
شاطالبلديةالدائرة رنوع ال العنواناسم و لقب التاجر امل

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 الوحدة الجواریة 05 رقم 432أ علي منجليبوغابة لمین 
وج 19 السوق الجواري الوحدة الجواریة 19العیدي شمس الدین
تحصیص مفترق الطرق رقم 42 أ عین الباي - الخروببوجالل سیف الدین

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 علي منجليحاجي رشید
تحصیص عین الباي الشطر األول  علي منجليحاجي رشید

تجزئة عین الباي الشطر االول رقم G35 علي منجليبوجریو احالم
وج 07 الشطر األول عمارات آالف الدرج علي منجليشعبان دمحم 
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 16 مشروع 75 مسكن ترقوي اقامة األزرق الجمیل عمارة ب رقم 21  علي منجليغطاھم دمحم

وج 07 تحصیص عین الباي الشطر األولكورتل عالوة
وج 07 تحصیص عین الباي الشطر الثاني علي منجليكورتل أمین




الجدول رقم 1: قائمة التجار المسخرین بمناسبة عید األضحى المبارك لسنة 2022 حسب نوع النشاط

والية قسنطينة



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

تحصیص التعاونیة العقاریة السقف العالي محل رقم 02 علي منجليلفوالة حسام
وج 10 تحصیص القدس رقم 85 محل رقم 01 علي منجليسفاري شعیب

وج 05 رقم 280 المدینة الجدیدة علي منجليرمیتن دمحم
السوق الجواري الوحدة الجواریة 15 علي منجليعلیوة فارس
حي الیاسمین عمارة 07 محل رقم 04 علي منجليقریون فتیحة

حي قادري مفترق الطرق األربعة رقم 02 عین البايجامع حلیم
د يع فر ن السمارةبور ق الوط رقم 05 ع الطر

شام ن السمارةبن ناصر  تجزئة فلتان رقم 71 محل 02ع

ش قسم 46 مجموعة ملكية رقم 17 محل رقم 01تمداوي من سديرة ملط

م مايدتمداوي كر في ا مع السك الر ا

ن اسمارة غانم لكحل حمزة  20 أوت 1955 ع

ن اسمارةشنوف اسماعيل رقم 09   20 أوت 1955 ع

ل عبد الرحيم ن السمارةطو ور رقم 02ع تجزئة الز

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

عيمة  ن السمارة بن مدور  تحصيص موم رابح رقم 107 محل 01 ع

زي مراد ن السمارةعز تحصيص غيموز رقم 124 ع

ن اسمارةلبص ناصر  يد رقم 01 ع شارع شلغوم عبد ا

ق  النخيل رقم 31 قسنطينةحا راسو عبد ا

 النخيل رقم 188 قسنطينةمرابطة يوسف

ول رقم 710 قسنطينةم ذ ش و ذ م م الفتح ن الباي الفج الشطر  تجزئة ع

خوة فراد رقم 69 أ قسنطينةخالد بقاش ول  ن الباي الشطر  تجزئة ع

وط ول رقم 72 قسنطينة رشاد ق ن الباي الشطر   ع

ول رقم 778 قسنطينة صا بوالصوف  ن الباي الشطر  تحصيص ع



ي  تحصیص عین الباي الشطر االول رقم 99 محل 01 قسنطینة عبد الرحمان حرا

ستقالل  رقم 27 زي رابح سب  شارع 

حي الفجر رقم 5مجماج رمزي

شارع بوقطایة دمحم رقم 49منصوري یوسف

التجزئة العمرانیة الشطر 1 رقم 45بوطھر صالح

بورزام بالل
خلیف جمال 

حي جعفارو عبد هللا رقم 147مرزوقي اسماعیل 

حي البھجة 78 بن بادیسكافي حبیب 
حي نایلي میلود رقم 78 بن بادیسفراج فتیحة 

حي 01 نوفمبر 54عیون  سلیمان 
حي المغرب رقم 176 بونوارةبولحیة ولید

تجزئة النور رقم 9 بونوارة بوسلسلة حوریة 
ستقالل محل 41 ا زي نور الدين حنوف  شارع 

 بودفة ز ي مقرود یسین 

 الفج ز يمضوي فخر الدين 

ي يووسف  بولنح دمحم ب حميدان كبا

حي الصنوبر رقم 158 دحوامد خلیل حوامد
مخلوفي عبد المالكدراع بن الشاوي
شارع الشیخ الزواوي عبد الحفیظ رقم 4بورحلة الشریف
مخطط التھیئة العمرانیة قطعة رقم 77بوخزرة الطاھر
ولجة القاضيبن قمرة أسامة
حي رومارانبولحدید  فرید

حي األمل سیدي عراب رقم 634دیب فاتح

حي التجزئة البلدیة االولى رقم 53

حي التجزئة البلدیة االولى رقم 111



تحصیص كسار القاللرقم 266تفوتي خدیجة
حي كسار لقاللبوكبوس لطفي
حي دحدوح حسین رقم 23بوطبالة حسین

حي دحدوح عالوة رقم 85 أغماري خالد
حي العربي بن مھیديغماري یونس

حي فركوس السعوديقرفي مراد
حي بوزعباطة سلیمان رقم 15بن جاب هللا عبد اللطیف

حي علي قشي واد الحجربریوش عباس
113 شارع العربي بن مھیديبن سالم خلیل

شارفع العربي بن مھید رقم68 برقاعة عبد اللطیف
حي بلغریب السعیدبوسمید بالل

حي الغیرانزردازي رشید
شارع جیش التحریر الوطنيزردازي جمال

حي بلغریب السعید رقم 176بوفنش مراد
حي الغیرانزردازي فارس

شارع جیش التحریر الوطنيمشیرح سلیم
شارع جیش التحریر الوطنيمكیوي یمونة

حي بریك عبد الكریم رقم 83لشھب عبد الحفیظ
شارع جیش التحریر الوطنيبوالجدري عبد الحفیظ

حي زقرور العربيبن حمدان صالح
حي زقرور العربيبوسمید عادل

حي عین بن سبعبولعراس فرید
حي بشیربوزیان طارق

حي بشیرعبید الشرف رابح
حي الوئام بكیرةبوعزیز عبد هللا



حي بكیرةبن زیان دمحم المین
حي بكیرةبوقرن عبد العزیز

تحصیص بكیرة قطعة 69 محل 1ساحلي منصور
حي بكبرةبولوحة بوبكر

حي دغبوج المانعبلبحري عبد الرحیم
حي جبلي أحمد رقم 3بوسطیلة أحمد

نھج كمال بلوصیف رقم 08بوداح عبد الرحیم
نھج العربي بن المھیدي رقم 71سیفي كمال

نھج داودي عمار 05أودینة عبد السالم
تحصیص سیرتا رقم 35 رقم 04حرابي عبد المومن

حي بوالصوفلفالة العید
حي بوالصوفبومقورة عبد الحكیم

شارع عدوي اسماعیل رقم 2 محل د سیدي مبروكزیرق مبروك
نھج اسماعیل محجوب 05 سیدي مبروك طیار أحسن

حي الحیاة رقم 447 سیدي مبروكزین الدین بن براھیم
نھج سایغي أحمد 17 سیدي مبروكبوسطلة امباركة

حي الحیاة رقم 447 أ سیدي مبروكحاجي سھیل
حي 07/05-29621 رقم 381 مجموعة ملكیة 01 عیون وائل

حي الدقسي مشروع 1148 عمارة 23 رقم 01عمیرش ناصر
شارع فلسطین رقم 25بلعابد اسماعیل
حي االخوة عباسكبابي الزھراء

حي االخوة عباسحاجي ساعد
نھج بودربالة رقم 03عثماني ولید

نھج بوغابة عمار رقم 10زریزم شكیب
شارع بوبرطخ عبد الكریم رقم 10أأیت عبد السالم دمحم



ر ع ق نھج ب رقم 22أضیف مولود
ر ع ق نھج ر رقم 6بن صالحیة مولود

تحصیص حبل الوحش رقم 89عمارة دمحم عبد المجید
أرض بلیلي طریق جبل الوحش رقم 03العشي عبد الكریم

تحصیص جبل الوحش رقم 246قیرود منیر
حي جبل الوحش رقم 208عمیرش عبد العزیز

ميد روبشبا عبد ا ميد رقم 84 مجموعة ملكية 70 رقم 14 ا وعة عبد ا شارع قر

روبعبيدات عادل  سيدي عمر 2 رقم 13 ا

ا خوة  روبشركة  تحصيص الوفاء رقم 382  ا

ن يم ياس روبلي  الوفاء رقم 366 ا

ب روببوراس حس  الوفاء رقم 401 ا

كر روبزعامطة بو تجزئة الوفاء رقم 268 ا

روبقراس ع سا رقم 78 ا ن تجزئة ماس

ية عمر روببو سا رقم 170 ا ن تحصيص ماس

روبجغبوب حمزة ياة محل رقم 23 أ ا تحصيص ا

د  ش نون فر ي  ا رفية ش املنطقة ا

ش ية  روببو ش رقم 19 ب ا ي  ا رفية ش املنطقة ا

س ية باد روببو  08 ماي 1945 رقم 140 ا

روبدردور بالل تجزئة صا درا رقم 181 أ ا

خوة ساح روبشركة  م عبد القادر رقم 96 ا شارع 

ي روبيحياوي حمدا يقة رقم 111 محل رقم 238 ا خوة س  

ن ية حس روببو  املنار رقم 691 ا

رق دمحم روبز سا عمارة أ درج 12 ا ن مع السك ماس ا

ان ية بر روببو تحصيص امل رقم 608 ب ا

اك جمال روب 03فر ي مراح ملكية 52 رقم 65 محل أ ا  وشتا



شبراشية ع اج  شارع 

سن روبالعل  اض محل 129 أ ا  الر

د روببحة فر ياة رقم 435 رقم 01 ا تحصيص ا

شساح أحمد اج  شارع 

ام روبرابوط س تحصيص الوفاء رقم 195 محل ب ا

ن  ية دمحم أم روببو ن نحاس رقم 07 ا ع

ية السعيد  روببو ن نحاس محل رقم 46 ا ع

د  روبنون فر ة قطعة 29 واد حميميم ا  الفنتار

روبعروي حمزة تجزئة موالكية محل أ صا درا رقم 70 ا

ميل رقم 70 اوالد رحمون غضبان سفيان تجزئة املنظر ا

اض رقم 75 ت اوالد رحمون حمودي فيصل  تحصيص الر

ائھ  ناي بلقاسم تحصيص 85 رقم 15 اوالد رحمون ج عبد الرحيم وشر

صة رقم 02 أوالد رحمون غرنوق فارس ق الوط رقم 03 القرزي مركز ا الطر

يم  خنفري رقم 03 أوالد رحمون بوغرارة  ابرا

حي التوت نھج أ رقم 01بوالعام نبیل
حي القماص أرض بوزحزح رقم 05 محل جدیمش سمیر 

رقم 1368 حي القماص بوعافیة محي الدین
حي التوت رقم 12/16 نھج ج محل ببحیطة تاج الدین

حي بن تلیس رقم 10بلعیفي رشید
حي القماص رقم 1223لعرابة دمحم لمین
حي القماص أرض مشاطي رقم 34 عاشوري لزھر

الكلم الرابع طریق باتنةبوعزیز دمحم الشریف
حي بودراع صالحزمولي عمار
حي بودراع صالحھبول لویزة
حي بودراع صالح نھج أ رقم 07سریر توفیق



حي الشھداءفلواط بوبكر
حي بن الشرقي طریق شطابة رقم 6Eونوس باسل

حي بن الشرقي طریق شطابة كیروان نور الدین
حي بن الشرقي طریق شطابة محل 58بن ساسي ربیع

حي بن الشرقيربعي حمزة
حي بن الشرقي طریق شطابة 42 أشبلي ھشام 

حي المالحربعي حمزة 
رقم 23 شیھاني بشیر األمیر عبد القادربوصرارة سعد هللا

رقم 38 بیار كیري األمیر عبد القادرزعیتر أمیر
نھج شبلي دمحم رقم 04سوشي موسى ھشام

رقم 05 شارع شبلي دمحمطیار أحسن
نھج شیھاني بشیر رقم 108شاوش طیارة جلیل

ر 1961 ع د رقم 02 قسنطينة ناصر شعابنة   17 أكتو

 قدور بومدوس رقم 88 قسنطينة بليل كمال 

ان  وك ايت اومز ميد  رقم 30  قسنطينة م ن زادي عبد ا

ن  ود أم املات قسنطينة  مز  08شارع الدكتور 

ن بصيلة  ن قدور بومدوس رقم 47 ح قسنطينة حس

 فيال عمارة ف رقم 04 قسنطينة بوشالغم أحمد 

ة عزوز  املركز التجاري 20أوت 55 رقم 02 قسنطينة بن أعم

رش   فضيلة سعدان ع د رقم 38 قسنطينة مدادين 

 فضيلة سعدان ع د رقم 20 قسنطينة طكوش العمري 

ن قدور بومدوس عمارة د رقم 122 قسنطينة سليمان حيوال 

حي 05 عین البايسباعي فرید
ن السمارة خروفة حسان يد رقم 03 ع شارع شلغوم عبد ا

ن السمارةبن شباح دمحم ق الوط رقم  ع الطر

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

ابز ا



وس دمحم ن السمارةع تحصيص غيموز رقم 59 ع

ن السمارةبن داعرة جاب ا ش ع شارع سديرة ملط

يم ن السمارةحمالوي ابرا شارع بو نمورة عمار رقم 45 حصة رقم 03أ ع

شام ن السمارةحمالوي  شارع بو نمورة عمار رقم 45  ع

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

ن السمارةسراج عصام  114 مسكن ع

ا ندة دمحم زكر ن السمارةز  114 مسكن عمارة 04 رقم 10 ع

ن السمارةبوفنارة كمال  114 مسكن عمارة 03 رقم 07 ع

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

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

ن العو س ن السمارةبن الشيخ ا   أوت 1955 ع

ن السمارةعباز عصام ي ع س 22  الوئام املد

ن السمارةقوت حسان ه رقم 116 ع تحصيص املن

تحصيص غيموز رقم  199 محل 01مراد مليكة

ن السمارةحمالوي صالح الدين ش رقم 21 ع شارع سديرة ملط

نة عمر ن السمارةعو تحصيص فلتان رقم 71 محل 03 ع

ن اسمارةقجال عبد الرؤوف السوق املغطى شارع بوراس أمبارك محل 07 ع

ي ن اسمارةمدا عبد الغا تجزئة غيموز 174 محل ب ع

ن السمارةفندي حمزة  تحصيص غيموز رقم 50 ع

سالم ن السمارةصال سيف  موم رابح رقم 03 ع

يم ي ابرا ن السمارةعيدو تجزئة 250  مسكن محل رقم 01 رقم 186 ع

ن السمارةلعالوي شو تحصيص غيموز رقم 313 ع

ن السمارةسعد أسامة تحصيص الشمس محل رقم 67 ع

دي ن السمارةبوجوراف م موم رابح رقم 01 ع

ن السمارةكحول عادل تحصيص التجمع السك الفردي رقم 07 ع

ن الدين ن ز ن السمارةبوسك تجزئة بلكرفة رقم 05 ع

ي نورة ا ن السمارةمز تحصيص بلكرفة رقم 96 أ ع

ن السمارةعرفة سعدة   542 مسكن عمارة ب01 رقم 01 ع



عيم ي  ن السمارةش تحصيص غيموز رقم 280  ع

ن السمارةغباش بالل تحصيص غيموز  ع

ن السمارةسالمة دمحم ع تحصيص غيموز  ع

ن السمارةجباري مو تحصيص غيموز  ع

ن اسمارة 284حمروش عادل تجزئة 105 مسكن محل أ  ع

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

تحصيص غيموز رقم ع منجبوالبع بدر الدين

ن السمارةبن خديم هللا فيصل  أبناء العم بوسنة رقم 06 ع

زي دمحم ن اسمارةعز ور رقم 01  ع تجزئة الز

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 البايبوستة أشرف

مفترق الطرق األربعةعنیق عبد الكریم
مزرعة قادري ابراھیم مرابعة عادل

حي 500 مسكن تطوري رقم 388لشطر آدم
مفترق الطرق األربعةقایمي زھور
مزرعة قادري ابراھیم جامع یاقوتة

