
ة العنواناسم ولقب التاجرنوع النشاطالبلديةالدائرة 臺范أيام التسخ
فرماتوالساسي شوقي
حي حشمي قطعة ب 4 رقم 35ياسين ديمان
تجزئة 221 قطعة حشمي شرقمبروك لحالح
شارع بحري الخير ترقية عقارية قيرواني نصير ع 13 رقم 01سعيد محشاشة
تعاونية عقارية الفالح قطاع ب شمال رقم8سليم قريدي
حي شيخ العيفة فرماتو وسط محل رقم 02سمير سباعي

حي يحياوي نهج بناني عبد القادر  رقم 7زين الدين رحموني
حي قاوة 50 مسكن اجتماعي تساهمي 31 محل ع04 مدخل07 الطابق االرضيفريد عيبود

شارع منصوري الخير رقم 25نصر الدين صالحي
حي حاشمي موسع الشطر األول الطايق األرضي قسم 171 مجموعة ملكية 76دمحم صالح فارس
حي الحاسي مج رقم 94 قسم 24 سطيفتشير عبد النور
حي عين الطريق قسم 29 مجموعة 90دمحم بن زهدة
تجزئة يحياوي و أوالد براهم نهج زموري اسماعيل قطعة رقم 136لحسن صفران

حي عين الطريق رقم 164 الطابق األرضيدمحم رياض غرزولي
حي يحياوي تجزئة  21 قطعة  رقم2الصغير بوعون
حي بيزار شارع بحري الخير - سطيفميلود الصغير
حي يحياوي شارع زعباط  رمضان اكس س 2ب 74سفيان عواجة
تعاونية عقارية بلوزداد حي يحياوي شارع المقاولين رقم 01منير بن زاوي
حي أوالد براهم نهج قاسي العمري قسم 181 مج17 محل رقم 01خليفة بومعوط
حي يحياوي نهج ارضوان صالح رقم 27مراد بروش
حي حشمي موسع الشطر الخامس قسم 124 مجموعة ملكية رقم 78 الحصة رقم 02 سطيف مقابل مسجد الرحمنالعايب نجيمة
ت ع مصطفى بن بولعيد تجزئة الهضاب ش 1 سطيفحاجي وليد
ت ع أمن الحياة ش 2 رقم 16 سطيفديلمي فضيلة

حي بوعروة 12 قطعة قطاع ف تعاونية عقارية يعلى ط أ سطيفعجيري عبد السالم
حي أوالد براهم رقم 271 سطيفخربان عبد السالم
حي المستقبل س 16 أ 34 حي المجاهدين سابقا رقم 11خميسي بوتقرابت
تجزئة شيخ العيفة فرماتو القطعة رقم 73 الطابق األرضيخالد بن سباع

وزارة التجارة و ترقية الصادرات

مديرية التجارة و ترقية الصادرات لوالية سطيف

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

اليوم األول
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مخابز سطيف سطيف



تعاونية عقارية التل نهج دايلي لخضر رقم 09 ش و ن بسماعيل ديمان
شارع االخوة مزعاش رقم 01رابح عجيري
حي حاشمي الشطر الثالث قسم 123 مج ملكية رقم 03خالد سالم

حي ثليجان مج ملكية رقم 04 قسم 263 رقم 02 سطيفمسالتي النذير
شوف لكداد ضمن حصة 38 مسكن برنامج 1997 قطعة رقم 19فريد قوادري
 الهضاب نحو الجامعة حي 100 مسكن LSP 63 محل ت عالحنافي قوات

تجزئة تعاونية عقارية االخوة هباش محل رقم 01يوسف بوجملين
قسم 293 مجموعة ملكية 62 شارع عباشة عمار س 16 أ 32مختار ناصري
تجزئة حي يحياوي التعاونية العقارية السعادة قطعة رقم 41 محل رقم 01ابوبكر ملول
التعاونية العقارية الرفاهية رقم 35 كعبوبوليد بن سباع
حي حشمي 300 قطعة يحياوي رقم 71 سطيف القريبة من المركز التجاري الرايسبوغابة صالح
نهج السعيد بوخريصة رقم 02 سطيف مقابل حديقة األمير عبد القادرالطيب شال
حي كعبوب تجزئة مدور وموساوي 172 قطعة رقم 157 ل سطيفزيادنة طارق

التعاونية العقارية أمن الحياة حي بوعروة نهج بن غانم عبد القادر رقم 19 قسم 265 مجموعة ملكية رقم 54ياسين بن زاوي
حي الهواء الجميل قسم 89 مج 136رياض فالحي
حي بلير 252 قطعة قسم 89 مج رقم 65رشيد بن طالب
شوف لكدادسمير عريبي
حي الهواء الجميل رقم 15 سطيف مقابل مستشفى سعادنة عبد النوربوزيد عروش
تعاونية عقارية بلوزداد حي يحياوي شارع المقاولين رقم 01 سطيفبن زاوي منير
شارع اإلخوة طقيع حي المجاهدين 60  وليد شريط
نهج السعيد بوخريصة رقم 02 سطيفشالل الطيب
شارع بحري الخير رقم 03 سطيفصالحي حسام
حي عين الطريقلبنان عبد هللا

ضاحية الصناعية رقم 10عبد الكريم زغالوي
حي يحياوي اكس ك 1ا 83العيد رفوفي
حي الهواء الجميل قطعة 28 /01دمحم مراطلة
حي يحياوي اكس ب 03 س 22مروش ساتة
حي عين السفيهة نهج من غير اسم رقم01هشام لعبالة
حي 36 مسكن الترقية العقارية جالب حسين جزء س مدخل 18 ردمحم عون

حي يحياوي نهج بن بريك الساسيهشام مشتة
تعاونية عقارية هواري بومدين 300 مسكن عمارة ل 1 رقم 452خضرة مراحي

منطقة الصناعية حي الصناعة رقم 97دمحم الطاهر مزهود
حي الهواء الجميل عمارة د 05 رقم 02عباس جبالي
حي 80 مسكن بونشادة عمارة أ رقم 01نورة عقيق

نهج سوقر عزوز رقم 19عطية منصور
حي 450 مسكن رقم 03عزالدين شالل
حي 500 مسكن شرق  عمارة أو 03 رقم 83نابتي صالحي

نهج دعيش ساعدنصر الدين صالحي

اليوم األول تغذية عامة



حي 1006 مسكن عمارة د 13 رقم 60كمال بوربيع
نهج منصوري الخير رقم 25ياسين هيمة
تعاونية عقارية الصمر  حي المعبودة القطعة رقم 01الخير هالل
شارع زعباط رمضان اكس س 03 د 28كمال سعد هللا
حي بونشادة رقم 40العروسي تيوة
تجزئة حاشمي  موسع 153 قطعة الشطر الخامس رقم 01مبروك كالف
المركز التجاري حي 1014 مسكن رقم 26مليك جيالني
حي شوف لكدادفوزية بوروبة
حي يحياوي اكس ب 01 د 94صالح عقون

سوق المغطاة حي 1014 مسكن صنف 07 رقم 13عبد الحكيم بشمار
حي 20 أوت 55العارم شريط
حي 01 نوفمبر 54 الشطر الثالث  شارع مصغوني دمحم رقم 51أسماء زير
حي اوالد براهم شارع زعباط رمضان رقم10صادق عناني
تجزئة 117 قطعة رقم  60العمري كوسة
حي الهواء الجميل 600 مسكن عمارة أ 03 رقم 608بديعة بوميسة
تعاونية عقارية مرواني ع/المجيد60مسكن شارع2تجزئة يحياوي ع ب1رقم2لحسن حمودي
حي يحياوي اكس ب 01 ف 04عبدالقادر بلخياط
حي عين السفيهةزوبير ناصري
تعاونية عقارية االفاق رقم 06 قطاع 04لحسناوي قيطان
حي الشادلي رقم 10جمال جساس
حي بوعروة 28 شارع   مقارني أحمد تجزئة  29 قطعةعيسى قجالي
حي 20 أوت 55 التعاونية العقارية هواري بومدين  رقم07زايدي جحنيط
حي شوف لكدادعزالدين هاللي
الشطر االول رقم 100  عين الطريقعلجية زيادي
نهج االمير خالد رقم 01دمحم عراب

حي البرارمة  التعاونية العقارية  جميلة قطعة رقم 19لويزة بولنوار
حي يحياوي زاوية نهج شياح و شارع  مرازيق خليفة رقم 02مسعودة ذياب
حي بلير  تجزئة التعاونية العقارية النور 05رقم 4بوزيد زوغبي

شارع بوعصيدة عيسى رقم 254فطيمة الزهرة دمحمي
سوق المركزي  رقم 145حورية شتواني
حي كعبوب نهج بونشادة  عمار رقم 47فاروق باباس
حي يحياوي اكس س 04 أ 20رابح خلوفي

حي الصناعة شارع عمر دقوخير الدين كتفي
تعاونية عقارية ابناء الجزائر تجزئة الهضاب رقم14دمحم الشريف وسالتي

تعاونية عقارية تيمقاد حي 50 مسكن عمارة او  05 رقم 49وردة دريدي
تجزئة حاشمي موسع الشطر الثالث رقم ح 226نبيل قسوم

حي الهواء الجميل، شارع دعموش احمدكمال الدين مداني
حي عين تبينتنور الدين قريشي

تجزئة 252 قطعة حي بلير رقم 12رضا قرة
تجزئة الهضاب الشطر الثاني رقم 392سعاد مساحل
تعاونية عقارية مسينيسا الشركة الوطنية للنقل البري سابقارقم15سليم سكيو



تجزئة بوعروة موسع الشطر الثالث قطاع  اي جنوب رقم 36سعدان قجالي
حي يحياوي اكس ب 03 س 20خير الدين بوعظم
حي مولف دمحم 400 مسكن ع ب 04 رقم  56عبدالباقي زروق
تعاونية عقارية تعمير معهد الوطني للبترول سابقا21 شارع عون ميلودمراد بن عطية
حي بلحوكي حمو 238 مسكن المعبودة ع أ 08 مدخل 254 رقم 0أنيس لعوج
تجزئة 137 قطعة الشطر الثاني عين الطريقبالل كداد

طريق المجازر عمارة 27 رقم05الميلود مخلوفي
نهج بودوخة دمحم رقم 08لويزة دواير
شارع االخوة هباش رقم 22هشام بوعجيل
حي 1006 مسكن عمارة ب 4 رقم 12فطيمة رحاحلة
حي عين السفيهةعمار لشهب
تجزئة 221 قطعة حشمي شرق قطعة رقم 124عمر زميت

تعاونية عقارية 18 فيفري يوم الشهيد برارمة رقم12سمير يعالوي
نهج حسناوي حرزالوي رقم38عبد الوهاب قاري

تعاونية عقارية الرياض تجزئة الهضاب  الشطر األول رقم15أحمد عزوز
حي خبابة عبدالوهاب 1006 مسكن ع او05 رقم 1008 محل بنصيرة مخناش
تجزئة حشمي موسع الشطر الثالث رقم ح 55موراد بولفت
حي 100 مسكن بروج عمارة أ7 رقم82طارق خطاب

تجزئة التعاونيةالعقاريةالنور 5 قطع رقم02 حي الهواءالجميلفاطمة الزهراء وابد
حي 250 مسكن ع أ1 مدخل 01 رقم 04عبد الحكيم زعبوط

حي حشمي موسع الشطر الخامس رقم ن 15ميلود طبيش
حي األخوة مهداوي 300 مسكن ع ب 02 رقم 343الزيتوني بوعرق
حي 20 اوت 55 ع و ، درج11 رقم 741عقيلة قالب ذبيح
حي 300 مسكن  رقم 103بوجمعة بجرو
تجزئة 108 قطعة االيمان حي المنظر الجميل رقم29 مجموعة اومبروك طواهير
حي حشمي موسع الشطر الثاني شارع سعودي عبدالقادررقم د94السعيد بن دريس
حي 250 مسكن د1 رقم289سليم جربوعة
شارع المقاولين رقم02 ع د رقم 05 رقم 12مكررنبيل ختيمي
تعاونية عقارية شركة أشغال والية سطيف قطاع ب رقم01 مج 02الخير لكحل
تعاونية عقارية السنابل الحاسي رقم 84طارق بريمي
حي فرماتولياقوت نقار

حي حشمي موسع شطرثاني شارع شالل عبدهللا رقم د رقم 183عبد الكريم شيبوب
حي 01 نوفمبر 54 تجزئة بوعروة الشطر الثالث إي شمال ع 0لخضر بن دريس
حي الحاسي رقم 66الجمعي بوبريمة
حي حاشمي  الشطر االول   ج1 رقم6منير بوخنان
تعاونية عقارية زواوي  حصة 2 محل رقم 2العربي لطرش
طريق المذبح  درج رقم21 الطابق األرضي رقم05حمودي سكاوي
تجزئة الهضاب  حي حشمينبيل حاج عزام

تجزئة حاشمي  الشطر الرابع  رقم137أحمد دالي
حي يحياوي  اكس ب1 او 30 شارع بعيديد رابح  رقم17طارق زميت

تعاونية عقارية 16 نوفمبر 95 رقم07عبد الحفيظ ذياب



حي 20 أوت 55 ع  ب11 رقم 21ليلى عوينان
شارع بلخيري السعيد  رقم02 أوالد براهمعبد الحق العيفة
تعاونية عقارية االتحاد قطعة 233 رقم7 شارع خبشاش مباركعبد المالك باشمار

حي 200 مسكن عمارة ب 5 رقم 07زوبير نايلي
تعاونية عقارية النسيم قطعة رقم 10 حي كعبوب الهواءالجميلجميلة نحاوة

عبر اسواق البلدياتعز الدين علوي
حي يحياوي زاوية نهجي  بن حركات و شياح رقم41رمضان شلغوم
تعاونية عقارية عمار قطوش قطاع ل رقم 19 حي برارمةجمال مزاح
حي 300 مسكن عمارة د 1 رقم 38حسني هباش

حي يحياوي تجزئة 300 قطعة رقم 78عبد الكريم مراد
حي 08 ماي 45 (600 مسكن) عمارة أ5 رقم612سعد الدين مهدي
حي 150 مسكن عمارة ب درج 4عدالن خباب
تجزئة اإلبراهيمي رقم  16غنية خلفاوي

حي بلير القطع الهامشية  قطعة رقم 02عبد الناصر لوصيف
عبر أسواق البلدياتنسيم سعدون
تجزئة عين الطريق 317 قطعة رقم 224هشام زغاري
تجزئة معبودة التعاونية العقارية الفداء رقم 05دمحم دهيليز
حي حشمي موسع الشطر الثاني رقم د 176لزهر قرارية
عين الطريقمراد خليفي

حي 400مسكن ع ا 6 رقم 122مسعود شريات
متنقلياسين بن دادة
تعاونية عقارية المربي رقم 08 عين الطريقعباس قادري
حي 99 مسكن رقم 03رضا خبشاش
شارع رخايف  علي رقم 04خليل قراس

سوق المستقبل رقم 105الشاللي فرجاوي
الترقية العقارية زواوي حصة 02 محل رقم 02دمحم بوغارة

نهج بحري الخير رقم 8اليزيد اسحنان
تجزئة شوف لكداد الشطر األول 140 قطعة رقم 53جمال الدين كرميش
تعاونية عقارية عمارقطوش  رقم11 محل ب  حي برارمةعبد الحميد نزار

حي اوالد براهم مجموعة ملكية 5 رقم 137 ع أ مدخل 4 ط ا رقم 4صالح الدين برباقي
شارع 20 اوت 55 رقم185 بيزاررفيق كتفي

حي 250 مسكن  عمارة د 9 رقم 276أحمد رضا بن عمر
تعاونية عقارية بالل  العمري رقم2 قطاع ب عمارة ج مدخل 5رشيد مشتة

حي 100 مسكن بروج عمارة أ 7 رقم82لويزة عبد العزيز
متنقلحبيب ذيب

تعاونية عقارية دمحم بن شيخ رقم15 حي حشمينور الدين قطاف
تعاونية عقارية التل شركة وطنية للنقل البري سابقا رقم 11 قطاع 5ربيع ساعد
شارع شياح حي يحياوي اكس ك 1 ب 7فواز مامي
تجزئة عين الطريق الشطر األول رقم76العيد حالة

حي بال ايو الهواء الجميلعبد السالم راشدي
حي 1006 مسكن م ح س ج عمارة ب 03 رقم10فارس تقمونت



تجزئة المعبودة تعاونية عقارية االمل رقم 13مونير نقاش
تجزئة 300 قطعة  يحياوي رقم01عبد المجيد مزوار
المركز التجاري 1014 مسكن صنف 6 رقم 99الشريف كرور
زاوية شارع بحري الخير رقم4 و شارع من غير اسم الحصة األولى  أمنير عمارجية
حي بوعروة ذراع البولدون اكس س 6 ب30 حي العيفة أحمدفيصل بهات
تجزئة بوعروة الشطر الثالث 18 حي مصغوني دمحمعلي بورزامي
شارع ترفوس  بشير رقم 03إسعد شراقي
حي بوصبع العيد 200 مسكن عمارة ب 03 رقم 29الياس دحمري

حي 20 أوت 55 عمارة أ سلم 16 رقم 442عبد الوهاب كرمالي
تجزئة عين الطريق الشطر الثاني رقم 12الخير شعالل
حي سامعي عومارعصام بلهادي
حي يحياوي زاوية جابي رابح و شوابة ابراهيم رقم 02سليم عجيري
حي 450 مسكن منطقة حضرية جديدة ع ف 04 مدخل 01 رقم5فوزي نكاع
تجزئة عين الطريق الشطر الثاني قطعة رقم133ابراهيم نغزة
حي يحياوي اكس ب 4 جي 63ذياب عابد

سوق المغطى حي 1014 مسكن صنف 6 رقم 102 لرشدي بوخالفة
نهج بن ضياف حبيب رقم 11دمحم تكليت

حي 800 / 250 مسكن رقم 25 عمارة أ 7علجية كشيدة
حي 300 مسكن  الطابق األرضي رقم9علي منصوري

تعاونية عقارية تيمقاد عمارة ب 2 رقم 12 حي 50 مسكنجمال الدين سالماني
حي 450 مسكن المنطقة الحضرية الجديدة رقم 54قتادة عوابد
تجزئة عين الطريق  الشطر الثاني  رقم41فريد غوالي

تجزئة شوف لكداد الشطر األول 140 قطعة رقم93نورالدين بن دشاش
حي عين الطريق 130 قطعة جزء 2 رقم 08نورالدين مريخي
تجزئة مقام الشهيد الشطر الثاني نهج قشيشي صالح رقم 01خليفة بن مبروك
حي لعرارسة رقم 01 على  حافة الطريق الرابط  بين 600 مسكن  و حي 500 مسكنسمير وادفل
تعاونية عقارية سي فضيل حي حشمي رقم 40فريدة فالحي

حي يحياوي اكس ب 1 أ 03 تجزئة لعرارسةعبد الرحمان شعالل
حي الحاسيرمزي بوبريمة
نهج سعال بوزيد رقم47عباس اردير

تجزئة الهضاب الشطر الثاني شارع خرباش مبروك رقم 200عبد الرزاق بورقبة
نهج بودوخة دمحم رقم 27عائشة رحمون
نهج لعمش ابراهيم رقم 43بالل شيبوب
حي يحياوي شارع كرمة مسعود رقم 02مبارك كفي
حي حشمي سيدي حيدر 60 مسكن تساهمي و 42 محل عمارة 5 الطابق األرضي رقم 74 و 75غزالن بلعلى
حي حشمي موسع الشطرالخامس تجزئةاألمل رقم16جمال نوري
شارع بحري عبد الحميد رقم 07 حي النقل البري سابقاياسين زرقين
تجزئة الهضاب الشطر الثاني قطعة رقم 180عبد الحق بكار
حي كعبوب قسم 87 مجموعة 225عز الدين مهير
تعاونية عقارية السعادة رقم1 تجزئة حي يحياويعمار قريشي
تجزئة عين تبينت 17 قطعة رقم 01 تعاونية عقارية النسيم رقم 3سناء طويل

 舍
脛茲اليوم الثا



تعاونية عقارية آفاق التسعين رقم 06 حي الهضابنعيم راشدي
حي حشمي مشروع 60 مسكن تساهمي و 33 محل ع 3 ط أ مدخل 6اليامين طراد
حي هاشمي موسع الشطر الثالث رقم ح 273 محل رقم2دمحم نحاوة

حي المعدومين الخمسة شارع عريبي مختاررقم19مبروك رحموني
حي 250 /800 مسكن رقم 26 عمارة أ 07دمحم سماعيلي
تجزئة شوف لكداد الشطر االول 140 قطعة رقم 50علي جيدل

حي 08 ماي 45 قسم 158 مجموعة 6 قطعة رقم 1ربيحة مزعاش
حي حشمي الشطر االول رقم 72رقية حداد

حي 1006 مسكن عمارة د 15 رقم 49توفيق بودماغ
حي كاسك شيخ العيفةحمزة بريمي

المجمع المدرسي عين الطريقعبدالوهاب جالب
حي المستقبل س 17 أ 22فارس حميداش
تعاونية عقارية عمار قطوش قطعة رقم 17 الطابق االرضي محل برفيق ماضي
حي يحياوي شارع بعيديد رابح رقم 17دمحم زيتوني
حي يحياوي زاوية نهج شياح و شارع مرازيق خليفة رقم 2 شارع الثاني رقم 102 محل 3حسان زميت
حي عمر دقو س 13 ب 16 حي المستقبلالعياشي قزوط
ترقية عقارية 32 مسكن و 16 محل و 16 مرأب حي يحياوي اكس ب1 أ3 تجزئة لعرارسةربيحة بوربيع
شارع مصطفى بن بولعيد وعبدالحميد صابري الطابق األرضي رقم 25علي زواوي
شارع منصوري الخير رقم 38لزهر هيمة

شارع دعيش ساعدعبد القادر صالحي
شارع بحري الخير رقم 24عبدالرحمان ذيب
تعاونية عقارية 5 جويلية 1962 قطعة رقم8 حي مقام الشهيديوسف بدوي
شارع جبل بوطالب رقم 10عثمان نشاب

حي خبابة عبد الوهاب عمارة ب رقم1نصر الدين فرحات حميدة
حي مقام الشهيد الشطر األوللخضر بلحاج
سوق المغطاه 750  مسكن رقم33السعيد غجاتي
نهج عباشة عمار  رقم 1632 رقم 05السعيد جالل
حي 300 مسكن عمارة 98 رقو 302 والية سطفعبلة دراجي
حي 150 مسكن تساهمي عمارة 7 رقم 180فطيمة صفيح
حي 500 مسكن (شركة أشغال والية سطيف) ع ب 02 رقم 33رزيق مداح

شارع بوخريصة  السعيد رقم 22عزالدين بدوي
شارع مباركي حسين رقم 18عمر برارمة
حي 1006 مسكن تجزئة 38 قطعةالسعيد زهار

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

نهج منصوري الخير رقم 30نصير لحرش
زاوية نهجي االخوة هباش و 08 ماي 45 رقم 08 مكرر 01 محل 6صالح الدين كركار

حي 1014 مسكن صنف 01 رقم أس 42دمحم بياضي
شارع الفيتنام رقم 04عمار موسى
حي ولد براهم شارع زعباط رمضان رقم118بوبكر كسكاس
حي مولف دمحم 400 مسكن  عمارة ب 1 قسم  169 مج رقم 171 قطعة 134وسيلة طراد



حي 300 مسكن  ZHUN   عم او03 رقم الباب 60السعدي شرشور
حي 150 مسكن اجتماعي تساهمي عمارة 05 رقم م 169 عين موسعبد الغاني مونس
حي 20 أوت 55 (1000 مسكن) ع أ درج 15 رقم 472عالء الدين حداوي

تجزئة تجزئة اوالد براهم شارع عبعوب دمحم رقم777سمير قباشي
تجزئة تعاونيةعقارية ابوذر الغفاري شارع عكوش صالح رقم7حمود شياح
حي القصرية قسم 150 مج رقم 149بشير عقبة

حي ثليجان 01 ممر كتفي شعبانعبد الحق زميت
حي القاهرة ع 01 رقم 07سمير بقاق

حي يحياوي شارع العيفة احمد رقم 80شرف الدين قصاص
الترقية العقارية هيشور دمحم حي الهواء الجميل 52 مسكن محل رقم 01 قطعة رقم 496عبد المالك خاشة
شارع حمادي أحمد ترقية بن ضياف مسعود ع أ01 رقم 04عزالدين حطاب
حي شادلي شارع المقاولين رقم 02 الترقية العقارية حسان بلخير عم ا الطابق االرضيمراد شيبان

حي الهضاب 20مسكن تساهمي و14محل ع02 الطابق األرضيحسان بن يوسف
سوق يحياوي محل رقم 56وردة بوروبة

حي شيخ العيفة فرماتو الحصة 71 أيوسف عبدالصمد غزالي
حي البرارمة تعاونية دنيا زاد شارع دودو  مبارك  رقم 11عائشة مسالتي
تجزئة حاشمي موسع الشطر الرابع قطعة رقم جي 24الخير هامل

حي 400/ 1750 مسكن رقم 37 عمارة ب 07حسين شيبوب
تجزئة االبراهيمي الشطر األول رقم 11حمودي مقارني
حي السيلوك عمارة د رقم 110رمضان دعيشي

نهج فالي سابقا العقيد عميروش رقم 16 حالياسيف االسالم يحي شريف
حي بلعياط الحسناوي 27 مسكن حي لعرارسةدمحم مشري

حي الهضاب 30 مسكن تساهمي عمارة 03 طابق ارضيعبد المالك زقيليش
تعاونية عقارية جميلة حي برارمة قطعة رقم 05جمال داهل
حي يحياوي زاوية شارع عطوي نورالدين وشارع بعبين رابح إكس ب2ب18عزوز رحال
حي مولف دمحم 400 مسكن عمارة س04 مدخل 23 طبق تحت أرضي رقم 23ربيحة كرمالي
ضاحية الحدائق قطعة رقم 390كنزة طويل
شوف لكدادعادل هاللي
تجزئة 172 قطعة (تجزئة مدور و موساوي) رقم 95 ق جي  حي كعبوبزياد قدو

حي 300 قطعة قسم 80 مجموعة رقم63 الطابق األرضيهشام مرازقة
حي 250 مسكن م ح س ج  عمارة د1 الطابق األرضي رقم 290 محل رقم 02الطاهر قريشي
حي حشمي تعاونية عقارية سي فوضيل رقم 37 محل رقم 2لطفى لواج
حي يحياوي اكس 3ا 31 نهج عيساوي عز الدينقيس شريفي

تعاونية عقارية السنابل حي الحاسي رقم 76 طابق ارضيعبد الرزاق عشاشة
حي 1750/400 مسكن عين موس عم ا 01 رقم 06 قسم 175 مج رقم 18نورالدين ساكر
تجزئة 300 قطعة حي يحياوي رقم 76 محل رقم 02صبيحة دغموم
حي الصناعة قسم 295 مجموعة 202 ترشيد سمعون
تعاونية عقارية ستيفيس محل رقم 22صالح دويس
شارع 08 ماي 1945 رقم 19 بناية 01 مدخل 04بوعالم أحمين
تعاونية عقارية 20 مسكن تساهمي و 15 محل ع 1 طابق ارضي مدخل 1 حصة 1هشام خنفر

حي بوعروة الشطر الثالث قطاع اي شمال رقم565 نهج مصغوني دمحمالهادي سمش الدين



حي المعدومين الخمسة رقم 10صالح الدين عماد بويوسف
حي حشمي منطقة الهضاب 60 مسكن تساهمي عمارة ب مدخل04محل رقم01نبيلة لعقون

حي اوالد براهم قسم 220 مجموعة رقم 01عبد الوهاب زغاد
تعاونية عقارية التل الشركة الوطنية للنقل البري سابقا رقم 7 قطاع 12 محل 01مراد واسع

تجزئة الهضاب الشطراألول قطعة 33 محل رقم 02يوسف لطرش
حي المستقبل قسم 254  مج رقم 52مسعود نواري

تعاونية عقارية 18فيفري يوم الشهيد برارمة رقم 12 محل رقم 02وليد هقة
شارع بوكعبوب رابح رقم 21 محل رقم 1 حي المعدومين الخمسةعادل خلوفي
حي اول نوفمبر 54 شارع روابح موسى رقم 02 محل رقم 02صالح بوطانة
حي 100مسكن رقم 05حمزة اقسولن

تجزئة بوعروةالشطر الثالث على زاوية شارعي ونوفي بن غدفة و معين عاشورحمزة جمال الدين توابي
ضاحية الحدائق قطعة رقم 390 الطابق األرضيفؤاد ترجمي
حي يحياوي على زاوية شارعي عيساوي عز الدين و حامدي الشريف رقم 33منير قداش

حي الهضاب قطعة رقم 162 ج 1موسى بوراس
حي 500/127منطقة الحضرية الجديدة رقم 61 عمارة ف 11زوبير حربوش

حي 1006 م ع د 16 رقم 53 الطابق االرضيدمحم جمال الدين حداوي
حاسي مرواني65مسكن شارع 2 قرب تجزئة 300 قطعة يحياوي ع فلخضر بشيري
حي 142مسكن ع 01 رقم 144 الطابق األرضيحليم برناوي
02شارع المقاولين ترقية بوضياف خالد 36 مسكن ترقوي و18 محل ع ب الطابق األرضي رقم04بشير لعناني
مشروع 100مسكن تساهمي ع ب1 رقم 01قاوةموسى سراي
حي 99مسكن رقم 26دمحم بن الشيخ
حي لندريولي س12 ب 41حمودي زديوي
المعهد الوطني للبترول قسم 269 مجموعة 20عبد الرحيم خلفي
شارع بور سعيد رقم22 بوعروة و ذراع البلدونالويزة بوزيدي
تعاونية العيد الضحوي قطعة رقم 14حمزة منعة

تجزئة عين الطريق الشطر الثاني رقم 81مصطفى بلخير
تعاونية  العقارية النور كعبوب رقم 4 قسم 105 مجموعة 1صدام شوادرة
تعاونية عقارية البهجة رقم 01 تجزئة المعبودةعمر خطاب
نهج خوالد لحسن رقم 60 الضاحية العليا للمحطة رقم 08فيصل بوفجي
تعاونية عقارية هواري بومدين حي300مسكن ع ل03درج01 رقم503عادل رحماني

شارع 1 نوفمبر 1954 رقم 84عبد الحق مسعي
حي 150مسكن تساهمي عين موس شمال شرق عمارة4 طابق أرضي رقم م164حمزة لوصيف
سوق يحياوي رقم 18زاكية بن عتسو

حي حاشمي موسع الشطر الثانيعجيب سمش الدين
حي المستقبل س11 أ18 نهج بن ديةعمار سماش

حي القصرية الشطر األول رقم 48عبد الرحيم برباقي
تعاونية عقارية اآلفاق تجزئة الشركة الوطنية للنقل البري سابقا قطعة08 قطاع4إسحاق بخوش
حي عين سفيهة مجموعة07 قسم 363 محل رقم 02عبد الوهاب قتال
حي 152 /200 مسكن عمارة أ درج 1 رقم 1رشيدة موهوبي
حي حشمي 30مسكن تساهمي و18محل للمرقى جحنيط نورالدين ع02 المدخل03حصة3عبد الحميد جابر
سوق عباشة عمار حي المستقبل رقم 26جمال الدين مرابط



حي الهضاب 35 مسكن اج تساهمي  و21 محل قسم 63 مج04 رقم 36 عمارة 03نوال بوعواجة
تجزئة فريق شادلي 378قطعة حي لعرارسة شارع رقم2 قطعة09لبني بلعمري
حاسي سمارة حميد المعبودة ع د الطابق األرضي رقم06دمحم بكار

مشروع 40مسكن تساهمي و28 محل حي حشمي  عمارة أ مدخل 1عيسى هيمة
حي حشمي شارع عبد الالوي صالح رقم 29زايدي لمعوش
حي 950مسكن شوف لكداد رقم 87 عمارة ج 1مليكة ذباح
حي حاشمي موسع الشطر الخامس رقم م65 برابح بلعلى
نهج حلفاية عبد القادر رقم 12رياض حربي
حي حاشمي تعاونية األمل رقم 16 محل رقم 06عيسى عنقاك
تعاونية عقارية التل رقم 02 قطاع 05دمحم العرباوي
تعاونية عقارية عمار قطوشي رقم 10زكرياء محقون

حي الهضاب سي أبي 30 مسكن تساهمي ع 02دمحم امين بن عيسى
حي يحياوي شارع بوسيف دمحم رقم 03عبد الغني شبل

حي 950مسكن رقم 108 عمارة  ج 5 شوف الكدادعبد الرزاق رفاوي
حي الهضاب الشطر الثاني شارع كبور الصالح رقم 215 رقم 06السعيد مركاش
تجزئة الهضاب الشطر االول قطعة رقم 166وليد هكاس
حي الهضاب20مسكن تساهمي+12محل ع2 الطابق األرضي المدخل 06دمحم عراس

حي يحياوي اكس ب 1 س60  شارع بن بريك الساسيفاتح غرس هللا
حي عين الطريق رقم 184دمحم يوسفي
مسكن ترقوي و 30 مرأب و 24 محل تجاري حي 600 مسكن 60الصديق بادي
التعاونية العقارية امن الحياة قسم 280 مجموعة ملكية رقم 25فريد دبابش
حي 1014 مسكن صنف 01 رقم 61دمحم عثماني

حي حشمي نهج حكيم مبروك رقم 02سيف الدين والي
الترقية العقارية االخوة بن سكة حي بونشادة نهج عباشة عمار ع س مدخل 01 رقم 5العمري خنيسة
حي الهضاب ضمن المشروع المسمى 50 مسكننا اجتماعيا تساهميا و 24 محال ع 02 رقم 25نبيل أيت بارة
الضاحية العلوية للمحطة الموضع المدعو بوعروة و ذراع البلدون حي يحياوي طانجة رقم 04عصام بوراس
تعاونية جاللة زيتوني 80 مسكن عمارة د رقم 04 الطابق األرضييوسف هندل
حي حشمي منطقة الهضاب مشروع 60 مسكن اجتماعي للمرقى العقاري مج صادي ع ب مدخل 04 محل 01عزوز طبال

حي حشمي الشطر الثالث شارع قرقور مختارعزالدين رحموني
حي حاشمي موسع الشطر الثاني شارع عجيسي ساعد رقم د 132رضا أقموم

حي بوعروة ف أوالد ابراهم 02 شارع بن بريك سليمانحمزة مخربش
محل رقم 02 حي يحياوي إكس ب أ 03 الموضع ب رقم 02فاتح ناصر

حي عمر دقو 331 مسكن ترقوي ع أو 15 رقم 470 قسم 294 مج 02 قطعة رقم 464إلياس بن عيسى

مرأب رقم 06 ع ب حي يحياوي  اكس ب1 -أ3 تجزئة لعرارسة 48 مسكن ترقوي و 16 مرأب و 17 محل تجارييحي زرارقة

تعاضدية الهضاب السطايفية  شارع عكوش صالح رقم 21صليحة فالحي
حي قاوة 50 مسكن اجتماعي تساهمي للمرقي ديلمي عبد هللا ع أ و ب للحصة 07,06,05,04عياش يحياوي
حي تليجان 294 مسكن ع س 08 رقم 191 مج رقم 22 قسم 263ابراهيم جاللي
舍茹 يحياوي نهج بن بريك السا樌 舍荅شام مشتة
ي 臺范1014 مسكن صنف 10 رقم 28عمر مع 舍茹

المجمع العقاري 40 مسكن تسا舍茹 舍莠樌 الهضاب ع 01 مدخل 6ليازيد بلعيد

اليوم األول خ脛茆 و فواكه



المركز التجاري 舍茹 1014 مسكن رقم 31خمي舍茯 مانع
ة 脩范س 脛 臺茖المركز التجاري 1014 مسكن رقم 33حس

ى 臺范1014 مسكن رقم 68نورالدين مع 舍茹 المركز التجاري
سوق رقم 27عبد القادر رقوب

المركز التجاري 舍茹 1014 مسكنعبد الرحمان بلحاج
المركز التجاري 舍茹 1014 مسكن رقم 86عبد الكريم 樌الل

سوق المستقبل رقم 116دمحم خبشاش
舍 بن جدية

脩莟1014 مسكن رقم 100الرز 舍茹 المركز التجاري
ماط 腋苻 脛 臺茖1014 مسكن رقم 59حس 舍茹 المركز التجاري

المركز التجاري 舍茹 1014 مسكن رقم 35فريد لونيس
المركز التجاري 舍茹 1014 مسكن رقم 45العمري عطية
وك كالف 臧范موسع 153 قطعة الشطر الخامس رقم 01م  舍莠تجزئة حاش
ي 臺范1014 مسكن رقم 54سليم مع 舍茹 المركز التجاري

المركز التجاري 舍茹 1014 مسكن رقم 78عبد الحق شدري
 舍荅1014 مسكن رقم 39ربيحة سا 舍茹 المركز التجاري

سوق المغطاة عباشة عمار رقم 73ترا舍茣 بن بخوش
 舍
脩莟رقم 11منور بوسلو 舍莵بونشادة نهج  عباشة عمار عم د مدخل 01 الطابق السف 舍茹 قية العقارية االخوة بن سكة 脩范المركز التجاري ال

المركز التجاري 舍茹 1014 مسكن رقم 49رابح جالل
 脛 臺茖عزالدين حسن 臺范بل 舍茹

脛 حدة بوزيد 臺茖المعبودة مقابل مسجد السبط 舍茹
 舍莵نهج كسكاس عبدالحميد  رقم 14فطيمة فاض

المركز التجاري 舍茹 1014 مسكن  رقم 46صالح الدين بن لحسن
舍 رقم 43عبدالعزيز بن زيادي 臧茹الدرا 舍莠بوعروة  ترقية العقارية حبي 舍茹

舍茹 1006 مسكن عمارة د13 رقم60عبد الكريم عيادي
舍茹 كعبوب قسم 53 مجموعة ملكية رقم 121سفيان طورش

تعاونية عقارية عيساوي التو樌ا舍荵 رقم舍茹 45 حش舍莠 السوق المغ莅رشيد بكار
ي 臺范1014مسكن  صنف 01 رقم 88عمر مع 舍茹 المركز التجاري

وس 脩范شارع بور سعيد قسم 190 مجموعة ملكية رقم 141عبد العزيز بلع
سوق المستقبل رقم 153رابح عبد السالم

