
8102جىٌلٍة  10و  8102القائوة االسوٍة للوخابز الٌاشطة الوعٌٍة بوذاوهة عٍذ الفطر لسٌة   
 

 
 اٌثٍذَح االطُ واٌٍمة ٔىع إٌشاط رلُ اٌظدً اٌردارٌ اٌعٕىاْ اٌردارٌ

اٌشزالح 25رلُ  24زٍ عّارج   12A4930354 ِخثشج صٕاعُح 
 أوٌىُٔض ِصطفً

 

 

زٍ طُذٌ زظاْ ::4فُال رلُ   06A331623 ِخثشج صٕاعُح 
 ِغارٌ هشاَ

 

ِسً أ 375زٍ خعفز طٍُّاْ رلُ   13A4934038 ِخثشج صٕاعُح 
 تعٍٍ زّشج

 

زٍ خعفز طٍُّاْ 79رلُ   10A4916005 ِخثشج صٕاعُح 
 ٌعّزأٍ عاِز

 

7;وثثاْ طُذٌ ٌىسً طزَك اٌىثثاْ رلُ   14A4939936 ِخثشج صٕاعُح 
 ٌّخُٕك فارص

 

اٌشزالح 25ِسً أ تىشاوٌ   12A4929157 ِخثشج و زٍىَاخ ذمٍُذَح 
 لطاشأِسّذ

 

23ِسً  33تىشاوٌ اٌّزوشٌ اٌطزَك اٌىطٍٕ   11A4924916 عثذ إٌىر فارص ِخثشج و زٍىَاخ ذمٍُذَح 

شزالح  ;:3رلُ   17A4948901 الُِزاوَسٕاشٍ ِخثشجصٕاعُح 

اٌذَٓسَاْ ٔصز  ِخثشجصٕاعُح 17A4949932  634لطعح رلُ  5تىشاوٌ   

 تىشٍُك صاٌر ِخثشجصٕاعُح 28A2233045        26لظُ  355ِدّىعح ٍِىُح  48رلُ  4زٍ عّارج 

 ِصطفاوٌ ِسّذ ِخثشج و زٍىَاخ ذمٍُذَح 09A4913385            27لظُ  587ِدّىعح ٍِىُح رلُ  25تىشاوٌ 

زٍ عّارج ِسً أ ;4رلُ   16A4948465 فززاخ تىعالَ ِخثشجصٕاعُح 

75ذدشئح عٍُىج فىضًُ رلُ   09A4911508 سٔرُظٍ اتزاهُُ ِخثشجصٕاعُح 

28شارع عثاْ رِضاْ رلُ   06A4827641 عزلىتخٍُفح ِخثشج و زٍىَاخ ذمٍُذَح 

اٌشزالح ;55زٍ طُذٌ زظاْ رلُ   
387442825رلُ اٌرظدًُ   

 
 وٌٍّ أعّز ززفٍ خثاس

ِظىٓ اٌشزالح 472زٍ   16A494483 تهٍىي خّاي ِخثشج صٕاعُح 

اٌشزالح 66زٍ طىتزاي رلُ   ;;A2277453 سَرىٍٔ عاِز ِخثشج صٕاعُح 

زٍ تٍساج عثّاْ 57  27A6:47823 تىخزَّح ذىفُك ِخثشج و زٍىَاخ ذمٍُذَح 

 

 



 

 اٌثٍذَح االطُ و اٌٍمة ٔىع إٌشاط رقن السجل التجاري اٌعٕىاْ اٌردارٌ

طزَك اٌدٍُّح ;;ذدشئح ص رلُ   

 عُٓ اٌثُٕاْ
16A4945566 سَىاع وزُذ ِخثشج صٕاعُح 

 اٌسّاِاخ

ِظىٓ إٌّظز اٌدًُّ 2:زٍ   34A6;52:;6 أَّٓ طعُذ ِخثشج صٕاعُح 

83رلُ  38ِظىٓ ع  9:2زٍ   36A6;59;75 ٌعزتٍ أزّذ ِخثشج صٕاعُح 

;3شارع اٌعمُذ طٍ اِسّذ رلُ   00A0068193 طعذٌ أزّذ ٔاصز ِخثشج و زٍىَاخ ذمٍُذَح 

367اٌصخزج اٌىثزي رلُ ذدشئح   01A4918630 اَد ِظعىد إٌُاص ِخثشج صٕاعُح 

أ 54رلُ  25¸  24ِظىٓ زصح  352زٍ   01A2516789 تٓ ذىٍِ زظاَ ِخثشج و زٍىَاخ ذمٍُذَح 

 

