومـشتقـاتــــــهصالــــح  د السالمحـل ــــــــايعوز ع صـــالــــح 

ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
اي1 ةصالــــح  ة صناع ــــــــايبوكروشة أم مخ صـــالــــح 
اي2 ةصالــــح  ة صناع لمخ ــــايلعجال خل مركز صــالــح 

ـــوم األول: ــــز ال المخــا

ـــوم الثــــــــــــا : لحـــــــــــوم ودواجــــــن ال

ـــوم األول: ب ومــشتقــاتـــــــــه ال حـل

ـــوم الثـــــــــا : ب ومــشتقــاتـــــــــه ال حـل



اي3 ةصالــــح  ة صناع الخامج عادلمخ اس  



ةالرقم لد شاطال العنواناسم ولقب المتعاملال
اي1 ةصالــــح  ة صناع لمخ    تجزئة 686 قطعة رقم 3 مجموعة 37سلطا ن
اي2 ةصالــــح  ة صناع ممخ د سل ــــــــايص صـــالــــح 
اي3 ةصالــــح  ة صناع  تجزئة 257 قطعة رقم 205سعود لخ مخ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
اي1 ــــــهصالــــح  ايز بن الش خضـــر و فـــــوا صالــــح 
اي2 ــــــهصالــــح  ايجمال سلطا خضـــر و فـــــوا صالــــح 
اي3 ــــــهصالــــح  ايفوزي قسومخضـــر و فـــــوا صالــــح 
اي4 ــــــهصالــــح  سةخضـــر و فـــــوا ل د فل ايالول صالــــح 
اي5 ــــــهصالــــح  ح فؤادخضـــر و فـــــوا ك اير صالــــح 
اي6 ــــــهصالــــح  اخضـــر و فـــــوا ل ايسلطا ل صالــــح 
اي7 ــــــهصالــــح  لفاط خضـــر و فـــــوا ايرشدي  صالــــح 
اي8 ــــــهصالــــح  د الهاويخضـــر و فـــــوا م ع ايإبرا صالــــح 
اي9 ــــــهصالــــح  ايفضلون فاضلخضـــر و فـــــوا صالــــح 

اي10 ــــــهصالــــح  ات مهديخضـــر و فـــــوا ايعل صالــــح 

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
اي1 ــــــهصالــــح  ادخضـــر و فـــــوا ة ز ايفوز صالــــح 
اي2 ــــــهصالــــح  ايأم العز خرخارخضـــر و فـــــوا صالــــح 
اي3 ــــــهصالــــح  ايالصديق سحنونخضـــر و فـــــوا صالــــح 
اي4 ــــــهصالــــح  د المالك مهملخضـــر و فـــــوا ايع صالــــح 
اي5 ــــــهصالــــح  ايالمسعود بزاحخضـــر و فـــــوا صالــــح 
اي6 ــــــهصالــــح  تحخضـــر و فـــــوا ز ش د الع ايع صالــــح 
اي7 ــــــهصالــــح  بخضـــر و فـــــوا ايعمر غ صالــــح 
اي8 ــــــهصالــــح  رخضـــر و فـــــوا ايحمداوي از صالــــح 
اي9 ــــــهصالــــح  لخضـــر و فـــــوا ة فرش ايسم صالــــح 

اي10 ــــــهصالــــح  اللخضـــر و فـــــوا ايمعيوف  صالــــح 
اي11 ــــــهصالــــح  لخضـــر و فـــــوا ايامحمد فرش صالــــح 

ـــوم الثانــــي: ــــز ال المخــا

ـــوم األول: ـــــه ال خـــضـر وفـوا

ـــوم الثانــــــي: ـــــه ال خـــضـر وفـوا



ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
اي1 ة عامةصالــــح  مةتغذ الشارع الرئ سحنون نع
اي2 ة عامةصالــــح   257 مسكنحمداوي أحمدتغذ
اي3 ة عامةصالــــح  تجزئة 257 قطعةركح السعديتغذ
اي4 ة عامةصالــــح  عقوبتغذ اي مـركـــزامة  صالــــح 
اي5 ة عامةصالــــح  متغذ ايلعزازقة سل صالــــح 
اي6 ة عامةصالــــح  رتغذ ة شا ايعط صالــــح 
اي7 ة عامةصالــــح  ايمنا يوسفتغذ صالــــح 
اي8 ة عامةصالــــح  دةتغذ ايسحنون جه صالــــح 
اي9 ة عامةصالــــح  الل يوسفتغذ ايبن  صالــــح 

اي10 ة عامةصالــــح  حةتغذ ايكوا ر صالــــح 
اي11 ة عامةصالــــح  ايعامري بولنوارتغذ صالــــح 
اي12 ة عامةصالــــح  اسطتغذ د ال طة ع ل ايل صالــــح 
اي13 ة عامةصالــــح  ايزواش محفوظتغذ صالــــح 
اي14 ة عامةصالــــح  اياشة عز الدينتغذ صالــــح 
اي15 ة عامةصالــــح  ايقمري مختارتغذ صالــــح 
اي16 ة عامةصالــــح  وكتغذ ي م ايم صالــــح 
اي17 ة عامةصالــــح  ايالعطري رفيقتغذ صالــــح 
اي18 ة عامةصالــــح  شارع العر بونور قطعة 13مخناش نور الدينتغذ

