
 

 

 

 

 

 

 املركبات   خربة مطابقة 
Expertise de conformité de véhicules 
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 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية 

 املناج وزارة 

 طابقة نشاطات مراقبة املمديرية  

------------ 

 

 املركبات   خربة مطابقة   لإجناز   ، معمتدون من طرف وزارة الصناعة واملناج  ومعنويون،   طبيعيون ،  لأشخاص ا  )*( قامئة 

Experts agréés pour exercer l’expertise de conformité de véhicules 
 

 العنوان  الفاكس والعنوان الالكرتوين( - بياانت )الهاتف 
 

مراجع الاعامتد )رمق  

 واترخي( 

 رمق  )الامس واللقب(   التسمية 

ة شارع بن  ـ ع ـط ـق   ، 44- 9ة  ــ املنطق  01حل رمق  ـم 0771525802

 معسكر   - محد  أأ يوسف  

مؤرخ    2018/ /خ.م.م 01

 2018/ 07/ 22يف  

 01 حمد ـقايدي م 

مؤرخ    2018/ /خ.م.م 02 زان ــ غيلي  -   08محيدة رمق    الشاذل يح   0555050402   0770492829

 2018/ 07/ 22يف  

 02 مد ـح أأ رة  ـ يـ فق 

مؤرخ    2018/ خ.م.م / 03 ة ــ ابتن  – كش يدة    01املنطقة الصناعية رمق   0774036997

 2018/ 07/ 22يف  

 03 ي ـ ة الس بتـ بشق

/ 0661601777/0558277408 

E-mail : Ahmedhamid_dmi@yahoo.fr 

  - أأ، عني الباي    72يح سواحي محمد، الشطر الثاين رمق  

 قس نطينة 

مؤرخ    2018/ /خ.م.م 04

 2018/ 07/ 22يف  

 04 محد أأ بوزيدي  

0771800742 

benkhira.bani@gmail.com 

مؤرخ    2018/ خ.م.م / 05 النعامة   -   يح مولي الهامشي بدلية عني الصفراء 

 2018/ 07/ 22يف  

 05 بن خرية ابين 

  15رمق    ، التعاونية العقاريه )ارمونيا( طريق برئ الصنب  0772  54  01  54ه  

 برج بوعريري   – بناية ارضية  

مؤرخ    2018/ خ.م.م / 06

 2018/ 07/ 22يف  

 06 شلباب راب 

0776887830 /046200176   

E-mail :  mazroua.mustapha@gmail 

مؤرخ    2018/ خ.م.م / 07 ارت ــتي  –   ر امجليل ظ يح املن  127

 2018/ 07/ 22يف  

 07 مزروعة مصطفى 

 037591221فاكس. / 037591221

E-mail : boutarfactv@gmail.com 

  102حتصيص منطقة النشاطات والتخزين، قسم  

 تبسة.   -   ق الأرض ، الطاب 039مجموعة ملكية  

مؤرخ    2018/ خ.م.م / 08

 2018/ 07/ 22يف  

 08 بوطرفة جامل 

0771248600 

E-mail : benmakhloufachour@gmail.com 

مؤرخ    2018/ خ.م.م / 09 ة ـ ميلبدلية    –   1154رمق    02مسكن    300  يح 

 2018/ 07/ 22يف  

 09 بن خملوف عاشور 

ــ ش يخ   209ب  . ص   12م  ـــ اوة رقــحصيص حسنــ ت  - 026118029    ي ـ

 تزيي وزو 

مؤرخ    2018/ خ.م.م / 10

 2018/ 07/ 22يف  

 10 بلكبري شعبان 

2553623330 /0771612313 

 

