
ايام المناوبةالعنوان االسم والقبالنشاطالبلديةالرقم 
اليوم االولشارع األمير عبد القادر الشلفبايزيد عبد الحميد1
اليوم االولشارع األمير عبد القادر الشلفحمايدي زورقي إسماعيل2
اليوم االولشارع محمد الفدائي رقم 26 الشلفتقار عبد القادر3
اليوم االولشارع عبد القادر مكاوي الشلفمجاهد عمر4
اليوم االولحي كرميلة رقم 04 الشلفزلماط محمد (سوبيرات)5
اليوم االولحي عروج بلوك ب الشلفكمامو محمد (سوبيرات)6
اليوم االولشارع عبد القادر عزون الشلف 28عابد طهاري7
اليوم الثانيالطابق األرضي عمارة A حي النشاطات م م الجزء م م 26 قسم 51 الشلفبن عمر لحسن8
اليوم الثانيشارع المقاومة الشلفبوخيار محمد9
اليوم الثانيساحة التضامن الشلفموست شوبيغ 10
اليوم الثانيشارع ابن باديس الشلفيوسف فلوح محمد11
اليوم الثانيحي المقاومة الشلفعبد السالم معمر12
اليوم الثانيالمنطقة المؤجلة عمارة A محل رقم 30 الشلفبوديل سيدي بلقاسم13
اليوم الثانيالحي الشرقي رقم 115 الشلفمحمد بوطغان14
اليوم االولحي بتقار رقم 154 قسم 119 مجموعة ملكية 256 الشلفوهيبة حامر15
اليوم االولحي السالم رقم 24-الشلفعطار حسين16
اليوم االولحي السالم رقم 66 الشلففلوح أحمد17
اليوم االولحي السالم رقم 01 قسم 106 م م رقم 203 الشلفعبود خالد18
اليوم االولحي السالم حي عمران رقم 65 باليطي أبو البكر19
اليوم االولحي السالم مجموعة ملكية رقم 148 قسم 109الشلفبوترعة وليد20
اليوم االولحي السالم شارع أ رقم 65- الشلفبلعزوز عبد القادر21
اليوم االولحي السالم الشلفوكيد معمر22
اليوم االولحي السالم شارع ب رقم 44 الشلفأمال مكازني زوجة عامر23
اليوم الثانيحي الشارة رقم 11 .340 مسكن عمارة Fقوجيلي خيرة24
اليوم الثانيحي اآلمال رقم 206 الشلفميسوم بوعالم25
اليوم الثانيمنطقة النشاطات ،طريق سنجاس-الشلفعزوز هني اسماعيل26
اليوم الثانيالشارة 340 مسكن عمارة س رقم 06حجوط العيد27
اليوم الثانيحي السالم شارع "ي"رقم 62 الشلفصافي محمد28
اليوم الثانيحي الشارة رقم 04 الشلفعليق إسماعيل29
اليوم الثانيحي السالم مجموعة ملكية رقم 90 قسم 110 الشلفوكيد قدور30
اليوم الثانيحي بتقار رقم 10قسم 119 مجموعة ملكية 07 الشلفعلي راشد نور الدين31
اليوم الثانيحي السالم شارع أ رقم 59 الشلفعباد رقية32
اليوم االولحي اللة عودة رقم 638بلجياللي أمحمد33
اليوم االولحي اللة عودة الشلفبوعبادة أمحمد34
اليوم االولحي اللة عودة رقم 724 الشلفسياغي سارة35
اليوم االولحي اللة عودة- الشلفدويبي عبد القادر36
اليوم االولحي اللة عودة -الشلفصالحي بشيري37
اليوم االولحي السعادة-الشلفصفوان توفيق38
اليوم االولحي اللة عودة رقم 602 الشلفصالحي الجياللي39
اليوم االولحي السعادة-الشلفحمومناش عمر40
اليوم االولحي اللة عودة الشلفلعاطف يمينة41
اليوم االولحي اللة عودة الشلفداهية خيرة42
اليوم االولحي اللة عودة الشلفمصطفى خيرة43
اليوم الثانيحي اللة عودة رقم 640 محل رقم 01 الشلفحسين بشر باي44
اليوم الثانيحي اللة عودة رقم 384عبد الكريم ع/القادر45
اليوم الثانيحي الحسنية رقم 01 الشلفواضح هني46
اليوم الثانيحي الحسنية رقم 60 الشلفالحاج نعاس عائشة47
اليوم الثانيحي اللة عودة رقم 282 الشلفتوتاوي خديجة48
اليوم الثانيحي السعادة طريق اللة عودة عمارة B1 رقم 10شيخ مصطفى49
اليوم الثانيحي الحسنية رقم 277 رقم 01مكي لعرابة زيان50
اليوم الثانيحي الحسنية رقم 368أحمايدي أمين51
اليوم الثانيحي اللة عودة الشلفخيرة ضربان زوجة سحنين52
اليوم الثانيحي اللة عودة رقم683 الشلفقرناش يوسف53
اليوم الثانيحي اللة عودة رقم 273قرمود عبد الباقي54
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اليوم االولحي مداحي رقم C  61 الشلفونار عبد القادر55
اليوم االولحي الزبوج رقم 40 الشلفمعروفي ميلود56
اليوم االولحي النصر منطقة 04 قسم 82 م م رقم 476شايب محمد57
اليوم االولحي الردار م 03 رقم 08علي عبدون 58
اليوم االولحي مداحي أوالد محمد طريق المستشفىعبد القادر راشد59
