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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 
حي 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 
وج 06 عین الباي عمارة 02 علي منجليراھم أحمد 

وج 06 عین الباي عمارة 01 علي منجليلفوالة الربیع 
تحصیص عین الباي الشطر األول  علي منجليحاجي رشید

تجزئة عین الباي الشطر االول رقم G35 علي منجليبوجریو احالم
المركز التجاري الرفاھیة رمز أ مكرر علي منجليشعبان دمحم 

تحصیص عین الباي الشطر الثاني رقم 194بن نجاعي ولید

بن ناصر مراد
وج 12 تحصیص األفق الجمیل القم 05 محل رقم 01 المدینة الجدیدة علي 

منجلي
وج 13 برنامج 45 م ت علي منجليسیراوي خالد

غطاھم دمحم
وج 16 مشروع 75 مسكن ترقوي اقامة األزرق الجمیل عمارة ب رقم 21  

علي منجلي
وج 07 تحصیص عین الباي الشطر الثاني علي منجليكورتل أمین
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
وج 10 تحصیص القدس رقم 85 محل رقم 01 علي منجليسفاري شعیب
حي الیاسمین عمارة 07 محل رقم 04 علي منجليقریون فتیحة

حي قادري مفترق الطرق األربعة رقم 02 عین البايجامع حلیم
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
حي عبد الحق بن حمودة رقم 53بوسنة لشرف
مزرعة قادري ابراھیممرابعة عادل

حي 500 مسكن تطوري مفترق الطرقسعیداني عزالدین
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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
حي قطار العیش الخروبمطرفي بالل

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

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

حي 70 مسكن اف اس دي علي منجليشبیرة كمال
حي 80 مسكن FSD عمارة زاد1 رقم 22طرشي یزید 

حي 12 مسكن ال سي بي عمارة الخزینة محل رقم 07قایم بادیس
وج 01 حي 316 مسكن عدل عمارة 10د رقم 25 علي منجليمراروي عیدة

وج 01 حصة ریفیة 05 مشروع 80 م ا تشریفي دمحم سفیان
حي علي منجلي 150 جیكو عمارة ل1بن قلي ھشام

حي 80 مسكن أف أس دي عمارة ز2 محل رقم 18ترانتي بدرالدین
وج01 عمارة أف رقم 02تلیالني كمال
حي 48 مسكن أوناسطال عمارة ى 01 رقم 16بركان زھیر
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

حي 70 مسكن FSD عمارة U05 رقم 12 علي منجليلعیایشة ساعد
حي 70 مسكن FSD عمارة إي رقم 07 علي منجليعیاش أمین

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

مسكن عدل عمارة د4 رقم 25 سي ار سي 007 علي منجلي 316توفوتي فارس
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

مسكن أل أس بي عمارة طریزور محل رقم 07 علي منجلي 12عیشاوي یوسف

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

علي منجلي
حي علي منجلي 70 مسكن FSD  عمارة 01 أو محل رقم 25بومالي عصام

وج 01 إیلو 05 الترقیة العقاریة بھلول علي منجليرامول آسیا
مشروع 265 مسكن ت عمارة 12 رقم 05 علي منجليصیفي زكریاء
وج 02 علي منجليبن داود عادل

وج 02 حي 265 مسكن عمارة 12 رقم 05 علي منجليبن زبوشي ضحى
عمارة أ03 رقم 134 علي منجليبن المداني جمال

حي 40 م ت محل 1 عمارة ب1 علي منجليطاجین بلقاسم
وج 02/13 علي منجليحموي سمیر
وج 02/13 عمارة 22 رقم 04 علي منجليغضبان ھشام

تغذیة عامة + 
خضر و فواكھ

تغذیة عامة + علي منجليعلي منجلي
خضر و فواكھ



وج 02/13 عمارة 02 محل رقم 03 علي منجليشریاق رمضان
وج 02/13 رقم 05 عمارة 02 علي منجليبوعلیطة شراف الدین

وج 02/13 عمارة 07 رقم 03 علي منجليقنوب عبد الفتاح
وج 02/13 عمالرة ب01 علي منجليجحیش دمحم

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

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
عمارة أ رقم 25 علي منجليعریبة الیامن
وج 13 عمارة ب01 رقم 12 علي منجليجامع حیدر

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 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 نورالھدى
مسكن مدخل ب2 محل رقم 03 52بومولة الربیع
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

وج 05 عمارة 23 رقم 07 و 08 علي منجليكروش عمر
وج05 عمارة ب1 رقم 04 علي منجليخیاط سفیان

وج 05 ترقیة عقاریة یخلف عمارة رقم 04 علي منجليھبالن نصرالدین
وج 05 مشروع 62 مسكن الحصة 01 عمارة 04 علي منجليدولة ملیكة
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

