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

قائمة التجار المسخرين لمداومة عيد الفطر المبارك لسنة  2022حسب نوع النشاط

الدائرة
سطيف

البلدية
سطيف

نوع النشاط
ﻣخابﺰ

العنوان

اسم ولقب التاجر
الساسﻲ ﺷﻮﻗﻲ

ﻓﺮﻣاﺗﻮ

ياسين ديمان

ﺣﻲ ﺣﺸمﻲ ﻗﻄﻌﺔ ب  4رﻗم 35

ﻣبﺮوك لحﻼح

ﺗﺠﺰﺋﺔ  221ﻗﻄﻌﺔ ﺣﺸمﻲ ﺷﺮق

سﻌيد ﻣحﺸاﺷﺔ

ﺷارع بحﺮي الخيﺮ ﺗﺮﻗيﺔ عقاريﺔ ﻗيﺮوانﻲ نصيﺮ ع  13رﻗم 01

سليم ﻗﺮيدي

ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ الفﻼح ﻗﻄاع ب ﺷمال رﻗم8

سميﺮ سباعﻲ

ﺣﻲ ﺷيخ الﻌيفﺔ ﻓﺮﻣاﺗﻮ وسط ﻣحﻞ رﻗم 02

زين الدين رﺣمﻮنﻲ

ﺣﻲ يحياوي نهج بﻨانﻲ عبد القادر رﻗم 7

ﻓﺮيد عيبﻮد

ﺣﻲ ﻗاوة  50ﻣسﻜن اجتماعﻲ ﺗساهمﻲ  31ﻣحﻞ ع 04ﻣدﺧﻞ 07الﻄابق اﻻرضﻲ

نصﺮ الدين ﺻالحﻲ

ﺷارع ﻣﻨصﻮري الخيﺮ رﻗم 25

ﷴ ﺻالﺢ ﻓارس

ﺣﻲ ﺣاﺷمﻲ ﻣﻮسﻊ الﺸﻄﺮ اﻷول الﻄايق اﻷرضﻲ ﻗسم  171ﻣﺠمﻮعﺔ ﻣلﻜيﺔ 76

ﺗﺸيﺮ عبد الﻨﻮر

ﺣﻲ الحاسﻲ ﻣج رﻗم  94ﻗسم  24سﻄيف

ﷴ بن زهدة

ﺣﻲ عين الﻄﺮيق ﻗسم  29ﻣﺠمﻮعﺔ 90

لحسن ﺻفﺮان

ﺗﺠﺰﺋﺔ يحياوي و أوﻻد بﺮاهم نهج زﻣﻮري اسماعيﻞ ﻗﻄﻌﺔ رﻗم 136

ﷴ رياض غﺮزولﻲ

ﺣﻲ عين الﻄﺮيق رﻗم  164الﻄابق اﻷرضﻲ

الصغيﺮ بﻮعﻮن

ﺣﻲ يحياوي ﺗﺠﺰﺋﺔ  21ﻗﻄﻌﺔ رﻗم2

ﻣيلﻮد الصغيﺮ

ﺣﻲ بيﺰار ﺷارع بحﺮي الخيﺮ  -سﻄيف

سفيان عﻮاجﺔ

ﺣﻲ يحياوي ﺷارع زعباط رﻣضان اكس س 2ب 74

ﻣﻨيﺮ بن زاوي

ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ بلﻮزداد ﺣﻲ يحياوي ﺷارع المقاولين رﻗم 01

ﺧليفﺔ بﻮﻣﻌﻮط

ﺣﻲ أوﻻد بﺮاهم نهج ﻗاسﻲ الﻌمﺮي ﻗسم  181ﻣج 17ﻣحﻞ رﻗم 01

ﻣﺮاد بﺮوش

ﺣﻲ يحياوي نهج ارضﻮان ﺻالﺢ رﻗم 27

الﻌايب نﺠيمﺔ

ﺣﻲ ﺣﺸمﻲ ﻣﻮسﻊ الﺸﻄﺮ الخاﻣس ﻗسم  124ﻣﺠمﻮعﺔ ﻣلﻜيﺔ رﻗم  78الحصﺔ رﻗم  02سﻄيف ﻣقابﻞ ﻣسﺠد الﺮﺣمن

ﺣاجﻲ وليد

ت ع ﻣصﻄفﻰ بن بﻮلﻌيد ﺗﺠﺰﺋﺔ الهضاب ش  1سﻄيف

ديلمﻲ ﻓضيلﺔ

ت ع أﻣن الحياة ش  2رﻗم  16سﻄيف

عﺠيﺮي عبد السﻼم

ﺣﻲ بﻮعﺮوة  12ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻄاع ف ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ يﻌلﻰ ط أ سﻄيف

ﺧﺮبان عبد السﻼم

ﺣﻲ أوﻻد بﺮاهم رﻗم  271سﻄيف

ﺧميسﻲ بﻮﺗقﺮابت

ﺣﻲ المستقبﻞ س  16أ  34ﺣﻲ المﺠاهدين سابقا رﻗم 11

ﺧالد بن سباع

ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺷيخ الﻌيفﺔ ﻓﺮﻣاﺗﻮ القﻄﻌﺔ رﻗم  73الﻄابق اﻷرضﻲ

أيام التسخ ة
اليوم اﻷول

اليوم الثا

تﻐﺬية عامة

سماعيﻞ ديمان

ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ التﻞ نهج دايلﻲ لخضﺮ رﻗم  09ش و ن ب

رابﺢ عﺠيﺮي

ﺷارع اﻻﺧﻮة ﻣﺰعاش رﻗم 01

ﺧالد سﻼم

ﺣﻲ ﺣاﺷمﻲ الﺸﻄﺮ الثالث ﻗسم  123ﻣج ﻣلﻜيﺔ رﻗم 03

ﻣسالتﻲ الﻨذيﺮ

ﺣﻲ ثليﺠان ﻣج ﻣلﻜيﺔ رﻗم  04ﻗسم  263رﻗم  02سﻄيف

ﻓﺮيد ﻗﻮادري

ﺷﻮف لﻜداد ضمن ﺣصﺔ  38ﻣسﻜن بﺮناﻣج  1997ﻗﻄﻌﺔ رﻗم 19

الحﻨاﻓﻲ ﻗﻮات

الهضاب نحﻮ الﺠاﻣﻌﺔ ﺣﻲ  100ﻣسﻜن  LSP 63ﻣحﻞ ت ع

يﻮسف بﻮجملين

ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ اﻻﺧﻮة هباش ﻣحﻞ رﻗم 01

ﻣختار ناﺻﺮي

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

ابﻮبﻜﺮ ﻣلﻮل

ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺣﻲ يحياوي التﻌاونيﺔ الﻌقاريﺔ السﻌادة ﻗﻄﻌﺔ رﻗم  41ﻣحﻞ رﻗم 01

وليد بن سباع

التﻌاونيﺔ الﻌقاريﺔ الﺮﻓاهيﺔ رﻗم  35كﻌبﻮب

بﻮغابﺔ ﺻالﺢ

ﺣﻲ ﺣﺸمﻲ  300ﻗﻄﻌﺔ يحياوي رﻗم  71سﻄيف القﺮيبﺔ ﻣن المﺮكﺰ التﺠاري الﺮايس

الﻄيب ﺷال

نهج السﻌيد بﻮﺧﺮيصﺔ رﻗم  02سﻄيف ﻣقابﻞ ﺣديقﺔ اﻷﻣيﺮ عبد القادر

زيادنﺔ طارق

ﺣﻲ كﻌبﻮب ﺗﺠﺰﺋﺔ ﻣدور وﻣﻮساوي  172ﻗﻄﻌﺔ رﻗم  157ل سﻄيف

ياسين بن زاوي

التﻌاونيﺔ الﻌقاريﺔ أﻣن الحياة ﺣﻲ بﻮعﺮوة نهج بن غانم عبد القادر رﻗم  19ﻗسم  265ﻣﺠمﻮعﺔ ﻣلﻜيﺔ رﻗم 54

رياض ﻓﻼﺣﻲ
رﺷيد بن طالب
سميﺮ عﺮيبﻲ
بﻮزيد عﺮوش
بن زاوي ﻣﻨيﺮ
وليد ﺷﺮيط
ﺷﻼل الﻄيب
ﺻالحﻲ ﺣسام
لبﻨان عبد ﷲ
عبد الﻜﺮيم زغﻼوي
الﻌيد رﻓﻮﻓﻲ
ﷴ ﻣﺮاطلﺔ
ﻣﺮوش ساﺗﺔ
هﺸام لﻌبالﺔ
ﷴ عﻮن
هﺸام ﻣﺸتﺔ
ﺧضﺮة ﻣﺮاﺣﻲ
ﷴ الﻄاهﺮ ﻣﺰهﻮد
عباس جبالﻲ
نﻮرة عقيق
عﻄيﺔ ﻣﻨصﻮر
عﺰالدين ﺷﻼل
نابتﻲ ﺻالحﻲ
نصﺮ الدين ﺻالحﻲ

ﺣﻲ الهﻮاء الﺠميﻞ ﻗسم  89ﻣج 136
ﺣﻲ بليﺮ  252ﻗﻄﻌﺔ ﻗسم  89ﻣج رﻗم 65
ﺷﻮف لﻜداد
ﺣﻲ الهﻮاء الﺠميﻞ رﻗم  15سﻄيف ﻣقابﻞ ﻣستﺸفﻰ سﻌادنﺔ عبد الﻨﻮر
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ بلﻮزداد ﺣﻲ يحياوي ﺷارع المقاولين رﻗم  01سﻄيف
ﺷارع اﻹﺧﻮة طقيﻊ ﺣﻲ المﺠاهدين 60
نهج السﻌيد بﻮﺧﺮيصﺔ رﻗم  02سﻄيف
ﺷارع بحﺮي الخيﺮ رﻗم  03سﻄيف
ﺣﻲ عين الﻄﺮيق
ضاﺣيﺔ الصﻨاعيﺔ رﻗم 10
ﺣﻲ يحياوي اكس ك 1ا 83
ﺣﻲ الهﻮاء الﺠميﻞ ﻗﻄﻌﺔ 01/ 28
ﺣﻲ يحياوي اكس ب  03س 22
ﺣﻲ عين السفيهﺔ نهج ﻣن غيﺮ اسم رﻗم01
ﺣﻲ  36ﻣسﻜن التﺮﻗيﺔ الﻌقاريﺔ جﻼب ﺣسين جﺰء س ﻣدﺧﻞ  18ر
ﺣﻲ يحياوي نهج بن بﺮيك الساسﻲ
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ هﻮاري بﻮﻣدين  300ﻣسﻜن عمارة ل  1رﻗم 452
ﻣﻨﻄقﺔ الصﻨاعيﺔ ﺣﻲ الصﻨاعﺔ رﻗم 97
ﺣﻲ الهﻮاء الﺠميﻞ عمارة د  05رﻗم 02
ﺣﻲ  80ﻣسﻜن بﻮنﺸادة عمارة أ رﻗم 01
نهج سﻮﻗﺮ عﺰوز رﻗم 19
ﺣﻲ  450ﻣسﻜن رﻗم 03
ﺣﻲ  500ﻣسﻜن ﺷﺮق عمارة أو  03رﻗم 83
نهج دعيش ساعد

اليوم اﻷول

كمال بﻮربيﻊ
ياسين هيمﺔ
الخيﺮ هﻼل
كمال سﻌد ﷲ
الﻌﺮوسﻲ ﺗيﻮة
ﻣبﺮوك كﻼف
ﻣليك جيﻼنﻲ
ﻓﻮزيﺔ بﻮروبﺔ
ﺻالﺢ عقﻮن
عبد الحﻜيم بﺸمار
الﻌارم ﺷﺮيط
أسماء زيﺮ
ﺻادق عﻨانﻲ
الﻌمﺮي كﻮسﺔ
بديﻌﺔ بﻮﻣيسﺔ
لحسن ﺣمﻮدي
عبدالقادر بلخياط
زوبيﺮ ناﺻﺮي
لحسﻨاوي ﻗيﻄان
جمال جساس
عيسﻰ ﻗﺠالﻲ
زايدي جحﻨيط
عﺰالدين هﻼلﻲ
علﺠيﺔ زيادي
ﷴ عﺮاب
لﻮيﺰة بﻮلﻨﻮار
ﻣسﻌﻮدة ذياب
بﻮزيد زوغبﻲ
ﻓﻄيمﺔ الﺰهﺮة ﷴي
ﺣﻮريﺔ ﺷتﻮانﻲ
ﻓاروق باباس
رابﺢ ﺧلﻮﻓﻲ
ﺧيﺮ الدين كتفﻲ
ﷴ الﺸﺮيف وسﻼﺗﻲ
وردة دريدي
نبيﻞ ﻗسﻮم
كمال الدين ﻣدانﻲ
نﻮر الدين ﻗﺮيﺸﻲ
رضا ﻗﺮة
سﻌاد ﻣساﺣﻞ
سليم سﻜيﻮ

ﺣﻲ  1006ﻣسﻜن عمارة د  13رﻗم 60
نهج ﻣﻨصﻮري الخيﺮ رﻗم 25
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ الصمﺮ ﺣﻲ المﻌبﻮدة القﻄﻌﺔ رﻗم 01
ﺷارع زعباط رﻣضان اكس س  03د 28
ﺣﻲ بﻮنﺸادة رﻗم 40
ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺣاﺷمﻲ ﻣﻮسﻊ  153ﻗﻄﻌﺔ الﺸﻄﺮ الخاﻣس رﻗم 01
المﺮكﺰ التﺠاري ﺣﻲ  1014ﻣسﻜن رﻗم 26
ﺣﻲ ﺷﻮف لﻜداد
ﺣﻲ يحياوي اكس ب  01د 94
سﻮق المغﻄاة ﺣﻲ  1014ﻣسﻜن ﺻﻨف  07رﻗم 13
ﺣﻲ  20أوت 55
ﺣﻲ  01نﻮﻓمبﺮ  54الﺸﻄﺮ الثالث ﺷارع ﻣصغﻮنﻲ ﷴ رﻗم 51
ﺣﻲ اوﻻد بﺮاهم ﺷارع زعباط رﻣضان رﻗم10
ﺗﺠﺰﺋﺔ  117ﻗﻄﻌﺔ رﻗم 60
ﺣﻲ الهﻮاء الﺠميﻞ  600ﻣسﻜن عمارة أ  03رﻗم 608
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ ﻣﺮوانﻲ ع/المﺠيد60ﻣسﻜن ﺷارع2ﺗﺠﺰﺋﺔ يحياوي ع ب1رﻗم2
ﺣﻲ يحياوي اكس ب  01ف 04
ﺣﻲ عين السفيهﺔ
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ اﻻﻓاق رﻗم  06ﻗﻄاع 04
ﺣﻲ الﺸادلﻲ رﻗم 10
ﺣﻲ بﻮعﺮوة  28ﺷارع ﻣقارنﻲ أﺣمد ﺗﺠﺰﺋﺔ  29ﻗﻄﻌﺔ
ﺣﻲ  20أوت  55التﻌاونيﺔ الﻌقاريﺔ هﻮاري بﻮﻣدين رﻗم07
ﺣﻲ ﺷﻮف لﻜداد
الﺸﻄﺮ اﻻول رﻗم  100عين الﻄﺮيق
نهج اﻻﻣيﺮ ﺧالد رﻗم 01
ﺣﻲ البﺮارﻣﺔ التﻌاونيﺔ الﻌقاريﺔ جميلﺔ ﻗﻄﻌﺔ رﻗم 19
ﺣﻲ يحياوي زاويﺔ نهج ﺷياح و ﺷارع ﻣﺮازيق ﺧليفﺔ رﻗم 02
ﺣﻲ بليﺮ ﺗﺠﺰﺋﺔ التﻌاونيﺔ الﻌقاريﺔ الﻨﻮر 05رﻗم 4
ﺷارع بﻮعصيدة عيسﻰ رﻗم 254
سﻮق المﺮكﺰي رﻗم 145
ﺣﻲ كﻌبﻮب نهج بﻮنﺸادة عمار رﻗم 47
ﺣﻲ يحياوي اكس س  04أ 20
ﺣﻲ الصﻨاعﺔ ﺷارع عمﺮ دﻗﻮ
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ ابﻨاء الﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺠﺰﺋﺔ الهضاب رﻗم14
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ ﺗيمقاد ﺣﻲ  50ﻣسﻜن عمارة او  05رﻗم 49
ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺣاﺷمﻲ ﻣﻮسﻊ الﺸﻄﺮ الثالث رﻗم ح 226
ﺣﻲ الهﻮاء الﺠميﻞ ،ﺷارع دعمﻮش اﺣمد
ﺣﻲ عين ﺗبيﻨت
ﺗﺠﺰﺋﺔ  252ﻗﻄﻌﺔ ﺣﻲ بليﺮ رﻗم 12
ﺗﺠﺰﺋﺔ الهضاب الﺸﻄﺮ الثانﻲ رﻗم 392
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ ﻣسيﻨيسا الﺸﺮكﺔ الﻮطﻨيﺔ للﻨقﻞ البﺮي سابقارﻗم15

سﻌدان ﻗﺠالﻲ
ﺧيﺮ الدين بﻮعﻈم
عبدالباﻗﻲ زروق
ﻣﺮاد بن عﻄيﺔ
أنيس لﻌﻮج
بﻼل كداد
الميلﻮد ﻣخلﻮﻓﻲ
لﻮيﺰة دوايﺮ
هﺸام بﻮعﺠيﻞ
ﻓﻄيمﺔ رﺣاﺣلﺔ
عمار لﺸهب
عمﺮ زﻣيت
سميﺮ يﻌﻼوي
عبد الﻮهاب ﻗاري
أﺣمد عﺰوز
نصيﺮة ﻣخﻨاش
ﻣﻮراد بﻮلفت
طارق ﺧﻄاب
ﻓاطمﺔ الﺰهﺮاء وابد
عبد الحﻜيم زعبﻮط
ﻣيلﻮد طبيش
الﺰيتﻮنﻲ بﻮعﺮق
عقيلﺔ ﻗﻼب ذبيﺢ
بﻮجمﻌﺔ بﺠﺮو
ﻣبﺮوك طﻮاهيﺮ
السﻌيد بن دريس
سليم جﺮبﻮعﺔ
نبيﻞ ﺧتيمﻲ
الخيﺮ لﻜحﻞ
طارق بﺮيمﻲ
لياﻗﻮت نقار
عبد الﻜﺮيم ﺷيبﻮب
لخضﺮ بن دريس
الﺠمﻌﻲ بﻮبﺮيمﺔ
ﻣﻨيﺮ بﻮﺧﻨان
الﻌﺮبﻲ لﻄﺮش
ﺣمﻮدي سﻜاوي
نبيﻞ ﺣاج عﺰام
أﺣمد دالﻲ
طارق زﻣيت
عبد الحفيظ ذياب

ﺗﺠﺰﺋﺔ بﻮعﺮوة ﻣﻮسﻊ الﺸﻄﺮ الثالث ﻗﻄاع اي جﻨﻮب رﻗم 36
ﺣﻲ يحياوي اكس ب  03س 20
ﺣﻲ ﻣﻮلف ﷴ  400ﻣسﻜن ع ب  04رﻗم 56
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ ﺗﻌميﺮ ﻣﻌهد الﻮطﻨﻲ للبتﺮول سابقا 21ﺷارع عﻮن ﻣيلﻮد
ﺣﻲ بلحﻮكﻲ ﺣمﻮ  238ﻣسﻜن المﻌبﻮدة ع أ  08ﻣدﺧﻞ  254رﻗم 0
ﺗﺠﺰﺋﺔ  137ﻗﻄﻌﺔ الﺸﻄﺮ الثانﻲ عين الﻄﺮيق
طﺮيق المﺠازر عمارة  27رﻗم05
نهج بﻮدوﺧﺔ ﷴ رﻗم 08
ﺷارع اﻻﺧﻮة هباش رﻗم 22
ﺣﻲ  1006ﻣسﻜن عمارة ب  4رﻗم 12
ﺣﻲ عين السفيهﺔ
ﺗﺠﺰﺋﺔ  221ﻗﻄﻌﺔ ﺣﺸمﻲ ﺷﺮق ﻗﻄﻌﺔ رﻗم 124
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ  18ﻓيفﺮي يﻮم الﺸهيد بﺮارﻣﺔ رﻗم12
نهج ﺣسﻨاوي ﺣﺮزﻻوي رﻗم38
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ الﺮياض ﺗﺠﺰﺋﺔ الهضاب الﺸﻄﺮ اﻷول رﻗم15
ﺣﻲ ﺧبابﺔ عبدالﻮهاب  1006ﻣسﻜن ع او 05رﻗم  1008ﻣحﻞ ب
ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺣﺸمﻲ ﻣﻮسﻊ الﺸﻄﺮ الثالث رﻗم ح 55
ﺣﻲ  100ﻣسﻜن بﺮوج عمارة أ 7رﻗم82
ﺗﺠﺰﺋﺔ التﻌاونيﺔالﻌقاريﺔالﻨﻮر  5ﻗﻄﻊ رﻗم 02ﺣﻲ الهﻮاءالﺠميﻞ
ﺣﻲ  250ﻣسﻜن ع أ 1ﻣدﺧﻞ  01رﻗم 04
ﺣﻲ ﺣﺸمﻲ ﻣﻮسﻊ الﺸﻄﺮ الخاﻣس رﻗم ن 15
ﺣﻲ اﻷﺧﻮة ﻣهداوي  300ﻣسﻜن ع ب  02رﻗم 343
ﺣﻲ  20اوت  55ع و  ،درج 11رﻗم 741
ﺣﻲ  300ﻣسﻜن رﻗم 103
ﺗﺠﺰﺋﺔ  108ﻗﻄﻌﺔ اﻻيمان ﺣﻲ المﻨﻈﺮ الﺠميﻞ رﻗم 29ﻣﺠمﻮعﺔ او
ﺣﻲ ﺣﺸمﻲ ﻣﻮسﻊ الﺸﻄﺮ الثانﻲ ﺷارع سﻌﻮدي عبدالقادررﻗم د94
ﺣﻲ  250ﻣسﻜن د 1رﻗم289
ﺷارع المقاولين رﻗم 02ع د رﻗم  05رﻗم 12ﻣﻜﺮر
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ ﺷﺮكﺔ أﺷغال وﻻيﺔ سﻄيف ﻗﻄاع ب رﻗم 01ﻣج 02
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ السﻨابﻞ الحاسﻲ رﻗم 84
ﺣﻲ ﻓﺮﻣاﺗﻮ
ﺣﻲ ﺣﺸمﻲ ﻣﻮسﻊ ﺷﻄﺮثانﻲ ﺷارع ﺷﻼل عبدﷲ رﻗم د رﻗم 183
ﺣﻲ  01نﻮﻓمبﺮ  54ﺗﺠﺰﺋﺔ بﻮعﺮوة الﺸﻄﺮ الثالث إي ﺷمال ع 0
ﺣﻲ الحاسﻲ رﻗم 66
ﺣﻲ ﺣاﺷمﻲ الﺸﻄﺮ اﻻول ج 1رﻗم6
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ زواوي ﺣصﺔ  2ﻣحﻞ رﻗم 2
طﺮيق المذبﺢ درج رﻗم 21الﻄابق اﻷرضﻲ رﻗم05
ﺗﺠﺰﺋﺔ الهضاب ﺣﻲ ﺣﺸمﻲ
ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺣاﺷمﻲ الﺸﻄﺮ الﺮابﻊ رﻗم137
ﺣﻲ يحياوي اكس ب 1او  30ﺷارع بﻌيديد رابﺢ رﻗم17
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ  16نﻮﻓمبﺮ  95رﻗم07

ليلﻰ عﻮيﻨان
عبد الحق الﻌيفﺔ
عبد المالك باﺷمار
زوبيﺮ نايلﻲ
جميلﺔ نحاوة
عﺰ الدين علﻮي
رﻣضان ﺷلغﻮم
جمال ﻣﺰاح
ﺣسﻨﻲ هباش
عبد الﻜﺮيم ﻣﺮاد
سﻌد الدين ﻣهدي
عدﻻن ﺧباب
غﻨيﺔ ﺧلفاوي
عبد الﻨاﺻﺮ لﻮﺻيف
نسيم سﻌدون
هﺸام زغاري
ﷴ دهيليﺰ
لﺰهﺮ ﻗﺮاريﺔ
ﻣﺮاد ﺧليفﻲ
ﻣسﻌﻮد ﺷﺮيات
ياسين بن دادة
عباس ﻗادري
رضا ﺧبﺸاش
ﺧليﻞ ﻗﺮاس
الﺸﻼلﻲ ﻓﺮجاوي
ﷴ بﻮغارة
اليﺰيد اسحﻨان
جمال الدين كﺮﻣيش
عبد الحميد نﺰار
ﺻﻼح الدين بﺮباﻗﻲ
رﻓيق كتفﻲ
أﺣمد رضا بن عمﺮ
رﺷيد ﻣﺸتﺔ
لﻮيﺰة عبد الﻌﺰيﺰ
ﺣبيب ذيب
نﻮر الدين ﻗﻄاف
ربيﻊ ساعد
ﻓﻮاز ﻣاﻣﻲ
الﻌيد ﺣالﺔ
عبد السﻼم راﺷدي
ﻓارس ﺗقمﻮنت

ﺣﻲ  20أوت  55ع ب 11رﻗم 21
ﺷارع بلخيﺮي السﻌيد رﻗم 02أوﻻد بﺮاهم
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ اﻻﺗحاد ﻗﻄﻌﺔ  233رﻗم 7ﺷارع ﺧبﺸاش ﻣبارك
ﺣﻲ  200ﻣسﻜن عمارة ب  5رﻗم 07
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ الﻨسيم ﻗﻄﻌﺔ رﻗم  10ﺣﻲ كﻌبﻮب الهﻮاءالﺠميﻞ
عبﺮ اسﻮاق البلديات
ﺣﻲ يحياوي زاويﺔ نهﺠﻲ بن ﺣﺮكات و ﺷياح رﻗم41
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ عمار ﻗﻄﻮش ﻗﻄاع ل رﻗم  19ﺣﻲ بﺮارﻣﺔ
ﺣﻲ  300ﻣسﻜن عمارة د  1رﻗم 38
ﺣﻲ يحياوي ﺗﺠﺰﺋﺔ  300ﻗﻄﻌﺔ رﻗم 78
ﺣﻲ  08ﻣاي  600) 45ﻣسﻜن( عمارة أ 5رﻗم612
ﺣﻲ  150ﻣسﻜن عمارة ب درج 4
ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻹبﺮاهيمﻲ رﻗم 16
ﺣﻲ بليﺮ القﻄﻊ الهاﻣﺸيﺔ ﻗﻄﻌﺔ رﻗم 02
عبﺮ أسﻮاق البلديات
ﺗﺠﺰﺋﺔ عين الﻄﺮيق  317ﻗﻄﻌﺔ رﻗم 224
ﺗﺠﺰﺋﺔ ﻣﻌبﻮدة التﻌاونيﺔ الﻌقاريﺔ الفداء رﻗم 05
ﺣﻲ ﺣﺸمﻲ ﻣﻮسﻊ الﺸﻄﺮ الثانﻲ رﻗم د 176
عين الﻄﺮيق
ﺣﻲ 400ﻣسﻜن ع ا  6رﻗم 122
ﻣتﻨقﻞ
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ المﺮبﻲ رﻗم  08عين الﻄﺮيق
ﺣﻲ  99ﻣسﻜن رﻗم 03
ﺷارع رﺧايف علﻲ رﻗم 04
سﻮق المستقبﻞ رﻗم 105
التﺮﻗيﺔ الﻌقاريﺔ زواوي ﺣصﺔ  02ﻣحﻞ رﻗم 02
نهج بحﺮي الخيﺮ رﻗم 8
ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺷﻮف لﻜداد الﺸﻄﺮ اﻷول  140ﻗﻄﻌﺔ رﻗم 53
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ عمارﻗﻄﻮش رﻗم 11ﻣحﻞ ب ﺣﻲ بﺮارﻣﺔ
ﺣﻲ اوﻻد بﺮاهم ﻣﺠمﻮعﺔ ﻣلﻜيﺔ  5رﻗم  137ع أ ﻣدﺧﻞ  4ط ا رﻗم 4
ﺷارع  20اوت  55رﻗم 185بيﺰار
ﺣﻲ  250ﻣسﻜن عمارة د  9رﻗم 276
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ بﻼل الﻌمﺮي رﻗم 2ﻗﻄاع ب عمارة ج ﻣدﺧﻞ 5
ﺣﻲ  100ﻣسﻜن بﺮوج عمارة أ  7رﻗم82
ﻣتﻨقﻞ
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ ﷴ بن ﺷيخ رﻗم 15ﺣﻲ ﺣﺸمﻲ
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ التﻞ ﺷﺮكﺔ وطﻨيﺔ للﻨقﻞ البﺮي سابقا رﻗم  11ﻗﻄاع 5
ﺷارع ﺷياح ﺣﻲ يحياوي اكس ك  1ب 7
ﺗﺠﺰﺋﺔ عين الﻄﺮيق الﺸﻄﺮ اﻷول رﻗم76
ﺣﻲ بال ايﻮ الهﻮاء الﺠميﻞ
ﺣﻲ  1006ﻣسﻜن م ح س ج عمارة ب  03رﻗم10

ﻣﻮنيﺮ نقاش
عبد المﺠيد ﻣﺰوار
الﺸﺮيف كﺮور
ﻣﻨيﺮ عمارجيﺔ
ﻓيصﻞ بهات
علﻲ بﻮرزاﻣﻲ
إسﻌد ﺷﺮاﻗﻲ
الياس دﺣمﺮي
عبد الﻮهاب كﺮﻣالﻲ
الخيﺮ ﺷﻌﻼل
عصام بلهادي
سليم عﺠيﺮي
ﻓﻮزي نﻜاع
ابﺮاهيم نغﺰة
ذياب عابد
رﺷدي بﻮﺧالفﺔ
ﷴ ﺗﻜليت
علﺠيﺔ كﺸيدة
علﻲ ﻣﻨصﻮري
جمال الدين سﻼﻣانﻲ
ﻗتادة عﻮابد
ﻓﺮيد غﻮالﻲ
نﻮرالدين بن دﺷاش
نﻮرالدين ﻣﺮيخﻲ
ﺧليفﺔ بن ﻣبﺮوك
سميﺮ وادﻓﻞ
ﻓﺮيدة ﻓﻼﺣﻲ
عبد الﺮﺣمان ﺷﻌﻼل
رﻣﺰي بﻮبﺮيمﺔ
عباس ارديﺮ
عبد الﺮزاق بﻮرﻗبﺔ
عاﺋﺸﺔ رﺣمﻮن
بﻼل ﺷيبﻮب
ﻣبارك كفﻲ
غﺰﻻن بلﻌلﻰ
جمال نﻮري
ياسين زرﻗين
عبد الحق بﻜار
عﺰ الدين ﻣهيﺮ
عمار ﻗﺮيﺸﻲ
سﻨاء طﻮيﻞ

ﺗﺠﺰﺋﺔ المﻌبﻮدة ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ اﻻﻣﻞ رﻗم 13
ﺗﺠﺰﺋﺔ  300ﻗﻄﻌﺔ يحياوي رﻗم01
المﺮكﺰ التﺠاري  1014ﻣسﻜن ﺻﻨف  6رﻗم 99
زاويﺔ ﺷارع بحﺮي الخيﺮ رﻗم 4و ﺷارع ﻣن غيﺮ اسم الحصﺔ اﻷولﻰ أ
ﺣﻲ بﻮعﺮوة ذراع البﻮلدون اكس س  6ب 30ﺣﻲ الﻌيفﺔ أﺣمد
ﺗﺠﺰﺋﺔ بﻮعﺮوة الﺸﻄﺮ الثالث  18ﺣﻲ ﻣصغﻮنﻲ ﷴ
ﺷارع ﺗﺮﻓﻮس بﺸيﺮ رﻗم 03
ﺣﻲ بﻮﺻبﻊ الﻌيد  200ﻣسﻜن عمارة ب  03رﻗم 29
ﺣﻲ  20أوت  55عمارة أ سلم  16رﻗم 442
ﺗﺠﺰﺋﺔ عين الﻄﺮيق الﺸﻄﺮ الثانﻲ رﻗم 12
ﺣﻲ ساﻣﻌﻲ عﻮﻣار
ﺣﻲ يحياوي زاويﺔ جابﻲ رابﺢ و ﺷﻮابﺔ ابﺮاهيم رﻗم 02
ﺣﻲ  450ﻣسﻜن ﻣﻨﻄقﺔ ﺣضﺮيﺔ جديدة ع ف  04ﻣدﺧﻞ  01رﻗم5
ﺗﺠﺰﺋﺔ عين الﻄﺮيق الﺸﻄﺮ الثانﻲ ﻗﻄﻌﺔ رﻗم133
ﺣﻲ يحياوي اكس ب  4جﻲ 63
سﻮق المغﻄﻰ ﺣﻲ  1014ﻣسﻜن ﺻﻨف  6رﻗم  102ل
نهج بن ضياف ﺣبيب رﻗم 11
ﺣﻲ  250 / 800ﻣسﻜن رﻗم  25عمارة أ 7
ﺣﻲ  300ﻣسﻜن الﻄابق اﻷرضﻲ رﻗم9
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ ﺗيمقاد عمارة ب  2رﻗم  12ﺣﻲ  50ﻣسﻜن
ﺣﻲ  450ﻣسﻜن المﻨﻄقﺔ الحضﺮيﺔ الﺠديدة رﻗم 54
ﺗﺠﺰﺋﺔ عين الﻄﺮيق الﺸﻄﺮ الثانﻲ رﻗم41
ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺷﻮف لﻜداد الﺸﻄﺮ اﻷول  140ﻗﻄﻌﺔ رﻗم93
ﺣﻲ عين الﻄﺮيق  130ﻗﻄﻌﺔ جﺰء  2رﻗم 08
ﺗﺠﺰﺋﺔ ﻣقام الﺸهيد الﺸﻄﺮ الثانﻲ نهج ﻗﺸيﺸﻲ ﺻالﺢ رﻗم 01
ﺣﻲ لﻌﺮارسﺔ رﻗم  01علﻰ ﺣاﻓﺔ الﻄﺮيق الﺮابط بين  600ﻣسﻜن و ﺣﻲ  500ﻣسﻜن
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ سﻲ ﻓضيﻞ ﺣﻲ ﺣﺸمﻲ رﻗم 40
ﺣﻲ يحياوي اكس ب  1أ  03ﺗﺠﺰﺋﺔ لﻌﺮارسﺔ
ﺣﻲ الحاسﻲ
نهج سﻌال بﻮزيد رﻗم47
ﺗﺠﺰﺋﺔ الهضاب الﺸﻄﺮ الثانﻲ ﺷارع ﺧﺮباش ﻣبﺮوك رﻗم 200
نهج بﻮدوﺧﺔ ﷴ رﻗم 27
نهج لﻌمش ابﺮاهيم رﻗم 43
ﺣﻲ يحياوي ﺷارع كﺮﻣﺔ ﻣسﻌﻮد رﻗم 02
ﺣﻲ ﺣﺸمﻲ سيدي ﺣيدر  60ﻣسﻜن ﺗساهمﻲ و  42ﻣحﻞ عمارة  5الﻄابق اﻷرضﻲ رﻗم  74و 75
ﺣﻲ ﺣﺸمﻲ ﻣﻮسﻊ الﺸﻄﺮالخاﻣس ﺗﺠﺰﺋﺔاﻷﻣﻞ رﻗم16
ﺷارع بحﺮي عبد الحميد رﻗم  07ﺣﻲ الﻨقﻞ البﺮي سابقا
ﺗﺠﺰﺋﺔ الهضاب الﺸﻄﺮ الثانﻲ ﻗﻄﻌﺔ رﻗم 180
ﺣﻲ كﻌبﻮب ﻗسم  87ﻣﺠمﻮعﺔ 225
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ السﻌادة رﻗم 1ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺣﻲ يحياوي
ﺗﺠﺰﺋﺔ عين ﺗبيﻨت  17ﻗﻄﻌﺔ رﻗم  01ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ الﻨسيم رﻗم 3

