
شاطالبلديةالدائرة رنوع ال العنواناسم و لقب التاجر امل

ق 31حا راسو عبد ا  النخيل رقم

188مرابطة يوسف  النخيل رقم

بية بلة الذ ة الس إلاخوة فرادمخ

10شاوش طيارة خليل ر رقم ش ي  ها ن  ش

09فلواط بوبكر  الشهداء ن ل رقم

13عليوش حمزة  بن الشر طرق شطابة رقم

 بن الشر طرق شطابة رقمرب حمزة

 بن الشر طرق شطابة محل 58بن ساس ربيع

ر 05 محل جديمش سم  القماص أرض بوزحزح رقم

1368بوعافية م الدين  القماص 1500 مسكن رقم

 القماصحا راسو عبد القادر

3حا عثمان  20 أوت 1955 رقم

ع 204 تجزئة الراض طرق املرجبوحالسة يوسف لم الرا ال

ساوس محل أ مكرر يوس فيتامة  س

رة بالل 04عم تحصيص الراض رقم

زة 91يول لو  بوذراع صا ن و رقم

11 شارع ب محل أزمو عمار  بوذراع صا رقم
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83 بولفاربوقرة رابح  بوذراع صا رقم

شارع شب باب القنطرةطيار أحسن

نة  الاخوة جغريبوسليم ز

ن ان دمحم الام 152 ببن ز  الصنوبر رقم

23سعد هللا شرف ر رقم ش ي  ها  ش

رش عبد العزز 208عم  جبل الوحش رقم

ر 321عاشوري لز  جبل الوحش رقم

ي 246حمالوي عبد الغا  جبل الوحش

01عيون وائل 381  رقم لية قسم 05 جو

112بوحالسة م الدين ادية رقم  الز

كيم امسبومقورة عبد ا  بوصوف الشطر ا

روكطيار أحسن 05 سيدي م جوب رقم ن اسماعيل م

67 س م كبورزامة بلقاسم ن عباس محمود رقم

05 داودي عمارأودينة عبد السالم  املنصورة رقم

17بوسطلة مباركة ن صا دمحم رقم

رش ناصر 413 عم 23 رقم 1148 عمارة  الدقس برنامج

413عليوش عبد هللا  الدقس عبد السالم رقم

ر ر أم 40 أزعي ري رقم هد بيار ك ر عبد القادر   ألام

ر ركيمة سطانلز 05 ن  رقم

ي لياس 01ن بن مليك عبد الرحمانمقرا

08عبد الرحيم بوداح ن كمال بلوصيف رقم

45كمال سيفي ن العربي بن املهيدي رقم

25اسماعيل بلعابد ن رقم شارع فلسط

ي وليد 03عثما ن بودربالة رقم

 بوصوفلفوالة الربيع

ابز امل



ي دمحم وليد 16 بوالصوففرقا رة جة الصغ  الن

شام 02 دبن ناصر  71 محل تجزئة فلتان رقم

ر عبد القادر22 أضيف مولود  الام

يم 36دندان ابرا سوق بوجرو رقم

ية 04مولود بن صا ر عبد القادر ن س رقم  الام

61 قسنطينةبواملرقة عبد الوحيد 343 رقم 564 مسكن عمارة

39 زواخرشوش عبد الرزاق عمارة

يد شاوي 44 قسنطينةدمحم ال 257 رقم 564 مسكن عمارة ن الباي  ع

ن البايصا بوراس 47 مثلث ع 27 رقم 564 مسكن عمارة

30دقيق عمار 500مسكن عمارة

ادة عبد الرزاق 37ز 500مسكن عمارة

يم 42 قسنطينةحمدي باشا إبرا 32 رقم 500 مسكن عمارة

ر الدين ن البايرامول خ 260 ع ريك رقم  ج

ن البايبن الصيد حمزة 32 ع 600مسكن عمارة 122

114بونفيخة خالد 80رقم 600مسكن عمارة

107طارق بوشربة 28 رقم 600مسكن عمارة

ا معلم 74 قسنطينةزكر 20 رقم 600مسكن عمارة ن الباي  ع

84طاوطاو دمحم 22رقم 600مسكن عمارة  الباي

195 أبادر لب ن الباي الشطر ألاول رقم تحصيص ع

ن الباي رقم 13بن شع عبد املالك  النخيل خزنذار عبد الراحمن طرق ع

ون كمال 72بن ث  النخيل خرندار عبد الرحمن رقم

47 أسواملية رشيدة  النخيل رقم

ن البايبورغيدة أيوب 182 ع  النخيل رقم

رة عائشة 41عم ن الباي رقم  النخيل طرق ع

189شرواط  عزز ن رقم  النخيل الياسم



ي دمحم ن البايضرسو  النخيل خزندار عبد الرحمن طرق ع

331 بلفاس دمحم ن الباي رقم طرق ع

13سراغ الياس ن الباي رقم خزندار عبد الرحمن طرق ع

امي بوبكر ن الباي قسنطينةتو 72 مسكن عمارة ج ع 05

هوي أحمد ن الباي الشطر1 رقم112ش  ع

16 تور قسنطينةكروش عبد هللا 11رقم 564مسكن عمارة

ن البايمسعود سليمان 68 زوا سليمان ع 12  رقم ل 72 مسكن

س 73بن الشيخ ع 13 رقم 72مسكن

ن الباي إلاخوة فراد محل بمنصف ديب الشطر ألاول ع

ن الباي الشطر ألاول إلاخوة فرادمقيدش خديجة 143تحصيص ع

04بن مبارك طارق 01عمارة ن الباي ع

78إدرس إلياس 14 رقم 72 مسكن عمارة

ن 68غالدي دمحم مل 12 رقم 72 مسكن عمارة

01سوق فضيلة سعداناملغطىفرخ مسعود

188 قسنطينة بالل  فضيلة سعدان عمارة د رقم

 فضيلة سعدان عمارة ب محل أ قسنطينةلف مسعود

1955قارة جو سامي 20أوت 02سوق

جة 10 قسنطينةكمال بوث 1955 رقم 20أوت املركز التجاري

09 قسنطينةفنيط أيوب 20أوت رقم

06طارق كموم 1955 محل رقم 20أوت

ري 12حفيظة خ  فضيلة سعدان عمارة ب

129بوعزز عبد الرحمان  فضيلة سعدان عمارة ب10رقم

36 قسنطينةحيحة مراد 09رقم ضر عمارة  كوحيل 

ر درا 352 زوالقص ن الباي رقم  ع

732 محل رقم أوب زوالشهيب يوسف ن الباي الشطر الاول  ع



710 زوابومقورة كمال ن الباي الشطر الاول رقم  ع

103 زواطاوطاو احمد ي رقم ن الباي الشطر الثا  ع

ر دمحم 718 ب زواقص ن الباي رقم  ع

84زوامي بالل ي رقم ن الباي الشطر الثا  ع

230 زواجن بالل ن الباي رقم  ع

51 زواقجا طارق ي محل رقم ن الباي الشطر الثا  ع

ن البايخرشوش عبد الرزاق ع

ي 1303زعطوط عبد الغا  القماص  1500 شا رقم

08بن دمحم اسماعيل  الشهداء رقم

نداودي خليل جباس طابية ن ا  ا

38 د و 38 ونمو دمحم  بن الشر طرق شطابة رقم

02 بعبدال رؤوف وجة رقم  املا أرض با

33 ببوشرط بدر الدين  بن الشر طرق شطابة املا رقم

31 أمطمط محمود  بن الشر طرق شطابة ا رقم

 بن الشر طرق شطابةبن عطية رمزي

16صياد جلول أرض بن الشر طرق شطابة رقم

16د ربيعة أرض بن الشر طرق شطابة رقم

 بن الشر طرق شطابةزديف دمحم

ر ش ن الاخوة بوشامةبن جابر 

رشبوراس يمينة شارع الاخوة عم

ي شرفة 02لعمرا اسو رقم  دمحم لوصيف بي

04بن نابت مصطفى ر رقم ش ي  ها ن ش

شفىعرفة رضا س للمس كشك املدخل الرئ

ري عبد اللطيف 07زب ي  رقم ها ن ش

37دمحم رضا بن سالم ري  رقم ن بيار ك



ش العربي 40كرم  الشهداء ن ل رقم

ري عقيلة 15صغ  الشهداء رقم

2 أنوي عادل  الشهداء ن س رقم

21قيدوم منصف شارع الاخوة بوخفخوف رقم

08جمال الدين بن نارو   القماص أرض بن محمود رقم

391دمحم بودراع  القماص محل رقم

ش خالد 523بي  القماص رقم

670زردودي عبد العزز  القماص  محل رقم

1221 أمراد قجور   القماص رقم

ي عبد القادر  القماصثليال

ليم رة عبد ا 42 ألوع  القماص أرض مشاطي رقم

03قوطاس  - ص 09 عمارة  القماص رقم

ق 1358 أعيون عبد ا  القماص 1500 مسكن رقم

ي تو ع ز 35 أما  القماص 800 مسكن رقم

97 أجبابرة عادل  القماص 800 مسكن رقم

ان سفيان 1444بود  القماص رقم

 القماصجغري صادق

ش فرد  القماصبن ع

ر ش سم 1367بن ع  القماص رقم

612شاوش سامي  القماص رقم

499بودراع نوار  القماص رقم

ي حمودي  القماصبرا

نة ياسر  القماصبوت

 القماصديوان عبد الرزاق

113بودن معمر تحصيص امل رقم



270 ألعناصر مسعودة تحصيص امل رقم

07 سش عبد البارئ ع  طرق املرج تحصيص الراض الشطر ألاول رقم لم الرا ال

10 أبالطة مهدي 283 محل رقم  الراض رقم

ق 139خياط عبد ا  الراض رقم

26عياد وليد ع طرق باتنة رقم لم السا ساوي ال  س

06كمال طاطاو  الراض رقم

ن نو ياس 183حواس  امل رقم

25 جسواملية الرمية ع طرق باتنة رقم لم السا ساوي ال  س

ر عزوز 20دنف  بوذراع صا ن أ رقم

ن 15بوعشبة حس ر ن أ رقم  الب

08 جبوعشبة عادل ين محل رقم 27 محطة الب  بوذراع صا الطرق الوط رقم

36بودربالة فؤاد ر طرق ب د  رقم  الب

31حسي مولود  بوذراع صا ن أ رقم

ميد 08مرابط عبد ا  بوذراع صا  رقم

32 أنمور مسعرد  بوذراع صا ن ب محل

73مرجانة راض شارع بوذراع صا رقم

ن 02صمودة ياس  بوذراع صا أرض بن جليط رقم

113حميمد سفيان  بوذراع صا ن بولفار رقم

35يخلف فارس  بوذراع صا ن د رقم

يم شارع الاخوة بومعزةبن عربة ابرا

02نايت محند دمحم جالل ن الاخوة معزي رقم

خ بوبكر الصديق 35شو  الاخوة خزندار رقم

 دمحم لوصيفبوعافية شراف

ب اسماعيل ب سكريبو ن الاخوة 

 دمحم لوصيفبن ضامن دمحم



س وناسة 5بوحال ي رابح رقم  رمضا

ن بن حليلو 05عبد اليام ن خزندار رقم

ي 23مني عبد الغا عايب دمحم رقم شارع 

 الاخوة شببوعاقية مسعود

هوم دمحم الصا وة جغريبو  ا

س 26بوقاعود باد  الاخوة بوشامة رقم

 بوشامةشرف الدين سطيلة

ن ر حس  بوشامةبل

 بوشامةكعرور فوزي

شارع شب باب القنطرةنمور دمحم

س  التوتشفي باد

23رب يوسف  التوت رقم

04عايب رفيق  التوت رقم

 التوتعبد الرحيم كمال

ي با 407دمحم ش  الصفصاف عمارة أ رقم

12عزارة احسن  الصنوبر رقم

11شب عمار  الصنوبر رقم

ال حدة 25بوخ  الصنوبر رقم

152بن ايدير م الدين  الصنوبر رقم

39حسام الشيخ بوقال  التوت ن و رقم

153رحمون عبد اللطيف  الصنوبر رقم

س رمزي 81ع  بن الشر طرق شطابة رقم

25فاط مسعود  الشهداء ن م رقم

08 أججاح دمحم  الشهداء رقم

ن 4/16دمحم اسماع  التوت ن ش رقم

التغذية العامة

 + خضر و فواكھ



88قاجة دمحم س رقم  بن تل

اء 09 س م كالع زكر  الصفصاف عمارة أ و حصة

مجمع الصقور أبناء العم بلعمري ع فطيار عائشة

726فرحاوي رشيد  التوت ن د رقم

76 أعمري نور الدين س رقم  بن تل

03بن لغماري س رقم  بن تل

يل 522بن عاشور ن  القماص رقم

1212 أبوسماحة كمال  القماص   رقم

ر الدين 270 أعمراوي خ تحصيص امل رقم

31 محل 01بوالتوت وليد  بن الشر طرق شطابة رقم

أرض بن الشر طرق شطابة محل أشاقر مسعود

 بن الشر طرق شطابة محل بواري دمحم

15راس الواد جالل  بن الشر طرق شطابة  رقم

اب  بن الشر طرق شطابةق عبد الو

جباس رقم بن الشرلعيد يوسف تحصيص ا

أرض بن الشر طرق شطابةالواعر فلة

273مروش نذير جباس بن الشر رقم تحصيص ا

ل خالد 404طو  الراض رقم

ان فؤاد ع طرق باتنةبن ز لم السا ساوي ال  س

26عيم عر ع طرق باتنة رقم لم السا ساوي ال  س

25 تسطيفي راض ع طرق باتنة رقم لم السا ساوي ال  س

65 قسنطينةمهدي شعالل ر عبد القادر ن أرقم  ألام

ة عمر الفاروق 336ط تحصيص جبل الوحش رقم

ر 23أعابد ز ر رقم ش ي  ها  ش

243 تحصيص جبل الوحشرابح بومعوش رقم



64بلمر سعدون ر عبد القادر رقم  ألام

28بخوش ربيحة ر عبد القادر ن أل رقم  ألام

ر عبد القادر10 حصة بكتاب بلقاسم  ألام

10حمودي فيصل ر عبد القادر ن ب رقم  ألام

245عيكة كمال تحصيص جبل الوحش

ي لطفي 931تر  جبل الوحش رقم

ر ايت عمر مزان 03 محل بز ر عبد القادر حصة رقم  ألام

رة جمال 417بوعك تحصيص جبل الوحش رقم

06بودن رضوان 2 رقم ادية عمارة س1 مدخل  الز

س 14بن جاب هللا بوخم ي يوسف رقم شارع تر

209الطيب بن الشيخ  جبل الوحش رقم

85 بمولف خليفة تحصيص جبل الوحش رقم

ينة ر عبد القادرغضاب كا  ألام

795بوترعة نذير  جبل الوحش رقم

ة 555بورمة حور تحصيص جبل الوحش رقم

37عابد حمزة 494 سكن ع 49  جبل الوحش رقم

46آسيا طوطاو 36 محل 494 مسكن جبل الوحش ع

323أحمد ايديو تحصيص جبل الوحش رقم

41بيطار أحمد مولود سوق بطو رقم

128فارس ميالط تحصيص جبل الوحش رقم

عاس عادل 39بو سوق بطو رقم

53بوبنديرة بالل سوق بطو عبد هللا رقم

915ناب شهيناز تحصيص جبل الوحش رقم

ت طھ 02بوالب تجزئة عبد لبحفيظ بوالصوف رقم

ني سليم 147بو 19 رقم  بوالصوف  عمارة س

بلدية قسنطينة



15 بوالصوفنون عبد الرؤوف 72 رقم  الشرطة  مدخل

27بوطبة عبد القادر ر عبد القادر رقم شارع تركي ألام

01عبد الكرم ربي  حسان بوجنانة رقم

500 مسكن حسان بوجنانة عمارة ف01 رقم 13دمحم عواطي

ر زغد 01الطا 12 رقم لية عمارة 05 جو

امسعبد البا بومقورة  بوالصوف الشطر ا

03ق حفيظ شارع عامر حمو رقم

47قرن مسعودة ن بلوزداد رقم

ق 28بوشمال عبد ا سوق بطو رقم

راندونون فت ن بوجرو مراب ف

15تجزئة غابة اللفيف الشر س م كسال رفيق

51بوجمعة بن يوس سوق بطو رقم

زر 05ع زر سوق بطو شارع بوجرو رقم

02بن قدوار نصر الدين شارع حمو عامر رقم