اجلزائر    –   ابش جراح   125يح جنان املربوك رمق  

 العامصة 

مؤرخ    2018/ /خ.م.م 11

 2018/ 07/ 22يف  

 11 يوة معر ل ع 

0771564510  

E-mail : meg.biskra@gmail.com 

ية  دل ب   01يح اجملاهدين رمق  ،  احلي البدلي بين مرة 

 بسكرة 

مؤرخ    2018/ /خ.م.م 12

 2018/ 07/ 22يف  

 12 مقاليت ادلراج 

مؤرخ    2018/ /خ.م.م 13 بومرداس    - اولد مىس    03يح املزرعة قسم   0550407126

 2018/ 07/ 22يف  

 13 يامخ رشيف س  اإ 
 

مؤرخ    2018/ /خ.م.م 14 ف ـ الشل  –   134،  10يح النرص منطقة   0778185426

 2018/ 07/ 22يف  

 14 يت سعادة محمد أأ 

0669511700 /0772208101 

E-mail : momedjdob@live.fr 

  - بدلية وادي النجاء   شارع بوشفون يوسف رجاص 

 ة ــ لـي ـ م 

مؤرخ    2018/ خ.م.م / 15

 2018/ 07/ 22يف  

 15 عبد اللطيف جمدوب  

 037502502الفاكس.   0551581850

E-mail : najibgu@gmail.com 

ملكية    مجموعة   178حتصيص احلرية بدلية تبسة قسم  

 تبسة   -   46رمق  

مؤرخ    2018/ /خ.م.م 16

 2018/ 07/ 22يف  

 16 قسوم جنيب 

0660334066 

E-mail : Remadhniamohamed@gmail.com 

بدلية    68حتصيص منطقة النشاطات التجارية رمق  

 س ا سوق اهر 

مؤرخ    2018/ /خ.م.م 17

 2018/ 07/ 22يف  

 17 رماضنية محمد 

 037260418الفاكس  ،    0661369750ه:  

E-mail : Lakhdar.zitouni@yaho.fr 

مؤرخ    2018/ /خ.م.م 18 ة ـ م ـبدلية قال   -   121رمق    ، قطعة   177ختصيص  

 2018/ 07/ 22يف  

 18 زيتوين خلض 

 0699941570  –   0553675292ه  

E-mail : djemai.ghedir@yahoo.fr 

قطعة رمق  ،  229عني السامرة    ، ي الاجامتع التحصيص  

 قس نطينة   - عني السامرة    05

مؤرخ    2018/ /خ.م.م 20

 2018/ 07/ 22يف  

 19 دير مجعي ـغ 

0560326142 

E-mail : Medngz1956@gmail.com 

مؤرخ    2018/خ.م.م/ 21 لت ي تيسمس    -   يح دندان عبد القادر   13

 2018/ 07/ 22يف  

 20 نقاز محمد 

 037598547الفاكس      0771640016/ 0554683922هـ:  

E-mail : Massar@gmail.com 

مؤرخ    2018/خ.م.م/ 22 تبسة   -   983/   2  رمق ،  2  – يح طريق عنابة  

 2018/ 07/ 22يف  

 21 مصار بناص 

0661600689 

E-mail : Kardjoudj.ahmed63@gmail.com 

طريق    - دايح )الفجر( يح م   التعاونية العقارية 

 ف ل الش   - بدلية الشلف    - ملستشفى ا 

مؤرخ    2018/خ.م.م/ 23

 2018/ 08/ 12يف  

 22 مد ـ ح أأ قرجوج  

0772390432 /0669165977 

E-mail : nacer.bennadji@gmail.com 

- ، احلامة  176جتزئة    175رمق  املنظر امجليل    يح 

 نشل خ 

مؤرخ    2018/خ.م.م/ 24

 2018/ 07/ 22يف  

 23 بن انج نرص ادلين 
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 0770304447  –   033853878ه  

E-mail : Youcefben66@yahoo.fr 
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  – مسكن قارة    129يح    –   96  رمق ،  1  جتزئة قارة  0669018261ه  

