
 

  وهىريت الجشائزيت الذيوقزاطيت الشعبيتالج

 وزارج انردارج

 يذَرَح انردارج نىالَح اندسائر

     نهػراقح اإلقهًُُحانًفرػُح 

 

.الشزاقت  2018َىيٍ انعُذ األضسً تخصىؼ ذُظُى يذاويح انردار خالل  الوىضىع :  

   

 ــــــــــــــــــــــــــامإطع

 و انهقة االضى انرقى
انطدم رقى 

 انردارٌ
 انثهذَح عُىاٌ انًسم

  371رقى  03تىغاوٌ  11A4932194 تٍ قاَح انسهراء  1

 
2  

زكرَاء انساج عثذ 

 انرزًاٌ
15A4944008  ٌ339يح يهكُح رقى  03تىغاو 

 28زٍ ضُذش زطاٌ رقى  09A49130381 قذور عثذ انىهاب  3

 

 حغذيت عاهت  

 و انهقة االضى انرقى
رقى انطدم 

 انردارٌ
 انثهذَح عُىاٌ انًسم

  06تىغاوٌ قطى  02يطكٍ عًارج  204زٍ  96A4948173 انعذودٌ يسًذ  1

 الشزاقت

 يكرر يسم ب 258زٍ ضُذٌ زطاٌ رقى  12A492960 تٍ خطاب كًال  2

 زٍ ضُذٌ زطاٌ غراقح / خهىفٍ تىعالو  3

 زٍ غراقح انكثري غراقح 98A0031601 ضُف هللا زًُذج  4

 104يح يهكُح  02انػراقح انكثري قطى  18A4952781 تىنسىاظ يسًذ   5

 

 

 



 خضز و فىاكه  

 و انهقة االضى انرقى
رقى انطدم 

 انردارٌ
 انثهذَح عُىاٌ انًسم

 02عًارج  96خسء  06يطكٍ قطى  204زٍ  17A4952235 انسطٍُ خًاعٍ  1
 الشزاقت

 05رقى  03تىغاوٌ  249رقى  08A4910296 غرفىذ خُر انذٍَ  2

  

 لحىم و قصابت  

 و انهقة االضى انرقى
رقى انطدم 

 انردارٌ
 انثهذَح عُىاٌ انًسم

  05قطى  339يح يهكُح رقى  03تىغاوٌ  14A4939849 يسًىدٌ تالل   1

 

 هقهى

 انثهذَح عُىاٌ انًسم رقى انطدم انردارٌ و انهقة االضى انرقى

 

 

 

اسة ــــــــــــــــــهغ  

انطدم انردارٌرقى  عُىاٌ انًسم البلذيت  انرقى االضى و انهقة 

  1 تىغازٌ أيُر 15A4943533 374زٍ ضُذٌ زطاٌ رقى  الشزاقت

 

 

 

 



  وهىريت الجشائزيت الذيوقزاطيت الشعبيتالج

 وزارج انردارج

 يذَرَح انردارج نىالَح اندسائر

     نهػراقح اإلقهًُُحانًفرػُح 

 

.اوالد فايج 2018 انعُذ األضسً َىيٍ تخصىؼ ذُظُى يذاويح انردار خالل الوىضىع :    

 

 إطعــــــــــام

 و انهقة االضى انرقى
رقى انطدم 

 انردارٌ
 انثهذَح عُىاٌ انًسم

  08زٍ عثذ انكرَى رقى  99A0043902 عثىر ضًُر 1
 جــــــأوالد فاي

 غارع يسًذ تىضُاف  18B1013078 04 غركح يقاو انرَاٌ 2

 

