
شاطالبلديةالدائرة رنوع ال العنواناسم و لقب التاجر امل

 فيال ع ف رقم 04بوشالغم احمد

 فضيلة سعدان عمارة ب رقم 05 حصة 03بوع دمحم

 فيال ع دطكوش العمري 

رة عزوز  20 اوت 1955 محل 02بن عم

ن البايالشطر الاول  رقم 99 محل 01 زواحرابي عبد الرحمان تحصيص ع

فيال رقم 20 تحصيص الوليد زوا بن طوبال عمار

ن ن الباي شطر 01 رقم 211 أكرد دمحم مل تحصيص ع

ن البايمرابطة يوسف  النخيل قصر املياه ع

ق  النخيل رقم 31حا راسو عبد ا

ن الباي رقم 710 الشطر الاول زوابومقورة كمال  ع

س ن  دكتور كاملات رقم 08مزور ان

روك ميدابن ابو مزان م ن زاري عبد ا

 17 اكتوبر1961 ع د شعابنة ناصر

ن ن قدور بومدور رقم 47 ببصيلة حس

رود رشاد  الباي الشطر ألاول إلاخوة فراد رقم 72ق

ن الباي الشطر ألاول إلاخوة فراد رقم 69 قسنطينةخالد بقاش تحصيص ع

ن خزندار رقم 05شب نصر الدين
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شام ري  شارع بوشامة رقم 15صغ

سة راضية  ن خلفة رقم 25 محل بغن

 جغري رقم 08بزز نصر الدين 

ر  ر أم ن تركي يوسفزعي

رقم 05 شارع شب دمحمطيار ع

نة ن إلاخوة جغوي رقم 08بوسالم ز

سوق  لوصيف بلبع مهدي

شام  بن الشر طرق شطابة رقم 42 أشب 

 بن الشر طرق شطابة محل رقم 58بن ساس ربيع

 بن الشررب حمزة

 بن الشرعليوش حمزة

 الشهداء ن ل رقم 09فلواط بوبكر

ن رقم 14بوروس نصر الدين جباس طابية ن ا  ا

ي بوجمعة  نم جباس طابية شارع ا رقم 26  ا

زة  بودراع صا ن و  رقم 31بول لو

اسن رقم 22  بودراع صا شارع أوكبابي ا

 التوت رقم 12 ، 16 ن ج محل ببحيطة تاج الدين

يل  التوت ن أ رقم 01بوالعام ن

د  القماص رقم 828زنوت بوز

رة بالل  الراض رقم 04عم

 الصنوبر رقم 158 داسماعي فرد

ن  القماص رقم 1223 بلعراقب دمحم أم

 القماص 1000 مسكن رقم 1313 محل أبن عززة دمحم

جون كمال املركز التجاري 20 اوت 1955بوت
ابز امل



املركز التجاري 20 اوت 1955 رقم 03كموم طارق 

املركز التجاري 20 اوت 1955 رقم 03فانيط ايوب

 فيال ع أ ش رقم 43 جبار نوفال

ر مركز التجاري 20 اوت 1955 بوقلول من

ي كمال  فيال ع ج رقم 47 اما

 20 اوت 1955 رقم 21ايديو دمحم

املركز التجاري 20 اوت 1955قارة جو سامي

قا بوبكر  ع سبن خالف دمحم

 فيال ع ف رقم 11قالب دباح صالح الدين

شام   فيال ع و القم 01 مكرر بوكيل 

 فيال ع ب رقم 10زغودي عادل 

الشطر األول رقم 102لفوالة الربیع
قسم 381 مج ملكیة رقم 01 محل جعیون  وائل

تحصیص بوالصوف حداد محمود رقم 228العایب الدراجي
تحصیص عبد الحفیظ بوالصوف الشطر 3 محل رقم 01لبصیر  ھشام
تحصیص سیدي مبروك رقم 94طیار احسن

شارع عدوي اسماعیل رقم 02 محل دزیرق  مبروك
نھج عباس محمود سیدي مبروك رقم 67 بورزامة بلقاسم

حي الحیاة رقم 14 محل أبلفریخ حسین
حي الحیاة رقم 447  أحاجي سھیل

حي الحیاة رقم 447بن براھیم زین العابدین
حي االخوة عباس محل رقم 2 ب حاجي ساعد

01 حي دقسي عبد السالم فرع ب رقم 413 علیوش عبد هللا
حي دقسي عبد السالم عمیرش ناصر

حي المنصورة رقم 05 داودي عمارة قأودینة عبد السالم
حي الدقسي عبد السالمجغیم  رشدي

حي بوالصوف الشطر الخامسبومقورة عبد الحلیم



شارع العربي بن مھیدي رقم 741سیفي كمال
رقم 05 نھج بسطانجيركیمة لزھر

شارع فلسطین رقم 25بلعابد اسماعیل
نھج كمال بن لوصیف رقم 08بوداح عبد الرحیم

نھج العربي بن مھیدي رقم 02نقاش محمح
10 شارع بوغابة عمار 

شارع بن ملیك رقم 01مقراني الیاس
شارع زعبان رقم 04عثماني ولید
حي االمیر عبد القادر رقم 22 نھج بضیف مولود

حي االمیر عبد القادر نھج س رقم 04بن صالحیة مولود
حي سركینة الشطر الثاني رقم 159لیتیم عزیزة
حي سركینة 02 رقم 143نحال ھشام

حي الزیادیة رقم 112بوحالسة محي الدین
تحصیص جبل الوحش رقم 89عماري دمحم عبد المجید

ارض بلیلي طریق جبل الوحش رقم 03العشي عبد الكریم
تحصیص جبل الوحش رقم 246حمالوي عبد الغاني
حي جبل الوحش رقم 208عمیرش عبد العزیز