 ران ــ وه   –   نية االس 

مؤرخ    2018/خ.م.م/ 26

 2018/ 07/ 12يف  

 25 هامشي محمد 

 032112012- .ف   0772319675  - ه 

Saad-nicera@hotmail.com 

  - بدلية الوادي الأرض،  الطابق    – يح اولد مربوكة  

 ادي. ولية الو 

مؤرخ    2018/خ.م.م/ 28

 2018/ 07/ 12يف  

 26 نصرية سعد 

 07  72  78  03  24هـ:  

ramodasko@hotmail.fr 

مؤرخ    2018/خ.م.م/ 29 لت تيسمس ي  - ، مخيس يت  04البناء اجلاهز رمق    يح 

 2018/ 07/ 22يف  

 27 وازن معر 

 تزيي وزو.   – بدلية عزازقة  ،  02قرية تريساتني رمق   0770.98.44.48
 

مؤرخ    2018/خ.م.م/ 30

 2018/ 07/ 22يف  

 28 لكي حمند أأ 

 0771724472  - ه 

E-mail : Yazidbendas@gmail.com 

،  405خوة بوالفلفل )يح اخلربة سابقا( رمق  لإ يح ا 

 ة ـ ميل  – بدلية ميل  

مؤرخ    2018/خ.م.م/ 31

 2018/ 07/ 22يف  

 29 بن داس يزيد 

0668295322 

 037586536الفاكس  

،  119قسم  شارع أأمحد شاوش فتحي، يح السمل  

 تبسة بدلية    –   62  مجموعة ملكية 

مؤرخ    2018/خ.م.م/ 32

 2018/ 07/ 22يف  

 30 الزوبري   قصة و ب 

 سعيدة.   - (C N E P)  مسكن    50يح    32رمق   0770161915
 

مؤرخ    2018/خ.م.م/ 33

 2018/ 07/ 22يف  

 31 جنادي محمد 

 0771  01  73  54ه:  

E-mail : abouguellouz@gmail.com 

بدلية    ، 208  رمق ،  01حتصيص قويسم عبد الرحامن  

 سوق اهراس 

مؤرخ    2018/خ.م.م/ 34

 2018/ 08/ 12يف  

 32 لرحامن عبد ا   بوقلوز 

 0668  11  07  06  –   0552  24  15  52ه:  

E-mail : medlarbi.chibane@gmail.com 

  – مسكن    1500،  02القطعة الأرضية الريفية رمق  

 بدلية أأم البواق 

مؤرخ    2018/خ.م.م/ 35

 2018/ 08/ 12يف  

 33 شيبان محمد العرب 

 0773  49  43  92ه:  

E-mail : houtiAEK@hotmail.fr 

)اكف الشلف سابقا( خمطط التجزئة رمق    رة يح ادلردا 

 عني ادلفل   – مخيس مليانة    13

مؤرخ    2018/خ.م.م/ 36

 2018/ 08/ 12يف  

 34 ل ـ أأوسامع حويت  

 038931118  - .ف   0661330614  - ه 

 

بدلية    –   07رمق    01  مفرزة ي،  يح محروش محود 

 سكيكدة   -   حامدي كرومة 

مؤرخ    2018/خ.م.م/ 37

 2018/ 08/ 12يف  

 35 يونس محمد 

 0551.39.47.12:  هـ

mkhatir@yahoo.fr 

 سعيدة   – بدلية سعيدة    ، 42يح رسسور رمق  
 

مؤرخ    2018/خ.م.م/ 38

 2018/ 08/ 12يف  

 36 مصطفاوي خثري 

 0773658510  – ه  

E-mail : farid_boulmaiz@yahoo.fr 

رمق    – حمل جتاري    25  - مسكن اجتـمـاعـي   40حـي  

 ميلـة   – بدلية زغابة    –   05شطر رمق    18/ 02

مؤرخ يف    / .م .م خ / 39

07 /08 /2018 

 37 بوملعزي فريد 

 ة ـ ميل  – بدلية شلغوم العيد    ، شارع شويف محمد  031416879  - ف    0771541905  - ه 
 

