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 العنــــــوان االســـم واللقــب البلدٌـــــة الدائــــرة

 
 

 وهران
 وهران

  شارع العربً بن مهٌدي 91 مركوش ٌزٌد 
  نبؼع ععح ؼؽثى ِسّع ؾاوٌخ نبؼع ثٓ قٕىقً 03زً األٍِؽ ؼلُ  أضىٌب ِدٍع 

  نبؼع ثٓ ٔبصؽ ؾاوٌخ نبؼع ٍِٕمب 05ؼلُ  خالة قفٍبْ 
  نبؼع اٌسعائك51 ثىنٍص ههبَ
  نبؼع االوؼاـ19 قالي ٌسٍى 

  نبؼع نؽٌػ عًٍ نؽٌؿ وهؽاْ 19ؼلُ  ثىوسًٍٍ ِىقى 
 32نبؼع االوؼاـ ؼلُ  ِٕمىؼ ثٓ عفبْ 

  نبؼع  ِسّع ضٍّكزً زً االٍِؽ 17 زعاظ زٍّع 

 02 ثٍىن 06 لّجٍطخ  عّبؼح HLMزً  ِسّع ععاـ 

 01 ؼلُ 3 ِكىٓ زً اٌدىاؼ عّبؼح أ 287ِدّع قىًٕ  ٔجًٍ ثبٌعالَ 

  اٌكطى05 ِكىٓ عّبؼح ة ؼلُ 287زً  زهبًٔ ِدٍع 

 HLM  / USTO سحاري محمد 

  نهج بوقري خلٌفة قمبٌطة 72 مدٌن هواري 
  شارع براهٌم جلول 10 أوزاغ محمد عاراب 

  شارع قوادرٌة عبد القادر سان بٌار 78 بوفران مختار 
  شارع مستؽانم 48 سلٌمان حداد 

  شارع فرطاس محمد 22 طاهر ترنً 
  قمبٌطة حً الصدٌقٌة 12شارع فرطاس محمد رقم  حمان الهواري 
 29حً الصدٌقٌة زاوٌة نقٌب  حمري نهج بوعشرٌة محمد رقم  حومانً امحمد 

  وهران 162حً ابن رشد قطعة  ج  رقم  نونة جمٌلة نجاة 
  شارع ب حً مطلع الفجر 70 بعالم عدة 

  شارع محرز الهواري 32 كساٌري   بشٌر 
  شارع بن زرجب 74 بعٌش عبد الحمٌد 

  شارع دٌدوش مراد سٌدي البشٌر 30رقم  عمر بن الحساس
 نهج حمو مختار حً المقري  كبٌر عبد الرحمان 
 نهج حمو مختار  حً المقري  ناٌت بلقاسم عبد هللا

   شارع زحاؾ  الجاللً المقري 15 حماشة جٌاللً 

 حمو مختار  كبٌر عبد هللا
 حً المقري  زهٌر بن حامة

 زً ربـٕخ كرون حبٌب
زً ربـٕخ  حماشة ؼرٌب

 
 01 ج ؼلُ 25 ِكىٓ ؼلُ 136رعبؤٍخ عمبؼٌخ اٌّىزعٌٓ زً  ِكٍٍٕكخ وعّبؼح

 01 ؼلُ 02زً اٌصجبذ ثٍىن  زعاظ قٍٍّبْ
 01 ؼلُ 02زً اٌصجبذ ثٍىن  اٌكىًٌ عّؽ

  زً ـالوق01ٓثٍىن  عجع إٌىؼ ثؽبي
 01 لطعخ 25نبؼع اٌدٕؽاي ثٍبد زً اثٓ قٍٕب ؼلُ  ؼكىًٌ عٍكى

  نبؼع ثٓ خٍالًٌ ِسّع زً اثٓ قٍٕب23 ؾاوٌخ 01ِسً  غبٌجً عجع اٌؽبًٔ
  نبؼع ٌمجبي ع05ًٍ أثى ثىؽ اٌصعٌك
 03اٌجؽوً زً ـالوقٓ نبؼع وؽٌكٍٓ ؼلُ  ِجبؼن ٔبصؽي

  ِؽـبي47 ِكىٓ هّبؼح ة 1880زً  ععح هىظح
  زً عجع اٌّى47ِٓٔهح اظواؼظ نىثى ؼلُ  ثٓ ؾٌبْ ـؽٌع

 نبؼع وبقطىؼ اٌعبئًٍ ِبؼـبي ثٓ عّؽاْ ٔبصؽ



  نبؼع نىٍت اؼقال16ْ زّبْ أِبؾٌػ
 وٕكزبي ِؽعٌؽ ـزسً

  قبٔزىخب09ْ نبؼع ثٍمى ِىثبـ ؼلُ 15 زّبنخ خٍىي
  نبؼع نٍص عّؽ ثكىؽي زً عجع اٌّى02ِٓؼلُ  ٔجًٍ ٔصؽ اٌعٌٓ

  البِخ عجبْ ؼِعب52ْزً اٌٍبقٍّٓ ثىؾ  ِىالي ِسّع
 03 ثٍىن أ09 ِكىٓ اٌٍى 700ِدّع  ازؽال غبؼق

 زً اٌعثّبٍٔخ نبؼع زّبِىل عبثع وجٍؽ ِىقى
 نبؼع ثىؾثىخخ ِبؼـبي ثىِعؿح ِسّع زجٍت

 وبقطىؼ غؽٌك ة زً اٌّدبهعٌٓ اٌعثّبًٔ عجٍى
 35ثالغى ٔهح ِالذ عًٍ  ؾؼوىن عجع اٌىهبة

 زً اٌعثّبٍٔخ  اٌؿواوي ثؽِىً
  نبؼع اٌعمٍع عٍّؽول10 كبٌر نور الدٌن
 اٌىًٍّ غؽٌك اٌكىق ابزار عبد النور

  نبؼع نىٍت اؼقال04ْ العشانً مٌلود
 وٕكزبي ِؽعٌؽ ـزسً 

 نبؼع ثًٕ هٕعاي ثىاؤدً اٌذ عبِؽ ِكٍٍٕكخ
  نبؼع لىظؼٌخ عجع اٌمبظؼ زً ٌؽّىؼاق10ٓ اوؼاغ ِسّع عؽاة

  اٌعاؼ اٌجٍعبء18زً خٍطبي ؼلُ  ضٍعوْ ضبٌع 
 زً اٌؿٌزىْ ثٍىن أ ظاؼ اٌجٍعبء ثٍسكٓ ثؽاهٍُ

  نبؼع زّى ِطزبؼ94 وجٍؽ عجع اٌؽزٍُ
  اٌعاؼ اٌجٍعبء  وهؽا18ْزً خٍطبي ؼلُ  خلدون خالد

 نبؼع زّى ِطزبؼ قبٔزىخبْ ابزار عبد القادر
  أِزبؼ ِطٍع اٌفدؽ08ؼلُ نبؼع  بوداود عبد الرحمان

 اٌعمٍع ٌطفً برؼوت العٌاشً
  وهؽاْ نؽق01زً ضٍّكزً إلبِخ ٔكٍُ اٌجسؽ لطعخ  مصباح فاطمة الزهراء

  اإلضىح زدبي اٌى34ٍّٓ بن شٌخ الجٌاللً
  ٌٍّٓ ِعضً اٌعؼج01 اٌٍى أو البِخ ؼٌّخ عّبؼح ظ اٌمطعخ 52زً اٌٍبقٍّٓ ثىؾ  حكٌم أوعبد السالم

