
العنوان�مس وا�لقبال�شاطالب�يةا�ا�رة

شارع خ�دي خ�دي بداوي خمتار 1

جبوالر دار الثقافة بداوي خمتار 2

حمل رمق 03 املنطقة احلرضية � 40 مسكنمماش �ٔرزيق

البناء التطوري التجزئة الغربية القطعة 88مقيد محمد

� �خوة �اكري�بري �لول

الوئام � 30 مسكن �سامهيبوخميط الطيب

� 30 مسكن �سامهيرا�س �ٔمحد

حمل رمق 02 املنطقة احلرضية جتزئة 100مسكن قسم 67عامرة فاطنة

الطريق الوطين رمق 06در�ل �ٔم�ارك

� 35 مسكن تطوري�ن سايس �شري

� التجزئة الغربية رمق 75در�ل رش�يدة

جتزئة 100 مسكن تطوري القطعة رمق 34در�ل محمد

حمل رمق 04 السوق املغطاةبل�ري ربي�ة

� احلريةمحمودي �رية

شارع عامين �ٔمحد � احلرية�بري عبد القادر

شارع ضيف هللا لغر�يس � احلريةلعريج محمد

الطريق الوطين رمق 06�بري �ٔمني

احلي التطوريخشنابة احلب�ب

� 88/380 مسكن عامرة 05 رمق 10�امر محمد

احلي التطوري رمق 10بيدة فوزية

رمق 50 جتزئة 80 البناء التطوريلعريج مصطفي

جتزئة 35 البناء التطوري � 22 مسكنقدور بلقامس (01)

حمل رمق 02 � 35 مسكن جتزئة 100 قطعةدر�ل بو�كر

حمل رمق 02 ح جتزئة 124 مسكن ريفي القطعة 115ر�ع امليلودة

� 01/44 (88/380 مسكن)عامرة 25 رمق 33 فاطنة �ج زو�ة عبيد

حمل رمق 01 � 100 مسكن تطوري قسم 72 مجمو�ة ملك�ة رمق 56قدور بلقامس (02)

جتزئة 35 مسكن تطوري القطعة رمق 147توف�ق �ن سايس

حمل رمق 02 جتزئة 35 مسكن تطوري القطعة رمق 133حسام ا��ن بلعيد

شارع االٕخوة �اكريلقرع �دة

حمل ب شارع محزاوي � ا�هنضةلعامرة طاهر

� 103 مسكن ج�اح 17Fسالم محمد عبد النارص

اجلدول رمق 01: قامئة املتعاملني �ق�صاديني املسخر�ن �لمداومة �الل �ٔ�م عيدا�ٔحضى املبارك 2019
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املنطقة احلرضية 124 /400 مسكن قسم 62 مج رمق 44راجع يوسف

شارع ضيف هللا لغر�يس � احلرية�ن دب�ش معر

حمل رمق 377 جتزئة 132 قطعة الطابق �ريضبولنوار معمر

ب�ية النعامةغرايب عبد املومن

م ح � 380 مسكن � الش�يخ بوعاممة قطعة رمق 01 قسم 18 م م 33سارة �ن �ٔمحد

شارع عقون سل�ن رمق 29 قسم 08 م م رمق 52�بري محمد

حمل رمق 03 املنطقة احلرضية � �مال قسم 10 م م رمق 37در�ل طيب

حمل رمق 04 � 100 مسكن ريفي رمق 56 طريق اجلامعة قسم 067 م م 80شداد قوتة

حمل رمق 03 املنطقة احلرضية جتزئة 100 مسكن ريفي قسم 68 م م رمق 37بوحفص محمد

حمل رمق 01 � 01/44 (88/380) مسكن عامرة 16 رمق B16شاموي �ا�

� 4 مسكن قسم 02 م م رمق 204م�ارك طاليب

حمل رمق 01 م.ح حصة 80 مسكن تطوري الطابق ا�ٔريض قسم 68 م م رمق 85هوارية مزيود

حمل رمق 01 املنطقة احلرضية 35 مسكن تطوري قسم 72 مجمو�ة ملك�ة رمق 13ميينة هبليل

حمل رمق B10 � 80 مسكن �رمية هبليل

حمل رمق 02 ا�منطقة احلرضية شارع �ٔول ماي قسم 03 م م رمق 44عبد العز�ز قدور

حمل رمق 02 التجزئة الرشق�ة � �مل قسم 10 م م رمق 062فاطمة زهرة �اليل

� 44/176 مسكن عامرة 10 رمق 02بومجعة �يت �ٔمحد

حمل رمق 08 قرب امللعب اجلديدبلقصري محمد

� 380 مسكن عامرة رمق 12 قسم 13رمصاين �يل 

� 380 مسكن عامرة F رمق 12راجع �الية

حمل رمق 02 � احلرية شارع ضيف هللا لغر�يسبل�ادم زولي�ة

ب�ية النعامةمالل ما�

م�طقة ال�شاطات النعامةمرابط س�يد �ٔمحد

م�طقة ال�شاطات النعامةمطحنة حصاري

� الوئامحشاين حسان

شارع معراين ا�راهمي � النرصنواري �ٔم اخلري

شارع بلعقون الش�يخ احلي اجلديدبداوي بوعاممة 

شارع عر�وي �ن ز�ن � النرصعتيب عبد هللا

� بل�ادم رمضاندحامين نعمية

حمل رمق 02 شارع طييب �ٔمحدبو�رشة عبد احللمي

شارع سل�ين يوسفبل�اج هامشي

51هك�ار 350جعرود س�يد �ٔمحد

شارع عبد ا�لوي محمدرقوب يو�س

شارع نقادي فقش�ش احلي اجلديدبلمسعود �ا�

شارع بوش�تة محمد � احلريةبلمسعود �ا�

جتزئة 301 قطعة املرشية اجلديدة قطعة 230بلمسعود �ا�
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شارع بوصوار العيد�لواش توف�ق

