
ة العنواناسم ولقب التاجرنوع النشاطالبلديةالدائرة أيام التسخ
شارع عباشة عمار س 16 أ 32 قسم 293 مج 62عبد الحكيم جليد

حي بيزار 11 نهج عباشة عمار مجموعة ملكية 59 قسم 287السعيد حاجي

التعاونية العقارية اإلبراهيمي قطاع ب قسم 55 مجموعة رقم 112سفيان باروش

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

حي الهضاب الشطر االول التعاونية العقارية سعال بوزيد الطابق االرضيخالد بن شريط

حي حشمي قسم 172 مجموعة 92 طابق تحت أرضيلطيفة ايمان هقة

المستثمرة الفالحية منصوري الخير عين موس طابق االرضيرابح باي

التعاونية العقارية مصطفى بن بوالعيد تجزئة الهضاب الشطر األول رقم 10 الطابق االرضيوليد حاجي

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

الطريق الوطني رقم 09 حي الشيخ العيفة فرماتولمنور بن جدية

حي شوف لكداد تجزئة 140 قطعة قسم 345 مج 53 الطابق األرضيزهير ساحة

الطابق االرضي تجزئة 221 قطعة حشمي شرق رقم 119محمود بوسنة

حي تليجان الطابق األرضي قسم 284 مج رقم 119هشام طالبي

الترقية العقارية بلعياط علي حي الهواء الجميل ع ب الطابق األرضي  قسم 155 مج ملكية 08إلهام ذيب

رقم 03 شارع بحري الخير الحصة رقم 16 الطابق االرضيشافية طالبي

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

تجزئة حاشمي موسع الشطر الرابع قطعة حي 24 شارع عيسى بن دريسعبد الرؤوف صالحي

حي حشمي قنيفي دمحم رقم ب 80 قسم 131 مجموعة ملكية رقم 25 الطابق األرضيسارة زيتوني

تجزئة 221 قطعة حشمي قطعة رقم 68 مجموعة رقم 17 قسم 68 الطابق االرضييونس خلوي

محل رقم 02 حي حشمي موسع الشطر الثاني رقم د 152سليم إرمولي

تجزئة 31 قطعة الهواء الجميل رقم 30 مج ملكية رقم 142 قسم 103 الطابق االرضياسكندر عبد هللا واضح

الطابق االرضي تجزئة 221 قطعة حشمي قطعة رقم 68 مج ملكية رقم 17 قسم 68سامي بن بودة

الطابق االرضي التعاونية العقارية التل قسم 271 مج ملكية رقم 36نورالدين بولحبال

تجزئة الهضاب رقم 314عبد الحليم عيادي

حي أوالد حشيش شوف لكداد محل رقم 01دمحم عبد الكريم حشيشي

تجزئة الهضاب شارع صدوقي السعيد قطعة رقم 118 الطابق األرضيسامي شريط

التعاونية العقارية المساء قسم 270 مج 19 محل رقم 01الوناس بن وادفل

سطيفسطيف
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محل رقم 02 الطابق االرضي حي حشمي قطعة رقم 114 قسم 173 مج ملكية رقم 62سليم بن الصغير

تجزئة شادلي العرارسة قسم 110 مج ملكية رقم 106 محل رقم 03وليد بن شريط

تجزئة 221 قطعة حي حشمي شرق رقم 119 جزء1أوسامة وكيل

شارع بلعطار أحمد تجزئة بوعروة قسم 224 مجموعة ملكية 102 23صالح حاجي

المحطة العليا بوعروة و ذراع البلدون حي يحياوي شارع دراجي دمحم اكس س3 أ44حسام لبصير

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

الطابق االرضي حي يحياوي قسم 159 مج ملكية رقم 23سيف الدين بروش

تعاونية الرياض تجزئة 24 قسم 61 مجموعة ملكية 39 الطابق األرضيوليد قباشي

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

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

الطابق االرضي  تجزئة 111 قطعة فرماتو قسم 366 مج ملكية 23غنية بورقبة

نهج بن بو العيد 13صالح بوغابة

الطابق االرضي تجزئة 221 قطعة حشمي شرق رقم 119دمحم عيرور

شارع بور سعيد 41ايمن كتام

حي اوالد براهم رقم 771عبد السالم خربان

نهج بن بو العيد 13صالح بوغابة
حي كعبوب تجزئة مدور و موساوي  172 قطعة رقم157 لطارق زيادنة
حي بيزار شارع بحري الخيرميلود صغير
التعاونية العقارية الشفاء البرارمة قسم 226 مجموعة ملكية 65فوزي نشود
عين الطريقعبد هللا لبنان
حي الهواء الجميل رقم 15بوزيد عروش
زاوية شارعي اول نوفمبر و العربي بن مهيديادريس عجيري

حي حشمي موسع الشطر الرابععبد الوهاب كرميش
حي المعدومين الخمسة رقم 05 مج رقم 2 أابراهيم خاشة

حي يحياوي بوعروة و ذراع البولدون نهج عزيزي أحمد رقم 01عبد الرحمان حاجي
حي تبينت التعاونية العقارية العيد الضحوي رقم 12 مج رقم 87 قسم 305الياس ابن سباع
تجزئة عين الطريق 317 قطعة رقم 10زهير بوخالفة

حي كعبوب مج رقم 29 قسم 87بالل رحيل
حي 1006 مسكن الترقية العقارية عيساوي التوهامي السوق المغطاة قسم 167 ملكية رقم 01علي لخلف

حي 950 مسكن شوف لكداد  رقم 105 عم ج05عز الدين عزوز
تجزئة حي يحياوي تعاونية عقارية السعادة قطعة رقم 41حدة فني

حي 500 مسكن عمارة أو 03 محل رقم 85عبد الوهاب عمارجية
حي 150 مسكن عين موس قسم 175 مج رقم 32 قطعة 182عماد فودية
شوف لكدادسليم ذويبي
حي المنظر الجميل الشركة المدنية العقارية اإليمان مج س رقم 01سعدية لعمش

تجزئة حاشمي موسع الشطر الثاني قسم 172 مج رقم 01عبد الرحمان حسة
الترقية العقارية االخوة بن سكة حي بونشادة عباشة عمارة ع ب المدخل 01 رقم 22زيدان مسالتي

حي يحياوي اكس س 02 ب 66زين الدين مطاعي
محل رقم 08 سوق المعبودةسمير شايب

تغذية عامة
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حي المعدومين الخمسة رقم 21 جزء أ 1ساسية بن معيزة
شارع تواتي السعيد المركز التجاري دمحم إسالم قسم 242 مج ملكية 11 قطعة رقم 04 محل 03دمحم قاسمي
حي المعدومين الخمسة الطابق األرضينجود زيرم

سوق يحياويالسعيد خاسف
قطاع ب شمال تجزئة التعاونية العقارية الفالح مجموعة ب 09 رقم 1حدة مباركي
تجزئة عين الطريق الشطر الثاني  رقم 70أيوب قاسم

حي حشمي شارع  سرتي إبراهيم قسم 124 مج رقم 21عاشور تباني
حي 1006 مسكن ع د 15 رقم 49 مج 23 قسم 169كاهينة عالن
تجزئة 144 قطعة مج ملكية رقم 122 قسم 353 عين الطريقلحسن طبيب
التعاونية العقارية االيمان حي المنظر الجميل القسم 148 مج ملكية 09جمال نجاعي
حي حشمي شارع حكيم مبروك مج10 رقم ب 38شعيب معاوي
حي عين الطريق قسم 44 مج رقم 101مهدي مويات
حي يحياوي شارع قنيفي دمحم رقم 02جابر هالل

تجزئة بوعروة الشطر الثالث قطاع إي ف قطعة رقم 113فيصل بوزيت
حي 10 مسكن عين السفيهةفضيلة شراقة
نهج صابر دمحم رقم 18 ع 01 سلم 01ليلى شرفاوي
حي الصناعة حي لندريولي رقم س 13 ب 14نسيم رفوفي
حي يحياوي قسم 187 مج رقم 94ياسين عنصر
حي  SCI/ ENPEC/ ZHUN   عمارة د 01 رقم 01 طابق أرضيأحمد جعفر

حي لبصير فوضيل رقم 02 محل رقم 02 مج 49 قسم 308عصام بوخالفة
حي الهضاب 30 مسكن اجتماعي تسامي عمارة ب مدخل 01لزهر بوعواجة
حي كعبوب الترقية العقارية فريق بوسكين عمارة ف درج01أحمد أمين باجي
حي مولف دمحم 400 مسكن عم ب3 مدخل رقم 47 ابالل بن حرشة

نهج قاسم خالد 27عبد الوهاب غجاتي
مسكن رقم 28 1000فريد رزيق
حي 1000 مسكن قسم 327 مجموعة  رقم 72 قطعة رقم 12رزيقة قارة

حي حشمي 500 مسكن  رقم 11C /B /19/ 51 عمارة 11فيصل ساحلي
حي المعبودة رقم 06مهدي العطري
طريق المذبح الترقية العقارية قيرواني نصير عمارة 07 رقم 05 - 06مراد سعدية

التعاونية العقارية الحرية و السالم حي العيد الضحوي شارع بحري الخير محل ل رقم ا 07نور الدين قتال
نهج االخوة مسلم قطعة رقم 05سمير سيبوس

حي عمر دقو  ع أو 2  رقم 340دمحم  الصديق نكاع
حي المستقبل نهج بحري الخير رقم 3عبد القادر عراش

حي 100 مسكن تساهمي DGSN قاوة عمارة 06 رقم 147حسين صولي
حي يحياوي شارع كلوت يحيى رقم 53 مج 191 قسم 163فريد رابحي
حي الهضاب مشروع 40 مسكن +28 محل ع 04 المدخل رقم 54 أ 54 برشيد مساعد
تجزئة حاشمي موسع الشطر االول قطاع أ الترقية العقارية عيساوي التوهامي السوق المغطاة رقم 51نبيلة كعلول
تجزئة اإلبراهيمي بيزار رقم 08 مج 60 قسم 299فؤاد لعوارم
حي الهضاب مج رقم 46 قسم 61 قطعة رقم 02 و 05موسى عطية
حي حشمي شارع ذيب الزايدي  الشطر األول قطعة رقم ب 25دمحم مخالفي
المجموعة الفالحية هواري بومدين  رقم 05 الطابق األرضيعمر خطاب
حي 950 مسكن  شوف لكداد   محل رقم 30 عم س 01فيصل خليفي



حي الهضاب 36 شارع عواشرية دمحم الصغيرسفيان شالل
طريق المذابح عمارة 05 رقم 06 او الطابق األرضيأمال معفون

حي يحياوي ممر دربي عبد الحميد رقم 01 مجموعة رقم 147 قسم 188توفيق بن حركات
حي 230 مسكن شارع سينيطال رقم 255نبيل بن حركات
السوق عباشة عمارابراهيم عطية
حي حشمي مشروع 110 مسكن اجتماعي تساهمي 75 محل ع أ 01 الحصة 01 مدخل 01,الحصة 02 مدخل 02,الحصة 03 مدخل 03,الحصة دمحم بوجليدة

تجزئة 35 قطعة بوعروة حي يحياوي رقم إكس ب 1 أ 3 رقم 17 و 18عنتر كرشوني
حي عين الطريق قسم 29 مج رقم 29عمر بن قورير
حي شارع المقاولين ترقية عقارية بالل العمري عم د رقم 03 الطابق االرضي مج  رقم 61 قسم 114سفيان برارمة
حي يحياوي شارع حامدي الشريف رقم 02حمزة سعيدي

سوق المعبودة رقم 16فارس غشيشي
حي 300 مسكن رقم CNEP .IMMO 79رؤوف زين الدين نوي

شارع االخوة جميلي رقم 44 الطابق األرضيمربوحة هيشور
حي حشمي عمارة أ04 الطابق األرضي قسم 71 مج 02عبد الرؤوف رحماني

سوق المستقبل رقم 83ياسين قصاص
حي عين تبينت قسم 308 مجموعة 28هاني كحول

حي القاهرة عمارة 01 الطابق األرضي رقم 01جمال الدين جارف
حي حشمي عمارة 07 الطابق األرضي  رقم  19B/07/C30عادل جالوجي
حي أوالد براهم شارع خلوطة الطيب رقم 07 قطعة رقم 650حورية بلمانع

حي مقام الشهيد المجمع العقاري 73 /100 مسكنا ترقويا قسم 252 مج10 قطعة 88 طابق أرضي م01 ع ب رقم 05برهان الدين بوعكاز
حي 1292 مسكن ترقوي مدعم 157 محل تجاري الهضاب شرق قسم 11 مج52 عمارة ف1 رقم 113  الطابق األرضينسيم كبيش

حي بن بقاق التعاونية العقارية المرجانسمير شتواح
حي 60 مسكن اجتماعي تساهمي للمرقي العقاري مجموعة صادي ع ا 03 رقم 03يوسف بن عرفة

حي قاوة 100 مسكن تساهمي و 39 محل تجاري عمارة 03 مدخل 38 قسم 47 مجموعة  13 حصة  38 الطابق األول تحت األرضيعلي شيبي
شارع 20 اوت 55 بيزار الطابق األرضي رقم 07خالد يعالوي

حي بوعروة قطاع ف أوالد ابراهم 02 رقم 07صفي الدين بن غدفة
حي الهضاب عم ا 02 مج رقم 41 قسم 61 رقم القطعة 01مخناش معروف
الطابق االرضي حي بلير قسم 101 مج رقم 255شريفة لطرش

حي عين السفيهة مجموعة ملكية 137 قسم 16 رقم 03 الطابق األرضيعمر قتال
حي 1292 مسكن ترقوي مدعم + 157 محل تجاري الهضاب شرق قسم 11 مج ملكية 52 عمارة 6 ا رقم 146مبروك زيتوني

الهضاب الشطر االول تجزئة التعاونية افاق 9 قطعة رقم 07حسينة بوكوردان
حي 24/24/50 مسكن اج تساهمي ع 03 مدخل 08 الطابق األرضي الحصة 08عبد الحكيم شالل
حي الحاسي مركزسفيان بوبريمة

حي المستقبل شارع كتفي دمحم مجموعة ملكية 13 قسم 291عبد الحميد دردوخ
الطابق االرضي التعاونية العقارية امن الحياة شارع حركاتي الربيع رقم 10 مج ملكية رقم 84 قسم 266نجم الدين سبتي
تجزئة 172 قطعة كعبوب قسم 52 مجموعة ملكية رقم 97 طابق ارضيعمر عبد العزيز
حي 127/500 مسكن ترقوي EPBTP ع ف 01 رقم 01مسعود بوشالغم
شارع منصوري الخير رقم 13عبد الحق حرشة

الطابق االرضي حي بوعروة الشطر الثالث قطاع ف رقم 27 محل رقم 01حسين جودي
شارع بن تريو يوسف الطابق االرضي 41توفيق زيادنة

حي الهضاب 30 مسكن التعاونية العقارية دمحم قيروانيصالح الدين بناني
حي حشمي  248 مسكن اجتماعي تساهمي  عمارة أ 11 الطابق االرضي رقم 151ناجي نويوات

اليوم األول



عين تبينت الطابق األرضي قسم 307 مجموعة ملكية 14الصديق قنيفي
عين السفيهة قسم 355 مج رقم 13عزيزة شتوح
تجزئة حاشمي موسع الشطر الثاني قسم 172 مجموعة 01 حاليا 04 شارع بن دريس عيسى قطعة رقم 41ميلود سوحابي

التعاونية العقارية احمد لمطروش تجزئة بوعروة قطاع فعبد القادر عيواز
حي الحدائق ضواحي شارع السعيد بوخريصةلياس زقير
حي تليجان عبد الرحمان  شارع العقيد لطفيوافية زيام

شارع بوعواجة 20ربيحة بولحية
مشروع الترقوي 156 مسكن قسم 155 مج رقم 04 قطعة 06 عم 01 الطابق االرضياسالم بن لشهب
حي 750 مسكن بلخيرد حسان قسم 145 مج07 قطعة رقم01 الطابق االرضيفارس زدادقة
التعاونية العقارية التلSNTR  شارع دايلي لخضر  رقم 07 قسم 229 مج رقم 07وليد مباركي

حي 238 مسكن ع أ الدرج 06 رقم 248 مكرر الطابق األرضيالحاج بومنجل
حي مسعودي الذوادي 614 مسكن ع د 02 رقم 715كريم خالف
حي الصناعة قسم 295 مجموعة ملكية رقم 02 الطابق االرضي العمارة رقم 01وليد غجاتي

حي المستقبل شارع كتفي عالوة مجموعة 49 قسم 255فضيلة بن عامر
حي الحاسي قسم 24 مجموعة ملكية رقم 53سيف الدين طير

حي 01 نوفمبر 54 شارع روابح موسى رقم 02 محل 03 مج ملكية 11 قسم 217سيف الدين حراث
طريق المذابح عمارة  05 رقم أو 06 الطابق االرضياسماعيل نويوات

حي تليجان الطابق االرضي قسم 260 مج ملكية رقم 107 قطعة رقم 01نسيم شرفي
حي يحياوي شارع قهواجي لحسن رقم 02 قطعة رقم ف.1سند سكي

حي المعدومين الخمسة رقم 79 قسم 248 مج 29 الطابق األرضيحمزة عاللي
التعاونية العقارية الحرية والسالم حي العيد الضحوي شارع بحري الخير طريق المذبح بناية د رقم 22ابراهيم لهرم

حي الهضاب مشروع 40 مسكن اجتماعي تساهمي +23 محل قسم 75 مجموعة رقم 65  الطابق االرضي عمارة د مدخل رقم 01نور الدين ماضي
المنطقة الحضرية الجديدة قطاع ب شارع المقاولين الترقية العقارية شبانة صالح عمارة أ ط أ  مج 95 قسم 83رفيق أخريب
الهضاب شرق برنامج 1292  مسكن ترقوي مدعم قسم 11 مجموعة 52 عمارة أ 03 رقم 04ساسي هاني
الشركة الوطنية للنقل البري تجزئة التعاونية العقارية يوغرطة رقم 09 مجموعة 06 الطابق األرضي رقم 03باسم زوايد

حي 20 اوت 55 قسم 327 مج 35 قطعة رقم 18 عم جسمير ضيافات
حي 250 مسكن الطابق األرضي عمارة أ03 مدخل 254 قسم 177 مجموعة 54 القطعة 01صبرينة العرباوي

حي الشيخ العيفة قسم 368 مجموعة 08فارس ذيب
حي يحياوي شارع حامدي الشريف قسم 140 مجموعة ملكية 257 رثم 01بالل بوخنوفة
حي 72 مسكن ترقوي شارع االبراج عمارة د رقم 16رزقي بوجليدة
حي حشمي الشطرالثاني قسم 134 مجموعة ملكية رقم 172مخلوف العايب

الهضاب شرق مشروع 120 مسكن ترقوي مدعم رقم 121 عمارة 07 الطابق االرضيدمحم حماني
حي 600 مسكن عمارة أ 03 قسم 145 مجموعة رقم 29 قطعة  39 الطابق تحت االرضيفاروق فودي
حي قاوة مشروع 30 مسكن اجتماعي تساهمي زهدة العيد عمارة 03 الحصة 01وليد حيلي
حي الهضاب 40 مسكن إجتماعي تساهمي و 28 محل تجاري قسم 63 مجموعة 10 قطعة 06 الطابق األرضي عمارة بليندة صابر

المجموعة الفالحية هواري بومدين رقم 05 الطابق األرضيزين الدين سرار
حي بوعروة التعاونية العقارية أمن الحياة مجموعة 08 قسم 265سمير سوالمي

حي أوالد براهم شارع عبعوب دمحم رقم 22 الطابق األرضيفؤاد طراد
حي 504 مسكن المنطقة الحضرية الجديدة عمارة و 6 الطابق األرضي رقم 04دمحم بودالل

التعاونية العقارية (شركة االشغال لبلدية سطيف) قسم 55 مج 11رشيدة نشادي
تجزئة الهضاب قطعة  رقم 376هشام العايب

تجزئة  هاشمي موسع الشطر السابع رقم 34 نهج  عيسى بن دريس مج رقم 51 قسم 122عبد السالم مساسمة



الترقية العقارية خنفري مراد حي 56 مسكن ترقوي عمارة س 04 رقم 16 طابق أرضينادية أوشيش
حي األمير عبد القادر س رقم 151 الطابق األرضينريمان خلوفي
حي شوف لكداد قسم 345 مجموعة  ملكية رقم 143 محل رقم 01ميلود عزوز
حي قاوة 100 مسكن اجتماعي تساهمي  عم 03 الطابق االرضياحمد حمودي

حي بلخيرد حسان 750 مسكن الطابق االرضي عم س 26 رقم 393دمحم لحمر
الهضاب مشروع 40 مسكن اجتماعي تساهمي و 28 محل قسم 09 مجموعة 63 محل رقم 07,06مجيد بن عجيمي

تجزئة عين الطريق الشطر الثاني رقم 154 قسم 352 مجموعة ملكية 02دمحم مصطفى جودي
حي القصرية التعاونية العقارية الحرية شارع الشهيد صابر دمحم رقم 12 مجموعة 18 قسم 100العربي بقاق
حي لعرارسة تجزئة فريق شادلي قطعة رقم 378 قسم 110 مج  رقم 108العياشي بلول

التعاونية العقارية االمير عبد القادر حي يحياوي تجزئة 21 قطعة رقم 02 مج 100 قسم 137 الطابق االرضيدمحم ترشة
حي قاوة 50 مسكن إجتماعي و 31 محل عمارة 02 مدخل 01 الحصة 01عبد المالك ديلمي

فرماتو الطابق االرضيعامر تيقرين
يحياوي 07 نهج جارف الطيب قسم 188 مجموعة ملكية رقم 266حورية لعمش

ضاحية الحدائق حي المعدومين الخمسةعبد المالك جرموني
حي 35 مسكن اجتماعي تساهمي و 21 محل تجاري حي الهضاب  CAP عم 02 حصة 23 و 24هشام مصمودي

حي بلخيرد حسان 750 مسكن الطابق تحت األرضي عمارة أ درج 14 رقم 756ابراهيم عناد
التعاونية العقارية السالم قسم 226 مجموعة 79لقمان شكيب هدنة

حي شوف لكداد قسم 342 مجموعة رقم 7بالل عالل
زاوية شارع زعباط رمضان نهج عوابة الدراجي مج ملكية رقم 97 قسم 187 الطابق االرضيالذوادي كاهية
حي المجاهدين  زاوية شارعي كتفي عالوة و قلي عالوة الطابق االرضي محل رقم 03يعقوب حمدة

حي 32 مسكن  بيزار SBD 400عبد الحق بولكفول
تجزئة 60 قطعة بوسكين حي كعبوب قسم 51 مج رقم 111سمير بورزامي

حي المحطة 18 شارع منصوري الخير مج 204 قسم 213ناصر هيمة
حي 24/ 24/ 50 مسكن اج تساهمي للمرقى العقاري قزاطي دمحم قاوة ط أ محل أول ع 4 مج4 قسم45 قطعة 12أيوب بن عواق
حي 150 مسكن اجتماعي تساهمي سيدي حيدر عمارة ب 03 الطابق االرضي المدخل 82 قسم 06 مج 28 قطعة 01يزيد كواشي

حي يحياوي قسم 163 مج  ملكية  رقم 28عبد الوهاب مساسمة
حي اول نوفمبر 1954 التعاونية العقارية امن الحياة شارع سعادنة العياشي رقم 16 مجموعة ملكية 3 قسم 265عباس عبيرز
حي تليجان شارع 18 كركور دياب قسم 259 مجموعة ملكية 90 الطابق األرضيوليد ميهوبي
تجزئة بوعروة قطاع ف رقم 13حكيم بوخناقة

حي 504 مسكن المنطقة الحضرية الجديدة عمارة س 06 مدخل 03 الطابق األرضي رقم 31نور الدين خلفي
التعاونية العقارية  بن مجنح حي 48 مسكن +46 محل تجاري عم أ ب رقم 011مبروك باز
المركز التجاري حي 1014 مسكن صنف 01 رقم 66خالد سام

حي عين الطريق الطابق االرضي مج ملكية رقم 06 قسم 36ذياب لعمش
قاوة قسم 07 مجموعة ملكية  رقم 399صالح بورقبة
نهج بالل علي رقم 07سامي أزواو
حي حشمي 220 مسكن اجتماعي تساهمي و 64 محل عمارة أ5 الجناح 05زبير مشري

شارع شياح بلقاسم حي بوعروة الشطر الثالث قسم 182 مجموعة ملكية رقم 126مبارك مسالتي
تجزئة 108 قطعة شيخ العيفة فرماتو رقم 72 قسم 366 مجموعة 105دمحم معيري

تجزئة هاشمي موسع الشطر الثالث رقم ح 61منصور زرارقة
سوق عباشة عمار رقم 22اليامنة رواق
عمارة 04 المدخل 54 الطابق األرضي الحصة POS02  06 مسكن اجتماعي حي الهضاب 50شوقي سعيدي
حي 100 مسكن تساهمي  DGSN  قاوة عمارة 09 رقم 165سامي دغاش



حي البرارمة التعاونية العقارية الشهيد حامدي الشريف ساعد نهج دودو مبارك رقم 06سليمة بن تريو
حي الحاسيأيمن قريشي
حي 111 مسكن حي الشيخ العيفة مج 17 قسم  336عمر خرشي

حي 504 مسكن المنطقة الحضرية الجديدة ع ف 04 الجهة اليسرى المدخل 01 مدخله من الجهة الشمالية رقم 19 الطابق األرضيعبد الودود هميسي
حي المستقبل تجزئة  بونشادة  الشطر االول قسم 245 مج رقم 154أسماء غناي

حي المعبودة مج ملكية  رقم 38 قسم 194 الحصة رقم 08عبد الحميد زواوي
حي 85/500 مسكن م ح ج عمارة أو 08 رقم 07السعيد عزوط
الحاسيامين قطاف

التعاونية العقارية الشروق قسم 226 مج ملكية 220سمية بونشادة
تجزئة بلير الشطر االول قطعة 14 رقم 12ليلى مرغم

الساحة العمومية أول نوفمبر 54خالد عيشور
مسكن 28 محل حي حشمي الطابق االرضي عمارة ج المدخل 06 40رابح سفيان لعوامري

شارع مسالتي عباس رقم 01 حي عين تبينتخليل ربيزة
حي الهضاب 40 مسكن  اجتماعي و 29 محل عمارة د الطابق االرضي الحصة 53 مج 66 قسم 65 محل رقم 53عبد الغاني مباني

حي المعدومين الخمسة رقم 79  قسم 248 مج ملكية  رقم 29 الطابق االرضيبالل لزعر
الطابق األرضي القصرية 120 مسكن بيع باإليجار + 48 محل تجاري ع د رقم 147إبراهيم مصباح

حي الحدائق  تجزئة عصماني  رهواجة رقم 07  الطابق االرضيالطيب بناي
حي أوالد ابراهم شارع عبعوب دمحم الحصة 01عبد الجليل زكرياء هميسي

تجزئة شوف الكداد الشطر الثاني 79 قطعة رقم 12 الطابق األرضيأمال لواتي
حي 250 مسكن الطابق االرضي ع ب2 مدخل 269 قسم 177 مج رقم 59 قطعة 03عالل وارث

حي 200 مسكن ترقوي مدعم الهضاب شرق الطابق األرضي ع رقم 5 محل رقم 03 الحصة 99فارس بوصفصاف
حي القصرية  قسم 151 مج  ملكية رقم 06 الطابق االرضيعادل لعمش
حي يحياوي نهج جازية لخضر رقم 01الزهرة عياط

حي عمر دقو عمارة  أو 2 رقم 340عبد اللطيف جودي
حي حاشمي موسع الشطر الثاني رقم ج51 مجموعة  ملكية رقم 65 قسم 77 الطابق االرضيلخضر خواثرة
حي مولف دمحم 400 مسكن ع ب 01 رقم  42 مج ملكية رقم 171 القسم 169 قطعة رقم 134 الطابق االرضيلياس بلهوشات

حي 500 مسكن شارع عشاش موسى رقم 01  التعاونية العقارية التعليم األساسي قسم 114 مج رقم 40براهيم بعيو
حي الهضاب موسع الشطر األول شارع مدور عمار رقم 16فخرالدين دنفير

شارع السعيد بوخريصةناصر الساسي

المحل رقم 24 سوق المستقبلأحمد بن فرحات
الطابق األرضي شارع اإلخوة هباش قسم 243 مج 25 رقم  02  الحصة 03زياد صالحي

حي 300 مسكن TOURS عمارة أ الدرج 06 الطابق األرضي رقم 45جمال الدين بوزرقاطة
تجزئة مقام الشهيد الشطر الثاني حي ميمولایر 23 نهج درويش عبدالكريم قسم 291 مج145 محل رقم 02مباركة عنان

عين مورو عمارة أ درج01 المدخل 10 الطابق األرضيخليل بداد
حي 300 مسكن SPIE رقم 04نبيل شرشور

محل رقم 12 أ شارع شرفي لمنور حي حاشمي الطابق األرضي مج رقم 61 قسم 123عبد الحق قوصاص
الضاحية العلوية للمحطة بوعروة  وذراع البولدون حاليا حي يحياوي إكس س 06 ب 30 شارع عيفة أحمددمحم أنور بوعود
حي 400 / 1750 مسكن الهضاب الطابق األرضي عمارة أ 01أنور شرفاوي

حي عبيد علي قسم 16 مجموعة 389 عمارة 02 حصة 28 و 29 و 30 الطابق االرضيمعيوف سمايلي
حي عين السفيهة قسم 16 مج 546مرزاقة جمادي
حي الهضاب الشطر األول التعاونية العقارية أفاق رقم 02 مجموعة 38 قسم 40يونس لكحل



عين السفيهة مجموعة 204 قسم 16عبدالحفيظ كتفي
حي المستقبل نهج زهراوي حسين رقم س 10 أ 23  الطابق األرضي مج94 من القسم 254فاتح شاكري
حي الهضاب كاب 40 مسكن اجتماعي تساهمي و 24 محل تجاري قسم 60 مج 02 قطعة 05 الطابق االرضي ع 01 المدخل 5فيصل دوار

حي 520 مسكن عين الطريق عمارة 01 محل رقم 02فريدة خرموش
ضاحية الصناعة شارع كتفي حفناوي رقم أ 04اكرم حرملي

حي 50 مسكن اج ت +25 محل تجاري +13 محل للمهن الحرة ع ج قسم 06 مج 62 قطعة45الخير اسعادي
حي الهضاب CAP مشروع 60 مسكن اج تساهمي +41 محال تجاريا ع 05 المدخل رقم 04-05 مج 14 قسم 60 الطابق االرضيعماد الدين نحاوة

الترقية العقارية االخوة بن سكة حي بونشادة نهج عباشة عمار عمارة ب مدخل 01 الطابق السفلي رقم 11توفيق بن دية
محل رقم 39 حي 100 مسكنS P I E شارع المقاولين الطابق األرضيفؤاد عجيسي
حي الشيخ العيفة مج 09 قسم 368عمار خبشاش

مشروع 160 مسكن ترقوي مدعم الهضاب شرق عمارة 03 محل 40و41 الطابق االرضيحسين بن ناصر
الطابق االرضي حي حاشمي 221 قطعة قسم 68 مج ملكية 32الياس شويحي
تجزئة الهضاب الشطر األول رقم 01 محل رقم 03مراد زابشي

عماد الدين حماشي
عين موس حي 100 مسكن اجتماعي تساهمي و 48 محال تجاريا للترقية العقارية جدو ع ب الطابق األرضي قسم 11 مج رقم 19 قطعة رقم 14 

محل رقم 02
تجزئة الهضاب شارع بوطالبي الهاشميعاشور عساسي

حي 80 مسكن بيزار حاليا شارع بحري الخير قسم 295 مجموعة ملكية 139دمحم كعبوب
حي 1000 مسكن عمارة د درج01 الطابق االرضي الحصة 02سعيدة خلفاوي
حي بوسكين 130 قطعة شارع ماموني علي رقم 18 الطابق االرضيفاتح مجدوبي

تجزئة حي يحياوي التعاونية العقارية السعادة قطعة رقم 41دمحم امين امهشي

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

مسكن ترقوي مدعم الهضاب شرق محل رقم رقم 03 عمارة 01 الطابق االرضي 175سيف الدين كفي
حي عين موس التعاونية الفالحية منصوري الخير رقم 14 قطعة رقم 14صالح مهنتل
حي بيزار شارع بحري الخير مجموعة الملكية رقم 49 قسم 287أحمد فرجاوي
حي حاشمي شارع خراز مختار رقم 34 قسم 134 مج ملكية رقم 45جميل مساوي

حي بوعروة الطابق االرضيامبارك سنوسي
حي يحياوي شارع بن تريو يوسف قسم 161 مجموعة ملكية رقم 98 محل رقم 01عبد الحميد حاجي
حي المجاهدين ترقية جالب اسماعيل قسم 247 مج رقم 11ابراهيم مهيريس
تجزئة حشمي الشطر االول أ شارع حرزون دمحم العربي القطعة رقم أ 1-34حمودي عنقاق
حي 200 مسكن برارمة السعيد عمارة أ 4 رقم 25 الطابق االرضيعاشور شاوي

حشمي حي 50 مسكن تساهمي و 26 محل قسم 126 مج ملكية 12 عمارة 05 حصص 04 و 05 الطابق األرضيبالل رقاد
شارع اول نوفمبر 1954 مقابل سونالغازعبد الجبار كراشني
النقل البري التعاونية العقارية المساء جزء 05 القطعة رقم 02 محل 01دمحم العربي القلي
تجزئة اإلبراهيمي الشطر األول رقم 16 بيزار قسم 299 مجموعة ملكية 68 محل رقم 03نور الدين طلحي

حي 500 مسكن - معيزة نور الدين الطابق األرضي عمارة أو 01- قسم 115 مجموعة ملكية رقم 18 رقم القطعة 02العمري زياد
حي الهضاب شمال 50 مسكن اجتماعي تساهمي عمارة 05 الحصص 03و 04و 05 مجموعة ملكية 68 قسم 06 الطابق الرضيعبد الحليم بن بوريش

سوق عباشة عمار رقم 23فريدة رواق
سوق عباشة عمار رقم 08بركاتي هاللي
التعاونية العقارية جرجرة رقم 166 كعبوب قسم 07 مجموعة ملكية 1441 الطابق االرضيوليد بوعزيز

التعاونية العقارية الفجر( امام طريق المذبحة) عمارة ب04 رقم المدخل 02 الطابق السفلي رقم 34ابراهيم بريهمات
أوالد حشيش الباز رقم 01لطفي بلخيري

اليوم الثا 



حي شوف لكداد قسم 337 مجموعة ملكية رقم 03المسعود براهيمي
التعاونية العقارية الحرية و السالم حي العيد الضحوي شارع بحري الخير طريق المذبح بناية ج 2 محل رقم ب 13بالل يسعد شريف

حي عباشة عمار قسم 288 مج ملكية رقم 72 محل رقم 04فطيمة زروق
الطابق االرضي حي عين الطريق رقم 164صالح مقدمي
حي شوف لكداد الشطر األول 140 قطعة رقم 40سهيب نصاص
حي شوف لكدادنسيم مهناوي
التعاونية العقارية الوفاء تجزئة حشمي قسم 78 مجموعة ملكية رقم 02 المحل رقم 03 الطابق األرضيياسين عيواز
حي مولف دمحم 400 مسكن الطابف االرضي من عمارة - ب 3- مدخل رقم 47 ا مج 169 قسم 169رياض بلوط

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

تجزئة الهواء الجميل 252 قطعة رقم 05رمضان حواس
حي الشيخ العيفة فرماتولحسن بلعيد

حي 35 مسكن تساهمي و 21 محل حي الهضاب CAP الطابق االرضي عمارة 02 حصة رقم 23 و 24نورالدين مصمودي
حي يحياوي شارع العيفة احمد قسم  142 مجموعة ملكية رقم 76  الطابق األرضيسيف الدين بوعود

قطاع ب شمال تجزئة التعاونية العقارية الهناء المتكونة من 22 قطعة الطابق األرضيكريم ريحان
حي الشيخ العيفة رقم 20نصر الدين حدادي

حي 60 مسكن اجتماعي تساهمي للمرقي العقاري مجموعة صادي عمارة أ مدخل 03 محل رقم 03 الطابق األرضيرمضان بلحاج
حي لعرارسة تعاونية قسوم أحمد 11 ديسمبر قطاع برقم 17  قسم 45 مج رقم 71دمحم شيبوط
حي حشمي موسع الشطر الثاني قسم 173 مجموعة ملكية 01 الطابق األرضيلبنى غانم

حي عمر دقو قسم 299 مجموعة ملكية رقم 14 الطابق األرضيعبد الناصر مكاري
التعاونية العقارية مسينيسا المكان المسمى الشركة الوطنية للنقل البري سابقانصر الدين مريجة

حي 120 مسكن ترقوي مدعم الهضاب شرق عمارة 06 رقم 101عماد معاوي
حي يحياوي شارع خلوطة الطيب رقم20 المحل 02 الطابق األرضيفارس دودو

