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ة لد شاطالعنوان التجاريال عة ال المالحظاتطب
ب تلمسان مال  د ب   محمد  ة تا محمد ال ا ة نهج محمد الخامس و نهج  ة  زاو مخ
ة   بودغن رقم 01رضوانمكوديتلمسان مخ
شف   صابر  غر تلمسان لة د أبو دة فص ة  محل 02 أوجل مخ
د النورصابر زنا تلمسان فان رقم 758 مكرر 1ع ة   اللوز ال مخ

ع تلمسان ش دا د الحم   نھج طاولي سید أحمد اقادیر حالیا شارع بن سنان جمالع
ة المحل الثاني رقم 14 مخ

خ بومدين رقم 12/بعصامزرقتلمسان ة  محل 02 شارع  مخ
شف بومدينش تلمسان ش أبو لع ة  رقم 239 مكرر 240 لعيون  مخ

  رقم 31 حي سیدي سعید البوزیدي طریق شتوان الحصة فت حا تلمسان
ةب مجموعة ملكیة 126 جزء 31 مخ

ع تلمسان ش با ر رقم 41محمد شك دي شا ة  نهج اإلخوة زروق س مخ

  حي أقادیر نھج بسطاوي محمد قسم 140مجموعة ملكیة48عمربن سنانتلمسان
ةمحل03 رقم 07 مخ

متلمسان ةبن خد اسة رقم 04/أنض ة   ق مخ
دبن ع تلمسان ب ي شف ط اسم رقم 14 أبو ة  محل 02  ال مخ

طتلمسان د أحمدنوالمرا ة  محل 20مكرر02 نهج طاو س مخ

توفتلمسان د القادربوش   محل رقم 01 الطابق االرضي تجزئة كدیة مجاھدین قطعة ع
ةرقم 03 مخ

الدينبوراويتلمسان دي محمد ن لة أ و بس دة أبوتاشف فص ة  رقم 469 تجزئة أوجل مخ

دتلمسان السع   سیدي شاكر رقم 68 ارض بن دیمراد مجموعة ملكیة 07  فاتح  
ة قسم 240 مخ

دين رقم 08شامفروا تلمسان ة المجا د ة  محل رقم 01 تجزئة ال مخ

ة محل بحس دادتلمسان د ة  رقم 31  ال مخ

  نھج باستور رقم 02 و نھج یبدري منصور قسم 157أحمد ع قازي أولتلمسان
ة مجموعة ملكیة 43 القطعة 02 مخ

ةتلمسان د أحمدشام بود ادي س ة  رقم 08 شارع  مخ
فانالعر صورتلمسان ة  رقم 83 ال مخ
ة   ع النجارمحمدحوالفتلمسان مخ
قالةشارع منور عمر أقادير رقم 01تلمسان  
شف تلمسان قالةأبو   
دي بومدينتلمسان ق س قالةط  
د الرحمان رقم 10تلمسان قالةشارع سجلما ع  
دي بومدينتلمسان قالةع مازوتة س  
دتلمسان دي سع ق شتوان س ا ع ط ا قالة   
اني تلمسان م ع ال قالةنهج خد  
ة رقم 114تلمسان شف قسم 50 مجموعة مل قالةأبو   
ة55تلمسان فان الشطر المركزي رقم 575 قسم 116 مجموعة مل قالةال  
تقالتلمسان قالة ال  
قالةبودغنتلمسان  
ة82تلمسان اسم رقم 81/03 تجزئة البناء العارض قسم 64 مجموعة مل قالة ال  
د أحمد رقم 11تلمسان د س لقا قالةشارع   
شف رقم 08تلمسان اضة أبو  قالة الب  
دة 76 سكن إجتما عمارة دتلمسان قالةمحل 55 بوجل  
دي رقم 2/1تلمسان قالةشارع العر بن مه  
شف عمارة ب رقم 14تلمسان قالة 250 مسكن ابو   
قالةع النجار (جواز)تلمسان  
ة88تلمسان فان قسم121 مجموعة مل قالةمحل02 ال  
قالةنهج السلم رقم 14 مكررتلمسان  
شف رقم 707تلمسان قالةتجزئة البناء الذا الشطر الثا أبو  
شف تلمسان لة أ و ب أبو دة فص قالة أوجل  
قالةشارع شاوي بودغن ضوا القلعا رقم 26تلمسان  
ة 11تلمسان ة رقم 06 قسم 215 مجموعة مل ر شارع بوعاف دي شا قالةمحل 02 س  
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د روض بوعلوتلمسان دي الحلوي الجد قالةس  
شف رقم G2تلمسان دة أبو قالة 268 مسكن أوجل  
دي بومدين رقم 32تلمسان قالة س  
خ بومدين رقم 22تلمسان قالةشارع   
فانتلمسان د الرحمان محل رقم 03-01 ال قالةشارع درار ع  
فان رقم 04تلمسان قالة ال  
ر رقم 01تلمسان دي طا قالة س  
قالة بودغن رقم 01تلمسان  
م رقم 17 مكررتلمسان وش قالةنهج   
ر القلعة رقم 30تلمسان دي شا د أحمد س قالةتجزئة جنان س  
شف رقم 206 مكررتلمسان اسم أبو قالة ال  
ة رقم B448تلمسان حة المرك فان ال قالة ال  
ة رقم 04تلمسان قالةشارع اإلخوة بوعاف  
اب ع تلمسان د   دي سع قالةمحل 12/ف  س  
لقاسم رقم 03 قطعة 01تلمسان قالةمحل 05أ شارع حناوي   
شف رقم 11تلمسان قالة أبو  
شف الطابق األر تلمسان قالة أبو  
ر قطعة رقم 06 جتلمسان دي شا قالة س  
قالة بودغن رقم 117تلمسان  
دري منصور رقم 16تلمسان قالةشارع الي  
ة نهج الحدادتلمسان سات إدير زاو قالةنهج ع  
قالة 325 مسكن عمارة د درج 3تلمسان  
لة أ و بتلمسان دة أبوتاشف فص قالةرقم 1017 تجزئة أوجل  
رتلمسان دي شا ة رقم 07 س قالةمحل ش4 شارع االخوة بوعاف  
شف رقم 187تلمسان اسم أبو قالة ال  
قالةحي فدان السبع مجموعة الملكیة 26 قسم 104 محل رقم 01 الطابق االرضيتلمسان  
شف رقم A40تلمسان قالة أبو  
قالةرقم 01 نھج اإلدریسي محل رقم 01تلمسان  
لة أ و بتلمسان شف فص دة ابو قالةتجزئة أوجل  
ة48تلمسان دي الوزان قسم 173 مجموعة مل سن درب س قالةمحل رقم34 درب   
قالة بودغن رقم 35تلمسان  
جا دمر رقم 02تلمسان ةنهج الدكتورت دا دودرب بن سك  قالةنهج س  
ا المحل 01تلمسان اد  القلعا العل قالةملك بوع  
ة األمل رقم 11تلمسان قالةنهج 24 م تعاون  
لة ا و ب رقم 1000تلمسان شف فص دة أبو قالةتجزئة أوجل  
شف رقم 863تلمسان قالةتجزئة البناء الذا الشطر الثا ابو   
اضة أبوتاشف رقم 01تلمسان قالةمحل 02  الب  
شف تلمسان اضة رقم 04 أبو قالةمحل رقم 01 تجزئة البناء العارض  الب  
ان المس موالي أمحمد محل رقم 01 رقم 28تلمسان قالةالم  
ة رقم 127 قسم 56تلمسان اسم رقم 399 مجموعة مل قالةتجزئة البناء العارض محل ب  ال  
شف رقم 353تلمسان لة د محل رقم 02 أبو دة فص قالةتجزئة أوجل  
قالةمحل رقم 02  رقم 971 حي الزیتون الكیفان  قسم 73 مجموعة ملكیة رقم 62تلمسان  
ب محل رقم 02 المسماة راط بن قازي رقم 72تلمسان قالةشارع راط ال  
اسم محل أتلمسان قالةأبوتاشف  ال  
ة تجزئة 230 قطعةتلمسان د قالة ال  
سا عمارة ب محل 20تلمسان دة 76 سكن اجتما  قالةبوجل  
شف تلمسان دة  أبو قالةأوجل  
ة 184تلمسان دة قسم 271 مجموعة مل قالةمحل رقم 32 و 33 عمارة ب بوجل  
دين محل 01 رقم 84تلمسان ة المجا د قالةتجزئة ال  
دي بومدين رقم 04/3تلمسان قالة س  
دين محل أول رقم 84تلمسان ة المجا قالةتجزئة كد  
سا عمارة ف4 رقم 250تلمسان لة أ2  268 مسكن  شف فص دة أبو قالةأوجل  
دين محل 01 رقم 84تلمسان ة المجا قالةتجزئة كد  
سات عمارة د رقم 01تلمسان قالة ال  
ا رقم C18تلمسان قالة القلعا العل  
دين المحل الرابع رقم 84تلمسان ة المجا قالةتجزئة كد  
قالة أبوتاشف رقم 41 مكرر 1تلمسان  
ف  بودغن محل01تلمسان قالة المطا أرض حمزة ال  
اسم محل03 أبوتاشف رقم 207تلمسان قالة ال  
قالةرقم 07 حي أبوتشفینتلمسان  

حي بوسجور تجزئة بودغن سطمبولي حالیا نھج  بقال بریكسي رقم 12 ب تلمسان
قالةمكرر حصة رقم 06  

لب رقم 53تلمسان قالة ع ال  
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ة القطعة رقم 58 د ن ستلمسان د قالة ال  
ة 145تلمسان دة رقم 54 عمارة أ1-2 قسم 271 مجموعة مل قالةبوجل  
ة21تلمسان د البوزدي قسم126مجموعة مل دي سع قالةس  
قالةبوجلیدة قسم 271 مجموعة ملكیة رقم 176 عمارة B القطعة رقم 12-13تلمسان  
فان محل 06تلمسان قالة 40 مسكن عمارة ص1 رقم06ال  
شف تلمسان قالةالبناء الذا أبو  
قالة ع النجار رقم 2/06تلمسان  
د الرحمان الحصة 02 رقم 13تلمسان قالةنهج درار ع  
دةتلمسان قالةعمارة أ2 قطعة 01 أوجل  
شف رقم 299تلمسان اسم أبو قالةتجزئة البناء العارض  ال  
شف رقم 08تلمسان قالةنهج المسجد النور محل ب أبو  
قالة بودغن رقم 60تلمسان  

ابوتشفین داخل المحطة البریة لوالیة تلمسان قسم 272 مجموع ملكیة تلمسان
قالة169 و 171 محل رقم أ07  

دة البناءات التطورةتلمسان قالةعقار رقم 255 محل ص أوجل  

رقم 15 شارع قرطي عبد الحمید قسم 223 مجموعة ملكیة رقم 45 القطعةتلمسان
قالة رقم 03  

شق تلمسان ل السوق اليو للخ ابو قالةمحل 02 رقم 39 مقا  

قالةتجزئة الشطر المركزي الكیفان رقم 599 محل س  قسم 116 مجموعة ملكیة 44تلمسان  

قالةمحل 01 أبوتشفین حي الیاسمین البناء العارض رقم 72تلمسان  
شف تلمسان قالةابو   
لة أ و ب محل رقم 67تلمسان شف فص دة ابو قالةتجزئة أوجل  
ة رقم 366 عمارة  D3تلمسان دة قسم 271 مجموعة مل قالةرقم 358 بوجل  
لديتلمسان م أقادير كشك  ق المدبح القد قالةط  

محل رقم 02 تجزئة البناء العارض ابوتاشفین حي الیاسمین رقم 233 الطابق تلمسان
قالةاالرضي قسم 67 مجموعة ملكیة 04  

ختاوي محمدتلمسان ل شارع  قالة الهواء الجم  
دين المحل الرابع رقم 84تلمسان ة المجا قالةتجزئة كد  
اصة 132مسكن الطابق األر عمارة03 قرص درج10ستلمسان قالةمحل10 ق  
ة 84تلمسان د دين محل رقم 01 ال قالةتجزئة المجا  

تجزئة صاري محمد اللوز حي الھواء الجمیل شارع العربي بن مھیدي تلمسان
قالةرقم11ص رقم 14  

لة أ و بتلمسان شف فص دة أبو قالةمحل 1/1180أوجل  
ة 129 قسم 56تلمسان اسم أبوتاشف رقم 212ب مجموعة مل قالة ال  
اسم أبوتاشف محل02 رقم 419تلمسان قالةتجزئة البناء العارض  ال  
اسم محل02 أبوتاشف رقم 14تلمسان قالة ال  
دين محل رقم 02بتلمسان ة  المجا د قالةمخطط تجزئة الل  
لة "أ" و" ب" قطعة972تلمسان شف فص دة ابو قالةمحل رقم02 تجزئة اوجل  
ةتلمسان د قالةرقم 01  ال  

رقم 01 أرض بن عبو عبد القادر قسم 144 مجموعة ملكیة رقم 80 تلمسان
قالةالحصة رقم 01  

ة 106تلمسان قالةمحل حرف ب ارض بن عصمان غو قسم 242 مج مل  
دة الطابق األر تلمسان قالةرقم 17 أوجل  
لة د رقم 47بتلمسان دة أبوتاشف فص قالةمحل 01 تجزئة أوجل  
دة رقم 63تلمسان قالةمحل رقم 03  288 مسكن فردي أوجل  

حي 268 مسكن تساھمي عمارة ج2 محل رقم 282 فصیلة أ2 أوجلیدة تلمسان
قالةأبوتاشفین  

محل 03 حي سیدي سعید أرض بن دیمراد الطریق المؤدي إلى شتوانتلمسان
قالة رقم 09 مجموعة ملكیة 29 قسم 126  

ةتلمسان دة  البناءات  التطور دة  رقم 279,ب مخطط تجزئة أوجل قالةأوجل  

محل رقم 02 الطابق األرضي  تجزئة أوجلیدة أبوتشفین فصیلة أ و ب  تلمسان
قالةرقم 1179  

محل 02 شارع العربي بن مھیدي رقم 02 قسم 182 مجموعة ملكیة 03 تلمسان
قالةحي اللوز  

لة ف عمارة ف درج01 الطابق االر تلمسان دة فص قالةمحل رقم 01  اوجل  

محل 02 زاویة شارع الدكتور دمرجي تیجیني رقم 27 و شارع معركة تلمسان
قالةفالوسن  

ة رقم 65 قسم 119تلمسان فان مجموعة مل قالةرقم 11  ال  
اضة أبوتاشف محل رقم 01 م م 41 قسم 47تلمسان قالة الب  
ة 26 القسم 79 المحل أتلمسان فان مجموعة المل تون رقم 900 ال قالة ال  
لة أ و بتلمسان دة أبوتاشف فص قالةرقم 744 أوجل  
لة أ و ب رقم 748تلمسان شف فص دة أبو قالةمحل ب تجزئة أجل  
ة32تلمسان شف قسم 47 مجموعة مل اضة أبو قالةمحل 03 الب  
ة 25 قسم 94تلمسان دي الداودي مجموعة مل قالةمحل 01 س  
ة محل رقم 02تلمسان د قالةرقم 01  ال  

م د الحك اغ غو ع اد د بوع
رحوي سعاد

شة منصور عا
كر فت  ب

اد أحمد جالل أ ع

مة ع نع
د الالوي محمد ع
د القادر ة ع بوع

دة بورش رش

مسعودي داود

مالك أحمد

ق محمد

بوشنافة بومدين

فة اوي  مه

شام بن مو 
لقاسم تمرة 

لقاسم فق ع 
بن حا عادل أم 

اس بومديو ال

حوالف بوزان
قندوز محمد
م بن عزوز ك

د المؤمن ة ع سل

اس  كرزا محمد 

د القادر بوغاري ع

د بن مهدي العر ول

اغ صالح الدين اد د بوع
زتو عمر

ي أحمد ح

العر ز 

خ أسامة محمد

د واضح رش
ال  د الالوي ج ع
م د الحك غرمول ع

اس  بن منصور 

د القادر مو ع
در بهلو ق

بن حمو فتح 
د لس مج بن 

بن سنو سماع 

درة عمر ح

اس  ار  د

م د ال حجري ع

وراد نذير

لة ط سو مرا
حة ك صل سنو ب

عثما حمزة
مالك أحمد
كحال عمر

بن ع قدار عمر
د الغ  بن سهلة ثالث ع
د  مصط أنور بوع

دقاق جمال الدين
ة قازي ثا أس

ختة عينة 



ة الطابق االر تلمسان دين كد قالةرقم 39 تجزئة مجا  
لة أ و بتلمسان شف  فص دة  رقم 479 أبو قالةمحل رقم 02  تجزئة أوجل  

محل رقم 03 الطابق األرضي  بوجلیدة عمارة رقم 1-1أ قسم 271 مجموعة تلمسان
قالةملكیة رقم 145  

محل رقم 02 أبوتشفین تجزئة البناء الداتي الشطر الثاني رقم 167 مجموعة تلمسان
قالةملكیة رقم 42 قسم 55  

اصةتلمسان قالةمحل رقم 13 الطابق االر عمارة 03  132سكن عدل ق  
ة رقم 23 قسم 200تلمسان دي بومدين مجموعة مل قالة س  
قالةمحل رقم  أ  شارع بختي بومدین رقم 12 قسم 141 مجموعة ملكیة رقم 162تلمسان  
دة عمارة أ2 القطعة رقم 10تلمسان قالةاوجل  
شف تلمسان اضة أبو قالةرقم 59 تجزئة البناء العارض   الب  
لة ف درج 01 عمارة ب القطعة رقم 09تلمسان دة فص قالةمحل رقم 09   أوجل  
شف د رقم 047 بتلمسان دة أبو قالةمحل رقم 01 تجزئة أجل  

محل 129-130-131 بوجلیدة اقامة الفردوس عمارة م حي 90 سكن تلمسان
قالةقسم 271 مجموعة ملكیة 167  

ة 184تلمسان دة قسم 271 مجموعة مل قالةعمارة أ قطعة 03 بوجل  
اضة أوزدان قسم 58 رقم 93 120تلمسان قالة اب  
فان محل 04تلمسان قالةرقم 205  ال  
ة رقم 68تلمسان قالة فدان السبع قسم 89 مجموعة مل  
ق شتوانتلمسان د رقم 05 ط دي سع قالةمحل 03  س  
ة 07 الحصة رقم 06تلمسان د قسم 127 مجموعة مل دي الحلوي الجد قالة س  

تلمسان
ة رقم  اسم رقم 207 قسم 56 مجموعة مل محل رقم س تجزئة البناء العارض  ال
شف  135 ابو 

قالة  

ة 61تلمسان فان قسم 87 مجموعة مل تون ال قالةمحل 01  ال  
ة 76تلمسان د قسم 128 مجموعة مل دي الحلوي الجد قالةس  
شف محل رقم 377-ستلمسان لة د أبو دة فص قالةأوجل  
ة 126 محل رقم 03تلمسان ب  قسم 243 مجموعة مل قالةراط ال  
قالةرقم 63  ع النجار محل رقم 03تلمسان  
ة 145 قسم 271 حصة رقم 24تلمسان دة مجموعة مل قالةعمارة ط1 بوجل  
دة عمارة 03 رقم 15تلمسان قالة 1000/90 سكن بوجل  
ة أمالك الدولةتلمسان ل مدي فان مقا قالةعقار ب/67 محل رقم 05  ال  
دري منصور رقم 06 محل رقم 01تلمسان ة نهج قادة قلوشة محمد و شارع ي قالةزاو  
ة 20تلمسان جانب المسجد قسم 57 مجموعة مل اسم  قالة أبوتاشف أرض بن منصور  ال  
ة 95 القسم 77تلمسان فان مجموعة مل ة ال قالةمحل رقم أ  الدال  
قالةع النجار 01/49تلمسان  
ق منصورةتلمسان قالةمحل 06 رقم 05 ط  
ة رقم 95تلمسان ا عمارة 1ب قسم 121 مجموعة مل فان اقامة بومار قالة ال  
م ع تلمسان لدي رقم 02 شارع خد قالةكشك   

شارع حجري سیدي أحمد رقم 04 الطابق األرضي الحصة 10 قسم تلمسان
قالة171 مجموعة ملكیة 101  

ة رقم 59تلمسان شف رقم 08/02 شارع مسجد النور قسم 49 مجموعة مل قالةأبو   

حي أرض حمزة شریف 21 حي بودغن مجموعة ملكیة  02 القسم 244 تلمسان
قالةالمحل 01  

دةتلمسان ة رقم 143 قطعة رقم 29 بوجل قالةقسم 271 مجموعة مل  
دينتلمسان ة المجا قالةمحل 02 رقم 65 من مخطط الخصو لتجزئة كد  
ة رقم 31 قسم 150تلمسان لب محل رقم 39 .أ مجموعة ما قالة  ع ال  

حي سیدي سعید مجموعة ملكیة رقم 03 قسم 126 الطابق األرضي تلمسان
قالة محل رقم 03  

ة رقم 38تلمسان قالةتجزئة الشطر المركزي رقم 532 قطعة رقم 09 قسم 111 مجموعة مل  
ة رقم 22تلمسان ق الشالالت  عزوق بومدين قسم 199 مجموعة مل قالةط  

حي البیاضة أبو تشفین رقم 121 محل رقم 01 قطعة 1462 من المخططتلمسان
قالة الخصوصي لتجزئة البناء العارض  

حي أقادیر رقم 07 نھج بسطاوي محمد قسم 140 مجموعة ملكیة رقم 48 تلمسان
B04 قالةمحل  

دين رقم 04 محل رقم 01تلمسان ة  المجا د قالةال  
ة 20تلمسان قالة فدان السبع قسم 102 مجموعة مل  
ة 15تلمسان م ع قسم 203 مجموعة مل قالةمحل 02 رقم 11 نهج خد  
شف رقم 96/أتلمسان قالةتجزئة الشطر الثا أبو  
ة 174 قسم 47 أبوتاشف تلمسان اضة تجزئة البناء العارض مجموعة مل قالة الب  
دة محل رقم ب29تلمسان قالةأوجل  

حي 41 سكن اجتماعي تساھمي بوجلیدة عمارة I مجموعة ملكیة رقم تلمسان
قالة455 قسم 272 القطعة رقم 14  

ة 38تلمسان فان قسم 118 مجموعة مل قالة ال  
دةتلمسان قالة 288 سكن رقم 188 أوجل  
ة 367تلمسان دة  قسم 271 مجموعة مل قالةمحل 05 عمارة ج بوجل  
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وع 144  المحل رقم 06تلمسان دة م قالةرقم 01  أوجل  
ة عمارة 03 رقم 02تلمسان د قالة 80/3000 سكن ال  
دة رقم 57 محل رقم دتلمسان قالةأوجل  
دينتلمسان ة المجا قالةمحل  03ا تجزئة كد  
فان أرض سقال محل E/01تلمسان قالة اللوز ال  
قالةرقم 110 أوجلیدة فصیلة 2A حي 268 مسكن تساھمي عمارة D5 أبو تشفینتلمسان  
دة قسم F محل رقم 01 درج 01 عمارة N القطعة رقم 01تلمسان قالة أوجل  
ق الصف صاف محل Cتلمسان قالةط  
ازي أول محمد الطابق األر الجزء 111 القسم 144تلمسان قالةمحل رقم 02    
دةتلمسان ة رقم 16 تجزئة البناءات التطورة أوجل ق ة ال ة الشمال قالةالناح  
تونتلمسان ة ال ة العقار شف التعاون قالةرقم 65  أبو   
ة 48تلمسان دي الوزان قسم 173 مجموعة مل سن س قالةمحل 34 درب   
اسةتلمسان قالةعمارة 02 محل رقم 04C  132 سكن عدل ق  
دة عمارة 11 رقم 01تلمسان قالة 980 سكن أوجل  
لة أ و ب محل 03تلمسان شف فص دة ابو قالةتجزئة أوجل  
اضة رقم 07أ من المخطط محل B1 مكررتلمسان شف الب قالة أبو   
ة رقم 97تلمسان د الحصة رقم 01 قسم 100 مجموعة مل دي الحلوي الجد قالةس  
سا العمارة أتلمسان دة 76 سكن اجتما  قالةمحل 01 بوجل  
لة أ و ب رقم 468 محل 01تلمسان شف فص دة أبو قالةتجزئة أوجل  
وش محمد محل رقم 01تلمسان د خ قالة 150 سكن فردي رقم 150  الشه  
ة 88 قسم 179تلمسان ع مل ال رقم 10 مكرر مجم استور ملك  قالةشارع   
سا عمارة أتلمسان دة  76 سكن اجتما  قالةبوجل  
دة الحصة 96تلمسان قالةبوجل  
قالةتجزئة البناء العارض أبو تشفین مجموعة ملكیة رقم 178 قسم 47 محل رقم 02تلمسان  
ة 367تلمسان حمل رقم 562 عمارة أش6 قسم 271 مجموعة مل دة  قالةبوجل  
ةتلمسان د قالةمحل 01  150 سكن رقم 112 ال  
لة د رقم 207 محل رقم 01تلمسان دة فص قالةأوجل  
اسطورتلمسان قالةمحل رقم 01    
قالةحي أبوتشفین مجموعة ملكیة 26 قسم 52 محل رقم 03تلمسان  
قالة   محل رقم 01 حي الدالیا نھج الكیفان قسم 85 مجموعة ملكیة 41تلمسان  
قالة   تجزئة اوجلیدة محل رقم 463-دتلمسان  
قالة  رقم 11 نھج محمد الخامس الحصة رقم 08تلمسان  
قالة   حي القلعة نھج بن حبیب جمال قسم 220 مجموعة ملكیة 49تلمسان  
قالة  أوجلیدة مشروع 84 مسكن عمارة C2 القطعة 02تلمسان  
قالة  عین النجار محل رقم 02 مجموعة ملكیة 139 القسم 154 تلمسان  
قالة رقم 744 من مخطط تجزئة أوجلیدة ابوتشفین فصیلة أو بتلمسان  
قالة محل رقم 01 الطابق األرضي زاویة طریق الشالالت و شارع مزیان محمد قطعة 06تلمسان  
قالة محل سي حي الدالیا الكیفان قسم 77 مجموعة ملكیة 71تلمسان  
قالة  شارع باستور تجزئة شربال قسم 179 مجموعة ملكیة 88 محل رقم 02تلمسان  
قالةأبوتشفین تجزئة البناء العارض حي الیاسمین رقم 233 قسم 67 مجموع ملكیة 04 محل02تلمسان  
قالة   محل رقم 03 زاویة نھج معركة فالوسن مجموعة ملكیة 149 قسم 173تلمسان  
قالة   حي الكدیة رقم 21تلمسان  
قالة  بوجلیدة محل01 قطعة رقم 01 عمارة ج مجموعة ملكیة رقم 367 قسم 271تلمسان  
قالة  حي الكدیة DNCتلمسان  
قالة  نھج جیش التحریر الوطني تعاونیة األمل رقم 11تلمسان  
قالة فدان السبع طریق شتوان محل رقم 09/02 قسم 106 مجموعة ملكیة رقم 39تلمسان  
قالة   محل رقم 01 شارع 24 فبرایر أبوتاشفینتلمسان  
قالة  محل 01 القلعا العلیا قسم 278 مجموعة ملكیة 151تلمسان  
قالة  حي عین النجار حرف أ مخطط التقسیم الحصة 01 مجموعة ملكیة 188 قسم 154تلمسان  
قالة   محل أ شارع المرشح بن عودة رقم 37 الطابق األرضيتلمسان  
قالةحي 288 سكن فردي أوجلیدة رقم 63 محل رقم 01تلمسان  
قالةبوجلیدة رقم 03 عمارة G مجموعة ملكیة رقم 367 القسم 271 القطعة 03تلمسان  
قالة  شارع مدیوني عبد هللا تلمسانتلمسان  
قالةعمارة ف بوجلیدة رقم 448 مجموع ملكیة 366 قسم 271تلمسان  
قالة  بوجلیدة قسم 271 مجموع ملكیة 178 عمارة G الحصة 124تلمسان  
قالة محل رقم 01 ، رقم 15 تجزئة أوجلیدة أبوتاشفین فصیلة أ و بتلمسان  
قالةالمركز التجاري الكدیة رقم 03تلمسان  
قالة بوجلیدة عمارة -ؤ - قسم 271 مجموعة ملكیة 185 الحصة 09 محل رقم 01تلمسان  
خ بومدين رقم 06تلمسان قالةشارع   
قالةشارع محمد الخامس رقم 06تلمسان  
ب تلمسان ة نهج خلدون و درب القران ال قالةزاو  
قالةتجزئة بوصالح  أقادير رقم 57تلمسان  
اح رقم 20تلمسان ب م قالةشارع النق  
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استور عمارة ش رقم 11تلمسان قالة   
قالةشارع قوار حس درب السجال رقم 75تلمسان  
قالةرقم 06 شارع ادرس ساحة االمام بن عصمانتلمسان  
د احمد عمارة 22 قطعة 02تلمسان ادي س قالةرقم 22 شارع   
قالةشارع قوار حس رقم 03تلمسان  
قالةشارع الرائد مختار رقم 01تلمسان  
د السالم حصة ج رقم 03تلمسان قالةشارع غزالوي ع  
د رقم 15 محل رقم 01تلمسان د الحم ة نهج اإلخوة صاري و نهج قور ع قالةزاو  
وشم تلمسان قالةشارع   
قالةرقم 16 شارع حدوش محمدتلمسان  
قالةرقم 34 مغ من تلمسان  
قالةع النجار تلمسان  
قالةوسط أبو تاشف تلمسان  
ق المسجدتلمسان قالةرقم 195 تجزئة العرا ط  
قالةتجزئة التوت أبوتاشفین محل 2أ رقم 29تلمسان  
دي لحسن عمارة D رقم 15 تلمسان قالة س  
قالةرقم 04 أبو تاشف تلمسان  
د A/2تلمسان دي سع قالة س  
ة 103 قسم 126تلمسان د مجموعة مل دي سع قالةرقم 01  س  
قالةرقم 38 بنو زان تلمسان  
فان 576تلمسان قالة ال  
قالةشارع قوار حس محطة الط تلمسان  
فان تلمسان قالةرقم 86 ال  
ب أحمد رقم 01تلمسان قالةشارع الط  
فان رقم 805تلمسان تون ال قالة ال  
فان  تلمسان ة ال قالةرقم 68  الدال  
قالةنهج 20 أوت رقم 04 مكرر 1تلمسان  
اسم رقم 70 أبو تاشف تلمسان قالة ال  
ف رقم 232 بودغن تلمسان قالةأرض حمزة ال  
خ بومدين تلمسان قالةرقم 19   
قالةرقم 03 شارع إبن خلدونتلمسان  
شف رقم 123تلمسان اضة أبو  قالة الب  
قالة أقادير تجزئة بوجاق رقم 35تلمسان  
فانتلمسان ب ال قالةأرض بن شع  
ة 367تلمسان دة قسم 271 مجموعة مل لوك 2أش بوجل قالةرقم 43   
ة الشطر المركزي رقم421 محل ستلمسان فان الدال قالةتجزئة ال  
شف رقم 19تلمسان اسم ابو قالة ال  
فان تلمسان قالةرقم 07 ال  
قالة فدان السبع رقم 41تلمسان  
قالةشارع إبن خلدون رقم 11تلمسان  
ة رقم 02تلمسان د قالة ال  
دتلمسان دي سع ق شتوان س قالةط  
د جابر تلمسان قالةرقم 21 شارع العق  
ر تلمسان دي شا مراد س قالةرقم 31 أرض بن د  
قالةشارع محمد الخامس رقم 08تلمسان  
ة تلمسان د قالة ال  
قالةرقم 96 أرض العرا تلمسان  
ق منصورةتلمسان قالةمخطط التجزئة محل حرف ص ط  
فان رقم 1066 مكررتلمسان ة ال قالة الدال  
قالةشارع طالب أحمد تلمسان  
فان رقم 894تلمسان تون ال قالة ال  
د فراج تلمسان قالةشارع العق  
قالةرقم 197 مكرر بودغنتلمسان  
قالةحي أقادیر قسم133 مجموعة ملكیة10 محل01تلمسان  
د المالك رمضان رقم 12تلمسان قالةشارع بن ع  
فان رقم 06تلمسان قالة ال  
قالةرقم 137 الجزء الثا أبو تاشف تلمسان  
قالةرقم 12 فدان السبع تلمسان  
قالةرقم 05  وا مصط تلمسان  
قالةشارع قوار حس رقم 49Aتلمسان  
ة تلمسان د دين رقم 71 ال قالة المجا  
فان تلمسان ب ال قالةأرض بن شع  
قالة أبو تاشف  197تلمسان  
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قالةرقم 405 أرض العرا تلمسان  
قالةرقم 35 شارع السالمتلمسان  
ة تلمسان قالةرقم 18قوار حس  الرحي  
خ بومدين تلمسان قالةشارع   
ة تلمسان د قالةرقم 05  ال  
قالةرقم 148 أبو تاشف تلمسان  
قالةشارع إدرس رقم 21تلمسان  
قا)تلمسان وشم  ( مساحة أسواق سا قالةنهج   
لةتلمسان قالةنهج بودغن  االقامة الجم  
فانتلمسان ة " ال ش قالةع " ك  
رتلمسان دي شا قالةشارع 24 م س  
قا) رقم 03تلمسان قالةشارع حمزاوي من (شارع فاس سا  
ف قطعة 01 رقم 08تلمسان قالةنهج موالي ادرس ال  
ة أك€¤ف€ رقم 67تلمسان قالةضاح  
ا تلمسان وانة تجزئة العق قالة ب  
قالة ع نجار رقم 12تلمسان  
استلمسان لع دي  قالةشارع أول نوفم رقم 08 نهج س  
ةتلمسان فان تجزئة 285 الدال قالةنهج ال  