حمل رمق 02 ط,و,رمق 06 مقابل اتصاالت اجلزا�رمقلش �لمية

شارع عامرة �امر � النرصدحامين �ٔمعر

� الوئام حمل رمق 02 قسم 104 مم 46 قطعة �ٔدحامين �الف

شارع �راهميي �ٔمحد � احلرية�راهميي فااطمية

شارع قامسس الطيب � �ن �د�سدحامين صدام

شارع بلقور احلي اجلديد�راهميي احلب�ب

التجزئة �ج�عية 344 قطعة رمق 97مويس �لول

التجزئة اخلامسة قسم 34 م م رمق 26بوطالب معر

التجزئة الرابعة قسم 119 م م رمق 140�ن قسوم وليد

شارع محالت بومجعةبوق�ينة بو�كر

شارع شعباط سل�ن � السالمطاليب فاطمة

� الوئاممحوية محمد العريب

� الوئامبوحفص عبد املومن

42مسكن �سامهي � الوئام�ن الش�يخ مصطفي

� الوئام�دمي بومجعة

� الوئامضيف هللا عبد الغين

� 124 مسكن تطوري � الوئامنوايل عبد الغين

� العيداوي عبد احلامككنودة �ليفة

الطريق الوطين رمق 06ا�ا عامر

الطريق الوطين رمق 06در�ل �ٔمحد

الطريق الوطين رمق 06�رمضان محمد

شارع عبد الالوي محمدق�زي �ٔمحد

شارع العق�د معريوشصديقي مصطفي

شارع بوقرن �لول�ن عياش نور ا��ن

شارع عبد الالوي محمدزواد غر�يس

شارع طييب �ٔمحدصديقي �راهمي

شارع �راهميي �ٔمحد �راهميي معر

شارع �راهميي �ٔمحد طاليب عبد العز�ز

شارع عامرة �ن �امر� بل�ادممقطيف بغدادي

شارع عامرة �ن �امر� بل�ادمطاهري ا�راهمي

شارع عامرة �ن �امر� بل�ادم��يس �ٔمحد

شارع �مري عبد القادرعر�وي ف�ي�ة

جتزئة 301 مسكن رمق 113معطي عبد القادر

شارع زيغود يوسفد�ن عيدة

� احلرية شارع ف�حي بلقامسكناندة حرة
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التجزئة اخلامسة �ريي الطيب