49لهشي مهدي سوق بطو رقم

ر 03لهشي سم سوق بطو رقم

16لعور كمال شارع حمالوي رقم

621بولقرون سارة  جلب الوحش رقم

37دراوي حسان روك رقم سة سيدي م شارع عبا

ي مهدي ر عبد القادرد  ألام

ب سفيان 64ل جوب رقم ن اسماعيل م

08مشطري جهيد ن سا رقم

49 محل ببوحبيلة شعيب ر رقم سة الطا ن عبا

نون 06 سطح املنصورة محل بدر الدين  ن كيموش دمحم رقم

ن 38بركات دمحم أم  املنصورة رقم



08ربا عمار شارع كيموش دمحم س م ك رقم

جوب حمامة حمودي ن اسماعيل م

02كيموش فيصل  املنصورة ن داودي عمار رقم

سوق بومزو ربي شرفة

ميد تور عبد ا سوق بومزوبن ش

447 أحا سهيل ياة رقم  ا

60 س م ك ربي ميلود ر رقم سة الطا ن عبا

09مي عمار شارع إلاخوة كرادة رقم

01رماش رشيد سوق بطو رقم

02معمري عقبة  الدقس عمارة أ رقم

69 س م كبوزراعة مسعود ن عباس محمود رقم

01نوصر بلقاسم سوق بومزو رقم

ر 33جي ز سوق بومزو رقم

36بوطبجة جمال ن سا أحمد س م ك رقم

اء 413 محل جبوحيدب زكر  الدقس عبد السالم رقم

اسن 19مزا ا ان مسعود رقم ن بود

ي ي عبد الغا 04سليما مو عبد هللا رقم شار

17عزز عمار سوق بطو رقم

14نوي سليم ر  رقم 26 نوفم ن

ا 255قحش زكر ن حر سليمان رقم

ن شاوي ياس 1148 أع 23 رقم  الدقس عبد السالم عمارة

27 بوالصوفخنفوس وليد رامي 39 رقم 190 مسكن عمارة

1148 مسكنبلعيدي سفيان ب26  الدقس عبد السالم

شام 205 مجموعة ملكية رقم 78غواط  93رقم ياةرقم  ا

35طيار سكينة  بوالصوف عمارة



1جب فؤاد  منتوري دمحم الشرف عمارة أب2 رقم

600 س-م-ككشرود يوس جرة رقم  امل

رم برشة 04أشرف مح 30 مسكن محل رقم  الدقس مشروع

35 مسكنيوسف راب  الدقس مشروع

44بودفة عمار 23 رقم  الدقس عمارة

20 مكرر سكندر بن باكة ن الاخوة بوروسة رقم

15عمرو عياش شارع حمالوي

20عادل طقيق ن حمالوي رقم

17توفيق مصبا ن حمالوي رقم

اب ش عبد الو 45 ب ن العربي بن مهيديبوغاش رقم

رة  بوالصوفمهدادي أسامة جة الصغ  الن

47وليد حليلف 08 رقم 154 مسكن عمارة  بوالصوف

48فيصل حمدي باشا 154 مسكن رقم  بوالصوف عمارة

69حراث عبود 154 كناب ع ج رقم  بوالصوف مشروع

ن بن قاجة 39-40 رقم 02دمحم أم 460 مسكن  بوالصوف عمارة

46 ,460 مسكن بوالصوفعبد السالم عليو  33 رقم 2000 مسكن عمارة

31-32 محل 43 بوالصوففرد بومشاط 460 عمارة 2000 مسكن ق

20لعصيفر مراد 72 رقم  بوالصوف عمارة

27 بوالصوفوليد رامي خنفوس  39 رقم 490 مسكن عمارة

47خالد نوري  بوالصوف الشطر01 رقم

17 سكينة طمار 35 رقم 490 مسكن عمارة  بوالصوف

15جمال رجي 23 رقم  بوالصوف  ط أ ر490 عمارة

46 مغالوي عبد العا ي عاشور    شارع رحما  

490 م بوالصوف عمارة 20 رقم 04نور الدين قرن 2000 مسكن برنامج

21نصر الدين عليوش ر عبد القادر ن أ رقم  الام



38لي حمودي ر عبد القادر رقم ن أ  الام

154عبد هللا مخ 7 رقم 546 مسكن عمارة ب  بوالصوف

468صا صمادي  الاخوة عرفة رقم

29عبد املالك سيمود  الاخوة عرفة رقم

69 س م كبوزراعة مسعود ن عباس محمود رقم

564 مسكنمجادي ربيحة 68 مكرر  37أ رقم

64 قسنطينةحا صا 35 رقم 564 مسكن عمارة

62 مكرر قسنطينةحاد رضوان 34 رقم 564 مسكن عمارة

72غضبان ناصر ن الباي رقم 19 ع 600مسكن عمارة

06مقداد سا ن الباي رقم 01ع 600مسكن عمارة

564 مسكن عمارة ط32 رقم 58 مكرر عاشور زعباط ن الباي  ع

ن حا 36 رقم65 قسنطينةيام 564 مسكن عمارة ن الباي  ع

331 جبواملرقة رؤوف ن الباي رقم طرق ع

08 قسنطينةعرفة سفيان ن الباي رقم  النخيل طرق ع

حمادي فوزي
ر عمارة 01   01 زوا سليمان تجمع العقاري للتعاضدية العامة للسكن والتعم

قسنطينة الباي ن ع أ مدخل
01 قسنطينةقرن مهدي ن الباي محل أ عمارة  زوا ع

يوي سامي ن الباي  زوا قسنطينةش 38ع

يم صاو ن الباي قسنطينةابرا 80 تحصيص ع  إلاخوة فراد رقم

ن البايدوبا عبد الكرم 09 ع 564 مسكن عمارة 11مكرر 

ن الباي الشطر ألاول إلاخوة فراد رقم 72 أأحمد غربي  ع

04قلور زوجة بن مبارك 564 مسكن عمارة ن الباي 01 ع

اج بالل 12 محل 18مكرر ب 4564 مسكن عمارة ن الباي  ع

12مكتبة عقبة 09 رقم 564 مسك عمارة

07بوكعباش حسان 07 رقم 564 مسكن عمارة ن الباي  ع

ن البايبن كحول يوس 69 ع 12 رقم 72مسكن عمارة



7مكرر قسنطينةحوادق سليم 7رقم 564 مسكن عمارة

ق 61 أغمارة عبد ا ن الباي الشطر ألاول رقم تحصيص ع

ي ن عبد الغا ن الباي قسنطينةمسك 11 ع 63 زوا عمارة

61محل أبن جمعة جمال الدين ن الباي الشطر1رقم تحصيص ع

 فضيلة سعدان عمارة ب10زعموش بدر الدين

117سايح سطايفي  فضيلة سعدان عمارة ب رقم

13بلعالم دمحم الطيب سوق مخلوف دمحم فضيلة سعدان رقم

831رشيد حضرة سوق فضيلة سعدان رقم

شار 22صليح م 1955 رقم 20أوت

414لف عمار  فضيلة سعدان عمارة  د رقم 

ري 12دمحم خ  فضيلة سعدان عمارة ب رقم

1955 قسنطينةجا حميدة 20أوت 04

 فضيلة سعدان عمارة ب10زعموش عبد الرؤوف

شام 52 زواقجا  ن الباي رقم  ع

739 زوامعزي بومدين ن الباي رقم  ع

ش رحيمة 87 زواحن ي رقم ن الباي الشطر الثا  ع

718 أ زوابن شرطيوة عبد العا ن الباي رقم  ع

شة فاروق 01عو ر ن أ رقم  الب

مع 27اسماعيل جو  بوذراع صا رقم

ي 24 بع مطرا  بوذراع صا ن ب رقم

02 بوذراع صا ن فا شعيب ر  رقم    الب

يل 10بوشرط ن  بوذراع صا ن أ رقم

25عايب عز الدين  بوذراع صا ن أ رقم

زة 35كرمي لو  بوذراع صا ن و رقم

يم ن ابرا 26حس  بوذراع صا ن أ رقم



17 أخلفة فؤاد  بوذراع صا أرض مزان رقم

رب وليد 120شك   بوذراع صا ن بولفار رقم

و عز الدين 144بور  بوذراع صا ن بولفار رقم

07بلطرش زن الدين شارع شب رقم

4نايت محند شو شارع خزندار رقم

 دمحم لوصيفرب أحمد

س عبد الرحمان 08باد ساحة لوصيف دمحم رقم

1نادية ادري شارع خزندار رقم

09عمامرة أحمد شارع زعموش رقم

ي رابحنصر الدين شب  رمضا

ن الاخوة جغرييوبي عمار

ن  دمحم لوصيفرتيمة ياس

شارع زعموش الطرق الوططورش سيف الاسالم

08بزز نصر الدين وة جغري رقم  ا

ر زة 01ادري سم شارع دباح لو

رة بلقاسم 12شب شارع زعموش رقم

10سطايفي منصف س صا رقم شارع لون

روج نصر الدين 18الع ر رقم ش ي  ها ن ش

18زغيب عبد الكرم ر رقم ش ي  ها  ش

رة يوسف 5لوع ر رقم ش ي  ها ن ش

20كحلوش توفيق ر رقم ش ي  ها ن ش

02جرت يوسف  الشهداء ن أ رقم

02بن جعفر محمود  الشهداء ن ف رقم

ي زواوي نفرا جباس طابية ن ا  ا

روك 10بن شولة م شارع زعموش محل رقم



32بن عطية ياسر سوق بوصبوعة محل رقم

شارع خزندار 01مصا كرم عومار

23  الشهداءقابل فرد رقم

16 الطرق الوط 27كحول دمحم طابية رقم   ا

 دمحم لوصيفبونرة توفيق

س يعات أن 02بوص شارع بوروبة خروفة رقم

ن خالد 02بوطم  الاخوة خزندار رقم

شارع خزنداردرور اسكندر

ن 11خاين دمحم الام شارع زعموش محل رقم

راء  سوق بومزو قسنطينةبوقار فاطمة الز

14قسنطينةسمينة بوملعا  سوق بومزو

ن 99موس مبارك دمحم الام ي عاشور  شارع رحما

اب 02بوكلوة عبد الو شارع كيموش دمحم املنصورة رقم

06جعفري فوزي ن كيموش دمحم رقم

ميدكاوة زن الدين ن قربوعة عبد ا

ن صالح الدين ن لية مقابل مدرسة بوحبيلةج 05 جو

ي نور الدين 485 مكرر عمرا  إلاخوة عرفة رقم

12براية جابر لية رقم 05 جو

رش 817أمجد عم 18 رقم  الدقس عمارة

12حمزاوي زن الدين 71 رقم  الشرطة بوالصوف عمارة

30 مسكن ع أ رقم أم03مرا فيصل 413 مشروع  الدقس رقم

05دمحم مصباح شارع العربي بن مهيدي رقم

24خناوي رابح شارع طاطاش بلقاسم

سة بدر الدين 08 بعبا رة  رقم جة الضغ  الن

20محمود اللي شارع العربي بن مهيدي رقم

شاطات أخرى 



ي 15 برجي عبد الغا 23 محل رقم  بوالصوف عمارة

ن عبد الرؤوف 06 محل جفردي أم  بوالصوف الشطر01 رقم

اي دمحم 14ك 72  بوالصوف مدخل

ر سفيان 18دماغ ز 72 رقم  بوالصوف عمارة

ب ي طب 06عبد الغا 218 رقم 490 مسكن عمارة  بوالصوف

01برك كمال  بوالصوف الشطر02 رقم

ي س عبد الغا 01س سوق بومزو رقم

فيظ كمال 358بن عبد ا شارع بلوزداد رقم

07كحول سيف سوق بومزو رقم

د رشيد 56بن زو ر رقم ي دمحم الطا شارع اوجا

ر 04واصل سم شارع بلوزداد دمحم رقم

ن دمحم 154 مسكنطم  بوالصوف مشروع

45 ب ن العربي بن مهيديرابح خيط رقم

02بوكلوة وافدة ن كموش دمحم املنصورة

ي فؤاد تو 02ز  إلاخوة كرادة رقم

10بن عزز بوبكر ن بلوزداد رقم

ب عبد الرؤوف 04 س م كل ت سا أحمد رقم

22 س م كبن سالم سليم ياة رقم  ا

ن عبد العزز 85ياس سوق بوجرو ن أ رقم

اد بورومة 70ز 35 رقم 490 عمارة 2000 مسكن ق

53 بوالصوفشكيب متنه 154 مسكن ص و ت ا رقم

30بوحبل حيدر 35/36 رقم  بوالصوف عمارة

23قارة دمحم مرزاق  بوالصوف الشطر1 رقم

07بوكرزازة عمر 01 محل  بوالصوف الشطر2 رقم

196 مسكن رقم 240سطيفي الشرف 2000 مسكن بوالصوف



بة ي حب 19عمرا سوق بطو رقم

358شو عبد السالم سوق بوجرو رقم

اب ساس 47زر شارع بلوزداد رقم

ي دمحم أيمن 13برا ن بلوزداد رقم

ق ع عبد ا 12 مكرر ما شارع بلوزداد رقم

29بوالفلفل عقيلة سوق بطو رقم

50بن قارة يمينة سوق بطو رقم

ل جمعة 03 بطو 12 رقم ر1974 عمارة 26 نوفم ن

سوق بطوشر عمر

51ب شارع داودي عمار سطح املنصورةبودون حدة

02بوكلوة بدر الدين ن كموش دمحم املنصورة

ي ع 447 خعمرا الشارع الشر س م ك رقم

ياة س م كخنفري فؤاد 447أ  ا

413 مشروع 30 مسكنثامن طارق  الدقس عبد السالم حصة

03بلهادف حسان ر عبد القادر سوق ألام

س راض 401سو تحصيص جبل الوحش رقم

45مي فاتح ر عبد القادر ن تركي يوسف  ألام

ي دمحم منصف ر عبد القادر ن أ محل جتوفو 10 ألام

ر عبد القادرصاو رضوان  ألام

ر عبد القادرسيملري عماد  ألام

ر ر عبد القادرايت عمر مزان ز  ألام

فيظ  404ركاب عبد ا  جبل الوحش رقم

213عبد اللطيف شروانة تحصيص جبل الوحش رقم

371صياد عزز تحصيص جبل الوحش رقم

راء 21سعدون فاطمةالز ر رقم ش ي  ها ر عبد القادر ش  ألام



ة إلاخوة كا روبشركة التضامن مخ تحصيص الوفاء رقم 382 ا

روبزعامطة بوبكر 268 ا تجزئة الوفاء رقم

روبرايوط سهام 195 محل ب بلدية ا تحصيص الوفاء رقم

روب انبلدية ا ية بر روببو 608 ب ا تجزئة امل رقم

ية فوزي 829 ببو تحصيص املنار  رقم

ميد 84 مجموعة ملكية 70 رقم 14شبا عبد ا ميد شارع قربوعة عبد ا

ابز ميدامل 70 رقم 60شبا عبد ا 84 مجموعة ملكية رقم طرق الوط رقم

روبشركة تضامن ساح عمر 96 ا ر عبد القادر رقم  ألام

شام ية  روببو 149 ا 1945 رقم 8 ماي

روبزعامطة رشيد 10 ا 1039 مسكن رقم

روبدردور بالل 181 أ ا تجزئة صا الدرا رقم

روبعروي حمزة 70 أ ا تجزئة موالكية محل أ صا الدرا رقم

ي روبيحياوي حمدا 80 ا يقة رقم  الاخوة س

روبعبيدات عادل  السكن التطوري سيدي عمر02 محل رقم 13 ا

روبزرق دمحم 12 محل رقم 12 ا سا عمارة أ برج ن جديدة ماس املدينة ا

روبقراس ع 78 ا سا رقم ن تحصيص ماس

روبسام خوجة 551 قطعة رقم 121 د ا سا ن تحصيص مدعم ماس

روببومحديو 09 ا 1955 رقم 20 أوت

95ساح أحمد روب ر ا ش جاج   

روبشلوف قدور   1200 م ع 512 رقم 16 ا

روبدمحم الشرف بودماغغذية عامة  1013 مسكن ا



روب روبطالب رابحوبلدية ا شاط التجاري رقم 32 ج ا تحصيص منطقة ال

روببن الشيخ عمرخضر و فواكھ  08 ماي  1945 محل رقم 153 ا

روبوحيد بوالكرشة  1013 م ع 58 رقم 05 ا

امي الياس روبتو  1013 مسكن ع 55 رقم 15 مكرر ا

روبسيمة نجوى زوجة عمارة  1200 م ع 17 رقم 17 ا

ي مكرر 11   1200 م حصة أ  قسنطينةأوراس كبلو

روبديب عبد الرزاق  1200 مسكن عمارة 50 رقم 78 ا

روبوفاء محروق صة الرفية رقم PiE 821 ع 08 رقم 04 ا روب ا رج  الشما  املدينة  ا امل