ه  محل رقم 01 حي الدالیة الكیفان رقم 346 مجموعة ملكیة رقم 50 قسم 82تلمسان خ و فوا

هسوق المغطاة رقم 55تلمسان خ و فوا

هحي سیدي الحلوي الجدید عمارة ط رقم 20تلمسان خ و فوا

هشارع محمد الخامس رقم 45/1تلمسان خ و فوا

هساحة إینال سید أحمدتلمسان خ و فوا

هشارع باستور ملك صاري حسون رقم 04/5تلمسان خ و فوا

هشارع السلم رقم 05تلمسان خ و فوا

هسوق المغطاة للخضر والفواكھ طاولةرقم 89الطابق األرضيتلمسان خ و فوا

هحي الكیفان 150/66مسكن عمارة ص1 ص2 رقم01تلمسان خ و فوا

هحي الدالیة الكیفان محل رقم 02 رقم 286تلمسان خ و فوا

هنھج السلم رقم 05تلمسان خ و فوا

هحي النجار رقم 45 بتلمسان خ و فوا

هحي القلعا العلیا سیدي شاكر زنقة اإلخوة زروقي الحصة رقم 02 رقم C01تلمسان خ و فوا

هشارع ھوشمین مدیاني مجموعة ملكیة 05 قسم 191 رقم A08تلمسان خ و فوا

هاألفق الجمیل محل بتلمسان خ و فوا

هتجزئة أوجلیدة أبوتشفین فصیلة أ و ب محل 03/999تلمسان خ و فوا

هسیدي شاكر رقم 10 شارع 24 متر القلعاتلمسان خ و فوا

هحي الیاسمین أبوتشفین محل ب/202 رقم 202تلمسان خ و فوا

هشارع سنوسي عبد القادر محل 01 رقم 03تلمسان خ و فوا

همحل 01 تجزئة أوجلیدة أبو تاشفین فصیلة أ و ب رقم 1156تلمسان خ و فوا

هطریق الصف صاف محل Cتلمسان خ و فوا

هبوجلیدة رقم 26 عمارة ت1 قسم 271 مجموعة ملكیة 145تلمسان خ و فوا

عامر سید أحمد

سماحي فتحي

بلحریر أحمد

تاق بومدين
ما خالد سل

دين كر زن العا مرزوق أبو 
ش لخ  د
دار حمال

د أحمد ي
اد فؤاد بوع
برحو حس 

ظ د الحف ان محمد ع قورصو فس
لعر محمد األم 

در  جل ق ف
عشعا رضوان 

دة  قوار رش
ة  اد بن عصمان 

لة مصط قارة فض

ب ة الط اي ب

بن ناصر صفیان

بن رزاق عبد الكریم حسان

بوراس علي

مجاھد قدور

عینة بومدین

شربال لطفي

حمزاوي محمد رضا

بوزواني بن یوسف

   بقدور  محمد

بن عاشور محمد

طویلب بومدین

أوناجلة عبد الصادق

ف د اللط فروا ع
دو نور الدين ع

حمدون عبد الحق

ماحي خالد

شاوي نور الدین

طالب فتحي

فراجي طاھر

رحوي یوسف

لقماش محمد یونس



هعمارة ب 3 قسم 271 مجموعة ملكیة 143 القطعة 137تلمسان خ و فوا

هرقم 08 نھج بقال بریكسي حي الھواء الجمیل القسمة 182 مجموعة ملكیة 72تلمسان خ و فوا

هتجزئة الشطر المركزي الكیفان رقم 595 المحل رقم 02 قسم 116 مجموعة ملكیة رقم 43تلمسان خ و فوا

هالناحیة الشمالیة الشرقیة رقم 16 تجزئة البناءات التطوریة أوجلیدةتلمسان خ و فوا

هالكیفان حي الزیتون قسم 87 مجموعة ملكیة  75 المحل أ  الجھة الشرقة األولىتلمسان خ و فوا

همحل 34 درب یسن سیدي الوزان قسم 173 مجموعة ملكیة 48تلمسان خ و فوا

هأوجلیدة عمارة أ1 القطعة 01تلمسان خ و فوا

هحي سیدي سعید قسم 124 مجموعة ملكیة 30 محل رقم 01تلمسان خ و فوا

هبوجلیدة عمارة  T1 مجموعة ملكیة رقم 145 القسم 271 الحصة 24تلمسان خ و فوا

هحي الكیفان محل رقم 01 رقم 14 بالد الكیفان كبیر أرض بن شعایبتلمسان خ و فوا

هسیدي الحلوي الجدید الحصة رقم 01 قسم 100 مجموعة ملكیة رقم 97تلمسان خ و فوا

هتجزئة أوجلیدة أبوتشفین فصیلة أ و ب رقم 468 محل 01تلمسان خ و فوا

هالكیفان حي الكیفان مركزي رقم 422 الدالیة محل رقم H422 مجموعة ملكیة رقم 40 قسم 85تلمسان خ و فوا

هفدان السبع محل رقم 01 مجموعة ملكیة 70 القسم 102تلمسان خ و فوا

هنھج المالزم بن عودة قسم 203 مجموعة ملكیة 15 الحصة 01تلمسان خ و فوا

همحل رقم 01 رقم 346 حي الدالیة الكیفان مجموع ملكیة 50 قسم 82تلمسان خ و فوا

همحل 1/36 حي أقادیر مجموعة ملكیة 02 القسم 133تلمسان خ و فوا

هأبوتشفین مجموع ملكیة 108 قسم51 محل رقم 02تلمسان خ و فوا

همحل 01 حي الیاسمین أبو تشفین  رقم  86 تجزئة البناء العارضتلمسان خ و فوا

هرقم 02 فدان السبع قسم  106 مجموعة ملكیة رقم 24تلمسان خ و فوا

هرقم 12 شارع اإلخوة عبد الجبارتلمسان خ و فوا

هشارع عیسى بن دیبون رقم 21تلمسان خ و فوا

هسوق المغطى الطابق األول رقم 43تلمسان خ و فوا

هالكیفان تجزئة حي الزیتون رقم 913 مجموعة ملكیة11 قسم79تلمسان خ و فوا

هشارع بختي بومدین رقم 03تلمسان خ و فوا

هنھج الرائد مختار البوزیدي تجزئة البایلك و قیساریة رقم 02 رقم 19تلمسان خ و فوا

هشارع محمد الخامس رقم 31تلمسان خ و فوا

هطریق شتوان فدان السبع المحل الثالث علىالیمین رقم 05تلمسان خ و فوا

فان تلمسان 203تلمسان ة ال مغازة الدال
فانأم عجرودتلمسان ة 123قسم 113 ال ب مجموعة مل مغازةأرض بن شعا
دة تجزئة د محل ب أبو تاشف محمدقزو تلمسان مغازةأوجل
ة رقم 176 قطعة 35ن الدينلوتلمسان دة عمارة أ تجزئة 27 مجموعة مل مغازةبوجل
دةمحمدا تلمسان مغازةمحل رقم 01تجزئة 74 أوجل
مغازة  القطعة رقم 06 مجموعة ملكیة 101 قسم 204 القلعا السفلى شارع حمصالي سایحفضل شقرونتلمسان
د تلمسان مامة تجزئة أجمال الدينبندي ع فان ا مغازة ال

مكاوي أرملة مكاوي زوبیدة

بوحفص یمینة

بن أشنھو حفیظة

باسعید أحمد

در ات ل س

جلطي إلیاس

بوكلي حسن سیدي محمد

حجاج شعیب

خواني أحمد

بن شعیب قویدر

مدور علي

زرقة سیدي محمد

كرزابي سمیرة

فرواني منال

یزید یاسین

عمار بلحاج بن أعمر

برزوق عبد العزیز

أوصیف عبد القادر

طفیاني أمیر

بن عیسى ملیكة

رویس حوریة

حربوش یوسف

اكني جیاللي

مسعودي نصر الدین

بن یلس عبد الواحد

ماریف جواد

شادلي جمال الدین

عطار عبد الحق

ھشماوي العربي



ة  بوجلیدة عمارة H7 القسم 271 مجموعة ملكیة 367 القطعة 166تلمسان  قصا
ة  بوجلیدة عمارة أ الطابق األرضي مجموعة ملكیة 168 قسم 271 محل رقم 07 و 08تلمسان  قصا
ة  حي ابو تاشفین امام سوق الخضر و الفواكھ محل رقم 02تلمسان  قصا
ة  محل رقم 01 الحصة 15 تجزئة أوجلیدة الناحیة الشمالیة الشرقیةتلمسان  قصا
ةمحل رقم 03 حي عین النجار ارض الدیب قسم 155 مجموعة ملكیة 38تلمسان  قصا
ةسوق المغطاة محل رقم 76 الطابق األولتلمسان  قصا
ة  حي الیاسمین أبوتاشفین رقم ب 212 مجموعة ملكیة 129 القسم 56تلمسان  قصا
ة  فدان السبع محل رقم 01تلمسان  قصا
ة  طریق شتوان الحصة 09 مجموعة ملكیة 74 القسم 91تلمسان  قصا
ة  حي الزیتون الكیفان قسم 87 محموعة ملكیة رقم 34تلمسان  قصا
ة  محل 05 رقم 01 من المخطط الخصوصي لتجزئة البناء  العارض الكیفانتلمسان  قصا

تلمسان
  حي الیاسمین أبوتشفین محل رقم 01 مجموعة ملكیة 

ة109 القسم 64  قصا

ةشارع أول نوفمبر رقم 12تلمسان  قصا
ةمحل 02 شارع درار عبد الرحمان رقم 09تلمسان  قصا
ةحي الكرز تجزئة عاللتلمسان  قصا
ةنھج العربي بن مھیدي أشجار اللوز حي بوسجور رقم 21تلمسان  قصا
ةحي الحرطونتلمسان  قصا
ةشارع الرائد جابر الحصة رقم 02 محل رقم 06تلمسان  قصا
ةحي الدالیة الكیفان رقم 379Cتلمسان  قصا
ةطریق الشالالت حي ریاط الحمار رقم 27 مكررتلمسان  قصا
ةشارع یبدري منصور رقم 07 مكررتلمسان  قصا
ةنھج باب الخمیس رقم 05Dتلمسان  قصا
ةحي الدالیة الكیفان رقم 15تلمسان  قصا
ةشارع 24 متر القلعة رقم 10تلمسان  قصا
ةحي الكیفان رقم 430تلمسان  قصا
ةحي التعاونیة العقاریة الزیتون ضاحیة أبوتشفین رقم 53تلمسان  قصا
ةمحل بلدي رقم 04 ساحة االمام بن عصمانتلمسان  قصا
ةنھج السلم رقم 02تلمسان  قصا
ةحي أبوتاشفین الشطر الثاني رقم 197 مكرر 03تلمسان  قصا
ةحي حي سیدي الحلوي الجدید عمارة إ رقم 28 القطعة05تلمسان  قصا
ةأرضیة بن شعیب حي الكیفانتلمسان  قصا
ةساحة اإلیمام بن عصمان سي جلول الطابق األرضيتلمسان  قصا
ةحي سیدي سعید قسم 126 مجموعة ملكیة 27 المحل الثانيتلمسان  قصا
ةشارع محمد الخامس رقم 02تلمسان  قصا
ةساحة األمیر عبد القادر رقم 01 مكررتلمسان  قصا
ةحي 268 سكن تساھمي عمارة ف2 قطعة 216 أوجلیدة أبو تشفین فصیلة 2أتلمسان  قصا
ةتجزئة الشطر المركزي رقم 480 الكیفان الحصة03قسم112 مجموعة ملكیة73تلمسان  قصا
ةمحل رقم 74 حي بوجلیدة عمارة أ 1-3تلمسان  قصا
ةساحة بن عبو عبد القادرتلمسان  قصا
ةشارع ادریس رقم 04تلمسان  قصا
ةنھج سنوسي عبد القادر محل رقم 02 رقم 04تلمسان  قصا
ةنھج اإلخوة زروقي رقم 12 محل رقم 04 سیدي شاكرتلمسان  قصا
ةسوق المغطاة الطابق السفلي رقم 10 و 11تلمسان  قصا
ةساحة الفدائیین رقم 01تلمسان  قصا
ةزاویة نھج قادة قلوشة رقم 01 و نھج یبدري منصور رقم 07 حصة 05تلمسان  قصا
ةشارع ریاط الكبیر ریاط بن قازي رقم72 محل رقم02تلمسان  قصا
ةمحل رقم 09 عمارة س1 س2 حي 150 مسكن الكیفانتلمسان  قصا
ةحي اللوز الكیفان رقم C660تلمسان  قصا
ةمحل رقم 04 الطابق السفلي السوق المغطاةتلمسان  قصا
ةحي الیاسمین أبوتاشفین مجموعة ملكیة رقم 37 قسم64 رقم 172تلمسان  قصا
ةحي الیاسمین محل ب أبوتاشفین رقم 207تلمسان  قصا
ةمحل رقم 03 و المحل رقم 04 مشروع 144 سكن تساھمي الدرج رقم 01 أوجلیدةتلمسان  قصا
ةعمارة أ2 القطعة 10 أوجلیدةتلمسان  قصا
ةنھج بختي بومدین محل رقم 01تلمسان  قصا
ةمحل 03 طریق منصورة الطریق الوطني رقم 07 شارع محمد الخامستلمسان  قصا
ةشارع قاسمي عبد الكریم محل01 رقم 14تلمسان  قصا
ةمحل ب سیدي الحلوي فدان السبع باب الزاویة سیدي سعید البوزیديتلمسان  قصا
ةطریق شتوان محل 02تلمسان  قصا
ةتجزئة أوجلیدة فصیلة د أبوتشفین محل 02 رقم 361تلمسان  قصا
ةمحل بلدي السوق المغطاة رقم 95 الطابق األولتلمسان  قصا
ةالمحل رقم 02 وسط المدینة ابوتشفین رقم 01تلمسان  قصا
ةمحل 01 عین النجار قسم 153 مجموعة الملكیة 107تلمسان بودغن سطمبولي محمد األمین قصا

شریفي محمد
بوترفاس عمر
یزناسني فتیحة
باركة مبارك
لعیندوزي نبیل

بن عبد هللا یوسف
حبشي توفیق

بوفاتح عبد الحكیم
قارة محمد ملیك

قاید سلیمان نصر الدین

بلمقدم بشیر
بن زرجب عبد اإللھ

بن یحي محمد
بن دیاب صابرینة

بختي محمد

شریفي عبد الجلیل
بلعید محمد

بن منصور أمر الدین سي الھادي
كرد محمد كریم
خروبي محمد

بن حمو بن علي
دویدي زكریاء

حدو رفیق
برحال یمینة
سفیح محمد

بوفاتح سمیر
رمضاني عبد الرحیم
طاھري عبد الحفیظ

قازي أول محمد كریم
مفتاح رضوان

عیاد عیسى
مجدوب سید أحمد
دیب سیدي محمد

ماحي فتحي
بن شعیب ھشام

أوناجلة سلیمة
سھالوي بومدین

قوار أمین خیر الدین
دیاب منیة

بن نكروف ھیبة

مجدوب عبد الواحد
برحال محمد
فریوي شكیب

محجوب سیدي محمد
براھامي محمد فوزي

  قاسمي   لخضر

بن یلس بایة
بووشمة جمال

دیب نوال
میرعلي عصمان

  أمتیر   لحسن
   بونھار   ناصر

   میموني   عبد هللا
  أحمد براھیم    محفوظ

  بودالیة   بدر الدین

  عزوز   محمد أمین
  بن عیاد   یوسف
  بن سالم   الحاج
عزوز محمد أمین

قرموني سراج سیدي محمد

   فالیة   محمد



ةمحل05 نھج إدریس رقم 21 القطعة1959تلمسان  قصا
ةطریق منصورة محل د رقم 05تلمسان  قصا
ةشارع محمد الخامس محل أ رقم 01تلمسان  قصا
ةریاط الصفار قسم 232 مجموعة ملكیو26تلمسان  قصا
ةمحل 74 أ - السوق المغطاة الطابق االولتلمسان  قصا
ةمحل39 السوق المغطاة الطابق السفليتلمسان  قصا
ةمحل أ الطابق األرضي  شارع زروقي عبد الكریم رقم 21تلمسان  قصا
ةعین  النجار باستور رقم و 24ؤ عند حوالف م,م  رقم 40 قسم 155تلمسان  قصا
ةرقم 01 ساحة المسبلین سابقا ساحة السوقتلمسان  قصا
ةمحل رقم 88 الطابق األول بالسوق المغطاةتلمسان  قصا
ةمحل رقم 03 حي الریاط الكبیر قسم 243 مج ملكیة 126تلمسان  قصا
ةحي سیدي الحلوي الجدید قسم 127 مجموعة ملكیة 06 الحصة 01تلمسان  قصا
ةرقم 3 ب ریاض ماخوخ الحصة رقم رقم 01تلمسان  قصا
ةبوجلیدة عمارة أ مجموعة ملكیة 168 القسم 271 محل رقم 07 و 08تلمسان  قصا
مطحنةمنطقة صناعیة تلمسانتلمسان
ملبنةحي أبو تاشفینتلمسان
ت  إمامةمحمدحا منصورة  وت قطعة رقم ب01 تجزئة عاشور ثا ة محل رقم 02 الطابق األر أم مخ
مامة رقم 06ن الدينع دحمانمنصورة  ة    500 سكن عمارة ل إ مخ
ة الريمرادمهم منصورة  مامة رقم 08 افراز تعاضد ة   محل 02 ا مخ
ة رقم 482نور الدينبن عزوزمنصورة  اك حقل الرمل ة   محل رقم 01 تجزئة الح مخ
ديمنصورة  دالفتاحمجا م ع ة نور( النور)برا ة   قطعة 34 تجزئة تعاون مخ
ودمنصورة  بق ة الشمال محل رقم 03نج ة   رقم 06 تجزئة حقل الرما مخ
بقالةتجزئة الھناء رقم ب39 و س 39 حقل الرمایةمنصورة 
بقالة حي 1079 مسكن عمارة ن رقم 02منصورة 
بقالة  حي النسیممنصورة 
بقالةحي الزیتون قرب سوق الخضر و الفواكھ إیمامةمنصورة 
بقالة    حي النسیممنصورة 
بقالةعمارة او بوحمو زیاني اقامة االندلسیة الحصة رقم 18منصورة 
بقالةحي إیمامة رقم 63Aمنصورة 
بقالةالمركز التجاري بوھناق رقم RE04منصورة 
بقالةحي 1060 سكن عمارة ك إمامة رقم 12منصورة 
بقالةحي النسیم 1079 مسكن عمارة ن رقم 01أمنصورة 
بقالةحي 1060 مسكن عمارة أ إیمامة رقم 01منصورة 
بقالةحي 1060 مسكن عمارة أ1 إیمامة رقم 18منصورة 
بقالةحي النسیم بجانب دیوان ترقیة والتسییر العقاريمنصورة 
بقالةحي إیمامة رقم 18منصورة 
بقالةموالي أمحمدمنصورة 
بقالةحي276مسكن الشطر218حقل الرمایةعمارةرقم 12محل02منصورة 
بقالةحي إیمامة حرف د الحامل حرف أ مخطط تجزئة قورصومنصورة 
بقالةحي الزیتون 1060 عمارة أ رقم 20منصورة 
بقالةحقل الرمایة تجزئة بوھناق تمدید رقم44 03منصورة 
بقالةتجزئة عمال البلدیة رقم 73منصورة 
بقالةمحل 01 حي الزیتون 1060 سكن 116 عمارة أو رقم116 قطعة12منصورة 
بقالةنھج ریاط ماخوخ رقم 87 محل رقم 02منصورة 
بقالةتجزئة المجاھدین إیمامة رقم 84منصورة 
بقالةمشروع البھجة ااا الحصة رقم 07 المجموعة  K إیمامةمنصورة 
بقالةحي 1060 سكن عمارة ر1 رقم 05 إیمامةمنصورة 
بقالةحي ماخوخ الناحیة الشمالیة رقم A7منصورة 
بقالةتجزئة الحباق حقل الرمایة رقم 798منصورة 
بقالةمنطقة اإلسكان الحضري الجدیدة  حي الكیفان إقامة تقرارت عمارة A1 الحصة رقم 10منصورة 
بقالةتجزئة القورصو حرف ص محل أ  إیمامةمنصورة 
بقالةمحل 01 حي 1060 سكن رقم 110 عمارة ِؤ الدرج رقم 01منصورة 
بقالةبوحمو إیمامة أرض بودغن سطمبوليمنصورة 
بقالةتجزئة الحباق حقل الرمایة رقم 83 محل رقم 02منصورة 
بقالةالمركز التجاري حي النسیم 1 رقم RE24منصورة 
بقالةتجزئة 476 قطعة رقم 187 من مخطط التجزئة محل 02منصورة 
بقالةمحل رقم 02 عین تموش حقل الرمایة ایمامة رقم 05منصورة 
بقالةحي النجمة إیمامة الغربیة محل02منصورة 
بقالةمحل 01 حصة رقم 09 حقل الرمایة عین تموش إیمامةمنصورة 
بقالةحي الورود إیمامة رقم 59منصورة 
بقالةمحل 02 حقل الرمایة رقم أ11 من مخطط رقم01 ضاحیة إیمامةمنصورة 
بقالةمحل 01 حقل الرمایة رقم 71 تجزئةعمال البلدیةمنصورة 

عامري رشید
بوشناق خالدي سمیر
بوعزم عالء الدین
الحاج سعید محمد
بورصلة ملیكة
بن عبد هللا أحمد
دوایمي أحمد