شارع در�ل �ٔمحد لعرا�بو�الفة �ٔم لكثوم

شارع �مري عبد القادر�ن سل�ن محمد

شارع �مري عبد القادررحب هللا محمد

شارع �مري عبد القادر�ن صاحل محمد

الطريق الوطين رمق 06�يل بداوي

شارع در�يس �ٔمحدسعيد �ن �اشور

شارع �مري عبد القادربوزرواطة خمتار

� بودوبو�اف�ة محمد

شارع �مري عبد القادربلية محمد

شارع �مري عبد القادرق�زي عبد الغين

شارع �مري عبد القادرز�د معر

شارع �مري عبد القادربلقور محمد

شارع حراكيتشعباين صديق

شارع قر�ن بومجعةحف�ان عبد العز�ز

طريق املطار�ربي عبد ا�يد

شارع �ن مصطفي الطاهر�ن �اشور معر

سا�ة العريب �ن �يديموساوي محمد

� النرصمميوين العيد

شارع �اشولري �يلعتبة عبد �لقادر

شارع زحزوح قادة غفاري الش�يخ

شارع عامرة �امر � النرص�ر�ال عبد القادر

شارع �شوت محمد � النرصعامرة محمد

� بل�ادم رمضانمعروف عبد القادر

� بل�ادم رمضان�ن الش�يخ �د�ن

� مخ�س�يت�هرة بودايل

شارع �ن عودة محمد � مخ�س�يتقامسي عبد العز�ز

� �ن قدور ا�راهميماموين معر

شارع در�يس �ٔمحدبلح�ا� مربوك

حمل رمق 2 جتزئة �ج�عية رمق 344موىس �لول

التجزئة اخلامسةلعري� محمد

شارع عبد الالوي محمدمحلر عبد القادر

شارع املسا�د سطافهباز فاطمية

شارع مجعي حسان�ن قطاف هشام

شارع �ن دحو الطاهرمحمدي �ليفة

� بل�ادم رمضانمحمدي �ليفة

املرشيةاملرشية



شارع بوقرن �لولميك �يدة

شارع قامسي �ٔمحدشارف خ�اثة

شارع معراين عبد القادر�ن دحو حسان

جتزئة 184 مسكن�ن نيحي عبد الف�اح

شارع سل�ين يوسفبداوي فؤاد

شارع سل�ين يوسفبومد�ن فاطمة

شارع سل�ين يوسف�راهميي بودايل

شارع م�اريك �ٔمحد � احلريةش�نافة بومجعة

شارع �راهميي �ٔمحد�امري محمد

شارع ا�كتور �ن زرجب�ن مصطفي �ٔمحد

شارع سل�ين يوسفلك�ل جامل

شارع بوقرن �لول � احلريةح�يت رش�يدة

شارع سل�ين يوسفبداوي �ن م�لود

شارع لهوب احلاج � السالمراجع �ٔمحد

� احملطة 60مسكنبلقصري عبد الكرمي

تعاونية عقارية احلياة � احلريةبور�� بوعاممة

شارع ملياين م�لود � احلريةسايس �رية

شارع �كري �ٔمحد�ن �اشور ف�حي

� 30 مسكن شارع شوايك الطيبزحزوح عبد ا�يد

� بودو�ريدع �ٔمحد

التعاونية العقارية ا�هنضة � النرصعتيب محيد

شارع عبد الالوي محمدمحمدي عبد الوهاب

� 84 مسكنبلح�ا� هواري

� الشهداءقومريي يوسف

شارع در�ل �ٔمحد � �ن �د�سالدرع عبد الصمد

� بل�ادم رمضانعهيار �ادل

شارع ا�ٔمري عبد القادر�راهميي �راهمي

شارع بلقور �ٔمحد�رغيوة ا�دوب

شارع زيغوت يوسفبو�الفة الش�يخ

� النرص شارع محزاوي �ن معر�راهميي �الل

شارع غزال �امر احلي اجلديدشعبان مغنية

شارع سل�ين يوسف � �ن �د�سكدو �ٔمحد

� 542 مسكن ج�اح 10 رمق 01�ا�ي عبد ا�لطيف

شارع معراين �ٔمحد � النرصمطريف زبيدة

شارع ا�ٔمري عبد القادرماموين ف�حي 

املنطقة احلرضية التعاونية العقارية الت�ديعبيد ماما



شارع زيغوت يوسف وسط املدينةم�اريك يوسف

رشع صاحلي الطيببوش�تة محمد

� 58 مسكن ج�اح �ٔرقاس محمد

حمل رمق 02 شارع سل�ين يوسف�ن عياش عبد القادر 

الطريق املؤدي ايل القا�دة � السالمشعبان سالف

� 124 مسكن تطوري � الوئام�ليب الطاهر

طريق س�يد املربوحجحاج خلرض 

شارع املسا�د سطافشاديل محمد

شارع �امري عامرة � النرص�ن �ليفة �رص

شارع صاحلي الطيب � مخ�س�يتمحمدي �شري

شارع �افظي بل�افظ � بل�ادم رمضانرشيفي يوسف

جتزئة 366 مسكن ريفيغراس �ن �يل

شارع �راهميي �ٔمحد احلي اجلديدهبلول حيي

شارع بوقرن �لولبوزيدي عبد الباسط

الطريق الوطين رمق 06نقادي �ٔمحد

جتزئة 148 مسكن ريفيبلقصري محمد �سني

� املتق�ةقدوري �يل

� 76 مسكنماموين ز�ن ا��ن

شارع �ن �راهمي �ٔمحد � احلريةسعودي خلرض

ال�س�يري ا�ايتحميور العام

