
   وزارة اًخجـارة

 
ة اًوالئَة ٌَخجـارة س َسي بَـباس املسًٍص

2018اًَوم الأول من ؾَس الأحضى املبارك  : 01خسول رمق 

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

س َسي بَـباس-  صارع حفعاوي بن زاين ، يح س َسي ايسني42خبيت ًوسف

ة صارع ذسٍص مععفى و سودان مق مـمص َلس س َسي بَـباس- 11زاًو

س َسي بَـباس-  صارع بن انيس حبَب15محصي هور ازلٍن

س َسي بَـباس- 14صارع صاديل َلس يح س َسي ايسني رمق مايح حفِؼة

ة  ؿاًسة س َسي بَـباس-  ب15 رمق 06 كعـة س َسي اجلَاليل كعاع 134جتزئة باكري خمخاًر

س َسي بَـباس- ، صارع حوهيي بومسٍن40بن سَامين َلس

ري فؤاد س َسي بَـباس- 22صارع ُسي خلرض رمق ُز

س َسي بَـباس - 02 مسىن س َسي حِاليل ؾٌلرة ح رمق 200جتزئة بومََم صويق

س َسي بَـباس- 01 مسىن س َسي اجلَاليل اًلعـة رمق 400يح صـَب بَِواري

س َسي  – 15 كعـة أأرض رمق S6 كعـة اجملموؿة اًسادسة  134جتزئة مغصيب خمخار

بَـباس س َسي بَـباس– املصحش سـسان صوفة َلس

ة جتزئة غفري فؤاد س َسي بَـباس – 23 اًباب رمق 2 رمق 65يح احلًص

س َسي بَـباس–  جتزئة ؾؼمي فذَحة 07رمق ماكمن ًوب

س َسي بَـباس–  صارع وسُبة بًت احلارث، يح بين ؿامص 08بَـَس أأمبارنة

س َسي بَـباس–  صارع سٌلك َلس، يح س َسي ايسني 35مُسفي ؾبس اًلادر

س َسي بَـباس– يح اًـصيب بن همَسي صارع بن دًسة اًِواري حصثوش سَمية

صة س َسي بَـباس–  صارع ملساد حيي يح س َسي ايسني15أأسـس فاظمة ُز

س َسي بَـباس–  صارع صـَب ؾبس اًلادر 26صارع رمق بن داًسة مـاصو

س َسي بَـباس–  يح ؿسة بوخالل 02رمق سـَسي مامة

س َسي بَـباس  – 02يح ؿسة بوخالل صارع بن مسـود ؾبس اًلادر رمق بَلاًسي َلس

ػػػػػػػػػة ازلميلصاظِػػػػػػػػة اًضـبِػػػػػػػػػػة ادلِورًػػػػػػػػة اجلزائًص

ن ًضمـان املساومـة ذالل ؾَس الأحضى املبـارك  2018اًلامئـة االإمسِـة ٌَخجـار املسرٍص

البلديــة
خمابػػز



صة  يح 172 اًلعـة رمق 330اًخجزئة االإحامتؾَة صٌلل رشق اًلعـة اًثاهَة ؿُيش فاظمة اًُز

س َسي بَـباس– اًعرصة س َسي بَـباس–  يح اًعرصةUGTA 330 كعـة 89رمق حلصش سومِة

سر س َسي –  صارع ؾبان رمضانC 20   رمق B6 مسىن ؾٌلرة 154يح دٍن اًِياين كًو

بَـباس ريي 38رمق محوش ًوسف س َسي بَـباس–  صارع ثَودُو

ة دالين انحًو

- ابب اًضاًة يح مععفى بن بَـَس 08 مسىن ؾٌلرة ب رمق 300يح 

س َسي بَـباس

س َسي بَـباس- يح اًساكِة اذلصاء صارع اًباي بَلامسٍزصو ظايف

خمَويف مٌال

، س َسي 198اًخجزئة االإحامتؾَة صٌلل رشق، ًلعـة اًثاهَة اًلعـة رمق 

بَـباس

س ب ع-  س َسي اجلَاليل04 مسىن حٌاح  ك  رمق 204يح فصداغ مَِود

س ب ع- 02 اًلعـة رمق 08 رمق 2 مسىن ؾٌلرة ب760يح ضَاف مععفى

صان ممخسد ؾٌلرة ب119يح اًَبسري َلس أأمني ق ُو س ب ع- 10 مسىن ظًص

ية أأَلس س ب ع- 2ل-7 حمي رمق ب7 مسىن امليعلة اًضٌلًَة حٌاح ب114يح ؾًو

بضري بوجيصة َلس

ِايص خمخار حالم يح  - 54 رمق ال يس10 مسىن ؾٌلرة ب98صارع ًو

س ب ع

س ب ع-  هنج دًسوش مصاد03رمق بن صاؿة بومسٍن

س ب ع- 05 املعلة اًضٌلًَة رمق 23اًلعـة رمق مَِودي َلس

س ب ع- 03 رمق 03 مسىن ؾٌلرة ب80يح سٌلؾي َلس

غويت ؾبس ٌَلادر

 امليعلة اًضٌلًَة س َسي 05 مسىن ؾٌلرة ش رمق ل س 245يح 

س ب ع- اجلَاليل

س ب ع-  س َسي اجلَاليل151 كعـة رمق 05جتزئة امليعلة اًضٌلًَة رمق فصانظة مٌال

س ب ع-  صارع دوساس زواوي يح ُواري بومسٍن26مـاصو هورًة

س ب ع-  حمي ب62صارع ذري اًيبِة رمق بن مايح ُربي

س ب ع- ج, مسىن ؾٌلرة ف105يح ملام اًضَِس جتزئة ف ٍلؽ بغساد دواكرة حبَب

س ب ع-  صارع ذازل بن اًوًَس حمي أأ11رمقهـجة بغسادًة

س ب ع-  يح بومََم يح اًعرصة71 كعـة 84جتزئة ًلٌلن جناة

بصاُمي مفَح أأمني

-  مىصر ب73 رمق 01جتزئة س َسي اجلَاليل امليعلة اًضٌلًَة كعاع رمق 

س ب ع

بن مسـود َلس ؾبس اًعمس

س - 07 مسىن احامتؾي حٌاح أأ رمق يس54امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة ٍلؽ 

ب ع

س ب ع-  ب هنج أأمحس زابهة57ظَفوري فاظمة

س ب ع- صارع اًصائس فصاجحصصاوي بصاُمي ذازل

س ب ع-  صارع منامضة03دعَب َلس

دالين ركِة

 ؾٌلرة او 03 مسىن  احامتؾي جسامهي امليعلة اًضٌلًَة رمق 60مرشوع 

س ب ع- 03رمق ل س

ة رمق ًبعاري َلس س ب ع- 45يح احلًص

ة03حمي رمق زانيت ؾبس اًلادر س ب ع-  احملعة اًرًب

س ب ع-  صارع كسور َلس05كـفور ؿائضة

مواد اًخغشًة اًـامة 



س ب ع-  جتزئة امليعلة اًضٌلًَة الأوىل130يح س َسي حِاليل رمق ثواب حيي

ِايص خمخار حمي رمق د15ص َىص معص س ب ع-  صارع ًو

س ب ع- صارع سلال س َس أأ محس03حٍصص مجَةل

س ب ع- 48 ج15 مسىن س َسي حِاليل حٌاح366يح فصؾون فِعي

س ب ع-  هنج ؾصار ؿسة13فصحاوي خمخار

بومجـة فةل

 114 ٍلؽ رمق 21امليعلة اًسىٌَة احلرضًة اًضٌلًَة حزء من اًلعـة 

س ب ع- 39 اًلعـة رمق 4 بَوك ب2ل-4سىن حمي رمق ب

س ب ع- 48 مسىن ؾٌلرة يج رمق 200يح دراس ؾباس

س ب ع- 04 مسىن جتزئة أأ رمق 74يح اًـصيب بن همَسي ٍلؽ س يوساوي َلس

جموبة ُامشي

 اًلعـة 02 حمي س3 مسىن يح ذري اًيبِة مقبَعة ؾٌلرة ب 130يح 

س ب ع- 01رمق 

س ب ع-  صارع ذري اًيبِة يح اًـصيب بن همَسي07رمق ظاًيب حَمية

بوسىصان َلس رضا

 366 يح س َسي حِاليل ٍلؽ 01امليعلة اًضٌلًَة احلرضًة اجلزء الاول 

س ب ع- 03 اًلعـة رمق 144 ج 32مسىن حٌاح 

س ب ع- 99 كعـة اجملموؿة اًسادسة رمق 134جتزئة بوؾٌلمة معص

س ب ع-  مىصر47صارع زابهة رمق اًٍزن َلس

س ب ع- 914مٌعلة صٌلل رشق يح بومََم كعـة رمق واخس حىمي

صاء س ب ع- 603 يح بومََم اًصويش رمق 03حمي رمق ؾصايب فاظمة اًُز

س ب ع-  صارع حفعاوي بن زاين43يح س َسي ايسني حيَاوي ًـاًَة

كصاي َلس خلرض

- يح س َسي ايسني03 حٌاح ب08 مسىن رمق ج82صارع ؾبان رمضان 

 س ب ع

حبوص َلود

 سىن ؾٌلرة ب اًىذةل 199يح س َسي اجلَاليل امليعلة اًضٌلًَة يح 

س ب ع- 38 كعـة رمق يس 14يس أأن 

ذَف فذَحة

 س َسي 01° مسىن امليعلة اًسىٌَة احلرضًة اجلسًسة رمق 150مرشوع 

س ب ع- 04 ؾٌلرة أأو رمق 04اجلَاليل  ٍلؽ رمق 

س ب ع- 01 رمق 1 مسىن س َسي اجلَاليل ؾٌلرة ج 222يح ساحي أأمحس

س ب ع- 536 اًلعـة رمق 02امليعلة اًضٌلًَة كعاع حسو اًـَسًة

س ب ع-  صارع خصص بن سٌَلن يح مسًية امليورة01ًوايف ؾبساحلفِغ

َس أأمني ذََفي ًو

 اًلعـة رمق 08 ؾٌلرة أأ30 مسىن رمق يج72يح س َسي ايسني  يح 

س ب ع- 136

ة كادة س ب ع-  س َسي اجلَاليل51 هوع ج رمق 31 مسىن ؾٌلرة رمق 559يح وادًر

ف َلس س ب ع- 05 اًلعـة رمق 05 رمق 02 مسىن ؾٌلرة ج80يح دًر

سر َلس يح ابب اًؼاًة مىصر أأ16ؾامثن زهصايء س ب ع-  صارع دًر

س ب ع-  يح س َسي اجلَاليل27 مسىن بَوك ل رمق 220يح حٌلد ؾاكصة

معابَحي مَِود

- 01 حمي رمق 282 ابًلعـة الأرضَة رمق 02جتزئة س َسي اجلَاليل كعاع 

س ب ع

سيدي بلعباس



س ب ع- 377اًخجزئة اًثاهَة  امليعلة اًضٌلًَة رمق مـعى هللا ذرية

س ب ع-  صارع اكهسي بَـباس30زاٍص فعمة

س ب ع- 56صارع ابس خور رمق زظال ظَب

س ب ع-  صارع موالي ؾبس اًلادر13رمق حبرتويح مععفى

س ب ع- 05 صارع داودي َلس احملي رمق 02يح اًـصيب بن همَسي  رمق موالي فضَي

س ب ع- 01 كعاع رمق 159جتزئة صٌلل امليعلة اًضٌلًَة اًلعـة رمق ؾليب هورًة

س ب ع- 06 مسىن س َسي اجلَاليل اًلعـة رمق 215يح بن انيب َلس

كاًس ؾبس الاهل هورازلٍن

- 320-128 يح فىِح خَول اًلعـة رمق 04جتزئة امليعلة اًضٌلًَة كعاع 

س ب ع

س ب ع- 02 رمق 01 مسىن ؾٌلرة ب760يح ًوداد محزة

س ب ع-  صارع ؾباس ابن ؾبس املعَب91يح املسًية امليورة ًىحي أأوسامة

س ب ع-  صارع بوجيصة دحو يح اًض َخ بن ابدٌس59بن ًوب زواوي

س ب ع- 04 بَوك د حمي 04 مسىن امليعلة اًضٌلًَة أأو يب 84يح مَِوى كايض

س ب ع- 30هنج اًـٌلرهة رمق جبوحفط َلس أأمني

س ب ع- 89يح اًـصيب بن همَسي صارع ذري اًيبِة رمق سَامين فذَحة

س ب ع- 32 رمق 3 يج أأر5  اًىذةل ب46 مسىن رمق ج232يح بن معص جمَس

س ب ع-  صارع َلس اخلامس يح الأمري ؾبس اًلادر20رمق جساوي أأسامة  س َس أأمحس

س ب ع-  صارع زظال بوزاين يح س َسي ايسني09ُباري ؾباس

س ب ع-  صارع همايج سَامين10يح س َسي ايسني ابدي اسٌلؾَي

س ب ع- 35 مسىن ؾٌلرة يج رمق 114س َسي اجلَاليل مـَوم همسي

ؾعاوي ذسجية

 رمق 1 مسىن س َسي اجلَاليل يح َلس بوضَاف  حٌاح يج 400يح 

س ب ع- 64

س ب ع-  حمي ب يح بن ابدٌس22صارع مصاح ؾبساًلادر رمق أأوحاةل بن ؾخو

ور س ب ع-  يح س َسي اجلَاليل03 مسىن بَوك و رمق 215يح ؾبساًالوي ُز

س ب ع- 14يح اًـصيب بن همَسي ؿىل واهجة صارع ُواري بَـباس رمق خمفي حصيب

س ب ع- 01 حمي رمق 28صارع َلس  اخلامس رمق اًـَسي مميون

حساق س ب ع- 63 رمق 3,3 يج أأر 05 اًىذةل ب 49 سىن رمق يج 232يح بن ؿابس َلس اإ

ِايص خمخار حمي رمق بن ؿُىس رص َسة س ب ع- 10صارع ًو

س ب ع-  س َسي اجلَاليل44 مسىن بَوك  يج رمق يج 260يح حاحب سِام

س ب ع- 03يح س َسي ايسني  صارع هواةل َلس رمق غوماري َلس

س ب ع-  صارع ًواحةل كادة يح اًض َخ ابن ابدٌس25بَبية ؿائضة

س ب ع- 27صارع صـَب خلرض رمق بومـزة وايل

اب بوهوة ؾبس اًُو

 ظصاز ب ج 11 مسىن حٌاح 200جتزئة امليعلة اجليوبَة اًرشكِة ٍلؽ 

س ب ع- 03 اًلعـة رمق 17

سيدي بلعباس



س ب ع-  صارع مايح بن ؿًل08رابح هبِي

ميان ب اخلصؾي13يح اًبسر بن ؾخو اإ س ب ع-  صارع حارث ابن ُو

س ب ع-  جتزئة صٌلل رشق يح بومََم204اًلعـة رمق كاس ميي ظبَحة

س ب ع- 23صارع بٍصص و صارع َلس مخس يت رمق بصامهي َلس ذري ازلٍن

ٌُلز ثوفِق

 ب اًلعـة رمق 9 مسىن حٌاح ب رمق ج54امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة ٍلؽ 

س ب ع- 50

بًصيب هورة

- 04 اًلعـة رمق 15 سىن يح بومََم سورٍىور جتزئة د رمق 106ٍلؽ 

س ب ع

س ب ع- 01يح اًساكِة اذلصاء صارع بورويم بَـباس حمي رمق صاوي أأم لكثوم

ذََفي ؾبس اًعمس ظاُص

 مسىن ؾٌلرة اي رمق 245امليعلة اًضٌلًَة الاوىل س َسي اجلَاليل يح 

س ب ع- 02يس 

س ب ع-  صارع ُسي خلرض04يح اًساكِة اذلصاء رحٌلين َلس

س ب ع-  حمي أأ11صارع ذازل بن اًوًَس رمق بصمحة رص َس

ظاحلي حاج

 كسمة 158يح سلال ؾبس اًـٍزز رمق 1جتزئة امليعلة اًضٌلًَة اًلعاع رمق 

س ب ع- 10

س ب ع- 148يح س َسي حِاليل اًخجزئة الاوىل رمق ظاحلي ًَىل

س ب ع- 20صارع ثريس احلبُب رمق بن ظاحل ؾبس اًلادر

س ب ع- 02جتزئة جساةل اًلعـة رمق ؾباس ذسجية

ِايص خمخار مىصر12يح س َسي ايسني زوكار ظارة س ب ع- صارع ًو

س ب ع-  أأ23صارع املسجس ضاحِة الامري ؾبس اًلادر رمق بىوش رشًفة

بَلَوش حاج ؾبس اًلادر

صان امليعلة اًضٌلًَة أأًو يب  ق ُو  02 مسىن بَوك 150 ٍلؽ 04ظًص

س ب ع- 02اًلعـة رمق 

س ب ع-  صارع غصاس اًلوم ميك  يح بن ابدٌس01ؾعاوي ؾبسهللا

س ب ع- 23 رمق ج1 مسىن س َسي اجلَاليل ؾٌلرة د328ٍلؽ خمفي َلس أأمني

ؾوان مٌاد

- 06 مسىن ؾٌلرة س اًلعـة رمق س173يح ملام اًضَِس جتزئة د ٍلؽ 

س ب ع

صة حَمويت ُز

 42 مسىن س َسي اجلَاليل ؾٌلرة ب حٌاح ج اجلِة اٍميىن رمق 72يح 

س ب ع- 36واجلِة الادصى رمق 

س ب ع- 12 صارع املالزم ذالدي اًلعـة رمق 71يح ؿسة بوخالل رمق داكر ذرية

س ب ع-  حمي أأ1يح بين ؿامص صارع ظَِب اًصويم رمق أأدرابل خمخار

س ب ع-  صارع موالي اًعَب يح سارهة78رمق غصاف رمحوهة

ِايص خمخار رمق صـبان َلس أأمني س ب ع- 38يح اًض َخ بن ابدٌس صارع ًو

س ب ع- 960جتزئة مٌعلة صٌلل رشق يح بومََم رمق فلري هعرية

س ابن الأرمق رمق جحار هضرية س ب ع- 04يح اًبسر صارع ًز

ة ة رمق بن ُوار ؾخًو س ب ع- 124يح احلًص

صـَب سـاد

صان  يح  ق ُو س - 01 مسىن رمق 206امليعلة اًضٌلًَة  اًرشكِة  اًعًص

ب ع

س ب ع-  صارع اكهسي ًَـباس70يح اًساكِة اذلصاء حسيوين صاديل

س ب ع- 51 كعـة مٌعلة صٌلل رشدفي اًعرصة رمق 80جتزئة ظامي رضوان

سيدي بلعباس



ُيني خَول سََح ؿائضة

 اًلعـة رمق 12مسىن جتزئة ب رمق س 54امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة ٍلؽ 

س ب ع- 32

بن داًسة ؾزازلٍن

س - 25 ودًسوش مصاد رمق 01وسط املسًية صارع ظورًة بن دميصاد رمق 

ب ع

س ب ع- 34 مسىن بن محودة  رمق 760يح خبَيت مععفي

س ب ع- 08 ؾٌلرة روهعار حمي ب رمق 09بوهوة هور ازلٍن

ة رمق بن ذَوف ذسٍص س ب ع- 48يح احلًص

س ب ع- 646-123 حتت رمق 03جتزئة امليعلة اًضٌلًَة رمق ظوريش سـَس

س ب ع- 04 رمق 1ضاحِة ؿسة بوخالل يح ماهوين ؾٌلرة أأشمَِوى هورازلٍن

س ب ع-  ب07صارع بَحمَسي بالحة رمق بوكمية رص َسة

بصهوس رص َس

 مسىن احامتؾي جسامهي ؾٌلرة  28يح بوؾزة اًغصيب مٌعلة حٌوب رشق 

س ب ع- 05ب رمق 

س ب ع- 34صارع رلس أأمحس س َسي ايسني رمق بَحمَسي ؾبس اًلادر

س ب ع- 05صارع اًسودان رمق بَغصيب َلس

ظاًيب ظَب

س ب -  ؾٌلرة أأ01رمق -  مسىن96- مسىن 180يح ؿسة بوخالل يح 

ع

بن بصاُمي مسرية

 مسىن 184جتزئة امليعلة اًضٌلًَة س َسي ايسني يح بوؾزة اًغصيب ٍلؽ 

س ب ع- 03 كعـة رمق 135حٌاح ر 

س ب ع- 03 صارع ؿُسات اًسٍص حمي رمق 54هصمي س يت

معصيف َلود

- 23 مسىن صارع َلس بوضَاف س َسي اجلَاليل حٌاح ج رمق 400يح 

س ب ع

س ب ع- 07 اًلعـة رمق 23 ظصاز ايج07 مسىن حٌاح 200ٍلؽ بصهو معص

س ب ع- 461جتزئة امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة يح بومََم اًلعـة رمق سىصان ؾباس

س ب ع- 18يح س َسي ايسني صارع ؿُسات اًسٍص رمق ذََي أأمحس

ري رمق مـاصو فاظمية س ب ع- 07يح بين ؿامص ؿىل  واهجة صارع صِاب بن ُز

س ب ع-  مىصر أأ02يح اًـٌلرهة صارع الأوراس رمق س يويس محَس

خلرض زهصايء

صان ٍلؽ  ق ُو ب 02 حٌاح أأل يس 206امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة ظًص

س ب ع- 02احلعة رمق 

زوكار بن ؿًل

ي جتزئة أأ ٍلؽ   اًلعـة رمق 5 مسىن ؾٌلرة اي166يح ملام اًضَِس  رمق اإ

س ب ع- 06

ًَاس ة رمق ًـصيب حشط اإ س ب ع- 22يح احلًص

س ب ع- 01 حمي رمق 56هنج ساكِة اذلصاء صارع فِىذور اًلو رمق هوار َلس

س ب ع- 06 مسىن س َسي اجلَاليل حٌاح يج رمق يج260يح خماصف دثري

حصصاوي هفُسة

س - 52رمق س 14 مسىن حٌاح أأ 189 ٍلؽ 01امليعلة صٌلل رشق رمق 

ب ع

س ب ع- ؿىل واهجة صارع اًـلِس ؾامثن بسون رمقظفِاين ؾباس

اًوايل زواوي

 رمق 02 سىن ؾٌلرة ب222امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة س َسي اجلَاليل ٍلؽ 

س ب ع- 02

س ب ع- 06 مسىن ؾٌلرة أأ رمق 100يح ًـلوب فاظمة

ة س ب ع-  مسىن  س َسي اجلَاليل84 يح 03حمي رمق زايين خمخاًر

مالح مومن

 رمق 2 مسىن ؾٌلرة ُػ 222امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة س َسي حِاليل ٍلؽ 

س ب ع- 02

سيدي بلعباس



س ب ع-   حمي ب23صارع زوكار اًـصيب رمق اًزايين مسَحة

بساوي زواوي

 117 يح 24 يح س َسي حِاليل ٍلؽ رمق 02امليعلة اًضٌلًَة رمق 

س ب ع- 13مسىن حٌاح أأو رمق أأل يس

س ب ع- 03  احلعة رمق 26 رمق 02صارع بن دًسة بَـباس ؾٌلرة رمق اًىبري فؤاد

ة س ب ع- يح س َسي اجلَاليل صارع أأبن زويج خمخاًر

س ب ع- 209اًخجزئة الأوىل س َسي اجلَاليل اًلعـة رمق ؾخو مععفى

س ب ع- 143جتزئة مٌعلة صٌلل رشق يح بومََم اًلعـة رمق ؾٌلري ظَب

س ب ع- 32سوق اخلرض واًفوانَ سوق اًفالح سابلا رمق ببَىصالدي َلس

س ب ع- 35يح ؿسة بوخالل صارع ذري اًيبِة رمق ؿامل فوزًة

س ب ع- 6 بَوك أأ32 مسىن البصميار  رمق يج72يح بوحفط رص َسة

س ب ع- 44 رمق يج09 مسىن ؾٌلرة أأ72ضاحِة س َسي ايسني يح مسبص اميان

س ب ع-  صارع كصموش َلس54يح ؿسة بوخالل اٍمنُش مَِود

س ب ع- 06 وج05 مسىن حٌاح أأ رمق ج180يح خبيت المِة

سر َلس مىصر أأ16يح ابب اًضاًة بَغول هبِي س ب ع-  صارع دًر

س ب ع- 12 مسىن يح بومََم  سورٍىور جتزئة د رمق 106ٍلؽ بوذسميي هور ازلٍن

س ب ع- 617مٌعلة صٌلل رشق يح بومََم كعـة رمق مُش هعرية

زة موفلس زوًَ

 مسىن جتزئة 95مٌعلة حٌوب رشق يح اًسورٍىور بوؾزة اًغصيب ٍلؽ 

س ب ع- 04ب رمق يس 

س ب ع- 04 رمق 02 مسىن ؾٌلرة أأ80يح زؾلوق ؾبس اًلادر

س ب ع-  صارع موًَار36رمق ًىحي حيي

س ب ع- 14يح ؾؼمي فذَحة رمق بوًيوار َلس

س ب ع- 41صارع فَسعني رمق بن مساُي حٌلل

ة اًباَُة حمي بن ص َخ انرص س ب ع- 3 حٌاج أأ01س َسي اجلَاليل اًخـاوهَة اًـلاًر

س ب ع- 50 مسىن البصميار أأو يب أأل أأف رمق 112يح اٍمنُش سـادة

صة س ب ع-  ؾٌلرة س03 مسىن رمق 1500يح حًِل ُز

س ب ع-  صارع ًعصش بَـباس19رمق رلي فذحي

س ب ع- 24صارع صاديل َلس رمق حفيص خََي

ًَاس س ب ع-  صارع فصؾون خبازل26رمق ؾبس ازلامئ اإ

ابدٌس ؾبس اًصحٌلن

س ب -  سوق اخلرض و اًفوانَ سوق اًفالح سابلا28حمي حيمي رمق ب

ع

سر َلس رمق اًفلري بَـباس س ب ع- 18يح ابب اًضاًة صارع دًر

وش ؾبساحلق وزل دًر

 02 مسىن يح ؿسة بوخالل هنج اًـصيب بن همَسي ؾٌلرة ح180يح 

س ب ع- 05اًلعـة رمق 

بن ًَس ًعفي

- 06 اًلعـة رمق 16 مسىن ؾٌلرة ك 164يح ملام اًضَِس جتزئة ك ٍلؽ 

س ب ع

س ب ع-  صارع مََين بن سىصان س َسي اجلَاليل02بورؿسة فذَحة

سيدي بلعباس



زوُصي ؾبس اذلَس

يج 1 مسىن حٌاح رمق يس274امليعلة اًضٌلًَة س َسي اجلَاليل يح 

س ب ع- 01اًلعـة رمق 

بن موىس ؾبس احلىمي

 328 ٍلؽ 07 ٍلؽ سىين رمق 01يح س َسي حِاليل امليعلة اًضٌلًَة رمق 

س ب ع- 01 ؾٌلرة أأ 02مسىن حيمي رمق ج

ة س ب ع- 20صارع بوصامة َلس رمق مٌعوري خمخاًر

س ب ع-  صارع ؾلبة بن اًيـٌلن يح بين ؿامص08بن بىًصيت محزة

س ب ع- 376جتزئة مٌعلة صٌلل رشق يح بومََم كعـة رمق بودادي ؾبس احلي

س ب ع- 01ضاحِة ؾؼمي فذَحة يح ماهوين ؾٌلرة ح رمق خمفي َلس

سر س ب ع- 07ضاحِة الامري ؾبس اًلادر هنج بن محودة حِاليل رمق كسور كًو

س ب ع- 01 صارع كصموش َلس حمي رمق 89بًَضاب محزة

س ب ع- 342-116 كعـة رمق 4جتزئة  امليعلة اًضٌلًَة  كعاع سبصاصس َلس

بَـباس س َسي َلس

 مسىن احملي رمق 222امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة يح س َسي اجلَاليل ٍلؽ 

س ب ع-  ؾٌلرة د17

بن زازوة فاظمة

 و صارع لكىول 15يح الأمري ؾبس اًلادر ؿىل واهجة صارؾي املسجس رمق 

س ب ع- 03حيي رمق 

س ب ع- 70 مسىن ؾٌلرة ف رمق 220يح معًل ذسجية

بَـمصي ؾبس اًلادر

 مىصر 148 مسىن س َسي اجلَاليل اًخجزئة الاوىل اًلعـة رمق 400يح 

س ب ع- ج

سر َلس حمي أأ35فلري ؿًل س ب ع-  صارع دًر

س ب ع-  مسىن يح مقبَعة ؾٌلرة يج340 يح 01حمي رمق حٌلم هورًة

س ب ع-  صارع ابس خور53بن جساٍص َلس

س ب ع-  صارع اًلربة27ًبَس بن ؾودة

س ب ع- 28يف مواهجة صارع َلس اخلامس رمق بصابح بسرة

معصاين ظاحل ازلٍن

- 04 مسىن ؾٌلرة يج اًلعـة رمق يج173يح ملام اًضَِس جتزئة د ٍلؽ 

س ب ع

س ب ع- 76صارع املالزم الاول ذالدي رمق مقصة ًوسف

حصصاوي مععفى ؾٌلد ازلٍن

- 475جتزئة حٌوب رشق ؿىل واهجة صارع اًـٌلرهة حمي ب اًلعـة رمق 

س ب ع

بودٌفوس بوبىص

س -  مىصر03 صارع سـَس بن ؿامص رمق 01يح مععفى بن بوًـَس رمق 

ب ع

س ب ع- 04صارع ظَب ابصاُمي رشًفة رمق رزكان مععفى

س ب ع-  مىصر64صارع ذري اًيبِة رمق بوصًذوف ربَؽ

س ب ع- 03 مسىن ؾٌلرة أأ حمي رمق ت56س َسي اجلَاليل يح بوذَف بضري

س ب ع- 02 صارع حبور خَول حمي رمق 17رمق مٌعور احلبُب

س ب ع-  صارع همايج سَامين مىصر أأ44حًِل مععفى

س ب ع-  يح الأمري ؾبس اًلادر15صارع سـَس حٌَفي رمق بن ايمح فِعي

ؾٌلرة بن ؾخو

 حٌاح 01 مسىن رمق يج85يح س َسي ايسني هنج ؾبان رمضان يح 

س ب ع- 01ب

س ب ع- 233 اًلعـة رمق 330 جتزئة 02امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة رمق اًِياين َلس أأمني

بن ساؿس بَلامس

 يح بوؾزة 70 مسىن  حٌاح  أأش رمق أأل يس184س َسي ايسني يح 

س ب ع- اًغصيب
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س ب ع- 38صارع ًعفي بودغن رمق بسام ايسني

س ب ع-  صارع ُسي خلرض04يح اًساكِة اذلصاء رمق دوي ؿُيس َلس الأمني

صاين ؾباس َة س ب ع- 05يح ؾؼمي فذَحة ؾٌلرة ب رمق ُو

س ب ع- 27جتزئة صٌلل رشق يح بومََم اجلسًس اًلعـة رمق ُامشي ظادق

س ب ع-  صارع املالزم ذالدي72يح ؿسة بوخالل ، زحزاح ُضام

س ب ع- 01 صارع همايج سَامين حمي رمق 01يح س َسي ايسني محبًل ذرية

بوؾٌلمة حاخة

- 311/117 اًلعـة رمق 04امليعلة احلرضًة اًـمصاهَة اًضٌلًَة اًرشكِة رمق 

س ب ع

حسُين ؾبس اًصحٌلن

 مسىن ؾٌلرة س رمق 205امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة س َسي اجلَاليل يح 