مؤرخ    2018/خ.م.م/ 40

 2018/ 08/ 12يف  

 38 بن صديق عبد الكري 

 034 671  0771ه :  

E-mail : B96lokmane@gmail.com 

  – س  ي ف ي بدلية بوخن   ، 10شارع بوشنتوف بلحاج رمق  

 س يدي بلعباس 

مؤرخ يف    /خ.م.م/ 41

12 /08 /2018 

 39 بورقبة معر 

  03رمق    03ارة  ـم ـج املقاولني ع ــ ن   ، ن ــ مسك  37 0770480331  -   036519721- ه 

 سطيف 

مؤرخ    2018/خ.م.م/ 42

 2018/ 08/ 12يف  

 40 حفار عبد العزيز 

 215 145 0551هـ :  

 11 33 41 026 فـ :  

 ي وزو تزي   – مة  ـبدلية بوجي  ، اترحيانت 
 

مؤرخ    2018/خ.م.م/ 43

 2018/ 08/ 12يف  

 41 رزق أأ بوقندور محمد  

 0560  636 495هـ :  

E-mail : mustafamari@hotmail.com 

  ، 02درج    الأرض، الطابق    Gمسكن عامرة    600يح  

 بدلية البويرة . 

مؤرخ    2018/خ.م.م/ 44

 2018/ 08/ 12يف  

 42 عامري مصطفى 

مؤرخ    2018/خ.م.م/ 45 اجلزائر    ولية   – ، املرادية  85فل محمد اعراب رمق    يح  776 527 0661

 2018/ 08/ 12يف  

 43 بن عامرة محمد 

مؤرخ    2018خ.م.م/ / 46 الشلف   ولية   –   الشلف   بدلية   ، ( الزبوج )   الزيتون   يح    50 93 31 0660ه :    

 2018/ 08/ 12يف  

 44 الطـيـب   ابشـا 

0551 387 610 

mouhd.maaziz@gmail.com:  mail-E 

الابيار الطابق    04فيال    ، 9يح داير النعامة شارع  

 . العامصة اجلزائر    – الارض  

مؤرخ    2018/خ.م.م/ 47

 2018/ 08/ 12يف  

 45 محمد   يز معز 

 وهران   – بدلية برئ اجلري    ، 31يح بن داود جتزئة رمق   0772  43  97  55ه:  
 

مؤرخ    2018/خ.م.م/ 48

 2018/ 08/ 12يف  

 46 د محم عوائل ا 

 033 51  60  38ه:  

E-mail : chakhabexpert@gmail.com 

مؤرخ    2018/خ.م.م/ 49 بسكرة   -   01العالية، عامرة رمق    – مسكن    169يح  

 2018/ 08/ 12يف  

اخلربة  و   غزاةل للمراقبة ) ذ.م.م  و   - م.ذ.ش.و 

 ( سري غاز ال و 
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 0790.5267.99هــ:  

E-mail : lakhdar.hfied@gmail.come-mail 

الطابق السفيل    – 14مسكن الزهور، عامرة    200يح  

 بدلية ابتنة   ، املنطقة احلضية السكنية اجلدية   01رمق  

مؤرخ    2018/خ.م.م/ 50

 2018/ 08/ 12يف  

 48 حفيّظ خلض 

،  121وعة ملكية رمق  مجم   24قسم    – يح القـصـابـي   0664  74  42  62ه:  

 بدلية تندوف 

مؤرخ    2018/خ.م.م/ 51

 2018/ 08/ 12يف  

 49 معطى هللا ميلودة 

مؤرخ    2018/خ.م.م/ 52 بدلية معسكر   –   55يح مدبر قطعة   0773  48  31  12ه:  

 2018أأكتوبر    29يف  

 50 تراب نور ادلين 

 0777  923 048ه:  

