وزارة التجارة و ترقﻴة الصادرات
مديرية التجارة و ترقﻴة الصادرات لوﻻية سﻄﻴﻒ

قائمة التجار المسخرين لمداومة عﻴد اﻷض
الدائرة

البلدية

نوع النشاط

سﻄﻴﻒ

سﻄﻴﻒ

ﻣخابز

المبارك لسنة  2022حسب نوع النشاط
العنوان

اسم ولقب التاجر
ﻋﺒد الحكيم جليد

أيام التسخ ة

ﺷارع ﻋﺒاﺷﺔ ﻋمار س  16أ  32ﻗﺴم  293ﻣﺞ 62

الﺴعيد ﺣاجﻲ

ﺣﻲ بيزار  11نهﺞ ﻋﺒاﺷﺔ ﻋمار ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ  59ﻗﺴم 287

سفيان باروش

التعاونيﺔ العقاريﺔ اﻹبراهيمﻲ ﻗطاع ب ﻗﺴم  55ﻣﺠمﻮﻋﺔ رﻗم 112

صدام ﺣفيظﻲ

ﺷارع ﻋﺒاﺷﺔ ﻋمار س  16أ  32ﻗﺴم  293ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ 62

ﺧالد بﻦ ﺷريط

ﺣﻲ الهضاب الشطر اﻻول التعاونيﺔ العقاريﺔ سعال بﻮزيد الطابق اﻻرضﻲ

لطيفﺔ ايمان هقﺔ

ﺣﻲ ﺣشمﻲ ﻗﺴم  172ﻣﺠمﻮﻋﺔ  92طابق ﺗحﺖ أرضﻲ

رابح باي

المﺴتثمرة الفﻼﺣيﺔ ﻣنصﻮري الخير ﻋيﻦ ﻣﻮس طابق اﻻرضﻲ

وليد ﺣاجﻲ

التعاونيﺔ العقاريﺔ ﻣصطفﻰ بﻦ بﻮالعيد ﺗﺠزﺋﺔ الهضاب الشطر اﻷول رﻗم  10الطابق اﻻرضﻲ

جمال ﻗيرود

ﺷارع فريﺔ ﻗﻮيدر و اﺣمد ﻋقﻮن ﻗﺴم  244ﻣﺞ رﻗم  18رﻗم القطعﺔ 03

لمنﻮر بﻦ جديﺔ

الطريق الﻮطنﻲ رﻗم  09ﺣﻲ الشيخ العيفﺔ فرﻣاﺗﻮ

زهير ساﺣﺔ

ﺣﻲ ﺷﻮف لكداد ﺗﺠزﺋﺔ  140ﻗطعﺔ ﻗﺴم  345ﻣﺞ  53الطابق اﻷرضﻲ

ﻣحمﻮد بﻮسنﺔ

الطابق اﻻرضﻲ ﺗﺠزﺋﺔ  221ﻗطعﺔ ﺣشمﻲ ﺷرق رﻗم 119

هشام طالﺒﻲ

ﺣﻲ ﺗليﺠان الطابق اﻷرضﻲ ﻗﺴم  284ﻣﺞ رﻗم 119

إلهام ذيب

الترﻗيﺔ العقاريﺔ بلعياط ﻋلﻲ ﺣﻲ الهﻮاء الﺠميل ع ب الطابق اﻷرضﻲ ﻗﺴم  155ﻣﺞ ﻣلكيﺔ 08

ﺷافيﺔ طالﺒﻲ

رﻗم  03ﺷارع بحري الخير الحصﺔ رﻗم  16الطابق اﻻرضﻲ

سليمﺔ بحري

ﺣﻲ أﺣمد دﻗﻮ ﻗطعﺔ هاﻣشيﺔ  01ﻗﺴم  299ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ  176ﻣحل رﻗم 02

ﻋﺒد الرؤوف صالحﻲ

ﺗﺠزﺋﺔ ﺣاﺷمﻲ ﻣﻮسع الشطر الرابع ﻗطعﺔ ﺣﻲ  24ﺷارع ﻋيﺴﻰ بﻦ دريس

سارة زيتﻮنﻲ

ﺣﻲ ﺣشمﻲ ﻗنيفﻲ ﷴ رﻗم ب  80ﻗﺴم  131ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ رﻗم  25الطابق اﻷرضﻲ

يﻮنس ﺧلﻮي

ﺗﺠزﺋﺔ  221ﻗطعﺔ ﺣشمﻲ ﻗطعﺔ رﻗم  68ﻣﺠمﻮﻋﺔ رﻗم  17ﻗﺴم  68الطابق اﻻرضﻲ

سليم إرﻣﻮلﻲ

ﻣحل رﻗم  02ﺣﻲ ﺣشمﻲ ﻣﻮسع الشطر الثانﻲ رﻗم د 152

اسكندر ﻋﺒد ﷲ واضح

ﺗﺠزﺋﺔ  31ﻗطعﺔ الهﻮاء الﺠميل رﻗم  30ﻣﺞ ﻣلكيﺔ رﻗم  142ﻗﺴم  103الطابق اﻻرضﻲ

ساﻣﻲ بﻦ بﻮدة

الطابق اﻻرضﻲ ﺗﺠزﺋﺔ  221ﻗطعﺔ ﺣشمﻲ ﻗطعﺔ رﻗم  68ﻣﺞ ﻣلكيﺔ رﻗم  17ﻗﺴم 68

نﻮرالديﻦ بﻮلحﺒال

الطابق اﻻرضﻲ التعاونيﺔ العقاريﺔ التل ﻗﺴم  271ﻣﺞ ﻣلكيﺔ رﻗم 36

ﻋﺒد الحليم ﻋيادي

ﺗﺠزﺋﺔ الهضاب رﻗم 314

ﷴ ﻋﺒد الكريم ﺣشيشﻲ

ﺣﻲ أوﻻد ﺣشيش ﺷﻮف لكداد ﻣحل رﻗم 01

ساﻣﻲ ﺷريط

ﺗﺠزﺋﺔ الهضاب ﺷارع صدوﻗﻲ الﺴعيد ﻗطعﺔ رﻗم  118الطابق اﻷرضﻲ

الﻮناس بﻦ وادفل

التعاونيﺔ العقاريﺔ المﺴاء ﻗﺴم  270ﻣﺞ  19ﻣحل رﻗم 01

اليوم اﻷول

تﻐﺬية عامة

سليم بﻦ الصغير

ﻣحل رﻗم  02الطابق اﻻرضﻲ ﺣﻲ ﺣشمﻲ ﻗطعﺔ رﻗم  114ﻗﺴم  173ﻣﺞ ﻣلكيﺔ رﻗم 62

وليد بﻦ ﺷريط

ﺗﺠزﺋﺔ ﺷادلﻲ العرارسﺔ ﻗﺴم  110ﻣﺞ ﻣلكيﺔ رﻗم  106ﻣحل رﻗم 03

أوساﻣﺔ وكيل

ﺗﺠزﺋﺔ  221ﻗطعﺔ ﺣﻲ ﺣشمﻲ ﺷرق رﻗم  119جزء1

صﻼح ﺣاجﻲ

ﺷارع بلعطار أﺣمد ﺗﺠزﺋﺔ بﻮﻋروة ﻗﺴم  224ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ 23 102

ﺣﺴام لﺒصير

المحطﺔ العليا بﻮﻋروة و ذراع الﺒلدون ﺣﻲ يحياوي ﺷارع دراجﻲ ﷴ اكس س 3أ44

رابح أﻣيﻦ

ﻣحل رﻗم  02ﺣﻲ بﻮﻋروة ﺷارع سحﻮل المكﻲ ﻗﺴم  182ﻣﺞ ﻣلكيﺔ رﻗم 142

سيف الديﻦ بروش

الطابق اﻻرضﻲ ﺣﻲ يحياوي ﻗﺴم  159ﻣﺞ ﻣلكيﺔ رﻗم 23

وليد ﻗﺒاﺷﻲ

ﺗعاونيﺔ الرياض ﺗﺠزﺋﺔ  24ﻗﺴم  61ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ  39الطابق اﻷرضﻲ

فﻮزي ﻋريﺒﻲ

ﺣﻲ ﻗاوة ﺷارع بليليطﺔ العمري رﻗم  25ﻗﺴم  55ﻣﺞ ﻣلكيﺔ رﻗم  105ﻣحل رﻗم 01

صليحﺔ بلعطار

ﺣﻲ المعدوﻣيﻦ الخمﺴﺔ ﻗﺴم  248ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ رﻗم  95ﻗطعﺔ رﻗم  03الطابق اﻷرضﻲ

غنيﺔ بﻮرﻗﺒﺔ

الطابق اﻻرضﻲ ﺗﺠزﺋﺔ  111ﻗطعﺔ فرﻣاﺗﻮ ﻗﺴم  366ﻣﺞ ﻣلكيﺔ 23

صالح بﻮغابﺔ

نهﺞ بﻦ بﻮ العيد 13

ﷴ ﻋيرور

الطابق اﻻرضﻲ ﺗﺠزﺋﺔ  221ﻗطعﺔ ﺣشمﻲ ﺷرق رﻗم 119

ايمﻦ كتام

ﺷارع بﻮر سعيد 41

ﻋﺒد الﺴﻼم ﺧربان
صالح بﻮغابﺔ
طارق زيادنﺔ
ﻣيلﻮد صغير
فﻮزي نشﻮد
ﻋﺒد ﷲ لﺒنان
بﻮزيد ﻋروش
ادريس ﻋﺠيري
ﻋﺒد الﻮهاب كرﻣيش
ابراهيم ﺧاﺷﺔ
ﻋﺒد الرﺣمان ﺣاجﻲ
الياس ابﻦ سﺒاع
زهير بﻮﺧالفﺔ
بﻼل رﺣيل
ﻋلﻲ لخلف
ﻋز الديﻦ ﻋزوز
ﺣدة فنﻲ
ﻋﺒد الﻮهاب ﻋمارجيﺔ
ﻋماد فﻮديﺔ
سليم ذويﺒﻲ
سعديﺔ لعمش
ﻋﺒد الرﺣمان ﺣﺴﺔ
زيدان ﻣﺴالتﻲ
زيﻦ الديﻦ ﻣطاﻋﻲ
سمير ﺷايب

ﺣﻲ اوﻻد براهم رﻗم 771
نهﺞ بﻦ بﻮ العيد 13
ﺣﻲ كعﺒﻮب ﺗﺠزﺋﺔ ﻣدور و ﻣﻮساوي  172ﻗطعﺔ رﻗم 157ل
ﺣﻲ بيزار ﺷارع بحري الخير
التعاونيﺔ العقاريﺔ الشفاء الﺒرارﻣﺔ ﻗﺴم  226ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ 65
ﻋيﻦ الطريق
ﺣﻲ الهﻮاء الﺠميل رﻗم 15
زاويﺔ ﺷارﻋﻲ اول نﻮفمﺒر و العربﻲ بﻦ ﻣهيدي
ﺣﻲ ﺣشمﻲ ﻣﻮسع الشطر الرابع
ﺣﻲ المعدوﻣيﻦ الخمﺴﺔ رﻗم  05ﻣﺞ رﻗم  2أ
ﺣﻲ يحياوي بﻮﻋروة و ذراع الﺒﻮلدون نهﺞ ﻋزيزي أﺣمد رﻗم 01
ﺣﻲ ﺗﺒينﺖ التعاونيﺔ العقاريﺔ العيد الضحﻮي رﻗم  12ﻣﺞ رﻗم  87ﻗﺴم 305
ﺗﺠزﺋﺔ ﻋيﻦ الطريق  317ﻗطعﺔ رﻗم 10
ﺣﻲ كعﺒﻮب ﻣﺞ رﻗم  29ﻗﺴم 87
ﺣﻲ  1006ﻣﺴكﻦ الترﻗيﺔ العقاريﺔ ﻋيﺴاوي التﻮهاﻣﻲ الﺴﻮق المغطاة ﻗﺴم  167ﻣلكيﺔ رﻗم 01
ﺣﻲ  950ﻣﺴكﻦ ﺷﻮف لكداد رﻗم  105ﻋم ج05
ﺗﺠزﺋﺔ ﺣﻲ يحياوي ﺗعاونيﺔ ﻋقاريﺔ الﺴعادة ﻗطعﺔ رﻗم 41
ﺣﻲ  500ﻣﺴكﻦ ﻋمارة أو  03ﻣحل رﻗم 85
ﺣﻲ  150ﻣﺴكﻦ ﻋيﻦ ﻣﻮس ﻗﺴم  175ﻣﺞ رﻗم  32ﻗطعﺔ 182
ﺷﻮف لكداد
ﺣﻲ المنظر الﺠميل الشركﺔ المدنيﺔ العقاريﺔ اﻹيمان ﻣﺞ س رﻗم 01
ﺗﺠزﺋﺔ ﺣاﺷمﻲ ﻣﻮسع الشطر الثانﻲ ﻗﺴم  172ﻣﺞ رﻗم 01
الترﻗيﺔ العقاريﺔ اﻻﺧﻮة بﻦ سكﺔ ﺣﻲ بﻮنشادة ﻋﺒاﺷﺔ ﻋمارة ع ب المدﺧل  01رﻗم 22
ﺣﻲ يحياوي اكس س  02ب 66
ﻣحل رﻗم  08سﻮق المعﺒﻮدة

اليوم الثا

ساسيﺔ بﻦ ﻣعيزة
ﷴ ﻗاسمﻲ
نﺠﻮد زيرم
الﺴعيد ﺧاسف
ﺣدة ﻣﺒاركﻲ
أيﻮب ﻗاسم
ﻋاﺷﻮر ﺗﺒانﻲ
كاهينﺔ ﻋﻼن
لحﺴﻦ طﺒيب
جمال نﺠاﻋﻲ
ﺷعيب ﻣعاوي
ﻣهدي ﻣﻮيات
جابر هﻼل
فيصل بﻮزيﺖ
فضيلﺔ ﺷراﻗﺔ
ليلﻰ ﺷرفاوي
نﺴيم رفﻮفﻲ
ياسيﻦ ﻋنصر
أﺣمد جعفر
ﻋصام بﻮﺧالفﺔ
لزهر بﻮﻋﻮاجﺔ
أﺣمد أﻣيﻦ باجﻲ
بﻼل بﻦ ﺣرﺷﺔ
ﻋﺒد الﻮهاب غﺠاﺗﻲ
فريد رزيق
رزيقﺔ ﻗارة
فيصل ساﺣلﻲ
ﻣهدي العطري
ﻣراد سعديﺔ
نﻮر الديﻦ ﻗتال
سمير سيﺒﻮس
ﷴ الصديق نكاع
ﻋﺒد القادر ﻋراش
ﺣﺴيﻦ صﻮلﻲ
فريد رابحﻲ
رﺷيد ﻣﺴاﻋد
نﺒيلﺔ كعلﻮل
فؤاد لعﻮارم
ﻣﻮسﻰ ﻋطيﺔ
ﷴ ﻣخالفﻲ
ﻋمر ﺧطاب
فيصل ﺧليفﻲ

ﺣﻲ المعدوﻣيﻦ الخمﺴﺔ رﻗم  21جزء أ 1
ﺷارع ﺗﻮاﺗﻲ الﺴعيد المركز التﺠاري ﷴ إسﻼم ﻗﺴم  242ﻣﺞ ﻣلكيﺔ  11ﻗطعﺔ رﻗم  04ﻣحل 03
ﺣﻲ المعدوﻣيﻦ الخمﺴﺔ الطابق اﻷرضﻲ
سﻮق يحياوي
ﻗطاع ب ﺷمال ﺗﺠزﺋﺔ التعاونيﺔ العقاريﺔ الفﻼح ﻣﺠمﻮﻋﺔ ب  09رﻗم 1
ﺗﺠزﺋﺔ ﻋيﻦ الطريق الشطر الثانﻲ رﻗم 70
ﺣﻲ ﺣشمﻲ ﺷارع سرﺗﻲ إبراهيم ﻗﺴم  124ﻣﺞ رﻗم 21
ﺣﻲ  1006ﻣﺴكﻦ ع د  15رﻗم  49ﻣﺞ  23ﻗﺴم 169
ﺗﺠزﺋﺔ  144ﻗطعﺔ ﻣﺞ ﻣلكيﺔ رﻗم  122ﻗﺴم  353ﻋيﻦ الطريق
التعاونيﺔ العقاريﺔ اﻻيمان ﺣﻲ المنظر الﺠميل القﺴم  148ﻣﺞ ﻣلكيﺔ 09
ﺣﻲ ﺣشمﻲ ﺷارع ﺣكيم ﻣﺒروك ﻣﺞ 10رﻗم ب 38
ﺣﻲ ﻋيﻦ الطريق ﻗﺴم  44ﻣﺞ رﻗم 101
ﺣﻲ يحياوي ﺷارع ﻗنيفﻲ ﷴ رﻗم 02
ﺗﺠزﺋﺔ بﻮﻋروة الشطر الثالث ﻗطاع إي ف ﻗطعﺔ رﻗم 113
ﺣﻲ  10ﻣﺴكﻦ ﻋيﻦ الﺴفيهﺔ
نهﺞ صابر ﷴ رﻗم  18ع  01سلم 01
ﺣﻲ الصناﻋﺔ ﺣﻲ لندريﻮلﻲ رﻗم س  13ب 14
ﺣﻲ يحياوي ﻗﺴم  187ﻣﺞ رﻗم 94
ﺣﻲ  SCI/ ENPEC/ ZHUNﻋمارة د  01رﻗم  01طابق أرضﻲ
ﺣﻲ لﺒصير فﻮضيل رﻗم  02ﻣحل رﻗم  02ﻣﺞ  49ﻗﺴم 308
ﺣﻲ الهضاب  30ﻣﺴكﻦ اجتماﻋﻲ ﺗﺴاﻣﻲ ﻋمارة ب ﻣدﺧل 01
ﺣﻲ كعﺒﻮب الترﻗيﺔ العقاريﺔ فريق بﻮسكيﻦ ﻋمارة ف درج01
ﺣﻲ ﻣﻮلف ﷴ  400ﻣﺴكﻦ ﻋم ب 3ﻣدﺧل رﻗم  47ا
نهﺞ ﻗاسم ﺧالد 27
ﻣﺴكﻦ رﻗم 1000 28
ﺣﻲ  1000ﻣﺴكﻦ ﻗﺴم  327ﻣﺠمﻮﻋﺔ رﻗم  72ﻗطعﺔ رﻗم 12
ﺣﻲ ﺣشمﻲ  500ﻣﺴكﻦ رﻗم  11C /B /19/ 51ﻋمارة 11
ﺣﻲ المعﺒﻮدة رﻗم 06
طريق المذبح الترﻗيﺔ العقاريﺔ ﻗيروانﻲ نصير ﻋمارة  07رﻗم 06 - 05
التعاونيﺔ العقاريﺔ الحريﺔ و الﺴﻼم ﺣﻲ العيد الضحﻮي ﺷارع بحري الخير ﻣحل ل رﻗم ا 07
نهﺞ اﻻﺧﻮة ﻣﺴلم ﻗطعﺔ رﻗم 05
ﺣﻲ ﻋمر دﻗﻮ ع أو  2رﻗم 340
ﺣﻲ المﺴتقﺒل نهﺞ بحري الخير رﻗم 3
ﺣﻲ  100ﻣﺴكﻦ ﺗﺴاهمﻲ  DGSNﻗاوة ﻋمارة  06رﻗم 147
ﺣﻲ يحياوي ﺷارع كلﻮت يحيﻰ رﻗم  53ﻣﺞ  191ﻗﺴم 163
ﺣﻲ الهضاب ﻣشروع  40ﻣﺴكﻦ  28+ﻣحل ع  04المدﺧل رﻗم  54أ  54ب
ﺗﺠزﺋﺔ ﺣاﺷمﻲ ﻣﻮسع الشطر اﻻول ﻗطاع أ الترﻗيﺔ العقاريﺔ ﻋيﺴاوي التﻮهاﻣﻲ الﺴﻮق المغطاة رﻗم 51
ﺗﺠزﺋﺔ اﻹبراهيمﻲ بيزار رﻗم  08ﻣﺞ  60ﻗﺴم 299
ﺣﻲ الهضاب ﻣﺞ رﻗم  46ﻗﺴم  61ﻗطعﺔ رﻗم  02و 05
ﺣﻲ ﺣشمﻲ ﺷارع ذيب الزايدي الشطر اﻷول ﻗطعﺔ رﻗم ب 25
المﺠمﻮﻋﺔ الفﻼﺣيﺔ هﻮاري بﻮﻣديﻦ رﻗم  05الطابق اﻷرضﻲ
ﺣﻲ  950ﻣﺴكﻦ ﺷﻮف لكداد ﻣحل رﻗم  30ﻋم س 01

سفيان ﺷﻼل
أﻣال ﻣعفﻮن
ﺗﻮفيق بﻦ ﺣركات
نﺒيل بﻦ ﺣركات
ابراهيم ﻋطيﺔ
ﷴ بﻮجليدة
ﻋنتر كرﺷﻮنﻲ
ﻋمر بﻦ ﻗﻮرير
سفيان برارﻣﺔ
ﺣمزة سعيدي
فارس غشيشﻲ
رؤوف زيﻦ الديﻦ نﻮي
ﻣربﻮﺣﺔ هيشﻮر
ﻋﺒد الرؤوف رﺣمانﻲ
ياسيﻦ ﻗصاص
هانﻲ كحﻮل
جمال الديﻦ جارف
ﻋادل جﻼوجﻲ
ﺣﻮريﺔ بلمانع
برهان الديﻦ بﻮﻋكاز
نﺴيم كﺒيش
سمير ﺷتﻮاح
يﻮسف بﻦ ﻋرفﺔ
ﻋلﻲ ﺷيﺒﻲ
ﺧالد يعﻼوي
صفﻲ الديﻦ بﻦ غدفﺔ
ﻣخناش ﻣعروف
ﺷريفﺔ لطرش
ﻋمر ﻗتال
ﻣﺒروك زيتﻮنﻲ
ﺣﺴينﺔ بﻮكﻮردان
ﻋﺒد الحكيم ﺷﻼل
سفيان بﻮبريمﺔ
ﻋﺒد الحميد دردوخ
نﺠم الديﻦ سﺒتﻲ
ﻋمر ﻋﺒد العزيز
ﻣﺴعﻮد بﻮﺷﻼغم
ﻋﺒد الحق ﺣرﺷﺔ
ﺣﺴيﻦ جﻮدي
ﺗﻮفيق زيادنﺔ
صالح الديﻦ بنانﻲ
ناجﻲ نﻮيﻮات

ﺣﻲ الهضاب  36ﺷارع ﻋﻮاﺷريﺔ ﷴ الصغير
طريق المذابح ﻋمارة  05رﻗم  06او الطابق اﻷرضﻲ
ﺣﻲ يحياوي ﻣمر دربﻲ ﻋﺒد الحميد رﻗم  01ﻣﺠمﻮﻋﺔ رﻗم  147ﻗﺴم 188
ﺣﻲ  230ﻣﺴكﻦ ﺷارع سينيطال رﻗم 255
الﺴﻮق ﻋﺒاﺷﺔ ﻋمار
ﺣﻲ ﺣشمﻲ ﻣشروع  110ﻣﺴكﻦ اجتماﻋﻲ ﺗﺴاهمﻲ  75ﻣحل ع أ  01الحصﺔ  01ﻣدﺧل ,01الحصﺔ  02ﻣدﺧل ,02الحصﺔ  03ﻣدﺧل ,03الحصﺔ
ﺗﺠزﺋﺔ  35ﻗطعﺔ بﻮﻋروة ﺣﻲ يحياوي رﻗم إكس ب  1أ  3رﻗم  17و 18
ﺣﻲ ﻋيﻦ الطريق ﻗﺴم  29ﻣﺞ رﻗم 29
ﺣﻲ ﺷارع المقاوليﻦ ﺗرﻗيﺔ ﻋقاريﺔ بﻼل العمري ﻋم د رﻗم  03الطابق اﻻرضﻲ ﻣﺞ رﻗم  61ﻗﺴم 114
ﺣﻲ يحياوي ﺷارع ﺣاﻣدي الشريف رﻗم 02
سﻮق المعﺒﻮدة رﻗم 16
ﺣﻲ  300ﻣﺴكﻦ رﻗم CNEP .IMMO 79
ﺷارع اﻻﺧﻮة جميلﻲ رﻗم  44الطابق اﻷرضﻲ
ﺣﻲ ﺣشمﻲ ﻋمارة أ 04الطابق اﻷرضﻲ ﻗﺴم  71ﻣﺞ 02
سﻮق المﺴتقﺒل رﻗم 83
ﺣﻲ ﻋيﻦ ﺗﺒينﺖ ﻗﺴم  308ﻣﺠمﻮﻋﺔ 28
ﺣﻲ القاهرة ﻋمارة  01الطابق اﻷرضﻲ رﻗم 01
ﺣﻲ ﺣشمﻲ ﻋمارة  07الطابق اﻷرضﻲ رﻗم 19B/07/C30
ﺣﻲ أوﻻد براهم ﺷارع ﺧلﻮطﺔ الطيب رﻗم  07ﻗطعﺔ رﻗم 650
ﺣﻲ ﻣقام الشهيد المﺠمع العقاري  100/ 73ﻣﺴكنا ﺗرﻗﻮيا ﻗﺴم  252ﻣﺞ 10ﻗطعﺔ  88طابق أرضﻲ م 01ع ب رﻗم 05
ﺣﻲ  1292ﻣﺴكﻦ ﺗرﻗﻮي ﻣدﻋم  157ﻣحل ﺗﺠاري الهضاب ﺷرق ﻗﺴم  11ﻣﺞ 52ﻋمارة ف 1رﻗم  113الطابق اﻷرضﻲ
ﺣﻲ بﻦ بقاق التعاونيﺔ العقاريﺔ المرجان
ﺣﻲ  60ﻣﺴكﻦ اجتماﻋﻲ ﺗﺴاهمﻲ للمرﻗﻲ العقاري ﻣﺠمﻮﻋﺔ صادي ع ا  03رﻗم 03
ﺣﻲ ﻗاوة  100ﻣﺴكﻦ ﺗﺴاهمﻲ و  39ﻣحل ﺗﺠاري ﻋمارة  03ﻣدﺧل  38ﻗﺴم  47ﻣﺠمﻮﻋﺔ  13ﺣصﺔ  38الطابق اﻷول ﺗحﺖ اﻷرضﻲ
ﺷارع  20اوت  55بيزار الطابق اﻷرضﻲ رﻗم 07
ﺣﻲ بﻮﻋروة ﻗطاع ف أوﻻد ابراهم  02رﻗم 07
ﺣﻲ الهضاب ﻋم ا  02ﻣﺞ رﻗم  41ﻗﺴم  61رﻗم القطعﺔ 01
الطابق اﻻرضﻲ ﺣﻲ بلير ﻗﺴم  101ﻣﺞ رﻗم 255
ﺣﻲ ﻋيﻦ الﺴفيهﺔ ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ  137ﻗﺴم  16رﻗم  03الطابق اﻷرضﻲ
ﺣﻲ  1292ﻣﺴكﻦ ﺗرﻗﻮي ﻣدﻋم  157 +ﻣحل ﺗﺠاري الهضاب ﺷرق ﻗﺴم  11ﻣﺞ ﻣلكيﺔ  52ﻋمارة  6ا رﻗم 146
الهضاب الشطر اﻻول ﺗﺠزﺋﺔ التعاونيﺔ افاق  9ﻗطعﺔ رﻗم 07
ﺣﻲ  24/24/50ﻣﺴكﻦ اج ﺗﺴاهمﻲ ع  03ﻣدﺧل  08الطابق اﻷرضﻲ الحصﺔ 08
ﺣﻲ الحاسﻲ ﻣركز
ﺣﻲ المﺴتقﺒل ﺷارع كتفﻲ ﷴ ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ  13ﻗﺴم 291
الطابق اﻻرضﻲ التعاونيﺔ العقاريﺔ اﻣﻦ الحياة ﺷارع ﺣركاﺗﻲ الربيع رﻗم  10ﻣﺞ ﻣلكيﺔ رﻗم  84ﻗﺴم 266
ﺗﺠزﺋﺔ  172ﻗطعﺔ كعﺒﻮب ﻗﺴم  52ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ رﻗم  97طابق ارضﻲ
ﺣﻲ  127/500ﻣﺴكﻦ ﺗرﻗﻮي  EPBTPع ف  01رﻗم 01
ﺷارع ﻣنصﻮري الخير رﻗم 13
الطابق اﻻرضﻲ ﺣﻲ بﻮﻋروة الشطر الثالث ﻗطاع ف رﻗم  27ﻣحل رﻗم 01
ﺷارع بﻦ ﺗريﻮ يﻮسف الطابق اﻻرضﻲ 41
ﺣﻲ الهضاب  30ﻣﺴكﻦ التعاونيﺔ العقاريﺔ ﷴ ﻗيروانﻲ
ﺣﻲ ﺣشمﻲ  248ﻣﺴكﻦ اجتماﻋﻲ ﺗﺴاهمﻲ ﻋمارة أ  11الطابق اﻻرضﻲ رﻗم 151

اليوم اﻷول

الصديق ﻗنيفﻲ
ﻋزيزة ﺷتﻮح
ﻣيلﻮد سﻮﺣابﻲ
ﻋﺒد القادر ﻋيﻮاز
لياس زﻗير
وافيﺔ زيام
ربيحﺔ بﻮلحيﺔ
اسﻼم بﻦ لشهب
فارس زدادﻗﺔ
وليد ﻣﺒاركﻲ
الحاج بﻮﻣنﺠل
كريم ﺧﻼف
وليد غﺠاﺗﻲ
فضيلﺔ بﻦ ﻋاﻣر
سيف الديﻦ طير
سيف الديﻦ ﺣراث
اسماﻋيل نﻮيﻮات
نﺴيم ﺷرفﻲ
سند سكﻲ
ﺣمزة ﻋﻼلﻲ
ابراهيم لهرم
نﻮر الديﻦ ﻣاضﻲ
رفيق أﺧريب
ساسﻲ هانﻲ
باسم زوايد
سمير ضيافات
صﺒرينﺔ العرباوي
فارس ذيب
بﻼل بﻮﺧنﻮفﺔ
رزﻗﻲ بﻮجليدة
ﻣخلﻮف العايب
ﷴ ﺣمانﻲ
فاروق فﻮدي
وليد ﺣيلﻲ
ليندة صابر
زيﻦ الديﻦ سرار
سمير سﻮالمﻲ
فؤاد طراد
ﷴ بﻮدﻻل
رﺷيدة نشادي
هشام العايب
ﻋﺒد الﺴﻼم ﻣﺴاسمﺔ

ﻋيﻦ ﺗﺒينﺖ الطابق اﻷرضﻲ ﻗﺴم  307ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ 14
ﻋيﻦ الﺴفيهﺔ ﻗﺴم  355ﻣﺞ رﻗم 13
ﺗﺠزﺋﺔ ﺣاﺷمﻲ ﻣﻮسع الشطر الثانﻲ ﻗﺴم  172ﻣﺠمﻮﻋﺔ  01ﺣاليا  04ﺷارع بﻦ دريس ﻋيﺴﻰ ﻗطعﺔ رﻗم 41
التعاونيﺔ العقاريﺔ اﺣمد لمطروش ﺗﺠزﺋﺔ بﻮﻋروة ﻗطاع ف
ﺣﻲ الحداﺋق ضﻮاﺣﻲ ﺷارع الﺴعيد بﻮﺧريصﺔ
ﺣﻲ ﺗليﺠان ﻋﺒد الرﺣمان ﺷارع العقيد لطفﻲ
ﺷارع بﻮﻋﻮاجﺔ 20
ﻣشروع الترﻗﻮي  156ﻣﺴكﻦ ﻗﺴم  155ﻣﺞ رﻗم  04ﻗطعﺔ  06ﻋم  01الطابق اﻻرضﻲ
ﺣﻲ  750ﻣﺴكﻦ بلخيرد ﺣﺴان ﻗﺴم  145ﻣﺞ 07ﻗطعﺔ رﻗم 01الطابق اﻻرضﻲ
التعاونيﺔ العقاريﺔ التل SNTRﺷارع دايلﻲ لخضر رﻗم  07ﻗﺴم  229ﻣﺞ رﻗم 07
ﺣﻲ  238ﻣﺴكﻦ ع أ الدرج  06رﻗم  248ﻣكرر الطابق اﻷرضﻲ
ﺣﻲ ﻣﺴعﻮدي الذوادي  614ﻣﺴكﻦ ع د  02رﻗم 715
ﺣﻲ الصناﻋﺔ ﻗﺴم  295ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ رﻗم  02الطابق اﻻرضﻲ العمارة رﻗم 01
ﺣﻲ المﺴتقﺒل ﺷارع كتفﻲ ﻋﻼوة ﻣﺠمﻮﻋﺔ  49ﻗﺴم 255
ﺣﻲ الحاسﻲ ﻗﺴم  24ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ رﻗم 53
ﺣﻲ  01نﻮفمﺒر  54ﺷارع روابح ﻣﻮسﻰ رﻗم  02ﻣحل  03ﻣﺞ ﻣلكيﺔ  11ﻗﺴم 217
طريق المذابح ﻋمارة  05رﻗم أو  06الطابق اﻻرضﻲ
ﺣﻲ ﺗليﺠان الطابق اﻻرضﻲ ﻗﺴم  260ﻣﺞ ﻣلكيﺔ رﻗم  107ﻗطعﺔ رﻗم 01
ﺣﻲ يحياوي ﺷارع ﻗهﻮاجﻲ لحﺴﻦ رﻗم  02ﻗطعﺔ رﻗم ف1.
ﺣﻲ المعدوﻣيﻦ الخمﺴﺔ رﻗم  79ﻗﺴم  248ﻣﺞ  29الطابق اﻷرضﻲ
التعاونيﺔ العقاريﺔ الحريﺔ والﺴﻼم ﺣﻲ العيد الضحﻮي ﺷارع بحري الخير طريق المذبح بنايﺔ د رﻗم 22
ﺣﻲ الهضاب ﻣشروع  40ﻣﺴكﻦ اجتماﻋﻲ ﺗﺴاهمﻲ  23+ﻣحل ﻗﺴم  75ﻣﺠمﻮﻋﺔ رﻗم  65الطابق اﻻرضﻲ ﻋمارة د ﻣدﺧل رﻗم 01
المنطقﺔ الحضريﺔ الﺠديدة ﻗطاع ب ﺷارع المقاوليﻦ الترﻗيﺔ العقاريﺔ ﺷﺒانﺔ صالح ﻋمارة أ ط أ ﻣﺞ  95ﻗﺴم 83
الهضاب ﺷرق برناﻣﺞ  1292ﻣﺴكﻦ ﺗرﻗﻮي ﻣدﻋم ﻗﺴم  11ﻣﺠمﻮﻋﺔ  52ﻋمارة أ  03رﻗم 04
الشركﺔ الﻮطنيﺔ للنقل الﺒري ﺗﺠزﺋﺔ التعاونيﺔ العقاريﺔ يﻮغرطﺔ رﻗم  09ﻣﺠمﻮﻋﺔ  06الطابق اﻷرضﻲ رﻗم 03
ﺣﻲ  20اوت  55ﻗﺴم  327ﻣﺞ  35ﻗطعﺔ رﻗم  18ﻋم ج
ﺣﻲ  250ﻣﺴكﻦ الطابق اﻷرضﻲ ﻋمارة أ 03ﻣدﺧل  254ﻗﺴم  177ﻣﺠمﻮﻋﺔ  54القطعﺔ 01
ﺣﻲ الشيخ العيفﺔ ﻗﺴم  368ﻣﺠمﻮﻋﺔ 08
ﺣﻲ يحياوي ﺷارع ﺣاﻣدي الشريف ﻗﺴم  140ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ  257رثم 01
ﺣﻲ  72ﻣﺴكﻦ ﺗرﻗﻮي ﺷارع اﻻبراج ﻋمارة د رﻗم 16
ﺣﻲ ﺣشمﻲ الشطرالثانﻲ ﻗﺴم  134ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ رﻗم 172
الهضاب ﺷرق ﻣشروع  120ﻣﺴكﻦ ﺗرﻗﻮي ﻣدﻋم رﻗم  121ﻋمارة  07الطابق اﻻرضﻲ
ﺣﻲ  600ﻣﺴكﻦ ﻋمارة أ  03ﻗﺴم  145ﻣﺠمﻮﻋﺔ رﻗم  29ﻗطعﺔ  39الطابق ﺗحﺖ اﻻرضﻲ
ﺣﻲ ﻗاوة ﻣشروع  30ﻣﺴكﻦ اجتماﻋﻲ ﺗﺴاهمﻲ زهدة العيد ﻋمارة  03الحصﺔ 01
ﺣﻲ الهضاب  40ﻣﺴكﻦ إجتماﻋﻲ ﺗﺴاهمﻲ و  28ﻣحل ﺗﺠاري ﻗﺴم  63ﻣﺠمﻮﻋﺔ  10ﻗطعﺔ  06الطابق اﻷرضﻲ ﻋمارة ب
المﺠمﻮﻋﺔ الفﻼﺣيﺔ هﻮاري بﻮﻣديﻦ رﻗم  05الطابق اﻷرضﻲ
ﺣﻲ بﻮﻋروة التعاونيﺔ العقاريﺔ أﻣﻦ الحياة ﻣﺠمﻮﻋﺔ  08ﻗﺴم 265
ﺣﻲ أوﻻد براهم ﺷارع ﻋﺒعﻮب ﷴ رﻗم  22الطابق اﻷرضﻲ
ﺣﻲ  504ﻣﺴكﻦ المنطقﺔ الحضريﺔ الﺠديدة ﻋمارة و  6الطابق اﻷرضﻲ رﻗم 04
التعاونيﺔ العقاريﺔ )ﺷركﺔ اﻻﺷغال لﺒلديﺔ سطيف( ﻗﺴم  55ﻣﺞ 11
ﺗﺠزﺋﺔ الهضاب ﻗطعﺔ رﻗم 376
ﺗﺠزﺋﺔ هاﺷمﻲ ﻣﻮسع الشطر الﺴابع رﻗم  34نهﺞ ﻋيﺴﻰ بﻦ دريس ﻣﺞ رﻗم  51ﻗﺴم 122

ناديﺔ أوﺷيش
نريمان ﺧلﻮفﻲ
ﻣيلﻮد ﻋزوز
اﺣمد ﺣمﻮدي
ﷴ لحمر
ﻣﺠيد بﻦ ﻋﺠيمﻲ
ﷴ ﻣصطفﻰ جﻮدي
العربﻲ بقاق
العياﺷﻲ بلﻮل
ﷴ ﺗرﺷﺔ
ﻋﺒد المالك ديلمﻲ
ﻋاﻣر ﺗيقريﻦ
ﺣﻮريﺔ لعمش
ﻋﺒد المالك جرﻣﻮنﻲ
هشام ﻣصمﻮدي
ابراهيم ﻋناد
لقمان ﺷكيب هدنﺔ
بﻼل ﻋﻼل
الذوادي كاهيﺔ
يعقﻮب ﺣمدة
ﻋﺒد الحق بﻮلكفﻮل
سمير بﻮرزاﻣﻲ
ناصر هيمﺔ
أيﻮب بﻦ ﻋﻮاق
يزيد كﻮاﺷﻲ
ﻋﺒد الﻮهاب ﻣﺴاسمﺔ
ﻋﺒاس ﻋﺒيرز
وليد ﻣيهﻮبﻲ
ﺣكيم بﻮﺧناﻗﺔ
نﻮر الديﻦ ﺧلفﻲ
ﻣﺒروك باز
ﺧالد سام
ذياب لعمش
صالح بﻮرﻗﺒﺔ
ساﻣﻲ أزواو
زبير ﻣشري
ﻣﺒارك ﻣﺴالتﻲ
ﷴ ﻣعيري
ﻣنصﻮر زرارﻗﺔ
الياﻣنﺔ رواق
ﺷﻮﻗﻲ سعيدي
ساﻣﻲ دغاش

الترﻗيﺔ العقاريﺔ ﺧنفري ﻣراد ﺣﻲ  56ﻣﺴكﻦ ﺗرﻗﻮي ﻋمارة س  04رﻗم  16طابق أرضﻲ
ﺣﻲ اﻷﻣير ﻋﺒد القادر س رﻗم  151الطابق اﻷرضﻲ
ﺣﻲ ﺷﻮف لكداد ﻗﺴم  345ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ رﻗم  143ﻣحل رﻗم 01
ﺣﻲ ﻗاوة  100ﻣﺴكﻦ اجتماﻋﻲ ﺗﺴاهمﻲ ﻋم  03الطابق اﻻرضﻲ
ﺣﻲ بلخيرد ﺣﺴان  750ﻣﺴكﻦ الطابق اﻻرضﻲ ﻋم س  26رﻗم 393
الهضاب ﻣشروع  40ﻣﺴكﻦ اجتماﻋﻲ ﺗﺴاهمﻲ و  28ﻣحل ﻗﺴم  09ﻣﺠمﻮﻋﺔ  63ﻣحل رﻗم 07,06
ﺗﺠزﺋﺔ ﻋيﻦ الطريق الشطر الثانﻲ رﻗم  154ﻗﺴم  352ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ 02
ﺣﻲ القصريﺔ التعاونيﺔ العقاريﺔ الحريﺔ ﺷارع الشهيد صابر ﷴ رﻗم  12ﻣﺠمﻮﻋﺔ  18ﻗﺴم 100
ﺣﻲ لعرارسﺔ ﺗﺠزﺋﺔ فريق ﺷادلﻲ ﻗطعﺔ رﻗم  378ﻗﺴم  110ﻣﺞ رﻗم 108
التعاونيﺔ العقاريﺔ اﻻﻣير ﻋﺒد القادر ﺣﻲ يحياوي ﺗﺠزﺋﺔ  21ﻗطعﺔ رﻗم  02ﻣﺞ  100ﻗﺴم  137الطابق اﻻرضﻲ
ﺣﻲ ﻗاوة  50ﻣﺴكﻦ إجتماﻋﻲ و  31ﻣحل ﻋمارة  02ﻣدﺧل  01الحصﺔ 01
فرﻣاﺗﻮ الطابق اﻻرضﻲ
يحياوي  07نهﺞ جارف الطيب ﻗﺴم  188ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ رﻗم 266
ضاﺣيﺔ الحداﺋق ﺣﻲ المعدوﻣيﻦ الخمﺴﺔ
ﺣﻲ  35ﻣﺴكﻦ اجتماﻋﻲ ﺗﺴاهمﻲ و  21ﻣحل ﺗﺠاري ﺣﻲ الهضاب  CAPﻋم  02ﺣصﺔ  23و 24
ﺣﻲ بلخيرد ﺣﺴان  750ﻣﺴكﻦ الطابق ﺗحﺖ اﻷرضﻲ ﻋمارة أ درج  14رﻗم 756
التعاونيﺔ العقاريﺔ الﺴﻼم ﻗﺴم  226ﻣﺠمﻮﻋﺔ 79
ﺣﻲ ﺷﻮف لكداد ﻗﺴم  342ﻣﺠمﻮﻋﺔ رﻗم 7
زاويﺔ ﺷارع زﻋﺒاط رﻣضان نهﺞ ﻋﻮابﺔ الدراجﻲ ﻣﺞ ﻣلكيﺔ رﻗم  97ﻗﺴم  187الطابق اﻻرضﻲ
ﺣﻲ المﺠاهديﻦ زاويﺔ ﺷارﻋﻲ كتفﻲ ﻋﻼوة و ﻗلﻲ ﻋﻼوة الطابق اﻻرضﻲ ﻣحل رﻗم 03
ﺣﻲ  32ﻣﺴكﻦ بيزار SBD 400
ﺗﺠزﺋﺔ  60ﻗطعﺔ بﻮسكيﻦ ﺣﻲ كعﺒﻮب ﻗﺴم  51ﻣﺞ رﻗم 111
ﺣﻲ المحطﺔ  18ﺷارع ﻣنصﻮري الخير ﻣﺞ  204ﻗﺴم 213
ﺣﻲ  50 /24 /24ﻣﺴكﻦ اج ﺗﺴاهمﻲ للمرﻗﻰ العقاري ﻗزاطﻲ ﷴ ﻗاوة ط أ ﻣحل أول ع  4ﻣﺞ 4ﻗﺴم 45ﻗطعﺔ 12
ﺣﻲ  150ﻣﺴكﻦ اجتماﻋﻲ ﺗﺴاهمﻲ سيدي ﺣيدر ﻋمارة ب  03الطابق اﻻرضﻲ المدﺧل  82ﻗﺴم  06ﻣﺞ  28ﻗطعﺔ 01
ﺣﻲ يحياوي ﻗﺴم  163ﻣﺞ ﻣلكيﺔ رﻗم 28
ﺣﻲ اول نﻮفمﺒر  1954التعاونيﺔ العقاريﺔ اﻣﻦ الحياة ﺷارع سعادنﺔ العياﺷﻲ رﻗم  16ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ  3ﻗﺴم 265
ﺣﻲ ﺗليﺠان ﺷارع  18كركﻮر دياب ﻗﺴم  259ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ  90الطابق اﻷرضﻲ
ﺗﺠزﺋﺔ بﻮﻋروة ﻗطاع ف رﻗم 13
ﺣﻲ  504ﻣﺴكﻦ المنطقﺔ الحضريﺔ الﺠديدة ﻋمارة س  06ﻣدﺧل  03الطابق اﻷرضﻲ رﻗم 31
التعاونيﺔ العقاريﺔ بﻦ ﻣﺠنح ﺣﻲ  48ﻣﺴكﻦ  46+ﻣحل ﺗﺠاري ﻋم أ ب رﻗم 011
المركز التﺠاري ﺣﻲ  1014ﻣﺴكﻦ صنف  01رﻗم 66
ﺣﻲ ﻋيﻦ الطريق الطابق اﻻرضﻲ ﻣﺞ ﻣلكيﺔ رﻗم  06ﻗﺴم 36
ﻗاوة ﻗﺴم  07ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ رﻗم 399
نهﺞ بﻼل ﻋلﻲ رﻗم 07
ﺣﻲ ﺣشمﻲ  220ﻣﺴكﻦ اجتماﻋﻲ ﺗﺴاهمﻲ و  64ﻣحل ﻋمارة أ 5الﺠناح 05
ﺷارع ﺷياح بلقاسم ﺣﻲ بﻮﻋروة الشطر الثالث ﻗﺴم  182ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ رﻗم 126
ﺗﺠزﺋﺔ  108ﻗطعﺔ ﺷيخ العيفﺔ فرﻣاﺗﻮ رﻗم  72ﻗﺴم  366ﻣﺠمﻮﻋﺔ 105
ﺗﺠزﺋﺔ هاﺷمﻲ ﻣﻮسع الشطر الثالث رﻗم ح 61
سﻮق ﻋﺒاﺷﺔ ﻋمار رﻗم 22
ﻋمارة  04المدﺧل  54الطابق اﻷرضﻲ الحصﺔ  POS02 06ﻣﺴكﻦ اجتماﻋﻲ ﺣﻲ الهضاب 50
ﺣﻲ  100ﻣﺴكﻦ ﺗﺴاهمﻲ  DGSNﻗاوة ﻋمارة  09رﻗم 165