 
 اٌثٍذَح االطُ واٌٍمة ٔىع إٌشاط رلُ اٌظدً اٌردارٌ اٌعٕىاْ اٌردارٌ

شارع زُّذ لثالج اٌسّاِاخ :35  00A0059347 تىطاٌثٍ خّاي ِخثشج صٕاعُح 

 اٌسّاِاخ
ٔهح زُّذ لثالج :54  24A00;2;67 ِخثشج و زٍىَاخ ذمٍُذَح 

 تىعرٍٍ سَٕة سوخح

 تىُز ذزوٍ
 

 

 اٌثٍذَح االطُ واٌٍمة ٔىع إٌشاط رلُ اٌظدً اٌردارٌ اٌعٕىاْ اٌردارٌ

طزَك اٌشزالح اوالد فاَد 25  01A0083088 تىوىشح راتر ِخثشج صٕاعُح 
فاَدأوالد   

 
أوالد فاَد 5:زٍ ِسّذ تىضُاف رلُ   27A6:4:786 زّشاوٌ عٍٍ ِخثشج صٕاعُح 

 

 

 اٌثٍذَح االطُ و اٌٍمة ٔىع إٌشاط رلُ اٌظدً اٌردارٌ اٌعٕىاْ اٌردارٌ

46رلُ  24زٍ تىادَىار   34A6;4;6;4 سلراف زّشج ِخثشج و زٍىَاخ 

 داٌٍ اتزاهُُ

لظُ أ 536زٍ سواوج  ِسً رلُ   25A2328984 تىعثذ هللا تٓ عُظً اٌشزَف ِخثشج صٕاعُح 



 تغذية عامة 

 البلدٌة عنوان المحل رقم السجل التجاري االسم و اللقب الرقم

 نور الدٌن ام لرقاب  (1
14A4935891 

 طرٌق اوالد فاٌت حرف ف 34رقم 

 الشراقة

 شارع سوٌدانً بوجمعة 00A0056929 03 علٌوة ٌوسف  (2

 نشبوخ عبد المجٌد  (3
 وصل اٌداع .