اليوم االولتجزئة حي مداحي رقم 26 الشلفتكفة عبد الرحمان (مغازة)60
اليوم االولحي النصر الشلفعزايز عودة 61
اليوم االولحي النصر الشلفالعمروس محمد62
اليوم االولحي مداحي الشلفشركة التضامن حاجي طهاري و شركائهما 63
اليوم االولحي النصر الشلفمحمد أنيس ريحي64
اليوم االولأوالد محمد الشلفبن نعماني هواري65
اليوم الثانيحي الزبوج بلوك رقم 07 الشلفجلولي بوجلطية أسامة66
اليوم الثانيحي النصر 05 رقم 79 أوالد محمدخديم نادية67
اليوم الثانيحي أوالد محمد رقم 33 الشلفبوحاجي عبد الرحمان68
اليوم الثانيبقعة أوالد محمد الشلفرابحي علي69
اليوم الثانيبقعة أوالد محمد القديمة رقم 12 الشلفحليمي فيصل70
اليوم الثانيأوالد محمد عمارة رقم 01 الطابق تحت األرضي الشلفدحمان صبايحية صدام حسين(مغازة)71
اليوم الثانيحي النصر منطقة رقم 08 الشلفمساري صادق72
اليوم الثانيحي مداحي رقم 01 الشلفساجي سالم (مغازة)73
اليوم الثانيحي مداحي رقم 365 الشلفبن دنية أحمد74
اليوم الثانيحي النصر م 07 رقم 12 الشلفجيقاودي زكرياء (مغازة)75
اليوم الثانيحي مداحي رقم 490 الشلفبن حميدة رشيد76
اليوم االولحي الشريف رقم 10 الشلفسايح جياللي77
اليوم االولحي بن سونة شارع أحمد جوبوجمال دحمان صبايحية78
اليوم االولحي الشريف رقم 44 الشلففرحان مهدي79
اليوم االولحي بن سونة رقم 86برابحة فضيل80
اليوم االولتجزئة الترقوية حي بن سونة رقم 89 الشلفقوجيل محمد81
اليوم االولحي الحمادية- الشلفوشان كمال82
اليوم االولحي بن سونة -الشلفطاهري فؤاد83
اليوم االولالمنطقة المؤجلةبن عمور لحسن84
اليوم االولحي بن سونةغيالس العربي85
اليوم االولحي البساتين -الشلفبلحيرش نور الدين86
اليوم االولحي بن سونة -الشلفرقيبة جلول87
اليوم الثانيحي بن سونة قسم 45 م م 171 الشلفبوكابوس نور الدين88
اليوم الثانيتجزئة حي شريفي شرق 98 محل رقم 01 الشلفبريمي نجيب (سوبيرات)89
اليوم الثانيحي المدينة الجديدة حي بن سونة رقم 123رقيبة أبو بكر90
اليوم الثانيالمنطقة المؤجلة الشلفبوديل سيدي بلقاسم91
اليوم الثانيحي 160 مسكن اجتماعي بن سونة الطابق األرضيعلي زروقي العربي92
اليوم الثانيحي الحمادية رقم 87 الشلفقلقال عبد هللا93
اليوم الثانيحي بن سونة القديمة قسم 45 م م48 محل رقم D 8صحراوي محمد94
اليوم الثانيرقم 58حي بن سونة 58 مسكن طريق وهرانعبابو بختة95
اليوم الثانيمجمع سكني رقم 67-حي بن سونة الشلففاقد أحمد96
اليوم الثانيحي األولمبي- الشلفمقران محمد97
اليوم االولحي الحرية رقم 17 الشلفبشير يمينة98
اليوم االولحي الحرية الجزء االول قسم 33-الشلفحليمة ريهوم بلقاسم99

اليوم االولحي الحرية رقم 45 الشلفشميني أحمد100
اليوم االولحي الحرية رقم 520 قسم 32 م م227- الشلفبسعدي جالل101
اليوم االولحي الحرية رقم 62-الشلففاضل معمر102
اليوم االولحي الحرية قسم م م 134 الشلفزيد الخير جياللي (سوبيرات)103
اليوم االولحي الحرية الشارع الرئيسي- الشلفبن عبد هللا الطاهر104
اليوم االولحي الحرية الشلفصدوقي عمور105
اليوم االولحي الحرية الشلفبسعدي محمد أمين106
اليوم الثانيالشارع الرئيسي حي الحرية رقم 03 الشلفمحيقن بالل107
اليوم الثانيحي الحرية الشلفش.ذ.م.م:أسواق بوناقة(سوبيرات)108
اليوم الثانيحي الحرية قسم 33 م م 02 الشلفبلعريف فتيحة109
اليوم الثانيحي الحرية أرض محصورة أ الشلفملياني بن عبد هللا110
اليوم الثانيحي الحرية قسم 33 ملكية رقم 46زورقي بن شهرة111
اليوم الثانيحي الحرية رقم 13 الشلفبوزينة قدور (سوبيرات)112
اليوم الثانيحي الحرية رقم 39 الشلفعشيط هني أحمد113
اليوم الثانيحي الحرية رقم 19- الشلفبونوة شهرزاد114

البقـــــــالة



اليوم الثانيحي الحرية رقم 57 الشلفحاجي أحمد(سوبيرات)115
اليوم االولبقعة الشرفة الشلفلبيك نور الدين116
اليوم االولبقعة الشرفة القديمة (مقابل مستشفى الشرفة)مرايتس جمال(سوبيرات)117
اليوم االولحي المدينة الجديدة رقم 01 المجمع C01  الشرفةجريو أحمد118
اليوم االولحي البدر م 01 رقم 154 الشلفشمدي الحسين119
