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الدائـــرة
إسـم ولـقب التاجــر 

المسخــر
شــــاطالعنــــوان ع ال ـــــــةنــ لد ـــدال ـــام الع أ

ف ك سط رم  س ك 01 ب 04ز اح رقم ا اوي شارع ش ح ـــــفلحوم ودواجن  اليوم األولسط
ف ساوي 1006 مسكن ع 18 كاروش ع سط ة ع ـــــفلحوم ودواجنترق اليوم األولسط
ف ل رقم 10عالوة إسعاديسط م  كعبوب الهواء الجم س ـــــفلحوم ودواجنت ع ال اليوم األولسط
ف م 10 قطع رقم 09 مج 120 قسم 105حمزة خ الدينسط س ـــــفلحوم ودواجن كعبوب ت ع الل اليوم األولسط
ف ق ع 05 120نعمون فؤادسط ـــــفلحوم ودواجنالهضاب  اليوم األولسط
ف ق    120lspم فؤادسط ـــــفلحوم ودواجنالهضاب  اليوم األولسط
ف ـــــفلحوم ودواجن كعبوب ت ع بوسك 70 مسكن و460 محل رقم 07عزوق من سط اليوم األولسط
ف سوبسط اب 10 ط أيثم  ـــــفلحوم ودواجن 400 مسكن درج 02 رقم ال اليوم األولسط
ف لسط ـــــفلحوم ودواجن حش موسع شارع مرفود رابح قسم 128 مج 26 ط أصحرة قل اليوم األولسط
ف لغجا سط م  د ال ة نهج المدارس رقم 07 محل 02ع د الرحمان زاو جان ع ـــــفلحوم ودواجن ثل اليوم األولسط
ف د ع سط جان شارع مولود فرعون قسم 258 مج 07  قطعة 05 ط أبن س ـــــفلحوم ودواجن ثل اليوم األولسط
ف ش لحسنسط ـــــفلحوم ودواجن 600 مسكن رقم 602درو اليوم األولسط
ف ش سط ـــــفلحوم ودواجن 600 مسكن قسم 154 مجموعة 29 قطعة 77ارة ال اليوم األولسط
ف لودسط ـــــفلحوم ودواجنالسوق المغطاة عمرا رقم المحل 21بوعظم م اليوم األولسط
ف د محل رقم 10حداد محمد أنورسط ة السوق الجد ة الصناع ـــــفلحوم ودواجنضاح اليوم األولسط
ف جان مج 132زدام موسط ـــــفلحوم ودواجنط أ شارع كركور  ثل اليوم األولسط
ف زسط د الع ـــــفلحوم ودواجنسوق 20 أوت 55 قسم 75عقون ع اليوم األولسط
ف ةسط د الحق 20 أوت 55حري حور ر ع ـــــفلحوم ودواجنت ع أوز اليوم األولسط
ف ن الدينسط اف ز ـــــفلحوم ودواجنت ع توا و صادي قسم 317ض اليوم األولسط
ف ش سط ا ال ـــــفلحوم ودواجنسوق 1000 مسكن قسم 27ت اليوم األولسط
ف لقاسمسط ـــــفلحوم ودواجنسوق المغطاة 20 أوت 55جساس  اليوم األولسط
ف انسط الة سف ـــــفلحوم ودواجنالسوق المغطاة 1000 مسكن 20 أوت 55لع اليوم األولسط
ف ل مشتةسط ـــــفلحوم ودواجنت ع صادي و توا قسم 347خل اليوم األولسط
ف دسط شادة ع ب مدخل 1 ط أ رقم 20محجوب الع ـــــفلحوم ودواجنت ع إخوة بن سكة  بو اليوم األولسط
ف در الدينسط شادة مدخل 1 ط أقعموك  ـــــفلحوم ودواجنت ع اإلخوة بن سكة  بو اليوم األولسط
ف لودسط شادةتر م ـــــفلحوم ودواجنت ع اإلخوة بن سكة  بو اليوم األولسط
ف ة مسعودسط ـــــفلحوم ودواجنت ع اإلخوة بن سكة ط السف محل 06مع اليوم األولسط
ف د النواريثاليج عاشورسط الش شارع مجا ـــــفلحوم ودواجنتجزئة د اليوم األولسط
ف مونسط وع 120 مسكن ترقوي مدعم الهضاب شق عمارة 05 ط أ محل 85فؤاد ل ـــــفلحوم ودواجنم اليوم األولسط
ف فسط ـــــفلحوم ودواجنت ع اإلخوة بن سكة ط السف سعودي ال اليوم األولسط
ف مسط د ال د ع ـــــفلحوم ودواجن الشاد طانجة س 1أحم اليوم األولسط
ف ب أعمرسط ـــــفلحوم ودواجنبوسك عمارة س رقم 13أخ اليوم األولسط
ف ل قطعة رقم 10 سإسعادي عالوةسط م  كعبوب 01 الهواء الجم س ـــــفلحوم ودواجنت.ع ال اليوم األولسط
ف اش مسعودسط ـــــفلحوم ودواجن المعبودةأ اليوم األولسط
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ف دسط ـــــفلحوم ودواجنالسوق المغطاة رقم 130الجم بوز اليوم األولسط
ف فسط ـــــفلحوم ودواجنالسوق المغطاة  حش الش  اليوم األولسط
ف د الهاديسط فة أحمدالعز ع اوي نهج الع ح ـــــفلحوم ودواجن  اليوم األولسط
ف داوي سم سط ز مسعود ع RDC 04 مدخل 87الع د بن ع ـــــفلحوم ودواجنشارع الشه اليوم األولسط
ف ـــــفلحوم ودواجن بوسك ابون عادلسط اليوم األولسط
ف د سط وا نص ار ع ة ق ة عقار حري الخ تعاون ـــــفلحوم ودواجننهج  اليوم األولسط
ف ـــــفلحوم ودواجنمركز تجاري 1014 رقم 03ارة الجم سط اليوم األولسط
ف د سط لمجنح رقم 29ارة ع ة  ة عقار ـــــفلحوم ودواجنتعاون اليوم األولسط
ف د سط لمجنح رقم 57ارة ع ة  ة عقار ـــــفلحوم ودواجنتعاون اليوم األولسط
ف ـــــفلحوم ودواجنالسوق المغطاة 1006ار ع سط اليوم األولسط
ف ة السوق المغطاة تجزئة حش اروش ع سط ة العقار ـــــفلحوم ودواجنالتعاون اليوم األولسط
ف ةسط ـــــفلحوم ودواجن 20 أوت 55حري حور اليوم األولسط
ف اشة عمارخوش ق سط ل السوق المغطاة ع ـــــفلحوم ودواجن المستق اليوم األولسط
ف انسط الل العمريبرارمة سف ة  ة عقار ـــــفلحوم ودواجن المقاول ترق اليوم األولسط
ف انسط ـــــفلحوم ودواجن 500 مسكنبرارمة سف اليوم األولسط
ف بسط ـــــفلحوم ودواجن الحا برارمة نج اليوم األولسط
ف ش سط ـــــفلحوم ودواجنالسوق المغطاة المركزيبرا ال اليوم األولسط
ف ل عم RDC 02 قسم 155برا محمدسط ـــــفلحوم ودواجن المنظر الجم اليوم األولسط
ف ل عم RDC 02 قسم 155برا محمد مصط سط ـــــفلحوم ودواجن المنظر الجم اليوم األولسط
ف ة السوق المغطاة تجزئة حش بروش ع سط ة العقار ـــــفلحوم ودواجنالتعاون اليوم األولسط
ف ا رقم RDC 66شمار را سط ساوي التو ـــــفلحوم ودواجنت.ع ع اليوم األولسط
ف ش ع سط اويش ح ـــــفلحوم ودواجن  اليوم األولسط
ف سسط ـــــفلحوم ودواجن الهضابعطاش ق اليوم األولسط
ف د الرؤوفسط ش ع ـــــفلحوم ودواجن حش عط اليوم األولسط
ف د الغا سط ش ع ط ـــــفلحوم ودواجنالسوق المغطاة 1006 مسكنع اليوم األولسط
ف رمسط اويك ز ح ـــــفلحوم ودواجن  اليوم األولسط
ف ـــــفلحوم ودواجنالسوق المغطاة المركزياليج حس سط اليوم األولسط
ف در الدينسط ـــــفلحوم ودواجنالسوق المغطاة 750 مسكنلحو  اليوم األولسط
ف ـــــفلحوم ودواجن حش لع ن الدينسط اليوم األولسط
ف مسط د ال ة نهج المدارس 47 محل 2لغجا ع د الرحمان زاو جان ع ـــــفلحوم ودواجن تل اليوم األولسط
ف ل عمرسط ـــــفلحوم ودواجن 500 مسكن رقم 12ل اليوم األولسط
ف د الرحمانسط طة ع ل لل ـــــفلحوم ودواجنسوق المستق اليوم األولسط
ف دسط ة الفوارة 177بن حمو الع ة العقار ـــــفلحوم ودواجن كعبوب التعاون اليوم األولسط
ف ـــــفلحوم ودواجن حش الشطر الرابعبن حمو حسانسط اليوم األولسط
ف دينسط ن العا س ز ق رقم 01بن در ـــــفلحوم ودواجنتجزئة 130 قطعة  ع الط اليوم األولسط
ف د أحمدسط اوي رقم 33بن رش ح ـــــفلحوم ودواجنالسوق المغطاة   اليوم األولسط
ف د المالكسط ان ع اويبن ز ح ـــــفلحوم ودواجنالسوق المغ   اليوم األولسط
ف د أحمدسط اوي السوق المغبن ز ح ـــــفلحوم ودواجن  اليوم األولسط
ف اشة عمار قسم 288 مج رقم 72بن سالم محمد صالحسط ـــــفلحوم ودواجن ع اليوم األولسط



ف د عمرسط ـــــفلحوم ودواجنالسوق المركزي رقم 139بن س اليوم األولسط
ف خان فاتحسط ة السعادة رقم 38بن ش ة العقار اوي التعاون ح ـــــفلحوم ودواجنتجزئة  اليوم األولسط
ف لسط م قسم 105 مج رق 122بن عمارة فض س ة ال ة العقار ـــــفلحوم ودواجن بوسك رقم 38 التعاون اليوم األولسط
ف دينسط ن العا قبن غذفة ز ـــــفلحوم ودواجن 520 مسكن ع الط اليوم األولسط
ف لقاسمسط رات  لب ـــــفلحوم ودواجنسوق المستق اليوم األولسط
ف د رفيقسط ينتبوجل ـــــفلحوم ودواجن ع ت اليوم األولسط
ف دسط ـــــفلحوم ودواجنالمركز التجاري 1014بوخالفة رش اليوم األولسط
ف ة مصط سط اوي السوق المغبوخرو ح ـــــفلحوم ودواجن  اليوم األولسط
ف لخ حسان 750 مسكنبودوخة أحمدسط ـــــفلحوم ودواجن  اليوم األولسط
ف راءسط مة الز ة الشطر الثا بودوخة فاط ـــــفلحوم ودواجن الق اليوم األولسط
ف ـــــفلحوم ودواجن 326 مسكن عمارة أ4 رقم 14بوراس أحمدسط اليوم األولسط
ف ـــــفلحوم ودواجنالسوق المغطاة المركزي رقم 104بوراس السا سط اليوم األولسط
ف دسط ـــــفلحوم ودواجنتجزئة حش موسع الشطر السابعبوراس رش اليوم األولسط
ف اوي رقم 33بوراس رمضانسط ح ـــــفلحوم ودواجنالسوق المغطاة   اليوم األولسط
ف اوي لعرارسةبوراس سم سط ح ـــــفلحوم ودواجن  اليوم األولسط
ف فةبوراس صالحسط ـــــفلحوم ودواجن الشيخ الع اليوم األولسط
ف س أحمدسط ديبورخ ـــــفلحوم ودواجنشارع العر بن مه اليوم األولسط
ف ةبورزا سمونةسط ـــــفلحوم ودواجنتجزئة الق اليوم األولسط
ف مالسط اد  جانبوز ـــــفلحوم ودواجن تل اليوم األولسط
ف ة أسامةسط ـــــفلحوم ودواجن حش 165 مسكنبوسع اليوم األولسط
ف در الدينسط سا و 23 محلبوشارب  وع 40 مسكن إجتما  ـــــفلحوم ودواجن الهضاب م اليوم األولسط
ف ل بوشاوي من سط ل  ـــــفلحوم ودواجن الهواء الجم اليوم األولسط
ف اوي رقم 32بوشالغم سعادسط ح ـــــفلحوم ودواجنالسوق المغ   اليوم األولسط
ف اف نورةسط ـــــفلحوم ودواجنالمعبودةبوض اليوم األولسط
ف دومةسط ـــــفلحوم ودواجنالسوق المغطاة المركزي رقم 98بوطال ز اليوم األولسط
ف دةسط ة جه ق رقم 82 الشطر األولبوعاف ـــــفلحوم ودواجنتجزئة ع الط اليوم األولسط
ف لودسط اشة عماربوعظم م ل السوق المغطاة ع ـــــفلحوم ودواجن المستق اليوم األولسط
ف تو سط ـــــفلحوم ودواجن 72 مسكن شارع األبراج عمارة أو رقم 17بوعواجة ال اليوم األولسط
ف لودسط ـــــفلحوم ودواجنالمركز التجاري 1014 صنف 6 رقم 13بوعواجة م اليوم األولسط
ف ار بوعود رضوانسط ل بوطالب و ـــــفلحوم ودواجننهج ج اليوم األولسط
ف لودسط ـــــفلحوم ودواجنالمركز التجاري 1014بوقزولة م اليوم األولسط
ف سسط وع 360/400 مسكن إجتما بولفت  قا ـــــفلحوم ودواجن ع موس م اليوم األولسط
ف ات مصط سط ـــــفلحوم ودواجنالسوق المغطاة المركزي رقم 132ب اليوم األولسط
ف د النواريتاليج عاشورسط اش شارع مجا ـــــفلحوم ودواجنتجزئة د اليوم األولسط
ف مالسط س  اوي شارع قاسم خالدت ح ـــــفلحوم ودواجن  اليوم األولسط
ف د الرحمانسط ـــــفلحوم ودواجنت ع اإلخوة بن سكة ط السف محل 02عنان ع اليوم الثا سط
ف مسط ـــــفلحوم ودواجنت ع اإلخوة بن سكة ط السف محل 03عنان ابرا اليوم الثا سط
ف اس سط ـــــفلحوم ودواجنالسوق المغطاة رقم 83قصاص  اليوم الثا سط
ف مسط ـــــفلحوم ودواجنالسوق المغطاة رقم 84عمار كوس اليوم الثا سط



ف د المالكسط ـــــفلحوم ودواجنالسوق المغطاةعزار ع اليوم الثا سط
ف د الغا سط طوش ع ة بوسك ع ة العقار ـــــفلحوم ودواجنالتعاون اليوم الثا سط
ف اللسط ة 179حمورة  ـــــفلحوم ودواجن كعبوب قسم 05 مج مل اليوم الثا سط
ف ـــــفلحوم ودواجن 100 مسكن spie ط أ رقم 13/14حفار رفيقسط اليوم الثا سط
ف ارسط ـــــفلحوم ودواجن قاوة 50 مسكن إج ت 31 محل تجاري ع 5 قسم 54 مج 10رمزي ز اليوم الثا سط
ف وع 50 مسكنع فاض سط ـــــفلحوم ودواجن قاوة م اليوم الثا سط
ف اسسط سا قسم 75لبنان إل وع 30 مسكن اج  ـــــفلحوم ودواجن الهضاب cap م اليوم الثا سط
ف مسط شاغة قسم 81 مج 02مدا سل ـــــفلحوم ودواجن حش الشطر السابع 153 قطعة نهج  اليوم الثا سط
ف ـــــفلحوم ودواجن حش الشطر الثالث شارع ساعات صالحن الدين بن لعلسط اليوم الثا سط
ف ـــــفلحوم ودواجن االبراج 500 مسكن ع ب 04 رقم 39مشتة رابحسط اليوم الثا سط
ف ينةسط ـــــفلحوم ودواجن االبراج 500 مسكن STWS ع ب 05 رقم 43سالم ب اليوم الثا سط
ف تو سط ـــــفلحوم ودواجن االبراج 72 مسكن ترقوي ع ا رقم 17بوعواجة ال اليوم الثا سط
ف ر  االبراجخم مروا سط ة اوز ة العقار ق ـــــفلحوم ودواجنال اليوم الثا سط
ف ا فلوسسط ـــــفلحوم ودواجن االبراجالع اليوم الثا سط
ف ينتمروا بومدينسط ـــــفلحوم ودواجن ع ت اليوم الثا سط
ف مسط د الحل ينتزدام ع ـــــفلحوم ودواجن ع ت اليوم الثا سط
ف ان فاتحسط ش محل رقم03ش ـــــفلحوم ودواجن اوالد حش اليوم الثا سط

ف لسط مزاغشة ن
وع 2000 مسكن +92 محل تجاري عمارةF26 محل رقم  از م الدمامغة نهج ال

2070 طابق ار 
ـــــفلحوم ودواجن اليوم الثا سط

ف دادصال رابحسط ـــــفلحوم ودواجن 950 مسكن رقم 09 عمارة ج3 شوف ل اليوم الثا سط
ف ش فاتحسط سا و 29 محل قسم 54 مج رقم 16درو ـــــفلحوم ودواجن قاوة 50 مسكن اجتما  اليوم الثا سط
ف سا  ع أ مدخل 04 رقم 04فاض ع سط وع 50 مسكن  اجتما  ـــــفلحوم ودواجن قاوة م اليوم الثا سط

ف د النورسط مشتة ع
الل العمري شارع المقاول رقم 02 قطاع ب الطابق االر  ة  ة العقار ق ال

عمارة ج مدخل 05
ـــــفلحوم ودواجن اليوم الثا سط

ف الل العمري ع ج مدخل رقم 04جساس خالدسط ة  ة عقار ـــــفلحوم ودواجنشارع 02 قطاع ب ترق اليوم الثا سط
ف اللسط ـــــفلحوم ودواجن كعبوب الطابق االر قسم 52 مج 179حمورة  اليوم الثا سط
ف ش لحسنسط كن رقم 602درو ـــــفلحوم ودواجن 600 م اليوم الثا سط
ف ش سط م قسم 145 مجموعة 29 قطعة 77ارة ال ـــــفلحوم ودواجن 600 مس اليوم الثا سط
ف مسط س حك س 98/1ت اوي ا ح ـــــفلحوم ودواجنشارع قاسم خالد   اليوم الثا سط
ف س 2 ب 73عنان معمرسط اط رمضان ا اوي شارع زع ح ـــــفلحوم ودواجن  اليوم الثا سط
ف اوي طانجة رقم 14حداد رابحسط ح ـــــفلحوم ودواجن  اليوم الثا سط
ف دسط قلقا ول ـــــفلحوم ودواجن ع الط اليوم الثا سط
ف لقاسمسط ـــــفلحوم ودواجن 20 أوت 55 السوق المغطاةجساس  اليوم الثا سط
ف فةجساس جمالسط اوي نهج الع ح ـــــفلحوم ودواجن  اليوم الثا سط
ف الل العمري شارع رقم 02جساس خالدسط ة  ة عقار ـــــفلحوم ودواجن المقاول تعاون اليوم الثا سط
ف د سط ة السوق المغطاة قسم 167جساس ع ة عقار ـــــفلحوم ودواجن 1006 مسكن تعاون اليوم الثا سط
ف اسسط ار رقم 299 مج 139جالل ع ـــــفلحوم ودواجنب اليوم الثا سط
ف دسط ـــــفلحوم ودواجنالمركز التجاري 1014 مسكنجالل ف اليوم الثا سط
ف مسط د ال فة رابححافة ع ـــــفلحوم ودواجن 1 نوفم 54 شارع بن خل اليوم الثا سط



ف د ع سط ة س سا 28 قسم 63 الهضابحب ـــــفلحوم ودواجن 40 مسكن إجتما  اليوم الثا سط
ف د سط ات ع ـــــفلحوم ودواجنالهضاب CPA  30 مسكنحب اليوم الثا سط
ف زسط د الع ـــــفلحوم ودواجن 72 مسكن شارع األبراجحت ع اليوم الثا سط
ف وكسط ـــــفلحوم ودواجنالمركز التجاري 1014 مسكنحداد الم اليوم الثا سط
ف ـــــفلحوم ودواجنالمركز التجاري 1014 مسكنحداد مرادسط اليوم الثا سط
ف ـــــفلحوم ودواجن 600 مسكن XB RDCحسان خالدسط اليوم الثا سط
ف لمجنححفار رفيقسط ة  ة العقار ـــــفلحوم ودواجنالتعاون اليوم الثا سط
ف ر رقم 5حمزة خ الدينسط ش التح ل شارع ج ـــــفلحوم ودواجن  اليوم الثا سط
ف د الغا سط ـــــفلحوم ودواجنالسوق المغطاة 1006 مسكنخ ع اليوم الثا سط
ف رةسط س س 2 ب 32خالف الز اوي إ ح ـــــفلحوم ودواجن قاسم خالد  اليوم الثا سط
ف يسط الل العمريدا ص ة  ة عقار ـــــفلحوم ودواجن المقاول ترق اليوم الثا سط
ف د الحقسط فة أحمددا ع اوي نهج الع ح ـــــفلحوم ودواجن  اليوم الثا سط
ف د سط ـــــفلحوم ودواجنتجزئة  حش الشطر األولدا ع اليوم الثا سط
ف ش فاتحسط سا درو وع 50 مسكن إجتما  ـــــفلحوم ودواجن قاوة م اليوم الثا سط
ف ش لحسنسط ـــــفلحوم ودواجن 600 مسكن رقم 602درو اليوم الثا سط
ف ا سط دة عمارة ب 5دفلوس الع ة الجد ـــــفلحوم ودواجن 500 مسكن المنطقة الح اليوم الثا سط
ف ة  الهضاب 45 مسكن ترقوي ع 01د صالحسط ة عقار ـــــفلحوم ودواجنتعاون اليوم الثا سط
ف ددوار را سط صة السع ـــــفلحوم ودواجنشارع بوخ اليوم الثا سط
ف ن الدينسط ةدو ز ـــــفلحوم ودواجن قاوة تجزئة 24 قطعة رقم 61 مج مل اليوم الثا سط
ف د المالكسط اح ع اشة عمارذ ـــــفلحوم ودواجنشارع ع اليوم الثا سط
ف دادرابح صالحسط ـــــفلحوم ودواجن شوف ل اليوم الثا سط
ف رسط لودراشدي لز ار م م نهج  ـــــفلحوم ودواجن أوالد برا اليوم الثا سط
ف ل رحاحلة أيوبسط ـــــفلحوم ودواجن  اليوم الثا سط
ف ار ع 540 مسكنرفو خالدسط ـــــفلحوم ودواجن م اليوم الثا سط
ف ارسط ـــــفلحوم ودواجنقاوة 50 مسكنرمزي ز اليوم الثا سط
ف اويسط اض ع ة التل SNTR قسم 229 رقم 37ر ة عقار ـــــفلحوم ودواجنتعاون اليوم الثا سط
ف مسط د الحل ينتزدام ع ـــــفلحوم ودواجن ع ت اليوم الثا سط
ف ـــــفلحوم ودواجن لعرارسة رقم 02زنداوي خالدسط اليوم الثا سط
ف دسط اد ف ة أحمد رقم 06 محل 02ز اوي شارع بورو ح ـــــفلحوم ودواجن  اليوم الثا سط
ف غ نورةسط ـــــفلحوم ودواجن 85/500 مسكن م ح ج عمارة أو 05 رقم 02ز اليوم الثا سط
ف اة  بوعروةساطة رضاسط ة أمن الح ة عقار ـــــفلحوم ودواجنتعاون اليوم الثا سط
ف مسط د ال ات  بوعروةساطة ع ة أمن الح ة عقار ـــــفلحوم ودواجنتعاون اليوم الثا سط
ف ر نور الدينسط ـــــفلحوم ودواجن 400/1450 مسكن ع أ درج 2 رقم 8سا اليوم الثا سط
ف فسط شادةسعود ال ة اإلخوة بن سكة  بو ة عقار ـــــفلحوم ودواجنتعاون اليوم الثا سط
ف اوي رقم 21سعودي عزوزسط ح د القادر   ة األم ع ة عقار ـــــفلحوم ودواجنتعاون اليوم الثا سط
ف ينةسط ـــــفلحوم ودواجن 500 مسكنسالم ب اليوم الثا سط
ف ق شاد رقم 378سلطا عادلسط ـــــفلحوم ودواجن لعرارسة تجزئة ف اليوم الثا سط
ف ق رابحسط ـــــفلحوم ودواجن ع الط اليوم الثا سط
ف مسط ـــــفلحوم ودواجنشارع كت الحفناويشوار حك اليوم الثا سط



ف دادصال رابحسط ـــــفلحوم ودواجن 950 مسكن رقم 108 ع ج 05  شوف ل اليوم الثا سط
ف مسط د ال شادةصحراوي ع ة اإلخوة بن سكة  بو ة عقار ـــــفلحوم ودواجنتعاون اليوم الثا سط
ف ار عمارسط لخ حسان 750 مسكنط ـــــفلحوم ودواجن  اليوم الثا سط
ف اللسط اش  ار رقم 299ع ـــــفلحوم ودواجن 140 مسكن ب اليوم الثا سط
ف ـــــفلحوم ودواجن 300 مسكنعدي ع سط اليوم الثا سط
ف د الرزاقسط ـــــفلحوم ودواجن المعدوم الخمسةعصما ع اليوم الثا سط
ف زسط د الع ـــــفلحوم ودواجنالسوق المغطاة 1000 مسكنعقون ع اليوم الثا سط
ف وش واإلخوة مسلمعلقمة معاذسط د عم ـــــفلحوم ودواجنزاو شارع العق اليوم الثا سط
ف اسط ـــــفلحوم ودواجن الهضاب 535 قطعةعلوش المع  اليوم الثا سط
ف قعلوي محمدسط ـــــفلحوم ودواجن ع الط اليوم الثا سط
ف الس عز الدينسط دغ ة بن بولع ـــــفلحوم ودواجنزاو اليوم الثا سط
ف مفارس رفيقسط ـــــفلحوم ودواجنتجزئة أوالد برا اليوم الثا سط
ف يعسط ـــــفلحوم ودواجن الحا فاض ال اليوم الثا سط
ف ات خالدسط ة النور تجزئة 05 قطعة رقم 02ك ة عقار واري بومدين تعاون ـــــفلحوم ودواجن  اليوم الثا سط
ف د النواريالع عاشورسط اش شارع مجا ـــــفلحوم ودواجنتجزئة د اليوم الثا سط
ف ادلسط لطاش  ق شاد ل ـــــفلحوم ودواجن لعرارسة تجزئة ف اليوم الثا سط
ف اسسط ـــــفلحوم ودواجن الهضاب  أ  قسم 75 رقم 03لبنان إل اليوم الثا سط
ف صلسط ـــــفلحوم ودواجنشارع عون مولودلخلف ف اليوم الثا سط
ف ل لصلج خالدسط ل  ـــــفلحوم ودواجن الهواء الجم اليوم الثا سط
ف منسط قلع أ ـــــفلحوم ودواجن ع الط اليوم الثا سط
ف دسط ش الع ـــــفلحوم ودواجن 150 مسكن ع موسلع اليوم الثا سط
ف ـــــفلحوم ودواجن حش الشطر الثا رقم 04لقا سم سط اليوم الثا سط
ف لسط ـــــفلحوم ودواجن لعرارسةما خل اليوم الثا سط
ف وكسط ـــــفلحوم ودواجن 1014 مسكنمدا م اليوم الثا سط
ف ـــــفلحوم ودواجننهج عطوي نور الدينمذكور صالح بن عسط اليوم الثا سط
ف ار عمروا خم سط ـــــفلحوم ودواجن م اليوم الثا سط
ف دسط دمزرب عب ـــــفلحوم ودواجنتجزئة مقام الشه اليوم الثا سط
ف اللسط ة عالم منصور عمارة بمشتة  ـــــفلحوم ودواجن الهضاب تعاون اليوم الثا سط
ف لسط ة صادي وتوا قسم 327مشتة خل ة عقار ـــــفلحوم ودواجنتعاون اليوم الثا سط
ف ـــــفلحوم ودواجن 500 مسكنمشتة رابحسط اليوم الثا سط
ف ار نورسط ـــــفلحوم ودواجن 1 نوفم 54م اليوم الثا سط
ف لسط اة بوعروة قطعة رقم 03ملعب ن ة أمن الح ـــــفلحوم ودواجنتعاون اليوم الثا سط
ف ددنة توفيقسط د الحم اس ع ة شارع منصوري الخ وشارع كس ـــــفلحوم ودواجنزاو اليوم الثا سط
ف د الحقسط ب ع قالعا ب و مشتقاته ع الط ـــــفحل اليوم األولسط
ف لسط دودي إسماع اب رقم 10الع جان نهج كركور ذ ب و مشتقاته تل ـــــفحل اليوم األولسط
ف انسط الل العمري قسم 114 مج 06برارمة سف ة  ة عقار جان ترق ب و مشتقاته تل ـــــفحل اليوم األولسط
ف دسط ب و مشتقاته المعدوم الخمسةالل رش ـــــفحل اليوم األولسط
ف د الحقسط وا نص لحسن ع ة ق ة العقار ق ق المذابح ال ب و مشتقاتهط ـــــفحل اليوم األولسط
ف دسط اويبن شطة رش ح ب و مشتقاته  ـــــفحل اليوم األولسط



ف س ب 01بن عودة مصط سط اوي إ ح ب و مشتقاته  ـــــفحل اليوم األولسط
ف وكسط ة م ببوخرو ب و مشتقاتهشارع عالوة العا ـــــفحل اليوم األولسط
ف ة يوسفسط لبوخرو ب و مشتقاته المستق ـــــفحل اليوم األولسط
ف ب و مشتقاته أحمد دقوبوعود لحسنسط ـــــفحل اليوم األولسط
ف صةسط ب خل ابوربولحل ب و مشتقاتهسوق الجمعة  ـــــفحل اليوم األولسط
ف ش سا سط ب و مشتقاته 500 مسكن ع د 06 رقم 77ب ـــــفحل اليوم األولسط
ف لقاسم رقم 01بيوض نجودسط ب و مشتقاته 01 نوفم 54 نهج مسعود  ـــــفحل اليوم األولسط
ف ب و مشتقاته حش قسم 121تلمسا عز الدينسط ـــــفحل اليوم األولسط
ف ابسط د الو اويجابو ع ح ب و مشتقاته  ـــــفحل اليوم األولسط
ف دسط ار السع ب و مشتقاتهالسوق المغطاة  1006 مسكنط ـــــفحل اليوم األولسط
ف ب و مشتقاته 600 مسكنعون لخ سط ـــــفحل اليوم األولسط
ف لسط دودي إسماع اب رقم 08ع جان شارع كركور ذ ب و مشتقاته تل ـــــفحل اليوم األولسط
ف صلسط شور ف ينتع ب و مشتقاته ع ت ـــــفحل اليوم األولسط
ف د الحقسط د الحواس رقم 32فرشة ع ب و مشتقاتهنهج العق ـــــفحل اليوم األولسط
ف اس سط س 2ب45مس  اوي ا ح ب و مشتقاته  ـــــفحل اليوم األولسط
ف ب و مشتقاته أحمد دقو س 13 ب 31بوعود لحسنسط ـــــفحل اليوم الثا سط
ف د الرؤوفسط ب و مشتقاته أحمد دقو س 13 ب 31بوعود ع ـــــفحل اليوم الثا سط
ف حة عالء الدين إسالمسط ا ة 41ذ ب و مشتقاتهمحل رقم 01  شارع دقو أحمد رقم س13 ب 23 قسم 241 مج مل ـــــفحل اليوم الثا سط
ف د سط ب و مشتقاته أحمد دقو س 13 ب 31لخلف ع ـــــفحل اليوم الثا سط
ف اللسط د  ب و مشتقاته المعدوم الخمسة الحصة ب الجزء األول  رقم 10رش ـــــفحل اليوم الثا سط
ف ة رقم 03دع طارقسط ل قسم 255 مج مل ب و مشتقاته المستق ـــــفحل اليوم الثا سط
ف دان رقم 24بوجمعة مرادسط دين شارع صد ز ب و مشتقاته المجا ـــــفحل اليوم الثا سط
ف دسط ةلعر بوز شاطات الحرف ب و مشتقاتهمنطقة ال ـــــفحل اليوم الثا سط
ف د النورسط وا نص ش ع ة ق ة عقار ب و مشتقاتهتعاون ـــــفحل اليوم الثا سط
ف دسط ب و مشتقاته 01 نوفم 54 بوعروةجا الع ـــــفحل اليوم الثا سط
ف صلسط ب و مشتقاتهتجزئة الهضاب رقم 142جالل ف ـــــفحل اليوم الثا سط
ف صلسط ل حسان ف ب و مشتقاته  ـــــفحل اليوم الثا سط
ف ة رقم 36خر محمد المهديسط ب و مشتقاته بوعروة قسم 223 مج مل ـــــفحل اليوم الثا سط
ف ب و مشتقاته األبراجخلف عادلسط ـــــفحل اليوم الثا سط
ف لخنفر عمارسط ب و مشتقاتهشارع كت محمد  المستق ـــــفحل اليوم الثا سط
ف فسط اش ال حري الخ د ة شارع  ب و مشتقاتهزاو ـــــفحل اليوم الثا سط
ف د قسم 105 رقم 04دع رمضانسط ة النور  كعبوب نهج قنفود بوز ة عقار ب و مشتقاتهتعاون ـــــفحل اليوم الثا سط
ف مسط ة اآلفاقراشدي نع ة عقار ب و مشتقاته الهضاب تعاون ـــــفحل اليوم الثا سط
ف يح ساعدسط ة التل SNTRر ة عقار ب و مشتقاتهتعاون ـــــفحل اليوم الثا سط
ف سسط ب و مشتقاته 1 نوفم 54 قطعة رقم 03 رقم 96 بوعروةرحما أن ـــــفحل اليوم الثا سط
ف ب و مشتقاتهتجزئة حش موسع الشطر 01رفو الص سط ـــــفحل اليوم الثا سط
ف د السالمسط كرزدام ع ب و مشتقاتهشارع جارف ب ـــــفحل اليوم الثا سط
ف انسط رم سف ب و مشتقاته 500 مسكنز ـــــفحل اليوم الثا سط
ف انسط د الرحمانشعالل سف ة زواوي ع ة عقار ب و مشتقاتهتعاون ـــــفحل اليوم الثا سط



ف ي العمريسط وا نص ش ة ق ة عقار ق المذابح ترق ب و مشتقاتهط ـــــفحل اليوم الثا سط
ف دين شارع بوتر غال رقم 09صفيح فاتحسط ب و مشتقاته المجا ـــــفحل اليوم الثا سط
ف لةسط ب و مشتقاته مولف محمد 400 مسكن عمارة 01 قسم 169 مج رقم 171طراب وس ـــــفحل اليوم الثا سط
ف نةسط دختالة حس ةتجزئة مقام الشه ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف لشاوي عادلسط ة المستق ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف ت خم سط ة 69 ط أبوتقرا ل شارع كت محمد مج مل ة المستق ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف دسط فحا السع ةسط ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف دسط ةشارع كت الحفناويعليوس ول ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف د الرحمانواري كركةسط جان ع ة ثل ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف لودسط خري الخ رقم 03صغ م ةشارع  ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف خري الخ رقم 03صال حسامسط ةشارع  ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف سمينةسط اش  خري الخ رقم 03د ةشارع  ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف ة المعدوم الخمسة رقم 15بوعرق عمارسط ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف ن الدينسط اوي نهج بنا الخ رحمو ز ح ة  ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط

ف انسط اروش سف
ت ع اإلبرا قطاع ب رقم 55 مج 2/1 عر فوزي ت ع ش ا و س قطاع ب 

شمال رقم 02
ة ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط

ف ادنة طارقسط ة كعبوب شارع مدور و موساوي 172 قطعة رقم 157ز ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف اوي شارع المقاول رقم 01بن زاوي من سط ح لوزداد   ةت ع  ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف راءسط ة 42دنة فاطمة الز ةت,ع المعلم 24 قطعة مج مل ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف زسط ة رقم 39كوسة ع ةتجزئة 24 قطعة قسم 61 مج مل ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف ط خالدسط د ط 1 ط ابن بو ة الهضاب الشطر االول ت ع سعال بوز ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف م أرمو سط ةمحل رقم 02  حش موسع الشطر الثا رقم 152سل ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط

ف بسط ة لعا ة 78 الحصة رقم 02نج ة حش موسع الشطر الخامس قسم 124 مج مل ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط

ف قةسط فة  ة حش قسم 178 مج 92 طابق تحت األر لط ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف ة ش أو س قطاع ب شمال رقم 02ع فوزيسط ة عقاار ةتعاون ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف د احمدسط ةت ع النور 05 قطع رقم 01 كعبوبزوا ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف بسط ل ع ب ط أ رقم 155 مج 08إلهام ذ اط ع  الهواء الجم لع ةت ع  ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف دسط د الهضاب الشطر االولحا ول ةت ع بن بولع ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف رمسط ةتجزئة الهضاب رقم 314غناي ا ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف ط خالدسط دبن  ة الهضاب الشطر االول ت ع سعال بوز ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف ة 600 مسكن ع ا 6 رقم 617عون لخ سط ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف رسط ة 600 مسكن قسم 145 مجموعة رقم 29 عمارة أ 3 طابق تحت األر لعلو الطا ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف دة السعديسط ة كعبوب قسم 105 مج 118 ط أفا ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف لسط دودي اسماع جان 10ع د الرحمان ثل اب  ع ةشارع كركور ذ ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف ة 600 مسكن ع أ 06 رقم 617عون لخ سط ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف اس سط مان  ة حش قطعة ب 04 رقم 35د ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف ف خالدسط ةتجزئة 300 قطعة E رقم 27 بحامدي ال ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف ة 76فارس محمد صالحسط ة حش موسع الشطر األول RDC قسم 171 مج مل ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط



ف دسط د الحم ة 01 نوفم 54 نهج بن دمغ الخ رقم 29اس ع ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف ةتجزئة حاش الشطر الثا قطعة رقم 99 محل رقم 02سالم خالدسط ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف دسط داد ضمن حصة 38 مسكن برنامج 1997 قطعة رقم 19قوادري ف ةشوف ل ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف ة القلعةجل فارسسط ة العقار ةتجزئة الهضاب الشطر األول التعاون ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط

ف دةسط شور زو فة محمد رقم 06  المعدوم الخمسة مج 65 قسم 206ع ةتجزئة ركوش نهج  ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط

ف اضسط فال ر
 600 مسكن 60 مسكن ترقوي و 24 محل ع أ 06 قسم 145 مج 29 قطعة 

103-104
ة ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط

ف حري الخ رقم 03صال حسامسط ةشارع  ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف جان قسم 258 مج RDC 63حمادو خم سط ة تل ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف فةسط ة حش قسم 172 مج 92 الطابق تحت األر قة لط ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف دسط د الحم ةشارع 08 ماي 45 رقم 08شاوي ع ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف دسط ل رقم 15عروش بوز ة الهواء الجم ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف سسط ي إدر ديعج ة شارع 01 نوفم 54 وشارع العر بن مه ةزاو ة صناع ـــــفمخ اليوم االولسط
ف ب أسامةسط ةتجزئة حش بولحل ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط
ف د الرؤوفسط ةشارع 20 اوت 55صال ع ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط
ف شسط ش جان شارع كركورمراد خ ة ثل ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط
ف د الرزاقسط اش شارع 08 ماي 45شاوي ع ة نهج اإلخوة   ةزاو ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط
ف مسط ة ع موس  حش الشطر الثالثأرمو سل ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط
ف مةسط ب نج د 66لعا ة حش نحاوة الع ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط
ف دةسط شور ز قة محمد  المعدوم الخمسة 16ع ةنهج  ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط
ف ال نور الدينسط ة التل قسم 271 رقم 36بولح ة العقار ق ةال ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط
ف لةسط ة عمر بن الخطاب  SNTRمساح فض ة العقار ق ةال ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط
ف نةسط دختالة حس ة 74 قطعة رقم 37 مقام الشه ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط
ف ت خم سط ة 69 قسم 293 الطابق االر بوتقرا ل شارع كت محمد مج مل ة المستق ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط
ف دادع سم سط ةشوف ل ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط
ف داد تجزئة 140 قطعة قسم 345 مج 53 ط أساحة ز سط ة شوف ل ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط

ف ساي رابحسط ةتجزئة حش  موسع الشطر الرابع قطعة رقم  24 شارع ع بن در ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط

ف دسط اع ول ة  قاوةبن س ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط
ف ة 42 قسم 114 رقم 04دنة فاطمةسط ة المعلم 24 قطعة مج مل ةتعاون ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط
ف ب فوزيسط ةت ع ش أو قطاع ب شمال رقم 02ع ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط
ف لود الصغ سط حري الخ م ار شارع  ة ب ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط
ف مينةسط اش  حري الخ د ةشارع  ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط
ف حري الخ صال حسامسط ةشارع  ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط
ف واريسط مة  وش 21ك د عم ةشارع العق ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط
ف واري بومدين جزء 07 محل رقم 02عمار ساح سط ثمرة  ةمس ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط
ف انسط م قطاع ب قسم 55 مج 112 لعرارسةاروش سف ةت ع بن برا ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط
ف اضسط ة حش  1-2 ش 01 مج 26 قسم 135غرزو محمد ر ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط



ف ةت ع ش أو قطاع ب شمال رقم 02ع فوزيسط ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط
ف فةسط م نهج قا العمري قسم 181 مج 17 محل 01بومعوط خل ة اوالد ابرا ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط
ف اوي 21 قطعة رقم 02بوعون الصغ سط ح ة  ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط
ف دين شارع اإلخوة طقيع رقم 16توافق عمارسط ة المجا ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط
ف ا سم سط فة فرماتو مركز محل رقم 02س ة الشيخ الع ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط
ف اع خالدسط فة فرماتوبن س ةتجزئة الشيخ الع ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط
ف ان خالدسط ل قطعة رقم 132د ل  ةتجزئة الهواء الجم ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط
ف ائهسط رم و ا رقم 23اإلخوة ز ة كعبوب شارع  الع ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط
ف مسط ةتجزئة الهضاب قطعة رقم 07 شارع مدور عمار رقم 14مجموعة الزع ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط

ف س عاي رابحسط ةتجزئة حاش موسع الشطر الرابع قطعة رقم  24 شارع بن در ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط

ف لسط مان إسماع ة التل نهج دا لخ رقم 09د ة العقار ةالتعاون ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط

ف مالسط س ع RDCحا  ةتجزئة حاش موسع الشطر الرابع قطعة رقم  24 شارع بن در ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط

ف ب أسامةسط ة رقم 42بولحل ة حش الشطر الثالث قسم 76 مج مل ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط
ف عةفتاش الخث سط سا عمارة األو الحصة الرا ة الهضاب 30 مسكن  ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط
ف نات عادلسط ة حش الطابق األر مج 79 قسم 131بولع ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط
ف ةتجزئة 221 قطعة  حش قطعة 68 مج 17 قسم RDC 68بوقزاطة أسامةسط ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط
ف قسط دبوعالم زر د رحال بوز ة الشه ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط

ف ساي رابحسط ةتجزئة حش موسع الشطر الرابع قطعة رقم  21 شارع ع بن در ة صناع ـــــفمخ اليوم الثا سط

ف قأحمد قادريسط ز خالد رقم 83 شمال  د الع هشارع ع ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف بسط ه 360 مسكناعمر أخ ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ه    750 مسكن ع أ 15 رقم 162الجم كت سط ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف هتجزئة حش رقم 95 الشطر السابع قسم 122 مجموعة 28الحواس خابرسط ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف شاديسط ة ع رقم 35الخ  ه   سوق مع ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ةسط هالمركز التجاري  1014 مسكن رقم 100الرز بن جد ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف اوي قسم 189 مج رقم 164الزو كوسةسط ح ه  ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف د مطا سط وع 120 مسكن ترقوي مدعم رقم 141 عمارة 08السع ق م هالهضاب  ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف اديسط همسكن ترقوي و 30 مرأب و 24 محل تجاري  600 مسكن 60الصديق  ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ر جاللسط فالطا دالحق رقم 21سط ه   المركز التجاري تجزئة الهضاب شارع لطرش ع ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ر فتاشسط مالطا س ة ال ة عقار ل كعبوب تجزئة تعاون ه    الهواء الجم ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ةسط ه   المركز التجاري  1014 مسكن رقم 45العمري عط ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف جسط س لع لحو حمو 238 مسكن المعبودة ع أ 08 مدخل 254أن ه  ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف هشارع أول نوفم رقم 42در الدين نحاوةسط ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف حمل رقم ن 68جمال شنانسط هتجزئة حاش موسع الشطر الخامس  ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ه الهضاب عمارة أف 03 رقم 120جمال منصوريسط ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف دسط ط حدة بوز ل مسجد الس ه    المعبودة مقا ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف تسط قحسان زم هالمجمع المدر ع الط ـــــفخ و فوا اليوم األولسط



ف ةسط هالمركز التجاري 1014 مسكن رقم 33حس س ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ماطسط ه   المركز التجاري  1014 مسكن رقم 59حس  ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف بوبسط ه 99 مسكن رقم 26حس ش ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف اب رقم6حس فراسسط د الرحمن نهج قرقور ذ جان ع ه ثل ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف فة رقم 45حس فرفاشسط ه شيخ الع ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف م قارةسط ه 400/366 الهضاب رقم 35 عمارة أ 15حل ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ه 100مسكن رقم 05حمزة اقسولنسط ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ة ع رقم 43حمزة خلوةسط هسوق المغ مع ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف طسط لخ رقم 13حمزة  اح  ه شارع م ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف م رقم 56حمزة عالمةسط ه تجزئة حاش موسع الشطر السابع شارع  ابرا ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ةسط ه 152 مسكنحواس عط ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف صة دموشسط اشة عمار رقم 172خل ه سوق ع ـــــفخ و فوا اليوم األولسط

ف ل بوقرزيسط خل
فة رقم 2 شارع الثا رقم 102  ق خل اح و شارع مراز ة نهج ش اوي زاو ح     

محل 3
ه ـــــفخ و فوا اليوم األولسط

ف ه   تجزئة حش موسع الشطر6/ 90قطعة 85 شارع دا أحمدخم قارةسط ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف هالمركز التجاري  1014 مسكن رقم 31خم مانعسط ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف س ب 2 ج 34 بوعروةخ الدين غر سط اوي ا ح ه   ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف دسط اب عا س ب 4  63ذ اوي ا ح ه  ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ه   المركز التجاري  1014 مسكن رقم 49رابح جاللسط ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف د السالمسط ل رقم 153رابح ع ه   سوق المستق ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ل رقم 12رابح عال سط ه   السوق المستق ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف هالمركز التجاري 1014 مسكن رقم 63رابح ق سط ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف د  600 مسكن عمارة د رقم 17رابح لعلو سط دة الع ة ز ة عقار ه   تعاون ـــــفخ و فوا اليوم األولسط

ف فرا لعمشسط ة 62 سط ة الهالل الهضاب الشطر االول قسم 62 مج مل ة العقار هالتعاون ـــــفخ و فوا اليوم األولسط

ف حة سا سط هالمركز التجاري  1014 مسكن رقم 39ر ـــــفخ و فوا اليوم األولسط

ف بسط د العا رش
ا السوق  ساوي التو ة ع ة العقار ق جزئة حاش الشطر االول قطاع أ ال

المغطاة محل رقم RDC 50 حصة رقم 62
ه ـــــفخ و فوا اليوم األولسط

ف ارسط د  ا رقم45  حش السوق المغرش ساوي التو ة ع ة عقار ه   تعاون ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف د مشتةسط الل العمري رقم2 قطاع ب عمارة ج مدخل 5رش ة  ة عقار ه   تعاون ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ا صالح رقم 2رفيق فاض سط لعل م شارع  ه اوالد برا ـــــفخ و فوا اليوم األولسط

ف اء غمريسط زك
ة 43 مسكن و 24 محل  كعبوب ع ب 01 رقم 02 الطابق  ة العقار ق ال

االر قسم 106 مج 01 قطعة رقم 02
ه ـــــفخ و فوا اليوم األولسط

ف شادة رقم 06زواوي حمداتسط ه  80 مسكن بو ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف جان نهج حمادو ال رقم 33زو صحراويسط ه    تل ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف اد قدوسط ه   تجزئة 172 قطعة (تجزئة مدور و موساوي) رقم 95 ق   كعبوبز ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ةسط دين بن عن ن العا ش الجام ز هالقرب من المس ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ارسط اويساعد  ح اط رمضان رقم26   ه   شارع زع ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف جسط ه   المركز التجاري  1014 مسكن صنف 1 رقم57ساعد لع ـــــفخ و فوا اليوم األولسط



ف لسط ق بوسك عمارة س درج 1رقم 13سعاد ش ة ف ة عقار هتعاون ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف اسسط د  ف ساعد برارمة رقم 10سع ة حامدي ال ة عقار ه   تعاون ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ج سط دة ط قسع ة المر رقم 02 ع الط ه   تعاون ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ان را سط م رقم 235سف ه   تجزئة أوالد برا ـــــفخ و فوا اليوم األولسط

ف ان فتاشسط سف
د برارمة رقم 12 قسم 226 مج رقم 39  فري يوم الشه ة 18 ف ة العقار التعاون

الطابق االر رقم 02
ه ـــــفخ و فوا اليوم األولسط

ف م رحما سط فة احمد رقم 147سل اوي نهج الع ح ه  ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف يسط م مع هجزئة حاش موسع 153 قطعة الشطر الخامس رقم 01سل ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ة األمل قطعة رقم 09 جزء رقم 06 قطاع ب شمالسم بولفراخسط ه   تعاضد ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف د حش رقم 17سم حدادسط د الحم هشارع ليتو ع ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف نسط از وع 120 مسكن ترقوي مدعم رقم 141 عمارة 08صالح  ق م ه   الهضاب  ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ه اول نوفم 54 شارع روابح مو رقم 02 محل رقم 02صالح بوطانةسط ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ه   المركز التجاري  1014 مسكن رقم 46صالح الدين بن لحسنسط ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف لقاسمسط اشة عمار رقم 06عادل  هسوق ع ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ستال قسم 217 مج رقم 06 قطعة رقم 06عادل بن حموسط ه  السن ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ه تجزئة الهضاب 179 جزء القطعة رقم 179عارف حمر الع سط ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف قل رقم 162عاشور طل سط ه   سوق المس ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ةسط اسط بن الن د ال سا و28محل حش ع ب1 الحصة 02ع ه 40مسكن  ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف د الحق دا سط د رقم ج 109 محل رقم 05ع ه حش شارع بوفرمة السع ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف د الحق دراسسط ه   ع السفيهة تجزئة الهناء مج 75 قسم 16ع ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف د الحق شدريسط هالمركز التجاري  1014 مسكن رقم 78ع ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف د الحق مس سط ه   السوق المركزي رقم 59ع ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف لحاجسط د الرحمان  هالمركز التجاري  1014 مسكنع ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف لسط د الغ ش ف محمد رقم 03ع اوي شارع بوس ح ه     ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف د القادر رقوبسط هسوق رقم 27ع ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف م خل سط د ال ل رقم 114ع ه   سوق المستق ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف اديسط م ع د ال ه 1006 مسكن عمارة د13 رقم60ع ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف اللسط م  د ال ه   المركز التجاري  1014 مسكن رقم 86ع ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف لةسط د  بن عس اشة عمار محل رقم 143ع ه سوق ع ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف شسط ل د المالك زق ا ع ه كعبوب قسم 105مجموعة 52 نهج  الع ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ا سط ب ع د الموج ل 80 مسكن رقم 02ع ه المستق ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف اب زغادسط د الو م قسم 220 مجموعة رقم 01ع ه اوالد برا ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف م لطرشسط دالحك لة قطعة رقم 102 ع السفيهةع ق رجاح و عس ه تجزئة 105 قطعة ف ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ونسط دالرزاق ق ه حش موسع الشطر األول شارع در حسان رقم س 68ع ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف اديسط ز بن ز دالع ة حب الدرا رقم 43ع ة العقار ه بوعروة ترق ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف م ش سط دال ه    1014 مسكن صنف 01 رقم 23ع ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف اب جالبسط دالو ة ابناء الجزائر قطعة 19محل رقم 1 تجزئة الهضابع ة عقار هتعاون ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ل رقم 29عز الدين محسط هسوق المستق ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ل عزالدين حسن سط ه     ـــــفخ و فوا اليوم األولسط



ف عزالدين زغ سط
ة ش تضامن جدو  ة عقار سا و 24 محل ترق الهضاب  أ   40 مسكن 

عمارة أ RDC 02 حصة رقم 34
ه ـــــفخ و فوا اليوم األولسط

ف س ب 1 أ 3 تجزئة لعرارسةعصام قنفواحسط اوي ا ح ه  ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ةسط ه كعبوبع جدع ـــــفخ و فوا اليوم األولسط

ف لخ سط عمر 
 300 مسكن األبراج عمارة أ الدرج11 الطابق األر رقم 108 قسم 276 

مجموعة 15
ه ـــــفخ و فوا اليوم األولسط

ف عمر خادريسط
ائه للبناء و التعم ع 09 محل رقم  وك و   100 م إ ت ش ذ م م خلفة م

05 مدخل 05 الطابق األر 
ه ـــــفخ و فوا اليوم األولسط

ف ه 99 مسكن رقم 80عمر صلعودةسط ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف يسط ه 1014 مسكن صنف 10 رقم 28عمر مع ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف يسط هالمركز التجاري  1014مسكن صنف 01 رقم 88عمر مع ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ة األمل رقم 16 محل رقم 06ع عنقاكسط ه    حاش تعاون ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف مةسط سا و28 محل  حش عمارة أ مدخل 1ع  وع 40مسكن  هم ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف د رقم 140فاتح مساحسط د الحم ه    حش نهج ليتو ع ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف حة بن يوسفسط ل رقم 160فت ه   سوق المستق ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف د عشوريسط ة احمد رقم 10ف اوي نهج بورا ح ه  ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف سسط د لون ه   المركز التجاري  1014 مسكن رقم 35ف ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف مة فاض سط د رقم 14فط دالحم اس ع هنهج كس ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف صل رقادسط فة أحمد رقم89 المجموعة 114 قسم 141ف اوي نهج الع ح ه  ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف صل ش سط هجزئة حاش موسع الشطر الخامس جزء رقم 03ف ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف م عشورسط هتجزئة حش موسع الشطر السابع قطعة رقم67ك ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف شسط م قور اة بوعروة قطعة رقم 03 جزء 06 محل رقم 02ك ة امن الح ه   تعاون ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف مة صا سط اشة عمار رقم 164ك ه   سوق ع ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف هتجزئة حاش الشطر األول قطاع ب رقم ج4/ 61مال خشابسط ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف فة أحمد رقم89 المجموعة 114 قسم 141مال ش سط اوي نهج الع ح ه  ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف هتجزئة حاش موسع 153 قطعةالشطر السابع رقم 67مال معزوزسط ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ر جل سط ه    فرماتولز ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف هالسوق المركزي رقم 169 168 167لهال  سط ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف زة مقال سط ل رقم 05ل ه   سوق المستق ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف دسط لع د  از سا  الهضاب ع 01 مدخل 6 ل هالمجمع العقاري 40 مسكن  ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف لسط اس سوال جان شارع مولود فرعون قسم 258 مج رقم 07ل ه    ثل ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف الفسط وك  ه   تجزئة حاش موسع 153 قطعة الشطر الخامس رقم 01م ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ارسط اوي محل رقم 56محمد الصديق  ح ه سوق  ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف هالمركز التجاري  1014 مسكن رقم 48محمد بن حموسط ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف سا عمارة 3محمد تـو سط ه الهضاب  أ  30 مسكن  ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف شاشسط ل رقم 116محمد خ ه   سوق المستق ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ه    كت الحفناوي الطابق األر قسم 287 مج رقم 25محمد خل سط ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف تو سط جان 08 نهج صابر محمدمحمد ز ه    ثل ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف نسط ل رقم 134محمد ق ه   سوق المستق ـــــفخ و فوا اليوم األولسط



ف ارمراد بن شيخسط ه 140 مسكن رقم 72 ب ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ةسط لودمراد بن عط قا21 شارع عون م ول سا ة تعم معهد الوط للب ة عقار ه   تعاون ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ه    حش الشطر األول ب رقم 18 شارع حو عمرمراد خل سط ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ل رقم04مسعودة سالمسط هسوق المستق ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ه  لعرارسةم بوع سط ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف احسط كة ذ داد رقم 87 عمارة ج 1مل ه    950مسكن شوف ل ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف هشارع 01 نوفم 54 رقم 84 الطابق اللر من سجارسط ـــــفخ و فوا اليوم األولسط

ف د قسم 295 مج 17 محل 18,11نا رتابسط اشة رمضان السوق الجد ه الصناعة شارع ع ـــــفخ و فوا اليوم األولسط

ف ل بوخالفةسط ق قطعة رقم 113ن ه   تجزئة 317قطعة ع الط ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ل خديسط ه 400/ 1750 مسكن رقم 37 عمارة ب 07ن ـــــفخ و فوا اليوم األولسط

ف تسط الدين زم ساوي السوق المغطاة رقم 09ن ة ع ة العقار ق هجزئة حش الشطر األول قطاع أ ال ـــــفخ و فوا اليوم األولسط

ف فاويسط ا عمارة 06 طابق أر حصة 64نعناعة  وع 150 مسكن و45 محال تجار ه الهضاب م ـــــفخ و فوا اليوم األولسط

ف بسط ح العا سا 30محل ع 03 مدخل 02ن ه قاوة50 مسكن اجتما  ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف دسط ه 360 مسكننور الدين عب ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف اشة عمار توسيعنورالدين مج سط هسوق ع ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ىسط هالمركز التجاري  1014 مسكن رقم 68 نورالدين مع ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف فة قطعة رقم 104شام فرطاسسط ه    شيخ الع ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف دادشام مسال سط ه    950 مسكن رقم 122 ع ف 1 شوف ل ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ك السا شام مشتةسط اوي نهج بن ب ح ه  ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ةسط فة فرماتووردة بورو ه   شيخ الع ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف يويسط د ش دة ع س7 مدخل1 رقم 02ول ة الجد هشارع 450مسكن منطقة الح ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف ه    حش رقم ب 33يوسف رقيقسط ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف م قسم 220 مجموعة رقم 01يوسف قوتالسط ه اوالد برا ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف س حسا سط ه  100 مسكن رقم 05يو ـــــفخ و فوا اليوم األولسط
ف شاشسط ه    فرماتو قسم 368 مج رقم 09رمزي خ ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف اوي رقم 01ص الدين بن عسط ح هت ع السعادة   ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف م رقم 56عالمة حمزةسط هتجزئة حش موسع الشطر السابع شارع  ابرا ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف ه االبراجحداوي فوزيسط ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف يثمسط ي  رمع ة اوز ة العقار ق ه االبراج ال ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف ش محل رقم 07حداد سم سط ه اوالد حش ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف بن ع أم سط
ة  سا +29 تجاري ع أ مدخل 02 الجهة الشمال  قاوة 50 مسكن اجتما 

الطابق االر 52
ه ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف دسط ا ول الل العمري قطاع ب شارع المقاول عمارة د درج 01ت ة  ة عقار هترق ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف اللسط ل رقم 03 قطعة 04فراج  ه الهواء الجم ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف ادي اسحاقسط ل شارع 10 غرفة 03ز ه  ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف د المؤمنسط ادي ع ة النجوم شارع 104 محل 14ز ة العقار ل التعاون ه  ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط



ف ار معمر رقم 06حسن خالدسط ل شارع  ه  ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف رم نجودسط ه المعدوم الخمسة ط أز ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف لسط ه مورد عمارة أ درج 01 المدخل 10 ط أداد خل ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف دسط ق ف ه 1000 مسكن 28رز ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف عقوبسط ة 12 ط أدرادرة  اوي قسم 110 مج مل ح ه 35 قطعة بوعروة   ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف ه 600  مسكن عمارة أ 03 قسم 145 مج 29 قطعة 39 ط أفودي فاروقسط ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف از ن الدينسط
 600 مسكن 60 مسكن ترقوي و 30 مرآب 24 محل ط تحت األر ع أ 02 

الحصة 24 قسم 145  مج 29
ه ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف ل حس سط ل ت ع النور تجزئة 05 قطعة رقم 08 محل 02 ط ألوع ه الهواء الجم ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف طسط م بو هسوق المعبودة رقم 15ابرا ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف ورسط د ت ة الشطر 2 رقم 34 نهج شهاب لحسنول هط ـأ تجزئة الق ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف لة شلغومسط ق رقم 02 ط أ رقم lsp 06 120دل هالهضاب  ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف ب قرويسط ق ع 08 مدخل lsp120 142شع هالهضاب  ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف سا عمارة 02 رقم 157تناح محمدسط ه 150 مسكن اجتما  ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف اسسط ا ط عمار  رقم 07 ط أأسامة  ه كعبوب قسم 87 مج 36 شارع خا ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف ه 600 مسكن ع أ 03 قسم 145 مج 29 قطعة 39 ط أفردي فاروقسط ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف ه ستول الم حسان ذو سط ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف شاديسط ل  هالسوق المغطاة المركزي رقم 174/175اسماع ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف رابح كوسةسط
ة النجاح شارع روابح مو ع  ة العقار ق الطابق األر  01 نوفم 1954 ال

ب رقم 02
ه ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف مةسط د دغ ة رقم 13رش اشة عمار قسم 292 مجموعة مل ه  ع ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف اح تحمل رقم 02خالد جزارسط اوي شارع ش ح ه   ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف اينةسط اشة عمار رقم 03م ز ه   سوق ع ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف اعسط اس ابن س د الضحوي رقم 12 مج رقم 87 قسم 305ال ة الع ة العقار ينت التعاون ه ت ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف داد رقم 105 عم ج05عز الدين عزوزسط ه    950 مسكن شوف ل ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف فاتح زنداويسط
سا  ع موس شمال  150 مسكن برنامج 150 / 300 مسكن اجتما 

شطر 2000 عمارة 07 رقم م 182
ه ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف صل غرافسط ة محمد الصغ رقم 30ف وا ه  الهضاب 535 قطعة شارع  ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف س مطر سط ه    400 / 1750 مسكن رقم 03 عمارة أ 01ق ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف مةسط برابح در ا للمحطة شارع خلوطة الط ة العل س 3 د رقم 33 الضاح اوي ا ح ه     ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف سا عم 03 مدخل 06 و 07ساعد توا سط ه    قاوة  50 مسكن اجتما  ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف ه تجزئة الهضاب الشطر األول شارع مدور عمار رقم 07محمد أم ضوامنسط ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف ةسط ه    150 مسكن ع موس قسم 175 مج رقم 32 قطعة 182عماد فود ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف ه 450 مسكن ع د 03 رقم 01حمزة جالبسط ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف د المالك خالفسط ه  الحا رقم 62ع ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف د المالك بوع سط د القادر رقم 24ع ه    حش نهج عصما ع ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف ن الدين مطا سط س س 02 ب 66ز اوي ا ح ه     ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط



ف ةسط ة بن مع ه المعدوم الخمسة رقم 21 جزء أ 1ساس ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف ان طورشسط ة رقم 121سف ه    كعبوب قسم 53 مجموعة مل ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف ة االصالح رقم 03الل كرمةسط ة العقار ه    الهضاب الشطر األول تجزئة التعاون ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف رم كوسةسط ة عمار قطوش رقم 07 محل رقم 02أ ة العقار ه   التعاون ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف رمسط ه المعدوم الخمسة الطابق األر نجود ز ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف ف بوقرنسط سا 31 محل عم 05 مدخل 01ال ه قاوة 50 مسكن اجتما  ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف طسط م بو ه   سوق المعبودة رقم 15إبرا ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف ة االصالح الطابق األر قسم 62 مج 88رضا مزربسط ة العقار ه الهضاب التعاون ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف لوطة نور الدين الطابق االر طارق قراسسط اوي نهج ب ح ه  ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف د خاسفسط اويالسع ح ه   سوق  ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف هالسوق المغطاة رقم 76محمد ك سط ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف بسط قلحسن طب ة رقم 122 قسم 353 ع الط هتجزئة 144 قطعة مج مل ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف بوطسط م ش د الحك سا و 34محل ع 01 الحصة رقم 03ع ه   قاوة 40+20 مسكن اج  ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف يع غزا سط س س 02 س 85ال اح رقم إ اوي شارع ش ح ه  ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف يسط ه    ع موس1750 /400 مسكن ع ب الدرج05 رقم 23نذير مع ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف مون خرماسسط
ة رقم 14 قسم  طال شارع ج مجموعة مل ة اال ة العقار     كعبوب التعاون

108 رقم 47
ه ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف محمد بن عسط
ساوي التها السوق  ة ع ة العقار ق    تجزئة حش الشطر األول قطاع أ ال

W23 المغطاة محل رقم
ه ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف اللسط اوي شارع قن محمد رقم 02جابر  ح ه     ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف ب توفيق عماريسط ه    500 مسكن ESTE عمارة د الدرج06 الطابق األر رقم 78حب ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف بسط ل رقم 81حسام الدين غ ه سوق المستق ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف ه ع مورو عم ا درج01 مدخل 10محمد حما سط ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف م  سط ه    بوعروة قسم 223 مج رقم 36نع ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف من مال سط
اشة عمار ع أ  شادة نهج ع ة اإلخوة بن سكة  بو ة العقار ق المركز التجاري ال

مدخل 01 رقم 05
ه ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف سم بوع سط
د قسم 123  د الحم اش موسع الشطر الثالث رقم ح/66 شارع لتو ع تجزئة 

مج 76 رقم 01
ه ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف قسط د رز همسكن رقم 28 1000   ف ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف ازسط ن الدين 
 مسكن ترقوي و30 مرآب 24 محل  600 مسكن الطابق تحت أر ع أ 02 60

الحصة 24 قسم 145 مج 29
ه ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف م الدين حجا سط لخ رقم 73 محل رقم 02لط برا ه أـول نوفم 1954 شارع لطو  ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف صل ساح سط ه حش قسم 124 مج رقم 78ف ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف مان نويسط د الرحمان قسم 194 مج رقم 37 الطابق االر سل ة زواوي ع ه    المعبودة ترق ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف اديسط د المومن ز ع
ة النجوم قسم 104 مج 14 قطعة رقم 08 محل رقم 01  ة العقار ل التعاون   

الطابق االر 
ه ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف كر غر سط ه حاش موسع الشطر الثا شارع عج ساعد رقم د 132ب ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط



ف دانسط رشدي ز
اشة عمار عم ب مدخل 01  شادة نهج ع ة االخوة بن سكة  بو ة العقار ق  ال

الطابق السف محل رقم 09
ه ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف ه    20 اوت 55 قطعة رقم 10 حصة 05مخلوف بوعنداسسط ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف كتاشسط ه   تجزئة الهضاب شارع كبور صالحعامر  ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف ر خل سط د رقم 09لز ة 17 السوق الجد اشة رمضان قسم 295 مجموعة مل هشارع ع ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف طسط تو جحن ز
ائه عمارة 09 محل رقم 05  وك و  ة خلفة م ة عقار  100 مسكن ترق

الطابق االرا 
ه ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف اء معيوفسط از قسم 09 مج 24 محل رقم 02زك ه    ال ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف ف الدين دردازيسط سا DGSN قاوة ع 10 رقم 179س ه    100 مسكن  ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف رمضان لطرشسط
سا DGSN  حش ع 02 ب مدخل رقم 58   50 مسكن اجتما 

للحصة رقم 03
ه ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف س ب 1 أ 3 رقم 17 و 18عن كرشو سط اوي رقم إ ح ه تجزئة 35 قطعة بوعروة   ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف طسط شاغة رقم 273 قسم 76 مج41خالد جحن ه حش الشطر الثالث شارع مال  ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف تسط ه حش قطاع ب قسم 118 مج 95داود زم ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف حسط ف الدين ر ة 01 قسم 299 مج 139 قطعة 02س ار الطابق األر بنا ه ب ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف د زروالسط د رقم ح 65الع دالحم اش موسع الشطر الثالث شارع ليتو ع ه  ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف كوسسط ه 500 مسكن ESTE عمارة د الدرج06 طابق أر رقم 78محمد ع ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف ل رقم 83اس قصاصسط هسوق المستق ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف قسط د المالك برز ة عمارة د رقم 143ع ه 120 مسكن اجتما و 48 محل الق ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف م 02 رقم 07ص الدين بن غدفةسط ه    بوعروة قطاع ف أوالد ابرا ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف ل قسم 101 مج رقم 255فة لطرشسط هالطابق االر   ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف نة بوكوردانسط ة افاق 9 قطعة رقم 07حس ه   الهضاب الشطر االول تجزئة التعاون ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف ة سعدوسط لقاسمشه جو  ه   شارع حج ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف يسط ع مع
سا 24 محل قسم 60 مج02  وع 40 مسكن اجتما   الهضاب CAP م

قطعة رقم 04 عم 01 مدخل 04
ه ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف افاتسط حري مسعود قسم 56 مج رقم 58 محل رقم 02 03نورأم ض هشارع  ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف قامنة شاللسط ه   تجزئة 221 قطعة رقم 85  حش  ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف اء محبوبسط سا DGSN قاوة عمارة 06 رقم 147محمد زك ه    100 مسكن  ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف شام بوتفاحةسط
سا 12 محل تجاري عم 01  وع 20 مسكن اجتما   الهضاب م

مدخل05/06
ه ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف بسط د السالم ذ ه لعرارسة الطابق األر مجموعة 69 قسم 84ع ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف اسسط ة 14حس در ينت الطابق األر قسم 307 مجموعة مل هع ت ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف الصديق قن سط
ة النور تجزئة 05 قطع رقم 02 محل رقم 02  ة العقار ل التعاون  الهواء الجم

الطابق االر 
ه ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف لسط حس لوع
قوي 156 مسكن قسم 155 مج رقم 04 قطعة 06 عم 01 الطابق  وع ال م

االر 
ه ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف د حسان قسم 145 مج07 قطعة رقم01 الطابق االر اسالم بن لشهبسط لخ ه 750 مسكن  ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط



ف ة التلSNTR شارع دا لخ رقم 07 قسم 229 مج رقم 07فارس زدادقةسط ة العقار ه   التعاون ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف ار سط د م ه  الهضاب عمارة أ 02 مج41 قسم 61 رقم القطعة 01ول ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف عن رحما سط
ة يوغرطة رقم 09 مجموعة  ة العقار ي تجزئة التعاون ة للنقل ال كة الوطن ال

06 الطابق األر رقم 03
ه ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف دسط اسم زوا
د الرحمان عمارة أ3 مدخل 126 سلم 01 رقم 06  ة زواوي ع  المعبودة ترق

قسم 194 مج 37
ه ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف فسط د   ال ع
سا +23 محل عمارة د الطابق االر      الهضاب 40 مسكن اجتما 

مدخل 05 قسم 75 مجموعة رقم 82
ه ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف احسط ر ش الطا
 حش موسع الشطر األول نهج حداد ع د 3 رقم 64 مج 89 قسم 118 

محل 01
ه ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف ه حاش قسم 170 مج رقم 101 محل رقم 01ن الدين عماريسط ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف ز خاسفسط د الع ع
سا 29 محل عم ا المدخل رقم 02  وع 50مسكن اجتما   قاوة م

ة الطابق االر رقم 52 الجهة الشمال
ه ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف دة رزوا سط سع
    مولف محمد 400 مسكن عمارة س 03 مدخل 16 الطابق تحت األر رقم 

16
ه ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف ساويسط ه    500 مسكن ESTE عمارة د درج 07 الطابق األر رقم 73محمد ع ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف ا سمش الدينسط اسكزك ه  ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف ل روا سط
 600 مسكن عمارة أ 03 قسم 145 مجموعة رقم 29 قطعة 39 الطابق تحت 

االر 
ه ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف فاروق فوديسط
اط شارع المقاول رقم 02 قطعة رقم 01 عم  لع ة  ة العقار ق  30 مسكن ال

02 مدخل 04 رقم 15
ه ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف ساويسط ار عمارة أ3 رقم 20عماد الدين ع ه   نهج 20 أوت 55 ب ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف ف محاتفسط هتجزئة الهضاب شارع كبور صالح قطعة رقم 316أ ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف أيوب حدادسط
دة عمارة أ 01 المدخل 01 الطابق األ  ة الجد  450 مسكن المنطقة الح

ى رقم 02 ر الجهة ال
ه ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف دة عمارة و 6 الطابق األر رقم 04اس عجاسسط ة الجد ه 504 مسكن المنطقة الح ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف ا شارع بوطال الهاش الطابق األر محمد بوداللسط هجزئة الهضاب الشطر الثا رقم 309 وحال ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف مصط ما سط
سا و 28 محل قسم 09 مجموعة 63  وع 40 مسكن اجتما  الهضاب م

محل رقم 07,06
ه ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف د بن عج سط مج
ق عمارة 01 الطابق االر قسم 11 مج 30 محل رقم   ع موس الهضاب 

02
ه ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف لسط د الضحوي رقم 28 مج رقم 01انور لوع ة الع ة العقار ينت التعاون ه   ع ت ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف قاقسط ف  ال
سا و 27 محل عمارة 01 الطابق  لمجمع العقاري تجزئة الهضاب 45 مسكن 

االر محل 02 و 03
ه ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف ان ر سط ه قاوة 50 مسكن إجتما و 31 محل عمارة 02 مدخل 01 الحصة 01سف ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف ل سط د المالك د ه   ع السفيهة قسم 16 مج رقم 74 الطابق االر ع ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط



ف دير رمطانسط ا
سا عمارة ج الطابق االر قسم 69   حش 40 مسكن احتما 

مجموعة رقم 13
ه ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف طسط ب) قسم 178 مجموعة 74 القطعة 02عصام جحن ود الط ه    250 مسكن ( مز ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف وك بوقرزيسط لخ د حسان ع س 31 رقم 332م ه     ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف د النور فتاشسط ه    ع موس 400/ 1750 مسكن عم ب الدرج05 رقم 23 الطابق االر ع ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف لود طاع سط م
وا نص ع ب RDC 04  رقم 147 مج  ة ق ة العقار ق حري الخ ال شارع 

ة رقم 05 قسم 326 الحصة 147 مل
ه ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف ةسط لحسن بورو
ل  حاش رقم 30 مج 57 قسم 133 الطابق  ة  فوض ة العقار التعاون

االر 
ه ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف مة رابح الطابق االر قسم 266 مج 18عماد زرق سط ه    اول نوفم 6 شارع بن حل ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف ه    1292 مسكن ترقوي مدعم عمارة ب 06 رقم 33جمال الدين را سط ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف تسط سا عمارة 05 مدخل 02 الطابق االر محمد زم ه قاوة  50 مسكن اجتما  ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف ز توا سط اوي 300 قطعة قسم 80 مج67ع ح ه  ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف شادةسط لة بو اش موسع الشطر السادس 90 قطعة قطعة رقم 35سندرة ن ه تجزئة  ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف وسط رة ب ه    الهضاب شارع مدور عمار رقم 07 قسم 64 مج 148الز ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف أيوب حرم سط
در عمارة ب 03 الطابق االر  دي ح سا س  150 مسكن اجتما 

المدخل 82 قسم 06 مج 28 قطعة 01
ه ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف د كوا سط هسوق المركزي وسط المدينة رقم 98ي ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف حري الخ رقم 03 الطابق االر ن الدين مس سط ل نهج  ه    المستق ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف ة رقم 42ساعد حماديسط ه    مولف محمد 400 مسكن عم س 06 رقم 116 قسم 176 مج مل ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط

ف ماطسط د  ة رقم 33 الطابق االر ول ل تجزئة 31 قطعة قسم 103 مج مل ه  ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف اديسط ه   تجزئة بوعروة قطاع ف رقم 13اسحاق ز ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف م بوخناقةسط ـــــــفحك هسط ـــــفخ و فوا اليوم الثا سط
ف د الغا سط دي ع دي محمد عمارة ب رقم 08 رقم 02فا ة دو ات   نهج ترق ات و مرط ـــــفحل اليوم األولسط
ف ار ع 540 مسكن عمارة س13 رقم23حري الخ سط ات م ات و مرط ـــــفحل اليوم األولسط
ف ارسط د الج اش رقم 16قن ع ات   شارع االخوة  ات و مرط ـــــفحل اليوم األولسط
ف ق الوط رقم 09جفال لط سط ل ع د رق 23،22 الط ات    الهواء الجم ات و مرط ـــــفحل اليوم األولسط
ف اب و مولود فرعونغرنوز ناسط ة نهج كركور ذ جان زاو ات    ثل ات و مرط ـــــفحل اليوم األولسط
ف ات    المعدوم الخمسة 21 شارع مختار لع بن العل صالحسط ات و مرط ـــــفحل اليوم األولسط
ف فسط غوارت ال اشة عمار رقم6ت ات   شارع ع ات و مرط ـــــفحل اليوم األولسط
ف اط رمضان محل رقم 08قزا سا سط ات   شارع زع ات و مرط ـــــفحل اليوم األولسط
ف تو سط ق محل رقم 04شال ال ات الهضاب  ات و مرط ـــــفحل اليوم األولسط
ف د نحاوةسط فة قسم 246ف اتع 06 رقم 01 نهج الشيخ الع ات و مرط ـــــفحل اليوم األولسط
ف ة صالحسط د 03بوغا اتنهج بن بولع ات و مرط ـــــفحل اليوم األولسط
ف ات المعزة مهداوي 300 مسكن ع ف 4عطوي طارقسط ات و مرط ـــــفحل اليوم األولسط
ف اط  بوعروة الشطر الثالث مج 68 قسم 244 قطعة 21اسعادي مصط سط لع اتشارع أحمد  ات و مرط ـــــفحل اليوم األولسط