舍茹 كعبوبع舍莵 جدعية
ول سابقا21 شارع عون ميلودمراد بن عطية 脩范للب 舍 脛茱معهد الوط 臺范تعاونية عقارية تعم

舍茹 بلحو舍莖 حمو 238 مسكن المعبودة ع أ 08 مدخل 254 رقم 0أنيس لعوج
舍 رقم19زواوي حمدات

腋荅كةالعقاريةعمارقطو 腋苹برارمةال 舍茹
舍茹 يحياوي نهج بورابة احمد رقم 10فريد عشوري
脛 عمارة  س درج 1رقم 13اعمر أخريب 臺茖تعاونية عقارية فريق بوسك

 舍 腋茯عمارة 29 رقم 40 مج ملكية رقم 17 محل رقم 19ب29سعبد الرزاق قري 舍
脛茫النساء 1500-3000 مسكن عدل الموضع 02 الطابق االر 膕范ب

ة ع舍莵 رقم 43سعاد شبل 脛 臺范مع 莅سوق المغ
 舍

脛荐1014 مسكن  صنف 1 رقم57كمال شي 舍茹 المركز التجاري
 臺范عمار رقم 02 محل رقم 01عبد السالم صغ 舍茘يحياوي نهج قزا 舍茹

舍 ساعد لعوج
脛茫المعبودة قسم 195 مج رقم 97 الطابق األر 舍茹

السوق المغطاة المستقبل رقم169خمي舍茯 قارة



 舍莵عبد القادر رقم 24عبد المالك بوع 舍
脛茲نهج عصما 舍莠حش 舍茹

 脛 臺茖رقم سفيان تقروس 舍
脛茲الشارع الثا 舍莵زاوية نهج شياح و شارع مرازيق خليفة رقم 02 ع 舍莵يحياوي مقام ع 舍茹 الضاحية العلوية للمحطة بوعروة

舍 عبد الحميد حش舍莠 رقم 17سم臺范 حداد
脛莟شارع ليتو

سوق المستقبل رقم04مسعودة سالم
脛 فراس 臺茖ثليجان عبد الرحمن نهج قرقور ذياب رقم6حس 舍茹
تجزئة حش舍莠 موسع الشطر السابع قطعة رقم67كريم عاشور
舍茹 99 مسكن رقم 80عمر صلعودة
تجزئة حش舍莠 رقم  95 الشطر  السابع  قسم  122 مجموعة 28الحواس خابر

 舍
腋荅المستقبل 80 مسكن رقم 02عبد الموجيب عيا 舍茹

تجزئة حاش舍莠 الشطر األول قطاع ب رقم  ج4/ 61كمال خشاب
舍 طالل قرين

脛茫الصناعة شارع عباشة عمار السوق الجديد قسم 295 مجموعة ملكية 17 محل رقم 22 الطابق األر 舍茹
 舍荐عمارة 05 رقم  171حسام صال 舍莠樌150 مسكن تسا 舍茹

تعاونية عقارية بالل  العمري رقم2 قطاع ب عمارة ج مدخل 5رشيد مشتة
 舍莵ر جلي樌فرماتولز 舍茹

舍茹 400/366 الهضاب رقم 35 عمارة أ 15حليم قارة
 舍
脛茲600 مسكن عمارة د رقم 17رابح لعلو 舍茹 دة العيد樌تعاونية عقارية ز

 舍
脛荐مولف دمحم 400 مسكن عمارة س 05 رقم 37عبدالكريم شي 舍茹

ارمة تعاونية عقارية الفوارة رقم 03وليد شتيوي 臧范ال 舍茹
舍 63ذياب عابد 臧茹 4 يحياوي اكس ب 舍茹
شارع زعباط رمضان رقم舍茹 26 يحياويساعد بكار
舍 نجود زيرم

脛茫الخمسة الطابق األر 脛 臺茖المعدوم 舍茹
 舍莚وع 120 مسكن ترقوي مدعم رقم 141 عمارة 08السعيد مطا 腋苹ق م 腋苻 الهضاب

شارع مرباح بلخ臺范 رقم 13صالح بازين
يط 腋苻 شيخ العيفة رقم 45حمزة 舍茹

脛 فرفاش 臺茖شيخ العيفة فرماتوحس
سوق يحياوي محل رقم 56وردة بوروبة

تجزئة حاش舍莠 موسع الشطر الخامس يحمل رقم ن 68دمحم الصديق 苻ار
ارجمال شنان 脛 臺范140 مسكن رقم 72 ب 舍茹

舍茹 99 مسكن رقم 26مراد بن شيخ
脛 شيبوب 臺茖400/ 1750 مسكن رقم 37 عمارة ب 07حس 舍茹

舍茹 400/ 1750 مسكن عمارة ب 4 محل رقم 17حسام  الدين بحري
舍茹 يحياوي اكس ب 1 أ 3 تجزئة لعرارسةنبيل خدي
تعاونية عقارية التل ش و ن ب سابقا  رقم 14 قطاع 5 محل 5زب臺范 شنان

 舍 臧茱لعرارسة شارع 02 قطعة 01 مج د الحصة الشمالية ب رقم عادل بوطال 舍茹 378 قطعة 舍莊قية العقارية االخوين بلعياط 33 مسكن و 9 محالت تجزئة فريق شاد 脩范ال
舍 يوسف رقيق

脛茫يحياوي قسم 183 مجموعة 66 الطابق االر 舍茹
سوق عباشة عمار رقم 172حواس عطية

بالقرب من المستش脛莢 الجام舍莪 خليصة دموش
舍 زين العابدين بن عنيبة

脛茫ع 09 محل رقم 05 مدخل  05 الطابق األر 臺范كائه للبناء و التعم 腋苻 وك و 臧范100 م إ ت ش ذ م م خلفة م 舍茹
تعاونية عقارية ابناء الجزائر قطعة 19محل رقم 1 تجزئة الهضابسعيد 樌كاس

脛 الطريقعبدالو樌اب جالب 臺茖ع 舍荅المجمع المدر
舍 عبد الحميد عقون

脛茫تبينت مجموعة ملكية رقم 61 قسم 279 الطابق األر 脛 臺茖ع 舍茹



舍 رقم 102 محل 3حسان زميت
脛茲يحياوي زاوية نهج شياح و شارع مرازيق خليفة رقم 2 شارع الثا 舍茹

التعاونية العقارية عمار قطوش رقم 07 محل رقم 02أكرم كوسة
舍 بدر الدين نحاوة

腋荅العيا 舍
脛莟 腋苻 كعبوب قسم 105مجموعة 52 نهج 舍茹

舍 عبد المالك زقيليش
脛茫عمارة 03 طابق ار 舍莠樌الهضاب 30 مسكن تسا 舍茹

 舍茯السفيهةدمحم تـون 脛 臺茖تجزئة 105 قطعة فريق رجاح و عسيلة قطعة رقم 102 ع
舍 عمرعبدالحكيم لطرش

腋荅الشطر األول ب رقم 18 شارع حو 舍莠حش 舍茹
 舍

脛莢السوق المركزي رقم 55مراد خل
سوق المستقبل رقم 167الطا樌ر عوينة

舍茹  舍 كعبوبزياد قدو 臧茹 تجزئة 172 قطعة (تجزئة مدور و موساوي) رقم 95 ق
 脛 臺茖الطريقسعيدة طويج 脛 臺茖رقم 02 ع 舍 臧茲تعاونية المر

舍茹 اوالد ابرا樌م قسم 220 مج رقم 01فاتح مساح
ة ع舍莵 رقم 35الخ臺范 نشادي 脛 臺范سوق مع

ة 脛 臺范الخمسة رقم 21 جزء أ 1ساسية بن مع 脛 臺茖المعدوم 舍茹
舍茹 1014 مسكن صنف 01 رقم 23يوسف قوتال

舍茹 اوالد برا樌م قسم 220 مجموعة رقم 01عبد الو樌اب زغاد
 舍茹مج صادي ع ب مدخل 4حمزة فال 舍莠樌وع 60 مسكن تسا 腋苹ضاب رقم 2 م樌 منطقة 舍莠حش 舍茹

 舍莊السوق المستقبل رقم 12رابح عال
شارع كسكاس عبدالحميد رقم 14 14المولدي 樌يمة
舍茹 اول نوفم臧范 54 شارع روابح مو荅 رقم 02 محل رقم 02صالح بوطانة
 舍

脛莢ي 腋苻 舍莊السوق المركزي رقم 169 168 167لهال
 舍莪السوق المركزي رقم 59عبد الحق مس

舍 قسم 106 مج 01 قطعة رقم 02زكرياء غمري
脛茫كعبوب ع ب 01 رقم 02 الطابق االر 舍茹 قية العقارية 43 مسكن و 24 محل 脩范ال

舍茹 100مسكن رقم 05حمزة اقسولن
 舍
脛茲ثليجان 08 نهج صابر دمحمدمحم زيتو 舍茹

 舍
脛莢سوق المستقبل رقم 114عبد الكريم خل

茆سوق المستقبل رقم 29عز الدين مح
舍茹 ثليجان  شارع  مولود فرعون قسم 258 مج رقم 07لياس سواليل

 臺范رقم 108 قسم 276 مجموعة 15عمر بلخ 舍
脛茫300 مسكن األبراج عمارة أ الدرج11 الطابق األر 舍茹

舍茹 السنيستال قسم 217 مج رقم 06 قطعة رقم 06عادل بن حمو
脛 الطريق قطعة رقم 113نبيل بوخالفة 臺茖تجزئة 317قطعة ع

 舍 臧茲الدين غر 臺范يحياوي اكس ب 2 ج 34 بوعروةخ 舍茹
 臺范سوق عباشة عمار توسيعنورالدين مج

 舍
脛莟سوق عباشة عمار رقم 164كريمة صا

 舍
脩茲سوق المستقبل رقم 05لويزة مقال

脛 السفيهة تجزئة الهناء مج 75 قسم 16عبد الحق دراس 臺茖ع
舍茹 8ماي 1945 ع أ2سفيان حروس

 舍
脛莢قسم 287 مج رقم 25دمحم خل 舍

脛茫الحفناوي الطابق األر 舍
脛莢كت 舍茹

舍茹 40مسكن تسا舍莠樌 و28محل حش舍莠 ع ب1 الحصة 02عبد الباسط بن النية
 舍莚يحياوي اكس س 02 ب 66زين الدين مطا 舍茹

قية العقارية عيساوي السوق المغطاة رقم 09ن茆الدين زميت 脩范الشطر األول قطاع أ ال 舍莠تجزئة حش
سوق المستقبل رقم 134دمحم قرين

 舍
脛茲اليوم الثا



قاوة50 مسكن اجتما舍莚 تسا舍莠樌 30محل ع 03 مدخل 02نوح العايب
وع 40مسكن تسا舍莠樌 و28 محل 舍茹 حش舍莠  عمارة أ مدخل 1عي樌 茯يمة 腋苹م
舍茹 950مسكن شوف لكداد رقم 87 عمارة ج 1مليكة ذباح

 脛 臺茖تجزئة الهضاب 179 جزء القطعة رقم 179عارف حمر الع
舍茹 حاش舍莠 تعاونية األمل رقم 16 محل رقم 06عي茯 عنقاك

سوق المستقبل رقم 160فتيحة بن يوسف
舍 شبل 脛茱يحياوي شارع بوسيف دمحم رقم 03عبد الغ 舍茹

舍 سفيان فتاش
脛茫التعاونية العقارية السالم  قسم 226 مجموعة ملكية رقم 79 عمارة رقم 01 مدخل رقم 07 حصة رقم 04 محل رقم 04 الطابق األر

 舍 脛茱موسع  الشطر الخامس جزء رقم 03فيصل ش 舍莠تجزئة حاش
舍莖 رقم 33زوب臺范 صحراوي

脩范تليجان نهج حمادو ال 舍茹
舍茹 حش舍莠 موسع الشطر األول شارع دري舍茯 حسان رقم س 68عبدالرزاق قريون

سوق عباشة عمار رقم 06عادل بلقاسم
 舍莵بوع 舍莎لعرارسةم 舍茹

تجزئة حاش舍莠 موسع 153 قطعةالشطر السابع رقم  67كمال معزوز
 舍
脛茲يحياوي نهج العيفة احمد رقم 147سليم رحما 舍茹
تجزئة حاش舍莠 موسع الشطر الثالث ج 126 قسم 74 مج ملكية رقم 14فارس جملة

مسكن ترقوي و 30 مرأب و 24 محل تجاري 舍茹 600 مسكن 60الصديق بادي
舍 مج ملكية رقم 44 قسم 137مراد واقدي

脛茫م نهج شياح رقم 26 الطابق االر樌اوالد برا 舍茹
 舍荐تجزئة الهضاب قسم 75 مجموعة ملكية 43 رقم 02سفيان راب

舍茹 زكال دمحم ترقية عيساوي المعبودةجمال منصوري
舍茹 شيخ العيفة قطعة رقم 樌104شام فرطاس

سوق عباشة عمار محل رقم 143عبد 渺 بن عسيلة
 舍

脛莢كت 舍莪750 مسكن ع أ 15 رقم 162الجم 舍茹
تعاونية امن الحياة بوعروة قطعة رقم 03 جزء 06 محل رقم 02كريم قوريش

سوق المستقبل رقم 72مباركة حداوي
 舍 脩茱شام مسال樌950 مسكن رقم 122 ع ف 1 شوف لكداد 舍茹
 舍荐سوق المستبقل رقم 162عاشور طل
 舍 臧茲سوق المستقبلمخلوف غر

舍茹 فرماتو قسم 368 مج رقم 09رمزي خبشاش
 舍
脩茲عمارة د مدخل فاتح غجا 舍

脛茫و 28 محل تجاري قسم 63 مجموعة ملكية 12 قطعة رقم 05 الطابق االر 舍莚اجتما 舍莠樌الهضاب 40 مسكن تسا 舍茹
舍 جالل 腋茯الهضاب ت ع ابناء الجزائر قسم 64 مج رقم 05قري 舍茹

舍 رقم 01 الحصة 211 مجموعة 37 قسم 11نجم الدين مهرة
脛茫ع ب 08 طابق أر 舍莠樌تسا 舍莚ق 200 مسكن إجتما 腋苻 موس الهضاب 脛 臺茖ع

舍茹 الشيخ العيفة فرماتو تجزئة 56 قطعةفؤاد دباشة
舍茹 فرماتو الشيخ العيفةسيف الدين بوكراع
 臺范29 محل تجاري ع أ مدخل05/06 رقم 55/56عبد المومن لبص+ 舍莚وع 50 مسكن اجتما 腋苹قاوة ضمن الم 舍茹

 舍 腋茯موسع الشطر 06 تجزئة 90 قطعة رقم 35عبد الكريم ق 舍莠اش樌 تجزئة
ي 臺范اب مع樌شارع عباشة عمار قسم 295 مج رقم 17 محل رقم 16عبد الو

شارع عباشة عمار قسم 295 مج رقم 17 رقم 36سليم د樌يليس
وش عمراوي 臺范رقم 36عم 舍

脛茫شارع عباشة عمار قسم 295 مجموعة رقم 17 طابق ار
شارع عباشة عمار قسم 295 مج 17 رقم 29مقداد جابو

 舍 臧茲قية العقارية زواوي عبد الرحمان رقم 05 ع أ02 رقم 05باديس بلعر 脩范المعبودة ال 舍茹



وش شاكر 臺范1954 عمارة أعم 臧范اول نوفم 舍茹
 舍
脛茲عمارة د درج01وليد تبا 脛 臺茖ترقية عقارية بالل العمري قطاع ب شارع المقاول

سوق يحياوي رقم 48عبد المومن شاكر
舍 ديل舍莠 عبد 渺 ع أ و ب للحصة 07,06,05,04عياش يحياوي

脩莟للمر 舍莠樌تسا 舍莚قاوة 50 مسكن اجتما 舍茹
سوق المستقبل محل رقم 28عمار نعاس

وع 40 مسكن اجتما舍莚 تسا舍莠樌 +24 محال تجاريا +08 محالت ع د مدرج01مو荅 لعمامرة 腋苹قاوة م 舍茹
渺 السوق المركزي يحمل الرقم 86.87لحسن بن خديم

舍茹 شوف لكدادعثمان بن زاوي
舍茹 الهضاب قطعة رقم 27فاروق ضواق

莵السوق المغطاة عباشة عمار رقم 59حسان لع
ي 臺范يثم مع樌قية العقارية أوزير 脩范ية الجديدة رقم 07 ع أ 06 ال 脛茆المنطقة الح

舍 قمار
脛茲بوعروة الشطر األول رقم 176 ح مجموعة ملكية 58 قسم 235عبد الغا 舍茹

 舍 臧茱قية العقارية عيساوي السوق المغطاة قطعة رقم 27 مج رقم 01 قسم 167حسان ذوي 脩范1006 مسكن ال 舍茹
السوق المغطاة  المركزي رقم 174/175اسماعيل نشادي

舍茹 عباشة عمار قسم 292 مجموعة ملكية رقم 13رشيد دغيمة
舍茹 يحياوي شارع شياح تحمل رقم 02خالد جزار

 舍莪طالب قسم 273 مج رقم 32عماد ربي 舍 臧茲بن أ 舍莵ي سابقا تجزئة التعاونية العقارية ع 臧范النقل ال 舍茹
سوق عباشة عمار رقم 03مي舍莠 زياينة

舍茹 تبينت التعاونية العقارية العيد الضحوي رقم 12 مج رقم 87 قسم 305الياس ابن سباع
舍茹 950 مسكن شوف لكداد  رقم 105 عم ج05عز الدين عزوز

脛 موس شمال 舍茹 150 مسكن برنامج 150 / 300 مسكن اجتما舍莚 تسا舍莠樌 شطر 2000 عمارة 07 رقم م 182فاتح زنداوي 臺茖ع
ية دمحم الصغ臺范 رقم 30فيصل غراف 腋苻وا樌 الهضاب 535 قطعة شارع 舍茹
 舍
脛莟الهضاب عمارة أ 02 رقم 05 مج رقم 41 قسم 61 قطعة رقم 05قيس مطر 舍茹
舍茹 يحياوي اكس 3 د رقم 33 الضاحية العليا للمحطة شارع خلوطة الطيبرابح دريمة
 舍
脩茲عم 03 مدخل 06 و 07ساعد توا 舍莠樌تسا 舍莚50 مسكن اجتما 舍茹 قاوة 舍茹

脛 ضوامن 臺茖تجزئة الهضاب الشطر األول شارع مدور عمار رقم 07دمحم أم
脛 موس قسم 175 مج رقم 32 قطعة 182عماد فودية 臺茖150 مسكن ع 舍茹

舍茹 450 مسكن ع د 03 رقم 01حمزة جالب
舍茹 الحا舍荅 رقم 62عبد المالك خالف

زاويةبن بوالعيد وشارع فريةقويدر رقم08عز الدين غيالس
舍 فطيمة الز樌رة بودوخة

脛茫رقم35 الطابق األر 舍
脛茲ية الشطر الثا茆تجزئة الق

舍茹 شيخ العيفة فرماتو سابقا محل رقم 1خليل دعيش
المركز التجاري 舍茹 1014 مسكن صنف 6 رقم 96ابرا樌يم عوارم

داخل سوق المستقبل رقم 142فاتح وناس
 舍莊عدالن د 舍

脛茫يحياوي اكس 5 ب 8 الطابق األر 舍茹
 舍
脛茲محل رقم 03سليم حسا 舍

脛茫و 30 محال عمارة 03 الطابق األر 舍莠樌تسا 舍莚موس 50 مسكن إجتما 脛 臺茖ع 舍莠حش 舍茹
舍茹 يحياوي شارع بورابة احمد رقم 6 محل 02فريد زياد

نهج رقم  02  ترقية بن مجنح  أد رقم 75عبد 渺 بارة
 舍莊قجا 舍莵1014 مسكن صنف 6 رقم ل 14ع 舍茹 المركز التجاري

 舍
脩茲توا 舍莊و 31 محل تجاري عمارة 01 مدخل رقم 05عبد العا 舍莠樌تسا 舍莚قاوة 50 مسكن اجتما 舍茹

 舍
脩茲غجا 舍莵سوق المركزي رقم 93ع

 舍茘وليد لقا 舍
脛茫الطريق قسم 36 مج 30 الطابق االر 脛 臺茖ع 舍茹

اليوم األول لحوم ودواجن



تجزئة دباش شارع مجا樌د النواريعاشور تاليج
舍茹 عباشة عمار قسم 288 مجموعة ملكية 72دمحم صالح بن سالم

قمسعود معمري 腋苻 01 قسم 11 مجموعة 30 محل 舍
脛茫موس الهضاب عمارة 01 الطابق األر 脛 臺茖ع 舍茹

舍 شارع درويش عبد القادر  رقم 23 محل رقم 03عبيد مزرب
脛茲تجزئة مقام الشهيد الشطر الثا

舍 السعيد شواش
脛茫شارع بن ضياف حبيب رقم 72 مكرر الطابق االر 臺范منصوري الخ 舍茹

 舍 臧茲ع 2 المدخل رقم 01عدالن غر 舍
脛茫الهضاب الطابق األر 舍茹 舍莠樌المجمع العقاري 40 مسكن تسا

舍茹 400 /1750 مسكن رقم 30 عمارة ب 6قيس عنان
舍 الحفناوي مج 25 قسم 287مراد عمران

脛莢شارع كت
舍茹 400 /1750 مسكن رقم 28 عمارة ب 6نواري مزيان

المركز التجاري 舍茹 1014 مسكن صنف 03 رقم 22 لعي茯 ملعب
脛 قرقور 臺茖قية العقارية عيساوي السوق المغطاةأم 脩范ال

舍 خالد بن عمراوي
脛茫قطعة 15 رقم 01 طابق ار 舍 臧茱تعاونية عقارية مالك بن ن

舍 عبد الحفيظ رحاحلة
脛茫الطابق االر 舍荅الحا 舍茹

舍茹 فرماتوبوزيد رقام
脛 موس عمارة 01 رقم 06عبد العزيز قارة 臺茖ع 舍茹

舍 قسم 327 مج ملكية 16 القطعة رقم 02زين الدين ضياف
脩茲قية العقارية صادي و توا 脩范ال

 舍茯محل رقم 04نبيل عجي 舍
脛茫الطابق االر 脛 臺茖شارع المقاول  SPIE 100 مسكن 舍茹

舍 رقم 13 و14رفيق حفار
脛茫اي اوالطابق األر 舍 臧茲 100مسكن اس 舍茹

舍 رياض بوركبة
脛茫السوق المغطاة محل رقم 37 طابق أر 舍荵ا樌قيةالعقارية عيساوي تو 脩范الشطراألول قطاع أال 舍莠تجزئة حش

 舍荅مدا 茯1014مسكن صنف 06 رقم 7عي 舍茹
 舍莵و 23 محل ع 01 ط ا رقم 6الطيب شب 舍莠樌وع 40 مسكن تسا 腋苹م
舍茹 366/400 مسكن الهضاب رقم 10 عمارة ا 02فارس مشتة
舍 تاليج 脛茱السوق المركزي  رقم 18حس

 舍莵الربيع فاض 舍荅الحا 舍茹
舍 زيرم

脛茲و بلهول مولود اكس ب 1ف 04 محل 01عبد الغا 舍荅يك السا 臧范بل 舍莚يحياوي زاوية شار 舍茹
وع 30 مسكن اجتما舍莚 تسا舍莠樌 قسم 75 مجموعة ملكية  75 قطعة رقم 03إلياس لبنان 腋苹م 舍 臧茲 أ 舍荅  الهضاب 舍茹
舍 عمار طيار

脛茫و 28 محل تجاري عمارة ب رقم 03 الطابق األر 舍莠樌تسا 舍莚الهضاب 40 مسكن إجتما 舍茹
تجزئة يحياوي تعاونية السعادة رقم 38فاتح بن شيخان

 舍
脛茫السوق المغطاة محل رقم 04 حصة 30خليل ما 舍荵ا樌قية العقارية عيساوي التو 脩范الشطر األول قطاع أ ال 舍莠تجزئة حش

 舍荅سوق المستقبل رقم 75فاتح مدا
قية العقارية االخوة بن سكة 舍茹 بونشادة نهج عباشة عمار عمارة ب مدخل 01 رقم 21عبد الرحمان عناد 脩范ال

舍茹 لعرارسة ترقية حسان بلخ臺范 محل رقم 03زين العابدين بن دريس
舍 عمارة ج رقم 68عز الدين بوطارة

脛茫29 محل تجاري الطابق االر+ 舍莠樌تسا 舍莚قاوة 50 مسكن اجتما 舍茹
舍 العمري شويقر

脛茫الهضاب ع أ 02 الحصة رقم 03 مج رقم 41 قسم 61 رقم القطعة 03 الطابق األر 舍茹
شارع قاسم خالد 舍茹 يحياوي اكس 98/1حكيم تيس

 舍
脛茲السوق المركزي وسط المدينة  رقم 123عادل سلطا

舍 عمارة ج مدخل 05عبدالنور مشتة
脛茫رقم 02 قطاع ب الطابق األر 脛 臺茖قية العقارية بالل العمري شارع المقاول 脩范ال

脛 الطريق رقم 248صدام كداد 臺茖ع 舍茹
 舍
脛茲قسم 266 مجموعة 21نهج عون ميلود رقم24نور مكار 臺范54 التعاونية العقاريةالتعم 臧范1 نوفم 舍茹

舍 فلوس
腋荅ية الجديدة  ش أ و س عمارة ب 05 رقم 43العيا 脛茆500 مسكن المنطقة الح 舍茹

舍 ع 18 ك حش舍莠 ع舍莵 بروش
脛茫السوق المغطاة الطابق األر 舍荵ا樌قية العقارية عيساوي التو 脩范ال

舍茹 يحياوي اكس ب /1ج/32سعاد بوشالغم
舍茹 1014 مسكن صنف 09 رقم 18 لطيب ضحوة



 舍荅السوق المغطاة المركزي محل رقم 194سعدان سا
舍茹 يحياوي اكس ب 1 أ03 تجزئة لعرارسةصدام يعيش
舍 رقم 01ربيع شويقر 脛茱الشيخ العيفة 20 محل مه 舍茹

ضاحية الصناعية رقم 97 سابقا و حاليا شارع عباشة رمضاندمحم أنور حداد
舍 حمزة حداد

脛茫1006 مسكن عمارة د 02 رقم 21 الطابق األر 舍茹
 舍
脛茲يحياوي رقم 42الزايدي رحما 舍茹 سوق المغطاة

سوق المستقبل  محل  رقم  58النواري حراري
 舍
脛茲تبا 臺范سوق 1000 مسكن رقم 27البش

 舍荵ا樌08سليمان تو  舍
脛茫اقة العيد رقم 44 السوق المغطاة الطابق االر 腋苻 شارع

تجزئة بوعروة 13 قطعة قطاع ف رقم 12 مجموعة 34 قسم 180 محل رقم 01عبد 渺 بلهوال
شارع عباشة عمار مج 17 قسم 256عبد المالك ذباح

 舍莊دا 舍
脛茲المنطقة الصناعية الحرفيةزيتو

ار قسم 299 مج139 قطعة رقم 01جالل عباش 脛 臺范140 مسكن ب 舍茹
السوق المركزي رقم المحل 125عبد السالم حجازي

المركز التجاري 1014 مسكن رقم 04لحسن جودي
 舍莠ي樌مركز متعدد الخدمات قطعة 06/03عزالدين برا CAP  الهضاب 舍茹

وك حداد 臧范المركز التجاري 1014 مسكن رقم 03م
المركز التجاري 1014 مسكن رقم 05لال樌م موادنة
المركز التجاري 舍茹 1014 مسكن رقم 19الجم舍莪 زيار
المركز التجاري 舍茹 1014 مسكن صنف 01 رقم 51كمال زديوي

سوق عباشة عمار رقم 90فاروق د樌يليس
 舍莪المركزي رقم 99السعيد مس 莅السوق المغ

المركز التجاري 舍茹 1014 مسكن رقم 69فريد جالل
脛 الطريق 08 مسكن رقم 01عبد النا苞 بهلول 臺茖ع 舍茹 舍荅المجمع المدر

سوق عباشة عمار رقم 137دمحم بوراس
舍 بوعواجة

脛茲72 مسكن ترقوي شارع األبراج عمارة أو رقم 17الزيتو 舍茹
سوق المغ舍茹 莅 المستقبل رقم 146عبدالرحمان بليليطة

سوق المغطاة المستقبل رقم 89بلقاسم بوبرات
سوق المغطاة 舍茹 يحياوي رقم 10صالح الدين سعودي

ة ع舍莵 كمال الدين صوالح 脛 臺范سوق مع
وع 150 /300 مسكن تسا舍莠樌 شطر2000ع 07 ط ا رقم م 183دمحم كورتل 腋苹150مسكن م 舍茹

 舍莊دا 渺شارع االخوة مسلم رقم 01 و شارع حفاظ عبد المجيدعبد
 舍
脛莟 腋苻 الطريقرابح 脛 臺茖ع 舍茹

舍茹 326 مسكن عمارة أ4 رقم 14أحمد بوراس
 舍莵السوق المغطاة المركزي رقم10فواد سماي

 舍莊الهضاب45مسكن ترقوي ع1صالح د 舍茹 تعاونية عقارية مرجان
 舍
脛茲شارع السعيد بوخريصة  رقم 04عبد الرزاق عصما

 舍莊رقم 137حبيب دا 舍
脛茲الشطر الثا 舍莠تجزئة حاش

 舍
脩茲غجا 舍

脩莟1014 مسكن صنف 06 رقم 07عبد البا 舍茹 المركز التجاري
شارع 02 قطاع ب ترقية عقارية بالل العمري ع ج مدخل 04خالد جساس
舍 يحمل رقم 01ميلود بوعظم

脛茫شارع عباشة رمضان قسم 295 مجموعة 17 السوق الجديد طابق أر
 舍 臧茲1014 مسكن  صنف 09 رقم 14رمزي غر 舍茹 المركز التجاري

 舍
脛茲اليوم الثا



يف برغوث 腋苹قسم 68 مج ملكية رقم 07 قطعة رقم ال 舍
脛茫و 63 محال تجاري عمارة أ08 الطابق االر 舍莠樌تسا 舍莚100 مسكن اجتما 舍莠حش 舍茹

ار  رقم 185 بحري الخ臺范 جلول بوعنداس 脛 臺范ب 舍茹
舍 عبدالعزيز عقون

脛茫قية العقارية 20 أوت 1955 مج رقم 12 قسم 327 قطعة رقم 03 الطابق األر 脩范ال
ية الجديدة عمارة ف2 رقم 10جمال مشتة 脛茆504 مسكن المنطقة الح 舍茹
شارع السعيد بوخريصة رقم 03بش臺范 دعيش

舍 الربيع بن سيد
脛茫326 مسكن رقم 01 ع أ 01 الطابق األر 舍茹

舍茹 بوعروة  1 نوفم臧范 54 قطاع  ح نهج  زغالوي رابح رقم22عبد الحميد نا苞ي
舍茹 يحياوي طانجة رقم14 قطعة ب 3 بوعروة ذراع البولدونرابح حداد

تعاونية عقارية النسيم  قطعة رقم舍茹 10 كعبوب الهواء الجميلوردية حطاب
 舍
脛茲تبينتبومدين مروا 脛 臺茖ع 舍茹

舍 عيطوش 脛茱رقم17عبد الغ 舍
脛茫عمارة س درج 1 الطابق األر 脛 臺茖تعاونية عقارية بوسك

 舍
脛莟 腋苻 تجزئة الهضاب رقم179بالل

المركز التجاري 舍茹 1014 مسكن صنف 1 رقم101مراد نور الدين
 舍莊رقم 159نور الدين د 舍

脛茫الموس عمارة 03 الطابق االر 脛 臺茖شطر 2000 ع - 舍莠樌تسا 舍莚150 مسكن برنامج 150-300  مسكن اجتما 舍茹
脛 الطريق رقم11 جزء02 لحصة 130 قطعةبوزيد بوخالفة 臺茖ع
السوق المغطاة 1000 مسكن رقم 05سفيان لعبالة

 舍莊تجزئة الهضاب رقم 176عمار د
 舍
脩茲غجا 臺范موسع الشطر الرابع شارع اإلخوة بوضياف ج 28 رقم 47 محل رقم 01سم 舍莠حش 舍茹

 舍荐950 مسكن رقم 99 عمارة ج 3 شوف لكدادرابح صال  舍茹
舍茹 سنيسطال 230 مسكن عمارة أ درج 05سم臺范 بوراس

منطقة الصناعية رقم97صالح مهناوي
سوق المغ舍茹 莅 المستقبل رقم 88رشيد خالف
舍 رقم 樌188اش舍莠 وشن 臧茹 موسع الشطر الرابع قطعة 舍莠حاش 舍茹

ق 200 مسكن اجتما舍莚 تسا舍莠樌 و محالت تجارية ( ط+05) عمارة ب 03 السلم 01 المدخل 07 الطابق االول رقم مصط脛莢 معشاشة 腋苻 موس الهضاب 脛 臺茖ع
ات 臧范لح 臺范1014 مسكن صنف 06 رقم 06بش 舍茹

قية العقارية عيساوي السوق المغطاة قسم 167 مج 01 رقم 42عبد 渺 جساس 脩范1006 مسكن ال 舍茹
舍茹 فرماتو الشيخ العيفةصالح بوراس

舍茹 يحياوي شارع زعباط رمضان اكس 2ب 73معمر عنان
 舍茯شام عجي樌67 سوق المستقبل رقم

脛 موس عمارة 5 رقم م 172عبدالقادر ترشاق 臺茖ع ( 舍莠樌برنامج 150/ 300 مسكن تسا)150 مسكن 舍茹
 舍莊ي د 臧范ترقية ع بالل العمري قسم 114 مج   رقم 61  قطعة رقم 01ص 脛 臺茖المقاول 舍茹

舍 أو رقم 29 ب樌01شام زيرم
脩茲 500مسكن أو أس 舍茹

 舍
脛莢كت 脛 臺茖رقم اكس24 محل أيس 莅شطر1ترقية عيساوي سوق مغ 舍莠تجزئة حش

السوق المغ莅 المركزي رقم126ع舍莵 بن سيد
تعاونية عقارية عيساوي التو樌ا舍荵 رقم 46نور الدين ملعب

 舍
脩茲تليجان عبد الرحمن زاوية نهج المدارس رقم47 محل 2عبدالكريم بلغجا 舍茹
تجزئة حاش舍莠 موسع الشطر الخامس يحمل رقم ن 68دمحم الصديق 苻ار

脛 الطريق الشطر األول رقم 52سليم بوشالغم 臺茖تجزئة ع
舍茹 20 مسكن رقم02 السكنات التطوريةعبد الحق بوميسة

تعاونية أمن الحياة بوعروة القطعة رقم 03 محل رقم 01 جزء 06نبيل ملعب
舍 فضيل بن عمارة

脛茫التعاونية العقارية النسيم قسم 105 مج رقم 122 قطعة رقم 03 الطابق االر



舍茹 1014 مسكن صنف 09 رقم 21سليمان زواوي
 舍莠يحياوي اكس ب 2ب 04العالية سوال 舍茹

舍 شلبية غوميد 臧茹بوعروة ذراع البولدون 49 نهج بورحلة الدرا 舍茹
舍茹 400/ 1750 مسكن 樌ضاب عمارة أ2 رقم12نص臺范 سمش الدين

وك 樌يمة 臧范رقم 13م 渺 شارع بليل عبد
舍茹 450 مسكن رقم 03عزالدين شالل

تعاونية عقارية االتحاد خنيش مبارك رقم 26عماد بركات
تعاونية عقارية النور رقم 05رابح بلو樌ري

ترقية عيساوي التو樌ا舍荵 السوق المغ莅 تجزئة حش舍莠 موسع الشطر األول قطاع أ محل س3بوالحسن نعاس
 舍莊قجا 茯أحمد تجزئة  29 قطعةعي 舍

脛茲بوعروة 28 شارع   مقار 舍茹
 舍荐رقم ج 31فيصل رواب  舍

脛茲موسع الشطر الثا 舍莠حش 舍茹
التعاونية العقارية 1955/08/20 قسم 85 مج ملكية رقم 02عبدالحق عيشور
تعاونية عقارية عمار قطوش قطعة رقم17زينب بن خروف

舍茹 مولف دمحم 400 مسكن  عمارة ب 1 قسم  169 مج رقم 171 قطعة 134وسيلة طراد
舍茹 المنظر الجميل شارع 樌الل احمد لخ脛茆 رقم28احمد بوغرارة
 舍
脛莟رفو 舍

脛莢الشطر األول شارع زايدي ذيب رقم 26 قسم 131 مج 51الصي 舍莠حاش 舍茹
舍茹 بلحو舍莖 حمو 238 مسكن المعبودة ع أ 08 مدخل 254 رقم 0أنيس لعوج

قية العقارية زواوي عبد الرحمن رقم 16سفيان شعالل 脩范ال
ممر كحلة دمحم رقم 05عبد الو樌اب جابو
脛 الطريقعبد الحق العايب 臺茖ع 舍茹

舍茹 يحياوي نهج حداوي أحمد اكس س 2 أ79خالد دعيش
نهج كركور ذياب رقم10مصط脛莢 لعليوي

 舍 臧茱كعبوب 10 قطع رقم 09سليم ط 舍茹 تعاونية عقارية النسيم
舍茹 1006 مسكن عمارة 樌ـ 13 رقم186عبد اللطيف حميميد

舍  بن حركات و شياح رقم41رمضان شلغوم 臧荐يحياوي زاوية نه 舍茹
舍茹 أوالد برا樌م شارع خلوطة الطيب رقم15حمودي بعطوش

 臺范يحياوي رقم 14 قطعة ب 03  ذراع البولدوننعيمة تش 舍茹
السوق المغ莅 1000 مسكن رقم 02نجوى قندوز
舍 اي او  رقم 43الويزة زروال 臧茲 300 مسكن اس 舍茹

تجزئة حش舍莠 موسع الشطرالخامس رقم1 قطعة رقم ن 1فرحات كواري
يد اسحنان 脛 臺范رقم 8ال 臺范نهج بحري الخ

التعاضدية العامة للسكن والتعم臺范  مقابل 舍茹 600 مسكن عمارة س 17 رقم 03 مكررعمر عياط
شارع سوقر عزوزالعمري عمارة