ش فارس روبزو  500 مسكن ترقوي عمارة 15 محل رقم 68 ا

روببن لكحل فاتح  500 مسكن ترقوي ع 16 رقم 74 ا

روبأسامة العيور  يم  ع 05 رقم 92 ا  صور

روببولغب عادل  1200 م ع 4 محل ب ا

ياح روبع بوس  1200 م ع 03 رقم 05 أ ا

د ر بوز روببن طا  1600 مسكن السشوق املغطاة رقم 15 ا

ري زن العابدين روب 14دم  ع املركز التجاري  1600 مسكن ا

ي دمحم الصا روبمزا  01   188  27 مسكن رقم 26 ا

ي دمحم روبدحما  48 مسكن عمارة 22 رقم 03 ا

يدل عبد املالك روببو 08  1587عمارة 112 حصة 32 ا

م بخوش روببركا مشروع 500 مسكن عمارة 29 رقم : 03 ا

روببن شمخة أحمد كو عمارة 03 محل رقم 31 ا  188 مسكن سو

روببن سالم شعبان جديدة  1600 مسكن ع :21 رقم :49 ا ضرة ا املنطقة السكنية ا

س ع روببوس جديدة عمارة : ب 4 رقم 58 ا املنطقة السكنية ا



روبحلي عزز  السوق املغطاة 1600 م رقم : 20 ا

روبلكحل الطيب 48 برنامج 192 مسكن ص و ت أ ا

ليم روبرميطة عبد ا 145 تجزئة الراض ا

ش عمر روبد  40 مسكن عمارة س 03 رقم 38 ا

روبكتاف راض  40 مسكن عمارة س رقم 07 ا

روببوشمة دمحم  40 مسكن عمارة س 01 حصة 07 بلدية ا

روبأكرم سيف الدين العود  40 مسكن عمارة ب رقم 03 بلدية ا

ميد روببدالة عبد ا 03  40 مسكن عمارة (أ) ا

 صا درا  رقم 110دمحم ذيب

 213 صا درا رقم 158بركان عماد

ة  صا درا  رقم 120قاسم حور

روبأمجوج يوسف ي عمار محل رقم 70 ا سا  ع

روبمباركي حنيفة ي عمار ا سا 119  ت منطقة ع

صا دراعلوي سفيان

روب اءالبلدية ا  صا درا رقم 88تومي زكر

 صا درابوساري غنية

روبصالح الدين سماع ي عمار رقم 43 ا سا  ع

ياح  صا درا رقم 24 أع بوس

مية  صا درادمحم ع برا

ر طيب روبزوب  900 مسكن عمارة 11 رقم 04 ا

روببومعوش عمار يقة رقم 31 محل 31 ا  إلاخوة س

ر روبسعيدي أم  FSD 510 عمارة 04 رقم 39 ا

علوب روبجعفر   501 مسكن ع 11 مكرر رقم 22 ب ا



روبموالكية زن الدين  900 مسكن ع 69 رقم 08 ا

ي فرد روبوشتا يقة محل رقم 88 ا  إلاخوة س

ي روبدمحم وشتا يقة محل 94 أ ا  إلاخوة س

روببن درا خالد  1000مسكن ع 9 ا

ي روبدمحم حيو ي أ و عمارة 07 رقم 13 ا  250 مسكن أ و 

روبسعد برحايل بودودة  901 مسكن عمارة 09 رقم 17 ا

يم مفزري روبابرا  500 مسكن عمارة 34 محل رقم 03 مكرر ا

روبنوفل دميغة  500 مسكن ع 33 رقم 01 ا

روبدمحم بدر الدين زروق   901 مسكن عمارة 07 محل رقم 13 أ ا

روبرشيد يوسفي  500 مسكن عمارة 32 رقم 02 ا

شام روببوراوي  01  500 مسكن ص و ت إ عمارة 25 ا

روبجمعة حواس  510 مسكن عمارة أ 02 رقم 54 ا

ضر العابدين بلعابد روبس   500 مسكن ص و ت إ عمارة 15 رقم 04 مكرر 01 ا

روبشواف سليمان  510 مسكن عمارة ب رقم 04 ا

روبكرم عمارة تحصيص الراض رقم 148 أ ا

عقوب روبزال  تحصيص الراض رقم 138 ا

روببن زايد أدمحم صة رقم 11 ا جديدة عمارة 4 ب رقم 57 ا ضرة ا املنطقة السكنية ا

روبعر صا 29 املركز التجاري  1600 مسكن ا

روبسعيد تومي عبد الرحمان املركز التجاري  1600 مسكن رقم : 31 ا

س ي ع روبعيدو املركز التجاري  1600 مسكن رقم : 52 ا

اج ي سليمان روببن ا ر عبد القادر رقم 24 ا شارع ألام

اج ي سليمان روببن ا ر عبد القادر رقم 24 ا شارع ألام



روبشالة عمار ميد رقم 15 ب ا شارع قربوعة عبد ا

روبشالة عمار ميد رقم 15 ب ا شارع قربوعة عبد ا

روبطال عمار ميد رقم 17  ا    قربوعة عبد ا

روبطال عمار ميد رقم 17  ا    قربوعة عبد ا

روب روبحمزة غسول البلدية ا بان الطيب ا ن ش

روبحمزة غسول  بان الطيب ا ن ش

ز روبعمري عبد العز صة رقم 5 ا ن رقم 15 ا شارع براذ حس

روبعمري عبد العزز صة رقم 5 ا ن رقم 15 ا شارع براذ حس

روبعز الدين عامر ر عبد  ا 24 ن ألام

روبعز الدين عامر ر عبد  ا 24 ن ألام

روبالطيب مرم ر عبد القادر رقم 22 ا ن ألام

روبالطيب مرم ر عبد القادر رقم 22 ا ن ألام

روبمطما لغدة ياة رقم 73 مكرر ا تحصيص ا

 سيدي اعمر 1 رقم 40فاتح لوح

روبعلوي زوجة لشطي  سيدي اعمر  رقم 11 ب ا

روبمر زن الدين 3  سيدي  اعمر  ا

49 مكرر سيدي اعمرشوال نور الدين

روبسامح حي ن النحاس رقم 09 أ ا ع

ن النحاس 45 بلعمامري عمار ع

ميةدمحم فاتح قصوري  إلاخوة  برا

ميةمغالوي عبد الرؤوف  إلاخوة برا

ي  المبالش رقم 287 تسليمان مزا

مية رقم 194 أزن الدين مزان  إلاخوة برا



ميةقياس دمحم  إلاخوة برا

هلول  ميةسهيلة   إلاخوة برا

اب مام عبد الو مية رقم 227بن   إلاخوة برا

روبلفرادة دليلة 210 أ  20 أوت 1955 ا

روبجودي أحمد  20 أوت  1955 رقم 134 ا

روبشابي توفيق ي 250 م عمارة 13 رقم 25 ا  أو

روبكمال أدمحم تحصيص امل رقم 531 ج ا

روببوضيفة العربي تحصيص املنار رقم 809 ا

روببن الشيخ عادل تحصيص إلاحتياجات العائلية رقم 01 بلدية ا

روبرغادة حمزة  450 مسكن عمارة 36 رقم 02 ب بلدية ا

روبشام خنوف ي مراح محل رقم 17 أ بلدية ا  وشتا

روك روببوربعة م  450 مسكن عمارة 26 محل رقم 01 بلدية ا

اسن عماد روب رقم  02 ، 48ب  450 مسكن عمارة 24 ا

ي فاد روببالل درا  الراض رقم 90 بلدية ا

روبحضرة عبد الرؤوف سا رقم 58 ا ن م ج ماس

ردعة عمارة أ درج 05لرنب رمضان م ج مشروع 45 مسكن بوال

روبحميتو سيف الدين سا رقم 250 مكرر ا ن م ج ماس

روبغرش كمال سا  50 مسكن  إ ت عمارة ب محل 23  ا ن م ج ماس

سا درج 18 مشروع 45 مسكنلعور إلياس ن 330 م ج ماس

ية ضيف سابو ن ردعة محل 03 ماس  45 مسكن إ ت  بوال

ردعة عمارة ب 1 رقم 08بن زراري مراد سا بوال ن م ج ماس

ر بة ز سا محل ب حصة 15 بوعش ن م ج ماس

بة سا 120 مسكن ع ج رقم 161نمور حب ن م ج ماس



م ج م مشروع 45 مسكن عمارة ب 2 محل بمهرة عبد الرؤوف

روبخناوي عبد الغ سا رقم 67 ا ن م ج ماس

سا عمارة 01 محل 71حمود خالف ن م ج ماس

ر سا 551 محل رقم 5251قسوم سم ن تحصيص ماس

زة سا عمارة 2 ب رقم 17كاية لو ن م ج ماس

ر غضبان روبالطا ر عبد القادر رقم 55 ا ن ألام

روبقربوعة الصافية ر عبد القادر رقم 35 ا  ألام

روبرشدي قرطي ر عبد القادر رقم 37 ا شارع ألام

روببودبوز سامي ن رقم 13 ا شاررع براد حس

روببوكبوس أسامة ن  ا شارع براد حس

ي دمحم تو 57 أ ممر عابد القرمي طنجةز

روبعامر مصطفى ن عبد الرزاق ا رقم 09 ن حس

روب روبعامر عمربلدية ا ن عبد الرزاق ا شارع حس

روبعامر السعيد ن عبد الرزاق ا رقم 08 ن حس

ب روبغضبان حب ن ا شارع براد حس

روبالعساس سيف الدين ن رقم 07 ا  براد حس

روبخامة دمحم ع ن رقم 05 ب ا شارع براد حس

روبالعايب سهيل ن عبد الرزاق محل رقم 03 ب ا شارع حس

روبخالدي العيد  25 مسكن واد حميميم ا

روبلكحل بالل 43  وادي حميميم ا

روبشكري يوس واد حميميم 270 ا ا

روببن رضوان عبلة وادي حميميم محل رقم 01 ا

روببرالط رضا وادي حميميم رقم 56 أ ا



روب قالعران فهيمة  30 مسكن واد حميميم ا

 50 مسكن إ ت عمارة 02 رقم 01 خبزان جمل

ل عزز سا 02 رقم 6 ا خطو ن م ج ماس

سا خلزعر آمال زوجة مصباح ن  50 مسكن إ ت رقم 02 ماس

سا 551 قطعة رقم 248 أ خرمول بالل ن التحصيص املدعم ماس

الضرح  خوس عصام

سوق العائلة ( الضرح )سماع صالح الدين

سوق امليقات ( الضرح )شر منصف

سا رقم 75 خبرش فضيل ن تحصيص ماس

سا رقم 78 خقراس ع ن تحصيص ماس

ر اج أم سا خب ن م ج ماس

سا رقم 01 خمزداد عماد الدين ن تحصيص ماس

ارون سا خبلهادي  ن م ج ماس

س ر ع سا حصة ك ع ك رقم 96 خبوشع ن 2300  مسكن ماس

سا  ع ك 4 محل 107  خبن حمادي عمار ن 2300  مسكن ماس

سا ع أ 03 رقم 338 خخلوف كمال ن م ج ماس

سا 120 مسكن رقم 25 خبوترعة بوبة ن م ج ماس

سا 120 مسكن ع ت رقم 02 خبوعروة دمحم ن م ج ماس

يو صابر سا ع ب 13 رقم 318 خت ن م ج ماس

ي دمحم سا عمارة 08 رقم 01 خرحما ن م ج ماس

ية فطيمة سا 50 م إ ت رقم 01 خبو ن م ج ماس

از يقة 238 خفوزي بوع  إلاخوة س

روبجالب دمحم الصا  1000 مسكن عمارة 09 رقم 35 ا



روببلهوشات مليكة كشك رقم 01  1039 مسكن ا

جر القرمي روببو  1039 مسكن ا

روبيزليوي رابح  40 مسكن عمارة س 03 محل رقم 04 بلدية ا

روب بمختار مختاري   40 مسكن عمارة أ حصة 05 ا

وة عمار روبنو  40 مسكن عمارة أ حصة رقم 07 ا

روبخليفي عبد الرحمان  الراض رقم 89 ا

روب ن مرمشاطات أخرى البلدية ا روبدمحم حس ضرة ع : 4 محل 51 حصة 1 ا املنطقة السكنية ا