171607244 
مج ملكٌة  03ساحة األمٌر عبد القادر قطعة رقم 

 18قسم  85

 ب 03حً قالتً رقم  14A4945695 حكٌم وردي  (4

 12شارع القدس رقم  01A0076999 مشوار فتحً  (5

 شارع عرباجً صالح 16رقم  09A4914705 ٌاحً محمد  (6

 عرباجً صالح محل  أ  03A0102596 طوبال سٌد علً  (7

 محل ب 134حً علٌوة فوضٌل رقم   حاج نعاس نور الدٌن  (8

 05رقم  25واد برٌجة الرٌاح الكبرى مدخل   سعٌدانً سلٌم  (9

 02رقم  02حً العمارة   رباعٌن مولود  (10

  374حً سٌدي حسان رقم   بوغازي أمٌر  (11

 حً قاوش محل ب 74رقم   حمٌن لخضر مباركً   (12

 24قاوش رقم حً  17A4949096 بودور مراد  (13

 11تجزئة عٌسات اٌدٌر قطعة رقم  98A0029113 بن عمارة سلٌمان  (14

15)  
 جمار ذ

 08A4861365 هبٌة 
 حً قاوش 44رقم 

 القرٌة الفالحٌة الكثبان الشراقة  عبداوي عامر  (16

 الشراقة 107القرٌة الفالحٌة سٌدي لكحل رقم  00A0070885 بوزٌدانً عبد السمٌع  (17

 طرٌق الكثبان الشراقة 99A0051635 بلقاسم ضٌف هللا  (18

 عمارة حً علٌوة فوضٌل 63رقم  05A4819821 بن عمارة رشٌد  (19

  32حً جعفر سلٌمان القرٌة الفالحٌة رقم  05A4822301 بوفاللقة نور الدٌن  (20

 حً الكثبان محل ج الشراقة 06A4836623 بورقعة سالم  (21

 الشراقة 312توسعة بوشاوي قطعة رقم   ٌوسف عروة  (22

 بالطو  131محل أ مدرسة علٌوة فوضٌل رقم  09A451244 لكحل رابح  (23

 حً محمد بوضٌاف  90A001698 بعزٌزت فطٌمة  (24

  04محل رقم  02حً المبروك رقم  16A4945895 رٌاض عسٌلة  (25

 54حً السكان الغٌر الشرعٌٌن  رقم  12A4930675 ساٌس حسان  (26



 14االذاعة رقم طرٌق  11A4924895 عتبة محمد  (27

28)  
 15A4940304 حمودٌروزة

 38الحً البلدي )مسقم( رقم 
 

29)  
 04A4812832 زعٌم رضا

س مج مل  9مسكن عمارة أ محل رقم  252حً 
  256رقم 

30)  
 08A4865304 كوشً مراد

التعاونٌة العقارٌة الٌاسمٌن مج ملكٌة رقم 
 محل سً  02قسم 341

 حً صوربٌم 03عمارة رقم  03محل رقم  06A4842726 اخلفوهم اعمر  (31

 شارع كوشً احمد 14  تواتً بحرٌة   (32

33)  
  اوستان امٌن

رقم  01قسم  33حً المرجان مج ملكٌة رقم 
02 

 شارع بوشاوي عمار  98A0032434 07 سعٌدي عٌسى  (34

 محل د  54شارع بوشاوي أعمر رقم  13A493285 سعدادو كمال  (35

 03مسكن رقم  40حً  14A4938046 بوعرونة محمد اسالم  (36

 مسكن العمارة د  80حً  12A4928050 مسعودن صغٌر  (37

 عمارة أ 08مسكن محل رقم  80حً  13A4935572 جمال منادي  (38

39)  
 محل ب شارع عمر درٌس  08رقم    عباوي كرٌم

 
 عين البنيـــــان

 

 شارع المرشح سً عبد الرحمان12   محمد الصالح شهٌب  (40

 شارع بوروة سً الوناس المحل األول 15A4942981 05 زٌقادي بوجمعة 41

 المرشح سً عبد الرحمان 28   دلة سٌدي أحمد  42

  05مسكن كوبٌماد محل  130حً    موفق محمد 43

 عبدون عباس  44
  

الطابق الرضً  03مسكن عمارة ب  290حً 
05 03-  

 41طرٌق عٌسات إدٌر محل رقم    كودٌل خالد  45

  02شارع كٌامبارس طاهر رقم    رقٌق ربٌحة 46

 كلود لقروت 285رقم    بومرٌت سمٌر 47

 طرٌق المنظر الجمٌل 39رقم    بورنان نعٌمة 48

 شارع المرشح سً عبد الرحمان12   محمد الصالح شهٌب 49

50 
   10تجزئة ر ت ت قطعة  05A4822762 بن ربوح فاتح

 دالي ابراهيم 
 51 

 عٌن هللا 06محل  01مسكن عمارة  98حً  08A4867765 ٌمٌنةبلعٌد 



52 
 سلم س /ي 02حً الزٌانٌة عمارة   لبٌب سحنون

53 
 نوفمبر الرستمٌة 01طرٌق  09  ٌحً شرٌف

54 
 غابة دٌكار 68رقم  03A0103210 لراري جمٌلة

55 
 شارع أحمد واكد 02A0094124 21 كاست حسان 

56 
 أحمد واكد 02محل  03حً بوادٌكار  16A4944688 خٌار ٌوسف

57 
 04تجزئة بوشبوك رقم  08A48818882 غلٌل رشٌد

58 
 23الطرٌق الوطنً رقم  36رقم  99A0050344 قندوزي بوعالم

59 
 08شارع بولودروم رقم  98A0032304 عبد اللطٌف سمٌر

60 
 04رقم أ  418حً عٌن هللا عمارة  06A4829105 طهٌبً نسٌمة 

 بن حمالوي جمال  61
12A4929902 

 01قسم  11تعاونٌة الٌاسمٌن طرٌق  23رقم 
 151مج 

 
الحمامات 
 الرومانية

 