舍茹 100 مسكن بروج عمارة أ 7 رقم82لويزة عبد العزيز
ي سابقا رقم 11 قطاع 5ربيع ساعد 臧范كة وطنية للنقل ال 腋苻 تعاونية عقارية التل

舍茹 舍 كعبوب قسم 105 مج رقم 05السعدي فايدة
脛茫الطابق االر

شارع مرباح بلخ臺范 رقم 13صالح بازين
舍茹 01 نوفم臧范 54 نهج سعود بلقاسم رقم 01نجود بيوض

舍茹 حش舍莠 التعاونية العقارية دمحم الصديق بن يح臺茱 شارع بوشحمة عبد الحميد رقم 29 قسم 119 مج رقم 28نجاة عبد المالك
 脛 臺茖رقم 01 و 02لحسن حسن 臺范بل 舍茹 06 تجزئة الهواء الجميل شارع بكار معمر رقم

舍茹 تليجان شارع ركايف ع舍莵 رقم12الهادي لعوامري

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

حليب ومشتقاته



舍 فتاش سليم
脛茫العيد الضحوي عمارة او رقم 02 الطابق األر 舍茹 تعاونية عقارية الحرية و السالم

舍茹 شيخ العيفة  فرماتو سابقابوقرة فريد
يف 腋苹الطريقكداد ال 脛 臺茖ع 舍茹

舍 نص臺范 ع 13 رقم 01محشاشة سعيد
脛茲وا 臺范ترقية عقارية ق 臺范شارع بحري الخ

بالةبالة سامية
جساسجساس رابح مختار

湎با 脛 脩范رحالرحال مع
舍 رقم 24 محل 01بداد دمحم

脛茲تجزئة مقام الشهيد  الشطر الثا
舍 ع 01 مدخل أرجاح خليل

脛茫قية العقارية 102 مسكن ترقوي 16 محل الطابق تحت االر 脩范تبينت مج 20 قسم 313 ال 脛 臺茖ع 舍茹
ي إيهاب 脛 臺范قسم 357 مج13مل 舍

脩莟ا 腋苻 السفيهة تجزئة فريق 脛 臺茖ع 舍茹
ف 腋苻شارع اإلخوة مزعاش قسم 240 مجموعة رقم 74 رقم 01 11بن عطية أ

 舍
脛茲ا樌 كعبوب تجزئة 172 قطعة ( تجزئة مدور و موساوي) قطعة رقم 153 ل قسم 52 مجموعة ملكية 114 محل رقم 02فاضل 舍茹

舍茹 الصناعة قسم 293 - مجموعة ملكية رقم 35 -طالب أنس ضياء الدين
舍 فارح

脩茲1000 مسكنتوا 舍茹
بوعظمبوعظم حسام

سالمخالد سالم
 舍

腋荅يبار مار樌بارك مول سطيفش.ذ.أ نوميديس 舍
脛茲اليوم الثا

舍茹 حاش舍莠 الشطر األول قطاع أ رقم د5 / 40عبد النا苞 بن حركات
舍 سم臺范 حواس 脩茱الحواس و شارع دمحم خميس 舍荅 زاوية شارع العقيد
舍 خالد بوعكاز

腋荅الشطر اول ب 3/27 شارع حو 舍莠حش 舍茹
التعاونية العقارية الحرية و السالم 舍茹 العيد الضحوي شارع بحري الخ臺范 طريق المذبح بناية س محل رقم أ 05صالح قاسم

舍 شاكري 腋茯1014 مسكن رقم س س 01قري 舍茹 المركز التجاري
تجزئة 300 مسكن عم ب 6 رقم 344عبد 渺 كموش

نهج بحري الخ臺范 رقم 06 الحصة 04 ,05مصط樌 脛莢يشور
 舍莵شارع عبان رمضانعمار ساح

舍茹 الحا舍荅 مسعود ضامن
舍茹 500 مسكن ش أ و س عمارة أ02 رقم 48رفيق بخوش

سوق المغ莅 750 مسكن رقم 44الحاج بداد
舍 رقم 15اسماعيل روابح

脛茲منطقة النشاطات الحرفية الشطر الثا
شارع 20 أوت 55 ع ب 03الزب臺范 مرصاوي

舍茹 01 نوفم臧范 54 قطاع ف رقم 219رفيق قنانفة
المركز التجاري 舍茹 1014 مسكن رقم س س 2عبد الحميد بن ميلة

脛 السفيهةكريم 樌باش 臺茖ع
 舍 脩茱مسال 臺范المستقبل شارع عباشة قسم 293 مج61الصغ 舍茹
الحا舍荅 نواري بوبريمة

تعاونية عقارية أمن الحياة 舍茹 1 نوفم臧范 54 شارع برارمة عبد 渺 رقم 13عادل عيس
تجزئة حش舍莠 موسع 153 قطعة الشطر السابع قطعة رقم 67خليل بالل شناق
 舍
脩茲نورالدين مقال 舍

脛茫وق بوعروة ع ب مدخل 03 الطابق االر 腋苹ال
舍 عي茯 540 مسكن عمارة ب 4 رقم 41 الطابق األرضنبيل ع舍莵  صحراوي

脛茲مكار 舍茹
舍 شارع 20 اوت 55 عمارة أ  درج 01توفيق مخناش

脩茲قية العقارية صادي و توا 脩范ال
منطقة النشاطاتزوب臺范 زديوي

 脛 臺茖سابقافريد بوجمل 臧范شارع قندوز السعيد شارع 08 نوفم
نهج كسكاس عبد الحميد رقم 09بوزيد فودي

ات 臺范سوب

اليوم األول مطعم

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا



ة 脛 臺范188عصام مع 舍 臧茹 رقم 茯موسع الشطر الرابع نهج بن دريس عي 舍莠حش 舍茹
舍茹 المستقبل نهج عباشة عمار رقم 46عبدالمالك بن مسكر

محطة نقل المسافريننفيسة عيادي
زاوية نهج  بن بو العيد رقم 20 و الفداءزبيدة بوغريرة

قاوي 腋苹يشفيق ال 臧范كة الوطنية للنقل ال 腋苹منطقة ال
نهج 1 نوفم臧范 54  رقم 17فارس بخوش

 舍茯شام عجي樌67 سوق المستقبل رقم
ول رقم 09/17مراد رجم 脩范للب 舍 脛茱المعهد الوط

 腋苹اب بوي樌بوعروة 12 قطعة بوعروة  قطاع فعبد الو 舍莵تعاونية عقارية يع
تجزئة 20 أوت 55 رقم 02عبدالنور عباوي

امام مصنع ياي舍茯 للبالط سطيفرزيقة عقيق
舍茹 يحياوي 300 قطعة رقم 296 محل رقم 02نا苞 فلكاوي
舍 خلفية محل رقم 15سليم بوازيد

脛茫شارع قندوز السعيد رقم 3 الطابق االر
 舍
脛茲وعبدالمجيد رقم7رضا جرمو 臺范زاويةشارع قندوزسعيد،نهج عبدالحق بلخ

 舍
脛茲زيتو 臺范البش 臺范وب الخ苻 موسع الشطر األول رقم 72 س  حاليا نهج 舍莠حش 舍茹
شارع فال舍茹 العيد رقم 03رضا شاكري

 舍莵تجزئة 300 قطعة قسم 79 مجموعة  79حسان زماي
舍 بوحصان

脛莢540 مسكن عم ب 02 محل رقم 35لوط 茯عي 舍
脛茲ميكار 舍茹

舍 مصط脛莢 حراق
脛茫شارع قندوز السعيد محل رقم 03 طابق أر

 舍莊ملو 脛 臺茖لعرارسة قسم 110 مجموعة ملكية 157حس 舍茹
舍 دمحم رقم 36حكيمة بودراز

脛莢ي 腋苻 الهضاب نهج 舍茹
فرماتو مجموعة 17 قسم 03بالل صابر
舍 محالت  رقم 24,23,22,21,20,19,18سم臺范 قتال

脛茫و 26 محل عم  ا  02 الطابق تحت االر 舍莚30 مسكن اجتما 舍茹 CAP  الهضاب
 舍莠وك سال 臧范القطعة رقم 04م 舍

脛茲م شارع عبعوب دمحم قسم 182 مج رقم 03 المحل األول  القطعة رقم 05 المحل الثا樌أوالد برا 舍茹
舍 رقم 02سليم بوقزولة

脛茲تليجان شارع الحاج المقرا 舍茹
وز عبيد 臺范ف 舍荅الحا 舍茹

وك حروس 臧范رقم 02 قطاع ا ترقية عقارية بن ضياف مسعود رقم 07م 脛 臺茖شارع المقاول
舍 قسم 246 مجموعة 65 رقم 29سفيان صهيب بن دية

脛茫الشيخ العيفة عمارة 07 الطابق األر 舍茹
ي التعاونية العقارية التل نهج داي舍莵 لخ脛茆 رقم 09 قسم 229 مجموعة رقم 02فواز ذ樌ابة 臧范كة الوطنية للنقل ال 腋苹ال

شارع عباشة عمار 舍茹 سونطراك رق舍莠 02 و 03 14وليد بوعبيد
 舍
脩莟ا 腋苻 سوق المركزي المغطاةمولود

舍 الطا樌ر قوات
脛茫بن بوالعيد الطابق األر 脛莢شارع مصط

ساحة سعال بوزيد مركزسفيان بوسفراس
舍 مولود داود

脛茫الطابق االر A ق محل رقم 04 عمارة 腋苻 وع 62/155 مسكن ترقوي مدعم الهضاب 腋苹م
 脛 臺茖زاوية نهج االخوةمسلم و حفاظ عبد المجيد رقم 1محمود بن حس

 舍
脛茲شام مقرا樌الشطر االول قطاع ب 舍莠تجزئة حاش

渺 20 اوت 55لمياء بوعبد 舍茹 舍
脛茫عمارة  س 30 الطابق األر 舍

脩茲قيةالعقارية توا 脩范ال
تعاونية عقارية أمن الحياة 舍茹 بوعروة مج رقم 05 قسم 265 شارع برارمة عبد渺 محل 1باديس بومليط

السوق المركزينجيب قاسم
舍 عبد苻 渺ار

脛茫قسم 203 مج 78 قطعة رقم 10 الطابق االر  舍莊المعبودة ترقية سكلو 舍茹
 舍莪تليجان 08 نهج كركور ذيابعدنان مس 舍茹
舍茹 اإلخوة مهداوي 300مسكن ع ف4طارق يطوي

 舍 脛茱فيال شارع عباشة عمار مجموعة ملكية رقم 15 قسم 292 محل رقم 03 14عبد اللطيف ف

 舍
脛茲اليوم الثا



 舍莵شارع عبان رمضانتوفيق قباي 莵الواجهة  المطلة ع  舍
脛茫عبان رمضان و نهج طراجمة لحسن  الطابق االر 舍莚زاوية التقاء شار

ار محل رقم 02أكرم زغبة 脛 臺范تجزئة 08 ماي 45 ب
舍茹 舍 حاش舍莠 شارع عي舍茯 بن دريس قطعة ج 188نبيل حومورة

脛茫الطابق االر
舍 دمحم نسيم بن المة

脛茫الحاج دمحم الطابق االر 舍
脛茲تليجان شارع مقرا 舍茹

ار قسم 299 مج139 قطعة رقم 01جالل عباش 脛 臺范140 مسكن ب 舍茹
舍茹 بلحو舍莖 حمو المعبودة 238 مسكن ع أ 03 مدخل 242 رقم 04عادل مهنتل

舍茹 يحياوي إكس ب 05 أ 06 شارع بور سعيدرابح فودي
 舍
脩莟ا 腋苻 السفيهةحمزة 脛 臺茖ع
舍 االي苹كمال رقاد

脛茫البناية س الطابق االر(لعرراسة 舍茹) قية العقارية خنفري مراد 脩范ال
 舍

脛莢300 مسكن األبراج ع أ 01 رقم 01فطيمة خل 舍茹
ترقية بل臺范 252 قطعة قسم 89 مج رقم 23عمار زاوي

شارع بور سعيد رقم 08زين الدين قرابة
舍 نصاص

脛茲ا樌283 عمر دقو 331 مسكن ترقوي مج 02 قسم 294 ع ف 01 رقم 331 الحصة 舍茹
قية العقارية سكلو舍莊 24 مسكندمحم زكرياء قدوري 脩范المعبودة ال 舍茹

 舍
脛莢احمد محل رقم 01 قسم 120 مجموعة ملكية رقم 50أحمد خال 舍莊ميلود و وا 舍莠ي樌شارع د 舍 脩茱موسع الشطر السابع زاوي 舍莠اش樌 تجزئة

舍 الزايدي قسام
脛茫540 مسكن ع ب02 المدخل 02 رقم 34 قسم 270 مج رقم 47 قطعة رقم 02 الطابق االر 茯عي 舍

脛茲ميكار 舍茹
ة قوتال 臺范樌ع ب02 المدخل 67 قطعة رقم 04ز 舍莠تساع 舍莚سيدي حيدر 150 مسكن اجتما

 舍 腋茯قري 苞نهج عباشة عمار قسم 287 مج 04عبد النا
脛 كرواط 臺茖قسم 157 مجموعة ملكية 35ياس 舍

脛茫الهواء الجميل القطعة رقم 15 الطابق األر 舍茹 التعاونية العقارية الهقار
脛 لحسن رقم 11 محل رقم 01ابرا樌يم فرحات حميدة 臺茖التعاونية العقارية اإلخوة أبناء بوسك 舍

脛茫الطابق األر
舍茹 يحياوي شارع زعباط رمضان رقم 20 محل 03عماد الدين بن سيد

舍茹 الهضاب 15 مسكن اجتما舍莚 تسا舍莠樌 ع 01 قسم 126 مجموعة 13 قطعة 05حمزة طكوك
كشك بجوار صيدلية 舍茹 750 مسكنالسعيد بوزيدي

ساحة ابن الرشيق 舍茹 تليجاننعيمة شواق
舍茹 400 مسكن عمارة أ 06 رقم 117ربيع بارش
نهج بور سعيد و 07 شارع خوالد  لحسن قسم 190 مج رقم 18يمينة يطو

ق رقم 188يوسف طراد 腋苻 舍莠تجزئة 221 قطعة حش
舍 فتيحة قهلوز

脛茫28 محل عمارة 04 الطابق االر + 舍莠樌الهضاب 40 مسكن تسا 舍茹
舍  رقم 舍茹 15 بل臺范 عصام بن 樌دفة

脛茫24 مسكن ع س طابق أر 舍茹 قية العقارية خنفري مراد 脩范ال
舍 خث臺范 دمحم

脛茫نهج االخوة  مسلم الطابق االر
فرماتو مجموعة 17 قسم 03صابر بالل

يف ساعد"برارمة" رقم15بن حمو طارق 腋苹تعاونية عقارية الشهيد حامدي ال
舍 فاروق 臧茱بورق 舍

脛茫موسع الشطر الثالث شارع جارف الطيب رقم 134 مجموعة رقم 91 قسم 76 الطابق األر 舍莠حاش 舍茹
تعاونية عقارية الفالح قطاع ب شمال رقم8قريدي سليم

شارع 08 ماي 45 رقم 11جنان عبدالرزاق
 臺范سم 舍莚شيخ العيفة فرماتو وسط محل رقم 02سبا 舍茹

 舍茯عبد المجيد 65 مسكن شارع رقم 2 بقرب تجزئة 300 قطعة يحياوي ع ب درج 1 الطقاللتة خمي 舍
脛茲ترقية عقارية مروا

舍 مال舍莇 رشيد رقم 01 و نهج 19/ 06/ 1956سوي舍茯 الربيع 臧荐زاوية نه
فاوي رزيقة 腋苻07 يحياوي 300 قطعة رقم 舍茹

舍 بن مهيدي ع 01 رقم 02بن غانم عبدالعزيز 臧茲نهج العر
舍茹 المستقبل س 11 أ 08ذ樌ابة عبد الرزاق

اف قسم89 مج ملكية131بدوي رضا 腋苻الهواء الجميل التعاونية العقارية اإل 舍茹
舍茹 تليجان نهج دمحم صابر  رقم 18سعودي خلدون

اليوم األول حلويات



舍 دمحم العمري 脛茱مج 13 قسم 47 الحصة 23ن 舍
脛茫عمارة 06 الطابق األر 舍莠樌تسا 舍莚قاوة 100 مسكن اجتما 舍茹

舍 حصة رقم 01 مج ملكية رقم 51 قسم 208ساكر ساعد
脛茫قية العقارية صادي عمارة ب درج01 الطابق االر 脩范مورو ال 脛 臺茖ع

شارع 20 أوت 1955 ع أ درج 03 رقم 02بوعصيد فيصل
 脛 臺茖تجزئة الهضاب الشطر األول 26 التعاونية العقارية المنارسيود حس
舍茹 يحياوي شارع بورابة أحمد رقم 06 محل 01طابوش عمر

舍 العمري
脩茲54  رقم 18مقال 臧范تليجان 08 شارع1 نوفم 舍茹

舍 الطا樌ر
脛茲شارع بن بولعيد  رقم6مد

舍 بوذراع المحفوظ
脛茫عبد المجيد65مسكن شارع رقم 02 عمارة د درج 1 الطابق األر 舍

脛茲ترقيةعقاريةمروا
舍 د 148 محل 2حرفوش دمحم صدوق

脛茲موسع الشطر الثا 舍莠اش樌 تجزئة
舍 قسم 171 مجموعة ملكية 76فارس دمحم صالح

脛茫موسع الشطر األول الطايق األر 舍莠حاش 舍茹
舍茹 الحا舍荅 محل أبوبريمة قيس
5نهج 1نوفم臧范 54 قسم213 مج ملكية رقم 158 محل رقم 05صفران لحسن

舍 عمار
脛茲رقم03عمرا 臺范الصغ 舍

脛莢و خلي 臺范زاوية شارع  بحري الخ
樌 舍ري فؤاد

脛茫مقام الشهيد محل رقم 02 الطابق االر 舍茹 تجزئة 74 قطعة
يف 腋苹شارع عباشة عمار  رقم6تيغوارت ال

舍 عادل
脛茲شارع 08 ماي 45 (5 أ) رقم 02رحمو

تعاونية عقارية 樌واري بومدين عمارة ب 01 رقم 46عابد زكرياء
ي فاطيمة 臺范مختارعج 舍 臧茱شارع عري

舍 غرزو舍莊 دمحم رياض
脛茫الطريق رقم 164 الطابق األر 脛 臺茖ع 舍茹

 臺范يحياوي تجزئة  21 قطعة  رقم2بوعون الصغ 舍茹
舍茹 حش舍莠 الشطر الخامس رقم ن 150لمنور نورالدين

脛  12 فيال  شبانة صالحصفران عادل 臺茖شارع المقاول
زاويةملت脩莢 شار舍莚 إخوة مسلم و8ماي 45 ع 1 درج1 رقم7صال舍荐 رشيد

تجزئة الهضاب التعاونية العقارية المورادية القطعة رقم 06فايد سفيان
ة عبدالمالك 脛 臺范بن مع 臺范وب خث苻 موسع الشطر األول رقم 72 س شارع 舍莠حاش 舍茹

 脛莢يحياوي قطعة رقم 24 التعاونية العقارية السعادةقندوز مصط 舍茹
ي فاطيمة 臺范مختارعج 舍 臧茱شارع عري

舍 غرزو舍莊 دمحم رياض
脛茫الطريق رقم 164 الطابق األر 脛 臺茖ع 舍茹

 臺范يحياوي تجزئة  21 قطعة  رقم2بوعون الصغ 舍茹
舍茹 حش舍莠 الشطر الخامس رقم ن 150لمنور نورالدين

脛  12 فيال  شبانة صالحصفران عادل 臺茖شارع المقاول
زاويةملت脩莢 شار舍莚 إخوة مسلم و8ماي 45 ع 1 درج1 رقم7صال舍荐 رشيد

تجزئة الهضاب التعاونية العقارية المورادية القطعة رقم 06فايد سفيان
ة عبدالمالك 脛 臺范بن مع 臺范وب خث苻 موسع الشطر األول رقم 72 س شارع 舍莠حاش 舍茹

 脛莢يحياوي قطعة رقم 24 التعاونية العقارية السعادةقندوز مصط 舍茹
舍 الطا樌ر

脛茲شارع بن بولعيد  رقم6مد
قية العقارية اإلخوة بن سكة 舍茹 بونشادة نهج عباشة عمار ع ب مدخل 02 رقم 27دا舍莊 خالد 脩范المركز التجاري ال

舍 مرير مريم
脛茫يف مج 14 قسم 307 الطابق االر 腋苹ال 舍荐تبينت شارع بوي 脛 臺茖ع 舍茹

脛 تبينت ع رقم 03 محل رقم 01خرباش جميلة 臺茖ع 舍茹
脛 عبد الحق 臺茖تجزئة يحياوي 300 قطعة رقم 77جساس حس

舍茹 الهواء الجميل بل臺范 252 قطعةبن سباع عمر
舍 الحاج دمحم رقم 03 قسم 212 مج رقم 85عاتق نور الدين

脛茲نهج مقرا
 臧范خليل عبد ال 舍茯مي樌ساعد رقم 159 ف 舍茹بوعروة الشطر الثالث 47 شارع فال 舍茹

 舍
脛茲اليوم الثا



ة أحمد وثيق 脛 臺范رقم 02 لعرارسة قسم 111 مج08 ع 01بن مع 脛 臺茖قية العقارية غزال و طانطو 11 مسكن شارع المقاول 脩范ال
舍 دمحم رقم 舍茹 01 01 نوفم臧范 54 الشطر الثالث رقم 05 مج رقم 81 قسم 222مس舍莪 عبد الرزاق

脛茲نهج مسغو
 脛 臺茖وك محل رقم 02قادري ياس 臧范م 舍莵و شارع دخي 舍莵زاوية 10 شارع االخوة جمي

سيدي حيدر 150 مسكن اجتما舍莚 تسا舍莠樌 ع 01 ب المدخل 49 قسم 06 مج رقم 30 القطعة رقم 01عامر رابح
舍 العارم

脛茲قسم 155 مج رقم 38 قطعة رقم 01خو 舍
脛茫التعاونية العقارية لحوامد الشهيد بلعياط بوزيد ع 01 الطابق األر

تجزئة التعاونية العقارية آفاق 90 الهضاب الشطر األولبقة سفيان
舍茹  الشهيد  قندوز السعيد   محل رقم 02شياح نبيل

舍 قمقامة سفيان
脛茫طالب الطابق األر 舍 臧茲بن أ 舍莵ي تجزئة التعاونية العقارية ع 臧范كة الوطنية للنقل ال 腋苹ال

舍 عمار
腋荅التعاونية العقارية أحمد قسوم قطاع ب شمال رقم 23خربا

قية العقارية االخوة بن سكة 舍茹 بونشادة نهج عباشة عمار ع ج مدخل 01 الطابق السف舍莵 رقم 06جمادي صالح 脩范ال
舍茹 الهضاب CAP مركز متعدد الخدمات قطعة 03/06 رقم 162 جزء أسرحوي امال

脛 الطريق  تجزئة 317 قطعة  رقم 53رزيق عبد الرحيم 臺茖ع 舍茹
舍茹 يحياوي ع莵 زاوية نهج بوروبة أحمد اكس ب 02 س49 بلدية سطيفشبل عبد الحميد

舍 نوال
脛茲ساعد رقم د 132زيدا 舍茯شارع عجي 舍

脛茲موسع الشطر الثا 舍莠حاش 舍茹
樌 舍茹اش舍莠 الشطر األول أ رقم أ3/ 49 شارع خنينف عي茯 محل رقم 03زواوي زين الدين
 舍莵يحياوي 12 قطعة رقم 03 قسم 158 مجموعة ملكية رقم 24 محل رقم 01بن حدحوم ع 舍茹
قية العقارية االخوين بلعياط 33 مسكن ترقوي 09 محالت و09 مرأب تجزئة فريق شاد舍莊 378 قطعة 舍茹 لعرارسة رقم 02إمجدوبن إلياس 脩范ال

舍 قطعة 01 جزء 01 محل رقم 03بزان 樌شام
脛茲موسع الشطر الثا 舍莠حش 舍茹 التعاونية العقارية الهدى

舍 عبد الالوي حمودي
脛茫رقم 01 مجموعة ملكية رقم 29 قسم 84 الطابق األر 舍

腋荅العيا 舍莊لعرارسة نهج دا 舍莊تجزئة شاد
تجزئة 樌اش舍莠 موسع الشطر السادس 90 قطعة رقم 21بلهوشات نبيل

شارع أوسيسة العيد رقم 02قاللتة نورالدين
التعاونية العقارية البدر تجزئة الهضاب الشطر 02 تعاونية عقارية شارع لطرش عبد الحق رقم 591سواك樌 臺范شام

المنطقة الجنوبية العيد الضحوي منطقة النشاطات الحرفية الشطر الثالث قطعة رقم 50عسيلة عمار
舍茹 بوعروة ضمن تجزئة 02 قطعة قطاع اي شمال رقم 01حمدة الياس 

تجزئة 124 قطعة قسم 03 مجموعة ملكية 103صادي عبد الفتاح
脛 السفيهةقرين عبد الو樌اب 臺茖ع
舍 بن تو樌ا舍荵 الطا樌ر

脛莢م  شارع سعادو الصي樌اوالد برا 舍茹
تجزئة الهضاب قطعة رقم 418قشطال اسماعيل 

脛 الطريقمخاليف عالء الدين 臺茖ع 舍茹
舍 السعيدساح舍莵 الربيع

脩莟تجزئة الهضاب شارع صدو
舍 مولود

脩莟ا 腋苻سوق المركزي المغطاة
舍 فواز 脩茱كعبوبشني 舍茹

تجزئة الهواء الجميل قطعة رقم 57مجاقلة يوسف
شواح 臺范قية العقارية  12 مسكن رقم 01 المهديةسليم ش 脩范ال

舍茹 209 قطعة قسم 83 مجوعة ملكية رقم 80عبد النوري ختالة
脛 آرناتغرزو舍莊 عادل 臺茖مج س 251 ق رقم 235 ع
قطعة رقم 62 خلفون 86عبد 渺 بداد

المهدية تجزئة 102 قطعة قسم 20 مجموعة ملكية رقم 183فارس بن بريك
 舍莵ساح 渺 ة قطعة رقم 65عبد 臺范البوح

 舍莵أرناتبلعابد ع 脛 臺茖بلدية ع 舍莵زيادنة ع 舍茹
اد 腋苻 عبد الرحمن 舍

脛茫140 قطعة رقم 33 الطابق األر 舍 脛茱التخصيص السك
تجزئة 506 قطعة رقم 438 المجموعة  44عمار شخابة
تعاونية عقارية الري رقم 02 المجموعة أ 01عزالدين بارة

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

مخابز

اليوم األول تغذية عامة

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

ميكانيك السيارات

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

إصالح العجالت

脛 آرنات 臺茖ع



تجزئة 506 قطعة رقم 492 مجموعة 31فارس محمود
舍茹 506 مسكن رقم 378 المجموعة 28عمار بن 樌ارون

ةحياة نوار 臺范البوح
 舍莠قاس 舍

脛茲المهديةعبد الغا
تجزئة 151 قطعة رقم135  المهديةرشيد دابة

 舍
脛茲المهديةرضوان خو

قرية المهدية تجزئة 19 /151 قطعة رقم 樌117شام مهداوي
舍 طالب

脛茲قرية المهديةعبد الغا
قسم 81 مجموعة ملكية رقم 104 مركزع舍莵 نويوة

脛 أرناتعبد الرؤوف قوادمة 臺茖ع
تجزئة 282 قطعة رقم 240 المجموعة 22فارس بلمهدي

 舍莖تعاونية عقارية المناربركو مبار
舍茹 140 قطعة  رقم 40فرحات بوجالب

 舍莵تجزئة خلفون 75 قطعة رقم أ 01دمحم الق
تجزئة 87 قطعة رقم ب 1 تيملوكةسم臺范 بوحريزي

 舍
脛茲بورما 臺范樌تجزئة 506 قطعة رقم 329ز

 舍莊ة غرزو 臺范أرناتمن 脛 臺茖ع
قطعة 樌امشية رقم 08خمي舍茯 بن جبل

القطعة رقم 09سعيد خيال
舍 رمضان قوادمة

脛茫امشية رقم 18 الطابق األر樌 قطع  舍莵زيادنة ع 舍茹
舍茹 506 مسكن رقم 246عبد النور صابري

لعنا苞الجم舍莪 لعوارم
ة جاللة 臺范شيخ العيفة مركزشه 舍茹

脛 زادة الهامشية  رقم 03رمضان كدوش 臺茖قرية ع
التجزئة السكنية 151 قطعة رقم73 المهديةالزواوي بلجرو

 舍荅تجزئة 506 قطعة رقم 131 مجموعة 09أحالم عبا
脛 مسعودبوبكر بناي 臺茖المجموعة السكنية 155 قطعة رقم 151 ع

تجزئة 251 قطعة  舍茹 دمحم بوضيافرقية بن عاشور
舍 فريد بوصوم

脛茫209 قطعة قسم83مجموعة ملكية رقم 67 محل رقم 03 الطابق األر 舍茹
وك قرناز 臧范م 舍

脛茫قسم 104 مجموعة ملكية 25 طابق أر 舍莵زيادنة ع 舍茹
舍 عصام عكوش

脛茫قسم 74 مجموعة ملكية 10 الطابق األر
 舍

脛莢الدين خل 臺范تجزئة 282قطعة رقم 146 مج 13خ
 舍茯قسم  104 مج رقم 12رتيب تون 舍莵زيادنة ع 舍茹
舍 رفيق عكوش

脛茫قسم 104 مجموعة 67 الطابق األر 舍莵زيادنة ع 舍茹
السوق المغطاه محل رقم 04الخ臺范 منادي

舍 جلول حمزاوي
脛茫تجزئة 506 قطعة رقم 244 مج 15 الطابق االر

تجزئة 209 قطعة قسم 83 مجموعة ملكية 57زين العابدين رجاشتة
تجزئة 102 قطعة قسم 20 مج 170 المهديةدمحم عدوي
脛 عزي 臺茖ياس 舍

脛茫التعاونية العقارية  للعمال الفتح رقم أو 01 الطابق األر
تعاونية عقارية 32 مسكن عمارة أ رقم08العمري فودي
舍 مو荅 بلبواب

脛茫المهدية تجزئة 102 قطعة قسم 20 مجموعة ملكية رقم 265 الطابق االر
محل رقم38 مكرر 1لوصيف بن نايس

舍 عادل بن دشاش
脛茫مسعود رقم 44 طابق أر 脛 臺茖تجزئة 155 قطعة ع

 舍
脛茲اليوم الثا

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

خ脛茆 و فواكه

اليوم األول لحوم ودواجن



وك نوي 臧范القطعة الهامشية رقم 12م 苞العنا
舍 عبد الرزاق نويوة

脛茫140 قطعة رقم 01 محل رقم 02 الطابق االر 舍 脛茱التخصيص السك
舍 بوخالفة

脛茲عبد الغا 舍
脛茫تجزئة 506قطعة قسم 55 مجموعة رقم 109 طابق ار

 脛 臺茖تعاونية عقارية الري قطعة رقم 08 مجموعة أ 2سماعيل قرن
脛 شوار 臺茖دمحم لم 舍

脛茫تجزئة 209 قطعة قسم 73 مجموعة ملكية رقم 61 الطابق االر
 舍 臧茱قية العقارية 78 مسكن ترقوي و 34 محل تجاري قسم 81 مج رقم 89 ع 2ب مدخل 13 محل رقم 13نوري زوغ 脩范ال
ة تجزئة 81 قطعة رقم 45ذ樌بية طبازة 臺范البوح

الساحة العموميةاسماعيل محدادي
脛 مسعودعدالن لولو 臺茖ع

تعاونية عقارية الري رقم 02 المجموعة أ 01عزالدين بارة
舍 صالح الدين مقدم

脛茫تجزئة 209 قطعة رقم 39 طابق أر
ة مركزلحسن زميت 臺范البوح

تجزئة 282 قطعة مجموعة 08 رقم 82عبد الحكيم قاللتة
舍茹 舍 150 مسكن رقم 06قندور فاتح

脛茫اليوم األولالطابق االر
舍 المهديةمهداوي صالح لقمان

脛茫قية العقارية 12 مسكن قطعة رقم 08 الطابق االر 脩范ال 舍
脛茲اليوم الثا

脛 بوعون 臺茖20 اوت 55 قسم 74 مجموعة رقم 11دمحم أم 舍茹
舍 بوعافية

腋荅العيا 舍
脛茫دمحم بوضياف قسم 102 مجموعة ملكية رقم 19 الطابق االر 舍茹

舍茹 دمحم بوضياف رقم 04عادل بورقبة
 舍莵بري ع 舍

脛茫التجزئة السكنية 43 قطعة قسم 94 مج 05 محل رقم 02 الطابق األر
舍 فارس عشوب

脛茫عبد القادر محل رقم 02 الطابق األر 臺范األم 舍茹 13 المجموعة السكنية 209 قسم 82 مج رقم
舍 كحلة حمزة

脛茫تجزئة سكنية 209 مسكن قسم 83 مج58 الطابق االر
舍 خدي 樌شام

脛茫140 قطعة رقم 79 الطابق األر 舍 脛茱التخصيص السك
舍 ع أ مدخل 68جلي舍莵 عمار

脛茫قوي 78 مسكن و 34 محل تجاري قسم 81 مجموعة 89 طابق أر 脩范وع ال 腋苹الم
舍茹 الشيخ العيفة رقم د 12 محل رقم 02جعيج舍莪 العمري

舍 خبابة عبد المومن
脛茫تجزئة 209 مسكن قطعة رقم 23 قسم 83 مجموعة ملكية 58 محل رقم 02 الطابق األر

舍茹 140 قطعة رقم 96بن غانم حسان
舍茹 زيادنة ع舍莵 قسم 104 مج رقم 67عادل زمال
اليوم االولمحل رقم 03بقة عاشور

舍 شارع االخوة عمارجيةالجودي عمارجية
脛茲اليوم الثا

ة بوكاري 臺范فةنص 腋苹شعبة ال
قرية البطحةالطا樌ر اوزان

舍 عمارجية
脛莟عباسةوا 脛 臺茖ع

مركزعبد المالك لمداوي
تجزئة 121 قطعة مركز رقم 83 مجموعة  فالسعيد بوعظم

محل رقم樌01شام مرعان
舍 اسحاق قلو

腋荅شارع جلود العيا
الخربةسعدة شياب

البطحةرابح عتيق
مركزفاروق ذياب

وع 24 مسكن و 18 محل عمارة ب رقم 01،02،03عبد الحليم رحراح 腋苹م
المجموعة السكنية 55 قطعة المجموعة س قطعة رقم08 مركزسليمة خرابشة

محل الرقم 03 الخربة القطعة رقم 65الخ臺范 اطبازة
البطحةرابح عتيق

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

حلويات

مخابز

اليوم األول

脛 عباسة 臺茖ع

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

حليب ومشتقاته

ات 臺范سوب

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

مطعم

 舍
脛茲اليوم الثا

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

اليوم األول خ脛茆 و فواكه



تجزئة 121 قطعة مركز رقم 83 مجموعة  فالسعيد بوعظم
محل بلدي مركز شارع شيخ العيفةسعيد لعجال

舍 بوازيد
脛茲مركزعبد الغا

脛 عباسةرياض بوعظم 臺茖ع
 舍

脛茹البطحةخالد دو
 舍莠تجزئة 100قطعة البطحاء مج 04 رقم 46عمار بن عجي

 舍荅مركزعمار سا
舍 رقم 24 مركز 70عبد الحكيم بوسعدية 脛茱اليوم األولمحل مه

舍 عيـــن عبــاســــة قصاب رشيد
脛茲اليوم الثا

اليوم األولتجزئة 240 قطعة رقم 156 مجموعة 14 مركزفارس تجار
舍 مركزعبد الرزاق نجار

脛茲اليوم الثا
اليوم األول舍茹 عبد الحميد بن باديسصادق بوبشطولة

 舍
脩茲مراد توا 舍

脛茫قنفود ساعد الطابق االر 舍茹 舍
脛茲اليوم الثا

ــامختار شيبان ــ ـــ ــ األوريسيـــ
 舍
脩莟122 مسكننورالدين بربا 舍茹

القطعة رقم 282 المجموعة 35عائشة خرباش
ــاحسام كركار ــ ـــ ــ األوريسيـــ

الموانعمار فرية
 舍
脛茲271 قطعة رقم 117رافق زيتو 舍茹

 舍 腋茯مركزبالل عبد العظيم ق
تجزئة 363 رقم 282عمار عزوزي
脛 دبيش 臺茖ياس 舍

脛茫عمارة 01 مدخل 02 طابق ار 舍莠樌تسا 舍莚مركز بالمجمع 50 مسكن اجتما
 舍
脛茲تجزئة 122 قطعةفيصل طرجما

تجزئة 363 قطعة المجموعة 02 القطعة رقم 10عبدالكريم عاشوري
舍茹 64مسكن تسا舍莠樌 66محل ع 03 رقم 13حسام مهنانة

ــانور الدين قرقاش ــ ـــ ــ األوريسيـــ
تجزئة 122 مسكنفاروق بونشادة
مركزخليفة رحمون
 舍 臧茱مركزمنصف طي

舍茹 72 مسكن اج تسا舍莠樌 و 65 محل تجاري ع ا 01 رقم 09جعفر لزرق
舍 بوحرامة 脩茱30 مسكن ع رقم 01السب 舍茹

شور 腋苻 تجزئة 69 قطعة قسم 50 مج ملكية رقم 83كريم
舍 مراد منصوري

脛茫تجزئة 168 قطعة رقم 51 طابق ار
ــانور الدين قرقاش ــ ـــ ــ األوريسيـــ

ــامراب舍莅 يوسف ــ ـــ ــ األوريسيـــ
يف فودي 腋苹شارع 05 جويلية  62 عمارة ب رقم01ال

 舍 臧茱بوطال 臺范قسم 39 مجموعة ملكية 98 مركزبش 舍
脛茫الطابق األر

مركزكمال بوذيب
 舍 臧茲بالل جال 舍

脛茫عمارة ب 1 رقم 13 مجموعة رقم 30 قسم 45 قطعة رقم 13  الطابق االر 舍莠樌72 مسكن تسا 舍茹
مركزنور السدات حوري