التعاونية العقارية مسينيسا الشركة الوطنية للنقل البري سابقا قطعة  رقم 15 مجموعة ملكية 15يحي برهان الدين بونشادة
عين موس الهضاب شمال مجموعة ملكية رقم 56 قسم 06 حصة رقم 73,74 الطابق االرضيوليد خلوفي

الطابق االرضي حي النقل البري التعاونية العقارية علي ابن ابي طالب شارع لعالم مسعود رقم 05 مج رقم 46 قسم 273يوسف بن طلة
حي شيخ العيفة قسم 368 مجموعة ملكية رقم 34 الطلبق االرضيوليد شريط

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

حي 450 مسكن المنطقة الحضرية الجديدة الطابق االرضي الجهة اليمني ع أ03 مدخل 01 رقم 04رابح عشاشة
حي 400 مسكن عمارة ب 08 حصة 277 مجموعة ملكية 86 قسم رقم 169 الطابق تحت االرضيادريس مسخر

التعاونية العقارية اإلحسان مجموعة ملكية 10 قسم 328 رقم 20 الطابق األرضيعلي حيدر سوراخ
حي الهضاب مشروع 20 مسكن اجتماعي تساهمي + 12 محال تجاريا عمارة 01 مدخل 05/06 الطابق االرضيرضا بلخيري

حي ثليجان قسم 284 مجموعة ملكية رقم 70 محل رقم 01 الطابق األرضيتوفيق بن بوطرة
حي يحياوي إكس ب 01 أو رقم 09لحسن غدير
حي كعبوب قسم 87 مج 36 شارع خابط عمار رقم 01 الطابق االرضيأسامة باباس
التعاونية العقارية أمن الحياة حي أول نوفبر 1954 شارع حركاتي ربيعي رقم 08 مجموعة ملكية رقم 77 قسم 266 الطابق االرضيعبد هللا صغير
حي حاشمي موسع الشطر الخامس  شارع العايب عالوة رقم 03 التعاونية العقارية االمل قسم 128 مج48سليمة ميهوبي
حي تليجان شارع المدارس رقم 39نوفل مليزي

حي بلير قطعة 18 رقم 07رشيدة هيشور
حي كعبوب الترقية العقارية فريق بوسكين عمارة ف درج  01 رقم 35 حصة رقم 04 الطابق السفليمسعود زير



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

نهج بور سعيد حي يحياوي قسم 189 مج رقم 04 03ضياء الدين بوعبد هللا
نهج شيخ العيفة عمارة 06 محل رقم 02 قسم 246 مجموعة ملكية 65 قطعة رقم 25 الطابق األرضيدمحم هارون بكاكشي

محل رقم 02 حي 40 مسكن تساهمي لغزال عمارة ب الهضابمناد فتاش

عادل هكاس
حي 150 مسكن (برنامج150/300 مسكن اج تساهمي /شطر 2000) عين موس شمال ع 3 القطعة 162 قسم 175 مج رقم 36 الطابق 

االرضي
حي بلير قسم 103 مجموعة ملكية رقم 88 الطابق األرضيشعيب بحري

حي بن بقاق التعاونية العقارية المرجان مجموعة ملكية رقم 68 قسم 325انيس أيت عامر
حي يحياوي قسم 183 مجموعة ملكية 66 الطابق األرضيعبد النور لمطاعي

حي الحاسيمونية ساري
حي حاشمي قسم 122 مجموعة ملكية رقم 01 الطابق االرضيأسامة لعمارة
بوعروة ذراع البلدون حي يحياوي إكس ك 01 س 03 الطابق األرضيعقبة جدي

حي تليجان 294 مسكن درج 02 عمارة أ2 رقم 01 قسم 263 مج ملكية رقم 52 قطعة رقم 01العلمي رسيم بوحفص
حي عبيد علي قسم 16 مج ملكية رقم 389 عمارة 01 حصة رقم 02نصرالدين عناد
الطابق االرضي حي مسعودي الذوادي 1014 مسكن عمارة أو 1 مج ملكية رقم 88 قسم 178 رقم القطعة 01لحسن حواسين
حي حشمي الشطر الثالث مج ملكية رقم 73 قصر قسم 123مجيد بوحريز

حي يحياوي حاليا شارع صالحي صالح قسم 187 مج رقم 45 قطعة رقم 01 ع 02 درج02 الطابق االرضيإسالم إلياس قطوش
عين موس 60 مسكن إجتماعي تساهمي + 34 محال تجاريا قسم 72 مجموعة ملكية 18 قطعة رقم 01 عمارة 04 الطابق األرضيعبد الودود قسمية

حي بوعروة قسم 223 مجموعة ملكية رقم 46السعيد كراش
تجزئة الهضاب قطعة رقم 332 طابق االرضيوسيم حفاصة
محل رقم 02 الطابق االرضي تجزئة الهضاب الشطر الثاني رقم 284سامي مسعي
حي 950 مسكن شوف لكداد عمارة س 06 رقم 04يوسف قادة
تجزئة حاشمي الشطر األول قطاع أ الترقية العقارية عيساوي التوهامي السوق المغطاة محل رقم ف19 الطابق االرضيسليم عجوط

محل رقم 01 حي اوالد ابراهم جنوب شارع خلوطة الطيب رقم 07 بوعروة و ذراع البولدوننبيل اسالم نية
تجزئة مقام الشهيد الشطر االول رقم 01حدة جبار

حي حشمي موسع الشطر السابع شارع لعقاقنة الشريف الطابق األرضي رقم 103عز الدين مصطفاوي
تجزئة اإلبراهيمي الشطر األول قطعة رقم 12 الطابق األرضيعباس مسالتي
الطابق االرضي حي يحياوي 13 شارع بعديد رابح حي يحياوي مج رقم 99 قسم 159زهير مرازقة

محل رقم 122+123 ع 53 حصة 08 موقع 1500/3000 مسكن بئر النساء موقع 01الشريف لطرش
شارع مباح بلخيريهاني كرمالي

حي يحياوي اكس س - 5 د - رقم 44 شارع بلعلياني صالح بالضاحيةالعليا للمحطة بوعروة و ذراع البلدونعبد القادر بن شرنين
حي حاشمي موسع الشطر الخامس شارع سرتي ابراهيم  قسم 124 مجموعة ملكية رقم 25 الطابق األرضيأسامة تونسي
حي بوعروة الشطر الثالث شارع يوسفي الذوادي رقم 08 قسم 182 مج ملكية 98صالح بن شبل

ترقية قيرواني قسم 326 مجموعة ملكية 05 قطعة رقم 190 الطابق األرضيشمس الدين غربي
الطابق االرضي 140 مسكن بيزارعلي شريفي

يف بوقرن التعاونية العقارية أمن الحياة  01 نوفم 54 بوعروة 06 شارع بن حليمة رابح الطابق االر قسم 266 مج 18 محل رقم 02ال
 الهضاب التعاونية العقارية االصالح الطابق األر قسم 62 مج 88رضا مزرب

 يحياوي نهج بوبلوطة نور الدين  الطابق االر طارق قراس
سوق يحياويالسعيد خاسف

السوق المغطاء رقم 76دمحم كوي 
تجزئة 144 قطعة مج ملكية رقم 122 قسم 353 ع الطريقلحسن طبيب

خ و فواكه



قاوة 40+20 مسكن اج تسا و 34محل ع 01 الحصة رقم 03عبد الحكيم شيبوط
 يحياوي شارع شياح رقم إكس س 02 س 85الربيع غزا 
ي  ع موس1750 /400 مسكن ع ب الدرج05 رقم  23نذير مع

 كعبوب التعاونية العقارية االبطال شارع ج مجموعة ملكية رقم 14 قسم 108 رقم 47مون خرماس
الل  يحياوي شارع قني دمحم رقم 02جابر 

 500 مسكن ESTE  عمارة د الدرج06 الطابق األر رقم 78حبيب توفيق عماري
 248 م ا ت الهضاب محل رقم 61 عمارة أ 05نبيل مزاغشة

 بوعروة قسم 223 مج رقم 36نعيم  
قية العقارية اإلخوة بن سكة  بونشادة نهج عباشة عمار ع أ مدخل 01 رقم 05من مال  المركز التجاري ال

اش موسع الشطر الثالث رقم ح/66 شارع لتو عبد الحميد قسم 123 مج 76 رقم 01سم بوع  تجزئة 
مسكن رقم 28 1000فريد رزيق

مسكن ترقوي و30 مرآب 24 محل  600 مسكن الطابق تحت أر ع أ 02 الحصة 24 قسم 145 مج 29 60ن الدين باز
التعاونية العقارية الرياض تجزئة الهضاب الشطر األول قطعة رقم15خالد مساعد

 حش 500 مسكن  رقم 11C /B /19/ 51 عمارة 11فيصل ساح 
 أوالد حشيش قطعة رقم 33 محل رقم 02سم حداد

 المعبودة ترقية زواوي  عبد الرحمان  قسم 194 مج رقم 37 الطابق االر سليمان نوي
 بل التعاونية العقارية النجوم قسم 104  مج 14  قطعة رقم 08 محل رقم 01 الطابق االر عبد المومن زيادي

 حاش موسع الشطر الثا شارع عجي ساعد رقم د 132بوبكر غر 
قية العقارية االخوة بن سكة  بونشادة نهج عباشة عمار عم ب مدخل 01 الطابق السف محل رقم 09رشدي زيدان ال

 20 اوت 55 قطعة رقم 10 حصة  05مخلوف بوعنداس
تجزئة الهضاب شارع كبور صالحعامر بكتاش
ر خل  شارع عباشة رمضان قسم 295 مجموعة ملكية 17 السوق الجديد رقم 09لز

 كاسك الطابق األر زكرياء معيوف
 الهضاب الشطر الثا التعاونية العقارية الكشاف قسم 32 مج رقم 08أحمد معزوز

 100 مسكن تسا   DGSN قاوة ع 10 رقم 179سيف الدين دردازي
 50 مسكن اجتما تسا DGSN  حش ع 02 ب مدخل رقم 58 للحصة رقم 03رمضان لطرش

تجزئة 35 قطعة بوعروة  يحياوي رقم إكس ب 1 أ 3 رقم 17 و 18عن كرشو 
 300 مسكن SPIE رقم 03بومدين بلوشات
 ضاحية الصناعة شارع عباشة عمار السوق الجديد قسم 295 مجموعة  رقم 17 حصة  08 عمارة 01 الطابق األر عبد الغا خل 

سوق عباشة عمار خار لي  
 حش قطاع ب قسم 118 مج 95داود زميت

ار الطابق األر بناية 01 قسم 299 مج 139 قطعة 02سيف الدين ربوح  ب
اش موسع الشطر الثالث شارع ليتو عبدالحميد رقم ح 65العيد زروال  

 500 مسكن   ESTE  عمارة د الدرج06 طابق أر رقم 78دمحم عيكوس
سوق المستقبل رقم 83ياس قصاص

 حاش الشطر الثالث قسم 123 مج 74أيوب قجا 
م 02 رقم 07ص الدين بن غدفة  بوعروة قطاع ف أوالد ابرا

الطابق االر  بل قسم 101 مج رقم 255يفة لطرش
الهضاب الشطر االول تجزئة التعاونية افاق 9 قطعة رقم 07حسينة بوكوردان

ة سعدو سوق المستقبل محل رقم 115شه
ي وع 40 مسكن اجتما تسا  24 محل قسم 60 مج02 قطعة رقم 04 عم 01 مدخل 04ع مع  الهضاب CAP  م

شارع بحري مسعود قسم 56 مج رقم 58 محل رقم 02 03نورأم ضيافات



 قاوة 50 مسكن اجتما تسا +29 محل تجاري ع أ مدخل رقم 02  الجهة الشمالية الطابق االر رقم 52أم بن عي
 100 مسكن تسا DGSN قاوة عمارة 06 رقم 147شام بوتفاحة
 لعرارسة الطابق األر مجموعة 69 قسم 84حس درياس
ع تبينت الطابق األر قسم 307 مجموعة ملكية 14الصديق قني 
 الهواء الجميل التعاونية العقارية النور تجزئة 05 قطع رقم 02 محل رقم 02 الطابق االر حس لوعيل

قوي 156 مسكن قسم 155 مج رقم 04 قطعة 06 عم 01 الطابق االر اسالم بن لشهب وع ال م
د حسان قسم 145 مج07 قطعة رقم01 الطابق االر فارس زدادقة  750 مسكن بلخ

التعاونية العقارية التلSNTR  شارع داي لخ  رقم 07 قسم 229 مج رقم 07وليد مبار 
ة بن عي  حش قسم 114 مج ملكية رقم 09نص

قية العقارية 08 ماي 1945  قسم 170 مجموعة رقم 72توفيق مسعودي  حاش ال
 الهضاب عمارة  أ 02 مج41 قسم 61 رقم القطعة 01عن رحما 
ي تجزئة التعاونية العقارية يوغرطة رقم 09 مجموعة 06 الطابق األر رقم 03باسم زوايد كة الوطنية للنقل ال ال

ر شياح  الهضاب 40 مسكن اجتما تسا +23 محل عمارة د الطابق االر مدخل 05 قسم 75 مجموعة رقم 82الطا
 حش موسع الشطر األول نهج حداد ع د 3 رقم 64 مج 89 قسم 118 محل 01ن الدين عماري

 حاش قسم 170 مج رقم 101 محل رقم 01عبد العزيز خاسف
 500 مسكن  ESTE  عمارة د درج 07 الطابق األر رقم 73زكريا سمش الدين

 600 مسكن عمارة أ 03 قسم 145 مجموعة رقم 29 قطعة  39 الطابق تحت االر فاروق فودي
قية العقارية بلعياط شارع المقاول رقم 02 قطعة رقم 01 عم 02 مدخل 04 رقم 15عماد الدين عيساوي  30 مسكن ال

 150 مسكن ع موس قسم 175 مجموعة 34 قطعة رقم 170 طابق أر سفيان عيساوي
ف محاتف ار عمارة أ3 رقم 20أ نهج 20 أوت 55 ب
ى رقم 02ياس عجاس ية الجديدة عمارة أ 01 المدخل 01 الطابق األ ر الجهة الي  450 مسكن المنطقة الح

ية الجديدة عمارة و 6 الطابق األر رقم 04دمحم بودالل  504 مسكن المنطقة الح
تجزئة الهضاب الشطر الثا رقم 309 وحاليا شارع بوطال  الهاش الطابق األر مصط ما 

وع 40 مسكن اجتما تسا و 28 محل قسم 09 مجموعة 63 محل رقم 07,06مجيد بن عجي  الهضاب م
المجمع العقاري تجزئة الهضاب 45 مسكن تسا و 27 محل عمارة 01 الطابق االر  محل 02 و 03سفيان رب 

 لعرارسة تجزئة فريق شاد قطعة رقم 378 قسم 110 مج  رقم 108العيا بلول
 قاوة 50 مسكن إجتما و 31 محل عمارة 02 مدخل 01 الحصة 01عبد المالك ديل 

ي تعاونية األفاق شارع بوقرن سعوديزب بخوش  النقل ال
الطابق األر التعاونية العقارية عمار قطوش القطعة رقم 17 محل 01شعيب لعوافة
 حش 40 مسكن احتما تسا عمارة ج الطابق االر قسم 69 مجموعة رقم 13عصام جحنيط

 ع موس 400/ 1750  مسكن عم ب  الدرج05 رقم 23 الطابق االر ميلود طاع 

وا نص  ع ب 04 الطابق األر الباب رقم 147 مج ملكية رقم 05 قسم 326 الحصة 147لحسن بوروبة قية العقارية  ق شارع بحري الخ ال
 اول نوفم 6 شارع بن حليمة رابح الطابق االر قسم 266 مج 18جمال الدين را 

 الهضاب قسم 75 مج ملكية رقم 64 طابق االر خليل زغار
 قاوة  50 مسكن اجتما تسا عمارة 05 مدخل 02 الطابق االر عزيز توا 

 يحياوي 300 قطعة قسم 80 مج67سندرة نبيلة بونشادة
رة بوبو اش موسع الشطر السادس  90 قطعة قطعة رقم 35الز تجزئة 
 150 مسكن اجتما تسا سيدي حيدر عمارة ب 03 الطابق االر المدخل 82 قسم 06 مج 28 قطعة 01يزيد كوا 

سوق المركزي وسط المدينة رقم 98ن الدين مس 
نهج منصوري الخ المحطة قسم 213 مج ملكية 95 رقم 01مصط زديوي

 المستقبل نهج بحري الخ رقم 03 الطابق االر ساعد حمادي

اليوم األول



تجزئة بوعروة قطاع ف رقم 13حكيم بوخناقة
ة ذ   ع الطريقنص

وك باز التعاونية العقارية  بن مجنح  48 مسكن +46 محل تجاري عم أ ب رقم 011م
التعاونية العقارية المنظر الجميل قطاع أ شمال قطعة 01  المجوعة أ04 حاليا شارع جمال عبدالرحمان رقم 05حمزة كشيدة
ول قسم 269 مجموعة ملكية رقم 28سفيان عكال  ع تبينت المعهد الوط للب
التعاونية العقارية عمار قطوش قطعة رقم 17 محل قم 01صدام غر 

السوق المركزيالويزة لونيس
 الهضاب CAP مركز متعدد الخدمات قطعة 03 / 06 رقم 06 قطعة رقم 162 جزء سعبد اليم اخريب

سوق عباشة رقم 128سم ترشة
يةحمزة درادرة الطابق االر مج ملكية رقم 96 قسم 101  الهواء الجميل  الق

الهضاب 1292 مسكن عمارة رقم  اش 2 محل رقم 128عبد  عناد
عمارة 04 المدخل 54 الطابق األر الحصة POS02  06 مسكن اجتما  الهضاب 50شو سعيدي
 الهضاب 40 مسكن اجتما تسا و 23 محل عمارة د الطابق األر مدخل 05 قسم 75 مج 82حس عليوة

 85/500 مسكن م ح ج عمارة أو 08 رقم 07السعيد عزوط
وق قسم 226 مج ملكية 220سمية بونشادة التعاونية العقارية ال

 يحياوي شارع بورابة أحمد رقم 06 محل رقم 01 الطابق االر خ الدين عجي 
مسكن اجتما الطابق االر قسم 72 مج 11 قطعة رقم 06 60وليد حمراوي

ة شارع مسال عباس رقم 01  ع تبينتخليل رب
يم مصباح ية 120 مسكن بيع باإليجار + 48 محل تجاري ع د رقم 147إبرا الطابق األر الق

واجة رقم 07  الطابق االر الطيب بناي  الحدائق  تجزئة عصما  ر
تجزئة 35 قطعة بوعروة  يحياوي رقم اكس ب1 أ 03حدة رزوا 

ية الجديدة ع أ 06 مدخل 01 رقم 06منصف جناد الطابق األر  450 مسكن المنطقة الح
تجزئة شوف الكداد الشطر الثا 79 قطعة رقم 12 الطابق األر أمال لوا 

 250 مسكن الطابق االر ع ب2 مدخل 269 قسم 177 مج رقم 59 قطعة 03عالل وارث
ق الطابق األر ع رقم 5 محل رقم 03 الحصة 99فارس بوصفصاف  200 مسكن ترقوي مدعم الهضاب 

شارع منصوري الخ قسم 213 مجموعة ملكية رقم 198دمحم عبد الهادي حركا 
التعاونية العقارية الوفاق  العرارسة 01 شارع خبشاش مبارك قسم 84 مج 119 محل رقم 02السعيد طي 

 مولف دمحم 400 مسكن ع ب 01 رقم  42 مج ملكية رقم 171 القسم 169 قطعة رقم 134 الطابق االر لياس بلهوشات
يم بعيو  500 مسكن شارع عشاش مو رقم 01  التعاونية العقارية التعليم األسا قسم 114 مج رقم 40برا
تجزئة مقام الشهيد الشطر الثا  ميموريال 23 نهج درويش عبدالكريم قسم 291 مج145 محل رقم 02مباركة عنان

ع مورو عمارة أ درج01 المدخل 10 الطابق األر خليل بداد
ي سابقا تجزئة التعاونية العقارية يوغرطة رقم 09 مج 06 حاليا قسم 228 مج 09 الطابق األر دمحم أم كيفون كة الوطنية للنقل ال ال
سوق عباشة عمار  المستقبلالعيا بن سيد

قية العقارية النجاح شارع روابح مو عمارة ب رقم 02 رقم 11صالح زاب   اول نوفم 54 ال
 400 مسكن عمارة أ الدرج 05 الطابق األر الباب رقم 21العر خل 

الضاحية العلوية للمحطة بوعروة  وذراع البولدون حاليا  يحياوي إكس س 06 ب 30 شارع عيفة أحمددمحم أنور بوعود
قية العقارية االخوة بن سكة  بونشادة نهج عباشة عمار ع ج مدخل أ01 الطابق السف رقم 6العيا ملعب المركز التجاري ال
 ع السفيهة قسم 16 مج 546مرزاقة جمادي
 400 / 1750 مسكن  رقم 03 ع أ 1جمال عيطاوة
 الهضاب الشطر األول التعاونية العقارية أفاق رقم 02 مجموعة 38 قسم 40يونس لكحل
ق رقم 102 الطابق األر ع 06دليلة شلغوم  120 مسكن ترقوي مدعم الهضاب 

قية العقارية االخوة بن سكة  بونشادة(نهج عباشة عمار) عمارة ب مدخل 01 الطابق السف رقم 12سليم عزوز المركز التجاري ال



 حش ضمن التعاونية العقارية  فوضيل رقم 37 قسم 133 مجموعة ملكية 46 محل رقم 01 الطابق األر سفيان جرادي
شارع السعيد بوخريصة الطابق االول قسم 205 مج رقم 08 حصة 02فيصل ما 

قية العقارية االخوة بوسك عمارة ب درج 01 رقم 09 حصة 04 الطابق االر السعيد اخريب  كعبوب ال
تجزئة الهضاب الشطر األول رقم 01 محل رقم 03مراد زاب 

شارع عجي احمد رقم 136 بل قسم 89 مج ملكية رقم 112اسحاق زيادي
تجزئة الهضاب شارع بوطال الهاش عاشور عسا 
ي قطاع شمال سطيف قسم 55 مج ملكية 51يعقوب زيادنة التعاونية العقارية االبرا

 الهضاب عمارة أ02 مجموعة ملكية رقم 41 قسم 61 رقم القطعة 04دمحم قرة
محل رقم 03  300 مسكن االخوة مهداوي قسم 227 مج رقم 05 القطعة رقم 02 ع س7 الطابق االر رشدي قزوط

شارع خراز مختار  حش رقم 62 قسم 118 مج رقم 88 محل رقم 02رفيق خل 
 الهضاب شمال 50 مسكن اجتما تسا عمارة 05 الحصص 03و 04و 05 مجموعة ملكية 68 قسم 06 الطابق الر عبد الحليم بن بوريش

سوق عباشة عمار  المستقبل رقم 07عبد الكريم جربوعة
سوق المستقبلالخ منصوري

باش عادل 
قية العقارية 100 مسكن تسا الشطر االول و 28 محل تجاري رقم 26 الطابق االر عمارة 09 مدخل 107 مجموعة رقم  سيدي حيدر ال

19 قسم 06
ية قية العقارية االخوة بن سكة  بونشادة ( نهج عباشة عمار) عمارة ب مدخل 01 الطابق السف رقم 07 مكررطارق كا ال

 الهضاب 40 مسكن اجتما تسا عمارة أ مجموعة ملكية رقم 09 قسم 63 رقم 05 الطابق االر عبد الرزاق بلهوان
 ثليجان شارع بن شكريبو عبد العزيز رقم 07 الطابق االر مج ملكية رقم 79 قسم 212 محل رقم 02ا شودار
 مولف دمحم 400 مسكن الطابف االر من عمارة - ب 3- مدخل رقم 47 ا مج 169 قسم 169رياض بلوط
قطاع ب شمال تجزئة التعاونية العقارية الهناء المتكونة من 22 قطعة الطابق األر كريم ريحان

 1750 /400 مسكن رقم 03 عمارة أ 01مصط مسعودي
الهضاب CAP  30 مسكن اجتما تسا للمرقية العقارية موسار صونية عمارة 01 مدخل 01 حصة 01 الطابق االر نجاة خنفر

 حش الشطر الثالث شارع سبيعات صالح مجموعة ملكية رقم 41 قسم 76 محل رقم 04يوسف لعجال
ق عمارة 06 رقم 101عماد معاوي  120 مسكن ترقوي مدعم الهضاب 
 يحياوي شارع خلوطة الطيب رقم20 المحل 02 الطابق األر فارس دودو

 الباز قسم 09 مجموعة ملكية رقم 24 محل رقم 02 الطابق األر سم بن دمغ
يط  شيخ العيفة قسم 368 مجموعة ملكية رقم 34 الطلبق االر وليد 

وك ع ب الطابق تحت االر +أر قسم 06 مج رقم 66 قطعة رقم 14نذير برابو م ش أ الهضاب شمال  50 مسكن تسا 12 محل  ت ع خلفة م
الطابق االر ع موس الهضاب شمال قسم 06 مج ملكية رقم 54 قطعة رقم 111 التابعة ش ذ م م  أوسامة ع دايمن تجاري

ية الجديدة الطابق االر الجهة اليم ع أ03 مدخل 01 رقم 04رابح عشاشة  450 مسكن المنطقة الح
تجزئة المستقبل مجموعة ملكية رقم 04 قسم 229حدة محدادي

الضاحية العليا للمحطة بوعروة و ذراع البولدون سابق  يحياوي شارع خلوطة الطيب رقم اكس س 1 د33 حالياعزالدين مري 
 الصناعة نهج كت حفناوي رقم 04 قسم 296مج رقم 159ع عبا 
ار  الصناعة قسم 295 مج07 قطعة 02 عمارة 01 الطابق االر كريم سايح شارع كت حفناوي  ب

 المحطة زاوية نهج عبد الحميد بن بديس ونهج اإلخوة شعاب رقم 01 الطابق االر يوسف فرطاس
نهج طيبة الحاج التعاونية العقارية بن ضياف مسعود 56 مسكن عمارة أ 02 رقم 13 و 14 بيل يعقوب غمري
 400 مسكن عمارة ب 08 حصة 277 مجموعة ملكية 86 قسم رقم 169 الطابق تحت االر ادريس مسخر

ي وع 20 مسكن اجتما تسا + 12 محال تجاريا عمارة 01 مدخل 05/06 الطابق االر رضا بلخ  الهضاب م

فوزي حداوي
يل صالح ت ع أوزير77مسكن ترقوي +30 محل +23 مرآب مج 34 قسم315 مستوى 2 ع 06 مدخل 78   الحا ش و ن ب سابقا دو

ط أ
 كعبوب قسم 87 مج 36 شارع خابط عمار رقم 01 الطابق االر أسامة باباس

اليوم الثا 



 حاش موسع الشطر الخامس  شارع العايب عالوة رقم 03 التعاونية العقارية االمل قسم 128 مج48سليمة ميهو 
 تليجان شارع بلوط دمحم رقم 11 مج رقم 105 قسم 284 للقطعة رقم 03نورالدين بربا 

الهضاب الشطر الثا قطعة رقم 444 شارع قوا السعدي  محل رقم 01 الطابق االر الحس ط 
يس مسكن تسا و 75 محل تجاري ترقية توا ع أ6 الطابق االر مدخل 05 قسم 71 مج ملكية رقم 10 110سا مه
 35 قطعة بوعروة  يحياوي قسم 110 مجموعة ملكية 12 الطابق االر يعقوب درادرة

 الهضاب 50 مسكن اجتما تسا المر العقاري شو كمال قسم 126 مجموعة ملكية رقم 14 قطعة 05 محل رقم 05 الطابق األر شفيق فودي
ارون بكاك  نهج شيخ العيفة عمارة 06 محل رقم 02 قسم 246 مجموعة ملكية 65 قطعة رقم 25 الطابق األر دمحم 

سوق عباشة رقم 11ع قر 
التعاونية العقارية االندلس  الهضاب طابق االر عمارة 02 حصة رقم 05لياس بوجادي

يمة  تليجان شارع كركور ذياب عمارة 01 مدخل 01 و 02 رقم المحل 01 قسم 242 مج ملكية رقم 86 حصة رقم 01دمحم يعقوب 
التعاونية العقارية السعادة  يحياوي رقم 01ص الدين بن عي 

 حش الشطر الثالث مج ملكية رقم 73 ق قسم 123مجيد بوحريز
 الصناعة شارع عباشة عمار السوق الجديد قسم 295 مج 17  طابق أر رقم 35عبد الغ بيفوح

كة االشغال لبلدية سطيف قسم 55 مج رقم 01وليد غمري الطابق االر التعاونية العقارية 
 عبيد ع قسم 16 مج ملكية رقم 389 عمارة 02 حصة رقم 26 وحصة رقم 27وليد كعوان

التعاونية العقارية السنابل الحا حسان رشيد
ول الشطر 01 رقم 07دمحم عجيسة المعهد الجزائري للب
ع موس  100 مسكن تسا و 48 محال ترقية  ش ت جدو عمارة 1 الطابق االر قسم 11 مج ملكية 19 قطعة رقم 111قيس مزوار

سوق المستقبل محل رقم 32جمال الدين كلوت
المركز التجاري  1014 مسكن صنف 08 يحمل رقم ل 03 الطابق األر رشيد مسال 

قطعة رقم 04 قسم 04 أ تجزئة فريق شاد 378 قطعة  لعرارسةخالد عبد الرحمان بوراس
 الهواء الجميل رقم 03 طابق االر بالل فراج

 بوعروة التعاونية العقارية أمن الحياة قسم 265 مج ملكية رقم 15عمر ضيافات
وك بوقرزي  250 مسكن عمارة د1 رقم 290 الطابق األر م

الطابق االر المستثمرة الفالحية منصوري الخ 14 قطعة رقم 04  ع موس رقم 02سيف الدين محرو 
سوق عباشة عمار رقم 01إناس خل 
وع 50 اجتما تسا ع أ مدخل 04 رقم 04ع فاض   قاوة م

ار ع أ 02 30مسعود قرا  قطعة ب
المركز التجاري رقم 01بوعالم  

ق، عمارة 05 رقم 81فؤاد د  وع 120 مسكن ترقوي مدعم الهضاب  م
السوق المركزي رقم 21أيوب حداد

سوق المغطاة  المستقبل رقم 99عبد العزيز ربا 
قية العقارية صادي و توا قسم 327 مج رقم 22 قطعة رقم 11خليل مشتة ال

السوق الجهوي للخ و الفواكه  ع السفيهة الرواق 06 المربع رقم 10مصباح واضح
السوق المركزيزيدومة بوطال 

دنة زاوية شارع منصوري الخ و شارع كسكاس عبدالحميد رقم 14توفيق 
تجزئة ع الطريق قطعة رقم 82 الشطر االولجهيدة بوعافية
تجزئة 35 قطعة بوعروة  يحياوي رقم اكس ب 01 أ 03 محل رقم 02عرفان بوعواجة

تجزئة الهضاب 375 قطعة الشطر االول قسم 66 مج رقم 133 قطعة رقم 175مهدي عيشور
السوق المركزي رقم 73دليلة مسال 
ي  1014 مسكن صنف 01 رقم 18موراد مع

لحوم ودواجن



تجزئة 20 أوت  1955 شارع بن دباش رقم 09 رقم 02 13مراد صال 
 كعبوب التعاونية العقارية النسيم 10 قطع رقم 09 محل 02 مج رقم 120 قسم 105حمزة خ الدين

 أوالد حشيش محل رقم 03فاتح شوبان
 الهضاب مسكن 248 إ ت الهضاب ع أ 04 رقم 48 مج 12 قسم 127سم مسال 

 100 مسكن تسا DGSN قاوة عمارة 10 رقم 179عالء الدين دو 

قيةالعقارية أوزير77مسكن+30محل+23 مرآب مج34 قسم315 ط أ المستوى 2ع 6 مدخل77خمي مروا  يل صالح حالياال  الحا منطقةش ون ب سابقا دو
 الهضاب 40 مسكن إ ت و 29 محل ع ج قسم 65 مج رقم 66 محل 1 رقم 40 محل 2 رقم 41 محل 3 رقم 42عادل دبشون

الل قية العقارية اإلخوة بن سكة  بونشادة نهج عباشة عمار ع أ مدخل 01 الطابق السف رقم 13حياة  المركز التجاري ال
 248 م ا ت الهضاب محل رقم 61 عمارة أ 05نبيل مزاغشة

ق عمارة 01 الطابق األر رقم م 154 حصة 154العيد يعيش  150 مسكن ( برنامج 150 / 300 مسكن إجتما تسا / شطر 2000 ) ع موس شمال 
 يحياوي قسم 113 مجموعة رقم 23 محل رقم 02عبدالحق د 

 08 ماي 45 شارع02 و شارع جيش التحرير الوط المجمع العقاري 48 مسكن و 44 محال  قسم 145 مج رقم 27  القطعة 28 عمارة ب الحصة 28بالل مشتة
 50 مسكن ع موس عم ا2 رقم57العمري مشتة

 يحياوي تجزئة 300 قطعة رقم 76عبد الرشيد طيب حما 
قية العقارية االخوة بن سكة  بونشادة نهج عباشة عمار ع ب مدخل 01 الطابق السف رقم 17يوسف بونشادة ال

 الهضاب 40 مسكن اجتما تسا لنقر امبارك  ع 03 ب مدخل 26 رقم 32خالد شويقر
 حاش التعاونية العقارية االمل قسم 136 مج 89 محل رقم 03نور الدين طوبال
 1014 مسكن صنف 01 رقم س55الطيب مخالفية

وع 40 مسكن اجتما تسا + 23 محل عمارة د رقم 03,02بدر الدين بوشاوي  الهضاب م
 حاش الشطر االول  أ س 01 رقم 01 شارع خراز المختار قسم 134 مج رقم 42كمال بن عمارة

قية العقارية عيساوي التها السوق المغطاة محل W 23فؤاد مزين تجزئة حش الشطر االول قطاع أ ال
 كعبوب التعاونية العقارية الفوارة رقم 17 مج  ملكية 84 قسم 105جهاد دراج

 حش  موسع الشطر رقم 07 رقم 56 مج 117 قسم 122 محل 02رشيد بوراس
سوق المستقبل رقم 83ياس قصاص

 قاوة  50 مسكن إجتما تسا 31 محل تجاري ع 05 طابق أر قسم 54 مج10 الحصة 03رمزي زيار
 600 مسكن قسم 145 مجموعة 29 قطعة 77البش بارة
 يحياوي ع زاوية نه مرازيق خليفة اكس س 4 س 1 و نهج شياح محل رقم 01وليد عدالة
 72 مسكن ترقوي شارع األبراج ع ا رقم 34فاتح قريون

تجزئة لعرارسة قسم 84 مجموعة ملكية رقم 140 القطعة رقم 07 و08 الموضع ب 126طابق األر حسان باع و سعيد
كة المدنية العقارية عمار قطوش رقم 08 قسم 226 مج 197 محل أكريم الدين عباوي ال

 الهواء الجميل كعبوب تجزئة التعاونية العقارية النسيم مجموعة  رقم 121 قسم 105عبد الكريم منعة
قية العقارية عيساوي السوق المغطاة قسم 167 مجموعة 01 رقم 54 الطابق األر ناذر عنان ال

التعاونية العقارية التل مجموعة  رقم 159 قسم 229سليم  
 366 /400 مسكن الهضاب  رقم 27  عمارة  أ13قايس بولفت
ا قسم 167 مجموعة 01 محل رقم 47بش جساس قية العقارية عيساوي تو ال

عم ب  40 مسكن اجتما تسا 28 محل تجاري الهضاب قسم 63 مج رقم 10 قطعة رقم 01سيدي ع حبية
زاوية شار اإلخوة مسلم وفرية  قويدر الطابق األر فاروق محجوب

 شوف لكدادلياس قربوز
التعاونية العقارية األم عبدالقادر  يحياوي تجزئة 21 قطعة رقم 01 طابق أر مج 100 قسم 137عزوز سعودي
المركز التجاري  1014 مسكن صنف 01 رقم 59اليايمن شوار

تجزئة العيفة أحمد 12 قطعة قسم 140 مجموعة 164 قطعة 04ع بتيش

اليوم األول



الطابق االر  بيل قسم 90 مج ملكية رقم 45 محل رقم س 42رضا شلغوم
ع موس 60 مسكن اجتما تسا 34 محل قسم 72 مج 20 قطعة 05 عمارة 02 الطابق االر نوري داودي

حش  100 مسكن اجتما تسا و 63 محل تجاري عمارة 04 مدخل 01 الطابق األر قسم 68 مجموعة 02 قطعة رقم 01 و 02 محل رقم 02يف فلوس
 حش الشطر الثالث قسم 123 مجموعة رقم 75احمد مس 

 250/ 800 مسكن  الهضاب   رقم 23 عمارة أ 06وسيلة عماري
ية الشطر الثا سمونة بورزا  تجزئة الق
قاوة  50 مسكن اجتما تسا  قسم 45 مج  ملكية  رقم 03 قطعة رقم 07 عمارة 03 مدخل 07حمزة اخريب