 11الطرٌق الوطنً رقم  10رقم  12A4928666 بن مالك هشام  62

 سكن التعاونٌة العقارٌة 442رقم  12A4928565 بوعافٌة ابتسام 63

 نهج حمٌد قبالج 330رقم  12A4927666 بوبش عمر  64

 نهج حمٌد قبالج 164رقم  12A4926649 طري ٌعقوب 65

  28مسكن ع  502حً  11A4920153 صباغ حمود 66

 152فٌال  11حً كاب كاسٌن ط و رقم  10A4919043 بن كرٌم شعٌب  67

 نهج حمٌد قبالج 248  تورٌرت حسام 68

 270رقم نهج حمٌد قبالج  13A4931967 بومرٌت هادي 69

 مكرر 02حً علً بومنجل رقم  03A0096579 بوهون جعفر 70

 32كاب كاكسٌن رقم  04A49100978 موهوب خٌان 71

 شارع لكحل عبد العزٌز  05A4816991 إسبٌخن محرز  72

 03س رقم  01مسكن عمارة  252حً   بوكرشة سٌد أحمد 73

 محل بحً االوراس  16رقم  12A4930225 باكر هشام 74

 11الطرٌق الوطنً رقم  00A0061351 64 بروانً رابح 75

 شارع حمٌد قبالج 04A0102811 296 بكوش حسٌن 76



 ندٌل عاٌش 77
15A4941445 

194شارع حمٌد قبالج رقم   

 كرزالً محمد 78
07A4841457 

 نهج حمٌد قبالج

 راوي زوبٌر 79
09A4913811 

مسكن الحمامات 502حً   

 رابح جٌاللً 80
13A4933290 

152رقم  11حً كاب كاكسٌن ط و   

 باٌة جعفر زوجة ساسً 81
16A5044408 

11الطرٌق الوطنً رقم  48  

 

 خضــــر و فواكـــــه 

 البلدٌة عنوان المحل رقم السجل التجاري االسم و اللقب الرقم

1  
 11رقم تعاونٌة عقارٌة افاق اا عمارة ب الطرٌق الوطنً  04A4811795 شرٌف عمر

 عين البنيان 
 

2  
 حمٌد قٌالج 14A4936179 328 تمرٌولت توفٌق

3  
 11تعاونٌة عقارٌة افاق اا عمارة ب الطرٌق الوطنً رقم  04A4811795 شرٌف عمر

4  
 328نهج حمٌد قبالج رقم  07A4841457 غزالً محمد

5  
 11رقم تعاونٌة عقارٌة افاق اا عمارة ب الطرٌق الوطنً  04A4811795 شرٌف عمر

 التعاونٌة العقارٌة الهضاب العلٌا  17A4345610 خلفة بوجمعة 6

 اوالد فايت

 شارع كوشً احمد  08A4862882 18 قطو كمال  7

 18شارع بودربالة حمٌدات رقم  01A0074926 داحً محفوظ 8

 شارع كوشً احمد 14رقم  09A4912463 شرٌشً جمال 9

 01قسم  15مج 15A4941111 شرفه فوزي 10

 03 شارعبوشبوكرقم 07A4852790 سعدودٌعبدالقادر 11

  23 تجزئةارتٌتٌرقم 13A4933529 بركاتفضٌل 12

 

  



 مغازة

 السجل التجاري العنوان النشاط إسم المسير التسمية التجارية

 0896844أ  11 حً بن حدادي سعٌد الشراقة 88قطعة رقم  مغازة خلٌلً هجٌري عبد العزٌز مغازة ضٌاف

 0908888أ  16 الشراقة 40طرٌق اوالد فاٌت منطقة النشاطات رقم  مغازة بن مسعود عمار مغازة رٌهام

 0915981أ  11 دالً ابراهٌم 81غابة دٌكار قطعة رقم  مغازة بلخٌار نور الدٌن بلخٌار نور الدٌن

 0988789أ  18 ابراهٌمدالً  41قطعة رقم  18حً ارتً تً رقم  مغازة خٌار كرٌم خٌار كرٌم