舍 مركزعادل بوضياف
脩茲15 مسكن البناء الذا 舍茹

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

خ脛茆 و فواكه

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

لحوم ودواجن

مطعم

حلويات

 舍
脛茲اليوم الثا

األوريسيا

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

لحوم ودواجن

اليوم األول حليب ومشتقاته

مخابز

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة



舍茹 العالمة عبد الحميد بن باديسميلود س脩范 الرحمان
شور 腋苻 تجزئة 69 قطعة قسم 50 مج ملكية رقم 83كريم

脛 عبد المؤمن 臺茖مركزبوجمل
舍茹 عبد الحميد بن باديسبوبشطولة صادق

舍 لعالم عادل
脛茫عمارة ب 01 رقم 01 طابق أر 舍 臧茲شارع 05 جويلية 62 و شارع بوضياف العر

舍 رقم 13بورخيس مهدي
脛茫عم 02 الطابق االر 舍莠樌تسا 舍莚64 مسكن اجتما 舍茹

تجزئة السكنية مراب舍莅 ميلود 69 قطعة رقم 55بورخيس زكرياء
 臺范بش 舍 臧茱قسم 39 مجموعة ملكية 98 مركزبوطال 舍

脛茫الطابق األر
苞نا 舍莠樌قطعة رقم 61برا

舍 صالح حاليا مج12 رقم 42بتقة فريدة
脛莢سابقا كت 舍

脛莢العقيد لط 舍茹
舍 نجمة عبد السميع

脛茫امشية مجموعة رقم 36 قسم 44 الطابق األر樌 63 قطعة 舍茹
舍 مراد

脩茲توا 舍
脛茫قنفود ساعد الطابق االر 舍茹

 舍荵مركزصالح بن تو
مركزعماد الدين رواق

 舍莠القطع الهاشمية قطعة رقم 09جهيد العل
 舍
脛茲الحشيشيةبورقبة عبد الغا

舍茹 40 مسكن حمام أوالد يلسيمينة لحرش
تجزئة 219 رقم 59كمال قاوة

قطعة رقم ج01ز臺范樌 بوعصيدة
 舍

腋荅المجموعة السكنية 219 قطعة رقم 137رفيق خر
 舍
脛莟تجزئة 104 مسكن رقم د 44الربيع رفو

تجزئة 179 قطعة جزء 04 رقم 80 الحشيشيةالطا樌ر عيادن
تجزئة 134 قطعة رقم 110 الحشيشيةنجيب يعيش

 舍 臧茱تجزئة 218 قطعة رقم 13جمال الدين بورك
脛 أوشيش 臺茖تجزئة 179 قطعة جزء  6 رقم 128 الحشيشيةياس

قطعة رقم 08مسعود شعراوي
تجزئة 218 قطعة رقم 04 موحيد عكوش
مركزسفيان عباوي

شارع بلعطار عبد الحميدعبد الحق عباوي
تجزئة 179 قطعة رقم 153مو荅 بلمهدي

تجزئة 218 قطعة رقم اكس 5ز樌رة حاللش
脛 نوي 臺茖05 عم ا 08دمحم أم 舍莠樌تسا 舍莚مسكن اجتما
舍 بن مهيدي رقم04وليد لعمامرة 臧茲العر 舍茹
 舍
脛茲رحما 荅لحشيشية تجزئة 179 قطعة رقم جزء  06/147نو

 舍 臧茲بونا 舍茯تجزئة البلدية 104 قطعة رقم د 52خمي
 舍莊مزلوقنوارة رحا

 舍荵مركزصالح بن تو
مركزعماد الدين رواق

قسم 31 مجموعة ملكية 18 رقم 01من臺范 دربال
舍 بن مهيدي رقم 04 قسم 31 مجموعة ملكية 15 مركزخ臺范 الدين راشدي 臧茲شارع العر
 舍
脛莟مركزعبد المالك رفو

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

مخابز

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

مزلوق

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

مطعم

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

حلويات

 舍
脛茲اليوم الثا

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

خ脛茆 و فواكه

اليوم األول لحوم ودواجن



舍 بن مهيدي رقم 06نذير راشدي 臧茲العر 舍茹
舍 عدالن عباوي

脛茫وسط الطابق االر
苞محل رقم 2فضيلة نا 舍

脛茫الحشيشية 104 قطعة رقم 17  الطابق األر
الحشيشية فسم 07 مجموعة 22سم臺范 حبية
舍 بن مهيديأحمد لواعر 臧茲العر 舍茹
舍 محل رقم 02رضا شعوي 脛茱شارع الوط

 舍
脩茲يم حركا樌بن مهيدي وسطبرا 舍 臧茲شارع العر

اليوم األولمزلوقبلمهدي رشيد
舍 تجزئة حاش舍莠 موسع الشطر الخامس التعاونية العقارية االمل ردمحم شالل

脛茲اليوم الثا
舍 الحشيشيةودا舍莚 فارس

脛茫اليوم األولتجزئة 134 قطعة رقم 112 الطابق األر
脛 عبد الحق 脛茖ش 舍

脛茫الحشيشية تجزئة 104 قطعة قسم 50 مجموعة ملكية رقم 53 الطابق األر 舍
脛茲اليوم الثا

مسكن اجتما舍莚 تسا舍莠樌 و 15 محل تجاري عمارة 02 محل رقم 01 30بلقاسم نوي
舍 بن مهيدي رقم 06نذير راشدي 臧茲العر 舍茹

تجزئة 31 قطعة رقم 30كمال مرصاوي
ضمن القطع الهامشية قطعة تحمل رقم 09دمحم رمزي بن دحمان

الحشيشية تجزئة 134 قطعة رقم 13داود مناويل
 舍荐قسم 09 مج ملكية رقم 465دمحم صال 臺范سيدي الخ

 臺范مخطط التجزئةمرصاوي من 莵اليوم االولمحل رقم 27 ع
 臺范مخطط التجزئةمرصاوي من 莵محل رقم 27 ع 舍

脛茲اليوم الثا
舍茹 قدور بولحيةحليم مجالدي

شارع 1 نوفم臧范 54عبد اللطيف بوقزاطة
يط 腋苻 االداريوليد 舍茹 تجزئة 24 قطعة

舍 بولكحول
腋荅54 القطعة رقم 17العيا 臧范شارع 01 نوفم

樌 舍جرس خالد 脛茱شارع جيش التحرير الوط
شارع سمارة أحمدعمار رحاحلة

 舍莵شارع قرشوش سليمانبالل قباي
舍 محل رقم 01ري脛茗 بوقزاطة

脛茫يم الطابق االر樌شارع بوقري ابرا
脛 الطويلةعبد المجيد بلعيدي 臺茖ع 舍茹

تجزئة 10 قطع رقم06عز الدين غالب
舍茹 200 مسكنرشيد بوقزولة
شارع 1 نوفم臧范 54مو荅 كموش

شارع 1 نوفم臺范 54الطيب بلعمري
 脛 臺茖بوشن 脛 臺茖تجزئة 10 قطع رقم 06ياس

舍茹 400 مسكنيوسف بوجناح
شارع جيش التحريرمراد خنوش

舍 بلعابد 脛茱عبد الغ茆الن 舍茹
شارع قدور بولحيةعبدالحق عبدالسالم

شارع قرشوش سليمانالطا樌ر بوخياط
舍 لعليوي

脩莟لمروجالرز 舍茹
شارع 1 نوفم臧范 54حكيم غالب
舍 مومن

脩莟قدور بولحيةشو 舍茹

حليب ومشتقاته

ات 臺范سوب

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

مطعم

حلويات

 舍
脛茲اليوم الثا

ة 臺范الكب 脛 臺茖اليوم االولع

 舍
脛茲اليوم الثا

مخابز

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة



脛 الطويلةعبد الكريم بوزورين 臺茖ع 舍茹
舍茹 ذراع نزاعةيمينة بوغلوس

يد 臧范200 مسكنميلود غ 舍茹 مقابل
舍茹 قدور بولحيةدمحم بن حامة

شارع قرشوش سليمان محل رقم2جمال بن خلوف
舍茹 سياري خليفةسليمان بوصبع

شارع 1 نوفم臧范 54شمس الدين بلعز
脛 سمارة 臺茖شارع سمارة أحمدأم

舍 عادل كركاري
脛茫100 مسكن عمارة أ1 رقم 101 مدخل م1 الطابق األر 舍茹

舍茹 مومن السعيدعمر بن خلوف
舍茹 200مسكن قطعة رقم 08جمال فودي

舍茹 المجا樌دينخليفة بوطبة
ة قطع قطعة رقم 06سم臺范 داود 腋苹تجزئة ع

脛 الطويلةبالل احططاش 臺茖ع 舍茹
شارع 01 نوفم臧范 54خليل زغيوة

 舍
脛莢1954عمار مخال 臧范شارع 01 نوفم
 臺范بص 臺范الشهيد سمارة احمدمون 舍茹
舍 شارع قدور بولحيةدمحم شاعو

脛茫الطابق االر
舍茹 سياري خليفةعادل بوخالد
شارع اول نوفم臧范  1954 محل رقم 01فاتح خربوش
مركزفاروق ساف

舍 مركز 10منصور بوقزولة
脛茫مية عمارة 01 مدخل 01 محل 08 الطابق األر樌سكنات اجتماعية تسا

موقف الحافالت 舍茹 الشهيد سياري خليفةعبد المالك بعطيش
شارع 01 نوفم臧范 54صليحة خربوش

شارع 01 نوفم臧范 54من臺范 غالب
舍茹 21 قطعة رقم 02 شارع قرشوش سليمانمحفوظ بازة

نهج 1 نوفم臧范 54فتيحة بلة
نهج اول نوفم臧范 1954عبدالسالم لعليوي

ال舍荐 االداريعمار عبود
ية الجديدةعبد الكريم بودينة 脛茆المنطقة الح 舍

脛茫شارع سمارة احمد الطابق االر
شارع قرشوش سليمانيوسف بوطبيلة

舍茹 لمروجفارس كماش
وك جالدي 臧范شارع قدور بولحيةم

舍茹 12 مسكن شارع 01 نوفم臧范 54الخ臺范 مرابط
舍茹 االداريمصط脛莢 قرقور

ة قطاية 脛茆الطويلةخ 脛 臺茖ع 舍茹
 舍

脛茫54رفيق ما 臧范شارع 01 نوفم
شارع 1 نوفم臧范 54عبد النور حططاش

舍茹 االداريسليم سباع
脛 الطويلةمحمود صباطة 臺茖سياري خليفة ع 舍茹

 脛 臺茖اليوم االولشارع سمارة أحمدسمارة أم

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

حليب ومشتقاته

ات 臺范سوب

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

خ脛茆 و فواكه

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

لحوم ودواجن



وك 臧范بوشناير م 舍 臧茲لمروج شارع بوطوقة العر 舍茹 舍
脛茲اليوم الثا

舍 فودي
脩莟شارع مومن السعيدعبد البا

شارع بوقري ابرا樌يمفريد كرار
المركز التجاريالسعيد خناف
شارع القدس  بوسط المدينةلخ脛茆 بن دباح
شارع سمارة احمدلز樌ر بن حامة

 舍莵شارع قرشوش سليمانعادل قباي
شارع أول نوفم臧范 1954الز樌رة سمارة

 舍荵شارع لقديم مبارككمال عال
舍 فوزية

脩莢سح 舍 脛茱شارع جيش التحرير الوط
شارع 1 نوفم臧范 54بوقزاطة عبد اللطيف

舍 مزوار عماد
脛茫اعة الطابق االر 脛 脛范ذراع ال 舍茹

شارع قرشوش سليمانقباي舍莵 بالل
舍 حكيمة بن سبع

脛茫اكية الفالحية الطابق األر 脩范20 مسكن القرية االش 舍茹اليوم االول
舍茹 舍 أوالد عيش  رقم 01عبد الرزاق ضيافات

脛茲اليوم الثا
舍茹 17 اكتوبر 1961نبيل لعقاب

舍茹 17 أكتوبر 1961سم臺范 فورماس
أوالد عيشجمال زغموري

舍茹 17 أكتوبر أكتوبر 1 الخربةعصام قارون
舍茹 الخرزةصالح نوري

舍茹 اوالد ع舍莵 عبد الرزاق مقدم
舍茹 أوالد عيش樌شام خضار
أوالد عيشعاشور نوري
اليوم االول舍茹 الخرزةصالح نوري

舍茹 舍 17 أكتوبر 1961رشيد بلقروي
脛茲اليوم الثا

اليوم االولأوالد عيشفارس مجماج
舍茹 舍 الخرزة اوالد عدوانحمزة بوعود

脛茲اليوم الثا
ور 臺范ك 舍

脛茲17 اكتوبر 1961عبد الغا 舍茹اليوم االول
ور 臺范ك 舍

脛茲17 اكتوبر 1961عبد الغا 舍茹 舍
脛茲اليوم الثا

اليوم االولمركزضيافات رمزي
 舍
脛茲70 مسكنتزمورت عبد الغا 舍茹 舍

脛茲اليوم الثا
 舍莅زيبودة علي 舍

脛茫الربيع الطابق األر 脛 臺茖اليوم االولمركز ع
脛 الربيع مركزخ臺范 الدين كموش 臺茖ع 舍

脛茲اليوم الثا
脛 الربيعخديجة عياد 臺茖ع

ةفارس بن عزيز 脛 臺范أوالد مع
 舍 脩茱بن ستي 舍

脛莢الربيعلط 脛 臺茖1954 ع 臧范شارع اول نوفم
脛 الربيعبوعالم لعقون 臺茖ع

ةسليم معوط 脛 臺范اوالد مع
يط 腋苻الربيعفاتح بو 脛 臺茖ع

اليوم االولالد樌امشةزين العابدين رحاحلة
舍 زين الدين شنيور

脛茫ة الطابق األر 脛 臺范تجزئة 31 قطعة أوالد مع 舍
脛茲اليوم الثا

مخابز

اليوم االول

اوالد عدوان

ات 臺范سوب

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

مطعم

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

خ脛茆 وفواكه

لحوم ودواجن

حليب ومشتقاته

حلويات

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

حلويات

مخابزالد樌امشة

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

خ脛茆 وفواكه



脛 الربيعدمحم بوقزاطة 臺茖اليوم االولع
 舍茯سوي 渺ة رقم 02عبد 脛 臺范قرية أوالد مع 舍

脛茲اليوم الثا
脛 الربيع مركزالنواري صباطة 臺茖اليوم االولع

ةلع莵 بن بايزة 脛 臺范اوالد مع 舍
脛茲اليوم الثا

脛 الربيعبن الزادي بركا樌م 臺茖اليوم االولع
脛 الربيعبن الزادي بركا樌م 臺茖ع 舍

脛茲اليوم الثا
舍 مركزعبد العزيز غذفة

脛茫و 21 محل عمارة ب الطابق االر 舍莠樌تسا 舍莚40+ 10 مسكن اجتما 舍茹
شارع اإلخوة بن عزيز مركزمحمود بن داود
舍茹 الهواء الجميل مركزلحسن بلعمري
شارع اإلخوة بويمةرشيد خنتوت

 舍
脛茲رقم 06زيدومة رحما 舍荅المجمع المدر 舍茹

舍茹 اإلخوة خلفاويدمحم بلجنان
شارع االخوة بويمةمون臺范 شلوش

 舍莅ي 腋苻 لكابسفوزي 舍茹
舍 أحمد بلعوط 脛茱شارع جيش  التحرير الوط

يط 腋苻ر بو樌154 قطعةطا 舍茹
脛 نجمة 臺茖تجزئة 154 قطعة رقم 33 مركزحس
舍茹 االخوة بويمة محل رقم 02عماد بونقاب

舍 مركزنا苞 نوري 脛茱شارع جيش التحرير الوط
شارع اإلخوة شتيويرابح بن عزوز
脛 برباش 臺茖تجزئة 100 مسكن لكابسياس

舍茹 الشهيد مصط脛莢 بكايخ渺 臺范 بن داود
 舍莠بكايكمال العاص 脛莢الشهيد مصط 舍茹
 舍莅ي 腋苻 شام樌45 شارع 08 ماي

舍 عيس 脛茱قرية أوالد جابرعبد الغ
 舍莵المركز التجاري محل رقم 04عمر بن ع

舍茹 60 مسكندمحم  الحسن بخوش
舍 أحمد بلعوط 脛茱شارع جيش  التحرير الوط

شارع االخوة شتيويوليد بن علوط
مركزسالم بلجنان

茯بن عي 舍莎يف محل رقم 01الم 腋苹شارع الشهيد شتيوي ال
ة نوري 脛茆خ 舍 脛茱شارع جيش التحرير الوط
 舍莵المركز التجاري محل رقم 04عمر بن ع
舍茹 اإلخوة شتيويرابح قرقور

 舍荐شارع االخوة لطرشتوفيق بوي
 舍莊محل رقم 02مسعود لهال 舍

脛茫الطابق االر 舍 脛茱شارع جيش التحرير الوط
شارع االخوة شتيوي樌شام تامن
舍 رقم 09من臺范 سوالم 脛茱شارع ج ت و الطريق الوط

舍 مسعود بوقزول 脛茱شارع جيش التحرير الوط
舍茹 طانجةبوزيد بكة

舍 تامن
脛茲شارع االخوة خالد مركزعبد الغا

حليب ومشتقاته

حلويات

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

مخابز

لحوم ودواجن

تغذية عامة

عموشة

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

لحوم ودواجن

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

خ脛茆 وفواكه



舍茹 اإلخوة شتيويمليك مقدم
舍 حمزة

脛莢محل رقم 06 وسط مدينةلط
舍 دمحم حامدي 脛茱شارع جيش التحرير الوط

مركزاسماعيل معزوز
 舍莠شام العاص樌 舍 脛茱شارع جيش التحرير الوط

دوار لعوامرسا舍荵 بومعزة
舍茹 المحطة شارع ترفوس بش臺范 رقم 16 قسم 190 مجموعة رقم 55 عمارة 01 درج01فطيمة الز樌رة بلجودي

ات 臺范سوب 臺范樌اليوم االولقرية الضيافات محل رقم 02زرايق ز
舍 الدين 樌ارون

脛莢ص 舍 脛茱شارع جيش التحرير الوط
 舍荐شارع االخوة لطرشتوفيق بوي

舍茹 الشهيد ع舍莵 بن تر舍莖 موكزعبد الحق خنتوت
舍茹 االخوة شتيويجودي وليد

舍 حم舍茯 يوسف 脛茱اليوم االولشارع جيش التحرير الوط
舍 شارع اإلخوة بن عزيز مركزبن داود محمود

脛茲اليوم الثا
舍茹 خلفاوي بوزيدحكيم بلعوط
脛 مركزمراد عاشوري 臺茖شارع االخوة بوجمل 舍

脛茫الطابق األر
مركزسم臺范 صابر

 舍
腋荅دعا 苞نا 舍

脛茫بوقندورة عالوة محل رقم 02 الطابق األر 舍茹
مركزعبد المالك عيسو
تيـــزي نبشـــارعبدالحفيظ بركاي

مركزبرا樌يم لبصاري
舍茹 األربعاءسا舍荅 أمالز

 舍莅ي 腋苻 158 قطعةالسعيد 舍茹
تجزئة 89 قطعةفريد دعيش

舍 رقم9جمال مخاشن 脛茱طريق الوط
يط 腋苻رقم 09عبد الرزاق بو 舍 脛茱طريق الوط

 脛 臺茖عبد الرؤوف بوجمل 脛 臺茖شارع االخوة بوجمل
舍茹 15 قطعةرياض مجماج
 舍
脛茲مركزسليم رحما

舍 رقم 09 مركزدمحم الحسن بن منصور 脛茱محاذ للطريق الوط
مركزعبد العا舍莊 مخلوش

 舍
脛茲مليا 舍莎مركزالم

舍 وليد بلعوط
脛茫رقم 09 طابق ار 舍 脛茱بمحاذاة الطريق الوط

 舍
脛茲وك مليا 臧范قرية أوالد عثمانم

舍茹 اإلخوة عمرونعبد الحميد بلعوط
舍茹 خالد السعيد محل رقم 02عثمان بويباون
舍 رقم9جمال لبصاري 脛茱طريق الوط

 舍莊تجزئة 15 قطعةتوفيق شال
مركزعبدالو樌اب عروس

مركزمولود لعبيدي
مركزقا舍荅 عيشون

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

مطعم

حلويات

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

حليب ومشتقاته

ي نبشار 脛 臺范ت

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

خ脛茆 وفواكه

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

لحوم ودواجن

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

مخابز

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة



脛 لعبيدي 臺茖منصور مركزياس 舍 臧茱شطي 舍茹
تجزئة 158 قطعة مركزمن臺范 عروس

 舍莵يف ساح 腋苹شارع االخوة عمرون مركزال
اليوم االول舍茹 53 مسكنعمر بارة

舍 عداوة بلدية الحامو والية سطفعمار دقيش
脛茲اليوم الثا

舍 رقم09خليفة شداد 脛茱محاذ للطريق الوط
مركزسم臺范 خلفاوي
قطعة رقم 59 مركزفاروق بويزان

 舍
脛茲اإلخوة عمرونفارس العيدا 舍茹

舍 رقم 09عبد الحق جباس 脛茱بمحاذةالطريق الوط
 脛 臺茖الشهيد جباس أحمدساحل ياس 舍茹
 舍莵رقم 09 مركزبوزيدي ع 舍 脛茱اليوم االولبمحاذاة الطريق الوط

舍茹 舍 خلفاوي بوزيدبلعوط حكيم
脛茲اليوم الثا

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

مركزفريد عيساوي
وادي الباردمراد لقديم

舍 نور الدين
脛茲مليا 脛 臺茖مال 脛 臺范قرية ت

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

مركزفريد عيساوي
وادي الباردمراد لقديم

舍 نور الدين
脛茲مليا 脛 臺茖مال 脛 臺范قرية ت

اليوم االولالملعبز臺范樌 بود樌ان
舍 سوق الجمعةأسامة بولحليب

脛茲اليوم الثا
 舍莠وك قاس 臧范ملول لقبالةم 舍 脛茱ب 苞دوار العنا
قرية الضعفةلخ脛茆 مشيش
سوق الجمعةز樌رة بولحليب

بابورعبد 渺 بوديسة
شارع األم臺范 عبد القادر مركزعبد النور أمغار

 臺范لبص 舍荵سوق الجمعةسا
قرية تالوبقتفريد حجاج
تجزئة 53 مسكن سيدي منصورفريد شيبان
بابوردمحم بوشامة
سوق الجمعة نهج عبان رمضانعمار لعجاج
قرية تالوبقتفريد حجاج
تجزئة 53 مسكن سيدي منصورفريد شيبان

舍茹 20/ 1200 مسكن عمارة 02 رقم 07عبد الحليم أمغار
الملعببوزيد بوغزيو

سوق الجمعةمولود أمغار
الملعبرفيق أعراب

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة واد البارد

مخابز

اليوم االول

حليب ومشتقاته

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

مطعم

حلويات

 舍
脛茲اليوم الثا

بابور

 舍
脛茲اليوم الثا

لحوم ودواجن

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

خ脛茆 وفواكه

اليوم االول



اليوم االول舍茹 بن سعدي عمارمصط脛莢 بارة
舍 فاتح حوري

脛茫دنة عمار قسم 45 مج رقم 25 الطابق االر樌 الشهيد 舍茹 舍
脛茲اليوم الثا

ات 臺范لعموري عباسسوب 舍
脛茫للمجموعة 12 الطابق األر 舍茫سوق الجمعة رقم 12 من المخطط الخصو 舍

脛茲اليوم الثا
舍 خضار عبد الحق

脛茫رأس الملعب الطابق األر
脛 مسموس 臺茖سوق الجمعةياس

سوق الجمعةكمال أمغار
舍 عبد السالم أمغار

脛茫شارع االستقالل الطابق االر
اليوم االول舍茹 40/ 1750 مسكن ع 01 رقم 06اعول舍莠 دمحم

 脛 臺茖1200/20 مسكن عمارة 01 رقم 03خضار حس 舍茹 舍
脛茲اليوم الثا

اليوم االول   بيدة 苻ج الغولو樌اب بوحرود
舍 قرية تيمدوين 苻ج الغولنبي舍莵 نبيل

脛茲اليوم الثا
قرية السوالمةحنان عجيسة
قرية الطواحنفرحات زعمور

苻ج الغولعبد المالك بوحرود
بيدةعبد العا舍莊 بوديسة

اليوم االول舍茹 20 مسكن اجتما 舍莚 عبد الكريم حريدي
舍 الــمولود باحوش

脛茫قرية تيمدوين الطابق األر 舍
脛茲اليوم الثا

اليوم االولبيدةبوديسة توفيق
舍 بيدةبوديسة توفيق

脛茲اليوم الثا
تجزئة 139 قطعة ب膕范 لبيضفؤاد مذكور

舍茹 بوعواجة الشفرة واد الشوكحليمة غشمان
舍 مراد سمش الدين

脛莢البناء الري 舍茹 رأس الماء مركز
قجال مركزلز樌ر بن شطة

 舍 臧茹مركز محل رقم 01 قجالعبد السالم حا
 舍 臧茲شارع 08 ماي 45 رقم 05 راس الماء محل رقم 02زين الدين غر

舍茹 بوعواجةعبد الكريم لعيادي
ب膕范 لبيض تجزئة 139 قطعة رقم 09يا苻 مذكور

舍茹 بوعواجةمسعودة شارف
تجزئة 117 قطعة رقم 30الز樌رة دعموش

 舍
脛莢خل 舍

脛茲قرية رأس الماءعبد الغا
مشتة لمزارةعي茯 لعمري
بن ذيابقدور لعماري

محل رقم 06 راس الماءالنوي لروق
 舍莠مشتة تاجرةعبد الحفيظ سال

رأس الماءفريد بخوش
تجزئة 117 قطعة رقم 61 محل رقم 04بالل لعيادي
ة زكري 臺范دوار واد الشوك بوعواجةسم
بن ذيابفريد حمادو

 脛 臺茖التعاونية العقارية التل متكونة من 48 قطعة قطعة رقم 12نبيل اوحس
دوار بن ذيابدمحم لعماري

تجزئة 171 قطعة رقم 85 رأس الماءفاطمة الز樌راء ابن شعبية

苻ج الغول

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

مخابز

حلويات

مخابز

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

حليب ومشتقاته

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

مطعم

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

خ脛茆 وفواكه

حلويات

قجال



لمزارةموراد درافة
舍 قادم

腋荅دوار بن الذيابالعيا
ب膕范 األبيضفاتح مذكور
راس الماءكريم خياط
تجزئة 49 قطعة رقم 27لمنور كوسة

 舍
脛莢شام يوس樌راس الماء

舍 رأس الماء 30صليحة ترشاق
脛茫11 محل تجاري ع أ2 الطابق األر 舍莠樌تسا 舍莚مسكن اجتما

مركزمقداد فتاش
 舍 臧茱األبيضأحمد شع 膕范ب

 舍 臧茲شارع 08 ماي 1945 رقم 05 راس الماءعمر غر
تجزئة 117 قطعة رقم 42 محل رقم 13كمال عمراوي

محل رقم 06 راس الماءالنوي لروق
舍茹 بوعواجةرياض بوزيد

舍 حربوش
脛茫بوعواجةالعيا

 舍 腋茯قطعة رقم 27 مجموعة 07فاتح زاب
تجزئة 156قطعة ب膕范 سوي舍茯 رقم 60عبد الحق بوراس

舍 رأس الماءدلولة عواجة
脛莢17 مسكن ري 舍茹

بوعواجةنبيل براكنة
ي 脛 臺范مل 臺范األبيضخث 膕范تجزئة 139 قطعة رقم01 ب

 舍莊مركز قجالمسعود عال
راس الماءلخ樌 脛茆دنة

مشتة دوا舍莊 رقم 68 قسم 43سعودي بوقرن
تجزئة 139 قطعة ب膕范 االبيض رقم 03وليد مذكور

 舍 臧茲جا 渺30 /800 مسكن عمارة أ رقم 05عبد 舍茹
تجزئة 171 قطعة راس الماءحواس بخوش

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

راس الماءعبد القادر دربال
اليوم االولتجزئة 75 قطعة رقم 10 راس الماءصفيح صالح

舍 الطاوس
脩莟التعاونية العقارية التل قسم 71 مج 64محرو 舍

脛茲اليوم الثا
 舍
脛茲الدين حما 臺范االبيض تجزئة 139 قطعة رقم 06خ 膕范ب

舍 الطا樌ر
脛茲و23 محل تجاري عمارة 03 مدخل 03 04 05مد 舍莠樌تسا 舍莚وع 40 مسكن اجتما 腋苹م

شارع 08 ماي 1945 راس الماء محل رقم 02 05فارس لطايسة
舍 رقم 75سم臺范 مصطفاوي 脛茱أوالد بوذيل الطريق الوط

 舍
脩茲اب غجا樌30 / 800 مسكن رقم 13 عمارة سعبدالو 舍茹

تجزئة 129 قطعة  رقم 103 راس الماءخالد كسكاس
راس الماء محل رقم 02فارس 樌الل

تجزئة 49 قطعة رقم 45النواري لعمش
اليوم االولراس الماءعبد العزيز وليد

 舍荵سا 舍
脛茲و 10 محالتمد 舍莠樌قية العقارية 20 مسكن تسا 脩范ال 舍

脛茲اليوم الثا
脛 الرمان رقم 04 مج ف تجزئة 308 قطعة رقم 02قاس舍莠 وليد 臺茖ع

حليب ومشتقاته

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

خ脛茆 وفواكه

اليوم االول مخابز

ات 臺范سوب

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

مطعم

حلويات

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

لحوم ودواجن

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

أوالد صابر



脛 الرمانسا樌 舍荵دور 臺茖تجزئة 308 قطعة ع
ب膕范 السوي舍茯 مس舍莪 جالل
舍 خالد عريب

脛茫تجزئة 50 قطعة رقم 17 تينار طابق ار
تجزئة 165 قطعة رقم 01 ب膕范 سوي舍茯 مسعود نعمون

تجزئة 165 قطعة رقم 30 ب臺范 السوي舍茯 بوزيد عابد
تجزئة 165 قطعة ب膕范 السوي舍茯 بالل لوصيف

 舍 臧茲عز الدين غر 舍
脛茫ي رقم 20  الطابق األر 脛茆50 مسكن ح 舍茹

وك زرزور 臧范م 舍茯السوي 臺范ب
 舍茹فال 臺范تجزئة 50 قطعة رقم 37 تينارسم

ي رقم 22النواري زرزور 脛茆تجزئة 50 مسكن ح
 舍
脛茲و 75محلحمزة عثما 舍莠樌75مسكن تسا
舍 لز樌ر عمورة

脛莟 الرمان قطعة رقم 11 مجموعة 脛 臺茖تجزئة 308قطعة ع
ة عمري 脛茆تجزئة 102 قطعة رقم ب21 تينارخ

脛 الرمان تجزئة 308 قطعةإسماعيل دخوش 臺茖ع
مشتة لحماالت دمحم ترشاق

舍茹 17 اكتوبر 1961نبيل لعقاب
 舍 臧茲50رفيق غر  舍茯سوي 膕范ي عمارة 03 مدخل 01 حصة 06 رقم 20 ب 脛茆مسكن ح
قطعة رقم 11 تينار 50دمحم زميت

ي رقم 22النواري زرزور 脛茆تجزئة 50 مسكن ح
مسكن عدل تينار عمارة 22 1700فاتح نا苞ي
舍 فؤاد نعمون

脛茫1700 مسكن تينار عمارة 22 مجمع رقم 03 محل رقم 19 الطابق األر 舍茹
 舍 臧茲سالم غرV الرمان قطعة رقم 05 المجموعة 脛 臺茖تجزئة 308 قطعة ع

 臺范مسكن 2006 رقم 586 عمارة 21العلجة تش RHP 500 舍茹
تجزئة 102 قطعة رقم ب 21 تينارعبد الرحمن بلكحل

脛 بوقزولة 臺茖محل رقم 09 تيناراليام
脛 عصام 腋苻الرمان رقم 10 مجموعة  أ تجزئة 308 قطعة محل رقم 02نا 脛 臺茖ع

محل رقم 10 تينارسميحة بوخنيسة
脛 الرمان قطعة رقم 11 مج ا رقم 03محل رقم 06لعور عبد القادر 臺茖تجزئة 308 قطعة ع
脛 الرماننور الدين فارس 臺茖اليوم االولع

舍 تجزئة 50قطعة تينار رقم 45خلفة الز樌رة
脛茲اليوم الثا

قية العقارية 64 مسكن عمارة رقم 06مراد لباد 脩范ال
تعاونية عقارية عيسات ايديرالحمالوي عبدالسالم

舍 عبد 渺عادل موفق
脛莢حوي 舍茹

 舍
脛茲خالد بلها 舍莪سام 舍茹

舍茹 المنظر الجميل شارع مجالدي م舍荐 الدين تجزئة 505 قطعةمبارك حداد
شارع 舍茹 682/ 113 الشهيد ع舍莵 عمار 舍茹 دنيفرعبد المومن بن بودة

مشتة جرمان 舍茹 طل舍荐 زيدان رقم 03نورالدين صيد
 舍莠صخري 59عبد الرحمن العل 舍茹 160 مسكن 舍茹

واد السارقبوعالم خرماش
舍茹 واد السارق بوخبلةعبد الحق ونسة

شجمال برافطة 臺范يم ح樌السعيد شارع ابرا 舍莊قوطا 舍茹

العلمة

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

خ脛茆 وفواكه

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

لحوم ودواجن

 舍
脛茲اليوم الثا

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

مخابز

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

مطعم

حلويات

اليوم االولالعلمة



 舍 脛茱سليم ش 舍
脛茫الطابق األر 脛茆الل أحمد لخ樌 492 قطعة شارع 舍茹

舍茹 واد السارق سام舍莪 عومارفاروق بوستة
舍 عبد 渺 رقم 182الوناس بقاش

脛莢حوي  舍茹 شارع الثورة
 脛 臺茖بوجمل 臺范السارق 110مسكن و70 محل ع06 مجموعة  117 قسم 03 مدخل 83الخ

 舍莵ناي 舍荅محل رقم 01سا 舍莵التعاونية العقارية ابن باديس شارع بوعنان ع
طريق باتنة محل رقم 02 العلمةأوطايب رمضان

يط 腋苻 مباركسالم 舍
脛茲شارع حما 舍莊قوطا 舍茹

舍茹 وادي السارق 舍茹 05 جويلية 62داود ونسة
شارع الثورة 30فاروق بقاش
 舍茫عمار رقم 03 و 08مراد خر  舍

脛茲شارع رحما 舍莊قوطا 舍茹
شارع 01 نوفم臧范 رقم 147ع舍莵 بقاش

يط 腋苻 臺范رقم 09 مج رقم 06سم 舍莵زادة مسعود و ركايف ع 舍莚تجزئة 505 قطعة زاوية شار
شارع بونبو العيد طريق باتنة محل رقم 01رمضان اوطايب

فوح 腋苻 أحمدسعيد 脛莢مصط 舍莊54 و شارع بن دا 臧范زاوية شارع 01 نوفم
舍茹 بهلو舍莊 العلمة بالقرب من الفرع البلدي السوامع بلعابد عبد الحميد 

舍茹 ثابت بوزيدأدمحم قوميدي
 舍
脩莟عمار صد 舍莊بهلو 舍茹

شارع البش臺范 قصاب العلمةبوالصوف عبد الرحمان
ة رابح جنوب غربيونس زا樌ر 臺范صخري شارع  بن خ 舍茹

舍茹 505 قطعة شارع زادة مسعودرقية بورديم
شارع السعيد عيادنورة بوخلفة

舍茹 505 مسكن شارع بن ميهوب مختار رقم 17عبد المالك رياش
 舍荅شارع دمحم السعيد بوخالفةرابح عسا

舍茹 بهلو舍莊 حسان ذوادي
تجزئة 160 مسكن  舍茹 صخري شارع زين بوزيد أ 02حدة بلوط

تجزئة 504 مسكن عمارة ح 01 رقم 515سم臺范 حناش
 舍莪بورفرفمسعودة رب 舍茹

舍茹 بهلو舍莊 شارع ب رقم 17 واد سارقفاتح بوستة
舍茹 المنظر الجميل 426 قطعةمراد بن تركية

舍茹 واد سارقدمحم حب الحمص
مشتة جرمانبوجمعة حاج مخناش

شارع 樌الل أحمد لخ脛茆 رقم 07كمال حمودي
شارع الن茆مو荅 حامدي
وش لعور 臺范800 مسكن رقم 52عم 舍茹
脛 حالسة 臺茖بوعكازياس 舍

脛茲شارع زيتو
تجزئة 505 قطعة شارع جلول جلولأحمد جدو
 舍 脛茱ش 舍 臧茹يم  شارع لوصيف رابح رقم 32نا樌ش ابرا 臺范ح 舍茹

شارع س رقم 02 تعاضدية الخيامع舍莵 بوحرود
شارع الن茆باديس حمودي

舍茹 350 مسكن المنطقة 40 المدخل 03 المجموعة 01رابح بلباز
 舍
脛茲263 قطعةالسعيد حاج مدا 舍茹

اليوم االول تغذية عامة

 舍
脛茲اليوم الثا



 舍茹واد سارقعرجونة سبا
 舍
脛茲يوة سلما樌ميهوب رقم 13ر 舍 臧茲492 قطعة شارع ميهو 舍茹

 舍 舍茲يم زغار رقم 40رحيمة قراير樌شارع ابرا
舍茹 سما舍莚 عماربرا樌يم دقوم

舍茹 بهلو舍莊 واد السارقو樌يبة بن رحال
 舍
脩茲غجا 臺范تعاونية عقارية األملعبد المن

舍茹 504 مسكن رقم 樌513الل زبيش
شارع الثورةعبد الرزاق كامل
舍 بوعكازمصط脛莢 بسباس

脛茲شارع زيتو
تجزئة 432 قطعة رقم 06 المجموعة ب 09السعيد حمودي

شارع دمحم السعيد بوخالفة رقم 350بوزيان جالل
脛 عمار صوادق 臺茖حس 舍

脛茲شارع جيال 莵بلع 舍茹
وكفاروق دغول 臧范اإلستقالل شارع قرقيط م 舍茹

舍茹 وادي السارقعبد العزيز برا樌مة
 舍 脩茱سب 脛茆تجزئة 426 قطعةلخ

شارع األم臺范 عبد القادر رقم68بوزيد عبد الو樌اب
舍 عبد 渺 51 شارع الثورةحدة ربوح

脛莢حوي 舍茹
舍茹 ثابت بوزيد شارع ك رقم 02عبد الرحمان خالد

شارع دمحم السعيد بوخالفة رقم 337الخ臺范 بيقع
تعاونية عقارية الخيامنوارة بومزبر

شارع 20 اوت 55حمودي قيدوم
تعاونية عقارية الفتح رقم01شافية بودرامة

شارع البش臺范 قصابسليم أحميد
يات 腋苻 رقم 03فريد 舍莠شارع االخوة ديل

 舍
脛茲بورفرفلحسن رمضا 舍茹

شارع الهالل األحمر الجزائريمراد اعيش
舍 عبد 渺 رقم173توفيق حامدي

脛莢حوي 舍茹
ش ابرا樌يممبارك بوخنفوف 臺范ح 舍茹

舍茹 100 /170 /2000 مسكن عمارة 03 رقم 02رشيد عقاب
نهج الهالل األحمر الجزائري رقم31دمحم الطا樌ر مرازقة