بئر 
 الجٌر

 بئر الجٌر

  بئر لبجٌر51 حً خمٌستً تجزءة رقم 03محل رقم  العجرود فارس

  بءر الجٌر43 رقم 96حً بلقاٌد رقم  بن سونة جمٌلة 

  بءر الجٌر16 رقم 02دوار بلقاٌد تجمع الهداٌة رقم  دراعً فؤاد

 31 رقم 24 مسكن عمارة 4000 مسكن  مقابل اٌسطو 1377حً  ؼسولً مزٌان 

  بئر الجٌر03 بلقاٌد محل رقم 430 تجزئة 07 قطعة رقم  شربال محمد 

  بئر الجٌر285حً خمٌستً  بلجٌاللً محمد 

  حً بلقاٌد بئر الجٌر 309تجزئة تعاونٌة عقارٌة  بولجراؾ أحمد علً

   حً خمٌستً بئر الجٌر 336تجزئة  شاوش ٌمٌنة 

  بئر الجٌر 277 حً خمٌستً تعاونٌة عقارٌة 283تجزئة  عبدلً أمٌن 

  بئر الجٌر01 محل رقم 406 تجزئة 407حً خمٌستً  بخالد كرٌمة 

  بئر الجٌر01حً بن داود  بوجروة طاهر

  سٌدي البشٌر بئر الجٌر02حً بن داود  فارس هواري

  بئر الجٌر45 قطعة رقم 154حً خمٌستً تجزئة  بن عومر هواري

  بئر الجٌر03حً النخلة رقم  حماشة ادرٌس

 الســـانٌا
 السانٌا

  حً كاسطور السانٌة35رقم  حمودي كرٌم 

  السان29ًحً الرائد شرٌؾ ٌحً رقم  زرٌؾ محمد

  شارع احمد زبانة السانٌة51رقم  خبستان خلٌل

  السانٌا03 المحل 27حً الرائد شرٌؾ ٌحً رقم  كالً إلٌاس

  السانٌا01 محل 25حً محمد بوضٌاؾ قطعة  وعمارة مسٌنٌسة

 حً السً رضوان السانً سحوان فرج

  حمد محمد السانٌا77رقم  بن زٌان سالم

  السانٌا349 مسكن رقم 210حً  العرباوي محمد

  السانٌا160 تجزئة 115اٌلو رقم  بن شارؾ ابراهٌم

  السانٌا1976 أكتوبر 23تجزئة  بوزٌدي جٌاللً

  السانٌا01 محل 25حً محمد بوضٌاؾ قطعة  وعمارة مسٌنسة

  السانٌا202 رقم 02تجزئة قارة  اجعود كمال

  السانٌا35حً الكاستور رقم  حمودي عبد الرزاق

  الكرمة15 مسكن رقم 127 بوشامة سالم الكرمة



  جوٌلٌة الكرمة05حً  بوشامة مسعود

 سٌدي الشحمً

 شارع الجمهورٌة سٌدي الشحمً مزازٌػ كمال

  سٌدي الشحم57ًشارع النجمة رقم  أودٌا عمر

  شارع األمٌر عبد القادر سان رٌمً سٌدي الشحم22ً بن ٌعقوب الحبٌب

  سٌدي الشحم01ً محل50 تجزئة 44 اوجٌت ٌوسؾ

  مسكن تساهمً سٌدي الشحم700ً أوقانة أوشعبان

  ب سٌدي الشحم13ًشارع الشهداء رقم  سٌدي أحمد بن خدة 

  سٌدي الشحم10ً رقم س 01عمارة ب الحصة  بروش توفٌق

  شارع بوعمامة22رقم  لصقع خالد

  سٌدي الشحم198ً رقم 209تجزئة  عاجٌري الصافً

واد 

 تلٍالث

 واد تلٍالث

 قطعة ب شارع برجً بلخٌر وادي تلٌالت شعٌب كرود 
 وادي تلٌالت زٌانً سفٌان

  وادي تلٌالت51 تجزئة 24رقم  سٌرات جمال

 وادي تلٌالت رمضان حمٌدة
 وادي تلٌالت مراج عبد القادر

 وادي تلٌالت شارع النصر تقرٌن أعراب
 وادي تلٌالت حاج إلٌاس
 وادي تلٌالت لكباد بلخٌر
 وادي تلٌالت افتن فرٌدة

 شارع زٌتونً احمد تلٌالت بوزٌد محمد الصدٌق
 حً سٌدي الهواري تلٌالت بن نكروؾ جٌاللً

 شارع سوق الخضر تلٌالت تراتٌنً فارس

 البرٌة
 البرٌة بلعباس دٌدة
 البرٌة محلً قدور

 
عٌن 
 الترك

 عٌن الترك

  عٌن الترك36 قطعة رقم 106حً النخٌل تجزئة  زٌرق عصام

  شارع المؽرب عٌن الترك16 لو أ رقم 01 القسم 153د //41رقم  ثىنبِخ عثّبْ 

  الطرٌق الوطنً عٌن الصافٌة عٌن الترك53 دٌلمً حسان

 شارع محمد خمٌستً عٌن الترك ِؽقًٍ ؾلبٌخ

  عٌن الترك01 محل 243 كوة 01عٌن الصافٌة شارع طٌب رقم  إثؿاؼ اٌٍبـ

  عٌن الترك103حً بن سمٌر رقم  ِالي اثؽاهٍُ

  شارع محمد خمٌستً عٌن الترك21 مالل داعً

  العنصر01 محل 07نهج العقٌد عثمان رقم  حدودة نبٌل  العنصر

  العنصر01المنطقة الحضرٌة شارع بدون اسم قطعة ج محل  بن صدٌق سمٌر

 حً الونشرٌس سودٌنا مرسى الكبٌر قارة محمد المرسى الكبٌر

 بوتلٌلٌس

 حً الناٌب شارع ساردي سعٌد بوتلٌلٌس كروان بحري

  بوتلٌلٌس52شارع محمد خمٌستً رقم  رحالً سٌدي محمد

  بوتلٌلٌس01 محل 35شارع سردي سعٌد قسم  بن لبنة فضٌلة

  شارع محمد خمٌست52ًرقم  اوراغ سمٌر

 ارزٌو ارزٌو

 وسط مدٌنة أرزو بوجالل فرٌد 

 حً خلٌفة بن محمود حشانً مفتاح 

 حً أحمد زبانة  مزازٌػ مصطفً

  مسكن1500حً  مزازٌػ محمد االمٌن

 حً أحمد زبانة  خالؾ مصطفً 

  مسكن 1500حً  حمودي كرٌم 

 حً تروفٌل  بن حاٌة رشٌد 

 ملحقة المحقن  بن علجٌة سفٌان

 وسط المدٌنة  بلؽٌر قدور 

 ملحقى المحقن  ناٌت حمود محمد سعٌد

 حً الحدائق بن عدة بن عٌسى 

 وسط المدٌنة موٌلح بومدٌن

 أرزٌو ستً عبد القادر

  أرزٌو08 رقم 36حً بن بولعٌد عمارة  بن عدة بن عودة

  طرٌق الوطنً المحقن أرزٌو201 سعدي فاتح



 حاسً بن عقبة

  قطعة حاسً بن عقبة65من مخطط التجزئة  محمد تلمسانً 

 طرٌق السوق حاسً بن عقبة رضا مناد

  حاسً بن عقبة45 رقم 106تجزئة  حسانً فرحات

 قدٌـــــل

 قدٌـــــل

  قدٌل82 نهج محمد خمٌستً رقم 03محل  حضري مٌلود

  معوش التومً

  نوفل فرٌد

  سعٌدي عمار

  بنكرٌوؾ وهٌبة

 

  بن شعبان رشٌد

  سعٌدي فاتح

 قدٌل كٌري ٌحً

 قدٌل لصاد عاشور

  شارع صدٌق مٌلود قدٌل09 اٌشو محمد

  حاسً مفسوخ05الطرٌق الوطنً رقم  بوراس بوعلً حاسً مفسوخ

  حاسً مفسوخ05الطرٌق الوطنً رقم  نصٌرة نعٌمة

  حاسً مفسوخ05الطرٌق الوطنً رقم  الصب عاشور

 الطرٌق الوطنً حسٌان الطوال أكلً جمال بن فرٌحة

 الطرٌق الوطنً حسٌان الطوال أكلً كالً

  حسٌان الطوال 08 رقم 55 تجزئة 01مجموعة ملكٌة رقم  منصوري تركً

 بطٌوة

 بطٌوة 

  ٌحً باي عبد هللا

  طوبال حكٌم

  نوفل حمزة

  بوستة احمد

 عٌن البٌة

  زركوك نور الدٌن

  رحمانً عبد المجٌد

  لبضا قوٌدر

  بلهوط جمال

  قارة عبد هللا
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 العىوان االسم واللقب البلدٌت الدائرة

 وهران وهران

 40نبؼع األوؼاـ ؼلُ  اٌؽىل ِسّع

 26نبؼع األوؼاـ ؼلُ  ؼؿًٌ ٍٍِىظ

 02 اٌّسً ؼلُ 13زً اٌطبٌعٌخ قبثمب ظاٌّىٔذ نبؼع ؾثىؼ اٌعؽثً ؼلُ  ثٍٍعخ ِسّع عًٍ

  نبؼع نؽٌػ عًٍ نؽٌؿ زً األٍِؽ10ؼلُ  عّؽ ثٍىسً

  نبؼع األوؼاـ زً األٍِؽ18 خٍالًٌ أزّع

  نبؼع األوؼاـ زً األٍِؽ16 ثطعح ِسّع 

  نبؼع ثىخؽٌعح ثىظضجً زً األٍِؽ22 ثٓ ِكعىظ عجع اٌسفٍظ 

  زً األٍِؽ04 أود ِسً ؼلُ 20 نبؼع  17 ثٍطؽوـخ ـزسً 

 نبؼع اٌؿوج ـىظًٍ زً األٍِؽ ٌعمىثً ـٍصً

  نبؼع زّعاْ ع05ًٍ رىهبًِ ٍٍِىظ

  و ؾاوٌخ نبؼع قبؼخب17ْ زً األٍِؽ ٔهح اٌعوزىؼ ثٓ ؾؼخت ؼلُ 02ِسً ؼلُ  أٌذ قً اٌعؽثً نؽٌؿ