� �ن قدور ا�راهميعتيب جامل

شارع عبد الالوي محمدزو� محمد

� بودوخريص محمد

� بودوقعايب الطيب

شارع سل�ين يوسفعباد �سني

شارع �مري عبد القادررقاقدة كامل

شارع �رقاد محمد � �ن �د�سغفاري زهرة

شارع �راين م�لود احلي اجلنويبجحاج محمد ا�ٔمني

حمل رمق 03 شارع موالي يعقوبم�صور سارية

الطريق الوطين رمق 06�ن �دة رف�ق

� بلن قدور ا�راهميبل�اج هشام

شارع ��يس سامل � النرص�ٔ�ا �ا�شة

شارع ا�ٔمري عبد القادرعزاز محمد

� �ن قدور ا�راهمي�الب مويس

� �ن قدور ا�راهميخملوف ف�حي

� بل�ادم رمضان�لويل حمجوبة

املرشيةاملرشية



شارع �افظي عبد احلاف�ظمرسيل سف�ان

� النرص شارع عامرة ا�راهمي�لوز مسعودة

شارع �ٔول نومفرب � �ن �د�سمو�سات �لمية

الطريق الوطين رمق 06ف�دق ت�رشافني

الطريق الوطين رمق 06ف�دق ا�ٔمني

م�طقة الروداسةمطاحن �اك�رة

الطريق الوطين رمق 06مطاحن التي�انيني

شارع العق�د معريوشج�اري فاطمة الزهراء

شارع العق�د معريوشراجع ميينة

شارع ا�ٔمري عبد القادر�ن دب�ش قويدر

شارع ا�ٔمري عبد القادرطباين �يل

شارع موالي �ىلايت سامل عبد الرحامن

شارع ا�ٔمري عبد القادرمورسيل س�يد �يل

شارع ا�ٔمري عبد القادرقديد�ر سف�ان

شارع ا�ٔمري عبد القادرصواحلية معر

شارع ا�ٔمري عبد القادر�ربي مصطفى

شارع ا�ٔمري عبد القادربومعزة محمود

شارع معر اين �راهمي � النرصحمي نور ا��ن

شارع �ٔول نومفرب قر�ن محمد

شارع لهوب احلاج � السالمفالح ال�شري

جتزئة نفطال ط,و رمق06قدور محمد

شارع ا�ٔمري عبد القادر�ن الش�يخ الرمي

شارع �ن دحو الطاهرمحوية ف�صل

شارع بوصوار العيدساملي خلرض

شارع لهوب احلاج � السالمتوايت فاطمة

ف�دق ا�ٔمني الطريق الوطين رمق 06مخل�ش �ٔمحد

حمل رمق 25 و 26 � الوئامبلهادي الش�يخ

الطريق الوطين رمق 06�ريك الش�يخ

شارع ا�ٔمري عبد القادرز�ن عبد الكرمي

شارع ا�ٔمري عبد القادرحرشاية غنية

الطريق الوطين رمق 06�ن دب�ش محمد شك�ب

الطريق الوطين رمق 06�ن هيلك امليلود

شارع عبد الالوي محمددر�يس احلب�ب

� 110 مسكن �رقويم�يعي هشام

الطريق الوطين رمق 06 � السالمالز�ن الطيب

شارع �ن �مر محمد � اجلديدعرايب اسامعيل

املرشية
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شارع عبد الالوي محمد�ن دحو تيجيين

حمل رمق 02 � 19 مسكنمخ�س ربيع

شارع زيغوت يوسف وسط مدينة�ريناكن عبد الكرمي

شارع ا�ٔمري عبد القادر�ن سل�ن الطيب

شارع �ٔ�ا ا��ن�ين مصطفي

شارع �ٔ�ا ا��ن�اج �لول �ٔنور

� العيداوي عبد احلامك�اشور بوز�ن

� النرصبلخيرث فاحت

شارع العق�د معريوشسل�ين �ٔمحد

شارع مجعي حسان�ن حام�ة �اكر

شارع �افظي عبد احلاف�ظق�الن بلفضل

� 32 مسكن جامعي عامرة ج�ن زالط ح�ان

حمل رمق 02 سا�ة ا�اهد�نايت �ٔودية الطيب

شارع �ٔ�ا ا��نتويم ال�شري

شارع صاحلي الطيب � مخ�س�يت�ن شعيب العيد

شارع طييب �ٔمحدعبيد ا�راهمي

الطريق الوطين رمق 06غفاري هناء

طريق املطار � السالمحرضي هواري

شارع ا�ٔمري عبد القادرغفاري �شري

شارع ا�ٔمري عبد القادرعبد�ش نور ا��ن

شارع �ٔ�ا ا��نزالطي يوسف

حمل رمق 01 شارع العق�د معريوش�بري زهرة

شارع العق�د معريوشقليل احلب�ب

شارع العق�د معريوشصايف مميونة

� �ن �م�ة ط,و رمق 06�ٔوموىس سل�ن

شارعي مجعي حسان�ن عياش عبد الوا�د

شارع �ٔول نومفربهلو عبد احلف�ظ

حمل رمق 03 شارع العق�د معريوشمحيدات محمد

شارع عبد الالوي محمد�ن يدة مور ا��ن

شارع ا�ٔمري عبد القادرقليل طيب

شارع �ٔول نومفرب وسط املدينةبورو�س عبد الرزاق

� 50 مسكن �ن الش�يخ ز�ر�ءا�ا�ز

� 70 مسكن رحامين فضي� 

شارع ج�وري حيييوب ال�شري

شارع ج�وري حييز�ن محمد

� ا�ٔملبلعريب بلعيد

املرشية

 

    