ري حفيظة 123 بخ  فضيلة سعدان عمارة ب رقم

20تراس عزالدين  قا بوبكر ع س رقم

ن ن البايبن كحول ياس 02 ع 72 مسكن عمارة ل حصة رقم

ن البايشتوي احمد 06 ع  زوا عمارة ك رقم

امي بوبكر ن البايتو 08 زوا ع 72 مسكن عمارة ج رقم

189شرواط عزز ن رقم  النخيل الياسم

13 سراغ الياس ن الباي رقم  خزندار عبد الرحمن ع

47 أسواملية رشيدة  النخيل رقم

331قشاو رشيدة  النخيل رقم

ن البايرقم 13بن شع عبد املالك  النخيل خزاندار عبد الرحمن طرق ع

جون كمال ن البايرقم 72بن ث  النخيل خزاندار عبد الرحمن طرق ع



رة عائشة 41عم ن الباي رقم  النخسيل طرق ع

ي دمحم ن البايضرسو  النخيل خزندار عبد الرخمن طرق ع

230  زواجن بالل ن الباي رقم  ع

242 زوامصباح دمحم ن الباي رقم  ع

103 زواطاوطاو احمد ي رقم ن الباي الشطر الثا  ع

84 زوامي بالل ي رقم ن الباي الشطر الثا  ع

51 زواقجا طارق ي محل رقم ن الباي الشطر الثا  ع

ر دمحم 718 ب زواقص ن الباي رقم  ع

ر درا 352 زوالقص ن الباي رقم  ع

525 زواسليمون حمودي ن الباي رقم  ع

732 محل أ و ب زوالشهب يوسف ن الباي الشطر الاول رقم  ع

يم  04 ألوقاف اكرم ابرا  النخيل رقم

جميلجزري عزر ر بن مالك املنظر  ا ش  

ن 58نمر دمحم مل شارع باستور رقم

17 اكتوبر1961 ع دتاموس اسامة جالل الدين

47 بمكيو مليك ن قدور بومدور رقم

01زرقينوج مصباح 17 اكتوبر1961 رقم

108بن مبارك سهام 17 اكتوبر1961 ع د رقم

108لعقب جميلة 17 اكتوبر1961 ع د رقم

01حيوال سليمان صة  ا

24ليفة ع ميد رقم ن زاري عبد ا

س بالل 30بوملدا ن الدكتور الفران رقم

رة جميلبوالصوف سم 56 متنظر ا اب رقم شارع بن معطي عبد الو

02 مكرر بودماغ سكندر ر رقم ش ن بن مالك 

جميل رقم 02حمرو خديجة شارع بورفروف سليمان الباترموان املنظر ا

اب ر عبد الو 10عصف ن رموح دمحم الصا رقم

د جميلشرفي يز 70 املنظر ا شارع باستور رقم



20 أبوالقمح نورالدين ميد رقم ي عبد ا ن سعدا

01بن مبارك طارق 04 رقم  إلاخوة فراد رقم عمارة

ن البايديب منصف 232 ع  إلاخوة فراد رقم

ن البايخديجة مقيدش زوجة لوجة كرم 143 ع  إلاخوة فراد رقم

ن الباي سفيان عبداوي  إلاخوة فراد تحصيص الشطر ألاول رقم 73 ب ع

16كروش عبد هللا 11 رقم 564 مسمن عمارة

 إلاخوة فرادوليد حا

57مخناش راض 16 رقم 600مسكن عمارة ن  ع

ا ء مسلم 74زكر 20رقم 600مسكن عمارة ن الباي  ع

195 أ قسنطينةبادر لب ن الباي الشطر ألاول رقم تحصيص ع

84طاوطاو دمحم 22 رقم 600مسكن عمارة ن الباي  ع

ن البايبن مناح حسام 02ع ريك محل رقم 221 ج

107بوشعبية طارق 28 رقم 600مسكن عمارة ن الباي  ع

ملبنة صافيبركان نصر الدين

ر بكوش ملبنة صافيسم

ملبنة صافيأحمد شرط

ملبنة صافيسعداوي نوفل

ملبنة صافيبوسالم عمار

ملبنة نوميديابن سالم عبد العزز

شام ملبنة نوميدياخالدي 

ملبنة نوميديابودماغ حسان

ملبنة نوميديانجار ع

ملبنة نوميدياخالدي عبد القادر

س ملبنة نوميدياحاج أحمد باد

ملبنة نوميدياوناس دمحم شرف

ملبنة نوميدياحركات مسعودة

دان لف ز ملبنة نوميديابن 



ع صا ملبنة نوميدياما

س رابح ملبنة نوميديابوحال

يم ملبنة نوميدياسايح ابرا

ملبنة نوميدياعمور فاتح

ملبنة نوميديامغازي نور الدين

ملبنة نوميديادباش محمود

ملبنة نوميديانية فيصل

ملبنة نوميدياعبد اللوش مسعودة

04بوعافية مسعود ن شب دمحم رقم

05بن حليلو عبد اليامن ن خزندار رقم

11ثابت عمار  إلاخوة بوشامة رقم

ر 39بن الغة زوب  إلاخوة  بداوي بوجمعة رقم

ن 03 بكرواز حس ن مداوي بوجمعة رقم

02نايت محند جالل ن إلاخوة جغوي رقم

يم 03 شارع إلاخوة بومعزةبن عربة برا رقم

07نمور دمحم جليل شارع شب دمحم رقم

هوم دمحم الصا 09بر 01 رقم شارع إلاخوة جغري محل

ن  إلاخوة بوشامة عمارة أبليو حس

يثم شرف الدين 03سطيلة  ن إلاخوة بوشامة عمارة أ سلم ب رقم

01كعرور فوزي 01 رقم  إلاخوة بوشامة عمارة

ر ش 05بن جابر  شارع إلاخوة بوشامة رقم

س 26بوقاعود باد  بوشامة  رقم

ري عبد اللطيف س صازب 07 ن لون رقم

بال السعيدبن جامع عبد الرشيد 02  بو رقم

ر عبد القادر رقم 01جعفر جمال شارع غانم سليمان  ألام

ب اسماعيل 04بوكب سكري رقم  إلاخوة 

02 رقم 03بن مو فاتح اسو مدخل  دمحم لوصيف عمارة بي



01بن ضامن دمحم  لوصيف عمارة رقم

ي الصادق 04مسغو اسو ب  لوصيف عمارة بي

 دمحم لوصيفبوعافية شراف

شفىعرفة رضا س للمس كشك املدخل الرئ

 بوروبي خروفةبن نايت  مصطفى

ي قسنطينةمني عبد الغا - 23 شارع بلعايب دمحم رقم

س وناسة 05بوحال ي رابح رقم  رمضا

ر 31فلبا سم  إلاخوة خزندار رقم

خ بوبكر الصديق ن إلاخوة خزندارشو

04بن نايت مصطفى سوق دمحم لوصيف رقم

37بن سالم دمحم سالم  ري رقم ن بيار ك

05سباق عادل ر عبد القادر ن بلمبارك رقم  ألام

38 و38نمو دمحم  بن الشر طرق شطابة رقم

01عبد اللطيف قساس  بن الشر طرق شطابة رقم

83زغم أحمد  بن الشر طرق شطابة رقم

33 ببوشرط بدر الدين  بن الشر طرق شطابة املا رقم

13بن عطية رمزي  بن الشر طرق شطابة رقم

 بن الشرصياد جلول

31 أمطمط محمود  بن الشر طرق شطابة رقم

 بن الشرمسعودان دمحم

24شارف كمال  بن الشر طرق شطابة رقم

 بن الشر طرق شطابةزديق دمحم

10داي وليد  بن الشر طرق شطابة رقم

 املا طرق شطابةقر يوسف

 الشهداء ن لبن دمحم اسماعيل

21قيدوم منصف ن إلاخوة بوخلفوف رقم

14عبد السالم غومازي   الشهداء ن ح رقم



ري رشيد 48صغ  الشهداء ن ل رقم

02 أعادل نوي  الشهداء ن س رقم

ش العربي 40كرم  الشهداء ن ل رقم

32نمور مسعود  بودراع صا ن ب رقم

73مرجانة راض شارع بودراع صا رقم

 بودراع صامرجانة صابر

ن 02حمودة ياس  بودراع صا أرض بن جليط رقم

ميد 01  بودراع صامرابط عبد ا رقم

36بودربالة فؤاد ر طرق ب د رقم  الب

ر عزوز  بودراع صانف

499بودراع نوار  القماص رقم

ادة السعيد 391 بز  القماص محل رقم

يل 57مشاطي ن  القماص أرض مشاطي رقم

ع ي ما تو 35 أز 800 مسكن رقم  القماص

17 أنور الدين رب  التوت ن ف رقم

روس جمال روك رقم 456ع  الصفصاف عمارة ف سيدي م

164محمل اسماعيل  التوت ن ش رقم

39بوقال حسام الدين  التوت ن و رقم

ن 04 بي أو حصة رقم 02العايب ياس 16 محل رقم  التوت شارع

15عبد الرحيم كمال  التوت رقم

ي مصعب 01مقال  التوت ن د رقم

1414خربوط سفيان  التوت ن ح رقم

روك  التوت  قسنطينةعبد الرحيم م

ي دمحم ها 407ش  الصفصاف عمارة أو  رقم

اء 08الع زكر  الصفصاف عمارة أو حصة

س 02ش باد  التوت ن د رقم

ر 1367بن ع سم 1500 الشا رقم  القماص

غذية عامة

 + خضر و فواكھ



ق 1358حيون عبد ا 1500 مسكن الشا رقم  القماص

1374بن نارو جمال الدين  القماص رقم

ش فرد ع 1341بن   القماص رقم

153رحمون عبد اللطيف  الصنوبر رقم

335زواش م الدين  الراض رقم

113بودن معمر  امل

27قوراري خليفة  الراض رقم

 الصنوبر152بن ايدير م الدين

ن نو ياس 183حواس  امل رقم

ع طرق املرج تحصيص الراض الشطر ألاول رقم 07 صش عبد الباري لم الرا ال

علوب 196  الراضخياري  رقم

270لعناصر مسعودة  امل رقم

ي حمزة و 1210ر  القماص

1221 أقجور مراد  القماص رقم

منطقة 154 مسكن عبد الحفیظ بوالصوف CNEP BT Gحراث عبود
الشطر الخامس بومقورة عبد الباقي 
الشطر الخامس ع 09 رقم 14بن قلیعة سیف الدین 

بوالصوف 196 مسكن ع س 11غراري رضا
الكشك البلدي قریط سامیة زوجة حناشي 

حي بوالصوف الطریق الوطني الشطر 05حاویة رقم 05 عریجة خیر الدین 
حي 2000مسكن بونامج 490 مسكن عمارة 20 رقم 04 قرین نور الدین 

490 مسكن عمارة 35 رقم 17 طیار سكینة
حي 2000 مسكن قطعة 460 مسكن عمارة 32‐31 محل 43بومشاط فرید

تحصیص حداد محمود رقم 103 محل رقم 103 ببوریولة عادل
تحصیص بوالصوف رقم 88 أأونیس مراد
500 مسكن عواطي دمحم

رقم 12 محل رقم 01زیغد الطاھر



حي 05 جویلیة 1962 ع رقم 12 رقم 01 بن مناح سمیر
تحصیص بوالصوف رقم 188لعمارة ضیاء الدین

رقم 485خالف دمحم 
حي اإل خوة عرفة رقم 468صمادي  صالح

السوق البلدي المغطى رقم 23نزار یوسف
السوق البلدي المغطى رقم 33/34خوجة عرامة

تحصیص عبد الحفیظ بوالصوف الشطر االول رقم 47 نوري خلیل
السوق البلدي المغطى رقم 11/12تموسي خالد

السوق البلدي المغطى رقم 40درفول سیف الدین 
حي بوالصوف حداد محمود رقم 243 لشلق فیصل عبد الرؤوف

 43 حي علي بسباسبولتیاح  رشید
حي مرابط خدیر عمارة رقم 02 بوغواص كمال
نھج شیدخ دمحم رقم 21 الحصة 06 بن عیش بالل
نھج حركاتي رمضان رقم 34عربي عباس
746 حي منتوري 153 مسكن عمارة ب 2 بوعكاز حسام
حي منتوري عمارة ت 6 شالبي رمزي
نھج عدوي اسماعیل  رقم 23 رقعي حسیبة
نھج حرشي سلیمان رقم 55 جقحش زكریاء

06 نھج زویتن عمار سیدي مبروك األعلىبولطیف سمیر
حي الحیاة رقم 447 ب حصة 02 غضاب عبد الحلیم

سوق بوكروش الدقسي رقم 09یورني الطاھر
حي دقسي 10 شرفي مراد

حي دقسي رقم 413 محل جبولحبیب زكریاء
المركز التجاري دقسي عبد السالم رقم 01ھالل أحمد

حي دقسي عبد السالم عمارة 21 رقم 1148 أعیشاوي یاسین
حي دقسي عبد السالم عمارة 1148 م رقم 27بودفة عمار

الدقسي عبد السالم الحصة رقم 413 جزء مشروع 35 م عمارة أ رقم 01رابحي یوسف



حي المنصورة حصة رقم 38 ‐ 37 بركات دمحم أمین
حي المنصورة نھج داودي عمارة رقم بن عیون أحمد

حي المنصورة نھج داودي عمارة رقم 02مانع عماد الدین
نھج كیموش دمحم رقم 06 المنصورةسحنون بدرالدین

حي الدقسي عبد السالم بوسنة أشرف محترم
حي دقسي 1148 مسكن بلعیدي سفیان

حي داودي عمار المنصورة رقم 09قارة علي عزوز
حي الدقسي عبد السالم عمارة اي رقم 02معمري عقبة

حي الدقسي عبد السالم رقم 171بورحلة زین الدین 
حي الدقسي عبد السالم محل رقم 413 بي أي أو موشموش عزوز

حي بوالصوف عمارة 8 رقم 41 حمدي باشا فیصل
شارع العربي بن مھیدي ب رقم 45 موغاشیش عبد الوھاب

شارع طاطاش بلقاسم رقم 24خناوي رابح
نھج االخوة بوروسیة رقم 20 مكرر أبن باكة اسكندر

شارع عمار السطایفي رقم 03خیط مختار
شارع حمالوي رقم 16لعمور كمال

شارع حمالوي  رقم 14بولحمایر جمال
نھج حمالوي رقم 20دقیق عادل

نھج حمالوي رقم 17مصباحي توفیق
شارع خراب السعید رقم 16نوري دمحم

نھج سیدي لخضر رقم 02تواتي علي
شارع عبد الحمید بن بادیبس رقم 36كادون زولیخة

نھج بن نعیجة یةسف رقم 06بودرمین مسعود
نھدج االخوة عرفة رقم 51زعباط ریاض

نھدج االخوة عرفة رقم 51عبد العالي  خولة
شارع زعبان 12عیاش دمحم أمین

شارع عواطي مصطفى رقم 01



شارع عواطي عبد الرحمانبھاز دمحم الصالح
نھج مسعود بوجریو سوق بطو عبد هللا رقم 03لھشیلي سمیر
رقم 03 شارع بلوزداد قومیدة صفیة
سوق بطو عبد هللارماش رشید

شارع حمو عمر سلیماني عبد الغاني
نھج عمر بن حمودرقال منصف

02 نھج عامر حموبن قدوار نصر الدین 
سوق بطو شارع بوجریو رقم 05زریزر علي
شارع حمو عامر رقم 03قشي حفیظ
سوق بطو عبد هللامرام یزید

حي االمیر عبد القادربوطبة العایش
رقم 06 نھج ب حي المیر عبد القادرعبد الرحمان دمحم بوعبدهللا

حي االمیر عبد القادر نھج ب رقم 10حمودي فیصل
حي االمیر عبد القادر نھج ا رقم 65مھدي شعالل
حي ساقیة سیدي یوسف رقم 01 بشكشوك ریان

حي ساقیة سیدي یوسف عمارة 1005 رقم 42لخضر نبیل
تحصیص سركینة 02 الشطر 2 رقم 113بلریة االمین

حي سركینة 02 قسنطینةبلغوماري الطیب
حي سركینة 02 رقم 77دعباس سیف الدین

87 تجزئة سركینة الجزء الثاني مجموعة 2سایح رابح
حي سركینة 02العطلي مسعودة

حي ساقیة سیدي یوسف مقابل عمارة 2001عمیور فتیحة
حي ساقیة سیدي یوسف مقابل عمارة 2003 رقم 16 مكرربوزنیر ناصر

حي 200مسكن واد الحد عمارة 1003 رقم 1561 بامزیان دمحم بالل
حي ساقیة سیدي یوسف رقم 03بلخمیس جمال الدین
نھج 11 دیسمبر 1961 رقم 87 جبل الوحشبلحرش عبد الخالق

حي الزیادیة س1 رقم 06بودن رضوان



تحصیص جبل الوحش رقم 202تیطر زیدان
تحصیص جبل الوحش رقم 234كیموش اسامة
تحصیص جبل الوحش حمادي احسن

تحصیص جبل الوحش محل رقم 323 اایدیو احمد
تجزئة جبل الوحش رقم 417بوعكیرة جمال
حي جبل الوحش 494 م ع 37 لرقم 49عابد حضریة
حي 494 مسكن جبل الوحش ع 36 محل 46طاوطاو اسیة
حي جبل الوحش رقم 555بورمة حوریة
تحصیص جبل الوحش 915نابتي شھیناز
حي جبل الوحش رقم 795بوترعة نذیر

حي جبل الوحش رقم 736مزیاني عبد القادر
تحصیص جبل الوحش تریكي لطفي
تحصیص جبل الوحشعبكة جمال

حي جبل الوحش رقم 09بن الشیخ الطیب
تحصیص جبل الوحش رقم 128 محل رقم 03میالط فارس
حي جبل الوحش رقم 65 بمولف خلیفة
01جروة جالل 1955 رقم 20 اوت

