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التجـارة
المديرية الوالئية للتجـارة سيدي بلعباس

2018اليوم األول من عيد األضحى المبارك  : 01جدول رقم 

العنواناإلسم و اللقب 

سيدي بلعباس-  شارع حفصاوي بن زيان ، حي سيدي ياسين42بختي يوسف

سيدي بلعباس- 11زاوية شارع خدير مصطفى و سودان قم معمر محمد

سيدي بلعباس-  شارع بن ناسي حبيب15حمري نور الدين

سيدي بلعباس- 14شارع شادلي محمد حي سيدي ياسين رقم ماحي حفيظة

بكاري مختارية  عايدة

سيدي -  ب15 رقم 06 قطعة سيدي الجياللي قطاع 134تجزئة 

بلعباس

سيدي بلعباس- ، شارع جويهل بومدين40بن سليمان محمد

سيدي بلعباس- 22شارع هدي لخضر رقم زهير فؤاد

سيدي بلعباس - 02 مسكن سيدي جياللي عمارة ح رقم 200تجزئة بومليك شوقي

سيدي بلعباس- 01 مسكن سيدي الجياللي القطعة رقم 400حي شعيب بلهواري

مغربي مختار
 – 15 قطعة أرض رقم S6 قطعة المجموعة السادسة  134تجزئة 

سيدي بلعباس

سيدي بلعباس– المرشح سعدان شوفة محمد

سيدي بلعباس – 23 الباب رقم 2 رقم 65حي الحرية تجزئة غفير فؤاد

سيدي بلعباس–  تجزئة عظيم فتيحة 07رقم مكامن يوب

سيدي بلعباس–  شارع نسيبة بنت الحارث، حي بني عامر 08بلعيد أمباركة

سيدي بلعباس–  شارع سماك محمد، حي سيدي ياسين 35ميسفي عبد القادر

سيدي بلعباس– حي العربي بن مهيدي شارع بن ديدة الهواري ترتوش سليمة

سيدي بلعباس–  شارع مقداد يحي حي سيدي ياسين15أسعد فاطمة زهرة

سيدي بلعباس–  شارع شعيب عبد القادر 26شارع رقم بن دايدة معاشو

سيدي بلعباس–  حي عدة بوجالل 02رقم سعيدي مامة

سيدي بلعباس  – 02حي عدة بوجالل شارع بن مسعود عبد القادر رقم بلقايدي محمد

عيشي فاطمة الزهرة
 172 القطعة رقم 330التجزئة اإلجتماعية شمال شرق القطعة الثانية 

سيدي بلعباس– حي الصخرة

سيدي بلعباس–  حي الصخرةUGTA 330 قطعة 89رقم لحرش سومية

دين الهناني قويدر
–  شارع عبان رمضانC 20   رقم B6 مسكن عمارة 154حي 

سيدي بلعباس

سيدي بلعباس–  شارع تيودوهيري 38رقم حموش يوسف

دالني ناجوية

 باب الضاية حي مصطفى بن بلعيد 08 مسكن عمارة ب رقم 300حي 

سيدي بلعباس-

سيدي بلعباس- حي الساقية الحمراء شارع الباي بلقاسمزيرو صافي

مخلوفي منال

، سيدي 198التجزئة اإلجتماعية شمال شرق، لقطعة الثانية القطعة رقم 

بلعباس

س ب ع-  سيدي الجياللي04 مسكن جناح  ك  رقم 204حي فرداغ ميلود

س ب ع- 02 القطعة رقم 08 رقم 2 مسكن عمارة ب760حي ضياف مصطفى

س ب ع- 10 مسكن طريق وهران ممتدد عمارة ب119حي اليبدري محمد أمين

الجمهوريــــــــة الجزائريـــــــــة الديمقراطيــــــــة الشعبيــــــــــة

2018القائمـة اإلسميـة للتجـار المسخرين لضمـان المداومـة خالل عيد األضحى المبـارك 

البلديــة
مخابــز

سيدي بلعباس

مواد التغذية العامة 



عوينة أمحمد

س - 2ل-7 محل رقم ب7 مسكن المنطقة الشمالية جناح ب114حي 

ب ع

بشير بويجرة محمد

 رقم ال 10 مسكن عمارة ب98شارع ولهاصي مختار حالم حي 

س ب ع- 54سي

س ب ع-  نهج ديدوش مراد03رقم بن شاعة بومدين

س ب ع- 05 المطقة الشمالية رقم 23القطعة رقم ميلودي محمد

س ب ع- 03 رقم 03 مسكن عمارة ب80حي سماعي محمد

غوتي عبد للقادر

 المنطقة الشمالية سيدي 05 مسكن عمارة ش رقم ل س 245حي 

س ب ع- الجياللي

فرناطة منال

س -  سيدي الجياللي151 قطعة رقم 05تجزئة المنطقة الشمالية رقم 

ب ع

س ب ع-  شارع دوساس زواوي حي هواري بومدين26معاشو نورية

س ب ع-  محل ب62شارع خير النبية رقم بن ماحي هبري

س ب ع- ج, مسكن عمارة ف105حي مقام الشهيد تجزئة ف مجمع بغداد دوكارة حبيب

س ب ع-  شارع خالد بن الوليد محل أ11رقمنعجة بغدادية

س ب ع-  حي بومليك حي الصخرة71 قطعة 84تجزئة لقمان نجاة

براهيم مفلح أمين

 مكرر 73 رقم 01تجزئة سيدي الجياللي المنطقة الشمالية قطاع رقم 

س ب ع- ب

بن مسعود محمد عبد الصمد

 مسكن اجتماعي جناح أ رقم 54المنطقة الشمالية الشرقية مجمع 

س ب ع- 07سي

س ب ع-  ب نهج أحمد زبانة57طيفوري فاطمة

س ب ع- شارع الرائد فراجصحراوي براهيم خالد

س ب ع-  شارع نمامشة03خطيب محمد

دالني رقية

 عمارة 03 مسكن  اجتماعي تساهمي المنطقة الشمالية رقم 60مشروع 

س ب ع- 03او رقم ل س

س ب ع- 45حي الحرية رقم لبصاري محمد

س ب ع-  المحطة البرية03محل رقم زناتي عبد القادر

س ب ع-  شارع قدور محمد05قعفور عائشة

س ب ع-  تجزئة المنطقة الشمالية األولى130حي سيدي جياللي رقم تواب يحي

س ب ع-  شارع ولهاصي مختار محل رقم د15شيكر عمر

س ب ع- شارع سقال سيد أ حمد03حرير جميلة

س ب ع- 48 ج15 مسكن سيدي جياللي جناح366حي فرعون فيصل

س ب ع-  نهج عرار عدة13فرحاوي مختار

بوجمعة فلة

 مجمع رقم 21المنطقة السكنية الحضرية الشمالية جزء من القطعة 

س ب ع- 39 القطعة رقم 4 بلوك ب2ل-4 سكن محل رقم ب114

س ب ع- 48 مسكن عمارة جي رقم 200حي دراس عباس

س ب ع- 04 مسكن تجزئة أ رقم 74حي العربي بن مهيدي مجمع سنوساوي محمد

مجوبة هاشمي

 02 محل س3 مسكن حي خير النبية قمبيطة عمارة ب 130حي 

س ب ع- 01القطعة رقم 

س ب ع-  شارع خير النبية حي العربي بن مهيدي07رقم طالبي حليمة

بوسكران محمد رضا

 حي سيدي جياللي مجمع 01المنطقة الشمالية الحضرية الجزء االول 

س ب ع- 03 القطعة رقم 144 ج 32 مسكن جناح 366

س ب ع- 99 قطعة المجموعة السادسة رقم 134تجزئة بوعمامة عمر

س ب ع-  مكرر47شارع زبانة رقم الزين محمد

س ب ع- 914منطقة شمال شرق حي بومليك قطعة رقم واجد حكيم

س ب ع- 603 حي بومليك الروشي رقم 03محل رقم عرابي فاطمة الزهراء

س ب ع-  شارع حفصاوي بن زيان43حي سيدي ياسين يحياوي لعالية

قراي محمد لخضر

 حي سيدي 03 جناح ب08 مسكن رقم ج82شارع عبان رمضان 

س ب ع- ياسين

سيدي بلعباس



بحوص محمود

 سكن عمارة ب الكتلة 199حي سيدي الجياللي المنطقة الشمالية حي 

س ب ع- 38 قطعة رقم سي 14سي أن 

خلف فتيحة

 01° مسكن المنطقة السكنية الحضرية الجديدة رقم 150مشروع 

س ب ع- 04 عمارة أو رقم 04سيدي الجياللي  مجمع رقم 

س ب ع- 01 رقم 1 مسكن سيدي الجياللي عمارة ج 222حي سايح أحمد

س ب ع- 536 القطعة رقم 02المنطقة الشمالية قطاع حدو العيدية

س ب ع-  شارع صخر بن سلمان حي مدينة المنورة01لوافي عبدالحفيظ

خليفي وليد أمين

 القطعة رقم 08 عمارة أ30 مسكن رقم جي72حي سيدي ياسين  حي 

س ب ع- 136

وادرية قادة

س -  سيدي الجياللي51 نوع ج رقم 31 مسكن عمارة رقم 559حي 

ب ع

س ب ع- 05 القطعة رقم 05 رقم 02 مسكن عمارة ج80حي دريف محمد

س ب ع-  شارع دريدر محمد حي باب الظاية مكرر أ16عثمان زكرياء

س ب ع-  حي سيدي الجياللي27 مسكن بلوك ل رقم 220حي حماد عكاشة

مصابيحي ميلود

 محل رقم 282 بالقطعة األرضية رقم 02تجزئة سيدي الجياللي قطاع 

س ب ع- 01

س ب ع- 377التجزئة الثانية  المنطقة الشمالية رقم معطى هللا خيرة

س ب ع-  شارع كاندي بلعباس30زاير فطمة

س ب ع- 56شارع باستور رقم زطال طيب

س ب ع-  شارع موالي عبد القادر13رقم جبتروحي مصطفى

موالي فضيل

- 05 شارع داودي محمد المحل رقم 02حي العربي بن مهيدي  رقم 

س ب ع

عقبي نورية

س ب - 01 قطاع رقم 159تجزئة شمال المنطقة الشمالية القطعة رقم 

ع

س ب ع- 06 مسكن سيدي الجياللي القطعة رقم 215حي بن نابي محمد

قايد عبد االله نورالدين

-128 حي فكيح جلول القطعة رقم 04تجزئة المنطقة الشمالية قطاع 

س ب ع- 320

س ب ع- 02 رقم 01 مسكن عمارة ب760حي لوداد حمزة

س ب ع-  شارع عباس ابن عبد المطلب91حي المدينة المنورة لكحل أوسامة

س ب ع-  شارع بويجرة دحو حي الشيخ بن باديس59بن يوب زواوي

س ب ع- 04 بلوك د محل 04 مسكن المنطقة الشمالية أو بي 84حي ميلوى قاضي

س ب ع- 30نهج العمارنة رقم جبوحفص محمد أمين

س ب ع- 89حي العربي بن مهيدي شارع خير النبية رقم سليمان فتيحة

س ب ع- 32 رقم 3 جي أر5  الكتلة ب46 مسكن رقم ج232حي بن عمر مجيد

س ب ع-  شارع محمد الخامس حي األمير عبد القادر20رقم تساوي أسامة  سيد أحمد

س ب ع-  شارع زطال بوزيان حي سيدي ياسين09هباري عباس

س ب ع-  شارع مهاجي سليمان10حي سيدي ياسين بادي اسماعيل

س ب ع- 35 مسكن عمارة جي رقم 114سيدي الجياللي معلوم مهدي

عطاوي خديجة

 1 مسكن سيدي الجياللي حي محمد بوضياف  جناح جي 400حي 

س ب ع- 64رقم 

س ب ع-  محل ب حي بن باديس22شارع مراح عبدالقادر رقم أوحالة بن عتو

س ب ع-  حي سيدي الجياللي03 مسكن بلوك و رقم 215حي عبدالالوي زهور

مخفي صحبي

س - 14حي العربي بن مهيدي على واجهة شارع هواري بلعباس رقم 

ب ع

س ب ع- 01 محل رقم 28شارع محمد  الخامس رقم العيدي ميمون

بن عابد محمد إسحاق

س - 63 رقم 3,3 جي أر 05 الكتلة ب 49 سكن رقم جي 232حي 

ب ع

س ب ع- 10شارع ولهاصي مختار محل رقم بن عيسى رشيدة

س ب ع-  سيدي الجياللي44 مسكن بلوك  جي رقم جي 260حي حاجب سهام

س ب ع- 03حي سيدي ياسين  شارع نوالة محمد رقم غوماري محمد

سيدي بلعباس



س ب ع-  شارع لواحلة قادة حي الشيخ ابن باديس25بلبنة عائشة

س ب ع- 27شارع شعيب لخضر رقم بومعزة والي

بونوة عبد الوهاب

 طراز 11 مسكن جناح 200تجزئة المنطقة الجنوبية الشرقية مجمع 

س ب ع- 03 القطعة رقم 17ب ج 

س ب ع-  شارع ماحي بن علي08رباح نبيل

س ب ع-  شارع حارث ابن وهب الخرعي13حي البدر بن عتو إيمان

س ب ع-  تجزئة شمال شرق حي بومليك204القطعة رقم قاسيمي صبيحة

س ب ع- 23شارع برير و شارع محمد خمستي رقم براهمي محمد خير الدين

هماز توفيق

 ب القطعة 9 مسكن جناح ب رقم ج54المنطقة الشمالية الشرقية مجمع 

س ب ع- 50رقم 

بريبي نورة

 القطعة رقم 15 سكن حي بومليك سوريكور تجزئة د رقم 106مجمع 

س ب ع- 04

س ب ع- 01حي الساقية الحمراء شارع بورومي بلعباس محل رقم شاوي أم كلثوم

خليفي عبد الصمد طاهر

 مسكن عمارة اي 245المنطقة الشمالية االولى سيدي الجياللي حي 

س ب ع- 02رقم سي 

س ب ع-  شارع هدي لخضر04حي الساقية الحمراء رحماني محمد

س ب ع-  محل أ11شارع خالد بن الوليد رقم برحمة رشيد

صالحي حاج

 158حي سقال عبد العزيز رقم 1تجزئة المنطقة الشمالية القطاع رقم 

س ب ع- 10قسمة 

س ب ع- 148حي سيدي جياللي التجزئة االولى رقم صالحي ليلى

س ب ع- 20شارع تيرس الحبيب رقم بن صالح عبد القادر

س ب ع- 02تجزئة تسالة القطعة رقم عباس خديجة

س ب ع- شارع ولهاصي مختار مكرر12حي سيدي ياسين زوقار صارة

س ب ع-  أ23شارع المسجد ضاحية االمير عبد القادر رقم بكوش شريفة

بلقلوش حاج عبد القادر

 مسكن بلوك 150 مجمع 04طريق وهران المنطقة الشمالية أيو بي 

س ب ع- 02 القطعة رقم 02

س ب ع-  شارع غراس القوم مكي  حي بن باديس01عطاوي عبدهللا

س ب ع- 23 رقم ج1 مسكن سيدي الجياللي عمارة د328مجمع مخفي محمد أمين

عوان مناد

 مسكن عمارة س القطعة رقم 173حي مقام الشهيد تجزئة د مجمع 

س ب ع- 06س

حلموتي زهرة

 مسكن سيدي الجياللي عمارة ب جناح ج الجهة اليمنى رقم 72حي 

س ب ع- 36 والجهة االخرى رقم 42

دكار خيرة

س - 12 شارع المالزم خالدي القطعة رقم 71حي عدة بوجالل رقم 

ب ع

س ب ع-  محل أ1حي بني عامر شارع صهيب الرومي رقم أدربال مختار

س ب ع-  شارع موالي الطيب حي سارنة78رقم غراف رحمونة

س ب ع- 38حي الشيخ بن باديس شارع ولهاصي مختار رقم شعبان محمد أمين

س ب ع- 960تجزئة منطقة شمال شرق حي بومليك رقم فقير نصيرة

س ب ع- 04حي البدر شارع زيد ابن األرقم رقم حجار نضيرة

س ب ع- 124حي الحرية رقم بن هوار عتوية

شعيب سعاد

- 01 مسكن رقم 206المنطقة الشمالية  الشرقية  الطريق وهران  حي 

س ب ع

س ب ع-  شارع كاندي يلعباس70حي الساقية الحمراء سحنوني شادلي

س ب ع- 51 قطعة منطقة شمال شرقحي الصخرة رقم 80تجزئة صايم رضوان

هنين جلول سليح عائشة

 القطعة 12مسكن تجزئة ب رقم س 54المنطقة الشمالية الشرقية مجمع 

س ب ع- 32رقم 

بن دايدة عزالدين

-25 وديدوش مراد رقم 01وسط المدينة شارع صورية بن ديمراد رقم 

 س ب ع

س ب ع- 34 مسكن بن حمودة  رقم 760حي بخيتي مصطفي

س ب ع- 08 عمارة رونصار محل ب رقم 09بونوة نور الدين

سيدي بلعباس



س ب ع- 48حي الحرية رقم بن خلوف خدير

س ب ع- 646-123 تحت رقم 03تجزئة المنطقة الشمالية رقم طورشي سعيد

س ب ع- 04 رقم 1ضاحية عدة بوجالل حي ماكوني عمارة أشميلوى نورالدين

س ب ع-  ب07شارع بلحميدي بالحة رقم بوقيمة رشيدة

برنوس رشيد

 مسكن اجتماعي تساهمي 28حي بوعزة الغربي منطقة جنوب شرق 

س ب ع- 05عمارة  ب رقم 

س ب ع- 34شارع لخمس أحمد سيدي ياسين رقم بلحميدي عبد القادر

س ب ع- 05شارع السودان رقم بلغربي محمد

طالبي طيب

س -  عمارة أ01رقم -  مسكن96- مسكن 180حي عدة بوجالل حي 

ب ع

بن براهيم سميرة

 184تجزئة المنطقة الشمالية سيدي ياسين حي بوعزة الغربي مجمع 

س ب ع- 03 قطعة رقم 135مسكن جناح ر 

س ب ع- 03 شارع عيسات ايدير محل رقم 54كريم ستي

مطرفي محمود

 مسكن شارع محمد بوضياف سيدي الجياللي جناح ج رقم 400حي 

س ب ع- 23

س ب ع- 07 القطعة رقم 23 طراز اجي07 مسكن جناح 200مجمع برنو عمر

س ب ع- 461تجزئة المنطقة الشمالية الشرقية حي بومليك القطعة رقم سكران عباس

س ب ع- 18حي سيدي ياسين شارع عيسات ايدير رقم خليل أحمد

س ب ع- 07حي بني عامر على  واجهة شارع شهاب بن زهير رقم معاشو فاطيمة

س ب ع-  مكرر أ02حي العمارنة شارع األوراس رقم سنوسي حميد

لخضر زكرياء

 جناح أل سي 206المنطقة الشمالية الشرقية طريق وهران مجمع 

س ب ع- 02ب الحصة رقم 02

زوقار بن علي

 5 مسكن عمارة اي166حي مقام الشهيد  رقم إي تجزئة أ مجمع 

س ب ع- 06القطعة رقم 

س ب ع- 22حي الحرية رقم لعربي شحط إلياس

س ب ع- 01 محل رقم 56نهج ساقية الحمراء شارع فيكتور ايقو رقم نوار محمد

س ب ع- 06 مسكن سيدي الجياللي جناح جي رقم جي260حي مخاشف خثير

صحراوي نفيسة

رقم س 14 مسكن جناح أ 189 مجمع 01المنطقة شمال شرق رقم 

س ب ع- 52

س ب ع- على واجهة شارع العقيد عثمان بدون رقمطفياني عباس

الوالي زواوي

 سكن عمارة 222المنطقة الشمالية الشرقية سيدي الجياللي مجمع 

س ب ع- 02 رقم 02ب

س ب ع- 06 مسكن عمارة أ رقم 100حي يعقوب فاطمة

س ب ع-  مسكن  سيدي الجياللي84 حي 03محل رقم زياني مختارية

مالح مومن

 2 مسكن عمارة هـ 222المنطقة الشمالية الشرقية سيدي جياللي مجمع 

س ب ع- 02رقم 

س ب ع-   محل ب23شارع زوقار العربي رقم الزياني سميحة

بداوي زواوي

 117 حي 24 حي سيدي جياللي مجمع رقم 02المنطقة الشمالية رقم 

س ب ع- 13مسكن جناح أو رقم أل سي

الكبير فؤاد

س - 03  الحصة رقم 26 رقم 02شارع بن ديدة بلعباس عمارة رقم 

ب ع

س ب ع- حي سيدي الجياللي شارع أبن زوجي مختارية

س ب ع- 209التجزئة األولى سيدي الجياللي القطعة رقم عتو مصطفى

س ب ع- 143تجزئة منطقة شمال شرق حي بومليك القطعة رقم عماري طيب

س ب ع- 32سوق الخضر والفواكه سوق الفالح سابقا رقم ببلكرالدي محمد

س ب ع- 35حي عدة بوجالل شارع خير النبية رقم عالم فوزية

س ب ع- 6 بلوك أ32 مسكن البريمار  رقم جي72حي بوحفص رشيدة

س ب ع- 44 رقم جي09 مسكن عمارة أ72ضاحية سيدي ياسين حي مدبر ايمان

سيدي بلعباس



س ب ع-  شارع قرموش محمد54حي عدة بوجالل النميش ميلود

س ب ع- 06 وج05 مسكن جناح أ رقم ج180حي بختي المية

س ب ع-  شارع دريدر محمد مكرر أ16حي باب الضاية بلغول نبيل

س ب ع- 12 مسكن حي بومليك  سوريكور تجزئة د رقم 106مجمع بوخديمي نور الدين

س ب ع- 617منطقة شمال شرق حي بومليك قطعة رقم ميش نصيرة

موفقس زوليخة

 مسكن 95منطقة جنوب شرق حي السوريكور بوعزة الغربي مجمع 

س ب ع- 04تجزئة ب رقم سي 

س ب ع- 04 رقم 02 مسكن عمارة أ80حي زعقوق عبد القادر

س ب ع-  شارع موليار36رقم لكحل يحي

س ب ع- 14حي عظيم فتيحة رقم بولنوار محمد

س ب ع- 41شارع فلسطين رقم بن مساهل جمال

س ب ع- 3 جناج أ01سيدي الجياللي التعاونية العقارية الباهية محل بن شيخ ناصر

س ب ع- 50 مسكن البريمار أو بي أل أف رقم 112حي النميش سعادة

س ب ع-  عمارة س03 مسكن رقم 1500حي جيلي زهرة

س ب ع-  شارع لطرش بلعباس19رقم لخمي فتحي

س ب ع- 24شارع شادلي محمد رقم فحصي جليل

س ب ع-  شارع فرعون بخالد26رقم عبد الدائم إلياس

باديس عبد الرحمان

س -  سوق الخضر و الفواكه سوق الفالح سابقا28محل يحمل رقم ب

ب ع

س ب ع- 18حي باب الضاية شارع دريدر محمد رقم الفقير بلعباس

عبدالحق ولد دريوش

 02 مسكن حي عدة بوجالل نهج العربي بن مهيدي عمارة ح180حي 

س ب ع- 05القطعة رقم 

بن يلس لطفي

 القطعة رقم 16 مسكن عمارة ك 164حي مقام الشهيد تجزئة ك مجمع 

س ب ع- 06

س ب ع-  شارع مليني بن سكران سيدي الجياللي02بورعدة فتيحة

زوهري عبد الحميد

جي 1 مسكن جناح رقم سي274المنطقة الشمالية سيدي الجياللي حي 

س ب ع- 01القطعة رقم 

بن موسى عبد الحكيم

 07 مجمع سكني رقم 01حي سيدي جياللي المنطقة الشمالية رقم 

س ب ع- 01 عمارة أ 02 مسكن يحمل رقم ج328مجمع 

س ب ع- 20شارع بوشامة محمد رقم منصوري مختارية

س ب ع-  شارع عقبة بن النعمان حي بني عامر08بن بكريتي حمزة

س ب ع- 376تجزئة منطقة شمال شرق حي بومليك قطعة رقم بودادي عبد الحي

س ب ع- 01ضاحية عظيم فتيحة حي ماكوني عمارة ح رقم مخفي محمد

س ب ع- 07ضاحية االمير عبد القادر نهج بن حمودة جياللي رقم قدور قويدر

س ب ع- 01 شارع قرموش محمد محل رقم 89بينشاب حمزة

س ب ع- 342-116 قطعة رقم 4تجزئة  المنطقة الشمالية  قطاع سبراشد محمد

بلعباس سيدي محمد

 مسكن المحل 222المنطقة الشمالية الشرقية حي سيدي الجياللي مجمع 

س ب ع-  عمارة د17رقم 

بن زازوة فاطمة

 و شارع 15حي األمير عبد القادر على واجهة شارعي المسجد رقم 

س ب ع- 03كلكول يحي رقم 

س ب ع- 70 مسكن عمارة ف رقم 220حي مصلي خديجة

بلعمري عبد القادر

 148 مسكن سيدي الجياللي التجزئة االولى القطعة رقم 400حي 

س ب ع- مكرر ج

س ب ع-  شارع دريدر محمد محل أ35فقير علي

س ب ع-  مسكن حي قمبيطة عمارة جي340 حي 01محل رقم حمام نورية

س ب ع-  شارع باستور53بن تساير محمد

س ب ع-  شارع القبرة27لبيد بن عودة

س ب ع- 28في مواجهة شارع محمد الخامس رقم برباح بدرة

سيدي بلعباس



عمراني صالح الدين

 مسكن عمارة جي القطعة رقم 173حي مقام الشهيد تجزئة د مجمع 

س ب ع- 04جي

س ب ع- 76شارع المالزم االول خالدي رقم قمرة يوسف

صحراوي مصطفى عماد الدين

تجزئة جنوب شرق على واجهة شارع العمارنة محل ب القطعة رقم 

س ب ع- 475

بوخنفوس بوبكر

-  مكرر03 شارع سعيد بن عامر رقم 01حي مصطفى بن بولعيد رقم 

س ب ع

س ب ع- 04شارع طيب ابراهيم شريفة رقم رزقان مصطفى

س ب ع-  مكرر64شارع خير النبية رقم بوشنتوف ربيع

س ب ع- 03 مسكن عمارة أ محل رقم ت56سيدي الجياللي حي بوخلف بشير

س ب ع- 02 شارع جبور جلول محل رقم 17رقم منصور الحبيب

س ب ع-  شارع مهاجي سليمان مكرر أ44جيلي مصطفى

س ب ع-  حي األمير عبد القادر15شارع سعيد حنيفي رقم بن ياحم فيصل

عمارة بن عتو

 جناح 01 مسكن رقم جي85حي سيدي ياسين نهج عبان رمضان حي 

س ب ع- 01ب

الهناني محمد أمين

س - 233 القطعة رقم 330 تجزئة 02المنطقة الشمالية الشرقية رقم 

ب ع

بن ساعد بلقاسم

 حي بوعزة 70 مسكن  جناح  أش رقم أل سي184سيدي ياسين حي 

س ب ع- الغربي

س ب ع- 38شارع لطفي بودغن رقم بسام ياسين

س ب ع-  شارع هدي لخضر04حي الساقية الحمراء رقم دوي عيسي محمد األمين

س ب ع- 05حي عظيم فتيحة عمارة ب رقم وهراني عباسية

س ب ع- 27تجزئة شمال شرق حي بومليك الجديد القطعة رقم هاشمي صادق

س ب ع-  شارع المالزم خالدي72حي عدة بوجالل ، زحزاح هشام

س ب ع- 01 شارع مهاجي سليمان محل رقم 01حي سيدي ياسين حمبلي خيرة

بوعمامة حاجة

 القطعة رقم 04المنطقة الحضرية العمرانية الشمالية الشرقية رقم 

س ب ع- 311/117

حسيني عبد الرحمان

 مسكن عمارة س 205المنطقة الشمالية الشرقية سيدي الجياللي حي 

س ب ع- 79رقم ج

س ب ع- 26 رقم ج جي 5 مسكن جناح ب130شارع خير النبية حي عواس كمال

بن رحو عبد الرحمان

- كومبيس- حي سقاري عبدالعزيز 04تجزئة شمال المنطقة قطاع رقم 

س ب ع- 341رقم 

بن حمامة فاطيمة زهرة

س - 02 شارع هواري بن ديدة محل رقم 23حي العربي بن مهيدي 

ب ع

س ب ع-  شارع المالزم خالدي41حي عدة بوجالل بوعناني نادية

س ب ع- 03 مسكن شارع ولهاصي مختار حالم رقم 98حي بوراس خيرة

مشاب يحي

 مسكن تجزئة ا محل 72المنطقة شمال شرق سيدي الجياللي مجمع 

س ب ع- 03رقم ج

س ب ع- 01 محل رقم 18حي سيدي ياسين شارع عيسات ايدير رقم قادة ابراهيم زكرياء

س ب ع-  شارع طفيل بن سعد حي بني عامر13سوم زواوية

س ب ع- 73 القطعة رقم 1المنطقة الشمالية س واسع هجيرة

قلبوزة صديق

 القطعة رقم 18 مسكن عمارة ك164حي مقام الشهيد تجزئة ك مجمع 

س ب ع- 09

س ب ع- 04 رقم 04 مسكن طريق وهران عمارة 109حي ضياف موالي

فليو شمس الدين

س - 40 نوع أ رقم 15 مسكن عمارة رقم 559حي سيدي الجياللي 

ب ع

س ب ع- 17حي بومليك شارع موالي عبد القادر رقم معلوم علي

بعبوش فتحي

 سكن 95منطقة جنوب شرق حي سوريكور بوعزة الغربي مجمع 

س ب ع- 26تجزئة اي رقم ج

سيدي بلعباس



س ب ع-  شارع سقال شعيب20رقم بوعولة يوسف

س ب ع- حي هواري بومدين على واجهة شارع شادلي محمدصبيحي فاطمة

طفياني سومية

 القطعتين 01العمارة 17حي وسط المدينة شارع اللوت بلعباس رقم 

س ب ع- 25 و23رقم 

س ب ع-  شارع المرشح سعدان  مكرر ب نهج مصطفي بن بولعيد17بومدين كريمة

س ب ع- 67شارع خير النبية القطعة رقم بختي سناء

س ب ع-  محمد بوضياف58 رقم  3 مسكن جناح ف 400حي قليل عبدالقادر