شارع ابرا樌يم زغار  رقم64الطيب بودرامة
شارع بش臺范 قصابأحمد رضا بوردين

舍茹 400 مسكن منطقة 86 مدخل 02 المجموعة 03الطا樌ر لعور
 舍莅رقم51عمر مراب 渺 عبد 舍

脛莢حوي 舍茹
 舍莠300 مسكن ع ل 02 درج 01 رقم472يمينة غال 舍茹 واري بومدين樌 تعاونية عقارية

 舍莵مرابط ع 舍
脩莟يمعبد البا樌تجزئة 299 قطعة مجموعة 6 رقم 74 شارع كحلول ابرا

舍茹 العيد مخربش شارع ساعد عزام أحمد رقم47عبد المجيد عريب
شارع االخوة ديل舍莠 رقم 63عبد الحق زوغالش

 舍 臧茱زيدان مشتة جرمانفوزية روي 舍荐طل 舍茹
舍 عبد 渺أحمد عيساوي

脛莢حوي 舍茹
تجزئة 100 قطعة مدعمةالز樌رة بودوخة



舍 مبارك رقم16رضا بخوش
脛茲يم شارع رحما樌ش ابرا 臺范ح 舍茹

 舍
脛莢رة كت樌شارع حزام عمارالز 渺عبد 舍

脛莢حوي 舍茹
 舍莅مراب 舍

脛茲واد السارقالمروا 舍莊بهلو 舍茹
舍茹 800 مسكن  رقم52بلقاسم عيشور

 舍
脛莟زيدان جرمانفارس شو 舍茹طا 舍茹

تجزئة 373 قطعةفيصل لبيض
تجزئة 146 قطعة جرمانعمار لجنف

舍茹 350 الفراغ الص舍荐 المنطقة 86 مدخل 2 مجموعة  1.2.3بوبكر سعيدي
 腦范واد السارق السوامعرضوان خي 舍茹

舍茹 بهلو舍莊 رقم 62عبدالحميد زويش
تجزئة 160 قطعة 舍茹 كعوش ع舍莵 رقم 03مليكة عولة

تجزئة 373 قطعةيمينة حمزاوي
舍 حماش

脛茲واري بومدين شارع غالب السعيدعبد الغا樌 舍茹
舍茹 اول نوفم臧范 شارع بودرامة العيد رقم 02أحمد حمودي
 舍莪موضع 2 عمارة ب رقم 6فارس سام  舍 臧茲قية العقارية سالم شارع د 脩范ال

舍茹 زيدان ابرا樌يم مشتة السمارةيوسف حساب
舍茹 ثابت بوزيد  شارع صيد  عاشورفارس لبيض

تعاونية عقارية الوفاءخالد عبد السالم
樌 舍茹واري بومدينآسيا معوش

قطعة مدعمةبلقاسم فرشة
舍茹 واد السارقفريد لعيايشة

舍 عمار عمارة رقم 3 و 8عماد بن صفية
脛茲شارع رحما 舍莊قوطا 舍茹

تجزئة 432 قطعة شارع بهات يوسففريدة بوطويل
تجزئة 486 قطعةعبد المجيد نشمة

تجزئة 486 قطعةزكرياء سخري
تعاونية عقارية الكرامة 2 رقم 41بالل كروشة

舍 العيفة
脩莟رقم1 تجزئة س 1عبد البا 舍莵االستقالل شارع مزغيش ع 舍茹

شارع عنان ابرا樌يم رقم 14صليحة كوردو
يةجديدة العامة رقم 16نجيب بوريش 脛茆تعاونية عقارية صدام منطقةسكنيةح

 舍荐الدين طل 臺范واري بومدين تجزئة 27 قطعةخ樌 舍茹 01 شارع شارف لمطيش رقم
舍茹 صخري 156 قطعةعبد渺 العارم

舍茹 48 مسكنفريد عالم
شارع الن茆 رقم 164عمار زراري

舍 كتيب 脛茱ثابت بوزيد رقم 01عبد الغ 舍茹
شارع عنان ابرا樌يم رقم51جمال البار

舍茹 بلع莵 شارع ذيب احمدفيصل مزيان
舍茹 واد السارقعبد السالم حالسة

舍茹 وادي السارقنور الدين بكيس
د 臺范اب لك樌شارع حبيش عبد العزيز  رقم20عبد الو

渺 مدخل رقم 2عبد المنعم عطاء 舍
脛茫800 مسكن عمارة 30 ب الطابق األر 舍茹

شارع 1 نوفم臧范 54 رقم 2اسماعيل شيدة

 舍
脛茲اليوم الثا



苞نا 舍荅 بوخبلةعبد الحفيظ 舍茹  عومار 舍莪قرية سام
تجزئة 400 قطعة 舍茹 بورفرفرضوان عراب

 舍
脛莟قرية جرمانعصام قر

舍茹 ثابت بوزيد شارع بن خديم 渺 شعبانبوبكر مروش
脛 بودور 臺茖تجزئة تعاونية عقارية الوفاءياس

舍茹 بوسيف مو荅 رقم 41عبدالرزاق حداد
 舍莵سق 舍莊المستقبلعبد العا 舍茹 舍莵شارع مزغيش ع

شارع الن茆 رقم 10أسماء صيد
 舍

脛茹يم دو樌ثابت بوزيد رقم 07ابرا 舍茹 تعاونية عقارية 60 مسكن و 42 محل
شارع االخوة ديل舍莠 رقم 35رحيمة لواعر

ي 臧范تعاونية عقارية الفتح 01 شمال رقم 71 مجموعة 05العمرية دم
舍 رقم 445فؤاد رموش

脛茫800 مسكن عمارة 22 ب طابق ار 舍茹
舍 عمارة إيتيم

脩莟 腋苹جهة الشمال ال 舍 脩茱العقيد الحواس و دمحم خميس 舍 臧荐زاوية نه
تعاونية عقارية الوفاقضياء الدين بوشامة

 舍莪ور سام樌54ز 臧范شارع 1 نوفم
شارع الن茆عثمان حمو

舍茹 بورفرفالسعيد بن مهدي
شارع إبرا樌يم زغارالمايسة لكحل

舍茹 واد السارق (舍茹 زعبوب)قيس بن عرعور
舍茹 400 مسكن ع ب 07 رقم 407بوجمعة كباب

شارع ثابت بوزيد شارع  بخاخ  صالحعبد القادر بوقرش
舍 فتيحة بوحفص 脛茱الثورة و جيش التحرير الوط 舍莚زاوية شار

شارع لوصيف رابح 舍茹 قوطا舍莊 رقم 15عياش سمار
 舍

腋荅خر 渺 السوق المغطاه ساحة الثورةعبد
舍 بوعكاز رقم 12منور لكحل

脛茲شارع زيتو
تجزئة 103 قطعة 舍茹 ثابت بوزيدعالوة بكوش
舍 سالم 舍茹 48 مسكنصالح دريدي

脛莟شارع عطا
 舍
脛莟اد樌 رقم 15عزالدين 茆شارع الن

舍 عبد渺عاشور نا苞ي
脛莢حوي 舍茹 22 شارع السعيد بورفرف رقم

شارع السعيد عياد 舍茹 العيدتوفيق مقيدش
ة صالح رقم 03جمال ركيس 臺范بن خ 舍茹

舍 شارع الثورة  رقم108ميلود خودري
腋荅حداد العيا 舍茹

舍 عبد 渺نور الدين حواس
脛莢حوي 舍茹 39 شارع الثورة رقم

舍茹 بهلو舍莊 فاتح عزرة
شارع مصط脛莢 بن بوالعيدقايمة قارة

舍 رقم 14رشيد جبار
腋荅شارع حداد العيا

舍 مبارك  شارع قرقيط دمحم رقم 10ستوفيق باروش
脛茲عنا 舍茹

舍茹 86 مسكن  مدخل 1 فراغ رقم02جوب臺范 مولف
舍茹 السعادةنور الدين بن نعيجة
شارع بن بوالعيدالفوضيل بوكعبوب

脛 بن حميدة 臺茖245ياس 舍
脛茫800 مسكن عمارة 27ا درج رقم 01 طابق االر 舍茹



شارع عبد العزيز خالد رقم 42محفوظ بكوش
舍茹 سام舍莪 عوماراحمد بلهادي

 舍莠العيداسحاق حكي 舍茹 شارع عمران الحاج
شارع السعيد عياد رقم 04دمحم سالم

تجزئة 185 قطعة رقم 02بالل لوصيف
 臺范صخري شارع قدور عبد القادر رقم 9عالوة لبص 舍茹

شارع االخوة ديل舍莠 رقم98كمال نزار
舍 عبد 渺كمال مالحة

脛莢حوي 舍茹
舍茹 واد السارق (سام舍莪 الزوب臺范 )عمار قدور

تعاونية عقارية الوفاق رقم 11 المجموعة أحميدة برقاس
تجزئة 440 قطعة قوطا舍莊 رقم 16مصط脛莢 عراب

舍 مدخل 4نبيلة شنايت
脛茫ترقيةعقاريةالهضاب العليا 250مسكن و120 محل طابق أر

شارع قرقيط دمحم 舍茹 عنان مباركتوفيق عراب
شارع حبيش عبدالعزيز رقم 35دمحم دوس

舍 فت舍荐 خالد
脛茫ع 04 المدخل 46 ب الطابق األر 舍莠樌السارق 60 مسكن تسا

舍茹 بورفرف شارع 143/ 33نسيمة سقاي
 舍莵لعزي 舍

脩莟تعاونية عقارية الحريةشو
يط 腋苻بو 臺范800مسكن رقم 01سم 舍茹

سمارة جنوب قسم 14 مج 226وليد حمودي
舍茹 800مسكن رقم 01من臺范 غومازي

تجزئة 486قطعة رقم 8عبد الكريم سجار
تجزئة عنان الهاش舍莠 مسعود خالف

舍茹 بهلو舍莊 سليم ثليجان
舍茹 بورفرف تجزئة 400 قطعةفاروق عراب

تجزئة قوطا舍莊 السعيد حصة رقم 01لخ脛茆 جودي
ي 臧范حليم دم 舍莊بهلو 舍茹

脛 بلكامل 臺茖تطوريحس 舍莠樌وع 160 مسكن تسا 腋苹02عمارة 12 م
舍 الدين بن جامع

脛莢تعاونية عقارية المنار رقم 12ص
 舍 脛茱بالل مب 舍 臧茲تجزئة 486 الشمال الغر

 舍
脛茲تجزئة 373قطعةرياض عنا

脛 بوذراع 臺茖السارق ع ب2-10حس
舍 عبد 渺صدام مالحة

脛莢حوي 舍茹
舍茹 لعبيدي شارع مواسة يوسف رقم 樌12شام بودينة

 舍荐تجزئة 440 قطعةعز الدين سبي
 舍莠مسعودالسعودي ديل 舍 脛茱ثابت بوزيد شارع ش 舍茹

 舍
脛茲حما 脛 臺茖بورفرف تجزئة 400 قطعةاألم 舍茹
 舍
脛茲رفريد زيتو樌شارع زغيب الطا 舍莖

脩范مولف ال 舍茹
舍茹 بورفرف شارع السعيد عيادسامح ذباح
舍 رقية فنوش

脛茫504 مسكن عمارة ف 01 رقم 506 طابق ار 舍茹
التعاونية العقارية اوالد الحجارة رقم 32انور شوار

شارع البش臺范 قصابأكرم فركوس



 舍
脛莚عمر دقو شارع السعيد بوقزولةاسيا ونو 舍茹

舍茹 بورفرف تجزئة عنان الهاش舍莠 عمار خودير
舍茹 دنف臺范 عبد الرزاق شوية

شارع بورفرف 舍茹 بلع莵زيدان بوردين
 舍莊سالمفريدة بهلو 脩莟110 مسكن المر 舍茹 40 رقم

ة خاللفة 脛茆تجزئة 486 قطعة  رقم 13 مج 24خ
 舍 脛茱ش 舍

脩莟48 مسكن رقم 45شو 舍茹
تجزئة التعاونية العقارية الوفاءأمال حالسة
脛 رومان 臺茖تجزئة 486 قطعة رقم 01 مج 21ياس

舍茹 بوسيف مو荅 شارع بوقزولة السعيد رقم 131فارس 苻يدي
تجزئة 419 قطعةعبد الوليد نسار

تجزئة 426 قطعة رقم 11 مج رقم 09سفيان مالك
舍茹 لعبيدي رقم 17 محل رقم 02محمود كامل

شارع الثورةدمحم فارح
 舍荅شارع دمحم السعيد بوخالفةرابح عسا

 舍
脛茲سليما 舍 脩茱شارع الثورةالسب

تجزئة 504 مسكن عمارة ح 01 رقم 515سم臺范 حناش
 舍
脛茲سوق المغطاة ساحة الثورةعرجونة دحما

يف 腋苹بوعكازنبيل مزيان ال 舍
脛茲شارع الزيتو

 舍莠ديل 脛 臺茖شارع الثورةياس
舍 مباركن茆ي مشيش

脛茲يم شارع رحما樌ش إبرا 臺范ح 舍茹
شارع الهالل األحمر الجزائريمراد اعيش

شارع عبد العزيز خالد رقم 82عادل معماش
舍 بوعكازنبيل علوش

脛茲شارع زيتو
舍 دمحم عادل مقيدش

脛茫قصاب الطابق األر 臺范شارع بش
渺 العيد فرج 舍 脩茱الثورة و دمحم خميس 舍莚شار

舍 مبارك رقم16رضا بخوش
脛茲يم شارع رحما樌ش ابرا 臺范ح 舍茹

舍茹 19 جوان 200 مسكن عمارة ب 05 رقم 205رابح قيدوم
شارع السعيد عياد رقم7رابح موفق

شارع  ذيب  مولود 舍茹 المنظر الجميلعبد الرزاق نزار
مشتة جرمانحافظ دخوش

تجزئة التعاونية العقارية البناة مجموعة 01 رقم 06نور الدين دباش
 臺范قصابلحسن فنان 臺范شارع البش

 舍 臧茱عمر طال茆تعاونية عقارية الع
ة 臺范دخ 舍 臧茹ثابت بوزيدالدرا 舍茹

شارع عبد العزيز خالد رقم 42محفوظ بكوش
舍 حداد

脛茲لقوارصعبد الغا 舍茹
 舍莵سق 舍莎رقم 83الم 臧范01 نوفم 舍茹
تعاونية عقارية الكرامة 2 رقم 41بالل كروشة
 舍荅500 مسكن ثابت بوزيد محل 19 أ 05 س عم 25عزوز مدا 舍茹

 舍
脛莢قصاب رقم 27فارس لعفي 腋苹شارع بشي

اليوم االول خ脛茆 وفواكه



舍 عبد渺 شارع الثورة رقم 79مراد شوبان
脛莢حوي 舍茹

 舍
脛莟و70محل تجاري ع 5مدخل 69ط-أعبد السالم قر 舍莠樌تسا 舍莚السارق 110 مسكن اجتما

舍茹 واد السارق 120 مسكن تسا舍莠樌 و 59 محل تجاري عمارة 7 مجموعة 155 قسم 3 مدخل 91عي茯 عدالن بوخشبة
شارع العقيد 舍荅 الحواسعبد الو樌اب سحاري

 舍荅التعاونية العقارية الوفاء رقم 03 مجموعة 02 رقم 17النواري مدا
舍 عمارة ج مدخل 05 حصة 69توفيق قريد

脛茫الطابق األر 臧范عبدالحميد شارع 1 نوفم 舍莠ترقيةعقارية عظي
渺 رقم 09سعودي بن خديم 荅بوسيف مو 舍茹 شارع السعيد بوقزولة

تجزئة 432 قطعة تعاونية عقارية التقدم رقم 8 مجموعة ب 14عادل قجاجة
تعاونية عقارية الوفاق تجزئة 56 قطعة رقم 14 المجموعة أدمحم السا舍荅 رزيق

 舍
腋荅ساعو مزيان شارع وادة لحسنبوجمعة كراو 舍茹 تجزئة 432 قطعة
舍茹 بهلو舍莊 واد السارقالسعيد بلعالم
 舍

脛茹يم دو樌ثابت بوزيد رقم 07ابرا 舍茹 تعاونية عقارية 60 مسكن و 42 محل
شارع لوصيف رابح رقم 舍茹 05 قوطا舍莊 عبد الحميد بورديم

舍茹 لعبيدي مقابل مسجد أسامةبدر الدين مواسة
شارع الثورةصب臺范 حمادو

 舍茯ف دري 腋苻تجزئة التعاونية العقارية الكرامة 2 محل رقم 02أ
تعاونية عقارية نورالصباح 舍茹 بوسيف مو荅 محل رقم 09السعيد زيادي

脛 خالد 臺茖مباركصدام حس 舍
脛茲السعيد شارع رحما 舍莊تجزئة قوطا

舍茹 48 مسكن رقم 47عياش عنان
 舍 腋茯قوري 舍莵المنطقة 86 مدخل 01سيدع
舍 مبارك رقم 39مسعود بوخالفة

脛茲يم شارع رحما樌ش ابرا 臺范ح 舍茹
舍 رقم 25عالوة بوعمامة

腋荅شارع حداد العيا 渺 عبد 舍
脛莢حوي 舍茹

舍 عزالدين قرشوش 脩茱شارع دمحم خميس
شارع البش臺范 قصابأحمد جلول

舍 مبارك شارع قرقيط دمحم رقم 17رياض كعوان
脛茲عنا 舍茹

舍 عبد الحق حب الحمص 臧茲محل رقم 12 تجزئة 78 قطعة التعاونية العقارية الصومام جهة الشمال الغر
舍茹 بهلو舍莊 نص臺范 بورزة

 舍莠يف ديل 腋苻رقم 25 ب 舍
腋荅شارع حداد العيا 渺 عبد 舍

脛莢حوي 舍茹
تجزئة 486قطعة رقم 8عبد الكريم سجار

舍茹 500مسكن ثابت بوزيد محل 19 أ 05 س 22عالوة نا苞ي
تجزئة 486 قطعةرضوان بوذن

舍茹 ثابت بوزيد 24 مسكنكمال بطاز
舍 فاروق نوار

脛茫الطابق األر 舍莠樌تسا 舍莚100 مسكن إجتما 舍茹 السارق
舍 رقم 321سم臺范 لوصيف

脛茫تجزئة 432قطعة شارع أحمد بن ما
脛 بلكامل 臺茖تطوريحس 舍莠樌وع 160 مسكن تسا 腋苹02عمارة 12 م

舍 بوساحة
脩莟رالرز樌ثابت بوزيد شارع كامل الطا 舍茹

تعاونية عقارية الوفاق رقم 13يوسف بوقزولة
 舍 脩茱أحمد كمي 舍

脛茫400مسكن ع 07 ب رقم 104 الطابق األر 舍茹
شارع السعيد بورفرفالسعيد صفصاف

تجزئة 426 قطعةابرا樌يم قطاف
شارع السعيد بورفرف 舍茹 السعيد بوكركروحيد بوقرة

 舍
脛茲اليوم الثا



 舍
腋荅شارع عبد العزيز خالدرابح العيا

 舍荅بورفرفعزيز مدا 舍茹
شارع البش臺范 قصابأكرم فركوس

舍茹 48 مسكن رقم 47إسماعيل عنان
تجزئة 432 قطعةفؤاد عراب

 舍
脩莟تجزئة 373 قطعة رقم 17 من المجموعة 23عبد الحميد شو

شارع بورفرف 舍茹 بلع莵زيدان بوردين
ش إبرا樌يم شارع حارش حمادة رقم 25 تجزئة قوطا舍莊 السعيدعبد渺 بورديم 臺范ح 舍茹

 舍莊سالمفريدة بهلو 脩莟110 مسكن المر 舍茹 40 رقم
舍茹 بهلو舍莊 فريد عبود

舍茹 بهلو舍莊 رياض خراط
ساحة السوق المغ莅 رقم 02عبد 渺 كرفة

 舍 腋茯وادي السارق عمارة أ رقم 39عبد الحميد قري 舍 臧茲د 舍茹
شارع السعيد بورفرف 舍茹 بلع莵عبد الحفيظ ثابت

ساحة الثورةمليكة بومدين
شارع لوصيف رابحمراد بوخنفوف

 舍 臧茱نجيب ذوي渺 عبد 舍
脛莢حوي 舍茹 شارع الثورة

سوق المغطاةالم舍莎 مزيان
يف 腋苹عمر مزيان ال莅ساحة الثورة السوق المغ

 舍莪السوق المغطاه ساحة الثورة رقم74الصادق جام 舍茹
شارع الن茆 رقم 35 محل رقم 02 قطعة 02بوبكر داود

脛 منصور 臺茖مباركحس 舍
脛茲يم  شارع رحما樌ش ابرا 臺范ح 舍茹

شارع مشيش محفوظ رقم09عبد الكريم العمري صحراوي
تجزئة 426 قطعة المجموعة 10 رقم 02عبد الرحمن جدو

莵واري بومدينفارس بلع樌 舍茹 تعاونية عقارية الهضاب
ساحة الثورة  رقم14فرحات طوبال
舍茹 واد السارقمرزوق طوبال

ساحة الثورة السوق المغ莅عمار طوبال
شارع دمحم السعيد  بوخالفة رقم 13رضا جالس

舍茹 800 مسكنابرا樌يم قسوم
تجزئة 426 قطعةمراد فنوش

莵حسان بلع 臧范تجزئة تعاونية عقارية جيل نوفم
 舍荅نهج بن بوالعيدفريد كرا

莵ي عمار تجزئة 505 قطعةشمس الدين بلع 脛 臺范شارع مل
 舍
脛茲ساحة الثورةعبد الحكيم زغوا 莅السوق المغ

شارع الن茆 رقم 49عبد العزيز جدو
يط 腋苻 زيدومة莅ساحة الثورة السوق المغ
شارع الن茆 174مختار بوعون

舍 قطعة رقم 39عبد النا苞 بسباس
脛茫صخري الطابق االر 舍茹

舍 عبد渺 رقم213مجيد شحتونة
脛莢حوي 舍茹

 舍 腋茯قري 脛 臺茖59 محل ع 07 مج155 قسم 03 مدخل رقم 91األم 舍莠樌تسا 舍莚وع 120 مسكن اجتما 腋苹رقم 02 م POS واد السارق

اليوم االول لحوم ودواجن



شارع الثورة رقم 174لخ脛茆 قيدوم
شارع السعيد عيادسم臺范 حمودي
شارع البش臺范 قصابالطا樌ر حجاج

تجزئة 68 قطعةمطيش حمادشة
تعاونية عقارية النهضةالعيد كامل

 臺范بلخ 脛 臺茖تعاونية عقارية المتضامنونحس
舍茹 المجا樌دينعبد الحميد شاطر

舍 مبارك رقم 2سرضوان نعيجة  صحراوي
脛茲يم شارع رحما樌ش ابرا 臺范ح 舍茹

 舍茹ساحة السوق المغطاةعادل فال
سوق المغطاة ساحة الثورةحسان منصوري

شارع العقيد 舍荅 الحواسدمحم بوكركر
 舍莪وادي السارقعبدالرزاق جام 舍茹

السوق المغطاه ساحة الثورةرابح عقون
شارع مزغيش ع舍茹 舍莵 االستقاللبالل كباب

ي 脛 臺范ع ج مدخل 2سفيان مل 舍
脛茫الطابق االر 臧范عبد الحميد شارع اول نوفم 舍莠ترقيةعظي

سوق المغطاة ساحة الثورةاحمد كروش
舍茹 48 مسكن رقم 2عبد القادر زواوي

舍 رقم 11فريد بوقابس 臧茹الدرا 舍 脛茱واري بومدين شارع ش樌 舍茹
 舍
脩莟محل رقم 08جالل رزا 荅بوسيف مو 舍茹 تعاونية عقارية نور الصباح

قية العقارية 24 مسكن عمارة 1 رقم فسهيل زاير 脩范ال
 舍 臧茱ذوي 渺 يم زغارعبد樌بوعكاز و ابرا 舍

脛茲زيتو 舍莚زاوية شار
شارع العقيد 舍荅 الحواسعبد الرحمان كحول

ية السكنية الجديدة س 1 مجموعة 13 رقم 104طارق تناح 脛茆وك المنطقة الح 臧范االستقالل شارع قرقيط م 舍茹
شارع السعيد عيادشهرزاد بورردة
ة بوطويل 臺范من 舍 臧茲يم زغار الشمال الغر樌بوعكاز و ابرا 舍

脛茲زيتو 舍莚زاوية شار
渺 ة فرج 脩范عن 舍

脛茫عمارة 05 رقم 02 مدخل رقم 04 /60 الطابق االر
渺 800 مسكن عمارة س 3 رقم 30رياض فرج 舍茹

樌 舍茹واري بومدين شارع حامدي م舍荐 الدين التعاونية العقارية المستقبل رقم 05طارق زاير
يفة بن حميدة 腋苻3 تجزئة 432قطعة شارع بهات يوسف رقم 91 قطعة 2 مجموعة

舍 السعيد قرقوري
脛茫سمارة جنوب قسم 14 مجموعة 261 عمارة 02 مدخل 20 طابق أر

舍茹 بوسيف مو荅عبد الصمد عقون
تجزئة 27 قطعة رقم 22عباس لوصيف

舍 رقم 57عماد الدين نوي 脩茱شارع دمحم خميس
舍 عقون 臧茲المركز التجاري مهناوي احمد رقم 73العر

舍 رقم 38عمار عبد السالم
脛茫26 محل ع 03 طابق أر  舍莠樌السارق  40 مسكن تسا 舍茹

舍 سفاري
脛茲ساعومزيان تجزئة 432 قطعة  05 مج 14 بجيال 舍茹

舍 بوعكازحمزة بيلفان
脛茲شارع زيتو

 舍 腋茯و70 محل ع 4 مج 126 قسم 3 مدخل 50 ط اطارق اروي 舍莠樌110 مسكن تسا 舍茹
舍 رقم 05عبد الحكيم زرارة 脛茱السق 舍茹

ساحة الثورة السوق المغطاة رقم 04فيصل عالم
 舍 臧茱تجزئة 84 قطعة رقم 01 مجموعة 01نبيل ذوي

 舍
脛茲اليوم الثا



舍茹 سام舍莪 عمر وادي السارقصالح قريدي
شارع مجمد السعيد بوخالفة رقم 06عامر حمزة

 舍 腋茯150/1000/2005 رقم 64 ع س14جمال قري  舍茹
舍 عبد الرزاق البار 臧茲1954 الشمال الغر 臧范بوعكاز وأول نوفم 舍

脛茲زيتو 舍莚زاوية شار
舍 عبد 渺 رقم 74عبد السالم لباد

脛莢حوي 舍茹
يف بش臺范 شارع الن茆حاتم حيدر 腋苹ال 臺范المركز التجاري واإلداري بش

 舍
脛茲05 جويلية 1962 واد السارقمهدي رمضا 舍茹

舍茹 لعبيديبوبكر سعدون
 舍 腋茯قري 臺范بن بو العيد رقم 25سم 脛莢مصط 舍茹
 舍莪جام 荅شارع السعيد بورفرفمو

 舍 臧茱ذوي 臺范عمارسم 舍莪سام 舍茹
تعاونية عقارية الوفاقفريد شوبان
شارع بش臺范 قصابز樌ار شوبان

السارق 60مسكن تسا舍莠樌 ع 04 المدخل 47عبد الرحمان مولف
تعاونية عقارية الصومامرابح بولعجول

舍 كايدوا
脩莟رز茆شارع الن

تجزئة 486 قطعة رقم 01 المجموعة 21عبدالقادر قيدوم
舍茹 وادي السارقزياد طوبال

شارع قصابنا苞 الدين شوبان
舍 عبد الرؤوف رقيق

脛茫قصاب الطابق االر 臺范شارع البش
舍 رقم 23خالد شقرون

腋荅شارع حداد العيا 渺 عبد 舍
脛莢حوي 舍茹

شارع االخوة ديل舍莠  106عبد الحميد حراق
舍 مالس 脛茱بورفرفعبد الغ 舍茹

舍茹 عمر دقو نهج بوقزولة السعيد رقم 09عبد الكريم لعوج
 舍莅عل 臺范عنان مبارك جنوب غرببش 舍茹 شارع قرقيط دمحم

舍 عبد渺 شارع الثورة رقم 55إدريس شوبان
脛莢حوي 舍茹

舍茹 500 مسكن ثابت بوزيد عمارة 07 رقم 33 س 07 أ 19المهدي صالح الدين بكوش
محل رقم 01 السوق المغطاة 舍茹 400 مسكنعمار جدو

السوق المغطاة شارع الثورةمنصور بدري
 舍荐رقم 20بلقاسم طل 舍莖

脩范ال 舍茹 ر樌شارع زغيب الطا
樌 舍茹واري بومدين 419 مسكناليامنة زغالش

舍茹 800 مسكن رقم 54صالح زيد
脛 خليف 臺茖المنظر الجميل  شارع البار بن قانة  رقاليام 舍茹  تجزئة 492 مسكن

 舍荵عومار شارع ث رقم 03رابح سال 舍莪سام 舍茹
舍 عبد 渺 رقم 01 د شارع كحلول ابرا樌يمعبد الرحمان بلحداد

脛莢حوي 舍茹
تجزئة 426 قطعةنورالدين قطاف

وكفوزي زعيم 臧范االستقالل شارع قرقيط م 舍茹
شارع عمران الحاجحواس بودوخة

وش رقم 33سفيان زغوال 臺范شارع العقيد عم
 舍
脩莟تجزئة 486 قطعةعامر شو

舍 مبارك  شارع قرقيط دمحم رقم 10ستوفيق باروش
脛茲عنا 舍茹

اليوم االول حليب ومشتقاته



舍茹 800 مسكن رقم 47مصط脛莢 براح
舍茹 ثابت بوزيد 30 شارع خنونة الطا樌ررقم 14 المجموعة 29صالح شعبان
 舍
脛茲مدخل 91عصام عثما 舍

脛茫ثابت بوزيد عمارة 06 الطابق االر 舍茹 قية العقارية 60 مسكن و42 محل تجاري 脩范ال
تعاضدية المنارعبد المالك موفق
ي 脛 臺范شارع عمران الحاجعماد الدين مل

舍 رقم 401دمحم حميدات
脛茫400 مسكن عمارة 7 ب طابق ار 舍茹

舍 عبد 渺 بومعراف
脛茫بورفرف الطابق األر 舍茹

渺 التعاونية العقارية الكرامة رقم 02 مجموعة رقم 02دمحم فرج 荅بوسيف مو 舍茹
 舍
脛茲يمشعيب سلطا樌ش ابرا 臺范ح 舍茹 مبارك 舍

脛茲شارع رحما
تعاونية عقارية الهضابمصط脛莢 عبوش
 舍
脛莟سالممسعود خلو 舍

脛莟48 مسكن شارع عطا 舍茹
 舍
脛茲يمشعيب سلطا樌ش ابرا 臺范ح 舍茹 مبارك 舍

脛茲شارع رحما
舍茹 ثابت بوزيد شارع ن رقم 13رضوان بن دحموش

舍 رقم 37ابرا樌يم عراب
脛茲ي مروا 臺范صخري رشيد شارع بلخ 舍茹

舍 عظي舍莠 دمحم
脛茫200 مسكن عمارة ب 05 مدخل 176 الطابق األر 舍茹

تعاونية عقارية الحماية رقم 34بلعصام حسان
茯عي 舍

脛莪05 و08 قطعة رقم 18ري 舍莠يم زغار رق樌شارع ابرا
舍 عكروم خليل

脛茫شارع عبد العزيز خالد  الطابق األر
التعاونية العقارية الصومام رقم 70غالب طيوش

脛 124و129 م ج461 قسم 03بن عبد 渺 ابرا樌يم 臺茖محل 01و02 ط أ السارق 136 م ت و41 م عمارة س الحصت
قصاري رزيقة 腋苻 تجزئة التعاونية العقارية الكرامة 2 شمال

التعاونية العقارية الهناء 樌 舍茹واري بومدينسعدون ابرا樌يم
舍茹 440 قطعة رقم 20فالوين حسام

舍茹 شودار محل رقم 02بخاخ نجوى
د 臺范منطقة 58 مدخل 03 المجموعة 1-2-3 مقابل سوق الفالحدمحم لك
تعاونية عقارية الواحات 舍茹 المنظر الجميلسليم دبة

 舍莠تجزئة 426 قطعة رقم 19عبد الحفيظ العل
 舍 脛茱تجزئة 426 قطعة رقم 15 مجموعة 18حسام الدين ش

شارع بش臺范 قصاب رقم 79 العلمةالعمري علواش
舍茹 20 اوت 55 رقم 15مختار فودي
舍 رقم 116حسان حداد

脛茫كة الطابق األر 臧范المركز التجاري ال
舍莖 قريد

脩范رقم 128ال 舍 脩茱شارع دمحم خميس
 舍莚تعاونية عقارية الرياض القطعة رقم 16خالد كز

تعاونية عقارية بش臺范 قصابنبيل جعفر
舍莖 شارع زغيب الطا樌رعمر خالد

脩范ال 舍茹
شارع عمار حيا樌م 舍茹 مزيان ساعو رقم 03حمو معمري
د 臺范لك 臺范البش 舍莊بهلو 舍茹
وش رقم 116منية منيقر 臺范شارع العقيد عم

 舍莊طريق جميلةعبد المالك بهلو 舍莊بهلو 舍茹
舍茹 ثابت بوزيد شارع وادة لمطيش رقم03نور الدين بوداغة

شارع 1 نوفم臧范 54السعيد بلعالم

اليوم االول مطعم

 舍
脛茲اليوم الثا

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

ات 臺范سوب



渺 بن خديم 舍
脛茲واد السارقعبد الغا 舍莊بهلو 舍茹

舍茹 426 مسكنعبد 渺 بوطويل
شارع 01 نوفبمر 54سليم لبيض

 脛莢مصط 舍莊54زكرياء بن دا 臧范شارع 1 نوفم
 舍

脛莪ري 茯05 و08 قطعة رقم 18عي 舍莠يم زغار رق樌شارع ابرا
شارع السعيد عيادسليم طبيش

د 臺范لك 舍莊ع 01 ب المدخل 07 قسم 03 مج264 رقم 07عبد العا 舍莠樌تسا 舍莚السارق 300 مسكن اجتما
舍茹 بهلو舍莊  واد السارقبك臺范 بوناب

 脛 臺茖ية الجديدة شمالفارس زرق 脛茆التعاونية العقارية عيسات ايدير المنطقة السكنية الح
ي 腋苹تعاونية عقارية الصومام طريق فرجيوةالمولود م

舍 رقم 321 مجموعة ب 15 رقم 01عبدالحميد بن ز樌رة
脛茫تجزئة 432 قطعة شارع أحمد بن ما

الفراغ  الص舍荐 منطقة  58  مدخل  03  مجموعة  4- 5- 6عبد القادر عيساوي
ن 臺范عمر وادي السارقسليم أب 舍莪سام 舍茹

舍茹 140 مسكنعن脩范 طقيش
يد 臧范المحل رقم 02 الحصة 85كمال غ 舍

脛茫ثابت بوزيد عمارة 04 الطابق األر 舍茹
 舍莊شمس الدين بهلو 舍莊بهلو 舍茹

舍茹 واد السارق عم 10 رقم 04فرحات بن بش臺范 فرحات
 舍
脛莟و70محل تجاري ع 5مدخل 69ط-أعبد السالم قر 舍莠樌تسا 舍莚السارق 110 مسكن اجتما

التعاونية العقارية الفتح  1شمالرفيق سيقع
تجزئة 426 قطعةالصادق تيمكناس

 舍 脛茱تعاونية عقارية النور رقم 26خالد موم
渺 صالح الدين عطاء 舍莊بهلو 舍茹

يفإسالم حميداش 腋苹175 قطعة شارع مزيان ال 舍荐وصباي 舍莠تجزئة عظي
舍 عمارة  رقم 02 مدخل رقم 16 مج رقم 302 قسم 03 قطعة 01بن طاق دمحم الصالح

脛茫الطابق االر 舍莠樌تسا 舍莚السارق 60 مسكن اجتما
 舍莵مقداش العيد تجزئة 160 قطعةعراب ع 舍茹

舍 ابرا樌يم 臧茲قصاب رقم 88يعقو 臺范شارع البش
قية العقارية 64 مسكن عمارة رقم 06لباد مراد 脩范ال

تعاونية عقارية الهضاببومهن كمال
 臺茱بوشقور يح 舍

脛茫سمارة جنوب عمارة 01 مجموعة 241 قسم 14 الطابق األر
يف 腋苹مخربش العيد شارع مرازقة السعيدنور الدين ال 舍茹

شارع الثورة رقم 191بالل ربيعة
تجزئة 373 قطعة رقم 03 مجموعة 04بوخلفة سليم

 臺范وشالعابد سم 臺范شارع العقيد عم
شارع الن茆 رقم14عظي舍莠 دمحم

شارع ابرا樌يم زغار رقم 27حداد نور الدين
舍 عكروم بالل

脛茫و 36 محل عمارة أ1 مجموعة329قسم 03 مدخل 1 الطابق األر 舍莠樌60 مسكن تسا 舍茹
تعاونية عقارية الصداقة 2نجا舍莚 رضا

舍茹 بلع莵 شارع عابد دمحم رقم 39عول舍莠 مصباح
التجزئة السكنية 426 قطعة رقم 11 مج 03قشطال يعقوب

舍茹 صخري تجزئة 156 قطعة رقم 01 مجموعة 01بوداب فريد
مشتة جرمان 舍茹 طل舍荐 زيدان رقم 03صيد نور الدين