مفترق الطرق األربعةكحلوش وافیة
مفترق الطرق األربعة سوالمیة زكریاء

مفترق الطرق األربعةبصیلة ولید
مفترق الطرق األربعةبوشریبة لزھر
حي قادري ابراھیم رقم 72 محل 01بولحیة ھارون
حي المجمع السكني الفردي رقم 17سومالي علي

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 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 ت شریفي دمحم سفیان

حي علي منجلي 150 جیكو عمارة ل1 بن 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 عمر
حي علي منجلي 48 مسكن أوناسطال عمارة w02 رقم 07مانع سامي

حصة ریفیة 05 مشروع 80 م إ ت عمارة أ رقم 02بوشبیعة فیصل
وج 01 علي منجليبغیجة عبد الوھاب

مسكن عمارة زاد04 رقم 46 علي منجلي 350یعیش خالد تقي الدین
وج 01 المدینة الجدیدة علي منجليحمود نبیل

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

وج01 عمارة 03 رقم 01 علي منجليبن دمحم زكریاء
الحصة الریفیة رقم 05 مشروع 80 م إ ت عمارة ج رقم 62-63-64-65 علي منجليطایق سامي

حي علي منجلي 70 مسكن FSD  عمارة 01 أو محل رقم 25 بومالي عصام
وج 01 إیلو 05 الترقیة العقاریة بھلول علي منجليرامول آسیا

عمارة ب حصة رقم 23 علي منجليمجالي سیف الدین



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 علي منجليبن داود عادل

مشروع 265 مسكن عمارة ط4 رقم 09فرحي عبد الوھاب
عمارة أ03 رقم 134 علي منجليبن المداني جمال

وج 02 علي منجليفرحي سیف الدین
وج 02 علي منجليغراز الشریف

وج 02 حي 265 مسكن  علي منجليبلعید محي الدین
وج 02 علي منجليبوالودنین جمال

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 02/13 علي منجليحموي سمیر

وج 02/13 عمارة 22 رقم 04 علي منجليغضبان ھشام
وج 02/13 عمارة 02 محل رقم 03 علي منجليشریاق رمضان

وج 02/13  محل رقم 03 علي منجليقویسم فیصل
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 عمارة 01 محل رقم 03 علي منجليعبو عفیف
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
إقامة الیاسمین عمارة 01 رقم 03 علي منجليجغدیر سفیان

وج  م س 01 عمارة 02 الحصة رقم 02 علي منجلي13 علي منجليبوالشعر بادیس
وج 13 المدینة الجدیدة علي منجليجحیش دمحم
وج 13 المدینة الجدیدة علي منجليجامع حیدر

حصة رقم 01 عمارة أ رقم 27 علي منجلي بوجالل بوجمعة
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

وج 13 إقامة الیاسمین علي منجليیاني عبد الحمید
وج 13 علي منجليشلغوم یوسف
حي 250 مسكن رقم 187 علي منجليطالبي سمیر

حي 260 مسكن عمارة 09 رقم 01 علي منجليبوشعالة رمزي 
وج 13 إقامة الیاسمین علي منجليبن براھم عبد الرزاق

م س 04 عمارة 02ف رقم 06 علي منجليقطاف دمحم
وج 13 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 04 عمارة أ رقم 06 حصة رقم 68 علي منجليالعربي دمحم
وج 04 علي منجليقبایلي فطیمة

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

تحصیص وج05 توسیع رقم 280 علي منجليدراع نورالھدى
حي رأس العین وج 05 عمارة ب رقم أ علي منجلي بلعكرون ھشام

وج 05 عمارة 23 رقم 07 و 08 علي منجليكروش عمر
وج 05 رقم 04 علي منجليلعیایشة بالل

وج 05 توسیع 62 مسكن علي منجليدولة ملیكة
وج 05 توسیع علي منجليھبالت نصرالدین

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

وج 05 توسیع مشروع 62 مسكن إقامة الیاسمسن عمارة ب2 علي منجليقریشي فاتح دمحم شكیب
عمارة سي04 رقم 12 علي منجلي  وكصار رابح
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

وج 06 حي 864 مسكن علي منجليمرابحة اسماعیل
حي 864 مسكن عمارة 55 مدخل 01 رقم 607 علي منجليبن مبارك یاسین

وج 06 حي 290 مسكن علي منجليمعاوي بوناب أسامة
حي 290 مسكن عمارة 143 رقم 808 علي منجليبصیلة طارق
عمارة 03 حصة 347 علي منجليبصیلة صابر

وج 06 حي 490 مسكن علي منجليبوروبة عبد القھار
وج 06 المدینة الجدیدة علي منجليكیموش دمحم فوزي
وج 06 حي 490 مسكن علي منجليورزیقة دمحم لمین
حي 490 مسكن عمارة 43ط رقم 234 علي منجليبوكرزازة عمر

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 منجلي رزقون 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
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 منجليمرواني كمال
المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليبرعونیة دمحم

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 منجليرحمة علي 

المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليبن نوي علي
المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليبودربالة فؤاد
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 منجليبن فردي علي

وج 06 حي 290 مسكن علي منجليركاب دمحم الشریف
المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليبوطروف اسماعیل
وج 06 حي 864 مسكن علي منجليزحاف دمحم الشریف

المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليبن غریب عبد الرزاق
المركز التجاري الرفاھیة رقم 01 ج علي منجليحمودي لطفي

تجزئة عین الباي الشطر الثاني وج07 علي منجليقدرز معاذ
وج 07 الشطر األول إقامة آالف الدرج علي منجليبوبصیلة سلیم

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 فیصل
مشروع 1288 مسكن عدل  علي منجليحمود 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 1064 مسكن عدل   رقم Q009001 علي منجليعیساني جمال الدین
حي 400 مسكن كوسیدار عمارة اس 04 رقم 53 علي منجليشنوف  اسماعیل

حي 1288 مسكن عدل عمارة Q02c02 رقم 03س علي منجليمنیقر منوبة
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 منجلي  بوبصلة سلیم

وج 07 الشطر االول عمارة 02 حرف أ رقم 30المدینة الجدیدة علي منجليشیدخ دمحم رفیق
حي 250 مسكن عمارة 02 رقم 52 علي منجليبوضیاف یاسین
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

حي 400 مسكن كوسیدار عمارة أس 05 رقم 76 وج 09 علي منجليبوقفة عثامن سمیر
وج 09  سوراست علي منجليبولمناجل مصطفى

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

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 عمارة سي04 رقم 07 علي منجليبوكروري بوبكر

وج 14 التوسعة الغربیة علي منجليجنیبة أنور
وج 14 التوسعة الغربیة علي منجليعبد السالم جالل

وج 14 التوسعة الغربیة علي منجليبن حیزیة عبد المالك
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 مسكن علي منجليبنور دمحم لمین
وج 15 مشروع 340 مسكن عمارة 05  علي منجليقرینح حمزة

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

وج 15 مشروع 460  مسكن تساھمي مدعم عمارة 07   رقم 05 علي منجليبحشاشي زكریاء
م س 01 عمارة 1د محل رقم 27 علي منجليعزوز ھشام

وج 16 م س 02 عمارة 04أ رقم 84 علي منجليوناس عبد اللطیف
وج 16 م س 02 عمارة 02أ رقم 48 علي منجليبركات دمحم

وج 16م س 02 عمارة إي01 رقم 41 علي منجليطمین عبد الرؤوف
وج 16 م س 01 علي منجليمریمش دمحم
وج 16 م س 01 علي منجليلشطر یاسر

وج 16 م س 01 علي منجليبوعروج لطفي
وج 16 عمارة أ02 رقم08 علي منجليرجیمي عماد
وج 16 م س 01 عمارة  علي منجليغطاھم ولید

وج 16 م س02 عمارة أ01 رقم 05 علي منجليریرة عماد الدین
وج 16 م س 01 رقم 16 مشروع 75 م إقامة األزرق الجمیل  علي منجليغطاھم ولید
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 المدینة الجدیدة علي منجليبونو یوسف
وج 17مشروع 95 م ت عمارة 08 رقم 08 علي منجليحاجي جمال
وج 17 علي منجليبرباش فرید

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

وج المدینة الجدیدة علي منجليبن طامة عبد الستار
مشروع 200 مسكن عمارة ب02 رقم 190 علي منجليجلودي سامي

وج 17 علي منجليبلمیلي دمحم
السوق الجواري الوحدة الجواریة 19 علي منجليالعیدي شمس الدین
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 حي 313 مسكن علي منجليبرنو یوسف
وج 17 حي 313 مسكن عمارة 12 رقم 05 علي منجليحمودي  جلیل

حصتین ریفیتین رقم 08 جزء أ و جزء ب عمارة ب رقم 17 لبیض 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 01 بوذراع 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 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 المدینة الجدیدة علي منجليفیضالي عمار
وج 18 حي 609 مسكن علي منجليبولفخاد خالد

وج 18 المدینة الجدیدة علي منجليبوفریوة سیرین
وج 18 المدینة الجدیدة علي منجليھداجي عبد الرزاق

وج 18 المدینة الجدیدة علي منجليبن شیخ جمال
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 مجلي كیحل خالد

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 04بوجعادة 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 01 تلیالني 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
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
وج 20 غقامة دمحم قربوع مشروع 141 مسكن عمارة 01 رقم 03 علي منجليقربوع عمار 
وج 20 علي منجليفیضالي عمار
وج 20 مشروع 97 م ت عمارة 05 علي منجليبومشون خالد
وج 20 علي منجليزنتیلي ودیع

وج 20 عمارة 1 ج رقم 15 علي منجليالعمري شعیب
وج 20 علي منجليمرواني ابراھیم

وج 20 علي منجليفیاللي رحیمة
وج 20 عمارة جي 04 رقم 42 علي منجليمھملي بوبكر

وج 20 عمارة حي 02 محل رقم 27 علي منجليقطاش عبد الحمید
وج 20 علي منجليعتروس خالد

وج 20 علي منجليلكواغط سفیان
وج 20 علي منجليكیحل خالد

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

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

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

وج 20 عمارة 02ج رقم 20 علي منجليبن قسیس عائشة
ي الفتح محل رقم51 أ قسنطينةطارق قجا  ن الباي الشطر الثا تحصيص ع

حي النخیل 47 أ قسنطینةسواملية رشيدة
ون كمال  حي النخیل خزندار عبد الرحمان  72 قسنطینةبن ث

ي دمحم  حي النخیل خزندار عبد الرحمان عین الباي قسنطینةدرسو
حي الیاسمین رقم 11 طریق عین الباي قسنطینة قشار رشيد

ز  حي النخیل الیاسمین رقم 189 قسنطینةشرواط عز



شة  ة عا حي النخیل طریق عین الباي رقم 41 قسنطینةعم
يم لوقاق حي النخیل خزندار عبد الرحمان  رقم05 محل أ  قسنطینةاكرم ابرا

حي النخیل خزندار عبد الرحمان  رقم05 محل أ  قسنطینةمرا الياس
ن البايرقم 564 مسكن عمارة 04 رقم 01 قسنطينة بن مبارك طارق   ع

ام قادري  ن البايرقم 564 مسكن عمارة ط 32 رقم 57 قسنطينة ال  ع

ن البايرقم 564 مسكن عمارة ط 34 رقم 61 قسنطينة عبد الوحيد بواملرقة   ع

ن البايرقم 564 مسكن عمارة برج 39 رقم 72 قسنطينة عبد الرزاق خرشوش  ع

خوة فراد محل ب قسنطينةمنصف ذيب ول  ن الباي الفج الشطر  تجزئة ع

ن البايرقم 564 مسكن عمارة 10 محل رقم 25 قسنطينة وائل مع زغاد  ع

ن الباي قسنطينة سفيان عبداوي  خوة فراد الشطر 1 رقم 73 ع  

ن الباي الشطر 1 قسنطسنة مقيدش خديجة  خوة فراد تجزئة ع  

ن كعرور  ن البايرقم 564 مسكن محل رقم 62 قسنطينة ياس  ع

امي  كر تو  72 مسكن عمارة ج زوا رقم 05 قسنطسنة ابو

ود مليك  خوة فراد شا ر 55 محل د قسمطسنة م  

ي صيمود  ن الباي  قسنطسنة عبد الغا خوة فراد 100 شا رقم 72 ع  

حي االخوة فراد رقم 15 عین الباي قسنطسنة الصا
ن بن كحول  منطقة عین الیاي حي زواغي 72 مسكن عمارة ل حصة 02 قسنطینة ياس

تجزئة عین الیاي الشطر 1 الفج رقم 718 قسنطینة دمحم قص 
حي عین الباي الشطرالثاني الفج حصة 103 قسنطینة احمد طاوطاو

تحصیص لعموري رقم 525 قسنطینةحمودي سليمون 
ب  حي الفج عین الباي رقم 750 أ قسنطینة سليمان لش
ب  تحصیص عین الباي الشطر 1 الفج رقم 732 قسنطینة يوسف لش

حي قنفوذ سلیمان رقم 12 عین عبیدبوصفصاف حمداني
حي قنفوذ سلیمان رقم 14 عین عبیدمعانیب عبد الرحمان

تحصیص التجزئة البلدیة االولى رقم 51 ب ع ع حضري دمحم 
اوالد عبد السي تحصیص دمحم الشیخ 14 حصة قسم 31 مجموعة ملكیة 72 رقم 01 ع عتواتي تقي الدین 

شارع بن طریفة رقم 22 عین عبیدجربوع دمحم



حي تریكي العربي رقم 868 عین عبیدلعالوي الھادي
تحصیص التجزئة البلدیة االولى رقم 139 ا ع ع ثعبان زین الین
تحصیص التجزئة البلدیة االولى محل رقم 02 عین عبیدرحامنیة بلقاسم 
نھج بوشوشة لخضر محل رقم ف1 قسم 115مجموعة ملكیة رقم 02 عین عبیدحمزة عثماني 
حي التجزئة البلدیة االولى رقم 170 عین عبیدالیاس جدوري 

حي الشھداء  عین عبید 34سرباح عبد الغاني 
حي اوكال السعید رقم 16 عین عبیدقروح عبد المجید

حي اوكال السعید  عین عبیدفلوس لحسن 
حي زبیري عین عبیدرضوان محمود

تحصیص مھدي الشریف رقم 62 عین عبیدزدوم جمیلة
تحصیص مھدي الشریف قسم 82 مجموعة ملكیة رقم 78 عین عبیدقریشي نسرین

حي ضربینة رقم 55 عین عبیدرحامنیة سلیمة 
حي الفجر رقم 29 عین عبیدتمیم كلثوم زوجة قاسمي 

حي ضریبینة رقم 399 عین عبیدبودابة ساسي 
رقم 124 تحصیص الفجر عین عبیدشداح فتیحة

حي الفجر رقم 59 عین عبیدعبد النور حضري 
حي 110 مسكن رقم 31 عین عبیدرفیق توھامي 
حي تركي العربي عین عبیدشعباني حدة 
تحصیص 110 مسكن قطعة رقم 35 محل 35 ا عین عبیدمعانیب عماد

شارع بوشوشة لخضر عین عبیدحبیب ریاض 
حي بوشوشة لخضر عین عبیدربیحة كمال

شارع بوشوشة لخضر عین عبیدشعوة فاطمة 
حي التجزئة البلدیة رقم 80 ا عین عبیدزعیوط السعید
شارع بوشوشة لخضر عین عبیدلعالوي رابح 

شارع بوشوشة لخضر عین عبیدصالح كاسي وصالح
شارع بوشوشة لخضر عین عبیدنعناعة صغیر 
نھج المؤذي للسوق محل رقم 12 عین عبیدلعالوي ھشام 



شارع بوشوشة لخضر  محل  رقم 01 عین عبیدلعالوي دمحم الشریف 
شارع بوشوشة لخضر عین عبیدربیعة مجمج

شارع بوشوشة لخضر عین عبیدجدوري احمد 
حي البستان رقم 14 بلدیة عین عبید شعوة ضاویة 

حي ضریبینة رقم 192 عین عبیدمرة فھیمة 
حي االفراح رقم 52وشتاتي دمحم 

حي االفراح رقم 52بوشمال رابح
تحصیص االفراح رقم 39 بوصفصاف العلمي 

حي 102 مسكننمدیلي فرید
تجزئة االفراح رقم 27زعرور نور الدین
حي سعادة صالح رقم 75بوزانة  عبدالكریم 