1955بوفنارة صاتح الدين  20 اوت املركز التجاري

43جبار نوفال  فيال ع أ ش رقم

راش مراد 38ب  فضيلة سعدان عمارة د رقم

11يديو  جالل 1955 رقم 20 اوت املركز التجاري

01جروة جالل 1955 رقم 20 اوت

1955بوفنارة صالح الدين 20 اوت املركز التجاري

1955بوقلول حسام الدين  20 اوت املركز التجاري

ش احمد 1955عبدالل 20 اوت

ن 42بوفنارة ياس 1955 رقم 20 اوت املركز التجاري

1955سياري احمد 20 اوت املركز التجالري



02بوبياصي نورالدين  فيال ع أ رقم

ر 20 اوت19545بوفنارة دمحم الطا املركز التجاري

ن البايبن جابر دمحم 12 زوا ع 72 مسكن عمارة

ن البايبن كحول يوس 67 ع 72 محل رقم 72 مسكن رقم

ن البايمصالوي عبد الرحيم 03 حصة ع C رقم 72 مسكن عمارة

ي ن عبد الغا ن البايمسك 63 أ ع 11 رقم  زوا عمارة

ري رشيدة ن البايبك 02 زوا ع 72 مسكن عمارة ج رقم

38 زواشتوي سامي ن الباي رقم تحصيص ع

72بحشا سيف الدين ن الباي الشطر الاول رقم ع

كيم  جل عبد ا 72ل ن الباي الشطر الاول رقم ع

ق 61 أ تحصيصغمارة عبد ا ن الباي الشطر الاول رقم ع

60  محل أبن جامع جمال الدين  ن الباي الشطر الاول رقم ع

محل رقم 06 مركز تجاريزعرور خالد ( الارض سارة ) ن الباي  النخيل ع

ن الباي قسنطينةسمارة ادرس طرق ع

ن ن دمحم الام ن البايطم 189 طرق ع  النخيل رقم

08 أعرفة سفيان ن الباي الشطر الول من قصر املياه رقم شعب الرصاص  النخيل ع

739 زوامعزي بومدين ن الباي رقم  ع

ي 718 أ زوابن شرطيوة عبد الغا ن الباي رقم  ع

ش رحيمة 87 زواحن ي رقم ن الباي الشطر الثا  ع

53 زوابوشليقة كرم ي رقم ن الباي الشطر الثا  ع

737 زواح زبيدة ن الباي رقم  ع

شام 743 محل ج زوابوملداود  ن الباي الشطر الاول رقم  ع

شام ن الباي رقم52قجا   ع

ر يعو سم 345 الشطر الثا ن الباي رقم  ع

05عيمش  منصور  ميد رقم ي عبد ا شارع سعيدا

11بوعرور فرد 17 اكتوبر ع ب رقم

03زرا عادل 17 اكتوبر1961 رقم



230ناب السعيد  إلاخوة فراد الشطر ألاول حصة

ن البايأسامة قلب الدين مزايري  143 ع  إلاخوة فراد رقم

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

ن الباي الشطر ألاول إلاخوة فراد رقم 72 د عبد الكرم دوبا  ع

رفان 21عزز بوا 564 مسكن عمارة 76

12معلم محرم فؤاد ن الباي رقم 09 ع 564 مسكن عمارة

4رابح صو 05 محل رقم 564 مسكن عمارة

12معلم فؤاد ن الباي رقم 09 ع 564 مسكن عمارة

12 مكرر معلم شمس الدين ن الباي رقم 9 ع 564 مسكن عمارة

ن البايمقداد سايفي 06 ع 01 رقم 600مسكن عمارة

لو يقوتة ن البايبو 85ع 23 رقم 600مسكن عمارة

72غضبان ناصر ن الباي رقم 19 ع 600مسكن عمارة

ر بة من ن البايبوعش 110 ع 29 رقم 600مسكن عمارة

قسنطينةزبيلة دمحم - 09 شارع بلعايب دمحم رقم

قسنطينةفورة  جميلة - 24 شارع إلاخوة بوشامة محل رقم

قسنطينةبومزبر نور الدين ر- ش ي  ها ادي عمر ش شارع ز

ن قسنطينةعماري حس ر- ش ي  ها  شارع ش

قسنطينةبوخيط ع -82 79 مجموعة  خزندار رقم

قسنطينةنايت محند ندير -02 02 مدخل ن إلاخوة خزندار رقم س

قسنطينةبوكروك عبد الكرم - 04  دمحم لوصيف عمارة

ربوحبيلة عمر ري  ألام ن بيار ك

ي ا قسنطينةزعيب  - 02 شارع إلاخوة بوشامة خزندار رقم

20بلعمري مهدي ر رقم ش ي  ها ش

07بن مسعود نصر الدين ن شب دمحم رقم

روج نصر الدين 18الع ر رقم ش ي  ها ن ش

ر ش جامبوقجوطة  شفى ا مقابل املس

06بيوض رابح 30 رقم اسو عمارة  دمحم لوصيف بي



قسنطينةمصا كرم عمار - 01 ن خزندار  رقم

04نايت محند شو شارع إلاخوة خزندار رقم

جامجغيم  أنور  شفى ا كشك مقابل املس

22بن غرناوط فائزة 04 رقم  دمحم لوصيف عمارة

س راض  دمحم لوصيفبوس

رة يوسف ر رقم 05 تلوع ش ي  ها ر  عبد القادر شارع ش  ألام

02سطيلة ضياء الدين  بوشامة عمارة أ درج أ رقم

24بادر سليمان  إلاخوة بوشامة رقم

رة سكريبوقعود الز 08 ن إلاخوة  رقم

10سايفي منصف س صا رقم شارع لون

ب عبد الكرم ر رقم 18زغب ش ي  ها ر عبد القادر شارع ش  ألام

صة 02دردر اسكندر 01 ا 02 ممر ع شارع مداوي قسم 82 مجموعة ملكية شارع خزندار رقم

ريط دمحم خليل 13ع شارع إلاخوة خزندار رقم

64بوالنمر توفيق ن بوروبي خروفة رقم

س يعات أ 02 شارع بوروبي خروفةبوص

04رب أحمد 02 عمارة ب  دمحم لوصيف

47فرا خديجة ري  رقم ن بيار ك

ر  محل رقم 04 جبن ي شمس الدين ش ي  ها ر عبد القادر شارع ش  ألام

30 القنطرةبن نايت دمحم الشرف سوق بوصبوعة مختار رقم

01بوربيع فتيحة سوق القنطرة محل رقم

ش أحمد 22لغ  بن الشر طرق شطابة رقم

جباس بن الشرمروش ندير تحصيص ا

طرق شطابة أرض بن الشرالواعر فلة

01بوالتوت وليد 31  بن الشر طرق شطابة محل رقم

جباسلعيد يوسف 21 تحصيص ا رقم

42 ببوبنديرة فطيمة  بن الشر طرق شطابة رقم

 بن الشر طرق شطابة محل أشاقل مسعودة



6E ونوس باسل  بن الشر طرق شطابة رقم

15راس الواد جالل  بن الشر طرق شطابة رقم

17 أسام حسام الدين  بن الشر طرق شطابة محل رقم

 بن الشر طرق شطابة محل ماز حميد

و رضا  بن الشر طرق شطابة محل بمع

و سيف إلاسالم 01مع  بن الشر طرق شطابة رقم

 بن الشر طرق شطابة محل أولعيد دمحم

41 أورميل النواري  بن الشر طرق شطابة 

02 ببوطبة شهرزاد  املا طرق شطابة رقم

03 أرض بن الشر طرق شطابةدكار جالل رقم

33داي عادل طرق شطابة املا رقم

14 مكرر قردوح عالء الدين  املا طرق شطابة رقم

 املا طرق شطابةداي سليم

شام  بن الشر طرق شطابةمطمط 

و سيف الدين  بن الشر طرق شطابةمع

 بن الشر طرق شطابةبومزبر إلياس

نكحول دمحم جباس  ا

شة حمزة  بن الشرعو

 بن الشر طرق شطابةكرواز بالل

25قادري دمحم  بن الشر طرق شطابة رقم

 املا بن الشرتمس بالل

 بن الشر طرق شطابةكروش خالد

شام  بن الشر طرق شطابةقصاص 

04غرزو صالح الدين  الشهداء ن أ رقم

07 شارع لبن فال عبد هللا  الشهداء رقم

33بولدياب مهدي ن رقم جباس طابية ن ا  ا

23  الشهداءقابل فرد رقم

شاطات أخرى 



ر 10 محل أين حركو ز  الشهداء رقم

س 02رابحة أون  الشهداء شارع ف رقم

02يوسف جرت  الشهداء ن أ رقم

ر 02  الشهداء ن قبن جعفر سم رقم

18 أق عمار  الشهداء رقم

دواس فاضل 12 ب شارع الشهداء الطرق الوطبن  رقم

24بن عبد العزز حكيم  الشهداء شارع س رقم

نخطابي دمحم جباس طابية ن ا  ا

 الشهداءمعماش حسان

مع اسماعيل 27جو  بودراع صا  رقم

راوي شعيب 21 أز ر ن بولفار رقم  الب

ي 07  بودراع  صا شارع ومعلم الها رقم

ر بودراع صا ن فا شعيب 03  الب رقم

84خدروش كمال  بودراع صا ن بولفار رقم

42 أشاقور دمحم  بودراع صا ن بولفار  جنوب رقم

35بلعيد خالد  بودراع صا رقم

رب محمود 120 ن بولفارشك  بودراع صا رقم

رب وليد  بودراع صاشك

 بودراع صاتبوب حمودي

 بودراع صابن عماري عمار

ي خالد  بودراع صاسروا

06 مكرر بوكباب الياس  الصفصاف عمارة أ رقم

01شو حياة  الصفصاف عمارة ف رقم

ر 14 بي أوروابح سم حب التوت رقم

04ين جلية مراد حب التوت ن و رقم

 أبناء العم بوالبحري ش ج ت وقشودة عبد القادر

ي دمحم 08برا  الصنوبر عمارة ل رقم



152 ه  الصنوبرخلوف حمزة رقم

ش ساس  الصنوبر ع

902خشة اسكندر  القماص رقم

1369قواورة سامية  القماص رقم

1160 أمرزو عمار  القماص رقم

625 أحيدوس شعيب  القماص رقم

17 جواندراج عاشور  مقابل ملعب

03ين كوساس رشيدة ؤ رقم  الصنو

 الصنوبرخلوف مولود

152 بزبوش عبد العزز  الصنوبر رقم

ر 24 محل أنال دمحم الطا  الراض رقم

ن  الصنوبرساس دمحم أم

158 دبن ودينة دالل  الصنوبر رقم

02بالطة السعيد تحصيص امل رقم

133بودن دمحم  امل رقم

ر 201بودفة سم  الراض رقم

23بودراع حسام الدين  القماص رقم

ة ، زوجة خليفي 1376  القماص محل أبازن صور رقم

822بوخرص وحيد  القماص رقم

17 جواندراج عاشور  مقابل ملعب

رخلوف عبد الكرم  الصنو

حي 154 مسكن ص وت ا رقم 53 متھني شكیب
حي بوالصوف الشطر الثاني رقم 01 محل رقم 07 بعیون یاسر

تحصیص المنطقة الصناعیة خنشوش رابح
حي 2000 مسكن برج 196 ع س 19 رقم 246 مكررمانع كنزة

الشطر األول ع 4غربي یاسین
تحصیص حداد محمود رقم 66قیوش علي



شارع حداد محمود رقم 88بورطل یمونة
حي 05 جویلیة 1962 قسم 381 مج ملكیة رقم 01 محل بعیون دمحم األمین

حي 05 جویلیة 1962  رقم 12برایة جابر
تحصیص حداد محمود رقم 104 بشلبي قاتح

السوق البلدي المغطى رقم 33/34خوجة عرامة خلیل
تحصیص عبد الحفیظ بوالصوف الشطر األول رقم 01 د كحول  داود

تحصیص الشطر األول رقم 06 بقارة مصطفى دمحم مرزاق
الشطر األول رقم 06 محل جفردي أمین عبد الرؤوف

34 أ تجزئة عبد الحفیظ بوالصوفقیوح خالد
تحصیص سیرتا حي بوالصوف رقم 36 محل رقم 02مریوش مھدي
تجزئة عبد الحفیظ بوالصوف رقم 108مریوش مھدي
حي الدقسي عبد السالم c 07 مدخل 04 رقم 410 كردود فیصل
شارع حداد محمود رقم 135 ب زروق حمدان

شارع حداد محمود رقم 147 بكرود عبد الحلیم
تحصیص عبد الحفیظ بوالصوف الجزء الرابع رقم 321زنادة سلیمة
تحصیص سیدي مبروك رقم 94طیار احسن

حي مرابط خدیر عمارة 02 رقم 02 زواق نصر الدین 
حي علي بسباس نھج ج سیدي مبروك األسفل رقم P 2زھوین توفیق

نھد زویتن عمار رقم 15 بادر رشدي
حي العصیفر عبد الرزاق عمارة ب 3 رقم 15بن نوار 
نھج حرشي سلیمان رقم 35 سعیود 
حي دقسي رقم 413 محل ببعزیز 
شارع كیموش دمحم رقم 57 بتیش 