ب�ية البيوضقدور امليلود

شارع �اشوري اكبويةبو�د�ر مسعودة

شارع  �ن معروف الطيب�ريي سل�ن

� املعلمني وسط املدينةمميوين محمد

� 50 مسكن ��وا مسعودة

� 50 مسكن �ن عودة �ا�شة

جتزئة 120 مسكنبلعامري حف�ظة

شارع �ا�ي محمد�ريي فاطنة

شارع غزال �امر � 70 مسكنمراد بلقصري

شارع غزال �امرربيعي �ٔم �ليفة

شارع رشيط عبد القادرمميوين الطاوس

شارع رشيط عبد القادربوز� فطومة

شارع عبد الالوي قويدر قسم 05 مجمو�ة ملك�ة 55�رزازي عبد الكري�م

جبوار اجلامع العتيقدر�يس مجعة

شارع �ٔول نـومفرب 1954عامرة محمد /احلب�ب

شارع جحا� محمدعامرة مصطفى

شارع معراين بومد�نجفال ال�شري

شارع �ن دحو عبد العز�ز�ليالت بو�الم

شارع عر�وي قويدرعامرة محمد / ا��ن

ب�ية �ني �ن �ليلعامرة عبد القادر

ب�ية �ني �ن �ل�ـلعامرة قدور/ عبد القادر

ب�ية �ني �ن �ليلمعراين تيجيين

وسط املدينة�ن شكور ش�يخ

ممكن �ن عامربعا�شة صادقا�ا�ز

شارع عبد الالوي محمدنوار احلب�ب

ممكن �ن عامرخملوف رق�ة

حمل رمق 02 هنج 05 جويليةبلقويم حسني

ممكن �ن عامرخملوف �ٔمحد

� 40 مسكنتوايت العريب

ممكن �ن عامرمومودا �رية

ممكن �ن عامرموالي امليلود

وسط املدينةماموين مسعودة

شارع عبد الالوي محمدزايدي فاطمة الزهرة

� 282 مسكن ريفيهبلول عبد النارص

املنطقة احلرضية قسم 01�اشور محمد

حمل رمق 03 جتزئة 104ميك �ا�شة

�شاطات �ٔخري

ممكن �ن عامرممكن �ن عامر

 �امة ,خرض و 

البيوض
 �امة ,خرض و 

�شاطات �ٔخري

�ني �ن �ليل

ا�ا�ز

 �امة وخرض و



شارع عبد الالوي محمد�اشوري عبد العز�ز

الطريق الوطين رمق 22حس�ين يوسف

الطريق الوطين رمق 22�ن زالط قويدر

املنطقة احلرضية الطريق الوطين رمق 22حس�ين رمي

� �ٔمزيبو�ابة هشام

� امزيجعفري عبد هللا

� امزيبو�ا�شة عبد هللا

� موالي الهامشيبوفروة محمد

� الصومامزيون عبد الرزاق

� امزيبوفر�س موىس

� 05 جويلية بوفر�س معر 

� اجلديد 60 مسكنبوفر�س محمد الرشيف

� قرص س�يدي بوختيللتمي عبد الكرمي

� الصومامبوفل�ة عبد هللا

� 17 اكتو�ربلهوث �زيد

�  05 جويليةترياث وفاء

�ني الصفراء/النعامةبوفر�س عبد احلف�ظ

� املويلح�ن قدور مصطفى

شارع ��ش التحر�رعراب عبد القادر

شارع مري ج�ل � موالي الهامشيهباز �لمية

شارع بو�ارفة عبد الرحامنبوفل�ة �لول

طريق �شار�ن �ديد محمد

شارع العامري �ٔمحد � �ٔمزي�ليفي �ٔمحد

شارع احلريش � موالي الهامشيهواري �رية

شارع ��ش التحر�ربوقرن عبد الرحامن

الضلعةلعميش شايعة

� �ٔمزيدرقاوة خمتار

� البناء ا�ايت � �ٔمزيق�دويس م�اركة

شارع القدس � �ٔمزيبوعرفة الرشيف

شارع سلميي قويدر احلي اجلديدساحيي محيد

شارع ��ساوي عبد القادر � الصومامرضوان عبد احللمي

شارع فلسطني رمق50 � �ٔمزي�الف محمد

احملل ا�ٔول شارع فلسطني رمق 40 � �ٔمزي قسم 059 م م رمق 168�ليفة ميينة

� النرصبوش��وف رمضان

� موالي الهامشيعامري م�اركة

شارع العق�د حرضي محمد�لواين محمد

    

�شاطات �ٔخري

�ني الصفراء�ني الصفراء

ا�ا�ز

    



شارع ر�ٔسامل عبد القادر�ن يعقوب �ا�شة

شارع عبود امليلود � بومريفق�ن �اب هللا عبد الرحامن

ملحقة بوقر�ن � بومريفقعق�د قدور

شارع فلسطني � �ٔمزيبومحيدة معر

تعاونية ضيف هللا �ٔمحد � النرص�ليفي محمد

شارع بو�ارفة عبد الرحامنماكوي ميينة

شارع مس� بوختيلصدوق جعفر

� ا�ٓمالغيرثي بوسام�ة

� السعادةهواري ج�اليل

شارع فلسطني � �ٔمزيعق�د قدور

� قرص س�يدي بوختيل قرب مدرسة ا�ٔمري عبد القادراحلاج محمد مخيس

شارع �اشور عبد القادر�ن حيي روبة

شارع بو�ارفة عبد الرحامن � �ٔمزيعراب مراد

شارع ��ش التحر�رجرادي احلاج

� 05 جويليةعفان بوختيل

شارع بو�ارفة عبد الرحامن�ا� عبدالكرمي

شارع بوشارب �ٔمحددرو�ش مصطفى

شارع ز�راوي محمد � اكسطوربغشام �ن هتايم

� ا�ٔمل نوا� املس�شفىمسقم �راهمي

شارع الشهيد بوشارب �ٔمحدموىس سواريت

شارع ��ش التحر�ر�ن مراح �ٔمحد

� ا�ٔمالسكوري ع�ن

طريق املكرثسايس �ٔمحد

حمل ب 160مسكن رمق01 بلوك 18ج � 20 �ٔوت1955 اكسطورسفس�يفي عبد القادر

� النرصبوسام�ة م�اركة

شارع معري الطيب � الصومام�اج راشد

شارع فلسطني � �ٔمزيخ�و قادة

شارع ��ش التحر�ر البناء اجلديددر�ل معر

� قرص س�يدي بوختيلفالح صادق �ٔبو �كر

�ني الصفراء/النعامةهواري جامل

�ني الصفراء/النعامةتيلويل يوسف

�ني الصفراء/النعامة�ن الش�يخ عبد الغين

�ني الصفراء/النعامةبودواية احلسني

�ني الصفراء/النعامةسكوري �ا�شة

�ني الصفراء/النعامةش�باب عبد الرمحن

�ني الصفراء/النعامةمعروف محزة

    