 حغذيـــــت عاهــــت

 و انهقة االضى انرقى
رقى انطدم 

 انردارٌ
 انثهذَح عُىاٌ انًسم

 يسم د 34غارع تىغاوٌ اعًر رقى  13A4932285 ضعذادو كًال  1

 جـــــاوالد فاي

 24غارع تىغاوٌ اعًر رقى  05A4827548 زطاب اضًاعُم 2

 غارع تىدرتانح زًُذاخ 37رقى  08A4864778 يسيار صهُسح 3

 زٍ تىعالو روغاٌ تالطى 00A0066868 زعُى زكُى 4

 03يسم رقى  03تالطى رقى  10A4917114 ضاليٍ كرَى 5

 04يطكٍ قطعح رقى  80زٍ  13A4935572 يُادٌ خًال 6

 02عًارج  01يطكٍ عذل يسم رقى  1530زٍ  16A4946652 عُطاوٌ أزًذ 14

 11غارع كىغٍ أزًذ رقى  00A0072696 عثًاٌ انهادٌ 15

 02زٍ عذل عًارج د يسم رقى  17A4949331 ذُفىرج زطٍُ 16

17 

 
 14غارع كىغٍ أزًذ رقى  99A0045664 تىرَاٌ ذىاذٍ

 

 



 خضــــز و فىاكـــــه

 و انهقة االضى انرقى
رقى انطدم 

 انردارٌ
 انثهذَح عُىاٌ انًسم

 يسم د 34غارع تىغاوٌ اعًر رقى  13A4932285 ضعذادو كًال  1

 اوالد فايج
 انطاتق األرضٍ  37غارع يسًذ يىالهى رقى  18A4953411 رزهٍ يراد  2

 تىضُاف يسًذ  3
 وصم إَذاع رقى 

1816311204 
 تالطى انطاتق األرضٍ 29زٍ روغاٌ تىعالو رقى 

 

ت ــــىم القصابــــلح  

 و انهقة االضى انرقى
رقى انطدم 

 انردارٌ
 انثهذَح عُىاٌ انًسم

 تىدرتانح زًُذاخ غارع  04A4810776 ضانًٍ زافظ  1

 غارع تىدرتانح زًُذاخ 09A4912844 41 خانذ عُصر 2 اوالد فايج

 تالطى يسم ب 39زٍ روغاٌ تىعالو رقى  18A4955224 تىضُاف يسًذ 3

 

ىـــــهقه  

 و انهقة االضى انرقى
رقى انطدم 

 انردارٌ
 انثهذَح عُىاٌ انًسم

 

 

 هغــــــــــــــاسة

 و انهقة االضى انرقى
انطدم رقى 

 انردارٌ
 انثهذَح عُىاٌ انًسم

 

 

 

 



 

  وهىريت الجشائزيت الذيوقزاطيت الشعبيتالج

 وزارج انردارج

 يذَرَح انردارج نىالَح اندسائر

     نهػراقح اإلقهًُُحانًفرػُح 

 

) عٍُ انثُُاٌ (. 2018 َىيٍ انعُذ األضسً تخصىؼ ذُظُى يذاويح انردار خالل الوىضىع :  

 

الوخابــــــــــشقائوـــــــت   

 و انهقة االضى انرقى
رقى انطدم 

 انردارٌ
 انثهذَح عُىاٌ انًسم

1 
غارع انعقُذ ضٍ ايسًذ  64رقى  / إَذر يسًذ  

 2 
03ذدسئح ش رقى  99A0043737 تسرٌ زكًُح  

3 
يسم ب انطاتق األرضٍ 111انطرَق انىالئٍ  / عًار رفُق  

5 
ذدسئح كهىد القروخ  217رقى  17A4950596 يهُكح تىصىف   

12 
يسم ب 111انطرَق انىالئٍ رقى  03A0098265 تىغايٍ انهادٌ   

 

 إطعــــــــــام

 انثهذَح عُىاٌ انًسم رقى انطدم انردارٌ و انهقة االضى انرقى

 قطعح ب 11انطرَق انىطٍُ رقى  02غارع اندًُهح رقى  18A4954517 عثذ انًهُك دتسج  1

 