حي الدقسي مشروع 413 مسكن رقم 413مراحي 
حي دقسي عمارة 21 رقم 32درناني 
تحصیص عبد الحفیظ بوالصوف الجزء الثالث رقم 56 بمرواني 
72 شارع االخوة عرفة شیھوب



حي السي عبد هللا رقم 34قرین 
نھج بسطانجي كعوان

04 نھج االخوة خوجةشیخاوي 
نھج السي عبد هللا رقم 19مولكیة 
شارع 19 جوان 55 عمارة 37 حصة 31 بولعنین

شارع االخوة بوسنة رقم 20 مكرربن باكة 
شارع العربي بن مھیدي رقم 70ناصري

نھج العربي بن مھیدي رقم 56بن زوید 
شارع عبان رمضان رقم 04زعرور
نھج عبان رمضان رقم 04زعرور
شارع االخوة بن ملیك رقم 01بالعباس

شارع بلوزداد نقطة بیع ملبنة نومیدیا
حي ساقیة سیدي یوسف عمارة 1005 رقم 42 بالل خلفة

حي ساقیة سیدي یوسفجغیم رشدي
حي االمیر عبد القادر شارع شھیلي رقم 64وابد مصطفى

حي جبل الوحش رقم 685بوعكیرة صالح
حي جبل الوحش رقم 401سویسي ریاض



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 الثاني رقم 420أ علي منجليحاجي رشید

تحصیص عین الباي الشطر األول رقم 26ب علي منجلي كورتل عالوة
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
وج 12 تحصیص األفق الجمیل القم 05 محل رقم 01 المدینة الجدیدة علي منجليبن ناصر مراد

وج 07 تحصیص عین الباي الشطر الثاني علي منجليبن شیبوطة مھدي
وج 16 مشروع 75 مسكن ترقوي اقامة األزرق الجمیل عمارة ب رقم 21  علي مغطاھم دمحم

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
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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 500 مسكن مفترق الطرق رقم 387 عین البايصویلح نبیل

حي عبد الحق بن حمودة رقم 53بوسنة لشرف
مزرعة قادري ابراھیم مرابعة عادل

حي 500 مسكن تطوري مفترق الطرقسعیداني عزالدین
حي 500 مسكن تطوري رقم 388لشطر آدم

مزرعة قادري ابراھیم جامع یاقوتة
مفترق الطرق األربعة عین الباي رقم 84 بدغداق سفیان

مفترق الطرق األربعةبوشریبة لزھر
مفترق الطرق األربعة عین الباي تبوب 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 80 مسكن FSD عمارة 01 ز رقم 24 علي منجليبن مسعود سیف الدین

حي 80 مسكن FSD عمارة زاد1 رقم 22 علي منجليطرشي یزید 
حي 400مسكن كوسیدار عمارة س 07 رقم 101 علي منجليلبیض أمیر

حي علي منجلي 150 جیكو عمارة ل1 علي منجليبن قلي ھشام
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

تغذیة عامة + خضر و 
فواكھ



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

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
الحصة الریفیة رقم 05 مشروع 80 م إ ت عمارة ج رقم 62-63-64-65 علي منجطایق سامي
وج 01 إیلو 05 الترقیة العقاریة بھلول علي منجليرامول آسیا
وج01 المدینة الجدیدة علي منجليمریش دمحم

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

وج 01 عمارة أ7 حصة رقم 369 علي منجليعمارة دمحم
برنامج 255/55 مسكن مدخل 09 علي منجلي لشطر 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

وج 02 عمارة أ03 رقم 134 علي منجليبن المداني جمال

تغذیة عامة + خضر و علي منجليعلي منجلي
فواكھ



مشروع 265 مسكن عمارة 20 محل رقم 14 رقم 403 علي منجليعجالي زین الدین
حي 40 م ت محل 1 عمارة ب1 علي منجليطاجین بلقاسم

وج 13حي 30 م إ ت حصة ریفیة رقم 10 عمارة س درج 04 رقم 04 علي منجليقدور حمزة
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 منجلي بوجالل بوجمعة
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 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 مشروع 70 مسكن عمارة  02 رقم 01 علي منجليسعیدلي عبد القادر
وج 13 إیلو04 عمارة ف05 رقم 20 علي منجلي بوجالل 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

وج 04 عمارة ب01 رقم 04 علي منجليكشیتي اسحاق
وج 04 حصة ریفیة 16 جزء أ و ب عمارة ب03 رقم7/8/9علي منجليبن نیة ادریس
الوحدة الجواریة 05 محل 05 عین البايلعیایشة بالل



وج05 عمارة ب رقم 19 علي منجلي بلحسین حبیبة
تحصیص وج05 توسیع رقم 280 علي منجليدراع دمحم

مسكن مدخل ب2 محل رقم 03 52بومولة الربیع
تحصیص وج05 رقم 368 علي منجلي رجال عصام

حي رأس العین وج 05 عمارة ب رقم أ علي منجلي بلعكرون 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 منجلي  وكصار 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
وج 05 عمارة أ2 رقم 18 علي منجليمخناش جمال

عمارة 12 سلم 01 رقم 06 علي منجليبوتینة ثلجة
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

تغذیة عامة + خضر و علي منجليعلي منجلي
فواكھ



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 منجلي رزقون شعیب

وج 07 عمارة آالف الدرج علي منجليعثامن دمحم
وج 07 تحصیص عین الباي الشطر الثاني رقم 418 ب علي منجليسحنون حمزة
وج 07 تحصیص عین الباي الشطر الشطر األول رقم 158علي منجليدراع الھادي
وج 07 عمارة إقامة آالف الدرج رقم 12 الشطر األول علي منجليبوبصلة سلیم

وج 07 الشطر األول عمارة 02 حرف أ القم 30 محل 5 المدینة الجدیدة علي منجلشیدخ 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
المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليتوفوتي كمال

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 منجليقدرز معاذ

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

وج 07 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
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 13 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
حي 204 مسكن صورام عمارة ب3 رقم 04 سي ب3 25 علي منجلي موات یاسین
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 480 مسكن سي اس سي او سي عمارة رقم 38 محل رقم سي2 علي منجليشنوف ابراھیم

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

تغذیة عامة + خضر و علي منجليعلي منجلي
فواكھ



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 عمارة 13 رقم 06 علي منجلي بن فاضل أیوب
وج 15 مشروع 340-800 مسكن عمارة 04 محل 09 علي منجليبوعیشة أسامة

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

وج 15 مشروع 460 م ت الشطر األول عمارة 07 رقم 05 علي منجليبحشاشي زكریاء
وج 15 مشروع 340 أل بي أ سیت 01مدخل 05 رقم 04 علي منجليالعایب دمحم
وج 16 م س 01 عمارة 02 رقم 32 علي منجليموات دمحم

وج 16 م س 01 عمارة ا01 رقم 02بوحزام ھشام
وج 16 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 16 م س 01 عمارة 02 رقم 08 علي منجليرجیمي عماد
وج 16م س 02 عمارة إي01 رقم 41 علي منجليطمین عبد الرؤوف

م س 02 عمارة 4أ رقم 21  علي منجليعبید شارف عزالدین
م س 02 عمارة أ01 رقم 023 علي منجليدربال رابح

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 17 برنامج 89 مسكن اجتماعي تساھمي االقامة الشرقیة عمارة أ رقم 04 بن عسكر عزالدین
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 17 لبیض كمال
مشروع 313/620 م ا ت عمارة 078 رقم 01 بوذراع 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 06 بوناب 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 و عمرو سلیم
مشروع 529 مسكن عمارة 28 علي منجليقیطة بوبكر

مشروع 609/200 م إ ت عمارة 33 محل رقم 05 علي منجليكعبوش عبد العزیز
وج 18 مشروع 110 م ات و 83 قطعة ریفیة 18 جزء مكرر رقم 04 علي منجليمجادیب فیصل

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 
وج 18 مشروع 110 م ا ت و 83 محل تجاري قطعة ریفیة 18 جزء مكرر رقم 4بوجعادة فیصل

وج 18 حصة ریفیة 17 جزء 1 عمارة أ02 محل رقم 02 علي منجليسیاف أیوب
وج 18 حصة ریفیة 17جزء مشروع 529 م ا ت عمارة 36 رقم 01 حصة رقم 1تلیالني عبد الوھاب

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

تغذیة عامة + خضر و علي منجليعلي منجلي
فواكھ



عمارة 07 رقم 102 علي منجليبوالمعیز فؤاد
مشروع 529-609 مسكن علي منجليخلطول حمزة

الوحدة الجواریة 20نقطة بیع ملبنة نومیدیا
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
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 منجلي العمري 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 مشروع 700 مسكن ترقوي عمارة  علي منجليبكیري فارس
وج 20 مشروع 700 مسكن ترقوي عمارة  علي منجليتیمسیلین مھدي

وج 20 مشروع 700 مسكن ترقوي عمارة  علي منجليبومشون ولید
وج 20 مشروع 700 مسكن ترقوي عمارة  علي منجليالعمراني أحمد وحید

وج 20 مشروع 700 مسكن ترقوي عمارة 6أ رقم 01 علي منجليمداسي عماد
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



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

حي 500 مسكن تطوري عین الباي 434دكوش مسعودة
مفترق الطرق األربعةبلیلي عبد الرحمان

مزرعة قادري رقم 005 عین البايحیمود ادم 
حي قطار العیش الخروبمطرفي بالل
بولفار عین البايركیمة كمال
منطقة النشاط رقم 145 عین البايبوتش جمال

قطار العیش الخروبسعیدي سیاف
وج 01 علي منجليزنزان عزالدین

وج 01 عمارة أف رقم 02 عین السمارةتلیالني كمال
وج 01 حي 316 مسكن علي منجليسحنون عزب هللا

وج01 المدینة الجدیدة علي منجليبولعسل 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 منجلي بن 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
مشروع 30 م إ ت عمارة س رقم 02 علي منجلي بوعشبة 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 منجلي بوضیاف 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 17 بوریو 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

نشاطات أخرىعلي منجليعلي منجلي



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

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 عمار
مسكن عمارة 55 رقم 42 علي منجلي 125بودبوز فاروق

مسكن عمارة ب02 علي منجلي 125بن جمام الزھراء
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 
مسكن عدل عمارة 02 مدخل ب2 رقم ل1 علي منجلي 480طورش حبیب
حي 150 مسكن جیكو علي منجلي كواغط 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

وج 15 مشروع 460-800 مسكن عمارة 13 محل 07 علي منجليخیخم فؤاد
وج 16 م س 01 عمارة 01 أ محل رقم 01 علي منجليقرین العید
وج 16 م س 02 عمارة ا3 رقم 17 علي منجليزدام حسام

وج 16 م س 01 عمارة 01 د رقم 28 علي منجليقلعي یوسف
وج 16 م س 01 عمارة د2 رقم 33 علي منجليبوستة سلیم

 وج 16 م س02 عمارة أو 02 علي منجليمسیلي بركاھم



مشروع 212 مسكن عمارة 9 رقم 03 علي منجليعیاشي احسن
وج 17 عمارة ج رقم 33 حصة ریفیة رقم 08 جزء أ 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
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

وج 20 مشروع 700 مسكن ترقوي مدعم علي منجليبن یربح زین العابدین
وج 20 مشروع 700 مسكن ترقوي مدعم علي منجليبولخراص ھشام

وج 07 الشطر االول عمارة 01أ رقم 01 علي منجليیحیوش حسان
وج 20 مشروع 700 مسكن ترقوي مدعم علي منجليبكیري دمحم 
وج 20 مشروع 700 مسكن ترقوي مدعم علي منجليمزارة خالد
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 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

علي منجليعلي منجلي

نشاطات أخرى



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 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

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

علي منجلي



حـي اإلخـوة سبیقة رقـم 238 رقـم 111 الخروب یــحــیاوي حـمـدانـي
حـي السكن التطوري سیدي عمر 02 محل رقـم 13 الخروب عــبـیـدات عـادل 

حـي الـریاض مـحل 129 أ الخروب الـعـلـمي كـمال ( اـحسن) 
 المنطقة الحرفیة شیھاني بشیبر رقـم 19 الخروب سـحنـون فـریـد 

الـمنطـقـة الـحـرفـیة رقـم 50 بلدیة الـخـروب سـامـعـي خــوجـة 
م ج مـاسینیسا ع أ مـحـل 12 الـخـروب مـحـمـد زیـرف 