ف مسط د ال ارة ع ب  ات برارمة تجزئة  ت ع السالم رقم 01آ ات و مرط ـــــفحل اليوم األولسط
ف دسط داد ضمن حصة 38 مسكن برنامج 1997 قطعة رقم 19قوادري ف اتشوف ل ات و مرط ـــــفحل اليوم الثا سط
ف ةسط ة السلم قطاع ب شمال قطعة رقم 14 مج10بن عبود العال ة العقار ق ات   ال ات و مرط ـــــفحل اليوم الثا سط
ف ات    614 مسكن قسم 178 مج 06 قطعة رقم 01 محل بدا نور الدينسط ات و مرط ـــــفحل اليوم الثا سط
ف ش سط دي  ات سوق المعبودة رقم 20بوز ات و مرط ـــــفحل اليوم الثا سط

ف مة خالدسط ب
اف مسعود RDC ع أ  ة بن ض ة قطاع أ شارع حمادي أحمد تعاون منطقة الح

ة 64 محل 4 قسم 108 مج مل
ات ات و مرط ـــــفحل اليوم الثا سط

ف دسط ات المعدوم الخمسة قسم 206 مجموعة 136الل الع ات و مرط ـــــفحل اليوم الثا سط
ف دسط د الحم ات    1 نوفم 54صال ع ات و مرط ـــــفحل اليوم الثا سط
ف ش مرادسط اب رقم 45خبي جان نهج كركور ذ د الرحمان تل ات    ع ات و مرط ـــــفحل اليوم الثا سط
ف ف عز الدينسط ات   نهج اول نوفم 1954حامدي ال ات و مرط ـــــفحل اليوم الثا سط
ف اتمحل رقم 01 تجزئة ت ع بوفرطة القطعة 02ق سهامسط ات و مرط ـــــفحل اليوم الثا سط
ف سا صابرلحسنسط ينت 40 مسكن اج  ات ع ت ات و مرط ـــــفحل اليوم الثا سط
ف د ع العمريسط اط رمضان محل رقم 01س اوي شارع زع ح ات  ات و مرط ـــــفحل اليوم الثا سط
ف نسط ول شارع ترشاش ع عكة بوقرة  اتمنطقة المعهد الوط للب ات و مرط ـــــفحل اليوم الثا سط
ف لسط اتشارع الفداء مج 02 القسم 243 03شام ط ات و مرط ـــــفحل اليوم الثا سط
ف دسط اتشارع 20 أوت 55صال رش ات و مرط ـــــفحل اليوم الثا سط
ف حل محمد العر سط ة 58 قطعة رقم 98ك ــــراتالق ـــــفس اليوم األولسط
ف دة فارسسط ــــرات بوعروة طاع 265 مج RDC 39ز ـــــفس اليوم األولسط
ف فسط قكداد ال ــــرات ع الط ـــــفس اليوم األولسط
ف د الشطر الثا رقم 24 محل رقم 01داد محمدسط ــــراتتجزئة مقام الشه ـــــفس اليوم األولسط
ف د الفتلحسط ــــرات الهضاب مسكن 535 قطعة قسم 6 قطعة 18حا ع ـــــفس اليوم األولسط
ف ل عمرسط ــــرات حش الشطر الثالث قطاع 76 مج 54بن ش ـــــفس اليوم األولسط
ف اسط ــــرات 1006 مسكن قسم 169 مج 152رحال المع  ـــــفس اليوم الثا سط
ف مسط ــــراتنهج الفداءفتاش سل ـــــفس اليوم الثا سط
ف دسط وا نص عم 13 رقم 01محشاشة السع ة ق ة عقار حري الخ تعاون ــــراتشارع  ـــــفس اليوم الثا سط
ف ا أنورسط ــــرات حش شارع خزار مختار رقم 28در ـــــفس اليوم الثا سط
ف اس سط اة قطعة رقم 03 مج 12 بوعروة رقم RDC 02حداد  ة أمن الح ة عقار ــــراتتعاون ـــــفس اليوم الثا سط
ف سسط د فش.ذ.أ نوم ار مار ارك مول سط ـــــفاي اليوم الثا سط
ف ـــة عامــــةشالرع كت عالوة رقم 37 مج 17حش الطاوسسط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف دينع أم سط ـــة عامــــة المجا ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ضاسط ة 86 قطعة 01 ط أ ر ل قسم 293 مج مل ـــة عامــــة المستق ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف مسط شادة اشطر 02 رقم 11س حل ـــة عامــــةتجزئة بو ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ةسط ة بن مع ـــة عامــــة المعدوم الخمسة رقم 21 جزء أ 1ساس ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف وشسط ة 07 ق 01مسال عم ـــة عامــــة عمر دقو قسم 299 مج مل ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف لسط ل قسم 289 مج 92منا خل ـــة عامــــة المستق ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ل قسم 289 مج 92الل لخ سط ـــة عامــــة المستق ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف مسط س ابرا ل قسم 247 مج 11مه ة جالب اسماع دين ترق ـــة عامــــة المجا ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف رم نوجودسط رز ة طا ا ـــة عامــــة مورو شارع ذ ـــــفتغذ اليوم األولسط



ف اللسط ربوغانم  ة طا ا ـــة عامــــة مورو شارع ذ ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف اس سط شادةام  ـــة عامــــةالمجمع المدر   بو ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف س محمدسط ل فةد ـــة عامــــةساحة فلسط شارع شيخ الع ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف عقوبسط ة نه شارع كت عالوة و ق عالوة ط ا محل 03حمدة  دين زاو ـــة عامــــة المجا ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــةنهج كت عالوة رقم 46جارف جمالسط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ل س 11 أ 01طال نوارةسط ـــة عامــــة المستق ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ش سط ة 144 قسم 254مهدي  ل أ 25 مج مل ـــة عامــــة المستق ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف اسمسط ة  شادة مدخل 01 ط أ محل 22بن جد ـــة عامــــةت ع اإلخوة بن سكة  بو ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ة سام سط شادةبن جد ـــة عامــــةت ع اإلخوة بن سكة  بو ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف دانسط ـــة عامــــةت ع الغخوة بن سكة الطابق السف مسال ز ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف دين شارع اإلخوة طقيع رقم 61ع ام سط ـــة عامــــة المجا ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف اء الدينسط س ض ـــة عامــــة الصناعة قسم 233طالب أ ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــةنهج كت الحفناويفؤاد ق سط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف شسط د ق ـــة عامــــة الصناعةعب ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف دسط ة رقم 03غجا ول ة الصناع ـــة عامــــةالضاح ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف م بن ع سط ة  قسم 295 مج 03 رقم 02حل ة الصناع ـــة عامــــةالضاح ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف مسط ت ع ابرا ة  قسم 176 شارع كت الحفناويآ ة الصناع ـــة عامــــةالضاح ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــةشارع كت الحفناوي ط أمال حش سط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف اشة عمار رقم 6 ب 19فؤاد لغوقسط ـــة عامــــةنهج ع ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف جان لخ سط ـــة عامــــةشارع حمادو اتل ثل ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف قاق 400 مسكنيوسف العلويسط ـــة عامــــة بن  ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف فول فؤادسط قاق 400 مسكنل ـــة عامــــة بن  ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ار رقم 07عالوي خالدسط ـــة عامــــةشارع 20 اوت 55 ط أ ب ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ش سا سط ـــة عامــــة 20 أوت 55 عمارة ب ط أ رقم 192ش ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف زسط د الع ي ع ـــة عامــــة عمر دقو تجزئة  اإلبرا خب ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف دسط ـــة عامــــة عمر دقو تجزئة  اإلبرا خرشو السع ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ا سط لقزوط الع ـــة عامــــة عمر دقو تجزئة  اإلبرا  س 13 ب 16  المستق ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــة عمر دقو تجزئة  اإلبرا مسال عمارسط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ل عمارة 02 قسم 155 مج رقم 04 حصة 30بوطارة عادلسط ـــة عامــــة المنظر الجم ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف انسط ا شع ـــة عامــــةسوق  750 مسكن رقم 37ق ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ف سم سط ـــة عامــــةسوق  750 مسكن رقم 31ض ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ةسط د خ ل عمارة 31 س رقم 332بوعص د حسان  لخ ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــة 750 مسكن عمارة أ 20 رقم 202نحلة أحمدسط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف د حسان 750 مسكن  عمارة س 26 رقم 399لحمر محمدسط لخ ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف شور محمد 65 مسكن عمارة 06 ط اشور احمد لخ سط ة  ل ترق ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف جةسط ـــة عامــــة المعدوم الخمسة رقم 248 مج 95 رقم القطعة 3 ط أزاوي د ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــة المعدوم الخمسة رقم 04بوكروشة مسعودسط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف دةسط ل قطعة 18 رقم 07شور رش ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ا سط د ال اس ع مكحاذاة المسجدم ل  ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم األولسط



ف ل 11 و12 و 10جراد نوفلسط ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ش حس سط ا ل 28 رقم 01لع ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ف ع قسم 212 رقم 33 رقم 07راتع ص الدينسط ا جان شارع ر ـــة عامــــةشارع ثل ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف د 03م الدين قاس سط اقة الع ـــة عامــــةشارع  ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ت سم سط د الحصة رقم 02تاغل ـــة عامــــةنهج توا سع ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ة رضوانسط ـــة عامــــةا20 شارع 01 نوفم 54بورو ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف س سط ف ع رقم 04قراس ت ا ـــة عامــــةنهج ر ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ةرقاد طارقسط د قسم 236 مج مل ـــة عامــــة ساحة بور سع ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف دسط د الحم ـــة عامــــة المعبودة مج رقم 38 قسم 294 حصةزواوي ع ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ل رابحسط ـــة عامــــةسوق المعبودة رقم 12ط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ام سط ـــة عامــــةسوق المعبودةحو ل ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــةسوق المعبودة رقم 16عش فارسسط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف مةسط ـــة عامــــةقسم 210 مج 96 رقم قطعة 12مسعود شك ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف دسط درسعداوي ف ة ق ـــة عامــــةنهج ف ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــةنهج شارع الغخوة مسلم 25سعداوي الهاش سط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف اش عمارة 01 س001خلو محمدسط در و اإلخوة  ة ق ـــة عامــــةنهج ف ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف رسط ب لز در ع 01 درج 02بوذ ة ق اش و ف ة نه الغخوة  ـــة عامــــةزاو ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف دسط اش 243 مج 16 قطعة رقم 16ذيبون الع ـــة عامــــة الغخوة  ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ان قعقعسط اويصف ح فري 56   د القادر شارع 24 ف ة شارع بنا ع ـــة عامــــةزاو ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ن الدينسط س ب 05 أو 2خواثرة ز اوي ا ح ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ابسط د الو م ع ـــة عامــــةشارع منصوري الخ رقم 09ولد ابرا ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف د الحقسط ـــة عامــــةشارع منصوري الخ رقم 13حرشة ع ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــة المحطة 18 شارع منصوري الخ مج 204 قسم 213مة ناسط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف مسط ـــة عامــــةنهج حرزالوي حسناوي رقم 02نور الدين حالي ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــةشارع منصوري الخ مة محمدسط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ش عمار رقم 25مة عمارسط مينو نهج خن ـــة عامــــة الش ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف اشمسال نوريسط وش نهج اإلخوة  د عم ـــة عامــــةنهج العق ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف س ب01 او 9غدير لحسنسط اوي ا ح ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف زسط د الع وس ع دلع ـــة عامــــةشارع بور سع ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف مسط لة محمد تجزئة 05  قطعة 12 رقم 03حا ابرا ـــة عامــــةشارع  ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف د الحقسط س بلغزال ع اوي ا ح ـــة عامــــةط أ   ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ابوعنداس خالدسط ة العل ة أحمد الضاح اوي شارع بورا ح ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف د الرحمان حا سط زيع اوي بوعروة ذراع البولدون نهج ع ح ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف فةسط ـــة عامــــةالسوق المغطاة المركزي رقم 148نوارة بن خل ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف م لغزالسط د الحك ـــة عامــــةالشسوق المركزي 147ع ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــةنهج الفداء رقم 08ع بونوارسط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف م ونوريسط د ال ـــة عامــــةالسوق المغطاة المركزي رقم 113,114,115ع ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ابوريسط ـــة عامــــةالسوق المغطاة المركزي 150محمد  ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــةالسوق المغطاة المركز التجاري 149ع وال سط ـــــفتغذ اليوم األولسط



ف ة للمحطة الموسع المدعو بوعروة و ذراع البولدونبوراس عصامسط ة العل ـــة عامــــةاتلضاح ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف د القادرسط اط ع د رابح 17لخ د ع س ب 01 أو 30 شارع  اوي ا ح ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف دةسط ـــة عامــــةشارع الفداء رقم 19فرحات حم ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــةشارع الفداء رقم 19امل ع سط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف دسط د الحم يارة ع لخ اح  ـــة عامــــةشار 08 ماي 48 و م ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ن صالحسط لخ رقم 13از اح  ـــة عامــــةشارع م ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ش حمزةسط ـــة عامــــة أول نوفم 54 بوعروة 37 نهج عون مولود مج 175 قسم 231كرم ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف اة  بوعروة رقم 04 مج 06صفافرة رضاسط ـــة عامــــةت ع امن الح ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف اة  أول نوفم 54 شارع برارمةع عادلسط ـــة عامــــةت ع أمن الح ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف مةسط و سل ارك رقم 06بن ت ف نهج دودو م د حامدي ال ـــة عامــــة برارمة ت ع الشه ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف د النورسط ارك رقم 10قجا ع وق نهج دودو م ة ال ـــة عامــــة برارمة ت ع اتعاضد ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــة 450 مسكن رقم 511دعموش من سط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــة 450 مسكن رقم 51بوصبع موسط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف نةسط اوي ص ـــة عامــــة 250 مسكن ط أ ع أ 3 مدخل س 25لع ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف رسط ـــة عامــــة 250 مسكن ط أ ع أ 2ق الطا ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف وكسط ب قسم 178 مج 74 قطعة 02بوقوزي م ود الط ـــة عامــــة 250 مسكن  مز ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــة 127/ترقوي عمارة ف 1 رقم 01بوشالغم مسعودسط ـــــفتغذ اليوم األولسط

ف اسسط دة عمارة ف  ط أ مدخل 01 رقم 26كراغل ع ة الجد ـــة عامــــة 504 مسكن منطقة الح ـــــفتغذ اليوم األولسط

ف مسط طارة ك ـــة عامــــةمسكن عمارة أ قسم 177 مج 10 حصة 03 45/200ع ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف اس سط ف شارع برارمة رقم 10حامدي  ـــة عامــــةت ع حامدي ال ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف حانسط مة  ـــة عامــــةط أ  برارمة ت ع عمار قطوشك ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف دة فارسسط ـــة عامــــة بوعروة رقم 265 مج 39 ط أز ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ب مصط سط ـــة عامــــةتجزئة بوعروة شطر 3 قطاع ب جنوب 72ذو ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف اة  بوعروة رقم 04 مج 06صغاغرة رضاسط ـــة عامــــةت ع امن الح ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف دسط ش ف ا اة قسم 280 مج 25د ـــة عامــــةت ع أمن الح ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف دسط ينت رقم 05راح بوز ـــة عامــــة ع ت ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف مسط د ال ينت رقم 17حرافة ع ـــة عامــــة ع ت ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف يع قاسمسط م نهج قا العمري مج 17ال ـــة عامــــة اوالد برا ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ل سا سط ـــة عامــــةت ع البهجة  1006 مسكن قسم أط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــةت ع البهجة  1006 مسكن قسم س رقم 01خم بن عسط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف دة  رز سط ـــة عامــــة 72 مسكن ترقوي شارع األبراج عمارة د رقم 16بوجل ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف وكسط ـــة عامــــة 500 مسكن stws عمارة ب 03 رقم 37شور م ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــة 300 مسكن tour عمارة ا الدرج 06  ط ا رقم 45بوزرقاطة جمال الدينسط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف منسط ـــة عامــــة 72 نمسكن ترقوي شارع األبراج ط ا عمارة أ رقم 03قراس أ ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف مسط د الحك سا ع 03 مدخل 08 ط أشالل ع ـــة عامــــة 24/50 مسكن اجتما  ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ادسط ـــة عامــــة كعبوب تجزئة 172 قطعة قسم 52قدو ز ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف عدسط دة  االبراجلوط س ة الجد ـــة عامــــةالمنطقة الح ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف مسط د ال ل حوزة 28 رقم 01بن الشيخ ع ـــة عامــــة ا ـــــفتغذ اليوم األولسط



ف ـــة عامــــة المعدو الخمسةبن العل صالحسط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ة قاسمسط ـــة عامــــةت ,ع االخوة بن سكةبن جد ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ق تجزئة 144 قطعةبن حاج لط سط ـــة عامــــةع الط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف لسط ات ن سطالبن حر ـــة عامــــة 230 مسكن شارع سي ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ن الدينسط ش ز ـــة عامــــةتجزئة لعرارسة  الشاد شارع المقاول بن خن ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف لسط ة خل ـــة عامــــةالمركز التجاري االخوة بن سكةبن د ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف دادبن زاوي عثمانسط ـــة عامــــة  شوف ل ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف مسط د الحك مبن زواوي ع ـــة عامــــة اوالد برا ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف د رضاسط ة نور الدين 500 مسكن ع 3بن ز ـــة عامــــة مع ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف د ع سط جان شارع مولود فرعونبن س ـــة عامــــة ثل ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ة 998 مسكن نهج خل الخث بن شيخ محمدسط ـــة عامــــة الق ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف سا قاوةبن عراق ايوبسط ـــة عامــــة 24 مسكن  ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف د الرزاقسط ة ع ا 36بن عط ـــة عامــــة كعبوب شارع  الع ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ة فاتحسط داد  950 مسكنبن عط ـــة عامــــةشوف ل ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف سسط ق  520 مسكن رقم 03 ع أ 01بن عمرا يو ـــة عامــــة ع الط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف دةسط دادبن قارة خل ـــة عامــــة 950 مسكن رقم 20 شوف ل ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف شوش ز سط ـــة عامــــةالسوق المغ  1014 مسكنبن ل ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف وا بنا صالح الدينسط ـــة عامــــة الهضاب  30 مسكن ت ,ع محمد ق ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ت سم سط غل د حصة رقم 02ب ـــة عامــــةنهج توا سع ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف د الضحويبوقزولة نور الدينسط ة والسالم  الع ـــة عامــــةت ,ع الح ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف اسط فحا  ـــة عامــــةتجزئة  حش الشطر األول رقم 3 أ 2 قسم 167 - سط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف بسط ب  ط فحب ـــة عامــــة 48/2000 مسكن - سط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف فحداد ع سط وع 60 مسكن اجتما - سط ـــة عامــــةع موس م ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف حةسط ـــة عامــــة المعدوم الخمسةحدار ر ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــة 20 أوت 55 ع أ رقم 472حداوي عالء الدينسط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــة 100 مسكن شارع المقاول رقم 40حداوي فاروقسط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف د المؤمنسط ـــة عامــــة 100 مسكن األبراج عمارة ب 2 رقم 59حرا ع ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ف الدينسط ة 1حراث س ـــة عامــــة 01 نوفم 54 شارع روابح مو رقم 02 محل 03 مج مل ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف مسط د ال ينتحراقة ع ـــة عامــــة ع ت ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف وش زو سط ـــة عامــــة 500/127 عمارة ف 13 رقم 74ح ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف د القادرسط ـــة عامــــةشارع منصوري الخ رقم 13حرشة ع ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــةتجزئة حش موسع الشطر الثا حرفوش حمزةسط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــةتجزئة حش موسع الشطر الثالثحرم الخ سط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف اءسط فة أحمد رقم 1حرم زك ـــة عامــــةتجزئة الع ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف انسط ـــة عامــــة 600 مسكنحروس سف ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــة 100 مسكن أ س ب/ي شمال شارع المقاول رقم ب/ي شمالحسناوي فاروقسط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ة بن جازف مسعودحطاب عز الدينسط ـــة عامــــةشارع حامدي أحمد ترق ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــة 400 مسكن مولف محمدحلوا فاتحسط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف د الصمدسط سا ع موسحماح ع ـــة عامــــة 150 مسكن  ـــــفتغذ اليوم األولسط



ف حري الخ رقم 03حمادي ساعدسط ل نهج  ـــة عامــــة المستق ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ة والسالم رقم س 84حما توفيقسط ـــة عامــــةت ع الح ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ر رقم 15حما محمدسط ة الطا ا ـــة عامــــةشارع ذ ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــةتجزئة حش الشطر األولحما مصط سط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف اس سط ة والسالم رقم س 84حما  ـــة عامــــةت ع الح ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــة 100 مسكن س ب/ي شمال شارع المقاول حمراوي فاروقسط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف د القادرسط اسحمزاوي ع ك ل س ب س 60 شارع بن در اوي ا ح ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــة مولف 400 مسكن عمارة س 01 رقم 02حوا فاتحسط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ام سط ـــة عامــــةالسوق المغطاة المعبودةحو ال ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ل رقم 7خالدي النذيرسط ـــة عامــــةت ع بن مجنح  الهواء الجم ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ش سم سط ابخب جان 45 نهج كركور ذ د الرحمان ثل ـــة عامــــة ع ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف اس سط شة  ق الشاذ رقم 378خت ـــة عامــــة لعرارسة تجزئة ف ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف سسط درخالف أن ة ق د وق ة شار بن بولع ـــة عامــــةزاو ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف صلسط دادخل ف ـــة عامــــة 950 مسكن رقم 280 شوف ل ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــةت ع البهجة  1006 مسكنخلوة يوسفسط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف اش ع 01خلو محمدسط در واالخوة  ـــة عامــــةنهج ق ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــةمحطة النقل الجوي المطارخلو مصط سط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف مانسط د القادر س رقم 151 ط أخلو نار ـــة عامــــة األم ع ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف اس سط حري الخ محل 22 رقم 5خلو  د الضحوي شارع  ـــة عامــــة الع ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــة 450 مسكنخل بوراسسط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ش حمزةسط ـــة عامــــة 1014 مسكنخمل ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ةخنفر ن الدينسط ـــة عامــــة الق ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف دسط د المج سة ع اشة عمار رقم 24خن ـــة عامــــةالمركز التجاري شارع ع ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ن الدينسط س ب 05 أو 02خواثرة ز اوي إ ح ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ة ع خو من سط ـــة عامــــةالسوق المغطاة مع ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــة حش الشطر الرابعدا أحمدسط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف م عصامسط حري الخ دا ة شارع  ة العقار ـــة عامــــةالتعاون ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف دسط ش ف ا اةد ة أمن الح ة العقار ـــة عامــــةالتعاون ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف اش فخر الدينسط د النواريد ـــة عامــــةشارع مجا ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف زسط د الع اش فهد ع وا نص د ة ق ة عقار ـــة عامــــةترق ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــةالمركز التجاري 1014 مسكندبر سالمسط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ش فتح النورسط يدب ـــة عامــــة النقل ال ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ل درادرة حمزةسط ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــة 1006 مسكن ع أو 03 رقم 124درافة عمرسط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف دسط د الحم لدردوخ ع ـــة عامــــة المستق ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ش شهاب الدينسط سا ع 02 الهضاب مدخل أ ب أ 21  الهضابدرو ـــة عامــــة 30 مسكن  ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ش فاتحسط سا 29 محل عمارة أدرو وع 50 مسكن إجتما  ـــة عامــــة قاوة م ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف دانسط ة والسالمدر ز ة الح ة العقار ـــة عامــــةالتعاون ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــةسوق المعبودة رقم 16دعش فارسسط ـــــفتغذ اليوم األولسط



ف رسط ـــة عامــــة 100 مسكن األبراجدلة لز ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف صةسط ش دموش خل ـــة عامــــةالقرب من المس ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ار العطرةسط اويد ح ـــة عامــــةالسوق المغطاة   ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف س فاروقسط ل اشة عمارد ـــة عامــــةسوق ع ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف فةسط ـــة عامــــة كعبوب تجزئة 172 قطعة الطابق األر رقم 44دودو خل ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف مةسط ة بن جارف مسعود تجزئة لعرارسةدوشة سل ـــة عامــــةشارع حامدي أحمد  ترق ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ن الدينسط ل ز قاق محمد 400 مسكن محل 01د ـــة عامــــة بن  ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف مان الحواسسط ـــة عامــــةالمركز التجاري 1014  صنف 08 رقم 05د ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف مسط س حة  ا د الضحويذ ة والسالم  الع ة الح ة العقار ـــة عامــــةالتعاون ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف كةسط اح مل دادذ ـــة عامــــة شوف ل ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف مسط دادذو سل ـــة عامــــة شوف ل ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف د السالمسط ب ع سا إجتما ذ وع 20 مسكن  ـــة عامــــة الهضاب م ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ب فارسسط فة قسم 368 مج 08ذ ـــة عامــــة الشيخ الع ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف جانرابح صالح الدينسط ـــة عامــــة تل ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف مراشدي موسط ـــة عامــــة أوالد برا ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف لسط ة خل ينتر اس رقم 01  ع ت ـــة عامــــةشارع مسال ع ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف س الطابق السف ر محمودسط ف ة س ة العقار ـــة عامــــةالتعاون ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ة الهدى  حش رجاح ن الدينسط ة العقار ـــة عامــــةالتعاون ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــة 750 مسكن عمارة أ 10 رقم 102رحاحلة أحمدسط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف د المالكسط وا نص رحال ع ة ق ة عقار حري الخ تعاون ـــة عامــــةنهج  ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف حري الخ عمارة 03 رقم 96رحال مرادسط ـــة عامــــةشارع  ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف سسط ـــة عامــــة 01 نوفم 54 قطعة رقم 03 رقم 96رحما أن ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــة مولف محمد  400 مسكن عمارة س 06 الطابق األر رحما عصامسط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ة 19 مارسرحما قاسمسط ة العقار ـــة عامــــةالتعاون ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف مال الدينسط ائي رحما  م ة ال ة العقار ـــة عامــــةالتعاون ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف وكسط ـــة عامــــة المعدوم الخمسة شارع عر مختاررحمو م ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف د المالكسط ق ع ـــة عامــــةالسوق المغطاة 1000 مسكنرز ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف د رضاسط ة نور الدين 500 مسكنبن ز ـــة عامــــة مع ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف د الرزاقسط دادرفاوي ع ـــة عامــــة 950 مسكن رقم 108 عمارة ج 05 شوف ل ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف وا نص رقم 03رفو بوقرةسط ة ق ة العقار حري الخ التعاون ـــة عامــــةشارع  ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف د الرحمانسط شادة  عمارة رقم 35رفو ع ـــة عامــــةشارع بو ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ة والسالمرقاد بوعالمسط ة الح ة العقار ـــة عامــــةالتعاون ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف مةسط ـــة عامــــة 40 مسكن  حش رقاد سل ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ل رم عمارسط ل عمارة 01 درج أ  ـــة عامــــة المنظر الجم ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ا العر سط ـــة عامــــةتجزئة حش موسع الشطر الثا ر ـــــفتغذ اليوم األولسط

ف سا زا أحمدسط اض قطعة رقم 01  الهضاب 40 مسكن إجتما  ة ال ة العقار ـــة عامــــةالتعاون ـــــفتغذ اليوم األولسط

ف دي لمعوشسط د الالوي صالح رقم 29زا ـــة عامــــة حش موسع شارع ع ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف تو محمدسط جان 08 نهج صابر محمدز ـــة عامــــة تل ـــــفتغذ اليوم األولسط



ف ـــة عامــــة 750 مسكنزدادقة فارسسط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف اس سط يزرارقة  ـــة عامــــة النقل ال ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف د المالكسط ـــة عامــــةالسوق المغطاة  20 أوت 55زراق ع ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف تو سط ار النخلة عمارة ب رقم 01زرق ز ـــة عامــــة د ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف اط ع سط س س 18زع اوي إ ح ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف اسسط ـــة عامــــة المعدوم زق إل ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف شامسط ـــة عامــــة 600 مسكنزموري  ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف د الحقسط ت ع انزم جان 01 ممر كت شع ـــة عامــــة تل ـــــفتغذ اليوم األولسط

ف ش صالحسط زم
سا للمر العقاري مو ع 01 مدخل 03 الطابق   30 مسكن إجتما 

األر 
ـــة عامــــة ـــــفتغذ اليوم األولسط

ف نة موسط ـــة عامــــةتجزئة اإلبرا زن ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف دة فارسسط لودز ـــة عامــــة 01 نوفم 54 شارع عون م ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف زةسط ـــة عامــــة 300 مسكنزوال ل ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــةالمركز التجاري 1014 مسكنزواوي الهاديسط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــة بوعروة عمارة د رقم 25زواوي حس سط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف فسط ـــة عامــــةشارع 08 ماي 45زواوي ال ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف دسط د الحم ـــة عامــــة 36 مسكن المعبودة عمارة 01زواوي ع ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف د النورسط ـــة عامــــة الهضاب 40 مسكن قسم 63 مج 11 قطع رقم 03زواوي ع ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف اسمسط د  يزوا ة للنقل ال كة الوطن ـــة عامــــةال ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف حةسط ـــة عامــــة المعدوم الخمسةزواي ر ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ةسط ش حور قا رقم 14 قطاع 05 مقر 04زو ة التل سا ة العقار ـــة عامــــةالتعاوزن ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف لسط نة خل ـــة عامــــة حش 100 مسكن إجتما زو ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ادنة توفيقسط و يوسف الطابق األر ز ـــة عامــــةشارع بن ت ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف دسط د المج دان ع ـــة عامــــة غر محمدز ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف رم عمارسط ة بن مجنح عمارة أ د رقم 01ز ة العقار ـــة عامــــةالتعاون ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف رم نجودسط ـــة عامــــة المعدوم الخمسة الطابق األر رقم 05ز ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف غ نورةسط ـــة عامــــة 1014 مسكنز ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ن الدين عب سط لودز ارة م ـــة عامــــة 01 نوفم 54 بن  ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف د السالمسط سساتة ع ف ة الفجر س ة العقار ـــة عامــــةالتعاون ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــةالمركز التجاري 1014 مسكنسالم خالدسط ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف در الدينسط ا 10سب  اة شارع حر ة أمن الح ة عقار ـــة عامــــةتعاون ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف مسط د 52 شارع كت عالوةس عل ـــة عامــــةتجزئة مقام الشه ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف رسط ـــة عامــــة 01 نوفم 54 شارع مسعودي محمد رقم 14ا الطا ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف وع 360/400 مسكن إجتما سعادة حسانسط ـــة عامــــةع موس م ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف دسط درسعداوي ف د ق د وشارع ف ة بن بولع ـــة عامــــةزاو ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف دي من سط دسع ة شارع بن بولع اوي 17 زاو ح ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف اللسط ف  د  ة والسالمسع ة الح ة العقار ـــة عامــــةالتعاون ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ان بوحفصسط ـــة عامــــة كعبوبسف ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف دادسال عسط ـــة عامــــة 950 مسكن رقم 121 ف 02 شوف ل ـــــفتغذ اليوم األولسط



ف د النواري رقم 03سال ع حمزةسط اش شارع مجا ـــة عامــــةتجزئة د ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ل س 11/15سماش العر سط ـــة عامــــة المستق ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف اة مج 08 قسم 265سوال سم سط ة أمن الح ة عقار ـــة عامــــة بوعروة تعاون ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف دسوايح عالء الدينسط ـــة عامــــة 01 نوفم 54 الشطر الثالث قطاع ع شارع قال السع ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ديرسط د إ ـــة عامــــةنهج اإلخوة مسلم قطعة رقم 05س ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف دين تجزئة اإلخوة طقيعسيوسو المهديسط ـــة عامــــة المجا ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ري محمد رضاسط ةشا ـــة عامــــة الق ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ب سم سط ـــة عامــــةالسوق المغطاة المعبودة رقم 08شا ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف بوب حس سط ـــة عامــــة 400 مسكن 1750 مسكنش ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف زةسط ح ع ـــة عامــــة ع السفيهة قسم 355 مج رقم 13شت ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ةاد من سط ـــة عامــــة الق ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ل 10 و 11 و 12اد نوفلسط ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف لةسط ـــة عامــــة 10 مسكن ع السفيهةاقة فض ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف اس سط ـــة عامــــةالسوق المغ المركزي رقم 144ا  ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ار ع 540 مسكن عمارة أ رقم 58 محل 01شور النذيرسط ـــة عامــــة م ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف د القادرسط ـــة عامــــة 200 مسكن عمارة د 03 مدخل رقم 06شور ع ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف وكسط ـــة عامــــة 500 مسكن عمارة 30 رقم 37شور م ـــــفتغذ اليوم األولسط
ف ـــة عامــــةنهج صابر محمدفاوي لسط ـــــفتغذ اليوم األولسط

ف  لخ سط
ة رقم 107 شارع حمادو ال رقم  جان الطابق االر قسم 260 مج مل  تل

05
ـــة عامــــة ـــــفتغذ اليوم األولسط

ف ب اعمرسط ة بوسك عمارة س درج أ رقم 13أخ ة العقار ـــة عامــــةالتعاون ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف مينةسط ـــة عامــــة كعبوب ت ع بوسك 70 و 46 محل درج 01نا  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف د العا سط سا و 31 محل تجاري ع 01 مدخل 05توا ع ـــة عامــــة قاوة 60 مسكن إجتما  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف املسط ل  سا 34 محل تجاري رقم 02ن وع 20 +40 مسكن اجتما  ـــة عامــــة قاوة م ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف سا قاوة ط أ محل 01بن عواق أيوبسط ـــة عامــــة 24/24/50 مسكن  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف دةسط ف  55  مج 11شادي رش ة سط لد كة األشغال ل ـــة عامــــةت ع  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ا خل طارقسط ساوي عز الدين و دا الع اوي شارع ع ح ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ر نور الدينسط ـــة عامــــة 1750 و 400 مسكن ع موس ع أ 01 رقم 06سا ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ساوي أحمدسط د قسم 211ع د المج ـــة عامــــةنهج 02 حفاظ ع ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف دسط وع 40 مسكن +8 ع محلمساعد رش ـــة عامــــة الهضاب م ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف اطبوطال عادلسط لع ـــة عامــــة لعرارسة اإلخوة  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ش شهاب الدينسط سا ع 2 الهضاب cap مدخل 21 ر قم 05درو ـــة عامــــة 30 مسكن   ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ت صالحسط سا المر العقاري ع 1 مدخل 03زم ـــة عامــــة 30 مسكن ترقوي  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف مسط د الحل ش ع سا ع 3-4-5بن بور ـــة عامــــة الهضاب شمال 50 مسكن إجتما  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ي رضاسط سا ع1 ط ألخ ـــة عامــــة الهضاب 20 م إجتما  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ـــة عامــــة 100 مسكن pie شمال شارع المقاول رقم 40حمداوي فاروقسط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف انسط الل العمري ع د رقم 03برارمة سف ـــة عامــــةشارع المقاول ت ع  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ـــة عامــــة الشاد رقم 10جساس جمالسط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف د الرحمانسط د ع ـــة عامــــة 500 مسكنبن ز ـــــفتغذ اليوم الثا سط



ف دسط د الحم اش ع الل العمري  ع ب ط اكر ـــة عامــــةت ع  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ـــة عامــــة الهضاب قطعة 27ضواق فاروقسط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف سا 280 محل قسم 9لهوام محمدسط وع 40 م إج  ـــة عامــــةالهضاب م ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف نةسط ـــة عامــــةالهضاب ت ع االفاقبوكردان حس ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف دادبن زاوي عثمانسط ـــة عامــــة شوف ل ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف صلسط دادخل ف ـــة عامــــة شوف ل ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف دادمهنقل أحمد سم سط ـــة عامــــة 950 مسكن شوف ل ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف داد ش2 ط ألوا امالسط ـــة عامــــةتجزئة شوف ل ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف لودسط ة رقم 143 محل رقم 01عزوز م داد قسم 345 مج مل ـــة عامــــة شوف ل ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف دل ع سط ـــة عامــــة  ج ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف د الرزاقسط دادرفاوي ع ـــة عامــــة 950 مسكن رقم 108 عمارة ج5 شوف ل ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف اوي رقم 01ق عمارسط ح ـــة عامــــةت ع اللسعادة   ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف وا صالح الدين بنا سط ـــة عامــــة الهضاب 30 مسكن ت ع محمد ق ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ة ع 05غجا فاتحسط سا اج و 28 محل قسم 63 مج مل ـــة عامــــة الهضاب 40 مسكن  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف م رقم 56عالمة حمزةسط ـــة عامــــةتجزئة حش الشطر السابع شارع  ابرا ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف عات صالحيوسف حرافةسط ـــة عامــــة حش الشطر 3 قسم 76 مج 41 شارع ت ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ـــة عامــــة حش تجزئة 24 قسم 121 مج 105 قطعة 03الل مقرا سط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف رسط اوي شارع ابن علوط أحمد رقم 01عالمة الطا ح ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف جةسط ل خد حري الخ رقم 03بوت ـــة عامــــةشارع  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ارفرجاوي أحمدسط حري الخ ب ـــة عامــــةشارع  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف م محمدسط و س 12 ب 53سال ـــة عامــــة لندر ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف مةسط حري الخ بومرفق فط ار شارع  ـــة عامــــة ب ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف حري الخ طال حس سط اش رقم 03 شارع  ـــة عامــــةتجزئة بن د ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ن الدينسط زي ز حري الخ رقم 03  ط أ مدخل 12 رقم 9 مدخل 01 رقم 08بوح ـــة عامــــةشارع  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف دة رز سط ـــة عامــــة االبراج 72 مسكن ترقوي ع د رقم 16بوجل ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف مسط د الرح ـــة عامــــة االبراج رقم 20خل ع ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ـــة عامــــة االبراج 300 مسكن ع ج رقم 45بوزرقاطة جمال الدينسط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ـــة عامــــة االبراججملة عمارسط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ينتمروا رمضانسط ـــة عامــــة ع ت ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف مسط ينتمروا برا ـــة عامــــة ع ت ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ف الدينسط ينتمروا س ـــة عامــــة ع ت ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف عدسط ـــة عامــــة االبراجلوط س ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف د الشطر االول قسم 249 مج 37عوادي احسنسط ـــة عامــــةتجزئة مقام الشه ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ل 11أ1طال نوارةسط ـــة عامــــة المستق ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف جةسط ل نهج كت عالوة قسم 255 مج 127خل خد ـــة عامــــة المستق ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف اس سط شادةام  ـــة عامــــةالمجمع المدر   بو ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ل س 16 أ 52 قطعة رقم 56رحمو حس سط ـــة عامــــة المستق ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ش سط د  ة 144 قسم 254مهد ل أ 25 مج مل ـــة عامــــة المستق ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف دادبن زاوي عثمانسط ـــة عامــــة شوف ل ـــــفتغذ اليوم الثا سط



ف ش سط وات  ن
جار+92 محل تجاري عمارة F33 رقم 2076  اال وع 2000 مسكن بيع  از م ال

طابق أ
ـــة عامــــة ـــــفتغذ اليوم الثا سط

ف مسط دادذو سل ـــة عامــــةشوف ل ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف دل ع سط داد الشطر االول 140 قطعة رقم 50ج ـــة عامــــةتجزئة شوف ل ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف جار و 92 محل ع E23 رقم 2035بومنجل الحاجسط اال ـــة عامــــةالطابق االر  2000 مسكن بيع  ـــــفتغذ اليوم الثا سط

ف اللسط ي  نا
ا السوق المغطاة تجزئة حش الشطر االول قطاع الطابق  ساوي تو ت ع ع

االر رقم 75
ـــة عامــــة ـــــفتغذ اليوم الثا سط

ف اسط ـــة عامــــة حش الشطر االول رقم 213 قسم 167 مج 07حا  ـــــفتغذ اليوم الثا سط

ف سسط د ان نفع رقم 10 الطابق االر اوك ـــة عامــــة حش الشطر االول قطاع أ ب 34 شارع خن ـــــفتغذ اليوم الثا سط

ف فةسط بوقصة 
ة   حش الشطر االول أ س 04 رقم 01 شارع خراز المختار قسم 134 مج مل

رقم 42
ـــة عامــــة ـــــفتغذ اليوم الثا سط

ف زسط د الع ـــة عامــــة حش قسم 140 مج رقم 101 محل رقم01خاسف ع ـــــفتغذ اليوم الثا سط

ف لسط فة سماع الع
الطابق االر تجزئة حش موسع رقم 27 ع المخطط الخصو للتجزئة 

ة النجاح ة العقار 30 قطعة معد من طرف التعاون
ـــة عامــــة ـــــفتغذ اليوم الثا سط

ف اللسط ـــة عامــــة حش تجزئة 24 قسم 121 مج 105 قطعة 03مقار  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف س ع مج رقم 01 قسم 122موق السا سط ـــة عامــــة حش شارع بن در ـــــفتغذ اليوم الثا سط

ف ز عمرسط د الع ع
سا عمارة 03 مدخل 38 قسم 47 مج 13 حصة 38   قاوة 100 مسكن 

طابق تحت ار 
ـــة عامــــة ـــــفتغذ اليوم الثا سط

ف د الرحمانسط ا ع ل شارع 15 رقم 04م ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف اللسط ربوغانم  ة الطا ا ـــة عامــــةنهج ذ ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ل س 11 أ 15الل لخ سط ـــة عامــــة المستق ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ة 86 قطعة 01 ط أ رضاسط ل قسم 293 مج مل ـــة عامــــة المستق ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ل سرحمو حس سط ـــة عامــــة المستق ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف اس سط شادةام  ـــة عامــــةالمجمع المدر   بو ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ش سط د  ة 144 قسم 254مهد ل أ 25 مج مل ـــة عامــــة المستق ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ل س 11 أ 18سماش عمارسط ـــة عامــــة النمستق ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ة صادي و توا  20 أوت 55 ع د رقم 03العمري اعرابسط ـــة عامــــةترق ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف زيسط ن الدين بوح حري الخ رقم 03 ط أز ـــة عامــــةشارع  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ـــة عامــــة 750 مسكن عمارة أ 20 رقم 102رحاحلة أحمدسط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف شور فاروقسط لخ حسان رقم 11ع ـــة عامــــةالسوق المغطاة   ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف لخ حسان 750 مسكن ط أ عمارة س 26 رقم 393لحمر محمدسط ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ال فاتحسط س ب أ 3 لعرارسة المدخل 01 ط أع اوي ا ح ـــة عامــــةت ع 32 مسكن ترقوي   ـــــفتغذ اليوم الثا سط

ف لسط امل ن
سا و 34 محل تجاري عمارة رقم 02  وع 40+20 مسكن اجتما  شارع م

الحصة 2
ـــة عامــــة ـــــفتغذ اليوم الثا سط

ف ـــة عامــــة 600 مسكن ترقوي و 34 مرآب و 26 محلادي الصديقسط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف لسط اط رمضان رقم 28بورو خل ـــة عامــــةشارع زع ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف اط ع سط اط رمضانزع س س 2  دي 18 شارع زع اوي ا ح ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ةسط س ك 01 س 03جدي عق اوي ا ح ـــة عامــــةذراع البولدون بوعروة   ـــــفتغذ اليوم الثا سط



ف لةسط اوي ذراع البولدونسيوان دل ح ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ان عز الدينسط س ك 01 أ 77غض اوي ا ح ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف اح رقم 02جزار خالدسط اوي شارع ش ح ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف د الحقسط فة ع مالع د رقم 02 أوالد ابرا لخ السع ـــة عامــــةشارع  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف يعسط م نهج قا العمري قسم 181 مج 17قاسم ال ـــة عامــــة اوالد ابرا ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف دةسط ل قطعة 18 رقم 07شور رش ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف د المالكسط ل حوزة 11 و12 رقم 10اس ع ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ل حوزة 28 رقم 01اد نوفلسط ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ف سم سط ـــة عامــــةسوقر 750 مسكن خار رقم 31ض ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف شور فاروقسط لخ حسان رقم 11ع ـــة عامــــةالسوق المغطاة   ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف عقوبسط اوي قسم 110 مج 12 ط أدرادرة  ح ـــة عامــــة 35 قطعة بوعروة   ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف د القادر تسط ان ع د  40 مسكنغض لع ف ـــة عامــــة ع  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف بسط ةسم شا لد ـــة عامــــةمحل رقم 08 سوق ال ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ـــة عامــــةسوق المعبودة رقم 16فارس غش سط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ـــة عامــــة المعبودة ت ع األملمحمد أم مزاريسط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف د  عرابسط ال رقم 16 ط أ رقم 03ع ـــة عامــــةت ع بوراس مجمع 452 ف ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ة لعمشسط مان مج س رقم 01سعد ة اال ة التجار كة المدن ل ال ـــة عامــــة المنظر الجم ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف لودسط لم اش ز  ـــة عامــــة المعبودة ت ع جالب حس رقم 01ع ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف دسط ق ع 8 رقم lsp 141 120مطا السع ـــة عامــــةالهضاب  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ف الدينسط ق ع 01 رقم 175lsp 03ك س ـــة عامــــةالهضاب  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ق ع l sp 160 3بن نا حس سط ـــة عامــــة  الهضاب  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ـــة عامــــة كعبوب تجزئة 172 قطعة تجزئة مدور و موساويمراطلة قذا سط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف اطةسط ـــة عامــــة 1292 مسكن ترقوي مدعم +148 عدلالل ب ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ار رقم 49فرحاوي أحمدسط حري الخ  ب ـــة عامــــةشارع  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف د القادرسط حري الخ عواش ع ل نهج  ـــة عامــــة المستق ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف اللسط الب رقم 07نور الدين  د الرحمان نهج كركور ذ جان ع ـــة عامــــة ثل ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف د الرحمان رقم 05لخ  سط جان ع ـــة عامــــةشارع حمادو ال  ثل ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف م  سط جان قطاع 260 ط أس ـــة عامــــة ثل ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف شسط د لط رقم 23 قسم 285 مج 03سصم ع جان العق ـــة عامــــة ثل ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ق 200 مسكننجم الدين مهرةسط ـــة عامــــةع موس الهضاب  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف مةسط سا ع 01 رقم المحل 155فوزي ب ـــة عامــــة 150 مسكن اجتما  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف اس سط ة والسالمحمداوي  ـــة عامــــةت ع الح ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف عقوبسط دينحمدة  ـــة عامــــة المجا ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف قاقحمدي محمدسط اوي نهج  ح ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ـــة عامــــة 100 مسكن س ب ي شمال شارع المقاول حمراوي فاروقسط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف د القادرسط اسحمزاوي ع ك ل س ب س 60 شارع بن در اوي ا ح ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف مانسط ـــة عامــــةالمركز التجاري 1004 مسكنحواش د ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ـــة عامــــة مولف 400 مسكن عمارة س 01 رقم 02حوا فاتحسط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ام سط ـــة عامــــةالسوق المغطاة المعبودةحو ال ـــــفتغذ اليوم الثا سط



ف دل ع سط دادح ـــة عامــــة شوف ل ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف بسط ل نج ـــة عامــــة فرماتوخا ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف اس سط ف ساعدخادري  ـــة عامــــة10ت ع حامدي ال ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف اللسط ل 28 رقم 01خاشة  ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف د الرحمانسط لخاشة ع ـــة عامــــة الهواء الجم ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف د المالكسط ل خاشة ع ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ل رقم 7خالدي النذيرسط ـــة عامــــةت ع بن مجنح  الهواء الجم ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف بسط ل نج فةخا ـــة عامــــة الشيخ الع ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ش سم سط ابخب جان 45 نهج كركور ذ د الرحمان ثل ـــة عامــــة ع ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف اس سط شة  ق الشاذ رقم 378خت ـــة عامــــة لعرارسة تجزئة ف ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ة التعم المعهد الوط خرخاش ع سط ـــة عامــــةتعاون ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف وا نص خرخاش محمدسط ة ق ة العقار ق ـــة عامــــةال ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ـــة عامــــةت ع 20 أوتخرشو الدرا سط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ـــة عامــــة عمر دقوخرشو عمارسط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف سعةخرشو مسعودسط ة ال ة العقار ـــة عامــــةالتعاون ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف اس سط ف برارمةخالدي  ـــة عامــــةت ع حامدي ال ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف سسط درخالف أن ة ق د وق ة شار بن بولع ـــة عامــــةزاو ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف د الحقسط اريهلو ع ـــة عامــــة ب ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف مسط س اب رقم 10  ـــة عامــــةنهج كركور ذ ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ة والسالم محمد أم سط ة الح ة العقار ـــة عامــــةالتعاون ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ـــة عامــــةشارع الفداء رقم 19كة التضامن االحالمسط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ة 20 أوت 55كة تضامن اإلخوة ر سط ة العقار ق ـــة عامــــةال ـــــفتغذ اليوم الثا سط

ف وا نص كة التضامن اإلخوة كوال سط ة ق ة العقار ق ـــة عامــــةال ـــــفتغذ اليوم الثا سط

ف دسط ـــة عامــــة مولف محمد  400 مسكنماط ول ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ـــة عامــــة 400 مسكنط مسعودسط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف انسط د الرحمان أ 04 رقم 06 قسم 194شعالل سف ة زواوي ع ة عقار ـــة عامــــةتعاون ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ل رقم 95 مج 68شعوي أمينةسط ـــة عامــــة 80 مسكن  المستق ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف دسط ة والسالمشقعاري الع ة الح ة العقار ـــة عامــــةالتعان ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف سشقعار ع سط ف ة س ة العقار ـــة عامــــةالتعاون ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف مة مسعودسط ـــة عامــــةالسوق المغ المركزي رقم 146 قسم 210 مج 96 رقم 12شك ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف اوي رقم 163 مج 34شلغوم رضاسط ح ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ساويشمار حسامسط ة ع ـــة عامــــةتجزئة حش الشطر األول قطاع تعاون ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف قاق رقم 14شمس الدين عمارسط ة حس  بن  ة العقار ـــة عامــــةالتعاون ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ـــة عامــــة 174/400 مسكن الهضابشمس ن الدينسط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف قا رقم 14 قطاع 05شنان الزو سط ة التل سا ة عقار ـــة عامــــةتعاون ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ار 140 مسكن رقم 72شنان جمالسط ـــة عامــــة ب ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ة النور كعبوب رقم 04 قسم 105شوادرة صدامسط ة عقار ـــة عامــــةتعاون ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف اسمسط ة والسالمشوشة  ة الح ة العقار ـــة عامــــةالتعاون ـــــفتغذ اليوم الثا سط



ف وا نص شو حمدانسط ة ق ة العقار ـــة عامــــةالتعاون ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف اب رقم 10شو لخ سط ـــة عامــــةنهج كركور ذ ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف بوب حس سط ـــة عامــــة 1750/400 مسكن رقم 57 عمارة بش ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ةسط ة والسالمش.ذ.م.م المنار للتغذ ة الح ة عقار ـــة عامــــةتعاون ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ـــة عامــــةالمجمع المدر  400 مسكنش.ذ.م. برودانورسط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف زسط د الع دصابر ع ـــة عامــــة مقام الشه ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف فة فرماتوصادي لخ سط ـــة عامــــة الشيخ الع ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف شامسط ة رقم 36صداوي  ـــة عامــــة بوعروة قسم 223 مج مل ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف دةسط ة الخ رقم 43 قطعة 68صلعودة رش ة العقار ـــة عامــــةالتعاون ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف د الصمدسط ـــة عامــــة 150 مسكن ع موسصماح ع ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف سا قاوةصو حس سط ـــة عامــــة 100 مسكن إجتما  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف لخ حسان 750 مسكن سعدودةسط ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم الثا سط

ف درةسط ضواق 
اظ سا 49 مسكن ترقوي 47 محل لعرارسة عمارة د الطابق  لع ة  ة عقار تعاون

األر 
ـــة عامــــة ـــــفتغذ اليوم الثا سط

ف انسط ساوي محمدضواق سف اوي 01 شارع ع ح ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف افات سم سط ـــة عامــــة 20 أوت 55 رقم 327ض ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف حري الخ طال حس سط ـــة عامــــةشارع  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف مطراد فؤادسط ـــة عامــــة أوالد برا ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف لةسط ـــة عامــــة 400 مسكن مولف محمدطراد وس ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف س ب 05 أو 29طلعة ناب سط اوي إ ح ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف دةسط قطواج سع ة المر رقم 02 ع الط ـــة عامــــةعاون ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف رسط ل الطا ة والسالمط ة الح ة عقار ـــة عامــــةتعاون ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ل رابحسط ـــة عامــــةسوق المعبودة رقم 12ط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ل سا سط ة البهجة  1006 مسكن قطعة 01 قسم اط ة عقار ـــة عامــــةتعاون ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ل سناءسط ينت 17 قطعة رقم 01ط ـــة عامــــة ع ت ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف د الغا سط د ع جان عمارة س 9 رقم 200عا ـــة عامــــة 294 مسكن ثل ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف د الغفورسط اوي حسان ع م األسا قطعة ع س  قاوةع ة التعل ة عقار ـــة عامــــةتعاون ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف مسط د الحل اوي ع ـــة عامــــة المعدوم الخمسةع ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف د النورسط اوي ع ـــة عامــــة برارمةع ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف اوي مرادسط ـــة عامــــة 1006 مسكنع ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف اسط محمدسط د ال جانع ـــة عامــــةشارع محمد صابر رقم 798  ثل ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف د الرزاقسط دادرفاوي ع ـــة عامــــة شوف ل ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف د القادرسط حري الخ رقم 03عراش ع ل نهج  ـــة عامــــة المستق ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف اسسط ز ع اةعب ة أمن الح ة عقار ـــة عامــــة 01 نوفم 54 تعاون ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف د الضحويعدون مرادسط ة والسالم  الع ة الح ة العقار ـــة عامــــةالتعاون ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ة ن الدينسط سا قطعة رقم 06عرا ـــة عامــــة قاوة 124 و 50 مجمع إجتما  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ة صادي وتوا  20 أوت 55عراب العمريسط ة عقار ـــة عامــــةتعاون ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ـــة عامــــةتجزئة الهضاب 376 قطعةعراس صالح الدينسط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ساويسط ـــة عامــــة برارمة 200 مسكن عمارة أ 01 رقم 13عراس ع ـــــفتغذ اليوم الثا سط



ف دادعزوز عز الدينسط ـــة عامــــة شوف ل ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف لودسط دادعزوز م ـــة عامــــة 950 مسكن رقم 143 شوف ل ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف داد قسم 344 مجموعة 97عزوز يوسفسط ـــة عامــــة شوف ل ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف فة أحمد رقم 09عزوق بوجمعةسط ـــة عامــــةتجزئة الع ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف صةعشاشة السا سط د بوخ ـــة عامــــةشارع السع ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف كرسط اشعصما ب ـــة عامــــةشارع اإلخوة  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف صلسط ـــة عامــــة 100 مسكن األبراج عمارة ب درج 03 رقم 66عطار ف ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ة لحسنسط سا عمارة ب 03 مدخل 82عط در 150  دي ح ـــة عامــــةس ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف د المالكسط ة ع د الضحويعق ة والسالم  الع ة الح ة العقار ق ـــة عامــــةال ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ل بوطالبعقون رابحسط ـــة عامــــةشارع ج ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف لسط ف إسماع قعك ـــة عامــــة ع الط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف د المالكسط ـــة عامــــةنهج فراحتة ع رقم 04عال ع ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ـــة عامــــة 1400/1750 مسكن رقم 32عالمة مرادسط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف د  600 مسكن عمارة رقم 17علو رابحسط دة الع ة ز ة العقار ـــة عامــــةالتعاون ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف د القادرسط حري الخ عمرا ع ل نهج  ـــة عامــــة المستق ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ـــة عامــــةالسوق المركزيعمرا عسط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف مسط لخ حسان 750 مسكنعناد إبرا ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف اب رقم د 01عنقاق نور الدينسط جان شارع كركور ذ ـــة عامــــة تل ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف د 52 شارع كت عالوةعوادي أحسنسط ـــة عامــــة مقام الشه ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف مسط ـــة عامــــةالمركز التجاري 1014 مسكنعوارم إبرا ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف قا رقم 07 قطاع 12 مقر 01عو مرادسط ة التل سا ة عقار ـــة عامــــةتعاون ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ـــة عامــــة 08 ماي 45  600 مسكن قسم 145عون لخ سط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف دةسط ادي زو د 52 شارع كت عالوةع ـــة عامــــة مقام الشه ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف معيبود خالدسط ـــة عامــــة أوالد برا ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف لسط دودي إسماع جان شارع محمد صابرع ـــة عامــــة تل ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف دسط شور رش ـــة عامــــة حش قسم 134 رقم 17ع ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف شور فاروقسط ة 01 نوفم 54ع ـــة عامــــةالساحة العموم ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ش سم سط د لط رقم 23 رقم 185ع جان العق ـــة عامــــة تل ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف حري الخ محل 22 رقم 05ع توفيقسط د الضحوي شارع  ـــة عامــــة الع ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف الل العمريغجا جمالسط ة  ة عقار ـــة عامــــةتعاون ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ـــة عامــــةالسوق المغطاة المركزيغجا حس سط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ـــة عامــــة الهضاب 400/366 مسكن رقم 37 عمارة أ 24غراف توفيقسط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف وا نص غر الزو سط ة ق ة العقار ـــة عامــــةالتعاون ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف د الصمدسط فةغزا ع ـــة عامــــةتجزئةو 108 الشيخ الع ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ـــة عامــــة حش 156 مسكن إجتما غزا عسط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف فة فرماتوغزا يوسفسط ـــة عامــــة الشيخ الع ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ـــة عامــــةالسوق المغطاة المعبودة رقم 16غش فارسسط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ان صالحسط سا غض ـــة عامــــة الهضاب  40 مسكن  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف د القادرسط ان ع ـــة عامــــةالمعبودة المدخل 03 الطابق األر غض ـــــفتغذ اليوم الثا سط



ف ظسط د الحف م رقم 292غيو ع ـــة عامــــة أوالد برا ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف د النورسط لخ حسان عمارة س 231 رقم 332فتاش ع ـــة عامــــة 750  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف شسط ي شارع لعالم سعودفتح النور د ـــة عامــــة النقل ال ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف دةسط ـــة عامــــةشارع الفداء رقم 19فرحات حم ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ة أبناء الجزائرفر جاللسط ة العقار ـــة عامــــة الهضاب التعاون ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف وا نص فرشوش مسعودسط ة ق ة عقار ـــة عامــــةتعاون ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف مالسط اسفرطاس  ينت نهج صال ع ـــة عامــــة ع ت ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ـــة عامــــة 1006 مسكنفال ساعدسط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ـــة عامــــةتجزئة 252 قطعة 42 نهج نحاوة السب فال فوزيسط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ا سط ـــة عامــــة 500 مسكنفلوس الع ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ةسط اش رقم 15 محل رقم 24 الطابق األر فواضلة مون ـــة عامــــةنهج اإلخوة  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف شامسط ة والسالمفورماس  ة الح ة عقار ـــة عامــــةتعاون ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف صل خل سط دادف ـــة عامــــة شوف ل ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف اسسط ققادري ع ة المر ع الط ة عقار ـــة عامــــةتعاون ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف مسط وع 360 مسكن اجتما قارة حل ـــة عامــــةع موس م ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف قةسط ـــة عامــــة 1000 مسكنقارة رز ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ق الشطر الثا رقم 70قاسم أيوبسط ـــة عامــــةتجزئة ع الط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ا سم سط م رقم 777ق ـــة عامــــة أوالد برا ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف د النورسط اركقجا ع ـــة عامــــة برارمة نهج دودو م ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف م رقم 36قجا سعدانسط ـــة عامــــةتجزئة بوعروة الشطر الثالث قطاع ب جنوب  أوالد برا ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ادسط ـــة عامــــة بوسك قدو ز ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف حةسط ة رقم 04قديري فت ة ع موس بنا ـــة عامــــةنعاون ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ة مصط سط ل رقم 28قرا ـــة عامــــة المنظر الجم ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف شامسط ارة رقم 08 قسم 222قراري  ـــة عامــــة 01 نوفم 54 بن  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف منسط ـــة عامــــة 72 مسكن شارع االبراج عمارة أو رقم 03قراس أ ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف لسط ف ع قراس خل ا جان 04 شارع ر ـــة عامــــة تل ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ابسط د الو م رقم 17قرقور ع ـــة عامــــة أوالد برا ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف د سط رة ع ل بوطالب رقم 05ق ـــة عامــــةشارع ج ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف اويق عمارسط ح ة السعادة رقم 01 تجزئة  ة عقار ـــة عامــــةتعاون ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ل 293 مج 33 كت الحفناويق فؤادسط ـــة عامــــة المستق ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ـــة عامــــةالمركز التجاري  1014 مسكنق فاتحسط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ة شو سط سا و 34 محل تجاري ع موسقسم ـــة عامــــة 60 مسكن  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف مالسط ـــة عامــــة 01 نوفم 54 شارع روابح موقصاب  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ىسط فةقصاص  اوي نهج الع ح ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ار 140 مسكن رقم 29قصاص رابحسط ـــة عامــــة ب ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف اوي 300 قطعة رقم 119قطار فاتحسط ح ـــة عامــــةتجزئة  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ـــة عامــــة الحا قطاف أم سط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف انسط د القادرقعقع سف ة شارع بنا ع ـــة عامــــةزاو ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف د الغا سط ة 58 رقم 235قمار ع ـــة عامــــة بوعروة الشطر األول رقم 176 مجموعة مل ـــــفتغذ اليوم الثا سط



ف ينت 17 قطعة رقم 01قن الصديقسط ـــة عامــــة ع ت ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف اويقوتال فؤادسط ح دي صالح رقم 02   ـــة عامــــةشارع بوز ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ـــة عامــــةنهج عقون صالح رقم 35قودي سم سط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ـــة عامــــة 500 مسكن عمارة و 06 الطابق األر قوسم منصورسط ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف اس سط شادةام  ـــة عامــــةالمجمع المدر  بو ـــــفتغذ اليوم الثا سط

ف دسط ا انو رش ساوي التو ة ع ة العقار ـــة عامــــةتجزئة حش موسع الشطر األول قاع أ التعاون ـــــفتغذ اليوم الثا سط

ف مسط س ش  ـــة عامــــة 1292 مسكن ترقوي 20 ع 157كب ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف لةسط ساويكحول ن ة ع ة العقار ـــة عامــــةتجزئة حش الشطر األول التعاون ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف وش أحمدسط ل بوطالبك ـــة عامــــةنهج ج ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف وش صالحسط دك ة شارع بن بولع ـــة عامــــةزاو ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف دسط د الحم اش ع الل العمري عمارة ب الطابق األر كر ة  ة عقار ـــة عامــــةتعاون ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف ابسط د الو ـــة عامــــة 20 أوت عمارة أ سلم 16 رقم 442كرما ع ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف اسسط ش ع ل حوزة 28 رقم 01كرم ـــة عامــــة  ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف سسط د أن فنفأوك ـــة عامــــة حش الشطر األول قطاع أ ب 34 شارع خن ـــــفتغذ اليوم الثا سط
ف د الحقسط شادةواتضح  ع ــــعالمجمع المدر  بو ـــــفإطعام  اليوم األولسط
ف ةلواضح فوزيسط وي حس و بن د ة نه زر ل زاو ــــع المستق ـــــفإطعام  اليوم األولسط
ف دةسط لبن ع ور اشة عمار  المستق ــــعشارع ع ـــــفإطعام  اليوم األولسط
ف لمسال الصغ سط اشة عمار  المستق ــــعشارع ع ـــــفإطعام  اليوم األولسط
ف دين شارع اإلخوة طقيع رقم 61ع عمارسط ــــع المجا ـــــفإطعام  اليوم األولسط
ف فأحمد بوزمادةسط ــــعسط ـــــفإطعام  اليوم األولسط
ف اءسط اب عمارة 01 رقم 05زدام زك جان كركور ذ ــــع ثل ـــــفإطعام  اليوم األولسط
ف ا سط د عمارة 7 مدخل 4 ط امصط  ة أوز ة عقار ــــعترق ـــــفإطعام  اليوم األولسط
ف مشسط د م ــــعشارع 20 اوت 55 عنمارة ب مدخل 14 ط أع ـــــفإطعام  اليوم األولسط
ف د الحق شارع 20 اوت 55 رقم ب 01لخ طارقسط ر ع ة أوز ة عقار ــــعترق ـــــفإطعام  اليوم األولسط
ف دةسط د الحق شارع 20 اوت 55 رقم ب 08عال زو ر ع ة أوز ة عقار ــــع 20 اوت 55 أترق ـــــفإطعام  اليوم األولسط

ف مسط د ال ــــع 36 مسكن المعبودة ت ع جالب حوس جزءس مدخل 98 رقم 09 مج 46بوصبع ع ـــــفإطعام  اليوم األولسط

ف د الرحمانرم عز الدينسط ــــع المعبودة ت ع زواوي ع ـــــفإطعام  اليوم األولسط
ف ح فاروقسط ــــعسوق المعبودة رقم 06شت ـــــفإطعام  اليوم األولسط
ف اس سط ــــعنهج الفداء قسم 43 مج 04محمد  ـــــفإطعام  اليوم األولسط
ف دحراق مصط سط ــــعشارع قندوز السع ـــــفإطعام  اليوم األولسط
ف ر انورسط وش قسم 210 مج 78 قطعةطا د عم ــــعشارع العق ـــــفإطعام  اليوم األولسط
ف اش 01لعوارم عادلسط ــــعنهج اإلخوة  ـــــفإطعام  اليوم األولسط
ف مسط د الحل اف ع دبوض د المج ــــعملت نهج حفاظ ع ـــــفإطعام  اليوم األولسط
ف ارسط ب  ة 28 قطعة 05لب در قسم 5 مل دي ح ــــعس ـــــفإطعام  اليوم األولسط
ف فشور  مصط سط ــــعسط ـــــفإطعام  اليوم األولسط
ف د الرزاقسط ــــع 950 مسكن رقم 108 عمارة ج 5رفاوي ع ـــــفإطعام  اليوم األولسط
ف ــــعشارع 20 أوت 55ز مرادسط ـــــفإطعام  اليوم األولسط



ف ــــعشارع 20 أوت 55 ع ب 3مرصاوي ال سط ـــــفإطعام  اليوم الثا سط
ف دسط ــــعشارع 20 أوت 55 ت ع صادي و توا مس ول ـــــفإطعام  اليوم الثا سط
ف دالدبوصبع ع سط ــــعشوف ل ـــــفإطعام  اليوم الثا سط
ف ا توفيقسط ان رمضانق ة التقاء شار ع ــــعزاو ـــــفإطعام  اليوم الثا سط
ف ــــعسوق  750 مسكن رقم 43بوصبع ناسط ـــــفإطعام  اليوم الثا سط
ف ــــعسوق  750 مسك رقم44داء الحاجسط ـــــفإطعام  اليوم الثا سط
ف دسط دي السع ــــعسوق  750 مسكنبوز ـــــفإطعام  اليوم الثا سط
ف اس سط ل قطعة رقم 15كرواط  ــــعت ع  الهواء الجم ـــــفإطعام  اليوم الثا سط
ف م رقم 792 محل رقم 05بن حمو فارسسط ــــع اوالد برا ـــــفإطعام  اليوم الثا سط
ف ساوي مج 01 قسم 167 الحصة 22قجا ص الدينسط ــــع 1006 مسكن سوق ع ـــــفإطعام  اليوم الثا سط
ف د الحقسط ــــع حش 1/2 ش 01معيوف ع ـــــفإطعام  اليوم الثا سط
ف بسط اوي الشطر 183 مجموعة 66ع صحراوي صه ح ــــع  ـــــفإطعام  اليوم الثا سط
ف صلسط د ف م رقم 08زوا س ل كعبوب ت ع ال ــــع الهواء الجم ـــــفإطعام  اليوم الثا سط
ف فسط سعد ال ب  ق ع 01 رقم 03 160شع ــــعسا الهضاب  ـــــفإطعام  اليوم الثا سط
ف د الغا عطويسط ق ع 8 رقم 137 160ع ــــعسا الهضاب  ـــــفإطعام  اليوم الثا سط
ف ق محل رقم 04داوود مولودسط سا  وع  62/155  ــــعم ـــــفإطعام  اليوم الثا سط
ف مانسط د سل ق بوسك ع 01 طابق سف زوا ــــع كعبوب ت ع ف ـــــفإطعام  اليوم الثا سط
ف وع 1292 مسكن ع 04 رقم 94حس جلو سط ق م ــــع الهضاب  ـــــفإطعام  اليوم الثا سط
ف ب فاتحسط حري الخ رقم 02بن الذ ار شارع  ــــع ب ـــــفإطعام  اليوم الثا سط
ف ار عمارة 01شعوي أمينةسط ــــع 140 مسكن ب ـــــفإطعام  اليوم الثا سط
ف جان قسم 260 مج رقم 103مال  سط ــــع ثل ـــــفإطعام  اليوم الثا سط
ف كرمهداوي الحواسسط جان نهج محمد صابر رقم 56 شارع ب ــــع ثل ـــــفإطعام  اليوم الثا سط
ف اس سط ول شارع عون مولودزواوي محمد ال د الهاتفمنطقة المعهد الوط للب ـــــفتعبئة رص اليوم األولسط
ف دادجابر الشيخسط د الهاتفتجزئة 140 قطعة شوف ل ـــــفتعبئة رص اليوم األولسط
ف ة الهاديسط اشة عمار رقم 33جاز ل شارع ع د الهاتف المستق ـــــفتعبئة رص اليوم األولسط
ف صلسط ات ف ار قسم 295بر د الهاتف 30 مسكن ب ـــــفتعبئة رص اليوم األولسط
ف حري الخ محل 01عالوي حس سط ار 140 مسكن رقم 37 شارع  د الهاتف ب ـــــفتعبئة رص اليوم األولسط
ف منسط ل ط أ رقم 20طاج محمد أ د الهاتفشارع أحمد دقو  ـــــفتعبئة رص اليوم األولسط
ف ل شارع حش رقم 23مسال نهلةسط د الهاتف المستق ـــــفتعبئة رص اليوم األولسط
ف دسط د جه ل 03/35در د الهاتف  ـــــفتعبئة رص اليوم األولسط
ف منسط ل ط أطاج محمد أ د الهاتفشارع أحمد دقو رقم 20  ـــــفتعبئة رص اليوم األولسط
ف اف خ الدينسط ش بوض ش  ال دي  و بن قرو ة شارع العر بن مه د الهاتفزاو ـــــفتعبئة رص اليوم األولسط
ف ةسط ف ع و بن شكرعي ز ا ة شارع ر د الهاتفزاو ـــــفتعبئة رص اليوم األولسط
ف ل موسط د الهاتفشارع اإلخوة جم رقم 48 ط أ مج 10 قسم 262لوع ـــــفتعبئة رص اليوم األولسط
ف فول سماحسط د الهاتف 20 أوت 55 قطعة 10 حصة 04بول ـــــفتعبئة رص اليوم األولسط
ف دسط د مدخل 08 حصة 10قجا ول ة شارع مصط بن بولع د الهاتفزاو ـــــفتعبئة رص اليوم األولسط
ف لخ سط ة شارع االخوة مسلم ط أز  د الهاتفزاو ـــــفتعبئة رص اليوم األولسط
ف وش قسم 210 مج 45رزرا محمد الهاديسط د عم د الهاتفنهج العق ـــــفتعبئة رص اليوم األولسط
ف دي أم سط د الهاتف أحمد عقون نهج الفداء قسم 20 مج رقم 100ق ـــــفتعبئة رص اليوم األولسط



ف ة شارع ع رمضان ساحة االستقالل رقم 01لعوامري فارسسط د الهاتفزاو ـــــفتعبئة رص اليوم األولسط
ف مسط د الحك د الهاتفنهج مسلم محل ب 24 ط أ 24ما ع ـــــفتعبئة رص اليوم األولسط
ف لخ جمالسط د الهاتفنهج منصوري الخ عمارة 01 سلم 01 رقم 08د ـــــفتعبئة رص اليوم األولسط
ف جان قسم 248 مج 28ش مرادسط د الهاتف ثل ـــــفتعبئة رص اليوم األولسط
ف لوف رضوانسط د الهاتفتجزئة بوعروة قطاع ج رقم 362بول ـــــفتعبئة رص اليوم األولسط
ف فبوقاعة أسامةسط د الهاتفسط ـــــفتعبئة رص اليوم األولسط
ف ا سط د الهاتف بوعروة 74 قطعة شارع مصغو محمدحمداش  ـــــفتعبئة رص اليوم األولسط
ف د الرحمانسط د الهاتف أول نوفم 54 الشطر الثا رقم 296روابح ع ـــــفتعبئة رص اليوم األولسط
ف تو عالمسط د الهاتف 504 مسكن مج رقم 01 قسم 7ز ـــــفتعبئة رص اليوم الثا سط
ف فعقون محمدسط د الهاتفسط ـــــفتعبئة رص اليوم الثا سط
ف ش عادلسط دة عمارة فدعم ة الجد د الهاتف 450 مسكن منطقة الح ـــــفتعبئة رص اليوم الثا سط
ف كرسط اة  بوعروة قسم 266  رقم 81 محل 01لبوازدي ب د الهاتفت ع أمن الح ـــــفتعبئة رص اليوم الثا سط
ف د مج 02 قسم 244 رقم 04نقاش عمرسط در و بن بولع ة ق ة زار خ د الهاتفزاو ـــــفتعبئة رص اليوم الثا سط
ف فسط س س 4 أو 10 محل رقم 02حسام زح د ا اوي 05 شارع جالل رش ح د الهاتف  ـــــفتعبئة رص اليوم الثا سط
ف س عمارة 01 سلم 01 رقم 04 قسم 213 مج 167مهدي شل سط اد د الهاتفشارع بن  ـــــفتعبئة رص اليوم الثا سط
ف رمسط فون لخ أ د الهاتفبوفرطة مجة 06 قسم 228 رقم 09ك ـــــفتعبئة رص اليوم الثا سط
ف اءسط ة زك د الهاتف اإلخوة مهداوي ع أ 02  300 مسكنبورق ـــــفتعبئة رص اليوم الثا سط
ف ينت رقم 03 ط أمروا فارسسط د الهاتف ع ت ـــــفتعبئة رص اليوم الثا سط
ف شامسط ود  د الهاتف 72 مسكن ترقوي شارع األبراج رقم 05مز ـــــفتعبئة رص اليوم الثا سط
ف لسط ار ع 500 مسكن عمارة ب 5 رقم 46لغمارة إسماع د الهاتف م ـــــفتعبئة رص اليوم الثا سط
ف سا نظالسط د الهاتف 540 مسكن ع ب 01 ط أ رقم 31الع ـــــفتعبئة رص اليوم الثا سط
ف د الهاتف 1006 مسكن عمارة س 04 رقم 168خلوة يوسفسط ـــــفتعبئة رص اليوم الثا سط
ف د الهاتف 30 مسكن ترقوي الهضابقتال عماد الدينسط ـــــفتعبئة رص اليوم الثا سط
ف د الحقسط در 150 مسكن ع أ02 مدخل 29 قسم 06 مج 27عي ع د الهاتف ح ـــــفتعبئة رص اليوم الثا سط
ف دسط در 150 مسكن ع أ02 مدخل 29 قسم 06 مج 27اي محمد السع د الهاتف ح ـــــفتعبئة رص اليوم الثا سط
ف مسط د ال ل ع د الهاتفت ع السعادة شارع ستول الم رقم 39برت ـــــفتعبئة رص اليوم الثا سط
ف د الهاتف الهضاب ت ع عالم منصورشمس الدين قندورسط ـــــفتعبئة رص اليوم الثا سط
ف رسط ة رقم 04فراج الطا ل قطعة الهامش د الهاتف الهواء الجم ـــــفتعبئة رص اليوم الثا سط
ف دسط د جه ل 03/35در د الهاتف  ـــــفتعبئة رص اليوم الثا سط
ف فان ع سط فل د الهاتفت ع األشغال قطاع ب شمال سط ـــــفتعبئة رص اليوم الثا سط
ف دسط د المج د الهاتف كعبوب تجزئة 172 قطعة قسم 52مرغم ع ـــــفتعبئة رص اليوم الثا سط
ف مةسط ة نع د الهاتفتجزئة 172 قطعة مدور رقم 42 قسم 52بوخ ـــــفتعبئة رص اليوم الثا سط
ف سا و 31 محلطارق بوعودسط وع 50 مسكن اجتما  د الهاتف قاوة م ـــــفتعبئة رص اليوم الثا سط
ف د الرحمانسط ل ع قا رقم 08 قطع 05د فض ي سا ة النقل ال كة الوطن د الهاتفط أ التل ال ـــــفتعبئة رص اليوم الثا سط
ف ينتبن سمان محمدسط د الهاتف ع ت ـــــفتعبئة رص اليوم الثا سط
ف دادحمودة مرادسط د الهاتف شوف ل ـــــفتعبئة رص اليوم الثا سط
ف د سط م أوعن د الرح د الهاتفالمعبودة ت ع جالب حس ع 01ع ـــــفتعبئة رص اليوم الثا سط
ف د الهاتف عمر دقو 331 مج 02مسا محمد أ سط ـــــفتعبئة رص اليوم الثا سط