بن سعید یاسین
بوناصر عماد

ساردي زھرة
عالم عبد الكریم
عداد مصطفى

جالیلي عز الدین
بوشوشة محمد

زیان محمد شكري
دوزي سید أحمد

تبحار إلیاس
حوالف یوسف

زواد میلود
بن عیسى توفیق
بلقرون محمد

بلیفة فوزیة  شریفة
كرار محمد أمین

مشرنن فاطمة الزھراء
كریب لخضر
بركة رشید

زاطلة عبد الوھاب

بلیفة عبد الوھاب
قنون نصیرة  
عزوز جمال 

عبد الالوي براھیم
عاشور أول عبد الغني

بن فكنوس عبد المالك   
عاشور ثاني مراد   

جباري حسین
بوعبسة محمد
بوخیار ھشام

بلطرش أرملة قاسمي محیة
عاشور رشید

عیسي سید احمد

بوترفاس سید أحمد
حجوج فتحي

مسدوة فاطمة الزھراء
بن قرفي سیدي محمد أمین

giplait مؤسسة 

مغراوي صوریة
عبد الرحیم عبد القادر

بن عامر براھیم
مرزاقي سیدي محمد

بودیة كمال الدین

جردة ھواري
عبد الرحیم بومدین
بومشرة عبد اللطیف
زروقي خیر الدین

فار الذھب زكریاء
مطاحن سیدي بومدین



بقالةتجزئة تعاونیة األمان محل ب رقم 45منصورة 
بقالةمحل رقم 02 تجزئة عمال البلدیة الحصة 77منصورة 
بقالةدار وزانمنصورة 
بقالةمحل 01 تجزئة 476 قطعة حقل الرمایة الجھة الجنوبیة رقم 30 مخطط القسمة 02منصورة 
بقالةرقم 48 حي ریاط الماخوخمنصورة 
بقالةرقم 122 إیمامة أرض عیسى شارع الروكات محل أمنصورة 
بقالةتجزئة الحبق رقم 871منصورة 
بقالةحقل الرمایة تجزئة بوھناق محل02منصورة 
بقالةحي 1060 سكن رقم19عمارة ن الطابق األرضي شقة16منصورة 
بقالةمحل01 إقامة حي النسیم عمارة إ2 الطابق األرضيمنصورة 
بقالةحي الزیتون 1060سكن عمارة أو1  رقم16درج01قطعة16منصورة 

رقم 11 بوھناق  حقل الرمایة تجزئة بوھناق تمدید المركز التجاري منصورة 
بقالةعلى جھة الیمین  الطابق األرضي الحصة رقم11

بقالةرقم21 محطة الطرق ایمامة مشروع 03 إیلو حصة12منصورة 
بقالةرقم 26 خریطة إفراز تعاضدیة الريمنصورة 
بقالةرقم08خریطة إفراز تعاضدیة الري إیمامةمنصورة 
بقالةالمركز التجاري البالست الساحة إمامة رقم B13منصورة 
بقالةحي الزیتون 1060 مسكن رقم 15 العمارة أشمنصورة 
بقالةمحل 02 امامة غربمنصورة 
بقالةتجزئة الحباك حقل الرمایة القطعة رقم 667منصورة 
بقالةمحل رقم 01 حي 160 مسكن الیاسمین حقل الرمایة عمارة رقم 2بمنصورة 
بقالةتجزئة 50 سكن ریفي حي النجمة 17منصورة 
بقالةمحل رقم 03 الطابق االرضي حقل الرمایة تجزئة بوھناق رقم 43منصورة 
بقالةرقم 29 من المخطط الخصوصي لتجزئة 50 مسكن ریفي حي النجمةمنصورة 
بقالةمحل رقم 73 شارع درقال عبدالقادرمنصورة 
بقالةمحل رقم 03 بني بوبالنمنصورة 
بقالةمحل رقم 01 حقل الرمایة رقم 178 من خریطة االفراز 476 قطعةمنصورة 
بقالةتجزئة حقل الرمایة الشمال رقم 03 المحل رقم 01منصورة 

رقم 51 حقل الرمایة منطقة السكن الحضري الجدید تجزئة أفاق محل منصورة 
بقالةرقم 01

بقالةإیمامة عمارة E المحل رقم 10منصورة 
بقالةرقم 310 حقل الرمایة تجزئة 476 حصة محل أمنصورة 
بقالةرقم 43 حقل الرمایة السكن الحضري الجدید  تجزئة آفاقمنصورة 
بقالةرقم 42 حقل الرمایة تجزئة بوھناق محل  Bمنصورة 
بقالةموالي أمحمد محل رقم 03 عین نجارمنصورة 
بقالةحي الزیتون 1060 مسكن عمارة ف1 رقم 02 درج 01 القطعة 08منصورة 
بقالةمحل رقم 03 بوھناق المنطقة السكنیة الحضریة حقل الرمایة حصة رقم 03منصورة 
بقالةحي منصورة 45 محل رقم 01منصورة 
بقالةمحل رقم 03 أرض عیسى رقم 02منصورة 
بقالةحي النجمة محل 02 إمامةمنصورة 
بقالةتجزئة الحباق حقل الرمایة الطابق األرضيمنصورة 
بقالةرقم 05 بني بوبالن محل رقم 06 الطابق األرضي "بن فكیح"منصورة 
بقالةمحل رقم 01 امامةمنصورة 
بقالةدار أوازغان إیمامة رقم 16 محل 02منصورة 

حقل الرمایة منطقة السكن الحضري الجدید تجزئة البدر رقم 22 منصورة 
بقالةمحل رقم 02

بقالةتجزئة الحباق حقل الرمایة رقم 664منصورة 
بقالةرقم 93 حي إیمامة امزیوت قطعة ب محل 01منصورة 
بقالةإیمامة حي النجمةمنصورة 
بقالةمحل رقم 02 حقل الرمایة رقم 06 من مخطط التقسیممنصورة 
بقالةمحل 03 الجھة الجنوبیة الغربیة تجزئة أرض بودغنمنصورة 
بقالةرقم 13أ حي النجمة محل Cمنصورة 
بقالةرقم 56 تجزئة الحباق حقل الرمایةمنصورة 

المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة حقل الرمایة بوھناق إقامة الیاسمینمنصورة 
بقالة 160 العمارة ت1- 1س الحصة 03

المنطقة لسكنیة الحضریة الجدیدة حق الرمایة بوھناق  إقامة الیاسمینمنصورة 
بقالة 160 سكن العامرة ث1 د1 الحصة 03

بقالةتسرارتس حي إیمامة القطعة 5جمنصورة 
بقالةوسط عطار رقم 05منصورة 
بقالةمحل رقم 02 تدمایا حقل الرمایة القطعة ب13 من مخطط تجزئة ارض زوادمنصورة 
بقالةرقم 229 محطة الطرق إیمامة مشروع ILOT 03 عمارة ب 04منصورة 
بقالةحي منصورة رقم 14 المحل رقم 3بمنصورة 
بقالةتجزئة 476 قطعة الحصة رقم 309منصورة 

زواد محمد االمین
طیبي حسین

قاید سلیمان المنصور
عطیة عبد الرحیم

سعیدان حسام الدین
مطھري ربیعة
عبد الرحیم فؤاد
عبورة فریدة

زریوح عصمت

قرني أسامة

توامي سمیرة

مصلي منجي سلیم
ماحمد وائل

بن حبیب محمد ھادي
فراح إلیاس

بوغراسة صلیحة
دكار حلیمة
ھالل ھناء

بن زازوة عثمان سعد

عصماني بلعباس

حجماوي سي مصطفى
مزیاني زكریاء

بن عالل عبد هللا

بوعبسة عبدهللا
الحاسي فیصل

رمضاوي عبد الحفیظ
قنطاري موسى
العوفي یوسف
بلقاید نور الدین
بوعناني محمد

بوسعید جمال الدین

عیشي ستي
حجاج یونس
قاري محمد
دالل فتیحة

خضراوي عبد القادر
بن تھامي عومریة
بوشامة عبد العزیز

قرماد المیة
جلمودي جمعة

عباس مصطفى
بربار نور الدین

تاج عبد المجید

شیخي عبد الرحیم
بیلم إسماعیل
النجار حسان
منجل حبیب

عالم سید احمد
قروج یمینة

عینة صلیحة
بلعشوي بومدین مصطفى األمین

رحو سفیان
حمیري أمین

بن أحمد فتح هللا
بوعافیة محمد أمین
قرماد عبد اللطیف
كودید عبد اللطیف

بن سایح مصطفى أمین



بقالةحي 1060 سكن رقم 16 درج 01 عمارة  E1منصورة 
بقالةحي ماخوخ محل رقم 02منصورة 

محل رقم 03 ایمامة حرف ب من مخطط التجزئة طریق الجامعةمنصورة 
بقالة مقابل السوق التجاري جواھر 6 شارع االخوة بلدغم

بقالة  القطعة رقم 110 من مخطط تجزئة 476 قطعةمنصورة 
بقالة   تجزئة الحباق '' حقل الرمایة'' قطعة رقم 295منصورة 
بقالة  تجزئة 476 سكن قطعة رقم 110 محل أمنصورة 
بقالة   تجزئة 476 قطعة حقل الرمایة 30 محل رقم 01 مجموعة ملكیة 75 القسم 41منصورة 
بقالة   محل رقم د07 امامة رقم 07 من خریطة افراز التعاضدیة للريمنصورة 
بقالةحي 500 سكن بوھناق رقم 01 عمارة ل درج رقم01منصورة 
بقالةحي المجاھدین تجزئة تعاونیة االمان إمامة رقم 19Aمنصورة 
بقالةحي 1060 مسكن عمارة ر1 إمامة رقم 02منصورة 
بقالةتجزئة الحباق حقل الرمایة رقم 846 محل 03منصورة 
بقالةمحل رقم 12 حقل الرمایة شمالمنصورة 
بقالةحي 1060 مسكن عمارة ( ؤ /1 ) إیمامة رقم 14منصورة 
بقالةحي منصورة بلدیة رقم 03منصورة 

منصورة 
تون 1060 مسكن عمارة ك درج 01 رقم 08 ه ال خ و فوا

منصورة 
مامة وع البهجة ااا الحصة رقم 07 المجموعة  K إ هم خ و فوا

منصورة 
د ناق تمد ة تجزئة بو همحل رقم 01  حقل الرما خ و فوا

منصورة 
سار رقم 01 الحصة13 مامة الورود عمارة المجموعة 2أ جهة ال ه إ خ و فوا

منصورة 
ة رقم 11 دار وزان همحل 06 أرض عشا خ و فوا

منصورة 
ه 1060 سكن رقم18 عمارة 0 قطعة 13 إمامة خ و فوا

منصورة 
ل قطعة رقم 2ب همحل رقم 01 بوجم خ و فوا

منصورة 
ة أرض زواد محل رقم 02.ب دان الرما ة م هتدما خ و فوا

منصورة 
وع البهجة 3 الحصة رقم 08 المجموعة ك مامة م همحل 84  إ خ و فوا

منصورة 
ة للري طة افراز التعاضد مامة رقم 07 من خ همحل 7ب إ خ و فوا

منصورة 
ه النجمة محل 02 إمامة خ و فوا

منصورة 
B ة محل اق حقل الرما هرقم 845 من مخطط تجزئة الح خ و فوا

منصورة 
د القادر رقم 60 أ مامة شارع درقال ع ه الورود إ خ و فوا

منصورة 
ة رقم 95 لد همحل رقم 01 تجزئة عمال ال خ و فوا

منصورة 
هرقم 04 بن دا عمار خ و فوا

منصورة 
همحل 01 دار وزان  النجمة خ و فوا

منصورة 
ة القطعة ب13 من مخطط تجزئة ارض زواد ا حقل الرما همحل رقم 02 تدما خ و فوا

منصورة 
همحل 02  160 سكن عمارة ب03 خ و فوا

منصورة 
وت ه أم خ و فوا

منصورة 
د القادر د درقال ع ا شارع الشه ل و المرجة القطعة رقم 2ب حال   بوجم

م عمارة 1 المحل رقم 10 المدعو ابرا
مغازة

قصابة  حي الورود رقم 56 امامة الحصة رقم 05 من شارع درقال عبد القادرمنصورة 
قصابة  حي الزیتون 1060 سكن عمارة ك رقم 03 درج01 الحصة 13منصورة 
قصابةحي النزھة حقل الرمایة  رقم 49 المحل رقم 01منصورة 
قصابةحي الورود إیمامة رقم 2/46منصورة 
قصابةحي إیمامة رقم 7Bمنصورة 
قصابةمحل 03/ب أوران العنب رولیي رقم 02 إیمامةمنصورة 
قصابةالمركز التجاري بوھناق رقم 05منصورة 

  العرصاوي   عبد الرزاق
  بلعطار   منصف

مسعودي محمد
بركاني عبد الرحیم

عیسي سلیمان
شیخ العربي
حساس محمد

دوقان بن ع

طو محمد ق

س حفاف يو

د ندير لع

قارة مصط عثمان

اس فراح إل

مقدم عمر

د القادر اوي ع ح

بودادي أحمد

ظة ا حف مل

بن خدة فت 

زواد محمد االم 

جة خوا خد

م د ال عالم ع

نهاري فتح 

دي محمد فتح  حد

د حساين رش

م ة برا بوقص

ا حس  وح

قشيوش محمد

بن یحي یحي

لوزاني علي 
بلقاسم جمال

خرباش عثمان
مسروة حاج

سلیمان سید أحمد
بومدین محمد
بركان محمد

مدرومي جمال
مختاري خیر الدین

بوراس ھواري
عمیري عبد الحكیم

كیشو عمر

بوعزة نادیة 
ھوار إكرام



قصابةعمارة أو 1060 مسكن إیمامةمنصورة 
قصابةتجزئة أعوان البلدیة على الیسار إیمامة رقم 74منصورة 
قصابةسوق إیمامة رقم 40منصورة 
قصابةتجزئة بوھناق حقل الرمایةمنصورة 
قصابةبوحمو زیانيمنصورة 
قصابةحي بني بوبالن رقم 108 مكررمنصورة 
قصابةحي عین النجار محل رقم 02منصورة 
قصابةتجزئة عمال البلدیة رقم 73منصورة 
قصابةحي الورود إیمامة رقم 27منصورة 
قصابةمحل 74/ص حي الورود إیمامةمنصورة 
قصابةحي الزیتون 1060 مسكن عمارة كمنصورة 
قصابةایمامة مشروع البھجة  ا ا  عمارة إي القطعة رقم 08منصورة 
قصابةتجزئة الحباق  قل الرمایة محل أ833 إیمامةمنصورة 
قصابةرقم 138 مسكن عمارة 3 محل رقم 11منصورة 
قصابةإقامة البھجة عمارة ج رقم 48منصورة 
قصابةمحل رقم 03 تجزئة 476 قطعة رقم 35منصورة 
قصابةتجزئة 276 مسكن عمارة 02 محل 01 حقل الرمایةمنصورة 
قصابةتجزئة الحباق حقل الرمایة محل رقم 03 رقم 818منصورة 
قصابةحي 1060 سكن رقم 13 عمارة  كمنصورة 
قصابةإیمامة القدیمة رقم 57 محل02منصورة 
قصابةسكن عمارة 03 محل 11 مقابل بلدیة منصورةمنصورة 
قصابةالحصة 80 من مخطط التجزئة قدماء المجاھدین محل رقم 02 إیمامةمنصورة 
قصابةمحل01 تادمایا حقل الرمایة قطعة09 الحصة13تجزئة فریق زوادمنصورة 
قصابةمحل أ المخطط الخصوصي تجزئة تعاونیة الھندسة رقم 38منصورة 
قصابةمحل رقم 10 حي 1060 سكن إیمامة رقم 10 عمارة  ن درج 01 قطعة رقم 10منصورة 
قصابةمحل رقم ب رقم 95 تجزئة عمال البلدیة منصورةمنصورة 
قصابةمحل رقم 7-س خریطة إفراز التعاضدیة للري رقم 07 إمامةمنصورة 
قصابةمحطة الطرق إمامة مشروع ILOT 03 الحصة 17 عمارة رقم 3بمنصورة 
قصابةتجزئة قدماء المجاھدین الكیفان محل رقم 01منصورة 
قصابةالحباك حقل الرمایة  القطعة 423منصورة 
قصابة  حي النسیم الحصة ب محل رقم 03منصورة 
قصابة  رقم 38 تجزئة تعاونیة الھندسة محل Cمنصورة 
قصابةمحل 02 دار وزانمنصورة 
قصابة  المنطقة الشكنیة الحضریة الجدیدة حقل الرمایة بوھناق إقامة الیاسمین 160 سكن العمارة بمنصورة 
قصابة  محل 02 تجزئة الحباق حقل الرمایة رقم 812منصورة 
قصابة  رقم 38 المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة حقل الرمایة ZHUN محل رقم 02منصورة 
قصابة  محل 02 إیمامة محطة النقل البري أرض عیسىمنصورة 
قصابةمركز إیمامةمنصورة 
قصابةحي 1060 مسكن عمارة Q  درج رقم 10   منصورة 
قصابةحي عمال البلدیة منصورة 
قصابةحقل الرمایة الحصة رقم 02منصورة 
قصابةارض زواد رقم 225 المحل رقم 03منصورة 
إنتاج المیاه المعدنیةطریق بني مستارمنصورة 
ة   تجزئة البناء الذا الشطر األول رقم 50سم دا  شتوان  مخ
مبن قانةشتوان  د الحك ة   تجزئة الصف صاف محل 12/بع مخ
ة   محل رقم 46 حرف أ  البناء الدا  سواتكسمصعب جمال الدينما شتوان  مخ
ودشتوان  فق ر الوط أ ش التح ق الوال رقم 01 شارع ج ة   محل رقم 01 ع واجهة الط مخ
ة   رقم 145 مخطط خصوصي لتجزئة البناء الذاتي الشطر الثانيصالحزرقشتوان  مخ
دو ما شتوان  ة   رقم 124  أوزدانالع مخ
بقالةحي أوزیدان رقم 73شتوان 
بقالةأوزیدانشتوان 
بقالةحي صف صاف رقم 12 سابقا ورقم 09 أ حالیاشتوان 
بقالةحي باب عليشتوان 
بقالةبلدیةشتوان 
بقالةمحل 01 صف صاف رقم 29 تجزئة العقید فالحشتوان 
بقالةتجزئة أوزیدان رقم 122شتوان 
بقالةحي 270 مسكن عمارة أ رقم 01شتوان 
بقالةبلدیةشتوان 
بقالةحي سیدي عیسى صف صافشتوان 
بقالةحي شتوان ھضبة الشمال الشطر األول عمارة أشتوان 
بقالةھضبة الشمال الشطر األول عمارة بشتوان 
بقالةحي صفراء رقم 09شتوان 
بقالةرقم 3/111 حي شتوانشتوان 

إبریر عبد الرزاق
غرناوت فتحي
بن قدیح حبیبة
زاوي خدیجة

بلھبري اسماعیل
شمیدي كریم بونوار

بوھادي بومدین
بوزیاني عبد الحق
مسعودي ملیكة
عزون طیب
فقیھ حمزة

بن شعیب محمد
بوزیاني رضا
بلھاشمي زھرة

  بنضري   ھواري
معاشو فتیحة
قلیل تامیم

رزوق سید أحمد
بن سعید براھیم

بن عبد هللا عز الدین

طلحة محمد
شامخ لطفي
منور سمیرة

    بوغرارة   أحمد
   بن مصمودي   كمال

  شریفي   محمد
   بن عزة   عبد هللا
   عفیف   فتیحة

  عبد الرحمان   خلیل

مؤسسة المیاه المعدنیة

رمضاني علي
بوبكر صالح الدین
توھامي عمر یاسین
عاشور ثاني بشیر

بومشرة احمد
بلمكي محمد

حمصي زكریاء
قنطاري موسى

بن عزة محمد االمین

بوشعور اسماعیل
بركة محمد عبدو

بوظھر حیاة
بوخیار سایح

توھامي ریم منال
جبار بوبكر

بن أباجي لطفي
رباحي علي

بن سنوسي حمزة

بن اباجي نبھات
بلقاسم بوسیف

قارون سیدي محمد
دوزي عز الدین
حوزي فتحي

عاشور ثاني جمیلة
بن حبیب موالي یونس

كریب لخضر
دیب سلیم



بقالةتجزئة أوزیدان رقم A112شتوان 
بقالةحي صف صاف محل رقم 14شتوان 
بقالةالطابق األرضي صف صافشتوان 
بقالةالبناء العارض  الشطر الثالثشتوان 
بقالةعین الدفلةشتوان 
بقالةحي شتوان بلدیةشتوان 
بقالةحي الجدید تجزئة البناء الذاتتي الشطر األول رقم 12شتوان 
بقالةتعاونیة عقاریة حي المنتصر عین الدفلى رقم 31شتوان 
بقالةحي 270 سكن عمارة د رقم 09شتوان 
بقالةتجزئة شتوان الشطراألول 148 قطعة محل رقم 02/31شتوان 
بقالةتجزئة أوزیدان رقم A176شتوان 
بقالةتجزئة البناء الذاتي الشطر الثاني محل ب رقم 282شتوان 
بقالةالسواطكس مجموعة ملكیة رقم 84 قسم 95 محل رقم 01شتوان 
بقالةحي صف صاف قطعة 10 تجزئة 39 قطعة محصورة رقم 10شتوان 
بقالةتجزئة عین الدفلة محل رقم 02 رقم 25شتوان 
بقالةحي عین الحوت محل ب04شتوان 
بقالةقطعة 40 ھضبة الشمال الشطر األول عمارة صشتوان 
بقالةتجزئة ورثة أبي عیاد و حمزاوي طریق المحول الكھربائي محل 01 رقم 17شتوان 
بقالةحي صف صاف محل01 رقم 27شتوان 
بقالةتجزئة البناء الذاتي نھج بن سعد علي رقم84محل صشتوان 
بقالةرقم 90 مكرر عین الدفلىشتوان 
بقالةحي سواتكس محل13دشتوان 
بقالةتجزئة البناء الذاتي الشطر الثاني محل ثالث رقم 321شتوان 
بقالةتجزئة 479 قطعة حي البناء الذاتي و العارض شتوان الشطر الثالث محل1/253شتوان 
بقالةقریة عین الحوتشتوان 
بقالةمحل 72 د دار سیدي ھاشمي عین الحوتشتوان 
بقالةتجزئة عین الحوت 138 حصة الطابق االرضي  القطعة رقم 03شتوان 
بقالةمحل أ تجزئة البناء الذاتي الشطر الثاني رقم 148شتوان 
بقالةحي سیدي یحي أوزیدان محل رقم 16شتوان 
بقالةحي 270 سكن رقم 06 عمارة ف  الطابق األرضي القطعة رقم 06شتوان 
بقالةمحل رقم 105 أ حي عین الدفلةشتوان 
بقالةمحل رقم 02 /ب حي الزیتون تجزئة حمزاويشتوان 
بقالةمركز شتوان 5 شارع جیش التحریر الوطنيشتوان 
بقالةالمصالة أوزیدان قسم 20 مجموعة ملكیة 38شتوان 
بقالةتجزئة البناء الداتي الجزء األول المحل رقم 02 15شتوان 
بقالةالصف صاف رقم 17 محل رقم 01شتوان 
بقالةمحل رقم 02 تقري تجزئة شتوان الشطر االول 148 قطعةشتوان 
بقالةرقم 183 تجزئة البناء الذاتي الشطر الثانيشتوان 
بقالةرقم 05 تجزئة  التعاونیة العقاریة الفتح عین الدفلةشتوان 
بقالةمحل ب حي أوزیدان رقم 92شتوان 
بقالةرقم 0101 تجزئة عین الحوت  138 الحصةشتوان 
بقالةشارع جیش التحریر الوطني رقم 09 محل أشتوان 
بقالةمحل رقم 02 الحصة رقم 32 توسع تجزئة عین الدفلةشتوان 
بقالةرقم 60 تجزئة أوزیدان حي البیاضة قسم 57 مجموعة ملكیة رقم 66شتوان 
بقالةوسط شتوان رقم 18 مكرر01شتوان 
بقالةمحل 18/ ب صف صاف حي البرقوقشتوان 
بقالةتجزئة عین الحوت 138 حصةشتوان 
بقالةعین الدفلة تجزئة تعاونیة شلدة بولنوار محل رقم 01/67  مجموعة ملكیة 06 القسم 84شتوان 
بقالةرقم 1/159 حي البیاضة القطعة رقم 159 من مخطط تجزئة أوزیدانشتوان 
بقالةتجزئة البناء الداتي الشطر األول الحصة 113شتوان 
بقالةتجزئة 479 قطعة حي البناء الداتي و العارض الشطر الثالث محل رقم 01شتوان 
بقالة  تجزئة البناء الداتي الشطر القاني رقم 321 المحل رقم 03شتوان 
بقالة  محل رقم 11 حي البرقوق قطعة رقم 31 صف صافشتوان 
بقالةالمصلى سیدي یحي اوزیدانشتوان 
بقالةبلدیةشتوان 
بقالةعین الدفلة شتوانشتوان 
بقالةحي المضیق الصف صف  شتوانشتوان 
بقالةمخطط التجزئة العقید فالح صف صافشتوان 
بقالةشتوانشتوان 
بقالةحي الزیتونشتوان 
بقالةبلدیةشتوان 
بقالةبلدیةشتوان 
بقالةشتوانشتوان 

عاشور ثاني أمینة
بن أحمد عبد الحفیظ
مصطفاوي عكاشة

خمیس غوتي
حبیبس زكیة

عثماني نور الدین

شقرون صدام حسین
الیبدري الیزید

العصواني فتیحة
دریم لخضر

بن سنوسي عوالي
بوزیاني سمیر
یحاللي جیاللي

ھاشمي عبد الحمید
مقامي یوسف

نقاح أبو سیف
عنیتر سمیرة
دحان حاج

عثماني سفیان
بغادید قویدر

بن عریبة محمد أمین
حساني عبد الرزاق

بلعیاشي فرید
بوعزیز عبد القادر

مجاھدي احمد
بوشناقي عبد الرحمان محمد عبد الحق

بوعبسة عبدهللا
مغربي محمد
حملیلي خیرة

مزیان ثاني حسین
یحاللي محمد

یحي برویقات خالد
براھیمي عبد القادیر

رباج محمد العربي زھیر
بوخریس عبد الحكیم

خالدي فیصل
بن منصور فایزة

دایري طارق
خلیفة عبد الوھاب
دویدي عبد الناصر

دحماني یوسف
بن عریبة مراد

شیخ بالد جواد
بن دحو بومدین إلیاس

بن سالم سمیرة
مریني خیر الدین
ساجي عبد الرزاق

حضري سمیر
سعیدي فاطمة
بوعزة زھیر
بابا حامد أسیة

بن حمادي بومدین
رحماني إسماعیل
صنھاجي سفیان

زازوة فالح لطفي
بلعربي نوریة

حلحالي زولیخة
ماحي أمین

بوزیاني سیدي محمد األمین
فالح نصر الدین

دحماني عمر
بن یحي محمد
غیتري محمد



بقالةالمخطط الخاص للمباني الشطر الثانيشتوان 
بقالةحوش الواعر أوزیدان شتوانشتوان 
بقالةحي صف صاف رقم 12شتوان 
بقالةحي أوزیدان رقم 76شتوان 
بقالةتجزئة €µتف¤أُ رقم 85شتوان 

شتوان 
ه شتوان رقم 10/ ب  خ و فوا

شتوان 
هرقم 0101 تجزئة ع الحوت  138 الحصة  خ و فوا

شتوان 
ر الوط رقم 09 محل أ ش التح هشارع ج  خ و فوا

ة 06 القسم 84شتوان  ة شلدة بولنوار محل رقم 01/67  مجموعة مل هع الدفلة تجزئة تعاون  خ و فوا