اليوم االولبقعة الشرفة رقم 24 الشلفشمدي عبد القادر120
اليوم االولحي 712 مسكن عمارة ج رقم 25 الشلفعبدوس بلقاسم121
اليوم االولحي الشرفة م 06 حي 712 مسكن قطعة رقم 09 الشلفعراب العربي122
اليوم االولحي الشرفة منطقة 02 رقم 315 الشلففتيحة بوزيان زوجة لزرق123
اليوم االولبقعة الشرفة رقم 19 الشلفبوطبل صادق (سوبيرات)124
اليوم االولحي الشرفة م 06 رقم 308 الشلفسوماتي صالح125
اليوم االولالزمالة سابقا الشرفة حاليا مقابل المستشفى الجهة الشمالية محل رقم 02- الشلفزرادي خالد126
اليوم الثانيبقعة الشرفة- الشلفمكناسي فوضيل (سوبيرات)127
اليوم الثانيحي المدينة الجديدة الشرفة المجمع 6C 27 الشلفقوادري هباز بلقاسم128
اليوم الثانيالمدينة الجديدة الشرفة رقم 21 مجمع 10Aسالمة عبد القادر129
اليوم الثانيبقعة الشرفة رقم 01 الشلفقدار صفية زوجة بن عيسى130
اليوم الثانيالزمالة سابقا الشرفة مقابل المدينة الجديدة بلدية الشلفأحمد عبد الكريم131
اليوم الثانيحي المدينة الجديدة الشرفة رقم 01 بلوك كخان أمين132
اليوم الثانيحي الشرفة م 03 رقم 420 الشلفجاني أحمد (سوبيرات)133
اليوم الثانيحي البدر م 04 رقم 04 الشلفحاج ميلود134
اليوم الثانيحي 712 مسكن بلوك B رقم 10 الشرفة الشلفمريم بن مداح زوجة خرافة عابد طيب135
اليوم الثانيحي المدينة الجديدة رقم 02 المجمع ب 2 الشرفة- الشلفعبروس علي136
اليوم الثانيحي المدينة الجديدة الشرفة رقم 19 مجمع د الشلفقرين أمحمد137
اليوم االولحي اإلخوة عبادمرواني علي138
اليوم االولحي اإلخوة عبادمرابط مولود139
اليوم االولحي المصالحةحرشوش مصطفى140
اليوم االولحي المصالحةحرشوش عبد الحكيم141
اليوم الثانيحي المصالحة (مغازة)عزوز هني اسماعين142
اليوم الثانيحي اإلخوة عباد الشلفصفوان محمد143
اليوم الثانيحي المصالحةمرابط عبد القادر144
اليوم الثانيحي اإلخوة عبادمرابط ياسين145
اليوم االولشارع الشهداء الشلفسرير محمد146
اليوم االولشارع ابن رشد الشلفبلقاسمي عبد القادر147
اليوم االولحي عروج الشلفبودربالة سمية148
اليوم الثانيشارع المقاومة الشلفمحيقن عبد الرزاق149
اليوم الثانيالحي الشرقي الشلفصالح ابراهيم خالد150
اليوم الثانيشارع المقاومة الشلفبوخيار محمد151
اليوم االولحي السالم بقعة سحنونساحلي عبد القادر152
اليوم االولحي السالم قسم 113 مجموعة ملكية 91 رقم ب الشلفمحفوظ عمر153
اليوم الثانيحي السالم قسم 113 مجموعة ملكية 108 الشلفكابن مختار154
اليوم الثانيحي السالم رقم 466 الشلفهني بوطيبة العربي155
اليوم االولحي الزبوج الطابق األرضي رقم 25 الشلفميلود معروف156
اليوم الثانيحي الزبوج رقم 14 الشلفبن صالح  أحمد157
اليوم االولحي بن سونة المجمع C حي المدينة الجديدةقندوسي أمحمد158
اليوم االولحي البساتين عمارة B رقم 05-الشلفمحيقن معمر159
اليوم الثانيحي بن سونة رقم 07 الشلفخياطي عبد القادر160
اليوم الثانيحي بن سونةبلعريف محمد161
اليوم االولحي الحرية الشلفبوعريف قدور162
اليوم االولحي الحرية الشلفمقدان عبد هللا163
اليوم الثانيحي الحرية قسم 33 مجموعة ملكية بوعريف محمد164
اليوم الثانيحي الحرية رقم 03 الشلففرحات خوجة ميلود165
اليوم االولالشرفة م 06 محل 02 رقم 149رضا مالك سنوسي166
اليوم االولالمدينة الجديدة الشرفة رقم 06 المجمع D02 الشلفبن طوشة معمر167
اليوم الثانيحي الشرفة رقم هـ الشلفشايب الدور عبد الكريم168
اليوم الثانيدوار الشرفة رقم 110 الشلفمعمري طيب169
اليوم االولحي المصالحةتوريقي مولود170
اليوم الثانيحي اإلخوة عباد رقم 113 الشلفصناح يوسف171
اليوم االولشارع ابن باديس الشلفكراد أحمد172
اليوم االولالطريق الوطني رقم 19 حي 136 مسكن عمارة ذات م م المحل رقم 02 الشلفشويار عبد الرحمان173
اليوم االولشارع ابن رشد الشلفاسعاد علي174
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اليوم االولحي بن سونة الشلفمفتاح عمر235
اليوم االولحي بن سونة مقابل محطة البنزينعباد محفوظ236