تحصیص المدعم ماسینیسا 551 قطعة محل 121 د الخروب جـلـیـد نـصـیـرة  
حـي األمـیـر عـبـد القادر رقم 96 الخروب شركة التضامن مخبزة و حلویات س

شارع قربوعة عبد الحمید قسم 84 مجموعة ملكیة 70شـباحـي عـبـد الـحـمـیـد
 حي حجاج بشیر  رقـم 35 الخروبساحلي أحمد 

حي الحیاة رقم 64 الخروب اسماعلي موسى 
حي 08 ماي 1945 محل رقم 149 حصة رقم 01 الخروب بولحیة ھشام 

حي السكن التطوري سیدي اعمر 2 محل رقم 13 الخروب عبیدات عادل 
تحصیص الوفاء رقم 40 الخروب بوراس حسین 

تحصیص الوفاء رقم 352 الخروب كافي عبد الباقي 
نـھـج األمـیـر عبد القادر الـخـروب حـمـو زكـري 

شارع األمیر عبد القادر الحروب رشدي قـرطـبي 
تجزئة الـمـنـى رقـم 608 ب الـخـروب بولحیة بـرھان 

المجمع السكني ماسینیسا عمارة ا محل 12 الخروب زیرق دمحم 
المجمع السكني ماسینیسا تحصیص المدعم ماسینیسا 551 قطعة محل رقم 121 د اجلید نصیرة 
المنطقة الحرفیة شیھاني بشیر رقم 19 الخروب سحنون فرید

تحصیص الحیاة رقم 60 الخروب ماضوي سفیان 
تحصیص ماسینیسا محل رقم 01 ج الخروب بن مزداد عماد الدین 

تحصیص الحیاة رقم 73 مكرر الخروب مطماطي لغدة 

المخابز



حي سیدي اعمر 1 رقم 290 الخروب عمامري حدة 
تحصیص سیدي اعمر رقم 317 الخروب وشن طارق

حي 50 مسكن عمارة 372 رقم 02 الخروبیوسفي رشید 
حي 900 مسكن عمارة ا1 محل رقم 12 الخروب موالكیة زین الدین 

حس االخوة سبیقة محل رقم  94 ا بلدیة الخروب وشتاتي دمحم 
حي 40 مسكن عمارة س03 الحصة رقم 3 الحروب بن وادن فطیمة الزھراء 

حي 40 مسكن عمارة س3 رقم 7 الخروب كتاف ریاض 
حي الھناء رقم 21 ا الخروب طبي الزوبیر 

حي 510 مسكن عمارة 2 ب رقم 4 الخروب شواف سلیمان 
برنامج 192 مسكن ص و ا ت رقم 48  الخروب الطیب لكحل 
تحصیص 238  حي االخوة سبیقة محل رقم 188 ا الخروب وشتاتي فرید 
حي 510 مسكن عمارة 25 رقم 54 الخروب جمعة مداسي 

تحصیص سبیقة رقم 112 محل رقم 112 ا الخروب بومعوش عمار 
حي 40 مسكن عمارة ا رقم 3 الخروب بدالة عبد الحمید 

حي زغیدة الطاھر محل رقم 1 مكرر الخروب برایشیة جمال 
حي 40 مسكن عمارة س1 حصة 07 رقم 07 الخروب بوشمة دمحم 

حي 1587 مسكن رقم 139 رقم 111ا لخروب مراحي  الشریف 
المنطقة السكنیة الجدیدة رقم 732 الخروب بوسبسي علي 
حي 250 مسكن الخروب شایب توفیق 

حي الوفاء الخروب دحدوح نور الدین 
حي 250 مسكن او تي او الخروب مززدة شریفة 

حي 500 مسكن عمارة 33 رقم 01 الخروب دمیغة نوفل 
حي 250 مسكن رقم 18 او تي او الخروب بن دراجي خالد 

حي 250 مسكن الخروب حیوني دمحم 
حي 20 اوت 1955 رقم 86 الخروب خوجة دمحم 

حي 20 اوت 1955 رقم 16 الخروب مداح مسعودة 
حي 20 اوت 1955 الخروب بن الطاھر بوزید 



حي 1600 مسكن رقم 8 عمارة 112 حصة 32 الخروب بوھیدل عبد المالك 
المنطقة الحضریة السكنیة الجدیدة عمارة 01 رقم 49 الخروب بن سالم شعبان 
نھج األمیر عبد القادر رقم 24 الخروب عامر عـزالدین 
نھج برادعي حسین بوكبوس أسامة 
نھج حسین عبد الرزاق رقم 08 الخروب عامـر السعید 

نھج برادعي حسین محل رقم 16 د عمري عبد العزیز 
شارع برادعي حسین سامي بودبوز 

شارع األمیر عبد القادر غضبان الطاھر 
نھج األمیر عبد القادر رقم 24 الخروب عامر عـزالدین 

شارع األمیر عبد القادر رقم 24 الخروب سلیمان بن حاج یحي 
نھج حسین عبد الرزاق رقم 09  الخروب عـامـر مصطفى 
حي 08 ماي 1945 محل رقم 153 الخروب بـن الشیخ عـمـر 
الضریح صرر نـورالدین 

حي حسین عبد الرزاق الخروب عامر عمر 
نھج شیبان الطیب الخروب غـسـول حـمـزة 
حي 900 مسكن عمارة 24 رقـم 02 48  الخروب عـماد بـلـحاسـن 
حـي 450 مسكن عمارة 26 مـحل رقـم 01 الخروب مـبـروك بوربعة 

حـي وشـتاتي مـراح فیال رقـم 03 الخروب عادل بـن الـشـیـخ 
المنطقة الحرفیة الشطر الثاني الخروب بوعروة عبد العزیز

تصیص منطقة النشاط التجاري 32 ح  الخروب طالب رابح 
حي 400 مسكن عمارة 50 رقم 78 الخروب دیب عبد الرزاق 

المخرج الشمالي للمدینة الخروب الحصة الریفیة رقم AE 821 عمارة 08 رقم 04محروق وفاء
مجمع السكني 500  مسكن - 155 مسكن عمارة 43 محل 34 الخروب حـناش صابـر 
حي صوریبیم عمارة 05 رقم 32 الخروب الـعیور أسامة 
حي 500 مسكن ترقوي عمارة 16 رقم 74 الخروب بن لـكحل فاتح 
حي 500مسكن ترقوي عمارة 15 محل رقم 68 الخروب سمیر ولـجـي 

قـریـة عین النحاس رقـم 118 ب الخروب فـرقاني فـھـیـمة 

التغدیة العامة



حي عین النحاس رقـم 45 ب الخروب لـعمامـرة عـمار 
عـیـن النحاس رقـم 109 الخروب حـیـمـر سامي 

حي 1000 مـسـكـن عمارة 09 رقم 35 الخروب حـالب مـحمد الصالح 
كشك رقـم 01 حي 1039 مسكن مقابل ثانویة ماسینیسا  الخروب بـوالـھوشات مـلـیـكـة 

كشك حي 1039 مسكن الخروب الـقرمـي بـوحـجـر 
حي 1013 مسكن عمارة 58 رقم 05  الخروب بـوالكرشة وحـیـد 
حي 1013 مسكن عـمارة 55 رقـم 15 أ الخروب  تـوھامي إلـیاس 
حي الریاض رقم 145 الخروب     رمیتة عبد الحلیم 
حي سیدي عمر رقم 61  الخروب عصفور ریاض 

تحصیص الریاض رقـم 90 أ الخروب بـالل دارنفاد 
تحصیص المنار رقم 922 ب  الخروب فاتح لوحیشي
حي عیساني عمار رقم 90  الخروب  إسـالم نكاع 

المجمع السكني ماسینیسا 50 مسكن عمارة 2ب رقم 17 الخروبكایة لویزة 
المجمع السكني ماسینیسا محل ب حصة 15 الخروب بوعشیبة زھیر 

المجمع السكني ماسینیسا عمارة 1 رقم 1 الخروب لحمر دمحم الھادي 
المجمع السكني ماسینیسا عمارة ب 13 رقم 318 الخروب تنیو صابر 

المجع السكني ماسینیسا عمارة ا 07 رقم 338 الخروب خلوف كمال 
المجمع السكني ماسینیسا عمارة ف رقم 54 الخروب یوباني دمحم الطاھر 

المجمع السكني ماسینیسا عمارة G محل رقم 71 الخروب حمود خالف 
المجمع السكني ماسینیسا عمارة 310 رقم 08 الخروب بلھادي ھارون 

تحصیص ماسینیسا 551 قطعة حرف بي رقم 248 ب الخروب مسلم عادل 
المجمع السكني ماسینیسا عمارة 1 ا درج 3 الخروب بولحیة خالد 

المجمع السكني ماسینیسا 120 مسكن عمارة ب رقم 02 الخروب بن داود فرحات 
المجمع السكني ماسینیسا 120 مسكن عمارة H حصة رقم 25 الخروب بودربالة انیس 

المجمع السكني ماسینیسا 2 عمارة 11 الخروب لزعر امال 
المجمع السكني ماینیسا 50 مسكن عمارة ب رقم 20 الخروب قطاف رضوان 

المدینة الجدیدة ماسینیسا محل رقم 23 عمارة ب الخروب بغریش كمال 



نھج ماسینسا الخروب طویل عزیز 
حي 50 مسكن اختصاص تساھمي عمارة ب 02 الحصة رقم 01 ماسینیسا الخروبموزیان جمال 

المجمع السكني ماسینیسا عمارة ب 08 محل رقم 05 الخروب بن حاج یحي امیر 
حي 120 مسكن عمارة ج 04 الحصة 197 ماسینیسا  الخروب مخبوش كمال 
المجمع السكني ماسینیسا 50 مسكن عمارة ا حصة رقم 01 الخروب بولحیة فطیمة 
المجمع السكني ماسینیسا رقم 53/120 مسكن الخروب عابد عبد هللا 
حي عیساني عمار رقم 90 الخروب نكاع اسالم 

 119ب منطقة عیساني عمار الخروبمباركي حنیفة 
حي عیساني عمار محل رقم 70 الخروب امجوج یوسف 

حي عیساني عمار محل رقم 43 الخروب اسماعلي صالح الدین 
حي المبالش رقم 237 ف المریج   الخروب سلیمان مزیان 
حي االخوة براھمیة  المریج  الخروب جیملي یاسین 

حي االخوة براھمیة المریج الخروب مغالوي رؤؤف 
حي االخوة براھمیة رقم 402 المریج الخروب تلیالني العربي 

حي االخوة براھمیة المریج الخروب قباس دمحم 
حي صالح دراجي رقم 120 الخروب فاھم حوریة 
حي صالح دراجي الخروب علوي سفیان 

تجزئة صالح دراجي رقم 110 الخروب دمحم ذیب  
حي صالح دراجي رقم 24 ا الخروب خدام جمال 

حي صالح دراجي  الخروب براھمیة دمحم علي 
حي ماسینیسانقطة بیع ملبنة نومیدیا

حي 213 صالح دراجي قسم 158  الخروب بركان عماد 
حي صالح دراجي الخروب بوبیادي غنیة 

حي بوھالي العید  رقم 29 الخروبحوابس    حمزة
حي وشتاتي مراح رقم 52 قطعة رقم 01 محل رقم 04 الخروبمسیف     الیاس

حي وشتاتي مراح تحصیص صراوي رقم 34 الخروبصافي  عمر
حي وشتاتي مراح تحصیص صراوي رقم 122 الخروبمنیعي  عمار
حي المنى رقم 607 محل رقم 01 الخروببروال   بالل

الخروب



حي وشتاتي مراح رقم 52 قطعة رقم 01 محل رقم 01 الخروببو عبد هللا     بالال
حي وشتاتي مراح رقم 52 قطعة رقم 65 محل رقم 01 الخروبعلوش عبد الكریم

تجزئة المنى رقم 608 ب الخروببولحیة برھان
حي 450 مسكن ع,24 رقم 02,48 الخروببلحاین  عماد

حي 450 م, ع, رق 26 محل رقم01 الخروببوربعة  مبروك
حي وشتاتي مراح فیلة رقم 03 الخروببن الشیخ   عادل

حي 450 م, رقم 20 الخروببوھروم    احسن 
حي بوھالي العید  رقم 93 ب  الخروببولعسل    یاسین

حي 450 م,رقم 241 رقم 01 الخروببونقجة  الزبیر
حي 40 م, ع,ب رقم 09 الرخوبیحیوش   ولید