س ب ع- 79ج

س ب ع- 26 رمق ج يج 5 مسىن حٌاح ب130صارع ذري اًيبِة يح ؾواس نٌلل

بن رحو ؾبس اًصحٌلن

رمق - هومبُس- يح سلاري ؾبساًـٍزز 04جتزئة صٌلل امليعلة كعاع رمق 

س ب ع- 341

صة س ب ع- 02 صارع ُواري بن دًسة حمي رمق 23يح اًـصيب بن همَسي بن حٌلمة فاظمية ُز

س ب ع-  صارع املالزم ذالدي41يح ؿسة بوخالل بوؾياين اندًة

ِايص خمخار حالم رمق 98يح بوراس ذرية س ب ع- 03 مسىن صارع ًو

مضاب حيي

 مسىن جتزئة ا حمي رمق 72امليعلة صٌلل رشق س َسي اجلَاليل ٍلؽ 

س ب ع- 03ج

س ب ع- 01 حمي رمق 18يح س َسي ايسني صارع ؿُسات اًسٍص رمق كادة ابصاُمي زهصايء

ة س ب ع-  صارع ظفِي بن سـس يح بين ؿامص13سوم زواًو

س ب ع- 73 اًلعـة رمق 1امليعلة اًضٌلًَة س واسؽ ُجرية

كَبوزة ظسًق

- 09 اًلعـة رمق 18 مسىن ؾٌلرة ك164يح ملام اًضَِس جتزئة ك ٍلؽ 

س ب ع

صان ؾٌلرة 109يح ضَاف موالي ق ُو س ب ع- 04 رمق 04 مسىن ظًص

س ب ع- 40 هوع أأ رمق 15 مسىن ؾٌلرة رمق 559يح س َسي اجلَاليل فََو مشس ازلٍن

س ب ع- 17يح بومََم صارع موالي ؾبس اًلادر رمق مـَوم ؿًل

بـبوش فذحي

 سىن جتزئة اي 95مٌعلة حٌوب رشق يح سورٍىور بوؾزة اًغصيب ٍلؽ 

س ب ع- 26رمق ج

س ب ع-  صارع سلال صـَب20رمق بوؾوةل ًوسف

س ب ع- يح ُواري بومسٍن ؿىل واهجة صارع صاديل َلسظبَحي فاظمة

ظفِاين سومِة

 23 اًلعـخني رمق 01اًـٌلرة 17يح وسط املسًية صارع الًوت بَـباس رمق 

س ب ع- 25و

س ب ع-  صارع املصحش سـسان  مىصر ب هنج مععفي بن بوًـَس17بومسٍن هصمية

س ب ع- 67صارع ذري اًيبِة اًلعـة رمق خبيت س ياء

س ب ع-  َلس بوضَاف58 رمق  3 مسىن حٌاح ف 400يح كََي ؾبساًلادر

س ب ع-  حمي ب262يح اًسالم رمق يح سفِان

س ب ع- مصنز  أأوالد بن دًسةظَيب ؿامص

س ب ع- 81يح اًـصيب بن همَسي صارع ؿسة بوخالل رمق بوًيوار جناة

س ب ع- 144يح ؾؼمي فذَحة رمق بورويم ؾبس اجملَس
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سٌلح بضري

- يح س َسي اجلَاليل54  بَوك س ج رمق 45 مسىن ؾٌلرة رمق 559يح 

 س ب ع

س ب ع-  حمي ب31يح اًـصيب بن همَسي صارع ذري اًيبِة رمق حبور حٌلل ازلٍن

صة ًزرق ُز

 يح س َسي  06 مسىن  ؾٌلرة أأ اًىذةل أأو رمق 199امليعلة اًضٌلًَة يح 

س ب ع- اجلَاليل

ظاًب مصاد

 مسىن جتزئة ف كعـة رمق 220امليعلة اًضٌلًَة س َسي اجلَاليل ٍلؽ 

س ب ع- 01

بن مسـود بن ؿامص

- 04 مسىن حٌاح رمق ي   ج274امليعلة اًضٌلًَة س َسي اجلَاليل يح 

س ب ع

س ب ع- 08حمي أأ جتزئة مٌعلة صٌلل رشق يح بومََم اًلعـة رمق انسي ؿًل

س ب ع- 32 مسىن ؾٌلرة أأو رمق 200يح زرُوين رضا

س بن احلارث82يح املسًية امليورة رمق حٌَفي ابصاُمي س ب ع-  صارع ًز

س ب ع- 02صارع زظال بوزاين رمق كسوس َلس زواوي

ًَاس ؾامثين اإ

 91  مسىن حمي رمق ج237 ٍلؽ 25 اجملمؽ رمق 1امليعلة احلرضًة اًضٌلًَة 

س ب ع- بَوك يف

س ب ع- 116 اًلعـة رمق 02جتزئة س َسي اجلَاليل كعاع رمق بن دد وش س َسي َلس

بوؾرسًة ؾباس

 مسىن بَوك 144 ٍلؽ 02امليعلة احلرضًة اًضٌلًَة س َسي حِاليل رمق 

س ب ع- 01 اًلعـة رمق 2أأ

س ب ع- 55يح ؿسة بوخالل صارع س َسي فصوش رمق ًوسفي ذرية

س ب ع-  يح س َسي ايسني30 هنج همايج سَامين رمق 32ؾٌلرة فِسوح َلس

ص يوف خلرض

ة صارع فصؾون َلس و هنج زابهة رمق  س ب - 53يح س َسي ايسني زاًو

ع

س ب ع- 544جتزئة مٌعلة صٌلل رشق يح بومََم اجلسًس اًلعـة رمق بوؾياين هبِي

بَوفة َلس

س - 01 حمي أأل يس3 مسىن ؾٌلرة ل157يح ملام اًضَِس رمق ل ٍلؽ 

ب ع

اًـامثين بوؿالم

ة اًباَُة حمي رمق  س ب - 02 حٌاح أأ02س َسي اجلَاليل اًخـاوهَة اًـلاًر

ع

س ب ع-  س َسي اجلَاليل66 مسىن رمق 150يح أأوهَس هورازلٍن

س ب ع-  صارع رلس أأمحس11حٍصص حٌلل

س ب ع- 13صارع بالحة ؾباس انحِة الامري ؾبس اًلادر رمق املايح بن ؿُىس

س ب ع- 3 جتزئة س 742اًلعـة رمق غزال َلس أأمني

س ب ع- 07 رمق 4 مسىن ؾٌلرة رمق و1500يح بيارص زهصايء

س ب ع- 02 كعـة حمي رمق 330 يح 02امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة رمق موىس َلس

أأومَِود هرص ازلٍن

س ب -  صارع أأبو بىص اًعسًق08حاًَا سابق رمق 104يح بين ؿامص رمق 

ع

جماُسي َلس

س - 28 هوع يب أأس رمق 11 مسىن ؾٌلرة رمق 559يح س َسي اجلَاليل 

ب ع

س ب ع- 02 يح س َسي ايسني اًلعـة رمق 11صارع محساوي أأمحس رمق انرصي حيي

س ب ع- 24 رمق 01 مسىن ؾٌلرة ج760يح خماصف ؾبس اًلادر بودور زمـالش واري َلس ؿالء 

ة32ازلٍن س ب ع-  يح احلًص بن مـاصو ضَاء احلق ؾبس 

س ب ع-  يح ماهوين16ؿسة بوخالل صارع بن مسـود ؾبس اًلادر رمق اًصحٌلن

ُالًًل بغساد

 مسىن جتزئة ج ىح 72مٌعلة صٌلل رشق ضاحِة س َسي اجلَاليل ٍلؽ 

س ب ع- 15ج

سيدي بلعباس



خالب أأمرية خبخة

- 05 ؾٌلرة  م05 مسىن اجلِة أأل يس108يح ملام اًضَِس رمق م ٍلؽ 

س ب ع

سامل كايض

 مسىن أأل أأس يب ؾٌلرة 40امليعلة اًضٌلًَة اًثاًثة س َسي اجلَاليل يح 

س ب ع- 02ب رمق أأل يس

س ب ع-  حمي أأ56يح ُواري بومسٍن صارع زوابح غامل رمق بٌصيش َلس

هواوي ميَية

س ب - 24 مسىن يح بومََم سورٍىور جتزئة د  اًلعـة رمق 106ٍلؽ 

ع

س ب ع- 15 ؾٌلرة ج رمق ج362-212امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة يح ثويم ؾبس اًلادر

بَـمصي ؾبس اًلادر

س ب - 49ح ذاص رمق أأ30 مسىن ؾٌلرة رمق 559يح س َسي اجلَاليل 

ع

س ب ع- 12يح بين ؿامص صارع أأم لكثوم بًت ؾلبة رمق ذََف حٌلل

س ب ع- 95 مسىن ؾٌلرة ب رمق 220يح ذازلي هبِي

س ب ع-  صارع بوهَة ؾبس اًلادر34هواةل هعرية

س ب ع-  صارع فصوسا يح اًـٌلرهة31هودايت ؿسانن

س ب ع-  أأ36معَؽ اٍهنار صارع بوجيصة دحو رمق حِخام ظاحل

صان يح زظال مامة ق ُو س ب ع-  ؾٌلرة يس اًلعـة ب01 مسىن رمق 126ظًص

صان املمخس ؾٌلرة ب119ٍلؽ ص ية أأمحس ًوسف ق ُو س ب ع- 03 رمق 09 مسىن ظًص

بن بٍصىصو هرص ازلٍن

 رمق 09 مسىن حٌاح ب82يح س َسي ايسني صارع ؾبان رمضان يح 

س ب ع- 44

س ب ع- 63يح س َسي حِاليل اًلعـة رمق بضار حِاليل

زة س ب ع- 28ضاحِة س َسي ايسني صارع سٌلك َلس رمق مساًف زوًَ

س َلس رمق حٍصص ؾبساًلادر ملني س ب ع-  يح بن ابدٌس06صارع أأًفًص

س ب ع- صارع مصادي َلس يح س َسي ايسنيفََح ؾبساًلادر

س ب ع- 5 مسىن حٌاح  رمق اهس  ج274امليعلة اًضٌلًَة ٍلؽ بَحَوش َلس زهصايء

ماكمن حاج بن ؾودة

 رمق 4 مسىن ؾٌلرة ب82ضاحِة س َسي ايسني صارع ؾبان رمضان يح 

س ب ع- 13س

س ب ع- 15يح ؾؼمي فذَحة صارع اًىذاب رمق مميوين مععفى

اًـصيب حشط ابصاُمي

 10 اًلعـة 71يح ؿسة بوخالل ؿىل واهجة صارع املالزم ذالدي رمق 

س ب ع- حمي أأ

س ب ع-  حمي ج01 جتزئة امليعلة اًضٌلًَة رمق 59رمق هصور ًوسف خمعار

صوط َلس

- 15 مسىن يح ؿسة بوخالل هنج اًـصيب بن همَسي ؾٌلرة أأ رمق 180يح 

س ب ع

س ب ع- 23صارع مميوين ؾبس اًلادر رمق كصبة ؾبس اًلادر

س ب ع-  صارع ابوبىص اًعسًق يح بين ؿامص  حمي ب34ُسي ظافِة

بوؿافِة ؿًل

-11 مسىن ؾٌلرة ب رمق 92 س َسي اجلَاليل ٍلؽ 02امليعلة اًضٌلًَة رمق 

 س ب ع

س ب ع-  صارع ذازل بن اًوًَس يح بين ؿامص14رمق محَسة ؾبس اًىصمي

س ب ع- 126يح ؾؼمي فذَحة رمق هصوصة بن ؿامص

س ب ع- 015 رمق ج5 مسىن س َسي ايسني ؾٌلرة ب82يح ظامي بوزاين

س ب ع- 2 رمق ل1 مسىن احامتؾي ؾٌلرة ب120يح بوؿبسة ًـصج

سيدي بلعباس



س ب ع-  مىصر50 مسىن رمق 112يح ُصمقايج بسرة

س ب ع- 02 س 07 رمق 21 مسىن حمي س 130يح حبوص سامل

س ب ع- 39صارع زابهة رمق بوذاري َلس

بن فصحية هصمية

س ب - 12 مسىن َلس بوضَاف ؾٌلرة أأ رمق 400يح س َسي اجلَاليل 

ع

س ب ع- 29 رمق 4. مسىن حٌاح أأ32/55يح بوؾزة اًغصيب بريش ؾبس اًصحٌلن

س ب ع- 36صارع فَسعني رمق سَعاين َلس

س ب ع- 11صارع بوجيصة دحو رمق غالمون محة

س ب ع- 17صارع بن دًسة بن ًوب رمق فاليح فاظمة

س ب ع- املصنز اًخجاري يح اًخَارًـصو بن ؾخو

س ب ع- 62 رمق 1 مسىن س َسي اجلَاليل ؾٌلرة يج400يح بن كٍصن بن ؾخو

س ب ع- 01صارع بوان اكري رمق هـار َلس

س ب ع- 01صارع مصادي َلس رمق ثوويس ؾباس

ساين بن ؿُىس س ب ع- 41صارع فِىذور َُغو رمق ًز

س ب ع- 35صارع مصحش سـسان رمق ؾواد محَس

س ب ع- صارع أأم لكثوم بًت ؾلبة يح بين ؿامصُيني خَول ساحي مَِود

س ب ع- 80 كعـة مٌعلة صٌلل رشق اًلعـة رمق 80جتزئة خَول دوايج صىِب

س ب ع- هنج ؾبان رمضان ممخسمربك بن ؾومص

س س ب ع-  صارع ؿُسات اًسٍص24رمق بن محودة ٌو

ية خمخار س ب ع-  سابلا سوق اًفالح100سوق اخلرضو اًفوانَ رمق بوزًو

س ب ع- 18صارع ادلِورًة رمق معمودي حسني

س ب ع- 01صارع ل يح املسًية امليورة رمق مغصيب َلس

س ب ع- 10صارع ًـٌصش كادة رمق ًـرشٌس بَلامس

س ب ع- 01 كعـة رمق 76 رمق ج254 مسىن حٌاح رمق 366يح بن كعالن ٍزن ازلٍن

س ب ع- 38صارع أأمحس زابهة رمق دٌريس رص َس

س ب ع- 05صارع هوًوميي رمق بصامهي خمخار

سر س ب ع- 19جتزئة صٌلل رشق يح بومََم اًلعـة رمق ملِسش كًو

س ب ع- 4. رمق أأس02 مسىن امليعلة اجليوبَة اًرشكِة بَوك 200يح اتزي معص

س ب ع- 336جتزئة ؿسة بوخالل اًلعـة رمق اتزي معص

وامحس ؾبس اذلَس

ِايص خمخار حالم   كعـة 30 رمق ل ج 06 مسىن ؾٌلرة ب 98صارع ًو

س ب ع- 04رمق 

س ب ع- 78صارع أأبو بىص اًعسًق يح بين ؿامص رمق مرصي ؾباس

س ب ع- 33 رمق يج6 مسىن حٌاح أأ72صارع ؾبان رمضان ممخس يح بن داًسة بن ؾخو

س ب ع-  مىصر08صارع اًصائس فصاج رمق ميك َلس

سيدي بلعباس



س ب ع-  صارع بن دًسة بن ًوب09رمق ؾواد زواوي

اب ة صارؾي ؾساس و بن دًسة بن ًوب رمق بن مسـود ؾبساًُو س ب ع- 19زاًو

س ب ع- 17يح اجلسًس مقبَعة رمق بوزفصان هور ازلٍن

س ب ع- 14. حمي رمق س9. مسىن بَوك ب60يح غصويس فافة

س ب ع- 09صارع َلس مخُس يت رمق حباةل َلس ؾبس هللا

س ب ع- 20صارع مععفى دِسر رمق حصكو خبخة

س ب ع-  صارع أأبو سفِان ابن احلارث09محَاين حىمي

ًسٍص رمق املايح َلس س ب ع- 28صارع ؿُسات اإ

س ب ع-  مىصر14صارع مـايف حِاليل رمق وض يُش رضوان

س ب ع- 47صارع ابس خور رمق دٍرز ؾبس اًىصمي

س ب ع- 07 مسىن ملام اًضَِس ؾٌلرة أأش اًلعـة رمق 173يح أأبصاكن حىمي

س ب ع- 13صارع بوجيصة دحو رمق غالمون خلرض

س ب ع- 24صارع بوجيصة دحو رمق ماي بصاُمي

س ب ع-  سابلا سوق اًفالح07.سوق اخلرض و اًفوانَ رمق بدرابل خمخار

س ب ع- 32صارع اًـلِس ًعفي بودغن رمق بوصالمغ َلس زهصايء

س ب ع- 11صارع اًس يغال رمق صووضو بصامه س َسي َلس

كامة اًـٌلرهة حٌاح بَحاج ظاُص أأمحس س ب ع- 01 رمق 01صارع ؾبادة ابن ظامت اإ

بن صِاب يح املسًية امليورة رمق بَبضري ؾباس َة س ب ع- 01صارع ظارق اإ

س ب ع- 16صارع ؿًل بن أأيب ظاًب رمق حَوش بضري

سر س ب ع- 83صارع أأمحس زابهة رمق ذََفي كًو

عات ؾبس اًىصمي س ب ع- 01صارع بن ختُيس بَحول رمق بَرًص

س ب ع- 13صارع ساكِة س َسي ًوسف رمق ص َري مامة

س ب ع- 06صارع املسًية امليورة رمق بوص ياق ذالدي ُضام سفِان

س ب ع- 26صارع بن دًسة بن ًوب رمق حَوش ؾبس اًـٍزز

سة س ب ع- 33 مسىن اًسـادة س َسي حِاليل رمق 72يح حيَاوي فًص

س ب ع- 17صارع بوجيصة دحو رمق خاليل ؾباس

س ب ع- 06صارع املغصب يح ؿسة بوخالل رمق بن مسـود ُواري

س ب ع- 312 س َسي اجلَاليل كعـة رمق 2جتزئة ركِق محَس

ة صارؾي ؿًل ابن أأيب ظاًب و ؾساسحَوش خمخار س ب ع- زاًو

س ب ع- 13 هوع أأ رمق 06 مسىن س َسي اجلَاليل ؾٌلرة 559يح وارف خلرض

س ابن س يان سابلا كعـة رمق زريق خبََفة س ب ع- 13 رمق 185صارع ًز

س ب ع- 02 رمق 33صارع اًض َخ اًـصيب اًخبيس ؾٌلرة رمق بصظايل ؾبس اًيشٍص

سيدي بلعباس



املزوار مَِود

س - 10 اًـٌلرة م6 مسىن اجلِة أأل يس108يح ملام اًضَِس رمق م ٍلؽ 

ب ع

س ب ع- 96 رمق ج1 مسىن س َسي اجلَاليل حٌاح ي456يح مَِودي اًـصيب

س ب ع- 13 مسىن حٌاح أأو رمق ج237يح بن موىس َلس

س ب ع- يح بوؾزة اًغصيبُسي َلس

صان ؾٌلرة ج95يح فذحي أأمحس ق ُو س ب ع- 02ب رمق 1 مسىن ظًص

س ب ع-  مىصر02صارع مععفى وزل جنمة جتزئة بضري بوجيصة رمق ٌسـس َلس ؾبس اًعمس

س ب ع- 1/ رمق أأل يس أأ01 مسىن اًعرصة ؾٌلرة رمق 150يح مض خوب أأحسن

ة صارؾي املسجس و بن دًسة بن ًوب رمق فلري خمخار س ب ع- 04زاًو

س ب ع- 04 مسىن س َسي حِاليل رمق 220يح بن همَسي ؾبس اًىصمي

س ب ع- 12 رمق 21. سىن مٌعلة حٌوبَة رشكِة ؾٌلرة س200يح بومٌسًي فصحات

س ب ع-  أأ مقبَعة01 رمق 3 مسىن ؾٌلرة ج50يح ظصفة ميَية

س ب ع- 19 كعـة مٌعلة صٌلل رشق  كعـة  رمق 80جتزئة غصمول مجـَة

س ب ع- 60 رمق 1. مسىن َلس بوضَاف حٌاح ج400يح راييش ؾبس اًلادر

س ب ع- 105يح ؿسة بوخالل رمق بن مـاصو حبَب

س ب ع- 05صارع مععفى دِسر رمق صووضو بصامه ًوب

س ب ع- 42. مسىن امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة نخةل م رمق س205يح بوحصة ؾبس اًصحٌلن

س ب ع-  س َسي اجلَاليل114 رمق د1جتزئة سظالت بسرة

س ب ع- 10صارع لكىول حيي رمق كََي بَـباس

س ب ع-  مسىن1500 يح 03ؾٌلرة رمق بوخالل خمخار

بن ؾبس املعَب رمق املزوار س َس أأمحس س ب ع- 30صارع ؾباس اإ

َة س ب ع- 06صارع اًـٌلرهة رمق بن ص يايف ُز

ة رمق مامون محَسو س ب ع- 36يح احلًص

س ب ع- 13صارع هوار ًوسف رمق بًصم ظَب

س ب ع- 4.يح س َسي حِاليل ؾٌلرة ف رمق فدُصاوي هرص ازلٍن

س ب ع-  حمي رمق ب02صارع سـَس حٌَفي ؾٌلرة دًب حىمية

س ب ع- هنج املسدضفىدحو مامة

س ب ع- 62صارع املالزم الأول ذالدي رمق محَاين بضري

س ب ع- 01 مسىن رمق 100يح جحصي هرص ازلٍن

ة صارع مسغضلص و صارع فصاوس فاهونظَحة َلس س ب ع- زاًو

س ب ع- 25صارع مصابو رمق ص ياح ؾبس اًلادر

ةؾبساًصمحن بن ظفوان وأأبو ؾبَسة بن حصاحمزار درضة س ب ع- زاًو

س ب ع- 08صارع ظابص صوٍصف ؾبس اًلادر يح بومََم رمق بومـزة بسرة

سيدي بلعباس



صي رمق مغصيب رضا ة صارع املالزم الأُز س ب ع-  و صارع ًواحةل كا07زاًو

س ب ع- 58هنج املالزم الأول ذالدي رمق مٌادي ؾبس اًلادر

س ب ع- 64 رمق 1. ؾٌلرة ج04 مسىن َلس بوضَاف كسمة 400يح حيي  وامحس سـاد

ًريت رمق حميور معص س ب ع-  مىصر10صارع ثَودور اإ

س ب ع- 03صارع بن دًسة بن ًوب رمق بَـصيب هرص ازلٍن

ًسٍص رمق َلودي ؾباس ة هنج ؿُسات اإ س ب ع- ل. و صارع ب75زاًو

س ب ع-  امليعلة اًضٌلًَة03 مسىن ؾٌلرة أأو رمق 84يح حمي ازلٍن َلس أأمني

س ب ع- 41صارع مصابو رمق موهلاد مععفى

س ب ع- 01صارع حوًَو نريي رمق ًواسُين بسرة

ًسٍص املعولكوراي حسة س ب ع- صارع ؿُسات اإ

س ب ع- 59صارع ؾباس ابن ؾبس املعَب يح املسًية امليورة رمق بوؾرسًة زواوي

س ب ع- 32هنج اًـلِس ًعفي بودغن رمق دراع ميَية

س ب ع- 27صارع موًَار رمق ًواحةل كادة

س ب ع- 94هنج املالزم الأول ذالدي رمق دٌصيس ؾباس

ة صارؾي زابهة رمق زحاف مَِود س ب ع- 02وفصؾون َلس رمق55زاًو

س ب ع- 40صارع بوماريش رمق حصصاوي ؾبس اًلادر

س ب ع- 03صارع موالي ؾبس اًلادر يح بومََم رمق حبرتويح خَول

س ب ع-  سابلًا سوق اًفالح21.سوق اخلرض و اًفوانَ جحرية رمق أأبن موىس ؾبس اًىصمي

ِايص خمخار رمق بَبرخاوي مٌعور س ب ع- 01صارع ًو

س ب ع- 09 رمق 1يح س َسي حِاليل جتزئة امليعلة اًضٌلًَة كعاع ببو مَونة

سر َلس يح ابب اًضاًة رمق اتبيت َلس س ب ع- 30صارع دًر

س ب ع- 03صارع بالحة ؿُىس رمق ؿًل اثين هسٍص

س ب ع- 20جتزئة بضري بوجيصة يح س َسي حِاليل كعـة رمق ًـََج هعرية

س ب ع- 05صارع سـس ابن اًصبَؽ يح بين ؿامص رمق بوذاري همايج

ت كايس رشًف  ً س ب ع- 03صارع مسكل ؾبساًلادر رمق أ

َس يح بين ؿامص رمق ُيني خَول ساحي َلس ع.ب.س- 11صارع ذازل بن ًو

ع.ب. س05صارع ابي بَلامس رمق ؾامثين خلرض

ع.ب. س11صارع ؾبادة ابن ظامت يح املسًية امليورة رمق غاز ؾبس اًلادر

ع.ب. س56صارع املصحش سـسان رمق مضاب َلس

ع.ب. س31صارع مميون ؾبس اًلادر رمق زوكار فاظمة

ًٍصيت حمي ب س59يح اًساكِة اذلصاء رمق حَوش َلس ع.ب. صارع ثَودور اإ

ع.ب. س18صارع بوجيصة دحو رمق سـسوين َلس

سيدي بلعباس



ية َلس ع.ب.س- 06صارع لكىول حيي رمق بوزًو

ع.ب.س- 50 حمي رمق 4. مسىن َلس بوضَاف حٌاح أأو400يح بضري هوال

ع.ب.س- 05صارع هبَول ؾبس اًلادر رمق معصي بوؾبس هللا

ع.ب.س- 24صارع سلال صـَب رمق هـميي َلس

ع.ب.س- 23صارع َلس مخُس يت رمق مزاين َلس

ع.ب.س- 67صارع حون مايص رمق داؾي ذرية

ع.ب.س- 08صارع ؾبس اًصحٌلن ابن ظفوان يح بين ؿامص رمق مغين ؾبس اًلادر

ع.ب.س- 10صارع بن دًسة بن ًوب رمق صـبان َلس سفِان

ع.ب.س-  حمي أأ11يح ؿسة بوخالل صارع حوهيي بومسٍن رمق هبًل ٍزن

ع.ب.س- 22صارع أأبو بىص اًعسًق يح بين ؿامص رمق كض َح أأمحس اًبضري

ع.ب.س- 07صارع راس باي رمق حصاث َلس

ع.ب.س- 09 رمق 1945 ماي 08صارع حصهَة  دردرة ظََحة

ع.ب.س- 27 أأس رمق07 مسىن امليعلة اجليوبَة اًرشكِة حٌاح 200يح بن ًبية رشًف

ع.ب.س- 691يح ؾبس احلق بن محودة س َسي حِاليل رمق مساين زواوي

ًٍصيت رمق اًَبسري ًوسف ع.ب.س- 22صارع ثَودور اإ

ع.ب.س- 72 رمق 01يح س َسي حِاليل كعـة رمق سبيت بن ؿًل

ع.ب.س- 08 رمق 2. مسىن ؾٌلرة أأ104يح زاين فاٍزة

ع.ب.س- 19 رمق ج2 مسىن س َسي اجلَاليل ؾٌلرة س328يح مسىني حيي

ع.ب.س- 331يح ؿسة بوخالل رمق هـميي َلس مشَي

ع.ب.س- 19صارع بن حصاز بَـباس رمق ؿَوش أأمري ؾبس اًلادر

ع.ب.س- 54صارع أأبو بىص اًعسًق يح بين ؿامص رمق اًَبسري ذرية

ع.ب.س- 72صارع املالزم الأول ذالدي رمق ًويك خلرض

ة صارع موًَار رمق بن اثبت حِاليل ع.ب.س- 04زاًو

ع.ب.س- 23صارع حمجوب بوؾزة اًغصيب رمق باليل ؾخو

ع.ب.س- 55صارع حمعة ازلوةل رمق بن ؾبس هللا رسٍص حاج

ع.ب.س- 01صارع ُسي خلرض يح اًساكِة اذلصاء رمق هلصاش ؾبس هللا

ع.ب.س- 26صارع كصموش َلس رمق ظابصي فاظمية

ق س َسي َلس بن ؿًل اًلعـة رمق هناري حىمي ع.ب.س- 20ظًص

ع.ب.س- 40 سىن َلس بوضَاف حٌاح ؤ رمق 400يح باكر مامة

ع.ب.س- 105يح س َسي حِاليل اًخجزئة الأوىل كعـة أأرض رمق ملسم هوري

ع.ب.س- ج.27 مسىن س َسي حِاليل حٌاح م  رمق 260يح بغادًس هبِة

ع.ب.س- 02صارع املسجس رمق ؾؼمي ؾبس اًلادر

سيدي بلعباس



ع.ب.س- 24صارع مسـود ؾبس اًلادر رمق حسو ؿًل

ع.ب.س- ب.253يح س َسي حِاليل اًلعـة الأوىل رمق نيان مَِود

ع.ب.س- 12صارع بن مسـود ؾبس اًلادر رمق بصاكين مَِود

ع.ب.س- ب صارع بوجيصة دحو.08رمق ًـمصي َلس

ع.ب.س-  187 رمق1امليعلة اًضٌلًَة كعاع سحٌساريم هرص ازلٍن

ع.ب.س- 74يح س َسي حِاليل اًخجزئة الأوىل رمق حميور هصمي

ة صارؾي يق ًوساك و بوماريش رمق فصش هماحِة ع.ب.س- 05زاًو

ع.ب.س- 17صارع زظال بوزاين رمق فصؾون زواوي

ع.ب.س- 02 مسىن ملام اًضَِس ؾٌلرة ك حمي 173يح بن صاؿة مشس ازلٍن

ع.ب.س- 31صارع املصحش سـسان رمق صاليل ؾبس اًلادر

ع.ب.  س20 ظصاز يب يس 12 مسىن حٌاح 200يح ًِباب هبِي

ع.ب.س- 22صارع كسوري َلس رمق ظابصي ؾباس

ع.ب.س- 13د يح س َسي حِاليل رمق .صارع أأؾٌلين جمسوب

ع.ب.س- 76 كعـة رمق 01يح س َسي حِاليل رشحية فِاليل ؿًل

ع.ب.س -08صارع اًعَالت يح س َسي ايسني رمق حمخويق َلس الأمني

ع.ب.س- 74يح س َسي حِاليل اًخجزئة اًثاهَة كعـة رمق دَِون أأمحس

ع.ب.س- 03صارع االإدوة حفاف رمق مٍصن درضة

ع.ب.س- وضم أأمام املسدضفى اجلامـيص َوخ ؾز ازلٍن

ع.ب.س- 05أأم  رمق .أأل.يح ماهوين ؾٌلرة أأشدرمي ؿًل

ع.ب.س- 25صارع ُوش يح ؾؼمي فذَحة رمق حافؼي ؾبس اًلادر

ع.ب.س- س.18 مسىن س َسي حِاليل بَوك س رمق 260يح ركِق َلس

ع.ب.س- 42صارع ابس خور رمق ؾبوين َلس

ع.ب.س- 836يح بومََم كعـة رمق حبور بوؾزة

ع.ب.س- 56صارع كاملة يح املسًية امليورة رمق بغساوي َلس

ع.ب.س -  17 مسىن س َسي اجلَاليل رمق ج 72يح زرُوين ظسًق

ع.ب.س- 111يح ؾؼمي فذَحة رمق ؾامثن نٌلل ازلٍن

ع.ب.س- 14 رمق 2 مسىن نياب حٌاح أأ100يح ًـلويب ؾبس اًصحٌلن

ع.ب.س- 12صارع بن دًسة بن ًوب رمق ؾؼمي بَـباس

ع.ب.س- 59صارع الفوهخان رمق ظصفاي مصمي

ي5امليعلة اًضٌلًَة س َسي اجلَاليل حٌاح جصايب ؾٌلرة ع.ب.س- اإ

سر َلس رمق مودن خلرض ع.ب.س-  حمي أأ 04صارع دًر

ع.ب.س- 15صارع كايض بَلايض رمق اكدخة حلسن

سيدي بلعباس



ع.ب.س- 12صارع بَجو ؿىل واهجة صارع الأدرض رمق خبوش حودي

ع.ب.س -  28ٍلؽ اًفذح رمق صَِسي حِاليل

سر ع.ب.س- 09صارع ُواري بَـباس رمق زمكوط كًو

ع.ب.س- 02 صارع ؾبَس بن وـب حمي رمق 16يح ابب اًضاًة رمق ذاييب مٌري

ع.ب.س- 10صارع د يح سارهة رمق همين ذرية

ع.ب.س- 51يح ؾؼمي فذَحة رمق درار مميوهة

ع.ب.س- 59صارع بوجيصة دحو رمق بن ظاحل مسري

ع.ب.س- 59صارع كايض بن كايض يح س َسي حِاليل رمق بوذَزال ؿًل

ع.ب.س- 08صارع بزيرت رمق هبوش أأمني

ع.ب.س-  د صارع داهخون يح اًساكِة اذلصاء2رمق بضالمغ حِاليل

ع.ب.س- 14صارع الأوراس رمق بن حساًين رسحان

ع.ب.س- 07صارع حصصاوي كسور يح ؾؼمي فذَحة رمق هصوصة حبَب

ع.ب.س- 10صارع االإدوة اًثالث ؾٌلروش رمق ظاًب ؾبس هللا

ع.ب.س- 01يح اٌَوز رمق كاديم دوٍصة

ع.ب.س- 21صارع ف يح اًـصيب بن همَسي رمق صاُس ؾباس

ع.ب.س- 06صارع اًضِساء رمق سىني بوصوصة

ع.ب.س- 24صارع همايج سَامين رمق كارة ؿًل َلس

ع.ب.س- 03صارع مسٌُة يح اًساكِة اذلصاء رمق ًزخوين ؾبس اجملَس

ع.ب.س- 88يح ؾؼمي فذَحة رمق واري هور ازلٍن

ع.ب.س- 19صارع اًزبري ابن اًـوام يح ابب اًضاًة رمق بًصم َلس

ع.ب.س- 01صارع زبَسة ؾبس اًلادر رمق محو سـَس

ع.ب.س- 53صارع ب يح ؾؼمي فذَحة رمق ًـصايج س َسي أأمحس

ع.ب.س- 25صارع س  يح اكس خور رمق جمسوب زاًرة

ع.ب.س-  مىصر6 رمق 2. مسىن اًسالم نثةل أأ50يح بوغسٍص ُسى

ع.ب.س- 20صارع كصموش َلس رمق ًوسف هور ازلٍن

سر َلس.91رمق واري حِاليل ع.ب.س- ج صارع دًر

ع.ب.س- 95صارع كصموش َلس رمق بودن دُصي

ع.ب.س-  س َسي حِاليل05 مسىن حٌاح م رمق 204يح ؿاثق س َسي َلس

ع.ب.س- 88 مسىن س َسي اجلَاليل ؾٌلرة ك رمق ج205يح زؾباك زواوي

سر ع.ب.س- 05صارع حسروكة سـَس رمق دموش كًو

ع.ب.س- 26صارع مصابو رمق بن ؾومص َلس

ع.ب.س- 07صارع ًودي رمق وزل بَـباس بن ؾخو

سيدي بلعباس



ع.ب.س- 42صارع كاملة يح املسًية امليورة رمق مَويك زواوي

ع.ب.س- 133صارع أأ يح اًـصيب بن همَسي رمق سَاميين مََىة

ع.ب.س-  س َسي حِاليل538 رمق 2.يح بن محودة سجنال بن حفعة مصاد

ع.ب.س-  س َسي حِاليل03 رمق 1. مسىن ؾٌلرة و222يح بوبضري أأمِية

ع.ب.س- 01صارع اًـصيب بن همَسي رمق ؿسة بضري حِاليل

ع.ب.س-  س َسي حِاليل03 رمق 1. مسىن ؾٌلرة ب222يح بن بىًصيت أأهبِة

ًسٍص.06رمق كارة حٌلل ع.ب.س- ب صارع ؿُسات اإ

ع.ب.س- 03 مسىن س َسي حِاليل بَوك ج رمق 175يح اًىبري ًوسف

ع.ب.س- 233 كعـة امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة رمق 330جتزئة رشًفي َلس رضا