E-mail : mekhalfia@yahoo.com 

 01، شارع ب ل رمق  03قطعة ب س    240جتزئة  

 ية برج بوعريري بدل 

مؤرخ    2018/خ.م.م/ 54

 2018أأكتوبر    29يف  

 51 مـخالفية فريد 

mailto:Yazidbendas@gmail.com
mailto:mouhd.maaziz@gmail.com
mailto:lakhdar.hfied@gmail.come-mail


قطعة / يح    384ية العقارية النور، جتزئة  التعاون  0549  712 388    0773  469 757ه  

 وهران   - خـميس يت بدلية برئ اجلري  

مؤرخ    2018/خ.م.م/ 55

 2018أأكتوبر    29يف  

 52 حاج عاشور رش يد 

 0667  21  64  49ه:  

 

  07مجموعة ملكية    –   05منطقة النشاطات، قسم  

 بدلية البيــض 

مؤرخ    2018/خ.م.م/ 56

 2018أأكتوبر    29يف  

 53 تنّـاح عبد القادر 

 0559  722 862    0670  349 937ه    

Nabil.Medjenah_slimane@yahoo.com 

، منطقة  124قسم    -   60، ملكية رمق  04حمل رمق  

 املس يل   - النشاطات  

رخ  مؤ   2018/خ.م.م/ 57

 2018أأكتوبر    29يف  

 54 مـجناح نبيـل 

 0554  55  59  85ه:  

E-mail : kaddourbencherifali@gmail.com 

  – ، بدلية خري ادلين  09قسم    433  مجموعة ملكية رمق 

 ولية مس تغـانـم 

مؤرخ    2018/خ.م.م/ 58

 2018أأكتوبر    29يف  

 55 قدور بن الرشيف عـلـي 

 0773  49  84  64،   035 35  33  23ه:  

E-mail : merichehacene@yahoo.fr 

حمل جتاري، وسط    90مسكن ترقوي +    110يح  

 مدينة بدلية املس يل 

مؤرخ    2018/خ.م.م/ 59

 2018نومفرب    14يف  

 56 مـريش حسـان 

مؤرخ    2019/خ.م.م/ 60 . البويرة   بدلية   - بطوةل   أأولد   يح  0556  497 150ه:  

 2019فيفري    11يف  

 57 محراين بلقامس 

 0771  70  69  19ه:  

Ramini_abdennour@hotmail.fr 

  مؤرخ   2019/ م . م . خ / 61 جباية   القرص،   بدلية   –   برشيش   يح   محو،   بوعيل   شارع 

 2019  فيفري   11  يف 

 58 النور   عبد   رامـينـي 

  - طريق الكــرات، بدلية مزغران    135قطعـة رمق   0781  92  80  01/ 0558  33  23  72ه  

     مس تغان 

  مؤرخ   2019/ م . م . خ / 63

 2019  مارس   03  يف 

 59 بن عطية محمد 

 0661  29  87  63/ 033 53  53  52ه:  

expertbarkat@gmail.com 

براهمي،   خـملـة   تعاونية    -   49  رمق   الرشقية   املنطقة   اإ

 بسكرة 

  مؤرخ   2019/ م . م . خ / 64

 2019  مارس   03  يف 

  اتك   كونفو   – احملدودة   املسؤولية   ذات   الرشكة 

 SARL CONFO TEC)   للخربة 

D’EXPERTISE ) 

60 

 033 80  77  98ه  

Slimexpert05@gmail.com 

  11د   رمق   قطعة   مسكن   800  يح   اجملاهدين،   جتزئة 

 .    ابتنة   بدلية 

  مؤرخ   2019/ م . م . خ / 67

 2019  مارس   03  يف 

 61 سلـميـانـي مصطـفى 

 0778 97  71  28ه  

dahoumhamed27@gmail.com 

  –   مزغران   بدلية   نورين،   ودل   يح   08  رمق    مسكن   70

 .    مس تغان 

  مؤرخ   2019/ م . م . خ / 68

 2019  مارس   03  يف 

 62 دحـو أأمـحمد 

 0774 61  21  07ه  

 