 1411548ب  17 تعاونٌة السعادة اوالد فاٌت مغازة بلقاسمً جمال اإلخوة بلقاسمً

 0906918أ  16 عٌن بنٌان 48قطعة  98اقامة  101بالطو رقم  مغازة مروش حسٌن مغازة الهدى

 0918854أ  11 عٌن البنٌان 17طرٌق البحر النافورة محل  مغازة زقادي محمد مغازة زقادي

 4995076ب  10 عٌن البنٌان 45رقم  11توري حمٌدة طرٌق وطنً رقم  مغازة ساعً ٌاسٌن مغازة عدن 

 0861165أ 48 عٌن بنٌان 1905ماي  48طرٌق  مغازة رحٌم فٌصل رحٌم فٌصل

 0914879أ  11 عٌن البنٌان 48و  41قطعة رقم  مغازة مسلوب اسماعٌل مسلوب اسماعٌل

 5408869أ  15 عٌن بنٌان 00كاب كاكسٌن رقم  11الطرٌق الوطنً رقم  مغازة أروى صبرٌنة القوٌةمغازة النقطة 

 4141596أ 48 عرباجً صالح محل رقم أ الشراقة مغازة طوبال سٌد علً مغازة مٌشا

 4415767أ  98 شارع واكد احمد الشراقة 45 مغازة سنوسً محمد سنوسً محمد

 مفتاحً ٌوسف مفتاحً ٌوسف
 مغازة

عٌن  48قطعة  114شارع العقٌد سً امحمد رقم  118

 البنٌان
 5418110أ  11

 0898676أ  11 عٌن البنٌان 41قطعة  184كاب كاكسٌن مجموعة  مغازة محناق احسن مغازة زمزم

 08904418أ  11 تجزئة أرتً تً غابة دٌكار دالً ابراهٌم مغازة رباعً أمٌن رباعً أمٌن

 1448819ب  14 الشراقة 40قسم  906أ مجموعة رقم  184تجزئة  متجر كبٌر خٌار جمال سوبار مارشً خٌار

 



ــــــــــــــــــــــــــامإطع  

 و اٌٍمة االطُ اٌزلُ
رلُ اٌظدً 

 اٌردارٌ
 اٌثٍذَح عٕىاْ اٌّسً

 ٔهح عثاْ رِضاْ اٌشزالح :98A18465 2 أرمار عثذ اٌىزَُ  1

 اٌشزالح

  35زٍ ذٍح أزظٓ رلُ  14A4939506 زّشج زّى  2

 شارع أزّذ واوذ 06A4837393 23 عٍُاْ زظُٓ  3

 شارع أزّذ واوذ رِش أ 16A4947590 47 ازظٓ عىىع  4

 شارع ازّذ واوذ ِسً ب اٌطاتك االرضٍ 25رلُ  16A4945270 عثذ اٌعشَش خُالٌٍ   5

 26ِسً د  53شارع عثاْ رِضاْ عّارج رلُ  11A4925320 لشوي ٌُّٓ  6

 ِسً أ 48شارع اٌمذص رلُ  16A4946253 زاوي ِصطفً  7

 :2شارع ٔشاٌٍ شزَف رلُ 99A0035217 تىداذ وزَُ  8

 :2ذدشئح عُظاخ اَذَز رلُ   سرٔىذ طفُاْ  9

 52طزَك اٌىثثاْ لزَح طُذٌ ٌىسً رلُ   تٓ خزوف خًٍُ  10

 23زٍ لاوع رلُ   تزلىن هأٍ   11

 ;5لظُ  57ِسً أ ِح  :3زٍ لاوع رلُ  15A4942838 ٌسىُزٌ اٌظعُذ  12

  :4زاَماوع رلُ  99A221925 تىٔعداخ فؤاد  13

 زٍ لاوع 56لطعح  15A4940745 فُالٌٍ عثذ اٌغأٍ  14

 23زٍ لاوع أ زصح  58رلُ  16A4945914 ِدُذ لاصذ  15

 28زٍ عُظاخ اَذَز رلُ 11A4919846 طىَذ ِسّذ َاطُٓ  16

 اَذَز أ شارع عُظاخ 28رلُ  15B1010245 تٓ َىطف َاطُّٓ  17

 25لاوع ِسً  :4ِظىٓ رلُ  92زٍ  11A4924601 فاذر صادق   18

 

 