اليوم الثا

نﻌيم راﺷدي
الياﻣين طﺮاد
ﷴ نحاوة
ﻣبﺮوك رﺣمﻮنﻲ
ﷴ سماعيلﻲ
علﻲ جيدل
ربيحﺔ ﻣﺰعاش
رﻗيﺔ ﺣداد
ﺗﻮﻓيق بﻮدﻣاغ
ﺣمﺰة بﺮيمﻲ
عبدالﻮهاب جﻼب
ﻓارس ﺣميداش
رﻓيق ﻣاضﻲ
ﷴ زيتﻮنﻲ
ﺣسان زﻣيت
الﻌياﺷﻲ ﻗﺰوط
ربيحﺔ بﻮربيﻊ
علﻲ زواوي
لﺰهﺮ هيمﺔ
عبد القادر ﺻالحﻲ
عبدالﺮﺣمان ذيب
يﻮسف بدوي
عثمان نﺸاب
نصﺮ الدين ﻓﺮﺣات ﺣميدة
لخضﺮ بلحاج
السﻌيد غﺠاﺗﻲ
السﻌيد جﻼل
عبلﺔ دراجﻲ
ﻓﻄيمﺔ ﺻفيﺢ
رزيق ﻣداح
عﺰالدين بدوي
عمﺮ بﺮارﻣﺔ
السﻌيد زهار

ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ آﻓاق التسﻌين رﻗم  06ﺣﻲ الهضاب
ﺣﻲ ﺣﺸمﻲ ﻣﺸﺮوع  60ﻣسﻜن ﺗساهمﻲ و  33ﻣحﻞ ع  3ط أ ﻣدﺧﻞ 6
ﺣﻲ هاﺷمﻲ ﻣﻮسﻊ الﺸﻄﺮ الثالث رﻗم ح  273ﻣحﻞ رﻗم2
ﺣﻲ المﻌدوﻣين الخمسﺔ ﺷارع عﺮيبﻲ ﻣختاررﻗم19
ﺣﻲ  800/ 250ﻣسﻜن رﻗم  26عمارة أ 07
ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺷﻮف لﻜداد الﺸﻄﺮ اﻻول  140ﻗﻄﻌﺔ رﻗم 50
ﺣﻲ  08ﻣاي  45ﻗسم  158ﻣﺠمﻮعﺔ  6ﻗﻄﻌﺔ رﻗم 1
ﺣﻲ ﺣﺸمﻲ الﺸﻄﺮ اﻻول رﻗم 72
ﺣﻲ  1006ﻣسﻜن عمارة د  15رﻗم 49
ﺣﻲ كاسك ﺷيخ الﻌيفﺔ
المﺠمﻊ المدرسﻲ عين الﻄﺮيق
ﺣﻲ المستقبﻞ س  17أ 22
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ عمار ﻗﻄﻮش ﻗﻄﻌﺔ رﻗم  17الﻄابق اﻻرضﻲ ﻣحﻞ ب
ﺣﻲ يحياوي ﺷارع بﻌيديد رابﺢ رﻗم 17
ﺣﻲ يحياوي زاويﺔ نهج ﺷياح و ﺷارع ﻣﺮازيق ﺧليفﺔ رﻗم  2ﺷارع الثانﻲ رﻗم  102ﻣحﻞ 3
ﺣﻲ عمﺮ دﻗﻮ س  13ب  16ﺣﻲ المستقبﻞ
ﺗﺮﻗيﺔ عقاريﺔ  32ﻣسﻜن و  16ﻣحﻞ و  16ﻣﺮأب ﺣﻲ يحياوي اكس ب 1أ 3ﺗﺠﺰﺋﺔ لﻌﺮارسﺔ
ﺷارع ﻣصﻄفﻰ بن بﻮلﻌيد وعبدالحميد ﺻابﺮي الﻄابق اﻷرضﻲ رﻗم 25
ﺷارع ﻣﻨصﻮري الخيﺮ رﻗم 38
ﺷارع دعيش ساعد
ﺷارع بحﺮي الخيﺮ رﻗم 24
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ  5جﻮيليﺔ  1962ﻗﻄﻌﺔ رﻗم 8ﺣﻲ ﻣقام الﺸهيد
ﺷارع جبﻞ بﻮطالب رﻗم 10
ﺣﻲ ﺧبابﺔ عبد الﻮهاب عمارة ب رﻗم1
ﺣﻲ ﻣقام الﺸهيد الﺸﻄﺮ اﻷول
سﻮق المغﻄاه  750ﻣسﻜن رﻗم33
نهج عباﺷﺔ عمار رﻗم  1632رﻗم 05
ﺣﻲ  300ﻣسﻜن عمارة  98رﻗﻮ  302وﻻيﺔ سﻄف
ﺣﻲ  150ﻣسﻜن ﺗساهمﻲ عمارة  7رﻗم 180
ﺣﻲ  500ﻣسﻜن )ﺷﺮكﺔ أﺷغال وﻻيﺔ سﻄيف( ع ب  02رﻗم 33
ﺷارع بﻮﺧﺮيصﺔ السﻌيد رﻗم 22
ﺷارع ﻣباركﻲ ﺣسين رﻗم 18
ﺣﻲ  1006ﻣسﻜن ﺗﺠﺰﺋﺔ  38ﻗﻄﻌﺔ

ﻣﻨﻮر بﻮسلﻮﻗﻲ

المﺮكﺰ التﺠاري التﺮﻗيﺔ الﻌقاريﺔ اﻻﺧﻮة بن سﻜﺔ ﺣﻲ بﻮنﺸادة نهج عباﺷﺔ عمار عم د ﻣدﺧﻞ  01الﻄابق السفلﻲ رﻗم 11

نصيﺮ لحﺮش
ﺻالﺢ الدين كﺮكار
ﷴ بياضﻲ
عمار ﻣﻮسﻰ
بﻮبﻜﺮ كسﻜاس
وسيلﺔ طﺮاد

نهج ﻣﻨصﻮري الخيﺮ رﻗم 30
زاويﺔ نهﺠﻲ اﻻﺧﻮة هباش و  08ﻣاي  45رﻗم  08ﻣﻜﺮر  01ﻣحﻞ 6
ﺣﻲ  1014ﻣسﻜن ﺻﻨف  01رﻗم أس 42
ﺷارع الفيتﻨام رﻗم 04
ﺣﻲ ولد بﺮاهم ﺷارع زعباط رﻣضان رﻗم118
ﺣﻲ ﻣﻮلف ﷴ  400ﻣسﻜن عمارة ب  1ﻗسم  169ﻣج رﻗم  171ﻗﻄﻌﺔ 134

السﻌدي ﺷﺮﺷﻮر
عبد الغانﻲ ﻣﻮنس
عﻼء الدين ﺣداوي
سميﺮ ﻗباﺷﻲ
ﺣمﻮد ﺷياح
بﺸيﺮ عقبﺔ
عبد الحق زﻣيت
سميﺮ بقاق
ﺷﺮف الدين ﻗصاص
عبد المالك ﺧاﺷﺔ
عﺰالدين ﺣﻄاب
ﻣﺮاد ﺷيبان
ﺣسان بن يﻮسف
وردة بﻮروبﺔ
يﻮسف عبدالصمد غﺰالﻲ
عاﺋﺸﺔ ﻣسالتﻲ
الخيﺮ هاﻣﻞ
ﺣسين ﺷيبﻮب
ﺣمﻮدي ﻣقارنﻲ
رﻣضان دعيﺸﻲ
سيف اﻻسﻼم يحﻲ ﺷﺮيف
ﷴ ﻣﺸﺮي
عبد المالك زﻗيليش
جمال داهﻞ
عﺰوز رﺣال
ربيحﺔ كﺮﻣالﻲ
كﻨﺰة طﻮيﻞ
عادل هﻼلﻲ
زياد ﻗدو
هﺸام ﻣﺮازﻗﺔ
الﻄاهﺮ ﻗﺮيﺸﻲ
لﻄفﻰ لﻮاج
ﻗيس ﺷﺮيفﻲ
عبد الﺮزاق عﺸاﺷﺔ
نﻮرالدين ساكﺮ
ﺻبيحﺔ دغمﻮم
رﺷيد سمﻌﻮن
ﺻالﺢ دويس
بﻮعﻼم أﺣمين
هﺸام ﺧﻨفﺮ
الهادي سمش الدين

ﺣﻲ  300ﻣسﻜن  ZHUNعم او 03رﻗم الباب 60
ﺣﻲ  150ﻣسﻜن اجتماعﻲ ﺗساهمﻲ عمارة  05رﻗم م  169عين ﻣﻮس
ﺣﻲ  20أوت  1000) 55ﻣسﻜن( ع أ درج  15رﻗم 472
ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺗﺠﺰﺋﺔ اوﻻد بﺮاهم ﺷارع عبﻌﻮب ﷴ رﻗم777
ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺗﻌاونيﺔعقاريﺔ ابﻮذر الغفاري ﺷارع عﻜﻮش ﺻالﺢ رﻗم7
ﺣﻲ القصﺮيﺔ ﻗسم  150ﻣج رﻗم 149
ﺣﻲ ثليﺠان  01ﻣمﺮ كتفﻲ ﺷﻌبان
ﺣﻲ القاهﺮة ع  01رﻗم 07
ﺣﻲ يحياوي ﺷارع الﻌيفﺔ اﺣمد رﻗم 80
التﺮﻗيﺔ الﻌقاريﺔ هيﺸﻮر ﷴ ﺣﻲ الهﻮاء الﺠميﻞ  52ﻣسﻜن ﻣحﻞ رﻗم  01ﻗﻄﻌﺔ رﻗم 496
ﺷارع ﺣمادي أﺣمد ﺗﺮﻗيﺔ بن ضياف ﻣسﻌﻮد ع أ 01رﻗم 04
ﺣﻲ ﺷادلﻲ ﺷارع المقاولين رﻗم  02التﺮﻗيﺔ الﻌقاريﺔ ﺣسان بلخيﺮ عم ا الﻄابق اﻻرضﻲ
ﺣﻲ الهضاب 20ﻣسﻜن ﺗساهمﻲ و14ﻣحﻞ ع 02الﻄابق اﻷرضﻲ
سﻮق يحياوي ﻣحﻞ رﻗم 56
ﺣﻲ ﺷيخ الﻌيفﺔ ﻓﺮﻣاﺗﻮ الحصﺔ  71أ
ﺣﻲ البﺮارﻣﺔ ﺗﻌاونيﺔ دنيا زاد ﺷارع دودو ﻣبارك رﻗم 11
ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺣاﺷمﻲ ﻣﻮسﻊ الﺸﻄﺮ الﺮابﻊ ﻗﻄﻌﺔ رﻗم جﻲ 24
ﺣﻲ  1750 /400ﻣسﻜن رﻗم  37عمارة ب 07
ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻻبﺮاهيمﻲ الﺸﻄﺮ اﻷول رﻗم 11
ﺣﻲ السيلﻮك عمارة د رﻗم 110
نهج ﻓالﻲ سابقا الﻌقيد عميﺮوش رﻗم  16ﺣاليا
ﺣﻲ بلﻌياط الحسﻨاوي  27ﻣسﻜن ﺣﻲ لﻌﺮارسﺔ
ﺣﻲ الهضاب  30ﻣسﻜن ﺗساهمﻲ عمارة  03طابق ارضﻲ
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ جميلﺔ ﺣﻲ بﺮارﻣﺔ ﻗﻄﻌﺔ رﻗم 05
ﺣﻲ يحياوي زاويﺔ ﺷارع عﻄﻮي نﻮرالدين وﺷارع بﻌبين رابﺢ إكس ب2ب18
ﺣﻲ ﻣﻮلف ﷴ  400ﻣسﻜن عمارة س 04ﻣدﺧﻞ  23طبق ﺗحت أرضﻲ رﻗم 23
ضاﺣيﺔ الحداﺋق ﻗﻄﻌﺔ رﻗم 390
ﺷﻮف لﻜداد
ﺗﺠﺰﺋﺔ  172ﻗﻄﻌﺔ )ﺗﺠﺰﺋﺔ ﻣدور و ﻣﻮساوي( رﻗم  95ق جﻲ ﺣﻲ كﻌبﻮب
ﺣﻲ  300ﻗﻄﻌﺔ ﻗسم  80ﻣﺠمﻮعﺔ رﻗم 63الﻄابق اﻷرضﻲ
ﺣﻲ  250ﻣسﻜن م ح س ج عمارة د 1الﻄابق اﻷرضﻲ رﻗم  290ﻣحﻞ رﻗم 02
ﺣﻲ ﺣﺸمﻲ ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ سﻲ ﻓﻮضيﻞ رﻗم  37ﻣحﻞ رﻗم 2
ﺣﻲ يحياوي اكس 3ا  31نهج عيساوي عﺰ الدين
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ السﻨابﻞ ﺣﻲ الحاسﻲ رﻗم  76طابق ارضﻲ
ﺣﻲ  1750/400ﻣسﻜن عين ﻣﻮس عم ا  01رﻗم  06ﻗسم  175ﻣج رﻗم 18
ﺗﺠﺰﺋﺔ  300ﻗﻄﻌﺔ ﺣﻲ يحياوي رﻗم  76ﻣحﻞ رﻗم 02
ﺣﻲ الصﻨاعﺔ ﻗسم  295ﻣﺠمﻮعﺔ  202ت
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ ستيفيس ﻣحﻞ رﻗم 22
ﺷارع  08ﻣاي  1945رﻗم  19بﻨايﺔ  01ﻣدﺧﻞ 04
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ  20ﻣسﻜن ﺗساهمﻲ و  15ﻣحﻞ ع  1طابق ارضﻲ ﻣدﺧﻞ  1ﺣصﺔ 1
ﺣﻲ بﻮعﺮوة الﺸﻄﺮ الثالث ﻗﻄاع اي ﺷمال رﻗم 565نهج ﻣصغﻮنﻲ ﷴ

ﺻﻼح الدين عماد بﻮيﻮسف
نبيلﺔ لﻌقﻮن
عبد الﻮهاب زغاد
ﻣﺮاد واسﻊ
يﻮسف لﻄﺮش
ﻣسﻌﻮد نﻮاري
وليد هقﺔ
عادل ﺧلﻮﻓﻲ
ﺻالﺢ بﻮطانﺔ
ﺣمﺰة اﻗسﻮلن
ﺣمﺰة جمال الدين ﺗﻮابﻲ
ﻓؤاد ﺗﺮجمﻲ
ﻣﻨيﺮ ﻗداش
ﻣﻮسﻰ بﻮراس
زوبيﺮ ﺣﺮبﻮش
ﷴ جمال الدين ﺣداوي
لخضﺮ بﺸيﺮي
ﺣليم بﺮناوي
بﺸيﺮ لﻌﻨانﻲ
ﻣﻮسﻰ سﺮاي
ﷴ بن الﺸيخ
ﺣمﻮدي زديﻮي
عبد الﺮﺣيم ﺧلفﻲ
الﻮيﺰة بﻮزيدي
ﺣمﺰة ﻣﻨﻌﺔ
ﻣصﻄفﻰ بلخيﺮ
ﺻدام ﺷﻮادرة
عمﺮ ﺧﻄاب
ﻓيصﻞ بﻮﻓﺠﻲ
عادل رﺣمانﻲ
عبد الحق ﻣسﻌﻲ
ﺣمﺰة لﻮﺻيف
زاكيﺔ بن عتسﻮ
عﺠيب سمش الدين
عمار سماش
عبد الﺮﺣيم بﺮباﻗﻲ
إسحاق بخﻮش
عبد الﻮهاب ﻗتال
رﺷيدة ﻣﻮهﻮبﻲ
عبد الحميد جابﺮ
جمال الدين ﻣﺮابط

ﺣﻲ المﻌدوﻣين الخمسﺔ رﻗم 10
ﺣﻲ ﺣﺸمﻲ ﻣﻨﻄقﺔ الهضاب  60ﻣسﻜن ﺗساهمﻲ عمارة ب ﻣدﺧﻞ04ﻣحﻞ رﻗم01
ﺣﻲ اوﻻد بﺮاهم ﻗسم  220ﻣﺠمﻮعﺔ رﻗم 01
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ التﻞ الﺸﺮكﺔ الﻮطﻨيﺔ للﻨقﻞ البﺮي سابقا رﻗم  7ﻗﻄاع  12ﻣحﻞ 01
ﺗﺠﺰﺋﺔ الهضاب الﺸﻄﺮاﻷول ﻗﻄﻌﺔ  33ﻣحﻞ رﻗم 02
ﺣﻲ المستقبﻞ ﻗسم  254ﻣج رﻗم 52
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ 18ﻓيفﺮي يﻮم الﺸهيد بﺮارﻣﺔ رﻗم  12ﻣحﻞ رﻗم 02
ﺷارع بﻮكﻌبﻮب رابﺢ رﻗم  21ﻣحﻞ رﻗم  1ﺣﻲ المﻌدوﻣين الخمسﺔ
ﺣﻲ اول نﻮﻓمبﺮ  54ﺷارع روابﺢ ﻣﻮسﻰ رﻗم  02ﻣحﻞ رﻗم 02
ﺣﻲ 100ﻣسﻜن رﻗم 05
ﺗﺠﺰﺋﺔ بﻮعﺮوةالﺸﻄﺮ الثالث علﻰ زاويﺔ ﺷارعﻲ ونﻮﻓﻲ بن غدﻓﺔ و ﻣﻌين عاﺷﻮر
ضاﺣيﺔ الحداﺋق ﻗﻄﻌﺔ رﻗم  390الﻄابق اﻷرضﻲ
ﺣﻲ يحياوي علﻰ زاويﺔ ﺷارعﻲ عيساوي عﺰ الدين و ﺣاﻣدي الﺸﺮيف رﻗم 33
ﺣﻲ الهضاب ﻗﻄﻌﺔ رﻗم  162ج 1
ﺣﻲ 500/127ﻣﻨﻄقﺔ الحضﺮيﺔ الﺠديدة رﻗم  61عمارة ف 11
ﺣﻲ  1006م ع د  16رﻗم  53الﻄابق اﻻرضﻲ
ﺣاسﻲ ﻣﺮوانﻲ65ﻣسﻜن ﺷارع  2ﻗﺮب ﺗﺠﺰﺋﺔ  300ﻗﻄﻌﺔ يحياوي ع ف
ﺣﻲ 142ﻣسﻜن ع  01رﻗم  144الﻄابق اﻷرضﻲ
02ﺷارع المقاولين ﺗﺮﻗيﺔ بﻮضياف ﺧالد  36ﻣسﻜن ﺗﺮﻗﻮي و 18ﻣحﻞ ع ب الﻄابق اﻷرضﻲ رﻗم04
ﻣﺸﺮوع 100ﻣسﻜن ﺗساهمﻲ ع ب 1رﻗم 01ﻗاوة
ﺣﻲ 99ﻣسﻜن رﻗم 26
ﺣﻲ لﻨدريﻮلﻲ س 12ب 41
المﻌهد الﻮطﻨﻲ للبتﺮول ﻗسم  269ﻣﺠمﻮعﺔ 20
ﺷارع بﻮر سﻌيد رﻗم 22بﻮعﺮوة و ذراع البلدون
ﺗﻌاونيﺔ الﻌيد الضحﻮي ﻗﻄﻌﺔ رﻗم 14
ﺗﺠﺰﺋﺔ عين الﻄﺮيق الﺸﻄﺮ الثانﻲ رﻗم 81
ﺗﻌاونيﺔ الﻌقاريﺔ الﻨﻮر كﻌبﻮب رﻗم  4ﻗسم  105ﻣﺠمﻮعﺔ 1
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ البهﺠﺔ رﻗم  01ﺗﺠﺰﺋﺔ المﻌبﻮدة
نهج ﺧﻮالد لحسن رﻗم  60الضاﺣيﺔ الﻌليا للمحﻄﺔ رﻗم 08
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ هﻮاري بﻮﻣدين ﺣﻲ300ﻣسﻜن ع ل03درج 01رﻗم503
ﺷارع  1نﻮﻓمبﺮ  1954رﻗم 84
ﺣﻲ 150ﻣسﻜن ﺗساهمﻲ عين ﻣﻮس ﺷمال ﺷﺮق عمارة 4طابق أرضﻲ رﻗم م164
سﻮق يحياوي رﻗم 18
ﺣﻲ ﺣاﺷمﻲ ﻣﻮسﻊ الﺸﻄﺮ الثانﻲ
ﺣﻲ المستقبﻞ س 11أ 18نهج بن ديﺔ
ﺣﻲ القصﺮيﺔ الﺸﻄﺮ اﻷول رﻗم 48
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ اﻵﻓاق ﺗﺠﺰﺋﺔ الﺸﺮكﺔ الﻮطﻨيﺔ للﻨقﻞ البﺮي سابقا ﻗﻄﻌﺔ 08ﻗﻄاع4
ﺣﻲ عين سفيهﺔ ﻣﺠمﻮعﺔ 07ﻗسم  363ﻣحﻞ رﻗم 02
ﺣﻲ  200/ 152ﻣسﻜن عمارة أ درج  1رﻗم 1
ﺣﻲ ﺣﺸمﻲ 30ﻣسﻜن ﺗساهمﻲ و18ﻣحﻞ للمﺮﻗﻰ جحﻨيط نﻮرالدين ع 02المدﺧﻞ03ﺣصﺔ3
سﻮق عباﺷﺔ عمار ﺣﻲ المستقبﻞ رﻗم 26

ﺧ

و فواكه

نﻮال بﻮعﻮاجﺔ
لبﻨﻲ بلﻌمﺮي
ﷴ بﻜار
عيسﻰ هيمﺔ
زايدي لمﻌﻮش
ﻣليﻜﺔ ذباح
رابﺢ بلﻌلﻰ
رياض ﺣﺮبﻲ
عيسﻰ عﻨقاك
ﷴ الﻌﺮباوي
زكﺮياء ﻣحقﻮن
ﷴ اﻣين بن عيسﻰ
عبد الغﻨﻲ ﺷبﻞ
عبد الﺮزاق رﻓاوي
السﻌيد ﻣﺮكاش
وليد هﻜاس
ﷴ عﺮاس
ﻓاﺗﺢ غﺮس ﷲ
ﷴ يﻮسفﻲ
الصديق بادي
ﻓﺮيد دبابش
ﷴ عثمانﻲ
سيف الدين والﻲ
الﻌمﺮي ﺧﻨيسﺔ
نبيﻞ أيت بارة
عصام بﻮراس
يﻮسف هﻨدل
عﺰوز طبال
عﺰالدين رﺣمﻮنﻲ
رضا أﻗمﻮم
ﺣمﺰة ﻣخﺮبش
ﻓاﺗﺢ ناﺻﺮ
إلياس بن عيسﻰ

ﺣﻲ الهضاب  35ﻣسﻜن اج ﺗساهمﻲ و 21ﻣحﻞ ﻗسم  63ﻣج 04رﻗم  36عمارة 03
ﺗﺠﺰﺋﺔ ﻓﺮيق ﺷادلﻲ 378ﻗﻄﻌﺔ ﺣﻲ لﻌﺮارسﺔ ﺷارع رﻗم 2ﻗﻄﻌﺔ09
ﺣاسﻲ سمارة ﺣميد المﻌبﻮدة ع د الﻄابق اﻷرضﻲ رﻗم06
ﻣﺸﺮوع 40ﻣسﻜن ﺗساهمﻲ و 28ﻣحﻞ ﺣﻲ ﺣﺸمﻲ عمارة أ ﻣدﺧﻞ 1
ﺣﻲ ﺣﺸمﻲ ﺷارع عبد الﻼوي ﺻالﺢ رﻗم 29
ﺣﻲ 950ﻣسﻜن ﺷﻮف لﻜداد رﻗم  87عمارة ج 1
ﺣﻲ ﺣاﺷمﻲ ﻣﻮسﻊ الﺸﻄﺮ الخاﻣس رﻗم م 65ب
نهج ﺣلفايﺔ عبد القادر رﻗم 12
ﺣﻲ ﺣاﺷمﻲ ﺗﻌاونيﺔ اﻷﻣﻞ رﻗم  16ﻣحﻞ رﻗم 06
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ التﻞ رﻗم  02ﻗﻄاع 05
ﺗﻌاونيﺔ عقاريﺔ عمار ﻗﻄﻮﺷﻲ رﻗم 10
ﺣﻲ الهضاب سﻲ أبﻲ  30ﻣسﻜن ﺗساهمﻲ ع 02
ﺣﻲ يحياوي ﺷارع بﻮسيف ﷴ رﻗم 03
ﺣﻲ 950ﻣسﻜن رﻗم  108عمارة ج  5ﺷﻮف الﻜداد
ﺣﻲ الهضاب الﺸﻄﺮ الثانﻲ ﺷارع كبﻮر الصالﺢ رﻗم  215رﻗم 06
ﺗﺠﺰﺋﺔ الهضاب الﺸﻄﺮ اﻻول ﻗﻄﻌﺔ رﻗم 166
ﺣﻲ الهضاب20ﻣسﻜن ﺗساهمﻲ12+ﻣحﻞ ع 2الﻄابق اﻷرضﻲ المدﺧﻞ 06
ﺣﻲ يحياوي اكس ب  1س 60ﺷارع بن بﺮيك الساسﻲ
ﺣﻲ عين الﻄﺮيق رﻗم 184
ﻣسﻜن ﺗﺮﻗﻮي و  30ﻣﺮأب و  24ﻣحﻞ ﺗﺠاري ﺣﻲ  600ﻣسﻜن 60
التﻌاونيﺔ الﻌقاريﺔ اﻣن الحياة ﻗسم  280ﻣﺠمﻮعﺔ ﻣلﻜيﺔ رﻗم 25
ﺣﻲ  1014ﻣسﻜن ﺻﻨف  01رﻗم 61
ﺣﻲ ﺣﺸمﻲ نهج ﺣﻜيم ﻣبﺮوك رﻗم 02
التﺮﻗيﺔ الﻌقاريﺔ اﻻﺧﻮة بن سﻜﺔ ﺣﻲ بﻮنﺸادة نهج عباﺷﺔ عمار ع س ﻣدﺧﻞ  01رﻗم 5
ﺣﻲ الهضاب ضمن المﺸﺮوع المسمﻰ  50ﻣسﻜﻨﻨا اجتماعيا ﺗساهميا و  24ﻣحﻼ ع  02رﻗم 25
الضاﺣيﺔ الﻌلﻮيﺔ للمحﻄﺔ المﻮضﻊ المدعﻮ بﻮعﺮوة و ذراع البلدون ﺣﻲ يحياوي طانﺠﺔ رﻗم 04
ﺗﻌاونيﺔ جﻼلﺔ زيتﻮنﻲ  80ﻣسﻜن عمارة د رﻗم  04الﻄابق اﻷرضﻲ
ﺣﻲ ﺣﺸمﻲ ﻣﻨﻄقﺔ الهضاب ﻣﺸﺮوع  60ﻣسﻜن اجتماعﻲ للمﺮﻗﻰ الﻌقاري ﻣج ﺻادي ع ب ﻣدﺧﻞ  04ﻣحﻞ 01
ﺣﻲ ﺣﺸمﻲ الﺸﻄﺮ الثالث ﺷارع ﻗﺮﻗﻮر ﻣختار
ﺣﻲ ﺣاﺷمﻲ ﻣﻮسﻊ الﺸﻄﺮ الثانﻲ ﺷارع عﺠيسﻲ ساعد رﻗم د 132
ﺣﻲ بﻮعﺮوة ف أوﻻد ابﺮاهم  02ﺷارع بن بﺮيك سليمان
ﻣحﻞ رﻗم  02ﺣﻲ يحياوي إكس ب أ  03المﻮضﻊ ب رﻗم 02
ﺣﻲ عمﺮ دﻗﻮ  331ﻣسﻜن ﺗﺮﻗﻮي ع أو  15رﻗم  470ﻗسم  294ﻣج  02ﻗﻄﻌﺔ رﻗم 464

يحﻲ زرارﻗﺔ

ﻣﺮأب رﻗم  06ع ب ﺣﻲ يحياوي اكس ب- 1أ 3ﺗﺠﺰﺋﺔ لﻌﺮارسﺔ  48ﻣسﻜن ﺗﺮﻗﻮي و  16ﻣﺮأب و  17ﻣحﻞ ﺗﺠاري

ﺻليحﺔ ﻓﻼﺣﻲ
عياش يحياوي
ابﺮاهيم جﻼلﻲ
شام مشتة
عمر مع ي
ليازيد بلعيد

ﺗﻌاضديﺔ الهضاب السﻄايفيﺔ ﺷارع عﻜﻮش ﺻالﺢ رﻗم 21
ﺣﻲ ﻗاوة  50ﻣسﻜن اجتماعﻲ ﺗساهمﻲ للمﺮﻗﻲ ديلمﻲ عبد ﷲ ع أ و ب للحصﺔ 07,06,05,04
ﺣﻲ ﺗليﺠان  294ﻣسﻜن ع س  08رﻗم  191ﻣج رﻗم  22ﻗسم 263
يحياوي نهج بن بريك السا
 1014مسﻜن ﺻنف  10رقم 28
المجمع العقاري  40مسﻜن تسا
الهضاب ع  01مدﺧﻞ 6

اليوم اﻷول

ﺧمي مانع
حس س ة
نورالدين مع ى
عبد القادر رقوب
عبد الرحمان بلحاج
عبد الﻜريم ﻼل
ﷴ ﺧبشاش
الرز بن جدية
ماط
حس
فريد لونيﺲ
العمري عطية
م وك كﻼف
سليم مع ي
عبد الحق شدري
ربيحة سا
ترا بن بخوش
منور بوسلو
رابح جﻼل
عزالدين حسن
حدة بوزيد
فطيمة فاض
ﺻﻼح الدين بن لحسن
عبدالعزيز بن زيادي
عبد الﻜريم عيادي
سفيان طورش
رشيد بﻜار
عمر مع ي
عبد العزيز بلع وس
رابح عبد السﻼم
ع جدعية
مراد بن عطية
أنيﺲ لعوج
زواوي حمدات
فريد عشوري
اعمر أﺧريب
عبد الرزاق قري
سعاد شبﻞ
كمال شي
عبد السﻼم ﺻﻐ
ساعد لعوج
ﺧمي قارة

المركز التجاري  1014مسﻜن رقم 31
المركز التجاري  1014مسﻜن رقم 33
المركز التجاري  1014مسﻜن رقم 68
سوق رقم 27
المركز التجاري  1014مسﻜن
المركز التجاري  1014مسﻜن رقم 86
سوق المستقبﻞ رقم 116
المركز التجاري  1014مسﻜن رقم 100
المركز التجاري  1014مسﻜن رقم 59
المركز التجاري  1014مسﻜن رقم 35
المركز التجاري  1014مسﻜن رقم 45
تجزئة حاش موسع  153قطعة الشطر الخامﺲ رقم 01
المركز التجاري  1014مسﻜن رقم 54
المركز التجاري  1014مسﻜن رقم 78
المركز التجاري  1014مسﻜن رقم 39
سوق المﻐطاة عباشة عمار رقم 73
المركز التجاري ال قية العقارية اﻻﺧوة بن سﻜة بونشادة نهج عباشة عمار عم د مدﺧﻞ  01الطابق السف رقم 11
المركز التجاري  1014مسﻜن رقم 49
بل
المعبودة مقابﻞ مسجد السبط
نهج كسﻜاس عبدالحميد رقم 14
المركز التجاري  1014مسﻜن رقم 46
بوعروة ترقية العقارية حبي الدرا رقم 43
 1006مسﻜن عمارة د 13رقم60
كعبوب قسم  53مجموعة ملﻜية رقم 121
تعاونية عقارية عيساوي التو ا رقم 45حش السوق المﻐ
المركز التجاري 1014مسﻜن ﺻنف  01رقم 88
شارع بور سعيد قسم  190مجموعة ملﻜية رقم 141
سوق المستقبﻞ رقم 153
كعبوب
تعاونية عقارية تعم معهد الوط للب ول سابقا 21شارع عون ميلود
بلحو حمو  238مسﻜن المعبودة ع أ  08مدﺧﻞ  254رقم 0
برارمةال كةالعقاريةعمارقطو رقم19
يحياوي نهج بورابة احمد رقم 10
تعاونية عقارية فريق بوسﻜ عمارة س درج 1رقم 13
ب النساء  3000-1500مسﻜن عدل الموضع  02الطابق اﻻر عمارة  29رقم  40مج ملﻜية رقم  17محﻞ رقم 19ب29س
سوق المﻐ مع ة ع رقم 43
المركز التجاري  1014مسﻜن ﺻنف  1رقم57
يحياوي نهج قزا عمار رقم  02محﻞ رقم 01
المعبودة قسم  195مج رقم  97الطابق اﻷر
السوق المﻐطاة المستقبﻞ رقم169

عبد المالك بوع
سفيان تقروس
سم حداد
مسعودة سالم
حس فراس
كريم عاشور
عمر ﺻلعودة
الحواس ﺧابر
عبد الموجيب عيا
كمال ﺧشاب
طﻼل قرين
حسام ﺻال
رشيد مشتة
لز ر جلي
حليم قارة
رابح لعلو
عبدالﻜريم شي
وليد شتيوي
ذياب عابد
ساعد بﻜار
نجود زيرم
السعيد مطا
ﺻالح بازين
حمزة يط
حس فرفاش
وردة بوروبة
ﷴ الصديق ار
جمال شنان
مراد بن شيخ
حس شيبوب
حسام الدين بحري
نبيﻞ ﺧدي
زب شنان
عادل بوطال
يوسف رقيق
حواس عطية
ﺧليصة دموش
زين العابدين بن عنيبة
سعيد ﻜاس
عبدالو اب جﻼب
عبد الحميد عقون

حش نهج عصما عبد القادر رقم 24
الضاحية العلوية للمحطة بوعروة يحياوي مقام ع
شارع ليتو عبد الحميد حش رقم 17
سوق المستقبﻞ رقم04
ثليجان عبد الرحمن نهج قرقور ذياب رقم6
تجزئة حش موسع الشطر السابع قطعة رقم67
 99مسﻜن رقم 80
تجزئة حش رقم  95الشطر السابع قسم  122مجموعة 28
المستقبﻞ  80مسﻜن رقم 02
تجزئة حاش الشطر اﻷول قطاع ب رقم ج61 /4
الصناعة شارع عباشة عمار السوق الجديد قسم  295مجموعة ملﻜية  17محﻞ رقم  22الطابق اﻷر
 150مسﻜن تسا
عمارة  05رقم 171
تعاونية عقارية بﻼل العمري رقم 2قطاع ب عمارة ج مدﺧﻞ 5
فرماتو
 400/366الهضاب رقم  35عمارة أ 15
تعاونية عقارية ز دة العيد  600مسﻜن عمارة د رقم 17
مولف ﷴ  400مسﻜن عمارة س  05رقم 37
ال ارمة تعاونية عقارية الفوارة رقم 03
يحياوي اكﺲ ب 63 4
شارع زعباط رمضان رقم 26يحياوي
المعدوم الخمسة الطابق اﻷر
الهضاب ق م وع  120مسﻜن ترقوي مدعم رقم  141عمارة 08
شارع مرباح بلخ رقم 13
شيخ العيفة رقم 45
شيخ العيفة فرماتو
سوق يحياوي محﻞ رقم 56
تجزئة حاش موسع الشطر الخامﺲ يحمﻞ رقم ن 68
 140مسﻜن رقم  72ب ار
 99مسﻜن رقم 26
 1750 /400مسﻜن رقم  37عمارة ب 07
 1750 /400مسﻜن عمارة ب  4محﻞ رقم 17
يحياوي اكﺲ ب  1أ  3تجزئة لعرارسة
تعاونية عقارية التﻞ ش و ن ب سابقا رقم  14قطاع  5محﻞ 5
ال قية العقارية اﻻﺧوين بلعياط  33مسﻜن و  9محﻼت تجزئة فريق شاد  378قطعة لعرارسة شارع  02قطعة  01مج د الحصة الشمالية ب رقم
يحياوي قسم  183مجموعة  66الطابق اﻻر
سوق عباشة عمار رقم 172
بالقرب من المستش الجام
 100م إ ت ش ذ م م ﺧلفة م وك و كائه للبناء و التعم ع  09محﻞ رقم  05مدﺧﻞ  05الطابق اﻷر
تعاونية عقارية ابناء الجزائر قطعة 19محﻞ رقم  1تجزئة الهضاب
المجمع المدر ع الطريق
ع تبينت مجموعة ملﻜية رقم  61قسم  279الطابق اﻷر
زاوية نهج شياح و شارع مرازيق ﺧليفة رقم  02ع