س ب ع-  محل ب262حي السالم رقم حي سفيان

س ب ع- مركز  أوالد بن ديدةطيبي عامر

س ب ع- 81حي العربي بن مهيدي شارع عدة بوجالل رقم بولنوار نجاة

س ب ع- 144حي عظيم فتيحة رقم بورومي عبد المجيد

سماح بشير

 حي سيدي 54  بلوك س ج رقم 45 مسكن عمارة رقم 559حي 

س ب ع- الجياللي

س ب ع-  محل ب31حي العربي بن مهيدي شارع خير النبية رقم جبور جمال الدين

لزرق زهرة

 حي 06 مسكن  عمارة أ الكتلة أو رقم 199المنطقة الشمالية حي 

س ب ع- سيدي  الجياللي

طالب مراد

 مسكن تجزئة ف قطعة 220المنطقة الشمالية سيدي الجياللي مجمع 

س ب ع- 01رقم 

بن مسعود بن عامر

-04 مسكن جناح رقم ي   ج274المنطقة الشمالية سيدي الجياللي حي 

 س ب ع

س ب ع- 08محل أ تجزئة منطقة شمال شرق حي بومليك القطعة رقم ناسل علي

س ب ع- 32 مسكن عمارة أو رقم 200حي زرهوني رضا

س ب ع-  شارع زيد بن الحارث82حي المدينة المنورة رقم حنيفي ابراهيم

س ب ع- 02شارع زطال بوزيان رقم قدوس محمد زواوي

عثماني إلياس

  مسكن 237 مجمع 25 المجمع رقم 1المنطقة الحضرية الشمالية 

س ب ع-  بلوك في91محل رقم ج

س ب ع- 116 القطعة رقم 02تجزئة سيدي الجياللي قطاع رقم بن دد وش سيدي محمد

بوعسرية عباس

 مسكن 144 مجمع 02المنطقة الحضرية الشمالية سيدي جياللي رقم 

س ب ع- 01 القطعة رقم 2بلوك أ

س ب ع- 55حي عدة بوجالل شارع سيدي فروش رقم يوسفي خيرة

س ب ع-  حي سيدي ياسين30 نهج مهاجي سليمان رقم 32عمارة فيدوح محمد

شنوف لخضر

س - 53حي سيدي ياسين زاوية شارع فرعون محمد و نهج زبانة رقم 

ب ع

بوعناني نبيل

س ب - 544تجزئة منطقة شمال شرق حي بومليك الجديد القطعة رقم 

ع

بلوفة محمد

- 01 محل أل سي3 مسكن عمارة ل157حي مقام الشهيد رقم ل مجمع 

س ب ع

العثماني بوعالم

س - 02 جناح أ02سيدي الجياللي التعاونية العقارية الباهية محل رقم 

ب ع

س ب ع-  سيدي الجياللي66 مسكن رقم 150حي أوكيد نورالدين

س ب ع-  شارع لخمس أحمد11جرير جمال

س ب ع- 13شارع بالحة عباس ناحية االمير عبد القادر رقم الماحي بن عيسى

س ب ع- 3 تجزئة س 742القطعة رقم غزال محمد أمين

س ب ع- 07 رقم 4 مسكن عمارة رقم و1500حي بناصر زكرياء

موسى محمد

س - 02 قطعة محل رقم 330 حي 02المنطقة الشمالية الشرقية رقم 

ب ع

أوميلود نصر الدين

-  شارع أبو بكر الصديق08حاليا سابق رقم 104حي بني عامر رقم 

س ب ع

سيدي بلعباس



مجاهدي محمد

- 28 نوع بي أس رقم 11 مسكن عمارة رقم 559حي سيدي الجياللي 

س ب ع

ناصري يحي

س ب - 02 حي سيدي ياسين القطعة رقم 11شارع حمداوي أحمد رقم 

ع

س ب ع- 24 رقم 01 مسكن عمارة ج760حي مخاشف عبد القادر

بودور زمعالش واري محمد عالء 

س ب ع-  حي الحرية32الدين

بن معاشو ضياء الحق عبد الرحمان

س ب -  حي ماكوني16عدة بوجالل شارع بن مسعود عبد القادر رقم 

ع

هاليلي بغداد

 مسكن تجزئة ج 72منطقة شمال شرق ضاحية سيدي الجياللي مجمع 

س ب ع- 15حى ج

جالب أميرة بختة

 عمارة  05 مسكن الجهة أل سي108حي مقام الشهيد رقم م مجمع 

س ب ع- 05م

سالم قاضي

 مسكن أل أس بي 40المنطقة الشمالية الثالثة سيدي الجياللي حي 

س ب ع- 02عمارة ب رقم أل سي

س ب ع-  محل أ56حي هواري بومدين شارع زوباح غالم رقم بريشي محمد

نواوي يمينة

- 24 مسكن حي بومليك سوريكور تجزئة د  القطعة رقم 106مجمع 

س ب ع

تومي عبد القادر

س ب - 15 عمارة ج رقم ج362-212المنطقة الشمالية الشرقية حي 

ع

بلعمري عبد القادر

س - 49ح خاص رقم أ30 مسكن عمارة رقم 559حي سيدي الجياللي 

ب ع

س ب ع- 12حي بني عامر شارع أم كلثوم بنت عقبة رقم خليف جمال

س ب ع- 95 مسكن عمارة ب رقم 220حي خالدي نبيل

س ب ع-  شارع بونية عبد القادر34نوالة نصيرة

س ب ع-  شارع فرنسا حي العمارنة31كوديات عدنان

س ب ع-  أ36مطلع النهار شارع بويجرة دحو رقم حيتام صالح

زطال مامة

س ب -  عمارة سي القطعة ب01 مسكن رقم 126طريق وهران حي 

ع

شنة أحمد يوسف

س ب - 03 رقم 09 مسكن طريق وهران الممتد عمارة ب119مجمع 

ع

بن بريكرو نصر الدين

 رقم 09 مسكن جناح ب82حي سيدي ياسين شارع عبان رمضان حي 

س ب ع- 44

س ب ع- 63حي سيدي جياللي القطعة رقم بشار جياللي

س ب ع- 28ضاحية سيدي ياسين شارع سماك محمد رقم مسايف زوليخة

س ب ع-  حي بن باديس06شارع ألفريد محمد رقم حرير عبدالقادر لمين

س ب ع- شارع مرادي محمد حي سيدي ياسينفليح عبدالقادر

س ب ع- 5 مسكن جناح  رقم اكس  ج274المنطقة الشمالية مجمع بلحلوش محمد زكرياء

مكامن حاج بن عودة

 4 مسكن عمارة ب82ضاحية سيدي ياسين شارع عبان رمضان حي 

س ب ع- 13رقم س

س ب ع- 15حي عظيم فتيحة شارع الكتاب رقم ميموني مصطفى

العربي شحط ابراهيم

 القطعة 71حي عدة بوجالل على واجهة شارع المالزم خالدي رقم 

س ب ع-  محل أ10

س ب ع-  محل ج01 تجزئة المنطقة الشمالية رقم 59رقم كرور يوسف مخطار

شوط محمد

 مسكن حي عدة بوجالل نهج العربي بن مهيدي عمارة أ رقم 180حي 

س ب ع- 15

س ب ع- 23شارع ميموني عبد القادر رقم قربة عبد القادر

س ب ع-  شارع ابوبكر الصديق حي بني عامر  محل ب34هدي صافية

بوعافية علي

 مسكن عمارة ب 92 سيدي الجياللي مجمع 02المنطقة الشمالية رقم 

س ب ع- 11رقم 

س ب ع-  شارع خالد بن الوليد حي بني عامر14رقم حميدة عبد الكريم

س ب ع- 126حي عظيم فتيحة رقم كروشة بن عامر

سيدي بلعباس



س ب ع- 015 رقم ج5 مسكن سيدي ياسين عمارة ب82حي صايم بوزيان

س ب ع- 2 رقم ل1 مسكن اجتماعي عمارة ب120حي بوعبسة لعرج

س ب ع-  مكرر50 مسكن رقم 112حي هرقماجي بدرة

س ب ع- 02 س 07 رقم 21 مسكن محل س 130حي بحوص سالم

س ب ع- 39شارع زبانة رقم بوخاري محمد

بن فريحة كريمة

س - 12 مسكن محمد بوضياف عمارة أ رقم 400حي سيدي الجياللي 

ب ع

س ب ع- 29 رقم 4. مسكن جناح أ32/55حي بوعزة الغربي بيرش عبد الرحمان

س ب ع- 36شارع فلسطين رقم سلطاني محمد

س ب ع- 11شارع بويجرة دحو رقم غالمون حمة

س ب ع- 17شارع بن ديدة بن يوب رقم فالحي فاطمة

س ب ع- المركز التجاري حي التياريعرو بن عتو

س ب ع- 62 رقم 1 مسكن سيدي الجياللي عمارة جي400حي بن قرين بن عتو

س ب ع- 01شارع بوان كاري رقم نعار محمد

س ب ع- 01شارع مرادي محمد رقم تونسي عباس

س ب ع- 41شارع فيكتور هيغو رقم زيداني بن عيسى

س ب ع- 35شارع مرشح سعدان رقم عواد حميد

س ب ع- شارع أم كلثوم بنت عقبة حي بني عامرهنين جلول سايح ميلود

س ب ع- 80 قطعة منطقة شمال شرق القطعة رقم 80تجزئة جلول دواجي شكيب

س ب ع- نهج عبان رمضان ممتدمبرك بن عومر

س ب ع-  شارع عيسات ايدير24رقم بن حمودة ويس

س ب ع-  سابقا سوق الفالح100سوق الخضرو الفواكه رقم بوزوينة مختار

س ب ع- 18شارع الجمهورية رقم مصمودي حسين

س ب ع- 01شارع ل حي المدينة المنورة رقم مغربي محمد

س ب ع- 10شارع لعريش قادة رقم لعشريس بلقاسم

س ب ع- 01 قطعة رقم 76 رقم ج254 مسكن جناح رقم 366حي بن قطالن زين الدين

س ب ع- 38شارع أحمد زبانة رقم دريسي رشيد

س ب ع- 05شارع كولوميي رقم براهمي مختار

س ب ع- 19تجزئة شمال شرق حي بومليك القطعة رقم مقيدش قويدر

تازي عمر

س - 4. رقم أس02 مسكن المنطقة الجنوبية الشرقية بلوك 200حي 

ب ع

س ب ع- 336تجزئة عدة بوجالل القطعة رقم تازي عمر

واحمد عبد الحميد

 30 رقم ل ج 06 مسكن عمارة ب 98شارع ولهاصي مختار حالم 

س ب ع- 04قطعة رقم 

س ب ع- 78شارع أبو بكر الصديق حي بني عامر رقم مصري عباس

بن دايدة بن عتو

س ب - 33 رقم جي6 مسكن جناح أ72شارع عبان رمضان ممتد حي 

ع

س ب ع-  مكرر08شارع الرائد فراج رقم مكي محمد

س ب ع-  شارع بن ديدة بن يوب09رقم عواد زواوي

س ب ع- 19زاوية شارعي عساس و بن ديدة بن يوب رقم بن مسعود عبدالوهاب

س ب ع- 17حي الجديد قمبيطة رقم بوزفران نور الدين

س ب ع- 14. محل رقم س9. مسكن بلوك ب60حي غروسي فافة

س ب ع- 09شارع محمد خميستي رقم جبالة محمد عبد هللا

س ب ع- 20شارع مصطفى خيدر رقم ترقو بختة

س ب ع-  شارع أبو سفيان ابن الحارث09حمياني حكيم

س ب ع- 28شارع عيسات إيدير رقم الماحي محمد

س ب ع-  مكرر14شارع معافي جياللي رقم نشنيش رضوان

س ب ع- 47شارع باستور رقم دريز عبد الكريم

س ب ع- 07 مسكن مقام الشهيد عمارة أش القطعة رقم 173حي أبركان حكيم

س ب ع- 13شارع بويجرة دحو رقم غالمون لخضر

س ب ع- 24شارع بويجرة دحو رقم ماي براهيم

سيدي بلعباس



س ب ع-  سابقا سوق الفالح07.سوق الخضر و الفواكه رقم بدربال مختار

س ب ع- 32شارع العقيد لطفي بودغن رقم بوشالغم محمد زكرياء

س ب ع- 11شارع السنغال رقم شوكشو براهم سيدي محمد

س ب ع- 01 رقم 01شارع عبادة ابن صامت إقامة العمارنة جناح بلحاج طاهر أحمد

س ب ع- 01شارع طارق إبن شهاب حي المدينة المنورة رقم بلبشير عباسية

س ب ع- 16شارع علي بن أبي طالب رقم حلوش بشير

س ب ع- 83شارع أحمد زبانة رقم خليفي قويدر

س ب ع- 01شارع بن تخيسي بلحول رقم بلخريصات عبد الكريم

س ب ع- 13شارع ساقية سيدي يوسف رقم شيخي مامة

س ب ع- 06شارع المدينة المنورة رقم بوشناق خالدي هشام سفيان

س ب ع- 26شارع بن ديدة بن يوب رقم حلوش عبد العزيز

س ب ع- 33 مسكن السعادة سيدي جياللي رقم 72حي يحياوي فريدة

س ب ع- 17شارع بويجرة دحو رقم جاللي عباس

س ب ع- 06شارع المغرب حي عدة بوجالل رقم بن مسعود هواري

س ب ع- 312 سيدي الجياللي قطعة رقم 2تجزئة رقيق حميد

س ب ع- زاوية شارعي علي ابن أبي طالب و عساسحلوش مختار

س ب ع- 13 نوع أ رقم 06 مسكن سيدي الجياللي عمارة 559حي وارف لخضر

س ب ع- 13 رقم 185شارع زيد ابن سنان سابقا قطعة رقم زرقي بخليفة

س ب ع- 02 رقم 33شارع الشيخ العربي التبسي عمارة رقم برصالي عبد النذير

المزوار ميلود

-10 العمارة م6 مسكن الجهة أل سي108حي مقام الشهيد رقم م مجمع 

 س ب ع

س ب ع- 96 رقم ج1 مسكن سيدي الجياللي جناح ي456حي ميلودي العربي

س ب ع- 13 مسكن جناح أو رقم ج237حي بن موسى محمد

س ب ع- حي بوعزة الغربيهدي محمد

س ب ع- 02ب رقم 1 مسكن طريق وهران عمارة ج95حي فتحي أحمد

س ب ع-  مكرر02شارع مصطفى ولد نجمة تجزئة بشير بويجرة رقم يسعد محمد عبد الصمد

س ب ع- 1/ رقم أل سي أ01 مسكن الصخرة عمارة رقم 150حي مشتوب أحسن

س ب ع- 04زاوية شارعي المسجد و بن ديدة بن يوب رقم فقير مختار

س ب ع- 04 مسكن سيدي جياللي رقم 220حي بن مهيدي عبد الكريم

س ب ع- 12 رقم 21. سكن منطقة جنوبية شرقية عمارة س200حي بومنديل فرحات

س ب ع-  أ قمبيطة01 رقم 3 مسكن عمارة ج50حي طرفة يمينة

س ب ع- 19 قطعة منطقة شمال شرق  قطعة  رقم 80تجزئة غرمول جمعية

س ب ع- 60 رقم 1. مسكن محمد بوضياف جناح ج400حي رياشي عبد القادر

س ب ع- 105حي عدة بوجالل رقم بن معاشو حبيب

س ب ع- 05شارع مصطفى خيدر رقم شوكشو براهم يوب

س ب ع- 42. مسكن المنطقة الشمالية الشرقية كتلة م رقم س205حي بوترة عبد الرحمان

س ب ع-  سيدي الجياللي114 رقم د1تجزئة سصالت بدرة

س ب ع- 10شارع كلكول يحي رقم قليل بلعباس

س ب ع-  مسكن1500 حي 03عمارة رقم بوجالل مختار

س ب ع- 30شارع عباس إبن عبد المطلب رقم المزوار سيد أحمد

س ب ع- 06شارع العمارنة رقم بن شنافي زهية

س ب ع- 36حي الحرية رقم مامون حميدو

س ب ع- 13شارع نوار يوسف رقم بريك طيب

س ب ع- 4.حي سيدي جياللي عمارة ف رقم فدهراوي نصر الدين

س ب ع-  محل رقم ب02شارع سعيد حنيفي عمارة ديب حكيمة

س ب ع- نهج المستشفىدحو مامة

س ب ع- 62شارع المالزم األول خالدي رقم حمياني بشير

سيدي بلعباس



س ب ع- 01 مسكن رقم 100حي حجري نصر الدين

س ب ع- زاوية شارع مدغشقر و شارع فرانس فانونطلحة محمد

س ب ع- 25شارع مرابو رقم شناح عبد القادر

س ب ع- زاويةعبدالرحمن بن صفوان وأبو عبيدة بن جراحمزار خضرة

س ب ع- 08شارع صابر شويرف عبد القادر حي بومليك رقم بومعزة بدرة

س ب ع-  و شارع لواحلة قا07زاوية شارع المالزم األزهري رقم مغربي رضا

س ب ع- 58نهج المالزم األول خالدي رقم منادي عبد القادر

يحي  واحمد سعاد

س - 64 رقم 1. عمارة ج04 مسكن محمد بوضياف قسمة 400حي 

ب ع

س ب ع-  مكرر10شارع تيودور إريتي رقم حيمور عمر

س ب ع- 03شارع بن ديدة بن يوب رقم بلعربي نصر الدين

س ب ع- ل. و شارع ب75زاوية نهج عيسات إيدير رقم محمودي عباس

س ب ع-  المنطقة الشمالية03 مسكن عمارة أو رقم 84حي محي الدين محمد أمين

س ب ع- 41شارع مرابو رقم مونقاد مصطفى

س ب ع- 01شارع جوليو كيري رقم لواسيني بدرة

س ب ع- شارع عيسات إيدير المطولقوراي حدة

س ب ع- 59شارع عباس ابن عبد المطلب حي المدينة المنورة رقم بوعسرية زواوي

س ب ع- 32نهج العقيد لطفي بودغن رقم دراع يمينة

س ب ع- 27شارع موليار رقم لواحلة قادة

س ب ع- 94نهج المالزم األول خالدي رقم خريسي عباس

س ب ع- 02وفرعون محمد رقم55زاوية شارعي زبانة رقم زحاف ميلود

س ب ع- 40شارع بومارشي رقم صحراوي عبد القادر

س ب ع- 03شارع موالي عبد القادر حي بومليك رقم جبتروحي جلول

س ب ع-  سابقاً سوق الفالح21.سوق الخضر و الفواكه حجيرة رقم أبن موسى عبد الكريم

س ب ع- 01شارع ولهاصي مختار رقم بلبختاوي منصور

س ب ع- 09 رقم 1حي سيدي جياللي تجزئة المنطقة الشمالية قطاع ببو ملوكة

س ب ع- 30شارع دريدر محمد حي باب الضاية رقم تابتي محمد

س ب ع- 03شارع بالحة عيسى رقم علي ثاني ندير

س ب ع- 20تجزئة بشير بويجرة حي سيدي جياللي قطعة رقم لعليج نصيرة

س ب ع- 05شارع سعد ابن الربيع حي بني عامر رقم بوخاري مهاجي

س ب ع- 03شارع مسلك عبدالقادر رقم آيت قاسي شريف

ع.ب.س- 11شارع خالد بن وليد حي بني عامر رقم هنين جلول سايح محمد

ع.ب. س05شارع باي بلقاسم رقم عثماني لخضر

ع.ب. س11شارع عبادة ابن صامت حي المدينة المنورة رقم غاز عبد القادر

ع.ب. س56شارع المرشح سعدان رقم مشاب محمد

ع.ب. س31شارع ميمون عبد القادر رقم زوقار فاطمة

ع.ب. شارع تيودور إيريتي محل ب س59حي الساقية الحمراء رقم حلوش محمد

ع.ب. س18شارع بويجرة دحو رقم سعدوني محمد

ع.ب.س- 06شارع كلكول يحي رقم بوزوينة محمد

ع.ب.س- 50 محل رقم 4. مسكن محمد بوضياف جناح أو400حي بشير نوال

ع.ب.س- 05شارع بهلول عبد القادر رقم عمري بوعبد هللا

ع.ب.س- 24شارع سقال شعيب رقم نعيمي محمد

ع.ب.س- 23شارع محمد خميستي رقم مزيان محمد

ع.ب.س- 67شارع جون ماصي رقم داعي خيرة

ع.ب.س- 08شارع عبد الرحمان ابن صفوان حي بني عامر رقم مغني عبد القادر

ع.ب.س- 10شارع بن ديدة بن يوب رقم شعبان محمد سفيان

ع.ب.س-  محل أ11حي عدة بوجالل شارع جويهل بومدين رقم بهلي زين

سيدي بلعباس



ع.ب.س- 22شارع أبو بكر الصديق حي بني عامر رقم قشيح أحمد البشير

ع.ب.س- 07شارع راسباي رقم حراث محمد

ع.ب.س- 09 رقم 1945 ماي 08شارع تركية  دردرة صليحة

بن لبنة شريف

- 27 أس رقم07 مسكن المنطقة الجنوبية الشرقية جناح 200حي 

ع.ب.س

ع.ب.س- 691حي عبد الحق بن حمودة سيدي جياللي رقم مداني زواوي

ع.ب.س- 22شارع تيودور إيريتي رقم اليبدري يوسف

ع.ب.س- 72 رقم 01حي سيدي جياللي قطعة رقم سبتي بن علي

ع.ب.س- 08 رقم 2. مسكن عمارة أ104حي زيان فايزة

ع.ب.س- 19 رقم ج2 مسكن سيدي الجياللي عمارة س328حي مسكين يحي

ع.ب.س- 331حي عدة بوجالل رقم نعيمي محمد شميل

ع.ب.س- 19شارع بن حراز بلعباس رقم علوش أمير عبد القادر

ع.ب.س- 54شارع أبو بكر الصديق حي بني عامر رقم اليبدري خيرة

ع.ب.س- 72شارع المالزم األول خالدي رقم لوكي لخضر

ع.ب.س- 04زاوية شارع موليار رقم بن ثابت جياللي

ع.ب.س- 23شارع محجوب بوعزة الغربي رقم باللي عتو

ع.ب.س- 55شارع محطة الدولة رقم بن عبد هللا سرير حاج

ع.ب.س- 01شارع هدي لخضر حي الساقية الحمراء رقم نقراش عبد هللا

ع.ب.س- 26شارع قرموش محمد رقم صابري فاطيمة

ع.ب.س- 20طريق سيدي محمد بن علي القطعة رقم نهاري حكيم

ع.ب.س- 40 سكن محمد بوضياف جناح ؤ رقم 400حي بكار مامة

ع.ب.س- 105حي سيدي جياللي التجزئة األولى قطعة أرض رقم مقدم نوري

ع.ب.س- ج.27 مسكن سيدي جياللي جناح م  رقم 260حي بغاديد نبية

ع.ب.س- 02شارع المسجد رقم عظيم عبد القادر

ع.ب.س- 24شارع مسعود عبد القادر رقم حدو علي

ع.ب.س- ب.253حي سيدي جياللي القطعة األولى رقم كنان ميلود

ع.ب.س- 12شارع بن مسعود عبد القادر رقم بركاني ميلود

ع.ب.س- ب شارع بويجرة دحو.08رقم لعمري محمد

ع.ب.س-  187 رقم1المنطقة الشمالية قطاع سجندارمي نصر الدين

ع.ب.س- 74حي سيدي جياللي التجزئة األولى رقم حيمور كريم

ع.ب.س- 05زاوية شارعي قي لوساك و بومارشي رقم فرش مهاجية

ع.ب.س- 17شارع زطال بوزيان رقم فرعون زواوي

ع.ب.س- 02 مسكن مقام الشهيد عمارة ك محل 173حي بن شاعة شمس الدين

ع.ب.س- 31شارع المرشح سعدان رقم شاللي عبد القادر

ع.ب.  س20 طراز بي سي 12 مسكن جناح 200حي لهباب نبيل

ع.ب.س- 22شارع قدوري محمد رقم صابري عباس

ع.ب.س- 13د حي سيدي جياللي رقم .شارع أعماني مجدوب

ع.ب.س- 76 قطعة رقم 01حي سيدي جياللي شريحة فياللي علي

ع.ب.س -08شارع الطيالت حي سيدي ياسين رقم محتوقي محمد األمين

ع.ب.س- 74حي سيدي جياللي التجزئة الثانية قطعة رقم خيلون أحمد

ع.ب.س- 03شارع اإلخوة حفاف رقم مرين خضرة

ع.ب.س- كشك أمام المستشفى الجامعيشيوخ عز الدين

ع.ب.س- 05أم  رقم .أل.حي ماكوني عمارة أشدرمل علي

ع.ب.س- 25شارع هوش حي عظيم فتيحة رقم حافظي عبد القادر

ع.ب.س- س.18 مسكن سيدي جياللي بلوك س رقم 260حي رقيق محمد

ع.ب.س- 42شارع باستور رقم عبوني محمد

ع.ب.س- 836حي بومليك قطعة رقم جبور بوعزة

ع.ب.س- 56شارع قالمة حي المدينة المنورة رقم بغداوي محمد

ع.ب.س -  17 مسكن سيدي الجياللي رقم ج 72حي زرهوني صديق

ع.ب.س- 111حي عظيم فتيحة رقم عثمان كمال الدين

ع.ب.س- 14 رقم 2 مسكن كناب جناح أ100حي يعقوبي عبد الرحمان

ع.ب.س- 12شارع بن ديدة بن يوب رقم عظيم بلعباس

سيدي بلعباس



ع.ب.س- 59شارع الفونتان رقم طرفاي مريم

ع.ب.س- إي5المنطقة الشمالية سيدي الجياللي جناح جشابي عمارة

ع.ب.س-  محل أ 04شارع دريدر محمد رقم مودن لخضر

ع.ب.س- 15شارع قاضي بلقاضي رقم كادجة لحسن

ع.ب.س- 12شارع بيجو على واجهة شارع األخضر رقم بخوش جودي

ع.ب.س -  28مجمع الفتح رقم شهيدي جياللي

ع.ب.س- 09شارع هواري بلعباس رقم زكموط قويدر

ع.ب.س- 02 شارع عبيد بن كعب محل رقم 16حي باب الضاية رقم ذيابي منير

ع.ب.س- 10شارع د حي سارنة رقم مهني خيرة

ع.ب.س- 51حي عظيم فتيحة رقم درار ميمونة

ع.ب.س- 59شارع بويجرة دحو رقم بن صالح سمير

ع.ب.س- 59شارع قاضي بن قاضي حي سيدي جياللي رقم بوخلخال علي

ع.ب.س- 08شارع بيزرت رقم كبوش أمين

ع.ب.س-  د شارع دانتون حي الساقية الحمراء2رقم بشالغم جياللي

ع.ب.س- 14شارع األوراس رقم بن حسايني سرحان

ع.ب.س- 07شارع صحراوي قدور حي عظيم فتيحة رقم كروشة حبيب

ع.ب.س- 10شارع اإلخوة الثالث عماروش رقم طالب عبد هللا

ع.ب.س- 01حي اللوز رقم قادمي خويرة

ع.ب.س- 21شارع ف حي العربي بن مهيدي رقم شاهد عباس

ع.ب.س- 06شارع الشهداء رقم سكين بوشوشة

ع.ب.س- 24شارع مهاجي سليمان رقم قارة علي محمد

ع.ب.س- 03شارع مسينة حي الساقية الحمراء رقم زيتوني عبد المجيد

ع.ب.س- 88حي عظيم فتيحة رقم واري نور الدين

ع.ب.س- 19شارع الزبير ابن العوام حي باب الضاية رقم بريك محمد

ع.ب.س- 01شارع زبيدة عبد القادر رقم حمو سعيد

ع.ب.س- 53شارع ب حي عظيم فتيحة رقم لعراجي سيدي أحمد

ع.ب.س- 25شارع س  حي كاستور رقم مجدوب زارية

ع.ب.س-  مكرر6 رقم 2. مسكن السالم كثلة أ50حي بوغدير هدى

ع.ب.س- 20شارع قرموش محمد رقم يوسف نور الدين

ع.ب.س- ج شارع دريدر محمد.91رقم واري جياللي

ع.ب.س- 95شارع قرموش محمد رقم بودن دهري

ع.ب.س-  سيدي جياللي05 مسكن جناح م رقم 204حي عاتق سيدي محمد

ع.ب.س- 88 مسكن سيدي الجياللي عمارة ك رقم ج205حي زعباك زواوي

ع.ب.س- 05شارع حدروقة سعيد رقم دموش قويدر

ع.ب.س- 26شارع مرابو رقم بن عومر محمد

ع.ب.س- 07شارع لودي رقم ولد بلعباس بن عتو

ع.ب.س- 42شارع قالمة حي المدينة المنورة رقم ملوكي زواوي

ع.ب.س- 133شارع أ حي العربي بن مهيدي رقم سليماني مليكة

ع.ب.س-  سيدي جياللي538 رقم 2.حي بن حمودة سنجال بن حفصة مراد

ع.ب.س-  سيدي جياللي03 رقم 1. مسكن عمارة و222حي بوبشير أمينة

ع.ب.س- 01شارع العربي بن مهيدي رقم عدة بشير جياللي

ع.ب.س-  سيدي جياللي03 رقم 1. مسكن عمارة ب222حي بن بكريتي أنبية

ع.ب.س- ب شارع عيسات إيدير.06رقم قارة جمال

ع.ب.س- 03 مسكن سيدي جياللي بلوك ج رقم 175حي الكبير يوسف

ع.ب.س- 233 قطعة المنطقة الشمالية الشرقية رقم 330تجزئة شريفي محمد رضا

ع.ب.س- 01 مسكن محل رقم 100حي بوعرفة نور الدين

ع.ب.س- 01 رقم 1شارع بن سليمان مختار جناح أمرابط راضية

ع.ب.س- 185حي بومليك قطعة رقم زناسني سليم

ع.ب.س- 36شارع ب حي هواري بومدين رقم زفيزف عمر

ع.ب.س- 07 مسكن تجزئة أ رقم 220حي بحري محمد

ع.ب.س- 91حي الحرية رقم كريم جوهر

ع.ب.س-  سيدي جياللي14 مسكن عمارة ج رقم 492حي باهة عبد القادر

سيدي بلعباس



ع.ب.س-  سيدي جياللي10 رقم س2 مسكن عمارة أ456حي ورياغي محمد

ع.ب.س- 40شارع بويجرة عبد هللا حي سيدي جياللي رقم بوسندة فوزي

ع.ب.س- 34. محل رقم س1 مسكن بلوك 216حي فرعون محمد

ع.ب.س- 39 مسكن سيدي جياللي جناح ك رقم 328حي عواد فوزية

ع.ب.س-  شارع العبسي جياللي طارق فتيحة

ع.ب.س-  سييد جياللي41 مسكن عزوز عمارة بي رقم 200حي دين خالد

يحياوي جمعة

- 2.ب/1. مسكن المنطقة  الحضرية الشمالية  رقم ب114حي 

ع.ب.س

ع.ب.س- 52شارع محمد خميستي رقم بومدين رضا