ع.ب.س- 01 مسىن حمي رمق 100يح بوؾصفة هور ازلٍن

ع.ب.س- 01 رمق 1صارع بن سَامين خمخار حٌاح أأمصابط راضَة

ع.ب.س- 185يح بومََم كعـة رمق زانس ين سَمي

ع.ب.س- 36صارع ب يح ُواري بومسٍن رمق زفزيف معص

ع.ب.س- 07 مسىن جتزئة أأ رمق 220يح حبصي َلس

ص ة رمق هصمي حُو ع.ب.س- 91يح احلًص

ع.ب.س-  س َسي حِاليل14 مسىن ؾٌلرة ج رمق 492يح ابُة ؾبس اًلادر

ع.ب.س-  س َسي حِاليل10 رمق س2 مسىن ؾٌلرة أأ456يح ورايغي َلس

ع.ب.س- 40صارع بوجيصة ؾبس هللا يح س َسي حِاليل رمق بوس يسة فوزي

ع.ب.س- 34. حمي رمق س1 مسىن بَوك 216يح فصؾون َلس

ع.ب.س- 39 مسىن س َسي حِاليل حٌاح ك رمق 328يح ؾواد فوزًة

ع.ب.س-  صارع اًـبيس حِاليل ظارق فذَحة

ع.ب.س-  سُِس حِاليل41 مسىن ؾزوز ؾٌلرة يب رمق 200يح دٍن ذازل

ع.ب.س- 2.ب/1. مسىن امليعلة  احلرضًة اًضٌلًَة  رمق ب114يح حيَاوي مجـة

ع.ب.س- 52صارع َلس مخُس يت رمق بومسٍن رضا

ع.ب.س- 01 مىصر رمق 03صارع سـَس بن ؿامص حمي رمق حصموين ظاحل

ع.ب.س- 18صارع بودة بوزاين رمق ذََفة ؾبس اٌَعَف

ع.ب.س- 2.ل/2. رمق ب2. مسىن بَوك ب114يح اًـٌلري أأمحس

ع.ب.س- ج.68 كعـة رمق 1. مسىن بَوك ب456يح ًزيون ؾباس َة

س ًومِار يح س َسي ايسني رمق هعاح سفِان ع.ب.س- 06صارع ًٌو

ع.ب.س- 20جتزئة س َسي حِاليل كعـة رمق بن اثبت ُواري

ع.ب.س- 13صارع ؿًل بن أأيب ظاًب يح الأمري ؾبس اًلادر رمق بن دًسة َلس

ع.ب.س- 250يح س َسي حِاليل اًخجزئة الأوىل رمقهمايج أأمحس

سيدي بلعباس



ع.ب.س- 05صارع ؾبان رمضان رمق محًََل مامة

ع.ب.س- 73 مسىن س َسي اجلَاليل رمق 150يح اًـاكص بصاُمي

يس ؾٍزز ع.ب.س- 71صارع املالزم الأول ذالدي رمق بُو

ع.ب.س- 119 كعـة رمق 330يح بومََم جتزئة هـميي ؿائضة

س رمق ؾسو ؾٍزز ة صارؾي ثويم بن ٌو ع.ب.س-  و س ين أأمحس14زاًو

ع.ب.س- 18صارع ادلِورًة رمق ساحي َلس

ع.ب.س- ب صارع املسجس.23رمق بن ًـوج حٌلل

ع.ب.س- 17صارع بن مسـود ؾبس اًلادر رمق ؾعوش أأمري

ع.ب.س- 03 رمق 02صارع وسُبة بًت احلارث يح بين ؿامص كعـة رمق سودًين ايسني

ع.ب.س- 20صارع ص يح مميون رمق زملاط درضة

ع.ب.س- 24صارع بوجيصة دحو رمق ًـمصي حِاليل

دصايج غامل

- 13.يب.املصنز اًخجاري مذـسد اًًضاظات س َسي حِاليل حمي رمق يج

ع.ب.س

ع.ب.س- 84أأ كعـة رمق .05جتزئة امليعلة اًضٌلًَة كعاع دضـي رص َس

ع.ب.س- 02جتزئة س َسي حِاليل رمق أأمحس رشًف مَِود

بن ؾبس املعَب يح املسًية امليورة رمق حٌلح حبَب ع.ب.س- 16صارع اًـباس اإ

ع.ب.س- 5ب/1 رمق ل5 مسىن حٌاح ب114يح فزازي هرص ازلٍن

ع.ب.س-  امليعلة اًضٌلًَة احلرضًة12 مسىن بَوك ؤ رمق س237يح مجَي كادة

ع.ب.س-  س َسي حِاليل17 مسىن ؾٌلرة يب رمق 220يح بوراييح ؾبس اًىصمي

ع.ب.س- 17. رمق ج4. مسىن حٌاح ب82يح بن داًسة اركِة

ع.ب.س- أأ صارع املسجس.13رمق مٌاس ميَية

دَِون ؾبس هللا

 س َسي 35 مسىن جتزئة يج رمق يس 72مٌعلة صٌلل رشق ٍلؽ 

ع.ب.س- اجلَاليل

ة ع.ب.س- 493مٌعلة صٌلل رشق يح بومََم رمق فعان ؾٌلًر

ع.ب.س-  مٌعلة حٌوب اًرشكِة1 رمق أأج01 مسىن حٌاح 200يح كسور بصاُمي زوبري

ع.ب.س- 47صارع الأس خاذ وزل ؿاودًة رمق خاليل نٌلل

ع.ب.س-  س َسي حِاليل01 رمق 1 مسىن ؾٌلرة و222يح وزل بوؿالم هصمي

ع.ب.س- 465جتزئة مٌعلة صٌلل رشق يح بومََم  اًصويش رمق دًسة مَِىة

ع.ب.س- 57. ؾٌلرة أأو رمق س07 مسىن  ٍلؽ سىين رمق 328يح بَلادي أأحالم

ع.ب.س- ب صارع ؿاصور زواوي.28رمق سٌليح ؾبس اًلادر

ع.ب.س-  مىصر01صارع ابي بَلامس يح اًساكِة اذلصاء رمق مرياوي سفِان

ًسٍص رمق ًلمش زواوي ع.ب.س-  مىصر احملي أأ104صارع ؿُسات اإ

صة ع.ب.س- 02صارع املسدضفى رمق بوزهورة فعمية ُز

ع.ب.س- 33صارع نياين كسور رمق بزويج مَِود

سيدي بلعباس



ًخان مبواهجة صارع دوفِين رمق بن خسة س َس أأمحس ع.ب.س- 15صارع أأوخان اإ

ع.ب.س-  مسىن ملام اًضَِس ؾٌلرة أأف يس110يح غصاس اًلوم موالي ًوسف

ع.ب.س-  مقبَعة08. مسىن ؾٌلرة أأ رمق س50يح فِاليل ؾباس

ع.ب.س- 221يح مصابو رمق كـفور حمي ازلٍن

ع.ب.س- 13 مسىن ؾٌلرة س رمق 1500يح مامون معصان

ع.ب.س- 40 مسىن بن محودة رمق 760يح رلس ؾبس اًلادر

سر ة 99رمق كسٍص كًو ع.ب.س-   يح احلًص

ع.ب.س- 27يح س َسي ايسني صارع حمخويق بالحة رمق ذُيب فِعي

ع.ب.س- 24صارع بوجيصة دحو رمق فلري مساين

ع.ب.س- 06صارع أأبو بىص اًعسًق يح بين ؿامص رمق بوؾٌلمة ؿائضة

ع.ب.س- 8. رمق ب37. مسىن بَوك ج82يح خَول ًـباس َة

ع.ب.س- 20صارع مـَلب ازلويس يح بين ؿامص رمق مصازي ساحي

ع.ب.س- 09صارع بوركبة كسور رمق جنار حٌلل

ع.ب.س- 13 44 مسىن حٌاح ج366يح س َسي اجلَاليل ٍلؽ مـافة حِاليل

ع.ب.س- 306جتزئة س َسي حِاليل امليعلة اًثاهَة رمق سٌلح ذسجية

ع.ب.س- 259يح س َسي حِاليل اًلعـة اًثاهَة رمق اًبََوق أأمني

ع.ب.س- 02يح بومََم جتزئة مٌعلة صٌلل رشق كعـة رمق َلسي ؾباس

ع.ب.س-  صارع اًـصيب بن همَسي30 رمق 20. مسىن ؾٌلرة ح180يح بوصًذوف فصحية

ع.ب.س- 02 حمي رمق 2. مسىن س َسي حِاليل ؾٌلرة و222يح بن ًـوج رضوان

عص غامل ع.ب.س- 21 رمق 1. بَوك د02 مسىن امليعلة اًضٌلًَة رمق 144يح صًو

ع.ب.س- 06 مسىن س َسي حِاليل ؾٌلرة ر رمق 220يح مضاب َلس

ع.ب.س- ب صارع مصاح ؾبس اًلادر.26رمق مسىني صِرية

ع.ب.س- 04 مسىن س َسي حِاليل حٌاح ج رمق 175يح اًىبري هور ازلٍن

ع.ب.س -  25صارع املغصب يح اًـصيب بن همَسي رمق دركًل ؾبس اًلادر

ع.ب.س- 30صارع درابل بومسٍن رمق ؾَسون َلس

ع.ب.س-  كعـة رمق330 جتزئة 02امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة رمق ملِور ًوب

ة رمق اٍمنُش همايج ع.ب.س- 10يح احلًص

ع.ب.س- 01 مسىن امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة ؾٌلرة ي رمق 422يح مَِوى ميَية

ع.ب.س- 09صارع بورويم َلس رمق ؾباس ؾبس اًلادر

ع.ب.س- 12صارع دثري ؾبس اًلادر رمق بن داود ؾبس اًلادر

ع.ب.س- 33صارع مععفى دِسر يح الأمري ؾبس اًلادر رمق بوسالمة حرضي

ع.ب.س- صارع راس باياكمًل َلس

سيدي بلعباس



ع.ب.س- 10صارع االإدوة اًثالثة معريوش يح الأمري ؾبساًلادر رمق ظاًب َلس ٌسن

ع.ب.س- 06 مسىن امليعلة اًضٌلًَة حٌاح د حمي رمق 204يح ؾبَسي لكثوم

ع.ب.س- 04صارع حوهيي بومسٍن رمق فزازي ؾبس اًلادر

ع.ب.س- 12صارع رلس أأمحس يح س َسي ايسني رمق دحٌلين ؾبس اًلادر رص َس

ع.ب.س- 33صارع بوهَة ؾبس اًلادر رمق دركاوي خمخار

ع.ب.س- 29صارع حمخويق بالحة سابلا الفوهخان رمق بوزًسي ذَوفة

ع.ب.س- 15صارع بوان اكري رمق سَاميين حَمية

ع.ب.س- 22صارع ايسني بن ؾودة رمق كِرص مصاد

ع.ب.س- 01صارع اًـلِس معريوش رمق داؾي خلرض

ع.ب.س- 09يح بوجيصة صارع أأأأ س َسي حِاليل رمق ًَامتن ؾزازلٍن

ع.ب.س- 02 رمق 1. مسىن ؾٌلرة ب50يح ىىصوف ؾخو ذسجية

ع.ب.س- 08 مسىن امليعلة اًضٌلًَة حٌاح م رمق 204يح ظسويق بَلامس

ة ؾبس اًلادر حمي أأ رمق بالحة زواوي ؿًل ع.ب.س- 49صارع ُوابًص

ثويم ؾبس احلق

-  مىصر ضاحِة س َسي ايسني43 رمق 9. مسىن بَوك ب82يح 

ع.ب.س

ع.ب.س- 01 رمق 2. مسىن امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة ؾٌلرة د222يح ٌسـس َلس مسري

ع.ب.س-  صارع بوركبة كسور12رمق أأرزيق هسٍص

ع.ب.س- يح بوؾزة اًغصيبظوريش صفِق

ع.ب.س- 43. مسىن س َسي حِاليل حٌاح ج رمق ج260يح بن فُسة أأمال

ي ؾباس ع.ب.س- 90أأ7 كعـة رمق ق ت21يح ابب اًضاًة كسمة ال رمقبًَِز

ع.ب.س- 40يح س َسي حِاليل اًخجزئة اًثاهَة كعـة رمق سـسون بوزاين

ع.ب.س- 50 مسىن بن محودةرمق 760يح ؾصيب ؾاكصة

ع.ب.س- 849جتزئة مٌعلة صٌلل رشق يح بومََم كعـة رمق بومـزة بوؿالم

ع.ب.س- 33صارع ثريس احلبُب رمق ثوويس ؿامص

ع.ب.س- 46صارع كصموش َلس رمق بن صـضوؿة هور ازلٍن

ع.ب.س-  صارع اًـصيب بن همَسي26 رمق 1. مسىن ؾٌلرة ح180يح ؿُىس ؿائضة

ع.ب.س- 04 رمق 01. مسىن ؾٌلرة ب119يح هزيار خَول

ع.ب.س- 88. رمق  ج1. مسىن ؾٌلرة س456يح سًِل َلس

ع.ب.س- 23 مسىن امليعلة احلرضًة اًضٌلًَة اًرشكِة رمق 220يح بن موىس مـاصو

ع.ب.س- 02 حمي رمق 1.يح س َسي حِاليل حٌاح أأجسايق كادة

س ب ع- 07صارع سٌَلن اًفاريس مىصر ج رمق هودايت ظَب

سر َلس حمي رمق ح رمق مميون َلس س ب ع- 91صارع دًر

سيدي بلعباس

جتارة ابًخجزئة ٌَررض واًفوانَ



س ب ع- 32صارع محزة بن ؾبساملعَب يح ابب اًؼاًة حمي ج رمق محَسي بوجحص

- 71 رمق 3 مسىن َلس بوضَاف س َسي اجلَاليل حٌاح يج400يح خالب َلس

س ب ع س ب ع-  مىصر ج02رمق . م.صارع اًـباس بن ؾبساملعَب يح ممميون ؾباس

س ب ع- 26يح اًسـادة س َسي اجلَاليل ؾٌلرة ب حٌاح ج رمق مصوفي َلس

س ب ع- 3أأ. جتزئة أأ رمق س01 مسىن امليعلة اًضٌلًَة 128يح غفار حٌلل

س ب ع- 12 مسىن حيمي احلصف ج  رمق 200يح حٌلدوش ؾبساًلادر

س ب ع- 16صارع معري ابن سـس رمق مساين خَول

س ب ع-  صارع ؾبان رمضان17 رمق ج4 مسىن ؾٌلرة ب82يح مغصيب خَول

 رمق 1 مسىن س َسي اجلَاليل يح َلس بوضَاف  حٌاح يج 400يح ؾعاوي ذسجية

س ب ع- 64 س ب ع- 07صارع سٌَلن اًفاريس مىصر ب رمق بوضَاف َلس

ة صارؾي دهعون رمق زواوي خمخار ديي01زاًو س ب ع-  مىصر ب وثَودور ُرًي

س ب ع- 11صارع املالزم أأَلس رمق وضاح فذَحة

س ب ع-  صارع املالزم يس أأَلس02رمق فصؾون ؿًل

س ب ع- 01 حمي رمق 01 مسىن حٌاح رمق 80يح دًف َلس

ِايص خمخار رمق مـعى هللا كادة س ب ع- 39صارع ًو

س ب ع- 04صارع حوهيي بومسٍن سابلا اٌَوز رمق أأخري كادة

س ب ع- 10صارع الأمري ؾبس اًىصمي رمق سىون كادة

س ب ع- 05. مسىن ؾٌلرة ب حمي رمق ج98/260يح ضَاف بن ؾومص

س ب ع- 03صارع بن دًسة بَـباس رمق س َس املصابط نزنة

بودٌفوس نٌلل

 اًلعـة رمق 11 مسىن حٌاح ب رمق ج54امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة ٍلؽ 