سليمﺔ بﻦ ﺗريﻮ
أيمﻦ ﻗريشﻲ
ﻋمر ﺧرﺷﻲ
ﻋﺒد الﻮدود هميﺴﻲ
أسماء غناي
ﻋﺒد الحميد زواوي
الﺴعيد ﻋزوط
اﻣيﻦ ﻗطاف
سميﺔ بﻮنشادة
ليلﻰ ﻣرغم
ﺧالد ﻋيشﻮر
رابح سفيان لعﻮاﻣري
ﺧليل ربيزة
ﻋﺒد الغانﻲ ﻣﺒانﻲ
بﻼل لزﻋر
إبراهيم ﻣصﺒاح
الطيب بناي
ﻋﺒد الﺠليل زكرياء هميﺴﻲ
أﻣال لﻮاﺗﻲ
ﻋﻼل وارث
فارس بﻮصفصاف
ﻋادل لعمش
الزهرة ﻋياط
ﻋﺒد اللطيف جﻮدي
لخضر ﺧﻮاثرة
لياس بلهﻮﺷات
براهيم بعيﻮ
فخرالديﻦ دنفير
ناصر الﺴاسﻲ
أﺣمد بﻦ فرﺣات
زياد صالحﻲ
جمال الديﻦ بﻮزرﻗاطﺔ
ﻣﺒاركﺔ ﻋنان
ﺧليل بداد
نﺒيل ﺷرﺷﻮر
ﻋﺒد الحق ﻗﻮصاص
ﷴ أنﻮر بﻮﻋﻮد
أنﻮر ﺷرفاوي
ﻣعيﻮف سمايلﻲ
ﻣرزاﻗﺔ جمادي
يﻮنس لكحل

ﺣﻲ الﺒرارﻣﺔ التعاونيﺔ العقاريﺔ الشهيد ﺣاﻣدي الشريف ساﻋد نهﺞ دودو ﻣﺒارك رﻗم 06
ﺣﻲ الحاسﻲ
ﺣﻲ  111ﻣﺴكﻦ ﺣﻲ الشيخ العيفﺔ ﻣﺞ  17ﻗﺴم 336
ﺣﻲ  504ﻣﺴكﻦ المنطقﺔ الحضريﺔ الﺠديدة ع ف  04الﺠهﺔ اليﺴرى المدﺧل  01ﻣدﺧله ﻣﻦ الﺠهﺔ الشماليﺔ رﻗم  19الطابق اﻷرضﻲ
ﺣﻲ المﺴتقﺒل ﺗﺠزﺋﺔ بﻮنشادة الشطر اﻻول ﻗﺴم  245ﻣﺞ رﻗم 154
ﺣﻲ المعﺒﻮدة ﻣﺞ ﻣلكيﺔ رﻗم  38ﻗﺴم  194الحصﺔ رﻗم 08
ﺣﻲ  85/500ﻣﺴكﻦ م ح ج ﻋمارة أو  08رﻗم 07
الحاسﻲ
التعاونيﺔ العقاريﺔ الشروق ﻗﺴم  226ﻣﺞ ﻣلكيﺔ 220
ﺗﺠزﺋﺔ بلير الشطر اﻻول ﻗطعﺔ  14رﻗم 12
الﺴاﺣﺔ العمﻮﻣيﺔ أول نﻮفمﺒر 54
ﻣﺴكﻦ  28ﻣحل ﺣﻲ ﺣشمﻲ الطابق اﻻرضﻲ ﻋمارة ج المدﺧل 40 06
ﺷارع ﻣﺴالتﻲ ﻋﺒاس رﻗم  01ﺣﻲ ﻋيﻦ ﺗﺒينﺖ
ﺣﻲ الهضاب  40ﻣﺴكﻦ اجتماﻋﻲ و  29ﻣحل ﻋمارة د الطابق اﻻرضﻲ الحصﺔ  53ﻣﺞ  66ﻗﺴم  65ﻣحل رﻗم 53
ﺣﻲ المعدوﻣيﻦ الخمﺴﺔ رﻗم  79ﻗﺴم  248ﻣﺞ ﻣلكيﺔ رﻗم  29الطابق اﻻرضﻲ
الطابق اﻷرضﻲ القصريﺔ  120ﻣﺴكﻦ بيع باﻹيﺠار  48 +ﻣحل ﺗﺠاري ع د رﻗم 147
ﺣﻲ الحداﺋق ﺗﺠزﺋﺔ ﻋصمانﻲ رهﻮاجﺔ رﻗم  07الطابق اﻻرضﻲ
ﺣﻲ أوﻻد ابراهم ﺷارع ﻋﺒعﻮب ﷴ الحصﺔ 01
ﺗﺠزﺋﺔ ﺷﻮف الكداد الشطر الثانﻲ  79ﻗطعﺔ رﻗم  12الطابق اﻷرضﻲ
ﺣﻲ  250ﻣﺴكﻦ الطابق اﻻرضﻲ ع ب 2ﻣدﺧل  269ﻗﺴم  177ﻣﺞ رﻗم  59ﻗطعﺔ 03
ﺣﻲ  200ﻣﺴكﻦ ﺗرﻗﻮي ﻣدﻋم الهضاب ﺷرق الطابق اﻷرضﻲ ع رﻗم  5ﻣحل رﻗم  03الحصﺔ 99
ﺣﻲ القصريﺔ ﻗﺴم  151ﻣﺞ ﻣلكيﺔ رﻗم  06الطابق اﻻرضﻲ
ﺣﻲ يحياوي نهﺞ جازيﺔ لخضر رﻗم 01
ﺣﻲ ﻋمر دﻗﻮ ﻋمارة أو  2رﻗم 340
ﺣﻲ ﺣاﺷمﻲ ﻣﻮسع الشطر الثانﻲ رﻗم ج 51ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ رﻗم  65ﻗﺴم  77الطابق اﻻرضﻲ
ﺣﻲ ﻣﻮلف ﷴ  400ﻣﺴكﻦ ع ب  01رﻗم  42ﻣﺞ ﻣلكيﺔ رﻗم  171القﺴم  169ﻗطعﺔ رﻗم  134الطابق اﻻرضﻲ
ﺣﻲ  500ﻣﺴكﻦ ﺷارع ﻋشاش ﻣﻮسﻰ رﻗم  01التعاونيﺔ العقاريﺔ التعليم اﻷساسﻲ ﻗﺴم  114ﻣﺞ رﻗم 40
ﺣﻲ الهضاب ﻣﻮسع الشطر اﻷول ﺷارع ﻣدور ﻋمار رﻗم 16
ﺷارع الﺴعيد بﻮﺧريصﺔ
المحل رﻗم  24سﻮق المﺴتقﺒل
الطابق اﻷرضﻲ ﺷارع اﻹﺧﻮة هﺒاش ﻗﺴم  243ﻣﺞ  25رﻗم  02الحصﺔ 03
ﺣﻲ  300ﻣﺴكﻦ  TOURSﻋمارة أ الدرج  06الطابق اﻷرضﻲ رﻗم 45
ﺗﺠزﺋﺔ ﻣقام الشهيد الشطر الثانﻲ ﺣﻲ ﻣيمﻮ﷼  23نهﺞ درويش ﻋﺒدالكريم ﻗﺴم  291ﻣﺞ 145ﻣحل رﻗم 02
ﻋيﻦ ﻣﻮرو ﻋمارة أ درج 01المدﺧل  10الطابق اﻷرضﻲ
ﺣﻲ  300ﻣﺴكﻦ  SPIEرﻗم 04
ﻣحل رﻗم  12أ ﺷارع ﺷرفﻲ لمنﻮر ﺣﻲ ﺣاﺷمﻲ الطابق اﻷرضﻲ ﻣﺞ رﻗم  61ﻗﺴم 123
الضاﺣيﺔ العلﻮيﺔ للمحطﺔ بﻮﻋروة وذراع الﺒﻮلدون ﺣاليا ﺣﻲ يحياوي إكس س  06ب  30ﺷارع ﻋيفﺔ أﺣمد
ﺣﻲ  1750 / 400ﻣﺴكﻦ الهضاب الطابق اﻷرضﻲ ﻋمارة أ 01
ﺣﻲ ﻋﺒيد ﻋلﻲ ﻗﺴم  16ﻣﺠمﻮﻋﺔ  389ﻋمارة  02ﺣصﺔ  28و  29و  30الطابق اﻻرضﻲ
ﺣﻲ ﻋيﻦ الﺴفيهﺔ ﻗﺴم  16ﻣﺞ 546
ﺣﻲ الهضاب الشطر اﻷول التعاونيﺔ العقاريﺔ أفاق رﻗم  02ﻣﺠمﻮﻋﺔ  38ﻗﺴم 40

ﻋﺒدالحفيظ كتفﻲ
فاﺗح ﺷاكري
فيصل دوار
فريدة ﺧرﻣﻮش
اكرم ﺣرﻣلﻲ
الخير اسعادي
ﻋماد الديﻦ نحاوة
ﺗﻮفيق بﻦ ديﺔ
فؤاد ﻋﺠيﺴﻲ
ﻋمار ﺧﺒشاش
ﺣﺴيﻦ بﻦ ناصر
الياس ﺷﻮيحﻲ
ﻣراد زابشﻲ
ﻋماد الديﻦ ﺣماﺷﻲ
ﻋاﺷﻮر ﻋﺴاسﻲ
ﷴ كعﺒﻮب
سعيدة ﺧلفاوي
فاﺗح ﻣﺠدوبﻲ
ﷴ اﻣيﻦ اﻣهشﻲ

ﻋيﻦ الﺴفيهﺔ ﻣﺠمﻮﻋﺔ  204ﻗﺴم 16
ﺣﻲ المﺴتقﺒل نهﺞ زهراوي ﺣﺴيﻦ رﻗم س  10أ  23الطابق اﻷرضﻲ ﻣﺞ 94ﻣﻦ القﺴم 254
ﺣﻲ الهضاب كاب  40ﻣﺴكﻦ اجتماﻋﻲ ﺗﺴاهمﻲ و  24ﻣحل ﺗﺠاري ﻗﺴم  60ﻣﺞ  02ﻗطعﺔ  05الطابق اﻻرضﻲ ع  01المدﺧل 5
ﺣﻲ  520ﻣﺴكﻦ ﻋيﻦ الطريق ﻋمارة  01ﻣحل رﻗم 02
ضاﺣيﺔ الصناﻋﺔ ﺷارع كتفﻲ ﺣفناوي رﻗم أ 04
ﺣﻲ  50ﻣﺴكﻦ اج ت  25+ﻣحل ﺗﺠاري  13+ﻣحل للمهﻦ الحرة ع ج ﻗﺴم  06ﻣﺞ  62ﻗطعﺔ45
ﺣﻲ الهضاب  CAPﻣشروع  60ﻣﺴكﻦ اج ﺗﺴاهمﻲ  41+ﻣحﻼ ﺗﺠاريا ع  05المدﺧل رﻗم  05-04ﻣﺞ  14ﻗﺴم  60الطابق اﻻرضﻲ
الترﻗيﺔ العقاريﺔ اﻻﺧﻮة بﻦ سكﺔ ﺣﻲ بﻮنشادة نهﺞ ﻋﺒاﺷﺔ ﻋمار ﻋمارة ب ﻣدﺧل  01الطابق الﺴفلﻲ رﻗم 11
ﻣحل رﻗم  39ﺣﻲ  100ﻣﺴكﻦ S P I Eﺷارع المقاوليﻦ الطابق اﻷرضﻲ
ﺣﻲ الشيخ العيفﺔ ﻣﺞ  09ﻗﺴم 368
ﻣشروع  160ﻣﺴكﻦ ﺗرﻗﻮي ﻣدﻋم الهضاب ﺷرق ﻋمارة  03ﻣحل 40و 41الطابق اﻻرضﻲ
الطابق اﻻرضﻲ ﺣﻲ ﺣاﺷمﻲ  221ﻗطعﺔ ﻗﺴم  68ﻣﺞ ﻣلكيﺔ 32
ﺗﺠزﺋﺔ الهضاب الشطر اﻷول رﻗم  01ﻣحل رﻗم 03
ﻋيﻦ ﻣﻮس ﺣﻲ  100ﻣﺴكﻦ اجتماﻋﻲ ﺗﺴاهمﻲ و  48ﻣحﻼ ﺗﺠاريا للترﻗيﺔ العقاريﺔ جدو ع ب الطابق اﻷرضﻲ ﻗﺴم  11ﻣﺞ رﻗم  19ﻗطعﺔ رﻗم 14
ﻣحل رﻗم 02
ﺗﺠزﺋﺔ الهضاب ﺷارع بﻮطالﺒﻲ الهاﺷمﻲ
ﺣﻲ  80ﻣﺴكﻦ بيزار ﺣاليا ﺷارع بحري الخير ﻗﺴم  295ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ 139
ﺣﻲ  1000ﻣﺴكﻦ ﻋمارة د درج 01الطابق اﻻرضﻲ الحصﺔ 02
ﺣﻲ بﻮسكيﻦ  130ﻗطعﺔ ﺷارع ﻣاﻣﻮنﻲ ﻋلﻲ رﻗم  18الطابق اﻻرضﻲ
ﺗﺠزﺋﺔ ﺣﻲ يحياوي التعاونيﺔ العقاريﺔ الﺴعادة ﻗطعﺔ رﻗم 41

المعتز با ﻣروش

ﺣﻲ الهضاب ﻣﻮسع الشطر اﻻول التعاونيﺔ العقاريﺔ ﻣصطفﻲ بﻦ بﻮ العيد ﺷارع ﻗﻮيﺴﻲ الﺴعدي رﻗم  07ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ رﻗم  55ﻗﺴم 33

سيف الديﻦ كفﻲ
صالح ﻣهنتل
أﺣمد فرجاوي
جميل ﻣﺴاوي
اﻣﺒارك سنﻮسﻲ
ﻋﺒد الحميد ﺣاجﻲ
ابراهيم ﻣهيريس
ﺣمﻮدي ﻋنقاق
ﻋاﺷﻮر ﺷاوي
بﻼل رﻗاد
ﻋﺒد الﺠﺒار كراﺷنﻲ
ﷴ العربﻲ القلﻲ
نﻮر الديﻦ طلحﻲ
العمري زياد
ﻋﺒد الحليم بﻦ بﻮريش
فريدة رواق
بركاﺗﻲ هﻼلﻲ
وليد بﻮﻋزيز
ابراهيم بريهمات
لطفﻲ بلخيري

ﻣﺴكﻦ ﺗرﻗﻮي ﻣدﻋم الهضاب ﺷرق ﻣحل رﻗم رﻗم  03ﻋمارة  01الطابق اﻻرضﻲ 175
ﺣﻲ ﻋيﻦ ﻣﻮس التعاونيﺔ الفﻼﺣيﺔ ﻣنصﻮري الخير رﻗم  14ﻗطعﺔ رﻗم 14
ﺣﻲ بيزار ﺷارع بحري الخير ﻣﺠمﻮﻋﺔ الملكيﺔ رﻗم  49ﻗﺴم 287
ﺣﻲ ﺣاﺷمﻲ ﺷارع ﺧراز ﻣختار رﻗم  34ﻗﺴم  134ﻣﺞ ﻣلكيﺔ رﻗم 45
ﺣﻲ بﻮﻋروة الطابق اﻻرضﻲ
ﺣﻲ يحياوي ﺷارع بﻦ ﺗريﻮ يﻮسف ﻗﺴم  161ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ رﻗم  98ﻣحل رﻗم 01
ﺣﻲ المﺠاهديﻦ ﺗرﻗيﺔ جﻼب اسماﻋيل ﻗﺴم  247ﻣﺞ رﻗم 11
ﺗﺠزﺋﺔ ﺣشمﻲ الشطر اﻻول أ ﺷارع ﺣرزون ﷴ العربﻲ القطعﺔ رﻗم أ 34-1
ﺣﻲ  200ﻣﺴكﻦ برارﻣﺔ الﺴعيد ﻋمارة أ  4رﻗم  25الطابق اﻻرضﻲ
ﺣشمﻲ ﺣﻲ  50ﻣﺴكﻦ ﺗﺴاهمﻲ و  26ﻣحل ﻗﺴم  126ﻣﺞ ﻣلكيﺔ  12ﻋمارة  05ﺣصﺺ  04و  05الطابق اﻷرضﻲ
ﺷارع اول نﻮفمﺒر  1954ﻣقابل سﻮنالغاز
النقل الﺒري التعاونيﺔ العقاريﺔ المﺴاء جزء  05القطعﺔ رﻗم  02ﻣحل 01
ﺗﺠزﺋﺔ اﻹبراهيمﻲ الشطر اﻷول رﻗم  16بيزار ﻗﺴم  299ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ  68ﻣحل رﻗم 03
ﺣﻲ  500ﻣﺴكﻦ  -ﻣعيزة نﻮر الديﻦ الطابق اﻷرضﻲ ﻋمارة أو  -01ﻗﺴم  115ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ رﻗم  18رﻗم القطعﺔ 02
ﺣﻲ الهضاب ﺷمال  50ﻣﺴكﻦ اجتماﻋﻲ ﺗﺴاهمﻲ ﻋمارة  05الحصﺺ 03و 04و  05ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ  68ﻗﺴم  06الطابق الرضﻲ
سﻮق ﻋﺒاﺷﺔ ﻋمار رﻗم 23
سﻮق ﻋﺒاﺷﺔ ﻋمار رﻗم 08
التعاونيﺔ العقاريﺔ جرجرة رﻗم  166كعﺒﻮب ﻗﺴم  07ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ  1441الطابق اﻻرضﻲ
التعاونيﺔ العقاريﺔ الفﺠر) اﻣام طريق المذبحﺔ( ﻋمارة ب 04رﻗم المدﺧل  02الطابق الﺴفلﻲ رﻗم 34
أوﻻد ﺣشيش الﺒاز رﻗم 01

الﻴوم الثا

المﺴعﻮد براهيمﻲ
بﻼل يﺴعد ﺷريف
فطيمﺔ زروق
صالح ﻣقدﻣﻲ
سهيب نصاص
نﺴيم ﻣهناوي
ياسيﻦ ﻋيﻮاز
رياض بلﻮط

ﺣﻲ ﺷﻮف لكداد ﻗﺴم  337ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ رﻗم 03
التعاونيﺔ العقاريﺔ الحريﺔ و الﺴﻼم ﺣﻲ العيد الضحﻮي ﺷارع بحري الخير طريق المذبح بنايﺔ ج  2ﻣحل رﻗم ب 13
ﺣﻲ ﻋﺒاﺷﺔ ﻋمار ﻗﺴم  288ﻣﺞ ﻣلكيﺔ رﻗم  72ﻣحل رﻗم 04
الطابق اﻻرضﻲ ﺣﻲ ﻋيﻦ الطريق رﻗم 164
ﺣﻲ ﺷﻮف لكداد الشطر اﻷول  140ﻗطعﺔ رﻗم 40
ﺣﻲ ﺷﻮف لكداد
التعاونيﺔ العقاريﺔ الﻮفاء ﺗﺠزﺋﺔ ﺣشمﻲ ﻗﺴم  78ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ رﻗم  02المحل رﻗم  03الطابق اﻷرضﻲ
ﺣﻲ ﻣﻮلف ﷴ  400ﻣﺴكﻦ الطابف اﻻرضﻲ ﻣﻦ ﻋمارة  -ب  -3ﻣدﺧل رﻗم  47ا ﻣﺞ  169ﻗﺴم 169

فاﺗح ﻋكال

ﺗرﻗيﺔ ﻋقاريﺔ  32ﻣﺴكﻦ ﺗرﻗﻮي  22ﻣحل ﺗﺠاري  16ﻣرأبا ﺣﻲ يحياوي اكس ب  1أ  03ﺗﺠزﺋﺔ لعرارسﺔ المدﺧل  01طابق أرضﻲ جصﺔ 01

رﻣضان ﺣﻮاس
لحﺴﻦ بلعيد
نﻮرالديﻦ ﻣصمﻮدي
سيف الديﻦ بﻮﻋﻮد
كريم ريحان
نصر الديﻦ ﺣدادي
رﻣضان بلحاج
ﷴ ﺷيﺒﻮط
لﺒنﻰ غانم
ﻋﺒد الناصر ﻣكاري
نصر الديﻦ ﻣريﺠﺔ
ﻋماد ﻣعاوي
فارس دودو
يحﻲ برهان الديﻦ بﻮنشادة
وليد ﺧلﻮفﻲ
يﻮسف بﻦ طلﺔ
وليد ﺷريط

ﺗﺠزﺋﺔ الهﻮاء الﺠميل  252ﻗطعﺔ رﻗم 05
ﺣﻲ الشيخ العيفﺔ فرﻣاﺗﻮ
ﺣﻲ  35ﻣﺴكﻦ ﺗﺴاهمﻲ و  21ﻣحل ﺣﻲ الهضاب  CAPالطابق اﻻرضﻲ ﻋمارة  02ﺣصﺔ رﻗم  23و 24
ﺣﻲ يحياوي ﺷارع العيفﺔ اﺣمد ﻗﺴم  142ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ رﻗم  76الطابق اﻷرضﻲ
ﻗطاع ب ﺷمال ﺗﺠزﺋﺔ التعاونيﺔ العقاريﺔ الهناء المتكﻮنﺔ ﻣﻦ  22ﻗطعﺔ الطابق اﻷرضﻲ
ﺣﻲ الشيخ العيفﺔ رﻗم 20
ﺣﻲ  60ﻣﺴكﻦ اجتماﻋﻲ ﺗﺴاهمﻲ للمرﻗﻲ العقاري ﻣﺠمﻮﻋﺔ صادي ﻋمارة أ ﻣدﺧل  03ﻣحل رﻗم  03الطابق اﻷرضﻲ
ﺣﻲ لعرارسﺔ ﺗعاونيﺔ ﻗﺴﻮم أﺣمد  11ديﺴمﺒر ﻗطاع برﻗم  17ﻗﺴم  45ﻣﺞ رﻗم 71
ﺣﻲ ﺣشمﻲ ﻣﻮسع الشطر الثانﻲ ﻗﺴم  173ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ  01الطابق اﻷرضﻲ
ﺣﻲ ﻋمر دﻗﻮ ﻗﺴم  299ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ رﻗم  14الطابق اﻷرضﻲ
التعاونيﺔ العقاريﺔ ﻣﺴينيﺴا المكان المﺴمﻰ الشركﺔ الﻮطنيﺔ للنقل الﺒري سابقا
ﺣﻲ  120ﻣﺴكﻦ ﺗرﻗﻮي ﻣدﻋم الهضاب ﺷرق ﻋمارة  06رﻗم 101
ﺣﻲ يحياوي ﺷارع ﺧلﻮطﺔ الطيب رﻗم 20المحل  02الطابق اﻷرضﻲ
التعاونيﺔ العقاريﺔ ﻣﺴينيﺴا الشركﺔ الﻮطنيﺔ للنقل الﺒري سابقا ﻗطعﺔ رﻗم  15ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ 15
ﻋيﻦ ﻣﻮس الهضاب ﺷمال ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ رﻗم  56ﻗﺴم  06ﺣصﺔ رﻗم  73,74الطابق اﻻرضﻲ
الطابق اﻻرضﻲ ﺣﻲ النقل الﺒري التعاونيﺔ العقاريﺔ ﻋلﻲ ابﻦ ابﻲ طالب ﺷارع لعﻼم ﻣﺴعﻮد رﻗم  05ﻣﺞ رﻗم  46ﻗﺴم 273
ﺣﻲ ﺷيخ العيفﺔ ﻗﺴم  368ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ رﻗم  34الطلﺒق اﻻرضﻲ

نذير برابﻮ

م ش أ الهضاب ﺷمال ﺣﻲ  50ﻣﺴكﻦ ﺗﺴاهمﻲ  12ﻣحل ت ع ﺧلفﺔ ﻣﺒروك ع ب الطابق ﺗحﺖ اﻻرضﻲ+أرضﻲ ﻗﺴم  06ﻣﺞ رﻗم  66ﻗطعﺔ رﻗم 14

رابح ﻋشاﺷﺔ
ادريس ﻣﺴخر
ﻋلﻲ ﺣيدر سﻮراخ
رضا بلخيري
ﺗﻮفيق بﻦ بﻮطرة
لحﺴﻦ غدير
أساﻣﺔ باباس
ﻋﺒد ﷲ صغير
سليمﺔ ﻣيهﻮبﻲ
نﻮفل ﻣليزي
رﺷيدة هيشﻮر
ﻣﺴعﻮد زير

ﺣﻲ  450ﻣﺴكﻦ المنطقﺔ الحضريﺔ الﺠديدة الطابق اﻻرضﻲ الﺠهﺔ اليمنﻲ ع أ 03ﻣدﺧل  01رﻗم 04
ﺣﻲ  400ﻣﺴكﻦ ﻋمارة ب  08ﺣصﺔ  277ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ  86ﻗﺴم رﻗم  169الطابق ﺗحﺖ اﻻرضﻲ
التعاونيﺔ العقاريﺔ اﻹﺣﺴان ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ  10ﻗﺴم  328رﻗم  20الطابق اﻷرضﻲ
ﺣﻲ الهضاب ﻣشروع  20ﻣﺴكﻦ اجتماﻋﻲ ﺗﺴاهمﻲ  12 +ﻣحﻼ ﺗﺠاريا ﻋمارة  01ﻣدﺧل  05/06الطابق اﻻرضﻲ
ﺣﻲ ثليﺠان ﻗﺴم  284ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ رﻗم  70ﻣحل رﻗم  01الطابق اﻷرضﻲ
ﺣﻲ يحياوي إكس ب  01أو رﻗم 09
ﺣﻲ كعﺒﻮب ﻗﺴم  87ﻣﺞ  36ﺷارع ﺧابط ﻋمار رﻗم  01الطابق اﻻرضﻲ
التعاونيﺔ العقاريﺔ أﻣﻦ الحياة ﺣﻲ أول نﻮفﺒر  1954ﺷارع ﺣركاﺗﻲ ربيعﻲ رﻗم  08ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ رﻗم  77ﻗﺴم  266الطابق اﻻرضﻲ
ﺣﻲ ﺣاﺷمﻲ ﻣﻮسع الشطر الخاﻣس ﺷارع العايب ﻋﻼوة رﻗم  03التعاونيﺔ العقاريﺔ اﻻﻣل ﻗﺴم  128ﻣﺞ48
ﺣﻲ ﺗليﺠان ﺷارع المدارس رﻗم 39
ﺣﻲ بلير ﻗطعﺔ  18رﻗم 07
ﺣﻲ كعﺒﻮب الترﻗيﺔ العقاريﺔ فريق بﻮسكيﻦ ﻋمارة ف درج  01رﻗم  35ﺣصﺔ رﻗم  04الطابق الﺴفلﻲ

ﺷفيق فﻮدي

ﺣﻲ الهضاب  50ﻣﺴكﻦ اجتماﻋﻲ ﺗﺴاهمﻲ المرﻗﻲ العقاري ﺷﻮﻗﻲ كمال ﻗﺴم  126ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ رﻗم  14ﻗطعﺔ  05ﻣحل رﻗم  05الطابق اﻷرضﻲ

ضياء الديﻦ بﻮﻋﺒد ﷲ
ﷴ هارون بكاكشﻲ
ﻣناد فتاش

نهﺞ بﻮر سعيد ﺣﻲ يحياوي ﻗﺴم  189ﻣﺞ رﻗم 03 04
نهﺞ ﺷيخ العيفﺔ ﻋمارة  06ﻣحل رﻗم  02ﻗﺴم  246ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ  65ﻗطعﺔ رﻗم  25الطابق اﻷرضﻲ
ﻣحل رﻗم  02ﺣﻲ  40ﻣﺴكﻦ ﺗﺴاهمﻲ لغزال ﻋمارة ب الهضاب
ﺣﻲ  150ﻣﺴكﻦ )برناﻣﺞ 150/300ﻣﺴكﻦ اج ﺗﺴاهمﻲ /ﺷطر  (2000ﻋيﻦ ﻣﻮس ﺷمال ع  3القطعﺔ  162ﻗﺴم  175ﻣﺞ رﻗم  36الطابق
اﻻرضﻲ
ﺣﻲ بلير ﻗﺴم  103ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ رﻗم  88الطابق اﻷرضﻲ
ﺣﻲ بﻦ بقاق التعاونيﺔ العقاريﺔ المرجان ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ رﻗم  68ﻗﺴم 325
ﺣﻲ يحياوي ﻗﺴم  183ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ  66الطابق اﻷرضﻲ
ﺣﻲ الحاسﻲ
ﺣﻲ ﺣاﺷمﻲ ﻗﺴم  122ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ رﻗم  01الطابق اﻻرضﻲ
بﻮﻋروة ذراع الﺒلدون ﺣﻲ يحياوي إكس ك  01س  03الطابق اﻷرضﻲ
ﺣﻲ ﺗليﺠان  294ﻣﺴكﻦ درج  02ﻋمارة أ 2رﻗم  01ﻗﺴم  263ﻣﺞ ﻣلكيﺔ رﻗم  52ﻗطعﺔ رﻗم 01
ﺣﻲ ﻋﺒيد ﻋلﻲ ﻗﺴم  16ﻣﺞ ﻣلكيﺔ رﻗم  389ﻋمارة  01ﺣصﺔ رﻗم 02
الطابق اﻻرضﻲ ﺣﻲ ﻣﺴعﻮدي الذوادي  1014ﻣﺴكﻦ ﻋمارة أو  1ﻣﺞ ﻣلكيﺔ رﻗم  88ﻗﺴم  178رﻗم القطعﺔ 01
ﺣﻲ ﺣشمﻲ الشطر الثالث ﻣﺞ ﻣلكيﺔ رﻗم  73ﻗصر ﻗﺴم 123
ﺣﻲ يحياوي ﺣاليا ﺷارع صالحﻲ صالح ﻗﺴم  187ﻣﺞ رﻗم  45ﻗطعﺔ رﻗم  01ع  02درج 02الطابق اﻻرضﻲ
ﻋيﻦ ﻣﻮس  60ﻣﺴكﻦ إجتماﻋﻲ ﺗﺴاهمﻲ  34 +ﻣحﻼ ﺗﺠاريا ﻗﺴم  72ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ  18ﻗطعﺔ رﻗم  01ﻋمارة  04الطابق اﻷرضﻲ
ﺣﻲ بﻮﻋروة ﻗﺴم  223ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ رﻗم 46
ﺗﺠزﺋﺔ الهضاب ﻗطعﺔ رﻗم  332طابق اﻻرضﻲ
ﻣحل رﻗم  02الطابق اﻻرضﻲ ﺗﺠزﺋﺔ الهضاب الشطر الثانﻲ رﻗم 284
ﺣﻲ  950ﻣﺴكﻦ ﺷﻮف لكداد ﻋمارة س  06رﻗم 04
ﺗﺠزﺋﺔ ﺣاﺷمﻲ الشطر اﻷول ﻗطاع أ الترﻗيﺔ العقاريﺔ ﻋيﺴاوي التﻮهاﻣﻲ الﺴﻮق المغطاة ﻣحل رﻗم ف 19الطابق اﻻرضﻲ
ﻣحل رﻗم  01ﺣﻲ اوﻻد ابراهم جنﻮب ﺷارع ﺧلﻮطﺔ الطيب رﻗم  07بﻮﻋروة و ذراع الﺒﻮلدون
ﺗﺠزﺋﺔ ﻣقام الشهيد الشطر اﻻول رﻗم 01
ﺣﻲ ﺣشمﻲ ﻣﻮسع الشطر الﺴابع ﺷارع لعقاﻗنﺔ الشريف الطابق اﻷرضﻲ رﻗم 103
ﺗﺠزﺋﺔ اﻹبراهيمﻲ الشطر اﻷول ﻗطعﺔ رﻗم  12الطابق اﻷرضﻲ
الطابق اﻻرضﻲ ﺣﻲ يحياوي  13ﺷارع بعديد رابح ﺣﻲ يحياوي ﻣﺞ رﻗم  99ﻗﺴم 159
ﻣحل رﻗم  123+122ع  53ﺣصﺔ  08ﻣﻮﻗع  1500/3000ﻣﺴكﻦ بﺌر النﺴاء ﻣﻮﻗع 01
ﺷارع ﻣﺒاح بلخيري
ﺣﻲ يحياوي اكس س  5 -د  -رﻗم  44ﺷارع بلعليانﻲ صالح بالضاﺣيﺔالعليا للمحطﺔ بﻮﻋروة و ذراع الﺒلدون
ﺣﻲ ﺣاﺷمﻲ ﻣﻮسع الشطر الخاﻣس ﺷارع سرﺗﻲ ابراهيم ﻗﺴم  124ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ رﻗم  25الطابق اﻷرضﻲ
ﺣﻲ بﻮﻋروة الشطر الثالث ﺷارع يﻮسفﻲ الذوادي رﻗم  08ﻗﺴم  182ﻣﺞ ﻣلكيﺔ 98
ﺗرﻗيﺔ ﻗيروانﻲ ﻗﺴم  326ﻣﺠمﻮﻋﺔ ﻣلكيﺔ  05ﻗطعﺔ رﻗم  190الطابق اﻷرضﻲ
الطابق اﻻرضﻲ  140ﻣﺴكﻦ بيزار
التعاونﻴة العقارية أمن الحﻴاة  01نوفم  54بوعروة  06شارع بن حلﻴمة رابح الﻄابق اﻻر قسم  266مﺞ  18محل رقم 02
الهضاب التعاونﻴة العقارية اﻻصﻼح الﻄابق اﻷر قسم  62مﺞ 88
يحﻴاوي نهﺞ بوبلوطة نور الدين الﻄابق اﻻر
سوق يحﻴاوي
السوق المﻐﻄاء رقم 76
تجزئة  144قﻄعة مﺞ ملكﻴة رقم  122قسم  353ع الﻄريق

ﻋادل هكاس

خ

و فواكه

ﺷعيب بحري
انيس أيﺖ ﻋاﻣر
ﻋﺒد النﻮر لمطاﻋﻲ
ﻣﻮنيﺔ ساري
أساﻣﺔ لعمارة
ﻋقﺒﺔ جدي
العلمﻲ رسيم بﻮﺣفﺺ
نصرالديﻦ ﻋناد
لحﺴﻦ ﺣﻮاسيﻦ
ﻣﺠيد بﻮﺣريز
إسﻼم إلياس ﻗطﻮش
ﻋﺒد الﻮدود ﻗﺴميﺔ
الﺴعيد كراش
وسيم ﺣفاصﺔ
ساﻣﻲ ﻣﺴعﻲ
يﻮسف ﻗادة
سليم ﻋﺠﻮط
نﺒيل اسﻼم نيﺔ
ﺣدة جﺒار
ﻋز الديﻦ ﻣصطفاوي
ﻋﺒاس ﻣﺴالتﻲ
زهير ﻣرازﻗﺔ
الشريف لطرش
هانﻲ كرﻣالﻲ
ﻋﺒد القادر بﻦ ﺷرنيﻦ
أساﻣﺔ ﺗﻮنﺴﻲ
صالح بﻦ ﺷﺒل
ﺷمس الديﻦ غربﻲ
ﻋلﻲ ﺷريفﻲ
ال يﻒ بوقرن
رضا مزرب
طارق قراس
السعﻴد خاسﻒ
ﷴ كوي
لحسن طبﻴب

عبد الحكﻴم شﻴبوط
الربﻴع غزا
نﺬير مع ي
مون خرماس
جابر ﻼل
حبﻴب توفﻴق عماري
نبﻴل مزاغشة
نعﻴم
من مﻼ
سم بوع
فريد رزيق
ن الدين باز
خالد مساعد
فﻴصل ساح
سم حداد
سلﻴمان نوي
عبد المومن زيادي
بوبكر غر
رشدي زيدان
مخلوف بوعنداس
عامر بكتاش
لز ر خل
زكرياء معﻴوف
أحمد معزوز
سﻴﻒ الدين دردازي
رمضان لﻄرش
عن كرشو
بومدين بلوشات
عبد الﻐا خل
لﻴ
داود زمﻴت
سﻴﻒ الدين ربوح
العﻴد زروال
ﷴ عﻴكوس
ياس قصاص
أيوب قجا
ص الدين بن غدفة
يفة لﻄرش
حسﻴنة بوكوردان
شه ة سعدو
ع مع ي
نورأم ضﻴافات

و 34محل ع  01الحصة رقم 03
قاوة  20+40مسكن اج تسا
يحﻴاوي شارع شﻴاح رقم إكس س  02س 85
ع موس 400/ 1750مسكن ع ب الدرج 05رقم 23
كعبوب التعاونﻴة العقارية اﻻبﻄال شارع ج مجموعة ملكﻴة رقم  14قسم  108رقم 47
يحﻴاوي شارع قنﻴ ﷴ رقم 02
 500مسكن  ESTEعمارة د الدرج 06الﻄابق اﻷر رقم 78
 248م ا ت الهضاب محل رقم  61عمارة أ 05
بوعروة قسم  223مﺞ رقم 36
المركز التجاري ال قﻴة العقارية اﻹخوة بن سكة بونشادة نهﺞ عباشة عمار ع أ مدخل  01رقم 05
تجزئة اش موسع الشﻄر الثالث رقم ح 66/شارع لتو عبد الحمﻴد قسم  123مﺞ  76رقم 01
مسكن رقم 1000 28
مسكن ترقوي و 30مرآب  24محل  600مسكن الﻄابق تحت أر ع أ  02الحصة  24قسم  145مﺞ 60 29
التعاونﻴة العقارية الرياض تجزئة الهضاب الشﻄر اﻷول قﻄعة رقم15
حش  500مسكن رقم  11C /B /19/ 51عمارة 11
أوﻻد حشﻴش قﻄعة رقم  33محل رقم 02
المعبودة ترقﻴة زواوي عبد الرحمان قسم  194مﺞ رقم  37الﻄابق اﻻر
بل التعاونﻴة العقارية النجوم قسم  104مﺞ  14قﻄعة رقم  08محل رقم  01الﻄابق اﻻر
حاش موسع الشﻄر الثا شارع عجﻴ ساعد رقم د 132
ال قﻴة العقارية اﻻخوة بن سكة بونشادة نهﺞ عباشة عمار عم ب مدخل  01الﻄابق السف محل رقم 09
 20اوت  55قﻄعة رقم  10حصة 05
تجزئة الهضاب شارع كبور صالح
شارع عباشة رمضان قسم  295مجموعة ملكﻴة  17السوق الجديد رقم 09
كاسك الﻄابق اﻷر
الهضاب الشﻄر الثا التعاونﻴة العقارية الكشاف قسم  32مﺞ رقم 08
 DGSNقاوة ع  10رقم 179
 100مسكن تسا
 DGSNحش ع  02ب مدخل رقم  58للحصة رقم 03
 50مسكن اجتما تسا
تجزئة  35قﻄعة بوعروة يحﻴاوي رقم إكس ب  1أ  3رقم  17و 18
 300مسكن  SPIEرقم 03
ضاحﻴة الصناعة شارع عباشة عمار السوق الجديد قسم  295مجموعة رقم  17حصة  08عمارة  01الﻄابق اﻷر
سوق عباشة عمار خار
حش قﻄاع ب قسم  118مﺞ 95
ب ار الﻄابق اﻷر بناية  01قسم  299مﺞ  139قﻄعة 02
اش موسع الشﻄر الثالث شارع لﻴتو عبدالحمﻴد رقم ح 65
 500مسكن  ESTEعمارة د الدرج 06طابق أر رقم 78
سوق المستقبل رقم 83
حاش الشﻄر الثالث قسم  123مﺞ 74
بوعروة قﻄاع ف أوﻻد ابرا م  02رقم 07
بل قسم  101مﺞ رقم 255
الﻄابق اﻻر
الهضاب الشﻄر اﻻول تجزئة التعاونﻴة افاق  9قﻄعة رقم 07
سوق المستقبل محل رقم 115
 24محل قسم  60مﺞ 02قﻄعة رقم  04عم  01مدخل 04
الهضاب  CAPم وع  40مسكن اجتما تسا
شارع بحري مسعود قسم  56مﺞ رقم  58محل رقم 03 02

أم بن عﻴ
شام بوتفاحة
حس درياس
الصديق قنﻴ
حس لوعﻴل
اسﻼم بن لشهب
فارس زدادقة
ولﻴد مبار
نص ة بن عﻴ
توفﻴق مسعودي
عن رحما
باسم زوايد
الﻄا ر شﻴاح
ن الدين عماري
عبد العزيز خاسﻒ
زكريا سمش الدين
فاروق فودي
عماد الدين عﻴساوي
سفﻴان عﻴساوي
أ ف محاتﻒ
ياس عجاس
ﷴ بودﻻل
مصﻄ ما
مجﻴد بن عجﻴ
سفﻴان رب
العﻴا بلول
عبد المالك ديل
زب بخوش
شعﻴب لعوافة
عصام جحنﻴط
مﻴلود طاع
لحسن بوروبة
جمال الدين را
خلﻴل زغار
عزيز توا
سندرة نبﻴلة بونشادة
الز رة بوبو
يزيد كوا
ن الدين مس
مصﻄ زديوي
ساعد حمادي

رقم 52

 29+محل تجاري ع أ مدخل رقم  02الجهة الشمالﻴة الﻄابق اﻻر
قاوة  50مسكن اجتما تسا
 DGSNقاوة عمارة  06رقم 147
 100مسكن تسا
لعرارسة الﻄابق اﻷر مجموعة  69قسم 84
ع تبﻴنت الﻄابق اﻷر قسم  307مجموعة ملكﻴة 14
الهواء الجمﻴل التعاونﻴة العقارية النور تجزئة  05قﻄع رقم  02محل رقم  02الﻄابق اﻻر
م وع ال قوي  156مسكن قسم  155مﺞ رقم  04قﻄعة  06عم  01الﻄابق اﻻر
 750مسكن بلخ د حسان قسم  145مﺞ 07قﻄعة رقم 01الﻄابق اﻻر
رقم  07قسم  229مﺞ رقم 07
التعاونﻴة العقارية التل SNTRشارع داي لخ
حش قسم  114مﺞ ملكﻴة رقم 09
حاش ال قﻴة العقارية  08ماي  1945قسم  170مجموعة رقم 72
الهضاب عمارة أ  02مﺞ 41قسم  61رقم القﻄعة 01
ال كة الوطنﻴة للنقل ال ي تجزئة التعاونﻴة العقارية يوغرطة رقم  09مجموعة  06الﻄابق اﻷر رقم 03
 23+محل عمارة د الﻄابق اﻻر مدخل  05قسم  75مجموعة رقم 82
الهضاب  40مسكن اجتما تسا
حش موسع الشﻄر اﻷول نهﺞ حداد ع د  3رقم  64مﺞ  89قسم  118محل 01
حاش قسم  170مﺞ رقم  101محل رقم 01
 500مسكن  ESTEعمارة د درج  07الﻄابق اﻷر رقم 73
 600مسكن عمارة أ  03قسم  145مجموعة رقم  29قﻄعة  39الﻄابق تحت اﻻر
 30مسكن ال قﻴة العقارية بلعﻴاط شارع المقاول رقم  02قﻄعة رقم  01عم  02مدخل  04رقم 15
 150مسكن ع موس قسم  175مجموعة  34قﻄعة رقم  170طابق أر
نهﺞ  20أوت  55ب ار عمارة أ 3رقم 20
 450مسكن المنﻄقة الح ية الجديدة عمارة أ  01المدخل  01الﻄابق اﻷ ر الجهة الﻴ ى رقم 02
 504مسكن المنﻄقة الح ية الجديدة عمارة و  6الﻄابق اﻷر رقم 04
تجزئة الهضاب الشﻄر الثا رقم  309وحالﻴا شارع بوطال الهاش الﻄابق اﻷر
و  28محل قسم  09مجموعة  63محل رقم 07,06
الهضاب م وع  40مسكن اجتما تسا
محل  02و 03
و  27محل عمارة  01الﻄابق اﻻر
المجمع العقاري تجزئة الهضاب  45مسكن تسا
لعرارسة تجزئة فريق شاد قﻄعة رقم  378قسم  110مﺞ رقم 108
قاوة  50مسكن إجتما و  31محل عمارة  02مدخل  01الحصة 01
النقل ال ي تعاونﻴة اﻷفاق شارع بوقرن سعودي
الﻄابق اﻷر التعاونﻴة العقارية عمار قﻄوش القﻄعة رقم  17محل 01
عمارة ج الﻄابق اﻻر قسم  69مجموعة رقم 13
حش  40مسكن احتما تسا
ع موس  1750 /400مسكن عم ب الدرج 05رقم  23الﻄابق اﻻر