  لّجٍطخ HLMزً  عزىؼح ِٕصىؼ 

  ِكى287ٓزً اٌدىاؼ إٌكطى اٌّدّع اٌكىًٕ  ثىقؽي ِسّع

 إٌكطى ثٓ ًِٕ ربِؽ

 06 عّبؼح  HLMزً  ِطٍىـً ٔىؼ اٌعٌٓ

  وهؽا05ْزً اٌّمؽي نبؼع خٍٕؽاي الثؽٔجفبي ؼلُ  عجع اٌعؿٌؿ ٔىؼ اٌعٌٓ

 زً اٌّمؽي صٕهبخً ِىٌىظح



  نبؼع ٌىثً زً اٌّمؽي21 زّعؤً ـبؼـ

  نبؼع ِٕمىٌفً زً اٌّمؽي120 اوعّبؼح عجع إٌىؼ

 نبؼع ٔىؼِٕعي ؾلبي عًٍ زً ربـٕخ قىظأً ضًٍٍ 

  خٕؽاي ـٍؽاظو زً اٌصعٌمٍخ وهؽا122ْ ثٓ عّبؼح عجع اٌسٍٍُ

  ٔهح خالغ زجٍت لّجٍطخ1401 ٍِهىثً ِسّع عبظي

  نبؼع خٕؽاي ـٍؽاظ لّجٍطخ140 لٍىقً اعّؽ

  نبؼع ثٓ عىاًٌ اٌهىاؼي لّجٍطخ11 عثّبًٔ ِسّع 

  نبؼع إٌمٍت زّؽي لّجٍطخ153 ظاوظي ثهٍؽ

  نبؼع إٌمٍت زّؽي لّجٍطخ69 عبظي اٌسبج ِسّع

  نبؼع خٍٕؽاٌفؽٌعو59 ثىزبؼح ِسّع

  قىق ِطٍع اٌفدؽ05ِسً  ِصطفً ثىٔعدخ

  قىق ِطٍع اٌفدؽ 18ِسً ؼلُ  أزّع زبـظ

  نبؼع اٌؿٌعي ٍٍِىظ21 ٌعجبْ أزّع

  زً اٌكالَ 03عّبؼح ة  عجع اٌؽفبؼ ِسّع

 زً قالَ عّبؼح قً ِىسًٍ ِسّع اٌهؽٌؿ

 نبؼع ظٌعول ِؽاظ زً قٍعي اٌجهٍؽ ؼـكً اٌهىاؼي

  نبؼع اإلضىح ٍٔبغً زً قٍعي اٌجهٍؽ 20 ثٍمبقُ ؼاثر

  نبؼع اإلضىح لؽاة11 ٍٍِبًٔ ضٍؽح

  نبؼع اٌّمعَ قٍعي اٌهىاؼي03 ضعٌُ ٔبصؽ

  زً قٍعي اٌهىاؼي03 ِىً زٍّع

  نبؼع اٌسعائك زً قٍعي اٌهىاؼي51 رىـٍك أِبٌى

  نبؼع نؽٌػ عًٍ نؽٌؿ زً ٌبؼىِؽاق52ٓ ـبلخ عؽٌم

  نبؼع نؽٌػ عًٍ نؽٌؿ زً ٌبؼىِؽاق48ٓ ثٓ ؼؿاٌخ عجع اٌمبظؼ

 20نبؼع الِىؼقٍب ؾاوٌخ نبؼع وبـٍٍٕب ن ؼـُ  زبِعي ِسّع ٌطفً 

 01 ِسً 41نبؼع ِبقًٍ قبؼظوْ ؾاوٌخ نبؼع ٌىؼِبي ؼلُ  غبهؽ أثٍت 

 زً ربـٕخ ثؽصى عجع اإلالٖ

 زً ربـٕخ ؼوِبْ ٍٍِىظ

 زً ربـٕخ ِسّع أٍِٓ ِصّم

 زً ربـٕخ ؼاخً أزّع 

 لّجٍطخ هجؽي ـبغّخ

 لّجٍطخ ِطٍىـً ٔىؼ اٌعٌٓ

 لّجٍطخ أـبظ ٍٍِىظ

 لّجٍطخ قً ٌىقؿ قٕىقً

 لّجٍطخ ثؽاهٍُ ِسّع

 لّجٍطخ واظُ ِهبضً

 لّجٍطخ ثٓ عّبؼح ٔىؼ اٌعٌٓ

  نبؼع اٌؿٌعي ٍٍِىظ اٌسّؽي21 ٌعجبْ ازّع

  نبؼع نؽٌػ عًٍ زً ٌبؼّىؼاق52ٓ ـبلخ عؽٌم

  نبؼع نؽٌػ عًٍ زً ٌبؼّىؼاق48ٓ ثٓ ؼؿاٌخ عجع اٌمبظؼ

 نبؼع الِىؼقٍب ؾاوٌخ نبؼع وبـٍٍٕبن زبِعي ِسّع ٌطفً

 01 ِسً 41نبؼع ِبقًٍ قبؼظوْ ؾاوٌخ نبؼع ٌىؼِبي ؼلُ  غبهؽ اثٍت

  ِكى287ٓزكٓ اٌدىاؼ اٌكطى اٌّدّع اٌكىًٕ  ثىقؽي ِسّع

 05زً اٌّمؽي نبؼع خٕؽاي الثؽٔجفبي ؼلُ  عجع اٌعؿٌؿ ٔىؼ اٌعٌٓ

  نبؼع ٌىثً زً اٌّمؽي21 زّعؤً ـبؼـ عؿٌؿ

  نبؼع ِٕمىٌفً زً اٌّمؽي120 اوعّبؼح عجع إٌىؼ

  نبؼع ثٓ ظزّبْ قعبظح زً ِسً اٌعٌٓ وهؽاْ 07 ِعًٔ ِسّع   

  أوزىثؽ وٕكزبي وهؽاْ  01رعبؤٍخ  ِعؼبؼي ِؽاظ  

  نبؼع ِؿواؼً ِسّع ِبؼـبي وهؽاْ 75 ظزّبًٔ ِسّع

  وهؽاْ 10رعبؤٍخ اٌعمٍع ٌطفً ؼلُ  ثٍعؽثً عًٍ

  ٔهح قبٔزىخبْ وهؽاْ 38 وؽاـ عّؽ

  ـجؽاٌؽ ـالوقٓ اٌجؽوً وهؽاْ 24رعبؤٍخ  ضطبغ ِسّع

  وهؽاْ 01 ا  ِػضً ؼلُ 15 ِكىٓ عّبؼح 1180ِدّع قىًٕ  زّبظي ٍٍِىظ

  نبؼع ثىقعٍع ثٍمبقُ ثالغى11 ثؽاق ثىؾٌبْ

  اٌكطى01 ؼلُ 25 ِكىٓ عّبؼح ـ 1245زً  زبج لعوؼ ِصطفى

 07 ؼلُ 02زً قً ؼظىاْ  زّبْ ضٍٍفخ

  زً اٌعثّبٍٔخ02 خٕؽاي ـبًٌٍٕ ِسً 21 ثهٍٍؽ وٌع زّى

 05نبؼع اٌعاؼ اٌجٍعبء عّبؼح  رهبؼ ٔدٍخ

 زً ثىعّبِخ اٌؽونً ثىعؿح وؽانعً عجع اٌمبظؼ



  نبؼع ثىقسبثخ عجع هللا زً اٌجعؼ09 ؾعؽاغ اَ ٌٍّٕخ

  زً اٌجسٍؽح اٌصؽٍؽح03 خجبًٌ عجع اٌمبظؼ

  زً اثٓ قٍٕب243 ؼلُ 6عّبؼح ـ  ثٓ نٍص ِسّع

 22زً اثٓ قٍٕب ٔهح لبٌّخ ؼلُ  ِٕصىؼي ازّع

  ٔهح ِبؼقى ثالغى وهؽا53ْ ؾٌبًٔ خّبي

  زً خٍطبي ظاؼ اٌجٍعبء وهؽا03ْ ظؼاعى ٌىقؿ

  وهؽا04ْ اٌطبثك 424زً اٌكطى عّبؼح  ثٍدٍالًٌ عّؽ

 زً اٌعاؼ اٌجٍعبء نبؼع ضٍبًٌ ثٓ  قبٌُ وهؽاْ وؽوًِ عؿ اٌعٌٓ

  وهؽا02ْزً اٌصٕىثؽ اٌدعٌع ِعضً  لصبة ِسّع

  اٌّسً األوي وهؽا56ْنبؼع اٌههعاء ـٍال ؼلُ  ؼؾًٌٕ ِسّع

  ـبٌىٔزبْ وهؽا01ْ ٔهح ؾاوي ِسّع 17 ضالـً زكٍٓ

  نىٍت أؼقالْ وهؽا07ْؾاوٌخ ِىقى أزّع ؼلُ  ؾوثٍؽ زّىظي

  زً اٌعثّبٍٔخ02 نبؼع عٍى عجع اٌمبظؼ ِسً 31 ؾِىؼ عًٍ