س ب ع- 30

س ب ع- 19 مسىن س َسي اجلَاليل رمق ج72يح بن رحو ؾبس اًلادر

س ب ع- يح ؾؼمي فذَحة كصب ضاحِة ؿسة بوخاللؾامثن نٌلل ازلٍن

س ب ع- 281يح س َسي حِاليل اًخجزئة اًثاهَة كعـة رمق بورضبة فِعي

س ب ع- 24صارع همايج سَامين رمق كارة ؿًل َلس

س ب ع- 01 مسىن ؾٌلرة ي رمق 222يح غفار ؾبس اًلادر

س ب ع- 23صارع املصحش سـسان رمق حلسُين حبَب

س ب ع-  ب691يح بن محودة رمق مساين كادة

س ب ع- 54صارع بًصيب مٌور سابلًا صارع أأمَو رمق حسو َلس

س ب ع- 48صارع ثَودور ُرًييت رمق ماكل ُواري

ة صارع املصحش سـسان رمق بين دٌرس ؾبس اًلادر س ب ع-  وصارع اًـٌلرهة18زاًو

س ب ع- 15صارع باكر خَول رمق سـَسون بن ؿُىس

س ب ع- 23صارع املصحش سـسان رمق غصيب بصاُمي

سيدي بلعباس



س ب ع- 113 مسىن اًخوفري و االإحذَاط رمق 112يح ذََفة َلس

س ب ع- 37 مسىن س َسي اجلَاليل رمق ج72يح ذسمي غزوان

س ب ع- 06صارع ذازل بن سـَس رمق صاليل حواد ازلٍن

س ب ع- 18صارع املصحش سـسان ؾٌلرة رمق مرشي هبِي

رزوق زواوي

- 18أأ اًلعـة رمق 12.يس.أأل.  مسىن س َسي اجلَاليل حٌاح او117يح 

س ب ع

س ب ع-  مىصر ج52يح اًـصيب بن همَسي صارع ذري اًيبِة رمق بسسات جناة

صة س ب ع- 25. حمي رمق ج6. مسىن بياًة أأ130/70يح َلسي ُز

س ب ع-  صارع ؾبان رمضان011 رمق س8 مسىن حٌاح أأ72يح بن سىصان حواد

س ب ع-  س َسي حِاليل249اًخجزئة الأوىل رمق خَويل بن ؾخو

س ب ع- 08 مسىن رمق 50يح ًعرب اتج

س ب ع- 95جتزئة مٌعلة صٌلل رشق يح بومََم كعـة رمق ص بـات حصيب

س ب ع- 01صارع فوهخان رومان رمق بوبضري ؾبس اًىصمي

س ب ع- أأ.يس-1 مسىن رمق 128يح بوختَي اًـميش

س ب ع- 72 س َسي اجلَاليل كعـة رمق 01جتزئة رمق انرص انرص

س ب ع- 29صارع املصحش سـسان رمق مسري ؾبساًلادر

س ب ع- 128يح سلار ؾبساًـٍزز اًلعـة رمق بوذسميي زوبري

س ب ع- 01صارع االإدوة بَحسُين رمق فاكي هورازلٍن

مٌعور خمخار

ق اًـٌلرهة و صارع ساكِة س َسي ًوسف حمي ب23رمق  ة ظًص س -  زاًو

ب ع

س ب ع- 05 اًلعـة رمق 21 مسىن حمي أأو رمق 56س َسي حِاليل يح راٌس غامل

س ب ع- 01صارع همايج سَامين يح س َسي ايسني رمق كادر ؾبساًلادر

سر َلس رمق داثو سـَس َلس ؿسًي س ب ع-  مىصر أأ49صارع دًر

ًسٍص حمي رمق 83رمق مبارك أأمني س ب ع- 01 صارع ؿُسات اإ

س ب ع- ج24 رمق 5 مسىن حٌاح أأ72صارع ؾبان رمضان يح صاديل ؾباس

ًلًل رمق بن ص َخ َلس س ب ع- 02صارع اإ

هرص ازلٍن ملني

س - 38 مسىن بوؾزة اًغصيب رمق 112 مسىن املـصوف حبي 123يح 

ب ع

س ب ع- 107 رمق 14 مسىن ؾٌلرة أأ104يح حٌَفي رص َس

درابل ؾباس

س -  امليعلة اًضٌلًَة الاويل04 مسىن  ؾٌلرة اش  رمق ل ج245يح 

ب ع

س ب ع- 1صارع ابي بَلامس رمق بمرشف مَِود

س ب ع- 15 رمق 08صارع االإدوة بوراس اًلعـة رمق دَُين ظَب

ًبعاري بومسٍن

 مسىن احامتؾي جسامهي ؾٌلرة أأو رمق  أأل 200جتزئة بَوالدي مرشوع 

س ب ع- 11يس 

س ب ع- 14 رمق ج5 مسىن حٌاح ب82يح س َسي ايسني اًعاُصي زواوي

س ب ع- 250 رمق 1جتزئة الأوىل يح س َسي اجلَاليل اًلعـة سبن دومة حاج

سيدي بلعباس



س ب ع- 03يح س َسي ايسني  صارع هواةل َلس رمق غوماري َلس

س ب ع- 05 حمي رمق 15يح الأمري ؾبس اًلادر صارع املسجس رمق فصوج َلس

س ب ع- 04 اًلعـة رمق 26صارع َلس مخُس يت رمق بصابر حلسن

س َسي بَـباس – 11 مسىن س َسي اجلَاليل رمق 328يح بن سىصان َلس

وات حىمي وزل حًص

س َسي –  ج 09 رمق 3مسىن س َسي اجلَاليل ؾٌلرة حٌاح 366يح 

بَـباس

بَلامس انيج ؾبس احلق

 – 18 مسىن جتزئة د رمق ج 56امليعلة اًضٌلًَة س َسي اجلَاليل ٍلؽ 

س َسي بَـباس

س َسي بَـباس- 5 مسىٌخجزئة أأ رمق ج 56يح سَامين َلسي

سي َلس ًز

س َسي  – 08 و هنج ظومام رمق 01وسط املسًية صارع بورويم َلس رمق 

بَـباس

س َسي بَـباس – 15 أأ و 09سوق اًفالح حمي رمق ؾلاد ظاحل

س َسي بَـباس– صارع امحس زابهة بوؿاليم ؾبس احلق

س َسي بَـباس – 46صارع ذرية اًيبِة رمق َلس بصاُميي

ة س َسي بَـباسمَبية جساةل يح احلًص

امليعلة اًعياؾَة س َسي بَـباسمَبية فصومايل

امليعلـة اًعياؾِـة س َسي بَـباسمَبٌـة ٌرضًل

امليعلة اًعياؾَة س َسي بَـباسمعاحن ؾزوز

امليعلة اًعياؾَة س َسي بَـباسمعاحن املثاًَة

امليعلة اًعياؾَة س َسي بَـباس2معاحن املثاًَة 

س َسي بَـباسمعاحن أأكصودًف

امليعلة اًعياؾَة س َسي بَـباسمعاحن ؾواد

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

س َسي حلسن- 11 كعـة َلس بوضَاف اًلعـة رمق 126يح اجلسًس ظَيب َلس

س َسي حلسن- 12صارع دوساس زواوي رمق ثفِاين هورازلٍن

س َسي حلسن- 01صارع زازو ؾبساًلادر رمق زواوي راحب هصمي

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

سيدي بلعباس
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البلديــة

سيدي لحســـن

مواد اًخغشًة اًـامة

خمابػػز

كعاابت



س َسي حلسن- 17 مسىن رمق ج99يح سلاري حاج

س َسي حلسن- 06صارع مزوار مـاصو رمق جماُص زواوي

س َسي حلسن-  مسىن ؾٌلرة أأ95يح ًـصيب ايسني

س َسي حلسن- 28صارع بوس بحة َلس رمق ثوات ؾاكصة

س َسي حلسن- 07صارع بصاحب ؾبساًلادر رمق هصمي ظادق

س َسي حلسن- 54صارع دوساس زواوي رمق ايسني فذَحة

س َسي حلسن-  من اخملعط اخلاص ابًخرعَط149اًلعـة رمق بض َري حيي

صة س َسي حلسن- صارع دوساس زواوينيان فاظمة اًُز

ظَبة مميون

ق ثَمسان سابلا رمق  - 25 رمق 04صارع ؿًل زازو ؾبس اًلادرصارع ظًص

س َسي حلسن

س َسي حلسن-  كعـة يح َلس بوضَاف126جتزئة فصحي ؾبساًلادر

س َسي حلسن- 01صارع معِصي حلسن رمق بن ُامش فاظمية

س َسي حلسن-  صارع زرافة أأمحس13رمق بَحاج ُضام

س َسي حلسن- 29صارع هـامة ؾبساًصحٌلن رمق هلاز َلس

س َسي حلسن- 07صارع بصابح ؾبساًلادر رمق هصمي خمخار

 س َسي حلسن08مسىن رمق 50يح ملسم مععفى

سون بَلامس س َسي حلسن-  صارع بوس بحة َلس35رمق ًز

س َسي حلسن-  كعـة حمي ب91يح زواوي راحب فذحي

خَعي حٌلل

- 07 اًلعـة رمق 07 مسىن ؾٌلرة ج اًعابق الاريض رمق 28مرشوع 

س َسي حلسن

س َسي حلسن- 40 كعـة رمق 63جتزئة ؿََوة ظفِة

يون حٌلل س َسي حلسن- 02 مسىن ؾٌلرة أأ رمق 50يح ًز

س َسي حلسن-  مسىن95يح هصهوس مـاصو

س َسي حلسن-  صارع ؿًل زازو ؾبس اًلادر حمي أأ106رمق ص َري مععفى

ة صارؾي انرص ؾبساًلادر و هـامة  ؾبساًصحٌلنحباري بَحاج س َسي حلسن- زاًو

س َسي حلسن- 03 مسىن ؾٌلرة ج رمق 40يح مٌاد أأمحس

س َسي حلسن- 139 كعـة رمق 192يح َلس بوضَاف صارع ايسني بَـباس

س َسي حلسن- 42صارع انرص بن ؾخو رمق ؾامثن معص

س َسي حلسن- 10 مسىن ؾٌلرة  ج رمق 50يح هبَول َلس

س َسي حلسن- 216 كعـة رمق 269جتزئة حيي ًـلوبَة

بسلًة س َسي حلسنمَبية االإدوة زاين

سيدي لحســـن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن



اًـيواناالإمس و اٌَلب 

بَوالدي اًـٌلرهة- 778جتزئة بَوالدي أأ كعـة رمق بومـزة َلس

ة اًـٌلرهة- 1072جتزئة بَوالدي كعـة أأرض رمق فس َان بوهًص

اًـٌلرهة-  مسىن اًخجزئة اًثاًثة 200يح مٍصن فاظمة

اًـٌلرهة- جتزئة بَوالديحميور هصمي

اًـٌلرهةصلصون بومسٍن

اًـٌلرهة - 678جتزئة بَوالدي كعـة رمق ًـبان ذري ازلٍن

اًـٌلرهة- 07 مسىن بَوالدي رمق 100يح ظاُص ؿائضة

ة اًعواًعة رمق بورضبة ؾباس اًـٌلرهة- 45كًص

صة اًـٌلرهة- 522جتزئة بَوالدي كعـة رمق بن صِصة فاظمة اًُز

اًـٌلرهة- 31 مسىن جتزئة بَوالدي رمق 36يح غزال هورًة

اًـٌلرهة- دوار أأوالد ماكلمتار حسيوهَة

اًـٌلرهة- 876دوار اًضَِس بَوالدي رمق بوصًذوف بن ؾخو

مس بَوالديبن سـَس ؾبس اًلادر اًـٌلرهة- جتزئة ج صارع بسون اإ

اًـٌلرهة- 06 مسىن بَوالدي جتزئة ب رمق 44ٍلؽ ؾبار ؾبساذلَس

اًـٌلرهة- 491جتزئة بَوالدي اًلعـة رمق بورخة ؾبساًصحٌلن

اًـٌلرهة-  صارع غري مسمى31رمق " ج"جتزئة بَوالدي بن دومة حس ين

صة ة بَوالدي اًسىٌات اًلسمية اًض َار رمق بن حصاد ُز اًـٌلرهة- 95كًص

اًـٌلرهة- 561جتزئة بَوالدي رمق غزال محزة

بَِواري ؾبساًلادر

س يح  -  حمي مىصر ج36 مسىن رمق 49جتزئة بَوالدي يح يس هٌو

اًـٌلرهة

اًـٌلرهة- جتزئة بَوالدي أأبًصم مًصية

البلديــة
خمابػػز

العمارنــــة

مواد اًخغشًة اًـامة

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

سيدي لحســـن

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن



اًـيواناالإمس و اٌَلب 

س َسي ذازل – 17صارع موىميو رمق ابيش بن سـس ؾباس

س َلس س َسي ذازل– 05صارع س رمق بَفًص

س َسي ذازل– 01يح اًضَِس يس احلواس بَوك رمق بن ص َحة دذو

س َسي ذازل– بسلًة س َسي ذازلص َخ فعمية

س َسي ذازل–  مسىن80يح أأوس مامة

س َسي ذازل– صارع حوهيي خبازلمـصوف َلس

ق بودٌفُس27رمق فصؾون بن ؾخو س َسي ذازل–  ظًص

فًِا رمق 20يح مصايب ؾباس َة س َسي ذازل– 07 مسىٌا ًر

س َسي ذازل– 105 سىن كعـة رمق 168جتزئة االإحامتؾَة ُبارة كسوري خبََفة

س َسي ذازل– 36صارع دممي ؾبس اًلادر رمق بن ؿًل أأمحس

س َسي ذازل– 07صارع كاروري زواوي رمق بورماهة ذرية

س َسي ذازل–  مسىن193يح بن ؿًل ؿًل

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

سر رمق 58يح بن بٍصىصو مععفى س َسي ًـلوب-  مىصر أأ36 صارع ظوار كًو

سر رمق اًِياين ؾبساًصحٌلن س َسي ًـلوب- 01صارع ظوار كًو

مواد اًخغشًة اًـامة

خمابػػز
البلديــة

سيدي يعقــوب

العمارنــــة

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

البلديــة
خمابػػز

سيدي خالــد

/

مواد اًخغشًة اًـامة 

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/



س َسي ًـلوب- صارع ص َىص خبازلًغواظي أأم اخلري

س َسي ًـلوب- 22صارع زؾوان أأمحس رمق صاليح ص َخ حوسني

س َسي ًـلوب- 09صارع ظَيب أأمحس رمق بن ؿًل حِاليل

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

جساةل- احلي اجلسًس حمي أأ و ب دصيف ؾبس اًلادر

جساةل - 05 مسىن رمق 49يح بَِواري َلس

جساةل- 12صارع ًيوار اًعَب رمق مـعاوي بن ؾخو

جساةل- يح املالزم الاول ؾبساًىصميمسربي بضري

جساةل - 34صارع وهسايج خلرض رمق  الأمحص بن ؾيو

جساةل- مصنز اًخجمؽدحاوي َلس

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة

خمابػػز

/

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

مواد اًخغشًة اًـامة

/

خمابػػز

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

البلديــة

السهالــــة

البلديــة

تسالــــــة

سيدي يعقــوب

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ



بسلًة سِاةل اًثورةحبار حٌلل

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

س– صارع يس ظايف ًربص ؿائضة ؿني اًرًت

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

سفزيف-  صارع مععفى بن بوًـَس38كريود حسن

سفزيف-  صارع االإدوة ميَول 71رمق بودالل بَلامس

ط َلس ََة 05يح بودًص سفزيف-  حًو

سفزيف-  مسىن214يح ؿَوظي ؾبس اًلادر

سفزيف- صارع االإدوة دروبن ؿًل حيي

سفزيف-  مسىن506يح بوحصؿة خمخار

سفزيف-  صارع بوذَزال احلبُب 27رمق ظَيب هور ازلٍن

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

البلديــة
خمابػػز

سفيـــزف

مواد اًخغشًة اًـامة

البلديــة
خمابػػز

عين التريد

/

دضػص و فوانـَ/ مواد اًخغشًة اًـامة 

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

السهالــــة



سفزيف - 05 مسىن رمق 100يح خالل ذرية

سفزيف-  صارع وسواس همايج 06رمق ؾصبوش كادة

سفزيف- صارع مععفى بن بوًـَس 10رمق خيو َلس

سفزيف-  صارع ملصان 09رمق رافة احلبُب

سفزيف–  صارع بصين امحس 09رمق داؾي هـمي

سفزيف - 12 مسىن رمق 216يح ثورس فذَحة

صاء سفزيف-  صارع س َسي حيي 53رمق بومسجس فاظمة اًُز

سفزيف-  صارع اًـلِس معريوش 02رمق بصابح حيي

سفزيف - 22 حٌاح م رمق 92 مسىن 142يح مسـس رص َس

سفزيف - 130صارع س َسي حيي رمق خالب ؾبس اًلادر

سفزيف- صارع مىة املىصمة هواري اًعاُص

يسًةبومسجس سىِية سفزيف- يح بُو

َبة حصصاوي سفزيف-  صارع اًـصيب بن همَسي 28رمق أأُو

سفزيف-  مسىن 515 يح 251رمق حصزي فاظمة

سفزيف-  صارع االإدوة ميَول 22رمق سـَسي س َس أأمحس

سفزيف - 01 مسىن رمق 506يح بوؾرسًة ؾبس اًلادر

سفزيف-  صارع اًصائس يس أأمحس 02رمق معصون حٌلل

سفزيف- صارع ؾصاس ركِة ملسم فضَي

سفزيف-  مسىن 506يح هواةل حِاليل

سفزيف – 74صارع مععفى بن بوًـَس رمق محَسة َلس الأمني

سفزيف- صارع اًـصيب بن همَسيهواةل ؾبس اًلادر

سفزيف - 01 مسىن صارع ظالة بومسٍن رمق 214يح بن ؾخو خمخار

سفزيف- صارع الأمري ؾبس اًلادر جباهب املَـب اًبسليبوكرٍبن َلس

سفزيف- صارع مععفى بن بوًـَسخمخار بورشًعة

سفزيف- صارع مععفى بن بوًـَسكومصي كادة

سفزيف-  مىصر01صارع اًضَِس امحس زابهة رمق بن حٌَفِة بن محميسي

سفزيف– سوق اًفالح معريوش مهنوم كادة

سفزيف- صارع الأمري ؾبس اًلادراًـصابوي حيي

جتارة ابًخجزئة ٌَررض واًفوانَ

كعاابت

سفيـــزف

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

/



بسلًة سفزيفمعاحن مىِىة

بسلًة سفزيفمعاحن ثوزاةل

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

بوحهبة اًربج–  صارع مععفى بن بصاُمي 35 رمق بَحسُين ؾبس اًلادر

بوحهبة اًربج– صارع مععفى بن بصاُميؿُىس دحاوي

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

ؾِػن أأدن-   ملعؽ دار اًس بؽ 16رمق كسوم ًوسف

ؾِػن أأدن-   صارع ظاًب امحس08رمق سـسوين اًيايب

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن البلديــة

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

البلديــة

خمابػػز

سفيـــزف

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

البلديــة

خمابػػز

عيــن آدن
/

دضػص و فوانـَ/ مواد اًخغشًة اًـامة 

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

بوجبهــة البـرج
/

دضػص و فوانـَ/ مواد اًخغشًة اًـامة 

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/



اًـيواناالإمس و اٌَلب 

مس َس- صارع مخُس يت سَامينكامس فِايل ظََحة

املس َس- صارع مخيس سَامين بَىبُش ؾبس اًلادر

املس َس-  صارع زملاط كادة 23 رمق ؿسو َلس

بسلًة املس َسؿسو ؾبس اًلادر

بسلًة املس َسبَلاًسي َلس

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

بسلًة مععفى بن بصاُميحفاظ كادة

مععفى بن بصاُمي-  صارع فََح اًعَب فََح بومسٍن

مععفى بن بصاُمي– صارع ًبلؽ ؾبس اًلادرراٌس همايج

َبة فذَحة مععفى بن بصاُمي–  صارع بن ماٌسة بضري 32رمق أأُو

مععفى بن بصاُمي–  مسىن 122يح اتًويت مََىة

مععفى بن بصاُمي – 06صارع اثبت بَلامس رمق بوظَبة ثوفِق

مععفى بن بصاُمي- صارع بَـسي ؾبس اًلادرمرصي ؿُىس

مععفى بن بصاُمي– املصنز اًخجاريبَىبُش َلس

مععفى بن بصاُمي– صارؤع اًـلِس معريوش ُامي أأمحس

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

البلديــة

خمابػػز

/

البلديــة

خمابػػز

مصطفى بن براهيم
دضػص و فوانـَ/ مواد اًخغشًة اًـامة 

كعاابت

المسيـــد
دضػص و فوانـَ/ مواد اًخغشًة اًـامة 

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ



اًـيواناالإمس و اٌَلب 

بسلًة ثَموينبوكامسَة حبَب

بسلًة ثَموينرحو اًـُضوش زوخة بصاصس

ضة ذرية  بسلًة ثَموين(بصاصس)بوصٌو

بسلًة ثَمويننٌلل ُواري

س ثَموين-  صارع االإدوة سىصان83رمقدابب فًص

ثَموين- احلي اجلسًس حالم بومسٍن

ثَموين- صارع االإدوة سوهيي ؿايل ميَية

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

بسلًة بَـصيببن ظاحل هور ازلٍن

ثَموين- صارع االإدوة سوهيي ؿايل ميَية

بسلًة بَـصيبؾلاب ؾخو

بسلًة بَـصيبمرصي فاظمة

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

البلديــة

خمابػػز

بلعربــي
دضػص و فوانـَ/ مواد اًخغشًة اًـامة 

البلديــة

خمابػػز

تلمونــــي

/

مواد اًخغشًة اًـامة 

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

/

مصطفى بن براهيم

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن



بَـصيب-  صارع غيوخة 12رمق بن ماٌسة َلس الأمني

بَـصيب  - 10صارع غيوخة رمق حصحرية بن معص

ب َلس أأمني بسلًة بَـصيبغًص

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

زرواةل– صارع أأول هومفرب حالم كادة

زرواةل– صارع زبالح َلس َلسسالك ظاُص

زرواةل- صارع أأول هومفرب اًفارس محَس

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

ؿني اًربد-  يح اًيرصخمخار أأمني

ؿني اًربد -  34 حمي رمق 153جتزئة رمق سَعاين اًِواري

ؿني اًربد-  16يح اًبسر رمق مـاصو فؤاد

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

البلديــة

خمابػػز

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

البلديــة

خمابػػز زروالــــــــة
/

مواد اًخغشًة اًـامة

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

عيــن البــرد

مواد اًخغشًة اًـامة 

/

بلعربــي

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن



ؿني اًربد-  147صارع اًٍزن غامل رمق ؾصيب ؾخو

ؿني اًربد-  274صارع حلول مععفى س َسي مـاصو رمق ؾصيب مامة

ؿني اًربد-   أأوالد ؿًل292ادلـة اًلسمية رمق ظغري ؾبس اًلادر

ؿني اًربد-   كعؽ09جتزئة حصيك سـَس

ؿني اًربد-   كعـة279جتزئة غامل هبِي

ؿني اًربد-  صارع الأوراس يح اًبسرمكري َلػػػػػػػػود

ؿني اًربد-  313صارع سامل بن ؿًل س َسي مـاصو رمق ؾصيب حاج

ؿني اًربد-   ج46صارع َلس مخُس يت رمق حِالين هوبُيب حاج كسور

ضة ؿني اًربد-  08يح اًيرص رمق بوحالب بوصٌو

ؿني اًربد-  02 رمق 18 مسىن ؾٌلرة 104يح ؿسة بصاُمي سـَس

ؿني اًربد-  10صارع غويت اًعَب أأوالد ؿًل رمق غامن َلس

ؿني اًربد-   مٌعلة صٌلل رشق03 رمق 116 مسىن ؾٌلرة  104يح حٌعايل احلبُب

ؿني اًربد-  168صارع حلول مععفى س َسي مـاصو رمق كصاب غامل

مس اًلعـة رمق كاًس خمخار ؿني اًربد-  16هنج بسون اإ

ؿني اًربد-  120 كعـة رمق 153جتزئة صارف مععفى

ؿني اًربد-  09 كعـة رمق 15يح اًيرص ثلس مي كاًس رص َس

ؿني اًربد-  16 رمق 88/50يح اًـصيب ساردي فاظمة

ؿني اًربد-   يح س َسي مـاصو48ٍلؽ سىين رمق معص مَِود

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

مىسرة-  صارع فَسعني13رمق بوذسلة بغساد

ة صارع غوىت اًعَب رمق حٌَدت ؿىل مىسرة-  ب07بزاًو

مىسرة- 81اًلعـة رمق ُػصبـــاش ُػػواري

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

/

البلديــة

خمابػػز

مكــدرة

مواد اًخغشًة اًـامة 

عيــن البــرد

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن



اًـيواناالإمس و اٌَلب 

س َسي حٌلدوش–  صارع الأمري ؾبس اًلادر 38رمق مساين فذحي

س َسي حٌلدوش– 08 مسىن رمق 30يح محساوي أأمحس

ة س َسي حٌلدوش– يح معص بن اخلعاب ازلالُميهصامة ؾٌلًر

ةظف ازلٍن ؾباس ة اًزاًو س َسي حٌلدوش– كًص

ََة  ًزَفة رمق 05صارع سوم ؾباس َة س َسي حٌلدوش– 11 حًو

س َسي حٌلدوش– صارع الأمري ؾبساًلادراًفارس هورازلٍن

س َسي حٌلدوش– صارع الأمري ؾبس اًلادربوراراش خلرض

ة يح ظٌلش رمحة ََة05دوار اًزاًو س َسي حٌلدوش–  حًو

س َسي حٌلدوش– 03هنج املسجس رمق ٍزصي مـاصو

س َسي حٌلدوش– صارع الأمري ؾبس اًلادرهَار َلس

س َسي حٌلدوش– صارع زرزاٍن بن ؿًلبن زالط مبارنة

ةحصاز َلس ة اًزاًو س َسي حٌلدوش– يح أأول هومفرب كًص

صة س َسي حٌلدوش– 38صارع الأمري ؾبس اًلادر رمق فِمي صُباين ُز

خمابػػز

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

البلديــة

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

البلديــة

سيدي حمادوش
مواد اًخغشًة اًـامة 

سيدي ابراهيم

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/



اًـيواناالإمس و اٌَلب 

صة بصاُمي -116 رمق 125اًخجزئة هـٌلين فاظمة اًُز س َسي اإ

بصاُمي- صارع ظارق بن زايدًومة نٌلل س َسي اإ

بصاُمي-  مسىن صارع دًسوش مصاد 300يح بوظَبان ؾباس س َسي اإ

بصاُمي- صارع َلس مخُس يت دالل ظَب س َسي اإ

بصاُمي- 37صارع دًسوش مصاد رمق بوذاًفة بضري س َسي اإ

بصاُمي- 1ت اًلعـة يس رمق يس. مسىن اإ35يح بَمرخار ؾباس س َسي اإ

بصاُمي- 03صارع ظارق بن زايد رمق بوانب حلبُب س َسي اإ

بصاُمي-  مسىن ٍلوؿة ب125يح بَفىصون درضة س َسي اإ

بصاُمي- 48 مسىن رمق 300 فرباٍص يح 24صارع كساري ذرية س َسي اإ

بصاُمي-  مسىن125يح مس َفي فذحي س َسي اإ

بصاُمي- 03صارع الأمري ؾبساًلادر رمق كساري َلس س َسي اإ

بصاُمي-  حمي أأ11 كعـة رمق 125جتزئة س َفص ؿًل س َسي اإ

بصاُمي- 23صارع ؾؼمي فذَحة بوبصانس رمق مغصيب أأهبِة س َسي اإ

َبة بصاُمي- 87 مسىن حٌاح يب رمق 96يح غصاف ُو س َسي اإ

بصاُمي- 03صارع رجفات رمق مسربي ؿاًَة س َسي اإ

بصاُمي- 27صارع دًسوش مصاد رمق بن حٌلدي ؾباس س َسي اإ

بصاُمي- 05صارع دًسوش مصاد رمق مـصف خمخار س َسي اإ

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

ثيرية- صارع ثويم خلرض ؾٌلر بوجناؾي

مواد اًخغشًة اًـامة 

خمابػػز

مواد اًخغشًة اًـامة 

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

خمابػػز

سيدي ابراهيم

البلديــة

تنيــــرة



ثيرية -  مسىن82وضم ؿابس ؾبس اًلادر 

َبة ثيرية- صارع راخة ؾبس اًصحٌلنبوفَجة ُو

ثيرية  - 23صارع ثويم خلرض رمق بساوي ؿُىس 

ثيرية- صارع بوص َري َلسبن رفار بَـباس

ثيرية- صارع كومريي ؾبس اًلادر 70وايف خمفي

ثيرية - 36 صارع سىوم احلاج رمق 01جتزئة ؾصيف فذَحة

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

ة االإصرتاهَة 09رمق موظايل ًوسف واد سفِون–  يح اًلًص

2صارع اًوئام رمق سواد سفِون  –دواح س َس ؿًل

واد سفِون–  08اًخجمؽ اًسىين اًلسمي رمق غزايل ذرية

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

مواد اًخغشًة اًـامة 

/

خمابػػز

/

/

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

كعاابت

خمابػػز

/

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

البلديــة

واد سفيـون

تنيــــرة

البلديــة

حاســي دحــو



حايس دحو-  مسىن 13ٍلؽ بوسٌلحة ثوفِق

حايس دحو– صارع ؾبس اًىصمي ًبلى فِعي

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

بَـضُبة اًض َََة– وسط املسًيةدواين ؾبس اًلادر

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

ة حسام ازلٍن ثالغ– صارع مارك َلس حمي ببودًو

ثالغ  – 192 مسىن رمق 217يح ذازلي ؾبس احلق

ثالغ  – 01صارع يس ادٌرس رمق ًـٌلري ظارق

ثالغ– صارع املالزم هور ازلٍنكادي ؾخَلة

ثالغ  – 02صارع يس محزة رمق هصمي كسٍصو

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة 

/

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة 

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

خمابػػز

/

/

خمابػػز

مواد اًخغشًة اًـامة

البلديــة

بن عشيبة الشيلية

البلديــة

تــــــــــــــــــــــالغ



221ثالغ يح اًخجزئة اًثاهَة رمق  –ًوسفي ؾباس

04 حمي ب كعـة 54ثالغ جتزئة  –ؾوماري أأمحس

ثالغ– يح اًيلِب بَحسن حمي جفصحات ؾبس اًيور

ثالغ–  مسىن217يح بوؾصفة هـمية

ثالغ– يح س َسي أأمحسرسحاين ًـصج

زة ََة05يح ؿسانن زوًَ ثالغ–  حًو

ثالغ–  مسىن217يح س بؽ ربَؽ

ثالغ-  مسىن 17يح صايح ص َخ

ثالغ- صارع دابغ حيي فِاليل حبَب

ثالغ–  مسىن56 يح 40حمي رمق ص ية رص َس

ثالغ– صارع اًيلِب بَحسنكواتل سفِان

ثالغ - 64 صارع اًـصيب بن همَسي رمق اًت ؾبس اًصمحن سـَس

ثالغ– 53 صارع اًـصيب بن همَسي رمق مسسوة محَس

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

ثَغاًاميت- صارع َلس مخُس يت بن ص َحة فوزًة

ثَغاًاميت- صارع غويث اًعاُص بوحاهة ؾبس اذلَس

ثَغاًاميت- 28صارع غويث حبصي رمق بن ؾودة حيي

ثَغاًاميت- صارع هبري كسور حمي ب بوحسٌش ًبىن 

ثَغاًاميت- - ب– حمي 03صارع َلس مخُس يت رمق زايين سَمي

/

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

كعاابت

/

خمابػػز

مواد اًخغشًة اًـامة

البلديــة

تيغاليمت

تــــــــــــــــــــــالغ

البلديــة

الضايــــة



اًـيواناالإمس و اٌَلب 

سر حمي داود هور ازلٍن 07 رمق 01صارع بوؿافِة كًو

ق اًوظين رمق موساوي ؾبس اًفذاح اًضاًة - 32صارع اًعًص

ة اًضاًة - 25صارع الأمري ؾبس اًلادر رمق حمبوب زواًو

ًل َلس اًضاًة- صارع بوؿافِة َلس حًو

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

بسلًة مزاورورشيق بن ؾبس هللا

بسلًة مزاوروبَفريود خبخة

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

/

خمابػػز

مواد اًخغشًة اًـامة 

البلديــة

مزاورو

الضايــــة

البلديــة

موالي سليسن

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

خمابػػز

/

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة 

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/



اًـيواناالإمس و اٌَلب 

موالي سَُسن- صارع بن حو ؾٌلرة ًـَويف بوخاوي

موالي سَُسن- صارع بوراس ظايف ؾعايف ؿائضة

موالي سَُسن-  35صارع اًـلِس معَوش رمق ملين كسور

موالي سَُسن-  38صارع بن دحو ؾٌلرة رمق ظَيب ذرية

موالي سَُسن-  77كعـة أأرض رمق زبويج ؾبس اًغاين

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

احلعاًبة - 18صارع اًض َخ سـَس رمق اًض بًل ًوسف

احلعاًبة- يح اًلِعيةحلسن فاظمة

ق فصاج رمق بن ؿامص ذرية احلعاًبة-  حمي ب03ظًص

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

/

خمابػػز

/

مواد اًخغشًة اًـامة

خمابػػز

/

البلديــة

الحصيبـــة

موالي سليسن

البلديــة

عين تندميــن

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

مواد اًخغشًة اًـامة 

/

/



بسلًة ؿني ثيسمنيؿًََل مسـود

ؿني ثيسمني - 10صارع حلوق كسور رمق حلوق َلس

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

مٍصن – 51 كعـة رمق 113جتزئة زايين احلسني

مٍصن  – 02صارع ؿسانن اجلَاليل رمق فزيازي ًوسف

مٍصن– صارع اًيلِب ؾبس اًِاديذََي ؾصبَة زوخة مزنةل 

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

خمابػػز

/

/

/

خمابػػز

مواد اًخغشًة اًـامة 

خمابػػز

/

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

/

البلديــة

مريـــــن

عين تندميــن

البلديــة

تاوريـــرة



صحساين س يت اتورٍصة- ؿني اجلُو

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

بسلًة ثودموتموالي كسرة

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

ثفسور-  صارع بوس َف بن ؾومص13رمق ؾليب َلس

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة 

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة 

خمابػػز

/

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

/

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

البلديــة

تاودمـوت

البلديــة

رأس المـــاء

البلديــة

تفســور



اًـيواناالإمس و اٌَلب 

رأأس املاء - 05 كعـة رمق 08جتزئة خمَوف َلس

ت س َسمه بصاُمي  ً ة اًىبري رمق أ رأأس املاء - 01صارع محًو

رأأس املاء- هنج كامسي بوؾٌلمة بن ًـلوب بغساد

سرمرشي ًوسف رأأس املاء– صارع ؾون هللا كًو

رأأس املاء– صارع أأوصن معصظِاري اًض َخ

50رأأس املاء صارع أأوصن معص رمق  –كسوري معص

رأأس املاء– صارع أأوصن معصماموين خمخار

رأأس املاء–  ج03 كعـة رمق 81يح زاٍص ظفِة

رأأس املاء – 04صارع اًضِساء رمق دابب ادٌرس

رأأس املاء– صارع أأوصن معصمحص اًـني ؾبس اًصحٌلن

رأأس املاء– صارع أأوصن معصبصمضان خمخار

سر رمق محص اًـني اًض َخ رأأس املاء– 08صارع أأوصن معص و ؾون هللا كًو

سر رأأس املاء – 01صارع اًضِساء احملي رمق جحايج كًو

رأأس املاء– صارع اًضِساءبن داود زواوي

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

/

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

خمابػػز

مواد اًخغشًة اًـامة 

درض و فوانَ

/

/

خمابػػز

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

رأس المـــاء

البلديــة

واد السبـــــع



واد اًس بؽ- صارع ؾزوز دحٌلنكََي َلس

مس رمق رمجي اًعَب واد اًس بؽ – 50صارع بسون اإ

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

رمج دموش- صارع الامري ؾبس اًلادربالص احلاج

رمج دموش- 31 كعـة رمق 46يح اًـيرتي امحس

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

مصحوم- صارع كواليل مععفى بن ص َخ معص

مصحوم- صارع بوًوفة خلرض هبَويل َلس

سر مصحوم- 22صارع رغَوي سَامين رمق اًعويل كًو

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة 

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

خمابػػز

/

مواد اًخغشًة اًـامة

/

/

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

خمابػػز

مواد اًخغشًة اًـامة

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

البلديــة

رجم دموش

البلديــة

مرحــــــــــــوم



مصحوم- 10صارع رغَوي سَامين رمق اًعويل َلس

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

س َسي صـَب - 02 احملي رمق 01صارع كسوري اًض َخ رمق دركاوي َلس حبَب هللا

س َسي صـَب - 01صارع انرصي مٌور رمق ظاحلي ًوسف

ايم ؾبس اذلَس س َسي صـَب - 17صارع مسـودي مَِود رمق ثُو

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

برئ اذلام- صارع اًضِساءحبور مسـود

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

مواد اًخغشًة اًـامة 

/

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

خمابػػز

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مواد اًخغشًة اًـامة 

البلديــة

سيدي شعيب

مرحــــــــــــوم

البلديــة

البلديــة

بئر الحمــــام



اًـيواناالإمس و اٌَلب 

ابن ابدٌس– صارع اًـلِس ًعفي بن حصز هللا مٌري

ابن ابدٌس– صارع ظاًب اًخاج بَـًصيب اًعاُص

ق اًعفعاف وحَوش هبِي ابن ابدٌس– ظًص

ابن ابدٌس– يح ص َري ؾبس اًلادربن ًزية رص َس

ابن ابدٌس– صارع بن دحو ؿامصةبصاكت ظاُص

سرؿامص مععفى ابن ابدٌس– صارع مض يت كًو

ق ظابَةبوص َري س َس امحس ابن ابدٌس– صارع ظًص

ًَاس ابن ابدٌس – 59صارع كعـة رمق مصابط اإ

ابن ابدٌس– يح الأمري ؾبس اًلادرخبازل حبَب

ابن ابدٌس–  مسىن18يح بَـًصيب فذحي

ابن ابدٌس–  يح َلس مخُس يت03رمق رشًفي ؾبس اًصحمي

ق اًعابَةضَف هـمية ابن ابدٌس– صارع ظًص

سر سرمحََي كًو ابن ابدٌس– صارع مض يت كًو

ابن ابدٌس– " معمودي بن ذََفة"سوق املغعاة سايس خمخار

ابن ابدٌس – 02اًسوق املغعاة حمي رمق كصاوي ؾبس اًلادر

ابن ابدٌس–  01 صارع اًـلِس ًعفي حمي رمق 04 رمق محساش ؾبس اًغين

ابن ابدٌس–  صارع اًـلِس ًعفي01رمق حٌلدوش َلس

فيك بسلًـة بن ابدٌسمَبٌـة اإ

بسلًة ابن ابدٌسمعاحن مِامني

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

مواد اًخغشًة اًـامة

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

درض و فوانَ

كعاابت

/

بن باديس

البلديــة

حاسي زهانة



اًـيواناالإمس و اٌَلب 

اهة– صارع الأمري ؾبس اًلادرروًبح مععفى حايس ُز

اهة–     صارع الأمري ؾبس اًلادر حٌَفي هورًة حايس ُز

اهة– 01صارع الأمري ؾبس اًلادر رمق حاًًل َلس حايس ُز

اهة– صاع ًزخوين خلرضؿًََل بَزري حايس ُز

اهة– 24يح االإدوة ثَجاين رمق حسان رشًف موالي حايس ُز

اهة– صارع الأمري ؾبس اًلادربصمحة خمخاًرة حايس ُز

اهة– صارع مرشي أأمحسرساج ؾبس اًلادر حايس ُز

اهـةمَبية فِايل بسلًـة حايس ُز

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

برضابني- صارع ؾخو بن معصٍلسوب َلس

برضابني- صارع ؾخو بن معصبصاحو كسور

برضابني- صارع الامري ؾبس اًلادرهتايم هور ازلٍن

برضابني- صارع ؾبس املاكل ًوسفبصاحو َلس

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

خمابػػز

مواد اًخغشًة اًـامة

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

خمابػػز

مواد اًخغشًة اًـامة 

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

البلديــة

بضرابيــــن

حاسي زهانة

البلديــة

شيطـوان



اًـيواناالإمس و اٌَلب 

صارع مُسوم اتجظام َلس

صارع مُسوم اتجمٌور هسٌُة

ة اًبالًََةسـس ازلٍن بن ؾودة كًص

صارع سـسي ؿًلُالل مصمي

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

س َسي ؿًل بوس َسي– صارع بودغن خَول بصهو اندًة

س َسي ؿًل بوس َسي– صارع مزاور َلسهتايم َلود

س َسي ؿًل بوس َسي– صارع بوؿالم حبَببوظاًب حٌَفي

س َسي ؿًل بوس َسي– صارع الأمري ؾبس اًلادرثوات مَِود

س َسي ؿًل بوس َسي– صارع بَـبايس ؾبس اًلادرمومين ربَؽ

سر16رمق ًوسفي زواوي س َسي ؿًل بوس َسي–  صارع ماي كًو

سرمـعاوي بوحفطالبلديــة س َسي ؿًل بوس َسي– صارع مس خاري كًو

مواد اًخغشًة اًـامة 

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة 

/

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

البلديــة

سيدي علي بوسيدي

شيطـوان

لمطــار

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى



اًـيواناالإمس و اٌَلب 

ملعار–  صارع ؾباين  َلس09رمق نفِي بن حيي

ق اًوظين رمق بَمساين َلس أأمني ملعار – 07اًعًص

ملعار–  مسىن 170يح محودي كسور

ق اًوظين رمق ًوسفي َلس ملعار– 07صارع مواًَس ظاُص اًعًص

ملعار–  كعـة صارع ظابص حسن195يح كبًل ؿائضة

سر ملعار- صارع اًـلِس ًعفي محََي كًو

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

ؿني كادة– صارع هصهُش خلرض وؾزاين خمخار

ؿني كادة– صارع ًعصش ؾباسمس خاري ربَحالبلدية

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

/

خمابػػز

عين قادة

لمطــار

سيدي دحـــــو

/

خمابػػز

مواد اًخغشًة اًـامة 

/

مواد اًخغشًة اًـامة 

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

دضػص و فوانـَ

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/



اًـيواناالإمس و اٌَلب 

س َسي دحو– صارع زهصي َلس ص َىص املزوار خمخار

ق ؿني كادةبصخيو أأمحس س َسي دحو– ظًص

س َسي دحو– صارع همسي بودرابةلكادة بن ص َحة امحس

س َسي دحو – 05صارع همسي بودرابةل رمقبصخيو مغيَةالبلدية

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

س َسي ؿًل بن ًوب– صارع دحٌلن َلس دصيف ؾز ازلٍن

س َسي ؿًل بن ًوب– هنج حـفصبوؾياين ٍزن اًـابسٍن

س َسي ؿًل بن ًوب– صارع بَحسن مصنز بصج حـفصبن رشًف ؾباس

س َسي ؿًل بن ًوب– صارع وايل ؾبس اًلادرُامشي زاين

س َسي ؿًل بن ًوب- مََين  غارز َلس

س َسي ؿًل بن ًوب– هنج حـفص بن ص َخ مسرية

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مواد اًخغشًة اًـامة 

/

خمابػػز

مواد اًخغشًة اًـامة 

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

سيدي علي بن يوب

سيدي دحـــــو

بوخنيفيـس

/

خمابػػز



اًـيواناالإمس و اٌَلب 

بودٌَفُس- احلي اجلسًسمََح َلس

بودٌَفُس- صارع بوصًذوف بَحاجغزايل مََىة

بودٌَفُس- صارع بوصًذوف بَحاجبوذامتي صـبان

بودٌَفُس- صارع بوصًذوف بَحاجمصيب احلبُب

ة بودٌَفُس-  يح اجلسًس17رحو زواًو

بودٌَفُس- يح صوٍصف بوؿالممصايب َلس

س َسي ؿًل بن ًوب– صارع حـفص معصي خمخار

صة س َسي ؿًل بن ًوبمععفاوي ُز

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

اًعابَة– صارع مٌاد كسور اًعَس بالل

اًعابَة– صارع  بوغصارة َلسسـسي ًوسف

اًعابَة– صارع مازين بوحفطزواوي جحصودي

اًعابَة– صارع اًغروة بَـصجمٌعور ؾبس اًلادر

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

/

خمابػػز

مواد اًخغشًة اًـامة

/

خمابػػز

دضػص و فوانـَ/ مواد اًخغشًة اًـامة 

درض وفوانَ البلديــة

الطابيــــة

بوخنيفيـس



اًعابَة– يح َلس بوضَافبَغويل حاخة

بسلًـة اًعابِـةمَبٌـة حلوق

سر َلس معاحن  كسوري اًعابَة–يح بن كًو

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

س َسي بَـباس-  س َسي اجلَاليل06 مسىن ؾٌلرة 366يح بوًـباٍز هور ازلٍن

- يح س َسي حِاليل امليعلة اًضٌلًَة اًلعـة الأوىل حيمي احلصف ج الأدرض سـَسي

س َسي بَـباس س َسي بَـباس- يح س َسي حِاليل امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِةالٍميي ؾبس اًلادر