تجزئة الحدائق 101بوصبع یوسف
تجزئة 99 قطعة رقم 47 ا بن سالم عبد الكریم

تجزئة البھجة رقم 77 اوحمیدة ابراھیم 
مشتة بني یعقوب قطعة40 رقم 1دربال عصام 
حي االفراح رقم 66مرزوقي سلیم 

كاف ذنیب رقم 95 ابن بادیسبشریة الزھراء 
حي األفراح محل رقم 25 أوالد ضیاف ھشام 

حي أول نوفمبر 54 ابن بادیسبوشامة ریاض 
69 تجزئة األفراح – بن بادیسبركات   خلیفة     

تحصیص الحدائق قطعة رقم 124 ابن بادیسبن سالم خروفة
 تجزئة النور بونوارة 23عابر فوزي 

حي النور رقم 04 بونوارة مزلي عبد الرزاق 
بونوارة اوالد رحمونعابر خدیجة 

حي سي 08 بونوارة دربال عبد الغاني 
تحصیص النور رقم 07 بونوارةبن مزداد عماد الدین
حي منصوري احمد رقم 02 بونوارة عوني عبد الرحمان 



تحصیص النور رقم 08 اوالد رحمونزیتوني عبد الحلیم 
تحصیص نفطال رقم 03العلمي رشید

تجزئة النور رقم 1 بونوارة قیرواني دمحم الصالح
نفطال رقم 15 بونوارة فوغالي اسامة

تحصیص النور رقم 47 بونوارة قایدي دمحم
س شاوش غود يوسفطھ ندير يو  بوطاقة رمضان 13ا ز

 20 اوت 1955 محل b 12برحال رضا

غود يوسفعبد الرحيم جمعة  بوطاقة رمضان a03 ز

ش ع   100 مسكن عمارة 07 رقم 19قط

م غود يوسفحسي كر  زعبار عبد هللا رقم 31 ز

 20 اوت 1955 رقم 10 ز يزا نصر الدين

 سوال عالوة رقم 10 زي احمد كمال 

ن بودفة  ستقالل زي ياس شارع 

 سوال عالوة زي سماع خالد 

ستقالل زي عبد الرؤوف عليوش شارع 

 330 عمارة  رقم 02 محل رقم 07 رؤوف خنانف

شة  بومناجل عمار  رقم 06 ز ي خلفاوي عا

ن ي ام  بومناجل عمار  زي تليال

بيلة  خدوجة بوملناجل عمار  ز ي بو 

يم تحصيص 05 العمارة رقم 02 مكرر  ز ي عياش ابرا

ي س عبد الغا  بوملناجل عمار بلون

نة ي ز  بوملناجل عمار سيودا

 فاطمة رقم 16 ب ز ي فارس السا

ن فاطمة  رقم B 10بوسالية طارق   ع

ن فاطمة محل رقم 07 ب ز يفارس كمال  ع

ي  330مسكن عمارة 02 محل 01 ز ي ايمن فرقا

 330 مسكن عمارة 04 محل 12 ز يبوالقرون الياس



 330 مسكن عمارة 09عامر لو

اض  بوطاقة رمضان زي لكحل ر

وشة نادية  حمادي كرومة ز يبر

 حمادي كرومة 340 مسكن  رقم 17 زي شيكر  رشيد

شارع بوطاقة  رمضان  ز يرحال احمد

ي عزالدين ميد  ز يتوفو وعة عبد ا  قر

ميد  ز يبلمكور اشرف  وعة عبد ا  قر

مشة اوالد النية رقم 02 ب ح بو كعبة نور الدين 

مشة اوالد النية  ب ح نور الدين بوقرن 

مع السك  الفردي رقم 57 ب حشروانة جابر  ا

شارع بولنح دمحم  ب حدحدوح كمال 

شارع بولنح دمحم  ب حدحدوح عقيلة 

شارع بولنح دمحم  رقم 07 ب ب حمع با عبيد

فيظ بوقندورة                                    ي دمحم رقم 68 ب ح عبد ا شارع توفو

د  ي بلقاسم  ب ح شارة فر  توفو

ق رقم 30 مكرر ب حمحسن نور الدين  شارع شروانة عبد ا

 108 مسكن عمارة 05 محل رقم 06 ب ح محسن الياس 

ش يوسف   106 مسكن  ب حغر

ق رقم 20 مكرر ب حبوعرعور سعيدة  شارع شروانة عبد ا

ن  ي ام  108 مسكن عمارة 05 محل رقم 15 ب ح طوا

بة زوجة قرسال  شارع بولنح دمحم رقم 16 ج ب ح قرسال حب

ي السعيد  ب ح حسان شروانة  شارع  طوا

ق  ي عبد ا  108 مسكن رقم 03 ب ح تليال

مسعود بوجریوعلیوة ساعد
مسعود بوجریوبومنجل مراد

شارع جیش التحریرنارو جمال
مسعود بوجریوبوبنذیر موسى



مسعود بوجریوسحمدي دمحم
مسعود بوجریوبن عامر ابراھیم
مسعود بوجریومعكوف الشریف
مسعود بوجریولعور دمحم الصالح

شارع جیش التحریر الوطنيسعدي بشیر
شارع جیش التحریر الوطنيبوالنمر ابراھیم

شارع جیش التحریر الوطنيبیوض فؤاد
شارع جیش التحریر الوطنيلغلیمي سفیان
شارع جیش التحریر الوطنيكرواز لخضر

42 ا شارع فیاللي حمیدةصدراتي دمحم لمین
شارع اإلستقاللخلفاوي عبد هللا
05 شارع فیاللي حمیدةبوطمینة یوسف

رقم 11 نھج زارزي طاھرمعدادي أحمد
حي 200 مسكن ص و ت عمارة2 رقم 11لرقم سلیم

شارع 1 نوفمبر 54قایدي طاھر
شارع 1 نوفمبر 54میروح عیسى

شارع الحریةجعوط عبد الناصر
شارع طویلبن موراس شمس الدین

حي الخزفمجروبي ریاض
شارع 1 نوفمبر 54بوالعشب حسین
شارع كوحیل عیسى رقم 16صاوشي لویزة
تحصیص األمیر عبد القادر رقم 116 أرحوني سفیان
تجزئة 157 قطعة 4 واد الفلةفیاللي یعقوب

حي الخزف رقم 4 س مكرررموش دمحم الصالح
ابن زیادفررور یمونة
ابن زیادخلفاوي بوبكر

تحصیص األمیر عبد القادرقارة بدیعة



المالحةعتروس عبد الباقي
شارع دمحم الساسي 100حافضي صالح
حي المالحةسعیدلي عمار

حي المالحةسعداوي مبروك
حي المالحةمصباح بالل
حي ربیعي عیسى فارلھدقدق جمال

حي ربیعي عیسى فارلھرموش فطیمة
شارع شیخ الزواوي ابن زیادرابحي یاسین

ولجة القاضيزغادي نصر الدین
حي العناب رقم 56مسعودي فرید

حسي الخزفدادوش عبد الرزاق
شارع أول نوفمبر رقم 46شعبان الطاھر

المالحةبن قیقایة العمري
شارع اول نوفمبرزارزي عمر
شارع اول نوفمبرشرقي بوبكر

حي حبیباتني محمودبوشوكة یوسف بھاء الدین
47 شارع العربي بن مھیديبوعشبة فیصل

35 شارع العربي بن مھیديبوصالح محفوظ
01 مكرر شارع العربي بن مھیديھباشي سلمان

شارع زیغود یوسفبوملیطة حسان
شارع العربي بن مھیديبن جاب هللا الربیع

شارع العربي بن مھیديسلیماني مبروك
حي بوملیطة الطیبمختاري نور الدین

شارع العربي بن مھیدي رقم 98بودن رابح
45 شارع العربي بن مھیديبودلیوة نجیب

سوق الخضر و الفواكھ شارع العربي بن مھیديدیب حسین
سوق الخضر و الفواكھ شارع العربي بن مھیدي رقم8حزمون عبد المجید

غذية عامة

 + خضر و 

فواكھ



سوق الخضر و الفواكھ شارع العربي بن مھیدي رقم 39بن وضار عبد العزیز
سوق الخضر و الفواكھ شارع العربي بن مھیدي رقم 11عمیرة بوبكر

شارع العربي بن مھیدي رقم 130بوفنزر ابراھیم
سوق الخضر والفواكھبعبوش بوبكر
سوق الخضر والفواكھتوفوتي عمار

شارع العربي بن مھیدي رقم 210بوغرغارة منیر
سوق الخضر وفواكھجامع عبد الحمید
شارع العربي بن مھیديلزھر أحمد یحي
24 حي زیغود یوسفبن جاب هللا امیر
حي زیغود یوسفبن جاب هللا خلیل

حي 210 مسكن عمارة 12 رقم 34 مكررنوري بوبكر
16 تجزئة نغیشسراي جمال

21 حي بوملیطة الطیبمحیمود عبود
167 حي دحدوح حسینبورویصة رابح
حي جبار مختارشقیرب صالح
حي 20 أوت 55سلیماني بوبكر

23 حي دلیمي فوضیلجامع نصر الدین
102 حي بوثلجة عمارقیوش جمال

41 تجزئة النرجسقھوال ریاض
حي النرجسبن جاب هللا صالح

40 حي دلیمي فوضیلبن دیاب جمال
03 حي بوثلجة عمارھقھوق مختار

شارع العربي بن مھیديموات أحمد
حي 210 مسكن عمارة 15 رقم 27طیر اللیل كمال

حي 260 مسكن عمارة 13 رقم 34بن جاب هللا صدر الدین
حي 260 مسكنالعایب خالد

حي النرجس رقم 17بوحبیلة سلیمان



مشتة بني مستینةبن عیاش دمحم
حي األمل كاف صالحبن جاب هللا عبد الحفیظ

76 ج حي النرجسسریك نذیر
واد الحجر رقم 102طایق نوارة

حي الكالیتوس رقم 40بولقزاز عمار
واد الحجربن جاب هللا عبد اللطیف

سوق الخضر و الفواكھ شارع العربي بن مھیديحسان بودیسة
سوق الخضر و الفواكھ شارع العربي بن مھیديبن جویمع رابح

سوق الخضر و الفواكھ شارع العربي بن مھیديكعباش أحمد
سوق الخضر و الفواكھ شارع العربي بن مھیديجمعوني بلقاسم
حي دلیمي فوضیلنوار عبد لحق
شارع العربي بن مھیديراوي رضوان

تحصیص النرجسقیوش عبد الحلیم
شارع بودھان حسینطیاني أحسن
شارع جیش التحریر الوطنيخدام أسامة

شارع جیش التحریر الوطنيعتروس الزوبیر
حي السطایح رقم 35سماري سلیم

طریق المحجرةبورفع محمود
حي الغیرانطاوطاو رشید
حي جبلي احمد واد زیاد قسم 17مج ملكیة رقم 37 محل رقم 37 دمشري فریدة
حي عین السداريقریشي عادل
شارع جیش التحریر الوطنيبوكبش ھشام

حي العمال رقم 20بوشویط مسعود
حي الزویتنة رقم 13 محل 13 أدابوز أیمن
حي بودھانإدري جابر
شارع جیش التحریر الوطنيشعبان دمحم

شارع جیش التحریر الوطنيزید المال رفیق



حي شیعل أزرارعبد النور فیصل
حي بریك عبد الكریمالعلمي عماد

حي دراع بن الشاويبن عامر منصور
دراع بن الشاوي رقم 51لبیض عید الحق

حي دراع بن الشاويإیدري حسین
حي بالغریب السعید رقم 34 بكالصي فاطمة الزھراء

حي الغیرانبوشویط حسین
حي عین السداريبوزیان فوزي

حي الزویتنة محل سزردازي بوخمیس
طریق المجرة حي الغیران رقم 2طوطاو رضوان
رقم 3 ب حي الزویتنةدریدي دمحم وسیم

حي بریك عبد الكریم رقم 83 أمھدي حمید
حي روبح عمار رقم 21بوستة شمس الدین

شارع جیش التحریر الوطنيبن فاضل عبد الرحمان
حي الغیران رقم 100بازین عبد العزیز

حي عین السداري رقم 51 بنحموني طارق
شارع جیش التحریربغریش یحیى
حي بلغریبشاوي بوالعید
شارع بوالدھان حسین رقم 31بن ذرة أمین

شارع جیش التحریر الوطنيشیبوط إسماعیل
شارع جیش التحریر الوطنيقرفي احسن

شارع جیش التحریر الوطنيبودراع جمال
07 حي عین بن سبعبن طبالة نسیمة

حي عین بن سبع رقم 27عیمر مولود
حي عین بن سبععیمن عمار

حي عین بن سبعبن معزة كمال
حي بشیرداود سلسبیل



حي بن سبع رقم 111 سسطحي موسى
حي بشیرلبیض سفیان
حي الجلولیةدواس مختار

حي الجلولیةبرھوم صالح الدین
حي زقرور العربيبن عثمان راضیة

حي زقرور العربيجري رابح
حي زقرور العربيبزار م.لمین

حي زقرور العربيجري عابدین
حي زقرور العربيحفور فاتح

حي زقرور العربيتلیالني صلیحة
حي غمریانمجقر أمال

حي غمریانخنین عزیزة
حي غمریانعكاشة دمحم

حي عین بن السبعدرغوت موسى
حي عین بن السبع رقم 3 دعاشوري الساسي

حي عین بن سبعقدوح رزیقة
حي بكیرة العلیا رقم 18 س18یخلف السعید
حي بكیرة العلیا رقم 14 ببوزیان عقیلة

13 ب حي بكیرة العلیاشروانة عبد المجید
54 حي بكیرة العلیالعجل فھیمة

حي بكیرة الشطر األول رقم 55عیشاوي عادل
حي بكیرة الشطر األول رقم 191سلیماني توفیق

حي بكیرة الشطر الثاني رقم 5زعرور صھیب
حي بكیرة 70 مسكن عمارة 4 رقم 36بن عمیرة صالح

حي البناء الداتي رقم 19عطوي فایزة
حي 423 مسكن عمارة ث 14 رقم 28بركان معمر

حي بكیرة 386 مسكن عمارة ث 14 رقم 50بوفنارة سفیان



116 حي عمارة 4بوبي الشریف
148 حي بكیرة الشطر الثالثھالل شعیب

حي بلمیسخ الطاھر رقم 19شروانة شعیب
رقم 19 بكیرةبودراع عبد الرحمان

حي بكیرة الشطر الول رقم 61 بفیاللي یاسین
حي 386 مسكن عمارة 3ت رقم 12ھالل مسعود

5 حي بكیرة السفلىبرحال عزوز
حي بكیرة 386 مسكن عمارة ط14 رقم 49بودودة دمحم احمد

حي بوثلجة رابح رقم 101 بكیرةدحورة یوسف
تحصیص بكیرة رقم 113بلكحل ایمن

تحصیص بكیرة 192 حصة 92 ترقويبوعشیبة زكریاء
حي بكیرةخوجة  كمال

حي 423 مسكن عمارة ب رقم 13بودلیو عز الدین
حي بكیرةبولحلیب دمحم الشریف

حي بكیرة العلیاخیري مختار
حي بكیرة العلیا رقم 33موصلي لیندة
حي بكیرة العلیا رقم 21مشاطي دلیلة

حي بكیرةبشلم سلیم
بكیرة الشطر الثالث رقم 125بومزبر بالل

رقم 143 الشطر 3رویبح سیف الدین
07حي بكیرة الشطر الثانيبوزیان منصف
18 حي 70 مسكن عمارة 17زناق رضوان

142 حي بكیرة السفلىبوثلجة عبد الباقي
حي بكیرة السفلى رقم 3بن صاولة عماد

حي غمریانخنین عزیزة
حي غمریانعكاشة دمحم حي غمریان

 القماص رقم 1374 نبن نارو جمال



الط فواز  القماص أرض بوزحزح رقم 02 ببو

ش ياسمينة  أرض مشاطي محل رقم 08 أ حن

شارع عمار السطایفي رقم 05خیط مختار
نھج االخوة عرفة رقم 51زعباط ریاض

نھج العربي بن مھیدي رقم 45بوغاشیش عبد الوھاب
نھج االخوة بورویسة رقم 20 مكرر أبن باكة سكندر