اليوم األولع آرناتلحوم ودواجنط أ تجزئة 209 قطعة 16 قسم 03 مج 76 رقم 02لما حسامع آرنـات



ة 282 قطعة قسم 64 مج 12 ط اجانة مسعودع آرنـات اليوم األولع آرناتلحوم ودواجنالمج السكن
لع آرنـات ان ن اليوم األولع آرناتلحوم ودواجنعــ أرنـــــــاتبن ز
ظع آرنـات د الحف اليوم األولع آرناتلحوم ودواجنعــ أرنـــــــاتبن عج ع
فع آرنـات س لوص اليوم األولع آرناتلحوم ودواجنعــ أرنـــــــاتبن نا
مةع آرنـات زي نع اليوم األولع آرناتلحوم ودواجنعــ أرنـــــــاتبوح
دي الحاجع آرنـات اليوم األولع آرناتلحوم ودواجنالسوق المغطاةبوز
اليوم األولع آرناتلحوم ودواجنالسوق المغطاة رقم 24بوصوار الحنا ع آرنـات
اليوم األولع آرناتلحوم ودواجنالسوق المغطاة رقم 03ش الجم ع آرنـات
انة ع داش حسامع آرنـات اليوم األولع آرناتلحوم ودواجنشارع ز
اضع آرنـات اليوم األولع آرناتلحوم ودواجنعــ أرنـــــــاتراي الشمس ر
اليوم األولع آرناتلحوم ودواجنالسوق المغطاةزدادقة لخ ع آرنـات
بع آرنـات اليوم األولع آرناتلحوم ودواجنعــ أرنـــــــاتزراوي الط
اليوم األولع آرناتلحوم ودواجنعــ أرنـــــــاتزوغ نوريع آرنـات
اليوم األولع آرناتلحوم ودواجنعــ أرنـــــــاتصدادقة لخ ع آرنـات
د المالكع آرنـات ةصفصاف ع اليوم الثا ع آرناتلحوم ودواجنالمهد
ة التل SNTRطا فؤادع آرنـات ة عقار اليوم الثا ع آرناتلحوم ودواجنتعاون
طوب مرادع آرنـات مط اليوم الثا ع آرناتلحوم ودواجن أوالد برا
اس ع آرنـات اليوم الثا ع آرناتلحوم ودواجنعــ أرنـــــــاتعز 
مع آرنـات اليوم الثا ع آرناتلحوم ودواجنتجزئة 282 قطعة قسم 74 مج 41عزي نع
اليوم الثا ع آرناتلحوم ودواجنعــ أرنـــــــاتعطا  حمزةع آرنـات
اس ع آرنـات اليوم الثا ع آرناتلحوم ودواجنعــ أرنـــــــاتغر 
لع آرنـات اليوم الثا ع آرناتلحوم ودواجنعــ أرنـــــــاتقرن إسماع
فع آرنـات ادنة ع قواري لوص اليوم الثا ع آرناتلحوم ودواجن ز
اليوم الثا ع آرناتلحوم ودواجنالسوق المغمه الخ ع آرنـات
اسة جمال الدينع آرنـات اليوم الثا ع آرناتلحوم ودواجنعــ أرنـــــــاتم
ةع آرنـات اليوم الثا ع آرناتلحوم ودواجنع مسعودفال حور
منع آرنـات اليوم الثا ع آرناتلحوم ودواجنعــ أرنـــــــاتش أ
اليوم الثا ع آرناتلحوم ودواجنعــ أرنـــــــاتش عمارع آرنـات
م ع برا ع آرنـات ص السك 150إبرا ب و مشتقاتهالتخص اليوم األولع آرناتحل
د السالمع آرنـات ل ع ل ةبن  ب و مشتقاتهالمهد اليوم األولع آرناتحل
ةبن طالب محند أمقرانع آرنـات ش ب و مشتقاتهالحش اليوم األولع آرناتحل
دع آرنـات ادنة ع قواري الول ب و مشتقاته ز اليوم األولع آرناتحل
ةع آرنـات ب و مشتقاته 40 قطعةقواري من اليوم األولع آرناتحل
لع آرنـات ب و مشتقاته 209 مسكنمحدادي إسماع اليوم األولع آرناتحل
ب و مشتقاتهعــ أرنـــــــاتعدالن لولوع آرنـات اليوم األولع آرناتحل
ب و مشتقاتهعــ أرنـــــــاتارة عز الدينع آرنـات اليوم األولع آرناتحل
دي حزيع آرنـات ب و مشتقاتهعــ أرنـــــــاتزا اليوم األولع آرناتحل
عةع آرنـات ج ر ب و مشتقاتهعــ أرنـــــــاتقب اليوم الثا ع آرناتحل
ب و مشتقاتهعــ أرنـــــــاتمنادي عع آرنـات اليوم الثا ع آرناتحل



ب و مشتقاتهعــ أرنـــــــاتمقدم صالح الدينع آرنـات اليوم الثا ع آرناتحل
ت لحسنع آرنـات ب و مشتقاتهعــ أرنـــــــاتزم اليوم الثا ع آرناتحل
مع آرنـات د الحك ب و مشتقاتهعــ أرنـــــــاتقاللتة ع اليوم الثا ع آرناتحل
مع آرنـات ب و مشتقاتهعــ أرنـــــــاتمنادي إبرا اليوم الثا ع آرناتحل
وكع آرنـات ب و مشتقاتهعــ أرنـــــــاتلصلج م اليوم الثا ع آرناتحل
زةع آرنـات ب و مشتقاتهعــ أرنـــــــاتصال ب اليوم الثا ع آرناتحل
ة 282 مسكن 85 قسم 64 مج 71اد صالحع آرنـات ة صناع اليوم األولع آرناتمخ
مع آرنـات شواح سل ةش ة 12 مسكن رقم 01 المهد ة العقار ق ةال ة صناع اليوم األولع آرناتمخ
د النوريع آرنـات ة 209 قطعة قسم 83 مج 2ختالة ع ة صناع اليوم األولع آرناتمخ
ا سم ع آرنـات فة فرماتو وسط محل رقم 02س ة شيخ الع ة صناع اليوم األولع آرناتمخ
ةالتخصص السك االجتما 150 قطعة رقم 26بن طالب عمارع آرنـات ة صناع اليوم الثا ع آرناتمخ
ة  209 قطعة رقم 203 قسم 82 مج رقم 15 محل رقم 04غجا ز ع آرنـات ة صناع اليوم الثا ع آرناتمخ
ة 282 مسكن 85 قسم 64 مج 71اد صالحع آرنـات ة صناع اليوم الثا ع آرناتمخ
د النوريع آرنـات ة رقم 80ختالة ع ة  209 قطعة قسم 83 مجوعة مل ة صناع اليوم الثا ع آرناتمخ
رع آرنـات اش الطا ـــــن آرنــاترو هع اليوم األولع آرناتخ و فوا
ـــــن آرنــاتعدالة عادلع آرنـات هع اليوم األولع آرناتخ و فوا
دع آرنـات ـــــن آرنــاتمنادي بوز هع اليوم األولع آرناتخ و فوا
ة مرادع آرنـات ـــــن آرنــاتحلفا هع اليوم األولع آرناتخ و فوا
ـــــن آرنــاتعزي مالكع آرنـات هع اليوم األولع آرناتخ و فوا
د الرؤوفع آرنـات ـــــن آرنــاتمهداوي ع هع اليوم األولع آرناتخ و فوا
انع آرنـات ـــــن آرنــاتبوحناش شع هع اليوم األولع آرناتخ و فوا
ال ع آرنـات ـــــن آرنــاتارة ج هع اليوم األولع آرناتخ و فوا
الت يوسفع آرنـات ـــــن آرنــاتبولحج هع اليوم األولع آرناتخ و فوا
اس ع آرنـات ـــــن آرنــاتسل  هع اليوم األولع آرناتخ و فوا
ـــــن آرنــاتشور حسامع آرنـات هع اليوم األولع آرناتخ و فوا
مع آرنـات ود إبرا ـــــن آرنــاتمز هع اليوم األولع آرناتخ و فوا
الدينع آرنـات ـــــن آرنــاتمنادي ن هع اليوم األولع آرناتخ و فوا
قةع آرنـات ـــــن آرنــاتشدري رز هع اليوم األولع آرناتخ و فوا
ـــــن آرنــاتلول موع آرنـات هع اليوم األولع آرناتخ و فوا
د ع آرنـات ـــــن آرنــاتحومر ع هع اليوم األولع آرناتخ و فوا
ـــــن آرنــاتبن تو ق ع آرنـات هع اليوم األولع آرناتخ و فوا
وكع آرنـات ـــــن آرنــاتقرناز م هع اليوم الثا ع آرناتخ و فوا
ش توفيقع آرنـات ـــــن آرنــاتمش هع اليوم الثا ع آرناتخ و فوا
ـــــن آرنــاتمعماش حمزةع آرنـات هع اليوم الثا ع آرناتخ و فوا
ـــــن آرنــاتعكوش عصامع آرنـات هع اليوم الثا ع آرناتخ و فوا
ـــــن آرنــاتخل خ الدينع آرنـات هع اليوم الثا ع آرناتخ و فوا
بع آرنـات ـــــن آرنــاتتو رت هع اليوم الثا ع آرناتخ و فوا
ـــــن آرنــاتعكوش رفيقع آرنـات هع اليوم الثا ع آرناتخ و فوا
ش معمرع آرنـات ـــــن آرنــاتكرم هع اليوم الثا ع آرناتخ و فوا



ـــــن آرنــاتمنادي الخ ع آرنـات هع اليوم الثا ع آرناتخ و فوا
ـــــن آرنــاتحمزاوي جلولع آرنـات هع اليوم الثا ع آرناتخ و فوا
دينع آرنـات ن العا ـــــن آرنــاترجاشتة ز هع اليوم الثا ع آرناتخ و فوا
لع آرنـات ارك سه ـــــن آرنــاترضوا م هع اليوم الثا ع آرناتخ و فوا
ـــــن آرنــاتعدوي محمدع آرنـات هع اليوم الثا ع آرناتخ و فوا
وكع آرنـات ـــــن آرنــاتلصلج م هع اليوم الثا ع آرناتخ و فوا
ـــــن آرنــاتدفار محمدع آرنـات هع اليوم الثا ع آرناتخ و فوا
دع آرنـات د الحم شة ع ـــــن آرنــاتخرا هع اليوم الثا ع آرناتخ و فوا
مع آرنـات د ال ـــــن آرنــاتعلوي ع هع اليوم الثا ع آرناتخ و فوا
دع آرنـات ـــــن آرنــاتمنادي الع هع اليوم الثا ع آرناتخ و فوا
م قسومع آرنـات ـــــن آرنــاتنج اتع ات و مرط اليوم األولع آرناتحل
ةع آرنـات اح مون ـــــن آرنــاتذ اتع ات و مرط اليوم األولع آرناتحل
د الرا ع آرنـات ـــــن آرنــاتزدادقة ع اتع ات و مرط اليوم الثا ع آرناتحل
د السالمع آرنـات ـــــن آرنــاتبن غذفة ع ة عامةع اليوم األولع آرناتتغذ
د الغا ع آرنـات ـــــن آرنــاتساح ع ة عامةع اليوم األولع آرناتتغذ
لع آرنـات ة شه ـــــن آرنــاتحلفا ة عامةع اليوم األولع آرناتتغذ
ـــــن آرنــاتلخلف مسعودع آرنـات ة عامةع اليوم األولع آرناتتغذ
وكع آرنـات ـــــن آرنــاتع م ة عامةع اليوم األولع آرناتتغذ
د المالكع آرنـات وات ع ـــــن آرنــاتن ة عامةع اليوم األولع آرناتتغذ
د ع آرنـات ـــــن آرنــاتحومر ع ة عامةع اليوم األولع آرناتتغذ
ـــــن آرنــاتعالم عاشورع آرنـات ة عامةع اليوم األولع آرناتتغذ
مع آرنـات ـــــن آرنــاتلعرا سل ة عامةع اليوم األولع آرناتتغذ
دي أحمدع آرنـات ـــــن آرنــاتبوز ة عامةع اليوم األولع آرناتتغذ
دي الحاجع آرنـات ـــــن آرنــاتبوز ة عامةع اليوم األولع آرناتتغذ
ـــــن آرنــاتمحمود فارسع آرنـات ة عامةع اليوم األولع آرناتتغذ
ارون عمارع آرنـات ـــــن آرنــاتبن  ة عامةع اليوم األولع آرناتتغذ
اةع آرنـات ـــــن آرنــاتنوار ح ة عامةع اليوم األولع آرناتتغذ
د الغا ع آرنـات ـــــن آرنــاتقاس ع ة عامةع اليوم األولع آرناتتغذ
ـــــن آرنــاتلولو عدالنع آرنـات ة عامةع اليوم األولع آرناتتغذ
دير جمالع آرنـات ـــــن آرنــاتإ ة عامةع اليوم األولع آرناتتغذ
دع آرنـات ة رش ـــــن آرنــاتدا ة عامةع اليوم األولع آرناتتغذ
ـــــن آرنــاتمهداوي عصامع آرنـات ة عامةع اليوم األولع آرناتتغذ
ـــــن آرنــاتخو رضوانع آرنـات ة عامةع اليوم األولع آرناتتغذ
د المنعمع آرنـات ـــــن آرنــاتلعوامري ع ة عامةع اليوم الثا ع آرناتتغذ
كع آرنـات ـــــن آرنــاتعزي مل ة عامةع اليوم الثا ع آرناتتغذ
مع آرنـات د الحل شادة ع ـــــن آرنــاتبو ة عامةع اليوم الثا ع آرناتتغذ
ـــــن آرنــاتجرودي جلولع آرنـات ة عامةع اليوم الثا ع آرناتتغذ
ـــــن آرنــاتنقار موع آرنـات ة عامةع اليوم الثا ع آرناتتغذ
س فارسع آرنـات ـــــن آرنــاتبن ع ة عامةع اليوم الثا ع آرناتتغذ



ة عصامع آرنـات ـــــن آرنــاتدا ة عامةع اليوم الثا ع آرناتتغذ
ةع آرنـات ج ـــــن آرنــاتوارث  ة عامةع اليوم الثا ع آرناتتغذ
ـــــن آرنــاتمنا  رابحع آرنـات ة عامةع اليوم الثا ع آرناتتغذ
شامع آرنـات ـــــن آرنــاتمهداوي  ة عامةع اليوم الثا ع آرناتتغذ
د الغا ع آرنـات ـــــن آرنــاتطالب ع ة عامةع اليوم الثا ع آرناتتغذ
شادة ع ع آرنـات ـــــن آرنــاتبو ة عامةع اليوم الثا ع آرناتتغذ
د الرؤوفع آرنـات ـــــن آرنــاتقوادمة ع ة عامةع اليوم الثا ع آرناتتغذ
ـــــن آرنــاتلمهدي فارسع آرنـات ة عامةع اليوم الثا ع آرناتتغذ
ار بركوع آرنـات ـــــن آرنــاتم ة عامةع اليوم الثا ع آرناتتغذ
ـــــن آرنــاتبوجالب فرحاتع آرنـات ة عامةع اليوم الثا ع آرناتتغذ
ـــــن آرنــاتارة عز الدينع آرنـات ة عامةع اليوم الثا ع آرناتتغذ
ة السا ع آرنـات ـــــن آرنــاتبورق ة عامةع اليوم الثا ع آرناتتغذ
ـــــن آرنــاتمة عثمانع آرنـات ة عامةع اليوم الثا ع آرناتتغذ
ـــــن آرنــاتالق محمدع آرنـات ة عامةع اليوم الثا ع آرناتتغذ
ــاســــةدو خالدع آرنـات ـــن ع اسةلحوم ودواجنع اليوم األولع ع
اسةلحوم ودواجنطكوكةبوشالغم محمد اسالمع آرنـات اليوم األولع ع
لودع آرنـات اسة مركزبوعظم م اسةلحوم ودواجنع ع اليوم األولع ع
ةع آرنـات اسة مركزحداد علج اسةلحوم ودواجنع ع اليوم األولع ع
اسة مركزارون محمدع آرنـات اسةلحوم ودواجنع ع اليوم األولع ع
ش حس ع آرنـات اسة مركزدرو اسةلحوم ودواجنع ع اليوم األولع ع
لع آرنـات اسةمسطول إسماع اسةلحوم ودواجنع ع اليوم األولع ع
ــاســــةبن عج عماع آرنـات ـــن ع اسةلحوم ودواجنع اليوم األولع ع
ــاســــةسا عمارع آرنـات ـــن ع اسةلحوم ودواجنع اليوم األولع ع
ــاســــةقن عمارع آرنـات ـــن ع اسةلحوم ودواجنع اليوم الثا ع ع
اسع آرنـات طحةبوشالغم ع اسةلحوم ودواجنال اليوم الثا ع ع
ــاســــةحداد حسانع آرنـات ـــن ع اسةلحوم ودواجنع اليوم الثا ع ع
ــاســــةدو عالء الدينع آرنـات ـــن ع اسةلحوم ودواجنع اليوم الثا ع ع
ــاســــةقن عمارع آرنـات ـــن ع اسةلحوم ودواجنع اليوم الثا ع ع
ــاســــةحري ع ع آرنـات ـــن ع اسةلحوم ودواجنع اليوم الثا ع ع
وشع آرنـات ــاســــةنجار عم ـــن ع اسةلحوم ودواجنع اليوم الثا ع ع
ــاســــةأمهاتة من ع آرنـات ـــن ع اسةلحوم ودواجنع اليوم الثا ع ع
ــاســــةمرعان سم ع آرنـات ـــن ع اسةلحوم ودواجنع اليوم الثا ع ع
ــاســــةوجها جابرع آرنـات ـــن ع اسةلحوم ودواجنع اليوم الثا ع ع

ــاســــةقلو إسحاقع آرنـات ـــن ع ب و مشتقاتهع اسةحل اليوم األول و الثا ع ع

اضع آرنـات ــاســــةضامن ر ـــن ع ب و مشتقاتهع اسةحل اليوم األول و الثا ع ع

دع آرنـات ــاســــةجساس رش ـــن ع ب و مشتقاتهع اسةحل اليوم األول و الثا ع ع



ة محل رقم 03قة عاشورع آرنـات ة صناع اسةمخ اليوم األولع ع
طحةعصما الذواديع آرنـات ةال ة صناع اسةمخ اليوم األولع ع
ة 121 مسكنلطرش نور الدينع آرنـات ة صناع اسةمخ اليوم الثا ع ع
ة الجوديع آرنـات ةعمارج ةشارع االخوة عمارج ة صناع اسةمخ اليوم الثا ع ع
د الغا ع آرنـات د ع ــاســــةبواز ـــن ع هع اسةخ و فوا اليوم األولع ع
دع آرنـات ــاســــةسوايح أسع ـــن ع هع اسةخ و فوا اليوم األولع ع
دع آرنـات ــاســــةلعجال سع ـــن ع هع اسةخ و فوا اليوم األولع ع
ــاســــةعتيق رابحع آرنـات ـــن ع هع اسةخ و فوا اليوم الثا ع ع
دع آرنـات ــاســــةبوعظم السع ـــن ع هع اسةخ و فوا اليوم الثا ع ع
ة سهامع آرنـات ــاســــةبوسحا ـــن ع ة عامةع اسةتغذ اليوم األولع ع
اللع آرنـات ات  ــاســــةع ـــن ع ة عامةع اسةتغذ اليوم األولع ع
ــاســــةلعجال عامرع آرنـات ـــن ع ة عامةع اسةتغذ اليوم األولع ع
بع آرنـات اشة الط ــاســــةع ـــن ع ة عامةع اسةتغذ اليوم األولع ع
دي عمارع آرنـات ــاســــةفا ـــن ع ة عامةع اسةتغذ اليوم األولع ع
ات حمزةع آرنـات ــاســــةز ـــن ع ة عامةع اسةتغذ اليوم األولع ع
ات طارقع آرنـات ــاســــةع ـــن ع ة عامةع اسةتغذ اليوم األولع ع
طحةعتيق رابحع آرنـات ة عامةال اسةتغذ اليوم األولع ع
كرع آرنـات ةأمهاته ب ة عامةالخ اسةتغذ اليوم األولع ع
ةناب محمدع آرنـات ة عامةالخ اسةتغذ اليوم األولع ع
ة عامةطكوكةكروش حمزةع آرنـات اسةتغذ اليوم األولع ع
ــاســــةمحتا مصط ع آرنـات ـــن ع ة عامةع اسةتغذ اليوم األولع ع
د ع آرنـات ــاســــةكعبوب ع ـــن ع ة عامةع اسةتغذ اليوم األولع ع
ــاســــةلطرش الصديقع آرنـات ـــن ع ة عامةع اسةتغذ اليوم األولع ع
دع آرنـات اف بوز ــاســــةز ـــن ع ة عامةع اسةتغذ اليوم األولع ع
لودع آرنـات د م ــاســــةزوا ـــن ع ة عامةع اسةتغذ اليوم األولع ع
ــاســــةحمون عمارع آرنـات ـــن ع ة عامةع اسةتغذ اليوم األولع ع
ةع آرنـات اري نص ــاســــةبو ـــن ع ة عامةع اسةتغذ اليوم األولع ع
رع آرنـات ــاســــةأوزان الطا ـــن ع ة عامةع اسةتغذ اليوم األولع ع
ة وا ع آرنـات ــاســــةعمارج ـــن ع ة عامةع اسةتغذ اليوم األولع ع
ــاســــةملعب محمدع آرنـات ـــن ع ة عامةع اسةتغذ اليوم الثا ع ع
د الغا ع آرنـات د ع ــاســــةبواز ـــن ع ة عامةع اسةتغذ اليوم الثا ع ع
شامع آرنـات ــاســــةوق  ـــن ع ة عامةع اسةتغذ اليوم الثا ع ع
مع آرنـات ــاســــةق سل ـــن ع ة عامةع اسةتغذ اليوم الثا ع ع
شامع آرنـات ــاســــةبوداب  ـــن ع ة عامةع اسةتغذ اليوم الثا ع ع
طحةصالح نص ع آرنـات ة عامةال اسةتغذ اليوم الثا ع ع
طحةمزارة أحمدع آرنـات ة عامةال اسةتغذ اليوم الثا ع ع
د المالكع آرنـات ــاســــةلمداوي ع ـــن ع ة عامةع اسةتغذ اليوم الثا ع ع
اللع آرنـات ات  ــاســــةع ـــن ع ة عامةع اسةتغذ اليوم الثا ع ع
ب يوسفع آرنـات ــاســــةطب ـــن ع ة عامةع اسةتغذ اليوم الثا ع ع



شامع آرنـات ــاســــةمرعان  ـــن ع ة عامةع اسةتغذ اليوم الثا ع ع
ــاســــةلطرش عز الدينع آرنـات ـــن ع ة عامةع اسةتغذ اليوم الثا ع ع
ــاســــةعتيق رابحع آرنـات ـــن ع ة عامةع اسةتغذ اليوم الثا ع ع
ــاســــةبوجالل فارسع آرنـات ـــن ع ة عامةع اسةتغذ اليوم الثا ع ع
ــاســــةصالح نص ع آرنـات ـــن ع ة عامةع اسةتغذ اليوم الثا ع ع
مع آرنـات ــاســــةف سل ـــن ع ة عامةع اسةتغذ اليوم الثا ع ع
دع آرنـات ــاســــةلعجال سع ـــن ع ة عامةع اسةتغذ اليوم الثا ع ع
دع آرنـات اسةقصاب رش اسةمطعمع ع اليوم األولع ع
مع آرنـات د الحك ة ع اسةبوسعد اسةمطعمع ع اليوم الثا ع ع
د عماد الدينع آرنـات ة 108 ط أبن ز ة قسم 39 مج مل ق ة  ال الحوم و دواجنالجهة الشمال س اليوم االولاألور
ارةع آرنـات د الرزاق ج اع س الحوم و دواجناألور س اليوم االولاألور
س ن الدينع آرنـات الحوم و دواجنمسكن اجتما ع 03 ط أ 64بورخ س اليوم االولاألور
س أحمدع آرنـات ــــابورخ ــس الحوم و دواجناألور س اليوم االولاألور
س نع آرنـات ــــابورخ ــس الحوم و دواجناألور س اليوم االولاألور
فع آرنـات افبودينة ال ة وشارع بوض ل ة شارع 05 ج الحوم و دواجنزاو س اليوم االولاألور
مالع آرنـات ب  ابوذ س الحوم و دواجنأور س اليوم االولاألور
لع آرنـات س خل ة مركزبورخ ل الحوم و دواجنشارع 05 ج س اليوم االولاألور
اف ع ع آرنـات ابوض س اف العر أور ة وشارع بوض ل ة شارع 5 ج الحوم و دواجنزاو س اليوم االولاألور
ش ع آرنـات الحوم و دواجنقسم 39 مج RDC 38بوطال ال س اليوم االولاألور
مالع آرنـات ب  ابوذ س الحوم و دواجناألوزر س اليوم الثا األور
د الرزاقع آرنـات ة رقم 85 ط أبرغوث غ الحوم و دواجنقسم 41 مجموعة مل س اليوم الثا األور
صلع آرنـات عة ف ق الوط رقم 09 50بوق سا الط الحوم و دواجنمسكن  س اليوم الثا األور
دع آرنـات الحوم و دواجنفرماتوبوقرة ف س اليوم الثا األور
اللع آرنـات ــــاجال  ــس الحوم و دواجناألور س اليوم الثا األور
د الرزاقع آرنـات ارة ع الحوم و دواجنالطابق األر عمارة 1 مدخل 4ج س اليوم الثا األور
سع آرنـات الحوم و دواجنتجزئة 122 قطعةحكوم ق س اليوم الثا األور
الحوم و دواجنمحل رقم 02حنار أحمدع آرنـات س اليوم الثا األور
الحوم و دواجنالسوق المغطاة 1006 مسكنخابري خالدع آرنـات س اليوم الثا األور
فع آرنـات ــــادينة ال ــس الحوم و دواجناألور س اليوم الثا األور
رع آرنـات دي الطا ــــازا ــس الحوم و دواجناألور س اليوم الثا األور
ا ع آرنـات ــــافراج  ــس الحوم و دواجناألور س اليوم الثا األور
تو بوجمعةع آرنـات ب و مشتقاته 271 قطعة رقم 117ز احل س اليوم االولاألور
ا مركزلعجا مختارع آرنـات س ب و مشتقاتهاألور احل س اليوم االولاألور
ــــاحوري نور الساداتع آرنـات ــس ب و مشتقاتهاألور احل س اليوم االولاألور
اف عادلع آرنـات ــــابوض ــس ب و مشتقاتهاألور احل س اليوم الثا األور
لودع آرنـات ــــاس الرحمان م ــس ب و مشتقاتهاألور احل س اليوم الثا األور
وكع آرنـات د م ــــاعا ــس ب و مشتقاتهاألور احل س اليوم الثا األور
ان ط أ ع1خل محمدع آرنـات ة 62  نهج اإلخوة بن ز ل ة شار 5 ج ةزاو ة صناع امخ س اليوم االولاألور
ة 363 /385 مسكن قسم 32 مج 95 ع أ ط اتوا مرادع آرنـات ة صناع امخ س اليوم االولاألور



شطولة صادقع آرنـات سب اد د بن  د الحم ة ع ة صناع امخ س اليوم االولاألور
فع آرنـات د اللط ة قطعة رقم 67 مج 04لجنان ع ة صناع امخ س اليوم االولاألور
ة 69 قطعة قسم 50 مج 120دواير جاللع آرنـات ة صناع امخ س اليوم الثا األور

ان الطابق االر غمارة ا رقم 01خل محمدع آرنـات ة 62 و نهج االخوة بن ز ل ة شار 05 ج ةزاو ة صناع امخ س اليوم الثا األور

ش ع آرنـات ــــادواير ال ــس ةاألور ة صناع امخ س اليوم الثا األور
ــــــــــــامراد منصوريع آرنـات س هاألور اخ و فوا س اليوم االولاألور
ــــــــــــانور الدين قرقاشع آرنـات س هاألور اخ و فوا س اليوم االولاألور
د الحق فرطاسع آرنـات ــــــــــــاع س هاألور اخ و فوا س اليوم االولاألور
ــــــــــــايوسف حضارع آرنـات س هاألور اخ و فوا س اليوم االولاألور
شاشع آرنـات ــــــــــــاالدرا خ س هاألور اخ و فوا س اليوم االولاألور
ــــــــــــايوسف مرا ع آرنـات س هاألور اخ و فوا س اليوم الثا األور
نوزع آرنـات ــــــــــــانذير  س هاألور اخ و فوا س اليوم الثا األور
زيع آرنـات ر ز ــــــــــــاالطا س هاألور اخ و فوا س اليوم الثا األور
ــــــــــــافارس شنافةع آرنـات س هاألور اخ و فوا س اليوم الثا األور
بع آرنـات ــــــــــــانور الدين بن العا س هاألور اخ و فوا س اليوم الثا األور
د العر ع آرنـات سا عمارة رقم 01 الحصة 01بن الص ة عامة 30 مسكن  اتغذ س اليوم األولاألور
شاش فاتحع آرنـات سا عمارة رقم 01 الحصة 01خ ة عامة 50 مسكن  اتغذ س اليوم األولاألور
مع آرنـات د العظ الل ع د لط ق  ة عامة العق اتغذ س اليوم األولاألور

اضع آرنـات ة عامةالسعادة م ش أ 302 مسكن ترقةوي 24 محل 10 شقق و 16 محل عمارة 02 ط أصال ر اتغذ س اليوم األولاألور

اس ع آرنـات شاش صالحقصاص  ة عامة 100 مسكن اج خ اتغذ س اليوم األولاألور
ة عامة 363 مسكن رقم 36 قسم 35 مج 115منور نذيرع آرنـات اتغذ س اليوم األولاألور
مع آرنـات د العظ الل ع ا مركزق  س ة عامةاألور اتغذ س اليوم األولاألور
ط ناع آرنـات ة عامةتجزئة 271 قطعةبن  اتغذ س اليوم األولاألور
اف محمدع آرنـات د 28بوض اف الع ة بوض ة عقار ة عامةتعاون اتغذ س اليوم األولاألور
ة عامة 63 مسكنس أسامةع آرنـات اتغذ س اليوم األولاألور
ــــــــــــاعزوزي عمارع آرنـات س ة عامةاألور اتغذ س اليوم األولاألور
كة منعةع آرنـات ــــــــــــامل س ة عامةاألور اتغذ س اليوم األولاألور
ــــــــــــالعالم عمرع آرنـات س ة عامةاألور اتغذ س اليوم األولاألور
رع آرنـات ــــــــــــاشور األز س ة عامةاألور اتغذ س اليوم األولاألور
ان مختارع آرنـات ــــــــــــاش س ة عامةاألور اتغذ س اليوم األولاألور
دع آرنـات د لط رقم 41قفاضل السع ة عامة العق اتغذ س اليوم األولاألور
ب نور الدينع آرنـات ة عامة 363/385 مسكن قسم 32 مج 95 قطعة 10 ع أ ط ا حصة رقم 10بن العا اتغذ س اليوم الثا األور
مع آرنـات د الحل ة عامة 100/300 مسكن أن  ان  برنامج 2010/2014 رقم 03 ع د 1قصاص ع اتغذ س اليوم الثا األور
لودع آرنـات ة عامةقسم 39 مج  30 ط اشور م اتغذ س اليوم الثا األور
مع آرنـات د ال ة 162 قطعةملو ع ة عامةتجزئة سكن اتغذ س اليوم الثا األور
امهنانة حسامع آرنـات س ة عامةاألور اتغذ س اليوم الثا األور
سا 66 محل ع 02 رقم 08شمس الدين عادلع آرنـات وع 64 مسكن  ة عامةم اتغذ س اليوم الثا األور



ــــــــــــالعجا مختارع آرنـات س ة عامةاألور اتغذ س اليوم الثا األور
ــــــــــــارحاحلة ع ع آرنـات س ة عامةاألور اتغذ س اليوم الثا األور
ــــــــــــاطراجمة مصط ع آرنـات س ة عامةاألور اتغذ س اليوم الثا األور
غدادع آرنـات ــــــــــــابوطال  س ة عامةاألور اتغذ س اليوم الثا األور
ــــــــــــاصخراوي حموديع آرنـات س ة عامةاألور اتغذ س اليوم الثا األور
د الحقع آرنـات اش ع ــــــــــــابر س ة عامةاألور اتغذ س اليوم الثا األور
ا نور الدينع آرنـات ــــــــــــاب س ة عامةاألور اتغذ س اليوم الثا األور
شةع آرنـات اش عا ــــــــــــاخ س ة عامةاألور اتغذ س اليوم الثا األور
ار حسامع آرنـات ــــــــــــا كر س ة عامةاألور اتغذ س اليوم الثا األور
ــــــــــــاحدادي الصالحع آرنـات س ة عامةاألور اتغذ س اليوم الثا األور
س مهديع آرنـات سا ع 2 ط ابورخ ــــع 64 مسكن إج  اإطعام  س اليوم األولاألور
سا قسم 45 مج 32 القطعة 12عمار بن جاب ع آرنـات ــــع 72 مسكن  اإطعام  س اليوم األولاألور

س الصديقع آرنـات ــــعالسعادة الموضع 3002 مسكن ترقوي مدعم ع 4 حصة 66/67 مج م 33ط ابورخ اإطعام  س اليوم األولاألور

مع آرنـات د ال ــــعتجزئة 162 قطعة رقم 01بوشن ع اإطعام  س اليوم الثا األور
زع آرنـات د الع ــــع 363 /383 مسكن قسم 38 مج 95 ع ا ط ا حصة 6/7بوجمل ع اإطعام  س اليوم الثا األور
دع آرنـات سا 65 محل ع أ  جهة 12 حصة 12اد ول ــــع 72 مسكن إج  اإطعام  س اليوم الثا األور
د المالكع آرنـات اليوم األولمزلوقلحوم و دواجنمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقأفو ع
كر أبرادشةع آرنـات ةب ش اليوم األولمزلوقلحوم و دواجنتجزئة 104 قطعة الحش
د المالكع آرنـات اليوم األولمزلوقلحوم و دواجنمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقرفو ع
اليوم األولمزلوقلحوم و دواجنمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقاي النوريع آرنـات
شامع آرنـات ة  لسشب اليوم األولمزلوقلحوم و دواجنأوالد 
لةع آرنـات لسصال دل اليوم األولمزلوقلحوم و دواجنأوالد 
مع آرنـات اليوم الثا مزلوقلحوم و دواجنمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقفنان سل
اضع آرنـات اليوم الثا مزلوقلحوم و دواجنمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقمس ر
ة سم ع آرنـات اليوم الثا مزلوقلحوم و دواجنمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقحب
بع آرنـات اليوم الثا مزلوقلحوم و دواجنمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقرواق شع
اوي عدالنع آرنـات اليوم الثا مزلوقلحوم و دواجنمزلوق مركز RDCع
زع آرنـات د الع ان ع ب و مشتقاتهمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقغض اليوم األولمزلوقحل
اس ع آرنـات اوي محمد  ب و مشتقاتهمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقع اليوم األولمزلوقحل
دع آرنـات ب و مشتقاتهمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقلمهدي رش اليوم الثا مزلوقحل
قةع آرنـات ب و مشتقاتهمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقعطوي رز اليوم الثا مزلوقحل

لودع آرنـات ةمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقشود م ة صناع اليوم األول و الثا مزلوقمخ

ديحا النوارع آرنـات ة العر بن مه ة صناع اليوم األول و الثا مزلوقمخ

ةمركـــز مزلـــــــوقرحمو فاروقع آرنـات ة صناع اليوم األول و الثا مزلوقمخ



همــــزلــــــوقعماد الدين رواقع آرنـات اليوم األول و الثا مزلوقخ و فوا

الع آرنـات همــــزلــــــوقمن در اليوم األول و الثا مزلوقخ و فوا

يع لواعرع آرنـات همــــزلــــــوقال اليوم األول و الثا مزلوقخ و فوا

ة عامةمــــزلــــــوقبودورة خالدع آرنـات اليوم األولمزلوقتغذ
ة عامةمــــزلــــــوقرواق عمادع آرنـات اليوم األولمزلوقتغذ
سة بومدينع آرنـات ة عامةمــــزلــــــوقعج اليوم األولمزلوقتغذ
بعع آرنـات ة ال ة عامةمــــزلــــــوقمخالف اليوم األولمزلوقتغذ
لقاسمع آرنـات ة عامةمــــزلــــــوقنوي  اليوم األولمزلوقتغذ
ة عامةمــــزلــــــوقبونا خم ع آرنـات اليوم األولمزلوقتغذ
ة عامةمــــزلــــــوقرحا نوارةع آرنـات اليوم األولمزلوقتغذ
زع آرنـات د الع ة عامةمــــزلــــــوقلخ ع اليوم األولمزلوقتغذ
د الحقع آرنـات اوي ع ة عامةمــــزلــــــوقع اليوم األولمزلوقتغذ
مينةع آرنـات ة عامةمــــزلــــــوقلحرش  اليوم األولمزلوقتغذ
مالع آرنـات ة عامةمــــزلــــــوققارة  اليوم الثا مزلوقتغذ
دة ز ع آرنـات ة عامةمــــزلــــــوقبوعص اليوم الثا مزلوقتغذ
ة عامةمــــزلــــــوقلمهدي موع آرنـات اليوم الثا مزلوقتغذ
ة عامةمــــزلــــــوقخر رفيقع آرنـات اليوم الثا مزلوقتغذ
ة عامةمــــزلــــــوققناطرة مرادع آرنـات اليوم الثا مزلوقتغذ
يعع آرنـات ة عامةمــــزلــــــوقرفو ال اليوم الثا مزلوقتغذ
رع آرنـات ادن الطا ة عامةمــــزلــــــوقع اليوم الثا مزلوقتغذ
بع آرنـات ش نج ة عامةمــــزلــــــوقع اليوم الثا مزلوقتغذ
ة عامةمــــزلــــــوقبن ثامر لخ ع آرنـات اليوم الثا مزلوقتغذ
ة عامةمــــزلــــــوقبورك جمال الدينع آرنـات اليوم الثا مزلوقتغذ
ة ب فةع ال ةلحوم ودواجنشارع 01 نوفم أحططاش خل ب اليوم األولع ال
ة ب مع ال ةلحوم ودواجنشارع الشهداءالعا سل ب اليوم األولع ال
ة ب زع ال د الع ةلحوم ودواجن 100 مسكنادي ع ب اليوم األولع ال
ة ب مع ال ةلحوم ودواجن 01 نوفم ادي نج ب اليوم األولع ال
ة ب ةلحوم ودواجنشارع 01 نوفم 54بوشع مسعودةع ال ب اليوم األولع ال
ة ب مسمارة مسعودع ال ةلحوم ودواجنشارع عج إبرا ب اليوم األولع ال
ة ب دع ال د الحم اري ع ةلحوم ودواجنشارع 01 نوفم 54س ب اليوم األولع ال
ة ب ساوي أم ع ال مانع ش سل ةلحوم ودواجنشارع قرش ب اليوم األولع ال
ة ب رع ال ففودي لز ةلحوم ودواجنشارع حجاج ال ب اليوم الثا ع ال
ة ب ا عادلع ال مانق ش سل ةلحوم ودواجنشارع قرش ب اليوم الثا ع ال
ة ب ةلحوم ودواجن لمروجماش فارسع ال ب اليوم الثا ع ال
ة ب ةأمغار ع ع ال ب ةلحوم ودواجنع ال ب اليوم الثا ع ال
ة ب دع ال ةلحوم ودواجنشارع سمارة أحمدلة بوز ب اليوم الثا ع ال



ة ب د النورع ال ةلحوم ودواجنشارع سمارة أحمدلعز ع ب اليوم الثا ع ال
ة ب مسمارة مسعودع ال ةلحوم ودواجنشارع عج برا ب اليوم الثا ع ال
ة ب ابع ال د الو ةلحوم ودواجنالمركز التجاري رقم 04سيوان ع ب اليوم الثا ع ال
ة ب ا أسامةع ال مان ط اق ةلحوم ودواجنشارع قرشوش سل ب اليوم الثا ع ال
ة ب انة فارسع ال ب و مشتقاتهشارع طراقة العر ص ةحل ب اليوم األولع ال
ة ب ةقرقور مصط ع ال ب ب و مشتقاتهع ال ةحل ب اليوم األولع ال
ة ب ةع ال ة خ ةقطا ب ب و مشتقاتهع ال ةحل ب اليوم األولع ال
ة ب ةما رفيقع ال ب ب و مشتقاتهع ال ةحل ب اليوم األولع ال
ة ب د النورع ال ةحططاش ع ب ب و مشتقاتهع ال ةحل ب اليوم األولع ال
ة ب ةعالمة خالدع ال ب ب و مشتقاتهع ال ةحل ب اليوم الثا ع ال
ة ب زع ال د الع ب و مشتقاتهشارع 8 ماي45طال ع ةحل ب اليوم الثا ع ال
ة ب اطة فارسع ال ب و مشتقاتهشارع بوطوقة العر س ةحل ب اليوم الثا ع ال
ة ب بع ال ةداود  الط ب ب و مشتقاتهع ال ةحل ب اليوم الثا ع ال
ة ب مع ال اع سل ةس ب ب و مشتقاتهع ال ةحل ب اليوم الثا ع ال
ة ب فع ال د اللط ةبوقزاطة ع ب ةع ال ة صناع ةمخ ب اليوم األولع ال
ة ب ظع ال د الحف ةشارع عمارة أحمدمنعة ع ة صناع ةمخ ب اليوم األولع ال
ة ب د الرزاقع ال ةبن امغار ع ةقدير بولح ة صناع ةمخ ب اليوم األولع ال
ة ب حول عومارع ال ةشارع 1 ه  1954بول ة صناع ةمخ ب اليوم األولع ال
ة ب ةط زموريع ال ةشارع قدور بولح ة صناع ةمخ ب اليوم األولع ال
ة ب ةشارع  الشهداء رقم 40ملول عمرع ال ة صناع ةمخ ب اليوم األولع ال
ة ب كرع ال دملول ب ةشارع صو السع ة صناع ةمخ ب اليوم الثا ع ال
ة ب تونةع ال ةمسكن 400منعة ز ة صناع ةمخ ب اليوم الثا ع ال
ة ب ف رقم 01 م 01شنوف ز ع ال ةشارع حجاجة ال ة صناع ةمخ ب اليوم الثا ع ال
ة ب ا ع ال ةشارع 1نوفم 54 رقم 17لحكول ع ة صناع ةمخ ب اليوم الثا ع ال
ة ب كرع ال دملول اب ةشارع مومن السع ة صناع ةمخ ب اليوم الثا ع ال
ة ب ةع ال ر الوط سح فوز ش التح ةشارع ج ة صناع ةمخ ب اليوم الثا ع ال
ة ب ــــــــرةمحمد شاعوع ال ب ــــن ال هعـ ةخ و فوا ب اليوم األولع ال
ة ب ــــــــرةمسعود سمارةع ال ب ــــن ال هعـ ةخ و فوا ب اليوم األولع ال
ة ب وشع ال حة خ ــــــــرةصل ب ــــن ال هعـ ةخ و فوا ب اليوم األولع ال
ة ب لعزع ال ــــــــرةشمس الدين  ب ــــن ال هعـ ةخ و فوا ب اليوم األولع ال
ة ب ــــــــرةأم سمارةع ال ب ــــن ال هعـ ةخ و فوا ب اليوم األولع ال
ة ب اريع ال ــــــــرةعادل كر ب ــــن ال هعـ ةخ و فوا ب اليوم األولع ال
ة ب ــــــــرةعمر بن خلوفع ال ب ــــن ال هعـ ةخ و فوا ب اليوم األولع ال
ة ب د الرزاق بن أمغارع ال ــــــــرةع ب ــــن ال هعـ ةخ و فوا ب اليوم األولع ال
ة ب ــــــــرةمن بن حافظع ال ب ــــن ال هعـ ةخ و فوا ب اليوم األولع ال
ة ب ــــــــرةجمال فوديع ال ب ــــن ال هعـ ةخ و فوا ب اليوم األولع ال
ة ب ةع ال فة بوط ــــــــرةخل ب ــــن ال هعـ ةخ و فوا ب اليوم األولع ال
ة ب ــــــــرةسم داودع ال ب ــــن ال هعـ ةخ و فوا ب اليوم األولع ال
ة ب ــــــــرةالل احططاشع ال ب ــــن ال هعـ ةخ و فوا ب اليوم األولع ال



ة ب ل زغيوةع ال ــــــــرةخل ب ــــن ال هعـ ةخ و فوا ب اليوم األولع ال
ة ب ــــــــرةعمار مخال ع ال ب ــــن ال هعـ ةخ و فوا ب اليوم األولع ال
ة ب ص ع ال ــــــــرةمون  ب ــــن ال هعـ ةخ و فوا ب اليوم األولع ال
ة ب ــــــــرةمحمد شاعوع ال ب ــــن ال هعـ ةخ و فوا ب اليوم الثا ع ال
ة ب ــــــــرةعادل بوخالدع ال ب ــــن ال هعـ ةخ و فوا ب اليوم الثا ع ال
ة ب ز برا ع ال د الع ــــــــرةع ب ــــن ال هعـ ةخ و فوا ب اليوم الثا ع ال
ة ب ــــــــرةفاروق سافع ال ب ــــن ال هعـ ةخ و فوا ب اليوم الثا ع ال
ة ب ــــــــرةمنصور بوقزولةع ال ب ــــن ال هعـ ةخ و فوا ب اليوم الثا ع ال
ة ب شع ال عط د المالك  ــــــــرةع ب ــــن ال هعـ ةخ و فوا ب اليوم الثا ع ال
ة ب د مخال ع ال ــــــــرةبوز ب ــــن ال هعـ ةخ و فوا ب اليوم الثا ع ال
ة ب ــــــــرةمال بن خلوفع ال ب ــــن ال هعـ ةخ و فوا ب اليوم الثا ع ال
ة ب ــــــــرةرضوان أحططاشع ال ب ــــن ال هعـ ةخ و فوا ب اليوم الثا ع ال
ة ب ص ع ال ــــــــرةمصط  ب ــــن ال هعـ ةخ و فوا ب اليوم الثا ع ال
ة ب ةع ال ــــــــرةتوفيق لع ب ــــن ال هعـ ةخ و فوا ب اليوم الثا ع ال
ة ب شع ال ل بوغ ــــــــرةخل ب ــــن ال هعـ ةخ و فوا ب اليوم الثا ع ال
ة ب ــــــــرةعادل غالبع ال ب ــــن ال هعـ ةخ و فوا ب اليوم الثا ع ال
ة ب فع ال ــــــــرةإسالم بن ض ب ــــن ال هعـ ةخ و فوا ب اليوم الثا ع ال
ة ب ــــــــرةمصط مخال ع ال ب ــــن ال هعـ ةخ و فوا ب اليوم الثا ع ال
ة ب ل بوقزولةع ال ــــــــرةن ب ــــن ال هعـ ةخ و فوا ب اليوم الثا ع ال
ة ب وشع ال د القادر عم ــــــــرةع ب ــــن ال هعـ ةخ و فوا ب اليوم الثا ع ال

ة ب ــــــــرةزكرا حس ع ال ب ــــن ال اتعـ ات و مرط ةحل ب اليوم األول و الثا ع ال

ة ب سا بوقزولة منصورع ال ة عامة   عمارة 01 مدخل 08 10سكنات  ةتغذ ب اليوم األولع ال
ة ب ة عامة 300 مسكنفة العر ع ال ةتغذ ب اليوم األولع ال
ة ب ا خم ع ال فةم اري خل ة عامة س ةتغذ ب اليوم األولع ال
ة ب لع ال فةصدقة فوض اري خل ة عامة س ةتغذ ب اليوم األولع ال
ة ب فةالل احطاطاشع ال اري خل ة عامة س ةتغذ ب اليوم األولع ال
ة ب دع ال لعا فةعادل  اري خل ة عامة س ةتغذ ب اليوم األولع ال
ة ب م سم ع ال دبن سل ة عامةشارع مومن السع ةتغذ ب اليوم األولع ال
ة ب مالع ال ان  ر الوط ز ش التح ة عامةج ةتغذ ب اليوم األولع ال
ة ب زع ال د الع ة عامةشارع 8 ماي 48طال ع ةتغذ ب اليوم األولع ال
ة ب ــــــــرةعقون جمالع ال ب ــــن ال ة عامةعـ ةتغذ ب اليوم األولع ال
ة ب ــــــــرةبولنعاش صالحع ال ب ــــن ال ة عامةعـ ةتغذ ب اليوم األولع ال
ة ب ــــــــرةالعا نور الدينع ال ب ــــن ال ة عامةعـ ةتغذ ب اليوم األولع ال
ة ب د القادرع ال وش ع ــــــــرةعم ب ــــن ال ة عامةعـ ةتغذ ب اليوم األولع ال
ة ب دع ال د الحم ار ع ــــــــرةكر ب ــــن ال ة عامةعـ ةتغذ ب اليوم األولع ال
ة ب دع ال م الع ــــــــرةلي ب ــــن ال ة عامةعـ ةتغذ ب اليوم األولع ال
ة ب ــــــــرةبوعرعور عز الدينع ال ب ــــن ال ة عامةعـ ةتغذ ب اليوم األولع ال
ة ب ــــــــرةماش النواريع ال ب ــــن ال ة عامةعـ ةتغذ ب اليوم األولع ال



ة ب مع ال ــــــــرةبن لعور سل ب ــــن ال ة عامةعـ ةتغذ ب اليوم األولع ال
ة ب دع ال د المج دي ع ــــــــرةلع ب ــــن ال ة عامةعـ ةتغذ ب اليوم األولع ال
ة ب ة عامةالمركز التجاري 16نجمة من ع ال ةتغذ ب اليوم األولع ال
ة ب ة عامةرقم 16 1نوفم 45نجمة من ع ال ةتغذ ب اليوم الثا ع ال
ة ب مع ال اس ك ة عامةشارع أول نوفم 54ب ةتغذ ب اليوم الثا ع ال
ة ب ة عامةتجزئة 10 قطعة رقم 02بن حافظ من ع ال ةتغذ ب اليوم الثا ع ال
ة ب ة عامة الغداريلجرو حدةع ال ةتغذ ب اليوم الثا ع ال
ة ب ة عامةقطعة 10فراح فاتحع ال ةتغذ ب اليوم الثا ع ال
ة ب م سم ع ال دبن سل ة عامةشارع مومن السع ةتغذ ب اليوم الثا ع ال
ة ب رع ال ة عامةأول نوفم 45معطوف الطا ةتغذ ب اليوم الثا ع ال
ة ب مع ال ة عامةأول نوفم 45فراس ك ةتغذ ب اليوم الثا ع ال
ة ب انع ال منعزوق سف وع 100 مسكن 31 محل ع ب 10 رقم 124 مدخل م 2 الجناح األ ة عامةم ةتغذ ب اليوم الثا ع ال
ة ب ة عامةأول نوفم 45عقون مصط ع ال ةتغذ ب اليوم الثا ع ال
ة ب دع ال ة عامةأول نوفم 45موش ال ةتغذ ب اليوم الثا ع ال
ة ب ــــــــرةغالب عز الدينع ال ب ــــن ال ة عامةعـ ةتغذ ب اليوم الثا ع ال
ة ب دع ال ــــــــرةبوقزولة رش ب ــــن ال ة عامةعـ ةتغذ ب اليوم الثا ع ال
ة ب ــــــــرةموش موع ال ب ــــن ال ة عامةعـ ةتغذ ب اليوم الثا ع ال
ة ب دع ال ــــــــرةمج رش ب ــــن ال ة عامةعـ ةتغذ ب اليوم الثا ع ال
ة ب مع ال ــــــــرةعل إبرا ب ــــن ال ة عامةعـ ةتغذ ب اليوم الثا ع ال
ة ب ــــــــرةفراح فاتحع ال ب ــــن ال ة عامةعـ ةتغذ ب اليوم الثا ع ال
ة ب بع ال ــــــــرةلعمري الط ب ــــن ال ة عامةعـ ةتغذ ب اليوم الثا ع ال
ة ب اس ع ال ــــــــرةبوشن  ب ــــن ال ة عامةعـ ةتغذ ب اليوم الثا ع ال
ة ب ــــــــرةبوجناح يوسفع ال ب ــــن ال ة عامةعـ ةتغذ ب اليوم الثا ع ال
ة ب ــــــــرةجرو حدةع ال ب ــــن ال ة عامةعـ ةتغذ ب اليوم الثا ع ال
ة ب حل مصط ع ال ات 100ى مسكن ع 114ل ةس ب اليوم األولع ال
ة ب شع ال اتشارع عمارة أحمدعمار خ ةس ب اليوم األولع ال
ة ب اتشارع عمارة أحمدسمارة ام ع ال ةس ب اليوم الثا ع ال
ة ب ش عمارع ال اتقطعة 21خن ةس ب اليوم الثا ع ال
ة ب دع ال مانبن حامة ول ــــعشارع قرشوش سل ةاطعام  ب اليوم األولع ال
ة ب يع ال ــــع 200 مسكنمال خ ةاطعام  ب اليوم الثا ع ال
ة ب د أيوبع ال مانبوسع ــــعشارع قرشوش سل ةاطعام  ب اليوم الثا ع ال
ة ب ا ع ال دة  شبو اليوم االولأوالد عدوانلحوم ودواجنأوالد ع
ة ب ة ساعدع ال اليوم االولأوالد عدوانلحوم ودواجن 20 مسكنح
ة ب اليوم االولأوالد عدوانلحوم ودواجنأوالد عدوانبوعود حمزةع ال
ة ب د الرزاقع ال اليوم الثا أوالد عدوانلحوم ودواجنأوالد عدوانرواز ع
ة ب ةفؤادع ال اليوم الثا أوالد عدوانلحوم ودواجنأوالد عدوانح
ة ب دع ال اليوم الثا أوالد عدوانلحوم ودواجنأوالد عدوانرحال السع

ة ب رقهام عز الدينع ال ت ة 17 أ ة صناع اليوم األول و الثا أوالد عدوانمخ



ة ب هأوالد عـــــدوانصالح بوجرادةع ال اليوم األولأوالد عدوانخ و فوا
ة ب م مقدمع ال د الحل هأوالد عـــــدوانع اليوم األولأوالد عدوانخ و فوا
ة ب لقرويع ال د الرحمن  هأوالد عـــــدوانع اليوم األولأوالد عدوانخ و فوا
ة ب ــــــهع ال د بن  خضـــر و فـــــوا هرش اليوم الثا أوالد عدوانخ و فوا
ة ب ــــــهع ال د الرزاقخضـــر و فـــــوا هع اليوم الثا أوالد عدوانخ و فوا
ة ب دع ال ة عامةال التطوريعليوة بوز اليوم األولأوالد عدوانتغذ
ة ب دع ال ة عامةأوالد عـــــدوانعاشوري السع اليوم األولأوالد عدوانتغذ
ة ب دع ال ة عامةأوالد عـــــدوانفاوي جه اليوم األولأوالد عدوانتغذ
ة ب ة عامةأوالد عـــــدوانموساوي رابحع ال اليوم األولأوالد عدوانتغذ
ة ب لع ال ة عامةأوالد عـــــدوانلعقاب ن اليوم األولأوالد عدوانتغذ
ة ب مع ال د الحل ة عامةأوالد عـــــدوانبوجرادة ع اليوم األولأوالد عدوانتغذ
ة ب ة عامةأوالد عـــــدوانفورماس سم ع ال اليوم األولأوالد عدوانتغذ
ة ب ة عامةأوالد عـــــدوانزغموري جمالع ال اليوم األولأوالد عدوانتغذ
ة ب د الزاقع ال ة عامةأوالد عـــــدوانمقدم ع اليوم األولأوالد عدوانتغذ
ة ب ة عامةأوالد عـــــدواننوري صالحع ال اليوم األولأوالد عدوانتغذ
ة ب ة عامةأوالد عـــــدوانبوعود رفيقع ال اليوم الثا أوالد عدوانتغذ
ة ب ة عامةأوالد عـــــدوانعليوي أحمدع ال اليوم الثا أوالد عدوانتغذ
ة ب شامع ال ة عامةأوالد عـــــدوانخضار  اليوم الثا أوالد عدوانتغذ
ة ب ة عامةأوالد عـــــدواننوري عاشورع ال اليوم الثا أوالد عدوانتغذ
ة ب د النورع ال ة عامةأوالد عـــــدوانحططاش ع اليوم الثا أوالد عدوانتغذ
ة ب دع ال ة عامةأوالد عـــــدوانشنوف السع اليوم الثا أوالد عدوانتغذ
ة ب ة عامةأوالد عـــــدوانس فاتحع ال اليوم الثا أوالد عدوانتغذ
ة ب ة عامةأوالد عـــــدوانتوا فاتحع ال اليوم الثا أوالد عدوانتغذ
ة ب دع ال ة عامةأوالد عـــــدوانعليوة بوز اليوم الثا أوالد عدوانتغذ
ة ب لةع ال ة عامةأوالد عـــــدوانزغموري سه اليوم الثا أوالد عدوانتغذ
ة ب امشـــــــةبوقزاطة محمدع ال امشةلحوم ودواجنالد اليوم األولالد
ة ب د ع ال امشـــــــةس ع امشةلحوم ودواجنالد اليوم األولالد
ة ب زع ال د الع ت ع امشـــــــةبوز امشةلحوم ودواجنالد اليوم الثا الد
ة ب امشـــــــةبورزق حسامع ال امشةلحوم ودواجنالد اليوم الثا الد
ة ب مونع ال د م امشـــــــةلعا امشةلحوم ودواجنالد اليوم الثا الد
ة ب اح رضاع ال امشـــــــةذ ب و مشتقاتهالد امشةحل اليوم األولالد
ة ب ايزة لعع ال امشـــــــةبن  ب و مشتقاتهالد امشةحل اليوم األولالد
ة ب امشـــــــةمجدوب محسنع ال ب و مشتقاتهالد امشةحل اليوم الثا الد
ة ب مع ال ا يعبن الزادي بر ةع ال ة صناع امشةمخ اليوم األولالد
ة ب امشـــــــةموش خ الدينع ال ةالد ة صناع امشةمخ اليوم الثا الد
ة ب دينع ال ن العا امشـــــــــــةرحاحلة ز هالد امشةخ و فوا اليوم األولالد
ة ب ـــــــادع ال امشـــــــــــةعمـــر ع هالد امشةخ و فوا اليوم األولالد
ة ب يورع ال ن الدين ش امشـــــــــــةز هالد امشةخ و فوا اليوم الثا الد
ة ب ادع ال امشـــــــــــةعمر ع هالد امشةخ و فوا اليوم الثا الد



ة ب امشـــــــــــةبورنان محمدع ال ة عامةالد امشةتغذ اليوم األولالد
ة ب امشـــــــــــةفا مولودع ال ة عامةالد امشةتغذ اليوم األولالد
ة ب ا ع ال امشـــــــــــةب تو ة عامةالد امشةتغذ اليوم األولالد
ة ب امشـــــــــــةلعقون بوعالمع ال ة عامةالد امشةتغذ اليوم األولالد
ة ب مع ال امشـــــــــــةمعوط سل ة عامةالد امشةتغذ اليوم األولالد
ة ب ط فاتحع ال امشـــــــــــةبو ة عامةالد امشةتغذ اليوم األولالد
ة ب بوبع ال امشـــــــــــةبورالزق ش ة عامةالد امشةتغذ اليوم األولالد
ة ب جةع ال اد خد امشـــــــــــةع ة عامةالد امشةتغذ اليوم األولالد
ة ب ز فارسع ال امشـــــــــــةبن ع ة عامةالد امشةتغذ اليوم األولالد
ة ب امشـــــــــــةمز فؤادع ال ة عامةالد امشةتغذ اليوم الثا الد
ة ب ايزة لعع ال امشـــــــــــةبن  ة عامةالد امشةتغذ اليوم الثا الد
ة ب ي لط ع ال امشـــــــــــةبن س ة عامةالد امشةتغذ اليوم الثا الد
ة ب شامع ال امشـــــــــــةمز  ة عامةالد امشةتغذ اليوم الثا الد
ة ب انع ال امشـــــــــــةفا سف ة عامةالد امشةتغذ اليوم الثا الد
ة ب كرع ال امشـــــــــــةمجدوب أبو  ة عامةالد امشةتغذ اليوم الثا الد
ة ب ن الدينع ال يور ز امشـــــــــــةش ة عامةالد امشةتغذ اليوم الثا الد
ة ب دع ال شو ول امشـــــــــــةق ة عامةالد امشةتغذ اليوم الثا الد
ة ب دينع ال ن العا امشـــــــــــةرحاحلة ز ة عامةالد امشةتغذ اليوم الثا الد
ة ب امشـــــــــــةبن زواش موع ال ة عامةالد امشةتغذ اليوم الثا الد
ة ب ي صالح الدينع ال امشـــــــــــةبن س ــــعالد امشةإطعام  اليوم األولالد
ة ب امشـــــــــــةبورزق صالح الدينع ال ــــعالد امشةإطعام  اليوم الثا الد

د الغا عموشة اليوم األولعموشةلحوم و دواجنعموشة مركزتامن ع
ر الوط حامدي من عموشة ش التح اليوم األولعموشةلحوم و دواجنشارع ج
يويحمزة ع عموشة اليوم األولعموشةلحوم و دواجنشارع اإلخوة ش
ر الوط حمزة لط عموشة ش التح اليوم األولعموشةلحوم و دواجنشارع ج
يويساف الم عموشة اليوم األولعموشةلحوم و دواجنشارع اإلخوة ش
ر الوط سما من عموشة ش التح اليوم األولعموشةلحوم و دواجنشارع ج
اليوم األولعموشةلحوم و دواجنعمـــــــوشــــــــــــةعتيق ز عموشة
ر الوط عليوي ع عموشة ش التح اليوم األولعموشةلحوم و دواجنشارع ج
ة السالم قطعة 1 مج 20عنان محمدعموشة ة عقار ارمة تعاون اليوم األولعموشةلحوم و دواجن ال
اط رمضانعنان معمرعموشة اوي شارع زع ح اليوم األولعموشةلحوم و دواجن 
داوي أحمدعموشة اليوم األولعموشةلحوم و دواجنعمـــــــوشــــــــــــةلع
ر الوط لهال مسعودعموشة ش التح اليوم األولعموشةلحوم و دواجنشارع ج
ر الوط مركزمختار محنونعموشة ش التح اليوم األولعموشةلحوم و دواجنشارع ج
ر الوط مجنون مختارعموشة ش التح اليوم الثا عموشةلحوم و دواجنشارع ج
اليوم الثا عموشةلحوم و دواجنشارع اإلخوة مسلم الطابق األر محجوب فاروقعموشة
كعموشة بويمقدم مل اليوم الثا عموشةلحوم و دواجن اإلخوة س
زندة عمرعموشة اليوم الثا عموشةلحوم و دواجنشارع اإلخوة بن ع
دعموشة واطة بوز اليوم الثا عموشةلحوم و دواجنعمـــــــوشــــــــــــةب



ر الوط بوقزول مسعودعموشة ش التح اليوم الثا عموشةلحوم و دواجنشارع ج
د النورعموشة اليوم الثا عموشةلحوم و دواجنعمـــــــوشــــــــــــةب ع
زثام عز الدينعموشة اليوم الثا عموشةلحوم و دواجنشارع اإلخوة بن ع
اليوم الثا عموشةلحوم و دواجنعمـــــــوشــــــــــــةسوالم من عموشة
دعموشة يوي ف ق الوط ش اليوم الثا عموشةلحوم و دواجنالط
د جمال الدينعموشة اليوم الثا عموشةلحوم و دواجنعمـــــــوشــــــــــــةع
شامعموشة ب و مشتقاتهعمـــــــوشــــــــــــةلعاص  اليوم األولعموشةحل
دعموشة ب و مشتقاتهعمـــــــوشــــــــــــةبو رش اليوم األولعموشةحل
ب و مشتقاتهعمـــــــوشــــــــــــةخنتوت صالحعموشة اليوم األولعموشةحل
لعموشة ب و مشتقاتهعمـــــــوشــــــــــــةمعزوز إسماع اليوم الثا عموشةحل
لوخةعموشة ي ز ب و مشتقاتهعمـــــــوشــــــــــــةلخ اليوم الثا عموشةحل
د فرحونعموشة ز مسعود ط أاسع ةشارع بن ع ة صناع اليوم األولعموشةمخ
د حنتوتعموشة ةشارع اإلخوة بولمةرش ة صناع اليوم األولعموشةمخ
ز مركزعموشـــةبن داود محمودعموشة ةشارع اإلخوة بن ع ة صناع اليوم األولعموشةمخ
زمحمد بن داودعموشة ةشارع اإلخوة بن ع ة صناع اليوم الثا عموشةمخ
ز طال عموشة د الع ةشارع 20 أوت 1955ع ة صناع اليوم الثا عموشةمخ
ط خالدعموشة ة مـركــز عمـوشــــةبن  ة صناع اليوم الثا عموشةمخ
معموشة ف لقد هعموشـــــةمحمد ال اليوم األولعموشةخ و فوا
هعموشـــــةمسعود بونقابعموشة اليوم األولعموشةخ و فوا
هعموشـــــةلحسن رجال عموشة اليوم األولعموشةخ و فوا
لعوطعموشة هعموشـــــةأحمد  اليوم األولعموشةخ و فوا
د بن علوطعموشة هعموشـــــةول اليوم األولعموشةخ و فوا
لجنانعموشة هعموشـــــةسالم  اليوم األولعموشةخ و فوا
هعموشـــــةاس سمشةعموشة اليوم األولعموشةخ و فوا
ز بومعزةعموشة د الع هعموشـــــةع اليوم األولعموشةخ و فوا
ساويعموشة هعموشـــــةجمال ع اليوم األولعموشةخ و فوا
ة نوريعموشة هعموشـــــةخ اليوم الثا عموشةخ و فوا
هعموشـــــةعمر بن ع عموشة اليوم الثا عموشةخ و فوا
هعموشـــــةرابح قرقورعموشة اليوم الثا عموشةخ و فوا
ان دودوعموشة هعموشـــــةسف اليوم الثا عموشةخ و فوا
ل زروقعموشة دالجل هعموشـــــةع اليوم الثا عموشةخ و فوا
هعموشـــــةجمال الدين قرقورعموشة اليوم الثا عموشةخ و فوا
هعموشـــــةتوفيق عرارعموشة اليوم الثا عموشةخ و فوا
هعموشـــــةأسامة قانةعموشة اليوم الثا عموشةخ و فوا
هعموشـــــةالل مقدمعموشة اليوم الثا عموشةخ و فوا
اب لطرشعموشة د الو ـــة عامةساحة 08 ماي 45ع اليوم األولعموشةتغذ
نبن جنان قا عموشة يوي ال ـــة عامةشارع اإلخوة ش اليوم األولعموشةتغذ
اسط بوس عموشة د ال نع يوي ال ـــة عامةشارع اإلخوة ش اليوم األولعموشةتغذ
ر الوط  مدخل 01 ط أ حصة رقم 02أنور مجماجعموشة ش التح ـــة عامةشارع ج اليوم األولعموشةتغذ



دعموشة ـــة عامةعموشـــــةبوطال الع اليوم األولعموشةتغذ
ـــة عامةعموشـــــةالنوري لحسنعموشة اليوم األولعموشةتغذ
مالعموشة ـــة عامةعموشـــــةخرف   اليوم األولعموشةتغذ
زعموشة د الع ـــة عامةعموشـــــةطال ع اليوم األولعموشةتغذ
ـــة عامةعموشـــــةحاموش عمرعموشة اليوم األولعموشةتغذ
دعموشة ـــة عامةعموشـــــةجمعة الس اليوم األولعموشةتغذ
دري ع عموشة ـــة عامةعموشـــــةإ اليوم األولعموشةتغذ
ـــة عامةعموشـــــةبونقاب مسعودعموشة اليوم األولعموشةتغذ
زعموشة د الع ـــة عامةعموشـــــةلحول ع اليوم األولعموشةتغذ
ـــة عامةعموشـــــةقهلوز حواسعموشة اليوم األولعموشةتغذ
ـــة عامةعموشـــــةسمش الدين عمارعموشة اليوم األولعموشةتغذ
شامعموشة ـــة عامةعموشـــــة  اليوم األولعموشةتغذ
ر الوط  ط و 09نذير نوريعموشة ش التح ـــة عامةشارع ج اليوم الثا عموشةتغذ

د الحقعموشة داوي ع سا 28 محل محال تجاري ع 01 ط أ مدخل 75الع ـــة عامةمركز 70 مسكن اجتما  اليوم الثا عموشةتغذ

د النورعموشة ز 20 مسكن ترقويب ع ـــة عامةشارع اإلخوة بن ع اليوم الثا عموشةتغذ
مالعموشة ـــة عامة 08 ماي 45لجنان  اليوم الثا عموشةتغذ
ـــة عامةعموشـــــةخنتوت صالحعموشة اليوم الثا عموشةتغذ
د النورعموشة ـــة عامةعموشـــــةنوري ع اليوم الثا عموشةتغذ
دعموشة ـــة عامةعموشـــــةأحططاش بوز اليوم الثا عموشةتغذ
معموشة س ـــة عامةعموشـــــةلهوازي  اليوم الثا عموشةتغذ
دومةعموشة ـــة عامةعموشـــــةرحما ز اليوم الثا عموشةتغذ
ـــة عامةعموشـــــةب توفيقعموشة اليوم الثا عموشةتغذ
مانعموشة ـــة عامةعموشـــــةخنتوت سل اليوم الثا عموشةتغذ
د الحقعموشة داوي ع ـــة عامةعموشـــــةلع اليوم الثا عموشةتغذ
ـــة عامةعموشـــــةحلموش مرادعموشة اليوم الثا عموشةتغذ
ـــة عامةعموشـــــةلجنان محمدعموشة اليوم الثا عموشةتغذ
ـــة عامةعموشـــــةشلوش من عموشة اليوم الثا عموشةتغذ
شاربرا جمالعموشة ي ن شـــارلحوم و دواجنت ــزي ن اليوم األولت
صاري جمالعموشة شـــارلحوم و دواجنط و رقم 09ل ــزي ن اليوم األولت
د بوطال الهاش بن ع ع عموشة شـــارلحوم و دواجن الشه ــزي ن اليوم األولت
دير حس عموشة شاربن إ ي ن شـــارلحوم و دواجنت ــزي ن اليوم األولت
اس إسالمعموشة شارج ي ن شـــارلحوم و دواجنت ــزي ن اليوم األولت
معموشة د ال شـــارلحوم و دواجنالسوق المغ المركزيداودي ع ــزي ن اليوم األولت
شارعاش جمالعموشة ي ن شـــارلحوم و دواجنت ــزي ن اليوم األولت
شون فا عموشة شارعا ي ن شـــارلحوم و دواجنت ــزي ن اليوم األولت
شارمراد خالدعموشة ي ن شـــارلحوم و دواجنت ــزي ن اليوم الثا ت
د الفتاحعموشة شاربوجمل ع ي ن ة ت لد شـــارلحوم و دواجنمركز  ــزي ن اليوم الثا ت
معموشة س د بوقندورة عالوة محل رقم 02عج  شـــارلحوم و دواجن الشه ــزي ن اليوم الثا ت



شارمحلوس يوسفعموشة ي ن شـــارلحوم و دواجنت ــزي ن اليوم الثا ت
دي مولودعموشة شارلعب ي ن شـــارلحوم و دواجنت ــزي ن اليوم الثا ت
صاري فاتحعموشة شارل ي ن شـــارلحوم و دواجنت ــزي ن اليوم الثا ت
معموشة د ال شارداودي ع ي ن شـــارلحوم و دواجنت ــزي ن اليوم الثا ت
دو رضاعموشة شارحم ي ن ب و مشتقاتهت شـــارحل ــزي ن اليوم األولت
شارارة عمرعموشة ي ن ب و مشتقاتهت شـــارحل ــزي ن اليوم األولت
شاررحما حمودةعموشة ي ن ب و مشتقاتهت شـــارحل ــزي ن اليوم الثا ت
اءعموشة د رقم 04مطرو زك ب و مشتقاته خلفاوي بوز شـــارحل ــزي ن اليوم الثا ت
ة بن قدورة عالوة محل رقم 02 ط ادعا ناعموشة ة صناع شـــارمخ ــزي ن اليوم األولت
فةعموشة دي رقم 3 قطعة رقم 25بومعوط خل ة الغخوة ب ة صناع شـــارمخ ــزي ن اليوم األولت
معموشة شـــارلعوط حك ـــزي ن ةت ة صناع شـــارمخ ــزي ن اليوم األولت
ةصابر سم عموشة لد ةمركز ال ة صناع شـــارمخ ــزي ن اليوم اللثا ت
ةعاشوري مرادعموشة لد ةط أ شارع الغخوة بوجمل مركز ال ة صناع شـــارمخ ــزي ن اليوم اللثا ت
اض مجماجعموشة شـــارر ـــزي ن هت شـــارخ و فوا ــزي ن اليوم األولت
م رحما عموشة شـــارسل ـــزي ن هت شـــارخ و فوا ــزي ن اليوم األولت
لعوطعموشة د  شـــارول ـــزي ن هت شـــارخ و فوا ــزي ن اليوم األولت
مة أحططاشعموشة شـــارسل ـــزي ن هت شـــارخ و فوا ــزي ن اليوم األولت
اون  عثمانعموشة د محل رقم 02ب ه خالد السع شـــارخ و فوا ــزي ن اليوم األولت
سعموشة م بن ادر شـــارك ـــزي ن هت شـــارخ و فوا ــزي ن اليوم األولت
لعوطعموشة د  د الحم شـــارع ـــزي ن هت شـــارخ و فوا ــزي ن اليوم األولت
ة حال عموشة شـــارمون ـــزي ن هت شـــارخ و فوا ــزي ن اليوم الثا ت
ه بوطال الهاش شعالل الخ عموشة شـــارخ و فوا ــزي ن اليوم الثا ت
اونعموشة شـــارعثمان ب ـــزي ن هت شـــارخ و فوا ــزي ن اليوم الثا ت
ةعموشة شـــارشمس الدين بوط ـــزي ن هت شـــارخ و فوا ــزي ن اليوم الثا ت
حعموشة ف اس ب شـــارال ـــزي ن هت شـــارخ و فوا ــزي ن اليوم الثا ت
ار عمرونعموشة د الج شـــارع ـــزي ن هت شـــارخ و فوا ــزي ن اليوم الثا ت
شـــارالخ شعاللعموشة ـــزي ن هت شـــارخ و فوا ــزي ن اليوم الثا ت
د الغفورعموشة ة عامةتجزئة 150 قطعة ا  بوقندور عالوة ط اعمرون ع شـــارتغذ ــزي ن اليوم األولت
اءعموشة د رقم 04مطرو زك ة عامة خلفاوي بوز شـــارتغذ ــزي ن اليوم األولت
دعموشة ة عامةتجزئة 150 قطعة بحجام  وح شـــارتغذ ــزي ن اليوم األولت
مالعموشة ز  ةلع لد ة عامةمركز ال شـــارتغذ ــزي ن اليوم األولت
ا عموشة د ال عاءعروش ع ة عامة األر شـــارتغذ ــزي ن اليوم األولت
شارشداد أحمدعموشة ي ن ة عامةت شـــارتغذ ــزي ن اليوم األولت
مةعموشة شـــاربرا رح ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ــزي ن اليوم األولت
مالعموشة ز  شـــارلع ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ــزي ن اليوم األولت
دعموشة شـــارلعوط ول ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ــزي ن اليوم األولت
ان محفوظعموشة شـــاربن شع ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ــزي ن اليوم األولت
شـــارلمنور صدو عموشة ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ــزي ن اليوم األولت
شـــارمخاشن جمالعموشة ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ــزي ن اليوم األولت



شـــارعرا عمرعموشة ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ــزي ن اليوم األولت
دعموشة شـــارمجر رش ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ــزي ن اليوم األولت
فعموشة اوي ال شـــارح ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ــزي ن اليوم األولت
شـــاربن  جابرعموشة ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ــزي ن اليوم األولت
اللعموشة اش  ة عامةمحل رقم 02  اإلخوة مرناش ط اب شـــارتغذ ــزي ن اليوم الثا ت
ة عامة الغخوة طا عقاب رضوانعموشة شـــارتغذ ــزي ن اليوم الثا ت
فن الخ عموشة ة عامةطو رقم 09أوج شـــارتغذ ــزي ن اليوم الثا ت
ة عامة 53 مسكنارة عمرعموشة شـــارتغذ ــزي ن اليوم الثا ت
مةعموشة ة عامة الغخوة عمرونبرا رح شـــارتغذ ــزي ن اليوم الثا ت
شـــارلعوط بوجمعةعموشة ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ــزي ن اليوم الثا ت
دير فارسعموشة شـــاربن إ ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ــزي ن اليوم الثا ت
انعموشة شـــاربوطال سف ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ــزي ن اليوم الثا ت
شـــاربوعمامة سم عموشة ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ــزي ن اليوم الثا ت
معموشة شـــاررحما سل ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ــزي ن اليوم الثا ت
د المالكعموشة سو ع شـــارع ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ــزي ن اليوم الثا ت
ظعموشة د الحف اي ع شـــاربر ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ــزي ن اليوم الثا ت
د الرزاقعموشة ط ع شـــاربو ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ــزي ن اليوم الثا ت
د الناعموشة شون ع شـــارع ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ــزي ن اليوم الثا ت
معموشة صاري برا شـــارل ـــزي ن ة عامةت شـــارتغذ ــزي ن اليوم الثا ت
ــــع بوقندور عالوة تجزئة 150 قطعة محل رقم 01عمرون نجمةعموشة شـــارإطعام  ــزي ن اليوم األولت
ان فاروقعموشة ــــعقطعة 59بوز شـــارإطعام  ــزي ن اليوم األولت
فعموشة ــــعشارع الغخوة عمرونساح ال شـــارإطعام  ــزي ن اليوم الثا ت
دعموشة شون ال ــــع 53ع شـــارإطعام  ــزي ن اليوم الثا ت
ة عز الدينعموشة ةم لد ــــعمركز ال شـــارإطعام  ــزي ن اليوم الثا ت