س َسي بَـباس-  مسىن بن محودة134، 06جتزئة ظغريي ؾباس

س َسي بَـباس- 09صارع كـفور َلس ممخس رمق أأيب راس َلس

س َسي بَـباس-  صارع حمخويق بالحة59خبيت بن ؿًل

س َسي بَـباس-  صارع زوكار اًـصيب17مصابعني َلس

س َسي بَـباس-  صارع هصمُش ؾبس اًلادر15ؾصاس  فِعي

س َسي بَـباس-  صارع زرزان بن ؿًل يح ُواري بومسٍن16ؾَاد أأمحس

س َسي بَـباس-  صارع موًَار44مصابعني َلس

مصاد08ملسم بوزاين حٌلل س َسي بَـباس-  صارع ادلِورًة املفدش اإ

س َسي بَـباس-  صارع املالزم ذالدي70مس خاري زواوي

س َسي بَـباس-  صارع مععفى بن بصاُمي4صامة زواوي

س َسي بَـباس-  يح اًبسر2B رمق 19كعـة رمق ظهنايج مععفى

سر َلس33بن دومة دباز س َسي بَـباس-  صارع دًر

س َسي بَـباس-  صارع لكىول20رمق ذازلي أأدم

حامتؾَة صٌلل رشق كعـة موحسي سفِان س َسي بَـباس- 212 رمق 02جتزئة اإ

س َسي بَـباس- 26 رمق 01اًخجزئة اًضٌلًَة س َسي حِاليل جتزئة مضاب َلس أألكي

س َسي بَـباس-  صارع بَحمَسي بالحة10نفِي بوزاين

/

/
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البلديــة



س َسي بَـباس- يح اًسورٍىوردايف ُواري

س َسي بَـباس- 01صارع أأ يح س َسي حِاليل رمق بن ؿًل احلاج

س َسي بَـباس- 02صارع مصابو رمق زوٌش نٌلل

س َسي بَـباس-- 02 مسىن بومََم اجلسًس اًصويش رمق 80يح ؿُيس فؤاد

س َسي بَـباس- 257يح اًسالم كعـة رمق بن سٌلط ربَؽ

س َسي بَـباس - 20صارع اًـٌلرهة رمق ًغواظي اًِامشي

س ب ع-  س َسي اجلَاليل04 مسىن حٌاح  ك  رمق 204يح فصداغ مَِود

س ب ع- 02 اًلعـة رمق 08 رمق 2 مسىن ؾٌلرة ب760يح ضَاف مععفى

صان ممخسد ؾٌلرة ب119يح اًَبسري َلس أأمني ق ُو س ب ع- 10 مسىن ظًص

ية أأَلس س ب ع- 2ل-7 حمي رمق ب7 مسىن امليعلة اًضٌلًَة حٌاح ب114يح ؾًو

بضري بوجيصة َلس

ِايص خمخار حالم يح  - 54 رمق ال يس10 مسىن ؾٌلرة ب98صارع ًو

س ب ع

س ب ع-  هنج دًسوش مصاد03رمق بن صاؿة بومسٍن

س ب ع- 05 املعلة اًضٌلًَة رمق 23اًلعـة رمق مَِودي َلس

س ب ع- 03 رمق 03 مسىن ؾٌلرة ب80يح سٌلؾي َلس

غويت ؾبس ٌَلادر

 امليعلة اًضٌلًَة س َسي 05 مسىن ؾٌلرة ش رمق ل س 245يح 

س ب ع- اجلَاليل

س ب ع-  س َسي اجلَاليل151 كعـة رمق 05جتزئة امليعلة اًضٌلًَة رمق فصانظة مٌال

س ب ع-  صارع دوساس زواوي يح ُواري بومسٍن26مـاصو هورًة

س ب ع-  حمي ب62صارع ذري اًيبِة رمق بن مايح ُربي

س ب ع- ج, مسىن ؾٌلرة ف105يح ملام اًضَِس جتزئة ف ٍلؽ بغساد دواكرة حبَب

س ب ع-  صارع ذازل بن اًوًَس حمي أأ11رمقهـجة بغسادًة

س ب ع-  يح بومََم يح اًعرصة71 كعـة 84جتزئة ًلٌلن جناة

بصاُمي مفَح أأمني

-  مىصر ب73 رمق 01جتزئة س َسي اجلَاليل امليعلة اًضٌلًَة كعاع رمق 

س ب ع

بن مسـود َلس ؾبس اًعمس

س - 07 مسىن احامتؾي حٌاح أأ رمق يس54امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة ٍلؽ 

ب ع

س ب ع-  ب هنج أأمحس زابهة57ظَفوري فاظمة

س ب ع- صارع اًصائس فصاجحصصاوي بصاُمي ذازل

س ب ع-  صارع منامضة03دعَب َلس

دالين ركِة

 ؾٌلرة او 03 مسىن  احامتؾي جسامهي امليعلة اًضٌلًَة رمق 60مرشوع 

س ب ع- 03رمق ل س

ة رمق ًبعاري َلس س ب ع- 45يح احلًص

ة03حمي رمق زانيت ؾبس اًلادر س ب ع-  احملعة اًرًب

س ب ع-  صارع كسور َلس05كـفور ؿائضة

س ب ع-  جتزئة امليعلة اًضٌلًَة الأوىل130يح س َسي حِاليل رمق ثواب حيي

دضػص و فوانـَ/ مواد اًخغشًة اًـامة 



ِايص خمخار حمي رمق د15ص َىص معص س ب ع-  صارع ًو

س ب ع- صارع سلال س َس أأ محس03حٍصص مجَةل

س ب ع- 48 ج15 مسىن س َسي حِاليل حٌاح366يح فصؾون فِعي

س ب ع-  هنج ؾصار ؿسة13فصحاوي خمخار

بومجـة فةل

 114 ٍلؽ رمق 21امليعلة اًسىٌَة احلرضًة اًضٌلًَة حزء من اًلعـة 

س ب ع- 39 اًلعـة رمق 4 بَوك ب2ل-4سىن حمي رمق ب

س ب ع- 48 مسىن ؾٌلرة يج رمق 200يح دراس ؾباس

س ب ع- 04 مسىن جتزئة أأ رمق 74يح اًـصيب بن همَسي ٍلؽ س يوساوي َلس

جموبة ُامشي

 اًلعـة 02 حمي س3 مسىن يح ذري اًيبِة مقبَعة ؾٌلرة ب 130يح 

س ب ع- 01رمق 

س ب ع-  صارع ذري اًيبِة يح اًـصيب بن همَسي07رمق ظاًيب حَمية

بوسىصان َلس رضا

 366 يح س َسي حِاليل ٍلؽ 01امليعلة اًضٌلًَة احلرضًة اجلزء الاول 

س ب ع- 03 اًلعـة رمق 144 ج 32مسىن حٌاح 

س ب ع- 99 كعـة اجملموؿة اًسادسة رمق 134جتزئة بوؾٌلمة معص

س ب ع-  مىصر47صارع زابهة رمق اًٍزن َلس

س ب ع- 914مٌعلة صٌلل رشق يح بومََم كعـة رمق واخس حىمي

صاء س ب ع- 603 يح بومََم اًصويش رمق 03حمي رمق ؾصايب فاظمة اًُز

س ب ع-  صارع حفعاوي بن زاين43يح س َسي ايسني حيَاوي ًـاًَة

كصاي َلس خلرض

- يح س َسي ايسني03 حٌاح ب08 مسىن رمق ج82صارع ؾبان رمضان 

 س ب ع

حبوص َلود

 سىن ؾٌلرة ب اًىذةل 199يح س َسي اجلَاليل امليعلة اًضٌلًَة يح 

س ب ع- 38 كعـة رمق يس 14يس أأن 

ذَف فذَحة

 س َسي 01° مسىن امليعلة اًسىٌَة احلرضًة اجلسًسة رمق 150مرشوع 

س ب ع- 04 ؾٌلرة أأو رمق 04اجلَاليل  ٍلؽ رمق 

س ب ع- 01 رمق 1 مسىن س َسي اجلَاليل ؾٌلرة ج 222يح ساحي أأمحس

س ب ع- 536 اًلعـة رمق 02امليعلة اًضٌلًَة كعاع حسو اًـَسًة

س ب ع-  صارع خصص بن سٌَلن يح مسًية امليورة01ًوايف ؾبساحلفِغ

َس أأمني ذََفي ًو

 اًلعـة رمق 08 ؾٌلرة أأ30 مسىن رمق يج72يح س َسي ايسني  يح 

س ب ع- 136

ة كادة س ب ع-  س َسي اجلَاليل51 هوع ج رمق 31 مسىن ؾٌلرة رمق 559يح وادًر

ف َلس س ب ع- 05 اًلعـة رمق 05 رمق 02 مسىن ؾٌلرة ج80يح دًر

سر َلس يح ابب اًؼاًة مىصر أأ16ؾامثن زهصايء س ب ع-  صارع دًر

س ب ع-  يح س َسي اجلَاليل27 مسىن بَوك ل رمق 220يح حٌلد ؾاكصة

معابَحي مَِود

- 01 حمي رمق 282 ابًلعـة الأرضَة رمق 02جتزئة س َسي اجلَاليل كعاع 

س ب ع

س ب ع- 377اًخجزئة اًثاهَة  امليعلة اًضٌلًَة رمق مـعى هللا ذرية

سيدي بلعباس



س ب ع-  صارع اكهسي بَـباس30زاٍص فعمة

س ب ع- 56صارع ابس خور رمق زظال ظَب

س ب ع-  صارع موالي ؾبس اًلادر13رمق حبرتويح مععفى

س ب ع- 05 صارع داودي َلس احملي رمق 02يح اًـصيب بن همَسي  رمق موالي فضَي

س ب ع- 01 كعاع رمق 159جتزئة صٌلل امليعلة اًضٌلًَة اًلعـة رمق ؾليب هورًة

س ب ع- 06 مسىن س َسي اجلَاليل اًلعـة رمق 215يح بن انيب َلس

كاًس ؾبس الاهل هورازلٍن

- 320-128 يح فىِح خَول اًلعـة رمق 04جتزئة امليعلة اًضٌلًَة كعاع 

س ب ع

س ب ع- 02 رمق 01 مسىن ؾٌلرة ب760يح ًوداد محزة

س ب ع-  صارع ؾباس ابن ؾبس املعَب91يح املسًية امليورة ًىحي أأوسامة

س ب ع-  صارع بوجيصة دحو يح اًض َخ بن ابدٌس59بن ًوب زواوي

س ب ع- 04 بَوك د حمي 04 مسىن امليعلة اًضٌلًَة أأو يب 84يح مَِوى كايض

س ب ع- 30هنج اًـٌلرهة رمق جبوحفط َلس أأمني

س ب ع- 89يح اًـصيب بن همَسي صارع ذري اًيبِة رمق سَامين فذَحة

س ب ع- 32 رمق 3 يج أأر5  اًىذةل ب46 مسىن رمق ج232يح بن معص جمَس

س ب ع-  صارع َلس اخلامس يح الأمري ؾبس اًلادر20رمق جساوي أأسامة  س َس أأمحس

س ب ع-  صارع زظال بوزاين يح س َسي ايسني09ُباري ؾباس

س ب ع-  صارع همايج سَامين10يح س َسي ايسني ابدي اسٌلؾَي

س ب ع- 35 مسىن ؾٌلرة يج رمق 114س َسي اجلَاليل مـَوم همسي

ؾعاوي ذسجية

 رمق 1 مسىن س َسي اجلَاليل يح َلس بوضَاف  حٌاح يج 400يح 

س ب ع- 64

س ب ع-  حمي ب يح بن ابدٌس22صارع مصاح ؾبساًلادر رمق أأوحاةل بن ؾخو

ور س ب ع-  يح س َسي اجلَاليل03 مسىن بَوك و رمق 215يح ؾبساًالوي ُز

س ب ع- 14يح اًـصيب بن همَسي ؿىل واهجة صارع ُواري بَـباس رمق خمفي حصيب

س ب ع- 01 حمي رمق 28صارع َلس  اخلامس رمق اًـَسي مميون

حساق س ب ع- 63 رمق 3,3 يج أأر 05 اًىذةل ب 49 سىن رمق يج 232يح بن ؿابس َلس اإ

ِايص خمخار حمي رمق بن ؿُىس رص َسة س ب ع- 10صارع ًو

س ب ع-  س َسي اجلَاليل44 مسىن بَوك  يج رمق يج 260يح حاحب سِام

س ب ع- 03يح س َسي ايسني  صارع هواةل َلس رمق غوماري َلس

س ب ع-  صارع ًواحةل كادة يح اًض َخ ابن ابدٌس25بَبية ؿائضة

س ب ع- 27صارع صـَب خلرض رمق بومـزة وايل

اب بوهوة ؾبس اًُو

 ظصاز ب ج 11 مسىن حٌاح 200جتزئة امليعلة اجليوبَة اًرشكِة ٍلؽ 

س ب ع- 03 اًلعـة رمق 17

س ب ع-  صارع مايح بن ؿًل08رابح هبِي

سيدي بلعباس



ميان ب اخلصؾي13يح اًبسر بن ؾخو اإ س ب ع-  صارع حارث ابن ُو

س ب ع-  جتزئة صٌلل رشق يح بومََم204اًلعـة رمق كاس ميي ظبَحة

س ب ع- 23صارع بٍصص و صارع َلس مخس يت رمق بصامهي َلس ذري ازلٍن

ٌُلز ثوفِق

 ب اًلعـة رمق 9 مسىن حٌاح ب رمق ج54امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة ٍلؽ 

س ب ع- 50

بًصيب هورة

- 04 اًلعـة رمق 15 سىن يح بومََم سورٍىور جتزئة د رمق 106ٍلؽ 

س ب ع

س ب ع- 01يح اًساكِة اذلصاء صارع بورويم بَـباس حمي رمق صاوي أأم لكثوم

ذََفي ؾبس اًعمس ظاُص

 مسىن ؾٌلرة اي رمق 245امليعلة اًضٌلًَة الاوىل س َسي اجلَاليل يح 

س ب ع- 02يس 

س ب ع-  صارع ُسي خلرض04يح اًساكِة اذلصاء رحٌلين َلس

س ب ع-  حمي أأ11صارع ذازل بن اًوًَس رمق بصمحة رص َس

ظاحلي حاج

 كسمة 158يح سلال ؾبس اًـٍزز رمق 1جتزئة امليعلة اًضٌلًَة اًلعاع رمق 

س ب ع- 10

س ب ع- 148يح س َسي حِاليل اًخجزئة الاوىل رمق ظاحلي ًَىل

س ب ع- 20صارع ثريس احلبُب رمق بن ظاحل ؾبس اًلادر

س ب ع- 02جتزئة جساةل اًلعـة رمق ؾباس ذسجية

ِايص خمخار مىصر12يح س َسي ايسني زوكار ظارة س ب ع- صارع ًو

س ب ع-  أأ23صارع املسجس ضاحِة الامري ؾبس اًلادر رمق بىوش رشًفة

بَلَوش حاج ؾبس اًلادر

صان امليعلة اًضٌلًَة أأًو يب  ق ُو  02 مسىن بَوك 150 ٍلؽ 04ظًص

س ب ع- 02اًلعـة رمق 

س ب ع-  صارع غصاس اًلوم ميك  يح بن ابدٌس01ؾعاوي ؾبسهللا

س ب ع- 23 رمق ج1 مسىن س َسي اجلَاليل ؾٌلرة د328ٍلؽ خمفي َلس أأمني

ؾوان مٌاد

- 06 مسىن ؾٌلرة س اًلعـة رمق س173يح ملام اًضَِس جتزئة د ٍلؽ 

س ب ع

صة حَمويت ُز

 42 مسىن س َسي اجلَاليل ؾٌلرة ب حٌاح ج اجلِة اٍميىن رمق 72يح 

س ب ع- 36واجلِة الادصى رمق 

س ب ع- 12 صارع املالزم ذالدي اًلعـة رمق 71يح ؿسة بوخالل رمق داكر ذرية

س ب ع-  حمي أأ1يح بين ؿامص صارع ظَِب اًصويم رمق أأدرابل خمخار

س ب ع-  صارع موالي اًعَب يح سارهة78رمق غصاف رمحوهة

ِايص خمخار رمق صـبان َلس أأمني س ب ع- 38يح اًض َخ بن ابدٌس صارع ًو

س ب ع- 960جتزئة مٌعلة صٌلل رشق يح بومََم رمق فلري هعرية

س ابن الأرمق رمق جحار هضرية س ب ع- 04يح اًبسر صارع ًز

ة ة رمق بن ُوار ؾخًو س ب ع- 124يح احلًص

صـَب سـاد

صان  يح  ق ُو س - 01 مسىن رمق 206امليعلة اًضٌلًَة  اًرشكِة  اًعًص

ب ع

س ب ع-  صارع اكهسي ًَـباس70يح اًساكِة اذلصاء حسيوين صاديل

س ب ع- 51 كعـة مٌعلة صٌلل رشدفي اًعرصة رمق 80جتزئة ظامي رضوان

ُيني خَول سََح ؿائضة

 اًلعـة رمق 12مسىن جتزئة ب رمق س 54امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة ٍلؽ 

س ب ع- 32

سيدي بلعباس



بن داًسة ؾزازلٍن

س - 25 ودًسوش مصاد رمق 01وسط املسًية صارع ظورًة بن دميصاد رمق 

ب ع

س ب ع- 34 مسىن بن محودة  رمق 760يح خبَيت مععفي

س ب ع- 08 ؾٌلرة روهعار حمي ب رمق 09بوهوة هور ازلٍن

ة رمق بن ذَوف ذسٍص س ب ع- 48يح احلًص

س ب ع- 646-123 حتت رمق 03جتزئة امليعلة اًضٌلًَة رمق ظوريش سـَس

س ب ع- 04 رمق 1ضاحِة ؿسة بوخالل يح ماهوين ؾٌلرة أأشمَِوى هورازلٍن

س ب ع-  ب07صارع بَحمَسي بالحة رمق بوكمية رص َسة

بصهوس رص َس

 مسىن احامتؾي جسامهي ؾٌلرة  28يح بوؾزة اًغصيب مٌعلة حٌوب رشق 

س ب ع- 05ب رمق 

س ب ع- 34صارع رلس أأمحس س َسي ايسني رمق بَحمَسي ؾبس اًلادر

س ب ع- 05صارع اًسودان رمق بَغصيب َلس

ظاًيب ظَب

س ب -  ؾٌلرة أأ01رمق -  مسىن96- مسىن 180يح ؿسة بوخالل يح 

ع

بن بصاُمي مسرية

 مسىن 184جتزئة امليعلة اًضٌلًَة س َسي ايسني يح بوؾزة اًغصيب ٍلؽ 

س ب ع- 03 كعـة رمق 135حٌاح ر 

س ب ع- 03 صارع ؿُسات اًسٍص حمي رمق 54هصمي س يت

معصيف َلود

- 23 مسىن صارع َلس بوضَاف س َسي اجلَاليل حٌاح ج رمق 400يح 

س ب ع

س ب ع- 07 اًلعـة رمق 23 ظصاز ايج07 مسىن حٌاح 200ٍلؽ بصهو معص

س ب ع- 461جتزئة امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة يح بومََم اًلعـة رمق سىصان ؾباس

س ب ع- 18يح س َسي ايسني صارع ؿُسات اًسٍص رمق ذََي أأمحس

ري رمق مـاصو فاظمية س ب ع- 07يح بين ؿامص ؿىل  واهجة صارع صِاب بن ُز

س ب ع-  مىصر أأ02يح اًـٌلرهة صارع الأوراس رمق س يويس محَس

خلرض زهصايء

صان ٍلؽ  ق ُو ب 02 حٌاح أأل يس 206امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة ظًص

س ب ع- 02احلعة رمق 

زوكار بن ؿًل

ي جتزئة أأ ٍلؽ   اًلعـة رمق 5 مسىن ؾٌلرة اي166يح ملام اًضَِس  رمق اإ

س ب ع- 06

ًَاس ة رمق ًـصيب حشط اإ س ب ع- 22يح احلًص

س ب ع- 01 حمي رمق 56هنج ساكِة اذلصاء صارع فِىذور اًلو رمق هوار َلس

س ب ع- 06 مسىن س َسي اجلَاليل حٌاح يج رمق يج260يح خماصف دثري

حصصاوي هفُسة

س - 52رمق س 14 مسىن حٌاح أأ 189 ٍلؽ 01امليعلة صٌلل رشق رمق 

ب ع

س ب ع- ؿىل واهجة صارع اًـلِس ؾامثن بسون رمقظفِاين ؾباس

اًوايل زواوي

 رمق 02 سىن ؾٌلرة ب222امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة س َسي اجلَاليل ٍلؽ 

س ب ع- 02

س ب ع- 06 مسىن ؾٌلرة أأ رمق 100يح ًـلوب فاظمة

ة س ب ع-  مسىن  س َسي اجلَاليل84 يح 03حمي رمق زايين خمخاًر

مالح مومن

 رمق 2 مسىن ؾٌلرة ُػ 222امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة س َسي حِاليل ٍلؽ 

س ب ع- 02

س ب ع-   حمي ب23صارع زوكار اًـصيب رمق اًزايين مسَحة

سيدي بلعباس



بساوي زواوي

 117 يح 24 يح س َسي حِاليل ٍلؽ رمق 02امليعلة اًضٌلًَة رمق 

س ب ع- 13مسىن حٌاح أأو رمق أأل يس

س ب ع- 03  احلعة رمق 26 رمق 02صارع بن دًسة بَـباس ؾٌلرة رمق اًىبري فؤاد

ة س ب ع- يح س َسي اجلَاليل صارع أأبن زويج خمخاًر

س ب ع- 209اًخجزئة الأوىل س َسي اجلَاليل اًلعـة رمق ؾخو مععفى

س ب ع- 143جتزئة مٌعلة صٌلل رشق يح بومََم اًلعـة رمق ؾٌلري ظَب

س ب ع- 32سوق اخلرض واًفوانَ سوق اًفالح سابلا رمق ببَىصالدي َلس

س ب ع- 35يح ؿسة بوخالل صارع ذري اًيبِة رمق ؿامل فوزًة

س ب ع- 6 بَوك أأ32 مسىن البصميار  رمق يج72يح بوحفط رص َسة

س ب ع- 44 رمق يج09 مسىن ؾٌلرة أأ72ضاحِة س َسي ايسني يح مسبص اميان

س ب ع-  صارع كصموش َلس54يح ؿسة بوخالل اٍمنُش مَِود

س ب ع- 06 وج05 مسىن حٌاح أأ رمق ج180يح خبيت المِة

سر َلس مىصر أأ16يح ابب اًضاًة بَغول هبِي س ب ع-  صارع دًر

س ب ع- 12 مسىن يح بومََم  سورٍىور جتزئة د رمق 106ٍلؽ بوذسميي هور ازلٍن

س ب ع- 617مٌعلة صٌلل رشق يح بومََم كعـة رمق مُش هعرية

زة موفلس زوًَ

 مسىن جتزئة 95مٌعلة حٌوب رشق يح اًسورٍىور بوؾزة اًغصيب ٍلؽ 

س ب ع- 04ب رمق يس 

س ب ع- 04 رمق 02 مسىن ؾٌلرة أأ80يح زؾلوق ؾبس اًلادر

س ب ع-  صارع موًَار36رمق ًىحي حيي

س ب ع- 14يح ؾؼمي فذَحة رمق بوًيوار َلس

س ب ع- 41صارع فَسعني رمق بن مساُي حٌلل

ة اًباَُة حمي بن ص َخ انرص س ب ع- 3 حٌاج أأ01س َسي اجلَاليل اًخـاوهَة اًـلاًر

س ب ع- 50 مسىن البصميار أأو يب أأل أأف رمق 112يح اٍمنُش سـادة

صة س ب ع-  ؾٌلرة س03 مسىن رمق 1500يح حًِل ُز

س ب ع-  صارع ًعصش بَـباس19رمق رلي فذحي

س ب ع- 24صارع صاديل َلس رمق حفيص خََي

ًَاس س ب ع-  صارع فصؾون خبازل26رمق ؾبس ازلامئ اإ

ابدٌس ؾبس اًصحٌلن

س ب -  سوق اخلرض و اًفوانَ سوق اًفالح سابلا28حمي حيمي رمق ب

ع

سر َلس رمق اًفلري بَـباس س ب ع- 18يح ابب اًضاًة صارع دًر

وش ؾبساحلق وزل دًر

 02 مسىن يح ؿسة بوخالل هنج اًـصيب بن همَسي ؾٌلرة ح180يح 

س ب ع- 05اًلعـة رمق 

بن ًَس ًعفي

- 06 اًلعـة رمق 16 مسىن ؾٌلرة ك 164يح ملام اًضَِس جتزئة ك ٍلؽ 

س ب ع

س ب ع-  صارع مََين بن سىصان س َسي اجلَاليل02بورؿسة فذَحة

زوُصي ؾبس اذلَس

يج 1 مسىن حٌاح رمق يس274امليعلة اًضٌلًَة س َسي اجلَاليل يح 

س ب ع- 01اًلعـة رمق 
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بن موىس ؾبس احلىمي

 328 ٍلؽ 07 ٍلؽ سىين رمق 01يح س َسي حِاليل امليعلة اًضٌلًَة رمق 

س ب ع- 01 ؾٌلرة أأ 02مسىن حيمي رمق ج

ة س ب ع- 20صارع بوصامة َلس رمق مٌعوري خمخاًر

س ب ع-  صارع ؾلبة بن اًيـٌلن يح بين ؿامص08بن بىًصيت محزة

س ب ع- 376جتزئة مٌعلة صٌلل رشق يح بومََم كعـة رمق بودادي ؾبس احلي

س ب ع- 01ضاحِة ؾؼمي فذَحة يح ماهوين ؾٌلرة ح رمق خمفي َلس

سر س ب ع- 07ضاحِة الامري ؾبس اًلادر هنج بن محودة حِاليل رمق كسور كًو

س ب ع- 01 صارع كصموش َلس حمي رمق 89بًَضاب محزة

س ب ع- 342-116 كعـة رمق 4جتزئة  امليعلة اًضٌلًَة  كعاع سبصاصس َلس

بَـباس س َسي َلس

 مسىن احملي رمق 222امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة يح س َسي اجلَاليل ٍلؽ 

س ب ع-  ؾٌلرة د17

بن زازوة فاظمة

 و صارع لكىول 15يح الأمري ؾبس اًلادر ؿىل واهجة صارؾي املسجس رمق 

س ب ع- 03حيي رمق 

س ب ع- 70 مسىن ؾٌلرة ف رمق 220يح معًل ذسجية

بَـمصي ؾبس اًلادر

 مىصر 148 مسىن س َسي اجلَاليل اًخجزئة الاوىل اًلعـة رمق 400يح 

س ب ع- ج

سر َلس حمي أأ35فلري ؿًل س ب ع-  صارع دًر

س ب ع-  مسىن يح مقبَعة ؾٌلرة يج340 يح 01حمي رمق حٌلم هورًة

س ب ع-  صارع ابس خور53بن جساٍص َلس

س ب ع-  صارع اًلربة27ًبَس بن ؾودة

س ب ع- 28يف مواهجة صارع َلس اخلامس رمق بصابح بسرة

معصاين ظاحل ازلٍن

- 04 مسىن ؾٌلرة يج اًلعـة رمق يج173يح ملام اًضَِس جتزئة د ٍلؽ 

س ب ع

س ب ع- 76صارع املالزم الاول ذالدي رمق مقصة ًوسف

حصصاوي مععفى ؾٌلد ازلٍن

- 475جتزئة حٌوب رشق ؿىل واهجة صارع اًـٌلرهة حمي ب اًلعـة رمق 

س ب ع

بودٌفوس بوبىص

س -  مىصر03 صارع سـَس بن ؿامص رمق 01يح مععفى بن بوًـَس رمق 

ب ع

س ب ع- 04صارع ظَب ابصاُمي رشًفة رمق رزكان مععفى

س ب ع-  مىصر64صارع ذري اًيبِة رمق بوصًذوف ربَؽ

س ب ع- 03 مسىن ؾٌلرة أأ حمي رمق ت56س َسي اجلَاليل يح بوذَف بضري

س ب ع- 02 صارع حبور خَول حمي رمق 17رمق مٌعور احلبُب

س ب ع-  صارع همايج سَامين مىصر أأ44حًِل مععفى

س ب ع-  يح الأمري ؾبس اًلادر15صارع سـَس حٌَفي رمق بن ايمح فِعي

ؾٌلرة بن ؾخو

 حٌاح 01 مسىن رمق يج85يح س َسي ايسني هنج ؾبان رمضان يح 

س ب ع- 01ب

س ب ع- 233 اًلعـة رمق 330 جتزئة 02امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة رمق اًِياين َلس أأمني

بن ساؿس بَلامس

 يح بوؾزة 70 مسىن  حٌاح  أأش رمق أأل يس184س َسي ايسني يح 

س ب ع- اًغصيب

س ب ع- 38صارع ًعفي بودغن رمق بسام ايسني
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س ب ع-  صارع ُسي خلرض04يح اًساكِة اذلصاء رمق دوي ؿُيس َلس الأمني