الشارع الثا رقم

حسان زميت
أكرم كوسة
بدر الدين نحاوة
عبد المالك زقيليش
ﷴ تـون
عبدالحﻜيم لطرش
مراد ﺧل
الطا ر عوينة
زياد قدو
سعيدة طويج
فاتح مساح
الخ نشادي
ساسية بن مع ة
يوسف قوتال
عبد الو اب زغاد
حمزة فﻼ
رابح عﻼ
المولدي يمة
ﺻالح بوطانة
لهﻼ
ي
عبد الحق مس
زكرياء غمري
حمزة اقسولن
ﷴ زيتو
عبد الﻜريم ﺧل
عز الدين مح
لياس سواليﻞ
عمر بلخ
عادل بن حمو
نبيﻞ بوﺧالفة
ﺧ الدين غر
نورالدين مج
كريمة ﺻا
لويزة مقﻼ
عبد الحق دراس
سفيان حروس
ﷴ ﺧل
عبد الباسط بن النية
زين الدين مطا
ن الدين زميت
ﷴ قرين

يحياوي زاوية نهج شياح و شارع مرازيق ﺧليفة رقم  2شارع الثا رقم  102محﻞ 3
التعاونية العقارية عمار قطوش رقم  07محﻞ رقم 02
كعبوب قسم 105مجموعة  52نهج
العيا
عمارة  03طابق ار
الهضاب  30مسﻜن تسا
تجزئة  105قطعة فريق رجاح و عسيلة قطعة رقم  102ع السفيهة
حش الشطر اﻷول ب رقم  18شارع حو عمر
السوق المركزي رقم 55
سوق المستقبﻞ رقم 167
تجزئة  172قطعة )تجزئة مدور و موساوي( رقم  95ق
كعبوب
تعاونية المر رقم  02ع الطريق
اوﻻد ابرا م قسم  220مج رقم 01
سوق مع ة ع رقم 35
المعدوم الخمسة رقم  21جزء أ 1
 1014مسﻜن ﺻنف  01رقم 23
اوﻻد برا م قسم  220مجموعة رقم 01
حش منطقة ضاب رقم  2م وع  60مسﻜن تسا
مج ﺻادي ع ب مدﺧﻞ 4
السوق المستقبﻞ رقم 12
شارع كسﻜاس عبدالحميد رقم 14 14
اول نوفم  54شارع روابح مو رقم  02محﻞ رقم 02
السوق المركزي رقم 167 168 169
السوق المركزي رقم 59
ال قية العقارية  43مسﻜن و  24محﻞ كعبوب ع ب  01رقم  02الطابق اﻻر قسم  106مج  01قطعة رقم 02
100مسﻜن رقم 05
ثليجان  08نهج ﺻابر ﷴ
سوق المستقبﻞ رقم 114
سوق المستقبﻞ رقم 29
ثليجان شارع مولود فرعون قسم  258مج رقم 07
 300مسﻜن اﻷبراج عمارة أ الدرج 11الطابق اﻷر رقم  108قسم  276مجموعة 15
السنيستال قسم  217مج رقم  06قطعة رقم 06
تجزئة 317قطعة ع الطريق قطعة رقم 113
يحياوي اكﺲ ب  2ج  34بوعروة
سوق عباشة عمار توسيع
سوق عباشة عمار رقم 164
سوق المستقبﻞ رقم 05
ع السفيهة تجزئة الهناء مج  75قسم 16
8ماي  1945ع أ2
كت الحفناوي الطابق اﻷر قسم  287مج رقم 25
40مسﻜن تسا
و28محﻞ حش ع ب 1الحصة 02
يحياوي اكﺲ س  02ب 66
تجزئة حش الشطر اﻷول قطاع أ ال قية العقارية عيساوي السوق المﻐطاة رقم 09
سوق المستقبﻞ رقم 134

اليوم الثا

نوح العايب
يمة
عي
مليﻜة ذباح
عارف حمر الع
عي عنقاك
فتيحة بن يوسف
عبد الﻐ شبﻞ
سفيان فتاش
فيصﻞ ش
زوب ﺻحراوي
عبدالرزاق قريون
عادل بلقاسم
م بوع
كمال معزوز
سليم رحما
فارس جملة
الصديق بادي
مراد واقدي
سفيان راب
جمال منصوري
شام فرطاس
بن عسيلة
عبد
الجم كت
كريم قوريش
مباركة حداوي
شام مسال
عاشور طل
مخلوف غر
رمزي ﺧبشاش
فاتح غجا
قري جﻼل
نجم الدين مهرة
فؤاد دباشة
سيف الدين بوكراع
عبد المومن لبص
عبد الﻜريم ق
عبد الو اب مع ي
سليم د يليﺲ
عم وش عمراوي
مقداد جابو
باديﺲ بلعر

قاوة 50مسﻜن اجتما تسا
30محﻞ ع  03مدﺧﻞ 02
م وع 40مسﻜن تسا
و 28محﻞ حش عمارة أ مدﺧﻞ 1
950مسﻜن شوف لﻜداد رقم  87عمارة ج 1
تجزئة الهضاب  179جزء القطعة رقم 179
حاش تعاونية اﻷمﻞ رقم  16محﻞ رقم 06
سوق المستقبﻞ رقم 160
يحياوي شارع بوسيف ﷴ رقم 03
التعاونية العقارية السﻼم قسم  226مجموعة ملﻜية رقم  79عمارة رقم  01مدﺧﻞ رقم  07حصة رقم  04محﻞ رقم  04الطابق اﻷر
تجزئة حاش موسع الشطر الخامﺲ جزء رقم 03
تليجان نهج حمادو ال
رقم 33
حش موسع الشطر اﻷول شارع دري حسان رقم س 68
سوق عباشة عمار رقم 06
لعرارسة
تجزئة حاش موسع  153قطعةالشطر السابع رقم 67
يحياوي نهج العيفة احمد رقم 147
تجزئة حاش موسع الشطر الثالث ج  126قسم  74مج ملﻜية رقم 14
مسﻜن ترقوي و  30مرأب و  24محﻞ تجاري  600مسﻜن 60
اوﻻد برا م نهج شياح رقم  26الطابق اﻻر مج ملﻜية رقم  44قسم 137
تجزئة الهضاب قسم  75مجموعة ملﻜية  43رقم 02
زكال ﷴ ترقية عيساوي المعبودة
شيخ العيفة قطعة رقم 104
سوق عباشة عمار محﻞ رقم 143
 750مسﻜن ع أ  15رقم 162
تعاونية امن الحياة بوعروة قطعة رقم  03جزء  06محﻞ رقم 02
سوق المستقبﻞ رقم 72
 950مسﻜن رقم  122ع ف  1شوف لﻜداد
سوق المستبقﻞ رقم 162
سوق المستقبﻞ
فرماتو قسم  368مج رقم 09
اجتما و  28محﻞ تجاري قسم  63مجموعة ملﻜية  12قطعة رقم  05الطابق اﻻر عمارة د مدﺧﻞ
الهضاب  40مسﻜن تسا
الهضاب ت ع ابناء الجزائر قسم  64مج رقم 05
ع موس الهضاب ق  200مسﻜن إجتما تسا
ع ب  08طابق أر رقم  01الحصة  211مجموعة  37قسم 11
الشيخ العيفة فرماتو تجزئة  56قطعة
فرماتو الشيخ العيفة
قاوة ضمن الم وع  50مسﻜن اجتما  29+محﻞ تجاري ع أ مدﺧﻞ 05/06رقم 55/56
تجزئة اش موسع الشطر  06تجزئة  90قطعة رقم 35
شارع عباشة عمار قسم  295مج رقم  17محﻞ رقم 16
شارع عباشة عمار قسم  295مج رقم  17رقم 36
شارع عباشة عمار قسم  295مجموعة رقم  17طابق ار رقم 36
شارع عباشة عمار قسم  295مج  17رقم 29
المعبودة ال قية العقارية زواوي عبد الرحمان رقم  05ع أ 02رقم 05

لحوم ودواجن

عم وش شاكر
وليد تبا
عبد المومن شاكر
عياش يحياوي
عمار نعاس
مو لعمامرة
لحسن بن ﺧديم
عثمان بن زاوي
فاروق ضواق
حسان لع
يثم مع ي
عبد الﻐا قمار
حسان ذوي
اسماعيﻞ نشادي
رشيد دغيمة
ﺧالد جزار
عماد ربي
مي زياينة
الياس ابن سباع
عز الدين عزوز
فاتح زنداوي
فيصﻞ غراف
قيﺲ مطر
رابح دريمة
ساعد توا
ﷴ أم ضوامن
عماد فودية
حمزة جﻼب
عبد المالك ﺧﻼف

عز الدين غيﻼس
فطيمة الز رة بودوﺧة
ﺧليﻞ دعيش
ابرا يم عوارم
فاتح وناس
عدﻻن د
سليم حسا
فريد زياد
بارة
عبد
ع قجا
عبد العا توا
ع غجا
وليد لقا

اول نوفم  1954عمارة أ
ترقية عقارية بﻼل العمري قطاع ب شارع المقاول
سوق يحياوي رقم 48
قاوة  50مسﻜن اجتما تسا
ع أ و ب للحصة 07,06,05,04
للمر ديل عبد
سوق المستقبﻞ محﻞ رقم 28
قاوة م وع  40مسﻜن اجتما تسا
 24+محﻼ تجاريا  08+محﻼت ع د مدرج01
السوق المركزي يحمﻞ الرقم 86.87
شوف لﻜداد
الهضاب قطعة رقم 27
السوق المﻐطاة عباشة عمار رقم 59
المنطقة الح ية الجديدة رقم  07ع أ  06ال قية العقارية أوزير
بوعروة الشطر اﻷول رقم  176ح مجموعة ملﻜية  58قسم 235
 1006مسﻜن ال قية العقارية عيساوي السوق المﻐطاة قطعة رقم  27مج رقم  01قسم 167
السوق المﻐطاة المركزي رقم 174/175
عباشة عمار قسم  292مجموعة ملﻜية رقم 13
يحياوي شارع شياح تحمﻞ رقم 02
النقﻞ ال ي سابقا تجزئة التعاونية العقارية ع بن أ طالب قسم  273مج رقم 32
سوق عباشة عمار رقم 03
تبينت التعاونية العقارية العيد الضحوي رقم  12مج رقم  87قسم 305
 950مسﻜن شوف لﻜداد رقم  105عم ج05
ع موس شمال  150مسﻜن برنامج  300 / 150مسﻜن اجتما تسا
شطر  2000عمارة  07رقم م 182
الهضاب  535قطعة شارع وا ية ﷴ الصﻐ رقم 30
الهضاب عمارة أ  02رقم  05مج رقم  41قسم  61قطعة رقم 05
يحياوي اكﺲ  3د رقم  33الضاحية العليا للمحطة شارع ﺧلوطة الطيب
قاوة  50مسﻜن اجتما تسا
عم  03مدﺧﻞ  06و 07
تجزئة الهضاب الشطر اﻷول شارع مدور عمار رقم 07
 150مسﻜن ع موس قسم  175مج رقم  32قطعة 182
 450مسﻜن ع د  03رقم 01
الحا رقم 62
عمارة د درج01

زاويةبن بوالعيد وشارع فريةقويدر رقم08
تجزئة الق ية الشطر الثا رقم 35الطابق اﻷر
شيخ العيفة فرماتو سابقا محﻞ رقم 1
المركز التجاري  1014مسﻜن ﺻنف  6رقم 96
داﺧﻞ سوق المستقبﻞ رقم 142
يحياوي اكﺲ  5ب  8الطابق اﻷر
و  30محﻼ عمارة  03الطابق اﻷر
حش ع موس  50مسﻜن إجتما تسا
يحياوي شارع بورابة احمد رقم  6محﻞ 02
نهج رقم  02ترقية بن مجنح أد رقم 75
المركز التجاري  1014مسﻜن ﺻنف  6رقم ل 14
و  31محﻞ تجاري عمارة  01مدﺧﻞ رقم 05
قاوة  50مسﻜن اجتما تسا
سوق المركزي رقم 93
ع الطريق قسم  36مج  30الطابق اﻻر

محﻞ رقم 03

اليوم اﻷول

عاشور تﻼيج
ﷴ ﺻالح بن سالم
مسعود معمري
عبيد مزرب
السعيد شواش
عدﻻن غر
قيﺲ عنان
مراد عمران
نواري مزيان
عي ملعب
أم قرقور
ﺧالد بن عمراوي
عبد الحفيظ رحاحلة
بوزيد رقام
عبد العزيز قارة
زين الدين ضياف
نبيﻞ عجي
رفيق حفار
رياض بوركبة
عي مدا
الطيب شب
فارس مشتة
حس تﻼيج
الربيع فاض
عبد الﻐا زيرم
إلياس لبنان
عمار طيار
فاتح بن شيخان
ﺧليﻞ ما
فاتح مدا
عبد الرحمان عناد
زين العابدين بن دريﺲ
عز الدين بوطارة
العمري شويقر
حﻜيم تيﺲ
عادل سلطا
عبدالنور مشتة
ﺻدام كداد
نور مﻜار
العيا فلوس
ع بروش
سعاد بوشﻼغم
طيب ضحوة

تجزئة دباش شارع مجا د النواري
عباشة عمار قسم  288مجموعة ملﻜية 72
ع موس الهضاب عمارة  01الطابق اﻷر قسم  11مجموعة  30محﻞ  01ق
تجزئة مقام الشهيد الشطر الثا شارع درويش عبد القادر رقم  23محﻞ رقم 03
منصوري الخ شارع بن ضياف حبيب رقم  72مﻜرر الطابق اﻻر
الهضاب الطابق اﻷر ع  2المدﺧﻞ رقم 01
المجمع العقاري  40مسﻜن تسا
 1750/ 400مسﻜن رقم  30عمارة ب 6
شارع كت الحفناوي مج  25قسم 287
 1750/ 400مسﻜن رقم  28عمارة ب 6
المركز التجاري  1014مسﻜن ﺻنف  03رقم  22ل
ال قية العقارية عيساوي السوق المﻐطاة
تعاونية عقارية مالك بن ن قطعة  15رقم  01طابق ار
الحا الطابق اﻻر
فرماتو
ع موس عمارة  01رقم 06
ال قية العقارية ﺻادي و توا قسم  327مج ملﻜية  16القطعة رقم 02
 100مسﻜن  SPIEشارع المقاول الطابق اﻻر محﻞ رقم 04
100مسﻜن اس اي اوالطابق اﻷر رقم  13و14
تجزئة حش الشطراﻷول قطاع أال قيةالعقارية عيساوي تو ا السوق المﻐطاة محﻞ رقم  37طابق أر
1014مسﻜن ﺻنف  06رقم 7
و  23محﻞ ع  01ط ا رقم 6
م وع  40مسﻜن تسا
 366/400مسﻜن الهضاب رقم  10عمارة ا 02
السوق المركزي رقم 18
الحا
يحياوي زاوية شار بل يك السا و بلهول مولود اكﺲ ب 1ف  04محﻞ 01
قسم  75مجموعة ملﻜية  75قطعة رقم 03
أ م وع  30مسﻜن اجتما تسا
الهضاب
و  28محﻞ تجاري عمارة ب رقم  03الطابق اﻷر
الهضاب  40مسﻜن إجتما تسا
تجزئة يحياوي تعاونية السعادة رقم 38
تجزئة حش الشطر اﻷول قطاع أ ال قية العقارية عيساوي التو ا السوق المﻐطاة محﻞ رقم  04حصة 30
سوق المستقبﻞ رقم 75
ال قية العقارية اﻻﺧوة بن سﻜة بونشادة نهج عباشة عمار عمارة ب مدﺧﻞ  01رقم 21
لعرارسة ترقية حسان بلخ محﻞ رقم 03
 29+محﻞ تجاري الطابق اﻻر عمارة ج رقم 68
قاوة  50مسﻜن اجتما تسا
الهضاب ع أ  02الحصة رقم  03مج رقم  41قسم  61رقم القطعة  03الطابق اﻷر
شارع قاسم ﺧالد يحياوي اكﺲ 98/1
السوق المركزي وسط المدينة رقم 123
ال قية العقارية بﻼل العمري شارع المقاول رقم  02قطاع ب الطابق اﻷر عمارة ج مدﺧﻞ 05
ع الطريق رقم 248
 1نوفم  54التعاونية العقاريةالتعم قسم  266مجموعة 21نهج عون ميلود رقم24
 500مسﻜن المنطقة الح ية الجديدة ش أ و س عمارة ب  05رقم 43
ال قية العقارية عيساوي التو ا السوق المﻐطاة الطابق اﻷر ع  18ك حش
يحياوي اكﺲ ب 1/ج32/
 1014مسﻜن ﺻنف  09رقم  18ل

سعدان سا
ﺻدام يعيش
ربيع شويقر
ﷴ أنور حداد
حمزة حداد
الزايدي رحما
النواري حراري
البش تبا
سليمان تو ا
بلهوال
عبد
عبد المالك ذباح
زيتو دا
جﻼل عباش
عبد السﻼم حجازي

لحسن جودي
عزالدين برا ي
م وك حداد
لﻼ م موادنة
الجم زيار
كمال زديوي
فاروق د يليﺲ
السعيد مس
فريد جﻼل
عبد النا بهلول
ﷴ بوراس
الزيتو بوعواجة
عبدالرحمان بليليطة
بلقاسم بوبرات
ﺻﻼح الدين سعودي
كمال الدين ﺻوالح
ﷴ كورتﻞ
عبد دا
رابح
أحمد بوراس
فواد سماي
ﺻالح د
عبد الرزاق عصما
حبيب دا
عبد البا غجا
ﺧالد جساس
ميلود بوعظم
رمزي غر

السوق المﻐطاة المركزي محﻞ رقم 194
يحياوي اكﺲ ب  1أ 03تجزئة لعرارسة
الشيخ العيفة  20محﻞ مه رقم 01
ضاحية الصناعية رقم  97سابقا و حاليا شارع عباشة رمضان
 1006مسﻜن عمارة د  02رقم  21الطابق اﻷر
سوق المﻐطاة يحياوي رقم 42
سوق المستقبﻞ محﻞ رقم 58
سوق  1000مسﻜن رقم 27
شارع اقة العيد رقم  44السوق المﻐطاة الطابق اﻻر 08
تجزئة بوعروة  13قطعة قطاع ف رقم  12مجموعة  34قسم  180محﻞ رقم 01
شارع عباشة عمار مج  17قسم 256
المنطقة الصناعية الحرفية
 140مسﻜن ب ار قسم  299مج 139قطعة رقم 01
السوق المركزي رقم المحﻞ 125

المركز التجاري  1014مسﻜن رقم 04
الهضاب  CAPمركز متعدد الخدمات قطعة 06/03
المركز التجاري  1014مسﻜن رقم 03
المركز التجاري  1014مسﻜن رقم 05
المركز التجاري  1014مسﻜن رقم 19
المركز التجاري  1014مسﻜن ﺻنف  01رقم 51
سوق عباشة عمار رقم 90
السوق المﻐ المركزي رقم 99
المركز التجاري  1014مسﻜن رقم 69
المجمع المدر
ع الطريق  08مسﻜن رقم 01
سوق عباشة عمار رقم 137
 72مسﻜن ترقوي شارع اﻷبراج عمارة أو رقم 17
سوق المﻐ
المستقبﻞ رقم 146
سوق المﻐطاة المستقبﻞ رقم 89
سوق المﻐطاة يحياوي رقم 10
سوق مع ة ع
150مسﻜن م وع  300/ 150مسﻜن تسا
شطر2000ع  07ط ا رقم م 183
شارع اﻻﺧوة مسلم رقم  01و شارع حفاظ عبد المجيد
ع الطريق
 326مسﻜن عمارة أ 4رقم 14
السوق المﻐطاة المركزي رقم10
تعاونية عقارية مرجان الهضاب45مسﻜن ترقوي ع1
شارع السعيد بوﺧريصة رقم 04
تجزئة حاش الشطر الثا رقم 137
المركز التجاري  1014مسﻜن ﺻنف  06رقم 07
شارع  02قطاع ب ترقية عقارية بﻼل العمري ع ج مدﺧﻞ 04
شارع عباشة رمضان قسم  295مجموعة  17السوق الجديد طابق أر يحمﻞ رقم 01
المركز التجاري  1014مسﻜن ﺻنف  09رقم 14

اليوم الثا

ال يف برغوث
جلول بوعنداس
عبدالعزيز عقون
جمال مشتة
بش دعيش
الربيع بن سيد
عبد الحميد نا ي
رابح حداد
وردية حطاب
بومدين مروا
عبد الﻐ عيطوش
بﻼل
مراد نور الدين
نور الدين د
بوزيد بوﺧالفة
سفيان لعبالة
عمار د
سم غجا
رابح ﺻال
سم بوراس
ﺻالح مهناوي
رشيد ﺧﻼف
اش وشن
مصط معشاشة
بش لح ات
جساس
عبد
ﺻالح بوراس
معمر عنان
شام عجي
عبدالقادر ترشاق
ﺻ يد
شام زيرم
يس كت
ع بن سيد
نور الدين ملعب
عبدالﻜريم بلﻐجا
ﷴ الصديق ار
سليم بوشﻼغم
عبد الحق بوميسة
نبيﻞ ملعب
فضيﻞ بن عمارة

حش  100مسﻜن اجتما
ب ار رقم  185بحري الخ
ال قية العقارية  20أوت  1955مج رقم  12قسم  327قطعة رقم  03الطابق اﻷر
 504مسﻜن المنطقة الح ية الجديدة عمارة ف 2رقم 10
شارع السعيد بوﺧريصة رقم 03
 326مسﻜن رقم  01ع أ  01الطابق اﻷر
بوعروة  1نوفم  54قطاع ح نهج زغﻼوي رابح رقم22
يحياوي طانجة رقم 14قطعة ب  3بوعروة ذراع البولدون
تعاونية عقارية النسيم قطعة رقم 10كعبوب الهواء الجميﻞ
ع تبينت
تعاونية عقارية بوسﻜ عمارة س درج  1الطابق اﻷر رقم17
تجزئة الهضاب رقم179
المركز التجاري  1014مسﻜن ﺻنف  1رقم101
 150مسﻜن برنامج  300-150مسﻜن اجتما تسا
 شطر  2000ع الموس عمارة  03الطابق اﻻر رقم 159ع الطريق رقم 11جزء 02لحصة  130قطعة
السوق المﻐطاة  1000مسﻜن رقم 05
تجزئة الهضاب رقم 176
حش موسع الشطر الرابع شارع اﻹﺧوة بوضياف ج  28رقم  47محﻞ رقم 01
 950مسﻜن رقم  99عمارة ج  3شوف لﻜداد
سنيسطال  230مسﻜن عمارة أ درج 05
منطقة الصناعية رقم97
سوق المﻐ
المستقبﻞ رقم 88
حاش موسع الشطر الرابع قطعة رقم 188
ع موس الهضاب ق  200مسﻜن اجتما تسا
و محﻼت تجارية ) ط (05+عمارة ب  03السلم  01المدﺧﻞ  07الطابق اﻻول رقم
 1014مسﻜن ﺻنف  06رقم 06
 1006مسﻜن ال قية العقارية عيساوي السوق المﻐطاة قسم  167مج  01رقم 42
فرماتو الشيخ العيفة
يحياوي شارع زعباط رمضان اكﺲ 2ب 73
سوق المستقبﻞ رقم 67
 150مسﻜن)برنامج  300 /150مسﻜن تسا
( ع موس عمارة  5رقم م 172
المقاول ترقية ع بﻼل العمري قسم  114مج رقم  61قطعة رقم 01
500مسﻜن أو أس أو رقم  29ب01
تجزئة حش شطر1ترقية عيساوي سوق مﻐ رقم اكﺲ 24محﻞ أ
السوق المﻐ المركزي رقم126
تعاونية عقارية عيساوي التو ا رقم 46
تليجان عبد الرحمن زاوية نهج المدارس رقم 47محﻞ 2
تجزئة حاش موسع الشطر الخامﺲ يحمﻞ رقم ن 68
تجزئة ع الطريق الشطر اﻷول رقم 52
 20مسﻜن رقم 02السﻜنات التطورية
تعاونية أمن الحياة بوعروة القطعة رقم  03محﻞ رقم  01جزء 06
التعاونية العقارية النسيم قسم  105مج رقم  122قطعة رقم  03الطابق اﻻر
تسا

و  63محﻼ تجاري عمارة أ 08الطابق اﻻر

قسم  68مج ملﻜية رقم  07قطعة رقم

حليب ومشتقاته

سليمان زواوي
العالية سوال
شلبية غوميد
نص سمش الدين
م وك يمة
عزالدين شﻼل
عماد بركات
رابح بلو ري
بوالحسن نعاس
عي قجا
فيصﻞ رواب
عبدالحق عيشور
زينب بن ﺧروف
وسيلة طراد
احمد بوغرارة
الصي رفو
أنيﺲ لعوج
سفيان شعﻼل
عبد الو اب جابو
عبد الحق العايب
ﺧالد دعيش
مصط لعليوي
سليم ط
عبد اللطيف حميميد
رمضان شلﻐوم
حمودي بعطوش
نعيمة تش
نجوى قندوز
الويزة زروال
فرحات كواري
ال يد اسحنان
عمر عياط
العمري عمارة
لويزة عبد العزيز
ربيع ساعد
السعدي فايدة
ﺻالح بازين
نجود بيوض
نجاة عبد المالك
لحسن حسن
الهادي لعوامري

 1014مسﻜن ﺻنف  09رقم 21
يحياوي اكﺲ ب 2ب 04
بوعروة ذراع البولدون  49نهج بورحلة الدرا
 1750 /400مسﻜن ضاب عمارة أ 2رقم12
رقم 13
شارع بليﻞ عبد
 450مسﻜن رقم 03
تعاونية عقارية اﻻتحاد ﺧنيش مبارك رقم 26
تعاونية عقارية النور رقم 05
ترقية عيساوي التو ا السوق المﻐ تجزئة حش موسع الشطر اﻷول قطاع أ محﻞ س3
بوعروة  28شارع مقار أحمد تجزئة  29قطعة
حش موسع الشطر الثا رقم ج 31
التعاونية العقارية  1955/08/20قسم  85مج ملﻜية رقم 02
تعاونية عقارية عمار قطوش قطعة رقم17
مولف ﷴ  400مسﻜن عمارة ب  1قسم  169مج رقم  171قطعة 134
المنظر الجميﻞ شارع ﻼل احمد لخ رقم28
حاش الشطر اﻷول شارع زايدي ذيب رقم  26قسم  131مج 51
بلحو حمو  238مسﻜن المعبودة ع أ  08مدﺧﻞ  254رقم 0
ال قية العقارية زواوي عبد الرحمن رقم 16
ممر كحلة ﷴ رقم 05
ع الطريق
يحياوي نهج حداوي أحمد اكﺲ س  2أ79
نهج كركور ذياب رقم10
تعاونية عقارية النسيم كعبوب  10قطع رقم 09
 1006مسﻜن عمارة ـ  13رقم186
يحياوي زاوية نه بن حركات و شياح رقم41
أوﻻد برا م شارع ﺧلوطة الطيب رقم15
يحياوي رقم  14قطعة ب  03ذراع البولدون
السوق المﻐ  1000مسﻜن رقم 02
 300مسﻜن اس اي او رقم 43
تجزئة حش موسع الشطرالخامﺲ رقم 1قطعة رقم ن 1
نهج بحري الخ رقم 8
التعاضدية العامة للسﻜن والتعم مقابﻞ  600مسﻜن عمارة س  17رقم  03مﻜرر
شارع سوقر عزوز
 100مسﻜن بروج عمارة أ  7رقم82
تعاونية عقارية التﻞ كة وطنية للنقﻞ ال ي سابقا رقم  11قطاع 5
الطابق اﻻر
كعبوب قسم  105مج رقم 05
شارع مرباح بلخ رقم 13
 01نوفم  54نهج سعود بلقاسم رقم 01
حش التعاونية العقارية ﷴ الصديق بن يح شارع بوشحمة عبد الحميد رقم  29قسم  119مج رقم 28
تجزئة الهواء الجميﻞ شارع بﻜار معمر رقم  06بل رقم  01و 02
تليجان شارع ركايف ع رقم12

اليوم اﻷول

اليوم الثا

سوب ات

يبار مار

مطعم

فتاش سليم
بوقرة فريد
كداد ال يف
محشاشة سعيد
بالة سامية
جساس رابح مختار
رحال مع با
بداد ﷴ

رجاح ﺧليﻞ
مل ي إيهاب
بن عطية أ ف
فاضﻞ ا
طالب أنﺲ ضياء الدين
توا فارح
بوعظم حسام
ﺧالد سﻼم
ش.ذ.أ نوميديﺲ
عبد النا بن حركات
سم حواس
ﺧالد بوعﻜاز
ﺻالح قاسم
قري شاكري
كموش
عبد
يشور
مصط
عمار ساح
مسعود ضامن
رفيق بخوش
الحاج بداد
اسماعيﻞ روابح
الزب مرﺻاوي
رفيق قنانفة
عبد الحميد بن ميلة
كريم باش
الصﻐ مسال
نواري بوبريمة
عادل عيﺲ
ﺧليﻞ بﻼل شناق
نورالدين مقﻼ
نبيﻞ ع ﺻحراوي
توفيق مخناش
زوب زديوي
فريد بوجمل
بوزيد فودي

العيد الضحوي عمارة او رقم  02الطابق اﻷر

تعاونية عقارية الحرية و السﻼم
شيخ العيفة فرماتو سابقا
ع الطريق
شارع بحري الخ ترقية عقارية ق وا نص ع  13رقم 01
بالة
جساس
رحال
تجزئة مقام الشهيد الشطر الثا رقم  24محﻞ 01

اليوم اﻷول

ع  01مدﺧﻞ أ

ع تبينت مج  20قسم  313ال قية العقارية  102مسﻜن ترقوي  16محﻞ الطابق تحت اﻻر
ع السفيهة تجزئة فريق ا قسم  357مج13
شارع اﻹﺧوة مزعاش قسم  240مجموعة رقم  74رقم 11 01
كعبوب تجزئة  172قطعة ) تجزئة مدور و موساوي( قطعة رقم  153ل قسم  52مجموعة ملﻜية  114محﻞ رقم 02
الصناعة قسم  - 293مجموعة ملﻜية رقم - 35
 1000مسﻜن
بوعظم
سﻼم
بارك مول سطيف
حاش الشطر اﻷول قطاع أ رقم د40 / 5
الحواس و شارع ﷴ ﺧميس
زاوية شارع العقيد
حش الشطر اول ب  3/27شارع حو
التعاونية العقارية الحرية و السﻼم العيد الضحوي شارع بحري الخ طريق المﺬبح بناية س محﻞ رقم أ 05
المركز التجاري  1014مسﻜن رقم س س 01
تجزئة  300مسﻜن عم ب  6رقم 344
نهج بحري الخ رقم  06الحصة 05, 04
شارع عبان رمضان
الحا
 500مسﻜن ش أ و س عمارة أ 02رقم 48
سوق المﻐ  750مسﻜن رقم 44
منطقة النشاطات الحرفية الشطر الثا رقم 15
شارع  20أوت  55ع ب 03
 01نوفم  54قطاع ف رقم 219
المركز التجاري  1014مسﻜن رقم س س 2
ع السفيهة
المستقبﻞ شارع عباشة قسم  293مج61
الحا
رقم 13
تعاونية عقارية أمن الحياة  1نوفم  54شارع برارمة عبد
تجزئة حش موسع  153قطعة الشطر السابع قطعة رقم 67
ال وق بوعروة ع ب مدﺧﻞ  03الطابق اﻻر
مﻜار عي  540مسﻜن عمارة ب  4رقم  41الطابق اﻷرض
ال قية العقارية ﺻادي و توا شارع  20اوت  55عمارة أ درج 01
منطقة النشاطات
شارع قندوز السعيد شارع  08نوفم سابقا
نهج كسﻜاس عبد الحميد رقم 09

اليوم الثا

اليوم الثا
اليوم اﻷول

عصام مع ة
عبدالمالك بن مسﻜر
نفيسة عيادي
زبيدة بوغريرة
شفيق ال قاوي
فارس بخوش
شام عجي
مراد رجم
عبد الو اب بوي
عبدالنور عباوي
رزيقة عقيق
نا فلﻜاوي
سليم بوازيد
رضا جرمو
البش زيتو
رضا شاكري
حسان زماي
لوط بوحصان
مصط حراق
حس ملو
حﻜيمة بودراز
بﻼل ﺻابر
سم قتال
م وك سال
سليم بوقزولة
ف وز عبيد
م وك حروس
سفيان ﺻهيب بن دية
فواز ذ ابة
وليد بوعبيد
مولود ا
الطا ر قوات
سفيان بوسفراس
مولود داود
محمود بن حس
شام مقرا
لمياء بوعبد
باديﺲ بومليط
نجيب قاسم
ار
عبد
عدنان مس
طارق يطوي
عبد اللطيف ف

رقم

188

حش موسع الشطر الرابع نهج بن دريﺲ عي
المستقبﻞ نهج عباشة عمار رقم 46
محطة نقﻞ المسافرين
زاوية نهج بن بو العيد رقم  20و الفداء
منطقة ال كة الوطنية للنقﻞ ال ي
نهج  1نوفم  54رقم 17
سوق المستقبﻞ رقم 67
المعهد الوط للب ول رقم 09/17
تعاونية عقارية يع بوعروة  12قطعة بوعروة قطاع ف
تجزئة  20أوت  55رقم 02
امام مصنع ياي للبﻼط سطيف
يحياوي  300قطعة رقم  296محﻞ رقم 02
شارع قندوز السعيد رقم  3الطابق اﻻر ﺧلفية محﻞ رقم 15
زاويةشارع قندوزسعيد،نهج عبدالحق بلخ وعبدالمجيد رقم7
حش موسع الشطر اﻷول رقم  72س حاليا نهج وب الخ
شارع فﻼ العيد رقم 03
تجزئة  300قطعة قسم  79مجموعة 79
ميﻜار عي  540مسﻜن عم ب  02محﻞ رقم 35
شارع قندوز السعيد محﻞ رقم  03طابق أر
لعرارسة قسم  110مجموعة ملﻜية 157
الهضاب نهج ي ﷴ رقم 36
فرماتو مجموعة  17قسم 03
الهضاب  30 CAPمسﻜن اجتما و  26محﻞ عم ا  02الطابق تحت اﻻر محﻼت رقم 24,23,22,21,20,19,18
أوﻻد برا م شارع عبعوب ﷴ قسم  182مج رقم  03المحﻞ اﻷول القطعة رقم  05المحﻞ الثا القطعة رقم 04
تليجان شارع الحاج المقرا رقم 02
الحا
شارع المقاول رقم  02قطاع ا ترقية عقارية بن ضياف مسعود رقم 07
الشيخ العيفة عمارة  07الطابق اﻷر قسم  246مجموعة  65رقم 29
ال كة الوطنية للنقﻞ ال ي التعاونية العقارية التﻞ نهج داي لخ رقم  09قسم  229مجموعة رقم 02
شارع عباشة عمار سونطراك رق  02و 14 03
سوق المركزي المﻐطاة
شارع مصط بن بوالعيد الطابق اﻷر
ساحة سعال بوزيد مركز
م وع  62/155مسﻜن ترقوي مدعم الهضاب ق محﻞ رقم  04عمارة  Aالطابق اﻻر
زاوية نهج اﻻﺧوةمسلم و حفاظ عبد المجيد رقم 1
تجزئة حاش الشطر اﻻول قطاع ب
 20اوت 55
ال قيةالعقارية توا عمارة س  30الطابق اﻷر
تعاونية عقارية أمن الحياة بوعروة مج رقم  05قسم  265شارع برارمة عبد محﻞ 1
السوق المركزي
المعبودة ترقية سﻜلو قسم  203مج  78قطعة رقم  10الطابق اﻻر
تليجان  08نهج كركور ذياب
اﻹﺧوة مهداوي 300مسﻜن ع ف4
فيﻼ شارع عباشة عمار مجموعة ملﻜية رقم  15قسم  292محﻞ رقم 14 03