نھج االخوة عرفة رقم 51غولة عبد العالي 
شارع حراث السعید رقم 16نوري دمحم

نھج كیموش دمحم سطح المنصورة رقم 08رباحي عمار
نھج كیموش دمحم رقم 07قادري شعیب

نھج كیموش دمحم المنصورةسحنون بدر الدین 
نھج كیموش دمحمبن رشید دمحم الھادي

نھج كیموش دمحم سطح المنصورةبركات دمحم األمین
نھج كیموش دمحم سطح المنصورة رقم 01مانع عماد الدین
حي كیموش دمحم رقم 09 سطح المنصورةبن عیون أحمد

حي الدقسي عبد السالم محل رقم 413 ثي أي أو موشموش عروف
حي رارة صالح دقسي عبد السالم رقم 107أغربي عزیز

حي الدقسي عبد السالم عمارة 21 رقم 32درناني نوفل دمحم أمین
حي الدقسي عبد السالم 3 مسكن عمارة ح محل رقم 02بوسنة أشرف محترم

حي الدقسي عبد السالم حصة 413 مشروع 35 مسكنرابحي یوسف
حي الدقسي عبد السالم عمارة أي رقم 02معمري عقبة 

حي الدقسي عبد السالم رقم 413 محل جبولحنیط زكریاء
المركز التجاري دقسي عبد السالم رقم 01ھالل أحمد 
حي الدقسي عبد السالم رقم 413جغیم رشدي

حي الدقسي عبد السالم م ف ع ب رقم 01علیوش عبد هللا
حي بوالصوف برنامج 2000 مسكن490 عمارة 35 رقم 17  حمدان ھشام

حي 2000 مسكن ع تي 09 ق 516 محل رقم 03 و04كحول السعید علي



حي بوالصوف 154 مسكن رقم 148باشا فیصل حمزة
بوالصوف 460 مسكن 32/31بومشاط فرید

تحصیص عبد الحفیظ بوالصوف رقم 36 محل 3صغیري نزیھة
حي بوالصوف 460 مسكن عمارة 32/31 رقم 24علیوجي عبد السالم

الكشك البلدي عمارة 07 رقم 12قریط سامي
حي بوالصوف الشطر الخامسبومقورة عبد الباقي

 حي بوالصوف عمارة C19   مسكن2000بولخنیني سلیم 
حي بوالصوف رقم 02بوالبیت طھ

حي بوالصوف الطریق الوطني الشطر الخامس حاویة رقم 05عریجة خیر الدین
حي بوالصوف 2000 مسكن و 516 ع ب 7 رقم 154مخبي عبد هللا

نھج عبابسة الطاھر رقم 06 سیدي مبروكمیلود ربیع
نھج سایغي أحمد 07 سیدي مبروكجماعي ساعد
نھج سایغي أحمد رقم 53 سیدي مبروكبوطبحة جمال

نھج عباس محمود رقم 69 سیدي مبروكبوزراعة مسعود 
شارع مجدوب اسماعیل سیدي مبروكھیشور احسان

حي منتوري دمحم الشریف ع أ ب 2 رقم 01جبلي فؤاد
حي المشجرة سیدي مبروككشرود یونس

حي الحیاة سیدي مبروك 413بوبكر سلیم
حي االخوة غجغج نھج رقم 07 سیدي مبروكبوغاشیش دمحم

حي االخوة عرفة رقم 121بن قادري فاتح
حي بوجنانةعواطي دمحم

حي حسان بوجنانة رقم 01ربیعي عبد الكریم
عمارة 168 رقم 4 حي 560 مسكن بوجنانةزیغد الطاھر
حي االخوة عرفة رقم 441 أقرابسي لیلى

تحصیص حداد محمود رقم 103 محل رقم 103 ب بوالصوفبوربونة عادل
تحصیص عبد الحفیظ بوالصوف رقم 68أأونیس مراد

تحصیص حداد محمود رقم 104 بوالصوفخرفي یاسین



حي االخوة عرفة رقم 468 حمادي صالح
شارع حداد محمود بوالصوفرقم 334 الجزء 04لشلق عبد الرؤوف

حي االخوة عرفة رقم 390 أشایب ساعد
حي االخوة عرفة رقم 504 بلزعر دمحم الولید

تحصیص عبد الحفیظ بوالصوف الشطر األول رقم 47 أ ثنوري خالد
تحصیص بو الصوف الجزء األول رقم 03 أبن حسین عماد الدین

حي بوالصوف عمارة 72 رقم 20لعصیفر مراد
حي الشرطة مدخل 72 رقم 15 بوالصوفسحنون عبد الرؤوف

حي 196 مسكن بوالصوف ع س 9 رقم 222 مكررھزة سامیة
حي 2000 مسكن بوالصوف طي أر 196 ع س 18حوار ولید

سوق بوكروش الدقسي رقم 09بورني الطاھر
حي الدقسي عمارة 23 رقم 786بوفنارة كمال
حي الدقسي 5 و 6 مشروع 1148 عمارة 16قحیش یوسف

حي سقاق 80 مسكن محل 06 رقم 21صدراتي ریاض
حي الدقسي عبد السالم عمارة 08 رقم 212 محل 54یلیز بالل

سوق بوكروش رقم 04 الدقسيبوعقیرة عبد الرحمان
سوق الدقسي عبد السالم 10شرفي مراد

حي الدقسي عبد السالم عمارة 19 رقم 190عیشاوي یاسین
حي الدقسي عمارة 02 مكررزعرور مسعود

حي الدقسي عبد السالم برنامج 1148 مسكن ع 23بودفة عمار
نھج 19 جوان 65 رقم 48 بزیدیون ھشام

نھج حمالوي عمار رقم 17مصباحي توفیق
شارع حمالوي رقم 15عمیرو عیاش أحمد

شارع حمالوي دمحم رقم 01نمور ایراھیم
شارع حمالوي رقم 14بوالحمایر جمال

شارع حمالوي رقم 16لعمور كمال
نھج بن نعیجة یوسف رقم 06بودرمین مسعود



شارع عبد الحمید بادیس رقم 36كادون زلیخة
حي االخوة عباسعكاشة علي

شارع بلوزدادقومیدة صفیة
شارع بلوزدادقرین مسعودة
نھج عمار حمو رقم 04درقال منصف

نھج عمار حمو رقم 03قشي حفیظ
نھج عمار حمو رقم 01سلیماني عبد الغاني

نھج بوجریو مسعودحاجي كمال
شارع أحمد مكرودباش خزناجي عادل

نھج عمار حموبن قدوار نصر الدین
نھج بوجریوسحنون فتحي
شرع الحریة رقم 24زغیب حسام

نھج 26 نوفمبر 94 رقم 14نوي سلیم 
حي 2000 مسكن بوالصوف (ط آر 490) عمارة 23 رقم 15رجیمي جمال

حي 2000 مسكن برنامج 490 مسكن عمارة 20 رقم 04قرین دمحم الدین
حي بوالصوف النعجة الصغیرة رقم 26بوسالم عبد الرؤوف

حي بوالصوف النعجة الصغیرة رقم 12مھدادي أسامة
حي النعجة الصغیرة رقم 25 بوالصوفبن راشدي زین الدین

حي بوالصوف النعجة الصغیرة رقم 39بن لحرش أحمد
أ ع ق شارع  رقم 10كتاب بلقاسم

حي ساقیة سیدي یوسف عمارة 1005خلفة بالل
حي ساقیة سیدي یوسف رقم 42 عمارة 1005لخضر نبیل 

حي ساقیة سیدي یوسف عمارة 1005طوطو موسى
حي ساقیة سیدي یوسفبوزنیر ناصر
حي ساقیة سیدي یوسف رقم 72عمیور فتیحة
حي ساقیة سیدي یوسف رقم 01 بتكشود ریان

أ ع ق طریق والئي 3سعیدي معمر



حي جبل الوحش رقم 65 بمولف خلیفة
حي جبل الوحش رقم 417بوعكیرة جمال

حي جبل الوحش رقم 402ھدنة أحمد
حي جبل الوحش ش 3 رقم 795بوترعة نذیر

حي جبل الوحش رقم 736مزیاني عبد القادر
تخصیص جبل الوحش تریكي لطفي

حي جبل الوحش رقم 494 م ع 37 رقم 49عابد حمزة
حي جبل الوحش رقم 555بوریة حوریة

حي 494 جبل الوحش ع 36 محل 64 أآسیا طاوطاو بوملیطة
رقم 56 طریق جبل الوحشقرین فیصل
تحصیص جبل الوحش رقم 323ایدیو أحمد
تحصیص جبل الوحشعیكة كمال

تجزئة جبل الوحش رقم 202تیطر زیدان
تحصیص جبل الوحش رقم 234كیموش أسامة
تحصیص جبل الوحش رقم 158أحمادي أحسن
حي آخر الزیادیة س 1 رقم 06بودن رضوان
تحصیص جبل الوحش رقم 915نابتي شھیناز
تحصیص جبل الوحش رقم 128 محل رقم 03میالط فارس

روببن حاج ي سليمان م عبد القادر رقم 24 ا شارع 

روبعامر عز الدين م عبد القادر ا رقم 24 شارع 

ن ع يم روبطو سا 3000 مسكن منطقة أش عارة E 01 محل رقم 157 ا ن  ماس

روبصياد دمحم سا 3000 مسكن منطقة أش عارة دي 02 محل رقم 148 ا ن  ماس

س الة أن روببودر سا 120 مسكن أش حصة رقم 25 ا ن م ج ماس

روبخلوف كمال سا عمارة أ رقم 338 ا ن م ج ماس

روبلعور الياس سا درج 18 مشروع 45 مسكن ا ن C 33 م ج ماس

روبغيطي عمر سا 3000 مسكن منطقة س عمارة او 01 محل رقم 79 ا ن  ماس

ية خالد روببو سا ا سا مشروع 45 مسكن اجتما  ن مع السك ماس ا



ارون ادي  روببل سا  عمارة B 10 رقم 08 ا ن م ج ماس

روببوغروة دمحم سا  120 مسكن عمارة ب رقم 02 ا ن م ج ماس

ي دمحم تو روبز سا عمارة ب  08 رقم 05 ا ن م ج ماس

روبعقون اسماعيل سا 3000 مسكن منطقة أش عمارة 01 او رقم 101 ا ن  ماس

روببوشمة سعدان سامنطقة ك عمارة أش 02 محل رقم 189 ا ن  2300 ماس

روبملقود عباس فية رقم PLF 821 عمارة 11 رقم 04 ا صة الر روب ا رج الشما ملدينة ا ا

ارون ي  روببوعنا مشروع 130 مسكن ترقوي جما نفطال عمارة 120 رقم 04 ا

روبحنا صابر مع السك 500 - 155 مسكن عمارة 63 رقم 134 ا ا

يدة روبحمودي ج يم عمارة 41 محل رقم 04 ا  صور

روببن لكحل فاتح  500 مسكن ترقوي عمارة 16 رقم 74 ا

روبالعيور اسامة يم عمارة 05 رقم 32 ا  سور

بوعروج عبد الرؤوف

روبمكري دمحم يم عمارة 30 رقم 01 ا برنامج سور

روبناس بالل يم ا  مشروع 500مسكن عمارة 29 رقم 03 صور

روبفرتيخ عبد املالك  500 مسكن رقم 55 عمارة 33 رقم 122 ا

بي عبد القادر روبل يم رقم 22 محل رقم 94 و95 ا سا صو مشروع 500 مسكن 

روبدغدغ ياسر فية 821 عمارة 09 محل رقم 04 ا صة الر روب ا رج الشما للمدينة ا ا

روببونابو احمد ي ا ن النحاس مشروع 400 مسكن ترقوي مدعم دم ع

ن روببن حليلو عبد اليام ن نحاس مشروع 400 مسكن ترقوي مدعم عمارة 07 محل رقم 02 ا ع

يمة  ي ف روبفرقا ن نحاس رقم 118 ب ا ة ع قر

روبحيمر سامح ن النحاس رقم 109 ا ع

روبتميم حمزة سا منطقة او عمارة 01 ا ن  3500 ماس

روبمغراوي رامي ي 03 رقم 428 ا ي عمارة   3500 مسكن منطقة 

روبيوسفي رشيد  500 مسكن عمارة 32 رقم 02 ا

اب م عبد الو روببو سا ا ن  2300 مسكن منطقة ك عمارة اش 04 محل رقم 211 ماس

روبمقراوي رامي سا ا ن ي 03 رقم 428 ماس  3500 مسكن س عمارة 

د ي فر روبوشتا يقة رقم 188 ا خوة س تحصيص أ 238 



ة حواس السعودي روبشر سا 551 قطعة رقم دي محل 248 ا ن تحصيص املدعم ماس

روبالعايب سفيان ي عمارة 08 ا رقم 210 ا سا منطقة  ن 350 مسكن ماس

س عصام روبو سا منطقة ك عمارة 01 ا محل رقم 128 ا ن  2300 مسكن ماس

روببوقلمون طارق   901 مسكن عمارة 01 رقم 01 ا

روببرحايل دمحم  900 مسكن عمارة 28 رقم 03 ا

ن الدين روبموالكية ز  900 مسكن أ1 ا

روببن حافظ سفيان  192 مسكن ص و ت ا عمارة 05 رقم 23 ا

روببراشية جمال ر محل رقم 01 مكرر  ا  زغيدة الطا

د ة فر روببو شفى ا ق املس طر

اض روبكتاف ر  40 مسكن عمارة 03 رقم 01 ا

ش عمر روبد  40 مسكن عمارة س 03 حصة 07 ا

روبالعود أكرم  40 مسكن عمارة ب رقم 14 ا

ميد روببدالة عبد ا  40 مسكن عمارة أ رقم 03 ا

روبالطيب لكحل حتياط رقم 48 ا برنامج 192 مسكن الصندوق الوط للتوف و

فة زوجة مزازرة روبنزازرة شر ي او عمارة 11 رقم 23 ا  250 او 

روبعمارة رابح ي او عمارة 05 رقم 09 مكرر ا  250 او 

روببن درا خالد ي او عمارة 9 ا 18  250 مسكن او 

ي دمحم روبحيو ي او عمارة 07 رقم 13 ا  250 مسكن او 

دي روبحراث م ي او محل رقم 06 عمارة 29 ا  250 مسكن او 

ي روبتوفيق شا G E T E 250 مسكن عمارة 13 رقم 25 ا

روبدحدوح نور الدين تجزئة الوفاء رقم 368 ا

روب  دارنفاد بـالل اض رقـم 90 أ ا تحصيص الر

روببن مزداد عماد الدين  سا محل رقم 01 ج ا ن تحصيص ماس

روبلوح فاتح  سيدي عمر 1 رقم 40 ا

ي عبلة روبتليال سا رقم 75 محل رقم 75 ا ن تحصيص ماس

وع سليم روبكر سا رقم 19 ب ا ن تحصيص ماس

روبماضوي سفيان ياة رقم 60 ج ا تحصيص ا

قسنطينةدائرة قسنطينة 



ن دمحم الصغ روبزرق  مصطفى بن بو العيد رقم 49 ا

ن م روب 187براشية دمحم   323 مسكن محل رقم 02 ا

روبلفرادة دليلة 210 أ  20 أوت 1955 ا

روبعطراوي شعيب  323 مسكن محل رقم 142 ا

روبطالب رابح شاط التجاري رقم 32 ج ا تحصيص منطقة ال

ي مراد ا روبمز  08 ماي 1945 رقم 144 ا

روببن الشيخ عبد املالك  08 ماي 1945 رقم 149 ا

روبمغراوي فتيحة  08 ماي 1945 رقم 06 ا

روبعامر السعيد رقم 08 ن عبد الرزاق ا

روببوكبوس اسامة ن ا شارع براد حس

روببودبوز سامي ن رقم 13 ا شارع براد حس

روبعامر عمر ن رقم 15 ا شارع براد حس

روب صاو عبد النور  كشك ب 1600 مسكن ا

س روبقر باد املركز التجاري التوس  1600 مسكن محل رقم 54 أو ا

روبش ذ م م السنابل الفضية لاليداع   1600 مسكن عمارة 45 و 46 ا

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

يدل عبد املالك روببو  1587 مسكن عمارة 112 قسم 09 مجموعة ملكية 19 رقم 44 ا

روببوس ع ديدة عمارة ب 4 رقم 58 ا ة ا ضر املنطقة السكنية ا

روببن سالم شعبان ديدة   1600 مسكن عمارة 1- 2 أ رقم 49 ا ة ا ضر املنطقة السكنية ا

روبدميغة نوفل  500 مسكن عمارة 33 رقم 01 ا

ن روبذيب حس محل رقم 19 املركز التجاري  1600 مسكن ا

روبمحروق وفاء فية رقم PLF 821 عمارة 8 رقم 04 ا صة الر روب ا رج الشما ملدينة ا ا

سيمة روبنحوي   1200 مسكن رقم 14 عمارة 17 ا

ي أوراس روبكيلو  1200 مسكن حصة أ رقم 11 مكرر ا

ز يبوعروة عبد العز ش الشطر الثا ي  ا رفية ش املنطقة ا

روبطالب رابح شاط التجاري رقم 32 ج ا تحصيص منطقة ال

مادي فيصل روبب  صا درا ا



ي عبد املالك روبمبار ي عمار رقم 119 ا سا  ع

ة ع روبباشر  صا درا ا

شام ة  روبمك  صا درا رقم 16 أ ا

ر منصور  روببو  صا درا رقم 02 رقم 321 ا

 صا درادمحم قوراري 

ي دمحم روبوشتا يقة محل رقم 74 أ ا خوة س  

روبفراق خالد عالء الدين يقة رقم 181 محل أ ا  س

روبرش من يقة رقم 113 ب ا خوة س  

ب زو روبطب ناء رقم 27 أ ا  ال

روببرحايل بودودة دمحم  900 مسكن عمارة 28 رقم 03 ا

ن الدين روبموالكية ز  900 مسكن عمارة أ رقم 12 ا

روببومعوش عمار يقة 112 محل 112 ا تحصيص س

روبمطحنة سيدي راشد ا

ف رويبوستة الشر سا 3000 مسكن منطقة 01 او محل رقم 158 ا ن  ماس

ميد روبقلقولة عبد ا سا عمارة ج رقم 06 ا ن 120 مسكن ماس

روبمسعودي فاتح يم عمارة 14 رقم 61 ب ا  500 مسكن جما ترقوي صور

ن العابدين روبزواطر ز ي اي او عمارة 10 محل رقم 03 ا فية رقم 212  صة الر رج الشما ا ا