روبمزداد سفيان جديدة عمارة أ 1-3 حصة 3 ا ضرة ا 61 املنطقة ا

روبعسكوري  رمزي  صة رقم 821 بي عمارة: 02 محل 6 ا  130 مسكن ترقوي جما ا

روبحمودي جهيدة يم عمارة 41 رقم 04 ا  صور

روب 312غضبان أكرم مسكن عمارة 17 رقم 28 ا

ني مهدي روببو  1587 مسكن رقم 02 مكرر ا

روبزدم ي دمحم املركز التجاري  1600 مسكن رقم 27 ا

ب ب ر بو  900 مسكن ع أ 01 محل رقم 11ش

 900 مسكن  ع 5 رقمبوقلمون طارق 

يم  901 مسكن ع رقم 04 رقم 07 ببودخان ابرا

س وائل روبملو  120 مسكن عمارة 10 رقم 12 ا

روبحسان صيفي  120 مسكن ع 12 رقم 15 مكرر ا

روببالل بورديم ل 69 مكرر ا  1200 مسكن ع 46 رقم امل

جر الشرف روب بو 1  عايدي عالوة ا

ر روبأحمد لبص ر عبد القادر ا  99 شارع ألام

روببومدين حالب ر رقم 17 ا ش جاج  شارع 



هلول  روبعصام  ر عبد القادر رقم B 05  ا شارع أحمد بوترعة  الألم

م زكراء روبرا 8 ماي 1945 خروب رقم 06 أ ا

ن روبعوادي دمحم أم ميد رقم 06 محل رقم 01 ا شارع قربوعة عبد ا

روبأدم جغري  شارع ع نمو محل رقم 01 ا

ة ميد   A1بوشوشة حور  05 شارع قربوعة عبد ا

روبدغدغ فيصل ر عبد القادر ا 44 شارع الام

ي ن توفو روبحس شارع ذيب ع رقم 22 ا

روبعمارة عبد املالك تحصيص  ,الوفاء  رقم 49 3 أ ا

روبشلغام سيف الدين ي أ و عمارة 15 محل رقم 32 مكرر ا  250 مسكن أ و 

42  سيدي اعمربن زردة سفيان

ن روبجند دمحم أم 60  115 مسكن ترقوي سيدي أعمر ا

روبخالد عرباوي  ياة رقم 207 ا  ا

اسن روبالعل ا  الراض محل رقم 129 أ بلدية ا

روم أحسن روببو   450 مسكن رقم 20 بلدية ا

يلة روبعلواش ش تحصيص الراض قسم 112 مجموعة ملكية رقم 34 محل أ بلدية ا

ر روببونتجة زوب  450 مسكن عمارة 24 رقم 01 أ ا

روببوعوق حميد  450  مسكن عمارة 40 محل رقم 79 بلدية ا

روبنيغود فؤاد سا مسكن تطوري رقم 243 ا ن  ماس

روبجاج حمزة ن عبد الرزاق محل رقم 03 ب ا شارع حس

روبعاشوري ياسمينة  20 أوت 1955 ا

ن تحصيص 238 154 خالعلوي دمحم ألام

 500 مسكن ع 12 رقم 02 ص و ت إ خمحيمود رمزي 

04  500 م ص و ت إ  خفوغا عامر



روبمجمج نادية  1039 مسكن كشك 02 ا

ين ر محطة ب روبمس ميميم ا واد ا

ين ر محطة ب روبمس بن طرشة أحمد ا

وج 15 مشروع 460 م ت الشطر األول عمارة 24 رقم 01 علي منجليبوزید مولود
تحصیص وج05 رقم 446 و 444 علي منجليحمیدشي حلیمة سلیمة

تحصیص وج 05 رقم 281 علي منجليبوحوش بشیر
تحصیص الوحدة وج05 رقم 385 علي منجليشعابنة دمحم البشیر

تحصیص الوحدة الجواریة 05 رقم 432أ علي منجليبوغابة لمین
قطار العیش الخروبجامع بالل

تحصیص مفترق الطرق رقم 42 أ عین الباي ‐ الخروببوجالل سیف الدین
حصة1 قطعة 1 عمارة ب محل 28‐29‐30 علي منجليسیراوي خالد

تحصیص وج05 رقم 214 علي منجليبوغابة ابراھیم
عین الباي عمارة 02 علي منجليراھم أحمد

عین الباي عمارة 01 علي منجليلفوالة الربیع
تحصیص عین الباي الشطر الثاني رقم 420أ علي منجليحاجي رشید

تحصیص عین الباي الشطر األول رقم 26ب علي منجليكورتل عالوة
تجزئة عین الباي الشطر االول رقم G35 علي منجليبوجریو احالم

المركز التجاري الرفاھیة رمز أ مكرر علي منجليشعبان دمحم
وج 07 الشطر الثاني  رقم 204 ب علي منجليلشھب عنتر

تحصیص عین الباي الشطر الثاني رقم 194بن نجاعي ولید
وج 17 مشروع 313 م ت عمارة 03 مدخل رقم 02 علي منجليجنیح ناصر

مشروع 169 مسكن عمارة 05 رقم 01 علي منجليبن ناصر عز الدین
مشروع 529/609 م إ ت رقم 04 مدخل 34 علي منجليعربوز منیر

حصة الریفیة 17 مشروع 520 مسكن رقم 07 علي منجليبوالقندول رحیم
تحصیص التعاونیة العقاریة السقف العالي محل رقم 02 علي منجليلفوالة مسعود

الخبازین

بلدیة الخروب 



وج 10 تحصیص القدس رقم 85 محل رقم 01 علي منجليسفاري شعیب
حي الیاسمین عمارة 07 محل رقم 04 علي منجليقریون فتیحة

حلیم رقم 02 عین البايجامع األربعة الطرق مفترق قادري حي
حي 05 عین البايسباعي فرید
حي 05 عین الباي رقم 28أعمراني دمحم

حي 05 عین الباي رقم 96بریزة  جمال الدین
حي 05 عین الباي رقم 124دربال فضیلة

مفترق الطرق عین البايبوسنة أشرف
مفترق الطرق األربعةعنیق عبد الكریم

مزرعة قادري ابراھیممرابعة عادل
حي 500 مسكن تطوري مفترق الطرقسعیداني عزالدین

حي 500 مسكن تطوري رقم 388لشطر آدم
مزرعة قادري ابراھیمجامع یاقوتة

مفترق الطرق األربعة عین الباي رقم 84 بدغداق سفیان
مفترق الطرق األربعةبوشریبة لزھر

مفترق الطرق األربعة عین البايتبوب حبیبة
حي قادري ابراھیم رقم 72 محل 01بولحیة ھارون
حي المجمع السكني الفردي رقم 17سومالي علي

10بوعمران حمزة قطار العیش محل رقم 03
قطار العیش الخروبحوري توفیق

حي قطارالعیش رقم 91 الخروبروابح ھالة
حي 70 مسكن FSD علي منجليبوبقیرة سیف الدین

سیف الدین مسعود منجليبن علي FSD مسكن 70 حي
حي 80 مسكن FSD عمارة زاد1 رقم 22طرشي یزید
حي 400مسكن كوسیدار عمارة س 07 رقم 101 علي منجليلبیض أمیر

حي علي منجلي 150 جیكو عمارة ل1بن قلي ھشام

تغذیة عامة + خضر و 
فواكھ

(علي منجلي)



حي 400 مسكن كوسیدار عمارة أس 05 رقم 76بوقفة عثامن سمیر
حي 48 مسكن أوناسطال عمارة ى 01 رقم 16بركان زھیر
حي علي منجلي 48 مسكن أوناسطال عمارة w02 رقم 02غناي سفیان
حي علي منجلي 48 مسكن أوناسطال عمارة w02 رقم 07مانع سامي

حصة ریفیة 05 مشروع 80 م إ ت عمارة أ رقم 02بوشبیعة فیصل
مسكن عمارة زاد04 رقم 46 علي منجلي 350ھالل حمزة

مشروع 100 مسكن تساھمي عمارة ف رقم 02 علي منجليبن والي خوجة
حي 70 مسكن FSD عمارة U05 رقم 12 علي منجليلعیایشة ساعد
حي 70 مسكن FSD عمارة إي رقم 07 علي منجليعیاش كلثوم

حي 150 مسكن عمارة ل02 رقم 10 علي منجليسلیماني ابراھیم
حي 352 مسكن عمارة أقریق 08 رقم 31 علي منجليصراع عمار

حي 70 مسكن FSD عمارة إي 05 رقم 11 علي منجليبن المداني فتیحة
حي 150 مسكن جیكو عمارة ل 03 رقم 05 علي منجليزعبان یمینة
وج 01 حي 316 مسكن علي منجليحیمود أحمد

316توفوتي فارس مسكن عدل عمارة د4 رقم 25 سي ار سي 007 علي منجلي
م س 02 عمارة 4سي رقم 421 علي منجليرحال مھدي

حي 204 مسكن عمارة ب3 س3ب25 علي منجليبوزاعة ناصر
وج 01 حي 352 مسكن عمارة اي محل رقم 03 علي منجليمجادیب علي

وج01 عمارة 03 رقم 01 علي منجليبن دمحم زكریاء
12عیشاوي یوسف مسكن أل أس بي عمارة طریزور محل رقم 07 علي منجلي

طایق سامي
الحصة الریفیة رقم 05 مشروع 80 م إ ت عمارة ج رقم 62‐63‐64‐65 

علي منجلي
وج 01 إیلو 05 الترقیة العقاریة بھلول علي منجليرامول آسیا
وج01مریش دمحم

حي علي منجلي 70 مسكن FSD  عمارة 01 أو محل رقم 25بومالي عصام
عمارة ب حصة رقم 23 علي منجليمجالي سیف الدین

بلدیة الخروب 
(علي منجلي)

تغذیة عامة + خضر و 
فواكھ



عمارة أ7 حصة رقم 369 علي منجليعمارة دمحم
برنامج 255/55 مسكن مدخل 09 علي منجليلشطر زكریاء
مشروع 265 مسكن ت عمارة 12 رقم 05 علي منجليصیفي زكریاء

وج 02 حي 265 مسكن عمارة 12 رقم 05 علي منجليبن زبوشي ضحى
مشروع 265 مسكن عمارة ط4 رقم 09فرحي عبد الوھاب
عمارة أ03 رقم 134 علي منجليبن المداني جمال
مشروع 265 مسكن عمارة 20 محل رقم 14 رقم 403 علي منجليعجالي زین الدین

بلقاسم علي منجليطاجین ب1 عمارة 1 محل ت م 40 حي

قدور حمزة
وج 13حي 30 م إ ت حصة ریفیة رقم 10 عمارة س درج 04 رقم 04 علي 

منجلي
م س 04  عمارة أف01 رقم 04 علي منجليمسعودي دمحم الألمین

وج 02/13 عمارة 11 رقم ب03 علي منجليحموي سمیر
وج 02/13 عمارة 22 رقم 04 علي منجليغضبان ھشام
إقامة الیاسمین عمارة 01 رقم 03 علي منجليجغدیر سفیان

وج  م س 01 عمارة 02 الحصة رقم 02 علي منجلي13 علي منجليبوالشعر بادیس
حصة رقم 01 عمارة أ رقم 27 علي منجليبوجالل بوجمعة
وج 02/13 عمارة 02 محل رقم 03 علي منجليشریاق رمضان

وج 02/13 رقم 05 عمارة 02 علي منجليبوعلیطة شراف الدین
عمارة أ رقم 25 علي منجليعریبة الیامن

وج 13 حي 45 مسكن عمارة 07 رقم 05 علي منجليبوزحزح بوبكر
حي 45 مسكن عمارة 02 رقم 02 علي منجليتركي نبیل

حي 250 مسكن رقم 187 علي منجليطالبي سمیر
حي 260 مسكن عمارة 09 رقم 01 علي منجليجامع دمحم
م س 04 عمارة 02ف رقم 06 علي منجليقطاف دمحم

وج 13 علي منجليسعیدلي عبد القادر
وج 13 إیلو04 عمارة ف05 رقم 20 علي منجليبوجالل فارس



مشروع 145 م  عمارة 01 محل رقم 01 علي منجليترعي عبد الجلیل
وج 02/13 عمارة 07 رقم 03 علي منجليقنوب عبد الفتاح

وج 02/13 عمارة 01 محل رقم 03 علي منجليعبو عفیف
حصة ریفیة 06 و 17 عمارة د درج 03 رقم 03 علي منجليبوالودنین جمال

وج 04 عمارة أ رقم 06 حصة رقم 68 علي منجليالعربي دمحم
وج 04 عمارة أ رقم 08 حصة رقم 82 علي منجليمیروح بوبكر الصدیق

عمارة ب01 رقم 04 علي منجليكشیتي اسحاق
حصة ریفیة 16 جزء أ و ب عمارة ب03 رقم7/8/9علي منجليبن نیة ادریس
وج05 عمارة ب رقم 19 علي منجليبلحسین حبیبة

تحصیص وج05 توسیع رقم 280 علي منجليدراع دمحم
52بومولة الربیع مسكن مدخل ب2 محل رقم 03

تحصیص وج05 رقم 368 علي منجليرجال عصام
حي رأس العین وج 05 عمارة ب رقم أ علي منجليبلعكرون ھشام

وج 05 عمارة ب رقم 002,003,004 علي منجليبن حسین العربي
وج05 عمارة ب1 رقم 04 علي منجليخیاط سفیان

مشروع 32 مسكن عمارة 250 علي منجليدكار سلیم
وج 05 رقم 164أ علي منجليشرواط رضوان

وج 05 عمارة ب رقم 04 علي منجليزغدود عمر

وج 05 توسیع مشروع 62 مسكن إقامة الیاسمسن عمارة ب2 علي منجليمغراوي حمزة
عمارة سي04 رقم 12 علي منجليوكصار رابح

وج05 رقم 164أ علي منجليشرواط رضوان
وج 05 عمارة أ01 علي منجليطاوطاو عبد المالك

مشروع 15 م ت ا حصة رقم 12 قطعة رقم 04 محل 01 علي منجليبھناس نورة
عمارة أ2 رقم 18 علي منجليمخناش جمال
عمارة 12 سلم 01 رقم 06 علي منجليبوتینة ثلجة

بلدیة الخروب 
(علي منجلي)

تغذیة عامة + خضر و 
فواكھ



المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليلكنوش نعمان
حي 392 مسكن عمارة 68 رقم 426 علي منجليزعیمش فاتح

مسكن عمارة 122 رقم 622 علي منجلي 329رجیمي  سلیمان
عمارة 03 حصة 347 علي منجليبصیلة زوھیر

مشروع 209 م ت عمارة 05 محل رقم 04 حصة رقم 107 علي منجليبن وادن بوبكر
حي 864 مسكن عمارة 27 رقم 373 علي منجليبلقماري ساعد
حي 490 مسكن عمارة 43ط رقم 234 علي منجليبوكرزازة عمر

حي 490 مسكن عمارة 27 رقم 373 علي منجليلطرش بوفتاتة فرید
مشروع 864 مسكن عمارة 19 رقم 225 علي منجليریس سفیان
حصة 36 عمارة رقم 03 علي منجليإینال حسین

مشروع 100 مسكن تساھمي عمارة 05 علي منجليقرندة  الھادي
حي 490 مسكن عمارة 10 رقم 176بن حمودة شعیب

حي 392 مسكن علي منجليبن داود موسى
حي 392 مسكن عمارة 80 رقم 503 علي منجليكروش عمر

حي 392 مسكن رقم 274 علي منجليرزقون شعیب
وج 07 عمارة آالف الدرج علي منجليعثامن دمحم

وج 07 الشطر األول علي منجليدراع الھادي
وج 07 الشطر األول علي منجليبوبصلة سلیم

وج 07 المدینة الجدیدة علي منجليشیدخ دمحم رفیق
حي 392 مسكن عمارة 108 رقم 826 علي منجليصمود صالح الدین

حي 490 م عمارة 21 رقم 36 علي منجليبوضیاف عبد الرزاق
حي 490 م عمارة 26 رقم 210 علي منجليسدراتي ھشام

حي 490 م عمارة 25 رقم 02جامع لزھر
المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليدراجي عواط السعید

المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليبن بریھمة خالد



المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليزعباط دمحم
المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليبوعوینة دمحم

المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليبودراع سفیان
المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليدغداق عدنان

المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليلیتیم علي
المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليمحسن بوجمعة

المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليبن بریھمة خلیل
المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليلیتیم مصطفى
كمال 313‐314 علي منجليتوفوتي رقم الرتاج التجاري المركز

المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليبوكاري سمیر
المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليفاخر عبد المالك

المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليمحسن كمال
المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليبن الشیخ سلیم
المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليبن الشیخ الخیر
المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليطاوطاو عزوز
المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليبن الشیخ كمال
المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليعرباتني عادل

المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليكرمي عادل
المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليبوكاري دمحم

المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليبن فردي علي
المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليشفات ھشام

المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليمسیعد حسین
المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليبوحزام عبد الحق

المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليعماري حسان
المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليمرواني كمال
المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليمحسن عادل



المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليخنطیط فرید
المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليعماري حسان
المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليعواودة علي

المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليمالكي عبد الحكیم
المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليبكوش زین الدین
المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليبن حمودة حمزة
المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليكداس لعروسي

المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليبوطروف اسماعیل
المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليبوربوحات فیصل
المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليبوربوحات فاتح

المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليبن غریب عبد الرزاق
المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليبوراس مسعود

مشروع 209 م ت عمارة 05 رقم 15 علي منجليكحول سامیة
حي 392 مسكن عمارة 58 علي منجليشطاط وائل

برنامج 864 مسكن عمارة 19 رقم 161عیشاوي توفیق
حي 864 مسكن عمارة 26 علي منجليبلوناس علي

وج 06 حي 864 مسكن علي منجليزحاف دمحم الشریف
المركز التجاري الرفاھیة رقم 01 ج علي منجليحمودي فؤاد

تجزئة عین الباي الشطر األول رقم 61د علي منجليلعیایشة عبد الحكیم
مشروع 1288 مسكن عدل م س 03 رقم 05 كیو 03 علي منجليدفوس سیف الدین
حصة 05 من الموقع رقم 04 من 25 حصة عمارة أ2 رقم 06بغیجة عبد الوھاب

حي 400 مسكن كوسیدار عمارة اس 04 رقم 54 علي منجليجوھر نبیل
حي 1288 مسكن عدل عمارة 1أ رقم Q009001 علي منجليخالطو كمال
قطعة أ رقم 29 الشطر األول عمارة أ رقم 04 علي منجليبرمیتة دمحم

حي 400 مسكن كوسیدار عمارة أس 02 رقم 28 علي منجليداودي سرحان
حي 400 مسكن كوسیدار عمارة اس 04 رقم 53 علي منجليشنوف  اسماعیل

تغذیة عامة + خضر و 
فواكھ

الخروب (علي 
منجلي)



حي 1288 مسكن عدل عمارة Q02c02 رقم 03س علي منجليجصاص اسامة
مشروع 1064 مسكن أس سي أو سي عمارة د رقم 07 عليكبابي فواز
تحصیص عین الباي الشطر األول رقم 159ب علي منجليكحول دمحم

وج 07 عمارة 05 رقم 01 علي منجليقویسم  نورالدین
تحصیص عین الباي الشطر الثاني رقم 422 علي منجليقعاص دمحم الصالح

حي 250 مسكن عمارة 02 رقم 52 علي منجليبوضیاف یاسین
وج 08 حي 192 مسكن علي منجليكیموش دمحم فوزي

حي 125 مسكن عمارة ب2 رقم 48 علي منجليلغریب المعتصم
حي 192 مسكن عمارة ب3 رقم 17 علي منجليكریزي عبد الكریم

 وج 08 حي 125 مسكن عمارة ب3 رقم 55 علي منجليلغبش منیرة
25 علي منجليموات یاسین حي 204 مسكن صورام عمارة ب3 رقم 04 سي ب3

مسكن سي اس سي او سي عمارة ب04 رقم سي 01 علي منجلي 480بودبیزة فاتح
384بن قارة علي عبد العزیز مسكن سوراست عمارة ط1 رقم سي1 و سي2 علي منجلي

شنوف ابراھیم
حي 480 مسكن سي اس سي او سي عمارة رقم 38 محل رقم سي2 علي 

منجلي
حي 204 مسكن سورام ع01 رقم سي 002 علي منجليرحال مھدي
حي 204 مسكن سوریم عمارة س4 محل س1 علي منجليخناوي نوال

وج10 تحصیص االفق الجمیل محل رقم 001 علي منجليلعرابي سامي
وج 10حصة ریفیة رقم 18 رقم 83 علي منجليبوالقوت عبد الوھاب

وج 14 م س 03 عمارة أ01 رقم 06 علي منجليعومارة عادل
وج 14 م س 03 عمارة 01 أ رقم 06عطاش رفیق
وج 14 م س 01 عمارة سي رقم 05 علي منجليمسلم فیصل
وج 14 م س 03 علي منجليبوناب رشید
وج 14 م س 03 علي منجليمراح فارس

 وج 14 م س 01 عمارة سي 03 محل رقم 05 علي منجليبورني دمحم علي



وج 14 عمارة سي04 رقم 07 علي منجليبوكروري بوبكر
وج 15 مشروع 340‐800 مسكن عمارة 05 محل 08 علي منجليرضاونیة سلیم

وج 15 مشروع 340 أل بي أ سیت 01مدخل 05 رقم 04 علي منجليالعایب دمحم
م س 01 عمارة 02 رقم 32 علي منجليموات دمحم

م س 01 عمارة ا01 رقم 02بوحزام ھشام
م س 01 عمارة 1د محل رقم 27 علي منجليعزوز ھشام

م س 02 عمارة اي 01 رقم 41 علي منجليبن بكیر فاطمة الزھراء
وج 16 م س 02 عمارة 04أ رقم 84 علي منجليبن صابر حبیب

وج 16م س 02 عمارة إي01 رقم 41 علي منجليطمین عبد الرؤوف
م س 02 عمارة 4أ رقم 21  علي منجليعبید شارف عزالدین

رابح منجليدربال علي 023 رقم أ01 عمارة 02 س م
م س 02 عمارة 03 أ رقم 14 علي منجليوجھاني عبد الحلیم
م س 02 عمارة 03أ رقم 05شعبان عبد العزیز

م س 02 عمارة أو 02 رقم 69 علي منجليحمدان دمحم
وج 16 م س02 عمارة أ01 رقم 05 علي منجليریرة عماد الدین

م س 01 عمارة 02 رقم 34 علي منجليمشري علي
مشروع 313 م ت عمارة 21 رقم 5ب علي منجليشبوبة عبد الرؤوف

حي 200 مسكن عمارة أ8 محل رقم 22 علي منجليكبابي مراد
وج 17 مشروع 103 /502 م رقم 03أر محل 39 علي منجليبوفنارة رضوان

وج 17مشروع 95 م ت عمارة 08 رقم 08 علي منجليحاجي جمال
وج 17 علي منجليخشة عبد الرزاق

وج 17 علي منجليطورش مریم
وج 17 علي منجليجباسي أیوب
وج 17 علي منجليبلقاسم علي

مشروع 212 م ت عمارة 09 رقم 01 علي منجليبودبیزة أیوب
مشروع 95 م ت محل رقم 06 علي منجليدریدي ھشام



مشروع 200 مسكن عمارة ب02 رقم 190 علي منجليجلودي سامي
وج 17 مشروع 313 م ت عمارة 25  رقم 06 علي منجليبشریة عبد الكریم

مشروع 313 مسكن عمارة 25 رقم 05 علي منجليفیاللي نورالدین
عمارة ب8 رقم 01 علي منجليطبوش مریم

مشروع 313 مسكن عمارة 17 رقم 08 علي منجليبوشعالة حمید
مشروع 200 مسكن عمارة ب7 رقم 45 علي منجليدبار عادل

مشروع 212 عمارة 11  رقم 09 علي منجليبولكزاز عبد العالي
مشروع 313 م ت عمارة 01 رقم 05 علي منجليرجیمي  عمار
مشروع 210 م ت عمارة 02 محل رقم 4أو علي منجليرزیوق صالح
وج 17 مشروع 200 مسكن عمارة ب02 رقم 120 علي منجليحمودي  جلیل

حصتین ریفیتین رقم 08 جزء أ و جزء ب عمارة ب رقم 17لبیض كمال
مشروع 313/620 م ا ت عمارة 078 رقم 01بوذراع ابراھیم

مشروع 245/502 م إ ت مدخل أ06 علي منجليمیمش فیصل
مشروع 100/520 م ت عمارة 09 رقم 03 علي منجليبوغزال كمال

مشروع 100 م ت عمارة 15 ب رقم 06 علي منجليبن الشیخ بالل
مشروع 313 م إ ت عمارة 18 رقم 06بوناب بالل

مشروع 313 مإت عمارة 21 رقم 05شیبوبة عبد الرؤوف
وج 17 مشروع 102 م إت عمارة ج رقم 02 علي منجليبودرمین دمحم الھادي

مشروع 95 مت عمارة 06 رقم 05 علي منجليسوالمیة دمحم
مشروع 100/520 م ا ت عمارة ا03 رقم 05 علي منجليبوبكر نورالدین

مشروع 95 مسكن تساھمي عمارة 05 محل 02 علي منجليخالف عبد الوھاب
مسكن عمارة 7ا رقم 03 علي منجلي 245بوالمرقة فیصل

مشروع 212 مسكن عمارة 03 رقم 01 علي منجليقلي ملیكة
مشروع 609/529 م إ ت عمارة 31ة محل رقم 03 علي منجليرغیوة  خلیصة

مشروع 609/80 م إ ت رقم 01 مدخل 27 علي منجليخنیش علي
مشروع 609 م إ ت عمارة 01 رقم 01بوحالسة بھرام



مشرع 169 م إ ت عمارة 02 حرف أ وعمرو سلیم
مشروع 529 مسكن عمارة 28 علي منجليقیطة بوبكر

مشروع 609/200 م إ ت عمارة 33 محل رقم 05 علي منجليكعبوش عبد العزیز

مجادیب فیصل
وج 18 مشروع 110 م ات و 83 قطعة ریفیة 18 جزء مكرر رقم 04 علي 

منجلي
وج 18 مشروع 529/609 مسكن علي منجليزعیر فاطمة

وج 18 مشروع 80/609 م ا ت عمارة 46 رقم 09 علي منجليسخري عبد الحق
وج 18 مشروع 529 /609 م ت عمارة 35 رقم 04حمدان عبد الرؤوف

بوجعادة فیصل
وج 18 مشروع 110 م ا ت و 83 محل تجاري قطعة ریفیة 18 جزء مكرر 

رقم 04
وج 18 حصة ریفیة 17 جزء 1 عمارة أ02 محل رقم 02 علي منجليسیاف أیوب

تلیالني عبد الوھاب
وج 18 حصة ریفیة 17جزء مشروع 529 م ا ت عمارة 36 رقم 01 حصة 

رقم 01
مشروع 609/529 م إ ت عمارة 25 محل رقم 02 علي منجليلوصیف صالح
مشروع 609/529 م إ ت رقم 05ب مدخل 23 علي منجليحمو دمحم لمین
م س 03 عمارة س05 محل رقم 17 علي منجليشاللي بشیر

م س 03 حي 715 م عمارة 02أ رقم 06 علي منجليكیموش دمحم لمین
مشروع 609 م ا ت عمارة 48 محل رقم 03 علي منجليشابي عیسى

مشروع 169 م إ ت عمارة 01 و 02 محل د02 علي منجليبورصاص نورالدین
مشروع 50 م ت عمارة 06 محل رقم 02قوراري حسان

عمارة 05 محل رقم 03 علي منجليتلیلي العربي
عمارة 07 رقم 102 علي منجليبوالمعیز فؤاد
مشروع 529‐609 مسكن علي منجليخلطول حمزة

حي 715 مسكن م س 03 عمارة 01أ رقم 01 علي منجليخدیجة عبد اللطیف
م س 05 عمارة جي4 محل رقم 09 علي منجليلكواغط سفیان

عمارة سي 04 محل رقم 93 علي منجليبكوش جمال

الخروب (علي 
منجلي)

تغذیة عامة + خضر و 
فواكھ



عمارة أ02 رقم 99 علي منجليمحسن باسم
عمارة 03ج رقم 36 علي منجليدھیمشي خالد
عمارة ط02 رقم 79 علي منجليفیاللي فارس

وج 20 عمارة 04ط رقم 94 علي منجليعیشاوي عمر
عمارة ط03 رقم 82 علي منجليبوالعینین جالل

مشروع 97 مسكن إقامة قوس قزح عمارة 07 رقم 04 علي منجليبن ضیاف دمحم الھادي
مشروع 97 مسكن إقامة قوس قزح عمارة 06 رقم 103 علي منجليمحسن فارس

عمارة أ02 رقم 102 علي منجلينزار عادل
عمارة أ2 رقم 15 علي منجليالعمري شعیب

عمارة أ03 حصة رقم 134 علي منجليفوار العیدي عبد الحلیم
وج 18 م س 05 عمارة ب04 رقم 21مغریش اسحاق
وج18 مشروع 529 م ا ت محل رقم 01 عمارة 03بوفخض ریاض

وج18 م س 03 رقم 715 م عمارة س05 رقم 19غالم كمال
وج 18 م س 05 حي 850 م عمارة ج03 محل رقم 07 علي منجليقارة مصطفى شوقي

وج 20 غقامة دمحم قربوع مشروع 141 مسكن عمارة 01 رقم 03 علي منجليقربوع عمار
وج 20 عمارة م 01 محل رقم 04زواوي معاد

وج 20 م س 05 عمارة 06 رقم 634تبیب رابح
عائشة قسیس منجليبن علي 20 رقم 02ج عمارة 20 وج

حي 500 مسكن تطوري رقم 404 عین البايعمیرش عبد السالم
434دكوش مسعودة حي 500 مسكن تطوري عین الباي

مفترق الطرق األربعةبلیلي عبد الرحمان
مزرعة قادري رقم 005 عین البايحیمود ادم

بولفار عین البايركیمة كمال
منطقة النشاط رقم 145 عین البايبوتش جمال

قطار العیش الخروبسعیدي سیاف



وج 01 علي منجليزنزان عزالدین
وج 01 حي 316 مسكن علي منجليسحنون عزب هللا

وج01بولعسل دمحم
150مسكن جیكو عمارة ل1 رقم 13 علي منجلي قطش أمال

150مسكن جیكوعمارة ل3 رقم 02 علي منجلي داودي فطیمة
 حي 150 مسكن جیكو عمارة ل علي منجليالسبتي زینب

حي 80 مسكن FSD عمارة زاد1 رقم 21 علي منجليبودلیو دمحم
حي 70 مسكن FSD عمارة أو 07 رقم 03 علي منجليشبیرة سفیان

حي 400 مسكن كوسیدار عمارة سي 05 أس 05 علي منجليلعیایشة عبد الحكیم
مشروع 100 مسكن تساھمي عمارة د رقم 03 علي منجليبن والي رؤوف

مشروع 100 مسكن تساھمي عمارة أو رقم 01 علي منجليبوعبید عمر
حي 400 مسكن كوسیدار عمارة س1 رقم 04 علي منجليبوالودنین دمحم االمین

حي 332 مسكن عمارة ز7 محل 58 علي منجليحمودي عیسى
حي 80 مسكن اف اس دي عمارة و04 رقم 16 علي منجليبركان دمحم علي
حي 70 مسكن اف اس دي علي منجليبودلیو دمحم علي

حي 80 مسكن عمارة ز01 محل رقم 23 علي منجليبن زادي  دمحم ساسي
حي 70 مسكن FSD عمارة 07أو  رقم 01 علي منجليطاوطاو رضوان

حي 150 مسكن جیكو عمارة ل01 محل رقم 15 علي منجليشرایشة مكي
حي 400 مكن كوسیدار عمارة س06 رقم 88 علي منجليعیمور مراد

وج 01 حي 352 مسكن عمارة 352 مسكن Y7 رقم 25بن الصم حمزة
م س 02 عمارة كي علي منجليشنیقي مسلم
حي 204 مسكن وج 01 علي منجليأونیسي سلیم

حي 80 مسكن FSD عمارة ز06 رقم 04 علي منجليبالل سمیر
مشروع 100 م ات عمارة أو رقم 01 علي منجليبوعبید عمر