صاين ؾباس َة س ب ع- 05يح ؾؼمي فذَحة ؾٌلرة ب رمق ُو

س ب ع- 27جتزئة صٌلل رشق يح بومََم اجلسًس اًلعـة رمق ُامشي ظادق

س ب ع-  صارع املالزم ذالدي72يح ؿسة بوخالل ، زحزاح ُضام

س ب ع- 01 صارع همايج سَامين حمي رمق 01يح س َسي ايسني محبًل ذرية

بوؾٌلمة حاخة

- 311/117 اًلعـة رمق 04امليعلة احلرضًة اًـمصاهَة اًضٌلًَة اًرشكِة رمق 

س ب ع

حسُين ؾبس اًصحٌلن

 مسىن ؾٌلرة س رمق 205امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة س َسي اجلَاليل يح 

س ب ع- 79ج

س ب ع- 26 رمق ج يج 5 مسىن حٌاح ب130صارع ذري اًيبِة يح ؾواس نٌلل

بن رحو ؾبس اًصحٌلن

رمق - هومبُس- يح سلاري ؾبساًـٍزز 04جتزئة صٌلل امليعلة كعاع رمق 

س ب ع- 341

صة س ب ع- 02 صارع ُواري بن دًسة حمي رمق 23يح اًـصيب بن همَسي بن حٌلمة فاظمية ُز

س ب ع-  صارع املالزم ذالدي41يح ؿسة بوخالل بوؾياين اندًة

ِايص خمخار حالم رمق 98يح بوراس ذرية س ب ع- 03 مسىن صارع ًو

مضاب حيي

 مسىن جتزئة ا حمي رمق 72امليعلة صٌلل رشق س َسي اجلَاليل ٍلؽ 

س ب ع- 03ج

س ب ع- 01 حمي رمق 18يح س َسي ايسني صارع ؿُسات اًسٍص رمق كادة ابصاُمي زهصايء

ة س ب ع-  صارع ظفِي بن سـس يح بين ؿامص13سوم زواًو

س ب ع- 73 اًلعـة رمق 1امليعلة اًضٌلًَة س واسؽ ُجرية

كَبوزة ظسًق

- 09 اًلعـة رمق 18 مسىن ؾٌلرة ك164يح ملام اًضَِس جتزئة ك ٍلؽ 

س ب ع

صان ؾٌلرة 109يح ضَاف موالي ق ُو س ب ع- 04 رمق 04 مسىن ظًص

س ب ع- 40 هوع أأ رمق 15 مسىن ؾٌلرة رمق 559يح س َسي اجلَاليل فََو مشس ازلٍن

س ب ع- 17يح بومََم صارع موالي ؾبس اًلادر رمق مـَوم ؿًل

بـبوش فذحي

 سىن جتزئة اي 95مٌعلة حٌوب رشق يح سورٍىور بوؾزة اًغصيب ٍلؽ 

س ب ع- 26رمق ج

س ب ع-  صارع سلال صـَب20رمق بوؾوةل ًوسف

س ب ع- يح ُواري بومسٍن ؿىل واهجة صارع صاديل َلسظبَحي فاظمة

ظفِاين سومِة

 23 اًلعـخني رمق 01اًـٌلرة 17يح وسط املسًية صارع الًوت بَـباس رمق 

س ب ع- 25و

س ب ع-  صارع املصحش سـسان  مىصر ب هنج مععفي بن بوًـَس17بومسٍن هصمية

س ب ع- 67صارع ذري اًيبِة اًلعـة رمق خبيت س ياء

س ب ع-  َلس بوضَاف58 رمق  3 مسىن حٌاح ف 400يح كََي ؾبساًلادر

س ب ع-  حمي ب262يح اًسالم رمق يح سفِان

س ب ع- مصنز  أأوالد بن دًسةظَيب ؿامص

س ب ع- 81يح اًـصيب بن همَسي صارع ؿسة بوخالل رمق بوًيوار جناة

س ب ع- 144يح ؾؼمي فذَحة رمق بورويم ؾبس اجملَس

سٌلح بضري

- يح س َسي اجلَاليل54  بَوك س ج رمق 45 مسىن ؾٌلرة رمق 559يح 

 س ب ع
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س ب ع-  حمي ب31يح اًـصيب بن همَسي صارع ذري اًيبِة رمق حبور حٌلل ازلٍن

صة ًزرق ُز

 يح س َسي  06 مسىن  ؾٌلرة أأ اًىذةل أأو رمق 199امليعلة اًضٌلًَة يح 

س ب ع- اجلَاليل

ظاًب مصاد

 مسىن جتزئة ف كعـة رمق 220امليعلة اًضٌلًَة س َسي اجلَاليل ٍلؽ 

س ب ع- 01

بن مسـود بن ؿامص

- 04 مسىن حٌاح رمق ي   ج274امليعلة اًضٌلًَة س َسي اجلَاليل يح 

س ب ع

س ب ع- 08حمي أأ جتزئة مٌعلة صٌلل رشق يح بومََم اًلعـة رمق انسي ؿًل

س ب ع- 32 مسىن ؾٌلرة أأو رمق 200يح زرُوين رضا

س بن احلارث82يح املسًية امليورة رمق حٌَفي ابصاُمي س ب ع-  صارع ًز

س ب ع- 02صارع زظال بوزاين رمق كسوس َلس زواوي

ًَاس ؾامثين اإ

 91  مسىن حمي رمق ج237 ٍلؽ 25 اجملمؽ رمق 1امليعلة احلرضًة اًضٌلًَة 

س ب ع- بَوك يف

س ب ع- 116 اًلعـة رمق 02جتزئة س َسي اجلَاليل كعاع رمق بن دد وش س َسي َلس

بوؾرسًة ؾباس

 مسىن بَوك 144 ٍلؽ 02امليعلة احلرضًة اًضٌلًَة س َسي حِاليل رمق 

س ب ع- 01 اًلعـة رمق 2أأ

س ب ع- 55يح ؿسة بوخالل صارع س َسي فصوش رمق ًوسفي ذرية

س ب ع-  يح س َسي ايسني30 هنج همايج سَامين رمق 32ؾٌلرة فِسوح َلس

ص يوف خلرض

ة صارع فصؾون َلس و هنج زابهة رمق  س ب - 53يح س َسي ايسني زاًو

ع

س ب ع- 544جتزئة مٌعلة صٌلل رشق يح بومََم اجلسًس اًلعـة رمق بوؾياين هبِي

بَوفة َلس

س - 01 حمي أأل يس3 مسىن ؾٌلرة ل157يح ملام اًضَِس رمق ل ٍلؽ 

ب ع

اًـامثين بوؿالم

ة اًباَُة حمي رمق  س ب - 02 حٌاح أأ02س َسي اجلَاليل اًخـاوهَة اًـلاًر

ع

س ب ع-  س َسي اجلَاليل66 مسىن رمق 150يح أأوهَس هورازلٍن

س ب ع-  صارع رلس أأمحس11حٍصص حٌلل

س ب ع- 13صارع بالحة ؾباس انحِة الامري ؾبس اًلادر رمق املايح بن ؿُىس

س ب ع- 3 جتزئة س 742اًلعـة رمق غزال َلس أأمني

س ب ع- 07 رمق 4 مسىن ؾٌلرة رمق و1500يح بيارص زهصايء

س ب ع- 02 كعـة حمي رمق 330 يح 02امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة رمق موىس َلس

أأومَِود هرص ازلٍن

س ب -  صارع أأبو بىص اًعسًق08حاًَا سابق رمق 104يح بين ؿامص رمق 

ع

جماُسي َلس

س - 28 هوع يب أأس رمق 11 مسىن ؾٌلرة رمق 559يح س َسي اجلَاليل 

ب ع

س ب ع- 02 يح س َسي ايسني اًلعـة رمق 11صارع محساوي أأمحس رمق انرصي حيي

س ب ع- 24 رمق 01 مسىن ؾٌلرة ج760يح خماصف ؾبس اًلادر بودور زمـالش واري َلس ؿالء 

ة32ازلٍن س ب ع-  يح احلًص بن مـاصو ضَاء احلق ؾبس 

س ب ع-  يح ماهوين16ؿسة بوخالل صارع بن مسـود ؾبس اًلادر رمق اًصحٌلن

ُالًًل بغساد

 مسىن جتزئة ج ىح 72مٌعلة صٌلل رشق ضاحِة س َسي اجلَاليل ٍلؽ 

س ب ع- 15ج

خالب أأمرية خبخة

- 05 ؾٌلرة  م05 مسىن اجلِة أأل يس108يح ملام اًضَِس رمق م ٍلؽ 

س ب ع

سيدي بلعباس



سامل كايض

 مسىن أأل أأس يب ؾٌلرة 40امليعلة اًضٌلًَة اًثاًثة س َسي اجلَاليل يح 

س ب ع- 02ب رمق أأل يس

س ب ع-  حمي أأ56يح ُواري بومسٍن صارع زوابح غامل رمق بٌصيش َلس

هواوي ميَية

س ب - 24 مسىن يح بومََم سورٍىور جتزئة د  اًلعـة رمق 106ٍلؽ 

ع

س ب ع- 15 ؾٌلرة ج رمق ج362-212امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة يح ثويم ؾبس اًلادر

بَـمصي ؾبس اًلادر

س ب - 49ح ذاص رمق أأ30 مسىن ؾٌلرة رمق 559يح س َسي اجلَاليل 

ع

س ب ع- 12يح بين ؿامص صارع أأم لكثوم بًت ؾلبة رمق ذََف حٌلل

س ب ع- 95 مسىن ؾٌلرة ب رمق 220يح ذازلي هبِي

س ب ع-  صارع بوهَة ؾبس اًلادر34هواةل هعرية

س ب ع-  صارع فصوسا يح اًـٌلرهة31هودايت ؿسانن

س ب ع-  أأ36معَؽ اٍهنار صارع بوجيصة دحو رمق حِخام ظاحل

صان يح زظال مامة ق ُو س ب ع-  ؾٌلرة يس اًلعـة ب01 مسىن رمق 126ظًص

صان املمخس ؾٌلرة ب119ٍلؽ ص ية أأمحس ًوسف ق ُو س ب ع- 03 رمق 09 مسىن ظًص

بن بٍصىصو هرص ازلٍن

 رمق 09 مسىن حٌاح ب82يح س َسي ايسني صارع ؾبان رمضان يح 

س ب ع- 44

س ب ع- 63يح س َسي حِاليل اًلعـة رمق بضار حِاليل

زة س ب ع- 28ضاحِة س َسي ايسني صارع سٌلك َلس رمق مساًف زوًَ

س َلس رمق حٍصص ؾبساًلادر ملني س ب ع-  يح بن ابدٌس06صارع أأًفًص

س ب ع- صارع مصادي َلس يح س َسي ايسنيفََح ؾبساًلادر

س ب ع- 5 مسىن حٌاح  رمق اهس  ج274امليعلة اًضٌلًَة ٍلؽ بَحَوش َلس زهصايء

ماكمن حاج بن ؾودة

 رمق 4 مسىن ؾٌلرة ب82ضاحِة س َسي ايسني صارع ؾبان رمضان يح 

س ب ع- 13س

س ب ع- 15يح ؾؼمي فذَحة صارع اًىذاب رمق مميوين مععفى

اًـصيب حشط ابصاُمي

 10 اًلعـة 71يح ؿسة بوخالل ؿىل واهجة صارع املالزم ذالدي رمق 

س ب ع- حمي أأ

س ب ع-  حمي ج01 جتزئة امليعلة اًضٌلًَة رمق 59رمق هصور ًوسف خمعار

صوط َلس

- 15 مسىن يح ؿسة بوخالل هنج اًـصيب بن همَسي ؾٌلرة أأ رمق 180يح 

س ب ع

س ب ع- 23صارع مميوين ؾبس اًلادر رمق كصبة ؾبس اًلادر

س ب ع-  صارع ابوبىص اًعسًق يح بين ؿامص  حمي ب34ُسي ظافِة

بوؿافِة ؿًل

-11 مسىن ؾٌلرة ب رمق 92 س َسي اجلَاليل ٍلؽ 02امليعلة اًضٌلًَة رمق 

 س ب ع

س ب ع-  صارع ذازل بن اًوًَس يح بين ؿامص14رمق محَسة ؾبس اًىصمي

س ب ع- 126يح ؾؼمي فذَحة رمق هصوصة بن ؿامص

س ب ع- 015 رمق ج5 مسىن س َسي ايسني ؾٌلرة ب82يح ظامي بوزاين

س ب ع- 2 رمق ل1 مسىن احامتؾي ؾٌلرة ب120يح بوؿبسة ًـصج

س ب ع-  مىصر50 مسىن رمق 112يح ُصمقايج بسرة

سيدي بلعباس



س ب ع- 02 س 07 رمق 21 مسىن حمي س 130يح حبوص سامل

س ب ع- 39صارع زابهة رمق بوذاري َلس

بن فصحية هصمية

س ب - 12 مسىن َلس بوضَاف ؾٌلرة أأ رمق 400يح س َسي اجلَاليل 

ع

س ب ع- 29 رمق 4. مسىن حٌاح أأ32/55يح بوؾزة اًغصيب بريش ؾبس اًصحٌلن

س ب ع- 36صارع فَسعني رمق سَعاين َلس

س ب ع- 11صارع بوجيصة دحو رمق غالمون محة

س ب ع- 17صارع بن دًسة بن ًوب رمق فاليح فاظمة

س ب ع- املصنز اًخجاري يح اًخَارًـصو بن ؾخو

س ب ع- 62 رمق 1 مسىن س َسي اجلَاليل ؾٌلرة يج400يح بن كٍصن بن ؾخو

س ب ع- 01صارع بوان اكري رمق هـار َلس

س ب ع- 01صارع مصادي َلس رمق ثوويس ؾباس

ساين بن ؿُىس س ب ع- 41صارع فِىذور َُغو رمق ًز

س ب ع- 35صارع مصحش سـسان رمق ؾواد محَس

س ب ع- صارع أأم لكثوم بًت ؾلبة يح بين ؿامصُيني خَول ساحي مَِود

س ب ع- 80 كعـة مٌعلة صٌلل رشق اًلعـة رمق 80جتزئة خَول دوايج صىِب

س ب ع- هنج ؾبان رمضان ممخسمربك بن ؾومص

س س ب ع-  صارع ؿُسات اًسٍص24رمق بن محودة ٌو

ية خمخار س ب ع-  سابلا سوق اًفالح100سوق اخلرضو اًفوانَ رمق بوزًو

س ب ع- 18صارع ادلِورًة رمق معمودي حسني

س ب ع- 01صارع ل يح املسًية امليورة رمق مغصيب َلس

س ب ع- 10صارع ًـٌصش كادة رمق ًـرشٌس بَلامس

س ب ع- 01 كعـة رمق 76 رمق ج254 مسىن حٌاح رمق 366يح بن كعالن ٍزن ازلٍن

س ب ع- 38صارع أأمحس زابهة رمق دٌريس رص َس

س ب ع- 05صارع هوًوميي رمق بصامهي خمخار

سر س ب ع- 19جتزئة صٌلل رشق يح بومََم اًلعـة رمق ملِسش كًو

س ب ع- 4. رمق أأس02 مسىن امليعلة اجليوبَة اًرشكِة بَوك 200يح اتزي معص

س ب ع- 336جتزئة ؿسة بوخالل اًلعـة رمق اتزي معص

وامحس ؾبس اذلَس

ِايص خمخار حالم   كعـة 30 رمق ل ج 06 مسىن ؾٌلرة ب 98صارع ًو

س ب ع- 04رمق 

س ب ع- 78صارع أأبو بىص اًعسًق يح بين ؿامص رمق مرصي ؾباس

س ب ع- 33 رمق يج6 مسىن حٌاح أأ72صارع ؾبان رمضان ممخس يح بن داًسة بن ؾخو

س ب ع-  مىصر08صارع اًصائس فصاج رمق ميك َلس

س ب ع-  صارع بن دًسة بن ًوب09رمق ؾواد زواوي

سيدي بلعباس



اب ة صارؾي ؾساس و بن دًسة بن ًوب رمق بن مسـود ؾبساًُو س ب ع- 19زاًو

س ب ع- 17يح اجلسًس مقبَعة رمق بوزفصان هور ازلٍن

س ب ع- 14. حمي رمق س9. مسىن بَوك ب60يح غصويس فافة

س ب ع- 09صارع َلس مخُس يت رمق حباةل َلس ؾبس هللا

س ب ع- 20صارع مععفى دِسر رمق حصكو خبخة

س ب ع-  صارع أأبو سفِان ابن احلارث09محَاين حىمي

ًسٍص رمق املايح َلس س ب ع- 28صارع ؿُسات اإ

س ب ع-  مىصر14صارع مـايف حِاليل رمق وض يُش رضوان

س ب ع- 47صارع ابس خور رمق دٍرز ؾبس اًىصمي

س ب ع- 07 مسىن ملام اًضَِس ؾٌلرة أأش اًلعـة رمق 173يح أأبصاكن حىمي

س ب ع- 13صارع بوجيصة دحو رمق غالمون خلرض

س ب ع- 24صارع بوجيصة دحو رمق ماي بصاُمي

س ب ع-  سابلا سوق اًفالح07.سوق اخلرض و اًفوانَ رمق بدرابل خمخار

س ب ع- 32صارع اًـلِس ًعفي بودغن رمق بوصالمغ َلس زهصايء

س ب ع- 11صارع اًس يغال رمق صووضو بصامه س َسي َلس

كامة اًـٌلرهة حٌاح بَحاج ظاُص أأمحس س ب ع- 01 رمق 01صارع ؾبادة ابن ظامت اإ

بن صِاب يح املسًية امليورة رمق بَبضري ؾباس َة س ب ع- 01صارع ظارق اإ

س ب ع- 16صارع ؿًل بن أأيب ظاًب رمق حَوش بضري

سر س ب ع- 83صارع أأمحس زابهة رمق ذََفي كًو

عات ؾبس اًىصمي س ب ع- 01صارع بن ختُيس بَحول رمق بَرًص

س ب ع- 13صارع ساكِة س َسي ًوسف رمق ص َري مامة

س ب ع- 06صارع املسًية امليورة رمق بوص ياق ذالدي ُضام سفِان

س ب ع- 26صارع بن دًسة بن ًوب رمق حَوش ؾبس اًـٍزز

سة س ب ع- 33 مسىن اًسـادة س َسي حِاليل رمق 72يح حيَاوي فًص

س ب ع- 17صارع بوجيصة دحو رمق خاليل ؾباس

س ب ع- 06صارع املغصب يح ؿسة بوخالل رمق بن مسـود ُواري

س ب ع- 312 س َسي اجلَاليل كعـة رمق 2جتزئة ركِق محَس

ة صارؾي ؿًل ابن أأيب ظاًب و ؾساسحَوش خمخار س ب ع- زاًو

س ب ع- 13 هوع أأ رمق 06 مسىن س َسي اجلَاليل ؾٌلرة 559يح وارف خلرض

س ابن س يان سابلا كعـة رمق زريق خبََفة س ب ع- 13 رمق 185صارع ًز

س ب ع- 02 رمق 33صارع اًض َخ اًـصيب اًخبيس ؾٌلرة رمق بصظايل ؾبس اًيشٍص

املزوار مَِود

س - 10 اًـٌلرة م6 مسىن اجلِة أأل يس108يح ملام اًضَِس رمق م ٍلؽ 

ب ع

سيدي بلعباس



س ب ع- 96 رمق ج1 مسىن س َسي اجلَاليل حٌاح ي456يح مَِودي اًـصيب

س ب ع- 13 مسىن حٌاح أأو رمق ج237يح بن موىس َلس

س ب ع- يح بوؾزة اًغصيبُسي َلس

صان ؾٌلرة ج95يح فذحي أأمحس ق ُو س ب ع- 02ب رمق 1 مسىن ظًص

س ب ع-  مىصر02صارع مععفى وزل جنمة جتزئة بضري بوجيصة رمق ٌسـس َلس ؾبس اًعمس

س ب ع- 1/ رمق أأل يس أأ01 مسىن اًعرصة ؾٌلرة رمق 150يح مض خوب أأحسن

ة صارؾي املسجس و بن دًسة بن ًوب رمق فلري خمخار س ب ع- 04زاًو

س ب ع- 04 مسىن س َسي حِاليل رمق 220يح بن همَسي ؾبس اًىصمي

س ب ع- 12 رمق 21. سىن مٌعلة حٌوبَة رشكِة ؾٌلرة س200يح بومٌسًي فصحات

س ب ع-  أأ مقبَعة01 رمق 3 مسىن ؾٌلرة ج50يح ظصفة ميَية

س ب ع- 19 كعـة مٌعلة صٌلل رشق  كعـة  رمق 80جتزئة غصمول مجـَة

س ب ع- 60 رمق 1. مسىن َلس بوضَاف حٌاح ج400يح راييش ؾبس اًلادر

س ب ع- 105يح ؿسة بوخالل رمق بن مـاصو حبَب

س ب ع- 05صارع مععفى دِسر رمق صووضو بصامه ًوب

س ب ع- 42. مسىن امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة نخةل م رمق س205يح بوحصة ؾبس اًصحٌلن