ع.ب.س- 01 مكرر رقم 03شارع سعيد بن عامر محل رقم جرموني صالح

ع.ب.س- 18شارع بودة بوزيان رقم خليفة عبد اللطيف

ع.ب.س- 2.ل/2. رقم ب2. مسكن بلوك ب114حي العماري أحمد

ع.ب.س- ج.68 قطعة رقم 1. مسكن بلوك ب456حي زينون عباسية

ع.ب.س- 06شارع لويس لوميار حي سيدي ياسين رقم نصاح سفيان

ع.ب.س- 20تجزئة سيدي جياللي قطعة رقم بن ثابت هواري

ع.ب.س- 13شارع علي بن أبي طالب حي األمير عبد القادر رقم بن ديدة محمد

ع.ب.س- 250حي سيدي جياللي التجزئة األولى رقممهاجي أحمد

ع.ب.س- 05شارع عبان رمضان رقم حمليلي مامة

ع.ب.س- 73 مسكن سيدي الجياللي رقم 150حي العاقر براهيم

ع.ب.س- 71شارع المالزم األول خالدي رقم بوهند عزيز

ع.ب.س- 119 قطعة رقم 330حي بومليك تجزئة نعيمي عائشة

ع.ب.س-  و سني أحمد14زاوية شارعي تومي بن ويس رقم عسو عزيز

ع.ب.س- 18شارع الجمهورية رقم سايح محمد

ع.ب.س- ب شارع المسجد.23رقم بن لعوج جمال

ع.ب.س- 17شارع بن مسعود عبد القادر رقم عطوش أمير

سوديني ياسين

- 03 رقم 02شارع نسيبة بنت الحارث حي بني عامر قطعة رقم 

ع.ب.س

ع.ب.س- 20شارع ص حي ميمون رقم زلماط خضرة

ع.ب.س- 24شارع بويجرة دحو رقم لعمري جياللي

خراجي غالم

- 13.بي.المركز التجاري متعدد النشاطات سيدي جياللي محل رقم جي

ع.ب.س

ع.ب.س- 84أ قطعة رقم .05تجزئة المنطقة الشمالية قطاع خشعي رشيد

ع.ب.س- 02تجزئة سيدي جياللي رقم أحمد شريف ميلود

ع.ب.س- 16شارع العباس إبن عبد المطلب حي المدينة المنورة رقم جماح حبيب

ع.ب.س- 5ب/1 رقم ل5 مسكن جناح ب114حي فزازي نصر الدين

جميل قادة

-  المنطقة الشمالية الحضرية12 مسكن بلوك ؤ رقم س237حي 

ع.ب.س

ع.ب.س-  سيدي جياللي17 مسكن عمارة بي رقم 220حي بورياحي عبد الكريم

ع.ب.س- 17. رقم ج4. مسكن جناح ب82حي بن دايدة ارقية

ع.ب.س- أ شارع المسجد.13رقم مناس يمينة

خيلون عبد هللا

 سيدي 35 مسكن تجزئة جي رقم سي 72منطقة شمال شرق مجمع 

ع.ب.س- الجياللي

ع.ب.س- 493منطقة شمال شرق حي بومليك رقم فطان عمارية

ع.ب.س-  منطقة جنوب الشرقية1 رقم أج01 مسكن جناح 200حي قدور براهيم زوبير

ع.ب.س- 47شارع األستاذ ولد عاودية رقم جاللي كمال

ع.ب.س-  سيدي جياللي01 رقم 1 مسكن عمارة و222حي ولد بوعالم كريم

ع.ب.س- 465تجزئة منطقة شمال شرق حي بومليك  الروشي رقم ديدة ميلكة

سيدي بلعباس



بلقادي أحالم

- 57. عمارة أو رقم س07 مسكن  مجمع سكني رقم 328حي 

ع.ب.س

ع.ب.س- ب شارع عاشور زواوي.28رقم سماحي عبد القادر

ع.ب.س-  مكرر01شارع باي بلقاسم حي الساقية الحمراء رقم ميراوي سفيان

ع.ب.س-  مكرر المحل أ104شارع عيسات إيدير رقم لقمش زواوي

ع.ب.س- 02شارع المستشفى رقم بوزكورة فطيمة زهرة

ع.ب.س- 33شارع كناني قدور رقم بزوجي ميلود

ع.ب.س- 15شارع أوجان إيتان بمواجهة شارع دوفيني رقم بن جدة سيد أحمد

ع.ب.س-  مسكن مقام الشهيد عمارة أف سي110حي غراس القوم موالي يوسف

ع.ب.س-  قمبيطة08. مسكن عمارة أ رقم س50حي فياللي عباس

ع.ب.س- 221حي مرابو رقم قعفور محي الدين

ع.ب.س- 13 مسكن عمارة س رقم 1500حي مامون عمران

ع.ب.س- 40 مسكن بن حمودة رقم 760حي لخمس عبد القادر

ع.ب.س-   حي الحرية 99رقم قدير قويدر

ع.ب.س- 27حي سيدي ياسين شارع محتوقي بالحة رقم ذهبي فيصل

ع.ب.س- 24شارع بويجرة دحو رقم فقير مداني

ع.ب.س- 06شارع أبو بكر الصديق حي بني عامر رقم بوعمامة عائشة

ع.ب.س- 8. رقم ب37. مسكن بلوك ج82حي جلول لعباسية

ع.ب.س- 20شارع معيقب الدوسي حي بني عامر رقم مرازي سايح

ع.ب.س- 09شارع بورقبة قدور رقم نجار جمال

ع.ب.س- 13 44 مسكن جناح ج366حي سيدي الجياللي مجمع معافة جياللي

ع.ب.س- 306تجزئة سيدي جياللي المنطقة الثانية رقم سماح خديجة

ع.ب.س- 259حي سيدي جياللي القطعة الثانية رقم البيلوق أمين

ع.ب.س- 02حي بومليك تجزئة منطقة شمال شرق قطعة رقم محمدي عباس

بوشنتوف فريحة

-  شارع العربي بن مهيدي30 رقم 20. مسكن عمارة ح180حي 

ع.ب.س

ع.ب.س- 02 محل رقم 2. مسكن سيدي جياللي عمارة و222حي بن لعوج رضوان

ع.ب.س- 21 رقم 1. بلوك د02 مسكن المنطقة الشمالية رقم 144حي شويطر غالم

ع.ب.س- 06 مسكن سيدي جياللي عمارة ر رقم 220حي مشاب محمد

ع.ب.س- ب شارع مراح عبد القادر.26رقم مسكين شهيرة

ع.ب.س- 04 مسكن سيدي جياللي جناح ج رقم 175حي الكبير نور الدين

ع.ب.س -  25شارع المغرب حي العربي بن مهيدي رقم درقلي عبد القادر

ع.ب.س- 30شارع دربال بومدين رقم عيدون محمد

ع.ب.س-  قطعة رقم330 تجزئة 02المنطقة الشمالية الشرقية رقم مقهور يوب

ع.ب.س- 10حي الحرية رقم النميش مهاجي

ع.ب.س- 01 مسكن المنطقة الشمالية الشرقية عمارة ي رقم 422حي ميلوى يمينة

ع.ب.س- 09شارع بورومي محمد رقم عباس عبد القادر

ع.ب.س- 12شارع خثير عبد القادر رقم بن داود عبد القادر

ع.ب.س- 33شارع مصطفى خيدر حي األمير عبد القادر رقم بوسالمة حضري

ع.ب.س- شارع راسبايكاملي محمد

ع.ب.س- 10شارع اإلخوة الثالثة عميروش حي األمير عبدالقادر رقم طالب محمد يسن

ع.ب.س- 06 مسكن المنطقة الشمالية جناح د محل رقم 204حي عبيدي كلثوم

ع.ب.س- 04شارع جويهل بومدين رقم فزازي عبد القادر

ع.ب.س- 12شارع لخمس أحمد حي سيدي ياسين رقم دحماني عبد القادر رشيد

ع.ب.س- 33شارع بونية عبد القادر رقم درقاوي مختار

ع.ب.س- 29شارع محتوقي بالحة سابقا الفونتان رقم بوزيدي خلوفة

سيدي بلعباس



ع.ب.س- 15شارع بوان كاري رقم سليماني حليمة

ع.ب.س- 22شارع ياسين بن عودة رقم قيصر مراد

ع.ب.س- 01شارع العقيد عميروش رقم داعي لخضر

ع.ب.س- 09حي بويجرة شارع أأ سيدي جياللي رقم ليتمان عزالدين

ع.ب.س- 02 رقم 1. مسكن عمارة ب50حي نكروف عتو خديجة

ع.ب.س- 08 مسكن المنطقة الشمالية جناح م رقم 204حي صدوقي بلقاسم

ع.ب.س- 49شارع هوابرية عبد القادر محل أ رقم بالحة زواوي علي

تومي عبد الحق

-  مكرر ضاحية سيدي ياسين43 رقم 9. مسكن بلوك ب82حي 

ع.ب.س

يسعد محمد سمير

- 01 رقم 2. مسكن المنطقة الشمالية الشرقية عمارة د222حي 

ع.ب.س

ع.ب.س-  شارع بورقبة قدور12رقم أرزقي ندير

ع.ب.س- حي بوعزة الغربيطورشي شفيق

ع.ب.س- 43. مسكن سيدي جياللي جناح ج رقم ج260حي بن فيسة أمال

ع.ب.س- 90أ7 قطعة رقم ق ت21حي باب الضاية قسمة ال رقمبلهزيل عباس

ع.ب.س- 40حي سيدي جياللي التجزئة الثانية قطعة رقم سعدون بوزيان

ع.ب.س- 50 مسكن بن حمودةرقم 760حي عربي عكاشة

ع.ب.س- 849تجزئة منطقة شمال شرق حي بومليك قطعة رقم بومعزة بوعالم

ع.ب.س- 33شارع تيرس الحبيب رقم تونسي عامر

ع.ب.س- 46شارع قرموش محمد رقم بن شعشوعة نور الدين

عيسى عائشة

-  شارع العربي بن مهيدي26 رقم 1. مسكن عمارة ح180حي 

ع.ب.س

ع.ب.س- 04 رقم 01. مسكن عمارة ب119حي نيزار جلول

ع.ب.س- 88. رقم  ج1. مسكن عمارة س456حي سهلي محمد

ع.ب.س- 23 مسكن المنطقة الحضرية الشمالية الشرقية رقم 220حي بن موسى معاشو

ع.ب.س- 02 محل رقم 1.حي سيدي جياللي جناح أتساقي قادة

س ب ع- 07شارع سلمان الفارسي مكرر ج رقم كوديات طيب

س ب ع- 91شارع دريدر محمد محل رقم ح رقم ميمون محمد

س ب ع- 32شارع حمزة بن عبدالمطلب حي باب الظاية محل ج رقم حميدي بوحجر

- 71 رقم 3 مسكن محمد بوضياف سيدي الجياللي جناح جي400حي جالب محمد

س ب ع

س ب ع-  مكرر ج02رقم . م.شارع العباس بن عبدالمطلب حي مميمون عباس

س ب ع- 26حي السعادة سيدي الجياللي عمارة ب جناح ج رقم مروفل محمد

س ب ع- 3أ. تجزئة أ رقم س01 مسكن المنطقة الشمالية 128حي غفار جمال

س ب ع- 12 مسكن يحمل الحرف ج  رقم 200حي حمادوش عبدالقادر

س ب ع- 16شارع عمير ابن سعد رقم مداني جلول

س ب ع-  شارع عبان رمضان17 رقم ج4 مسكن عمارة ب82حي مغربي جلول

 1 مسكن سيدي الجياللي حي محمد بوضياف  جناح جي 400حي عطاوي خديجة

س ب ع- 64رقم 

س ب ع- 07شارع سلمان الفارسي مكرر ب رقم بوضياف محمد

س ب ع-  مكرر ب وتيودور هيريتيي01زاوية شارعي دنطون رقم زواوي مختار

س ب ع- 11شارع المالزم أمحمد رقم وضاح فتيحة

س ب ع-  شارع المالزم سي أمحمد02رقم فرعون علي

س ب ع- 01 محل رقم 01 مسكن جناح رقم 80حي ديف محمد

س ب ع- 39شارع ولهاصي مختار رقم معطى هللا قادة

س ب ع- 04شارع جويهل بومدين سابقا اللوز رقم أجير قادة

سيدي بلعباس

تجارة بالتجزئة للخضر والفواكه



س ب ع- 10شارع األمير عبد الكريم رقم سكون قادة

س ب ع- 05. مسكن عمارة ب محل رقم ج98/260حي ضياف بن عومر

س ب ع- 03شارع بن ديدة بلعباس رقم سيد المرابط كنزة

بوخنفوس كمال

 القطعة 11 مسكن جناح ب رقم ج54المنطقة الشمالية الشرقية مجمع 

س ب ع- 30رقم 

س ب ع- 19 مسكن سيدي الجياللي رقم ج72حي بن رحو عبد القادر

س ب ع- حي عظيم فتيحة قرب ضاحية عدة بوجاللعثمان كمال الدين

س ب ع- 281حي سيدي جياللي التجزئة الثانية قطعة رقم بوضربة فيصل

س ب ع- 24شارع مهاجي سليمان رقم قارة علي محمد

س ب ع- 01 مسكن عمارة ي رقم 222حي غفار عبد القادر

س ب ع- 23شارع المرشح سعدان رقم لحسيني حبيب

س ب ع-  ب691حي بن حمودة رقم مداني قادة

س ب ع- 54شارع بريبي منور سابقاً شارع أملو رقم حدو محمد

س ب ع- 48شارع تيودور هيريتي رقم مالك هواري

س ب ع-  وشارع العمارنة18زاوية شارع المرشح سعدان رقم بني دريس عبد القادر

س ب ع- 15شارع بكار جلول رقم سعيدون بن عيسى

س ب ع- 23شارع المرشح سعدان رقم غربي براهيم

س ب ع- 113 مسكن التوفير و اإلحتياط رقم 112حي خليفة محمد

س ب ع- 37 مسكن سيدي الجياللي رقم ج72حي خديم غزوان

س ب ع- 06شارع خالد بن سعيد رقم شاللي جواد الدين

س ب ع- 18شارع المرشح سعدان عمارة رقم مشري نبيل

رزوق زواوي

أ القطعة رقم 12.سي.أل.  مسكن سيدي الجياللي جناح او117حي 

س ب ع- 18

س ب ع-  مكرر ج52حي العربي بن مهيدي شارع خير النبية رقم بسدات نجاة

س ب ع- 25. محل رقم ج6. مسكن بناية أ130/70حي محمدي زهرة

س ب ع-  شارع عبان رمضان011 رقم س8 مسكن جناح أ72حي بن سكران جواد

س ب ع-  سيدي جياللي249التجزئة األولى رقم جلولي بن عتو

س ب ع- 08 مسكن رقم 50حي لصبر تاج

س ب ع- 95تجزئة منطقة شمال شرق حي بومليك قطعة رقم شبعات صحبي

س ب ع- 01شارع فونتان رومان رقم بوبشير عبد الكريم

س ب ع- أ.سي-1 مسكن رقم 128حي بوتخيل العيمش

س ب ع- 72 سيدي الجياللي قطعة رقم 01تجزئة رقم ناصر ناصر

س ب ع- 29شارع المرشح سعدان رقم سمير عبدالقادر

س ب ع- 128حي سقار عبدالعزيز القطعة رقم بوخديمي زوبير

س ب ع- 01شارع اإلخوة بلحسيني رقم فكاي نورالدين

منصور مختار

-  زاوية طريق العمارنة و شارع ساقية سيدي يوسف محل ب23رقم 

س ب ع

رايس غالم

س ب - 05 القطعة رقم 21 مسكن محل أو رقم 56سيدي جياللي حي 

ع

س ب ع- 01شارع مهاجي سليمان حي سيدي ياسين رقم قادر عبدالقادر

س ب ع-  مكرر أ49شارع دريدر محمد رقم داتو سعيد محمد عديل

س ب ع- 01 شارع عيسات إيدير محل رقم 83رقم مبارك أمين

س ب ع- ج24 رقم 5 مسكن جناح أ72شارع عبان رمضان حي شادلي عباس

س ب ع- 02شارع إيقلي رقم بن شيخ محمد

نصر الدين لمين

- 38 مسكن بوعزة الغربي رقم 112 مسكن المعروف بحي 123حي 

س ب ع

س ب ع- 107 رقم 14 مسكن عمارة أ104حي حنيفي رشيد

دربال عباس

-  المنطقة الشمالية االولي04 مسكن  عمارة اش  رقم ل ج245حي 

س ب ع

س ب ع- 1شارع باي بلقاسم رقم بمشرف ميلود

سيدي بلعباس



س ب ع- 15 رقم 08شارع اإلخوة بوراس القطعة رقم دهيني طيب

لبصاري بومدين

 مسكن اجتماعي تساهمي عمارة أو رقم  200تجزئة بلوالدي مشروع 

س ب ع- 11أل سي 

س ب ع- 14 رقم ج5 مسكن جناح ب82حي سيدي ياسين الطاهري زواوي

س ب ع- 250 رقم 1تجزئة األولى حي سيدي الجياللي القطعة سبن دومة حاج

س ب ع- 03حي سيدي ياسين  شارع نوالة محمد رقم غوماري محمد

س ب ع- 05 محل رقم 15حي األمير عبد القادر شارع المسجد رقم فروج محمد

س ب ع- 04 القطعة رقم 26شارع محمد خميستي رقم بربار لحسن

سيدي بلعباس – 11 مسكن سيدي الجياللي رقم 328حي بن سكران محمد

حكيم ولد جريوات

سيدي –  ج 09 رقم 3مسكن سيدي الجياللي عمارة جناح 366حي 

بلعباس

بلقاسم ناجي عبد الحق

 18 مسكن تجزئة د رقم ج 56المنطقة الشمالية سيدي الجياللي مجمع 

سيدي بلعباس– 

سيدي بلعباس- 5 مسكنتجزئة أ رقم ج 56حي سليمان محمدي

زيدي محمد

 – 08 و نهج صومام رقم 01وسط المدينة شارع بورومي محمد رقم 

سيدي بلعباس

سيدي بلعباس – 15 أ و 09سوق الفالح محل رقم عقاد صالح

سيدي بلعباس– شارع احمد زبانة بوعالمي عبد الحق

سيدي بلعباس – 46شارع خيرة النبية رقم محمد براهيمي

حي الحرية سيدي بلعباسملبنة تسالة

المنطقة الصناعية سيدي بلعباسملبنة فرومالي

المنطقـة الصناعيـة سيدي بلعباسملبنـة ريشلي

المنطقة الصناعية سيدي بلعباسمطاحن عزوز

المنطقة الصناعية سيدي بلعباسمطاحن المثالية

المنطقة الصناعية سيدي بلعباس2مطاحن المثالية 

سيدي بلعباسمطاحن أقروديف

المنطقة الصناعية سيدي بلعباسمطاحن عواد

العنواناإلسم و اللقب 

سيدي لحسن- 11 قطعة محمد بوضياف القطعة رقم 126حي الجديد طيبي محمد

سيدي لحسن- 12شارع دوساس زواوي رقم تفياني نورالدين

سيدي لحسن- 01شارع زازو عبدالقادر رقم زواوي رابح كريم

سيدي لحسن- 17 مسكن رقم ج99حي سقاري حاج

سيدي لحسن- 06شارع مزوار معاشو رقم مجاهر زواوي

سيدي لحسن-  مسكن عمارة أ95حي لعربي ياسين

سيدي لحسن- 28شارع بوسبحة محمد رقم توات عكاشة

سيدي لحسن- 07شارع برابح عبدالقادر رقم كريم صادق

سيدي لحسن- 54شارع دوساس زواوي رقم ياسين فتيحة

سيدي لحسن-  من المخطط الخاص بالتخصيص149القطعة رقم بشيخي يحي

سيدي لحسن- شارع دوساس زواويكنان فاطمة الزهرة

طيبة ميمون

 رقم 04شارع علي زازو عبد القادرشارع طريق تلمسان سابقا رقم 

سيدي لحسن- 25

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

سيدي بلعباس

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

البلديــة

سيدي لحســـن

مواد التغذية العامة

مخابــز

قصابات



سيدي لحسن-  قطعة حي محمد بوضياف126تجزئة فريح عبدالقادر

سيدي لحسن- 01شارع مطهري لحسن رقم بن هاشم فاطيمة

سيدي لحسن-  شارع زرافة أحمد13رقم بلحاج هشام

سيدي لحسن- 29شارع نعامة عبدالرحمان رقم نقاز محمد

سيدي لحسن- 07شارع برباح عبدالقادر رقم كريم مختار

 سيدي لحسن08مسكن رقم 50حي مقدم مصطفى

سيدي لحسن-  شارع بوسبحة محمد35رقم زيدون بلقاسم

سيدي لحسن-  قطعة محل ب91حي زواوي رابح فتحي

جلطي جمال

-07 القطعة رقم 07 مسكن عمارة ج الطابق االرضي رقم 28مشروع 

 سيدي لحسن

سيدي لحسن- 40 قطعة رقم 63تجزئة عليوة صفية

سيدي لحسن- 02 مسكن عمارة أ رقم 50حي زينون جمال

سيدي لحسن-  مسكن95حي كرنوس معاشو

سيدي لحسن-  شارع علي زازو عبد القادر محل أ106رقم شيخي مصطفى

سيدي لحسن- زاوية شارعي ناصر عبدالقادر و نعامة  عبدالرحمانجباري بلحاج

سيدي لحسن- 03 مسكن عمارة ج رقم 40حي مناد أحمد

سيدي لحسن- 139 قطعة رقم 192حي محمد بوضياف شارع ياسين بلعباس

سيدي لحسن- 42شارع ناصر بن عتو رقم عثمان عمر

سيدي لحسن- 10 مسكن عمارة  ج رقم 50حي بهلول محمد

سيدي لحسن- 216 قطعة رقم 269تجزئة يحي يعقوبية

بلدية سيدي لحسنملبنة اإلخوة زيان

العنواناإلسم و اللقب 

بلوالدي العمارنة- 778تجزئة بلوالدي أ قطعة رقم بومعزة محمد

العمارنة- 1072تجزئة بلوالدي قطعة أرض رقم فسيان بوكرية

العمارنة-  مسكن التجزئة الثالثة 200حي مرين فاطمة

العمارنة- تجزئة بلوالديحيمور كريم

العمارنةشقرون بومدين

العمارنة - 678تجزئة بلوالدي قطعة رقم لعبان خير الدين

العمارنة- 07 مسكن بلوالدي رقم 100حي طاهر عائشة

العمارنة- 45قرية الطوايطة رقم بوضربة عباس

العمارنة- 522تجزئة بلوالدي قطعة رقم بن شهرة فاطمة الزهرة

العمارنة- 31 مسكن تجزئة بلوالدي رقم 36حي غزال نورية

العمارنة- دوار أوالد مالكتمار سحنونية

العمارنة- 876دوار الشهيد بلوالدي رقم بوشنتوف بن عتو

العمارنة- تجزئة ج شارع بدون إسم بلوالديبن سعيد عبد القادر

العمارنة- 06 مسكن بلوالدي تجزئة ب رقم 44مجمع عبار عبدالحميد

العمارنة- 491تجزئة بلوالدي القطعة رقم بورجة عبدالرحمان

العمارنة-  شارع غير مسمى31رقم " ج"تجزئة بلوالدي بن دومة حسني

العمارنة- 95قرية بلوالدي السكنات القديمة الشيار رقم بن جراد زهرة

العمارنة- 561تجزئة بلوالدي رقم غزال حمزة

/

سيدي لحســـن

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

البلديــة
مخابــز

العمارنــــة

مواد التغذية العامة



بلهواري عبدالقادر

-  محل مكرر ج36 مسكن رقم 49تجزئة بلوالدي حي سي كويس حي 

العمارنة

العمارنة- تجزئة بلوالدي أبريك مرينة

العنواناإلسم و اللقب 

سيدي خالد – 17شارع مونيمو رقم باشي بن سعد عباس

سيدي خالد– 05شارع س رقم بلفريد محمد

سيدي خالد– 01حي الشهيد سي الحواس بلوك رقم بن شيحة ختو

سيدي خالد– بلدية سيدي خالدشيخ فطيمة

سيدي خالد–  مسكن80حي أوس مامة

سيدي خالد– شارع جويهل بخالدمعروف محمد

سيدي خالد–  طريق بوخنفيس27رقم فرعون بن عتو

سيدي خالد– 07 مسكنا ريفياً رقم 20حي مرابي عباسية

سيدي خالد– 105 سكن قطعة رقم 168تجزئة اإلجتماعية هبارة قدوري بخليفة

سيدي خالد– 36شارع دميم عبد القادر رقم بن علي أحمد

سيدي خالد– 07شارع قاروري زواوي رقم بورمانة خيرة

سيدي خالد–  مسكن193حي بن علي علي

العنواناإلسم و اللقب 

سيدي يعقوب-  مكرر أ36 شارع صوار قويدر رقم 58حي بن بريكرو مصطفى

سيدي يعقوب- 01شارع صوار قويدر رقم الهناني عبدالرحمان

سيدي يعقوب- شارع شيكر بخالدلغواطي أم الخير

سيدي يعقوب- 22شارع زعوان أحمد رقم شالحي شيخ حوسين

سيدي يعقوب- 09شارع طيبي أحمد رقم بن علي جياللي

العنواناإلسم و اللقب 

البلديــة

البلديــة

سيدي يعقــوب

العمارنــــة

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

البلديــة
مخابــز

سيدي خالــد

/

مواد التغذية العامة 

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

مواد التغذية العامة

مخابــز

/

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى



تسالة- الحي الجديد محل أ و ب خرفي عبد القادر

تسالة - 05 مسكن رقم 49حي بلهواري محمد

تسالة- 12شارع لنوار الطيب رقم معطاوي بن عتو

تسالة- حي المالزم االول عبدالكريممدربل بشير

تسالة - 34شارع ونداجي لخضر رقم  األحمر بن عنو

تسالة- مركز التجمعدحاوي محمد

العنواناإلسم و اللقب 

بلدية سهالة الثورةجبار جمال

العنواناإلسم و اللقب 

عين التريد– شارع سي صافي لبرص عائشة

العنواناإلسم و اللقب 

سفيزف-  شارع مصطفى بن بولعيد38قيرود حسن

سفيزف-  شارع اإلخوة يملول 71رقم بودالل بلقاسم

سفيزف-  جويلية 05حي بوخريص محمد

سفيزف-  مسكن214حي علوطي عبد القادر

سفيزف- شارع اإلخوة دروبن علي يحي

سفيزف-  مسكن506حي بوترعة مختار

البلديــة

السهالــــة

البلديــة

تسالــــــة

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

البلديــة
مخابــز

عين التريد

/

خضـر و فواكـه/ مواد التغذية العامة 

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

مواد التغذية العامة

/

مخابــز

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

البلديــة
مخابــز

سفيـــزف

مواد التغذية العامة

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

مواد التغذية العامة

مخابــز



سفيزف-  شارع بوخلخال الحبيب 27رقم طيبي نور الدين

سفيزف - 05 مسكن رقم 100حي جالل خيرة

سفيزف-  شارع وسواس مهاجي 06رقم عربوش قادة

سفيزف- شارع مصطفى بن بولعيد 10رقم يخو محمد

سفيزف-  شارع مقران 09رقم رافة الحبيب

سفيزف–  شارع برني احمد 09رقم داعي نعيم

سفيزف - 12 مسكن رقم 216حي توسر فتيحة

سفيزف-  شارع سيدي يحي 53رقم بومسجد فاطمة الزهراء

سفيزف-  شارع العقيد عميروش 02رقم برباح يحي

سفيزف - 22 جناح م رقم 92 مسكن 142حي مسعد رشيد

سفيزف - 130شارع سيدي يحي رقم جالب عبد القادر

سفيزف- شارع مكة المكرمة نواري الطاهر

سفيزف- حي بوهنديةبومسجد سكينة

سفيزف-  شارع العربي بن مهيدي 28رقم أوهيبة صحراوي

سفيزف-  مسكن 515 حي 251رقم ترزي فاطمة

سفيزف-  شارع اإلخوة يملول 22رقم سعيدي سيد أحمد

سفيزف - 01 مسكن رقم 506حي بوعسرية عبد القادر

سفيزف-  شارع الرائد سي أحمد 02رقم عمرون جمال

سفيزف- شارع عراس رقية مقدم فضيل

سفيزف-  مسكن 506حي نوالة جياللي

سفيزف – 74شارع مصطفى بن بولعيد رقم حميدة محمد األمين

سفيزف- شارع العربي بن مهيدينوالة عبد القادر

سفيزف - 01 مسكن شارع صالة بومدين رقم 214حي بن عتو مختار

سفيزف- شارع األمير عبد القادر بجانب الملعب البلديبوقبرين محمد

سفيزف- شارع مصطفى بن بولعيدمختار بوشريطة

سفيزف- شارع مصطفى بن بولعيدقومري قادة

سفيزف-  مكرر01شارع الشهيد احمد زبانة رقم بن حنيفية بن حميمدي

سفيزف– سوق الفالح عميروش منهوم قادة

سفيزف- شارع األمير عبد القادرالعرباوي يحي

بلدية سفيزفمطاحن مكيكة

بلدية سفيزفمطاحن توزالة

العنواناإلسم و اللقب 

بوجبهة البرج–  شارع مصطفى بن براهيم 35 رقم بلحسيني عبد القادر

بوجبهة البرج– شارع مصطفى بن براهيمعيسى دحاوي

البلديــة

مخابــز

سفيـــزف

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

بوجبهــة البـرج

/

خضـر و فواكـه/ مواد التغذية العامة 

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

تجارة بالتجزئة للخضر والفواكه

قصابات



العنواناإلسم و اللقب 

عيـن أدن-   مقطع دار السبع 16رقم قسوم يوسف

عيـن أدن-   شارع طالب احمد08رقم سعدوني النابي