 舍
脛茲اليوم الثا

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

حلويات



واد السارقخرماش بوعالم
脛 حب臺范 فؤاد 臺茖حس 舍

脛茲رقم 30  شارع جيال 莵بلع 舍茹
التعاونية العقارية الصومام قطعة رقم 63ايت عامر محند

تعاونية عقارية المناردادي واعمر يونس
舍茹 السعيد بوكركر تجزئة بلع莵 و حدود شارع ذيب احمد رقم 39بوشية عبد الحكيم

舍 البار عبد الرزاق 臧茲1954 الشمال الغر 臧范بوعكاز وأول نوفم 舍
脛茲زيتو 舍莚زاوية شار

ف 腋苻المدخل 15حارش ا 舍
脛茫800مسكن ع 01 ب  الطابق األر 舍茹

 臺范الخ 脛 臺茖السارق 110مسكن و70 محل ع06 مجموعة  117 قسم 03 مدخل 83بوجمل
舍茹 舍 100 قطعة رقم 10 مجموعة 04بوقرة شاكرميكانيك السيارات

脛茲اليوم الثا
تجزئة 68 قطعة 樌 舍茹واري بومدينمحبوب مقداد
تجزئة عظي舍莠 وصباي舍荐 75 قطعةزعبوب حسام 

 脛 臺茖دمحم االم 舍茯تعاونية عقارية الفالح رقم 17دري
脛 الكدي حمزة 臺茖ب 舍莊بهلو 舍茹

舍 فوزي
脛莢التعاضدية العقارية الصوماميوس

舍茹 162 مسكنرحال رشدي 
التعاونية العقارية الفتح 01نور الدين ابو بكر

舍茹 بوخبلة舍荅 نا苞 فؤاد 
اليوم االولتجزئة 210 قطعة رقم 45 مج 03 القلتة الزرقاءمصط脛莢 بوفافة

 臺范القلتة الزرقاء مركز محل رقم 01عبد الكريم قص 舍
脛茲اليوم الثا

 舍
脛茲سليما 舍

腋荅ـــاءالعيا ـــة الـــزرقـ القلتـ
مشتة سيدي صالحنبيل درارج

مشتة لقناطرمو荅 حصول
 舍荅شارع عوف صالحإلياس بودريا

 舍莪199 مسكن  رقم25كريم جام 舍茹
سيدي صالحالياس دراريج

舍茹 الشهداءدمحم مواسة
 舍莅مركزفطيمة عل
مشتة سيدي صالحالسعيد سجار

 舍莊عبدا 臺范樌شارع بن عالية أحمدز
渺 سيدي صالحجمال كرالف 舍茹

تجزئة 146 قطعة رقم 10 مج 03لخ脛茆 بوفندي
اليوم االولقرية سدي صالح مشتة القناطراكرم حصول

舍 قرية واد العطشدمحم غراب
脛茲اليوم الثا

اليوم االولمشتة واد العطشزواوي عبد الرؤوف
舍 مواسة دمحم

脛茫راء رقم 05 الطابق االر樌تجزئة التعاونية العقارية الز 舍
脛茲اليوم الثا

الرحامنة قسم 25 مجموعة ملكية رقم 111طارق قطار
مشتة الرحامنة قسم 25 مجموعة 96فعرور داود

الرحامنة قسم 25 مج 110رياض بن مزغيش
الرحامنة محل رقم 02 قسم 25 مج ملكية رقم 111قطار فيصل

 臺范رقم 05فيصل بلخ 舍荅األورا 舍莵ع 舍茹اليوم االول
 舍

脛茹الدواخةطارق دو 舍茹 舍
脛茲اليوم الثا

بازر صخرة

لحوم ودواجن

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

مطعم

القلتة الزرقاء

مخابز

مخابز

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

خ脛茆 وفواكه

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

اصالح العجالت



 舍
脩茲مقال 舍莠مشتة تيالفالعل

تجزئة 167 قطعة المالحالطيب قروي
舍茹 ع舍莵 األورا舍荅 رمضان باباس

يف ريحان 腋苹تجزئة 167 قطعة المالحال
舍茹 ع舍莵 األورا舍荅 رقم5المولود شبخة

مشتة لعوازقةفؤاد 樌الل
مشتة براوالطيب 苻سوب

مشتة لعوازقةجعفر بالل
 舍
脛莟اكية الفالحية المالحجمال عطا 脩范القرية اإلش
舍 تجزئة 42 قطعةبالل عقون

腋荅يف العيا 腋苹مزيان ال 舍茹
الدواوخةفريدة براح

شارع الن茆 رقم 18صالح رحمون
مشتو الزاويةخليجة بوزلمادن

رقم 108فؤاد حمادو
مشتة لعوازقةأسعيد حمادو

 舍
脛茲قسم 45  مج 29رابح رحما 舍

腋荅مالح عمو
舍 فوضيل بخوش

脛莢يم لعفي樌ابرا 舍茹 مشتة لعوازقة
تيالفسفيان ساعو
شارع الن茆 رقم 18صالح رحمون

舍 قيس رنان
腋荅محل رقم 01 مالح عمو

 舍
脛茲قسم 45  مج 29رابح رحما 舍

腋荅مالح عمو
 舍

腋荅قسم 45 مج رقم 29عبدالمالك بارو 腋荅المالح عمو
يفن茆 الدين ناصف 腋苹مزيان ال 舍茹

قطعة رقم 05اسماعيل عامر
 舍 臧茲بوعالم غر 舍

腋荅تجزئة 167 قطعة المالح عمو 舍
腋荅يف العيا 腋苹مزيان ال 舍茹

 舍
腋荅تجزئة 211 قطعةميلود غنو

脛 عزيزي 臺茖قرية المالححس
舍 عبدالو樌اب نكاز

腋荅يف العيا 腋苹مزيان ال 舍茹
 舍 臧荐مركزرضوان قم

. ..
舍 حمادو 脛茱يم مشتة لعوازقةعبد الغ樌ابرا 舍

脛莢لعفي 舍茹
يف تجزئة 167 قطعة المالحنهاد ثابت 腋苹مزيان ال 舍茹

 脛茆محل رقم 01 مشتة العوازقةقريدي لخ
المنطقة الصناعية رقم 05فردي حسام الدين

舍 قسم 45 مجموعة رقم 29حمودي رضا
腋荅اليوم االولمالح  عمو

اكية المالحخلف 樌 渺دى 脩范القرية الفالحية اإلش 舍
脛茲اليوم الثا

茆شام منت樌3 رقم 臧范شارع أول نوفم
شارع  08 ماي 1945 محل رقم 02مسعود قريدي

شارع اول نوفم臧范 1954أحمد بازين
舍 قروط 臧茹البحباحةنا

راس الدوار معاويةلمطيشة عرابة

舍 عزيز 脛茱ب

اليوم االول تغذية عامة

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

مطعم

حلويات

تغذية عامة

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

مخابز

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

خ脛茆 وفواكه

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

لحوم ودواجن

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

حليب ومشتقاته

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا



舍茹 50 مسكن ع ب 04 رقم 65عبدالعزيز وارث
شارع 1 نوفم臧范 عبد 渺 بولخيوط

شارع 1 نوفم臧范 54نسيم العايب
تجزئة 200 قطعة امزاروعبد المالك بن 苻يدي

 脛茆تجزئة 92 قطعةعادل خي
شارع 1 نوفم臧范 إدريس مخيلف

شارع اول نوفم臧范 1954دمحم الصالح بودور
舍茹 لحجارعبد الحكيم فوزار

مركزخالد عزوز
نهج منت茆 السعديعبدالكريم بوفالقة

شارع زيغود يوسفعمار دبيش
السكنات التطورية برنامج 99 رقم 14إسالم بومزبر
舍茹 لحجارالسعيد خناف

مشتة البحباحة樌شام بودردارة
قية شطر 97 قطعة رقم 12رزيقة موا樌بة 腋苹السكنات التطورية الجهة ال
舍茹 68مسكنصابر دغموم

تجزئة 68 قطعة رقم 24ز臺范樌 بولقرون
شارع 01 نوفم臧范 54 محل رقم 02صالح لزرق
脛 بسام زعيو 臺茖138 مسكن البحباحة محل رقم 04 مشتة اوالد حمر الع 舍茹
 舍
脩莟قطعة رقم 26 شطر 97دمحم رزا

شارع 01 نوفم臧范 54الخ臺范 شلغوم
شارع 01 نوفم臧范  54 محل رقم 02 حصة رقم 02 بناية 01فارس بورزام

شارع  اول نوفم臧范 54 يحمل الرقم 01دمحم بوقريصة
شارع رياش محمودحمزة حب الحمص

舍茹 46 مسكن شارع 01 نوفم臧范 54 رقم 41عبد الحليم موساوي
 舍荅شارع 08 ماي 45أحمد فا

شارع 1 نوفم臧范 54مسعود دغموم
舍茹 20 مسكن مدعم عمارة رقم 02سليم طوبال

شارع 01 نوفم臧范 1954 محل رقم 03نورالدين زعباط
تجزئة 46 قطعةمولود قريدي

السوق القديم مركزوليد طوبال
شارع اول نوفم臧范 1954عمار 苻يدي
تجزئة 46 قطعة شارع 01 نوفم臧范 54مختار قريدي

شارع خمخوم السعيد رقم 07عبدالو樌اب ز樌رة
舍 رقم 63مصباح بن حميدة

脛茫32/ 50 مسكن عمارة ب 4 سلم رقم 1 الطابق األر 舍茹
اليوم االولشارع الحريةاليازيد سبيع

舍茹 舍 271 قطعة رقم 117لكحل عمر
脛茲اليوم الثا

اليوم االولشارع زيغود يوسف رقم 07سا樌ل ربيعة
舍 مسكن ترقوي مدعم عمارة 03 رق舍莠 50 و 51 50زعيو فريد

脛茲اليوم الثا
شارع اول نوفم臧范 1954ع舍莵 قريدي

脛 كردوح 臺茖تجزئة 46 قطعة رقم 44ياس

حليب ومشتقاته

ات 臺范سوب

اليوم االول مطعم

 舍
脛茲اليوم الثا

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

خ脛茆 وفواكه

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

لحوم ودواجن



شارع أول نوفم臧范 54بالل بلحنش
شارع 1 نوفم臧范 1954 محل رقم 06سفيان قريدي
舍 رقم 77 قطعة رقم 130ابرا樌يم العايب 脛茱الطريق الوط
شارع 1 نوفم臧范 54مسعود دغموم

اليوم االولشارع اول نوفم臧范 1954بازين احمد
舍 رقم 54بوفالقة مولود

脛茫50/32مسكن ع ب1 رقم 1 طابق ار 舍茹 舍
脛茲اليوم الثا

舍 الدين بن سبع
脛莢اليوم االولمركزص

舍 مركزنورالدين قروط
脛茲اليوم الثا

مشتة ذراع الرصاصالسعيد كتيب
مركزعبد المالك بناري

شارع 01 نوفم臧范 54أحمد قندوز
مركزالطا樌ر بو樌وس

شارع 01 نوفم臧范 54 رقم 05صالح لعماري
舍 بورزق 脛茱مشتة الكروشةعبد الغ

مركزعمار ورز الدين
舍 رقم 06عبد الحميد لعمارة

脛莢مركز التبادل التجاري الري
ة بوعرعور 臺范مركزسم

مشتة لعمارةربيعة عرابة
 舍
脛茲ر رقم 03نذير ورنا樌اليوم االولشارع بوفافة الطا

舍 مركزنعيمة مرابط
脛茲اليوم الثا

渺 مركزدمحم خديم
معاويةمحمود بناري
شارع اول نوفم臧范 1954السعيد عمور

مركزعبد الكريم نوا苞ي
渺 يدبن غريفة عبد 臧范السبت بجوار مكتب ال 脛 臺茖اليوم االولع
渺 يدبن غريفة عبد 臧范السبت بجوار مكتب ال 脛 臺茖ع 舍

脛茲اليوم الثا
脛 بوروفة 臺茖السبتياس 脛 臺茖ع

脛 السبتسيموشة قرايط 臺茖ع
 舍茯السبتمولود دري 脛 臺茖ع

舍 خلفهوم 脛茱مركزعبد الغ
تجزئة 98 قطعة رقم 07سعاد لعجل

舍 رقم 77رضوان بومزبر 脛茱ل الطريق الوط樌مرج السا
الغريفةدمحم الصالح عزوز

مركزعبد الحفيظ بومزبر
脛 نكاع 臺茖اليوم االولشارع زيغوت يوسفحس
舍 مركزفارس لعجل

脛茲اليوم الثا
 舍莪جام 脛 臺茖السبتحس 脛 臺茖ع
 舍茯السبتمولود دري 脛 臺茖ع

舍 نكاع 脛茱الغريفةعبد الغ
مركزفيصل مروش

مركزالطيب طوبال

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

خ脛茆 وفواكه

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

لحوم ودواجن

脛 السبت 臺茖ع

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

خ脛茆 وفواكه

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

لحوم ودواجن

معاوية

مخابز

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

حلويات

مخابز

اليوم االول



الغريفةبالل بوقابس
舍 مركزحيان يوسفحلويات

脛茲اليوم الثا
التعاونية العقارية الفتح قطعة رقم 09داود رقيق

تجزئة 80 قطعة رقم 74عن脩范 بن زاوي
تجزئة 80 قطعة رقم 02ع舍莵 لحسن
شارع 樌باش سليمان بمحاذاة المذبح البلديمزوار وردة

舍茹 50 مسكن عمارة رقم ب رقم 57عبد الو樌اب بوكركر
舍茹 200 مسكن شارع بلقاسم  樌الل رقم 19جمال بوشامة

渺 العرشعمر دمحم بوعبد 膕范ب
茆200 قطعة رقم 75ربيعة من 舍茹

شارع كباب عبد 渺عبد الرؤوف غالب
舍茹 200 مسكنمصباح منصور

 舍
脛莟عطا 舍

脛茲مستوى أسواق البلدياتعبدالغا 莵تعاونية عقارية ع
تجزئة 200 قطعة رقم 166سفيان بوشوك

ب膕范 العرشحمو شوبان
ب膕范 العرشكريم حيا樌م
 舍莵وليد ساح茆تعاونية عقارية الن

ب膕范 العرشاعمر بوخنفوف
تجزئة 140 قطعة فريق بولكيفانبوبكر كرميش

شارع شوبان حموعبد المالك مرابط
 舍
脩茲اب غجا樌تجزئة 200 قطعةعبد الو

 舍
脛莟تجزئة 140 قطعة فريق بولكيفانسليم شنا
تجزئة 186 قطعة رقم 03 مجموعة 01عزوز حداد

舍茹 80 مسكنعبد الحق ع舍莵 صحراوي
مركزخامسة حبيلة
مركزالنوري شعبان
脛 بن دادة 臺茖مركزياس
اويخالد بوزناشة 脛 脛范شارع بلقاسم ب

 舍莪رب 臺范مركزأم
السوق الجواري رقم 26نا苞 مرابط

شارع الثورةنعيمة ابرا樌يم سالم
شارع 樌باش سليمانزكرياء أقشايري

شارع السعيد بوخالفةعادل بابوري
الشارع الرئي舍茯 خالد منصور
شارع 樌باش سليمان محل رقم 02عصام قاسم

مركززكرياء يخلف
اوي محل رقم 01فيصل شعبان 脛 脛范شارع بلقاسم ب
شارع الثورةمروان بوعون
舍 جلول لمنور

脛茫50 مسكن عمارة  ب رقم 54طابق أر 舍茹
شارع كرميش عبد المؤمن  رقم 02فرطاس الهادي

舍茹 2008//36/40 مسكن رقم 44 عمارة 01عبد الهادي منصف كايل
بئــــر العـــــرشخرف 渺 نجيب
اليوم االولمركزبوخنفوف شفيق

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

مطعم

حلويات

ب膕范 العرش

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

خ脛茆 و فواكه

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

لحوم ودواجن

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

ة  脛 臧范مخ



 脩范تجزئة 80 قطعة رقم 74بن زاوي عن 舍
脛茲اليوم الثا

舍 مدخل ب حصة رقم 02بن دادة عماد
脛茫وك رقم 13 الطابق االر 臧范اليوم االولشارع حمريش م

 脛 臺茖وك رقم 13 بالعةزغوان حس 臧范ش م 臺范شارع حم 舍
脛茲اليوم الثا

شارع مدا舍荅 مو荅 رقم 28يامنة قوجيل
وكسم臺范 حمودي 臧范شارع حمريش م

مشتة ب膕范 سمارةسليم ع舍莵 صحراوي
بلعةنبيل يخلف

مشتة لكراكرةفرحات برقاس
舍茹 50 مسكن رقم 03نبيل حمودي
وكرياض بوزيد 臧范شارع حمريش  م

ي 腋苹تجزئة 78 قطعةمحفوظ م
شارع مدا舍荅 مو荅تركية مهور باشة

 舍
脩茲غجا 臺范تجزئة 197 قطعةبك

تجزئة 78 قطعةعبدالمالك شيهب
بلعةمسعود عطية

مركزفاروق حمودي
مركزالبش臺范 مالس

مشتة ب膕范 السمارةسفيان ع舍莵 صحراوي
مركزسهيل كعبار

ي رقم 03قايس حمريش 脛茆50 مسكن ح 舍茹
舍茹 50 مسكن جناح ف رقم 8بوبكر حداد

تجزئة  78 قطعة رقم 44عبد الحكيم بن دادة
وك بوكركر 臧范مشتة بوجنادةم
اليوم االولمركزالبش臺范 مالس

 舍
脛莟مركزدمحم قر 舍

脛茲اليوم الثا
اليوم االولشارع حمريش مباركجمعة رقيق

舍 تجزئة 78 قطعةسم臺范 خالدي
脛茲اليوم الثا

اليوم االولمركزفاروق حمودي
舍 محل رقم 舍茹 1 87 مسكنحداد بوبكر

脛茲اليوم الثا
اليوم االولالقطعة 13 تحصيصة 15ز臺范樌 عقاب

舍茹 舍 15 قطعةوليد حمالش
脛茲اليوم الثا

舍 بودربالة
腋荅الولجةكوا

شارع ساعو رقيقفريحة بن نعجة
تجزئة 207 قطعةلخ脛茆 برحايل
قرية لهوى عبد الرحمانبوشوك فؤاد
اليوم االولمركز رقم أ 01خالد برحايل
舍 مركز رقم أ 01خالد برحايل

脛茲اليوم الثا
اليوم االولمركزالخ臺范 صيد
舍 مركزالخ臺范 صيد

脛茲اليوم الثا
اليوم االول舍茹 لهوى عبد الرحماننيبل رقيق

舍 القرية الفالحية رقم 01 شارع بويلفان السعدي محل رقم 03معتوق سيف الدين
脛茲اليوم الثا

اليوم االولقرية لهوى عبد الرحمانكورتل انور
舍 تجزئة 15 قطعة رقم 14صوادق فيصل

脛茲اليوم الثا

حليب ومشتقاته

مطعم

حلويات

الولجة

خ脛茆 و فواكه

لحوم ودواجن

حليب ومشتقاته

البالعة

ة  脛 臧范مخ

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

خ脛茆 وفواكه

ة  脛 臧范مخ

اليوم الظاول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة



اليوم االولتاشـــــــودةشب舍莵 فرحات
舍 محفوظ

脛茫تاشـــــــودةبن ما 舍
脛茲اليوم الثا

舍茹 1 نوفم臧范 صالح كامل
 舍 臧茱تجزئة 157قطعةدمحم ذوي

舍茹 غالب دمحم 20 مسكن عمارة ب رقم ج 1دمحم العيد بن مزغنة
 舍茯54سليم دري 臧范1 نوفم 舍茹

اليوم االولمركزمبارك كامل
舍 مركزمبارك كامل

脛茲اليوم الثا
渺 تجزئة 200 قطعةفيصل فرج

مشتة كاف قوريشبلقاسم بالل
舍茹 بوروبةفارس فرجيوي

舍 بلفروم عادل 脛茱شارع جيش التحرير الوط
مركزعبد المالك صطور

渺 مركزعبد الرزاق سعد
مشتة قرقور 舍茹 الفردالعمري حنيش

舍 جعفر جالل
脛茲شارع الصديق حما

مركزالتوفيق مساعدي
مركزعبد الحفيظ بزاز

舍茹 بوسعادةالمانع بوعافية
舍茹 الفردبرا樌يم مجالدي

舍茹 بوسعادةحمزة سالم
مركزعبدالعزيز سجال
مركزعبد الكريم قطار
مركزعبد الكريم قطار

脛 بلهادي 臺茖عماريس 舍莪سام 舍茹
 舍

脛莚مشتة الجباسرابح ونو
莵مشتة الجباسرابح بلع

 舍 臧茹بوسعادةعبدالرزاق حا 舍茹
舍茹 روبة دمحم الصالح رقم أ9لخ脛茆 سالم

 舍 臧茱محاج 舍
脛茲مركزعبد الغا

ة حليم 臺范رقم ب 11من 脛 臺茖شعاب الطم 舍茹
舍 صاري 臧茹بوسعادةالدرا 舍茹

舍茹 العابدي أحمدعاطف عبد الغفار
مشتة كاف قريشرابح داود

 舍
脩莟المركز التجاري رقم 03مسعود شو
 舍莵مركزعمار شم

 舍莵مشتة المرجة رقم 06ضياء الدين مهم
舍茹 بوسعادةابرا樌يم عيطر
 舍
脩莟ق طريق سفرينة )حسام شو 脩范مف ) 舍

脩莟مشتة شو
 舍 臧茹حباسدمحم درا 舍茹
تجزئة 200 قطعةفواز قطار

舍茹 الفرد رقم أ 66مسعودة صحراوي
脛 سعدون 臺茖يم 臧范شارع أول نوفم

اليوم األول لحوم ودواجن

اليوم األول خ脛茆 وفواكه

 舍
脛茲اليوم الثا

ة  脛 臧范مخ

اليوم األول تغذية عامة

 舍
脛茲اليوم الثا

لحوم ودواجن

تاشودة

اليوم األولجميلة

 舍
脛茲اليوم الثا

ة  脛 臧范مخ

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة



舍茹 حباسمصط脛莢 بوحرود
 舍 臧茹السعيدعادل حا 舍

脩茲قال 舍茹
مشتة الفردمنصور رتبة

 舍莵مركزدمحم سق
مركزدمحم الطا樌ر بلهادي

شارع جيش التحريرمذكور فلكاي
شارع 01 نوفم臧范 رقم ب 13 مركزسق舍莵 الطيب

舍 بومنجح
腋荅مشتة الفردالعيا

مركزفرجيوي العارم
舍 الصديقرزق 渺 عبد الحميد

脛茲حما 舍茹
舍茹 المحتشداتدريدي ربيعة
ةفيصل كعاط 脛 臺范مع 舍茹اليوم األول

舍 شارع أول نوفم臧范 قطعة رقم 25 محل رقم 01 قرية سيالقعبد النور ستيتة
脛茲اليوم الثا

شارع 01 نوفم臧范 54طارق مخلوف
舍 النقريةمصط脛莢 عكال 脛茱التجمع السك
舍 حمزة 脩茱فودةالسب 舍 脛茱ب
舍 بحباح

脩莟تجزئة الحمامأرز
مشتة العمريةالم舍莎 بطاش

تجزئة 77 قطعةليندة حامدي
مركزعبدالمجيد كريبع

舍茹 الشهداءآسيا قماز
 臺范سفيان خوث 舍

脛茫الطابق االر
مركزعادل عطروش

 臺范فودةأحمد زن 舍 脛茱ب
樌م مركزسليمان بوصفصاف 臺范مشتة ش

舍茹 132 مسكن قطعة رقم 05الحواس مخلوف
舍茹 الحرية رقم 26النذير صدقة
مركزنا苞 عربادي
مشتة البطاحمراد رحاحلة
舍 العيد بولحية

脛茫و13 محل عمارة01 مدخل 02 طابق أر 舍莠樌30مسكن تسا 舍茹
舍茹 132 مسكن قطعة رقم 05الحواس مخلوف

مركزبوعالم خودير
舍 بجوار مسجد عقبة ابن نافع محل رقم 3كمال مخلوف

脛莢15 مسكن ري 舍茹
شارع 1 نوفم臧范 54رياض عباس
舍 محل رقم 01لطرش رمزي

脛茫م الطابق االر樌 臺范مشتة ش
محل رقم 05 شارع اول نوفم臧范 قطعة 25 قرية سيالقمانع شعيب

شارع أول نوفم臧范 قطعة رقم 25 محل رقم 02 قرية سيالقشخشوخ جميل
اليوم األولشارع بود樌ان المسعودخودير عباس

舍 شارع أول نوفم臧范 1954نور الدين زين الدين
脛茲اليوم الثا

渺19 جوان 1965وليد بن حرز 舍茹
مركزرفيق طرطاق

舍茹 19 جوان 65فيصل طرطاق
وك 臧范بن م 脛茆19 جوان 1965 التجزئة السكنية 40 قطعةلخ 舍茹

حمام السخنة

 舍
脛茲اليوم الثا

مطعم

حلويات

舍 فودة 脛茱ب

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

ة  脛 臧范مخ

ة  脛 臧范مخ

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

خ脛茆 وفواكه

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

مطعم

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

حلويات



شارع احمد مولف  舍茹 19 جوان 65 رقم 15صالح بودوخة
 舍

脛莢حّمام السخنةدمحم ق
樌 脛الل 臺茖رقم16 شمالحس
حمام السخنةعقيلة عليان

حمـــــام السخنــةعبد الواحد طرطاق
 舍莊19 جوان 65عياش فيال 舍茹

舍 مزعاش بودوخة 脛茱شارع جيش التحرير الوط
مركزعبد الحق يسعد

脛 بوخنفوف 臺茖19 جوان 1965دمحم أم 舍茹
مركزأكرم مبارك عزام

 舍
脩莟19 جوان 65عمر شو 舍茹

舍茹 19 جوان 1965 رقم 24عبد الرزاق 樌الل
舍 بوخنفوف

脛茲19 جوان 1965 مركزعبد الغا 舍茹
舍茹 الثورة رقم 103فوزي دعموش
 舍
脩茲الثورة رقم 58حسان سما 舍茹

脛 بوخنفوف 臺茖19 جوان 1965دمحم أم 舍茹
舍茹 60/ 800 مسكن رقم62 عمارة 01أحمد بهلول
舍茹 1600/50 مسكن عمارة أ 03 قطعة رقم 06فارس 樌الل

舍茹 السعادةسم臺范 كرميش
舍茹 19 جوان 1965مسعود ساعد 樌الل

舍 عباس لحمر
脛茫60/ 800 مسكن عمارة 1 رقم 63 طابق أر 舍茹

舍 محل رقم 02فريد لحرش 脛茱شارع جيش التحرير الوط
舍茹 120/ 1000 مسكن رقم 13 عمارة 02فاروق بوشارب

مسكن اجتما舍莚 تسا舍莠樌 32 محل عم 04 مدخل رقم 37-38 64عبد المالك 樌الل
مشتة اوالد بلهوشات الدواخةعزيز بوفلكة

مركزالعيد ساعد 樌الل
اليوم األول舍茹 19 جوانمبارك عزام عادل

舍 كرميش ابرا樌يم
脛茫رقم 13 الطابق األر 舍 脛茱15محل مه 舍

脛茲اليوم الثا
يد 脛 臺范ـــةعرعار ال ـــ ــ ـــ اليوم األولالطايـ

 舍荵سا 舍 脩茱تجزئة 151 قطعة رقم 138 قسم 17- الطاية-زني 舍
脛茲اليوم الثا

ام العجولبر樌وم بهلول
مركزالضاوي شاقور

تجزئة 151 قطعة رقم 46 مجموعة 04 مركزبلخ臺范 شاوي
مشتة بويلفانعي茯 بويلفان

أم لعجول مركزحميد لعبة
تجزئة 151 قطعة المجموعة 136 رقم 17عبد العزيز قاسمية

اليوم األولقطعة رقم 02 مج 01 تجزئة  151 مركززين الدين برباش
舍茹 舍 أم العجول تجزئة 96 قطعةبش臺范 دعموش

脛茲اليوم الثا
舍茹 30/1150/2007 مسكن أم العجول رقم 15 عمارة بخليفة كريم
مركزعلوش نسيم

تجزئة 151مقد舍荵 نور الدين
舍 عماد

脩茲ام لعجول تجزئة 96 قطعة رقم 47 المحل الثالث 3مقال 舍茹
ة  脛 臧范التجزئة السكنية377 قطعة محل رقم 02 رقم 177زين الدين قرينمخ 舍

脛茲اليوم األول و الثا

التلة

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

خ脛茆 وفواكه

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

مطعم

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

خ脛茆 وفواكه

اليوم األول مطعم

 舍
脛茲اليوم الثا

حلويات

ة  脛 臧范مخ

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة



تجزئة 331 قطعةعمر سعدي
مشتة اوالد بدروحالعيد بدار

تجزئة 377 قطعة رقم 323تركية ثابت
مشتة ب膕范 الجديدعالوة زغار

舍 التجزئة السكنية 377 قطعة رقم 264مديحة معن茆لحوم ودواجن
脛茲اليوم األول و الثا

اليوم األولتجزئة 377 قطعة رقم 161 محل رقم 01 بناية رقم 145سعدي نبيل
 臺范تجزئة 377 قطعة رقم 161خالف سه 舍

脛茲اليوم الثا
 舍
脛莟وك معلو 臧范مجمع98 محل  رقم 26 و27م

舍茹 الحريةجمال لعزيزي
舍茹 الصنوبر رقم 250نورة عدون

舍 عثماننسيم شحمانة
脛茲شارع كانو

 舍莊مراد شو 舍莵شارع حفاصة ع
舍 رقم 22 و 23حسان بلعابد

脛茫و 14 محل عمارة 02 الطابق االر 舍莠樌قية العقارية 20 مسكن تسا 脩范ال
شارع بعداش مختارالسعيد بوعلية
شارع رشيدي بخوشبوعالم قويسم

تجزئة 360 قطعة رقم 222قيس حداد
ي 臺范لعم 脛茆شارع كانون عثمانلخ

 舍莠تجزئة 264 قطعةمروان بلفاط
تجزئة 92 قطعةخليل العيدي
 舍
脛莟583 مسكن رقم 170فواز مخلو 舍茹

 舍莚تجزئة 583 مسكننور الدين سبا
يف 腋苻 舍

脛莢تجزئة 360 قطعةعبد الحليم كت
ةعبد الرزاق خمس 臺范بع 舍茹

تجزئة 616 قطعة رقم07 مجموعة 02حبيب معيوف
فاوي 腋苻 وك 臧范تجزئة 360 قطعة رقم 86الم

 舍
脛茫عالوة لعرا 舍莵بال ع樌 شارع

舍茹 264 مسكنبركات عنقال
舍茹 583 مسكنمو荅 بليليطة

تجزئة 616 قطعة مجموعة 14 رقم 34عبد الغفار قداري
ةدمحم جالب 臺范بع 舍茹

脛 كعبش 臺茖بوفضة شارع عبدالرحمان بن نعيجة قطعة رقم أ 03اليم 舍茹
舍茹 583 قطعة رقم 312عبد القادر خمس

 舍
脩莟ةعبد السالم معتو 臺范بع 舍茹

舍 داودي 脛茱تجزئة 360 قطعة رقم 343حس
 舍
脛茲تجزئة 59 قطعةالعيد كانو

 舍 脛茱ذراع الميعادصالح مري 舍茹
舍 عثمانعبدالقادر بلحاج

脛茲شارع كانو
ي 臺范ذراع الميعادعبد الحق فق 舍茹

تجزئة 711 قطعة رقم 31 ضمن المجموعة 04سا舍荵 عقون
ة 脛 臺范تجزئة 583 قطعة رقم 397أيوب دريب

ة قطعة رقم 144فريد شايب 臺范بع

脛 ولمان 臺茖ع

مطعم

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

ة  脛 臧范مخ

اليوم األول تغذية عامة

脛 ولمان 臺茖ع

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة



舍 محل 1و2حسان ماضوي
脛茫و48محل عمارة 2 طابق أر 舍莠樌تسا 舍莚90مسكن اجتما 舍茹

舍 عبدالكريممراد بن جدية
脛茲شارع مليا

ع莵 مستوى أسواق البلدياتسليمان بوقطوشة
舍 مو荅 عابر

脛茫ترقية عقارية 56 مسكن و 51 محل تجاري عمارة أ طابق أر
莚ة القطعة رقم 270عباس سبو 臺范بع 舍茹

舍 مدخل6الحاج العيدودي
脛茫ترقيةعقارية56 مسكن و51 محل ع ن طابق ار

渺 شارع 08 ماي 45فاتح خلف
تجزئة 711 قطعة الشطر األول  مجموعة 3 رقم15جلول حمادي

 舍
脛茲كانو 舍莵تجزئة 369 قطعة رقم 369ع

舍 حصة 03خالف حمداوي
脛茫و 28 محل تجاري عمارة 03 طابق أر 舍莠樌تسا 舍莚40 مسكن اجتما 舍茹

تجزئة 360 قطعة رقم 231جمال الدين بلحاج
تجزئة 166 قطعة رقم 23خ臺范 الدين بن جدية

 舍莪دري 舍
脛茲بليليطةعبد الغا 舍 臧茲50 مسكن و جنوب ثانوية العر 舍茹 8 مساكن ريفية رقم 7 و بجوار 舍茹

舍茹 بوفضةمحفوظ زايدي
العمامرةسم臺范 معماش
 舍莠راء غال樌عثمانالز 舍

脛茲شارع كانو
تجزئة 711 قطعة  اجتماعية شطر 374 قطعة رقم 230 مجموعة 0عمار بليليطة

تجزئة 264 قطعةمباركة مخناش
تجزئة 616قطعة رقم 22 مج 13جميلة بالليط
 舍荐ة قطعة رقم 84جمال طال 臺范بع 舍茹

شطر 337 قطعة الشطر األول تجزئة 711 قطعةرشيد جعالب
舍 الباب8النوري سلوم

脛茫1600/100مسكن ع 01 الدرج01 الطابق األر 舍茹
舍 رقم 02رابح قارة

脛茫100/ 1600 مسكن عمارة 02 سلم 1 الطابق األر 舍茹
舍茹 363 مسكننذير مرات
تجزئة 102قطعة رقم 19رابح قروي

شارع بوسا樌ل دمحمعادل قوادري
 舍
脛茲قطعة رقم 248وليدة منا

محل رقم 02 تجزئة 223 قطعة رقم 56حسام العايب
舍 عدون 臧茲لحلوالعر 膕范ب

 臺茱فريد بن يح 舍
腋荅شارع معماش العيا

شارع بليليطة منصوروداد موسار
 舍莨300 مسكن رقم 48 عمارة أوعبدالرؤوف بلول 舍茹

 舍
腋荅را 舍

脛茲ا樌30 تجزئة 616قطعة رقم 12 مجموعة
تجزئة 92 قطعة رقم 13سفيان شقعار

ب膕范 قصيعةزين الدين بلعباس
وك بوسواليم 臧范زعرورةالم

يف بلعيدي 腋苹تجزئة 264 قطعة رقم 36ال
舍茹 الصنوبرسا舍荵 معيوف

شارع بليليطة منصورأمال حداد
قطعة رقم 210 تجزئة 363 قطعةنسيم كواش

تجزئة 616 قطعة رقم 10 مج رقم 24سمرة بخوش

 舍
脛茲اليوم الثا



سوق المغ莅عبد الحميد حزام
تجزئة 616 قطعة رقم33 مجموعة12أحمد صوال

舍茹 583 مسكنمو荅 بليليطة
ذراع الميعاد رقم 14الربيع لطرش

舍 عبد الكريمخمي舍茯 بوقنة
脛茲شارع مليا

 臺茱اوي بن يح 脛茆300 مسكنالخ 舍茹
舍 عثمانعبدالقادر بلحاج

脛茲شارع كانو
شارع االخوة ثامر رقم 04تونس لفريد

舍茹 لقطراتالعيد حزام
قرية ذراع الميعادلونيس شعبان

يف 腋苹ال 舍
脛莢تجزئة 639 قطعة تكثيف تجزئة 616 قطعة رقم 05 مجموعة 35اسماعيل كت
السوق المغطاةالعيد مقران
تجزئة 360 قطعة شارع الحرية رقم 04يونس شبل
تجزئة 166 قطعة رقم 148عصام تالية

 臺范خث 苞شارع اإلنتصارعبد النا
شارع بعداش مختار محل رقم 舍茹 01 الق茆يةعدالن شحمانة

شارع حفاصة ع舍莵 عبد المالك بوشامة
 臺范بوكث 苻الصفاريا

 舍莵360 مسكنأكرم ق 舍茹
الشارع الرئي舍茯 رياض لعبيدي

 舍 臧茹ربا樌 بجوار السوق االسبوعيةدمحم
舍茹 44 مسكنفيصل فاضل

舍 عثمان قطعة رقم 36خالد قروي
脛茲كانو 舍茯الشارع الرئي

 舍
脩茲قال 脛 臺茖44 مسكن رقم 07اليم 舍茹

舍 خليفة كتافة
腋荅شارع بن معماش العيا

舍茹 230 مسكنالسيحمدي رفاس
السوق المغطاهعبد السالم زبيش

 舍
脩茲قال 臺范عبد الكريمبش  舍

脛茲شارع مليا
 舍 臧茹ربا樌 حارة حفرةعادل

舍 عبد الكريمعبد 渺 قروي
脛茲شارع مليا

يف 腋苻 تجزئة 92 قطعة رقم 66فارس يسعد
舍茹 ذراع الميعاديوسف دومان

舍 مسا樌ل
腋荅قرية ذراع الميعادالعيا

شارع بوسا樌ل دمحممراد فليليسة
 舍
脩茲583 مسكنفوزي قال 舍茹

 舍 臧茹ربا樌 طريق المنطقة الصناعيةعبد السالم
تجزئة 67 قطعة رقم 23رضوان حزام

نهج حفاصة ع舍莵 الميلود حجازي
舍 رقم1سا舍荵 رحال

脛茫ترقية عقارية 24 مسكن ترقوي و 48 محل عمارة 1 مدخل 1 الطاق األر
ةالمختار قروي 臺范بع 舍茹

