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 كشف بالمرافق التابعت للىزارة و المستغلت من قبل جهاث أخري
 

 مالحظات اجلهة املنعلة أ مس املركز ر.م

 مت اسرتجاػه اجملوس احملًل غوظ ادلٌس منعلة غوط ادلٌس املركز امثلايف غوط ادلٌس -1

   مواظن مت ا حاةل امضكوي نونَابة امؼامة أ بو سومي  اندي امضؼراء امضؼبَني ظرابوس  -2

ة دلهٌلين -3 ة دلهٌلين  مرسح زاًو ة ادلهٌلين  زاًو   اجملوس احملًل زاًو

  اجملوس امؼسكري ػني زارة اجلنوب اتجوراء  املركز امثلايف اتجوراء اجلنويب -4

 مت أ زههتا من كبل مدي ابملوكِة  مستمثر خاص امظهرة  دار غرض امومَد -5

  مستمثر خاص  امظهرة دار غرض اخلَام -6

  ملتحم من كبل أ غضاء ادلؼَة سابلا والن ملفل دٌسمرب  24صارع  دار غرض امزهراء -7

  مستمثر خاص مفندق امودان  امظهرة  دار غرض امودان -8

ة دلهٌلين ملر مكتب امثلافة ظرابوس -9   امهَئة امؼامة الاذاػات سابلا زاًو

دارة اال هتاج جبوار دار غرض امفتح -11   فنان حنات  دان صارع امو  ملر ا 

ة ادلهٌلين  بُت امثلافة )ملر امضَافة سابلا( -11   كتبِة من امثوار /مت اس تالمه من وزارة اخلارجِة  زاًو

 مت هدهما  كتُبة من امثوار  جبوار جامع املدس  املثابة ال م  -12

   ظًرق املعار  املعبؼة اخلرضاء  -13

  ملفةل   صارع امنرص ادلار امؼربَة نوكتاب  -14

 مت اسرتجاػه معوحة الااثر  صارع امنرص كرص املكل -15

  كتُبة من امثوار  أ بو سومي  مركز امرتبَة امؼلاهدًة  -16

  ملتحمة من كبل اغضاء ادلؼَة  دٌسمرب  24صارع  مجؼَة امفناهني املتحدٍن نوفنون  -17
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   ظًرق املعار  ملر مكتب االثعال ابنوجان امثورًة -18

  ملر احتاد املومِة امؼرب  صارع اخملتار  مكتبة معر اخملتار امثلافِة -19

  كتُبة من امثوار /اجملوس احملًل  صارع بريوت  مكتبة امنساء سابلا -21

   سوق ادلؼة أ والد دايب فًرق امؼمل امثوري سابلا -21

دارة املرامس فًرق امؼمل امثوري سابلا ظرابوس -22    جبوار مبين ا 

   خوف مبين الامن اخلاريج فًرق امؼمل امثوري سابلا بلرص بن غضري -23

  معارف امتجاًرة :امتسجَل امؼلاري اتجوراء خوف مسجد مراد أ غا جزء من املراكز امثلايف اتجوراء -24

ة ادلهٌلين املركز امؼايل ندلراسات -25   هجاز حٌلًة امضخعَات زاًو

ز دارسات امكتاب خمزن سوق ادلؼة اتبع ملرك -26

 ال خرض 

  كتُبة  جباهب سوق امضؼيب

لِة مثابة سوق ادلؼة سابلا  -27   جوزات سوق ادلؼة  جباهب مرصف صٌلل أ فًر

  جامؼة ظرابوس جامؼة ظرابوس مبين املدرج ال خرض سابلا -28

 مت اسرتجاػه  خوف مدرسة امفنون وامعناًع املكتبة املومِة  -29

   امس َاحِة بَة ادلاهرًية سابلامبين مركز امرت  31

   س َدي املرصي  املثابة امؼاملَة سابلا -31

  مس تغل من كبل وزارة ادلاخوَة ظًرق امهضبة امرشكِة مبين املؼهد امؼلاهدي سابلا  -32

  وزارة ادلاخوَة ظًرق املعار/يح الاكواخ مؼهد امرتبَة امؼلاهدًة -33

  س امؼسكري أ بو سوميجمو  دار امؼرض يح ال كواخ  -34

  اجملوس امؼسكري س َدي غبداجلوَل  دار امؼرض -35

  جموس احملًل كرص بن غضري    دار امؼرض -36

  اجملوس امؼسكري أ بو سومي  مرسح يح ال كواخ سابلا  -37

 مت اسرتجاع   مت اسرتجاػه وثفؼَةل  املركز امثلايف / اتجوارء  -38
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وأ حباث امكتاب ال خرض املركز املويم دلراسات  -39