اليوم الثا

حلويات

توفيق قباي
أكرم زغبة
نبيﻞ حومورة
ﷴ نسيم بن ﻻمة
جﻼل عباش
عادل مهنتﻞ
رابح فودي
حمزة ا
كمال رقاد
فطيمة ﺧل
عمار زاوي
زين الدين قرابة
ا نصاص
ﷴ زكرياء قدوري
أحمد ﺧال
الزايدي قسام
ز ة قوتال
عبد النا قري
ياس كرواط
ابرا يم فرحات حميدة
عماد الدين بن سيد
حمزة طﻜوك
السعيد بوزيدي
نعيمة شواق
ربيع بارش
يمينة يطو
يوسف طراد
فتيحة قهلوز
عصام بن دفة
ﺧث ﷴ
ﺻابر بﻼل
بن حمو طارق
بورق فاروق
قريدي سليم
جنان عبدالرزاق
سبا سم
قﻼلتة ﺧمي
سوي الربيع
فاوي رزيقة
بن غانم عبدالعزيز
ذ ابة عبد الرزاق
بدوي رضا
سعودي ﺧلدون

الواجهة المطلة ع

شارع عبان رمضان

زاوية التقاء شار عبان رمضان و نهج طراجمة لحسن الطابق اﻻر
تجزئة  08ماي  45ب ار محﻞ رقم 02
حاش شارع عي بن دريﺲ قطعة ج 188
الطابق اﻻر
تليجان شارع مقرا الحاج ﷴ الطابق اﻻر
 140مسﻜن ب ار قسم  299مج 139قطعة رقم 01
بلحو حمو المعبودة  238مسﻜن ع أ  03مدﺧﻞ  242رقم 04
يحياوي إكﺲ ب  05أ  06شارع بور سعيد
ع السفيهة
ال قية العقارية ﺧنفري مراد ) لعرراسة(البناية س الطابق اﻻر اﻻي
 300مسﻜن اﻷبراج ع أ  01رقم 01
ترقية بل  252قطعة قسم  89مج رقم 23
شارع بور سعيد رقم 08
عمر دقو  331مسﻜن ترقوي مج  02قسم  294ع ف  01رقم  331الحصة 283
المعبودة ال قية العقارية سﻜلو  24مسﻜن
تجزئة اش موسع الشطر السابع زاوي شارع د ي ميلود و وا احمد محﻞ رقم  01قسم  120مجموعة ملﻜية رقم 50
ميﻜار عي  540مسﻜن ع ب 02المدﺧﻞ  02رقم  34قسم  270مج رقم  47قطعة رقم  02الطابق اﻻر
سيدي حيدر  150مسﻜن اجتما تساع ع ب 02المدﺧﻞ  67قطعة رقم 04
نهج عباشة عمار قسم  287مج 04
التعاونية العقارية الهقار الهواء الجميﻞ القطعة رقم  15الطابق اﻷر قسم  157مجموعة ملﻜية 35
الطابق اﻷر التعاونية العقارية اﻹﺧوة أبناء بوسﻜ لحسن رقم  11محﻞ رقم 01
يحياوي شارع زعباط رمضان رقم  20محﻞ 03
ع  01قسم  126مجموعة  13قطعة 05
الهضاب  15مسﻜن اجتما تسا
كشك بجوار ﺻيدلية  750مسﻜن
ساحة ابن الرشيق تليجان
 400مسﻜن عمارة أ  06رقم 117
نهج بور سعيد و  07شارع ﺧوالد لحسن قسم  190مج رقم 18
تجزئة  221قطعة حش
ق رقم 188
 28 +محﻞ عمارة  04الطابق اﻻر
الهضاب  40مسﻜن تسا
رقم  15بل
ال قية العقارية ﺧنفري مراد  24مسﻜن ع س طابق أر
نهج اﻻﺧوة مسلم الطابق اﻻر
فرماتو مجموعة  17قسم 03
تعاونية عقارية الشهيد حامدي ال يف ساعد"برارمة" رقم15
حاش موسع الشطر الثالث شارع جارف الطيب رقم  134مجموعة رقم  91قسم  76الطابق اﻷر
تعاونية عقارية الفﻼح قطاع ب شمال رقم8
شارع  08ماي  45رقم 11
شيخ العيفة فرماتو وسط محﻞ رقم 02
ترقية عقارية مروا عبد المجيد  65مسﻜن شارع رقم  2بقرب تجزئة  300قطعة يحياوي ع ب درج  1الط
زاوية نه مال رشيد رقم  01و نهج 1956 /06 /19
يحياوي  300قطعة رقم 07
نهج العر بن مهيدي ع  01رقم 02
المستقبﻞ س  11أ 08
الهواء الجميﻞ التعاونية العقارية اﻹ اف قسم 89مج ملﻜية131
تليجان نهج ﷴ ﺻابر رقم 18

اليوم اﻷول

ن ﷴ العمري
ساكر ساعد
بوعصيد فيصﻞ
سيود حس
طابوش عمر
مقﻼ العمري
مد الطا ر
بوذراع المحفوظ
حرفوش ﷴ ﺻدوق
فارس ﷴ ﺻالح
بوبريمة قيﺲ
ﺻفران لحسن
عمرا عمار
ري فؤاد
تيﻐوارت ال يف
رحمو عادل
عابد زكرياء
عج ي فاطيمة
غرزو ﷴ رياض
بوعون الصﻐ
لمنور نورالدين
ﺻفران عادل
ﺻال رشيد
فايد سفيان
بن مع ة عبدالمالك
قندوز مصط
عج ي فاطيمة
غرزو ﷴ رياض
بوعون الصﻐ
لمنور نورالدين
ﺻفران عادل
ﺻال رشيد
فايد سفيان
بن مع ة عبدالمالك
قندوز مصط
مد الطا ر
دا ﺧالد
مرير مريم
ﺧرباش جميلة
جساس حس عبد الحق
بن سباع عمر
عاتق نور الدين
مي ﺧليﻞ عبد ال

عمارة  06الطابق اﻷر مج  13قسم  47الحصة 23
قاوة  100مسﻜن اجتما تسا
ع مورو ال قية العقارية ﺻادي عمارة ب درج 01الطابق اﻻر حصة رقم  01مج ملﻜية رقم  51قسم 208
شارع  20أوت  1955ع أ درج  03رقم 02
تجزئة الهضاب الشطر اﻷول  26التعاونية العقارية المنار
يحياوي شارع بورابة أحمد رقم  06محﻞ 01
تليجان  08شارع 1نوفم  54رقم 18
شارع بن بولعيد رقم6
ترقيةعقاريةمروا عبد المجيد65مسﻜن شارع رقم  02عمارة د درج  1الطابق اﻷر
تجزئة اش موسع الشطر الثا د  148محﻞ 2
حاش موسع الشطر اﻷول الطايق اﻷر قسم  171مجموعة ملﻜية 76
الحا محﻞ أ
5نهج 1نوفم  54قسم 213مج ملﻜية رقم  158محﻞ رقم 05
زاوية شارع بحري الخ و ﺧلي الصﻐ رقم03
تجزئة  74قطعة مقام الشهيد محﻞ رقم  02الطابق اﻻر
شارع عباشة عمار رقم6
شارع  08ماي  5) 45أ( رقم 02
تعاونية عقارية واري بومدين عمارة ب  01رقم 46
شارع عري مختار
ع الطريق رقم  164الطابق اﻷر
يحياوي تجزئة  21قطعة رقم2
حش الشطر الخامﺲ رقم ن 150
شارع المقاول  12فيﻼ شبانة ﺻالح
زاويةملت شار إﺧوة مسلم و8ماي  45ع  1درج 1رقم7
تجزئة الهضاب التعاونية العقارية المورادية القطعة رقم 06
حاش موسع الشطر اﻷول رقم  72س شارع وب ﺧث
يحياوي قطعة رقم  24التعاونية العقارية السعادة
شارع عري مختار
ع الطريق رقم  164الطابق اﻷر
يحياوي تجزئة  21قطعة رقم2
حش الشطر الخامﺲ رقم ن 150
شارع المقاول  12فيﻼ شبانة ﺻالح
زاويةملت شار إﺧوة مسلم و8ماي  45ع  1درج 1رقم7
تجزئة الهضاب التعاونية العقارية المورادية القطعة رقم 06
حاش موسع الشطر اﻷول رقم  72س شارع وب ﺧث
يحياوي قطعة رقم  24التعاونية العقارية السعادة
شارع بن بولعيد رقم6
المركز التجاري ال قية العقارية اﻹﺧوة بن سﻜة بونشادة نهج عباشة عمار ع ب مدﺧﻞ  02رقم 27
ع تبينت شارع بوي ال يف مج  14قسم  307الطابق اﻻر
ع تبينت ع رقم  03محﻞ رقم 01
تجزئة يحياوي  300قطعة رقم 77
الهواء الجميﻞ بل  252قطعة
نهج مقرا الحاج ﷴ رقم  03قسم  212مج رقم 85
بوعروة الشطر الثالث  47شارع فﻼ ساعد رقم  159ف
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ميﻜانيك السيارات

إﺻﻼح العجﻼت

ع

آرنات

مخابز

تﻐﺬية عامة

بن مع ة أحمد وثيق
مس عبد الرزاق
قادري ياس
عامر رابح
ﺧو العارم
بقة سفيان
شياح نبيﻞ
قمقامة سفيان
ﺧربا عمار
جمادي ﺻالح
رحوي امال
رزيق عبد الرحيم
شبﻞ عبد الحميد
زيدا نوال
زواوي زين الدين
بن حدحوم ع
إمجدوبن إلياس
بزان شام
عبد الﻼوي حمودي
بلهوشات نبيﻞ
قﻼلتة نورالدين
سواك شام
عسيلة عمار

ال قية العقارية غزال و طانطو  11مسﻜن شارع المقاول رقم  02لعرارسة قسم  111مج 08ع 01
نهج مسﻐو ﷴ رقم  01 01نوفم  54الشطر الثالث رقم  05مج رقم  81قسم 222
زاوية  10شارع اﻻﺧوة جمي و شارع دﺧي م وك محﻞ رقم 02
ع  01ب المدﺧﻞ  49قسم  06مج رقم  30القطعة رقم 01
سيدي حيدر  150مسﻜن اجتما تسا
التعاونية العقارية لحوامد الشهيد بلعياط بوزيد ع  01الطابق اﻷر قسم  155مج رقم  38قطعة رقم 01
تجزئة التعاونية العقارية آفاق  90الهضاب الشطر اﻷول
الشهيد قندوز السعيد محﻞ رقم 02
ال كة الوطنية للنقﻞ ال ي تجزئة التعاونية العقارية ع بن أ طالب الطابق اﻷر
التعاونية العقارية أحمد قسوم قطاع ب شمال رقم 23
ال قية العقارية اﻻﺧوة بن سﻜة بونشادة نهج عباشة عمار ع ج مدﺧﻞ  01الطابق السف رقم 06
الهضاب  CAPمركز متعدد الخدمات قطعة  03/06رقم  162جزء أس
ع الطريق تجزئة  317قطعة رقم 53
يحياوي ع زاوية نهج بوروبة أحمد اكﺲ ب  02س 49بلدية سطيف
حاش موسع الشطر الثا شارع عجي ساعد رقم د 132
اش الشطر اﻷول أ رقم أ 49 /3شارع ﺧنينف عي محﻞ رقم 03
يحياوي  12قطعة رقم  03قسم  158مجموعة ملﻜية رقم  24محﻞ رقم 01
ال قية العقارية اﻻﺧوين بلعياط  33مسﻜن ترقوي  09محﻼت و 09مرأب تجزئة فريق شاد  378قطعة لعرارسة رقم 02
التعاونية العقارية الهدى حش موسع الشطر الثا قطعة  01جزء  01محﻞ رقم 03
تجزئة شاد لعرارسة نهج دا العيا رقم  01مجموعة ملﻜية رقم  29قسم  84الطابق اﻷر
تجزئة اش موسع الشطر السادس  90قطعة رقم 21
شارع أوسيسة العيد رقم 02
التعاونية العقارية البدر تجزئة الهضاب الشطر  02تعاونية عقارية شارع لطرش عبد الحق رقم 591
المنطقة الجنوبية العيد الضحوي منطقة النشاطات الحرفية الشطر الثالث قطعة رقم 50

قرين عبد الو اب
بن تو ا الطا ر
قشطال اسماعيﻞ
مخاليف عﻼء الدين
ساح الربيع
ا مولود
شني فواز
مجاقلة يوسف
سليم ش شواح
عبد النوري ﺧتالة
غرزو عادل
بداد
عبد
فارس بن بريك
ساح
عبد
بلعابد ع
عبد الرحمن اد
عمار شخابة
عزالدين بارة

ع السفيهة
اوﻻد برا م شارع سعادو الصي
تجزئة الهضاب قطعة رقم 418
ع الطريق
تجزئة الهضاب شارع ﺻدو السعيد
سوق المركزي المﻐطاة
كعبوب
تجزئة الهواء الجميﻞ قطعة رقم 57
ال قية العقارية  12مسﻜن رقم  01المهدية
 209قطعة قسم  83مجوعة ملﻜية رقم 80
مج س  251ق رقم  235ع آرنات
قطعة رقم  62ﺧلفون 86
المهدية تجزئة  102قطعة قسم  20مجموعة ملﻜية رقم 183
البوح ة قطعة رقم 65
زيادنة ع بلدية ع أرنات
التخصيص السﻜ  140قطعة رقم  33الطابق اﻷر
تجزئة  506قطعة رقم  438المجموعة 44
تعاونية عقارية الري رقم  02المجموعة أ 01

حمدة الياس
ﺻادي عبد الفتاح

بوعروة ضمن تجزئة  02قطعة قطاع اي شمال رقم 01
تجزئة  124قطعة قسم  03مجموعة ملﻜية 103

اليوم اﻷول
اليوم الثا
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اليوم اﻷول
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اليوم اﻷول
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لحوم ودواجن

فارس محمود
عمار بن ارون
حياة نوار
عبد الﻐا قاس
رشيد دابة
رضوان ﺧو
شام مهداوي
عبد الﻐا طالب
ع نويوة
عبد الرؤوف قوادمة
فارس بلمهدي
بركو مبار
فرحات بوجﻼب
ﷴ الق
سم بوحريزي
ز بورما
من ة غرزو
ﺧمي بن جبﻞ
سعيد ﺧيال
رمضان قوادمة
عبد النور ﺻابري
الجم لعوارم
شه ة جﻼلة
رمضان كدوش
الزواوي بلجرو
أحﻼم عبا
بوبﻜر بناي
رقية بن عاشور
فريد بوﺻوم
م وك قرناز
عصام عﻜوش
ﺧ الدين ﺧل
رتيب تون
رفيق عﻜوش
الخ منادي
جلول حمزاوي
زين العابدين رجاشتة
ﷴ عدوي
ياس عزي
العمري فودي
مو بلبواب
لوﺻيف بن نايﺲ
عادل بن دشاش

تجزئة  506قطعة رقم  492مجموعة 31
 506مسﻜن رقم  378المجموعة 28
البوح ة
المهدية
تجزئة  151قطعة رقم 135المهدية
المهدية
قرية المهدية تجزئة  151/ 19قطعة رقم 117
قرية المهدية
قسم  81مجموعة ملﻜية رقم  104مركز
ع أرنات
تجزئة  282قطعة رقم  240المجموعة 22
تعاونية عقارية المنار
 140قطعة رقم 40
تجزئة ﺧلفون  75قطعة رقم أ 01
تجزئة  87قطعة رقم ب  1تيملوكة
تجزئة  506قطعة رقم 329
ع أرنات
قطعة امشية رقم 08
القطعة رقم 09
زيادنة ع قطع امشية رقم  18الطابق اﻷر
 506مسﻜن رقم 246
لعنا
شيخ العيفة مركز
قرية ع زادة الهامشية رقم 03
التجزئة السﻜنية  151قطعة رقم 73المهدية
تجزئة  506قطعة رقم  131مجموعة 09
المجموعة السﻜنية  155قطعة رقم  151ع مسعود
ﷴ بوضياف
تجزئة  251قطعة
 209قطعة قسم83مجموعة ملﻜية رقم  67محﻞ رقم  03الطابق اﻷر
زيادنة ع قسم  104مجموعة ملﻜية  25طابق أر
قسم  74مجموعة ملﻜية  10الطابق اﻷر
تجزئة 282قطعة رقم  146مج 13
زيادنة ع قسم  104مج رقم 12
زيادنة ع قسم  104مجموعة  67الطابق اﻷر
السوق المﻐطاه محﻞ رقم 04
تجزئة  506قطعة رقم  244مج  15الطابق اﻻر
تجزئة  209قطعة قسم  83مجموعة ملﻜية 57
تجزئة  102قطعة قسم  20مج  170المهدية
التعاونية العقارية للعمال الفتح رقم أو  01الطابق اﻷر
تعاونية عقارية  32مسﻜن عمارة أ رقم08
المهدية تجزئة  102قطعة قسم  20مجموعة ملﻜية رقم  265الطابق اﻻر
محﻞ رقم 38مﻜرر 1
تجزئة  155قطعة ع مسعود رقم  44طابق أر

اليوم الثا

اليوم اﻷول

اليوم الثا

اليوم اﻷول
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سوب ات
مطعم

حلويات

ع

مخابز

عباسة

تﻐﺬية عامة
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م وك نوي
عبد الرزاق نويوة
عبد الﻐا بوﺧالفة
سماعيﻞ قرن
ﷴ لم شوار
نوري زوغ
ذ بية طبازة
اسماعيﻞ محدادي
عدﻻن لولو
عزالدين بارة
ﺻﻼح الدين مقدم
لحسن زميت
عبد الحﻜيم قﻼلتة
قندور فاتح
مهداوي ﺻالح لقمان
ﷴ أم بوعون
العيا بوعافية
عادل بورقبة
بري ع
فارس عشوب
كحلة حمزة
ﺧدي شام
جلي عمار
جعيج العمري
ﺧبابة عبد المومن
بن غانم حسان
عادل زمال
بقة عاشور

العنا القطعة الهامشية رقم 12
التخصيص السﻜ  140قطعة رقم  01محﻞ رقم  02الطابق اﻻر
تجزئة 506قطعة قسم  55مجموعة رقم  109طابق ار
تعاونية عقارية الري قطعة رقم  08مجموعة أ 2
تجزئة  209قطعة قسم  73مجموعة ملﻜية رقم  61الطابق اﻻر
ال قية العقارية  78مسﻜن ترقوي و  34محﻞ تجاري قسم  81مج رقم  89ع 2ب مدﺧﻞ  13محﻞ رقم 13
البوح ة تجزئة  81قطعة رقم 45
الساحة العمومية
ع مسعود
تعاونية عقارية الري رقم  02المجموعة أ 01
تجزئة  209قطعة رقم  39طابق أر
البوح ة مركز
تجزئة  282قطعة مجموعة  08رقم 82
 150مسﻜن رقم 06
الطابق اﻻر
ال قية العقارية  12مسﻜن قطعة رقم  08الطابق اﻻر المهدية
 20اوت  55قسم  74مجموعة رقم 11
ﷴ بوضياف قسم  102مجموعة ملﻜية رقم  19الطابق اﻻر
ﷴ بوضياف رقم 04
التجزئة السﻜنية  43قطعة قسم  94مج  05محﻞ رقم  02الطابق اﻷر
المجموعة السﻜنية  209قسم  82مج رقم  13اﻷم عبد القادر محﻞ رقم  02الطابق اﻷر
تجزئة سﻜنية  209مسﻜن قسم  83مج 58الطابق اﻻر
التخصيص السﻜ  140قطعة رقم  79الطابق اﻷر
الم وع ال قوي  78مسﻜن و  34محﻞ تجاري قسم  81مجموعة  89طابق أر ع أ مدﺧﻞ 68
الشيخ العيفة رقم د  12محﻞ رقم 02
تجزئة  209مسﻜن قطعة رقم  23قسم  83مجموعة ملﻜية  58محﻞ رقم  02الطابق اﻷر
 140قطعة رقم 96
زيادنة ع قسم  104مج رقم 67
محﻞ رقم 03

نص ة بوكاري
الطا ر اوزان
وا عمارجية
عبد المالك لمداوي
السعيد بوعظم
شام مرعان
اسحاق قلو
سعدة شياب
رابح عتيق
فاروق ذياب
عبد الحليم رحراح
سليمة ﺧرابشة
الخ اطبازة

شعبة ال فة
قرية البطحة
ع عباسة
مركز
تجزئة  121قطعة مركز رقم  83مجموعة ف
محﻞ رقم01
شارع جلود العيا
الخربة
البطحة
مركز
م وع  24مسﻜن و  18محﻞ عمارة ب رقم 01،02،03
المجموعة السﻜنية  55قطعة المجموعة س قطعة رقم 08مركز
محﻞ الرقم  03الخربة القطعة رقم 65

الجودي عمارجية

رابح عتيق

شارع اﻻﺧوة عمارجية

البطحة
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اليوم اﻷول
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اليوم اﻷول
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حلويات
اﻷوريسيا
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ﺧ

و فواكه

لحوم ودواجن

حليب ومشتقاته

السعيد بوعظم
سعيد لعجال
عبد الﻐا بوازيد
رياض بوعظم
ﺧالد دو
عمار بن عجي
عمار سا
عبد الحﻜيم بوسعدية
قصاب رشيد
فارس تجار
عبد الرزاق نجار
ﺻادق بوبشطولة
مراد توا
مختار شيبان
نورالدين بربا
عائشة ﺧرباش
حسام كركار
عمار فرية
رافق زيتو
بﻼل عبد العظيم ق
عمار عزوزي
ياس دبيش
فيصﻞ طرجما
عبدالﻜريم عاشوري
حسام مهنانة
نور الدين قرقاش
فاروق بونشادة
ﺧليفة رحمون
منصف طي
جعفر لزرق
السب بوحرامة
كريم شور
مراد منصوري
نور الدين قرقاش
مراب يوسف
ال يف فودي
بش بوطال
كمال بوذيب
بﻼل جﻼ
نور السدات حوري
عادل بوضياف

تجزئة  121قطعة مركز رقم  83مجموعة ف
محﻞ بلدي مركز شارع شيخ العيفة
مركز
ع عباسة
البطحة
تجزئة 100قطعة البطحاء مج  04رقم 46
مركز
محﻞ مه رقم  24مركز 70
عي ــن عبــاس ــة
تجزئة  240قطعة رقم  156مجموعة  14مركز
مركز
عبد الحميد بن باديﺲ
قنفود ساعد الطابق اﻻر
اﻷوريسي ـ ـ ـ ــا
 122مسﻜن
القطعة رقم  282المجموعة 35
اﻷوريسي ـ ـ ـ ــا
الموان
 271قطعة رقم 117
مركز
تجزئة  363رقم 282
عمارة  01مدﺧﻞ  02طابق ار
مركز بالمجمع  50مسﻜن اجتما تسا
تجزئة  122قطعة
تجزئة  363قطعة المجموعة  02القطعة رقم 10
64مسﻜن تسا
66محﻞ ع  03رقم 13
اﻷوريسي ـ ـ ـ ــا
تجزئة  122مسﻜن
مركز
مركز
 72مسﻜن اج تسا
و  65محﻞ تجاري ع ا  01رقم 09
 30مسﻜن ع رقم 01
تجزئة  69قطعة قسم  50مج ملﻜية رقم 83
تجزئة  168قطعة رقم  51طابق ار
اﻷوريسي ـ ـ ـ ــا
اﻷوريسي ـ ـ ـ ــا
شارع  05جويلية  62عمارة ب رقم01
الطابق اﻷر قسم  39مجموعة ملﻜية  98مركز
مركز
عمارة ب  1رقم  13مجموعة رقم  30قسم  45قطعة رقم  13الطابق اﻻر
 72مسﻜن تسا
مركز
 15مسﻜن البناء الﺬا مركز

اليوم الثا
اليوم اﻷول
اليوم الثا
اليوم اﻷول
اليوم الثا
اليوم اﻷول
اليوم الثا
اليوم اﻷول
اليوم الثا
اليوم اﻷول
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اليوم اﻷول
اليوم الثا
اليوم اﻷول
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ميلود س الرحمان
كريم شور
بوجمل عبد المؤمن
بوبشطولة ﺻادق
لعﻼم عادل
بورﺧيﺲ مهدي
بورﺧيﺲ زكرياء
بوطال بش
برا
نا
بتقة فريدة
نجمة عبد السميع
توا مراد
ﺻالح بن تو
عماد الدين رواق
جهيد العل
بورقبة عبد الﻐا
يمينة لحرش
كمال قاوة
ز بوعصيدة
رفيق ﺧر
الربيع رفو
الطا ر عيادن
نجيب يعيش
جمال الدين بورك
ياس أوشيش
مسعود شعراوي
وحيد عﻜوش
سفيان عباوي
عبد الحق عباوي
مو بلمهدي
ز رة حﻼلش
ﷴ أم نوي
وليد لعمامرة
نو رحما
ﺧمي بونا
نوارة رحا
ﺻالح بن تو
عماد الدين رواق
من دربال
ﺧ الدين راشدي
عبد المالك رفو

العﻼمة عبد الحميد بن باديﺲ
تجزئة  69قطعة قسم  50مج ملﻜية رقم 83
مركز
عبد الحميد بن باديﺲ
شارع  05جويلية  62و شارع بوضياف العر عمارة ب  01رقم  01طابق أر
 64مسﻜن اجتما تسا
عم  02الطابق اﻻر رقم 13
تجزئة السﻜنية مراب ميلود  69قطعة رقم 55
الطابق اﻷر قسم  39مجموعة ملﻜية  98مركز
قطعة رقم 61
العقيد لط سابقا كت ﺻالح حاليا مج 12رقم 42
 63قطعة امشية مجموعة رقم  36قسم  44الطابق اﻷر
قنفود ساعد الطابق اﻻر
مركز
مركز
القطع الهاشمية قطعة رقم 09
الحشيشية
 40مسﻜن حمام أوﻻد يلﺲ
تجزئة  219رقم 59
قطعة رقم ج01
المجموعة السﻜنية  219قطعة رقم 137
تجزئة  104مسﻜن رقم د 44
تجزئة  179قطعة جزء  04رقم  80الحشيشية
تجزئة  134قطعة رقم  110الحشيشية
تجزئة  218قطعة رقم 13
تجزئة  179قطعة جزء  6رقم  128الحشيشية
قطعة رقم 08
تجزئة  218قطعة رقم  04م
مركز
شارع بلعطار عبد الحميد
تجزئة  179قطعة رقم 153
تجزئة  218قطعة رقم اكﺲ 5
مسﻜن اجتما تسا
 05عم ا 08
العر بن مهيدي رقم04
لحشيشية تجزئة  179قطعة رقم جزء 06/147
تجزئة البلدية  104قطعة رقم د 52
مزلوق
مركز
مركز
قسم  31مجموعة ملﻜية  18رقم 01
شارع العر بن مهيدي رقم  04قسم  31مجموعة ملﻜية  15مركز
مركز

اليوم الثا
اليوم اﻷول

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

اليوم الثا

اليوم اﻷول
اليوم الثا
اليوم اﻷول
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سوب ات
مطعم

حلويات
ع

الﻜب ة

مخابز

تﻐﺬية عامة

نﺬير راشدي
عدﻻن عباوي
فضيلة نا
سم حبية
أحمد لواعر
رضا شعوي
برا يم حركا
بلمهدي رشيد
ﷴ شﻼل
ودا فارس
ش عبد الحق
بلقاسم نوي
نﺬير راشدي
كمال مرﺻاوي
ﷴ رمزي بن دحمان
داود مناويﻞ
ﷴ ﺻال
مرﺻاوي من
مرﺻاوي من
حليم مجالدي
عبد اللطيف بوقزاطة
وليد يط
العيا بولﻜحول
جرس ﺧالد
عمار رحاحلة
بﻼل قباي
ري بوقزاطة
عبد المجيد بلعيدي
عز الدين غﻼب
رشيد بوقزولة
مو كموش
الطيب بلعمري
ياس بوشن
يوسف بوجناح
مراد ﺧنوش
عبد الﻐ بلعابد
عبدالحق عبدالسﻼم
الطا ر بوﺧياط
الرز لعليوي
حﻜيم غﻼب
شو مومن

العر بن مهيدي رقم 06
وسط الطابق اﻻر
الحشيشية  104قطعة رقم  17الطابق اﻷر محﻞ رقم 2
الحشيشية فسم  07مجموعة 22
العر بن مهيدي
شارع الوط محﻞ رقم 02
شارع العر بن مهيدي وسط
مزلوق
تجزئة حاش موسع الشطر الخامﺲ التعاونية العقارية اﻻمﻞ ر
تجزئة  134قطعة رقم  112الطابق اﻷر الحشيشية
الحشيشية تجزئة  104قطعة قسم  50مجموعة ملﻜية رقم  53الطابق اﻷر
مسﻜن اجتما تسا
و  15محﻞ تجاري عمارة  02محﻞ رقم 30 01
العر بن مهيدي رقم 06
تجزئة  31قطعة رقم 30
ضمن القطع الهامشية قطعة تحمﻞ رقم 09
الحشيشية تجزئة  134قطعة رقم 13
سيدي الخ قسم  09مج ملﻜية رقم 465
محﻞ رقم  27ع مخطط التجزئة
محﻞ رقم  27ع مخطط التجزئة
قدور بولحية
شارع  1نوفم 54
تجزئة  24قطعة اﻻداري
شارع  01نوفم  54القطعة رقم 17
شارع جيش التحرير الوط
شارع سمارة أحمد
شارع قرشوش سليمان
شارع بوقري ابرا يم الطابق اﻻر محﻞ رقم 01
ع الطويلة
تجزئة  10قطع رقم06
 200مسﻜن
شارع  1نوفم 54
شارع  1نوفم 54
تجزئة  10قطع رقم 06
 400مسﻜن
شارع جيش التحرير
الن
شارع قدور بولحية
شارع قرشوش سليمان
لمروج
شارع  1نوفم 54
قدور بولحية

اليوم الثا

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

اليوم الثا

اليوم اﻷول

اليوم الثا

ﺧ

و فواكه

لحوم ودواجن

حليب ومشتقاته

سوب ات

عبد الﻜريم بوزورين
يمينة بوغلوس
ميلود غ يد
ﷴ بن حامة
جمال بن ﺧلوف
سليمان بوﺻبع
شمﺲ الدين بلعز
أم سمارة
عادل كركاري
عمر بن ﺧلوف
جمال فودي
ﺧليفة بوطبة
سم داود
بﻼل احططاش
ﺧليﻞ زغيوة
عمار مخال
مون بص
ﷴ شاعو
عادل بوﺧالد
فاتح ﺧربوش
فاروق ساف
منصور بوقزولة
عبد المالك بعطيش
ﺻليحة ﺧربوش
من غﻼب
محفوظ بازة
فتيحة بلة
عبدالسﻼم لعليوي
عمار عبود
عبد الﻜريم بودينة
يوسف بوطبيلة
فارس كماش
م وك جالدي
الخ مرابط
مصط قرقور
ﺧ ة قطاية
رفيق ما
عبد النور حططاش
سليم سباع
محمود ﺻباطة
سمارة أم

ع الطويلة
ذراع نزاعة
مقابﻞ  200مسﻜن
قدور بولحية
شارع قرشوش سليمان محﻞ رقم2
سياري ﺧليفة
شارع  1نوفم 54
شارع سمارة أحمد
 100مسﻜن عمارة أ 1رقم  101مدﺧﻞ م 1الطابق اﻷر
مومن السعيد
200مسﻜن قطعة رقم 08
المجا دين
تجزئة ع ة قطع قطعة رقم 06
ع الطويلة
شارع  01نوفم 54
شارع  01نوفم 1954
الشهيد سمارة احمد
الطابق اﻻر شارع قدور بولحية
سياري ﺧليفة
شارع اول نوفم  1954محﻞ رقم 01
مركز
سﻜنات اجتماعية تسا مية عمارة  01مدﺧﻞ  01محﻞ  08الطابق اﻷر
موقف الحافﻼت الشهيد سياري ﺧليفة
شارع  01نوفم 54
شارع  01نوفم 54
 21قطعة رقم  02شارع قرشوش سليمان
نهج  1نوفم 54
نهج اول نوفم 1954
ال اﻻداري
شارع سمارة احمد الطابق اﻻر المنطقة الح ية الجديدة
شارع قرشوش سليمان
لمروج
شارع قدور بولحية
 12مسﻜن شارع  01نوفم 54
اﻻداري
ع الطويلة
شارع  01نوفم 54
شارع  1نوفم 54
اﻻداري
سياري ﺧليفة ع الطويلة
شارع سمارة أحمد

اليوم اﻻول

اليوم الثا

مركز 10
اليوم اﻻول

اليوم الثا

اليوم اﻷول
اليوم الثا
اليوم اﻻول

سوب ات
مطعم

حلويات

مخابز

اوﻻد عدوان

تﻐﺬية عامة

ﺧ

وفواكه

لحوم ودواجن
حليب ومشتقاته
حلويات
مخابز

الد امشة

تﻐﺬية عامة

ﺧ

وفواكه

بوشناير م وك
عبد البا فودي
فريد كرار
السعيد ﺧناف
لخ بن دباح
لز ر بن حامة
عادل قباي
الز رة سمارة
كمال عﻼ
سح فوزية
بوقزاطة عبد اللطيف
مزوار عماد
قباي بﻼل
حﻜيمة بن سبع
عبد الرزاق ضيافات
نبيﻞ لعقاب
سم فورماس
جمال زغموري
عصام قارون
ﺻالح نوري
عبد الرزاق مقدم
شام ﺧضار
عاشور نوري
ﺻالح نوري
رشيد بلقروي
فارس مجماج
حمزة بوعود
عبد الﻐا ك ور
عبد الﻐا ك ور
ضيافات رمزي
تزمورت عبد الﻐا
زيبودة علي
ﺧ الدين كموش
ﺧديجة عياد
فارس بن عزيز
لط بن ستي
بوعﻼم لعقون
سليم معوط
فاتح بو يط
زين العابدين رحاحلة
زين الدين شنيور

لمروج شارع بوطوقة العر
شارع مومن السعيد
شارع بوقري ابرا يم
المركز التجاري
شارع القدس بوسط المدينة
شارع سمارة احمد
شارع قرشوش سليمان
شارع أول نوفم 1954
شارع لقديم مبارك
شارع جيش التحرير الوط
شارع  1نوفم 54
ذراع ال اعة الطابق اﻻر
شارع قرشوش سليمان
 20مسﻜن القرية اﻻش اكية الفﻼحية الطابق اﻷر
أوﻻد عيش رقم 01
 17اكتوبر 1961
 17أكتوبر 1961
أوﻻد عيش
 17أكتوبر أكتوبر  1الخربة
الخرزة
اوﻻد ع
أوﻻد عيش
أوﻻد عيش
الخرزة
 17أكتوبر 1961
أوﻻد عيش
الخرزة اوﻻد عدوان
 17اكتوبر 1961
 17اكتوبر 1961
مركز
 70مسﻜن
مركز ع الربيع الطابق اﻷر
ع الربيع مركز
ع الربيع
أوﻻد مع ة
شارع اول نوفم  1954ع الربيع
ع الربيع
اوﻻد مع ة
ع الربيع
الد امشة
تجزئة  31قطعة أوﻻد مع ة الطابق اﻷر