س ب ع-  س َسي اجلَاليل114 رمق د1جتزئة سظالت بسرة

س ب ع- 10صارع لكىول حيي رمق كََي بَـباس

س ب ع-  مسىن1500 يح 03ؾٌلرة رمق بوخالل خمخار

بن ؾبس املعَب رمق املزوار س َس أأمحس س ب ع- 30صارع ؾباس اإ

َة س ب ع- 06صارع اًـٌلرهة رمق بن ص يايف ُز

ة رمق مامون محَسو س ب ع- 36يح احلًص

س ب ع- 13صارع هوار ًوسف رمق بًصم ظَب

س ب ع- 4.يح س َسي حِاليل ؾٌلرة ف رمق فدُصاوي هرص ازلٍن

س ب ع-  حمي رمق ب02صارع سـَس حٌَفي ؾٌلرة دًب حىمية

س ب ع- هنج املسدضفىدحو مامة

س ب ع- 62صارع املالزم الأول ذالدي رمق محَاين بضري

س ب ع- 01 مسىن رمق 100يح جحصي هرص ازلٍن

ة صارع مسغضلص و صارع فصاوس فاهونظَحة َلس س ب ع- زاًو

س ب ع- 25صارع مصابو رمق ص ياح ؾبس اًلادر

ةؾبساًصمحن بن ظفوان وأأبو ؾبَسة بن حصاحمزار درضة س ب ع- زاًو

س ب ع- 08صارع ظابص صوٍصف ؾبس اًلادر يح بومََم رمق بومـزة بسرة

صي رمق مغصيب رضا ة صارع املالزم الأُز س ب ع-  و صارع ًواحةل كا07زاًو

سيدي بلعباس



س ب ع- 58هنج املالزم الأول ذالدي رمق مٌادي ؾبس اًلادر

س ب ع- 64 رمق 1. ؾٌلرة ج04 مسىن َلس بوضَاف كسمة 400يح حيي  وامحس سـاد

ًريت رمق حميور معص س ب ع-  مىصر10صارع ثَودور اإ

س ب ع- 03صارع بن دًسة بن ًوب رمق بَـصيب هرص ازلٍن

ًسٍص رمق َلودي ؾباس ة هنج ؿُسات اإ س ب ع- ل. و صارع ب75زاًو

س ب ع-  امليعلة اًضٌلًَة03 مسىن ؾٌلرة أأو رمق 84يح حمي ازلٍن َلس أأمني

س ب ع- 41صارع مصابو رمق موهلاد مععفى

س ب ع- 01صارع حوًَو نريي رمق ًواسُين بسرة

ًسٍص املعولكوراي حسة س ب ع- صارع ؿُسات اإ

س ب ع- 59صارع ؾباس ابن ؾبس املعَب يح املسًية امليورة رمق بوؾرسًة زواوي

س ب ع- 32هنج اًـلِس ًعفي بودغن رمق دراع ميَية

س ب ع- 27صارع موًَار رمق ًواحةل كادة

س ب ع- 94هنج املالزم الأول ذالدي رمق دٌصيس ؾباس

ة صارؾي زابهة رمق زحاف مَِود س ب ع- 02وفصؾون َلس رمق55زاًو

س ب ع- 40صارع بوماريش رمق حصصاوي ؾبس اًلادر

س ب ع- 03صارع موالي ؾبس اًلادر يح بومََم رمق حبرتويح خَول

س ب ع-  سابلًا سوق اًفالح21.سوق اخلرض و اًفوانَ جحرية رمق أأبن موىس ؾبس اًىصمي

ِايص خمخار رمق بَبرخاوي مٌعور س ب ع- 01صارع ًو

س ب ع- 09 رمق 1يح س َسي حِاليل جتزئة امليعلة اًضٌلًَة كعاع ببو مَونة

سر َلس يح ابب اًضاًة رمق اتبيت َلس س ب ع- 30صارع دًر

س ب ع- 03صارع بالحة ؿُىس رمق ؿًل اثين هسٍص

س ب ع- 20جتزئة بضري بوجيصة يح س َسي حِاليل كعـة رمق ًـََج هعرية

س ب ع- 05صارع سـس ابن اًصبَؽ يح بين ؿامص رمق بوذاري همايج

ت كايس رشًف  ً س ب ع- 03صارع مسكل ؾبساًلادر رمق أ

َس يح بين ؿامص رمق ُيني خَول ساحي َلس ع.ب.س- 11صارع ذازل بن ًو

ع.ب. س05صارع ابي بَلامس رمق ؾامثين خلرض

ع.ب. س11صارع ؾبادة ابن ظامت يح املسًية امليورة رمق غاز ؾبس اًلادر

ع.ب. س56صارع املصحش سـسان رمق مضاب َلس

ع.ب. س31صارع مميون ؾبس اًلادر رمق زوكار فاظمة

ًٍصيت حمي ب س59يح اًساكِة اذلصاء رمق حَوش َلس ع.ب. صارع ثَودور اإ

ع.ب. س18صارع بوجيصة دحو رمق سـسوين َلس

ية َلس ع.ب.س- 06صارع لكىول حيي رمق بوزًو

سيدي بلعباس



ع.ب.س- 50 حمي رمق 4. مسىن َلس بوضَاف حٌاح أأو400يح بضري هوال

ع.ب.س- 05صارع هبَول ؾبس اًلادر رمق معصي بوؾبس هللا

ع.ب.س- 24صارع سلال صـَب رمق هـميي َلس

ع.ب.س- 23صارع َلس مخُس يت رمق مزاين َلس

ع.ب.س- 67صارع حون مايص رمق داؾي ذرية

ع.ب.س- 08صارع ؾبس اًصحٌلن ابن ظفوان يح بين ؿامص رمق مغين ؾبس اًلادر

ع.ب.س- 10صارع بن دًسة بن ًوب رمق صـبان َلس سفِان

ع.ب.س-  حمي أأ11يح ؿسة بوخالل صارع حوهيي بومسٍن رمق هبًل ٍزن

ع.ب.س- 22صارع أأبو بىص اًعسًق يح بين ؿامص رمق كض َح أأمحس اًبضري

ع.ب.س- 07صارع راس باي رمق حصاث َلس

ع.ب.س- 09 رمق 1945 ماي 08صارع حصهَة  دردرة ظََحة

ع.ب.س- 27 أأس رمق07 مسىن امليعلة اجليوبَة اًرشكِة حٌاح 200يح بن ًبية رشًف

ع.ب.س- 691يح ؾبس احلق بن محودة س َسي حِاليل رمق مساين زواوي

ًٍصيت رمق اًَبسري ًوسف ع.ب.س- 22صارع ثَودور اإ

ع.ب.س- 72 رمق 01يح س َسي حِاليل كعـة رمق سبيت بن ؿًل

ع.ب.س- 08 رمق 2. مسىن ؾٌلرة أأ104يح زاين فاٍزة

ع.ب.س- 19 رمق ج2 مسىن س َسي اجلَاليل ؾٌلرة س328يح مسىني حيي

ع.ب.س- 331يح ؿسة بوخالل رمق هـميي َلس مشَي

ع.ب.س- 19صارع بن حصاز بَـباس رمق ؿَوش أأمري ؾبس اًلادر

ع.ب.س- 54صارع أأبو بىص اًعسًق يح بين ؿامص رمق اًَبسري ذرية

ع.ب.س- 72صارع املالزم الأول ذالدي رمق ًويك خلرض

ة صارع موًَار رمق بن اثبت حِاليل ع.ب.س- 04زاًو

ع.ب.س- 23صارع حمجوب بوؾزة اًغصيب رمق باليل ؾخو

ع.ب.س- 55صارع حمعة ازلوةل رمق بن ؾبس هللا رسٍص حاج

ع.ب.س- 01صارع ُسي خلرض يح اًساكِة اذلصاء رمق هلصاش ؾبس هللا

ع.ب.س- 26صارع كصموش َلس رمق ظابصي فاظمية

ق س َسي َلس بن ؿًل اًلعـة رمق هناري حىمي ع.ب.س- 20ظًص

ع.ب.س- 40 سىن َلس بوضَاف حٌاح ؤ رمق 400يح باكر مامة

ع.ب.س- 105يح س َسي حِاليل اًخجزئة الأوىل كعـة أأرض رمق ملسم هوري

ع.ب.س- ج.27 مسىن س َسي حِاليل حٌاح م  رمق 260يح بغادًس هبِة

ع.ب.س- 02صارع املسجس رمق ؾؼمي ؾبس اًلادر

ع.ب.س- 24صارع مسـود ؾبس اًلادر رمق حسو ؿًل

سيدي بلعباس



ع.ب.س- ب.253يح س َسي حِاليل اًلعـة الأوىل رمق نيان مَِود

ع.ب.س- 12صارع بن مسـود ؾبس اًلادر رمق بصاكين مَِود

ع.ب.س- ب صارع بوجيصة دحو.08رمق ًـمصي َلس

ع.ب.س-  187 رمق1امليعلة اًضٌلًَة كعاع سحٌساريم هرص ازلٍن

ع.ب.س- 74يح س َسي حِاليل اًخجزئة الأوىل رمق حميور هصمي

ة صارؾي يق ًوساك و بوماريش رمق فصش هماحِة ع.ب.س- 05زاًو

ع.ب.س- 17صارع زظال بوزاين رمق فصؾون زواوي

ع.ب.س- 02 مسىن ملام اًضَِس ؾٌلرة ك حمي 173يح بن صاؿة مشس ازلٍن

ع.ب.س- 31صارع املصحش سـسان رمق صاليل ؾبس اًلادر

ع.ب.  س20 ظصاز يب يس 12 مسىن حٌاح 200يح ًِباب هبِي

ع.ب.س- 22صارع كسوري َلس رمق ظابصي ؾباس

ع.ب.س- 13د يح س َسي حِاليل رمق .صارع أأؾٌلين جمسوب

ع.ب.س- 76 كعـة رمق 01يح س َسي حِاليل رشحية فِاليل ؿًل

ع.ب.س -08صارع اًعَالت يح س َسي ايسني رمق حمخويق َلس الأمني

ع.ب.س- 74يح س َسي حِاليل اًخجزئة اًثاهَة كعـة رمق دَِون أأمحس

ع.ب.س- 03صارع االإدوة حفاف رمق مٍصن درضة

ع.ب.س- وضم أأمام املسدضفى اجلامـيص َوخ ؾز ازلٍن

ع.ب.س- 05أأم  رمق .أأل.يح ماهوين ؾٌلرة أأشدرمي ؿًل

ع.ب.س- 25صارع ُوش يح ؾؼمي فذَحة رمق حافؼي ؾبس اًلادر

ع.ب.س- س.18 مسىن س َسي حِاليل بَوك س رمق 260يح ركِق َلس

ع.ب.س- 42صارع ابس خور رمق ؾبوين َلس

ع.ب.س- 836يح بومََم كعـة رمق حبور بوؾزة

ع.ب.س- 56صارع كاملة يح املسًية امليورة رمق بغساوي َلس

ع.ب.س -  17 مسىن س َسي اجلَاليل رمق ج 72يح زرُوين ظسًق

ع.ب.س- 111يح ؾؼمي فذَحة رمق ؾامثن نٌلل ازلٍن

ع.ب.س- 14 رمق 2 مسىن نياب حٌاح أأ100يح ًـلويب ؾبس اًصحٌلن

ع.ب.س- 12صارع بن دًسة بن ًوب رمق ؾؼمي بَـباس

ع.ب.س- 59صارع الفوهخان رمق ظصفاي مصمي

ي5امليعلة اًضٌلًَة س َسي اجلَاليل حٌاح جصايب ؾٌلرة ع.ب.س- اإ

سر َلس رمق مودن خلرض ع.ب.س-  حمي أأ 04صارع دًر

ع.ب.س- 15صارع كايض بَلايض رمق اكدخة حلسن

ع.ب.س- 12صارع بَجو ؿىل واهجة صارع الأدرض رمق خبوش حودي

سيدي بلعباس



ع.ب.س -  28ٍلؽ اًفذح رمق صَِسي حِاليل

سر ع.ب.س- 09صارع ُواري بَـباس رمق زمكوط كًو

ع.ب.س- 02 صارع ؾبَس بن وـب حمي رمق 16يح ابب اًضاًة رمق ذاييب مٌري

ع.ب.س- 10صارع د يح سارهة رمق همين ذرية

ع.ب.س- 51يح ؾؼمي فذَحة رمق درار مميوهة

ع.ب.س- 59صارع بوجيصة دحو رمق بن ظاحل مسري

ع.ب.س- 59صارع كايض بن كايض يح س َسي حِاليل رمق بوذَزال ؿًل

ع.ب.س- 08صارع بزيرت رمق هبوش أأمني

ع.ب.س-  د صارع داهخون يح اًساكِة اذلصاء2رمق بضالمغ حِاليل

ع.ب.س- 14صارع الأوراس رمق بن حساًين رسحان

ع.ب.س- 07صارع حصصاوي كسور يح ؾؼمي فذَحة رمق هصوصة حبَب

ع.ب.س- 10صارع االإدوة اًثالث ؾٌلروش رمق ظاًب ؾبس هللا

ع.ب.س- 01يح اٌَوز رمق كاديم دوٍصة

ع.ب.س- 21صارع ف يح اًـصيب بن همَسي رمق صاُس ؾباس

ع.ب.س- 06صارع اًضِساء رمق سىني بوصوصة

ع.ب.س- 24صارع همايج سَامين رمق كارة ؿًل َلس

ع.ب.س- 03صارع مسٌُة يح اًساكِة اذلصاء رمق ًزخوين ؾبس اجملَس

ع.ب.س- 88يح ؾؼمي فذَحة رمق واري هور ازلٍن

ع.ب.س- 19صارع اًزبري ابن اًـوام يح ابب اًضاًة رمق بًصم َلس

ع.ب.س- 01صارع زبَسة ؾبس اًلادر رمق محو سـَس

ع.ب.س- 53صارع ب يح ؾؼمي فذَحة رمق ًـصايج س َسي أأمحس

ع.ب.س- 25صارع س  يح اكس خور رمق جمسوب زاًرة

ع.ب.س-  مىصر6 رمق 2. مسىن اًسالم نثةل أأ50يح بوغسٍص ُسى

ع.ب.س- 20صارع كصموش َلس رمق ًوسف هور ازلٍن

سر َلس.91رمق واري حِاليل ع.ب.س- ج صارع دًر

ع.ب.س- 95صارع كصموش َلس رمق بودن دُصي

ع.ب.س-  س َسي حِاليل05 مسىن حٌاح م رمق 204يح ؿاثق س َسي َلس

ع.ب.س- 88 مسىن س َسي اجلَاليل ؾٌلرة ك رمق ج205يح زؾباك زواوي

سر ع.ب.س- 05صارع حسروكة سـَس رمق دموش كًو

ع.ب.س- 26صارع مصابو رمق بن ؾومص َلس

ع.ب.س- 07صارع ًودي رمق وزل بَـباس بن ؾخو

ع.ب.س- 42صارع كاملة يح املسًية امليورة رمق مَويك زواوي

سيدي بلعباس



ع.ب.س- 133صارع أأ يح اًـصيب بن همَسي رمق سَاميين مََىة

ع.ب.س-  س َسي حِاليل538 رمق 2.يح بن محودة سجنال بن حفعة مصاد

ع.ب.س-  س َسي حِاليل03 رمق 1. مسىن ؾٌلرة و222يح بوبضري أأمِية

ع.ب.س- 01صارع اًـصيب بن همَسي رمق ؿسة بضري حِاليل

ع.ب.س-  س َسي حِاليل03 رمق 1. مسىن ؾٌلرة ب222يح بن بىًصيت أأهبِة

ًسٍص.06رمق كارة حٌلل ع.ب.س- ب صارع ؿُسات اإ

ع.ب.س- 03 مسىن س َسي حِاليل بَوك ج رمق 175يح اًىبري ًوسف

ع.ب.س- 233 كعـة امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة رمق 330جتزئة رشًفي َلس رضا

ع.ب.س- 01 مسىن حمي رمق 100يح بوؾصفة هور ازلٍن

ع.ب.س- 01 رمق 1صارع بن سَامين خمخار حٌاح أأمصابط راضَة

ع.ب.س- 185يح بومََم كعـة رمق زانس ين سَمي

ع.ب.س- 36صارع ب يح ُواري بومسٍن رمق زفزيف معص

ع.ب.س- 07 مسىن جتزئة أأ رمق 220يح حبصي َلس

ص ة رمق هصمي حُو ع.ب.س- 91يح احلًص

ع.ب.س-  س َسي حِاليل14 مسىن ؾٌلرة ج رمق 492يح ابُة ؾبس اًلادر

ع.ب.س-  س َسي حِاليل10 رمق س2 مسىن ؾٌلرة أأ456يح ورايغي َلس

ع.ب.س- 40صارع بوجيصة ؾبس هللا يح س َسي حِاليل رمق بوس يسة فوزي

ع.ب.س- 34. حمي رمق س1 مسىن بَوك 216يح فصؾون َلس

ع.ب.س- 39 مسىن س َسي حِاليل حٌاح ك رمق 328يح ؾواد فوزًة

ع.ب.س-  صارع اًـبيس حِاليل ظارق فذَحة

ع.ب.س-  سُِس حِاليل41 مسىن ؾزوز ؾٌلرة يب رمق 200يح دٍن ذازل

ع.ب.س- 2.ب/1. مسىن امليعلة  احلرضًة اًضٌلًَة  رمق ب114يح حيَاوي مجـة

ع.ب.س- 52صارع َلس مخُس يت رمق بومسٍن رضا

ع.ب.س- 01 مىصر رمق 03صارع سـَس بن ؿامص حمي رمق حصموين ظاحل

ع.ب.س- 18صارع بودة بوزاين رمق ذََفة ؾبس اٌَعَف

ع.ب.س- 2.ل/2. رمق ب2. مسىن بَوك ب114يح اًـٌلري أأمحس

ع.ب.س- ج.68 كعـة رمق 1. مسىن بَوك ب456يح ًزيون ؾباس َة

س ًومِار يح س َسي ايسني رمق هعاح سفِان ع.ب.س- 06صارع ًٌو

ع.ب.س- 20جتزئة س َسي حِاليل كعـة رمق بن اثبت ُواري

ع.ب.س- 13صارع ؿًل بن أأيب ظاًب يح الأمري ؾبس اًلادر رمق بن دًسة َلس

ع.ب.س- 250يح س َسي حِاليل اًخجزئة الأوىل رمقهمايج أأمحس

ع.ب.س- 05صارع ؾبان رمضان رمق محًََل مامة

سيدي بلعباس



ع.ب.س- 73 مسىن س َسي اجلَاليل رمق 150يح اًـاكص بصاُمي

يس ؾٍزز ع.ب.س- 71صارع املالزم الأول ذالدي رمق بُو

ع.ب.س- 119 كعـة رمق 330يح بومََم جتزئة هـميي ؿائضة

س رمق ؾسو ؾٍزز ة صارؾي ثويم بن ٌو ع.ب.س-  و س ين أأمحس14زاًو

ع.ب.س- 18صارع ادلِورًة رمق ساحي َلس

ع.ب.س- ب صارع املسجس.23رمق بن ًـوج حٌلل

ع.ب.س- 17صارع بن مسـود ؾبس اًلادر رمق ؾعوش أأمري

ع.ب.س- 03 رمق 02صارع وسُبة بًت احلارث يح بين ؿامص كعـة رمق سودًين ايسني

ع.ب.س- 20صارع ص يح مميون رمق زملاط درضة

ع.ب.س- 24صارع بوجيصة دحو رمق ًـمصي حِاليل

دصايج غامل

- 13.يب.املصنز اًخجاري مذـسد اًًضاظات س َسي حِاليل حمي رمق يج

ع.ب.س

ع.ب.س- 84أأ كعـة رمق .05جتزئة امليعلة اًضٌلًَة كعاع دضـي رص َس

ع.ب.س- 02جتزئة س َسي حِاليل رمق أأمحس رشًف مَِود

بن ؾبس املعَب يح املسًية امليورة رمق حٌلح حبَب ع.ب.س- 16صارع اًـباس اإ

ع.ب.س- 5ب/1 رمق ل5 مسىن حٌاح ب114يح فزازي هرص ازلٍن

ع.ب.س-  امليعلة اًضٌلًَة احلرضًة12 مسىن بَوك ؤ رمق س237يح مجَي كادة

ع.ب.س-  س َسي حِاليل17 مسىن ؾٌلرة يب رمق 220يح بوراييح ؾبس اًىصمي

ع.ب.س- 17. رمق ج4. مسىن حٌاح ب82يح بن داًسة اركِة

ع.ب.س- أأ صارع املسجس.13رمق مٌاس ميَية

دَِون ؾبس هللا

 س َسي 35 مسىن جتزئة يج رمق يس 72مٌعلة صٌلل رشق ٍلؽ 

ع.ب.س- اجلَاليل

ة ع.ب.س- 493مٌعلة صٌلل رشق يح بومََم رمق فعان ؾٌلًر

ع.ب.س-  مٌعلة حٌوب اًرشكِة1 رمق أأج01 مسىن حٌاح 200يح كسور بصاُمي زوبري

ع.ب.س- 47صارع الأس خاذ وزل ؿاودًة رمق خاليل نٌلل

ع.ب.س-  س َسي حِاليل01 رمق 1 مسىن ؾٌلرة و222يح وزل بوؿالم هصمي

ع.ب.س- 465جتزئة مٌعلة صٌلل رشق يح بومََم  اًصويش رمق دًسة مَِىة

ع.ب.س- 57. ؾٌلرة أأو رمق س07 مسىن  ٍلؽ سىين رمق 328يح بَلادي أأحالم

ع.ب.س- ب صارع ؿاصور زواوي.28رمق سٌليح ؾبس اًلادر

ع.ب.س-  مىصر01صارع ابي بَلامس يح اًساكِة اذلصاء رمق مرياوي سفِان

ًسٍص رمق ًلمش زواوي ع.ب.س-  مىصر احملي أأ104صارع ؿُسات اإ

صة ع.ب.س- 02صارع املسدضفى رمق بوزهورة فعمية ُز

ع.ب.س- 33صارع نياين كسور رمق بزويج مَِود

ًخان مبواهجة صارع دوفِين رمق بن خسة س َس أأمحس ع.ب.س- 15صارع أأوخان اإ

سيدي بلعباس



ع.ب.س-  مسىن ملام اًضَِس ؾٌلرة أأف يس110يح غصاس اًلوم موالي ًوسف

ع.ب.س-  مقبَعة08. مسىن ؾٌلرة أأ رمق س50يح فِاليل ؾباس

ع.ب.س- 221يح مصابو رمق كـفور حمي ازلٍن

ع.ب.س- 13 مسىن ؾٌلرة س رمق 1500يح مامون معصان

ع.ب.س- 40 مسىن بن محودة رمق 760يح رلس ؾبس اًلادر

سر ة 99رمق كسٍص كًو ع.ب.س-   يح احلًص

ع.ب.س- 27يح س َسي ايسني صارع حمخويق بالحة رمق ذُيب فِعي

ع.ب.س- 24صارع بوجيصة دحو رمق فلري مساين

ع.ب.س- 06صارع أأبو بىص اًعسًق يح بين ؿامص رمق بوؾٌلمة ؿائضة

ع.ب.س- 8. رمق ب37. مسىن بَوك ج82يح خَول ًـباس َة

ع.ب.س- 20صارع مـَلب ازلويس يح بين ؿامص رمق مصازي ساحي

ع.ب.س- 09صارع بوركبة كسور رمق جنار حٌلل

ع.ب.س- 13 44 مسىن حٌاح ج366يح س َسي اجلَاليل ٍلؽ مـافة حِاليل

ع.ب.س- 306جتزئة س َسي حِاليل امليعلة اًثاهَة رمق سٌلح ذسجية

ع.ب.س- 259يح س َسي حِاليل اًلعـة اًثاهَة رمق اًبََوق أأمني

ع.ب.س- 02يح بومََم جتزئة مٌعلة صٌلل رشق كعـة رمق َلسي ؾباس

ع.ب.س-  صارع اًـصيب بن همَسي30 رمق 20. مسىن ؾٌلرة ح180يح بوصًذوف فصحية

ع.ب.س- 02 حمي رمق 2. مسىن س َسي حِاليل ؾٌلرة و222يح بن ًـوج رضوان

عص غامل ع.ب.س- 21 رمق 1. بَوك د02 مسىن امليعلة اًضٌلًَة رمق 144يح صًو

ع.ب.س- 06 مسىن س َسي حِاليل ؾٌلرة ر رمق 220يح مضاب َلس

ع.ب.س- ب صارع مصاح ؾبس اًلادر.26رمق مسىني صِرية

ع.ب.س- 04 مسىن س َسي حِاليل حٌاح ج رمق 175يح اًىبري هور ازلٍن

ع.ب.س -  25صارع املغصب يح اًـصيب بن همَسي رمق دركًل ؾبس اًلادر

ع.ب.س- 30صارع درابل بومسٍن رمق ؾَسون َلس

ع.ب.س-  كعـة رمق330 جتزئة 02امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة رمق ملِور ًوب

ة رمق اٍمنُش همايج ع.ب.س- 10يح احلًص

ع.ب.س- 01 مسىن امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة ؾٌلرة ي رمق 422يح مَِوى ميَية

ع.ب.س- 09صارع بورويم َلس رمق ؾباس ؾبس اًلادر

ع.ب.س- 12صارع دثري ؾبس اًلادر رمق بن داود ؾبس اًلادر

ع.ب.س- 33صارع مععفى دِسر يح الأمري ؾبس اًلادر رمق بوسالمة حرضي

ع.ب.س- صارع راس باياكمًل َلس

ع.ب.س- 10صارع االإدوة اًثالثة معريوش يح الأمري ؾبساًلادر رمق ظاًب َلس ٌسن

سيدي بلعباس



ع.ب.س- 06 مسىن امليعلة اًضٌلًَة حٌاح د حمي رمق 204يح ؾبَسي لكثوم

ع.ب.س- 04صارع حوهيي بومسٍن رمق فزازي ؾبس اًلادر

ع.ب.س- 12صارع رلس أأمحس يح س َسي ايسني رمق دحٌلين ؾبس اًلادر رص َس

ع.ب.س- 33صارع بوهَة ؾبس اًلادر رمق دركاوي خمخار

ع.ب.س- 29صارع حمخويق بالحة سابلا الفوهخان رمق بوزًسي ذَوفة

ع.ب.س- 15صارع بوان اكري رمق سَاميين حَمية

ع.ب.س- 22صارع ايسني بن ؾودة رمق كِرص مصاد

ع.ب.س- 01صارع اًـلِس معريوش رمق داؾي خلرض

ع.ب.س- 09يح بوجيصة صارع أأأأ س َسي حِاليل رمق ًَامتن ؾزازلٍن

ع.ب.س- 02 رمق 1. مسىن ؾٌلرة ب50يح ىىصوف ؾخو ذسجية

ع.ب.س- 08 مسىن امليعلة اًضٌلًَة حٌاح م رمق 204يح ظسويق بَلامس

ة ؾبس اًلادر حمي أأ رمق بالحة زواوي ؿًل ع.ب.س- 49صارع ُوابًص

ثويم ؾبس احلق

-  مىصر ضاحِة س َسي ايسني43 رمق 9. مسىن بَوك ب82يح 

ع.ب.س

ع.ب.س- 01 رمق 2. مسىن امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة ؾٌلرة د222يح ٌسـس َلس مسري

ع.ب.س-  صارع بوركبة كسور12رمق أأرزيق هسٍص

ع.ب.س- يح بوؾزة اًغصيبظوريش صفِق

ع.ب.س- 43. مسىن س َسي حِاليل حٌاح ج رمق ج260يح بن فُسة أأمال

ي ؾباس ع.ب.س- 90أأ7 كعـة رمق ق ت21يح ابب اًضاًة كسمة ال رمقبًَِز

ع.ب.س- 40يح س َسي حِاليل اًخجزئة اًثاهَة كعـة رمق سـسون بوزاين

ع.ب.س- 50 مسىن بن محودةرمق 760يح ؾصيب ؾاكصة

ع.ب.س- 849جتزئة مٌعلة صٌلل رشق يح بومََم كعـة رمق بومـزة بوؿالم

ع.ب.س- 33صارع ثريس احلبُب رمق ثوويس ؿامص

ع.ب.س- 46صارع كصموش َلس رمق بن صـضوؿة هور ازلٍن

ع.ب.س-  صارع اًـصيب بن همَسي26 رمق 1. مسىن ؾٌلرة ح180يح ؿُىس ؿائضة

ع.ب.س- 04 رمق 01. مسىن ؾٌلرة ب119يح هزيار خَول

ع.ب.س- 88. رمق  ج1. مسىن ؾٌلرة س456يح سًِل َلس

ع.ب.س- 23 مسىن امليعلة احلرضًة اًضٌلًَة اًرشكِة رمق 220يح بن موىس مـاصو

ع.ب.س- 02 حمي رمق 1.يح س َسي حِاليل حٌاح أأجسايق كادة

س ب ع- 07صارع سٌَلن اًفاريس مىصر ج رمق هودايت ظَب

سر َلس حمي رمق ح رمق مميون َلس س ب ع- 91صارع دًر

س ب ع- 32صارع محزة بن ؾبساملعَب يح ابب اًؼاًة حمي ج رمق محَسي بوجحص

جتارة ابًخجزئة ٌَررض واًفوانَ

سيدي بلعباس



- 71 رمق 3 مسىن َلس بوضَاف س َسي اجلَاليل حٌاح يج400يح خالب َلس

س ب ع س ب ع-  مىصر ج02رمق . م.صارع اًـباس بن ؾبساملعَب يح ممميون ؾباس

س ب ع- 26يح اًسـادة س َسي اجلَاليل ؾٌلرة ب حٌاح ج رمق مصوفي َلس

س ب ع- 3أأ. جتزئة أأ رمق س01 مسىن امليعلة اًضٌلًَة 128يح غفار حٌلل

س ب ع- 12 مسىن حيمي احلصف ج  رمق 200يح حٌلدوش ؾبساًلادر

س ب ع- 16صارع معري ابن سـس رمق مساين خَول

س ب ع-  صارع ؾبان رمضان17 رمق ج4 مسىن ؾٌلرة ب82يح مغصيب خَول

 رمق 1 مسىن س َسي اجلَاليل يح َلس بوضَاف  حٌاح يج 400يح ؾعاوي ذسجية

س ب ع- 64 س ب ع- 07صارع سٌَلن اًفاريس مىصر ب رمق بوضَاف َلس

ة صارؾي دهعون رمق زواوي خمخار ديي01زاًو س ب ع-  مىصر ب وثَودور ُرًي

س ب ع- 11صارع املالزم أأَلس رمق وضاح فذَحة

س ب ع-  صارع املالزم يس أأَلس02رمق فصؾون ؿًل

س ب ع- 01 حمي رمق 01 مسىن حٌاح رمق 80يح دًف َلس

ِايص خمخار رمق مـعى هللا كادة س ب ع- 39صارع ًو

س ب ع- 04صارع حوهيي بومسٍن سابلا اٌَوز رمق أأخري كادة

س ب ع- 10صارع الأمري ؾبس اًىصمي رمق سىون كادة

س ب ع- 05. مسىن ؾٌلرة ب حمي رمق ج98/260يح ضَاف بن ؾومص

س ب ع- 03صارع بن دًسة بَـباس رمق س َس املصابط نزنة

بودٌفوس نٌلل

 اًلعـة رمق 11 مسىن حٌاح ب رمق ج54امليعلة اًضٌلًَة اًرشكِة ٍلؽ 

س ب ع- 30

س ب ع- 19 مسىن س َسي اجلَاليل رمق ج72يح بن رحو ؾبس اًلادر

س ب ع- يح ؾؼمي فذَحة كصب ضاحِة ؿسة بوخاللؾامثن نٌلل ازلٍن

س ب ع- 281يح س َسي حِاليل اًخجزئة اًثاهَة كعـة رمق بورضبة فِعي

س ب ع- 24صارع همايج سَامين رمق كارة ؿًل َلس

س ب ع- 01 مسىن ؾٌلرة ي رمق 222يح غفار ؾبس اًلادر

س ب ع- 23صارع املصحش سـسان رمق حلسُين حبَب

س ب ع-  ب691يح بن محودة رمق مساين كادة

س ب ع- 54صارع بًصيب مٌور سابلًا صارع أأمَو رمق حسو َلس

س ب ع- 48صارع ثَودور ُرًييت رمق ماكل ُواري

ة صارع املصحش سـسان رمق بين دٌرس ؾبس اًلادر س ب ع-  وصارع اًـٌلرهة18زاًو

س ب ع- 15صارع باكر خَول رمق سـَسون بن ؿُىس

س ب ع- 23صارع املصحش سـسان رمق غصيب بصاُمي

س ب ع- 113 مسىن اًخوفري و االإحذَاط رمق 112يح ذََفة َلس

سيدي بلعباس



س ب ع- 37 مسىن س َسي اجلَاليل رمق ج72يح ذسمي غزوان

س ب ع- 06صارع ذازل بن سـَس رمق صاليل حواد ازلٍن

س ب ع- 18صارع املصحش سـسان ؾٌلرة رمق مرشي هبِي

رزوق زواوي

- 18أأ اًلعـة رمق 12.يس.أأل.  مسىن س َسي اجلَاليل حٌاح او117يح 

س ب ع

س ب ع-  مىصر ج52يح اًـصيب بن همَسي صارع ذري اًيبِة رمق بسسات جناة

صة س ب ع- 25. حمي رمق ج6. مسىن بياًة أأ130/70يح َلسي ُز

س ب ع-  صارع ؾبان رمضان011 رمق س8 مسىن حٌاح أأ72يح بن سىصان حواد

س ب ع-  س َسي حِاليل249اًخجزئة الأوىل رمق خَويل بن ؾخو

س ب ع- 08 مسىن رمق 50يح ًعرب اتج

س ب ع- 95جتزئة مٌعلة صٌلل رشق يح بومََم كعـة رمق ص بـات حصيب

س ب ع- 01صارع فوهخان رومان رمق بوبضري ؾبس اًىصمي

س ب ع- أأ.يس-1 مسىن رمق 128يح بوختَي اًـميش

س ب ع- 72 س َسي اجلَاليل كعـة رمق 01جتزئة رمق انرص انرص

س ب ع- 29صارع املصحش سـسان رمق مسري ؾبساًلادر

س ب ع- 128يح سلار ؾبساًـٍزز اًلعـة رمق بوذسميي زوبري

س ب ع- 01صارع االإدوة بَحسُين رمق فاكي هورازلٍن

مٌعور خمخار

ق اًـٌلرهة و صارع ساكِة س َسي ًوسف حمي ب23رمق  ة ظًص س -  زاًو

ب ع

س ب ع- 05 اًلعـة رمق 21 مسىن حمي أأو رمق 56س َسي حِاليل يح راٌس غامل

س ب ع- 01صارع همايج سَامين يح س َسي ايسني رمق كادر ؾبساًلادر

سر َلس رمق داثو سـَس َلس ؿسًي س ب ع-  مىصر أأ49صارع دًر

ًسٍص حمي رمق 83رمق مبارك أأمني س ب ع- 01 صارع ؿُسات اإ

س ب ع- ج24 رمق 5 مسىن حٌاح أأ72صارع ؾبان رمضان يح صاديل ؾباس

ًلًل رمق بن ص َخ َلس س ب ع- 02صارع اإ

هرص ازلٍن ملني

س - 38 مسىن بوؾزة اًغصيب رمق 112 مسىن املـصوف حبي 123يح 

ب ع

س ب ع- 107 رمق 14 مسىن ؾٌلرة أأ104يح حٌَفي رص َس

درابل ؾباس

س -  امليعلة اًضٌلًَة الاويل04 مسىن  ؾٌلرة اش  رمق ل ج245يح 

ب ع

س ب ع- 1صارع ابي بَلامس رمق بمرشف مَِود

س ب ع- 15 رمق 08صارع االإدوة بوراس اًلعـة رمق دَُين ظَب

ًبعاري بومسٍن

 مسىن احامتؾي جسامهي ؾٌلرة أأو رمق  أأل 200جتزئة بَوالدي مرشوع 

س ب ع- 11يس 

س ب ع- 14 رمق ج5 مسىن حٌاح ب82يح س َسي ايسني اًعاُصي زواوي

س ب ع- 250 رمق 1جتزئة الأوىل يح س َسي اجلَاليل اًلعـة سبن دومة حاج

س ب ع- 03يح س َسي ايسني  صارع هواةل َلس رمق غوماري َلس

سيدي بلعباس



س ب ع- 05 حمي رمق 15يح الأمري ؾبس اًلادر صارع املسجس رمق فصوج َلس

س ب ع- 04 اًلعـة رمق 26صارع َلس مخُس يت رمق بصابر حلسن

س َسي بَـباس – 11 مسىن س َسي اجلَاليل رمق 328يح بن سىصان َلس

وات حىمي وزل حًص

س َسي –  ج 09 رمق 3مسىن س َسي اجلَاليل ؾٌلرة حٌاح 366يح 

بَـباس

بَلامس انيج ؾبس احلق

 – 18 مسىن جتزئة د رمق ج 56امليعلة اًضٌلًَة س َسي اجلَاليل ٍلؽ 

س َسي بَـباس

س َسي بَـباس- 5 مسىٌخجزئة أأ رمق ج 56يح سَامين َلسي

سي َلس ًز

س َسي  – 08 و هنج ظومام رمق 01وسط املسًية صارع بورويم َلس رمق 

بَـباس

س َسي بَـباس – 15 أأ و 09سوق اًفالح حمي رمق ؾلاد ظاحل

س َسي بَـباس– صارع امحس زابهة بوؿاليم ؾبس احلق

س َسي بَـباس – 46صارع ذرية اًيبِة رمق َلس بصاُميي

ة س َسي بَـباسمَبية جساةل يح احلًص

امليعلة اًعياؾَة س َسي بَـباسمَبية فصومايل

امليعلـة اًعياؾِـة س َسي بَـباسمَبٌـة ٌرضًل

امليعلة اًعياؾَة س َسي بَـباسمعاحن ؾزوز

امليعلة اًعياؾَة س َسي بَـباسمعاحن املثاًَة

امليعلة اًعياؾَة س َسي بَـباس2معاحن املثاًَة 

س َسي بَـباسمعاحن أأكصودًف

امليعلة اًعياؾَة س َسي بَـباسمعاحن ؾواد

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

س َسي حلسن- 11 كعـة َلس بوضَاف اًلعـة رمق 126يح اجلسًس ظَيب َلس

س َسي حلسن- 12 مسىن ؾٌلرة ج رمق 50يح بن سامل رص َس

س َسي حلسن-  ب56 كعـة اًلعـة رمق 126يح اًربي حِاليل

س َسي حلسن- 15صارع َلس بوضَاف رمق ؿُساوي أأمحس

كعاابت

سيدي بلعباس

/

البلديــة

سيدي لحســـن

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى
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هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

خمابػػز

دضػص و فوانـَ/ مواد اًخغشًة اًـامة 



س َسي  - (11سابلا صارع د ؾٌلرة رمق  ) صارع زواوي راحب ذسجية 24مـصوف ؾباس

حلسن س َسي حلسن-  صارع ؿًل زازو ؾبس اًلادر26رمق بَحاج فاظمة

ي رمق ًزيون ؾخو س َسي حلسن- 35صارع اإ

س َسي حلسن- 13يح الامري ؾبساًلادر صارع زانيق َلس رمق رحٌلين ًـصج

س َسي حلسن- 04احلي اجلسًس صارع احلبُب بن ؿًل رمق زهصاوي َلس

س َسي حلسن-  صارع زرافة أأمحس25رمق مٌلور بَـباس

س َسي حلسن- يح َلس بوضَافزايه بصاُمي

س َسي حلسن- 03صارع دممي ؾبس اًلادر رمق بورراش ؾبس احلق

س َسي حلسن- 33صارع ؿًل زازو ؾبساًلادر رمق بن سامل املََود

س َسي حلسن- صارع مزوار مـاصوثوات َلس

 صارع اًـصيب بودُري َلس حمي رمق 02، 03 مسىن كعـة رمق أأ 91جتزئة وايف ؾبس اًلادر

س َسي حلسن- ب - حمي ب01 كعـة حاًَا صارع مزوار مـاصو رمق 130 يح 01اًلعـة رمق صاليل حاج