 /سابلا

  جموس احملًل امنوفوني  امنوفوني

  انوجنة ال منَة امؼوَا  املركز املويم دلراسات وأ حباث املوس َلي امؼربَة -41

ملر اتبع نومركز امؼايل ندلراسات وأ حباث امكتاب  -41

 ال خرض سابلا

الاس تخبارات /مت خماظبة امس َد سامل احلايس وأ مر  

 نائب امؼام  اسرتجاع ام 

 

 مت اسرتجاع    خمازن امكتب ابحلضان  -42

 مت اسرتجاع امثوار اجملوس احملًل امؼٍزًزة  معابع املدس سابلا ابحلضان  -43

  مرصف ادلخار والاستامثر امؼلاري  املركز امثلايف امؼٍزًزة -44

  يمرصف ادلخار والاستامثر امؼلار   املؼرض امثلايف ادلامئ امؼٍزًزة -45

  مس تغل من كبل امضؤون احملوَة نوسواين   املركز امثلايف /امسواين املركز -46

  مس تغل من كبل اجملوس امؼسكري /جامع امتوغار   مبين اندي امضؼب نوضؼراء -47

  مس تغل من كتُبة ظلور سهل اجلفارة   مبين مرمس امفنون امتضكِةل امرفافِة -48

  مس تغل من كبل فرق كضافة امنارصًة   مكركز ثلايف امنارصًة(املكتبة امنارصًة )خمععة  -49

  مس تغل من كبل امكتَبة سهل اجلفارة   املركز امثلايف اجلوَدة  -51

  مس تغل من كبل اجملوس احملًل امؼٍزًزة   املركز امثلايف امزهراء املدًنة -51

  كبل مفوضَة كضافة اجلفارة  مس تغل حامَا من  املركز امثلايف امزهراء املدًنة/ امكزية -52

  مس تغل حامَا من كبل اجملوس امؼسكري املؼمورة   املركز امثلايف املؼمورة  -53

  مس تغل حامَا كسكن امؼائوتني   املنتدي امثلايف املؼمورة  -54

  مسغل من كبل مجؼَة امس تلبل مالغٌلل اخلرًية   املركز امثلايف املاًة  -55

  مس تغل من كبل كتُبة صهداء اجلفارة    مرمس امفنون امتضكِةل ابملاًة -56

 املركز امثلايف ظَاد  -57

 

  مس تغل من كبل املركز امعحي امعَاد  



4 
 

مس تغل من كبل اجملوس احملًل جزنور امرشكِة   املركز امثلايف جزنور امرشكِة  -58

 ومجؼَة ًدهللا مع اجملمؼَة اخلرًية 

 

يل امرشظة امؼسكًرة   مؼامة جزنور امرشكِة املكتبة ا -59   مس تغةل حامَا مكلر ا 

  حتت س َعرة اجملوس احملًل جزنور   املركز امثلايف جزنور املركز  -61

لِة   املركز امثلايف كرص بن غضري  -61 ادلور ال ريض مس تغل من مرصف صٌلل افًر

ادلور ال ول مس تغل من كبل جموس احملًل كرص بن 

 غضري 

 

  غري متاكمةل مت اس تغوها من كبل هجات امؼامة  مرسح بن غضري  -62

 املركز امثلايف س َدي امساحئ  -63

 

مس تغل من كبل اجملوس احملًل امؼسكري س َد  

 امساحئ 

 

فرباٍر 17مس تغل حامَا من كبل ائتالف ص باب   املركز امثلايف اسبِؼة   -64

 اسبِؼة 

 

مس تغل حامَا من كبل اجملوس احملًل سوق امخلُس   س َحل املركز امثلايف سوق امخلُس ام  -65

 وص باب ثوار فرباٍر 

 

  مس تغل من كبل اجملوس امؼسكري امؼوثه   املركز امثلايف امؼواثه  -66

ًؼمل حتت س َعرة اجملوس احملًل ػًل جزء من   املركز امثلايف ابب بن غضري  -67

 املركز 

 

ًؼمل حتت س َعرة احتاد ظوت امض باب ػًل جزء  كرب مؼهد امنفط  ة املركز امثلايف املدًنة امس َاحِ -68

 من املركز 

 

ًؼمل حتت س َعرة ٍلوػة اتبع اجملوس احملًل  صارع هاًيت   موكع مكتبة امنساء امؼامة سابلا  -69