العنواناإلسم و اللقب 

مسيد- شارع خميستي سليمانقاسم فيالي صليحة

المسيد- شارع خمسي سليمان بلكبيش عبد القادر

المسيد-  شارع زلماط قادة 23 رقم عدو محمد

بلدية المسيدعدو عبد القادر

بلدية المسيدبلقايدي محمد

العنواناإلسم و اللقب 

بلدية مصطفى بن براهيمحفاظ قادة

مصطفى بن براهيم-  شارع فليح الطيب فليح بومدين

مصطفى بن براهيم– شارع لبقع عبد القادررايس مهاجي

مصطفى بن براهيم–  شارع بن مايسة بشير 32رقم أوهيبة فتيحة

مصطفى بن براهيم–  مسكن 122حي تالوتي مليكة

مصطفى بن براهيم – 06شارع ثابت بلقاسم رقم بوطيبة توفيق

مصطفى بن براهيم- شارع بلعسل عبد القادرمصري عيسى

مصطفى بن براهيم– المركز التجاريبلكبيش محمد

مصطفى بن براهيم– شارؤع العقيد عميروش هامل أحمد

/

البلديــة

مخابــز

عيــن آدن

/

خضـر و فواكـه/ مواد التغذية العامة 

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

بوجبهــة البـرج

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

البلديــة

مخابــز

مصطفى بن براهيم

خضـر و فواكـه/ مواد التغذية العامة 

قصابات

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

المسيـــد

خضـر و فواكـه/ مواد التغذية العامة 

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

البلديــة

مخابــز

البلديــة

/



العنواناإلسم و اللقب 

بلدية تلمونيبوقاسمية حبيب

بلدية تلمونيرحو العيشوش زوجة براشد

بلدية تلموني(براشد)بوشويشة خيرة 

بلدية تلمونيكمال هواري

تلموني-  شارع اإلخوة سكران83رقمدباب فريد

تلموني- الحي الجديد حالم بومدين

تلموني- شارع اإلخوة سويهل عالي يمينة

العنواناإلسم و اللقب 

بلدية بلعربيبن صالح نور الدين

تلموني- شارع اإلخوة سويهل عالي يمينة

بلدية بلعربيعقاب عتو

بلدية بلعربيمصري فاطمة

بلعربي-  شارع غنوجة 12رقم بن مايسة محمد األمين

بلعربي  - 10شارع غنوجة رقم حرحيرة بن عمر

بلدية بلعربيغريب محمد أمين

العنواناإلسم و اللقب 

زروالة– شارع أول نوفمبر حالم قادة

زروالة– شارع زبالح محمد محمدسالك طاهر

زروالة- شارع أول نوفمبر الفارس حميد

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

البلديــة

مخابــز

بلعربــي

خضـر و فواكـه/ مواد التغذية العامة 

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

مخابــز

تلمونــــي

/

مواد التغذية العامة 

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

/

البلديــة

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

البلديــة

مخابــز
/زروالــــــــة

مواد التغذية العامة

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

عيــن البــرد

/

/

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية



العنواناإلسم و اللقب 

عين البرد-  حي النصرمختار أمين

عين البرد -  34 محل رقم 153تجزئة رقم سلطاني الهواري

عين البرد-  16حي البدر رقم معاشو فؤاد

عين البرد-  147شارع الزين غالم رقم عربي عتو

عين البرد-  274شارع لحول مصطفى سيدي معاشو رقم عربي مامة

عين البرد-   أوالد علي292الجمعة القديمة رقم صغير عبد القادر

عين البرد-   قطع09تجزئة تركي سعيد

عين البرد-   قطعة279تجزئة غالم نبيل

عين البرد-  شارع األوراس حي البدركمير محمــــــــود

عين البرد-  313شارع سالم بن علي سيدي معاشو رقم عربي حاج

عين البرد-   ج46شارع محمد خميستي رقم جيالني كوبيبي حاج قدور

عين البرد-  08حي النصر رقم بوحالب بوشويشة

عين البرد-  02 رقم 18 مسكن عمارة 104حي عدة براهيم سعيد

عين البرد-  10شارع غوتي الطيب أوالد علي رقم غانم محمد

عين البرد-   منطقة شمال شرق03 رقم 116 مسكن عمارة  104حي حنصالي الحبيب

عين البرد-  168شارع لحول مصطفى سيدي معاشو رقم قراب غالم

عين البرد-  16نهج بدون إسم القطعة رقم قايد مختار

عين البرد-  120 قطعة رقم 153تجزئة شارف مصطفى

عين البرد-  09 قطعة رقم 15حي النصر تقسيم قايد رشيد

عين البرد-  16 رقم 88/50حي العربي ساردي فاطمة

عين البرد-   حي سيدي معاشو48مجمع سكني رقم عمر ميلود

العنواناإلسم و اللقب 

مكدرة-  شارع فلسطين13رقم بوخلدة بغداد

مكدرة-  ب07بزاوية شارع غوتى الطيب رقم حنيتت على

مكدرة- 81القطعة رقم هـربـــاش هــواري

العنواناإلسم و اللقب 

سيدي حمادوش–  شارع األمير عبد القادر 38رقم مداني فتحي

سيدي حمادوش– 08 مسكن رقم 30حي حمداوي أحمد

مخابــز

عيــن البــرد

مواد التغذية العامة 

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

البلديــة

مخابــز

مكــدرة

مواد التغذية العامة 

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

البلديــة

سيدي حمادوش

مواد التغذية العامة 

/

مخابــز

/

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/



سيدي حمادوش– حي عمر بن الخطاب الدالهيمكرامة عمارية

سيدي حمادوش– قرية الزاويةصف الدين عباس

سيدي حمادوش– 11 جويلية  زليفة رقم 05شارع سوم عباسية

سيدي حمادوش– شارع األمير عبدالقادرالفارس نورالدين

سيدي حمادوش– شارع األمير عبد القادربوراراش لخضر

سيدي حمادوش–  جويلية05دوار الزاوية حي صماش رحمة

سيدي حمادوش– 03نهج المسجد رقم زيري معاشو

سيدي حمادوش– شارع األمير عبد القادرنيار محمد

سيدي حمادوش– شارع زرزاين بن عليبن زالط مباركة

سيدي حمادوش– حي أول نوفمبر قرية الزاويةحراز محمد

سيدي حمادوش– 38شارع األمير عبد القادر رقم فهيم شيباني زهرة

العنواناإلسم و اللقب 

سيدي إبراهيم -116 رقم 125التجزئة نعماني فاطمة الزهرة

سيدي إبراهيم- شارع طارق بن زيادلومة كمال

سيدي إبراهيم-  مسكن شارع ديدوش مراد 300حي بوطيبان عباس

سيدي إبراهيم- شارع محمد خميستي دالل طيب

سيدي إبراهيم- 37شارع ديدوش مراد رقم بوخالفة بشير

سيدي إبراهيم- 1ت القطعة سي رقم سي. مسكن إ35حي بلمختار عباس

سيدي إبراهيم- 03شارع طارق بن زياد رقم بوناب لحبيب

سيدي إبراهيم-  مسكن مجموعة ب125حي بلفكرون خضرة

سيدي إبراهيم- 48 مسكن رقم 300 فبراير حي 24شارع قداري خيرة

سيدي إبراهيم-  مسكن125حي مسيفي فتحي

سيدي إبراهيم- 03شارع األمير عبدالقادر رقم قداري محمد

سيدي إبراهيم-  محل أ11 قطعة رقم 125تجزئة سيفر علي

سيدي إبراهيم- 23شارع عظيم فتيحة بوبرناس رقم مغربي أنبية

سيدي إبراهيم- 87 مسكن جناح بي رقم 96حي غراف وهيبة

سيدي إبراهيم- 03شارع رفجات رقم مدربل عالية

سيدي إبراهيم- 27شارع ديدوش مراد رقم بن حمادي عباس

سيدي إبراهيم- 05شارع ديدوش مراد رقم معرف مختار

العنواناإلسم و اللقب 

تنيرة- شارع تومي لخضر عمار بونجاعي

تنيرة -  مسكن82كشك عابد عبد القادر 

تنيرة- شارع راجة عبد الرحمانبوفلجة وهيبة

البلديــة

تنيــــرة

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

البلديــة

مخابــز

سيدي حمادوش

سيدي ابراهيم

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مواد التغذية العامة 

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مواد التغذية العامة 

مخابــز



تنيرة  - 23شارع تومي لخضر رقم بداوي عيسى 

تنيرة- شارع بوشيخي محمدبن رفار بلعباس

تنيرة- شارع قوميري عبد القادر 70وافي مخفي

تنيرة - 36 شارع سكوم الحاج رقم 01تجزئة عرفي فتيحة

العنواناإلسم و اللقب 

واد سفيون–  حي القرية اإلشتراكية 09رقم موصالي يوسف

2شارع الوئام رقم سواد سفيون  –دواح سيد علي

واد سفيون–  08التجمع السكني القديم رقم غزالي خيرة

العنواناإلسم و اللقب 

حاسي دحو-  مسكن 13مجمع بوسماحة توفيق

حاسي دحو– شارع عبد الكريم يبقى فيصل

العنواناإلسم و اللقب 

بلعشيبة الشيلية– وسط المدينةخواني عبد القادر

البلديــة

واد سفيـون

تنيــــرة

البلديــة

بن عشيبة الشيلية

البلديــة

حاســي دحــو

البلديــة

تــــــــــــــــــــــالغ

مخابــز

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

/

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

قصابات

مخابــز

/

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

مواد التغذية العامة 

/

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

/

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

مواد التغذية العامة 

وحدات إنتاج المياه المعدنية

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

مواد التغذية العامة 

/

مخابــز

/

/



العنواناإلسم و اللقب 

تالغ– شارع مارك محمد محل ببودوية حسام الدين

تالغ  – 192 مسكن رقم 217حي خالدي عبد الحق

تالغ  – 01شارع سي ادريس رقم لعماري طارق

تالغ– شارع المالزم نور الدينقادي عتيقة

تالغ  – 02شارع سي حمزة رقم كريم قديرو

221تالغ حي التجزئة الثانية رقم  –يوسفي عباس

04 محل ب قطعة 54تالغ تجزئة  –عوماري أحمد

تالغ– حي النقيب بلحسن محل جفرحات عبد النور

تالغ–  مسكن217حي بوعرفة نعيمة

تالغ– حي سيدي أحمدسرحاني لعرج

تالغ–  جويلية05حي عدنان زوليخة

تالغ–  مسكن217حي سبع ربيع

تالغ-  مسكن 17حي شاحي شيخ

تالغ- شارع دباغ يحي فياللي حبيب

تالغ–  مسكن56 حي 40محل رقم شنة رشيد

تالغ– شارع النقيب بلحسنقوتال سفيان

تالغ - 64 شارع العربي بن مهيدي رقم ايت عبد الرحمن سعيد

تالغ– 53 شارع العربي بن مهيدي رقم مسدوة حميد

العنواناإلسم و اللقب 

تيغاليمات- شارع محمد خميستي بن شيحة فوزية

تيغاليمات- شارع غوثي الطاهر بوحانة عبد الحميد

تيغاليمات- 28شارع غوثي بحري رقم بن عودة يحي

تيغاليمات- شارع كبير قدور محل ب بوحديش لبنى 

تيغاليمات- - ب– محل 03شارع محمد خميستي رقم زياني سليم

العنواناإلسم و اللقب 

07 رقم 01شارع بوعافية قويدر محل داود نور الدين

البلديــة

تيغاليمت

تــــــــــــــــــــــالغ

البلديــة

الضايــــة

/

مخابــز

مواد التغذية العامة

قصابات

/

مخابــز

مواد التغذية العامة

/

مخابــز

مواد التغذية العامة 

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

وحدات إنتاج المياه المعدنية

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/



الضاية - 32شارع الطريق الوطني رقم موساوي عبد الفتاح

الضاية - 25شارع األمير عبد القادر رقم محبوب زواوية

الضاية- شارع بوعافية محمد حويلي محمد

العنواناإلسم و اللقب 

بلدية مزاوروشرقي بن عبد هللا

بلدية مزاوروبلفيرود بختة

العنواناإلسم و اللقب 

موالي سليسن- شارع بن حو عمارة لعلوفي بوجاوي

موالي سليسن- شارع بوراس صافي عطافي عائشة

موالي سليسن-  35شارع العقيد عميوش رقم مقني قدور

موالي سليسن-  38شارع بن دحو عمارة رقم طيبي خيرة

موالي سليسن-  77قطعة أرض رقم زبوجي عبد الغاني

العنواناإلسم و اللقب 

الحصايبة - 18شارع الشيخ سعيد رقم الشبلي يوسف

الحصايبة- حي القيطنةلحسن فاطمة

الحصايبة-  محل ب03طريق فراج رقم بن عامر خيرة

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

مواد التغذية العامة 

وحدات إنتاج المياه المعدنية

مواد التغذية العامة 

/

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

مخابــز

/

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

الحصيبـــة

البلديــة

موالي سليسن

البلديــة

عين تندميــن

البلديــة

مزاورو

الضايــــة

البلديــة

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

/

مخابــز

/

مواد التغذية العامة

مخابــز

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/



بلدية عين تندمينعليلي مسعود

عين تندمين - 10شارع حقوق قدور رقم حقوق محمد

العنواناإلسم و اللقب 

مرين – 51 قطعة رقم 113تجزئة زياني الحسين

مرين  – 02شارع عدنان الجياللي رقم فيزازي يوسف

مرين– شارع النقيب عبد الهاديخليل عربية زوجة منزلة 

العنواناإلسم و اللقب 

تاوريرة- عين الجوهرحساني ستي

العنواناإلسم و اللقب 

بلدية تودموتموالي قدرة

البلديــة

مريـــــن

عين تندميــن

البلديــة

تاودمـوت

البلديــة

تاوريـــرة

البلديــة

تفســور

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

مواد التغذية العامة

مخابــز

/

/

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

مواد التغذية العامة 

مخابــز

/

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

وحدات إنتاج المياه المعدنية

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

مواد التغذية العامة

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مخابــز

/

/

/

مخابــز

مواد التغذية العامة 

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن



العنواناإلسم و اللقب 

تفسور-  شارع بوسيف بن عومر13رقم عقبي محمد

العنواناإلسم و اللقب 

رأس الماء - 05 قطعة رقم 08تجزئة مخلوف محمد

رأس الماء - 01شارع حموية الكبير رقم آيت سيدهم براهيم

رأس الماء- نهج قاسمي بوعمامة بن يعقوب بغداد

رأس الماء– شارع عون هللا قويدرمشري يوسف

رأس الماء– شارع أوشن عمرطهاري الشيخ

50رأس الماء شارع أوشن عمر رقم  –قدوري عمر

رأس الماء– شارع أوشن عمرماموني مختار

رأس الماء–  ج03 قطعة رقم 81حي زاير صفية

رأس الماء – 04شارع الشهداء رقم دباب ادريس

رأس الماء– شارع أوشن عمرحمر العين عبد الرحمان

رأس الماء– شارع أوشن عمربرمضان مختار

رأس الماء– 08شارع أوشن عمر و عون هللا قويدر رقم حمر العين الشيخ

رأس الماء – 01شارع الشهداء المحل رقم حجاجي قويدر

رأس الماء– شارع الشهداءبن داود زواوي

العنواناإلسم و اللقب 

واد السبع- شارع عزوز دحمانقليل محمد

واد السبع – 50شارع بدون إسم رقم رجمي الطيب

البلديــة

رأس المـــاء

تفســور

البلديــة

رجم دموش

البلديــة

واد السبـــــع

/

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

مواد التغذية العامة 

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

/

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

مخابــز

مواد التغذية العامة 

خضر و فواكه

/

/

مخابــز

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

مواد التغذية العامة 

مخابــز

/

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/



العنواناإلسم و اللقب 

رجم دموش- شارع االمير عبد القادربالص الحاج

رجم دموش- 31 قطعة رقم 46حي العنتري احمد

العنواناإلسم و اللقب 

مرحوم- شارع قواللي مصطفى بن شيخ عمر

مرحوم- شارع بولوفة لخضر بهلولي محمد

مرحوم- 22شارع رغيوي سليمان رقم الصولي قويدر

مرحوم- 10شارع رغيوي سليمان رقم الصولي محمد

العنواناإلسم و اللقب 

سيدي شعيب - 02 المحل رقم 01شارع قدوري الشيخ رقم درقاوي محمد حبيب هللا

سيدي شعيب - 01شارع ناصري منور رقم صالحي يوسف

سيدي شعيب - 17شارع مسعودي ميلود رقم توهامي عبد الحميد

العنواناإلسم و اللقب 

البلديــة

سيدي شعيب

البلديــة

مرحــــــــــــوم

البلديــة

بئر الحمــــام

رجم دموش

/

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مخابــز

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مواد التغذية العامة 

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

/

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

مخابــز

مواد التغذية العامة

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

مخابــز

/

مواد التغذية العامة



بئر الحمام- شارع الشهداءجبور مسعود

العنواناإلسم و اللقب 

ابن باديس– شارع العقيد لطفي بن حرز هللا منير

ابن باديس– شارع طالب التاج بلعريبي الطاهر

ابن باديس– طريق الصفصاف كحلوش نبيل

ابن باديس– حي شيخي عبد القادربن زينة رشيد

ابن باديس– شارع بن دحو عامرةبركات طاهر

ابن باديس– شارع مشتي قويدرعامر مصطفى

ابن باديس– شارع طريق طابيةبوشيخي سيد احمد

ابن باديس – 59شارع قطعة رقم مرابط إلياس

ابن باديس– حي األمير عبد القادربخالد حبيب

ابن باديس–  مسكن18حي بلعريبي فتحي

ابن باديس–  حي محمد خميستي03رقم شريفي عبد الرحيم

ابن باديس– شارع طريق الطابيةضيف نعيمة

ابن باديس– شارع مشتي قويدرحمليل قويدر

ابن باديس– " مصمودي بن خليفة"سوق المغطاة ساسي مختار

ابن باديس – 02السوق المغطاة محل رقم قراوي عبد القادر

ابن باديس–  01 شارع العقيد لطفي محل رقم 04 رقم حمداش عبد الغني

ابن باديس–  شارع العقيد لطفي01رقم حمادوش محمد

بلديـة بن باديسملبنـة إفكي

بلدية ابن باديسمطاحن ميامين

العنواناإلسم و اللقب 

حاسي زهانة– شارع األمير عبد القادررويبح مصطفى

حاسي زهانة–     شارع األمير عبد القادر حنيفي نورية

حاسي زهانة– 01شارع األمير عبد القادر رقم حايلي محمد

حاسي زهانة– شاع زيتوني لخضرعليلي بلخير

حاسي زهانة– 24حي اإلخوة تيجاني رقم حسان شريف موالي

حاسي زهانة– شارع األمير عبد القادربرحمة مختارية

حاسي زهانة– شارع مشري أحمدسراج عبد القادر

البلديــة

بن باديس

البلديــة

بئر الحمــــام

البلديــة

بضرابيــــن

حاسي زهانة

/

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

خضر و فواكه

قصابات

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

مخابــز

مواد التغذية العامة

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

مواد التغذية العامة 

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

/

مواد التغذية العامة



بلديـة حاسي زهانـةملبنة فيالي

العنواناإلسم و اللقب 

بضرابين- شارع عتو بن عمرمجمدوب محمد

بضرابين- شارع عتو بن عمربراحو قدور

بضرابين- شارع االمير عبد القادرتهامي نور الدين

بضرابين- شارع عبد المالك يوسفبراحو محمد

العنواناإلسم و اللقب 

شارع ميسوم تاجصام محمد

شارع ميسوم تاجمنور كسينة

قرية الباليليةسعد الدين بن عودة

شارع سعدي عليهالل مريم

العنواناإلسم و اللقب 

سيدي علي بوسيدي– شارع بودغن جلول برنو نادية

سيدي علي بوسيدي– شارع مزاور محمدتهامي محمود

سيدي علي بوسيدي– شارع بوعالم حبيببوطالب حنيفي

سيدي علي بوسيدي– شارع األمير عبد القادرتوات ميلود

سيدي علي بوسيدي– شارع بلعباسي عبد القادرمومني ربيع

سيدي علي بوسيدي–  شارع ماي قويدر16رقم يوسفي زواوي

سيدي علي بوسيدي– شارع مستاري قويدرمعطاوي بوحفصالبلديــة

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

بضرابيــــن

البلديــة

سيدي علي بوسيدي

البلديــة

شيطـوان

لمطــار

مواد التغذية العامة 

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

مواد التغذية العامة 

/

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مخابــز

مواد التغذية العامة 



العنواناإلسم و اللقب 

لمطار–  شارع عباني  محمد09رقم كفيل بن يحي

لمطار – 07الطريق الوطني رقم بلمداني محمد أمين

لمطار–  مسكن 170حي حمودي قدور

لمطار– 07شارع مواليد طاهر الطريق الوطني رقم يوسفي محمد

لمطار–  قطعة شارع صابر حسن195حي قبلي عائشة

لمطار- شارع العقيد لطفي حمليل قويدر

العنواناإلسم و اللقب 

عين قادة– شارع كرنيش لخضر وعزاني مختار

عين قادة– شارع لطرش عباسمستاري ربيحالبلدية

العنواناإلسم و اللقب 

سيدي دحو– شارع زكري محمد شيكر المزوار مختار

سيدي دحو– طريق عين قادةبريخو أحمد

سيدي دحو– شارع مهدي بودربالةقادة بن شيحة احمد

سيدي دحو – 05شارع مهدي بودربالة رقمبريخو مغنيةالبلدية

العنواناإلسم و اللقب 

/

مخابــز

مواد التغذية العامة 

/

مواد التغذية العامة 

/

مخابــز

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

خضـر و فواكـه

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

سيدي علي بن يوب

سيدي دحـــــو

عين قادة

لمطــار

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

/

مخابــز

مواد التغذية العامة 

/

مخابــز



سيدي علي بن يوب– شارع دحمان محمد خرفي عز الدين

سيدي علي بن يوب– نهج جعفربوعناني زين العابدين

سيدي علي بن يوب– شارع بلحسن مركز برج جعفربن شريف عباس

سيدي علي بن يوب– شارع والي عبد القادرهاشمي زيان

سيدي علي بن يوب- مليني  غارز محمد

سيدي علي بن يوب– نهج جعفر بن شيخ سميرة

العنواناإلسم و اللقب 

بوخنيفيس- الحي الجديدمليح محمد

بوخنيفيس- شارع بوشنتوف بلحاجغزالي مليكة

بوخنيفيس- شارع بوشنتوف بلحاجبوخاتمي شعبان

بوخنيفيس- شارع بوشنتوف بلحاجمربي الحبيب

بوخنيفيس-  حي الجديد17رحو زواوية

بوخنيفيس- حي شويرف بوعالممرابي محمد

سيدي علي بن يوب– شارع جعفر عمري مختار

سيدي علي بن يوبمصطفاوي زهرة

العنواناإلسم و اللقب 

الطابية– شارع مناد قدور الصيد بالل

الطابية– شارع  بوغرارة محمدسعدي يوسف

الطابية– شارع مازني بوحفصزواوي حجرودي

الطابية– شارع الغخوة بلعرجمنصور عبد القادر

الطابية– حي محمد بوضيافبلغولي حاجة

بلديـة الطابيـةملبنـة حقوق

الطابية–حي بن قويدر محمد مطاحن  قدوري

سيدي علي بن يوب

البلديــة

الطابيــــة

بوخنيفيـس

البلديــة
/

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــــــرى

وحدات إنتاج المياه المعدنية

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

/

مخابــز

مواد التغذية العامة

/

مخابــز

خضـر و فواكـه/ مواد التغذية العامة 
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سيدي بلعباس- 09شارع قعفور محمد ممتد رقم أبي راس محمد