  اٌعمٍع ٌطفً وهؽا07ْ ِكىٓ ثبرٍىؼ ؼلُ 180زً  ثىؼواغخ قزً  

  زً اٌعثّبٍٔخ وهؽا15ْ ِكىٓ عّبؼح 1180اٌّدّع اٌكىًٕ  ثىِؽؾاق ثٓ عّؽ

  ٔهح خالغ اٌسجٍت زً  اٌصعٌمٍخ وهؽا32ْ اثؽاهٍُ ِسّع

  وهؽا06ْ ٔهح األٍِؽ ضبٌع ؼلُ 01 ظاظي خّبي

 نبؼع ِىٔح ِؽِبؼ وهؽاْ نؽٌػ ٔجًٍ

  نبؼع أزّع ثٓ ِجؽون ـٍىزىؼ هٍؽى وهؽا05ْ زجبة ِسّع االٍِٓ

 لىِجٍطخ وهؽاْ  ثىنٍجخ قٍعي ِسّع

  قىق اٌّدّع اٌكىًٕ لىِجٍطخ وهؽا01ْ ثٍمبقُ قععوْ اٌهىاؼي

  وهؽا03ْ ِكىٓ عّبؼح ظ 200ِدّع قىًٕ  ثٓ عّبؼح غبهؽ

  غؽٌك لّؽح زً قٍعي اٌهىاؼي01 نؽـً ؾٌٕت

  نبؼع اإلضىح ثٓ قٍٍّبْ وهؽا27ْ ثٓ ِهؽٌٓ غٍت

  رعبؤٍخ زؽوبد أزّع زً خّبي اٌعٌٓ وهؽا60ْ لعوقً هبنٍّخ // 

  زً اٌعثّبٍٔخ وهؽا02ْ خٕؽاي ـبًٌٍٕ ِسً 21ؼلُ  ثهٍؽ وٌع زّى

  وهؽا07ْزً أنالَ لّجٍطخ عّبؼح  زبخً ِسدىثخ

 زً اٌّدبهعٌٓ نبؼع ـٍٍىَ اوٌٍٕبؼ وهؽاْ ثٓ عبثع ازّع

  زً ِسً اٌعٌٓ وهؽا03ْنبؼع االٍِؽ ضبٌع ؼلُ  هًٍٍ ٔىؼ اٌعٌٓ

  نبؼع ثىوؽنخ اٌهىاؼي زً ِسً اٌعٌٓ وهؽا11ْ ثىضبرُ قٍّؽ 

  زً قٍعي اٌهىاؼي وهؽا57ْ نؽـً ؾهؽح

  زً اٌعمٍع ٌطفً زً ضٍّكزً وهؽا10ْ ثٓ عّبؼح ِسّع عًٍ

 اٌعمٍع ٌطفً  عؽٌجً عجع ؼثً

  زً اٌجعؼ وضؽا46ْنبؼع ظؼاعً ِسّع ؼلُ  ٔمؽاؼح عجع اٌىؽٌُ

  زً اٌجعؼ وهؽا13ْنبؼع ِىً قً ثؽاهٍُ ؼلُ  لعال ٔىاي

  نبؼع قٍعي اٌهىاؼي وهؽا05ْ نبنى وؽٌُ

  نبؼع ٌٍزبٔك وهؽا26ْ ؼزّىْ قٍع ازّع

  نبؼع ـؽٌر ِسّع وهؽا16ْ ثكدؽاؼي ِؽاظ

 لىِجٍطخ وهؽاْ عٍّؽاد اٌكعٍع

  اٌزعبؤٍخ اٌعمبؼٌخ اٌد91ًٍّ لطعخ 02زً اٌعثّبٍٔخ ضٍّكزً  ِجؽل ِدٍع

  ِكىٓ إخزّبعً ركبهًّ وهؽا173ْٔهح األٌفٍخ  ثعٍم اقبِخ

 زً ضٍّكزً زً اثٓ ضٍعوْ وهؽاْ ثىوؽظاي ٔىؼ اٌعٌٓ

  نبؼع هبؼوْ اٌؽنٍع وهؽا14ْ ِمعَ  ثٓ ٌعمىة

  وهؽا5003ْاؼض نجبغ ؼلُ  ؼٕبَ ِىقى

  وهؽا05ْزً البِخ ضٍّكزً البِخ اٌهؽوق لطعخ ال  خجبؼ ِهعي

 وهؽاْ لبٌع ِسّع زىٍُ

  زً لبي ٌىخً وهؽا20ْنبؼع اٌؿهىؼ ؼلُ  ثٓ هجخ عؿٌؿ

  وهؽا01ْ اٌّسً ؼلُ 20زً اثٓ قٍٕب لبٌّخ ؼلُ  ثىغبٌت ِٕصىؼ

  وهؽا01ْزً اٌكالَ قبزخ قبٔذ اٌجبؼ ؼلُ  ؼاٌف عجع اٌجبلً

  زً اٌجسٍؽح اٌصؽٍؽح وهؽا297ْنبؼع ؾ ؼلُ  ٌعٍّم هىاؼي

  وهؽا87ْزً اٌعثّبٍٔخ نبؼع اٌؿٌزىْ ؼلُ  اٌعؽثً ِسّع

  نبؼع اٌدىؾ األثٍط وهؽا25ْ ربِىؼد ثىِعٌٓ

  وهؽا02ْ لطعخ 02زً ضٍّكزً زً ِؿؼٕخ ع اؾ ؼلُ  خجىؼ اقّبعًٍ

 زً اٌصٕىثؽ اٌدعٌع وهؽاْ لؽٌف ٌٍّٕخ

  وهؽا01ْزً اٌٍبقٍّٓ صفبء  ثزٍؽح ِصطفى

  ِكىٓ زً اٌصجبذ وهؽا250ْ زً 09 عّبؼح 02 قىؽاْ اٌهىاؼٌخ

  ععي وهؽا13ْ ؼلُ 33 ِكىٓ ثٍىن 1377 ِهزخ ِسّع

  نبؼع ِىالي ِسّع وهؽا11ْؼلُ  خعفؽي ههبَ

 زً اٌعثّبٍٔخ نبؼع ظو خكً وهؽاْ زجٍت خالثذ



  نبؼع زجهخ ازّع وهؽا10ْ ثىؾي  عجع هللا

  نبؼع ثكىؽح ـٍىزى هٍدى اثٓ قٍٕب11 ثىعىبؾح ضعٌدخ

  زً اٌصجبذ10ؼلُ / قىٓ ظ172زً  وؽٌّى ثىِعٌٓ

  نبؼع ثعوْ اقُ زً اٌكالَ وهؽا209ْؼلُ  صبثؽ هللا ٔىؼ اٌعٌٓ

   نبؼع اٌىؼوظ اٌعثّبٍٔخ وهؽا17ْ ؼٌؿا عالي

  نبؼع زكًٕ عبلت وهؽا12ْ رىٔكً ِصطفى اٌهىاؼي

 ِّؽ األٌجبْ وهؽاْ عٍّؽول ٔعٌؽ  

  نبؼع اٌؽٌعٌب وهؽا57ْ قٕىقً ثؽٌىكً وٍٍّخ

 وهؽاْ ثٓ قٍعهُ اٌعٍع

 نبؼع ثىؼّىِخ ثىؾٌع ثىعالَ وهؽاْ نالثً ِسّع ثٓ عجع اٌىؽٌُ

  زً ضٍّكزً وهؽا112ْعّبؼح  ؼانعي ـزسً

  نبؼع خىْ وؽاـذ وهؽا18ْ زٍّّع صبٌر

  وهؽا01ْ اٌفؽظوـ عّبؼح ظ 52زً اٌٍبقٍّٓ ثىؾ  ؼعجبْ ؼانعي

 زً خبْ ظاؼن لّجٍطخ وهؽاْ نمؽوْ ؼنٍع

  وهؽا28ْزً ـالوقٓ ـ ثٍىن ج ؼلُ  وىظٌخ اقبِخ

  اٌعاؼ اٌجٍعبء وهؽا8ْزً ِفبي ع ا ٍّٔعًٌ ِسّع االٍِٓ

  ٔهح ععح ثٓ عىظح وهؽا42ْ ثٕى ِهبٌؽح عؿٌؿ

  وهؽا04ْزً اٌّدبهعٌٓ نبؼع اٌعوزىؼ ثٍسكٓ ؼنٍع ؼلُ  وؽاؼ لؽٌع ِسّع االٍِٓ

  زً ضٍّكز05ً قىٓ عّبؼح 156زً  ٔبخً عصبَ

 نبؼع ثٍدٕخ اٌهىاؼي نبؼع وبقىىًٔ وهؽاْ ؼزبي ِسّع رىـٍك

  نبؼع ٔبٔكً وهؽا12ْ لٕعوقً ِسّع

  زً ـالوقٓ وهؽا01ْثٍىن ؼلُ  ثمبي عجع إٌىؼ
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 بئر الجٍر