  بدلية   –   71  رمق   ابلقطعة   علهيا   املعمل   الصومام   تـجزئة 

 . سعيدة   ولية   سعيدة، 

  مؤرخ   2019/ م . م . خ / 69

 2019  مارس   19  يف 

 63 مناد مناد 

  - 57 00 40 038 0667 59  28  16ه  

Chafmedi@gmail.com 

  واد   بدلية   ، 06  رمق   ، 02  مدخل   مسكن   20  يح 

 عنابة   -   العنب 

  مؤرخ   2019/ م . م . خ / 70

 2019  مارس   19  يف 

 64 شافعي مـحمد الطاهر 

 0772  95  47  53  –   0661 20  94  63ه  

 

  د   شارع   العائيل،   السكين   الـمجمع   العثـمـانية،   حـي 

 وهران   ب،   10  فيال 

  مؤرخ   2019/ م . م . خ / 71

 2019  مارس   31  يف 

 65 كيحل رش يد 

 0771 44  83  78ه  

 املعين مل يسحب بعد اعامتده وابلتال فهو ل ميارس الآن النشاط 

  خمطط   ، " الفتح "   العقارية   التعاونية   ادلفىل،   عني   يح 

 تلمسان   -   ش توان   بدلية   ، 10  رمق   التجزئة 

  مؤرخ   2019/ م . م . خ / 72

 2019  مارس   31  يف 

 66 بوترفاس عبد القادر 

 2019/خ.م.م/ 73 ولية قس نطينة   – بدلية قس نطينة   0772  59  35  33هـ:  

 2019مارس    31مؤرخ يف  

 67 رحيان سعيد 

 0660  33  51  99،  0770  37  00  04،  038 76  77  16هـ:  

expertalilaouar@yahoo.fr 

حمل    14مرشوع  حــي الزيتون الـمسمى لفيجي،  

 " بدلية سكيكدة Dعامرة " 

 2019/خ.م.م/ 74

 2019جوان    11مؤرخ يف  

 68 عيل لعور أأمحد 

  145، مجموعة ملكية  02يح عيىس بوكرمة، عامرة رمق   / 

 بدلية سكيكدة   –   174قسم  

 2019/خ.م.م/ 75

 2019جوان    11مؤرخ يف  

 69 بــوبـعيـو صـالـح 

 0655  637 332،  0550  449 348هـ:  
bilgwin@outlook.com; 

mahmoudmokrani810@gmail.com 

درج    H مسكن اجامتعي تسامهي، عامرة    95يح  

 ، بدلية البويرة 08

 2019/خ.م.م/ 76

 2019جوان    11مؤرخ يف  

 

 مقراين محمود 
70 

 029 29  79  59،  0661  73  46  47هـ:  

apcteef2@gmail.com 

 2019/خ.م.م/ 77 ولية ورقل   – احلي التجاري بدلية الرويسات  

 2019جوان    11مؤرخ يف  

 71 ابلراشد أأمحد 

 0557  98  46  44، ه:  035 34  48  91ه/ف :  

 

 2019/خ.م.م/ 78 بدلية مس يل   -   02رمق  املنطقة احلضية اجلديدة، حمل  

جويلية    30مؤرخ يف  

2019 

 72 عبد امحليد   عيشوش 

، بدلية عني  419* 02املنطقة    247مسكن رمق   07  91  62  10  87هـ:  

 تميوشنت 

 2019/خ.م.م/ 79

 2019/ 09/ 18مؤرخ يف  

ش.ذ.م.م  أأوواسـت كـاربريون ج ب أأل  

 (Sarl Sarl Ouest Carburant 

GPL) ) 