 يحياوي قسم 183 مج 66 الطابق االر فارس رقيق
ية الجديدة STWS عم  ب 05 رقم 43بثينة سالم  500 مسكن المنطقة الح

 1014 مسكن صنف06 رقم 14 لشام زديوي
 ع الطريق قسم 352 مجموعة ملكية رقم 52أيمن لع

تجزئة ع الطريق 163  جزء 01 قطعة 07زين الدين بن غذفة
ي   المنظر الجميل عمارة 02 الطابق االر قسم 155 مجموعة ملكية رقم 04 محل رقم 01دمحم مصط برا

 كعبوب قسم 52 مج 179 الطابق االر عباس بوشالغم
الطابق االر زاوي نهج منصوري الخ و زاوية االم خالد مج رقم 122 قسم 213ع عدي

 08 ماي 1945 رقم 618 الطابق االر درج 07 عمارة أ رقم 02 مج 63 قسم 145يوسف فودي
 حش  نهج بن دريس عي رقم 188  محل رقم 02الحس مه 
ق رقم 123 ع 07 الطابق االر  120قيس بعطش مسكن اجتما تسا و 40 محل تجاري الهضاب 

سوق عباشة عمار يحمل رقم 54أحمد بوبريمة
 حش 156 مسكن اجتما و تسا 40 محل قطعة  رقم 04 مج 13 قسم 71اسامة بوسعدية

ية قطاع ب جنوب مج رقم 70 قسم 112 القطعة 01سا عرا   يحياوي المنطقة الح
سوق المستقبل رقم 102ع رايس

 الهضاب تعاونية عالم منصور عمارة ب 10 الطابق األر رقم 10حسام الدين بوطارة
كاس المركز التجاري  1014 مسكن صنف 01 رقم 35دمحم 

ع موس  100 مسكن اجتما تسا و 48 محال عمارة J الطابق االر قسم 11 مجموعة 19 قطعة رقم 127عبد الغ بوعواجة
الطابق االر  الهضاب عمارة H02 محل رقم 127دمحم رفيق بوراس

سوق  يحياوي رقم 34رمضان بوراس
المركز التجاري  1014 مسكن صنف 06 تحت رقم 09 لـعبدالمنعم بوعواجة

المركز التجاري  1014 مسكن صنف 06 تحت رقم  05نور الدين د 
يم سالم  2000 مسكن و 92 محل تجاري عمارة   F34  رقم المحل 2086 الطابق األر عمر ابرا

 حاش قسم 121 مجموعة 105 عمارة 01 قطعة رقم 02سفيان عل 
تجزئة شوف لكداد الشطر األول 140 قطعة رقم 33عبد النا قجا 

الطابق األر  40 مسكن ع أ درج01 رقم 03زكرياء بليل
 500 مسكن الطابق األر درج06 عمارة د رقم 78فارس مهناوي

المركز التجاري  1014 مسكن صنف 06 رقم 96عادل خل 
 الهضاب التعاونية العقارية أبناء الجزائر قسم 64 مجموعة ملكية رقم 03 محل رقم 01 الطابق األر عبد الرزاق اسعادي

 حش موسع الشطر االول نهج حداد ع د3 رقم 64 مج 89 قسم 118 محل01امال زبابجة
محل رقم 39  100 مسكنS P I E شارع المقاول الطابق األر فؤاد عجي 
 كعبوب قسم 52 مج ملكية رقم 179وليد اسعادي

 كعبوب قسم 53 مج رقم 77 الطابق االر خمي شي 



من عزوق
قية العقارية بوسك 70 مسكن و 46 محل عمارة ف 01 درج01 الطابق تحت االر قسم 51 مجموعة ملكية رقم 03 قطعة   كعبوب ال

رقم 07
تجزئة ع الطريق 317 قطعة قسم 22 مجموعة الملكية رقم 279عبد المؤمن علوي

المركز التجاري  1014 مسكن صنف 06 رقم 02فؤاد سلطا 
 الهضاب رقم 04عبد المؤ من فال 

 زادي مسعود 230 مسكن عمارة أ مدخل 04 الطابق االر رقم 244 مجموعة ملكية رقم 08 قسم 216 قطعة رقم 15حورية قري 
 حاش موسع الشطر الثا قسم 173 مجموعة ملكية 139 محل رقم 02 الطابق االر عمار سعودي

طابق االر 07 شارع كركور ذياب  تليجان  مج132 قسم 242مو زدام
تعاونية أمن الحياة بوعروة القطعة رقم 03 جزء 06 محل رقم 01السا لعبالة

 600 مسكن درج 02 رقم 604 عمارة أ قطعة رقم 03 الطابق األر عبد السالم درويش
وع 40 مسكن اجتما تسا  +23 محل تجاري قسم 75 مجموعة ملكية رقم65 القطعة 03خي بوبريمة  الهضاب م

المركز التجاري   1014 مسكن صنف 06 محل رقم 11فاروق بوبو
ي تجزئة 24 قطعة مج ملكية 56 قسم 274 رقم 24 محل 04زوب كحيل  النقل ال

 حش نهج بن دريس عي رقم 188 محل رقم 02 الطابق األر لوصيف قواري
وع 175 مسكن ترقوي مدعم  الهضاب عمارة 07 رقم 128خ الدين بابوري م

 الحا مركزأحمد غجا 
 حاش شارع مرفود رابح قسم 128 مجموعة رقم 26 الطابق االر صحرة قليل

 تليجان شارع عمروش حس قسم 263 مج رقم 68 الطابق االر ا عمارجية
 600 مسكن عمارة أ1 محل رقم 09 الطابق األر نبيل صال 

 يحياوي شارع رحما دمحم  و بن بريك السا قسم 161 مجموعة ملكية رقم 26 محل رقم 02ن الدين قنفود
المركز التجاري   1014 مسكن صنف 01 رقم 53اليم س الرحمان
ية قسم 121 مجموعة ملكية 91نور الدين بن حمو  حش التعاونية العقارية الرفا

اش موسع الشطر الثالث رقم ح 61أحمد عقون تجزئة 
 لعرارسة تجزئة فريق شاد قطعة رقم 378 قسم 110 مجموعة ملكية 108 الطابق األر عبد الحق عباوي

ينة برحال وع 50 مسكن اج تسا ص الطابق االر ع ج الحصة 39 رقم 16 ع موس  الهضاب شمال قسم 06 مج ملكية 56 م
ف سماع  م شارع برناوي ساعد مج رقم 01 قسم 165 الطابق االر أ  أوالد ابرا

الطابق االر  كعبوب قسم 52 مج ملكية رقم 179بالل حمورة
ب النساء 1500-3000 مسكن عدل الموضع 01 الطابق االر ع 30 حامال رقم 72 مج رقم 05 محل رقم 19B30C72دمحم مزيان
السوق المغ عباشة  المستقبل محل رقم 138أحمد بكاي

قية العقارية اإلخوة بن سكة  بونشادة نهج عباشة عمار عمارة ب مدخل 01 محل رقم 17 الطابق السف بدر الدين قعمون ال
 حش موسع الشطر األول نهج حداد ع د3 رقم 64 مجموعة ملكية 89 قسم 118 محل رقم 01 الطابق األر عماد نعمون

قاوة  24-24-50 مسكن اجتما تسا الطابق االر ع 05 مدخل 08أيوب فرجيوي
السوق المغطاة تجزئة حاش قسم 167 مجموعة ملكية 01 رقم 50 الطابق األر مو خابري
ا السوق المغطاة الطابق االر  عمارة Q 18 الحصة 20أكرم بومعزة قية العقارية عيساوي التو  حش ال

 1006 مسكن عمارة ب04 رقم 12عي جساس

العيد عزوق
 قاوة 100 مسكن اج تسا 39 محالت معدة للتجارة 29 محالت خاصة بالمهن الحرة ع 03 طابق أول تحت ار قسم47 مج 13 قطعة 

36
قية العقارية االخوة بن سكة  بونشادة  نهج عباشة عمار ع أ مدخل 1 يحمل رقم 10لط تريش ال

 400 مسكن الهضاب عمارة  A14 درج 14 رقم 31 قسم 125 مجموعة ملكية 01 القطعة رقم 18 الطابق األر ياس د 
السوق المغطاة  1006 مسكن محل رقم جا غجا 

حش  50 مسكن اجتما تسا و 26 محل تجاري قسم 126 مجموعة ملكية رقم 12 عمار 05 حصة 01 و 02 الطابق االر دمحم قل 

اليوم الثا 



 الهضاب عمارة أ 02 الحصة رقم 03 مجموعة ملكية رقم 41 قسم 61 قطعة رقم 03 الطابق األر أحمد د 
 يحياوي شارع شياح قسم 163 مجموعة ملكية 33 محل رقم 01يوسف ذياب

ية  قسم 150 مجموعة ملكية 141 رقم القطعة 141 يحمل رقم 02شكري بوشالغم   الق
قية العقارية عيساوي مجموعة ملكية رقم 01 قسم 167 رقم القطعة 52كمال غجا  الطابق االر ال

 عبيد ع 40 مسكن + 12 محل تجاري عم  رقم 02أيمن بويوسف
 الهضاب 40 مسكن اجتما تسا ع ب 01 المدخل 04 رقم 04نور الدين قجا 
م 02 شارع بن بريك سليمانحمزة مخربش  بوعروة ف أوالد ابرا
قية العقارية زواوي عبد الرحمان رقم 05 ع أ02 رقم 05باديس بلعر   المعبودة ال

شارع 01 نوفم 54 20رضوان بوروبة
 عباشة عمار قسم 292 مجموعة ملكية رقم 13رشيد دغيمة

 يحياوي شارع شياح تحمل رقم 02خالد جزار
رة بلجودي  المحطة شارع ترفوس بش رقم 16 قسم 190 مجموعة رقم 55 عمارة 01 درج01فطيمة الز

 150 مسكن ع موس قسم 175 مج رقم 32 قطعة 182عماد فودية
تجزئة 144 قطعة مج ملكية رقم 122 قسم 353 ع الطريقلحسن طبيب
ر بوعواجة  الهضاب 30 مسكن اجتما تسا عمارة ب مدخل 01لز

شارع بليل عبد  رقم 13 قسم 239 رقم 59كريم لعمش
 شارع المقاول ترقية عقارية بالل العمري عم د رقم 03 الطابق االر مج  رقم 61 قسم 114سفيان برارمة

 الهضاب عم ا 02 مج رقم 41 قسم 61 رقم القطعة 01مخناش معروف
شارع منصوري الخ رقم 13عبد الحق حرشة

 لعرارسة الطابق األر مجموعة 69 قسم 84حس درياس
 حش موسع الشطر األول نهج حداد ع د 3 رقم 64 مج 89 قسم 118 محل 01ن الدين عماري

 الهضاب 40 مسكن  LSP  قسم 63 مج 11 قطع رقم 01,02,03عبد النور زواوي
التعاونية العقارية التعم الشطر األول  ع تبينت قطعة 21 الطابق االر مج 24 قسم 266أسامة ما 

اش موسع الشطر الثالث رقم ح 61منصور زرارقة تجزئة 
 مولف دمحم 400 مسكن ع ب 01 رقم  42 مج ملكية رقم 171 القسم 169 قطعة رقم 134 الطابق االر لياس بلهوشات

 400 مسكن عمارة أ الدرج 05 الطابق األر الباب رقم 21العر خل 
تعاونية عمار قطوش  برارمة قسم 226 مج 148 قطعة رقم 15توفيق العيادي

الهضاب الشطر االول تجزئة التعاونية العقارية سعال بوزيد الحاملة لرقم 11 ع المخطط الخصو للتجزئةاسيا جا 
 الهضاب شمال 50 مسكن اجتما تسا عمارة 05 الحصص 03و 04و 05 مجموعة ملكية 68 قسم 06 الطابق الر عبد الحليم بن بوريش

 يحياوي اكس2ب54ياس مس 
 حش 156 مسكن تسا و 40 محل تجاري الطابق االر قطعة رقم 04 مجموعة ملكية رقم 13 قسم 71زيدان خل 
 لعرارسة تعاونية قسوم أحمد 11 ديسم قطاع برقم 17  قسم 45 مج رقم 71دمحم شيبوط

محل رقم 02  40 مسكن تسا لغزال عمارة ب الهضابمناد فتاش
تجزئة مقام الشهيد الشطر االول رقم 01حدة جبار

 مخطط شغل االر عبيد ع السفيهة الطابق االر عمارة 02 قسم 16 مج ملكية رقم 393 قطعة رقم 20زين العابدين روابح
دة  750 مسكنرشيد بو

ر لعلو   600 مسكن قسم 145 مجموعة رقم 29 عمارة أ3 الطابق تحت االر الطا
 حاش الشطر الثالث شارع سباعات صالح قسم76 مج ملكية رقم 41يوسف حرافة

 حش 40 مسكن إجتما تسا مجموعة ملكية 13 قسم 69 قطعة رقم 02 عمارة ج الطابق األر صالح الدين بلقيدوم
وق   حاش موسع الشطر السابع 153 قطعة نهج بشاغة مالحة رقم 153 الطابق االر مج2 قسم122خالد 

يم حيالب  تليجان شارع الحاج المقرا رقم 02 قسم 212 مجموعة ملكية رقم 64 الحصة رقم 01ابرا

اليوم األول

اليوم الثا 

حليب ومشتقاته



وا نص عمارة ب 03 رقم 133 حصة 133 مجموعة ملكية رقم 05 قسم 326 الطابق األر جمال الدين ذبابحة شارع بحري الخ ترقية عقارية ق
تجزئة العيفة أحمد رقم 01 والية سطفجميلة مد 

م شارع  ف  رقم 02 سطفالسعيد صال   أوالد برا
 المعدومن الخمسة رقم 02 والية سطفرابح شاكري

عاشور صلعودةصلعودة عاشور
فريدة ترشاقترشاق فريدة

نور الدين قري قري نور الدين
دمحم كوسةكوسة دمحم
رمزي قريرةقريرة رمزي

وليد خبشاشخبشاش وليد
مسعود بن عزيزبن عزيز مسعود
خ الدين مزلوقمزلوق خ الدين

يشوريشور عماد عماد 
عمار بقبا بقبا عمار
ا  ا فاضلفاضل 

حكيم قداشقداش حكيم
لي زرا زرا لي

زيدان خل خل زيدان
رمزي بن شبلبن شبل رمزي
خليصة شني شني خليصة

اليوم الثا بارك مول سطيفش.ذ.أ نوميديسيبار مار 
ة قر  ية الشطر الثا شارع زديوي ذياب رقم 64خ تجزئة الق

التعاونية العقارية أمن الحياة بوعروة الشطر الثا مج 102 قسم 233طارق عبد السالم نويوة
رة قسم  193 مج ملكية رقم 14دمحم أم عيشوش  القا

يم قسم 124 مج ملكية رقم 25سم طوقاي الطابق االر  حش موسع الشطر الخامس شارع  ابرا
 قاوة  50 مسكن اجتما تسا عم 03 مدخل 06 و 07عبد الرزاق بن سعدون

ر صاري يةلز  شمس الدين مسعود الق
وع 30 مسكن اجتما +6 محالت للخدمات+18 محل تجاري قسم 65 مج 73 قطعة رقم 38أحالم شالخ  الهضاب م

قية العقارية عيساوي التها السوق المغطاة محل W 23فؤاد مزين تجزئة حش الشطر االول قطاع أ ال
منطقة النشاطات الحرفية الشطر األول رقم 21 أعامر من جرودي

م رقم 729 محل رقم 05فارس بن حمو  يحياوي أوالد برا
 شوف لكداد الشطر األول 140 قطعة قسم 345 مج رقم 121نور اإلسالم ونو 

 ضاحية المحطة نهج خوالد  لحسن رقم 12رابح بن غانم
 تليجان  مجوعة 135 قسم 242رشيدة كيحال

اب مضوي ع الطريق  الطابق األر رقم 01عبدالو
ق قسم 11 مجموعة 52 عمارة ب06 محل 31السعيد مخناش وع 1292 مسكن ترقوي مدعم الهضاب  م

 ع السفيهة مجموعة ملكية 137 قسم 16 رقم 03 الطابق األر عمر قتال
 حاش الشطر الثالث رقم ح 53 قسم 73 مجموعة ملكية 86 محل رقم 02 الطابق االر أمال تريو

 لعرارسة قسم 143 مجموعة رقم 04 الطابق األر زكرياء خرة
 قاوة 100 مسكن اجتما تسا و 39 محل عمارة 03 المدخل 38 الطابق األول تحت االر الة بلخياط

قية العقارية فريق بوسك عمارة و درج01 الطابق السف رقم 25عبد النور بلقرشية  كعبوب ال
 بوعروة قطاع ف قسم 167 مج 70عثمان د 

اليوم األول

اليوم الثا 

مطعم

ات سوب



يم شوشان  الهضاب CAP مركز متعدد الخدمات قطعة 03/ 06 رقم 103 قطعة رقم 162 جزء سابرا
ي نهج فال العيد 03بوجمعة خث

 600 مسكن قسم 145 مج 63 قطعة رقم 01كمال بر 
ع السفيهة  قسم 16 مج رقم 86 محل رقم 01لويزة ليازيدي

 يحياوي زاوية نهج بولفراد زادي ونهج بوطرة عبد الحميد رقم 01عبد الرحمان توا 
محطة نقل المسافرين دمحم بوضيافزوبيدة العزلة

 المحطة الضاحية العليا قسم 188 مج ملكية رقم 309نعيمة عجي 
 100 مسكن FNPOS  الهضاب 2 الطابق االر  عم 01 محل 05-08 و محل اخر رقم 07-06فيصل لع

قية العقارية بن مجنح عبد الحميد شارع المقاول رقم 02 ع  أ س محل رقم 06 و 07 الطابق األر دمحم حوري ال
محل رقم 15 مركزجمال عرعار

 العرارسة تجزئة شاد قطعة رقم 03 قسم 110 مجموعة ملكية 157يوسف ملو 
دا  ساحة  المعبودةعبد المؤمن 

قية العقارية غزال حسان 11 مسكن تجزئة لعرارسة شارع المقاول رقم 02 قطعة رقم ب/1 مج ب/9 عمارة 01 مدخل 02 رقم 02توفيق بوزيت ال
 حش الشطر االول قطاع ب عمارة أ الطابق تحت االر قسم 136 مجموعة ملكية رقم 64 قطعة رقم 04عبد الجبار بورغدة

وع 1292 مسكن ترقوي مدعم للوكالة الوطنية لتحس السكن و تطويره عدل عمارة أو 04 رقم 94حس جالو  ق م  الهضاب 
 360 مسكن ع ب الدرج1 الطابق األر رقم 29عادل شاكري
شارع كت الحفناوي رقم 1654 الطابق االر فتيحة نحاوة

كة المدنية العقارية عمار قطوش قسم 226 مج197 الطابق األر الحرف Cندة مراك  ال
تجزئة الهواء الجميل 252 قطعة رقم 30فؤاد عبدالسالم أشهب

با ش ع السفيهة الطابق الثالثدمحم العيفة 
ق قسم 11 مج ملكية رقم 52 عمارة ب7 رقم 40كمال بزاف الطابق االر  1292 مسكن مدعم +157 محل تجاري الهضاب 

قية العقارية بلعياط ع  الهواء الجميل عمارة أ الطابق األر قسم 155 مج ملكية 08 قطع 01/02/03خ الدين بن قرين ال
سوق المعبودة رقم 06فاروق شتوح
شارع عباشة عمار قسم 293 مج ملكية 16سليم كام 

قية العقارية 150 مسكن العمارة د رقم 23عبد الكريم بن جاب   بل ال
يم الخليل دغيش  المعدوم الخمسة 02 شارع بوكعبوب رابح قسم 205 مجموعة ملكية رقم 148ابرا

نهج صاولة لخ رقم 04 مجموعة رقم 12 قسم 240 الطابق االر نائلة بكاك 
وا قسم 62 مجموعة 80 الحصة 16خليل برباش قية العقارية ق  الهضاب 30 مسكن و 16 محل ال
 يحياوي شارع صال صالح قسم 187 مجموعة ملكية رقم 45 قطعة رقم 02 الطابق االر عمارة 02 درج 03 رقم 02زروق عقون

 عباشة عمار قسم 292 مجموعة ملكية  13نور الدين وال 
ر رقم 02بوخميس بقبا  تجزئة يحياوي 300 قطعة شارع صفيح الطا
تجزئة الهضاب التعاونية العقارية أبناء الجزائر قسم  64 مجموعة ملكية رقم 02 قطعة رقم 19 محل رقم 02صهيب فرفاش

وع 30 مسكن اجتما تسا +18 محل تجاري عمارة رقم 01 حصة رقم 04 الطابق األر حكيم ياي   قاوة م
 حاش موسع الشطر الخامس  شارع العايب عالوة رقم 03 التعاونية العقارية االمل قسم 128 مج48سليمة ميهو 

وع 90 مسكن اج تسا + 26 محال تجاري +22 مراب ع 05با الدين مدا  قاوة م

باش ونهج 08 نوفم 71 ع 1 طابق أر مدخله ع شارع 8 نوفم 71 حاليا شارع قندوزالسعيدعبد الرؤوف بوجمل  ملت األنهج حفاظ عبدالمجيد، نهج اإلخوة 
 السكك الحديدية شارع 01 نوفم 1954 قطعة رقم 73 نهج حلفاية عبد القادر عمارة 01 حصة رقم 06 طابق االر عز الدين كريوي

ل  واري بومدين 300 مسكن رقم 323 درج01 عمارة ز 01 حصة 03 قسم 176 مج06  الطابق األر جلواح د التعاونية العقارية 
 08 ماي 1945 شارع 02 و شارع جيش التحريرالوط 48 مسكن ترقوي 45 محل تجاري مج 28 قسم 145 قطعت رقم 47 و 48مريم شطي 

ق عمارة 08 محل رقم 137 و 138 الطابق األر عبد الغ عطوي وع 160 مسكن ترقوي مدعم الهضاب  م
 العقيد حواس قسم 239 مج ملكية 137صورية بلمولود

وع 1500 مسكن الموقع 01 عمارة 53 قطعة 08 محل رقم 126 الطابق األر أيوب خشيبة ب النساء م
ي تجزئة 16 قطعة التعاونية العقارية النخيل قسم 189 مج  13 الطابق االر نوارة مل

اليوم األول



اش موسع الشطر الثالث قطاع ح رقم 306 شارع بشاغة مالحة رقم 53 محل رقم 03إسماعيل بومليط تجزئة 

الطابق االر و االول  50+12 مسكن تسا +محالت تجارية ع الموس عمارة 01 قسم 11 مج ملكية 79 تحمل االرقام التالية 01-02-03-07دمحم نور االسالم مهنتل
قية العقارية توا و صادي شارع 20 أوت 1955 عمارة س  قسم 327 مجموعة ملكية رقم 25 قطعة رقم 09مو فالك ال

دا  الطابق الثالث  الهضاب CAP مركز متعدد الخدمات قطعة 03-06 رقم 109يا رياض 
تجزئة التعاونية العقارية لعمال المالية رقم 03 مج 18فوزي بن بهوش

 1292 مسكن عمارة ب 4 رقم 20صالح خو 
SO BA PIM مسكن عمارة أ و ب رقم 09 و 10 الطابق االر  بل ترقية 32أسامة علي 

الطابق الثا فوق األر المركز التجاري بارك مول رقم  R0.7حكيم جودي
 20 أوت 1955 قسم 327 مجموعة ملكية 111 قطعة رقم 03فهد بن ع 

التعاونية العقارية 20 أوت 1955 قسم 85 مجموعة ملكية 87 الطابق األر شكيب حرافة
منطقة النشاطات الحرفية قسم 323 مج رقم 48المايسة كراغل
 20 مسكن ترقوي و 08 محالت تجارية المحاجر  الهواء الجميل عمارة د قسم 155 مجموعة ملكية 09 الطابق االر سا خاسف

 حاش الشطر الرابع  مج رقم 120 قسم 120 محل رقم 02 الطابق االر بلقاسم سوال 
 حش التعاونية العقارية الهدى شارع نكاع العر رقم 06 مج رقم 54 قسم 170 محل رقم 01 الطابق االر عماد بونهاك
 ع تبينت 07 شارع 19 مارس 1962 الطابق االر الحصة رقم 04 أمكرروليد مروا 

راء بلمهدي ق رقم العمارة د  رقم 72 و 73 الطابق األر فطيمة الز وع 155/62 مسكن ترقوي مدعم الهضاب  م
 حاش الشطر الرابع مجموعة ملكية 120 قسم 120 مخل رقم 02 الطابق األر فاطمة سوا 
بوعروة قسم 235  مج رقم 76دمحم بش ال 

 قاوة 100 مسكن تسا عمارة 04 الطابق االر مج ملكية رقم 13 قسم 47يونس حمودي
قية العقارية خنفري مراد قسم 107 مجموعة رقم 09 قطعة رقم 58 الطابق االر رضا بوقصة ال

تجزئة 20 أوت 1955 قسم 300 مجموعة ملكية 03 محل رقم 05 الطابق األر دمحم اليام خودير
م شارع عبعوب دمحم رقم 43عبد الحق معيوف  أوالد برا

ي سابقا تجزئة التعاونية العقارية ع بن أ طالب القطعة رقم 08حسام الدين بوعود كة الوطنية للنقل ال الطابق االر ال
 المستقبل شارع عباشة عمار س 16 أ 12 مجموعة ملكية 14 قسم 293 الطابق األر محمود بلواضح

وع 60 مسكن إ ت ج+ 30 محال تجاريا الطابق األر عم أ2 درج01 مدخل 65 قسم 72 مج 05 القطعة 65 و66 و67سليمة رب  ع موس م
محطة نقل المسافرين دمحم بوضيافبوجمعة بن ذيب
شارع عبشة عمار 05زين الدين كام 

وا  يم ق محطة نقل المسافرينابرا
شارع 20 أوت عمارة ب رقم 15ز مراد

 ع تبينت قسم 313 مجموعة 1 قطعة رقم 12عمار سعيد
شارع حفاظ عبد المجيد رقم 08مصط بوضياف

 160 مسكن عمارة أ 05 محل رقم 07ترا قارو 
دين نهج االخوة طقاي رقم 61عمار عري   المجا

شارع حفاظ عبد المجيد رقم09يف كراغل
نهج 01 نوفم 1954عبد الغا بوضياف

منطقة النشاطات الحرفية الشطر الثالث رقم 15دمحم بلخ 
تجزئة التعاونية العقارية الفالح قطاع ب شمال رقم 07 مجموعة ب 09سماح قناطرة
قشعبان داي  محل رقم 01 عمارة 01 الطابق االر 160 مسكن ترقوي مدعم الهضاب 

 يحياوي  إكس س1س1 شارع زعباط رمضان رقم 55صخرية بوصفصاف
 برارمة التعاونية العقارية الشفاء رقم ك02لخ جا 
 حش تجزئة لعرارسة جزء أ رقم 125عزوز خدي

 تليجان شارع جارف  بوبكر قسم 259 مجموعة 41عبد العا مختاري
 حاش التعاونية العقارية الوفاء  مج رقم 09 قسم 78 محل رقم 02دمحم الطيب بوجمل 

اليوم الثا 

حلويات



نهج عالم مختار قسم 165 مجموعة ملكية 08 23فت قنفود
 حش سيدي حيدر 06 مسكن إجتما تسا و 42 محل تجاري ع 03 مدخل 39 محل رقم 05 و 06 مجموعة ملكية39 قسم 06جهاد بونشادة
 عمر دقو 331 قسم 294 مج رقم 02 القطعة رقم 40إلياس خادري

تجزئة  حاش موسع الشطر الثا رقم د 133عماد شارف
يم رقم 170 بل قسم 89 مج 83عمر داود  252 قطعة لعمش ابرا

ق رقم 01 الحاملة للرقم  203عبد الحق قرن  تجزئة 221 قطعة  حش 
تجزئة 130 قطعة رقم 04 مجموعة 5  كعبوبعبد الرحمان سليمانو

 الهضاب شارع مدور عمار رقم 07 قسم 64 مج 148حس بداوي
ة نهج االخوة جمي مج ملكية رقم 60 قسم 237 حصص رقم 02-03-04-05زين العابدين بوزيدي  مع

ق الطابق األر رقم 01 عمارة  ب1 130خالد قباي  مسكن ترقوي مدعم الهضاب 
تجزئة حاش الشطر االول قطاع بسفيان بوقرن
ية شارع عبد العر رقم 09 قسم 147 مجموعة 37ليندة لويالت تجزئة الق
تجزئة مقام الشهيد  الشطر األول قطعة رقم 43 محل رقم 3حسام ساف

يف ي رقم 08 قطاع 16ساعد حامدي ال كة الوطنية للنقل ال التعاونية العقارية التل ال
ر بليل  قاوة 30 مسكن اجتما تسا و 18 محل الطابق السف عمارة 03 المدخل 06,05,04 الحصة 06,05,04الطا
يم رقم 14نبيل مرزو   يحياوي شارع شوابة برا

 300 مسكن  FADD الهضاب رقم  05  عمارة أ 01لي حا 
 خوالد لحسن رقم 27 قسم 190 مجموعة ملكية 10عبدالسالم صابر
تجزئة المعبودة التعاونية العقارية البهجة نهج شتيوي صالح رقم 04إسماعيل سقال
 المعبودة قسم 203 مج رقم 76 القطعة رقم 05دمحم ام سقان

التعاونية العقارية الهضاب كعبوب رقم 251 قسم 07 مجموعة ملكية رقم 1526عبد القادر رعاش
 الشيخ العيفة قسم 246 مجموعة 65 قطعة 25 طابق األر ع 06عبد بونشادة

التعاضدية العامة للسكن و التعم عمارة ف 02 رقم 05خالد بويمة
 الهضاب 40 مسكن تسا 29 محل تجاري محل رقم 01-02-03 مج66 قسم 65 قطعة رقم 01 و 02و 03حسام تون 
شارع الفداء مجموعة ملكية رقم 02 القسم 243 قطعة 12 08شام طوبال

 تليجان شارع دمحم صابر محل 01 قسم 258 مجموعة 03دمحم عبد الباسط وقاص
قية العقارية صادي و توا شارع 20 أوت 1955 عمارة أ   درج 01عبد  دمحم الهمام لسلوس ال

التعاونية العقارية االبطال قسم 108 مج رقم 17خليل مزاح
 ع السفيهة تجزئةعسيلة قطعة رقم 97 مجموعة ملكية رقم 73 قسم 356الطابق األر ي جال 

 كعبوب التعاونية العقارية النسيم قسم 105 مج رقم 129شعيب مراب 
تجزئة حاش موسع الشطر الخامس قسم 128 مجموعة رقم 85عز الدين سعيدي

قية العقارية بوطالب  لعرارسة شارع بلة التها قسم 143 مج ملكية رقم 19 الطابق االر مريم مهنتل ال
  بوعروة  ربوح عمارة ف رقم 44مراد مزيا 

التعاضدية العامة للسكن و التعم  المنظر الجميل شارع رقم 02 بيل  عمارة أ  01 رقم 05سم بوكعبوب
 حش الشطر االول قطاع ب ع أ الطابق تحت االرض رقم 01عبدالقادر زمو 
 كعبوب قسم 51 مجموعة 49خالد بن مسكر

 عمر دقو 24 مسكن +08 مكاتب + 14 محلفت توا 
موك تجزئة لعرارسة الطابق االر  قسم 84 مج رقم 128 قطعة رقم 08عبد الغا 

 بوعروة الشطر الثالث قسم 224 مج رقم 198حمودي إلياس عبعوب
شارع زوبار احمد عمارة أ 1 رقم 01أمباركة عابد
عمارة 06 رقم 01 نهج الشيخ العيفة قسم 246 مج رقم 65 رقم القطعة 25 الطابق االر فريد نحاوة

 العالية محطة شارع 01 نوفم 1954دمحم بهاء الدين قريد
 08 ماي 45 شارع رقم02 وشارع جيش التحرير الوط المجمع العقاري 48 مسكنا ترقويا و44 محال تجارية قسم145 مج27 قطعة 01 و02يوسف لكرش
 300 قطعة يحياوي رقم 214نبيلة اخربان

اليوم األول



 الهضاب الشطر الثا  شارع س رقم 10 مج رقم 89 قسم  37وليد عشاشة
ي ق تجزئة 221 قطعة رقم 148عبد البا م الطابق االر  حش  

زاوية نه 01 نوفم 54 و شارع ال مصط عمارة أ درج 01 الطابق األر فريد بلحطاب
قية العقارية فريق بوسك ع د 01 الطابق السف سليمان زوايد  كعبوب ال

 أول نوفم 1954 بوعروة قسم 217 مج 27 القطعة 44فطيمة بلقندوز
قطعة المستقبل قسم 293 مجموعة 86 29إلياس حما 

نهج 08 ماي 45 مجموعة 18 قسم 210 رقم 02 محل 01 الطابق األر حس بوقرن
وش قسم210 مج رقم 82 قطعة رقم 39 الطابق االر  24حدة غرزو  مسكن ع زاوية شار االخوة مسلم و العقيد عم

 المنظر الجميل 156 مسكن قسم 155 مجموعة 04 القطعة 06 عمارة 01 الطابق األر الحصة 06رانية قرابة
 يحياوي قطعة رقم 266 الطابق األر قسم 79 مج رقم 49اليم قارة
ق قسم 11 مجموعة 52 عمارة ج1 حصة رقم 863إلهام عقون وع 1292 مسكن ترقوي مدعم الهضاب  م

 كعبوب تجزئة 130 قطعة قطعة رقم 06 مجموعة 03فاتح بويحياوي
تعاونية 11 ديسم قسم 45 مج 63أحمد عبد الجليل شالخ

ة شل   تليجان قسم 248 مج رقم 25 الطابق األر سم
ية رقم 37 كعبوب قسم 07 مج رقم 1312عمار بوقصة التعاونية العقارية الرفا

شارع عبان رمضان رقم 11 الطابق األر الحصة األو الحرف أمسعود كوسه
با ش ع السفيهة الطابق الثالثدمحم العيفة 

محل رقم 01 تجزئة التعاونية العقارية يوغرطة القطعة رقم  SNTR 06/05سهام ق 
 ع تبينت التعاونية العقارية النسيم 17 قطعة رقم 07 محل رقم 03ام يخلف

 بوعروة  التعاونية العقارية امن الحياة شارع حركا رابح  مج رقم 82 قسم 266مسلم بوضياف
مسكن بيع بااليجار و 92 محل  ع د16 محل رقم 2006 2000رحمو سمارة
شارع 08 ماي 1945 عمارة 01 درج01 الحصة رقم 03فيصل خنينف

 حش موسع الشطر الخامس شارع مويات عباس رقم 115عبد الرزاق بوسنة
قية العقارية بلعياط ع  الهواء الجميل عمارة أ الطابق االر قسم 155 مج ملكية رقم 08 حصة 5-4منذر عبد الجليل دودو ال

 حاش شارع حو عمر رقم 03 مج 157 قسم 134 محل رقم 01بالل خالف
اش الشطر الثالث قسم 74 مجموعة رقم 112دمحم أم زايدي  

 مكار عي  540 مسكن عمارة س 9 مدخل 3 الطابق األر رقم13ع لعقون
 ع تبينتراشيدي تجار

 بوعروة ضمن تجزئة 02 قطعة قطاع اي شمال رقم 01حمدة الياس 
 يحياوي نهج لكحل العمري رقم اكس 02 او 24سيد ع نحناح

م 23 شارع االخوة غانم قسم182 رقم 10ياس رحما  تجزئة اوالد ابرا
تجزئة الهضاب شارع صدو السعيد قطعة رقم 118الربيع ساح 

 كعبوبفواز شني 
ي  حاش موسع الشطر الثالث رقم ح 245 قسم76 رقم27حسام الدين بك

 يحياوي التعاونية العقارية الفتح رقم 02 مج الملكية رقم 16 قسم 138اسالم يون 
 بيالر قطعة رقم 31 رقم 14عبد الحميد قرين

سوق المركزي المغطاةا مولود
 كعبوبشني فواز

تجزئة الهواء الجميل قطعة رقم 57مجاقلة يوسف
 81 مسكن قسم 105 مج 136 ط أطارق بوشالغم

قسم 104 مجموعة ملكية 24 الطابق األر رمزي بوزيدي
الطابق االر تجزئة السكنية الريفية 30 قطعة القطعة رقم 01 ع مسعودا ناب 

يط الطابق االر قرية تيملوكة ضمن البناءات الريفية قطعة رقم 05سعيد 
المهدية محل رقم 01يوسف حرز 

ع آرنات

اليوم األول

مخابز

اليوم األول

اليوم الثا 

ميكانيك السيارات

اليوم األول

اليوم الثا 

إصالح العجالت

اليوم الثا 



 209 قطعة رقم 203 قسم 82 مج رقم 15 محل رقم 04غجا ز 
الطابق االر التحصيص السك 151 قطعة رقم 77 المهديةصالح الدين بن عاشور