ال روب بن شايب فر سا املنطقة او عمارة 03 ب رقم 433 ا ن  3500 مسكن ماس

ا ن الدين بو روبز  40 مسكن رقم 02 ا

روبطر سعيد معاذ  250 مسكن عمارة 05 رقم 10 أ ا

رة ش جو روبكرم  250 مسكن عمارة 09 رقم J 17 ا

ن روبسالمي مل  250 مسكن E S T E عمارة 13 رقم 26 ا

عقوب روبزال  اض 138 ا  الر

م روبعمارة كر اض رقم 148 أ ا تحصيص الر

روبعبد الرحمان سعيد تومي املركز التجاري  1600 مسكن رقم 31 ا

ي ع روبعيدو  1600 مسكن السوق املغطاة ا

روببن زايد أحمد صة رقم 11 ا ديدة عمارة 04 ب رقم 57 ا ة ا ضر املنطقة السكنية ا



ف روبشال دمحم الشر  1200 مسكن عمارة 35 رقم 64 ا

ود ز روبمز املركز التجاري التوس  1600 مسكن محل رقم 29 ا

روبشلوف قدور   1200 مسكن  عمارة 12 رقم 16 ا

 صاولة القراح رقم 490 اوالد رحمون صراب فت

ي ا ل أ اوالد رحمون بوغرارة ال 55 قطعة القراح رقم ا

تجزئة 55 القراح رقم 56 اوالد رحمون بوغرارة ميلود

اوالد رحمون محطة العايب مسعود 

اوالد رحمون محطة زعامطة كمال 

اوالد رحمون محطة عثامنة العمري 

ميل  رقم 36 اوالد رحمون العايب عبد الرزاق  املنظر ا

ميل رقم 230 اوالد رحمون ثليجان رابح  املنظر ا

ة  ميل رقم 16 ب اوالد رحمون ثليجان حور املنظر ا

ميل تجزئة رقم 61 اوالد رحمون غميض فاتح  املنظر ا

شام  ميل رقم 67 قسم 70 ملكية 15 اوالد رحمون بارش  املنظر ا

ميل اوالد رحمون شوا عمر تحصيص املنظر ا

شام مع السك الفردي قطعة 85 رقم 83 اوالد رحمون سالمي  ميل ا املنظر ا

س رقم 75 أ عمري نور الدين   بن تل

س رقم 10رش غنوجة  بن تل

 القماص رقم 1221قجور مراد

ي حمزة و  القماص رقم 1210ر

ي دمحم با  الصفصاف عمارة أ رقم 407س

ا   الصفصاف عمارة أ رقم 404الع زكر

 التوت ن و رقم 39 الشيخ بوقال حسام

 التوت ن د رقم 726فرحاوي رشيد

ن  صة رقم 2 لعايب ياس ي أو ا  التوت محل رقم 4 

وك   20 التوت ن E عبد الرحيم م

س  ق باتنة محل أ ش باد  التوت أبناء العم بوالبحري طر



 التوت رقم 20عز الدين عبد الرحيم 

ن  س رقم 37 أرزازقة مل  بن تل

س رقم 88با يمونة   بن تل

ميد ي عبد ا س رقم 140ر  بن تل

ر رقم 153 ج رحمون عبد اللطيف  الصنو

ي عن ا ر رقم 152 ت مكرر مز  الصنو

ر رقم 152 بن إيدير م الدين   الصنو

ع ي ما تو  القماص 800 مسكن رقم 35 أز

ق باتنة رقم 75 ديمش مخلوف ع طر لم الرا ال

ليم  ة عبد ا  القماص أرض مشاطي رقم 42 لوع

ي دمحم الصا  أرض مشاطي رقم 69 تليال

ق باتنة كينوش أحمد  ع طر لم الرا ال

ي ق باتنة رقم 75 زواوي عبد الغا ع طر لم الرا ال

ق باتنة 187وامل شمس الدين  ع طر لم الرا ال

حي التوت نھج ف رقم T 17ربعي نور الدین
حي بن تلیس رقم 132عیاش فارس

حي بن تلیس رقم 152تیعوینین دمحم األمین
حي التوت نھج ش رقم 4-16محمل اسماعین

حي الشھداءغومازي عبد السالم
حي الشھداء نھج م رقم 01ناصري مریم
نھج الشھداء رقم 41قیدوم سامي
حي بودراع صالحیخلف فارس

حي بودراع صالحصاولي تیجاني
حي بودراع صالحدربال فؤاد

رقم 07 حي الحطابیة شارع الجباسینبن دمحم اسماعیل
حي الحطابیة صغیري عقیلة

حي الحطابیة نھج الجباسین رقم 14 بعبد الرحیم فاطمة 



حي الشھداءلیتیم الزھراء
حي بن الشرقي طریق شطابة رقم 16صیاد جلول

حي بن الشرقي طریق شطابة رقم 18 بيبن عطیة رمزي
حي المالح طریق شطابةدایلي ولید
طریق شطابة أرض بن الشربي رقم 12زدیق دمحم

حي بن الشرقي طریق شطابةشارف كمال
تحصیص الجباس رقم 05كحالة الزھراء
تحصیص الجباس ھدفي ربیعة 
حي بن شرقي طریق شطابة رقم 38 ھـ 38 ونموشي دمحم

حي بن الشرقي شطابة طریق رقم 07بوالتوت سفیان
حي بن الشرقي طریق شطابة رقم 30مطمط محمود

رقم 33 ب حي بن الشرقي طریق شطابة رقم 91بوشریف بدر الدین 
تحصیص الجباس رقم 24 ترعي حمید

رقم 06 نھج با حي األمیر عبد القادربوعبد هللا عبد الرحمان دمحم
رقم 48 نھج بیار كیري حي األمیر عبد القادر بوطبة العیاشي

شارع شیھاني بشیر حي األمیر عبد القادر عابد زھیر 
شارع شیھاني بشیر حي األمیر عبد القادر زبیري عبد اللطیف

نھج رمضاني رابح رقم 03 باب القنطرةبوحالیس وناسة
رقم 11 شارع حدة عباس نمور دمحم الشریف

نھج اإلخوة جعفري رقم 02نایت محند دمحم جالل
نھج مداوي بوجمعة رقم 03 بكرواز حسین

شارع شبلي دمحم رقم 07نمور دمحم جلیل
نھج شیھاني بشیر رقم 108بن یانت مصطفى
حي اإلخوة بسكري رقم 06بولحلیب اسماعیل
حي دمحم لوصیف عمارة بیكاسو ب 04مسعوني الصادق

حي دمحم لوصیف عمارة أ 5بوعافیة شراف
حي دمحم لوصیف 22 عمارة B4/A4 رقم 02بن ضامن دمحم



حي دمحم لوصیف عمارة بیكاسو محل 02 رقم 03بن مرخي فاتح
سوق دمحم لوصیف رقم 04بن یانت مصطفى

شارع اإلخوة بوشامة رقم 05بن جابر رشید
حي اإلخوة بوشامةسطیلة شراف الدین

شارع اإلخوة بوشامة رقم 26بوقعود بادیس
شارع اإلخوة بوشامة عمارة 01 رقم 01كعرور فوزي
شارع غانم سلیمان (بوشامة) رقم 01جعفر جمال

شارع اإلخوة جغري رقم 04 محل رقم 03بولعرابي خالد
نھج اإلخوة خزندار رقم 05بن جلیل عبد الیامین

شارع اإلخوة بوشامة ثابت عمار
نھج اإلخوة خزندار رقم 17بریھوم دمحم الصالح

شارع اإلخوة بوشامة بوراس یمینة زوجة شافي
 قدور بومدوس س ع ب رقم 87 قسنطينةعبد الرحيم لبيدي 

 قدور بومدوس رقم 66 قسنطينة ح كمال 

ي  ا سما  قدور بومدوس رقم ع أ ب رقم 03 قسنطينة بو

ش مصطفى قسنطينة  معمر توفيق  غر    20ن 

ن الدكتور الفران رقم 30 محل 30 قسنطينة اكرام توفيق 

ب    ن قدور بومدوس رقم 30 حصة رقم 03 قسنطينة خالد ش

شارع قدور بومدوس عمارة رقم 118 قسنطينة لعق جميلة 

صة رقم 01 أ   قسنطينة ناموس أسامة جالل الدين  ر 1961 سابقا سيلوك عمارة أ ا  17 أكتو

ن قدور بومدوس قسنطينة مكيو مليك 

ش رقم 2 مكرر قسنطينة اسكندر بودماغ  ن بن مالك 

ن  ميل رقم 58 قسنطينة نمر دمحم مل شارع باستور املنظر ا

في  د شر ميل رقم 70 قسنطينة يز شارع باستور املنظر ا

ي  ميد رقم 24 قسنطينة ليفة زا ن زادي عبد ا

ميل رقم 02 قسنطينة خديجة حمرو  موان املنظر ا شارع بورفروف سليمان الباتر

يد رقم 02 قسنطينة نورالدين بوالقمح  ي عبد ا ن سعيدا



ميل قسنطينة عبد القادر حيوال  شارع بورفروف سليمان  رقم 04 املنظر ا

ن  اب رقم 35 قسنطينة نوفل بوالطم شارع بن معطي عبد الو

ا العائ مدخل 30 رقم 68 قسنطينة أحسن كرمي   قدور بومدوس امل

ي حكيم   فيال ع ف رقم 28 قسنطينة أما

 فيال ع و  رقم 01 قسنطينة شام بوكيل 

 فيال ع ب رقم 10 قسنطينة عادل زغودي 

 فيال رقم 04 ع ف قسنطينة بوشالغم أحمد 

د  ي  بوز  فيال ع ج رقم 03 قسنطينة كبا

املركز التجاري 20أوت 55   قسنطينة ايديو دمحم 

املركز التجاري 20 أوت 55 رقم 07 قسنطينةقارة جو سامي

املركز التجاري  20 اوت 55 رقم 10 قسنطينة بوقلول من 

يع مرجانة  فضيلة سعدان عمارة د رقم 223 قسنطينة الر

 فضيلة سعدان ع أ رقم 121 قسنطينة قوفة فؤاد 

حي قاضي بوبكر ع س رقم 10 قسنطینةجمال حولي 
حي قاضي بوبكر ع س رقم 20 قسنطینةعزالدین تراس 
حي قاضي بوبكر ع س قسنطینةبن خالف دمحم 
 قدور بومدوس س ع ب رقم 97 قسنطينةلبيدي محسن 

شارع جیش التحریر الوطني رقم 64ھادف عمار
شیبي رشید رقم 49 عین عبیدبن لخلف عبد الوھاب

شارع قسوم حمودة بلدیة عین عبیدلطرش الیاس
تجزئة البلدیة االولى رقم 139 عین عبیدقروج سمیر
التجزئة البلدیة االولى محل رقم 03 عین عبیدنبیل مومني

التجزئة البلدیة االولى محل رقم 169 ب عین عبیدعیاط فاروق
تحصیص التجزئة البلدیة االولى رقم 170 محل رقم 02 ع ع صالح الدین جدوري 

حي الشھداء رقم 33 عین عبیدبن زردة جمال
حي مھدي الشریف رقم 583 ع عدعاس بن نصر
حي الفجر عین عبیدرحامنیة فارس



تحصیص البلدیة االولى عین عبیددمحم دوبابي
حي بوشوشة لخضر  رقم 03 عین عبیدالعلوي خلیل 

شارع بوشوشة لخضر عین عبیدبودینة دمحم
شارع بو شوشة لخضر عین عبیددریوك صالح 

حي بوشوشة لخضر  رقم 26 عین عبیدبلیل ھشام 
شارع حمالوي عسكري عین عبیدمجماج جالل 

حي بن طریفة احمد رقم 2601 محل ا ع ع حمزة بن لخلف 
نھج بوشوشة لخضر رقم 82 ع ع توفیق خمار
تحصیص المغرب رقم 15افردي صالح

حي 01نوفمبر54 رقم 145خشنة عبد الحمید
حي جعفارو عبد هللا رقم 53عمروش علي 

حي اول نوفمبر 54 رقم 01نایلي عادل 
تجزئة األفراح رقم 31 بودعة بالل 

تجزئة األبطال رقم 31قارة سمیر
تحصیص االفراح رقم 09 لبقیرات عبود

حي االفراح 53مراجي مراجي
13ب تجزئة 99قطعةبوشمال بالل
حي نایلي میلود رقم 02 أ – بن بادیسبن سالم عبدو
28 تحصیص األبطال 252 قطعة محل رقم 01- بن بادیسبوشمال سلیم

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

شارع أول نوفمبر 54 محل 145 – بن بادیسبن مالك فاتح
حي 30 مسكن عمارة 3 رقم 3 ابن بادیس بن مالك رشید
حي 400 مسكن عمارة س 1 بن بادیسكافي صالیح
تحصیص النور رقم 09 ب حبیب ھدنة 

تجزئة نفطال رقم 15 ببوسبحة احمد 
تجزئة نفطال رقم 63 بشیخ عمر



حي 28 مسكن بونوارة رقم 68زنیزن حسین 
تحصیص نفطال رقم 02 محل 01 بوغلوط بوزید
 تحصیص 04النور محل رقم 01بكوش دلولة 

حي 28 مسكن بونوارة رقم 45 ب اوالد رحمونناصري السعید
حي التجمعي 28 مسكن بونوارة رقم 68 اوالد رحمون سیدھم وسیم 
شارع جیش التحریر الوطنيسعدي عمار
حي الزیتونةطواھرة خالد

شارع جیش التحریر الوطني رقم 45بودایرة زكریا
 220 مسكن عمارة 02 محل 04بوحبيلة فارس 