الباب رقم  147مﺞ ملكﻴة رقم  05قسم  326الحصة 147

شارع بحري الخ ال قﻴة العقارية ق وا نص ع ب  04الﻄابق اﻷر
اول نوفم  6شارع بن حلﻴمة رابح الﻄابق اﻻر قسم  266مﺞ 18
الهضاب قسم  75مﺞ ملكﻴة رقم  64طابق اﻻر
عمارة  05مدخل  02الﻄابق اﻻر
قاوة  50مسكن اجتما تسا
يحﻴاوي  300قﻄعة قسم  80مﺞ67
تجزئة اش موسع الشﻄر السادس  90قﻄعة قﻄعة رقم 35
سﻴدي حﻴدر عمارة ب  03الﻄابق اﻻر المدخل  82قسم  06مﺞ  28قﻄعة 01
 150مسكن اجتما تسا
سوق المركزي وسط المدينة رقم 98
نهﺞ منصوري الخ المحﻄة قسم  213مﺞ ملكﻴة  95رقم 01
المستقبل نهﺞ بحري الخ رقم  03الﻄابق اﻻر

الﻴوم اﻷول

حكﻴم بوخناقة
نص ة ذ
م وك باز
حمزة كشﻴدة
سفﻴان عكال
صدام غر
الويزة لونﻴس
عبد الﻴم اخريب
سم ترشة
حمزة درادرة
عناد
عبد
شو سعﻴدي
حس علﻴوة
السعﻴد عزوط
سمﻴة بونشادة
خ الدين عجﻴ
ولﻴد حمراوي
خلﻴل رب ة
إبرا ﻴم مصباح
الﻄﻴب بناي
حدة رزوا
منصﻒ جناد
أمال لوا
عﻼل وارث
فارس بوصفصاف
ﷴ عبد الهادي حركا
السعﻴد طﻴ
لﻴاس بلهوشات
برا ﻴم بعﻴو
مباركة عنان
خلﻴل بداد
ﷴ أم كﻴفون
العﻴا بن سﻴد
صالح زاب
العر خل
ﷴ أنور بوعود
العﻴا ملعب
مرزاقة جمادي
جمال عﻴﻄاوة
يونس لكحل
دلﻴلة شلﻐوم
سلﻴم عزوز

تجزئة بوعروة قﻄاع ف رقم 13
ع الﻄريق
التعاونﻴة العقارية بن مجنح  48مسكن  46+محل تجاري عم أ ب رقم 011
التعاونﻴة العقارية المنظر الجمﻴل قﻄاع أ شمال قﻄعة  01المجوعة أ 04حالﻴا شارع جمال عبدالرحمان رقم 05
ع تبﻴنت المعهد الوط للب ول قسم  269مجموعة ملكﻴة رقم 28
التعاونﻴة العقارية عمار قﻄوش قﻄعة رقم  17محل قم 01
السوق المركزي
الهضاب  CAPمركز متعدد الخدمات قﻄعة  06 / 03رقم  06قﻄعة رقم  162جزء س
سوق عباشة رقم 128
الﻄابق اﻻر مﺞ ملكﻴة رقم  96قسم  101الهواء الجمﻴل الق ية
الهضاب  1292مسكن عمارة رقم اش  2محل رقم 128
الهضاب 50
عمارة  04المدخل  54الﻄابق اﻷر الحصة  POS02 06مسكن اجتما
و  23محل عمارة د الﻄابق اﻷر مدخل  05قسم  75مﺞ 82
الهضاب  40مسكن اجتما تسا
 85/500مسكن م ح ج عمارة أو  08رقم 07
التعاونﻴة العقارية ال وق قسم  226مﺞ ملكﻴة 220
يحﻴاوي شارع بورابة أحمد رقم  06محل رقم  01الﻄابق اﻻر
مسكن اجتما الﻄابق اﻻر قسم  72مﺞ  11قﻄعة رقم 60 06
شارع مسال عباس رقم  01ع تبﻴنت
الﻄابق اﻷر الق ية  120مسكن بﻴع باﻹيجار  48 +محل تجاري ع د رقم 147
الحدائق تجزئة عصما ر واجة رقم  07الﻄابق اﻻر
تجزئة  35قﻄعة بوعروة يحﻴاوي رقم اكس ب 1أ 03
 450مسكن المنﻄقة الح ية الجديدة ع أ  06مدخل  01رقم 06
الﻄابق اﻷر
تجزئة شوف الكداد الشﻄر الثا  79قﻄعة رقم  12الﻄابق اﻷر
 250مسكن الﻄابق اﻻر ع ب 2مدخل  269قسم  177مﺞ رقم  59قﻄعة 03
 200مسكن ترقوي مدعم الهضاب ق الﻄابق اﻷر ع رقم  5محل رقم  03الحصة 99
شارع منصوري الخ قسم  213مجموعة ملكﻴة رقم 198
التعاونﻴة العقارية الوفاق العرارسة  01شارع خبشاش مبارك قسم  84مﺞ  119محل رقم 02
مولﻒ ﷴ  400مسكن ع ب  01رقم  42مﺞ ملكﻴة رقم  171القسم  169قﻄعة رقم  134الﻄابق اﻻر
 500مسكن شارع عشاش مو رقم  01التعاونﻴة العقارية التعلﻴم اﻷسا قسم  114مﺞ رقم 40
مﻴموريال  23نهﺞ درويش عبدالكريم قسم  291مﺞ 145محل رقم 02
تجزئة مقام الشهﻴد الشﻄر الثا
ع مورو عمارة أ درج 01المدخل  10الﻄابق اﻷر
ال كة الوطنﻴة للنقل ال ي سابقا تجزئة التعاونﻴة العقارية يوغرطة رقم  09مﺞ  06حالﻴا قسم  228مﺞ  09الﻄابق اﻷر
سوق عباشة عمار المستقبل
اول نوفم  54ال قﻴة العقارية النجاح شارع روابح مو عمارة ب رقم  02رقم 11
 400مسكن عمارة أ الدرج  05الﻄابق اﻷر الباب رقم 21
الضاحﻴة العلوية للمحﻄة بوعروة وذراع البولدون حالﻴا يحﻴاوي إكس س  06ب  30شارع عﻴفة أحمد
المركز التجاري ال قﻴة العقارية اﻻخوة بن سكة بونشادة نهﺞ عباشة عمار ع ج مدخل أ 01الﻄابق السف رقم 6
ع السفﻴهة قسم  16مﺞ 546
 1750 / 400مسكن رقم  03ع أ 1
الهضاب الشﻄر اﻷول التعاونﻴة العقارية أفاق رقم  02مجموعة  38قسم 40
 120مسكن ترقوي مدعم الهضاب ق رقم  102الﻄابق اﻷر ع 06
المركز التجاري ال قﻴة العقارية اﻻخوة بن سكة بونشادة)نهﺞ عباشة عمار( عمارة ب مدخل  01الﻄابق السف رقم 12

سفﻴان جرادي
فﻴصل ما
السعﻴد اخريب
مراد زاب
اسحاق زيادي
عاشور عسا
يعقوب زيادنة
ﷴ قرة
رشدي قزوط
رفﻴق خل
عبد الحلﻴم بن بوريش
عبد الكريم جربوعة
الخ منصوري

فوضﻴل رقم  37قسم  133مجموعة ملكﻴة  46محل رقم  01الﻄابق اﻷر
حش ضمن التعاونﻴة العقارية
شارع السعﻴد بوخريصة الﻄابق اﻻول قسم  205مﺞ رقم  08حصة 02
كعبوب ال قﻴة العقارية اﻻخوة بوسك عمارة ب درج  01رقم  09حصة  04الﻄابق اﻻر
تجزئة الهضاب الشﻄر اﻷول رقم  01محل رقم 03
شارع عجﻴ احمد رقم  136بل قسم  89مﺞ ملكﻴة رقم 112
تجزئة الهضاب شارع بوطال الهاش
التعاونﻴة العقارية اﻻبرا ﻴ قﻄاع شمال سﻄﻴﻒ قسم  55مﺞ ملكﻴة 51
الهضاب عمارة أ 02مجموعة ملكﻴة رقم  41قسم  61رقم القﻄعة 04
محل رقم  300 03مسكن اﻻخوة مهداوي قسم  227مﺞ رقم  05القﻄعة رقم  02ع س 7الﻄابق اﻻر
شارع خراز مختار حش رقم  62قسم  118مﺞ رقم  88محل رقم 02
عمارة  05الحصص 03و 04و  05مجموعة ملكﻴة  68قسم  06الﻄابق الر
الهضاب شمال  50مسكن اجتما تسا
سوق عباشة عمار المستقبل رقم 07
سوق المستقبل
الشﻄر اﻻول و  28محل تجاري رقم  26الﻄابق اﻻر عمارة  09مدخل  107مجموعة رقم
سﻴدي حﻴدر ال قﻴة العقارية  100مسكن تسا
 19قسم 06
ال قﻴة العقارية اﻻخوة بن سكة بونشادة ) نهﺞ عباشة عمار( عمارة ب مدخل  01الﻄابق السف رقم  07مكرر
عمارة أ مجموعة ملكﻴة رقم  09قسم  63رقم  05الﻄابق اﻻر
الهضاب  40مسكن اجتما تسا
ثلﻴجان شارع بن شكريبو عبد العزيز رقم  07الﻄابق اﻻر مﺞ ملكﻴة رقم  79قسم  212محل رقم 02
مولﻒ ﷴ  400مسكن الﻄابﻒ اﻻر من عمارة  -ب  -3مدخل رقم  47ا مﺞ  169قسم 169
قﻄاع ب شمال تجزئة التعاونﻴة العقارية الهناء المتكونة من  22قﻄعة الﻄابق اﻷر
 400/ 1750مسكن رقم  03عمارة أ 01
للمرقﻴة العقارية موسار صونﻴة عمارة  01مدخل  01حصة  01الﻄابق اﻻر
الهضاب  30 CAPمسكن اجتما تسا
حش الشﻄر الثالث شارع سبﻴعات صالح مجموعة ملكﻴة رقم  41قسم  76محل رقم 04
 120مسكن ترقوي مدعم الهضاب ق عمارة  06رقم 101
يحﻴاوي شارع خلوطة الﻄﻴب رقم 20المحل  02الﻄابق اﻷر
الباز قسم  09مجموعة ملكﻴة رقم  24محل رقم  02الﻄابق اﻷر
شﻴخ العﻴفة قسم  368مجموعة ملكﻴة رقم  34الﻄلبق اﻻر

نﺬير برابو
ايمن تجاري
رابح عشاشة
حدة محدادي
عزالدين مري
ع عبا
كريم سايح
يوسﻒ فرطاس
يعقوب غمري
ادريس مسخر
رضا بلخ ي

 12محل ت ع خلفة م وك ع ب الﻄابق تحت اﻻر +أر قسم  06مﺞ رقم  66قﻄعة رقم 14
م ش أ الهضاب شمال  50مسكن تسا
الﻄابق اﻻر ع موس الهضاب شمال قسم  06مﺞ ملكﻴة رقم  54قﻄعة رقم  111التابعة ش ذ م م أوسامة ع د
 450مسكن المنﻄقة الح ية الجديدة الﻄابق اﻻر الجهة الﻴم ع أ 03مدخل  01رقم 04
تجزئة المستقبل مجموعة ملكﻴة رقم  04قسم 229
الضاحﻴة العلﻴا للمحﻄة بوعروة و ذراع البولدون سابق يحﻴاوي شارع خلوطة الﻄﻴب رقم اكس س  1د 33حالﻴا
الصناعة نهﺞ كت حفناوي رقم  04قسم 296مﺞ رقم 159
شارع كت حفناوي ب ار الصناعة قسم  295مﺞ 07قﻄعة  02عمارة  01الﻄابق اﻻر
المحﻄة زاوية نهﺞ عبد الحمﻴد بن بديس ونهﺞ اﻹخوة شعاب رقم  01الﻄابق اﻻر
نهﺞ طﻴبة الحاج التعاونﻴة العقارية بن ضﻴاف مسعود  56مسكن عمارة أ  02رقم  13و  14بﻴل
 400مسكن عمارة ب  08حصة  277مجموعة ملكﻴة  86قسم رقم  169الﻄابق تحت اﻻر
 12 +محﻼ تجاريا عمارة  01مدخل  05/06الﻄابق اﻻر
الهضاب م وع  20مسكن اجتما تسا
الحا ش و ن ب سابقا دو ﻴل صالح ت ع أوزير77مسكن ترقوي  30+محل  23+مرآب مﺞ  34قسم 315مستوى  2ع  06مدخل 78
طأ
كعبوب قسم  87مﺞ  36شارع خابط عمار رقم  01الﻄابق اﻻر

عادل باش
طارق كا ﻴة
عبد الرزاق بلهوان
ا شودار
رياض بلوط
كريم ريحان
مصﻄ مسعودي
نجاة خنفر
يوسﻒ لعجال
عماد معاوي
فارس دودو
سم بن دمغ
ولﻴد يط

فوزي حداوي
أسامة باباس

الﻴوم الثا

لحوم ودواجن

سلﻴمة مﻴهو
نورالدين بربا
الحس ط
سا مه يس
يعقوب درادرة

حاش موسع الشﻄر الخامس شارع العايب عﻼوة رقم  03التعاونﻴة العقارية اﻻمل قسم  128مﺞ48
تلﻴجان شارع بلوط ﷴ رقم  11مﺞ رقم  105قسم  284للقﻄعة رقم 03
الهضاب الشﻄر الثا قﻄعة رقم  444شارع قوا السعدي محل رقم  01الﻄابق اﻻر
و  75محل تجاري ترقﻴة توا ع أ 6الﻄابق اﻻر مدخل  05قسم  71مﺞ ملكﻴة رقم 110 10
مسكن تسا
 35قﻄعة بوعروة يحﻴاوي قسم  110مجموعة ملكﻴة  12الﻄابق اﻻر

شفﻴق فودي
ﷴ ارون بكاك
ع قر
لﻴاس بوجادي
ﷴ يعقوب ﻴمة
ص الدين بن عﻴ
مجﻴد بوحريز
عبد الﻐ بﻴفوح
ولﻴد غمري
ولﻴد كعوان
حسان رشﻴد
ﷴ عجﻴسة
قﻴس مزوار
جمال الدين كلوت
رشﻴد مسال
خالد عبد الرحمان بوراس
بﻼل فراج
عمر ضﻴافات
م وك بوقرزي
سﻴﻒ الدين محرو
إناس خل

المر العقاري شو كمال قسم  126مجموعة ملكﻴة رقم  14قﻄعة  05محل رقم  05الﻄابق اﻷر
الهضاب  50مسكن اجتما تسا
نهﺞ شﻴخ العﻴفة عمارة  06محل رقم  02قسم  246مجموعة ملكﻴة  65قﻄعة رقم  25الﻄابق اﻷر
سوق عباشة رقم 11
التعاونﻴة العقارية اﻻندلس الهضاب طابق اﻻر عمارة  02حصة رقم 05
تلﻴجان شارع كركور ذياب عمارة  01مدخل  01و  02رقم المحل  01قسم  242مﺞ ملكﻴة رقم  86حصة رقم 01
التعاونﻴة العقارية السعادة يحﻴاوي رقم 01
حش الشﻄر الثالث مﺞ ملكﻴة رقم  73ق قسم 123
الصناعة شارع عباشة عمار السوق الجديد قسم  295مﺞ  17طابق أر رقم 35
الﻄابق اﻻر التعاونﻴة العقارية كة اﻻشﻐال لبلدية سﻄﻴﻒ قسم  55مﺞ رقم 01
عبﻴد ع قسم  16مﺞ ملكﻴة رقم  389عمارة  02حصة رقم  26وحصة رقم 27
التعاونﻴة العقارية السنابل الحا
المعهد الجزائري للب ول الشﻄر  01رقم 07
و  48محﻼ ترقﻴة ش ت جدو عمارة  1الﻄابق اﻻر قسم  11مﺞ ملكﻴة  19قﻄعة رقم 111
ع موس  100مسكن تسا
سوق المستقبل محل رقم 32
المركز التجاري  1014مسكن صنﻒ  08يحمل رقم ل  03الﻄابق اﻷر
قﻄعة رقم  04قسم  04أ تجزئة فريق شاد  378قﻄعة لعرارسة
الهواء الجمﻴل رقم  03طابق اﻻر
بوعروة التعاونﻴة العقارية أمن الحﻴاة قسم  265مﺞ ملكﻴة رقم 15
 250مسكن عمارة د 1رقم  290الﻄابق اﻷر
الﻄابق اﻻر المستثمرة الفﻼحﻴة منصوري الخ  14قﻄعة رقم  04ع موس رقم 02
سوق عباشة عمار رقم 01

ع فاض
مسعود قرا
بوعﻼم
فؤاد د
أيوب حداد
عبد العزيز ربا
خلﻴل مشتة
مصباح واضح
زيدومة بوطال
توفﻴق دنة
جهﻴدة بوعافﻴة
عرفان بوعواجة
مهدي عﻴشور
دلﻴلة مسال
موراد مع ي

تسا

ع أ مدخل  04رقم 04

قاوة م وع  50اجتما
قﻄعة ب ار ع أ 30 02
المركز التجاري رقم 01
م وع  120مسكن ترقوي مدعم الهضاب ق ،عمارة  05رقم 81
السوق المركزي رقم 21
سوق المﻐﻄاة المستقبل رقم 99
ال قﻴة العقارية صادي و توا قسم  327مﺞ رقم  22قﻄعة رقم 11
السوق الجهوي للخ و الفواكه ع السفﻴهة الرواق  06المربع رقم 10
السوق المركزي
زاوية شارع منصوري الخ و شارع كسكاس عبدالحمﻴد رقم 14
تجزئة ع الﻄريق قﻄعة رقم  82الشﻄر اﻻول
تجزئة  35قﻄعة بوعروة يحﻴاوي رقم اكس ب  01أ  03محل رقم 02
تجزئة الهضاب  375قﻄعة الشﻄر اﻻول قسم  66مﺞ رقم  133قﻄعة رقم 175
السوق المركزي رقم 73
 1014مسكن صنﻒ  01رقم 18

مراد صال
حمزة خ الدين
فاتح شوبان
سم مسال
عﻼء الدين دو

تجزئة  20أوت  1955شارع بن دباش رقم  09رقم 13 02
كعبوب التعاونﻴة العقارية النسﻴم  10قﻄع رقم  09محل  02مﺞ رقم  120قسم 105
أوﻻد حشﻴش محل رقم 03
الهضاب مسكن  248إ ت الهضاب ع أ  04رقم  48مﺞ  12قسم 127
 DGSNقاوة عمارة  10رقم 179
 100مسكن تسا

خمﻴ مروا
عادل دبشون
حﻴاة ﻼل
نبﻴل مزاغشة

الحا منﻄقةش ون ب سابقا دو ﻴل صالح حالﻴاال قﻴةالعقارية أوزير77مسكن30+محل 23+مرآب مﺞ 34قسم 315ط أ المستوى 2ع  6مدخل77
الهضاب  40مسكن إ ت و  29محل ع ج قسم  65مﺞ رقم  66محل  1رقم  40محل  2رقم  41محل  3رقم 42
المركز التجاري ال قﻴة العقارية اﻹخوة بن سكة بونشادة نهﺞ عباشة عمار ع أ مدخل  01الﻄابق السف رقم 13
 248م ا ت الهضاب محل رقم  61عمارة أ 05

العﻴد يعﻴش
عبدالحق د
بﻼل مشتة
العمري مشتة
عبد الرشﻴد طﻴب حما
يوسﻒ بونشادة
خالد شويقر
نور الدين طوبال
الﻄﻴب مخالفﻴة
بدر الدين بوشاوي
كمال بن عمارة
فؤاد مزين
جهاد دراج
رشﻴد بوراس
ياس قصاص
رمزي زيار
البش بارة
ولﻴد عدالة
فاتح قريون
حسان باع و سعﻴد
كريم الدين عباوي
عبد الكريم منعة
ناذر عنان
سلﻴم
قايس بولفت
بش جساس
سﻴدي ع حبﻴة
فاروق محجوب
لﻴاس قربوز
عزوز سعودي
الﻴايمن شوار
ع بتﻴش

 150مسكن ) برنامﺞ  300 / 150مسكن إجتما
يحﻴاوي قسم  113مجموعة رقم  23محل رقم 02

تسا

 /شﻄر  ( 2000ع

موس شمال

ق عمارة  01الﻄابق اﻷر

رقم م  154حصة 154

 08ماي  45شارع 02و شارع جﻴش التحرير الوط المجمع العقاري  48مسكن و  44محﻼ قسم  145مﺞ رقم  27القﻄعة  28عمارة ب الحصة 28
 50مسكن ع موس عم ا 2رقم57
يحﻴاوي تجزئة  300قﻄعة رقم 76
ال قﻴة العقارية اﻻخوة بن سكة بونشادة نهﺞ عباشة عمار ع ب مدخل  01الﻄابق السف رقم 17
لنقر امبارك ع  03ب مدخل  26رقم 32
الهضاب  40مسكن اجتما تسا
حاش التعاونﻴة العقارية اﻻمل قسم  136مﺞ  89محل رقم 03
 1014مسكن صنﻒ  01رقم س55
 23 +محل عمارة د رقم 03,02
الهضاب م وع  40مسكن اجتما تسا
حاش الشﻄر اﻻول أ س  01رقم  01شارع خراز المختار قسم  134مﺞ رقم 42
تجزئة حش الشﻄر اﻻول قﻄاع أ ال قﻴة العقارية عﻴساوي التها السوق المﻐﻄاة محل W 23
كعبوب التعاونﻴة العقارية الفوارة رقم  17مﺞ ملكﻴة  84قسم 105
حش موسع الشﻄر رقم  07رقم  56مﺞ  117قسم  122محل 02
سوق المستقبل رقم 83
 31محل تجاري ع  05طابق أر قسم  54مﺞ 10الحصة 03
قاوة  50مسكن إجتما تسا
 600مسكن قسم  145مجموعة  29قﻄعة 77
يحﻴاوي ع زاوية نه مرازيق خلﻴفة اكس س  4س  1و نهﺞ شﻴاح محل رقم 01
 72مسكن ترقوي شارع اﻷبراج ع ا رقم 34
تجزئة لعرارسة قسم  84مجموعة ملكﻴة رقم  140القﻄعة رقم  07و 08الموضع ب 126طابق اﻷر
ال كة المدنﻴة العقارية عمار قﻄوش رقم  08قسم  226مﺞ  197محل أ
الهواء الجمﻴل كعبوب تجزئة التعاونﻴة العقارية النسﻴم مجموعة رقم  121قسم 105
ال قﻴة العقارية عﻴساوي السوق المﻐﻄاة قسم  167مجموعة  01رقم  54الﻄابق اﻷر
التعاونﻴة العقارية التل مجموعة رقم  159قسم 229
 400/ 366مسكن الهضاب رقم  27عمارة أ13
ال قﻴة العقارية عﻴساوي تو ا قسم  167مجموعة  01محل رقم 47
 28محل تجاري الهضاب قسم  63مﺞ رقم  10قﻄعة رقم 01
عم ب  40مسكن اجتما تسا
زاوية شار اﻹخوة مسلم وفرية قويدر الﻄابق اﻷر
شوف لكداد
التعاونﻴة العقارية اﻷم عبدالقادر يحﻴاوي تجزئة  21قﻄعة رقم  01طابق أر مﺞ  100قسم 137
المركز التجاري  1014مسكن صنﻒ  01رقم 59
تجزئة العﻴفة أحمد  12قﻄعة قسم  140مجموعة  164قﻄعة 04

الﻴوم اﻷول

رضا شلﻐوم
نوري داودي

بﻴل قسم  90مﺞ ملكﻴة رقم  45محل رقم س 42
الﻄابق اﻻر
 34محل قسم  72مﺞ  20قﻄعة  05عمارة  02الﻄابق اﻻر
ع موس  60مسكن اجتما تسا
قسم  68مجموعة  02قﻄعة رقم  01و  02محل رقم 02

يﻒ فلوس
احمد مس
وسﻴلة عماري
سمونة بورزا
حمزة اخريب
فارس رقﻴق
بثﻴنة سﻼم
شام زديوي
أيمن لع
زين الدين بن غﺬفة
ﷴ مصﻄ برا ﻴ
عباس بوشﻼغم

و  63محل تجاري عمارة  04مدخل  01الﻄابق اﻷر
 100مسكن اجتما تسا
حش
حش الشﻄر الثالث قسم  123مجموعة رقم 75
 800 /250مسكن الهضاب رقم  23عمارة أ 06
تجزئة الق ية الشﻄر الثا
قسم  45مﺞ ملكﻴة رقم  03قﻄعة رقم  07عمارة  03مدخل 07
قاوة  50مسكن اجتما تسا
يحﻴاوي قسم  183مﺞ  66الﻄابق اﻻر
 500مسكن المنﻄقة الح ية الجديدة  STWSعم ب  05رقم 43
 1014مسكن صنﻒ 06رقم  14ل
ع الﻄريق قسم  352مجموعة ملكﻴة رقم 52
تجزئة ع الﻄريق  163جزء  01قﻄعة 07
المنظر الجمﻴل عمارة  02الﻄابق اﻻر قسم  155مجموعة ملكﻴة رقم  04محل رقم 01
كعبوب قسم  52مﺞ  179الﻄابق اﻻر

ع عدي
يوسﻒ فودي
الحس مه
قﻴس بعﻄش
أحمد بوبريمة
اسامة بوسعدية
سا عرا
ع رايس
حسام الدين بوطارة
ﷴ كاس
عبد الﻐ بوعواجة
ﷴ رفﻴق بوراس
رمضان بوراس
عبدالمنعم بوعواجة
نور الدين د
عمر ابرا ﻴم سالم
سفﻴان عل
عبد النا قجا
زكرياء بلﻴل
فارس مهناوي
عادل خل
عبد الرزاق اسعادي
امال زبابجة
فؤاد عجﻴ
ولﻴد اسعادي
خمﻴ شﻴ

الﻄابق اﻻر زاوي نهﺞ منصوري الخ و زاوية اﻻم خالد مﺞ رقم  122قسم 213
 08ماي  1945رقم  618الﻄابق اﻻر درج  07عمارة أ رقم  02مﺞ  63قسم 145
حش نهﺞ بن دريس عﻴ رقم  188محل رقم 02
و  40محل تجاري الهضاب ق رقم  123ع  07الﻄابق اﻻر 120
مسكن اجتما تسا
سوق عباشة عمار يحمل رقم 54
 40محل قﻄعة رقم  04مﺞ  13قسم 71
حش  156مسكن اجتما و تسا
يحﻴاوي المنﻄقة الح ية قﻄاع ب جنوب مﺞ رقم  70قسم  112القﻄعة 01
سوق المستقبل رقم 102
الهضاب تعاونﻴة عﻼم منصور عمارة ب  10الﻄابق اﻷر رقم 10
المركز التجاري  1014مسكن صنﻒ  01رقم 35
و  48محﻼ عمارة  Jالﻄابق اﻻر قسم  11مجموعة  19قﻄعة رقم 127
ع موس  100مسكن اجتما تسا
الهضاب عمارة  H02محل رقم 127
الﻄابق اﻻر
سوق يحﻴاوي رقم 34
المركز التجاري  1014مسكن صنﻒ  06تحت رقم  09لـ
المركز التجاري  1014مسكن صنﻒ  06تحت رقم 05
 2000مسكن و  92محل تجاري عمارة  F34رقم المحل  2086الﻄابق اﻷر
حاش قسم  121مجموعة  105عمارة  01قﻄعة رقم 02
تجزئة شوف لكداد الشﻄر اﻷول  140قﻄعة رقم 33
 40مسكن ع أ درج 01رقم 03
الﻄابق اﻷر
 500مسكن الﻄابق اﻷر درج 06عمارة د رقم 78
المركز التجاري  1014مسكن صنﻒ  06رقم 96
الهضاب التعاونﻴة العقارية أبناء الجزائر قسم  64مجموعة ملكﻴة رقم  03محل رقم  01الﻄابق اﻷر
حش موسع الشﻄر اﻻول نهﺞ حداد ع د 3رقم  64مﺞ  89قسم  118محل01
محل رقم  100 39مسكن S P I Eشارع المقاول الﻄابق اﻷر
كعبوب قسم  52مﺞ ملكﻴة رقم 179
كعبوب قسم  53مﺞ رقم  77الﻄابق اﻻر

 70مسكن و  46محل عمارة ف  01درج 01الﻄابق تحت اﻻر

من عزوق
عبد المؤمن علوي
فؤاد سلﻄا
عبد المؤ من فﻼ
حورية قري
عمار سعودي
مو زدام
السا لعبالة
عبد السﻼم درويش
خﻴ بوبريمة
فاروق بوبو
زوب كحﻴل
لوصﻴﻒ قواري
خ الدين بابوري
أحمد غجا
صحرة قلﻴل
ا عمارجﻴة
نبﻴل صال
ن الدين قنفود
الﻴم س الرحمان
نور الدين بن حمو
أحمد عقون
عبد الحق عباوي
ص ينة برحال
أ ف سماع
بﻼل حمورة
ﷴ مزيان
أحمد بكاي
بدر الدين قعمون
عماد نعمون
أيوب فرجﻴوي
مو خابري
أكرم بومعزة
عﻴ جساس
العﻴد عزوق
لﻄ تريش
ياس د
ا غجا
ﷴ قل

كعبوب ال قﻴة العقارية بوسك
رقم 07
تجزئة ع الﻄريق  317قﻄعة قسم  22مجموعة الملكﻴة رقم 279
المركز التجاري  1014مسكن صنﻒ  06رقم 02
الهضاب رقم 04
زادي مسعود  230مسكن عمارة أ مدخل  04الﻄابق اﻻر رقم  244مجموعة ملكﻴة رقم  08قسم  216قﻄعة رقم 15
حاش موسع الشﻄر الثا قسم  173مجموعة ملكﻴة  139محل رقم  02الﻄابق اﻻر
طابق اﻻر  07شارع كركور ذياب تلﻴجان مﺞ 132قسم 242
تعاونﻴة أمن الحﻴاة بوعروة القﻄعة رقم  03جزء  06محل رقم 01
 600مسكن درج  02رقم  604عمارة أ قﻄعة رقم  03الﻄابق اﻷر
 23+محل تجاري قسم  75مجموعة ملكﻴة رقم 65القﻄعة 03
الهضاب م وع  40مسكن اجتما تسا
 1014مسكن صنﻒ  06محل رقم 11
المركز التجاري
النقل ال ي تجزئة  24قﻄعة مﺞ ملكﻴة  56قسم  274رقم  24محل 04
حش نهﺞ بن دريس عﻴ رقم  188محل رقم  02الﻄابق اﻷر
م وع  175مسكن ترقوي مدعم الهضاب عمارة  07رقم 128
الحا مركز
حاش شارع مرفود رابح قسم  128مجموعة رقم  26الﻄابق اﻻر
تلﻴجان شارع عمروش حس قسم  263مﺞ رقم  68الﻄابق اﻻر
 600مسكن عمارة أ 1محل رقم  09الﻄابق اﻷر
يحﻴاوي شارع رحما ﷴ و بن بريك السا قسم  161مجموعة ملكﻴة رقم  26محل رقم 02
 1014مسكن صنﻒ  01رقم 53
المركز التجاري
حش التعاونﻴة العقارية الرفا ﻴة قسم  121مجموعة ملكﻴة 91
تجزئة اش موسع الشﻄر الثالث رقم ح 61
لعرارسة تجزئة فريق شاد قﻄعة رقم  378قسم  110مجموعة ملكﻴة  108الﻄابق اﻷر
الﻄابق اﻻر ع ج الحصة  39رقم  16ع موس الهضاب شمال قسم  06مﺞ ملكﻴة  56م وع  50مسكن اج تسا
أوﻻد ابرا م شارع برناوي ساعد مﺞ رقم  01قسم  165الﻄابق اﻻر
كعبوب قسم  52مﺞ ملكﻴة رقم 179
الﻄابق اﻻر
ب النساء  3000-1500مسكن عدل الموضع  01الﻄابق اﻻر ع  30حامﻼ رقم  72مﺞ رقم  05محل رقم 19B30C72
السوق المﻐ عباشة المستقبل محل رقم 138
ال قﻴة العقارية اﻹخوة بن سكة بونشادة نهﺞ عباشة عمار عمارة ب مدخل  01محل رقم  17الﻄابق السف
حش موسع الشﻄر اﻷول نهﺞ حداد ع د 3رقم  64مجموعة ملكﻴة  89قسم  118محل رقم  01الﻄابق اﻷر
الﻄابق اﻻر ع  05مدخل 08
قاوة  50-24-24مسكن اجتما تسا
السوق المﻐﻄاة تجزئة حاش قسم  167مجموعة ملكﻴة  01رقم  50الﻄابق اﻷر
عمارة  Q 18الحصة 20
حش ال قﻴة العقارية عﻴساوي التو ا السوق المﻐﻄاة الﻄابق اﻻر
 1006مسكن عمارة ب 04رقم 12
 39محﻼت معدة للتجارة  29محﻼت خاصة بالمهن الحرة ع  03طابق أول تحت ار قسم 47مﺞ  13قﻄعة
قاوة  100مسكن اج تسا
36
ال قﻴة العقارية اﻻخوة بن سكة بونشادة نهﺞ عباشة عمار ع أ مدخل  1يحمل رقم 10
 400مسكن الهضاب عمارة  A14درج  14رقم  31قسم  125مجموعة ملكﻴة  01القﻄعة رقم  18الﻄابق اﻷر
السوق المﻐﻄاة  1006مسكن محل رقم ج
حش

 50مسكن اجتما

تسا

قسم  51مجموعة ملكﻴة رقم  03قﻄعة

و  26محل تجاري قسم  126مجموعة ملكﻴة رقم  12عمار  05حصة  01و  02الﻄابق اﻻر

الﻴوم الثا

أحمد د
يوسﻒ ذياب
شكري بوشﻼغم
كمال غجا
أيمن بويوسﻒ
حلﻴب ومشتقاته نور الدين قجا
حمزة مخربش
باديس بلعر
رضوان بوروبة
رشﻴد دغﻴمة
خالد جزار
فﻄﻴمة الز رة بلجودي
عماد فودية
لحسن طبﻴب
لز ر بوعواجة
كريم لعمش
سفﻴان برارمة
مخناش معروف
عبد الحق حرشة
حس درياس
ن الدين عماري
عبد النور زواوي
أسامة ما
منصور زرارقة
لﻴاس بلهوشات
العر خل
توفﻴق العﻴادي
اسﻴا جا
عبد الحلﻴم بن بوريش
ياس مس
زيدان خل
ﷴ شﻴبوط
مناد فتاش
حدة جبار
زين العابدين روابح
رشﻴد بو دة
الﻄا ر لعلو
يوسﻒ حرافة
صﻼح الدين بلقﻴدوم
خالد وق
ابرا ﻴم حﻴﻼب

الهضاب عمارة أ  02الحصة رقم  03مجموعة ملكﻴة رقم  41قسم  61قﻄعة رقم  03الﻄابق اﻷر
يحﻴاوي شارع شﻴاح قسم  163مجموعة ملكﻴة  33محل رقم 01
الق ية قسم  150مجموعة ملكﻴة  141رقم القﻄعة  141يحمل رقم 02
الﻄابق اﻻر ال قﻴة العقارية عﻴساوي مجموعة ملكﻴة رقم  01قسم  167رقم القﻄعة 52
عبﻴد ع  40مسكن  12 +محل تجاري عم رقم 02
ع ب  01المدخل  04رقم 04
الهضاب  40مسكن اجتما تسا
بوعروة ف أوﻻد ابرا م  02شارع بن بريك سلﻴمان
المعبودة ال قﻴة العقارية زواوي عبد الرحمان رقم  05ع أ 02رقم 05
شارع  01نوفم 20 54
عباشة عمار قسم  292مجموعة ملكﻴة رقم 13
يحﻴاوي شارع شﻴاح تحمل رقم 02
المحﻄة شارع ترفوس بش رقم  16قسم  190مجموعة رقم  55عمارة  01درج01
 150مسكن ع موس قسم  175مﺞ رقم  32قﻄعة 182
تجزئة  144قﻄعة مﺞ ملكﻴة رقم  122قسم  353ع الﻄريق
الهضاب  30مسكن اجتما تسا عمارة ب مدخل 01
رقم  13قسم  239رقم 59
شارع بلﻴل عبد
شارع المقاول ترقﻴة عقارية بﻼل العمري عم د رقم  03الﻄابق اﻻر مﺞ رقم  61قسم 114
الهضاب عم ا  02مﺞ رقم  41قسم  61رقم القﻄعة 01
شارع منصوري الخ رقم 13
لعرارسة الﻄابق اﻷر مجموعة  69قسم 84
حش موسع الشﻄر اﻷول نهﺞ حداد ع د  3رقم  64مﺞ  89قسم  118محل 01
الهضاب  40مسكن  LSPقسم  63مﺞ  11قﻄع رقم 01,02,03
التعاونﻴة العقارية التعم الشﻄر اﻷول ع تبﻴنت قﻄعة  21الﻄابق اﻻر مﺞ  24قسم 266
تجزئة اش موسع الشﻄر الثالث رقم ح 61
مولﻒ ﷴ  400مسكن ع ب  01رقم  42مﺞ ملكﻴة رقم  171القسم  169قﻄعة رقم  134الﻄابق اﻻر
 400مسكن عمارة أ الدرج  05الﻄابق اﻷر الباب رقم 21
تعاونﻴة عمار قﻄوش برارمة قسم  226مﺞ  148قﻄعة رقم 15
الهضاب الشﻄر اﻻول تجزئة التعاونﻴة العقارية سعال بوزيد الحاملة لرقم  11ع المخﻄط الخصو للتجزئة
عمارة  05الحصص 03و 04و  05مجموعة ملكﻴة  68قسم  06الﻄابق الر
الهضاب شمال  50مسكن اجتما تسا
يحﻴاوي اكس2ب54
و  40محل تجاري الﻄابق اﻻر قﻄعة رقم  04مجموعة ملكﻴة رقم  13قسم 71
حش  156مسكن تسا
لعرارسة تعاونﻴة قسوم أحمد  11ديسم قﻄاع برقم  17قسم  45مﺞ رقم 71
لﻐزال عمارة ب الهضاب
محل رقم  40 02مسكن تسا
تجزئة مقام الشهﻴد الشﻄر اﻻول رقم 01
مخﻄط شﻐل اﻻر عبﻴد ع السفﻴهة الﻄابق اﻻر عمارة  02قسم  16مﺞ ملكﻴة رقم  393قﻄعة رقم 20
 750مسكن
 600مسكن قسم  145مجموعة رقم  29عمارة أ 3الﻄابق تحت اﻻر
حاش الشﻄر الثالث شارع سباعات صالح قسم 76مﺞ ملكﻴة رقم 41
مجموعة ملكﻴة  13قسم  69قﻄعة رقم  02عمارة ج الﻄابق اﻷر
حش  40مسكن إجتما تسا
حاش موسع الشﻄر السابع  153قﻄعة نهﺞ بشاغة مالحة رقم  153الﻄابق اﻻر مﺞ 2قسم122
تلﻴجان شارع الحاج المقرا رقم  02قسم  212مجموعة ملكﻴة رقم  64الحصة رقم 01

الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا

سوب ات

ﻴبار مار

مﻄعم

جمال الدين ذبابحة
جمﻴلة مد
السعﻴد صال
رابح شاكري
صلعودة عاشور
ترشاق فريدة
قري نور الدين
كوسة ﷴ
قريرة رمزي
خبشاش ولﻴد
بن عزيز مسعود
مزلوق خ الدين

شارع بحري الخ ترقﻴة عقارية ق وا نص عمارة ب  03رقم  133حصة  133مجموعة ملكﻴة رقم  05قسم  326الﻄابق اﻷر
تجزئة العﻴفة أحمد رقم  01وﻻية سﻄﻒ
أوﻻد برا م شارع ف رقم  02سﻄﻒ
المعدومن الخمسة رقم  02وﻻية سﻄﻒ
عاشور صلعودة
فريدة ترشاق
نور الدين قري
ﷴ كوسة
رمزي قريرة
ولﻴد خبشاش
مسعود بن عزيز
خ الدين مزلوق

ﻴشور عماد
بقبا عمار
فاضل ا
قداش حكﻴم
زرا لﻴ
خل زيدان
بن شبل رمزي
شنﻴ خلﻴصة
ش.ذ.أ نومﻴديس
خ ة قر
طارق عبد السﻼم نويوة
ﷴ أم عﻴشوش
سم طوقاي
عبد الرزاق بن سعدون
لز ر صاري
أحﻼم شﻼخ
فؤاد مزين
عامر من جرودي
فارس بن حمو
نور اﻹسﻼم ونو
رابح بن غانم
رشﻴدة كﻴحال
عبدالو اب مضوي
السعﻴد مخناش
عمر قتال
أمال تريو
زكرياء خرة
الة بلخﻴاط
عبد النور بلقرشﻴة
عثمان د

عماد ﻴشور
عمار بقبا
ا فاضل
حكﻴم قداش
لﻴ زرا
زيدان خل
رمزي بن شبل
خلﻴصة شنﻴ
بارك مول سﻄﻴﻒ
تجزئة الق ية الشﻄر الثا شارع زديوي ذياب رقم 64
التعاونﻴة العقارية أمن الحﻴاة بوعروة الشﻄر الثا مﺞ  102قسم 233
القا رة قسم  193مﺞ ملكﻴة رقم 14
ابرا ﻴم قسم  124مﺞ ملكﻴة رقم 25
حش موسع الشﻄر الخامس شارع
الﻄابق اﻻر
عم  03مدخل  06و 07
قاوة  50مسكن اجتما تسا
شمس الدين مسعود الق ية
الهضاب م وع  30مسكن اجتما  6+محﻼت للخدمات 18+محل تجاري قسم  65مﺞ  73قﻄعة رقم 38
تجزئة حش الشﻄر اﻻول قﻄاع أ ال قﻴة العقارية عﻴساوي التها السوق المﻐﻄاة محل W 23
منﻄقة النشاطات الحرفﻴة الشﻄر اﻷول رقم  21أ
يحﻴاوي أوﻻد برا م رقم  729محل رقم 05
شوف لكداد الشﻄر اﻷول  140قﻄعة قسم  345مﺞ رقم 121
ضاحﻴة المحﻄة نهﺞ خوالد لحسن رقم 12
تلﻴجان مجوعة  135قسم 242
ع الﻄريق الﻄابق اﻷر رقم 01
م وع  1292مسكن ترقوي مدعم الهضاب ق قسم  11مجموعة  52عمارة ب 06محل 31
ع السفﻴهة مجموعة ملكﻴة  137قسم  16رقم  03الﻄابق اﻷر
حاش الشﻄر الثالث رقم ح  53قسم  73مجموعة ملكﻴة  86محل رقم  02الﻄابق اﻻر
لعرارسة قسم  143مجموعة رقم  04الﻄابق اﻷر
و  39محل عمارة  03المدخل  38الﻄابق اﻷول تحت اﻻر
قاوة  100مسكن اجتما تسا
كعبوب ال قﻴة العقارية فريق بوسك عمارة و درج 01الﻄابق السف رقم 25
بوعروة قﻄاع ف قسم  167مﺞ 70

الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا

الﻴوم الثا

ابرا ﻴم شوشان
بوجمعة خث ي
كمال بر
لويزة لﻴازيدي
عبد الرحمان توا
زوبﻴدة العزلة
نعﻴمة عجﻴ
فﻴصل لع
ﷴ حوري
جمال عرعار
يوسﻒ ملو
عبد المؤمن دا
توفﻴق بوزيت
عبد الجبار بورغدة
حس جﻼو
عادل شاكري
فتﻴحة نحاوة
ندة مراك
فؤاد عبدالسﻼم أشهب
ﷴ العﻴفة با ش
كمال بزاف
خ الدين بن قرين
فاروق شتوح
سلﻴم كام
عبد الكريم بن جاب
ابرا ﻴم الخلﻴل دغﻴش
نائلة بكاك
خلﻴل برباش
زروق عقون
نور الدين وﻻ
بوخمﻴس بقبا
صهﻴب فرفاش
حكﻴم ياي
سلﻴمة مﻴهو
با الدين مدا