 

 

 



ى ــــــــــــــــــــــهقه  

 اٌثٍذَح عٕىاْ اٌّسً رلُ اٌظدً اٌردارٌ و اٌٍمة االطُ اٌزلُ

 عٍُىج فىضًُ / ٌخاع عثذ اٌمادر  3

 الشراقة

 25زٍ تىشاوٌ  23رلُ   غٍٍٍُ ِسّذ  4

 اٌفالزُح واد طُذٌ ٌىسً اٌشزالحاٌمزَح   ذىٍِ خّاي  5

 اٌمزَح اٌفالزُح طزَك اٌىثثاْ اٌشزالح  05A4826239 شزَفٍ عثذ اٌعشَش  6

 اٌشزالح 27طازح ازّذ شُشح رلُ  14A4938347 عثاص وٌذ تىخُطُٓ  7

 هحطة خذهات

 الشراقة
  1 طعذَح عثذ اٌمادر 98A0014263 ٔهح عثاْ رِضاْ اٌشزالح

  2 اٌشزالح ٔفطاي   :366اٌشزالح 

 

 حــــىم حوـــراء و بٍضــــاءللا

1.  
 27شارع عثاْ رِضاْ رلُ  14A4937473 ِسّذ ِذاذ

 الشراقة

 تىتزَك عثذ اٌززّاْ   .1
 

 ج 3:7زٍ عٍُىج فضًُ رلُ 
 ِسّذ اٌشزَف طاعذ   .8

 
 393زٍ طُذٌ زظاْ رلُ 

 ٔصاذ ِزواْ   .0
 

 ;55زٍ طُذٌ زظاْ رلُ 
 سواوٌ ٔىر اٌذَٓ   .5

 
 زٍ عّارج اٌشزالح  24

 ِسً أ 73زٍ خعفز طٍُّاْ رلُ  10A4916537 ذىاٍِ اٌطُة  .6
 زذوع عثذ اٌسفُظ   .7

 

 ِسً ب 27لظُ  ;46رلُ  25تىشاوٌ 
  46زٍ لاوع رلُ  12A4926996 آُِ اَد شعثاْ  .8
 زٍ لاوع 07A4845799 شالٌٍ زّشج  .9

 

 



 

 إطعــــــــــام

 و اٌٍمة االطُ اٌزلُ
رلُ اٌظدً 

 اٌردارٌ
 اٌثٍذَح عٕىاْ اٌّسً

 اوالد فاَد  24ِسً لظُ  563اٌرعاؤُح اٌعمارَح اٌُاطُّٓ ِح رلُ  11B1005229 تطً عادي ٔىر اٌذَٓ  1

 ثــــــأوالد فاٌ

 26عّارج  26اٌرعاؤُح اٌعمارَح طىرَثُُ رلُ  16A4945475 طّاٍٍَ وٌُذ 2

a.  05 تىشىٕذج ِزادA4829318  شارع ِىالهُ ِسّذ 

 طاهز تالر اٌهادٌ 4

وصً اَذاع 

 23طزَك اٌّذتر رلُ  46;:393852

 34شارع خعذٌ ازّذ رلُ  16A4844968 شثاذ زظاْ 5

 

 لحــــىم القصابــــة 

 و اٌٍمة االطُ اٌزلُ
رلُ اٌظدً 

 اٌردارٌ
 اٌثٍذَح عٕىاْ اٌّسً

 شارع ِذرطح إٌدذ 15A494238 24 تىتىز ِظٕاوٌ  3

 اوالد فاٌث

 24طازح اٌشهذاء رلُ  09A4912961 فاطّحطالٍِ   4

 36زٍ شدزج االَداص ِسً رلُ   ٌعّىرٌ ٔىارٌ  5

 24عّارج  38أ أٌ  24طٍ  23زٍ عذي ِظىٓ ِسً   عُظاوٌ ازّذ  6

 ِسً طٍ 36شارع وىشٍ ازّذ رلُ  15A4943543 تىلاطٍ ُِٕز  7

 :3زٍ اٌّثزون رلُ   تىشُثح طارق  8

 شارع تىدرتاٌح زُّذاخ  63  عُٕصز خاٌذ  9

 زٍ تالطى  45  ٔصُزج ساهُح  :