شتوان 
ة الشمال الشطر األول عمارة C الحصة 26 ض هالطابق األر   خ و فوا

شتوان 
ة الشمال الشطر األول عمارة أ القطعة 09 هض  خ و فوا

شتوان 
ه مسجد ع بن أ طالب محل رقم 01  خ و فوا

شتوان 
ه أوزدان 85 مكرر-ص  خ و فوا

شتوان 
ة هلد  خ و فوا

 مغازة وسط شتوان رقم 13شتوان 
ة  ع الحوت رقم د37شتوان  قصا
ة   رقم 111  شتوان محل 01شتوان  قصا
ة  وسط الصف صاف شارع رقم 18شتوان  قصا
ة رقم 59 قسم 20شتوان  ة   أوزدان محل A مجموعة مل قصا
ة الشمال الشطر األول عمارة أ القطعة رقم 02شتوان  ض ة   قصا
ة الشمال الشطر الثا عمارة 4ب القطعة 115شتوان  ض ة   قصا
ة  رقم 22 تجزئة البناء الذا الجزء األول محل رقم 02شتوان  قصا
ة  تجزئة ع الحوت 138 حصةشتوان  قصا
ق الوال رقم 01 شارع 01 نوفم 1954 محل 02شتوان  ة  الط قصا
ة  رقم 220 من المخطط الخاص لتجزئة البناء الدا الشطر الثا محل 01شتوان  قصا
ةالبناء الذا شتوان  قصا
ة الشمال الشطر الثا عمارة 4ب القطعة 115شتوان  ض ة   قصا
ة مركز رقم 03 محل03شتوان  ل ةشارع 05 ج قصا
ةتجزئة البناء الدا الشطر التا رقم 240شتوان  قصا
ةع الحوت رقم 134 حصة 138شتوان  قصا
ةتجزئة البناء الدا الشطر التا رقم 282Bشتوان  قصا
تون رقم 202Aشتوان  ة ال قصا
دي رقم 26شتوان  ةشارع العر بن مه قصا
ة شتوان البناء الذا المحل الثا رقم 113شتوان  قصا
ةتجزئة البناء الذا الشطر الثا قطعة رقم220مكرر01شتوان  قصا
تون محل رقم 02/أشتوان  ة ال قصا
ةتجزئة شتوان محل رقم 4/31 الشطر األول 148 قطعةشتوان  قصا
دي الهاش رقم 72Dشتوان  ة ع الحوت دار س قصا
ةتجزئة ع الحوت 138 خصة رقم 08شتوان  قصا
ة الشمال الشطر األول الحصة02مجموعة أشتوان  ةض قصا
ةمحل 22/1 تجزئة ع الدفلةشتوان  قصا
ةتجزئة البناء الذا الشطر األول و الثا الجزءالجنو محل01 رقم 247شتوان  قصا
ة شتوان 263 من مخطط تجزئة البناء الدا الشطر الثا محل أشتوان  قصا
ةمحل رقم 01-268  البناء الذا الشطر الثا شتوان  قصا
ةمحل رقم 16,س الطابق األر تجزئة ع الدفشتوان  قصا
ة شتوان تجزئة البناء الذا الجزء األول رقم 79 من مخطط التجزئة رقم أشتوان  قصا
ة رقم 39 القسم 20 محل رقم 01شتوان  ةأوزدان مجموعة مل قصا
ةمحل رقم 02 الصف صاف رقم 17شتوان  قصا
ةتجزئة ع الدفلة محل رقم 16/ سشتوان  قصا
ةشارع االستقالل محل رقم 04 21شتوان  قصا
ةع الحوت شتوانشتوان  قصا
ةرقم 109 شتوانشتوان  قصا
ةأوزدانشتوان  قصا
ة شتوانشتوان  طحانةالمنطقة الصناع

قاس لحسن
صو رضا

خواري محمد
ة برزوق ك

ة بن قديح مولد

د أحمد بن حمو س
ب جمال د

بودان محمد
د الرزاق مها ع
قازي ثا محمد
مان بن دحو سل
ب وفاء بن شع
ي الغو  ح

بن صالح بومدين

م د الرح برزوق ع
بن معمر سم 
فرا بومدين

م س م  دحو ك
ة شملول ز
غردين مروان

يوس بومدين
اء ما زك

راء إسعد فاطمة الز

برا بومدين
مطاحن تافنة

م  بن عاشور   ك
  يوس   محمد
    عزوزي   فت 

ش     زنا   
دي محمد ا   س برا

برحال محمد
م   بن عاشور   ك

محجوب فؤاد
بن منصور مصط 

د السالم مصط  بوع
دي   من    مه
لة   زقاي  فض

مال الدين    بن    
  موالي خت   فوزي

ال   رمزي    

خلیف لطیفة

بن أحمد أبوبكر

بن عریبة أحمد

جابر جزار عبد الرزاق

رحماوي بوعالم

حمودي عماد الدین

عنیتر سمیرة

دحان حاج

بوعزیز عبد القادر

دحماني مصطفى
بلمصطفى حسین

تابتي سیدي محمد
دحماني عبد القادر

حبیبس بلقاسم



ة شتوانشتوان  طحانةالمنطقة الصناع
ة ة- مغن ة 177 محل 01 –مغن ة  الفتح قسم 154 مجموعة مل مخ
ة ة- مغن ة رقم 155  المطمر –مغن ة قسم 190 مجموعة مل مخ
ة ة- مغن ة رقم07-مغن تون قسم 204 مجموعة مل ة  ال مخ
ة ة-مغن ة 200 محل01-مغن تون قسم 222 مجموعة مل ة  ال مخ
ة ة-مغن د جابر رقم 16 محل رقم16 أو16ب –مغن ة قطعة رقم 30 تجزئة الشه مخ
ة لو 1052 محل أول الطابق األر قسم 82مغن قا إ ر سا ة شارع 09  مصا الحاج  الصن مخ
ة ة-مغن ة 65 القسم 115 –مغن ة مجموعة مل راو ة محل رقم 2 ع الز مخ
ة ة-مغن ة رقم 03 شارع راس العصفور –مغن مخ
ة ة-مغن ة 205 قسم 216 محل رقم 01-مغن حة مجموعة مل ة  المذ مخ
ة ة-مغن ة رقم 84 قسم 182 –مغن ة مجموعة مل راو ة محل رقم 01 الطابق األر  ع الز مخ
ة ة- مغن ة 163 قسم 211 الطابق األر –مغن ة محل رقم 01  وسط المدينة مجموعة مل مخ
ة ةمغن ة  الفتح قطعة رقم 247 الطابق األر –مغن مخ
ة ة-مغن ة129-مغن ة  تافنة رقم13قسم 221مجموعةمل مخ
ة ة- مغن ة رقم 73 قسم 225-مغن تون مجموعة مل ة  ال مخ
ة ة- مغن د لط محل رقم 01-مغن د لط رقم 68 من تجزئة العق ة العق ة ق مخ
ة ة-مغن د رقم 244-مغن ة  المطمر الجد مخ
ة ة-مغن ة 241قسم 212-مغن ة محل 01 وسط المدينة شارع إبن رشد مجموعة مل مخ
ة ةمغن ة 124 محل 03-مغن ة  المطمر قسم190مجموعة مل مخ
ة عة ب واس مغن ة جرا مخ
ة ة رقم 49مغن ة  تافنة قسم 198 مجموعة مل مخ
ة ة 128مغن تون قسم 204 مجموعة مل ة  ال مخ
ة ة 181 قسم 203 محل 01مغن تون مجموعة مل ة  ال مخ
ة دي محل 19أمغن ة  المطمر 00 رقم 19 شارع العر بن مه مخ
ة ة رقم 57 محل 7أمغن اس الناح د ع ة الغق ا ة االش ة الق مخ
ة ة 56 القسم 150 محل رقم 01مغن تون مجموعة مل ة  ال مخ
ة ة 91 رقم 28مغن د شابو محل أ10 تافنة قسم 208 مجموعة مل ة شارع العق مخ
ة ة رقم 90مغن ك ة الش ة محل رقم 01ق مخ
ة ة 46مغن ة  الفتح قسم 85 مجموعة مل مخ
ة ة  عمر محل 11ب مغن مخ
ة ة  وسط المدينة قسم 810 مج م 87مغن مخ
ة قالةشارع تندوف رقم 10مغن
ة قالةشارع رأس عصفور رقم 14مكررمغن
ة قالةمحل رقم 01  عمرمغن
ة قالة عمر المختار شارع 06 رقم 27مغن
ة مغن

ة رقم 37  ة  المحل 03 الحصة رقم 05 مجموعة مل ق الزو  الشهداء  رقم 01 ط
قالةقسم

ة ة رقم 86مغن تون  قسم 204 مجموعة مل قالةالمحل الثا   ال
ة ة رقم 66مغن ق وجدة رقم 12 قسم 224 مجموعة مل تون ط قالة ال
ة عة ملحقة مك رمضان رقم 03 محل رقم 04مغن قالةجرا
ة ة 163مغن قالة الفتح قسم 154 مجموعة مل
ة وشمغن د عم قالةمحل رقم 04 شارع العق
ة قالة تافنة مج م 73 قسم 152مغن
ة قالةمحل رقم 01  الفتح قسم 85 مج م 187مغن
ة قالةشارع تلمسان رقم 03 محل 01مغن
ة قالةتجزئة الرائد جابر محل 02 رقم 04 مغن
ة قالة داري الواسي محل 01 مج م 194 قسم 10مغن
ة قالةشارع تلمسان محل 01 رقم 73 مغن
ة رمغن قالة الصن
ة تون قسم 222مغن قالة ال
ة قالةمحل 02 زسط المدينة شارع فلسط  مج م 59 قسم 217مغن
ة تون مج م 119 قسم 203 مغن قالةمحل 01  ال
ة تون قسم 149 مج م 06مغن قالةمحل 01  ال
ة قالة تافنة مج م 223 فسم 221 محل رقم 01مغن
ة قالة شالم مغن
ة قالة  العزو  38مغن
ة قالة تافنة مج م 261 قسم 221مغن
ة قالة تافنة  مج م 66 قسم 198مغن
ة ر مغن قالةمحل 01  الصن
ة قالة التافنة قسم 06 مج م 26مغن
ة قالة العزو المحل 02 107مغن
ة قالة الهدام مغن
ة قالة شارع الجزائر  الصومام 02مغن
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ة قالة تافنة محل 02 قسم 208 مج م 101مغن
ة قالةب 11  عمر محل 02مغن
ة قالةشارع بوشارب تجمع 600 18مغن
ة قالة الحمري مغن
ة قالة دارس الواسي قسم 141 مج م 35مغن
ة قالة شارع الطرق 24مغن
ة قالةشارع 26 نوفم مغن
ة عة المحل الثا رقم 02مغن ق وجدة الجرا قالةط
ة كس) عمارة رقم 03مغن ل قالة 40 شقة (دي 
ة قالة المطمر شارع 11 رقم 02 مكررمغن
ة ة المصامدةمغن قالةق
ة واري بومدين رقم 33مغن ة  نا تعاون قالة إبن س
ة قالةشارع 03  العزو رقم 15مغن
ة قالة المطمر رقم 83مغن
ة ممغن ط ة ال قالةق
ة قالة المزوار رقم 01/08 شارع 14مغن
ة د رقم 118 مكررمغن قالة الجد
ة تونمغن ق وجدة  ال قالةط
ة قالةشارع ابن رشد محل رقم 03 رقم 12مغن
ة ةمغن ة رقم 92 مغن قالة الشهداء قسم 247 مجموعة مل
ة قالةال السك  191مغن
ة قالةشارع إبن رشد رقم 46/3مغن
ة ات رقم 03مغن قالةشارع 07  الغا
ة خاتةمغن قالةال
ة ة رقم 13 مكررمغن قالة ب مخطط التجزئة السكن
ة قالةشارع 21 ال السك رقم 14مغن
ة قالة العزو عمارة أ درج 4 رقم 8 مكررمغن
ة قالةشارع إين رشد رقم 121مغن
ة قالةسوق المغطاة رقم 130مغن
ة قالة بن عمغن
ة ق تندوف رقم 31 مكررمغن قالةط
ة ق الوط رقم 07 عمارة ج محل رقم 02مغن قالة 144 مسكن الط
ة قالة بوشارب تجمع 600 رقم 18مغن
ة ةمغن ك ة ع الزانة الش قالةق
ة قالةسوق المغطاة رقم 51مغن
ة دي رقم 47 مكررمغن قالةشارع العر بن مه
ة قالة المدرجات شارع ج 24 رقم 12مغن
ة اطوار رقم 12 مكررمغن قالةشارع 0  ال
ة قالة الفتح تجزئة 144 مج م 295 محل 01مغن
ة دي محل رقم 06مغن قالةشارع العر بن مه
ة ه رقم 49مغن قالةسوق المغطاة للخ و الفوا
ة قالة المطمر شارع 81 رقم 02مغن
ة قالةشارع تندوف رقم 02مغن
ة قالة السك محل رقم 01 رقم 278مغن
ة قالةشارع رأس العصفور رقم 04 مكررمغن
ة قالة المطمر رقم 01مغن
ة ة رقم 67 محل رقم 01مغن ر قسم 80 مجموعة مل قالة الصن
ة وش و شارع الجزائرمغن د عم ة العق قالةرقم 10 زاو
ة قالة المطمرمغن
ة قالةأوالد شارفمغن
ة قالةمحل 01 شارع تندوف رقم 08 رقم 01أمغن
ة قالة توسيع ال رقم 98مغن
ة ة216مغن قالةمحل 02  تافنة قسم 221 مجموعة مل
ة ة 170 قسم 203 محل رقم 02مغن تون مجموعة مل قالة ال
ة قالة 200 سكن ال عمارة س رقم 04مغن
ة د رقم 118مغن قالة تجزئة المطمر الجد
ة ق وجدة رقم 01مغن قالةط
ة لوك 15أ رقم 04مغن قالة د ر س 
ة ة محل رقم 01 رقم 396مغن قالة التجزئة السكن
ة عةمغن قالةمحل رقم 01 الجرا
ة ق 11 محل رقم 02مغن قالة المطمر ط
ة قالة المطمر شارع 0 رقم 04مغن
ة قالةتجزئة المنك و الشيخ بوعمامةمغن
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ة دمغن قالة الجد
ة قالة القا مغن
ة قالةشارع اإلستقالل رقم 03مغن
ة قالة القا مغن
ة ة 06مغن ر قسم 80 مجموعة مل قالةمحل رقم 01  الصن
ة ة15 محل06مغن قالة وسط المدينة قسم218 مجموعة مل
ة قالةشارع ابن رشد عمارة رقم 19مغن
ة عةمغن قالةمحل رقم 01 الجرا
ة قالة أوالد بن صابرمغن
ة دوش مراد محل رقم 02مغن د و د ةشارع مصط بن بولع قالةزاو
ة ةمغن ك قالةع الزانة الش
ة م محل رقم 01مغن ط قالةمخطط تجزئة ال
ة ة 84مغن قالة الشهداء محل 01 قسم 246 مجموعة مل
ة قالة توسيع ال ش ل م محل رقم 03 رقم 53مغن
ة دوش مراد محل رقم 03 رقم 31/2مغن قالةنهج د
ة تونمغن ق وجدة  ال قالةط
ة ةمغن ة رقم 92 مغن قالة الشهداء قسم 247 مجموعة مل
ة قالةال السك  191مغن
ة قالةشارع إبن رشد رقم 46/3مغن
ة ات رقم 03مغن قالةشارع 07  الغا
ة عة محل رقم 01مغن قالة اوالد بن صابر جرا
ة كس) عمارة رقم 03مغن ل قالة 40 شقة (دي 
ة قالة الهدام أحمد رقم 3مغن
ة ة رقم 06 محل رقم 03مغن تون قسم 222 مجموعة مل قالة ال
ة اس رقم R2مغن د ع ة العق ا ة االش ة الفالح قالةمحل رقم 02 الق
ة م محل رقم 02مغن ط قالةالقطعة رقم 91 تجزئة ب,م,ل ال
ة ة 163مغن قالة الفتح قسم 154 مجموعة مل
ة وشمغن د عم قالةمحل رقم 04 شارع العق
ة د محل رقم 01رقم 116مغن ة المطمر الجد قالةتجزئة السكن
ة م مغن ط ة ال قالةق
ة ة45 حصة4 محل01مغن اطوار قسم213مجموعة مل قالة ال
ة قالة القا محل رقم01مغن
ة س رقم 49مغن قالةشارع محمد خم
ة ة45مغن اطوار محل رقم 02 الحصة رقم 04 قسم213مجموعة مل قالة ال
ة قالةشارع تلمسان محل02 رقم 73مغن
ة دوش مرادمغن ة شارع القدس و شارع  د قالةالمحل الثا زاو
ة ة رقم 47 قسم 196  الفتح محل03مغن قالةمجموعة مل
ة د شارع 02 رقم 37 المحل األولمغن قالة الهدام الجد
ة عة محل رقم 01مغن قالة أوالد بن صابر الجرا
ة ة233قسم144 رقم 11مغن قالة الفتح شارع 29 مجموعة مل
ة ة رقم119 قسم203 محل02مغن تون مجموعة مل قالة ال
ة ة  رقم 81 قسم 204مغن تون مجموعة مل قالة ال
ة قالةتجزئة ال السك محل 01 رقم 66مغن
ة ة رقم 51 قسم 206 رقم 08مغن قالة تافنة  مجموعة مل
ة ة رقم 73 قسم 207 محل رقم 01مغن قالة تافنة  مجموعة مل
ة ة رقم 132 قسم 154 محل رقم 01مغن قالة الفتح مجموعة مل
ة لدي رقم 14مغن قالةسوق المغطاة محل 
ة ة رقم 16مغن قالةمحل 02 شارع تلمسان رقم 37 قسم 217 مجموعة مل
ة ة رقم119قسم203مغن تون مجموعة مل قالةمحل رقم 01  ال
ة لوك ب 256/16 سكنمغن قالةمحل 01 
ة ة 154مغن تون قسم 204 مجموعة مل قالة ال
ة ة 134 محل02مغن قالة تافنة قسم 206 مجموعة مل
ة ة رقم13 قسم 213 قطعة رقم 01مغن اطوار مجموعة مل قالةمحل رقم 01  ال
ة قالةشارع تندوف الحصة رقم 02 رقم 63مغن
ة قالة 40 مسكن الحصة رقم 04 محل رقم 03مغن
ة قالةسوق المغطاة محل رقم 117مغن
ة قالةساحة السوق المغطاة رقم 106مغن
ة ة 92 قطعة رقم04 محل رقم04مغن قالة جابر قسم 234 مجموعة مل
ة قالةسوق المغطاة محل رقم 115مغن
ة ة 224مغن حة شارع تلمسان رقم ج1 محل رقم 05 قسم 216 مجموعة مل قالة المذ
ة د شابو رقم 30مغن قالةشارع العق
ة ة رقم 28 قسم 87محل01مغن ات مجموعة مل قالة الغا
ة قالة السك رقم 372مغن
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ة ة 14 قسم 216 محل 05مغن اطوار مجموعة مل قالة ال
ة قالة توسيع ال محل 02 رقم 179مغن
ة ة 88مغن قالة الفتح قسم 85 مجموعة مل
ة قالة توسيع ال محل 01 رقم 45مغن
ة قالةسوق المغطاة رقم 136مغن
ة ة رقم 30 قسم 206 محل رقم 01مغن قالة تافنة مجموعة مل
ة قالةسوق المغطاة رقم 105مغن
ة ضاءالحصة 04 المحل الرابع رقم 20مغن قالةشارع حا الب
ة ة رقم 131 قسم 143 محل رقم 01مغن قالة الفتح مجموعة مل
ة ة رقم 08 قسم 214 محل رقم 02مغن قالة المطمر مجموعة مل
ة ة 14 قسم 216 محل04مغن اطوار مل قالة ال
ة قالة تافنةمغن
ة ة 141مغن تون قسم 203 مل قالة ال
ة قر رقم 08مغن ق ش قالة الهدام ط
ة ة73 قسم152مغن قالة تافنة مجموعة مل
ة ة 65 محل 03مغن قالة المطمر قسم 160 مجموعة مل
ة قالة توسيع ال محل 02 رقم 179مغن
ة ة47مغن قالةالمحل 02  الفتح شارع 08 رقم 01 قسم196 مجموعة مل
ة ة 54 قسم 233 الطابق األر محل02مغن قالة جابر مجموعة مل
ة ة 48مغن قالة الفتح قسم 143 مجموعة مل
ة قالة عمر المختار محل رقم 01مغن
ة قالة أوالد صابر محل رقم 04مغن
ة ة07 محل06مغن الل 26 شارع نوفم قسم234 مجموعة مل قالة ب
ة ق وجدة محل01 رقم 01مغن قالةشارع ط
ة ة رقم 35مغن قالةمحل رقم 02  داري واسي  قسم 157 مجموعة مل
ة قالةسوق المغطاة الطابق األر رقم 15 مكررمغن
ة قالةشارع إبن رشد محل03مغن
ة ة المصامدة محل01مغن قالةق
ة ة132محل03مغن قالة الفتح قسم 154 مجموعة مل
ة ة محل01مغن ك ة الش قالةق
ة ة81مغن قالة داري واسي المحل 27ب قسم 141 مجموعة مل
ة ة244 قسم221محل03 رقم 67مغن واري بومدين مجموعة مل قالة 
ة ة09 محل01مغن قالة الشهداء قسم244 مجموعة مل
ة دي محل07مغن قالةشارع العر بن مه
ة قالةتوسيع  السك رقم 421 محل01مغن
ة دي محل01 رقم 39مغن قالةشارع العر بن مه
ة ة راس العصفور المصامدةمغن قالةق
ة عةمغن قالةمحل01 أ6  الجرا
ة وش رقم 1311محل02مغن د عم م شارع أأ ممتد لشارع العق قالة المطمر القد
ة ة07مغن الل قسم234مجموعة مل قالةمحل07رقم26شارع نوفم  ب
ة ة73مغن ل رقم 42 محل01 قسم 151 مجموعة مل قالة تافنة م
ة ة 177 محل أ21مغن ل 21 قسم 86 مجموعة مل قالة الفتح م
ة لدي رقم 03مغن قالةسوق المغطاة كشك 
ة لدي رقم 10مغن قالةسوق المغطاة كشك 
ة لدي رقم01 السوق المغطاةمغن قالةكشك 
ة قالةمحل09 السوق المغ الطابق األر مغن
ة لدي رقم 81 السوق المغطاةمغن قالةمحل 
ة ة50 قسم191 محل03مغن قالة وسط المدينة مجموعة مل
ة ة66مغن قالة تافنة قسم198 مجموعة مل
ة ة 45 الحصة03مغن اطوار قسم 213 مجموعة مل قالة ال
ة ة97مغن قالة جابر قسم234 مجموعة مل
ة قالةرقم 89 سوق المغطاةمغن
ة ة المصامدة محل01مغن قالةق
ة قالة القا شارع08 رقم 23 محل 05ؤمغن
ة اس رقم أر2مغن د ع ة العق ا ة اإلش ة الفالح قالةمحل01 الق
ة وش  وسط المدينة الحصة01قسم211 مج130 رقم 27مغن د عم قالةشارع العق
ة ة44مغن قالة الفتح قسم144 مجموعة مل
ة قالة أوالد بن صابر محل01مغن
ة ة21مغن قالةمحل 02  وسط المدينة قسم192 مجموعة مل
ة قالة عمر حرف ب11 محل02مغن
ة قالةشارع تندوف رقم 88/24مغن
ة قالةرقم 99 سوق المغطاةمغن
ة ة رقم 252 المحل رقم 01مغن قالة تافنة قسم 221 مجموعة مل

ال محمد األم  لج
لود إ م

لهادي الهاش 
عو يوسف

د العا  دي ع بوحم
بن حس عمر
م ع ابرا

بوستة أحمد
بوعنا جمال
بورسا أحمد

دي محمد غماري س
بيوض واسي 
اوي تها 
ت أحمد لغ

أمحمدي أحمد
مينة لم 

ع عمر شعش
د المومن ا ع ز
نف مصط 
د النور ا ع ر
سوالم محمد

د القادر خلخا ع
د أحمد طالب س

شي محمد
شقرون فت 

د بن تناح حم
نخاي فوزي
ي سم  م

اجوري محمد ال
بن دحو عمر
س يوسف يو
اد بوداود ع
بوعزة محمد
بوعواد محمد

عصماوي محمد
د الخالق اب ع الو

د ب رش
كر محمد ب
لصحف عمر

ب محمد
د المالك محمد ع

حل مصط  ل
العر محمد

حمداوي حسان
أوسدي محمد

م د ال بونوة ع
م ب برا

د القادر عاشور ع
عتيق مصط 

اب د الو بوعالم ع
موقاس ن الدين

كح لخ 

ة بن أحمد بوز
ب بنعمر
د النا حراوي ع
حمادي ريع
فارس أحمد
ر عمر طا

ف د اللط قادري ع
د القوي اب ع د

مخ محمد

كر راس الواد ب
ة ي ب  ط



ة ل رقم 01مغن قالةرقم 673 محل رقم 01  المطمر شارع 81 م
ة ة86 محل01مغن ة قسم182 مجموعة مل راو قالة ع الز
ة ة رقم 98مغن ل رقم 02 محل رقم 2أ قسم 247 مجموعة مل قالة الشهداء م
ة طل ع شارع ابن رشد محل01 رقم 22مغن قالةشارع الجنوب 
ة ةمغن قالةمحل 2ب2 شارع 35 العصا
ة ة65مغن تون شارع 82 رقم 26 قسم203 مجموعة مل قالة ال
ة ة116 قسم210محل01مغن قالة وسط المدينة مجموعة مل
ة ة80المحل األول رقم 63مغن قالة الفتح شارع فالوسن قسم 143 مجموعة مل
ة م رقم 91 محل 02مغن ط قالةال
ة د لط محل 01مغن قالةرقم 01 شارع العق
ة ة قطعة 186مغن راو قالة ع الز
ة تون قطعة 203 مج م 150مغن قالة ال
ة قالةالمصامدة مغن
ة قالةمحل 01  أوالد بن صابر  الطابق االر مغن
ة قالة المطمر قطعة 162 مج م 129 محل 02مغن
ة دوش مراد رقم 55 قطعة 211 مج م 01مغن قالةمحل 04 شارع د
ة ر قطعة 82 مج م 21مغن قالةمحل 02  الصن
ة قالةمحل 01 الطابق االر تجزئة 147مج م 10مغن
ة ر تجزئة 78 مج م 104مغن قالةمحل 01  الصن
ة قالةالمصامدة مغن
ة قالة محل 03  تافنة تجزئة 221 مج م 27مغن
ة تون مج م 154 تجزئة 204 محل 02مغن قالة ال
ة ة مج م 191 تجزئة 135مغن راو قالةمحل 01  الز
ة قالةمحل 01 تافنة مج م 223 تجزئة 221مغن
ة ة رقم 109 قسم 246مغن قالةمحل رقم 01  الشهداء مجموعة مل
ة ة26 محل16بمغن قالة الفتح قسم144 مجموعة مل
ة د لط الطابق األر محل01مغن ة العق قالةق

ة مغن
د القادر وسط المدينة  ة شارع زروت يوسف و شارع األم ع المركز التجاري زاو

قسم210
ة51حصة16 قالةمجموعة مل

ة ة26 محل04 رقم 19مغن تون قسم224 مجموعة مل قالة ال
ة قالةشارع ابن رشد محل06 رقم 12مغن
ة ة118 محل01مغن قالة المطمر قسم160 مجموعة مل
ة ة المصامدةمغن قالةق
ة اس محل01 رقم R2مغن د ع ة العق ا ة اإلش ة الفالح قالةق
ة ة 149 قسم 224 محل رقم 02مغن تون محموعة مل قالة ال
ة ة رقم 102مغن ة قسم 133 مجموعة مل راو قالةع الز
ة قالة جابر محل 38 قسم 233مغن
ة ة114 محل01مغن قالة تافنة قسم205 مجموعة مل
ة قالةمحل10 سوق  ال 66محلمغن