اليوم الثانيحي بن سونة مقابل النقطة الدائرية 03مفتاح لحسن237
اليوم الثانيحي بن سونة مقابل المسجد الجديدبولحبال وليد238
اليوم الثانيحي بن سونة (قزو) رقم 112بغداوي عز الدين239
اليوم االولشارع أ حي الحرية رقم 27 الشلفسويعد رضا240
اليوم االولحي الحرية رقم 20 الشلفقيرود عادل241
اليوم االولحي الشقة 02رقم 05ب-الشلفواقد خديجة زوجة درمشية 242
اليوم االولحي الحرية مقابل ملعب معمر ساحلي رقم 86 الشلفبولقرون أحسن243
اليوم الثانيحي الحرية رقم ج 12 الشلفصباط محمد244
اليوم الثانيحي الحرية الشلفمروان محمد245
اليوم الثانيحي الحرية رقم 70،الطابق االرضي .بن درار الياس 246
اليوم االولبقعة الشرفة رقم 49 الشلفالعمري عز الدين247
اليوم االولالمدينة الجديدة رقم 18 الشرفة الشلفقرين أمحمد248
اليوم االولحي البدر م 06 رقم 149 محل 08 (712)حاجي لخضر249
اليوم االولالزمالة القديمة سابقا حي الشرفةقدور قطاوي سمير250
اليوم االولحي البدر م 01 رقم 432علي زروقي سيد أحمد251
اليوم الثانيحي الشرفة رقم 08(العمارات)بوكفوس رياض252
اليوم الثانيالمدينة الجديدة رقم 19 الشرفة درمان عبد الرحمان253
اليوم الثانيالزمالة رقم 41 م 03 الشلفبن كحلة بلقاسم254
اليوم الثانيحي البدر م 01 رقم 164كحل الراس كريم255
اليوم االولحي االخوة عبادعيشون عبد هللا256
اليوم الثانيحي االخوة عبادكانم محمد257
اليوم االولحي بن زرقة شايب الدور الصبحةغزالي خليفة258
اليوم االول حي شريفي رقم 37 الشلفشمدي عبد الكريم259
اليوم االول حي شريفي طريق وهران رقم 31 الشلفبن شحيمة جمال260
اليوم االول بقعة الشرايط رقم 26 الشلفدردون محمد261
اليوم الثانيبقعة أوالد محمد رقم 18 الشلفبوشاقور محمد262
اليوم الثاني حي النصر م 08 الشلفموسى بلحاج احمد263
اليوم الثاني أوالد محمد القديمة الشلفحاج قدور العيد264
اليوم الثاني بقعة اوالد محمد الشلفحاج قدورأحمد265
اليوم الثاني21وشان أحمد266
اليوم االول22براضية هني267
اليوم االول200زيان بروجة أمحمد268
اليوم االول206دومة بوطيبة أمحمد269
اليوم االول214معموري أمحمد270
اليوم االول215ربيج الجياللي271
اليوم االول216حليمي ابراهيم272
اليوم االول217بوعريف نور الدين273
اليوم االول221باجي أحمد274
اليوم االول222عبادة محمد275
اليوم االول3مناد العيد276
اليوم الثاني4باليطي عبد القادر277
اليوم الثاني5دغموش أمحمد278
اليوم الثاني8كسيلي محمد279
اليوم الثاني9واضح محمد280
اليوم الثاني10طالب المحجوب281
اليوم الثاني17بوكني محمد282
اليوم الثاني18حميش جياللي283
اليوم الثاني19علي زروقي284
اليوم الثاني20براضية أمحمد285
اليوم االولرقم 88 بلدية األبيض مجاجة الشلف بجانب قاسمي جيالليمعمر بلعابد286
اليوم االولشارع الشهيد سعيدي محمد األبيض مجاجة مركز قسم 31 مجموعة ملكية 52 (بجانب معزوزلطفي)دحماني عبد الرؤوف287
اليوم االولحزارة األبيض مجاجةعلي زروقي العالية زوجة بربري288
اليوم االولاألبيض مجاجة الشلفعيسى بروجة أمحمد289
اليوم الثانييارمول األبيض مجاجةطهراوي دومة علي290
اليوم الثانييارمول األبيض مجاجة(بجانب مداح الجياللي)مداح أحمد291
اليوم الثانيبقعة الطوافرية مجاجةأمحمدي بوزينة عبد الرحمان292
اليوم الثانيالقرية االشتراكية الفالحية بلدية األبيض مجاجةبودان خيرة293
اليوم الثانييارمول بلدية األبيض مجاجةشرايطي عبد القادر294
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اليوم االولمجاجة رقم 03 بلدية األبيض مجاجةطاري ميلود295
اليوم الثانييارمول مركز محل رقم 04 بلدية األبيض مجاجةجميلة عياد زوجة بوشامة296
اليوم االوليارمول رقم 121 األبيض مجاجةمجامعية دليلة زوجة بن يمينة297
اليوم االولالطوافرية محل رقم 01-االبيض مجاجةبلميلود صالح298
اليوم الثانييارمول رقم 02 األبيض مجاجةشرايطي عبد القادر299
اليوم الثانيمحل رقم 01 الكائن باألبيض مجاجةبولحبال أحمد300
طريق الجزائر ، الشلفملبنة رحمون301
اليوم الثانيأوالد  محمد  القديمة ، الشلفملبنة الجاموس302