سيدي بلعباس-  شارع محتوقي بالحة59بختي بن علي

سيدي بلعباس-  شارع زوقار العربي17مرابطين محمد

سيدي بلعباس-  شارع كرميش عبد القادر15عراس  فيصل

سيدي بلعباس-  شارع زرزان بن علي حي هواري بومدين16عياد أحمد

سيدي بلعباس-  شارع موليار44مرابطين محمد

سيدي بلعباس-  شارع الجمهورية المفتش إمراد08مقدم بوزيان جمال

سيدي بلعباس-  شارع المالزم خالدي70مستاري زواوي

سيدي بلعباس-  شارع مصطفى بن براهيم4شامة زواوي

سيدي بلعباس-  حي البدر2B رقم 19قطعة رقم صنهاجي مصطفى

سيدي بلعباس-  شارع دريدر محمد33بن دومة خباز

سيدي بلعباس-  شارع كلكول20رقم خالدي أدم

سيدي بلعباس- 212 رقم 02تجزئة إجتماعية شمال شرق قطعة موحدي سفيان

سيدي بلعباس- 26 رقم 01التجزئة الشمالية سيدي جياللي تجزئة مشاب محمد أكلي

سيدي بلعباس-  شارع بلحميدي بالحة10كفيل بوزيان

سيدي بلعباس- حي السوريكوردياف هواري

سيدي بلعباس- 01شارع أ حي سيدي جياللي رقم بن علي الحاج

سيدي بلعباس- 02شارع مرابو رقم زويش كمال

سيدي بلعباس-- 02 مسكن بومليك الجديد الروشي رقم 80حي عيسي فؤاد

سيدي بلعباس- 257حي السالم قطعة رقم بن سماط ربيع

سيدي بلعباس - 20شارع العمارنة رقم لغواطي الهاشمي

س ب ع-  سيدي الجياللي04 مسكن جناح  ك  رقم 204حي فرداغ ميلود

س ب ع- 02 القطعة رقم 08 رقم 2 مسكن عمارة ب760حي ضياف مصطفى

س ب ع- 10 مسكن طريق وهران ممتدد عمارة ب119حي اليبدري محمد أمين

عوينة أمحمد

س - 2ل-7 محل رقم ب7 مسكن المنطقة الشمالية جناح ب114حي 

ب ع

بشير بويجرة محمد

 رقم ال 10 مسكن عمارة ب98شارع ولهاصي مختار حالم حي 

س ب ع- 54سي

س ب ع-  نهج ديدوش مراد03رقم بن شاعة بومدين

س ب ع- 05 المطقة الشمالية رقم 23القطعة رقم ميلودي محمد

س ب ع- 03 رقم 03 مسكن عمارة ب80حي سماعي محمد

غوتي عبد للقادر

 المنطقة الشمالية سيدي 05 مسكن عمارة ش رقم ل س 245حي 

س ب ع- الجياللي

فرناطة منال

س -  سيدي الجياللي151 قطعة رقم 05تجزئة المنطقة الشمالية رقم 

ب ع

س ب ع-  شارع دوساس زواوي حي هواري بومدين26معاشو نورية

س ب ع-  محل ب62شارع خير النبية رقم بن ماحي هبري

س ب ع- ج, مسكن عمارة ف105حي مقام الشهيد تجزئة ف مجمع بغداد دوكارة حبيب

س ب ع-  شارع خالد بن الوليد محل أ11رقمنعجة بغدادية

س ب ع-  حي بومليك حي الصخرة71 قطعة 84تجزئة لقمان نجاة
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براهيم مفلح أمين

 مكرر 73 رقم 01تجزئة سيدي الجياللي المنطقة الشمالية قطاع رقم 

س ب ع- ب

بن مسعود محمد عبد الصمد

 مسكن اجتماعي جناح أ رقم 54المنطقة الشمالية الشرقية مجمع 

س ب ع- 07سي

س ب ع-  ب نهج أحمد زبانة57طيفوري فاطمة

س ب ع- شارع الرائد فراجصحراوي براهيم خالد

س ب ع-  شارع نمامشة03خطيب محمد

دالني رقية

 عمارة 03 مسكن  اجتماعي تساهمي المنطقة الشمالية رقم 60مشروع 

س ب ع- 03او رقم ل س

س ب ع- 45حي الحرية رقم لبصاري محمد

س ب ع-  المحطة البرية03محل رقم زناتي عبد القادر

س ب ع-  شارع قدور محمد05قعفور عائشة

س ب ع-  تجزئة المنطقة الشمالية األولى130حي سيدي جياللي رقم تواب يحي

س ب ع-  شارع ولهاصي مختار محل رقم د15شيكر عمر

س ب ع- شارع سقال سيد أ حمد03حرير جميلة

س ب ع- 48 ج15 مسكن سيدي جياللي جناح366حي فرعون فيصل

س ب ع-  نهج عرار عدة13فرحاوي مختار

بوجمعة فلة

 مجمع رقم 21المنطقة السكنية الحضرية الشمالية جزء من القطعة 

س ب ع- 39 القطعة رقم 4 بلوك ب2ل-4 سكن محل رقم ب114

س ب ع- 48 مسكن عمارة جي رقم 200حي دراس عباس

س ب ع- 04 مسكن تجزئة أ رقم 74حي العربي بن مهيدي مجمع سنوساوي محمد

مجوبة هاشمي

 02 محل س3 مسكن حي خير النبية قمبيطة عمارة ب 130حي 

س ب ع- 01القطعة رقم 

س ب ع-  شارع خير النبية حي العربي بن مهيدي07رقم طالبي حليمة

بوسكران محمد رضا

 حي سيدي جياللي مجمع 01المنطقة الشمالية الحضرية الجزء االول 

س ب ع- 03 القطعة رقم 144 ج 32 مسكن جناح 366

س ب ع- 99 قطعة المجموعة السادسة رقم 134تجزئة بوعمامة عمر

س ب ع-  مكرر47شارع زبانة رقم الزين محمد

س ب ع- 914منطقة شمال شرق حي بومليك قطعة رقم واجد حكيم

س ب ع- 603 حي بومليك الروشي رقم 03محل رقم عرابي فاطمة الزهراء

س ب ع-  شارع حفصاوي بن زيان43حي سيدي ياسين يحياوي لعالية

قراي محمد لخضر

 حي سيدي 03 جناح ب08 مسكن رقم ج82شارع عبان رمضان 

س ب ع- ياسين

بحوص محمود

 سكن عمارة ب الكتلة 199حي سيدي الجياللي المنطقة الشمالية حي 

س ب ع- 38 قطعة رقم سي 14سي أن 

خلف فتيحة

 01° مسكن المنطقة السكنية الحضرية الجديدة رقم 150مشروع 

س ب ع- 04 عمارة أو رقم 04سيدي الجياللي  مجمع رقم 

س ب ع- 01 رقم 1 مسكن سيدي الجياللي عمارة ج 222حي سايح أحمد

س ب ع- 536 القطعة رقم 02المنطقة الشمالية قطاع حدو العيدية

س ب ع-  شارع صخر بن سلمان حي مدينة المنورة01لوافي عبدالحفيظ

خليفي وليد أمين

 القطعة رقم 08 عمارة أ30 مسكن رقم جي72حي سيدي ياسين  حي 

س ب ع- 136

وادرية قادة

س -  سيدي الجياللي51 نوع ج رقم 31 مسكن عمارة رقم 559حي 

ب ع

س ب ع- 05 القطعة رقم 05 رقم 02 مسكن عمارة ج80حي دريف محمد

س ب ع-  شارع دريدر محمد حي باب الظاية مكرر أ16عثمان زكرياء

س ب ع-  حي سيدي الجياللي27 مسكن بلوك ل رقم 220حي حماد عكاشة

مصابيحي ميلود

 محل رقم 282 بالقطعة األرضية رقم 02تجزئة سيدي الجياللي قطاع 

س ب ع- 01

س ب ع- 377التجزئة الثانية  المنطقة الشمالية رقم معطى هللا خيرة

س ب ع-  شارع كاندي بلعباس30زاير فطمة

س ب ع- 56شارع باستور رقم زطال طيب

س ب ع-  شارع موالي عبد القادر13رقم جبتروحي مصطفى

موالي فضيل

- 05 شارع داودي محمد المحل رقم 02حي العربي بن مهيدي  رقم 

س ب ع

سيدي بلعباس



عقبي نورية

س ب - 01 قطاع رقم 159تجزئة شمال المنطقة الشمالية القطعة رقم 

ع

س ب ع- 06 مسكن سيدي الجياللي القطعة رقم 215حي بن نابي محمد

قايد عبد االله نورالدين

-128 حي فكيح جلول القطعة رقم 04تجزئة المنطقة الشمالية قطاع 

س ب ع- 320

س ب ع- 02 رقم 01 مسكن عمارة ب760حي لوداد حمزة

س ب ع-  شارع عباس ابن عبد المطلب91حي المدينة المنورة لكحل أوسامة

س ب ع-  شارع بويجرة دحو حي الشيخ بن باديس59بن يوب زواوي

س ب ع- 04 بلوك د محل 04 مسكن المنطقة الشمالية أو بي 84حي ميلوى قاضي

س ب ع- 30نهج العمارنة رقم جبوحفص محمد أمين

س ب ع- 89حي العربي بن مهيدي شارع خير النبية رقم سليمان فتيحة

س ب ع- 32 رقم 3 جي أر5  الكتلة ب46 مسكن رقم ج232حي بن عمر مجيد

س ب ع-  شارع محمد الخامس حي األمير عبد القادر20رقم تساوي أسامة  سيد أحمد

س ب ع-  شارع زطال بوزيان حي سيدي ياسين09هباري عباس

س ب ع-  شارع مهاجي سليمان10حي سيدي ياسين بادي اسماعيل

س ب ع- 35 مسكن عمارة جي رقم 114سيدي الجياللي معلوم مهدي

عطاوي خديجة

 1 مسكن سيدي الجياللي حي محمد بوضياف  جناح جي 400حي 

س ب ع- 64رقم 

س ب ع-  محل ب حي بن باديس22شارع مراح عبدالقادر رقم أوحالة بن عتو

س ب ع-  حي سيدي الجياللي03 مسكن بلوك و رقم 215حي عبدالالوي زهور

مخفي صحبي

س - 14حي العربي بن مهيدي على واجهة شارع هواري بلعباس رقم 

ب ع

س ب ع- 01 محل رقم 28شارع محمد  الخامس رقم العيدي ميمون

بن عابد محمد إسحاق

س - 63 رقم 3,3 جي أر 05 الكتلة ب 49 سكن رقم جي 232حي 

ب ع

س ب ع- 10شارع ولهاصي مختار محل رقم بن عيسى رشيدة

س ب ع-  سيدي الجياللي44 مسكن بلوك  جي رقم جي 260حي حاجب سهام

س ب ع- 03حي سيدي ياسين  شارع نوالة محمد رقم غوماري محمد

س ب ع-  شارع لواحلة قادة حي الشيخ ابن باديس25بلبنة عائشة

س ب ع- 27شارع شعيب لخضر رقم بومعزة والي

بونوة عبد الوهاب

 طراز 11 مسكن جناح 200تجزئة المنطقة الجنوبية الشرقية مجمع 

س ب ع- 03 القطعة رقم 17ب ج 

س ب ع-  شارع ماحي بن علي08رباح نبيل

س ب ع-  شارع حارث ابن وهب الخرعي13حي البدر بن عتو إيمان

س ب ع-  تجزئة شمال شرق حي بومليك204القطعة رقم قاسيمي صبيحة

س ب ع- 23شارع برير و شارع محمد خمستي رقم براهمي محمد خير الدين

هماز توفيق

 ب القطعة 9 مسكن جناح ب رقم ج54المنطقة الشمالية الشرقية مجمع 

س ب ع- 50رقم 

بريبي نورة

 القطعة رقم 15 سكن حي بومليك سوريكور تجزئة د رقم 106مجمع 

س ب ع- 04

س ب ع- 01حي الساقية الحمراء شارع بورومي بلعباس محل رقم شاوي أم كلثوم

خليفي عبد الصمد طاهر

 مسكن عمارة اي 245المنطقة الشمالية االولى سيدي الجياللي حي 

س ب ع- 02رقم سي 

س ب ع-  شارع هدي لخضر04حي الساقية الحمراء رحماني محمد

س ب ع-  محل أ11شارع خالد بن الوليد رقم برحمة رشيد

صالحي حاج

 158حي سقال عبد العزيز رقم 1تجزئة المنطقة الشمالية القطاع رقم 

س ب ع- 10قسمة 

س ب ع- 148حي سيدي جياللي التجزئة االولى رقم صالحي ليلى

س ب ع- 20شارع تيرس الحبيب رقم بن صالح عبد القادر

س ب ع- 02تجزئة تسالة القطعة رقم عباس خديجة

س ب ع- شارع ولهاصي مختار مكرر12حي سيدي ياسين زوقار صارة

س ب ع-  أ23شارع المسجد ضاحية االمير عبد القادر رقم بكوش شريفة

بلقلوش حاج عبد القادر

 مسكن بلوك 150 مجمع 04طريق وهران المنطقة الشمالية أيو بي 

س ب ع- 02 القطعة رقم 02

س ب ع-  شارع غراس القوم مكي  حي بن باديس01عطاوي عبدهللا

س ب ع- 23 رقم ج1 مسكن سيدي الجياللي عمارة د328مجمع مخفي محمد أمين
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عوان مناد