يف لخ脛茆 مسعودي 腋苹ال 舍莵شارع حفاضة ع

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

خ脛茆 وفواكه

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

لحوم ودواجن

اليوم األول حليب ومشتقاته



 舍
脛茲تجزئة 44 قطعة رقم 25نبيل منا

تجزئة 92 قطعةعبد المالك بوفنيك
舍 خمس

脛茲تجزئة 583 مسكنالزيتو
سوق المغ莅عبد الحميد حزام

ة 臺范القطعة االرضية رقم 248 بتجزئة 363 قطعةالسعيد عم
تجزئة 711 قطعة الشطر األول  مجموعة 3 رقم15جلول حمادي

ةالمهدي خمس 臺范بع 舍茹
舍 داودي 脛茱تجزئة 360 قطعة رقم 343حس
脛 لمنور خمس 臺茖شارع العايب حس

渺 عبد 舍茯تجزئة 363 قطعة رقم 253دري
القطعة رقم 256 تجزئة 266 قطعة قسم 41 مجموعة ملكية 33بهناس توفيق

舍 رقم 193ذيب فيصل
脛茲تجزئة 711 قطعة اجتماعية 374 قطعة الشطر الثا

شورة محل رقم 01حمداوي عبد الوهاب 腋苻 舍茹
舍茹 ذراع الميعادقويسم فيصل
苞قوماش نا 舍 臧茹الدرا 臺茱شارع بن يح

 舍
脩莟تجزئة 89 قطعةالنواري محرو

 舍
脛茲ر حما樌ترقيةعقارية 24 مسكن عقاري و48محل تجاري ع 01 مدخل 1دمحم الطا

 脛 臺茖الدين طاج 茆ن 舍
脛茫مج ملكية رقم 01 قسم رقم 45 حصة 03 الطابق االر 脛 臺茖تجزئة السحان

 舍
脛茲مدخل 1 رقم 2خالد حما 舍

脛茫قية العقارية 24 مسكن و 48 محل عمارة 1الطابق األر 脩范ال
 舍 臧茹ربا樌 بن بولعيد شارع الشهداء 18 فيفريخالد 脛莢مصط 舍茹

舍 بوزيد حاج سعد
脛茫ترقيةعقارية24مسكن و48 محل عمارة 1 مدخل 1 الطابق االر

舍 خالد 臧茹ربا樌بن بولعيد شارع الشهداء 18 فيفري 脛莢مصط 舍茹
舍 حاج سعد بوزيد

脛茫ترقيةعقارية24مسكن و48 محل عمارة 1 مدخل 1 الطابق االر
شارع بر樌ام ساعدبقرار النواري

يف عبد 渺دعينش عزالدين 腋苹شارع حامدي ال
 舍
脩莟قية العقارية 24 مسكن ترقوي و48 محل تجاري عمارة 01 مدخل 01عربة شو 脩范ال

شارع حفاصة ع舍莵 فاضل الز樌رة
شارع حفاصة ع舍莵 شو舍莊 مراد

ب膕范 لحلوالعمزاوي صدام
舍 عبد الكريم قطعة رقم 52بلو舍茘 عصام

脛茲شارع مليا
تجزئة 92 قطعة رقم 08فاضل زين الدين

舍 رقم 22 و 23بلعابد حسان
脛茫و 14 محل عمارة 02 الطابق االر 舍莠樌قية العقارية 20 مسكن تسا 脩范ال

舍 عبدالو樌اب
脛莢مخال 舍茯الشارع الرئي

舍茹 الحريةلعزيزي جمال
شارع بن سديرة الذواديكعبش دمحم

 脛茆لخ 臺茱االخوة ثامربن يح 舍茹
تعاونية عقارية 24مسكن ترقوي 48 محل ع4مدخل4بوقلقول حياة

شورةكعوان سم臺范 ميكانيك السيارات 腋苻 舍
脛茲اليوم الثا

مركز قاللشبل جالل الدين
舍 عمار 臧茹القطعة االرضية رقم 75 تجزئة 100 قطعةخزنا

تجزئة 203 مركز قاللحديد سالم

اليوم األولقالل

 舍
脛茲اليوم الثا

ة  脛 臧范مخ

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

ات 臺范سوب

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

مطعم

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

حلويات

 舍
脛茲اليوم الثا



القرية الفالحيةلي舍莵 عزوق
بردعجمال قوراري
舍 ملولمحمود 苻اي

脛莢المجموعة 32 مسكن ري
ملولحمزة بوطارة
قاللدمحم عصمان

الشاع الرئي舍茯 رقم 28عبد الو樌اب عسيلة
دوار اوالد قاسمحسان مصطفاوي
تجزئة 223 قطعة رقم167عبد الرؤوف 苻اي

 舍莠تجزئة 223 قطعة رقم 53الميلود قوس
脛 بلعايب 臺茖تجزئة 223 قطعة رقم رقم 56دمحم اليم

 臺范يم مج樌تجزئة 223 قطعة رقم 54ابرا
舍 زياد

脩茲محل رقم 06ازنا
 舍
脛茲ملولدمحم زيا 舍

脛莢22 مسكن ري 舍茹
المعذريوسف شايب
شارع القرية الفالحية رقم 119رفيق حجازي

 舍 脩茱وك مسال 臧范المعذر جنوب قسم 06 مج 06م
舍 رقم 45عبد المالك بوعزة

脛茲تجزئة 100 قطعة الشطر الثا
ملولفؤاد مدور

舍 قارة 脛茱قاللعبد الغ
مجموعة 12 مسكن حصة رقم 93كريم ضياف

 舍 脩茱وك مسال 臧范المعذر جنوب قسم 06 مج 06م
ملولفؤاد مدور

ملولعبد العزيز بلقيدوم
تجزئة 223 قطعةنص臺范 صفيح

渺عم د رقم 12لحسن بوعبد 舍
脛茫رقم 28 الطابق االر 舍 脛茱دمحم بوضياف  مقابل الطريق الوط 舍茹

قطعة رقم 131عبد المالك فاضل
 舍莠تجزئة 223 قطعة رقم 53الميلود قوس
تجزئة 223 قطعة رقم 53جمال بوخالفة

 舍
脛茲ملولدمحم زيا 舍

脛莢22 مسكن ري 舍茹
اليوم األولدوار اوالد قاسمقراوي كمال
舍 مركزشبل جلول

脛茲اليوم الثا
تجزئة 223 قطعة رقم 04خليل بولوحة

تجزئة 223 قطعة سكنية رقم 53عمران بلوط
تجزئة 223 قطعة رقم 59عبد العزيز بقرار

 舍
脛茲تبا 脛莢ملول المحل رقم 02مصط
اليوم األولتجزئة 223 قطعة رقم 62 محل رقم 3ضواق نوال

舍 جلول
脩莟رزاز 舍

脛茫رقم 28 يحمل رقم 14 عمارة س بالطابق االر 舍 脛茱دمحم بوضياف مقابل الطريق الوط 舍茹 舍
脛茲اليوم الثا

ق茆 األبطالجمال جغلول
يدي 脛 臺范رقم 64 مركزرشدي ال  舍

膕茲بمحاذاة الطريق الوال
 舍莵سماعي 荅اكية مسكن رقم 31مو 脩范القرية الفالحية االش

 舍莵تجزئة 243 قطعة مجموعة ملكية رقم 87 قسم 27رشدي مجي

اليوم االولق茆 األبطال

 舍
脛茲اليوم الثا

ة  脛 臧范مخ

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم  الثا

لحوم ودواجن

ات 臺范سوب

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

مطعم

حلويات

 舍
脛茲اليوم الثا

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

خ脛茆 وفواكه



舍茹 العتيقباية بوراس
 舍 臧茹ربا樌 臺范قيةدمحم الصغ 腋苹القديم الناحية ال 舍茹

 舍荅رقم 127لوعيل دا
يفة عيساوي 腋苻قية 腋苹الناحية ال
ي 臺范20 مسكنالمقداد لعم 舍茹

قرية الفالحيةعياش لعرق
تجزئة 243 قطعة樌شام العيادي

ي 臺范لعم 舍莵رقم 64 ع س 01ع 舍 脛茱50 مسكن المحاذية للطريق الوط 舍茹
تجزئة 84 قطعة رقم 59دمحم صالح

 舍 臧茹دوار أوالد محلةبالل جالو
مركزوليد سعيدي

اكية رقم 23فواز بوزياد 脩范القرية الفالحية االش
مركزبوزيد لعبيدي

ي 臺范قطعة رقم 07 تجزئة 83 قطعةدمحم الهادي لعم
舍 رقم64قرباص عبد الرحيم

膕茲ي بجانب الطريق الوال 脛茆20 مسكن شبه ح 舍茹اليوم األول
舍 القسم 07 مج 52 قرب ثانوية با舍莊 الشال舍莊 بوبلوطة نعيمة

脛茲اليوم الثا
اليوم األولمركزفاتح معفون
舍茹 舍 20 مسكن محل رقم 21رحال فيصل

脛茲اليوم الثا
ة  脛 臧范مخ 舍 脩茱س 臺范لقرارسةنص 舍

脛茲اليوم األول و الثا
اوي بوسواليم 脛茆أوالد عائشةالخ

 舍莵أيوب بن ع 臺茱يح 舍荅 محل رقم 7 اوالد 舍
脛莢مركز التبادل الري

قرية لقرارسةالعمري زبيش
舍 زيان 臧茹القطعة االرضية رقم 127الدرا

اوالد 舍荅 ي舍荐 يوسف حماتة
لقرارسةرشيد قداري

 舍 脩茱20 مسكن  رقم16عبد الحفيظ س 舍茹
脛 بوشامة 臺茖20 مسكن رقم3 لقرارسةياس 舍茹

يف 腋苻 舍
脛莢كت 舍莠الهاش 舍荐ي 舍荅 رقم4 أوالد 舍

脛莢مركز التبادل الري
يف 腋苹ال  舍

脛莢عبدالكريم كت 臺茱يح 舍荅 قرية اوالد
ي  رقم 07 لقرارسةعبد الغفار قطوش 脛茆20 مسكن نصف ح 舍茹اليوم األول
舍 أوالد 舍荅 يح臺茱 عبد الرحيم حماتة

脛茲اليوم الثا
اليوم األوللقرارسة محل رقم 04بوكث臺范 توفيق

舍 لقرارسةزبيش جمال الدين
脛茲اليوم الثا

脛 آزالحمودة ن茆 الدين 臺茖تجزئة 192 قطعة شطر 1986 رقم 189 ع
 舍
脛茲شام بن عبد الغا樌حمودة 舍茹

منطقة النشاطات الحرفية تجزئة 74 ،رقم 25مسعود بن النوي
 舍荅سنو 臺范العزاميةسم 舍茹

تجزئة 311 قطعةعبد اللطيف بلجنان
 舍荅مركزمختار أوسا
 舍 臧茹ربا樌 ة 臺范شارع داود صالحنص

舍茹 الخمساتوليد معاش

لحوم ودواجن

مطعم

أوالد 舍荅 أحمد

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

ة  脛 臧范مخ 脛 آزال 臺茖ع

ات 臺范سوب

مطعم

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

خ脛茆 وفواكه

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

خ脛茆 وفواكه



شارع داوود صالحعمر منصوري
الشارع الرئي舍茯 ز臺范樌 عكة

舍 النويخليفة حفيان 臧茲شارع غر
تجزئة 311 قطعة رقم 269سعاد رحبة
 舍莪بلعزامكمال رب 舍茹
شارع بركان السعيدز臺范樌 غراب

شارع شاوش صالححسان كعبش
نهج بعيطيش دمحمجعفر واضح

 舍荅دمحم بن عدة لعرو 舍莵ع 舍 腋茯شارع حشاي
شارع داود صالح رقم ب 03نذير مشتة

舍茹 بلعزام樌شام معماش
قية العقارية 24 مسكن و 33 محل عمارة أ رقم 8ع舍莵 عروس 脩范ال

 舍荅شارع داود صالحكمال لعرو
شارع كرنيف دمحمجميلة كرفة

 舍 臧茱تجزئة 300قطعةآسيا شي
舍茹 داود صالحسم臺范 بعزيزي

舍茹 العزاميةفهيمة بن لحسن
舍 ع舍莵 بلقاسم سايح 腋茯شارع حشاي
نهج حداد العيد الحصة أرياض روابح
舍 أسامة بهلول

脩茲60 مسكن البناء الذا 舍茹
舍 دمحم بن قاسم 臧茲بلعزام طريق اوالد العر 舍茹

شارع داود صالحدنيا حداد
تجزئة 75 قطعةحمزة بن صناج
舍 نا苞 بلوصيف

脛茲مدا 茯بن عي 舍茹
ي 腋苹م 脛莢حمودةمصط 舍茹

 舍 臧茱شارع بركان السعيدفارس شي
舍茹 100 مسكن رقم 101 ع أ 01سعيد بوسنة

تجزئة 200 قطعةحمنة بن رخيسة
舍茹 60 مسكنبولعراس عمري

تجزئة 300 قطعة  رقم 208 مجموعة  كعبد العا舍莊 رفيس
脛 واضح 臺茖200 مسكنحس 舍茹
舍茹 حمودةبوزيد عمران
شارع داود صالحرشيد ماجور

يف 腋苹ال 舍荐شارع داود صالحتوفيق ي
舍茹 الكرانفةعبد الرزاق دامس

渺 عادل طاع 舍
脛茲مدا 茯شارع بن عي

تجزئة 188 قطعة رقم 82مراد صوالح
تعاونية عقارية 09 سكنات و 36 محل تجاري عمارة12 رقم12أحمد ماجور

舍茹 75 مسكنعاشور واضح
تجزئة 300 قطعةعبدالرزاق شايب

شارع مراب舍莪 الطا樌رخالد سايح

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

اليوم األول خ脛茆 وفواكه



شارع بعيطيش دمحممصط脛莢 شاوش
舍 ع舍莵 الخ臺范 بن شولة 腋茯شارع حشاي

 舍
脛莟شارع داود صالحالعمري مخلو

ي 腋苹م 脛莢حمودةمصط 舍茹
شارع داود صالحعبد الرزاق ماجور

 脛 臺茖اب 腋苻محتشد  بومسطورسلوى بو
脛 بعزيز 臺茖شارع داوود صالحاليام

شارع بعيطيش دمحمعي茯 قوادري
舍茹 الخمساتنورالدين بعزيز

شارع الرئي舍茯 لز樌ر قرقيط
舍茹 حمودةعبدالمالك شولة

مشتة اواد رشيد محل رقم 01بلقاسم غنام
舍茹 قوادري طريق بيضاء برجالطا樌ر بعزيز

شارع داود صالحبدر الدين قادري
舍茹 360 مسكن الخمساتمو荅 كحول
舍茹 داود صالحسم臺范 بعزيزي

舍茹 العزاميةفهيمة بن لحسن
تجزئة 169 قطعة رقم 74طارق عاشور
 舍
脩莟حمودةحياة مرزو 舍茹

شارع حداد العيدالتو樌ا舍荵 برغوث
舍茹 300 مسكن العزاميةحميد لجريدي

 舍
脛茲شام حسا樌11 200 مسكن محل رقم 舍茹

 舍
脛莟ر مخلو樌مدخل 02 الحصة 02الطا 舍

脛茫الطابق األر 舍
脛茫شارع أوصيف عمار بناية 01 الطابق األر

 臺范شارع حداد العيدمصباح بوشع
舍茹 حروش صالحمدا舍荅 بورغدة

شارع بعيطيش دمحمعمار سباع
نهج اوصيف عمارحواس دحمان
شارع داود صالحالطا樌ر العمري

舍 ع舍莵 بدرالدين العيدودي 腋茯نهج حشاي
舍 بن قاسم

脩莟شارع البتش عمارعبد البا
وك بن قاسم 臧范شارع كرنيف دمحمم

شارع داوود صالحالطيب درقال
舍 دمحم بلعمري

脛茲المدا 茯شارع بن عي
نهج أوصيف عمارحسان حواس

الشارع الرئي舍茯 داوود صالحنعيم ربيقة
舍茹 200 مسكنربيعة قبوج

 舍莚نهج بعيطيش دمحمميلود نجا
 舍
脛莟شارع داود صالحالعمري مخلو

 舍 臧茱شارع بركان السعيدفارس شي
بركان السعيدعبدالو樌اب دعموش

طريق الرئي舍茯 كريم سايح

 舍
脛茲اليوم الثا

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

لحوم ودواجن

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

حليب ومشتقاته



 舍荵العزاميةأدمحم بن تو 舍茹
舍茹 360 مسكن الخمساتمو荅 كحول

脛 ازالقرة صالح 臺茖شارع بركان السعيد ع
تجزئة 231بلواسع نعناعة

شارع داود صالحكعوان فؤاد
 臺范داود صالحبعزيزي سم 舍茹
شارع داود صالحيوسف مذكور

 舍 脛茱200 مسكنفريد مغ 舍茹
舍茹 كرنيفكمال قيش

شارع داود  صالحسارة بلحوت
شارع داود صالحشفيق بن قاسم

محل رقم 01 و 02 زروالحافظ ذياب
舍茹 الخمساتفهيمة ركح

مشتة اوالد رشيدعبد المالك بوعزيز
樌 舍شام

脛茲حمودةبن عبد الغا 舍茹
شارع داود صالحلعرو舍荅 نور الهدى

مركزأوسا舍荅 مختار
شارع داود صالحبغدادي مجيد
شارع كرنيف دمحمموفق الميلوذ

شارع داود صالحداود حمزة
تجزئة 164قطعة حصة120 قطعة رقم59 الحامةلخ脛茆 حامة

 舍莊ال樌 تجزئة 255قطعةعبد القادر
مركزرضوان بن دحمان

脛 قسم 05 مجموعة ملكية 15نورالدين جارو 臺茖سكاك
تجزئة 245 قطعةن茆 الدين بن 樌دية

مشتة لمقارشةمراد زبيلح
脛 الحجرمراد عاشوري 臺茖ع

مشتة اوالد حميدةدمحم دراج
تجزئة 169 قطعةفؤاد بعداش

 舍
脛茲الرمادةميلود حسا 脛 臺茖ع

舍茹 08 سكناتعبدالسالم سعيدي
 舍
脛茲255 مسكنفارس زيتو 舍茹
مشتة اوالد حميدةفؤاد قلقول

舍 شاقور 臧茹الرمادة محل رقم 17درا 脛 臺茖ع
اوالد جميلةالعمري بوشاقور
مشتة لهدايةحبيبة اسماعيل

 舍 臧茹الرمادةزدام درا 脛 臺茖ع
 舍
脛茲تجزئة 87 قطعة رقم 70عادل زبتو

 舍 臧茹تجزئة 164 قطعة  رقم 21نور الدين حا
تجزئة 164 قطعة رقم 66فريد خلفاوي

 舍
脛茲تلمسا 舍 臧茹مركزدرا

脛 الحجر 臺茖اليوم االولع

 舍
脛茲اليوم الثا

ة  脛 臧范مخ

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

اليوم االول خ脛茆 وفواكه

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

ات 臺范سوب

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

مطعم

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

حلويات



شارع بلول舍莨 عمارمعمر كرميش
سكاكن قسم 05 مج15الطيب عاشوري

مشتة أوالد حميدةمون臺范 قريدي
 舍

腋荅تجزئة 169 قطعة رقم 41فاروق برو
رمادةعبد المالك ترشاق

 舍 臧茲رمادةفاتح غر
شارع ع舍莵 برباش رقم 48مصط脛莢 بوبلوطة

مركزسعيد نويوة
舍 البناية 01 الحصة 2 جأحمد بعداش

脛茫الطابق االر
舍 لحسن 樌دار

脛莟مشتة سيدي الال
مركزبالل خنفر

 舍 臧茲مشتة أوالد حميدةبوعالم غر
مركزعمر نويوة

الجردةعزالدين بن صناج
مشتة اوالد سايحبدر الدين العايب
شارع ع舍莵 برباش 11صهيب سعيدي

脛 رمادةعبد السميع بو樌وس 臺茖مشتة ع
 舍

腋荅خالف برو 舍
腋荅برو  舍莵شارع ع

مشتة لحمادشةمراد زعيم
脛 لحجرفاروق قادري 臺茖مشتة لحميات ع
محل رقم 03 مشتة الحمياتحياة 樌وشات
مشتة مزارة زيدانالخ臺范 عريف
湎27قدور عطا  舍

脛茫24 محل رقم 05 حصة رقم 41 الطابق االر 舍莠樌تسا 舍莚مسكن اجتما
مشتة أوالد حميدةع舍莵 شتيوي

رمادة محل رقم  02سا舍荅 عزيزي
اليوم االولشارع ع舍莵 برباشعاشوري حورية

 舍 臧茹تجزئة 100 مسكن بالقطعة رقم 53بلحوت نا 舍
脛茲اليوم الثا

舍 الدين
脩莢اليوم االولمركزخنفر ت

渺 مركزبدر الدين بن حرز 舍
脛茲اليوم الثا

دوار الضواوقةسالم معيش
 舍
脛茲مشتة اوالد ساتةالميلود زيا

مشتة الضواوقةسيحمدي كحللش
 舍

脛莢حدادةالسعدي كت 膕范ب
 舍 臧茱حدادةبوادي ذوي 膕范ب
舍 رقم 78عادل نويوة 脛茱طريق الوط

مركزو樌يبة شقعار
 舍
脛茲ة مد 臺范مركزالصغ
 舍
脛茲مركزرشيد زيا

脛 ضواق 臺茖مشتة الضواوقةحس
مشتة اوالد اوصيفلخ脛茆 ربيح
مركزعادل شوار
 舍
脩茲مشتة اوالد ساتة محل رقم 03عمار سما

شارع كوسة لمنور رقم 17فاطمة شوار

ب膕范 حدادة

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

مطعم

حلويات

ة  脛 臧范مخ

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

لحوم ودواجن

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

حليب ومشتقاته

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

ات 臺范سوب

 舍
脛茲اليوم الثا



ي عمارة 01 جناح 02 رقم 01عزوز قوادري 脛茆20 مسكن نصف ح 舍茹
 舍莠ي樌برا 舍

脛茲مشتة الضواوقةعبدالغا
شارع شوار الشال舍莊 خالف شوار
مركزدمحم بن سباع

المدينةاسمهان 苻سور
مشتة شواورة مركزنور الدين شوار
مركزنور الدين شوار

 舍
脛茲ة مد 臺范مركزالصغ

مركزعبد الرحمان نويوة
脛 غول 臺茖مشتة اوالد ساتةيم

شارع كوسة لمنورزو臺范樌 شوار
مركزباية غشاش
مركزنعيم 苻تاح
مركز樌شام شوار
مركز樌شام شوار

مركزعالء الدين 苻تاح
مركزوليد 苻تاح

 舍 臧茲مشتة أوالد أوصيفمخناش غر
اليوم االولمحل رقم 02 مركزعمار شوار

舍 حمزة خطاب
脛茫مركز  محل رقم 06 طابق ار 舍

脛茲اليوم الثا
ات 臺范مركزبركات يوسفسوب 舍

脛茲اليوم الثا
مركزفوزى بن قرامز

舍茹 08 سكناتابرا樌يم شوار
مركزصالح بوقرة
مجموعة رقم 85 مقيدة ضمن القسم 13فوزي مرابط
مركزفريد قراس

شارع بن سباع دمحمأسيا بليليطة
舍 مفتاح 脩茱مركزسب

مركزم脛茱 شوار
اليوم االولمحل رقم 03 مركز樌يشور مسعود

舍 مركزسالمة عبد الحليم
脛茲اليوم الثا

舍 فارس 臧茲بيضاء برج مركزميهو
مشتة اوالد ليتيمدمحم عبد السالم

الزراية بيضاء برجخليفة فاتح
 舍 臧茲تجزئة 395 قطعة رقم 391أسامة ميهو

مشتة الشوافعمختار بوحفص
 舍荅دمحم سنو 脛 臺茖روت 脛 臺范مشتة ت

قرية الفالحية دمحم بوضياف رقم 09سا舍荅 شيطر
 舍荅سنو 臺范خاث 舍茯تجزئة 75  قطعة الشارع الرئي

مشتة اوالد ثامنعون خالف
 舍 臧茲رقم05لعبيدي حر

مركزع舍莵 برغوث
脛 مصط脛莢 جبار 臺茖روت 脛 臺范مشتة ت

بيضاء برج

حلويات

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

ة  脛 臧范مخ

اليوم االول تغذية عامة

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

خ脛茆 وفواكه

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

لحوم ودواجن

حليب ومشتقاته

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

مطعم



محل رقم 40حمامة مزان
زرايةفاتح خليفة

 舍
脛茫وك ما 臧范مركزم

脛 مختار جبار 臺茖روت 脛 臺范مشتة  ت
مشتة أوالد مباركعي茯 بوجريس
قرية زرايةعزالدين سعدون

المكان المس莠 بربر قسم 13 مجموعة 13عبدالمجيد مناس
مشتة صالح بن احمدلز樌ر بويران
اليوم االولزرايةفاتح خليفة

舍 بوجريس 臧茲تجزئة 75 قطعة رقم10العر 舍
脛茲اليوم الثا

بيضاء برجدمحم عراس
الشارع الرئي舍茯 خليفة صحراوي

渺مركزحسان خما
اكية رقم 12يمينة شياح 脩范القرية الفالحية اإلش

 臺茱رقم 1عبد المجيد بن يح 臧范اليوم االولشارع 1 نوفم
舍 شارع حجيجو  بلقاسمرشيد عقون

脛茲اليوم الثا
اليوم االولزراية محل رقم 01خليفة خالد

舍 عبد الحكيم 臧茲ــــرج مركزميهو 舍 بيضــاء بـ
脛茲اليوم الثا

 舍 臧茲مركزجمال حر
 舍
脛茲مروا 臺范樌زرايةز
مركزفاتح ليتيم

舍 فوزي
脛茲شارع دمحم بوضيافمقرا

ضمن 08 مساكن ترقويةخلفة جمال
تجزئة 395 قطعة اجتماعية مجموعة 01 رقم 89اليازيد عبد السالم

荅مو 舍
脛莢خلي 脛 臺茖روت 脛 臺范مشتة ت

يد 脛 臺范ال 舍荐مركزبن ي
ـــانالعمزاوي أحمد ــ اليوم االول أوالد تبـ
ـــانجو樌اري فاتح ــ 舍  أوالد تبـ

脛茲اليوم الثا
ـــانمراد بخوش أوالد تبـ

تجزئة 388 قطعة  بوزالفن رقم105خ臺范 الدين بشنة
تجزئة 388 قطعة رقم95ساعد شلغام

 舍
脛莟الدين العطا 茆أوالد تبانن

فولةسعد قتال
شارع 樌دار عبد الرحمنفارس يخوي
بوزالفنعمار سالوي

مركزعبد الرزاق يخوي
قطعة 176 تجزئة 388إلياس قتال

 舍
脛茫دار عبدالرحمانيوسف لعرا樌 舍茹
اليوم االولبوز الفنفؤاد يخوي
脛 بلوز 臺茖الموقع رقم 02 محل رقم 19ليم 舍

脛茲اليوم الثا
اليوم االولمركزع舍莵 كركار

 舍
脛莟الموقع رقم 01 المحل رقم 07الحاج العطا 舍

脛茲اليوم الثا
لحوم ودواجن

أوالد تبان

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

حلويات

ة  脛 臧范مخ

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

خ脛茆 وفواكه

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

لحوم ودواجن

حليب ومشتقاته

ات 臺范سوب

اليوم االولمطعم

 舍
脛茲اليوم الثا

 舍
脛茲اليوم الثا

خ脛茆 وفواكه



脛 بلوز 臺茖اليوم االولالموقع رقم 02 محل رقم 19ليم
舍 تجزئة 388 قطعة رقم 77سيف الدين مسلس

脛茲اليوم الثا
اليوم االول舍茹 388 مسكنعبدالسالم مخنفر

舍茹 舍 388 مسكن اوالد تباندورمان حكيم
脛茲اليوم الثا

 舍
脛茲اليوم االولالرصفةذياب منا

舍 راس ايس舍莵  قطعة رقم 24توفيق بن زواش
脛茲اليوم الثا

舍茹 سيالل أوالد بوسالمةعبد السالم جالب
الرصفةرابح ماضوي
舍 رقم 28بوبكر لوكية 脛茱الطريق الوط 舍莵قرية راس ايس

 舍
脛茲اب منا樌عبد الو 舍

脛茲قرية اوالد منا
قيةالصالح بقرار 腋苹ال 舍莵القديم راس ايس 舍荐ال

ال舍荐 القديم رأس إيس舍莵 نبيل زمام
رأس إيس舍莵 عبدالرزاق باشا

ال舍荐 القديم رأس إيس舍莵 الغربيةيونس دروغ
مشتة الرقايقمن臺范 مرزم

 舍莵قية مركزفرح الدين قباي 腋苹ال 舍莵راس ايس
تجزئة 39 قطعةفريدة بلعمري

 舍莵الغربية قطعة رقم 59حمزة قب 舍莵القديم رأس ايس 舍茹
مشتة أوالد قانةجابر شودار

اليوم االولال舍荐 القديم قطعة رقم 52 راس ايس舍莵 كمال قبال
舍 ال舍荐 القديم سياللرشيد حعالب

脛茲اليوم الثا
رأس ايس舍莵 سحنون لوكية

ال舍荐 القديم  舍茹 راس ايس舍莵 الغربية دار رقم 35فاطمة فراحتية
مركزسا舍荵 عطوي

舍 رأس إيس舍莵 نور الهدى قادري 臧茲الغر 舍荐ال
اليوم االولمركزعبد الواحد قادري
舍 عبد 渺عبد السالم بوباية

脛莢حوي 舍茹 舍
脛茲اليوم الثا

 舍荵اليوم االولالرصفة مركزعطوي سا
يف 腋苹ال 舍

脩莟 腋苻40 تجزئة 42 قطعة رقم 舍
脛茲اليوم الثا

راس ايس舍莵 طارق بوعزة
الرصفةبن لمطا舍莚 زيور
قرية راس ايس舍莵 شطاح اسماعيل

راس ايس舍莵 حميد باشة
 舍莵اليوم االولعداوةعبدالرزاق لعط
 舍莵عداوةعبدالرزاق لعط 舍

脛茲اليوم الثا
عداوةعبداللطيف كعبش

 舍
脩莟ـــةبالل زال الحــامــ

 脛 臺茖عداوةعبد السالم بوعجم
ـــةمو荅 طويل الحــامــ

تجزئة 169 قطعة رقم 76الياس قوجيل
عداوةدمحم دقيش

ة الحامة 脛 臧范مخ

اليوم االول تغذية عامة

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

لحوم ودواجن

حليب ومشتقاته

ات 臺范سوب

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

مطعم

الرصفة

حليب ومشتقاته

مطعم

ة  脛 臧范مخ

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

خ脛茆 وفواكه



عداوةعثمان دقيش
 舍茯مي樌 الحامةبولنوار
بو樌الللخ脛茆 عطوطو

عداوةعبد الرزاق جوادة
舍 مراد

腋荅قرية عداوةالعيا
عداوةدوادي حالة

عداوةالبش臺范 العايب
قرية عداوةخالد مروش

بو樌اللفريد مراد
الحمامالطا樌ر عالق
بو樌اللفاتح عطوطو

 舍莵بص 舍莖
脩范الحمامال

عداوةوليد عوير
مركزسفيان مرزم
اليوم االولتجزئة 169 قطعة عداوةأحمد بوعون

舍 الحامةعبدالمجيد العايب
脛茲اليوم الثا

اليوم االولمركزمسعود العيب
舍 دقيش

脛茲عداوةالزيتو 舍
脛茲اليوم الثا

اليوم االولعداوةزيدان عوير
舍 عداوةنا苞 بعراوي

脛茲اليوم الثا
اليوم االولالمكان المس莠 الدبو  قرية عداوة  محل رقم 1بن شايب عبد المالك

舍 عداوةالعايب عبد السالم
脛茲اليوم الثا

عداوة مركز محل رقم 01نعيمة قماز
ـــةعوير عبد الو樌اب ــــامـــ الحــ

عداوةكعبش رشيد
 舍
脛茲الحامةدقيش الزيتو

اليوم االولعداوةعصام عوير
舍 عداوةواضح فرحات

脛茲اليوم الثا
 舍
脛茲تجزئة 686 قطعة رقم 3 مجموعة 37نبيل سلطا

مركزخليل لعجال
تجزئة 257 قطعة رقم 205 صالح بايمزرزي خ臺范 الدين

باسكالعادل خامج
舍 بليليطة 脛茱تجزئة 13 قطعة رقم09 محل 01عبدالغ

舍茹 الحدائق محل رقم 03 مركزنجيب بوسنة
ي 腋苹مركزفرحات م

ارتلحميدي كعبش 脛 脛范ت
舍 مركزلحسن قندوز

脛莢17 مسكن ري 舍茹
舍茹 99 مسكنفارس بقرار

تجزئة 280 قطعة رقم 87الطا樌ر الواسع
舍 بليليطة

脛莟وا 舍 臧茲 صالح
تجزئة 280 قطعة رقم119اسماعيل قيمش

صالح باي

اليوم االول تغذية عامة

ات 臺范سوب

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

مطعم

حلويات

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

ة  脛 臧范مخ

 舍
脛茲اليوم الثا

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

خ脛茆 وفواكه

لحوم ودواجن

حليب ومشتقاته



ال舍荐 الجديد شارع دمحم بوقرة樌شام حمودي
شارع الرئي舍茯 عبد الحق مزرزي

تجزئة 280 قطعة رقم 89دمحم رياض 苻حان
تجزئة 435 قطعة رقم107عمر شكر

 舍莊20 اوت 1955عبد السالم شو 舍茹
تجزئة 250 قطعة رقم 144الخامسة كعبش

تجزئة 435 قطعة رقم 58فارس داعو
舍茹 البناءات الريفية محتشدمسعودة بلعمري

舍茹 435 مسكن رقم 260عبد المالك فراحتية
شارع اول نوفم臧范 1954سم臺范 غريب

 舍莖مبار 臺范تجزئة 280 قطعة رقم 26البش
舍 مهروع

脛莢مركزالصي
مركزإبرا樌يم عبد الهاوي

脛 ازطوطنص臺范 كعبش 臺茖دوار ع
تجزئة 257 قطعة رقم 31فاروق بن 樌الل
الشارع الرئي舍茯 لعرو舍荅 بلقط

مركزسعدة عنان
تجزئة 686 قطعة رقم 01 مجموعة رقم 17فاروق لعزازقة

舍 سميحة حمداوي
脛莚التور 脛 臺茖شارع تيقروس

شارع 01 نوفم臧范 54رضا بلقط
تجزئة 250 قطعة رقم 37جمال الدين باشة
 舍

脛莚تجزئة 280 قطعة 41المسعود شوا
 脛 臺茖بن ش 臺范樌الجديدز 舍茹

 舍
脛茲قطعة رقم 167 تجزئة 250 قطعةجمال سلطا
舍茹 250 مسكنفوزي قسوم

قرية معفرالوليد فليليسة
مغفر مركزفؤاد ريكوح

舍 لغمارة 臧茲مجمع 10 محالت تجاريةالعر
 舍茯تجزئة 257قطعة رقم 16فارس دري

 舍莠شارع بوقرة دمحمعبد المالك بلفاط
مركزإبرا樌يم عبد الهاوي

مركزسعدة عنان
 舍
脛茲تجزئة 99 قطعة رقم 22ليليا سلطا
معفرفوزية زياد

تجزئة 257 قطعة رقم 102أم العز خرخار
تجزئة 686 قطعة رقم 10 مج 37الصديق سحنون

قرية معفرفضلون فاضل
تجزئة 257 قطعة رقم 202عبد المالك مهمل
تجزئة 686 قطعة رقم 01عبدالسالم مهروع

ال舍荐 الجديدمسعودة رحاب
شارع الرئي舍茯 نسيم بوعيشة

 舍
脛茲اليوم الثا

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

خ脛茆 وفواكه

اليوم االول لحوم ودواجن



صالح باينورالدين بوحموش
 舍
脩莟أحمد زرو 舍茯تجزئة 654 قطعة الشارع الرئي

 脛 臺茖بن ش 臺范樌الجديدز 舍茹
تجزئة 686 قطعة القطعة رقم 16 المجموعة 37ن茆 الدين جعيد

脛 سلوم 臺茖تجزئة 686 قطعة بالقطعة رقم01 مجموعة 38 رقم المحل 04ياس
 舍
脩莟قطعة رقم 13طارق زرو

تجزئة 686 قطعةخمي舍茯 كروش
شارع بوسنة دمحم الشال舍莊 صليحة بلعقروز
تجزئة 250 قطعة رقم 23مصط脛莢 دعاس
舍 بوعيشة 脩茱مركزالسب

 脛 臺茖تيقروس 舍
腋荅تجزئة 257قطعةالعيا

 舍
脩莟شارع دمحم بوقرة محل رقم 03دمحم زرو

 舍
脩莟 腋苻 مركزحمزة

 臺茱تجزئة 257 قطعة رقم 203عبيدة بن يح
تجزئة 435 قطعة اجتماعية بالقطعة رقم 143دمحم بلعقروز

تجزئة 257 قطعة رقم 20خليل شمبازي
 舍
脛茲قطعة رقم 167 تجزئة 250 قطعةجمال سلطا

تجزئة 257قطعة قطعة رقم 150يوسف مزرزي
القطعة رقم 17خمي舍茯 قواو
 舍
脩莟قطعة رقم 02 تجزئة 435 قطعةكمال مرزو

舍茹 17 أكتوبر 61بالل معيوف
 舍
脩莟محل رقم 01 تجزئة 686 قطعة رقم 02 مج 36سحنون عبد البا

الشارع الرئي舍茯 مرات 樌شام
محل رقم 01 مركزعطية عادل
معفر مركزقواو مفيدة 

تجزئة 686 قطعة رقم 09 مجموعة 36أسامة فقايري
تجزئة 686 قطعة رقم 05 مج 36حداد خالد
تجزئة 686 قطعة مجموعة 37 رقم 09العابد دمحم