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

ﷴ بوقزاطة
عبد سوي
النواري ﺻباطة
لع بن بايزة
بن الزادي بركا م
بن الزادي بركا م
عبد العزيز غﺬفة
محمود بن داود
لحسن بلعمري
رشيد ﺧنتوت
زيدومة رحما
ﷴ بلجنان
مون شلوش
فوزي ي
أحمد بلعوط
طا ر بو يط
حس نجمة
عماد بونقاب
نا نوري
رابح بن عزوز
ياس برباش
ﺧ
بن داود
كمال العاﺻ
شام ي
عبد الﻐ عيﺲ
عمر بن ع
ﷴ الحسن بخوش
أحمد بلعوط
وليد بن علوط
سالم بلجنان
الم بن عي
ﺧ ة نوري
عمر بن ع
رابح قرقور
توفيق بوي
مسعود لهﻼ
شام تامن
من سوالم
مسعود بوقزول
بوزيد بﻜة
عبد الﻐا تامن

ع الربيع
قرية أوﻻد مع ة رقم 02
ع الربيع مركز
اوﻻد مع ة
ع الربيع
ع الربيع
و  21محﻞ عمارة ب الطابق اﻻر
 10 +40مسﻜن اجتما تسا
شارع اﻹﺧوة بن عزيز مركز
الهواء الجميﻞ مركز
شارع اﻹﺧوة بويمة
المجمع المدر رقم 06
اﻹﺧوة ﺧلفاوي
شارع اﻻﺧوة بويمة
لﻜابﺲ
شارع جيش التحرير الوط
 154قطعة
تجزئة  154قطعة رقم  33مركز
اﻻﺧوة بويمة محﻞ رقم 02
شارع جيش التحرير الوط مركز
شارع اﻹﺧوة شتيوي
تجزئة  100مسﻜن لﻜابﺲ
الشهيد مصط بﻜاي
الشهيد مصط بﻜاي
شارع  08ماي 45
قرية أوﻻد جابر
المركز التجاري محﻞ رقم 04
 60مسﻜن
شارع جيش التحرير الوط
شارع اﻻﺧوة شتيوي
مركز
شارع الشهيد شتيوي ال يف محﻞ رقم 01
شارع جيش التحرير الوط
المركز التجاري محﻞ رقم 04
اﻹﺧوة شتيوي
شارع اﻻﺧوة لطرش
شارع جيش التحرير الوط الطابق اﻻر محﻞ رقم 02
شارع اﻻﺧوة شتيوي
شارع ج ت و الطريق الوط رقم 09
شارع جيش التحرير الوط
طانجة
شارع اﻻﺧوة ﺧالد مركز

مركز

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

حليب ومشتقاته

سوب ات
مطعم

حلويات
ت ي نبشار

مخابز

تﻐﺬية عامة

ﺧ

وفواكه

لحوم ودواجن

مليك مقدم
لط حمزة
ﷴ حامدي
اسماعيﻞ معزوز
شام العاﺻ
سا بومعزة
فطيمة الز رة بلجودي
زرايق ز
ﺻ الدين ارون
توفيق بوي
عبد الحق ﺧنتوت
جودي وليد
حم يوسف
بن داود محمود
حﻜيم بلعوط
مراد عاشوري
سم ﺻابر
نا دعا
عبد المالك عيسو
عبدالحفيظ بركاي
برا يم لبصاري
سا أمﻼز
السعيد ي
فريد دعيش
جمال مخاشن
عبد الرزاق بو يط
عبد الرؤوف بوجمل
رياض مجماج
سليم رحما
ﷴ الحسن بن منصور
عبد العا مخلوش
الم مليا
وليد بلعوط
م وك مليا
عبد الحميد بلعوط
عثمان بويباون
جمال لبصاري
توفيق شﻼ
عبدالو اب عروس
مولود لعبيدي
قا عيشون

اﻹﺧوة شتيوي
محﻞ رقم  06وسط مدينة
شارع جيش التحرير الوط
مركز
شارع جيش التحرير الوط
دوار لعوامر
المحطة شارع ترفوس بش رقم  16قسم  190مجموعة رقم  55عمارة  01درج01
قرية الضيافات محﻞ رقم 02
شارع جيش التحرير الوط
شارع اﻻﺧوة لطرش
الشهيد ع بن تر موكز
اﻻﺧوة شتيوي
شارع جيش التحرير الوط
شارع اﻹﺧوة بن عزيز مركز
ﺧلفاوي بوزيد
الطابق اﻷر شارع اﻻﺧوة بوجمل مركز
مركز
بوقندورة عﻼوة محﻞ رقم  02الطابق اﻷر
مركز
تي ــزي نبش ــار
مركز
اﻷربعاء
 158قطعة
تجزئة  89قطعة
طريق الوط رقم9
طريق الوط رقم 09
شارع اﻻﺧوة بوجمل
 15قطعة
مركز
محاذ للطريق الوط رقم  09مركز
مركز
مركز
بمحاذاة الطريق الوط رقم  09طابق ار
قرية أوﻻد عثمان
اﻹﺧوة عمرون
ﺧالد السعيد محﻞ رقم 02
طريق الوط رقم9
تجزئة  15قطعة
مركز
مركز
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

ياس لعبيدي
من عروس
ال يف ساح
عمر بارة
عمار دقيش
ﺧليفة شداد
سم ﺧلفاوي
فاروق بويزان
فارس العيدا
عبد الحق جباس
ساحﻞ ياس
بوزيدي ع
بلعوط حﻜيم
فاتح فﻼ
فاتح عياد
فريد عيساوي
مراد لقديم
مليا نور الدين
فاتح عياد
فاتح فﻼ
فريد عيساوي
مراد لقديم
مليا نور الدين
ز بود ان
أسامة بولحليب
م وك قاس
لخ مشيش
ز رة بولحليب
بوديسة
عبد
عبد النور أمﻐار
سا لبص
فريد حجاج
فريد شيبان
ﷴ بوشامة
عمار لعجاج
فريد حجاج
فريد شيبان
عبد الحليم أمﻐار
بوزيد بوغزيو
مولود أمﻐار
رفيق أعراب

شطي منصور مركز
تجزئة  158قطعة مركز
شارع اﻻﺧوة عمرون مركز
 53مسﻜن
عداوة بلدية الحامو وﻻية سطف
محاذ للطريق الوط رقم09
مركز
قطعة رقم  59مركز
اﻹﺧوة عمرون
بمحاذةالطريق الوط رقم 09
الشهيد جباس أحمد
بمحاذاة الطريق الوط رقم  09مركز
ﺧلفاوي بوزيد
اﻹﺧوة الشهداء نوري ابرا يم و نوري عمار مركز
اﻻﺧوة الشهداء نوري ابرا يم و نوري عمار
مركز
وادي البارد
قرية ت مال
اﻻﺧوة الشهداء نوري ابرا يم و نوري عمار
اﻹﺧوة الشهداء نوري ابرا يم و نوري عمار مركز
مركز
وادي البارد
قرية ت مال
الملعب
سوق الجمعة
دوار العنا ب ملول لقبالة
قرية الضعفة
سوق الجمعة
بابور
شارع اﻷم عبد القادر مركز
سوق الجمعة
قرية تالوبقت
تجزئة  53مسﻜن سيدي منصور
بابور
سوق الجمعة نهج عبان رمضان
قرية تالوبقت
تجزئة  53مسﻜن سيدي منصور
 1200 /20مسﻜن عمارة  02رقم 07
الملعب
سوق الجمعة
الملعب

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

حليب ومشتقاته
سوب ات
مطعم

حلويات
مخابز

ج الﻐول

تﻐﺬية عامة

ﺧ

وفواكه
حلويات

قجال

مخابز

تﻐﺬية عامة

مصط بارة
فاتح حوري
لعموري عباس
ﺧضار عبد الحق
ياس مسموس
كمال أمﻐار
عبد السﻼم أمﻐار
اعول ﷴ
ﺧضار حس
و اب بوحرود
نبي نبيﻞ
حنان عجيسة
فرحات زعمور
عبد المالك بوحرود
عبد العا بوديسة
عبد الﻜريم حريدي
الــمولود باحوش
بوديسة توفيق
بوديسة توفيق
فؤاد مﺬكور
حليمة غشمان
مراد سمش الدين
لز ر بن شطة
عبد السﻼم حا
زين الدين غر
عبد الﻜريم لعيادي
يا مﺬكور
مسعودة شارف
الز رة دعموش
عبد الﻐا ﺧل
عي لعمري
قدور لعماري
النوي لروق
عبد الحفيظ سال
فريد بخوش
بﻼل لعيادي
سم ة زكري
فريد حمادو
نبيﻞ اوحس
ﷴ لعماري
فاطمة الز راء ابن شعبية

بن سعدي عمار
الشهيد دنة عمار قسم  45مج رقم  25الطابق اﻻر
سوق الجمعة رقم  12من المخطط الخصو للمجموعة  12الطابق اﻷر
رأس الملعب الطابق اﻷر
سوق الجمعة
سوق الجمعة
شارع اﻻستقﻼل الطابق اﻻر
 1750 /40مسﻜن ع  01رقم 06
 1200/20مسﻜن عمارة  01رقم 03
بيدة ج الﻐول
قرية تيمدوين ج الﻐول
قرية السوالمة
قرية الطواحن
ج الﻐول
بيدة
 20مسﻜن اجتما
قرية تيمدوين الطابق اﻷر
بيدة
بيدة
تجزئة  139قطعة ب لبيض
بوعواجة الشفرة واد الشوك
رأس الماء مركز البناء الري
قجال مركز
مركز محﻞ رقم  01قجال
شارع  08ماي  45رقم  05راس الماء محﻞ رقم 02
بوعواجة
ب لبيض تجزئة  139قطعة رقم 09
بوعواجة
تجزئة  117قطعة رقم 30
قرية رأس الماء
مشتة لمزارة
بن ذياب
محﻞ رقم  06راس الماء
مشتة تاجرة
رأس الماء
تجزئة  117قطعة رقم  61محﻞ رقم 04
دوار واد الشوك بوعواجة
بن ذياب
التعاونية العقارية التﻞ متﻜونة من  48قطعة قطعة رقم 12
دوار بن ذياب
تجزئة  171قطعة رقم  85رأس الماء

اليوم اﻻول
اليوم الثا
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

ﺧ

وفواكه

لحوم ودواجن

حليب ومشتقاته

سوب ات
مطعم

حلويات
أوﻻد ﺻابر

مخابز

موراد درافة
العيا قادم
فاتح مﺬكور
كريم ﺧياط
لمنور كوسة
شام يوس
ﺻليحة ترشاق
مقداد فتاش
أحمد شع
عمر غر
كمال عمراوي
النوي لروق
رياض بوزيد
العيا حربوش
فاتح زاب
عبد الحق بوراس
دلولة عواجة
نبيﻞ براكنة
ﺧث مل ي
مسعود عﻼ
لخ
دنة
سعودي بوقرن
وليد مﺬكور
عبد جا
حواس بخوش
حمزة فتاش
موراد مد
عبد القادر دربال
ﺻفيح ﺻالح
محرو الطاوس
ﺧ الدين حما
مد الطا ر
فارس لطايسة
سم مصطفاوي
عبدالو اب غجا
ﺧالد كسﻜاس
فارس ﻼل
النواري لعمش
عبد العزيز وليد
مد سا
قاس وليد

لمزارة
دوار بن الﺬياب
ب اﻷبيض
راس الماء
تجزئة  49قطعة رقم 27
راس الماء
مسﻜن اجتما تسا
 11محﻞ تجاري ع أ 2الطابق اﻷر رأس الماء 30
مركز
ب اﻷبيض
شارع  08ماي  1945رقم  05راس الماء
تجزئة  117قطعة رقم  42محﻞ رقم 13
محﻞ رقم  06راس الماء
بوعواجة
بوعواجة
قطعة رقم  27مجموعة 07
تجزئة 156قطعة ب سوي رقم 60
 17مسﻜن ري رأس الماء
بوعواجة
تجزئة  139قطعة رقم 01ب اﻷبيض
مركز قجال
راس الماء
مشتة دوا رقم  68قسم 43
تجزئة  139قطعة ب اﻻبيض رقم 03
 800/ 30مسﻜن عمارة أ رقم 05
تجزئة  171قطعة راس الماء
لمزارة
تجزئة  117قطعة رقم  28محﻞ رقم 02
راس الماء
تجزئة  75قطعة رقم  10راس الماء
التعاونية العقارية التﻞ قسم  71مج 64
ب اﻻبيض تجزئة  139قطعة رقم 06
م وع  40مسﻜن اجتما تسا
و 23محﻞ تجاري عمارة  03مدﺧﻞ 05 04 03
شارع  08ماي  1945راس الماء محﻞ رقم 05 02
أوﻻد بوذيﻞ الطريق الوط رقم 75
 800 / 30مسﻜن رقم  13عمارة س
تجزئة  129قطعة رقم  103راس الماء
راس الماء محﻞ رقم 02
تجزئة  49قطعة رقم 45
راس الماء
ال قية العقارية  20مسﻜن تسا
و  10محﻼت
ع الرمان رقم  04مج ف تجزئة  308قطعة رقم 02

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

تﻐﺬية عامة

ﺧ

وفواكه

لحوم ودواجن

مطعم

حلويات
العلمة

العلمة

مخابز

سا
دور
مس جﻼل
ﺧالد عريب
مسعود نعمون
بوزيد عابد
بﻼل لوﺻيف
عز الدين غر
م وك زرزور
سم فﻼ
النواري زرزور
حمزة عثما
لز ر عمورة
ﺧ ة عمري
إسماعيﻞ دﺧوش
ﷴ ترشاق
نبيﻞ لعقاب
رفيق غر
ﷴ زميت
النواري زرزور
فاتح نا ي
فؤاد نعمون
سالم غر
العلجة تش
عبد الرحمن بلﻜحﻞ
اليام بوقزولة
نا عصام
سميحة بوﺧنيسة
لعور عبد القادر
نور الدين فارس
ﺧلفة الز رة
مراد لباد
الحمﻼوي عبدالسﻼم
عادل موفق
ﺧالد بلها
مبارك حداد
عبد المومن بن بودة
نورالدين ﺻيد
عبد الرحمن العل
بوعﻼم ﺧرماش
عبد الحق ونسة
جمال برافطة

تجزئة  308قطعة ع
ب السوي
تجزئة  50قطعة رقم  17تينار طابق ار
تجزئة  165قطعة رقم  01ب سوي
تجزئة  165قطعة رقم  30ب السوي
تجزئة  165قطعة ب السوي
 50مسﻜن ح ي رقم  20الطابق اﻷر
ب السوي
تجزئة  50قطعة رقم  37تينار
تجزئة  50مسﻜن ح ي رقم 22
75مسﻜن تسا
و 75محﻞ
تجزئة 308قطعة ع الرمان قطعة رقم  11مجموعة
تجزئة  102قطعة رقم ب 21تينار
ع الرمان تجزئة  308قطعة
مشتة لحماﻻت
 17اكتوبر 1961
مسﻜن ح ي عمارة  03مدﺧﻞ  01حصة  06رقم  20ب سوي 50
قطعة رقم  11تينار 50
تجزئة  50مسﻜن ح ي رقم 22
مسﻜن عدل تينار عمارة 1700 22
 1700مسﻜن تينار عمارة  22مجمع رقم  03محﻞ رقم  19الطابق اﻷر
تجزئة  308قطعة ع الرمان قطعة رقم  05المجموعة V
 RHP 500مسﻜن  2006رقم  586عمارة 21
تجزئة  102قطعة رقم ب  21تينار
محﻞ رقم  09تينار
ع الرمان رقم  10مجموعة أ تجزئة  308قطعة محﻞ رقم 02
محﻞ رقم  10تينار
تجزئة  308قطعة ع الرمان قطعة رقم  11مج ا رقم 03محﻞ رقم 06
ع الرمان
تجزئة 50قطعة تينار رقم 45
ال قية العقارية  64مسﻜن عمارة رقم 06
تعاونية عقارية عيسات ايدير
حوي عبد
سام
المنظر الجميﻞ شارع مجالدي م الدين تجزئة  505قطعة
شارع  682/ 113الشهيد ع عمار دنيفر
مشتة جرمان طل زيدان رقم 03
 160مسﻜن ﺻخري 59
واد السارق
واد السارق بوﺧبلة
قوطا السعيد شارع ابرا يم ح ش
الرمان

اليوم الثا
اليوم اﻻول

اليوم الثا

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

تﻐﺬية عامة

سليم ش
فاروق بوستة
الوناس بقاش
الخ بوجمل
سا ناي
أوطايب رمضان
سالم يط
داود ونسة
فاروق بقاش
مراد ﺧر
ع بقاش
يط
سم
رمضان اوطايب
سعيد فوح
بلعابد عبد الحميد
أﷴ قوميدي
عمار ﺻد
بوالصوف عبد الرحمان
يونﺲ زا ر
رقية بورديم
نورة بوﺧلفة
عبد المالك رياش
رابح عسا
حسان ذوادي
حدة بلوط
سم حناش
مسعودة رب
فاتح بوستة
مراد بن تركية
ﷴ حب الحمص
بوجمعة حاج مخناش
كمال حمودي
مو حامدي
عم وش لعور
ياس حﻼسة
أحمد جدو
نا ش
ع بوحرود
باديﺲ حمودي
رابح بلباز
السعيد حاج مدا

 492قطعة شارع ﻼل أحمد لخ
واد السارق سام عومار
شارع الثورة
رقم 182
حوي عبد
السارق 110مسﻜن و 70محﻞ ع 06مجموعة  117قسم  03مدﺧﻞ 83
التعاونية العقارية ابن باديﺲ شارع بوعنان ع محﻞ رقم 01
طريق باتنة محﻞ رقم  02العلمة
قوطا شارع حما مبارك
وادي السارق  05جويلية 62
شارع الثورة 30
قوطا شارع رحما عمار رقم  03و 08
شارع  01نوفم رقم 147
تجزئة  505قطعة زاوية شار زادة مسعود و ركايف ع رقم  09مج رقم 06
شارع بونبو العيد طريق باتنة محﻞ رقم 01
زاوية شارع  01نوفم  54و شارع بن دا مصط أحمد
بهلو العلمة بالقرب من الفرع البلدي السوامع
ثابت بوزيد
بهلو
شارع البش قصاب العلمة
ﺻخري شارع بن ﺧ ة رابح جنوب غرب
 505قطعة شارع زادة مسعود
شارع السعيد عياد
 505مسﻜن شارع بن ميهوب مختار رقم 17
شارع ﷴ السعيد بوﺧالفة
بهلو
تجزئة  160مسﻜن
ﺻخري شارع زين بوزيد أ 02
تجزئة  504مسﻜن عمارة ح  01رقم 515
بورفرف
بهلو شارع ب رقم  17واد سارق
المنظر الجميﻞ  426قطعة
واد سارق
مشتة جرمان
شارع ﻼل أحمد لخ رقم 07
شارع الن
 800مسﻜن رقم 52
شارع زيتو بوعﻜاز
تجزئة  505قطعة شارع جلول جلول
ح ش ابرا يم شارع لوﺻيف رابح رقم 32
شارع س رقم  02تعاضدية الخيام
شارع الن
 350مسﻜن المنطقة  40المدﺧﻞ  03المجموعة 01
 263قطعة
الطابق اﻷر

اليوم الثا

اليوم اﻻول

عرجونة سبا
ر يوة سلما
رحيمة قراير
برا يم دقوم
و يبة بن رحال
عبد المن غجا
ﻼل زبيش
عبد الرزاق كامﻞ
مصط بسباس
السعيد حمودي
بوزيان جﻼل
عمار ﺻوادق
فاروق دغول
عبد العزيز برا مة
لخ سب
بوزيد عبد الو اب
حدة ربوح
عبد الرحمان ﺧالد
الخ بيقع
نوارة بومزبر
حمودي قيدوم
شافية بودرامة
سليم أحميد
فريد يات
لحسن رمضا
مراد اعيش
توفيق حامدي
مبارك بوﺧنفوف
رشيد عقاب
ﷴ الطا ر مرازقة
الطيب بودرامة
أحمد رضا بوردين
الطا ر لعور
عمر مراب
يمينة غال
عبد البا مرابط ع
عبد المجيد عريب
عبد الحق زوغﻼش
فوزية روي
أحمد عيساوي
الز رة بودوﺧة

واد سارق
 492قطعة شارع ميهو ميهوب رقم 13
شارع ابرا يم زغار رقم 40
سما عمار
بهلو واد السارق
تعاونية عقارية اﻷمﻞ
 504مسﻜن رقم 513
شارع الثورة
شارع زيتو بوعﻜاز
تجزئة  432قطعة رقم  06المجموعة ب 09
شارع ﷴ السعيد بوﺧالفة رقم 350
بلع شارع جيﻼ حس
اﻹستقﻼل شارع قرقيط م وك
وادي السارق
تجزئة  426قطعة
شارع اﻷم عبد القادر رقم68
 51شارع الثورة
حوي عبد
ثابت بوزيد شارع ك رقم 02
شارع ﷴ السعيد بوﺧالفة رقم 337
تعاونية عقارية الخيام
شارع  20اوت 55
تعاونية عقارية الفتح رقم01
شارع البش قصاب
شارع اﻻﺧوة ديل رقم 03
بورفرف
شارع الهﻼل اﻷحمر الجزائري
رقم173
حوي عبد
ح ش ابرا يم
 2000/ 170/ 100مسﻜن عمارة  03رقم 02
نهج الهﻼل اﻷحمر الجزائري رقم31
شارع ابرا يم زغار رقم64
شارع بش قصاب
 400مسﻜن منطقة  86مدﺧﻞ  02المجموعة 03
رقم51
حوي عبد
تعاونية عقارية واري بومدين  300مسﻜن ع ل  02درج  01رقم472
تجزئة  299قطعة مجموعة  6رقم  74شارع كحلول ابرا يم
العيد مخربش شارع ساعد عزام أحمد رقم47
شارع اﻻﺧوة ديل رقم 63
طل زيدان مشتة جرمان
حوي عبد
تجزئة  100قطعة مدعمة

رضا بخوش
الز رة كت
المروا مراب
بلقاسم عيشور
فارس شو
فيصﻞ لبيض
عمار لجنف
بوبﻜر سعيدي
رضوان ﺧي
عبدالحميد زويش
مليﻜة عولة
يمينة حمزاوي
عبد الﻐا حماش
أحمد حمودي
فارس سام
يوسف حساب
فارس لبيض
ﺧالد عبد السﻼم
آسيا معوش
بلقاسم فرشة
فريد لعيايشة
عماد بن ﺻفية
فريدة بوطويﻞ
عبد المجيد نشمة
زكرياء سخري
بﻼل كروشة
عبد البا العيفة
ﺻليحة كوردو
نجيب بوريش
ﺧ الدين طل
عبد العارم
فريد عﻼم
عمار زراري
عبد الﻐ كتيب
جمال البار
فيصﻞ مزيان
عبد السﻼم حﻼسة
نور الدين بﻜيﺲ
عبد الو اب لﻜ د
عبد المنعم عطاء
اسماعيﻞ شيدة

ح ش ابرا يم شارع رحما مبارك رقم16
حوي عبد شارع حزام عمار
بهلو واد السارق
 800مسﻜن رقم52
طا زيدان جرمان
تجزئة  373قطعة
تجزئة  146قطعة جرمان
 350الفراغ الص المنطقة  86مدﺧﻞ  2مجموعة 1.2.3
واد السارق السوامع
بهلو رقم 62
تجزئة  160قطعة كعوش ع رقم 03
تجزئة  373قطعة
واري بومدين شارع غﻼب السعيد
اول نوفم شارع بودرامة العيد رقم 02
ال قية العقارية سالم شارع د موضع  2عمارة ب رقم 6
زيدان ابرا يم مشتة السمارة
ثابت بوزيد شارع ﺻيد عاشور
تعاونية عقارية الوفاء
واري بومدين
قطعة مدعمة
واد السارق
قوطا شارع رحما عمار عمارة رقم  3و 8
تجزئة  432قطعة شارع بهات يوسف
تجزئة  486قطعة
تجزئة  486قطعة
تعاونية عقارية الﻜرامة  2رقم 41
اﻻستقﻼل شارع مزغيش ع رقم 1تجزئة س 1
شارع عنان ابرا يم رقم 14
تعاونية عقارية ﺻدام منطقةسﻜنيةح يةجديدة العامة رقم 16
واري بومدين تجزئة  27قطعة
شارع شارف لمطيش رقم 01
ﺻخري  156قطعة
 48مسﻜن
شارع الن رقم 164
ثابت بوزيد رقم 01
شارع عنان ابرا يم رقم51
بلع شارع ذيب احمد
واد السارق
وادي السارق
شارع حبيش عبد العزيز رقم20
 800مسﻜن عمارة  30ب الطابق اﻷر مدﺧﻞ رقم 2
شارع  1نوفم  54رقم 2

اليوم الثا

عبد الحفيظ
رضوان عراب
عصام قر
بوبﻜر مروش
ياس بودور
عبدالرزاق حداد
عبد العا سق
أسماء ﺻيد
ابرا يم دو
رحيمة لواعر
العمرية دم ي
فؤاد رموش
عمارة إيتيم
ضياء الدين بوشامة
ز ور سام
عثمان حمو
السعيد بن مهدي
المايسة لﻜحﻞ
قيﺲ بن عرعور
بوجمعة كباب
عبد القادر بوقرش
فتيحة بوحفص
عياش سمار
ﺧر
عبد
منور لﻜحﻞ
عﻼوة بﻜوش
ﺻالح دريدي
عزالدين اد
عاشور نا ي
توفيق مقيدش
جمال ركيﺲ
ميلود ﺧودري
نور الدين حواس
فاتح عزرة
قايمة قارة
رشيد جبار
توفيق باروش
جوب مولف
نور الدين بن نعيجة
الفوضيﻞ بوكعبوب
ياس بن حميدة
نا

قرية سام عومار
تجزئة  400قطعة
قرية جرمان
شعبان
ثابت بوزيد شارع بن ﺧديم
تجزئة تعاونية عقارية الوفاء
بوسيف مو رقم 41
شارع مزغيش ع
المستقبﻞ
شارع الن رقم 10
تعاونية عقارية  60مسﻜن و  42محﻞ ثابت بوزيد رقم 07
شارع اﻻﺧوة ديل رقم 35
تعاونية عقارية الفتح  01شمال رقم  71مجموعة 05
 800مسﻜن عمارة  22ب طابق ار رقم 445
زاوية نه العقيد الحواس و ﷴ ﺧميس جهة الشمال ال
تعاونية عقارية الوفاق
شارع  1نوفم 54
شارع الن
بورفرف
شارع إبرا يم زغار
واد السارق ) زعبوب(
 400مسﻜن ع ب  07رقم 407
شارع ثابت بوزيد شارع بخاخ ﺻالح
زاوية شار الثورة و جيش التحرير الوط
شارع لوﺻيف رابح قوطا رقم 15
السوق المﻐطاه ساحة الثورة
شارع زيتو بوعﻜاز رقم 12
تجزئة  103قطعة ثابت بوزيد
شارع عطا سالم  48مسﻜن
شارع الن رقم 15
شارع السعيد بورفرف رقم  22حوي عبد
شارع السعيد عياد العيد
بن ﺧ ة ﺻالح رقم 03
حداد العيا شارع الثورة رقم108
شارع الثورة رقم  39حوي عبد
بهلو
شارع مصط بن بوالعيد
شارع حداد العيا رقم 14
عنا مبارك شارع قرقيط ﷴ رقم 10س
 86مسﻜن مدﺧﻞ  1فراغ رقم02
السعادة
شارع بن بوالعيد
 800مسﻜن عمارة 27ا درج رقم  01طابق اﻻر 245
بوﺧبلة
بورفرف

محفوظ بﻜوش
احمد بلهادي
اسحاق حﻜي
ﷴ سﻼم
بﻼل لوﺻيف
عﻼوة لبص
كمال نزار
كمال مالحة
عمار قدور
حميدة برقاس
مصط عراب
نبيلة شنايت
توفيق عراب
ﷴ دوس
فت ﺧالد
نسيمة سقاي
شو لعزي
سم بو يط
وليد حمودي
من غومازي
عبد الﻜريم سجار
مسعود ﺧﻼف
سليم ثليجان
فاروق عراب
لخ جودي
حليم دم ي
حس بلﻜامﻞ
ﺻ الدين بن جامع
بﻼل مب
رياض عنا
حس بوذراع
ﺻدام مالحة
شام بودينة
عز الدين سبي
السعودي ديل
اﻷم حما
فريد زيتو
سامح ذباح
رقية فنوش
انور شوار
أكرم فركوس

شارع عبد العزيز ﺧالد رقم 42
سام عومار
شارع عمران الحاج العيد
شارع السعيد عياد رقم 04
تجزئة  185قطعة رقم 02
ﺻخري شارع قدور عبد القادر رقم 9
شارع اﻻﺧوة ديل رقم98
حوي عبد
واد السارق )سام الزوب (
تعاونية عقارية الوفاق رقم  11المجموعة أ
تجزئة  440قطعة قوطا رقم 16
ترقيةعقاريةالهضاب العليا 250مسﻜن و 120محﻞ طابق أر مدﺧﻞ 4
شارع قرقيط ﷴ عنان مبارك
شارع حبيش عبدالعزيز رقم 35
ع  04المدﺧﻞ  46ب الطابق اﻷر
السارق  60مسﻜن تسا
بورفرف شارع 33 /143
تعاونية عقارية الحرية
800مسﻜن رقم 01
سمارة جنوب قسم  14مج 226
800مسﻜن رقم 01
تجزئة 486قطعة رقم 8
تجزئة عنان الهاش
بهلو
بورفرف تجزئة  400قطعة
تجزئة قوطا السعيد حصة رقم 01
بهلو
02عمارة  12م وع  160مسﻜن تسا
تطوري
تعاونية عقارية المنار رقم 12
تجزئة  486الشمال الﻐر
تجزئة 373قطعة
السارق ع ب10-2
حوي عبد
لعبيدي شارع مواسة يوسف رقم 12
تجزئة  440قطعة
ثابت بوزيد شارع ش مسعود
بورفرف تجزئة  400قطعة
مولف ال
شارع زغيب الطا ر
بورفرف شارع السعيد عياد
 504مسﻜن عمارة ف  01رقم  506طابق ار
التعاونية العقارية اوﻻد الحجارة رقم 32
شارع البش قصاب

ﺧ

وفواكه

اسيا ونو
عمار ﺧودير
عبد الرزاق شوية
زيدان بوردين
فريدة بهلو
ﺧ ة ﺧﻼلفة
شو ش
أمال حﻼسة
ياس رومان
فارس يدي
عبد الوليد نسار
سفيان مالك
محمود كامﻞ
ﷴ فارح
رابح عسا
السب سليما
سم حناش
عرجونة دحما
نبيﻞ مزيان ال يف
ياس ديل
ن ي مشيش
مراد اعيش
عادل معماش
نبيﻞ علوش
ﷴ عادل مقيدش
العيد فرج
رضا بخوش
رابح قيدوم
رابح موفق
عبد الرزاق نزار
حافظ دﺧوش
نور الدين دباش
لحسن فنان
عمر طال
الدرا دﺧ ة
محفوظ بﻜوش
عبد الﻐا حداد
الم سق
بﻼل كروشة
عزوز مدا
فارس لعفي

عمر دقو شارع السعيد بوقزولة
بورفرف تجزئة عنان الهاش
دنف
شارع بورفرف بلع
رقم  110 40مسﻜن المر سﻼم
تجزئة  486قطعة رقم  13مج 24
 48مسﻜن رقم 45
تجزئة التعاونية العقارية الوفاء
تجزئة  486قطعة رقم  01مج 21
بوسيف مو شارع بوقزولة السعيد رقم 131
تجزئة  419قطعة
تجزئة  426قطعة رقم  11مج رقم 09
لعبيدي رقم  17محﻞ رقم 02
شارع الثورة
شارع ﷴ السعيد بوﺧالفة
شارع الثورة
تجزئة  504مسﻜن عمارة ح  01رقم 515
سوق المﻐطاة ساحة الثورة
شارع الزيتو بوعﻜاز
شارع الثورة
ح ش إبرا يم شارع رحما مبارك
شارع الهﻼل اﻷحمر الجزائري
شارع عبد العزيز ﺧالد رقم 82
شارع زيتو بوعﻜاز
شارع بش قصاب الطابق اﻷر
شار الثورة و ﷴ ﺧميس
ح ش ابرا يم شارع رحما مبارك رقم16
 19جوان  200مسﻜن عمارة ب  05رقم 205
شارع السعيد عياد رقم7
شارع ذيب مولود المنظر الجميﻞ
مشتة جرمان
تجزئة التعاونية العقارية البناة مجموعة  01رقم 06
شارع البش قصاب
تعاونية عقارية الع
ثابت بوزيد
شارع عبد العزيز ﺧالد رقم 42
لقوارص
 01نوفم رقم 83
تعاونية عقارية الﻜرامة  2رقم 41
 500مسﻜن ثابت بوزيد محﻞ  19أ  05س عم 25
شارع بشي قصاب رقم 27

اليوم اﻻول

مراد شوبان
عبد السﻼم قر
عي عدﻻن بوﺧشبة
عبد الو اب سحاري
النواري مدا
توفيق قريد
سعودي بن ﺧديم
عادل قجاجة
ﷴ السا رزيق
بوجمعة كراو
السعيد بلعالم
ابرا يم دو
عبد الحميد بورديم
بدر الدين مواسة
ﺻب حمادو
أ ف دري
السعيد زيادي
ﺻدام حس ﺧالد
عياش عنان
سيدع قوري
مسعود بوﺧالفة
عﻼوة بوعمامة
عزالدين قرشوش
أحمد جلول
رياض كعوان
عبد الحق حب الحمص
نص بورزة
يف ديل
عبد الﻜريم سجار
عﻼوة نا ي
رضوان بوذن
كمال بطاز
فاروق نوار
سم لوﺻيف
حس بلﻜامﻞ
الرز بوساحة
يوسف بوقزولة
أحمد كمي
السعيد ﺻفصاف
ابرا يم قطاف
وحيد بوقرة

حوي عبد شارع الثورة رقم 79
السارق  110مسﻜن اجتما تسا
و70محﻞ تجاري ع 5مدﺧﻞ 69ط-أ
واد السارق  120مسﻜن تسا
و  59محﻞ تجاري عمارة  7مجموعة  155قسم  3مدﺧﻞ 91
شارع العقيد
الحواس
التعاونية العقارية الوفاء رقم  03مجموعة  02رقم 17
ترقيةعقارية عظي عبدالحميد شارع  1نوفم الطابق اﻷر عمارة ج مدﺧﻞ  05حصة 69
شارع السعيد بوقزولة بوسيف مو رقم 09
تجزئة  432قطعة تعاونية عقارية التقدم رقم  8مجموعة ب 14
تعاونية عقارية الوفاق تجزئة  56قطعة رقم  14المجموعة أ
تجزئة  432قطعة ساعو مزيان شارع وادة لحسن
بهلو واد السارق
تعاونية عقارية  60مسﻜن و  42محﻞ ثابت بوزيد رقم 07
شارع لوﺻيف رابح رقم  05قوطا
لعبيدي مقابﻞ مسجد أسامة
شارع الثورة
تجزئة التعاونية العقارية الﻜرامة  2محﻞ رقم 02
تعاونية عقارية نورالصباح بوسيف مو محﻞ رقم 09
تجزئة قوطا السعيد شارع رحما مبارك
 48مسﻜن رقم 47
المنطقة  86مدﺧﻞ 01
ح ش ابرا يم شارع رحما مبارك رقم 39
حوي عبد
شارع حداد العيا رقم 25
شارع ﷴ ﺧميس
شارع البش قصاب
عنا مبارك شارع قرقيط ﷴ رقم 17
محﻞ رقم  12تجزئة  78قطعة التعاونية العقارية الصومام جهة الشمال الﻐر
بهلو
حوي عبد
شارع حداد العيا رقم  25ب
تجزئة 486قطعة رقم 8
500مسﻜن ثابت بوزيد محﻞ  19أ  05س 22
تجزئة  486قطعة
ثابت بوزيد  24مسﻜن
السارق  100مسﻜن إجتما تسا
الطابق اﻷر
تجزئة 432قطعة شارع أحمد بن ما رقم 321
02عمارة  12م وع  160مسﻜن تسا
تطوري
ثابت بوزيد شارع كامﻞ الطا ر
تعاونية عقارية الوفاق رقم 13
400مسﻜن ع  07ب رقم  104الطابق اﻷر
شارع السعيد بورفرف
تجزئة  426قطعة
شارع السعيد بورفرف السعيد بوكركر