 مسكن عمارة س القطعة رقم 173حي مقام الشهيد تجزئة د مجمع 

س ب ع- 06س

حلموتي زهرة

 مسكن سيدي الجياللي عمارة ب جناح ج الجهة اليمنى رقم 72حي 

س ب ع- 36 والجهة االخرى رقم 42

دكار خيرة

س - 12 شارع المالزم خالدي القطعة رقم 71حي عدة بوجالل رقم 

ب ع

س ب ع-  محل أ1حي بني عامر شارع صهيب الرومي رقم أدربال مختار

س ب ع-  شارع موالي الطيب حي سارنة78رقم غراف رحمونة

س ب ع- 38حي الشيخ بن باديس شارع ولهاصي مختار رقم شعبان محمد أمين

س ب ع- 960تجزئة منطقة شمال شرق حي بومليك رقم فقير نصيرة

س ب ع- 04حي البدر شارع زيد ابن األرقم رقم حجار نضيرة

س ب ع- 124حي الحرية رقم بن هوار عتوية

شعيب سعاد

- 01 مسكن رقم 206المنطقة الشمالية  الشرقية  الطريق وهران  حي 

س ب ع

س ب ع-  شارع كاندي يلعباس70حي الساقية الحمراء سحنوني شادلي

س ب ع- 51 قطعة منطقة شمال شرقحي الصخرة رقم 80تجزئة صايم رضوان

هنين جلول سليح عائشة

 القطعة 12مسكن تجزئة ب رقم س 54المنطقة الشمالية الشرقية مجمع 

س ب ع- 32رقم 

بن دايدة عزالدين

-25 وديدوش مراد رقم 01وسط المدينة شارع صورية بن ديمراد رقم 

 س ب ع

س ب ع- 34 مسكن بن حمودة  رقم 760حي بخيتي مصطفي

س ب ع- 08 عمارة رونصار محل ب رقم 09بونوة نور الدين

س ب ع- 48حي الحرية رقم بن خلوف خدير

س ب ع- 646-123 تحت رقم 03تجزئة المنطقة الشمالية رقم طورشي سعيد

س ب ع- 04 رقم 1ضاحية عدة بوجالل حي ماكوني عمارة أشميلوى نورالدين

س ب ع-  ب07شارع بلحميدي بالحة رقم بوقيمة رشيدة

برنوس رشيد

 مسكن اجتماعي تساهمي 28حي بوعزة الغربي منطقة جنوب شرق 

س ب ع- 05عمارة  ب رقم 

س ب ع- 34شارع لخمس أحمد سيدي ياسين رقم بلحميدي عبد القادر

س ب ع- 05شارع السودان رقم بلغربي محمد

طالبي طيب

س -  عمارة أ01رقم -  مسكن96- مسكن 180حي عدة بوجالل حي 

ب ع

بن براهيم سميرة

 184تجزئة المنطقة الشمالية سيدي ياسين حي بوعزة الغربي مجمع 

س ب ع- 03 قطعة رقم 135مسكن جناح ر 

س ب ع- 03 شارع عيسات ايدير محل رقم 54كريم ستي

مطرفي محمود

 مسكن شارع محمد بوضياف سيدي الجياللي جناح ج رقم 400حي 

س ب ع- 23

س ب ع- 07 القطعة رقم 23 طراز اجي07 مسكن جناح 200مجمع برنو عمر

س ب ع- 461تجزئة المنطقة الشمالية الشرقية حي بومليك القطعة رقم سكران عباس

س ب ع- 18حي سيدي ياسين شارع عيسات ايدير رقم خليل أحمد

س ب ع- 07حي بني عامر على  واجهة شارع شهاب بن زهير رقم معاشو فاطيمة

س ب ع-  مكرر أ02حي العمارنة شارع األوراس رقم سنوسي حميد

لخضر زكرياء

 جناح أل سي 206المنطقة الشمالية الشرقية طريق وهران مجمع 

س ب ع- 02ب الحصة رقم 02

زوقار بن علي

 5 مسكن عمارة اي166حي مقام الشهيد  رقم إي تجزئة أ مجمع 

س ب ع- 06القطعة رقم 

س ب ع- 22حي الحرية رقم لعربي شحط إلياس

س ب ع- 01 محل رقم 56نهج ساقية الحمراء شارع فيكتور ايقو رقم نوار محمد

س ب ع- 06 مسكن سيدي الجياللي جناح جي رقم جي260حي مخاشف خثير

صحراوي نفيسة

رقم س 14 مسكن جناح أ 189 مجمع 01المنطقة شمال شرق رقم 

س ب ع- 52

س ب ع- على واجهة شارع العقيد عثمان بدون رقمطفياني عباس

الوالي زواوي

 سكن عمارة 222المنطقة الشمالية الشرقية سيدي الجياللي مجمع 

س ب ع- 02 رقم 02ب

س ب ع- 06 مسكن عمارة أ رقم 100حي يعقوب فاطمة

س ب ع-  مسكن  سيدي الجياللي84 حي 03محل رقم زياني مختارية

مالح مومن

 2 مسكن عمارة هـ 222المنطقة الشمالية الشرقية سيدي جياللي مجمع 

س ب ع- 02رقم 

س ب ع-   محل ب23شارع زوقار العربي رقم الزياني سميحة

سيدي بلعباس



بداوي زواوي

 117 حي 24 حي سيدي جياللي مجمع رقم 02المنطقة الشمالية رقم 

س ب ع- 13مسكن جناح أو رقم أل سي

الكبير فؤاد

س - 03  الحصة رقم 26 رقم 02شارع بن ديدة بلعباس عمارة رقم 

ب ع

س ب ع- حي سيدي الجياللي شارع أبن زوجي مختارية

س ب ع- 209التجزئة األولى سيدي الجياللي القطعة رقم عتو مصطفى

س ب ع- 143تجزئة منطقة شمال شرق حي بومليك القطعة رقم عماري طيب

س ب ع- 32سوق الخضر والفواكه سوق الفالح سابقا رقم ببلكرالدي محمد

س ب ع- 35حي عدة بوجالل شارع خير النبية رقم عالم فوزية

س ب ع- 6 بلوك أ32 مسكن البريمار  رقم جي72حي بوحفص رشيدة

س ب ع- 44 رقم جي09 مسكن عمارة أ72ضاحية سيدي ياسين حي مدبر ايمان

س ب ع-  شارع قرموش محمد54حي عدة بوجالل النميش ميلود

س ب ع- 06 وج05 مسكن جناح أ رقم ج180حي بختي المية

س ب ع-  شارع دريدر محمد مكرر أ16حي باب الضاية بلغول نبيل

س ب ع- 12 مسكن حي بومليك  سوريكور تجزئة د رقم 106مجمع بوخديمي نور الدين

س ب ع- 617منطقة شمال شرق حي بومليك قطعة رقم ميش نصيرة

موفقس زوليخة

 مسكن 95منطقة جنوب شرق حي السوريكور بوعزة الغربي مجمع 

س ب ع- 04تجزئة ب رقم سي 

س ب ع- 04 رقم 02 مسكن عمارة أ80حي زعقوق عبد القادر

س ب ع-  شارع موليار36رقم لكحل يحي

س ب ع- 14حي عظيم فتيحة رقم بولنوار محمد

س ب ع- 41شارع فلسطين رقم بن مساهل جمال

س ب ع- 3 جناج أ01سيدي الجياللي التعاونية العقارية الباهية محل بن شيخ ناصر

س ب ع- 50 مسكن البريمار أو بي أل أف رقم 112حي النميش سعادة

س ب ع-  عمارة س03 مسكن رقم 1500حي جيلي زهرة

س ب ع-  شارع لطرش بلعباس19رقم لخمي فتحي

س ب ع- 24شارع شادلي محمد رقم فحصي جليل

س ب ع-  شارع فرعون بخالد26رقم عبد الدائم إلياس

باديس عبد الرحمان

س -  سوق الخضر و الفواكه سوق الفالح سابقا28محل يحمل رقم ب

ب ع

س ب ع- 18حي باب الضاية شارع دريدر محمد رقم الفقير بلعباس

عبدالحق ولد دريوش

 02 مسكن حي عدة بوجالل نهج العربي بن مهيدي عمارة ح180حي 

س ب ع- 05القطعة رقم 

بن يلس لطفي

 القطعة رقم 16 مسكن عمارة ك 164حي مقام الشهيد تجزئة ك مجمع 

س ب ع- 06

س ب ع-  شارع مليني بن سكران سيدي الجياللي02بورعدة فتيحة

زوهري عبد الحميد

جي 1 مسكن جناح رقم سي274المنطقة الشمالية سيدي الجياللي حي 

س ب ع- 01القطعة رقم 

بن موسى عبد الحكيم

 07 مجمع سكني رقم 01حي سيدي جياللي المنطقة الشمالية رقم 

س ب ع- 01 عمارة أ 02 مسكن يحمل رقم ج328مجمع 

س ب ع- 20شارع بوشامة محمد رقم منصوري مختارية

س ب ع-  شارع عقبة بن النعمان حي بني عامر08بن بكريتي حمزة

س ب ع- 376تجزئة منطقة شمال شرق حي بومليك قطعة رقم بودادي عبد الحي

س ب ع- 01ضاحية عظيم فتيحة حي ماكوني عمارة ح رقم مخفي محمد

س ب ع- 07ضاحية االمير عبد القادر نهج بن حمودة جياللي رقم قدور قويدر

س ب ع- 01 شارع قرموش محمد محل رقم 89بينشاب حمزة

س ب ع- 342-116 قطعة رقم 4تجزئة  المنطقة الشمالية  قطاع سبراشد محمد

بلعباس سيدي محمد

 مسكن المحل 222المنطقة الشمالية الشرقية حي سيدي الجياللي مجمع 

س ب ع-  عمارة د17رقم 

بن زازوة فاطمة

 و شارع 15حي األمير عبد القادر على واجهة شارعي المسجد رقم 

س ب ع- 03كلكول يحي رقم 

س ب ع- 70 مسكن عمارة ف رقم 220حي مصلي خديجة

بلعمري عبد القادر

 148 مسكن سيدي الجياللي التجزئة االولى القطعة رقم 400حي 

س ب ع- مكرر ج

س ب ع-  شارع دريدر محمد محل أ35فقير علي

س ب ع-  مسكن حي قمبيطة عمارة جي340 حي 01محل رقم حمام نورية

سيدي بلعباس



س ب ع-  شارع باستور53بن تساير محمد

س ب ع-  شارع القبرة27لبيد بن عودة

س ب ع- 28في مواجهة شارع محمد الخامس رقم برباح بدرة

عمراني صالح الدين

 مسكن عمارة جي القطعة رقم 173حي مقام الشهيد تجزئة د مجمع 

س ب ع- 04جي

س ب ع- 76شارع المالزم االول خالدي رقم قمرة يوسف

صحراوي مصطفى عماد الدين

تجزئة جنوب شرق على واجهة شارع العمارنة محل ب القطعة رقم 

س ب ع- 475

بوخنفوس بوبكر

-  مكرر03 شارع سعيد بن عامر رقم 01حي مصطفى بن بولعيد رقم 

س ب ع

س ب ع- 04شارع طيب ابراهيم شريفة رقم رزقان مصطفى

س ب ع-  مكرر64شارع خير النبية رقم بوشنتوف ربيع

س ب ع- 03 مسكن عمارة أ محل رقم ت56سيدي الجياللي حي بوخلف بشير

س ب ع- 02 شارع جبور جلول محل رقم 17رقم منصور الحبيب

س ب ع-  شارع مهاجي سليمان مكرر أ44جيلي مصطفى

س ب ع-  حي األمير عبد القادر15شارع سعيد حنيفي رقم بن ياحم فيصل

عمارة بن عتو

 جناح 01 مسكن رقم جي85حي سيدي ياسين نهج عبان رمضان حي 

س ب ع- 01ب

الهناني محمد أمين

س - 233 القطعة رقم 330 تجزئة 02المنطقة الشمالية الشرقية رقم 

ب ع

بن ساعد بلقاسم

 حي بوعزة 70 مسكن  جناح  أش رقم أل سي184سيدي ياسين حي 

س ب ع- الغربي

س ب ع- 38شارع لطفي بودغن رقم بسام ياسين

س ب ع-  شارع هدي لخضر04حي الساقية الحمراء رقم دوي عيسي محمد األمين

س ب ع- 05حي عظيم فتيحة عمارة ب رقم وهراني عباسية

س ب ع- 27تجزئة شمال شرق حي بومليك الجديد القطعة رقم هاشمي صادق

س ب ع-  شارع المالزم خالدي72حي عدة بوجالل ، زحزاح هشام

س ب ع- 01 شارع مهاجي سليمان محل رقم 01حي سيدي ياسين حمبلي خيرة

بوعمامة حاجة

 القطعة رقم 04المنطقة الحضرية العمرانية الشمالية الشرقية رقم 

س ب ع- 311/117

حسيني عبد الرحمان

 مسكن عمارة س 205المنطقة الشمالية الشرقية سيدي الجياللي حي 

س ب ع- 79رقم ج

س ب ع- 26 رقم ج جي 5 مسكن جناح ب130شارع خير النبية حي عواس كمال

بن رحو عبد الرحمان

- كومبيس- حي سقاري عبدالعزيز 04تجزئة شمال المنطقة قطاع رقم 

س ب ع- 341رقم 

بن حمامة فاطيمة زهرة

س - 02 شارع هواري بن ديدة محل رقم 23حي العربي بن مهيدي 

ب ع

س ب ع-  شارع المالزم خالدي41حي عدة بوجالل بوعناني نادية

س ب ع- 03 مسكن شارع ولهاصي مختار حالم رقم 98حي بوراس خيرة

مشاب يحي

 مسكن تجزئة ا محل 72المنطقة شمال شرق سيدي الجياللي مجمع 

س ب ع- 03رقم ج

س ب ع- 01 محل رقم 18حي سيدي ياسين شارع عيسات ايدير رقم قادة ابراهيم زكرياء

س ب ع-  شارع طفيل بن سعد حي بني عامر13سوم زواوية

س ب ع- 73 القطعة رقم 1المنطقة الشمالية س واسع هجيرة

قلبوزة صديق

 القطعة رقم 18 مسكن عمارة ك164حي مقام الشهيد تجزئة ك مجمع 

س ب ع- 09

س ب ع- 04 رقم 04 مسكن طريق وهران عمارة 109حي ضياف موالي

فليو شمس الدين

س - 40 نوع أ رقم 15 مسكن عمارة رقم 559حي سيدي الجياللي 

ب ع

س ب ع- 17حي بومليك شارع موالي عبد القادر رقم معلوم علي

بعبوش فتحي

 سكن 95منطقة جنوب شرق حي سوريكور بوعزة الغربي مجمع 

س ب ع- 26تجزئة اي رقم ج

س ب ع-  شارع سقال شعيب20رقم بوعولة يوسف

س ب ع- حي هواري بومدين على واجهة شارع شادلي محمدصبيحي فاطمة

طفياني سومية

 القطعتين 01العمارة 17حي وسط المدينة شارع اللوت بلعباس رقم 

س ب ع- 25 و23رقم 

س ب ع-  شارع المرشح سعدان  مكرر ب نهج مصطفي بن بولعيد17بومدين كريمة

س ب ع- 67شارع خير النبية القطعة رقم بختي سناء

س ب ع-  محمد بوضياف58 رقم  3 مسكن جناح ف 400حي قليل عبدالقادر

س ب ع-  محل ب262حي السالم رقم حي سفيان

س ب ع- مركز  أوالد بن ديدةطيبي عامر

سيدي بلعباس



س ب ع- 81حي العربي بن مهيدي شارع عدة بوجالل رقم بولنوار نجاة

س ب ع- 144حي عظيم فتيحة رقم بورومي عبد المجيد

سماح بشير

 حي سيدي 54  بلوك س ج رقم 45 مسكن عمارة رقم 559حي 

س ب ع- الجياللي

س ب ع-  محل ب31حي العربي بن مهيدي شارع خير النبية رقم جبور جمال الدين

لزرق زهرة

 حي 06 مسكن  عمارة أ الكتلة أو رقم 199المنطقة الشمالية حي 

س ب ع- سيدي  الجياللي

طالب مراد

 مسكن تجزئة ف قطعة 220المنطقة الشمالية سيدي الجياللي مجمع 

س ب ع- 01رقم 

بن مسعود بن عامر

-04 مسكن جناح رقم ي   ج274المنطقة الشمالية سيدي الجياللي حي 

 س ب ع

س ب ع- 08محل أ تجزئة منطقة شمال شرق حي بومليك القطعة رقم ناسل علي

س ب ع- 32 مسكن عمارة أو رقم 200حي زرهوني رضا

س ب ع-  شارع زيد بن الحارث82حي المدينة المنورة رقم حنيفي ابراهيم

س ب ع- 02شارع زطال بوزيان رقم قدوس محمد زواوي

عثماني إلياس

  مسكن 237 مجمع 25 المجمع رقم 1المنطقة الحضرية الشمالية 

س ب ع-  بلوك في91محل رقم ج

س ب ع- 116 القطعة رقم 02تجزئة سيدي الجياللي قطاع رقم بن دد وش سيدي محمد

بوعسرية عباس

 مسكن 144 مجمع 02المنطقة الحضرية الشمالية سيدي جياللي رقم 

س ب ع- 01 القطعة رقم 2بلوك أ

س ب ع- 55حي عدة بوجالل شارع سيدي فروش رقم يوسفي خيرة

س ب ع-  حي سيدي ياسين30 نهج مهاجي سليمان رقم 32عمارة فيدوح محمد

شنوف لخضر

س - 53حي سيدي ياسين زاوية شارع فرعون محمد و نهج زبانة رقم 

ب ع

بوعناني نبيل

س ب - 544تجزئة منطقة شمال شرق حي بومليك الجديد القطعة رقم 

ع

بلوفة محمد

- 01 محل أل سي3 مسكن عمارة ل157حي مقام الشهيد رقم ل مجمع 

س ب ع

العثماني بوعالم

س - 02 جناح أ02سيدي الجياللي التعاونية العقارية الباهية محل رقم 

ب ع

س ب ع-  سيدي الجياللي66 مسكن رقم 150حي أوكيد نورالدين

س ب ع-  شارع لخمس أحمد11جرير جمال

س ب ع- 13شارع بالحة عباس ناحية االمير عبد القادر رقم الماحي بن عيسى

س ب ع- 3 تجزئة س 742القطعة رقم غزال محمد أمين

س ب ع- 07 رقم 4 مسكن عمارة رقم و1500حي بناصر زكرياء

موسى محمد

س - 02 قطعة محل رقم 330 حي 02المنطقة الشمالية الشرقية رقم 

ب ع

أوميلود نصر الدين

-  شارع أبو بكر الصديق08حاليا سابق رقم 104حي بني عامر رقم 

س ب ع

مجاهدي محمد

- 28 نوع بي أس رقم 11 مسكن عمارة رقم 559حي سيدي الجياللي 

س ب ع

ناصري يحي

س ب - 02 حي سيدي ياسين القطعة رقم 11شارع حمداوي أحمد رقم 

ع

س ب ع- 24 رقم 01 مسكن عمارة ج760حي مخاشف عبد القادر بودور زمعالش واري محمد عالء 

س ب ع-  حي الحرية32الدين

بن معاشو ضياء الحق عبد الرحمان

س ب -  حي ماكوني16عدة بوجالل شارع بن مسعود عبد القادر رقم 

ع

هاليلي بغداد

 مسكن تجزئة ج 72منطقة شمال شرق ضاحية سيدي الجياللي مجمع 

س ب ع- 15حى ج

جالب أميرة بختة

 عمارة  05 مسكن الجهة أل سي108حي مقام الشهيد رقم م مجمع 

س ب ع- 05م

سالم قاضي

 مسكن أل أس بي 40المنطقة الشمالية الثالثة سيدي الجياللي حي 

س ب ع- 02عمارة ب رقم أل سي

س ب ع-  محل أ56حي هواري بومدين شارع زوباح غالم رقم بريشي محمد

نواوي يمينة

- 24 مسكن حي بومليك سوريكور تجزئة د  القطعة رقم 106مجمع 

س ب ع

تومي عبد القادر

س ب - 15 عمارة ج رقم ج362-212المنطقة الشمالية الشرقية حي 

ع

بلعمري عبد القادر

س - 49ح خاص رقم أ30 مسكن عمارة رقم 559حي سيدي الجياللي 

ب ع

س ب ع- 12حي بني عامر شارع أم كلثوم بنت عقبة رقم خليف جمال

س ب ع- 95 مسكن عمارة ب رقم 220حي خالدي نبيل

س ب ع-  شارع بونية عبد القادر34نوالة نصيرة

س ب ع-  شارع فرنسا حي العمارنة31كوديات عدنان

س ب ع-  أ36مطلع النهار شارع بويجرة دحو رقم حيتام صالح

زطال مامة

س ب -  عمارة سي القطعة ب01 مسكن رقم 126طريق وهران حي 

ع

سيدي بلعباس



شنة أحمد يوسف

س ب - 03 رقم 09 مسكن طريق وهران الممتد عمارة ب119مجمع 

ع

بن بريكرو نصر الدين

 رقم 09 مسكن جناح ب82حي سيدي ياسين شارع عبان رمضان حي 

س ب ع- 44

س ب ع- 63حي سيدي جياللي القطعة رقم بشار جياللي

س ب ع- 28ضاحية سيدي ياسين شارع سماك محمد رقم مسايف زوليخة

س ب ع-  حي بن باديس06شارع ألفريد محمد رقم حرير عبدالقادر لمين

س ب ع- شارع مرادي محمد حي سيدي ياسينفليح عبدالقادر

س ب ع- 5 مسكن جناح  رقم اكس  ج274المنطقة الشمالية مجمع بلحلوش محمد زكرياء

مكامن حاج بن عودة

 4 مسكن عمارة ب82ضاحية سيدي ياسين شارع عبان رمضان حي 

س ب ع- 13رقم س

س ب ع- 15حي عظيم فتيحة شارع الكتاب رقم ميموني مصطفى

العربي شحط ابراهيم

 القطعة 71حي عدة بوجالل على واجهة شارع المالزم خالدي رقم 

س ب ع-  محل أ10

س ب ع-  محل ج01 تجزئة المنطقة الشمالية رقم 59رقم كرور يوسف مخطار

شوط محمد

 مسكن حي عدة بوجالل نهج العربي بن مهيدي عمارة أ رقم 180حي 

س ب ع- 15

س ب ع- 23شارع ميموني عبد القادر رقم قربة عبد القادر

س ب ع-  شارع ابوبكر الصديق حي بني عامر  محل ب34هدي صافية

بوعافية علي

 مسكن عمارة ب 92 سيدي الجياللي مجمع 02المنطقة الشمالية رقم 

س ب ع- 11رقم 

س ب ع-  شارع خالد بن الوليد حي بني عامر14رقم حميدة عبد الكريم

س ب ع- 126حي عظيم فتيحة رقم كروشة بن عامر

س ب ع- 015 رقم ج5 مسكن سيدي ياسين عمارة ب82حي صايم بوزيان

س ب ع- 2 رقم ل1 مسكن اجتماعي عمارة ب120حي بوعبسة لعرج

س ب ع-  مكرر50 مسكن رقم 112حي هرقماجي بدرة

س ب ع- 02 س 07 رقم 21 مسكن محل س 130حي بحوص سالم

س ب ع- 39شارع زبانة رقم بوخاري محمد

بن فريحة كريمة

س - 12 مسكن محمد بوضياف عمارة أ رقم 400حي سيدي الجياللي 

ب ع

س ب ع- 29 رقم 4. مسكن جناح أ32/55حي بوعزة الغربي بيرش عبد الرحمان

س ب ع- 36شارع فلسطين رقم سلطاني محمد

س ب ع- 11شارع بويجرة دحو رقم غالمون حمة

س ب ع- 17شارع بن ديدة بن يوب رقم فالحي فاطمة

س ب ع- المركز التجاري حي التياريعرو بن عتو

س ب ع- 62 رقم 1 مسكن سيدي الجياللي عمارة جي400حي بن قرين بن عتو

س ب ع- 01شارع بوان كاري رقم نعار محمد

س ب ع- 01شارع مرادي محمد رقم تونسي عباس

س ب ع- 41شارع فيكتور هيغو رقم زيداني بن عيسى

س ب ع- 35شارع مرشح سعدان رقم عواد حميد

س ب ع- شارع أم كلثوم بنت عقبة حي بني عامرهنين جلول سايح ميلود

س ب ع- 80 قطعة منطقة شمال شرق القطعة رقم 80تجزئة جلول دواجي شكيب

س ب ع- نهج عبان رمضان ممتدمبرك بن عومر

س ب ع-  شارع عيسات ايدير24رقم بن حمودة ويس

س ب ع-  سابقا سوق الفالح100سوق الخضرو الفواكه رقم بوزوينة مختار

س ب ع- 18شارع الجمهورية رقم مصمودي حسين

س ب ع- 01شارع ل حي المدينة المنورة رقم مغربي محمد

س ب ع- 10شارع لعريش قادة رقم لعشريس بلقاسم

س ب ع- 01 قطعة رقم 76 رقم ج254 مسكن جناح رقم 366حي بن قطالن زين الدين

س ب ع- 38شارع أحمد زبانة رقم دريسي رشيد

س ب ع- 05شارع كولوميي رقم براهمي مختار

س ب ع- 19تجزئة شمال شرق حي بومليك القطعة رقم مقيدش قويدر

تازي عمر

س - 4. رقم أس02 مسكن المنطقة الجنوبية الشرقية بلوك 200حي 

ب ع

سيدي بلعباس



س ب ع- 336تجزئة عدة بوجالل القطعة رقم تازي عمر

واحمد عبد الحميد

 30 رقم ل ج 06 مسكن عمارة ب 98شارع ولهاصي مختار حالم 

س ب ع- 04قطعة رقم 

س ب ع- 78شارع أبو بكر الصديق حي بني عامر رقم مصري عباس

بن دايدة بن عتو

س ب - 33 رقم جي6 مسكن جناح أ72شارع عبان رمضان ممتد حي 

ع

س ب ع-  مكرر08شارع الرائد فراج رقم مكي محمد

س ب ع-  شارع بن ديدة بن يوب09رقم عواد زواوي

س ب ع- 19زاوية شارعي عساس و بن ديدة بن يوب رقم بن مسعود عبدالوهاب

س ب ع- 17حي الجديد قمبيطة رقم بوزفران نور الدين

س ب ع- 14. محل رقم س9. مسكن بلوك ب60حي غروسي فافة

س ب ع- 09شارع محمد خميستي رقم جبالة محمد عبد هللا

س ب ع- 20شارع مصطفى خيدر رقم ترقو بختة

س ب ع-  شارع أبو سفيان ابن الحارث09حمياني حكيم

س ب ع- 28شارع عيسات إيدير رقم الماحي محمد

س ب ع-  مكرر14شارع معافي جياللي رقم نشنيش رضوان

س ب ع- 47شارع باستور رقم دريز عبد الكريم

س ب ع- 07 مسكن مقام الشهيد عمارة أش القطعة رقم 173حي أبركان حكيم

س ب ع- 13شارع بويجرة دحو رقم غالمون لخضر

س ب ع- 24شارع بويجرة دحو رقم ماي براهيم

س ب ع-  سابقا سوق الفالح07.سوق الخضر و الفواكه رقم بدربال مختار

س ب ع- 32شارع العقيد لطفي بودغن رقم بوشالغم محمد زكرياء

س ب ع- 11شارع السنغال رقم شوكشو براهم سيدي محمد

س ب ع- 01 رقم 01شارع عبادة ابن صامت إقامة العمارنة جناح بلحاج طاهر أحمد

س ب ع- 01شارع طارق إبن شهاب حي المدينة المنورة رقم بلبشير عباسية

س ب ع- 16شارع علي بن أبي طالب رقم حلوش بشير

س ب ع- 83شارع أحمد زبانة رقم خليفي قويدر

س ب ع- 01شارع بن تخيسي بلحول رقم بلخريصات عبد الكريم

س ب ع- 13شارع ساقية سيدي يوسف رقم شيخي مامة

س ب ع- 06شارع المدينة المنورة رقم بوشناق خالدي هشام سفيان

س ب ع- 26شارع بن ديدة بن يوب رقم حلوش عبد العزيز

س ب ع- 33 مسكن السعادة سيدي جياللي رقم 72حي يحياوي فريدة

س ب ع- 17شارع بويجرة دحو رقم جاللي عباس

س ب ع- 06شارع المغرب حي عدة بوجالل رقم بن مسعود هواري

س ب ع- 312 سيدي الجياللي قطعة رقم 2تجزئة رقيق حميد

س ب ع- زاوية شارعي علي ابن أبي طالب و عساسحلوش مختار

س ب ع- 13 نوع أ رقم 06 مسكن سيدي الجياللي عمارة 559حي وارف لخضر

س ب ع- 13 رقم 185شارع زيد ابن سنان سابقا قطعة رقم زرقي بخليفة

س ب ع- 02 رقم 33شارع الشيخ العربي التبسي عمارة رقم برصالي عبد النذير

المزوار ميلود

-10 العمارة م6 مسكن الجهة أل سي108حي مقام الشهيد رقم م مجمع 

 س ب ع

س ب ع- 96 رقم ج1 مسكن سيدي الجياللي جناح ي456حي ميلودي العربي

س ب ع- 13 مسكن جناح أو رقم ج237حي بن موسى محمد

س ب ع- حي بوعزة الغربيهدي محمد

س ب ع- 02ب رقم 1 مسكن طريق وهران عمارة ج95حي فتحي أحمد

س ب ع-  مكرر02شارع مصطفى ولد نجمة تجزئة بشير بويجرة رقم يسعد محمد عبد الصمد

س ب ع- 1/ رقم أل سي أ01 مسكن الصخرة عمارة رقم 150حي مشتوب أحسن

س ب ع- 04زاوية شارعي المسجد و بن ديدة بن يوب رقم فقير مختار

س ب ع- 04 مسكن سيدي جياللي رقم 220حي بن مهيدي عبد الكريم

سيدي بلعباس



س ب ع- 12 رقم 21. سكن منطقة جنوبية شرقية عمارة س200حي بومنديل فرحات

س ب ع-  أ قمبيطة01 رقم 3 مسكن عمارة ج50حي طرفة يمينة

س ب ع- 19 قطعة منطقة شمال شرق  قطعة  رقم 80تجزئة غرمول جمعية

س ب ع- 60 رقم 1. مسكن محمد بوضياف جناح ج400حي رياشي عبد القادر

س ب ع- 105حي عدة بوجالل رقم بن معاشو حبيب

س ب ع- 05شارع مصطفى خيدر رقم شوكشو براهم يوب

س ب ع- 42. مسكن المنطقة الشمالية الشرقية كتلة م رقم س205حي بوترة عبد الرحمان

س ب ع-  سيدي الجياللي114 رقم د1تجزئة سصالت بدرة

س ب ع- 10شارع كلكول يحي رقم قليل بلعباس

س ب ع-  مسكن1500 حي 03عمارة رقم بوجالل مختار

س ب ع- 30شارع عباس إبن عبد المطلب رقم المزوار سيد أحمد

س ب ع- 06شارع العمارنة رقم بن شنافي زهية

س ب ع- 36حي الحرية رقم مامون حميدو

س ب ع- 13شارع نوار يوسف رقم بريك طيب

س ب ع- 4.حي سيدي جياللي عمارة ف رقم فدهراوي نصر الدين

س ب ع-  محل رقم ب02شارع سعيد حنيفي عمارة ديب حكيمة

س ب ع- نهج المستشفىدحو مامة

س ب ع- 62شارع المالزم األول خالدي رقم حمياني بشير

س ب ع- 01 مسكن رقم 100حي حجري نصر الدين

س ب ع- زاوية شارع مدغشقر و شارع فرانس فانونطلحة محمد

س ب ع- 25شارع مرابو رقم شناح عبد القادر

س ب ع- زاويةعبدالرحمن بن صفوان وأبو عبيدة بن جراحمزار خضرة

س ب ع- 08شارع صابر شويرف عبد القادر حي بومليك رقم بومعزة بدرة

س ب ع-  و شارع لواحلة قا07زاوية شارع المالزم األزهري رقم مغربي رضا

س ب ع- 58نهج المالزم األول خالدي رقم منادي عبد القادر

يحي  واحمد سعاد

س - 64 رقم 1. عمارة ج04 مسكن محمد بوضياف قسمة 400حي 

ب ع

س ب ع-  مكرر10شارع تيودور إريتي رقم حيمور عمر

س ب ع- 03شارع بن ديدة بن يوب رقم بلعربي نصر الدين

س ب ع- ل. و شارع ب75زاوية نهج عيسات إيدير رقم محمودي عباس

س ب ع-  المنطقة الشمالية03 مسكن عمارة أو رقم 84حي محي الدين محمد أمين

س ب ع- 41شارع مرابو رقم مونقاد مصطفى

س ب ع- 01شارع جوليو كيري رقم لواسيني بدرة

س ب ع- شارع عيسات إيدير المطولقوراي حدة

س ب ع- 59شارع عباس ابن عبد المطلب حي المدينة المنورة رقم بوعسرية زواوي

س ب ع- 32نهج العقيد لطفي بودغن رقم دراع يمينة

س ب ع- 27شارع موليار رقم لواحلة قادة

س ب ع- 94نهج المالزم األول خالدي رقم خريسي عباس

س ب ع- 02وفرعون محمد رقم55زاوية شارعي زبانة رقم زحاف ميلود

س ب ع- 40شارع بومارشي رقم صحراوي عبد القادر

س ب ع- 03شارع موالي عبد القادر حي بومليك رقم جبتروحي جلول

س ب ع-  سابقاً سوق الفالح21.سوق الخضر و الفواكه حجيرة رقم أبن موسى عبد الكريم

س ب ع- 01شارع ولهاصي مختار رقم بلبختاوي منصور

س ب ع- 09 رقم 1حي سيدي جياللي تجزئة المنطقة الشمالية قطاع ببو ملوكة

س ب ع- 30شارع دريدر محمد حي باب الضاية رقم تابتي محمد

س ب ع- 03شارع بالحة عيسى رقم علي ثاني ندير