  ثئؽ اٌدٍؽ47وقػ اٌطؽٌك اٌىغًٕ ؼلُ  ثٓ ظٌعي ؾٌٓ اٌعٌٓ

 01 رعبؤٍخ ثٍمبٌع ِسً ؼلُ 15 ِٓ ِططػ اٌزدؿئخ رىقٍع 634ؼلُ  ثٓ ظاوظ قٍعي ِسّع

  ثئؽ اٌدٍؽ02اٌزعبؤٍخ اٌعمبؼٌخ اٌٍبقٍّٓ اٌمطعخ  (ِؽبؾح)ثٓ صطىح ِسّع

 02 اٌّسً 31زً ضٍّكزً اٌمطعخ  ثٓ عبئهخ ِسّع

  ثئؽ اٌدٍؽ14اٌزعبؤٍخ اٌعمبؼٌخ اٌٍبقٍّٓ ؼلُ  صجٍبْ عجع إٌىؼ

  نبؼع عهبثخ قًٕ ثئؽ اٌدٍؽ11 ثكر عبئهخ

  ثئؽ اٌدٍؽ192اٌزعبؤٍخ اٌعمبؼٌخ هىاؼي ثىِعٌٓ ؼلُ  ثمبًٌ عجبـ

  أود وٕكزبي20زً  ِىًٔ ِهعي 

  ثئؽ اٌدٍؽ21 زً ضٍّكزً ؼلُ 89نبؼع عٍكبد اٌعٌؽ اٌمطعخ  ثٓ خٍىي وؽٌُ

  زً ثٓ ظاوظ ثئؽ اٌدٍؽ33 عىؽوَ قعع اٌعٌٓ

  ثئؽ اٌدٍؽ05 لطعخ اٌّسً 440 ردؿئخ 321 قٍعهُ اٌعٍع

  02 ِسً 05زً وٕكزبي رىقعخ  ثؿو ِصطفى

  ثئؽ اٌدٍؽ02 ِسً 31اٌزعبؤٍخ اٌعمبؼٌخ اٌؽائع ثٍسكٓ ؼلُ  ِكعىظ ثىؾٌعي 

  ثٍمبٌع321 لطعخ ؼلُ 440ردؿئخ  ثٓ ثعؿٌؿ قٍٍّبْ

  رعبؤٍخ اٌّؽؽة اٌىجٍؽ ثٍمبٌع ثئؽ اٌدٍؽ142 ؼؽثً أزّع 

  رعبؤٍخ اٌٍّبٖ زً ضٍّكزً وهؽا03ْ ثٍمعؼي اٌهىاؼي

  رعبؤٍخ عمبؼٌخ ثٍهبنًّ ٔىؼ اٌع59ٌٓ لبظؼي نفٍك

  زً اٌصجبذ02 ِكىٓ عّبؼح ة 172زً  ؼاٌك لبظح

  زً ثٍمبٌع ثئؽ اٌدٍؽ92 ِصىاؾ ٌبقٍٓ

 زبقً ثىٍٔؿ21اٌطؽٌك اٌىغًٕ عّبؼح  ؼٌبنً ِىقى

  زبقً ثىٍٔؿ02اٌطؽٌك اٌىغًٕ ؼلُ  ِؿؼوؼي هىاؼي

  ثئؽ اٌدٍؽ03 البِخ اقٍبؼ عّبؼح 52زً اٌصجبذ  ٔىاؼ نؽلً ٌٍّبء

 اٌزعبؤٍخ اٌعمبؼٌخ اٌصٕىثؽ ثئؽ اٌدٍؽ عبثع خّبي

  ثئؽ اٌدٍؽ18 اٌٍى 2زً اٌٍبقٍّٓ عّبؼح ة وىال قٍٕخ

  ثئؽ اٌدٍؽ11 اٌٍى 04زً ضٍّكزً ؼلُ  لؽٔبنً ـزسً

  ثئؽ اٌدٍؽ201 لطعخ ؼلُ 407ردؿئخ  ِمؽاْ ؾوثً

  ثئؽ اٌدٍؽ07 ِكىٓ عّبؼح 427 قزً ٔبصؽ

  ثئؽ اٌدٍؽ227 ؼلُ 407ردؿئخ  ثىنٕبـخ ٍٍِىظ

  ثئؽ اٌدٍؽ510زً اٌىـبء رىقعخ  زّعاوي ٍِٕؽ

  زً ضٍّكزً  ثئؽ اٌدٍؽ384 رعبؤٍخ عمبؼٌخ إٌىؼ ردؿئخ 17 ؼبٌت عّؽ

  ثئؽ اٌدٍؽ01زً ثٓ ظاوظ  اٌعٕبًٔ ٔجًٍ

  زً اٌصجبذ ثئؽ اٌدٍؽ03 ِكىٓ عّبؼح 180ِدّع  زٍعال ثىٍٔؿ

  نبؼع اٌعمٍع عثّبْ زً ضٍّكزً ثئؽ اٌدٍؽ11 لىٌعؼ زّبظول

  ِكىٓ ثئؽ اٌدٍؽ1400ِدّع قىًٕ  نؽٌفً زٍّع

  ثئؽ اٌدٍؽ197زً ثٓ ظاوظ ؼلُ  ععح اثؽاهٍُ ٍٍِىظ

  ثئؽ اٌدٍؽ02زً االٌفٍخ ؼلُ  ثٓ زٍّعح ـؽٌع



  نبؼع اٌجؽٌع ثئؽ اٌدٍؽ12 نؽثٍخ عجع اٌمبظؼ

  ردؿئخ اٌزعبؤٍخ اٌعمبؼٌخ اٌفالش ثئؽ اٌدٍؽ52 ؾؼلً االضعؽ

  ثئؽ اٌدٍؽ17 ؼلُ 384رعبؤٍخ اٌعمبؼٌخ إٌىؼ ردؿئخ  ؼبٌت ـؤاظ

  زً اٌصجبذ ثئؽ اٌدٍؽ12 ؼلُ 04 ِكىٓ عّبؼح 118زً  ؼبٌُ عجع اٌمبظؼ

  رعبؤٍخ زكٓ اٌدىاؼ ثئؽ اٌدٍؽ33ؼلُ  ِدبهع ِسّع األٍِٓ

  ثئؽ اٌدٍؽ107 ِكىٓ ؼلُ 973اٌكطى ععي زً  ؼهبؾ هىاؼي

 

// 

 