ر طبيش  506 مسكن قسم 60 مج ملكية رقم 10 الطابق االر شا
قية العقارية مقال الذوادي  زيادنة ع قسم 104 مجموعة ملكية 12 الطابق األر أنور مبار  ال
الطابق األر  506 قطعة رقم 220زكرياء قارة
تجزئة 282 قطعة قسم 64 مجموعة ملكية رقم 56 الطابق األر سارة ساري
 الشيخ العيفةجاد جدار

تجزئة 251 قطعة رقم 250 الطابق االر فريدة بوزيدي
ي المهدية التجزئة السكنية اإلجتماعية 117 قطعة القطعة رقم 65 من المجموعة 03 الطابق األر مسعد نا

ة مركزعماد الدين لغمارة البوح
 95 مسكن رقم 53تركية الق 
المهدية الطابق االر يحمل رقم 01عن علقمة

المهدية تجزئة 117 قطعة رقم 75 مجموعة 04 الطابق االر نجم الدين لمرد
المهديةلحسن مهداوي

التخصيص السك 150 قطعة رقم 138 الطابق االر شهاب الدين لمري 
 50 مسكن تسا عمارة B 4 رقم المحل 15 الطابق األر عبد الحق عبد المالك

ار ة   209 قطعة قسم 83 مجموعة ملكية 94 الطابق األر من
ع ملسة قسم 37 مجموعة ملكية 27لخ ميكار 

وع 20 مسكن ترقوي مدعم LPA قسم 23 مجموعة ملكية رقم 55 بطريق العنا عمارة أ الحصص رقم 01،02،03 الطابق األر داود صال  م
المهدية المجموعة السكنية 151 قطعة رقم 80 الطابق األر السا مهداوي

 الشيخ العيفة قسم 81 مج رقم 04 الطابق االر صدام شانق
 زيادنة ع قسم 104 مجموعة ملكية 75 الطابق األر زيدومة جا 

 20 أوت 55 قسم 64 مج رقم 73 الطابق االر فاتح عزي
 251 قطعة مجموعة ملكية 75 قسم 98 محل رقم 04 الطابق األر سليم بزيح

ة تجزئة 81 قطعة قسم 47 مجموعة ملكية 55 محل رقم 01 الطابق األر العمري مزي  البوح
تجزئة 506 قطعة قسم 54 مجموعة ملكية رقم 84 الطابق االر منصور مه 

 50 مسكن اجتما تسا عمارة أ رقم 01 الطابق االر فطيمة شبانة
قسم 81مجموعة ملكية 19 مركزالياس بن زيادي

 251 قطعة قسم 98 مج رقم 75 الطابق االر رقم 02حبيب قرة
 209 قطعة قسم 83 مجموعة ملكية 94 الطابق األر عبد الباسط بوزيدي

التخصيص السك اإلجتما 150 قطعة رقم 26 الطابق األر عبد العا قوات
 506 قطعة  قسم 55 مج 143 الطابق االر عبد الحليم حمزاوي

مات ع زادة تحمل رقم 04 من مخطط التجزئة الطابق االر ياس سك
مسكن ترقوي مدعم و 29 محل تجاري للمر العقارية بن الشيخ عائشة قسم 23 مج رقم 57 ع 05 الطابق االر  للحصص 64-65 و 66 50عي بوعون

تجزئة 251 قطعة رقم 250 الطابق االر فريدة بوزيدي
 282 مسكن قسم 64 مج ملكية رقم 65 الطابق االر عبدالسالم نا

محل رقم 08 السوق المغطاةزوينة بن العيادي
 282 قطعة قسم 74 مجموعة ملكية 94 الطابق األر بسام منا

تجزئة 282 قطعة قسم 74 مج 93  محل رقم 02عبد المجيد كوسة
 الشيخ العيفة قسم 81 مجموعة ملكية 63 محل رقم 06 الطابق األر حمزة عمري

تجزئة 282 مسكن قسم 74 مجموعة ملكية رقم 03 محل رقم 01 الطابق األر دمحمآم فال 
تجزئة 209 قطعة رقم 16 قسم 83 مج رقم 76سا صال 

التخصيص السك اإلجتما 150 قطعة رقم 26 الطابق األر عبد العا قوات
تجزئة 282 قطعة قسم 64 مج  ملكية رقم 70 الطابق االر حمزة عطا

اليوم األول

اليوم الثا 

خ و فواكه

لحوم ودواجن

اليوم الثا 

اليوم األول

اليوم الثا 

تغذية عامة



 20 أوت 55 قسم 64 مج رقم 73 الطابق االر فاتح عزي
تجزئة 282 مسكن قسم 74 مج ملكية رقم 03 الطابق االر خ الدين تش 
 209 قطعة قسم 82 مجموعة ملكية رقم 09 الطابق األر نور الدين اتش 

تجزئة 209 قطعة قسم 82 مجموعة ملكية رقم 07 محل رقم02 الطابق االر عبلة بن دمحم
المجموعة السكنية 282 قطعة قسم 64 مجموعة ملكية 12 الطابق اٍأل مسعود مجانة

العنا قسم 126 مج ملكية رقم 83 الطابق االر أنور قاللتة
تجزئة 150 قطعة رقم 25نعيمة خالد

التعاونية العقارية المنار قطعة رقم 14نعيمة بوحريزي
مهدية التعاونية العقارية الفتح رقم 04نبيل دغار

المهدية الطابق االر فوضيل خوميلة
تجزئة 282 قطعة قسم 64 مج رقم 70 الطابق االر شام عطا 

يم منادي تجزئة 506 قطعة رقم 61 مج 03برا
وك لصلج تجزئة 150 قطعة رقم 12م

 251 قطعة مجموعة ملكية 75 قسم 98 محل رقم 04 الطابق األر سليم بزيح
التخصيص السك 150 قطعة رقم 138 الطابق االر شهاب الدين لمري 

ة مركزلحسن زميت البوح
تجزئة 282 قطعة مجموعة 08 رقم 82عبد الحكيم قاللتة

اليوم األول 282 مسكن القطعة رقم 234 مج رقم 21  الطابق االر عياش تش 
قية العقارية 12 مسكن قطعة رقم 08 الطابق االر المهديةصالح لقمان مهداوي اليوم الثا ال

المجموعة السكنية 209 قسم 82 مج رقم 13  األم عبد القادر محل رقم 02 الطابق األر فارس عشوب
ية صوادق قية العقارية 12 مسكن رقم 11 المهديةح ال
ر قبا  التجزئة السكنية 209 مسكن قسم 82 مجموعة ملكية رقم 16 الطابق األر الطا
لمجموعة السكنية209 قطعة رقم القطعة 01 قسم 83 مجموعة رقم 98 محل رقم 01 الطابق االر الياس بن زيان
 209 قطعة رقم 203 قسم 82 مج رقم 15 محل رقم 01فتيحة حوحو

 209 قطعة قسم 83 مج ملكية رقم 95 الطابق االر دمحم صالح الدين مهداوي
 زيادنة ع قسم 104 مج رقم 67عادل زمال

اقة  209 قطعة قسم 83 مجموعة رقم 80 الطابق األر فجر اإلسالم 
 282 مسكن قسم 74 مج ملكية رقم 80لي دعيدش

باش  الشيخ العيفة الطابق األر صالح الدين 
اد  282 مسكن رقم 85 قسم 64 مجموعة ملكية رقم 71صالح 

 506 مسكن قطعة رقم 130 محل رقم 02 الطابق االر يوسف بوحرود
اليوم االول 121 مسكن ع عباسةلطرش نور الدين

اليوم الثا البطحة الطابق األر الذوادي عصما 
مية و 06 محالت تجارية عمارة 03 محل رقم 05 و 06 08حمزة زيات مساكن اجتماعية تسا

قرية البطحةبوبكر امهاتة
وكحمزة كروش الطابق االر قرية طكوكة شارع دباشة م
ر رمضان ناب 

ُ
الخربة تجزئة 50 قطعة رقم 44 مج 05 الطابق األ

وق  التجزئة السكنية 39 قطعة محل رقم 02 الطابق االر شام 
مجموعة السكنية 55 قطعة رقم 28فاروق شكرون

مركز القطعة رقم 02 مج 30 أ الطابق االر عماد عربات
ة بوشالغم شارع االخوة قلو الطابق االر ج

الطابق االر مشتة الحدادة قرية البطحةوليد سلما 
اليوم الثا البطحةشام ف 

تغذية عامة

اليوم األول

اليوم الثا 

حلويات

مخابز

اليوم األول

ع عباسة

اليوم األول

اليوم الثا 

حليب ومشتقاته

ات سوب

اليوم األول

اليوم الثا 

مطعم

اليوم األول

اليوم الثا 



البطحة 100 قطعة و ال تحمل رقم 64احمد مزارة
مركزع لعوامر
تجزئة 55 قطعة رقم 16 مجموعة دعامر معلم
البطحةرابح عتيق

المجموعة السكنية 121 قطعة ، قطعة رقم 37 من المجموعة س الطابق األر مركزأسعيد سوايح
مركز قسم 41 مج ملكية رقم 37 الطابق االر  محل رقم 01شام عربات

مركزعبد الغا بوازيد
منطقة النشاطات الحرفيةحسان حداد

تجزئة 240 قطعة رقم 95 مجموعة 1 الطابق االر مركزعمار قني 
وش نجار ع عباسةعم
ع عباسةحس درويش

اليوم األولمحل مه رقم 24 مركز 70عبد الحكيم بوسعدية
اليوم الثا ع عباسةرشيد قصاب

اليوم األول 240 قطعةالجودي قني 
اليوم الثا مركزعبدالرزاق نجار

اليوم األول 69 قطعة قسم 50 مجموعة ملكية رقم 120جالل دواير

المكان المس السعادة 60 مسكن ترقوي مدعم و 36 محال تجاريا و 24 محل قبو عم 04 مج ملكية 35 قسم 06 حصة 65 الطابق االر جالل طويل
اليوم الثا 

تجزئة 271 قطعة قسم 46 مجموعة ملكية رقم 15 الطابق االر فاتح موص 
التجزئة السكنية 250 قطعة رقم 68 مجموعة 05 الطابق االر مروان فودي

تجزئة 271 قطعةمن جبا 
الطابق االر عمارة 01  50 مسكن اجتما تسا الحصة رقم 08رابح خبشاش

 271 قطعة قسم 49 مجموعة ملكية 138مو حساين
ي مركزحسام الدين م

دنة عمار قسم 45 مج رقم 25 الطابق االر فاتح حوري  الشهيد 
 122 مسكن شارع قنفود ساعد قسم 38 مج ملكية رقم 55ساعد خرباش

 العقيد لط للحصة ب مج رقم 28 قسم 42سيف الدين زعبار
السعادة POS 02 قسم 06 مجموعة ملكية رقم 34 رقم القطعة 48زكرياء زيزي

الطابق االر السعادة 30 مسكن ترقوي عم 02 الحصة رقم 27 مج ملكية رقم 33 قسم 06دمحم سيف الدين دحما 
السعادة POS2 عمارة 3 قسم 06 مجموعة ملكية رقم 34 رقم 49 الطابق االر عبد الكريم دبيش

 الشهيد كت صالح مج 107 قسم 41عادل ق 
قرية الموانالصديق فرطاس

 50 مسكن تسا عمارة رقم 01 الحصة 01فاتح خبشاش
مج 13 رقم 103حمو مزاغشة

مركزالزايدي بومخلوف
قطعة قسم 35 مج رقم 98 122يوسف حضار

التخصيص السك 168 قطعة رقم 36زكرياء بن ن
الطابق االر عمارة 01  50 مسكن اجتما تسا الحصة رقم 08رابح خبشاش
السعادة POS 02 قسم 06 مجموعة ملكية رقم 34 رقم القطعة 48زكرياء زيزي

السعادة POS2 عمارة 3 قسم 06 مجموعة ملكية رقم 34 رقم 49 الطابق االر عبد الكريم دبيش
نهج 05 جويلية 1962 رقم 02 الطابق االر شعيب حوري

تجزئة 122 قطعة شارع الشهيد سعودي الذوادي مجموعة ملكية 99 قسم 35عادل زايدي

األوريسيا

اليوم األول لحوم ودواجن

مخابز

اليوم األول

اليوم الثا 

تغذية عامة

اليوم األول

اليوم الثا 

خ و فواكه

اليوم األول

اليوم الثا 

لحوم ودواجن

مطعم

حلويات

اليوم الثا 

اليوم األول

اليوم الثا 

خ و فواكه



مركز قسم 41 مجموعة ملكية رقم 85 محل رقم 04 الطابق االر عصام عناد
الموانالطيب كعبوب

مركزعصام الدين طيار
دنة عمار قسم 45 مج رقم 25 الطابق االر فاتح حوري  الشهيد 

قرية اآلوريسبا والية سطفمختار لعجا 
 271 قطعة رقم 117بوجمعة زيتو 

امشية  الشهيد كت صالح مجموعة ملكية رقم 42 قسم 45رشيد بوذيب تجزئة 63 قطعة 
 363 /385 مسكن قسم 32 مجموعة ملكية 95 عمارة أ الطابق األر الحصت 06 و 07عبد العزيز بوجمل 

قية العقارية بوضياف خالد المكونة من 43 فيال الطابق األر مركزتوفيق بوعزيز ال
مسكن اجنما تسا عمارة 01 الطابق االر قسم 39 مج رقم 37 قطعة رقم 13 64سليم بن لعور

السعادة الموضع 2 . 30 مسكن ترقوي مدعم عمارة 04 الحصة 66 و 67 مجموعة ملكية 33 قسم 06 الطابق األر الصديق بورخيس
لحساسنة  الشهيد عبد الالوي صالح قسم 10 مج رقم 74 الطابق األر توفيق كرار

مسكن اجتما تسا و 48 محال تجاريا عمارة أ 1 مجموعة ملكية 80 قسم 11 مدخل 07 الطابق األر  50خث عاشوري
الطابق االر عمارة 01  50 مسكن تسا مركز قسم 40 مجموعة رقم 07 القطعة 15 و 17شعيب قنفود

 العقيد لط فؤاد بوكراع
تجزئة 122 قطعة رقم05السعدي ثابت
القطع الهاشمية قطعة رقم 09جهيد العل 

تجزئة 104 قطعة قسم 30 مج ملكية 53 ط أ الحشيشية مزلوقعوي عبد الرزاق
مركزفاروق رحمو 

شارع العر بن مهيدي قطعة رقم 01 ط أ مزلوقنوار حا 
دوار اوالد صي رمزي شه 

الحشيشية تجزئة 179 قطعة رقم 80 جزء04 الطابق االر محل رقم 01عبد الغ يعيادن
تجزئة 104 قطعة مجموعة ملكية 69 قسم 38 الطابق األر نور الدين لعيفة

تجزئة 219 قطعة رقم 200عبد الحميد حداوي
القطعة رقم 61 الحشيشية الطابق االر سليم بوزيد

شارع العر بن مهيدي رقم 04 قسم 31 مجموعة ملكية 15 مركزخ الدين راشدي
الحشيشية تجزئة 134 قطعة قسم 47 مجموعة ملكية 242 الطابق األر نادية بونعجة
الحشيشية 104 قطعة رقم 81بالل بن زغدة

مركز تجزئة 218 قطعة  العر بن مهيدي قسم 34 مج ملكية 84بالل شه 
 العر بن مهيدي مركزبالل غول

تجزئة 218 قطعة رقم P06 الطابق األر توفيق ليتو 
تجزئة 179 قطعة الحشيشية رقم 50مو كشيدة

الحشيشية تجزئة 179 قطعة قسم 47 مجموعة ملكية 175 الطابق األر صالح الدين بوادي
مركزصالح رواق

مية و 14 محل قسم 56 مج رقم 245 قطعة رقم 15 عمارة ب الطابق االر جناح 4عبد  عكوش حمام اوالد يلس 08 سكنات اجتماعية تسا
شارع العر بن مهيدي قسم 32 مج ملكية رقم 77  محل رقم 01 مركزعبد العزيز بوخالفة

الحشيشية تجزئة 104 قطعة رقم 75 محل رقم 03 الطابق االر جمال الدين دعميش
التجزئة البلدية 218 قطعة رقم إكس 04سليمة شعراوي
الشارع الوط سطيف رقم 02 مجموعة ملكية رقم 67 قسم 32 الطابق األر عبد  لكحل

ة حمام أوالد يلسشام شب
مركزصالح بن تو 

مركزعماد الدين رواق
اليوم األول خ و فواكه

اليوم األول

اليوم الثا 

مخابز

اليوم االول

اليوم الثا 

تغذية عامة

مزلوق

اليوم األول

اليوم الثا 
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قسم 31 مجموعة ملكية 18 رقم 01من دربال
شارع العر بن مهيدي رقم 04 قسم 31 مجموعة ملكية 15 مركزخ الدين راشدي

محل رقم 27 ع مخطط التجزئةمن مرصاوي
ة حمام أوالد يلسشام شب

مركز قسم 32 مج 61عبد الكريم فاضل
يل  الحشيشية تجزئة 104 قطعة قسم 49 مج76 محل رقم 02 الطابق األر رمزي د
تجزئة 104 قطعة رقم 49 الحشيشيةفاروق بورقبة
ل   العر بن مهيدي رقم 04 قسم 34 مج ملكية رقم 43اسامة د
الحشيشية تجزئة 134 قطعة محل رقم 01ميلود تريش

قطعة رقم 19رياض عباوي
اليوم األول شيخ العيفةفؤاد جا 

اليوم الثا القطعة الهامشية رقم 07رزيقة عطوي
اليوم األولتجزئة 134 قطعة رقم 112 الطابق األر الحشيشيةودا فارس

اليوم الثا الحشيشية تجزئة 104 قطعة قسم 50 مجموعة ملكية رقم 53 الطابق األر عبد الحق ش 
الشارع الرئي سعاد مبار 

ر عزيب الحشيشية تجزئة 179 قطعةالطا
الحشيشية تجزئة 179 قطعة رقم 150 محل رقم 01خ الدين جيدل

الحشيشية تجزئة 104 قطعة القسم 49 مج رقم 11 الطابق االر المحل رقم 01ميلود عجي 
شارع العر بن مهيديأسامة عري 
سيدي الخ قسم 09 مج ملكية رقم 465دمحم صال 

اليوم االولمحل رقم 27 ع مخطط التجزئةمن مرصاوي
اليوم الثا الطابق االر تجزئة 218 قطعة رقم 01عبد الحميد بوطارة

شارع 01 نوفم 1954 الطابق األر  محل رقم 02 قطعة 1عمر بولكحول
جرس شارع جيش التحرير الوط رقم 09خالد 
يف ع 1 م 1ز شنوف شارع حجا ال

شارع مومن السعيدحليم مجاد 
ةمنعة زيتونة شارع سمارة أحمد بجوار  400 مسكن ع الكب

ةبن أمغار عبد الرزاق شارع قدور بولحية ع الكب
ةعمار عبود ال اإلداري ع الكب

ةمنعة عبد الحفيظ شارع الشهيد سمارة أحمد ع الكب
 القطارإدريس بوذراع

 سياري خليفةعبد الحفيظ مشطوب
اب غلوم اعةعبد الو  ذراع ال

 300 مسكن قطعة رقم 01 محل رقم 02حمزة بوصالح
شارع سمارة احمد الطابق االر محل رقم 01أسعيد مج 

 الرحاحلةبالل كركور
 لقراقرةالويزة داود
 35 فيال ب س رصابر مومن

الطابق االر بجوار  400 مسكن شارع سمارة أ حمدعبد الرحيم سمارة
يد كموش شارع 01 نوفم 1954ال
 سياري خليفةاليم قرقور
 سياري خليفةحبيبة كركور

ة ع الكب

اليوم االول

اليوم الثا 

مخابز

اليوم األول

تغذية عامة

حليب ومشتقاته

ات سوب

اليوم األول

اليوم الثا 

مطعم

حلويات

اليوم الثا 

اليوم األول

اليوم الثا 

لحوم ودواجن



شارع 01 نوفم 1954يوسف معطوف
يموليد قرقور شارع عجي إبرا

 سياري خليفة الطابق األر حورية خنيش
 لمروجعبد الغا طويل

 ذراع نزاعةخليفة حدادي
مركزفاروق ساف

موقف الحافالت  الشهيد سياري خليفةعبد المالك بعطيش
جرس  قدور بولحيةفيصل 

شارع سمارة أحمد الطابق األر إسالم بن ضيف
ال اإلداريمصط مخال 

 200 مسكن  دمحم بلعابد محل رقم 01نبيل بوقزولة
شارع قدور بولحيةبدر الدين بن أمغار
شارع لقديم مبارك الحصة ت الطابق األول مركزعزالدين بن خلوف

اعة الطابق االر محل رقم 03سليمة لصلج  ذراع ال
 القطارإدريس بوذراع
 300 مسكن قطعة رقم 01 محل رقم 02حمزة بوصالح
وك سمارة شارع اول نوفم 1954م

شارع سمارة أحمدعصام بن خلوف
تجزئة 10 قطع رقم 06عامر سمارة
شارع قرشوش سليمانرا بورزق

يد كموش شارع 01 نوفم 1954ال
 14 مسكنرضوان أحططاش

 الشهيد سمارة أحمدمصط بص 
شارع قدور بولحية محل رقم 03توفيق لعريبة

شارع لقديم مباركخليل بوغويش
شارع سمارة احمدبوزيد مخال 

ال اإلداريدمحم إسالم ملول
ر فودي شارع قدور بولحية محل رقم 02لز

 لمروج تجزئة 139 قطعة رقم 137اسالم بوسيالة
قطعة رقم 09 الطابق االر مركزمراد فودي
شارع أول نوفم نوارة أمغار

شارع قدور بولحية الطابق األر محل رقم 01سعيد بوغزيو
شارع 08 ماي 1945 رقم 02سيف االسالم بن جاب 

شارع قرشوش سليمان الطابق االر اسامة قباي 
محل رقم 02 شارع 01 نوفم 54 الطابق االر وائل بوطبة
ال اإلداريعصام زروق
 سياري خليفةخالد عالمة

تجزئة 21 قطعة محل رقم 01حليمة زغموري
تجزئة 21 قطعة محل رقم 01مسعود زغمور
شارع 08 ماي 45البش صباطة

 400 مسكن ع س 01 رقم 447الطيب داود
 سياري خليفة ع الطويلةمحمود صباطة

اليوم األول

اليوم الثا 

حليب ومشتقاته

اليوم االول

اليوم الثا 

خ و فواكه

اليوم االول

اليوم الثا 

لحوم ودواجن

اليوم الثا 



اعة محل رقم 01خالد فودي اليوم االولشارع كباب السعيد  ذراع ال
اليوم الثا  100 مسكن عمارة رقم 114مصط بلكحل

شارع لبص رابحعبدالمالك قباي 
شارع 01 نوفم 1954 مركزالخ غالب

نهج قدور بولحيةعصام بولهوشات
شارع جيش التحرير الوط صليحة العلوي
محل رقم 01 الطابق األر شارع قرشوش سليمانحنان بوقزاطة

شارع جيش التحرير الوط محل رقم 03سامية لفات
محل رقم 01  100 مسكن عمارة أ 05 مدخل م 02 الجتاح االيمن الطابق االر ياس بلكحل

نهج اول نوفم 1954عبد الحميد بلغر 
اعةرابح بدار  ذراع ال

شارع 01 نوفم 54فاروق لقديم
شارع سمارة أحمد  الطابق األر عبد الحفيظ سمارة

 قدور بولحية رقم 11ياس نبي 
ور ر ك اليوم االولالخربةالطا

اليوم الثا  70 مسكن أوالد يعيش أوالد عدوانزغموري لط 
 70 مسكنبوعالم مسموس
ة رقم 01عبدالقادر بابوري  المنا

 اوالد ع فاتح بوقزيط
 17 أكتوبر 1961رشيد بلقروي

 اوالد اعيشعبد الرزاق بن ب 
دوار اوالداعيش الطابق االر السعيد مقدم
 اوالد ع مختار عكوش

 بوعود اوالد إعيشفارس حططاش
اليوم االول اوالد ع مختار عكوش

اليوم الثا  بوعود اوالد إعيشفارس حططاش
اليوم االول الخرزة اوالد عدوانحمزة بوعود

اليوم الثا  الخرزةفؤاد حربة
ور اليوم االول 17 اكتوبر 1961عبد الغا ك
ور اليوم الثا  17 اكتوبر 1961عبد الغا ك

اليوم االولمركزرمزي ضيافات
اليوم الثا  70 مسكنعبد الغا تزمورت
اليوم االولع الربيع مركزخ الدين كموش

اليوم الثا مركز ع الربيع الطابق األر زيبودة علي 
تجزئة 31 قطعة رقم 28 الطابق األر سفيان فا 

ع الربيع قطعة رقم 49 الطابق األر أبوبكر مجدوب
ة الطابق األر زين الدين شنيور تجزئة 31 قطعة أوالد مع

ع الربيع مركزوليد قيشو
دوار لمروجبالل مرازقة

ةحليمة بوصفصاف أوالد مع
ة الطابق األر زين الدين شنيور اليوم االولتجزئة 31 قطعة أوالد مع

ةعمر عياد اليوم الثا أوالد مع

امشة مخابزالد

اليوم االول

اليوم الثا 

تغذية عامة

خ وفواكه

تغذية عامة

خ وفواكه
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ةعبد العزيز بوزيت اليوم االولدوار أوال د مع
اليوم الثا ع الربيعحسام بورزق

اليوم االولع الربيعمحسن مجدوب
ةلع بن بايزة اليوم الثا اوالد مع

م اليوم االولع الربيعبن الزادي بركا
م اليوم الثا ع الربيعبن الزادي بركا

شارع اإلخوة بويمةرشيد خنتوت
شارع 20 أوت 1955عبد العزيز طال 

 الشهيد رحال بوزيد عموشةرزايق بوعالم
شارع جيش التحرير الوط الطريق الوط رقم 09 عمارة 01 درج 01 محل رقم 02 ط أ عموشةبن داود محمود

ية زيتو  عم 01 مدخل 1 الطابق االر حصة رقم 04ز
د مهنانة مسعودا شلوش  المجا

 الشهيد خنتوش صالح رقم 01رؤوف بن نكاع
 بكاي مصط فاتح خنتوت

دوار لعوامرالعيد رزايق
الطابق ااالر قرية اوالد جابرفواز بن زطاط

ي الطيبمهدي العاص   
الطابق االر  الشهيد غانم ع خ الدين نوري

شارع جيش التحرير الوط فارس نوري
 الشهيد ويز دمحممختار منصوري

 الشهيد مصط بكايعمر عمامة
 الشهيد مصط بكايحليمة صخري

 20 أوت 1955دمحم لم طال 
 33/1200 مسكن عمارة ب 2 رقم 15 الطابق األر قايس قرنا 
المركز التجاري محل رقم 04عمر بن ع 

 طانجةسم عليوي
د عكوش السعيد مركزفريد رجال  محل رقم 01 شارع المجا

 الشهيد غانم ع إلياس بولواطة
شارع جيش التحرير الوط فارس نوري
وع 20/ 60 مسكن ترقوي مدعم ع 01 رقم 02 مركزفريد أمغار  بشارع االخوة بن عزيز م

د لطرش عمر الطريق الوط رقم 09 محل رقم 1بش عبا  شارع المجا
 20 أوت 1955دمحم لم طال 

ي الطيبعبدالجليل زروق  الشهيد 
د عكوش السعيدجمال الدين قرقور  المجا

شارع جيش التحرير الوط دمحم حامدي
شارع جيش التحرير الوط صالح قرنا 

قطعة رقم 24 154أسامة شتيوي
شارع  الشهيد بن عزيز مسعود عمارة 04 الطابق األر مدخل رقم 87 الحصة رقم 02سم العيداوي

يف رقم 06وليد دعا  شارع الشهيد شتيوي ال
شارع الشهيد بن عزيز مسعودسمراء لطرش

 الشهيد غانم ع شارع شواق الذوادي الطابق االر عبد الرزاق قرقور
 70 مسكن تسا و 28 محل تجاري عمارة رقم 04 مدخل 88 رقم 03 مركزيوسف سوالم
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شارع جيش التحرير الوط مركزمختار محنون
عموشةع حمزة

وع 20-60 مسكن ترقوي مدعم عمارة رقم 01 محل رقم 04 مركزخديجة مجماج شارع االخوة بن عزيز م
 الشهيد رحال بوزيدربيحة لصلج
ي الطيبا يوس   الشهيد 

مركزفوزية العاص 
ات اليوم االولقرية الضيافات محل رقم 02ز زرايقسوب

 االخوة شتيويوليد جودي
شارع جيش التحرير الوط ن الدين حامدي
 الشهيد غانم ع شارع شواق الذوادي الطابق االر عبد الرزاق قرقور

ي الطيب مركز عموشةنور الدين شك   الشهيد 
اليوم االولشارع جيش التحرير الوط الطريق الوط رقم 09 الطابق األر عبدالقادر بن حدحوم

اليوم الثا شارع اإلخوة بن عزيز مركزبن داود محمود
الطابق األر شارع االخوة بوجمل مركزمراد عاشوري

الطابق االر تجزئة 155 قطعةمحمود بلعوط
ي نبشاربومعوط خليفة ت
ي نبشارعاشوري سم   جباس أحمد ت

تجزئة 150 قطعة أ  بوقندورة عالوة الطابق االر عبد الغفور عمرون
 بوقندورة عالوة الطابق االر عز الدين كرعون

قرية الخندقرمزي قرنا 
 بوقندورة عالوة محل رقم 02معمر بوحمامة
قرية الخندقخالد العيداوي
 االخوة طا حس بن ب 

تجزئة 15 قطعةرضا بركاي
 االخوة بيدي تجزئة 155 قطعةعبد النور تي 

 االخوة طا  محل رقم 03حمزة بلعزيز
 اإلخوة مرناش محل رقم 02ع بن العيد

 خالد السعيد محل رقم 02عبد السالم قرارية
منطقة النشاطات و الحرفمحفوظ بن شعبان

الطرق الوط رقم 09 مركزالخ أوجيفن
محل رقم 02 الطابق االر  االربعاء و شارع االخوة مرناش  مركزعبد الكريم مجماج

الطابق االر  بوقندورة عالوةخالد بوحفص
 حموم أدمحم محل رقم 01نسيم عيسو

قرية الخندقخالد العيداوي
تجزئة 15 قطعةرضا بركاي

الطريق الوط رقم 09جمال عاش 
محاذاة الطريق الوط رقم 09فاتح لبصاري

بمحاذاة الطريق الوط رقم 09يوسف محلوس
ي   اإلخوة مرناشجمال برا

 أحمد جباس الطريق الوط رقم 09جمال الدين اسعادي
 اإلخوة مرناشجمال بولعوجة

تجزئة 158 قطعة مركزمن عروس
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يف ساح  شارع االخوة عمرون مركزال
اليوم االول خلفاوي بوزيد رقم 04زكرياء مطرو 

اليوم الثا  االخوة بيدينجيمة عليوة
محاذ للطريق الوط رقم09خليفة شداد

 االخوة عمرون الطابق االر انور كريم
 الشهيد جباس أحمدياس ساحل

تجزئة 150 قطعة إجتماعية -ب- رقم 114 الطابق األر رياض صخري
بمحاذةالطريق الوط رقم 09عبد الحق جباس

 الشهيد جباس أحمدساحل ياس 
اليوم االول االخوة مرناشياس حسناوي
اليوم الثا  الشهيد خالد السعيدوحيد بن عزيز

يم و نوري عمار مركزفاتح فال   اإلخوة الشهداء نوري ابرا
يم و نوري عمارفاتح عياد  االخوة  الشهداء نوري ابرا

مركزفريد عيساوي
وادي الباردمراد لقديم

مال مليا نور الدين قرية ت
 الشهداء االخوة نوريلوصيف مبارك
 برباسموساوي مراد
 تاغزوتمسا سفيان

 الشهيد بونقاب السعيدصال بوجمعة
مركزتوريت دمحم 
اليوم االولرقم 02  سيدي منصورحسان مج 

اليوم الثا  53 مسكن بابورأكنيو فاتح
محطة المسافرينياس خضار

يط سيدي منصورعبد الغ بو
فة محل رقم 01سعيدة مشيش ال
شارع 01 نوفم 54نسيم بولحليب

وك قهام طابق االر شارع االم عبد القادرم
 بو الماء رقم 01 الطابق االر عماد الدين أعراب

 40- 1750 مسكن رقم 15 عمارة 03مليكة عمامرة
ال التجاري بابور رقم 13يوسف أعراب

شارع الشهيد لعليوي لخ أحمد أمغار
يط سيدي منصورعبد الغ بو

فة محل رقم 01سعيدة مشيش ال
 بو الماء رقم 01 الطابق االر عماد الدين أعراب

اب سيوان المركز التجاري رقم 04عبدالو
طريق سيدي منصورسم بن الصيد

 50 مسكن الناحية الجنوبية موقع 04 محل رقم 01بالل ما 
الملعبرفيق أعراب

اليوم االولسوق الجمعةخليصة بولحليب
اليوم الثا  بولمةابو بكر مسموس

ات اليوم الثا سوق الجمعة رقم 12 من المخطط الخصو للمجموعة 12 الطابق األر عباس لعموريسوب
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رأس الملعب الطابق األر عبد الحق خضار
سوق الجمعةياس مسموس

سوق الجمعةكمال أمغار
شارع االستقالل الطابق االر عبد السالم أمغار
اليوم االولالموقع 6 مقابل ال التجاري محل رقم 01+02رياض بوشالغم

اليوم الثا  40/ 1750 مسكن ع 01 رقم 06دمحم اعول 
اب ج الغولبوحرود و اليوم االول   بيدة 

ج الغولنبي نبيل اليوم الثا قرية تيمدوين 
قرية الطواحنفرحات زعمور

بيدةع بوحرود
محل رقم 01 اوالد باديلحسن كموش
الطواحنرضوان لعمور
اليوم االولالطواحنرضوان لعمور

اليوم الثا مركز التبادل الري فريد بولعوينات
اليوم االولبيدةتوفيق بوديسة
اليوم الثا بيدةتوفيق بوديسة

مركز محل رقم 01عبد السالم حا 
شارع 08 ماي 45 رقم 05 راس الماء محل رقم 02زين الدين غر 

ب األبيض قجالبوزيد عبد الالوي
رأس الماء مركز  البناء الري مراد سمش الدين

تجزئة 75قطعة راس الماءسعودي صفيح
واد الشوك قسم 13 مجموعة ملكية 224جمال الدين بولخساين

 بوعواجة قجالطوبال سم 
التعاونية العقارية التلخمي شو 

ام الح فيصل بوشارب
تجزئة 171 قطعة راس الماء رقم 85 محل رقم 01عن حساين

أوالد بوذيلبالل شك 
 بوعواجة محل رقم 2سيف الدين بلعمري

 117 مسكن  قجالخرو الصحراوي
مجموعة 155 قسم 16 الطابق األر مركزسليم بومخيلة

تجزئة 139 قطعة رقم 10 ب األبيضعبدالحفيظ حا 
 20 مسكن إج تسا رأس الماء قسم 54 مج16 القطعة 04زكرياء زكري
تجزئة 139 قطعة رقم 01 ب االبيضعامر برقوق

 بوعواجة محل رقم 01 الطابق االر عمر بنعيجة
بلدة راس الماء شارع 01 نوفم 1954 محل رقم 01حبيب اكريد

بوعواجةوليد عال 
رأس الماءعادل معيوف
ب االبيض 139 قطعة رقم 34 محل رقم 01أكرم رمضا 

رأس الماء  20 مسكن اجتما تسا و12 محال تجاريا عمارة 02بوجمعة مجا 
 40مسكن راس الماء عمارة أ 1رقم 16زوليخة كشيدة
ب األبيضالحاج رمضا 

تجزئة 100 قطعة قسم 69 مجموعة 55بسام كوسة
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دوار بن ذياب رقم 1صدام بوقرن
ب لبيض القرية الفالحية قطعة رقم 78فوزي بورزاق
رأس الماء 41 محل رقم 07 الطابق األر الهادي عقون
 113 مسكن رقم 07 راس الماء قسم 66 مج ملكية 151احمد مبار 
الطابق األر رأس الماءدمحم نويوات

تجزئة 139 قطعة رقم 10 ب األبيضعبدالحفيظ حا 
راس الماء 20 مسكن اجتما تسا  و 12 محل تجاري حرافة لخ عمارة 01 حصة 04 الطابق االر فريد باله

ب االبيض 139 قطعة رقم 34 محل رقم 01أكرم رمضا 
رأس الماء  20 مسكن اجتما تسا و12 محال تجاريا عمارة 02بوجمعة مجا 

تجزئة 49 قطعة مجموعة ملكية 20 قسم 70زين الدين قطوش
دوار ب االبيضانيس حما 
تجزئة 117 قطعة رقم 61 محل رقم 04بالل لعيادي

محل رقم 11 الطابق األر  40سهيب لمطا 
راس الماءنص م 

بوعواجةعادل صال 
ب السوي محل رقم 37عن زدام

رأس  الماء بلدية قجال  والية  سطفعبدالحكيم فاض 
راس الماء مركز  75 مسكن مج رقم 97 قسم 55سليم مدا 
تجزئة 139 قطعة ب االبيض رقم 03وليد مذكور