اليوم الثا

لحوم ودواجن

رابح العيا
عزيز مدا
أكرم فركوس
إسماعيﻞ عنان
فؤاد عراب
عبد الحميد شو
زيدان بوردين
عبد بورديم
فريدة بهلو
فريد عبود
رياض ﺧراط
عبد كرفة
عبد الحميد قري
عبد الحفيظ ثابت
مليﻜة بومدين
مراد بوﺧنفوف
نجيب ذوي
الم مزيان
عمر مزيان ال يف
الصادق جام
بوبﻜر داود
حس منصور
عبد الﻜريم العمري ﺻحراوي
عبد الرحمن جدو
فارس بلع
فرحات طوبال
مرزوق طوبال
عمار طوبال
رضا جﻼس
ابرا يم قسوم
مراد فنوش
حسان بلع
فريد كرا
شمﺲ الدين بلع
عبد الحﻜيم زغوا
عبد العزيز جدو
زيدومة يط
مختار بوعون
عبد النا بسباس
مجيد شحتونة
اﻷم قري

شارع عبد العزيز ﺧالد
بورفرف
شارع البش قصاب
 48مسﻜن رقم 47
تجزئة  432قطعة
تجزئة  373قطعة رقم  17من المجموعة 23
شارع بورفرف بلع
ح ش إبرا يم شارع حارش حمادة رقم  25تجزئة قوطا السعيد
رقم  110 40مسﻜن المر سﻼم
بهلو
بهلو
ساحة السوق المﻐ رقم 02
د وادي السارق عمارة أ رقم 39
شارع السعيد بورفرف بلع
ساحة الثورة
شارع لوﺻيف رابح
شارع الثورة حوي عبد
سوق المﻐطاة
ساحة الثورة السوق المﻐ
السوق المﻐطاه ساحة الثورة رقم74
شارع الن رقم  35محﻞ رقم  02قطعة 02
ح ش ابرا يم شارع رحما مبارك
شارع مشيش محفوظ رقم09
تجزئة  426قطعة المجموعة  10رقم 02
تعاونية عقارية الهضاب
واري بومدين
ساحة الثورة رقم14
واد السارق
ساحة الثورة السوق المﻐ
شارع ﷴ السعيد بوﺧالفة رقم 13
 800مسﻜن
تجزئة  426قطعة
تجزئة تعاونية عقارية جيﻞ نوفم
نهج بن بوالعيد
شارع مل ي عمار تجزئة  505قطعة
السوق المﻐ ساحة الثورة
شارع الن رقم 49
ساحة الثورة السوق المﻐ
شارع الن 174
ﺻخري الطابق اﻻر قطعة رقم 39
حوي عبد رقم213
واد السارق  POSرقم  02م وع  120مسﻜن اجتما تسا
 59محﻞ ع  07مج 155قسم  03مدﺧﻞ رقم 91

اليوم اﻻول

لخ قيدوم
سم حمودي
الطا ر حجاج
مطيش حمادشة
العيد كامﻞ
حس بلخ
عبد الحميد شاطر
رضوان نعيجة ﺻحراوي
عادل فﻼ
حسان منصوري
ﷴ بوكركر
عبدالرزاق جام
رابح عقون
بﻼل كباب
سفيان مل ي
احمد كروش
عبد القادر زواوي
فريد بوقابﺲ
جﻼل رزا
سهيﻞ زاير
ذوي
عبد
عبد الرحمان كحول
طارق تناح
شهرزاد بورردة
من ة بوطويﻞ
عن ة فرج
رياض فرج
طارق زاير
يفة بن حميدة
السعيد قرقوري
عبد الصمد عقون
عباس لوﺻيف
عماد الدين نوي
العر عقون
عمار عبد السﻼم
جيﻼ سفاري
حمزة بيلفان
طارق اروي
عبد الحﻜيم زرارة
فيصﻞ عﻼم
نبيﻞ ذوي

شارع الثورة رقم 174
شارع السعيد عياد
شارع البش قصاب
تجزئة  68قطعة
تعاونية عقارية النهضة
تعاونية عقارية المتضامنون
المجا دين
ح ش ابرا يم شارع رحما مبارك رقم 2س
ساحة السوق المﻐطاة
سوق المﻐطاة ساحة الثورة
شارع العقيد
الحواس
وادي السارق
السوق المﻐطاه ساحة الثورة
شارع مزغيش ع
اﻻستقﻼل
ترقيةعظي عبد الحميد شارع اول نوفم الطابق اﻻر ع ج مدﺧﻞ 2
سوق المﻐطاة ساحة الثورة
 48مسﻜن رقم 2
واري بومدين شارع ش الدرا رقم 11
تعاونية عقارية نور الصباح بوسيف مو محﻞ رقم 08
ال قية العقارية  24مسﻜن عمارة  1رقم ف
زاوية شار زيتو بوعﻜاز و ابرا يم زغار
شارع العقيد
الحواس
اﻻستقﻼل شارع قرقيط م وك المنطقة الح ية السﻜنية الجديدة س  1مجموعة  13رقم 104
شارع السعيد عياد
زاوية شار زيتو بوعﻜاز و ابرا يم زغار الشمال الﻐر
عمارة  05رقم  02مدﺧﻞ رقم  60/ 04الطابق اﻻر
 800مسﻜن عمارة س  3رقم 30
واري بومدين شارع حامدي م الدين التعاونية العقارية المستقبﻞ رقم 05
تجزئة 432قطعة شارع بهات يوسف رقم  91قطعة  2مجموعة 3
سمارة جنوب قسم  14مجموعة  261عمارة  02مدﺧﻞ  20طابق أر
بوسيف مو
تجزئة  27قطعة رقم 22
شارع ﷴ ﺧميس رقم 57
المركز التجاري مهناوي احمد رقم 73
السارق  40مسﻜن تسا
 26محﻞ ع  03طابق أر رقم 38
ساعومزيان تجزئة  432قطعة  05مج  14ب
شارع زيتو بوعﻜاز
 110مسﻜن تسا
و 70محﻞ ع  4مج  126قسم  3مدﺧﻞ  50ط ا
السق رقم 05
ساحة الثورة السوق المﻐطاة رقم 04
تجزئة  84قطعة رقم  01مجموعة 01

اليوم الثا

حليب ومشتقاته

ﺻالح قريدي
عامر حمزة
جمال قري
عبد الرزاق البار
عبد السﻼم لباد
حاتم حيدر
مهدي رمضا
بوبﻜر سعدون
سم قري
مو جام
سم ذوي
فريد شوبان
ز ار شوبان
عبد الرحمان مولف
رابح بولعجول
رز كايدوا
عبدالقادر قيدوم
زياد طوبال
نا الدين شوبان
عبد الرؤوف رقيق
ﺧالد شقرون
عبد الحميد حراق
عبد الﻐ مﻼس
عبد الﻜريم لعوج
بش عل
إدريﺲ شوبان
المهدي ﺻﻼح الدين بﻜوش
عمار جدو
منصور بدري
بلقاسم طل
اليامنة زغﻼش
ﺻالح زيد
اليام ﺧليف
رابح سﻼ
عبد الرحمان بلحداد
نورالدين قطاف
فوزي زعيم
حواس بودوﺧة
سفيان زغوال
عامر شو
توفيق باروش

سام عمر وادي السارق
شارع مجمد السعيد بوﺧالفة رقم 06
 150/1000/2005رقم  64ع س14
زاوية شار زيتو بوعﻜاز وأول نوفم  1954الشمال الﻐر
رقم 74
حوي عبد
المركز التجاري واﻹداري بش ال يف بش شارع الن
 05جويلية  1962واد السارق
لعبيدي
مصط بن بو العيد رقم 25
شارع السعيد بورفرف
سام عمار
تعاونية عقارية الوفاق
شارع بش قصاب
السارق 60مسﻜن تسا
ع  04المدﺧﻞ 47
تعاونية عقارية الصومام
شارع الن
تجزئة  486قطعة رقم  01المجموعة 21
وادي السارق
شارع قصاب
شارع البش قصاب الطابق اﻻر
حوي عبد
شارع حداد العيا رقم 23
شارع اﻻﺧوة ديل 106
بورفرف
عمر دقو نهج بوقزولة السعيد رقم 09
شارع قرقيط ﷴ عنان مبارك جنوب غرب
حوي عبد شارع الثورة رقم 55
 500مسﻜن ثابت بوزيد عمارة  07رقم  33س  07أ 19
محﻞ رقم  01السوق المﻐطاة  400مسﻜن
السوق المﻐطاة شارع الثورة
شارع زغيب الطا ر ال
رقم 20
واري بومدين  419مسﻜن
 800مسﻜن رقم 54
تجزئة  492مسﻜن
المنظر الجميﻞ شارع البار بن قانة رق
سام عومار شارع ث رقم 03
رقم  01د شارع كحلول ابرا يم
حوي عبد
تجزئة  426قطعة
اﻻستقﻼل شارع قرقيط م وك
شارع عمران الحاج
شارع العقيد عم وش رقم 33
تجزئة  486قطعة
عنا مبارك شارع قرقيط ﷴ رقم 10س

اليوم اﻻول

سوب ات

مطعم

مصط براح
ﺻالح شعبان
عصام عثما
عبد المالك موفق
عماد الدين مل ي
ﷴ حميدات
بومعراف
عبد
ﷴ فرج
شعيب سلطا
مصط عبوش
مسعود ﺧلو
شعيب سلطا
رضوان بن دحموش
ابرا يم عراب
عظي ﷴ
بلعصام حسان
ري عي
عﻜروم ﺧليﻞ
غﻼب طيوش
ابرا يم
بن عبد
ﺻاري رزيقة
سعدون ابرا يم
فﻼوين حسام
بخاخ نجوى
ﷴ لﻜ د
سليم دبة
عبد الحفيظ العل
حسام الدين ش
العمري علواش
مختار فودي
حسان حداد
ال
قريد
ﺧالد كز
نبيﻞ جعفر
عمر ﺧالد
حمو معمري
البش لﻜ د
منية منيقر
عبد المالك بهلو
نور الدين بوداغة
السعيد بلعالم

 800مسﻜن رقم 47
ثابت بوزيد  30شارع ﺧنونة الطا ررقم  14المجموعة 29
ال قية العقارية  60مسﻜن و 42محﻞ تجاري ثابت بوزيد عمارة  06الطابق اﻻر مدﺧﻞ 91
تعاضدية المنار
شارع عمران الحاج
 400مسﻜن عمارة  7ب طابق ار رقم 401
بورفرف الطابق اﻷر
بوسيف مو التعاونية العقارية الﻜرامة رقم  02مجموعة رقم 02
شارع رحما مبارك ح ش ابرا يم
تعاونية عقارية الهضاب
 48مسﻜن شارع عطا سالم
شارع رحما مبارك ح ش ابرا يم
ثابت بوزيد شارع ن رقم 13
ﺻخري رشيد شارع بلخ ي مروا رقم 37
 200مسﻜن عمارة ب  05مدﺧﻞ  176الطابق اﻷر
تعاونية عقارية الحماية رقم 34
شارع ابرا يم زغار رق  05و 08قطعة رقم 18
شارع عبد العزيز ﺧالد الطابق اﻷر
التعاونية العقارية الصومام رقم 70
محﻞ 01و 02ط أ السارق  136م ت و 41م عمارة س الحصت 124و 129م ج 461قسم 03
تجزئة التعاونية العقارية الﻜرامة  2شمال ق
التعاونية العقارية الهناء
واري بومدين
 440قطعة رقم 20
شودار محﻞ رقم 02
منطقة  58مدﺧﻞ  03المجموعة  3-2-1مقابﻞ سوق الفﻼح
تعاونية عقارية الواحات المنظر الجميﻞ
تجزئة  426قطعة رقم 19
تجزئة  426قطعة رقم  15مجموعة 18
شارع بش قصاب رقم  79العلمة
 20اوت  55رقم 15
المركز التجاري ال كة الطابق اﻷر رقم 116
شارع ﷴ ﺧميس رقم 128
تعاونية عقارية الرياض القطعة رقم 16
تعاونية عقارية بش قصاب
ال
شارع زغيب الطا ر
شارع عمار حيا م مزيان ساعو رقم 03
بهلو
شارع العقيد عم وش رقم 116
بهلو طريق جميلة
ثابت بوزيد شارع وادة لمطيش رقم03
شارع  1نوفم 54

اليوم الثا

اليوم اﻻول

اليوم الثا

اليوم اﻻول

حلويات

عبد الﻐا بن ﺧديم
بوطويﻞ
عبد
سليم لبيض
زكرياء بن دا مصط
عي ري
سليم طبيش
عبد العا لﻜ د
بﻜ بوناب
فارس زرق
المولود م ي
عبدالحميد بن ز رة
عبد القادر عيساوي
سليم أب ن
عن طقيش
كمال غ يد
شمﺲ الدين بهلو
فرحات بن بش فرحات
عبد السﻼم قر
رفيق سيقع
الصادق تيمﻜناس
ﺧالد موم
ﺻﻼح الدين عطاء
إسﻼم حميداش
بن طاق ﷴ الصالح
عراب ع
يعقو ابرا يم
لباد مراد
بومهن كمال
بوشقور يح
نور الدين ال يف
بﻼل ربيعة
بوﺧلفة سليم
العابد سم
عظي ﷴ
حداد نور الدين
عﻜروم بﻼل
نجا رضا
عول مصباح
قشطال يعقوب
بوداب فريد
ﺻيد نور الدين

بهلو واد السارق
 426مسﻜن
شارع  01نوفبمر 54
شارع  1نوفم 54
شارع ابرا يم زغار رق  05و 08قطعة رقم 18
شارع السعيد عياد
السارق  300مسﻜن اجتما تسا
ع  01ب المدﺧﻞ  07قسم  03مج 264رقم 07
بهلو واد السارق
التعاونية العقارية عيسات ايدير المنطقة السﻜنية الح ية الجديدة شمال
تعاونية عقارية الصومام طريق فرجيوة
تجزئة  432قطعة شارع أحمد بن ما رقم  321مجموعة ب  15رقم 01
الفراغ الص منطقة  58مدﺧﻞ  03مجموعة 6 -5 -4
سام عمر وادي السارق
 140مسﻜن
ثابت بوزيد عمارة  04الطابق اﻷر المحﻞ رقم  02الحصة 85
بهلو
واد السارق عم  10رقم 04
السارق  110مسﻜن اجتما تسا
و70محﻞ تجاري ع 5مدﺧﻞ 69ط-أ
التعاونية العقارية الفتح 1شمال
تجزئة  426قطعة
تعاونية عقارية النور رقم 26
بهلو
تجزئة عظي وﺻباي  175قطعة شارع مزيان ال يف
السارق  60مسﻜن اجتما تسا
الطابق اﻻر عمارة رقم  02مدﺧﻞ رقم  16مج رقم  302قسم  03قطعة 01
مقداش العيد تجزئة  160قطعة
شارع البش قصاب رقم 88
ال قية العقارية  64مسﻜن عمارة رقم 06
تعاونية عقارية الهضاب
سمارة جنوب عمارة  01مجموعة  241قسم  14الطابق اﻷر
مخربش العيد شارع مرازقة السعيد
شارع الثورة رقم 191
تجزئة  373قطعة رقم  03مجموعة 04
شارع العقيد عم وش
شارع الن رقم14
شارع ابرا يم زغار رقم 27
و  36محﻞ عمارة أ 1مجموعة329قسم  03مدﺧﻞ  1الطابق اﻷر
 60مسﻜن تسا
تعاونية عقارية الصداقة 2
بلع شارع عابد ﷴ رقم 39
التجزئة السﻜنية  426قطعة رقم  11مج 03
ﺻخري تجزئة  156قطعة رقم  01مجموعة 01
مشتة جرمان طل زيدان رقم 03

اليوم الثا

اليوم اﻻول

اليوم الثا

ميﻜانيك السيارات
اﺻﻼح العجﻼت

مخابز

القلتة الزرقاء

تﻐﺬية عامة

ﺧ

وفواكه

لحوم ودواجن
مطعم

بازر ﺻخرة

مخابز

ﺧرماش بوعﻼم
حب فؤاد
ايت عامر محند
دادي واعمر يونﺲ
بوشية عبد الحﻜيم
البار عبد الرزاق
حارش ا ف
بوجمل الخ
بوقرة شاكر
محبوب مقداد
زعبوب حسام
دري ﷴ اﻻم
ب الﻜدي حمزة
يوس فوزي
رحال رشدي
نور الدين ابو بﻜر
نا فؤاد
مصط بوفافة
عبد الﻜريم قص
العيا سليما
نبيﻞ درارج
مو حصول
إلياس بودريا
كريم جام
الياس دراريج
ﷴ مواسة
فطيمة عل
السعيد سجار
ز عبدا
جمال كرالف
لخ بوفندي
اكرم حصول
ﷴ غراب
زواوي عبد الرؤوف
مواسة ﷴ
طارق قطار
فعرور داود
رياض بن مزغيش
قطار فيصﻞ
فيصﻞ بلخ
طارق دو

واد السارق
بلع رقم  30شارع جيﻼ حس
التعاونية العقارية الصومام قطعة رقم 63
تعاونية عقارية المنار
السعيد بوكركر تجزئة بلع و حدود شارع ذيب احمد رقم 39
زاوية شار زيتو بوعﻜاز وأول نوفم  1954الشمال الﻐر
800مسﻜن ع  01ب الطابق اﻷر المدﺧﻞ 15
السارق 110مسﻜن و 70محﻞ ع 06مجموعة  117قسم  03مدﺧﻞ 83
 100قطعة رقم  10مجموعة 04
تجزئة  68قطعة
واري بومدين
تجزئة عظي وﺻباي  75قطعة
تعاونية عقارية الفﻼح رقم 17
بهلو
التعاضدية العقارية الصومام
 162مسﻜن
التعاونية العقارية الفتح 01
بوﺧبلة
تجزئة  210قطعة رقم  45مج  03القلتة الزرقاء
القلتة الزرقاء مركز محﻞ رقم 01
القلت ــة ال ــزرق ــاء
مشتة سيدي ﺻالح
مشتة لقناطر
شارع عوف ﺻالح
 199مسﻜن رقم25
سيدي ﺻالح
الشهداء
مركز
مشتة سيدي ﺻالح
شارع بن عالية أحمد
سيدي ﺻالح
تجزئة  146قطعة رقم  10مج 03
قرية سدي ﺻالح مشتة القناطر
قرية واد العطش
مشتة واد العطش
تجزئة التعاونية العقارية الز راء رقم  05الطابق اﻻر
الرحامنة قسم  25مجموعة ملﻜية رقم 111
مشتة الرحامنة قسم  25مجموعة 96
الرحامنة قسم  25مج 110
الرحامنة محﻞ رقم  02قسم  25مج ملﻜية رقم 111
ع اﻷورا رقم 05
الدواﺧة

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

تﻐﺬية عامة

ﺧ

وفواكه

لحوم ودواجن

حليب ومشتقاته

مطعم

حلويات
ب عزيز

مخابز

تﻐﺬية عامة

العل مقﻼ
الطيب قروي
رمضان باباس
ال يف ريحان
المولود شبخة
فؤاد ﻼل
الطيب سوب
جعفر بﻼل
جمال عطا
بﻼل عقون
فريدة براح
ﺻالح رحمون
ﺧليجة بوزلمادن
فؤاد حمادو
أسعيد حمادو
رابح رحما
فوضيﻞ بخوش
سفيان ساعو
ﺻالح رحمون
قيﺲ رنان
رابح رحما
عبدالمالك بارو
ن الدين ناﺻف
اسماعيﻞ عامر
بوعﻼم غر
ميلود غنو
حس عزيزي
عبدالو اب نﻜاز
رضوان قم
عبد الﻐ حمادو
نهاد ثابت
قريدي لخ
فردي حسام الدين
حمودي رضا
دى
ﺧلف
شام منت
مسعود قريدي
أحمد بازين
نا قروط
لمطيشة عرابة

..

مشتة تيﻼف
تجزئة  167قطعة المﻼح
ع اﻷورا
تجزئة  167قطعة المﻼح
ع اﻷورا رقم5
مشتة لعوازقة
مشتة براو
مشتة لعوازقة
القرية اﻹش اكية الفﻼحية المﻼح
مزيان ال يف العيا تجزئة  42قطعة
الدواوﺧة
شارع الن رقم 18
مشتو الزاوية
رقم 108
مشتة لعوازقة
مﻼح عمو قسم  45مج 29
مشتة لعوازقة ابرا يم لعفي
تيﻼف
شارع الن رقم 18
محﻞ رقم  01مﻼح عمو
مﻼح عمو قسم  45مج 29
المﻼح عمو قسم  45مج رقم 29
مزيان ال يف
قطعة رقم 05
مزيان ال يف العيا تجزئة  167قطعة المﻼح عمو
تجزئة  211قطعة
قرية المﻼح
مزيان ال يف العيا
مركز
لعفي ابرا يم مشتة لعوازقة
مزيان ال يف تجزئة  167قطعة المﻼح
محﻞ رقم  01مشتة العوازقة
المنطقة الصناعية رقم 05
مﻼح عمو قسم  45مجموعة رقم 29
القرية الفﻼحية اﻹش اكية المﻼح
شارع أول نوفم رقم 3
شارع  08ماي  1945محﻞ رقم 02
شارع اول نوفم 1954
البحباحة
راس الدوار معاوية

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
سوب ات
مطعم

عبدالعزيز وارث
بولخيوط
عبد
نسيم العايب
عبد المالك بن يدي
عادل ﺧي
إدريﺲ مخيلف
ﷴ الصالح بودور
عبد الحﻜيم فوزار
ﺧالد عزوز
عبدالﻜريم بوفﻼقة
عمار دبيش
إسﻼم بومزبر
السعيد ﺧناف
شام بودردارة
رزيقة موا بة
ﺻابر دغموم
ز بولقرون
ﺻالح لزرق
بسام زعيو
ﷴ رزا
الخ شلﻐوم
فارس بورزام
ﷴ بوقريصة
حمزة حب الحمص
عبد الحليم موساوي
أحمد فا
مسعود دغموم
سليم طوبال
نورالدين زعباط
مولود قريدي
وليد طوبال
عمار يدي
مختار قريدي
عبدالو اب ز رة
مصباح بن حميدة
اليازيد سبيع
لﻜحﻞ عمر
سا ﻞ ربيعة
زعيو فريد
ع قريدي
ياس كردوح

 50مسﻜن ع ب  04رقم 65
شارع  1نوفم
شارع  1نوفم 54
تجزئة  200قطعة امزارو
تجزئة  92قطعة
شارع  1نوفم
شارع اول نوفم 1954
لحجار
مركز
نهج منت السعدي
شارع زيﻐود يوسف
السﻜنات التطورية برنامج  99رقم 14
لحجار
مشتة البحباحة
السﻜنات التطورية الجهة ال قية شطر  97قطعة رقم 12
68مسﻜن
تجزئة  68قطعة رقم 24
شارع  01نوفم  54محﻞ رقم 02
 138مسﻜن البحباحة محﻞ رقم  04مشتة اوﻻد حمر الع
قطعة رقم  26شطر 97
شارع  01نوفم 54
شارع  01نوفم  54محﻞ رقم  02حصة رقم  02بناية 01
شارع اول نوفم  54يحمﻞ الرقم 01
شارع رياش محمود
 46مسﻜن شارع  01نوفم  54رقم 41
شارع  08ماي 45
شارع  1نوفم 54
 20مسﻜن مدعم عمارة رقم 02
شارع  01نوفم  1954محﻞ رقم 03
تجزئة  46قطعة
السوق القديم مركز
شارع اول نوفم 1954
تجزئة  46قطعة شارع  01نوفم 54
شارع ﺧمخوم السعيد رقم 07
 50 /32مسﻜن عمارة ب  4سلم رقم  1الطابق اﻷر رقم 63
شارع الحرية
 271قطعة رقم 117
شارع زيﻐود يوسف رقم 07
مسﻜن ترقوي مدعم عمارة  03رق  50و 50 51
شارع اول نوفم 1954
تجزئة  46قطعة رقم 44

اليوم الثا

اليوم اﻻول
اليوم الثا
اليوم اﻻول

اليوم الثا

اليوم اﻻول
اليوم الثا
اليوم اﻻول
اليوم الثا
اليوم اﻻول

حلويات
مخابز

معاوية

تﻐﺬية عامة

ﺧ

وفواكه

لحوم ودواجن

ع

مخابز

السبت

تﻐﺬية عامة

ﺧ

وفواكه

لحوم ودواجن

بﻼل بلحنش
سفيان قريدي
ابرا يم العايب
مسعود دغموم
بازين احمد
بوفﻼقة مولود
ﺻ الدين بن سبع
نورالدين قروط
السعيد كتيب
عبد المالك بناري
أحمد قندوز
الطا ر بو وس
ﺻالح لعماري
عبد الﻐ بورزق
عمار ورز الدين
عبد الحميد لعمارة
سم ة بوعرعور
ربيعة عرابة
نﺬير ورنا
نعيمة مرابط
ﷴ ﺧديم
محمود بناري
السعيد عمور
عبد الﻜريم نوا ي
بن غريفة عبد
بن غريفة عبد
ياس بوروفة
سيموشة قرايط
مولود دري
عبد الﻐ ﺧلفهوم
سعاد لعجﻞ
رضوان بومزبر
ﷴ الصالح عزوز
عبد الحفيظ بومزبر
حس نﻜاع
فارس لعجﻞ
حس جام
مولود دري
عبد الﻐ نﻜاع
فيصﻞ مروش
الطيب طوبال

شارع أول نوفم 54
شارع  1نوفم  1954محﻞ رقم 06
الطريق الوط رقم  77قطعة رقم 130
شارع  1نوفم 54
شارع اول نوفم 1954
50/32مسﻜن ع ب 1رقم  1طابق ار
مركز
مركز
مشتة ذراع الرﺻاص
مركز
شارع  01نوفم 54
مركز
شارع  01نوفم  54رقم 05
مشتة الﻜروشة
مركز
مركز التبادل التجاري الري رقم 06
مركز
مشتة لعمارة
شارع بوفافة الطا ر رقم 03
مركز
مركز
معاوية
شارع اول نوفم 1954
مركز
ع السبت بجوار مﻜتب ال يد
ع السبت بجوار مﻜتب ال يد
ع السبت
ع السبت
ع السبت
مركز
تجزئة  98قطعة رقم 07
مرج السا ﻞ الطريق الوط رقم 77
الﻐريفة
مركز
شارع زيﻐوت يوسف
مركز
ع السبت
ع السبت
الﻐريفة
مركز
مركز

اليوم الثا

رقم 54

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

حلويات
مخ ة

ب العرش

تﻐﺬية عامة

ﺧ

و فواكه

لحوم ودواجن

مطعم

حلويات

بﻼل بوقابﺲ
حيان يوسف
داود رقيق
عن بن زاوي
ع لحسن
مزوار وردة

عبد الو اب بوكركر
جمال بوشامة
عمر ﷴ بوعبد
ربيعة من
عبد الرؤوف غﻼب
مصباح منصور
عبدالﻐا عطا
سفيان بوشوك
حمو شوبان
كريم حيا م
وليد ساح
اعمر بوﺧنفوف
بوبﻜر كرميش
عبد المالك مرابط
عبد الو اب غجا
سليم شنا
عزوز حداد
عبد الحق ع ﺻحراوي
ﺧامسة حبيلة
النوري شعبان
ياس بن دادة
ﺧالد بوزناشة
أم رب
نا مرابط
نعيمة ابرا يم سالم
زكرياء أقشايري
عادل بابوري
ﺧالد منصور
عصام قاسم
زكرياء يخلف
فيصﻞ شعبان
مروان بوعون
جلول لمنور
فرطاس الهادي
عبد الهادي منصف كايﻞ
نجيب
ﺧرف
بوﺧنفوف شفيق

الﻐريفة
مركز
التعاونية العقارية الفتح قطعة رقم 09
تجزئة  80قطعة رقم 74
تجزئة  80قطعة رقم 02
شارع باش سليمان بمحاذاة المﺬبح البلدي

 50مسﻜن عمارة رقم ب رقم 57
 200مسﻜن شارع بلقاسم ﻼل رقم 19
ب العرش
 200قطعة رقم 75
شارع كباب عبد
 200مسﻜن
تعاونية عقارية ع مستوى أسواق البلديات
تجزئة  200قطعة رقم 166
ب العرش
ب العرش
تعاونية عقارية الن
ب العرش
تجزئة  140قطعة فريق بولﻜيفان
شارع شوبان حمو
تجزئة  200قطعة
تجزئة  140قطعة فريق بولﻜيفان
تجزئة  186قطعة رقم  03مجموعة 01
 80مسﻜن
مركز
مركز
مركز
شارع بلقاسم ب اوي
مركز
السوق الجواري رقم 26
شارع الثورة
شارع باش سليمان
شارع السعيد بوﺧالفة
الشارع الرئي
شارع باش سليمان محﻞ رقم 02
مركز
شارع بلقاسم ب اوي محﻞ رقم 01
شارع الثورة
 50مسﻜن عمارة ب رقم 54طابق أر
شارع كرميش عبد المؤمن رقم 02
 36/40//2008مسﻜن رقم  44عمارة 01
بئـ ــر الع ـ ــرش
مركز

اليوم الثا
اليوم اﻷول
اليوم الثا
اليوم اﻷول

اليوم الثا

اليوم اﻷول
اليوم الثا
اليوم اﻷول

اليوم الثا

اليوم اﻷول
اليوم الثا
اليوم اﻻول

البﻼعة

مخ ة
تﻐﺬية عامة

ﺧ

و فواكه

لحوم ودواجن
حليب ومشتقاته
مخ ة

الولجة

تﻐﺬية عامة

ﺧ

وفواكه

حليب ومشتقاته
مطعم

حلويات

بن زاوي عن
بن دادة عماد
زغوان حس
يامنة قوجيﻞ
سم حمودي
سليم ع ﺻحراوي
نبيﻞ يخلف
فرحات برقاس
نبيﻞ حمودي
رياض بوزيد
محفوظ م ي
تركية مهور باشة
بﻜ غجا
عبدالمالك شيهب
مسعود عطية
فاروق حمودي
البش مﻼس
سفيان ع ﺻحراوي
سهيﻞ كعبار
قايﺲ حمريش
بوبﻜر حداد
عبد الحﻜيم بن دادة
م وك بوكركر
البش مﻼس
ﷴ قر
جمعة رقيق
سم ﺧالدي
فاروق حمودي
حداد بوبﻜر
ز عقاب
وليد حمﻼش
كوا بودربالة
فريحة بن نعجة
لخ برحايﻞ
بوشوك فؤاد
ﺧالد برحايﻞ
ﺧالد برحايﻞ
الخ ﺻيد
الخ ﺻيد
نيبﻞ رقيق
معتوق سيف الدين
كورتﻞ انور
ﺻوادق فيصﻞ

تجزئة  80قطعة رقم 74
شارع حمريش م وك رقم  13الطابق اﻻر مدﺧﻞ ب حصة رقم 02
شارع حم ش م وك رقم  13بﻼعة
شارع مدا مو رقم 28
شارع حمريش م وك
مشتة ب سمارة
بلعة
مشتة لﻜراكرة
 50مسﻜن رقم 03
شارع حمريش م وك
تجزئة  78قطعة
شارع مدا مو
تجزئة  197قطعة
تجزئة  78قطعة
بلعة
مركز
مركز
مشتة ب السمارة
مركز
 50مسﻜن ح ي رقم 03
 50مسﻜن جناح ف رقم 8
تجزئة  78قطعة رقم 44
مشتة بوجنادة
مركز
مركز
شارع حمريش مبارك
تجزئة  78قطعة
مركز
محﻞ رقم  87 1مسﻜن
القطعة  13تحصيصة 15
 15قطعة
الولجة
شارع ساعو رقيق
تجزئة  207قطعة
قرية لهوى عبد الرحمان
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

اليوم الثا
اليوم اﻻول
اليوم الثا
اليوم الظاول

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

تاشودة

مخ ة
تﻐﺬية عامة

لحوم ودواجن
جميلة

مخ ة

تﻐﺬية عامة

ﺧ

وفواكه

لحوم ودواجن

شب فرحات
بن ما محفوظ
ﺻالح كامﻞ
ﷴ ذوي
ﷴ العيد بن مزغنة
سليم دري
مبارك كامﻞ
مبارك كامﻞ
فيصﻞ فرج
بلقاسم بﻼل
فارس فرجيوي
بلفروم عادل
عبد المالك ﺻطور
عبد الرزاق سعد
العمري حنيش
جعفر جﻼل
التوفيق مساعدي
عبد الحفيظ بزاز
المانع بوعافية
برا يم مجالدي
حمزة سالم
عبدالعزيز سجال
عبد الﻜريم قطار
عبد الﻜريم قطار
يس بلهادي
رابح ونو
رابح بلع
عبدالرزاق حا
لخ سالم
عبد الﻐا محاج
من ة حليم
الدرا ﺻاري
عاطف عبد الﻐفار
رابح داود
مسعود شو
عمار شم
ضياء الدين مهم
ابرا يم عيطر
حسام شو
ﷴ درا
فواز قطار
مسعودة ﺻحراوي
يم سعدون

تاش ـ ـ ــودة
تاش ـ ـ ــودة
 1نوفم
تجزئة 157قطعة
غﻼب ﷴ  20مسﻜن عمارة ب رقم ج 1
 1نوفم 54
مركز
مركز
تجزئة  200قطعة
مشتة كاف قوريش
بوروبة
شارع جيش التحرير الوط
مركز
مركز
مشتة قرقور الفرد
شارع الصديق حما
مركز
مركز
بوسعادة
الفرد
بوسعادة
مركز
مركز
مركز
سام عمار
مشتة الجباس
مشتة الجباس
بوسعادة
روبة ﷴ الصالح رقم أ9
مركز
شعاب الطم رقم ب 11
بوسعادة
العابدي أحمد
مشتة كاف قريش
المركز التجاري رقم 03
مركز
مشتة المرجة رقم 06
بوسعادة
مشتة شو ) مف ق طريق سفرينة (
حباس
تجزئة  200قطعة
الفرد رقم أ 66
شارع أول نوفم

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

اليوم الثا

اليوم اﻷول

اليوم الثا

اليوم اﻷول

بوحرود

مطعم

حلويات

ب فودة

مخ ة
تﻐﺬية عامة

ﺧ

وفواكه

مطعم

حلويات
حمام السخنة

مخ ة

مصط
عادل حا
منصور رتبة
ﷴ سق
ﷴ الطا ر بلهادي
مﺬكور فلﻜاي
سق الطيب
العيا بومنجح
فرجيوي العارم
عبد الحميد
رزق
دريدي ربيعة
فيصﻞ كعاط
عبد النور ستيتة
طارق مخلوف
مصط عﻜال
السب حمزة
أرز بحباح
الم بطاش
ليندة حامدي
عبدالمجيد كريبع
آسيا قماز
سفيان ﺧوث
عادل عطروش
أحمد زن
سليمان بوﺻفصاف
الحواس مخلوف
النﺬير ﺻدقة
نا عربادي
مراد رحاحلة
العيد بولحية
الحواس مخلوف
بوعﻼم ﺧودير
كمال مخلوف
رياض عباس
لطرش رمزي
مانع شعيب
شخشوخ جميﻞ
ﺧودير عباس
نور الدين زين الدين
وليد بن حرز
رفيق طرطاق
فيصﻞ طرطاق
لخ بن م وك