73 

 07  74  12  97  43،   05  52  12  19  84هـ:  

abdalazizzanat@gmail.com 

قطعة    307خمطط التجزئة    307/ 298رمق   17اجملمع  

 بدلية املس يل   – طريق الربج  

 2019/خ.م.م/ 80

 2019/ 09/ 18مؤرخ يف  

 74 زانت عبد العزيز 

 0698  90  46  70،  0774  18  56  26هـ:  

95  05  30 038 

salah.ounnas2019@gmail.com 

 2019/خ.م.م/ 81 الطارف   - ور  القرق   E18مسكن رمق    200يح  

 2019/ 12/ 30مؤرخ يف  

 75 وانس صال 

 2020/خ.م.م/ 82 ولية عنابة   – ، واد العنب  02يح حرازة رمق   07  93  25  95  09هـ:  

 2020/ 02/ 09مؤرخ يف  

 76 بوطرفة محمد 

 0772  187 127 176هـ:  

ezek@gmail.comderrBoukhenane.ab 

   2020/خ.م.م/ 83 ولية سكيكدة   - بدلية بين بشري 

 2020/ 02/ 09مؤرخ يف  

 77 بوخنان عبد الرزاق 

mailto:bilgwin@outlook.com
mailto:Boukhenane.abderrezek@gmail.com


    0550910811/ 0661620606ه:  

 025784408الفاكس  

redamouafki@hotmail.com 

 املدية   ة ي بدل   – : يح ثنية احلجر    م. الإجامتعي 

 بدلية املدية   – : عامرة لزهر عني اذلهب  1م.همين 

مجموعة    207: منطقة النشاطات اجللفة، قسم  2م.م 

 اجللفة   –   9675دفرت عقاري رمق    051ملكية رمق  

مؤرخ    2020خ.م.م/ / 84

 2020/ 02/ 23يف  

)هذا الاعامتد يلغي وحيل  

مؤرخ    19حمل الاعامتد رمق  

 ( 2018/ 07/ 22يف  

ور اكسربتزي اخلربة  كونس   موافقي ش.ذ.م.م  

)متارس اخلربة من طرف الس يدين موافقي  

 رضا ومتيجي رضوان( 

 

78 

 033  55  86  69،  0561  16  47  52هـ:   

rekibis2@yahoo.fr 

 شارع الإخوة صول   04يح بين مرة، رمق  

 ولية بسكرة 

 2020/خ.م.م/ 85

 2020/ 02/ 23مؤرخ يف  

 79 الساس ركييب  

 2020/خ.م.م/ 86 بدلية الأغواط   –   81يح الواحات الشاملية، رمق   029  13  73  80،   0664  15  90  29ه:  

 2020/ 02/ 23مؤرخ يف 

 80 بن س نوس خادل 

 ، س يدي أأمحد  ZUNجتزئة ورثة بوعيل، عامرة   0559  49  02  28

 بدلية جباية 

 2020/خ.م.م/ 87

 2020/ 02/ 23مؤرخ يف  

 81 الرمحن حيياوي عبد  

  058، قسم  04- 0420ة رمق  يح الرمال مجموعة ملكي  0770  24  34  07

 بدلية الوادي 

 2020/خ.م.م/ 88

 2020/ 02/ 23مؤرخ يف  

 82 زغدي خليفة 

0771 50 64 18 

Moussa.alleche264@hotmail.com 

 مفتاح بدلية    –   05يح س يدي حامد رمق    29و رمق  - ط 

 البليدة 

 2020/ /خ.م.م 89

 2020/ 7/ 19مؤرخ يف  

 جونس أأوتو سور ش.ذ.م.م عالش أأ 

   (Sarl Alleche Agence Auto Sur ) 

83 

 . ج ا ن امل حتنّي بشلك مس متر وتنرش يف موقع وزارة  )*( : القامئة    

-------------- 

mailto:redamouafki@hotmail.com