الشارع الرئي舍茯 رقم 08ماضوي فضيلة
دوار معفرمنصورية حسينة

الشارع الرئي舍茯 رحاحلة عدنان
舍 نبيل

脛茲تجزئة 686 قطعة رقم 3 مجموعة 37سلطا
شارع قدوج صالحقندوز ساعد 

وك  臧范معفر مركزدومان م
舍茹 50 مسكنرقي舍莪 فاروق
مركزلعجال خليل

تجزئة 257 قطعة  رقم 91د樌ان خالد
اليوم االولالرمايل محل رقم 01عي茯 بلعمري

荅ـــوطالبذياب مو ـــة بــ 舍  الغابـــ
脛茲اليوم الثا

 舍 臧茹حا 臺范الغابةالخ
 舍

腋荅بوغرومالعيد روا

بوطالب

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

حلويات

ة  脛 臧范مخ

اليوم االول تغذية عامة

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

حليب ومشتقاته

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

ات 臺范سوب

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

مطعم

 舍
脛茲اليوم الثا



ينعيمة بوغرارة 脛茆20 مسكن شبه ح 舍茹
الحريقصالح عبسة

بولرجامعبد السالم جوادة
 臺范الحريقصليحة زب 舍茹

 臺范الغابةعبد العزيز زب
بوطالبمن臺范 جكطة

بوطالبأم السعد بن دادة
 舍 腋茯غشي 脛莢بولرجاممصط

 臺范ة زب 臺范مركزنص
قرية ق臧范 دلحالطيب جوادة
بوطالبسعاد لسبط

بوطالبمصط脛莢 جوادة
舍 الحريقعبد الحكيم بسطالخ脛茆 وفواكه

脛茲اليوم الثا
دعةدمحم قوراري 臧范ال

الحريقعبد الكريم قوراري
بولرجام رقم 05عزوز لبقع

 舍莪الغابة رقم 01فريد رقي
اليوم االولالحريقعبد الحكيم بسطالحليب ومشتقاته

舍 مركزساعد اوصيفمطعم
脛茲اليوم الثا

 舍 臧茹شارع الشهداءالعيد حا
脛 السوق األسبو舍莚 قسم 30 مج  06 مركز苻حان عقون 臺茖البسات 舍茹

脛 المداح رقم 15مصط脛莢 رحمون 臺茖تجزئة 64 قطعة ع
شارع الشهداء قسم 39 مج ملكية 49فاتح بن عداد

شارع 1 نوفم臧范 54نور الدين بزغود
舍茹 بن عرعارعبدالكريم رقام
舍茹 بن عرعار 12 شارع رزيق تو舍荵 عالوة عاشوري

脛 حليم بارة 臺茖شارع فلسط
脛 تاكليت 臺茖وادفالاليام 莵شارع ع
تجزئة بشطولةعباس سحنون

 舍莵موح 臺范樌ز 舍荐بالقرب من القطاع الص
舍茹 250  مسكن عمارة س 01أحمد 樌امل

脛 ساحة بن عرعارفوضيل تاكليت 臺茖شارع فلسط
شارع الشهداءسكينة بهلول

تجزئة بشطولةعبد الحكيم طباع
舍茹 تاسليتفاتح بن 樌ويري

脛 ادمحم مو樌بة 臺茖شارع فلسط
 舍

腋荅حما 脛 臺茖اليام 脛 臺茖فلسط 舍茹
脛 منصور بلواسع 臺茖شارع فلسط
 舍

脛茫بن عرعارشعبان بلقا 舍茹
舍茹 300 مسكن عمارة 04 محل رقم 19عبد النور بن بليل

舍茹 تاسيلتبوبكر جزيري

بوقاعة

 舍
脛茲اليوم الثا

لحوم ودواجن

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

ة  脛 臧范مخ

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

بوقاعة

 舍
脛茲اليوم الثا

اليوم االول



脛 شمس الدين كامل 臺茖البسات 舍茹
舍茹 أم لعلولخ脛茆 العيفة

 舍茯مي樌 السوقجميلة 舍茹
舍茹 السوق الجديدالطيب قرنان

舍茹 تاسليترشيد بن 樌ويري
舍茹 250 مسكن ع ب2عبد الحكيم معمر
脛 بوقاعة 臺茖ساحة 05 جويلية 1962دمحم االم

 舍 臧茹شارع الشهداء رقم 63 أسليمان حا
舍茹 90 مسكن عمارة ج رقم115عادل شوادرة

شارع وادفل ع舍莵 ع舍莵 عالوة
脛 ز臺范樌 تاكليت 臺茖شارع فلسط

شارع الشهداءلخ脛茆 دوراري
舍茹 بن الزينلمنور بن رحال

وشز臺范樌 مسلم 臺范شارع العقيد عم
سوق المغ莅ربيعة عمراوي

شارع عالوة العمرييونس بن عراب
舍 رقم 12 مدخل درزيق دوراري

脛茫الطابق األر 臧范نهج أول نوفم
脛 الحصة رقم 02جمال تاكليت 臺茖شارع فلسط

舍 يعقوب معالوي
脛茫تجزئة بشطولة قطعة رقم 92 طابق ار

 舍 臧茱عري 臺范شارع الشهداءخ
 舍 脩茱محل رقم 02 مركزدمحم مسال

舍茹 300 مسكن عمارة 04 محل رقم 19عبد النور بن بليل
 舍

腋荅حما 脛 臺茖اليام 脛 臺茖فلسط 舍茹
舍茹  脛 بن عرعارعمار شوادرة 臺茖شارع فلسط
شارع الشهداءفريد شوادرة
 舍 脩茱محل رقم 04عمر مسال 舍

脛茫الطابق االر 莅سوق المغ
شارع الشهداءجلول مرياح
舍茹 50 /1200 مسكن عمارة ب 1 محل رقم 11سليم نا苞ي

ف 腋苹ر م樌ق الطرقدمحم  الطا 脩范مف 脛 臺茖البسات 舍茹
舍茹 بن عرعارفيصل بلهوشات

脛 فهيم كفوس 臺茖شارع فلسط
 舍 脩茱وشعادل مسال 臺范شارع العقيد عم

شارع الشهداءعبد الو樌اب مرياح
 舍 脩茱مسال 脛 臺茖عيشون قرية ترونةياس

وشرضا زغباش 臺范اليوم االولشارع العقيد عم
舍 شارع 樌باش سليمانمصط脛莢 العابد

脛茲اليوم الثا
脛 المداح رقم 15مصط脛莢 رحمون 臺茖تجزئة 64 قطعة ع

شارع الشهداء قسم 39 مج ملكية 49فاتح بن عداد
 舍 臧茹شارع الشهداءالعيد حا

脛 السوق األسبو舍莚 قسم 30 مج  06 مركز苻حان عقون 臺茖البسات 舍茹
شارع وادفال ع舍莵 مصط脛莢 عالوة

 舍
脛茲اليوم الثا

ات 臺范سوب

اليوم االول مطعم

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

خ脛茆 وفواكه

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

لحوم ودواجن

حليب ومشتقاته

اليوم األول



 臺范شارع اإلخوة ماجنعبدالحكيم كاش
舍茹 100 مسكن تالة تروميت رقم 115 ع أ 04فاتح مرياح

舍 مرياح
脛茲تالة تروميتعبد الغا

舍茹 االخوة ماجنفيصل نجار
يف بوحدوزة 腋苻وش 臺范شارع العقيد عم
舍茹 قدور بلحطاب رقم 76لحسن بن عراب
الطاقة الحدود االقليمية لبلدية حمام قرقور و بوقاعة محل رقم 07الطيب جعفري

 脛莢المداح رقم 15رحمون مصط 脛 臺茖تجزئة 64 قطعة ع
 舍 臧茲ية الجديدة عمارة 4رقم 21جمال بلغر 脛茆300مسكن منطقة الح 舍茹

舍茹 الحدائقعبد الواحد يزيد
شارع الشهداء قسم 39 مج ملكية 49فاتح بن عداد

舍茹 300 مسكن عمارة 14 محل رقم 52العايب عز الدين
وش رقم 30كرمة عبد الحق 臺范شارع العقيد عم
تجزئة 175 قطعة كاف النص臺范 قسم 22 مج رقم 100مركزبويحياوي عامر

تجزئة 12 قطعة المدخل 03 الحصة رقم 01بوزالط عزوز
舍 رياض حطاب

脛茫بنور 50 قطعة القطعة رقم 18 الطابق األر 脛 臺茖اليوم األولتجزئة ع
舍 مركزلخمي舍茯 شوادرة

脛茲اليوم الثا
ة لطرش 臺范ـــروىم ــن الــ عيـ

شور 腋苻 رقم 1عبد الحق 舍
脛茫تجزئة 70 قطعة مدخل 1 الطابق األر

مركزالحسن عرباوي
تجزئة اوالد سيدي ع舍莵 قطعة رقم 12عامر خنينف
تجزئة بونقارية شمال 87 قطعة رقم 77بالل بوجادي
شور 腋苻 بنور 50 قطعة رقم4فاتح 脛 臺茖تجزئة ع

脛 بنور 50 قطعةبالل طبال 臺茖تجزئة ع
تجزئة 65 قطعة رقم 59سفيان بن 樌باش

تجزئة بونقارية الجنوبية 81 قطعة رقم 15مليود حطاب
脛 بنور 50 قطعةبالل طبال 臺茖تجزئة ع

脛 بنور 50 قطعةنسيم شوادرة 臺茖تجزئة ع
مركزفارس شواش

舍 دموش
脛茲مركززيتو

 舍 臧茱الروييوسف زوغ 脛 臺茖ع
تجزئة 70 قطعة رقم 12عادل دموش
 舍荵بنور 50 قطعة رقم 39وليد بورزا 脛 臺茖تجزئة ع
اليوم األولمركزفاتح لصلج

脛 الروى樌شام شوادرة 臺茖ع 舍
脛茲اليوم الثا

ات 臺范تجزئة 65 قطعة  قطعة رقم 44مراطلة عز الدينسوب 舍
脛茲اليوم الثا

舍 رقم 74 الحصة 02 القطعة رقم 05 50وليد بوشامة 脛茱بنور المدخل الطريق الوط 脛 臺茖قطعة ع
脛 بنور قطعة رقم 16فريد رتمة 臺茖تجزئة 50 قطعة ع

脛 بنور قطعة رقم 17ساعد ختوش 臺茖تجزئة ع
脛 بنور 50 قطعة رقم 07وليد بوعظم 臺茖تجزئة ع

مركزلخمي舍茯 شوادرة

حليب ومشتقاته

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

مطعم

اليوم االول حلويات

脛 الروى 臺茖ة ع 脛 臧范مخ

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

خ脛茆 وفواكه

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

لحوم ودواجن

 舍
脛茲اليوم الثا

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

حلويات



舍茹 30/ 2800 / 99 مسكن رقم 35 عمارة أعباس بوجادي
脛 بنور قطعة رقم 20فوضيل لطرش 臺茖تجزئة ع

مركزيوسف حيان
渺 عبد اللطيف بن حرز 舍

脛茫قطعة رقم 24 الطابق األر 脛 臺茖وس 舍 脛茱اليوم األولتجزئة ب
舍 مركزعبد الكريم شعية

脛茫محل رقم 02 الطابق األر 舍
脛茲اليوم الثا

سيدي اديرحورية بن حموش
سيدي ايديرخوث臺范 بونقار

脛 زرقون 臺茖حس 脛 臺茖وس 舍 脛茱الحدرة ب 脛 臺茖ع
ة حمزاوي 臺范樌قرية الحدرةز
مركززيدومة معوش
سيدي ايديرعبد 渺 بونقار

脛 مركزسليم مزواط 臺茖وس 舍 脛茱قية ب 腋苹رقم 103 من الجهة ال 舍 脛茱محل المحاذي للطريق الوط
 舍 臧茲و樌تجزئة 90 قطعة الحدرةنذير مو

脛 الحدرةعبد الحفيظ داود 臺茖ع
تجزئة 60قطعة رقم 42زين الدين بن رقرق
脛 الحدرةعبد الحفيظ داود 臺茖ع

 脛 臺茖مركزبوزيد طاج
بوفتاتةنجاة بن جدي

الحدرةفاتح شبارة
مركزفارس قرقاش
 舍荵الحدرةفرحات قوا
 舍莠يف ديل 腋苻قرية الحدرة
 舍荵تجزئة 63 قطعةحكيم سال
脛 الحدرةرمضان دكار 臺茖ع

مركزالطيب بعطوش
舍 بن رقرق دمحم

脛茫اليوم االولسيدي ايدير الطابق االر
 脛 臺茖سيدي ايديرنور الدين طاج 舍

脛茲اليوم الثا
اليوم االولمركزبن بودة  بونوار

舍 مركزنورالدين شويطر
脛茲اليوم الثا

قرية تازروتتوفيق بلحاج
舍 ورثيالنسفيان زياطة 脛茱ب
قرية لعزيببالل بوسيوف

 脛 臺茖حسن 臺范樌ثمالوتز
مركزفاروق إخلف
脛 بوشو 臺茖قرية اقمونياس

مركزعثمان عبوش
 舍茯مركززايد سوي
 舍莎مركزعادل بن ع

مركزعبد الرزاق أوتمون
مركزندير سوادة

 舍
脛莚اب لونو樌قرية الغرسعبد الو

舍 ورثيالن 脛茱ب

مطعم

 脛 臺茖وس 舍 脛茱ب

ة  脛 臧范مخ

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

اليوم االول خ脛茆 وفواكه

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

خ脛茆 وفواكه

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

لحوم ودواجن

 舍
脛茲اليوم الثا

ة  脛 臧范مخ



قرية لعزيببالل بوسيوف
مركزسليم حماوي

مركزرياض بوسيوف
 舍茯مركززايد سوي

مركزع舍莵 بختة
 舍荵قر 荅مركزمو

مركزخالد بن غانم
مركزالصديق لواحش

ات 臺范محالت رقم  04/ 05/ 06 مركزعبوش فاتحسوب 舍
脛茲اليوم الثا

اليوم االولمركز樌الل تاكليت
舍 مركزبلة عبد القادر

脛茲اليوم الثا
 臺范樌مركزعوامري ز

محل رقم 03 مركزخنيش ابرا樌يم
محل رقم 02  مركز樌شام دحمون

مركزنور الدين شويطر
舍 دالقةعبد الحق تمام

脛茲اليوم الثا
اليوم االوللوطة اوميالعبد الحليم بن بودة

 舍 臧茱لونيس مطال 脛 臺茖اح 腋苹ت
فةالسعيد جديد 腋苹قرية ال
舍 مكلة

腋荅قرية القبةالعيا
قرية القبةعبد الحميد مواز

قرية راكومعة تقلعيت
 舍莵ر ساح樌الطا 脛 臺茖اح 腋苹قرية ت

舍 حافظعبد المجيد طوطاوي 脛茱قرية ب
قرية اريلكافعاشور تمام

 舍 臧茲حافظعبد النور سحا 舍 脛茱قرية ب
舍 عشاشعبدالعزيز فصيح 脛茱قرية ب

 腋苻و樌 يمصالح樌برا 舍 脛茱قرية ب
 舍 脛茱تالتوينعباس شمي

قرية مساط محل رقم 02يعقوب معالوي
 舍 臧茲يم مركزعباس صحا樌برا 舍 脛茱ب

舍 حافظخوجة زمام 脛茱قرية ب
قرية فونان محل رقم 02عبدالمالك معالوي

舍 غبولةنبيل أوبارة 脛茱تيغيلت قرية ب
脛 عبد الرزاق محتال 臺茖اح 腋苹أمالو تي

舍 برا樌يم ميتكةبوبكر سقاي 脛茱قرية ب
دالقةفاتح مزرزر

舍 برا樌يميونس مخوس 脛茱ب
 舍 臧茲يم مركزعباس صحا樌برا 舍 脛茱ب
تيغونامعثمان ثمورث
脛 عادل مخوس 臺茖اح 腋苹محل رقم 01قرية  تي

脛 لقراج 臺茖ع

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

خ脛茆 وفواكه

اليوم االول لحوم ودواجن

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

لحوم ودواجن

مطعم

اليوم االولحلويات

 舍
脛茲اليوم الثا

ة  脛 臧范مخ

 舍
脛茲اليوم الثا



 舍莚يم مركززيدان دا樌ابرا 舍 脛茱20مسكن ب
قرية الشوفعبد المومن طباع

舍 برا樌يم مركزمولود طوطاوي 脛茱اليوم االولب
舍 دالقةلوزاوي فاروق

脛茲اليوم الثا
اليوم االولدالقةقجار الرشيد

舍 برا樌يم مركز ميتكةمواي舍茯 فوزي 脛茱قرية ب 舍
脛茲اليوم الثا

قرية فروخمراد قري
ي خاللع舍莵 خلوف 脛 臺范قرية طارفت ت

قرية تعرقوبتمو荅 قربان
 舍茯قرية تغرمت عفيفالياس سوي

قرية فروخالخ臺范 آيت أوخدي
舍 شبانةعتيقة بن اخلف 脛茱ب

قرية ميسان ثالة الجامعفريد مقناوة
قرية ثاوريرث ملولننوعيم عزوق

قرية تعرقوبتمو荅 خميس
舍 عفيفمختار تكليت 脛茱تصفصافت قرية ب
 脩莢أرزو معزةلحسن إج 莠المكان المس 舍

脩茲جما 舍 脛茱قرية احالل  ب
舍 شبانةالبا舍莉 أعزيب 脛茱ب

舍 عفيفيوسف بوحصان 脛茱قرية ب
قرية تعرقوبتمو荅 خميس

舍 رشيد 樌الل
脩茲جما 舍 脛茱اليوم االولقرية ب

舍 مركزسعيد عمريو
脛茲اليوم الثا

ي بوعالم 臺范اليوم االولثارفتلبك
舍 خدي حسام

脩茲جما 舍 脛茱فروخ قرية بي 舍
脛茲اليوم الثا

 舍莖موبار 脛莢اليوم االولتحريقثمصط
舍 مركزفوزي بن بودة

脛茲اليوم الثا
舍 فوغالتوفيق حيون 脛茱قرية أق
 舍
脛莟نذير موتر 舍莵موح 舍 脛茱ب

舍 موح舍莵 عباس حرفوش 脛茱أقمون  ب
舍 قرشوش

脛莟حنا 舍莵موح 舍 脛茱ب
 舍 腋茯عبد السالم قشي 舍 腋茯قرية تب

 舍
脛茲حمرا 舍 脛茱مركزعبدالغ
مركزجهيد حرفوش

 脛 臺茖تالمسث نتاقةعز الدين جناوس
 舍 臧茲يم جر樌نادبرا樌 اليوم االولقرية اغيل

舍 أمطيق أشكريد قرية قنطيجة محل رقم 01مصط脛莢 يسيس
脛茲اليوم الثا

 舍 脛茱ي ونار مركزعمر م 脛 臺范ت
 舍
脛茲فوغالحمادو مدا 舍 脛茱قرية أق

مركزمحند 樌رموش
舍 فوغالعبد الرحيم حمادو 脛茱أميال قرية اق

اليوم االولمحل رقم 18 مركز 60سفيان جدي

 舍
脛茲اليوم الثا

لحوم ودواجن

مطعم

 舍莵موح 舍 脛茱ب

لحوم ودواجن

حلويات

舍 شبانة 脛茱ب

ة  脛 臧范مخ

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

خ脛茆 وفواكه

اليوم االول

مطعم

حلويات

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

خ脛茆 وفواكه

 舍
脛茲اليوم الثا



舍 المكان المس莠 لتناين مركزحرفوش احسن
脛茲اليوم الثا

اليوم االولمركزفوضيل كفكف
舍 تحريقتواكتوف بالل

脛茲اليوم الثا
舍 عادل مدوري

脛茫إزورار الطابق األر
 舍

脛莢ي 腋苻 مركزدمحم أمزيان 舍莠اش樌 舍
脛莢ي 腋苻 شارع

 舍
腋荅بوقر 舍

脛莢يحةلط 腋苹ال
وش أوشان 臺范ي نسبتعم 脛 臺范ت
يحةزايدي اسعادي 腋苹قرية ال
 舍
脛茲بورمانيوسف بورما 舍 脛茱قرية ب
 舍

脛莢ي 腋苻 荅يحةمو 腋苻 قرية
مركزجعفر سلطان
 舍
脛莟مركزالعيد مخلو
舍 بورمانو樌يب عالق 脛茱قرية ب
 舍
脛茲حسا 脩范بورمانعن 舍 脛茱قرية ب

قرية أفتيسكمال وازين
舍茹 60 مسكن مركزبوعالم عرعار

تالة اولي舍莵 وليد شلغوم
 舍莊مركزفاروق ساو
ي نسبتكمال عزوق 脛 臺范ت

 舍荵ي نسبتمحمود سا 脛 臺范قرية ت
ثيقرت تسطةكريم قصوري

 舍
腋荅يحةفاروق بوقر 腋苹ال

يد دحدوح 脛 臺范حصة رقم07ال 脛 臺茖شارع مسطاش حس
قرية حليةعز الدين سمار
تالة أولي舍莵 مونا舍荵 طا樌ري

ي نسبتمحمود يحياوي 脛 臺范ت
舍 عيساوي

腋荅يحةالعيا 腋苻 قرية
مركزرزيق قصوري
ي نتاقةحواس صابري 脛 臺范ت

لرباعفوضيل شلغوم
مركزنا苞 مدوري

مركزنسيم إدير
عرورثيامنة موزاي 脛 脩范اغيل ن

يد دحدوح 脛 臺范حصة رقم07ال 脛 臺茖شارع مسطاش حس
 舍
脛莟مخلو 脛 臺茖ياس 脛 臺茖شارع اسعادي حس

 舍
脛莟مركزفيصل مخلو
تالة اولي舍莵 وليد شلغوم

شارع االخوة لوعليشفريد موساوي

مركزمحندالرشيد بن عمارة

المكان المس莠 لرباع مركزعبدالسالم بن عمراوي

بوعنداس

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

خ脛茆 وفواكه

اليوم االول لحوم ودواجن

حلويات

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

ة  脛 臧范مخ



ثيقرت تسطةكريم قصوري
مركز樌شام بولعواد
 舍
脛莟مخلو 脛 臺茖ياس 脛 臺茖شارع اسعادي حس

اليوم االولشارع 01 نوفم臧范 54 20رضوان بوروبة
舍 السوق المغطاة رقم ح 舍茹 حش舍莠 السعيد طيار

脛茲اليوم الثا
اليوم االولسمطةاسعادي سيف الدين

舍 مركزإدير وليد
脛茲اليوم الثا

شارع بلموري الهاش舍莠 محل رقم 02 مركزمحند بن عمراوي
 舍
脛茲مركزبلقاسم سليما

مركزنور الدين أرغيب
脛 مركزأرغيب فارس 臺茖محل رقم 05  الطابق األول تخناقت انتيجات 脛 臺茖شارع موسطاش حس
 舍莊أقار نسطةسفيان ساو

مركزكمال عيساوي
مركزوليد اوشان

脛 محديد 臺茖ي نسبت المرجياس 脛 臺范قرية ت
脛 دكارادير سيدير 臺茖ت نتولمونت قرية ع 臺范اليوم االولثبح

 舍
脛莢قرية أناقوالحواس خني 舍

脛茲اليوم الثا
 舍
脛茲أوسلوفعبد الكريم سليما
 舍

脛莢خني 舍莵قرية حليةمحند أوع
 舍荵قرية اوسلوفبوزيد قويد

脛 دكارعبدالرحمان طالب 臺茖ع
قرية عونةبش臺范 فوضيل

ازعطيطانعصمة بوعالم
قرية تسكفاتعبد الفتاح قدوج

 舍 脛茱قرية سوق  الحدوليد حي
脛 دكارمحند وعمر حفناوي 臺茖ع

ي خلفعبد الرزاق منديل 脛 臺范قرية سوق األحد ث
قرية تسكفاتاسماعيل سسان

茯دكارعبد الكريم آيت عي 脛 臺茖قرية ع
مركزز臺范樌 دعيدش
脛 دكارأبوبكر سياج 臺茖قرية ع

قرية زرقونبالل بوحفص
脛 دكارنعيم دعيدش 臺茖قرية ع

اليوم االولقرية سوق االحدخليفة كتام
茆يبة من樌دكارو 脛 臺茖قرية ع 舍

脛茲اليوم الثا
 舍荵دكار (تاجنانت تعيست أوتعمر)حمزة لعال 脛 臺茖اليوم االولقرية ع

脛 دكاربارة عباس 臺茖قرية ع 舍
脛茲اليوم الثا

قرية سوق الحدبومنصورة سليم
0أوشيش مزيان
سوق الحدراشق عاشور

ي يخلف قرية سوق الحدعزوز جالل 脛 臺范ت

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

حلويات

ة بوسالم 脛 臧范مخ

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

خ脛茆 وفواكه

لحوم ودواجن

مطعم

حليب ومشتقاته

ات 臺范سوب

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

مطعم

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

حلويات

 舍
脛茲اليوم الثا



 舍
脛茲اقنان قرية آيت نوالنواري بركا

بوعاصمحسام معزوزي
ي بوعاصمدمحم تروانسعيد 脛茆20 مسكن شبه ح 舍茹
 舍
脛莟قرية ايت نوالإلياس مخلو 臺范احف

و 脛 臺范مل 脛莢قرية مزادةمصط
قرية أحف臺范 فريد محديد

 舍
脛茲خالدصادق سليما 舍 脛茱قرية ب
舍茹 20 مسكن بوعاصم عم دخالد دعميش

舍 خالدعاشور إقسولن 脛茱اليوم االولقرية ب
舍 خالدالوناس 樌الل 脛茱ب 舍

脛茲اليوم الثا
脛 العروسالربيع امقران 臺茖اليوم االولع

舍 تجزئة 47 قطعة واد السبت رقم 30الصالح طبلوح
脛茲اليوم الثا

 舍莵قرية لقراقريةعادل بن ساح
قرية بوفروج المسدورعبدالعزيز طرشون

بال 腋苻 脛茆الكرمةلخ 脛 臺茖ع
قرية بوفروجبوعالم لعطوي

مركزعباس كرمة
راس الحمام محل رقم  03ابرا樌يم برحال

 舍莊مدخل م2 وم3عبد المومن وا 脩莟مو
脛 لعروسفريد خليفة 臺茖ع

 舍 脩茱الكرمة القطعة رقم 35بوبكر مسال 脛 臺茖تجزئة ع
脛 الكرمةرابح وكيل 臺茖تجزئة ع

 舍
脛茫الكرمةنواري بلقا 脛 臺茖ع

لمروجتوفيق قبيلة
 舍莵قرية لقراقريةعادل بن ساح

脛 الكرمةرضا حمزاوي 臺茖ع
 舍
脛茲بومعزةدمحم عمرو
脛 الكرمةرابح وكيل 臺茖تجزئة ع

脛 لعروسعبدالو樌اب حمزة 臺茖ع
بولرباح قرية موقةرمزي حمزاوي

قرية بوفروجالياس سالم
المسدور بوفروج مركزصالح الدين عطوي

قرية واد السبت مزدورسم臺范 معالوي
مركزسفيان عادل جنيدي

脛 الكرمةمو荅 بلهوشات 臺茖ع
بوفروجسم臺范 لعطوي

舍 عبد 渺دمحم نجيب بن ضيفحليب ومشتقاته
脛莢حوي 舍茹 تعاونية عقارية اآلمال 舍

脛茲اليوم الثا
بوفروجعياد 樌شام
 臺范نص 舍

脛莢بوفروجدي 舍
脛茫الطابق االر

脛 الكرمةكفوس عادل 臺茖ع
المسدور قرية بوفروجبلفورار عبد المالك

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

ات 臺范سوب

ة حمام قرقور 脛 臧范مخ

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

خ脛茆 وفواكه

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

لحوم ودواجن

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

خ脛茆 وفواكه

آيت نوال مزادة



قرية واد السبتسليم قزيمة
قرية بوفروجسم臺范 سالم

مركزنور الدين كرمة
舍 عمران كفوس

脛茲الطاقة قرب المركب المعد
脛 لعروسعياش رحراح 臺茖ع

مركزجمال بن زوينة
قرية بوفروجعبدالحق سالم

بال 腋苻 舍
脛茲مركزعبدالغا

وك قرنيش 臧范صحاقم
مركزعاشور عوف

اليوم االولمركز بوفروجعياد حبيبة
脛 العروسامقران الربيع 臺茖ع 舍

脛茲اليوم الثا
اليوم االولزباشة ذراع قبيلةبن بودة عبد الحليم

舍 عماد مسيف
脛茫عثمان محل رقم 01 الطابق األر 舍 臧茲 舍莵تغلميت قرية أوالد ع 舍

脛茲اليوم الثا
قرية زباشةسليم بن بودة

قرية اقمرتلونيس كرام
قرية اوالد ع舍莵 بن عثماننجيم حماش
舍 بولقان

脩莟قرية لمروجرز
قرية عجيسة أيت لقا舍茘 مصط脛莢 زرقاق
 脛 臺茖ي وغالدعاشور حوش 脛 臺范قرية ت
قرية تازوقارتبوعالم شيبان
قرية لمروجعكاشة بوذراع

舍 من臺范 قشتوم
脛茫الطابق االر 舍莵قرية اوالد ع

قرية تزوقارتعبد الرزاق 樌موس
قرية لمروجخالد بن لوصيف

فة قرية أوالد قبيلةنبيل أمعوش 腋苻المرج أو
اليوم االولقرية اوالد ع舍莵 عباس مشانلحوم ودواجن

舍茹 舍 الهضاب 40 مسكن  LSP  قسم 63 مج 11 قطع رقم 01,02,03عبد النور زواويحليب ومشتقاته
脛茲اليوم الثا

 舍 臧茲ات مركززكية لعرا 脛 脛范اليوم االولق
 舍茯مركزسليمان كوي 舍

脛茲اليوم الثا
يد مخلوف 脛 臺范المحل رقم 12ال 舍

脛茫موقع رقم 01 قطعة رقم 01 الطابق األر
مركزفرحات عبادي
 舍
脩茲وسال 茯عي 舍

脛茫تجزئة 51 قطعة رقم 42  الطابق االر
 舍

腋荅مركزاسالم نا
اليوم االولمركزفرحات عبادي

 舍 臧茹مركززكاري را 舍
脛茲اليوم الثا

اتتوفيق حدادي 脛 脛范اليوم االولق
舍 تيقرت انتووبراستالصديق قزوط

脛茲اليوم الثا
ات 臺范مركزعياشة صفارسوب 舍

脛茲اليوم االول والثا
اليوم االولقرية تمالوتحمودة ادير

舍 01قطعة رقم 02 درج 1 المحل رقم 17بن لوناس ابرا樌يم
脛茲اليوم الثا

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

خ脛茆 وفواكه

لحوم ودواجن

حلويات

ات 脛 脛范ق

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

خ脛茆 وفواكه

ذراع قبيلة

ة  脛 臧范مخ

اليوم االول

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

مطعم

حلويات

ة  脛 臧范مخ



قرية كرجانةمولود بونقطة
دار الحاجدمحم إلياس معبد

تيتاستحليم توكال
 脛 臺茖تيتاستشعيب مرابط
 脛 臺茖مرابط 舍莠اليوم االولتيتاستالعل
舍 الباطن قرية كرجانةفاروق بونقطة

脛茲اليوم الثا
ـــلواضح اسامةلحوم ودواجن ـــ 舍 حربيــ

脛茲اليوم االول و الثا
 脛 臺茖اليوم االولقرية بوزلقن موكالنوكيل ياس

 舍
脛莢ي 腋苻 موقع رقم 01 (100/ 50 ) محل رقم ا08-ا09 -ا10 ا21 -ا23-ا25 مركزعبد الرزاق 舍

脛茲اليوم الثا
قرية زواوةرزيق شودار
مركزتوفيق قرزان

ة ماضوي 脛茆مرقومخ 脛 臺茖قرية ع
مشتة ايزوقاغن ماوكالنسعيد بلعمري

رةعبد المالك وكيل 脛 臺范قرية ت
脛 بارة 臺茖شدادياس

قرية واد المالحةعبد الحليم بوخالفة
مشتة ايزوقاغنطا樌ر قشطال

قرية زرورمصط脛莢 معزوز
مركزرفيق د樌اش

تجزئة 57 رقم 53 قطعةعبد القادر دعان
شارة قرية المشتة إيزوقاغنالطا樌ر العيدودي 腋苻 脛 臺茖ع

تجزئة 22 قطعة القطعة الحاملة للرقم 17سليم حباس
舍茹 32 مسكنحليم مغاغة

مسكن مركز 32عبد الرزاق مرازقة
تجزئة 57 رقم 53 قطعةعبد القادر دعان

脛 بارة 臺茖شدادياس
قرية زواوةفؤاد مرازقة

تجزئة 57 قطعةزين الدين بوخالفة
舍茹 32مسكن عمارة رقم 05 أ مركزعبد الحفيظ موفق

مركزعبد الرزاق 苻اج
تجزئة 43 قطعة رقم 17عماد 苻اج

舍 مغاغة
脛茲مدا 舍茯08 ماي 1945 الشارع الرئي 舍茹اليوم االول

舍 تجزئة 57 قطعةبن شايب حليم
脛茲اليوم الثا

 舍
脛茲كةقادري عبد الغا 脩范اليوم االولقرية واد المالحة بوم ال

舍 قرية المشتةقشطال خليل
脛茲اليوم الثا

رةأوكيل عزوز 脛 臺范اليوم االولقرية ت
舍 زرقاق عبد الو樌اب

脛茫شداد مركز - الطابق األر 舍
脛茲اليوم الثا

 舍
脛莢ي 腋苻 رقم 17- 18- 19- 20الصالح 舍

脛茫م الطابق األر樌ا 臧范ي ن 脛 臺范ت
舍 بوعروري

脛茲ا樌م樌ا 臧范ي ن 脛 臺范معبد الخيل ت
ا樌مالعيد بوشامة 臧范ي ن 脛 臺范تالة يراقن ت

舍 سماعن فاروق
脛茫ايت أعمارة الطابق األر

تالة إفاسن

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

لحوم ودواجن

مطعم

ات 臺范سوب

حلويات

موكالن

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

ة  脛 臧范مخ

خ脛茆 وفواكه

حربيل

ة  脛 臧范مخ

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

خ脛茆 وفواكه

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة



ا樌مالعمري بود樌ان 臧范ي ن 脛 臺范ت
ا樌مسالم بوشامة 臧范ي ن 脛 臺范قرية ت

ا樌مسليم بن  ايدير 臧范ي ن 脛 臺范ت
ا樌معبد الكريم بن رقرق 臧范ي ن 脛 臺范قرية ت

ا樌مسا舍荅 بوشامة 臧范ي ن 脛 臺范ت
ا樌مبلقاسم منديل 臧范ي ن 脛 臺范قرية ت

ا樌مسليمان سماعن 臧范ي ن 脛 臺范قرية ت
 舍莠واد ويرانعز الدين العاص

لعزازقةخليفة عزازقة
ا樌م القصور مركزمراد نا苞ي 臧范ي ن 脛 臺范قرية ت
 舍 脛茱مفريد مه樌ا 臧范ي ن 脛 臺范ت

ا樌مكريم معمر 臧范ي ن 脛 臺范مركز ت
ا樌موردة خرخار 臧范ي ن 脛 臺范ت - 舍莊بولعزا

وش 臺范مكمال عم樌ا 臧范ي ن 脛 臺范تاقمة ت
ا樌مالعمري بود樌ان 臧范ي ن 脛 臺范ت

ا樌معالوة نا苞ي 臧范ي ن 脛 臺范قرية ت
 舍
脛莟معمر خر樌ا 臧范ي ن 脛 臺范ت

ا樌مكمال تغزليت 臧范ي ن 脛 臺范معبد الخيل ت
ا樌مزوب臺范 دبش 臧范ي ن 脛 臺范قرية ت

قرية لعزازقة احمامخالف عزازقة
ا樌معبد 渺 قنوش 臧范ي ن 脛 臺范اس قرية ت 脩范ام

ا樌مكريم معمر 臧范ي ن 脛 臺范مركز ت
ا樌مزينة عليطوش 臧范ي ن 脛 臺范ت

ا樌م قسم 14سفيان دبش 臧范ي ن 脛 臺范تاقمة تالة اراقن ت
 舍 脛茱معبد المجيد مه樌ا 臧范ي ن 脛 臺范مركز ت 舍莊بولعزا

ا樌مرشيد بوعروري 臧范ي ن 脛 臺范ت
ا樌مصفيان بن رقراق 臧范ي ن 脛 臺范ت 舍莊بولعزا
 舍莊مسماعيل ساو樌ا 臧范ي ن 脛 臺范قرية ت

ا樌مرشيد حدوزي 臧范ي ن 脛 臺范رقم 08 مركز ت 舍
脛茫الطابق االر

ا樌مز臺范樌 بوتمام 臧范ي ن 脛 臺范قرية ت
ا樌معبد 渺 قنوشحليب ومشتقاته 臧范ي ن 脛 臺范اس قرية ت 脩范ام 舍

脛茲اليوم الثا
舍 خرباش فاروق

脛茫م الطابق األر樌ا 臧范ي ن 脛 臺范قرية ت
ا樌م مركزبن عرعور نور الدين 臧范ي ن 脛 臺范ت

ا樌معبدالنور بوشعار 臧范ي ن 脛 臺范ت
 舍
脛茲يف زيدا 腋苻م樌ا 臧范ي ن 脛 臺范تعشوشت ت

اليوم األولالفيف قرية أوالد زيانبوعنداس وليد
ا樌مبوعروري عبد الرزاق 臧范ي ن 脛 臺范أمليل ت 舍

脛茲اليوم الثا
ا樌م مركززمال عمار 臧范ي ن 脛 臺范اليوم األولتجزئة 26 قطعة ت

 舍莊م تالة إراقنبوقرعون عبد العا樌ا 臧范ي ن 脛 臺范قرية ت 舍
脛茲اليوم الثا

 舍
脛茲تينارينبلقاسم حما

 舍
脛茲قرية تينارينرضوان حما

اليوم األول

 舍
脛茲اليوم الثا

مطعم

ات 臺范سوزب

حلويات

اليوم األول تغذية عامة ي 脛 臺范آيت ت

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

تغذية عامة

اليوم االول

 舍
脛茲اليوم الثا

خ脛茆 وفواكه

اليوم االول لحوم ودواجن

 舍
脛茲اليوم الثا



 舍
脛茲قرية تينارينعمر حما

 舍
脛莢ي 腋苻 مركزكريم 脛 臺茖محل رقم 09 س سوق اإلثن

قرية انفتاحنبرا樌يم دمحمي
قرية بويمانحسان شقره

قرية إغيل أزوقاغنصادق حمودي
 舍
脛茲أرزو محند أو سعيد  قرية تنارينجمال الدين حما

قرية بويماننص臺范 شقرة
ي نتاقة أورزو سياخز臺范樌 صابري 脛 臺范قرية ت

 舍
脛茲اليوم الثا