ـــــاردفاتح فال عموشة هالــــواد ال اردخ و فوا اليوم األول و الثا الواد ال

ا عموشة ـــــاردنورالدين مل هالــــواد ال اردخ و فوا اليوم األول و الثا الواد ال

ادعموشة ـــــاردفاتح ع هالــــواد ال اردخ و فوا اليوم األول و الثا الواد ال

اد فاتحعموشة ــــــاردع ة عامةالـــــواد ال اردتغذ اليوم األول و الثا الواد ال

د الغا عموشة ساوي ع ــــــاردع ة عامةالـــــواد ال اردتغذ اليوم األول و الثا الواد ال

ــــــاردفال فاتحعموشة ة عامةالـــــواد ال اردتغذ اليوم األول و الثا الواد ال

اشعموشة م ع ــــــاردلقد ة عامةالـــــواد ال اردتغذ اليوم األول و الثا الواد ال



ا نور الدينعموشة ــــــاردمل ة عامةالـــــواد ال اردتغذ اليوم األول و الثا الواد ال

ــور ـــــــــــــــــــورأمغار مولودا اليوم األولابورلحوم و دواجنـــــــا
ــور ة محفوظا ـــــــــــــــــــوربوجن اليوم األولابورلحوم و دواجنـــــــا
ــور ـــــــــــــــــــورفودي محفوظا اليوم األولابورلحوم و دواجنـــــــا
ــور ما د الحل ـــــــــــــــــــورأمغار ع اليوم الثا ابورلحوم و دواجنـــــــا
ــور دا و  بوز ـــــــــــــــــــوربوغ اليوم الثا ابورلحوم و دواجنـــــــا
ــور ابا د الو ـــــــــــــــــــورسيوان ع اليوم الثا ابورلحوم و دواجنـــــــا
ــور صةا ب خل ـــــــــــــــــــوربولحل ب و مشتقاتهـــــــا اليوم األولابورحل
ــور ـــــــــــــــــــورجاب  رضوانا ب و مشتقاتهـــــــا اليوم األولابورحل
ــور كرا ـــــــــــــــــــورمسموس ب ب و مشتقاتهـــــــا اليوم الثا ابورحل
ــور ب أسامةا ـــــــــــــــــــوربولحل ةـــــــا ة صناع اليوم األولابورمخ
ــور نيو فاتحا ة 53 مسكنأ ة صناع اليوم األولابورمخ
ــور ـــــــــــــــــــورمج حسانا ةـــــــا ة صناع اليوم الثا ابورمخ
ــور ان ز ا ـــــــــــــوربود ا ةالملعب  ة صناع اليوم الثا ابورمخ
ــور كةا ـــــــــــورعمامرة مل هــــا اليوم األولابورخ و فوا
ــور ـــــــــــورمحمد بوشامةا هــــا اليوم األولابورخ و فوا
ــور ص ا ـــــــــــورسا ل هــــا اليوم األولابورخ و فوا
ــور د حجاجا ـــــــــــورف هــــا اليوم األولابورخ و فوا
ــور ـــــــــــوراعراب عماد الدينا هــــا اليوم الثا ابورخ و فوا
ــور دةا ش سع ـــــــــــورمش هــــا اليوم الثا ابورخ و فوا
ــور ـــــــــــوربوشامة محمدا هــــا اليوم الثا ابورخ و فوا
ــور انا د ش ـــــــــــورف هــــا اليوم الثا ابورخ و فوا
ــور ـــــــــــوراس خضارا هــــا اليوم الثا ابورخ و فوا
ــور ـــــــــــورمحمد بومنقاشا هــــا اليوم الثا ابورخ و فوا
ــور ـــــــــــورأحمد أمغارا هــــا اليوم الثا ابورخ و فوا
ــور دا اح رش ـــــــــــوربن د ة عامةــــا اليوم األولابورتغذ
ــور ـــــــــــوربوشامة رابحا ة عامةــــا اليوم األولابورتغذ
ــور ط لخ ا ـــــــــــوربن  ة عامةــــا اليوم األولابورتغذ
ــور ـــــــــــورموش فؤادا ة عامةــــا اليوم األولابورتغذ
ــور شاما ـــــــــــوركحاط   ة عامةــــا اليوم األولابورتغذ
ــور ما د الرح ـــــــــــورعمامة ع ة عامةــــا اليوم األولابورتغذ
ــور د الغا ا ط ع ـــــــــــوربو ة عامةــــا اليوم األولابورتغذ
ــور دةا ش سع ـــــــــــورمش ة عامةــــا اليوم األولابورتغذ
ــور ما س ب  ـــــــــــوربولحل ة عامةــــا اليوم األولابورتغذ
ــور وكا ـــــــــــورقهام م ة عامةــــا اليوم األولابورتغذ
ــور ـــــــــــورقهام ع ا ة عامةــــا اليوم األولابورتغذ
ــور د ا سة ع ـــــــــــوربود ة عامةــــا اليوم األولابورتغذ
ــور ة محفوظا ـــــــــــوربوجن ة عامةــــا اليوم األولابورتغذ



ــور وكا ـــــــــــورقاس م ة عامةــــا اليوم األولابورتغذ
ــور ـــــــــــورعاشوري عمرا ة عامةــــا اليوم األولابورتغذ
ــور ـــــــــــوربوشامة محمدا ة عامةــــا اليوم األولابورتغذ
ــور د الرزاقا ـــــــــــورأعراب ع ة عامةــــا اليوم األولابورتغذ
ــور ش لمنورا ـــــــــــورخن ة عامةــــا اليوم الثا ابورتغذ
ــور ش لخ ا ـــــــــــورمش ة عامةــــا اليوم الثا ابورتغذ
ــور ما د الحل ـــــــــــورمسموس ع ة عامةــــا اليوم الثا ابورتغذ
ــور فةا ـــــــــــوربوشالغم خل ة عامةــــا اليوم الثا ابورتغذ
ــور رةا ب ز ـــــــــــوربولحل ة عامةــــا اليوم الثا ابورتغذ
ــور ض رضوانا ـــــــــــورب ة عامةــــا اليوم الثا ابورتغذ
ــور لقاسما و  ـــــــــــوربوغ ة عامةــــا اليوم الثا ابورتغذ
ــور وكا ادي م ـــــــــــورع ة عامةــــا اليوم الثا ابورتغذ
ــور ـــــــــــورأمغار عز الدينا ة عامةــــا اليوم الثا ابورتغذ
ــور ـــــــــــورداود يوسفا ة عامةــــا اليوم الثا ابورتغذ
ــور ـــــــــــورعاشوري عمرا ة عامةــــا اليوم الثا ابورتغذ
ــور ي نور الدينا ـــــــــــورخ ة عامةــــا اليوم الثا ابورتغذ
ــور صةا ب خل ـــــــــــوربولحل ة عامةــــا اليوم الثا ابورتغذ
ــور وكا ـــــــــــورقهام م ة عامةــــا اليوم الثا ابورتغذ
ــور ب نور الدينا ـــــــــــورأرغ ــــعــــا اليوم االولابورإطعام 
ــور ـــــــــــوراج زو ا ــــعــــا اليوم االولابورإطعام 
ــور اللا ـــــــــــورتفاح  ــــعــــا اليوم االولابورإطعام 
ــور مالا دن  لع ـــــــــــورا ــــعــــا اليوم االولابورإطعام 
ــور د القادرا ـــــــــــورخضار ع ــــعــــا اليوم الثا ابورإطعام 
ــور دا د المج دن ع لع ـــــــــــورا ــــعــــا اليوم الثا ابورإطعام 
ــور اللا نات  ج الغولبولع دة  ة   ب ة صناع اليوم األولج الغولمخ
ــور سة توفيقا ج الغولبود دة  ة   ب ة صناع اليوم الثا ج الغولمخ
ــور ديا م ح د ال ج الغـــــولع هســـ اليوم األولج الغولخ و فوا
ــور احوشا ج الغـــــولالــمولود  هســـ اليوم األولج الغولخ و فوا
ــور ديا م ح د ال ج الغـــــولع هســـ اليوم الثا ج الغولخ و فوا
ــور احوشا ج الغـــــولالــمولود  هســـ اليوم الثا ج الغولخ و فوا
ــور دا نات ف ج الغـــــولبولع ة عامةســـ اليوم األولج الغولتغذ
ــور ما د ال دي ع ج الغـــــولح ة عامةســـ اليوم األولج الغولتغذ
ــور حل خالدا ج الغـــــولك ة عامةســـ اليوم األولج الغولتغذ
ــور د المالكا ج الغـــــولبوحرود ع ة عامةســـ اليوم األولج الغولتغذ
ــور د العا ا سة ع ج الغـــــولبود ة عامةســـ اليوم األولج الغولتغذ
ــور فا ج الغـــــولقادري ال ة عامةســـ اليوم األولج الغولتغذ
ــور ج الغـــــولبوحرود عمارا ة عامةســـ اليوم األولج الغولتغذ
ــور ج الغـــــولزعمور فرحاتا ة عامةســـ اليوم األولج الغولتغذ
ــور ج الغـــــولبوحرود ع ا ة عامةســـ اليوم األولج الغولتغذ



ــور ج الغـــــولاحوش المولودا ة عامةســـ اليوم األولج الغولتغذ
ــور د المالكا ج الغـــــولبوحرود ع ة عامةســـ اليوم الثا ج الغولتغذ
ــور سة حنانا ج الغـــــولعج ة عامةســـ اليوم الثا ج الغولتغذ
ــور دا نات ف ج الغـــــولبولع ة عامةســـ اليوم الثا ج الغولتغذ
ــور ما د ال دي ع ج الغـــــولح ة عامةســـ اليوم الثا ج الغولتغذ
ــور حل خالدا ج الغـــــولك ة عامةســـ اليوم الثا ج الغولتغذ
ــور د المالكا ج الغـــــولبوحرود ع ة عامةســـ اليوم الثا ج الغولتغذ
ــور د العا ا سة ع ج الغـــــولبود ة عامةســـ اليوم الثا ج الغولتغذ
ــور فا ج الغـــــولقادري ال ة عامةســـ اليوم الثا ج الغولتغذ
ــور ج الغـــــولبوحرود عمارا ة عامةســـ اليوم الثا ج الغولتغذ
ــور ج الغـــــولزعمور فرحاتا ة عامةســـ اليوم الثا ج الغولتغذ
ــور ج الغـــــولبوحرود ع ا ة عامةســـ اليوم الثا ج الغولتغذ
ــور ج الغـــــولاحوش المولودا ة عامةســـ اليوم الثا ج الغولتغذ
ــور د العا ا ج الغـــــولحمر الراس ع ــــعســـ اليوم األولج الغولإطعام 
ــور اللا ج الغـــــولبوقزولة  ــــعســـ اليوم األولج الغولإطعام 
ــور اللا ج الغـــــولارون  ــــعســـ اليوم الثا ج الغولإطعام 
ــور ج الغـــــولبن لعور محمدا ــــعســـ اليوم الثا ج الغولإطعام 
اليوم األولقجـــــــــــاللحوم ودواجنراس الماءخل أم قجــال
ا حس قجــال اليوم األولقجـــــــــــاللحوم ودواجنراس الماءص
ادي لخ قجــال اليوم األولقجـــــــــــاللحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــالع
اليوم األولقجـــــــــــاللحوم ودواجنراس الماءفاض بوجمعةقجــال
اليوم األولقجـــــــــــاللحوم ودواجنقجالم نص قجــال
بقجــال اليوم األولقجـــــــــــاللحوم ودواجنمحل رقم 11 40لمطا سه
مقجــال اليوم األولقجـــــــــــاللحوم ودواجن 75 مسكن رأس الماء مركزمدا سل
ا حس قجــال اليوم األولقجـــــــــــاللحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــالص
اليوم األولقجـــــــــــاللحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــالعواجة دلولةقجــال
د قجــال اليوم الثا قجـــــــــــاللحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــالجا ع
د المحسنقجــال اليوم الثا قجـــــــــــاللحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــالمدا ع
اليوم الثا قجـــــــــــاللحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــالصال عادلقجــال
اليوم الثا قجـــــــــــاللحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــالبوقرن سعوديقجــال
ي خوث قجــال اليوم الثا قجـــــــــــاللحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــالمل
اليوم الثا قجـــــــــــاللحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــالدنة لخ قجــال
اليوم الثا قجـــــــــــاللحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــالعاشور عدالنقجــال
قةقجــال شادة رز اليوم الثا قجـــــــــــاللحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــالبو
دقجــال اليوم الثا قجـــــــــــاللحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــالمذكور ول
د القادرقجــال ب و مشتقاتهقجـــــــــــــــــــــالمدا ع اليوم األولقجـــــــــــالحل
ب و مشتقاتهقجـــــــــــــــــــــالخوش حواسقجــال اليوم األولقجـــــــــــالحل
ب و مشتقاتهقجـــــــــــــــــــــالمدا مرادقجــال اليوم الثا قجـــــــــــالحل
ب و مشتقاتهقجـــــــــــــــــــــالكوسة لمنورقجــال اليوم الثا قجـــــــــــالحل



ضمذكور فؤادقجــال ة تجزئة 139 قطعة ب لب ة صناع اليوم األولقجـــــــــــالمخ
ةقجـــــــــــــــــــــالشو خم قجــال ة صناع اليوم األولقجـــــــــــالمخ
ةمركـــز قجــــــــــــالواسع ق قجــال ة صناع اليوم األولقجـــــــــــالمخ
ةتجزئة 171قطعة رقم 68 رأس الماءقر عمرقجــال ة صناع اليوم الثا قجـــــــــــالمخ
ر بن شطةقجــال ةقجـــــــــــــــــــــاللز ة صناع اليوم الثا قجـــــــــــالمخ
مقجــال د ال ادي ع ة بوعواجةلع ة صناع اليوم الثا قجـــــــــــالمخ
هقجـــــالالنوي لروققجــال اليوم األولقجـــــــــــالخ و فوا
وشقجــال ا ح هقجـــــالالع اليوم األولقجـــــــــــالخ و فوا
هقجـــــالفاتح زا قجــال اليوم األولقجـــــــــــالخ و فوا
د الحق بوراسقجــال هقجـــــالع اليوم األولقجـــــــــــالخ و فوا
هقجـــــالسا مد قجــال اليوم األولقجـــــــــــالخ و فوا
حة ترشاققجــال هقجـــــالصل اليوم األولقجـــــــــــالخ و فوا
هقجـــــالمقداد فتاشقجــال اليوم األولقجـــــــــــالخ و فوا
هقجـــــالأحمد شع قجــال اليوم األولقجـــــــــــالخ و فوا
هقجـــــالعمر غر قجــال اليوم األولقجـــــــــــالخ و فوا
هقجـــــالإسالم خادريقجــال اليوم األولقجـــــــــــالخ و فوا
هقجـــــاللمنور كوسةقجــال اليوم األولقجـــــــــــالخ و فوا
هقجـــــالأم زنداويقجــال اليوم الثا قجـــــــــــالخ و فوا
ةقجــال هقجـــــالالل بورق اليوم الثا قجـــــــــــالخ و فوا
هقجـــــالمال عمراويقجــال اليوم الثا قجـــــــــــالخ و فوا
بقجــال ان ع هقجـــــالسف اليوم الثا قجـــــــــــالخ و فوا
ن الدين قطوشقجــال هقجـــــالز اليوم الثا قجـــــــــــالخ و فوا
س حما قجــال هقجـــــالان اليوم الثا قجـــــــــــالخ و فوا
اديقجــال هقجـــــالالل لع اليوم الثا قجـــــــــــالخ و فوا
هقجـــــالالهادي عقونقجــال اليوم الثا قجـــــــــــالخ و فوا
ار قجــال هقجـــــالاحمد م اليوم الثا قجـــــــــــالخ و فوا
واتقجــال هقجـــــالمحمد ن اليوم الثا قجـــــــــــالخ و فوا
شاغةقجــال ة عامةقجـــــالتو  اليوم األولقجـــــــــــالتغذ
ة عامةقجـــــالشارف مسعودقجــال اليوم األولقجـــــــــــالتغذ
ة عامةقجـــــالحما حس قجــال اليوم األولقجـــــــــــالتغذ
رةقجــال ة عامةقجـــــالدعموش الز اليوم األولقجـــــــــــالتغذ
د الغا قجــال ة عامةقجـــــالخل ع اليوم األولقجـــــــــــالتغذ
اس أسامةقجــال ة عامةقجـــــالكس اليوم األولقجـــــــــــالتغذ
ة عامةقجـــــاللعمري عقجــال اليوم األولقجـــــــــــالتغذ
ة عامةقجـــــاللروق النويقجــال اليوم األولقجـــــــــــالتغذ
ة عامةقجـــــالمساوي أحمدقجــال اليوم األولقجـــــــــــالتغذ
ة عامةقجـــــالبورغدة الحاجقجــال اليوم األولقجـــــــــــالتغذ
ة عامةمسكن 117خرو الصحراويقجــال اليوم األولقجـــــــــــالتغذ
ة عامةت ع جردي فاتح 20 مسكن و 8 محل 69 مج 59 قطعة 01سام كوسةقجــال اليوم األولقجـــــــــــالتغذ



د الغفور بوقزولةقجــال ةع لد ة عامةمركز ال اليوم األولقجـــــــــــالتغذ
اس فوزيقجــال ة عامةتجزئة 117 مسكن قطعة 141كس اليوم األولقجـــــــــــالتغذ
اديقجــال ة عامةتجزئة 117 مسكن قطعة 61 محل 04الل الع اليوم األولقجـــــــــــالتغذ
شامقجــال ة عامةقجـــــالشنوف  اليوم الثا قجـــــــــــالتغذ
ة عامةقجـــــالخرو صحراويقجــال اليوم الثا قجـــــــــــالتغذ
شادة الحس قجــال ة عامةقجـــــالبو اليوم الثا قجـــــــــــالتغذ
ز طارققجــال د الع ة عامةقجـــــالع اليوم الثا قجـــــــــــالتغذ
د عادلقجــال ة عامةقجـــــالع اليوم الثا قجـــــــــــالتغذ
ة عامةقجـــــالقرقور العر قجــال اليوم الثا قجـــــــــــالتغذ
شور محمدقجــال ة عامةقجـــــالع اليوم الثا قجـــــــــــالتغذ
ل محمدقجــال ة عامةقجـــــالعس اليوم الثا قجـــــــــــالتغذ
ظقجــال د الحف ة عامةقجـــــالسال ع اليوم الثا قجـــــــــــالتغذ
بقجــال ادي الط ة عامةقجـــــالالع اليوم الثا قجـــــــــــالتغذ
اسقجــال ة عامةقجالأوسامة كس اليوم الثا قجـــــــــــالتغذ
ة عامة 30 مسكن رقم 19م محمودقجــال اليوم الثا قجـــــــــــالتغذ
اديقجــال ب لع ة عامة 30 مسكنالط اليوم الثا قجـــــــــــالتغذ
ضفرحات بورغدةقجــال ة عامةتجزئة 139 قطعة رقم 136 الب األب اليوم الثا قجـــــــــــالتغذ
ضمذكور لمنورقجــال ة عامةالب األب اليوم الثا قجـــــــــــالتغذ
مقجــال اط ك ة عامةرأس الماء مركزخ اليوم الثا قجـــــــــــالتغذ
حةقجــال ن فت ة عامةرأس الماء مركزز اليوم الثا قجـــــــــــالتغذ
حة ترشاققجــال ة عامةرأس الماء مركزصل اليوم الثا قجـــــــــــالتغذ
شامقجــال ة عامةرأس الماء مركزبوس  اليوم الثا قجـــــــــــالتغذ
ب بن شطةقجــال ةشا لد اتط أ مركز ال اليوم األولقجـــــــــــالس
اتت ع التل قسم 71 مج 64الطاوس محرو تقجــال اليوم الثا قجـــــــــــالس
اتراس الماء مركزصفيح صالحقجــال اليوم الثا قجـــــــــــالس
ناربن ساعد مصط قجــال اليوم األولأوالد صابرلحوم و دواجنت
اليوم األولأوالد صابرلحوم و دواجن500مسكن  ش العلجةقجــال
زةقجــال اليوم األولأوالد صابرلحوم و دواجن500مسكن  حداد ل
ـــــــــــــرخابر خالدقجــال اليوم األولأوالد صابرلحوم و دواجنأوالد صا
ـــــــــــــرغر سالمقجــال اليوم األولأوالد صابرلحوم و دواجنأوالد صا
ةقجــال وع 28 محل ب س رحما خ اليوم الثا أوالد صابرلحوم و دواجنم
لة مع قجــال ـــــــــــــررو اليوم الثا أوالد صابرلحوم و دواجنأوالد صا
اليوم الثا أوالد صابرلحوم و دواجنتجزئة 308 قطعة رقم 05 ع الرمانغر سالمقجــال
ان النواريقجــال ـــــــــــــرم اليوم الثا أوالد صابرلحوم و دواجنأوالد صا
د الرحمانقجــال حل ع ـــــــــــــرل اليوم الثا أوالد صابرلحوم و دواجنأوالد صا
ب خالدقجــال نار طابق ار ع ةتجزئة 50 قطعة رقم 17 ت ة صناع اليوم االولأوالد صابرمخ
وكقجــال ةب الس زرزور م ة صناع اليوم األولأوالد صابرمخ
لقجــال نار مركزعجاس ن ةت ة صناع اليوم الثا أوالد صابرمخ
ةتجزئة 165 قطعة ب الس رقم 123مس جاللقجــال ة صناع اليوم الثا أوالد صابرمخ



ــــرالنواري صال قجــال هأوالد صـــا اليوم األولأوالد صابرخ و فوا
ةقجــال ــــرحسام بورق هأوالد صـــا اليوم األولأوالد صابرخ و فوا
ــــرع قدورقجــال هأوالد صـــا اليوم األولأوالد صابرخ و فوا
ــــرلحسن صالح بوجرادةقجــال هأوالد صـــا اليوم األولأوالد صابرخ و فوا
ــــرالنواري صال قجــال هأوالد صـــا اليوم الثا أوالد صابرخ و فوا
ةقجــال ــــرحسام بورق هأوالد صـــا اليوم الثا أوالد صابرخ و فوا
ــــرع قدورقجــال هأوالد صـــا اليوم الثا أوالد صابرخ و فوا
ــــرلحسن صالح بوجرادةقجــال هأوالد صـــا اليوم الثا أوالد صابرخ و فوا
وكقجــال دة م ــــربوجل ة عامةأوالد صـــا اليوم األولأوالد صابرتغذ
ــــرحساين عالوةقجــال ة عامةأوالد صـــا اليوم األولأوالد صابرتغذ
ــــرنعمون مسعودقجــال ة عامةأوالد صـــا اليوم األولأوالد صابرتغذ
دقجــال د بوز ــــرعا ة عامةأوالد صـــا اليوم األولأوالد صابرتغذ
د القادرقجــال ــــرسماع ع ة عامةأوالد صـــا اليوم األولأوالد صابرتغذ
ــــرفال سم قجــال ة عامةأوالد صـــا اليوم األولأوالد صابرتغذ
ا قجــال ــــرغر التو ة عامةأوالد صـــا اليوم األولأوالد صابرتغذ
د الرزاققجــال ــــرنعمون ع ة عامةأوالد صـــا اليوم األولأوالد صابرتغذ
ــــرعثما حمزةقجــال ة عامةأوالد صـــا اليوم األولأوالد صابرتغذ
رقجــال ــــرعمورة لز ة عامةأوالد صـــا اليوم األولأوالد صابرتغذ
ةقجــال ــــرعمري خ ة عامةأوالد صـــا اليوم الثا أوالد صابرتغذ
ــــرزراري يوسفقجــال ة عامةأوالد صـــا اليوم الثا أوالد صابرتغذ
لقجــال ــــردخوش إسماع ة عامةأوالد صـــا اليوم الثا أوالد صابرتغذ
ــــرترشاق محمدقجــال ة عامةأوالد صـــا اليوم الثا أوالد صابرتغذ
سقجــال ــــرطراد أ ة عامةأوالد صـــا اليوم الثا أوالد صابرتغذ
د المالكقجــال ــــرغر ع ة عامةأوالد صـــا اليوم الثا أوالد صابرتغذ
د الغا قجــال ــــرعمراوي ع ة عامةأوالد صـــا اليوم الثا أوالد صابرتغذ
ا جابرقجــال ــــرق ة عامةأوالد صـــا اليوم الثا أوالد صابرتغذ
ةقجــال ــــرصو صب ة عامةأوالد صـــا اليوم الثا أوالد صابرتغذ
ــــروق فاتحقجــال ة عامةأوالد صـــا اليوم الثا أوالد صابرتغذ
اس العلمة اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنشارع النحمودي 
ر امسعودنالعلمة واري بومدين تجزئة 27 قطعة رقم 29طا اليوم االولالعلمةلحوم ودواجن 
لعالعلمة ة الهضابفارس  واري بومدين تعاون اليوم االولالعلمةلحوم ودواجن 
سا 59 محلق االم العلمة وع 120 مسكن اجتما  اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنواد السارق pos رقم 02 م

قطار فوازالعلمة
سا 26 محل تجاري حصة 055 مج 179 قسم  السارق 40 مسكن اجتما 

03 ع2ط ار 
اليوم االولالعلمةلحوم ودواجن

لالعلمة اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنتجزئة 84 قطعة رقم 01 مجموعة 01ذو ن
ة الصومامبولعجول رابحالعلمة ة عقار اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنتعاون
اء معنالعلمة ديزك اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنتجزئة 432 قطعة لعب
د علواش حسامالعلمة اليوم االولالعلمةلحوم ودواجن ح ع
د الرؤوفالعلمة اليوم االولالعلمةلحوم ودواجن 800 مسكندايخ ع



ان ع العلمة اليوم االولالعلمةلحوم ودواجن 800 مسكنم
ممنصور حس العلمة ش ابرا اليوم االولالعلمةلحوم ودواجن ح
مزروال حمزةالعلمة ش ابرا اليوم االولالعلمةلحوم ودواجن ح
ام العلمة اليوم االولالعلمةلحوم ودواجن كحول 500 مسكنزرو ال
لالعلمة د الجل اليوم االولالعلمةلحوم ودواجن كحول 500 مسكنكوش ع
بالعلمة دفارس العا ت بوز اليوم االولالعلمةلحوم ودواجن ثا
د ع العلمة دي س اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنشارع 01 نوفم 54ق
انالعلمة س ش د إدر اليوم االولالعلمةلحوم ودواجن ح ع
اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنواد السارق رقم 02ك األم العلمة
د الرزاقالعلمة ار ع اليوم االولالعلمةلحوم ودواجن عمر دقوال
انالعلمة ة عظ العمري صحراوي سف ة عقار اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنتعاون
ج العلمة د ف اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنشارع الثورةالع
اسطالعلمة د ال اس ع اليوم االولالعلمةلحوم ودواجن 800 مسكنس
س قالل األم العلمة اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنشارع الثورة ومحمد خم
اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنشارع 01 نوفم 54كوش فت ز العلمة
دكوش معمري صالح الدينالعلمة ت بوز اليوم االولالعلمةلحوم ودواجن ثا
اللالعلمة كر  لةب اليوم االولالعلمةلحوم ودواجن بوخ
در الدينالعلمة د بوجري  اليوم االولالعلمةلحوم ودواجن ح ع
صلالعلمة ازبوجالل ف تو بوع اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنشارع ز
لةالعلمة عة ن د بورفرفبودر اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنشارع السع
اليوم االولالعلمةلحوم ودواجن بهلو بوساحة فارسالعلمة
مالعلمة د الحك اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنشارع الثورةبوسك ع
رالعلمة اف الطا اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنتجزئة الوفاءبوض
قالعلمة اف رز ز خالدبوض د الع اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنشارع ع
ةالعلمة ل من اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنشارع الثورةبوط
صلالعلمة از ف اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنشارع الهالل األحمر الجزائريبوع
اليوم االولالعلمةلحوم ودواجن 300/150 مسكن LPAبوكركر كرومالعلمة
ة الصومامبولعجول رابحالعلمة ة عقار اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنتعاون
فان حمزةالعلمة ازبول تو بوع اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنشارع ز
كةالعلمة اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنشارع الثورةبومدين مل
لقاسمالعلمة واري بومدينتناح  اليوم االولالعلمةلحوم ودواجن 
د الرؤوفالعلمة اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنشارع 01 نوفم 54توري ع
د القادرالعلمة اليوم االولالعلمةلحوم ودواجن سام ذو ع
د العلمة م زغارذو ع اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنشارع إبرا
ة بومعزةزراري رابحالعلمة ة عقار اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنتعاون
م العلمة دزرو ال ت بوز اليوم االولالعلمةلحوم ودواجن ثا
اليوم االولالعلمةلحوم ودواجن واد السارقزرو مولودالعلمة
لةزنا الزو العلمة اليوم االولالعلمةلحوم ودواجن بوخ
د السالمالعلمة اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنشارع الثورةزواوي ع



اءالعلمة مسعدون زك اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنشارع كحول إبرا
د  الحواسسمار مسعودالعلمة اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنشارع العق
ش قصابشاطر عصامالعلمة اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنشارع 
ال العلمة انشفاري ج اليوم االولالعلمةلحوم ودواجن ساعو م
د شقرون خالدالعلمة اليوم االولالعلمةلحوم ودواجن ح ع
دالعلمة ان ف ة الوفاقش ة عقار اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنتعاون
د بوخالفةعامر حمزةالعلمة اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنشارع محمد السع
د المالكالعلمة د عراب ع اليوم االولالعلمةلحوم ودواجن ح ع
د الصمدالعلمة ف موعقون ع اليوم االولالعلمةلحوم ودواجن بوس
ش العلمة ديعل  اليوم االولالعلمةلحوم ودواجن لعب
اليوم االولالعلمةلحوم ودواجن بورفرفع صحراوي تر العلمة
شون لمنورالعلمة اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنشارع 01 نوفم 54ع
بالعلمة اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنالسارققطار نج
مةالعلمة مقنفواح نع ش إبرا اليوم االولالعلمةلحوم ودواجن ح
د الرحمانالعلمة د  الحواسكحول ع اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنشارع العق
مالالعلمة اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنالسارق 40 مسكن إجتما فرجيوي 
ازلطرش حسام الدينالعلمة تو بوع اليوم االولالعلمةلحوم ودواجنشارع ز
دكوش مهدي صالح الدينالعلمة ت بوز اليوم الثا العلمةلحوم ودواجن ثا
كر محمدالعلمة د الحواسب اليوم الثا العلمةلحوم ودواجنشارع العق
عة جابرالعلمة اليوم الثا العلمةلحوم ودواجنتجزئة 486 قطعةبودر
ك العلمة اف  ة بومعزةبوض ة عقار اليوم الثا العلمةلحوم ودواجنتعاون
د  الحواسبوكركر محمدالعلمة اليوم الثا العلمةلحوم ودواجنشارع العق
اليوم الثا العلمةلحوم ودواجن اإلستقاللتناح طارقالعلمة
د السالمالعلمة اليوم الثا العلمةلحوم ودواجنشارع الثورةجلول ع
رالعلمة ش قصابحجاج الطا اليوم الثا العلمةلحوم ودواجنشارع ال
دالعلمة د الحم ل حراق ع اليوم الثا العلمةلحوم ودواجنشارع اإلخوة د
اليوم الثا العلمةلحوم ودواجنتجزئة 373 قطعةحسام الدين مقارمةالعلمة
محسنة فاروقالعلمة ش إبرا اليوم الثا العلمةلحوم ودواجن ح
د الغا العلمة اليوم الثا العلمةلحوم ودواجنشارع الثورةحمادشة ع
انالعلمة ل حمزة سف اليوم الثا العلمةلحوم ودواجنشارع اإلخوة د
اليوم الثا العلمةلحوم ودواجنشارع الهالل األحمر الجزائريحمودي سم العلمة
د خالد شقرونالعلمة اليوم الثا العلمةلحوم ودواجن ح ع
اس العلمة اليوم الثا العلمةلحوم ودواجن 440 قطعةخروف 
مالالعلمة ة 24 مسكندايخ  اليوم الثا العلمةلحوم ودواجنترق
دي سم العلمة اليوم الثا العلمةلحوم ودواجنشارع الثورةدر
د السالمالعلمة ادذو ع د ع اليوم الثا العلمةلحوم ودواجنشاع السع
ة الهضابذو لط العلمة ة عقار اليوم الثا العلمةلحوم ودواجنتعاون
احرزا جاللالعلمة ة نور الص ة عقار اليوم الثا العلمةلحوم ودواجنتعاون
دراالعلمة ا س رز  اليوم الثا العلمةلحوم ودواجنشارع محمد خم



الالعلمة اليوم الثا العلمةلحوم ودواجن بهلو رفيق ط
انالعلمة د سف دزا ت بوز اليوم الثا العلمةلحوم ودواجن ثا
لالعلمة ة 24 مسكنزاير سه اليوم الثا العلمةلحوم ودواجنترق
مالعلمة د الحك دزرارة ع ت بوز اليوم الثا العلمةلحوم ودواجن ثا
د القادرالعلمة اليوم الثا العلمةلحوم ودواجن 48 مسكنزواوي ع
د الحواسسحاري طارقالعلمة اليوم الثا العلمةلحوم ودواجنشارع العق
كرالعلمة ديسعدون ب اليوم الثا العلمةلحوم ودواجن العب
ان عالعلمة ش قصابش اليوم الثا العلمةلحوم ودواجنشارع 
ة الهضابلط ذو العلمة ة عقار اليوم الثا العلمةلحوم ودواجنتعاون
انمعن شمس الدينالعلمة اليوم الثا العلمةلحوم ودواجن ساعو م
ةمقاومة حسام الدينالعلمة ة المح اليوم الثا العلمةلحوم ودواجنتعاون
ممنصور حس العلمة ش إبرا اليوم الثا العلمةلحوم ودواجن ح
د بورفرفمو جام العلمة اليوم الثا العلمةلحوم ودواجنشارع السع
لالعلمة تو بوجالل فوض از ز اليوم الثا العلمةلحوم ودواجنشارع بوع
دالعلمة س ف واري بومدينبوقا اليوم الثا العلمةلحوم ودواجن 
دالعلمة د الحم دينشاطر ع اليوم الثا العلمةلحوم ودواجن المجا
انالعلمة اليوم الثا العلمةلحوم ودواجنواد السارقحمو م
كرالعلمة دداود ب ت بوز اليوم الثا العلمةلحوم ودواجن ثا
اليوم الثا العلمةلحوم ودواجنواد السارقرمضا مهديالعلمة
اليوم الثا العلمةلحوم ودواجنواد السارقروابح ميهوبالعلمة
اليوم الثا العلمةلحوم ودواجنشارع الثورةرواغ فوزيالعلمة
ة بومعزةزراري رابحالعلمة ة عقار اليوم الثا العلمةلحوم ودواجنتعاون
اليوم الثا العلمةلحوم ودواجن بهلو  نا لخ العلمة
ان ن الدينالعلمة ش قصابش اليوم الثا العلمةلحوم ودواجنشارع 
ال مرزوقالعلمة اليوم الثا العلمةلحوم ودواجنواد السارقط
د بوخالفةعامر حمزةالعلمة اليوم الثا العلمةلحوم ودواجنشارع محمد السع
م بوسك العلمة د الحك اليوم الثا العلمةلحوم ودواجنشارع الثورةع
دوم لخ العلمة اليوم الثا العلمةلحوم ودواجنشارع الثورةق
ل محمد العر العلمة د  رقم 173د ب و مشتقاته ح ع اليوم األولالعلمةحل
د المومنالعلمة ف  ع ة رقم 03ض شاطات الحرف ب و مشتقاتهمنطقة ال اليوم األولالعلمةحل
د عيوشالعلمة ة 01 نوفم 54أسع ة عقار ب و مشتقاتهتعاون اليوم األولالعلمةحل
ب و مشتقاته 800 مسكنبراح مصط العلمة اليوم األولالعلمةحل
فالعلمة د اللط ب و مشتقاته سام عومار واد السارقبن دحموش ع اليوم األولالعلمةحل
ة 135 قطعةبوجالل أحمدالعلمة ب و مشتقاتهتجزئة سكن اليوم األولالعلمةحل
ش العلمة وشبوزرارة ال د عم ب و مشتقاتهشارع العق اليوم األولالعلمةحل
لبوغرارة أحمدالعلمة ب و مشتقاته المنظر الجم اليوم األولالعلمةحل
دالعلمة ة السع ب و مشتقاتهتجزئة 165 قطعةبولح اليوم األولالعلمةحل
دالعلمة ب و مشتقاتهتجزئة 160 قطعة رقم 10جعفر ف اليوم األولالعلمةحل
د مرادالعلمة ب و مشتقاته 350 مسكنجل اليوم األولالعلمةحل



لةالعلمة اد رقم 07دحمان دل د ع ب و مشتقاتهشارع السع اليوم األولالعلمةحل
ش قصابرحما محمدالعلمة ب و مشتقاتهشارع  اليوم األولالعلمةحل
ل ش رمضانالعلمة ب و مشتقاتهشارع اإلخوة د اليوم األولالعلمةحل
ز محمدالعلمة د الع ةع ب و مشتقاتهرقم 27 التجزئة السكن اليوم األولالعلمةحل
ب و مشتقاتهتجزئة 486 قطعة رقم 13عرعار سم العلمة اليوم األولالعلمةحل
د الغا العلمة ب و مشتقاته بهلو بودين ع اليوم الثا العلمةحل
ة الهضابمصط عبوشالعلمة ة عقار واري بومدين تعاون ب و مشتقاته  اليوم الثا العلمةحل
مالالعلمة واري بومديندعاس  ب و مشتقاتهمحل رقم 02   اليوم الثا العلمةحل
ب و مشتقاته شودارمولود عصفورالعلمة اليوم الثا العلمةحل
اضالعلمة ان بهلو خودري ر ب و مشتقاته ساعو م اليوم الثا العلمةحل
د الفتاحالعلمة ب و مشتقاته سام واد السارقدعاس ع اليوم الثا العلمةحل
دالعلمة ب و مشتقاته سام واد السارقشوارفة السع اليوم الثا العلمةحل
لقاسمالعلمة ب و مشتقاته بورفرفطل  اليوم الثا العلمةحل
دالعلمة دعبوش السع ت بوز ب و مشتقاته ثا اليوم الثا العلمةحل
معثما عز الدينالعلمة ب و مشتقاتهشارع كحال إبرا اليوم الثا العلمةحل
ب و مشتقاتهواد السارقعرعار العر العلمة اليوم الثا العلمةحل
د الملكالعلمة ة المنارموفق ع ة عقار ب و مشتقاتهتعاون اليوم الثا العلمةحل
ب و مشتقاتهتجزئة 486 قطعةشو عامرالعلمة اليوم الثا العلمةحل
لقاسمالعلمة رل  ب الطا ب و مشتقاتهشارع زع اليوم الثا العلمةحل
رالعلمة واري بومدينمسعودان الطا ب و مشتقاته  اليوم الثا العلمةحل
ة الهضابعيوش مصط العلمة ب و مشتقاتهتعاون اليوم الثا العلمةحل
مانالعلمة ة 01 نوفم 54فوغا سل ة عقار ب و مشتقاتهتعاون اليوم الثا العلمةحل
دقمام حس العلمة ت بوز ب و مشتقاته ثا اليوم الثا العلمةحل
د الحقالعلمة ش قصابلعمارة ع ب و مشتقاتهشارع  اليوم الثا العلمةحل
لالعلمة ةشارع النق خل ة صناع اليوم األولالعلمةمخ
واري بومدينامسعودن سم العلمة ة  ة صناع اليوم األولالعلمةمخ
دالعلمة د الحم د ع د بورفرفلعا دين شارع السع ة المجا ة صناع اليوم األولالعلمةمخ
انالعلمة واري بومدينقاس سف ة  ة صناع اليوم األولالعلمةمخ
ة واد السارقزروال احمدالعلمة ة صناع اليوم األولالعلمةمخ
دالعلمة د الحم ة بهلو لعاد ع ة صناع اليوم األولالعلمةمخ
ف  ع ط سم العلمة ة شارع زادة مسعود ورخا ة المنظر زاو ة صناع اليوم األولالعلمةمخ
دالعلمة ديبن مه ول ةتجزئة 432 قطعة لعب ة صناع اليوم األولالعلمةمخ
ةتجزئة 84 قطعةصد عمارالعلمة ة صناع اليوم األولالعلمةمخ
مالعلمة اوي ابرا د ح ة ح ع ة صناع اليوم األولالعلمةمخ
د النويالعلمة ة بهلو لعا ة صناع اليوم األولالعلمةمخ
د الغا العلمة ةشارع الن رقم 160بوصوف ع ة صناع اليوم األولالعلمةمخ
دالسالم الحمالويالعلمة ديرع سات ا ة ع ة عقار ة تعاون ة صناع اليوم األولالعلمةمخ
د موفق عادلالعلمة ة ح ع ة صناع اليوم األولالعلمةمخ
اركالعلمة ل شارع مجالدي م الدين تجزئة 505 قطعةحداد م ة المنظر الجم ة صناع اليوم األولالعلمةمخ



د المومنالعلمة فربن بودة ع د ع عمار  دن ة شارع 113 /682  الشه ة صناع اليوم األولالعلمةمخ
ة بهلو واد السارقبودور فاروقالعلمة ة صناع اليوم األولالعلمةمخ
طمشتة سا العلمة ةشارع قرق ة صناع اليوم األولالعلمةمخ
دبوصوف بوجمعةالعلمة ت بوز ة ثا ة صناع اليوم األولالعلمةمخ
ةواد السارقخرماش بوعالمالعلمة ة صناع اليوم األولالعلمةمخ
مالعلمة د الحل دة ع واري بومدينبن حم ة  ة صناع اليوم األولالعلمةمخ
قع فؤادالعلمة ة 800 مسكنب ة صناع اليوم الثا العلمةمخ
مالعلمة مد حك ش ابرا ة ح ة صناع اليوم الثا العلمةمخ
ق حسانالعلمة ادز د ع ةشارع سع ة صناع اليوم الثا العلمةمخ
ة القوارصع صحراوي الهاديالعلمة ة صناع اليوم الثا العلمةمخ
دي امحمدالعلمة دقوم ت بوز ة ثا ة صناع اليوم الثا العلمةمخ
دصوف الفاتحالعلمة ت بوز ة ثا ة صناع اليوم الثا العلمةمخ
شبرافطة جمالالعلمة م ح د شارع ابرا ة قوطا السع ة صناع اليوم الثا العلمةمخ
مالعلمة ي عمار رقم 29 تجزئة 505 قطعةش سل ل شارع مل ة المنظر الجم ة صناع اليوم الثا العلمةمخ
ة واد السارق سام عوماربوستة فاروقالعلمة ة صناع اليوم الثا العلمةمخ
دالعلمة ة واد السارقشوارفة اسع ة صناع اليوم الثا العلمةمخ
دالعلمة د الحم ل ع ش ةشارع 01 نوفم 54إ ة صناع اليوم الثا العلمةمخ
د  رقم 182قاش الوناسالعلمة ةشارع الثورة  ح ع ة صناع اليوم الثا العلمةمخ
ةشارع الثورة 30قاش فاروقالعلمة ة صناع اليوم الثا العلمةمخ
ب رمضانالعلمة اتنة محل رقم 02اوطا ق  د ط ةشارع بونبو الع ة صناع اليوم الثا العلمةمخ
وش إسالمالعلمة ة بهلو بور ة صناع اليوم الثا العلمةمخ
د الفتاحالعلمة لةدعاس ع ة سام وادي السارق بوخ ة صناع اليوم الثا العلمةمخ
كالعلمة هالعلــــمةمسعود ب اليوم األولالعلمةخ و فوا
ز تاسولتالعلمة د الع هالعلــــمةع اليوم األولالعلمةخ و فوا
ضالعلمة هالعلــــمةدر الدين لب اليوم األولالعلمةخ و فوا
د المالك بوستةالعلمة هالعلــــمةع اليوم األولالعلمةخ و فوا
هالعلــــمةنا خا العلمة اليوم األولالعلمةخ و فوا
هالعلــــمةأحمد معمريالعلمة اليوم األولالعلمةخ و فوا
هالعلــــمةفاتح سق العلمة اليوم األولالعلمةخ و فوا
ارالعلمة هالعلــــمةتوفيق ج اليوم األولالعلمةخ و فوا
هالعلــــمةمحمد ح العلمة اليوم األولالعلمةخ و فوا
د معماشالعلمة هالعلــــمةالع اليوم األولالعلمةخ و فوا
دالعلمة هالعلــــمةاحسن عا اليوم األولالعلمةخ و فوا
بالعلمة د شا هالعلــــمةالع اليوم األولالعلمةخ و فوا
م منورالعلمة د الحك هالعلــــمةع اليوم األولالعلمةخ و فوا
هالعلــــمةعمار مساعديالعلمة اليوم األولالعلمةخ و فوا
طالعلمة د بو هالعلــــمةف اليوم األولالعلمةخ و فوا
د السالم سق العلمة هالعلــــمةع اليوم األولالعلمةخ و فوا
هالعلــــمةاس خلوفالعلمة اليوم األولالعلمةخ و فوا



هالعلــــمةتوفيق فركوسالعلمة اليوم األولالعلمةخ و فوا
هالعلــــمةتوفيق ذو العلمة اليوم األولالعلمةخ و فوا
هالعلــــمةم الدين دفارالعلمة اليوم األولالعلمةخ و فوا
هالعلــــمةشو سفاريالعلمة اليوم األولالعلمةخ و فوا
انالعلمة من غض هالعلــــمةأ اليوم األولالعلمةخ و فوا
هالعلــــمةمسعود حامديالعلمة اليوم األولالعلمةخ و فوا
هالعلــــمةالخ قلقالةالعلمة اليوم األولالعلمةخ و فوا
اء فوناسالعلمة هالعلــــمةزك اليوم األولالعلمةخ و فوا
م كز العلمة هالعلــــمةابرا اليوم األولالعلمةخ و فوا
هالعلــــمةأحمد نوارالعلمة اليوم األولالعلمةخ و فوا
ةالعلمة م مع هالعلــــمةسل اليوم األولالعلمةخ و فوا
هالعلــــمةعدالن زراريالعلمة اليوم األولالعلمةخ و فوا
من معمريالعلمة هالعلــــمةأ اليوم األولالعلمةخ و فوا
اسالعلمة هالعلــــمةنواري ع اليوم األولالعلمةخ و فوا
هالعلــــمةمحمد ام عل العلمة اليوم األولالعلمةخ و فوا
دالعلمة هالعلــــمةفاتح غ اليوم األولالعلمةخ و فوا
هالعلــــمةم الدين عل العلمة اليوم األولالعلمةخ و فوا
هالعلــــمةلخ طل العلمة اليوم األولالعلمةخ و فوا
هالعلــــمةعصام م العلمة اليوم األولالعلمةخ و فوا
م العلمة د القادر خد هالعلــــمةع اليوم األولالعلمةخ و فوا
هالعلــــمةأسامة بن غالبالعلمة اليوم األولالعلمةخ و فوا
هالعلــــمةاس برا العلمة اليوم األولالعلمةخ و فوا
هالعلــــمةعمر بوذراعالعلمة اليوم األولالعلمةخ و فوا
وطالعلمة هالعلــــمةمسعودة س اليوم األولالعلمةخ و فوا
ةالعلمة هالعلــــمةاسامة بوخش اليوم األولالعلمةخ و فوا
هالعلــــمةدر الدين بورقعةالعلمة اليوم األولالعلمةخ و فوا
دالعلمة ف الدين بن غ هالعلــــمةس اليوم األولالعلمةخ و فوا
ا العلمة هالعلــــمةفارس الع اليوم األولالعلمةخ و فوا
ن الدين عنانالعلمة هالعلــــمةز اليوم األولالعلمةخ و فوا
ا العلمة ف  هالعلــــمةال اليوم األولالعلمةخ و فوا
ا العلمة هالعلــــمةعمار الع اليوم األولالعلمةخ و فوا
رنونالعلمة ان  هالعلــــمةسف اليوم األولالعلمةخ و فوا
د الحق نوي لعدوا العلمة هالعلــــمةع اليوم األولالعلمةخ و فوا
هالعلــــمةعمار جعفرالعلمة اليوم األولالعلمةخ و فوا
دومالعلمة م ق د ال هالعلــــمةع اليوم األولالعلمةخ و فوا
د لحمرالعلمة هالعلــــمةالسع اليوم األولالعلمةخ و فوا
هالعلــــمةمراد سق العلمة اليوم األولالعلمةخ و فوا
شة زعبوبالعلمة هالعلــــمةلمط اليوم األولالعلمةخ و فوا
عة جمالالعلمة هالعلــــمةر اليوم األولالعلمةخ و فوا



ةالعلمة هالعلــــمةرابح جن اليوم األولالعلمةخ و فوا
طالعلمة هالعلــــمةلقاسم بهب اليوم األولالعلمةخ و فوا
انالعلمة م ش د ال هالعلــــمةع اليوم األولالعلمةخ و فوا
لعطارالعلمة هالعلــــمةمحمد  اليوم األولالعلمةخ و فوا
دالعلمة هالعلــــمةعادل غ اليوم األولالعلمةخ و فوا
هالعلــــمةنص بووذنالعلمة اليوم األولالعلمةخ و فوا
د النا خ العلمة هالعلــــمةع اليوم األولالعلمةخ و فوا
وك بوعمامةالعلمة هالعلــــمةم اليوم األولالعلمةخ و فوا
د العلمة ر ع هالعلــــمةطوا اليوم األولالعلمةخ و فوا
ش شو العلمة هالعلــــمةال اليوم األولالعلمةخ و فوا
هالعلــــمةعامر سبعالعلمة اليوم األولالعلمةخ و فوا
سوقالعلمة س الع هالعلــــمةق اليوم األولالعلمةخ و فوا
هالعلــــمةرضوان بوحنكالعلمة اليوم األولالعلمةخ و فوا
شالعلمة هالعلــــمةمعيوف مش اليوم األولالعلمةخ و فوا
رادةالعلمة هالعلــــمةنور الدين  اليوم األولالعلمةخ و فوا
ش حامديالعلمة هالعلــــمةال اليوم األولالعلمةخ و فوا
جالعلمة هالعلــــمةمال مع اليوم األولالعلمةخ و فوا
لةالعلمة هالعلــــمةحمزة بوخ اليوم األولالعلمةخ و فوا
ا غمودالعلمة د ال هالعلــــمةع اليوم األولالعلمةخ و فوا
هالعلــــمةحسام شنافالعلمة اليوم األولالعلمةخ و فوا
هالعلــــمةفت العل العلمة اليوم األولالعلمةخ و فوا
هالعلــــمةعادل كراو العلمة اليوم األولالعلمةخ و فوا
هالعلــــمةاحمد خر العلمة اليوم األولالعلمةخ و فوا
هالعلــــمةعاشور قلقالةالعلمة اليوم األولالعلمةخ و فوا
انالعلمة هالعلــــمةلخم ش اليوم األولالعلمةخ و فوا
هالعلــــمةرمضان ذو العلمة اليوم األولالعلمةخ و فوا
د خا العلمة هالعلــــمةرش اليوم األولالعلمةخ و فوا
عطاشالعلمة س  هالعلــــمةق اليوم األولالعلمةخ و فوا
دالعلمة لعا ل  هالعلــــمةفوض اليوم األولالعلمةخ و فوا
د در العلمة هالعلــــمةالسع اليوم األولالعلمةخ و فوا
ادالعلمة د ع د المج هالعلــــمةع اليوم األولالعلمةخ و فوا
هالعلــــمةمحمد فارحالعلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا
هالعلــــمةرابح عسا العلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا
ما العلمة هالعلــــمةالسب سل اليوم الثا العلمةخ و فوا
هالعلــــمةصالح الدين لفتاحةالعلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا
هالعلــــمةسم حناشالعلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا
هالعلــــمةعرجونة دحما العلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا
فالعلمة ان ال ل م هالعلــــمةن اليوم الثا العلمةخ و فوا
هالعلــــمةمونة صفصافالعلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا



ل العلمة هالعلــــمةاس د اليوم الثا العلمةخ و فوا
شالعلمة ي مش هالعلــــمةن اليوم الثا العلمةخ و فوا
شالعلمة هالعلــــمةمراد اع اليوم الثا العلمةخ و فوا
هالعلــــمةعادل معماشالعلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا
ل علوشالعلمة هالعلــــمةن اليوم الثا العلمةخ و فوا
دشالعلمة هالعلــــمةمحمد عادل مق اليوم الثا العلمةخ و فوا
ج العلمة د ف هالعلــــمةالع اليوم الثا العلمةخ و فوا
خوشالعلمة هالعلــــمةرضا  اليوم الثا العلمةخ و فوا
دومالعلمة هالعلــــمةرابح ق اليوم الثا العلمةخ و فوا
د الرزاق نزارالعلمة هالعلــــمةع اليوم الثا العلمةخ و فوا
هالعلــــمةحافظ دخوشالعلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا
اشالعلمة هالعلــــمةنور الدين د اليوم الثا العلمةخ و فوا
هالعلــــمةلحسن فنان العلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا
شةالعلمة ا د لع هالعلــــمةف اليوم الثا العلمةخ و فوا
هالعلــــمةعمر طال العلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا
ةالعلمة هالعلــــمةالدرا دخ اليوم الثا العلمةخ و فوا
كوشالعلمة هالعلــــمةمحفوظ  اليوم الثا العلمةخ و فوا
د الغا حدادالعلمة هالعلــــمةع اليوم الثا العلمةخ و فوا
هالعلــــمةالم سق العلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا
هالعلــــمةالل كروشةالعلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا
هالعلــــمةعزوز مدا العلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا
هالعلــــمةفارس لعف العلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا
انالعلمة هالعلــــمةمراد ش اليوم الثا العلمةخ و فوا
د السالم قر العلمة هالعلــــمةع اليوم الثا العلمةخ و فوا
س رنانالعلمة هالعلــــمةق اليوم الثا العلمةخ و فوا
ةالعلمة هالعلــــمةع عدالن بوخش اليوم الثا العلمةخ و فوا
اب سحاريالعلمة د الو هالعلــــمةع اليوم الثا العلمةخ و فوا
هالعلــــمةالنواري مدا العلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا
دالعلمة هالعلــــمةتوفيق ق اليوم الثا العلمةخ و فوا
م العلمة هالعلــــمةسعودي بن خد اليوم الثا العلمةخ و فوا
هالعلــــمةعادل قجاجةالعلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا
هالعلــــمةزو بن زاويالعلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا
قالعلمة هالعلــــمةمحمد السا رز اليوم الثا العلمةخ و فوا
هالعلــــمةبوجمعة كراو العلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا
لعالمالعلمة د  هالعلــــمةالسع اليوم الثا العلمةخ و فوا
م دو العلمة هالعلــــمةابرا اليوم الثا العلمةخ و فوا
مالعلمة د بورد د الحم هالعلــــمةع اليوم الثا العلمةخ و فوا
هالعلــــمةدر الدين مواسةالعلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا
هالعلــــمةلخم منصوريالعلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا



هالعلــــمةصب حمادوالعلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا
اديالعلمة د ز هالعلــــمةالسع اليوم الثا العلمةخ و فوا
هالعلــــمةصدام حس خالدالعلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا
اش عنانالعلمة هالعلــــمةع اليوم الثا العلمةخ و فوا
دع قور العلمة هالعلــــمةس اليوم الثا العلمةخ و فوا
دالمالك عطوطالعلمة هالعلــــمةع اليوم الثا العلمةخ و فوا
هالعلــــمةمسعود بوخالفةالعلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا
هالعلــــمةعالوة بوعمامةالعلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا
هالعلــــمةعزالدين قرشوشالعلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا
هالعلــــمةأحمد جلولالعلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا
د الحق حب الحمصالعلمة هالعلــــمةع اليوم الثا العلمةخ و فوا
هالعلــــمةنص بورزةالعلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا
ل العلمة هالعلــــمةف د اليوم الثا العلمةخ و فوا
م سجارالعلمة د ال هالعلــــمةع اليوم الثا العلمةخ و فوا
يالعلمة هالعلــــمةعالوة نا اليوم الثا العلمةخ و فوا
هالعلــــمةرضوان بوذنالعلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا
طازالعلمة هالعلــــمةمال  اليوم الثا العلمةخ و فوا
هالعلــــمةفاروق نوارالعلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا
املالعلمة ل هالعلــــمةحس  اليوم الثا العلمةخ و فوا
هالعلــــمةالرز بوساحةالعلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا
هالعلــــمةيوسف بوقزولةالعلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا
د صدادالعلمة هالعلــــمةالسع اليوم الثا العلمةخ و فوا
مي العلمة هالعلــــمةأحمد  اليوم الثا العلمةخ و فوا
د صفصافالعلمة هالعلــــمةالسع اليوم الثا العلمةخ و فوا
ديالعلمة هالعلــــمةعصام ق اليوم الثا العلمةخ و فوا
م قطافالعلمة هالعلــــمةابرا اليوم الثا العلمةخ و فوا
هالعلــــمةفارس جملةالعلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا
د بوقرةالعلمة هالعلــــمةوح اليوم الثا العلمةخ و فوا
ا العلمة هالعلــــمةرابح الع اليوم الثا العلمةخ و فوا
ز مدا العلمة هالعلــــمةع اليوم الثا العلمةخ و فوا
رم فركوسالعلمة هالعلــــمةأ اليوم الثا العلمةخ و فوا
ل عنانالعلمة هالعلــــمةإسماع اليوم الثا العلمةخ و فوا
هالعلــــمةفؤاد عرابالعلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا
د شو العلمة د الحم هالعلــــمةع اليوم الثا العلمةخ و فوا
قالعلمة هالعلــــمةلخ رز اليوم الثا العلمةخ و فوا
دان بوردينالعلمة هالعلــــمةز اليوم الثا العلمةخ و فوا
مالعلمة د بورد هالعلــــمةع اليوم الثا العلمةخ و فوا
دة بهلو العلمة هالعلــــمةف اليوم الثا العلمةخ و فوا
د عبودالعلمة هالعلــــمةف اليوم الثا العلمةخ و فوا



اض خراطالعلمة هالعلــــمةر اليوم الثا العلمةخ و فوا
هالعلــــمةفاتح غمودالعلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا
يالعلمة كر نا ماناب ار سل واري بومدين شارع ال هشارع  اليوم الثا العلمةخ و فوا
هسمارة جنوب قسم 14 مجموعة رقم 253 قطعة 06ثاب سا العلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا
د بوعمامة عالوةالعلمة ه ح ع اليوم الثا العلمةخ و فوا
ه 800 مسكنسق فاتحالعلمة اليوم الثا العلمةخ و فوا
ح العلمة اتالعلــــمةخالد  ات و مرط اليوم األولالعلمةحل
دالعلمة اتالعلــــمةلع ف ات و مرط اليوم األولالعلمةحل
ال حس العلمة اتالعلــــمةط ات و مرط اليوم األولالعلمةحل
اتالعلــــمةقص ع العلمة ات و مرط اليوم األولالعلمةحل
ص حس العلمة اتالعلــــمةبوح ات و مرط اليوم الثا العلمةحل
مالعلمة اتالعلــــمةخر برا ات و مرط اليوم الثا العلمةحل
لقاسمالعلمة اتالعلــــمةبرا  ات و مرط اليوم الثا العلمةحل
دالعلمة ز خالدعكروم ول د الع اتشارع ع اليوم األولالعلمةس
دالعلمة ز خالدقطاف الول د الع اتشارع ع اليوم األولالعلمةس
مالعلمة لحواس ابرا ات المنظر الجم اليوم األولالعلمةس
ط نور الدينالعلمة ل تجزئة 505 قطعةبو اتشارع جلول جلول  المنظر الجم اليوم األولالعلمةس
قةالعلمة رامةصاري رز ة ال ة عقار اتتعاون اليوم األولالعلمةس
اللالعلمة ات بهلو قسم س محل رقم 05بوسهم  اليوم األولالعلمةس
ات 200 مسكن عمارة ب 05 مدخل RDC 176عظ محمدالعلمة اليوم األولالعلمةس
ن حسامالعلمة ات 440 مسكن رقم 20فالو اليوم األولالعلمةس
م زغار رقم 05-08 محل رقم 18ر عالعلمة اتشارع إبرا اليوم األولالعلمةس
مالعلمة ة الهناءسعدون إبرا ة عقار اتتعاون اليوم الثا العلمةس
ات جرمانبوشارب محمدالعلمة اليوم الثا العلمةس
لالعلمة ات 200 مسكن عمارة 05 مدخل 176عكروم خل اليوم الثا العلمةس
قةالعلمة قصاري رز رامة رقم 02 شمال  ة ال ة عقار اتتعاون اليوم الثا العلمةس
د القدوسالعلمة ديزواوي ع ــــة عـامــــةتجزئة 432 قطعة لعب اليوم األولالعلمةتغذ
اركصدام حمزاويالعلمة ــــة عـامــــة عنا م اليوم األولالعلمةتغذ
اركعراب توفيقالعلمة ــــة عـامــــة عنا م اليوم األولالعلمةتغذ
ــــة عـامــــةسمارة جنوب قسم 14 مج 13 عمارة 01صالح الدين بوخلوطالعلمة اليوم األولالعلمةتغذ
دةامل فاروقالعلمة ــــة عـامــــة بورفرف الجد اليوم األولالعلمةتغذ
د مخلوف منالعلمة ــــة عـامــــة ح ع اليوم األولالعلمةتغذ
ة اوالد الحجارةشوار انورالعلمة ــــة عـامــــةتعاضد اليوم األولالعلمةتغذ
د الرزاقالعلمة ف موبوذن ع ــــة عـامــــة بوس اليوم األولالعلمةتغذ
د حواس نور الدينالعلمة ــــة عـامــــة ح ع اليوم األولالعلمةتغذ
دالعلمة د سفاري الول ــــة عـامــــة ح ع اليوم األولالعلمةتغذ
دالعلمة ملها ف ش ابرا ــــة عـامــــة ح اليوم األولالعلمةتغذ
مبوصوار محمد االم العلمة ش ابرا ــــة عـامــــة ح اليوم األولالعلمةتغذ
مالالعلمة محر  ش ابرا ــــة عـامــــة ح اليوم األولالعلمةتغذ



معظ رضاالعلمة ش ابرا ــــة عـامــــة ح اليوم األولالعلمةتغذ
ــــة عـامــــة القوارصفركوس رضوانالعلمة اليوم األولالعلمةتغذ
ــــة عـامــــة القوارصبوترعة فارسالعلمة اليوم األولالعلمةتغذ
ــــة عـامــــة القوارصفركوس محمدالعلمة اليوم األولالعلمةتغذ
ــــة عـامــــة القوارصايوب بورةالعلمة اليوم األولالعلمةتغذ
دعثما مروانالعلمة ت بوز ــــة عـامــــة ثا اليوم األولالعلمةتغذ
زالعلمة س لع داد ت بوز ــــة عـامــــة ثا اليوم األولالعلمةتغذ
بالعلمة دلطاس شع ت بوز ــــة عـامــــة ثا اليوم األولالعلمةتغذ
زةالعلمة ــــة عـامــــة جرمانحمدوش ال اليوم األولالعلمةتغذ
ةالعلمة ــــة عـامــــةواد السارقأسامة بوخش اليوم األولالعلمةتغذ
روشة الهاش العلمة ل أ ــــة عـامــــةشارع اإلخوة د اليوم األولالعلمةتغذ
وشاإلخوة سحاريالعلمة د عم ــــة عـامــــةشارع العق اليوم األولالعلمةتغذ
م زغار رقم 21قلقالة الخ العلمة ــــة عـامــــةشارع إبرا اليوم األولالعلمةتغذ
ابالعلمة د الو ة بومعزةالعارم ع ة عقار ــــة عـامــــةتعاون اليوم األولالعلمةتغذ
اقوتالعلمة ــــة عـامــــةتجزئة 419 قطعةالعطا  اليوم األولالعلمةتغذ
ال العلمة ف موأم ف ــــة عـامــــة بوس اليوم األولالعلمةتغذ
د الحقالعلمة لةأم الخيوط ع ــــة عـامــــة بوخ اليوم األولالعلمةتغذ
س أومو حسانالعلمة ــــة عـامــــةشاع محمد خم اليوم األولالعلمةتغذ
دالعلمة دابوري السع ت بوز ــــة عـامــــة ثا اليوم األولالعلمةتغذ
اركاروش التوفيقالعلمة ط م ارك شارع قرق ــــة عـامــــة عنا م اليوم األولالعلمةتغذ
د  األم العلمة دراشة ع ة ال ة عقار ــــة عـامــــةتعاون اليوم األولالعلمةتغذ
ل در الدين زواويالعلمة ــــة عـامــــةشارع اإلخوة د اليوم األولالعلمةتغذ
اس العلمة ديبرا  ــــة عـامــــة لعب اليوم األولالعلمةتغذ
ديبرغوث جاللالعلمة ة لعب ــــة عـامــــةتجزئة 21 قطعة فرد اليوم األولالعلمةتغذ
ات محمدالعلمة ــــة عـامــــةشارع الثورةبر اليوم األولالعلمةتغذ
دبزرارة خوث العلمة ت بوز ــــة عـامــــة ثا اليوم األولالعلمةتغذ
ز من العلمة دع ــــة عـامــــةشارع بورفرف السع اليوم األولالعلمةتغذ
ــــة عـامــــة 100 مسكن السارقعطاش جمال الدينالعلمة اليوم األولالعلمةتغذ
دالعلمة د الحم س ع ل ك ــــة عـامــــةشارع اإلخوة د اليوم األولالعلمةتغذ
مالالعلمة ــــة عـامــــة 2007/1500/300 مسكنالل  اليوم األولالعلمةتغذ
مالعلمة دة إبرا ة الهضابال ة عقار ــــة عـامــــةتعاون اليوم األولالعلمةتغذ
د سم العلمة ةلعا ة المح ة عقار ــــة عـامــــةتعاون اليوم األولالعلمةتغذ
فالعلمة ــــة عـامــــة 01 نوفم 54لعاصم محمد ال اليوم األولالعلمةتغذ
ــــة عـامــــةتجزئة 426 قطعةلع نعناعةالعلمة اليوم األولالعلمةتغذ
امل حس العلمة سا ل ــــة عـامــــةواد السارق 100 مسكن  اليوم األولالعلمةتغذ
ــــة عـامــــة السام عوماربهادي أحمدالعلمة اليوم األولالعلمةتغذ
دة ز العلمة دبن حم ت بوز ــــة عـامــــة ثا اليوم األولالعلمةتغذ
در لحسنالعلمة واري بومدينبن ح ــــة عـامــــة  اليوم األولالعلمةتغذ
ــــة عـامــــة دنف بن دحموش محمد األم العلمة اليوم األولالعلمةتغذ



ــــة عـامــــة عنان الهاش بن زواوي عثمانالعلمة اليوم األولالعلمةتغذ
اع الجوديالعلمة ــــة عـامــــةتجزئة 156 قطعةبن س اليوم األولالعلمةتغذ
ة عمرالعلمة ــــة عـامــــةتجزئة 440 قطعة  قوطا بن ست اليوم األولالعلمةتغذ
اللالعلمة د  م زغاربن غ ــــة عـامــــةشارع إبرا اليوم األولالعلمةتغذ
ةالعلمة ــــة عـامــــةشارع النبوترعة سام اليوم األولالعلمةتغذ
ــــة عـامــــةتجزئة 84 قطعةبوخاتم فاروقالعلمة اليوم األولالعلمةتغذ
ة أسامةالعلمة ــــة عـامــــةالسمارة جنوببوخش اليوم األولالعلمةتغذ
صلالعلمة واري بومدينبودرامة ف ــــة عـامــــة  اليوم األولالعلمةتغذ
ــــة عـامــــة بهلو بوستة رضاالعلمة اليوم األولالعلمةتغذ
ــــة عـامــــةتجزئة 440 قطعة  قوطا بوشاقور سا العلمة اليوم األولالعلمةتغذ
م العلمة ة ال تو بوشج از ز ــــة عـامــــةشارع بوع اليوم األولالعلمةتغذ
ط سم العلمة ــــة عـامــــة 800 مسكنبو اليوم األولالعلمةتغذ
لالعلمة دبوكعبوب الفض ــــة عـامــــةشارع بن بولع اليوم األولالعلمةتغذ
ن الدينالعلمة ديبوناب ز ــــة عـامــــة لعب اليوم األولالعلمةتغذ
س أسامةالعلمة سب ة الرقاب عمارة بب ة عقار ــــة عـامــــةتعاون اليوم األولالعلمةتغذ
مةالعلمة ب حل ــــة عـامــــة بهلو ت اليوم األولالعلمةتغذ
د العلمة ة النورسفاري ع ة العقار ــــة عـامــــةالتعاون اليوم األولالعلمةتغذ
مالالعلمة د  الحواسسفاري  ــــة عـامــــةشارع العق اليوم األولالعلمةتغذ
مالالعلمة ــــة عـامــــة عمر دقوسق  اليوم األولالعلمةتغذ
مالالعلمة ــــة عـامــــةشارع النسالم  اليوم األولالعلمةتغذ
ظالعلمة د الحف ــــة عـامــــةتجزئة 373 قطعةسلطا ع اليوم األولالعلمةتغذ
د الرحمانالعلمة ل كراو ع ــــة عـامــــةشارع اإلخوة د اليوم األولالعلمةتغذ
مالعلمة د ال اب ع ــــة عـامــــةشارع الثورةذ اليوم األولالعلمةتغذ
د العلمة وارياشة ع ة الهضاب   ــــة عـامــــةتعاون اليوم األولالعلمةتغذ
دعثما عصامالعلمة ت بوز ــــة عـامــــة ثا اليوم األولالعلمةتغذ
د المالكالعلمة ب ع ــــة عـامــــة واد السارقشا اليوم األولالعلمةتغذ
ــــة عـامــــة واد السارقعراس سال العلمة اليوم األولالعلمةتغذ
اللالعلمة دعرعار  ت بوز ــــة عـامــــة ثا اليوم األولالعلمةتغذ
سا عروة فؤادالعلمة ــــة عـامــــةالسكن اإلجتما ال اليوم األولالعلمةتغذ
ــــة عـامــــة 800 مسكنعروس ن العلمة اليوم األولالعلمةتغذ
د الغفورالعلمة ــــة عـامــــة واد السارقعزوق ع اليوم األولالعلمةتغذ
مالعلمة س ــــة عـامــــة 160 مسكنعسكري  اليوم األولالعلمةتغذ
د المنعمالعلمة ــــة عـامــــة 800 مسكنعطاء  ع اليوم األولالعلمةتغذ
رمالعلمة سا عطا أ ــــة عـامــــة ال اليوم األولالعلمةتغذ
مالعلمة د الحك ــــة عـامــــة 60350 ع ب 03 رقم 09عطا ع اليوم األولالعلمةتغذ
دعظ فؤادالعلمة ت بوز ــــة عـامــــة ثا اليوم األولالعلمةتغذ
ــــة عـامــــة 19 جوانعظ محمدالعلمة اليوم األولالعلمةتغذ
لالعلمة ز خالدعكروم جل د الع ــــة عـامــــةشارع ع اليوم األولالعلمةتغذ
ــــة عـامــــةالسمارة جنوبعالم عن العلمة اليوم األولالعلمةتغذ



ة 92 مسكنعالوة حموديالعلمة ة عقار ــــة عـامــــةتعاون اليوم األولالعلمةتغذ
د الناالعلمة ــــة عـامــــةتجزئة 185 قطعةعل ع اليوم األولالعلمةتغذ
م زغار رقم 21ع مدا العلمة ــــة عـامــــةشارع إبرا اليوم األولالعلمةتغذ
مالعلمة د ال دعماروش ع ت بوز ــــة عـامــــة ثا اليوم األولالعلمةتغذ
ــــة عـامــــة واد السارقعمران الرقابالعلمة اليوم األولالعلمةتغذ
واري بومدينعنا الوزنا العلمة ــــة عـامــــة  اليوم األولالعلمةتغذ
لالعلمة ــــة عـامــــةتجزئة 84 قطعةعون فوض اليوم األولالعلمةتغذ
د الرزاقالعلمة نة ع لةع ــــة عـامــــة بوخ اليوم األولالعلمةتغذ
اس العلمة ــــة عـامــــةمشتة جرمانغبو  اليوم األولالعلمةتغذ
ديغر رفيقالعلمة ــــة عـامــــة لعب اليوم األولالعلمةتغذ
مالالعلمة ب  مغ ش إبرا ــــة عـامــــة ح اليوم األولالعلمةتغذ
دالعلمة دغزالة وح ت بوز ــــة عـامــــة ثا اليوم األولالعلمةتغذ
سا غوالم عن العلمة ــــة عـامــــة 60 مسكن  اليوم األولالعلمةتغذ
ج  الوزنا العلمة ــــة عـامــــة أول نوعم 54ف اليوم األولالعلمةتغذ
رف محمدالعلمة ش التح ــــة عـامــــةشارع ح اليوم األولالعلمةتغذ
ن حسامالعلمة ــــة عـامــــة قوطا 400 قطعةفالو اليوم األولالعلمةتغذ
مةالعلمة دقارة قا ــــة عـامــــةشارع مصط بن بولع اليوم األولالعلمةتغذ
ــــة عـامــــةشارع النقارة المسعودالعلمة اليوم األولالعلمةتغذ
واري بومدينقاسم احمدالعلمة ــــة عـامــــة  اليوم األولالعلمةتغذ
اف فؤادالعلمة ــــة عـامــــةتجزئة 19 قطعةقاع ال اليوم األولالعلمةتغذ
رالعلمة ــــة عـامــــةتجزئة 84 قطعةقاسم الطا اليوم األولالعلمةتغذ
ش عصامالعلمة ــــة عـامــــة بورفرف رقم 42فرع اليوم األولالعلمةتغذ
ــــة عـامــــة دنف قر بوجمعةالعلمة اليوم األولالعلمةتغذ
لالعلمة دي ن ــــة عـامــــةتجزئة 373 قطعةق اليوم األولالعلمةتغذ
ل زوغالش مرادالعلمة ــــة عـامــــةشارع االخوة د اليوم الثا العلمةتغذ
ل كروشة عمرالعلمة ــــة عـامــــةشارع االخوة د اليوم الثا العلمةتغذ
مالالعلمة ل نزار  ــــة عـامــــةشارع االخوة د اليوم الثا العلمةتغذ
اركلعالم سم العلمة ط محمد  عنا م ــــة عـامــــةشارع قرق اليوم الثا العلمةتغذ
اضالعلمة ارككعوان ر ط محمد  عنا م ــــة عـامــــةشارع قرق اليوم الثا العلمةتغذ
م تفاحةالعلمة د الحك ش المحل رقم 02ع واري بومدين شارع شارف لمط ــــة عـامــــة  اليوم الثا العلمةتغذ
د عساسالعلمة د الحم واري بومدينع ة الهضاب   ة عقار ــــة عـامــــةتعاون اليوم الثا العلمةتغذ
رادةالعلمة ــــة عـامــــة شودارايوب  اليوم الثا العلمةتغذ

ة ع عدالنالعلمة بوخش
سا 59 محل تجاري 72 مج 155 قسم 03   واد السارق 120 مسكن 

مدخل09
ــــة عـامــــة اليوم الثا العلمةتغذ

مالعلمة د الحك حة ع ــــة عـامــــةالسارق ع 01 حصة 04 مج 214قم اليوم الثا العلمةتغذ
سا كت العر العلمة ــــة عـامــــةسمارة جنوب 50 مسكن  اليوم الثا العلمةتغذ
ب العلمة ــــة عـامــــةسمارة جنوب ع2 حصة 01 مج 242 قسم 14مهدي ل اليوم الثا العلمةتغذ
د رضوانالعلمة ــــة عـامــــة واد السارقف اليوم الثا العلمةتغذ
د  بهلولالعلمة ــــة عـامــــة واد السارقع اليوم الثا العلمةتغذ