اليوم الثانياألبيض مجاجةمطحنة النخلةمطحنة303
اليوم االولالزبوجة مركزسايب عزوهم بختة304
اليوم االولشارع الحاج بن زعمية رقم 23 أ الزبوجةبن زعمية مصطفى305
اليوم االولالتجزئة االجتماعية رقم 71 الزبوجة الشلفزهرة اسماعيل306
اليوم الثانيالتجزئة االجتماعية رقم 02 رقم 77 حي النصر الزبوجةبوزيان عبد القادر307
اليوم الثانيالزبوجة مركز رقم 30 محل A الزبوجةبوزيان علي (سوبيرات)308
اليوم الثانيالزبوجة مركز الشلفبن زعمية علي309
اليوم الثانيالزبوجة مركز رقم 85 الزبوجةبودامي أمحمدالقصـــابة310
اليوم االولالزبوجة مركز.عزومية عبد القادر311
اليوم االولقرية الزبوجة رقم 24 الزبوجةعرابي عائشة312
اليوم االولحي التجزئة رقم 02- الزبوجةكاملي شريف313
اليوم االولالزبوجة مركزمؤسسة طباش للمخبزة "طباش ع/القادر"314
اليوم الثانيشارع 75 شهيد رقم 14 الزبوجةبلحاج ذياب315
اليوم الثانيتجزئة 02 رقم 140 الزبوجة مركز محل رقم01بلمسعود بالل316
اليوم الثانيالزبوجةدحماني علي317
اليوم الثانيشارع عالل مصطفى رقم 29 الزبوجة مركز مرزي احمد318
اليوم االولم 12 الشطية رقم 339جبار معمر319
اليوم االولم النشاطات الجزء األول محل C الشطيةطاري أحمد320
اليوم االولتجزئة د 03 رقم 05 الشطية الشلفبن زعمية خديجة (سوبيرات)321
اليوم االولبقعة الشطية رقم 12 الشلفحمودة معمر322
اليوم االولالشطية م 12 رقم 12 محل رقم 01 الشلفبلقاسم زروقي323
اليوم االولالمنطقة 05 رقم 70 الشلفدحمان عبد الكريم324
اليوم االولالقرية االشتراكية الفالحية رقم 07 الشلفمديق سعيد325
اليوم االولحي الشطية م 05 البناء الصلب رقم 01 الشلفناهي يحي326
اليوم االولبلوني قسم 44 مجموعة ملكية رقم 126 طريق المستشفى- الشطيةالمداح يوسف327
اليوم االولمنطقة 04 رقم 26 الشطية الشلفجايحي حليمة (سوبيرات)328
اليوم الثانيمنطقة 05 رقم 531 الشطية الشلفخليفة ولد مبارك (سوبيرات)329
اليوم الثانيم 04 رقم 94 الشطيةخدومي عيسى330
اليوم الثانيالقرية الفالحية رقم 06 الشطيةربيعة خالف331
اليوم الثانيحي 96 مسكن عمارة ب 05 رقم 06 الشطيةزعتر عبد القادر332
اليوم الثانيحي الشطية م 09 رقم 244 الشطيةمقران معمر333
اليوم الثانيشارع الشهيد خالدي بوزيد حي برطالي الشطية محاذاة الطريق الوطني رقم 19 محل رقم 02 الشلفلصقع محمد (سوبيرات)334
اليوم الثانيالشطية م 04 محل 03 الشطيةعروسي نصيرة335
اليوم الثانيمنطقة النشاطات الجزء األول الشطيةعاشور علي336
اليوم الثانيم 12 رقم 380 الشطية الشلفالحاج زيان درمان337
اليوم الثانيم 09 رقم 18 من مخطط الشطيةالحاج مصطفى338
اليوم االولالمنطقة 01 رقم 06 الشطيةمحيقن بوعبد هللا339
اليوم االولم 01 رقم 13 محل رقم 02 الشطيةعمار بن عيسى340
اليوم الثانيقرية الفالحية رقم 01 الشطيةمالح أمحمد341
اليوم الثانيحي الشطية منطقة 05.مالح جياللي342
اليوم االولم 04 الشطية رقم 02 الشلفنوال سايح343
اليوم االولالمنطقة 09 رقم 01 الشطية الشلفعبد الرزاق حاجي344
اليوم الثانيمنطقة النشاطات الجزء األول رقم 27 ف الشطيةطاهري محمد345
اليوم الثانيتجزئة القرية الفالحية رقم 21 الشطيةمرابط أحمد(مطعم يحي)346
اليوم االولتجزئة القرية الفالحية رقم 18 الشطيةبوراس خير الدين347
اليوم االولمنطقة 09 - الشطيةزيرق صالح الدين348
اليوم االولمنطقة 05 رقم 205 الشطية.قالمين خديجة349
اليوم االولمنطقة النشاطات الجزء األول رقم 180 الشطيةقيرود عادل350
اليوم االولم 09 الشطية مقابل السوق المغطىبن علي فالق محمد351
اليوم االولمنطقة 05 الشطية.قيرود مسعود 352
اليوم االولمنطقة 04 رقم 47-الشطية.لخظاري الحاج353
اليوم الثانيمنطقة 10 رقم 13 –الشطية.بوشالغم نور الدين354
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اليوم الثانيتجزئة رقم 05 منطقة02،المحل رقم 03- الشطيةزيرق صالح الدين355
اليوم الثانيمنطقة 04 بالقرب من بريد الشطيةلعطر محمد 356
اليوم الثانيحي القرية الفالحية 18 الشطية الشلفطالب عبد الرزاق357
