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ن السمارةمخلو مروان تجزئة غيموز 179 محل رقم 01 ع

ن اسمارة غانم لكحل حمزة  20 أوت 1955 ع

ن اسمارةشنوف اسماعيل رقم 09   20 أوت 1955 ع

ن السمارةقباي نورالدين ش رقم 04 ع محل 06 شارع سديرة ملط

زي مراد ن السمارةعز تحصيص غيموز رقم 124 ع

شام ن اسمارةبن ناصر  تحصيص فلتان رقم 71 محل 02 ع

د يع فر ن اسمارةبور ق الوط رقم 05 ع الطر

ن اسمارةلبص ناصر  يد رقم 01 ع شارع شلغوم عبد ا

ن السمارة خروفة حسان يد رقم 03 ع شارع شلغوم عبد ا

ن السمارةغانم لكحل طارق  تحصيص غيموز رقم 81 محل 01 ع

د ن السمارةبن دخان فر ق الوط رقم 05 محل 01 ع الطر

 1650 مسكن قسم 52 مجموعة ملكية 20 محل 13فيال إنصاف

ي خالد ا  1650 مسكن م ع ج 02 رقم 11 بز

ن اسمارةبوالبع بدر الدين تحصيص غيموز رقم 356 محل أ ع

ة ع  ن السمارةق تحصيص الشمس رقم 73 ع

ن السمارةسعد أسامة تحصيص الشمس رقم 67 ع

ا كمال ن اسمارة ر  20 أوت 1955 قسم 44 ملكية 12ع

ن السمارةبن شعبان عبد السالم لية 1962 رقم 01 ع  05 جو

ن السمارةعباز عصام ي ع س 22  الوئام املد

ن السمارةقوت حسان  ه رقم 116 ع تحصيص املن

تحصيص غيموز رقم  199 محل 01مراد مليكة

ن السمارةحمالوي صالح الدين ش رقم 21 ع شارع سديرة ملط

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

واد بالل ن اسمارةعبد ا شة عمار ع واري حر السوق ا

ن اسمارةز بوالقوت السوق املغطى شارع بوراس أمبارك محل 07 ع

ف ن اسمارة 473سطيفي الشر محل بم ع

ي ن اسمارةمدا عبد الغا تجزئة غيموز 174 محل ب ع

ن اسمارةخروفة حسان يد  محل 12د ع شارع شلغوم عبد ا

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

سة تحصيص فلتان م 54 مجموعة ملكية 105 رقم 04دمحم شراف بوقر
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ن اسمارة 284حمروش عادل تجزئة 105 مسكن محل أ  ع

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

تحصيص غيموز رقم 351بخوش مراد

ن اسمارةدمحم ع سالمة تحصيص غيموز 45 محل رقم 02 ع

ن اسمارة 183عداش عمار تجزئة غيموز ع

ن ن اسمارةسطايفي دمحم مل ثمرة الفالحية رقم 05  ع ق الوط رقم 05 املس الطر

حي 208 مسكن رقم 15 عین اسمارةبن حابسة علي
شارع شلغوم عبد المجید عین اسمارة 02بزیان سامي
تحصیص غیموز رقم 173 عین السمارةكحیو حسان
تحصیص غیموز رقم 175 عین السمارةحریش سلیم

محل ب 230 تحصیص غیموز عین السمارةعیسى بوحاب
شارع سدیرة لمطیش عین السمارةبوحبیلة أمیرة

رقم 194 تحصیص غیموز رقم 01 عین السمارةكمال رغیوة
حي 1650 مسكن عمارة ف رقم 48 عین السمارةحمالوي بدرالدین

تحصیص 542 رقم 05م عین السمارة عادل ناصر
حي غیموز عین السمارة رقم 266قسیمة مسعود

تحصیص غیموز رقم 203 عین السمارةبوعاب عیسى  
حي 1650 مسكن 1 أ عین السمارةقربوعة اسكندر

حي 20 أوت 1955 رقم 28 ب عین السمارةسدیرة رضوان أمیر
حي 1650 مسكن عمارة 09 م رقم 25 عین السمارةزروال خالد

تحصیص غیموز رقم 205أ عین السمارةكناس دمحم شعیب
شارع سدیرة لمطیش رقم 02 محل 12 عین السمارةفضیلة علي قشي

شارع بلكرفة السعید رقم 03 محل 02 عین السمارةدحماني نبیل
الطریق 05 محل 26 ب عین السمارةبوالودنین دمحم لمین
حي 542 مسكن عمارة ب 03 رقم 11 عین اسمارةبورمیز عبد الوحید

الطریق الوطني رقم 05 محل رقم 02  عین اسمارةمنشار فاتح
الطریق الوطني رقم 05 عین اسمارةسطایفي دمحم لمین
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