د الفتاحالعلمة و ع ــــة عـامــــة 486 قطعة رقم 03الر اليوم الثا العلمةتغذ
اللالعلمة ــــة عـامــــةتجزئة 486 قطعة  ش غم  اليوم الثا العلمةتغذ
سارالعلمة ــــة عـامــــة بهلو المهدي  اليوم الثا العلمةتغذ
دالعلمة د الول ــــة عـامــــةتجزئة 419 قطعةسار ع اليوم الثا العلمةتغذ
ط توفيقالعلمة د  رقم 13لمرا ادي ع واري بومدين تجزئة 419 قطعة شارع ز ــــة عـامــــة  اليوم الثا العلمةتغذ
ة 419عنان الوزنا العلمة ــــة عـامــــةالقطعة رقم 03 مج 09 التجزئة العقار اليوم الثا العلمةتغذ
اسالعلمة ــــة عـامــــةمحل 02  المنك تجزئة 153 قطعةحسنة ال اليوم الثا العلمةتغذ
ــــة عـامــــة 210 مسكن و 113 محل رقم 03 عمارة 18بن دادة ام العلمة اليوم الثا العلمةتغذ
ف ع مالس فوازالعلمة ة شار زادة مسعود ورخا ل زاو ــــة عـامــــة المنظر الجم اليوم الثا العلمةتغذ
مالعلمة الل احمد لخ الطابق االر زعبوب سل ــــة عـامــــة 492 قطعة شارع  اليوم الثا العلمةتغذ
د خالدالعلمة ديع ــــة عـامــــةتجزئة 432 قطعة لعب اليوم الثا العلمةتغذ
دارالعلمة ديمسعود حسام  ــــة عـامــــةتجزئة 432 قطعة لعب اليوم الثا العلمةتغذ
فالعلمة ديسم لوص ــــة عـامــــةتجزئة 432 قطعة لعب اليوم الثا العلمةتغذ
ة رقابعقون صالحالعلمة ة العقار ــــة عـامــــةشارع 01 نوفم التعاون اليوم الثا العلمةتغذ
ــــة عـامــــة 800 مسكن محل 19 إرادة فاتحالعلمة اليوم الثا العلمةتغذ
دبرافطة نور الدينالعلمة ت بوز ــــة عـامــــة ثا اليوم الثا العلمةتغذ
دبرا عامرالعلمة ــــة عـامــــةشارع بودرامة الع اليوم الثا العلمةتغذ
اسالعلمة اس إل دس ت بوز ــــة عـامــــة ثا اليوم الثا العلمةتغذ
س نور الدينالعلمة ــــة عـامــــة 800 مسكنك اليوم الثا العلمةتغذ
اس العلمة دة  ــــة عـامــــة 800 مسكنبن حم اليوم الثا العلمةتغذ
ف الدينالعلمة د س مبن غ ش إبرا ــــة عـامــــة ح اليوم الثا العلمةتغذ
ــــة عـامــــة 500 مسكنبن قارة الخ العلمة اليوم الثا العلمةتغذ
مالعلمة ل بن مو سل ــــة عـامــــةشارع اإلخوة د اليوم الثا العلمةتغذ
ح عمارالعلمة دبن  ــــة عـامــــة  قوطا السع اليوم الثا العلمةتغذ
ابالعلمة د الو ط ع ــــة عـامــــة عمر دقوبهب اليوم الثا العلمةتغذ
كر ع ميهوبالعلمة ــــة عـامــــةتجزئة 37 قطعة رقم 31ب اليوم الثا العلمةتغذ
ــــة عـامــــة 160 مسكن إجتما بوحفص جمالالعلمة اليوم الثا العلمةتغذ
مالعلمة د الحل عة ع ل بودر ــــة عـامــــةشارع اإلخوة د اليوم الثا العلمةتغذ
لالعلمة ــــة عـامــــة بهلو بودور ن اليوم الثا العلمةتغذ
ةالعلمة م رق ــــة عـامــــة 505 قطعةبورد اليوم الثا العلمةتغذ
مالالعلمة ة  ل بوشج ــــة عـامــــةشارع اإلخوة د اليوم الثا العلمةتغذ
شامالعلمة س  سب ــــة عـامــــةشارع 01 نوفم 54ب اليوم الثا العلمةتغذ
ا العلمة د ال ــــة عـامــــةشارع الثورةتوار ع اليوم الثا العلمةتغذ
ــــة عـامــــة 800 مسكنجارو نور الدينالعلمة اليوم الثا العلمةتغذ
لالعلمة ار سه ــــة عـامــــة 440 قطعةج اليوم الثا العلمةتغذ
م العلمة ــــة عـامــــة 300/1500/2007 مسكنجرمون ال اليوم الثا العلمةتغذ
اركجعفر حس العلمة ط م ــــة عـامــــةشارع قرق اليوم الثا العلمةتغذ
كرالعلمة ــــة عـامــــة شودارجم ب اليوم الثا العلمةتغذ
د بورفرفجودي حمزةالعلمة د  شارع السع ــــة عـامــــة ح ع اليوم الثا العلمةتغذ



مانالعلمة ــــة عـامــــةشارع زادة سم حارش سل اليوم الثا العلمةتغذ
مالعلمة ــــة عـامــــة 400 مسكنحرفوش سل اليوم الثا العلمةتغذ
د بورفرفحما أم العلمة ــــة عـامــــة السع اليوم الثا العلمةتغذ
د الحقالعلمة ة الهضابحمود ع ة عقار ــــة عـامــــةتعاون اليوم الثا العلمةتغذ
لودالعلمة دوش م ــــة عـامــــةشارع الثورةحم اليوم الثا العلمةتغذ
مالعلمة لحواس إيرا ــــة عـامــــة المنظر الجم اليوم الثا العلمةتغذ
د السالمالعلمة ة الوفاءخالد ع ة عقار ــــة عـامــــةتعان اليوم الثا العلمةتغذ
درالعلمة ل ح ة 32 مسكنخل ــــة عـامــــةترق اليوم الثا العلمةتغذ
در الدينالعلمة فر  د خن ــــة عـامــــة ح ع اليوم الثا العلمةتغذ
كرالعلمة دداود ب ت بوز ــــة عـامــــة ثا اليوم الثا العلمةتغذ
ة مالك بن ن دفار فارسالعلمة ة عقار ــــة عـامــــةتعاون اليوم الثا العلمةتغذ
ةالعلمة ي العم ة الفتحدم ة عقار ــــة عـامــــةتعاون اليوم الثا العلمةتغذ
شامالعلمة وشذو  د عم ــــة عـامــــةشارع العق اليوم الثا العلمةتغذ
د العلمة ل نوفم رحمان ع ة ج ــــة عـامــــةتجزئة تعاون اليوم الثا العلمةتغذ
م زغار رقم 21ر عالعلمة ــــة عـامــــةشارع إبرا اليوم الثا العلمةتغذ
ف موزواوي رضاالعلمة ــــة عـامــــة بوس اليوم الثا العلمةتغذ
رزواوي مصط العلمة ش التح ــــة عـامــــةشارع ج اليوم الثا العلمةتغذ
د الحقالعلمة ال حس زوغالش ع ــــة عـامــــة ج اليوم الثا العلمةتغذ
ةالعلمة دان سام ش قصابز ــــة عـامــــةالمركز التجاري  اليوم الثا العلمةتغذ
اتنة رقم 05ساعد عزام مرادالعلمة ق  ــــة عـامــــةط اليوم الثا العلمةتغذ
ــــة عـامــــةشارع الهالل األحمر الجزائريسام يوسفالعلمة اليوم الثا العلمةتغذ
ــــة عـامــــة عمر دقوسبع جمالالعلمة اليوم الثا العلمةتغذ
ــــة عـامــــة 01 نوفم 54سخارة طارقالعلمة اليوم الثا العلمةتغذ
د  الحواسسفاري طارقالعلمة ــــة عـامــــةشارع العق اليوم الثا العلمةتغذ
د القادرالعلمة رسلطان ع ش التح ــــة عـامــــةشارع ج اليوم الثا العلمةتغذ
ما نضالالعلمة ــــة عـامــــةالفراغ الص المنطقة 100سل اليوم الثا العلمةتغذ
مان زواويالعلمة ــــة عـامــــةشارع زوغارسل اليوم الثا العلمةتغذ
در الدينالعلمة ــــة عـامــــة بهلو سوامح  اليوم الثا العلمةتغذ
وط مسعودةالعلمة ــــة عـامــــة لقوارصس اليوم الثا العلمةتغذ
اح العلجةالعلمة ــــة عـامــــةشارع النس اليوم الثا العلمةتغذ
ــــة عـامــــةتجزئة 185 قطعةشارف رابحالعلمة اليوم الثا العلمةتغذ
د المالكالعلمة ب ع ة رقم 178شا ــــة عـامــــةالسارق مجموعة مل اليوم الثا العلمةتغذ
يح أم العلمة ل ش ــــة عـامــــةشارع اإلخوة د اليوم الثا العلمةتغذ
ــــة عـامــــةشارع زادة سم ط سم العلمة اليوم الثا العلمةتغذ
مةالعلمة ة الفتحشقرون نع ة عقار ــــة عـامــــةتعاون اليوم الثا العلمةتغذ
دالعلمة ة ول الط ط محمدش ــــة عـامــــةشارع قرق اليوم الثا العلمةتغذ
ــــة عـامــــةشارع 01 نوفم 54شل لم العلمة اليوم الثا العلمةتغذ
ــــة عـامــــة 300/1500/2007 مسكنشناف حسامالعلمة اليوم الثا العلمةتغذ
ف موش رضوانالعلمة ــــة عـامــــة بوس اليوم الثا العلمةتغذ



دشوار محمد رضاالعلمة ت بوز ــــة عـامــــة ثا اليوم الثا العلمةتغذ
ــــة عـامــــةتجزئة الوفاءشودار فارسالعلمة اليوم الثا العلمةتغذ
د الرزاقالعلمة ة ع ــــة عـامــــة دنف ش اليوم الثا العلمةتغذ
دة محمد ع العلمة ــــة عـامــــة 01 نوفم 54ش اليوم الثا العلمةتغذ
قةالعلمة رامةصاري رز ة ال ة عقار ــــة عـامــــةتعاون اليوم الثا العلمةتغذ
دصالح مدا العلمة ــــة عـامــــةشارع مصط بن بولع اليوم الثا العلمةتغذ
مالعلمة د الحل ة عظ صدوق ع ة عقار ــــة عـامــــةتعاون اليوم الثا العلمةتغذ
دالعلمة د بورفرفصفصاف السع ــــة عـامــــةشارع السع اليوم الثا العلمةتغذ
ــــة عـامــــةواد السارقصالح الدين در العلمة اليوم الثا العلمةتغذ
ديرالعلمة د إ ــــة عـامــــةمشتة جرمانص اليوم الثا العلمةتغذ
فالعلمة ف ال ل ض ــــة عـامــــةشاع اإلخوة د اليوم الثا العلمةتغذ
مةالعلمة ب حل ــــة عـامــــة بهلو طب اليوم الثا العلمةتغذ
د المالكالعلمة ل طرشة ع ــــة عـامــــةشارع اإلخوة د اليوم الثا العلمةتغذ
د العلمة ر ع ــــة عـامــــةتجزئة 84 قطعةطوا اليوم الثا العلمةتغذ
ل مرزوقالعلمة ــــة عـامــــةواد السلرقط اليوم الثا العلمةتغذ
د العلمة ل ط ع ــــة عـامــــةشارع اإلخوة د اليوم الثا العلمةتغذ
د أحسنالعلمة لةعا ــــة عـامــــة بوخ اليوم الثا العلمةتغذ
د بوخالفةعامر حمزةالعلمة ــــة عـامــــةشارع محمد السع اليوم الثا العلمةتغذ
ل زواوي عامرالعلمة ــــة عـامــــةشارع اإلخوة د اليوم الثا العلمةتغذ
د ع العلمة ــــة عـامــــةالمنطفة 85ق س اليوم الثا العلمةتغذ
ــــة عـامــــةشارع الثورةقص نور الساداتالعلمة اليوم الثا العلمةتغذ
صلالعلمة دقطوش ف ت بوز ــــة عـامــــةتجزئة 02 أ س ي   ثا اليوم الثا العلمةتغذ
ل قلقالة الخ العلمة ــــة عـامــــةشارع اإلخوة د اليوم الثا العلمةتغذ
مالعلمة م زوغارقلقالة سل ــــة عـامــــةشارع ابرا اليوم الثا العلمةتغذ
ة النهضةامل فارسالعلمة ــــة عـامــــةتعاضد اليوم الثا العلمةتغذ
ــــة عـامــــة 100 مسكن واد السارقكت احمدالعلمة اليوم الثا العلمةتغذ
دالعلمة د  الحواسكحول الع ــــة عـامــــةشارع العق اليوم الثا العلمةتغذ
االعلمة ديركعوش صون سات إ ة ع ة  عقار ــــة عـامــــةتعاون اليوم الثا العلمةتغذ
د القادرمال ناالعلمة ــــة عـامــــةشارع األم ع اليوم الثا العلمةتغذ
مالالعلمة د  للب ــــة عـامــــة المنظر الجم اليوم الثا العلمةتغذ
اشة محمدالعلمة د الع ــــة عـامــــة ح ع اليوم الثا العلمةتغذ
د العا العلمة ــــة عـامــــةشارع أول نوفم 54لمعاوي ع اليوم الثا العلمةتغذ
دالعلمة رلوز الول ش التح ــــة عـامــــةشارع ج اليوم الثا العلمةتغذ
د بورفرفمالحة صدامالعلمة د  شارع السع ــــة عـامــــة ح ع اليوم الثا العلمةتغذ
ــــعشارع النزغار لخ العلمة اليوم األولالعلمةإطعام 
ب خالدالعلمة ل شع ــــعشارع االخوة د اليوم األولالعلمةإطعام 
دالعلمة د المج ــهموش ع دينب ــــع المجا اليوم األولالعلمةإطعام 
دينمرداس محمدالعلمة ــــع المجا اليوم الثا العلمةإطعام 
د الواحدالعلمة ل ع واري بومديند ــــع  اليوم الثا العلمةإطعام 



ن الدين بورغدةالعلمة ة الهضابز واري بومدين تعاون ــــع  اليوم الثا العلمةإطعام 
د ز العلمة ــــع جرمانق اليوم الثا العلمةإطعام 
م العلمة اليوم األولازر صخرةلحوم و دواجنالمالحشوار ال
اليوم األولازر صخرةلحوم و دواجنـــــــازر صخــــرةغر بوعالمالعلمة
اليوم األولازر صخرةلحوم و دواجنـــــــازر صخــــرةسال عصامالعلمة
اليوم األولازر صخرةلحوم و دواجنـــــــازر صخــــرةناصف ن الدينالعلمة
لالعلمة اليوم األولازر صخرةلحوم و دواجنـــــــازر صخــــرةعامر إسماع
اليوم الثا ازر صخرةلحوم و دواجنـــــــازر صخــــرةغر بوعالمالعلمة
انالعلمة اليوم الثا ازر صخرةلحوم و دواجنـــــــازر صخــــرةلعور سف
اليوم الثا ازر صخرةلحوم و دواجنـــــــازر صخــــرةطل المانعالعلمة
سالعلمة اليوم الثا ازر صخرةلحوم و دواجنـــــــازر صخــــرةقادري إدر
اليوم الثا ازر صخرةلحوم و دواجنـــــــازر صخــــرةخر العل العلمة
زي حس العلمة ب و مشتقاتهـــــــازر صخــــرةع اليوم األولازر صخرةحل
د بوعالمالعلمة ب و مشتقاتهـــــــازر صخــــرةالص اليوم األولازر صخرةحل
ابالعلمة د الو از ع ب و مشتقاتهـــــــازر صخــــرةن اليوم األولازر صخرةحل
م صالحالعلمة ش ب و مشتقاتهـــــــازر صخــــرةب اليوم الثا ازر صخرةحل
ب و مشتقاتهـــــــازر صخــــرةقم رضوانالعلمة اليوم الثا ازر صخرةحل
نةالعلمة ب و مشتقاتهـــــــازر صخــــرةغوالم ز اليوم الثا ازر صخرةحل
صلالعلمة ة ع األورا رقم 05لخ ف ة صناع اليوم األولازر صخرةمخ
ة الدواخةدو طارقالعلمة ة صناع اليوم الثا ازر صخرةمخ
هـــــازر صخــــرةصالح رحمونالعلمة اليوم األولازر صخرةخ و فوا
لفانالعلمة هـــــازر صخــــرةفارس ب اليوم األولازر صخرةخ و فوا
هـــــازر صخــــرةرابح رحما العلمة اليوم األولازر صخرةخ و فوا
نة غوالم العلمة هـــــازر صخــــرةز اليوم األولازر صخرةخ و فوا
ارو العلمة دالمالك  هـــــازر صخــــرةع اليوم األولازر صخرةخ و فوا
هـــــازر صخــــرةصالح رحمونالعلمة اليوم الثا ازر صخرةخ و فوا
لفانالعلمة هـــــازر صخــــرةفارس ب اليوم الثا ازر صخرةخ و فوا
هـــــازر صخــــرةرابح رحما العلمة اليوم الثا ازر صخرةخ و فوا
نة غوالم العلمة هـــــازر صخــــرةز اليوم الثا ازر صخرةخ و فوا
ارو العلمة دالمالك  هـــــازر صخــــرةع اليوم الثا ازر صخرةخ و فوا
عوب ع العلمة ــــة عـامــــةالمالحالع اليوم األولازر صخرةتغذ
مال الدينالعلمة د  ة الصومامالع ة عقار ــــة عـامــــةتعاون اليوم األولازر صخرةتغذ
ةالعلمة ل سم ة المالحبوط ــــة عـامــــةق اليوم األولازر صخرةتغذ
د العا العلمة ــــة عـامــــةـــــازر صخــــرةماس ع اليوم األولازر صخرةتغذ
انالعلمة ــــة عـامــــةـــــازر صخــــرةلعور سف اليوم األولازر صخرةتغذ
ــــة عـامــــةـــــازر صخــــرةمدا أحمدالعلمة اليوم األولازر صخرةتغذ
ــــة عـامــــةـــــازر صخــــرةمزعاش ع العلمة اليوم األولازر صخرةتغذ
ــــة عـامــــةـــــازر صخــــرةمقال العاص العلمة اليوم األولازر صخرةتغذ
د  صالحالعلمة ــــة عـامــــةـــــازر صخــــرةمحمد بو ع اليوم األولازر صخرةتغذ



ــــة عـامــــةالمالححداد سم العلمة اليوم األولازر صخرةتغذ
مالعلمة ــــة عـامــــة ع األورا رقم 05فرطاس ابرا اليوم األولازر صخرةتغذ
د الحقالعلمة ــــة عـامــــة ع األورا رقم 05دراج ع اليوم األولازر صخرةتغذ
د القادرالعلمة ــــة عـامــــة ع األورا رقم 05بوقرة ع اليوم األولازر صخرةتغذ
ة فارسالعلمة ــــة عـامــــة ع األورا رقم 05حور اليوم األولازر صخرةتغذ
مالعلمة د الحل ــــة عـامــــة ع األورا رقم 05بن معي ع اليوم األولازر صخرةتغذ
مالعلمة ــــة عـامــــة ع األورا رقم 05سقاي ك اليوم األولازر صخرةتغذ
ــــة عـامــــةمشتة العوازقةفارس فاتحالعلمة اليوم األولازر صخرةتغذ
صارالعلمة ف الدين  ــــة عـامــــةمشتة العوازقةس اليوم األولازر صخرةتغذ
ــــة عـامــــةالمالحعامر حدادالعلمة اليوم األولازر صخرةتغذ
صلالعلمة ــــة عـامــــةالمالحبراج ف اليوم األولازر صخرةتغذ
ــــة عـامــــةالمالحق العل العلمة اليوم الثا ازر صخرةتغذ
ة الصوماممب إسالمالعلمة ة عقار ــــة عـامــــةتعاون اليوم الثا ازر صخرةتغذ
دالعلمة ة المالحمرزو جه ــــة عـامــــةق اليوم الثا ازر صخرةتغذ
ــــة عـامــــةـــــازر صخــــرةبوقرة عمادالعلمة اليوم الثا ازر صخرةتغذ
د عبودالعلمة ــــة عـامــــةـــــازر صخــــرةبن غ اليوم الثا ازر صخرةتغذ
مالعلمة ــــة عـامــــةـــــازر صخــــرةسقاي ك اليوم الثا ازر صخرةتغذ
لقاسمالعلمة ــــة عـامــــةـــــازر صخــــرةسال  اليوم الثا ازر صخرةتغذ
ــــة عـامــــةـــــازر صخــــرةعليوة مولودالعلمة اليوم الثا ازر صخرةتغذ
بالعلمة ــــة عـامــــةـــــازر صخــــرةقروي الط اليوم الثا ازر صخرةتغذ
اس رمضانالعلمة ــــة عـامــــةـــــازر صخــــرةا اليوم الثا ازر صخرةتغذ
لالعلمة ــــة عـامــــةمشتة العوازقةخوش فض اليوم الثا ازر صخرةتغذ
ــــة عـامــــةمشتة العوازقةالل جعفرالعلمة اليوم الثا ازر صخرةتغذ
ــــة عـامــــةمشتة العوازقةجمال درقالالعلمة اليوم الثا ازر صخرةتغذ
د الغا العلمة ــــة عـامــــةمشتة العوازقةحمادو ع اليوم الثا ازر صخرةتغذ
دالعلمة د الحم ــــة عـامــــة ع األورا رقم 05برا ع اليوم الثا ازر صخرةتغذ
ــــة عـامــــة ع األورا رقم 05لقاسم سال العلمة اليوم الثا ازر صخرةتغذ
اءالعلمة ــــة عـامــــة ع األورا رقم 05مسعودي زك اليوم الثا ازر صخرةتغذ
ــــة عـامــــةالمالحبوقرة عمادالعلمة اليوم الثا ازر صخرةتغذ
يالعلمة ــــة عـامــــةالمالحمحمد مل اليوم الثا ازر صخرةتغذ
ا مروانالعلمة اليوم االولالقلتـــــة الزرقــــاءلحوم ودواجنالقلتـــــة الزرقــــاءبودر
اءالعلمة اليوم االولالقلتـــــة الزرقــــاءلحوم ودواجنالقلتـــــة الزرقــــاءسعدون زك
اليوم االولالقلتـــــة الزرقــــاءلحوم ودواجنالقلتـــــة الزرقــــاءطرشة سالمالعلمة
اليوم الثا القلتـــــة الزرقــــاءلحوم ودواجنالقلتـــــة الزرقــــاءمواسة نور الدينالعلمة
اليوم الثا القلتـــــة الزرقــــاءلحوم ودواجنالقلتـــــة الزرقــــاءكتافة العمريالعلمة
اليوم الثا القلتـــــة الزرقــــاءلحوم ودواجنالقلتـــــة الزرقــــاءحوامنة أحمدالعلمة
ح الخ العلمة ةتجزئة 200 قطعة رقم 95بن ر ة صناع اليوم األولالقلتـــــة الزرقــــاءمخ
ةتجزئة 146 قطعة رقم 05 مج 07زغوان يوسفالعلمة ة صناع اليوم الثا القلتـــــة الزرقــــاءمخ
رم حصولالعلمة هالقلتــــة الـــزرقــــاءا اليوم األولالقلتـــــة الزرقــــاءخ و فوا



اء سعدونالعلمة هالقلتــــة الـــزرقــــاءزك اليوم األولالقلتـــــة الزرقــــاءخ و فوا
ةالعلمة ك م  هالقلتــــة الـــزرقــــاءابرا اليوم األولالقلتـــــة الزرقــــاءخ و فوا
هالقلتــــة الـــزرقــــاءمحمد غرابالعلمة اليوم األولالقلتـــــة الزرقــــاءخ و فوا
دا العلمة هالقلتــــة الـــزرقــــاءصالح ع اليوم الثا القلتـــــة الزرقــــاءخ و فوا
هالقلتــــة الـــزرقــــاءفاروق كراو العلمة اليوم الثا القلتـــــة الزرقــــاءخ و فوا
هالقلتــــة الـــزرقــــاءمصط مروا العلمة اليوم الثا القلتـــــة الزرقــــاءخ و فوا
هالقلتــــة الـــزرقــــاءلخ بودرامةالعلمة اليوم الثا القلتـــــة الزرقــــاءخ و فوا
ــــة عـامــــةالقلتــــة الـــزرقــــاءبودرامة لخ العلمة اليوم األولالقلتـــــة الزرقــــاءتغذ
ش العلمة ة ال ــــة عـامــــةالقلتــــة الـــزرقــــاءبوعاف اليوم األولالقلتـــــة الزرقــــاءتغذ
ــــة عـامــــةالقلتــــة الـــزرقــــاءتامن السعديالعلمة اليوم األولالقلتـــــة الزرقــــاءتغذ
ــــة عـامــــةالقلتــــة الـــزرقــــاءامل قاسةالعلمة اليوم األولالقلتـــــة الزرقــــاءتغذ
ب جمالالعلمة ــــة عـامــــةالقلتــــة الـــزرقــــاءعا اليوم األولالقلتـــــة الزرقــــاءتغذ
ا العلمة ما الع ــــة عـامــــةالقلتــــة الـــزرقــــاءسل اليوم األولالقلتـــــة الزرقــــاءتغذ
ش العلمة ة ال ــــة عـامــــةالقلتــــة الـــزرقــــاءبوعاف اليوم األولالقلتـــــة الزرقــــاءتغذ
لالعلمة ــــة عـامــــةالقلتــــة الـــزرقــــاءدرارج ن اليوم األولالقلتـــــة الزرقــــاءتغذ
ــــة عـامــــةالقلتــــة الـــزرقــــاءحصول موالعلمة اليوم األولالقلتـــــة الزرقــــاءتغذ
ــــة عـامــــةالقلتــــة الـــزرقــــاءزغالش طارقالعلمة اليوم األولالقلتـــــة الزرقــــاءتغذ
د ز العلمة ــــة عـامــــةالقلتــــة الـــزرقــــاءع اليوم الثا القلتـــــة الزرقــــاءتغذ
ــــة عـامــــةالقلتــــة الـــزرقــــاءسيود ساعدالعلمة اليوم الثا القلتـــــة الزرقــــاءتغذ
ــــة عـامــــةالقلتــــة الـــزرقــــاءمواسة محمدالعلمة اليوم الثا القلتـــــة الزرقــــاءتغذ
اسالعلمة ا إل ــــة عـامــــةالقلتــــة الـــزرقــــاءبودر اليوم الثا القلتـــــة الزرقــــاءتغذ
مالعلمة ــــة عـامــــةالقلتــــة الـــزرقــــاءسيود سل اليوم الثا القلتـــــة الزرقــــاءتغذ
دالعلمة د الحم ة ع ــــة عـامــــةالقلتــــة الـــزرقــــاءمجاد اليوم الثا القلتـــــة الزرقــــاءتغذ
ــــة عـامــــةالقلتــــة الـــزرقــــاءعر خم العلمة اليوم الثا القلتـــــة الزرقــــاءتغذ
ــــة عـامــــةالقلتــــة الـــزرقــــاءزوغالش طارقالعلمة اليوم الثا القلتـــــة الزرقــــاءتغذ
ــــة عـامــــةالقلتــــة الـــزرقــــاءكرالف  جمالالعلمة اليوم الثا القلتـــــة الزرقــــاءتغذ
ــــة عـامــــةالقلتــــة الـــزرقــــاءبوفندي لخ العلمة اليوم الثا القلتـــــة الزرقــــاءتغذ

ــــز ـــــزبوخالفة بوعالمبنــــي عـ ـــــعـــــــ عــــ ـــــزإطعــــــام  اليوم األولـــــــ عــــ
ــــز ـــــعشارع 01 نوفم 54بوفالحة بوعالمبنــــي عـ ـــــزإطعــــــام  اليوم األولـــــــ عــــ
ــــز ـــــزمطعـــــــــمشارع 01 نوفم 54فنوش مسعودبنــــي عـ اليوم األولـــــــ عــــ
ــــز ـــــز مركــــــزدغموم مسعودبنــــي عـ ـــــزمطعـــــــــمــ عــــ اليوم الثا ـــــــ عــــ
ــــز ـــــزبوخالفة بوعالمبنــــي عـ ـــــزمطعـــــــــمـــــــ عــــ اليوم الثا ـــــــ عــــ
ــــز ـــــزبوفالحة بوعالمبنــــي عـ ـــــزمطعـــــــــمـــــــ عــــ اليوم الثا ـــــــ عــــ
ــــز ـــــزفا أحمدبنــــي عـ ـــــزلحوم ودواجنـــــــ عــــ اليوم األولـــــــ عــــ
ــــز ـــــزدغموم مسعودبنــــي عـ ـــــزلحوم ودواجنـــــــ عــــ اليوم األولـــــــ عــــ
ــــز ـــــزلمعاوي محمدبنــــي عـ ـــــزلحوم ودواجنـــــــ عــــ اليوم األولـــــــ عــــ
ــــز مبنــــي عـ د الحل دي ع ـــــزلحوم ودواجنشارع 01 نوفم 54ق اليوم األولـــــــ عــــ
ــــز نة محمدبنــــي عـ ـــــزلحوم ودواجنشارع 01 نوفم 54بورو اليوم األولـــــــ عــــ
ــــز ظبنــــي عـ د الحف ـــــزلحوم ودواجنشارع 01 نوفم 54دغموم ع اليوم الثا ـــــــ عــــ



ــــز ش ع بنــــي عـ ـــــزم ـــــزلحوم ودواجنـــــــ عــــ اليوم الثا ـــــــ عــــ
ــــز ـــــزدي عماربنــــي عـ ـــــزلحوم ودواجنـــــــ عــــ اليوم الثا ـــــــ عــــ
ــــز اببنــــي عـ د الو رة ع ـــــزز ـــــزلحوم ودواجنـــــــ عــــ اليوم الثا ـــــــ عــــ
ــــز اس بنــــي عـ ة  ـــــزسك ـــــزلحوم ودواجنـــــــ عــــ اليوم الثا ـــــــ عــــ
ــــز دبنــــي عـ يع ال ـــــزس ب ومـشتقاتــهـــــــ عــــ ـــــزحـل اليوم األولـــــــ عــــ
ــــز حل عمربنــــي عـ ـــــزل ب ومـشتقاتــهـــــــ عــــ ـــــزحـل اليوم الثا ـــــــ عــــ
ــــز ةشارع 01 نوفم 54ط لهال بنــــي عـ ة صناع ـــــزمخ اليوم األولـــــــ عــــ
ــــز ةشارع 01 نوفم 54اع وع بنــــي عـ ة صناع ـــــزمخ اليوم األولـــــــ عــــ
ــــز شامبنــــي عـ ةشارع اول نوفم 1954منت  ة صناع ـــــزمخ اليوم الثا ـــــــ عــــ
ــــز دم أحمدبنــــي عـ ةشارع اول نوفم 1954دم ة صناع ـــــزمخ اليوم الثا ـــــــ عــــ
ــــز مانبنــــي عـ ـــــزجام سل ــــــهبنــــي عــــ ـــــزخضـــر و فـــــوا اليوم األولـــــــ عــــ
ــــز ـــــزالخ شلغومبنــــي عـ ــــــهبنــــي عــــ ـــــزخضـــر و فـــــوا اليوم األولـــــــ عــــ
ــــز البنــــي عـ م ط ـــــزحل ــــــهبنــــي عــــ ـــــزخضـــر و فـــــوا اليوم األولـــــــ عــــ
ــــز ـــــزرابح بن أمغاربنــــي عـ ــــــهبنــــي عــــ ـــــزخضـــر و فـــــوا اليوم األولـــــــ عــــ
ــــز ـــــزمحمود مرشديبنــــي عـ ــــــهبنــــي عــــ ـــــزخضـــر و فـــــوا اليوم األولـــــــ عــــ
ــــز ـــــزحمزة حب الحمصبنــــي عـ ــــــهبنــــي عــــ ـــــزخضـــر و فـــــوا اليوم األولـــــــ عــــ
ــــز م موساويبنــــي عـ د الحل ـــــزع ــــــهبنــــي عــــ ـــــزخضـــر و فـــــوا اليوم األولـــــــ عــــ
ــــز ـــــزحمزة خمخومبنــــي عـ ــــــهبنــــي عــــ ـــــزخضـــر و فـــــوا اليوم األولـــــــ عــــ
ــــز ماشبنــــي عـ د  ـــــزف ــــــهبنــــي عــــ ـــــزخضـــر و فـــــوا اليوم األولـــــــ عــــ
ــــز صةبنــــي عـ ـــــزمحمد بوق ــــــهبنــــي عــــ ـــــزخضـــر و فـــــوا اليوم الثا ـــــــ عــــ
ــــز ـــــزفارس بورزامبنــــي عـ ــــــهبنــــي عــــ ـــــزخضـــر و فـــــوا اليوم الثا ـــــــ عــــ
ــــز د الحق زاويبنــــي عـ ـــــزع ــــــهبنــــي عــــ ـــــزخضـــر و فـــــوا اليوم الثا ـــــــ عــــ
ــــز ر بوفالقةبنــــي عـ ـــــزمحمد الطا ــــــهبنــــي عــــ ـــــزخضـــر و فـــــوا اليوم الثا ـــــــ عــــ
ــــز ديبنــــي عـ ـــــزسم ق ــــــهبنــــي عــــ ـــــزخضـــر و فـــــوا اليوم الثا ـــــــ عــــ
ــــز ديبنــــي عـ مة بن  ـــــزفط ــــــهبنــــي عــــ ـــــزخضـــر و فـــــوا اليوم الثا ـــــــ عــــ
ــــز مة زنا بنــــي عـ ـــــزفط ــــــهبنــــي عــــ ـــــزخضـــر و فـــــوا اليوم الثا ـــــــ عــــ
ــــز البنــــي عـ اب ط ـــــزإ ــــــهبنــــي عــــ ـــــزخضـــر و فـــــوا اليوم الثا ـــــــ عــــ
ــــز ـــــزمحمود سعادةبنــــي عـ ــاتبنــــي عــــ ــات ومرط ـــــزحل اليوم األولـــــــ عــــ
ــــز ـــــزمحمود سعادةبنــــي عـ ــاتبنــــي عــــ ــات ومرط ـــــزحل اليوم الثا ـــــــ عــــ
ــــز ـــــزلمعاوي رفيقبنــــي عـ ة عامةبنــــي عــــ ـــــزتغذ اليوم األولـــــــ عــــ
ــــز ـــــزشيهب رضوانبنــــي عـ ة عامةبنــــي عــــ ـــــزتغذ اليوم األولـــــــ عــــ
ــــز لبنــــي عـ ـــــززعيو فوض ة عامةبنــــي عــــ ـــــزتغذ اليوم األولـــــــ عــــ
ــــز د القادربنــــي عـ ال ع ـــــزط ة عامةبنــــي عــــ ـــــزتغذ اليوم األولـــــــ عــــ
ــــز شبنــــي عـ ـــــزبوشلغوم لمط ة عامةبنــــي عــــ ـــــزتغذ اليوم األولـــــــ عــــ
ــــز ـــــزبوثلجة سم بنــــي عـ ة عامةبنــــي عــــ ـــــزتغذ اليوم األولـــــــ عــــ
ــــز مبنــــي عـ د الحل ـــــزموساوي ع ة عامةبنــــي عــــ ـــــزتغذ اليوم األولـــــــ عــــ
ــــز اش موبنــــي عـ ـــــزر ة عامةبنــــي عــــ ـــــزتغذ اليوم األولـــــــ عــــ
ــــز مش صالحبنــــي عـ ـــــزم ة عامةبنــــي عــــ ـــــزتغذ اليوم األولـــــــ عــــ
ــــز سا الدرا بنــــي عـ ـــــزلع ة عامةبنــــي عــــ ـــــزتغذ اليوم األولـــــــ عــــ



ــــز اش موبنــــي عـ ـــــزر ة عامةبنــــي عــــ ـــــزتغذ اليوم الثا ـــــــ عــــ
ــــز شامبنــــي عـ دي  ـــــزق ة عامةبنــــي عــــ ـــــزتغذ اليوم الثا ـــــــ عــــ
ــــز ـــــزنوفل عزوزبنــــي عـ ة عامةبنــــي عــــ ـــــزتغذ اليوم الثا ـــــــ عــــ
ــــز ـــــزبودور محمد الصالحبنــــي عـ ة عامةبنــــي عــــ ـــــزتغذ اليوم الثا ـــــــ عــــ
ــــز ـــــزدغموم زو بنــــي عـ ة عامةبنــــي عــــ ـــــزتغذ اليوم الثا ـــــــ عــــ
ــــز ـــــززعيو ن الدينبنــــي عـ ة عامةبنــــي عــــ ـــــزتغذ اليوم الثا ـــــــ عــــ
ــــز دبنــــي عـ د الحم ـــــزبوذراع ع ة عامةبنــــي عــــ ـــــزتغذ اليوم الثا ـــــــ عــــ
ــــز ـــــزمسخر نوريبنــــي عـ ة عامةبنــــي عــــ ـــــزتغذ اليوم الثا ـــــــ عــــ
ــــز مبنــــي عـ د الحل مر ع ـــــزح ة عامةبنــــي عــــ ـــــزتغذ اليوم الثا ـــــــ عــــ
ــــز دبنــــي عـ يع ال ـــــزس ة عامةبنــــي عــــ ـــــزتغذ اليوم الثا ـــــــ عــــ
ــــز لص فارسبنــــي عـ ــــــــــــــــةحب ـــــعمعاو ــــــــــــــــةإطعــــــام  اليوم األولمعاو
ــــز اس بنــــي عـ ــــــــــــــــةبن سعد   ـــــعمعاو ــــــــــــــــةإطعــــــام  اليوم األولمعاو
ــــز ــــــــــــــــةبوراس عماربنــــي عـ ـــــعمعاو ــــــــــــــــةإطعــــــام  اليوم الثا معاو
ــــز مبنــــي عـ د ال ي ع ــــــــــــــــةنوا ــــــــــــــــةلحوم ودواجنمعاو اليوم األولمعاو
ــــز ــــــــــــــــةعمور ساعدبنــــي عـ ــــــــــــــــةلحوم ودواجنمعاو اليوم األولمعاو
ــــز د المالكبنــــي عـ ــــــــــــــــةبناري ع ــــــــــــــــةلحوم ودواجنمعاو اليوم األولمعاو
ــــز د النوربنــــي عـ ــــــــــــــــةبومعور ع ــــــــــــــــةلحوم ودواجنمعاو اليوم الثا معاو
ــــز ــــــــــــــــةبن سبع صا بنــــي عـ ةمعاو ة صناع ــــــــــــــــةمخ اليوم األولمعاو
ــــز ــــــــــــــــةقروط نور الدينبنــــي عـ ةمعاو ة صناع ــــــــــــــــةمخ اليوم الثا معاو
ــــز ـــــــــةنذير ورنا بنــــي عـ ــــــهمعــاو ــــــــــــــــةخضـــر و فـــــوا اليوم األولمعاو
ــــز ـــــــــةنذير ورنا بنــــي عـ ــــــهمعــاو ــــــــــــــــةخضـــر و فـــــوا اليوم الثا معاو
ــــز طبنــــي عـ مة مرا ـــــــــةنع ــــــهمعــاو ــــــــــــــــةخضـــر و فـــــوا اليوم الثا معاو
ــــز ن الدينبنــــي عـ ةادي ز ة أوالد مع ة عامةق ــــــــــــــــةتغذ اليوم األولمعاو
ــــز ز فارسبنــــي عـ ةبن ع ة أوالد مع ة عامةق ــــــــــــــــةتغذ اليوم األولمعاو
ــــز ا بنــــي عـ ح التو ةب ة أوالد مع ة عامةق ــــــــــــــــةتغذ اليوم األولمعاو
ــــز ا بنــــي عـ ـــــــــةبن طالب الع ة عامةمعــاو ــــــــــــــــةتغذ اليوم األولمعاو
ــــز ن الدينبنــــي عـ يور ز ةش ة أوالد مع ة عامةق ــــــــــــــــةتغذ اليوم األولمعاو
ــــز دبنــــي عـ ب السع ـــــــــةكت ة عامةمعــاو ــــــــــــــــةتغذ اليوم األولمعاو
ــــز مبنــــي عـ د الحك ـــــــــةبوراس ع ة عامةمعــاو ــــــــــــــــةتغذ اليوم األولمعاو
ــــز د المالكبنــــي عـ ـــــــــةبناري ع ة عامةمعــاو ــــــــــــــــةتغذ اليوم الثا معاو
ــــز ـــــــــةلصنام أحمدبنــــي عـ ة عامةمعــاو ــــــــــــــــةتغذ اليوم الثا معاو
ــــز ـــــــــةبن سعد  عادلبنــــي عـ ة عامةمعــاو ــــــــــــــــةتغذ اليوم الثا معاو
ــــز ايزة لعبنــــي عـ ةبن  ة أوالد مع ة عامةق ــــــــــــــــةتغذ اليوم الثا معاو
ــــز مبنــــي عـ ةبومعوط سل ة أوالد مع ة عامةق ــــــــــــــــةتغذ اليوم الثا معاو
ــــز دبنــــي عـ ـــــــــةبن دعاس الع ة عامةمعــاو ــــــــــــــــةتغذ اليوم الثا معاو
ــــز ـــــــــةورز الدين عماربنــــي عـ ة عامةمعــاو ــــــــــــــــةتغذ اليوم الثا معاو
ــــز د الرزاقبنــــي عـ ب ع ــــــــــــــــةكت ــــــــــــــــةمنتجات المطحنةمعاو اليوم األولمعاو
ــــز ب عمربنــــي عـ ــــــــــــــــةكت ــــــــــــــــةمنتجات المطحنةمعاو اليوم الثا معاو
ــــز ــــــــــــــــةلعماري جمالبنــــي عـ ــــــــــــــــةمـحطة غســـلمعاو اليوم األولمعاو



ــــز صلبنــــي عـ ــــــــــــــــةبوستة ف ـــممعاو شح ــوت و ــــــــــــــــةز اليوم الثا معاو
ــــز احبنــــي عـ موش مص تك ـــــععـــــ الس تإطعــــــام  اليوم األولعـــــ الس
ــــز تموساوي سم بنــــي عـ ـــــععـــــ الس تإطعــــــام  اليوم الثا عـــــ الس
ــــز تجام خالدبنــــي عـ تلحوم ودواجنعـــــ الس اليوم األولعـــــ الس
ــــز ببنــــي عـ ال الط تط تلحوم ودواجنعـــــ الس اليوم األولعـــــ الس
ــــز د الغا بنــــي عـ اع ع تن تلحوم ودواجنعـــــ الس اليوم األولعـــــ الس
ــــز د الغا بنــــي عـ تفا ع تلحوم ودواجنعـــــ الس اليوم الثا عـــــ الس
ــــز تجام حس بنــــي عـ تلحوم ودواجنعـــــ الس اليوم الثا عـــــ الس
ــــز اللبنــــي عـ س  تبوقا تلحوم ودواجنعـــــ الس اليوم الثا عـــــ الس
ــــز تبن قروق جعفربنــــي عـ ب ومـشتقـاتــــــهعـــــ الس تحـل اليوم األولعـــــ الس
ــــز تبن قروق جعفربنــــي عـ ب ومـشتقـاتــــــهعـــــ الس تحـل اليوم الثا عـــــ الس
ــــز ر عاللبنــــي عـ تزغ ازعـــــ الس تحر خ اليوم األولعـــــ الس
ــــز تبوروفة أحسنبنــــي عـ ةعـــــ الس ة صناع تمخ اليوم األولعـــــ الس
ــــز د بنــــي عـ فة ع تبن غ ازعـــــ الس تحر خ اليوم الثا عـــــ الس
ــــز البنــــي عـ تمولود ط ــــــن الس ــــــهع تخضـــر و فـــــوا اليوم األولعـــــ الس
ــــز اسبنــــي عـ تفا إل ــــــن الس ــــــهع تخضـــر و فـــــوا اليوم األولعـــــ الس
ــــز اطبنــــي عـ تع بن ق ــــــن الس ــــــهع تخضـــر و فـــــوا اليوم الثا عـــــ الس
ــــز تبولوحوش مسعودبنــــي عـ ــــــن الس ة عامةع تتغذ اليوم األولعـــــ الس
ــــز مةبنــــي عـ لف فط تمخ ــــــن الس ة عامةع تتغذ اليوم األولعـــــ الس
ــــز تبوثلجة أسامةبنــــي عـ ــــــن الس ة عامةع تتغذ اليوم األولعـــــ الس
ــــز موش طارقبنــــي عـ تك ــــــن الس ة عامةع تتغذ اليوم األولعـــــ الس
ــــز طة الزو بنــــي عـ تبن شل ــــــن الس ة عامةع تتغذ اليوم األولعـــــ الس
ــــز اس بنــــي عـ تبوروفة  ــــــن الس ة عامةع تتغذ اليوم األولعـــــ الس
ــــز موش خ بنــــي عـ تك ــــــن الس ة عامةع تتغذ اليوم األولعـــــ الس
ــــز موشةبنــــي عـ ط س تقرا ــــــن الس ة عامةع تتغذ اليوم األولعـــــ الس
ــــز مبنــــي عـ م سل تق ــــــن الس ة عامةع تتغذ اليوم األولعـــــ الس
ــــز تدر مولودبنــــي عـ ــــــن الس ة عامةع تتغذ اليوم الثا عـــــ الس
ــــز د الغا بنــــي عـ تخلفهوم ع ــــــن الس ة عامةع تتغذ اليوم الثا عـــــ الس
ــــز تلعجل فارسبنــــي عـ ــــــن الس ة عامةع تتغذ اليوم الثا عـــــ الس
ــــز ف الدينبنــــي عـ ش س تفني ــــــن الس ة عامةع تتغذ اليوم الثا عـــــ الس
ــــز اع حس بنــــي عـ تن ــــــن الس ة عامةع تتغذ اليوم الثا عـــــ الس
ــــز دبنــــي عـ د الحم مش ع تم ــــــن الس ة عامةع تتغذ اليوم الثا عـــــ الس
ــــز دبنــــي عـ تبرابو السع ــــــن الس ة عامةع تتغذ اليوم الثا عـــــ الس
ــــز تدر محمدبنــــي عـ ــــــن الس ة عامةع تتغذ اليوم الثا عـــــ الس
ــــز اةبنــــي عـ تلعجل ح ــــــن الس ة عامةع تتغذ اليوم الثا عـــــ الس
ــــز مةبنــــي عـ لف فط تمخ اتعـــــ الس ــــــ تســـــــ اليوم األولعـــــ الس
ــــز مةبنــــي عـ لف فط تمخ اتعـــــ الس ــــــ تســـــــ اليوم الثا عـــــ الس

ل طارقــــــ الــــعرش ـــــعــــــ الــــعرشرح اليوم األولــــــ الــــعرشإطعــــــام 
ـــــعــــــ الــــعرشصوادقة توفيقــــــ الــــعرش اليوم األولــــــ الــــعرشإطعــــــام 



اليوم األولــــــ الــــعرشمطعـــــــــــمــــــ الــــعرشمنصوري حسانــــــ الــــعرش
مــــــ الــــعرش ا ب ح اليوم الثا ــــــ الــــعرشمطعـــــــــــمشارع محمد بوديزةنج
خلفــــــ الــــعرش اليوم الثا ــــــ الــــعرشمطعـــــــــــمــــــ الــــعرششو 
اليوم الثا ــــــ الــــعرشمطعـــــــــــمــــــ الــــعرشمنصوري حسانــــــ الــــعرش
مانقاسم عصامــــــ الــــعرش اش سل اليوم األولــــــ الــــعرشلحوم ودواجنشارع 
ابــــــ الــــعرش د الو اليوم األولــــــ الــــعرشلحوم ودواجنــــــ الــــعرشلحوت ع
اليوم األولــــــ الــــعرشلحوم ودواجنــــــ الــــعرشابوري عادلــــــ الــــعرش
اءــــــ الــــعرش اليوم األولــــــ الــــعرشلحوم ودواجنــــــ الــــعرشقشايري زك
اليوم األولــــــ الــــعرشلحوم ودواجنالشارع الرئ منصور خالدــــــ الــــعرش
اليوم الثا ــــــ الــــعرشلحوم ودواجنــــــ الــــعرشبوعون مروانــــــ الــــعرش
اليوم الثا ــــــ الــــعرشلحوم ودواجنشارع الثورةخلف مصط ــــــ الــــعرش
اليوم الثا ــــــ الــــعرشلحوم ودواجنمحل رقم 96/02بوجالل يوسفــــــ الــــعرش
اليوم الثا ــــــ الــــعرشلحوم ودواجنــــــ الــــعرشعامر خ الدينــــــ الــــعرش
ال ــــــ الــــعرش م سالم ج اليوم الثا ــــــ الــــعرشلحوم ودواجنــــــ الــــعرشإبرا
ب ومـشتقاتـــــهــــــ الــــعرشقر مرادــــــ الــــعرش اليوم األولــــــ الــــعرشحــل
د مصط ــــــ الــــعرش ب ومـشتقاتـــــهــــــ الــــعرشالعا اليوم األولــــــ الــــعرشحــل
ب ومـشتقاتـــــهــــــ الــــعرشمسعود سالم عمارــــــ الــــعرش اليوم الثا ــــــ الــــعرشحــل
ةتجزئة 80 قطعةبن زواي فارســــــ الــــعرش ة صناع اليوم األولــــــ الــــعرشمخ
مــــــ الــــعرش د المؤمنمخلو إبرا ش ع ةشارع كرم ة صناع اليوم األولــــــ الــــعرشمخ
شامــــــ الــــعرش از وحلوا ــــــ الــــعرش مركـــــزبن زاوي  اليوم األولــــــ الــــعرشحر خ
احــــــ الــــعرش م سالم مص ةشارع سفاري ع بن احمدابرا ة صناع اليوم الثا ــــــ الــــعرشمخ
مانمزوار وردةــــــ الــــعرش اش سل ةشارع  ة صناع اليوم الثا ــــــ الــــعرشمخ
شامــــــ الــــعرش از وحلوا ــــــ الــــعرش مركـــــزبن زاوي  اليوم الثا ــــــ الــــعرشحر خ
د الرؤوفــــــ الــــعرش ــــــه 50 مسكن ترقويرقيق ع اليوم األولــــــ الــــعرشخضـــر و فـــــوا
طــــــ الــــعرش اح الدرا الل بهب ــــــهشارع مص اليوم األولــــــ الــــعرشخضـــر و فـــــوا
بــــــ الــــعرش ــــــهتجزئة 293 قطعةحاج عزام نج اليوم األولــــــ الــــعرشخضـــر و فـــــوا
ــــــهبئــــر العـــــرشمراد قر ــــــ الــــعرش اليوم األولــــــ الــــعرشخضـــر و فـــــوا
ــــــهبئــــر العـــــرشزو سحنونــــــ الــــعرش اليوم األولــــــ الــــعرشخضـــر و فـــــوا
طــــــ الــــعرش ــــــهبئــــر العـــــرشنا مرا اليوم األولــــــ الــــعرشخضـــر و فـــــوا
ــــــهبئــــر العـــــرشبوزناشة خالدــــــ الــــعرش اليوم األولــــــ الــــعرشخضـــر و فـــــوا
ــــــهبئــــر العـــــرش مركــــــزصوادق مسعودــــــ الــــعرش اليوم الثا ــــــ الــــعرشخضـــر و فـــــوا
م رقيقــــــ الــــعرش ــــــهبئــــر العـــــرشسل اليوم الثا ــــــ الــــعرشخضـــر و فـــــوا
د جلولــــــ الــــعرش ــــــهبئــــر العـــــرشالسع اليوم الثا ــــــ الــــعرشخضـــر و فـــــوا
ر عسالــــــ الــــعرش ــــــهبئــــر العـــــرشالطا اليوم الثا ــــــ الــــعرشخضـــر و فـــــوا
ــــــهبئــــر العـــــرشفارس مخالفةــــــ الــــعرش اليوم الثا ــــــ الــــعرشخضـــر و فـــــوا
ــــــهبئــــر العـــــرش مركــــــزر أم ــــــ الــــعرش اليوم الثا ــــــ الــــعرشخضـــر و فـــــوا
د منورــــــ الــــعرش د بوخالفةف ــــــهشارع السع اليوم الثا ــــــ الــــعرشخضـــر و فـــــوا
ــاتبئــــر العـــــرشبوشجیرة عائشةــــــ الــــعرش ــات ومرط اليوم األولــــــ الــــعرشحل
مــــــ الــــعرش د الحك اط ع ــاتبئــــر العـــــرشق ــات ومرط اليوم األولــــــ الــــعرشحل



ــاتبئــــر العـــــرشمزیود عبد العزیزــــــ الــــعرش ــات ومرط اليوم الثا ــــــ الــــعرشحل
اســــــ الــــعرش ة عامةبئــــر العـــــرشقر إل اليوم األولــــــ الــــعرشتغذ
شامــــــ الــــعرش ة عامةبئــــر العـــــرشع بوخالفة  اليوم األولــــــ الــــعرشتغذ
ة عامةبئــــر العـــــرشعسال العمريــــــ الــــعرش اليوم األولــــــ الــــعرشتغذ
ة عامةبئــــر العـــــرشاي عاشورــــــ الــــعرش اليوم األولــــــ الــــعرشتغذ
د المالكــــــ الــــعرش ة عامةبئــــر العـــــرشساح ع اليوم األولــــــ الــــعرشتغذ
ة عامةبئــــر العـــــرشصوادق توفيقــــــ الــــعرش اليوم األولــــــ الــــعرشتغذ
ة عامةبئــــر العـــــرشاي سعدونــــــ الــــعرش اليوم األولــــــ الــــعرشتغذ
ة عامةبئــــر العـــــرشبورغدة عمارــــــ الــــعرش اليوم األولــــــ الــــعرشتغذ
ل محمد العر ــــــ الــــعرش د د ة عامة ح ع اليوم األولــــــ الــــعرشتغذ
مــــــ الــــعرش د بوخالفةرقيق سل ة عامةشارع السع اليوم األولــــــ الــــعرشتغذ
شامــــــ الــــعرش لهوشاتبوخنفوف  ة عامةمشتة  اليوم الثا ــــــ الــــعرشتغذ
احــــــ الــــعرش لهوشاتمنصور مص ة عامةمشتة  اليوم الثا ــــــ الــــعرشتغذ
مــــــ الــــعرش وة ابرا ة عامةشارع الثورةن اليوم الثا ــــــ الــــعرشتغذ
د السالمــــــ الــــعرش ان ع ة عامةبئــــر العـــــرششع اليوم الثا ــــــ الــــعرشتغذ
د كوا ــــــ الــــعرش ة عامةبئــــر العـــــرشلع اليوم الثا ــــــ الــــعرشتغذ
ة عامةبئــــر العـــــرشبوزرارة أحمدــــــ الــــعرش اليوم الثا ــــــ الــــعرشتغذ
د الحقــــــ الــــعرش ة عامةبئــــر العـــــرشع صحراوي ع اليوم الثا ــــــ الــــعرشتغذ
ة عامةبئــــر العـــــرششناش مرزاقةــــــ الــــعرش اليوم الثا ــــــ الــــعرشتغذ
لة خامسةــــــ الــــعرش ة عامةبئــــر العـــــرشحب اليوم الثا ــــــ الــــعرشتغذ
ابــــــ الــــعرش د الو ة عامةبئــــر العـــــرشبوكركر ع اليوم الثا ــــــ الــــعرشتغذ
م ــــــ الــــعرش ار ال العـــــــــةكع ـــــعال العـــــــــةإطعــــــام  اليوم األولال
د ز ــــــ الــــعرش العـــــــــةبوز ـــــعال العـــــــــةإطعــــــام  اليوم األولال
اللــــــ الــــعرش العـــــــــةعنا  ـــــعال العـــــــــةإطعــــــام  اليوم األولال
لــــــ الــــعرش عقوب خل العـــــــــةبن  ـــــعال العـــــــــةإطعــــــام  اليوم الثا ال
د الحقــــــ الــــعرش العـــــــــةمغاري ع ـــــعال العـــــــــةإطعــــــام  اليوم الثا ال
العـــــــــةسكفا جاللــــــ الــــعرش ـــــعال العـــــــــةإطعــــــام  اليوم الثا ال
مــــــ الــــعرش ش سل العـــــــــةلحوم ودواجنتجزئة 200 قطعةكرم اليوم األولال
العـــــــــةخالدي سم ــــــ الــــعرش العـــــــــةلحوم ودواجنال اليوم األولال
العـــــــــةع صحراوي ال ــــــ الــــعرش العـــــــــةلحوم ودواجنال اليوم األولال
العـــــــــةحمودي مسعودــــــ الــــعرش العـــــــــةلحوم ودواجنال اليوم األولال
م فاروقــــــ الــــعرش ش العـــــــــةب العـــــــــةلحوم ودواجنال اليوم الثا ال
العـــــــــةلحوم ودواجنشارع مدا موحمودي مسعودــــــ الــــعرش اليوم الثا ال
العـــــــــةخالدي  ــــــ الــــعرش العـــــــــةلحوم ودواجنال اليوم الثا ال
العـــــــــةبن دادة معمرــــــ الــــعرش العـــــــــةلحوم ودواجنال اليوم الثا ال
العـــــــــة مركــــــــزحمودي فاروقــــــ الــــعرش ب ومـشتقـاتــــهال العـــــــــةحـل اليوم األولال
العـــــــــةطرادو رمزيــــــ الــــعرش ب ومـشتقـاتــــهال العـــــــــةحـل اليوم األولال
كرــــــ الــــعرش العـــــــــةحداد ب ب ومـشتقـاتــــهال العـــــــــةحـل اليوم الثا ال
العـــــــــة مركــــــــزبن دادة عمادــــــ الــــعرش ازال العـــــــــةحر خ اليوم األولال



العـــــــــة مركــــــــززغوان حس ــــــ الــــعرش ازال العـــــــــةحر خ اليوم الثا ال
ش مالســــــ الــــعرش العـــــــةال ــــــهال العـــــــــةخضـــر و فـــــوا اليوم األولال
العـــــــةمحمد قر ــــــ الــــعرش ــــــهال العـــــــــةخضـــر و فـــــوا اليوم الثا ال
ة عامة 50 مسكنارة فوازــــــ الــــعرش العـــــــــةتغذ اليوم األولال
ة عامةتجزئة 200 قطعةعنا عن ــــــ الــــعرش العـــــــــةتغذ اليوم األولال
مــــــ الــــعرش حال سل العـــــــةك ة عامةال العـــــــــةتغذ اليوم األولال
ة عامةتجزئة 78 قطعةبن دادة العر ــــــ الــــعرش العـــــــــةتغذ اليوم األولال
رــــــ الــــعرش اب الطا العـــــــةك ة عامةال العـــــــــةتغذ اليوم األولال
العـــــــةفركوس موــــــ الــــعرش ة عامةال العـــــــــةتغذ اليوم األولال
ش العر ــــــ الــــعرش ة عامةشارع بوداغة السعديكرم العـــــــــةتغذ اليوم األولال
امنةــــــ الــــعرش ل  العـــــــةقوج ة عامةال العـــــــــةتغذ اليوم األولال
العـــــــةحمودي سم ــــــ الــــعرش ة عامةال العـــــــــةتغذ اليوم األولال
مــــــ الــــعرش العـــــــةع صحراوي سل ة عامةال العـــــــــةتغذ اليوم األولال
وكعمارة رشديــــــ الــــعرش ش م ة عامةشارع حم العـــــــــةتغذ اليوم الثا ال
اســــــ الــــعرش اشة إل ة عامةتجزئة 197 قطعةمهور  العـــــــــةتغذ اليوم الثا ال
مــــــ الــــعرش د الحك ة عامةتجزئة 78 قطعةبن دادة ع العـــــــــةتغذ اليوم الثا ال
ش جمالــــــ الــــعرش العـــــــةكرم ة عامةال العـــــــــةتغذ اليوم الثا ال
لــــــ الــــعرش العـــــــةخلف ن ة عامةال العـــــــــةتغذ اليوم الثا ال
العـــــــةبرقاس فرحاتــــــ الــــعرش ة عامةال العـــــــــةتغذ اليوم الثا ال
لــــــ الــــعرش العـــــــةحمودي ن ة عامةال العـــــــــةتغذ اليوم الثا ال
العـــــــة مركــــــزقر محمدــــــ الــــعرش ة عامةال العـــــــــةتغذ اليوم الثا ال
ي محفوظــــــ الــــعرش العـــــــةم ة عامةال العـــــــــةتغذ اليوم الثا ال
انــــــ الــــعرش م سف ش العـــــــةب ة عامةال العـــــــــةتغذ اليوم الثا ال
شامــــــ الــــعرش ـــــعالولجــــــــــــــــةش  اليوم األولالولجــــــــــــــــةإطعــــــام 
ـــــعالولجــــــــــــــــةمعتوق الدرا ــــــ الــــعرش اليوم األولالولجــــــــــــــــةإطعــــــام 
نة محجوبــــــ الــــعرش ـــــعالولجــــــــــــــــةص اليوم األولالولجــــــــــــــــةإطعــــــام 
ة خضارــــــ الــــعرش ـــــعالولجــــــــــــــــةبن خ اليوم الثا الولجــــــــــــــــةإطعــــــام 
لــــــ الــــعرش ـــــعالولجــــــــــــــــةرقيق ن اليوم الثا الولجــــــــــــــــةإطعــــــام 
ـــــعالولجــــــــــــــــةحارش حسونةــــــ الــــعرش اليوم الثا الولجــــــــــــــــةإطعــــــام 
اليوم األولالولجــــــــــــــــةلحوم ودواجنالولجــــــــــــــــةعصام قاسمــــــ الــــعرش
د الخ ــــــ الــــعرش اليوم الثا الولجــــــــــــــــةلحوم ودواجنالولجــــــــــــــــةص
د الغا ــــــ الــــعرش ب  ومـشتقـاتــــــهالولجــــــــــــــــةرقيق ع اليوم األولالولجــــــــــــــــةحـل
د الخ ــــــ الــــعرش ب  ومـشتقـاتــــــهالولجــــــــــــــــةص اليوم الثا الولجــــــــــــــــةحـل
لــــــ الــــعرش ــــــهالــــولجــــةخالد برحا اليوم األولالولجــــــــــــــــةخضـــر و فـــــوا
لــــــ الــــعرش ــــــهالــــولجــــةخالد برحا اليوم الثا الولجــــــــــــــــةخضـــر و فـــــوا
الل نور الدينــــــ الــــعرش ة عامةالــــولجــــةع  اليوم األولالولجــــــــــــــــةتغذ
ب الصديقــــــ الــــعرش ة عامةالــــولجــــةعا اليوم األولالولجــــــــــــــــةتغذ
ان نور الدينــــــ الــــعرش ة عامةالــــولجــــةشع اليوم األولالولجــــــــــــــــةتغذ
ة عامةالــــولجــــةعرعار ع ــــــ الــــعرش اليوم األولالولجــــــــــــــــةتغذ



ل لخ ــــــ الــــعرش ة عامةالــــولجــــةبرحا اليوم األولالولجــــــــــــــــةتغذ
دــــــ الــــعرش ة عامةالــــولجــــةاص رش اليوم األولالولجــــــــــــــــةتغذ
ة ت الدينــــــ الــــعرش ة عامةالــــولجــــةبورو اليوم األولالولجــــــــــــــــةتغذ
الة كوا ــــــ الــــعرش ة عامةالــــولجــــةبودر اليوم األولالولجــــــــــــــــةتغذ
ة عامةالــــولجــــةحاج خلوف بوجمعةــــــ الــــعرش اليوم األولالولجــــــــــــــــةتغذ
ل خالدــــــ الــــعرش ة عامةالــــولجــــةبرحا اليوم األولالولجــــــــــــــــةتغذ
الل نور الدينــــــ الــــعرش ة عامةالــــولجــــةع  اليوم الثا الولجــــــــــــــــةتغذ
ب الصديقــــــ الــــعرش ة عامةالــــولجــــةعا اليوم الثا الولجــــــــــــــــةتغذ
ان نور الدينــــــ الــــعرش ة عامةالــــولجــــةشع اليوم الثا الولجــــــــــــــــةتغذ
ة عامةالــــولجــــةعرعار ع ــــــ الــــعرش اليوم الثا الولجــــــــــــــــةتغذ
ل لخ ــــــ الــــعرش ة عامةالــــولجــــةبرحا اليوم الثا الولجــــــــــــــــةتغذ
ة عامةالــــولجــــةسبع عرعارــــــ الــــعرش اليوم الثا الولجــــــــــــــــةتغذ
ة ت الدينــــــ الــــعرش ة عامةالــــولجــــةبورو اليوم الثا الولجــــــــــــــــةتغذ
الة كوا ــــــ الــــعرش ة عامةالــــولجــــةبودر اليوم الثا الولجــــــــــــــــةتغذ
ة عامةالــــولجــــةحاج خلوف بوجمعةــــــ الــــعرش اليوم الثا الولجــــــــــــــــةتغذ
ةالولجــــــــــــــــةبن دادة عمارــــــ الــــعرش ة صناع اليوم األولالولجــــــــــــــــةمخ
ةالولجــــــــــــــــةبن دادة عمارــــــ الــــعرش ة صناع اليوم الثا الولجــــــــــــــــةمخ
ش جمال الدينــــــ الــــعرش ـــــعتاشـــــــودةعي اليوم األولتاشـــــــودةإطعــــــام 
احــــــ الــــعرش ـــــعتاشـــــــودةش مص اليوم األولتاشـــــــودةإطعــــــام 
مــــــ الــــعرش د ال ش ع ـــــعتاشـــــــودةعي اليوم الثا تاشـــــــودةإطعــــــام 
ـــــعتاشـــــــودةامل عمارــــــ الــــعرش اليوم الثا تاشـــــــودةإطعــــــام 
اليوم األولتاشـــــــودةلحوم ودواجنتاشـــــــودةامل عاشورــــــ الــــعرش
اليوم الثا تاشـــــــودةلحوم ودواجنتاشـــــــودةبن غالب حس ــــــ الــــعرش
مــــــ الــــعرش ةتاشـــــــودةعراب إبرا ة صناع اليوم األولتاشـــــــودةمخ
مــــــ الــــعرش ةتاشـــــــودةعراب إبرا ة صناع اليوم الثا تاشـــــــودةمخ
دــــــ الــــعرش ــــــة عامـــــةتاشـــــــودةبن مزغنة محمد الع اليوم األولتاشـــــــودةتغذ
ــــــة عامـــــةتاشـــــــودةامل لحسنــــــ الــــعرش اليوم األولتاشـــــــودةتغذ
شامــــــ الــــعرش ــــــة عامـــــةتاشـــــــودةسلطا  اليوم األولتاشـــــــودةتغذ
ــــــة عامـــــةتاشـــــــودةامل صالحــــــ الــــعرش اليوم الثا تاشـــــــودةتغذ
ــــــة عامـــــةتاشـــــــودةذو محمدــــــ الــــعرش اليوم الثا تاشـــــــودةتغذ
شامــــــ الــــعرش ــــــة عامـــــةتاشـــــــودةبن غالب  اليوم الثا تاشـــــــودةتغذ

ـــــــلة ـــــــلةسعد  مهديجم ـــــعجم ـــــــلةإطعــــــام  اليوم األولجم
ـــــــلة ـــــــلةبوشن فاتحجم ـــــعجم ـــــــلةإطعــــــام  اليوم األولجم
ـــــــلة ة العل جم ـــــــلةقاسم ـــــعجم ـــــــلةإطعــــــام  اليوم األولجم
ـــــــلة دجم ـــــــلةدور ول ـــــعجم ـــــــلةإطعــــــام  اليوم األولجم
ـــــــلة لجم م  خل ـــــــلةخد ـــــعجم ـــــــلةإطعــــــام  اليوم األولجم
ـــــــلة ج فاتحجم ـــــــلةلع ـــــعجم ـــــــلةإطعــــــام  اليوم الثا جم
ـــــــلة ن الدينجم ـــــــلةشو ز ـــــعجم ـــــــلةإطعــــــام  اليوم الثا جم
ـــــــلة دجم ـــــــلةقص الع ـــــعجم ـــــــلةإطعــــــام  اليوم الثا جم



ـــــــلة اءجم ة زك ـــــــلةقاسم ـــــعجم ـــــــلةإطعــــــام  اليوم الثا جم
ـــــــلة ف الدينجم س س ـــــــلةاد ـــــعجم ـــــــلةإطعــــــام  اليوم الثا جم
ـــــــلة ـــــــلةصحراوي مسعوةجم ـــــــلةلحوم ودواجنجم اليوم األولجم
ـــــــلة ـــــــلةحا عادلجم ـــــــلةلحوم ودواجنجم اليوم األولجم
ـــــــلة م جم ـــــــلةسعدون  ـــــــلةلحوم ودواجنجم اليوم األولجم
ـــــــلة ة منصورجم ـــــــلةرت ـــــــلةلحوم ودواجنجم اليوم األولجم
ـــــــلة اللجم ـــــــلةقص  ـــــــلةلحوم ودواجنجم اليوم األولجم
ـــــــلة د الرؤوفجم ـــــــلةتوري ع ـــــــلةلحوم ودواجنجم اليوم الثا جم
ـــــــلة مجم وة سل ـــــــلةن ـــــــلةلحوم ودواجنجم اليوم الثا جم
ـــــــلة ـــــــلةالل فارسجم ـــــــلةلحوم ودواجنجم اليوم الثا جم
ـــــــلة دجم ـــــــلةمحاج السع ـــــــلةلحوم ودواجنجم اليوم الثا جم
ـــــــلة د الغا جم ك ع ـــــــلةب ـــــــلةلحوم ودواجنجم اليوم الثا جم
ـــــــلة ـــــــلةقطار فاروقجم ب ومـشتقـاتــــهجم ـــــــلةحـل اليوم األولجم
ـــــــلة د العا جم ـــــــلةسق ع ب ومـشتقـاتــــهجم ـــــــلةحـل اليوم األولجم
ـــــــلة دجم ـــــــلةدرا ف ب ومـشتقـاتــــهجم ـــــــلةحـل اليوم الثا جم
ـــــــلة دة حسامجم ـــــــلةبن حم ب ومـشتقـاتــــهجم ـــــــلةحـل اليوم الثا جم
ـــــــلة ر الوط فرجيوي فارسجم ش التح ةشارع ج ة صناع ـــــــلةمخ اليوم األولجم
ـــــــلة ر الوط لفروم عادلجم ش التح ةشارع ج ة صناع ـــــــلةمخ اليوم الثا جم
ـــــــلة بجم لـــــةلحس ذ ــــــهجم ـــــــلةخضـــر و فـــــوا اليوم األولجم
ـــــــلة لـــــةعمار شم جم ــــــهجم ـــــــلةخضـــر و فـــــوا اليوم األولجم
ـــــــلة طرجم م ع لـــــةابرا ــــــهجم ـــــــلةخضـــر و فـــــوا اليوم األولجم
ـــــــلة لـــــةحسام شو جم ــــــهجم ـــــــلةخضـــر و فـــــوا اليوم األولجم
ـــــــلة اء الدين مهم جم لـــــةض ــــــهجم ـــــــلةخضـــر و فـــــوا اليوم األولجم
ـــــــلة لـــــةمسعود حا جم ــــــهجم ـــــــلةخضـــر و فـــــوا اليوم الثا جم
ـــــــلة ان ترا جم لـــــةسف ــــــهجم ـــــــلةخضـــر و فـــــوا اليوم الثا جم
ـــــــلة اللجم لـــــةع بو ــــــهجم ـــــــلةخضـــر و فـــــوا اليوم الثا جم
ـــــــلة د  دحمانجم لـــــةع ــــــهجم ـــــــلةخضـــر و فـــــوا اليوم الثا جم
ـــــــلة لـــــةأحمد بونعاسجم ــــــهجم ـــــــلةخضـــر و فـــــوا اليوم الثا جم
ـــــــلة د الرزاق حاجــــيجم ة عامة بوسعادةع ـــــــلةتغذ اليوم األولجم
ـــــــلة لـــــة مركـــــزشم عمارجم ة عامةجم ـــــــلةتغذ اليوم األولجم
ـــــــلة اللجم ة عامةمشتة الفردصحراوي  ـــــــلةتغذ اليوم األولجم
ـــــــلة لجم اوي إسماع لـــــةفل ة عامةجم ـــــــلةتغذ اليوم األولجم
ـــــــلة لـــــةقطار السا جم ة عامةجم ـــــــلةتغذ اليوم األولجم
ـــــــلة شجم ة لمط لـــــةعط ة عامةجم ـــــــلةتغذ اليوم األولجم
ـــــــلة ابجم د الو لـــــة مركـــــزر ع ة عامةجم ـــــــلةتغذ اليوم األولجم
ـــــــلة سمينةجم لـــــةبن ع  ة عامةجم ـــــــلةتغذ اليوم األولجم
ـــــــلة رجم ة عامة حما يوسفمحاج الطا ـــــــلةتغذ اليوم األولجم
ـــــــلة ن برق الالحجم لـــــةفالو ة عامةجم ـــــــلةتغذ اليوم األولجم
ـــــــلة لـــــةسعدون محمدجم ة عامةجم ـــــــلةتغذ اليوم األولجم



ـــــــلة ركروشة موجم ة عامة  نا الطا ـــــــلةتغذ اليوم الثا جم
ـــــــلة اسدعاس فاتحجم ة محمد الصالح و ح ة شار  رو ة عامةزاو ـــــــلةتغذ اليوم الثا جم
ـــــــلة د الرزاقجم لـــــة مركـــــزمحمد ع ة عامةجم ـــــــلةتغذ اليوم الثا جم
ـــــــلة لـــــةقطار فاروقجم ة عامةجم ـــــــلةتغذ اليوم الثا جم
ـــــــلة انجم كر م اويأبو  ح ة عامة  ـــــــلةتغذ اليوم الثا جم
ـــــــلة لـــــةأم لرقاب جمالجم ة عامةجم ـــــــلةتغذ اليوم الثا جم
ـــــــلة ش العمريجم لـــــةحن ة عامةجم ـــــــلةتغذ اليوم الثا جم
ـــــــلة لـــــةجالل جعفرجم ة عامةجم ـــــــلةتغذ اليوم الثا جم
ـــــــلة لـــــةمساعدي التوفيقجم ة عامةجم ـــــــلةتغذ اليوم الثا جم
ـــــــلة انجم ة عامة الفردترا سف ـــــــلةتغذ اليوم الثا جم
ـــــــلة ة المانعجم لـــــةبوعاف ة عامةجم ـــــــلةتغذ اليوم الثا جم
ـــــــلة د الناجم ـــــعــــــ فــــــودةبوذن ع اليوم األولــــــ فــــــودةإطعــــــام 
ـــــــلة ـــــعــــــ فــــــودةقطاري التوفيقجم اليوم األولــــــ فــــــودةإطعــــــام 
ـــــــلة بع نور الدينجم ـــــعــــــ فــــــودةك اليوم األولــــــ فــــــودةإطعــــــام 
ـــــــلة اسجم ـــــعــــــ فــــــودةخودير ع اليوم الثا ــــــ فــــــودةإطعــــــام 
ـــــــلة ـــــعــــــ فــــــودةبوقزاطة مسعودجم اليوم الثا ــــــ فــــــودةإطعــــــام 
ـــــــلة ـــــعــــــ فــــــودةبوشكوم محمد لم جم اليوم الثا ــــــ فــــــودةإطعــــــام 
ـــــــلة اليوم األولــــــ فــــــودةلحوم ودواجنــــــ فــــــودةبرغوث المختارجم
ـــــــلة دجم اليوم األولــــــ فــــــودةلحوم ودواجنــــــ فــــــودةعناد ف
ـــــــلة اليوم األولــــــ فــــــودةلحوم ودواجنــــــ فــــــودةبوجري نا جم
ـــــــلة د النورجم فة ع اليوم األولــــــ فــــــودةلحوم ودواجنــــــ فــــــودة 
ـــــــلة دجم بع السع اليوم األولــــــ فــــــودةلحوم ودواجنــــــ فــــــودةك
ـــــــلة ا رابحجم اليوم الثا ــــــ فــــــودةلحوم ودواجنــــــ فــــــودةص
ـــــــلة مةجم سة سل ا اليوم الثا ــــــ فــــــودةلحوم ودواجنــــــ فــــــودةلع
ـــــــلة ة مسعودجم اليوم الثا ــــــ فــــــودةلحوم ودواجنــــــ فــــــودةمع
ـــــــلة اليوم الثا ــــــ فــــــودةلحوم ودواجنــــــ فــــــودةعمر يوسفجم
ـــــــلة دي مرادجم ب ومـشتقـاتــــهــــــ فــــــودةب اليوم األولــــــ فــــــودةحـل
ـــــــلة اجم ب ومـشتقـاتــــهــــــ فــــــودةقماز آس اليوم األولــــــ فــــــودةحـل
ـــــــلة لجم دي ن ب ومـشتقـاتــــهــــــ فــــــودةب اليوم الثا ــــــ فــــــودةحـل
ـــــــلة شامجم ب ومـشتقـاتــــهــــــ فــــــودةعناد  اليوم الثا ــــــ فــــــودةحـل
ـــــــلة د النورجم ة ع ةــــــ فــــــودةس ة صناع اليوم األولــــــ فــــــودةمخ
ـــــــلة صلجم ةكعاط ف ة مع ة صناع اليوم الثا ــــــ فــــــودةمخ
ـــــــلة ــــــهبنـي فـــودةالهادي جوديجم اليوم األولــــــ فــــــودةخضـــر و فـــــوا
ـــــــلة ةجم د بولح ــــــهبنـي فـــودةالع اليوم األولــــــ فــــــودةخضـــر و فـــــوا
ـــــــلة ــــــهبنـي فـــودةاس مخلوفجم اليوم األولــــــ فــــــودةخضـــر و فـــــوا
ـــــــلة ــــــهبنـي فـــودةبوعالم خوديرجم اليوم األولــــــ فــــــودةخضـــر و فـــــوا
ـــــــلة ــــــهبنـي فـــودةالهادي جوديجم اليوم الثا ــــــ فــــــودةخضـــر و فـــــوا
ـــــــلة ةجم د بولح ــــــهبنـي فـــودةالع اليوم الثا ــــــ فــــــودةخضـــر و فـــــوا
ـــــــلة ــــــهبنـي فـــودةاس مخلوفجم اليوم الثا ــــــ فــــــودةخضـــر و فـــــوا



ـــــــلة ــــــهبنـي فـــودةبوعالم خوديرجم اليوم الثا ــــــ فــــــودةخضـــر و فـــــوا
ـــــــلة ــاتبنـي فـــودةعنان ریاضجم ــات ومرط اليوم األولــــــ فــــــودةحل
ـــــــلة ــاتبنـي فـــودةعنان ریاضجم ــات ومرط اليوم الثا ــــــ فــــــودةحل
ـــــــلة رجم ار الطا طاحج ة عامةمشتة ال اليوم األولــــــ فــــــودةتغذ
ـــــــلة انجم ة عامةب فودةخودير سف اليوم األولــــــ فــــــودةتغذ
ـــــــلة ة عامةب فودةخودير بوعالمجم اليوم األولــــــ فــــــودةتغذ
ـــــــلة اسجم ل إل ة عامةب فودةدا اليوم األولــــــ فــــــودةتغذ
ـــــــلة ة عامةب فودةمج صالحجم اليوم األولــــــ فــــــودةتغذ
ـــــــلة ة أحمدجم ة عامةب فودةمع اليوم األولــــــ فــــــودةتغذ
ـــــــلة دجم د المج ة عامةب فودةمرا ع اليوم األولــــــ فــــــودةتغذ
ـــــــلة ة عامةب فودةمخلوف طارقجم اليوم األولــــــ فــــــودةتغذ
ـــــــلة ة عامةب فودةصدقة النذيرجم اليوم األولــــــ فــــــودةتغذ
ـــــــلة ة عزوزجم ة عامةب فودةمع اليوم األولــــــ فــــــودةتغذ
ـــــــلة لجم ة عامةب فودةفة خل اليوم الثا ــــــ فــــــودةتغذ
ـــــــلة دجم بع السع ة عامةب فودةك اليوم الثا ــــــ فــــــودةتغذ
ـــــــلة صلجم ة عامةب فودةكعاط ف اليوم الثا ــــــ فــــــودةتغذ
ـــــــلة دجم د الحم ة عامةب فودةمرا ع اليوم الثا ــــــ فــــــودةتغذ
ـــــــلة دجم ة السع ة عامةب فودةمع اليوم الثا ــــــ فــــــودةتغذ
ـــــــلة دجم ة الع ة عامةب فودةبولح اليوم الثا ــــــ فــــــودةتغذ
ـــــــلة بع من جم ة عامةب فودةك اليوم الثا ــــــ فــــــودةتغذ
ـــــــلة دجم ة عامةب فودةزوا السع اليوم الثا ــــــ فــــــودةتغذ
ـــــــلة ة عامةب فودةقارة فاتحجم اليوم الثا ــــــ فــــــودةتغذ