 ظرابوس املركز

 

  َعرة امكتَبة  ًؼمل حتت س   ظًرق وادي امربَع  املركز امثلايف اتجوراء اجلنويب )ٌس تخدم مكخزن( -71
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ة  مكتبة خدجية اجلهمي  -71  مت اسرتجاع  ًؼمل  خوف خمترب املرجؼي صارع امزاًو

 مت اسرتجاع  ًؼمل  املنعورة كرب املس توظف امعحي  مكتبة ال زهر ابو بكر أ محَد  -72

 مت اسرتجاع  ًؼمل  كرب اجملمع اال داري امرئُيس جزنور  املركز امثلايف جزنور اموسط  -73

 مت اسرتجاع  ًؼمل  احلي امسكين غبداجلوَل جزنور  املركز امثلايف س َدي غبداجلوَل  -74

 مت اسرتجاع  هامت اسرتجاغ  دٌسمرب  24صارع اجلزائر املتفرع من  املكتبة املومِة املركًزة  -75

ة ادلهٌلين  -76 ة ادلهٌلين ساحة امفحط امفين  اجملمع امثلايف زاًو ة اجلهات امتضكِل ال مين وسط ًؼمل حتت س َعر  زاًو

 ظرابوس ػىل جزء من املبىن اجملمع امثلايف

 

ال ًؼمل حتت س َعرة اجلهات اخملتوفة من اجلُش و  احلي امسكين غبد اجلوَل جزنور  اجملمع امثلايف س َدي غبد اجلوَل  -77

وضائه مل ٌسمل ايل وزارة امثلافة  ًبدو أ ن املوكع  منذ ا 

 

ال ًؼمل ٌسعر ػوَه اجلهات أ خرى منذ امؼهد  منعلة يح الاكواخ امكوبري احلدًدي  ال كواخ اجملمع امثلايف يح -78

 امسابق

 

  ًؼمل جباهب املس توظف امعحي جزنور  املركز امثلايف امرساج  -79

  ًؼمل كرب هَابة سوق ادلؼة مكتبة سوق ادلؼة امؼامة  -81

وظن برساةل من كبل غبدهللا ملتحم من كبل م صارع امس َدي مرسح ال هوار  -81

امس نويس كبل امثورة بأ صهر ػوٌل بأ هه ظدر حمك من 

خالئه و مل ًمت امتنفِد   احملمكة اب 

 

يل جضاركَة امتوغار من وزارة  مركز امثلايف س َدي سومي  -82 مت جسوميه ا 

امثلافة و املكتب ساغي يف اجياد امبدًل مع 

 اجملوس احملًل س َدي سومي 

  سومي  اجملوس احملًل س َدي

  مس تغل من كبل اجملوس احملًل ابب بن غضري  ابب بن غضري  ملر حصَفة امضط  -83

زاههتا من كبل جلنة امتعوٍر   ابب غكرة  مكتبة أ محد امضارف  -84  مت ا 

زاههتا من كبل جلنة امتعوٍر   ابوسومي مركز امثلايف اهؼتاق  -85  مت ا 
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زاههتا من   سوق ادلؼة  ملر دًوان الاماهة  -86  كبل جلنة امتعوٍر مت ا 

زاههتا من كبل جلنة امتعوٍر   سوق ادلؼة  خمازن دًوان الاماهة  -87  مت ا 

ة ادلهٌلين  ملر حصَفة ظرابوس مال ػالن -88   جضكِل الامين زاًو

ة ادلهٌلين  خمزن املعبوػات امتابع نومكتب  -89   جضكِل الامين زاًو

ة ادلهٌلين خوف غٌل بُت امفين مالغٌلل ادلرامِة  -91   مس تغةل من كبل املواظن  رة امبدري زاًو

مت اكتحامه من كبل اجملوس امؼسكري معر اخملتار و  امام املستضفى اجلالء  ملر مرسح اجلدًد  -91

مت خماظبهتم ابخالء و مل ًمت امتنفِد ػوٌل مت فتح 

حمالت ابمواهجة ملر امفركة من كبل اجملوس 

 امؼسكري

 

 اس تغالل واهجة امللر و مت بين ػدد من احملالت مت صارع امس َدي  فركة اجلَل امعاػد  -92

 امتجاًرة من كبل ٍلوػة مسوحة من املنعلة 

 

ة ادلهٌلين  امهَئة امؼامة الاذاػات سابلا مبىن ا داري ملكتب ظرابوس  -93   اجملوس احملًل زاًو

 