تجزئة 49 قطعة قسم 70 مجموعة ملكية 28 محل رقم 01 الطابق االر لخ لعيادي
راس الماء رقم 19عبد المالك عيشور

لمزارةحمزة فتاش
تجزئة 117 قطعة رقم 28 محل رقم 02موراد مد 

راس الماءعبد القادر دربال
اليوم االولالطابق االر مركزشايب بن شطة

اليوم الثا تجزئة 75 قطعة رقم 10 راس الماءصالح صفيح
رأس الماء مجموعة ملكية 91 قسم 56 محل رقم 02خالد عيشور
رأس الماء رقم 07 قسم 54 مجموعة ملكية 21فواز مذكور
مسكن إج تسا و 10 محالت تجارية عمارة رقم 02 الحصة 19 20وسام مساح

تجزئة 139 قطعة رقم 13 ب األبيضالبش مذكور
اوالد بوذيلعادل بوعود

وك بخوش راس الماء مركزم
ب األبيض محل رقم 04عماد مذكور
قية العقارية 20 مسكن اجنما تسا و 10 محالت تجاريةحسام نويوة ال
اليوم االولتجزئة 171 قطعة رقم 19عصام نساخ
اليوم الثا تعاضدية تجزئة كرميش وبري مج 460 قسم 13أم سمشة
تينار مركز أوالد صابرعجاس نبيل
دور تجزئة 308 قطعة ع الرمانسا 

ب السوي أوالد صابرمس جالل
أوالد صابر مركزرحما ميلود

 500 مسكن  أر أش  2006 رقم 617 عمارة 34عبد االله كراش 
مسكن  أر ش ب 2006 رقم 576 عمارة 19 500عبد العزيز حدوش
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ي تينار عمارة 19 رقم 106 1700عامر بن سبع مسكن القطب الح
تينار  2000 مسكن عدل عمارة 19 رقم 90 حصة رقم 90,91 و 92 الطابق األر نعيمة بودوخة

 1700 مسكن تينار عمارة رقم 33 رقم  126حسام عوير
الطابق االر تجزئة 308 قطعة ع الرمان المج أ رقم 11 محل 03 مج رقم 318 قسم 32شعيب لحمر
 1700 مسكن تينار عمارة 45 رقم 61حورية شيخ

ي تينار  1700 مسكن إيريا عمارة 41 قطعة رقم 04 محل رقم 87صغ رضوان القطب الح
عمارات 50 مسكن ب السوي محل رقم 37قيس بلهوشات

الولجة  20 مسكن +18 محل قسم 11 مجموعة 77 قطعة 27عبدالغا عمراوي
ي ب السوي رقم 16جابر قبا   32-50 مسكن ح

ة صو   20 مسكن +18 محل الولجة مج رقم 77 قسم 11 رقم القطعة 17صب
منطقة بوغنجةزوب سلمان
ي مسكن عدل تينار عمارة 22 1700فاتح نا
ي ب سوي الطابق األر ع 03 مدخل 02 رقم 23 الحصة 09 50لمنور عقون مسكن ح
 الولجة 50 مسكن إجتما تسا و 26 محل تجاري ع 01 قسم 11 مج85 قطعة 05ع بورقبة

تجزئة 308 قطعة رقم 15 ع الرمانعبد الحفيظ سعداوي

قية سالم ترقية بناء و صناعة الولجة ع 02 قسم 11 مج 86 الحصة 15 مدخل 15 الطابق األر أيمن مزيان  50 مسكن اجتما تسا و 26 محل ب
 RHP 500 مسكن 2006 رقم 586 عمارة 21العلجة تش 

تجزئة 102 قطعة رقم ب 21 تينارعبد الرحمن بلكحل
الطابق االر   B21/C18/مسكن ايريا تينار عمارة 21 رقم 18مج رقم 03 محل رقم 19 1700طارق قراح

تجزئة 308 قطعة ع الرمان قطعة رقم 11 مج ا رقم 03محل رقم 06عبد القادر لعور
محل رقم 09 تيناراليام بوقزولة

ع الرمان رقم 10 مجموعة  أ تجزئة 308 قطعة محل رقم 02عصام نا 
محل رقم 10 تينارسميحة بوخنيسة

اليوم االول 2000 مسكن عدل قطعة رقم 02 عمارة 18 محل رقم 76مأمون رحال
اليوم الثا الولجة عمارة 06 مدخل 69 قسم 11 مج ملكية رقم 100 قطعة 02عمار قري 

 ثابت بوزيدفاتح بوصوف
وع 90 مسكن ترقوي و 29 محل تجاري عمارة 03 الطابق االر حصة 51عي بقاش  ثابت بوزيد م
 صخري رقم 08بالل بن بودة

 السارق قسم 03 مجموعة 239باديس بورديم
 وادي السارق (بوخبلة)مصط مب 

 48 مسكن رقم 48مباركة معيوف
اب بهلول تجزئة التعاونية العقارية الوفاق قطعة رقم 23 مجموعة أعبد الو

تجزئة 373 قطعة رقم 14 مج 10عبد  تو 
 دنف عبد الرزاق بن بودة

يم سالم التجزئة السكنية 440 قطعة رقم 18 مج 22مصط ابرا
ة بن ضيف تجزئة 637 قطعة  ثابت بوزيدز

 ثابت بوزيدمن بلة
 شودار شارع حامدي يوسفعبد الرؤوف خالدي

شارع بلع عمار  بهلو رقم 02فاروق بودور
شارع الثورة رقم 64مراد قوميدي

 لعبيدي شارع اول نوفم 1954 رقم 21نور الدين ثابت
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المشتة واد جرمان قسم أ رقم 463 المخطط الجما 2646الهادي ع صحراوي
 قوطا قسم 60 مجموعة ملكية 24فاتح بركة

شارع السعيد عياد رقم 15حسان زيرق
تجزئة 432 قطعة شارع بوشول ع رقم 08 مج ب 14 بلعبيدي الجديدة جنوب غربوليد بن مه 
رقم 28 شارع عبد العزيز خالد رقم 02لط بوداب

ي  ش رقم 03حكيم د يم ح  قوطا السعيد شارع ابرا
شارع دمحم خميس المحل الثا (2)يسمينة صخري
واري بومدين قطعة 27 العلمةشوب دمحم أنيس  

تجزئة 505 قطعة زاوية شار زادة مسعود وركايف ع رقم 09 مج رقم 06 العلمةيط سم 
وك العلمةسا مشتة ية الجديدة التجزئة السكنية س 01 شارع قرقيط م المنطقة السكنية الح

شارع دمحم خمي محل 02 العلمةصخري يسمينة
يم  حوي عبد  شارع حدادة العيا رقم 25 العلمةيحياوي إبرا

8003مسكن العلمةبيقع فؤاد
 واد السارق العلمةزروال أحمد

شارع اإلخوة ديل صب حركات
السارق 50 مسكن إجتما تسا + 31 محل تجاري ع 02 مج ملكية رقم 140 قسم 03 مدخل 19 ط أوليد رمضا 

 بوخبلة(05 جويلية 1962)عالء سيف الدين قباي 
 الشهداء شارع قارص عمارعبد الصمد عون

 واد السارقسليم قديدح
قية العقارية بومعزة عمارة 7 محل رقم 04ياس براح ال

يمعبد الغا تمرانت دور ابرا  بهلو شارع 
طريق باتنةطارق درياس

مشتة السمارةنبيل بوديل
شارع عزيزي عبد   بهلو كريم بكيس

تجزئة 440 قطعة محل رقم 02إنصاف نور اإليمان عيشور
 50 مسكن اجتما تسا و30 محل مج رقم 223 قسم 14 عمارة رقم 01 مدخل 08مون جالب

 05 جويلية 1962عبد الغا حراق
رقم 06 المجموعة 01 تجزئة 84 قطعةأسامة وني 
مسكن اجتما تسا ترقية عظي عبد الحميد قسم 03 مجموعة ملكية 440 حصة رقم 46 200إسالم معاوي
شارع العل العمري  سق رضوان فركوز
 100_1600 مسكن عمارة 01أ رقم 104خليفة حيدر

دوار الشجرةفوزي كامل
التعاونية العقارية الحريةالصديق بلغافور

وم  210مسكن و 113 محل تجاري عمارة 15 رقم 217حس بر
 05 جويلية واد السارق شارع مر باللرشيد بكيس
سمارة جنوب عمارة 02 حصة 01 مج 242  قسم 14مهدي لكب 

واد السارقعبد  بهلول
 عنا مبارك شارع حارش ع رقم 09 محل رقم02سم جرمان

شارع ربي عبد الحفيض  100 قطعة رقم 07 من مجموعة 03عبد الجبار ربوح
شارع ساعو مزيان التعاونية العقارية الوفاقفارس بوكركر
 210 مسكن و113 محل رقم 03 عمارة01أم بن دادة

تعاضدية الصومام شارع السعيد بورفرف المحل رقم 01سل ياسم جمي 

اليوم الثا 

تغذية عامة



مشتة جرمانلويزة حمدوش
بزاوية شار الثورة و اإلخوة ديل  الحصة رقم 01عبد الحميد بودرامة

 السام أدم شوبيل
شارع شارف دمحم  ديدوش مرادحسام الدين فوغالة
اب سوابعة  سام واد السارق  شارع حواسة السعدي رقم 74 الطابق االر عبد الو

التجزئة السكنية عظي و صباي 175 قطعة شارع بن دادة سليمانضياء الدين علواش
 بهلو المهدي نسار

وادي السارقعبد الرزاق بن سكايم
محل رقم 01 التعاونية العقارية األمال 24 قطعةقدور كامل
 السارق مجموعة ملكية 304 قسم 03 قطعة رقم 16 عمارة 04شام بردع
رادة تجزئة 68 قطعة شارع غزة رقم 01 المجموعة أ 03أيوب 

 بهلو شارع بالل بش طريق جميلة رقم 09حليمة طبيب
 بورفرف تجزئة 400 قطعة رقم 07 مجموعة 06فاروق كامل

رنون الفراغ الص المنطقة 100 المدخل 2 المجموعة 4-5-6شام 
 بوسيف مو التعاونية العقارية نور الصباح مدخل 02 حصة 02وليد سفاري
مة الريش رقم 51 عمارة 17أنيس كت   2000 مسكن ف
شارع الن محل رقم 01كمال زع 

قية العقارية (60 مسكن و 42 محال تجاريا)  تابت بوزيد عمارة 06 مدخل 89مروان عثما  وع ال م
 دنف شارع محاج السعيد تجزئة موالكية قطعة 76كلتوم عابد

وع 50 مسكن إجتما تسا 33 محل ع 02 م 31 مج 254 قسم 14 حصة رقم 06سا طرشة سمارة جنوب م
وع 100 مسكن اجتما تسا و 40 محل تجاري مج 349 قسم 14فاتح بلعباس سمارة جنوب م
شارع زيتو بوعكاز رقم 75النذير قرين

دود  بهلو قسم 18 مج 131عماد الدين 
شارع بطاز يمينة  بورفرفمراد ذوي 

عمارة رقم  4 مجموعة ملكية رقم 339 قسم 03 مدخل 50 الطابق االر ع بوريش
رعبد الرحيم قيدوم التعاونية العقارية الفتح 1شمال شارع العلوي الطا

مة الريش مجموعة رقم 13 عمارة 14 (ج3) محل رقم 42بالل بورديم  2000 مسكن ف
قية العقارية 32 مسكن محل رقم د/ع 03رضوان جارو ال

مة الريش المجمع رقم 01 عمارة 05 ك 2 محل رقم 15دمحم بطينة  2000 مسكن ف
 110 مسكن تسا بومعزة عمارة 03 مدخل 37 قسم 03 مجموعة ملكية 195 قطعة رقم 05 السارقخالد مروش

السارق 50 مسكن اج تسا + 31 محل عمارة 02 مجموعة 140 قسم 03 مدخل 18لخ برو 
مة الريش الوحدة رقم 03 عمارة 15 محل رقم 44إدريس غي   2000 مسكن ف

 ثابت بوزيد  24 مسكن ترقوي جما الجناح أ الطابق االر عمارة 02يوسف حكي 
 وادي السارق شارع فرحات بوسك محل 04عبد الحكيم بالربو

شارع حازم عمار رقم 37  عمر دقوأيوب عيايس
 05 جويلية 1962حورية خديم 

تجزئة 100 قطعة مدعمة قطعة رقم 04 مجموعة رقم 05 شارع جودي مناعبد الرؤوف لعنا
صار تجزئة العقارية موالكية (76 قطعة  دنف ) دوار السجرة قسم 12 مجموعة ملكية 151كريمة 

سمارة جنوب قسم 14 مج 312 حصة 211 -212 عمارة 13زكرياء جمال
ق محل رقم 03عائشة حمودي ي الطيب شمال  التعاونية العقارية مالك بن أنس رقم 37 شارع دم

 800 مسكن عمارة 25 رقم 261أيوب غمود
الطابق االر شارع دمحم خميس ميلود العابد

اليوم االول



قية العقارية عطاء  رابح محل رقم 24 عمارة 04سليم نوري ال
تجزئة 440 قطعة رقم 13 مج 09موعد حما 

مة الريش يحمل رقم 56 عمارة 18(16)أكرم كامل  2000 مسكن ف
شارع ملوك عياش رقم 48  دنف فريدة أقة

وك التجزئة السكنية س 1 قطعة رقم 97 مجموعة 12فاروق حاج مدا   اإلستقالل شارع قرقيط م
يم مكاوي  مكاويإبرا

شارع  اول نوفم تجزئة 263 قطعةصالح الدين بردع
واري بومدينن الدين بودرامة ر   شارع بعزيز الطا

ة شارع اإلخوة ديل رقم 108خ الدين بوشج
يم زغاريحمل رقم 02نذير مروا  شارع  ابرا

 2007/1500/300 مسكن رقم 91 عمارة 27أنيسة خو 
ن  05 جويلية (بوخبلة)يوسف اب

ر رقم 09 ( وادي السارق  السام )عبد المالك بومريجة شارع بودور دمحم الطا
التجزئة السكنية 373 قطعة تحمل رقم 11 مج 10حمودي بوشام

 بورفرف رقم 06مسعود معزوزي
تجزئة 505 قطعة قطعة رقم 09  من المجموعة 11 الطابق األر سهيلة دبار

شارع االخوة ديل رقم 100فت العل 
ية الجديدة رقم 04 من المجموعة 01عبدالرزاق بووذن التعاونية العقارية الكرامة المنطقة السكنية الح

قية العقارية الهضاب العليا 250 مسكن و 120 محال تجاريا 30 شقة +18 محل تجاري ترقوي مج293 قسم 03 ع 25 - ب 01إبتسام شتيح السارق ال
قطعة  بورفرف 400دمحم األم فوغال

دة  سام نذير بال
شارع بن خديم  شعبان الطابق األر رقم 10 من المجموعة 16لوران كمال بخاخ

وب معمر   كريم بلقاسم ( بهلو سابقا )أيمن شوارفة شارع م
 واد السارقفؤاد بولنوار

 وادي السارق رقم 01عبد الحليم حماري
 عنان الهاش شارع معزوز لخ اسمهان لجنف

قية العقارية رقاب الطابق االر من العمارة أ الدرج 01صالح عقون ال
زاوية شار قليل عبد  و شودار عمرعامر عوينة

اج  مولف ال نهج ساعو دمحم رقم 13 الجنوب ال الطابق األر عطاء س
 بورفرف الطابق االر جنوب غربسم بن خديم 

شارع بن دادة الحاج التعاونية العقارية الحرية محل رقم 04زكرياء بوناب
شارع عبد العزيز خالد رقم 40 الطابق األر فاروق ذيب

واري بومدين رقم 01 بناية رقم 01 مج 5ب -03حمزة بن حدحوم تجزئة 27 قطعة  
ة  20 مسكن شارع دمحم السعيد بوخالفةعبد الرحمان مع
تجزئة 432 قطعة  رقم 09 محل رقم 01مسعود حسام بدار

واري بومدين تجزئة 419 قطعة شارع زيادي عبد  رقم 13توفيق بلمرابط  
شارع الفداء طابق أر أسامة تناح

 لعبيدي الطابق االر محل رقم 01 رقم 294عبد الحليم درا 
 صخري تجزئة 156 قطعة شارع بورنان رابح قطعة رقم 12 مج 04زين الدين مناع

واري بومدينعبد الحميد عساس التعاونية العقارية الهضاب  
تجزئة التعاونية العقارية  الوفاق قطعة رقم 14 محل رقم 02سا بوخاتم



ق محل رقم 01نبيل قص   المنظر الجميل شارع زادة مسعود رقم 08 تجزئة 505 قطعة شمال 
 504 مسكن عمارة (ف,1) المدخل رقم 506عبد العزيز حب الحمص

سمارة جنوب القسم 14 مجموعة 13 حصة رقم 211 , 212 عمارة 1صالح الدين بوخلوط
 ثابت بوزيد 24 مسكن ترقوي اجتما حصة 01 الجناح أ عمارة 02 من نوع ف4 و20 محل ترقويعبد الكريم بن ربوح

 بورفرف شارع بشلول دلولة محل رقم 01عادل بن خلفون
شارع اإلخوة ديل رقم 110 محل 01عمر كروشة
شارع الثورة محل رقم 01ع رضوان

باش الطيب  ع عماريعقوب عل  شارع 
تجزئة 146 قطعة رقم 02 مجموعة06نور الدين شو 
قطعة رقم 14 مجموعة 04 شارع التورة التجزئة السكنية 84يوسف زوغالش

 بورفرف تجزئة 400 قطعة رقم 02 مج 23السا بركان
 القوارصسيد ع قريد

التجزئة السكنية 373 قطعة رقم 11 مج 10لحسن زرو 
 القوارص رقم 13باديس لعزيز

ردمحم أم معا  التعاونية العقارية الفتح 01 شمال شارع العلوي الطا
 بورفرف تجزئة 400 قطعة شارع حيدر عبد  قسم 130مج رقم 77حمزة بودوخة
شارع العقيد  الحواسكمال سحاري
 05 جويلية 1962اليامنة بودور
ر  تابت بوزيد تحمل رقم 01 مجموعة 48أنوار بوخشبة شارع خنونة الطا

حرمة بلقاسم  05 جويلية بوخبلة سابقانا بلهادي
ي  بورفرفمليكة نا
رقم 05 شارع الشهيد احمد درويش  05 جويليةعمار بن ربوح
د بن نعيجة السعيد وشارع الشهيد بوقرية السعيد رقم 17  بهلو الوليد شوبان زاوية شار المجا
 مكاوينذير لعموري

 عنان الهاش (جنوب غرب)حمزة غالم
 2007/500/300 مسكن رقم 23 عمارة 6حمادة خالف

شارع زيتو بوعكاز محل رقم 02دمحم بودرامة
التعاونية العقارية الهضاب قطعة رقم 25عماد الدين فرشوش

شارع بوسك فرحات  05 جويلية محل رقم 02أم بوسعدية
شارع نزار نزار  160 قطعة 20عبد السالم شيبان
يم زغار  رقم 23عبد المالك قما  شارع ابرا

قية العقارية رقاب عمارة أ  الدرج01 الحصة 03انال نجم الدين فرشة ال
 400 مسكن عمارة 7/ب رقم 405يف قيدوم

 سام الزب وادي السارقز زنا 
قزكرياء طوشال  المنظر الجميل شارع بن ميهوب مختار تجزئة 505 قطعة رقم 10 مج 12 شمال 

 100/ 1600 مسكن E.I.T عمارة 02 أ رقم 105 الطابق األر حمزة قاسم
 السارق 300 مسكن إجتما تسا العمارة 27 ب مج258 قسم 03 مدخل 491 الطابق األر النوي معاشو

يم حواس شارع محبوب عبد الحميد رقم 13  المنظر الجميلابرا
زاوية شار الثورة و االخوة ديل رقم 04ع مدا 
 المنظر الجميل زاوية شار زادة مسعود وركايف ع فواز مالس

شارع مصط بن بوالعيد طريق باتنةصالح مدا 
السارق 300 مسكن اجتما تسا عمارة  أ26 مدخل 462 الطابق االر مجموعة رقم 257 قسم 03دمحم بورديم

اليوم الثا 



قنا الدين بوذريعة وش رقم 04 شمال  شارع السعيد عم
قدمحم الصالح شارف قية العقارية عظي عبد الحميد شارع اول نوفم عم  ب المدخل 07 حصة  47 الطابق االر  شمال  ال
ر رقم 37عبد الباسط بارش  مولف ال شارع زغيب الطا

شارع أول نوفم 1954عمار جعفر
قرشدي فوناس ية الجديدة  التجزئة  س 2 اس س 2 ب  شمال  ي المنطقة السكنية  الح  150 قطعة شارع الخامج نا

 الشهداء  رقم 60 الطابق االر عبد الجبار حجار
 بوسيف مورضا زواوي

 المنظر الجميل رقم 18 مجموعة 8من عظي 
مشتة السمارةربيعة جمال
ي  وادي السارقعن دم

التعاونية العقارية البناة رقم 02فارس شودار
ر قندوزة  ثابت بوزيد شارع بوزغار عبود رقم 19 قطعة رقم 05 مج 45ما

 وادي السارقعبد المالك بوجليدة
 350.60 مسكن رقم 4 عم ب 2عن عالم

التجزئة السكينة 373 قطعة رقم 10 مج 09 محل رقم 02نبيل قريدي
تجزئة 400 قطعة  بورفرف رقم 08 مج  08عياش بن شايطة
زاوية شار االخوة ديل و زيتو بوعكاز الحصة 01عبد المالك فردي

شارع النكمال سالم
 48 مسكن رقم 17رمزي كامل
ي دمحم و قرقيط دمحمي بودينة  عنا مبارك زاوية شار برا

 سام عومار  05 جويلية حاليامبارك رضوان
ر عبد  التجزئة السكنية 84 قطعة رقم 01 مج01طوا
يمرضا عظي  ش ابرا شارع رحما مبارك  ح

 صخري تجزئة 156 قطعة رقم 07 مج 03حسام عيادي
 ثابت بوزيد  24 مسكن  ع رقم 02 جناح  أزكرياء لع

 بورفرف التجزئة  السكنية 400 قطعة رقم 08 مج17عمارة عبد الرحمان
القطعة رقم 57 تجزئة 84 قطعة  بهلو اليازيداسالم دغول

 ثابت بوزيد رقم بقيس العيسوق
ف قطار  بهلو وادي السارقل

التجزئة السكنية 185 قطعة  رقم 02دمحم أم بركات
 قوطا تجزئة 139 قطعة المجاز قسم 05 مج ملكية  138سا بوشقور

 دنف عرجونة جودي
 دنف رقم 23 مكرربوجمعة قر 

يم  شارع ق عماررقم 188 مج أالدرا عطوط ش  ابرا  ح
شارع بالل البش  بهلو حمزة درواز

 100 مسكن اجتما تسا شوبخة عمار المكان المس السارق مجموعة ملكية 140 ،  143 قسم 03 الطابق االر عمارة رقم 09أحمد كت 
التجزئة السكنية 486 قطعة رقم 01 مج 16 محل رقم 01مكررأحمد بعيطش
 300/ 1500/ 2007  مسكن PRHP رقم 20 عمارة  05حسام شناف
ي رقم 08 تجزئة التعاونية العقارية الفتح 02عمار نا

الطابق األر  بهلو رقم 01 مج 03جابر جنان
مشتة جرمان  طل زيدان رقم 03 المحل األول 1إدير صيد



 وادي السارق طريق جميلة رقم 02طارق ونسة
مة رقم 01  واد السارق  05 جويلية 1962 شارع بوشكريط درا مسعود برا

تجزئة 183 قطعة فردية  المنكوب كريمة رواق
تجزئة قوطا السعبيد رقم 11 المجموعة اوربيحة بوسك 

 سام زوب بالل زيبوش
 قوطا شارع معتوق أحمد رقم أ 160م الدين عل 

الطابق االر شارع الثورة رقم 31  حو عبد لخ طل 
يمعماد نعمون ش ابرا شارع حسنة عمار رقم 01  ح

تجزئة 400 قطعة  سعدون بوحفص رقم 02 مجموعة 05عصام م 
واري بومدين الطابق األر عبد القادر خديم   

واري بومدين شارع البار سليمان تجزئة 419 قطعةأسامة بن غالب  
ي  ي دمحم  لعبيدي 17ياس برا شارع ابرا

يم قوطا عمر بوذراع ش ابرا  ح
 ديدوش  مرادمسعودة سويوط
شارع محبوب عبد الحميد  رقم 13   المنظر الجميلبدر الدين بورقعة

يد قسيف الدين بن غ يم شارع كامل قاسة  شمال  ش ابرا  ح
شارع الثورة رقم 83 الطابق االر فارس العيا 

واري بومدين  شارع قوميدي عمار تجزئة 419 قطعة شمال غربزين الدين عنان  
شارع عبد العزيز خالد زاوية شارع الثورةعمار العيا 

رنون زاوية شار الثورة اإلخوة ديل سفيان 
التجزئة السكنية 373 قطعة رقم 11 مجموعة 09 محل 01عبد الحق نوي لعدوا 

شارع أول نوفم 1954عمار جعفر
 لعبيديالسعيد لحمر

شارع الثورة رقم 77مراد سق 
شارع الن 134لمطيشة زعبوب

مشتة السمارةربيعة جمال
 32 مسكن عمارة ب 03 الطابق االر الحصة رقم 02بلقاسم بهبيط
 واد السارقرشيد بن ي 

ر رقم 22 قطعة رقم 05 مج 39 الطابق االر دمحم بلعطار  ثابت بوزيد تجزئة 637 قطعة شارع خنونة الطا
يد  500 مسكن ثابت بوزيد رقم 19 أ 04 س 18 عمارة 04عادل غ

ق رقم 30-31عبد النا خ   بوسيف مو شمال 
وك بوعمامة  وادي السارقم

ر عبد  التجزئة السكنية 84 قطعة رقم 01 مج01طوا
 بوخبلةالبش شو 

شارع مزغيش ع  االستقاللعامر سبع
 ثابت بوزيد رقم بقيس العيسوق
رقم 160  سام 05 جويلية واد السارق الطابق االر رضوان بوحنك
 قوطا السعيد شارع ق عمارمعيوف مشيش
رادة  بوسيف  مو رقم 32نور الدين 

 800 مسكن عمارة 09 ج الطابق األر المدخل 05كمال معوج

 100 مسكن اجتما تسا شوبخة عمار المكان المس السارق مجموعة ملكية 140 ،  143 قسم 03 الطابق االر عمارة رقم 09أحمد كت 

اليوم االول
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 دردار احمد شارع الهالل االحمر الجزائري القطعة 03 المحل االولحمزة بوخبلة
زاوي  شارع الن و شارع مقيدش  عبد الحفيظعبد البا غمود

 300/ 1500/ 2007  مسكن PRHP رقم 20 عمارة  05حسام شناف
شارع االخوة ديل رقم 100فت العل 

تجزئة التعاونية العقارية الوفاق رقم 14عادل كراو 
قية العقارية بومعزة عبدالحفيظ عمارة رقم 08 الطابق األر رقم 05 قسم 03 مج189يزيد تبا  ال

شارع الثورةذياب سليما 
 لعبيدي الطابق االر محل رقم 01 رقم 294عبد الحليم درا 

ي واري بومدين شارع البار سليمانأبوبكر نا  
شارع الثورة محل رقم 01ع رضوان

 القوارصسيد ع قريد
ردمحم أم معا  التعاونية العقارية الفتح 01 شمال شارع العلوي الطا

عمارة 01 سمارة جنوب قسم 14 مج رقم 253 قطعة 06سا ثاب 
قية العقارية رقاب عمارة أ  الدرج01 الحصة 03انال نجم الدين فرشة ال

 400 مسكن عمارة 7/ب رقم 405يف قيدوم
السارق 50 مسكن إجتما تسا + 31 محل تجاري ع 02 مج ملكية رقم 140 قسم 03 مدخل 19 ط أوليد رمضا 
شارع حداد العيا رياض قدور

 بوخبلة(05 جويلية 1962)عالء سيف الدين قباي 
قية العقارية بومعزة عمارة 7 محل رقم 04ياس براح ال
شارع زيتو بوعكازسم ري 

 05 جويلية 1962 شمال غربفريد بلعالم
مسكن عمارة أ حصة 10 مجموعة ملكية رقم 461 قسم 03 136حميدة مذكور
تجزئة 185 قطعةأحمد بلجب 

يم قطعة رقم 08أنيس غالم ش ابرا  ح
السارق 100 مسكن تسا + 70 محل عمارة 02سيد ع طل 

شارع العل العمري  سق رضوان فركوز
زاوية شار  زيتو بوعكاز وعبد العزيز خالد رقم 75مرت فاتح قرين

 05 جويلية 1965سفيان بومعراف
شارع الثورةدمحم عاشوري
يم زغاركلثوم بوقرة شارع ابرا

 وادي السارق شارع فرحات بوسك محل 04عبد الحكيم بالربو
 800 مسكن عمارة 25 رقم 261أيوب غمود

 432 قطعة الطابق األر مسعود حامدي
يم رقم 10زكرياء سعدون شارع كحلول ابرا

يم زغار 32الخ قلقالة شارع ابرا
قزكرياء فوناس يم شارع كامل قاسة شمال  ش ابرا  ح
يم كز  يم شمال غرب 10ابرا شارع كحلول ابرا

دين شارع شارف لمطيشأحمد نوار  المجا
ة طريق باتنة الحصة 06 حسليم مع

التعاونية العقارية عيسات إديرعدالن زراري
 500 مسكن ثابت بوزيد محل رقم  س 05 أ 19 عمارة 25 الجنوب ال أيمن معمري
شارع جيال حس  بلعنواري عباس

اليوم الثا 



تجزئة 185 قطعة رقم 09دمحم ام عل 
يد رقم 86 شارع زيتو بوعكازفاتح غ

قية العقارية عظي عبد الحميد شارع اول نوفم الطابق االر ع د المدخل 12 الحصة 180خالد فرحات ال
عمارة أ10 النوع أ رقم 39 نهج د مركز 02سا فرج 

اب طوبال  05 جويلية وادي السارق شمال غرب المحل الثا 2عبدالو
 05 جويلية 1962 بوخبلة شارع أ ب 15/ 740 رقم 18بوبكر بالل

التجزئة السكنية 84 قطعة شارع الثورةالعر درويش
 حوي عبد  شارع السعيد بورفرف محل رقم 03عبد المؤمن حداد

ق الطابق األر قطعة 08بدرو حراق يم و ديدوش مراد شمال  ش ابر زاوية  ح
سمارة جنوب قسم 14 مج262 العمارة 03 رقم 05 مدخل رقم 42 الطابق االر نجم الدين توري

 5 جويلية 1962 زاوية شار بوسك فرحات حراق السعيدعبد الحفيظ شوبان
شارع الثورة رقم 77أكرم عزيزي
شارع السعيد عياد (باستور سابقا)يا زغوا 

واري بومدين شارع بن غالب السعيد رقم 15 محل رقم 03عبد المجيد كحول دين   تعاضدية المجا
قية العقارية عظي الطابق األر عمارة د مدخل 12فارس العايب شارع أول نوفم ال

ي  وع 90 مسكن ترقوي و 29 محل تجاري عمارة 04 رقم 04 الحصة 87 الطابق األر مروان برا  ثابت بوزيد م
ق المحل 01السعودي خالد شارع الن جنوب 

تجزئة التعاونية العقارية الوفاق رقم 14بوبكر كروش
واري بومدين شارع وادة حنا رقم 16 المحل رقم 02فيصل بن غالب  

 سام واد السارقعبد الكريم سلطا 
 البنات قطعة رقم 14 مج 01 الطابق االر حسام ورز الدين

تجزئة 185 قطعةعامر ساطور
 500 مسكن ثابت بوزيد رقم 19 أ 4  18 عمارة 04شعيب شوا 

القطعة رقم 01 تجزئة 419 شارع البار سليمانياس قاسم
 05 جويلية 1962 شارع فرحات بوسك عمار بوقدورة

 حوي عبد  شارع حداد العيا رقم 23حسام الدين علواش
 شودارفريد مقارمة
ة حما  عمارة رقم 01 سمارة جنوب قسم 14 مجموعة ملكية رقم 253 رقم القطعة 03ك
شارع أول نوفم 1954جالل غول

 سام عمار واد السارق شارع فرحات بوسك محل 01مسعود قري 
شارع دمحم خميس محل رقم 03حس شواو

يم مجدوب شارع الثورةإبرا
شارع دردار احمد  لعبيديعبد الرزاق بورقعة

 48 مسكن رقم 02إلياس قارس
اشم السوق المغطاة ساحة الثورةبالل 

 قوطا رقم 20عبد الكريم لعور
زاوية شار زيتو بوعكاز ودمحم خميس محل رقم 02ايوب قر 

شارع البش قصاب 77صالح جلول
سمارة جنوب 50 مسكن ترقوي مدعم +33 محل تجاري +14 مكاتب قسم 14 مج 360 حصة 41معمر لباد

السارق قسم 03 مج 239دايم  قص 
شارع الثورة  حوي عبد عبد المجيد بودوخة

وب مة الريش  2000 مسكن عدل عمارة 15  04 حصة 03 محل 46صالح مو ف

اليوم االول
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 سام وادي السارق شارع فرحات بوسك عبد السالم مكاوي
 واد السارق زاوية شار فرحات بوسك وعي شوارعبد الرؤوف جام 

ساحة الثورةزوب عالم
ية الجديدة  ز ش اي ن عمارة 01 قطعة رقم 01سليم بوضياف المنطقة السكنية الح

 400 مسكنع بوصوف
قية العقارية عظي عبد الحميد شارع أول نوفم 1954عبد الحفيظ قوقة الطابق االر عمارة ج المدخل 04 ال

وع 40/3400 مسكن ترقوي مدعم +16 محلعبد البا شاوش السارق قسم 03 مج 548 م
تجزئة 84 قطعة القطعة رقم 02 المجموعة 01أحمد سعدون

ة السارق قسم 03 مج 76 عمارة 01سليمان جو
واد السارق  05 جويليةكريم زنا 

 عمر دقو نهج بوقزولة السعيد رقم 09عبد الرزاق البار
شارع السعيد عيادعبد السالم ذوي 

قطعة رقم 109 تجزئة  صخري الجنوب الغر سم خلوف
السارق 300 مسكن اجتما تسا عم  26 ا  مدخل 465 قسم 03 مج رقم  257يوسف أحمد عزام

نهج البش قصاب رقم 86مو شوبان
يم رقم 10زكرياء سعدون شارع كحلول ابرا
 05 جويلية 1962 وادي السارقحسام بومزادة

ية الجديدة قطعة رقم 35 مج دوائل تناح المنطقة الح
 800 مسكن عمارة س 02المدخل 28ع مزيان

ر رقم 43 تحمل رقم 10 مج أ 11لخ  نا تجزئة 419 قطعة شارع بعزيز الطا
ر رقم 34بلقاسم تناح واري بومدين شارع بعزيز الطا  
 طل  زيدان جرمانرمزي مقري
 بهلو رقم 67 طريق جميلةرفيق طوبال

شارع الثورة  حوي عبد  51عبد الحكيم بوسك 
متنقلكمال ساطور

 48 مسكن رقم 41 الطابق األر نا الدين كراش
 05 جويلية وادي السارقحمزة خنوشة
شارع الن رقم 40 محل رقم 02يس حمودي

 بهلو  رقم 81 الطابق االر مقران  
 48 مسكن رقم 48 محل رقم 04رشيد حمداش

السارق 40مسكن اجتما تسا 26 محل  تجاري عم 02 حصة رقم 03 مج رقم 179 قسم 03نجيب قطار
واد السارق مجموعة رقم 269 قسم 03يح عالم
وادي السارقبش  نا

واري بومدين شارع وادة حنا تجزئة 229 قطعة رقم 16 شمال غربفارس بوساحة  
 500 مسكن ثابت بوزيدعبد الغ حمادشة

 بهلو أسامة عل 
قفارس موفق  حوي عبد  شمال 

تجزئة 432 قطعة شارع بوشول ع رقم 08 مج ب 14 بلعبيدي الجديدة جنوب غربوليد بن مه 
تجزئة 486 قطعة مج 04 القطعة 20 الطابق األر جابر بودريعة

التعاضدية العقارية الحرية قطعة 08 مج 01 شمالحسام الدين مقارمة
 48 مسكن رقم 41 الطابق األر باسم بطاش
 48  مسكنأبوبكر رب 

اليوم الثا 



 قوطا شارع رحما عمار  رقم 3 و 8حمزة زروال
قية العقارية بومعزةرابح زرارة ال

 بهلو  رقم 81 الطابق االر رابح جام 
ساحة الثورة السوق المغطاةع عشاش

 05 جويلية 62 بوخبلة رقم 23BIS 2 رقم 23 المحل الرابعنسيم طوبال
 بورفرف رقم 25عبد الكريم حمود

 500 مسكن  ثابت بوزيد رقم 19 أ 04 س 17 عمارة 04رابح بوضياف
 800 مسكن عمارة 04 ب الطابق االر  مدخل 35عبد الرؤوف دايخ