س َسي حلسن-  صارع هـامة ؾبساًصحٌلن06بوذاري بن ؾٌلرة ؾبساًلادر س َسي حلسن

س َسي حلسن- 17 مسىن جتزئة د رمق ج99ٍلؽ جحازي سَامين

س َسي حلسن- 05 مسىن ؾٌلرة ج  رمق 40يح ميك مععفى

س َسي حلسن- 15 مسىن َلس بوضَاف رمق 126صارع ك يح بض َري حلسن

س َسي حلسن- 15 مسىن رمق 126يح مسال هورة

س َسي حلسن- 02صارع زازو حيي يح الأمري ؾبس اًلادر رمق جماُص مَِود

س َسي حلسن- 27صارع ؿًل زازو ؾبساًلادر رمق الأمحص كادة

س َسي حلسن- 13صارع ؿًل زازو ؾبس اًلادر رمق حصيب زواوي

س َسي حلسن- 04 مسىن رمق 50يح همسًس حلسن

حامتؾَة269جتزئة مايح ذََفة س َسي حلسن-  كعـة اإ

س َسي حلسن- صارع غامل َلسوحالوي حَمية

س َسي حلسن- 98صارع َلس بوضَاف احلي اجلسًس رمق ؾواد ميَية

س َسي حلسن- ب.04 مسىن رمق 50يح هصهوس حبَب

بسلًة س َسي حلسنمَبية االإدوة زاين

/

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

سيدي لحســـن

البلديــة

العمارنـــــة

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى



اًـيواناالإمس و اٌَلب 

بَوالدي اًـٌلرهة- 778جتزئة بَوالدي أأ كعـة رمق بومـزة َلس

ًـبان َلس

ي رمق أأل يس200 مرشوع 24جتزئة بَوالدي رمق  - 24 مسىن ؾٌلرة اإ

اًـٌلرهة

اًـٌلرهة- 07 مسىن ؾٌلرة ج رمق أأل يس200جتزئة بَوالدي مرشوع ضَاف ؾباس

اًـٌلرهة-  صارع غري مسمى33جتزئة ج بَوالدي كعـة رمق مباريك مََاين

صة اًـٌلرهة- جتزئة بَوالديًـبان فاظمية  ُز

كٌسيس بن ؾخو

س رمق  - 30 احلعة رمق 36 مسىن ٍلؽ 49جتزئة بَوالدي يح يس هٌو

اًـٌلرهة

اًـٌلرهة- 60 مسىن رمق 150بَوالدي يح ؾَبود ؾبسيل

اًـٌلرهة-  حمي ج95جتزئة بَوالدي أأ اًلعـة رمق بوذاري اخلري

اًـٌلرهة- جتزئة بَوالديبن هصامة هور ازلٍن

اًـٌلرهة- 926جتزئة بَوالدي اًلعـة رمق رحٌلين انرص

اًـٌلرهة-  مىصر أأ471جتزئة بَوالدي أأ كعـة رمق اكمًل ؾبس احلامك

اًـٌلرهة- دوار بَوالديبوضَاف َلس أأمني

اًـٌلرهة-  حمي ب206جتزئة بَوالدي رمق ؿالل ؿًل

اًـٌلرهة- 05 مسىن بَوالدي جتزئة أأ رمق 44ٍلؽ زاوي زواوي

اًـٌلرهة-  مىصر ب1042جتزئة بَوالدي رمق مرصي ابصاُمي

اًـٌلرهة-  بَوالدي30اًلعـة رمق حساين مَِود

اًـٌلرهة- دوار بَوالديبَوالدي غويت

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

سيدي خالــد

العمارنـــــة



س َسي ذازل– 26صارع د رمق سـسي ايمٌة

س َسي ذازل– 76 مسىن كعـة رمق 193يح مس خغامني ؿسًةل

س َسي ذازل– 02 حمي 03صارع موىس وزل موىس اًلعـة رمق فىصون خبازل

ة س َسي ذازل– 97 كعـة رمق 193يح دوار أأمِية خمخاًر

س َسي ذازل– صارع بَحاج َلس حمي جحبور ميَية

س َسي ذازل–  أأ03 مسىن رمق 88يح داودي ؾبسًَة

س َسي ذازل– 02صارع هـامة ؾبساًلادر رمق بن دًسة فعمية

س َسي ذازل– 01 كعـة رمق 198يح بوختَي َلس

س َسي ذازل– 07صارع بن ساؿس خلرض رمق رحال ؾبساًلادر

س َسي ذازل– دوار ُبارةبصايح ؾزازلٍن

س َسي ذازل–  صارع دممي ؾبس اًلادر20بَوفة خلرض

س َسي ذازل–  س َسي ذازل57 مسىن اًلعـة 193يح بصازي مميون

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

سر رمق 58يح بن بٍصىصو مععفى س َسي ًـلوب-  مىصر أأ36 صارع ظوار كًو

س َسي ًـلوب- 04صارع الأمري ؾبس اًلادر رمق حصمي ظَبِة

َح فعمية س َسي ًـلوب- 21صارع همايج سَامين رمق مًو

س َسي ًـلوب- 61 مسىن كعـة أأرض رمق 82يح بَحَلون فاظمة

سرًوسفي َلس س َسي ًـلوب- صارع ظوار كًو

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

دضػص و فوانـَ/ مواد اًخغشًة اًـامة 

/

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة 

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

سيدي خالــد

البلديــة

تسالــــــة

البلديــة

سيدي يعقــوب



اًـيواناالإمس و اٌَلب 

جساةل- احلي اجلسًس حمي أأ و ب دصيف ؾبس اًلادر

جساةل- 02صارع ذلص احلاج رمق دحاوي سامل

جساةل- 04صارع الأمحص بساوي رمق بوبىص زواوي

ة جساةل- 204 كعـة رمق 205جتزئة كصكوى زواًو

جساةل- 39يح املسرسة اجلسًسة رمق مـافة حِاليل

جساةل- 09صارع املالزم الأول ؾبس اًىصمي رمق ملين كادة

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

اًسِاةل اًثورة- 64صارع يس بصايح بوؿالم رمق  بورضبة ذسة

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة 

/

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة 

/

تسالــــــة

البلديــة

عين التريد

البلديــة

السهالـــة



اًـيواناالإمس و اٌَلب 

صة س– صارع يس ظايفبن مسـود ُز ؿني اًرًت

بسلًة سفزيفمعاحن مىِىة

بسلًة سفزيفمعاحن ثوزاةل

سفزيف-  مسىن506يح كالًزي أأمحس

سفزيف-  مسىن515يح همادن ؾبس اًىصمي

سفزيف- صارع الأأأمري ؾبس اًلادربًل بومجـة 

مس يح حصموين ؾبس اًلادر سفزيف-  مسىن214صارع بسون اإ

سفزيف- صارع َلس اخلامسبلاش حلسن

سفزيف- صارع اًـصيب بن همَسيحجالط أأمال

سفزيف - 16صارع بوسعةل حلسن رمق سالم بغساد

سفزيف-  صارع الأمري ؾبس اًلادر105رمق مىِىة أأمحس

سفزيف-صارع ًزغود ًوسف غصيب خمخار

ق بوحٌَفِة 24صارع مىِىة حلسن سفزيف-  فرباٍص ظًص

ق بوحٌَفِة 75رمق ؾفان أأمحس سفزيف-  ظًص

سفزيف– صارع الامري ؾبس اًلادر مسوين َلس

مواد اًخغشًة اًـامة 

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة

/

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

البلديــة

سفيـــــزف

عين التريد



سفزيف-  صارع اًـصيب بن همَسي 12رمق بوًـصج حيي

سفزيف - 60صارع حصموين َلس رمق ًعَح همايج

سفزيف-  صارع مععفى بن بوًـَس 19رمق كض َح حٌلل

سفزيف- صارع اًـصيب بن همَسيؾبسيل ثَجَين ؾباس

سفزيف-  صارع اًـصيب بن همَسي 42رمق مٌصس ذرية

سفزيف-  مسىن 214صارع ظالة بومسٍن يح ؾيش ؿًل

سفزيف-  صارع مععفى بن بوًـَس 01رمق بومسجس حيي

سفزيف-  مسىن 515يح سالم همايج

سفزيف-  صارع ؿُسات ادٍص 55رمق حلول بوؿالم

سفزيف-  صارع ًزغود ًوسف 60رمق بن ًوسف اًس بؽ

سفزيف-  يح سورٍىور 10رمق محَسة ٌسني

سفزيف- صارع َلس اخلامس حصموين أأمحس

سفزيف-  صارع يس بومسٍن35رمق ًواري َلس

ََة 05يح كضات ؾٍزز سفزيف–  حًو

سفزيف–  صارع س َسي حيي 72رمق ذسمي حبَب

سفزيف-  مسىن 214صارع امللصاين يح مىِىة حٌلل

سفزيف- 04صارع مععفى بن بوًـَس رمق ؾبوين ؾخو

سفزيف- سوق اًفالح ثريس س َس امحس

ة صارع حصموين َلس و ؾصاس ركِة رمق باكر حِاليل سفزيف - 04وسط املسًية زاًو

سفزيف- صارع الأمري ؾبس اًلادر اًـصابوي حسيون

سفزيف- صارع اًـلِس معريوشؾصابوي مععفى

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

/

بوجبهـة البـرج

سفيـــــزف

درض و فوانَ

كعاابت

البلديــة



بوحهبة اًربج–  صارع اًوايف امحس 03رمق ظَيب امحس

بوحهبة اًربج–  صارع اًوايف امحس12رمق بورشًط حبَب

ؾِػن أأدن-   ملعؽ دار اًس بؽ 38رمق ظَحة ؾبس اًلادر

ؾِػن أأدن -  02حمي رمق دابب محزة

البلدية

مس َس- صارع مخُس يت سَامينكامس فِايل ظََحة

بسلًة املس َسبن ابرك بن معص

بسلًة املس َسسالم َلس

املس َس-  مسىن 50يح بوراس ًووس

البلدية

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

مواد اًخغشًة اًـامة 

/

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة 

/

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة 

/

بوجبهـة البـرج

المسيـــد

البلديــة

عين أدن

مصطفى بن براهيـــم

/

دضػص و فوانـَ



مععفى بن بصاُمي-  صارع مسىىس بضري 30رمق بوكٌاًة احلاج بن ؾودة

بسلًة مععفى بن بصاُميبس باس َلس الأمني

ة مععفى بن بصاُمي–  صارع فصش ًوب 10رمق ؾصاب خمخاًر

مععفى بن بصاُمي–  حوان 19 يح 142رمق ُامي خمخار

مععفى بن بصاُمي-  صارع حصَح ؾبس اًلادر04رمق راٌس ؾبس اًلادر

مععفى بن بصاُمي–  صارع مـاصو بوحٍصز09رمق زحاف مَِود

مععفى بن بصاُمي–  صارع اًـلِس معريوش 09رمق بوؾرسًة بَلامس

مععفى بن بصاُمي–  مسىن 40 يح 02رمق داؾي املِايج

بسلًة مععفى بن بصاُميمزواري هبِي

البلدية

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

بسلًة ثَموينُالل اجلَاليل

بن َلس بسلًة ثَموينبَصاصس هصمي اإ

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة 

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

خمابػػز

/

مواد اًخغشًة اًـامة 

تلمونـــي

مصطفى بن براهيـــم

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

كعاابت



بسلًة ثَموينبن صِصة مـاصو

ثَموين- صارع اثبت بَلامس بوظَبة خمخار

ثَموين-  صارع االإدوة سىصان 23رمق نٌلل َلس

ثَموين- صارع االإدوة سوهيي ؿايل ميَية

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

بسلًة بَـصيببن ظاحل هور ازلٍن

بسلًة بَـصيبموفق خمخار

بَـصيب-  مسىن 78 يح محَان احلبُب

بسلًة بَـصيبؾصابوي اًض َخ

بَـصيب-   مسىن 70يح هناري ؾبس املاكل

بسلًة بَـصيبكصاب َلس

ب َلس أأمني بسلًة بَـصيبغًص

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة 

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

تلمونـــي

زروالــــــة

البلديــة

بلعربــي

دضػص و فوانـَ

دضػص و فوانـَ



بصاُمي زرواةل–  صارع زبالح َلس 37رمق كََي اإ

زرواةلؾبس اًلادر بَـَس

زرواةل - 06يح اًخجمؽ اًسىين صارع بن دومة َلس رمق سالك ؾٍزز

البلدية

اًـيواناالإمس و اٌَلب 

ؿني اًربد-   صارع َلس مخُس يت  88رمق بوحاةل مسـود

ؿني اًربد-  صارع َلس مخُس يت  ؿُساوي فواد

ؿني اًربد-  139يح اًبسر رمق خمخار حٌلل

ؿني اًربد-  56 مسىن رمق 104يح الأؾوج ؿًل

ؿني اًربد-  16 مسىن رمق 50يح سـَس ؾبساًلادر

ؿني اًربد-  102صارع سامل ُامشي س َسي مـاصو رمق خمخار ؾخو

ؿني اًربد-  275صارع ٍزصي حِاليل أأوالد ؿًل رمق مىًصوف زواوي

ؿني اًربد-  02 مسىن رمق 50يح ًىحي َلس

ؿني اًربد-   مىصر46صارع َلس مخُس يت رمق سـَس أأمحس

ؿني اًربد-  104 اًلعـة رمق 153جتزئة ًرغي مَِود

ؿني اًربد-  12يح اًسالم رمق بوص خة زواوي

ؿني اًربد-  185يح اًسالم رمق مـاصو هور ازلٍن

صة ؿني اًربد-  19 مسىن حمي رمق ج 134يح بوش ُز

ؿني اًربد-  22صارع ساردي كسور  أأوالد ؿًل رمق ؿابس كادة

ؿني اًربد-  صارع َلس مخُس يت مىصر بغامن سفِان

دضػص و فوانـَ/ مواد اًخغشًة اًـامة 

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة

/

خمابػػز

زروالــــــة

عيــن البـــرد



ؿني اًربد-  صارع َلس مخُس يتغالمون احلاج

ؿني اًربد-  130 كعـة رمق 279جتزئة خمخار ميَية

ؿني اًربد-   حمي أأ02 حعة رمق 120يح اًبسر اًلعـة رمق بصاُمي مفَح مَِود

ؿني اًربد-  226يح اًسالم اًلعـة رمق فََو كسور

ؿني اًربد-  صارع ٍزصي حِاليل اوالد ؿًل285رمق بضري رحو رص َس

ؿني اًربد-  112 كعـة رمق 279جتزئة اًفذويح ؾبس اًصزاق

مىسرة-  صارع فَسعني13رمق بوذسلة بغساد

بسلًة مىسرةغايل َلس

مىسرة- 07صارع رمق حًٌَت  داود

س َسي حٌلدوش–  صارع الأمري ؾبس اًلادر 38رمق مساين فذحي

ةبن رحو ذرية ة اًزاًو س َسي حٌلدوش– كًص

وات احلاج سـسون ظَب ة ازلالُميُز س َسي حٌلدوش– كًص

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

دضػص و فوانـَ/ مواد اًخغشًة اًـامة 

خمابػػز

البلديــة

مكــدرة

عيــن البـــرد

البلديــة

سيدي حمادوش



س َسي حٌلدوش– مصنز اًخجمؽ اًًزَفةبوظَبان بن معصان

س َسي حٌلدوش– 04صارع الأمري ؾبس اًلادر رمق محَسة حٌلدوش

س َسي حٌلدوش–  صارع الامري ؾبساًلادر وسط املسًية16حصي َلس أأمني

س َسي حٌلدوش– صارع بودومة ؾبس اًلادرحبَح مععفى

س َسي حٌلدوش– صارع رئُيس الأمري ؾبس اًلادربصهيٌلت ؾبس اًىصمي

س َسي حٌلدوش– 07ؾٌلرة ب رمق ؿني اًلط اندًة

ة05يح كامس ؾزازلٍن ََة اًزاًو س َسي حٌلدوش–  حًو

ة  يح مس بوب هصمي ة  اًزاًو ََة05كًص س َسي حٌلدوش–  حًو

ة اًًزَفة احلي اًفاليحؾَاد فاظمة س َسي حٌلدوش– كًص

ََة 05صارع بصاكين أأمحس س َسي حٌلدوش–  اًًزَفة14 حمي رمق 1962 حًو

بصاُمي- صارع اًـلِس ًعفي حمي ب 27رمق زبالح فعمية س َسي اإ

بصاُمي-  مسىن300 يح 1945 ماي 08صارع زماري سفِان س َسي اإ

بصاُمي- 10صارع اًـلِس معريوش رمق بوثوٍزرة ميَية س َسي اإ

ة صارع ر  وصارع ب صارع حسان بن اثبت حمي أأبَلادي ظَب بصاُمي- زاًو س َسي اإ

بصاُمي- 15صارع ؾبس اذلَس ابن ابدٌس رمق كسوري حيىي س َسي اإ

بصاُمي- صارع دًسوش مصادكساري بَلامس س َسي اإ

بصاُمي- 13صارع رجفات رمق ًزالح هور ازلٍن س َسي اإ

بصاُمي- 20اًلعـة رمق أأبن حساًين بسرة س َسي اإ

بصاُمي- 13صارع ذسلون رمق جماود ورًسة سـسًة س َسي اإ

بصاُمي- 02صارع ابن ذسلون رمق بوؿالم ذسجية س َسي اإ

بصاُمي- 10صارع اًـلِس ًعفي رمق اًـصيب ساردي َلس س َسي اإ

بصاُمي- 10صارع اًـلِس ًعفي رمق خامؽ ؾبساًلادر س َسي اإ

دضػص و فوانـَ/ مواد اًخغشًة اًـامة 

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى
البلديــة

سيدي ابراهيــم

سيدي حمادوش



بصاُمي-  مسىن جسامهي اجملموؿة  ج125يح بوفَجة ؾبساًلادر س َسي اإ

بصاُمي- 03صارع اًـلِس ًعفي رمق ؾون هللا َلس ؾبساحلامك س َسي اإ

بسلًة س َسي بصاُميذََي ربَؽ

بسلًة س َسي بصاُميداين اًىبري امحس

بصاُمي-  صارع ؾزة ؾبس اًلادر38بَفىصون مٌور س َسي اإ

ثيرية- صارع ثويم خلرض ؾٌلر بوجناؾي

ثيرية  - 10صارع حٌلم سَامين رمق حامكي َلس 

سربضريي َلس  ثيرية- صارع كومريي كًو

ثيرية- صارع ثويم َلس حامبة ؾبس اًغاين 

ثيرية- صارع ذَوي اًعاُص حٍصصي ظَب 

08ثيرية صارع ثويم خلرض رمق  -حبوص خلرض

ة االإصرتاهَة 09رمق موظايل ًوسف واد سفِون–  يح اًلًص

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

دضػص و فوانـَ/ مواد اًخغشًة اًـامة 

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

كعاابت

سيدي ابراهيــم

البلديــة

واد سفيــون

البلديــة

تنيــــــرة



واد سفِونموظًل ًوسف

واد سفِون–  73كعـة رمق بواب ؿُساوي

البلدية

حايس دحو- صارع ؾساس ابصاُميسالك ظاُص

حايس دحوصـبان ُواري

البلدية 

بَـضُبة اًض َََة– وسط املسًية معصان بضري

البلدية

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة 

/

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة 

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة

/

خمابػػز

بن عشيبة الشيلية

حاســي دحــو

تـــــــــــــــالغ

واد سفيــون



ثالغ–  أأ33صارع بَغزيل اًعَب رمق دثري فاظمة

بن انرص رضا

ثالغ– صارع اًـصيب بن همَسيخابو َلس حسان

ثالغ  – 12صارع الغا معص رمق كاًس ظورًة

ًَاس ثالغ– صارع بن غامل اخملفي 18بوسـسًة اإ

ثالغ– يح س َسي أأمحسسٌليح ؾاكصة

ثالغ– يح س َسي أأمحسوايل اًـيرتي

ق سـَسةدابغ جناة ثالغ– ظًص

هوي ُواري

ثالغ– يح س َسي أأمحسؿُسات زواوي

ثالغ– هنج املساؿس بسريغزايل فذَحة

ثالغ– صارع هَفصو دو هَفصان 02حٌَفي اًض َخ

ثالغ–  هنج املالزم الأول كسور03ظاحيب حصيب

ثالغ– صارع اًـصيب بن همَسيمسسوة موًود

ثالغ– صارع دابغ حي فِاليل َلس حسني

ََة05يح اًـَايش َلس ثالغ–  حًو

ثالغ– صارع اًـصيب بن همَسيدفاق ؿامص

ثالغ- صارع دابغ حيي دابغ مغيَة

ثالغ - 48 حعة رمق 154جتزئة موساوي حسة

 أأ1صارع بصاكن داود رمق   "اًسوق املغعاة"ثالغ  –ًوسفي حَمية

ثالغ–  حعة  217 خمعط جتزئة 18رمقهبَول سـاد

43ثالغ يح اًخجزئة اًثاهَة رمق  – سوحي َلس

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

دضػص و فوانـَ/ مواد اًخغشًة اًـامة 

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

تيغاليمت

تـــــــــــــــالغ

خمابػػز

درض و فوانَ 

كعاابت



ثَغاًاميت- صارع َلس مخُس يت بن ص َحة فوزًة

ثَغاًاميت- صارع غويث اًعاُص بوحاهة ؾبس اذلَس

ثَغاًاميت - 01صارع هبري كسور رمق سٌلر زاهة

ثَغاًاميت- صارع َلس مخُس يت رمق د حٌَفي هعرية

اًضاًة - 24صارع الامري ؾبس اًلادر رمق ُيان مععفى

اًضاًة - 05احلي اجلسًس رمق انرصي حبَب

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة 

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

دضػص و فوانـَ/ مواد اًخغشًة اًـامة 

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

تيغاليمت

مزاورو

الضايــــة

/



بسلًة مزاوروهصوم زواوي

بسلًة مزاوروبن ًزيا ماما

موالي سَُسن- صارع بن حو ؾٌلرة ًـَويف بوخاوي

موالي سَُسن- صارع بوراس ظايفؾعايف ؿائضة

موالي سَُسن-  51يح اًخجمؽ اًسىين ٌَسىٌات اًدسامهَة اًلعـة رمق راحب دحٌلن

موالي سَُسن-  صارع بن دحو ؾٌلرة 110رمق رفاس ؾبس اًصحٌلن

موالي سَُسن-   ب 35صارع اًـلِس معريوش رمق خمازين هـمية

موالي سَُسن- صارع بن دحو ؾٌلرة ميك مععفى

/

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

دضػص و فوانـَ/ مواد اًخغشًة اًـامة 

خمابػػز

/

/

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة 

خمابػػز

مزاورو

البلديــة

الحصيبــــة

البلديــة

موالي سليسن



احلعاًبة- 09صارع بن ؿالل رمق زاوي ؾبس اًلادر

احلعاًبة- 14صارع جحصي زكاي رمق داين ابصاُمي

ؿني ثيسمني - 02صارع بَحسن رمق دصايج ُواري

يات حمي رمق خبيت معص ة اًـًو ؿني ثيسمني - 06كًص

مٍصن – 51 كعـة رمق 113جتزئة زايين احلسني

مٍصن– صارع اًيلِب ؾبس اًِادي بغسادي ؿائضة

ق اًصابط بني ثالغ و سـَسة داود ذرية  مٍصن– ؿىل واهجة اًعًص

مٍصن  – 01صارع اًيلِب ؾبس اًِادي رمق مزنةل حِاليل 

مٍصن– صارع اًيلِب ؾبس اًِاديحسويل ؾصفة

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

دضػص و فوانـَ/ مواد اًخغشًة اًـامة 

مواد اًخغشًة اًـامة 

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة 

/

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

الحصيبــــة

البلديــة

مريـــــن

البلديــة

عيــن تندميـــن

 دضػص و فوانـَ

البلديــة



ة ؿني بًت اًسَعان رمق حبار خَول اتورٍصة- 17كًص

بسلًة ثودموتوايف بَلامس

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

دضػص و فوانـَ/ مواد اًخغشًة اًـامة 

/

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة 

/

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ
تاودمـوت

البلديــة

تاوريـــــــرة

البلديــة

البلديــة

تفســـور



بسلًة ثفسورحمصاز بن ؾامثن

رأأس املاء- صارع اًضِساء حفِان معص

رأأس املاء- يح الأمري ؾبس اًلادرؿاصوري معص

رأأس املاء– صارع اًضِساءكعري مساين

رأأس املاء– صارع اًضِساءادٌريس خمخار

رأأس املاء– صارع اًضِساءكعري مععفى

57رأأس املاء صارع أأوصن معص رمق  – رفِف مَِود

رأأس املاء– صارع أأوصن معصمحص اًـني ؾبس اًصحٌلن

رأأس املاء– صارع أأوصن معصبصمضان خمخار

سر رمق محص اًـني اًض َخ رأأس املاء– 08صارع أأوصن معص و ؾون هللا كًو

سر رأأس املاء – 01صارع اًضِساء احملي رمق جحايج كًو

رأأس املاء– صارع اًضِساءبن داود زواوي

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة 

/

خمابػػز

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

دضػص و فوانـَ/ مواد اًخغشًة اًـامة 

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

دضػص و فوانـَ

رأس المـــاء

تفســـور

واد السبــــــع



مسبورهبة ًـَس واد اًس بؽ– صارع بسون اإ

رمج دموش- صارع حصايب امحسساملي َلس

رمج دموش - 55 رمق 114صارع الامري ؾبس اًلادر اًخجزئة سالم كسور

مصحوم- 01صارع كسوري اًض َخ رمق دركاوي َلس

مصحوم-  مىصر17صارع هبَويل اًض َخ رمق هبَويل اًض َخ

مصحوم- صارع رزيق ذََفةرسحواين اًض َخ

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

دضػص و فوانـَ/ مواد اًخغشًة اًـامة 

/

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

دضػص و فوانـَ/ مواد اًخغشًة اًـامة 

/

خمابػػز

دضػص و فوانـَ/ مواد اًخغشًة اًـامة 

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

البلديــة

مرحــــــــــــــوم

البلديــة

رجم دموش

واد السبــــــع



س َسي صـَب - 02 احملي رمق 01صارع كسوري اًض َخ رمق دركاوي َلس حبَب هللا

س َسي صـَب - 04صارع انرصي رمق ؿادل َلس

برئ اذلام- 13صارع اًضِساء رمق محساوي خفص ازلٍن

بسلًة ابن ابدٌسمعاحن مِامني

دضػص و فوانـَ/ مواد اًخغشًة اًـامة 

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

دضػص و فوانـَ/ مواد اًخغشًة اًـامة 

/

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

سيدي شعيب

البلديــة

بن باديـــس

بئــــر الحمـــام



ابن ابدٌس– صارع محساوي امحس بورًعة ٍزن ازلٍن

ق ظابَة حاًًل مَِود ابن ابدٌس- (حبُس َلس )صارع ظًص

ابن ابدٌس– يح ص َري ؾبس اًلادربن حيي فاظمة

ابن ابدٌس– صارع ظاًيب اتجحاج مميون فذَحة

ابن ابدٌس– صارع رسايين ؿُىسمُسوم امحس

ق ظابَةغيمي زواوي ابن ابدٌس– صارع ظًص

ابن ابدٌس– 1 مسىن رمق 373صارع بسون امس مزاري امسَ

ابن ابدٌس– يح الأمري ؾبس اًلادرظاحلي هور ازلٍن

ابن ابدٌس– صارع يح مخُس يتمواًَس حيي

ابن ابدٌس– 01 مسىن رمق 40يح كصاوي امحس

ابن ابدٌس–  مسىن18 يح 22يح بن محَسة ظَب

ابن ابدٌس–  مسىن18 يح 22يح مٍصن َلس

ابن ابدٌس–  صارع اًـلِس ًعفي06رمق بوظاًب هبِة

ابن ابدٌس– صارع اًـلِس ًعفيدٌريس مععفى

البلدية

اهـةمَبية فِايل بسلًـة حايس ُز

اهة– صارع اًـصيب بن همَسيبوؿالم امحس حايس ُز

اهة– صارع ؾبس ماكل ًوسفموويس ؾبس اًصحٌلن حايس ُز

وة سفِان اهة– صاع ًزخوين خلرضمًص حايس ُز

اهة– صارع االإدوة سَاميينمومن ؾبس اًىصمي حايس ُز

/

مواد اًخغشًة اًـامة

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة 

خمابػػز

درض و فوانَ

كعاابت

بن باديـــس

حاسـي زهانـــة



اهة– يح داير احلَاةسـسون خمخار حايس ُز

البلدية

برضابني- صارع الأمري ؾبس اًلادربوزاين ؾباس َة

ًسٍصثوايت خبخة برضابني- صارع ؿُسات اإ

برضابني- صارع كـفور اًض َخحهيايم بوًيوار

برضابني- صارع سلار ؾبس اًـٍززحويت سَامين

البلدية

صارع مُسوم اتجحبُس ؿًل

صارع مُسوم اتجظبار ؾبس اًصحٌلن

ة اًبالًََةسـس ازلٍن بن ؾودة كًص

صارع مُسوم اتجمقصة زواوي

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة 

/

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

/

البلديــة

سيدي علي بوسيدي

شيطــوان

بضرابيــــن

حاسـي زهانـــة



س َسي ؿًل بوس َسي– صارع بوؿالم حبَب ٍزصق احساق

س َسي ؿًل بوس َسي– صارع بوؿالم حبَبكبًل َلس

س َسي ؿًل بوس َسي– صارع بوؿالم حبَبكسور نٌلل

س َسي ؿًل بوس َسي– صارع بَـبايس ؾبس اًلادرمويس ًوسف

س َسي ؿًل بوس َسي– صارع بَـبايس ؾبس اًلادرفِس امحس حواش

س َسي ؿًل بوس َسي – 02 حمي رمق 13صارع الأمري ؾبس اًلادر رمق ظادو مَِود

سرًوسف دالج س َسي ؿًل بوس َسي– صارع مسىصي كًو

ملعار– صارع سًِل ًوسفبن جنة أأَلس

ق اًوظين رمق معصاين معص ملعار– 07ظًص

سر ملعار– 02 مسىن رمق 170خاري كًو

ملعار – 03هنج ؾبس هللا كِس رمق ظصاج َلس

ق اًوظين رمق 30يح مـمص ملِسش ملعار – 07 مسىن صارع اًعًص

سر ملعار- صارع اًـلِس ًعفي محََي كًو

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة 

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

مواد اًخغشًة اًـامة

خمابػػز

سيدي علي بوسيدي

لمطـار

دضػص و فوانـَ



البلدية

ؿني كادة– صارع بودرة بوزاينحيي َلس

ؿني كادة– صارع مس خاري َلسثوات ؿًل

س َسي دحو– صارع زهصي َلس ص َىص املزوار خمخار

ق ؿني كادةبن ص َخ ذرية س َسي دحو– ظًص

س َسي دحو– هنج هلاي ؾبس هللابَلايض بومسٍن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة

/

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

/

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

عين قادة

البلديــة

سيدي علي بن يوب

البلديــة

سيـدي دحـــو



س َسي ؿًل بن ًوب– صارع بوؾصفة بغساد ًىحي ؿائضة

س َسي ؿًل بن ًوب– صارع حـفصبَفضَي امحس

س َسي ؿًل بن ًوب– صارع مبارك خَولحس ياوي هور ازلٍن

س َسي ؿًل بن ًوب– هنج حـفصهصوم حسني

س َسي ؿًل بن ًوب– صارع مبارك خَولنخاف ؾبس اًلادر

س َسي ؿًل بن ًوب– صارع دحٌلن َلسمايح ركِة

س َسي ؿًل بن ًوب – 06يح بَحسن مََين رمق صوٍصف ؾٌلر

س َسي ؿًل بن ًوب– صارع بَررض َلسأأمحس صََحة

بودٌَفُس- احلي اجلسًسمََح َلس

بودٌَفُس- يح كوابل احلاجذََفة زواوي

بودٌَفُس- صارع بوصًذوف بَحاجبن معص موراد

بودٌَفُس- يح صوٍصف بوؿالمبن ظَب َلس

بودٌَفُس- 33يح اًربج هلاز بومسٍن

س و املواظالتسًِل ًـريج بودٌَفُس- صارع اًرًب

ق اًعابَة11رمق دوخة فضَةل بودٌَفُس-  ظًص

بودٌَفُس- صارع بوصًذوف بَحاجبوصًذوف ؾبس اًلادر

ق اًعابَةذََفة مععفى بودٌَفُس- ظًص

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

سيدي علي بن يوب

البلديــة

بوخنيفيـس

مواد اًخغشًة اًـامة 

درض و فوانَ

دضػص و فوانـَ/ مواد اًخغشًة اًـامة 



اًعابَة– صارع مٌاد كسور اًعَس بالل

ف ؾبس اًلادر اًعابَة–  صارع حمجوب َلس04رمق ػًص

اًعابَة – 49يح َلس بوضَاف رمق نخاف امحس هبِي

بسلًـة اًعابِـةمَبٌـة حلوق

سر َلس معاحن  كسوري اًعابَة–يح بن كًو

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

مواد اًخغشًة اًـامة 

خمابػػز

/

هخاج املَاٍ املـسهَة وحسات اإ

/

معاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

مالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

/

وضاظػػػػػػػػػػػػات أأدػػػػػػػػػػػػػصى

الطابيــــة