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 12 سلم 01 رقم 06 علي منجليبوتینة ثلجة

المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليلكنوش نعمان
حي 392 مسكن عمارة 80 علي منجليمھدي احسن
حي 490 مسكن عمارة 19 رقم 02 علي منجليدرغام سامي

وج 06 عمارة 05 حصة 69 علي منجليعمیرش عنتر
حي 392 مسكن عمارة 68 رقم 426 علي منجليزعیمش فاتح



حي 864 مسكن عمارة 55 مدخل 01 رقم 607 علي منجليبن مبارك یاسین
حي 290 مسكن عمارة 143 رقم 808 علي منجليبصیلة طارق
برنامج 864 مسكن عمارة 45 رقم 332 علي منجليسایح حسین

عمارة 03 حصة 347 علي منجليبصیلة زوھیر
برنامج 864 مسكن عمارة 27 رقم 373 علي منجليلمرایحیة اسماعین

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 رقم 274 علي منجليرزقون شعیب

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
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
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 منجليخناوي ساعد

المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليعواودة عبد الرزاق
المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليمھناوي عبد الباقي

المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليبوصالح دمحم
المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليبوطبخ بادیس
المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليالعایب بوبكر
المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليصیفون رضا
المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليرحمة علي 
المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليمراد السعید
المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليحالب بالل

المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليحالیلي منیر
المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليمحسن بوجمعة

المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليتوفوتي كمال
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 منجليبوكاري دمحم

المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليبن فردي علي
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 منجليبكوش زین الدین
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



المركز التجاري الرفاھیة رقم 01 ج علي منجليحمودي فؤاد
تجزئة عین الباي الشطر الثاني وج07 علي منجليعیاش نورالدین

تجزئة عین الباي الشطر الثاني وج07 علي منجليقدرز معاذ
مشروع 1288 مسكن عدل م س 03 رقم 05 كیو 03 علي منجليدفوس سیف الدین

تحصیص عین الباي الشطر األول رقم 13 علي منجلينوي عادل
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 1288 مسكن عمارة 5أ علي منجليحمود نبیل

حي 400 مسكن كوسیدار عمارة اس 04 رقم 53 علي منجليشنوف  اسماعیل
حي 1288 مسكن عدل عمارة Q02c02 رقم 03س علي منجليجصاص اسامة

تجزئة عین الباي الشطر االول علي منجليرجیمي فھد
تحصیص عین الباي الشطر األول رقم 159ب علي منجليكحول دمحم
وج 07 عمارة آالف الدرج علي منجليعثامن دمحم
وج 07 عمارة آالف الدرج علي منجليساكر رابح

وج 07 الشطر األول علي منجليدراع الھادي
وج 07  عمارة اقامة االف الحصة رقم 12 علي منجليبوبصلة سلیم

وج 07 الشطر االول عملرة 02 حرف أ رقم 30المدینة الجدیدة علي منجليشیدخ دمحم رفیق
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
حي 204 مسكن صورام عمارة ب3 رقم 04 سي ب3 25 علي منجليموات یاسین

حي 204 مسكن عمارة ب1 س1ب25 علي منجليحبیباتني صابر
وج 10 تحصیص األفق الجمیل محل رقم 01أ علي منجليلعرابي سامي

حي 400 مسكن كوسیدار عمارة أس 05 رقم 76 وج 09 علي منجليبوقفة عثامن سمیر
حي 400 مسكن كوسیدار عمارة أس 06 وج 09 علي منجليلبیض أمیر

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

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 14 م س 03 عمارة أ01 رقم 06 علي منجليعومارة عادل

وج 14 م س 01 عمارة سي رقم 05 علي منجليمسلم فیصل
وج 14 م س 03 علي منجليالواعرنوار

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
السوق الجواري وج 15 المدینة الجدیدة علي منجليعلیوة فارس
وج 15 مشروع 340-800 مسكن عمارة 03 محل 06 علي منجليغراز فرید

وج 15 مشروع 340-800 مسكن عمارة 05 محل 08 علي منجليرضاونیة سلیم
وج 15 مشروع 340 مسكن عمارة 04 رقم 09 علي منجليبوعیشة أسامة

بحشاشي زكریاء
وج 15 مشروع 460  مسكن تساھمي مدعم عمارة 07   رقم 05 علي 

منجلي
م س 01 عمارة ا01 رقم 02بوحزام ھشام

تغذیة عامة + علي منجليعلي منجلي
خضر و فواكھ



م س 01 عمارة 1د محل رقم 27 علي منجليعزوز ھشام
وج 16 م س 02 عمارة 04أ رقم 84 علي منجليبن صابر حبیب