ة عةمغن همحل رقم 01  الجرا خ و فوا

ة ة رقم 132 قسم 154 محل رقم 01مغن ه الفتح مجموعة مل خ و فوا

ة ة رقم 33 قسم 222مغن تون المحل الثا مجموعة مل ه ال خ و فوا

ة ه القا شارع 08 رقم23 محل 01مغن خ و فوا

ة ه محل رقم33قسم222 مغن هسوق المغطاة للخ والفوا خ و فوا

ة عةمغن همحل 01 أ6  الجرا خ و فوا

ة ة 170قسم 203 محل رقم 02مغن تون مجموعة مل ه ال خ و فوا

ة تونمغن ة 181قسم 203 المحل رقم 02  ال همجموعة مل خ و فوا

ة ه القا شارع 08 رقم23 محل 01مغن خ و فوا

ة هشارع ابن رشدرقم 01 مغن خ و فوا

ة هسوق المغطاة رقم 90مغن خ و فوا

در الدين  ا  ر

غا سم 

قاشور محمد

الخث بن أعمر

بن ع محمد

الشيخ محمد الواسي 

ش جمال   بن ع

بوعواد محمد

لعر مصط 

ز د الع فة ع ل

الشيخ محمد الواسي 

مة محمد بن د
غر زن الدين
حلحو محمد
ب شال لحب

مال زا 
لوالة  

تها ل
دي محمد ختاوي س
د القادر د المالك ع ع

اق يوسف  بوط
لهادي محمد

م  د ال حماد ع
ش  ب  بن ط
عروري محمد
مال انة  مد
اح عمر م

واظ محمد

ل عمر جل

دي محمد ج
بوعزاوي بوزان 
مة  لعرو حل
د الغ  لعالم ع

دي صالح 
ان  مخ سف
محمودي فؤاد 
مخ فوزي 

د النور  حل ع ل

لهادي فؤاد
شعي أحمد
مش أحمد
لو أحمد

د الال  لتو ع
بومدين يوسف

د الصمد  حمادي ع
ا ء بوشارب زك
لود  خروش م

وحود أحمد
مة ة نع بزاو



ة ة رقم11قسم 203 محل 02مغن تون مجموعة مل ه ال خ و فوا

ة ة45 مغن اطوار محل رقم 02 الحصة رقم 04 قسم213مجموعة مل ه ال خ و فوا

ة ة 14 القسم 158 محل رقم 02 الطابق األر مغن ات مجموعة مل مغــازات الغا
ة ة 132 قسم 221مغن مغــازاتمحل رقم 01  تافنة مجموعة مل
ة ة 21مغن مغــازات الفتح قسم 154 مجموعة مل
ة حة رقم 22مغن مغــازاتشارع 24  المذ
ة ة رقم 109 مغن مغــازاتمحل 01  المطمر قسم 190 مجموعة مل
ة ة 27 مغن مغــازاتمحل 02  تافنة قسم 206 مجموعة مل
ة مغــازات الهدام أحمد محل رقم 01رقم06مغن
ة ة 100 مغن مغــازات المدرجات قسم 95 مجموعة مل
ة ة 106 قسم 207 محل رقم01 مغن مغــازات تافنة مجموعة مل
ة ة رقم04مغن مغــازاتمحل رقم 01  تافنة قسم 205 مجموعة مل
ة ل 24  ال محل 01 مغن مغــازاتشارع01م
ة ة 27مغن مغــازاتمحل 02  تافنة قسم 206 مجموعة مل
ة مغــازات الهداممغن
ة حة رقم 06مغن مغــازاتشارع 19 المذ
ة د رقم 06 محل رقم 02مغن م ال الجد ط ة ال مغــازاترقم 87 ق
ة ة96 رقم15مغن مغــازات تافنة  قسم208 مجموعة مل
ة ه رقم 41مغن مغــازاتالسوق المغطاة للخ والفوا
ة مغــازاتشارع المحطة مغن
ة ة 03 مغن مغــازاتمحل 02  الشهداء قسم 243 مجموعة مل
ة ة-مغن ة164 –مغن مغــازات وسط المدينة قسم 211 مجموعة مل
ة ة بن صابر المحل رقم 03 رقم 03مغن قصا
ة ة قسم 135 م م 130مغن راو ةمحل 02  ع الز قصا
ة ة 13 قسم 213المحل رقم 01مغن حة مجموعة مل ة المذ قصا
ة ةتجزئة المطمر01 محل رقم 01 رقم 184مغن قصا
ة د قا محمد محل 02مغن ةدرب 08 رقم 32 الشه قصا
ة ةشارع السوق محل 02 رقم 28مغن قصا
ة د المطمر رقم 208مغن د شابو  الجد ةشارع العق قصا
ة ةشارع إبن رشد محل 02 رقم 28مغن قصا
ة د شابو رقم46/8 مغن ةشارع العق قصا
ة ه رقم 41مغن ةالسوق المغطاة للخ والفوا قصا
ة ةنهج اول نوفم محل01 رقم 13مغن قصا
ة ة المطمر درب 00رقم 24مكررمغن قصا
ة ةشارع ابن رشد رقم 53مغن قصا
ة ة العزو درب 01رقم 84مغن قصا
ة ةتجزئة العزو رقم 125مغن قصا
ة ة 215مغن خاتة الطا بق األر قسم 50 مجموعة مل ـــــحال مذا
ة ممغن ط ملبنةال
ة اللمغن ملبنة 
ة ةمغن طحانةمغن

د طزوطةب مستار  ة   زلبونع مخ
دبن مهديب مستار  ديرش ق أوالد بن  ة   ط مخ
بقالةعین دوز الشمالیةب مستار 
بقالةدار بن ھدي محل01ب مستار 
بقالةزلبونب مستار 
بقالةشارع البرید والمواصالت رقم 132 زلبون محل رقم01ب مستار 
بقالةعین الرملة زلبونب مستار 
بقالةعین دوزب مستار 
بقالةشارع موالي طیب زلبون رقم 547 مكررب مستار 
بقالةمحل 01 دار سدرة بوجمیلب مستار 
بقالةمحل 01 وسط المدینة جانب المسجدب مستار 
بقالةمحل رقم 01 تجزئة وسط بني كستار قطعة رقم 17ب مستار 
بقالةمحل 02 قست علي تیزغنیتب مستار 
بقالةشارع المحطة زلبون محل رقم 02ب مستار 
بقالةمحل رقم 01 زلبونب مستار 
بقالةالباطن محل أب مستار 
بقالةقریة تیزغنیتب مستار 
بقالةسیدي عیسى زلبونب مستار 
بقالةرقم 19 حي العنصرب مستار 
بقالةالباطنب مستار 

بن دیاب سفیان
عالم عبد القادر

كوال محمد
غالي محمد كمال

یموني فتیحة
عالم محمد

عمیمر سماعین
ناجي حفیظة
درقاوي سمیة

بلجیاللي زولیخة
شیخ عبد القادر

مسعودي عبد الحكیم
عمیمر كریم

طزوطة براھیم
دوزي یحي

قرداني یوسف
موسوني محمد

بن مصطفى بومدین غوتي

زرقا أحمد
م ب برا د

نوا مصط 
د الحق اد ع ع

د الرحمن دي ع مس
سايح ابن عمر 
وز مصط  أر
معموري حس 
بورسا لخ 

مطحنة سكينة

ة ملبنة اللة مغن
ملبنة النجاح

س احمد را
واري فوزي 
س محمد را

بن داود فت 
دحما سم 

د القادر عتوم ع
مش أسامة

د  حافظ ع
ما جمال 

لحس محمد األم 
ردو محمد
م  الهواري سل

د  اح ع م
ابن طلحة أحمد

س محمد عز الدين  ت
د الخالق  اب ع الو

نوا مصط 
ايز محمد  بولع

ما يوسف سل
د  اد ع بوع

ح  شعو 
ظ  د الحف دراعو ع
ا محمد األم  ر

حماد نور الدين
اح رمضان  م

د القادر  د ال ع ع
اس  ش  بن ع

ب سالم حب

د عصما رش



بقالةزلبون شارع موالي الطیب محل 02ب مستار 
بقالةرقم 48 بوجمیل محل رقم 01ب مستار 
بقالةتزغنیتب مستار 
بقالةمحل 04 حي البطحة عین دوزب مستار 
بقالةعین الدوزب مستار 
بقالةقریة بوجمیل الجنوبیةب مستار 
بقالةدار الجبل الطریق الوطني رقم 07 محل أب مستار 
بقالةوسط بني مستار محل رقم 01ب مستار 
بقالةمحل ب رقعة النكروف زلبونب مستار 
بقالةغیران سھب الدومب مستار 
همحل رقم 03 زلبونب مستار  خ و فوا
دي ع زلبونب مستار  هس خ و فوا
قصابةشارع االستقالل رقم 51ب مستار 
قصابةشارع محطة القطار رقعة النكروف محل ب1 زلبونب مستار 
قصابةتیزغنیتب مستار 
قصابةمحل 02 زلبونب مستار 
قصابةتیزن عبوب مستار 
قصابةشارع محامة زلبونب مستار 
قصابةبني مسترب مستار 
ملبنةبني مسترب مستار 

ل د بقالةمركز ترني بلدیةت ب 
ل د بقالةقریة الفراونة رقم 92ت ب 
ل د بقالةمحل رقم 01 رقم 67 المخطط الخاص بتجزئة األرض المحصورةت ب 
ل د بقالةوسط المدینة تیرنيت ب 
ل د بقالةتیرني بني ھدیل ت ب 
ل د بقالةالمخطط الخصوصي لتجزئة البناء الداتي القطعة 03 محل رقم 01ت ب 
ل د قصابةترني مركز المحل التاني على الطریق الوطني رقم 22ت ب 
ل د قصابةمحل رقم 03 شارع عین غرابة ترني مركزت ب 

ة بقالةبلدیةع الغرا
ة بقالةمحل رقم 01 بوفایلةع الغرا
ة بقالةحي 20/600 سكن عمارة C رقم 01ع الغرا
ة بقالةمحل رقم 01 حي أحد الطابق األرضيع الغرا
ة بقالةبوفایلةع الغرا
ة بقالةتیغزةع الغرا
ة بقالةأحفیرع الغرا
ة بقالةعین الفتوحع الغرا
ة بقالةعین الفتوحع الغرا

ة ع الغرا
ح هع الفت خ و فوا

ة ع الغرا
فة همحل رقم 02  الهجرة ال خ و فوا

ة قصابةبلدیةع الغرا
ة قصابةمدرسة الرائد فراجع الغرا

ة تجزئة البناء الذا رقم 56حس ش ع فزة  مخ
ة بجانب الطریق الوطني رقم 07 وسطع فزة  مخ
بقالةتیزيع فزة
بقالةعیزلة عوشبةع فزة
بقالةقطعة رقم 105 مخطط التجزئة الخاصع فزة
بقالةبلدیةع فزة
بقالةقریة تاقمةع فزة
بقالةتجزئة بیروانةع فزة
بقالةمحل 01 عوشبةع فزة
بقالةتجزئة القطعة أ عین فزة وسط قطعة 01 محل01ع فزة
بقالةمحل 01 بني عادع فزة
بقالةمحل 02 تاسة قریة  عوشبةع فزة
بقالةمحل رقم 01 عوشبة عیزلةع فزة
بقالةأم العلو محل رقم 01ع فزة
بقالةشارع الشھید محمد بلعید محل رقم 02ع فزة
بقالةقریة عوشبةع فزة
بقالةوسط قریة عوشبة المكان المسمى تاسة محل رقم 01ع فزة
بقالةرقم 12 تجزئة البناء الذاتي 20 قطعة محل رقم 02  حي بئروانةع فزة
بقالةبلدیةع فزة

فة فت  ل

لقاسم ار  د

بوخریص حمزة
علیلي بن عبد هللا

دكار جمیلة
لحمري خالد

بن خالدي خالد
العرابي بومدین

بلیفة فتحي

حابي یومدین
بلبشیر نوال

قاید محمد
حاجي أسامة
شیخي محمد

خربوش خالدة
محمدي إبراھیم

ممو لیلى
خلخال حسین
مجدوب محمد
غمري نعیمة

صوفي فاطمة الزھراء
شیخي بشیر
حدادي أحمد

شافع حسین
بلعیدي حسین

محمدي یمینة
میلود سیفي خدیجة

العیسوف ھواري
شیخاوي نعیمة
عامري زكریاء
بوعزاوي بوبكر
بلعربي عز الدین

شیخي غوتیة
بن مصطفى عبد الغني

عبد الحق خالد
بوخاتم براھیم

بوعشة عبد الكریم

بودحاري بدر الدین
واضح علي
ناجي بومدین

حجو سمیر جمیلة
دكار حبیب

ملبنة بیو

خالدي یوسف
غالي عبد الرحیم

بركة توفیق
مسعودان محمد

ار بن عمر بوخ
مر سماع  عم

ھبري عبد الكریم

فاطمي صدیق
بن أحمد عبد الرحمان

عالم حسین
بوزیدي خدیجة

عباس عبد الحفیظ
عمیمر فاطیمة

بناجي محمد أمین
بودحاري مراد
بن عیاد محمد



ع فزة
ة ة عوش هوسط ق خ و فوا

ة ع ب عادع فزة الوادي االخ ق ط ع فزة  ق الوط رقم 07 الرا همحل 04 الط خ و فوا

ة  محل 02 شارع أول نوفم رقم 19ع فزة قصا
ة 96ع فزة ة  محل 1/31 المخطط الخاص بتجزئة أ قسم 45 مجموعة مل قصا
وانة محطة القطارع فزة ة ب قصا
ة القطعة ب رقم 08ع فزة س ةتجزئة  قصا
ة محل01ع فزة ة عوش ةجراف العقاب وسط ق قصا
دع فزة ة أمام مقام الشه ة عوش ةق قصا
ةالقعدةع فزة قصا
وانة رقم 87ع فزة ةتجزئة ب قصا
وانة رقم 81Bع فزة ة ب قصا
ملبنةع فزةع فزة
ملبنةع فزةع فزة

بقالةقریة زدیقةعم 
بقالةزدیقةعم 
بقالةبلدیةعم 
بقالةقریة الغناینةعم 
بقالةالشالیدةعم 
بقالةقریة الغناینةعم 
بقالةطریق ن رقم 13عم 
بقالةأوالد أعلىعم 
بقالةطریق ت عمیر القدیم رقم 08عم 
بقالةالطریق الوطني رقم 02عم 

عم 
دة القطعة رقم 93 هتجزئة الشال خ و فوا

ق خ الغناينة رقم 01عم  ة  ط قصا
ة الغناينة رقم 14عم  ة   56 مسكن ق قصا
قةعم  ة  محل رقم 04 ع زد قصا
ة عم عم  ملبنةق

ة حمام بوغرارةحمام بوغرارة   مخ
بقالةمحل رقم 01 المعازز مركز قطعة  رقم 08حمام بوغرارة 
بقالةتجزئة المعازز مركز الحرشة معازز رقم 11حمام بوغرارة 
بقالةحمام بوغرارةحمام بوغرارة 
دي مشهور شارع 63 رقم 07 محل 01حمام بوغرارة  بقالةس
بقالةتجزئة المعازز مركز الحرشة معازز رقم 11حمام بوغرارة 
ة ب 2 قطعة رقم 31 محل رقم 01حمام بوغرارة  بقالةتجزئة الرك
بقالةمحل 01 المعاززحمام بوغرارة 
دي المشهور  محل 01حمام بوغرارة  بقالةس
ة رقم 36حمام بوغرارة  بقالةالتجزئة الثالثة اللرك
ةحمام بوغرارة  بقالة التجزئة الثالثة  الرك
ة التجزئة 210 قطعة المرحلة االوحمام بوغرارة  س بقالةرقم 173 
دي مشهور محل رقم 03حمام بوغرارة  بقالةالتجزئة االو س
بقالةمحل 01 حمام بوغرارةحمام بوغرارة 
ة ب1حمام بوغرارة  بقالةرقم 02 مخطط خاص تجزئة الرك
بقالةحمام بوغرارةحمام بوغرارة 
ة المعاززحمام بوغرارة  بقالةق
خضر و فواكھحمام بوغرارةحمام بوغرارة 
اب العسة-اب العسة   انون – ق بو ق الوط رقم 07أط تون الط ة محل رقم01 ال  مخ
اب العسةاب العسة   ة اب العسة تلمسان -   مخ
توناب العسة   ة محل رقم 1و2 الطابق األر  ال  مخ
ة مبواب العسة    مخ
ةاب العسة   ل قالةمحل 01  05 ج
قالةاب العسةاب العسة  
قالةمبو رقم 01اب العسة  
مبواب العسة   قالةمحل 01 
توناب العسة   قالةمحل 01 ال
ة رفم 07 محل 02اب العسة   تون الجهة الغ قالة ال
ة سالماب العسة   قالةمحل 02 ف
ة  ال الغر محل 16اب العسة   قالةاالسواق اليوم
دة التحاتةاب العسة   قالةمحل 13 مس
ة سالم رقم 207اب العسة   قالةمحل رقم 01 ق
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توناب العسة   قالة  ال
ب محد اب العسة   قالةمحل رقم 01  لحب
قالةرقم 185 محل 02اب العسة  
ق الوال رقم 100 بن كرامةاب العسة   قالةمحل 01 و02 الط
ة سالم محل 01اب العسة   قالةف
قالةسالم محل رقم 01اب العسة  
قالةال الغر اب العسة  
قالةاب العسةاب العسة  
قالةعمارة س محل 05اب العسة  
قالةمحل 06 عمارة 06اب العسة  
اب العسة الشطر 1و2اب العسة   خضر و فواكھمحل رقم 02شارع الشهداء رقم 13 تجزئة 
توناب العسة   مغــازات ال
مغــازاتشارع الشهداء رقم 03اب العسة  
ة محل رقم 02اب العسة   ل ةشارع 05 ج قصا
دة التحاتة رقم 08اب العسة   ةتجزئة أ محل 01 مس قصا
اب العسةاب العسة   ـــــحدرب صالح بوزا -  مذا
ة سوق الثالثاءسوق الثالثاء  قالةلد

دي  ديمر بن مه ة مر بن مه  مخ
دي  دة الفواقةمر بن مه ق الوال 108 مس ن الط وز  ت ة ار ة المحل األول ق  مخ
دي  دي-مر بن مه انون - مر بن مه ة بو  مخ
دي  قةمر بن مه قالةم
دي  قالة البناء الذا عقار رقم 156 مخطط العام لتجزئة البناء الذا مر بن مه
دي  ق الوط رقم 07مر بن مه قالةالط
دي  قالةالبناء المتنقل رقم 02 محل 01مر بن مه
دي  ديمر بن مه قالةمر بن مه
دي  د القادر رقم 29مر بن مه قالةقام موالي ع
دي  ة رقم 26مر بن مه لد قالةساحة ال
دي  ع01الشطر الثا  الرمال 07مر بن مه قالةتجزئة األرا المحصورة لتمركز 24 قطع ف
دي  قةمر بن مه قالةرقم 83أ م
دي  لدي قطعة 02مر بن مه قالة ال ال
دي  ب راسومر بن مه قالةمحل01 شا
دي  ع / رقم 17مر بن مه قالةتجزئة المحصورة ف
دي  اردة القطعة رقم 02مر بن مه لدي شارع موس قالةال ال
دي  اض شارع 19 رقم 16 محل رقم 01مر بن مه قالة ال
دي  قالة 50 مسكن عمارة ج رقم 01 محل رقم 02 القطعة 01مر بن مه
دي  ب راسو محل رقم 01مر بن مه قالةشا
دي  حر المحل 02مر بن مه قالة واجهة ال
دي  قالةتجزئة 17مر بن مه
دي  ق الوط رقم 07 محل 01مر بن مه قالةمرام الط
دي  قالة2120 البناء المتنقلمر بن مه
دي  قالة الرمالمر بن مه
دي  قةمر بن مه قالةرقم 54 الم
دي  قامر بن مه قالةسوق الفالح سا
دي  اضمر بن مه قالةمحل رقم 01  ال
دي  د القادرمر بن مه قالةتجزئة الوفاق القطعة رقم 58 مقام موالي ع
دي  لدي محل رقم 01مر بن مه قالةال ال
دي  ق الوط 07أ رقم 01مر بن مه هط خ و فوا
دي  ع لمر بن مه ةمن مخطط تجزئة المحصورة ف قصا

ظالسوا  د الحف ة بن أحمد ع  مخ
دي بوجنان –السوا -السوا  ة محل رقم 01 قطعة رقم 25من  تجزئة س  مخ
ة لعشاش –السوا -السوا   مخ
دي بوجنانالسوا  ة تجزئة 42قطعة رقم27 س  مخ
دي بوجنان رقم 21Aالسوا  ر س ش التح قالةشارع ج
قالةمحل 01 وسط المدينةالسوا 
دي بوجنانالسوا  قالةمحل 01 س
ر الوط السوا  ش التح دي بوجنان شارع ج قالةس
ةالسوا  ا ة االش قالةشارع رقم 19ق
بالسوا  د الرحمان لحب قالةشارع ع
زة محل01 رقم 58السوا  قالةشارع اإلخوة ل
فالسوا  د 18 شارع لطرش  قالة الجد
د لط محل رقم 02 رقم 12السوا  قالةشارع العق
ب المحل الثالث لعشاش رقم 12السوا  ب الط قالةشارع الط
دي بوجنانالسوا  ر س ش التح قالةشارع ج
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قالة اوالد احمدالسوا 
قالةمغاغةالسوا 
دي بوجنانالسوا  ة س قالةق
قالةلعشاش محل رقم 02السوا 
ةالسوا  قالةلد
مغــازات أوالد أحمد شا رع أول نوفم محل 01السوا 
دي بوجنانالسوا  مغــازاتمحل ج ركنة الفول س
لود رقم 68السوا  مغــازاتشارع م الدين الم
مغــازاتشارع أول نوفم رقم 03السوا 
ةمحل رقم 02شارع أول نوفم السوا  قصا
ة السوا    الشارع الرئ السوا  ةلد قصا
ارة القطعة رقم 211الرم  اب ال ة   مخ
ة شارع فالوسن رقم 06الرم  مخ
ة محل 01 شارع العربي بن مھیدي م م 162 قسم 72الرم  مخ
لة قطعة رقم 257الرم  ة محل03 تجزئة جم مخ
ة تجزئة لط محل01الرم  مخ
ة 39 قسم 79الرم  د مجموعة مل ة محل رقم 02 تجزئة الغرب الجد مخ
ة تجزئة الوسط الغر رقم 277الرم  مخ
ة محل رقم 01 تجزئة أوالد الخوانالرم  مخ
ة07محل01الرم  ة شارع اإلخوة عثمان قسم70 مجموعة مل مخ
ة رقم 28 القسم 89 محل رقم 01الرم  دي مجموعة مل ة شارع العر بن مه مخ
ة شارع فالوسن محل رقم 02 رقم 92الرم  مخ
ة 069الرم  وش قسم 086 مجموعة المل د عم ة محل رقم 01 شارع العق مخ
ن يوسف محل رقم 03 البناء الذا رقم 20الرم  قالةشارع ق
وش محل3 رقم 21الرم  د عم قالةنهج العق
قالةشارع بن صابري أحمد محل 02 رقم 32الرم 
ة 111 قطعة رقم 147الرم  دي أحمد قسم 112 مجموعة مل قالة س
دي بولنوار عمارة أ53الرم  قالة المقام شارع اإلخوة س
تون محل رقم 01الرم  ة  ال ة الجن قالةضاح
لة محل 01الرم  توف بن عمر  جم قالةشارع بوش
قالة المقام عمارة أ1 رقم 14الرم 
قالةمحل01 تجزئة اإلتفاق قطعة رقم 29الرم 
قالةالمركز التجاري شارع فالوسن محل رقم 12الرم 
اف محل 03 رقم 01الرم  قالةشارع اإلخوة 
ة 15 القسم 92 الطابق االر الرم  قالةشارع معط  محمد مجموعة مل
ة115 قسم114 محل02الرم  دي أحمد مجموعة مل ة س قالةق
ة66الرم  قالةتجزئة لط قسم64 مجموعة مل
دوش مرادالرم  قالةشارع د
دي بونوارالرم  ة س قالةق
قالةإقامة المقام محل03 عمارة 12بالرم 
ة01الرم  قالةتجزئة لط القطعة رقم69 قسم49 مجموعة مل
ة27الرم  دي احمد قسم118 مجموعة مل ة س قالةق
ة 137الرم  تون محل 01 قسم 53 مجموعة مل قالةرقم 48  ال
ف بومدين رقم 09الرم  قالةشارع بن 
دي أحمد محل01 رقم 140الرم  ة س قالةق
قالة المقام عمارة 28أ رقم 03الرم 
ة 42الرم  قالةمحل 02 شارع بن  محمد رقم 06 قسم 82 مجموعة مل
دي بونوار رقم 34الرم  قالةشارع اإلخوة س
قالة اإلتفاق رقم 12الرم 
دي أحمد محل01 رقم 01الرم  ة س قالةق
ة07 محل02الرم  لة قسم80 مجموعة مل قالةتجزئة جم
ة 32 قسم 67الرم  لة القطعة 134 مجموعة مل قالةمحل رقم 01 تجزئة جم
قالة المقام عمارة 1أ  محل رقم 01الرم 
قالةشارع فالوسن رقم 35 محل رقم 03الرم 
قالةمحل 03 اقامة المقام عمارة 36 أالرم 
ة محل رقم 01الرم  ئصال البناءات القصدي دي احمد رقم 13 تجزئة اس ة س قالةق
قالةرقم 363 تجزئة لط محل 01الرم 
ة رقم 85 قسم 77 محل رقم 03الرم  قالةشارع فلسط  مجموعة المل
قالةتجزئة االخوة محل رقم 01 346الرم 
ة 58الرم  لحاج قسم 66 مج مل لة رقم 06 شارع شيخ  قالةمحل رقم 01 تجزئة جم
ة رقم 08 القسم 052 محل رقم 04الرم  دي مجموعة المل قالةشارع العر بن مه
م بن عمر رقم 19الرم  قالةشارع صا
ة107 قسم78الرم  قالةشارع أجدير محمد محل01 مجموعة مل
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قالةشارع فالوسن محل رقم 03 رقم 58الرم 
قالةتجزئة لط رقم 388 رقم  ااالرم 
دي أحمدالرم  ة س قالةق
د السالمالرم  ة بورواحة ع قالةق
د القادر محل رقم 01 رقم 25الرم  قالةشارع بن ترار ع
ادالرم  قالةشارع اإلخوة ع
دي احمدالرم  ة س قالةق
قالةشارع راجع حصي محل رقم 02الرم 
لوك 14أالرم  قالةمحل 07 إقامة المقام 
ة 88 قسم 90الرم  دي مجموعة مل قالةمحل01 شارع العر بن مه
قالة اإلتفاقالرم 
دي أحمد رقم 08الرم  قالةتجزئة س
سا الرم  قالةطابق األر عمارةد/20س مجمع335مسكن إجتما 
لحاج محل رقم 02الرم  لة شارع شيخ  قالةتجزئة جم
ة محمد محل رقم 02 رقم 03الرم  د قالةشارع 
دي محل رقم 02 رقم 07الرم  قالةشارع العر بن مه
راوي لخ الرم  قالةمحل رقم 07 شارع الز
قالةشارع فالوسن رقم 03الرم 
د رقم 261الرم  قالةتجزئة الغرب الجد
لة رقم 177 محل 02الرم  لحاج تجزئة جم قالةشارع شيخ 
د القادر محل رقم 03 مخطط التجزئة رقم 01الرم  قالةشارع مزر ع
د أحمد شارع المسجد محل رقم 01الرم  قالةس
دي أحمد ب م ل محل 02الرم  قالةتجزئة  س
وش رقم 16الرم  قالةتجزئة عم
لديالرم  ف كشك  دي ال ة س قالةق
قالةشارع د تجزئة فاط العر رقم 03الرم 
قالةالقواس الرم 
اد محل رقم 02 رقم 06الرم  قالةشارع اإلخوة ع
ة رقم12 قسم50 محل1الرم  قالةتجزئة الشمال الغر شارع أمبوعزة أحمد مجموعة مل
دي بونوارالرم  ة س قالةق
د رقم 278 محل 01الرم  د القادر تجزئة الغرب الجد قالةشارع بن ترار ع
د محل رقم 02الرم  قالةتجزئة الشمال الغر رقم 25 شارع مجاوي رش
وش رقم A109الرم  قالةتجزئة عم
ة فاط العر محل رقم 01الرم  قالةق
د الرحمانالرم  ة شارع أجدير محمد و شارع مجاوي ع قالةمحل 01 زاو

الرم 
ة رقم 80 قسم  د القادر مجموعة مل محل رقم 01 تجزئة أوالد الخوان  شارع زرو ع

قالة70
لحاج مج 57 قسم 80الرم  قالةرقم 54 شارع شيخ 
وش قطعة رقم 207الرم  قالةمحل رقم 02 تجزئة عم

الرم 
ة رقم 04 القسم 60  سا  القطعة رقم 364،مجموعة مل  335 مسكن اجتما 

قالةعمارة 17ص
شة محل رقم 01الرم  دي ع رقم 65  100 مسكن بوع ة س قالةق
دي بونوارالرم  ة س قالةق