اليوم الثانيم 10 رقم 61 الشطية الشلفعلي زورقي الزهرة358
اليوم الثانيمنطقة د3- الشطيةطالب العيد 359
اليوم الثانيمحالن واقعان منطقة 10-الشطيةبن نجاعي عادل360
اليوم الثانيالطريق الوطني 19 ، رقم S 15 الشطية، الشلفالمطاحن الكبرى لجراف Sarl EMBمطحنة361
اليوم االول بقعة الحباير الشطية الشلفدحمان بواعلي اسالم362
اليوم الثانيالهرانفة مركزسكحال محمد363
اليوم الثانيمنطقة 09 رقم 297 الشطية الشلفقويدر الواحد364
اليوم االولحي عيسات معمر رقم 04/01-أم الدروعميسوم فادن365
اليوم االولأم الدروع مركز الشلففالق شبرة لحسن366
اليوم االولأم الدروع مركز رقم 03- الشلفخراربة أحمد367
اليوم االولأم الدروع مركز محل ج -الشلفتجار خالد368
اليوم االولحي 26 فيال  رقم 27 محل 01 أم الدروعشراطي يوسف369
اليوم االولأم الدروع مركز شارع عيسات معمر رقم 27 محل B قطعة رقم 03أمحمدي بوزينة خالد370
اليوم الثانيأم الدروع مركز رقم د- الشلفأمعزوز احمد371
اليوم الثانيأم الدروع مركز الشلف رقم 17مرايني محمد372
اليوم الثانيأم الدروع مركز رقم 90 -الشلفرياح علي373
اليوم الثانيأم الدروع مركز رقم 01 -الشلفقوادري مصطفاوي  أحمد374
اليوم الثانيأم الدروع مركز رقم 11 -الشلفبراضية ميلود375
اليوم الثانيتجزئة رقم 66، أم الدروع ،الشلفقورين بوزيان376
اليوم االولأم الدروع مركز رقم 01 أقريشي حسين 377
اليوم الثانيأم الدروع مركزأحمد خليفي378
اليوم االولأم الدروع مركزبوشاقور محمد379
اليوم الثانيأم الدروع مركزالعربي قنيش380
اليوم االولأم مدروع مركز رقم 26 الشلفشمالي سليمان 381
اليوم االولفرقة س رقم 19 - أم مدروعنوقاس محمد382
اليوم االولالقالفطية رقم 73 محل 01- أم مدروعهرنوف بوحايك383
اليوم الثانيأم مدروع مركز رقم 01أحمد مفتاح( مخبزة السنبلة الذهبية)384
اليوم الثانيأم الدروع مركز رقم 12 الشلفطوطاش مولود385
اليوم االولحي 50 مسكن - أم مدروععبد الكريم لبط386
اليوم االول حي عزون أم الدروع الشلفطهاري عابد387
اليوم الثانيحي عزون ام الدروع الشلفطهاري نور الدين388
اليوم الثاني حي عزون أم الدروع الشلفطهاري جمال389
اليوم الثانيبقعة البساكرة أم الدروع الشلفرحو قاسم390
اليوم االولحي عزون أم الدروع الشلفبلهاشمي يوسف391
اليوم االولحي الشهيد أفوناس أحمد رقم 02 أوالد فارسبن عمارة جياللي392
اليوم االولأوالد فارس مركزبونوة معمر393
اليوم االولالشرفة مقابل  ثانوية لوني الجياللي محل رقم 03 أوالد فارسخيرة حاجي زوجة خديم يطو394
اليوم االولأوالد فارس مركز 78 مسكن عمارة F رقم 15 الشلفيوسف قشيوش395
اليوم االولتجزئة 106 قطعة أوالد فارس الشلفغولي محمد396
اليوم االولأوالد فارس مركز الشلفشركة التضامن الفارسية شوب (سوبرات)397
اليوم االولأوالد سيدي الشريف رقم 02 أوالد فارس الشلفبودواني محمد (سوبيرات)398
اليوم الثانيأوالد فارس مركزب بجانب الملعب رقم 38 م م رقم 63 قسم 75 الشلفشوال الحاج399
اليوم الثانيأوالد سيدي شريف مجموعة ملكية 127 قسم 44 رمز 44 رمز ب أوالد فارسبونوة ابراهيم (سوبيرات)400
اليوم الثانيأوالد فارس مركزمحمد جوبر401
اليوم الثانيأوالد فارس مركزعبد الرحمان معروف عرايبي402
اليوم الثانيالبناء الجاهز الهادي معمر 49 أوالد فارسقورين أمحمد403
اليوم الثانيأوالد فارس مركز الشلفصالحي أمحمد404
اليوم االولأوالد فارس رقم 04 مكرر الشلفعلي زروقي منصور405
اليوم الثانيأوالد فارس مركزبلغالي العيد406
اليوم االولأوالد فارس مركز رقم 03غربي عبد القادر407
اليوم الثانيأوالد فارس مركز الشلفمنصور علي زورقي408
اليوم االولأوالد فارس مركز الشلفمنصور رشيد409
اليوم االولأوالد فارس رقم 23 أ الشلفجوادي علي410
اليوم االولأوالد فارس مركز-مقابل الدائرة الجديدةهادي أحمد411
اليوم االولأوالد فارس مركز رقم 123 شارع جايحي الجاللي الشلفالطويل عبد القادر412
اليوم الثانيمحل رقم 01 أوالد سيدي الشريف أوالد فارسسايح عدة حمزة 413
اليوم الثانيأوالد فارس مركز الشلفمنصور جياللي414