غود يوسفمسعودي دمحم   20 اوت 1955 ز

غود يوسف  غود يوسفز  20 اوت 1955 ز

غود يوسفكحلراس دمحم  20 اوت 1955 ز

غود يوسفبن جدو معاد   20 اوت 1955 ز

شارع بو طاقة 03 ا زي موا بالل 

 20 اوت 1955 محل 10 ا زي زا ندير 

ان   340 مسكن  زي دمحم مز

تحصيص 01 سابقا زعبار عبد هللا 99 زي حسي ندير 

يل  س ن غود يوسفيلون  زعبار عبد هللا رقم 36 ز

يم   زعبار عبد هللا  رقم 31 زي حسي برا

حة  ا بوقر ستقالل رقم 01 زي احمد زكر شارع 

طة  رقم 01 زي سعودة مومن  ق ا طر

ستقالل رقم 10 زي طارق بوطبة  شارع 

ستقالل رقم 01 زي فيصل بوطبة  شارع 

ستقالل رقم 34 زي بالل عليوش  شارع 

ستقالل محل 23 زي ارون مضوي  شارع 

 سوال عالوة  رقم 08 زي عادل سياقة 

ستقالل  رقم 38 زي فتيحة خنوف  شارع 



ستقالل  محل 38 ا زي خالد بوع  شارع 

ي  ستقالل  رقم 25 زي صالح الدين قروا شارع 

شارع  ستقالل رقم 393 زي عادل عليوات 

ستقالل  رقم 01 زي طال حمزة  شارع 

 ديدوش مراد زي احمد مقرود 

ستقالل زي منيقر نور الدين  شارع 

ي   سوال عالوة رقم 81 زي حسي زنا

ة  ع  زكر ر  ز يما ش التحر شارع ج

 حمادي كرومة ز يفطي وردة 

راء  بوطاقة  رمضان محل 19 ز يبوضرسة فطيمة الز

بوطاقة رمضان 1ا ز يعالل عادل 

يم  بوطاقة 29 مكرر 2 ز يقيفوش ابر

ميد  محل 02ز يبلموكر حسام الدين  وعة عبد ا  قر

 330 مسكن عمارة 02 محل رقم 08 ز يجابر بن جدو 

 330 مسكن عمارة 02 محل 07 ز يعبد الرحمان قروف 

يم   330 مسكن عمارة  رقم 08 محل 18 ز يبو كرملة ابرا

ة عياش  قرب متقن جابر  ابن حيان حور

 بوملناجل عمار  ز ي شايح الوجھ العيدي 

يم   بوملناجل عمار  ز ي جبوري ابرا

ة منيقر  ن فاطمة  رقم 09 ا  ز يفجر  ع

 بوملناجل عمار  رقم 31  ا ز يبوضرسة وليد 

اب   بوملناجل  ز يشايح الوجھ عبد الو

 بوملناجل عمار   ز  ي قوري فوزي 

 بودفة ز ي شيخ عماد 

شارع الستقالل ز ي منيقر عقيلة 

ستقالل  ز ي سداح ع  شارع 

ستقالل ز يمضوي فخر الدين  شارع 



ستقالل ز يمضوي فخر الدين  شارع 

ن  م مشة اوالد النية ش دمحم 

ار مصطفى  مشة اوالد النية بو

م   بولنح دمحم ب حميدان بوضر عبد الكر

ف  ي شر شارع  بولنح دمحم ب ح كبا

شة  ي السعيد محل رقم 03 ب ححمادي عا    شارع طوا

س  ستقالل  ب حطال ق شارع 

فيظ   108مسكن  عمارة 06 رقم 05 ب ح محسن عبد ا

 120مسكن  عمارة 05 محل  رقم 15 ب ح           دمحم حمادي 

 106 مسكن عمارة 02 رقم 07 ب حدمحم حرحود 

ز   100 مسكن رقم 04 ب ح محسن  عبد العز

س  مشة اوالد النية  ب ح اورل تيد

ابن زیادقطیطشة دمحم
ابن زیادتریكي عبد اللطیف

حي أول نوفمبر 54شبشوب توفیق
ابن زیادشبشوب حسام
ابن زیادبلقاسمیة حمزة

حي الخزفمجروبي نور الدین
حي الخزفمجروبي دمحم الشریف

حي العناببوطمینة ھشام
شارع جیش التحریر الوطنيبوبرطخ أسامة

شارع أول نوفمبر 1954 محل رقم س2مقالتي بالل
نھج رمضان خالفمسیلي صالح

شارع زارزي الطاھر رقم 17 بصدراتي نرجس
شارع اول نوفمبررابحي حكیم

تحصیص األمیر عبد القادربوحوش عیسى
حي الخزفمجروبي مختار



حي بشیر محل رقم سي ديسعید بوثلجة
شارع العربي بن مھیديمباركي الشریف

شارع العربي بن مھیديبن یحیى دمحم
تجزئة النرجس محل بزروقي أسامة

تجزئة الزھور محل 1 بن عون كریم
30 تجزئة الزھوربوعبلو عالء الدین

حي نغیشبن وارث نوفل
دیدوش مرادبوشویط صالح

حي نغیشلمعادي خلیل
شارع العربي بن مھیديبن جاب هللا لمین

حي واد الحجر 19 مكرررمضان نور الدین
محطة القطارھباشي الزھرة

حي علي قشي رقم 6 فتحي عبد المجید
حي بشیربولفیزة عصام

139 حي بكیرة الشطر األولشریفي صالح
139أ حي بكیرة الشطر األولبوفتة یوسف صابر
حي بكیرة 158 مسكن عمارة أ2 رقم 5بوزحزح ادریس
حي بشیر رقم 169 محلبوخریصة خالد

شارع جیش التحریر الوطنيفصیح عبد اللطیف
شارع جیش التحریر الوطنيخدام   عبد الحمید
حي بریك عبد الكریممرزوقي  یاسمینة

شارع جیش التحریر الوطنيقنون أمین
شارع جیش التحریر الوطنيبوكبش عبد القادر

حي زقرور العربيدقدق خالد
حي الغیرانبونوالة دمحم
حي عین بن السبعتلیالني مراد

حي بریك حامة بوزیانبن مخبي جمال



حي بریك حامة بوزیانبعداش كمال
حي الغیران رقم 129بمھناوي عدالن
شارع بودھان حسین رقم 16بكاسحي محفوظ

شارع جیش التحریر الوطنيعیساحین بوعالم
حي بو الدھان حسین رقم19بغریش السعید

حي عین سداري رقم141بوزعباطة الطاھر
شارع جیش التحریر الوطنيبوجحشة فاطمة الزھراء

الطریق الوطني رقم 03بوقرینة نور الدین
الطریق الوطني رقم 03محرزي حسن

شارع جیش التحریر الوطنيرحموني عبد الحكیم
حي بریك حامة بوزیانزھراوي عبد العالي

حي شیعل أزراربونواالة سمیر
حي بریك حامة بوزیانزھراوي دمحم لمین

حي عین بن سبعطالبي عالء الدین
حي محطة القطاریخلف سعاد

حي بكیرةقرفي ادریس
رقم 19 حي عین بن سبعبن شرطیوة فھد
الطریق الوطني رقم 27شني عبد السالم

نھج سي عبد هللا رقم 34قرین حیاة
شارع االخوة عرفة 72شھبوب حسین
شارع العجالي دمحم الطاھر رقم 56أبن زوید رشید

شارع العربي بن مھیدي رقم 05مصباح دمحم
نھج العربي بن مھیدي رقم 34دحدوح خوجة

نھج العربي بن مھیدي رقم 31بن حمادة عبد العالي 
شارع طاطاش بلقاسم رقم 24خناوي رابح 

شارع 19 جوان 1965 ع رقم 37 حصة رقم 31بوالعینین أحمد
نھج كیموش دمحم رقم 06 سطح المنصورةبوكلوة بدر الدین



نھج كیموش دمحم رقم 11ركاد أنیس
شارع كیموش دمحم رقم 07تبیب الھاشمي 
نھج داودي عمار سطح المنصورة رقم 11بودماغ حسام

شارع كیموش دمحم سطح المنصورة رقم 02بوكلوة عبد الوھاب
شارع كیموش دمحم سطح المنصورة رقم 02بوكلوة وفیدة

نھج كیموش دمحم سطح المنصورةبوكلوة دمحم منیر
شارع نھج كیموش دمحم سطح المنصورة رقم 06زواد صالح
شارع كیموش سطح المنصورة رقم 56زواد كریم

شارع كیموش دمحم 08 سطح المنصورةمكي 
حي الدقسي عبد السالم مشروع 30 مسكن ع أ رقم 01مراحي فیصل 
حي الدقسي عبد السالم عمارة أ محل 16درناني حمزة
حي الدقسي عبد السالم مشروع 35 مسكن عمارة ب رقم 01بوفولة سھیل

حي الدقسي عبد السالم عمارة 04 محل ب رقم 12آیت أوفروخ مھدي
حي الدقسي عبد السالمبلمخ السعید

حي الدقسي عبد السالم حصة رقم 413 مشروع 36 مسكن تساھمي عمارة أ رقم 04 06نزازرة حسین
حي بوالصوف 146 مسكن عمارة C 19 قسنطینةبوقربوعة نصر الدین 

حي 2000 مسكن ق 516 بوالصوف عمارة 7ط رقم 07دھیلي زكریاء
بوجبل حیدر

حي 2000 مسكن بوالصوف عمارة 10ط رقم 1بمریخي أحمد مجید العربي
حي بوالصوف الشطر الثاني محل رقم 07 ب بوجمعة یاسر

حي 2000 مسكن قطعة 516 مسكن عمارة ب2 رقم 171العقون سیف الدین
حي 154 مسكن ص و ت أ رقم 53 بوالصوفمتھني شكیب

تحصیص سیرتا حي بوالصوف محل رقم 36 محل رقم 02مریوش مھدي
حي بوالصوف الشطر الخامسبوبایة رابح

حي بوالصوف 460 مسكن الشطر 3 ع 31/31 مكررشطاط الطیب 
المنطقة الصناعیة الرمال رقم 17عجاج نذیر 
المنطقة الصناعیة حي البولیقون رقم 02وادفل رابح



حي بوالصوف 54 / 2000 ق 460 ع 24/30باسو یاسین
حي بوالصوف 2000 مسكن ق 490 ع 40 رقم 30بلغربي دمحم شراف الدین

المنطقة الصناعیة الرمال خنشوش رابح
حي بوالصوف 154 مسكن رقم 148طكوك بالل 

حي بوالصوف 154 مسكن ص و ض إصیع دمحم
حي بوالصوف الشطر الثالثبلعلوي توفیق
المنطقة الصناعیة الرمال رقم 17أخنشوش رابح
المنطقة الصناعیة الرمالبشیري فیصل

حي 2000 ق 516 م ع ط 08 محل رقم 5 و 6 موصلي مھدي اسالم
حي بوالصوف 2000 مسكن ع 32/31 محل ب بوجبل حیدر

المنطقة الصناعیة بالما حصة رقم 15 و 16بشیري حكیمة
حي بوالصوف 2000 مسكن عمارة 39 رقم 28غربي یاسین

حي بوالصوف 490 مسكن ع 36 محل 23عباس حداد سعاد
حي االخوة عرفة رقم 206متھني دمحم
حي االخوة عرفة حي 613 مسكن محل رقم 481 بماضي دمحم

حي االخوة عرفة رقم 544طلحي سامیة
حي االخوة عرفة رقم 429بوسبولة محمود

حي االخوة عرفة رقم 492 بعایب توفیق
حي 05 جویلیة 1962 عمارة 26 محضر رقم 01بوبرطاخ دمحم

حي 05 جویلیة 1962 عمارة 26 رقم 02بیطاط محفوظ
حي 05 جویلیة 1962 رقم 33عیون دمحم األمین

حي بوجنانة 500 مسكن عمارة ف رقم 01ساسیة غالم
حي بوالصوف شارع حداد الشطر 03 رقم 147 بكرود عبد الحلیم

تجزئة عبد الحفیظ بوالصوف رقم 108كردود فیصل
الخوة عرفة رقم 459 بالمانع حوریة
تحصیص حداد رقم 104 بمرجانة أسامة

تجزئة عبد الحفیظ بوالصوف رقم 66قیوش علي



تحصیص حداد بوالصوف رقم 56مرواني شعبان
حي بوالصوف شارع حداد محمود رقم 135 برزوق حمدان

تحصیص عبد الحفیظ بوالصوف الجزء 04 رقم 321زنادة سلیمة
حي بوالصوف شارع حداد رقم 88بورطل یمونة
حي االخوة عرفة 305 أبوھالي أمیر

حي االخوة عرفة رقم 429 أمقالتي العكي عمار
حي االخوة عرفة رقم 4472زبیلة مختار
حي بوالصوف 14 مدخل 72كنزاي دمحم

حي بوالصوف 18 ع 72زھیر سفیان
حي بوالصوف ب 08 رقم 158 مكررخیط فؤاد 

حي بوالصوف ع ب 8 برنامج 2000 مسكن 561 ق الحصة 2عیدوسي فیصل
حي الدقسي برنامج 252 عمارة ب مكرر رقم 19بوعصیدة علي
حي الدقسي عبد السالم رقم 413أعمیرش أحمد

حي االخوة عباس مزرعة بالقراع رقم 05صحراوي عدالن
حي الدقسي االخوة عباس محل ب حصة 07رحمون رمزي

حي الدقسي عبد السالم برنامج 400 عمارة 08 رقم 542خالطو كمال
نھج سي عبد هللا رقم 19موالكیة عبد القادر

شارع العربي بن مھیدي رقم 20اللیثي محمود
شارع العربي بن مھیدي رقم 65 الحصة رقم 21بعداش ندیر

نھج أوقیس تیفیتي محل 01 وسط المدینةمصباح صالح
ساحة العقید حسین بن رویبح رقم 15خالصي مولود

شارع ماسینیسا رقم 04عاللوش نور الدین
شارع ماسینیسا رقم 04عاللوش دمحم رؤوف

حي االخوة عباسربعي شوفة
حي االخوة عباسبورحلة خالد
شارع بلوزدادحیون فرید

حي االخوة عباسحیدوسي طارق



حي االخوة عباسبولخرف ولید
شارع بلوزادزریاب ساسي 

شارع الحریة رقم 11راشي عبد اللطیف
شارع بلوزدادواصل سمیر 

شارع بلوزداد 24بن زیان خوجة
ساحة بوجریوبھناس نور الدین

شارع مشھودبلعباس عدالن
حي االخوة عباس 07نكاع ھارون

حي االخوة عباسبلمخ علي
حي االخوة عباسحیدوسي فتحي

شارع بلوزدادملبنة نومیدیا
حي 2000 مسكن (ق 180م) بوالصوف عمترة 04 ط رقم 119 حصة 03بوخمیس شراف الدین

حي بوالصوف 2000 مسكن (108 ق) عمارة 06 رقم 109غیتي دمحم
حي 2000 مسكن (ق 180م) بوالصوف عمترة 04 ط رقم 119 ببوخمیس عبد الكریم
حي بوالصوف عمارة 3L محل رقم 15 برجیمي عبد الغاني

حي بوالصوف برنامج 2000 مسكن ق (690م) عمارة 21 محل رقم 09عقون رزقین
حي بوالصوف 2000 مسكن (490 م) عمارة 36 رقم 21 الحصة رقم 01عالم ھارون

حي النعجة الصغیرة رقم 61 بوالصوفرابحي فلة
حي بوالصوف النعجة الصغیرة رقم 08 بعبابسة بدر الدین

حي بوالصوف النعجة الصغیرة رقم 04 بكعیوه سمیر
بوالصوف 490 مسكن عمارة 21 رقم 06طیب عبد الغاني 

حي بوالصوف 2000 مسكن ق 490م عمارة 20 محل رقم 03بوزید رابح
أ ع ق رقم 03بلھادف حسان
حي ساقیة سیدي یوسفبوعاب أمیر

حي االمیر عبد القادر محل 6سالمي خیر الدین
أ ع ق محل 01سالمي الشریف

حي ساقیة سیدي یوسف رقم 01أسمایر أسامة



أ ع ق رقم 8 نھج وسعیدي سیاف جلول
حي االمیر عبد القادر الطریق الوالئي رقم 05عابد دمحم

أ ع ق طریق والئي رقم 2بوعیرة عبد الوھاب
أ ع ق نھج ي رقم 09بوغریرة زھیر

أ ع ق طریق والئي رقم 04أموات شریف
أ ع ق طریق والئي رقم 26برایة فاطمة

أ ع ق طریق والئي رقم 16بلمسیخ محمود
أ ع ق طریق والئي رقم 50میھوبي أحمد

حي االمیر عبد القادر 10 فج أتوفوتي دمحم منصف
طریق والئي 24أ أمیر عبد القادرقلیعي فاطمة

الطریق الوالئي 31 أ ع قبوعیرة اسماعیل
أ ع ق االعلى رقم 88بوعتروس شعیب

أ ع ق رقم 12 محل جقرایطي دمحم
أ ع ق الطریق الوالئي رقم 9طیال اسالم

حي جبل الوحش رقم 404ركاي عبد الحفیظ
حي 11 دیسمبر 1961 جبل الوحش عمارة أ رقم 02بوعشبة جعفر