الرم 
ة رقم 150  د القادر  مجموعة مل محل رقم 01 تجزئة  أوالد الخوان  شارع زرو  ع

قالةقسم 70
ة رقم 22 قسم 86الرم  دي مجموعة مل قالةشارع العر بن مه
د القادر مج 149 قسم 70الرم  قالةمحل رقم 01 شارع زرو ع
قالة 280 _3000 سكن عمارة 06 رقم 12الرم 
دي بونوار القطعة رقم 06الرم  ة س قالةمحل رقم 01 ق
ة 37 قسم 112 محل رقم 03الرم  دي احمد مجموعة مل ة س قالةق
ة القوس الرم  قالةعقار رقم 04 محل رقم 01 ق
ة 143 قسم 53 الطابق االر الرم  تون مجموعة مل قالةمحل رقم 01  ال
ة رقم 44 قسم 73 عمارة رقم 01 الحصة رقم 10الرم  قالة ص و ت إ مجموعة مل
ة 66الرم  قالةرقم 15 شارع طاج لخ محل رقم 01 قسم 91 مجموعة مل
لحاج رقم 58 محل رقم 01الرم  قالةشارع الشيخ 
قالةشارع طي لخ رقم 02الرم 
قالةشارع بن  حسي محل 02الرم 
قالةالمحمع الدي محل رقم 02الرم 
قالةشارع فالوسن محل رقم 01الرم 
دي أحمد محل02 رقم 135الرم  ة س قالةق
قالةشارع أجدير محمد رقم 101 من مخطط التجزئةالرم 
قالة المقام عمارة ب2 محل رقم 05الرم 
دي احمدالرم  ة س قالةقطعة رقم24 ق

ل لقا اسماع
لحاج محمد

د القادر ش ع ل
جة لما خد

ار د الج زراد ع
دي جمال العا
م رمضان إبرا
صل درقاوة ف

د العا  مزر ع
الحاج أعمر حوس 
د القيوم مجاوي ع

د عمر مجا
أحمد عمار رضوان

د السالم ا ع ع

بن محمد محمد
د الغ  جدوي ع

مة بن صديق سل

شيخ مصط 
بوخاري رضوان

م حس  ك
د مراد بن سع
م ت ك ك

د ل رش م
بن عزوز محمد

تصور أحمد
د اد زدام رش ع

دي محمد ف س بوس
س ادي يو بن ع

حا مراد

مال مزواغ 
ج فؤاد لع

لقاسم محمد
د القادر رحمة حاج ع

مينة بوحسون 
اس  سنا 

د القادر بن قو ع
ل د الفض حجاج ع

د القادر محمد حاج ع
شيخ مروان

د القادر دي ع لحم

م بن صديق ابرا
درقاوة أحمد

بومالح نور الدين
أحمد عمار مصط 

أمبوعزة فؤاد
د حا سع
د أحمد جد

دون أحمد شو  م
قدور بوزان

اف رحمة ض
د القادر بوجمعة ع
ش حسام الدين ل

مليح فت 
واري حاج اعمر 

مة صور حل
برحمة محمد رضا

ف اإلسالم زنا محمد س
لود بوجمعة م

د القادر بن سنو ع
م بن عمر صا



نالرم  قالة المس
اد محل رقم 01الرم  قالةشارع اإلخوة ع
ة القواس رقم 13الرم  قالةتجزئة ق
لحاج محل رقم 02 رقم 243 مخطط التجزئة رقم 17الرم  قالةشارع شيخ 
اد محل رقم 03 رقم 128الرم  قالةشارع اإلخوة ع
ديالرم  قالةمحل 40 المجمع التجاري شارع العر بن مه
لوك رقم 09أ الطابق االر الرم  قالةمحل رقم 08 اقامة المقام 
قالةشارع بن مو محمد محل 01 رقم 14الرم 
قالةتجزئة لط قطعة رقم 143الرم 
الرم 

ة رقم 133 قسم المسا رقم  د الرحمان مجموعة المل محل رقم 03 شارع مجاوي ع
قالة84

ة34 رقم 133الرم  قالةشارع فالوسن قسم 96 مجموعة مل
ش رقم 290 محل02الرم  قالةتجزئة لط شارع مع  
سا محل 08الرم  قالة 224 مسكن إجتما 
قالةتجزئة القواس قطعة 118 محل01الرم 
ة107الرم  قالةشارع أجدير محمد محل01 قسم78 مجموعة مل
اسط قطعة 02الرم  د ال قالةشارع ع
قالةشارع أحمد مدغري محل 03الرم 
دي محل01 رقم 10الرم  قالةشارع العر بن مه
قالة 198 سكن عمارة أ رقم 24الرم 
دوش مراد قطعة03 محل02الرم  قالةشارع د
ة القواس محل01 رقم 14الرم  قالةق
ة فاط العر محل07الرم  قالةشارع ب ق
اد برابح محل01الرم  قالةتجزئة أوالد الخوان 09 شارع ع
ة04 قسم60الرم  قالة 335 مسكن عمارة ص1 الحصة 184 مجموعة مل
ة90 قسم85 محل02 رقم 51الرم  قالةشارع أبوالحسن مجموعة مل

ة191 قسم 72 رقم 01الرم  د  اوالد الخوان محل 03 مجموعة مل ة بن ع شارع تق
قالة

دي احمد عقار رقم 141الرم  ة س قالةق
ة70 رقم 44الرم  دي محل02 قسم77 مجموعة مل قالةشارع العر بن مه
د  رقم 07الرم  ة بن ع قالةشارع تق
قالةتجزئة الوسط الغر قطعة رقم 04 محل رقم 112الرم 
ارة قطعة رقم 08الرم  اب ال قالةتجزئة 
قالةشارع مالك محمدالرم 
ديالرم  قالةشارع العر بن مه
لوك ب1 محل رقم 10الرم  قالة 96 سكن 
دي بونوارالرم  ة س قالةق
لة محل 02 رقم 17الرم  قالةشارع بوسماحة لحسن تجزئة جم
ة فاط العر رقم 42الرم  قالةق
د محل رقم02 رقم 13الرم  اد تجزئة الغرب الجد قالةشارع اإلخوة ع
دوش مراد رقم 01الرم  قالةشارع د
ديالرم  قالةشارع العر بن مه
دي بونوارالرم  قالةالمجمع التجاري ال س
قالةتجزئة الشمال الغر محل رقم 03 رقم 19الرم 
لحاج رقم S70الرم  د شارع شيخ  قالةتجزئة الغرب الجد
قالةشارع فالوسن عقار رقم 66 من مخطط التجزئة محل01 رقم 92الرم 
دي محل رقم 04 رقم 94الرم  قالةشارع العر بن مه
م محل 02 تجزئة المحصورة رقم 05 رقم 03الرم  ش ابرا ل هشارع  خ و فوا
د الرحمان محل 02 رقم 131 تجزئة الوسط الغر رقم 27الرم  هشارع مجاوي ع خ و فوا
هشارع بن  حسي محل رقم 03 تجزئة الشمال الغر رقم 19الرم  خ و فوا
ة رقم 94 قسم 82 محل رقم 02الرم  د أحمد  مجموعة مل هشارع عب خ و فوا
ديالرم  هشارع العر بن مه خ و فوا
هالمحل رقم09 عمارة أ9 إقامة المقامالرم  خ و فوا

الرم 
دي قطعة رقم 98 من مخطط الخصو لتجزئة الشمال الغر  شارع العر بن مه

محل02
ة  قصا

ة شارع برازم محمدالرم  قصا
ديالرم  ة شارع العر بن مه قصا
دوش مرادالرم  ة شارع د قصا
دي المجمع التجاريالرم  ة شارع العر بن مه قصا
د القادر  125 سكن رقم 1/14الرم  ة شارع مزر ع قصا
ا الطابق األر عمارة ص 3الرم  ة مجمع 224 سكن إجتماع قصا
ة شارع اإلخوة حقيقالرم  قصا
اد رقم 16الرم  ة شارع االخوة ع قصا م د الرح بوحسان ع

جلود لحسن

صل م ف صا

رزوق فت 
زناس محمد

د أحمد ة س بوعال
د القادر براح ع

مغار حس 
زكري نورن

بوحفص محمد

ي محمد ش
ل عمر سماع

د أحمد سناينة س
د القادر حال ع
د القادر نا ع
س نورن برس
سور بونوار

بن عزوز محمد
د القادر ق ع

رمضان بن عمر
معط  فت 
ب مصط  د
ا ز  ع

بن خلفون محمد
د  قادة رابح ع

بن ع األم 
د بن عمر إي
بورزة أحمد

صد جمال
لمدا محمد

م بن ددوش نع

زدام فت 
ار أحمد شارف د

توا محمد
ل د الجل لخي ع

بن قو لخ 
شيخ مختار

د الرفيق جل ع
د  بوعنا بن ع

د بونوار بن مجا
د د الحم بن بوزان ع

ة ا مقدم 
صحراوي يوسف

ن جالل ع
فة حا 

بن عزوز نور الدين

بن سنو جمال
د حاج أعمر سع
مستغان أمحمد

خلف محمد دي  س
د د الحم مختار ع

ة مزر خ
حة دوالت فت

ب لعر غ أعمر 
ة فة خ خل

لة حمرة جم
م زنا ابرا

م زراد م
بولنوار خوان

د عطار محمد ف



ادالرم  ة شارع االخوة ع قصا
س الرم  ة شارع محمد خم قصا
ة رقم 03 قسم 064الرم  ــــعرقم 05 شارع فالوسن محل رقم 02 مجموعة مل إطعام 
ة32محل04الرم  دي بونوار قسم 92 مجموعة مل ــــعشارع شارع اإلخوة س إطعام 
م محمد رقم 04الرم  ــــعشارع برزا إطعام 
ــــعشارع فالوسن قطعة رقم 06 تجزئة الوسط الغر محل رقم 01الرم  إطعام 
ة رقم 70 قسم 89الرم  وش مجموعة مل د عم ــــعشارع العق إطعام 
ــــعشارع زدام محمد رقم 02الرم  إطعام 
ة رقم94قسم 86محل رقم31الرم  وش و شارع أبو الحسن مجموعة مل د  عم ــــعالعق إطعام 
شاطاتالرم  طحانةمنطقة ال
شاطاتالرم  طحانةمنطقة ال
شاطاتالرم  ملبنةمنطقة ال

ة تجزئة  الهدنة رقم 35ع يوسف مخ
د القادرع يوسف ة األم ع ة العقار ة محل 02 رقم 35 تجزئة التعاون مخ
قالةرقم 203 تجزئة األخوة محل رقم 01ع يوسف
قالة 249 سكن محل01 تجزئة توسيع جنوب غربع يوسف
م محمد رقم 181ع يوسف دي يوسف شارع  قالة س
قالةتجزئة امتداد جنوب غرب محل 04ع يوسف
قالةمفرز القطعة المحصورة رقم 21 تجزئة القطع المحصورة محل 04ع يوسف
قالةتجزئة اإلخوة محل01 رقم 227ع يوسف
قالةتجزئة توسيع الجنوب الغر رقم202 محل 01ع يوسف
م محمد محل01 رقم 08ع يوسف قالةشارع 
د القادر محل01 رقم 24ع يوسف ة األم ع ة العقار قالةتجزئة التعاون
دي يوسف محل04 رقم 109ع يوسف قالةشارع حاج حصي العز س

ع يوسف
د القادر الطابق األر رقم 245 من مخطط إفراز توسيع  محل رقم 02 شارع نورن ع

قالةالجنوب الغر 
قالةتجزئة األخوة رقم 227ع يوسف
مون أحمد رقم 12ع يوسف قالةشارع حاج م
دي رقم 08ع يوسف قالةشارع العر بن مه
قالة 249 مسكن محل رقم 01 رقم 74 تجزئة توسيع جنوب غربع يوسف
قالةشارع أول نوفم محل د رقم 05ع يوسف
م رقا ع يوسف قالةمحل رقم 01 شارع 
اب محل رقم 01ع يوسف قالةرقم 09 ع و
قالةمحل رقم 02 القطعة رقم 127 تجزئة االخوةع يوسف
قالةمحل رقم 02 شارع عمارة مصط رقم 06بع يوسف
دي يوسف رقم 41ع يوسف قالة 249 مسكن س
قالة اإلخوة رقم 28ع يوسف
قالةشارع المسجدع يوسف
دي يوسف شارع حاج حصي العز رقم 240 المخطط الخصوع يوسف قالة س
دي يوسف01،272من مخطط تجزئة األخوة رقم 03ع يوسف لهادف أحمد س قالةشارع 
قالةشارع بن رابح ع ع يوسف
قالة 249 سكن محل02 تجزئة جنوب غرب ع يوسفع يوسف
ابع يوسف قالةالبناء الدا ع و
قالةتجزئة اإلخوة رقم 227ع يوسف
قالة اإلخوة رقم 34ع يوسف
هشارع المسجدع يوسف خ و فوا
هتجزئة الهدنة رقم 11ع يوسف خ و فوا
واري بومدين رقم 17ع يوسف ه  خ و فوا
م رقا ع يوسف ة شارع  قصا
قع يوسف واري بومدين رقم 24 تجزئة ال ة محل 01 شارع  قصا
ل محل رقم 01 تجزئة جنوب غربع يوسف د الجل ــــعرقم 101 شارع ع إطعام 
ة  تجزئة القطعة رقم 07 مكررع يوسف ة الغ ــــعوسط ع يوسف رقم 12 محل رقم 06 الضاح إطعام 
مة شارع المعرفة محل رقم 01بني وارسوس ج ع ة ب مخ
مةبني وارسوس ج ع د القادر ب ة  شارع زرو ع مخ
مةبني وارسوس ج ع ة ب مخ
مةبني وارسوس ج ع ة محل رقم 01  الشهداء ب مخ
ة شارع اول نوفم 1954 محل03 رقم 50بني وارسوس مخ
مة محل 01 رقم 31بني وارسوس ج ع قالةشارع السلم ب
ب بني وارسوس قالةمحل01 الفدان ال
قالةرقم 24 تجزئة دحمان  محل رقم 01بني وارسوس
مة 300 مسكنبني وارسوس ج ع قالةب
مةبني وارسوس ج ع قالةب

ب ملبنة درا الحل

مطاحن فالوسن
د لقا مطاحن 

جدوي بومدين
عمور سم 
د لخت رش

كرزازي نور الدين
بن أحمد محمد

لعيندوزي جمال
جدوي بن عمر
مة سا حك

جناد أعمر
طر محمد

أحمد عمار غو 
قادة رابح حس 
دة عة رش بن ك

م فؤاد صا

محمدي حس 
حة منان فت
لزعر يوسف
ب عمر
اد عامري ع

وش يوسف ز
ف امحمد بوط

بوزدي عامر
د د المج عامري ع

ن بومدين بن ق
ة اوناجلة نص
لعرو حس 

ة لدغم خ
لة بن عمارة جم
بن الدرى حاجة
بن عمارة عمارة

د القادر ة ع بورق
خ بومدين

ش  قراوي 
مال ح 

م د الحل أمبوعزة ع
د القادر مان ع بن سل

ة اس ناد لع

د الغا  مون ع حاج م
مال ف  بوط
ة حوات نض
م برايح سل

مة دي نع مجا

ن مصط  بن ق
طال ع 

ن ع  بن ق
لزعر ز 

د القادر مفتا ع
ة لحاج خ

د محمد بن مجا
د د المج ار ع خ

لود لقاسم م
اد حاج ع

زة فاطمة بن ع
 محمد

د القادر مع  ع
ب غو  بن شع

د الرزاق د القادر ع حاج ع
كر قاس ب



مةبني وارسوس ج ع قالةشارع أول نوفم محل رقم 02 ب
مة رقم 10بني وارسوس ج ع قالةشارع المق ب
قالةشارع المطعم   محل رقم 01 رقم 08بني وارسوس
مةبني وارسوس ج ع ة ب ا ة االش ة الفالح قالةالمحل رقم 02 الق
اف شارع اإلستقالل رقم 13بني وارسوس دي بن ض ة س قالةق
قالةتجزئة دحمان رقم 05بني وارسوس
ة بوقيو محل رقم 03بني وارسوس قالةشارع المسجد ق
مة محل رقم 01بني وارسوس ج ع ر ب قالةشارع الصن
مة شارع أول نوفم 1954بني وارسوس ج ع قالةب
مة شارع الورودبني وارسوس ج ع ة ب قالةق
مةبني وارسوس ج ع قالةنهج أول نوفم محل 01 ب
مةبني وارسوس ج ع قالةمحل رقم ب ب
مةبني وارسوس ج ع قالةشارع أول نوفم محل 03/أ ب
مةبني وارسوس ج ع قالةب
هشارع النجاح رقم 36بني وارسوس خ و فوا
مةبني وارسوس ج ع ةب قصا
مةبني وارسوس ج ع ةب قصا
مة رقم 05بني وارسوس ج ع ةشارع المعلم ب قصا
ة بوقيوبني وارسوس ــــعمحل رقم 02 ق إطعام 
ة دحمانبني وارسوس ــــعمحل رقم 01 تجزئة دحمان رقم 10 ق إطعام 

خ عة شي ةالس مغازةلد
خ عة شي قالةالمركز التجاري ال الس
خ عة شي لقا رقم 01الس قالةشارع زن الدين 
خ عة شي ةالس قالةلد
خ عة شي قالةشارع معمر محمد رقم 14الس

ة كشك رقم 44الفحول قالةساحة العموم
لحاج لحسن وسط الفحول محل 01الفحول قالةشارع 
ةالفحول قالةكشك رقم 45 الساحة العموم
دي أمحمدالفحول قالةمحل رقم 01 قطعة رقم 16 مخطط الخاص بتوسيع س
حة األوالفحول مان قطعة 24 تجزئة ال قالةشارع مماد سل
حة االو محل رقم 01الفحول قالةتجزئة ال
دي محمد محل رقم 02الفحول قالةشارع س
قالةالمقاماتالفحول
ة ةالحنا ق ة ال ة الشمال ةمحل رقم أ رقم 203 تجزئة المحطة الضاح  مخ
ة ةشارع أوزار أحمد المحل 2 رقم 24الحنا  مخ
ة س رقم 106الحنا ةتجزئة رقم 337  خم  مخ
ة ةرقم 10 شارع غالم بن درمل محل رقم 01الحنا  مخ
ة اي رقم 280الحنا دي  ة شار سحنون بن عمر و مجا ةزاو  مخ
ة ة تجزئة السوق رقم 84الحنا ق ة ال ة الشمال قالةضاح  
ة قالةشارع غالم بن درملالحنا  
ة م الحنا م شارع 42الجهة ال س الت قالةمخطط تجزئةخم  
ة د القادر رقم 12الحنا قالةشارع األم ع  
ة قالة 40 سكن رقم 12 محل02الحنا  
ة اسطور مخطط التجزئة رقم 01 محل 03الحنا قالةشارع   
ة ة تجزئة القطعة المحصورة15 محل01 رقم 06الحنا ق ة ال ة الشمال قالةضاح  
ة دي المحل األول رقم 16الحنا قالة العر بن مه  
ة س رقم 63 رقم 03 رقم 220الحنا قالة محمد خم  
ة قالةساحة اول نوفم الحنا  
ة س رقم 02الحنا قالة خم  
ة س رقم 92الحنا قالةخم  
ة ة أوالد قادة محل رقم 01الحنا قالةق  
ة دي محل رقم 01 رقم 211الحنا قالةشارع العر بن مه  
ة قالةشارع غالم بن درمل محل رقم 02 قطعة 04الحنا  
ة د القادر رقم 428 من مخططالحنا قالةشارع األم ع  
ة ة محل01الحنا ق ة ال ة الشمال قالةرقم 130 تجزئة السوق الضاح  
ة س الحنا قالة محمد خم  
ة س الحنا قالة محمد خم  
ة قالةرقم 27 شارع الشهداءالحنا  
ة س رقم 104الحنا قالة محمد خم  
ة ديالحنا قالة العر بن مه  
ة دير رقم 04الحنا سات إ قالةشارع ع  
ة ج الشما رقم 78الحنا قالةتجزئة المخ  
ة قالةشارع غالم بن درملالحنا  

لقا سم 
بومدين بوزان

د القادر معمر ع

و فت  فن
ان جدوي سف

د القادر محمد حاج ع
لخت رابح
لة رابح جم

لود س م محمد بن 
س ع  برس
ج شو لع بن 
د ة سع بوعال

لهادف بومدين
بن قراب سم 

د مماد سع
دو  لع مماد 
بن عمارة نزار
الحاج العز

عسو نور الدين
بن عمارة ع 

بن قو فت 
لخت نور الدين
بن بوزان رضوان
لود د  م بن ع

بن ق سارة
لقا بن عمر

ر د  طا بن ع
ل شقاف إسماع

ما محمد

د مدا رش
د الرحمان جدوي ع

لغر محمد
د السالم برابح ع

ب بومدين ك
رام در إ

بن ترار محمد
بوطالب ن الدين

ر بوشارب الطا
ان دو سف

قات مرت  برو
بركة فت 

حمودة أم 
د وت محمد سع أر

كر قوري ب
ب لخي شع

سعد ن الدين
مينة بوديري 
ل محروق ن

د القادر لخت ع
شام لهامل 

بن عالل محمد
د بن عمر بن سع

م ار ابرا د
م د الرح حمودة ع
م د الرح دراوي ع

ة بن حمو خ
د الرحمان لقاسم ع

خرو محمد
ال حس  ط

د القادر ة ع بود
ة حس  حول
لخي أحمد

بن  م الدين نور الدين



ة ة مقاسم رقم 04الحنا قالةق  
ة قالةشارع الشهداءالحنا  
ة حةالحنا قالةشارع الذ  
ة ة رقم 24الحنا قالةشارع الح  
ة قالةشارع العر الت رقم 629الحنا  
ة لود رقم 13الحنا لحساين م قالةشارع   
ة مالحنا لدي القد قالةالسوق ال  
ة قالةشارع غالم بن درمل رقم 45الحنا  
ة ة رقم 01الحنا قالةشارع الح  
ة ق الع الحنا قالةط  
ة س الحنا قالةمحل رقم 233 أ  محمد خم  
ة س محل أ رقم 69الحنا قالة محمد خم  
ة ة رقم 09الحنا قالةمحل 09 شارع الح  
ة قالة المطحنة محل 03 رقم 17الحنا  
ة ار رقم 10الحنا د الج قالة ع  
ة دالقادر المحل رقم 02 رقم 01الحنا قالةشارع االم ع  
ة ة محل رقم 01الحنا ق ة ال ة الشمال الضاح قالةرقم 72 تجزئة السوق   
ة د  محل 01الحنا دي ع قالةشارع س  
ة قالةشارع الشهداء الحصة 04 محل01 رقم 25الحنا  
ة وش رقم 27الحنا د عم قالةشارع العق  
ة ة رقم184 تجزئة السوقالحنا ق ة ال ة الشمال قالةمحل01 الضاح  
ة ة رقم 193 تجزئة المحطةالحنا ق ة ال ة الشمال قالةمحل02 الضاح  
ة قالةنهج غالم بن درمل محل01 رقم 10الحنا  
ة س الحنا قالة محمد خم  
ة قالةشارع المنبع محل06الحنا  
ة ة المقاسم كشك 14الحنا قالةق  
ة س رقم02الحنا قالةمحل01الطابق األر المخطط الخاص بتجزئة محمد خم  
ة دي رقم 06Mالحنا قالةشارع العر بن مه  
ة ةالحنا قالةشارع الح  
ة س تجزئة الوسط الغر رقم 222الحنا قالة خم  
ة س رقم S/08الحنا قالة خم  
ة قالةشارع لواج أحمد رقم 01الحنا  
ة قالةشارع المحطة رقم 26الحنا  
ة قالةشارع العر الت الحنا  
ة دوش مراد رقم D1/6الحنا قالةشارع د  
ة دينالحنا ة قدماء المجا قالةتعاون  
ة س الحنا قالةتجزئة الوسط الغر  محمد خم  
ة س رقم 35الحنا قالة محمد خم  
ة قالةشارع الشهداء رقم 04الحنا  
ة س رقم 57الحنا قالة خم  
ة لدي محل رقم 18الحنا قالةسوق ال  
ة اسطور رقم 20الحنا قالةشارع ال  
ة لود رقم 07الحنا لحساين م قالةشارع   
ة س رقم 05الحنا قالةتجزئة البناء الذا 184 قطع خم  
ة س قطعة رقم 171الحنا قالة خم  
ة قالة 160 مسكن عمارة ف رقم 01الحنا  
ة س رقم 09الحنا قالة محمد خم  
ة مالحنا لدي القد همحل رقم 01 السوق ال خ و فوا
ة لدي رقم 24  المحطةالحنا هكشك  خ و فوا
ة ة شارع الشهداء و شارع العر الت قطعة1أالحنا همحل02رقم27زاو خ و فوا
ة ةالحنا مغازةشارع الح
ة ةشارع الشهداء كشك رقم 01الحنا قصا
ة س المحل رقم 04الحنا ة خم قصا
ة دوش مرادالحنا ةشارع د قصا
ة د لط رقم 01الحنا م مطل ع شارع العق ة القد ة، رقم 376 من مخطط الحنا ــــعشارع الح  إطعام 
ة شاطاتالحنا طحانةمنطقة ال
ة شاطاتالحنا طحانةمنطقة ال
ة شارع ن رقم 03زناتة ح قالة   
ق الرئ زناتة قالةط  
تقال محل02 رقم 12زناتة قالة ال  
ةزناتة قالةلد  
ةزناتة ق قالةالمنطقة ال  

ة مطاحن الحنا
مطاخن سنو 

ة سة نص بوع
بوطالب محمد
ة ي لحاج و
لق محمد ل

بوجنان حس 
تو فت 

ب د الرحمان شع بن ع
دي محمد ل س ل
صاري محمد سعد 

دي محمد ة س عط
حة بن صابر فت
بن ترار بومدين

مال الدين بن عمار 
د أحمد اوي س مه
قات بومدين برو

مان ل سل ل
وت رضا إر
توا حس 

لحا مختار
ان بتوي سف

عمامو نور الدين
س فايزة

بوطالب ن الدين
د أحمد ما س سل
بن يوب الهواري

قنون ع 
اء حمدون زك
فار بومدين
ب رحما شع
ة بوعنا جاز

د أحمد بن ترار س
ارك سم  م

مة بورواحة حك
مينة عر عودة 

معمري فؤاد
دين درقال زن العا
ولد ع جمال
رش نور الدين
معط  سم 

د السالم محمد ع
ة ثا مصط  برو
د محمد بن سع
ال نور الدين ج

د القادر م ع بن م محسن سل
بن حمو محمد
د بوداود رش
داود فطمة

لحرش سم 
مال س 

حة عمر بن ف
قات مولود  برو

دو نا حم
د الن  داود ع

بوسماحة بن ع
بن دالل راسم

لخ محمد
د بوعمامة ف

ي محمد لح
حة زراد را

م زرادي برا



لة محل رقم 01زناتة هرقم 21 الجال خ و فوا
ةزناتة ةلد قصا
ةوسطزناتة قصا

عقوبأوالد راح قالةمحل 02 رقم 11 شارع ب ب   
ةأوالد راح قالةلد  
عقوب رقم 01أوالد راح قالةنهج أ ب   
عقوب محل01أوالد راح ة ب  قالةق  
عقوب محل04أوالد راح قالةنهج ن ب   
عقوبأوالد راح قالةشارع أ رقم 20 ب   
قالةنهج أ رقم 13أوالد راح  
عقوبأوالد راح قالةب   
عقوبأوالد راح ة شار د و ك رقم 09 ب   قالةزاو  
قالةنهج س  رقم 238 من مخطط التجزئة 110 قطعةأوالد راح  
قالةشارع ج محل رقم 02 رقم 25أوالد راح  
عقوبأوالد راح قالةمحل رقم 03 ب   
عقوبأوالد راح ة شار د و ك رقم 09 ب   قالةزاو  
قالةنهج س  رقم 238 من مخطط التجزئة 110 قطعةأوالد راح  
قالةشارع ج محل رقم 02 رقم 25أوالد راح  
عقوبأوالد راح تلة ب  قالةمخطط ال  