 اىــــعيي البٌي
 

  09يقطًح كىرخىٌ رقى  14A4940061 تٍ دادج خًعٍ   2

 غارع انعقُذ ضٍ ايسًذ 07A4849523 23 تٍ وارز هػاو  3

 غارعً انعقُذ ضٍ ايسًذ قثانح يسطح انسافالخ 14A4939496 يسُىخ إنُاش   4

 تداَة انًركس انثُىيررٌ 02تالطى  / دوداٌ رفُق  5

6  
 زٍ كىتًُاد عًارج ش  / نىَُع رضا

 غارع تىروج ضٍ انىَاش 35رقى  13A4933451 قاضًٍ يصطفً  7



  05غارع تىروج ضٍ انىَاش رقى  18A4952790 زغال انطاهر  8

9  
 10رقم  01مسكن عمارة  0111حي  99A0039396 يهُاٍَ يصطفً

 

 حغذيـــــت عاهــــت 

 و انهقة االضى انرقى
رقى انطدم 

 انردارٌ
 انثهذَح عُىاٌ انًسم

 طرَق اندًُهح 01يسم أ رقى  11A4920495 كعٍُُ كرَى  1

 

 اىـــــعيي البٌي
 

 غارع انعقُذ ضٍ ايسًذ  75رقى  03A0103077 تٍ تسطىط يسُذ  2

 غارع انعقُذ ضٍ ايسًذ  29رقى  01A0073563 خًعح رغُذ  3

 54يسم  15يطكٍ عًارج  780زٍ  17A4950167 عثاش نُهح  4

 285الكروخ رقى ذدسئح كهى  97A0012786 تىزرذُد ضًُر  5

  25عًارج  11انطرَق انىطٍُ رقى  13A4932032 زاوٌ يسًذ  6

 يسم ريسد 104ذدسئح ش رقى  15A4940763 زذاد عثذ انغاٍَ  7

 يسم ب غارع عًر درَص 08رقى  09A4910838 عثاوٌ كرَى  8

 46انصخرج انكثري رقى  1960دَطًثر  11زٍ  16A4945739 ضسُىٌ هػاو  9

 

 خضــــز و فىاكـــــه 

 و انهقة االضى انرقى
رقى انطدم 

 انردارٌ
 انثهذَح عُىاٌ انًسم

 13عًارج يهكُح يػرركح رقى  10يطكٍ زصح  011زٍ  18A4952755 انصغُر انعاَة  1

 عيي البٌياى 

 

 محل س 13المسكن الريفي رقم  00حي  15A4940728 ابراهيمي محند  2

 الطابق األرضي محل د 30شارع عيسات إيدير رقم  18A4953956 تبالني مراد  3

 محل ج 13حي المظر الجميل رقم  14A4935827 لرقم بشير  4

 

 



القصابــــت  لحــــىم  

 انثهذَح عُىاٌ انًسم رقى انطدم انردارٌ و انهقة االضى انرقى

 ذدسئح كىرخىٌ طرَق اندًُهح 09رقى  05A4822031 زُذر إدرَص  1
 عٍُ انثُُاٌ

 
 عهً انُطار 02يطكٍ عًارج ش يسم  1208زٍ  18A4953417 زاوٌ زٍَ انذٍَ  2

  01يسم  219ذدسئح كهىد الكروخ رقى  16A4944850 زىغٍُ أزًذ  3

 زٍ ذىرٌ أزًُذج 15رقى  16A4345584 زاوٌ ضًُر  4

 

 هقهـــــى

 و انهقة االضى انرقى
رقى انطدم 

 انردارٌ
 انثهذَح عُىاٌ انًسم

  10ذدسئح كىرخىٌ طرَق اندًُهح رقى  18A4954825 زًاظ يصطفً  1

  غارع انعقُذ ضٍ ايسًذ  07رقى  17A4951096 رتاظ يسًذ 2

  37عًارج  13يطكٍ قطعح ش رقى  031زٍ  17A4950716 كركىب أَُطح 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  وهىريت الجشائزيت الذيوقزاطيت الشعبيتالج