الهضاب  CAPمركز متعدد الخدمات قﻄعة  06 /03رقم  103قﻄعة رقم  162جزء س
نهﺞ فﻼ العﻴد 03
 600مسكن قسم  145مﺞ  63قﻄعة رقم 01
ع السفﻴهة قسم  16مﺞ رقم  86محل رقم 01
يحﻴاوي زاوية نهﺞ بولفراد زادي ونهﺞ بوطرة عبد الحمﻴد رقم 01
محﻄة نقل المسافرين ﷴ بوضﻴاف
المحﻄة الضاحﻴة العلﻴا قسم  188مﺞ ملكﻴة رقم 309
عم  01محل  08-05و محل اخر رقم 06-07
 100مسكن  FNPOSالهضاب  2الﻄابق اﻻر
ال قﻴة العقارية بن مجنح عبد الحمﻴد شارع المقاول رقم  02ع أ س محل رقم  06و  07الﻄابق اﻷر
محل رقم  15مركز
العرارسة تجزئة شاد قﻄعة رقم  03قسم  110مجموعة ملكﻴة 157
ساحة المعبودة
ال قﻴة العقارية غزال حسان  11مسكن تجزئة لعرارسة شارع المقاول رقم  02قﻄعة رقم ب 1/مﺞ ب 9/عمارة  01مدخل  02رقم 02
حش الشﻄر اﻻول قﻄاع ب عمارة أ الﻄابق تحت اﻻر قسم  136مجموعة ملكﻴة رقم  64قﻄعة رقم 04
الهضاب ق م وع  1292مسكن ترقوي مدعم للوكالة الوطنﻴة لتحس السكن و تﻄويره عدل عمارة أو  04رقم 94
 360مسكن ع ب الدرج 1الﻄابق اﻷر رقم 29
شارع كت الحفناوي رقم  1654الﻄابق اﻻر
ال كة المدنﻴة العقارية عمار قﻄوش قسم  226مﺞ 197الﻄابق اﻷر الحرف C
تجزئة الهواء الجمﻴل  252قﻄعة رقم 30
ع السفﻴهة الﻄابق الثالث
 1292مسكن مدعم  157+محل تجاري الهضاب ق قسم  11مﺞ ملكﻴة رقم  52عمارة ب 7رقم 40
الﻄابق اﻻر
الهواء الجمﻴل عمارة أ الﻄابق اﻷر قسم  155مﺞ ملكﻴة  08قﻄع 01/02/03
ال قﻴة العقارية بلعﻴاط ع
سوق المعبودة رقم 06
شارع عباشة عمار قسم  293مﺞ ملكﻴة 16
بل ال قﻴة العقارية  150مسكن العمارة د رقم 23
المعدوم الخمسة  02شارع بوكعبوب رابح قسم  205مجموعة ملكﻴة رقم 148
نهﺞ صاولة لخ رقم  04مجموعة رقم  12قسم  240الﻄابق اﻻر
الهضاب  30مسكن و  16محل ال قﻴة العقارية ق وا قسم  62مجموعة  80الحصة 16
يحﻴاوي شارع صال صالح قسم  187مجموعة ملكﻴة رقم  45قﻄعة رقم  02الﻄابق اﻻر عمارة  02درج  03رقم 02
عباشة عمار قسم  292مجموعة ملكﻴة 13
تجزئة يحﻴاوي  300قﻄعة شارع صفﻴح الﻄا ر رقم 02
تجزئة الهضاب التعاونﻴة العقارية أبناء الجزائر قسم  64مجموعة ملكﻴة رقم  02قﻄعة رقم  19محل رقم 02
 18+محل تجاري عمارة رقم  01حصة رقم  04الﻄابق اﻷر
قاوة م وع  30مسكن اجتما تسا
حاش موسع الشﻄر الخامس شارع العايب عﻼوة رقم  03التعاونﻴة العقارية اﻻمل قسم  128مﺞ48
 26 +محﻼ تجاري  22+مراب ع 05
قاوة م وع  90مسكن اج تسا

عبد الرؤوف بوجمل
عز الدين كريوي
جلواح د ل
مريم شﻄﻴ
عبد الﻐ عﻄوي
صورية بلمولود
أيوب خشﻴبة
نوارة مل ي

ملت اﻷنهﺞ حفاظ عبدالمجﻴد ،نهﺞ اﻹخوة باش ونهﺞ  08نوفم  71ع  1طابق أر مدخله ع شارع  8نوفم  71حالﻴا شارع قندوزالسعﻴد
السكك الحديدية شارع  01نوفم  1954قﻄعة رقم  73نهﺞ حلفاية عبد القادر عمارة  01حصة رقم  06طابق اﻻر
التعاونﻴة العقارية واري بومدين  300مسكن رقم  323درج 01عمارة ز  01حصة  03قسم  176مﺞ 06الﻄابق اﻷر
 08ماي  1945شارع  02و شارع جﻴش التحريرالوط  48مسكن ترقوي  45محل تجاري مﺞ  28قسم  145قﻄعت رقم  47و 48
م وع  160مسكن ترقوي مدعم الهضاب ق عمارة  08محل رقم  137و  138الﻄابق اﻷر
العقﻴد حواس قسم  239مﺞ ملكﻴة 137
ب النساء م وع  1500مسكن الموقع  01عمارة  53قﻄعة  08محل رقم  126الﻄابق اﻷر
تجزئة  16قﻄعة التعاونﻴة العقارية النخﻴل قسم  189مﺞ  13الﻄابق اﻻر

الﻴوم اﻷول

حلويات

موسع الشﻄر الثالث قﻄاع ح رقم  306شارع بشاغة مالحة رقم  53محل رقم 03

إسماعﻴل بوملﻴط

تجزئة اش

ﷴ نور اﻻسﻼم مهنتل
مو فﻼك
يا رياض دا
فوزي بن بهوش
صالح خو
أسامة علﻴ
حكﻴم جودي
فهد بن ع
شكﻴب حرافة
المايسة كراغل
سا خاسﻒ
بلقاسم سوال
عماد بونهاك
ولﻴد مروا
فﻄﻴمة الز راء بلمهدي
فاطمة سوا
ﷴ بش ﻻ
يونس حمودي
رضا بوقصة
ﷴ الﻴام خودير
عبد الحق معﻴوف
حسام الدين بوعود
محمود بلواضح
سلﻴمة رب
بوجمعة بن ذيب
زين الدين كام
ابرا ﻴم ق وا
ز مراد
عمار سعﻴد
مصﻄ بوضﻴاف
ترا قارو
عمار عري
يﻒ كراغل
عبد الﻐا بوضﻴاف
ﷴ بلخ
سماح قناطرة
شعبان داي
صخرية بوصفصاف
لخ جا
عزوز خدي
عبد العا مختاري
ﷴ الﻄﻴب بوجمل

+محﻼت تجارية ع الموس عمارة  01قسم  11مﺞ ملكﻴة  79تحمل اﻻرقام التالﻴة 07-03-02-01
الﻄابق اﻻر و اﻻول  12+50مسكن تسا
ال قﻴة العقارية توا و صادي شارع  20أوت  1955عمارة س قسم  327مجموعة ملكﻴة رقم  25قﻄعة رقم 09
الﻄابق الثالث الهضاب  CAPمركز متعدد الخدمات قﻄعة  06-03رقم 109
تجزئة التعاونﻴة العقارية لعمال المالﻴة رقم  03مﺞ 18
 1292مسكن عمارة ب  4رقم 20
بل ترقﻴة 32
 SO BA PIMمسكن عمارة أ و ب رقم  09و  10الﻄابق اﻻر
الﻄابق الثا فوق اﻷر المركز التجاري بارك مول رقم R0.7
 20أوت  1955قسم  327مجموعة ملكﻴة  111قﻄعة رقم 03
التعاونﻴة العقارية  20أوت  1955قسم  85مجموعة ملكﻴة  87الﻄابق اﻷر
منﻄقة النشاطات الحرفﻴة قسم  323مﺞ رقم 48
 20مسكن ترقوي و  08محﻼت تجارية المحاجر الهواء الجمﻴل عمارة د قسم  155مجموعة ملكﻴة  09الﻄابق اﻻر
حاش الشﻄر الرابع مﺞ رقم  120قسم  120محل رقم  02الﻄابق اﻻر
حش التعاونﻴة العقارية الهدى شارع نكاع العر رقم  06مﺞ رقم  54قسم  170محل رقم  01الﻄابق اﻻر
ع تبﻴنت  07شارع  19مارس  1962الﻄابق اﻻر الحصة رقم  04أمكرر
م وع  155/62مسكن ترقوي مدعم الهضاب ق رقم العمارة د رقم  72و  73الﻄابق اﻷر
حاش الشﻄر الرابع مجموعة ملكﻴة  120قسم  120مخل رقم  02الﻄابق اﻷر
بوعروة قسم  235مﺞ رقم 76
عمارة  04الﻄابق اﻻر مﺞ ملكﻴة رقم  13قسم 47
قاوة  100مسكن تسا
ال قﻴة العقارية خنفري مراد قسم  107مجموعة رقم  09قﻄعة رقم  58الﻄابق اﻻر
تجزئة  20أوت  1955قسم  300مجموعة ملكﻴة  03محل رقم  05الﻄابق اﻷر
أوﻻد برا م شارع عبعوب ﷴ رقم 43
الﻄابق اﻻر ال كة الوطنﻴة للنقل ال ي سابقا تجزئة التعاونﻴة العقارية ع بن أ طالب القﻄعة رقم 08
المستقبل شارع عباشة عمار س  16أ  12مجموعة ملكﻴة  14قسم  293الﻄابق اﻷر
ع موس م وع  60مسكن إ ت ج 30 +محﻼ تجاريا الﻄابق اﻷر عم أ 2درج 01مدخل  65قسم  72مﺞ  05القﻄعة  65و 66و67
محﻄة نقل المسافرين ﷴ بوضﻴاف
شارع عبشة عمار 05
محﻄة نقل المسافرين
شارع  20أوت عمارة ب رقم 15
ع تبﻴنت قسم  313مجموعة  1قﻄعة رقم 12
شارع حفاظ عبد المجﻴد رقم 08
 160مسكن عمارة أ  05محل رقم 07
المجا دين نهﺞ اﻻخوة طقاي رقم 61
شارع حفاظ عبد المجﻴد رقم09
نهﺞ  01نوفم 1954
منﻄقة النشاطات الحرفﻴة الشﻄر الثالث رقم 15
تجزئة التعاونﻴة العقارية الفﻼح قﻄاع ب شمال رقم  07مجموعة ب 09
محل رقم  01عمارة  01الﻄابق اﻻر  160مسكن ترقوي مدعم الهضاب ق
يحﻴاوي إكس س1س 1شارع زعباط رمضان رقم 55
برارمة التعاونﻴة العقارية الشفاء رقم ك02
حش تجزئة لعرارسة جزء أ رقم 125
تلﻴجان شارع جارف بوبكر قسم  259مجموعة 41
حاش التعاونﻴة العقارية الوفاء مﺞ رقم  09قسم  78محل رقم 02

الﻴوم الثا

فت قنفود
جهاد بونشادة
إلﻴاس خادري
عماد شارف
عمر داود
عبد الحق قرن
عبد الرحمان سلﻴمانو
حس بداوي
زين العابدين بوزيدي
خالد قباي
سفﻴان بوقرن
لﻴندة لويﻼت
حسام ساف
ساعد حامدي ال يﻒ
الﻄا ر بلﻴل
نبﻴل مرزو
لﻴ حا
عبدالسﻼم صابر
إسماعﻴل سقال
ﷴ ام سقان
عبد القادر رعاش
عبد بونشادة
خالد بويمة
حسام تون
شام طوبال
ﷴ عبد الباسط وقاص
ﷴ الهمام لسلوس
عبد
خلﻴل مزاح
ي جﻼ
شعﻴب مراب
عز الدين سعﻴدي
مريم مهنتل
مراد مزيا
سم بوكعبوب
عبدالقادر زمو
خالد بن مسكر
فت توا
موك
عبد الﻐا
حمودي إلﻴاس عبعوب
أمباركة عابد
فريد نحاوة
ﷴ بهاء الدين قريد
يوسﻒ لكرش
نبﻴلة اخربان

نهﺞ عﻼم مختار قسم  165مجموعة ملكﻴة 23 08
و  42محل تجاري ع  03مدخل  39محل رقم  05و  06مجموعة ملكﻴة 39قسم 06
حش سﻴدي حﻴدر  06مسكن إجتما تسا
عمر دقو  331قسم  294مﺞ رقم  02القﻄعة رقم 40
تجزئة حاش موسع الشﻄر الثا رقم د 133
 252قﻄعة لعمش ابرا ﻴم رقم  170بل قسم  89مﺞ 83
ق رقم  01الحاملة للرقم 203
تجزئة  221قﻄعة حش
تجزئة  130قﻄعة رقم  04مجموعة  5كعبوب
الهضاب شارع مدور عمار رقم  07قسم  64مﺞ 148
مع ة نهﺞ اﻻخوة جمﻴ مﺞ ملكﻴة رقم  60قسم  237حصص رقم 05-04-03-02
مسكن ترقوي مدعم الهضاب ق الﻄابق اﻷر رقم  01عمارة ب130 1
تجزئة حاش الشﻄر اﻻول قﻄاع ب
تجزئة الق ية شارع عبد العر رقم  09قسم  147مجموعة 37
تجزئة مقام الشهﻴد الشﻄر اﻷول قﻄعة رقم  43محل رقم 3
التعاونﻴة العقارية التل ال كة الوطنﻴة للنقل ال ي رقم  08قﻄاع 16
و  18محل الﻄابق السف عمارة  03المدخل  06,05,04الحصة 06,05,04
قاوة  30مسكن اجتما تسا
يحﻴاوي شارع شوابة برا ﻴم رقم 14
 300مسكن  FADDالهضاب رقم  05عمارة أ 01
خوالد لحسن رقم  27قسم  190مجموعة ملكﻴة 10
تجزئة المعبودة التعاونﻴة العقارية البهجة نهﺞ شتﻴوي صالح رقم 04
المعبودة قسم  203مﺞ رقم  76القﻄعة رقم 05
التعاونﻴة العقارية الهضاب كعبوب رقم  251قسم  07مجموعة ملكﻴة رقم 1526
الشﻴخ العﻴفة قسم  246مجموعة  65قﻄعة  25طابق اﻷر ع 06
التعاضدية العامة للسكن و التعم عمارة ف  02رقم 05
 29محل تجاري محل رقم  03-02-01مﺞ 66قسم  65قﻄعة رقم  01و 02و 03
الهضاب  40مسكن تسا
شارع الفداء مجموعة ملكﻴة رقم  02القسم  243قﻄعة 08 12
تلﻴجان شارع ﷴ صابر محل  01قسم  258مجموعة 03
ال قﻴة العقارية صادي و توا شارع  20أوت  1955عمارة أ درج 01
التعاونﻴة العقارية اﻻبﻄال قسم  108مﺞ رقم 17
ع السفﻴهة تجزئةعسﻴلة قﻄعة رقم  97مجموعة ملكﻴة رقم  73قسم 356الﻄابق اﻷر
كعبوب التعاونﻴة العقارية النسﻴم قسم  105مﺞ رقم 129
تجزئة حاش موسع الشﻄر الخامس قسم  128مجموعة رقم 85
ال قﻴة العقارية بوطالب لعرارسة شارع بلة التها قسم  143مﺞ ملكﻴة رقم  19الﻄابق اﻻر
بوعروة ربوح عمارة ف رقم 44
المنظر الجمﻴل شارع رقم  02بﻴل عمارة أ  01رقم 05
التعاضدية العامة للسكن و التعم
حش الشﻄر اﻻول قﻄاع ب ع أ الﻄابق تحت اﻻرض رقم 01
كعبوب قسم  51مجموعة 49
عمر دقو  24مسكن  08+مكاتب  14 +محل
قسم  84مﺞ رقم  128قﻄعة رقم 08
تجزئة لعرارسة الﻄابق اﻻر
بوعروة الشﻄر الثالث قسم  224مﺞ رقم 198
شارع زوبار احمد عمارة أ  1رقم 01
عمارة  06رقم  01نهﺞ الشﻴخ العﻴفة قسم  246مﺞ رقم  65رقم القﻄعة  25الﻄابق اﻻر
العالﻴة محﻄة شارع  01نوفم 1954
 08ماي  45شارع رقم 02وشارع جﻴش التحرير الوط المجمع العقاري  48مسكنا ترقويا و 44محﻼ تجارية قسم 145مﺞ 27قﻄعة  01و02
 300قﻄعة يحﻴاوي رقم 214

الﻴوم اﻷول

مﻴكانﻴك السﻴارات

إصﻼح العجﻼت

ع

آرنات

مخابز

ولﻴد عشاشة
عبد البا م ي
فريد بلحﻄاب
سلﻴمان زوايد
فﻄﻴمة بلقندوز
إلﻴاس حما
حس بوقرن
حدة غرزو
رانﻴة قرابة
الﻴم قارة
إلهام عقون
فاتح بويحﻴاوي
أحمد عبد الجلﻴل شﻼخ
سم ة شل
عمار بوقصة
مسعود كوسه
ﷴ العﻴفة با ش
سهام ق
ام يخلﻒ
مسلم بوضﻴاف
رحمو سمارة
فﻴصل خنﻴنﻒ
عبد الرزاق بوسنة
منﺬر عبد الجلﻴل دودو
بﻼل خﻼف
ﷴ أم زايدي
ع لعقون
راشﻴدي تجار

الهضاب الشﻄر الثا شارع س رقم  10مﺞ رقم  89قسم 37
ق تجزئة  221قﻄعة رقم 148
حش
الﻄابق اﻻر
زاوية نه  01نوفم  54و شارع ﻻ مصﻄ عمارة أ درج  01الﻄابق اﻷر
كعبوب ال قﻴة العقارية فريق بوسك ع د  01الﻄابق السف
أول نوفم  1954بوعروة قسم  217مﺞ  27القﻄعة 44
قﻄعة المستقبل قسم  293مجموعة 29 86
نهﺞ  08ماي  45مجموعة  18قسم  210رقم  02محل  01الﻄابق اﻷر
مسكن ع زاوية شار اﻻخوة مسلم و العقﻴد عم وش قسم 210مﺞ رقم  82قﻄعة رقم  39الﻄابق اﻻر 24
المنظر الجمﻴل  156مسكن قسم  155مجموعة  04القﻄعة  06عمارة  01الﻄابق اﻷر الحصة 06
يحﻴاوي قﻄعة رقم  266الﻄابق اﻷر قسم  79مﺞ رقم 49
م وع  1292مسكن ترقوي مدعم الهضاب ق قسم  11مجموعة  52عمارة ج 1حصة رقم 863
كعبوب تجزئة  130قﻄعة قﻄعة رقم  06مجموعة 03
تعاونﻴة  11ديسم قسم  45مﺞ 63
تلﻴجان قسم  248مﺞ رقم  25الﻄابق اﻷر
التعاونﻴة العقارية الرفا ﻴة رقم  37كعبوب قسم  07مﺞ رقم 1312
شارع عبان رمضان رقم  11الﻄابق اﻷر الحصة اﻷو الحرف أ
ع السفﻴهة الﻄابق الثالث
محل رقم  01تجزئة التعاونﻴة العقارية يوغرطة القﻄعة رقم SNTR 06/05
ع تبﻴنت التعاونﻴة العقارية النسﻴم  17قﻄعة رقم  07محل رقم 03
بوعروة التعاونﻴة العقارية امن الحﻴاة شارع حركا رابح مﺞ رقم  82قسم 266
مسكن بﻴع باﻻيجار و  92محل ع د 16محل رقم 2000 2006
شارع  08ماي  1945عمارة  01درج 01الحصة رقم 03
حش موسع الشﻄر الخامس شارع مويات عباس رقم 115
الهواء الجمﻴل عمارة أ الﻄابق اﻻر قسم  155مﺞ ملكﻴة رقم  08حصة 4-5
ال قﻴة العقارية بلعﻴاط ع
حاش شارع حو عمر رقم  03مﺞ  157قسم  134محل رقم 01
اش الشﻄر الثالث قسم  74مجموعة رقم 112
 540مسكن عمارة س  9مدخل  3الﻄابق اﻷر رقم13
مكار عﻴ
ع تبﻴنت

حمدة الﻴاس
سﻴد ع نحناح
ياس رحما

بوعروة ضمن تجزئة  02قﻄعة قﻄاع اي شمال رقم 01
يحﻴاوي نهﺞ لكحل العمري رقم اكس  02او 24
تجزئة اوﻻد ابرا م  23شارع اﻻخوة غانم قسم 182رقم 10

الربﻴع ساح
فواز شنﻴ
حسام الدين بك ي
اسﻼم يون
عبد الحمﻴد قرين
ا مولود
شنﻴ فواز
مجاقلة يوسﻒ
طارق بوشﻼغم
رمزي بوزيدي
ا ناب
سعﻴد يط
يوسﻒ حرز

تجزئة الهضاب شارع صدو السعﻴد قﻄعة رقم 118
كعبوب
حاش موسع الشﻄر الثالث رقم ح  245قسم 76رقم27
يحﻴاوي التعاونﻴة العقارية الفتح رقم  02مﺞ الملكﻴة رقم  16قسم 138
بﻴﻼر قﻄعة رقم  31رقم 14
سوق المركزي المﻐﻄاة
كعبوب
تجزئة الهواء الجمﻴل قﻄعة رقم 57
 81مسكن قسم  105مﺞ  136ط أ
قسم  104مجموعة ملكﻴة  24الﻄابق اﻷر
الﻄابق اﻻر تجزئة السكنﻴة الريفﻴة  30قﻄعة القﻄعة رقم  01ع مسعود
الﻄابق اﻻر قرية تﻴملوكة ضمن البناءات الريفﻴة قﻄعة رقم 05
المهدية محل رقم 01

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻷول

تﻐﺬية عامة

خ

و فواكه

لحوم ودواجن

غجا ز
صﻼح الدين بن عاشور
شا ر طبﻴش
أنور مبار
زكرياء قارة
سارة ساري
جاد جدار
فريدة بوزيدي
مسعد نا ي
عماد الدين لﻐمارة
تركﻴة الق
عن علقمة
نجم الدين لمرد
لحسن مهداوي
شهاب الدين لمري
عبد الحق عبد المالك
من ة ار
لخ مﻴكار
داود صال
السا مهداوي
صدام شانق
زيدومة جا
فاتح عزي
سلﻴم بزيح
العمري مزي
منصور مه
فﻄﻴمة شبانة
الﻴاس بن زيادي
حبﻴب قرة
عبد الباسط بوزيدي
عبد العا قوات
عبد الحلﻴم حمزاوي
ياس سك مات
عﻴ بوعون
فريدة بوزيدي
عبدالسﻼم نا
زوينة بن العﻴادي
بسام منا
عبد المجﻴد كوسة
حمزة عمري
ﷴآم فﻼ
سا صال
عبد العا قوات
حمزة عﻄا

 209قﻄعة رقم  203قسم  82مﺞ رقم  15محل رقم 04
الﻄابق اﻻر التحصﻴص السك  151قﻄعة رقم  77المهدية
 506مسكن قسم  60مﺞ ملكﻴة رقم  10الﻄابق اﻻر
ال قﻴة العقارية مقﻼ الﺬوادي زيادنة ع قسم  104مجموعة ملكﻴة  12الﻄابق اﻷر
 506قﻄعة رقم 220
الﻄابق اﻷر
تجزئة  282قﻄعة قسم  64مجموعة ملكﻴة رقم  56الﻄابق اﻷر
الشﻴخ العﻴفة
تجزئة  251قﻄعة رقم  250الﻄابق اﻻر
المهدية التجزئة السكنﻴة اﻹجتماعﻴة  117قﻄعة القﻄعة رقم  65من المجموعة  03الﻄابق اﻷر
البوح ة مركز
 95مسكن رقم 53
المهدية الﻄابق اﻻر يحمل رقم 01
المهدية تجزئة  117قﻄعة رقم  75مجموعة  04الﻄابق اﻻر
المهدية
التخصﻴص السك  150قﻄعة رقم  138الﻄابق اﻻر
عمارة  B 4رقم المحل  15الﻄابق اﻷر
 50مسكن تسا
 209قﻄعة قسم  83مجموعة ملكﻴة  94الﻄابق اﻷر
ع ملسة قسم  37مجموعة ملكﻴة 27
م وع  20مسكن ترقوي مدعم  LPAقسم  23مجموعة ملكﻴة رقم  55بﻄريق العنا عمارة أ الحصص رقم  01،02،03الﻄابق اﻷر
المهدية المجموعة السكنﻴة  151قﻄعة رقم  80الﻄابق اﻷر
الشﻴخ العﻴفة قسم  81مﺞ رقم  04الﻄابق اﻻر
زيادنة ع قسم  104مجموعة ملكﻴة  75الﻄابق اﻷر
 20أوت  55قسم  64مﺞ رقم  73الﻄابق اﻻر
 251قﻄعة مجموعة ملكﻴة  75قسم  98محل رقم  04الﻄابق اﻷر
البوح ة تجزئة  81قﻄعة قسم  47مجموعة ملكﻴة  55محل رقم  01الﻄابق اﻷر
تجزئة  506قﻄعة قسم  54مجموعة ملكﻴة رقم  84الﻄابق اﻻر
عمارة أ رقم  01الﻄابق اﻻر
 50مسكن اجتما تسا
قسم 81مجموعة ملكﻴة  19مركز
 251قﻄعة قسم  98مﺞ رقم  75الﻄابق اﻻر رقم 02
 209قﻄعة قسم  83مجموعة ملكﻴة  94الﻄابق اﻷر
التخصﻴص السك اﻹجتما  150قﻄعة رقم  26الﻄابق اﻷر
 506قﻄعة قسم  55مﺞ  143الﻄابق اﻻر
ع زادة تحمل رقم  04من مخﻄط التجزئة الﻄابق اﻻر
للحصص  65-64و 50 66
مسكن ترقوي مدعم و  29محل تجاري للمر العقارية بن الشﻴخ عائشة قسم  23مﺞ رقم  57ع  05الﻄابق اﻻر
تجزئة  251قﻄعة رقم  250الﻄابق اﻻر
 282مسكن قسم  64مﺞ ملكﻴة رقم  65الﻄابق اﻻر
محل رقم  08السوق المﻐﻄاة
 282قﻄعة قسم  74مجموعة ملكﻴة  94الﻄابق اﻷر
تجزئة  282قﻄعة قسم  74مﺞ  93محل رقم 02
الشﻴخ العﻴفة قسم  81مجموعة ملكﻴة  63محل رقم  06الﻄابق اﻷر
تجزئة  282مسكن قسم  74مجموعة ملكﻴة رقم  03محل رقم  01الﻄابق اﻷر
تجزئة  209قﻄعة رقم  16قسم  83مﺞ رقم 76
التخصﻴص السك اﻹجتما  150قﻄعة رقم  26الﻄابق اﻷر
تجزئة  282قﻄعة قسم  64مﺞ ملكﻴة رقم  70الﻄابق اﻻر

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا

حلﻴب ومشتقاته

سوب ات
مﻄعم

حلويات

ع

عباسة

مخابز
تﻐﺬية عامة

فاتح عزي
خ الدين تش
نور الدين اتش
عبلة بن ﷴ
مسعود مجانة
أنور قﻼلتة
نعﻴمة خالد
نعﻴمة بوحريزي
نبﻴل دغار
فوضﻴل خومﻴلة
شام عﻄا
برا ﻴم منادي
م وك لصلﺞ
سلﻴم بزيح
شهاب الدين لمري
لحسن زمﻴت
عبد الحكﻴم قﻼلتة
عﻴاش تش
صالح لقمان مهداوي
فارس عشوب
ح ية صوادق
الﻄا ر قبا
الﻴاس بن زيان
فتﻴحة حوحو
ﷴ صﻼح الدين مهداوي
عادل زمال
فجر اﻹسﻼم اقة
لﻴ دعﻴدش
صﻼح الدين باش
صالح اد
يوسﻒ بوحرود
لﻄرش نور الدين

 20أوت  55قسم  64مﺞ رقم  73الﻄابق اﻻر
تجزئة  282مسكن قسم  74مﺞ ملكﻴة رقم  03الﻄابق اﻻر
 209قﻄعة قسم  82مجموعة ملكﻴة رقم  09الﻄابق اﻷر
تجزئة  209قﻄعة قسم  82مجموعة ملكﻴة رقم  07محل رقم 02الﻄابق اﻻر
اﻷ
المجموعة السكنﻴة  282قﻄعة قسم  64مجموعة ملكﻴة  12الﻄابق ٍ
العنا قسم  126مﺞ ملكﻴة رقم  83الﻄابق اﻻر
تجزئة  150قﻄعة رقم 25
التعاونﻴة العقارية المنار قﻄعة رقم 14
مهدية التعاونﻴة العقارية الفتح رقم 04
المهدية الﻄابق اﻻر
تجزئة  282قﻄعة قسم  64مﺞ رقم  70الﻄابق اﻻر
تجزئة  506قﻄعة رقم  61مﺞ 03
تجزئة  150قﻄعة رقم 12
 251قﻄعة مجموعة ملكﻴة  75قسم  98محل رقم  04الﻄابق اﻷر
التخصﻴص السك  150قﻄعة رقم  138الﻄابق اﻻر
البوح ة مركز
تجزئة  282قﻄعة مجموعة  08رقم 82
 282مسكن القﻄعة رقم  234مﺞ رقم  21الﻄابق اﻻر
ال قﻴة العقارية  12مسكن قﻄعة رقم  08الﻄابق اﻻر المهدية
المجموعة السكنﻴة  209قسم  82مﺞ رقم  13اﻷم عبد القادر محل رقم  02الﻄابق اﻷر
ال قﻴة العقارية  12مسكن رقم  11المهدية
التجزئة السكنﻴة  209مسكن قسم  82مجموعة ملكﻴة رقم  16الﻄابق اﻷر
لمجموعة السكنﻴة 209قﻄعة رقم القﻄعة  01قسم  83مجموعة رقم  98محل رقم  01الﻄابق اﻻر
 209قﻄعة رقم  203قسم  82مﺞ رقم  15محل رقم 01
 209قﻄعة قسم  83مﺞ ملكﻴة رقم  95الﻄابق اﻻر
زيادنة ع قسم  104مﺞ رقم 67
 209قﻄعة قسم  83مجموعة رقم  80الﻄابق اﻷر
 282مسكن قسم  74مﺞ ملكﻴة رقم 80
الشﻴخ العﻴفة الﻄابق اﻷر
 282مسكن رقم  85قسم  64مجموعة ملكﻴة رقم 71
 506مسكن قﻄعة رقم  130محل رقم  02الﻄابق اﻻر
 121مسكن ع عباسة

الﺬوادي عصما

البﻄحة الﻄابق اﻷر

حمزة زيات
بوبكر امهاتة
حمزة كروش
رمضان ناب
شام وق
فاروق شكرون
عماد عربات
ج ة بوشﻼغم
ولﻴد سلما
شام ف

مساكن اجتماعﻴة تسا مﻴة و  06محﻼت تجارية عمارة  03محل رقم  05و 08 06
قرية البﻄحة
الﻄابق اﻻر قرية طكوكة شارع دباشة م وك
ُ
الخربة تجزئة  50قﻄعة رقم  44مﺞ  05الﻄابق اﻷر
التجزئة السكنﻴة  39قﻄعة محل رقم  02الﻄابق اﻻر
مجموعة السكنﻴة  55قﻄعة رقم 28
مركز القﻄعة رقم  02مﺞ  30أ الﻄابق اﻻر
شارع اﻻخوة قلو الﻄابق اﻻر
الﻄابق اﻻر مشتة الحدادة قرية البﻄحة
البﻄحة

الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا

الﻴوم الثا

خ

و فواكه

لحوم ودواجن

مﻄعم
حلويات
مخابز

اﻷوريسﻴا

تﻐﺬية عامة

خ

و فواكه

لحوم ودواجن

احمد مزارة
ع لعوامر
عامر معلم

البﻄحة  100قﻄعة و ال تحمل رقم 64
مركز
تجزئة  55قﻄعة رقم  16مجموعة د

رابح عتﻴق
أسعﻴد سوايح
شام عربات
عبد الﻐا بوازيد
حسان حداد
عمار قنﻴ
عم وش نجار
حس درويش
عبد الحكﻴم بوسعدية
رشﻴد قصاب
الجودي قنﻴ
عبدالرزاق نجار
جﻼل دواير

البﻄحة
المجموعة السكنﻴة  121قﻄعة  ،قﻄعة رقم  37من المجموعة س الﻄابق اﻷر
محل رقم 01
مركز قسم  41مﺞ ملكﻴة رقم  37الﻄابق اﻻر
مركز
منﻄقة النشاطات الحرفﻴة
تجزئة  240قﻄعة رقم  95مجموعة  1الﻄابق اﻻر مركز
ع عباسة
ع عباسة
محل مه رقم  24مركز 70
ع عباسة
 240قﻄعة
مركز
 69قﻄعة قسم  50مجموعة ملكﻴة رقم 120

جﻼل طويل
فاتح موص
مروان فودي
من جبا
رابح خبشاش
مو حساين
حسام الدين م ي
فاتح حوري
ساعد خرباش
سﻴﻒ الدين زعبار
زكرياء زيزي
ﷴ سﻴﻒ الدين دحما
عبد الكريم دبﻴش
عادل ق
الصديق فرطاس
فاتح خبشاش
حمو مزاغشة
الزايدي بومخلوف
يوسﻒ حضار
زكرياء بن ن
رابح خبشاش
زكرياء زيزي
عبد الكريم دبﻴش
شعﻴب حوري
عادل زايدي

المكان المس السعادة  60مسكن ترقوي مدعم و  36محﻼ تجاريا و  24محل قبو عم  04مﺞ ملكﻴة  35قسم  06حصة  65الﻄابق اﻻر
تجزئة  271قﻄعة قسم  46مجموعة ملكﻴة رقم  15الﻄابق اﻻر
التجزئة السكنﻴة  250قﻄعة رقم  68مجموعة  05الﻄابق اﻻر
تجزئة  271قﻄعة
الحصة رقم 08
الﻄابق اﻻر عمارة  50 01مسكن اجتما تسا
 271قﻄعة قسم  49مجموعة ملكﻴة 138
مركز
الشهﻴد دنة عمار قسم  45مﺞ رقم  25الﻄابق اﻻر
 122مسكن شارع قنفود ساعد قسم  38مﺞ ملكﻴة رقم 55
العقﻴد لﻄ للحصة ب مﺞ رقم  28قسم 42
السعادة  POS 02قسم  06مجموعة ملكﻴة رقم  34رقم القﻄعة 48
الﻄابق اﻻر السعادة  30مسكن ترقوي عم  02الحصة رقم  27مﺞ ملكﻴة رقم  33قسم 06
السعادة  POS2عمارة  3قسم  06مجموعة ملكﻴة رقم  34رقم  49الﻄابق اﻻر
الشهﻴد كت صالح مﺞ  107قسم 41
قرية الموان
عمارة رقم  01الحصة 01
 50مسكن تسا
مﺞ  13رقم 103
مركز
قﻄعة قسم  35مﺞ رقم 122 98
التخصﻴص السك  168قﻄعة رقم 36
الحصة رقم 08
الﻄابق اﻻر عمارة  50 01مسكن اجتما تسا
السعادة  POS 02قسم  06مجموعة ملكﻴة رقم  34رقم القﻄعة 48
السعادة  POS2عمارة  3قسم  06مجموعة ملكﻴة رقم  34رقم  49الﻄابق اﻻر
نهﺞ  05جويلﻴة  1962رقم  02الﻄابق اﻻر
تجزئة  122قﻄعة شارع الشهﻴد سعودي الﺬوادي مجموعة ملكﻴة  99قسم 35

مركز

الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول

حلﻴب ومشتقاته

مﻄعم

حلويات

مخابز

مزلوق

تﻐﺬية عامة

خ

و فواكه

عصام عناد
الﻄﻴب كعبوب
عصام الدين طﻴار
فاتح حوري
مختار لعجا
بوجمعة زيتو
رشﻴد بوذيب
عبد العزيز بوجمل
توفﻴق بوعزيز
سلﻴم بن لعور
الصديق بورخﻴس
توفﻴق كرار
خث عاشوري
شعﻴب قنفود
فؤاد بوكراع
السعدي ثابت
جهﻴد العل
عوي عبد الرزاق
فاروق رحمو
نوار حا
رمزي شه
عبد الﻐ يعﻴادن
نور الدين لعﻴفة
عبد الحمﻴد حداوي
سلﻴم بوزيد
خ الدين راشدي
نادية بونعجة
بﻼل بن زغدة
بﻼل شه
بﻼل غول
توفﻴق لﻴتو
مو كشﻴدة
صﻼح الدين بوادي
صالح رواق
عكوش
عبد
عبد العزيز بوخالفة
جمال الدين دعمﻴش
سلﻴمة شعراوي
لكحل
عبد
شام شب ة
صالح بن تو
عماد الدين رواق

مركز قسم  41مجموعة ملكﻴة رقم  85محل رقم  04الﻄابق اﻻر
الموان
مركز
الشهﻴد دنة عمار قسم  45مﺞ رقم  25الﻄابق اﻻر
قرية اﻵوريسبا وﻻية سﻄﻒ
 271قﻄعة رقم 117
تجزئة  63قﻄعة امشﻴة الشهﻴد كت صالح مجموعة ملكﻴة رقم  42قسم 45
 385/ 363مسكن قسم  32مجموعة ملكﻴة  95عمارة أ الﻄابق اﻷر الحصت  06و 07
ال قﻴة العقارية بوضﻴاف خالد المكونة من  43فﻴﻼ الﻄابق اﻷر مركز
عمارة  01الﻄابق اﻻر قسم  39مﺞ رقم  37قﻄعة رقم 64 13
مسكن اجنما تسا
السعادة الموضع  30 . 2مسكن ترقوي مدعم عمارة  04الحصة  66و  67مجموعة ملكﻴة  33قسم  06الﻄابق اﻷر
لحساسنة الشهﻴد عبد الﻼوي صالح قسم  10مﺞ رقم  74الﻄابق اﻷر
و  48محﻼ تجاريا عمارة أ  1مجموعة ملكﻴة  80قسم  11مدخل  07الﻄابق اﻷر 50
مسكن اجتما تسا
مركز قسم  40مجموعة رقم  07القﻄعة  15و 17
الﻄابق اﻻر عمارة  50 01مسكن تسا
العقﻴد لﻄ
تجزئة  122قﻄعة رقم05
القﻄع الهاشمﻴة قﻄعة رقم 09
تجزئة  104قﻄعة قسم  30مﺞ ملكﻴة  53ط أ الحشﻴشﻴة مزلوق
مركز
شارع العر بن مهﻴدي قﻄعة رقم  01ط أ مزلوق
دوار اوﻻد صﻴ
الحشﻴشﻴة تجزئة  179قﻄعة رقم  80جزء 04الﻄابق اﻻر محل رقم 01
تجزئة  104قﻄعة مجموعة ملكﻴة  69قسم  38الﻄابق اﻷر
تجزئة  219قﻄعة رقم 200
القﻄعة رقم  61الحشﻴشﻴة الﻄابق اﻻر
شارع العر بن مهﻴدي رقم  04قسم  31مجموعة ملكﻴة  15مركز
الحشﻴشﻴة تجزئة  134قﻄعة قسم  47مجموعة ملكﻴة  242الﻄابق اﻷر
الحشﻴشﻴة  104قﻄعة رقم 81
مركز تجزئة  218قﻄعة العر بن مهﻴدي قسم  34مﺞ ملكﻴة 84
العر بن مهﻴدي مركز
تجزئة  218قﻄعة رقم  P06الﻄابق اﻷر
تجزئة  179قﻄعة الحشﻴشﻴة رقم 50
الحشﻴشﻴة تجزئة  179قﻄعة قسم  47مجموعة ملكﻴة  175الﻄابق اﻷر
مركز
حمام اوﻻد يلس  08سكنات اجتماعﻴة تسا مﻴة و  14محل قسم  56مﺞ رقم  245قﻄعة رقم  15عمارة ب الﻄابق اﻻر
شارع العر بن مهﻴدي قسم  32مﺞ ملكﻴة رقم  77محل رقم  01مركز
الحشﻴشﻴة تجزئة  104قﻄعة رقم  75محل رقم  03الﻄابق اﻻر
التجزئة البلدية  218قﻄعة رقم إكس 04
الشارع الوط سﻄﻴﻒ رقم  02مجموعة ملكﻴة رقم  67قسم  32الﻄابق اﻷر
حمام أوﻻد يلس
مركز
مركز

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

جناح 4

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻷول

لحوم ودواجن

حلﻴب ومشتقاته
سوب ات
مﻄعم

حلويات
ع

الكب ة

مخابز

تﻐﺬية عامة

من دربال
خ الدين راشدي
من مرصاوي
شام شب ة
عبد الكريم فاضل
رمزي د ﻴل
فاروق بورقبة
اسامة د ل
مﻴلود تريش
رياض عباوي
فؤاد جا
رزيقة عﻄوي
ودا فارس
عبد الحق ش
سعاد مبار
الﻄا ر عزيب
خ الدين جﻴدل
مﻴلود عجﻴ
أسامة عري
ﷴ صال
من مرصاوي
عبد الحمﻴد بوطارة
عمر بولكحول
خالد جرس
ز شنوف
حلﻴم مجاد
منعة زيتونة
بن أمﻐار عبد الرزاق
عمار عبود
منعة عبد الحفﻴظ
إدريس بوذراع
عبد الحفﻴظ مشﻄوب
عبد الو اب غلوم
حمزة بوصﻼح
أسعﻴد مج
بﻼل كركور
الويزة داود
صابر مومن
عبد الرحﻴم سمارة
ال يد كموش
الﻴم قرقور
حبﻴبة كركور

قسم  31مجموعة ملكﻴة  18رقم 01
شارع العر بن مهﻴدي رقم  04قسم  31مجموعة ملكﻴة  15مركز
محل رقم  27ع مخﻄط التجزئة
حمام أوﻻد يلس
مركز قسم  32مﺞ 61
الحشﻴشﻴة تجزئة  104قﻄعة قسم  49مﺞ 76محل رقم  02الﻄابق اﻷر
تجزئة  104قﻄعة رقم  49الحشﻴشﻴة
العر بن مهﻴدي رقم  04قسم  34مﺞ ملكﻴة رقم 43
الحشﻴشﻴة تجزئة  134قﻄعة محل رقم 01
قﻄعة رقم 19
شﻴخ العﻴفة
القﻄعة الهامشﻴة رقم 07
تجزئة  134قﻄعة رقم  112الﻄابق اﻷر الحشﻴشﻴة
الحشﻴشﻴة تجزئة  104قﻄعة قسم  50مجموعة ملكﻴة رقم  53الﻄابق اﻷر
الشارع الرئﻴ
الحشﻴشﻴة تجزئة  179قﻄعة
الحشﻴشﻴة تجزئة  179قﻄعة رقم  150محل رقم 01
الحشﻴشﻴة تجزئة  104قﻄعة القسم  49مﺞ رقم  11الﻄابق اﻻر المحل رقم 01
شارع العر بن مهﻴدي
سﻴدي الخ قسم  09مﺞ ملكﻴة رقم 465
محل رقم  27ع مخﻄط التجزئة
الﻄابق اﻻر تجزئة  218قﻄعة رقم 01
محل رقم  02قﻄعة 1
شارع  01نوفم  1954الﻄابق اﻷر
شارع جﻴش التحرير الوط رقم 09
شارع حجا ال يﻒ ع  1م 1
شارع مومن السعﻴد
شارع سمارة أحمد بجوار  400مسكن ع الكب ة
شارع قدور بولحﻴة ع الكب ة
ال اﻹداري ع الكب ة
شارع الشهﻴد سمارة أحمد ع الكب ة
القﻄار
سﻴاري خلﻴفة
ذراع ال اعة
 300مسكن قﻄعة رقم  01محل رقم 02
شارع سمارة احمد الﻄابق اﻻر محل رقم 01
الرحاحلة
لقراقرة
 35فﻴﻼ ب س ر
الﻄابق اﻻر بجوار  400مسكن شارع سمارة أ حمد
شارع  01نوفم 1954
سﻴاري خلﻴفة
سﻴاري خلﻴفة

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻷول

خ

و فواكه

لحوم ودواجن

حلﻴب ومشتقاته

يوسﻒ معﻄوف
ولﻴد قرقور
حورية خنﻴش
عبد الﻐا طويل
خلﻴفة حدادي
فاروق ساف
عبد المالك بعﻄﻴش
فﻴصل جرس
إسﻼم بن ضﻴﻒ
مصﻄ مخال
نبﻴل بوقزولة
بدر الدين بن أمﻐار
عزالدين بن خلوف
سلﻴمة لصلﺞ
إدريس بوذراع
حمزة بوصﻼح
م وك سمارة
عصام بن خلوف
عامر سمارة
را بورزق
ال يد كموش
رضوان أحﻄﻄاش
مصﻄ بص
توفﻴق لعريبة
خلﻴل بوغويش
بوزيد مخال
ﷴ إسﻼم ملول
لز ر فودي
اسﻼم بوسﻴالة
مراد فودي
نوارة أمﻐار
سعﻴد بوغزيو
سﻴﻒ اﻻسﻼم بن جاب
اسامة قباي
وائل بوطبة
عصام زروق
خالد عﻼمة
حلﻴمة زغموري
مسعود زغمور
البش صباطة
الﻄﻴب داود
محمود صباطة