حي جبل الوحش رقم 371عیاد عزیز
حي جبل الوحش محل رقم 243 أ مكررمنشار السعید

حي جبل الوحش رقم 213شروانة عبد اللطیف
تحصیص جبل الوحش رقم 674موسى مبارك رابح

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

حي بوالصوف 2000 مسكن ع 30 رقم 24یعو یاسین
بوالصوفبوحبل حیدر
حي التوت نھج أ رقم 14عفیفي سلیم

روببن العل كمال م عبد القادر محل رقم 07 ا

روببوقجان عمر م عبد القادر رقم 26 ت ا شارع 



م عبد القادرجوابلية سليم شارع 

ال الصادق روبدر سا 3000 مسكن منطقة أش عمارة 01 او رقم 159 ا ن  ماس

اب  يم E N P I عمارة 15 رقم 66محلول عبد الو  500 مسكن سور

اء الدين سليم روبصال   155 - 500 مسكن عمارة 28 محل رقم 114 ا

فية رقم IE 821 عمارة 10 رقم 10رجاح رؤوف صة الر ا

يدة دي ج روببن در مشروع 155-500 مسكن جما ترقوي عمارة 31 رقم 106 ا

ي حسن روبمروا ن النحاس محل رقم 03 ب ا ع

ة روببنور جاز ن النحاس محل رقم 03 أ ا  ع

ة روببل بو ي او عمارة 11 رقم 21 ا  250 مسكن او 

ل طارق  روبسغاو ي او عمارة 07 رقم 14 ا  250 مسكن او 

روببوراوي سم اض 135 محل 135 أ ا تحصيص الر

روبتر أحسن اض رقم 91 ب ا تحصيص الر

روببوشمال م الدين سا رقم 77 ب ا ن تحصيص ماس

روبعلوان دمحم  20 اوت 1955 رقم 51 ج ا

روبقرام حميد  20 اوت 1955  محل رقم 188 ج ا

م روببلباشة لينة مر ي رقم 002 ا مدرجات ملعب حمدا

روبرجي مراد  08 ماي 1945 رقم 135 ب ا

ة رؤوف روببن عم  1587 مسكن عمارة 112 رقم 08 ب ا

ن روبعقبة عبد اليم  1587 مسكن عمارة 111 محل 42 ا

روببوحالسة بالل  1587 مسكن عمارة 111 درج 05 أ محل رقم 21 ا

ان روبنمر بر املركز التجاري  1600 مسكن محل رقم D 52 ا

ن روبملو ياس  الوفاء رقم 152 ا

روببوراس عبد الرؤوف تحصيص الوفاء رقم 401 أ ا

روبسال أيوب تحصيص الوفاء رقم 400 أ ا

نة مقاز روبزو ي عمار رقم  119 محل رقم 01 ا سا  ع

ز ي عبد العز روبتوفو م عبد القادر رقم 38 ا  

روبعايدي رشيد م عبد القادر رقم 32 ا شارع 



روببوكبوس حسن سا منطقة ك عمارة أش 02 رقم 132 ا ن  1300 مسكن ماس

روبعمارة وليد  مشروع 80 مسكن جما ترقوي E N P I عمارة 14 رقم 57 ا

روبلعيفاوي رامي يم عمارة 14 رقم 61 ب ا سا صور  500 مسكن 

ب فطيمة روببن الش سا ا ن  2300 مسكن منطقة ك عمارة 04 ج رقم 52 ماس

ب اسكندر روبعر ن النحاس محل رقم 03 ب ا  ع

ن روبحمالوي دمحم مل  192 مسكن ص و ت ا محل رقم 18 ا

يم روببن ساري ابرا 39  250 مسكن عمارة 19 ا

ي وليد روبمروا  20 اوت 1955 رقم 70 محل 70 أ ا

روببلعيدي عابد ممر عابد القرامي (طنجة) رقم 57 ب ا

روب 24داي السعيد ن ا  ب شارع براد حس

اء روبجباي زكر ن رقم 16 د ا شارع براد حس

ر روببن ساري دمحم الطا ن ا 20 شارع براد حس

روبحلي عامر  1600 مسكن الرواق التجاري رقم 01 ا

ة رجم روبحمايز سا منطقة عمارة 02 ج محل رقم 20 ا ن  2300 مسكن ماس

روببن دخان وليد سا عمارة 11 أ محل 08 ا ن م ج ماس

ادي ال عبد ال در

روبعسكوري رمزي  ي عمارة 02 محل رقم 06 ا فية رقم 821  صة الر  130 مسكن ترقوي جما ا

ش لطفي روببوخد ي اي عمارة 28 رقم 113 ا ا مشروع 500 مسكن ترقوي او ان 

ي وسيم  روبفرقا عن النحاس محل رقم 03 أ ا

روبسعيد تومي عالء الدين سا منطقة ج عمارة 01 ج رقم 254 ا ن  2300 مسكن ماس

اع فاطمة روبن ن النحاس رقم 01 ا مشروع 400 مسكن مدخل 02 رقم 01 ع

روب بوعالم شفيقة  جتما ا ن النحاس تحصيص  119 ع

ن ة حس روبشر سا 676 قطعة رقم 33 أ ا ن جتما ماس تجزئة 

ب وش ز روبدر سا عمارة ا درج 10 رقم 30 ا ن ديدة ماس املدينة ا

روبنيفود فؤاد سا مسكن تطوري د رقم 243 ا ن  ماس

روبمحرزي وليد  500 مسكن ص و ت ا عمارة 32 رقم 318 ا

روبحناش حمزة ي محل رقم 02 د ا ر رقم 250 ار اش   زغيدة الطا

شاطات أخرى 



روب مختاري مختار   40 مسكن عمارة ا حصة رقم 05 ا

وة عمار  روب نو صة رقم 07 ا  40 مسكن عمارة ا ا

ن عمر روبخن  192 مسكن عمارة 09 محل رقم 03 ا

روبسلمان عماد  192 مسكن محل رقم 33 ا

ف ي الشر روبزحتا ديدة 192 مسكن ص و ت ا عمارة 10 رقم 03 ا ة ا ضر املنطقة ا

س ود أن روبمز ي او عمارة 09 رقم 19 ا  250 او 

روببن زعتات أسامة  صة ب ا ي او عمارة 11 ا  250 مسكن او 

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

روبمرازقة غنية ي او عمارة 07 رقم 16 ا  250 مسكن او 

روبفوغا عبد الغ ي او عمارة 17 رقم 35 ا  250 مسكن او 

اع دمحم روبن اض رقم 149 ا  الر

يلة روبعلواش ش اض قسم 112 مجموعة ملكية رقم 34 محأل ا تحصيص الر

ن الدين روبخالدي ز اض رقم 138  محل رقم 138 مكرر ا تحصيص الر

روبعلواش دمحم سا رقم 65 محل 03 ا ن تحصيص ماس

ي اسالم ا روببكوش   115 مسكن تطوري رقم 27 أ سيدي اعمر ا

روبالع السعيد سا رقم 65 ب ا ن تحصيص ماس

اوي خالد روبعر ياة رقم 113 أ ا تحصيص ا

وعة جابر روبقر  20 اوت 1955 محل رقم 71 ا

روبعاشوري ياسمينة  20 اوت 1955 رقم 60 ا

روببوجندلية نور الدين  بن بوالعيدرقم 01 أ رقم 02 ا

روبعبد املالك غضبان  1600 مسكن عمارة 230 رقم 02 ا

ر روبزراري دمحم الطا  1600 مسكن عمارة ب 03 رقم 34 ا

روبكر سفيان املركز التجاري 1600 مسكن رقم 06 ا

ف روبزغدار دمحم الشر  1600 مسكن رقم 07 ا

روبمزداد سفيان ديدة عمارة 1-3 حصة 03 ا ة ا ضر 61 املنطقة السكنية ا

د روبقليل بوز ديدة عمارة أ 2 ب رقم 21 ا ة ا ضر املنطقة السكنية ا

ب روبمرم دمحم حب صة رقم 01 ا ديدة عمارة 04 محل رقم 51 ا ة ا ضر املنطقة السكنية ا



روببودفة رامي  1200 مسكن عمارة 02 ف رقم 04 أ ا

روبحملة نور الدين 1200 مسكن عمارة 01 رقم 02 ا

ة مسعود روبحضر  1200 مسكن ا

روبصايفي حسان  1200 مسكن ا

يل روبشعور ن  1600 مسكن الرواق التجاري محل 09 ا

روبميالط مو تحصيص صا درا رقم 28 ا

ان فتيحة  750 مسكن رقم 01 صا دراضر

يوي راشدي روبق  صا درا رقم 37 ب ا

روبتوم بالل تجزئة صا درا رقم 16 ا

شام C 57  صا درامحفوظي 

روبتومي عبد القادر 17  صا درا 213 مسكن محل ا ا

ة غالم روبباشر محل رقم 53  صا درا ا

ش ليب  روببوا  900 مسكن عمارة ا محل رقم 11 ا

روببن دخان شاكر  1013 عمارة 54 محل رقم 13 ا

روبغانم وليد  1013 مسكن عمارة رقم 25 محل رقم 44 ا

روبمعماش بدر الدين  1013 مسكن عمارة 25 رقم 41 ا

روببن جبار ز م عبد القادر ا شارع 

روببوجنانة دمحم صة رقم 02 ا م عبد القادر قسم 84 مجموعة ملكية 16 ا شارع 

روبجنا وليد سا 3000 مسكن منطقة أش عمارة 02 د محل رقم 154 ا ن  ماس

روبدوا سم ي اي او عمارة 10 ا فية رقم 821  صة الر رج الشما ا ا

روبميلودي لطفي م عبد القادر ا شارع 

روبعفيف السعيد  1013 مسكن ا

روبغشوة أيوب 1200 مسكن عمارة 44 رقم 01 ا

روبخالف رابح ة رقم 16 ا روقة التجار  1600 

روببن عليوش عادل 33 املركز التجاري 1600 مسكن ا

روبمرا كمال  1587 مسكن عمارة 138 محل رقم 11 ا

روبيحيوش وليد  40 مسكن عمارة ب رقم 09 ا



ة من روبزر ي رقم 01 ا ر 250 أر أش   زغيدة الطا

عيمة روبزدام   سيدي اعمر2 رقم 19 ا

روبسلما عبد البا  192 مسكن ص و ت ا محل رقم 17 ا

روبسكراوي دمحم الطيب م عبد القادر ا شارع 

ن روبالعمري حس م عبد القادر ا شارع 

روببوشعشوعة بوجمعة م عبد القادر ا شارع 

د روببوتفاح الياز شارع ع نمو ا

روبسماع خديجة ش ا اج 

روبكراد مو ناء ا  ال

ور سليم روبك يقة ا خوة س

روبخلو ع املركز التجاري 900 مسكن ا

م روبدعلوش عبد الكر ي مراح ا وشتا

روبعماري يوسف  1039 مسكن ا

سارابح وحيد ن ماس

ليل سابوالشمع عبد ا ن ماس

سابن زطة صابر ن ماس

سابكوش غنية ن ماس

سابن الشيخ فارس ن ماس

كة ب بر روبر  1200 مسكن عمارة 27 رقم 34 ا

 1200 مسكننقار بدر الدين

ا دمحم روببو  1200 مسكن عمارة 30 محل 40 ا

روببولغب سليمة  1200 مسكن عمارة 10 رقم 12 مكرر ا

روبزعامطة بالل تحصيص الوفاء رقم 313 ج ا

روبجن عمار سا عمارة  أ 2 محل 165 ا ن م ج ماس

روبمغراوي فت سا ا ن  120 مسكن عمارة ب السف رقم 06 م ج ماس

ميد روبشكري عبد ا سا عمارة ا محل رقم 10 درج 10 ا ن م ج ماس

ي مو روببرا تحصيص املنار رقم 896 ا



روببوالكعيبات كمال سا عمارةE محل رقم 44 ا ن م ج ماس

روبمنصوري أحمد صة رقم 02 ا سا  120 مسكن عمارة H ا ن م ج ماس

روبسمية فطيمة زوجة بوشعشوعة  صا درا رقم 79 محل رقم 79 ا ا

روبجرمون نجيب  192 مسكن عمارة 08 محل رقم 43 - 44 ا

روبواندلس عقيلة  1200 مسكن عمارة 8 محل رقم35 ا

سازمار مونية زوجة بوشارب ن ديدة ماس  امل محل أرقم 438 الطابق السف املدنة ا

روبلعرابة سامية  08 ماي 1945 ا

روبمسا جمال 01 شارع ع معتو ا

ام حرم بن درا ية ال روببن عر  250 مسكن عمارة 05 رقم 09 س ا

مة حرم بن عمارة روبكنوش كر ة رقم 11 ا  1600 مسكن مساحة تجار

مة ي كر روبب  1600 مسكن عمارة 113 محل رقم 09 ا

روبجلواط عثمان  صا درا رقم 72 أ ا

و دالل روبر سا عمارة ا 01 رقم 147-148 ا ن ديدة ماس املدينة ا

روببن جامع سليم سا ا ن صة 145 ماس  70 مسكن محل رقم 47 ا

راء روبدمان ذبيح فاطمة الز مع السك الفردي 55 قطعة رقم 25 ا تحصيص القراح ا

روبعبيدي عبد هللا تحصيص القراح محل رقم 26 ب ا

س مراد  ق الوط ط 1 مج ملكية رقم 55 رقم 43 بن و  الطر

تحصيص بوعصيدة رقم 106 مج امللكية 11 القراحغضبان ز

تجزئة القراح 55 رقم 23 اوالد رحمون غرنوق حكيم

اوالد رحمون محطة عيادي بوجمعة

ميل اوالد رحمون بوعروج رمضان املنظر ا

ميل اوالد رحمون محسن لقمان 50 تجزئة املنظر ا

ميل اوالد رحمون ج عبد الرحيم املنظر ا

كيم  ناي بلقاسم رقم 89 اوالد رحمون حسي عبد ا

رقم 72 المریج الكلم الرابعبن شاوي حسین
حي القماص رقم 1212 أبوسماحة كمال 

حي القماص رقم 1222كرور سفیان 



رقم 04 مكرر حي الصفصاف ع,أ بوكباب الیاس
حي القماص رقم 1209رھوني إلیاس 

حي الصنوبر رقم 227مزیاني عبد الوھاب
حي الصنوبر رقم 158محلدي بالل

حي التوت نھج د رقم 83 أعبد اللطیف شعیب
حي التوت شارع د رقم 43بولزرق رحیمة

حي التوت نھج ج رقم 13-15بلوم میمة
حي القماص رقم 1160 أمرزو عمار

حي أبناء العم بوالبحري شارع جیش التحریر بنایة م ن قشودة عبد القادر
حي التوت نھج و رقم 8-23بن جلیة مراد
حي التوت رقم 14 بي أوروابح سمیر

حي الصنوبر رقم 152 بزیبوش عبد العزیز
حي بن تلیس رقم 27قرفي عالوة

حي الصنوبر بلدیة قسنطینةخلوف مولود
رقم 152 ھـ حي الصنوبرخلوف حمزة
حي القماص 800 مسكن رقم 333 أالعایب عالوة

حي القماص رقم 1314 أعریبة برھان الدین
مجمع الصنوبر حي أبناء العم بلبحري عمارة ن رقم 06طیار عائشة 

حي التوت نھج ج رقم 4114خریبوط سفیان
حي القماص 1500 مسكنقواورة شبلة

حي المشتة قسم 248 مجموعة ملكیة 03رحیلیة شوقي بیك
الطریق الوطني رقم 27 بن تلیسدراج عاشور 

رقم 23 حي الشھداء قابل فرید
رقم 12 ب شارع الشھداء الطریق الوطني بن حیدواس فاضلي

حي الشھداء نھج قبن جعفرمعمر
حي الشھداء نھج رقم 02جرتلي یوسف

حي الحطابیةكحول دمحم



حي الشھداء نھج أغرزولي صالح الدین
حي الشھداء رقم 18قلي عمار

حي الشھداء رقم 02رابحة أونیس
حي الحطابیةحاجي صالح

حي الشھداءبھناس عبد الحمید
حي الشھداء رقم 22حرمان عبد الحمید

حي الحطابیة نھج الجباسینمكي بوجمعة
حي بودراع صالح رقم 02جویمعة اسماعیل
حي الشھداء رقم 10 محل أبن حركو زھیر
حي الشھداءعرباس فاطمة
حي بودراع صالح ارض مزیان رقم 188 محل 6فراش كریمة 
حي الشھداء نھج أفلواط النوري 