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
اي1 ة عامةصالــــح  ايبومدين فوازتغذ صالــــح 
اي2 ة عامةصالــــح  ال محمد ام تغذ ايق صالــــح 
اي3 ة عامةصالــــح  لتغذ تجزئة 686 قطعة مج 37 رقم 16حمداوي فض
اي5 ة عامةصالــــح  ايحمداوي المختارتغذ صالــــح 
اي6 ة عامةصالــــح  ش مسعودتغذ ايكع صالــــح 
اي7 ة عامةصالــــح  د الرحمانتغذ اع ع ايبن ن صالــــح 
اي8 ة عامةصالــــح  دتغذ ايقواو محمد الع صالــــح 
اي9 ة عامةصالــــح  لتغذ ايعطوي ن صالــــح 

اي10 ة عامةصالــــح  لتغذ فة خل ايخل صالــــح 
اي11 ة عامةصالــــح  ايقندوز لحسنتغذ صالــــح 
اي12 ة عامةصالــــح  د السالمتغذ تجزئة 686 قطعة رقم 01مهروع ع
اي13 ة عامةصالــــح  ايلغ عامرتغذ صالــــح 
اي14 ة عامةصالــــح  ايمعيوف فوزيتغذ صالــــح 

ـــوم الثانــــي: ة عامة ال تغذ

ـــوم األول: ة عامة ال تغذ



اي15 ة عامةصالــــح  ايقواو نص تغذ صالــــح 
اي16 ة عامةصالــــح  رتغذ ايالواسع الطا صالــــح 
اي17 ة عامةصالــــح  ايدو جمالتغذ صالــــح 
اي18 ة عامةصالــــح  لتغذ مش إسماع ايق صالــــح 

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال

اي1 ــــعصالــــح  ايفقايري اسامةمطعم واطعام  صالــــح 

اي2 ــــعصالــــح  ايحداد خالدمطعم واطعام  صالــــح 

اي3 ــــعصالــــح  ممطعم واطعام  د ال ايعطوي ع صالــــح 

اي4 ــــعصالــــح  در الزمانمطعم واطعام  ايبن ش  صالــــح 

اي5 ــــعصالــــح  ايقواو عادلمطعم واطعام  صالــــح 

اي6 ــــعصالــــح  ش الصديقمطعم واطعام  ايكع صالــــح 

اي7 ــــعصالــــح  ايرحاحلة سم مطعم واطعام  صالــــح 

اي8 ــــعصالــــح  ممطعم واطعام  اينا ابرا صالــــح 

اي9 ــــعصالــــح  ممطعم واطعام  د ال دون ع ايالع صالــــح 

اي10 ــــعصالــــح  ش شفيقمطعم واطعام  ايكع صالــــح 

اي11 ــــعصالــــح  ايبوسنة فؤادمطعم واطعام  صالــــح 

اي12 ــــعصالــــح  ةمطعم واطعام  ايغر عق صالــــح 

اي13 ــــعصالــــح  ممطعم واطعام  س ايقمري  صالــــح 

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال

ـــوم األول: ــــع ال مطعم واطعام 

ـــوم الثانــــي: ــــع ال مطعم واطعام 



اي1 ــــعصالــــح  لةمطعم واطعام  ايماضوي فض صالــــح 

اي2 ــــعصالــــح  وة ن الدينمطعم واطعام  ايب صالــــح 

اي3 ــــعصالــــح  ايرحاحلة عدنانمطعم واطعام  صالــــح 

اي5 ــــعصالــــح  ايالل خالدمطعم واطعام  صالــــح 

اي6 ــــعصالــــح  د المالكمطعم واطعام  نون ع ايش صالــــح 

اي7 ــــعصالــــح  ممطعم واطعام  د الحل ايقمري ع صالــــح 

اي8 ــــعصالــــح  دمطعم واطعام  ة رش ايلبوا صالــــح 

اي9 ــــعصالــــح  ايمخناش حساممطعم واطعام  صالــــح 

اي10 ــــعصالــــح  طة فاتحمطعم واطعام  ل ايل صالــــح 

اي11 ــــعصالــــح  در الدينمطعم واطعام  ايبزاح  صالــــح 

اي12 ــــعصالــــح  ايرق خالدمطعم واطعام  صالــــح 

اي13 ــــعصالــــح  زةمطعم واطعام  ش ال ايكع صالــــح 

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
اي1 اتصالــــح  لحل ايسلطا ن صالــــح 
اي2 اتصالــــح  ايقندوز ساعدحل صالــــح 
اي3 اتصالــــح  وكحل ايدومان م صالــــح 
اي4 اتصالــــح  لحل ايلعجال خل صالــــح 

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
اي1 اتصالــــح  ايعطفاوي صالححل صالــــح 
اي2 اتصالــــح  ايرق خالدحل صالــــح 
اي3 اتصالــــح  ايمعيوف حمزةحل صالــــح 

ـــوم األول: ات  ال حل

ـــوم الثانــــي: ات ال حل



اي5 اتصالــــح  نحل ايدر  صالــــح 

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
اي1 اتصالــــح  ا س د ال ايسحنون ع صالــــح 
اي2 اتصالــــح  ايقرار الدرا س صالــــح 
اي3 اتصالــــح  ايقرار فاتحس صالــــح 

ةالرقم لد شاطال العنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملال
اي1 اتصالــــح  ة عادلس ايعط صالــــح 
اي2 اتصالــــح  دةس ايقواو مف صالــــح 

ـــوم األول: ات ال س

ـــوم الثانــــي: ات  ال س
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