�ني الصفراء/النعامةبوسام�ة �دجية

�ني الصفراء/النعامةساميت �دجية

�ني الصفراء/النعامةدودة �الء ا��ن

�ني الصفراء/النعامةسفس�يفي مرمي

�ني الصفراء/النعامةفقري ضياء

�ني الصفراء/النعامةورطال �ا�

�ني الصفراء/النعامةصدوق ز�ر�ء

�ني الصفراء/النعامةبلزييد معمر

�ني الصفراء/النعامةحسنون فاطمة

�ني الصفراء/النعامةموالي �يل

�ني الصفراء/النعامة�اشور مجي�

�ني الصفراء/النعامةموساوي ف�ي�ة

�ني الصفراء/النعامةحميري محمد

�ني الصفراء/النعامة�ليفي حف�ظة

�ني الصفراء/النعامةم�لودي هين

�ني الصفراء/النعامةلعون محمد

�ني الصفراء/النعامةصدوق وفاء

�ني الصفراء/النعامة�ن �ديد محمد الصاحل

�ني الصفراء/النعامةبومخوشة فاطمة الزهراء

�ني الصفراء/النعامة�ن توتو خلرض

شارع شاليل محمد رمق 07رشاوي عبد احلق املدعو بوخت

احملل الثاين شارع يس م�صور � موالي الهامشي قسم 043 م م رمق 0137مواس عبد القادر

جتزئة 40 مسكن تطوري الوئام القطعة رمق 34صباح بوختيل

التعاونية العقارية ضيف هللا �ٔمحدرحامين صف�ة

� اكسطور شارع الشهيد م�صور محمدعقيب وس�ين

شارع راسامل عبد القادرممدود احلاج

�ني الصفراء/النعامة�سعيدات محزة

�ني الصفراء/النعامةهناري �ا�شة

�ني الصفراء/النعامةلعيدي ربي�ة

�ني الصفراء/النعامة�اشور جامل

�ني الصفراء/النعامةجعنني عنرت

�ني الصفراء/النعامة�ن ش��وط يو�س

�ني الصفراء/النعامة�ن �رامهي �ر�ية

�ني الصفراء/النعامةضياف �راهمي

�ني الصفراء/النعامةصايف الهوارية

�ني الصفراء/النعامةسايس العامرية

 �امة ,خرض و 



�ني الصفراء/النعامةعامرة ج�اليل

�ني الصفراء/النعامةعبداوي نور ا��ن

�ني الصفراء/النعامةفوضيل نصرية

�ني الصفراء/النعامةحسني محمد

�ني الصفراء/النعامةزا�ر عبد هللا

�ني الصفراء/النعامةصا�ر سامعيل

�ني الصفراء/النعامةعباس نرص ا��ن

جتزئة 05 جويلية 1962، � الصومام قسم 040 مجمو�ة ملك�ة رمق 041مزاينة عبد احلف�ظ

جتزئة 128 مسكن امحلار 4مزراق رش�يد    

شارع شهداء ا�ز�رة � الفاحت نومفرب 1954الرمحن

� السالم، �لقرب من مس�د �ا� �ن الوليدعبداوي كامل

� �ٔمزي، 055 و�دة عقارية رمق 166مسقم فاطمة الزهراء

حمل رمق 01 � موالي الهامشي قسم 045 مجمو�ة ملك�ة رمق 0225بوعز�ز فاطنة

التعاونية العقارية (السعود) رمق 01 � السالم (املويلح)�ن حامدة حسني

احملل رمق 01 ، شارع القدس � �ٔمزي  قسم 059 م م رمق 0183مربوح نور ا��ن

احملل الثالث شارع يس م�صور � الفاحت نومفرب 1954 وسط املدينةالعيفاوي �ٔمحد

حمل رمق 02 ، شارع �ٔمحد بوشارب رمق 11 � 05 جويلية 1962العيفاوي �ٔمحد

شارع بو�ارفة عبد الرحامنمالتة محمد

� البناء اجلديدفلوس عبد القادر

شارع 20 �ٔوت وسط املدينةمغراوي احلب�ب

حمل رمق 06 شارع بوعرفة عبدالرمحنرضوان معر

شارع دو�يل عبد الكرمي � �ٔمزيبوشارب محمد

شارع �روم ربوحسعيدان الطيب

شارع فلسطني � بومريفقاكبوس فاطمة

حمل رمق 01 � الش�يخ بوعاممة طريق �شارصايف جمدوب

    



