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    الثالث    األول  عامة تغذية  101 رقم 07 س عمارة كوسيدار مسكن400 حي  أمير  لبيض  .1
  الرابع    الثاني    عامة تغذية 07 رقم w02 عمارة أوناسطال مسكن 48 منجلي علي حي  سامي  مانع  .2
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  02 رقم أ عمارة ت إ م 80 مشروع 05 ريفية حصة  فيصل  بوشبيعة  .3
      الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 46 رقم 04زاد عمارة مسكن 350  حمزة  ھالل  .4
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 07 رقم محل بي أسي أل مسكن 12 حي  يوسف  عيشاوي  .5
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  02 رقم ف عمارة تساھمي مسكن 100 مشروع  خوجة  والي بن  .6
      الثاني    عامة تغذية  12 رقم U05 عمارة FSD مسكن 70 حي  ساعد  لعيايشة  .7
  الرابع    الثاني    عامة تغذية 02 رقم w02 عمارة أوناسطال مسكن 48 منجلي علي حي  سفيان  غناي  .8
      الثاني    عامة تغذية  FSD مسكن 70 حي  سيفالدين  مسعود بن  .9

    الثالث    األول  عامة تغذية  16 رقم 01 ى عمارة أوناسطال مسكن 48 حي  زھير  بركان  .10
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  76 رقم 05 أس عمارة كوسيدار مسكن 400 حي  سمير  عثامن بوقفة  .11
    الثالث    األول  عامة تغذية  03 رقم محل 3ل عمارة جيكو مسكن 150 حي  ھشام  موجاري  .12
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  1ل عمارة جيكو 150 منجلي علي حي  ھشام  قلي بن  .13
    الثالث    األول  عامة تغذية  62 رقم 05سي عمارة كوسيدار مسكن 400 حي  أسامة  نوري  .14
    الثالث    األول  عامة تغذية  22 رقم 1زاد عمارة FSD مسكن 80 حي  يزيد  طرشي  .15
        األول  عامة تغذية  05 أس عمارة كوسيدار مسكن 400 حي  سليم  نوري  .16
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  31 رقم 08 أقريق عمارة مسكن 352 حي  عمار  صراع  .17
    الثالث    األول  عامة تغذية  10 رقم 02ل عمارة مسكن 150 حي  ابراھيم  سليماني  .18
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  07 رقم إي عمارة FSD مسكن 70 حي  كلثوم  عياش  .19
        األول  فواكه و خضر  13 رقم 03ز عمارة FSD مسكن 80 منجلي علي حي  الدين سيف  بوبكيرة  .20
    الثالث    األول  فواكه و خضر  12 رقم 05 أو عمارة FSD مسكن 70 حي  نبيل  يخلف  .21
        األول  قصابة و لحوم  منجلي علي  FSD مسكن 80 حي  ساي محمد  مداني بن  .22
        األول  قصابة و لحوم  23 رقم محل 01ز عمارة مسكن 80 حي  ساسي محمد  زادي بن  .23
        األول  قصابة و لحوم  14 رقم 04و عمارة FSD م 70 حي  علي محمد  بركان  .24
  الرابع    الثاني    مغازة  Q24005 رقم 4أ عمارة عدل 1288 مشروع CSCE  حسين  غبالي  .25
    الثالث    األول  مقھى  09 رقم 04 جي عمارة دي اس اف مسكن 80 01 وج  زبيدة  جلواط  .26
        األول  مقھى  67 رقم 005 اس عمارة  ياسين  بومزعر  .27
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    الثالث  الثاني    مقھى  س 01ب عمارة  06 رقم كوسيدار مسكن 400 حي  سفيان  حمادي بن  .28
  الرابع  الثالث    األول  مقھى  05 رقم 06 او عمارة دي اس أف مسكن 70  الشريق محمد  ديابي  .29
  الرابع    الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 21 رقم 1زاد عمارة FSD مسكن 80 حي  محمد  بودليو  .30
  الرابع    الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي 13 رقم 1ل عمارة جيكو مسكن150  أمال  قطش  .31
  الرابع    الثاني    وراقة مكتبة  منجلي علي ل عمارة جيكو مسكن 150 حي  زينب  السبتي  .32
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  03 رقم 07 أو عمارة FSD مسكن 70 حي  سفيان  شبيرة  .33
        األول  وراقة مكتبة  05 أس 05 سي عمارة كوسيدار مسكن 400 حي  الحكيم عبد  لعيايشة  .34
  الرابع    الثاني    وراقة مكتبة   03 رقم د عمارة تساھمي مسكن 100 مشروع  حسان  والي بن  .35
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  01 رقم أو عمارة تساھمي مسكن 100 مشروع  عمر  بوعبيد  .36
  الرابع    الثاني    وراقة مكتبة  04 رقم 1س عمارة كوسيدار مسكن 400 حي  األمين محمد  بوالودنين  .37
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  58 محل 7ز عمارة مسكن 332 حي  عيسى  حمودي  .38
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  16 رقم 04و عمارة دي اس اف مسكن 80 حي  علي محمد  بركان  .39
  الرابع    الثاني    وراقة مكتبة  دي اس اف مسكن 70 حي  علي محمد  بودليو  .40
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  منجلي علي 02 رقم 3ل جيكوعمارة مسكن150  فطيمة  داودي  .41

 