زاوية شار الثورة ة االخوة ديل دمحم ام زواوي
شارع الثورة  عمر دقوخرفية بخاخ

 50 / 1200 مسكن عمارة 02 رقم 05 طابق أر الجودي منصور
شارع لقري فراحنة تجزئة 486 قطعة رقم 105خض لعرباوي

 500 مسكن ثابت بوزيداليم زرو 
 بهلو وادي السارقبش بلع

قسفيان بومعزة التعاضدية العقارية أول نوفم 54 رقم 40 شمال 
 واد السارقسم منت

ر بودوخة ساحة الثورةالطا
ر بوضياف تجزئة التعاونية العقارية الوفاءالطا
 حوي عبد  شارع لمعاوي لخ رقم 15عز الدين عثما 

تجزئة 440 قطعة مجموعة 09 رقم 18صالح الدين ش 
 قوارسصالح الدين قارة

 بورفرفرزيق كرفة
 500 مسكن ثابت بوزيد عمارة 09 رقم 45/س/09/أ/19كمال ليتيم

قأحمد بوجالل التجزئة السكنية س 1 الطابق األر 135 قطعة رقم 110 مجموعة 13 شمال 
شارع السعيد عياد رقم 07دليلة دحمان
السارق 300 مسكن اجتما تسا عم ب 27 مدخل 491 قسم 03 مج رقم 258 رقم 07رشيد بوزرارة

سمارة جنوب  50 مسكن إج تسا و33 محل تجاري ع 01 مدخل 02 الطابق األر قسم 14 مج253 قطعة 02عبدالواحد خمخوم
شارع االخوة ديل رقم 100فت العل 
 05 جويلية 1962  السام المحل رقم 01العر عرعار
 تابت بوزيد شارع بن خديم  شعبانإسحاق حداد

عمارة رقم 01 سمارة جنوب قسم 14مج 253 قطعة 08ياس بعيطيش
 48 مسكن رقم 48 محل رقم 02معاذ بوزرارة
واري بومدين شارع غزة رقم 11كمال دعاس محل رقم 02  
سمارة جنوب قسم 14 مج 312 حصة 211 -212 عمارة 13زكرياء جمال
الطابق االر شارع دمحم خميس ميلود العابد
ر العيفة  بورفرف تجزئة 400 قطعة رقم 08 مج 14لز

 شودارمولود عصفور
 حوي عبد عبد السالم بوباية

 بوسيف موالطيب قمام
تعاونية عقارية اآلمال  حوي عبد دمحم نجيب بن ضيف

تجزئة 426 قطعة شارع ر رقم 10السعيد دري 
زاوية شارع اول نوفم و زيتو بوعكازعبد المجيد عياد

اليوم االول
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تعاونية عقارية براوعمار خودري
يم شارع لهوى عمار رقم 32حس لنجاص ش ابرا  ح
 قوطا تجزئة 139 قطعة المجاز الشمال ال عادل بوشقور
قالوليد قطاف شارع عبد العزيز خالد شمال 

التعاونية العقارية اآلمال رقم 01 مج 02السعيد إسحاق خالد
 طل زيدان جرمان الطابق االر دمحم بوشارب
 شودار محل رقم 02نجوى بخاخ

يط شارع جلول جلول   المن الجميل تجزئة 505 قطعةنور الدين بو
 ثابت بوزيد شارع نا ي أحمد رقم 03عبد السالم بلهوشات

السمارة قسم 15 مج 51بالل بن زاوي
التجزئة السكنية 84 قطعة شارع الثورة رقم 10 مجموعة 03فارس خنونة

السوق المغطاه ساحة الثورةعبد  خر 
ة بن عي قية العقارية الهضاب العليا 250 مسكن و 120 محال تجاريا عمارة 03 02 أعن  واد السارق ال

شارع اول نوفم 1954 رقم 47دمحم لعور
شارع السعيد عياد رقم 26عبد القادر بوكحيل

ر محل رقم 01سم موم  التعاونية العقارية النور 04 شارع عوف الطا
يم قوطا تجزئة 486 قطعةالها فالوين شارع ابرا

تجزئة 426 قطعة رقم 16 مج 16عبد السالم عظي 
 بورفرف شارع جباي زيادسليم رب 

 قوطا رقم 24عصام قص 
 ع عمار المدعو البوانت ( دنف )نوال بوقرش
سمارة جنوب 150 مسكن إ ت +82 محال تجاري قسم 14 مجموعة ملكية 311 حصة رقم 37-38 عمارة 03 مدخل 08.09.10نبيل حارش
شارع البش قصاب رقم 25رابح خودير
التعاضدية العقارية الصومام رقم 02 شمال غربعباس لغوق

تجزئة 505 قطعة  المنظر الجميل  رقم 02حياة عنان
شارع اول نوفم رقم 26إلهام بن سويعد

التعاضدية العقارية الحماية شارع اونيس الحمالويعبد المالك مرداس
 05 جويلية 1962 طريق جميلةشام احمد عزام
السارق قسم 03 مج 72عبد  بورغدة
قية العقاية جي سيدار رقم 07خليل بيسبيس واري بومدين شارع أونيس الحمالوي ال  

 مولف ال شارع ساعو دمحم رقم 10عي عالء الدين تريش
د تجزئة 40 قطعة فردية و40 مسكن جما  السارقدى لك

واري بومدين  محل رقم 01نورالدين بودرع تجزئة 419 قطعة  

السارق60مسكن إجتما تسا و36 محل تجاري عمارة 4 أ مجموعة ملكية رقم  332 قسم 03 مدخل 03 حصة 05 الطابق األر نبيل بادي
زواي عيسات إيدير و الن حصة رقم 02كمال فرج 

السارق قسم 03 مج 239 محل رقم 06سم بوجادي
ي  شارع اول نوفم 1954 05بريزة 

دة رقم 01 شارع عمار  05 جويلية 1962 بوخبلةجمال بال
شارع أول نوفم حمزة سعيدي

شارع بن بولعيد رقم 37 محل رقم 03خالد ساعد عزام
السارق 40 مسكن تسا 28 محالعادل بوشطر

اليوم االول
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تجزئة التعاونية العقارية االمل 24 قطعة رقم 07عمار غندي رحما 
شارع 01 نوفم 1954 رقم 198عبد الحكيم بوجليدة

 المن الجميل مقابل الروضة برنامج13 فال ح سيدار  فيال رقم 06أنور صد 
روم شارع أول نوفم 1954نعمان بو

شارع عبد العزيز خالد رقم 83شام صفصاف
 دنف شارع الشهيد جالل أحمدجميلة فرشوش

 قوطا تجزئة 139 قطعةأحمد نيمر
تجزئة 505 قطعة  المنظر الجميل رقم 02 بناية رقم 31 مجموعة 15ياس غجا 
تجزئة التعاونية العقارية الوفاء رقم 14 من المجموعة 02 محل رقم 01 و 02سليمان زدام

ق الطابق األر قطعة 08بدرو حراق يم و ديدوش مراد شمال  ش ابر زاوية  ح
تجزئة 426 قطعة رقم 13 مج 07صابر صيد
 بلع نهج جيال  حس أحمد أقة

التعاونية العقارية البناة رقم 07 مج 01 رقم 04فريدة حركات
التعاونية العقارية الحرية (الشمال ال ) الطابق االر عبد الحميد بوشول

 القوارصاسالم سيف الدين بن قارة
ية قية العقارية 60 مسكن 42 محل تجاري    ثابت  بوزيد عم 01 الطابق  االر المدخل 06اكرم نول ال

 بهلو رقم 21غزالة قطار
واري بومدين شارع شارف لمطيش رقم 11حسام الدين عزيزي  

تجزئة قوطا السعيد رقم 11 مجموعة أومسعود مرجان
رقم 01 الطابق األر نهج قصاب الخ  بلع رقم 08مفيدة بوعنان
 ثابت بوزيدفاتح بوصوف
 السارق قسم 03 مجموعة 239باديس بورديم
 بلع شارع جيال حس رقم 61صهيب كحول
السارق قسم 03 مج 446 عمارة 03ب حصة 42 الطابق االر محل رقم 04زينب لغريب
شارع اول نوفم 1954بالل بوشارب

زاوية شار عياد السعيد رقم 03 ومعوش حماديام بيوض
تجزئة 373 قطعة رقم 04 مج 09إيهاب فر 

تجزئة 432 قطعة شارع لخ بعزيزدمحم نور اليق عظي 
 بوخبلةفرحات لعجاج

شارع الثورةزكرياء دوس
ي شارع الثورة الحصة رقم 02عمار ح

وزعادل اسالم رعاش  مكاوي بلق
 المنظر الجميل مقابل الروضة برنامج 13 جي سيدار رقم 09سمية شايب

قية العقارية حلي السارق م ج 349 قسم 14إسحاق ي المو مدا  عمارة ل حصة 128 ال
تجزئة 440 قطعة شارع  دايخ مبارك مج 772 رقم 05الشيماء زيادي

 بورفرف شارع زيادي جباردمحم بن ي 
 100 مسكن تسا ع 01 الطابق أر مدخل 06 و 07 مج 279 قسم 14 الحصة 05 و 06زين الدين مروش
وك بن خديم   واد السارقم

تجزئة قوطا السعيد و من معه 48 قطعةمراد مهنتل
 عنا مبارك شارع حسنة الدرا رقم 08عي بوكعبوب

الل احمد لخ رقم 35حسان دحمان  المنظر الجميل تجزئة 492 قطعة شارع 
 بهلو حمزة ب الكدي

اليوم االول

اليوم الثا 

اصالح العجالت

اليوم الثا 

اليوم االول

اليوم الثا 

حلويات

ميكانيك السيارات



 لعبيدي شارع وادة لحسن تجزئة 432 قطعة جنوب غربسالم عبدا 
تعاونية عقارية الفالح رقم 17دري دمحم االم 

تجزئة 505 قطعة  المنكوب زين الدين ش 
مسكن اجتما تسا و30 محل تجاري قسم 03 مج 108 حصة 26 عمارة 02 50عبدالرؤوف قطاف

 162 مسكنرحال رشدي 
التعاونية العقارية الفتح 01نور الدين ابو بكر

اليوم االولتجزئة 210 قطعة رقم 45 مج 03 القلتة الزرقاءمصط بوفافة
اليوم الثا القلتة الزرقاء مركز محل رقم 01عبد الكريم قص 

مشتة مالحة مج 221 قسم 09دمحم موفق
الدين سق  قطعة رقم 84 مركزخ

مسكن إجتما تسا و 20 محل تجاري و إداري عمارة 04 الحصة 01 الطابق األر  20زكرياء قميحة
قرية القناطررمزي قميحة

مشتة أوالد لهوىإسماعيل مانع
واد العطشنور الدين زراري

ع سيدي مسعودعبد الغ حارش
شارع رحما مباركالياس مروا 

مشتة كعوانعبدالنا كعوان
تجزئة 20 قطعة رقم 04 من المجموعة 01حسام الدين مروا 

ترقية عقارية 40 مسكن ترقوي مدعم +20 محل +05 مكاتب ع 02 مدخل 30 طابق أر مج280 قسم 19لخ بودرامة
وع ترقية عقارية 40 مسكن ترقوي مدعم +20 محل +5 مكاتب ع 03 مدخل 42 طابق أر مج280 قسم 19 حصة 42عبدالمالك مواسة م
اليوم االولالسوق الجواري واد العطش محل رقم 10عبد الحميد توابة

اليوم الثا ترقية عقارية 40 مسكن ترقوي مدعم +20 محل +05 مكاتب ع 02 مدخل 30 طابق أر مج280 قسم 19لخ بودرامة
اليوم االولمشتة واد العطشزواوي عبد الرؤوف

راء رقم 05 الطابق االر مواسة دمحم اليوم الثا تجزئة التعاونية العقارية الز
مشتة الرحامنة قسم 25 مجموعة 96داود فعرور

الرحامنة قسم 25 مجموعة ملكية 110 محل رقم 05العل عامر
الرحامنة قسم 25 مجموعة ملكية 124 الطابق االر إسماعيل حراق

الرحامنة محل رقم 02 قسم 25 مج ملكية رقم 111فيصل قطار
ر اليوم االولتجزئة 442 قطعة بازر صخرةيونس زا
اليوم الثا  الدواخةطارق دو 

مشتة النواالدرا باباس
 ع االورا زكرياء مسعودي

مالح عمو مسعود غزال
اسيب محل رقم 02فيصل مزعاش ال

مشتة تيالفنبيلة مقال 
محل رقم 01  ع االورا عبد الحليم بن مه 

تجزئة 42 قطعة المالح عمو العيد دو 
يم لعوازقةبالل حمادو  لعفي ابرا

مشتة النواعادل نا
مشتة تيالفسم خالف

تجزئة 84 قطعةسليم بوشارب
د فردي مختارفاطمة بن مه  شارع المجا

اليوم االول

اليوم الثا 

لحوم ودواجن

اليوم االول

اليوم الثا 

مطعم

القلتة الزرقاء

مخابز

اليوم االول

مخابز

اليوم االول

اليوم الثا 

تغذية عامة

خ وفواكه

بازر صخرة

تغذية عامة



المالح العمو مج 61 قسم 45قيس قارة
تجزئة 42 قطعة مالح عمو الرز قرين

 ع األورا رقم 05عبد القادر بوقرة
ع قديم قسم 02 مجموعة ملكية 78عبد الرحمان جليد

مشتة الدواخةع العبعوب
قرية النوا الماجنجعفر بودرامة
 40- 1750 مسكن رقم 15 عمارة 03مليكة عمامرة

المالح عمو قسم 45 مج رقم 29عبدالمالك بارو 
قرية النوا الماجنجعفر بودرامة

د فردي مختارفاطمة بن مه  شارع المجا
يف العيا تجزئة 167 قطعة محل رقم 02غنية شودار  مزيان ال

تجزئة 211 قطعةميلود غنو 
يف العيا تجزئة 167 قطعةأسامة شعبان محل رقم 02  مزيان ال

قطعة رقم 05اسماعيل عامر
قرية المالححس عزيزي

اب نكاز يف العيا عبدالو  مزيان ال
مركزرضوان قم 
 ع األورا رقم 05 محل رقم 02صالح بتشيم

مشتة بوريونعبد الرزاق زواوة
روم مشتة العوازقةعبد الرشيد بو

مشتة الدواخةعمر ريحان
 ع االورا محل رقم 02فيصل عقون

اليوم االولقرية مالح عمو قطعة رقم 42أنيس عصفور
اليوم الثا مركزجهاد قيدوم
البحباحةنا قروط
شارع 01 نوفم محل رقم 01رضا شيهب

شارع أول نوفم 54 ب عزيزدحيدم أحمد
ال  شارع أول نوفم يط 
تجزئة 46 قطعة شارع أول نوفم 1954 الطابق االر حليم طوبال

أمزاوروالتجزئة السكنية 200 قطعةشام بوعالم
يدي شارع أول نوفم تجزئة 46 قطعة المحل الثا (2)فيصل بن 

شارع أول نوفم 54 المحل الثا (2)رفيق بن معاوي
شارع خمخوم السعديالصديق دميدن

شارع 08 ماي 1945 محل رقم 01شام قريدي
شارع اول نوفم 1954 محل رقم 02صالح بن قديدح

تجزئة 200 قطعة البحباحة محل رقم 02التوفيق بقبا 
شارع اول نوفم صليحة سوال 
قية محل رقم 02زين الدين عزوز شارع مرشدي عمر بالسكنات التطورية الجهة ال

تجزئة 72 قطعة رقم 01 مروج الصفصاف محل 1فتيحة فوغا 
شارع اول نوفم 1954دمحم ميمش

امزاورو تجزئة سكنية 200 قطعة رقم 192سا دميدن
مركز شارع أول نوفم 1954نا قجا 

اليوم االول

اليوم الثا 

مطعم

حلويات

اليوم االول

اليوم الثا 

مخابز

خ وفواكه

لحوم ودواجن

اليوم االول

اليوم الثا 

اليوم االول

اليوم الثا 

اليوم الثا 

حليب ومشتقاته

اليوم االول

اليوم الثا 

ب عزيز

اليوم االول

تغذية عامة



سكنات  برنامج 1987 10زين الدين عزوز
 البحباحة أمزاورو التجزئة السكنية 200 قطعة رقم 170عمر لكحل

شارع محمود رياشسليمان بياض
تجزئة 72 قطعة مرج الصفصافعبدالرزاق بوسنينة
تجزئة 46 قطعة شارع أول نوفم 54عبد الحكيم قريدي

يد لشهب البحباحة رقم 73 الطابق االر ال
السوق المغطاةدمحم دغموم

شارع اول نوفم من بوقريصة
شارع أول نوفم 1954 (مركز) محل رقم 03أسامة فوغا 

شارع أول نوفم 1954 محل رقم 01بالل كردوح
شارع اول نوفم محل رقم 03السعيد فوغا 

مركز شارع أول نوفم 1954نا قجا 
شارع 1 نوفم 54عبد الحميد بوذراع

يدي الطابق األول رقم 01 شارع أول نوفم 1954شمس الدين بن 
يد لعيسا  شارع اول نوفم محل رقم 02ال

شارع رياش محمودبالل بريقن
شارع اول نوفم 1954عبد الحليم قريدي

ب عزيزنورالدين كريوج
شارع 1 نوفم 54عبد الحفيظ دغموم

عرباونمسعود قريدي
بلدية ب عزيز والية سطفمسعود قنوش

شارع خمخوم السعيدمصط لعيسا 
اليوم االولشارع الحريةاليازيد سبيع

اليوم الثا  البحباحة أمزاورو التجزئة السكنية 200 قطعة رقم 170عمر لكحل
ل اليوم االولشارع زيغود يوسف رقم 07ربيعة سا

اليوم الثا مسكن ترقوي مدعم عمارة 03 رق 50 و 51 50فريد زعيو
شارع أول نوفم 54 رقم 47صالح بوميسة
بلدية ب عزيز والية سطفمسعود قنوش

شارع أول نوفم 54بالل بلحنش
شارع 1 نوفم 1954 محل رقم 06سفيان قريدي
يم العايب الطريق الوط رقم 77 قطعة رقم 130ابرا
شارع 1 نوفم 54مسعود دغموم

يف رقم 01 عمارة أعبد القادر قريدي اليوم االولشارع بوقندورة ال
يط اليوم الثا شارع 01 نوفم لهال 

اليوم االولمركزص الدين بن سبع
اليوم الثا مركزنورالدين قروط

شارع اول نوفم 54 ع ب محل رقم 13مسعودة بن حميدة
ربع قسم رقم 11رفيقة زاير

شارع الشهيد لعمارة دمحم بن سالمأحمد لصنام
 بن الربوح الربيع مشتة الكروشةمصط وار 

مركزعادل بن سعد 
وس قرية ذراع الرصاصسم بو

حليب ومشتقاته

ات سوب

اليوم االول

اليوم الثا 

مطعم

حلويات

مخابز

اليوم االول

اليوم الثا 

اليوم االول

اليوم الثا 

خ وفواكه

اليوم االول

اليوم الثا 

لحوم ودواجن

تغذية عامة

معاوية



مشتة ستس لخ نجام
وم السعيدعن قريبة شارع الشهيد بر
ر رقم 03نذير ورنا  شارع بوفافة الطا

مشتة كروشةالعيد بن دعاس
اليوم االولمركزعادل بن سعد 

اليوم الثا شارع 01 نوفم 54 رقم 04عبد الكريم بن سعد 
دة  ربععبد الحق بال

معاويةمحمود بناري
مركزدمحم خديم 

ي مركزعبد الكريم نوا
اليوم االول الغريفة ع السبتزغرير عالل

يدبوروفة أحسن اليوم الثا ع السبت بجوار مكتب ال
الغريفةعبد الحق بوقدورة

مركزاسامة بوثلجة
محل رقم 04 مركزجمال قويسم

المحل الثالث مركزدمحم السعيد لشهب
مركزلياس فا 

مركز شارع ديدوش مراد المحل رقم 03وليدة بوثلجة
اب كيموش لعبد الو مرج السا

رةنادية بوبعجة ع جو
اليوم االولالغريفةعبد الحق بوقدورة

اليوم الثا مركزلياس فا 
مركزعبد الحق زعيو

شارع زيغود يوسف المحل رقم 01 موقع 08 الطابق األر بدمحم طوبال
المحل الثا  مركزعبد الحميد مسخر

ع السبت مركز محل رقم 02نعيم سكية
قطعة رقم 07عبد السالم شوارفة

الغريفةخالد جام 
اليوم األولمركزيوسف حيان
اليوم الثا مركزيوسف حيان

يم مخلو  شارع كرميش عبد المومن محل رقم03ابرا
يم سالم مصباح شارع سفاري ع بن أحمد ب العرشإبرا

مركزمراد مالس
شام تجزئة 200 قطعة المرحلة األو ب العرشبن زاوي 
ر علواش مشتة اوالد بلهوشاتالطا

شارع لخامج شوبانحدة مانع
تجزئة 233 قطعة مكثفة لفريق بولكيفانعالء الدين زوغالش

باش سليمان رقم 01يا زاير  عطا عمار شارع 
 2003/1000/50 مسكن  رقم 66 عمارة 04عاشور جلول
التعاونية العقارية النفؤاد بن زاوي

تجزئة 186 قطعة شارع لخ مجالديعبد الفتاح علواش
يم سالم  بولكيفان 140 قطعةدمحم ابرا

اليوم الثا 

خ وفواكه

اليوم االول

اليوم الثا 

لحوم ودواجن

مخابز

اليوم االول

اليوم الثا 

تغذية عامة

خ وفواكه

اليوم االول

اليوم الثا 

لحوم ودواجن

ع السبت

اليوم األول

اليوم الثا 

ة  مخ

حلويات

ب العرش

اليوم األول

تغذية عامة



مشتة بورزامرحما شعبان
محل رقم 02تجزئة 293 قطعةحمزة بوغرارة
رلخ زرقان شارع حركات الطا

بلهوشاتالحاج جودي
تجزئة 200 قطعة شارع سفاري أحمددمحم ع بوخالفة

التعاونية العقارية الفتح رقم 01 تحمل رقم 08دمحم اسامة بوشوك
تجزئة 80 قطعة رقم 54سيف الدين شيهاب

تجزئة 293 قطعة رقم 19 من المجموعة 09عبدالرزاق بوخنفوف
شارع السعيد بوخالفة محل رقم 02فريد منور
تجزئة 293 قطعة محل رقم 02دمحم عولة

 بوخفوف دمحم 293 قطعةمون بودور
تجزئة 140 قطعة لفريق بولكيفانمصط رقيق

شارع مصباح الدرا بالل بهبيط
القطعة 19 تجزئة 101 قطعة قسم 11 مجموعة ملكية 71 المقيلتةرقيق مخلوف
مسكن ترقوي و 28 محل عمارة د  الحصة 51 محل رقم 05 50صدام منصور

التعاضدية العقارية الفتح شارع كبابمسعود صوادق
رقم 02 /96 محل مه الحامل لرقم 01يوسف بوجالل
تجزئة 80 مسكن رقم 33لحسن فركوس

تجزئة 293 قطعة محل رقم 01مسعود كوكو
ف رقيق شارع ريحان أحمد تجزئة 140 قطعة لفريق بوالكيفان رقم 125أ

يم سالم تجزئة 140 قطعة لفريق بولكيفان رقم 125 شارع ريحان أحمد محل رقم 01ن الدين ابرا
تجزئة 233 قطعة رقم ف 02فوزي جلول

يم سالم شارع بسباس دمحمأنور ابرا
تجزئة 293 قطعة رقم 14 مجموعة 01دمحم رب 

 50/1600 مسكن اجتما تسا الطابق األر عمارة (أ,و) رقم 70 قطعة 07 و رقم 71 قطعة 08شو علواش
شارع كرميش عبد المؤمن  رقم 02الهادي فرطاس

 2008//36/40 مسكن رقم 44 عمارة 01عبد الهادي منصف كايل
 50 مسكن عمارة  ب رقم 54طابق أر لمنور جلول

يم سالم اليوم االولشارع سفاري ع بن احمدمصباح ابرا
اليوم الثا مركزمراد مالس

وك رقم 13 الطابق االر مدخل ب حصة رقم 02خ الدين يحياوي اليوم االولشارع حمريش م
وك رقم 13 بالعةزغوان حس  ش م اليوم الثا شارع حم
البالعةفيصل بوصبع

تجزئة 197 قطعة رقم 87الياس مهورباشة
تجزئة 197 قطعةبوبكر بن دادة

يبة سي  تجزئة 78 قطعة رقم 08و
البالعةدمحم بن نوي
التجزئة السكنية 197 قطعة رقم 131فيصل نوار

ي محل رقم 22فواز بارة  50 مسكن ح
يسالمة راشدي محل رقم 04  50 مسكن ح

مركزجابر سفاري
وكرشدي عمارة شارع حمريش م
سالطيب قدور مشتة الد

شارع بوداغة السعديالعر كرميش

اليوم األول

اليوم الثا 

مطعم

حلويات

ة  مخ

اليوم الظاول

تغذية عامة

اليوم الثا 

اليوم األول

اليوم الثا 

خ و فواكه

اليوم األول

اليوم الثا 

لحوم ودواجن

البالعة



تجزئة 210 قطعة رقم 110حمزة دبار
ي رقم 22بالل حمودي  50 مسكن ح
وكرياض بوزيد شارع حمريش  م

ي تجزئة 78 قطعةمحفوظ م
شارع مدا موتركية مهور باشة

تجزئة 197 قطعةبك غجا 
تجزئة  78 قطعة رقم 44عبد الحكيم بن دادة

وك بوكركر مشتة بوجنادةم
اليوم االولمركزجابر سفاري

اليوم الثا مركزدمحم قر 
اليوم االولشارع مداس مو بالعة 38مسعود حمودي

اليوم الثا تجزئة 78 قطعةسم خالدي
اليوم االولمركزفاروق حمودي

اليوم الثا  50 مسكن جناح ف رقم 8بوبكر حداد
اليوم االول 15 قطعةوليد حمالش

اليوم الثا  15 قطعة مقابل دار البلدية الولجةبقاش عقبة
قرية لهوى عبد الرحمانبوشوك فؤاد

قرية لهوى عبد الرحمان 60/20 محل رقم 04حمزة مخلوف
قطعة رقم 05 مشتة لهوى عبد الرحمانعزالدين بلعايب

الل  مزيان باكرتوفيق ع 
اليوم االولمركز رقم أ 01خالد برحايل
اليوم الثا مركز رقم أ 01خالد برحايل

اليوم االولمركزالخ صيد
اليوم الثا مركزالخ صيد
اليوم االول لهوى عبد الرحماننيبل رقيق

اليوم الثا القرية الفالحية رقم 01 شارع بويلفان السعدي محل رقم 03معتوق سيف الدين
اليوم االولقرية لهوى عبد الرحمانانور كورتل

اليوم الثا تجزئة 15 قطعة رقم 14فيصل صوادق
اليوم االولتاشـــــــودةشب فرحات

اليوم الثا تاشـــــــودةبن ما محفوظ
 غالب دمحم 20 مسكن رقم ب 05شام بن غالب

التجزئة السكنية 157 قطعةنبيل ش 
التجزئة السكنية 157 قطعةفواز كامل

مشتة لحناشرزيقة ش 
اليوم االولمركزمبارك كامل
اليوم الثا مركزمبارك كامل

 بوروبةفارس فرجيوي
شارع جيش التحرير الوط رقم أ 5عادل بلفروم
مشتة كاف قوريشبلقاسم بالل
مركززيلق النوري

 الفردالعيد صحراوي
 بوسعادةرابح فليغة

 ربوح رجمطارق سالم
شعبة الطم حمود جنان

اليوم الثا 

خ و فواكه

لحوم ودواجن

حليب ومشتقاته

ة  مخ

اليوم األول

اليوم الثا 

تغذية عامة

خ وفواكه

حليب ومشتقاته

مطعم

حلويات

الولجة

ة  مخ

اليوم األول تغذية عامة

اليوم الثا 

لحوم ودواجن

تاشودة

اليوم األولجميلة

اليوم الثا 

ة  مخ

تغذية عامة



شارع اول نوفم  حما يوسف رقم 24عصام لعوج
مشتة المرجةزين الدين حمالوي

 بوروبةحفيضة بلهادي
 بوسعادةصالح بوعافية

تجزئة 200 قطعة رقم 130 مج 200عبد الباسط قطار
شارع الشهيد قطار عبود  ربوح رجم رقم 02أعز الدين قطاع
شارع جيش التحرير رقم 89أحمد سعدون
مشتة توغايأحمد ميهوب
 الصديق حما ( 40 مسكن)سم بورمل

 حما يوسف شارع ربوح رجم محل رقم 02عادل قسمية
 الفردصورية رب 

 الجباسمسعود بلع
مشتة توغايياس ميهوب

 الجباسعبد السالم ونو 
ق طريق سفرينة )حسام شو  مشتة شو ( مف

شعبة الطم أحمد قالل
 قال السعيد الجباسعماد عطية

 روبة دمحم الصالحعبدالحليم بلهادي
 بوسعادةصالح بوعافية

تجزئة 200 قطعة رقم 130 مج 200عبد الباسط قطار
شارع جيش التحرير رقم 89أحمد سعدون

وش صاري  الكركارعم
مشتة توغايأحمد ميهوب
 الصديق حما ( 40 مسكن)سم بورمل

 الفردبالل قص 
شارع  أول  نوفم عبد الرؤوف توري

 حما الصديقسليم نويوة
 حما الصديقمختار سطور
يد حما  مشتة محيجيبةال

مركزجالل عبد 
ر بلهادي مركزدمحم الطا

شارع 01 نوفم رقم ب 13 مركزالطيب سق 
شارع جيش التحريرمذكور فلكاي

مركزدمحم سق 
مشتة الفردالعيا بومنجح

  أول نوفم مركزرضا حما 
 الحباسالعمري عزوز
 المحتشداتدريدي ربيعة

محس حموش اليوم األولمشتة ش
اليوم الثا شارع أول نوفم قطعة رقم 25 محل رقم 01 قرية سيالقعبد النور ستيتة

مشتة أوليدو رابحلحسن سيوان
مشتة الحصبيةالعمري قريش
مشتة الحصبيةساعد مواسح

التجزئة السكينة 43 قطعةيوسف بخوش

اليوم األول
خ وفواكه

اليوم الثا 

اليوم األول

اليوم الثا 

اليوم األول

اليوم الثا 

لحوم ودواجن

اليوم األول

اليوم الثا 

مطعم

اليوم األول

اليوم الثا 

حلويات

ة ب فودة مخ

اليوم االول

تغذية عامة



مشو كعوان مشتة ش
شارع بلول العل محل رقم 02ياس مخلوف
مسكن 60حمدي صدقة
وك بووذن ان مسعود 10 سكنات ريفيةم  بود

معبد الحق زغ  مشتة ش
شارع أول نوفم قطعة رقم 25 محل رقم 03مسعود عمر

شارع اول نوفم 1954 مركزعبد الغا موس
البناء الذا المرحلة 2 حصة 16 مسكن مركزعماد زغوان

ي نش مشتة أوالد ع  بن نامو 
مم الدين جودي ش

 الشهداءصالح مج 
مشتة النقريةمصط ق 

شارع بلول العل محل رقم 02ياس مخلوف
معبد الحق زغ  مشتة ش

قرية سيالق شارع أول نوفم قطعة رقم 25 محل رقم 06دمحم توا 
 15 مسكن ري بجوار مسجد عقبة ابن نافع محل رقم 3كمال مخلوف

م الطابق االر محل رقم 01رمزي لطرش مشتة ش
محل رقم 05 شارع اول نوفم قطعة 25 قرية سيالقشعيب مانع

شارع أول نوفم قطعة رقم 25 محل رقم 02 قرية سيالقجميل شخشوخ
شارع  اول نوفم قطعة 25 محل رقم 11طارق ديغش

اليوم األولشارع أول نوفم 1954زين الدين نور الدين
اليوم الثا  132 مسكنعبد الرؤوف أكنيو

 19 جوان  1965مصط ثابت
التجزئة السكنية 40 قطعة رقم 03 مجموعة 02 محل رقم 01وليد حكي 
 19 جوان 1965يزيد طرطاق

 السعادة حمام السخنةطرطاق رشيد
 19 جوان 65 التجزئة السكنية 40 قطعةصليحة صيد

ز  64 مسكن اجتما تسا 32 محل تجاري   عم 02 مدخل 14ايمن عب
مركزفارس جندارمية

مركزشام مبارك عزام
 الثورةلخ عوج

 30 مسكن تطوري رقم 09ربيحة عواج
 الثورةسليمة بودوخة
 الثورة 20 مسكن  أن الجميلة دعموش

ي ط أ 50السب مودع عزام مسكن ح
 120/1000 مسكن PHP رقم 24 عمارة 03السا شب 

الل رقم 02 الطريق الوط رقم 75 بناية رقم 16أحمد 
 120/1000 مسكن PHP رقم 24 عمارة 03السا شب 

مركزشام مبارك عزام
قطعة رقم 37 مج 04 مركزصهيب غر 
 الثورة رقم 58حسان سما 

 19 جوان 1965دمحم أم بوخنفوف
مركزرفيق طرطاق

مشتة أوالد بلهوشاتعبد الحميد بودوخة
مطعم

حمام السخنة

اليوم الثا 

مطعم

حلويات

اليوم األول

اليوم الثا 

ة  مخ

اليوم األول

اليوم الثا 

تغذية عامة

اليوم االول

اليوم الثا 

اليوم االول

اليوم الثا 

خ وفواكه

اليوم األول

اليوم األول

اليوم الثا 

خ وفواكه

اليوم األول



 30/ 1150/ 2007 مسكن رقم 04 ع أ 01 أم العجولفاتح بهلول
 50/ 1600 مسكن عم ا 02 رقم 59 الطابق االر سيموشة بوشمال

أوالد بلهوشات مشتة الدواخةسم بودوخة
اي مجموعة ملكية 01 مشتة بلهوشاتعمار 

 120/ 1000 مسكن رقم 13 عمارة 02فاروق بوشارب
الل مسكن اجتما تسا 32 محل عم 04 مدخل رقم 37-38 64عبد المالك 

مشتة بلهوشات قسم 23  مجموعة ملكية 01إلهام عوف
مركزاعمر عوج

اليوم األولمركزعمار برحايل
اليوم الثا مركزبولعراس قوميدي

يد عرعار اليوم األولالطاية مركز ل
اليوم الثا تجزئة 151 قطعة رقم 138 قسم 17- الطاية-زني سا 

مركزمريم دمحم بوعبد 
مركزمنصور عوري

ح 16 رقم القطعة 86 مخطط 151 مركزبدر الدين بغدادي
تجزئة 151 قطعة رقم 124 مجموعة 15 مركزمو عيشور

ام العجولعبد الحليم عطوي
مركزسليم ريحان

اليوم األولمركزعبد الحميد عرعار
اليوم الثا مركزسليم ريحان
مركزنسيم علوش
 ام لعجول تجزئة 96 قطعة رقم 47 المحل الثالث 3عماد مقال 
 قرعيش عياش شارع 05 جويلية أوالد بلخ فاتح عرعار

اب عيشور اوالد بلخ قسم 21 مج 08 الطريق الوط رقم 75عبد الو
ة  اليوم األول و الثا التجزئة السكنية377 قطعة محل رقم 02 رقم 177زين الدين قرينالتلة / مخ

ينافع شب  الفراغات الصحية 20 مسكن شبه ح
تجزئة 377 قطعة رقم 18 الح 02 محل رقم 01عبد الحق شودار

مشتة ب الجديدحدة العايب
تجزئة 74 قطعةأسامة سعدي

اليوم األولالتجزئة السكنية 377 قطعة رقم 264مديحة معن
اليوم الثا التجزئة السكنية 377 قطعة رقم 264مديحة معن

اليوم األولتجزئة 377 قطعة رقم 161 محل رقم 01 بناية رقم 145سعدي نبيل
اليوم الثا تجزئة 377 قطعة رقم 161خالف سه 

ق الملعب البلدي احمد بن يوسف بلدية ع ولمانرفيق زيرق
ية قسم 47 مجموعة ملكية رقم 111بدر الدين بهلول  الق

تجزئة 360 قطعة ع ولمانبلعابد إلياس
ربا قسم 40 مجموعة ملكية 110 محل رقم 01من فاضل تجزئة 

 بوفضة ع ولمانرحال البش 
 ذراع الميعاد رقم 06 ع ولمانسالمة باسم
تجزئة 616 قطعة قسم 61 مج ملكية رقم 247عامر مبار 

ل دمحم مجموعة ملكية 38 قسم 69شام بن قري شارع بوسا
ة مجموعة ملكية 02 قسم 54حنان عمورة  بع

لحوم ودواجن

اليوم الثا 

حلويات

ة  مخ

مطعم

الطاية / التلة

اليوم األول

اليوم الثا 

ة  مخ

تغذية عامة

ع ولمان

اليوم األول

اليوم الثا 

تغذية عامة

خ وفواكه

اليوم األول

اليوم الثا 

مطعم

اليوم األول

اليوم الثا 

تغذية عامة

اليوم األول

ع ولمان



ة تجزئة 220 قطعة قسم 41 مج ملكية رقم 226باسم كس
ربا  ةعبد الرحيم   بع

ة قسم 55 مج ملكية رقم 59اسماعيل خث   بع
تجزئة 616 قطعة قسم 21 مج ملكية 57ف الدين قروي