  ثئؽ اٌدٍؽ84زً ـىاؼ ـٍال  اٌىثً ِهعي

  اٌطبثك األؼظً ثئؽ اٌدٍؽ249نبؼع وبؼال ؼلُ  اِسّعي ِسّع

  رعبؤٍخ اثٓ قٍٕب زً ثٍمبٌع ثئؽ اٌدٍؽ341 عالًٌ عجع اٌمبظؼ

  زً ضٍّكزً ثئؽ اٌدٍؽ155 لطعخ ؼلُ 336ردؿئخ  ععٔبًٔ ِسّع

  ثئؽ اٌدٍؽ66 عّبؼح اؾ 04 ِكىٓ ؼلُ 2000ِدّع قىًٕ  ـبؼ قعٍع

  لطعخ رؽلىٌخ ثئؽ اٌدٍؽ193 ردؿئخ 234 ِهعي لبظح

  ثئؽ اٌدٍؽ01 ِسً 04 ِكىٓ ع 223 ِهؽوع 20 اٌٍى 52زً اٌٍبقٍّٓ  نؽاظي ـبغّخ

  زً ضٍّكزً ثئؽ اٌدٍؽ407 ردؿئخ 35 ِؿاؾٌػ ؼظىاْ

 زً اٌٍبقٍّٓ ثئؽ اٌدٍؽ ِطزبؼي ِسّع

حبسً 

 بووٍف

 زبقً ثىٍٔؿ نبؼع ثعوْ إقُ ٔدبظي ٍٍِىظ

 زً اٌّدبهعٌٓ زبقً ثىٍٔؿ لعوؼي هىاؼي

 زبقً ثىٍٔؿ ِىـك رىـٍك

 زبقً ثىٍٔؿ ٔدبظي ظاوظ

 زبقً ثىٍٔؿ نعالي أزّع

 زبقً ثىٍٔؿ قجسً لىٌعؼ

 زبقً ثىٍٔؿ نؽاظي ٌسً 

 غؽٌك زكبٌٓ غىاي زبقً عبِؽ ازّع أوالظ عّؽ

  اٌؽائع نؽٌؿ اٌكبٍٔب83 ردؿئخ 323 ظٌت ِسّع

  قٍعي اٌهس02ًّ ؼلُ 03ي -أو إٌٍى أي/  عّبؼح02 ِكىٓ زً اٌصجبذ خؿء 700 ٌؿؼق ثٓ عىِؽ

  قٍعي اٌهس59ًّزً اٌصجبذ قٍزً اٌؽانعٌخ عّبؼح ـ ِسً ؼلُ  أثٍهبض خٍٍّخ 

  قٍعي اٌهس09ًّ نبؼع ظٌعول ِؽاظ ؼلُ 05ؼلُ  ثٍعي اٌهىاؼي

  قٍعي اٌهس40ًّ ِكىٓ ؼلُ 40زً  أِسّع ؾؼلخ

  قٍعي اٌهس02ًّ ِسً 03نبؼع اٌدّهىؼٌخ ؼلُ  ثىضٍىح أزّع

  لطعخ قٍعي اٌهس207ًّ ردؿئخ 187 ؼلُ 02ِسً  ِسّع اٌّهعي ثٍّىً

 01 ِسً 103 إٌٍى 01 ِكىٓ زً اٌصجبذ اٌهطؽ اٌثبًٔ ثٍىن 700زً  أزّع ثؽانع

  زً اٌههٍع ِسّىظ زبقً ثىٍٔؿ17 قؽٌؽ ازّع

 السبوٍب

 اٌكبٍٔب وؾاْ اٌهىاؼي

 اٌكبٍٔب ظٌت ِسّع

  ِكىٓ اٌكبٍٔب123 ثٓ عٍكى ثٓ لبثى ٔىؼ اٌعٌٓ

  اوزىثؽ اٌكبٍٔب23 زً 100 ضٕىقً زكٍٓ

  عٍٓ اٌجٍعبء اٌكبٍٔب19 ِكىٓ ؼلُ 139زً  ثٍسٍّعي ـبظً

  ردؿئخ عٍٓ اٌجٍعبء اٌكبٍٔب97 نبلً لبظح

  نبؼع ِكؽؼٍٓ اٌكبٍٔب04 ثىظاوظ ِسّع

  ِكىٓ اٌعٍٓ اٌجٍعبء200زً  ثٍعؽوقً ـؤاظ

  اٌكبٍٔب110 اوزىثؽ ؼلُ 23زً  ثىؼؼٍعح ِسّع

  ظواؼ والظ ععح اٌكبٍٔب03 ظالًٌ ِسّع

  اٌكبٍٔب01 اٌٍى ة ِسً ؼلُ 66 ثٍسبخً ٍِٕؽ

  ِكىٓ عٍٓ اٌجٍعبء اٌكبٍٔب64 زً 36 نبـً عٍكى

  نبؼع اٌعؽثً ثٓ ِهٍعي اٌكبٍٔب60 قبؼظي ـزسً

  ِكىٓ ثبهً عّؽ اٌكبٍٔب132 ردؿئخ 37 ظٌعأً ِسّع

  نبؼع ِسّع ضٍّكزً اٌكبٍٔب13 ٔدبذ ؼواؾ

  زً قٍعي اٌطٍبؼ عٍٓ اٌجٍعبء اٌكبٍٔب80 صبثؽ قبٌُ

  ِكىٓ عٍٓ اٌجٍعبء اٌكبٍٔب207 ردؿئخ 138 ثطعح عجع اٌؽفبؼ

  ِكىٓ عٍٓ اٌجٍعبء39 زً 06ؼلُ  لًٍٍ ـزسً

  عٍٓ اٌجٍعبء اٌكبٍٔب148زً قٍعي اٌطٍبؼ ؼلُ  وؽٍِٓ عّؽ

  زً وبقطىؼ اٌكبٍٔب76 ـبظً ـزسٍخ

  ِكى40ٓ زً 19قٍعي اٌهسًّ ؼلُ  لبظح ضٍؽح

 ظواؼ لبؼح اٌكبٍٔب ٌعكً ؼظىاْ

  اٌكبٍٔب01عٍٓ اٌجٍعبء زً اٌجٕبء اٌػارً ؼلُ  ِعؽوؾ عجبـ

  نبؼع اٌعؽثً ثٓ ِهٍعي اٌكبٍٔب67 ٍّٔم ِسّع

  نبؼع اٌؽائع نؽٌؿ ٌسً اٌكبٍٔخ19 نالثً اٌهىاؼي

  ِكٓ عٍٓ اٌجٍعبء اٌكبٍٔب263زً  لجًٍ عجع اٌمبظؼ

  زً اٌهىاؼي ثىِع482ٌٓ ؼلُ 02اٌّسً اٌثبًٔ وبؼح  عبظي ثىعًٍ ثىعًٍ



  وبؼح اٌكبٍٔب61 زً 94ؼلُ  ثىٔبلخ عجع اٌمبظؼ

  زً إٌدّى اٌكبٍٔب06 اٌزدؿئخ 585ؼلُ  واًٌ اٌكعٍع

 زً اٌثىؼح اٌؿؼاعٍخ عٍٓ اٌجٍعبء عجعًٌ عجع اٌمبظؼ

  زً االٍِؽ عجع اٌمبظؼ اٌكبٍٔب41 ؼلُ 08نبؼع  ؼىًٌ ؼنٍع

  ـٍال اٌكبٍٔب155 زً 62ؼلُ  زكٍٓ قبٌُ

سٍدي 

 الشحمً

  ٌؿؼق ثٓ عىِؽ

  أثٍهبض خٍٍّخ 

  ثٍعي اٌهىاؼي

  أِسّع ؾؼلخ

  ثىضٍىح أزّع

  ِسّع اٌّهعي ثٍّىً

  أزّع ثؽانع

  قٍعي اٌهس08ًّ ؼلُ 10زً اٌههعاء ِكىٓ  ثٓ ٌسٍى ٔصٍؽح

  قٍعي ِعؽوؾ قٍعي اٌهس179ًّؼلُ  ِعاذ ِسّع

 زً قٍعي ِعؽوؾ قٍعي اٌهسًّ ربلً ِسّع

  قٍعي اٌهس790ًّ ؼلُ 16إٌدّخ اٌزدؿئخ  ثٓ نٍص ٍٍِىظ

 زً االٍِؽ عجع قٍعي اٌهسًّ ثٍسٍؿي اٌهىاؼي

  نبؼع ازّع ؾثبٔخ اٌكبٍٔب04 ثٓ عؿوؾ ثٓ عٍكى

  إٌدّخ قٍعي اٌهس58ًّ ِكىٕٓ ؼلُ 132زً  ثهٍىًٌ اٌسجٍت

  قٍعي اٌهسًّ 16 ِكىٓ ؼلُ 20 زً 02ِسً ؼلُ  ثٓ قعٍع عّؽ اٌفؽوق

  ِكىٓ قٍعي اٌهس364ًّ زً 11 عّبؼح ا 13ؼلُ  ثٓ ؾوثٍؽ ازّع

  ِكىٓ قٍعي اٌهس174ًّ زً 143 نؽلً اثؽاهٍُ

  زً االٍِؽ عجع اٌمبظؼ اٌىؽِخ03 ؼٕبٍِخ ثٓ ازّع

  اٌىؽِخ200 زً اٌزدؿئخ 180 ثٓ هٕعح عجع اٌىؽٌُ

 

 واد تلٍالث

 واد تلٍالث

 نبؼع األٍِؽ عجع اٌمبظؼ واظ رٍٍالد غبهؽ ِسّع

  واظ رٍٍالد10نبؼع ؼلٍجخ عجع اٌمبظؼ ؼلُ  نٍٍر عجع اٌهبظي

  واظ رٍٍالد01نبؼع ؾٌزىًٔ ازّع ؼلُ  اٌؿاول ِهعي

  قبؼع ثؽخً ثٍطٍؽ واظ رٍٍالد07 ٌىقؿ ثٓ لبظح ـٍصً

  واظي اٌزٍٍالد02 لطعخ ؼلُ 05ردؿئخ  ثى اٌؿٌذ ِسّع اٌصعٌك

 زً ِسّع ثىظٍبؾ رٍٍالد ِسًٍ لعوؼ

  واظي رٍٍالد43نبؼع اٌعمٍع ٌطفً اٌمطعخ ؼلُ  ِسًٍ ـؤاظ

  واظي رٍٍالد88 لطعخ ؼلُ 94ردؿئخ  ظهٍجخ ٔىؼ اٌعٌٓ

  ِكىٓ واظي رٍٍالد140 زً 29ؼلُ  ثٍّبزً نىؽي آٍِ

  ِكىٓ اٌّهعٌخ واظي رٍٍالد144زً  ثٓ وثٍؽح ازّع

  نبؼع االٍِؽ عجع اٌمبظؼ رٍٍالد17ؼلُ  اؼزّبْ ِسّع

  رٍٍالد180زً هىاؼي ثىِعٌٓ ؼلُ  زطبة ِسّع

  نبؼع ثٓ لعٌر عجع اٌمبظؼ واظي رٍٍالد57 ؼلُ 33لطعخ ؼلُ  قً اٌعؽثً غٍت

  واظي رٍٍالد140 نبؼع ثؽـبٌف خٍالًٌ ردؿئخ 21 ِعكىؽي لبظح

 البراٌت

  اٌجؽاٌخ01 اٌّسً 08 ردؿئخ 07ؼلُ  ِسًٍ ـعوؼ

  ثٍجهٍؽ ازّع اٌجؽٌخ71 ؾٔفً هىاؼٌخ 

 بوفبطٍس
  ثىـبغٍف06 ِسً ؼلُ 41اٌطؽٌك اٌىالئً ؼلُ  ضثٍؽ ِىقى 

  ثىـبغٍف04 اٌّسً 26نبؼع اٌدّهىؼٌخ ؼلُ  ثىعالَ عّؽ 

 طفراوي

 ِؽوؿ اٌكبزخ غفؽاوي قسبثخ رىارً

  وقػ ثٍعٌخ غفؽاوي لطعخ ة01ِسً ؼلُ  ظزى ـزٍسخ

 اٌىسبٌٍٍخ غبـؽاوي ثىعالَ ِسّع االٍِٓ

 زّى عًٍ غبـؽاوي ِسؽوق عًٍ

عٍه الترك 

 

 عٍه الترك

  عٍٓ اٌزؽن03 ِسً 120غؽٌك وغًٕ  ثٓ قبٌُ ِسّع

  رؽوـًٍ عٍٓ اٌزؽن161 ثىقّبزخ قعٍع 

 نبؼع اٌؿٌزىْ صبٌسً ِعّؽ

  عٍٓ اٌزؽن600ٔهح اٌدّهىؼٌخ ٍٔم  اٌعؽاثً ؾوخخ ِىالي اٌؿهؽح

  عٍٓ اٌزؽن 243زً اٌؽائع ـؽاج نبؼع ؼٍؽ ِكّى ؼلُ  ثىؼؾاق اٌسجٍت

 نبؼع ـؽقبْ عٍٓ اٌزؽن زكبْ قفٍبْ

  عٍٓ اٌزؽن04 اٌّسً 56ثىؾـًٍ نبؼع اٌطؽٌك اٌىغًٕ ؼلُ  ثىىل ربج

 رعبؤٍخ اٌعمبؼٌخ اٌكبزً اٌىهؽأً رؽوـًٍ ثؽاثر لبظح 

  عٍٓ اٌزؽن02 رؽوـًٍ 91 قٍطبًٔ عجع اٌمبظؼ

  عٍٓ اٌزؽن05نبؼع ثبقزىؼ ؼلُ  ِىي اٌىاظ قٍع



  عٍٓ اٌزؽن489نبؼع ٍٍِٕبد ؼلُ  ثٓ ِهزخ ٍٍِه

  قبزخ ـٍصٍص عٍٓ اٌزؽن14 ظؼِبل عجع اٌىؽٌُ 

 وبـٍىى عٍٓ اٌزؽن ثًٍٍ عبثع

 اٌعاْ عٍٓ اٌزؽن ٌطؽل ِطزبؼ

 نبؼع ٍٍِٕبد عٍٓ اٌزؽن نٕىـً ِطزبؼ

  عٍٓ اٌزؽن02 ِسً ؼلُ 03زً ثٓ قٍّؽ ؼلُ  ثىثى ِسّع ؾوؽٌبء

 نبؼع اٌعمٍع عجبـ عٍٓ اٌزؽن ثىىل اٌزبج

 رؽوـًٍ زجىنً اٌهىاؼي

  عٍٓ اٌزؽن02رؽوـًٍ ؼلُ  خجىؼ آٍِ

 زً اٌعمٍع ـؽاج نبؼع اٌّؽؽة عٍٓ اٌزؽن غىًٌ ثٍسعؽي زجٍت

// 

 376ثىقفؽ نبغئ ؼلُ  ؾٌىل ـبغّخ

  رؽوـ03ًٍرعبؤٍخ اثى ظؼ ؼلُ  خّعخ ٌىٔبـ

  وبـبٌىى04 ِكىٓ ؼلُ 39 ِسً اٌعٌٓ ِالذ ؾوؽٌب

  عٍٓ اٌزؽن190 ِكىٓ ؼلُ 300زً  ثٓ وٌف ِؽواْ

 زً قً غبؼق عٍٓ اٌزؽن ثىؾٌؽي اٌدٍالًٌ

 مرسى الكبٍر
  زً اٌؿهىؼ ِؽقى اٌىجٍؽ30ؼلُ  زّبٌعي عجع اٌمبظؼ

  اٌّؽقى اٌىجٍؽ18زً اٌىٔهؽٌف ؼلُ  لعوؼي عجع اٌىؽٌُ

 بوسفر

  ثىقفؽ11نبؼع إثٓ ثبظٌف ؼلُ  ٌسّؽ عًٍ

  بوسفر01نهج بلعربً بوعامر رقم  رىاٌخ نبٌٍخ ِطزبؼ

  شارع بودٌنار زاوٌة ساحة األبطال  السبع بوسفر01 ثىوىقخ ثٍطٍؽ

 01 شارع األمٌر عبد القادر محل 02رقم  ثٍمبقُ لطبؼي

  بوسفر18شارع ابن بادٌس رقم  ثٓ عجع هللا

// 

  ثىقفؽ نبغئ219ؼلُ  ثىلىؼنً عبنىؼ

 زً زبـخ اٌهبغئ وىاؼٌف ثىقفؽ ٔكبش ِسّع األٍِٓ

  ثىقفؽ59نبؼع ثىقفؽ نبغئ ة ثً ؼلُ  ِٕصىؼي ؼاثر

 العىصر

 شارع العقٌد لطفً العنصر ِطفً عجع اٌمبظؼ ؾٌٓ اٌعبثعٌٓ

 ِؿؼعخ ؾٌعاْ ثٓ عىظح اٌعٕصؽ زجبـ لعوؼ

  اٌعٕصؽ02 نبؼع اٌعمٍع عثّبْ اٌّسً 90 ظالوي لعوؼ

  اٌعٕصؽ14اٌمطعخ  لعوؼ ِسدىثخ

 بوتلٍلٍس

 