حي زغیدة الطاھر     R,H,P  رقم 01 الخروبزربة   منیر
تحصیص الحیاة رقم 01 محل رقم2 الخروبحلیمي   دمحم

تحصیص ماسینیسا رقم 24 الخروبمرجانة نجیب
حي 1600 م, ع,38 رقم 11 الخروبمراحي   كمال

حي 1200 مع,12رقم 15 الخروببراھیمي شعیب
الحصة الریفیة رقم 821 ع,10 رقم4 الخروبرجاح   رؤوف
حي EBL 138 عمارة 69رقم 50 الخروب بداري بلقاسم 

تحصیص المنطقة الحرفیة رقم 22 ا الخروب حمالوي ھاشم 
المنطقة الحرفیة شیھاني بشیر الخروب مرایدي حسام الدین 

تحصیص المنطقة الحرفیة شیھاني بشیر رقم 22 ث الخروب مجوج حمزه 
تحصیص منطقة النشاط التجاري 32ح الخروب طالب رابح 
حي 1200 مسكن عمارة 02 رقم 04 ا الخروب بودفة رامي 

حي 1200 مسكن عمارة 01 رقم 02 الخروب حملة نور الدین 
حي 500 مسكن عمارة 24 رقم 07 الخروب بوعرعور عیسى 

حي صوریبیم عمارة 41 رقم 04 الخروب حمودي جھیدة 
مشروع 500 مسكن تساھمي ترقوي او ان بي اي عمارة 16 رقم 77 الخروب دربال عبد الھادي 

حي 500 مسكن صوتا عمارة 24 رقم 236 الخروب تریكي لیلیا فلة وسیلة 



 تحصیص االجتماعي عین النحاس رقم 114 الخروب بوعالم شفیقة 
حي 1000 مسكن عمارة 78 رقم 23 الخروب صخراوي دمحم لعید 

حي 1013 مسكن عمارة 60 رقم 09 الخروب زیتوني عمر الفروق 
حي 1013 مسكن عمارة 53 محل رقم 93 الخروب خذایریة الحبیب 

حي 1013 مسكن عمارة 57 رقم 03 مكرر الخروب عفیف رابح
حي 1039 مسكن عمارة 56 رقم 05 الخروب شعور نبیل 
حي 1039 مسكن عمارة 29 رقم 05 الخروب  مجمج نادیة 

 1039مسكن عمارة 06 رقم 10 ج الخروب بوكالب مصطفى 
حي 1013 مسكن عمارة 57 رقم 04 مكرر الخروب بو لخنیني عمر 

حي 1013 مسكن عمارة 54 رقم 02 رقم 14 الخروب  عفیف شعبان 
حي 1013 مسكن عمارة 58 رقم 13 الخروب بلفاسي دمحم شراف الدین 

حي االخوة براھمیة رقم 400 ا الخروب شالط عادل 
ماسینیسا مشروع 45 مسكن تساھمي اجتماعي بو البردعة رقم 04 درج 85 رقم 7محسن جمال 

نھج قربوعة عبد الحمید الحصة رقم 03 الخروب بوبازین عبد هللا 
نھج شیباني الطیب رقم 07 الخروب فوغالي فوزي 
شارع االمیر عبد القادر رقم 05 الخروب عمیرش احمد 
شارغ االمیر عبد القادر رقم 38 الخروب احمد حرمي 

حي 900 مسكن عمارة 01 رقم 11 بلدیة الخروب بولحلیب بشیر 
حي 510 مسكن اف ا س د عمارة اف رقم 49 الخروب خنوف علي 
حي 40 مسكن عمارة ا الحصة رقم 07 الخروب نویوة عمار 

المنطقة الحضریة الجدیدة 192 مسكن CNEP عمارة 10 رقم 03 الخروب زحتاني الشریف 
حي 510 مسكن عمارة 02 رقم 48 الخروب شلي عمر الفروق 
حي ص و ت ا عمارة 32 رقم 01 الخروب قاسمي عبد الحق 

حي 500 مسكن ص و ت ا عمارة 32 محل رقم 03 الخروب محرزي ولید 
تجزئة 238 محل ب رقم 95 الخروب میلودي دمحم شراف الدین 

حي 900 مسكن رقم 16 الخروب مولوج ابراھیم سمیر 
حي 40 مسكن عمارة ا حصة رقم 05 الخروب مختاري مختار 



 01حي 901 مسكن عمارة 11 الخروببوقلمون طارق 
حي االخوة سبیقة رقم 181 محل د الخروب حمادة طارق 
المركز التجاري حي 900 مسكن رقم 11 الخروب بودیبة عمار 

تحصیص ماسینیسا رقم 77 محل ا الخروب عربیة دمحم 
تجزئة الریاض رقم 112 الخروب خشة  بدر الدین 

حي الریاض رقم 89 الخروب خلیفي عبد الرحمان 
تحصیص ماسینیسا رقم 65 ب الخروب العشي السعید 

حي سیدي اعمر 01 محل رقم 37 الخروب بغداد شوقي 
تحصیص الحیاة رقم 113 ا الخروب عرباوي خالد 
المنطقة الحضریة الجدیدة عمارة 01 حصة د الخروب مزداد سفیان 
كشك حي 1600 مسكن الخروب لشطر علي 

المنطقة الحضریة الجدیدة عمارة 04 رقم 51 الخروب لخمیسي عیھار 
حي 250 مسكن عمارة 15 رقم 03 الخروب بروال بالل 

حي 250 مسكن عمارة 03 رقم 01 الخروب ذیب دمحم 
حي الوفاء رقم 03 الخروب زعامطة حمزه 
حي 80 مسكن الخروب بوصالح حسام 

حي 1013 مسكن عمارة رقم 04 الخروب معافي  بدر الدین 
حي 1013 مسكن عمارة 21 رقم 10 الخروب بوشعال جمال 

حي 1013 مسكن عمارة 22 رقم 29 الخروب حلموس دنیا 
حي 1013 مسكن عمارة 22 رقم 30 الخروب یونسي عمار 

حي 250 مسكن عمارة 15 رقم 29 الخروب بوعكیزة صالح 
المركز التجاري 1600 مسكن رقم D 152 الخروب برھان حمزة 

المنطقة الحضریة السكنیة عمارة ب 1 الخروب بوحمة دمحم لطفي 
المركز التجاري 1600 مسكن رقم 56 الخروب خالدي اسماعیل 

حي 250 مسكن عمارة 1 او تي سي رقم 12 الخروب بلرقط خوذیر 
حي 1600 مسكن عمارة 08 الخروب بوحالسة عبد المالك 

حي 1013 مسكن عمارة 22 محل رقم 31 الخروب كواشي شوقي 

نشاطات أخرى



حي 1013 مسكن محل رقم 44 الخروب غانم ولید 
المنطقة الحضریة الجدیدة عمارة 4ب رقم 57 الخروب بن زاید احمد 
ماسیني60 مسكن جماعي ترقوي عمارة ا 2 رقم 1 الخروب عیدوني حسن 

ماسینیسا 50 مسكن عمارة  ع 2  محل رقم 13 الخروب بلحمادي دمحم نبیل 
ماسینیسا 120 مسكن عمارة ب 3 حصة 115 الخروب بوجوراف عبد الحق 

ماسینیسا حي 58 مسكن عمارة ب اتس 2 محل رقم 02 الخروب نابتي عمار 
حي 50 مسكن عمارة ب المدینة الجدیدة ماسینیسا الخروب زواوي دمحم 
ماسینیسا مسكن تطوري رقم 243 الخروب نیغود فؤاد 

المدینة الجدیدة ماسینسا عمارة ب 13 رقم 13 محل 04 الخروب حرواش سیف الدین 
المدینة الجدیدة ماسینسا عمارة ج رقم 70  الخروب اونیس عماد 

حي 45 مسكن محل 01 عمارة ا1 درج 1 حصة 1 ماسینیسا الخروب زنیر دمحم 
تحصیص ماسینیسا رقم 144 محل د الخروب بھولي سامي 

المدینة الجدیدة ماسینیسا عمارة ا رقم 07 الخروب كركوب دمحم شوقي 
ماسیتیسا مشروع 45 مسكن اجتماعي بو البردعة رقم 02 درج 85 رقم 31 الخرومحسن جمال 

حي 120 مسكن عمارة ا 03 حصة رقم 44 ماسینیسا الخروب نفادي ولید 
برادعي حسین الخروب بن ساري عبد السالم 

نھج مبروك عبود محل رقم 02 الخروب قائم مصعب 
شارع منصر صالح رقم 09 الخروب بن سویسي كمال 

شارغع عبود مبروك محل رقم 03 د الخروب علواش خیر الدین 
شارع احمد بوشبعة و االمیر عبد القادر رقم B05 الخروب بھلول عصام 

شارع یزلیوي علي رقم 05 الخروب مرواني الطاھر 
شارع االمیر عبد القادر محل رقم 01 الخروب لوصیف مصطفى 

 01حي عایدي عالوة الخروببوحجر الشریف 
 46شارع مریبعي حصة رقم 02 الخروب لحمر فؤاد 
 03ب شارع معتوقي عیسى الخروببنیني جبیر 
نھج االمیرعبد القادر الخروب سایغي فاتح 

نھج االمیر عبد القادر محل رقم 01 الخروب شواي عبد الغاني 



شارع حسین عبد الرزاق حصة ن الخروب بلمداني صغیر 
شارع االمیر عبد القادر  الخروب بن حمزه صالح 

شارع االمیر عبد القادر رقم 98 محل د الخروب فوغالي مصطفى 
نھج االمیر عبد القادر الخروب حمو زكري 

شارع مریبعي دمحم محل رقم 07 الخروب دیدي عبد الرحمان 
شارع االمیر عبد القادر رقم 23 ا الخروب توفوتي احمد رامي 

شارع ذیب علي رقم 22 الخروب تةفوتي حسین 
شارع االمیر عبد القادر رقم 271 الخروب كناس صالح 

نھج منایفي بوجمعة رقم 04 الخروب حالب بومدین 
شارع منایفي بوجمعة رقم 18 الخروب عیمر علي 

نھج حسین عبد الرزاق  الخروب بلمداني ھشام 
حي االمیر عبد القادر رقم 35 الخروب قربوعة الصافیة 
المدینة الجدیدة ماسینیسا عمارة ا رقم 13 درج 13 الخروب لوحیشي شوقي 

المدینة الجدیدة ماسینیسا عمارة ج رقم 73 الخروب خمیسة عبد الوھاب 
المدینة الجدیدة ماسینیسا رقم 58 الخروب بوكعبور حمزة 
ماسینیسا 120 مسكن عمارة ح رقم 03 الخروب مھناوي عمار 

04 حي 1013 مسكن الخروب فوغالي عبد المؤمن 
تحصیص المجمع السكني الفردي 85 قطعة أوالد رحمون غانم یاسین 

أوالد رحـمـون  تـجـزئة 85 رقم 15 جـلي عـبد الرحیم 
المنظر الجمیل رقـم 70 أوالد رحـمـون غـضـبان صـفیان 
حي حضري رقم 03 محل 03 القـرزيإبـراھیم بوغـرارة 

تحصیص القـراح 53 أوالد رحـمـون  غـرنـوق فارس 
تحصیص الـقـراح 53 أوالد رحمون فیصل حمودي 
تجزئة القراح 55 رقم 56 القرزي بوغرارة میلود 

تجزئة 557 ب القراح حصة 02 القرزي الھاني بوغرارة 
تحصیص القراح المجمع السكني قطعة 56 رقم 54 ب القرزي حمود لطفي 
المنظر الجمیل رقم 67 قسم 70 ملكیة 15 اوالد رحمون بارش ھشام 
المنظر الجمیل تجزئة رقم 61 اوالد رحمون غمیض فاتح 

المخابز

العامة التغدیة

اوالد رحمون



المنظر الجمیل رقم 16 ب اوالد رحمون ثلیجان حوریة 
المنظر الجمیل رقم 230 اوالد رحمون ثلیجان رابح 

المنظر الجمیل اوالد رحمون العایب عبد الرزاق 
اوالد رحمون محطة زعامطة كمال 
اوالد رحمون محطة العایب مسعود 
تجزئة غیموز 179 محل رقم 01 عین السمارةمخلوفي مروان