 

 

 

 



 هقهـــــى

 

 و اٌٍمة االطُ اٌزلُ
رلُ اٌظدً 

 اٌردارٌ
 اٌثٍذَح عٕىاْ اٌّسً

 طزَك اٌشزالح 25رلُ  01A0083088 تىوىشح راتر 1
 أوالد فاٌث

 5عّارج  6زٍ طىرَثُُ ِسً  05A4822700 تى اٌٍُف زظُٓ 2

 

 خذهات

 و اٌٍمة االطُ اٌزلُ
رلُ اٌظدً 

 اٌردارٌ
 اٌثٍذَح عٕىاْ اٌّسً

3 
سعُُ اٌذَٓ عثذ 

 اٌعٍُُ
10A4915859  ُاوالد فاَد ِسطح ٔفطاي ;2ِسً رل  

 

 إطعــــــــــام

 و اٌٍمة االطُ اٌزلُ
رلُ اٌظدً 

 اٌردارٌ
 اٌثٍذَح عٕىاْ اٌّسً

1  
  061ذدشئح وٍىد ٌمزوط رلُ    شعثاْ صاٌر 

 

 اىــــعٍي البٌٍ
 

 تىروج طٍ اٌىٔاص رلُ   01   طٕهاخٍ رَاض  2

 ِظىٓ راتر تىعشَش ِسً ج 0111زٍ    أَد اٌشزَف  3

  13ِظىٓ ذظاهٍّ عّارج 010   ِعّزٌ ِسّذ  4

5  
  02أ رلُ  01ِظىٓ عّارج  01111زٍ    عثاطٍ أزظٓ 

6  
  16ِسً  10ِظىٓ ِٕظز اٌدًُّ عّارج  121زٍ    دٍٍَّ ِسّذ



 لحــــىم القصابــــة 

 و اٌٍمة االطُ اٌزلُ
رلُ اٌظدً 

 اٌردارٌ
 اٌثٍذَح عٕىاْ اٌّسً

3  

شُهة ِسّذ 

 15A4940921 اٌصاٌر
 شارع اٌّزشر طٍ عثذ اٌززّاْ  تزوفأض طاتما 00

 عُٓ اٌثُٕاْ

 

 71شارع تىروج طٍ اٌىٔاص ِسً ب رلُ  06A4834057 أِعىع ِزاد  4

 طزَك اٌدٍُّح 10وىرخىْ رلُ  ذدشئح 13A4931230 زٕاشٍ فُصً  5

 02شارع اٌعمُذ طٍ اِسّذ  ِسً ب رلُ  03A0096455 طٍٍّ ستُز  6

 زٍ ذىرٌ أزُّذج 16A4945584 00 ساوٌ ٔظُُ  7

 ذدشئح وىرخىْ طزَك اٌدٍُّح  13  زُذر ادرَض  8

9  
شُهة ِسّذ 

 15A4940921 اٌصاٌر
 شارع اٌّزشر طٍ عثذ اٌززّاْ  تزوفأض طاتما 00

 

 هقهـــــى

 و اٌٍمة االطُ اٌزلُ
رلُ اٌظدً 

 اٌردارٌ
 اٌثٍذَح عٕىاْ اٌّسً

 عٍي البٌٍاى وٍىد ٌمزوخ  061رلُ    إَىأأرسلٍ 3

 

 خذهات

 و اٌٍمة االطُ اٌزلُ
رلُ اٌظدً 

 اٌردارٌ
 اٌثٍذَح عٕىاْ اٌّسً

  عُٓ اٌثُٕاْ شارع اٌعمُذ اِسّذ 98A0021127 329 عُطىع خٍىي 1

 



 إطعــــــــــام

 و اٌٍمة االطُ اٌزلُ
رلُ اٌظدً 

 اٌردارٌ
 اٌثٍذَح عٕىاْ اٌّسً

1  
 ذدشئح تىشثىن 16رلُ  09A4911662 تُىط ِسّذ

 داٌٍ اتزاهُُ

 