عمارة 01ب رقم 04 علي منجليبلیبل رابح
حي 12 مسكن أل أس بي عمارة طریزور رقم 06 علي منجليبولعسل زین العابدین



وج 02 /13 علي منجليعوني سمیر
وج 02/13 عمارة 21 علي منجليرامول فیصل

برنامج 145 مسكن رقم 09 مدخل 09 علي منجليبن نھار مولود
مشروع 30 م إ ت عمارة س رقم 02 علي منجليبوعشبة جعفر

مشروع 265 مسكن عمارة 01 رقم 12فرحي عبد اللطیف
عمارة 01 أ حصة رقم 94 علي منجليخالدي نورالدین

مشروع 145 م ت عمارة 02 رقم 02 علي منجليبن حمودة فوزي
حي 145 مسكن رقم 19R علي منجليبحري خلفة
وج 13 عمارة 04 رقم 08 علي منجليزبیلة أسامة

وج 02/13 عمارة 01 رقم 03 علي منجليقبایل نزیر
وج 02/13 علي منجليالھادف الیاس

وج 02/13 عمارة 04 رقم 04 علي منجليشبوبة عبد الجلیل
وج 13 علي منجليتباني رابح

وج 13 علي منجليحرواشي أمیر
وج 02/13 علي منجليبوذراع عبد العالي

مشروع 110 م ت عمارة 23 رقم 03 علي منجليبوفراح ولید
عمارة أ محل رقم 09 علي منجليمعزي عادل

مشروع 106 م ت عمارة أو علي منجليالعطوي حسین
حي 329 مسكن عمارة 121 رقم 617 علي منجليبوستة بوبكر

حي 329 مسكن رقم 663 علي منجليبوضیاف جالل
وج 06 علي منجليبلیر دمحم لمین

حي 290 مسكن علي منجليبوقلمون وسیلة
حي 290 مسكن عمارة 89 رقم 712 علي منجليبزیان دمحم

حي 490 مسكن عمارة ث 43 رقم 232 علي منجليقطش فواز
حي 490 مسكن عمارة 42 رقم 98 علي منجليصخري عزالدین

حي 290 مسكن وج 06 علي منجليحناشي یاسر



وج 06 علي منجليصمود صالح الدین
وج 06 علي منجليبولعوینات فیصل

حي 864 مسكن عمارة 62 رقم 704 علي منجليغوالمي عبد الرحیم
حي 329 مسكن عمارة 123 رقم 692 علي منجليبن خاوة األمین

حي 490 مسكن عمارة 20 رقم 26 علي منجليعوار فرید
حي 490 مسكن عمارة 08 رقم 161 علي منجليعلوش لخضر

حي 490 مسكن علي منجليبوداح منیر
حي 490 م عمارة 19 رقم 17بوریو الطاھر شھاب

وج 06 حي 290 مسكن علي منجليبومرداس منیر عبد الرحیم
حي 329 مسكن عمارة 101 رقم 528 علي منجليعواد شعبان
وج 06 حي 490 مسكن علي منجليسفیان أحمد

حي 490 مسكن وج 06 علي منجليبن شعیبة حبیب هللا
وج 06 حي 392 مسكن علي منجليكروش عمر

حي 329 مسكن عمارة 130 رقم 663 علي منجليبولمدایس عمر
وج 06 حي 490 مسكن علي منجليعزوز عومار
وج 06 حي 329 مسكن عمارة 53 علي منجليفھمي معمر

حي 490 مسكن عمارة 09 رقم 169 علي منجليحمزاوي نصیرة
حي 329 مسكن عمارة 108 رقم 826 علي منجليطیبي كنزة

برنامج 864 مسكن عمارة س1 علي منجليالعلمي نورالدین
تحصیص عین الباي الشطر األول عمارة 05 أ رقم 01 علي منجليزعیتر مخلوف
تجزئة عین الباي الشطر االول رقم 61 علي منجليلعیایشة حمید

تحصیص وج07 رقم 29أ الشطر األول عمارة ب1 حصة رقم 09 علي منجليدندان صھیب
تجزئة عین الباي الشطر االول رقم 61ب علي منجليعبید حسین

حي 400 مسكن كوسیدار عمارة 5س ب رقم 75 علي منجلينني عبد الكریم
وج 07 حصة 05 عمارة  أ2 رقم 02 علي منجليلغریب علي

نشاطات أخرى الخروب (علي 
منجلي)



وج07 الشطر األول عمارة ب رقم 04 علي منجليبوالعینین حیاة

حي 24‐56 مسكن ترقوي الشطر األول عمارة 2أ رقم 30 علي منجليحطاب دمحم
وج 08 حي 250 مسكن علي منجليبوالشمع نورالدین

وج 08 حي 250 مسكن علي منجليلغریب المعتصم
حي 192 مسكن عمارة 29 رقم 07 علي منجليبوھیدل علي

حي 192مسكن عمارة 23 رقم 22 علي منجليمسعي دمحم
192مراحي عمار م عمارة ب03 رقم 18 علي منجلي

مسكن عمارة 55 رقم 42 علي منجلي 125بودبوز فاروق
125بن جمام الزھراء مسكن عمارة ب02 علي منجلي

وج 09 حي 204 مسكن علي منجليبن زیان دمحم الطاھر
حي 204 مسكن صورام وج 09 علي منجليعمیرش بالل

حي 480 مسكن سي اس سي او سي عمارة ب04 رقم 02 علي منجليعمیرش أمال
حي 204 مسكن صورام عمارة س04 رقم سي 04غضبان حمید
480طورش حبیب مسكن عدل عمارة 02 مدخل ب2 رقم ل1 علي منجلي
حي 150 مسكن جیكوكواغط كمال

حي 150 مسكن جیكو عمارة ل3 رقم 03 علي منجليبن حابسة فؤاد
مسكن عمارة ب1 رقم سي 02 علي منجلي 480بومشون جالل
برنامج سوراست عمارة 6 رقم جي 40 علي منجليكزاي خیرالدین
م س 01 عمارة رقم 04 سي محل رقم 09 علي منجليبومشون صالح

مشروع 340 م ت م عمارة 04 رقم 03 علي منجليبوشاقور اسكندر
م س 01 عمارة 01 أ محل رقم 01 علي منجليقرین العید
م س 02 عمارة ا3 رقم 17 علي منجليزدام حسام

م س 01 عمارة د2 رقم 33 علي منجليبوستة سلیم
م س02 عمارة أو 02مسیلي بركاھم



مشروع 212 مسكن عمارة 9 رقم 03 علي منجليعیاشي احسن
وج 17 علي منجليبوالمدایس عبد العزیز

وج 17 حي 313 مسكن عمارة 12 رقم 05 علي منجليلوعیشي دمحم
وج 17 علي منجليأزروال الوزانة
مشروع 313 مسكن عمارة 13 رقم 03 علي منجليشاوي مسعودة

حي 313 مسكن عمارة 14 رقم 03 علي منجليسعدان دمحم األمین
حي 313/620 م ت عمارة 11 رقم 05 علي منجليمخلوفي سفیان

مشروع 95/620 م ت عمارة 08 رقم 04 علي منجليطارق بشیر
أمیر رقم 03 علي منجليخشة محل 07 عمارة ت م 95 مشروع

مشروع 212 م ت علي منجليحشاش بالل
وج 17 علي منجليمعمري أكرم

وج 17 علي منجليلوزاني سیف الدین
وج 17 عمارة أ03 الحصة رقم 04 علي منجليشادي شوقي

مشروع 313 م ا ت عمارة 23 رقم 01 علي منجليفراد عمر
حي 609/529 م ت عمارة 28 رقم 03 علي منجليبوحزام عصام
م س 03 عمارة أ2 رقم 05ب علي منجليخدیرش خالد

م إ ت مدخل 23 محل 529/609 07بوطارفة عبد العالي
مشروع 608/529 م ت علي منجليبكوكر صالح
مشروع 169 م إ ت عمارة 04 و 05 محل د علي منجليداودي أحمد

حي 715 مسكن عمارة أ02 محل 03 علي منجليبن خالف بدیعة
وج 18 علي منجليبدالة عائشة

وج 18 علي منجليعبید شارف بادیس
مشروع 529/609 م ا ت عمارة 01 محل رقم 03 علي منجليرامول صابر

مشروع 529/609 م ات محل رقم 04 علي منجليعاشوري عبد هللا
مشروع 169 م ا ت عمارة 01 و 02 محل ج علي منجليبغالي دمحم

مشروع 609 م ا ت عمارة 25 رقم 01 علي منجليبوشمع ابراھیم

الخروب (علي 
منجلي)



عمارة أ02 رقم 98 علي منجليمواتسي حسام الدین
عمارة ج03 رقم 37 علي منجليعبد الرحمان طارق
عمارة أ م 02 رقم 09 علي منجليصدراتي دمحم األمین

مشروع 97 مسكن إقامة قوس قزح عمارة 06 رقم 105 علي منجليقسوم زین الدین
عمارة 01 محل 16 علي منجليتبوب جالل

وج 20 توسعة مشروع 97 م ا عمارة 07 رقم 120بركان مسعود
حي 329 مسكن عمارة 108 رقم 827 علي منجليالعلمي خیر الدین

حي 329 مسكن عمارة 130 علي منجليخلفاوي عبد الرحیم
حي 392 مسكن عمارة 80 رقم 503 علي منجليبن سعد هللا اسماعیل

المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليرحیمات كمال
المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليمنشار بوجمعة

المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليكحول ناذر
المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليرحیمات عبد العزیز

المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليبن المداني عبد القادر
المركز التجاري الرتاج رقم 313‐314 علي منجليعمیرش حكیم

حي 392 مسكن عمارة 53 رقم 329 علي منجليفھمي معمر
حي 329 مسكن عمارة 121 رقم 615 علي منجليفالق دمحم

حي 490 مسكن عمارة 38 رقم 269 علي منجليعاشوري فاتح
 ناي بلقاسم تحصيص 85 رقم 15 أوالد رحمون ج عبد الرحيم

ابز جميل رقم 70 أوالد رحمون غضبان سفيانامل تحصيص املنظر ا

الطرق الوط رقم 03 القراح أوالد رحمون غرنوق فارس

حي المغرب رقم 176 بونوارةبولحیة ولید
تحصیص النور رقم 07 محل ت بونوارةبرحایل بودودة

تجزئة النور رقم 9بوسلسلة حوریة
املجمع السك القراح قطعة 56 رقم 54 بحمودي لطفي

نشاطات أخرى

الخروب (علي منجلي)



جميلغميض فاتح 61 تجزئة املنظر ا

جميل  رقم 67 قسم 70شام بارش تحصيص املنظر ا

جميل رقم 65 قسم 70شوا عمر تحصيص املنظر ا

املجمع السك الفردي قطعة 85 رقم 83 أوالد رحمون شام سالمي

تحصيص القراح 56 قطعة رقم 31 بالعايب زن الدين

غذية عامة

ق مجموعة ملكية رقم 20 القراحأسامة رز

اوالد رحمون محطةمسعود العايبو

أوالد  رحمون محطةزعامطة كمالخضر و فواكھ

ي بوغزارة 55 ب القراح حصة 02الها

تجزئة 55 القراح رقم 56 القراحبوعزارة ميلود

قرة القرح 03 الطرق الوط القرزي أوالد رحمون غضبان فتيحة

القراح رقم 25عامر بارش

حي النور رقم 14 - بونوارةمزلي عبد الرزاق
تحصیص نفطال رقم03 بونوارةبن مریجة نذیر

بونوارة أوالد رحمونعابرخدیجة
حي س 08 بونوارةدربال عبد الغاني

23ا تجزئة النور بونوارة عابر فوزي
تحصیص نفطال رقم 3 محل جالعلمي رشید

تحصیص النور محل رقم 08 جعبد الحلیم زیتوني
حي منصوري احمد رقم 02 بونوارةعوني عبد الرحمان

تحصیص المغرب رقم 88علوي خیر الدین
حي المغرب بونوارةقیدوم حوریة

البلدية  أوالد 

رحمون 



تجزئة النور بونوارة رقم 01دمحم الصالح قیرواني
تجزئة المغرب بونوارة رقم 10 - بونوارةبودبزة رستم
تحصیص نفطال رقم 44 أ – بونوارةعلوك احمد

يم الطرق الوط رقم 03 القراحمحطة خدمات شايب ابرا

الطرق الوط رقم 03 القراحدل عمار

ر طرق الوط القرزي  رقم 03 القراحمصطفاوي زوب

حي التجمعي 28 – بونوارة أوالد رحموندریوك حمزة
تجزئة المغرب رقم 122 بونوارة- أوالد رحمونذویب ابوبكر
تجزئة غيموز 179 محل رقم 01مخلو مروان