� الش�يخ بوعاممة ( القدمي) قسم 025 م  م رمق 0051 قطعة 23�ليفة �رفة صادق

� 05 جويلية 1962 شارع احملطةبولنوار مصطفى

حمل رمق 03 � �ٔمزي شارع بوعرفة عبد الرمحندر�يس محمد

شارع بو�ارفة عبد الرحامنزيداين محمد عبد الوح�د

� بومريفقالعيدي امحمد

� الش�يخ بوعاممة قسم 025 مجمو�ة ملك�ة رمق 190�ن موىس �ٔمحد

جتزئة 05 جويلية 1962، � الصومام قسم 040 مجمو�ة ملك�ة رمق 041مزاينة عبد احلف�ظ

جتزئة 128 مسكن امحلار 4مزراق رش�يد

فالح حسام عبد 

شارع شهداء ا�ز�رة � الفاحت نومفرب 1954الرمحن

� السالم، �لقرب من مس�د �ا� �ن الوليدعبداوي كامل

� �ٔمزي، 055 و�دة عقارية رمق 166مسقم فاطمة الزهراء

�ن �اب هللا عبد 

شارع عبود امليلود � بومريفقالرحامن

ملحقة بوقر�ن � بومريفقعق�د قدور

شارع فلسطني � �ٔمزيبومحيدة معر

تعاونية ضيف هللا �ٔمحد � النرص�ليفي محمد

شارع بو�ارفة عبد الرحامنماكوي ميينة

شارع مس� بوختيلصدوق جعفر

� ا�ٓمالغيرثي بوسام�ة

� الش�يخ بوعاممة شارع طريق �شارغوزي بدر ا��ن

شارع شهداء ا�ز�رةسعيدان الش�يخ

شارع ��ش التحر�ربلهوشات مراد

شارع شاليل محمدبو�الل محمد

� �ٔمزي شارع بوعرفة عبد الرمحنبوعز�ز كامل

شارع بو�ارفة عبد الرحامنسعيدان سعيد

    

 