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اليوم الثانيتجزئة 98 قطعة أوالد فارس الشلفباليطي عبد القادر415
اليوم الثانيأوالد فارس رقم 03زيرق أيوب 416
اليوم الثانيبقعة أوالد بوشاقور، أوالد فارس، الشلفش.ذ.م.م مطاحن أوالد فارسمطحنة417
اليوم االول أوالد سيدي شريف أوالد فارس الشلفجايحي ابراهبم418
اليوم االولبقعة القطايبية أوالد فارس الشلفجياللي عياد محمد419
اليوم االولحي البناء الجاهز رقم 19 بنايريةسي أحمد زوليخة420
اليوم االولقرية بنايرية رقم 25 الشلفزهرة عائشة421
اليوم االولبنايرية مركز رقم 10صامد عبد الغني422
اليوم الثانيبنايرية مركز عروسي عبد السالم423
اليوم الثانيحي الشهيد دالي ع/القادر رقم 04-بنايرية مركزحواتي يحي424
اليوم الثانيشارع فادن معمر رقم 05-بنايرية مركزحبارنور الدين425
اليوم الثانيشارع الثورة بنايريةقروة حميدة 426
اليوم االولحي البناء الجاهز رقم 21-بنايرية مركزشرشار سمير427
اليوم الثانيحي النصر رقم 57 مكرر،بنايرية مركزسياغي عمار428
 جنان البايلك رقم 63 بنايرية الشلفقطار يوسفموزع الحليب429
اليوم االولطريق وطني رقم 19 رقم 17-بوزغاية مركز حواص الحاج430
اليوم االولمقابل المسجد-بوزغاية مركز بلخديم خالد431
اليوم االولشارع اول نوفمبر  بوزغاية مركز رقم 54علي فوضيل محمد432
اليوم االولبوزغاية مركز،رقم 16دحمان معمر433
اليوم الثانيحي جعفر بلدية بوزغايةمحفوظ رحال434
اليوم الثانيالقرية الفالحية رقم 11 بوزغايةقندز بالل (سوبيرات)435
اليوم الثانيرقم 54 بوزغاية مركزقبلي ميلود436
اليوم الثانيبوزغاية مركز رقم 62 بوزغايةبوثلجة يامنة437
اليوم االولبوزغاية مركزفادن محمد438
اليوم الثانيمحطة حميس القرية الفالحية بوزغايةالليلة رشيد439
اليوم االولبوزغاية مركز رقم 03 بوزغايةحرشاوي كمال440
اليوم االولحي الشهيد بن كروش محمد ط و رقم 19 بوزغايةدريزي نوال441
اليوم االول بوزغاية مركزالحامر مصطفى442
اليوم الثانيمحطة حميس بوزغايةعطافي محمد443
اليوم الثانيبوزغاية مركز بوزغاية رقم 21دحماني حبيب 444
اليوم الثانيطريق تاجنة رقم08- بوزغايةحرشاوي كمال445
اليوم االولحي بلماحي فاطمة رقم 27-تاجنةواضح ياسين (سوبيرات)446
اليوم الثانيشارع حاج عباس رقم 30-تاجنة مركزعبايسية إسماعيل447
اليوم الثانيحي عباس الحاج رقم 02 تاجنة مركزشرفي الزهرة448
اليوم االولحي بلماحيع/القادر رقم 55- تاجنةجعرير جياللي449
اليوم الثانيحي زيان يخلف رقم 24- تاجنة مركزغوباي محمد450
اليوم االولالشارع الرئيسي تاجنةحاجي سعيد 451
اليوم االولحي الشهداء رقم 68 تاجنةخالد محمد452
اليوم االولشارع منور بطيش تاجنة جدايني فوزية453
اليوم الثانيحي التجزئة رقم 03 محل رقم 54. تاجنةعمروش حورية454
اليوم الثانيحي الجديد - تاجنةبشرول فتحي455
اليوم الثانيحي بلمداحي عبد القادر محل رقم 01- تاجنةزيرق عمار456
اليوم االولسنجاس مركز رقم 08  الشلف هنية عابد457
اليوم االولشارع محمد سرباح  رقم  16 سنجاس صبيحي عبد القادر458
اليوم االولحي بني ودرن   سنجاسبن عمور كمال459
اليوم االولحي سرباح  رقم 43 سنجاس طهراوي يوسف460
اليوم االولحي سرباح  رقم 39 محل سنجاس كانم احمد461
اليوم الثانيسنجاس مركز رقم 37بن سهايلة مختار462
اليوم الثانيسنجاس مركز رقم 03نعاس هواري463
اليوم الثانيحي سي يوسف  رقم 01 سنجاسعزايز حمزة464
اليوم الثانيحي بني ودرن رقم 13 سنجاسكانم صالح465
اليوم الثانيطريق وطني رقم 19 سنجاسفلوح ميلود466
اليوم االولحي صالحي رقم 47 سنجاس  حرشوش جياللي467
اليوم الثانيحي صالحي رقم 94 سنجاس بقاش عمر468
اليوم الثانيسنجاس مركز عيسى بختاش أحمد469
اليوم االولالطريق الوالئي رقم 73-بوقاديرعتو الطاهر470
اليوم االولحي الدوايدية- بوقاديرعبدلي ميسوم471
اليوم االولشارع غوالمي 07 بوقادير bisعاشور عبد القادر472
اليوم االولحي المحطة-بوقاديرعبد الباقي أحمد473
اليوم االولطريق وطني رقم 04 محل 30 بوقاديرطاهر جبار عبد الحميد474