ر س م ك 65مجدوب عبد السالم سة الطا ن عبا

روك زرق  شارع عدوي سماعيل محل د رقم02 س-م-ك م

يم زن العابدين صة 2 س-م-كبن برا ياة رقم 447 محل ث ا  ا

 الدقس رقم 22براي ليليا

ر ناصر  ن اسمارةلبص شارع شلغوم عبد املجيد رقم 01 ع

ن اسمارةبن معطي حسان  212 رقم 207 د ع

ر بدر الدين ن اسمارةبوالبع تحصيص غيموز رقم 356 محل أ ع

نة عبد هللا ن اسمارةعو تجزئة فولتان محل رقم 15 رقم 71 ع

جواد بالل ن اسمارةعبد ا جواري حرشة عمار ع السوق ا

ر بوالقوت ن اسمارةز السوق املغطى شارع بوراس أمبارك محل 07 ع

ن اسمارة 473سطيفي الشرف محل بم ع

ي ن اسمارةمداس عبد الغا تجزئة غيموز 174 محل ب ع

مخايز

شاطات أخرى 



ن اسمارةربا إلياس شارع شلغوم عبد املجيد  محل 12د ع

ر ري الطا ن اسمارةزوب عمارة ج 5 رقم 13 ع

شام ي  ن اسمارةد  1650 مسكن عمارة 1 رقم 01 حصة 01 ع

تحصيص فلتان م 54 مجموعة ملكية 105 رقم 04دمحم شراف بوقرسة

عيم ن اسمارةشهي  ي رقم 22 ب ع  السوناكوم املد

ن اسمارة 284حمروش عادل تجزئة 105 مسكن محل أ  ع

ن اسمارةأحمد كعواش تحصيص الاجتما 229 قطعة رقم س 28 محل 02 ع

تحصيص غيموز رقم 351بخوش مراد

ن اسمارةدمحم ع سالمة تحصيص غيموز 45 محل رقم 02 ع

ن اسمارةعززي مراد تحصيص غيموز محل رقم 124 ع

ن اسمارة 183عداش عمار تجزئة غيموز ع

ن ن اسمارةسطايفي دمحم مل ثمرة الفالحية رقم 05  ع الطرق الوط رقم 05 املس

حي 208 مسكن رقم 15 عین اسمارةبن حابسة علي

شارع شلغوم عبد المجید عین اسمارة 02بزیان سامي

تحصیص غیموز عین اسمارة 191جحا نوفل

حي 542 مسكن عمارة ب 03 رقم 11 عین اسمارةبورمیز عبد الوحید

رة سما
ن أ

بلدية ع
غدية عامة

أخرى شاطات



حي سدیرة لمطیش عین اسمارةدرغوب بالل

حي سدیرة لمطیش عین اسمارةزروق عمار

الطریق الوطني رقم 05 محل رقم 02  عین اسمارةمنشار فاتح

الطریق الوطني رقم 05 عین اسمارةسطایفي دمحم لمین
 بلغرب السعيدبوسميد بالل

ش مراد  بلغرب السعيد رقم 176بوف

رانزردازي فارس  الغ

ش التحرر الوطزردازي رشيد شارع ج

رح سليم ش التحرر الوطمش شارع ج

ش التحرر الوطمكيوي يمونة شارع ج

فيظ  برك عبد الكرم رقم 83لشهب عبد ا

فيظ جدري عبد ا ش التحرر الوطبوا شارع ج

 بوعصيدةزردازي فارس

 زقرور العربيبن حمدان صا

 زقرور العربيبوسميد عادل

ن بن سبعبولعراس فرد  ع

ان طارق  ربوز ش  

رعبيد الشرف رابح ش  

رةبوقرن عبد العزز  بك

رة قطعة 69 محل 1ساح منصور  تحصيص بك

رة محل 1حا راسو دمحم الهادي ر 1960 بك سم  11 د

شاطات أخرى

ابز امل



رةبولوحة بوبكر  بك

ميد ن سداري محل 26لعالوات عبد ا تحصيص ع

جرة  رقم 85 أدحدوح عبد املجيد  امل

ران محل رقم 14بوستة أسامة  الغ

ن  جب أحمدبوربونة حس

 جب أحمد رقم 3بوسطيلة أحمد

ر الدين ران رقم 11 دبوشوط ز جرة  الغ طرق امل

ندردي ياسر ان حس شارع بوالد

ر روس الزوب ش التحرر الوطع شارع ج

 السطايح رقم 35سماري سليم

جرةبورفع محمود طرق امل

رانطاوطاو رشيد  الغ

شام ش  ش التحرر الوطبوك شارع ج

 العمال رقم 20بوشوط مسعود

روس رشيد رانع  الغ

رانطاوطاو يازد  الغ

ش التحرر الوطشعبان دمحم الصا شارع ج

ش التحرر الوطزد املال رفيق شارع ج

 شيعل أزرارعبد النور فيصل

 برك عبد الكرمالعل عماد

شة عبد السالم  برك عبد الكرم رقم 3بوج

 دراع بن الشاوي بن عامر منصور 

ق دراع بن الشاوي رقم 51لبيض عيد ا



ن  دراع بن الشاوي إيدري حس

راء  بالغرب السعيد رقم 34 بكال فاطمة الز

ن رانبوشوط حس  الغ

يل بح عمارقطوش ن  رو

ان فوزي ن السداري بوز  ع

دراع بن الشاوي بن عامر منصور 

روس عزز  دراع بن الشاوي رقم 65ع

س نة محل سزردازي بوخم  الزو

ش التحرر الوطعزرار مخلوف شارع ج

ران رقم 2طوطاو رضوان طرق املجرة  الغ

نةدردي دمحم وسيم رقم 3 ب  الزو

 برك عبد الكرم رقم 83 أمهدي حميد

ي كمال ن السداري رقم 11مزا  ع

 روبح عمار رقم 21بوستة شمس الدين

ن رقم 18 أزرومي عبد املنعم ان حس شارع بوالد

ش التحرر الوطبن فاضل عبد الرحمان شارع ج

ران رقم 100بازن عبد العزز  الغ

ي طارق  ن السداري رقم 51 بنحمو  ع

ش التحررغرش يح شارع ج

 بلغربشاوي بوالعيد

ن ن رقم 31بن ذرة أم ان حس شارع بوالد

بوط إسماعيل ش التحرر الوطش شارع ج

ش التحرر الوطقر احسن شارع ج

ان بلدية حامة بوز



ش التحرر الوطبودراع جمال شارع ج

ش التحرر الوط رقم 152 بخدام أسامة شارع ج

 بركقزعوط عزوز

ود سليم نمز ان حس شارع بود

سيمة ن بن سبعبن طبالة  07  ع

ن بن سبع رقم 27عيمر مولود  ع

ن بن سبععيمن عمار  ع

ن بن سبعبن معزة معمر  ع

يل رداود سلس ش  

رلبيض سفيان ش  

جلوليةدواس مختار  ا

وم صالح الدين جلوليةبر  ا

يل ي ن دا  زقرور العربيز

 زقرور العربيجري رابح

ن  زقرور العربيبزار م.مل

 زقرور العربيجري عابدين

 زقرور العربيحفور فاتح

ي صليحة  زقرور العربيتليال

 غمرانمجقر أمال

ن عززة  غمرانخن

اشة دمحم  غمرانع

ن بن السبععاشوري الساس  ع

ي ش عبد الغا ش ن بن سبعط  ع

غذية عامة خضر وفواكھ



رة العليا رقم 18 س18يخلف السعيد  بك

ان عقيلة رة العليا رقم 14 ببوز  بك

رة العلياشروانة عبد املجيد 13 ب  بك

جل فهيمة رة العليال 54  بك

شاوي عادل رة الشطر ألاول رقم 55ع  بك

ي توفيق رة الشطر ألاول رقم 191سليما  بك

ي رقم 5زعرور صهيب رة الشطر الثا  بك

رة صا رة 70 مسكن عمارة 4 رقم 36بن عم  بك

 423 مسكن عمارة ث 14 رقم 28بركان معمر

رة 386 مسكن عمارة ث 14 رقم 50بوفنارة سفيان  بك

116  عمارة 4بوبي الشرف

رة الشطر الثالثالل شعيب 148  بك

ر رقم 19شروانة شعيب  بلم الطا

رةبودراع عبد الرحمان رقم 19 بك

ن رة الشطر الول رقم 61 بفيال ياس  بك

 386 مسكن عمارة 3ت رقم 12الل مسعود

رة السفبرحال عزوز 5  بك

18  70 مسكن عمارة 17زناق رضوان

جة عبد البا رة السفبوث 142  بك

رة السف رقم 3بن صاولة عماد  بك

ن عززة  غمرانخن

ش التحرر الوط محل رقم 152 بخذام أسامة شارع ج

اشة دمحم  غمران  غمرانع



ش عالء الدين ( جزار) ش التحرر الوط رقم أ7بوك شارع ج

( جزار) س ن ع رانزرق  الغ

رة الشطر ألاول بوفتة صابر يوسف (جزار) 139  بك

نة رقم 3بوخرصة خالد (جزار)  الزو

ش التحرر الوطفصيح عبد اللطيف (جزار) شارع ج

ميد (جزار) ش التحرر الوطخدام   عبد ا شارع ج

 برك عبد الكرممرزو  ياسمينة(جزار)

( ن ( فليكس ش التحرر الوطقنون أم شارع ج

( ش عبد القادر ( فليكس ش التحرر الوطبوك شارع ج

(  زقرور العربيدقدق خالد (فليكس

رانبونوالة دمحم (جزار)  الغ

ليب و العسل) ي مراد(ت.ت ل ن بن السبعتليال  ع

الطرق الوط رقم 27ش عبد السالم

 ألامل سيدي عراب رقم 634ديب فاتح

ي خديجة تحصيص كسار القاللرقم 266تفو

 كسار لقاللبوكبوس لطفي

ن ن رقم 23بوطبالة حس  دحدوح حس

 العربي بن مهيديبن سالم خليل

 دحدوح عالوة رقم 85 أغماري خالد

 العربي بن مهيديغماري يوس

 فركوس السعوديقر مراد

 بوزعباطة سليمان رقم 15بن جاب هللا عبد اللطيف

شاطات مختلفة

مخابز



جربروش عباس  ع ق واد ا

شارفع العربي بن مهيد رقم68 برقاعة عبد اللطيف

47 شارع العربي بن مهيديبوعشبة فيصل

35 شارع العربي بن مهيديبوصالح محفوظ

01 مكرر شارع العربي بن مهيديبا سلمان

يل ي ن شارع العربي بن مهيديبرا

شارع العربي بن مهيديبن جاب هللا الربيع

روك ي م شارع العربي بن مهيديسليما

 210 مسكن رقم 45لعالوي يوسف

شارع العربي بن مهيدي رقم 98بودن رابح

45 شارع العربي بن مهيديبودليوة نجيب

ن ضر و الفواكھ شارع العربي بن مهيديديب حس سوق ا

ضر و الفواكھ شارع العربي بن مهيدي رقم8حزمون عبد املجيد سوق ا

ضر و الفواكھ شارع العربي بن مهيدي رقم 39بن وضار عبد العزز سوق ا

رة بوبكر ضر و الفواكھ شارع العربي بن مهيدي رقم 11عم سوق ا

يم ر ابرا شارع العربي بن مهيدي رقم 130بوف

 زغود يوسفبومليطة حسان

08 شارع العربي بن مهيديبركات عالوة مهدي

ر شارع العربي بن مهيدي رقم 210بوغرغارة من

ميد شارع العربي بن مهيديبوشطيبات عبد ا

ر شارع العربي بن مهيدياحمد يح لز

ر 24  زغود يوسفبن جاب هللا ام

 زغود يوسفبن جاب هللا خليل



 210 مسكن عمارة 12 رقم 34 مكرر نوري بوبكر

رة عبد هللا ور عم  الز

شسراي جمال غ 16 تجزئة 

21  بومليطة الطيبمحيمود عبود

ي لية 1962بوزالطة عبد الغا 05 جو

رب صا  جبار مختارشق

02  زغود يوسفبوشطيبات سليم

ي بوبكر  20 أوت 55سليما

23  دلي فوضيلجامع نصر الدين

جة عمارقيوش جمال 102  بوث

رجسقهوال أحمد 41 تجزئة ال

رجسبن جاب هللا صا  ال

40  دلي فوضيلبن دياب جمال

جة عمارقهوق مختار 03  بوث

مشتة سيدي عرابطاوطاو فت

ر الليل كمال  210 مسكن عمارة 15 رقم 27ط

 260 مسكن عمارة 13 رقم 34بن جاب هللا صدر الدين

 260 مسكنالعايب خالد

رجس رقم 17بوحبيلة سليمان  ال

نةبن عياش دمحم مشتة ب مست

فيظ  ألامل كاف صابن جاب هللا عبد ا

رجسسرك نذير 76 ج  ال

جر رقم 102طايق نوارة واد ا

بلدية ديدوش مراد



اليتوس رقم 40بولقزاز عمار  ال

جربن جاب هللا عبد اللطيف واد ا

سة ضر و الفواكھ شارع العربي بن مهيديحسان بود سوق ا

مع رابح ضر و الفواكھ شارع العربي بن مهيديبن جو سوق ا

ضر و الفواكھ شارع العربي بن مهيديكباش احمد سوق ا

ي بلقاسم ضر و الفواكھ شارع العربي بن مهيديجمعو سوق ا

ق  دلي فوضيلنوار عبد 

ارون  200 مسكن قسم 43 ملكية رقم 5رمضان 

 عبودي أحمد تحصيص ميموزة رقم 89خذير صا

العربي بن مهيدي رقم 5بودن عبد السالم

ضر و الفواكھ 7اسماعيل مهدي السوق اليومي ل

ضر و الفواكھغماري سفيان السوق اليومي ل

فيظ ضر و الفواكھ 11زمو عبد ا السوق اليومي ل

شارع العربي بن مهيدي قسم 42 مجموعة ملكية 95عمار سلطان

ليم رجسقيوش عبد ا تحصيص ال

شارع العربي بن مهيديمباركي الشرف ( جزار)

شارع العربي بن مهيديبن يح دمحم ( جزار)

رجس محل بزرو أسامة ( جزار) تجزئة ال

( ور محل 1 بن عون كرم ( فليكس تجزئة الز

( ور بوعبلو عالء الدين (فليكس 30 تجزئة الز

( شبن وارث نوفل (فليكس غ  

جر 19 مكرر رمضان نور الدين ( جزار)  واد ا

ليب رة (ت.ت ل محطة القطاربا الز

شاطات مختلفة



ب هللا(جزار) شارع العربي بن مهيدي رقم 03بوعمامة حب

شارع العربي بن مهيدي رقم 07عالل الواعر(جزار)

(  ع ق رقم 6 فت عبد املجيد (فليكس

فيظ رقم 4بورحلة الشرف شارع الشيخ الزواوي عبد ا

ر هيئة العمرانية قطعة رقم 77بوخزرة الطا مخطط ال

ر اش الزوب  رقيق ع تحصيص 1204 محل رقم 11ب

ر 54عزل إلياس  01 نوفم

ن ي دمحم مل 42 ا شارع فيال حميدةصدرا

شارع إلاستقاللخلفاوي عبد هللا

05 شارع فيال حميدةبوطمينة يوسف

رمعدادي أحمد رقم 11 ن زارزي طا

 200 مسكن ص و ت عمارة2 رقم 11لرقم سليم

ر ر 54قايدي طا شارع 1 نوفم

س روح ع ر 54م شارع 1 نوفم

رةجعوط عبد الناصر شارع ا

لبن موراس شمس الدين شارع طو

زفمجروبي راض  ا

ن ر 54بوالعشب حس شارع 1 نوفم

زة س رقم 16صاو لو شارع كوحيل ع

ي سفيان ر عبد القادر رقم 116 أرحو تحصيص ألام

عقوب تجزئة 157 قطعة 4 واد الفلةفيال 

زف رقم 4 س مكرر رموش دمحم الصا  ا

ادفررور يمونة ابن ز

مخابز



ادخلفاوي بوبكر ابن ز

عة ر عبد القادرقارة بد تحصيص ألام

روس عبد البا ةع املا

شارع دمحم الساس 100حاف صا

ةسعيد عمار  املا

روك ةسعداوي م  املا

ةمصباح بالل  املا

س فارلھدقدق جمال  ربي ع

س فارلھرموش فطيمة  ربي ع

ن ادراب ياس شارع شيخ الزواوي ابن ز

جة القازغادي نصر الدين و

 العناب رقم 56مسعودي فرد

زفدادوش عبد الرزاق حس ا

ر ر رقم 46شعبان الطا شارع أول نوفم

ةبن قيقاية العمري  املا

رزارزي عمر شارع اول نوفم

رشر بوبكر شارع اول نوفم

هاء الدين بات محمودبوشوكة يوسف   حب

ادقطيطشة دمحم(جزار) ابن ز

ي عبد اللطيف(جزار) ادتر ابن ز

شوب توفيق (جزار) ر 54ش  أول نوفم

شوب حسام(جزار) ادش ابن ز

ادبلقاسمية حمزة(جزار) ابن ز

غذية عامة خضر وفواكھ

شاطات أخرى 

اد بلدية ابن ز



( ي نرجس  (فليكس ر رقم 17 بصدرا شارع زارزي الطا

( رراب حكيم (فليكس شارع اول نوفم

( س (فليكس ر عبد القادربوحوش ع تحصيص ألام

دمات) زفمجروبي مختار (محطة ا  ا

ديد  فردمخابز  رومارانبو

مسعود بوجروعليوة ساعد

مسعود بوجروبومنجل مراد

ش التحررنارو جمال شارع ج

مسعود بوجروبوبنذير موس

مسعود بوجرومدي دمحم

يم مسعود بوجروبن عامر ابرا

مسعود بوجرومعكوف الشرف

مسعود بوجرولعور دمحم الصا

ر ش ش التحرر الوطسعدي  شارع ج

يم ش التحرر الوطبوالنمر ابرا شارع ج

ش التحرر الوطبيوض فؤاد شارع ج

ش التحرر الوطلغلي سفيان شارع ج

ضر ش التحرر الوطكرواز  شارع ج

( ش التحرر الوط رقم 64ادف عمار(فليكس شارع ج

( ش التحرر الوطسعدي عمار (فليكس شارع ج

( رة خالد (فليمس  الزتونةطوا

ا ش التحرر الوط رقم 45بودايرة زكر شارع ج

ش التحرر الوط رقم 6زارزي أحمد (جزار) شارع ج

 بلدية مسعود 

بوجرو

مواد غذائية خضر وفواكھ

شاطات أخرى 



حي جعفارو عبد هللا رقم 147مرزوقي اسماعیل
حي البھجة 78كافي حبیب
حي نایلي میلود رقم 78فراج فتیحة
حي سعادة صالح رقم 77بقاش ساعد