حباس
قﻼ السعيد
مشتة الفرد
مركز
مركز
شارع جيش التحرير
شارع  01نوفم رقم ب  13مركز
مشتة الفرد
مركز
حما الصديق
المحتشدات
مع ة
شارع أول نوفم قطعة رقم  25محﻞ رقم  01قرية سيﻼق
شارع  01نوفم 54
التجمع السﻜ النقرية
ب فودة
تجزئة الحمام
مشتة العمرية
تجزئة  77قطعة
مركز
الشهداء
الطابق اﻻر
مركز
ب فودة
مشتة ش م مركز
 132مسﻜن قطعة رقم 05
الحرية رقم 26
مركز
مشتة البطاح
و 13محﻞ عمارة 01مدﺧﻞ  02طابق أر
30مسﻜن تسا
 132مسﻜن قطعة رقم 05
مركز
 15مسﻜن ري بجوار مسجد عقبة ابن نافع محﻞ رقم 3
شارع  1نوفم 54
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 بود ان المسعود
شارع أول نوفم 1954
 19جوان 1965
مركز
 19جوان 65
 19جوان  1965التجزئة السﻜنية  40قطعة

اليوم الثا

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

اليوم الثا

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

تﻐﺬية عامة

ﺧ

وفواكه

مطعم

حلويات
مخ ة

التلة

تﻐﺬية عامة

ﺧ

وفواكه
مطعم

مخ ة

ﺻالح بودوﺧة
ﷴق
ﻼل
حس
عقيلة عليان
عبد الواحد طرطاق
عياش فيﻼ
مزعاش بودوﺧة
عبد الحق يسعد
ﷴ أم بوﺧنفوف
أكرم مبارك عزام
عمر شو
عبد الرزاق ﻼل
عبد الﻐا بوﺧنفوف
فوزي دعموش
حسان سما
ﷴ أم بوﺧنفوف
أحمد بهلول
فارس ﻼل
سم كرميش
مسعود ساعد ﻼل
عباس لحمر
فريد لحرش
فاروق بوشارب
عبد المالك ﻼل
عزيز بوفلﻜة
العيد ساعد ﻼل
مبارك عزام عادل
كرميش ابرا يم

عرعار ال يد
زني سا
بر وم بهلول
الضاوي شاقور
بلخ شاوي
عي بويلفان
حميد لعبة
عبد العزيز قاسمية
زين الدين برباش
بش دعموش
ﺧليفة كريم
علوش نسيم
مقد نور الدين
مقﻼ عماد
زين الدين قرين

 19جوان  65رقم 15

شارع احمد مولف
ّ
حمام السخنة
رقم 16شمال
حمام السخنة
حم ـ ــام السخنــة
 19جوان 65
شارع جيش التحرير الوط
مركز
 19جوان 1965
مركز
 19جوان 65
 19جوان  1965رقم 24
 19جوان  1965مركز
الثورة رقم 103
الثورة رقم 58
 19جوان 1965
 800 /60مسﻜن رقم 62عمارة 01
 1600/50مسﻜن عمارة أ  03قطعة رقم 06
السعادة
 19جوان 1965
 800 /60مسﻜن عمارة  1رقم  63طابق أر
شارع جيش التحرير الوط محﻞ رقم 02
 1000 /120مسﻜن رقم  13عمارة 02
 32محﻞ عم  04مدﺧﻞ رقم 64 38-37
مسﻜن اجتما تسا
مشتة اوﻻد بلهوشات الدواﺧة
مركز
 19جوان
15محﻞ مه رقم  13الطابق اﻷر

الطاي ـ ـ ـ ــة
تجزئة  151قطعة رقم  138قسم  -17الطاية-
ام العجول
مركز
تجزئة  151قطعة رقم  46مجموعة  04مركز
مشتة بويلفان
أم لعجول مركز
تجزئة  151قطعة المجموعة  136رقم 17
قطعة رقم  02مج  01تجزئة  151مركز
أم العجول تجزئة  96قطعة
 30/1150/2007مسﻜن أم العجول رقم  15عمارة ب
مركز
تجزئة 151
ام لعجول تجزئة  96قطعة رقم  47المحﻞ الثالث 3
التجزئة السﻜنية 377قطعة محﻞ رقم  02رقم 177

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
اليوم الثا
اليوم اﻷول و الثا

تﻐﺬية عامة

لحوم ودواجن
مطعم
ع

ولمان

ع

ولمان

مخ ة

تﻐﺬية عامة

عمر سعدي
العيد بدار
تركية ثابت
عﻼوة زغار
مديحة معن
سعدي نبيﻞ
ﺧﻼف سه
م وك معلو
جمال لعزيزي
نورة عدون
نسيم شحمانة
مراد شو
حسان بلعابد
السعيد بوعلية
بوعﻼم قويسم
قيﺲ حداد
لخ لعم ي
مروان بلفاط
ﺧليﻞ العيدي
فواز مخلو
نور الدين سبا
عبد الحليم كت
عبد الرزاق ﺧمﺲ
حبيب معيوف
الم وك فاوي
عﻼوة لعرا
بركات عنقال
مو بليليطة
عبد الﻐفار قداري
ﷴ جﻼب
اليم كعبش
عبد القادر ﺧمﺲ
عبد السﻼم معتو
حس داودي
العيد كانو
ﺻالح مري
عبدالقادر بلحاج
عبد الحق فق ي
سا عقون
أيوب دريب ة
فريد شايب

يف

تجزئة  331قطعة
مشتة اوﻻد بدروح
تجزئة  377قطعة رقم 323
مشتة ب الجديد
التجزئة السﻜنية  377قطعة رقم 264
تجزئة  377قطعة رقم  161محﻞ رقم  01بناية رقم 145
تجزئة  377قطعة رقم 161
مجمع 98محﻞ رقم  26و27
الحرية
الصنوبر رقم 250
شارع كانو عثمان
شارع حفاﺻة ع
و  14محﻞ عمارة  02الطابق اﻻر
ال قية العقارية  20مسﻜن تسا
شارع بعداش مختار
شارع رشيدي بخوش
تجزئة  360قطعة رقم 222
شارع كانون عثمان
تجزئة  264قطعة
تجزئة  92قطعة
 583مسﻜن رقم 170
تجزئة  583مسﻜن
تجزئة  360قطعة
بع ة
تجزئة  616قطعة رقم 07مجموعة 02
تجزئة  360قطعة رقم 86
شارع بال ع
 264مسﻜن
 583مسﻜن
تجزئة  616قطعة مجموعة  14رقم 34
بع ة
بوفضة شارع عبدالرحمان بن نعيجة قطعة رقم أ 03
 583قطعة رقم 312
بع ة
تجزئة  360قطعة رقم 343
تجزئة  59قطعة
ذراع الميعاد
شارع كانو عثمان
ذراع الميعاد
تجزئة  711قطعة رقم  31ضمن المجموعة 04
تجزئة  583قطعة رقم 397
بع ة قطعة رقم 144

اليوم اﻷول
اليوم الثا
اليوم اﻷول و الثا
اليوم اﻷول
اليوم الثا
اليوم اﻷول
اليوم الثا
رقم  22و 23

اليوم اﻷول

حسان ماضوي
مراد بن جدية
سليمان بوقطوشة
مو عابر
عباس سبو
الحاج العيدودي
فاتح ﺧلف
جلول حمادي
ع كانو
ﺧﻼف حمداوي
جمال الدين بلحاج
ﺧ الدين بن جدية
عبد الﻐا دري
محفوظ زايدي
سم معماش
الز راء غال
عمار بليليطة
مباركة مخناش
جميلة بﻼليط
جمال طال
رشيد جعﻼب
النوري سلوم
رابح قارة
نﺬير مرات
رابح قروي
عادل قوادري
وليدة منا
حسام العايب
العر عدون
فريد بن يح
وداد موسار
عبدالرؤوف بلول
ا را
سفيان شقعار
زين الدين بلعباس
الم وك بوسواليم
ال يف بلعيدي
سا معيوف
أمال حداد
نسيم كواش
سمرة بخوش

90مسﻜن اجتما
شارع مليا عبدالﻜريم
ع مستوى أسواق البلديات
ترقية عقارية  56مسﻜن و  51محﻞ تجاري عمارة أ طابق أر
بع ة القطعة رقم 270
ترقيةعقارية 56مسﻜن و 51محﻞ ع ن طابق ار مدﺧﻞ6
شارع  08ماي 45
تجزئة  711قطعة الشطر اﻷول مجموعة  3رقم15
تجزئة  369قطعة رقم 369
 40مسﻜن اجتما تسا
و  28محﻞ تجاري عمارة  03طابق أر حصة 03
تجزئة  360قطعة رقم 231
تجزئة  166قطعة رقم 23
 8مساكن ريفية رقم  7و بجوار  50مسﻜن و جنوب ثانوية العر بليليطة
بوفضة
العمامرة
شارع كانو عثمان
تجزئة  711قطعة اجتماعية شطر  374قطعة رقم  230مجموعة 0
تجزئة  264قطعة
تجزئة 616قطعة رقم  22مج 13
بع ة قطعة رقم 84
شطر  337قطعة الشطر اﻷول تجزئة  711قطعة
1600/100مسﻜن ع  01الدرج 01الطابق اﻷر الباب8
 1600 /100مسﻜن عمارة  02سلم  1الطابق اﻷر رقم 02
 363مسﻜن
تجزئة 102قطعة رقم 19
شارع بوسا ﻞ ﷴ
قطعة رقم 248
محﻞ رقم  02تجزئة  223قطعة رقم 56
ب لحلو
شارع معماش العيا
شارع بليليطة منصور
 300مسﻜن رقم  48عمارة أو
تجزئة 616قطعة رقم  12مجموعة 30
تجزئة  92قطعة رقم 13
ب قصيعة
زعرورة
تجزئة  264قطعة رقم 36
الصنوبر
شارع بليليطة منصور
قطعة رقم  210تجزئة  363قطعة
تجزئة  616قطعة رقم  10مج رقم 24
تسا

و48محﻞ عمارة  2طابق أر

محﻞ 1و2

اليوم الثا

ﺧ

وفواكه

لحوم ودواجن

عبد الحميد حزام
أحمد ﺻوال
مو بليليطة
الربيع لطرش
ﺧمي بوقنة
الخ اوي بن يح
عبدالقادر بلحاج
تونﺲ لفريد
العيد حزام
لونيﺲ شعبان
اسماعيﻞ كت ال يف
العيد مقران
يونﺲ شبﻞ
عصام تالية
عبد النا ﺧث
عدﻻن شحمانة
عبد المالك بوشامة
يا بوكث
أكرم ق
رياض لعبيدي

ﷴ ربا
فيصﻞ فاضﻞ
ﺧالد قروي
اليم قﻼ
ﺧليفة كتافة
السيحمدي رفاس
عبد السﻼم زبيش
بش قﻼ
عادل ربا
قروي
عبد

يف

حليب ومشتقاته

فارس يسعد
يوسف دومان
العيا مسا ﻞ
مراد فليليسة
فوزي قﻼ
عبد السﻼم ربا
رضوان حزام
الميلود حجازي
سا رحال
المختار قروي
ال يف لخ مسعودي

سوق المﻐ
تجزئة  616قطعة رقم 33مجموعة12
 583مسﻜن
ذراع الميعاد رقم 14
شارع مليا عبد الﻜريم
 300مسﻜن
شارع كانو عثمان
شارع اﻻﺧوة ثامر رقم 04
لقطرات
قرية ذراع الميعاد
تجزئة  639قطعة تﻜثيف تجزئة  616قطعة رقم  05مجموعة 35
السوق المﻐطاة
تجزئة  360قطعة شارع الحرية رقم 04
تجزئة  166قطعة رقم 148
شارع اﻹنتصار
شارع بعداش مختار محﻞ رقم  01الق ية
شارع حفاﺻة ع
الصفار
 360مسﻜن
الشارع الرئي

اليوم اﻷول

اليوم الثا

اليوم اﻷول

بجوار السوق اﻻسبوعية
 44مسﻜن
الشارع الرئي كانو عثمان قطعة رقم 36
 44مسﻜن رقم 07
شارع بن معماش العيا
 230مسﻜن
السوق المﻐطاه
شارع مليا عبد الﻜريم
حارة حفرة
شارع مليا عبد الﻜريم

تجزئة  92قطعة رقم 66
ذراع الميعاد
قرية ذراع الميعاد
شارع بوسا ﻞ ﷴ
 583مسﻜن
طريق المنطقة الصناعية
تجزئة  67قطعة رقم 23
نهج حفاﺻة ع
ترقية عقارية  24مسﻜن ترقوي و  48محﻞ عمارة  1مدﺧﻞ  1الطاق اﻷر
بع ة
شارع حفاضة ع

اليوم الثا

رقم1
اليوم اﻷول

سوب ات

مطعم

حلويات

قﻼل

ميﻜانيك السيارات
مخ ة

نبيﻞ منا
عبد المالك بوفنيك
الزيتو ﺧمﺲ
عبد الحميد حزام
السعيد عم ة
جلول حمادي
المهدي ﺧمﺲ
حس داودي
لمنور ﺧمﺲ
دري عبد
بهناس توفيق
ذيب فيصﻞ

تجزئة  44قطعة رقم 25
تجزئة  92قطعة
تجزئة  583مسﻜن
سوق المﻐ
القطعة اﻻرضية رقم  248بتجزئة  363قطعة
تجزئة  711قطعة الشطر اﻷول مجموعة  3رقم15
بع ة
تجزئة  360قطعة رقم 343
شارع العايب حس
تجزئة  363قطعة رقم 253
القطعة رقم  256تجزئة  266قطعة قسم  41مجموعة ملﻜية 33
تجزئة  711قطعة اجتماعية  374قطعة الشطر الثا رقم 193

النواري محرو
ﷴ الطا ر حما
ن الدين طاج
ﺧالد حما
ﺧالد ربا
بوزيد حاج سعد
ربا ﺧالد
حاج سعد بوزيد
بقرار النواري
دعينش عزالدين
عربة شو
فاضﻞ الز رة
شو مراد
العمزاوي ﺻدام
بلو عصام
فاضﻞ زين الدين
بلعابد حسان
مخال عبدالو اب
لعزيزي جمال
كعبش ﷴ
بن يح لخ
بوقلقول حياة
كعوان سم
شبﻞ جﻼل الدين
ﺧزنا عمار
حديد سالم

تجزئة  89قطعة
ترقيةعقارية  24مسﻜن عقاري و48محﻞ تجاري ع  01مدﺧﻞ 1
تجزئة السحان مج ملﻜية رقم  01قسم رقم  45حصة  03الطابق اﻻر
ال قية العقارية  24مسﻜن و  48محﻞ عمارة 1الطابق اﻷر مدﺧﻞ  1رقم 2
مصط بن بولعيد شارع الشهداء  18فيفري
ترقيةعقارية24مسﻜن و 48محﻞ عمارة  1مدﺧﻞ  1الطابق اﻻر
مصط بن بولعيد شارع الشهداء  18فيفري
ترقيةعقارية24مسﻜن و 48محﻞ عمارة  1مدﺧﻞ  1الطابق اﻻر
شارع بر ام ساعد
شارع حامدي ال يف عبد
ال قية العقارية  24مسﻜن ترقوي و 48محﻞ تجاري عمارة  01مدﺧﻞ 01
شارع حفاﺻة ع
شارع حفاﺻة ع
ب لحلو
شارع مليا عبد الﻜريم قطعة رقم 52
تجزئة  92قطعة رقم 08
ال قية العقارية  20مسﻜن تسا
و  14محﻞ عمارة  02الطابق اﻻر رقم  22و 23
الشارع الرئي
الحرية
شارع بن سديرة الﺬوادي
اﻻﺧوة ثامر
تعاونية عقارية 24مسﻜن ترقوي  48محﻞ ع4مدﺧﻞ4
شورة
مركز قﻼل
القطعة اﻻرضية رقم  75تجزئة  100قطعة
تجزئة  203مركز قﻼل

حمداوي عبد الوهاب
قويسم فيصﻞ
قوماش نا

شورة محﻞ رقم 01
ذراع الميعاد
شارع بن يح الدرا

اليوم الثا

اليوم اﻷول
اليوم الثا
اليوم اﻷول

اليوم الثا

اليوم اﻷول

اليوم الثا

اليوم الثا
اليوم اﻷول
اليوم الثا

تﻐﺬية عامة
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سوب ات
مطعم

حلويات
ق

اﻷبطال

مخ ة

لي عزوق
جمال قوراري
محمود اي
حمزة بوطارة
ﷴ عصمان
عبد الو اب عسيلة
حسان مصطفاوي
عبد الرؤوف اي
الميلود قوس
ﷴ اليم بلعايب
ابرا يم مج
ازنا زياد
ﷴ زيا
يوسف شايب
رفيق حجازي
م وك مسال
عبد المالك بوعزة
فؤاد مدور
عبد الﻐ قارة
كريم ضياف
م وك مسال
فؤاد مدور
عبد العزيز بلقيدوم
نص ﺻفيح
لحسن بوعبد
عبد المالك فاضﻞ
الميلود قوس
جمال بوﺧالفة
ﷴ زيا
قراوي كمال
شبﻞ جلول
ﺧليﻞ بولوحة
عمران بلوط
عبد العزيز بقرار
مصط تبا
ضواق نوال
رزاز جلول
جمال جﻐلول
رشدي ال يدي
مو سماعي
رشدي مجي

القرية الفﻼحية
بردع
المجموعة  32مسﻜن ري ملول
ملول
قﻼل
الشاع الرئي رقم 28
دوار اوﻻد قاسم
تجزئة  223قطعة رقم167
تجزئة  223قطعة رقم 53
تجزئة  223قطعة رقم رقم 56
تجزئة  223قطعة رقم 54
محﻞ رقم 06
 22مسﻜن ري ملول
المعﺬر
شارع القرية الفﻼحية رقم 119
المعﺬر جنوب قسم  06مج 06
تجزئة  100قطعة الشطر الثا رقم 45
ملول
قﻼل
مجموعة  12مسﻜن حصة رقم 93
المعﺬر جنوب قسم  06مج 06
ملول
ملول
تجزئة  223قطعة
ﷴ بوضياف مقابﻞ الطريق الوط رقم  28الطابق اﻻر عم د رقم 12
قطعة رقم 131
تجزئة  223قطعة رقم 53
تجزئة  223قطعة رقم 53
 22مسﻜن ري ملول
دوار اوﻻد قاسم
مركز
تجزئة  223قطعة رقم 04
تجزئة  223قطعة سﻜنية رقم 53
تجزئة  223قطعة رقم 59
ملول المحﻞ رقم 02
تجزئة  223قطعة رقم  62محﻞ رقم 3
ﷴ بوضياف مقابﻞ الطريق الوط رقم  28يحمﻞ رقم  14عمارة س بالطابق اﻻر
ق اﻷبطال
بمحاذاة الطريق الوﻻ رقم  64مركز
القرية الفﻼحية اﻻش اكية مسﻜن رقم 31
تجزئة  243قطعة مجموعة ملﻜية رقم  87قسم 27

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 اﻻول
اليوم الثا

تﻐﺬية عامة

ﺧ

وفواكه

سوب ات
مطعم
أوﻻد

أحمد

مخ ة
تﻐﺬية عامة
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لحوم ودواجن
مطعم
ع

آزال

مخ ة

باية بوراس
ﷴ الصﻐ
لوعيﻞ دا
يفة عيساوي
المقداد لعم ي
عياش لعرق
شام العيادي
ع لعم ي
ﷴ ﺻﻼح
بﻼل جﻼو
وليد سعيدي
فواز بوزياد
بوزيد لعبيدي
ﷴ الهادي لعم ي
قرباص عبد الرحيم
بوبلوطة نعيمة
فاتح معفون
رحال فيصﻞ
نص س
الخ اوي بوسواليم
أيوب بن ع
العمري زبيش
الدرا زيان
يوسف حماتة
رشيد قداري
عبد الحفيظ س
ياس بوشامة
الهاش كت
يف
عبدالﻜريم كت ال يف
عبد الﻐفار قطوش
عبد الرحيم حماتة
بوكث توفيق
زبيش جمال الدين
حمودة ن الدين
شام بن عبد الﻐا
مسعود بن النوي
سم سنو
عبد اللطيف بلجنان
مختار أوسا
نص ة ربا
وليد معاش
ربا

العتيق
القديم الناحية ال قية
رقم 127
الناحية ال قية
 20مسﻜن
قرية الفﻼحية
تجزئة  243قطعة
 50مسﻜن المحاذية للطريق الوط رقم  64ع س 01
تجزئة  84قطعة رقم 59
دوار أوﻻد محلة
مركز
القرية الفﻼحية اﻻش اكية رقم 23
مركز
قطعة رقم  07تجزئة  83قطعة
 20مسﻜن شبه ح ي بجانب الطريق الوﻻ رقم64
القسم  07مج  52قرب ثانوية با الشﻼ
مركز
 20مسﻜن محﻞ رقم 21
لقرارسة
أوﻻد عائشة
مركز التبادل الري محﻞ رقم  7اوﻻد
يح
قرية لقرارسة
القطعة اﻻرضية رقم 127
اوﻻد
ي
لقرارسة
 20مسﻜن رقم16
 20مسﻜن رقم 3لقرارسة
مركز التبادل الري رقم 4أوﻻد
ي
قرية اوﻻد
يح
 20مسﻜن نصف ح ي رقم  07لقرارسة
أوﻻد
يح
لقرارسة محﻞ رقم 04
لقرارسة
تجزئة  192قطعة شطر  1986رقم  189ع آزال
حمودة
منطقة النشاطات الحرفية تجزئة ، 74رقم 25
العزامية
تجزئة  311قطعة
مركز
شارع داود ﺻالح
الخمسات

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

اليوم الثا

تﻐﺬية عامة
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عمر منصوري
ز عﻜة
ﺧليفة حفيان
سعاد رحبة
كمال رب
ز غراب
حسان كعبش
جعفر واضح
ﷴ بن عدة لعرو
نﺬير مشتة
شام معماش
ع عروس
كمال لعرو
جميلة كرفة
آسيا شي
سم بعزيزي
فهيمة بن لحسن
بلقاسم سايح
رياض روابح
أسامة بهلول
ﷴ بن قاسم
دنيا حداد
حمزة بن ﺻناج
نا بلوﺻيف
مصط م ي
فارس شي
سعيد بوسنة
حمنة بن رﺧيسة
بولعراس عمري
عبد العا رفيﺲ
حس واضح
بوزيد عمران
رشيد ماجور
توفيق ي ال يف
عبد الرزاق دامﺲ
عادل طاع
مراد ﺻوالح
أحمد ماجور
عاشور واضح
عبدالرزاق شايب
ﺧالد سايح

شارع داوود ﺻالح
الشارع الرئي
شارع غر النوي
تجزئة  311قطعة رقم 269
بلعزام
شارع بركان السعيد
شارع شاوش ﺻالح
نهج بعيطيش ﷴ
شارع حشاي ع
شارع داود ﺻالح رقم ب 03
بلعزام
ال قية العقارية  24مسﻜن و  33محﻞ عمارة أ رقم 8
شارع داود ﺻالح
شارع كرنيف ﷴ
تجزئة 300قطعة
داود ﺻالح
العزامية
شارع حشاي ع
نهج حداد العيد الحصة أ
 60مسﻜن البناء الﺬا
بلعزام طريق اوﻻد العر
شارع داود ﺻالح
تجزئة  75قطعة
بن عي مدا
حمودة
شارع بركان السعيد
 100مسﻜن رقم  101ع أ 01
تجزئة  200قطعة
 60مسﻜن
تجزئة  300قطعة رقم  208مجموعة ك
 200مسﻜن
حمودة
شارع داود ﺻالح
شارع داود ﺻالح
الﻜرانفة
شارع بن عي مدا
تجزئة  188قطعة رقم 82
تعاونية عقارية  09سﻜنات و  36محﻞ تجاري عمارة 12رقم12
 75مسﻜن
تجزئة  300قطعة
شارع مراب الطا ر

اليوم اﻻول

اليوم الثا

اليوم اﻷول

لحوم ودواجن
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مصط شاوش
الخ بن شولة
العمري مخلو
مصط م ي
عبد الرزاق ماجور
سلوى بو اب
اليام بعزيز
عي قوادري
نورالدين بعزيز

شارع بعيطيش ﷴ
شارع حشاي ع
شارع داود ﺻالح
حمودة
شارع داود ﺻالح
محتشد بومسطور
شارع داوود ﺻالح
شارع بعيطيش ﷴ
الخمسات

التو ا برغوث
حميد لجريدي
شام حسا
الطا ر مخلو
مصباح بوشع
مدا بورغدة
عمار سباع
حواس دحمان
الطا ر العمري
بدرالدين العيدودي
عبد البا بن قاسم
م وك بن قاسم
الطيب درقال
ﷴ بلعمري
حسان حواس
نعيم ربيقة
ربيعة قبوج
ميلود نجا
العمري مخلو
فارس شي
عبدالو اب دعموش
كريم سايح

شارع حداد العيد
 300مسﻜن العزامية
 200مسﻜن محﻞ رقم 11
شارع أوﺻيف عمار بناية  01الطابق اﻷر
شارع حداد العيد
حروش ﺻالح
شارع بعيطيش ﷴ
نهج اوﺻيف عمار
شارع داود ﺻالح
نهج حشاي ع
شارع البتش عمار
شارع كرنيف ﷴ
شارع داوود ﺻالح
شارع بن عي المدا
نهج أوﺻيف عمار
الشارع الرئي داوود ﺻالح
 200مسﻜن
نهج بعيطيش ﷴ
شارع داود ﺻالح
شارع بركان السعيد
بركان السعيد
طريق الرئي

لز ر قرقيط
عبدالمالك شولة
بلقاسم غنام
الطا ر بعزيز
بدر الدين قادري
مو كحول
سم بعزيزي
فهيمة بن لحسن
طارق عاشور
حياة مرزو

اليوم الثا

شارع الرئي
حمودة
مشتة اواد رشيد محﻞ رقم 01
قوادري طريق بيضاء برج
شارع داود ﺻالح
 360مسﻜن الخمسات
داود ﺻالح
العزامية
تجزئة  169قطعة رقم 74
حمودة

اليوم اﻷول
الطابق اﻷر

مدﺧﻞ  02الحصة 02

اليوم الثا

اليوم اﻻول

اليوم الثا

سوب ات

مطعم

حلويات

ع

مخ ة

الحجر

تﻐﺬية عامة
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أﷴ بن تو
مو كحول
قرة ﺻالح
بلواسع نعناعة
كعوان فؤاد
بعزيزي سم
يوسف مﺬكور
فريد مﻐ
كمال قيش
سارة بلحوت
شفيق بن قاسم
حافظ ذياب
فهيمة ركح
عبد المالك بوعزيز
بن عبد الﻐا شام
لعرو نور الهدى
أوسا مختار
بﻐدادي مجيد
موفق الميلوذ
داود حمزة
لخ حامة
عبد القادر ﻼ
رضوان بن دحمان
نورالدين جارو
ن الدين بن دية
مراد زبيلح
مراد عاشوري
ﷴ دراج
فؤاد بعداش
ميلود حسا
عبدالسﻼم سعيدي
فارس زيتو
فؤاد قلقول
درا شاقور
العمري بوشاقور
حبيبة اسماعيﻞ
زدام درا
عادل زبتو
نور الدين حا
فريد ﺧلفاوي
درا تلمسا

العزامية
 360مسﻜن الخمسات
شارع بركان السعيد ع ازال
تجزئة 231
شارع داود ﺻالح
داود ﺻالح
شارع داود ﺻالح
 200مسﻜن
كرنيف
شارع داود ﺻالح
شارع داود ﺻالح
محﻞ رقم  01و  02زروال
الخمسات
مشتة اوﻻد رشيد
حمودة
شارع داود ﺻالح
مركز
شارع داود ﺻالح
شارع كرنيف ﷴ
شارع داود ﺻالح
تجزئة 164قطعة حصة 120قطعة رقم 59الحامة
تجزئة 255قطعة
مركز
سﻜاك قسم  05مجموعة ملﻜية 15
تجزئة  245قطعة
مشتة لمقارشة
ع الحجر
مشتة اوﻻد حميدة
تجزئة  169قطعة
ع الرمادة
 08سﻜنات
 255مسﻜن
مشتة اوﻻد حميدة
ع الرمادة محﻞ رقم 17
اوﻻد جميلة
مشتة لهداية
ع الرمادة
تجزئة  87قطعة رقم 70
تجزئة  164قطعة رقم 21
تجزئة  164قطعة رقم 66
مركز

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
ب حدادة

مخ ة
تﻐﺬية عامة

معمر كرميش
الطيب عاشوري
مون قريدي
فاروق برو
عبد المالك ترشاق
فاتح غر
مصط بوبلوطة
سعيد نويوة
أحمد بعداش
لحسن دار
بﻼل ﺧنفر
بوعﻼم غر
عمر نويوة

عزالدين بن ﺻناج
بدر الدين العايب
ﺻهيب سعيدي
عبد السميع بو وس
ﺧﻼف برو
مراد زعيم
فاروق قادري
حياة وشات
الخ عريف
قدور عطا
ع شتيوي
سا عزيزي
عاشوري حورية
بلحوت نا
ﺧنفر ت الدين
بدر الدين بن حرز
سالم معيش
الميلود زيا
سيحمدي كحللش
السعدي كت
بوادي ذوي
عادل نويوة
و يبة شقعار
الصﻐ ة مد
رشيد زيا
حس ضواق
لخ ربيح
عادل شوار
عمار سما
فاطمة شوار

شارع بلول عمار
سﻜاكن قسم  05مج15
مشتة أوﻻد حميدة
تجزئة  169قطعة رقم 41
رمادة
رمادة
شارع ع برباش رقم 48
مركز
الطابق اﻻر البناية  01الحصة  2ج
مشتة سيدي الﻼ
مركز
مشتة أوﻻد حميدة
مركز

الجردة
مشتة اوﻻد سايح
شارع ع برباش 11
مشتة ع رمادة
شارع ع برو
مشتة لحمادشة
مشتة لحميات ع لحجر
محﻞ رقم  03مشتة الحميات
مشتة مزارة زيدان
 24محﻞ رقم  05حصة رقم  41الطابق اﻻر
مسﻜن اجتما تسا
مشتة أوﻻد حميدة
رمادة محﻞ رقم 02
شارع ع برباش
تجزئة  100مسﻜن بالقطعة رقم 53
مركز
مركز
دوار الضواوقة
مشتة اوﻻد ساتة
مشتة الضواوقة
ب حدادة
ب حدادة
طريق الوط رقم 78
مركز
مركز
مركز
مشتة الضواوقة
مشتة اوﻻد اوﺻيف
مركز
مشتة اوﻻد ساتة محﻞ رقم 03
شارع كوسة لمنور رقم 17

اليوم الثا
اليوم اﻻول

اليوم الثا

اليوم اﻻول
اليوم الثا
اليوم اﻻول
اليوم الثا

27

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

اليوم الثا

ﺧ

وفواكه

لحوم ودواجن

حليب ومشتقاته
سوب ات
مطعم

حلويات

بيضاء برج

عزوز قوادري
عبدالﻐا برا ي
ﺧﻼف شوار
ﷴ بن سباع
اسمهان سور
نور الدين شوار
نور الدين شوار
الصﻐ ة مد
عبد الرحمان نويوة
يم غول
زو شوار
باية غشاش
نعيم تاح
شام شوار
شام شوار
عﻼء الدين تاح
وليد تاح
مخناش غر
عمار شوار
حمزة ﺧطاب
بركات يوسف
فوزى بن قرامز
ابرا يم شوار
ﺻالح بوقرة
فوزي مرابط
فريد قراس
أسيا بليليطة
سب مفتاح
م شوار
يشور مسعود
سﻼمة عبد الحليم

 20مسﻜن نصف ح
مشتة الضواوقة
شارع شوار الشﻼ
مركز
المدينة
مشتة شواورة مركز
مركز
مركز
مركز
مشتة اوﻻد ساتة
شارع كوسة لمنور
مركز
مركز
مركز
مركز
مركز
مركز
مشتة أوﻻد أوﺻيف
محﻞ رقم  02مركز
مركز محﻞ رقم  06طابق ار
مركز
مركز
 08سﻜنات
مركز
مجموعة رقم  85مقيدة ضمن القسم 13
مركز
شارع بن سباع ﷴ
مركز
مركز
محﻞ رقم  03مركز
مركز

ﺧليفة فاتح
أسامة ميهو

الزراية بيضاء برج
تجزئة  395قطعة رقم 391

مخ ة

ميهو فارس
ﷴ عبد السﻼم

تﻐﺬية عامة

مختار بوحفص
ﷴ سنو
سا شيطر
ﺧاث سنو
عون ﺧﻼف
لعبيدي حر
ع برغوث
مصط جبار

ي عمارة  01جناح  02رقم 01

بيضاء برج مركز
مشتة اوﻻد ليتيم

مشتة الشوافع
مشتة ت روت
قرية الفﻼحية ﷴ بوضياف رقم 09
تجزئة  75قطعة الشارع الرئي
مشتة اوﻻد ثامن
رقم05
مركز
مشتة ت روت

اليوم اﻻول
اليوم الثا
اليوم اﻻول

اليوم الثا

اليوم اﻻول
اليوم الثا
اليوم الثا
اليوم اﻻول

اليوم الثا

اليوم اﻻول
اليوم الثا

اليوم اﻻول
اليوم الثا
اليوم اﻻول

ﺧ
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لحوم ودواجن

حليب ومشتقاته

سوب ات
مطعم

حلويات

مخ ة

أوﻻد تبان

تﻐﺬية عامة

ﺧ
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لحوم ودواجن

حمامة مزان
فاتح ﺧليفة
م وك ما
مختار جبار
عي بوجريﺲ
عزالدين سعدون
عبدالمجيد مناس
لز ر بويران

فاتح ﺧليفة
العر بوجريﺲ
ﷴ عراس
ﺧليفة ﺻحراوي
حسان ﺧما
يمينة شياح
عبد المجيد بن يح
رشيد عقون

ﺧليفة ﺧالد
ميهو عبد الحﻜيم
جمال حر
ز مروا
فاتح ليتيم
مقرا فوزي
ﺧلفة جمال
اليازيد عبد السﻼم
ﺧلي مو
بن ي ال يد
العمزاوي أحمد
جو اري فاتح
مراد بخوش
ﺧ الدين بشنة
ساعد شلﻐام
ن الدين العطا
سعد قتال
فارس يخوي
عمار سﻼوي
عبد الرزاق يخوي
إلياس قتال
يوسف لعرا
فؤاد يخوي
ليم بلوز
ع كركار
الحاج العطا

محﻞ رقم 40
زراية
مركز
مشتة ت روت
مشتة أوﻻد مبارك
قرية زراية
المﻜان المس بربر قسم  13مجموعة 13
مشتة ﺻالح بن احمد

زراية
تجزئة  75قطعة رقم10
بيضاء برج
الشارع الرئي
مركز
القرية الفﻼحية اﻹش اكية رقم 12
شارع  1نوفم رقم 1
شارع حجيجو بلقاسم

زراية محﻞ رقم 01
بيضــاء بـ ــرج مركز
مركز
زراية
مركز
شارع ﷴ بوضياف
ضمن  08مساكن ترقوية
تجزئة  395قطعة اجتماعية مجموعة  01رقم 89
مشتة ت روت
مركز
أوﻻد تب ـ ــان
أوﻻد تب ـ ــان
أوﻻد تب ــان
تجزئة  388قطعة بوزﻻفن رقم105
تجزئة  388قطعة رقم95
أوﻻد تبان
فولة
شارع دار عبد الرحمن
بوزﻻفن
مركز
قطعة  176تجزئة 388
دار عبدالرحمان
بوز ﻻفن
الموقع رقم  02محﻞ رقم 19
مركز
الموقع رقم  01المحﻞ رقم 07