ةشارع أول نوفمبرھنین مخ
ةھنین ة الجن قالةتجزئة 35 قطعة رقم 44 محل رقم 01 الضاح  
قالةتجزئة 35 قطعة رقم 45ھنین  
د رقم 32 حصة رقم 01ھنین قالةال الجد  
مھنین قالةال القد  
دي بورابھنین قالة س  
دھنین قالة الجد  
قالةوسطھنین  
مھنین دي ابرا قالة س  
دھنین قالة الجد  
دھنین قالة الجد  
ة أوالد يوسفھنین قالةق  
رھنین قالة الص  
رھنین قالة الفتح الص  
د وسطھنین قالة الجد  
مھنین قالة القد  
قالة أوالد يوسفھنین  
لديھنین قالةالملعب ال  
خلفھنین دي ع بن  قالة س  
رھنین قالة الص  
رھنین قالة الص  
ج نونةھنین قالة ب  
مھنین قالة القد  
ة 59 قطعة رقم 33ھنین لد قالةتجزئة ال  
قالةتجزئة 35 قطعة رقم القطعة49 محل02ھنین  
ة اإلخوة مزر محل رقم 02 تجزئة 35 قطعة رقم 42ھنین ة ثان قصا
سا محل 02ھنین ــــع  40 سكن اجتما   إطعام 

س محل02ب خالد ة سوق الخم قالةق  
مةب خالد را ة ال قالةق  
دي ادرسب خالد ة س قالةمحل رقم 02 ق  
دي إدرس محل02ب خالد ة س قالةق  
سب خالد قالةسوق الخم  
دي ادرسب خالد قالةس  
سب خالد قالةسوق الخم  
م ب خالد س المحل األول ع ال قالةسوق الخم  
دي ادرسب خالد ة س قالةق  
س محل رقم 01ب خالد قالةسوق الخم  
دي درسب خالد قالةس  
ة النجاجرةب خالد قالةق  
ارب خالد ة الق قالةق  
سب خالد هسوق الخم خ و فوا
دي ادرس محل رقم 01ب خالد ة س ــــع ق إطعام 
دي أعمر دار غمراسن جمالبوعدلةالغزوات ة س مخ

لعمري بونوار
د الرزاق زراد ع
كة لخوان مل

دي العمارة حم
اشة ة ع بودوا

د القادر ب ع بن ط
خة توا ش

اع  أحمد
سعداوي مليود

دي نور الدين مجا
ان ه سف فق

جة برا خد
دي نور الدين حم
سعداوي محمد

ل د الجل صدوق ع
جة برا خد

دي نور الدين حم
سعداوي محمد
عاشور جمال
رحما توفيق
دحما محمد
برا فوزي
ة درقاوي نص
ف فت  كف

م دي برا س
م مديونة برا
ظ عثما حف
درقاوي فاطمة
ة أحمد بوخاب

د الن  وجداوي ع
رحما وردة

برا محمد
را محمد

مديونة محمد
م د الرح مزر ع

خلف لحمر 
مزر فؤاد

خلف مزر 

اب د الو دة ع ت
اط عز الدين اب الع

حار يوسف
لحول مختار

مينة اط  اب الع
م مصطفاوي ابرا

عاشور فت 
دي العر  س

ظ د الحف ار ع م
ة شيهاب فوق
ل مزر ن

مزر محمد
ي سم  الع
دي محمد س
م محمد حك
بومالح محمد
حسناوي عمر
م عاشور ك
اش  صور 

د الالوي فاطمة ع
دا نور الدين
د القادر حا ع

د المو حجاج ع



ة المحل رقم 02 فضیلةمرقاشالغزوات ة السوق شارع الجمهور مخ
ة25عبد النورشارفالغزوات ان اعمر  الشفق قسم75 مجموعة مل ةشارع ش مخ
ة 25 عمرعثمانيالغزوات دي اعمر قسم 42 مجموعة مل ة س مخ

سوم رقم A01محمد الشریفتریشالغزوات شارع سايح م
ة مخ

ة 154مرادعبد المومنالغزوات قالةمحل رقم 02  الشفق الطابق تحت األر قسم 85 مجموعة المل  
ة رقم 29بدیعةبنايالغزوات دي أعمر الطابق االول قسم 62 مجموعة مل قالةمحل رقم 02  س  
ة 19 محل رقم 01 ھشامحدوشيالغزوات دي أعمر قسم 63 مجموعة مل غمراسن س قالة دار   
ة 06یوسفبن رحوالغزوات قالة اوالد زري محل رقم 04 قسم 94 مجموعة مل  
ة رقم 25 محل رقم 03الرحمانیةسبوعيالغزوات دي أعمر قسم 57 مجموعة مل قالة س  
ة 11 القطعة 02توفیقمستغانميالغزوات ع مل ة الحصة 02 قسم 26 مجم قالةشارع الجمهور  
ة140محل2 فضیلةبوحفصيالغزوات ش قسم85مجموعة مل ق المس قالة حوض عامرط  
ة 251جمالخرواعالغزوات قالةمحل 03 ضوا مدينة الغزوات  أوالد زري قسم 75 مجموعة مل  
ة 24نصیرةشریفالغزوات سوم قسم 37 مجموعة مل قالةمحل 06 الحصة 02 شارع سايح م  

ة 97 القطعة 01رشیدةرحالالغزوات  الرملة شارع زما محمد المدعو  لخ قسم 76 مجموعة مل
قالة  

قالةساحة السوقعبد المجیدزایرالغزوات  
طا و ساحة السوق عبد اللطیفعبیدالغزوات قالةشارع القوم  
ق المناءنصر الدینصدیقيالغزوات قالةط  
ةرحمةعزیزالغزوات د القادر شارع الجمهور قالةساحة األم ع  
ان أعمرأوالد زري محمد نجیمسدیريالغزوات قالةشارع ش  
دي أعمررحمنیةخالفيالغزوات د القادر  س قالة األم ع  
قالة الرملةعبد الكریمعربانالغزوات  
قالةجامع الصخرةخیر الدینسجعيالغزوات  
قالةدار غمراسنعبد الواحدسویديالغزوات  
سوم ھیشامعامرالغزوات قالة 320 مسكن شارع سايح م  
ان اعمر رقم 04 أعمرموفقالغزوات قالةشارع ش  
قالة الشفق نصیرةصغیريالغزوات  
دي اعمر محمدسید أعمرالغزوات قالةس  
قالة الدم محمدبوزیانالغزوات  
قالة حوض عامر محمدبوزیانالغزوات  
دي اعمر جمالشتوانالغزوات قالة س  
قالةشارع السوق اعمرزایرالغزوات  
قالة حوط عامر عمرصدراتيالغزوات  
دي أعمر محمدصلحاويالغزوات قالة س  
قالةعمارة رقم 9أ90سكن محل 06 ھیشامشارفالغزوات  
دي اعمر دار غمراسن نجیةعبدالمومنالغزوات قالةس  
اقة عبد العزیزشریفالغزوات قالة ال  
ق المنارحلیمةباسعیدالغزوات قالة الرملة ط  
قالةشارع الشهداء عليبلقاسمالغزوات  
ة 51 حسینحمدونالغزوات قالة العرقوب قسم 152 مجموعة مل  
ة 43 سیدي محمدملوكالغزوات ع مل قالةمحل رقم 01 الطابق االر  حوض عامر قسم 78 مجم  
سوم فتیحةھواريالغزوات قالةشارع سايح م  
قالةشارع الشهداء جمیلةبلقدحالغزوات  
دي أعمر عبد اإللھعادلالغزوات قالة دار غمراسن س  
قالة الرملة تجزئة السالم فؤاددلھومالغزوات  
ة 65 خیر الدینشریقيالغزوات قالةمحل ج  الرملة قسم 32 مجموعة المل  
دي أعمر محمدقاسیميالغزوات قالة س  

الغزوات
بن رحو أرملة 

ش  الرملة رشیدةالطیب ق المس ط
قالة  

قالة الرملة شارع المنار رقم 06 سید أحمدخزانيالغزوات  
ق المحطة حسینعمراويالغزوات قالةط  
دي اعمر إسماعینرحميالغزوات حات  س قالةتجزئة أ  
دي اعمر حسینبریكالغزوات قالة س  
دي أعمر عمارةبعوشالغزوات قالةتجزئة األم قطعة رقم 208 س  
ة 30 قسم 94 عمرحمزاويالغزوات قالةمحل رقم 02 اوالد زري مجموعة مل  
قالة أوالد زري محمدبنايالغزوات  



قالة أوالد زري لطیفةبختيالغزوات  
سوم محل رقم 02 سید أحمدطالبالغزوات قالةشارع سايح م  
قالة الرملة محل رقم 04 الطابق األر  أمینھاشمالغزوات  
قالة حوض عامر نصر الدینماحيالغزوات  
ة01 سیدي محمدموفقالغزوات ار مختار قسم 27 مجموعة مل قالةمحل 01  م  
قالةشارع الشهداء محمدمھداويالغزوات  
قالةالمركز التجاري شارع الشهداء محل رقم 01 أعمرعثمانيالغزوات  
ة 150 عمرفقیھالغزوات قالةمحل 01  الشفق قسم 75 مجموعة مل  
ة جمالحطابالغزوات قالةشارع الجمهور  
قالةتجزئة الشفق رقم 328 اسماعیلموفقالغزوات  
ة84 رقم 47 یوسفعربانالغزوات ق الدم محل47ب قسم109 مجموعة مل قالةط  

أوریامشيالغزوات
فاطمة 

دي أعمر الزھراء  س
قالة  

ة رقم 03 خدیجةحمرةالغزوات ق مغن قالةط  
ة 09 یوسفعموريالغزوات قالة حوض عامر محل رقم 01 قسم 78 مجموعة مل  
اس حصة رقم02محل02 اسماعیلھاملالغزوات د ع قالةشارع الشهداء و شارع العق  
دي اعمر شھرزادالبشیرالغزوات د القادر  س قالةتجزئة األم ع  
ة رقم 13 حرف ب عبد اللطیفوھاجالغزوات قالةشارع الشهداء قسم 05 مجموعة مل  
دي اعمر رقم 07 محل رقم 01 نور الدینقایدالغزوات غمراسن س قالة دار   
ة رقم 117 محمد صغیرعمورالغزوات قالة الشفق قسم 75 مجموعة مل  
ان أعمرأحمدعثمانيالغزوات همحل ص4 شاراع الشهداء سكن رقم 16 و شارع ش خ و فوا
ه الشفق أموسىحطابالغزوات خ و فوا
دي أعمر محل 02محمدمریحالغزوات ه س خ و فوا
ة11 محل01سمیرمھداويالغزوات ة قسم25 مجموعة مل هشارع الجمهور خ و فوا
ة 06یوسفبن رحوالغزوات ه اوالد زري محل رقم 04 قسم 94 مجموعة مل خ و فوا
ة رقم 208عمرعربانالغزوات همحل 02  الرملة قسم 69 مجموعة مل خ و فوا

ة رقم 04 محل رقم 01ھواريرحميالغزوات د القادر قسم 57 مجموعة مل دي أعمر تجزئة األم ع  س
ه خ و فوا

دي اعمرمحمدقاسیميالغزوات د القادر  س همحل رقم 02 تجزئة االم ع خ و فوا
ة 30 قسم 94عمرحمزاويالغزوات همحل رقم 02 اوالد زري مجموعة مل خ و فوا
ة رقم 06فطمةطاھیرالغزوات سوم قسم 37 مجموعة مل مغازة سايح م
ة عبد الرحمانبن طوطالغزوات ة 14 شارع الجمهور ةالسوق المغطاة 5 قسم 04 مجموعة مل قصا
ة رقم 215 قسم رقم 69زكریاءقليالغزوات ةمحل رقم 04  الرملة مجموعة مل قصا

ة 51 قسم 57عبد القادرسبوحالغزوات دي اعمر مجموعة مل د القادر  س محل رقم 01 تجزئة االم ع
ة قصا

ةشارع الشهداء محل رقم 01شھابسطیلةالغزوات قصا
ة رقم 29 قسم 34 محل رقم02 سیدي محمدصنھاجيالغزوات ةتجزئة المحطة مجموعة مل قصا
ة رقم 09نور الدینسطیلةالغزوات ةشارع الجمهور قصا
ش أعمرحميالغزوات ق المس ة الرملة ط قصا
ة الرمال المركز التجاريعبد الرحمانزناتيالغزوات قصا
ة الرملةعبد القادربلقاسمالغزوات قصا
ة الرملة أوالد زريعبد الكریمقاشورالغزوات قصا
ةمحل ب  الشفق موسىعنصرالغزوات قصا
ة 50نور الدینبن طوطالغزوات ةمحل 01  الرملة قسم 70 مجموعة مل قصا
ة 27 عمرقرماطالغزوات دي أعمر قسم 58 مجموعة مل ةمحل 01  س قصا

ة ق الوط رقم 7أأ مزاوروعبد الكریمرمضانيالسواحل ةمحل 02 الط مخ
ة ةرقم 08 شارع أب توناننادیةنمراويالسواحل مخ
ة قالة محل رقم 02 منزل رقم 21 شارع المستقبل تونانفریدمكاويالسواحل  
ة قالة محل رقم 02 قریة مزاورومحمدبوراحلالسواحل  
ة قالة محل رقم 01 شارع زیاني احمد رقم 32جمیلةبیس بیسالسواحل  
ة قالة محل رقم 01 قریة مزاورومحمدحامدالسواحل  
ة قالة محل رقم 01 تجزئة تونان 02 القطعة رقم 20 تونانأحمدشیبانيالسواحل  
ة قالة محل 02 رقم 02 تونانمحمدزاويالسواحل  
ة قالة محل رقم 01 مزاوروأحمدبروديالسواحل  
ة قالة رقم 19 شارع السوق محل رقم 02 تونانعبد الناصربناصرالسواحل  
ة قالةمزاورومحمدبویدوحالسواحل  
ة قالة شارع محمد زیاني (السوق) محل رقم 01 تونانأسامةملوكالسواحل  



ة قالة محل رقم 03 شارع 20 متر رقم 09 تونانفتیحةطوالةالسواحل  
ة قالة محل رقم 01 بوشفیع منزل رقم 22 الحوطبراھیملیعالويالسواحل  
ة قالة محل رقم 02 شارع (KCT) الطابق األرضي منزل رقم 10 تونانمحمدزیانيالسواحل  
ة قالة محل رقم 02 البراكسیدي محمدمھیاويالسواحل  
ة قالة محل رقم 02 منزل رقم 73 مزاورومجیبمھیاويالسواحل  
ة قالة رقم 145 قریة مزاورو سیدي ابراھیم محل رقم 04Bخضرةشلحيالسواحل  
ة قالة رقم 25 طریق زاویة المیرة محل 04 تونانلخضرتافزيالسواحل  
ة قالة محل 01 البراكمحمدبیوتيالسواحل  
ة قالة رقم 36 حي صالح تونان محل رقم 01محمودرحميالسواحل  
ة قالة رقم 10 شارع KCT تونان محل رقم 02عبد النبيقنونالسواحل  
ة قالة محل 01 منزل رقم 04 مزاوروحسینمھیاويالسواحل  
ة قالة محل رقم 01 حي المسجد رقم 05 تونانیوسفعمورالسواحل  
ة قالة رقم 15 مزاورو محل رقم 01عليرمضانيالسواحل  
ة قالة تونان واجھة الطریق الوطني رقم 7 أ أ سایح میسوم محل رقم 02فؤادصبیانالسواحل  
ة قالة شارع المسجد تونانلحسنحساینالسواحل  
ة قالةتونانعبد الرحمانمباركالسواحل  
ة قالة مساحة أسواق سابقا تونانعمرغریسيالسواحل  
ة قالة شارع سایح میسوم تونانعليھمازالسواحل  
ة قالة بن سنايعبد الحفیظعتیقيالسواحل  
ة قالةمزاورورابحمكاويالسواحل  
ة قالة رقم 02 شارع زاویة المیرة تونانفریدأوالجيالسواحل  
ة قالةتونانبراھیممكاويالسواحل  
ة قالة زاویة المیرةنور الدینمعاوضالسواحل  
ة قالة طریق الزاویة تونانعبد النورھمازالسواحل  
ة قالة أوالد عبد هللارابححمداويالسواحل  
ة قالةمزاوروعبد النبيمكاويالسواحل  
ة ه محل رقم 01 حي بوجلید رقم 12كمالصالحالسواحل خ و فوا
ة مغازة تجزئة تونان 2 قطعة15 تونانحسیندیابيالسواحل
ة مغازة شارع سایح میسوم تونان محل02 رقم 36محمدمجیديالسواحل
ة قصابة محل 03 منزل رقم 29 شارع سایح میسوم تونانمیلودأوالجيالسواحل
ة قصابة رقم 37 طریق زاویة المیرة محل رقم 01 تونانفاطمةعبد الالويالسواحل
ة قصابةرقم 06 تونان محل رقم 02مصطفىمعاوضالسواحل
ة محل رقم 02 حي العنبر مزاورو على الطریق الوطني 7 أأ من جھة الیسار عبد الحلیمبن حموالسواحل

اتجاه مغنیة
قصابة

ة قصابة محل 02 مزاوروعبد القادركرزازيالسواحل
ة قصابة تونانعبد المالكصفراويالسواحل
ة قصابةرقم 01 الطریق الوطني 7 أأ مزاورو محل رقم 05مرادبوسبحةالسواحل
غموراسن قالة المحل 02 دار عدي اوالد حمو الطروة البورعبدالقادربوشیخيدار   
غموراسن قالة المحل رقم 02 القبالة البورسمیرةبراھميدار   
غموراسن قالة أوالد یوسف البورتوھاميعثمانيدار   
غموراسن قالة محل01 دار عدي اوالد حمو الطراوة البورسیدي محمدعثمانيدار   
غموراسن قالة المحل رقم 02 القبالة البوربراھیمغلیسدار   
غموراسن قالة القریة الفالحیة اإلشتراكیة دار بن طاطامروانبوزیاندار   
غموراسن قالة المنطقة الثالثة سیدي یوشعسعیدنمیشدار   
غموراسن قالة البورعیسىبوسبحةدار   
غموراسن قالة قریة دار یغمراسنیوبسامريدار   
غموراسن قالة محل رقم 02 أوالد طیبمحمدصنھاجيدار   
غموراسن قالةدار یغمراسنبومدینبنايدار   
غموراسن قالة البورلحسنبن حمیدةدار   
غموراسن مةجمالبنايدار  انت القد ق ت همحل رقم 02 جانب ط خ و فوا
غموراسن دي أوشعحسینبوغازيدار  مغازة محل 03 س
غموراسن ةقریة دار بن طاطاالھاديبلعربيدار  قصا
غموراسن ة دار بن طاطا میلودزایردار  ةق قصا

انت قالة محل رقم 01 حي الشھداءیاسینقایدت  
انت قالة قریة بوقدامة محل رقم 01 الطابق األرضيمرادحمزيت  
انت قالةالمحطةحلیمةبوطالبت  
انت قالة محل 02 قریة بوقدامةمحمدحموميت  



انت قالة الحصة الثانیة ب القطعة رقم C1 من مخطط تجزئة تیانتفوزيقایدت  
انت قالة بلدیة تیانتكریمتلمسانيت  
انت قالةتیانتمحمدتلمسانيت  
انت مةأحمدبوكراعت انت القد ق ت همحل رقم 02 جانب ط خ و فوا
انت انتعبد الساجيمھاجيت قصابةت

ة مهراز رقم 199 تجزئة مهراز 310 قطعة محل رقم 03بولنوارخالديفالوسن ةجنوب ق مخ
قالةمھرازمحمدبوشاقورفالوسن  
قالة تجزئة مھراز 237 قطعة رقم 185عبد الحفیظخاطرفالوسن  
قالة تجزئة مھراز تجمع199, 310قطعةمحمدبن عديفالوسن  
قالة نھج الشھید عیساوي أحمد تجمع 90 مھراز رقم 02صافیةبن ترارفالوسن  
ة 199 رقم 09 عبد القادربلغزالفالوسن قالةالمجموعة السكن  
قالة شارع رابح بوعبد هللا رقم 16لخضرمجاويفالوسن  
قالة قریة مھراز رقم 142 من مخطط التجزئةرفیقحاجيفالوسن  
قالة تجزئة طارق بن زیاد محل رقم 01حاجبرجيفالوسن  
قالةتجزئة مهراز 237 قطعة القطعة رقم 133 سمیرشریففالوسن  
قالة حي زایلو مھراز محل01مرادزدامفالوسن  
قالة شارع أحمد خاطر مھراز رقم 53عماریةمنيفالوسن  
قالة رقم 05 نھج محمد بن داودھشامخاطرفالوسن  
ه تجزئة مھراز 366 رقم 177حمدزدونفالوسن خ و فوا
ة شارع شارع 1 نوفمبرمسلمجیارفالوسن قصا
ة شارع اول نوفمبر محل رقم 03فاتحبوعبدهللافالوسن قصا
ة محل 01 حي زایلو رقم 05فتح هللاعیساويفالوسن قصا
مغازة حي 19 مارس تجزئة مھراز قطعة 310 محل رقم 01اسماعینزاويفالوسن
قالةبوطراقبن عمرقعادع فتاح  
قالةبوطراقعائشةبوزارع فتاح  
قالة بوطراق مجمع 01 جناح أعبد النوریزليع فتاح  
قالة محل و 14/01 بوطراقعمربن السیمع فتاح  
قالةبوطرقعبد الرزاقجبارع فتاح  
قالةبوطراقیوسفبوزارع فتاح  
قالةبوطراقفاطمةتایرع فتاح  
قالةبوطراقسیدي محمدشطافع فتاح  
قالة حي شارع الطریق الوالئي محل رقم 01 بوطراق رقم 106عبد الھاديغوتيع فتاح  
قالة رقم 14 مكرر بوطراقفیصلقعادع فتاح  
قالةبوطراقمحمدبن فریدع فتاح  
هبوطراقعبد هللاشریقنع فتاح خ و فوا
ةبوطراقأحمدبوزارع فتاح  قصا
ملبنةأوالد بونوارع فتاح

ة ب قالةالعین الكبیرة/تلمساننور الدینحجاجع ال  
ة ب قالة أوالد بخالدمحمدبلملیانيع ال  
ة ب قالة محل رقم 01 أوالد بخالدنعیمةبوكابوسع ال  
ة ب قالة زاویة سیدي بنعمرسیدي محمدزاويع ال  

ة محل رقم 01 الطابق األرضي شارع 66 رقم 19واضحفوزيندرومة مخ
ة تجزئة حوض الخنزیرة تجمع 245 محل أ3زقايسیدي أحمدندرومة مخ
ة الواجھة الخلفیة حد بن سعید طریق العیون أو شارع المغربمشحاطسمیرندرومة مخ
ة محل 02 شارع 01 نوفمبر 1954 الخریبةمسیرديمحمدندرومة مخ
قالة محل رقم 02 شارع 01 نوفمبر خریبة قسم 35 مجموعة ملكیة 91عبد االلھحمداويندرومة  
قالة تجزئة بن قمیلة ب رقم 286ب نھج بلقاسم مصطفى محل رقم 16سأسامةفرديندرومة  
قالة رقم 01 شارع 01 نوفمبر 1954 محل رقم 01 الخریبةیوسفداوديندرومة  
قالة شارع 62 رقم 58 حي الرملةنجاةبوراسندرومة  
قالة بن قمیلة طریق الموحدینجوادسعیديندرومة  
قالة محل رقم 05 شارع 66 رقم 19محمد األمینبلحاجندرومة  
قالة خریبة بجانب الطریق رقم A 99 محل رقم 01سمیربن عامرندرومة  

ندرومة
 محل 02 حي الزعیفة شارع بنعمر محمد قسم 90 مجموعة ملكیة 137زھیرخالید

قالة  
قالة حي خریبة شارع اول نوفمبرولیددحمانيندرومة  

 تجزئة فریق زرھوني سابقا وحالیا شارع 165 رقم 05 محل رقم 01 فادیةمیدونندرومة
ندرومة

قالة  
قالة محل رقم 02 الرملةعبد الرحیمعاشورندرومة  

ملبنة رحمون



قالة محل أول حي بن بادیس قسم 100 مجموعة ملكیة 49صباحبوعنانيندرومة  
قالة محل ثالت حي سواتین خریبة القطعة 106سیدي محمدبلجیالليندرومة  
قالة حي سیدي عبد الرحمان شارع حامدي عبد القادر رقم 27نصر الدینعبدليندرومة  
قالة طریق خریبة شارع 19 رقم 08 محل 02فوزیةمسعوديندرومة  
قالة رقم 26 طریق تلمسان ندرومة رقم 04 محل رقم 01یونسعمورندرومة  
قالة حي التربیعةجمالحسنيندرومة  
قالة رقم 02 الخریبة تجمع 48 محل رقم 01یوسفمصطفايندرومة  
قالة شارع سامري محمد رقم 12سیدي محمدخیاطندرومة  
قالة القریة النموذجیة الفالحیة خوریبةعبد القادرمصطفايندرومة  
قالة تجزئة العسة محل رقم 01فوزيونديندرومة  
قالة محل 02 شارع 20 رقم 43محمدسعیدانيندرومة  
قالة محل رقم 01 حي سیدي یحي مجموعة ملكیة 30 قسم 110نجیبونديندرومة  
قالة العسة الخریبةفتیحةبرسیسندرومة  
قالة محل 02 تجزئة حوض الخنزیر رقم 60 من مخطط التجزئةبنعمربن یوسفندرومة  
قالةدقیوس شارع 66 رقم 11عبد العاليبراحيندرومة  
قالة تجزئة االمیر عبد القادر بني منیر واد الزبایروھیبةشریفيندرومة  
قالة شارع أحمد سنوسي رقم 12یوسفبویردنندرومة  
قالة شارع 72 رقم 41 سیدي عبد الرحمانمحمدبن سریدةندرومة  
قالةدزیرةوھیبةقباطيندرومة  

ندرومة
 شارع محمد بوضیاف رقم 10 مقابل مقر الضمان اإلجتماعي طریق إبراھیم نافعشریفي

قالةالغزوات  

ندرومة
 حي سیدي یحي شارع شریفي محمد رقم 12 مجموعة ملكیة 114 قسم یاسینبونخالة

قالة110  
قالة واد الزبایر تجزئة االمیر عبد القادر 100 سكن القطعة 474فضیلةبن طیبندرومة  
قالة محل 01 قناوة قسم 119 مجموعة ملكیة 73عثمانبوسلھامندرومة  
قالة رقم 35 حوض بلشقر تجزئة سلس علي محل رقم 01عليشقرونيندرومة  
قالة عین الزبدة مجموعة ملكیة 151 قسم 86سیدي محمدمحموديندرومة  
قالة شارع 20 رقم 93محمدعاشورندرومة  
قالة طریق السطورعبد اللطیفبطیبندرومة  
قالة الخریبةمحمدحمداويندرومة  
قالة درب الخربةأحمدحمادندرومة  
قالة عین الزبدةمصطفىھاملندرومة  
قالة سیدي یحي شارع بن جیاللي میلودمحمدبوتشیشندرومة  
قالة شارع 68 رقم 01رضوانجناسندرومة  
قالة طریق السطورسیدي محمدمسعوديندرومة  
قالة ساحة السوق - االقواسبن عمربن عمارندرومة  
قالة محل 02 حي دقیوس طریق السطور قسم 99 مجموعة ملكیة 95عبد الفتاحدریسندرومة  

ندرومة
 السطور تجزئة التعاونیة العقاریة الشھید عدو رابح رقم 45 من مخطط سیدي محمدمسعودي

قالةتجزئة التعاونیة  
قالة حي السوق التربیعة شارع المغربمیلوددرقاويندرومة  
قالة طریق سطورمختارلعنابيندرومة  
قالة شارع 66 رقم 01مصطفىكریمندرومة  
قالة شارع المغرب رقم 37عبد القادرصنھاجيندرومة  
قالة مجموعة 46 خریبة رقم 02فؤادالعنابيندرومة  
هسوق غیر المغطاةجمالمجاھدندرومة خ و فوا
هساحة السوقسیدي محمدسلسندرومة خ و فوا
هسوق غیر المغطاةعبد الكریمبوغازيندرومة خ و فوا
همحل 01 السوق غیر مغطىمحمدبوسلھامندرومة خ و فوا
همحل 01 قناوة قسم 119 مجموعة ملكیة 73عثمانبوسلھامندرومة خ و فوا
هشارع بلزعر میلود محل رقم 01 رقم 22فاطمة زھرةمرقاشندرومة خ و فوا
هتجزئة األمیر عبد القادر بني منیر وادي الزبایر محل 01سیدي محمدمیدونندرومة خ و فوا
همحل رقم 15 سوق غیر المغطاةجمالمحجوبندرومة خ و فوا
هواد بوحمو محل األولعلينوارندرومة خ و فوا
همحل أول جانب حي 48 سكن رقم 02عبد الوھابمجاھديندرومة خ و فوا
هحي بن بادیس محل ب1فاطیمةبوعزةندرومة خ و فوا
همحل 56 السوق غیر المغطاةعبد النورزغوديندرومة خ و فوا
مغازة محل 01 و 02 شارع بوجمعة محمد قسم 100 مجموعة ملكیة 73سمیرزغوديندرومة