س ب ع- 20تجزئة بشير بويجرة حي سيدي جياللي قطعة رقم لعليج نصيرة

سيدي بلعباس



س ب ع- 05شارع سعد ابن الربيع حي بني عامر رقم بوخاري مهاجي

س ب ع- 03شارع مسلك عبدالقادر رقم آيت قاسي شريف

ع.ب.س- 11شارع خالد بن وليد حي بني عامر رقم هنين جلول سايح محمد

ع.ب. س05شارع باي بلقاسم رقم عثماني لخضر

ع.ب. س11شارع عبادة ابن صامت حي المدينة المنورة رقم غاز عبد القادر

ع.ب. س56شارع المرشح سعدان رقم مشاب محمد

ع.ب. س31شارع ميمون عبد القادر رقم زوقار فاطمة

ع.ب. شارع تيودور إيريتي محل ب س59حي الساقية الحمراء رقم حلوش محمد

ع.ب. س18شارع بويجرة دحو رقم سعدوني محمد

ع.ب.س- 06شارع كلكول يحي رقم بوزوينة محمد

ع.ب.س- 50 محل رقم 4. مسكن محمد بوضياف جناح أو400حي بشير نوال

ع.ب.س- 05شارع بهلول عبد القادر رقم عمري بوعبد هللا

ع.ب.س- 24شارع سقال شعيب رقم نعيمي محمد

ع.ب.س- 23شارع محمد خميستي رقم مزيان محمد

ع.ب.س- 67شارع جون ماصي رقم داعي خيرة

ع.ب.س- 08شارع عبد الرحمان ابن صفوان حي بني عامر رقم مغني عبد القادر

ع.ب.س- 10شارع بن ديدة بن يوب رقم شعبان محمد سفيان

ع.ب.س-  محل أ11حي عدة بوجالل شارع جويهل بومدين رقم بهلي زين

ع.ب.س- 22شارع أبو بكر الصديق حي بني عامر رقم قشيح أحمد البشير

ع.ب.س- 07شارع راسباي رقم حراث محمد

ع.ب.س- 09 رقم 1945 ماي 08شارع تركية  دردرة صليحة

بن لبنة شريف

- 27 أس رقم07 مسكن المنطقة الجنوبية الشرقية جناح 200حي 

ع.ب.س

ع.ب.س- 691حي عبد الحق بن حمودة سيدي جياللي رقم مداني زواوي

ع.ب.س- 22شارع تيودور إيريتي رقم اليبدري يوسف

ع.ب.س- 72 رقم 01حي سيدي جياللي قطعة رقم سبتي بن علي

ع.ب.س- 08 رقم 2. مسكن عمارة أ104حي زيان فايزة

ع.ب.س- 19 رقم ج2 مسكن سيدي الجياللي عمارة س328حي مسكين يحي

ع.ب.س- 331حي عدة بوجالل رقم نعيمي محمد شميل

ع.ب.س- 19شارع بن حراز بلعباس رقم علوش أمير عبد القادر

ع.ب.س- 54شارع أبو بكر الصديق حي بني عامر رقم اليبدري خيرة

ع.ب.س- 72شارع المالزم األول خالدي رقم لوكي لخضر

ع.ب.س- 04زاوية شارع موليار رقم بن ثابت جياللي

ع.ب.س- 23شارع محجوب بوعزة الغربي رقم باللي عتو

ع.ب.س- 55شارع محطة الدولة رقم بن عبد هللا سرير حاج

ع.ب.س- 01شارع هدي لخضر حي الساقية الحمراء رقم نقراش عبد هللا

ع.ب.س- 26شارع قرموش محمد رقم صابري فاطيمة

ع.ب.س- 20طريق سيدي محمد بن علي القطعة رقم نهاري حكيم

ع.ب.س- 40 سكن محمد بوضياف جناح ؤ رقم 400حي بكار مامة

ع.ب.س- 105حي سيدي جياللي التجزئة األولى قطعة أرض رقم مقدم نوري

ع.ب.س- ج.27 مسكن سيدي جياللي جناح م  رقم 260حي بغاديد نبية

ع.ب.س- 02شارع المسجد رقم عظيم عبد القادر

ع.ب.س- 24شارع مسعود عبد القادر رقم حدو علي

ع.ب.س- ب.253حي سيدي جياللي القطعة األولى رقم كنان ميلود

ع.ب.س- 12شارع بن مسعود عبد القادر رقم بركاني ميلود

ع.ب.س- ب شارع بويجرة دحو.08رقم لعمري محمد

ع.ب.س-  187 رقم1المنطقة الشمالية قطاع سجندارمي نصر الدين

سيدي بلعباس



ع.ب.س- 74حي سيدي جياللي التجزئة األولى رقم حيمور كريم

ع.ب.س- 05زاوية شارعي قي لوساك و بومارشي رقم فرش مهاجية

ع.ب.س- 17شارع زطال بوزيان رقم فرعون زواوي

ع.ب.س- 02 مسكن مقام الشهيد عمارة ك محل 173حي بن شاعة شمس الدين

ع.ب.س- 31شارع المرشح سعدان رقم شاللي عبد القادر

ع.ب.  س20 طراز بي سي 12 مسكن جناح 200حي لهباب نبيل

ع.ب.س- 22شارع قدوري محمد رقم صابري عباس

ع.ب.س- 13د حي سيدي جياللي رقم .شارع أعماني مجدوب

ع.ب.س- 76 قطعة رقم 01حي سيدي جياللي شريحة فياللي علي

ع.ب.س -08شارع الطيالت حي سيدي ياسين رقم محتوقي محمد األمين

ع.ب.س- 74حي سيدي جياللي التجزئة الثانية قطعة رقم خيلون أحمد

ع.ب.س- 03شارع اإلخوة حفاف رقم مرين خضرة

ع.ب.س- كشك أمام المستشفى الجامعيشيوخ عز الدين

ع.ب.س- 05أم  رقم .أل.حي ماكوني عمارة أشدرمل علي

ع.ب.س- 25شارع هوش حي عظيم فتيحة رقم حافظي عبد القادر

ع.ب.س- س.18 مسكن سيدي جياللي بلوك س رقم 260حي رقيق محمد

ع.ب.س- 42شارع باستور رقم عبوني محمد

ع.ب.س- 836حي بومليك قطعة رقم جبور بوعزة

ع.ب.س- 56شارع قالمة حي المدينة المنورة رقم بغداوي محمد

ع.ب.س -  17 مسكن سيدي الجياللي رقم ج 72حي زرهوني صديق

ع.ب.س- 111حي عظيم فتيحة رقم عثمان كمال الدين

ع.ب.س- 14 رقم 2 مسكن كناب جناح أ100حي يعقوبي عبد الرحمان

ع.ب.س- 12شارع بن ديدة بن يوب رقم عظيم بلعباس

ع.ب.س- 59شارع الفونتان رقم طرفاي مريم

ع.ب.س- إي5المنطقة الشمالية سيدي الجياللي جناح جشابي عمارة

ع.ب.س-  محل أ 04شارع دريدر محمد رقم مودن لخضر

ع.ب.س- 15شارع قاضي بلقاضي رقم كادجة لحسن

ع.ب.س- 12شارع بيجو على واجهة شارع األخضر رقم بخوش جودي

ع.ب.س -  28مجمع الفتح رقم شهيدي جياللي

ع.ب.س- 09شارع هواري بلعباس رقم زكموط قويدر

ع.ب.س- 02 شارع عبيد بن كعب محل رقم 16حي باب الضاية رقم ذيابي منير

ع.ب.س- 10شارع د حي سارنة رقم مهني خيرة

ع.ب.س- 51حي عظيم فتيحة رقم درار ميمونة

ع.ب.س- 59شارع بويجرة دحو رقم بن صالح سمير

ع.ب.س- 59شارع قاضي بن قاضي حي سيدي جياللي رقم بوخلخال علي

ع.ب.س- 08شارع بيزرت رقم كبوش أمين

ع.ب.س-  د شارع دانتون حي الساقية الحمراء2رقم بشالغم جياللي

ع.ب.س- 14شارع األوراس رقم بن حسايني سرحان

ع.ب.س- 07شارع صحراوي قدور حي عظيم فتيحة رقم كروشة حبيب

ع.ب.س- 10شارع اإلخوة الثالث عماروش رقم طالب عبد هللا

ع.ب.س- 01حي اللوز رقم قادمي خويرة

ع.ب.س- 21شارع ف حي العربي بن مهيدي رقم شاهد عباس

ع.ب.س- 06شارع الشهداء رقم سكين بوشوشة

ع.ب.س- 24شارع مهاجي سليمان رقم قارة علي محمد

ع.ب.س- 03شارع مسينة حي الساقية الحمراء رقم زيتوني عبد المجيد

ع.ب.س- 88حي عظيم فتيحة رقم واري نور الدين

سيدي بلعباس



ع.ب.س- 19شارع الزبير ابن العوام حي باب الضاية رقم بريك محمد

ع.ب.س- 01شارع زبيدة عبد القادر رقم حمو سعيد

ع.ب.س- 53شارع ب حي عظيم فتيحة رقم لعراجي سيدي أحمد

ع.ب.س- 25شارع س  حي كاستور رقم مجدوب زارية

ع.ب.س-  مكرر6 رقم 2. مسكن السالم كثلة أ50حي بوغدير هدى

ع.ب.س- 20شارع قرموش محمد رقم يوسف نور الدين

ع.ب.س- ج شارع دريدر محمد.91رقم واري جياللي

ع.ب.س- 95شارع قرموش محمد رقم بودن دهري

ع.ب.س-  سيدي جياللي05 مسكن جناح م رقم 204حي عاتق سيدي محمد

ع.ب.س- 88 مسكن سيدي الجياللي عمارة ك رقم ج205حي زعباك زواوي

ع.ب.س- 05شارع حدروقة سعيد رقم دموش قويدر

ع.ب.س- 26شارع مرابو رقم بن عومر محمد

ع.ب.س- 07شارع لودي رقم ولد بلعباس بن عتو

ع.ب.س- 42شارع قالمة حي المدينة المنورة رقم ملوكي زواوي

ع.ب.س- 133شارع أ حي العربي بن مهيدي رقم سليماني مليكة

ع.ب.س-  سيدي جياللي538 رقم 2.حي بن حمودة سنجال بن حفصة مراد

ع.ب.س-  سيدي جياللي03 رقم 1. مسكن عمارة و222حي بوبشير أمينة

ع.ب.س- 01شارع العربي بن مهيدي رقم عدة بشير جياللي

ع.ب.س-  سيدي جياللي03 رقم 1. مسكن عمارة ب222حي بن بكريتي أنبية

ع.ب.س- ب شارع عيسات إيدير.06رقم قارة جمال

ع.ب.س- 03 مسكن سيدي جياللي بلوك ج رقم 175حي الكبير يوسف

ع.ب.س- 233 قطعة المنطقة الشمالية الشرقية رقم 330تجزئة شريفي محمد رضا

ع.ب.س- 01 مسكن محل رقم 100حي بوعرفة نور الدين

ع.ب.س- 01 رقم 1شارع بن سليمان مختار جناح أمرابط راضية

ع.ب.س- 185حي بومليك قطعة رقم زناسني سليم

ع.ب.س- 36شارع ب حي هواري بومدين رقم زفيزف عمر

ع.ب.س- 07 مسكن تجزئة أ رقم 220حي بحري محمد

ع.ب.س- 91حي الحرية رقم كريم جوهر

ع.ب.س-  سيدي جياللي14 مسكن عمارة ج رقم 492حي باهة عبد القادر

ع.ب.س-  سيدي جياللي10 رقم س2 مسكن عمارة أ456حي ورياغي محمد

ع.ب.س- 40شارع بويجرة عبد هللا حي سيدي جياللي رقم بوسندة فوزي

ع.ب.س- 34. محل رقم س1 مسكن بلوك 216حي فرعون محمد

ع.ب.س- 39 مسكن سيدي جياللي جناح ك رقم 328حي عواد فوزية

ع.ب.س-  شارع العبسي جياللي طارق فتيحة

ع.ب.س-  سييد جياللي41 مسكن عزوز عمارة بي رقم 200حي دين خالد

يحياوي جمعة

- 2.ب/1. مسكن المنطقة  الحضرية الشمالية  رقم ب114حي 

ع.ب.س

ع.ب.س- 52شارع محمد خميستي رقم بومدين رضا

ع.ب.س- 01 مكرر رقم 03شارع سعيد بن عامر محل رقم جرموني صالح

ع.ب.س- 18شارع بودة بوزيان رقم خليفة عبد اللطيف

ع.ب.س- 2.ل/2. رقم ب2. مسكن بلوك ب114حي العماري أحمد

ع.ب.س- ج.68 قطعة رقم 1. مسكن بلوك ب456حي زينون عباسية

ع.ب.س- 06شارع لويس لوميار حي سيدي ياسين رقم نصاح سفيان

ع.ب.س- 20تجزئة سيدي جياللي قطعة رقم بن ثابت هواري

ع.ب.س- 13شارع علي بن أبي طالب حي األمير عبد القادر رقم بن ديدة محمد

ع.ب.س- 250حي سيدي جياللي التجزئة األولى رقممهاجي أحمد

ع.ب.س- 05شارع عبان رمضان رقم حمليلي مامة

سيدي بلعباس



ع.ب.س- 73 مسكن سيدي الجياللي رقم 150حي العاقر براهيم

ع.ب.س- 71شارع المالزم األول خالدي رقم بوهند عزيز

ع.ب.س- 119 قطعة رقم 330حي بومليك تجزئة نعيمي عائشة

ع.ب.س-  و سني أحمد14زاوية شارعي تومي بن ويس رقم عسو عزيز

ع.ب.س- 18شارع الجمهورية رقم سايح محمد

ع.ب.س- ب شارع المسجد.23رقم بن لعوج جمال

ع.ب.س- 17شارع بن مسعود عبد القادر رقم عطوش أمير

سوديني ياسين

- 03 رقم 02شارع نسيبة بنت الحارث حي بني عامر قطعة رقم 

ع.ب.س

ع.ب.س- 20شارع ص حي ميمون رقم زلماط خضرة

ع.ب.س- 24شارع بويجرة دحو رقم لعمري جياللي

خراجي غالم

- 13.بي.المركز التجاري متعدد النشاطات سيدي جياللي محل رقم جي

ع.ب.س

ع.ب.س- 84أ قطعة رقم .05تجزئة المنطقة الشمالية قطاع خشعي رشيد

ع.ب.س- 02تجزئة سيدي جياللي رقم أحمد شريف ميلود

ع.ب.س- 16شارع العباس إبن عبد المطلب حي المدينة المنورة رقم جماح حبيب

ع.ب.س- 5ب/1 رقم ل5 مسكن جناح ب114حي فزازي نصر الدين

جميل قادة

-  المنطقة الشمالية الحضرية12 مسكن بلوك ؤ رقم س237حي 

ع.ب.س

ع.ب.س-  سيدي جياللي17 مسكن عمارة بي رقم 220حي بورياحي عبد الكريم

ع.ب.س- 17. رقم ج4. مسكن جناح ب82حي بن دايدة ارقية

ع.ب.س- أ شارع المسجد.13رقم مناس يمينة

خيلون عبد هللا

 سيدي 35 مسكن تجزئة جي رقم سي 72منطقة شمال شرق مجمع 

ع.ب.س- الجياللي

ع.ب.س- 493منطقة شمال شرق حي بومليك رقم فطان عمارية

ع.ب.س-  منطقة جنوب الشرقية1 رقم أج01 مسكن جناح 200حي قدور براهيم زوبير

ع.ب.س- 47شارع األستاذ ولد عاودية رقم جاللي كمال

ع.ب.س-  سيدي جياللي01 رقم 1 مسكن عمارة و222حي ولد بوعالم كريم

ع.ب.س- 465تجزئة منطقة شمال شرق حي بومليك  الروشي رقم ديدة ميلكة

بلقادي أحالم

- 57. عمارة أو رقم س07 مسكن  مجمع سكني رقم 328حي 

ع.ب.س

ع.ب.س- ب شارع عاشور زواوي.28رقم سماحي عبد القادر

ع.ب.س-  مكرر01شارع باي بلقاسم حي الساقية الحمراء رقم ميراوي سفيان

ع.ب.س-  مكرر المحل أ104شارع عيسات إيدير رقم لقمش زواوي

ع.ب.س- 02شارع المستشفى رقم بوزكورة فطيمة زهرة

ع.ب.س- 33شارع كناني قدور رقم بزوجي ميلود

ع.ب.س- 15شارع أوجان إيتان بمواجهة شارع دوفيني رقم بن جدة سيد أحمد

ع.ب.س-  مسكن مقام الشهيد عمارة أف سي110حي غراس القوم موالي يوسف

ع.ب.س-  قمبيطة08. مسكن عمارة أ رقم س50حي فياللي عباس

ع.ب.س- 221حي مرابو رقم قعفور محي الدين

ع.ب.س- 13 مسكن عمارة س رقم 1500حي مامون عمران

ع.ب.س- 40 مسكن بن حمودة رقم 760حي لخمس عبد القادر

ع.ب.س-   حي الحرية 99رقم قدير قويدر

ع.ب.س- 27حي سيدي ياسين شارع محتوقي بالحة رقم ذهبي فيصل

ع.ب.س- 24شارع بويجرة دحو رقم فقير مداني

ع.ب.س- 06شارع أبو بكر الصديق حي بني عامر رقم بوعمامة عائشة

ع.ب.س- 8. رقم ب37. مسكن بلوك ج82حي جلول لعباسية

ع.ب.س- 20شارع معيقب الدوسي حي بني عامر رقم مرازي سايح

ع.ب.س- 09شارع بورقبة قدور رقم نجار جمال

ع.ب.س- 13 44 مسكن جناح ج366حي سيدي الجياللي مجمع معافة جياللي

ع.ب.س- 306تجزئة سيدي جياللي المنطقة الثانية رقم سماح خديجة

سيدي بلعباس



ع.ب.س- 259حي سيدي جياللي القطعة الثانية رقم البيلوق أمين

ع.ب.س- 02حي بومليك تجزئة منطقة شمال شرق قطعة رقم محمدي عباس

بوشنتوف فريحة

-  شارع العربي بن مهيدي30 رقم 20. مسكن عمارة ح180حي 

ع.ب.س

ع.ب.س- 02 محل رقم 2. مسكن سيدي جياللي عمارة و222حي بن لعوج رضوان

ع.ب.س- 21 رقم 1. بلوك د02 مسكن المنطقة الشمالية رقم 144حي شويطر غالم

ع.ب.س- 06 مسكن سيدي جياللي عمارة ر رقم 220حي مشاب محمد

ع.ب.س- ب شارع مراح عبد القادر.26رقم مسكين شهيرة

ع.ب.س- 04 مسكن سيدي جياللي جناح ج رقم 175حي الكبير نور الدين

ع.ب.س -  25شارع المغرب حي العربي بن مهيدي رقم درقلي عبد القادر

ع.ب.س- 30شارع دربال بومدين رقم عيدون محمد

ع.ب.س-  قطعة رقم330 تجزئة 02المنطقة الشمالية الشرقية رقم مقهور يوب

ع.ب.س- 10حي الحرية رقم النميش مهاجي

ع.ب.س- 01 مسكن المنطقة الشمالية الشرقية عمارة ي رقم 422حي ميلوى يمينة

ع.ب.س- 09شارع بورومي محمد رقم عباس عبد القادر

ع.ب.س- 12شارع خثير عبد القادر رقم بن داود عبد القادر

ع.ب.س- 33شارع مصطفى خيدر حي األمير عبد القادر رقم بوسالمة حضري

ع.ب.س- شارع راسبايكاملي محمد

ع.ب.س- 10شارع اإلخوة الثالثة عميروش حي األمير عبدالقادر رقم طالب محمد يسن

ع.ب.س- 06 مسكن المنطقة الشمالية جناح د محل رقم 204حي عبيدي كلثوم

ع.ب.س- 04شارع جويهل بومدين رقم فزازي عبد القادر

ع.ب.س- 12شارع لخمس أحمد حي سيدي ياسين رقم دحماني عبد القادر رشيد

ع.ب.س- 33شارع بونية عبد القادر رقم درقاوي مختار

ع.ب.س- 29شارع محتوقي بالحة سابقا الفونتان رقم بوزيدي خلوفة

ع.ب.س- 15شارع بوان كاري رقم سليماني حليمة

ع.ب.س- 22شارع ياسين بن عودة رقم قيصر مراد

ع.ب.س- 01شارع العقيد عميروش رقم داعي لخضر

ع.ب.س- 09حي بويجرة شارع أأ سيدي جياللي رقم ليتمان عزالدين

ع.ب.س- 02 رقم 1. مسكن عمارة ب50حي نكروف عتو خديجة

ع.ب.س- 08 مسكن المنطقة الشمالية جناح م رقم 204حي صدوقي بلقاسم

ع.ب.س- 49شارع هوابرية عبد القادر محل أ رقم بالحة زواوي علي

تومي عبد الحق

-  مكرر ضاحية سيدي ياسين43 رقم 9. مسكن بلوك ب82حي 

ع.ب.س

يسعد محمد سمير

- 01 رقم 2. مسكن المنطقة الشمالية الشرقية عمارة د222حي 

ع.ب.س

ع.ب.س-  شارع بورقبة قدور12رقم أرزقي ندير

ع.ب.س- حي بوعزة الغربيطورشي شفيق

ع.ب.س- 43. مسكن سيدي جياللي جناح ج رقم ج260حي بن فيسة أمال

ع.ب.س- 90أ7 قطعة رقم ق ت21حي باب الضاية قسمة ال رقمبلهزيل عباس

ع.ب.س- 40حي سيدي جياللي التجزئة الثانية قطعة رقم سعدون بوزيان

ع.ب.س- 50 مسكن بن حمودةرقم 760حي عربي عكاشة

ع.ب.س- 849تجزئة منطقة شمال شرق حي بومليك قطعة رقم بومعزة بوعالم

ع.ب.س- 33شارع تيرس الحبيب رقم تونسي عامر

ع.ب.س- 46شارع قرموش محمد رقم بن شعشوعة نور الدين

عيسى عائشة

-  شارع العربي بن مهيدي26 رقم 1. مسكن عمارة ح180حي 

ع.ب.س

ع.ب.س- 04 رقم 01. مسكن عمارة ب119حي نيزار جلول

ع.ب.س- 88. رقم  ج1. مسكن عمارة س456حي سهلي محمد

ع.ب.س- 23 مسكن المنطقة الحضرية الشمالية الشرقية رقم 220حي بن موسى معاشو

ع.ب.س- 02 محل رقم 1.حي سيدي جياللي جناح أتساقي قادة

سيدي بلعباس



س ب ع- 07شارع سلمان الفارسي مكرر ج رقم كوديات طيب

س ب ع- 91شارع دريدر محمد محل رقم ح رقم ميمون محمد

س ب ع- 32شارع حمزة بن عبدالمطلب حي باب الظاية محل ج رقم حميدي بوحجر

- 71 رقم 3 مسكن محمد بوضياف سيدي الجياللي جناح جي400حي جالب محمد

س ب ع س ب ع-  مكرر ج02رقم . م.شارع العباس بن عبدالمطلب حي مميمون عباس

س ب ع- 26حي السعادة سيدي الجياللي عمارة ب جناح ج رقم مروفل محمد

س ب ع- 3أ. تجزئة أ رقم س01 مسكن المنطقة الشمالية 128حي غفار جمال

س ب ع- 12 مسكن يحمل الحرف ج  رقم 200حي حمادوش عبدالقادر

س ب ع- 16شارع عمير ابن سعد رقم مداني جلول

س ب ع-  شارع عبان رمضان17 رقم ج4 مسكن عمارة ب82حي مغربي جلول

 1 مسكن سيدي الجياللي حي محمد بوضياف  جناح جي 400حي عطاوي خديجة

س ب ع- 64رقم  س ب ع- 07شارع سلمان الفارسي مكرر ب رقم بوضياف محمد

س ب ع-  مكرر ب وتيودور هيريتيي01زاوية شارعي دنطون رقم زواوي مختار

س ب ع- 11شارع المالزم أمحمد رقم وضاح فتيحة

س ب ع-  شارع المالزم سي أمحمد02رقم فرعون علي

س ب ع- 01 محل رقم 01 مسكن جناح رقم 80حي ديف محمد

س ب ع- 39شارع ولهاصي مختار رقم معطى هللا قادة

س ب ع- 04شارع جويهل بومدين سابقا اللوز رقم أجير قادة

س ب ع- 10شارع األمير عبد الكريم رقم سكون قادة

س ب ع- 05. مسكن عمارة ب محل رقم ج98/260حي ضياف بن عومر

س ب ع- 03شارع بن ديدة بلعباس رقم سيد المرابط كنزة

بوخنفوس كمال

 القطعة 11 مسكن جناح ب رقم ج54المنطقة الشمالية الشرقية مجمع 

س ب ع- 30رقم 

س ب ع- 19 مسكن سيدي الجياللي رقم ج72حي بن رحو عبد القادر

س ب ع- حي عظيم فتيحة قرب ضاحية عدة بوجاللعثمان كمال الدين

س ب ع- 281حي سيدي جياللي التجزئة الثانية قطعة رقم بوضربة فيصل

س ب ع- 24شارع مهاجي سليمان رقم قارة علي محمد

س ب ع- 01 مسكن عمارة ي رقم 222حي غفار عبد القادر

س ب ع- 23شارع المرشح سعدان رقم لحسيني حبيب

س ب ع-  ب691حي بن حمودة رقم مداني قادة

س ب ع- 54شارع بريبي منور سابقاً شارع أملو رقم حدو محمد

س ب ع- 48شارع تيودور هيريتي رقم مالك هواري

س ب ع-  وشارع العمارنة18زاوية شارع المرشح سعدان رقم بني دريس عبد القادر

س ب ع- 15شارع بكار جلول رقم سعيدون بن عيسى

س ب ع- 23شارع المرشح سعدان رقم غربي براهيم

س ب ع- 113 مسكن التوفير و اإلحتياط رقم 112حي خليفة محمد

س ب ع- 37 مسكن سيدي الجياللي رقم ج72حي خديم غزوان

س ب ع- 06شارع خالد بن سعيد رقم شاللي جواد الدين

س ب ع- 18شارع المرشح سعدان عمارة رقم مشري نبيل

رزوق زواوي

أ القطعة رقم 12.سي.أل.  مسكن سيدي الجياللي جناح او117حي 

س ب ع- 18

س ب ع-  مكرر ج52حي العربي بن مهيدي شارع خير النبية رقم بسدات نجاة

س ب ع- 25. محل رقم ج6. مسكن بناية أ130/70حي محمدي زهرة

س ب ع-  شارع عبان رمضان011 رقم س8 مسكن جناح أ72حي بن سكران جواد

س ب ع-  سيدي جياللي249التجزئة األولى رقم جلولي بن عتو

س ب ع- 08 مسكن رقم 50حي لصبر تاج

س ب ع- 95تجزئة منطقة شمال شرق حي بومليك قطعة رقم شبعات صحبي

تجارة بالتجزئة للخضر والفواكه

سيدي بلعباس



س ب ع- 01شارع فونتان رومان رقم بوبشير عبد الكريم

س ب ع- أ.سي-1 مسكن رقم 128حي بوتخيل العيمش

س ب ع- 72 سيدي الجياللي قطعة رقم 01تجزئة رقم ناصر ناصر

س ب ع- 29شارع المرشح سعدان رقم سمير عبدالقادر

س ب ع- 128حي سقار عبدالعزيز القطعة رقم بوخديمي زوبير

س ب ع- 01شارع اإلخوة بلحسيني رقم فكاي نورالدين

منصور مختار

-  زاوية طريق العمارنة و شارع ساقية سيدي يوسف محل ب23رقم 

س ب ع

رايس غالم

س ب - 05 القطعة رقم 21 مسكن محل أو رقم 56سيدي جياللي حي 

ع

س ب ع- 01شارع مهاجي سليمان حي سيدي ياسين رقم قادر عبدالقادر

س ب ع-  مكرر أ49شارع دريدر محمد رقم داتو سعيد محمد عديل

س ب ع- 01 شارع عيسات إيدير محل رقم 83رقم مبارك أمين

س ب ع- ج24 رقم 5 مسكن جناح أ72شارع عبان رمضان حي شادلي عباس

س ب ع- 02شارع إيقلي رقم بن شيخ محمد

نصر الدين لمين

- 38 مسكن بوعزة الغربي رقم 112 مسكن المعروف بحي 123حي 

س ب ع

س ب ع- 107 رقم 14 مسكن عمارة أ104حي حنيفي رشيد

دربال عباس

-  المنطقة الشمالية االولي04 مسكن  عمارة اش  رقم ل ج245حي 

س ب ع

س ب ع- 1شارع باي بلقاسم رقم بمشرف ميلود

س ب ع- 15 رقم 08شارع اإلخوة بوراس القطعة رقم دهيني طيب

لبصاري بومدين

 مسكن اجتماعي تساهمي عمارة أو رقم  200تجزئة بلوالدي مشروع 

س ب ع- 11أل سي 

س ب ع- 14 رقم ج5 مسكن جناح ب82حي سيدي ياسين الطاهري زواوي

س ب ع- 250 رقم 1تجزئة األولى حي سيدي الجياللي القطعة سبن دومة حاج

س ب ع- 03حي سيدي ياسين  شارع نوالة محمد رقم غوماري محمد

س ب ع- 05 محل رقم 15حي األمير عبد القادر شارع المسجد رقم فروج محمد

س ب ع- 04 القطعة رقم 26شارع محمد خميستي رقم بربار لحسن

سيدي بلعباس – 11 مسكن سيدي الجياللي رقم 328حي بن سكران محمد

حكيم ولد جريوات

سيدي –  ج 09 رقم 3مسكن سيدي الجياللي عمارة جناح 366حي 

بلعباس

بلقاسم ناجي عبد الحق

 18 مسكن تجزئة د رقم ج 56المنطقة الشمالية سيدي الجياللي مجمع 

سيدي بلعباس– 

سيدي بلعباس- 5 مسكنتجزئة أ رقم ج 56حي سليمان محمدي

زيدي محمد

 – 08 و نهج صومام رقم 01وسط المدينة شارع بورومي محمد رقم 

سيدي بلعباس

سيدي بلعباس – 15 أ و 09سوق الفالح محل رقم عقاد صالح

سيدي بلعباس– شارع احمد زبانة بوعالمي عبد الحق

سيدي بلعباس – 46شارع خيرة النبية رقم محمد براهيمي

حي الحرية سيدي بلعباسملبنة تسالة

المنطقة الصناعية سيدي بلعباسملبنة فرومالي

المنطقـة الصناعيـة سيدي بلعباسملبنـة ريشلي

المنطقة الصناعية سيدي بلعباسمطاحن عزوز

المنطقة الصناعية سيدي بلعباسمطاحن المثالية

المنطقة الصناعية سيدي بلعباس2مطاحن المثالية 

سيدي بلعباسمطاحن أقروديف

المنطقة الصناعية سيدي بلعباسمطاحن عواد

العنواناإلسم و اللقب 

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

وحدات إنتاج المياه المعدنية

البلديــة

سيدي لحســـن

قصابات

سيدي بلعباس



سيدي لحسن- 11 قطعة محمد بوضياف القطعة رقم 126حي الجديد طيبي محمد

سيدي لحسن- 12 مسكن عمارة ج رقم 50حي بن سالم رشيد

سيدي لحسن-  ب56 قطعة القطعة رقم 126حي البري جياللي

سيدي لحسن- 15شارع محمد بوضياف رقم عيساوي أحمد

معروف عباس
 - (11سابقا شارع د عمارة رقم  ) شارع زواوي رابح خديجة 24

سيدي لحسن

سيدي لحسن-  شارع علي زازو عبد القادر26رقم بلحاج فاطمة

سيدي لحسن- 35شارع إي رقم زينون عتو

سيدي لحسن- 13حي االمير عبدالقادر شارع زناقي محمد رقم رحماني لعرج

سيدي لحسن- 04الحي الجديد شارع الحبيب بن علي رقم زكراوي محمد

سيدي لحسن-  شارع زرافة أحمد25رقم منقور بلعباس

سيدي لحسن- حي محمد بوضيافزاهي براهيم

سيدي لحسن- 03شارع دميم عبد القادر رقم بورراش عبد الحق

سيدي لحسن- 33شارع علي زازو عبدالقادر رقم بن سالم الميلود

سيدي لحسن- شارع مزوار معاشوتوات محمد

وافي عبد القادر
 شارع العربي بودهير محمد 02، 03 مسكن قطعة رقم أ 91تجزئة 

سيدي لحسن- محل رقم ب

شاللي حاج
 01 قطعة حاليا شارع مزوار معاشو رقم 130 حي 01القطعة رقم 

سيدي لحسن- محل ب

سيدي لحسن-  شارع نعامة عبدالرحمان06بوخاري بن عمارة عبدالقادر

سيدي لحسن- 17 مسكن تجزئة د رقم ج99مجمع حجازي سليمان

سيدي لحسن- 05 مسكن عمارة ج  رقم 40حي مكي مصطفى

سيدي لحسن- 15 مسكن محمد بوضياف رقم 126شارع ك حي بشيخي لحسن

سيدي لحسن- 15 مسكن رقم 126حي مسال نورة

سيدي لحسن- 02شارع زازو يحي حي األمير عبد القادر رقم مجاهر ميلود

سيدي لحسن- 27شارع علي زازو عبدالقادر رقم األحمر قادة

سيدي لحسن- 13شارع علي زازو عبد القادر رقم صحبي زواوي

سيدي لحسن- 04 مسكن رقم 50حي مهديد لحسن

سيدي لحسن-  قطعة إجتماعية269تجزئة ماحي خليفة

سيدي لحسن- شارع غالم محمدكحالوي حليمة

سيدي لحسن- 98شارع محمد بوضياف الحي الجديد رقم عواد يمينة

سيدي لحسن- ب.04 مسكن رقم 50حي كرنوس حبيب

بلدية سيدي لحسنملبنة اإلخوة زيان

العنواناإلسم و اللقب 

بلوالدي العمارنة- 778تجزئة بلوالدي أ قطعة رقم بومعزة محمد

لعبان محمد

 مسكن عمارة إي رقم أل 200 مشروع 24تجزئة بلوالدي رقم 

العمارنة- 24سي

العمارنة- 07 مسكن عمارة ج رقم أل سي200تجزئة بلوالدي مشروع ضياف عباس

مخابــز

خضـر و فواكـه/ مواد التغذية العامة 

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

سيدي لحســـن

البلديــة

العمارنـــــة

/

مواد التغذية العامة

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن



العمارنة-  شارع غير مسمى33تجزئة ج بلوالدي قطعة رقم مباركي ملياني

العمارنة- تجزئة بلوالديلعبان فاطيمة  زهرة

قندسي بن عتو

 الحصة رقم 36 مسكن مجمع 49تجزئة بلوالدي حي سي كويس رقم 