 بوتلٍلٍس

 

 نبؼع ِسّع ضٍّكزً ثىرٍٍٍٍف هعاؼ خىهؽ

 نبؼع ِسّع ضٍّكزً ثىرٍٍٍٍف ثؽٌؽً عجع اٌمبظؼ

 نبؼع ِسّع ضٍّكزً ثىرٍٍٍٍف ثٍعؽوقً قعٍع

 نبؼع ِسّع ضٍّكزً ثىرٍٍٍٍف ثىقععح قعٍع

  ِكى50ٓزً  عصّزًٕ نفبء

 04نبؼع ثٓ عٍعح ؼلُ  ثٓ ٌجخ لىٌعؼ

 نبؼع اٌسبج عًٍ قبؼظي ؼزى ثطزخ

 زً اٌهبنُ ثىرٍٍٍٍف لؽٌٍفخ ثىثىؽ

  ثىرٍٍٍٍف01ٔهح ؼزى ثؽعاظ اٌمطعخ  عالي ـبغّخ

 زً ٔبٌت ثىرٍٍٍٍف رّىؼد ازّع

  ثىرٍٍٍٍف13نبؼع اٌسبج عًٍ قبؼظي ؼلُ  قبعع قٍٍُ

 زً اٌىئبَ ثىرٍٍٍٍف عجبـ عجع هللا

  قىٓ زً إٌبٌت50زً  عؽلىة ثٍسىي

 زً ثؽٌعٌخ ثىرٍٍٍٍف ِكىغؽ ِسّع

 نبؼع ٍٍِىظ ؾولبؼ ثىرٍٍٍٍف ثؽٌؽً زجٍت

مسرغٍه 

 

  ِكؽؼ87ٍٓ ؼلُ EPLF ِكىٓ 89/173 الج قٍّؽ 

  ٔهح االٍِؽ عجع اٌمبظؼ ِكؽؼ66ٍٓ ثىبؼقّبعًٍ

  زً ؾثبٔخ ِكؽؼ55ٍٓؼلُ  ٌىقفً ِعطىة

  ِكؽؼ19ٍٓ و 17نبؼع االٍِؽ عجع اٌمبظؼ ؼلُ  ثىؼوٌف عجع اٌّدٍع

  ِكىؼ126ٍٓ ردؿئخ 172ؼلُ  ؼاثر ٍٍِىظ

  ِكؽؼ87ٍٓ ؼلُ EPLF ِكىٓ 89/173 الج قٍّؽ 

  ٔهح االٍِؽ عجع اٌمبظؼ ِكؽؼ66ٍٓ ثىبؼقّبعًٍ

  زً ؾثبٔخ ِكؽؼ55ٍٓؼلُ  ٌىقفً ِعطىة

  ِكؽؼ19ٍٓ و 17نبؼع االٍِؽ عجع اٌمبظؼ ؼلُ  ثىؼوٌف عجع اٌّدٍع

  غؽٌك ِكؽؼٍٓ اٌكبٍٔب488ؼلُ  ثىِعٌٓ هىاؼي

 نبؼع األٍِؽ عجع اٌمبظؼ ِكؽؼٍٓ خىؼظاَ ٍٍِىظ

 زً اٌىئبَ ِكؽؼٍٓ ثىرٍٍٍٍف ِىً ٍٍِىظ



  ِكى51ٓزً  ؾٌعاْ ثٍمبقُ عٍه الكرمت

 

 

 ارزٌــــو

 ارزٌــــو

 زً األٍِؽ عجع اٌمبظؼ زفؽاظ أعّؽ

 زً األٍِؽ عجع اٌمبظؼ ؼانمً ٌوسؾ

  اٌّسمٓ اؼؾٌى229 ؼلُ 471ردؿئخ  بوزٌدي عمر

  اؼؾٌى12 ؼلُ 36زً ثٓ ثىٌعٍع عّبؼح ا  بن عٌاد حوسٌن

  أؼؾٌى06 ؼلُ 05ردؿئخ ؼلُ  براك زٌن العابدٌن

  نبؼع اٌجٍعٌخ اٌّسم04ٓؼلُ  طوٌل عبد الؽانً

 أؼؾٌى بوعالم حمزة

  اٌّسم332ٓ لطعخ ؼلُ 471ردؿئخ  زروال فتح هللا

  أؼؾٌى08قٍعي ثٓ ٌجمى نبؼع إٌّجع ؼلُ  عبدون كرٌم

  أوؾٌى11 ؼلُ 35/1زً ثٓ ثىٌعٍع ع  خالدي محمد

 اٌطبثك األؼظً زً إٌىؼ أؼؾٌى دودوح عز الدٌن

 قٍعي ثٓ ٌجمى طبال مرٌم

 قٍعي ثٓ ٌجمى بلمهدي محمد

  ِكىٓ أؼؾٌى776زً  شٌبان ٌوسؾ

 غؽٌك اٌّسطخ اٌّسمٓ موفق محمد

 قٍعي ثٓ ٌجمى عواد امٌن

 زً اٌطٍٍفخ ِسّىظ أؼؾٌى بن بوراك محمود

 زً اٌسعائك رٌري أبو بكر

 زً اٌسعائك خمو شمس الدٌن

 زً اٌسعائك عزرٌن محمد

 زً اٌمٍطٕخ بلمعطً فاتح

 زً اٌمٍطٕخ لوجان محمد

 زً اٌمٍطٕخ كسوم نور الدٌن

 أؼؾٌى- وقػ اٌّعٌٕخ قوٌدر عرٌبً نظٌرة

 أؼؾٌى- وقػ اٌّعٌٕخ بورة بن رزٌقة مصمودي

 أؼؾٌى- وقػ اٌّعٌٕخ عزٌزي الطٌب

 أؼؾٌى- وقػ اٌّعٌٕخ احمد تواتً 

 أؼؾٌى- وقػ اٌّعٌٕخ حموش أعمر 

 أؼؾٌى- وقػ اٌّعٌٕخ عمً السعٌد عبد الملٌك

 أؼؾٌى- وقػ اٌّعٌٕخ زواوي سعٌد

 رؽوـًٍ  بكاوي عبد العالً

 أؼؾٌى-ٍِسمخ اٌّسمٓ قدور بوزٌد

 زً ثٓ ثىٌعٍع بوقطوطة مصطفً

 ٍِسمخ اٌّسمٓ سً موسى محمد

 ٍِسمخ اٌّسمٓ قورٌن ناصر

 أؼؾٌى–قٍعي ثٓ ٌجمى  مزونً محمد

 زً أزّع ؾثبٔخ تملوت بوزٌد

 زً أزّع ؾثبٔخ خمدوش عبد الؽانً 

 زً أزّع ؾثبٔخ نراوي نصٌرة

 زً أزّع ؾثبٔخ بن فطومة تواتً

 حً أحمد زبانة مخنصوري مهدي

 

 قدٌل
 قدٌل

  ِهؽي لعوؼ

  ؼٌؽي ٌؿٌع

  ِسبًِ ٌىقؿ

  ثىظاَ عجع اٌمبظؼ

  ٌجمً عجع اٌؽزّبْ

  ضعٌُ ِسّع

  ثٍمبقًّ ِسّع

  صجبذ ٔىؼ اٌعٌٓ

  زعؽي عثّبْ

  ثٍعؽثً ضٍؽح

  ؼلٍك ٌكعع عجع هللا

  خالغ عًٍ



  ؼؽٌكً قً ثهٍؽ

  ؾِىؼي ضبٌع

  ثٕبٌم عجع اٌمبظؼ

  لطبؼي ؾوؽي

  ٍِّىْ ازّع

  غٍت نؽٌؿ زّؿح

  ؼلٍك ِصطفى

  ثىؼوق خعفؽ

  زكٍبْ اٌطىاي14نبؼع اٌسّبَ ؼلُ  لبظح ثٓ عثّبْ عجع اٌمبظؼ

  ِكىٓ لع206ًٌ زً 15ؼلُ  ثطعؽح عجع اٌعؿٌؿ

 بن فرٌحة

  بن فرٌحة01حسٌان الطوال شارع رقم  حمادوش موسى
  دي أي حسٌان الطوال01 من مخطط رقم 54 قطعة رقم 55تجزئة  قورٌبً أحمد

 طرٌق حاسً بن عقبة حسٌان الطوال بن قوٌدر عبد الحكٌم
  بن فرٌحة09 مقاطعة 11 تجزئة 03محل  صدوق مٌلود 

  شارع البرٌد و المواصالت بن فرٌحة12رقم  قرٌن شالٌة
  حسٌان الطوال04رقم  بنو مشراٌة نجٌب

  ثٓ ـؽٌسخ66 ِكىٓ ؼلُ 90زً زً  ِسؽؾ عًٍ

 نبؼع ظٌعول اٌمطعخ ة ثىـبغٍف ثٓ ظاًٌ ثىؾٌبْ بوفاطٌس

حبسً 

 مفسوخ

  زبقً ِفكىش05 غؽٌك اٌىغًٕ ؼلُ 27 ضٍبؼ زجٍت

  زبقً ِفكىش14غؽٌك ِكزؽبُٔ ؼلُ  ٌطى ٔبصؽٌخ

  زبقً ِفكىش01 ؼلُ 01 ِكىٓ عّبؼح 128زً  غٍت قؽٌؿ ـبغّخ

  غؽٌك اٌىغًٕ زبقً ِفكىش25ؼلُ  ثىٌطبـً ثٓ ٔسٍخ

 نبؼع اٌعؽثً ثٓ ِهٍعي زبقً ِفكىش ثىنبـً ـعٍٍخ

 اٌطؽٌك اٌىغًٕ  ثٓ زؽاس عجع اٌمبظؼ

  زبق14ً ؼلُ 28 ِكىٓ إٌٍى 58زً  ٔىـً عّبؼ

  نبؼع االٍِؽ  عجع اٌمبظؼ زبقً ِفكىش10ؼلُ  الصت ؼبًٔ

  نبؼع ِكزؽزُٕ زبقً ِفكىش06ؼلُ  ثٍدٍالًٌ غٍت //

  نبؼع ثعوْ إقُ زبقً ثٓ عمجخ56 ثٓ ِؽاذ أزّع به عقبت 

  زبقً ثًٕ عمجخ151 ردؿئخ 04 ؾلبق ِسّع

 زبقً ثًٕ عمجخ لبظؼي ٍِٕؽ

 غؽٌك اٌىغًٕ ثًٕ عمجخ ثٍهبظي أزّع

  ِكىٓ زبقً ثٓ عمجخ44 عٍٕخ عجع إٌبصؽ

 
بطٌوة 

 
 