حي 20 أوت 1955 عین اسمارة غانم لكحل حمزة
رقم 09  حي 20 أوت 1955 عین اسمارةشنوف اسماعیل
محل 06 شارع سدیرة لمطیش رقم 04 عین السمارةقبایلي نورالدین
شارع سدیرة لمطیش رقم 06 محل 04 عین اسمارةقبایلي نورالدین
تحصیص غیموز رقم 179 رقم 01 عین السمارةمخلوفي مراد 
تحصیص غیموز رقم 124 عین السمارةعزیزي مراد
شارع شلغوم عبد المجید رقم 01 عین اسمارةلبصیر ناصر 

شارع شلغوم عبد المجید رقم 03 عین السمارة خروفة حسان
تحصیص غیموز رقم 81 محل 01 عین السمارةغانم لكحل طارق

الطریق الوطني رقم 05 محل 01 عین السمارةبن دخان فرید
حي 1650 مسكن قسم 52 مجموعة ملكیة 20 محل 13فیاللي إنصاف

حي 1650 مسكن م ع ج 02 رقم 11 بزھاني خالد
تحصیص غیموز رقم 356 محل أ عین اسمارةبوالبعیر بدر الدین

حي 20 أوت 1955 قسم 44 ملكیة 12عین اسمارة رباحي كمال
حي 05 جویلیة 1962 رقم 01 عین السمارةبن شعبان عبد السالم

س 22 حي الوئام المدني عین السمارةعباز عصام
تحصیص المنتزه رقم 116 عین السمارةقوت حسان 
تحصیص غیموز رقم  199 محل 01مراد ملیكة

شارع سدیرة لمطیش رقم 21 عین السمارةحمالوي صالح الدین
تجزئة فولتان محل رقم 15 رقم 71 عین اسمارةعوینة عبد هللا

السوق الجواري حریشة عمار عین اسمارةعبد الجواد بالل
السوق المغطى شارع بوراس أمبارك محل 07 عین اسمارةزھیر بوالقوت

مخايز

غذية عامة

العامة التغدیة



محل بم عین اسمارة 473سطیفي الشریف
تجزئة غیموز 174 محل ب عین اسمارةمداسي عبد الغاني

شارع شلغوم عبد المجید  محل 12د عین اسمارةرباحي إلیاس
عمارة ج 5 رقم 13 عین اسمارةزوبیري الطاھر

حي 1650 مسكن عمارة 1 رقم 01 حصة 01 عین اسمارةدني ھشام
تحصیص فلتان م 54 مجموعة ملكیة 105 رقم 04دمحم شراف بوقریسة

حي السوناكوم المدني رقم 22 ب عین اسمارةشھیلي نعیم
تجزئة 105 مسكن محل أ  عین اسمارة 284حمروش عادل

تحصیص االجتماعي 229 قطعة رقم س 28 محل 02 عین اسمارةأحمد كعواش
تحصیص غیموز رقم 351بخوش مراد

تحصیص غیموز 45 محل رقم 02 عین اسمارةدمحم علي سالمة
تحصیص غیموز محل رقم 124 عین اسمارةعزیزي مراد
تجزئة غیموز عین اسمارة 183بعداش عمار

الطریق الوطني رقم 05 المستثمرة الفالحیة رقم 05  عین اسمارةسطایفي دمحم لمین
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

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

رة سما
ن أ

بلدية ع

شاطات أخرى 



شارع بلكرفة السعید رقم 03 محل 02 عین السمارةدحماني نبیل
الطریق 05 محل 26 ب عین السمارةبوالودنین دمحم لمین

تحصیص غیموز عین اسمارة 191جحا نوفل
حي 542 مسكن عمارة ب 03 رقم 11 عین اسمارةبورمیز عبد الوحید

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



ش التحرر الوطبن ناصر نور الدين شارع ج

 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

رانزردازي زايد  الغ

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

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

ان
زی

بو
ة 

حام
 ال

رة
دائ

مخابز



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

اد قسم 17مج ملكية رقم 37 محل رقم 37 دمشري فردة  جب احمد واد ز

ن السداري قر عادل  ع

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



ان فوزي ن السداري بوز  ع

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

ش التحرر الوطبودراع جمال 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

حامة بوزیان

تغذیة عامة خضر وفواكھ



ن بن سبعبن معزة كمال  ع

يل رداود سلس ش  

 بن سبع رقم 111 سسط موس

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 السبع رقم 3 دعاشوري الساس  ع

قة ن بن سبعقدوح رز  ع

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

اشة دمحم  غمران  غمرانع

جة (مطعم) ر محل رقم س ديسعيد بوث ش  

ة عصام(مكتبة) ربولف ش  

(ت ,ت لعتاد املهاتفة رة الشطر ألاول شرفي صا 139  بك

ر رقم 169 محلبوخرصة خالد (جزار) ش  

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

نشاطات مختلفة



( 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

 كسار لقاللغماري خالد

 دحدوح عالوة رقم 85 أغماري خالد

 العربي بن مهيديغماري يوس

 فركوس السعوديقر مراد

 بوزعباطة سليمان رقم 15بن جاب هللا عبد اللطيف

جربروش عباس  ع ق واد ا

113 شارع العربي بن مهيديبن سالم خليل

جربيوض سماح 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

مخابز



ر رمضان 11 شارع العربي بن مهيديبوف

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

شارع العربي بن مهيدي رقم 27بركات اليامنة

شارع العربي بن مهيدي رقم 91قواوي نادية

ر شارع العربي بن مهيدي رقم 210بوغرغارة من

ميد شارع العربي بن مهيديبوشطيبات عبد ا

ر أحمد ي شارع العربي بن مهيديلز

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

صة رابح نبورو 167  دحدوح حس

رب صا  جبار مختارشق

02  زغود يوسفبوشطيبات سليم

ي بوبكر  20 أوت 55سليما

23  دلي فوضيلجامع نصر الدين



جة عمارقيوش جمال 102  بوث

رجسقهوال راض 41 تجزئة ال

رجسبن جاب هللا صا  ال

40  دلي فوضيلبن دياب جمال

جة عمارقهوق مختار 03  بوث

شارع العربي بن مهيديموات أحمد

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

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 

شارع العربي بن مهيديراوي رضوان

ليم رجسقيوش عبد ا تحصيص ال

شارع العربي بن مهيديمباركي الشرف ( جزار)نشاطات مختلفة

دیدوش مراد



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

(  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

ادخلفاوي بوبكر ابن ز

عة ر عبد القادرقارة بد تحصيص ألام

روس عبد البا ةع املا

شارع دمحم الساس 100حاف صا

یاد
 ز

بن
ة إ

ئر
دا

ابن زیاد

مخابز

تغذیة عامة خضر وفواكھ



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

( 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

نشاطات أخرى



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

مسعود بوجریو

مواد غذائیة خضر وفواكھ

نشاطات أخرى



 جعفارو عبد هللا رقم 147                

ب جة 78كا حب  الب

 ناي ميلود رقم 78فراج فتيحة

 سعادة صا رقم 77بقاش ساعد

ر 54عيون  سليمان  01 نوفم

ي دمحم  الافراح رقم 52وشتا

 الافراح رقم 55بوشمال رابح

ية فيصل تحصيص 99 قطعةرقم 45غراي

تحصيص الافراح رقم 39 بوصفصاف العل

ي رابح 23ا تجزئة الافراحصدرا

 102 مسكننمدي  فرد

 الافراح رقم 53بولبد  بالل

تجزئة الافراح رقم 27زعرور نور الدين

 سعادة صا رقم 75بوزانة

ي صاامجوج عادل  23شارع مال

دائق 101بوصبع  يوسف تجزئة ا

تجزئة 99 قطعة رقم 47 ا بن سالم عبد الكرم

جة رقم 77 اوحميدة تجزئة الب

عقوب قطعة40 رقم 1دربال عصام مشتة ب 

 الافراح رقم 66مرزو سليم

راء سشرة الز ب رقم 95 ابن باد كاف ذن

مجموعة ملكية 8قسمة  رقم 87 ع ب رقم 31 تلغم فارس

شام  ألافراح محل رقم 25 أوالد ضياف 

بید
 ع

ین
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رة
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مخ
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فوا
وال
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مة 

لعا
ة ا

ائی
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د ا
موا
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سبوشامة راض ر 54 ابن باد  أول نوفم

سبركات  خليفة 69 تجزئة ألافراح – بن باد

سشياد حسام  السعادة رقم 139 محل ابن باد

سبن سالم خروفة دائق قطعة رقم 124 ابن باد تحصيص ا

دنة ب   تحصيص النور رقم 09بحب

تجزئة نفطال رقم 15ببوسبحة احمد

تحصيص املغرب رقم 15افردي صا

تجزئة نفطال رقم 63شيخ  عمر

يل تجزئة نفطال رقم 3شابي ن

 28 مسكن رقم 19قر  توتة

ميد ر54 رقم 145خشة عبد ا  01نوفم

 جعفارو عبد هللا رقم 53عمروش ع

ر 54 رقم 01ناي عادل  اول نوفم

تجزئة ألافراح رقم 31 بودعة  بالل

س 253شليغوم فاتح تحصيص سيدي عمر بن باد

ر تجزئة ألابطال رقم 31قارة سم

 سعادة صا رقم 3اصا بوعزز

رات عبود تحصيص الافراح رقم 09 لبق

 الافراح 53مرا مرا

13ب تجزئة 99قطعةبوشمال بالل

املنطقة الصناعية الطرف رقم 84بن داود الزاوي 

سشرة  حمزة  102 مسكن قطعة 99 – بن باد

سبن سالم  عبدو  ناي ميلود رقم 02 أ – بن باد

سبوشمال  سليم 28 تحصيص ألابطال 252 قطعة محل رقم 01- بن باد

رى
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ت 
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شا
ع ن

رو
ف
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اب



سناي  رضا  ناي ميلود ابن باد

سبن مالك  بوجمعة دائق قطعة رقم 124 ابن باد تحصيص ا

سبن مالك فاتح ر 54 محل 145 – بن باد شارع أول نوفم

س بن مالك  رشيد  30 مسكن عمارة 3 رقم 3 ابن باد

 التجزئة البلدية الاو رقم 111خليف جمال

 الفجر رقم 5مجماج رمزي 

شارع بوقطاية دمحم رقم 49منصوري يوسف

بوطهرة صا

 التجزئة البلدية الاو رقم 53بورزام بالل

ضرجربوع دمحم شارع بوشوشة 

ررقم 47بوعطية عثمان  1نوفم

شوش نور الدين رقم30التجزئة البلدية الاوع

 الفجر رقم 59احضري عبد النور 

شام ضرلعالوي  شارع بوشوشة 

ضرربيحة  كمال شارع بوشوشة 

اع العيد ضرن شارع بوشوشة 

شام  مهدي الشرف رقم15الغر 

ضرعزباوي عماد شارع بوشوشة 

ضرشعوة حمزة شارع بوشوشة 

تحصيص110 رقم 29تميم كلثوم

ضرمجمج ربيعة شارع بوشوشة 

ي شو ستانتر تجزئة ال

سن سنبوصفصاف  14ن قنفود 

رقم 121 أ تحصيص الفجرشداح فتيحة

ابز
مخ

كھ
فوا
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تجزئة البلدية الاو 56فليح بديرة