2  
 شارع اٌثزَذ  05A4824166 11 ِهذٌ طفُاْ 

3  

ذشروخ طٍ عثذ 

 99A0053155 اٌمادر 
 اٌطزَك اٌىطٍٕ  76

4  
 شارع أزّذ واوذ00A0058402  01 تىرغىد ُِٕز 

5  
 زٍ اٌخزوب عُٓ هللا  17A4949765 17 ِىطاوٌ خّعح 

6  
 071زٍ اٌثٕاء رلُ  99A0053168 تهٍىي 

7  
 شارع أزّذ وىشٍ 14A4940135 17 إدَزطاوص

8  
 ِسً  00شارع ازّذ واوذ رلُ    رَثأٍ تىتىز 

 

 

 

 

 

 



 لحــــىم القصابــــة 

 و اٌٍمة االطُ اٌزلُ
رلُ اٌظدً 

 اٌردارٌ
 اٌثٍذَح عٕىاْ اٌّسً

 ِسً أ 70زٍ ر خ خ رلُ  03A0105786 تٍعُذٌ َاطُٓ  3

 دالً إبراهٍن 

 

4  
عُّزوع تٓ 

 05A4833462 عىف
 عُٓ هللا 11ِسً رلُ  10ِظىٓ  32زٍ 

 16زٍ ر خ ذزلُ  09A4910824 ٌثٍ خاٌذ  5

 خٕاْ عشاتى شارع وزَُ زّشج 11رلُ  09A4912566 ساَذٌ طعُذ  6

 أ 76زٍ خٕاْ عشاتى رلُ  09A4913215 عاديهالي   7

 االخىج زّشج  زصح ج 07شارع  99A1415243 ثاَة ِسّذ  8

 لظُ أ 700سواوي شارع عثذ اٌىزَُ زّشج لطعح  12A4930456 أروْ زُّذ  9

  071زٍ اٌززّح رلُ   اَد ادَز ِدُذ  :

 17ر خ ذمطعح رلُ   طُاذ صىُٔح  ;

 

 هقهـــى

 و اٌٍمة االطُ اٌزلُ
رلُ اٌظدً 

 اٌردارٌ
 اٌثٍذَح عٕىاْ اٌّسً

 عُٓ هللا 060زصح  17ٍِه اٌشاوٌ ِسّذ عّارج ب   ورشه عٍٍ وزَُ  3

 دالً براهٍن

  01ذعاؤُح ر خ خ رلُ  16A4947585 فارص سهزج  4

 

 



 إطعــــــــــام

 و اٌٍمة االطُ اٌزلُ
رلُ اٌظدً 

 اٌردارٌ
 اٌثٍذَح عٕىاْ اٌّسً

 ٔهح زُّذ لثالج 532رلُ  05A4832690 فاطٍّ طاعذ 1

 اٌسّاِاخ اٌزوِأُح

 

 ٔهح زُّذ لثالج 558رلُ  98A0013887 ذاورَزخ ِصطفً 2

 شارع زُّذ لثالج 15A5043356 534 تىرزٍح ِسّذ 3

 د 57زٍ االوراص عّارج د ِسً رلُ 24ذعاؤُح عمارَح تٓ تىٌعُذ  08A4852617 آغا ِسّذ ٔثًُ 4

 556شارع زُّذ فثالج تُٕاَ رلُ  99A0045951 وّاي اٌذَٓتٓ ِخرار  5

 لحــــىم القصابــــة 

 و اٌٍمة االطُ اٌزلُ
رلُ اٌظدً 

 اٌردارٌ
 اٌثٍذَح عٕىاْ اٌّسً

 شارع زُّذ لثالج 454رلُ  10A4917687 ِخرارٌ ِسّذ أُِٓ 1
 الحواهات الروهاًٍة

 

 349رلُ ٔهح تىوُذواْ عّارج  06A4827189 تىسٌ فزَذج  2

 04A0109211 ضُف عٍٍ  3
326ٔهح زُّذ لثالج رلُ   

 03A0095641 ِزاج رضا 4
 ٔهح زُّذ لثالج

 

 هحطــــة خذهـــــات 

 و اٌٍمة االطُ اٌزلُ
رلُ اٌظدً 

 اٌردارٌ
 اٌثٍذَح عٕىاْ اٌّسً

3 

 تٓ عثذ هللا عّز

 

11B1005023  ُالحواهات الروهاًٍة ٔهح زُّذ لثالج 339رل 

 