 وزارج انردارج

اندسائريذَرَح انردارج نىالَح   

     نهػراقح اإلقهًُُحانًفرػُح 

 

) دانٍ اتراهُى (.  2018 َىيٍ انعُذ األضسً تخصىؼ ذُظُى يذاويح انردار خالل الوىضىع :  

 

 إطعــــــــــام

 و انهقة االضى انرقى
رقى انطدم 

 انردارٌ
 انثهذَح عُىاٌ انًسم

1  
 11تعونية بوشبوك رقم  15A4943376 سعدو عباس

 دانٍ اتراهُى

 
2  

نُاش َثُم 

 يُاصرٌ
16A4946462  071زٍ انثُاء رقى  

3  
 قطى أ 100زٍ زواوج يسم ب قطعح رقى  06A495633 زًاظ زهُى

 

 حغذيـــــت عاهــــت 

 و انهقة االضى انرقى
رقى انطدم 

 انردارٌ
 انثهذَح عُىاٌ انًسم

   40زٍ أرذٍ ذٍ رقى  05A4822762 تٍ رتىذ فاذر  1

 دالي ابزاهين 

 غارع خُاٌ عػاتى 02رقى  03A0103662 عثذ انسق فىزار  2 

 

 

 



 خضــــز و فىاكـــــه 

 و انهقة االضى انرقى
رقى انطدم 

 انردارٌ
 انثهذَح عُىاٌ انًسم

عٍُ هللا 07يسم رقى  01يطكٍ عًارج  38زٍ  17A3011567 يازر اضًاعُم  1   

 

 لحــــىم القصابــــت 

 و انهقة االضى انرقى
رقى انطدم 

 انردارٌ
 انثهذَح عُىاٌ انًسم

 محل أ 10حي أر تي تي رقم  03A0105786 تهعُذٌ َاضٍُ  1

 دالي إبزاهين 

 

 

 هقهى

 و انهقة االضى انرقى
رقى انطدم 

 انردارٌ
 انثهذَح عُىاٌ انًسم

  10محل 01حي أر تي تي رقم  11A4923762 أرزقي يوسفي  1

 

 هغــــــــــــــاسة

 و انهقة االضى انرقى
انطدم رقى 

 انردارٌ
 انثهذَح عُىاٌ انًسم

  02قطعح رقى  23رقى  ٍذ ٍذأرذعاوَُح  13A4933739 كرَىخُار   1

 

 

 



  وهىريت الجشائزيت الذيوقزاطيت الشعبيتالج

 وزارج انردارج

 يذَرَح انردارج نىالَح اندسائر

     نهػراقح اإلقهًُُحانًفرػُح 

 

) انسًاياخ  انروياَُح (.  2018 َىيٍ انعُذ األضسًتخصىؼ ذُظُى يذاويح انردار خالل  الوىضىع :  

 

 إطعــــــــــام

 و انهقة االضى انرقى
رقى انطدم 

 انردارٌ
 انثهذَح عُىاٌ انًسم

  11انطرَق انىطٍُ رقى  95رقى   06A4830519 تٍ اعًر يهذٌ 1

 

 حغذيـــــت عاهــــت 

 و انهقة االضى انرقى
رقى انطدم 

 انردارٌ
 انثهذَح عُىاٌ انًسم

 زٍ تىكُكاز عًار 48رقى  09A4911210 نهرٌ َاضٍُ 1

 

 الحواهاث الزوهاًيت
 

   11انطرَق انىطٍُ رقى  / تىهىٌ خعفر 2

 

 خضــــز و فىاكـــــه 

 و انهقة االضى انرقى
رقى انطدم 

 انردارٌ
 انثهذَح عُىاٌ انًسم

1 
زطاو انذٍَ تٍ 

 عروش
16A5043523  كاب كاكطٍُ 30عًارج رقى  11انطرَق انىطٍُ رقى  

 تـــالحواهاث الزوهاًي

 

 



 

 

 

 

 

 