حي 01 نوفمبر 54عیون سلیمان
حي االفراح رقم 52وشتاتي دمحم

حي االفراح رقم 55بوشمال رابح
تحصیص 99 قطعةرقم 45غرایبیة فیصل

تحصیص االفراح رقم 39بوصفصاف العلمي
23ا تجزئة االفراحصدراتي رابح

حي 102 مسكننمدیلي فرید
حي االفراح رقم 53بولبد بالل

تجزئة االفراح رقم 27زعرورنورالدین
حي سعادة صالح رقم 75بوزانة عبد الكریم

23شارع مالكي صالحامجوج عادل
تجزئة الحدائق 101بوصبع یوسف

تجزئة 99 قطعة رقم 47 ابن سالمعبد الكریم
تجزئة البھجة رقم 77 اوحمیدة إبراھیم
مشتة بني یعقوب قطعة40 رقم 1دربال عصام

حي االفراح رقم 66مرزوقي سلیم
كاف ذنیب رقم 95 ابن بادیسبشریة الزھراء
مجموعة ملكیة 8قسمة  رقم 87 ع ب رقم 31تلغمتي فارس

حي األفراح محل رقم 25أوالد ضیاف ھشام
حي أول نوفمبر 54 ابن بادیسبوشامة ریاض

69 تجزئة األفراح – بن بادیسبركات     خلیفة
139 محل ابن بادیسشیاد حسام حي السعادة رقم

بلدیة ابن بادیس

مخابز

مواد غذائیة خضر وفواكھ



تحصیص الحدائق قطعة رقم 124 ابن بادیسبن سالم خروفة
تحصیص المغرب رقم 15افردي صالح
حي 28 مسكن رقم 19قریشي توتة

تحصیص االفراح رقم 09لبقیرات عبود
حي االفراح 53مراجي مراجي

13ب تجزئة 99قطعةبوشمال بالل
المنطقة الصناعیة الطرف رقم 84بن داودالزواوي

حي 102 مسكن قطعة 99 – بن بادیسبشریة حمزة
حي نایلي میلود رقم 02 أ – بن بادیسبن سالم عبدو
28 تحصیص األبطال 252 قطعة محل رقم 01- بن بادیسبوشمال سلیم

حي نایلي میلود ابن بادیسنایلي رضا
تحصیص الحدائق قطعة رقم 124 ابن بادیسبن مالك بوجمعة

شارع أول نوفمبر 54 محل 145 – بن بادیسبن مالك  فاتح
حي التجزئة البلدیة االولى رقم 111خلیف جمال

حي الفجر رقم 5مجماج رمزي
شارع بوقطایة دمحم رقم 49منصوري یوسف

التجزئة العمرانیة الشطر 1 رقم 45بوطھرة صالح
حي التجزئة البلدیة االولى رقم 53بورزام بالل
شارع بوشوشة لخضرجربوع دمحم

47بوعطیة عثمان 1نوفمبررقم حي
رقم30التجزئة البلدیة االولىعنشوش نورالدین
حي الفجر رقم 59احضري عبد النور

شارع بوشوشة لخضرلعالوي ھشام
شارع بوشوشة لخضرربیحة كمال

شارع بوشوشة لخضرنكاعالعید
حي مھدي الشریف رقم15الغرھشام

مخابز

نشاطات أخرى



شارع بوشوشة لخضرعزباوي عماد
شارع بوشوشة لخضرشعوة حمزة
تحصیص110 رقم 29تمیم كلثوم

شارع بوشوشة لخضرمجمج ربیعة
تجزئة البستانتریكي شوقي

14نھج قنفود لحسنبوصفصافلحسن
رقم 121 أ تحصیص الفجرشداح فتیحة
تجزئة البلدیة االولى 56فلیح بدیرة

شارع بوشوشة لخضربولحالیس خمیسي
80 حي التجزئة البلدیة االولىزعیوط السعید
تجزئة البستان محل 3 رقم 271بن عربة ولید
نھج قصر الماء محل حبودبیزة نادیة

حي عسكري حمالوي 9ربوح وحید
شارع بوشوشة لخضرشعوةاحمد

 شارع بوشوشة لخضرخلف هللا المھدي
شارع اوكال السعید  رقم 16قروج عبد المجید

حي 20اوت55 قریة المعمرةنویوات شویطردمحم الصالح
حي سالمي مھديعثماني حمزة

شارع بوشوشة لخضركاسي صالح اوصالح
شارع بوشوشة لخضرایت عماركیسة
1120 حي مھدي الشریفبن دایرة نبیل

حي مھدي الشریف محل 76برحامنیة بلقاسم
تحصیص التجزئة البلدیة االولى 139ثعبان زین الدین

التجزئة البلدیة االولىبوزیان عیسى
11شارع قنفود سلیمانطالب سلیمان
تجزئة البستانجدوري صالح

المواد الغذائیة العامة 
وخضر وفواكھ

بید
 ع

ین
 ع

رة
دائ



شارع عوان رابح رقم 10دیلمي بالل
حي الشھداء رقم 34سرباح عبد الغاني

حي البستان رقم 73مساعدي صالح
تجزئة البستانبوحالیس فوزي

14 نھج قنفود سلیمانمعانیب عبد الرحمان
شارع اوكال السعیدفلوس لحسن

حي صحراوي عماررقم 130قدمان الصادق
تحصیص الفجر رقم 120 بطالب عادل

حي بن طریفة احمد رقم 22 حصة رقم 14تواتي العكري
271تجزئة البستان رقم 01بن شیخة سمیر

نھج بن طریفة احمدرفیق عبد الحمید
حي بوشوشة لخضرلعالوي الخامسة

تحصیص110 قطعة 31توھامي رفیق
شارع بوشوشة لخضرحبیب ریاض

شارع بوشوشة لخضرحبیب   الشریف
حي صحراوي عماربوتیتة الطاوس

حي بوشوشة لخضر رقم 43 – عین عبیدبوناب لخضر
تحصیص التجزئة البلدیة االولى رقم 51 عین عبیدحضري دمحم

تحصیص زبیري رقم 20- عین عبیدبوزیان سامي
تجزئة البستان – عین عبید 01 بن شیخة ھشام

مخطط التجزئة رقم 02 محل ج – عین عبیدرھیوي فاتح
شارع بن ظریفة حصة 02 – عین عبیددوبابي عبد الغاني

حي ضریبینة رقم 668 –عین عبیدصحراوي رابح
شارع بن ظریفة أحمد رقم 101- عین عبیدرفیق بالل

حي ضریبینة رقم 256 – عین عبیدطالب سمیر
حي ضریبینة – عین عبیدغراب عبد السالم

بلدیة عین عبید



طریق تاملوكة محل رقم ب 02- عین عبیدجدوري مصطفى
شارع بوشوشة لخضرجدوري احمد

تحصیص زبیري رقم 21عطاربشیر
شارع بوشوشة لخضرعطاربوعالم

نھج بوشوشة لخضر رقم 3معزوزي بلقاسم
حي بن طریفة احمد رقم 78بورزام فاتح

شارع بوشوشة لخضررھیوي الطیب
نھج بوشوشة لخضرشیروف مباركة

شارع بوشوشة لخضربوذینة مراد
تحصیص البستان رقم 158امحل رقم 3لودیربالل

الطریق الوطني رقم 20 الكم 23عبید عبد الوھاب
طریق واد الزناتي نفطال نفطال

شارع بوشوشة لخضر – عین عبیدمشري عبد السالم
حي التجزئة البلدیة األولى رقم 149- عین عبیدلطرش الیاس

نھج بوشوشة لخضر – عین عبیدبودینة دمحم
حي بوشوشة لخضر رقم 26 – عین عبیدبلیل ھشام

حي بن ظریفة أحمد رقم 126 محل أ – عین عبیدبن لخلف حمزة
تحصيص الفج ز/يماضوي فخر الدين

ن  بو ملناجل عمار ز/يمقرود ياس

ر شارع الاستقالل ز/يفطي سم

يم  20 أوت 1955 ز/يبن ناصر ابرا

جليل  زعبار عبد هللا ز/يفرد عبد ا

شارع معلم دمحم الصا رقم 01 ز/يطال حمزة

ي عز الدين شارع بو طاقة رمضان ز/يتوفو

ان عاشور  شارع بو طاقة رمضان ز/يبوز

نشاطات أخرى

ابز امل



ي شارع الاستقالل ز/يرابح فرقا

ارون  زعبار عبد هللا ز/يبوطبة 

ز/يقطش ع مسكن 100 حي
فيظ  الفج ز/يبن جاباهلل عبد ا

 20 أوت 1955 ز/يزا نصر الدين

 20 أوت 1955 ز/يعيدوس دمحم

 100 مسكن ز/يسابت السعيد

ي أيمن  330 مسكن ز/يفرقا

 حمادي كرومة ز/يبربوشة نادية

 بوملناجل عمار  ز/يشايح الوجو العيد

 الاخوة جربوعة رقم 02  زغود يوسفلشهب عادل

 بوملناجل عمار  ز/يشايح الوجو حمزة

ن  ع د رقم 01شو كمال ن الرفيت صت ا

شارع الاستقالل ز/يسعدي فؤاد

شارع الاستقالل ز/يعليوش عبد الرؤوف

شارع الاستقالل ز/يبوضرسة رشيد

 بوملناجل عمار  ز/يخلفاوي عائشة

ن ي مل  بوملناجل عمار  ز/يتليال

يم زغود يوسفمغالوي الياس  ب ابرا

 زعبار عبد هللا ز/يحسي كرم

لوبة خدوجة  بوملناجل عمار  ز/يبو

شارع بوطاقة رمضان 0أ قسم 80 مجموعة ملكية 99احمد رحال

طرق العدالةمي  سليم

التغذية العامة

 + خضر و فواكھ



ش التحرر الوط رقم :22عيدوس دمحم شارع ج

رة س نض يمبوفضة بد  ب ابرا

عاس نور الدين  السوق البلدي 20 اوت 1955 زغود يوسفبو

ر علدل   سيدي العربي محل رقم 05زع

 340 مسكن ز/يزموري جمال

 مصطفى فيال رقم 02سماع خالد

 جبوري مبارك رقم 09 مكرر زغود يوسفمقرود طيب

ش  الفج زغود يوسفوردية بوغاش

ن عبد هللا  ديدوش مراد محل رقم 03 زغود يوسفعيدوس أم

 سيدي العربي زي حمايدي ربيحة

السوق البلدي 20 اوت 1955 زغود يوسفزوقار دمحم

 20 أوت 1955 ز/يقربوع كمال

شارع الاستقالل ز/يبو طبة طارق 

طة ز/يبوشرحة أحمدزكراء ة الطرق الوط طرق امل زاو

شارع الاستقالل ز/يبو ع خالد

شارع الاستقالل رقم 32 س زغود يوسفعليوش بالل

شارع الاستقالل ز/يمومن مسعودة

ي صالح الدين روا شارع الاستقالل رقم 05 زغود يوسفق

يم  بوملناجل عمار  ز/يجبوري ابرا

شارع بوطاقة رمضان رقم 10ركواح حسام الدين

شارع الاستقالل ز/يفيصل بوطبة

ر ي سم شارع معلم دمحم الصا رقم ز/يبرا

ع زكية ش التحرر زغود يوسفما شارع ج

ف
ســــــــــــــ

ف
س
غود يو

ز



 حمادي كرومة ز/يفطي وردة

ي صا تو شارع الاستقالل 32 د زغود يوسفز

 زعبار عبد هللا محل رقم 49 ز/يحسي نذير

يم  زعبار عبد هللا ز/يحسي ابرا

 محطة القطار زغود يوسفيوس شاوش جمال

كشك محطة القطار زغود يوسفسو صا

يم  330 مسكن زغود يوسفبوكرملة ابرا

 330 مسكن عمارة 03 رقم 11 زغود يوسفمنصور ني

 100 مسكن عمارة 06 رقم 15  ز/يبلموكر  سليم

 220 مسكن عمارة 02 رقم 04 زغود يوسففارس بوحبيلة

ارون شارع الاستقالل رقم 332 زغود يوسفمضوي 

ش يوسف  20 أوت 1955 محل رقم 10 أزا نذير ن دق

ة ش حور شارع الاستقالل مقابل متقن جابر بن حيانعا

 بوطاقة رمضان رقم 01 بيوس شاوش عادل

السوق البلدي 20 اوت 1955 زغود يوسفحمودي دمحم الصا

ر  جبوري مبارك رقم 01 زغود يوسفبولقرون سم

شارع الاستقالل رقم 02 ز/يباروري موس

ن شارع الاستقالل رقم 25 زغود يوسفبودفة  حس

السوق البلدي 20 اوت 1955 زغود يوسفقيفوش راض

 بوملناجل عمار  ز/يبوربيع عبد الهادي

السوق البلدي 20 اوت 1955 زغود يوسفك  يوسف

السوق البلدي 20 اوت 1955 زغود يوسفثابت كمال

السوق البلدي 20 اوت 1955 زغود يوسفك  رشيد

س
زــــــــغــــــــــــود يــــــــــــــــو دائرة 

شاطات اخرى 



 20 اوت 1955 السوق البلديبن جامع كمال

 20 اوت 1955 السوق البلديعادل بوربيع

 بوملناجل عمار رقم 31 أ  ز/يبوضرسة وليد

 سيدي العربي محل رقم 02 ب زغود يوسفبوقدوم نور الدين

شارع الاستقالل رقم 232 زغود يوسفدمحم  بن عنابة

01 زعبار عبد هللا محل رقم 13 زغود يوسفجربوع خديجة

ي خالد ش التحرر الوط زغود يوسفب شارع ج

شارع الاستقالل 323 زغود يوسفعليوات عادل

اب توف عبد الو  بوطاقة رمضان رقم 16ش

شارع إلاستقالل رقم ز/يماضوي فخر الدين

رش غنية شارع إلاستقالل رقم ز/يب

بلدية ب حميدانكبابي يوسف

املجمع السك الفردي ب حميدانطوابي حسان

ب حميدانشارة فرد

ب حميدانبوعرعور سعيدة

ق ي عبد ا ب حميدانتليال

ب حميدانلشهب بالل

ن  108 مسكن عمارة 05 محل رقم 15 ب حميدانطوابي ام

مشتة اوالد النية ب حميدانش خديجة

 108 مسكن عمارة 02 رقم 08 ب حميدانغرش يوسف

ب حميدانحمادي خالد

بة ب حميدانقرسال حب

ق رقم 06 أ مكرر ب حميدانمحسن نور الدين شارع شروانة عبد ا

ن
ميدا

ابز امل

التغذية العامة

 + خضر و فواكھ



مشتة اوالد النية ب حميدانبوكعبة نور الدين

دراع ب وقادمشاطي بلقاسم

فيظ  108 مسكن عمارة 06 رقم 05 ب حميدانمحسن عبد ا

 املجمع السك الفردي رقم 08 مكرر ب حميدانشروانة عادل

 املجمع السك الفردي رقم 64 ب حميدانفارس دحدوح

س دمات ش ذ م م تيد مشتة اوالد النية ب حميدانمحطة ا

23شارع طوابي السعيد محل رقم 03 ب حميدانصمادي عائشة

س شارع الاستقالل ب حميدانطال ق

ق رقم 116 ب حميدانفاتح الواعر  شروانة عبد ا

 طوابي السعيد ب حميدانمشاطي صا

64 املجمع السك الفردي ب حميدانحزمون منوبة

 19 مارس 1962 عملرة رقم 05 محل رقم 13 ب حميدانفوضيل لزقع

حم
 
ب

شاطات اخرى 