س س خم ال ضربو شارع بوشوشة 

80  التجزئة البلدية الاوزعيوط السعيد

ستان محل 3 رقم 271بن عربة وليد تجزئة ال

ة  نادية ن قصر املاء محل حبودب

 عسكري حمالوي 9ربوح وحيد

ضرشعوة احمد شارع بوشوشة 

ضرخلف هللا املهدي شارع بوشوشة 

شارع اوكال السعيد  رقم 16قروج عبد املجيد

طر دمحم الصا وات شو  20اوت55 قرة املعمرةنو

ي  حمزة  سالمي مهديعثما

ضركاس صا اوصا شارع بوشوشة 

سة ضرايت عمار ك شارع بوشوشة 

يل 1120  مهدي الشرفبن دايرة ن

 مهدي الشرف محل 76برحامنية بلقاسم

تحصيص التجزئة البلدية الاو 139عبان زن الدين

س ان ع التجزئة البلدية الاو بوز

11شارع قنفود سليمانطالب  سليمان

ستانجدوري صا تجزئة ال

شارع عوان رابح رقم 10ديل بالل

ي  الشهداء رقم 34سرباح عبد الغا

ستان رقم 73مساعدي صا  ال

س فوزي ستانبوحال تجزئة ال

ب عبد الرحمان 14 ن قنفود سليمانمعان

ئیة
غذا

 ال
واد

الم

عی



سن شارع اوكال السعيد فلوس 

راوي عماررقم 130قدمان الصادق  

تحصيص الفجر رقم 120 بطالب  عادل

ي العكري   بن طرفة احمد رقم 22 حصة رقم 14توا

ر ستان رقم 01بن شيخة سم 271تجزئة ال

ن بن طرفة احمد رفيق عبد املجيد

امسة ضرلعالوي ا  بوشوشة 

امي رفيق تحصيص110 قطعة 31تو

ب راض ضرحب شارع بوشوشة 

ب الشرف ضرحب شارع بوشوشة 

تة الطاوس راوي عماربوت  

ضر ن عبيدبوناب  ضر رقم 43 – ع  بوشوشة 

حضري دمحم

ان سامي ن عبيدبوز ري رقم 20- ع تحصيص زب

شام ن عبيد 01بن شيخة  ستان – ع تجزئة ال

يوي فاتح ن عبيدر مخطط التجزئة رقم 02 محل ج – ع

ي ن عبيددوبابي عبد الغا شارع بن ظرفة حصة 02 – ع

ن عبيدراوي رابح نة رقم 668 –ع ب  ضر

ن عبيدرفيق بالل شارع بن ظرفة أحمد رقم 101- ع

ر ن عبيدطالب سم نة رقم 256 – ع ب  ضر

ن عبيدغراب عبد السالم نة – ع ب  ضر

ن عبيدجدوري مصطفى طرق تاملوكة محل رقم ب 02- ع

ن عبيدتميم فيصل ضر ع  بوشوشة 

ضرجدوري احمد شارع بوشوشة 
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 زغود يوسف رقم34بعساس صالح الدين

ري رقم12 دحضري صا تحصيص الزب

ضررقم40مرابط عبد هللا شارع بوشوشة 

ر ش ري رقم 21عطار  تحصيص زب

ضرعطار بوعالم شارع بوشوشة 

ضر رقم 3معزوزي بلقاسم ن بوشوشة 

 بن طرفة احمد رقم 78بورزام فاتح

يوي الطيب ضرر شارع بوشوشة 

ضر رقم 12مرابط عبد اللطيف  بوشوشة 

روف مباركة ضرش ن بوشوشة 

ضربوذينة مراد شارع بوشوشة 

ساحة الشهداء 20اوت 1955خرباش  ربيحة

ي وليد ضر رقم74عمرا شارع بوشوشة 

ستان رقم 158امحل رقم 3لودير بالل تحصيص ال

اب الطرق الوط رقم 20 الكم 23عبيد عبد الو

ي نفطال طرق واد الزنا

ن عبيدداود  مالك شارع قنفوذ سليمان رقم 07 د محل 02 – ع

ن عبيدمشري عبد السالم ضر – ع شارع بوشوشة 

ن عبيدلطرش الياس  التجزئة البلدية ألاو رقم 149- ع

ن عبيدبودينة دمحم ضر – ع ن بوشوشة 

شام ن عبيدبليل   ضر رقم 26 – ع  بوشوشة 

يبة ن عبيدعلوي و ضر – ع 03 شارع بوشوشة 

لف  حمزة ن عبيدبن   بن ظرفة أحمد رقم 126 محل أ – ع

ية وليد  املغرب رقم 176 بونوارة بو
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تحصيص النور رقم 07 محل ت بونوارةبرحايل بودودة

ة تجزئة النور رقم 9بوسلسلة حور

 النور رقم 14 - بونوارةمز عبد الرزاق

تحصيص نفطال رقم03 بونوارة بن مرجة نذير

بونوارة أوالد رحمون عابر خديجة

ي  س 08 بونوارةدربال عبد الغا

23ا تجزئة النور بونوارة عابر فوزي

تحصيص نفطال رقم 3 محل جالعل  رشيد

ي تو ليم ز تحصيص النور محل رقم 08 ج عبد ا

ي عبد الرحمان  منصوري احمد رقم 02 بونوارة عو

ر الدين تحصيص املغرب رقم 88علوي  خ

ة  املغرب بونوارة قيدوم  حور

ي روا تجزئة النور بونوارة رقم 01دمحم الصا ق

تجزئة املغرب بونوارة رقم 10 - بونوارةبودبزة  رستم

تحصيص نفطال رقم 44 أ – بونوارةعلوك احمد

 التجم 28 – بونوارة أوالد رحمون دروك  حمزة

122 بونوارة- أوالد رحمونذوب ابوبكر تجزئة املغرب رقم

ب ب م  ا  28 مسكن رقم 43 بونوارةسيد

يل 01 ب تجزئة نفطال – أوالد رحمون بوغلوط ن

ل تحصيص املغرب رقم 06 بونوارة أوالد رحمون عزوز  مش رى
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تحصيص الفج ز/ي فخر الدين مضوي 

ن مقرود   بو ملناجل عمار ز/يياس

ش  يم دق شارع الاستقالل  رقم 22ز/يابرا

يم  بن ناصر  20 أوت 1955 رقم 44 محل 03أ ز/يإبرا

جليل  فرد   زعبار عبد هللا ز/يعبد ا

 20 أوت 1955رقم 04 ب ز/يكمال قربوع 

شارع معلم دمحم الصا رقم 01 ز/يطال حمزة 

 330 مسكن ز/ي إلياس  بولقرون

ي  330 مسكن ز/ي أيمن فرقا

فيظ بن جاباهلل   الفج ز/يعبد ا

 زعبار عبد هللا رقم 31 ز/يكرم حسي 

 100 مسكن عمارة 07 محل رقم 07 زي صليحة مقرود 

 20 أوت 1955 ز/يدمحم عيدوس  

شارع الاستقالل ز/ي رشيد  بوضرسة 

شارع الاستقالل ز/يعبد الرؤوف  عليوش 

شارع سوال عالوة ز/يعالء الدين محس 

شارع سوال عالوة محل رقم 14 بزي رشيد برحال 

شارع سوال عالوة ز/يخالد سماع 

 حمادي كرومة عمارة رقم 20 زي نادية  بربوشة 

 100مسكن زي راضية زغاشو

ن رقم 23 زي كمال شر  ن الرفيت صت مركز ا

 الاخوة جربوعة زي عادل لشهب 

ابز امل

غذية عامة

 + خضر و فواكھ



شارع بوطاقة رمضان 0أ قسم 80 مجموعة ملكية 99 ز.ياحمد رحال 

ي  شارع بو طاقة رمضان ز/ي عز الدين  توفو

ان شارع بوطاقة رمضان ز.يعمار  بوز

ان   سرى رقم 13أ ز.يعاشور بوز شارع بو طاقة رمضان تحصيص 

ش يوسف  20 أوت 1955 محل رقم 10 أ ز.ينصر الدين زا  ن دق

 20 اوت 1955 زي  بوبكر  بن حمادة 

ي شارع الاستقالل رقم 06أرابح فرقا

كيم معوش  يم رقم 28 زي عبد ا  يوس ابرا

هوبي دمحم الصا محل رقم 08 أ زي شعيب بالعوجية  قرة م

هوبي دمحم الصا محل رقم 20 زي العربي بركات  قرة م

هوبي دمحم الصا زي العربي بركات  قرة م

يم زي السعيد برميتة   24أ  يوس ابرا

ان  ر بوز هوبي دمحم الصا محل رقم 20أ  زي أم قرة م

 330 مسكن عمارة 04 أو محل رقم 20 زغود يوسفمــعــاد بوكــرمــلــة

هوبي دمحم الصا   زي  معــــاد لعيدي قرة م

هوبي دمحم الصا محل رقم 16أ  زي عــمـــاد شيخ قرة م

 بوطاقة رمضان رقم 01 ب ز.يعادل يوس شاوش 

 بوطاقة رمضان رقم 10 ز.يحسام الدين ركواح

السوق البلدي  20 أوت 1955 ز.يدمحم كحلراس 

شارع محطة القطار رقم 13ب ز.يعادل عالل

ش التحرر الوط ز.يخالد ني شارع ج

 100 مسكن عمارة 6 رقم 15 ز.يسليم بلموكر

ش يوسف  20 أوت 1955 محل 10أ رقم 14 ز.يندير زا ن دق

سا عمارة ب 03 رقم 05 ز.يدمحم مسعودي  120 مسكن اجتما 

زغود يوسف 



 20 أوت 1955 رقم 01ا ز.يعبد الزراق شارف

تحصيص 01 سابقا  زعبار عبد هللا حاليا محل رقم 49 س ز.يندير حس

س يل بلون  زعبار عبد هللا محل رقم 36 س ز.ين

 330 مسكن عمارة 02 بي محل رقم 10 ز.يعبد الرحمان قروط

  330 مسكن عمارة 04 أو رقم 16 ز.يعامر لودير

 محطة القطار رقم 13أ ز.يفرد عالل

  330 مسكن عمارة او 03 محل رقم 11 ز.يمنصور ني

شارع بوطاقة رمضان رقم أ1 ز.يعادل عالل

شارع الاستقالل رقم 323ج ز.يعادل عليوات 

شارع إلاستقالل رقم 232ب مكرر ز.يدمحم بن عنابة

ي روا شارع إلاستقالل محل رقم س 5 أ ز.يصالح الدين ق

شارع إلاستقالل محل رقم 38 أ ز.يخالد بوع

 شارع إلاستقالل رقم 38 ب ز.يمسعودة مومن

اء بوشرحة شارع الاستقالل محل رقم 01 ز.يأحمد زكر

طرق الاستقالل رقم 01 ز.يفيصل بوطبة

ي ن زنا  سوال عالوة شارع إلاستقالل قسم 81 مجموعة ملكية رقم أ 02 ز.يحس

 سوال عالوة رقم 08 ز.يعادل سيافة

شارع الاستقالل محل رقم 232 ب ز.يارون مضوي 

ن بودفة  شارع الاستقالل رقم 03 ز.يياس

شارع الاستقالل ز.يفخر الدين مضوي 

 بوملناجل عمار رقم 27 ز.يفوزي قوري

 بوملناجل عمار رقم 05 ز.يالعيد شايح لوجو

ابز ب حميدانيوسف كبابيامل

مشتة أوالد النية ب حميداننور الدين بوكعبة

شاطات أخرى 



ش مشتة أوالد النية ب حميدانخديجة 

مشتة أوالد النية ب حميداننور الدين بوقرن 

08 108 مسكن عمارة 06 ب حميدانخالد حمادي

ن طوابي  108 مسكن عمارة 05 محل رقم 15 ب حميدانأم

ق رقم 30مكرر ب حميدانسعيدة بوعرعور  شارع شروانة عبد ا

غرش   108 مسكن عمارة 02 محل رقم 02 ب حميدانيوسف 

اب شروانة  طوابي السعيد رقم 04 ب حميدانعبد الو

فيظ بوقندورة ي دمحم رقم 68 ب حميدانعبد ا شارع تيفو

شارة  ي دمحم رقم 67 ب حميدانفرد  شارع تيفو

 املجمع السك الفردي رقم 64 ب حميدانفارس دحدوح

 املجمع السك الفردي رقم 08 ب ب حميدانعادل شروانة

ور رقم 28 ب حميدانكمال دحدوح  الز

شارع طوابي السعيد رقم 162 ب حميدانبالل لشهب

ي ق تليال  108 مسكن عمارة 05 محل رقم 16 ب حميدانعبد ا

 املجمع السك الفردي رقم 57 ج ب حميدانجابر شروانة 

 بوالنح دمحم رقم 01أ ب حميدانلياس دحدوح

 بوالنح دمحم رقم 03 ب حميدانفؤاد ع

 100 مسكن ب حميداندمحم طوابي

ش ن  مشتة أوالد النية ب حميداندمحم مل

شارع طوابي السعيد  محل رقم 03 ب حميدانعائشة صمادي

 100 مسكن عمارة 04 ب حميدانعبد العزز محسن

ري  ن   108 مسكن عمارة 06 محل رقم 07 ب حميدانمل

فيظ محسن  108 مسكن عمارة 06 محل رقم 05 ب حميدانعبد ا

ب حميدان 

غذية عامة

 + خضر و فواكھ

شاطات أخرى 