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

حليب ومشتقاته
مطعم
مخ ة

الرﺻفة

تﻐﺬية عامة

ﺧ
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لحوم ودواجن

حليب ومشتقاته
سوب ات
مطعم

الحامة

مخ ة
تﻐﺬية عامة

ليم بلوز
سيف الدين مسلﺲ
عبدالسﻼم مخنفر
دورمان حﻜيم
ذياب منا
توفيق بن زواش
عبد السﻼم جﻼب
رابح ماضوي
بوبﻜر لوكية
عبد الو اب منا
الصالح بقرار
نبيﻞ زمام
عبدالرزاق باشا
يونﺲ دروغ
من مرزم
فرح الدين قباي
فريدة بلعمري
حمزة قب
جابر شودار
كمال قبال
رشيد حعﻼب
سحنون لوكية
فاطمة فراحتية
سا عطوي
نور الهدى قادري
عبد الواحد قادري
عبد السﻼم بوباية
عطوي سا
ال يف
طارق بوعزة
بن لمطا زيور
شطاح اسماعيﻞ
حميد باشة
عبدالرزاق لعط
عبدالرزاق لعط
عبداللطيف كعبش
بﻼل زﻻ
عبد السﻼم بوعجم
مو طويﻞ
الياس قوجيﻞ
ﷴ دقيش

الموقع رقم  02محﻞ رقم 19
تجزئة  388قطعة رقم 77
 388مسﻜن
 388مسﻜن اوﻻد تبان
الرﺻفة
راس ايس قطعة رقم 24
سيﻼل أوﻻد بوسﻼمة
الرﺻفة
قرية راس ايس الطريق الوط رقم 28
قرية اوﻻد منا
ال القديم راس ايس ال قية
ال القديم رأس إيس
رأس إيس
ال القديم رأس إيس الﻐربية
مشتة الرقايق
راس ايس ال قية مركز
تجزئة  39قطعة
القديم رأس ايس الﻐربية قطعة رقم 59
مشتة أوﻻد قانة
ال القديم قطعة رقم  52راس ايس
ال القديم سيﻼل
رأس ايس
ال القديم
راس ايس الﻐربية دار رقم 35
مركز
ال الﻐر رأس إيس
مركز
حوي عبد
الرﺻفة مركز
تجزئة  42قطعة رقم 40
راس ايس
الرﺻفة
قرية راس ايس
راس ايس
عداوة
عداوة
عداوة
الحــامـ ــة
عداوة
الحــامـ ــة
تجزئة  169قطعة رقم 76
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

ﺧ

وفواكه

لحوم ودواجن

حليب ومشتقاته
سوب ات
مطعم

حلويات
ﺻالح باي

مخ ة

تﻐﺬية عامة

عثمان دقيش
بولنوار مي
لخ عطوطو
عبد الرزاق جوادة
العيا مراد
دوادي حالة
البش العايب
ﺧالد مروش
فريد مراد
الطا ر عﻼق
فاتح عطوطو
ال
بص
وليد عوير
سفيان مرزم
أحمد بوعون
عبدالمجيد العايب
مسعود العيب
الزيتو دقيش
زيدان عوير
نا بعراوي
بن شايب عبد المالك
العايب عبد السﻼم
نعيمة قماز
عوير عبد الو اب
كعبش رشيد
دقيش الزيتو
عصام عوير
واضح فرحات
نبيﻞ سلطا
ﺧليﻞ لعجال
مزرزي ﺧ الدين
عادل ﺧامج
عبدالﻐ بليليطة
نجيب بوسنة
فرحات م ي
لحميدي كعبش
لحسن قندوز
فارس بقرار
الطا ر الواسع
وا بليليطة
اسماعيﻞ قيمش

عداوة
الحامة
بو ﻼل
عداوة
قرية عداوة
عداوة
عداوة
قرية عداوة
بو ﻼل
الحمام
بو ﻼل
الحمام
عداوة
مركز
تجزئة  169قطعة عداوة
الحامة
مركز
عداوة
عداوة
عداوة
المﻜان المس الدبو قرية عداوة محﻞ رقم 1
عداوة
عداوة مركز محﻞ رقم 01
الح ـ ــام ـ ــة
عداوة
الحامة
عداوة
عداوة
تجزئة  686قطعة رقم  3مجموعة 37
مركز
تجزئة  257قطعة رقم  205ﺻالح باي
باسﻜال
تجزئة  13قطعة رقم 09محﻞ 01
الحدائق محﻞ رقم  03مركز
مركز
ت ارت
 17مسﻜن ري مركز
 99مسﻜن
تجزئة  280قطعة رقم 87
ﺻالح
تجزئة  280قطعة رقم119

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

شام حمودي
عبد الحق مزرزي
ﷴ رياض حان
عمر شﻜر
عبد السﻼم شو
الخامسة كعبش
فارس داعو
مسعودة بلعمري
عبد المالك فراحتية
سم غريب
البش مبار
الصي مهروع
إبرا يم عبد الهاوي
نص كعبش
فاروق بن ﻼل
لعرو بلقط
سعدة عنان
فاروق لعزازقة
سميحة حمداوي
رضا بلقط
جمال الدين باشة
المسعود شوا
ز بن ش
جمال سلطا
فوزي قسوم
الوليد فليليسة
فؤاد ريﻜوح
العر لﻐمارة
فارس دري
عبد المالك بلفاط
إبرا يم عبد الهاوي
سعدة عنان
ليليا سلطا
فوزية زياد
أم العز ﺧرﺧار
الصديق سحنون
فضلون فاضﻞ
عبد المالك مهمﻞ
عبدالسﻼم مهروع
مسعودة رحاب
نسيم بوعيشة

ال الجديد شارع ﷴ بوقرة
شارع الرئي
تجزئة  280قطعة رقم 89
تجزئة  435قطعة رقم107
 20اوت 1955
تجزئة  250قطعة رقم 144
تجزئة  435قطعة رقم 58
البناءات الريفية محتشد
 435مسﻜن رقم 260
شارع اول نوفم 1954
تجزئة  280قطعة رقم 26
مركز
مركز
دوار ع ازطوط
تجزئة  257قطعة رقم 31
الشارع الرئي
مركز
تجزئة  686قطعة رقم  01مجموعة رقم 17
شارع تيقروس التور
شارع  01نوفم 54
تجزئة  250قطعة رقم 37
تجزئة  280قطعة 41
الجديد
قطعة رقم  167تجزئة  250قطعة
 250مسﻜن
قرية معفر
مﻐفر مركز
مجمع  10محﻼت تجارية
تجزئة 257قطعة رقم 16
شارع بوقرة ﷴ
مركز
مركز
تجزئة  99قطعة رقم 22
معفر
تجزئة  257قطعة رقم 102
تجزئة  686قطعة رقم  10مج 37
قرية معفر
تجزئة  257قطعة رقم 202
تجزئة  686قطعة رقم 01
ال الجديد
شارع الرئي

اليوم الثا

اليوم اﻻول

اليوم الثا

اليوم اﻻول

حليب ومشتقاته

سوب ات

مطعم

حلويات

بوطالب

مخ ة
تﻐﺬية عامة

نورالدين بوحموش
أحمد زرو
ز بن ش
ن الدين جعيد
ياس سلوم
طارق زرو
ﺧمي كروش
ﺻليحة بلعقروز
مصط دعاس
السب بوعيشة
العيا تيقروس
ﷴ زرو
حمزة
عبيدة بن يح
ﷴ بلعقروز
ﺧليﻞ شمبازي
جمال سلطا
يوسف مزرزي
ﺧمي قواو
كمال مرزو
بﻼل معيوف
سحنون عبد البا
مرات شام
عطية عادل
قواو مفيدة
أسامة فقايري
حداد ﺧالد
العابد ﷴ
ماضوي فضيلة
منصورية حسينة
رحاحلة عدنان
سلطا نبيﻞ
قندوز ساعد
دومان م وك
رقي فاروق
لعجال ﺧليﻞ
د ان ﺧالد
عي بلعمري
ذياب مو
الخ حا
العيد روا

ﺻالح باي
تجزئة  654قطعة الشارع الرئي
الجديد
تجزئة  686قطعة القطعة رقم  16المجموعة 37
تجزئة  686قطعة بالقطعة رقم 01مجموعة  38رقم المحﻞ 04
قطعة رقم 13
تجزئة  686قطعة
شارع بوسنة ﷴ الشﻼ
تجزئة  250قطعة رقم 23
مركز
تجزئة 257قطعة
شارع ﷴ بوقرة محﻞ رقم 03
مركز
تجزئة  257قطعة رقم 203
تجزئة  435قطعة اجتماعية بالقطعة رقم 143
تجزئة  257قطعة رقم 20
قطعة رقم  167تجزئة  250قطعة
تجزئة 257قطعة قطعة رقم 150
القطعة رقم 17
قطعة رقم  02تجزئة  435قطعة
 17أكتوبر 61
محﻞ رقم  01تجزئة  686قطعة رقم  02مج 36
الشارع الرئي
محﻞ رقم  01مركز
معفر مركز
تجزئة  686قطعة رقم  09مجموعة 36
تجزئة  686قطعة رقم  05مج 36
تجزئة  686قطعة مجموعة  37رقم 09
الشارع الرئي رقم 08
دوار معفر
الشارع الرئي
تجزئة  686قطعة رقم  3مجموعة 37
شارع قدوج ﺻالح
معفر مركز
 50مسﻜن
مركز
تجزئة  257قطعة رقم 91
الرمايﻞ محﻞ رقم 01
الﻐاب ـ ــة بـ ــوطالب
الﻐابة
بوغروم

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

بوقاعة

بوقاعة

حليب ومشتقاته
مطعم
مخ ة

تﻐﺬية عامة

نعيمة بوغرارة
ﺻالح عبسة
عبد السﻼم جوادة
ﺻليحة زب
عبد العزيز زب
من جﻜطة
أم السعد بن دادة
مصط غشي
نص ة زب
الطيب جوادة

 20مسﻜن شبه ح
الحريق
بولرجام
الحريق
الﻐابة
بوطالب
بوطالب
بولرجام
مركز
قرية ق دلح

عبد الحﻜيم بسطال
ﷴ قوراري
عبد الﻜريم قوراري
عزوز لبقع
فريد رقي
عبد الحﻜيم بسطال
ساعد اوﺻيف
العيد حا
حان عقون
مصط رحمون
فاتح بن عداد
نور الدين بزغود
عبدالﻜريم رقام
عﻼوة عاشوري
حليم بارة
اليام تاكليت
عباس سحنون
ز موح
أحمد امﻞ
فوضيﻞ تاكليت
سﻜينة بهلول
عبد الحﻜيم طباع
فاتح بن ويري
اﷴ مو بة
اليام حما
منصور بلواسع
شعبان بلقا
عبد النور بن بليﻞ
بوبﻜر جزيري

الحريق
ال دعة
الحريق
بولرجام رقم 05
الﻐابة رقم 01
الحريق
مركز
شارع الشهداء
البسات السوق اﻷسبو قسم  30مج  06مركز
تجزئة  64قطعة ع المداح رقم 15
شارع الشهداء قسم  39مج ملﻜية 49
شارع  1نوفم 54
بن عرعار
بن عرعار  12شارع رزيق تو
شارع فلسط
شارع ع وادفال
تجزئة بشطولة
بالقرب من القطاع الص
 250مسﻜن عمارة س 01
شارع فلسط ساحة بن عرعار
شارع الشهداء
تجزئة بشطولة
تاسليت
شارع فلسط
فلسط
شارع فلسط
بن عرعار
 300مسﻜن عمارة  04محﻞ رقم 19
تاسيلت

سعاد لسبط
مصط جوادة

ﺑوﻃالب
ﺑوﻃالب

ي

اليوم الثا

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

اليوم الثا

ﺧ

وفواكه

لحوم ودواجن

حليب ومشتقاته
سوب ات

مطعم

شمﺲ الدين كامﻞ
لخ العيفة
جميلة مي
الطيب قرنان
رشيد بن ويري
عبد الحﻜيم معمر
ﷴ اﻻم بوقاعة
سليمان حا
عادل شوادرة
ع عﻼوة
ز تاكليت
لخ دوراري
لمنور بن رحال
ز مسلم
ربيعة عمراوي
يونﺲ بن عراب
رزيق دوراري
جمال تاكليت
يعقوب معﻼوي
ﺧ عري
ﷴ مسال
عبد النور بن بليﻞ
اليام حما
عمار شوادرة
فريد شوادرة
عمر مسال
جلول مرياح
سليم نا ي
ﷴ الطا ر م ف
فيصﻞ بلهوشات
فهيم كفوس
عادل مسال
عبد الو اب مرياح
ياس مسال
رضا زغباش
مصط العابد
مصط رحمون
فاتح بن عداد
العيد حا
حان عقون
مصط عﻼوة

البسات
أم لعلو
السوق
السوق الجديد
تاسليت
 250مسﻜن ع ب2
ساحة  05جويلية 1962
شارع الشهداء رقم  63أ
 90مسﻜن عمارة ج رقم115
شارع وادفﻞ ع
شارع فلسط
شارع الشهداء
بن الزين
شارع العقيد عم وش
سوق المﻐ
شارع عﻼوة العمري
نهج أول نوفم الطابق اﻷر رقم  12مدﺧﻞ د
شارع فلسط الحصة رقم 02
تجزئة بشطولة قطعة رقم  92طابق ار
شارع الشهداء
محﻞ رقم  02مركز
 300مسﻜن عمارة  04محﻞ رقم 19
فلسط
شارع فلسط
بن عرعار
شارع الشهداء
سوق المﻐ الطابق اﻻر محﻞ رقم 04
شارع الشهداء
 1200/ 50مسﻜن عمارة ب  1محﻞ رقم 11
البسات مف ق الطرق
بن عرعار
شارع فلسط
شارع العقيد عم وش
شارع الشهداء
عيشون قرية ترونة
شارع العقيد عم وش
شارع باش سليمان
تجزئة  64قطعة ع المداح رقم 15
شارع الشهداء قسم  39مج ملﻜية 49
شارع الشهداء
البسات السوق اﻷسبو قسم  30مج  06مركز
شارع وادفال ع

اليوم اﻻول

اليوم الثا

اليوم اﻻول

اليوم الثا

اليوم اﻻول
اليوم الثا
اليوم اﻷول
اليوم الثا
اليوم اﻻول

حلويات

ع

مخ ة

الروى

تﻐﺬية عامة

ﺧ

وفواكه

لحوم ودواجن

حليب ومشتقاته
سوب ات
مطعم

حلويات

عبدالحﻜيم كاش
فاتح مرياح
عبد الﻐا مرياح
فيصﻞ نجار
يف بوحدوزة
لحسن بن عراب
الطيب جعفري
رحمون مصط
جمال بلﻐر
عبد الواحد يزيد
فاتح بن عداد
العايب عز الدين
كرمة عبد الحق
بويحياوي عامر
بوزﻻط عزوز
رياض حطاب
لخمي شوادرة
م ة لطرش
عبد الحق شور
الحسن عرباوي
عامر ﺧنينف
بﻼل بوجادي
فاتح شور
بﻼل طبال
سفيان بن باش
مليود حطاب
بﻼل طبال
نسيم شوادرة
فارس شواش
زيتو دموش
يوسف زوغ
عادل دموش
وليد بورزا
فاتح لصلج
شام شوادرة
مراطلة عز الدين
وليد بوشامة
فريد رتمة
ساعد ﺧتوش
وليد بوعظم
لخمي شوادرة

شارع اﻹﺧوة ماجن
 100مسﻜن تالة تروميت رقم  115ع أ 04
تالة تروميت
اﻻﺧوة ماجن
شارع العقيد عم وش
قدور بلحطاب رقم 76
الطاقة الحدود اﻻقليمية لبلدية حمام قرقور و بوقاعة محﻞ رقم 07
تجزئة  64قطعة ع المداح رقم 15
300مسﻜن منطقة الح ية الجديدة عمارة 4رقم 21
الحدائق
شارع الشهداء قسم  39مج ملﻜية 49
 300مسﻜن عمارة  14محﻞ رقم 52
شارع العقيد عم وش رقم 30
تجزئة  175قطعة كاف النص قسم  22مج رقم 100مركز
تجزئة  12قطعة المدﺧﻞ  03الحصة رقم 01
تجزئة ع بنور  50قطعة القطعة رقم  18الطابق اﻷر
مركز
عي ــن الـ ــروى
تجزئة  70قطعة مدﺧﻞ  1الطابق اﻷر رقم 1
مركز
تجزئة اوﻻد سيدي ع قطعة رقم 12
تجزئة بونقارية شمال  87قطعة رقم 77
تجزئة ع بنور  50قطعة رقم4
تجزئة ع بنور  50قطعة
تجزئة  65قطعة رقم 59
تجزئة بونقارية الجنوبية  81قطعة رقم 15
تجزئة ع بنور  50قطعة
تجزئة ع بنور  50قطعة
مركز
مركز
ع الروي
تجزئة  70قطعة رقم 12
تجزئة ع بنور  50قطعة رقم 39
مركز
ع الروى
تجزئة  65قطعة قطعة رقم 44
قطعة ع بنور المدﺧﻞ الطريق الوط رقم  74الحصة  02القطعة رقم 50 05
تجزئة  50قطعة ع بنور قطعة رقم 16
تجزئة ع بنور قطعة رقم 17
تجزئة ع بنور  50قطعة رقم 07
مركز

اليوم الثا

اليوم اﻻول

اليوم الثا

اليوم اﻷول
اليوم الثا
اليوم اﻷول

اليوم الثا

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

ب وس

مخ ة
تﻐﺬية عامة

ﺧ

وفواكه

لحوم ودواجن

مطعم
ب ورثيﻼن

مخ ة
تﻐﺬية عامة

ﺧ

وفواكه

عباس بوجادي
فوضيﻞ لطرش
يوسف حيان
عبد اللطيف بن حرز
عبد الﻜريم شعية
حورية بن حموش
ﺧوث بونقار
حس زرقون
ز ة حمزاوي
زيدومة معوش
بونقار
عبد
سليم مزواط
نﺬير مو و
عبد الحفيظ داود
زين الدين بن رقرق
عبد الحفيظ داود
بوزيد طاج
نجاة بن جدي
فاتح شبارة
فارس قرقاش
فرحات قوا
يف ديل
حﻜيم سﻼ
رمضان دكار
الطيب بعطوش
بن رقرق ﷴ
نور الدين طاج
بن بودة بونوار
نورالدين شويطر
توفيق بلحاج
سفيان زياطة
بﻼل بوسيوف
ز حسن
فاروق إﺧلف
ياس بوشو
عثمان عبوش
زايد سوي
عادل بن ع
عبد الرزاق أوتمون
ندير سوادة
عبد الو اب لونو

 99 / 2800 /30مسﻜن رقم  35عمارة أ
تجزئة ع بنور قطعة رقم 20
مركز
تجزئة ب وس قطعة رقم  24الطابق اﻷر
محﻞ رقم  02الطابق اﻷر مركز
سيدي ادير
سيدي ايدير
ع الحدرة ب وس
قرية الحدرة
مركز
سيدي ايدير
محﻞ المحاذي للطريق الوط رقم  103من الجهة ال قية ب وس
تجزئة  90قطعة الحدرة
ع الحدرة
تجزئة 60قطعة رقم 42
ع الحدرة
مركز
بوفتاتة
الحدرة
مركز
الحدرة
قرية الحدرة
تجزئة  63قطعة
ع الحدرة
مركز
سيدي ايدير الطابق اﻻر
سيدي ايدير
مركز
مركز
قرية تازروت
ب ورثيﻼن
قرية لعزيب
ثمالوت
مركز
قرية اقمون
مركز
مركز
مركز
مركز
مركز
قرية الﻐرس

اليوم الثا
اليوم اﻷول
اليوم الثا
اليوم اﻻول

مركز

اليوم الثا

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

اليوم الثا

اليوم اﻻول

لحوم ودواجن

سوب ات
مطعم
حلويات

ع

مخ ة

لقراج

تﻐﺬية عامة

ﺧ

وفواكه

لحوم ودواجن

بﻼل بوسيوف
سليم حماوي
رياض بوسيوف
زايد سوي
ع بختة
مو قر
ﺧالد بن غانم
الصديق لواحش
عبوش فاتح

قرية لعزيب
مركز
مركز
مركز
مركز
مركز
مركز
مركز
محﻼت رقم  06 /05 /04مركز

بلة عبد القادر
عوامري ز
ﺧنيش ابرا يم
شام دحمون
نور الدين شويطر

مركز
مركز
محﻞ رقم  03مركز
محﻞ رقم  02مركز
مركز

عبد الحليم بن بودة
لونيﺲ مطال
السعيد جديد
العيا مﻜلة
عبد الحميد مواز
معة تقلعيت
الطا ر ساح
عبد المجيد طوطاوي
عاشور تمام
عبد النور سحا
عبدالعزيز فصيح
ﺻالح و
عباس شمي
يعقوب معﻼوي
عباس ﺻحا
ﺧوجة زمام
عبدالمالك معﻼوي
نبيﻞ أوبارة
عبد الرزاق محتال
بوبﻜر سقاي
فاتح مزرزر
يونﺲ مخوس
عباس ﺻحا
عثمان ثمورث
عادل مخوس

لوطة اوميال
ت اح
قرية ال فة
قرية القبة
قرية القبة
قرية راكو
قرية ت اح
قرية ب حافظ
قرية اريلﻜاف
قرية ب حافظ
قرية ب عشاش
قرية ب برا يم
تﻼتوين
قرية مساط محﻞ رقم 02
ب برا يم مركز
قرية ب حافظ
قرية فونان محﻞ رقم 02
تيﻐيلت قرية ب غبولة
أمالو تي اح
قرية ب برا يم ميتﻜة
دﻻقة
ب برا يم
ب برا يم مركز
تيﻐونام
محﻞ رقم 01قرية تي اح

ﻼل تاكليت

عبد الحق تمام

مركز

دﻻقة

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

اليوم الثا

اليوم اﻻول
اليوم الثا
اليوم اﻻول

مطعم
حلويات
ب شبانة

تﻐﺬية عامة

ﺧ

وفواكه

لحوم ودواجن
حلويات
مخ ة

ب موح

تﻐﺬية عامة

ﺧ

وفواكه

لحوم ودواجن

مطعم

زيدان دا
عبد المومن طباع
مولود طوطاوي
لوزاوي فاروق
قجار الرشيد
مواي فوزي
مراد قري
ع ﺧلوف
مو قربان
الياس سوي
الخ آيت أوﺧدي
عتيقة بن اﺧلف
فريد مقناوة
نوعيم عزوق
مو ﺧميﺲ
مختار تﻜليت
لحسن إج
البا أعزيب
يوسف بوحصان
مو ﺧميﺲ
رشيد ﻼل
سعيد عمريو
لبﻜ ي بوعﻼم
ﺧدي حسام
مصط موبار
فوزي بن بودة
توفيق حيون
نﺬير موتر
عباس حرفوش
حنا قرشوش
عبد السﻼم قشي
عبدالﻐ حمرا
جهيد حرفوش
عز الدين جناوس
برا يم جر
مصط يسيﺲ
عمر م
حمادو مدا
محند رموش
عبد الرحيم حمادو
سفيان جدي

20مسﻜن ب ابرا يم مركز
قرية الشوف
ب برا يم مركز
دﻻقة
دﻻقة
قرية ب برا يم مركز ميتﻜة
قرية فروخ
قرية طارفت ت ي ﺧﻼل
قرية تعرقوبت
قرية تﻐرمت عفيف
قرية فروخ
ب شبانة
قرية ميسان ثالة الجامع
قرية ثاوريرث ملولن
قرية تعرقوبت
تصفصافت قرية ب عفيف
قرية احﻼل ب جما المﻜان المس أرزو معزة
ب شبانة
قرية ب عفيف
قرية تعرقوبت
قرية ب جما
مركز
ثارفت
فروخ قرية بي جما
تحريقث
مركز
قرية أق فوغال
ب موح
أقمون ب موح
ب موح
قرية تب
مركز
مركز
تالمسث نتاقة
قرية اغيﻞ ناد
أمطيق أشﻜريد قرية قنطيجة محﻞ رقم 01
ت ي ونار مركز
قرية أق فوغال
مركز
أميال قرية اق فوغال
محﻞ رقم  18مركز 60

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

حلويات
مخ ة

بوعنداس

تﻐﺬية عامة

ﺧ

وفواكه

لحوم ودواجن

لتناين مركز

حرفوش احسن
فوضيﻞ كفﻜف
واكتوف بﻼل
عادل مدوري
ﷴ أمزيان ي
لط بوقر
عم وش أوشان
زايدي اسعادي
يوسف بورما
ي
مو
جعفر سلطان
العيد مخلو
و يب عﻼق
عن حسا
كمال وازين
بوعﻼم عرعار
وليد شلﻐوم
فاروق ساو
كمال عزوق
محمود سا
كريم قصوري
فاروق بوقر
ال يد دحدوح
عز الدين سمار
مونا طا ري
محمود يحياوي
العيا عيساوي
رزيق قصوري
حواس ﺻابري
فوضيﻞ شلﻐوم
نا مدوري
نسيم إدير
يامنة موزاي
ال يد دحدوح
ياس مخلو
فيصﻞ مخلو
وليد شلﻐوم
فريد موساوي

المﻜان المس
مركز
تحريقت
إزورار الطابق اﻷر
شارع ي
اش مركز
ال يحة
ت ي نسبت
قرية ال يحة
قرية ب بورمان
قرية يحة
مركز
مركز
قرية ب بورمان
قرية ب بورمان
قرية أفتيﺲ
 60مسﻜن مركز
تالة اولي
مركز
ت ي نسبت
قرية ت ي نسبت
ثيقرت تسطة
ال يحة
شارع مسطاش حس حصة رقم07
قرية حلية
تالة أولي
ت ي نسبت
قرية يحة
مركز
ت ي نتاقة
لرباع
مركز
مركز
اغيﻞ ن عرورث
شارع مسطاش حس حصة رقم07
شارع اسعادي حس
مركز
تالة اولي
شارع اﻻﺧوة لوعليش

محندالرشيد بن عمارة

مركز

عبدالسﻼم بن عمراوي
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كريم قصوري
شام بولعواد
ياس مخلو
رضوان بوروبة
السعيد طيار
اسعادي سيف الدين

ثيقرت تسطة
مركز
شارع اسعادي حس
شارع  01نوفم 20 54
السوق المﻐطاة رقم ح حش
سمطة

محند بن عمراوي
بلقاسم سليما
نور الدين أرغيب
أرغيب فارس
سفيان ساو
كمال عيساوي
وليد اوشان
ياس محديد
ادير سيدير
الحواس ﺧني
عبد الﻜريم سليما
محند أوع ﺧني
بوزيد قويد
عبدالرحمان طالب
بش فوضيﻞ
عصمة بوعﻼم
عبد الفتاح قدوج
وليد حي
محند وعمر حفناوي
عبد الرزاق منديﻞ
اسماعيﻞ سسان
عبد الﻜريم آيت عي
ز دعيدش
أبوبﻜر سياج
بﻼل بوحفص
نعيم دعيدش
ﺧليفة كتام
و يبة من
حمزة لعﻼ
بارة عباس
بومنصورة سليم
أوشيش مزيان
راشق عاشور
عزوز جﻼل

شارع بلموري الهاش
مركز
مركز
شارع موسطاش حس محﻞ رقم  05الطابق اﻷول تخناقت انتيجات
أقار نسطة
مركز
مركز
قرية ت ي نسبت المرج
ثبح ت نتولمونت قرية ع دكار
قرية أناقو
أوسلوف
قرية حلية
قرية اوسلوف
ع دكار
قرية عونة
ازعطيطان
قرية تسﻜفات
قرية سوق الحد
ع دكار
قرية سوق اﻷحد ث ي ﺧلف
قرية تسﻜفات
قرية ع دكار
مركز
قرية ع دكار
قرية زرقون
قرية ع دكار
قرية سوق اﻻحد
قرية ع دكار
قرية ع دكار )تاجنانت تعيست أوتعمر(
قرية ع دكار
قرية سوق الحد
0
سوق الحد
ت ي يخلف قرية سوق الحد
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سوب ات

نواري بركا
حسام معزوزي
ﷴ تروانسعيد
إلياس مخلو
مصط مل و
فريد محديد
ﺻادق سليما
ﺧالد دعميش
عاشور إقسولن
الوناس ﻼل
الربيع امقران
الصالح طبلوح
عادل بن ساح
عبدالعزيز طرشون
لخ
بال
بوعﻼم لعطوي
عباس كرمة
ابرا يم برحال
عبد المومن وا
فريد ﺧليفة
بوبﻜر مسال
رابح وكيﻞ
نواري بلقا
توفيق قبيلة
عادل بن ساح
رضا حمزاوي
ﷴ عمرو
رابح وكيﻞ
عبدالو اب حمزة
رمزي حمزاوي
الياس سالم
ﺻﻼح الدين عطوي
سم معﻼوي
سفيان عادل جنيدي
مو بلهوشات
سم لعطوي
ﷴ نجيب بن ضيف
عياد شام
دي نص
كفوس عادل
بلفورار عبد المالك

اقنان قرية آيت نوال
بوعاﺻم
 20مسﻜن شبه ح ي بوعاﺻم
احف قرية ايت نوال
قرية مزادة
قرية أحف
قرية ب ﺧﻼد
 20مسﻜن بوعاﺻم عم د
قرية ب ﺧﻼد
ب ﺧﻼد
ع العروس
تجزئة  47قطعة واد السبت رقم 30
قرية لقراقرية
قرية بوفروج المسدور
ع الﻜرمة
قرية بوفروج
مركز
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مو مدﺧﻞ م 2وم3
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تجزئة ع الﻜرمة
ع الﻜرمة
لمروج
قرية لقراقرية
ع الﻜرمة
بومعزة
تجزئة ع الﻜرمة
ع لعروس
بولرباح قرية موقة
قرية بوفروج
المسدور بوفروج مركز
قرية واد السبت مزدور
مركز
ع الﻜرمة
بوفروج
تعاونية عقارية اﻵمال حوي عبد
بوفروج
الطابق اﻻر بوفروج
ع الﻜرمة
المسدور قرية بوفروج
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سليم قزيمة
سم سالم
نور الدين كرمة
عمران كفوس
عياش رحراح
جمال بن زوينة
عبدالحق سالم
عبدالﻐا
بال
م وك قرنيش
عاشور عوف
عياد حبيبة
امقران الربيع
بن بودة عبد الحليم
عماد مسيف
سليم بن بودة
لونيﺲ كرام
نجيم حماش
رز بولقان
مصط زرقاق
عاشور حوش
بوعﻼم شيبان
عﻜاشة بوذراع
من قشتوم
عبد الرزاق موس
ﺧالد بن لوﺻيف
نبيﻞ أمعوش
عباس مشان
عبد النور زواوي
زكية لعرا
سليمان كوي
ال يد مخلوف
فرحات عبادي
عي وسﻼ
اسﻼم نا
فرحات عبادي
زكاري را
توفيق حدادي
الصديق قزوط
عياشة ﺻفار
حمودة ادير
بن لوناس ابرا يم

قرية واد السبت
قرية بوفروج
مركز
الطاقة قرب المركب المعد
ع لعروس
مركز
قرية بوفروج
مركز
ﺻحاق
مركز
مركز بوفروج
ع العروس
زباشة ذراع قبيلة
تﻐلميت قرية أوﻻد ع
عثمان محﻞ رقم  01الطابق اﻷر
قرية زباشة
قرية اقمرت
قرية اوﻻد ع بن عثمان
قرية لمروج
قرية عجيسة أيت لقا
قرية ت ي وغﻼد
قرية تازوقارت
قرية لمروج
قرية اوﻻد ع الطابق اﻻر
قرية تزوقارت
قرية لمروج
المرج أو فة قرية أوﻻد قبيلة
قرية اوﻻد ع
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مركز
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ق ات
تيقرت انتووبراست
مركز
قرية تمالوت
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سوب ات
حلويات
تالة إفاسن

مخ ة

مولود بونقطة
ﷴ إلياس معبد
حليم توكال
شعيب مرابط
العل مرابط
فاروق بونقطة
واضح اسامة
وكيﻞ ياس
عبد الرزاق ي
رزيق شودار
توفيق قرزان
ﺧ ة ماضوي
سعيد بلعمري
عبد المالك وكيﻞ
ياس بارة
عبد الحليم بوﺧالفة
طا ر قشطال
مصط معزوز
رفيق د اش
عبد القادر دعان
الطا ر العيدودي
سليم حباس
حليم مﻐاغة
عبد الرزاق مرازقة
عبد القادر دعان
ياس بارة
فؤاد مرازقة
زين الدين بوﺧالفة
عبد الحفيظ موفق
عبد الرزاق اج
عماد اج
مدا مﻐاغة
بن شايب حليم
قادري عبد الﻐا
قشطال ﺧليﻞ
أوكيﻞ عزوز
زرقاق عبد الو اب
الصالح ي
ا بوعروري
العيد بوشامة
سماعن فاروق

قرية كرجانة
دار الحاج
تيتاست
تيتاست
تيتاست
الباطن قرية كرجانة
حربيـ ـ ــﻞ
قرية بوزلقن موكﻼن
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قرية زواوة
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قرية ع مرقوم
مشتة ايزوقاغن ماوكﻼن
قرية ت رة
شداد
قرية واد المالحة
مشتة ايزوقاغن
قرية زرور
مركز
تجزئة  57رقم  53قطعة
شارة قرية المشتة إيزوقاغن
ع
تجزئة  22قطعة القطعة الحاملة للرقم 17
 32مسﻜن
مسﻜن مركز 32
تجزئة  57رقم  53قطعة
شداد
قرية زواوة
تجزئة  57قطعة
32مسﻜن عمارة رقم  05أ مركز
مركز
تجزئة  43قطعة رقم 17
 08ماي  1945الشارع الرئي
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
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العمري بود ان
سالم بوشامة
سليم بن ايدير
عبد الﻜريم بن رقرق
سا بوشامة
بلقاسم منديﻞ
سليمان سماعن
عز الدين العاﺻ
ﺧليفة عزازقة
مراد نا ي
فريد مه
كريم معمر
وردة ﺧرﺧار
كمال عم وش
العمري بود ان
عﻼوة نا ي
عمر ﺧر
كمال تﻐزليت
زوب دبش
ﺧﻼف عزازقة
قنوش
عبد
كريم معمر
زينة عليطوش
سفيان دبش
عبد المجيد مه
رشيد بوعروري
ﺻفيان بن رقراق
سماعيﻞ ساو
رشيد حدوزي
ز بوتمام
قنوش
عبد
ﺧرباش فاروق
بن عرعور نور الدين
عبدالنور بوشعار
يف زيدا
بوعنداس وليد
بوعروري عبد الرزاق
زمال عمار
بوقرعون عبد العا
بلقاسم حما
رضوان حما

ت ين ا م
قرية ت ي ن ا م
ت ين ا م
قرية ت ي ن ا م
ت ين ا م
قرية ت ي ن ا م
قرية ت ي ن ا م
واد ويران
لعزازقة
قرية ت ي ن ا م القصور مركز
ت ين ا م
مركز ت ي ن ا م
بولعزا  -ت ي ن ا م
تاقمة ت ي ن ا م
ت ين ا م
قرية ت ي ن ا م
ت ين ا م
معبد الخيﻞ ت ي ن ا م
قرية ت ي ن ا م
قرية لعزازقة احمام
ام اس قرية ت ي ن ا م
مركز ت ي ن ا م
ت ين ا م
تاقمة تالة اراقن ت ي ن ا م قسم 14
بولعزا مركز ت ي ن ا م
ت ين ا م
بولعزا 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
قرية ت ي ن ا م الطابق اﻷر
ت ي ن ا م مركز
ت ين ا م
تعشوشت ت ي ن ا م
الفيف قرية أوﻻد زيان
أمليﻞ ت ي ن ا م
تجزئة  26قطعة ت ي ن ا م مركز
قرية ت ي ن ا م تالة إراقن
تينارين
قرية تينارين
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اليوم الثا

اليوم اﻻول

اليوم الثا

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

عمر حما
كريم ي
برا يم ﷴي
حسان شقره
ﺻادق حمودي
جمال الدين حما
نص شقرة
ز ﺻابري

قرية تينارين
محﻞ رقم  09س سوق اﻹثن
قرية انفتاحن
قرية بويمان
قرية إغيﻞ أزوقاغن
أرزو محند أو سعيد قرية تنارين
قرية بويمان
قرية ت ي نتاقة أورزو سياخ

مركز
اليوم الثا