 بطٌوة

  ماي بطٌوة01  شارع 36 بوكراع أعمر

  شارع عربً بن مهٌدي بطٌوة16 شرٌؾ عمر

  شرٌؾ عبد القادر

  ؼازي عمر

  حمداش ٌاسٌن

  شكٌر لخضر

  شرٌؾ جمال

  بن شعرة جالل

  تحٌدوشً محمد أمٌن

 القرانٌن بطٌوة الكنوزي منصورٌة

  بطٌوة03 مكرر محل 07شارع الثورة رقم  صماش بٌوض

  شارع االمٌر عبد القادر بطٌوة05 موصدق مصطفى

  بطٌوة19حً البدر رقم  طٌبً عمر

مرسى 
 الحجاج

  ستارسة حبٌب

  بلزرق محمد

  موسً نادٌة

  حسانً عادل

  منصوري منصور

  بن كرٌرة كرادرة حمزة

  ساعد شاوش محمد

  شارع احمد زبانة مرسى الحجاج17 زحاؾ كرادرة لعرق



 شارع االمٌر عبد القادر مرسى الحجاج جمٌل ارقٌة

  مرسى الحجاج68شارع السالم رقم  بن كرٌرة عدة

  مرس الحجاج1954شارع اول نوفمبر  بودالل محمد

 عٌن البٌة

  قداوي محمد

  قاضً مختار

  بن عودة الهواري

  شنانً بن عبو

  فالح جٌاللً

  إدرٌس جٌاللً

  حٌرش عواد

  بلمداح مراد

  شاعة حمزة

 قرٌة زؼول الشهارٌة عٌن البٌة حالوت بن احمد

 حً هنان تدرٌس عٌن البٌة بطٌوة وارد ٌمٌنة

 حً هنان ادرٌس عٌن البٌة بطٌوة بلحمرة حلٌمة

 

قائمة المطاحن المعنٌة بالمداومة - 3

 اسم المطحىت العىوان

 ِطسٕخ رؽػٌخ اٌؽؽة اٌكبٍٔب

 ِطسٕخ زهّبوي ِكؽؼٍٓ

 ِطسٕخ إِخ واظ رٍٍالد

 ِطسٕخ غؽنبوي ثىقفؽ

 ِطسٕخ اإلضىح ثىؾٌبًٔ زً ضٍّكزً

 ِطسٕخ قٍعي ِسّع غبـؽاوي

 ِطسٕخ خىظي ثٓ عمجخ

 ِطسٕخ اٌههٍع ثٓ زىح عٍٓ اٌجٍعب

 ِطسٕخ وٍفبغ قٍعي اٌهسًّ

 

 قائمة الملبنات المعنٌة بالمداومة- 04

 اسم الملبىت العىوان
 ٍِجٕخ اٌهٕبء رٍٍالد

 ٍِجٕخ ِالي ثئؽ اٌدٍؽ

 

 

:قـــائمة محطات الخدمات للبنزٌن- 5  

 

 العىوان االسم واللقب البلدٌت الدائرة

 وهران وهران

 زً ٌطفً   ظهٍبي اٌجهٍؽ

 HLM ثٓ عًٍ ؼظب

 COURBET ثىلبؼي عجع اٌؽزٍُ 

R3130    

 ِبوف ِبؼنى ٌهمؽ غٍت 

  ٔهح ععح ثٓ عىظح وهؽا33ْ ثهزبوي زجٍت

 ٔهح اٌههعاء زً اٌكالَ وهؽاْ ؾٌمعؼاْ ؾوٌٍطخ



  نبؼع نىٍت أؼقالْ وهؽا79ْؼلُ  ثىٌٍسخ ثؽعاظ

 زً إٌطًٍ وهؽاْ خّبي عجع إٌبصؽ صّىظ

  ٔهح نىٍت أؼقال64ْ ٔبـع اٌهجؽي

  ٔهح األٍِؽ ضبٌع94 ثىعؿح زكٍٓ

 ٔهح االٍِؽ ضبٌع ثىثصٍخ عجع هللا

 ٔهح االٍِؽ ضبٌع ثىؼوجخ ضٍؽح

  ٔهح اٌعمٍع ٌطف01ً ثٓ ظاٌػ

 ٔهح ِصطفى ثٓ ثىٌعٍع ثىنٕبـخ

 ٔهح اٌدٍم اٌىغًٕ اٌكٍعح صّىظ

 وهؽاْ ظهٍبي ثهٍؽ

 وهؽاْ ِجبؼوً لعوؼ

 قبزخ لّجٍطخ ؼواْ لبقُ

 غؽٌك إٌٍّبء وهؽاْ قٍىخ ِٕصىؼ

 ٌبقزً وهؽاْ عؽثبي اٌسجٍت

 نبؼع ثٓ ِهٍعي ثبٔىٌخ ٌطفً وخعاوي

  ٔهح زّبْ وهؽا56ْ نعاظ عجع اٌسك

 ٔهح ثىلؽح ضٍفخ ثٓ عًٍ ضٍٍفخ

// 

R3120 ORAN RTA 

R3124 ٍِْعت ؾثبٔخ وهؽا 

 اٌىالٌخ وهؽاْ  3126

3133  TIRE PISTOLETْوهؽا  

 ِعٌٕخ اٌدعٌعح وهؽاْ  3134

 ظاؼ اٌسٍبح وهؽاْ 3135

 اٌجبهٍخ وهؽاْ 3132

 بئر الجٍر
 بئر الجٍر

 غؽٌك أؼؾٌى زً ضٍّكزً ثئؽ اٌدٍؽ عفبْ اقّبعًٍ

  Roulai routier bir el djir ثٓ ِٕصىؼ عجع اٌسٍٍُ

  ثئؽ اٌدٍؽ01اٌطؽٌك اٌىغًٕ أؼؾٌى صت ؼلُ  لبٌخ اٌكبقً 

  زبقً ثىٍٔؿ46اٌطؽٌك اٌىغًٕ ؼلُ  قٍىخ ؼظب

  ثئؽ اٌدٍؽ86-85ِٕطمخ إٌهبغبد اٌٍى  صعٌمً ثٓ عبِؽ

 زً ضٍّكزً ثئؽ اٌدٍؽ ثىضبؼي ِسّع

  غؽٌك اٌىغًٕ زبقً ثىٍٔؿ04 اؼب ِجبؼوخ بووٍف

 السبوٍت السبوٍت

  اٌكبٍٔب83 اٌطؽٌك اٌىالئً 33 َ اٌكبٍٔب ؼبؾ اٌكى.َ.غ.ل

  غؽٌك اٌىالئً قٍعي اٌهس35ًّ ثٍهبنًّ زجٍت



 غؽٌك ِسّع ضٍّكزً ثىعالَ عّبِؽح

  اٌىؽِخ04اٌطؽٌك اٌىغًٕ ؼلُ  وؽؼاؾ ِسّع

R 3127 اٌكبٍٔب 

  ٔهح األٍِؽ عجع اٌمبظؼ واظ رٍٍالد28 نؽٌؿ زعؽٌخ اٌطبهؽ واد تلٍالث واد تلٍالث

 عٍه الترك

 ٔهح ِسّع ضٍّكزً عٍٓ اٌزؽن ؼِبـ ِسّع عٍه الترك

  زً  ثٓ ثبظٌف ثىقفؽ31  ـؽٌر ثٓ لبثى أR 3125ٍِٓ بوسفر

 اٌطؽٌك اٌىغًٕ ِؽقى اٌىجٍؽ   ِسًٍ قفٍبR 3136ْ مرسى الكبٍر

 بوتلٍلٍس

 ٔهح األٍِؽ عجع اٌمبظؼ غؽٌك رٍّكبْ ِكؽؼٍٓ َ ثؽوثبي اٌدؿائؽ.َ.غ.ل مسرغٍه

 بوتلٍلٍس R 3130 بوتلٍلٍس

 الكرمت R3137 الكرمت

 أرزٌو أرزٌو
 أوؾٌى-نبؼع ـؽأزؿ ـبٔؿْ ِسطخ ٔفطبي

 اؼؾٌى 3121

 بطٍوة
مرسى 

 الحجبج

R3130    اٌطؽٌك اٌىغًٕ ثطٍىح 

  ِىصعق لبظح

  غجً عّؽ

  ِسطخ ٔفطبي

 قدٌل قدٌل

 نبؼع ِسّع ضٍّكزً لعًٌ 05 ٌطىأً نىلً

 

  ثىلؽح ضٍٍفخ لع58ًٌ ثىضبؼي عجع اٌؽزٍُ

 

 

 

: قـــائمة منتجً المٌاه المعدنٌة- 06

 العىوان االسم واللقب البلدٌت الدائرة

  ِكؽؼ01ٍِٕٓطمخ إٌهبغبد ؼلُ  وزعح غىغبٌٍُ مسرغٍه بوتلٍلٍس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