شارع  01نوفم 1954
شارع عجﻴ إبرا ﻴم
سﻴاري خلﻴفة الﻄابق اﻷر
لمروج
ذراع نزاعة
مركز
موقﻒ الحافﻼت الشهﻴد سﻴاري خلﻴفة
قدور بولحﻴة
شارع سمارة أحمد الﻄابق اﻷر
ال اﻹداري
 200مسكن ﷴ بلعابد محل رقم 01
شارع قدور بولحﻴة
شارع لقديم مبارك الحصة ت الﻄابق اﻷول مركز
ذراع ال اعة الﻄابق اﻻر محل رقم 03
القﻄار
 300مسكن قﻄعة رقم  01محل رقم 02
شارع اول نوفم 1954
شارع سمارة أحمد
تجزئة  10قﻄع رقم 06
شارع قرشوش سلﻴمان
شارع  01نوفم 1954
 14مسكن
الشهﻴد سمارة أحمد
شارع قدور بولحﻴة محل رقم 03
شارع لقديم مبارك
شارع سمارة احمد
ال اﻹداري
شارع قدور بولحﻴة محل رقم 02
لمروج تجزئة  139قﻄعة رقم 137
قﻄعة رقم  09الﻄابق اﻻر مركز
شارع أول نوفم
شارع قدور بولحﻴة الﻄابق اﻷر محل رقم 01
شارع  08ماي  1945رقم 02
شارع قرشوش سلﻴمان الﻄابق اﻻر
محل رقم  02شارع  01نوفم  54الﻄابق اﻻر
ال اﻹداري
سﻴاري خلﻴفة
تجزئة  21قﻄعة محل رقم 01
تجزئة  21قﻄعة محل رقم 01
شارع  08ماي 45
 400مسكن ع س  01رقم 447
سﻴاري خلﻴفة ع الﻄويلة

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا

سوب ات
مﻄعم

حلويات

مخابز

اوﻻد عدوان

تﻐﺬية عامة

خ

وفواكه

لحوم ودواجن
حلﻴب ومشتقاته
حلويات
مخابز

الد امشة

تﻐﺬية عامة

خ

وفواكه

خالد فودي
مصﻄ بلكحل
عبدالمالك قباي
الخ غﻼب
عصام بولهوشات
صلﻴحة العلوي
حنان بوقزاطة
سامﻴة لفات
ياس بلكحل
عبد الحمﻴد بلﻐر
رابح بدار
فاروق لقديم
عبد الحفﻴظ سمارة
ياس نبﻴ
الﻄا ر ك ور
زغموري لﻄ
بوعﻼم مسموس
عبدالقادر بابوري
فاتح بوقزيط
رشﻴد بلقروي
عبد الرزاق بن ب
السعﻴد مقدم
مختار عكوش
فارس حﻄﻄاش
مختار عكوش
فارس حﻄﻄاش
حمزة بوعود
فؤاد حربة
عبد الﻐا ك ور
عبد الﻐا ك ور
رمزي ضﻴافات
عبد الﻐا تزمورت
خ الدين كموش
زيبودة علﻴ
سفﻴان فا
أبوبكر مجدوب
زين الدين شنﻴور
ولﻴد قﻴشو
بﻼل مرازقة
حلﻴمة بوصفصاف
زين الدين شنﻴور
عمر عﻴاد

شارع كباب السعﻴد ذراع ال اعة محل رقم 01
 100مسكن عمارة رقم 114
شارع لبص رابح
شارع  01نوفم  1954مركز
نهﺞ قدور بولحﻴة
شارع جﻴش التحرير الوط
محل رقم  01الﻄابق اﻷر شارع قرشوش سلﻴمان
شارع جﻴش التحرير الوط محل رقم 03
محل رقم  100 01مسكن عمارة أ  05مدخل م  02الجتاح اﻻيمن الﻄابق اﻻر
نهﺞ اول نوفم 1954
ذراع ال اعة
شارع  01نوفم 54
شارع سمارة أحمد الﻄابق اﻷر
قدور بولحﻴة رقم 11
الخربة
 70مسكن أوﻻد يعﻴش أوﻻد عدوان
 70مسكن
المنا ة رقم 01
اوﻻد ع
 17أكتوبر 1961
اوﻻد اعﻴش
دوار اوﻻداعﻴش الﻄابق اﻻر
اوﻻد ع
بوعود اوﻻد إعﻴش
اوﻻد ع
بوعود اوﻻد إعﻴش
الخرزة اوﻻد عدوان
الخرزة
 17اكتوبر 1961
 17اكتوبر 1961
مركز
 70مسكن
ع الربﻴع مركز
مركز ع الربﻴع الﻄابق اﻷر
تجزئة  31قﻄعة رقم  28الﻄابق اﻷر
ع الربﻴع قﻄعة رقم  49الﻄابق اﻷر
تجزئة  31قﻄعة أوﻻد مع ة الﻄابق اﻷر
ع الربﻴع مركز
دوار لمروج
أوﻻد مع ة
تجزئة  31قﻄعة أوﻻد مع ة الﻄابق اﻷر
أوﻻد مع ة

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

لحوم ودواجن
حلﻴب ومشتقاته

حلويات
مخابز

عموشة

تﻐﺬية عامة

خ

وفواكه

لحوم ودواجن

عبد العزيز بوزيت
حسام بورزق
محسن مجدوب
لع بن بايزة
بن الزادي بركا م
بن الزادي بركا م
رشﻴد خنتوت
عبد العزيز طال
رزايق بوعﻼم
بن داود محمود
ز ﻴة زيتو
ا شلوش
رؤوف بن نكاع
فاتح خنتوت
العﻴد رزايق
فواز بن زطاط
مهدي العاص
خ الدين نوري
فارس نوري
مختار منصوري
عمر عمامة
حلﻴمة صخري
ﷴ لم طال
قايس قرنا
عمر بن ع
سم علﻴوي
فريد رجال
إلﻴاس بولواطة
فارس نوري
فريد أمﻐار
بش عبا
ﷴ لم طال
عبدالجلﻴل زروق
جمال الدين قرقور
ﷴ حامدي
صالح قرنا
أسامة شتﻴوي
سم العﻴداوي
ولﻴد دعا
سمراء لﻄرش
عبد الرزاق قرقور
يوسﻒ سوالم

دوار أوﻻ د مع ة
ع الربﻴع
ع الربﻴع
اوﻻد مع ة
ع الربﻴع
ع الربﻴع
شارع اﻹخوة بويمة
شارع  20أوت 1955
الشهﻴد رحال بوزيد عموشة
شارع جﻴش التحرير الوط الﻄريق الوط رقم  09عمارة  01درج  01محل رقم  02ط أ عموشة
عم  01مدخل  1الﻄابق اﻻر حصة رقم 04
المجا د مهنانة مسعود
الشهﻴد خنتوش صالح رقم 01
بكاي مصﻄ
دوار لعوامر
الﻄابق ااﻻر قرية اوﻻد جابر
ي الﻄﻴب
الشهﻴد غانم ع
الﻄابق اﻻر
شارع جﻴش التحرير الوط
الشهﻴد ويز ﷴ
الشهﻴد مصﻄ بكاي
الشهﻴد مصﻄ بكاي
 20أوت 1955
 33/1200مسكن عمارة ب  2رقم  15الﻄابق اﻷر
المركز التجاري محل رقم 04
طانجة
محل رقم  01شارع المجا د عكوش السعﻴد مركز
الشهﻴد غانم ع
شارع جﻴش التحرير الوط
بشارع اﻻخوة بن عزيز م وع  60 /20مسكن ترقوي مدعم ع  01رقم  02مركز
شارع المجا د لﻄرش عمر الﻄريق الوط رقم  09محل رقم 1
 20أوت 1955
الشهﻴد ي الﻄﻴب
المجا د عكوش السعﻴد
شارع جﻴش التحرير الوط
شارع جﻴش التحرير الوط
قﻄعة رقم 154 24
شارع الشهﻴد بن عزيز مسعود عمارة  04الﻄابق اﻷر مدخل رقم  87الحصة رقم 02
شارع الشهﻴد شتﻴوي ال يﻒ رقم 06
شارع الشهﻴد بن عزيز مسعود
الشهﻴد غانم ع شارع شواق الﺬوادي الﻄابق اﻻر
و  28محل تجاري عمارة رقم  04مدخل  88رقم  03مركز
 70مسكن تسا

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم الثا

حلﻴب ومشتقاته

سوب ات
مﻄعم

حلويات
مخابز

ت ي نبشار

تﻐﺬية عامة

خ

وفواكه

لحوم ودواجن

مختار محنون
ع حمزة
خديجة مجماج
ربﻴحة لصلﺞ
ا يوس
فوزية العاص
ز زرايق
ولﻴد جودي
ن الدين حامدي
عبد الرزاق قرقور
نور الدين شك
عبدالقادر بن حدحوم
بن داود محمود
مراد عاشوري
محمود بلعوط
بومعوط خلﻴفة
عاشوري سم
عبد الﻐفور عمرون
عز الدين كرعون
رمزي قرنا
معمر بوحمامة
خالد العﻴداوي
حس بن ب
رضا بركاي
عبد النور تﻴ
حمزة بلعزيز
ع بن العﻴد
عبد السﻼم قرارية
محفوظ بن شعبان
الخ أوجﻴفن
عبد الكريم مجماج
خالد بوحفص
نسﻴم عﻴسو
خالد العﻴداوي
رضا بركاي
جمال عاش
فاتح لبصاري
يوسﻒ محلوس
جمال برا ﻴ
جمال الدين اسعادي
جمال بولعوجة
من عروس

شارع جﻴش التحرير الوط مركز
عموشة
شارع اﻻخوة بن عزيز م وع  60-20مسكن ترقوي مدعم عمارة رقم  01محل رقم  04مركز
الشهﻴد رحال بوزيد
الشهﻴد ي الﻄﻴب
مركز
قرية الضﻴافات محل رقم 02
اﻻخوة شتﻴوي
شارع جﻴش التحرير الوط
الشهﻴد غانم ع شارع شواق الﺬوادي الﻄابق اﻻر
الشهﻴد ي الﻄﻴب مركز عموشة
شارع جﻴش التحرير الوط الﻄريق الوط رقم  09الﻄابق اﻷر
شارع اﻹخوة بن عزيز مركز
الﻄابق اﻷر شارع اﻻخوة بوجمل مركز
الﻄابق اﻻر تجزئة  155قﻄعة
ت ي نبشار
جباس أحمد ت ي نبشار
تجزئة  150قﻄعة أ بوقندورة عﻼوة الﻄابق اﻻر
بوقندورة عﻼوة الﻄابق اﻻر
قرية الخندق
بوقندورة عﻼوة محل رقم 02
قرية الخندق
اﻻخوة طا
تجزئة  15قﻄعة
اﻻخوة بﻴدي تجزئة  155قﻄعة
محل رقم 03
اﻻخوة طا
اﻹخوة مرناش محل رقم 02
خالد السعﻴد محل رقم 02
منﻄقة النشاطات و الحرف
الﻄرق الوط رقم  09مركز
اﻻربعاء و شارع اﻻخوة مرناش مركز
محل رقم  02الﻄابق اﻻر
بوقندورة عﻼوة
الﻄابق اﻻر
حموم أﷴ محل رقم 01
قرية الخندق
تجزئة  15قﻄعة
الﻄريق الوط رقم 09
محاذاة الﻄريق الوط رقم 09
بمحاذاة الﻄريق الوط رقم 09
اﻹخوة مرناش
أحمد جباس الﻄريق الوط رقم 09
اﻹخوة مرناش
تجزئة  158قﻄعة مركز

الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

حلﻴب ومشتقاته
مﻄعم

حلويات
واد البارد

تﻐﺬية عامة

بابور

مخابز
تﻐﺬية عامة

خ

وفواكه

لحوم ودواجن

حلﻴب ومشتقاته
سوب ات

ال يﻒ ساح
زكرياء مﻄرو
نجﻴمة علﻴوة
خلﻴفة شداد
انور كريم
ياس ساحل
رياض صخري
عبد الحق جباس
ساحل ياس
ياس حسناوي
وحﻴد بن عزيز
فاتح فﻼ
فاتح عﻴاد
فريد عﻴساوي
مراد لقديم
ملﻴا نور الدين
لوصﻴﻒ مبارك
موساوي مراد
مسا سفﻴان
صال بوجمعة
توريت ﷴ
حسان مج
أكنﻴو فاتح
ياس خضار
عبد الﻐ بو يط
سعﻴدة مشﻴش
نسﻴم بولحلﻴب
م وك قهام
عماد الدين أعراب
ملﻴكة عمامرة
يوسﻒ أعراب
أحمد أمﻐار
عبد الﻐ بو يط
سعﻴدة مشﻴش
عماد الدين أعراب
عبدالو اب سﻴوان
سم بن الصﻴد
بﻼل ما
رفﻴق أعراب
خلﻴصة بولحلﻴب
ابو بكر مسموس
عباس لعموري

شارع اﻻخوة عمرون مركز
خلفاوي بوزيد رقم 04
اﻻخوة بﻴدي
محاذ للﻄريق الوط رقم09
اﻻخوة عمرون الﻄابق اﻻر
الشهﻴد جباس أحمد
تجزئة  150قﻄعة إجتماعﻴة -ب -رقم  114الﻄابق اﻷر
بمحاذةالﻄريق الوط رقم 09
الشهﻴد جباس أحمد
اﻻخوة مرناش
الشهﻴد خالد السعﻴد
اﻹخوة الشهداء نوري ابرا ﻴم و نوري عمار مركز
اﻻخوة الشهداء نوري ابرا ﻴم و نوري عمار
مركز
وادي البارد
قرية ت مال
الشهداء اﻻخوة نوري
برباس
تاغزوت
الشهﻴد بونقاب السعﻴد
مركز
رقم  02سﻴدي منصور
 53مسكن بابور
محﻄة المسافرين
سﻴدي منصور
ال فة محل رقم 01
شارع  01نوفم 54
طابق اﻻر شارع اﻻم عبد القادر
بو الماء رقم  01الﻄابق اﻻر
 1750 -40مسكن رقم  15عمارة 03
ال التجاري بابور رقم 13
شارع الشهﻴد لعلﻴوي لخ
سﻴدي منصور
ال فة محل رقم 01
بو الماء رقم  01الﻄابق اﻻر
المركز التجاري رقم 04
طريق سﻴدي منصور
 50مسكن الناحﻴة الجنوبﻴة موقع  04محل رقم 01
الملعب
سوق الجمعة
بولمة
سوق الجمعة رقم  12من المخﻄط الخصو للمجموعة  12الﻄابق اﻷر

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم الثا

مﻄعم

حلويات
مخابز

ج الﻐول

تﻐﺬية عامة

خ

وفواكه
حلويات

قجال

مخابز

تﻐﺬية عامة

عبد الحق خضار
ياس مسموس
كمال أمﻐار
عبد السﻼم أمﻐار
رياض بوشﻼغم
ﷴ اعول
بوحرود و اب
نبﻴ نبﻴل
فرحات زعمور
ع بوحرود
لحسن كموش
رضوان لعمور
رضوان لعمور
فريد بولعوينات
توفﻴق بوديسة
توفﻴق بوديسة
عبد السﻼم حا
زين الدين غر
بوزيد عبد الﻼوي
مراد سمش الدين
سعودي صفﻴح
جمال الدين بولخساين
طوبال سم
خمﻴ شو
فﻴصل بوشارب
عن حساين
بﻼل شك
سﻴﻒ الدين بلعمري
خرو الصحراوي
سلﻴم بومخﻴلة
عبدالحفﻴظ حا
زكرياء زكري
عامر برقوق
عمر بنعﻴجة
حبﻴب اكريد
ولﻴد عﻼ
عادل معﻴوف
أكرم رمضا
بوجمعة مجا
زولﻴخة كشﻴدة
الحاج رمضا
بسام كوسة

رأس الملعب الﻄابق اﻷر
سوق الجمعة
سوق الجمعة
شارع اﻻستقﻼل الﻄابق اﻻر
الموقع  6مقابل ال التجاري محل رقم 02+01
 1750 /40مسكن ع  01رقم 06
بﻴدة ج الﻐول
قرية تﻴمدوين ج الﻐول
قرية الﻄواحن
بﻴدة
محل رقم  01اوﻻد بادي
الﻄواحن
الﻄواحن
مركز التبادل الري
بﻴدة
بﻴدة
مركز محل رقم 01
شارع  08ماي  45رقم  05راس الماء محل رقم 02
ب اﻷبﻴض قجال
رأس الماء مركز البناء الري
تجزئة 75قﻄعة راس الماء
واد الشوك قسم  13مجموعة ملكﻴة 224
بوعواجة قجال
التعاونﻴة العقارية التل
ام الح
تجزئة  171قﻄعة راس الماء رقم  85محل رقم 01
أوﻻد بوذيل
بوعواجة محل رقم 2
 117مسكن قجال
مجموعة  155قسم  16الﻄابق اﻷر مركز
تجزئة  139قﻄعة رقم  10ب اﻷبﻴض
رأس الماء قسم  54مﺞ 16القﻄعة 04
 20مسكن إج تسا
تجزئة  139قﻄعة رقم  01ب اﻻبﻴض
بوعواجة محل رقم  01الﻄابق اﻻر
بلدة راس الماء شارع  01نوفم  1954محل رقم 01
بوعواجة
رأس الماء
ب اﻻبﻴض  139قﻄعة رقم  34محل رقم 01
و 12محﻼ تجاريا عمارة 02
رأس الماء  20مسكن اجتما تسا
40مسكن راس الماء عمارة أ 1رقم 16
ب اﻷبﻴض
تجزئة  100قﻄعة قسم  69مجموعة 55

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا
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لحوم ودواجن

حلﻴب ومشتقاته

سوب ات
مﻄعم

حلويات
أوﻻد صابر

مخابز

تﻐﺬية عامة

صدام بوقرن
فوزي بورزاق
الهادي عقون
احمد مبار
ﷴ نويوات
عبدالحفﻴظ حا
فريد باله
أكرم رمضا
بوجمعة مجا
زين الدين قﻄوش
انﻴس حما
بﻼل لعﻴادي
سهﻴب لمﻄا
نص م
عادل صال
عن زدام
عبدالحكﻴم فاض
سلﻴم مدا
ولﻴد مﺬكور
لخ لعﻴادي
عبد المالك عﻴشور
حمزة فتاش
موراد مد
عبد القادر دربال
شايب بن شﻄة
صالح صفﻴح
خالد عﻴشور
فواز مﺬكور
وسام مساح
البش مﺬكور
عادل بوعود
م وك بخوش
عماد مﺬكور
حسام نويوة
عصام نساخ
أم سمشة
عجاس نبﻴل
دور
سا
مس جﻼل
رحما مﻴلود
عبد اﻻله كراش
عبد العزيز حدوش

دوار بن ذياب رقم 1
ب لبﻴض القرية الفﻼحﻴة قﻄعة رقم 78
رأس الماء  41محل رقم  07الﻄابق اﻷر
 113مسكن رقم  07راس الماء قسم  66مﺞ ملكﻴة 151
الﻄابق اﻷر رأس الماء
تجزئة  139قﻄعة رقم  10ب اﻷبﻴض
و  12محل تجاري حرافة لخ عمارة  01حصة  04الﻄابق اﻻر
راس الماء  20مسكن اجتما تسا
ب اﻻبﻴض  139قﻄعة رقم  34محل رقم 01
و 12محﻼ تجاريا عمارة 02
رأس الماء  20مسكن اجتما تسا
تجزئة  49قﻄعة مجموعة ملكﻴة  20قسم 70
دوار ب اﻻبﻴض
تجزئة  117قﻄعة رقم  61محل رقم 04
محل رقم  11الﻄابق اﻷر 40
راس الماء
بوعواجة
ب السوي محل رقم 37
رأس الماء بلدية قجال وﻻية سﻄﻒ
راس الماء مركز  75مسكن مﺞ رقم  97قسم 55
تجزئة  139قﻄعة ب اﻻبﻴض رقم 03
تجزئة  49قﻄعة قسم  70مجموعة ملكﻴة  28محل رقم  01الﻄابق اﻻر
راس الماء رقم 19
لمزارة
تجزئة  117قﻄعة رقم  28محل رقم 02
راس الماء
الﻄابق اﻻر مركز
تجزئة  75قﻄعة رقم  10راس الماء
رأس الماء مجموعة ملكﻴة  91قسم  56محل رقم 02
رأس الماء رقم  07قسم  54مجموعة ملكﻴة 21
و  10محﻼت تجارية عمارة رقم  02الحصة 20 19
مسكن إج تسا
تجزئة  139قﻄعة رقم  13ب اﻷبﻴض
اوﻻد بوذيل
راس الماء مركز
ب اﻷبﻴض محل رقم 04
و  10محﻼت تجارية
ال قﻴة العقارية  20مسكن اجنما تسا
تجزئة  171قﻄعة رقم 19
تعاضدية تجزئة كرمﻴش وبري مﺞ  460قسم 13
تﻴنار مركز أوﻻد صابر
تجزئة  308قﻄعة ع الرمان
ب السوي أوﻻد صابر
أوﻻد صابر مركز
 500مسكن أر أش  2006رقم  617عمارة 34
مسكن أر ش ب  2006رقم  576عمارة 500 19

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

خ

وفواكه

عامر بن سبع
نعﻴمة بودوخة
حسام عوير
شعﻴب لحمر
حورية شﻴخ
صﻐ رضوان
قﻴس بلهوشات
عبدالﻐا عمراوي
جابر قبا
صب ة صو
زوب سلمان
فاتح نا ي
لمنور عقون
ع بورقبة
عبد الحفﻴظ سعداوي

مسكن القﻄب الح ي تﻴنار عمارة  19رقم 1700 106
تﻴنار  2000مسكن عدل عمارة  19رقم  90حصة رقم  90,91و  92الﻄابق اﻷر
 1700مسكن تﻴنار عمارة رقم  33رقم 126
الﻄابق اﻻر تجزئة  308قﻄعة ع الرمان المﺞ أ رقم  11محل  03مﺞ رقم  318قسم 32
 1700مسكن تﻴنار عمارة  45رقم 61
القﻄب الح ي تﻴنار  1700مسكن إيريا عمارة  41قﻄعة رقم  04محل رقم 87
عمارات  50مسكن ب السوي محل رقم 37
الولجة  20مسكن  18+محل قسم  11مجموعة  77قﻄعة 27
 50-32مسكن ح ي ب السوي رقم 16
 20مسكن  18+محل الولجة مﺞ رقم  77قسم  11رقم القﻄعة 17
منﻄقة بوغنجة
مسكن عدل تﻴنار عمارة 1700 22
مسكن ح ي ب سوي الﻄابق اﻷر ع  03مدخل  02رقم  23الحصة 50 09
و  26محل تجاري ع  01قسم  11مﺞ 85قﻄعة 05
الولجة  50مسكن إجتما تسا
تجزئة  308قﻄعة رقم  15ع الرمان

أيمن مزيان
العلجة تش
عبد الرحمن بلكحل
طارق قراح
عبد القادر لعور
الﻴام بوقزولة
عصام نا
سمﻴحة بوخنﻴسة
مأمون رحال
عمار قري
فاتح بوصوف
عﻴ بقاش
بﻼل بن بودة
باديس بورديم
مصﻄ مب
مباركة معﻴوف
عبد الو اب بهلول
تو
عبد
عبد الرزاق بن بودة
مصﻄ ابرا ﻴم سالم
ز ة بن ضﻴﻒ
من بلة
عبد الرؤوف خالدي
فاروق بودور
مراد قومﻴدي
نور الدين ثابت

و  26محل ب قﻴة سالم ترقﻴة بناء و صناعة الولجة ع  02قسم  11مﺞ  86الحصة  15مدخل  15الﻄابق اﻷر
 50مسكن اجتما تسا
 RHP 500مسكن  2006رقم  586عمارة 21
تجزئة  102قﻄعة رقم ب  21تﻴنار
/B21/C18مسكن ايريا تﻴنار عمارة  21رقم 18مﺞ رقم  03محل رقم 1700 19
الﻄابق اﻻر
تجزئة  308قﻄعة ع الرمان قﻄعة رقم  11مﺞ ا رقم 03محل رقم 06
محل رقم  09تﻴنار
ع الرمان رقم  10مجموعة أ تجزئة  308قﻄعة محل رقم 02
محل رقم  10تﻴنار
 2000مسكن عدل قﻄعة رقم  02عمارة  18محل رقم 76
الولجة عمارة  06مدخل  69قسم  11مﺞ ملكﻴة رقم  100قﻄعة 02
ثابت بوزيد
ثابت بوزيد م وع  90مسكن ترقوي و  29محل تجاري عمارة  03الﻄابق اﻻر حصة 51
صخري رقم 08
السارق قسم  03مجموعة 239
وادي السارق )بوخبلة(
 48مسكن رقم 48
تجزئة التعاونﻴة العقارية الوفاق قﻄعة رقم  23مجموعة أ
تجزئة  373قﻄعة رقم  14مﺞ 10
دنف
التجزئة السكنﻴة  440قﻄعة رقم  18مﺞ 22
تجزئة  637قﻄعة ثابت بوزيد
ثابت بوزيد
شودار شارع حامدي يوسﻒ
شارع بلع عمار بهلو رقم 02
شارع الثورة رقم 64
لعبﻴدي شارع اول نوفم  1954رقم 21

لحوم ودواجن

مﻄعم

حلويات
العلمة

العلمة

مخابز

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

صحراوي

تﻐﺬية عامة

الهادي ع
فاتح بركة
حسان زيرق
ولﻴد بن مه
لﻄ بوداب
حكﻴم د ﻴ
يسمﻴنة صخري
شوب ﷴ أنﻴس
يط سم
سا مشتة
صخري يسمﻴنة
يحﻴاوي إبرا ﻴم
بﻴقع فؤاد
زروال أحمد
صب حركات
ولﻴد رمضا
عﻼء سﻴﻒ الدين قباي
عبد الصمد عون
سلﻴم قديدح
ياس براح
عبد الﻐا تمرانت
طارق درياس
نبﻴل بوديل
كريم بكﻴس
إنصاف نور اﻹيمان عﻴشور
مون جﻼب
عبد الﻐا حراق
أسامة ونﻴ
إسﻼم معاوي
رضوان فركوز
خلﻴفة حﻴدر
فوزي كامل
الصديق بلﻐافور
حس بر وم
رشﻴد بكﻴس
مهدي لكب
بهلول
عبد
سم جرمان
عبد الجبار ربوح
فارس بوكركر
أم بن دادة
سل ياسم جمﻴ

2646

المشتة واد جرمان قسم أ رقم  463المخﻄط الجما
قوطا قسم  60مجموعة ملكﻴة 24
شارع السعﻴد عﻴاد رقم 15
تجزئة  432قﻄعة شارع بوشول ع رقم  08مﺞ ب  14بلعبﻴدي الجديدة جنوب غرب
رقم  28شارع عبد العزيز خالد رقم 02
قوطا السعﻴد شارع ابرا ﻴم ح ش رقم 03
شارع ﷴ خمﻴس المحل الثا )(2
واري بومدين قﻄعة  27العلمة
تجزئة  505قﻄعة زاوية شار زادة مسعود وركايﻒ ع رقم  09مﺞ رقم  06العلمة
المنﻄقة السكنﻴة الح ية الجديدة التجزئة السكنﻴة س  01شارع قرقﻴط م وك العلمة
شارع ﷴ خمﻴ محل  02العلمة
شارع حدادة العﻴا رقم  25العلمة
حوي عبد
8003مسكن العلمة
واد السارق العلمة
شارع اﻹخوة ديل
 31 +محل تجاري ع  02مﺞ ملكﻴة رقم  140قسم  03مدخل  19ط أ
السارق  50مسكن إجتما تسا
بوخبلة) 05جويلﻴة (1962
الشهداء شارع قارص عمار
واد السارق
ال قﻴة العقارية بومعزة عمارة  7محل رقم 04
بهلو شارع دور ابرا ﻴم
طريق باتنة
مشتة السمارة
بهلو
شارع عزيزي عبد
تجزئة  440قﻄعة محل رقم 02
و 30محل مﺞ رقم  223قسم  14عمارة رقم  01مدخل 08
 50مسكن اجتما تسا
 05جويلﻴة 1962
رقم  06المجموعة  01تجزئة  84قﻄعة
ترقﻴة عظﻴ عبد الحمﻴد قسم  03مجموعة ملكﻴة  440حصة رقم 200 46
مسكن اجتما تسا
شارع العل العمري سق
 1600_100مسكن عمارة 01أ رقم 104
دوار الشجرة
التعاونﻴة العقارية الحرية
210مسكن و  113محل تجاري عمارة  15رقم 217
 05جويلﻴة واد السارق شارع مر بﻼل
سمارة جنوب عمارة  02حصة  01مﺞ  242قسم 14
واد السارق
عنا مبارك شارع حارش ع رقم  09محل رقم02
شارع ربﻴ عبد الحفﻴض  100قﻄعة رقم  07من مجموعة 03
شارع ساعو مزيان التعاونﻴة العقارية الوفاق
 210مسكن و 113محل رقم  03عمارة01
تعاضدية الصومام شارع السعﻴد بورفرف المحل رقم 01

الﻴوم الثا

لويزة حمدوش
عبد الحمﻴد بودرامة
أدم شوبﻴل
حسام الدين فوغالة
عبد الو اب سوابعة
ضﻴاء الدين علواش
المهدي نسار
عبد الرزاق بن سكايم
قدور كامل
شام بردع
أيوب رادة
حلﻴمة طبﻴب
فاروق كامل
شام رنون
ولﻴد سفاري
أنﻴس كت
كمال زع
مروان عثما
كلتوم عابد
سا طرشة
فاتح بلعباس
النﺬير قرين
عماد الدين دود
مراد ذوي
ع بوريش
عبد الرحﻴم قﻴدوم
بﻼل بورديم
رضوان جارو
ﷴ بﻄﻴنة
خالد مروش
لخ برو
إدريس غﻴ
يوسﻒ حكﻴ
عبد الحكﻴم بﻼربو
أيوب عﻴايس
حورية خديم
عبد الرؤوف لعنا
كريمة صار
زكرياء جمال
عائشة حمودي
أيوب غمود
مﻴلود العابد

مشتة جرمان
بزاوية شار
السام
شارع شارف ﷴ ديدوش مراد
سام واد السارق شارع حواسة السعدي رقم  74الﻄابق اﻻر
التجزئة السكنﻴة عظﻴ و صباي  175قﻄعة شارع بن دادة سلﻴمان
بهلو
وادي السارق
محل رقم  01التعاونﻴة العقارية اﻷمال  24قﻄعة
السارق مجموعة ملكﻴة  304قسم  03قﻄعة رقم  16عمارة 04
تجزئة  68قﻄعة شارع غزة رقم  01المجموعة أ 03
بهلو شارع بﻼل بش طريق جمﻴلة رقم 09
بورفرف تجزئة  400قﻄعة رقم  07مجموعة 06
الفراغ الص المنﻄقة  100المدخل  2المجموعة 6-5-4
بوسﻴﻒ مو التعاونﻴة العقارية نور الصباح مدخل  02حصة 02
 2000مسكن ف مة الريش رقم  51عمارة 17
شارع الن محل رقم 01
م وع ال قﻴة العقارية ) 60مسكن و  42محﻼ تجاريا( تابت بوزيد عمارة  06مدخل 89
دنف شارع محاج السعﻴد تجزئة موالكﻴة قﻄعة 76
 33محل ع  02م  31مﺞ  254قسم  14حصة رقم 06
سمارة جنوب م وع  50مسكن إجتما تسا
و  40محل تجاري مﺞ  349قسم 14
سمارة جنوب م وع  100مسكن اجتما تسا
شارع زيتو بوعكاز رقم 75
بهلو قسم  18مﺞ 131
شارع بﻄاز يمﻴنة بورفرف
عمارة رقم  4مجموعة ملكﻴة رقم  339قسم  03مدخل  50الﻄابق اﻻر
التعاونﻴة العقارية الفتح 1شمال شارع العلوي الﻄا ر
 2000مسكن ف مة الريش مجموعة رقم  13عمارة ) 14ج (3محل رقم 42
ال قﻴة العقارية  32مسكن محل رقم د/ع 03
 2000مسكن ف مة الريش المجمع رقم  01عمارة  05ك  2محل رقم 15
بومعزة عمارة  03مدخل  37قسم  03مجموعة ملكﻴة  195قﻄعة رقم  05السارق
 110مسكن تسا
 31 +محل عمارة  02مجموعة  140قسم  03مدخل 18
السارق  50مسكن اج تسا
 2000مسكن ف مة الريش الوحدة رقم  03عمارة  15محل رقم 44
ثابت بوزيد  24مسكن ترقوي جما الجناح أ الﻄابق اﻻر عمارة 02
وادي السارق شارع فرحات بوسك محل 04
شارع حازم عمار رقم  37عمر دقو
 05جويلﻴة 1962
تجزئة  100قﻄعة مدعمة قﻄعة رقم  04مجموعة رقم  05شارع جودي منا
تجزئة العقارية موالكﻴة ) 76قﻄعة دنف ( دوار السجرة قسم  12مجموعة ملكﻴة 151
سمارة جنوب قسم  14مﺞ  312حصة  212- 211عمارة 13
التعاونﻴة العقارية مالك بن أنس رقم  37شارع دم ي الﻄﻴب شمال ق محل رقم 03
 800مسكن عمارة  25رقم 261
الﻄابق اﻻر شارع ﷴ خمﻴس
الثورة و اﻹخوة ديل

الحصة رقم 01

الﻴوم اﻻول

سلﻴم نوري
موعد حما
أكرم كامل
فريدة أقة
فاروق حاج مدا
إبرا ﻴم مكاوي
صﻼح الدين بردع
ن الدين بودرامة
خ الدين بوشج ة
نﺬير مروا
أنﻴسة خو
يوسﻒ اب ن
عبد المالك بومريجة
حمودي بوشام
مسعود معزوزي
سهﻴلة دبار
فت العل
عبدالرزاق بووذن

رابح محل رقم  24عمارة 04
ال قﻴة العقارية عﻄاء
تجزئة  440قﻄعة رقم  13مﺞ 09
 2000مسكن ف مة الريش يحمل رقم  56عمارة (16)18
شارع ملوك عﻴاش رقم  48دنف
اﻹستقﻼل شارع قرقﻴط م وك التجزئة السكنﻴة س  1قﻄعة رقم  97مجموعة 12
مكاوي
شارع اول نوفم تجزئة  263قﻄعة
واري بومدين
شارع بعزيز الﻄا ر
شارع اﻹخوة ديل رقم 108
شارع ابرا ﻴم زغاريحمل رقم 02
 2007/1500/300مسكن رقم  91عمارة 27
 05جويلﻴة )بوخبلة(
شارع بودور ﷴ الﻄا ر رقم  ) 09وادي السارق السام (
التجزئة السكنﻴة  373قﻄعة تحمل رقم  11مﺞ 10
بورفرف رقم 06
تجزئة  505قﻄعة قﻄعة رقم  09من المجموعة  11الﻄابق اﻷر
شارع اﻻخوة ديل رقم 100
التعاونﻴة العقارية الكرامة المنﻄقة السكنﻴة الح ية الجديدة رقم  04من المجموعة 01

إبتسام شتﻴح
ﷴ اﻷم فوغال
نﺬير بﻼ دة
لوران كمال بخاخ
أيمن شوارفة
فؤاد بولنوار
عبد الحلﻴم حماري
اسمهان لجنﻒ
صالح عقون
عامر عوينة
عﻄاء س اج
سم بن خديم
زكرياء بوناب
فاروق ذيب
حمزة بن حدحوم
عبد الرحمان مع ة
مسعود حسام بدار
توفﻴق بلمرابط
أسامة تناح
عبد الحلﻴم درا
زين الدين مناع
عبد الحمﻴد عساس
سا بوخاتم

السارق ال قﻴة العقارية الهضاب العلﻴا  250مسكن و  120محﻼ تجاريا  30شقة  18+محل تجاري ترقوي مﺞ 293قسم  03ع  - 25ب 01
قﻄعة بورفرف 400
سام
شعبان الﻄابق اﻷر رقم  10من المجموعة 16
شارع بن خديم
كريم بلقاسم ) بهلو سابقا (
شارع م وب معمر
واد السارق
وادي السارق رقم 01
عنان الهاش شارع معزوز لخ
ال قﻴة العقارية رقاب الﻄابق اﻻر من العمارة أ الدرج 01
و شودار عمر
زاوية شار قلﻴل عبد
الﻄابق اﻷر
نهﺞ ساعو ﷴ رقم  13الجنوب ال
مولﻒ ال
بورفرف الﻄابق اﻻر جنوب غرب
شارع بن دادة الحاج التعاونﻴة العقارية الحرية محل رقم 04
شارع عبد العزيز خالد رقم  40الﻄابق اﻷر
واري بومدين رقم  01بناية رقم  01مﺞ 5ب 03-
تجزئة  27قﻄعة
 20مسكن شارع ﷴ السعﻴد بوخالفة
تجزئة  432قﻄعة رقم  09محل رقم 01
رقم 13
واري بومدين تجزئة  419قﻄعة شارع زيادي عبد
شارع الفداء طابق أر
لعبﻴدي الﻄابق اﻻر محل رقم  01رقم 294
صخري تجزئة  156قﻄعة شارع بورنان رابح قﻄعة رقم  12مﺞ 04
واري بومدين
التعاونﻴة العقارية الهضاب
تجزئة التعاونﻴة العقارية الوفاق قﻄعة رقم  14محل رقم 02

نبﻴل قص
عبد العزيز حب الحمص
صﻼح الدين بوخلوط
عبد الكريم بن ربوح
عادل بن خلفون
عمر كروشة
ع رضوان
يعقوب عل
نور الدين شو
يوسﻒ زوغﻼش
السا بركان
سﻴد ع قريد
لحسن زرو
باديس لعزيز
ﷴ أم معا
حمزة بودوخة
كمال سحاري
الﻴامنة بودور
أنوار بوخشبة
نا بلهادي
ملﻴكة نا ي
عمار بن ربوح
الولﻴد شوبان
نﺬير لعموري
حمزة غﻼم
حمادة خﻼف
ﷴ بودرامة
عماد الدين فرشوش
أم بوسعدية
عبد السﻼم شﻴبان
عبد المالك قما
انال نجم الدين فرشة
يﻒ قﻴدوم
ز زنا
زكرياء طوشال
حمزة قاسم
النوي معاشو
ابرا ﻴم حواس
ع مدا
فواز مﻼس
صالح مدا
ﷴ بورديم

ق محل رقم 01

المنظر الجمﻴل شارع زادة مسعود رقم  08تجزئة  505قﻄعة شمال
 504مسكن عمارة )ف (1,المدخل رقم 506
سمارة جنوب القسم  14مجموعة  13حصة رقم  212 , 211عمارة 1
ثابت بوزيد  24مسكن ترقوي اجتما حصة  01الجناح أ عمارة  02من نوع ف 4و 20محل ترقوي
بورفرف شارع بشلول دلولة محل رقم 01
شارع اﻹخوة ديل رقم  110محل 01
شارع الثورة محل رقم 01
شارع باش الﻄﻴب ع عمار
تجزئة  146قﻄعة رقم  02مجموعة06
قﻄعة رقم  14مجموعة  04شارع التورة التجزئة السكنﻴة 84
بورفرف تجزئة  400قﻄعة رقم  02مﺞ 23
القوارص
التجزئة السكنﻴة  373قﻄعة رقم  11مﺞ 10
القوارص رقم 13
التعاونﻴة العقارية الفتح  01شمال شارع العلوي الﻄا ر
قسم 130مﺞ رقم 77
بورفرف تجزئة  400قﻄعة شارع حﻴدر عبد
الحواس
شارع العقﻴد
 05جويلﻴة 1962
شارع خنونة الﻄا ر تابت بوزيد تحمل رقم  01مجموعة 48
حرمة بلقاسم  05جويلﻴة بوخبلة سابقا
بورفرف
رقم  05شارع الشهﻴد احمد درويش  05جويلﻴة
زاوية شار المجا د بن نعﻴجة السعﻴد وشارع الشهﻴد بوقرية السعﻴد رقم  17بهلو
مكاوي
عنان الهاش )جنوب غرب(
 2007/500/300مسكن رقم  23عمارة 6
شارع زيتو بوعكاز محل رقم 02
التعاونﻴة العقارية الهضاب قﻄعة رقم 25
شارع بوسك فرحات  05جويلﻴة محل رقم 02
شارع نزار نزار  160قﻄعة 20
شارع ابرا ﻴم زغار رقم 23
ال قﻴة العقارية رقاب عمارة أ الدرج 01الحصة 03
 400مسكن عمارة /7ب رقم 405
سام الزب وادي السارق
المنظر الجمﻴل شارع بن مﻴهوب مختار تجزئة  505قﻄعة رقم  10مﺞ  12شمال ق
 1600 /100مسكن  E.I.Tعمارة  02أ رقم  105الﻄابق اﻷر
العمارة  27ب مﺞ 258قسم  03مدخل  491الﻄابق اﻷر
السارق  300مسكن إجتما تسا
شارع محبوب عبد الحمﻴد رقم  13المنظر الجمﻴل
زاوية شار الثورة و اﻻخوة ديل رقم 04
المنظر الجمﻴل زاوية شار زادة مسعود وركايﻒ ع
شارع مصﻄ بن بوالعﻴد طريق باتنة
عمارة أ 26مدخل  462الﻄابق اﻻر مجموعة رقم  257قسم 03
السارق  300مسكن اجتما تسا

الﻴوم الثا

نا الدين بوذريعة
ﷴ الصالح شارف
عبد الباسط بارش
عمار جعفر
رشدي فوناس
عبد الجبار حجار
رضا زواوي
من عظﻴ
ربﻴعة جمال
عن دم ي
فارس شودار
ما ر قندوزة
عبد المالك بوجلﻴدة
عن عﻼم
نبﻴل قريدي
عﻴاش بن شايﻄة
عبد المالك فردي
كمال سﻼم
رمزي كامل
ي بودينة
مبارك رضوان
طوا ر عبد
رضا عظﻴ
حسام عﻴادي
زكرياء لع
عمارة عبد الرحمان
اسﻼم دغول
قﻴس العﻴسوق
ل ف قﻄار
ﷴ أم بركات
سا بوشقور
عرجونة جودي
بوجمعة قر
الدرا عﻄوط
حمزة درواز
أحمد كت
أحمد بعﻴﻄش
حسام شناف
عمار نا ي
جابر جنان
إدير صﻴد

شارع السعﻴد عم وش رقم  04شمال ق
ال قﻴة العقارية عظﻴ عبد الحمﻴد شارع اول نوفم عم ب المدخل  07حصة  47الﻄابق اﻻر
شارع زغﻴب الﻄا ر رقم 37
مولﻒ ال
شارع أول نوفم 1954
 150قﻄعة شارع الخامﺞ نا ي المنﻄقة السكنﻴة الح ية الجديدة التجزئة س  2اس س  2ب شمال
الشهداء رقم  60الﻄابق اﻻر
بوسﻴﻒ مو
المنظر الجمﻴل رقم  18مجموعة 8
مشتة السمارة
وادي السارق
التعاونﻴة العقارية البناة رقم 02
ثابت بوزيد شارع بوزغار عبود رقم  19قﻄعة رقم  05مﺞ 45
وادي السارق
 350.60مسكن رقم  4عم ب 2
التجزئة السكﻴنة  373قﻄعة رقم  10مﺞ  09محل رقم 02
تجزئة  400قﻄعة بورفرف رقم  08مﺞ 08
زاوية شار اﻻخوة ديل و زيتو بوعكاز الحصة 01
شارع الن
 48مسكن رقم 17
عنا مبارك زاوية شار برا ﻴ ﷴ و قرقﻴط ﷴ
سام عومار  05جويلﻴة حالﻴا
التجزئة السكنﻴة  84قﻄعة رقم  01مﺞ01
شارع رحما مبارك ح ش ابرا ﻴم
صخري تجزئة  156قﻄعة رقم  07مﺞ 03
ثابت بوزيد  24مسكن ع رقم  02جناح أ
بورفرف التجزئة السكنﻴة  400قﻄعة رقم  08مﺞ17
القﻄعة رقم  57تجزئة  84قﻄعة بهلو الﻴازيد
ثابت بوزيد رقم ب
بهلو وادي السارق
التجزئة السكنﻴة  185قﻄعة رقم 02
قوطا تجزئة  139قﻄعة المجاز قسم  05مﺞ ملكﻴة 138
دنف
دنف رقم  23مكرر
ح ش ابرا ﻴم شارع ق عماررقم  188مﺞ أ
بهلو
شارع بﻼل البش
شمال

شوبخة عمار المكان المس
 100مسكن اجتما تسا
التجزئة السكنﻴة  486قﻄعة رقم  01مﺞ  16محل رقم 01مكرر
 2007 /1500 /300مسكن  PRHPرقم  20عمارة 05
رقم  08تجزئة التعاونﻴة العقارية الفتح 02
بهلو رقم  01مﺞ 03
الﻄابق اﻷر
مشتة جرمان طل زيدان رقم  03المحل اﻷول 1