شامحمــام السخنـــة ـــــعحمـــــام السخنــــةبوشارب  اليوم األولحمـــــام السخنــــةإطعــــــام 

دحمــام السخنـــة ـــــعحمـــــام السخنــــةطرطاق ال اليوم األولحمـــــام السخنــــةإطعــــــام 

ش سم حمــام السخنـــة ـــــعحمـــــام السخنــــةكرم اليوم األولحمـــــام السخنــــةإطعــــــام 

زحمــام السخنـــة ة ع اليوم األولحمـــــام السخنــــةمطعـــــــــــــمحمـــــام السخنــــةبوفل

الل مسعودحمــام السخنـــة اليوم األولحمـــــام السخنــــةمطعـــــــــــــمحمـــــام السخنــــةساعد 

ـــــعحمـــــام السخنــــةوناس يوسفحمــام السخنـــة اليوم الثا حمـــــام السخنــــةإطعــــــام 

دحمــام السخنـــة اليوم الثا حمـــــام السخنــــةمطعـــــــــــــمحمـــــام السخنــــةبودوخة ف

اليوم الثا حمـــــام السخنــــةمطعـــــــــــــمحمـــــام السخنــــةبوشارب اروقحمــام السخنـــة

اليوم الثا حمـــــام السخنــــةمطعـــــــــــــمحمـــــام السخنــــةسعد  سم حمــام السخنـــة



د السالمحمــام السخنـــة اليوم الثا حمـــــام السخنــــةمطعـــــــــــــمحمـــــام السخنــــةقر ع

ش سم حمــام السخنـــة اليوم األولحمـــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــةكرم

ح حمــام السخنـــة اليوم األولحمـــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــةصحراوي 

اليوم األولحمـــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــةدعموش فوزيحمــام السخنـــة

محمــام السخنـــة س اليوم األولحمـــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــةمودع عزام 

انحمــام السخنـــة ج  شع اليوم األولحمـــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــةف

انحمــام السخنـــة ج  شع اليوم الثا حمـــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــةف

دحمــام السخنـــة اليوم الثا حمـــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــةلحرش ف

وكحمــام السخنـــة اليوم الثا حمـــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــةعراب م

اليوم الثا حمـــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــةمحمدي محمدحمــام السخنـــة

اليوم الثا حمـــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــةالل من حمــام السخنـــة

ب ومـشتقـاتــــــهحمـــــام السخنــــةبودوخة أحمدحمــام السخنـــة اليوم األولحمـــــام السخنــــةحـل

صلحمــام السخنـــة ان ف ب ومـشتقـاتــــــهحمـــــام السخنــــةعل اليوم الثا حمـــــام السخنــــةحـل

صلحمــام السخنـــة ر الوط رقم 275طرطاق ف ش التح ةشارع ج ة صناع اليوم األولحمـــــام السخنــــةمخ

دحمــام السخنـــة ة 40 قطعة رقم 12 الطابق األر محل 02طرطاق رش ة   التجزئة السكن ة صناع اليوم األولحمـــــام السخنــــةمخ

دحمــام السخنـــة ةحمـــــام السخنــــةحك ول ة صناع اليوم الثا حمـــــام السخنــــةمخ

دحمــام السخنـــة ةحمـــــام السخنــــةبن حرز  ول ة صناع اليوم الثا حمـــــام السخنــــةمخ

ــــــهحمـــــام السخنــةمودع عزام حمزةحمــام السخنـــة اليوم األولحمـــــام السخنــــةخضـــر و فـــــوا

ــــــهحمـــــام السخنــةمحمد أم بوخنفوفحمــام السخنـــة اليوم األولحمـــــام السخنــــةخضـــر و فـــــوا



ــــــهحمـــــام السخنــةعمر شو حمــام السخنـــة اليوم األولحمـــــام السخنــــةخضـــر و فـــــوا

اللحمــام السخنـــة ــــــهحمـــــام السخنــةمزعاش  اليوم األولحمـــــام السخنــــةخضـــر و فـــــوا

اشحمــام السخنـــة ال ع ــــــهحمـــــام السخنــةف اليوم الثا حمـــــام السخنــــةخضـــر و فـــــوا

ــــــهحمـــــام السخنــةالسا ش حمــام السخنـــة اليوم الثا حمـــــام السخنــــةخضـــر و فـــــوا

ــــــهحمـــــام السخنــةطارق دعموشحمــام السخنـــة اليوم الثا حمـــــام السخنــــةخضـــر و فـــــوا

ارك عزامحمــام السخنـــة ــــــهحمـــــام السخنــةشام م اليوم الثا حمـــــام السخنــــةخضـــر و فـــــوا

سحمــام السخنـــة اد م  ة عامةحمـــــام السخنــةلي اليوم األولحمـــــام السخنــــةتغذ

يعحمــام السخنـــة ة عامةحمـــــام السخنــةسلطان ر اليوم األولحمـــــام السخنــــةتغذ

ة عامةحمـــــام السخنــةدعموش فوزيحمــام السخنـــة اليوم األولحمـــــام السخنــــةتغذ

ة عامةحمـــــام السخنــةتكسنة مرادحمــام السخنـــة اليوم األولحمـــــام السخنــــةتغذ

دحمــام السخنـــة ة عامةحمـــــام السخنــةطرطاق الع اليوم األولحمـــــام السخنــــةتغذ

ة عامةحمـــــام السخنــةبودوخة صالححمــام السخنـــة اليوم األولحمـــــام السخنــــةتغذ

ة عامةحمـــــام السخنــةق محمدحمــام السخنـــة اليوم األولحمـــــام السخنــــةتغذ

ة عامةحمـــــام السخنــةمعن مسعودةحمــام السخنـــة اليوم األولحمـــــام السخنــــةتغذ

لفان ز حمــام السخنـــة ة عامةحمـــــام السخنــةب اليوم األولحمـــــام السخنــــةتغذ

جةحمــام السخنـــة ة عامةحمـــــام السخنــةبهلو خد اليوم األولحمـــــام السخنــــةتغذ

ة عامةحمـــــام السخنــةبن ق صالححمــام السخنـــة اليوم الثا حمـــــام السخنــــةتغذ

ة فارسحمــام السخنـــة ة عامةحمـــــام السخنــةجندارم اليوم الثا حمـــــام السخنــــةتغذ

مالحمــام السخنـــة ة عامةحمـــــام السخنــةدعموش  اليوم الثا حمـــــام السخنــــةتغذ



ة عامةحمـــــام السخنــةزغار أم حمــام السخنـــة اليوم الثا حمـــــام السخنــــةتغذ

ةحمــام السخنـــة ة عامةحمـــــام السخنــةسلوم سم اليوم الثا حمـــــام السخنــــةتغذ

ابحمــام السخنـــة د الو ة عامةحمـــــام السخنــةطرطاق ع اليوم الثا حمـــــام السخنــــةتغذ

مالحمــام السخنـــة ة عامةحمـــــام السخنــةدعموش  اليوم الثا حمـــــام السخنــــةتغذ

لودحمــام السخنـــة ا م ة عامةحمـــــام السخنــةق اليوم الثا حمـــــام السخنــــةتغذ

لةحمــام السخنـــة ان عق ة عامةحمـــــام السخنــةعل اليوم الثا حمـــــام السخنــــةتغذ

محمــام السخنـــة د الحل ة عامةحمـــــام السخنــةعيواج ع اليوم الثا حمـــــام السخنــــةتغذ

ة عامةحمـــــام السخنــةبوخنفوف محمد أم حمــام السخنـــة اليوم الثا حمـــــام السخنــــةتغذ

شامحمــام السخنـــة ــدحمـــــام السخنــةفرطاس  اليوم األولحمـــــام السخنــــةتعبئــة الرص

ــدحمـــــام السخنــــةعادل خننوحمــام السخنـــة اليوم الثا حمـــــام السخنــــةتعبئــة الرص

محمــام السخنـــة د الحك ــدحمـــــام السخنــــةع صحراوي ع اليوم الثا حمـــــام السخنــــةتعبئــة الرص

ــــــــــــةمقال عمادحمــام السخنـــة ــــــــــــةمطعــــــــــــــــمالطا اليوم األولالطا

محمــام السخنـــة س ــــــــــــةعلوش  ــــــــــــةمطعــــــــــــــــمالطا اليوم األولالطا

ــــــــــــةطرطاق موحمــام السخنـــة ـــــعالطا ــــــــــــةإطعــــــام  اليوم الثا الطا

لة محمدحمــام السخنـــة ــــــــــــةبوخ ـــــعالطا ــــــــــــةإطعــــــام  اليوم الثا الطا

د الرحمانحمــام السخنـــة ــــــــــــةنحال ع ــــــــــــةلحوم ودواجنالطا اليوم األولالطا

ــــــــــــةحواس مسعودحمــام السخنـــة ــــــــــــةلحوم ودواجنالطا اليوم األولالطا

يح ع حمــام السخنـــة ــــــــــــةش ــــــــــــةلحوم ودواجنالطا اليوم الثا الطا

اححمــام السخنـــة ــــــــــــةمطر مص ــــــــــــةلحوم ودواجنالطا اليوم الثا الطا



دحمــام السخنـــة ــــةعرعار ال ةالطــــا ة صناع ــــــــــــةمخ اليوم األولالطا

ةتجزئة 151 قطعة رقم 138 قسم 17زني سا حمــام السخنـــة ة صناع ــــــــــــةمخ اليوم الثا الطا

ــــةش دعموشحمــام السخنـــة ــــــهالطــــا ــــــــــــةخضـــر و فـــــوا اليوم األولالطا

اشحمــام السخنـــة ن الدين ب ــــةز ــــــهالطــــا ــــــــــــةخضـــر و فـــــوا اليوم األولالطا

د عرعارحمــام السخنـــة د الحم ــــةع ــــــهالطــــا ــــــــــــةخضـــر و فـــــوا اليوم األولالطا

ــــةش دعموشحمــام السخنـــة ــــــهالطــــا ــــــــــــةخضـــر و فـــــوا اليوم الثا الطا

اشحمــام السخنـــة ن الدين ب ــــةز ــــــهالطــــا ــــــــــــةخضـــر و فـــــوا اليوم الثا الطا

د عرعارحمــام السخنـــة د الحم ــــةع ــــــهالطــــا ــــــــــــةخضـــر و فـــــوا اليوم الثا الطا

ش حمــام السخنـــة ــــةدعموش  ة عامةالطــــا ــــــــــــةتغذ اليوم األولالطا

ــــةزني فاتححمــام السخنـــة ة عامةالطــــا ــــــــــــةتغذ اليوم األولالطا

ن الدينحمــام السخنـــة اش ز ــــةب ة عامةالطــــا ــــــــــــةتغذ اليوم األولالطا

لفان عحمــام السخنـــة ــــةب ة عامةالطــــا ــــــــــــةتغذ اليوم األولالطا

لثومحمــام السخنـــة ــــةبوشامة  ة عامةالطــــا ــــــــــــةتغذ اليوم األولالطا

دحمــام السخنـــة ة حم ــــةلع ة عامةالطــــا ــــــــــــةتغذ اليوم األولالطا

ــــةعلوش أعمرحمــام السخنـــة ة عامةالطــــا ــــــــــــةتغذ اليوم األولالطا

زحمــام السخنـــة د الع ة ع ــــةقاسم ة عامةالطــــا ــــــــــــةتغذ اليوم األولالطا

محمــام السخنـــة د الحل ــــةلسمر ع ة عامةالطــــا ــــــــــــةتغذ اليوم األولالطا

ــــةعلوش عمرحمــام السخنـــة ة عامةالطــــا ــــــــــــةتغذ اليوم الثا الطا

شةحمــام السخنـــة ــــةبن شافعة عا ة عامةالطــــا ــــــــــــةتغذ اليوم الثا الطا



ــــةشاقور عز الدينحمــام السخنـــة ة عامةالطــــا ــــــــــــةتغذ اليوم الثا الطا

ــــةقاس التو حمــام السخنـــة ة عامةالطــــا ــــــــــــةتغذ اليوم الثا الطا

دحمــام السخنـــة ة السع ــــةا ة عامةالطــــا ــــــــــــةتغذ اليوم الثا الطا

دحمــام السخنـــة ــــةعرعار ال ة عامةالطــــا ــــــــــــةتغذ اليوم الثا الطا

محمــام السخنـــة د  م ــــةمحمد بوع ة عامةالطــــا ــــــــــــةتغذ اليوم الثا الطا

ــــةعوري منصورحمــام السخنـــة ة عامةالطــــا ــــــــــــةتغذ اليوم الثا الطا

ومحمــام السخنـــة ــــةبهلول بر ة عامةالطــــا ــــــــــــةتغذ اليوم الثا الطا

ــــةشاقور الضاويحمــام السخنـــة ة عامةالطــــا ــــــــــــةتغذ اليوم الثا الطا

ــــةعلوش العل حمــام السخنـــة ــدالطــــا ــــــــــــةتعبئــة الرص اليوم األولالطا

ــــةعلوش عصامحمــام السخنـــة ــدالطــــا ــــــــــــةتعبئــة الرص اليوم األولالطا

ــــةزني عن حمــام السخنـــة ــدالطــــا ــــــــــــةتعبئــة الرص اليوم الثا الطا

ار عز الدينحمــام السخنـــة ــــةج ــدالطــــا ــــــــــــةتعبئــة الرص اليوم الثا الطا

لحمــام السخنـــة ـــــعالتلـــــــــــــــــــــــــةسعدي ن اليوم األولالتـــلـــــــةإطعــــــام 

ـــــعالتلـــــــــــــــــــــــــةالل عن حمــام السخنـــة اليوم األولالتـــلـــــــةإطعــــــام 

ـــــعالتلـــــــــــــــــــــــــةخالف سه حمــام السخنـــة اليوم الثا التـــلـــــــةإطعــــــام 

حةحمــام السخنـــة اليوم األولالتـــلـــــــةلحوم ودواجنالتلـــــــــــــــــــــــــةمعن مد

اليوم الثا التـــلـــــــةلحوم ودواجنالتلـــــــــــــــــــــــــةزرو يوسفحمــام السخنـــة

ــــــهالتـــلـــــــةعالوة زغارحمــام السخنـــة اليوم األولالتـــلـــــــةخضـــر و فـــــوا

ــــــهالتـــلـــــــةعالوة زغارحمــام السخنـــة اليوم الثا التـــلـــــــةخضـــر و فـــــوا



ح لخ حمــام السخنـــة ة عامةالتـــلـــــــةر اليوم األولالتـــلـــــــةتغذ

دحمــام السخنـــة ة ول ة عامةالتـــلـــــــةشعب اليوم األولالتـــلـــــــةتغذ

دحمــام السخنـــة ة عامةالتـــلـــــــةدار الع اليوم األولالتـــلـــــــةتغذ

ة عامةالتـــلـــــــةش جم حمــام السخنـــة اليوم األولالتـــلـــــــةتغذ

ة عامةالتـــلـــــــةسعدي جمالحمــام السخنـــة اليوم الثا التـــلـــــــةتغذ

ةحمــام السخنـــة ج ة عامةالتـــلـــــــةسلما  اليوم الثا التـــلـــــــةتغذ

حةحمــام السخنـــة ة عامةالتـــلـــــــةمعن مد اليوم الثا التـــلـــــــةتغذ

فةحمــام السخنـــة ة عامةالتـــلـــــــةش خل اليوم الثا التـــلـــــــةتغذ

ابحمــام السخنـــة د الو ــــــراتالتـــلـــــــةسجار ع اليوم األولالتـــلـــــــةســــــ

حةحمــام السخنـــة ــــــراتالتـــلـــــــةمعن مد اليوم الثا التـــلـــــــةســــــ

ب سم حمــام السخنـــة ــدالتلــــــــــــــــةعا اليوم األولالتـــلـــــــةتعبئــة الرص

ــدالتلــــــــــــــــةدوس ز حمــام السخنـــة اليوم الثا التـــلـــــــةتعبئــة الرص

ا عمارع ولمان ــــعع ولماند ــــوم األولع ولماناطعام  ال
اللع ولمان ــــعع ولمانزغار  ــــوم األولع ولماناطعام  ال
ــــعع ولمانلجدل مرادع ولمان ــــوم األولع ولماناطعام  ال
زع ولمان د الع ــــوم األولع ولمانمطعــــــــــــمتجزئة 223 قطعة رقم 59قرار ع ال
ا ا عز الدينع ولمان ــــوم األولع ولمانمطعــــــــــــمشارع معماش الع ال
ابع ولمان د الو ل محمدلو ع ــــعشارع بوسا ــــوم األولع ولماناطعام  ال
لع ولمان طة جم ل ــــعتجزئة 44 قطعةل ــــوم األولع ولماناطعام  ال
ش ع ولمان ة محمد ال ةبن جد ع ــــع  ــــوم األولع ولماناطعام  ال
رع ولمان ب شا ــــع 20 مسكن رقم 16 محل رقم 02بن ذ ــــوم األولع ولماناطعام  ال
ــــعالشارع الرئ محل رقم 02بوشارب سم ع ولمان ــــوم األولع ولماناطعام  ال
لع ولمان انو عثمانلجدل فوض ــــعشارع  ــــوم الثانـــيع ولماناطعام  ال
لع ولمان ــــوم الثانـــيع ولمانمطعــــــــــــمتجزئة 223 قطعة رقم 59معماش ن ال
ــــوم الثانـــيع ولمانمطعــــــــــــمتجزئة 639 قطعة مجمع 37 رقم 06ا مازنع ولمان ال
ــــعتجزئة 55 قطعة مركز متعدد الخدمات السط ط أ حصة 09-10 مج 155بومدين ز ع ولمان ــــوم الثانـــيع ولماناطعام  ال
ــــع 360 قطعةجودي عمادع ولمان ــــوم الثانـــيع ولماناطعام  ال



ة 24 مسكن و 48 محل تجاري عمارة 04 مدخل 04حزام أنورع ولمان ة عقار ــــعتعاون ــــوم الثانـــيع ولماناطعام  ال
دع ولمان خوشخث ف د ال ــــعشارع رش ــــوم الثانـــيع ولماناطعام  ال
ب أسماءع ولمان ــــعتجزئة المعامشة شارع 08 ماي 45ذ ــــوم الثانـــيع ولماناطعام  ال
رع ولمان ــــعتجزئة السحان الشارع الرئ سحنون لز ــــوم الثانـــيع ولماناطعام  ال
ايع ولمان ب الحس صاوشة ال ــــعشارع العا ــــوم الثانـــيع ولماناطعام  ال
د السالمع ولمان ــــوم األولع ولمانلحـــــــوم ودواجـــــن 583 مسكنا ع ال
مع ولمان د ال ةا ع ق المنطقة الصناع ــــوم األولع ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنط ال
اللع ولمان ــــوم األولع ولمانلحـــــــوم ودواجـــــن 44 مسكنقال  ال
ش ع ولمان مقال ال د ال ا ع ــــوم األولع ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنشارع مل ال
مقداري سم ع ولمان د ال ا ع ــــوم األولع ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنشارع مل ال
سة الحاجع ولمان ل ــــوم األولع ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنع ولمان مركزفل ال
د السالمع ولمان ش ع مز د ال ا ع ــــوم األولع ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنشارع مل ال
ةعابر عمارع ولمان ع ــــوم األولع ولمانلحـــــــوم ودواجـــــن  ال
د الرحمانع ولمان اص ع ــــوم األولع ولمانلحـــــــوم ودواجـــــن 44 مسكنق ال
انع ولمان ــــوم األولع ولمانلحـــــــوم ودواجـــــن 583 مسكنا سف ال
ــــوم الثانـــيع ولمانلحـــــــوم ودواجـــــن         ع ولمان مركزبوكث الجم ع ولمان ال
ــــوم الثانـــيع ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنالسوق المغطاةبن مخلوف عادلع ولمان ال
د ع ولمان ــــوم الثانـــيع ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنالسوق المغطاةقروي ع ال
ظع ولمان د الحف ــــوم الثانـــيع ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنالسوق المغطاةا ع ال
لودع ولمان ــــوم الثانـــيع ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنشارع حفاصة ع حجازي الم ال
د ن الدينع ولمان ــــوم الثانـــيع ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنالشارع الرئ جع ال
ــــوم الثانـــيع ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــ ولمـــــانراشدي عزوزع ولمان ال
دع ولمان ي بوز ــــوم الثانـــيع ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــ ولمـــــاننا ال
ــــوم الثانـــيع ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــ ولمـــــانبن مخلوف فوازع ولمان ال
ا عادلع ولمان ــــوم الثانـــيع ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــ ولمـــــانز ال
د السالم خمسع ولمان ب ومـشتقاتـــهشارع حفاصة ع ع ــــوم األولع ولمانحــل ال
ب ومـشتقاتـــهتجزئة 92 قطعةخامج مصط ع ولمان ــــوم األولع ولمانحــل ال
اركةع ولمان ا م ب ومـشتقاتـــه 711 مسكنبو ــــوم األولع ولمانحــل ال
دع ولمان ة السع ب ومـشتقاتـــهعـــــ ولمـــــانعم ــــوم األولع ولمانحــل ال
كرع ولمان ب ومـشتقاتـــه 67 مسكنانو ب ــــوم األولع ولمانحــل ال
خوشةع ولمان اش  ب ومـشتقاتـــهعـــــ ولمـــــاند ــــوم األولع ولمانحــل ال
اللع ولمان ب  ب ومـشتقاتـــهعـــــ ولمـــــانشا ــــوم األولع ولمانحــل ال
مع ولمان د الحك ب ومـشتقاتـــهعـــــ ولمـــــانخر ع ــــوم األولع ولمانحــل ال
د المالكع ولمان ك ع ب ومـشتقاتـــهتجز 363 قطعةبوفن ــــوم األولع ولمانحــل ال
مع ولمان س ب ومـشتقاتـــهعـــــ ولمـــــانكواش  ــــوم األولع ولمانحــل ال
شامع ولمان ةعمورة  ع ب ومـشتقاتـــه 19 حارة  ــــوم الثانـــيع ولمانحــل ال
ب حس خمس لمنورع ولمان ب ومـشتقاتـــهشارع العا ــــوم الثانـــيع ولمانحــل ال
ب ومـشتقاتـــهعـــــ ولمـــــانحمادي جلولع ولمان ــــوم الثانـــيع ولمانحــل ال
ب ومـشتقاتـــهعـــــ ولمـــــانداودي حس ع ولمان ــــوم الثانـــيع ولمانحــل ال



ب ومـشتقاتـــهعـــــ ولمـــــانعراب المختارع ولمان ــــوم الثانـــيع ولمانحــل ال
عقوبع ولمان ب ومـشتقاتـــه 583 مسكنشقعار  ــــوم الثانـــيع ولمانحــل ال
لع ولمان ش فوض ب ومـشتقاتـــهعـــــ ولمـــــاندر ــــوم الثانـــيع ولمانحــل ال
لع ولمان ش الفوض ب ومـشتقاتـــهتجزئة 363 قطعةز ــــوم الثانـــيع ولمانحــل ال
مع ولمان ب ومـشتقاتـــهعـــــ ولمـــــانقارة سل ــــوم الثانـــيع ولمانحــل ال
دع ولمان ب ومـشتقاتـــهعـــــ ولمـــــانق رش ــــوم الثانـــيع ولمانحــل ال
ش ع ولمان ة بوفضةرحال  ة صناع ــــوم األولع ولمانمخ ال
ةشارع حفاصةشو مرادع ولمان ة صناع ــــوم األولع ولمانمخ ال
ز فاروقع ولمان ةلع ق المنطقة الصناع ةط ة صناع ــــوم األولع ولمانمخ ال
طة أيوبع ولمان ل ة 711 مسكنل ة صناع ــــوم األولع ولمانمخ ال
سع ولمان ة 583 مسكنراشدي يو ة صناع ــــوم األولع ولمانمخ ال
زي جمالع ولمان ةلع ة الح ة صناع ــــوم األولع ولمانمخ ال
ر 250 محلعدون نورةع ولمان ة الصن ة صناع ــــوم الثانـــيع ولمانمخ ال
مع ولمان س ةالشارع الرئ شحمانة  ة صناع ــــوم الثانـــيع ولمانمخ ال
د حسانع ولمان ة 20 مسكنلعا ة صناع ــــوم الثانـــيع ولمانمخ ال
ة 583 مسكنبن حمو خالدع ولمان ة صناع ــــوم الثانـــيع ولمانمخ ال
فع ولمان ب أ ــــن ولمـــــــانالعا ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
دع ولمان ــــن ولمـــــــانسام ال ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
ظع ولمان د الحف ــــن ولمـــــــانحزام ع ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
ــــن ولمـــــــانقال جمال الدينع ولمان ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
فع ولمان ــــن ولمـــــــانمقران ال ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
اويع ولمان ح الخ ــــن ولمـــــــانبن  ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
دالقادرع ولمان ــــن ولمـــــــانلحاج ع ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
ــــن ولمـــــــانبزاح الخ ع ولمان ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
سع ولمان د تو ــــن ولمـــــــانلف ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
ح فوازع ولمان ك ــــن ولمـــــــانر ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
سع ولمان ان لون ــــن ولمـــــــانشع ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
ل سا ع ولمان ــــن ولمـــــــانمسا ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
لع ولمان ــــن ولمـــــــانالعمزاوي ن ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
طة فاتحع ولمان ل ــــن ولمـــــــانل ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
ــــن ولمـــــــانقرفا خم ع ولمان ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال

اسطع ولمان د ال ــــن ولمـــــــانجالو محمد ع ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال

طة عمارع ولمان ل ــــن ولمـــــــانل ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
مع ولمان ــــن ولمـــــــانجودي ك ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
ح لحسنع ولمان ــــن ولمـــــــانبن  ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
طة فاتحع ولمان ل ــــن ولمـــــــانل ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
دع ولمان ــــن ولمـــــــانسحنون ف ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
ــــن ولمـــــــانفاضل رفيقع ولمان ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال



ح الشال ع ولمان ــــن ولمـــــــانبن  ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
ــــن ولمـــــــانخامج مصط ع ولمان ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
م ميهوبع ولمان ــــن ولمـــــــانبوسوال ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
دع ولمان ــــن ولمـــــــانمقران الع ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
دع ولمان د الحم ــــن ولمـــــــانحزام ع ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
ةع ولمان ــــن ولمـــــــانقواو حد ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال

طة محمد شهاب الدينع ولمان ل ــــن ولمـــــــانل ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال

ة عصامع ولمان ــــن ولمـــــــانتال ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
د الناع ولمان ــــن ولمـــــــانخث ع ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
ــــن ولمـــــــانعراب محمدع ولمان ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
اع ولمان ــــن ولمـــــــانبوكث  ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
رمع ولمان ــــن ولمـــــــانق أ ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
اضع ولمان دي ر ــــن ولمـــــــانلعب ــــــهع ــــوم األولع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
ــــن ولمـــــــانبوقنة خم ع ولمان ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
سع ولمان ل يو ــــن ولمـــــــانش ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
د المالكع ولمان ــــن ولمـــــــانبوشامة ع ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
م ع ولمان ــــن ولمـــــــانحزام ال ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
د القادرع ولمان ــــن ولمـــــــانلحاج ع ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
ــــن ولمـــــــانمخلو لمنورع ولمان ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
ــــن ولمـــــــانمزرزي را ع ولمان ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
ا ع ولمان د التو ــــن ولمـــــــانعب ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
ظع ولمان د الحف ا ع د ال ــــن ولمـــــــانع ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
طة موع ولمان ل ــــن ولمـــــــانل ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
د حس ع ولمان ــــن ولمـــــــانجل ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
اسع ولمان دي ع ــــن ولمـــــــانلعب ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
ــــن ولمـــــــانبوشامة فاتحع ولمان ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
ــــن ولمـــــــانسام من ع ولمان ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
لع ولمان حل اسماع ــــن ولمـــــــانل ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
ــــن ولمـــــــانخمس سعدع ولمان ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
ــــن ولمـــــــانلجدل حمالويع ولمان ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
ــــن ولمـــــــانحمادي طارقع ولمان ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
يعع ولمان ــــن ولمـــــــانلطرش ال ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
ــــن ولمـــــــانا أسامةع ولمان ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
ح فوازع ولمان ــــن ولمـــــــانبن  ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
ــــن ولمـــــــانداد صالحع ولمان ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
ــــن ولمـــــــانفق محسنع ولمان ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
ــــن ولمـــــــانقواو أنورع ولمان ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
ش فوزيع ولمان ــــن ولمـــــــانلعرق ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال



مع ولمان د الرح ــــن ولمـــــــانلشقر ع ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
ــــن ولمـــــــانبن  أسامةع ولمان ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
ــــن ولمـــــــانلجدل حمالويع ولمان ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
لع ولمان ــــن ولمـــــــانزغار خل ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
دي محمدع ولمان ــــن ولمـــــــانج ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
فةع ولمان لود ص ــــن ولمـــــــانالم ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
ار نور الدينع ولمان ــــن ولمـــــــانم ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
ــــن ولمـــــــانقوس عماد الدينع ولمان ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
مالع ولمان دي  ــــن ولمـــــــانلعب ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
مع ولمان دال ــــن ولمـــــــانلعاطل ع ــــــهع ــــوم الثانـــيع ولمانخضـــر و فـــــوا ال
مع ولمان د الرح ــــن ولمـــــــانجالب ع ــاتع ــات ومرط ــــوم األولع ولمانحل ال
مع ولمان د الرح ــــن ولمـــــــانجالب ع ــاتع ــات ومرط ــــوم الثانـــيع ولمانحل ال
ـــــــرات المروجبهناس توفيقع ولمان ــــوم األولع ولمانســــ ال
ق ب حدادةبوشامة عادلع ولمان ـــــــراتط ــــوم األولع ولمانســــ ال
ـــــــرات 583 مسكنلصلج أم ع ولمان ــــوم األولع ولمانســــ ال
ة 24 مسكنشاوي الرز ع ولمان ة العقار ق ـــــــراتال ــــوم األولع ولمانســــ ال
ـــــــراتحارة حفرةبوكث نص ع ولمان ــــوم األولع ولمانســــ ال
ـــــــرات 616مخلو محمدع ولمان ــــوم األولع ولمانســــ ال
ـــــــرات 44 مسكنقوماش نص ع ولمان ــــوم الثانـــيع ولمانســــ ال
ا فاضل خالدع ولمان ـــــــراتتجزئة  ــــوم الثانـــيع ولمانســــ ال
د الناع ولمان الل ع ـــــــرات 44 مسكنبن  ــــوم الثانـــيع ولمانســــ ال
لانو يوسفع ولمان ة عامة بوسا ــــوم األولع ولمانتغذ ال
مالع ولمان ــــن ولمـــــــانمعماش  ة عامةع ــــوم األولع ولمانتغذ ال
ن الدينع ولمان دي ز ــــن ولمـــــــانلع ة عامةع ــــوم األولع ولمانتغذ ال
مع ولمان ــــن ولمـــــــانقتال إبرا ة عامةع ــــوم األولع ولمانتغذ ال
ــــن ولمـــــــانمرزو مصط ع ولمان ة عامةع ــــوم األولع ولمانتغذ ال
ظع ولمان د الحف ــــن ولمـــــــانمخنفر ع ة عامةع ــــوم األولع ولمانتغذ ال
ل محمدلحاج حسانع ولمان ة عامةشارع بوسا ــــوم األولع ولمانتغذ ال
ات سم ع ولمان ة عامةتجزئة 363 قطعة رقم 318لعل ــــوم األولع ولمانتغذ ال
د الرحمانع ولمان ة عامةتجزئة 62 قطعة رقم 17لفاط ع ــــوم األولع ولمانتغذ ال
طة عمارع ولمان ل ة عامةتجزئة 711 قطعة شطر 374 قطعة 230ل ــــوم األولع ولمانتغذ ال
ح أم ع ولمان ة عامةتجزئة 44 قطعة رقم 68بن  ــــوم األولع ولمانتغذ ال
ة عامةشارع حفاصة ع بوشوشة عصامع ولمان ــــوم األولع ولمانتغذ ال
ةع ولمان ة عامةتجزئة 55 قطعة مركز متعدد الخدمات السف RDC حصة رقم 11بوعقل ساس ــــوم األولع ولمانتغذ ال
ةبوقتة حدةع ولمان ع ة عامة  ــــوم األولع ولمانتغذ ال
مع ولمان د الحك ة عامة 583 مسكنبوقرن ع ــــوم األولع ولمانتغذ ال
ا ع ولمان د ال ة عامة اإلخوة ثامربوقطوشة ع ــــوم األولع ولمانتغذ ال
طة منصوربوكروشة عمارع ولمان ل ل ة عامةشارع  ــــوم األولع ولمانتغذ ال
عادجدوا نور الدينع ولمان ة عامة ذراع الم ــــوم األولع ولمانتغذ ال



ي مج 279 قسم 07حشا يوسفع ولمان ة عامةتجزئة 711 قطعة ح ــــوم األولع ولمانتغذ ال
ة عامة 92 مسكنحمايزي عادلع ولمان ــــوم األولع ولمانتغذ ال
اس ع ولمان ــــن ولمـــــــانعقون  ة عامةع ــــوم األولع ولمانتغذ ال
ة عصامع ولمان ة عامةتجزئة 166 قطعةتال ــــوم األولع ولمانتغذ ال
ةجالب محمدع ولمان ع ة عامة  ــــوم األولع ولمانتغذ ال
ة عامةتجزئة 67 قطعة رقم 63حزام رضوانع ولمان ــــوم األولع ولمانتغذ ال
ة عامة 583 مسكنحمايزي محمدع ولمان ــــوم األولع ولمانتغذ ال
ة عامةشارع حفاصة ع خمس جمالع ولمان ــــوم األولع ولمانتغذ ال
مع ولمان د ال ش ع ةدر ع ة عامة  ــــوم األولع ولمانتغذ ال
ة عامة 360 مسكندعموش حافظع ولمان ــــوم األولع ولمانتغذ ال
ة عامةتجزئة 616 قطعةدلة عمرع ولمان ــــوم األولع ولمانتغذ ال
ة عامةتجزئة 711 قطعة رقم 281ذو أحمدع ولمان ــــوم األولع ولمانتغذ ال
ة عامة 67 مسكن رقم 23رضوان حزامع ولمان ــــوم األولع ولمانتغذ ال
د النورع ولمان ي ع ة عامة 583 مسكنز ــــوم األولع ولمانتغذ ال
لع ولمان ة عامةتجزئة 92 قطعة مج 07 قسم 199زغار خل ــــوم األولع ولمانتغذ ال
عةع ولمان ة عامةتجزئة 67 مسكنزنا ر ــــوم األولع ولمانتغذ ال
ا ع ع ولمان ة عامة 583 مسكنز ــــوم األولع ولمانتغذ ال
ا فارسع ولمان مس د ال ا ع ة عامةشارع مل ــــوم األولع ولمانتغذ ال
ب الحس سلطا مخلوفع ولمان ة عامةشارع العا ــــوم األولع ولمانتغذ ال
ة عامةشارع 67 مسكنسلوم الرز ع ولمان ــــوم األولع ولمانتغذ ال
ة 24 مسكن و84 محل عمارة 02شاوي الرز ع ولمان ة العقار ة عامةالتق ــــوم األولع ولمانتغذ ال
ةعمورة حنانع ولمان ة الغ ع ة عامة  ــــوم األولع ولمانتغذ ال
ــــن ولمـــــــانقارة عمرع ولمان ة عامةع ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
ح عمادع ولمان ة عامةالشارع الرئ بن  ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
ق اإلجتنا لحاج جمالع ولمان ة عامةالط ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
فع ولمان ــــن ولمـــــــانا محمد أ ة عامةع ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
ة عامة ثامربوقطوشة فوازع ولمان ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
ة عامةالشارع الرئ لو محمد األم ع ولمان ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
مالع ولمان ش  ة عامة 20 مسكن حارة الحفرةحم ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
ــــن ولمـــــــانقطاف مصط ع ولمان ة عامةع ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
ــــن ولمـــــــانعنقال مرادع ولمان ة عامةع ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
انو عثمانبهلو فوزيع ولمان ة عامةشارع  ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
ة عامة 08 ماي 45 تجزئة لمعامشةبوخاري توفيقع ولمان ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
ة عامةتجزئة 616 قطعةبوشامة فاتحع ولمان ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
اسطع ولمان د ال ة عامةتجزئة 264 قطعةجالو ع ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
د الناع ولمان د ع ز قطعة رقم 50جل د الع ة عامة بوفضة ع ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
ة 24 مسكن و 48 محل عمارة 04حامدي طارقع ولمان ة العقار ق ة عامةال ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
ةحداد رضوانع ولمان ة عامة الح ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
دع ولمان ة عامة لقطارات 67 مسكنحزام الع ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال



ة عامة 360 قطعةحشا رضاع ولمان ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
رخمس السه ع ولمان ة عامة الصن ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
ح عمارع ولمان ة عامة 400 مسكن الشارع الرئ بن  ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
اس ع ولمان ة عامةتجزئة 264 قطعة رقم 224حمايزي محمد  ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
ة عامة 583 مسكنحمايزي محمد أم ع ولمان ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
ة عامةتجزئة 92 قطعةخامج مصط ع ولمان ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
رخمس السه ع ولمان ة عامة الصن ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
دع ولمان ة عامة 583 مسكنسام ال ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
لع ولمان ة عامةتجزئة السحان مج 04 قسم 45 الطابق األر سحنون ن ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
در الدينع ولمان ة عامةتجزئة 360 قطعةسلطا  ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
دع ولمان ة عامةتجزئة 360 قطعة رقم 39شاوي بوز ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
ب عاشورع ولمان ة عامةشارع حفاصة ع مجموعة 88 قسم 38شا ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
دع ولمان دة  300 مسكنش السع ة الجد ة عامةالمنطقة الح ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
ل الحاجع ولمان ة عامةتجزئة 616 مسكنش ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
وكع ولمان ة عامةتجزئة 360 قطعة رقم 86فاوي الم ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
دع ولمان د شعالل رش ف ع ة عامةنهج حامدي ال ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
ةشالط فارسع ولمان ة الغ ع ة عامة  ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
وكع ولمان انو عثمانشوار م ة عامةشارع  ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
اس ع ولمان عادصوالح  ة عامة ذراع الم ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
ة عامةتجزئة 363 قطعة رقم 08ضحوي صالحع ولمان ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
دة شمس الدينع ولمان ة عامةتجزئة 92 قطعة رقم 54عب ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
ة عامةتجزئة 711 قطعةعقون سا ع ولمان ــــوم الثانـــيع ولمانتغذ ال
ــــعتجزئة 223 قطعة رقم 04 قالل مركزبولوحة عصامع ولمان ــــوم األولقــــــــــــاللاطعام  ال
ا مرصاويع ولمان ــــعتجزئة 223 قطعة رقم 60س ــــوم األولقــــــــــــاللاطعام  ال
ــــعقـــــــــــاللحمدا محمدع ولمان ــــوم األولقــــــــــــاللاطعام  ال
ــــعتجزئة 223 قطعة قالل مركزشل رمزيع ولمان ــــوم الثانـــيقــــــــــــاللاطعام  ال
ــــعتجزئة 223 قطعة رقم 09لوط عمرانع ولمان ــــوم الثانـــيقــــــــــــاللاطعام  ال
ــــعقـــــــــــاللمصطفاوي حسانع ولمان ــــوم الثانـــيقــــــــــــاللاطعام  ال
د المالكع ولمان ــــوم األولقــــــــــــالللحـــــــوم ودواجـــــنقــــــــــــاللفاضل ع ال
ــــوم األولقــــــــــــالللحـــــــوم ودواجـــــنقــــــــــــاللعزاز فارسع ولمان ال
لودع ولمان ــــوم األولقــــــــــــالللحـــــــوم ودواجـــــنقــــــــــــاللقوس الم ال
ــــوم األولقــــــــــــالللحـــــــوم ودواجـــــنقــــــــــــاللمسال من ع ولمان ال
ا محمدع ولمان ــــوم األولقــــــــــــالللحـــــــوم ودواجـــــنقــــــــــــاللز ال
اف مسعودع ولمان ــــوم الثانـــيقــــــــــــالللحـــــــوم ودواجـــــنقــــــــــــاللض ال
ــــوم الثانـــيقــــــــــــالللحـــــــوم ودواجـــــنقــــــــــــاللبن قمجة شمس الدينع ولمان ال
شة محمد أم ع ولمان ــــوم الثانـــيقــــــــــــالللحـــــــوم ودواجـــــنقــــــــــــاللبوع ال
ــــوم الثانـــيقــــــــــــالللحـــــــوم ودواجـــــنقــــــــــــاللبوخالفة جمالع ولمان ال
ــــوم الثانـــيقــــــــــــالللحـــــــوم ودواجـــــنقــــــــــــاللعمر لخ ع ولمان ال
ب ومـشتقـاتـــــهقــــــــــــاللعزو عامرع ولمان ــــوم األولقــــــــــــاللحــل ال



بوب فؤادع ولمان ب ومـشتقـاتـــــهقــــــــــــاللش ــــوم األولقــــــــــــاللحــل ال
ب ومـشتقـاتـــــهقــــــــــــاللعزو عامرع ولمان ــــوم الثانـــيقــــــــــــاللحــل ال
بوب فؤادع ولمان ب ومـشتقـاتـــــهقــــــــــــاللش ــــوم الثانـــيقــــــــــــاللحــل ال
د السالمع ولمان ةمركــــز قــــــاللحا ع ة صناع ــــوم األولقــــــــــــاللمخ ال
د سالمع ولمان ةمركــــز قــــــاللحد ة صناع ــــوم الثانـــيقــــــــــــاللمخ ال
افع ولمان م ض ــــــهقــــــــــــاللك ــــوم األولقــــــــــــاللخضـــر و فـــــوا ال
وك مسال ع ولمان ــــــهقــــــــــــاللم ــــوم األولقــــــــــــاللخضـــر و فـــــوا ال
ــــــهقــــــــــــاللفؤاد مدورع ولمان ــــوم األولقــــــــــــاللخضـــر و فـــــوا ال
ــــــهقــــــــــــاللفاروق صفيحع ولمان ــــوم األولقــــــــــــاللخضـــر و فـــــوا ال
ــــــهقــــــــــــاللخ الدين موا ع ولمان ــــوم األولقــــــــــــاللخضـــر و فـــــوا ال
ــــــهقــــــــــــاللأحمد زعزوعع ولمان ــــوم األولقــــــــــــاللخضـــر و فـــــوا ال
دومع ولمان لق ز  د الع ــــــهقــــــــــــاللع ــــوم الثانـــيقــــــــــــاللخضـــر و فـــــوا ال
ــــــهقــــــــــــاللنص صفيحع ولمان ــــوم الثانـــيقــــــــــــاللخضـــر و فـــــوا ال
دع ولمان ــــــهقــــــــــــالللحسن بوع ــــوم الثانـــيقــــــــــــاللخضـــر و فـــــوا ال
ــــــهقــــــــــــاللمحرز مسعود بورغدةع ولمان ــــوم الثانـــيقــــــــــــاللخضـــر و فـــــوا ال
ز ق ع ولمان د الع ــــــهقــــــــــــاللع ــــوم الثانـــيقــــــــــــاللخضـــر و فـــــوا ال
ــــــهقــــــــــــاللن الدين مسال ع ولمان ــــوم الثانـــيقــــــــــــاللخضـــر و فـــــوا ال
لعل ع ولمان مة  ــــــهقــــــــــــاللفط ــــوم الثانـــيقــــــــــــاللخضـــر و فـــــوا ال
ب محمد األم ع ولمان ة عامةتجزئة 223 قطعة رقم 56لعا ــــوم األولقــــــــــــاللتغذ ال
ادي مسعودع ولمان ة عامةتجزئة 223 قطعةلع ــــوم األولقــــــــــــاللتغذ ال
ةع ولمان افبن قري صون ة عامة محمد بوض ــــوم األولقــــــــــــاللتغذ ال
سع ولمان ةق أن د صفيح قرب الثان ة عامة الشه ــــوم األولقــــــــــــاللتغذ ال
ادي المسعودع ولمان ة عامةقــــــــــــاللبن الع ــــوم األولقــــــــــــاللتغذ ال
ة عامةقــــــــــــاللبوطارة محمدع ولمان ــــوم األولقــــــــــــاللتغذ ال
ة عامةقــــــــــــاللفاضل جمالع ولمان ــــوم األولقــــــــــــاللتغذ ال
ة عامةقــــــــــــاللواضح عمارع ولمان ــــوم األولقــــــــــــاللتغذ ال
مع ولمان ة عامةقــــــــــــاللمج برا ــــوم األولقــــــــــــاللتغذ ال
ة عامةتجزئة 223 قطعة رقم 59كعوان عز الدينع ولمان ــــوم األولقــــــــــــاللتغذ ال
لع ولمان ة عامةتجزئة 223 قطعة رقم 04بولوحة خل ــــوم الثانـــيقــــــــــــاللتغذ ال
ة عامةقالل مركزرحا الهاديع ولمان ــــوم الثانـــيقــــــــــــاللتغذ ال
ل جلولع ولمان ة عامةقالل مركزش ــــوم الثانـــيقــــــــــــاللتغذ ال
لع ولمان ةقارة ن ا ة اإلش ة عامةالق ــــوم الثانـــيقــــــــــــاللتغذ ال
لودع ولمان ة عامةقــــــــــــالل مركـــــزق م ــــوم الثانـــيقــــــــــــاللتغذ ال
ة عامةقــــــــــــالل مركـــــزونو معمرع ولمان ــــوم الثانـــيقــــــــــــاللتغذ ال
زع ولمان د الع ة عامةقــــــــــــالل مركـــــزبولوحة ع ــــوم الثانـــيقــــــــــــاللتغذ ال
ة عامةقــــــــــــاللكفان موع ولمان ــــوم الثانـــيقــــــــــــاللتغذ ال
ة عامةقــــــــــــاللقارة فاروقع ولمان ــــوم الثانـــيقــــــــــــاللتغذ ال
ة عامةقــــــــــــاللشال نص ع ولمان ــــوم الثانـــيقــــــــــــاللتغذ ال
اوي زو ع ولمان ــــع 20 مسكنم طالاطعام  ــــوم األولق األ ال



دة جالل الدينع ولمان طال مركزبوك ــــعق األ طالاطعام  ــــوم األولق األ ال
مع ولمان ــــعتجزئة 243 قطعة رقم 207 محل رقم 03معفون سل طالاطعام  ــــوم األولق األ ال
مةع ولمان دي نع از طال مركزال ــــعق األ طالاطعام  ــــوم الثانـــيق األ ال
طار صخرع ولمان ش ب ــــع بوكث ال طالاطعام  ــــوم الثانـــيق األ ال
ــــع 20 مسكنمعاش نورةع ولمان طالاطعام  ــــوم الثانـــيق األ ال
د ع ولمان ي ع ــــطاللعم طاللحـــــــوم ودواجـــــنقـــ األ ــــوم األولق األ ال
ش فارسع ولمان ــــطالخ طاللحـــــــوم ودواجـــــنقـــ األ ــــوم األولق األ ال
دع ولمان د الحم دي ع ــــطاللعب طاللحـــــــوم ودواجـــــنقـــ األ ــــوم األولق األ ال
ــــطالسداوي خالدع ولمان طاللحـــــــوم ودواجـــــنقـــ األ ــــوم األولق األ ال
ــــطالمعاش نورةع ولمان طاللحـــــــوم ودواجـــــنقـــ األ ــــوم األولق األ ال
مع ولمان د الرح اص ع ــــطالق طاللحـــــــوم ودواجـــــنقـــ األ ــــوم الثانـــيق األ ال
دي نعناعةع ولمان از ــــطالال طاللحـــــــوم ودواجـــــنقـــ األ ــــوم الثانـــيق األ ال
ري جمال الدينع ولمان ــــطالشا طاللحـــــــوم ودواجـــــنقـــ األ ــــوم الثانـــيق األ ال
و الدينع ولمان ــــطالبوراس ز طاللحـــــــوم ودواجـــــنقـــ األ ــــوم الثانـــيق األ ال
ــــطالبرغوث حمزةع ولمان طاللحـــــــوم ودواجـــــنقـــ األ ــــوم الثانـــيق األ ال
فع ولمان د اللط دودي ع ــــطالع ب ومـشتقاتـــهقـــ األ طالحــل ــــوم األولق األ ال
صلع ولمان ــــطالتو ف ب ومـشتقاتـــهقـــ األ طالحــل ــــوم األولق األ ال
ي عمرع ولمان ــــطاللعم ب ومـشتقاتـــهقـــ األ طالحــل ــــوم الثانـــيق األ ال
ــــطالمقدود مرادع ولمان ب ومـشتقاتـــهقـــ األ طالحــل ــــوم الثانـــيق األ ال
اس ع ولمان انزي  طالشم ةق األ ة صناع طالمخ ــــوم األولق األ ال
طالاسماع موع ولمان ةق األ ة صناع طالمخ ــــوم األولق األ ال
ديع ولمان دي رش طالالزا ةق األ ة صناع طالمخ ــــوم الثانـــيق األ ال
د ع ولمان طالجابر ع ةق األ ة صناع طالمخ ــــوم الثانـــيق األ ال
اضع ولمان دي ر طــــاللعب ــــــهقصـــــر األ طالخضـــر و فـــــوا ــــوم األولق األ ال
ادع ولمان طــــالفواز بوز ــــــهقصـــــر األ طالخضـــر و فـــــوا ــــوم األولق األ ال
يع ولمان طــــالمحمد الهادي لعم ــــــهقصـــــر األ طالخضـــر و فـــــوا ــــوم األولق األ ال
م لعصارع ولمان د ال طــــالع ــــــهقصـــــر األ طالخضـــر و فـــــوا ــــوم األولق األ ال
طــــالمحمد مساويع ولمان ــــــهقصـــــر األ طالخضـــر و فـــــوا ــــوم األولق األ ال
زع ولمان طــــاللخ بوح ــــــهقصـــــر األ طالخضـــر و فـــــوا ــــوم الثانـــيق األ ال
طــــالحمزة ثايريع ولمان ــــــهقصـــــر األ طالخضـــر و فـــــوا ــــوم الثانـــيق األ ال
يع ولمان طــــالالخ ز ــــــهقصـــــر األ طالخضـــر و فـــــوا ــــوم الثانـــيق األ ال
ا ع ولمان د الحق  طــــالع ــــــهقصـــــر األ طالخضـــر و فـــــوا ــــوم الثانـــيق األ ال
يع ولمان طــــالمحمد الهادي لعم ــــــهقصـــــر األ طالخضـــر و فـــــوا ــــوم الثانـــيق األ ال
اشع ولمان طــــالسم خ ــــــهقصـــــر األ طالخضـــر و فـــــوا ــــوم الثانـــيق األ ال
طــــالعمورة عصامع ولمان ة عامةقصـــــر األ طالتغذ ــــوم األولق األ ال
د سوراخع ولمان س ط أ محل 02ول ة عامةمحالت الرئ طالتغذ ــــوم األولق األ ال
د ع ولمان ي ع ة عامةتجزئة 83 قطعةلعم طالتغذ ــــوم األولق األ ال
اللع ولمان ة  ة عامةتجزئة 138 قطعة رقم 49بوعل طالتغذ ــــوم األولق األ ال
مع ولمان ة عامةتجزئة 138 قطعةدداش إبرا طالتغذ ــــوم األولق األ ال



طــــالزاوي الجم ع ولمان ة عامةقصـــــر األ طالتغذ ــــوم األولق األ ال
دع ولمان ساوي السع طــــالم ة عامةقصـــــر األ طالتغذ ــــوم األولق األ ال
دي عز الدينع ولمان ة عامةالشارع الرئ لعب طالتغذ ــــوم األولق األ ال
ة عامة 16/40 مسكن ترقويجابر عمرع ولمان طالتغذ ــــوم األولق األ ال
ي رابحع ولمان ةلعم ة الفالح ة عامةالق طالتغذ ــــوم األولق األ ال
رع ولمان ة رقم 71جمادي لز ة الفالح ة عامةالق طالتغذ ــــوم الثانـــيق األ ال
ةع ولمان ا طال مركـــزبوراس  ة عامةق األ طالتغذ ــــوم الثانـــيق األ ال
دي فوازع ولمان ةسع ة الفالح ة عامةالق طالتغذ ــــوم الثانـــيق األ ال
دع ولمان طــــال مــركــــزميهو ف ة عامةقصـــــر األ طالتغذ ــــوم الثانـــيق األ ال
ة عامة العتيقدار جمالع ولمان طالتغذ ــــوم الثانـــيق األ ال
شامع ولمان ادي  ة عامةتجزئة 243 قطعةلع طالتغذ ــــوم الثانـــيق األ ال
دي النواريع ولمان طــــال مــركــــزال ة عامةقصـــــر األ طالتغذ ــــوم الثانـــيق األ ال
مع ولمان ار ابرا ة عامةالشارع الرئ م طالتغذ ــــوم الثانـــيق األ ال
دع ولمان ي السع طــــال مــركــــزلعم ة عامةقصـــــر األ طالتغذ ــــوم الثانـــيق األ ال
ة عامة 20 مسكنلعمري مقدادع ولمان طالتغذ ــــوم الثانـــيق األ ال
ــــعأوالد  أحمدبوكث توفيقع ولمان ــــوم األولأوالد  أحمداطعام  ال
ش جمال الدينع ولمان ــــعأوالد  أحمدز ــــوم األولأوالد  أحمداطعام  ال
مع ولمان ــــعأوالد  أحمدلفاط حك ــــوم الثانـــيأوالد  أحمداطعام  ال
ــــعأوالد  أحمدا توا ع ولمان ــــوم الثانـــيأوالد  أحمداطعام  ال
د الغفارع ولمان ــــوم األولأوالد  أحمدلحـــــــوم ودواجـــــنأوالد  أحمدقطوش ع ال
مع ولمان د الرح ــــوم األولأوالد  أحمدلحـــــــوم ودواجـــــنأوالد  أحمدحماتة ع ال
ــــوم األولأوالد  أحمدلحـــــــوم ودواجـــــنأوالد  أحمدبوشامة لؤيع ولمان ال
ــــوم الثانـــيأوالد  أحمدلحـــــــوم ودواجـــــنأوالد  أحمدسلطا نور الدينع ولمان ال
ــــوم الثانـــيأوالد  أحمدلحـــــــوم ودواجـــــنأوالد  أحمدقداري داللع ولمان ال
ةلقرارســـــةس نص ع ولمان ة صناع ــــوم األولأوالد  أحمدمخ ال
ةلقرارســـــةس نص ع ولمان ة صناع ــــوم الثانـــيأوالد  أحمدمخ ال
فع ولمان ــــــهأوالد  أحمدالهاش كت  ــــوم األولأوالد  أحمدخضـــر و فـــــوا ال
صل بوشامةع ولمان ــــــهأوالد  أحمدف ــــوم األولأوالد  أحمدخضـــر و فـــــوا ال
فع ولمان م كت ال دال ــــــهأوالد  أحمدع ــــوم األولأوالد  أحمدخضـــر و فـــــوا ال
شع ولمان ــــــهأوالد  أحمدعادل ز ــــوم األولأوالد  أحمدخضـــر و فـــــوا ال
ش العقونع ولمان ــــــهأوالد  أحمدال ــــوم األولأوالد  أحمدخضـــر و فـــــوا ال
ــــــهأوالد  أحمدخالد س ع ولمان ــــوم الثانـــيأوالد  أحمدخضـــر و فـــــوا ال
ــــــهأوالد  أحمدحمزة خمسع ولمان ــــوم الثانـــيأوالد  أحمدخضـــر و فـــــوا ال
فع ولمان ــــــهأوالد  أحمدبوعالم كت  ــــوم الثانـــيأوالد  أحمدخضـــر و فـــــوا ال
ا ع ولمان ــــــهأوالد  أحمدعمر  ــــوم الثانـــيأوالد  أحمدخضـــر و فـــــوا ال
ح حماتة خوث ع ولمان ة عامةأوالد   ــــوم األولأوالد  أحمدتغذ ال
ف الهاش ع ولمان ح كت ال ة عامةأوالد   ــــوم األولأوالد  أحمدتغذ ال
ة عامةأوالد  أحمدحامة مرادع ولمان ــــوم األولأوالد  أحمدتغذ ال
ة عامةلقرارسةبوشامة ن الدينع ولمان ــــوم األولأوالد  أحمدتغذ ال



مع ولمان د الرح ة عامةأوالد  أحمدحمانة ع ــــوم األولأوالد  أحمدتغذ ال
ش رابحع ولمان ة عامةأوالد  أحمددر ــــوم األولأوالد  أحمدتغذ ال
د الحقع ولمان ش ع ة عامةأوالد  أحمددر ــــوم األولأوالد  أحمدتغذ ال
اس ع ولمان ة عامةلقرارسةبوشامة  ــــوم الثانـــيأوالد  أحمدتغذ ال
مع ولمان ش نع ة عامةلقرارسةز ــــوم الثانـــيأوالد  أحمدتغذ ال
ظع ولمان د الحف ة عامةأوالد  أحمدس ع ــــوم الثانـــيأوالد  أحمدتغذ ال
ان الدرا ع ولمان ة عامةأوالد  أحمدز ــــوم الثانـــيأوالد  أحمدتغذ ال
ة لخ ع ولمان ة عامةأوالد  أحمددر ــــوم الثانـــيأوالد  أحمدتغذ ال
ة حسانع ولمان ة عامةأوالد  أحمددر ــــوم الثانـــيأوالد  أحمدتغذ ال
مع ولمان ة عامةأوالد  أحمدحمانة إبرا ــــوم الثانـــيأوالد  أحمدتغذ ال
معـــ آزال د الحك دبن قاسم ع ــــعشارع حداد الع ــــوم األولعـــــ آزالاطعام  ال
لودعـــ آزال د  ع آزال مركزجغولة م ــــع شارع ق ع ــــوم األولعـــــ آزالاطعام  ال
اسمعـــ آزال ــــعشارع داود صالحشارف  ــــوم األولعـــــ آزالاطعام  ال
مالعـــ آزال دمرزو  ــــعشارع حداد الع ــــوم األولعـــــ آزالاطعام  ال
ــــععــ آزالسايح رفيقعـــ آزال ــــوم األولعـــــ آزالاطعام  ال
ــــعشارع داود صالحبن قاسم فارسعـــ آزال ــــوم الثانـــيعـــــ آزالاطعام  ال
طو حموعـــ آزال ش داود صالحع ــــع حروش ال ــــوم الثانـــيعـــــ آزالاطعام  ال
صلعـــ آزال ب ف ــــع 200 مسكنل ــــوم الثانـــيعـــــ آزالاطعام  ال
لعـــ آزال ــــعشارع داود صالحلهاط ن ــــوم الثانـــيعـــــ آزالاطعام  ال
وة إلهامعـــ آزال ــــوم الثانـــيعـــــ آزالمطعـــــــــمشارع داود صالحبن ن ال
بعـــ آزال ــــوم األولعـــــ آزاللحـــــــوم ودواجـــــن 200 مسكندرقال الط ال
در الدينعـــ آزال دودي  مةالع اب القد جانب دار الش ــــوم األولعـــــ آزاللحـــــــوم ودواجـــــنالسوق المغطاة  ال
معـــ آزال ــــوم األولعـــــ آزاللحـــــــوم ودواجـــــنالسوق المغطاةشي ابرا ال
احعـــ آزال ــــوم األولعـــــ آزاللحـــــــوم ودواجـــــنعـــــ آزالبوشع مص ال
ــــوم األولعـــــ آزاللحـــــــوم ودواجـــــنعـــــ آزالبورغدة مدا عـــ آزال ال
ب صالحعـــ آزال ــــوم الثانـــيعـــــ آزاللحـــــــوم ودواجـــــنشارع درقال صالحشا ال
م حواسعـــ آزال د الحك ف عمارع ــــوم الثانـــيعـــــ آزاللحـــــــوم ودواجـــــنشارع أوص ال
رعـــ آزال ف عمارمخلو الطا ــــوم الثانـــيعـــــ آزاللحـــــــوم ودواجـــــنشارع أوص ال
ف عماردحمان حواسعـــ آزال ــــوم الثانـــيعـــــ آزاللحـــــــوم ودواجـــــنشارع أوص ال
ــــوم الثانـــيعـــــ آزاللحـــــــوم ودواجـــــنعـــــ آزاللحوت مصط عـــ آزال ال
معـــ آزال ب ومـشتقـاتـــــه 200 مسكن كنابلحوت نع ــــوم األولعـــــ آزالحــل ال
لودعـــ آزال ب ومـشتقـاتـــــهعـــــ آزالنجا م ــــوم األولعـــــ آزالحــل ال
ب ومـشتقـاتـــــهعـــــ آزالمخلو العمريعـــ آزال ــــوم األولعـــــ آزالحــل ال
دشي فارسعـــ آزال ان السع ب ومـشتقـاتـــــهشارع بر ــــوم األولعـــــ آزالحــل ال
ب ومـشتقـاتـــــهعـــــ آزالبن شولة فوازعـــ آزال ــــوم األولعـــــ آزالحــل ال
لودعـــ آزال مةنجا م ل المح ب ومـشتقـاتـــــهمقا ــــوم الثانـــيعـــــ آزالحــل ال
اوي طارقعـــ آزال ب ومـشتقـاتـــــهشارع داود صالحح ــــوم الثانـــيعـــــ آزالحــل ال
اءعـــ آزال ب ومـشتقـاتـــــهعـــــ آزالخل زك ــــوم الثانـــيعـــــ آزالحــل ال
طو حموعـــ آزال ب ومـشتقـاتـــــهعـــــ آزالع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالحــل ال



ابعـــ آزال د الو ب ومـشتقـاتـــــهعـــــ آزالدعموش ع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالحــل ال
ار لخ عـــ آزال ةج ةالعزام ة صناع ــــوم األولعـــــ آزالمخ ال
ةشارع داود صالحمنصوري محمدعـــ آزال ة صناع ــــوم األولعـــــ آزالمخ ال
د الحقعـــ آزال دسايح ع ان السع ةشارع بر ة صناع ــــوم األولعـــــ آزالمخ ال
انعـــ آزال ل سف دبوسا ةشارع حداد الع ة صناع ــــوم األولعـــــ آزالمخ ال
معـــ آزال ش نع ة 200 مسكنطب ة صناع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالمخ ال
دعـــ آزال ةشارع داود صالحمخلو السع ة صناع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالمخ ال
ن المه بورغدة عمرعـــ آزال ل التك ش محمد مقا ط ع ةشارع  ة صناع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالمخ ال
ــــــهشارع داود صالحدر الدين قادريعـــ آزال ــــوم األولعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
ــــن آزالمصط شاوشعـــ آزال ــــــهع ــــوم األولعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
زعـــ آزال ع ــــن آزالساعد  ــــــهع ــــوم األولعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
ــــن آزالالخ بن شولةعـــ آزال ــــــهع ــــوم األولعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
ز برتالعـــ آزال د الع ــــن آزالع ــــــهع ــــوم األولعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
ــــن آزالالعمري مخلو عـــ آزال ــــــهع ــــوم األولعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
يعـــ آزال ــــن آزالمصط م ــــــهع ــــوم األولعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
د الحق ماجورعـــ آزال ــــــهشارع داود صالحع ــــوم األولعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
اب عـــ آزال ــــن آزالسلوى بو ــــــهع ــــوم األولعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
ام بونقابعـــ آزال ــــن آزالال ــــــهع ــــوم األولعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
زعـــ آزال ع ــــن آزالنورالدين  ــــــهع ــــوم األولعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
طةعـــ آزال ل ل ــــن آزالفؤاد  ــــــهع ــــوم األولعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
نعـــ آزال ــــن آزالعمار ق ــــــهع ــــوم األولعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
م ماجورعـــ آزال ــــن آزالابرا ــــــهع ــــوم األولعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
م ولطاشعـــ آزال ــــن آزالك ــــــهع ــــوم األولعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
ــــن آزالعمار معماشعـــ آزال ــــــهع ــــوم األولعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
ارعـــ آزال ــــن آزالعادل ج ــــــهع ــــوم األولعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
طعـــ آزال ر قرق ــــن آزاللز ــــــهع ــــوم األولعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
دالمالك شولةعـــ آزال ــــن آزالع ــــــهع ــــوم األولعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
ــــن آزاللقاسم غنامعـــ آزال ــــــهع ــــوم األولعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
زعـــ آزال ع ر  ــــن آزالالطا ــــــهع ــــوم األولعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
ــــن آزالدر الدين قادريعـــ آزال ــــــهع ــــوم األولعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
ــــن آزالمو كحولعـــ آزال ــــــهع ــــوم األولعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
زيعـــ آزال ع ــــن آزالسم  ــــــهع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
مة بن لحسنعـــ آزال ــــن آزالفه ــــــهع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
ــــن آزالطارق عاشورعـــ آزال ــــــهع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
اة مرزو عـــ آزال ــــن آزالح ــــــهع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
ــــن آزالالل بوشاربعـــ آزال ــــــهع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
د الرحمان ركحعـــ آزال ــــن آزالع ــــــهع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
ل جدوعـــ آزال ــــن آزالاسماع ــــــهع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
د القادر حمزاويعـــ آزال ــــــهالسوق المغطاةع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال



د الغا عطويعـــ آزال ــــن آزالع ــــــهع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
فةعـــ آزال لع صل  ــــن آزالف ــــــهع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
ــــن آزالفواز وشاشعـــ آزال ــــــهع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
د خلفاويعـــ آزال ــــن آزالالع ــــــهع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
ــــن آزالجمال مدا عـــ آزال ــــــهع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
دعمار معماشعـــ آزال ــــــهشارع حداد الع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
وةعـــ آزال ــــن آزالحسان بن ن ــــــهع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
ــــن آزالمعمر طاع عـــ آزال ــــــهع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
ــــن آزالفاتح بن شولةعـــ آزال ــــــهع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
فةعـــ آزال لع دالصمد  ــــن آزالع ــــــهع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
حة بن قاسمعـــ آزال ــــن آزالفت ــــــهع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
ــــن آزالالسب لهاطعـــ آزال ــــــهع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
م ماجورعـــ آزال ــــن آزالإبرا ــــــهع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
رعـــ آزال ط لز ــــن آزالقرق ــــــهع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
ةعـــ آزال ام ع ــــن آزالال ــــــهع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالخضـــر و فـــــوا ال
ــــن آزالكرامو خالدعـــ آزال ــاتع ــات ومرط ــــوم األولعـــــ آزالحل ال
ابعـــ آزال د الو ــــن آزاللعمارة ع ــاتع ــات ومرط ــــوم األولعـــــ آزالحل ال
معـــ آزال م برا ــــن آزاللي ــاتع ــات ومرط ــــوم األولعـــــ آزالحل ال
فةعـــ آزال اوي خل ــــن آزالح ــاتع ــات ومرط ــــوم الثانـــيعـــــ آزالحل ال
شامعـــ آزال ــــن آزالحمودة  ــاتع ــات ومرط ــــوم الثانـــيعـــــ آزالحل ال
ا عـــ آزال ف عمار 67تو الع ـــــــراتشارع لوص ــــوم األولعـــــ آزالســــ ال
ـــــــراتتجزئة 231 قطعةلواسع نعناعةعـــ آزال ــــوم األولعـــــ آزالســــ ال
دقرة طارقعـــ آزال ان السع ـــــــراتشارع بر ــــوم الثانـــيعـــــ آزالســــ ال
ـــــــراتشارع داود صالحكعوان فؤادعـــ آزال ــــوم الثانـــيعـــــ آزالســــ ال
د الغا عـــ آزال ا ع ــــن آزال مركــــزت ة عامةع ــــوم األولعـــــ آزالتغذ ال
دعـــ آزال ة عامةشارع بن ع المدا ماجور ف ــــوم األولعـــــ آزالتغذ ال
د الحقعـــ آزال جة ع ــــن آزالنع ة عامةع ــــوم األولعـــــ آزالتغذ ال
ةعـــ آزال ش نص ة عامة حمودةكع ــــوم األولعـــــ آزالتغذ ال
معـــ آزال د ال دبوقطوشة ع ة عامةشارع حداد الع ــــوم األولعـــــ آزالتغذ ال
ح الخوث عـــ آزال ة عامةالشارع الرئ س ــــوم األولعـــــ آزالتغذ ال
لقاسمعـــ آزال طوش  ف عمارحم ة عامةشارع أوص ــــوم األولعـــــ آزالتغذ ال
شخوث قوادريعـــ آزال ط ع ة عامةشارع  ــــوم األولعـــــ آزالتغذ ال
معـــ آزال ة عامة صحراويسنو سل ــــوم األولعـــــ آزالتغذ ال
ة عامةع آزال مركزبن شولة ت الدينعـــ آزال ــــوم األولعـــــ آزالتغذ ال
ة عامةشارع داود صالحمخلوف العمريعـــ آزال ــــوم األولعـــــ آزالتغذ ال
زعـــ آزال د الع ةمذكور ع ل العزام ف محمد مقا ة عامة كرن ــــوم األولعـــــ آزالتغذ ال
وعة مخلوفعـــ آزال ف محمدج ة عامة كرن ــــوم األولعـــــ آزالتغذ ال
بعـــ آزال شكوسة الط ط ع ة عامةشارع حشا و ــــوم األولعـــــ آزالتغذ ال
ــــن آزالشاوش مرادعـــ آزال ة عامةع ــــوم األولعـــــ آزالتغذ ال



ــــن آزالسايح نا عـــ آزال ة عامةع ــــوم األولعـــــ آزالتغذ ال
ــــن آزالغلوس رؤوفعـــ آزال ة عامةع ــــوم األولعـــــ آزالتغذ ال
عدوي مصط عـــ آزال ــــن آزالل ة عامةع ــــوم األولعـــــ آزالتغذ ال
ب الخ عـــ آزال ــــن آزاللعا ة عامةع ــــوم األولعـــــ آزالتغذ ال
معـــ آزال ــــن آزالقوادري نع ة عامةع ــــوم األولعـــــ آزالتغذ ال
ة عامة حمودةواضح عمارعـــ آزال ــــوم الثانـــيعـــــ آزالتغذ ال
دعـــ آزال جواضح الع ضاء ب ق ب ة عامةط ــــوم الثانـــيعـــــ آزالتغذ ال
ة عامةتجزئة 231ارة خالدعـــ آزال ــــوم الثانـــيعـــــ آزالتغذ ال
ظعـــ آزال د الحف ة عامة حمودةختالة ع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالتغذ ال
ة عامةتجزئة 311عكة يوسفعـــ آزال ــــوم الثانـــيعـــــ آزالتغذ ال
معـــ آزال ة عامةشارع داود صالحقوادري نع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالتغذ ال
ة عامة الخمساتكحول موعـــ آزال ــــوم الثانـــيعـــــ آزالتغذ ال
اضعـــ آزال ة عامةشارع داود صالحكرامو ر ــــوم الثانـــيعـــــ آزالتغذ ال
زي من عـــ آزال ة عامةتجزئة 200 قطعةلع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالتغذ ال
ة عامةشارع داود صالحمخلو نور الدينعـــ آزال ــــوم الثانـــيعـــــ آزالتغذ ال
وعة مخلوفعـــ آزال ف محمدج ة عامةشارع كرن ــــوم الثانـــيعـــــ آزالتغذ ال
ة عامة حمودةلهاط السب عـــ آزال ــــوم الثانـــيعـــــ آزالتغذ ال
دعـــ آزال دةش السع ة الجد ة عامةالمنطقة الحظ ــــوم الثانـــيعـــــ آزالتغذ ال
ــــن آزالمشتة حمودعـــ آزال ة عامةع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالتغذ ال
ــــن آزالمدا العارمعـــ آزال ة عامةع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالتغذ ال
دعـــ آزال د الحم ــــن آزالعكة ع ة عامةع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالتغذ ال
معـــ آزال ب إبرا ــــن آزالبوط ة عامةع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالتغذ ال
ش عـــ آزال ــــن آزالدردوخ  ة عامةع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالتغذ ال
س منصورعـــ آزال ــــن آزالبوج ة عامةع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالتغذ ال
ش عـــ آزال ــــن آزالطاع   ة عامةع ــــوم الثانـــيعـــــ آزالتغذ ال
لعـــ آزال ـــــعالرمادةالعمري إسماع ــــوم األولع الحجرإطعــــــام  ال
ـــــعع الحجر مركزعداش فارسعـــ آزال ــــوم األولع الحجرإطعــــــام  ال
لعـــ آزال ــــوم األولع الحجرمطعــــــــــــــــــمالرمادةلخطاب دل ال
يوي أحمدعـــ آزال ــــوم األولع الحجرمطعــــــــــــــــــم 255 قطعةش ال
دوم ععـــ آزال وة أحمدلق ـــــع ن ــــوم األولع الحجرإطعــــــام  ال
دي عمارعـــ آزال ـــــعع الحجر مركزسع ــــوم الثانـــيع الحجرإطعــــــام  ال
ل طارقعـــ آزال ـــــعع الحجر مركزش ــــوم الثانـــيع الحجرإطعــــــام  ال
سا 24 محل رقم 05 حصة 41عطا  قدورعـــ آزال ــــوم الثانـــيع الحجرمطعــــــــــــــــــم 17 مسكن إجتما  ال
ـــــععــــ الحجـــــــــــــررقا عصامعـــ آزال ــــوم الثانـــيع الحجرإطعــــــام  ال
ـــــعتجزئة 53 قطعةطراد حمزةعـــ آزال ــــوم الثانـــيع الحجرإطعــــــام  ال
لعـــ آزال ــــوم األولع الحجرلحوم ودواجنرمـــادة مركـــــزكوسة إسماع ال
اسعـــ آزال ــــوم األولع الحجرلحوم ودواجنعــــ الحجـــــــــــــرخنفر ع ال
معـــ آزال ــــوم األولع الحجرلحوم ودواجنعــــ الحجـــــــــــــرتاح نع ال
لقاسمعـــ آزال وة  ــــوم األولع الحجرلحوم ودواجنعــــ الحجـــــــــــــرن ال



ــــوم األولع الحجرلحوم ودواجنعــــ الحجـــــــــــــرشوار داودعـــ آزال ال
ــــوم الثانـــيع الحجرلحوم ودواجنعــــ الحجـــــــــــــرتاح جمال الدينعـــ آزال ال
زي سا عـــ آزال ــــوم الثانـــيع الحجرلحوم ودواجنرمـــادة مركـــــزع ال
ــــوم الثانـــيع الحجرلحوم ودواجنعــــ الحجـــــــــــــرزروال صالح الدينعـــ آزال ال
ــــوم الثانـــيع الحجرلحوم ودواجنعــــ الحجـــــــــــــرغر فاتحعـــ آزال ال
ــــوم الثانـــيع الحجرلحوم ودواجنعــــ الحجـــــــــــــربرو فاروقعـــ آزال ال
ب ومـشتقـاتـــهعــــ الحجـــــــــــــربن صناج عز الدينعـــ آزال ــــوم األولع الحجرحـل ال
بعـــ آزال دي صه ب ومـشتقـاتـــهعــــ الحجـــــــــــــرسع ــــوم األولع الحجرحـل ال
ا عـــ آزال غش س ب ومـشتقـاتـــهعــــ الحجـــــــــــــرد ــــوم األولع الحجرحـل ال
د القادرعـــ آزال اع ع ب ومـشتقـاتـــهعــــ الحجـــــــــــــرس ــــوم الثانـــيع الحجرحـل ال
ب ومـشتقـاتـــهعــــ الحجـــــــــــــرامل رضاعـــ آزال ــــوم الثانـــيع الحجرحـل ال
معـــ آزال س ب ومـشتقـاتـــهعــــ الحجـــــــــــــرشمار  ــــوم الثانـــيع الحجرحـل ال
د الرؤوفعـــ آزال دش ع ةع الحجردع ة صناع ــــوم األولع الحجرمخ ال
اللعـــ آزال ري مركز ع الحجربرو  ةشارع خلفة األز ة صناع ــــوم األولع الحجرمخ ال
ةع الحجرحامة لخ عـــ آزال ة صناع ــــوم الثانـــيع الحجرمخ ال
ة ن الدينعـــ آزال د ـــن الحجــــربن  ــــــهع ــــوم األولع الحجرخضـــر و فـــــوا ال
د خلفاويعـــ آزال ـــن الحجــــرف ــــــهع ــــوم األولع الحجرخضـــر و فـــــوا ال
ـــن الحجــــردرا تلمسا عـــ آزال ــــــهع ــــوم األولع الحجرخضـــر و فـــــوا ال
ب عاشوريعـــ آزال ـــن الحجــــرالط ــــــهع ــــوم األولع الحجرخضـــر و فـــــوا ال
ديعـــ آزال ـــن الحجــــرمون ق ــــــهع ــــوم األولع الحجرخضـــر و فـــــوا ال
بعـــ آزال دالمالك العا ـــن الحجــــرع ــــــهع ــــوم األولع الحجرخضـــر و فـــــوا ال
اض خنا عـــ آزال ـــن الحجــــرر ــــــهع ــــوم األولع الحجرخضـــر و فـــــوا ال
وةعـــ آزال ـــن الحجــــرعادل ن ــــــهع ــــوم األولع الحجرخضـــر و فـــــوا ال
ـــن الحجــــرسور نور الدينعـــ آزال ــــــهع ــــوم الثانـــيع الحجرخضـــر و فـــــوا ال
ل غرزولعـــ آزال ـــن الحجــــرخل ــــــهع ــــوم الثانـــيع الحجرخضـــر و فـــــوا ال
ـــن الحجــــرنورة قرقورعـــ آزال ــــــهع ــــوم الثانـــيع الحجرخضـــر و فـــــوا ال
ـــن الحجــــرنجوى عقونعـــ آزال ــــــهع ــــوم الثانـــيع الحجرخضـــر و فـــــوا ال
شعـــ آزال ـــن الحجــــرفارس قش ــــــهع ــــوم الثانـــيع الحجرخضـــر و فـــــوا ال
ديعـــ آزال دالسالم سع ـــن الحجــــرع ــــــهع ــــوم الثانـــيع الحجرخضـــر و فـــــوا ال
اععـــ آزال د القادر س ـــن الحجــــرع ــــــهع ــــوم الثانـــيع الحجرخضـــر و فـــــوا ال
ديعـــ آزال ات سع ـــن الحجــــرس ـــــــراتع ــــوم األولع الحجرســــ ال
دوم محمدعـــ آزال اروشلق ـــــــراتشارع ع  ــــوم الثانـــيع الحجرســــ ال
د المالكعـــ آزال ة عامةتجزئة 169 قطعة رقم 120ارة ع ــــوم األولع الحجرتغذ ال
رعـــ آزال ة 02شمار لز ة الفرد ة عامةقطعة 252 المجموعة السكن ــــوم األولع الحجرتغذ ال
ظعـــ آزال د الحف اسخلفاوي ع ة عامةشارع 36 ع ب ــــوم األولع الحجرتغذ ال
لعـــ آزال دوم ن ـــن الحجــــرلق ة عامةع ــــوم األولع الحجرتغذ ال
م الخ عـــ آزال ـــن الحجــــرزع ة عامةع ــــوم األولع الحجرتغذ ال
ـــن الحجــــرقلقول فؤادعـــ آزال ة عامةع ــــوم األولع الحجرتغذ ال
ـــن الحجــــروشات عز الدينعـــ آزال ة عامةع ــــوم األولع الحجرتغذ ال