 44 مسكن و 57 محل تجاري قسم 72 مجموعة ملكية 02 حصة 26عاصم الخ بن ي 
القطعة االرضية رقم 79 تجزئة 264 قطعةعصام لكحل

 الصنوبرسليم صباي 
شارع رشيدي بخوشزين الدين قويسم

تجزئة 363 قطعة قسم 45 مجموعة ملكية 41سفيان سفنجة
تجزئة 711 قطعة مجموعة ملكية 162 قسم 71 محل رقم 02الطيب دري 

يف تجزئة 711 قطعة مج ملكية رقم 323 قسم 71ن الدين كت 
شورةمروان محنان  
ةإيهاب جالب  بع

بن ضواق غرب قسم 28 مج ملكية رقم 46ناجح منا 
ر مبار   113 مسكن ترقوي و 63 محل تجاري + 02 محل خدمات عمارة رقم 11 مدخل 04 الطابق األر الطا
قية العقارية 56 مسكن و 51 محل تجاري العمارة د الحصة 27 الطابق األر حسام بن ي  ال

دمحم قرفا 
 113 مسكن ترقوي و 63 محل تجاري +02 محل خدمات مج رقم 05 قسم 68 المحل االول عمارة رقم 03 الطابق االر مدخل05 حصة 

رقم 36
مشتة لعمامرةرشدي بلول 

المجمع B98 محل رقم 24 الطابق األر غالم  محنان
تجزئة 639 قطعةدمحم حداد

الشطشمس الدين قناب
شارع كانو عثمان الطابق األر ع 01 مدخل 01 حصة 03نجاة لعوا 

يف تجزئة 369 قطعة مج ملكية 94 القسم 60عبد الحليم كت ال
ذراع الميعادالمختار غمرا 

 583 مسكنتركية كعلول
شورةرفيق بن ي   
قوية 369 قطعة رقم 348نوال بليليطة تجزئة ال

ا  تجزئة 616 قطعة قسم 71 مج رقم 409حس بو
ربا   92 مسكنعبد الباسط 

اب لشقر رأس الع مجموعة ملكية رقم 27 قسم 20عبد الو
ةفاروق جالب  بع
ق الملعب البلدي أحمد بن يوسفوردة بن ي  محل رقم 03 

الغرنوقةجالل قارة
 ذراع الميعادشاكر غمرا 

قية العقارية 29 مسكن و 37 محل عمارة رقم 03 الطابق االر مدخل م 20 الحصة رقم 20نعيم دلة ال
تجزئة 363 قطعةنوفل سايح

مشتة الكرمة لفريقاتإسحاق بخوش
الحماردمحم حشاي 
 لقطاراتأدمحم جالو 

شورةإسماعيل معماش  
ربا مج ملكية رقم 94 قسم 40خالد فاضل محل رقم 02 تجزئة 

اليوم األول



  40/700 مسكن العمارة 02 محل رقم 06سعاد حماتة
الغرنوقةمن كوندة

قطعة رقم 301 تجزئة 711 قطعة قسم 71 مج 72عبد المالك بوشاقور
ربا  ي 01 مج رقم 96 القسم 40يوسف  ربا ح محل رقم 02 تجزئة 

تجزئة 92 قطعة رقم 11لخ قمار
ة رقم 466أيمن عبيد  بع

قية العقارية 29 مسكن و 37 محل تجاري العمارة 01 مدخل م8 الحصة 08 الطابق األر بالل مبار  ال
مركزعبد الباسط بوشامة

تجزئة 360 مسكنسمراء عاشور
شارع بن معماش العيا محل رقم 03عبدالحكيم بن حرشة

ة محل رقم 01عصام بوسواليم  بع
ذراع الميعاد القطعة رقم 111دمحم نقاز

شورةشو أنقال  
 لقطارات مجموعة 03 قسم 73حس قريش
دوار ب لحلوخليل صباي 

 100 مسكن  اش  عمارة س 8 رقم 30حنان تالية
ق الملعب القديمعبد الغ كعوان
مج171قسم 45 مركزمصط نشناش

لفريقاتايمان زايدي
 ذراع الميعادحياة بلعكري

دوار لفريقاتعبد الغ كعلول
شارع اإلنتصارعبد النا خث 

شارع حفاصة ع عبد المالك بوشامة
ذراع الميعادصالح ديل 

طريق المنطقة الصناعيةالسعيد دحدح
بن ضواق غرب قسم 28 مج ملكية رقم 46ناجح منا 
محل رقم 01 تجزئة 583 مسكنأنور حرز 

دمحم قرفا 
 113 مسكن ترقوي و 63 محل تجاري +02 محل خدمات مج رقم 05 قسم 68 المحل االول عمارة رقم 03 الطابق االر مدخل05 حصة 

رقم 36
تجزئة 616 قطعةعبد الحليم بعداش

تجزئة 639 قطعةدمحم حداد
الشطشمس الدين قناب

يف تجزئة 369 قطعة مج ملكية 94 القسم 60عبد الحليم كت ال
قية العقارية 56 مسكن و 51 محل مج ملكية رقم 45 قسم 72 الحصة 33حس دمحمي ال

شارع االخوة ثامرريان بواللة
شورةرفيق بن ي   
قوية 369 قطعة رقم 348نوال بليليطة تجزئة ال

ا  تجزئة 616 قطعة قسم 71 مج رقم 409حس بو
تجزئة 363 قطعةنوفل سايح

 ذراع الميعادحياة بلعكري
يعبد الرحمان قري  ة  مجموعة ملكية رقم 16 قسم 48 ح  بع
القطعة رقم 125 تجزئة 264 قطعةعبد النا بوشامة

اليوم الثا 

اليوم األول

اليوم الثا 

خ وفواكه



 لقطاراتأدمحم جالو 
ربا مج ملكية رقم 94 قسم 40خالد فاضل محل رقم 02 تجزئة 

  40/700 مسكن العمارة 02 محل رقم 06سعاد حماتة
الغرنوقةمن كوندة
44مسكن و57 محل تجاري عمارة ب الطابق االر فارس قال 

السوق المغطاة شارع مليا عبد الكريم المحل رقم 21العمري بوشامة
 711 مسكنفواز فاضل

تجزئة 711 قطعة إجتماعية شطر 337 قطعة رقم 20 مجموعة 03سيف الدين زاية
ة محل رقم 01مسعود مشتة بع

وس شورةسيد ع بلع  
ة مجموعة ملكية رقم 88 قسم 48عبد الكريم عروس  بع

شارع مليا عبد الكريمسفيان راشدي
ورةعامر عراب  

 بوفضة الحصة أع مخلو 
 ذراع الميعادرفيق ش 
 20 مسكن بناية 01 مدخل 02 الطابق االر مج ملكية 25 قسم 56سم بزاح

محل رقم 02 تجزئة 264 قطعةالعمري غزا 
 583 مسكن رقم 355 محل رقم 03عادل بوظريفة

ة قسم 48 مجموعة ملكية 31كمال عابر  بع
تجزئة 711 قطعة قسم 79 مج 38مصط مشتة

ذراع الميعادعبد  بوكرش
شارع مليا عبد الكريمحياة حمادي
شارع كانو عثمانخالد دريش

ي الشطالمهدي نا
مسكن اجتما تسا و 48 محل تجاري رقم أ6 ع 01 90رشيد ق 

تجزئة 363 قطعة رقم 212شام عمورة
قطعة رقم 210 تجزئة 363 قطعةنسيم كواش
 67 مسكنحمزة حزام
الصفاريا بوكث 
تجزئة 583 مسكنأم لصلج

تجزئة 67 قطعة مج ملكية رقم 244 قسم 77شعيب كانو 
ا   400 مسكن محل رقم 11شام بو

تجزئة 639 قطعةدمحم حداد
ا  تجزئة 616 قطعة قسم 71 مج رقم 409حس بو
تجزئة 363 قطعة رقم 253دري عبد 
تجزئة 711 قطعة مجموعة ملكية 323 قسم 71توفيق عدون

الل تجزئة 44 مسكن مجموعة 13 قسم 46عبد النا بن 
ة قسم 47 مج ملكية رقم 111عبد الرؤوف مخروف  بع

تجزئة معماش قسم 43 مج رقم 01فاتح حمودة
شارع بن يح الدرا قوماش نا

ربا  شارع حفاصة ع رقم 11عمر 
مشتة لقصايعمسعود زنا 

اليوم األول

اليوم الثا 

لحوم ودواجن

اليوم األول

اليوم الثا 

حليب ومشتقاته

اليوم األول

اليوم الثا 

ات سوب

مطعم



نهج حفاصة ع الرز بوشامة
 67 قطعة مج ملكية رقم 250 قسم 77الياس لبيض

مي  محل رقم 02 بن ضواق غرب قسم 28 مجموعة ملكية رقم 112عبدالمالك 
ان سعيدعبد الرزاق كعبش محل رقم 03 الطابق االر شارع بر

ل دمحمعامر قمري محل رقم 02 شارع بوسا
وك بخوش راس الماء مركزم

ب األبيض محل رقم 04عماد مذكور
قية العقارية 20 مسكن اجنما تسا و 10 محالت تجاريةحسام نويوة ال
ر مد  وع 40 مسكن اجتما تسا و23 محل تجاري عمارة 03 مدخل 03 04 05الطا م

مسكن إجتما و 48 محل تجاري ترقوي عمارة 05 الجهة 01 الطابق األر  90عبد الكريم عطوي
ربا  ي 01 مجموعة ملكية 96 قسم رقم 40عز الدين  ربا ح تجزئة 

تجزئة السحان بناية أ الطابق األر دمحم بن عبد
ربا  شارع كانو عثمان و معماش العيا الطابق األر ع 01 باب 03عمر 

تجزئة 220 قطعةسفيان وح 
رقم 74 تجزئة 266سيف الدين راشدي

ربا مج 58 القسم 39 محل رقم 01سم بولحية تجزئة 
مركزعبد االله بلقب 

تجزئة 220 قطعةكريمة زرار
اد المدخل 01 الحصة 01 الطابق األر مركزعادل 

تجزئة 92 قطعة رقم  87أيمن بن شكر
شورة محل رقم 03مصطفاوي عبد الحليم  

تجزئة 220 قطعة رقم 371مكاوي حسام
مسكن ترقوي مدعم و 30 محل تجاري عمارة 02 مدخل 21 الطابق االر الحصة رقم 19 40بليليطة الياس
شورةكعوان سم 
القطعة االرضية رقم 75 تجزئة 100 قطعةعمار خزنا 

مركزجالل الدين شبل
تجزئة 223 قطعة مج 64 قسم 42 قاللغرزو دمحم رياض

223قطعة قسم 41 مج 91 قاللبلعابد حسان
أوالد قاسمنوال شالل

أوالد بوطارةيوسف سديرة
تجزئة 134 قطعة رقم 89عبد الرحمان س 

ملولدمحم الصالح بلهوشات
قالل شمالذياب كعوان

مركز تجزئة 223 قطعة  االم عبد القادرزينب قارة
تجزئة 100 قطعة الشطر الثا رقم 100عراس قارة

القرية الفالحية محل رقم 06سفيان زياد
يف قاس  دوار قني ال

ــ  50 مسكن الطابق االر بالل حداد محل رقم 10 عمارة 
اوالد قاسم قسم 03 مج ملكية 47عبد العزيز لبوخ
ملولعبد البا مج 

ذراع طبالعبد الغ قوس 
 دمحم بوضياف مقابل الطريق الوط رقم 28 ع د رقم 12الهادي رحا 

ميكانيك السيارات
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تجزئة 223 قطعة رقم 56 محل رقم 02عبد النور بلعايب
تجزئة 223 قطعة رقم 59  االم عبد القادرعز الدين كعوان

رأنيس قري   الشهيد صفيح الطا
اكية الفالحيةدمحم فرجاوي القرية االش

تجزئة 223 قطعةن الدين مسال 
محل رقم 02  دمحم بوضياف مقابل الطريق الوط رقم 28 عمارة أالسعيد كوسة
مسكن  دمحم بوضياف محل رقم 09 50لخ خات 
الشهيد دمحم بوضياف محل رقم 02فاروق صفيح

تجزئة 223 قطعة قسم 42 مج ملكية 29الشال لكحل
تجزئة 223 قطعة رقم 173 رقم 01-01 مكرر الطابق االر الميلود دادوش

تجزئة 223 قطعة سكنية رقم 53عبد الحفيظ شالل
أوالد قاسمطارق طراد

شارع دمحم بوضياف رقم 02 مركزدمحم أم شبل
 دمحم بوضياف عم ا رقم 03 الطابق االر  مقابل  الطريق الوط رقم 28يعقوب خل 

اليوم األولملولمهدي بن خروف
اليوم الثا تجزئة 223 قطعة بالقطعة رقم 04يثم بولوحة
تجزئة 223 قطعةبالل معطاوي
تجزئة 223 قطعة مج رقم 95 قسم 41فاتح مخلو 
ملول المحل رقم 02مصط تبا 

تجزئة223  مركز الطابق االر شاكر بلوط
اليوم األولتجزئة 223 قطعة رقم 62 محل رقم 3ضواق نوال

اليوم الثا ملوليا حنا 
محل رقم 02 مركزعبد الحكيم حا 

يدي بمحاذاة الطريق الوال  رقم 64 مركزرشدي ال
تجزئة 245 قطعة رقم 145 ق األبطالشمبازي ياس 

مجموعة رقم 67 قسم 07 ق األبطالجابر بوزيد
 16/ 40 مسكن ترقوي مدعم و 08 محالت تجارية عمارة 02 مدخل 15عمر جابر

 بعيديد السعيددمحم رفيق حمراوي
 24 / 40 مسكن ترقوي مدعم و 16 محل تجاري ع 02 مدخل 14 و 15 الطابق األر حصة 14 و 15  محل رقم 01خليل قرفا 
محل رقم 62 الطابق الثا مركزوليد سوراخ

شارع جالو دمحم الصغ رقم 85 تجزئة 243 قطعةعبد الكريم سعيدي
ي ـ محل رقم 03 الطابق االر سا لعم  20 مسكن المحاذية للطريق الوال رقم 64 عمارة 
القرافةأمال دري 
دوار لعوالمةياس بارش
واري بومديندمحم شندار شارع 

تجزئة 83 قطعة رقم 19صليحة حمادي
ي أوالد محلةالخ زب

تجزئة 83 قطعة مجموعة ملكية رقم 17 قسم 36عادل سطوف
شارع جالو دمحم الصغ رقم 85 تجزئة 243 قطعةعبد الكريم سعيدي

تجزئة 83 قطعة رقم 19صليحة حمادي
اليوم األولالمرجات مجموعة 18 ضمن القسم 21 محل رقم 02فوزي شمبازي

اليوم الثا القسم 07 مج 52 قرب ثانوية با الشال نعيمة بوبلوطة
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اليوم األولتجزئة 243 قطعة رقم 207 محل رقم 03سليم معفون
اليوم الثا  20 مسكن محل رقم 21فيصل رحال

ة  اليوم األول و الثا لقرارسةنص س مخ
يف مركز التبادل الري أوال  ي محل رقم 02بوعالم كت 
يف قرية اوالد  ي سعيد كت ال

لقرارسةسعيدة س 
قرية أوالد  أسعيدعباس بن مدا 

أوالد  ي عامر بوتوتة
المكان المس اوالد حمودعي بوسواليم

أوالد عائشةحمزة خمس
يف مركز التبادل الري أوال  ي محل رقم 02بوعالم كت 
يف قرية اوالد  ي سعيد كت ال

قرية أوالد  أسعيدعباس بن مدا 
اليوم األوللقرارسة 05 سكنات ريفيةدالل قداري

اليوم الثا لقرارسةرمزي بن مدا 
اليوم األوللقرارسة محل رقم 04بوكث توفيق

اليوم الثا لقرارسةزبيش جمال الدين
 حمودةكريم ضيف 

شارع داوود صالح محل رقم 01صهيب بعزيز
بيضاء برج تجزئة 395 قطعة 271ع عمرو 

 العرباويعامر بن شولة
تجزئة 231 قطعةأنور شي 

تجزئة 353 قطعة اجتماعية  الخمسات محل رقم 01عبد السالم كت 
شارع داود صالح ع آزالبلعابد فارس
 200 مسكن ع آزالطبيش نعيم

 جربوعةبالل طاع 
أوالد رشيد محل رقم 01سفيان جدو

شارع شاوش صالح محل رقم 01سلمان مبار 
 كرنيف دمحمطارق بلوصيف

وك بن يوسف  حمودةم
 100 مسكن عمارة أ10 رقم 114 الطابق االر عبد الرؤوف حفيان

ر قطعة رقم 201شعيب بونشادة محل رقم 01 شارع مراب الطا
محل رقم 01 مشتة لمقاسمشام مزان

 حمودة قسم 125 مج 07زين الدين خلفاوي
ر بوعكاز  حمودةالطا

مسكن اجتما تسا  و33 محل تجاري ترقوي محل رقم 01 24دمحم حمريط
محل رقم 01  بومسطورأحمد شواطر

محل رقم 01 أوالد رشيدعامر بن صوشة
 311 قطعة رقم 12بالل كعلول

تجزئة 188 قطعةسماعيل واضح
محل رقم 01 تجزئة 188 قطعة قسم 89 مج 35دمحم حامدي
محل رقم 01 تجزئة 188 قطعة نهج صحراوي بلقاسم رقم 29 مج 02صالح واضح

مطعم

اليوم األول

اليوم الثا 

تغذية عامة

اليوم االول

اليوم الثا 

خ وفواكه
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ع آزال



مركزرفيق شولة
مشتة اوالد رشيدفؤاد بن صوشة

شارع داود الصالحعماد بونشادة
 الدوامسدمحم لعبابسة

 العزاميةبلقاسم حالسة
 الدوامسمسعودة نوي

رية شارع قنو الطيبعياش طوا
 صحراويبوزيد مسوس

تجزئة 353 قطعة  إطار التقليص بدال من 360 قطعة إجتماعية  الخمسات قطعة 173 مجموعة كزوب جعران
تجزئة 311 قطعةعبد  الحفيظ بشاطة

تجزئة 231 قطعة  رقم 38 مج دالطيب واضح
تجزئة 300 قطعة رقم 77 مجموعة جعمر درقال

 الخمساتيوسف صغاري
مركزوليد بشاطة

ل رقم 113 ضمن المجموعة I من مخطط تجزئة 231  رقم 113مليكة بوسا
 حمودةطارق بلباش
مشتة أوالد رشيدمباركة كت 

تجزئة 300 قطعة رقم 130 مجموعة ككريم كرنيف
مشتة الحا عبد الغا عطوي

شارع حشاي ع عياش بلعايب
شارع بعيطيش دمحمعاشور عكة
تجزئة 311 قطعة  رقم 285جالل مشتة
 الخمساتسهيل قنو 

مشتة أوالد رشيدفيصل بلعيفة
 كرنيف دمحمفواز وشاش
 العرباوييونس بركان
كدية شنوفجمال مدا 

محل رقم 02  بلعزامسم معماش
مشتة أوالد رشيد محل رقم 01حسان بن نويوة

 الخمسات محل رقم 01معمر طاع 
مشتة اوالد رشيدفاتح بن شولة

مشتة أوالد أرشيدعبدالصمد بلعيفة
 الخمسات محل رقم 01فتيحة بن قاسم

شارع بن عي المدا عصام حركات
محل رقم 01 مشتة اوالد رشيدالعيد خلفاوي

لقطارات محل رقم 01بدر طويل
تجزئة 300 قطعة محل رقم 01نور الدين حفيان

أوالد رشيد محل رقم 01رمزي صحراوي
شارع شاوش صالح محل رقم 01سلمان مبار 

 كرنيف دمحمطارق بلوصيف
محل رقم 01 شارع شي  العرو ركح منصور

محل رقم 01 مشتة الشعبة الحمرةعمر بن شولة

اليوم الثا 

اليوم األول

اليوم الثا 

خ وفواكه



السوق المغطاةعبد القادر حمزاوي
شارع بركان السعيدياس ربيقة

 السوقبالل شي 
شارع اوصيف عمارعمار عابد

شارع حداد العيدحمزة سايح
تجزئة 200 قطعة رقم 197عبد الباسط لعبابسة

محل 04 شارع حداد  العيدمون لمطا 
 الدوامسدحمان بن قاسم

شارع أوصيف عمار محل رقم 01حمزة بهلول
محل رقم 01 شارع داود صالحرمزي خنفر
تجزئة 300 قطعةالعيد رباج

شارع داود صالحم الدين مغ 
تجزئة 300 قطعة رقم 52 مج ُ Eلمنور وجان
 أوصيف عمار محل رقم 01فتنة قدوج

محل رقم 02 شارع بن عي المدا ع بلحوت
محل رقم 01  لعزامصهيب بعزيزي
شارع لوصيف عمارعمار بلوصيف

نهج  حداد العيد  محل رقم 01فريد بن صبيعة
محل رقم 01 شارع داود صالحفوزي بن صناج
شارع داود صالحالعمري مخلو 

شارع بركان السعيدفارس شي 
شارع شاوش صالحمختار كعبش
 40 مسكنشعبان خل 
نهج دمحم عقونأحمد سايح

 360 مسكن الخمساتمو كحول
محتشد  بومسطور محل رقم 02رزيقة فرحات

تجزئة 200/85 قطعة رقم 159عبد الرؤوف عمري
شارع داود صالح محل رقم 01نفيسة عمران

الخمساتيوسف عكة
الطابق االر من البناية 01 مدخل 01  حمودةزين الدين قتال

 حمودةباسم شارف
ل ي بوسا شارع بركان السعيدي
مشتة أوالد رشيد محل رقم 02طارق بوطيب

شارع داود صالحم الدين مغ 
محل رقم 01  353 مسكنرمزي موساوي
طريق جمانة رقم 48 شارع شعيبة عمارالميلود موفق
ع ازالمراد قوادري
 حمودةكريم ضيف 
شارع حداد العيدحسان جبار
 العزاميةحمزة عالق

محل رقم 01 تجزئة 192 قطعة رقم 109 مج أوخالد تلمسا 
محل رقم 01 تجزئة 200 قطعةمنال بن صناج
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اليوم الثا 
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اقلشام مسيف قرية 
ود قطعة رقم 69 تجزئة 169 قطعةعبد المالك ق

دة رمادة محل رقم 03 ع الحجردمحم بن ز
 بلقيدوم تجزئة 124 قطعة رقم 05 مج01عبد الرؤوف دعيدش
 255 قطعة ع الحجرسعيدي عبد المنعم

 255 مسكنتوفيق بن يع 
تجزئة 255 قطعة رقم 77الخ زعيم

 255 مسكنجالل بلقيدوم
يف مشتة مزارة زيدان بمحاذاة الطريق الوط رقم 75شهرزاد 

ي  مشتة أوالد قاسم  محل رقم 01جمال د
تجزئة 255 قطعة القطعة رقم 56حبيب زيتو 

 البناء التطوري الشطر األول برنامج1997 رقم 03 محل رقم 01ضياء الدين سعيدي
محل رقم 01 تجزئة 255 قطعة رقم 77انور زعيم

مشتة اوالد شعوةخليل حسا 
محل رقم 02  بلقيدوم قطعة رقم 09 مج01 تجزئة 124عبد المالك بلقيدوم

 164 مسكندمحم قشيش
محل رقم 01 تجزئة 53 قطعة قسم 54مجموعة ملكية 109أكرم بن برغوث

رمادةعبد الحميد شودار
محل  رقم 01  50 مسكندمحم عبد الباسط رخروخ

مشتة الرمادةرياض خنا 
مشتة لحمادشةخليل غرزول

مشتة مزارة زيداننورة قرقور
التجزئة السكنية 100 مسكن رقم 16نجوى عقون
تجزئة 212 قطعة إجتماعية رقم 15 من المجموعة 01 ع لحجرفارس قشيش
تجزئة 255 قطعة القطعة رقم 56حبيب زيتو 

مشتة اوالد حميدةعي ربيح
شارع العايب دمحمسميحة برو 

مشتة اوالد احميدة بمحاذاة الطريق الوط رقم 75سيف الدين بلقيدوم
محل رقم 01 مركزبالل نويوة

 100 مسكنزين العابدين فلي 
50مسكن ترقوي مدعم و30محل تجاري +قبو عمارة 05 مدخل 74 الطابق االر حسام العايب

تجزئة 18 قطعة شارع برباش ع محل رقم 05العيد خنفر
تجزئة 225 قطعةفاتح برو 
محل رقم 01 شارع ع برباشعزيز نويوة

مشتة لحمادشةجمال الدين ضواق
قطعة 169 محل رقم 02سبا ديغش

امل مشتة أوالد حميدةرضا 
محل رقم 1  87 مسكنجم تلمسا 

مشتة ع رمادةعبد القادر سباع
مشتة سيدي الال محل رقم 01مبارك عمرا 
ز ق الطرقجمال عب مشتة رمادة مف

لمقارشة قسم 16 مجموعة ملكية 86عبد القادر شبوي
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وشات محل رقم 03 مشتة الحمياتحياة 
المكان المس سكاكن قسم 5 مجموعة رقم 15رياض بن عياش

مشتة اوالد جميلة الرمادة محل رقم 02زيدان سباع
مشتة اوالد حميدةبش بوقرعون
سور المجمع العقاري 27 مسكن +24 محل تجاري عمارة 02 مدخل 08 حصة 08فارس 
اقلشام مسيف اليوم االولقرية 

ال  اليوم الثا تجزئة 255قطعةعبد القادر 
ر اليوم االولنهج بارو عمار محل رقم 01 و 02 ب حدادةبلعابد الطا

اليوم الثا مركزسا خلي 
مشتة الضواوقة الموقع 02/20 الطابق االر رقم المحل 06بوساحة كحللش

محل رقم 01 مركزفارس زيا 
ب حدادة مركزجالل حراق
مشتة الخربة محل رقم 02دمحم شاوي

شارع شوار بوجمعة مركز محل رقم 01يونس ضواق
مركزخليصة لننقر
يم علوي طريق العلمةبرا

ادي الجنانفريد 
شارع كوسة لمنوردمحم ضواق

 بن سباع دمحم محل رقم 01دمحم الطيب حراق
محل رقم 01 الموقع 19 مسكن تطوري برنامج97 قطعة أرضية تحمل رقم 11فريد سبا 
مقابل الطريق الوال رقم 171فايزة ذوي 

وك سما   بارو عمارم
مشتة لحرارقةوليد حراق

مركزعبدالمجيد ساته
ي الثانوي مشتة الضواوقةبوجمعة ضواق المجموعة السكنية رقم 15 تابعة للمقاطعة رقم 28 بالتجمع الح

مركزرشيد ضواق
مشتة أوالد حميدةنواري معروف

مركزعز الدين بلقري 
شارع بركات عمارف الدين شوار

 شوار بوجمعة مركزخالد بلهوشات
مركزعمار خل 

محل رقم 01 الموقع 19 مسكن تطوري برنامج97 قطعة أرضية تحمل رقم 11فريد سبا 
مقابل الطريق الوال رقم 171فايزة ذوي 

ي  مشتة الضواوقةنور الدين برا
مركزدمحم االم شوار

ب حدادة مركز محل رقم 04رشيد شوار
مشتة الشواورةلط شوار
شارع بن سباع دمحم رقم 01رفيد يطوي
محل رقم 02 مركزجمال شوار
مركز محل رقم 03فريد شوار

محل رقم 01 شارع طريق العلمةمو سالمة
عبد البا مركزعبد البا غول

اليوم الثا مشتة شواورةالصالح شوار
ات اليوم الثا مركزيوسف بركاتسوب

اليوم األول

اليوم الثا 

مطعم

حلويات

ة  مخ

اليوم االول

اليوم الثا 

تغذية عامة

اليوم الثا 

ب حدادة

اليوم االول

اليوم الثا 

خ وفواكه

اليوم االول

اليوم الثا 

لحوم ودواجن

حليب ومشتقاته



مجموعة  رقم 85 مقيدة ضمن 13خ الدين مذكور
اوالد ساتة الطابق االر نبيل جحيش
يم غدير قسم 13 مج  ملكية رقم 86ابرا

شارع بن سباع دمحم رقم 01رفيد يطوي
شارع كوسة لمنور 17زين الدين شهي 

م رقم 02عمر را
مركزفوزى بن قرامز

مركزم شوار
يشور اليوم االولمحل رقم 03 مركزمسعود 

اليوم الثا مركزعبد الحليم سالمة
زراية محل رقم 01عيصام حا 
شارع أول نوفم 1954الربيع ميهو 

مجموعة 104 جزء س محل رقم 01 بيضاء برجعبد الرؤوف زيرق
شارع 1 نوفم 54عمار بلعابد
شارع اول نوفم محل رقم 01ع ليتيم

زرايةدمحم مروا 
تجزئة 395 قطعة رقم 44 مجموعة دصمرة حالة

تجزئة 75 قطعة محل رقم 03محمود قبا 
شارع اول نوفم 1954ندير ليتيم

المسكن المقابل القاعدة 5 وبمحاذاة 50 سكن اجتما محل رقم 01سم ليتيم
مشتة أوالد تامن محل رقم 01جمال خالف
اكية  الفالحية رقم 17فوزي خالف القرية االش
محل رقم 01 مركزسفيان ليتيم
مشتة ذراع عبد سالم محل رقم 01لخ ما 
تجزئة 75 قطعة رقم 15وليد عمراوي
مشتة الشوافع يحمل رقم 01بوزيد قردان
اكية رقم 183انيس بش  محل رقم 01 القرية الفالحية االش

تجزئة 262  قطعة رقم 123 محل رقم 01محسن ط 
تجزئة 395 قطعة رقم 385خليفة بوقلقول

الشارع الرئي فوزي خالف
اليوم االولتجزئة 395 قطعة رقم 44 مجموعة دصمرة حالة

اليوم الثا مشتة ذراع عبد سالم محل رقم 01لخ ما 
اكية رقم 12يمينة شياح القرية الفالحية اإلش

مشتة اوالد ليتيمولد احمد لعجال
ل قرية زرايةعبد الحميد طال  مشتة اوالد مسا

مركززوب طورش
اليوم االولبيضاء برجزواوي بطاز
اليوم الثا شارع حجيجو  بلقاسمرشيد عقون

اليوم االولزراية محل رقم 01خالد خليفة
ـــرج مركزميهو عبد الحكيم اليوم الثا بيضــاء بــ

شارع دمحم بوضياففوزي مقرا 
محل رقم 44 شارع 01 نوفم 1954يونس بركات

محل رقم 01 شارع اول نوفم عماد الدين خالف

حلويات

اليوم االول

اليوم الثا 

ة  مخ

اليوم االول

اليوم الثا 

تغذية عامة

خ وفواكه

اليوم االول

اليوم الثا 

مطعم

بيضاء برج

اليوم االول

اليوم الثا 

لحوم ودواجن

حليب ومشتقاته
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اليوم االولمطعم

اليوم الثا 



واري بومدين تجزئة 262 قطعة رقم 71سا مزيان  
ضمن 08 مساكن ترقويةخلفة جمال

القطعة رقم 60 جزء أ ، و104 جزء أعبد الكريم بويران
روت خلي مو مشتة ت

يد مركزبن ي ال
اليوم االولشارع جبل قديل مركز أوالد تبانحا النواري
اري فاتح اليوم الثا  أوالد تبــــــانجو

بوفولةبالل تبا 
قرية العيونشعيب شلغام

 08 ماي 1945أيمن بساس
مركز التبادل الري الجديدسعد بوترفاسة

لحنانشةعبد القادر لقرع
حصة 17 مسكن لسنة 1982 الشطر الثا دى مخروف

 لحنانشةعبد الرزاق درمان
دار عبد الرحمانزوليخة منصوري  

مركزعبد الرؤوف سالوي
دار عبد الرحمنفريد مومن   

اليوم االولبوفولةبالل تبا 
اليوم الثا  لحنانشةعبد الرزاق درمان

اليوم االولمركزع كركار
اليوم الثا اوالد تبانالبا يخوي

دار عبد الرحمنفريد مومن اليوم االول  
اليوم الثا القطعة األرضية رقم 41 تجزئة 50خ الدين شاري

اليوم االولتجزئة 388 قطعة رقم 349  فولةزكرياء خباشة
اليوم الثا  388 مسكن اوالد تبانحكيم دورمان

اليوم االولراس ايس  قطعة رقم 24توفيق بن زواش
ة بلعقروز قيةسم اليوم الثا ال القديم راس ايس ال

محاذاة الطريق الوط رقم 28 مركزحس عطية
ال القديم راس ايس ع تميم

أوالد بوسالمةعبد الرزاق بلفاط 
حان  15 مسكن تطوري حصة  رقم 1999إلياس 

مركزعمار منا 
ال ال راس ايس مباركة زيور
راس ايس وناس بوعزة
مركزسفيان مرزم

اوالد بوسالمةصالح الدين بن ال 
قية محل رقم 01بة الرحمان قماز  رأس إيس  ال

راس ايس حسام الدين شوا 
مشتة لقمامزةصالح الدين دو 

قطارق قباي  راس ايس 
اليوم االولمركزسفيان مرزم

قية محل رقم 01بة الرحمان قماز اليوم الثا  رأس إيس  ال

اليوم االول

اليوم الثا 

حلويات

ة  مخ

اليوم االول

اليوم الثا 

تغذية عامة

خ وفواكه

اليوم الثا 

لحوم ودواجن

حليب ومشتقاته

مطعم

أوالد تبان

ة  مخ

اليوم االول

اليوم الثا 

تغذية عامة

خ وفواكه

الرصفة



مركزدمحم حا 
 ام العجولمسعود حواس

دوار اوالد  بلخ  محل رقم 02ع شتيح
 قرعيش العيفة شارع 05 جويلية محل رقم 02 مركزعبد الحليم عرعار

اليوم االولال القديم سياللرشيد حعالب
اليوم الثا مركزعبد الواحد قادري

اليوم االولمركزسا عطوي
يف   اليوم الثا تجزئة 42 قطعة رقم 40ال

راس ايس طارق بوعزة
قرية راس ايس اسماعيل شطاح

راس ايس ز لال 
راس ايس حميد باشة

اليوم االولعداوة الحامةواضح معمر
اليوم الثا محل رقم 01 عداوة الحامةصحراوي عبد 

مي  الل رقم 01نور الدين  الطابق االر بو
قرية الحمامالعيا بوعجم 

محل رقم 01 عداوة مركزخليل عيطو
عداوة محل رقم 01فاتح العيب
محل رقم 01 عداوة مركزخالد عوير

عداوة محل رقم 02عبد الباسط عوير
قرية عداوة محل رقم 01حس عوير
عداوة محل رقم 01عوير توفيق
عداوة محل رقم 01أحمد عوير
محل رقم 01 عداوةدمحم العايب

محل رقم 01 عداوةالعمري عطوطو
محل رقم 01 عداوةزكرياء عوير
اللسم بلكرفة بو

عداوةفريد عوير
عداوةسالم بن حمزة

قرية الحمامالعيا بوعجم 
محل رقم 01 عداوة مركزخالد عوير

قرية عداوة محل رقم 01حس عوير
عداوةوليد عوير

قرية قرية عداوة بلدية الحامةبن عالية عوير
اليوم االولعداوةمراد بن فايزة

ة العيدون اليوم الثا عداوة المحل رقم 01ج
اليوم االولعداوة مركز محل رقم 01رضوان رشيد

اليوم الثا محل رقم 01 الشارع الرئي عداوةعائشة كعبش
اليوم االولعداوةوليد عوير

اليوم الثا عداوة بلدية الحامو والية سطفعمار دقيش
اليوم االولالمكان المس الدبو  قرية عداوة  محل رقم 1بن شايب عبد المالك

اليوم الثا عداوةالعايب عبد السالم

اليوم االول

اليوم الثا 

لحوم ودواجن

حليب ومشتقاته

ات سوب

اليوم االول

اليوم الثا 

مطعم

ات سوب

ة الحامة مخ

اليوم االول

اليوم الثا 

تغذية عامة

اليوم االول

اليوم الثا 

خ وفواكه

لحوم ودواجن

حليب ومشتقاته



اب عوير عداوةعبد الو
اللشعيب بارش بو

عداوة مركز محل رقم 01نعيمة قماز
عداوةرشيد كعبش
اليوم االولعداوةعصام عوير

اليوم الثا عداوةفرحات واضح
شارع 01 نوفم 54 صالح بايبن جدية نجيم
تجزئة 686 مسكن قطعة رقم 05 مج 03 محل رقم 02 صالح بايكمشاش رياض

باسكالعادل خامج
تجزئة 13 قطعة رقم09 محل 01عبدالغ بليليطة

 الحدائق محل رقم 03 مركزنجيب بوسنة
ان خالد تجزئة 257 قطعة رقم 91 صالح بايد
تجزئة 686 قطعة +43قطعة+19قطعة مخصصة للسكن التطوري  اطار التكثيف قطعة رقم 09نوال كعبش