ق

ق

السارق مجموعة ملكﻴة  143 ، 140قسم  03الﻄابق اﻻر

عمارة رقم 09

خ

وفواكه

طارق ونسة
مسعود برا مة
كريمة رواق
ربﻴحة بوسك
بﻼل زيبوش
م الدين عل
لخ طل
عماد نعمون
عصام م
عبد القادر خديم
أسامة بن غﻼب
ياس برا ﻴ
عمر بوذراع
مسعودة سويوط
بدر الدين بورقعة
سﻴﻒ الدين بن غ يد
فارس العﻴا
زين الدين عنان
عمار العﻴا
سفﻴان رنون
عبد الحق نوي لعدوا
عمار جعفر
السعﻴد لحمر
مراد سق
لمﻄﻴشة زعبوب
ربﻴعة جمال
بلقاسم بهبﻴط
رشﻴد بن ي
ﷴ بلعﻄار
عادل غ يد
عبد النا خ
م وك بوعمامة
طوا ر عبد
البش شو
عامر سبع
قﻴس العﻴسوق
رضوان بوحنك
معﻴوف مشﻴش
نور الدين رادة
كمال معوج
أحمد كت

وادي السارق طريق جمﻴلة رقم 02
رقم  01واد السارق  05جويلﻴة  1962شارع بوشكريط درا
تجزئة  183قﻄعة فردية المنكوب
تجزئة قوطا السعبﻴد رقم  11المجموعة او
سام زوب
قوطا شارع معتوق أحمد رقم أ 160
الﻄابق اﻻر شارع الثورة رقم  31حو عبد
شارع حسنة عمار رقم  01ح ش ابرا ﻴم
تجزئة  400قﻄعة سعدون بوحفص رقم  02مجموعة 05
واري بومدين الﻄابق اﻷر
واري بومدين شارع البار سلﻴمان تجزئة  419قﻄعة
شارع ابرا ﻴ ﷴ لعبﻴدي 17
ح ش ابرا ﻴم قوطا
ديدوش مراد
المنظر الجمﻴل
شارع محبوب عبد الحمﻴد رقم 13
ح ش ابرا ﻴم شارع كامل قاسة شمال ق
شارع الثورة رقم  83الﻄابق اﻻر
واري بومدين شارع قومﻴدي عمار تجزئة  419قﻄعة شمال غرب
شارع عبد العزيز خالد زاوية شارع الثورة
زاوية شار الثورة اﻹخوة ديل
التجزئة السكنﻴة  373قﻄعة رقم  11مجموعة  09محل 01
شارع أول نوفم 1954
لعبﻴدي
شارع الثورة رقم 77
شارع الن 134
مشتة السمارة
 32مسكن عمارة ب  03الﻄابق اﻻر الحصة رقم 02
واد السارق
ثابت بوزيد تجزئة  637قﻄعة شارع خنونة الﻄا ر رقم  22قﻄعة رقم  05مﺞ  39الﻄابق اﻻر
 500مسكن ثابت بوزيد رقم  19أ  04س  18عمارة 04
بوسﻴﻒ مو شمال ق رقم 31-30
وادي السارق
التجزئة السكنﻴة  84قﻄعة رقم  01مﺞ01
بوخبلة
اﻻستقﻼل
شارع مزغﻴش ع
ثابت بوزيد رقم ب
رقم  160سام  05جويلﻴة واد السارق الﻄابق اﻻر
قوطا السعﻴد شارع ق عمار
بوسﻴﻒ مو رقم 32
 800مسكن عمارة  09ج الﻄابق اﻷر المدخل 05
 100مسكن اجتما

تسا

شوبخة عمار المكان المس

السارق مجموعة ملكﻴة  143 ، 140قسم  03الﻄابق اﻻر

الﻴوم اﻻول

عمارة رقم 09

حمزة بوخبلة
عبد البا غمود
حسام شناف
فت العل
عادل كراو
يزيد تبا
ذياب سلﻴما
عبد الحلﻴم درا
أبوبكر نا ي
ع رضوان
سﻴد ع قريد
ﷴ أم معا
سا ثاب
انال نجم الدين فرشة
يﻒ قﻴدوم
ولﻴد رمضا
رياض قدور
عﻼء سﻴﻒ الدين قباي
ياس براح
سم ري
فريد بلعالم
حمﻴدة مﺬكور
أحمد بلجب
أنﻴس غالم
سﻴد ع طل
رضوان فركوز
مرت فاتح قرين
سفﻴان بومعراف
ﷴ عاشوري
كلثوم بوقرة
عبد الحكﻴم بﻼربو
أيوب غمود
مسعود حامدي
زكرياء سعدون
الخ قلقالة
زكرياء فوناس
ابرا ﻴم كز
أحمد نوار
سلﻴم مع ة
عدﻻن زراري
أيمن معمري
نواري عباس

دردار احمد شارع الهﻼل اﻻحمر الجزائري القﻄعة  03المحل اﻻول
زاوي شارع الن و شارع مقﻴدش عبد الحفﻴظ
 2007 /1500 /300مسكن  PRHPرقم  20عمارة 05
شارع اﻻخوة ديل رقم 100
تجزئة التعاونﻴة العقارية الوفاق رقم 14
ال قﻴة العقارية بومعزة عبدالحفﻴظ عمارة رقم  08الﻄابق اﻷر رقم  05قسم  03مﺞ189
شارع الثورة
لعبﻴدي الﻄابق اﻻر محل رقم  01رقم 294
واري بومدين شارع البار سلﻴمان
شارع الثورة محل رقم 01
القوارص
التعاونﻴة العقارية الفتح  01شمال شارع العلوي الﻄا ر
عمارة  01سمارة جنوب قسم  14مﺞ رقم  253قﻄعة 06
ال قﻴة العقارية رقاب عمارة أ الدرج 01الحصة 03
 400مسكن عمارة /7ب رقم 405
 31 +محل تجاري ع  02مﺞ ملكﻴة رقم  140قسم  03مدخل  19ط أ
السارق  50مسكن إجتما تسا
شارع حداد العﻴا
بوخبلة) 05جويلﻴة (1962
ال قﻴة العقارية بومعزة عمارة  7محل رقم 04
شارع زيتو بوعكاز
 05جويلﻴة  1962شمال غرب
مسكن عمارة أ حصة  10مجموعة ملكﻴة رقم  461قسم 136 03
تجزئة  185قﻄعة
ح ش ابرا ﻴم قﻄعة رقم 08
 70 +محل عمارة 02
السارق  100مسكن تسا
شارع العل العمري سق
زاوية شار زيتو بوعكاز وعبد العزيز خالد رقم 75
 05جويلﻴة 1965
شارع الثورة
شارع ابرا ﻴم زغار
وادي السارق شارع فرحات بوسك محل 04
 800مسكن عمارة  25رقم 261
 432قﻄعة الﻄابق اﻷر
شارع كحلول ابرا ﻴم رقم 10
شارع ابرا ﻴم زغار 32
ح ش ابرا ﻴم شارع كامل قاسة شمال ق
شارع كحلول ابرا ﻴم شمال غرب 10
المجا دين شارع شارف لمﻄﻴش
طريق باتنة الحصة  06ح
التعاونﻴة العقارية عﻴسات إدير
 500مسكن ثابت بوزيد محل رقم س  05أ  19عمارة  25الجنوب ال
بلع
شارع جﻴﻼ حس

الﻴوم الثا

لحوم ودواجن

ﷴ ام عل
فاتح غ يد
خالد فرحات
سا فرج
عبدالو اب طوبال
بوبكر بﻼل
العر درويش
عبد المؤمن حداد
بدرو حراق
نجم الدين توري
عبد الحفﻴظ شوبان
أكرم عزيزي
يا زغوا
عبد المجﻴد كحول
فارس العايب
مروان برا ﻴ
السعودي خالد
بوبكر كروش
فﻴصل بن غﻼب
عبد الكريم سلﻄا
حسام ورز الدين
عامر ساطور
شعﻴب شوا
ياس قاسم
عمار بوقدورة
حسام الدين علواش
فريد مقارمة
ك ة حما
جﻼل غول
مسعود قري
حس شواو
إبرا ﻴم مجدوب
عبد الرزاق بورقعة
إلﻴاس قارس
بﻼل اشم
عبد الكريم لعور
ايوب قر
صالح جلول
معمر لباد
قص
دايم
عبد المجﻴد بودوخة
صالح مو وب

تجزئة  185قﻄعة رقم 09
رقم  86شارع زيتو بوعكاز
ال قﻴة العقارية عظﻴ عبد الحمﻴد شارع اول نوفم الﻄابق اﻻر ع د المدخل  12الحصة 180
عمارة أ 10النوع أ رقم  39نهﺞ د مركز 02
 05جويلﻴة وادي السارق شمال غرب المحل الثا 2
 05جويلﻴة  1962بوخبلة شارع أ ب  740 /15رقم 18
التجزئة السكنﻴة  84قﻄعة شارع الثورة
شارع السعﻴد بورفرف محل رقم 03
حوي عبد
زاوية ح ش ابر ﻴم و ديدوش مراد شمال ق الﻄابق اﻷر قﻄعة 08
سمارة جنوب قسم  14مﺞ 262العمارة  03رقم  05مدخل رقم  42الﻄابق اﻻر
 5جويلﻴة  1962زاوية شار بوسك فرحات حراق السعﻴد
شارع الثورة رقم 77
شارع السعﻴد عﻴاد )باستور سابقا(
واري بومدين شارع بن غﻼب السعﻴد رقم  15محل رقم 03
تعاضدية المجا دين
شارع أول نوفم ال قﻴة العقارية عظﻴ الﻄابق اﻷر عمارة د مدخل 12
ثابت بوزيد م وع  90مسكن ترقوي و  29محل تجاري عمارة  04رقم  04الحصة  87الﻄابق اﻷر
شارع الن جنوب ق المحل 01
تجزئة التعاونﻴة العقارية الوفاق رقم 14
واري بومدين شارع وادة حنا رقم  16المحل رقم 02
سام واد السارق
البنات قﻄعة رقم  14مﺞ  01الﻄابق اﻻر
تجزئة  185قﻄعة
 18عمارة 04
 500مسكن ثابت بوزيد رقم  19أ 4
القﻄعة رقم  01تجزئة  419شارع البار سلﻴمان
 05جويلﻴة  1962شارع فرحات بوسك
شارع حداد العﻴا رقم 23
حوي عبد
شودار
عمارة رقم  01سمارة جنوب قسم  14مجموعة ملكﻴة رقم  253رقم القﻄعة 03
شارع أول نوفم 1954
سام عمار واد السارق شارع فرحات بوسك محل 01
شارع ﷴ خمﻴس محل رقم 03
شارع الثورة
شارع دردار احمد لعبﻴدي
 48مسكن رقم 02
السوق المﻐﻄاة ساحة الثورة
قوطا رقم 20
زاوية شار زيتو بوعكاز وﷴ خمﻴس محل رقم 02
شارع البش قصاب 77
سمارة جنوب  50مسكن ترقوي مدعم  33+محل تجاري  14+مكاتب قسم  14مﺞ  360حصة 41
السارق قسم  03مﺞ 239
شارع الثورة حوي عبد
ف مة الريش  2000مسكن عدل عمارة  04 15حصة  03محل 46

الﻴوم اﻻول

عبد السﻼم مكاوي
عبد الرؤوف جام
زوب عﻼم
سلﻴم بوضﻴاف
ع بوصوف
عبد الحفﻴظ قوقة
عبد البا شاوش
أحمد سعدون
سلﻴمان جو ة
كريم زنا
عبد الرزاق البار
عبد السﻼم ذوي
سم خلوف
يوسﻒ أحمد عزام
مو شوبان
زكرياء سعدون
حسام بومزادة
وائل تناح
ع مزيان
نا
لخ
بلقاسم تناح
رمزي مقري
رفﻴق طوبال
عبد الحكﻴم بوسك
كمال ساطور
نا الدين كراش
حمزة خنوشة
يس حمودي
مقران
رشﻴد حمداش
نجﻴب قﻄار
يح عﻼم
نا
بش
فارس بوساحة
عبد الﻐ حمادشة
أسامة عل
فارس موفق
ولﻴد بن مه
جابر بودريعة
حسام الدين مقارمة
باسم بﻄاش
أبوبكر رب

سام وادي السارق شارع فرحات بوسك
واد السارق زاوية شار فرحات بوسك
ساحة الثورة
المنﻄقة السكنﻴة الح ية الجديدة ز ش اي ن عمارة  01قﻄعة رقم 01
 400مسكن
الﻄابق اﻻر عمارة ج المدخل  04ال قﻴة العقارية عظﻴ عبد الحمﻴد شارع أول نوفم 1954
السارق قسم  03مﺞ  548م وع  40/3400مسكن ترقوي مدعم  16+محل
تجزئة  84قﻄعة القﻄعة رقم  02المجموعة 01
السارق قسم  03مﺞ  76عمارة 01
واد السارق  05جويلﻴة
عمر دقو نهﺞ بوقزولة السعﻴد رقم 09
شارع السعﻴد عﻴاد
قﻄعة رقم  109تجزئة صخري الجنوب الﻐر
عم  26ا مدخل  465قسم  03مﺞ رقم 257
السارق  300مسكن اجتما تسا
نهﺞ البش قصاب رقم 86
شارع كحلول ابرا ﻴم رقم 10
 05جويلﻴة  1962وادي السارق
المنﻄقة الح ية الجديدة قﻄعة رقم  35مﺞ د
 800مسكن عمارة س 02المدخل 28
تجزئة  419قﻄعة شارع بعزيز الﻄا ر رقم  43تحمل رقم  10مﺞ أ 11
واري بومدين شارع بعزيز الﻄا ر رقم 34
طل زيدان جرمان
بهلو رقم  67طريق جمﻴلة
51
شارع الثورة حوي عبد
متنقل
 48مسكن رقم  41الﻄابق اﻷر
 05جويلﻴة وادي السارق
شارع الن رقم  40محل رقم 02
بهلو رقم  81الﻄابق اﻻر
 48مسكن رقم  48محل رقم 04
 26محل تجاري عم  02حصة رقم  03مﺞ رقم  179قسم 03
السارق 40مسكن اجتما تسا
واد السارق مجموعة رقم  269قسم 03
وادي السارق
واري بومدين شارع وادة حنا تجزئة  229قﻄعة رقم  16شمال غرب
 500مسكن ثابت بوزيد
بهلو
شمال ق
حوي عبد
تجزئة  432قﻄعة شارع بوشول ع رقم  08مﺞ ب  14بلعبﻴدي الجديدة جنوب غرب
تجزئة  486قﻄعة مﺞ  04القﻄعة  20الﻄابق اﻷر
التعاضدية العقارية الحرية قﻄعة  08مﺞ  01شمال
 48مسكن رقم  41الﻄابق اﻷر
 48مسكن
وعﻴ

شوار

الﻴوم الثا

حلﻴب ومشتقاته

حمزة زروال
رابح زرارة
رابح جام
ع عشاش
نسﻴم طوبال
عبد الكريم حمود
رابح بوضﻴاف
عبد الرؤوف دايخ
ﷴ ام زواوي
خرفﻴة بخاخ
الجودي منصور
خض لعرباوي
الﻴم زرو
بش بلع
سفﻴان بومعزة
سم منت
الﻄا ر بودوخة
الﻄا ر بوضﻴاف
عز الدين عثما
صﻼح الدين ش
صﻼح الدين قارة
رزيق كرفة
كمال لﻴتﻴم
أحمد بوجﻼل
دلﻴلة دحمان
رشﻴد بوزرارة
عبدالواحد خمخوم
فت العل
العر عرعار
إسحاق حداد
ياس بعﻴﻄﻴش
معاذ بوزرارة
كمال دعاس
زكرياء جمال
مﻴلود العابد
لز ر العﻴفة
مولود عصفور
عبد السﻼم بوباية
الﻄﻴب قمام
ﷴ نجﻴب بن ضﻴﻒ
السعﻴد دري
عبد المجﻴد عﻴاد

قوطا شارع رحما عمار رقم  3و 8
ال قﻴة العقارية بومعزة
بهلو رقم  81الﻄابق اﻻر
ساحة الثورة السوق المﻐﻄاة
 05جويلﻴة  62بوخبلة رقم  23BIS 2رقم  23المحل الرابع
بورفرف رقم 25
 500مسكن ثابت بوزيد رقم  19أ  04س  17عمارة 04
مدخل 35
 800مسكن عمارة  04ب الﻄابق اﻻر
زاوية شار الثورة ة اﻻخوة ديل
شارع الثورة عمر دقو
 1200 / 50مسكن عمارة  02رقم  05طابق أر
شارع لقري فراحنة تجزئة  486قﻄعة رقم 105
 500مسكن ثابت بوزيد
بهلو وادي السارق
التعاضدية العقارية أول نوفم  54رقم  40شمال ق
واد السارق
ساحة الثورة
تجزئة التعاونﻴة العقارية الوفاء
شارع لمعاوي لخ رقم 15
حوي عبد
تجزئة  440قﻄعة مجموعة  09رقم 18
قوارس
بورفرف
 500مسكن ثابت بوزيد عمارة  09رقم /45س/09/أ19/
التجزئة السكنﻴة س  1الﻄابق اﻷر  135قﻄعة رقم  110مجموعة  13شمال ق
شارع السعﻴد عﻴاد رقم 07
عم ب  27مدخل  491قسم  03مﺞ رقم  258رقم 07
السارق  300مسكن اجتما تسا
و 33محل تجاري ع  01مدخل  02الﻄابق اﻷر قسم  14مﺞ 253قﻄعة 02
سمارة جنوب  50مسكن إج تسا
شارع اﻻخوة ديل رقم 100
 05جويلﻴة  1962السام المحل رقم 01
شعبان
تابت بوزيد شارع بن خديم
عمارة رقم  01سمارة جنوب قسم 14مﺞ  253قﻄعة 08
 48مسكن رقم  48محل رقم 02
واري بومدين شارع غزة رقم 11
محل رقم 02
سمارة جنوب قسم  14مﺞ  312حصة  212- 211عمارة 13
الﻄابق اﻻر شارع ﷴ خمﻴس
بورفرف تجزئة  400قﻄعة رقم  08مﺞ 14
شودار
حوي عبد
بوسﻴﻒ مو
تعاونﻴة عقارية اﻵمال حوي عبد
تجزئة  426قﻄعة شارع ر رقم 10
زاوية شارع اول نوفم و زيتو بوعكاز

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

سوب ات

مﻄعم

عمار خودري
حس لنجاص
عادل بوشقور
الولﻴد قﻄاف
السعﻴد إسحاق خالد
ﷴ بوشارب
نجوى بخاخ
نور الدين بو يط
عبد السﻼم بلهوشات
بﻼل بن زاوي
فارس خنونة
خر
عبد
عن ة بن عﻴ
ﷴ لعور
عبد القادر بوكحﻴل
سم موم
الها فﻼوين
عبد السﻼم عظﻴ
سلﻴم رب
عصام قص
نوال بوقرش
نبﻴل حارش
رابح خودير
عباس لﻐوق
حﻴاة عنان
إلهام بن سويعد
عبد المالك مرداس
شام احمد عزام
بورغدة
عبد
خلﻴل بﻴسبﻴس
عﻴ عﻼء الدين تريش
دى لك د
نورالدين بودرع

تعاونﻴة عقارية براو
ح ش ابرا ﻴم شارع لهوى عمار رقم 32
قوطا تجزئة  139قﻄعة المجاز الشمال ال
شارع عبد العزيز خالد شمال ق
التعاونﻴة العقارية اﻵمال رقم  01مﺞ 02
طل زيدان جرمان الﻄابق اﻻر
شودار محل رقم 02
المن الجمﻴل تجزئة  505قﻄعة
شارع جلول جلول
ثابت بوزيد شارع نا ي أحمد رقم 03
السمارة قسم  15مﺞ 51
التجزئة السكنﻴة  84قﻄعة شارع الثورة رقم  10مجموعة 03
السوق المﻐﻄاه ساحة الثورة
واد السارق ال قﻴة العقارية الهضاب العلﻴا  250مسكن و  120محﻼ تجاريا عمارة  02 03أ
شارع اول نوفم  1954رقم 47
شارع السعﻴد عﻴاد رقم 26
التعاونﻴة العقارية النور  04شارع عوف الﻄا ر محل رقم 01
شارع ابرا ﻴم قوطا تجزئة  486قﻄعة
تجزئة  426قﻄعة رقم  16مﺞ 16
بورفرف شارع جباي زياد
قوطا رقم 24
ع عمار المدعو ﻻبوانت ) دنف (
سمارة جنوب  150مسكن إ ت  82+محﻼ تجاري قسم  14مجموعة ملكﻴة  311حصة رقم  38-37عمارة  03مدخل 08.09.10
شارع البش قصاب رقم 25
التعاضدية العقارية الصومام رقم  02شمال غرب
تجزئة  505قﻄعة المنظر الجمﻴل رقم 02
شارع اول نوفم رقم 26
التعاضدية العقارية الحماية شارع اونﻴس الحمﻼوي
 05جويلﻴة  1962طريق جمﻴلة
السارق قسم  03مﺞ 72
واري بومدين شارع أونﻴس الحمﻼوي ال قﻴة العقاية جﻴ سﻴدار رقم 07
شارع ساعو ﷴ رقم 10
مولﻒ ال
تجزئة  40قﻄعة فردية و 40مسكن جما السارق
واري بومدين محل رقم 01
تجزئة  419قﻄعة

نبﻴل بادي
كمال فرج
سم بوجادي
بريزة ﻴ
جمال بﻼ دة
حمزة سعﻴدي
خالد ساعد عزام
عادل بوشﻄر

و 36محل تجاري عمارة  4أ مجموعة ملكﻴة رقم  332قسم  03مدخل  03حصة  05الﻄابق اﻷر
السارق60مسكن إجتما تسا
زواي عﻴسات إيدير و الن حصة رقم 02
السارق قسم  03مﺞ  239محل رقم 06
شارع اول نوفم 05 1954
رقم  01شارع عمار  05جويلﻴة  1962بوخبلة
شارع أول نوفم
شارع بن بولعﻴد رقم  37محل رقم 03
 28محﻼ
السارق  40مسكن تسا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

عمار غندي رحما
عبد الحكﻴم بوجلﻴدة
أنور صد
نعمان بو روم
شام صفصاف
جمﻴلة فرشوش
أحمد نﻴمر
ياس غجا
سلﻴمان زدام
بدرو حراق
صابر صﻴد
أحمد أقة
حلويات
فريدة حركات
عبد الحمﻴد بوشول
اسﻼم سﻴﻒ الدين بن قارة
اكرم نول ية
غزالة قﻄار
حسام الدين عزيزي
مسعود مرجان
مفﻴدة بوعنان
فاتح بوصوف
باديس بورديم
صهﻴب كحول
زينب لﻐريب
بﻼل بوشارب
ام بﻴوض
إيهاب فر
ﷴ نور الﻴق عظﻴ
فرحات لعجاج
زكرياء دوس
عمار ح ي
عادل اسﻼم رعاش
سمﻴة شايب
إسحاق ي المو مدا
الشﻴماء زيادي
ﷴ بن ي
زين الدين مروش
مﻴكانﻴك السﻴارات م وك بن خديم
مراد مهنتل
عﻴ بوكعبوب
حسان دحمان
اصﻼح العجﻼت حمزة ب الكدي

تجزئة التعاونﻴة العقارية اﻻمل  24قﻄعة رقم 07
شارع  01نوفم  1954رقم 198
المن الجمﻴل مقابل الروضة برنامﺞ 13فﻼ ح سﻴدار فﻴﻼ رقم 06
شارع أول نوفم 1954
شارع عبد العزيز خالد رقم 83
دنف شارع الشهﻴد جﻼل أحمد
قوطا تجزئة  139قﻄعة
تجزئة  505قﻄعة المنظر الجمﻴل رقم  02بناية رقم  31مجموعة 15
تجزئة التعاونﻴة العقارية الوفاء رقم  14من المجموعة  02محل رقم  01و 02
زاوية ح ش ابر ﻴم و ديدوش مراد شمال ق الﻄابق اﻷر قﻄعة 08
تجزئة  426قﻄعة رقم  13مﺞ 07
بلع نهﺞ جﻴﻼ حس
التعاونﻴة العقارية البناة رقم  07مﺞ  01رقم 04
( الﻄابق اﻻر
التعاونﻴة العقارية الحرية )الشمال ال
القوارص
ثابت بوزيد عم  01الﻄابق اﻻر المدخل 06
ال قﻴة العقارية  60مسكن  42محل تجاري
بهلو رقم 21
واري بومدين شارع شارف لمﻄﻴش رقم 11
تجزئة قوطا السعﻴد رقم  11مجموعة أو
بلع رقم 08
رقم  01الﻄابق اﻷر نهﺞ قصاب الخ
ثابت بوزيد
السارق قسم  03مجموعة 239
بلع شارع جﻴﻼ حس رقم 61
السارق قسم  03مﺞ  446عمارة 03ب حصة  42الﻄابق اﻻر محل رقم 04
شارع اول نوفم 1954
زاوية شار عﻴاد السعﻴد رقم  03ومعوش حمادي
تجزئة  373قﻄعة رقم  04مﺞ 09
تجزئة  432قﻄعة شارع لخ بعزيز
بوخبلة
شارع الثورة
شارع الثورة الحصة رقم 02
مكاوي بلق وز
المنظر الجمﻴل مقابل الروضة برنامﺞ  13جﻴ سﻴدار رقم 09
عمارة ل حصة  128ال قﻴة العقارية حلﻴ السارق م ج  349قسم 14
تجزئة  440قﻄعة شارع دايخ مبارك مﺞ  772رقم 05
بورفرف شارع زيادي جبار
ع  01الﻄابق أر مدخل  06و  07مﺞ  279قسم  14الحصة  05و 06
 100مسكن تسا
واد السارق
تجزئة قوطا السعﻴد و من معه  48قﻄعة
عنا مبارك شارع حسنة الدرا رقم 08
المنظر الجمﻴل تجزئة  492قﻄعة شارع ﻼل احمد لخ رقم 35
بهلو

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

مخابز

القلتة الزرقاء

تﻐﺬية عامة

خ

وفواكه

لحوم ودواجن
مﻄعم

بازر صخرة

مخابز
تﻐﺬية عامة

سالم عبدا
دري ﷴ اﻻم
زين الدين ش
عبدالرؤوف قﻄاف
رحال رشدي
نور الدين ابو بكر
مصﻄ بوفافة
عبد الكريم قص
ﷴ موفق
خ الدين سق
زكرياء قمﻴحة
رمزي قمﻴحة
إسماعﻴل مانع
نور الدين زراري
عبد الﻐ حارش
الﻴاس مروا
عبدالنا كعوان
حسام الدين مروا
لخ بودرامة
عبدالمالك مواسة
عبد الحمﻴد توابة
لخ بودرامة
زواوي عبد الرؤوف
مواسة ﷴ
داود فعرور
العل عامر
إسماعﻴل حراق
فﻴصل قﻄار
يونس زا ر
طارق دو
الدرا باباس
زكرياء مسعودي
مسعود غزال
فﻴصل مزعاش
نبﻴلة مقﻼ
عبد الحلﻴم بن مه
العﻴد دو
بﻼل حمادو
عادل نا
سم خﻼف
سلﻴم بوشارب
فاطمة بن مه

لعبﻴدي شارع وادة لحسن تجزئة  432قﻄعة جنوب غرب
تعاونﻴة عقارية الفﻼح رقم 17
تجزئة  505قﻄعة المنكوب
و 30محل تجاري قسم  03مﺞ  108حصة  26عمارة 50 02
مسكن اجتما تسا
 162مسكن
التعاونﻴة العقارية الفتح 01
تجزئة  210قﻄعة رقم  45مﺞ  03القلتة الزرقاء
القلتة الزرقاء مركز محل رقم 01
مشتة مالحة مﺞ  221قسم 09
قﻄعة رقم  84مركز
و  20محل تجاري و إداري عمارة  04الحصة  01الﻄابق اﻷر 20
مسكن إجتما تسا
قرية القناطر
مشتة أوﻻد لهوى
واد العﻄش
ع سﻴدي مسعود
شارع رحما مبارك
مشتة كعوان
تجزئة  20قﻄعة رقم  04من المجموعة 01
ترقﻴة عقارية  40مسكن ترقوي مدعم  20+محل  05+مكاتب ع  02مدخل  30طابق أر مﺞ 280قسم 19
م وع ترقﻴة عقارية  40مسكن ترقوي مدعم  20+محل  5+مكاتب ع  03مدخل  42طابق أر مﺞ 280قسم  19حصة 42
السوق الجواري واد العﻄش محل رقم 10
ترقﻴة عقارية  40مسكن ترقوي مدعم  20+محل  05+مكاتب ع  02مدخل  30طابق أر مﺞ 280قسم 19
مشتة واد العﻄش
تجزئة التعاونﻴة العقارية الز راء رقم  05الﻄابق اﻻر
مشتة الرحامنة قسم  25مجموعة 96
الرحامنة قسم  25مجموعة ملكﻴة  110محل رقم 05
الرحامنة قسم  25مجموعة ملكﻴة  124الﻄابق اﻻر
الرحامنة محل رقم  02قسم  25مﺞ ملكﻴة رقم 111
تجزئة  442قﻄعة بازر صخرة
الدواخة
مشتة النوا
ع اﻻورا
مﻼح عمو
ال اسﻴب محل رقم 02
مشتة تﻴﻼف
محل رقم  01ع اﻻورا
تجزئة  42قﻄعة المﻼح عمو
لعفﻴ ابرا ﻴم لعوازقة
مشتة النوا
مشتة تﻴﻼف
تجزئة  84قﻄعة
شارع المجا د فردي مختار

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

خ

وفواكه

لحوم ودواجن

حلﻴب ومشتقاته

مﻄعم

حلويات
ب عزيز

مخابز

تﻐﺬية عامة

قﻴس قارة
الرز قرين
عبد القادر بوقرة
عبد الرحمان جلﻴد
ع العبعوب
جعفر بودرامة
ملﻴكة عمامرة
عبدالمالك بارو
جعفر بودرامة
فاطمة بن مه
غنﻴة شودار
مﻴلود غنو
أسامة شعبان
اسماعﻴل عامر
حس عزيزي
عبدالو اب نكاز
رضوان قم
صالح بتشﻴم
عبد الرزاق زواوة
عبد الرشﻴد بو روم
عمر ريحان
فﻴصل عقون
أنﻴس عصفور
جهاد قﻴدوم
نا قروط
رضا شﻴهب
دحﻴدم أحمد
يط ﻼ
حلﻴم طوبال
شام بوعﻼم
فﻴصل بن يدي
رفﻴق بن معاوي
الصديق دمﻴدن
شام قريدي
صالح بن قديدح
التوفﻴق بقبا
صلﻴحة سوال
زين الدين عزوز
فتﻴحة فوغا
ﷴ مﻴمش
سا دمﻴدن
نا قجا

المﻼح العمو مﺞ  61قسم 45
تجزئة  42قﻄعة مﻼح عمو
ع اﻷورا رقم 05
ع قديم قسم  02مجموعة ملكﻴة 78
مشتة الدواخة
قرية النوا الماجن
 1750 -40مسكن رقم  15عمارة 03
المﻼح عمو قسم  45مﺞ رقم 29
قرية النوا الماجن
شارع المجا د فردي مختار
مزيان ال يﻒ العﻴا تجزئة  167قﻄعة محل رقم 02
تجزئة  211قﻄعة
محل رقم  02مزيان ال يﻒ العﻴا تجزئة  167قﻄعة
قﻄعة رقم 05
قرية المﻼح
مزيان ال يﻒ العﻴا
مركز
ع اﻷورا رقم  05محل رقم 02
مشتة بوريون
مشتة العوازقة
مشتة الدواخة
ع اﻻورا محل رقم 02
قرية مﻼح عمو قﻄعة رقم 42
مركز
البحباحة
شارع  01نوفم محل رقم 01
شارع أول نوفم  54ب عزيز
شارع أول نوفم
تجزئة  46قﻄعة شارع أول نوفم  1954الﻄابق اﻻر
أمزاوروالتجزئة السكنﻴة  200قﻄعة
شارع أول نوفم تجزئة  46قﻄعة المحل الثا )(2
شارع أول نوفم  54المحل الثا )(2
شارع خمخوم السعدي
شارع  08ماي  1945محل رقم 01
شارع اول نوفم  1954محل رقم 02
تجزئة  200قﻄعة البحباحة محل رقم 02
شارع اول نوفم
شارع مرشدي عمر بالسكنات التﻄورية الجهة ال قﻴة محل رقم 02
تجزئة  72قﻄعة رقم  01مروج الصفصاف محل 1
شارع اول نوفم 1954
امزاورو تجزئة سكنﻴة  200قﻄعة رقم 192
مركز شارع أول نوفم 1954

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

خ

وفواكه

لحوم ودواجن

حلﻴب ومشتقاته
سوب ات
مﻄعم

حلويات
معاوية

مخابز
تﻐﺬية عامة

زين الدين عزوز
عمر لكحل
سلﻴمان بﻴاض
عبدالرزاق بوسنﻴنة
عبد الحكﻴم قريدي
ال يد لشهب
ﷴ دغموم
من بوقريصة
أسامة فوغا
بﻼل كردوح
السعﻴد فوغا
نا قجا
عبد الحمﻴد بوذراع
شمس الدين بن يدي
ال يد لعﻴسا
بﻼل بريقن
عبد الحلﻴم قريدي
نورالدين كريوج
عبد الحفﻴظ دغموم
مسعود قريدي
مسعود قنوش
مصﻄ لعﻴسا
الﻴازيد سبﻴع
عمر لكحل
ربﻴعة سا ل
فريد زعﻴو
صالح بومﻴسة
مسعود قنوش
بﻼل بلحنش
سفﻴان قريدي
ابرا ﻴم العايب
مسعود دغموم
عبد القادر قريدي
يط
لهﻼ
ص الدين بن سبع
نورالدين قروط
مسعودة بن حمﻴدة
رفﻴقة زاير
أحمد لصنام
مصﻄ وار
عادل بن سعد
سم بو وس

سكنات برنامﺞ 10 1987
البحباحة أمزاورو التجزئة السكنﻴة  200قﻄعة رقم 170
شارع محمود رياش
تجزئة  72قﻄعة مرج الصفصاف
تجزئة  46قﻄعة شارع أول نوفم 54
البحباحة رقم  73الﻄابق اﻻر
السوق المﻐﻄاة
شارع اول نوفم
شارع أول نوفم ) 1954مركز( محل رقم 03
شارع أول نوفم  1954محل رقم 01
شارع اول نوفم محل رقم 03
مركز شارع أول نوفم 1954
شارع  1نوفم 54
الﻄابق اﻷول رقم  01شارع أول نوفم 1954
شارع اول نوفم محل رقم 02
شارع رياش محمود
شارع اول نوفم 1954
ب عزيز
شارع  1نوفم 54
عرباون
بلدية ب عزيز وﻻية سﻄﻒ
شارع خمخوم السعﻴد
شارع الحرية
البحباحة أمزاورو التجزئة السكنﻴة  200قﻄعة رقم 170
شارع زيﻐود يوسﻒ رقم 07
مسكن ترقوي مدعم عمارة  03رق  50و 50 51
شارع أول نوفم  54رقم 47
بلدية ب عزيز وﻻية سﻄﻒ
شارع أول نوفم 54
شارع  1نوفم  1954محل رقم 06
الﻄريق الوط رقم  77قﻄعة رقم 130
شارع  1نوفم 54
شارع بوقندورة ال يﻒ رقم  01عمارة أ
شارع  01نوفم
مركز
مركز
شارع اول نوفم  54ع ب محل رقم 13
ربع قسم رقم 11
شارع الشهﻴد لعمارة ﷴ بن سالم
بن الربوح الربﻴع مشتة الكروشة
مركز
قرية ذراع الرصاص

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

خ

وفواكه

لحوم ودواجن

ع

مخابز

السبت

تﻐﺬية عامة

خ

وفواكه

لحوم ودواجن

حلويات

ب العرش

مخ ة

تﻐﺬية عامة

لخ نجام
عن قريبة
نﺬير ورنا
العﻴد بن دعاس
عادل بن سعد
عبد الكريم بن سعد
عبد الحق بﻼ دة
محمود بناري
ﷴ خديم
عبد الكريم نوا ي
زغرير عﻼل
بوروفة أحسن
عبد الحق بوقدورة
اسامة بوثلجة
جمال قويسم
ﷴ السعﻴد لشهب
لﻴاس فا
ولﻴدة بوثلجة
عبد الو اب كﻴموش
نادية بوبعجة
عبد الحق بوقدورة
لﻴاس فا
عبد الحق زعﻴو
ﷴ طوبال
عبد الحمﻴد مسخر
نعﻴم سكﻴة
عبد السﻼم شوارفة
خالد جام
يوسﻒ حﻴان
يوسﻒ حﻴان
ابرا ﻴم مخلو
إبرا ﻴم سالم مصباح
مراد مﻼس
بن زاوي شام

مشتة ستس
شارع الشهﻴد بر وم السعﻴد
شارع بوفافة الﻄا ر رقم 03
مشتة كروشة
مركز
شارع  01نوفم  54رقم 04
ربع
معاوية
مركز
مركز
الﻐريفة ع السبت
ع السبت بجوار مكتب ال يد
الﻐريفة
مركز
محل رقم  04مركز
المحل الثالث مركز
مركز
مركز شارع ديدوش مراد المحل رقم 03
مرج السا ل
ع جو رة
الﻐريفة
مركز
مركز
شارع زيﻐود يوسﻒ المحل رقم  01موقع  08الﻄابق اﻷر
المحل الثا مركز
ع السبت مركز محل رقم 02
قﻄعة رقم 07
الﻐريفة
مركز
مركز
شارع كرمﻴش عبد المومن محل رقم03
شارع سفاري ع بن أحمد ب العرش
مركز
تجزئة  200قﻄعة المرحلة اﻷو ب العرش

الﻄا ر علواش
حدة مانع
عﻼء الدين زوغﻼش
يا زاير
عاشور جلول
فؤاد بن زاوي
عبد الفتاح علواش
ﷴ ابرا ﻴم سالم

مشتة اوﻻد بلهوشات
شارع لخامﺞ شوبان
تجزئة  233قﻄعة مكثفة لفريق بولكﻴفان
عﻄا عمار شارع باش سلﻴمان رقم 01
 2003/1000/50مسكن رقم  66عمارة 04
التعاونﻴة العقارية الن
تجزئة  186قﻄعة شارع لخ مجالدي
بولكﻴفان  140قﻄعة

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
ب

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻷول

خ

و فواكه

لحوم ودواجن

مﻄعم

حلويات

البﻼعة

مخ ة
تﻐﺬية عامة

رحما شعبان
حمزة بوغرارة
لخ زرقان
الحاج جودي
ﷴ ع بوخالفة
ﷴ اسامة بوشوك
سﻴﻒ الدين شﻴهاب
عبدالرزاق بوخنفوف
فريد منور
ﷴ عولة
مون بودور
مصﻄ رقﻴق
بﻼل بهبﻴط
رقﻴق مخلوف
صدام منصور
مسعود صوادق
يوسﻒ بوجﻼل
لحسن فركوس
مسعود كوكو
أ ف رقﻴق
ن الدين ابرا ﻴم سالم
فوزي جلول
أنور ابرا ﻴم سالم
ﷴ رب
شو علواش
الهادي فرطاس
عبد الهادي منصﻒ كايل
لمنور جلول
مصباح ابرا ﻴم سالم
مراد مﻼس
خ الدين يحﻴاوي
زغوان حس
فﻴصل بوصبع
الﻴاس مهورباشة
بوبكر بن دادة
و ﻴبة سﻴ
ﷴ بن نوي
فﻴصل نوار
فواز بارة
سﻼمة راشدي
جابر سفاري
رشدي عمارة
الﻄﻴب قدور
العر كرمﻴش

مشتة بورزام
محل رقم 02تجزئة  293قﻄعة
شارع حركات الﻄا ر
بلهوشات
تجزئة  200قﻄعة شارع سفاري أحمد
التعاونﻴة العقارية الفتح رقم  01تحمل رقم 08
تجزئة  80قﻄعة رقم 54
تجزئة  293قﻄعة رقم  19من المجموعة 09
شارع السعﻴد بوخالفة محل رقم 02
تجزئة  293قﻄعة محل رقم 02
بوخفوف ﷴ  293قﻄعة
تجزئة  140قﻄعة لفريق بولكﻴفان
شارع مصباح الدرا
القﻄعة  19تجزئة  101قﻄعة قسم  11مجموعة ملكﻴة  71المقﻴلتة
مسكن ترقوي و  28محل عمارة د الحصة  51محل رقم 50 05
التعاضدية العقارية الفتح شارع كباب
رقم  96/ 02محل مه الحامل لرقم 01
تجزئة  80مسكن رقم 33
تجزئة  293قﻄعة محل رقم 01
شارع ريحان أحمد تجزئة  140قﻄعة لفريق بوالكﻴفان رقم 125
تجزئة  140قﻄعة لفريق بولكﻴفان رقم  125شارع ريحان أحمد محل رقم 01
تجزئة  233قﻄعة رقم ف 02
شارع بسباس ﷴ
تجزئة  293قﻄعة رقم  14مجموعة 01
الﻄابق اﻷر عمارة )أ,و( رقم  70قﻄعة  07و رقم  71قﻄعة 08
 50/1600مسكن اجتما تسا
شارع كرمﻴش عبد المؤمن رقم 02
 36/40//2008مسكن رقم  44عمارة 01
 50مسكن عمارة ب رقم 54طابق أر
شارع سفاري ع بن احمد
مركز
شارع حمريش م وك رقم  13الﻄابق اﻻر مدخل ب حصة رقم 02
شارع حم ش م وك رقم  13بﻼعة
البﻼعة
تجزئة  197قﻄعة رقم 87
تجزئة  197قﻄعة
تجزئة  78قﻄعة رقم 08
البﻼعة
التجزئة السكنﻴة  197قﻄعة رقم 131
 50مسكن ح ي محل رقم 22
محل رقم  50 04مسكن ح ي
مركز
شارع حمريش م وك
مشتة الد س
شارع بوداغة السعدي

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

الﻴوم الظاول

خ

و فواكه

لحوم ودواجن
حلﻴب ومشتقاته
مخ ة

الولجة

تﻐﺬية عامة

خ

وفواكه

حلﻴب ومشتقاته
مﻄعم

حلويات
تاشودة

مخ ة
تﻐﺬية عامة

لحوم ودواجن
جمﻴلة

مخ ة

تﻐﺬية عامة

حمزة دبار
بﻼل حمودي
رياض بوزيد
محفوظ م ي
تركﻴة مهور باشة
بك غجا
عبد الحكﻴم بن دادة
م وك بوكركر
جابر سفاري
ﷴ قر
مسعود حمودي
سم خالدي
فاروق حمودي
بوبكر حداد
ولﻴد حمﻼش
بقاش عقبة
بوشوك فؤاد
حمزة مخلوف
عزالدين بلعايب
ﻼل
توفﻴق ع
خالد برحايل
خالد برحايل
الخ صﻴد
الخ صﻴد
نﻴبل رقﻴق
معتوق سﻴﻒ الدين
انور كورتل
فﻴصل صوادق
شب فرحات
بن ما محفوظ
شام بن غﻼب
نبﻴل ش
فواز كامل
رزيقة ش
مبارك كامل
مبارك كامل
فارس فرجﻴوي
عادل بلفروم
بلقاسم بﻼل
زيلق النوري
العﻴد صحراوي
رابح فلﻴﻐة
طارق سالم
حمود جنان

تجزئة  210قﻄعة رقم 110
 50مسكن ح ي رقم 22
شارع حمريش م وك
تجزئة  78قﻄعة
شارع مدا مو
تجزئة  197قﻄعة
تجزئة  78قﻄعة رقم 44
مشتة بوجنادة
مركز
مركز
شارع مداس مو بﻼعة 38
تجزئة  78قﻄعة
مركز
 50مسكن جناح ف رقم 8
 15قﻄعة
 15قﻄعة مقابل دار البلدية الولجة
قرية لهوى عبد الرحمان
قرية لهوى عبد الرحمان  60/20محل رقم 04
قﻄعة رقم  05مشتة لهوى عبد الرحمان
مزيان باكر
مركز رقم أ 01
مركز رقم أ 01
مركز
مركز
لهوى عبد الرحمان
القرية الفﻼحﻴة رقم  01شارع بويلفان السعدي محل رقم 03
قرية لهوى عبد الرحمان
تجزئة  15قﻄعة رقم 14
تاش ـ ـ ــودة
تاش ـ ـ ــودة
غﻼب ﷴ  20مسكن رقم ب 05
التجزئة السكنﻴة  157قﻄعة
التجزئة السكنﻴة  157قﻄعة
مشتة لحناش
مركز
مركز
بوروبة
شارع جﻴش التحرير الوط رقم أ 5
مشتة كاف قوريش
مركز
الفرد
بوسعادة
ربوح رجم
شعبة الﻄم

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا

خ

وفواكه

لحوم ودواجن

مﻄعم

حلويات

ب فودة

مخ ة
تﻐﺬية عامة

عصام لعوج
زين الدين حمﻼوي
حفﻴضة بلهادي
صالح بوعافﻴة
عبد الباسط قﻄار
عز الدين قﻄاع
أحمد سعدون
أحمد مﻴهوب
سم بورمل
عادل قسمﻴة
صورية رب
مسعود بلع
ياس مﻴهوب
عبد السﻼم ونو
حسام شو
أحمد قﻼل
عماد عﻄﻴة
عبدالحلﻴم بلهادي
صالح بوعافﻴة
عبد الباسط قﻄار
أحمد سعدون
عم وش صاري
أحمد مﻴهوب
سم بورمل
بﻼل قص
عبد الرؤوف توري
سلﻴم نويوة
مختار سﻄور
ال يد حما
جﻼل عبد
ﷴ الﻄا ر بلهادي
الﻄﻴب سق
مﺬكور فلكاي
ﷴ سق
العﻴا بومنجح
رضا حما
العمري عزوز
دريدي ربﻴعة
حس حموش
عبد النور ستﻴتة
لحسن سﻴوان
العمري قريش
ساعد مواسح
يوسﻒ بخوش