اوي عمارعـــ آزال ـــن الحجــــرح ة عامةع ــــوم األولع الحجرتغذ ال
ـــن الحجــــرشوار الرز عـــ آزال ة عامةع ــــوم األولع الحجرتغذ ال
ابعـــ آزال د الو ة عامةتجزئة 124 قطعة رقم 01 مج 09 محل 02دعموش ع ــــوم األولع الحجرتغذ ال
دعـــ آزال ـــن الحجــــردرافة السع ة عامةع ــــوم الثانـــيع الحجرتغذ ال
ل سايحعـــ آزال ـــن الحجــــرط ة عامةع ــــوم الثانـــيع الحجرتغذ ال
ـــن الحجــــروشات مرادعـــ آزال ة عامةع ــــوم الثانـــيع الحجرتغذ ال
ـــن الحجــــرعاشوري مرادعـــ آزال ة عامةع ــــوم الثانـــيع الحجرتغذ ال
ز جمالعـــ آزال ـــن الحجــــرعب ة عامةع ــــوم الثانـــيع الحجرتغذ ال
ـــن الحجــــرضحوة عمارعـــ آزال ة عامةع ــــوم الثانـــيع الحجرتغذ ال
ـــن الحجــــرشاقور ساعدعـــ آزال ة عامةع ــــوم الثانـــيع الحجرتغذ ال
ا عـــ آزال ب بر ـــن الحجــــرالعا ة عامةع ــــوم الثانـــيع الحجرتغذ ال
دي لخ عـــ آزال ـــن الحجــــرق ة عامةع ــــوم الثانـــيع الحجرتغذ ال
ـــن الحجــــرقادري قاسمعـــ آزال ة عامةع ــــوم الثانـــيع الحجرتغذ ال
ـــــعب حدادة مركزعلوي عصامعـــ آزال ــــوم األولــــ حــدادةإطعــــــام  ال
ــــوم األولــــ حــدادةمطعــــــــــمــــ حــدادةقوادري عزوزعـــ آزال ال
دعـــ آزال ا ف ـــــعــــ حــدادةز ــــوم األولــــ حــدادةإطعــــــام  ال
ـــــعــــ حــدادةعلوي عصامعـــ آزال ــــوم الثانـــيــــ حــدادةإطعــــــام  ال
معـــ آزال ـــــعــــ حــدادةشوار سل ــــوم الثانـــيــــ حــدادةإطعــــــام  ال
د السالمعـــ آزال ـــــعــــ حــدادةسالم ع ــــوم الثانـــيــــ حــدادةإطعــــــام  ال
معـــ آزال ــــوم األولــــ حــدادةلحوم ودواجنب حدادة مركزتاح نع ال
ــــوم األولــــ حــدادةلحوم ودواجنــــ حــدادةغر فاتحعـــ آزال ال
ةعـــ آزال ا ــــوم األولــــ حــدادةلحوم ودواجنــــ حــدادةغشاش  ال
معـــ آزال ــــوم األولــــ حــدادةلحوم ودواجنــــ حــدادةتلح نع ال
شامعـــ آزال ــــوم األولــــ حــدادةلحوم ودواجنــــ حــدادةشوار  ال
بعـــ آزال ــــوم الثانـــيــــ حــدادةلحوم ودواجنــــ حــدادةضواق شع ال
ــــوم الثانـــيــــ حــدادةلحوم ودواجنــــ حــدادةبرا نور الدينعـــ آزال ال
ــــوم الثانـــيــــ حــدادةلحوم ودواجنــــ حــدادةلعقون الخ عـــ آزال ال
معـــ آزال ــــوم الثانـــيــــ حــدادةلحوم ودواجنــــ حــدادةشوار حك ال
ــــوم الثانـــيــــ حــدادةلحوم ودواجنــــ حــدادةخنفر محمدعـــ آزال ال
ب ومـشتقـاتـــهــــ حــدادةشوار عمارعـــ آزال ــــوم األولــــ حــدادةحــل ال
ب ومـشتقـاتـــهــــ حــدادةشوار محمودعـــ آزال ــــوم األولــــ حــدادةحــل ال
ب ومـشتقـاتـــهــــ حــدادةخطاب حمزةعـــ آزال ــــوم األولــــ حــدادةحــل ال
ب ومـشتقـاتـــهــــ حــدادةشوار عمارعـــ آزال ــــوم الثانـــيــــ حــدادةحــل ال
ا عـــ آزال د ال ب ومـشتقـاتـــهــــ حــدادةغول ع ــــوم الثانـــيــــ حــدادةحــل ال
ب ومـشتقـاتـــهــــ حــدادةطوي زو عـــ آزال ــــوم الثانـــيــــ حــدادةحــل ال
د نور الدينعـــ آزال ا شارع شوار بوجمعةعا ق الوط رقم78 حال ةط ة صناع ــــوم األولــــ حــدادةمخ ال
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ةعـــ آزال ــــــهبئــــر حــــدادةمد الصغ ــــوم األولــــ حــدادةخضـــر و فـــــوا ال
اك من عـــ آزال ــــــهبئــــر حــــدادةص ــــوم األولــــ حــدادةخضـــر و فـــــوا ال
د الرحمانعـــ آزال وة ع ــــــهبئــــر حــــدادةن ــــوم األولــــ حــدادةخضـــر و فـــــوا ال
م عـــ آزال ــــــهبئــــر حــــدادةغول  ــــوم األولــــ حــدادةخضـــر و فـــــوا ال
ف الدينعـــ آزال ــــــهبئــــر حــــدادةشوار  ــــوم األولــــ حــدادةخضـــر و فـــــوا ال
ــــــهبئــــر حــــدادةلهوشات خالدعـــ آزال ــــوم الثانـــيــــ حــدادةخضـــر و فـــــوا ال
ــــــهبئــــر حــــدادةخل عمارعـــ آزال ــــوم الثانـــيــــ حــدادةخضـــر و فـــــوا ال
ــــــهبئــــر حــــدادةشوار مصط عـــ آزال ــــوم الثانـــيــــ حــدادةخضـــر و فـــــوا ال
لوخةعـــ آزال ــــــهبئــــر حــــدادةشه ز ــــوم الثانـــيــــ حــدادةخضـــر و فـــــوا ال
د الغا عـــ آزال ف ع ــاتبئــــر حــــدادةلوص ــات ومرط ــــوم األولــــ حــدادةحل ال
د الغا عـــ آزال ف ع ــاتبئــــر حــــدادةلوص ــات ومرط ــــوم الثانـــيــــ حــدادةحل ال
معـــ آزال ة عامةب حدادة مركزشوار سل ــــوم األولــــ حــدادةتغذ ال
ةعـــ آزال ي ة عامةب حدادة مركزشقعار و ــــوم األولــــ حــدادةتغذ ال
ة عامةبئــــر حــــدادةشوار فت عـــ آزال ــــوم األولــــ حــدادةتغذ ال
ة عامةبئــــر حــــدادةشوار عادلعـــ آزال ــــوم األولــــ حــدادةتغذ ال
وكعـــ آزال ة عامةبئــــر حــــدادةمفتاح م ــــوم األولــــ حــدادةتغذ ال
ة عامةبئــــر حــــدادةسالم أحمدعـــ آزال ــــوم األولــــ حــدادةتغذ ال
ا عـــ آزال اع الع ة عامةبئــــر حــــدادةبن س ــــوم األولــــ حــدادةتغذ ال
ة عامةبئــــر حــــدادةطوي زو عـــ آزال ــــوم األولــــ حــدادةتغذ ال
ة عامةبئــــر حــــدادةشوار مصط عـــ آزال ــــوم األولــــ حــدادةتغذ ال
ة عامةبئــــر حــــدادةنوي حس عـــ آزال ــــوم األولــــ حــدادةتغذ ال
ة عامةب حدادة مركزقوادري عزوزعـــ آزال ــــوم الثانـــيــــ حــدادةتغذ ال
ة عامةبئــــر حــــدادةخنفر مدا عـــ آزال ــــوم الثانـــيــــ حــدادةتغذ ال
دعـــ آزال ة عامةبئــــر حــــدادةضواق رش ــــوم الثانـــيــــ حــدادةتغذ ال
ابعـــ آزال د الو ة عامةبئــــر حــــدادةشوار ع ــــوم الثانـــيــــ حــدادةتغذ ال
ش سالمعـــ آزال ة عامةبئــــر حــــدادةمع ــــوم الثانـــيــــ حــدادةتغذ ال
حةعـــ آزال ة عامةبئــــر حــــدادةقارة ب ــــوم الثانـــيــــ حــدادةتغذ ال
لودعـــ آزال ا الم ة عامةبئــــر حــــدادةز ــــوم الثانـــيــــ حــدادةتغذ ال
ة عامةبئــــر حــــدادةكحللش  حمديعـــ آزال ــــوم الثانـــيــــ حــدادةتغذ ال
ة عامةبئــــر حــــدادةكت السعديعـــ آزال ــــوم الثانـــيــــ حــدادةتغذ ال
ة عامةبئــــر حــــدادةذو يواديعـــ آزال ــــوم الثانـــيــــ حــدادةتغذ ال
ات يوسفعـــ آزال ــــــراتبئــــر حــــدادةبر ــــوم األولــــ حــدادةس ال
ات يوسفعـــ آزال ــــــراتبئــــر حــــدادةبر ــــوم الثانـــيــــ حــدادةس ال
د الغا عـــ آزال ـــــعرقم 347 مج تجزئة 38دو ع جإطعــــــام  ــــ ضــــاء  ــــوم األولب ال
ان عمارعـــ آزال ـــــعشارع 01 نوفم 54م جإطعــــــام  ــــ ضــــاء  ــــوم األولب ال
زعـــ آزال ةبوعون ع ا ة اإلش ة الفالح ـــــعالق جإطعــــــام  ــــ ضــــاء  ــــوم األولب ال
ج مركزلعمري لخ عـــ آزال ضاء ب ـــــعب جإطعــــــام  ــــ ضــــاء  ــــوم الثانـــيب ال
م قسومعـــ آزال ج مركزلي ضاء ب ـــــعب جإطعــــــام  ــــ ضــــاء  ــــوم الثانـــيب ال
دةعـــ آزال م سع ةك ـــــعالزرا جإطعــــــام  ــــ ضــــاء  ــــوم الثانـــيب ال



جعراس محمدعـــ آزال ــــ ضــــاء  جلحوم ودواجنب ــــ ضــــاء  ــــوم األولب ال
فةعـــ آزال جصحراوي خل ــــ ضــــاء  جلحوم ودواجنب ــــ ضــــاء  ــــوم األولب ال
جلحوت ع عـــ آزال ــــ ضــــاء  جلحوم ودواجنب ــــ ضــــاء  ــــوم األولب ال
مينةعـــ آزال اح  جش ــــ ضــــاء  جلحوم ودواجنب ــــ ضــــاء  ــــوم األولب ال
ل مرادعـــ آزال جبرحا ــــ ضــــاء  جلحوم ودواجنب ــــ ضــــاء  ــــوم األولب ال
جلعجال ولد أحمدعـــ آزال ــــ ضــــاء  جلحوم ودواجنب ــــ ضــــاء  ــــوم الثانـــيب ال
دعـــ آزال د الحم جطال ع ــــ ضــــاء  جلحوم ودواجنب ــــ ضــــاء  ــــوم الثانـــيب ال
جطورش زو عـــ آزال ــــ ضــــاء  جلحوم ودواجنب ــــ ضــــاء  ــــوم الثانـــيب ال
ججزار رشديعـــ آزال ــــ ضــــاء  جلحوم ودواجنب ــــ ضــــاء  ــــوم الثانـــيب ال
جشوار عمارعـــ آزال ــــ ضــــاء  جلحوم ودواجنب ــــ ضــــاء  ــــوم الثانـــيب ال
دعـــ آزال جعقون رش ــــ ضــــاء  ب ومـشتقـاتـــهب جحـل ــــ ضــــاء  ــــوم األولب ال
دعـــ آزال ال السع جف ــــ ضــــاء  ب ومـشتقـاتـــهب جحـل ــــ ضــــاء  ــــوم األولب ال
فعـــ آزال م أ جلي ــــ ضــــاء  ب ومـشتقـاتـــهب جحـل ــــ ضــــاء  ــــوم الثانـــيب ال
جطار زواويعـــ آزال ــــ ضــــاء  ب ومـشتقـاتـــهب جحـل ــــ ضــــاء  ــــوم الثانـــيب ال
لعـــ آزال م فوض جلي ـــــ ضــــاء  ة ب ةزرا ة صناع جمخ ــــ ضــــاء  ــــوم األولب ال
جمعاش صالحعـــ آزال ـــــ ضــــاء  ة ب ةزرا ة صناع جمخ ــــ ضــــاء  ــــوم الثانـــيب ال
سعـــ آزال جالعر بوج ـــــ ضــاء  ــــــهب جخضـــر و فـــــوا ــــ ضــــاء  ــــوم األولب ال
فةعـــ آزال جفاتح خل ـــــ ضــاء  ــــــهب جخضـــر و فـــــوا ــــ ضــــاء  ــــوم األولب ال
ش عـــ آزال جمنصور  ـــــ ضــاء  ــــــهب جخضـــر و فـــــوا ــــ ضــــاء  ــــوم األولب ال
سعـــ آزال جحسام بوج ـــــ ضــاء  ــــــهب جخضـــر و فـــــوا ــــ ضــــاء  ــــوم األولب ال
سعـــ آزال جالعر بوج ـــــ ضــاء  ــــــهب جخضـــر و فـــــوا ــــ ضــــاء  ــــوم الثانـــيب ال
فةعـــ آزال جفاتح خل ـــــ ضــاء  ــــــهب جخضـــر و فـــــوا ــــ ضــــاء  ــــوم الثانـــيب ال
ش عـــ آزال جمنصور  ـــــ ضــاء  ــــــهب جخضـــر و فـــــوا ــــ ضــــاء  ــــوم الثانـــيب ال
سعـــ آزال جحسام بوج ـــــ ضــاء  ــــــهب جخضـــر و فـــــوا ــــ ضــــاء  ــــوم الثانـــيب ال
ةحر خالدعـــ آزال ل الزرا ة عامةمشتة أوالد مسا جتغذ ــــ ضــــاء  ــــوم األولب ال
جحر محمد لم عـــ آزال ـــــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ضــــاء  ــــوم األولب ال
لودعـــ آزال جخلفة م ـــــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ضــــاء  ــــوم األولب ال
دعـــ آزال جمقرا رش ـــــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ضــــاء  ــــوم األولب ال
جمناس موعـــ آزال ـــــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ضــــاء  ــــوم األولب ال
ا جمالعـــ آزال جق ـــــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ضــــاء  ــــوم األولب ال
جعيواز النواريعـــ آزال ـــــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ضــــاء  ــــوم األولب ال
ةعـــ آزال جعداش حفص ـــــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ضــــاء  ــــوم األولب ال
د عـــ آزال جقاسم ع ـــــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ضــــاء  ــــوم األولب ال
ةجمال شوافةعـــ آزال ة الزرا ة عامةق جتغذ ــــ ضــــاء  ــــوم األولب ال
خة محمدعـــ آزال ة عامةمشتة الحاجدا جتغذ ــــ ضــــاء  ــــوم الثانـــيب ال
ران عادلعـــ آزال ةب ا ة اإلش ة الفالح ة عامةالق جتغذ ــــ ضــــاء  ــــوم الثانـــيب ال
م لخ عـــ آزال جلي ـــــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ضــــاء  ــــوم الثانـــيب ال
جط رؤوفعـــ آزال ـــــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ضــــاء  ــــوم الثانـــيب ال
ف عمرانعـــ آزال جع ـــــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ضــــاء  ــــوم الثانـــيب ال



جبوحفص مختارعـــ آزال ـــــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ضــــاء  ــــوم الثانـــيب ال
جسنو محمدعـــ آزال ـــــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ضــــاء  ــــوم الثانـــيب ال
طر السا عـــ آزال جش ـــــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ضــــاء  ــــوم الثانـــيب ال
س محمدعـــ آزال جبوج ـــــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ضــــاء  ــــوم الثانـــيب ال
جخالف عونعـــ آزال ـــــ ضــاء  ة عامةب جتغذ ــــ ضــــاء  ــــوم الثانـــيب ال

ـــاي مصالــح  د ال دودي ع ــــعتجزئة 686 قطعةالع اياطعام  ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي اسصالــح  اي مركزاشا إل ــــعصالح  اياطعام  ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي شامصالــح  ــــعالشارع الرئ تجزئة 250 قطعةبزاح  اياطعام  ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي اللصالــح  اي مركزمخزوم  ــــعصالح  اياطعام  ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي ــــعالشارع الرئ مرزم عمارصالــح  اياطعام  ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي طة حمزةصالــح  ل ــــع الحدائقل اياطعام  ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي ــــعالشارع الرئ رحاحلة عدنانصالــح  اياطعام  ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي ــــــــايبوسنة محمد لم صالــح  ــــعصـــالــــح  اياطعام  ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي ش الصديقصالــح  د القادركع ــــعشارع جوال ع اياطعام  ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي ل جمالصالــح  ة رقم 18مسا لد ة ال ــــعمحل رقم 03 حظ اياطعام  ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي زصالــح  د الع ــــــــايسحنون ع ايلحوم ودواجنصـــالــــح  ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي طة جمالصالــح  ل ــــــــايل ايلحوم ودواجنصـــالــــح  ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي مصالــح  س شة  ــــــــايبوع ايلحوم ودواجنصـــالــــح  ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي دةصالــح  ح عب ــــــــايبن  ايلحوم ودواجنصـــالــــح  ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي ــــــــايزرو طارقصالــح  ايلحوم ودواجنصـــالــــح  ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي اع خم صالــح  ــــــــايبن ن ايلحوم ودواجنصـــالــــح  ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي د ن الدينصالــح  ــــــــايجع ايلحوم ودواجنصـــالــــح  ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي اس صالــح  ــــــــايسوم  ايلحوم ودواجنصـــالــــح  ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي ــــــــايزرو طارقصالــح  ايلحوم ودواجنصـــالــــح  ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي ــــــــايفاضل رضاصالــح  ايلحوم ودواجنصـــالــــح  ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي دصالــح  ــــــــايبوكروشة ف ايلحوم ودواجنصـــالــــح  ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي ــــــــايدعاس مصط صالــح  ايلحوم ودواجنصـــالــــح  ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي شة السب صالــح  ــــــــايبوع ايلحوم ودواجنصـــالــــح  ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي ا صالــح  قروس الع ــــــــايت ايلحوم ودواجنصـــالــــح  ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي ــــــــاي حمزةصالــح  ايلحوم ودواجنصـــالــــح  ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي ــــــــايبوحموش نور الدينصالــح  ايلحوم ودواجنصـــالــــح  ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي لصالــح  ازي خل ــــــــايشم ب ومـشتقـاتــــــهصـــالــــح  ايحـل ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي ــــــــايسلطا جمالصالــح  ب ومـشتقـاتــــــهصـــالــــح  ايحـل ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي ــــــــايقواو خم صالــح  ب ومـشتقـاتــــــهصـــالــــح  ايحـل ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي ــــــــايمزوزي يوسفصالــح  ب ومـشتقـاتــــــهصـــالــــح  ايحـل ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي اع خم صالــح  ــــــــايبن ن ب ومـشتقـاتــــــهصـــالــــح  ايحـل ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي مالصالــح  ــــــــايمرزو  ب ومـشتقـاتــــــهصـــالــــح  ايحـل ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي ات مختارصالــح  ــــــــايلعل ب ومـشتقـاتــــــهصـــالــــح  ايحـل ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي ان خالدصالــح  ــــــــايد ةصـــالــــح  ة صناع ايمخ ــــوم األولصالــــح  ال



ـــاي لصالــح  ةتجزئة 686 قطعة رقم 03 مجموعة 37سلطا ن ة صناع ايمخ ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي مصالــح  ة نج ــــــــايبن جد ةصـــالــــح  ة صناع ايمخ ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي ةتجزئة 257 قطعة رقم 205مرزو خ الدينصالــح  ة صناع ايمخ ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي ايبوكروشة أم صالــح  ةصالــــح  ة صناع ايمخ ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي لصالــح  ايلعجال خل ة     مركز صالــــح  ة صناع ايمخ ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي اضصالــح  ايمشاش ر ةصالــــح  ة صناع ايمخ ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي ايبوسنة محمودصالــح  ة     مركز صالــــح  ة صناع ايمخ ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي ايأم العز خرخارصالــح  ــــــهصالــــح  ايخضـــر و فـــــوا ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي ايالمسعود بزاحصالــح  ــــــهصالــــح  ايخضـــر و فـــــوا ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي لفاط صالــح  ايرشدي  ــــــهصالــــح  ايخضـــر و فـــــوا ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي سةصالــح  ل د فل ايالول ــــــهصالــــح  ايخضـــر و فـــــوا ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي ايالعر لغمارةصالــح  ــــــهصالــــح  ايخضـــر و فـــــوا ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي ايفارس در صالــح  ــــــهصالــــح  ايخضـــر و فـــــوا ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي ايز بن الش صالــح  ــــــهصالــــح  ايخضـــر و فـــــوا ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي ايالصديق سحنونصالــح  ــــــهصالــــح  ايخضـــر و فـــــوا ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي د المالكصالــح  ايمهمل ع ــــــهصالــــح  ايخضـــر و فـــــوا ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي ايطارق مدورصالــح  ــــــهصالــــح  ايخضـــر و فـــــوا ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي ادصالــح  ة ز ايفوز ــــــهصالــــح  ايخضـــر و فـــــوا ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي لفاط صالــح  د المالك  ايع ــــــهصالــــح  ايخضـــر و فـــــوا ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي د الهاويصالــح  م ع ايإبرا ــــــهصالــــح  ايخضـــر و فـــــوا ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي ايسعدة عنانصالــح  ــــــهصالــــح  ايخضـــر و فـــــوا ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي ايسلطا جمالصالــح  ــــــهصالــــح  ايخضـــر و فـــــوا ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي تحصالــح  ز ش د الع ايع ــــــهصالــــح  ايخضـــر و فـــــوا ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي بصالــح  ايعمر غ ــــــهصالــــح  ايخضـــر و فـــــوا ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي ايفوزي قسومصالــح  ــــــهصالــــح  ايخضـــر و فـــــوا ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي لصالــح  ة فرش ايسم ــــــهصالــــح  ايخضـــر و فـــــوا ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي ايالل بن سالمصالــح  ــــــهصالــــح  ايخضـــر و فـــــوا ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي لصالــح  ايامحمد فرش ــــــهصالــــح  ايخضـــر و فـــــوا ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي ايلعقروز صالحصالــح  ة عامةصالــــح  ايتغذ ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي ا صالــح  د ال ة عامة 257 مسكنسحنون ع ايتغذ ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي ة عامةتجزئة 257 قطعةركح السعديصالــح  ايتغذ ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي عقوبصالــح  اي مـركـــزامة  ة عامةصالــــح  ايتغذ ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي اصالــح  ل ايسلطا ل ة عامةصالــــح  ايتغذ ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي اضصالــح  ة ر ايلبوا ة عامةصالــــح  ايتغذ ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي سصالــح  ايمنا يو ة عامةصالــــح  ايتغذ ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي ايعامري بولنوارصالــح  ة عامةصالــــح  ايتغذ ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي اسطصالــح  د ال طة ع ل ايل ة عامةصالــــح  ايتغذ ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي مصالــح  د الحل ايلعقروز ع ة عامةصالــــح  ايتغذ ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي اياشة عز الدينصالــح  ة عامةصالــــح  ايتغذ ــــوم األولصالــــح  ال



ـــاي ايقمري مختارصالــح  ة عامةصالــــح  ايتغذ ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي وكصالــح  ي م ايم ة عامةصالــــح  ايتغذ ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي ايالعطري رفيقصالــح  ة عامةصالــــح  ايتغذ ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي ة عامةشارع العر بونور قطعة 13مخناش نور الدينصالــح  ايتغذ ــــوم األولصالــــح  ال
ـــاي رصالــح  ة شا اي مـركـــزعط ة عامةصالــــح  ايتغذ ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي طة صالح الدينصالــح  ل اي مـركـــزل ة عامةصالــــح  ايتغذ ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي ن الدينصالــح  ة عامةتجزئة 686 قطعة مج 37 رقم 16ص ز ايتغذ ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي لصالــح  ايحمداوي فض ة عامةصالــــح  ايتغذ ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي مصالــح  ة عامةتجزئة 686 قطعة رقم 01عرا إبرا ايتغذ ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي د الرحمانصالــح  اع ع ايبن ن ة عامةصالــــح  ايتغذ ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي ايقرار الدرا صالــح  ة عامةصالــــح  ايتغذ ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي د السالمصالــح  ة عامةتجزئة 686 قطعة رقم 01مهروع ع ايتغذ ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي ايلغ عامرصالــح  ة عامةصالــــح  ايتغذ ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي ايمعيوف فوزيصالــح  ة عامةصالــــح  ايتغذ ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي ايقواو نص صالــح  ة عامةصالــــح  ايتغذ ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي ايقسوم فوزيصالــح  ة عامةصالــــح  ايتغذ ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي د السالمصالــح  ايمهروع ع ة عامةصالــــح  ايتغذ ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي لصالــح  مش إسماع ايق ة عامةصالــــح  ايتغذ ــــوم الثانـــيصالــــح  ال
ـــاي د السالمصالــح  شعا ع رات ة ل ـــــعق ــــــانإطعــــــام  ــــوم األولأوالد ت ال
ـــاي مصالــح  د الحل ان مركزفروم ع ـــــعأوالد ت ــــــانإطعــــــام  ــــوم األولأوالد ت ال
ـــاي اءصالــح  اشة زك ان مركزخ ــــــانمطعــــــــــــمأوالد ت ــــوم األولأوالد ت ال
ـــاي شةصالــح  ان مركزدار عا ــــــانمطعــــــــــــمأوالد ت ــــوم األولأوالد ت ال
ـــاي دصالــح  ان مركزفروم رش ــــــانمطعــــــــــــمأوالد ت ــــوم الثانـــيأوالد ت ال
ـــاي د السالمصالــح  ــــــانمطعــــــــــــم 388 مسكنمخنفر ع ــــوم الثانـــيأوالد ت ال
ـــاي ا مذكور مسعودةصالــح  جوار المركب الس ة  ة الزوا ــــــانمطعــــــــــــمق ــــوم الثانـــيأوالد ت ال
ـــاي م فاتحصالــح  ــــــانلي ــــــانمطعــــــــــــمأوالد ت ــــوم الثانـــيأوالد ت ال
ـــاي ــــــانالعطا الحاجصالــح  ــــــانلحوم ودواجنأوالد ت ــــوم األولأوالد ت ال
ـــاي ار ع صالــح  ــــــانكر ــــــانلحوم ودواجنأوالد ت ــــوم األولأوالد ت ال
ـــاي د السالمصالــح  ــــــانمخنفر ع ــــــانلحوم ودواجنأوالد ت ــــوم األولأوالد ت ال
ـــاي ــــــانشاري فاتحصالــح  ــــــانلحوم ودواجنأوالد ت ــــوم الثانـــيأوالد ت ال
ـــاي ــــــاننا حمزةصالــح  ــــــانلحوم ودواجنأوالد ت ــــوم الثانـــيأوالد ت ال
ـــاي ش صالــح  ــــــانلوز محمد ال ب ومـشتقاتـــهأوالد ت ــــــانحــل ــــوم األولأوالد ت ال
ـــاي ف الدينصالــح  ــــــانمسلس س ب ومـشتقاتـــهأوالد ت ــــــانحــل ــــوم األولأوالد ت ال
ـــاي م صالــح  ــــــانلوز ل ب ومـشتقاتـــهأوالد ت ــــــانحــل ــــوم الثانـــيأوالد ت ال
ـــاي دصالــح  ــــــانمومن ف ب ومـشتقاتـــهأوالد ت ــــــانحــل ــــوم الثانـــيأوالد ت ال
ـــاي ةتجزئة 50 قطعة رقم   34العمزاوي أحمدصالــح  ة صناع ــــــانمخ ــــوم األولأوالد ت ال
ـــاي اري فاتحصالــح  ــــــانجو ة أوالد ت ة صناع ــــــانمخ ــــوم األولأوالد ت ال
ـــاي ةتجزئة 50 قطعة رقم   34العمزاوي أحمدصالــح  ة صناع ــــــانمخ ــــوم الثانـــيأوالد ت ال
ـــاي اري فاتحصالــح  ــــــانجو ة أوالد ت ة صناع ــــــانمخ ــــوم الثانـــيأوالد ت ال



ـــاي ــــانمراد سا صالــح  ــــــهأوالد ت ــــــانخضـــر و فـــــوا ــــوم األولأوالد ت ال
ـــاي خويصالــح  ــــانفؤاد  ــــــهأوالد ت ــــــانخضـــر و فـــــوا ــــوم األولأوالد ت ال
ـــاي ــــانقتال سعدصالــح  ــــــهأوالد ت ــــــانخضـــر و فـــــوا ــــوم األولأوالد ت ال
ـــاي م حدادصالــح  ــــانس ــــــهأوالد ت ــــــانخضـــر و فـــــوا ــــوم األولأوالد ت ال
ـــاي ــــانمراد سا صالــح  ــــــهأوالد ت ــــــانخضـــر و فـــــوا ــــوم الثانـــيأوالد ت ال
ـــاي خويصالــح  ــــانفؤاد  ــــــهأوالد ت ــــــانخضـــر و فـــــوا ــــوم الثانـــيأوالد ت ال
ـــاي ــــانقتال سعدصالــح  ــــــهأوالد ت ــــــانخضـــر و فـــــوا ــــوم الثانـــيأوالد ت ال
ـــاي م حدادصالــح  ــــانس ــــــهأوالد ت ــــــانخضـــر و فـــــوا ــــوم الثانـــيأوالد ت ال
ـــاي م صالــح  ة عامةموقع 02 محل 19لوز ال ــــــانتغذ ــــوم األولأوالد ت ال
ـــاي ان مركزبوترفاسة صالحصالــح  ة عامةأوالد ت ــــــانتغذ ــــوم األولأوالد ت ال
ـــاي دصالــح  انلعكري رش ة عامةأوالد ت ــــــانتغذ ــــوم األولأوالد ت ال
ـــاي ــــانعطا ن الدينصالــح  ة عامةأوالد ت ــــــانتغذ ــــوم األولأوالد ت ال
ـــاي ــــانخوي عاشورصالــح  ة عامةأوالد ت ــــــانتغذ ــــوم األولأوالد ت ال
ـــاي ــــانسال عن صالــح  ة عامةأوالد ت ــــــانتغذ ــــوم األولأوالد ت ال
ـــاي ــــانلعكري موصالــح  ة عامةأوالد ت ــــــانتغذ ــــوم األولأوالد ت ال
ـــاي اشصالــح  ــــانجداو ع ة عامةأوالد ت ــــــانتغذ ــــوم األولأوالد ت ال
ـــاي فصالــح  ــــانلهوشات ال ة عامةأوالد ت ــــــانتغذ ــــوم األولأوالد ت ال
ـــاي ان مركزلعطا النواريصالــح  ة عامةأوالد ت ــــــانتغذ ــــوم األولأوالد ت ال
ـــاي ــــانمخناش العمريصالــح  ة عامةأوالد ت ــــــانتغذ ــــوم الثانـــيأوالد ت ال
ـــاي زصالــح  د الع ــــانقتال ع ة عامةأوالد ت ــــــانتغذ ــــوم الثانـــيأوالد ت ال
ـــاي ظصالــح  د الحف ــــانالعطا ع ة عامةأوالد ت ــــــانتغذ ــــوم الثانـــيأوالد ت ال
ـــاي ــــانمه العمريصالــح  ة عامةأوالد ت ــــــانتغذ ــــوم الثانـــيأوالد ت ال
ـــاي ــــانبوترفاسة صالحصالــح  ة عامةأوالد ت ــــــانتغذ ــــوم الثانـــيأوالد ت ال
ـــاي ــــانشنة خ الدينصالــح  ة عامةأوالد ت ــــــانتغذ ــــوم الثانـــيأوالد ت ال
ـــاي فة محمدصالــح  ــــانبوظ ة عامةأوالد ت ــــــانتغذ ــــوم الثانـــيأوالد ت ال
ـــاي ابصالــح  د الو م ع ــــانمال ة عامةأوالد ت ــــــانتغذ ــــوم الثانـــيأوالد ت ال
ـــاي ــــانشلغام ساعدصالــح  ة عامةأوالد ت ــــــانتغذ ــــوم الثانـــيأوالد ت ال
ـــاي دي أحمدصالــح  ــــانالع ة عامةأوالد ت ــــــانتغذ ــــوم الثانـــيأوالد ت ال
ـــاي دصالــح  د الحم س اشة ع ــــوم األولالرصفــــــــةمطعـــــــــــمراس إ ال
ـــاي لصالــح  س شطاح إسماع ــــوم األولالرصفــــــــةمطعـــــــــــمراس إ ال
ـــاي س ال ز صالــح  ــــوم األولالرصفــــــــةمطعـــــــــــمراس إ ال
ـــاي ة سحنونصالــح  ـــــعالرصفــــــــةلوك ــــوم الثانـــيالرصفــــــــةإطعــــــام  ال
ـــاي ة فاطمةصالــح  ـــــعالرصفــــــــةفراحت ــــوم الثانـــيالرصفــــــــةإطعــــــام  ال
ـــاي ـــــعالرصفــــــــةعطوي سا صالــح  ــــوم الثانـــيالرصفــــــــةإطعــــــام  ال
ـــاي ال الم صالــح  ــــوم األولالرصفــــــــةلحوم ودواجنالرصفــــــــةق ال
ـــاي ــــوم األولالرصفــــــــةلحوم ودواجنالرصفــــــــةحا محمدصالــح  ال
ـــاي ال أحمدصالــح  ــــوم األولالرصفــــــــةلحوم ودواجنالرصفــــــــةدر ال
ـــاي ــــوم األولالرصفــــــــةلحوم ودواجنالرصفــــــــةقرار رشديصالــح  ال
ـــاي ةصالــح  ب ــــوم األولالرصفــــــــةلحوم ودواجنالرصفــــــــةبوكروشة ذ ال



ـــاي ــــوم الثانـــيالرصفــــــــةلحوم ودواجنالرصفــــــــةعطوي سا صالــح  ال
ـــاي د السالمصالــح  ي ع ــــوم الثانـــيالرصفــــــــةلحوم ودواجنالرصفــــــــةنا ال
ـــاي لصالــح  ــــوم الثانـــيالرصفــــــــةلحوم ودواجنالرصفــــــــة خل ال
ـــاي ــــوم الثانـــيالرصفــــــــةلحوم ودواجنالرصفــــــــةمسعودي مو صالــح  ال
ـــاي سصالــح  شة ق ــــوم الثانـــيالرصفــــــــةلحوم ودواجنالرصفــــــــةبوع ال
ـــاي تو صالــح  ب ومـشتقـاتـــهالرصفــــــــةمشتة ال ــــوم األولالرصفــــــــةحــل ال
ـــاي دصالــح  ب ومـشتقـاتـــهالرصفــــــــةجعالب رش ــــوم األولالرصفــــــــةحــل ال
ـــاي تو صالــح  ب ومـشتقـاتـــهالرصفــــــــةمشتة ال ــــوم الثانـــيالرصفــــــــةحــل ال
ـــاي دصالــح  ب ومـشتقـاتـــهالرصفــــــــةجعالب رش ــــوم الثانـــيالرصفــــــــةحــل ال
ـــاي ةالرصفــــــــةممو فؤادصالــح  ة صناع ــــوم األولالرصفــــــــةمخ ال
ـــاي اء الدين معيوفصالــح  س ض ةرأس إ ة صناع ــــوم األولالرصفــــــــةمخ ال
ـــاي ةالرصفــــــــةممو فؤادصالــح  ة صناع ــــوم الثانـــيالرصفــــــــةمخ ال
ـــاي اء الدين معيوفصالــح  س ض ةرأس إ ة صناع ــــوم الثانـــيالرصفــــــــةمخ ال
ـــاي الصالــح  ــــــهالرصفــــةمال ق ــــوم األولالرصفــــــــةخضـــر و فـــــوا ال
ـــاي ــــــهالرصفــــةمحمد بن غنامصالــح  ــــوم األولالرصفــــــــةخضـــر و فـــــوا ال
ـــاي د حعالبصالــح  ــــــهالرصفــــةرش ــــوم األولالرصفــــــــةخضـــر و فـــــوا ال
ـــاي د الرزاق ماضويصالــح  ــــــهالرصفــــةع ــــوم األولالرصفــــــــةخضـــر و فـــــوا ال
ـــاي الصالــح  ــــــهالرصفــــةمال ق ــــوم الثانـــيالرصفــــــــةخضـــر و فـــــوا ال
ـــاي ــــــهالرصفــــةمحمد بن غنامصالــح  ــــوم الثانـــيالرصفــــــــةخضـــر و فـــــوا ال
ـــاي د حعالبصالــح  ــــــهالرصفــــةرش ــــوم الثانـــيالرصفــــــــةخضـــر و فـــــوا ال
ـــاي د الرزاق ماضويصالــح  ــــــهالرصفــــةع ــــوم الثانـــيالرصفــــــــةخضـــر و فـــــوا ال
ـــاي لصالــح  س زمام ن ة عامةراس إ ــــوم األولالرصفــــــــةتغذ ال
ـــاي ة عامةالرصفــــةعطوي سا صالــح  ــــوم األولالرصفــــــــةتغذ ال
ـــاي س دروخ عمرصالــح  ة عامةراس إ ــــوم األولالرصفــــــــةتغذ ال
ـــاي كر الصديقصالــح  ة عامةالرصفــــةقادري ب ــــوم األولالرصفــــــــةتغذ ال
ـــاي ح الدينصالــح  ا ف س ق ة عامةراس إ ــــوم األولالرصفــــــــةتغذ ال
ـــاي د الرزاقصالــح  س اشا ع ة عامةراس إ ــــوم األولالرصفــــــــةتغذ ال
ـــاي ة عامةالرصفــــةزمام حسام الدينصالــح  ــــوم األولالرصفــــــــةتغذ ال
ـــاي د القادرصالــح  ة عامةالرصفــــةقادري ع ــــوم األولالرصفــــــــةتغذ ال
ـــاي ابصالــح  ة عامةالرصفــــةمنا ذ ــــوم األولالرصفــــــــةتغذ ال
ـــاي مصالــح  د ال ف ع ة عامةالرصفــــةلوص ــــوم األولالرصفــــــــةتغذ ال
ـــاي س مرزو العر صالــح  ة عامةراس إ ــــوم األولالرصفــــــــةتغذ ال
ـــاي ة حس صالــح  ة عامةالرصفــــةعط ــــوم الثانـــيالرصفــــــــةتغذ ال
ـــاي س شوا حسام الدينصالــح  ة عامةراس إ ــــوم الثانـــيالرصفــــــــةتغذ ال
ـــاي ةقادري رشديصالــح  ة عامةالغ ــــوم الثانـــيالرصفــــــــةتغذ ال
ـــاي د الرزاقصالــح  س اشا ع ة عامةراس إ ــــوم الثانـــيالرصفــــــــةتغذ ال
ـــاي ف لخ صالــح  ةلوص ة عامةالغ ــــوم الثانـــيالرصفــــــــةتغذ ال
ـــاي دصالــح  ة عامةأوالد بوسالمةجعالب رش ــــوم الثانـــيالرصفــــــــةتغذ ال
ـــاي رصالــح  ة عامةأوالد بوسالمةنوي لز ــــوم الثانـــيالرصفــــــــةتغذ ال



ـــاي فصالــح  ف ال ة عامةالرصفــــةلوص ــــوم الثانـــيالرصفــــــــةتغذ ال
ـــاي سصالــح  س بوعزة لون ة عامةراس إ ــــوم الثانـــيالرصفــــــــةتغذ ال
ـــاي ة عامةالرصفــــةمرزم من صالــح  ــــوم الثانـــيالرصفــــــــةتغذ ال
ـــاي رفة لط صالــح  اللل ـــــعدوار بو ــــوم األولالحــــــامــــــةإطعــــــام  ال
ـــاي مصالــح  ــــوم األولالحــــــامــــــةمطعـــــــــــمالحمامعالق برا ال
ـــاي دصالــح  ش رش ـــــعالحــــــامــــــةكع ــــوم األولالحــــــامــــــةإطعــــــام  ال
ـــاي بصالــح  ـــــععداوة مركزارش شع ــــوم الثانـــيالحــــــامــــــةإطعــــــام  ال
ـــاي ابصالــح  د الو ر ع ــــوم الثانـــيالحــــــامــــــةمطعـــــــــــمالحامة مركزع ال
ـــاي ـــــعالحــــــامــــــةفارح رابحصالــح  ــــوم الثانـــيالحــــــامــــــةإطعــــــام  ال
ـــاي ــــوم األولالحــــــامــــــةلحوم ودواجنالحــــــامــــــةبوعون أحمدصالــح  ال
ـــاي دصالــح  د المج ب ع ــــوم األولالحــــــامــــــةلحوم ودواجنالحــــــامــــــةالعا ال
ـــاي تو صالــح  ش ال ــــوم األولالحــــــامــــــةلحوم ودواجنالحــــــامــــــةدق ال
ـــاي مالصالــح  ــــوم األولالحــــــامــــــةلحوم ودواجنالحــــــامــــــةشاطة  ال
ـــاي ــــوم األولالحــــــامــــــةلحوم ودواجنالحــــــامــــــةبن فايزة مرادصالــح  ال
ـــاي ــــوم الثانـــيالحــــــامــــــةلحوم ودواجنالحــــــامــــــةعطوطو العمريصالــح  ال
ـــاي ب مسعودصالــح  ــــوم الثانـــيالحــــــامــــــةلحوم ودواجنالحــــــامــــــةالع ال
ـــاي دصالــح  ــــوم الثانـــيالحــــــامــــــةلحوم ودواجنالحــــــامــــــةنجا ي ال
ـــاي ــــوم الثانـــيالحــــــامــــــةلحوم ودواجنالحــــــامــــــةموفق حمزةصالــح  ال
ـــاي ابصالــح  ــــوم الثانـــيالحــــــامــــــةلحوم ودواجنالحــــــامــــــةمراد ذ ال
ـــاي مصالــح  ب برا ب ومـشتقاتــهالحــــــامــــــةالعا ــــوم األولالحــــــامــــــةحـل ال
ـــاي دانصالــح  ر ز ب ومـشتقاتــهالحــــــامــــــةع ــــوم األولالحــــــامــــــةحـل ال
ـــاي ش عمارصالــح  ب ومـشتقاتــهالحــــــامــــــةدق ــــوم األولالحــــــامــــــةحـل ال
ـــاي ب ومـشتقاتــهالحــــــامــــــةعراوي ناصالــح  ــــوم الثانـــيالحــــــامــــــةحـل ال
ـــاي دصالــح  ر ول ب ومـشتقاتــهالحــــــامــــــةع ــــوم الثانـــيالحــــــامــــــةحـل ال
ـــاي اطة النواريصالــح  ب ومـشتقاتــهالحــــــامــــــةص ــــوم الثانـــيالحــــــامــــــةحـل ال
ـــاي ةعـــــــــــــداوةصحراوي ع صالــح  ة صناع ــــوم األولالحــــــامــــــةمخ ال
ـــاي د الرزاقصالــح  ةعـــــــــــــداوةلعط ع ة صناع ــــوم األولالحــــــامــــــةمخ ال
ـــاي ازعـــــــــــــداوةمعمر واضحصالــح  ــــوم الثانـــيالحــــــامــــــةحر خ ال
ـــاي د مرادصالــح  ــــــهالحــامـــــةف ــــوم األولالحــــــامــــــةخضـــر و فـــــوا ال
ـــاي ر عالقصالــح  ــــــهالحــامـــــةالطا ــــوم األولالحــــــامــــــةخضـــر و فـــــوا ال
ـــاي ــــــهالحــامـــــةفاتح عطوطوصالــح  ــــوم األولالحــــــامــــــةخضـــر و فـــــوا ال
ـــاي ص صالــح  ــــــهالحــامـــــةال  ــــوم األولالحــــــامــــــةخضـــر و فـــــوا ال
ـــاي ةصالــح  ــــــهالحــامـــــةفارس رو ــــوم األولالحــــــامــــــةخضـــر و فـــــوا ال
ـــاي رصالــح  ة ع ــــــهالحــامـــــةبن عال ــــوم الثانـــيالحــــــامــــــةخضـــر و فـــــوا ال
ـــاي ــــــهالحــامـــــةسالم بن حمزةصالــح  ــــوم الثانـــيالحــــــامــــــةخضـــر و فـــــوا ال
ـــاي ا بوعجم صالــح  ــــــهالحــامـــــةالع ــــوم الثانـــيالحــــــامــــــةخضـــر و فـــــوا ال
ـــاي رصالــح  ة ع ــــــهالحــامـــــةبن عال ــــوم الثانـــيالحــــــامــــــةخضـــر و فـــــوا ال
ـــاي ا صالــح  ة الحمامبوعجم الع ة عامةق ــــوم األولالحــــــامــــــةتغذ ال
ـــاي اللارش نور الدينصالــح  ة عامةدوار بو ــــوم األولالحــــــامــــــةتغذ ال



ـــاي د الرزاقصالــح  ب ع ة عامةعـــــــــداوةلعا ــــوم األولالحــــــامــــــةتغذ ال
ـــاي ب فؤادصالــح  ة عامةالحــامـــــةالعا ــــوم األولالحــــــامــــــةتغذ ال
ـــاي ة عامةالحــامـــــةمرزو لخ صالــح  ــــوم األولالحــــــامــــــةتغذ ال
ـــاي ر محمودصالــح  ة عامةالحــامـــــةع ــــوم األولالحــــــامــــــةتغذ ال
ـــاي ر رابحصالــح  ة عامةالحــامـــــةع ــــوم األولالحــــــامــــــةتغذ ال
ـــاي ة عامةالحــامـــــةعطوطو لخ صالــح  ــــوم األولالحــــــامــــــةتغذ ال
ـــاي دصالــح  ة عامةالحــامـــــةمراد ف ــــوم األولالحــــــامــــــةتغذ ال
ـــاي د الغا صالــح  ب ع ق الثانوي عداوة مركزالعا ة عامةالط ــــوم األولالحــــــامــــــةتغذ ال
ـــاي دصالــح  ر ف ة عامةعــــــــــداوةع ــــوم الثانـــيالحــــــامــــــةتغذ ال
ـــاي ش صالــح  ب  ة عامةالحــامـــــةالعا ــــوم الثانـــيالحــــــامــــــةتغذ ال
ـــاي اللصالــح  ة عامةالحــامـــــةزال  ــــوم الثانـــيالحــــــامــــــةتغذ ال
ـــاي ة عامةالحــامـــــةالداي الهاش صالــح  ــــوم الثانـــيالحــــــامــــــةتغذ ال
ـــاي ش سما صالــح  ة عامةالحــامـــــةدق ــــوم الثانـــيالحــــــامــــــةتغذ ال
ـــاي رفة منصورصالــح  ة عامةالحــامـــــةل ــــوم الثانـــيالحــــــامــــــةتغذ ال
ـــاي ل موصالــح  ة عامةالحــامـــــةط ــــوم الثانـــيالحــــــامــــــةتغذ ال
ـــاي ة عامةالحــامـــــةجوادة عصالــح  ــــوم الثانـــيالحــــــامــــــةتغذ ال
ـــاي ا صالــح  ة عامةعــــــــــداوةمراد الع ــــوم الثانـــيالحــــــامــــــةتغذ ال
ـــاي اسصالــح  ل إل ة عامةالحــامـــــةقوج ــــوم الثانـــيالحــــــامــــــةتغذ ال
ـــاي د المالكصالــح  ب ع ـــــــراتالحــــــامــــــةبن شا ــــوم األولالحــــــامــــــةس ال
ـــاي د المالكصالــح  ب ع ـــــــراتالحــــــامــــــةبن شا ــــوم الثانـــيالحــــــامــــــةس ال
ـــاي ــــعبوطالب مركزبوعون لصالــح  ــــوم األولـــــــــوطالباطعام  ال
ـــاي اس صالــح  ــــعـــــــــوطالببوغرارة  ــــوم األولـــــــــوطالباطعام  ال
ـــاي ــــعـــــــــوطالبوا حسامصالــح  ــــوم الثانـــيـــــــــوطالباطعام  ال
ـــاي دصالــح  ــــعـــــــــوطالبشيخ رش ــــوم الثانـــيـــــــــوطالباطعام  ال
ـــاي ةصالــح  قع حب ــــوم األولـــــــــوطالبلحوم ودواجنـــــــــوطالبل ال
ـــاي ــــوم األولـــــــــوطالبلحوم ودواجنـــــــــوطالبقوراري محمدصالــح  ال
ـــاي مصالــح  د ال ــــوم الثانـــيـــــــــوطالبلحوم ودواجنـــــــــوطالبقوراري ع ال
ـــاي مصالــح  د الحك ب ومـشتقـاتـــــــهـــــــــوطالبسطال ع ــــوم األولـــــــــوطالبحـل ال
ـــاي مصالــح  د الحك ب ومـشتقـاتـــــــهـــــــــوطالبسطال ع ــــوم الثانـــيـــــــــوطالبحـل ال
ـــاي ـــــوطالبلعمري عصالــح  ــــــة  ة الغا ة صناع ــــوم األولـــــــــوطالبمخ ال
ـــاي اب موصالــح  ـــــوطالبذ ــــــة  ة الغا ة صناع ــــوم الثانـــيـــــــــوطالبمخ ال
ـــاي سطالصالــح  م  د الحك ــــــهــــوطــــالـبع ــــوم األولـــــــــوطالبخضـــر و فـــــوا ال
ـــاي سطالصالــح  م  د الحك ــــــهــــوطــــالـبع ــــوم الثانـــيـــــــــوطالبخضـــر و فـــــوا ال
ـــاي فصالــح  د اللط ة عامةبوطالب مركزجوادة ع ــــوم األولـــــــــوطالبتغذ ال
ـــاي د النورصالــح  ة عامةبوطالب مركزشوتر ع ــــوم األولـــــــــوطالبتغذ ال
ـــاي ق بوطال مركزش نص صالــح  ة عامةالح ــــوم األولـــــــــوطالبتغذ ال
ـــاي سة صالحصالــح  قع ة عامة الح ــــوم األولـــــــــوطالبتغذ ال
ـــاي ة عامةــــوطــــالـبقادري حموصالــح  ــــوم األولـــــــــوطالبتغذ ال
ـــاي ة عامةــــوطــــالـبوا أم صالــح  ــــوم األولـــــــــوطالبتغذ ال



ـــاي ط سعادصالــح  ة عامةــــوطــــالـبلس ــــوم األولـــــــــوطالبتغذ ال
ـــاي ة عامةــــوطــــالـبمحمد واضحصالــح  ــــوم األولـــــــــوطالبتغذ ال
ـــاي اركصالــح  ة عامةــــوطــــالـبحا م ــــوم األولـــــــــوطالبتغذ ال
ـــاي حةصالــح  سة صل ة عامةبوطالب مركز الشارع الرئ ع ــــوم األولـــــــــوطالبتغذ ال
ـــاي ة عامةــــوطــــالـبجوادة النواريصالــح  ــــوم الثانـــيـــــــــوطالبتغذ ال
ـــاي مالصالــح  ة عامةــــوطــــالـبجوادة  ــــوم الثانـــيـــــــــوطالبتغذ ال
ـــاي ة عامةــــوطــــالـبجوادة عمارصالــح  ــــوم الثانـــيـــــــــوطالبتغذ ال
ـــاي ة عامةــــوطــــالـبجكطة من صالــح  ــــوم الثانـــيـــــــــوطالبتغذ ال
ـــاي ة عامةــــوطــــالـببن دادة أم السعدصالــح  ــــوم الثانـــيـــــــــوطالبتغذ ال
ـــاي ة عامةــــوطــــالـبغش مصطفةصالــح  ــــوم الثانـــيـــــــــوطالبتغذ ال
ـــاي سة صالحصالــح  ة عامةــــوطــــالـبع ــــوم الثانـــيـــــــــوطالبتغذ ال
ـــاي زصالــح  د الع ة عامةــــوطــــالـبز ع ــــوم الثانـــيـــــــــوطالبتغذ ال
ـــاي ة عامةــــوطــــالـبلعقون حسانصالــح  ــــوم الثانـــيـــــــــوطالبتغذ ال
ـــاي ة عامةــــوطــــالـبحا الخ صالــح  ــــوم الثانـــيـــــــــوطالبتغذ ال
ـــاي ـــــــراتــــوطــــالـبحاجي لحسنصالــح  ــــوم األولـــــــــوطالبســــ ال
ـــاي ـــــــراتــــوطــــالـبحاجي لحسنصالــح  ــــوم الثانـــيـــــــــوطالبســــ ال

اس بوقاعـــــــــة ة  ــــعشارع 01 نوفم 54بوسعد ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةاطعام  ال
مبوقاعـــــــــة د الحك ــــع 48/100 مسكنبنار ع ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةاطعام  ال
سات خنتوش سم بوقاعـــــــــة ــــع ال ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةاطعام  ال
ةرواق فاروقبوقاعـــــــــة ل ــــعشارع 05 ج ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةاطعام  ال
ق تو بوزالط عزوزبوقاعـــــــــة ــــع رز ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةاطعام  ال
ارة اعمربوقاعـــــــــة شطولةأو ــــعتجزئة  ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةاطعام  ال
مبوقاعـــــــــة د الحك ــــعبوقاعةاش ع ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةاطعام  ال
ــــعبوقاعةعالوة مصط بوقاعـــــــــة ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةاطعام  ال
دبوقاعـــــــــة د الحم ــــعبوقاعةحما ع ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةاطعام  ال
ــــع الحدائقحن فارسبوقاعـــــــــة ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةاطعام  ال
مبوقاعـــــــــة ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةكفوس فه ال
ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةمسال عادلبوقاعـــــــــة ال
اببوقاعـــــــــة د الو اح ع ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةم ال
اس بوقاعـــــــــة ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةمسال  ال
صلبوقاعـــــــــة ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةبن ع ف ال
ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةبن شخان ز بوقاعـــــــــة ال
ش مالكبوقاعـــــــــة ط ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةع ال
د المالكبوقاعـــــــــة ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةدار ع ال
م بوقاعـــــــــة ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةحما ال ال
ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةشوادرة عماربوقاعـــــــــة ال
ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةمسال عمربوقاعـــــــــة ال
دبوقاعـــــــــة ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةشوادرة ف ال
اح جلولبوقاعـــــــــة ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةم ال



مبوقاعـــــــــة ي سل ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةنا ال
ربوقاعـــــــــة ف محمد الطا ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةم ال
لةبوقاعـــــــــة ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةبن طالب فض ال
اش رضابوقاعـــــــــة ب ومـشتقاتــهبوقاعـــــــــــــــــةزع ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةحـل ال
از جمالبوقاعـــــــــة شطولةبوع ب ومـشتقاتــهشارع عمار  ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةحـل ال
ب ومـشتقاتــهبوقاعـــــــــــــــــةامل ز بوقاعـــــــــة ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةحـل ال
ف الدينبوقاعـــــــــة ب ومـشتقاتــهبوقاعـــــــــــــــــةشوادرة س ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةحـل ال
ب ومـشتقاتــهبوقاعـــــــــــــــــةق صمراءبوقاعـــــــــة ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةحـل ال
قشبوقاعـــــــــة و رز ب ومـشتقاتــهبوقاعـــــــــــــــــةمو ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةحـل ال
دبوقاعـــــــــة ةشارع الشهداءحا الع ة صناع ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةمخ ال
مينةبوقاعـــــــــة ت  ل ة 89تا ب قسم 15 مجموعة مل ة تجزئة العا ة صناع ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةمخ ال
ةتجزئة 58 قطعة رثم45  الحدائقحما عالوةبوقاعـــــــــة ة صناع ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةمخ ال
ة   شارع الشهداءبن عداد مصط بوقاعـــــــــة ة صناع ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةمخ ال
حانبوقاعـــــــــة سات السوق األسبو قسم 30 مج 06عقون  ة ال ة صناع ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةمخ ال
مبوقاعـــــــــة ــهــوقــــاعــــةغر سل ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
ــهــوقــــاعــــةعادل شوادرةبوقاعـــــــــة ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
شطولةبوقاعـــــــــة ــهــوقــــاعــــةأم  ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
د داودبوقاعـــــــــة ــهــوقــــاعــــةف ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
يبوقاعـــــــــة ــهــوقــــاعــــةنورة نا ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
ــهــوقــــاعــــةلمنور بن رحالبوقاعـــــــــة ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
ــهــوقــــاعــــةز مسلمبوقاعـــــــــة ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
س بن عراببوقاعـــــــــة ــهــوقــــاعــــةيو ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
احبوقاعـــــــــة ــهــوقــــاعــــةع م ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
ق دوراريبوقاعـــــــــة ــهــوقــــاعــــةرز ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
تبوقاعـــــــــة ل ــهــوقــــاعــــةجمال تا ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
د بوقاعةبوقاعـــــــــة ــهــوقــــاعــــةول ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
ــهــوقــــاعــــةعقوب معالويبوقاعـــــــــة ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
ــهــوقــــاعــــةخ ع بوقاعـــــــــة ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
ــهــوقــــاعــــةمحمد مسال بوقاعـــــــــة ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
لبوقاعـــــــــة ل د النور بن  ــهــوقــــاعــــةع ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
ــهــوقــــاعــــةفارس مسال بوقاعـــــــــة ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
د الصمد بن رحالبوقاعـــــــــة ــهــوقــــاعــــةع ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
ب بريبوقاعـــــــــة ــهــوقــــاعــــةنج ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
م بوقاعـــــــــة لة  ــهــوقــــاعــــةجم ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
د الصمدبوقاعـــــــــة ــهــوقــــاعــــةبرحال ع ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
ــهــوقــــاعــــةبوقاعة محمد األم بوقاعـــــــــة ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
ــهــوقــــاعــــةحسان قادريبوقاعـــــــــة ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
ــهــوقــــاعــــةدوراري لخ بوقاعـــــــــة ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
عةبوقاعـــــــــة ــهــوقــــاعــــةعمراوي ر ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال



عطوشبوقاعـــــــــة صل  ــهــوقــــاعــــةف ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
ــهــوقــــاعــــةأحمد شو بوقاعـــــــــة ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
تبوقاعـــــــــة ل ــهــوقــــاعــــةجمال تا ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
ةبوقاعـــــــــة ــهــوقــــاعــــةلط غن ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
ــهــوقــــاعــــةتر حما بوقاعـــــــــة ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
ــهــوقــــاعــــةف بن عراببوقاعـــــــــة ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
تبوقاعـــــــــة ل ة تا ــهــوقــــاعــــةشاف ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
ظ قسومبوقاعـــــــــة د الحف ــهــوقــــاعــــةع ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
ــهــوقــــاعــــةعمر شوادرةبوقاعـــــــــة ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
ط بوقاعـــــــــة د الفتاح مرا ــهــوقــــاعــــةع ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
احبوقاعـــــــــة ــهــوقــــاعــــةجمال م ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
ــهــوقــــاعــــةعمر دو بوقاعـــــــــة ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
ــهــوقــــاعــــةفرحات سماعنبوقاعـــــــــة ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
ــهــوقــــاعــــةرمضان حمزاويبوقاعـــــــــة ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةخضـــر و فــوا ال
ــاتــوقــــاعــــةد جمالبوقاعـــــــــة ــات ومرط ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةحل ال
ــاتــوقــــاعــــةبوزالط عزوزبوقاعـــــــــة ــات ومرط ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةحل ال
اوي عامربوقاعـــــــــة ح ــاتــوقــــاعــــةب ــات ومرط ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةحل ال
لقاسمبوقاعـــــــــة د  ة بوقاعة مركزأوشكد ل ـــــــراتساحة 05 ج ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةســــ ال
ـــــــراتــوقــــاعــــةبن سالم فاروقبوقاعـــــــــة ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةســــ ال
وشدا جمالبوقاعـــــــــة د عم ة عــــــامةشارع العق ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
ة عــــــامة الحدائقامل شمس الدينبوقاعـــــــــة ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
فبوقاعـــــــــة د ال فالعا ة عــــــامة بن ال ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
انبوقاعـــــــــة ة عــــــامةــوقــــاعــــةبن وادفل سف ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
مبوقاعـــــــــة د الحل ة عــــــامة بن عرعاربرحال ع ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
انبوقاعـــــــــة ة عــــــامةــوقــــاعــــةخلوة سف ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
ة عــــــامة بن عرعاررحاحلة توفيقبوقاعـــــــــة ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
ربوقاعـــــــــة ة عــــــامة الصفحبن أعراب الطا ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
دبوقاعـــــــــة د الوح ة عــــــامة بن عرعاررحال ع ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
ا بوقاعـــــــــة ة عــــــامةــوقــــاعــــةكرمة ع ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
اللبوقاعـــــــــة وزيروا  ة عــــــامةب ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
ة عــــــامةشارع 01 نوفم بزغود نور الدينبوقاعـــــــــة ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
ساوي أحمدبوقاعـــــــــة ة عــــــامةشارع الشهداءس ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
ربوقاعـــــــــة ة عــــــامةشارع الشهداءسنو الطا ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
سبوقاعـــــــــة شطولةبن توا ادر ة عــــــامةشارع عمار  ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
ة عــــــامة 90 مسكنشوادرة عادلبوقاعـــــــــة ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
شطولةصاد يوسفبوقاعـــــــــة ة عــــــامةشارع عمار  ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
ة عــــــامة 100 مسكنبن عدة فارسبوقاعـــــــــة ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
شطولةصاد يوسفبوقاعـــــــــة ة عــــــامةشارع عمار  ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
ة عــــــامة 100 مسكنبن عدة فارسبوقاعـــــــــة ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال



دطاج قدوربوقاعـــــــــة ة عــــــامة السوق الجد ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
ة عــــــامة السوق األسبو رحال عماربوقاعـــــــــة ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
دبوقاعـــــــــة ار رش ة عــــــامة 100 مسكند ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
دبوقاعـــــــــة ة عــــــامة 250 مسكنسماعن رش ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
ة عــــــامةع مداحش.ذ.م.م ع مداحبوقاعـــــــــة ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
انبوقاعـــــــــة ة عــــــامة بن عرعارلقا شع ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
ة عــــــامة السوق األسبو بن توا ع بوقاعـــــــــة ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
ةبوقاعـــــــــة ف صور ة عــــــامةشارع الشهداءبن خل ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
ة عــــــامةشارع الشهداءبن شخان سم بوقاعـــــــــة ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
نونبن عداد الجم بوقاعـــــــــة ة عــــــامةشارع محمد ش ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
مةبوقاعـــــــــة شطولةعشاشة ك ة عــــــامةتجزئة  ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
د الرزاقبوقاعـــــــــة ان ع سات عل ة عــــــامة ال ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
ادي صابربوقاعـــــــــة ة عــــــامة بن عرعارع ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
سبوقاعـــــــــة اد يو اف نص ع ة عــــــامةتجزئة  ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
ق تو غر الخ بوقاعـــــــــة ة عــــــامة رز ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
بغرزو رابحبوقاعـــــــــة ة عــــــامةتجزئة العا ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
ةبوقاعـــــــــة ق الطرقغوا ناد ة عــــــامةمف ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
ة عــــــامةشارع الشهداءقادري حسانبوقاعـــــــــة ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
ة عــــــامة 250 مسكنامل جمال الدينبوقاعـــــــــة ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
شطولةامل ز بوقاعـــــــــة ة عــــــامة عمار  ـــوم الثانــيبوقاعـــــــــــــــــةتــــــــغذ ال
مــالبوقاعـــــــــة ازاربوقاعـــــةدا  ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةأدوات ال ال
ـــــــةــوقــــاعــــةمال جمال الدينبوقاعـــــــــة ـــوم األولبوقاعـــــــــــــــــةمكت ال
دبوقاعـــــــــة ــــععـــــ الـــــروىرتمة ف ـــوم األولعـــــ الـــــروىاطعام  ال
دبوقاعـــــــــة ــــععـــــ الـــــروىبوعظم ول ـــوم األولعـــــ الـــــروىاطعام  ال
د الغا بوقاعـــــــــة ــــععـــــ الـــــروىلطرش ع ـــوم الثانــيعـــــ الـــــروىاطعام  ال
دبوقاعـــــــــة ـــوم األولعـــــ الـــــروىلحوم ودواجنعـــــ الـــــروىعجال السع ال
ـــوم األولعـــــ الـــــروىلحوم ودواجنعـــــ الـــــروىبزغود يوسفبوقاعـــــــــة ال
ة ز بوقاعـــــــــة ـــوم األولعـــــ الـــــروىلحوم ودواجنعـــــ الـــــروىجدع ال
دبوقاعـــــــــة ـــوم الثانــيعـــــ الـــــروىلحوم ودواجنعـــــ الـــــروىبورزا الع ال
ب فارسبوقاعـــــــــة ـــوم الثانــيعـــــ الـــــروىلحوم ودواجنعـــــ الـــــروىطب ال
لبوقاعـــــــــة ـــوم الثانــيعـــــ الـــــروىلحوم ودواجنعـــــ الـــــروىجودي ن ال
ب ومـشتقـاتـــــــهعـــــ الـــــروىلصلج فاتحبوقاعـــــــــة ـــوم األولعـــــ الـــــروىحـل ال
ب ومـشتقـاتـــــــهعـــــ الـــــروىلصلج فاتحبوقاعـــــــــة ـــوم الثانــيعـــــ الـــــروىحـل ال
از وحلوا ع الروىعقون رابحبوقاعـــــــــة ـــوم األولعـــــ الـــــروىحر خ ال
اضبوقاعـــــــــة ة تجزئة 87 قطعة رقم 09حطاب ر ة الشمال ةبونقار ة صناع ـــوم األولعـــــ الـــــروىمخ ال
از وحلوا مركزع الرويشوادرة لخم بوقاعـــــــــة ـــوم الثانــيعـــــ الـــــروىحر خ ال
البوقاعـــــــــة ـــن الـــــروىالل ط ــهع ـــوم األولعـــــ الـــــروىخضـــر و فــوا ال
م شوادرةبوقاعـــــــــة ـــن الـــــروىس ــهع ـــوم األولعـــــ الـــــروىخضـــر و فــوا ال
ـــن الـــــروىفارس شواشبوقاعـــــــــة ــهع ـــوم األولعـــــ الـــــروىخضـــر و فــوا ال



ـــن الـــــروىمليود حطاببوقاعـــــــــة ــهع ـــوم الثانــيعـــــ الـــــروىخضـــر و فــوا ال
ا بوقاعـــــــــة ار الع ـــن الـــــروىكر ــهع ـــوم الثانــيعـــــ الـــــروىخضـــر و فــوا ال
دينبوقاعـــــــــة ن العا ار ز ـــن الـــــروىج ة عــــــامةع ـــوم األولعـــــ الـــــروىتــــــــغذ ال
اش فارسبوقاعـــــــــة ـــن الـــــروىبن  ة عــــــامةع ـــوم األولعـــــ الـــــروىتــــــــغذ ال
ـــن الـــــروىشور الوناسبوقاعـــــــــة ة عــــــامةع ـــوم األولعـــــ الـــــروىتــــــــغذ ال
ـــن الـــــروىشور خ الدينبوقاعـــــــــة ة عــــــامةع ـــوم األولعـــــ الـــــروىتــــــــغذ ال
مبوقاعـــــــــة د ال ـــن الـــــروىشوادرة ع ة عــــــامةع ـــوم األولعـــــ الـــــروىتــــــــغذ ال
ش بوقاعـــــــــة ـــن الـــــروىشو  ة عــــــامةع ـــوم األولعـــــ الـــــروىتــــــــغذ ال
ـــن الـــــروىمه دلولةبوقاعـــــــــة ة عــــــامةع ـــوم األولعـــــ الـــــروىتــــــــغذ ال
د العا بوقاعـــــــــة ة ع ـــن الـــــروىجدع ة عــــــامةع ـــوم الثانــيعـــــ الـــــروىتــــــــغذ ال
ـــن الـــــروىعال بوعالمبوقاعـــــــــة ة عــــــامةع ـــوم الثانــيعـــــ الـــــروىتــــــــغذ ال
ا بوقاعـــــــــة ار الع ـــن الـــــروىكر ة عــــــامةع ـــوم الثانــيعـــــ الـــــروىتــــــــغذ ال
ـــن الـــــروىعقون عز الدينبوقاعـــــــــة ة عــــــامةع ـــوم الثانــيعـــــ الـــــروىتــــــــغذ ال
اللبوقاعـــــــــة ـــن الـــــروىبوجادي  ة عــــــامةع ـــوم الثانــيعـــــ الـــــروىتــــــــغذ ال
ةبوقاعـــــــــة ـــن الـــــروىلطرش م ة عــــــامةع ـــوم الثانــيعـــــ الـــــروىتــــــــغذ ال
ف محمدبوقاعـــــــــة ـــن الـــــروىبن خل ة عــــــامةع ـــوم الثانــيعـــــ الـــــروىتــــــــغذ ال
انبوقاعـــــــــة اش سف ـــن الـــــروىبن  ـــــــراتع ـــوم األولعـــــ الـــــروىســــ ال
انبوقاعـــــــــة اش سف ـــن الـــــروىبن  ـــــــراتع ـــوم الثانــيعـــــ الـــــروىســــ ال
ربوقاعـــــــــة ــــعـــــ وســـــــ دعان لز ـــوم األولـــــ وســـــــ اطعام  ال
زبوقاعـــــــــة د الع ــــعـــــ وســـــــ بن زاوي ع ـــوم األولـــــ وســـــــ اطعام  ال
شامبوقاعـــــــــة ــــعـــــ وســـــــ قاس  ـــوم الثانــيـــــ وســـــــ اطعام  ال
دبوقاعـــــــــة ــــعـــــ وســـــــ بوجالب ول ـــوم الثانــيـــــ وســـــــ اطعام  ال
ـــوم األولـــــ وســـــــ لحوم ودواجنـــــ وســـــــ علواش حسانبوقاعـــــــــة ال
ـــوم األولـــــ وســـــــ لحوم ودواجنـــــ وســـــــ بن رقرق خالدبوقاعـــــــــة ال
ار رمضانبوقاعـــــــــة ـــوم األولـــــ وســـــــ لحوم ودواجنـــــ وســـــــ د ال
مبوقاعـــــــــة ـــوم الثانــيـــــ وســـــــ لحوم ودواجنـــــ وســـــــ سال حك ال
فبوقاعـــــــــة ل ال ـــوم الثانــيـــــ وســـــــ لحوم ودواجنـــــ وســـــــ د ال
اس بوقاعـــــــــة ابزة  ـــوم الثانــيـــــ وســـــــ لحوم ودواجنـــــ وســـــــ خ ال
ازـــــ وســـــــ سماعن فاروقبوقاعـــــــــة ـــوم األولـــــ وســـــــ حر خ ال
فبوقاعـــــــــة د اللط ةتجزئة ب وس قطعة رقم 24 الطابق األر بن حرز  ع ة صناع ـــوم األولـــــ وســـــــ مخ ال
مبوقاعـــــــــة د الرح ة ع ةـــــ وســـــــ شع ة صناع ـــوم الثانــيـــــ وســـــــ مخ ال
ن الدينبوقاعـــــــــة ـــــنبن رقرق ز ــهبنـــي وس ـــوم األولـــــ وســـــــ خضـــر و فــوا ال
ـــــنفارس قرقاشبوقاعـــــــــة ــهبنـــي وس ـــوم األولـــــ وســـــــ خضـــر و فــوا ال
مبوقاعـــــــــة ي سل ـــــنق ــهبنـــي وس ـــوم األولـــــ وســـــــ خضـــر و فــوا ال
ـــــنفارس طاج بوقاعـــــــــة ــهبنـــي وس ـــوم األولـــــ وســـــــ خضـــر و فــوا ال
يعبوقاعـــــــــة ش ال ـــــنطب ــهبنـــي وس ـــوم األولـــــ وســـــــ خضـــر و فــوا ال
عطوشبوقاعـــــــــة ـــــنسم  ــهبنـــي وس ـــوم األولـــــ وســـــــ خضـــر و فــوا ال
د طاج بوقاعـــــــــة ـــــنبوز ــهبنـــي وس ـــوم الثانــيـــــ وســـــــ خضـــر و فــوا ال
ـــــنعمر لعمشبوقاعـــــــــة ــهبنـــي وس ـــوم الثانــيـــــ وســـــــ خضـــر و فــوا ال



ـــــننجاة بن جديبوقاعـــــــــة ــهبنـــي وس ـــوم الثانــيـــــ وســـــــ خضـــر و فــوا ال
لود لغالمبوقاعـــــــــة ـــــنم ــهبنـــي وس ـــوم الثانــيـــــ وســـــــ خضـــر و فــوا ال
د الغا بوقاعـــــــــة ـــــنقشطول ع ــهبنـــي وس ـــوم الثانــيـــــ وســـــــ خضـــر و فــوا ال
ةبوقاعـــــــــة ـــــنبن حموش حور ــهبنـــي وس ـــوم الثانــيـــــ وســـــــ خضـــر و فــوا ال
ارة فاتحبوقاعـــــــــة ـــــنش ة عــــــامةبنـــي وس ـــوم األولـــــ وســـــــ تــــــــغذ ال
ـــــنقوا فرحاتبوقاعـــــــــة ة عــــــامةبنـــي وس ـــوم األولـــــ وســـــــ تــــــــغذ ال
مبوقاعـــــــــة ـــــنمزواط سل ة عــــــامةبنـــي وس ـــوم األولـــــ وســـــــ تــــــــغذ ال
مالبوقاعـــــــــة ـــــنع  ة عــــــامةبنـــي وس ـــوم األولـــــ وســـــــ تــــــــغذ ال
ـــــنالل غر بوقاعـــــــــة ة عــــــامةبنـــي وس ـــوم األولـــــ وســـــــ تــــــــغذ ال
فبوقاعـــــــــة ـــــنرواق ال ة عــــــامةبنـــي وس ـــوم األولـــــ وســـــــ تــــــــغذ ال
دومةبوقاعـــــــــة ـــــنمعوش ز ة عــــــامةبنـــي وس ـــوم األولـــــ وســـــــ تــــــــغذ ال
ـــــنقرقاش فارسبوقاعـــــــــة ة عــــــامةبنـــي وس ـــوم الثانــيـــــ وســـــــ تــــــــغذ ال
ان عماد الدينبوقاعـــــــــة ـــــنبن ش ة عــــــامةبنـــي وس ـــوم الثانــيـــــ وســـــــ تــــــــغذ ال
ـــــنقرقاش حامديبوقاعـــــــــة ة عــــــامةبنـــي وس ـــوم الثانــيـــــ وســـــــ تــــــــغذ ال
سبوقاعـــــــــة ـــــنقوا لون ة عــــــامةبنـــي وس ـــوم الثانــيـــــ وســـــــ تــــــــغذ ال
ـــــنن عبوقاعـــــــــة ة عــــــامةبنـــي وس ـــوم الثانــيـــــ وســـــــ تــــــــغذ ال
ـــــنشالل ن الدينبوقاعـــــــــة ة عــــــامةبنـــي وس ـــوم الثانــيـــــ وســـــــ تــــــــغذ ال
مبوقاعـــــــــة ـــــنمزواط سل ة عــــــامةبنـــي وس ـــوم الثانــيـــــ وســـــــ تــــــــغذ ال