حي الشھداء شارع س رقم 04بن عبد العزیز حكیم
حي بودراع صالح نھج ب رقم 62بولزرق حمزة 

حي الشھداء نھج ب رقم 02كباب زبیر
حي بن الشرقي طریق شطابة رقم 30ضیفي جعفر

حي بن الشرقي طریق شطابةصیفي رمزي
حي بن الشرقي طریق شطابةفیاللي دمحم

حي بن الشرقي طریق شطابةمازلي حمید
حي المالح طریق شطابةمزعاش حسام

حي بن الشرقي طریق شطابةلونیس سلیم
حي المالح طریق شطابةقطیش السعید

حي المالح طریق شطابة رقم 22لغبش أحمد
حي المالح طریق شطابةدایلي سلیم

حي المالح طریق شطابةكرواز بالل
حي بن الشرقي طریق شطابة رقم 42بوبدیرة فطیمة

حي بن الشرقي طریق شطابةراس الواد حسام 



حي بن الشرقي طریق شطابة دكار جالل
تحصیص الجباس طاوطاو بوجمعة
حي المالح طریق شطابةبوطبة شھرزاد

حي المالح طریق شطابةرزین فیصل
حي المالح طریق شطابةخطابي سمیر
حي بن الشرقي طریق شطابة محل سيبوكزبر الیاس

حي بن الشرقي طریق شطابة محل Bھواري دمحم
حي بن الشرقي طریق شطابةبوكرزازة حسین

حي بن الشرقي طریق شطابة رقم ب 03ربعي دمحم زین الدین
حي بن الشرقي طریق شطابة محل أشاقر مسعود

حي المالح طریق شطابةقادري دمحم
حي بن الشرقي طریق شطابةبلعور فوزي

حي بن الشرقي طریق شطابةعیساني دمحم اسالم
حي بن الشرقي طریق شطابةعقون خالد

تحصیص الجباسین رقم 176 أ مطمط ھشام
حي بن الشرقي طریق شطابةالواعر فلة

حي بن الشرقي طریق شطابةقصاص ابراھیم
حي المالح طریق شطابةحمیل طارق

حي بن الشرقي طریق شطابةلعیدلي دمحم
حي المالح طریق شطابةالعایب دمحم

حي بن الشرقي طریق شطابة محل 01بوالتوت ولید
طریق شطابة المالح رقم 33دایلي عادل

تحصیص الجباسین رقم 21  قلي عبد الوھاب
حي بن الشرقي طریق شطابة رقم 04 أمعیزو سیف اإلسالم

تحصیص الجباسین رقم 21  العیدلي یوسف
تحصیص الجباسین رقم 273  مروش ندیر

تحصیص الجباسین R10 محل رقم أ  بن یونس مراد



حي بن الشرقي طریق شطابة رقم 01 بخمیسي حنیفة
تحصیص الجباسین البنایة رقم 01  عزرة حسام

حي بن الشرقي طریق شطابة محل 41قرفي عبد القادر
حي المالح طریق شطابة 14 مكررقردوح عالء الدین
حي بن الشرقي طریق شطابة رقم 15راس الواد جالل 

حي بن الشرقي طریق شطابة محل رقم 30 بمزغیش عبد المؤمن
حي بن الشرقي طریق شطابة رقم 10سیاح ناصر
شارع بودراع صالح أرض أمزیان رقم 188بغیل جمال
حي األمیر عبد القادر رقم 22 حصة 01 بحلیمي فاتح

سوق القنطرة محل رقم 01بوربیع فتیحة 
نھج اإلخوة خزندار رقم 04بوھرور عالل

سوق بوصبوعة منشار رقم 30 القنطرة بن نایت دمحم الشریف
حي األمیر عبد القادر رقم 56نمیبي فوزي
حي األمیر عبد القادر رقم 02درغام كمال

حي األمیر عبد القادر رقم 13عتیق اسكندر
حي األمیر عبد القادر رقم 98بوحبیلة عمر
حي األمیر عبد القادر بن سالم دمحم

شیھاني بشیر األمیر عبد القادر ابراھیمي جمیلة
شیھاني بشیر األمیر عبد القادر رقم 20 بلعمري مھدي 
رقم 01 شارع شیھاني بشیر األمیر عبد القادربومزبر حسن

باب القنطرةزبیلة دمحم
شارع شبلي دمحم رقم 03بولحلیب أحمد
حي اإلخوة خزندار رقم 02زغیب ھاني
حي خزندار رقم 179 مجموعة ملكیة 82 عمارة 82 رقم 08بوخیط علي

حي دمحم لوصیفبن كروك كریم
شارع اإلخوة بوشامة محل ب رقم 24فورة جمیلة

حي اإلخوة بوشامة عمارة أتریكي شمس الدین



حي األمیر عبد القادر رقم 05سباق عادل
حي األمیر عبد القادر نھج بیار كیري رقم 62 نھج أ رقم 17صولي رضوان

حي األمیر عبد القادر أكوة حسین
حي األمیر عبد القادر شارع أ رقم 02بوبداین عبود

حي األمیر عبد القادر شارع  11فلول نزیھة
شارع بوتش صالحسایغي منصف
رقم 20 مكرر نھج شیھاني بشیر حي أ ع قكحلوش توفیق
رقم 01 شارع شیھاني بشیر األمیر عبد القادرحني رضوان

رقم 18 ، شارع شیھاني بشیر األمیر عبد القادرزغبیب عبد الكریم
رقم 32 سوق بوصبوعة القنطرةبن عطیة عزالدین
حي اإلخوة خزندار رقم 13عبریط دمحم خلیل

شارع بلعایب دمحم رقم 11كویتر عبد العزیز
نھج دباح لویزة رقم 05أیت كاكي دمحم األمین

نھج اإلخوة جغري رقم 02بانو عبد الرحمان
شارع اإلخوة خزندار رقم 01إدري نادیة

رقم 02 شارعبوروبة خروفةبوسبیعات أنیس
نھج بوروبي خروفة رقم 04بوالنمر توفیق

شارع دمحم لوصیفشیمة یاسین
رقم 05 شارع رمضاني رابحزغاد عزیز

حي األمیر عبد القادر نھج بیار كیري رقم 01بوعسیلة دمحم اسكندر
شارع اإلخوة جغري رقم 10زغاد كمال 

نھج شبلي دمحم رقم 08 بابعوابدیة أحسن
نھج شبلي دمحم رقم 07زغاد دمحم علي

ساحة بلوصیف دمحم رقم 08بادیسي عبد الرحمان
حي دمحم لوصیف عمارة 04 أ رقم 01بن عیسى عرجونة

سوق دمحم لوصیف رقم 05بن نایت صالح
حي دمحم لوصیف عمارة 04 أ رقم 22بن عرناوط فائزة



شارع اإلخوة خزندار رقم 04نایت محند شوقي
نھج شبلي دمحم رقم 07بلطرني زین الدین

رقم 54 نھج بیار كیري حي األمیر عبد القادرموات عبد القادر
 فيال ع أ ش رقم 43 قسنطينة جبار نوفل 

 فيال ع ف رقم 01 قسنطينة دمحم فاس 

ي مو   فيال عمارة ح رقم قسنطينة حما

 فيال ع د رقم 09 قسنطينة بوساح نورالدين 

ر   20 اوت 55 محل رقم 09 قسنطينة بوفنارة دمحم الطا

ر  املركز التجاري 20أوت 55 رقم 09 قسنطينة بوقارة دمحم الطا

ن م ن دمحم  ن الباي 189 قسنطينةطم ق ع  النخيل طر

ول رقم 08 قسنطينة عرفة سفيان  ن الباي الشطر  شعب الرصاص  النخيل ع

ن م ن الباي رقم 05 قسنطينةسمارة دمحم  ق ع  النخيل طر
يمة  ق عينالباي رقم 05 قسنطينةسمارة س مركز تنظيف املياه طر

حي 500 مسكن تطوري رقم 404 عین البايعمیرش عبد السالم
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

عین قجاو عین الباي رقم 01 الخروبمشیرح عائشة
منطقة النشاط رقم 145 عین البايبوتش جمال

ب مزرعة قادري ابراھیم عین الباي 02رحماني یاسینة
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 400 مسكن كوسیدار عمارة سي 05 أس 05 علي منجليلعیایشة عبد الحكیم

مشروع 100 مسكن تساھمي عمارة د رقم 03 علي منجليبن والي رؤوف
وج 01 حي 150 مسكن علي منجليزغمار حیدر
مشروع 100 مسكن تساھمي عمارة أو رقم 01 علي منجليبوعبید عمر

وج 01 حي 150 مسكن علي منجليبوخالفة عبد الحق
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 علي منجليشریط یوسف
حي 150 مسكن جیكو عمارة ل01 محل رقم 15 علي منجليشرایشة مكي

حي 70 مسكن FSD علي منجليدكار رشید
وج 01 المدینة الجدیدة علي منجليبن عابسة فؤاد

حي 70 مسكن FSD علي منجليدیابي دمحم الشریف
حي 80 مسكن FSD  علي منجليجلواط زبیدة

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
حي 428 مسكن جیكو عمارة ب01 رقم 25 علي منجليبوحوش فاتح

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 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
وج 02 علي منجليعفیف منصف

وج 02/13 علي منجليدري كمال
وج 02 علي منجليدابیوش أسامة

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

مشروع 106 م ت عمارة أو علي منجليالعطوي حسین
وج 02 حي 110 مسكن عمارة 21 رقم 04 علي منجليبوناح سھام

وج 02 عمارة 10 رقم 04 علي منجليبن طالب إیناس
وج 13 عمارة 04 رقم 08 علي منجليزبیلة أسامة

وج 13 علي منجليبن نابت دمحم األمین
وج 13 إقامة الیاسمین علي منجليیاني عبد الحمید
وج 13 إقامة الیاسمین علي منجليمخلوفي عبد هللا
وج 13 إقامة الیاسمین علي منجليبوسبتي الطاھر

وج 13 علي منجليتباني رابح
وج 13 اقامة الیاسمین علي منجليمرعي خیرالدین

وج 13 إقامة الیاسمین علي منجليحرواشي أمیر
وج 13 الحصة الریفیة رقم 01 عمارة 60 رقم 06 علي منجليفوضیل كلتسومة أمال

وج 05 إقامة الزیانیین علي منجليطمین عزالدین



وج 05 توسعة علي منجليلعمامري أكرم
وج 05 علي منجليبوكلوة ولید

وج 05 توسعة علي منجليبن دانة إسالم
وج 05 توسعة علي منجليسعیود زین العابدین

وج 05 عمارة ب علي منجليكحول نادر
وج 05 توسعة علي منجليعثماني عزیز

وج 05 علي منجليبن خلوف مھدي
وج 05 عمارة 11 رقم 11 ر4 علي منجليجراي سارة

وج 05 توسعة إقامة الھواء الطلق علي منجليبخوش أماني
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 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
وج 06 حي 290 مسكن علي منجليبشكري مصطفى

حي 864 مسكن عمارة 62 رقم 704 علي منجليغوالمي عبد الرحیم



وج 06 حي 329 مسكن علي منجليزھري اسالم
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 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 392 مسكن علي منجليفارو فاطمة

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
وج 06 عمارة 06 رقم 08 علي منجليبلكرمي نورالدین

وج 06 حي 329 مسكن عمارة 01 علي منجليعلواش دمحم شكري
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
حي 490 مسكن عمارة 17 رقم 1-2-3-4 علي منجليمبعوج نجمة

مسكن عمارة ب01 رقم 45 علي منجلي 125بوفراح مھدي
وج 06 عمارة 05 رقم 314 علي منجليلوصیف دمحم رضا

حي 392 مسكن عمارة 45 رقم 277 علي منجليمرنیز أمال



تحصیص عین الباي الشطر األول عمارة 05 أ رقم 01 علي منجليزعیتر مخلوف
وج 07 تجزئة عین الباي الشطر األولكیحل صالح الدین

حي 1288 مسكن عمارة دي 05 علي منجليخنفري أمیر
تحصیص وج07 رقم 29أ الشطر األول عمارة ب1 حصة رقم 09 علي منجليدندان صھیب

تجزئة عین الباي الشطر االول رقم 61ب علي منجليعبید حسین
وج 07 الشطر األول رقم 60ھالل دمحم أنیس

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

وج 08 حي 250 مسكن علي منجليعرباتني ھشام
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 ب02 علي منجلي 125بن جمام الزھراء
حي 204 مسكن صورام عمارة ب1 رقم سي 003 وج 09 علي منجليشنیقي مسلم

وج 09 حي 400 مسكن كوسیدار عمارة أس 05 علي منجليحسین زین الدین
وج 09 حي 400 مسكن كوسیدار عمارة أس 05 علي منجليبولحلیبة سفیان

وج 09 حي 204 مسكن صورام عمارة رق 25 أس أو سي رقم 202 علي منجليزغدود خیرالدین
حي 204 مسكن صورام وج 09 علي منجليعمیرش بالل 
وج 09 علي منجليطورش حبیب
وج 09 حي 400 مسكن كوسیدار عمارة أس 07 علي منجليقرقاط شوقي

حي 204 مسكن صورام عمارة س04 رقم سي 04غضبان عبد الحمید 
وج 07 حي 400 مسكن كوسیدار عمارة أس 01 علي منجليبوالقندول طارق

وج 09 حي 204 مسكن صورام علي منجليبن زیان دمحم الطاھر
وج 09 حي 400 مسكن كوسیدار عمارة أس 05 علي منجليبھوال دمحم

مسكن عمارة ب1 رقم سي 02 علي منجلي 480بومشون جالل



برنامج سوراست عمارة 6 رقم جي 40 علي منجليكزاي خیرالدین
وج 10 رقم 261 محل أ علي منجليسالمي عبود جمال

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 منجلي بن قجالي میلود

وج 16 م س 02 عمارة أ01 رقم 04 علي منجليسویعد عادل
وج 16 المدینة الجدیدة علي منجليبن عامر دمحم
وج 16 مس 02 عمارة 02 أو رقم 71 علي منجليبومزبر لمین

مشروع 340 م ت م عمارة 04 رقم 03 علي منجليبوشاقور اسكندر
م س 01 عمارة 01 أ محل رقم 01 علي منجليقرین العید
م س 02 عمارة ا3 رقم 17 علي منجليزدام حسام
م س 01 عمارة د2 رقم 33 علي منجليبوستة سلیم

م س02 عمارة أو 02 مسیلي 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

حي 313 مسكن وج 17 علي منجليلعجل بدرالدین
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
وج 18 مشروع 169 مسكن محل أو01 علي منجليبوعوق نادیة حرم درارجة

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 علي منجليبوعزیزي بالل
وج 20 علي منجليغواص فیصل



وج 20 علي منجليطاوطاو حكیم
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
شارع شلغوم عبد المجید عین اسمارة 02بزیان سامي
تحصیص غیموز رقم 173 عین السمارةكحیو حسان
تحصیص غیموز رقم 175 عین السمارةحریش سلیم

 تحصیص مومني رابح رقم 170 عین السمارةصدیق أحمد شوقي 
شارع سدیرة لمطیش عین السمارةبوحبیلة أمیرة
رقم 194 تحصیص غیموز رقم 01 عین السمارةكمال رغیوة

حي أبناء العم بوسنة رقم 05 عین السمارةقبایلي بدرالدین
شارع بونمورة عین السمارةبن مخلوف رمزي

تحصیص فلتان رقم 54 عین السمارةعولمي زكریاء
حي 1650 مسكن عمارة ف رقم 48 عین السمارةحمالوي بدرالدین

حي بومنمورة عمار حصة 03 رقم 45 عین السمارةبوقوس عیسى 
حریشة عمار مشروع 126 مسكن عمارة ب2 رقم 21 مكرر مناح دمحم

الطریق الوطني رقم 05 محل 03قرعیش حمو سیف الدین
حي 20 أوت 1955 رقم 28 ب عین السمارةسدیرة رضوان أمیر

شارع بوراس امبارك رقم 01 عین السمارة زیغود أیمن 
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

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
شارع سدیرة لمطیش عین السمارةعباز میلود

شارع سدیرة  لمطیش عین السمارةسطیفي عبد العزیز
حي 20 أوت 1955 عین السمارةحناشي فیصل



شارع سدیرة لمطیش عین السمارةبوبریوة سمیر