وج 16 م س 02 عمارة 02أ رقم 48 علي منجلينیة عزیز
وج 16م س 02 عمارة إي01 رقم 41 علي منجليطمین عبد الرؤوف

وج 16 عمارة أ02 رقم08 علي منجليرجیمي عماد
م س 02 عمارة 4أ رقم 21  علي منجليعبید شارف عزالدین

م س 01 عمارة 03أ رقم 01مریمش دمحم
وج 16 م س 01 عمارة 03أ رقم 15 علي منجليسحیم ابراھیم

م س 02 عمارة أ01 رقم 023 علي منجليدربال رابح
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 مشروع 95 م ت عمارة 05 رقم 01 علي منجليخشة عبد الرزاق

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
وج 17 مشروع 313 م ت عمارة 05  رقم 06 علي منجليسعدة خلخال نایل

وج 17 عمارة ج رقم 31 علي منجليسعیدي سیاف سعاد
مشروع 313/620 م ا ت عمارة 078 رقم 01بوذراع ابراھیم

مشروع 245/502 م إ ت مدخل أ06 علي منجليمیمش فیصل
حي 95 م ت علي منجليكداسي عبد العالي

وج 17 عمارة ب9 رقم 02 علي منجليعزیزي جمال
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 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 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



مشروع 609 مسكن عمارة 32 أر رقم 04 علي منجليخنطول ناجي
وج 18 عمارة أ01 زاویة رقم 06تبیب رابح
مشروع 50 م ت عمارة 06 محل رقم 04 علي منجليحمود نبیل

وج 18 عمارة 13 رقم02 علي منجليصغیر عبد القادر
وج 18 م س 05 عمارة 04ب محل رقم 21 علي مجليكیحل خالد

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

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

عمارة سي 04 محل رقم 93 علي منجليبكوش جمال
عمارة أ02 رقم 99 علي منجليمحسن باسم

وج 20 عمارة 04ط رقم 94 علي منجليعیشاوي عمر
وج 20 عمارة ط04 رقم 93 علي منجليبولشفار یحي

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 باسم

قربوع عمار 
وج 20 غقامة دمحم قربوع مشروع 141 مسكن عمارة 01 رقم 03 علي 

منجلي
وج 20 مشروع 97 م ت عمارة 05 علي منجليبومشون خالد
وج 20 عمارة جي 04 رقم 42 علي منجليمھملي بوبكر

وج 20 عمارة ت02 رقم 79 علي منجليقجالي دمحم نجیب
وج 20 عمارة م 01 محل رقم 04زواوي معاد

وج 20 م س 05 عمارة 06 رقم 634تبیب رابح
وج 20 توسعة علي منجليبكیري فارس

وج 20 مشروع 700 م ت عمارة 10أ رقم 03 علي منجليبلعمراني أحمد وحید
وج 20 توسعة علي منجليتیمسیلین مھدي

تغذیة عامة + علي منجليعلي منجلي
خضر و فواكھ



وج 20 توسعة علي منجليبومشون ولید
وج 20 توسعة علي منجليمداسي عماد

وج 20 عمارة 02ج رقم 20 علي منجليبن قسیس عائشة
حي 500 مسكن تطوري رقم 404 عین البايعمیرش عبد السالم

مفترق الطرق األربعةزغدود ولید
حي 500 مسكن تطوري عین الباي 434دكوش مسعودة

حي 500 مسكن تطوري رقم 470شلي رضا
مفترق الطرق األربعة رقم 32بوجندل نعیمة

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

مفترق الطرق األربعةكیواز عزالدین
بولفار عین البايركیمة كمال
منطقة النشاط رقم 145 عین البايبوتش جمال

قطار العیش الخروبسعیدي سیاف
وج 01 حي 316 مسكن علي منجليسحنون عزب هللا

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 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

حي 150 مسكن جیكوكواغط كمال
حي 150 مسكن جیكو عمارة ل3 رقم 03 علي منجليبن حابسة فؤاد

وج 02/13 عمارة 01 رقم 03 علي منجليقبایلي نزیر
وج 02/13 علي منجليالھادف الیاس
وج 02/13 عمارة 04 علي منجليأحمد یحي دمحم

وج 02/13 عمارة 04 رقم 04 علي منجليشبوبة عبد الجلیل
وج 02/13 عمارة ب02 رقم 04 حصة 07 علي منجليبوشمة حسان
وج 02 /13 علي منجليعوني سمیر

وج 02/13 عمارة 21 علي منجليرامول فیصل
مشروع 30 م إ ت عمارة س رقم 02 علي منجليبوعشبة جعفر