ــالن ارونبنـي ورث ــــــالنصدام  ــــعـــــ ورث ــــــالناطعام  ـــوم األولـــــ ورث ال
ــالن ــــــالنسما مولودبنـي ورث ــــعـــــ ورث ــــــالناطعام  ـــوم األولـــــ ورث ال
ــالن ل مصط بنـي ورث ــــــــــــةسوا ــــعالخ ــــــالناطعام  ـــوم الثانــيـــــ ورث ال
ــالن د السالمبنـي ورث ان ع ــــــالنز ــــعـــــ ورث ــــــالناطعام  ـــوم الثانــيـــــ ورث ال
ــالن ــــــالنبن غانم فاروقبنـي ورث ــــــالنلحوم ودواجنـــــ ورث ـــوم األولـــــ ورث ال
ــالن مبنـي ورث وش ك ــــــالندر ــــــالنلحوم ودواجنـــــ ورث ـــوم األولـــــ ورث ال
ــالن ــــــالنقر موبنـي ورث ــــــالنلحوم ودواجنـــــ ورث ـــوم األولـــــ ورث ال
ــالن دبنـي ورث د الحم ــــــالنجدار ع ــــــالنلحوم ودواجنـــــ ورث ـــوم الثانــيـــــ ورث ال
ــالن كربنـي ورث ــــــالنشكور ب ــــــالنلحوم ودواجنـــــ ورث ـــوم الثانــيـــــ ورث ال
ــالن ــــــالنلواحش الصديقبنـي ورث ــــــالنلحوم ودواجنـــــ ورث ـــوم الثانــيـــــ ورث ال
ــالن ارونبنـي ورث ز  ع ــــــالنأو ب ومـشتقاتــهـــــ ورث ــــــالنحـل ـــوم األولـــــ ورث ال
ــالن ــــــالنبن غانم خالدبنـي ورث ب ومـشتقاتــهـــــ ورث ــــــالنحـل ـــوم األولـــــ ورث ال
ــالن دبنـي ورث ــــــالنأومنصور ف ب ومـشتقاتــهـــــ ورث ــــــالنحـل ـــوم الثانــيـــــ ورث ال
ــالن دبنـي ورث ــــــالنس زا ب ومـشتقاتــهـــــ ورث ــــــالنحـل ـــوم الثانــيـــــ ورث ال
ــالن طر نور الدينبنـي ورث النش ةمركز ب ورث ة صناع ــــــالنمخ ـــوم األولـــــ ورث ال
ــالن النبن بودة بونواربنـي ورث ةمركز ب ورث ة صناع ــــــالنمخ ـــوم األولـــــ ورث ال
ــالن النبن مهدي عثمانبنـي ورث ازمركز ب ورث ــــــالنحر خ ـــوم الثانــيـــــ ورث ال
ــالن ــــالنولحاج بن وق بنـي ورث ــهبنــي ورث ــــــالنخضـــر و فــوا ـــوم األولـــــ ورث ال
ــالن ــــالنندير سوادةبنـي ورث ــهبنــي ورث ــــــالنخضـــر و فــوا ـــوم األولـــــ ورث ال
ــالن اب لونو بنـي ورث د الو ــــالنع ــهبنــي ورث ــــــالنخضـــر و فــوا ـــوم األولـــــ ورث ال
ــالن ــــالنالل بوسيوفبنـي ورث ــهبنــي ورث ــــــالنخضـــر و فــوا ـــوم األولـــــ ورث ال



ــالن د س بنـي ورث ــــالنزا ــهبنــي ورث ــــــالنخضـــر و فــوا ـــوم األولـــــ ورث ال
ــالن م حماويبنـي ورث ــــالنسل ــهبنــي ورث ــــــالنخضـــر و فــوا ـــوم األولـــــ ورث ال
ــالن اض بوسيوفبنـي ورث ــــالنر ــهبنــي ورث ــــــالنخضـــر و فــوا ـــوم الثانــيـــــ ورث ال
ــالن ــــالنلحسن مرزو بنـي ورث ــهبنــي ورث ــــــالنخضـــر و فــوا ـــوم الثانــيـــــ ورث ال
ــالن ــــالنمد بن لعالمبنـي ورث ــهبنــي ورث ــــــالنخضـــر و فــوا ـــوم الثانــيـــــ ورث ال
ــالن اطةبنـي ورث ان ز ــــالنسف ــهبنــي ورث ــــــالنخضـــر و فــوا ـــوم الثانــيـــــ ورث ال
ــالن د حماويبنـي ورث د المج ــــالنع ــهبنــي ورث ــــــالنخضـــر و فــوا ـــوم الثانــيـــــ ورث ال
ــالن ارة فرحاتبنـي ورث ــــالنأو ة عــــــامةبنــي ورث ــــــالنتــــــــغذ ـــوم األولـــــ ورث ال
ــالن د المالكبنـي ورث ــــالنأوتمون ع ة عــــــامةبنــي ورث ــــــالنتــــــــغذ ـــوم األولـــــ ورث ال
ــالن د الغا بنـي ورث ــــالنبن خدة ع ة عــــــامةبنــي ورث ــــــالنتــــــــغذ ـــوم األولـــــ ورث ال
ــالن اضبنـي ورث ــــالنبوسيوف ر ة عــــــامةبنــي ورث ــــــالنتــــــــغذ ـــوم األولـــــ ورث ال
ــالن ز محمد وع بنـي ورث ع ــــالنأو ة عــــــامةبنــي ورث ــــــالنتــــــــغذ ـــوم األولـــــ ورث ال
ــالن انبنـي ورث اطة سف ــــالنز ة عــــــامةبنــي ورث ــــــالنتــــــــغذ ـــوم األولـــــ ورث ال
ــالن ح داودبنـي ورث ت  ــــالننا ة عــــــامةبنــي ورث ــــــالنتــــــــغذ ـــوم األولـــــ ورث ال
ــالن دبنـي ورث د المج ــــالنحماوي ع ة عــــــامةبنــي ورث ــــــالنتــــــــغذ ـــوم األولـــــ ورث ال
ــالن مبنـي ورث د ال ــــالنمادي ع ة عــــــامةبنــي ورث ــــــالنتــــــــغذ ـــوم األولـــــ ورث ال
ــالن ــــالنبن ع ع بنـي ورث ة عــــــامةبنــي ورث ــــــالنتــــــــغذ ـــوم األولـــــ ورث ال
ــالن ــــالنمنصوري محمد آ بنـي ورث ة عــــــامةبنــي ورث ــــــالنتــــــــغذ ـــوم الثانــيـــــ ورث ال
ــالن ــــالنلعالم مدا بنـي ورث ة عــــــامةبنــي ورث ــــــالنتــــــــغذ ـــوم الثانــيـــــ ورث ال
ــالن ــــالنم وق ولحاجبنـي ورث ة عــــــامةبنــي ورث ــــــالنتــــــــغذ ـــوم الثانــيـــــ ورث ال
ــالن ــــالنسوادة نذيربنـي ورث ة عــــــامةبنــي ورث ــــــالنتــــــــغذ ـــوم الثانــيـــــ ورث ال
ــالن ــــالنبوخالفة مرادبنـي ورث ة عــــــامةبنــي ورث ــــــالنتــــــــغذ ـــوم الثانــيـــــ ورث ال
ــالن د النوربنـي ورث ــــالنعزي ع ة عــــــامةبنــي ورث ــــــالنتــــــــغذ ـــوم الثانــيـــــ ورث ال
ــالن ــــالنحدادن عادلبنـي ورث ة عــــــامةبنــي ورث ــــــالنتــــــــغذ ـــوم الثانــيـــــ ورث ال
ــالن ــــالنلحاج توفيقبنـي ورث ة عــــــامةبنــي ورث ــــــالنتــــــــغذ ـــوم الثانــيـــــ ورث ال
ــالن ز العر بنـي ورث ع ــــالنأو ة عــــــامةبنــي ورث ــــــالنتــــــــغذ ـــوم الثانــيـــــ ورث ال
ــالن ــــالنبن ع عادلبنـي ورث ة عــــــامةبنــي ورث ــــــالنتــــــــغذ ـــوم الثانــيـــــ ورث ال
ــالن ــــالنعبوش فاتحبنـي ورث ـــــــراتبنــي ورث ــــــالنســــ ـــوم األولـــــ ورث ال
ــالن ــــالنعبوش فاتحبنـي ورث ـــــــراتبنــي ورث ــــــالنســــ ـــوم الثانــيـــــ ورث ال
ــالن دبنـي ورث جقجار الرش ــــععــــــــ لقـــــ جاطعام  ـــوم األولعــــــــ لقـــــ ال
ــالن دبنـي ورث جمخوس ف ــــععــــــــ لقـــــ جاطعام  ـــوم الثانــيعــــــــ لقـــــ ال
ــالن جثمورث عثمانبنـي ورث جلحوم ودواجنعــــــــ لقـــــ ـــوم األولعــــــــ لقـــــ ال
ــالن د المومنبنـي ورث اع ع جط جلحوم ودواجنعــــــــ لقـــــ ـــوم الثانــيعــــــــ لقـــــ ال
ــالن ار عادلبنـي ورث جم ةعــــــــ لقـــــ ة صناع جمخ ـــوم األولعــــــــ لقـــــ ال
ــالن ار عادلبنـي ورث جم ةعــــــــ لقـــــ ة صناع جمخ ـــوم الثانــيعــــــــ لقـــــ ال
ــالن كر سقايبنـي ورث ــــن لقــــراجب ــهع جخضـــر و فــوا ـــوم األولعــــــــ لقـــــ ال
ــالن اس صحا بنـي ورث ــــن لقــــراجع ــهع جخضـــر و فــوا ـــوم األولعــــــــ لقـــــ ال
ــالن ــــن لقــــراجفاتح مزرزربنـي ورث ــهع جخضـــر و فــوا ـــوم األولعــــــــ لقـــــ ال
ــالن كر سقايبنـي ورث ــــن لقــــراجب ــهع جخضـــر و فــوا ـــوم الثانــيعــــــــ لقـــــ ال



ــالن اس صحا بنـي ورث ــــن لقــــراجع ــهع جخضـــر و فــوا ـــوم الثانــيعــــــــ لقـــــ ال
ــالن ــــن لقــــراجفاتح مزرزربنـي ورث ــهع جخضـــر و فــوا ـــوم الثانــيعــــــــ لقـــــ ال
ــالن اسبنـي ورث ــــن لقــــراجصحا ع ة عــــــامةع جتــــــــغذ ـــوم األولعــــــــ لقـــــ ال
ــالن ــــن لقــــراجدحدوح نابنـي ورث ة عــــــامةع جتــــــــغذ ـــوم األولعــــــــ لقـــــ ال
ــالن د المالكبنـي ورث ــــن لقــــراجأوزواز ع ة عــــــامةع جتــــــــغذ ـــوم األولعــــــــ لقـــــ ال
ــالن د الحقبنـي ورث ارة ع ــــن لقــــراجأو ة عــــــامةع جتــــــــغذ ـــوم األولعــــــــ لقـــــ ال
ــالن ــــن لقــــراجرمل عبنـي ورث ة عــــــامةع جتــــــــغذ ـــوم األولعــــــــ لقـــــ ال
ــالن سبنـي ورث ــــن لقــــراجمطال لون ة عــــــامةع جتــــــــغذ ـــوم األولعــــــــ لقـــــ ال
ــالن دبنـي ورث د السع ــــن لقــــراججد ة عــــــامةع جتــــــــغذ ـــوم األولعــــــــ لقـــــ ال
ــالن ا بنـي ورث لة الع ــــن لقــــراجم ة عــــــامةع جتــــــــغذ ـــوم األولعــــــــ لقـــــ ال
ــالن كربنـي ورث ــــن لقــــراجسقاي ب ة عــــــامةع جتــــــــغذ ـــوم األولعــــــــ لقـــــ ال
ــالن مبنـي ورث د الحل ــــن لقــــراجمواز ع ة عــــــامةع جتــــــــغذ ـــوم األولعــــــــ لقـــــ ال
ــالن مبنـي ورث د ال ــــن لقــــراجنقمار ع ة عــــــامةع جتــــــــغذ ـــوم الثانــيعــــــــ لقـــــ ال
ــالن ــــن لقــــراجو  الصالحبنـي ورث ة عــــــامةع جتــــــــغذ ـــوم الثانــيعــــــــ لقـــــ ال
ــالن ت معةبنـي ورث ــــن لقــــراجتقلع ة عــــــامةع جتــــــــغذ ـــوم الثانــيعــــــــ لقـــــ ال
ــالن ربنـي ورث ــــن لقــــراجساح الطا ة عــــــامةع جتــــــــغذ ـــوم الثانــيعــــــــ لقـــــ ال
ــالن دبنـي ورث د المج ــــن لقــــراجطوطاي ع ة عــــــامةع جتــــــــغذ ـــوم الثانــيعــــــــ لقـــــ ال
ــالن م بنـي ورث ــــن لقــــراجبن عراب ال ة عــــــامةع جتــــــــغذ ـــوم الثانــيعــــــــ لقـــــ ال
ــالن ار عادلبنـي ورث ــــن لقــــراجم ة عــــــامةع جتــــــــغذ ـــوم الثانــيعــــــــ لقـــــ ال
ــالن د الرحمانبنـي ورث ــــن لقــــراجزعبوط ع ة عــــــامةع جتــــــــغذ ـــوم الثانــيعــــــــ لقـــــ ال
ــالن انبنـي ورث ــــن لقــــراجمحروق ضف ة عــــــامةع جتــــــــغذ ـــوم الثانــيعــــــــ لقـــــ ال
ــالن فبنـي ورث ــــن لقــــراجكزار محمد ال ة عــــــامةع جتــــــــغذ ـــوم الثانــيعــــــــ لقـــــ ال
ــالن ـــــانــــــــــةاج زو بنـي ورث ــــعــــ ش ـــانـــةاطعام  ـــوم األولبنـــي ش ال
ــالن ـــــانــــــــــةبرحال محند أرز بنـي ورث ــــعــــ ش ـــانـــةاطعام  ـــوم الثانــيبنـــي ش ال
ــالن دبنـي ورث ـــــانــــــــــةصخري ال ـــانـــةلحوم ودواجنــــ ش ـــوم األولبنـــي ش ال
ــالن ت بوعالمبنـي ورث ـــــانــــــــــةتعرق ـــانـــةلحوم ودواجنــــ ش ـــوم الثانــيبنـــي ش ال
ــالن ـــــانــــــــــةبن غانم خالدبنـي ورث ب ومـشتقـاتـــــهــــ ش ـــانـــةحـل ـــوم األولبنـــي ش ال
ــالن دبنـي ورث ـــــانــــــــــةس زا ب ومـشتقـاتـــــهــــ ش ـــانـــةحـل ـــوم األولبنـــي ش ال
ــالن دبنـي ورث ـــــانــــــــــةأومنصور ف ب ومـشتقـاتـــــهــــ ش ـــانـــةحـل ـــوم الثانــيبنـــي ش ال

ــالن بنـي ورث
ب و  ة تامورت إقر حب مخ

ائه
ة ب جما  ةبوخالصة ق ة صناع ـــانـــةمخ ـــوم األولبنـــي ش ال

ــالن بنـي ورث
ب و  ة تامورت إقر حب مخ

ائه
ة ب جما  ةبوخالصة ق ة صناع ـــانـــةمخ ـــوم الثانــيبنـــي ش ال

ــالن ـــانـــةلحسن إج بنـي ورث ــهبنـــي ش ـــانـــةخضـــر و فــوا ـــوم األولبنـــي ش ال
ــالن م سبو بنـي ورث د الحك ـــانـــةع ــهبنـــي ش ـــانـــةخضـــر و فــوا ـــوم األولبنـــي ش ال
ــالن ببنـي ورث ا أع ـــانـــةال ــهبنـــي ش ـــانـــةخضـــر و فــوا ـــوم األولبنـــي ش ال
ــالن ـــانـــةيوسف بوحصانبنـي ورث ــهبنـــي ش ـــانـــةخضـــر و فــوا ـــوم الثانــيبنـــي ش ال
ــالن سبنـي ورث ـــانـــةمو خم ــهبنـــي ش ـــانـــةخضـــر و فــوا ـــوم الثانــيبنـــي ش ال
ــالن مبنـي ورث د الحك ـــانـــةسبو ع ــهبنـــي ش ـــانـــةخضـــر و فــوا ـــوم الثانــيبنـــي ش ال



ــالن اوبنـي ورث ـــانـــةعثمان  ــهبنـــي ش ـــانـــةخضـــر و فــوا ـــوم الثانــيبنـــي ش ال
ــالن مبنـي ورث د ال ـــانـــةغقاد ع ة عــــــامةبنـــي ش ـــانـــةتــــــــغذ ـــوم األولبنـــي ش ال
ــالن ب مولودبنـي ورث ـــانـــةك ة عــــــامةبنـــي ش ـــانـــةتــــــــغذ ـــوم األولبنـــي ش ال
ــالن ان محمد أمقرانبنـي ورث ـــانـــةق ة عــــــامةبنـــي ش ـــانـــةتــــــــغذ ـــوم األولبنـــي ش ال
ــالن ا بنـي ورث ـــانـــةاتري ال ة عــــــامةبنـــي ش ـــانـــةتــــــــغذ ـــوم األولبنـــي ش ال
ــالن اببنـي ورث د الو ـــانـــةحطري ع ة عــــــامةبنـــي ش ـــانـــةتــــــــغذ ـــوم األولبنـــي ش ال
ــالن مبنـي ورث ة برا ـــانـــةبوش ة عــــــامةبنـــي ش ـــانـــةتــــــــغذ ـــوم األولبنـــي ش ال
ــالن د القادربنـي ورث ـــانـــةحا ع ة عــــــامةبنـــي ش ـــانـــةتــــــــغذ ـــوم األولبنـــي ش ال
ــالن ت مختاربنـي ورث ل ـــانـــةتا ة عــــــامةبنـــي ش ـــانـــةتــــــــغذ ـــوم األولبنـــي ش ال
ــالن ـــانـــةقري مرادبنـي ورث ة عــــــامةبنـــي ش ـــانـــةتــــــــغذ ـــوم األولبنـــي ش ال
ــالن ـــانـــةخلوف ع بنـي ورث ة عــــــامةبنـــي ش ـــانـــةتــــــــغذ ـــوم األولبنـــي ش ال
ــالن ـــانـــةمقالة حمزةبنـي ورث ة عــــــامةبنـــي ش ـــانـــةتــــــــغذ ـــوم الثانــيبنـــي ش ال
ــالن دبنـي ورث ـــانـــةمقناوة ف ة عــــــامةبنـــي ش ـــانـــةتــــــــغذ ـــوم الثانــيبنـــي ش ال
ــالن ان موبنـي ورث ـــانـــةق ة عــــــامةبنـــي ش ـــانـــةتــــــــغذ ـــوم الثانــيبنـــي ش ال
ــالن مبنـي ورث ز الفا ع ت  ـــانـــةآ ة عــــــامةبنـــي ش ـــانـــةتــــــــغذ ـــوم الثانــيبنـــي ش ال
ــالن مبنـي ورث ـــانـــةعزوق نوع ة عــــــامةبنـــي ش ـــانـــةتــــــــغذ ـــوم الثانــيبنـــي ش ال
ــالن ـــانـــةمخنف بوعالمبنـي ورث ة عــــــامةبنـــي ش ـــانـــةتــــــــغذ ـــوم الثانــيبنـــي ش ال
ــالن ن الدينبنـي ورث ـــانـــةاج ز ة عــــــامةبنـــي ش ـــانـــةتــــــــغذ ـــوم الثانــيبنـــي ش ال
ــالن ار جمالبنـي ورث ـــانـــةتل ة عــــــامةبنـــي ش ـــانـــةتــــــــغذ ـــوم الثانــيبنـــي ش ال
ــالن دن حم بنـي ورث ـــانـــةبوغ ة عــــــامةبنـــي ش ـــانـــةتــــــــغذ ـــوم الثانــيبنـــي ش ال
ــالن ـــانـــةاج مروانبنـي ورث ة عــــــامةبنـــي ش ـــانـــةتــــــــغذ ـــوم الثانــيبنـــي ش ال
ــالن د المومنبنـي ورث ــــعــــ موحلـــــــــــيبنور ع ـــوم األولــــ موحلـــــــــــياطعام  ال
ــالن ــــعــــ موحلـــــــــــيقرشوش حنا بنـي ورث ـــوم الثانــيــــ موحلـــــــــــياطعام  ال
ــالن مبنـي ورث د الرح ـــوم األولــــ موحلـــــــــــيلحوم ودواجنــــ موحلـــــــــــيحمادو ع ال
ــالن دبنـي ورث حال ف ـــوم الثانــيــــ موحلـــــــــــيلحوم ودواجنــــ موحلـــــــــــيط ال
ــالن ار مصط بنـي ورث قث ب موح م ةتح ة صناع ـــوم األولــــ موحلـــــــــــيمخ ال
ــالن ار مصط بنـي ورث قث ب موح م ةتح ة صناع ـــوم الثانــيــــ موحلـــــــــــيمخ ال
ــالن م جر بنـي ورث ــهبنـــي مــوحلــــيبرا ـــوم األولــــ موحلـــــــــــيخضـــر و فــوا ال
ــالن م جر بنـي ورث ــهبنـــي مــوحلــــيبرا ـــوم الثانــيــــ موحلـــــــــــيخضـــر و فــوا ال
ــالن دبنـي ورث ة عــــــامةبنـــي مــوحلــــيشحيح بوز ـــوم األولــــ موحلـــــــــــيتــــــــغذ ال
ــالن زبنـي ورث د الع ة عــــــامةبنـــي مــوحلــــيعثما ع ـــوم األولــــ موحلـــــــــــيتــــــــغذ ال
ــالن دبنـي ورث د الحم ان ع ة عــــــامةبنـــي مــوحلــــيشع ـــوم األولــــ موحلـــــــــــيتــــــــغذ ال
ــالن مبنـي ورث د ال ة عــــــامةبنـــي مــوحلــــيجناوس ع ـــوم األولــــ موحلـــــــــــيتــــــــغذ ال
ــالن ش بنـي ورث ة عــــــامةبنـــي مــوحلــــيلوشا  ـــوم األولــــ موحلـــــــــــيتــــــــغذ ال
ــالن اس بنـي ورث ة عــــــامةبنـــي مــوحلــــير  ـــوم األولــــ موحلـــــــــــيتــــــــغذ ال
ــالن ة عــــــامةبنـــي مــوحلــــيحيون توفيقبنـي ورث ـــوم األولــــ موحلـــــــــــيتــــــــغذ ال
ــالن ة عــــــامةبنـــي مــوحلــــيموتر نذيربنـي ورث ـــوم األولــــ موحلـــــــــــيتــــــــغذ ال
ــالن اسبنـي ورث ة عــــــامةبنـــي مــوحلــــيحرفوش ع ـــوم األولــــ موحلـــــــــــيتــــــــغذ ال
ــالن ب أعمربنـي ورث ة عــــــامةبنـــي مــوحلــــيق ـــوم األولــــ موحلـــــــــــيتــــــــغذ ال



ــالن ة عــــــامةبنـــي مــوحلــــيقرشوش حنا بنـي ورث ـــوم الثانــيــــ موحلـــــــــــيتــــــــغذ ال
ــالن د الغا بنـي ورث ة عــــــامةبنـــي مــوحلــــيحمرا ع ـــوم الثانــيــــ موحلـــــــــــيتــــــــغذ ال
ــالن مبنـي ورث ة عــــــامةبنـــي مــوحلــــيجر برا ـــوم الثانــيــــ موحلـــــــــــيتــــــــغذ ال
ــالن نبنـي ورث ة عــــــامةبنـــي مــوحلــــيعماري محند ال ـــوم الثانــيــــ موحلـــــــــــيتــــــــغذ ال
ــالن لبنـي ورث توف إسماع ة عــــــامةبنـــي مــوحلــــيوا ـــوم الثانــيــــ موحلـــــــــــيتــــــــغذ ال
ــالن ا بنـي ورث ة عــــــامةبنـــي مــوحلــــيشاشو الع ـــوم الثانــيــــ موحلـــــــــــيتــــــــغذ ال
ــالن ة عــــــامةبنـــي مــوحلــــيبومراج الوناسبنـي ورث ـــوم الثانــيــــ موحلـــــــــــيتــــــــغذ ال
ــالن ة عــــــامةبنـــي مــوحلــــيقجا مصط بنـي ورث ـــوم الثانــيــــ موحلـــــــــــيتــــــــغذ ال
ــالن ديربنـي ورث سات إ ة عــــــامةبنـــي مــوحلــــيع ـــوم الثانــيــــ موحلـــــــــــيتــــــــغذ ال
ــالن مبنـي ورث س د ال ة عــــــامةبنـــي مــوحلــــيا ع ـــوم الثانــيــــ موحلـــــــــــيتــــــــغذ ال

ةبوعنـــــداس ـــوم األولـــــوعنـــــــداسمطعــــــــــــمـــــوعنـــــــداسإسعادي غان ال
افبوعنـــــداس ـــوم األولـــــوعنـــــــداسمطعــــــــــــمـــــوعنـــــــداسشلغوم بوض ال
مبوعنـــــداس د الحل دير ع ــــعـــــوعنـــــــداسإ ـــوم األولـــــوعنـــــــداساطعام  ال
ـــوم الثانــيـــــوعنـــــــداسمطعــــــــــــمـــــوعنـــــــداسإسعادي النذيربوعنـــــداس ال
ـــوم الثانــيـــــوعنـــــــداسمطعــــــــــــمـــــوعنـــــــداسبن عمراوي محندبوعنـــــداس ال
لبوعنـــــداس طوش إسماع ــــعـــــوعنـــــــداسعل ـــوم الثانــيـــــوعنـــــــداساطعام  ال
ـــوم األولـــــوعنـــــــداسلحوم ودواجنـــــوعنـــــــداسبن ع عادلبوعنـــــداس ال
ـــوم األولـــــوعنـــــــداسلحوم ودواجنـــــوعنـــــــداسبن ع دواديبوعنـــــداس ال
اس بوعنـــــداس ـــوم األولـــــوعنـــــــداسلحوم ودواجنبوعنداس مركزمخلو  ال
ـــوم الثانــيـــــوعنـــــــداسلحوم ودواجنـــــوعنـــــــداسبن عمارة من بوعنـــــداس ال
شامبوعنـــــداس ـــوم الثانــيـــــوعنـــــــداسلحوم ودواجنـــــوعنـــــــداسبولعواد  ال
ـــوم الثانــيـــــوعنـــــــداسلحوم ودواجنـــــوعنـــــــداسعاشوري نوريبوعنـــــداس ال
ةتالة اول إسعادي مصط بوعنـــــداس ة صناع ـــوم األولـــــوعنـــــــداسمخ ال
سطةقوسم الهاش بوعنـــــداس ازاقار  ـــوم األولـــــوعنـــــــداسحر خ ال
مبوعنـــــداس د ال ةتالة أول بن ع ع ة صناع ـــوم الثانــيـــــوعنـــــــداسمخ ال
ةـــــوعنـــــــداس حسانبوعنـــــداس ة صناع ـــوم الثانــيـــــوعنـــــــداسمخ ال
دبوعنـــــداس ة عــــــامةــــوعنــــــداس مركزشلغوم ول ـــوم األولـــــوعنـــــــداستــــــــغذ ال
دبوعنـــــداس ة عــــــامةــــوعنــــــداساللوش ال ـــوم األولـــــوعنـــــــداستــــــــغذ ال
دبوعنـــــداس ة عــــــامةــــوعنــــــداسإدير ول ـــوم األولـــــوعنـــــــداستــــــــغذ ال
ري مونا بوعنـــــداس ة عــــــامةــــوعنــــــداسطا ـــوم األولـــــوعنـــــــداستــــــــغذ ال
ة عــــــامةــــوعنــــــداسسلطان رابحبوعنـــــداس ـــوم األولـــــوعنـــــــداستــــــــغذ ال
ة عــــــامةــــوعنــــــداسشلغوم عبوعنـــــداس ـــوم األولـــــوعنـــــــداستــــــــغذ ال
د بوعنـــــداس ة عــــــامةــــوعنــــــداسمدوري ع ـــوم األولـــــوعنـــــــداستــــــــغذ ال
مةبوعنـــــداس ة عــــــامةــــوعنــــــداسغانم فط ـــوم األولـــــوعنـــــــداستــــــــغذ ال
ة عــــــامةــــوعنــــــداسعالوة عمربوعنـــــداس ـــوم األولـــــوعنـــــــداستــــــــغذ ال
ة عــــــامةــــوعنــــــداسصابري حواسبوعنـــــداس ـــوم األولـــــوعنـــــــداستــــــــغذ ال
ة عــــــامةــــوعنــــــداسبورما يوسفبوعنـــــداس ـــوم األولـــــوعنـــــــداستــــــــغذ ال
ظبوعنـــــداس ة عــــــامةــــوعنــــــداسبوحدوزة الحف ـــوم األولـــــوعنـــــــداستــــــــغذ ال
ة عــــــامةــــوعنــــــداسبن ع الذواديبوعنـــــداس ـــوم األولـــــوعنـــــــداستــــــــغذ ال



لبوعنـــــداس ة عــــــامةــــوعنــــــداسبوعج ـــوم الثانــيـــــوعنـــــــداستــــــــغذ ال
لبوعنـــــداس دير ن ة عــــــامةــــوعنــــــداس مركزا ـــوم الثانــيـــــوعنـــــــداستــــــــغذ ال
ة عــــــامةــــوعنــــــداسصاو فاروقبوعنـــــداس ـــوم الثانــيـــــوعنـــــــداستــــــــغذ ال
دبوعنـــــداس از ة عــــــامةــــوعنــــــداسدحدوح ال ـــوم الثانــيـــــوعنـــــــداستــــــــغذ ال
د السالمبوعنـــــداس ة عــــــامةــــوعنــــــداسمدوري ع ـــوم الثانــيـــــوعنـــــــداستــــــــغذ ال
ة عــــــامةــــوعنــــــداسحيو مخلوفبوعنـــــداس ـــوم الثانــيـــــوعنـــــــداستــــــــغذ ال
مبوعنـــــداس د ال ة عــــــامةــــوعنــــــداسشلغوم ع ـــوم الثانــيـــــوعنـــــــداستــــــــغذ ال
ة عــــــامةــــوعنــــــداسأوشان مصط بوعنـــــداس ـــوم الثانــيـــــوعنـــــــداستــــــــغذ ال
يعبوعنـــــداس ة عــــــامةــــوعنــــــداسإسعادي ال ـــوم الثانــيـــــوعنـــــــداستــــــــغذ ال
مالبوعنـــــداس ة عــــــامةــــوعنــــــداسعزوق  ـــوم الثانــيـــــوعنـــــــداستــــــــغذ ال
اس بوعنـــــداس دا  ة عــــــامةــــوعنــــــداسسع ـــوم الثانــيـــــوعنـــــــداستــــــــغذ ال
ة عــــــامةــــوعنــــــداس موبوعنـــــداس ـــوم الثانــيـــــوعنـــــــداستــــــــغذ ال
مبوعنـــــداس ة عــــــامةــــوعنــــــداسبوحدوز ك ـــوم الثانــيـــــوعنـــــــداستــــــــغذ ال
دبوعنـــــداس دير ول ـــــــراتــــوعنــــــداسإ ـــوم األولـــــوعنـــــــداسســــ ال
ـــــــراتــــوعنــــــداسشلغوم عبوعنـــــداس ـــوم الثانــيـــــوعنـــــــداسســــ ال
سبوعنـــــداس ل إدر ـــوم الثانــيـــــوعنـــــــداساتـــف نقـــــالــــوعنــــــداسبوعج ال
اضبوعنـــــداس اش ر ــــعـــــوسالمع ـــوم األولـــــوسالماطعام  ال
ــــعـــــوسالممدادي محمدبوعنـــــداس ـــوم الثانــيـــــوسالماطعام  ال
سبوعنـــــداس ت ع إدر ـــوم األولـــــوسالملحوم ودواجنـــــوسالمآ ال
فةبوعنـــــداس ـــوم األولـــــوسالملحوم ودواجنـــــوسالمكتام خل ال
ـــوم األولـــــوسالملحوم ودواجنـــــوسالمخلوف الوناسبوعنـــــداس ال
دبوعنـــــداس ـــوم الثانــيـــــوسالملحوم ودواجنـــــوسالمعنان السع ال
ـــوم الثانــيـــــوسالملحوم ودواجنـــــوسالملعرا لحسنبوعنـــــداس ال
فبوعنـــــداس د اللط ـــوم الثانــيـــــوسالملحوم ودواجنـــــوسالمقدو ع ال
انبوعنـــــداس دير محمد أم ازع دكــــــــــارس ـــوم األولـــــوسالمحر خ ال
انبوعنـــــداس دير محمد أم ازع دكــــــــــارس ـــوم الثانــيـــــوسالمحر خ ال
ــهــــوســــالممحند وعمر حفناويبوعنـــــداس ـــوم األولـــــوسالمخضـــر و فــوا ال
لبوعنـــــداس د الرزاق مند ــهــــوســــالمع ـــوم األولـــــوسالمخضـــر و فــوا ال
دالرحمان طالببوعنـــــداس ــهــــوســــالمع ـــوم األولـــــوسالمخضـــر و فــوا ال
دشبوعنـــــداس ــهــــوســــالمز دع ـــوم األولـــــوسالمخضـــر و فــوا ال
اجبوعنـــــداس كر س ــهــــوســــالمأب ـــوم الثانــيـــــوسالمخضـــر و فــوا ال
مة رمضا بوعنـــــداس ــهــــوســــالمسل ـــوم الثانــيـــــوسالمخضـــر و فــوا ال
ــهــــوســــالمالل بوحفصبوعنـــــداس ـــوم الثانــيـــــوسالمخضـــر و فــوا ال
دشبوعنـــــداس م دع ــهــــوســــالمنع ـــوم الثانــيـــــوسالمخضـــر و فــوا ال
ــهــــوســــالممحند أو الحاج سا بوعنـــــداس ـــوم الثانــيـــــوسالمخضـــر و فــوا ال
ة عــــــامةــــوســــالمابوري عز الدينبوعنـــــداس ـــوم األولـــــوسالمتــــــــغذ ال
ة عــــــامةــــوســــالمعوالك قاسةبوعنـــــداس ـــوم األولـــــوسالمتــــــــغذ ال
اوي موبوعنـــــداس ة عــــــامةــــوســــالمح ـــوم األولـــــوسالمتــــــــغذ ال
ة عــــــامةــــوســــالمسا محند أوالحاجبوعنـــــداس ـــوم األولـــــوسالمتــــــــغذ ال



ة عــــــامةــــوســــالمتوا جمال الدينبوعنـــــداس ـــوم األولـــــوسالمتــــــــغذ ال
ة عــــــامةــــوســــالمقدو الجوديبوعنـــــداس ـــوم األولـــــوسالمتــــــــغذ ال
د الحقبوعنـــــداس ة عــــــامةــــوســــالمخلوف ع ـــوم األولـــــوسالمتــــــــغذ ال
ة عــــــامةــــوســــالمقهوا جوديبوعنـــــداس ـــوم األولـــــوسالمتــــــــغذ ال
وق لحسنبوعنـــــداس ة عــــــامةــــوســــالمم ـــوم األولـــــوسالمتــــــــغذ ال
سبوعنـــــداس ة عــــــامةــــوســــالمارة أن ـــوم األولـــــوسالمتــــــــغذ ال
دش ز بوعنـــــداس ة عــــــامةــــوســــالمدع ـــوم الثانــيـــــوسالمتــــــــغذ ال
زبوعنـــــداس د الع ة عــــــامةــــوســــالملعال ع ـــوم الثانــيـــــوسالمتــــــــغذ ال
ف الدينبوعنـــــداس ة عــــــامةــــوســــالملعاج س ـــوم الثانــيـــــوسالمتــــــــغذ ال
مبوعنـــــداس د ال ما ع ة عــــــامةــــوســــالمسل ـــوم الثانــيـــــوسالمتــــــــغذ ال
ة عــــــامةــــوســــالمخل محند أوع بوعنـــــداس ـــوم الثانــيـــــوسالمتــــــــغذ ال
سبوعنـــــداس ت ع إدر ة عــــــامةــــوســــالمآ ـــوم الثانــيـــــوسالمتــــــــغذ ال
ش بوعنـــــداس ل  ة عــــــامةــــوســــالمفوض ـــوم الثانــيـــــوسالمتــــــــغذ ال
ة عــــــامةــــوســــالمناصل مرادبوعنـــــداس ـــوم الثانــيـــــوسالمتــــــــغذ ال
ة عــــــامةــــوســــالمابوري عز الدينبوعنـــــداس ـــوم الثانــيـــــوسالمتــــــــغذ ال
اللبوعنـــــداس ة عــــــامةــــوســــالمبوحفص  ـــوم الثانــيـــــوسالمتــــــــغذ ال
ـــت نــــــوال مـــزادةلحوش عزوزبوعنـــــداس ــــعآ ت نوال مــــزادةاطعام  ـــوم األولآ ال
ـــت نــــــوال مـــزادةمخلو الزو بوعنـــــداس ــــعآ ت نوال مــــزادةاطعام  ـــوم الثانــيآ ال
ما بوعنـــــداس ت نوال مــــزادةلوناس سل ــهآ ت نوال مــــزادةخضـــر و فــوا ـــوم األولآ ال
ت نوال مــــزادةعاشور إقسولنبوعنـــــداس ــهآ ت نوال مــــزادةخضـــر و فــوا ـــوم الثانــيآ ال
ة عــــــامةب خالدالل الوناسبوعنـــــداس ت نوال مــــزادةتــــــــغذ ـــوم األولآ ال
ت نوال مــــزادةحسا يوسفبوعنـــــداس ة عــــــامةآ ت نوال مــــزادةتــــــــغذ ـــوم األولآ ال
دبوعنـــــداس د ف ة عــــــامةبوعاصممحد ت نوال مــــزادةتــــــــغذ ـــوم األولآ ال
ما صادقبوعنـــــداس ة عــــــامةب خالدسل ت نوال مــــزادةتــــــــغذ ـــوم األولآ ال
د النوربوعنـــــداس ي ع ة عــــــامةب خالدعم ت نوال مــــزادةتــــــــغذ ـــوم األولآ ال
ش خالدبوعنـــــداس ت نوال مــــزادةدعم ة عــــــامةآ ت نوال مــــزادةتــــــــغذ ـــوم األولآ ال
ت نوال مــــزادةأعراب نور الدينبوعنـــــداس ة عــــــامةآ ت نوال مــــزادةتــــــــغذ ـــوم األولآ ال
اسبوعنـــــداس ت نوال مــــزادةمخلو إل ة عــــــامةآ ت نوال مــــزادةتــــــــغذ ـــوم األولآ ال
مانبوعنـــــداس ت نوال مــــزادةإقسولن سل ة عــــــامةآ ت نوال مــــزادةتــــــــغذ ـــوم األولآ ال
دبوعنـــــداس ما ف ت نوال مــــزادةسل ة عــــــامةآ ت نوال مــــزادةتــــــــغذ ـــوم الثانــيآ ال
ة عــــــامةب خالدحسا يوسفبوعنـــــداس ت نوال مــــزادةتــــــــغذ ـــوم الثانــيآ ال
ت نوال مــــزادةالل الوناسبوعنـــــداس ة عــــــامةآ ت نوال مــــزادةتــــــــغذ ـــوم الثانــيآ ال
ة عــــــامةبوعاصمإقسولن عاشوربوعنـــــداس ت نوال مــــزادةتــــــــغذ ـــوم الثانــيآ ال
لبوعنـــــداس ت نوال مــــزادةلحوش إسماع ة عــــــامةآ ت نوال مــــزادةتــــــــغذ ـــوم الثانــيآ ال
ا نواريبوعنـــــداس ة عــــــامةب خالدبر ت نوال مــــزادةتــــــــغذ ـــوم الثانــيآ ال
مبوعنـــــداس د الحك ت نوال مــــزادةموساوي ع ة عــــــامةآ ت نوال مــــزادةتــــــــغذ ـــوم الثانــيآ ال
ة عــــــامةب خالدمعزوزي حسامبوعنـــــداس ت نوال مــــزادةتــــــــغذ ـــوم الثانــيآ ال
دير الهاديبوعنـــــداس ت نوال مــــزادةإ ة عــــــامةآ ت نوال مــــزادةتــــــــغذ ـــوم الثانــيآ ال
م  بوعنـــــداس ــــــزيك ـــــت ت ــهآ يخضـــر و فــوا ــــت تــــــ ـــوم األولآ ال



م  بوعنـــــداس ــــــزيك ـــــت ت ــهآ يخضـــر و فــوا ــــت تــــــ ـــوم الثانــيآ ال
دبوعنـــــداس يمعزوزي حم ــــت تــــــ ة عــــــامةآ يتــــــــغذ ــــت تــــــ ـــوم األولآ ال
اوي مهديبوعنـــــداس يح ــــت تــــــ ة عــــــامةآ يتــــــــغذ ــــت تــــــ ـــوم األولآ ال
يحمودي محندبوعنـــــداس ــــت تــــــ ة عــــــامةآ يتــــــــغذ ــــت تــــــ ـــوم األولآ ال
مبوعنـــــداس ي ك ــــت تــــــ ة عــــــامةآ يتــــــــغذ ــــت تــــــ ـــوم األولآ ال
فبوعنـــــداس ي ال ــــت تــــــ ة عــــــامةآ يتــــــــغذ ــــت تــــــ ـــوم األولآ ال
يصابري ز بوعنـــــداس ــــت تــــــ ة عــــــامةآ يتــــــــغذ ــــت تــــــ ـــوم األولآ ال
يحما رضوانبوعنـــــداس ــــت تــــــ ة عــــــامةآ يتــــــــغذ ــــت تــــــ ـــوم الثانــيآ ال
ي أحمدبوعنـــــداس ــــت تــــــ ة عــــــامةآ يتــــــــغذ ــــت تــــــ ـــوم الثانــيآ ال
يحمودي صادقبوعنـــــداس ــــت تــــــ ة عــــــامةآ يتــــــــغذ ــــت تــــــ ـــوم الثانــيآ ال
يصابري الحواسبوعنـــــداس ــــت تــــــ ة عــــــامةآ يتــــــــغذ ــــت تــــــ ـــوم الثانــيآ ال
يحما جمال الدينبوعنـــــداس ــــت تــــــ ة عــــــامةآ يتــــــــغذ ــــت تــــــ ـــوم الثانــيآ ال
يشقرة نص بوعنـــــداس ــــت تــــــ ة عــــــامةآ يتــــــــغذ ــــت تــــــ ـــوم الثانــيآ ال

د الحقحمــام قرقــور ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورمطعـــــــــمحمـــام قــــرقــــوربن سالم ع ال
اللحمــام قرقــور نة  ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورمطعـــــــــمحمام قرقور مركزبن زو ال
د المالكحمــام قرقــور ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورمطعـــــــــمبوفروججعفري ع ال
ا عادلحمــام قرقــور ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورمطعـــــــــمحمـــام قــــرقــــورض ال
محمــام قرقــور س ة  ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورمطعـــــــــمموقــــــةعب ال
ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورمطعـــــــــمحمام قرقور مركزكفوس عمرانحمــام قرقــور ال
ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورمطعـــــــــمحمـــام قــــرقــــورسالم سم حمــام قرقــور ال
د الغا حمــام قرقــور ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورمطعـــــــــمحمام قرقور مركزال ع ال
اس حمــام قرقــور و  ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورمطعـــــــــمحمام قرقور مركزعم ال
ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورمطعـــــــــمحمام قرقور مركزعوف عاشورحمــام قرقــور ال
ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورلحوم ودواجنبوفروجاسكر مصط حمــام قرقــور ال
رمةلهوشات موحمــام قرقــور ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورلحوم ودواجنع ال ال
ان عادلحمــام قرقــور دي سف ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورلحوم ودواجنحمـــام قــــرقــــورجن ال
ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورلحوم ودواجنحمـــام قــــرقــــورالعطوي سم حمــام قرقــور ال
اسحمــام قرقــور ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورلحوم ودواجنحمـــام قــــرقــــورسالم إل ال
ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورلحوم ودواجنحمـــام قــــرقــــورمعالوي سم حمــام قرقــور ال
ا مولودحمــام قرقــور ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورلحوم ودواجنحمـــام قــــرقــــورالع ال
ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورلحوم ودواجنحمـــام قــــرقــــورقرزان محمد أم حمــام قرقــور ال
د الحقحمــام قرقــور ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورلحوم ودواجنحمـــام قــــرقــــورلواسع ع ال
ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورلحوم ودواجنحمـــام قــــرقــــورتغم لحلوحمــام قرقــور ال
د الرزاقحمــام قرقــور ب ومـشتقـاتــهحمـــام قــــرقــــوركس ع ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورحـل ال
د الرزاقحمــام قرقــور ب ومـشتقـاتــهحمـــام قــــرقــــوركس ع ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورحـل ال
ح الصالححمــام قرقــور ل ت رقم 30ط ةتجزئة 47 قطعة واد الس ة صناع ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورمخ ال
يعحمــام قرقــور ةحمـــام قــــرقــــورامقران ال ة صناع ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورمخ ال
ظحمــام قرقــور د الحف ةبوفروجد ع ة صناع ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورمخ ال
ــهحمـــام قــرقــــورعادل بن ساح حمــام قرقــور ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورخضـــر و فــوا ال



ــهحمـــام قــرقــــوررضا حمزاويحمــام قرقــور ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورخضـــر و فــوا ال
الحمــام قرقــور ــهحمـــام قــرقــــورمالك  ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورخضـــر و فــوا ال
لحمــام قرقــور ــهحمـــام قــرقــــوررابح وك ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورخضـــر و فــوا ال
مةحمــام قرقــور ــهحمـــام قــرقــــورشام ق ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورخضـــر و فــوا ال
اب حمزةحمــام قرقــور دالو ــهحمـــام قــرقــــورع ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورخضـــر و فــوا ال
ــهحمـــام قــرقــــوررمزي حمزاويحمــام قرقــور ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورخضـــر و فــوا ال
ــهحمـــام قــرقــــورفاتح لعطويحمــام قرقــور ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورخضـــر و فــوا ال
اب سعدو حمــام قرقــور د الو ــهحمـــام قــرقــــورع ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورخضـــر و فــوا ال
انحمــام قرقــور ت شع ــهحمـــام قــرقــــوررز ا ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورخضـــر و فــوا ال
اسط ما حمــام قرقــور دال ــهحمـــام قــرقــــورع ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورخضـــر و فــوا ال
ــهحمـــام قــرقــــوروازدي أنورحمــام قرقــور ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورخضـــر و فــوا ال
د الغا حمــام قرقــور ة عــــــامةبوفروجبن سالم ع ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورتــــــــغذ ال
تري رابححمــام قرقــور ة عــــــامةواد الس ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورتــــــــغذ ال
د حمــام قرقــور تزقطوف ع ة عــــــامةواد الس ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورتــــــــغذ ال
بحمــام قرقــور وب نج ة عــــــامةحمـــام قــرقــــور مركزلمو ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورتــــــــغذ ال
ة عــــــامةع العروسلهوشات الحسناويحمــام قرقــور ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورتــــــــغذ ال
اسحمــام قرقــور ش ال تبن بور ة عــــــامةواد الس ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورتــــــــغذ ال
انحمــام قرقــور ادبن خالد سف ة عــــــامةأوالد ع ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورتــــــــغذ ال
ة عــــــامةموقةدراس الهاش حمــام قرقــور ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورتــــــــغذ ال
وكحمــام قرقــور اددعدوش م ة عــــــامةأوالد ع ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورتــــــــغذ ال
ةحمــام قرقــور رمةمقال نظ ة عــــــامةع ال ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورتــــــــغذ ال
دةحمــام قرقــور ة عــــــامةحمـــام قــرقــــورخلو ف ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورتــــــــغذ ال
ة عــــــامةحمـــام قــرقــــوركرمة توفيقحمــام قرقــور ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورتــــــــغذ ال
زحمــام قرقــور د الع ة عــــــامةحمـــام قــرقــــورطرشون ع ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورتــــــــغذ ال
اد فارسحمــام قرقــور رمةع ة عــــــامةع ال ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورتــــــــغذ ال
ة عــــــامةحمـــام قــرقــــورحمزة نور الدينحمــام قرقــور ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورتــــــــغذ ال
ة عــــــامةحمـــام قــرقــــور مركــــزلون مصط حمــام قرقــور ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورتــــــــغذ ال
دحمــام قرقــور د الحم ة عــــــامةحمـــام قــرقــــورلعطوي ع ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورتــــــــغذ ال
ةحمــام قرقــور رمةمقال نظ ة عــــــامةع ال ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورتــــــــغذ ال
اللحمــام قرقــور ة عــــــامةبوفروجأسكر  ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورتــــــــغذ ال
د المومنحمــام قرقــور ة عــــــامةموقةوا ع ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورتــــــــغذ ال
ة عــــــامةحمـــام قــرقــــوربوخالفة ص حمــام قرقــور ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورتــــــــغذ ال
ة عــــــامةع العروسحمزة آمالحمــام قرقــور ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورتــــــــغذ ال
اويحمــام قرقــور اد خ ة عــــــامةبوفروجع ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورتــــــــغذ ال
ي فارسحمــام قرقــور ة عــــــامةحمـــام قــرقــــور مركزش ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورتــــــــغذ ال
ة عــــــامةحمـــام قــرقــــورال سلوىحمــام قرقــور ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورتــــــــغذ ال
ة عــــــامةحمـــام قــرقــــوركرمة توفيقحمــام قرقــور ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورتــــــــغذ ال
انحمــام قرقــور ة عــــــامةحمـــام قــرقــــوربن خالد سف ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورتــــــــغذ ال
محمــام قرقــور د الحك وا ع ة عــــــامةحمـــام قــرقــــورز ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورتــــــــغذ ال



ة عــــــامةحمـــام قــرقــــورعمرو محمدحمــام قرقــور ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورتــــــــغذ ال
دحمــام قرقــور د المج ة عــــــامةحمـــام قــرقــــوربوروح ع ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورتــــــــغذ ال
د المالكحمــام قرقــور ـــــــراتبوفـــــــروجلفورار ع ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورســــ ال
شامحمــام قرقــور اد  ـــــــراتبوفـــــــروجع ـــوم األولحمـــام قــــرقــــورســــ ال
ـــــــراتحمـــام قــرقــــوركفوس عادلحمــام قرقــور ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورســــ ال
مالحمــام قرقــور ـــــــراتحمـــام قــرقــــورسالم  ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورســــ ال
ــــةحمـــام قــرقــــوربن خالد من حمــام قرقــور ـــوم الثانــيحمـــام قــــرقــــورمكت ال
دةحمــام قرقــور ــــــــلةحماش ج ــــعذراع قب ــــــــلةاطعام  ـــوم األولذراع قب ال
دةحمــام قرقــور ــــــــلةمشان ج ــــعذراع قب ــــــــلةاطعام  ـــوم الثانــيذراع قب ال
ب مرصادةحمــام قرقــور ــــــــلةأخ ــــــــلةلحوم ودواجنذراع قب ـــوم األولذراع قب ال
ارة فارسحمــام قرقــور ــــــــلةبن  ــــــــلةلحوم ودواجنذراع قب ـــوم الثانــيذراع قب ال
ف عمادحمــام قرقــور ة اوالد ع بن عثمانمس ة 20 مسكن ق ة صناع ــــــــلةمخ ـــوم األولذراع قب ال
ف عمادحمــام قرقــور ة اوالد ع بن عثمانمس ة 20 مسكن ق ة صناع ــــــــلةمخ ـــوم الثانــيذراع قب ال
ـلـــــةقشتوم من حمــام قرقــور ــهذراع قب ــــــــلةخضـــر و فــوا ـــوم األولذراع قب ال
فحمــام قرقــور ـلـــــةخالد بن لوص ــهذراع قب ــــــــلةخضـــر و فــوا ـــوم األولذراع قب ال
انحمــام قرقــور ـلـــــةبوعالم ش ــهذراع قب ــــــــلةخضـــر و فــوا ـــوم األولذراع قب ال
اشة بوذراعحمــام قرقــور ـلـــــةع ــهذراع قب ــــــــلةخضـــر و فــوا ـــوم األولذراع قب ال
د الرزاقحمــام قرقــور ـلـــــةموس ع ــهذراع قب ــــــــلةخضـــر و فــوا ـــوم الثانــيذراع قب ال
ل أمعوشحمــام قرقــور ـلـــــةن ــهذراع قب ــــــــلةخضـــر و فــوا ـــوم الثانــيذراع قب ال
دحمــام قرقــور لعا د السالم  ـلـــــةع ــهذراع قب ــــــــلةخضـــر و فــوا ـــوم الثانــيذراع قب ال
صلحمــام قرقــور ـلـــــةح ف ة عــــــامةذراع قب ــــــــلةتــــــــغذ ـــوم األولذراع قب ال
لة توفيقحمــام قرقــور ـلـــــةقب ة عــــــامةذراع قب ــــــــلةتــــــــغذ ـــوم األولذراع قب ال
دحمــام قرقــور ـلـــــةأمعوش محند أوزا ة عــــــامةذراع قب ــــــــلةتــــــــغذ ـــوم األولذراع قب ال
محمــام قرقــور د الحل ـلـــــةأمغار ع ة عــــــامةذراع قب ــــــــلةتــــــــغذ ـــوم األولذراع قب ال
لحمــام قرقــور ـلـــــةإيزونطار فوض ة عــــــامةذراع قب ــــــــلةتــــــــغذ ـــوم األولذراع قب ال
مانحمــام قرقــور ة سل ـلـــــةعب ة عــــــامةذراع قب ــــــــلةتــــــــغذ ـــوم األولذراع قب ال
مةحمــام قرقــور د فه ـلـــــةبن ص ة عــــــامةذراع قب ــــــــلةتــــــــغذ ـــوم األولذراع قب ال
اشةحمــام قرقــور ـلـــــةبوذراع ع ة عــــــامةذراع قب ــــــــلةتــــــــغذ ـــوم األولذراع قب ال
انحمــام قرقــور ـلـــــةيوس شع ة عــــــامةذراع قب ــــــــلةتــــــــغذ ـــوم األولذراع قب ال
ان بوعالمحمــام قرقــور ـلـــــةش ة عــــــامةذراع قب ــــــــلةتــــــــغذ ـــوم الثانــيذراع قب ال
ـلـــــةبن سالم مرادحمــام قرقــور ة عــــــامةذراع قب ــــــــلةتــــــــغذ ـــوم الثانــيذراع قب ال
ـلـــــةقارة عمرحمــام قرقــور ة عــــــامةذراع قب ــــــــلةتــــــــغذ ـــوم الثانــيذراع قب ال
انحمــام قرقــور ـلـــــةتغم سف ة عــــــامةذراع قب ــــــــلةتــــــــغذ ـــوم الثانــيذراع قب ال
لة توفيقحمــام قرقــور ـلـــــةقب ة عــــــامةذراع قب ــــــــلةتــــــــغذ ـــوم الثانــيذراع قب ال
لحمــام قرقــور ـلـــــةأمعوش ن ة عــــــامةذراع قب ــــــــلةتــــــــغذ ـــوم الثانــيذراع قب ال
قرقارمشان رابححمــام قرقــور ة عــــــامةإ ــــــــلةتــــــــغذ ـــوم الثانــيذراع قب ال
د النورحمــام قرقــور ـلـــــةجنون ع ة عــــــامةذراع قب ــــــــلةتــــــــغذ ـــوم الثانــيذراع قب ال
صلحمــام قرقــور ـلـــــةح ف ة عــــــامةذراع قب ــــــــلةتــــــــغذ ـــوم الثانــيذراع قب ال
ـلـــــةخ العر حمــام قرقــور ــــــــلةمقــــــــــذراع قب ـــوم األولذراع قب ال



اسحمــام قرقــور طوش ع ـلـــــةع ــــــــلةمقــــــــــذراع قب ـــوم الثانــيذراع قب ال
محمــام قرقــور ـلـــــةأمعوش فه ــــــــلةمقــــــــــذراع قب ـــوم الثانــيذراع قب ال

ار الحامديقنـــــزات ــــعقنـــــــــزاتخ ـــوم األولقنـــــــــزاتاطعام  ال
د الحققنـــــزات ــــعقنـــــــــزاتايو ع ـــوم الثانــيقنـــــــــزاتاطعام  ال
ـــوم األولقنـــــــــزاتلحوم ودواجنقنـــــــــزاتقزوط الصديققنـــــزات ال
ـــوم الثانــيقنـــــــــزاتلحوم ودواجنقنـــــــــزاتحدادي توفيققنـــــزات ال
دقنـــــزات از ب ومـشتقـاتــهقنـــــــــزاتمخلوف ال ـــوم األولقنـــــــــزاتحـل ال
دقنـــــزات از ب ومـشتقـاتــهقنـــــــــزاتمخلوف ال ـــوم الثانــيقنـــــــــزاتحـل ال
اس قنـــــزات ــــــهقنــــزاتبوقرة  ـــوم األولقنـــــــــزاتخضـــر و فـــــوا ال
د الرحمان موجبقنـــــزات ــهقنــــزاتع ـــوم األولقنـــــــــزاتخضـــر و فــوا ال
اديقنـــــزات ــهقنــــزاتفرحات ع ـــوم الثانــيقنـــــــــزاتخضـــر و فــوا ال
د الرحمان موجبقنـــــزات ــهقنــــزاتع ـــوم الثانــيقنـــــــــزاتخضـــر و فــوا ال
مقنـــــزات د الحك ة عــــــامةقنــــزاترا ع ـــوم األولقنـــــــــزاتتــــــــغذ ال
اشةقنـــــزات ة عــــــامةقنــــزاتصفار ع ـــوم األولقنـــــــــزاتتــــــــغذ ال
ة عــــــامةقنــــزاتفركوس حس قنـــــزات ـــوم األولقنـــــــــزاتتــــــــغذ ال
فقنـــــزات ة عــــــامةقنــــزاتمحا محمد ال ـــوم األولقنـــــــــزاتتــــــــغذ ال
ة عــــــامةقنــــزاتنا يوسفقنـــــزات ـــوم األولقنـــــــــزاتتــــــــغذ ال
د الغفورقنـــــزات ة عــــــامةقنــــزاتسعداوي ع ـــوم األولقنـــــــــزاتتــــــــغذ ال
ة عــــــامةقنــــزاتحدادي توفبققنـــــزات ـــوم األولقنـــــــــزاتتــــــــغذ ال
ح قنـــــزات ة عــــــامةقنــــزاتزنا  ـــوم األولقنـــــــــزاتتــــــــغذ ال
دقنـــــزات ة عــــــامةقنــــزاتمخلوف ال ـــوم األولقنـــــــــزاتتــــــــغذ ال
ة عــــــامةقنــــزاتمدور محمدقنـــــزات ـــوم األولقنـــــــــزاتتــــــــغذ ال
ادي فرحاتقنـــــزات ة عــــــامةقنــــزاتع ـــوم الثانــيقنـــــــــزاتتــــــــغذ ال
د الرحمانقنـــــزات ة عــــــامةقنــــزاتموجب ع ـــوم الثانــيقنـــــــــزاتتــــــــغذ ال
ة عــــــامةقنــــزاتوسال عقنـــــزات ـــوم الثانــيقنـــــــــزاتتــــــــغذ ال
ة عــــــامةقنــــزاتنا إسالمقنـــــزات ـــوم الثانــيقنـــــــــزاتتــــــــغذ ال
ة عــــــامةقنــــزاتا رضاقنـــــزات ـــوم الثانــيقنـــــــــزاتتــــــــغذ ال
ة عــــــامةقنــــزاتصفار زو قنـــــزات ـــوم الثانــيقنـــــــــزاتتــــــــغذ ال
مانقنـــــزات ةقنـــــــــزاتك سل ة صناع ـــوم األولقنـــــــــزاتمخ ال
مانقنـــــزات ةقنـــــــــزاتك سل ة صناع ـــوم الثانــيقنـــــــــزاتمخ ال
ــــــــلأرز حموشقنـــــزات ــــــــللحوم ودواجنح ـــوم األولح ال
اسقنـــــزات ي ع ــــــــلش ــــــــللحوم ودواجنح ـــوم الثانــيح ال
لقنـــــزات ــــلاسالم وا ــهح ــــــــلخضـــر و فــوا ـــوم األولح ال
لقنـــــزات ــــلاسالم وا ــهح ــــــــلخضـــر و فــوا ـــوم الثانــيح ال
مقنـــــزات ال حل ــــلتو ة عــــــامةح ــــــــلتــــــــغذ ـــوم األولح ال
بقنـــــزات ط شع ــــلمرا ة عــــــامةح ــــــــلتــــــــغذ ـــوم األولح ال
ــــللقا خالدقنـــــزات ة عــــــامةح ــــــــلتــــــــغذ ـــوم األولح ال
اسقنـــــزات ــــلدرحمون إل ة عــــــامةح ــــــــلتــــــــغذ ـــوم األولح ال
ــــلبونقطة مولودقنـــــزات ة عــــــامةح ــــــــلتــــــــغذ ـــوم األولح ال



ــــلأسكر مصط قنـــــزات ة عــــــامةح ــــــــلتــــــــغذ ـــوم األولح ال
طن العل قنـــــزات ا ــــلم ة عــــــامةح ــــــــلتــــــــغذ ـــوم األولح ال
مقنـــــزات ال حل ــــلتو ة عــــــامةح ــــــــلتــــــــغذ ـــوم الثانــيح ال
بقنـــــزات ط شع ــــلمرا ة عــــــامةح ــــــــلتــــــــغذ ـــوم الثانــيح ال
ــــللقا خالدقنـــــزات ة عــــــامةح ــــــــلتــــــــغذ ـــوم الثانــيح ال
اسقنـــــزات ــــلدرحمون إل ة عــــــامةح ــــــــلتــــــــغذ ـــوم الثانــيح ال
ــــلبونقطة مولودقنـــــزات ة عــــــامةح ــــــــلتــــــــغذ ـــوم الثانــيح ال
ــــلأسكر مصط قنـــــزات ة عــــــامةح ــــــــلتــــــــغذ ـــوم الثانــيح ال
طن العل قنـــــزات ا ــــلم ة عــــــامةح ــــــــلتــــــــغذ ـــوم الثانــيح ال

ممـاوكــــالن ب حل ــــعمــــوكـالن مركــــزبن شا ـــوم األولمــــــوكــــــالناطعام  ال
ممـاوكــــالن د الحك ــــعمــــــوكــــــالندحما ع ـــوم األولمــــــوكــــــالناطعام  ال
ــــعمــــــوكــــــالنارة شو مـاوكــــالن ـــوم الثانــيمــــــوكــــــالناطعام  ال
ــــعمــــــوكــــــالنموساوي جمالمـاوكــــالن ـــوم الثانــيمــــــوكــــــالناطعام  ال
ن لدينمـاوكــــالن ـــوم األولمــــــوكــــــالنلحوم ودواجنمــــــوكــــــالنبوخالفة ز ال
ظمـاوكــــالن د الحف ـــوم األولمــــــوكــــــالنلحوم ودواجنمــــــوكــــــالنموفق ع ال
ـــوم الثانــيمــــــوكــــــالنلحوم ودواجنمــــــوكــــــالناج عمادمـاوكــــالن ال
كرمـاوكــــالن ـــوم الثانــيمــــــوكــــــالنلحوم ودواجنمــــــوكــــــالنموفق ب ال
ــــرزة الصالحمـاوكــــالن ــة ت ة ق ة صناع ـــوم األولمــــــوكــــــالنمخ ال
ح صالحمـاوكــــالن ةمــــــوكــــــالنف ة صناع ـــوم الثانــيمــــــوكــــــالنمخ ال
لمـاوكــــالن ــهمــــــوكــــــالنمال أوك ـــوم األولمــــــوكــــــالنخضـــر و فــوا ال
اسمـاوكــــالن م ح ــهمــــــوكــــــالنسل ـــوم األولمــــــوكــــــالنخضـــر و فــوا ال
م مغاغةمـاوكــــالن ــهمــــــوكــــــالنحل ـــوم األولمــــــوكــــــالنخضـــر و فــوا ال
د الرزاق مرازقةمـاوكــــالن ــهمــــــوكــــــالنع ـــوم األولمــــــوكــــــالنخضـــر و فــوا ال
رمـاوكــــالن ــهمــــــوكــــــالنخمال الطا ـــوم األولمــــــوكــــــالنخضـــر و فــوا ال
ارةمـاوكــــالن ــهمــــــوكــــــالناس  ـــوم الثانــيمــــــوكــــــالنخضـــر و فــوا ال
ــهمــــــوكــــــالنصدام معزوزيمـاوكــــالن ـــوم الثانــيمــــــوكــــــالنخضـــر و فــوا ال
ــهمــــــوكــــــالنفؤاد مرازقةمـاوكــــالن ـــوم الثانــيمــــــوكــــــالنخضـــر و فــوا ال
د قرةمـاوكــــالن ــهمــــــوكــــــالنجه ـــوم الثانــيمــــــوكــــــالنخضـــر و فــوا ال
ــهمــــــوكــــــالنبنوادفل الصالحمـاوكــــالن ـــوم الثانــيمــــــوكــــــالنخضـــر و فــوا ال
ة عامةمــــــوكــــــالنقدو لمنورمـاوكــــالن ـــوم األولمــــــوكــــــالنتغذ ال
دمـاوكــــالن ة عامةمــــــوكــــــالنقرة جه ـــوم األولمــــــوكــــــالنتغذ ال
ممـاوكــــالن د الحل ة عامةمــــــوكــــــالنمغاغة ع ـــوم األولمــــــوكــــــالنتغذ ال
ة شدادارة فاروقمـاوكــــالن ة عامةق ـــوم األولمــــــوكــــــالنتغذ ال
دمـاوكــــالن د الحم ة عامةمــــــوكــــــالنشور ع ـــوم األولمــــــوكــــــالنتغذ ال
ة عامةمــــــوكــــــالنبوخالفة صا مـاوكــــالن ـــوم األولمــــــوكــــــالنتغذ ال
ة عامةمــــــوكــــــالنموساوي جمالمـاوكــــالن ـــوم األولمــــــوكــــــالنتغذ ال
ة عامةمــــــوكــــــالنبتقة عمارمـاوكــــالن ـــوم األولمــــــوكــــــالنتغذ ال
قمـاوكــــالن ة عامةمــــــوكــــــالنشودار رز ـــوم األولمــــــوكــــــالنتغذ ال
ة عامةمــــــوكــــــالنقرزان توفيقمـاوكــــالن ـــوم األولمــــــوكــــــالنتغذ ال



ةمـاوكــــالن ة عامةمــــــوكــــــالنماضوي خ ـــوم األولمــــــوكــــــالنتغذ ال
دمـاوكــــالن ة عامةمــــــوكــــــالنلعمري سع ـــوم األولمــــــوكــــــالنتغذ ال
مالمـاوكــــالن ل  ة عامةمــــــوكــــــالنأوك ـــوم األولمــــــوكــــــالنتغذ ال
ممـاوكــــالن ة عامةمــــــوكــــــالنارة ك ـــوم األولمــــــوكــــــالنتغذ ال
لمـاوكــــالن ة عامةع مرقومبن رحال فوض ـــوم األولمــــــوكــــــالنتغذ ال
ة عامةماوكــــالن مركزارة مقدادمـاوكــــالن ـــوم الثانــيمــــــوكــــــالنتغذ ال
ة عامةماوكــــالن مركزبن وادفل صالحمـاوكــــالن ـــوم الثانــيمــــــوكــــــالنتغذ ال
ممـاوكــــالن اس سل ة عامةتجزئة 22 قطعة القطعة رقم 17ح ـــوم الثانــيمــــــوكــــــالنتغذ ال
ة عامةمــــــوكــــــالنقدو لمنورمـاوكــــالن ـــوم الثانــيمــــــوكــــــالنتغذ ال
دمـاوكــــالن ة عامةمــــــوكــــــالنقرة جه ـــوم الثانــيمــــــوكــــــالنتغذ ال
ممـاوكــــالن د الحل ة عامةمــــــوكــــــالنبوخالفة ع ـــوم الثانــيمــــــوكــــــالنتغذ ال
رمـاوكــــالن ة عامةمــــــوكــــــالنقشطال الطا ـــوم الثانــيمــــــوكــــــالنتغذ ال
ممـاوكــــالن اس سل ة عامةمــــــوكــــــالنح ـــوم الثانــيمــــــوكــــــالنتغذ ال
د الرزاقمـاوكــــالن ة عامةمــــــوكــــــالنمرازقة ع ـــوم الثانــيمــــــوكــــــالنتغذ ال
اش رفيقمـاوكــــالن ة عامةمــــــوكــــــالند ـــوم الثانــيمــــــوكــــــالنتغذ ال
د القادرمـاوكــــالن ة عامةمــــــوكــــــالندعان ع ـــوم الثانــيمــــــوكــــــالنتغذ ال
رمـاوكــــالن دودي الطا ة عامةمــــــوكــــــالنالع ـــوم الثانــيمــــــوكــــــالنتغذ ال
ة عامةمــــــوكــــــالنبن عراب نواريمـاوكــــالن ـــوم الثانــيمــــــوكــــــالنتغذ ال
ة عامةمــــــوكــــــالنمعزوزي صداممـاوكــــالن ـــوم الثانــيمــــــوكــــــالنتغذ ال
ممـاوكــــالن د الحل ة عامةمــــــوكــــــالنلعقون ع ـــوم الثانــيمــــــوكــــــالنتغذ ال
ا فاروقمـاوكــــالن ــــعتــــــالة إفــــــاسنخ ـــوم األولتــــــالة إفــــــاسناطعام  ال
ا فاروقمـاوكــــالن ــــعتــــــالة إفــــــاسنخ ـــوم الثانــيتــــــالة إفــــــاسناطعام  ال
د الوعابمـاوكــــالن ل ع ــــعتــــــالة إفــــــاسنمند ـــوم الثانــيتــــــالة إفــــــاسناطعام  ال
ـــوم األولتــــــالة إفــــــاسنلحوم ودواجنتــــــالة إفــــــاسنعزازقة النذيرمـاوكــــالن ال
دمـاوكــــالن ـــوم األولتــــــالة إفــــــاسنلحوم ودواجنتــــــالة إفــــــاسنبوعروري رش ال
ـــوم الثانــيتــــــالة إفــــــاسنلحوم ودواجنتــــــالة إفــــــاسنعزازقة محندمـاوكــــالن ال
دمـاوكــــالن ـــوم الثانــيتــــــالة إفــــــاسنلحوم ودواجنتــــــالة إفــــــاسنحدوزي رش ال
د مـاوكــــالن ب ومـشتقـاتــــــهتــــــالة إفــــــاسنقنوش ع ـــوم األولتــــــالة إفــــــاسنحـل ال
د مـاوكــــالن ب ومـشتقـاتــــــهتــــــالة إفــــــاسنقنوش ع ـــوم الثانــيتــــــالة إفــــــاسنحـل ال
دمـاوكــــالن مبوشامة الع ا ي ن ة تالة يراقن ت ة صناع ـــوم األولتــــــالة إفــــــاسنمخ ال
د الرزاقمـاوكــــالن ة أوالد السعدي ع ازق ـــوم األولتــــــالة إفــــــاسنحر خ ال
ا مـاوكــــالن مبوعروري  ا ي ن ل ت د الخ ةمع ة صناع ـــوم الثانــيتــــــالة إفــــــاسنمخ ال
انمـاوكــــالن فـاســـنالعمري بود ــــــهتالـــة إ ـــوم األولتــــــالة إفــــــاسنخضـــر و فـــــوا ال
يمـاوكــــالن فـاســـنعالوة نا ــــــهتالـــة إ ـــوم األولتــــــالة إفــــــاسنخضـــر و فـــــوا ال
فـاســـنعمر خر مـاوكــــالن ــــــهتالـــة إ ـــوم األولتــــــالة إفــــــاسنخضـــر و فـــــوا ال
تمـاوكــــالن فـاســـنمال تغزل ــــــهتالـــة إ ـــوم األولتــــــالة إفــــــاسنخضـــر و فـــــوا ال
شمـاوكــــالن فـاســـنزو د ــــــهتالـــة إ ـــوم األولتــــــالة إفــــــاسنخضـــر و فـــــوا ال
د مه مـاوكــــالن فـاســـنف ــــــهتالـــة إ ـــوم األولتــــــالة إفــــــاسنخضـــر و فـــــوا ال
فـاســـنخالف عزازقةمـاوكــــالن ــــــهتالـــة إ ـــوم األولتــــــالة إفــــــاسنخضـــر و فـــــوا ال



د  قنوشمـاوكــــالن فـاســـنع ــــــهتالـــة إ ـــوم األولتــــــالة إفــــــاسنخضـــر و فـــــوا ال
م معمرمـاوكــــالن فـاســـنك ــــــهتالـــة إ ـــوم الثانــيتــــــالة إفــــــاسنخضـــر و فـــــوا ال
طوشمـاوكــــالن نة عل فـاســـنز ــــــهتالـــة إ ـــوم الثانــيتــــــالة إفــــــاسنخضـــر و فـــــوا ال
شمـاوكــــالن ان د فـاســـنسف ــــــهتالـــة إ ـــوم الثانــيتــــــالة إفــــــاسنخضـــر و فـــــوا ال
شمـاوكــــالن فـاســـنالجم د ــــــهتالـــة إ ـــوم الثانــيتــــــالة إفــــــاسنخضـــر و فـــــوا ال
فـاســـنعماد بوعروريمـاوكــــالن ــــــهتالـــة إ ـــوم الثانــيتــــــالة إفــــــاسنخضـــر و فـــــوا ال
فـاســـنطارق شلغوممـاوكــــالن ــــــهتالـــة إ ـــوم الثانــيتــــــالة إفــــــاسنخضـــر و فـــــوا ال
فـاســـنأم بوعنداسمـاوكــــالن ــــــهتالـــة إ ـــوم الثانــيتــــــالة إفــــــاسنخضـــر و فـــــوا ال
ل قنوشمـاوكــــالن فـاســـناسماع ــــــهتالـــة إ ـــوم الثانــيتــــــالة إفــــــاسنخضـــر و فـــــوا ال
ممـاوكــــالن د ال فـاســـنبورما ع ة عــــــامةتالـــة إ ـــوم األولتــــــالة إفــــــاسنتــــــــغذ ال
فـاســـنمدورن جوديمـاوكــــالن ة عــــــامةتالـــة إ ـــوم األولتــــــالة إفــــــاسنتــــــــغذ ال
رةمـاوكــــالن فـاســـنخلو ز ة عــــــامةتالـــة إ ـــوم األولتــــــالة إفــــــاسنتــــــــغذ ال
ممـاوكــــالن دير سل فـاســـنبن إ ة عــــــامةتالـــة إ ـــوم األولتــــــالة إفــــــاسنتــــــــغذ ال
فـاســـنخر عمرمـاوكــــالن ة عــــــامةتالـــة إ ـــوم األولتــــــالة إفــــــاسنتــــــــغذ ال
دمـاوكــــالن ي سع فـاســـننا ة عــــــامةتالـــة إ ـــوم األولتــــــالة إفــــــاسنتــــــــغذ ال
مالمـاوكــــالن ت  فـاســـنتغزل ة عــــــامةتالـــة إ ـــوم األولتــــــالة إفــــــاسنتــــــــغذ ال
ممـاوكــــالن د ال فـاســـنبن رقرق ع ة عــــــامةتالـــة إ ـــوم األولتــــــالة إفــــــاسنتــــــــغذ ال
انمـاوكــــالن ال سف فـاســـنط ة عــــــامةتالـــة إ ـــوم األولتــــــالة إفــــــاسنتــــــــغذ ال
دمـاوكــــالن فـاســـنمه ف ة عــــــامةتالـــة إ ـــوم األولتــــــالة إفــــــاسنتــــــــغذ ال
لمـاوكــــالن فـاســـنخر إسماع ة عــــــامةتالـــة إ ـــوم الثانــيتــــــالة إفــــــاسنتــــــــغذ ال
فـاســـنبوشامة سالممـاوكــــالن ة عــــــامةتالـــة إ ـــوم الثانــيتــــــالة إفــــــاسنتــــــــغذ ال
فـاســـنسمارة توفيقمـاوكــــالن ة عــــــامةتالـــة إ ـــوم الثانــيتــــــالة إفــــــاسنتــــــــغذ ال
دمـاوكــــالن اس الع فـاســـنس ة عــــــامةتالـــة إ ـــوم الثانــيتــــــالة إفــــــاسنتــــــــغذ ال
فـاســـنعزازقة خالفمـاوكــــالن ة عــــــامةتالـــة إ ـــوم الثانــيتــــــالة إفــــــاسنتــــــــغذ ال
د الغا مـاوكــــالن فـاســـن رحاحلة ع ة عــــــامةتالـــة إ ـــوم الثانــيتــــــالة إفــــــاسنتــــــــغذ ال
د مـاوكــــالن فـاســـنقنوش ع ة عــــــامةتالـــة إ ـــوم الثانــيتــــــالة إفــــــاسنتــــــــغذ ال
مةمـاوكــــالن اوي حك فـاســـنح ة عــــــامةتالـــة إ ـــوم الثانــيتــــــالة إفــــــاسنتــــــــغذ ال
فـاســـنشلغوم مسعودمـاوكــــالن ة عــــــامةتالـــة إ ـــوم الثانــيتــــــالة إفــــــاسنتــــــــغذ ال
لمـاوكــــالن فـاســـنقنوس إسماع ة عــــــامةتالـــة إ ـــوم الثانــيتــــــالة إفــــــاسنتــــــــغذ ال
دمـاوكــــالن ي السع فـاســـننا ـــــــراتتالـــة إ ـــوم األولتــــــالة إفــــــاسنســــ ال

ابمـاوكــــالن د الو ط ع ك تــــــالة إفــــــاسنمرا ـــوم الثانــيتــــــالة إفــــــاسنمعدات المهاتفة فل ال

ـــــــةتــــــالة إفــــــاسنبوشامة عدنانمـاوكــــالن ـــوم الثانــيتــــــالة إفــــــاسنمكت ال