حما يوسﻒ رقم 24

شارع اول نوفم
مشتة المرجة
بوروبة
بوسعادة
تجزئة  200قﻄعة رقم  130مﺞ 200
شارع الشهﻴد قﻄار عبود ربوح رجم رقم 02أ
شارع جﻴش التحرير رقم 89
مشتة توغاي
الصديق حما )  40مسكن(
حما يوسﻒ شارع ربوح رجم محل رقم 02
الفرد
الجباس
مشتة توغاي
الجباس
مشتة شو ) مف ق طريق سفرينة (
شعبة الﻄم
قﻼ السعﻴد الجباس
روبة ﷴ الصالح
بوسعادة
تجزئة  200قﻄعة رقم  130مﺞ 200
شارع جﻴش التحرير رقم 89
الكركار
مشتة توغاي
الصديق حما )  40مسكن(
الفرد
شارع أول نوفم
حما الصديق
حما الصديق
مشتة محﻴجﻴبة
مركز
مركز
شارع  01نوفم رقم ب  13مركز
شارع جﻴش التحرير
مركز
مشتة الفرد
أول نوفم مركز
الحباس
المحتشدات
مشتة ش م
شارع أول نوفم قﻄعة رقم  25محل رقم  01قرية سﻴﻼق
مشتة أولﻴدو رابح
مشتة الحصبﻴة
مشتة الحصبﻴة
التجزئة السكﻴنة  43قﻄعة

الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

خ

وفواكه

مﻄعم

حلويات
مخ ة

حمام السخنة

تﻐﺬية عامة

خ

وفواكه

مﻄعم

شو كعوان
ياس مخلوف
حمدي صدقة
م وك بووذن
عبد الحق زغ
مسعود عمر
عبد الﻐا موس
عماد زغوان
نش ي
مو
م الدين جودي
صالح مج
مصﻄ ق
ياس مخلوف
عبد الحق زغ
ﷴ توا
كمال مخلوف
رمزي لﻄرش
شعﻴب مانع
جمﻴل شخشوخ
طارق ديﻐش
زين الدين نور الدين
عبد الرؤوف أكنﻴو
مصﻄ ثابت
ولﻴد حكﻴ
يزيد طرطاق
طرطاق رشﻴد
صلﻴحة صﻴد
ايمن عب ز
فارس جندارمﻴة
شام مبارك عزام
لخ عوج
ربﻴحة عواج
سلﻴمة بودوخة
جمﻴلة دعموش
السب مودع عزام
السا شب
أحمد ﻼل
السا شب
شام مبارك عزام
صهﻴب غر
حسان سما
ﷴ أم بوخنفوف
رفﻴق طرطاق
عبد الحمﻴد بودوخة

مشتة ش م
شارع بلول العل
مسكن 60
بود ان مسعود  10سكنات ريفﻴة
مشتة ش م
شارع أول نوفم قﻄعة رقم  25محل رقم 03
شارع اول نوفم  1954مركز
البناء الﺬا المرحلة  2حصة  16مسكن مركز
مشتة أوﻻد ع بن نا
ش م
الشهداء
مشتة النقرية
شارع بلول العل محل رقم 02
مشتة ش م
قرية سﻴﻼق شارع أول نوفم قﻄعة رقم  25محل رقم 06
 15مسكن ري بجوار مسجد عقبة ابن نافع محل رقم 3
مشتة ش م الﻄابق اﻻر محل رقم 01
محل رقم  05شارع اول نوفم قﻄعة  25قرية سﻴﻼق
شارع أول نوفم قﻄعة رقم  25محل رقم  02قرية سﻴﻼق
شارع اول نوفم قﻄعة  25محل رقم 11
شارع أول نوفم 1954
 132مسكن
 19جوان 1965
التجزئة السكنﻴة  40قﻄعة رقم  03مجموعة  02محل رقم 01
 19جوان 1965
السعادة حمام السخنة
 19جوان  65التجزئة السكنﻴة  40قﻄعة
 32محل تجاري عم  02مدخل 14
 64مسكن اجتما تسا
مركز
مركز
الثورة
 30مسكن تﻄوري رقم 09
الثورة
أن ال
الثورة  20مسكن
مسكن ح ي ط أ 50
 120/1000مسكن  PHPرقم  24عمارة 03
رقم  02الﻄريق الوط رقم  75بناية رقم 16
 120/1000مسكن  PHPرقم  24عمارة 03
مركز
قﻄعة رقم  37مﺞ  04مركز
الثورة رقم 58
 19جوان 1965
مركز
مشتة أوﻻد بلهوشات

الﻴوم اﻻول

محل رقم 02

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻷول

حلويات
مخ ة

الﻄاية  /التلة

تﻐﺬية عامة

خ

وفواكه
مﻄعم

التلة  /مخ ة
تﻐﺬية عامة

لحوم ودواجن
مﻄعم
ع

ولمان

ع

ولمان

مخ ة

تﻐﺬية عامة

فاتح بهلول
سﻴموشة بوشمال
سم بودوخة
عمار اي
فاروق بوشارب
عبد المالك ﻼل
إلهام عوف
اعمر عوج
عمار برحايل
بولعراس قومﻴدي

 2007 /1150 /30مسكن رقم  04ع أ  01أم العجول
 1600 /50مسكن عم ا  02رقم  59الﻄابق اﻻر
أوﻻد بلهوشات مشتة الدواخة
مجموعة ملكﻴة  01مشتة بلهوشات
 1000 /120مسكن رقم  13عمارة 02
 32محل عم  04مدخل رقم 64 38-37
مسكن اجتما تسا
مشتة بلهوشات قسم  23مجموعة ملكﻴة 01
مركز
مركز
مركز

ل يد عرعار
زنﻴ سا
مريم ﷴ بوعبد
منصور عوري
بدر الدين بﻐدادي
مو عﻴشور
عبد الحلﻴم عﻄوي
سلﻴم ريحان
عبد الحمﻴد عرعار
سلﻴم ريحان
نسﻴم علوش
عماد مقﻼ
فاتح عرعار
عبد الو اب عﻴشور
زين الدين قرين
نافع شب
عبد الحق شودار
حدة العايب
أسامة سعدي
مديحة معن
مديحة معن
سعدي نبﻴل
خﻼف سه
رفﻴق زيرق
بدر الدين بهلول
بلعابد إلﻴاس
من فاضل
رحال البش
سﻼمة باسم
عامر مبار
شام بن قري
حنان عمورة

الﻄاية مركز
تجزئة  151قﻄعة رقم  138قسم  -17الﻄاية-
مركز
مركز
ح  16رقم القﻄعة  86مخﻄط  151مركز
تجزئة  151قﻄعة رقم  124مجموعة  15مركز
ام العجول
مركز
مركز
مركز
مركز
ام لعجول تجزئة  96قﻄعة رقم  47المحل الثالث 3
قرعﻴش عﻴاش شارع  05جويلﻴة أوﻻد بلخ
اوﻻد بلخ قسم  21مﺞ  08الﻄريق الوط رقم 75
التجزئة السكنﻴة 377قﻄعة محل رقم  02رقم 177
الفراغات الصحﻴة  20مسكن شبه ح ي
تجزئة  377قﻄعة رقم  18الح  02محل رقم 01
مشتة ب الجديد
تجزئة  74قﻄعة
التجزئة السكنﻴة  377قﻄعة رقم 264
التجزئة السكنﻴة  377قﻄعة رقم 264
تجزئة  377قﻄعة رقم  161محل رقم  01بناية رقم 145
تجزئة  377قﻄعة رقم 161
ق الملعب البلدي احمد بن يوسﻒ بلدية ع ولمان
الق ية قسم  47مجموعة ملكﻴة رقم 111
تجزئة  360قﻄعة ع ولمان
تجزئة ربا قسم  40مجموعة ملكﻴة  110محل رقم 01
بوفضة ع ولمان
ذراع المﻴعاد رقم  06ع ولمان
تجزئة  616قﻄعة قسم  61مﺞ ملكﻴة رقم 247
شارع بوسا ل ﷴ مجموعة ملكﻴة  38قسم 69
بع ة مجموعة ملكﻴة  02قسم 54

الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول و الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا

باسم كس ة
عبد الرحﻴم ربا
اسماعﻴل خث
ف الدين قروي
عاصم الخ بن ي
عصام لكحل
سلﻴم صباي
زين الدين قويسم
سفﻴان سفنجة
الﻄﻴب دري
يﻒ
ن الدين كت
مروان محنان
إيهاب جﻼب
ناجح منا
الﻄا ر مبار
حسام بن ي
ﷴ قرفا
رشدي بلول
محنان
غﻼم
ﷴ حداد
شمس الدين قناب
نجاة لعوا
عبد الحلﻴم كت ال
المختار غمرا
تركﻴة كعلول
رفﻴق بن ي
نوال بلﻴلﻴﻄة
حس بو ا
عبد الباسط ربا
عبد الو اب لشقر
فاروق جﻼب
وردة بن ي
جﻼل قارة
شاكر غمرا
نعﻴم دلة
نوفل سايح
إسحاق بخوش
ﷴ حشاي
أﷴ جﻼو
إسماعﻴل معماش
خالد فاضل

يﻒ

تجزئة  220قﻄعة قسم  41مﺞ ملكﻴة رقم 226
بع ة
بع ة قسم  55مﺞ ملكﻴة رقم 59
تجزئة  616قﻄعة قسم  21مﺞ ملكﻴة 57
 44مسكن و  57محل تجاري قسم  72مجموعة ملكﻴة  02حصة 26
القﻄعة اﻻرضﻴة رقم  79تجزئة  264قﻄعة
الصنوبر
شارع رشﻴدي بخوش
تجزئة  363قﻄعة قسم  45مجموعة ملكﻴة 41
تجزئة  711قﻄعة مجموعة ملكﻴة  162قسم  71محل رقم 02
تجزئة  711قﻄعة مﺞ ملكﻴة رقم  323قسم 71
شورة
بع ة
بن ضواق غرب قسم  28مﺞ ملكﻴة رقم 46
 113مسكن ترقوي و  63محل تجاري  02 +محل خدمات عمارة رقم  11مدخل  04الﻄابق اﻷر
ال قﻴة العقارية  56مسكن و  51محل تجاري العمارة د الحصة  27الﻄابق اﻷر
 113مسكن ترقوي و  63محل تجاري  02+محل خدمات مﺞ رقم  05قسم  68المحل اﻻول عمارة رقم  03الﻄابق اﻻر
رقم 36
مشتة لعمامرة
المجمع  B98محل رقم  24الﻄابق اﻷر
تجزئة  639قﻄعة
الشط
شارع كانو عثمان الﻄابق اﻷر ع  01مدخل  01حصة 03
تجزئة  369قﻄعة مﺞ ملكﻴة  94القسم 60
ذراع المﻴعاد
 583مسكن
شورة
تجزئة ال قوية  369قﻄعة رقم 348
تجزئة  616قﻄعة قسم  71مﺞ رقم 409
 92مسكن
رأس الع مجموعة ملكﻴة رقم  27قسم 20
بع ة
محل رقم  03ق الملعب البلدي أحمد بن يوسﻒ
الﻐرنوقة
ذراع المﻴعاد
ال قﻴة العقارية  29مسكن و  37محل عمارة رقم  03الﻄابق اﻻر مدخل م  20الحصة رقم 20
تجزئة  363قﻄعة
مشتة الكرمة لفريقات
الحمار
لقﻄارات
شورة
محل رقم  02تجزئة ربا مﺞ ملكﻴة رقم  94قسم 40

الﻴوم اﻷول
مدخل 05حصة

خ

وفواكه

سعاد حماتة
من كوندة
عبد المالك بوشاقور
يوسﻒ ربا
لخ قمار
أيمن عبﻴد
بﻼل مبار
عبد الباسط بوشامة
سمراء عاشور
عبدالحكﻴم بن حرشة
عصام بوسوالﻴم
ﷴ نقاز
شو أنقال
حس قريش
خلﻴل صباي
حنان تالﻴة
عبد الﻐ كعوان
مصﻄ نشناش
ايمان زايدي
حﻴاة بلعكري
عبد الﻐ كعلول
عبد النا خث
عبد المالك بوشامة
صالح ديل
السعﻴد دحدح
ناجح منا
أنور حرز
ﷴ قرفا
عبد الحلﻴم بعداش
ﷴ حداد
شمس الدين قناب
عبد الحلﻴم كت ال يﻒ
حس ﷴي
ريان بوﻻلة
رفﻴق بن ي
نوال بلﻴلﻴﻄة
حس بو ا
نوفل سايح
حﻴاة بلعكري
عبد الرحمان قري
عبد النا بوشامة

 40/700مسكن العمارة  02محل رقم 06
الﻐرنوقة
قﻄعة رقم  301تجزئة  711قﻄعة قسم  71مﺞ 72
محل رقم  02تجزئة ربا ح ي  01مﺞ رقم  96القسم 40
تجزئة  92قﻄعة رقم 11
بع ة رقم 466
ال قﻴة العقارية  29مسكن و  37محل تجاري العمارة  01مدخل م 8الحصة  08الﻄابق اﻷر
مركز
تجزئة  360مسكن
شارع بن معماش العﻴا محل رقم 03
بع ة محل رقم 01
ذراع المﻴعاد القﻄعة رقم 111
شورة
لقﻄارات مجموعة  03قسم 73
دوار ب لحلو
 100مسكن اش عمارة س  8رقم 30
ق الملعب القديم
مﺞ171قسم  45مركز
لفريقات
ذراع المﻴعاد
دوار لفريقات
شارع اﻹنتصار
شارع حفاصة ع
ذراع المﻴعاد
طريق المنﻄقة الصناعﻴة
بن ضواق غرب قسم  28مﺞ ملكﻴة رقم 46
محل رقم  01تجزئة  583مسكن
 113مسكن ترقوي و  63محل تجاري  02+محل خدمات مﺞ رقم  05قسم  68المحل اﻻول عمارة رقم  03الﻄابق اﻻر
رقم 36
تجزئة  616قﻄعة
تجزئة  639قﻄعة
الشط
تجزئة  369قﻄعة مﺞ ملكﻴة  94القسم 60
ال قﻴة العقارية  56مسكن و  51محل مﺞ ملكﻴة رقم  45قسم  72الحصة 33
شارع اﻻخوة ثامر
شورة
تجزئة ال قوية  369قﻄعة رقم 348
تجزئة  616قﻄعة قسم  71مﺞ رقم 409
تجزئة  363قﻄعة
ذراع المﻴعاد
بع ة مجموعة ملكﻴة رقم  16قسم  48ح ي
القﻄعة رقم  125تجزئة  264قﻄعة

الﻴوم الثا

مدخل 05حصة

الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا

لحوم ودواجن

حلﻴب ومشتقاته

سوب ات

مﻄعم

أﷴ جﻼو
خالد فاضل
سعاد حماتة
من كوندة

لقﻄارات
محل رقم  02تجزئة ربا مﺞ ملكﻴة رقم  94قسم 40
 40/700مسكن العمارة  02محل رقم 06
الﻐرنوقة

فارس قﻼ
العمري بوشامة
فواز فاضل
سﻴﻒ الدين زاية
مسعود مشتة
سﻴد ع بلع وس
عبد الكريم عروس
سفﻴان راشدي
عامر عراب
ع مخلو

44مسكن و 57محل تجاري عمارة ب الﻄابق اﻻر
السوق المﻐﻄاة شارع ملﻴا عبد الكريم المحل رقم 21
 711مسكن
تجزئة  711قﻄعة إجتماعﻴة شﻄر  337قﻄعة رقم  20مجموعة 03
بع ة محل رقم 01
شورة
بع ة مجموعة ملكﻴة رقم  88قسم 48
شارع ملﻴا عبد الكريم
ورة
بوفضة الحصة أ

رفﻴق ش
سم بزاح
العمري غزا
عادل بوظريفة
كمال عابر
مصﻄ مشتة
بوكرش
عبد
حﻴاة حمادي
خالد دريش
المهدي نا ي
رشﻴد ق
شام عمورة
نسﻴم كواش
حمزة حزام
يا بوكث
أم لصلﺞ
شعﻴب كانو
شام بو ا
ﷴ حداد
حس بو ا
دري عبد
توفﻴق عدون
عبد النا بن ﻼل

ذراع المﻴعاد
 20مسكن بناية  01مدخل  02الﻄابق اﻻر
محل رقم  02تجزئة  264قﻄعة
 583مسكن رقم  355محل رقم 03
بع ة قسم  48مجموعة ملكﻴة 31
تجزئة  711قﻄعة قسم  79مﺞ 38
ذراع المﻴعاد
شارع ملﻴا عبد الكريم
شارع كانو عثمان
الشط
و  48محل تجاري رقم أ 6ع 90 01
مسكن اجتما تسا
تجزئة  363قﻄعة رقم 212
قﻄعة رقم  210تجزئة  363قﻄعة
 67مسكن
الصفار
تجزئة  583مسكن
تجزئة  67قﻄعة مﺞ ملكﻴة رقم  244قسم 77
 400مسكن محل رقم 11
تجزئة  639قﻄعة
تجزئة  616قﻄعة قسم  71مﺞ رقم 409
تجزئة  363قﻄعة رقم 253
تجزئة  711قﻄعة مجموعة ملكﻴة  323قسم 71
تجزئة  44مسكن مجموعة  13قسم 46

عبد الرؤوف مخروف
فاتح حمودة
قوماش نا

بع ة قسم  47مﺞ ملكﻴة رقم 111
تجزئة معماش قسم  43مﺞ رقم 01
شارع بن يح الدرا

عمر ربا
مسعود زنا

شارع حفاصة ع رقم 11
مشتة لقصايع

الﻴوم اﻷول

مﺞ ملكﻴة  25قسم 56

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا

قﻼل

الرز بوشامة
الﻴاس لبﻴض
عبدالمالك مﻴ
عبد الرزاق كعبش
عامر قمري
م وك بخوش
عماد مﺬكور
حسام نويوة
الﻄا ر مد
عبد الكريم عﻄوي
عز الدين ربا
حلويات
ﷴ بن عبد
عمر ربا
سفﻴان وح
سﻴﻒ الدين راشدي
سم بولحﻴة
عبد اﻻله بلقب
كريمة زرار
عادل اد
أيمن بن شكر
مﻴكانﻴك السﻴارات مصﻄفاوي عبد الحلﻴم
مكاوي حسام
بلﻴلﻴﻄة الﻴاس
كعوان سم
عمار خزنا
مخ ة
جﻼل الدين شبل
غرزو ﷴ رياض
بلعابد حسان
نوال شﻼل
تﻐﺬية عامة
يوسﻒ سديرة
عبد الرحمان س
ﷴ الصالح بلهوشات
ذياب كعوان
زينب قارة
عراس قارة
سفﻴان زياد
ال يﻒ قاس
بﻼل حداد
عبد العزيز لبوخ
عبد البا مج
عبد الﻐ قوس
الهادي رحا

نهﺞ حفاصة ع
 67قﻄعة مﺞ ملكﻴة رقم  250قسم 77
محل رقم  02بن ضواق غرب قسم  28مجموعة ملكﻴة رقم 112
محل رقم  03الﻄابق اﻻر شارع بر ان سعﻴد
محل رقم  02شارع بوسا ل ﷴ
راس الماء مركز
ب اﻷبﻴض محل رقم 04
و  10محﻼت تجارية
ال قﻴة العقارية  20مسكن اجنما تسا
و 23محل تجاري عمارة  03مدخل 05 04 03
م وع  40مسكن اجتما تسا
مسكن إجتما و  48محل تجاري ترقوي عمارة  05الجهة  01الﻄابق اﻷر 90
تجزئة ربا ح ي  01مجموعة ملكﻴة  96قسم رقم 40
تجزئة السحان بناية أ الﻄابق اﻷر
شارع كانو عثمان و معماش العﻴا الﻄابق اﻷر ع  01باب 03
تجزئة  220قﻄعة
رقم  74تجزئة 266
تجزئة ربا مﺞ  58القسم  39محل رقم 01
مركز
تجزئة  220قﻄعة
المدخل  01الحصة  01الﻄابق اﻷر مركز
تجزئة  92قﻄعة رقم 87
شورة محل رقم 03
تجزئة  220قﻄعة رقم 371
مسكن ترقوي مدعم و  30محل تجاري عمارة  02مدخل  21الﻄابق اﻻر الحصة رقم 40 19
شورة
القﻄعة اﻻرضﻴة رقم  75تجزئة  100قﻄعة
مركز
تجزئة  223قﻄعة مﺞ  64قسم  42قﻼل
223قﻄعة قسم  41مﺞ  91قﻼل
أوﻻد قاسم
أوﻻد بوطارة
تجزئة  134قﻄعة رقم 89
ملول
قﻼل شمال
مركز تجزئة  223قﻄعة اﻻم عبد القادر
تجزئة  100قﻄعة الشﻄر الثا رقم 100
القرية الفﻼحﻴة محل رقم 06
دوار قنﻴ
محل رقم  10عمارة ـ  50مسكن الﻄابق اﻻر
اوﻻد قاسم قسم  03مﺞ ملكﻴة 47
ملول
ذراع طبال
ﷴ بوضﻴاف مقابل الﻄريق الوط رقم  28ع د رقم 12

الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم الثا

خ

وفواكه

لحوم ودواجن

سوب ات
مﻄعم

حلويات
ق

مخ ة

اﻷبﻄال

تﻐﺬية عامة

خ

وفواكه

سوب ات

عبد النور بلعايب
عز الدين كعوان
أنﻴس قري
ﷴ فرجاوي
ن الدين مسال
السعﻴد كوسة
لخ خات
فاروق صفﻴح
الشﻼ لكحل
المﻴلود دادوش
عبد الحفﻴظ شﻼل
طارق طراد
ﷴ أم شبل
يعقوب خل
مهدي بن خروف
ﻴثم بولوحة
بﻼل معﻄاوي
فاتح مخلو
مصﻄ تبا
شاكر بلوط
ضواق نوال
يا حنا
عبد الحكﻴم حا
رشدي ال يدي
شمبازي ياس
جابر بوزيد
عمر جابر
ﷴ رفﻴق حمراوي
خلﻴل قرفا
ولﻴد سوراخ
عبد الكريم سعﻴدي
سا لعم ي
أمال دري
ياس بارش
ﷴ شندار
صلﻴحة حمادي
الخ زب ي
عادل سﻄوف
عبد الكريم سعﻴدي
صلﻴحة حمادي
فوزي شمبازي
نعﻴمة بوبلوطة

تجزئة  223قﻄعة رقم  56محل رقم 02
تجزئة  223قﻄعة رقم  59اﻻم عبد القادر
الشهﻴد صفﻴح الﻄا ر
القرية اﻻش اكﻴة الفﻼحﻴة
تجزئة  223قﻄعة
محل رقم  02ﷴ بوضﻴاف مقابل الﻄريق الوط رقم  28عمارة أ
مسكن ﷴ بوضﻴاف محل رقم 50 09
الشهﻴد ﷴ بوضﻴاف محل رقم 02
تجزئة  223قﻄعة قسم  42مﺞ ملكﻴة 29
تجزئة  223قﻄعة رقم  173رقم  01-01مكرر الﻄابق اﻻر
تجزئة  223قﻄعة سكنﻴة رقم 53
أوﻻد قاسم
شارع ﷴ بوضﻴاف رقم  02مركز
مقابل الﻄريق الوط رقم 28
ﷴ بوضﻴاف عم ا رقم  03الﻄابق اﻻر
ملول
تجزئة  223قﻄعة بالقﻄعة رقم 04
تجزئة  223قﻄعة
تجزئة  223قﻄعة مﺞ رقم  95قسم 41
ملول المحل رقم 02
تجزئة 223مركز الﻄابق اﻻر
تجزئة  223قﻄعة رقم  62محل رقم 3
ملول
محل رقم  02مركز
بمحاذاة الﻄريق الوﻻ رقم  64مركز
تجزئة  245قﻄعة رقم  145ق اﻷبﻄال
مجموعة رقم  67قسم  07ق اﻷبﻄال
 40 /16مسكن ترقوي مدعم و  08محﻼت تجارية عمارة  02مدخل 15
بعﻴديد السعﻴد
 40 / 24مسكن ترقوي مدعم و  16محل تجاري ع  02مدخل  14و  15الﻄابق اﻷر
محل رقم  62الﻄابق الثا مركز
شارع جﻼو ﷴ الصﻐ رقم  85تجزئة  243قﻄعة
 20مسكن المحاذية للﻄريق الوﻻ رقم  64عمارة ـ محل رقم  03الﻄابق اﻻر
القرافة
دوار لعوالمة
شارع واري بومدين
تجزئة  83قﻄعة رقم 19
أوﻻد محلة
تجزئة  83قﻄعة مجموعة ملكﻴة رقم  17قسم 36
شارع جﻼو ﷴ الصﻐ رقم  85تجزئة  243قﻄعة
تجزئة  83قﻄعة رقم 19
المرجات مجموعة  18ضمن القسم  21محل رقم 02
القسم  07مﺞ  52قرب ثانوية با الشﻼ

الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

حصة  14و  15محل رقم 01

الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا

مﻄعم
أوﻻد

أحمد

مخ ة
تﻐﺬية عامة

خ

وفواكه

لحوم ودواجن
مﻄعم
ع

آزال

مخ ة

تﻐﺬية عامة

سلﻴم معفون
فﻴصل رحال
نص س
يﻒ
بوعﻼم كت
سعﻴد كت ال يﻒ
سعﻴدة س
عباس بن مدا
عامر بوتوتة
عﻴ بوسوالﻴم
حمزة خمس
يﻒ
بوعﻼم كت
سعﻴد كت ال يﻒ
عباس بن مدا
دﻻل قداري
رمزي بن مدا
بوكث توفﻴق
زبﻴش جمال الدين
كريم ضﻴﻒ
صهﻴب بعزيز
ع عمرو
عامر بن شولة
أنور شﻴ
عبد السﻼم كت
بلعابد فارس
طبﻴش نعﻴم
بﻼل طاع
سفﻴان جدو
سلمان مبار
طارق بلوصﻴﻒ
م وك بن يوسﻒ
عبد الرؤوف حفﻴان
شعﻴب بونشادة
شام مزان
زين الدين خلفاوي
الﻄا ر بوعكاز
ﷴ حمريط
أحمد شواطر
عامر بن صوشة
بﻼل كعلول
سماعﻴل واضح
ﷴ حامدي
صالح واضح

تجزئة  243قﻄعة رقم  207محل رقم 03
 20مسكن محل رقم 21
لقرارسة
ي محل رقم 02
مركز التبادل الري أوﻻ
ي
قرية اوﻻد
لقرارسة
أسعﻴد
قرية أوﻻد
ي
أوﻻد
المكان المس اوﻻد حمود
أوﻻد عائشة
ي محل رقم 02
مركز التبادل الري أوﻻ
ي
قرية اوﻻد
أسعﻴد
قرية أوﻻد
لقرارسة  05سكنات ريفﻴة
لقرارسة
لقرارسة محل رقم 04
لقرارسة
حمودة
شارع داوود صالح محل رقم 01
بﻴضاء برج تجزئة  395قﻄعة 271
العرباوي
تجزئة  231قﻄعة
تجزئة  353قﻄعة اجتماعﻴة الخمسات محل رقم 01
شارع داود صالح ع آزال
 200مسكن ع آزال
جربوعة
أوﻻد رشﻴد محل رقم 01
شارع شاوش صالح محل رقم 01
كرنﻴﻒ ﷴ
حمودة
 100مسكن عمارة أ 10رقم  114الﻄابق اﻻر
محل رقم  01شارع مراب الﻄا ر قﻄعة رقم 201
محل رقم  01مشتة لمقاسم
حمودة قسم  125مﺞ 07
حمودة
و 33محل تجاري ترقوي محل رقم 24 01
مسكن اجتما تسا
محل رقم  01بومسﻄور
محل رقم  01أوﻻد رشﻴد
 311قﻄعة رقم 12
تجزئة  188قﻄعة
محل رقم  01تجزئة  188قﻄعة قسم  89مﺞ 35
محل رقم  01تجزئة  188قﻄعة نهﺞ صحراوي بلقاسم رقم  29مﺞ 02

الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول و الثا
الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

خ

وفواكه

رفﻴق شولة
فؤاد بن صوشة
عماد بونشادة
ﷴ لعبابسة
بلقاسم حﻼسة
مسعودة نوي
عﻴاش طوا رية
بوزيد مسوس
زوب جعران
عبد الحفﻴظ بشاطة
الﻄﻴب واضح
عمر درقال
يوسﻒ صﻐاري
ولﻴد بشاطة
ملﻴكة بوسا ل
طارق بلباش
مباركة كت
كريم كرنﻴﻒ
عبد الﻐا عﻄوي
عﻴاش بلعايب
عاشور عكة
جﻼل مشتة
سهﻴل قنو
فﻴصل بلعﻴفة
فواز وشاش
يونس بركان
جمال مدا
سم معماش
حسان بن نويوة
معمر طاع
فاتح بن شولة
عبدالصمد بلعﻴفة
فتﻴحة بن قاسم

مركز
مشتة اوﻻد رشﻴد
شارع داود الصالح
الدوامس
العزامﻴة
الدوامس
شارع قنو الﻄﻴب
صحراوي
تجزئة  353قﻄعة إطار التقلﻴص بدﻻ من  360قﻄعة إجتماعﻴة
تجزئة  311قﻄعة
تجزئة  231قﻄعة رقم  38مﺞ د
تجزئة  300قﻄعة رقم  77مجموعة ج
الخمسات
مركز
رقم  113ضمن المجموعة  Iمن مخﻄط تجزئة  231رقم 113
حمودة
مشتة أوﻻد رشﻴد
تجزئة  300قﻄعة رقم  130مجموعة ك
مشتة الحا
شارع حشاي ع
شارع بعﻴﻄﻴش ﷴ
تجزئة  311قﻄعة رقم 285
الخمسات
مشتة أوﻻد رشﻴد
كرنﻴﻒ ﷴ
العرباوي
كدية شنوف
محل رقم  02بلعزام
مشتة أوﻻد رشﻴد محل رقم 01
الخمسات محل رقم 01
مشتة اوﻻد رشﻴد
مشتة أوﻻد أرشﻴد
الخمسات محل رقم 01

عصام حركات
العﻴد خلفاوي
بدر طويل
نور الدين حفﻴان
رمزي صحراوي
سلمان مبار
طارق بلوصﻴﻒ
ركح منصور
عمر بن شولة

شارع بن عﻴ المدا
محل رقم  01مشتة اوﻻد رشﻴد
لقﻄارات محل رقم 01
تجزئة  300قﻄعة محل رقم 01
أوﻻد رشﻴد محل رقم 01
شارع شاوش صالح محل رقم 01
كرنﻴﻒ ﷴ
محل رقم  01شارع شﻴ العرو
محل رقم  01مشتة الشعبة الحمرة

الخمسات قﻄعة  173مجموعة ك

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا

لحوم ودواجن

حلﻴب ومشتقاته

سوب ات

مﻄعم

حلويات

عبد القادر حمزاوي

السوق المﻐﻄاة

ياس ربﻴقة
بﻼل شﻴ
عمار عابد
حمزة سايح
عبد الباسط لعبابسة
مون لمﻄا
دحمان بن قاسم
حمزة بهلول
رمزي خنفر
العﻴد رباج
م الدين مﻐ
لمنور وجان
فتنة قدوج
ع بلحوت
صهﻴب بعزيزي
عمار بلوصﻴﻒ
فريد بن صبﻴعة
فوزي بن صناج
العمري مخلو
فارس شﻴ
مختار كعبش
شعبان خل
أحمد سايح
مو كحول
رزيقة فرحات
عبد الرؤوف عمري
نفﻴسة عمران
يوسﻒ عكة
زين الدين قتال
باسم شارف
ي ي بوسا ل
طارق بوطﻴب
م الدين مﻐ
رمزي موساوي
المﻴلود موفق
مراد قوادري
كريم ضﻴﻒ
حسان جبار
حمزة عﻼق
خالد تلمسا
منال بن صناج

شارع بركان السعﻴد
السوق
شارع اوصﻴﻒ عمار
شارع حداد العﻴد
تجزئة  200قﻄعة رقم 197
محل  04شارع حداد العﻴد
الدوامس
شارع أوصﻴﻒ عمار محل رقم 01
محل رقم  01شارع داود صالح
تجزئة  300قﻄعة
شارع داود صالح
تجزئة  300قﻄعة رقم  52مﺞ ُ E
أوصﻴﻒ عمار محل رقم 01
محل رقم  02شارع بن عﻴ المدا
محل رقم  01لعزام
شارع لوصﻴﻒ عمار
نهﺞ حداد العﻴد محل رقم 01
محل رقم  01شارع داود صالح
شارع داود صالح
شارع بركان السعﻴد
شارع شاوش صالح
 40مسكن
نهﺞ ﷴ عقون
 360مسكن الخمسات
محتشد بومسﻄور محل رقم 02
تجزئة  200/85قﻄعة رقم 159
شارع داود صالح محل رقم 01
الخمسات
الﻄابق اﻻر من البناية  01مدخل  01حمودة
حمودة
شارع بركان السعﻴد
مشتة أوﻻد رشﻴد محل رقم 02
شارع داود صالح
محل رقم  353 01مسكن
طريق جمانة رقم  48شارع شعﻴبة عمار
ع ازال
حمودة
شارع حداد العﻴد
العزامﻴة
محل رقم  01تجزئة  192قﻄعة رقم  109مﺞ أو
محل رقم  01تجزئة  200قﻄعة

الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم الثا
ع

مخ ة

الحجر

تﻐﺬية عامة

خ

وفواكه

لحوم ودواجن

حلﻴب ومشتقاته

سوب ات

شام مسﻴﻒ
عبد المالك ق ود
ﷴ بن ز دة
عبد الرؤوف دعﻴدش
سعﻴدي عبد المنعم
توفﻴق بن يع
الخ زعﻴم
جﻼل بلقﻴدوم
شهرزاد يﻒ
جمال د ﻴ
حبﻴب زيتو
ضﻴاء الدين سعﻴدي
انور زعﻴم
خلﻴل حسا
عبد المالك بلقﻴدوم
ﷴ قشﻴش
أكرم بن برغوث
عبد الحمﻴد شودار
ﷴ عبد الباسط رخروخ
رياض خنا
خلﻴل غرزول
نورة قرقور
نجوى عقون
فارس قشﻴش
حبﻴب زيتو
عﻴ ربﻴح
سمﻴحة برو
سﻴﻒ الدين بلقﻴدوم
بﻼل نويوة
زين العابدين فلﻴ
حسام العايب
العﻴد خنفر
فاتح برو
عزيز نويوة
جمال الدين ضواق

قرية اقل
قﻄعة رقم  69تجزئة  169قﻄعة
رمادة محل رقم  03ع الحجر
بلقﻴدوم تجزئة  124قﻄعة رقم  05مﺞ01
 255قﻄعة ع الحجر
 255مسكن
تجزئة  255قﻄعة رقم 77
 255مسكن
مشتة مزارة زيدان بمحاذاة الﻄريق الوط رقم 75
مشتة أوﻻد قاسم محل رقم 01
تجزئة  255قﻄعة القﻄعة رقم 56
البناء التﻄوري الشﻄر اﻷول برنامﺞ 1997رقم  03محل رقم 01
محل رقم  01تجزئة  255قﻄعة رقم 77
مشتة اوﻻد شعوة
محل رقم  02بلقﻴدوم قﻄعة رقم  09مﺞ 01تجزئة 124
 164مسكن
محل رقم  01تجزئة  53قﻄعة قسم 54مجموعة ملكﻴة 109
رمادة
محل رقم  50 01مسكن
مشتة الرمادة
مشتة لحمادشة
مشتة مزارة زيدان
التجزئة السكنﻴة  100مسكن رقم 16
تجزئة  212قﻄعة إجتماعﻴة رقم  15من المجموعة  01ع لحجر
تجزئة  255قﻄعة القﻄعة رقم 56
مشتة اوﻻد حمﻴدة
شارع العايب ﷴ
مشتة اوﻻد احمﻴدة بمحاذاة الﻄريق الوط رقم 75
محل رقم  01مركز
 100مسكن
50مسكن ترقوي مدعم و30محل تجاري +قبو عمارة  05مدخل  74الﻄابق اﻻر
تجزئة  18قﻄعة شارع برباش ع محل رقم 05
تجزئة  225قﻄعة
محل رقم  01شارع ع برباش
مشتة لحمادشة

سبا ديﻐش
رضا امل
جم تلمسا
عبد القادر سباع
مبارك عمرا
جمال عب ز
عبد القادر شبوي

قﻄعة  169محل رقم 02
مشتة أوﻻد حمﻴدة
محل رقم  87 1مسكن
مشتة ع رمادة
مشتة سﻴدي الﻼ محل رقم 01
مشتة رمادة مف ق الﻄرق
لمقارشة قسم  16مجموعة ملكﻴة 86

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

مﻄعم

حلويات
مخ ة

ب حدادة

تﻐﺬية عامة

خ

وفواكه

لحوم ودواجن

حلﻴب ومشتقاته
سوب ات

حﻴاة وشات
رياض بن عﻴاش
زيدان سباع
بش بوقرعون
فارس سور
شام مسﻴﻒ
عبد القادر ﻼ
بلعابد الﻄا ر
سا خلﻴ
بوساحة كحللش
فارس زيا
جﻼل حراق
ﷴ شاوي
يونس ضواق
خلﻴصة لننقر
برا ﻴم علوي
فريد ادي
ﷴ ضواق
ﷴ الﻄﻴب حراق
فريد سبا
فايزة ذوي
م وك سما
ولﻴد حراق
عبدالمجﻴد ساته
بوجمعة ضواق
رشﻴد ضواق
نواري معروف
عز الدين بلقري
ف الدين شوار
خالد بلهوشات
عمار خل
فريد سبا
فايزة ذوي
نور الدين برا ﻴ
ﷴ اﻻم شوار
رشﻴد شوار
لﻄ شوار
رفﻴد يﻄوي
جمال شوار
فريد شوار
مو سﻼمة
عبد البا غول
الصالح شوار
يوسﻒ بركات

محل رقم  03مشتة الحمﻴات
المكان المس سكاكن قسم  5مجموعة رقم 15
مشتة اوﻻد جمﻴلة الرمادة محل رقم 02
مشتة اوﻻد حمﻴدة
المجمع العقاري  27مسكن  24+محل تجاري عمارة  02مدخل  08حصة 08
قرية اقل
تجزئة 255قﻄعة
نهﺞ بارو عمار محل رقم  01و  02ب حدادة
مركز
مشتة الضواوقة الموقع  02/20الﻄابق اﻻر رقم المحل 06
محل رقم  01مركز
ب حدادة مركز
مشتة الخربة محل رقم 02
شارع شوار بوجمعة مركز محل رقم 01
مركز
طريق العلمة
الجنان
شارع كوسة لمنور
بن سباع ﷴ محل رقم 01
محل رقم  01الموقع  19مسكن تﻄوري برنامﺞ 97قﻄعة أرضﻴة تحمل رقم 11
مقابل الﻄريق الوﻻ رقم 171
بارو عمار
مشتة لحرارقة
مركز
المجموعة السكنﻴة رقم  15تابعة للمقاطعة رقم  28بالتجمع الح ي الثانوي مشتة الضواوقة
مركز
مشتة أوﻻد حمﻴدة
مركز
شارع بركات عمار
شوار بوجمعة مركز
مركز
محل رقم  01الموقع  19مسكن تﻄوري برنامﺞ 97قﻄعة أرضﻴة تحمل رقم 11
مقابل الﻄريق الوﻻ رقم 171
مشتة الضواوقة
مركز
ب حدادة مركز محل رقم 04
مشتة الشواورة
شارع بن سباع ﷴ رقم 01
محل رقم  02مركز
مركز محل رقم 03
محل رقم  01شارع طريق العلمة
مركز
مشتة شواورة
مركز

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا
عبد البا
الﻴوم الثا
الﻴوم الثا

خ الدين مﺬكور
نبﻴل جحﻴش
ابرا ﻴم غدير
رفﻴد يﻄوي
زين الدين شهﻴ
عمر را م
فوزى بن قرامز
م شوار
مسعود ﻴشور
عبد الحلﻴم سﻼمة

مجموعة رقم  85مقﻴدة ضمن 13
اوﻻد ساتة الﻄابق اﻻر
قسم  13مﺞ ملكﻴة رقم 86
شارع بن سباع ﷴ رقم 01
شارع كوسة لمنور 17
رقم 02
مركز
مركز
محل رقم  03مركز
مركز

عﻴصام حا
الربﻴع مﻴهو

زراية محل رقم 01
شارع أول نوفم 1954

الﻴوم اﻻول

عبد الرؤوف زيرق
عمار بلعابد

مجموعة  104جزء س محل رقم  01بﻴضاء برج
شارع  1نوفم 54

الﻴوم الثا

تﻐﺬية عامة

ع لﻴتﻴم
ﷴ مروا
صمرة حالة
محمود قبا
ندير لﻴتﻴم
سم لﻴتﻴم
جمال خﻼف
فوزي خﻼف
سفﻴان لﻴتﻴم
لخ ما
ولﻴد عمراوي
بوزيد قردان
انﻴس بش
محسن ط
خلﻴفة بوقلقول
فوزي خﻼف

شارع اول نوفم محل رقم 01
زراية
تجزئة  395قﻄعة رقم  44مجموعة د
تجزئة  75قﻄعة محل رقم 03
شارع اول نوفم 1954
المسكن المقابل القاعدة  5وبمحاذاة  50سكن اجتما
مشتة أوﻻد تامن محل رقم 01
القرية اﻻش اكﻴة الفﻼحﻴة رقم 17
محل رقم  01مركز
مشتة ذراع عبد سﻼم محل رقم 01
تجزئة  75قﻄعة رقم 15
مشتة الشوافع يحمل رقم 01
محل رقم  01القرية الفﻼحﻴة اﻻش اكﻴة رقم 183
تجزئة  262قﻄعة رقم  123محل رقم 01
تجزئة  395قﻄعة رقم 385
الشارع الرئﻴ

وفواكه

صمرة حالة
لخ ما
يمﻴنة شﻴاح
ولد احمد لعجال
عبد الحمﻴد طال
زوب طورش
زواوي بﻄاز
رشﻴد عقون

تجزئة  395قﻄعة رقم  44مجموعة د
مشتة ذراع عبد سﻼم محل رقم 01
القرية الفﻼحﻴة اﻹش اكﻴة رقم 12
مشتة اوﻻد لﻴتﻴم
مشتة اوﻻد مسا ل قرية زراية
مركز
بﻴضاء برج
شارع حجﻴجو بلقاسم

خالد خلﻴفة
مﻴهو عبد الحكﻴم
فوزي مقرا
يونس بركات
عماد الدين خﻼف

زراية محل رقم 01
بﻴضــاء بـ ــرج مركز
شارع ﷴ بوضﻴاف
محل رقم  44شارع  01نوفم 1954
محل رقم  01شارع اول نوفم

مﻄعم

حلويات

مخ ة

بﻴضاء برج

خ

لحوم ودواجن

حلﻴب ومشتقاته

سوب ات
مﻄعم

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول
محل رقم 01

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

حلويات

مخ ة

أوﻻد تبان

تﻐﺬية عامة

خ

وفواكه

لحوم ودواجن
حلﻴب ومشتقاته
مﻄعم
مخ ة

الرصفة

تﻐﺬية عامة

خ

وفواكه

سا مزيان
خلفة جمال
عبد الكريم بويران
خلﻴ مو
بن ي ال يد
حا النواري
جو اري فاتح
بﻼل تبا
شعﻴب شلﻐام
أيمن بساس
سعد بوترفاسة
عبد القادر لقرع
دى مخروف
عبد الرزاق درمان
زولﻴخة منصوري
عبد الرؤوف سﻼوي
فريد مومن
بﻼل تبا
عبد الرزاق درمان
ع كركار
البا يخوي
فريد مومن
خ الدين شاري
زكرياء خباشة
حكﻴم دورمان
توفﻴق بن زواش
سم ة بلعقروز
حس عﻄﻴة
ع تمﻴم
عبد الرزاق بلفاط
إلﻴاس حان
عمار منا
مباركة زيور
وناس بوعزة
سفﻴان مرزم
صﻼح الدين بن ال
بة الرحمان قماز
حسام الدين شوا
صﻼح الدين دو
طارق قباي
سفﻴان مرزم
بة الرحمان قماز

واري بومدين تجزئة  262قﻄعة رقم 71
ضمن  08مساكن ترقوية
القﻄعة رقم  60جزء أ  ،و 104جزء أ
مشتة ت روت
مركز
شارع جبل قديل مركز أوﻻد تبان
أوﻻد تب ـ ــان
بوفولة
قرية العﻴون
 08ماي 1945
مركز التبادل الري الجديد
لحنانشة
حصة  17مسكن لسنة  1982الشﻄر الثا
لحنانشة
دار عبد الرحمان
مركز
دار عبد الرحمن
بوفولة
لحنانشة
مركز
اوﻻد تبان
دار عبد الرحمن
القﻄعة اﻷرضﻴة رقم  41تجزئة 50
تجزئة  388قﻄعة رقم  349فولة
 388مسكن اوﻻد تبان
راس ايس قﻄعة رقم 24
ال القديم راس ايس ال قﻴة
محاذاة الﻄريق الوط رقم  28مركز
ال القديم راس ايس
أوﻻد بوسﻼمة
 15مسكن تﻄوري حصة رقم 1999
مركز
راس ايس
ال ال
راس ايس
مركز
اوﻻد بوسﻼمة
رأس إيس ال قﻴة محل رقم 01
راس ايس
مشتة لقمامزة
ق
راس ايس
مركز
رأس إيس ال قﻴة محل رقم 01