مشروع 265 مسكن عمارة 01 رقم 12فرحي عبد اللطیف



وج 02 علي منجليعفیف منصف
وج 02 علي منجليخنشوش عبد الجلیل

وج 02 علي منجليبركان مصطفى 
وج 02 حي 145 م ت علي منجليخناوي عزالدین
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 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

وج 13 عمارة 01ب رقم 16 علي منجليبوستة ابراھیم
مشروع 106 م ت عمارة أو علي منجليالعطوي حسین

وج 13 عمارة 04 رقم 08 علي منجليزبیلة أسامة
وج 13 علي منجليتباني رابح

وج 13 اقامة الیاسمین علي منجليمرعي خیرالدین
وج 13 إقامة الیاسمین علي منجليحرواشي أمیر
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
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 329 مسكن عمارة 112 رقم 617 علي منجليبوسنة بوبكر
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 290مسكن عمارة 145 رقم 815 علي منجليكلو عمار

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

نشاطات أخرىعلي منجليعلي منجلي



وج 06 عمارة 06 رقم 08 علي منجليبلكرمي نورالدین
وج 06 حي 490 مسكن عمارة 23 رقم 42 علي منجليعبد الغاني موسى

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 خیرالدین
حي 329 مسكن عمارة 130 علي منجليخلفاوي عبد الرحیم

حي 392 مسكن عمارة 80 رقم 503 علي منجليبن سعد هللا اسماعیل
تحصیص عین الباي الشطر األول عمارة 05 أ رقم 01 علي منجليزعیتر مخلوف

تجزئة عین الباي الشطر االول رقم 61 علي منجليلعیایشة حمید
حي 1288 مسكن عمارة دي 05 علي منجليخنفري أمیر

دندان صھیب
تحصیص وج07 رقم 29أ الشطر األول عمارة ب1 حصة رقم 09 علي 

منجلي
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

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

وج 08 حي 192 مسكن عمارة د2 علي منجليتبوب عادل
وج 08 حي 250 مسكن علي منجليقویطن عبد الغاني

حي 192 مسكن عمارة 29 رقم 07 علي منجليبوھیدل علي
حي 192مسكن عمارة 23 رقم 22 علي منجليمسعي دمحم
م عمارة ب03 رقم 18 علي منجلي 192مراحي دمحم

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

حي 204 مسكن صورام عمارة ب1 رقم سي 003 وج 09 علي منجليشنیقي مسلم

منصوري رامي
وج 09 حي 204 مسكن صورام عمارة رق 25 أس أو سي رقم 202 علي 

منجلي
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 
مسكن عدل عمارة 02 مدخل ب2 رقم ل1 علي منجلي 480طورش حبیب
مسكن عمارة ب1 رقم سي 02 علي منجلي 480بومشون جالل
برنامج سوراست عمارة 6 رقم جي 40 علي منجليكزاي خیرالدین

وج 14 م س 03 علي منجليثامن عبد الرزاق
وج 14 م س 03 علي منجليمریخي عزوز
وج 14 م س 01 علي منجليبودراع صالح

وج 15 مشروع 340 مسكن عمارة 04 رقم 03 علي منجليبوشاقور اسكندر
م س 02عمارة أ04 رقم 20 علي منجليبن قجالي میلود

وج 16 م س 02 عمارة أ01 رقم 04 علي منجليسویعد عادل
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 علي منجليعلي منجلي



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
وج 17 علي منجليحنیش شوقي
وج 17 علي منجليحباسي أیوب
وج 17 مشروع 103 /502 م رقم أ01 محل 07 علي منجليعرفة شوقي
وج 17 علي منجليقطیط صالح

وج 17 علي منجليبولمرقة فیصل
وج 17 علي منجليحیون یوسف زكریاء

حي 313/620 م ت عمارة 11 رقم 05 علي منجليمخلوفي سفیان
مشروع 95/620 م ت عمارة 08 رقم 04 علي منجليطارق بشیر

مشروع 95 م ت عمارة 07 محل رقم 03 علي منجليخشة أمیر
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
حي 529 م ت علي منجليمزھود عمار
م س 03 عمارة أ2 رقم 05ب علي منجليخدیرش خالد 

م إ ت مدخل 23 محل 07 529/609بوطارفة 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
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 علي منجليبولخراص ھشام
وج 20 توسعة علي منجليبكیري دمحم

وج 20 توسعة علي منجليبن یربح زین العابدین
وج 20 توسعة علي منجليمزارة خالد

وج 20 توسعة مشروع 97 م ا عمارة 07 رقم 120بركان مسعود

نشاطات أخرىعلي منجليعلي منجلي

نشاطات أخرى

علي منجليعلي منجلي