ر حمداوي تجزئة 686 قطعة رقم 01 محل رقم 02 مركزاز
شارع دمحم عيكوس محل رقم 02 مركزمهدي بوسنة
الشارع الرئي دمحم أم قبال

تجزئة 686 قطعة رقم 11 مج 18فواز بومدين
تجزئة 686 قطعة يحمل رقم 04نعيمة سحنون
تجزئة 257 قطعةفايزة سحنون

تجزئة 435 قطعة إجتماعية القطعة رقم 226فاتح سمليل
قرية ع ازطوطدمحم كعبش

قية العقارية 20مسكن اجتما تسا و 18 محل تجاري عمارة 02 مدخل 15 الطابق األر شهرزاد الواسع ال
شارع 18 فيفري 1956 تجزئة 250 قطعةمن عنقيق

تجزئة 280 قطعة القطعةرقم 12 يحمل رقم 01عبد السالم بعوز
الشارع الرئي عبد الحكيم زرو 
بمحاذاة الطريق الوط رقم 28عبد الحليم بوسنة

تجزئة 280 قطعة (  20 اوت 1955 ) قطعة رقم 85فيصل بليليطة
معفر مركزمهدي عليات

تجزئة 686 قطعة رقم  06 المجموعة رقم12جهيدة سحنون
واو حديقة القطعة االرضية رقم 02 تجزئة 08 قطعدمحم العيد 

الل  عنقال مسعود منطقة النشاطات الحرفية و التخزين تجزئة 55 قطعة محل رقم 01يوسف بن 
 الحدائق المجمع العقاري 50 مسكن إجتما تسا و 40 محل تجاري عمارة 01 المدخل 2،3،4 الطابق األر نبيل عطوي
 الحدائقخليل خليفة

 20 أوت 1955 تجزئة 257 قطعة رقم 195ربيحة كوا 
ال الجديدعبدالحليم مكاوي

معفر مركزفؤاد قمري
تجزئة 99 قطعة رقم 04عبدالحليم بلعقروز

معفرخالد قمري
تجزئة 686 قطعة رقم 1 المجموعة 08حسان بن شايب

تجزئة 435 قطعة إجتماعية رقم 98لحسن شودار
معفرخالد دومان

ة فرشيل تجزئة 257 قطعة رقم 203 محل رقم 02سم

اليوم االول

اليوم الثا 

مطعم

حلويات

اليوم االول

اليوم الثا 

ة  مخ

اليوم االول

اليوم الثا 

تغذية عامة

خ وفواكه

صالح باي



تجزئة 60 قطعة محل رقم 02بالل بن سالم
تجزئة 280 قطعة القطعةرقم 12 يحمل رقم 01عبد السالم بعوز

معفر مركزمهدي عليات
تجزئة 686 قطعة +43قطعة+19قطعة مخصصة للسكن التطوري  اطار التكثيف قطعة رقم 09نوال كعبش

ر حمداوي تجزئة 686 قطعة رقم 01 محل رقم 02 مركزاز
تجزئة 435 قطعة إجتماعية القطعة رقم 226فاتح سمليل

قية العقارية 20مسكن اجتما تسا و 18 محل تجاري عمارة 02 مدخل 15 الطابق األر شهرزاد الواسع ال
يم عبد الهاوي مركزإبرا

مركزسعدة عنان
دوار معفرعبد العزيز شويتح

تجزئة 686 قطعة رقم 03 مج رقم 05عمر غريب
تجزئة 435 قطعة رقم 201رشدي بلفاط 

 17 أكتوبر 61بالل معيوف
قرية معفرفضلون فاضل

تجزئة 257 قطعة رقم 202عبد المالك مهمل
قرية معفرعزوز تناح

معفرمنصور قمري
القطعة االرضية رقم 02 مركزدمحم الزايدي ناي 

قرية الحامةصالح خور 
قرية معفرمبارك شوتح

تجزئة 686 قطعة +43 قطعة + 19 القطعة األرضية رقم 18فارس بوعيشة
مركزفريدة بوسنة

قرية معفررضا فاضل
الشارع الرئي محل رقم 01فريد بوكروشة
تجزئة 104 قطعة رقم 65فاروق بومدين

 الحدائق رقم  02بلقاسم بن نكاع
 العر بونورأيوب ماضوي

مركزالسب بوعيشة
محل رقم 04 معفرأم بوعود

تجزئة 08 قطع  الحدائق القطعة رقم 05عبد الحق بن شكر
مركزعبد العزيز سحنون

معفرفوزية زياد
الموقع  رقم 04 بالقرب من المركز الص محل رقم 02من عطية

 17 أكتوبر 61بالل معيوف
تجزئة 686 قطعة رقم 01 مجموعة 08أحمد عطوي

تجزئة 280 قطعة القطعةرقم 12 يحمل رقم 01عبد السالم بعوز
محل رقم 02 شارع كعبش عماروداد بن جابو

تجزئة 686 قطعة +43قطعة+19قطعة مخصصة للسكن التطوري  اطار التكثيف قطعة رقم 09نوال كعبش
 14 مسكنمختار بلعليات

محل رقم 01 تجزئة 686 قطعة رقم 02 مج 36عبد البا سحنون
الشارع الرئي شام مرات

اليوم الثا تجزئة 686 مسكن مجموعة 03 رقم 01الدرا بقرار

ات سوب

اليوم االول

اليوم الثا 
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صالح  فاتح بقرار
تجزئة 686 قطعة رقم 05 مج 36خالد حداد

الشارع الرئي رقم 08فضيلة ماضوي
دوار معفرحسينة منصورية

تجزئة 686 قطعة مجموعة 37 رقم 09دمحم العابد
الشارع الرئي عدنان رحاحلة
الشارع الرئي رحاحلة عدنان
تجزئة  257 قطعة رقم 210صالح عطفاوي

مركزخالد رقي 
تجزئة 55 قطعة منطقة النشاطات الحرفية و التخزين رقم 28حمزة معيوف
ين دري  محتشد العر بونور القطعة االرضية رقم 13ن
مركزلعجال خليل

 50 مسكن ترقوي 30 محل تجاري  الحدائق عمارة 03 الحصة 34 و جزء من الحصة 35 الطابق األر كريم بن حاح
اليوم االولالحريق بلدية بوطالببعيطيش دمحم

اليوم الثا الغابةنص شوتر
الغابةالخ حا 

دعة 206صالح بن دادة قطعة ال
الغابةحمامة أوصيف

الغابةالسعيد غزال
الحريقكلتوم بوغرارة
بوجليخرياض شنايت

الحريقأم وا 
الحريقناجية بوغرارة
الغابةفريد بوغرارة
ة قمري الطرا نص
الغابةنص شوتر

قرية ق دلح محل رقم 03المحفوظ جوادة
بوطالبسعاد لسبط

بوطالبمصط جوادة
اليوم الثا الحريقعبد الحكيم بسطالخ وفواكه

الحريقعبد الكريم قوراري
الغابة رقم 01فريد رقي 

اب عبسة الحريق محل رقم 02عبد الو
الغابة رقم 01فريد رقي 

اليوم االول الثا الحريقعبد الحكيم بسطالحليب ومشتقاته
اليوم الثا مركزساعد اوصيفمطعم

 بن عرعار قسم 35 مج رقم 06 الطابق االر ياس وكيل
الطابق األر شارع الشهداء بوقاعةلوصيف عبد المطلب

تجزئة 58 قطعة رقم 45  الحدائق بوقاعةحما عالوة
شارع الشهداء الطابق األر بوقاعةزديرة مروان
 بن عرعارسم نمديل

اليوم الثا 

اليوم االول

اليوم الثا 

مطعم

اليوم الثا 

لحوم ودواجن

بوطالب

اليوم األول

اليوم الثا 

ة  مخ

تغذية عامة

بوقاعة

اليوم االول

اليوم الثا 

حلويات

ة  مخ

اليوم االول

اليوم الثا 

تغذية عامة

اليوم االول

بوقاعة



امل لقديمة بن عرعارمروان 
شارع أول نوفم يعقوب وراد

 تاسليتعامر بن بوريش
 السوق األسبو الطابق االر صالح الدين داود

 الحدائق تجزئة 58 قطعة محل رقم 01 الطابق األر أمال خر 
نهج أول نوفم رقم 12 الطابق األر رقم 02 الحصة رقم 02جمال د 

 تاسليتوليد جعيدري
اب بن طال  الطابق السف  قدور بلحطابعبدالو

شارع الشهداء الطابق األر حسام بن شخان
تجزئة بشطولة قطعة رقم 59بداوي فرج 
شارع الشهداءجمال قادري
مسكن عمارة س 3 درج س 3 الطابق األر  250يام قري 
 السوق االسبو قسم 30 مجموعة ملكية 116 الطابق األر دمحم أمعوش

الصفح قطعة رقم  02 الطابق األر زكرياء جزيري
السوق االسبو الطابق االر عمار رحال

تجزئة بشطولة رقم 72 الطابق األر كريمة عشاشة
تجزئة احمد بن خليف الطريق الوط رقم 74عبد الحفيظ قسوم
 البسات عبد الفتاح مرابط 
دوار أم لعلو مجموعة 159 قسم 05عبدالرزاق آيت بارة

 الخنوسة الطابق االر سيف االسالم حما 
ويري  تاسليتحس بن 

 بن عرعار  القطعة رقم 50عبد المؤمن مرازيق
تجزئة 64 قطعة ع مداح رقم 64 الطابق األر لي زعرور

 50 / 1200 مسكن شارع ع مداح عمارة أ الطابق األر رقم 6أحمد شو 
شارع وادفل ع كمال تاكليت
شارع الشهداءتر حما 

 قدور بلحطابيف بن عراب
تجزئة احمد بن خليف الطريق الوط رقم 74عبد الحفيظ قسوم

محل رقم 08  الطابق االر السوق  المغعمر شوادرة
 البسات عبد الفتاح مرابط 

 بن عرعارعبد السالم بلحطاب
 بن عرعارسم نمديل
امل لقديمة بن عرعارمروان 

ة بن وادفل الطابق االر شارع عالوة العمريسم
اج  بن عرعار محل رقم 02باديس 

محور تعليم السياقة الطريق الوط رقم 74سليم حميدي
وش قسم 39 مجموعة ملكية 53 بناية 01 الحصة 01 الطابق األر فاروق ساح   العقيد عم

 السوق االسبو قسم 30 مجموعة ملكية 116 الطابق األر دمحم أمعوش
شارع الشهداء بوقاعةفرحات سماعن

شارع االخوة ماجنعبد المالك بدار
شارع الشهداء مركزز بن شخان

 تالة تروميتفوزي مسال 

اليوم األول

اليوم الثا 

اليوم االول

اليوم الثا 

خ وفواكه

اليوم االول

لحوم ودواجن



 تالة تروميتعاطف بن عمارة
 50/1200 مسكن عمارة ب 01 رقم 07فيصل بن عي

ف شارع فلسط رياض م
 تالة تروميت الطابق األر جالل بن عمارة
 الحدائق قسم 15 مج ملكية 61يوسف عرفاوي
شارع الشهداء قسم 39 مج رقم 49  الطابق االر رياض حمزيوي

وش قسم 39 مجموعة ملكية رقم 49من ادير الطابق االر شار الشهداء والعقيد عم
 تجزئة 96 قطعة العايب قسم 15 مجموعة ملكية 82 الطابق األر مركزسيف الدين منديل

شارع الشهداءمراد تاكليت
مي  اليوم االول السوقجميلة 
ة بلهوشات اليوم الثا شارع الشهداء رقم 56م
 50 /1200 مسكن عمارة ب02 الطابق االر الباب رقم 15فارس بن عدة

 العايب محل رقم 02 الطابق االر مروان حمزاوي
شارع الشهداء قسم 37 مجموعة ملكية 81 الطابق األر فيصل بن توا 
الطابق االر  قدور بلحطاب محل رقم 02حيدر بلحطاب

تجزئة العايب طريق حمام قرقورسم العايب
شارع الشهداء مركزعبد الرؤوف تاكليت

 الحدائقخليل بن سلطان
شارع شينون دمحم محل رقم 02بالل جنون

 96 قطعة - العايب حصة رقم 01 الطابق األر سمراء دحما 
ر عالوة الطابق االر العمارة ج  الشهداء قسم 38 القطعة رقم 117 القطعة 04لز

ا   الحدائق قسم 29 مج ملكية رقم 06أحمد بو
 قدور بلحطابمن بلحطاب

 بن عرعارت الدين مغاغة
البناية 01 الطابق االر الدرج أ المدخل 1 المطل ع شارع الشهداء الحصة رقم 01بالل نمديل

التعاونية العقارية التحدي 51 قطعة رقم 07 قسم 25 مجموعة ملكية 68 الطابق األر بدر الدين حمزاوي
شارع عمار بشطولة الطابق األر مركزدمحم زعموش

ع مداح قطعة رقم 28 قسم 24 مجموعة 148 محل رقم 01ن الدين عبا 
امل المكان المس لقديمة  بن عرعار الطابق االر عي 

شارع الشهداءحسان بن واري
شارع أول نوفم 1954ياس بوسعدية

اليوم األولع الروىعقون رابح
اليوم الثا الطابق االر  الحصة رقم 01 مركزعبد المؤمن بقة
تجزئة 65 قطعة رقم 55مروان بوعجاجة

تجزئة بونقارية الجنوبية 81 قطعة رقم 15مليود حطاب
الطابق االر مركزمسعود بليل

دوار ترونةعمر عال 
القرية الفالحية 05 جولية 1962يح جحن 
مركز  القطعة رقم 01سفيان عقون

تجزئة أوال سيدي ع قطعة رقم 18عبد المؤمن بولحية
 رتاب عباس محل رقم 01فطيمة مد 
الطابق االر مركزمسعود بليل

اليوم الثا 

ات سوب

اليوم االول

اليوم الثا 

مطعم

اليوم االول

اليوم الثا 

حلويات

اليوم االول

اليوم الثا 

حليب ومشتقاته

اليوم األول

ة ع الروى مخ

اليوم األول

اليوم الثا 

تغذية عامة

اليوم االول خ وفواكه



القرية الفالحية 05 جولية 1962يح جحن 
الطابق االر تجزئة 70 قطعة رقم 01 مركزعامر شوادرة
 تجزئة 19 قطعة رقم 10عماد حطاب

 تجزئة ع بنور 50 قطعة رقم 03عبدالحكيم بقة
ع الروىالعيا لمرد
شارع الرئي مراد بورحلة

ع الروىالسعيد عجال
اليوم األولمركزفاتح لصلج

اليوم الثا ع الروىشام شوادرة
ات اليوم الثا تجزئة 65 قطعة  قطعة رقم 44عز الدين مراطلةسوب

تجزئة ع بنور 50 قطعة رقم 10 مركزعبد الغا لطرش
تجزئة 19 قطعة رقم 09 مركز الطابق االر مراد وناس

تجزئة 70 قطعة رقم 17فاروق بوحفص
تجزئة ع بنور 50 قطعة رقم 07وليد بوعظم

مركزلخمي شوادرة
الطابق االر  الحصة رقم 01 مركزعبد المؤمن بقة

تجزئة 70 قطعة مركزعباس خالق
مركزيوسف حيان

اليوم األولمحل رقم 02 الطابق األر مركزعبد الكريم شعية
اليوم الثا قرية الحدرة ب وس سماعن فاروق

المخراف قرية أوالد سباع الحصة رقم 03  طابق أر نورة قاوة
سيدي ايديرعبد المنعم ديل 

ع الحدرةفريد داود
الحدرة محل رقم 02 الطابق االر نذير شبارة

داج تجزئة  62 قطعة الحدرة الطابق األر مركزمروان 
قطعة رقم 20 الطابق األر فريد خرباش
 الشاليلية طابق أر عقيلة رزو 
الشاليلية الطابق األر يونس شالل

 تجزئة 60 قطعة رقم 11 الطابق االر عالء الدين مزواط
الطابق االر ق الحداد محل رقم 01من بن شمسة

ع الحدرةعبد الحفيظ داود
تجزئة 60بالل غر 

سيدي ايديرعبد المنعم ديل 
الحدرة محل رقم 02 الطابق االر نذير شبارة

 الشاليلية طابق أر عقيلة رزو 
الحدرةفرحات قوا 
سيدي إيديرمختار حطاب
تجزئة 60 قطعة رقم 41 الطابق االر خالد بن رقرق

مركزفريد بن حموش
ع الحدرة مركزعبد الياس لعمش

اليوم االولسيدي ايدير الطابق االر دمحم بن رقرق
اليوم الثا سيدي ايديرنور الدين طاج 

حليب ومشتقاته

اليوم االول

اليوم الثا 

مطعم

اليوم االول

اليوم الثا 

حلويات

ة  مخ

اليوم االول

اليوم الثا 

اليوم االول

اليوم الثا 

لحوم ودواجن

مطعم

ب وس 

اليوم االول

اليوم الثا 

تغذية عامة

اليوم االول

اليوم الثا 

خ وفواكه

اليوم االول

اليوم الثا 

لحوم ودواجن



اليوم االولمحل رقم 02  مركزشام دحمون
اليوم الثا ب ورثيالن مركزبن بودة  بونوار

مر كزعمر مصط 
محل 02 مركزعبد الرؤوف باكليوي

قرية فريحةصفيان بن جبلة
مركرزكية مشنان

مركزعي بوخالفة
زيتفوزي أجعوط قرية ث

مركزنوال قادري
مركزحميد بن بوبطرة

قرية فانتيكلت مقابل الحماية المدنيةياس تمام
رو  محل رقم 02 مركزلمياء 

مركزوليد بوغيدن
مركزوليد بن منصور

مركزحميد بن بوبطرة
ب ورثيالنسفيان زياطة

وشعبد المجيد حماوي شارع العقيد عم
مركززايد سوي 

قرية عراسةداود عيطوش
ة ثغانيمتكريم عب

مركزمصط بن وق 
محل رقم 03 مركزجهيد أوفيغو
اليوم األولمحالت رقم  04/ 05/ 06 مركزفاتح عبوش
اليوم الثا محالت رقم  04/ 05/ 06 مركزفاتح عبوش

ة أيت شعبان اليوم االولمركزنض
اليوم الثا مركزعبدالقادر بلة
مركزعوامري ز 

يم محل رقم 03 مركزخنيش ابرا
محل رقم 02  مركزشام دحمون

مركزنور الدين شويطر
اليوم الثا لوطة اوميالعبد الحليم بن بودة

ر شوال  اح طا اليوم االولتي
اح لونيس مطال  ت
فةالسعيد جديد قرية ال

قرية ب عشاشعز الدين بوجمل 
اح العيدعبد النور قروا  أ

قرية أمطيق إحماشنعبد السالم دحدوح
دالقةفاتح مزرزر

قرية  زاكوعبدالحان أيوب
ايت قاللةعبد الكريم نقمار

ا  قرية امطيق  احماشن محل رقم 02نعيم تو
اخريبكريم د 

ات سوب

ة  مخ

اليوم األول

اليوم الثا 

تغذية عامة

اليوم االول

اليوم الثا 

خ وفواكه

اليوم االول

اليوم الثا 

لحوم ودواجن

مطعم

اليوم االولحلويات

اليوم الثا 

ب ورثيالن

ة  مخ ع لقراج

اليوم االول

تغذية عامة



الشوفعادل لواسي 
يميونس مخوس ب برا

قرية منادسعبد العا دحدوح
قرية الشوفسفيان رشيد

دالقةعبد الرحمان مزرزر
لوطة أوميالعبد العا معالوي

تيغيلت قرية ب غبولةنبيل أوبارة
اح عبد الرزاق محتال أمالو تي
قرية منادسعبد العا دحدوح

قرية الشوفسفيان رشيد
دالقةعبد الرحمان مزرزر

تيالتيوينالهادي جريدي
تيغونامعثمان ثمورث
اح عادل مخوس محل رقم 01قرية  تي

قرية الشوفعبد المومن طباع
ملحلو مخوس ب برا

يم مركزمولود طوطاوي اليوم االولب برا
اليوم الثا دالقةفاروق لوزا 

اليوم االولألقراجسيف الدين بوسيوف
يم مركز ميتكةمواي فوزي اليوم الثا قرية ب برا

أقرادوفاروق جليل
ار تعرقوبت قرية ب جما جمال تل

م ايت بعزيز قرية  اغيل  ع الفا
تصفصافت قرية ب عفيفنسيم تكليت
او ثاوريرت إعراس عثمان ب
يبة واري لربعا مركز ب عفيفو
تارفتبوبكر عكرة

ب جما محل رقم 02بيالل اسغيد
تارفتزاكية بوقيدر
قرية بوخالصةوليد بن زنا 
او ثاوريرت إعراس عثمان ب
يبة واري لربعا مركز ب عفيفو

ب جما محل رقم 02بيالل اسغيد
قرية بوخالصةوليد بن زنا 

الل اليوم االولقرية ب جما رشيد 
اليوم الثا مركزسعيد عمريو

ي بوعالم اليوم االولثارفتلبك
اليوم الثا فروخ قرية بي جما حسام خدي

اليوم االولتحريقثمصط موبار 
اليوم الثا مركزفوزي بن بودة

قرية أق فوغالالعيا شاشو
قرية ثدارت اوقماطالوناس بومراج

مطعم

حلويات

اليوم االول

اليوم الثا 

تغذية عامة

اليوم االول

اليوم الثا 

خ وفواكه

اليوم الثا 

اليوم االول

اليوم الثا 

خ وفواكه

اليوم االول لحوم ودواجن

اليوم الثا 

ب موح 

لحوم ودواجن

حلويات

ب شبانة

ة  مخ

اليوم االول

تغذية عامة



قرية تي مصط قجا 
قرية أق فوغالايدير عيسات

قرية أحف حجيلة تيجت
قرية أحف عبد القادر جناوس 

أمطيق أشكريد قرية قنطيجة محل رقم 01مصط يسيس
قرية لتناينسليم كفكف
يم جر  نادبرا اليوم االولقرية اغيل 

اليوم الثا أمطيق أشكريد قرية قنطيجة محل رقم 01مصط يسيس
لتناين مركزجالل حمادو
مركزنسيم حمادو

ي ونار مركزعمر م  ت
رموش مركزمحند 

اليوم االولالمكان المس لتناين مركزاحسن حرفوش
اليوم الثا لتناين أقديم محل رقم 01صهيب حمودي
اليوم االولمركزنورالدين كيوس
اليوم الثا مركزفوزي حرفوش

أقار نسطة بوعنداسقوسم الهاش 
ي  اش مركزدمحم أمزيان  ي  شارع 

يحةلط بوقر  ال
تالة أولي بوعنداسبن عي عبد الكريم

أفتيسع أفتيس
ب بورمانلخ حسا 
يحةسليم اسعادي

يحة محل رقم 01خالف اسعادي
قة قرية ب بورمان  محل رقم 04فوزية بورما  أنار أن
مركزحسام عرعار

قرية تكركات اقليم بلدية بوعنداس تس توريرت اخربانالربيع تكركارت
شارع لوعيليش مركز  الطابق ما تحت االر رزيقة شلغوم

ي دمحمعبد الحق مخلو  شارع ص
يحةسم شي  المكان المس 

يحة محل رقم 02فيصل إسعادي
تالة أو ليأم شلغوم
بورزيبالل برا 

ي نسبتعبد المجيد جبارة ت
الطابق االر أرزو أن لم بوحدوزة
ازورارفوزية حمودي
 موسطاش حس رياض اسعادي

إغزر لجنانزكية زرما 
ة عمروش إزورارنص

 30 مسكنعماد الدين بوقر 
مركزرزيق قصوري
ي نتاقةحواس صابري ت

اليوم الثا 

لحوم ودواجن

مطعم

حلويات

اليوم االول

اليوم الثا 

ة  مخ

اليوم االول

اليوم الثا 

خ وفواكه

اليوم االول

بوعنداس

اليوم االول

اليوم الثا 

تغذية عامة

اليوم االول

خ وفواكه



لرباع مركزيم سعيدا 
السوق الجواري رقم 04سالم إسعادي

مركزفاتح بيودي
يحةسليم اسعادي
ي  بوعنداسمقران 

شارع اسعادي حس ياس مخلو 
مركزفيصل مخلو 

تالة اولي وليد شلغوم
مركزفيصل بن عمارة

مركزعبد العزيز بن عمارة
شارع مسطاش حس عماد إدير

شارع مسطاش حس عادل بن عي
ازباش مركزحسن بن عمارة

شارع مسطاش حس رقم 02الوناس بن عمارة
اليوم االولمركزعبد البديع اسعادي

اليوم الثا  موسطاش حس رياض اسعادي
اليوم االولسمطةاسعادي سيف الدين

اليوم الثا مركزإدير وليد
شارع بلموري الهاش محل رقم 02 مركزمحند بن عمراوي

شارع موسطاش حس محل رقم 05  الطابق األول تخناقت انتيجات مركزفارس أرغيب
مركزنور الدين أرغيب
مركزبلقاسم سليما 
نيط مركزسفيان او

مركزخالد حمام
شارع بلموري الهاش مركزيونس وغلي 
ي نسبت المرجياس محديد قرية ت

اليوم االولقرية أناقوالحواس خني 
اليوم الثا قرية ع دكارارون دعيدش

قرية بوقر إدريس حماموش
ي لبالط إغيل لقفريد قدو ت

قرية حليةسفيان بطوم
قرية تالة أولي الحوشيوسف لعاج

قرية ازعطيطاننجيم قهوا 
قرية تاقمةبلقاسم رزيق
قرية سوق الحدفاروق كحول
قرية أوالد عمارةعادل حريزي
قرية حليةسفيان بطوم

قرية بوقر محند أو الحاج سا 
قرية تسكفاتاسماعيل سسان
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قرية زرقونبالل بوحفص
قرية ع دكارنعيم دعيدش

يبة من اليوم االولقرية ع دكارو
ي خلف  قرية سوق الحدسم بلقايد اليوم الثا ت
اليوم االولقرية ع دكار (تاجنانت تعيست أوتعمر)حمزة لعال 

اليوم الثا قرية ع دكارعباس بارة
قرية سوق الحدبومنصورة سليم

مركزأوشيش مزيان
ي يخلف قرية سوق الحدجالل عزوز ت

قرية ع دكارنور الدين بارة
اقنان قرية آيت نوالنواري بركا 

بوعاصمحسام معزوزي
ي بوعاصمدمحم تروانسعيد  20 مسكن شبه ح
احف قرية ايت نوالإلياس مخلو 

إغيل ينارن قرية ب خالدسليمان اقسولن
قرية أحف فريد محديد

قرية ب خالدصادق سليما 
 20 مسكن بوعاصم عم دخالد دعميش

اليوم االولقرية ب خالداسماعيل لحوش
الل اليوم الثا ب خالدالوناس 

اليوم االولبوفروج حمام قرقوردي عبد الحفيظ
اليوم الثا تجزئة 47 قطعة واد السبت رقم 30الصالح طبلوح

ري تجزئة ع الكرمة قطعة رقم 88 الطابق االر شهرزاد جو
حمزاتالسعيد بديون

الطابق االر تجزئة 47 قطعة قرية واد السبتعبد  زقطوف
مركز بوفروجعبد الحميد لعطوي

ع الكرمةالخ حمزاوي
ي الطابق االر الحانوت قرية واد السبترمضان نا

واد السبت تجزئة 47 قطعة رقم 11 الطابق األر محل رقم 01نور الدين بورزاح
ع الكرمة محل رقم 01فطيمة حما 
مسدور قرية موقة الطابق األر مو مزيا 

يم بن كت  موقةبرا
قرية أوالد عيادوداد سعدو 
بوفروجعامر لعطوي
لقراقريةحليمة قمار
مسدور قرية موقة محل رقم 05 الطابق االر أنور واسدي

ق الطرقعبد الحفيظ يون  مف
ع الكرمة محل رقم 01فطيمة حما 

يم بن كت  موقةبرا
قرية أوالد عيادوداد سعدو 
بوفروجمولود لعبا 

واد السبت  20 مسكن عمارة 02 الطابق األر رقم 08دمحم أم قرزان
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واد السبت  20 مسكن ع 02 الطابق األر عبدالحق بلواسع
بوفروج الحصة رقم 02 الطابق األر سهام عطوي
ة واد السبت  20 مسكن عمارة رقم 02 الطابق االر رقم 08عي عب

بوفروجسم لعطوي
اليوم األولع لعروسعبد الرزاق كس 
اليوم الثا ع لعروسعبد الرزاق كس 

المدور قرية بوفروجكمال سالم
ع العروس  الجهة المطلة ع الطريق الوط  رقم 74 محل رقم 02سا حربي 

ذراع لحمر قرية اوالد عيادعبد السالم عياد
ع لعروسفرحات حمزاوي

مركزعادل ضيا 
ع الكرمةشام بلحطاب

الطاقة رقم 03وليد بديون
واد السبت  20 مسكن ع 02 الطابق األر عبدالحق بلواسع

الطابق االر مركزرضوان كرمة
مركزوردة بونقار

حمام القرقورياس عمريو
بوفروجعبد المالك جعفري

وك قرنيش صحاقم
مركزعاشور عوف
اليوم االولع العروسالربيع امقران

اليوم الثا بن طاق قرية واد السبتالعبيد معالوي
اليوم االولزباشة ذراع قبيلةبن بودة عبد الحليم

اليوم الثا  20 مسكن قرية أوالد ع بن عثمان ذراع قبيلةمسيف عماد
تاوريرث قسم 02 مج 900عبد النور جنون

إينوران الطابق األر ي بركان
دو قرية اوالد ع بن عثمانالعر بو

قرية اوالد سعيديلحبيب بن وادفل
قرية عجيسةساعد عليان
قرية لمروجغانية خلو 
قرية اوالد ع الطابق االر من قشتوم

فة قرية أوالد قبيلةنبيل أمعوش المرج أو
دوعبد السالم بلعابد أزنيق قرية أوالد بو

إينوران الطابق األر ي بركان
دو قرية اوالد ع بن عثمانالعر بو
قرية لمروجغانية خلو 

اليوم الثا قرية اوالد ع عباس مشانلحوم ودواجن
اليوم الثا تاوريرث قسم 02 مج 900عبد النور جنونحليب ومشتقاته

ات مركززكية لعرا  اليوم االولق
اليوم الثا مركزسليمان كوي 

تجزئة 51 قطعة رقم 42  الطابق االر عي وسال 
مركزاسالم نا 

اليوم االول

اليوم الثا 

ات سوب

اليوم االول

اليوم الثا 

مطعم

حلويات

ة  مخ

اليوم الثا 

حليب ومشتقاته

ات ق

اليوم االول

اليوم الثا 

تغذية عامة

اليوم االول

اليوم الثا 

خ وفواكه

ذراع قبيلة

ة  مخ

اليوم االول تغذية عامة



مركززكاري را 
رقم 01 قطعة رقم 01 محل رقم 04 الطابق السف محند أوسعيد إيدير

اليوم االولمركزفرحات عبادي
اليوم الثا مركززكاري را 

اليوم االولرقم 02 مركزالحامدي خيار
اليوم الثا محل رقم 02 شارع الشهيد بوزناد احمد سالم قسم رقم 09دمحم أعراب معاش

اليوم االولمركزعياشة صفار
اليوم االثا مركزعياشة صفار
اليوم االولقرية تمالوتادير حمودة

يم بن لوناس اليوم الثا 01قطعة رقم 02 درج 1 المحل رقم 17ابرا
تيتاستشعيب مرابط 

تاقميون قرية دار الحاج الطابق األر اسالم وايل
تيتاستالياس درحمون

احريق تاال انتا  الطابق االر تيتاسترشيد بختيار
اليوم االولالباطن قرية كرجانةفاروق بونقطة

اليوم الثا تاقميون قرية دار الحاج الطابق األر اسالم وايل
ــــــلواضح اسامة اليوم االول حربيــ
ــــــلواضح اسامة اليوم الثا حربيــ
اليوم االولقرية مشتة إزوقاغن المكان المس كس ب يوسف موكالنعطوي سارة

رةع وكيل اليوم الثا قرية ت
قرية زرورفاتح مالخ

رةفهيم وكيل قرية ت
قرية ب ملولعزيب منديل

لقطار قرية زواوة محل رقم 01عبد الكريم بن شودار
شالة بركان قرية واد المالحةخالد بارة

رة غريب رةالز قرية ت
ذراع البحر واد المالحة الطابق األر باديس بوحفص

الل قرية زرور الطابق االر دمحم أم معزوزي بو
الحمام سيف الدين قشطال

ا قرية ب ملولبلقاسم منديل ثاخامت م
تجزئة 43 قطعة  رقم 17 الطابق االر جهيد قرة

قرية ع مرقوم محل رقم 02سهيل صدرا 
ع مرقوم رقم 3(20/100) رقم  س 02فوضيل بن رحال

تجزئة 43 قطعة  رقم 17 الطابق االر جهيد قرة
قرية ع مرقومفيصل بن عراب

رة غريب رةالز قرية ت
ذراع البحر واد المالحة الطابق األر باديس بوحفص

الل قرية زرور الطابق االر دمحم أم معزوزي بو
تجزئة 57 قطعةزين الدين بوخالفة
 32مسكن عمارة رقم 05 أ مركزعبد الحفيظ موفق

اج مركزعبد الرزاق 
اج تجزئة 43 قطعة رقم 17عماد 
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اليوم االولتجزئة 57 قطعةحليم بن شايب
اليوم الثا تجزئة 57 قطعةبالل موفق

كةقادري عبد الغا  اليوم االولقرية واد المالحة بوم ال
اليوم الثا قرية المشتةخليل قشطال

رةعزوز أوكيل اليوم االولقرية ت
اب زرقاق اليوم الثا شداد مركز - الطابق األر عبد الو

ي  م الطابق األر رقم 17- 18- 19- 20الصالح  ا ي ن ت
ما بوعروري ا ي ن معبد الخيل ت
مالعيد بوشامة ا ي ن تالة يراقن ت

ايت أعمارة الطابق األر سماعن فاروق
بلغازي قرية أوالد ي محل رقم 01رزيق عال 

مفطيمة أمعوش ا ي ن تاقمة قرية ت
تيغرمتمسعود جحن 

أنار قرية أوالد أعمرعقيلة سا 
مكلثوم العيدودي ا ي ن تالة ايراقن محل رقم 01 ت

أق حمام محل رقم 01سفيان شلغوم
ملعلجة حمزيوي ا ي ن تاقمة ت
الحوشمصط قلقول

اوالد سعديفريد بونعجة
وش لوطا اوقل عبد الرحمان عم

يبة بوشامة موا ا ي ن لوطة أوقل ت
ي احمام مج رقم  123  الطابق االر عياش مه  قرية لعزازقة ت

م مركزفتيحة ارغيب ا ي ن ت
مسفيان طبال ا ي ن اس قرية ت أم
قرية زواوةفؤاد مرازقة

ع مرقوم رقم 3(20/100) رقم  س 02فوضيل بن رحال
تجزئة 43 قطعة  رقم 17 الطابق االر جهيد قرة

قرية ع مرقومفيصل بن عراب
رة غريب رةالز قرية ت

ذراع البحر واد المالحة الطابق األر باديس بوحفص
الل قرية زرور الطابق االر دمحم أم معزوزي بو

مكريم معمر ا ي ن مركز ت
مزينة عليطوش ا ي ن ت

م قسم 14سفيان دبش ا ي ن تاقمة تالة اراقن ت
اب العاص  معبد الو ا ي ن قرية ت

معبد الحفيظ بوعروري ا ي ن معبد الخيل ت
م مركزبالل عزازقة ا ي ن تالة ايراقن ت

ي مفهيم نا ا ي ن م قرية ت ا ي ن ت
مرشيد حدوزي ا ي ن الطابق االر رقم 08 مركز ت

مز بوتمام ا ي ن قرية ت
معبد  قنوشحليب ومشتقاته ا ي ن اس قرية ت اليوم األولام
معبد  قنوشحليب ومشتقاته ا ي ن اس قرية ت اليوم الثا ام
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م الطابق األر فاروق خرباش ا ي ن قرية ت
م مركزنورالدين بن عرعور ا ي ن ت
محسام الدين بوتمام ا ي ن معبد الخيل ت

سيدي نافع تالة اولي تالة ايفاسنبوعالم حمودي
اليوم األولالفيف قرية أوالد زيانبوعنداس وليد

مبوعروري عبد الرزاق ا ي ن اليوم الثا أمليل ت
م مركززمال عمار ا ي ن اليوم األولتجزئة 26 قطعة ت

محسام الدين بوتمام ا ي ن اليوم الثا معبد الخيل ت
تينارينبلقاسم حما 
قرية تينارينرضوان حما 

قرية تينارينعمر حما 
ي  محل رقم 09 س سوق اإلثن مركزكريم 

قرية بويمانحسان شقره
قرية إغيل أزوقاغنصادق حمودي

أرزو محند أو سعيد  قرية تنارينجمال الدين حما 
قرية بويماننص شقرة

يم دمحمي قرية انفتاحنبرا
ي نتاقة أورزو سياخز صابري قرية ت
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