مغازة حوض الخنزیرة محل02ھشامقایدندرومة
مغازة زعیفة محل رقم 04سمیرحمزاويندرومة
مغازة قرب مقبرة األروبیینمحمدبوتشیشندرومة
ةحوض الخنزیرةعمررحوندرومة قصا
عبد القادر عدوندرومة

نبیل
محل 97 السوق غیر المغطاة

ة قصا
ةمحل 02 سیدي یحیى رقم 01عبد السالمبن رقیةندرومة قصا
ةساخة السوقتوھاميرحوندرومة قصا
ةشارع 01 نوفمبر 1954 خریبةجوادلسن ناصرندرومة قصا
ةالسوق البلديعبد اللطیفیعقوبيندرومة قصا
ةمحل 24 السوق غیر المغطاةعبد السالمبودفلةندرومة قصا
ةرقم 65 السوق المغطاةعبدالحقباللندرومة قصا
ةخریبةعمربن نكروفندرومة قصا
ةواد الثالثاعبد القادربلحاجندرومة قصا
ةسوق المغطاةحسیننقاشندرومة قصا
قصابةسوق المغطاةدریسبن عامرندرومة
قالة تجزئة الحوانت الطابق األرضي القطعة رقم 07 من مخطط التجزئةبنعمرسفانيجبالة  
قالةالعجایجةعمرصوافطھجبالة  
قالةالعجائجةفؤادالعرباويجبالة  
قالة محل رقم 01 القریة االشتراكیة الفالحیة العجایجة رقم 68لخضربوجانيجبالة  
قالة الحوانترضوانمرغاشجبالة  
قالة 01 العجایجة شارع رقم 68بنعمرحسینجبالة  
قالة السوق الشعبي القدیم العجائجةیامنةبلغريجبالة  
جة محل رقم 01سفیانالعرباويجبالة هالعجا خ و فوا
ةقریة العجایجة محل 02زوبیرحسینجبالة قصا
ةمحل الرابع الطابق األرضي مھراز أطھر النواديمحمدكورديجبالة قصا

ةطریق سیدي بلعباسأوالد میمون مخ
ةحي سیدي الزواويأوالد میمون مخ
ةحي سیدي الزواويأوالد میمون مخ
قالةحي سیدي الزواويأوالد میمون  
قالةشارع كراص عوادأوالد میمون  
قالةطریق سیدي بلعباسأوالد میمون  
قالةحي سیدي الزواويأوالد میمون  
قالةحي سیدي الزواويأوالد میمون  
قالةطریق سیدي بلعباسأوالد میمون  
قالةشارع الجمھوریةأوالد میمون  
قالةطریق سیدي بلعباسأوالد میمون  
قالةالطریق الوطنيأوالد میمون  
قالةطریق سیدي بلعباسأوالد میمون  
قالةطریق سیدي بلعباسأوالد میمون  
قالةشارع الجمھوریةأوالد میمون  
قالةحي سیدي الزواويأوالد میمون  
قالةحي سیدي الزواويأوالد میمون  
قالةحي سیدي الزواويأوالد میمون  
قالةحي سیدي الزواويأوالد میمون  
قالةشارع الجمھوریةأوالد میمون  
قالةحي سیدي الزواويأوالد میمون  
قالةطریق سیدي بلعباسأوالد میمون  
هحي سیدي الزواويأوالد میمون خ و فوا
هشارع ممو حسانأوالد میمون خ و فوا
هطریق سیدي بلعباسأوالد میمون خ و فوا
هاقامة النھضةأوالد میمون خ و فوا

مسعودي زھیرة
طھراوي حسام الدین
بوطریف محمد األمین

حوباد ھواریة
بن جفال فتیحة

عتو بن عبد القادر
بوحمیدي فتیحة
دایري محمد
مراحي أحمد

عبد الالوي عبد الھادي
سیفي عبد الغاني

ماحي ثاني ابراھیم
مختاري رشید
حمر العین نبیل

بوعمارة عبد العزیز
بنیة عبد العزیز
زیدان یونس

ماحي یوسف- ایداع الخبز-
بن قاسیمي بختة

كتاب نبیل
بلوذنین وجدي

مصطفاي عبد العزیز
یوبي عبد القادر
بن زینب حسین

شایب الثاني ماجدة
حافضي بوھادي



هشارع كراص عوادأوالد میمون خ و فوا
ةطریق سیدي بلعباسأوالد میمون قصا
ةحي سیدي الزواويأوالد میمون قصا
ةحي سیدي الزواويأوالد میمون قصا
ةطریق سیدي بلعباسأوالد میمون قصا
ــــعممو حسانأوالد میمون إطعام 
ــــعشارع الجمھوریةأوالد میمون إطعام 
ــــعالطریق الوطنيأوالد میمون إطعام 
ــــعطریق سیدي بلعباسأوالد میمون إطعام 
ــــعحي سیدي الزواويأوالد میمون إطعام 
حةطریق سیدي بلعباسأوالد میمون مذ
حةسیدي الصوفيأوالد میمون مذ
طحانةأوالد میمونأوالد میمون
طحانةشارع كراس عوادأوالد میمون
الواد األخضر

قالةالواد األخضر  
الواد األخضر

قالةحي المستقبل  
الواد األخضر

قالةحي المستقبل  
الواد األخضر

قالةیبدر الدشرة  
الواد األخضر

قالةالمصلى  
الواد األخضر

هحي المستقبل خ و فوا
الواد األخضر

هحي المستقبل خ و فوا
الواد األخضر

ةحي المستقبل قصا
الواد األخضر

ةالمصلى قصا
الواد األخضر

ــــعالمصلى إطعام 
الواد األخضر

ــــعالشارع الرئیسي إطعام 
الواد األخضر

حةمرسط حمار جمعة مذ
قالةقریة عین یسربني صمیل  
قالة قریة عین یسربني صمیل  
قالةقریة عین یسربني صمیل  
قالةقریة عین یسربني صمیل  
قالةقریة عین یسربني صمیل  
قالةقریة عین یسربني صمیل  
ةمحل بلدي قریة عین یسربني صمیل قصا
ةشارع الحمایة المدنیةبن سكران مخ
ةحي الزیتونبن سكران مخ
قالةحي الزیتونبن سكران  
قالةواجھة الطریق الوطنيبن سكران  
قالةحي اللیمونبن سكران  
قالةالطریق الوطنيبن سكران  
قالةحي الزیتونبن سكران  
قالةحي سیدي محدبن سكران  
قالةحي الزیتونبن سكران  
قالةشارع الحدائقبن سكران  
قالةطریق عین یوسفبن سكران  
قالةحي 30 سكن اجتماعيبن سكران  

مطحنة الریاض
مطحنة بشرى الخیر

ابریر خیرة
بختي مراد

بریشي عبد القادر
مفتاح رشید
عزام عائشة

بوطریف جواد

شریفي عبد الجلیل

سعید فتحي

مباركي جمال

بلفضل محمد
سماعیل حسین
قنون صفیة
مقراني عمر
بلعباس محمد
لعیرج جیاللي
خلیفي أحمد

رحموني ابراھیم
مھاجي مسكین
عمیرات یوسف

بوحجر لعرج

بن حسیلة یوسف
بن عزوز نوال

معروف عبد الرحمان

موسي عبد الرحمان
بن سعید منیر

سقال ولید
ممو محمد
فاھم سعید

یوبي عبد القادر
بن سعید الشیخ
یازید حلیمة

عبو سید أحمد

قشقوش محمد

بن حمو عمر

عیساوي عبد القادر

شقرون سنوسي

شرفي عبد اللطیف

بكیري حبیب

صابري دریس

عیساوي محمد األمین

وافي حسین
عبو سید أحمد
بختاوي حسان



قالةحي الزیتونبن سكران  
قالةشارع أول نوفمبربن سكران  
هشارع الجمھوریة الطابق األرضيبن سكران خ و فوا
هحي الزیتونبن سكران خ و فوا
ةحي عبد النوربن سكران قصا
ةمركز التبادل التجريبن سكران قصا
ةحي الزیتونبن سكران قصا
ةحي الصھریجبن سكران قصا
ةنھج الشیخ عبد الحمید ابن بادیسبن سكران قصا
ــــعشارع الحدائقبن سكران إطعام 
ــــعالمركز التجاريبن سكران إطعام 
حةالمذبح البلديبن سكران مذ
بن سكرانتجزئة حي الزیتونبن سكران

سیدي العبدلي
ةسیدي السنوسي مخ

قالةسیدي بن شیحةسیدي العبدلي  
قالةشارع أول نوفمبرسیدي العبدلي  
قالةقیطنة حمامسیدي العبدلي  
قالةحي البرید و المواصالتسیدي العبدلي  
قالةالقیطنةسیدي العبدلي  
قالةشارع بوترفاسسیدي العبدلي  
قالةحي كاسطورسیدي العبدلي  
قالةسیدي السنوسيسیدي العبدلي  
قالةسیدیبن شیحةسیدي العبدلي  
قالةسیدي بن شیحةسیدي العبدلي  
سیدي العبدلي

هبلدیة سیدي العبدلي وسط خ و فوا
سیدي العبدلي

هسیدي بن شیحة خ و فوا
سیدي العبدلي

ةسیدي السنوي قصا
سیدي العبدلي

ةسیدي بن شیحة قصا
سیدي العبدلي

ةحي كاسطور قصا
سیدي العبدلي

ــــعسیدي العبدلي إطعام 
سیدي العبدلي

ــــعسیدي السنوسي إطعام 
ةحي الحریةعین تالوت مخ
قالةالطریق الوطني رقم 07عین تالوت  
قالةوسط عین تالوتعین تالوت  
قالةحي البزورعین تالوت  
قالةحي المستقبل 436قطعةعین تالوت  
قالةحي السالمعین تالوت  
قالةطریق وطني رقم 07عین تالوت  
قالةبلدیة عین تالوتعین تالوت  
قالةحي الجدیدعین تالوت  
قالةحي الحریةعین تالوت  
قالةحي الحریةعین تالوت  
هالسوق المغطاةعین تالوت خ و فوا
هحي مشري أحمدعین تالوت خ و فوا

ملبنة یسر

حمرالعین ابراھیم
بلغزلي محمد

حجازي عبد القادر
زحال موالي
دریسي العربي

بوسماحة بوسماحة
تامر بومدین
برقیة كریم
معالیم علي

ملیاني محفوظ
بن جدي یوسف

حمر العین رضوان

بركاني العبدلي
مرزوقي ھشام

سیرات فطیمة زوجة بن عزوز

بلعبدلي محمد رضا

سیرات فطیمة

حمود حمزة

مجاجي أبو بكر

قرین نصر الدین

لیازید محمد األمین

لوزاني عثمان
حجازي یوسف

داود فتحي

حامدي نبیل
حجاري صوفي
بوداود صلیحة

بوداود عبد الرحیم
بطواف یوسف

علي نھاري محي الدین
لیازید جاللي

رمضاني سعید

عمیرات محمد أمین
أمیر فوزي

بریشي بومدین
ابریر خیرة

عطاري أمال
سعید مجاھد جمال

عزیز مراد
قرناشي بوعالم
صالح بومدین
بریشي بومدین
بوھادي العبدلي



هالسوق المغطاةعین تالوت خ و فوا
ةحي المستقبلعین تالوت قصا
ةحیالجدیدعین تالوت قصا
ةحي الجدیدعین تالوت قصا
ــــعحي النصر محل 02عین تالوت إطعام 
ــــعحي النصرعین تالوت إطعام 
حةمنطقة سیدي خالدعین تالوت مذ
قالةقریة أوالد صالحعین نحــالة  
قالةقریة عین نكروفعین نحــالة  
قالةشارع محمد بوضیافعین نحــالة  
قالةعین النحالةعین نحــالة  
قالةالرملةعین نحــالة  
هقریة عین نكروفعین نحــالة خ و فوا
ةقریة عین نكروفعین نحــالة قصا
ــــععین نحالةعین نحــالة إطعام 

د بومدان محمدسبدو ة الشه مخ
ة ال حاج احمد محل 01سبدو مخ
د بوعنا حس سبدو ة الشه مخ
ة ال حاج أحمدسبدو مخ
د دحو بومدينسبدو قالة الشه  
د دحو بومدينسبدو قالة الشه  
قالة السعادةسبدو  
د دحو بومدين ع الحجرسبدو قالة الشه  
رسبدو كر طا د ب قالة الشه  
رسبدو كر طا د ب قالة الشه  
د ال حاج أحمدسبدو قالة الشه  
د ال حاج أحمدسبدو قالة الشه  
د ال حاج أحمدسبدو قالة الشه  
د ال حاج أحمدسبدو قالة الشه  
د حفص أحمدسبدو قالة الشه  
قالة الشيحسبدو  
د بن منصور قدورسبدو قالة الشه  
د بن منصور قدورسبدو قالة الشه  
د بومدان محمدسبدو قالة الشه  
د بومدان محمدسبدو قالة الشه  
د بومدان محمدسبدو قالة الشه  
د بومدان محمدسبدو قالة الشه  
زرسبدو قالة الت  
قالةشارع الثورةسبدو  
قالةشارع الثورةسبدو  
لسبدو قالةشارع 24 أف  
د بوعنا حس سبدو قالة الشه  
د بوعنا حس سبدو قالة الشه  
د بوعنا حس سبدو قالة الشه  
د بوعنا حس سبدو قالة الشه  
د بوعنا حس سبدو قالة الشه  
د بوعنا حس سبدو قالة الشه  
اشةسبدو د بن ع ع قالة الشه  
د مدا محمدسبدو قالة الشه  
لودسبدو اي م د  قالة الشه  
لودسبدو اي م د  قالة الشه  
لودسبدو اي م د  قالة الشه  
د بوعنا حس سبدو ه الشه خ و فوا
ة السوق المغطاةسبدو ل هشارع 05 ج خ و فوا
د ال حاج أحمدسبدو ه الشه خ و فوا
لودسبدو اي م د  ه الشه خ و فوا
د دحو بومدينسبدو ه الشه خ و فوا

دحماني محمد
بن حلیمة محمد
مختاري جیاللي
لعرابي فتحي
مكي بشیر
باي عثمان

بشالغم محمد
شیخ حسین

طیبي بومدین
دحماني محمد
قیطون محمد
مغران محمد
جریري بلحاج

حساین أحمد
ماحي محمد

بن بوحفص شعیب
بلبشیر خدیجة

بن دحمان فاطمة
بن سلیمان فاطمة

سھالوي عبد الرزاق
بلبشیر محمد األمین
جرارفاوي عیسى

بقدور زوبیدة
كودید لطفي

لعرابي عبد الحفیظ
غانم نجاح

خضراوي نعیمة
قدوري عبد القادر
موساوي ربیعة
رحمان محمد

بن دحمان فطییمة
سماحي عبد القادر

زریوح فرید
ماجوج محمد
قندوزي نوح
حمصي محمد

مالك أمینة
كرلیفة رزیقة

حاجي سیف الدین
سنوساوي عبد القادر
بن ضالع مصطفى
قطبي عبد الغني

سلیماني عبد القادر
قدراوي بوعالم
بوترفاس محمد

قیطون عبد العزیز
قادة عبد القادر

عبد العزیز محمد
بن جدي یوسف

نقادي محمد
حمداش عبد الرحمان
طیبي عبد الرحمان

بن راجع فطیمة الزھرة
محمدي عمر

صالحي سیدي محمد
بن رابح قدور
خالدي اسماعیل



د بوعنا حس سبدو ة الشه قصا
ة القرموشسبدو قصا
طمة شارع أول نوفم سبدو ة ال قصا
د ال حاج أحمدسبدو ة الشه قصا
ة دحو بومدينسبدو قصا
د ال حاج أحمدسبدو مغازة الشه
تسبدو حة تام مذ
حةمروقةسبدو مذ
د بوعنا حس سبدو ملبنة الشه
د بوعنا حس سبدو طحانة الشه
ةشارع االستقاللالقور مخ
قالةشارع االستقاللالقور  
لودالقور قالةشارع  م  
د القادرالقور قالةشارع األم ع  
قالةالقورالقور  
ر مسطاشالقور قالةشارع طا  
هشارع فاط ع القور خ و فوا
د الرحمانالقور ةشارع مراح ع قصا
ةشارع االستقالل القور قصا
لودالقور ــــعشارع  م إطعام 

شةالعریشة ةوسط الع مخ
شةالعریشة قالةالع  
قالةوسط المدينةالعریشة  
قالة النالعریشة  
قالة النالعریشة  
ة الشهداءالعریشة قصا
ة النالعریشة قصا
ه الشهداءالعریشة خ و فوا
شةالعریشة ــــعالع إطعام 
شةالعریشة ــــعالع إطعام 

سیدي جیاللي
ر ت ة 17 أ مخ

سیدي جیاللي
ر ت ه 17 أ خ و فوا

سیدي جیاللي
سم  قالة 11 د  

سیدي جیاللي
سم المجمع التجاري قالة 11 د  

سیدي جیاللي
سم  قالة 11 د  

سیدي جیاللي
ة رقم 57/14 قالةالمخطط العام للعمل  

سیدي جیاللي
سم  قالة 11 د  

سیدي جیاللي
قالةع الصفا  

سیدي جیاللي
ة ل ةشارع 05 ج قصا

سیدي جیاللي
ر ت ة 17 أ قصا

سیدي جیاللي
سم  ــــع 11 د إطعام 

ــ البویھي ةالب مخ
ــ البویھي قالةالب  
د البویھي قالة العا  
دالبویھي قالةالعا  
ــ البویھي هالب خ و فوا

ملبنة المروج تافراوة
مطحنة تفراوة

ش محمد ل

بوعناني محمد

مسعودي عبد الغني
بكارة سمیر

قوراري فریدة
خضراوي فرید

مان بوحفص سل
شالغم ز 
مغران محمد

ال حاج ج
لود رحوي م
د يوسف لعا
سال جمال
داري   ق

مال نور الدين
د د رش لعا
عو مولود

بوجمعة عز الدين

مال ة  حان
محمدي محمد
ة محمد حان

ل الرحمان خ خل
 أحمد
م د برا ي

موالي حسام
د مة بن سع بن حل

ل قوداش ن
ب فرحات الط

حن محمد

رحماوي حس 

سة محمد بوع

لع فت 

مة محمد بن حل

بوشنافة محمد

الواد محمد

د  شالغم ع

لحران فؤاد

د الحق مهداوي ع

ف مهاجر 
د القادر مهاجر ع
ز د الع موالي ع
بن ع بن عمر
د القادر يوس ع
اشم جلول بن 



دالبویھي ة العا ل هشارع 05 ج خ و فوا
د البویھي ة أول نوفم العا قصا

ةالفحصبني سنوس مخ
ةالفحصبني سنوس مخ
قالةالفحصبني سنوس  
سبني سنوس قالة الخم  
سبني سنوس قالة الخم  
سبني سنوس قالةالخم  
لبني سنوس قالةالم  
قالةالفحصبني سنوس  
قالة الفحصبني سنوس  
قالة الفحصبني سنوس  
هالفحصبني سنوس خ و فوا
سبني سنوس هالخم خ و فوا
ــــعالفحصبني سنوس إطعام 
ــــعالفحصبني سنوس إطعام 
سبني سنوس ةالخم قصا
سبني سنوس ةالخم قصا
ةالفحصبني سنوس قصا
ل محل رقم 01 رقم 05بني سنوس حة الم مذ

رةالعزایل ة ز قالةق  
ةالعزایل قالةتاف  
حالعزایل قالةالممل  
رةالعزایل ةز قصا

حدلبني بحدل قالةب   
حدلبني بحدل قالةب   
د القادر القطعة رقم 07صبرة م ع ةتجزئة الصا مخ
ةشارع بن أحمد الحاج رقم 55صبرة مخ
رصبرة ةمحل رقم 115 تجزئة  الصن مخ
تون صبرة ةمحل أوب رقم 02 قطعة 42 وادي ال مخ
د القادر  رقم 82صبرة م ع ةصا مخ
د القادر  رقم 34 المحل 03صبرة قالةشارع األم ع  
د القادر رقم 221 جزء 80 تجزئة (72 قطعة ) قطعة 7بصبرة قالةشارع األم ع  
د القادرصبرة م ع قالةرقم 126 شارع صا  
د القادرصبرة قالةشارع األم ع  
اس ع رقم 18صبرة لع قالة   
د القادر محل رقم 01صبرة قالةشارع األم ع  
ةصبرة قالةمحل رقم 02 الندروم  
قالةشارع عرا أحمد رقم 348 بصبرة  
د القادر رقم 308 مكررصبرة قالةشارع األم ع  
د القادر رقم 07 مكررصبرة قالةشارع األم ع  
د الرحمانصبرة ة منطقة التجمع السك ال  بن ع قالةس  
د القادر  الحصة رقم 08صبرة قالةشارع األم ع  
د القادر  صبرة قالةشارع األم ع  
د القادر الطابق األر محل  02رقم 111صبرة قالةشارع األم ع  
ةصبرة قالةص  
د القادر رقم 06صبرة قالةشارع األم ع  
د القادررقم69صبرة د الرحمان شارع األم ع قالةمنطقة التجمع السك ال  بن ع  
قالةشارع بن احمد الحاج رقم 13 الطابق األر القطعة رقم 01صبرة  
قالة التجزئة المحصورة  حرف k رقم 01صبرة  
ن المه الحامل رقم 63 محل 01صبرة قالةتجزئة التك  
د القادرصبرة ه 40مسكن رقم 06شارع األم ع خ و فوا
د القادر محل رقم02صبرة م ع ة صا هرقم 119 من مخطط التجزئة السكن خ و فوا
د القادرصبرة هشارع األم ع خ و فوا
مـــغـــــازاتمحل رقم 02 عمارة 13 شارع صایم عبد القادر بلدیة صبرةصبرة
د رقم 02صبرة دي الع لع ةمحل رقم 01 شارع  قصا
ةمحل 02 شارع صایم عبد القادر رقم 27 الحصة 06صبرة قصا

د محمد اسع
د القادر قزان ع

ش  لشهب 
د الرزاق غلقاوي ع

ترا سم 

د برا رش
لحمر أم 

د أحمد ود س م
د د المج د ع اسع

ب  خناد ط
ي و  بر

ب صالح د
لحمر أم 

زواز محمد أم 
ن م  و

بوجمعة مصط 

ش  لحمر 
ف د الللط بوعالمات ع

ان حضارة فاطمة زوجة دو
رة  تا الز

اة ة ح ق
د يو رش
ال  لحمر ج

لهادي حس 
دري أحمد ي

بن تغزل محمد
د السالم زكري ع

فراج فؤاد
حمزاوي حمزة

د د الحم بن حامد ع
غر أحمد

د بن احمد ي
ز د الع ة ع ل ب
بوجنان مصط 

ل د الجل سعادي ع
دري ع  ي

مة فؤاد بن غن
اس  بونوة 

د أحمد اد س ع
برصا جمال

بن معمر حس 
م د الحا بوزدي ع

ر د طا مجا
خو أمينة ب

د د المج شبورو ع
بن صالح أخمد
شلحاوي أم 
غر محمد
موم أم 

د دي رش لع
بن خالد نا 

د الرحمان م  بن ع
د القادر ة  ع بوقص

بورش أحمد
مصط راض بن جال 

د القادر غالم ع
د صولة رش



د القادرصبرة ةشارع األم ع قصا
ةحي  40 مسكن رقم 28صبرة قصا
حةوادي الزیتون - صبرةصبرة مذ
حةحي مفاطیس سیدي العربيصبرة مذ
حةمول الدشرة- صبرةصبرة مذ
ةرقم 06 شارع الشھید مباركي أحمد محل رقم 01 بلدیة بوحلوبوحلو مخ
قالةمحل02 عقار رقم 02بوحلو  
قالةبلدیةبوحلو  
قالةحي البلدي محل رقم 01بوحلو  
قالةقریة المدرسةبوحلو  
قالةحي بن عیسى أحمد محل 04بوحلو  
هحي بودغن محل02 رقم 07بوحلو خ و فوا
ةحي بودغن  بوحلو مركز محل01بوحلو قصا
ةشارغ بوغرارة السایح حي الوئام محل رقم 01بوحلو قصا

ةالزویة محل رقم 03بني بوسعید مخ
ةمحل 02 الزویةبني بوسعید مخ
قالةالزویةبني بوسعید  
قالةبلدیةبني بوسعید  
قالةالمحل رقم 01 الزویةبني بوسعید  
قالةمحل رقم09 المجموعة 80 من المجمع التجاري وسط الزویةبني بوسعید  
قالةالزویة محل رقم 02بني بوسعید  
قالةالزویة رقم 01 مخطط القسمةبني بوسعید  
قالةالزویةبني بوسعید  
قالةمحل رقم 01 الزویةبني بوسعید  
قالةالزویة محل 01بني بوسعید  
قالةالزویة محل 02بني بوسعید  
قالةالزویةبني بوسعید  
قالةالزویةبني بوسعید  
قالةالزویة رقم 256 الطابق األرضي المحل 02بني بوسعید  
قالةالزویةبني بوسعید  
قالةالزویة محل رقم 02بني بوسعید  
قالةمحل 01 الزویةبني بوسعید  
همحل رقم 02 الزویةبني بوسعید خ و فوا
هالزویةبني بوسعید خ و فوا
هالمحل رقم 02 الزویة شارع الشھید عثماني رقم 25ببني بوسعید خ و فوا
ةالزویة محل رقم 04بني بوسعید قصا
ةمحل 02 تجزئة الزویة رقم 132بني بوسعید قصا
ةالزویة محل رقم 05بني بوسعید قصا
حةمنطقة النشاطات قطعة رقم 23 سیدي مباركبني بوسعید مذ
سیدي مجاھد

قالةبلدیة  
سیدي مجاھد

قالةسیدي مجاھد  رقم 21 المحل األول 01  
سیدي مجاھد

قالةالشارع الرئیسي رقم 05 محل رقم 01   
سیدي مجاھد

قالةمحل رقم 01 المنطقة الثالثة رقم 101 تجزئة سیدي مجاھد  
سیدي مجاھد

قالةشارع الشھید بوھني محمد رقم 84 محل رقم 01  
سیدي مجاھد

قالةسیدي مجاھد  
سیدي مجاھد

هسیدي مجاھد  رقم 21  المحل(األول-01) خ و فوا

منور محمد

ك د المال  ع
لخ  اف  ض
صولة بومدين
بن خدة محمد
لعر يوسف

د العر  د الحم ع
ظ د الحف غزال ع
دي أحمد ي س ز
د القادر معروف ع
شلحاوي فاطمة
ب بوعزاوي حس

د  مكسا ع
ظ د الحف بن جلول ع

حداد محمد
بن دحو رمضان

يو جمال

ل دوخاش ن
د جداين رش

اشة شقو ع
ز د الع عرفا ع
م ن برا تيور

ان لود م م

معا مصط 

دوح أم  د

ف ع 

راف أحمدو

ش يوساري درو

لود  تو م ل

دوح أم  د

فدان مصط 
م د ال بن سبع ع

شقو يوسف
د  سابق ع

صحراوي فتح 
واري سابق 
برس مصط 

د دي سع بوحم
منعزو محمد
عثما محمد

ن مصط  تور
واري مراد 
ع فت 

د الغ  مراد ع
د قداوي حم
مك فارس



سیدي مجاھد
همحل رقم 01 سیدي مجاھد مركز خ و فوا

سیدي مجاھد
ةشارع الشھید حكي  لخضر سیدي جاھد  مركز محل  رقم 01 قصا

سیدي مجاھد
ةمحل رقم 02 سیدي مجاھد قصا

دي عفان بن احم

عماري أحمد

د كسو رش


