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

لحوم ودواجن

حلﻴب ومشتقاته
سوب ات
مﻄعم

مخ ة

الحامة

تﻐﺬية عامة

خ

وفواكه

لحوم ودواجن

حلﻴب ومشتقاته
سوب ات

ﷴ حا
مسعود حواس
ع شتﻴح
عبد الحلﻴم عرعار
رشﻴد حعﻼب
عبد الواحد قادري
سا عﻄوي
ال يﻒ
طارق بوعزة
اسماعﻴل شﻄاح
ز لﻼ
حمﻴد باشة
واضح معمر
صحراوي عبد
نور الدين مﻴ
العﻴا بوعجم
خلﻴل عﻴﻄو
فاتح العﻴب
خالد عوير
عبد الباسط عوير
حس عوير
عوير توفﻴق
أحمد عوير
ﷴ العايب
العمري عﻄوطو
زكرياء عوير
سم بلكرفة
فريد عوير
سالم بن حمزة
العﻴا بوعجم
خالد عوير
حس عوير
ولﻴد عوير
بن عالﻴة عوير
مراد بن فايزة
ج ة العﻴدون
رضوان رشﻴد
عائشة كعبش
ولﻴد عوير
عمار دقﻴش
بن شايب عبد المالك
العايب عبد السﻼم

مركز
ام العجول
دوار اوﻻد بلخ محل رقم 02
قرعﻴش العﻴفة شارع  05جويلﻴة محل رقم  02مركز
ال القديم سﻴﻼل
مركز
مركز
تجزئة  42قﻄعة رقم 40
راس ايس
قرية راس ايس
راس ايس
راس ايس
عداوة الحامة
محل رقم  01عداوة الحامة
الﻄابق اﻻر بو ﻼل رقم 01
قرية الحمام
محل رقم  01عداوة مركز
عداوة محل رقم 01
محل رقم  01عداوة مركز
عداوة محل رقم 02
قرية عداوة محل رقم 01
عداوة محل رقم 01
عداوة محل رقم 01
محل رقم  01عداوة
محل رقم  01عداوة
محل رقم  01عداوة
بو ﻼل
عداوة
عداوة
قرية الحمام
محل رقم  01عداوة مركز
قرية عداوة محل رقم 01
عداوة
قرية قرية عداوة بلدية الحامة
عداوة
عداوة المحل رقم 01
عداوة مركز محل رقم 01
محل رقم  01الشارع الرئﻴ عداوة
عداوة
عداوة بلدية الحامو وﻻية سﻄﻒ
المكان المس الدبو قرية عداوة محل رقم 1
عداوة

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

مﻄعم

حلويات
مخ ة

صالح باي

تﻐﺬية عامة

خ

وفواكه

عبد الو اب عوير
شعﻴب بارش
نعﻴمة قماز
رشﻴد كعبش
عصام عوير
فرحات واضح
بن جدية نجﻴم
كمشاش رياض
عادل خامﺞ
عبدالﻐ بلﻴلﻴﻄة
نجﻴب بوسنة
د ان خالد
نوال كعبش
از ر حمداوي
مهدي بوسنة
ﷴ أم قبال
فواز بومدين
نعﻴمة سحنون
فايزة سحنون
فاتح سملﻴل
ﷴ كعبش
شهرزاد الواسع
من عنقﻴق
عبد السﻼم بعوز
عبد الحكﻴم زرو
عبد الحلﻴم بوسنة
فﻴصل بلﻴلﻴﻄة
مهدي علﻴات
جهﻴدة سحنون
ﷴ العﻴد واو
يوسﻒ بن ﻼل
نبﻴل عﻄوي
خلﻴل خلﻴفة
ربﻴحة كوا
عبدالحلﻴم مكاوي
فؤاد قمري
عبدالحلﻴم بلعقروز
خالد قمري
حسان بن شايب
لحسن شودار
خالد دومان
سم ة فرشﻴل

عداوة
بو ﻼل
عداوة مركز محل رقم 01
عداوة
عداوة
عداوة
شارع  01نوفم  54صالح باي
تجزئة  686مسكن قﻄعة رقم  05مﺞ  03محل رقم  02صالح باي
باسكال
تجزئة  13قﻄعة رقم 09محل 01
الحدائق محل رقم  03مركز
تجزئة  257قﻄعة رقم  91صالح باي
تجزئة  686قﻄعة 43+قﻄعة19+قﻄعة مخصصة للسكن التﻄوري اطار التكثﻴﻒ قﻄعة رقم 09
تجزئة  686قﻄعة رقم  01محل رقم  02مركز
شارع ﷴ عﻴكوس محل رقم  02مركز
الشارع الرئﻴ
تجزئة  686قﻄعة رقم  11مﺞ 18
تجزئة  686قﻄعة يحمل رقم 04
تجزئة  257قﻄعة
تجزئة  435قﻄعة إجتماعﻴة القﻄعة رقم 226
قرية ع ازطوط
و  18محل تجاري عمارة  02مدخل  15الﻄابق اﻷر
ال قﻴة العقارية 20مسكن اجتما تسا
شارع  18فﻴفري  1956تجزئة  250قﻄعة
تجزئة  280قﻄعة القﻄعةرقم  12يحمل رقم 01
الشارع الرئﻴ
بمحاذاة الﻄريق الوط رقم 28
تجزئة  280قﻄعة )  20اوت  ( 1955قﻄعة رقم 85
معفر مركز
تجزئة  686قﻄعة رقم  06المجموعة رقم12
حديقة القﻄعة اﻻرضﻴة رقم  02تجزئة  08قﻄع
عنقال مسعود منﻄقة النشاطات الحرفﻴة و التخزين تجزئة  55قﻄعة محل رقم 01
و  40محل تجاري عمارة  01المدخل  2،3،4الﻄابق اﻷر
الحدائق المجمع العقاري  50مسكن إجتما تسا
الحدائق
 20أوت  1955تجزئة  257قﻄعة رقم 195
ال الجديد
معفر مركز
تجزئة  99قﻄعة رقم 04
معفر
تجزئة  686قﻄعة رقم  1المجموعة 08
تجزئة  435قﻄعة إجتماعﻴة رقم 98
معفر
تجزئة  257قﻄعة رقم  203محل رقم 02

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

لحوم ودواجن

حلﻴب ومشتقاته

سوب ات

بﻼل بن سالم
عبد السﻼم بعوز
مهدي علﻴات
نوال كعبش
از ر حمداوي
فاتح سملﻴل
شهرزاد الواسع
إبرا ﻴم عبد الهاوي
سعدة عنان
عبد العزيز شويتح
عمر غريب
رشدي بلفاط
بﻼل معﻴوف
فضلون فاضل
عبد المالك مهمل
عزوز تناح
منصور قمري
ﷴ الزايدي ناي
صالح خور
مبارك شوتح
فارس بوعﻴشة
فريدة بوسنة
رضا فاضل
فريد بوكروشة
فاروق بومدين
بلقاسم بن نكاع
أيوب ماضوي
السب بوعﻴشة
أم بوعود
عبد الحق بن شكر
عبد العزيز سحنون
فوزية زياد
من عﻄﻴة
بﻼل معﻴوف
أحمد عﻄوي
عبد السﻼم بعوز
وداد بن جابو
نوال كعبش
مختار بلعلﻴات
عبد البا سحنون
شام مرات
الدرا بقرار

تجزئة  60قﻄعة محل رقم 02
تجزئة  280قﻄعة القﻄعةرقم  12يحمل رقم 01
معفر مركز
تجزئة  686قﻄعة 43+قﻄعة19+قﻄعة مخصصة للسكن التﻄوري اطار التكثﻴﻒ قﻄعة رقم 09
تجزئة  686قﻄعة رقم  01محل رقم  02مركز
تجزئة  435قﻄعة إجتماعﻴة القﻄعة رقم 226
و  18محل تجاري عمارة  02مدخل  15الﻄابق اﻷر
ال قﻴة العقارية 20مسكن اجتما تسا
مركز
مركز
دوار معفر
تجزئة  686قﻄعة رقم  03مﺞ رقم 05
تجزئة  435قﻄعة رقم 201
 17أكتوبر 61
قرية معفر
تجزئة  257قﻄعة رقم 202
قرية معفر
معفر
القﻄعة اﻻرضﻴة رقم  02مركز
قرية الحامة
قرية معفر
تجزئة  686قﻄعة  43+قﻄعة  19 +القﻄعة اﻷرضﻴة رقم 18
مركز
قرية معفر
الشارع الرئﻴ محل رقم 01
تجزئة  104قﻄعة رقم 65
الحدائق رقم 02
العر بونور
مركز
محل رقم  04معفر
تجزئة  08قﻄع الحدائق القﻄعة رقم 05
مركز
معفر
الموقع رقم  04بالقرب من المركز الص محل رقم 02
 17أكتوبر 61
تجزئة  686قﻄعة رقم  01مجموعة 08
تجزئة  280قﻄعة القﻄعةرقم  12يحمل رقم 01
محل رقم  02شارع كعبش عمار
تجزئة  686قﻄعة 43+قﻄعة19+قﻄعة مخصصة للسكن التﻄوري اطار التكثﻴﻒ قﻄعة رقم 09
 14مسكن
محل رقم  01تجزئة  686قﻄعة رقم  02مﺞ 36
الشارع الرئﻴ
تجزئة  686مسكن مجموعة  03رقم 01

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

مﻄعم

حلويات

بوطالب

مخ ة
تﻐﺬية عامة

خ وفواكه
لحوم ودواجن

بوقاعة

بوقاعة

حلﻴب ومشتقاته
مﻄعم
مخ ة

تﻐﺬية عامة

فاتح بقرار
خالد حداد
فضﻴلة ماضوي
حسﻴنة منصورية
ﷴ العابد
عدنان رحاحلة
رحاحلة عدنان
صالح عﻄفاوي
خالد رقﻴ
حمزة معﻴوف
ن ين دري
لعجال خلﻴل
كريم بن حاح
بعﻴﻄﻴش ﷴ
نص شوتر
الخ حا
صالح بن دادة
حمامة أوصﻴﻒ
السعﻴد غزال
كلتوم بوغرارة
رياض شنايت
أم وا
ناجﻴة بوغرارة
فريد بوغرارة
نص ة قمري
نص شوتر
المحفوظ جوادة

صالح
تجزئة  686قﻄعة رقم  05مﺞ 36
الشارع الرئﻴ رقم 08
دوار معفر
تجزئة  686قﻄعة مجموعة  37رقم 09
الشارع الرئﻴ
الشارع الرئﻴ
تجزئة  257قﻄعة رقم 210
مركز
تجزئة  55قﻄعة منﻄقة النشاطات الحرفﻴة و التخزين رقم 28
محتشد العر بونور القﻄعة اﻻرضﻴة رقم 13
مركز
 50مسكن ترقوي  30محل تجاري الحدائق عمارة  03الحصة  34و جزء من الحصة  35الﻄابق اﻷر
الحريق بلدية بوطالب
الﻐابة
الﻐابة
قﻄعة ال دعة 206
الﻐابة
الﻐابة
الحريق
بوجلﻴخ
الحريق
الحريق
الﻐابة
الﻄرا
الﻐابة
قرية ق دلح محل رقم 03

سعاد لسبط
مصط جوادة

ﺑوﻃالﺐ
ﺑوﻃالﺐ

عبد الحكﻴم بسﻄال
عبد الكريم قوراري
فريد رقﻴ
عبد الو اب عبسة
فريد رقﻴ
عبد الحكﻴم بسﻄال
ساعد اوصﻴﻒ
ياس وكﻴل
لوصﻴﻒ عبد المﻄلب
حما عﻼوة
زديرة مروان
سم نمديل

الحريق
الحريق
الﻐابة رقم 01
الحريق محل رقم 02
الﻐابة رقم 01
الحريق
مركز
بن عرعار قسم  35مﺞ رقم  06الﻄابق اﻻر
الﻄابق اﻷر شارع الشهداء بوقاعة
تجزئة  58قﻄعة رقم  45الحدائق بوقاعة
شارع الشهداء الﻄابق اﻷر بوقاعة
بن عرعار

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول الثا
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا

خ

وفواكه

لحوم ودواجن

مروان امل
يعقوب وراد
عامر بن بوريش
صالح الدين داود
أمال خر
جمال د
ولﻴد جعﻴدري
عبدالو اب بن طال
حسام بن شخان
بداوي فرج
جمال قادري
يام قري
ﷴ أمعوش
زكرياء جزيري
عمار رحال
كريمة عشاشة
عبد الحفﻴظ قسوم
عبد الفتاح مرابﻄ
عبدالرزاق آيت بارة
سﻴﻒ اﻻسﻼم حما
حس بن ويري
عبد المؤمن مرازيق
لﻴ زعرور
أحمد شو
كمال تاكلﻴت
تر حما
يﻒ بن عراب
عبد الحفﻴظ قسوم
عمر شوادرة
عبد الفتاح مرابﻄ
عبد السﻼم بلحﻄاب
سم نمديل
مروان امل
سم ة بن وادفل
باديس اج
سلﻴم حمﻴدي
فاروق ساح
ﷴ أمعوش
فرحات سماعن
عبد المالك بدار
ز بن شخان
فوزي مسال

لقديمة بن عرعار
شارع أول نوفم
تاسلﻴت
السوق اﻷسبو الﻄابق اﻻر
الحدائق تجزئة  58قﻄعة محل رقم  01الﻄابق اﻷر
نهﺞ أول نوفم رقم  12الﻄابق اﻷر رقم  02الحصة رقم 02
تاسلﻴت
قدور بلحﻄاب
الﻄابق السف
شارع الشهداء الﻄابق اﻷر
تجزئة بشﻄولة قﻄعة رقم 59
شارع الشهداء
مسكن عمارة س  3درج س  3الﻄابق اﻷر 250
السوق اﻻسبو قسم  30مجموعة ملكﻴة  116الﻄابق اﻷر
الصفح قﻄعة رقم  02الﻄابق اﻷر
السوق اﻻسبو الﻄابق اﻻر
تجزئة بشﻄولة رقم  72الﻄابق اﻷر
تجزئة احمد بن خلﻴﻒ الﻄريق الوط رقم 74
البسات
دوار أم لعلو مجموعة  159قسم 05
الخنوسة الﻄابق اﻻر
تاسلﻴت
بن عرعار القﻄعة رقم 50
تجزئة  64قﻄعة ع مداح رقم  64الﻄابق اﻷر
 1200 / 50مسكن شارع ع مداح عمارة أ الﻄابق اﻷر رقم 6
شارع وادفل ع
شارع الشهداء
قدور بلحﻄاب
تجزئة احمد بن خلﻴﻒ الﻄريق الوط رقم 74
محل رقم  08الﻄابق اﻻر السوق المﻐ
البسات
بن عرعار
بن عرعار
لقديمة بن عرعار
الﻄابق اﻻر شارع عﻼوة العمري
بن عرعار محل رقم 02
محور تعلﻴم السﻴاقة الﻄريق الوط رقم 74
العقﻴد عم وش قسم  39مجموعة ملكﻴة  53بناية  01الحصة  01الﻄابق اﻷر
السوق اﻻسبو قسم  30مجموعة ملكﻴة  116الﻄابق اﻷر
شارع الشهداء بوقاعة
شارع اﻻخوة ماجن
شارع الشهداء مركز
تالة ترومﻴت

الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

حلﻴب ومشتقاته
سوب ات

مﻄعم

حلويات

ع

مخ ة

الروى

تﻐﺬية عامة

خ

وفواكه

عاطﻒ بن عمارة
فﻴصل بن عﻴ
رياض م ف
جﻼل بن عمارة
يوسﻒ عرفاوي
رياض حمزيوي
من ادير
سﻴﻒ الدين منديل
مراد تاكلﻴت
جمﻴلة مﻴ
م ة بلهوشات
فارس بن عدة
مروان حمزاوي
فﻴصل بن توا
حﻴدر بلحﻄاب
سم العايب
عبد الرؤوف تاكلﻴت
خلﻴل بن سلﻄان
بﻼل جنون
سمراء دحما
لز ر عﻼوة
أحمد بو ا
من بلحﻄاب
ت الدين مﻐاغة
بﻼل نمديل
بدر الدين حمزاوي
ﷴ زعموش
ن الدين عبا
امل
عﻴ
حسان بن واري
ياس بوسعدية
عقون رابح
عبد المؤمن بقة
مروان بوعجاجة
ملﻴود حﻄاب
مسعود بلﻴل
عمر عﻼ
يح جحن
سفﻴان عقون
عبد المؤمن بولحﻴة
فﻄﻴمة مد
مسعود بلﻴل

تالة ترومﻴت
 50/1200مسكن عمارة ب  01رقم 07
شارع فلسﻄ
تالة ترومﻴت الﻄابق اﻷر
الحدائق قسم  15مﺞ ملكﻴة 61
شارع الشهداء قسم  39مﺞ رقم  49الﻄابق اﻻر
الﻄابق اﻻر شار الشهداء والعقﻴد عم وش قسم  39مجموعة ملكﻴة رقم 49
تجزئة  96قﻄعة العايب قسم  15مجموعة ملكﻴة  82الﻄابق اﻷر مركز
شارع الشهداء
السوق
شارع الشهداء رقم 56
 1200/ 50مسكن عمارة ب 02الﻄابق اﻻر الباب رقم 15
العايب محل رقم  02الﻄابق اﻻر
شارع الشهداء قسم  37مجموعة ملكﻴة  81الﻄابق اﻷر
قدور بلحﻄاب محل رقم 02
الﻄابق اﻻر
تجزئة العايب طريق حمام قرقور
شارع الشهداء مركز
الحدائق
شارع شﻴنون ﷴ محل رقم 02
 96قﻄعة  -العايب حصة رقم  01الﻄابق اﻷر
الﻄابق اﻻر العمارة ج الشهداء قسم  38القﻄعة رقم  117القﻄعة 04
الحدائق قسم  29مﺞ ملكﻴة رقم 06
قدور بلحﻄاب
بن عرعار
البناية  01الﻄابق اﻻر الدرج أ المدخل  1المﻄل ع شارع الشهداء الحصة رقم 01
التعاونﻴة العقارية التحدي  51قﻄعة رقم  07قسم  25مجموعة ملكﻴة  68الﻄابق اﻷر
شارع عمار بشﻄولة الﻄابق اﻷر مركز
ع مداح قﻄعة رقم  28قسم  24مجموعة  148محل رقم 01
المكان المس لقديمة بن عرعار الﻄابق اﻻر
شارع الشهداء
شارع أول نوفم 1954
ع الروى
الحصة رقم  01مركز
الﻄابق اﻻر
تجزئة  65قﻄعة رقم 55
تجزئة بونقارية الجنوبﻴة  81قﻄعة رقم 15
الﻄابق اﻻر مركز
دوار ترونة
القرية الفﻼحﻴة  05جولﻴة 1962
مركز القﻄعة رقم 01
تجزئة أوﻻ سﻴدي ع قﻄعة رقم 18
رتاب عباس محل رقم 01
الﻄابق اﻻر مركز

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

لحوم ودواجن

حلﻴب ومشتقاته
سوب ات
مﻄعم

حلويات

مخ ة

ب وس

تﻐﺬية عامة

خ

وفواكه

لحوم ودواجن

مﻄعم

يح جحن
عامر شوادرة
عماد حﻄاب
عبدالحكﻴم بقة
العﻴا لمرد
مراد بورحلة
السعﻴد عجال
فاتح لصلﺞ
شام شوادرة
عز الدين مراطلة
عبد الﻐا لﻄرش
مراد وناس
فاروق بوحفص
ولﻴد بوعظم
لخمﻴ شوادرة
عبد المؤمن بقة
عباس خالق
يوسﻒ حﻴان
عبد الكريم شعﻴة
سماعن فاروق
نورة قاوة
عبد المنعم ديل
فريد داود
نﺬير شبارة
مروان داج
فريد خرباش
عقﻴلة رزو
يونس شﻼل
عﻼء الدين مزواط
من بن شمسة
عبد الحفﻴظ داود
بﻼل غر
عبد المنعم ديل
نﺬير شبارة
عقﻴلة رزو
فرحات قوا
مختار حﻄاب
خالد بن رقرق
فريد بن حموش
عبد الﻴاس لعمش
ﷴ بن رقرق
نور الدين طاج

القرية الفﻼحﻴة  05جولﻴة 1962
الﻄابق اﻻر تجزئة  70قﻄعة رقم  01مركز
تجزئة  19قﻄعة رقم 10
تجزئة ع بنور  50قﻄعة رقم 03
ع الروى
شارع الرئﻴ
ع الروى
مركز
ع الروى
تجزئة  65قﻄعة قﻄعة رقم 44
تجزئة ع بنور  50قﻄعة رقم  10مركز
تجزئة  19قﻄعة رقم  09مركز الﻄابق اﻻر
تجزئة  70قﻄعة رقم 17
تجزئة ع بنور  50قﻄعة رقم 07
مركز
الحصة رقم  01مركز
الﻄابق اﻻر
تجزئة  70قﻄعة مركز
مركز
محل رقم  02الﻄابق اﻷر مركز
قرية الحدرة ب وس
المخراف قرية أوﻻد سباع الحصة رقم  03طابق أر
سﻴدي ايدير
ع الحدرة
الحدرة محل رقم  02الﻄابق اﻻر
تجزئة  62قﻄعة الحدرة الﻄابق اﻷر مركز
قﻄعة رقم  20الﻄابق اﻷر
الشﻼيلﻴة طابق أر
الشﻼيلﻴة الﻄابق اﻷر
تجزئة  60قﻄعة رقم  11الﻄابق اﻻر
الﻄابق اﻻر ق الحداد محل رقم 01
ع الحدرة
تجزئة 60
سﻴدي ايدير
الحدرة محل رقم  02الﻄابق اﻻر
الشﻼيلﻴة طابق أر
الحدرة
سﻴدي إيدير
تجزئة  60قﻄعة رقم  41الﻄابق اﻻر
مركز
ع الحدرة مركز
سﻴدي ايدير الﻄابق اﻻر
سﻴدي ايدير

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

مخ ة

ب ورثﻴﻼن

تﻐﺬية عامة

خ

وفواكه

لحوم ودواجن

سوب ات
مﻄعم
حلويات

ع

لقراج

مخ ة
تﻐﺬية عامة

شام دحمون
بن بودة بونوار
عمر مصﻄ
عبد الرؤوف باكلﻴوي
صفﻴان بن جبلة
زكﻴة مشنان
عﻴ بوخالفة
فوزي أجعوط
نوال قادري
حمﻴد بن بوبﻄرة
ياس تمام
لمﻴاء رو
ولﻴد بوغﻴدن
ولﻴد بن منصور
حمﻴد بن بوبﻄرة
سفﻴان زياطة
عبد المجﻴد حماوي
زايد سوي
داود عﻴﻄوش
كريم عب ة
مصﻄ بن وق
جهﻴد أوفﻴﻐو
فاتح عبوش
فاتح عبوش

محل رقم  02مركز
ب ورثﻴﻼن مركز
مر كز
محل  02مركز
قرية فريحة
مركر
مركز
قرية ث زيت
مركز
مركز
قرية فانتﻴكلت مقابل الحماية المدنﻴة
محل رقم  02مركز
مركز
مركز
مركز
ب ورثﻴﻼن
شارع العقﻴد عم وش
مركز
قرية عراسة
ثﻐانﻴمت
مركز
محل رقم  03مركز
محﻼت رقم  06 /05 /04مركز
محﻼت رقم  06 /05 /04مركز

نض ة أيت شعبان

مركز

عبدالقادر بلة
عوامري ز
خنﻴش ابرا ﻴم
شام دحمون
نور الدين شويﻄر

مركز
مركز
محل رقم  03مركز
محل رقم  02مركز
مركز

عبد الحلﻴم بن بودة

لوطة اومﻴال

طا ر شوال
لونﻴس مﻄال
السعﻴد جديد
عز الدين بوجمل
عبد النور قروا
عبد السﻼم دحدوح
فاتح مزرزر
عبدالحان أيوب
عبد الكريم نقمار
نعﻴم تو ا
كريم د

تﻴ اح
ت اح
قرية ال فة
قرية ب عشاش
أ اح العﻴد
قرية أمﻄﻴق إحماشن
دﻻقة
قرية زاكو
ايت قﻼلة
قرية امﻄﻴق احماشن محل رقم 02
اخريب

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول

الﻴوم اﻻول

خ

وفواكه

لحوم ودواجن

مﻄعم
حلويات
ب شبانة

تﻐﺬية عامة

خ

وفواكه

لحوم ودواجن
حلويات
ب موح

مخ ة
تﻐﺬية عامة

عادل لواسﻴ
يونس مخوس
عبد العا دحدوح
سفﻴان رشﻴد
عبد الرحمان مزرزر
عبد العا معﻼوي
نبﻴل أوبارة
عبد الرزاق محتال
عبد العا دحدوح
سفﻴان رشﻴد
عبد الرحمان مزرزر
الهادي جريدي
عثمان ثمورث
عادل مخوس
عبد المومن طباع
لحلو مخوس
مولود طوطاوي
فاروق لوزا
سﻴﻒ الدين بوسﻴوف
مواي فوزي
فاروق جلﻴل
جمال تل ار
الفا م ايت بعزيز
نسﻴم تكلﻴت
عثمان ب او
و ﻴبة واري
بوبكر عكرة
بﻴﻼل اسﻐﻴد
زاكﻴة بوقﻴدر
ولﻴد بن زنا
عثمان ب او
و ﻴبة واري
بﻴﻼل اسﻐﻴد
ولﻴد بن زنا
رشﻴد ﻼل
سعﻴد عمريو
لبك ي بوعﻼم
حسام خدي
مصﻄ موبار
فوزي بن بودة
العﻴا شاشو
الوناس بومراج

الشوف
ب برا ﻴم
قرية منادس
قرية الشوف
دﻻقة
لوطة أومﻴال
تﻴﻐﻴلت قرية ب غبولة
أمالو تﻴ اح
قرية منادس
قرية الشوف
دﻻقة
تﻴﻼتﻴوين
تﻴﻐونام
محل رقم 01قرية تﻴ اح
قرية الشوف
ب برا م
ب برا ﻴم مركز
دﻻقة
ألقراج
قرية ب برا ﻴم مركز مﻴتكة
أقرادو
تعرقوبت قرية ب جما
قرية اغﻴل ع
تصفصافت قرية ب عفﻴﻒ
ثاوريرت إعراس
لربعا مركز ب عفﻴﻒ
تارفت
ب جما محل رقم 02
تارفت
قرية بوخﻼصة
ثاوريرت إعراس
لربعا مركز ب عفﻴﻒ
ب جما محل رقم 02
قرية بوخﻼصة
قرية ب جما
مركز
ثارفت
فروخ قرية بﻴ جما
تحريقث
مركز
قرية أق فوغال
قرية ثدارت اوقماط

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول

خ

وفواكه

لحوم ودواجن

مﻄعم
حلويات
مخ ة

بوعنداس

تﻐﺬية عامة

خ

وفواكه

مصﻄ قجا
ايدير عﻴسات
حجﻴلة تﻴجت
عبد القادر جناوس
مصﻄ يسﻴس
سلﻴم كفكﻒ
برا ﻴم جر
مصﻄ يسﻴس
جﻼل حمادو
نسﻴم حمادو
عمر م
محند رموش
احسن حرفوش
صهﻴب حمودي
نورالدين كﻴوس
فوزي حرفوش
قوسم الهاش
ﷴ أمزيان ي
لﻄ بوقر
بن عﻴ عبد الكريم
ع أفتﻴس
لخ حسا
سلﻴم اسعادي
خﻼف اسعادي
فوزية بورما
حسام عرعار
الربﻴع تكركارت
رزيقة شلﻐوم
عبد الحق مخلو
سم شﻴ
فﻴصل إسعادي
أم شلﻐوم
بﻼل برا
عبد المجﻴد جبارة
لم بوحدوزة
فوزية حمودي
رياض اسعادي
زكﻴة زرما
نص ة عمروش
عماد الدين بوقر
رزيق قصوري
حواس صابري

قرية تﻴ
قرية أق فوغال
قرية أحف
قرية أحف
أمﻄﻴق أشكريد قرية قنﻄﻴجة محل رقم 01
قرية لتناين
قرية اغﻴل ناد
أمﻄﻴق أشكريد قرية قنﻄﻴجة محل رقم 01
لتناين مركز
مركز
ت ي ونار مركز
مركز
المكان المس لتناين مركز
لتناين أقديم محل رقم 01
مركز
مركز
أقار نسﻄة بوعنداس
اش مركز
شارع ي
ال يحة
تالة أولﻴ بوعنداس
أفتﻴس
ب بورمان
يحة
يحة محل رقم 01
أنار أن قة قرية ب بورمان محل رقم 04
مركز
قرية تكركات اقلﻴم بلدية بوعنداس تس توريرت اخربان
شارع لوعﻴلﻴش مركز الﻄابق ما تحت اﻻر
شارع ص ي ﷴ
يحة
المكان المس
يحة محل رقم 02
تالة أو لﻴ
بورزي
ت ي نسبت
الﻄابق اﻻر أرزو أن
ازورار
موسﻄاش حس
إغزر لجنان
إزورار
 30مسكن
مركز
ت ي نتاقة

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

لحوم ودواجن

حلﻴب ومشتقاته
سوب ات
مﻄعم

حلويات

مخ ة

بوسﻼم

تﻐﺬية عامة

خ

وفواكه

يم سعﻴدا
سالم إسعادي
فاتح بﻴودي
سلﻴم اسعادي
مقران ي
ياس مخلو
فﻴصل مخلو
ولﻴد شلﻐوم
فﻴصل بن عمارة
عبد العزيز بن عمارة
عماد إدير
عادل بن عﻴ
حسن بن عمارة
الوناس بن عمارة
عبد البديع اسعادي
رياض اسعادي
اسعادي سﻴﻒ الدين

لرباع مركز
السوق الجواري رقم 04
مركز
يحة
بوعنداس
شارع اسعادي حس
مركز
تالة اولﻴ
مركز
مركز
شارع مسﻄاش حس
شارع مسﻄاش حس
ازباش مركز
شارع مسﻄاش حس رقم 02
مركز
موسﻄاش حس
سمﻄة

إدير وليد

مركز

محند بن عمراوي
فارس أرغﻴب
نور الدين أرغﻴب
بلقاسم سلﻴما
سفﻴان او نﻴط
خالد حمام
يونس وغلﻴ
ياس محديد
الحواس خنﻴ
ارون دعﻴدش
إدريس حماموش
فريد قدو
سفﻴان بﻄوم
يوسﻒ لعاج
نجﻴم قهوا
بلقاسم رزيق
فاروق كحول
عادل حريزي
سفﻴان بﻄوم
محند أو الحاج سا
اسماعﻴل سسان
عبد الكريم آيت عﻴ
ز دعﻴدش
أبوبكر سﻴاج

شارع بلموري الهاش محل رقم  02مركز
شارع موسﻄاش حس محل رقم  05الﻄابق اﻷول تخناقت انتﻴجات
مركز
مركز
مركز
مركز
شارع بلموري الهاش مركز
قرية ت ي نسبت المرج
قرية أناقو
قرية ع دكار
قرية بوقر
ت ي لبﻼط إغﻴل لق
قرية حلﻴة
قرية تالة أولﻴ الحوش
قرية ازعﻄﻴﻄان
قرية تاقمة
قرية سوق الحد
قرية أوﻻد عمارة
قرية حلﻴة
قرية بوقر
قرية تسكفات
قرية ع دكار
مركز
قرية ع دكار

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
مركز

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

لحوم ودواجن
مﻄعم
حلويات

آيت نوال مزادة

تﻐﺬية عامة

خ
حمام قرقور

وفواكه
مخ ة

تﻐﺬية عامة

خ

وفواكه

لحوم ودواجن

بﻼل بوحفص
نعﻴم دعﻴدش
و ﻴبة من
سم بلقايد
حمزة لعﻼ
عباس بارة
بومنصورة سلﻴم
أوشﻴش مزيان
جﻼل عزوز
نور الدين بارة
نواري بركا
حسام معزوزي
ﷴ تروانسعﻴد
إلﻴاس مخلو
سلﻴمان اقسولن
فريد محديد
صادق سلﻴما
خالد دعمﻴش
اسماعﻴل لحوش
الوناس ﻼل
دي عبد الحفﻴظ
الصالح طبلوح
شهرزاد جو ري
السعﻴد بديون
زقﻄوف
عبد
عبد الحمﻴد لعﻄوي
الخ حمزاوي
رمضان نا ي
نور الدين بورزاح
فﻄﻴمة حما
مو مزيا
برا ﻴم بن كت
وداد سعدو
عامر لعﻄوي
حلﻴمة قمار
أنور واسدي
عبد الحفﻴظ يون
فﻄﻴمة حما
برا ﻴم بن كت
وداد سعدو
مولود لعبا
ﷴ أم قرزان

قرية زرقون
قرية ع دكار
قرية ع دكار
ت ي خلﻒ قرية سوق الحد
قرية ع دكار )تاجنانت تعﻴست أوتعمر(
قرية ع دكار
قرية سوق الحد
مركز
ت ي يخلﻒ قرية سوق الحد
قرية ع دكار
اقنان قرية آيت نوال
بوعاصم
 20مسكن شبه ح ي بوعاصم
احف قرية ايت نوال
إغﻴل ينارن قرية ب خﻼد
قرية أحف
قرية ب خﻼد
 20مسكن بوعاصم عم د
قرية ب خﻼد
ب خﻼد
بوفروج حمام قرقور
تجزئة  47قﻄعة واد السبت رقم 30
تجزئة ع الكرمة قﻄعة رقم  88الﻄابق اﻻر
حمزات
الﻄابق اﻻر تجزئة  47قﻄعة قرية واد السبت
مركز بوفروج
ع الكرمة
الﻄابق اﻻر الحانوت قرية واد السبت
واد السبت تجزئة  47قﻄعة رقم  11الﻄابق اﻷر محل رقم 01
ع الكرمة محل رقم 01
مسدور قرية موقة الﻄابق اﻷر
موقة
قرية أوﻻد عﻴاد
بوفروج
لقراقرية
مسدور قرية موقة محل رقم  05الﻄابق اﻻر
مف ق الﻄرق
ع الكرمة محل رقم 01
موقة
قرية أوﻻد عﻴاد
بوفروج
واد السبت  20مسكن عمارة  02الﻄابق اﻷر رقم 08

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

حلﻴب ومشتقاته
سوب ات

مﻄعم

حلويات
مخ ة

ذراع قبﻴلة

تﻐﺬية عامة

خ

ق ات

وفواكه

لحوم ودواجن
حلﻴب ومشتقاته
مخ ة
تﻐﺬية عامة

عبدالحق بلواسع
سهام عﻄوي
عﻴ عب ة
سم لعﻄوي
عبد الرزاق كس
عبد الرزاق كس
كمال سالم
سا حربﻴ
عبد السﻼم عﻴاد
فرحات حمزاوي
عادل ضﻴا
شام بلحﻄاب
ولﻴد بديون
عبدالحق بلواسع
رضوان كرمة
وردة بونقار
ياس عمريو
عبد المالك جعفري
م وك قرنﻴش
عاشور عوف
الربﻴع امقران
العبﻴد معﻼوي
بن بودة عبد الحلﻴم
مسﻴﻒ عماد
عبد النور جنون
ي بركان
العر بو دو
لحبﻴب بن وادفل
ساعد علﻴان
غانﻴة خلو
من قشتوم
نبﻴل أمعوش
عبد السﻼم بلعابد
ي بركان
العر بو دو
غانﻴة خلو
عباس مشان
عبد النور جنون
زكﻴة لعرا
سلﻴمان كوي
عﻴ وسﻼ
اسﻼم نا

واد السبت  20مسكن ع  02الﻄابق اﻷر
بوفروج الحصة رقم  02الﻄابق اﻷر
واد السبت  20مسكن عمارة رقم  02الﻄابق اﻻر رقم 08
بوفروج
ع لعروس
ع لعروس
المدور قرية بوفروج
ع العروس الجهة المﻄلة ع الﻄريق الوط رقم  74محل رقم 02
ذراع لحمر قرية اوﻻد عﻴاد
ع لعروس
مركز
ع الكرمة
الﻄاقة رقم 03
واد السبت  20مسكن ع  02الﻄابق اﻷر
الﻄابق اﻻر مركز
مركز
حمام القرقور
بوفروج
صحاق
مركز
ع العروس
بن طاق قرية واد السبت
زباشة ذراع قبﻴلة
 20مسكن قرية أوﻻد ع بن عثمان ذراع قبﻴلة
تاوريرث قسم  02مﺞ 900
إينوران الﻄابق اﻷر
قرية اوﻻد ع بن عثمان
قرية اوﻻد سعﻴدي
قرية عجﻴسة
قرية لمروج
قرية اوﻻد ع الﻄابق اﻻر
المرج أو فة قرية أوﻻد قبﻴلة
أزنﻴق قرية أوﻻد بو دو
إينوران الﻄابق اﻷر
قرية اوﻻد ع بن عثمان
قرية لمروج
قرية اوﻻد ع
تاوريرث قسم  02مﺞ 900
ق ات مركز
مركز
تجزئة  51قﻄعة رقم  42الﻄابق اﻻر
مركز

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا
الﻴوم الثا
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول

خ

وفواكه

لحوم ودواجن
سوب ات
حلويات
حربﻴل

تﻐﺬية عامة

خ

وفواكه

لحوم ودواجن
مخ ة

موكﻼن

تﻐﺬية عامة

خ

وفواكه

لحوم ودواجن

زكاري را
محند أوسعﻴد إيدير
فرحات عبادي
زكاري را
الحامدي خﻴار
ﷴ أعراب معاش
عﻴاشة صفار
عﻴاشة صفار
ادير حمودة
ابرا ﻴم بن لوناس
شعﻴب مرابﻄ
اسﻼم وايل
الﻴاس درحمون
رشﻴد بختﻴار
فاروق بونقﻄة
اسﻼم وايل
واضح اسامة
واضح اسامة
عﻄوي سارة
ع وكﻴل
فاتح مﻼخ
فهﻴم وكﻴل
عزيب منديل
عبد الكريم بن شودار
خالد بارة
الز رة غريب
باديس بوحفص
ﷴ أم معزوزي
سﻴﻒ الدين قشﻄال
بلقاسم منديل
جهﻴد قرة
سهﻴل صدرا
فوضﻴل بن رحال
جهﻴد قرة
فﻴصل بن عراب
الز رة غريب
باديس بوحفص
ﷴ أم معزوزي
زين الدين بوخالفة
عبد الحفﻴظ موفق
عبد الرزاق اج
عماد اج

مركز
رقم  01قﻄعة رقم  01محل رقم  04الﻄابق السف
مركز
مركز
رقم  02مركز
محل رقم  02شارع الشهﻴد بوزناد احمد سالم قسم رقم 09
مركز
مركز
قرية تمالوت
01قﻄعة رقم  02درج  1المحل رقم 17
تﻴتاست
تاقمﻴون قرية دار الحاج الﻄابق اﻷر
تﻴتاست
احريق تاﻻ انتا الﻄابق اﻻر تﻴتاست
الباطن قرية كرجانة
تاقمﻴون قرية دار الحاج الﻄابق اﻷر
حربﻴ ـ ـ ــل
حربﻴ ـ ـ ــل
قرية مشتة إزوقاغن المكان المس كس ب يوسﻒ موكﻼن
قرية ت رة
قرية زرور
قرية ت رة
قرية ب ملول
لقﻄار قرية زواوة محل رقم 01
شالة بركان قرية واد المالحة
قرية ت رة
ذراع البحر واد المالحة الﻄابق اﻷر
بو ﻼل قرية زرور الﻄابق اﻻر
الحمام
ثاخامت م ا قرية ب ملول
تجزئة  43قﻄعة رقم  17الﻄابق اﻻر
قرية ع مرقوم محل رقم 02
ع مرقوم رقم  (20/100)3رقم س 02
تجزئة  43قﻄعة رقم  17الﻄابق اﻻر
قرية ع مرقوم
قرية ت رة
ذراع البحر واد المالحة الﻄابق اﻷر
بو ﻼل قرية زرور الﻄابق اﻻر
تجزئة  57قﻄعة
32مسكن عمارة رقم  05أ مركز
مركز
تجزئة  43قﻄعة رقم 17

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم االثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا

مﻄعم
سوب ات
حلويات
مخ ة

تالة إفاسن

تﻐﺬية عامة

خ

وفواكه

لحوم ودواجن

حلﻴب ومشتقاته
حلﻴب ومشتقاته

حلﻴم بن شايب
بﻼل موفق
قادري عبد الﻐا
خلﻴل قشﻄال
عزوز أوكﻴل
عبد الو اب زرقاق
الصالح ي
ا بوعروري
العﻴد بوشامة
سماعن فاروق
رزيق عﻼ
فﻄﻴمة أمعوش
مسعود جحن
عقﻴلة سا
كلثوم العﻴدودي
سفﻴان شلﻐوم
لعلجة حمزيوي
مصﻄ قلقول
فريد بونعجة
عبد الرحمان عم وش
وا ﻴبة بوشامة
عﻴاش مه
فتﻴحة ارغﻴب
سفﻴان طبال
فؤاد مرازقة
فوضﻴل بن رحال
جهﻴد قرة
فﻴصل بن عراب
الز رة غريب
باديس بوحفص
ﷴ أم معزوزي
كريم معمر
زينة علﻴﻄوش
سفﻴان دبش
عبد الو اب العاص
عبد الحفﻴظ بوعروري
بﻼل عزازقة
فهﻴم نا ي
رشﻴد حدوزي
ز بوتمام
قنوش
عبد
قنوش
عبد

تجزئة  57قﻄعة
تجزئة  57قﻄعة
قرية واد المالحة بوم ال كة
قرية المشتة
قرية ت رة
شداد مركز  -الﻄابق اﻷر
ت ي ن ا م الﻄابق اﻷر رقم 20 -19 -18 -17
معبد الخﻴل ت ي ن ا م
تالة يراقن ت ي ن ا م
ايت أعمارة الﻄابق اﻷر
بلﻐازي قرية أوﻻد ي محل رقم 01
تاقمة قرية ت ي ن ا م
تﻴﻐرمت
أنار قرية أوﻻد أعمر
تالة ايراقن محل رقم  01ت ي ن ا م
أق حمام محل رقم 01
تاقمة ت ي ن ا م
الحوش
اوﻻد سعدي
لوطا اوقل
لوطة أوقل ت ي ن ا م
قرية لعزازقة ت ي احمام مﺞ رقم  123الﻄابق اﻻر
ت ي ن ا م مركز
أم اس قرية ت ي ن ا م
قرية زواوة
ع مرقوم رقم  (20/100)3رقم س 02
تجزئة  43قﻄعة رقم  17الﻄابق اﻻر
قرية ع مرقوم
قرية ت رة
ذراع البحر واد المالحة الﻄابق اﻷر
بو ﻼل قرية زرور الﻄابق اﻻر
مركز ت ي ن ا م
ت ين ا م
تاقمة تالة اراقن ت ي ن ا م قسم 14
قرية ت ي ن ا م
معبد الخﻴل ت ي ن ا م
تالة ايراقن ت ي ن ا م مركز
ت ي ن ا م قرية ت ي ن ا م
الﻄابق اﻻر رقم  08مركز ت ي ن ا م
قرية ت ي ن ا م
ام اس قرية ت ي ن ا م
ام اس قرية ت ي ن ا م

الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻻول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا

الﻴوم اﻻول

الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا

مﻄعم

سوب ات
حلويات
آيت ت ي

تﻐﺬية عامة

فاروق خرباش
نورالدين بن عرعور
حسام الدين بوتمام
بوعﻼم حمودي
بوعنداس ولﻴد
بوعروري عبد الرزاق
زمال عمار
حسام الدين بوتمام
بلقاسم حما
رضوان حما
عمر حما
كريم ي
حسان شقره
صادق حمودي
جمال الدين حما
نص شقرة
برا ﻴم ﷴي
ز صابري

قرية ت ي ن ا م الﻄابق اﻷر
ت ي ن ا م مركز
معبد الخﻴل ت ي ن ا م
سﻴدي نافع تالة اولﻴ تالة ايفاسن
الفﻴﻒ قرية أوﻻد زيان
أملﻴل ت ي ن ا م
تجزئة  26قﻄعة ت ي ن ا م مركز
معبد الخﻴل ت ي ن ا م
تﻴنارين
قرية تﻴنارين
قرية تﻴنارين
محل رقم  09س سوق اﻹثن مركز
قرية بويمان
قرية إغﻴل أزوقاغن
أرزو محند أو سعﻴد قرية تنارين
قرية بويمان
قرية انفتاحن
قرية ت ي نتاقة أورزو سﻴاخ

الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا
الﻴوم اﻷول
الﻴوم الثا

الﻴوم اﻷول

الﻴوم الثا