العمارنة- 30

العمارنة- 60 مسكن رقم 150بلوالدي حي عيبود عبدلي

العمارنة-  محل ج95تجزئة بلوالدي أ القطعة رقم بوخاري الخير

العمارنة- تجزئة بلوالديبن كرامة نور الدين

العمارنة- 926تجزئة بلوالدي القطعة رقم رحماني ناصر

العمارنة-  مكرر أ471تجزئة بلوالدي أ قطعة رقم كاملي عبد الحاكم

العمارنة- دوار بلوالديبوضياف محمد أمين

العمارنة-  محل ب206تجزئة بلوالدي رقم عالل علي

العمارنة- 05 مسكن بلوالدي تجزئة أ رقم 44مجمع زاوي زواوي

العمارنة-  مكرر ب1042تجزئة بلوالدي رقم مصري ابراهيم

العمارنة-  بلوالدي30القطعة رقم حساني ميلود

العمارنة- دوار بلوالديبلوالدي غوتي

العنواناإلسم و اللقب 

سيدي خالد– 26شارع د رقم سعدي يامنة

سيدي خالد– 76 مسكن قطعة رقم 193حي مستغانمي عديلة

سيدي خالد– 02 محل 03شارع موسى ولد موسى القطعة رقم فكرون بخالد

سيدي خالد– 97 قطعة رقم 193حي دوار أمينة مختارية

سيدي خالد– شارع بلحاج محمد محل ججبور يمينة

سيدي خالد–  أ03 مسكن رقم 88حي داودي عبدلية

سيدي خالد– 02شارع نعامة عبدالقادر رقم بن ديدة فطيمة

سيدي خالد– 01 قطعة رقم 198حي بوتخيل محمد

سيدي خالد– 07شارع بن ساعد لخضر رقم رحال عبدالقادر

سيدي خالد– دوار هبارةبرياح عزالدين

سيدي خالد–  شارع دميم عبد القادر20بلوفة لخضر

سيدي خالد–  سيدي خالد57 مسكن القطعة 193حي برازي ميمون

العنواناإلسم و اللقب 

سيدي يعقوب-  مكرر أ36 شارع صوار قويدر رقم 58حي بن بريكرو مصطفى

سيدي يعقوب- 04شارع األمير عبد القادر رقم حرمل طيبية

سيدي يعقوب- 21شارع مهاجي سليمان رقم مويلح فطيمة

سيدي خالــد

العمارنـــــة

البلديــة

سيدي يعقــوب

مواد التغذية العامة 

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

خضـر و فواكـه/ مواد التغذية العامة 

/

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى



سيدي يعقوب- 61 مسكن قطعة أرض رقم 82حي بلحيقون فاطمة

سيدي يعقوب- شارع صوار قويدريوسفي محمد

العنواناإلسم و اللقب 

تسالة- الحي الجديد محل أ و ب خرفي عبد القادر

تسالة- 02شارع لحمر الحاج رقم دحاوي سالم

تسالة- 04شارع األحمر بداوي رقم بوبكر زواوي

تسالة- 204 قطعة رقم 205تجزئة قرقوى زواوية

تسالة- 39حي المدرسة الجديدة رقم معافة جياللي

تسالة- 09شارع المالزم األول عبد الكريم رقم مقني قادة

العنواناإلسم و اللقب 

السهالة الثورة- 64شارع سي برياح بوعالم رقم  بوضربة خدة

العنواناإلسم و اللقب 

عين التريد– شارع سي صافيبن مسعود زهرة

بلدية سفيزفمطاحن مكيكة

بلدية سفيزفمطاحن توزالة

عين التريد

البلديــة

السهالـــة

البلديــة

سفيـــــزف

البلديــة

تسالــــــة

سيدي يعقــوب

البلديــة

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

مواد التغذية العامة

/

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

مواد التغذية العامة 

/

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

مواد التغذية العامة 

مخابــز



سفيزف-  مسكن506حي قالليز أحمد

سفيزف-  مسكن515حي مهادن عبد الكريم

سفيزف- شارع األأمير عبد القادربلي بوجمعة 

سفيزف-  مسكن214شارع بدون إسم حي جرموني عبد القادر

سفيزف- شارع محمد الخامسبقاش لحسن

سفيزف- شارع العربي بن مهيديجحالط أمال

سفيزف - 16شارع بوسطلة لحسن رقم سالم بغداد

سفيزف-  شارع األمير عبد القادر105رقم مكيكة أحمد

سفيزف-شارع زيغود يوسف غربي مختار

سفيزف-  فبراير طريق بوحنيفية 24شارع مكيكة لحسن

سفيزف-  طريق بوحنيفية 75رقم عفان أحمد

سفيزف– شارع االمير عبد القادر مدوني محمد

سفيزف-  شارع العربي بن مهيدي 12رقم بولعرج يحي

سفيزف - 60شارع جرموني محمد رقم لصلح مهاجي

سفيزف-  شارع مصطفى بن بولعيد 19رقم قشيح جمال

سفيزف- شارع العربي بن مهيديعبدلي تيجيني عباس

سفيزف-  شارع العربي بن مهيدي 42رقم مريس خيرة

سفيزف-  مسكن 214شارع صالة بومدين حي عشي علي

سفيزف-  شارع مصطفى بن بولعيد 01رقم بومسجد يحي

سفيزف-  مسكن 515حي سالم مهاجي

سفيزف-  شارع عيسات ادير 55رقم لحول بوعالم

سفيزف-  شارع زيغود يوسف 60رقم بن يوسف السبع

سفيزف-  حي سوريكور 10رقم حميدة يسين

سفيزف- شارع محمد الخامس جرموني أحمد

سفيزف-  شارع سي بومدين35رقم لواري محمد

سفيزف–  جويلية 05حي قضات عزيز

سفيزف–  شارع سيدي يحي 72رقم خديم حبيب

سفيزف-  مسكن 214شارع المقراني حي مكيكة جمال

سفيزف- 04شارع مصطفى بن بولعيد رقم عبوني عتو

سفيزف- سوق الفالح تيرس سيد احمد

سفيزف - 04وسط المدينة زاوية شارع جرموني محمد و عراس رقية رقم بكار جياللي

سفيزف- شارع األمير عبد القادر العرباوي سحنون

سفيزف- شارع العقيد عميروشعرباوي مصطفى

بوجبهة البرج–  شارع الوافي احمد 03رقم طيبي احمد

بوجبهة البرج–  شارع الوافي احمد12رقم بوشريط حبيب

البلديــة

خضر و فواكه

قصابات

بوجبهـة البـرج

سفيـــــزف

البلديــة

عين أدن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

مواد التغذية العامة 

/

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

مواد التغذية العامة 

/

مخابــز

/



عيـن أدن-   مقطع دار السبع 38رقم طلحة عبد القادر

عيـن أدن -  02محل رقم دباب حمزة

البلدية

مسيد- شارع خميستي سليمانقاسم فيالي صليحة

بلدية المسيدبن بارك بن عمر

بلدية المسيدسالم محمد

المسيد-  مسكن 50حي بوراس يونس

البلدية

مصطفى بن براهيم-  شارع مدنكس بشير 30رقم بوقناية الحاج بن عودة

بلدية مصطفى بن براهيمبسباس محمد األمين

مصطفى بن براهيم–  شارع فرش يوب 10رقم عراب مختارية

مصطفى بن براهيم–  جوان 19 حي 142رقم هامل مختار

مصطفى بن براهيم-  شارع صحيح عبد القادر04رقم رايس عبد القادر

مصطفى بن براهيم–  شارع معاشو بوحريز09رقم زحاف ميلود

مصطفى بن براهيم–  شارع العقيد عميروش 09رقم بوعسرية بلقاسم

مصطفى بن براهيم–  مسكن 40 حي 02رقم داعي المهاجي

بلدية مصطفى بن براهيممزواري نبيل

البلدية

العنواناإلسم و اللقب 

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

خضـر و فواكـه

قصابات

المسيـــد

عين أدن

تلمونـــي

مصطفى بن براهيـــم

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

مواد التغذية العامة 

/

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

مواد التغذية العامة 

/

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

مواد التغذية العامة 

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن



بلدية تلمونيهالل الجياللي

بلدية تلمونيبلراشد كريم إبن محمد

بلدية تلمونيبن شهرة معاشو

تلموني- شارع ثابت بلقاسم بوطيبة مختار

تلموني-  شارع اإلخوة سكران 23رقم كمال محمد

تلموني- شارع اإلخوة سويهل عالي يمينة

العنواناإلسم و اللقب 

بلدية بلعربيبن صالح نور الدين

بلدية بلعربيموفق مختار

بلعربي-  مسكن 78 حي حميان الحبيب

بلدية بلعربيعرباوي الشيخ

بلعربي-   مسكن 70حي نهاري عبد المالك

بلدية بلعربيقراب محمد

بلدية بلعربيغريب محمد أمين

زروالة–  شارع زبالح محمد 37رقم قليل إبراهيم

زروالةعبد القادر بلعيد

زروالة - 06حي التجمع السكني شارع بن دومة محمد رقم سالك عزيز

البلدية

العنواناإلسم و اللقب 

خضـر و فواكـه

خضـر و فواكـه

عيــن البـــرد

تلمونـــي

زروالــــــة

البلديــة

بلعربــي

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

مواد التغذية العامة

/

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

مواد التغذية العامة 

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

مخابــز

/

مواد التغذية العامة 



عين البرد-   شارع محمد خميستي  88رقم بوحالة مسعود

عين البرد-  شارع محمد خميستي  عيساوي فواد

عين البرد-  139حي البدر رقم مختار جمال

عين البرد-  56 مسكن رقم 104حي األعوج علي

عين البرد-  16 مسكن رقم 50حي سعيد عبدالقادر

عين البرد-  102شارع سالم هاشمي سيدي معاشو رقم مختار عتو

عين البرد-  275شارع زيري جياللي أوالد علي رقم مكرلوف زواوي

عين البرد-  02 مسكن رقم 50حي لكحل محمد

عين البرد-   مكرر46شارع محمد خميستي رقم سعيد أحمد

عين البرد-  104 القطعة رقم 153تجزئة ريغي ميلود

عين البرد-  12حي السالم رقم بوشتة زواوي

عين البرد-  185حي السالم رقم معاشو نور الدين

عين البرد-  19 مسكن محل رقم ج 134حي بوش زهرة

عين البرد-  22شارع ساردي قدور  أوالد علي رقم عابد قادة

عين البرد-  شارع محمد خميستي مكرر بغانم سفيان

عين البرد-  شارع محمد خميستيغالمون الحاج

عين البرد-  130 قطعة رقم 279تجزئة مختار يمينة

عين البرد-   محل أ02 حصة رقم 120حي البدر القطعة رقم براهيم مفلح ميلود

عين البرد-  226حي السالم القطعة رقم فليو قدور

عين البرد-  شارع زيري جياللي اوالد علي285رقم بشير رحو رشيد

عين البرد-  112 قطعة رقم 279تجزئة الفتوحي عبد الرزاق

مكدرة-  شارع فلسطين13رقم بوخلدة بغداد

بلدية مكدرةغالي محمد

مكدرة- 07شارع رقم حنينت  داود

سيدي حمادوش–  شارع األمير عبد القادر 38رقم مداني فتحي

سيدي حمادوش– قرية الزاويةبن رحو خيرة

سيدي حمادوش– قرية الدالهيمزهوات الحاج سعدون طيب

سيدي حمادوش– مركز التجمع الزليفةبوطيبان بن عمران

سيدي حمادوش– 04شارع األمير عبد القادر رقم حميدة حمادوش

سيدي حمادوش–  شارع االمير عبدالقادر وسط المدينة16حري محمد أمين

سيدي حمادوش– شارع بودومة عبد القادرجبيح مصطفى

مكــدرة

عيــن البـــرد

البلديــة

سيدي حمادوش

البلديــة

خضـر و فواكـه/ مواد التغذية العامة 

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

مواد التغذية العامة

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

خضـر و فواكـه/ مواد التغذية العامة 

مخابــز



سيدي حمادوش– شارع رئيسي األمير عبد القادربريهمات عبد الكريم

سيدي حمادوش– 07عمارة ب رقم عين القط نادية

سيدي حمادوش–  جويلية الزاوية05حي قاسم عزالدين

سيدي حمادوش–  جويلية05قرية  الزاوية  حي مسبوب كريم

سيدي حمادوش– قرية الزليفة الحي الفالحيعياد فاطمة

سيدي حمادوش–  الزليفة14 محل رقم 1962 جويلية 05شارع بركاني أحمد

سيدي إبراهيم- شارع العقيد لطفي محل ب 27رقم زبالح فطيمة

سيدي إبراهيم-  مسكن300 حي 1945 ماي 08شارع زماري سفيان

سيدي إبراهيم- 10شارع العقيد عميروش رقم بوتويزرة يمينة

سيدي إبراهيم- زاوية شارع ر  وشارع ب شارع حسان بن ثابت محل أبلقادي طيب

سيدي إبراهيم- 15شارع عبد الحميد ابن باديس رقم قدوري يحيى

سيدي إبراهيم- شارع ديدوش مرادقداري بلقاسم

سيدي إبراهيم- 13شارع رفجات رقم زيالح نور الدين

سيدي إبراهيم- 20القطعة رقم أبن حسايني بدرة

سيدي إبراهيم- 13شارع خلدون رقم مجاود وريدة سعدية

سيدي إبراهيم- 02شارع ابن خلدون رقم بوعالم خديجة

سيدي إبراهيم- 10شارع العقيد لطفي رقم العربي ساردي محمد

سيدي إبراهيم- 10شارع العقيد لطفي رقم جامع عبدالقادر

سيدي إبراهيم-  مسكن تساهمي المجموعة  ج125حي بوفلجة عبدالقادر

سيدي إبراهيم- 03شارع العقيد لطفي رقم عون هللا محمد عبدالحاكم

بلدية سيدي براهيمخليل ربيع

بلدية سيدي براهيمداني الكبير احمد

سيدي إبراهيم-  شارع عزة عبد القادر38بلفكرون منور

تنيرة- شارع تومي لخضر عمار بونجاعي

تنيرة  - 10شارع حمام سليمان رقم حاكمي محمد 

تنيرة- شارع قوميري قويدربشيري محمد 

تنيرة- شارع تومي محمد حامبة عبد الغاني 

تنيرة- شارع خلوي الطاهر جريري طيب 

08تنيرة شارع تومي لخضر رقم  -بحوص لخضر

البلديــة

تنيــــــرة

قصابات

البلديــة

سيدي ابراهيــم

سيدي حمادوش

البلديــة

واد سفيــون

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

خضـر و فواكـه/ مواد التغذية العامة 

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

خضـر و فواكـه/ مواد التغذية العامة 

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى



واد سفيون–  حي القرية اإلشتراكية 09رقم موصالي يوسف

واد سفيونموصلي يوسف

واد سفيون–  73قطعة رقم بواب عيساوي

البلدية

حاسي دحو- شارع عساس ابراهيمسالك طاهر

حاسي دحوشعبان هواري

البلدية 

بلعشيبة الشيلية– وسط المدينة عمران بشير

البلدية

تالغ–  أ33شارع بلغزلي الطيب رقم خثير فاطمة

بن ناصر رضا

تالغ– شارع العربي بن مهيديجابو محمد حسان

تالغ  – 12شارع الغا عمر رقم قايد صورية

تالغ– شارع بن غالم المخفي 18بوسعدية إلياس

تالغ– حي سيدي أحمدسماحي عكاشة

تالغ– حي سيدي أحمدوالي العنتري

مخابــز

واد سفيــون

بن عشيبة الشيلية

حاســي دحــو

تـــــــــــــــالغ

خضـر و فواكـه/ مواد التغذية العامة 

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

مواد التغذية العامة

/

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

مواد التغذية العامة 

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

مواد التغذية العامة 

مخابــز

/

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن



تالغ– طريق سعيدةدباغ نجاة

نوي هواري

تالغ– حي سيدي أحمدعيسات زواوي

تالغ– نهج المساعد بدريغزالي فتيحة

تالغ– شارع كيفرو دو كيفران 02حنيفي الشيخ

تالغ–  نهج المالزم األول قدور03صاحبي صحبي

تالغ– شارع العربي بن مهيديمسدوة مولود

تالغ– شارع دباغ يح فياللي محمد حسين

تالغ–  جويلية05حي العياشي محمد

تالغ– شارع العربي بن مهيديخفاق عامر

تالغ- شارع دباغ يحي دباغ مغنية

تالغ - 48 حصة رقم 154تجزئة موساوي حدة

 أ1شارع بركان داود رقم   "السوق المغطاة"تالغ  –يوسفي حليمة

تالغ–  حصة  217 مخطط تجزئة 18رقمبهلول سعاد

43تالغ حي التجزئة الثانية رقم  – سويح محمد

تيغاليمات- شارع محمد خميستي بن شيحة فوزية

تيغاليمات- شارع غوثي الطاهر بوحانة عبد الحميد

تيغاليمات - 01شارع كبير قدور رقم سمار زانة

تيغاليمات- شارع محمد خميستي رقم د حنيفي نصيرة

الضاية - 24شارع االمير عبد القادر رقم هنان مصطفى

الضاية - 05الحي الجديد رقم ناصري حبيب

خضر و فواكه 

قصابات

/

تيغاليمت

تـــــــــــــــالغ

مزاورو

الضايــــة

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

مواد التغذية العامة 

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

خضـر و فواكـه/ مواد التغذية العامة 

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى



بلدية مزاوروكروم زواوي

بلدية مزاوروبن زينا ماما

موالي سليسن- شارع بن حو عمارة لعلوفي بوجاوي

موالي سليسن- شارع بوراس صافيعطافي عائشة

موالي سليسن-  51حي التجمع السكني للسكنات التساهمية القطعة رقم رابح دحمان

موالي سليسن-  شارع بن دحو عمارة 110رقم رفاس عبد الرحمان

موالي سليسن-   ب 35شارع العقيد عميروش رقم مخازني نعيمة

موالي سليسن- شارع بن دحو عمارة مكي مصطفى

الحصايبة- 09شارع بن عالل رقم زاوي عبد القادر

الحصايبة- 14شارع حجري زقاي رقم ديان ابراهيم

عين تندمين - 02شارع بلحسن رقم خراجي هواري

عين تندمين - 06قرية العوينات محل رقم بختي عمر

مزاورو

البلديــة

الحصيبــــة

البلديــة

موالي سليسن

البلديــة

مريـــــن

البلديــة

عيــن تندميـــن

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

مواد التغذية العامة 

/

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

خضـر و فواكـه/ مواد التغذية العامة 

/

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

مواد التغذية العامة 

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

خضـر و فواكـه/ مواد التغذية العامة 

/



مرين – 51 قطعة رقم 113تجزئة زياني الحسين

مرين– شارع النقيب عبد الهادي بغدادي عائشة

مرين– على واجهة الطريق الرابط بين تالغ و سعيدة داود خيرة 

مرين  – 01شارع النقيب عبد الهادي رقم منزلة جياللي 

مرين– شارع النقيب عبد الهاديسحولي عرفة

تاوريرة- 17قرية عين بنت السلطان رقم جبار جلول

بلدية تودموتوافي بلقاسم

بلدية تفسورمحراز بن عثمان

رأس المـــاء

البلديــة

تفســـور

 خضـر و فواكـه

البلديــة

تاوريـــــــرة

البلديــة

مريـــــن

تاودمـوت

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

مواد التغذية العامة 

/

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

مواد التغذية العامة 

/

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

خضـر و فواكـه/ مواد التغذية العامة 

/

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

مواد التغذية العامة 

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية



رأس الماء- شارع الشهداء حفيان عمر

رأس الماء- حي األمير عبد القادرعاشوري عمر

رأس الماء– شارع الشهداءقصير مداني

رأس الماء– شارع الشهداءادريسي مختار

رأس الماء– شارع الشهداءقصير مصطفى

57رأس الماء شارع أوشن عمر رقم  – رفيف ميلود

رأس الماء– شارع أوشن عمرحمر العين عبد الرحمان

رأس الماء– شارع أوشن عمربرمضان مختار

رأس الماء– 08شارع أوشن عمر و عون هللا قويدر رقم حمر العين الشيخ

رأس الماء – 01شارع الشهداء المحل رقم حجاجي قويدر

رأس الماء– شارع الشهداءبن داود زواوي

واد السبع– شارع بدون إسمبوركبة لعيد

رجم دموش- شارع ترابي احمدسالمي محمد

رجم دموش - 55 رقم 114شارع االمير عبد القادر التجزئة سالم قدور

مرحوم- 01شارع قدوري الشيخ رقم درقاوي محمد

مرحوم-  مكرر17شارع بهلولي الشيخ رقم بهلولي الشيخ

مرحوم- شارع رزقي خليفةسرحواني الشيخ

رأس المـــاء

البلديــة

رجم دموش

واد السبــــــع

خضـر و فواكـه

البلديــة

مرحــــــــــــــوم

خضـر و فواكـه/ مواد التغذية العامة 

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

خضـر و فواكـه/ مواد التغذية العامة 

/

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

خضـر و فواكـه/ مواد التغذية العامة 

/

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

خضـر و فواكـه/ مواد التغذية العامة 

مخابــز

/



سيدي شعيب - 02 المحل رقم 01شارع قدوري الشيخ رقم درقاوي محمد حبيب هللا

سيدي شعيب - 04شارع ناصري رقم عادل محمد

بئر الحمام- 13شارع الشهداء رقم حمداوي فخر الدين

بلدية ابن باديسمطاحن ميامين

ابن باديس– شارع حمداوي احمد بوريطة زين الدين

ابن باديس- (حبيس محمد )شارع طريق طابية حايلي ميلود

ابن باديس– حي شيخي عبد القادربن يحي فاطمة

ابن باديس– شارع طالبي تاجحاج ميمون فتيحة

ابن باديس– شارع سرياني عيسىميسوم احمد

ابن باديس– شارع طريق طابيةغنيم زواوي

ابن باديس– 1 مسكن رقم 373شارع بدون اسم مزاري اسمه

ابن باديس– حي األمير عبد القادرصالحي نور الدين

ابن باديس– شارع حي خميستيمواليد يحي

ابن باديس– 01 مسكن رقم 40حي قراوي احمد

ابن باديس–  مسكن18 حي 22حي بن حميدة طيب

ابن باديس–  مسكن18 حي 22حي مرين محمد

ابن باديس–  شارع العقيد لطفي06رقم بوطالب نبية

ابن باديس– شارع العقيد لطفيدريسي مصطفى

البلدية

البلديــة

بن باديـــس

بئــــر الحمـــام

حاسـي زهانـــة

خضر و فواكه

قصابات

سيدي شعيب

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

مواد التغذية العامة 

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

خضـر و فواكـه/ مواد التغذية العامة 

/

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

خضـر و فواكـه/ مواد التغذية العامة 

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى



بلديـة حاسي زهانـةملبنة فيالي

حاسي زهانة– شارع العربي بن مهيديبوعالم احمد

حاسي زهانة– شارع عبد مالك يوسفمونسي عبد الرحمان

حاسي زهانة– شاع زيتوني لخضرمريوة سفيان

حاسي زهانة– شارع اإلخوة سليمانيمومن عبد الكريم

حاسي زهانة– حي ديار الحياةسعدون مختار

البلدية

بضرابين- شارع األمير عبد القادربوزيان عباسية

بضرابين- شارع عيسات إيديرتواتي بختة

بضرابين- شارع قعفور الشيختيهامي بولنوار

بضرابين- شارع سقار عبد العزيزجوتي سليمان

البلدية

شارع ميسوم تاجحبيس علي

شارع ميسوم تاجصبار عبد الرحمان

قرية الباليليةسعد الدين بن عودة

شارع ميسوم تاجقمرة زواوي

سيدي علي بوسيدي– شارع بوعالم حبيب زيرق اسحاق

سيدي علي بوسيدي– شارع بوعالم حبيبقبلي محمد

بضرابيــــن

حاسـي زهانـــة

البلديــة

سيدي علي بوسيدي

شيطــوان

مواد التغذية العامة 

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

مواد التغذية العامة 

/

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

مواد التغذية العامة

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

مواد التغذية العامة

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/



سيدي علي بوسيدي– شارع بوعالم حبيبقدور كمال

سيدي علي بوسيدي– شارع بلعباسي عبد القادرموسي يوسف

سيدي علي بوسيدي– شارع بلعباسي عبد القادرفيد احمد حواش

سيدي علي بوسيدي – 02 محل رقم 13شارع األمير عبد القادر رقم صادو ميلود

سيدي علي بوسيدي– شارع مسكري قويدريوسف دالج

لمطار– شارع سهلي يوسفبن نجة أمحمد

لمطار– 07طريق الوطني رقم عمراني عمر

لمطار– 02 مسكن رقم 170جاري قويدر

لمطار – 03نهج عبد هللا قيد رقم طراج محمد

لمطار – 07 مسكن شارع الطريق الوطني رقم 30حي معمر مقيدش

لمطار- شارع العقيد لطفي حمليل قويدر

البلدية

عين قادة– شارع بودرة بوزيانيحي محمد

عين قادة– شارع مستاري محمدتوات علي

سيدي دحو– شارع زكري محمد شيكر المزوار مختار

سيدي دحو– طريق عين قادةبن شيخ خيرة

سيدي دحو– نهج نقاي عبد هللابلقاضي بومدين

خضـر و فواكـه

سيدي علي بن يوب

البلديــة

سيـدي دحـــو

سيدي علي بوسيدي

عين قادة

لمطـار

البلديــة

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

مواد التغذية العامة

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

مواد التغذية العامة

/

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

مواد التغذية العامة

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى



سيدي علي بن يوب– شارع بوعرفة بغداد لكحل عائشة

سيدي علي بن يوب– شارع جعفربلفضيل احمد

سيدي علي بن يوب– شارع مبارك جلولحسناوي نور الدين

سيدي علي بن يوب– نهج جعفركروم حسين

سيدي علي بن يوب– شارع مبارك جلولكتاف عبد القادر

سيدي علي بن يوب– شارع دحمان محمدماحي رقية

سيدي علي بن يوب – 06حي بلحسن مليني رقم شويرف عمار

سيدي علي بن يوب– شارع بلخضر محمدأحمد شليحة

بوخنيفيس- الحي الجديدمليح محمد

بوخنيفيس- حي قوبال الحاجخليفة زواوي

بوخنيفيس- شارع بوشنتوف بلحاجبن عمر موراد

بوخنيفيس- حي شويرف بوعالمبن طيب محمد

بوخنيفيس- 33حي البرج نقاز بومدين

بوخنيفيس- شارع البريد و المواصالتسهلي لعيرج

بوخنيفيس-  طريق الطابية11رقم خوجة فضيلة

بوخنيفيس- شارع بوشنتوف بلحاجبوشنتوف عبد القادر

بوخنيفيس- طريق الطابيةخليفة مصطفى

الطابية– شارع مناد قدور الصيد بالل

الطابية–  شارع محجوب محمد04رقم ظريف عبد القادر

الطابية – 49حي محمد بوضياف رقم كتاف احمد نبيل

بلديـة الطابيـةملبنـة حقوق

البلديــة

بوخنيفيـس

مواد التغذية العامة 

خضر و فواكه

خضـر و فواكـه/ مواد التغذية العامة 

الطابيــــة

سيدي علي بن يوب

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

مواد التغذية العامة 

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية

/

مطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

مالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

/

نشاطــــــــــــات أخـــــــــــــرى

مخابــز

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية



الطابية–حي بن قويدر محمد مطاحن  قدوري

الطابيــــة

/

وحدات إنتاج المياه المعدنية