شارع بو�ارفة عبد الرحامنز�ور ند�ر

شارع �ٔول نومفربزا�ر ف�ي�ة

شارع بو�ارفة عبد الرحامن�ن داس إدر�س

� 05 جويلية 1962العمري التاج

قرية �ر�ونتنقاز �ٔم اخلري

شارع بو�ارفة عبد الرحامنرزوق �دجية

شارع يس م�صورقامسي محمد مسري

شارع يس م�صور � 01 نومفرب 1954نعام طارق

� الش�يخ بوعاممة شارع طريق �شارق�دويس معر

شارع بوعرفة عبد الرحامن، � �ٔمزي قسم 053 مجمو�ة ملك�ة رمق 003سل�ين محمد

شارع �ٔول نومفربمرشاوي نصرية

شارع �ٔول نومفرب وسط املدينةميك �رية

شارع بوداود محمد � 05 جويليةجامط ف�حي

شارع القدس � �ٔمزي�ٓيت سعدي توف�ق

� بومريفقبوزبو�ة �راهمي

شارع بو�ارفة عبد الرحامنماكوي ميينة

� السعادةد��يس بوسام�ة

شارع الشهداء ا�ٔربعة�ن رشيق سعاد

� السعادةرضوان ز�ية

شارع الش�يخ بوعاممةبو�الم عبد امحليد

السعادةسهالوي �يل

� الصومام رمق 04ق�دويس معر

شارع بو�ارفةعبد الرحامن�ٓزرار الطيب

� اكسطورقوردو �ٔمحد

حمل رمق 01 ، شارع يس م�صور � وسط املدينة�ن �الل �ٔبو القامس

حمل رمق 01 ، شارع ��ش التحر�ر طريق �شار � الش�يخ بوعاممة�ر�ش محمود

شارع بوعرفة عبد الرحامن � �ٔمزي قسم 052 مجمو�ة ملك�ة رمق 0154دهميي محمد

شارع بوعرفة عبد الرمحن � �ٔمزييو�س عبد القادر

� �ٔمزي شارع بوعرفة عبد الرمحنخش��ة �ٔبو�كر

� السالم، قرب ا�ٔمن احلرضي املويلح قسم  004 مجمو�ة ملك�ة رمق 090جفال �ٔم�نة

حمل رمق 03، � 05 جويلية 1962 شارع بوشارب �ٔمحدهوشات �ٔمني

�شاطات �ٔخرى



� �ن دومة�لواين عبد القادر

التعاونية العقارية العامري الرشيف القطعة رمق 11مالتة مصطفى

شارع مز�ن �ٔمحد طريق �شار � الش�يخ بوعاممةسكوري �ٔمحد

حمل رمق 03 � الش�يخ بوعاممةخمشوش ز�ر�ء

احملل ا�ٔول شارع بو�ارفة عبد الرحامن � �ٔمزي جتزئة 77 قطعة رمق 05رزيق ز�ن ا��ن

جتزئة الضلعة 02 رمق 341بونصيار عبد العز�ز

حمالن رمق 01 و 02 � الوئامبوبقرة عبد القادر

شارع بو�ارفة عبد الرحامنسعيدان عبد العز�ز

� 05 جويلية 1962 شارع بوشارب �ٔمحد�ن رشيف نرص ا��ن

شارع بوعرفة عبد الرمحنبد�ر عبد احلف�ظ

شارع � السعادة العني الصفراء النعامـةمسعــودي الطيب

الطريق الوطين رمق 06مغراوي نصرية

شارع بو�ارفة عبد الرحامنحس�ناوي صلي�ة

� 310 مسكن م�طقة امحلار رمق 01 مد�ل  Q السمل ا�ٔريضس�ناوي �ٔمحد

حمل �ين شارع الشهيد الهادف الهادف � �ٔمزي رمق 22دحياج مسي�ة

� 05 جويلية 1962 شارع بوشارب �ٔمحدعفان معر

�ني الصفراء/النعامةر�ال �دجية

شارع �ٔول نومفربتيويت شاخمة

� املطلقبيايض ��ىس

ب�يةعبيد�ن الش�يخ

رمق 01 � املطلققرمايم عبد الكرمي

احلي اجلديدمحيدي �هية

� املطلق�اكر محمد

جتزئة 08\28 مسكن ريفي رمق 01 تيوت حمطةبودواية بو�كر

القطعة 128 التيوت اجلديدةبوعز�ز محمد �ن م�لود

صف�صيفةازرو معرا�ا�ز

� 40 مسكنفايل عبد الرحامن

قرية �ٔولقاق�ٔولقاق فاطنة

قرية �ٔولقاقبوذن العا�شة

ب�يـةكــواش لطيفـة

جتزئة 17 قطعة�ن حربة فارس

التجزئة 17 قطعةقدوري فا�زة

مغرارمولودي محمدخما�ز

ب�ية مغرارموالي عبد القادر

الطريق الوطين رمق 06ز�ين محمد

 

تيوت

 �امة وخرض و 

�شاطات �ٔخري

سفيسيفةسفيسيفة
 �امة و خرض و 

�شاطات �ٔخري

     



الطريق الوطين رمق 06ز�ين م�لودة

ب�ية مغرارم�لودي فاطمة

� بودالل محمدبودالل عبد القادر

ب�يـة مقرار النعامـة�لوانـــي فاطمـــــة

القطعة رمق 06ز�ين بغداد

ز�ين ��ىسز�ين ��ىس

ماكوي عبد القادرماكوي عبد القادر

تغرب�ت محيدتغرب�ت محيد

رشخي معررشخي معر

حمل رمق 01، املد�ل الشاميل �لمدينة الطريق الوطين رمق 06بنارص سعاد�شاطات �ٔخري

ب�ية ج�ني بورزقترياث وفاءخما�ز

جحرات ملق�لمز�ن رضوان

ب�يةكنوزة روبة

ب�يةفضالوي بوز�ن

جتزئة البناء ا�ايت رمق 76 � الفاحت نومفرب 1954مر�ن �ٔمحد

طريق الوطين الطريق الوطين رمق 06 ج�ني بورزق النعامـــــة رمق 06ودة عبد القـادر

حمل رمق 01 الطريق الوطين رمق 06سعادة محمد

حمل رمق 03 � الصومام الطريق الوطين رمق 06فضالوي فاطنة

طريق الوطين رمق 06مربــــــوح سلميـان

الطريق الوطين رمق 06مربوح حبرية

الطريق الوطين رمق 06 � الصومامسعدي سعادة

� مرجيي ا�دوببورموز معرخما�ز

حم�ل رق�م 02 حـي الرم�اللرباج عبد الرحامن

ب�ي�ة عسل�ةلرباج ا�دوب

ب�ي�ة عسل�ةمرجيـي معمـر

حـي ف�صـل محم�دلزرق ال�ــوار

حـي 30 مسكــن رمق 10رمحـاين �لواط

حـي ح�دار سلمي�ان قسم 27 مجمو�ة ملك�ة رمق32بوب�ايق مجعـة

املس�ا�ن  التطوري�ة حص�ة 20 مسكن رق�م 06قص�ري خلضــر

حـي �ٔول نومف�ـرمـوالي نوري�ة

حـي العالم�ة س�يد �ٔمح�د �ن عبد الرمح�ان�ن س�ايس م��لود

حـي ر�ٔسامل عبدا لقادر قسم 16 مجمو�ة ملك�ة رمق 60بوزي�د جم�دوب

حـي مرجيـي ا�دوبعرب�اوي زهـرة

ش�ارع مرجيـي ا�دوبسعيدي نرص ا�يـن

مغرار

 �امة و خرض و مغرار

ج�ني بو رزق

 �امة و خرض و 

�شاطات �ٔخري

عسلةعسلة

تغطية �امة وخ  

�شاطات �ٔخري



�لقب �ٔو �مس �دات �نتاج� والية ا�موعالعنوان   

 العق�د معريوش ب�ية املرشري فاطمة الزهر

ب�ية العني الصفراءصدوق عبد القاد

ب�ية العني الصفراءقرنيك نصرية

ب�ية املرشية�اك�رة

ب�ية املرشيةالت�انني

ب�ية النعامةحصاري 

ب�ية النعامةمرابط

مقسمة حسب طبيعة ال�شاط

قامئة الو�دات �نتاج�ة املسخرة �لمداومة �لمداومة �الل عيد ا�ٔحضى املبارك لس�نة 2019 اجلدول رمق 02: 

3ملبنة

النعامة
4مطحنة

0//ماء معدين
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