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اليوم االولحي قلفوط رقم 09 بوقاديربروبة عبد القادر475
اليوم االولحي االخوة داود رقم 63 ب بوقاديربن عيادة جياللي476
اليوم االولحي الشمالي رقم 35 ب-بوقاديرحواسين مولود477
اليوم الثاني شارع بوسبحة رقم12-بوقاديرحمو زروقي معمر478
اليوم الثانيحي الدوايدية- بوقاديرالبراهمي عبد القادر479
اليوم الثانيمنطقة النشاطات- بوقاديرطاهر جبار بن سعدية480
اليوم الثانيحي مجاجي رقم 94- بوقاديرحانوت أمحمد481
اليوم الثانيحي مجاجي  رقم 11 بوقاديربلكساكيس حمزة482
اليوم الثانيحي معمر بوقاديرحليمة سالم جمال483
اليوم الثانيطريق الدوايدية رقم 34 محل 15 بوقاديرمحي الدين بن زيان محمد484
اليوم االولحي المحطة بوقاديربلحاج حسين485
اليوم الثانيحي دوكالي بوقاديرسلة محمد486
اليوم االولبوقادير مركزبوهاني بن زيان حمزة487
اليوم الثانيحي رقم 01 طريق وطني رقم 04 بوقاديرمالح يوسف488
اليوم االولشارع ثانوية كرزازي رقم 64- بوقادير-بن كراودة عبد الحفيظ489
اليوم االولحي المحطة- بوقاديربن علي رفيق خليفة490
اليوم االولحي مجاجي - بوقاديرمجاجي محمد491
اليوم االولشارع المحطة على واجهة نهج الطريق الوالئي رقم 73 بوقاديرمقرادي نصر الدين492
اليوم االولحي الجنوب الغربي بوقاديربحرية جبل493
اليوم االولشارع الطريق وطني رقم 04 قسم 87م م رقم 22 بوقاديربلطرش عبد الحليم494
اليوم الثانيشارع المحطة قسم 72 م م 45 محل 02- بوقاديربقاش فرحات495
اليوم الثانيحي بوكعبين- بوقادير-زيتوني محمد 496
اليوم الثانيوحدة اسواق – بوقاديرديب أحمد497
اليوم الثانيمنطقة النشاطات- بوقاديربن حرز هللا محمد امين498
اليوم الثانيطريق الوطني رقم 04- بوقاديربوطيبي محمد499
اليوم الثانيالطريق وطني رقم 04 محل رقم 04- بوقادير-محي الدين بن زيان شارف500
اليوم االولأوالد عبد هللا  بوقادير ، الشلفملبنة عبدليملبنة501
اليوم االولحي سونلغاز رقم 14 مجموعة ملكية 51 وادي سليمجوال عبد الحميد502
اليوم االولحي الواد طريق وطني رقم 04 رقم 91 وادي سليزورقان عيسى503
اليوم االولحي الفتح رقم 28 وادي سليايمان عبد صراندي زوجة زروقي504
اليوم االولحي المحطة رقم 10-واد سليعسال معمر505
اليوم االولوادي سلي حي بولفراد رقم 01نقال بوعيزة506
اليوم االولحي بوزوطات وادي سليبوشاقور إسماعيل507
اليوم الثانيحي سونلغاز وادي سليخليفة كرفة كمال508
اليوم الثانيشارع المحطة رقم 04 وادي سليبن داودية عبد النور509
اليوم الثانيحي الدوالي رقم 18 رمز وادي سليطهاري زين الدين510
اليوم الثانيحي رقم 04 وادي سليعابد عباسي أمحمد511
اليوم الثانيرقم 09 من مخطط حي الواد وادي سليسايح محمد512
اليوم الثانيحي الحمر وادي سليزغودة جلول513
اليوم االولالطريق الوطني رقم 04 وادي سليخليفة الشارف514
اليوم الثانيحي المحطة رقم 10 وادي سليخليفة كرفة فؤاد515
اليوم االولحي الحمر وادي سليبلقايد بومدين516
اليوم الثانيحي الواد وادي سليبن دريس محمد517
اليوم االولحي الزبوج رقم 06ب وادي سليطالب حسين518
اليوم االولحي سونلغاز قسم 14 مجموعة ملكية 51-وادسليقمامو محمد 519
اليوم االولحي سونلغاز رقم 120 محل رقم 03 واد سليعداتي بن يحي 520
اليوم االولمحل رقم 03 حي المندرين وادي سليبوجالل الشارف521
اليوم االولوادي سلي مركز رقم 12 وادي سليبومعزة محمد522
اليوم الثانيحي سونلغاز رقم 280 وادي سليقمامو جياللي523
اليوم الثانيتجزئة األرضية حي بولفراد رقم 86 و 86 أ وادي سليمرابط بلخروبي بن علي524
اليوم الثانيحي المحطة رقم 22 وادي سليطرشي محمد525
اليوم الثانيالطريق الوطني رقم 04 محل رقم 02لكحل محي الدين526
اليوم الثانيحي الحمر رقم 30 وادي سليغضبان طيب527
اليوم االولحي بن زرقة شايب الدور محل رقم 01 الصبحةخليفة زوبير الهواري 528
اليوم االولالصبحة مركزلفراد سليمان529
اليوم االولحي بن زرقة شايب الدور ،الصبحةسالم بلمخطار530
اليوم االولحي محمد عبوش رقم 07 الصبحةزياد مصطفى531
اليوم االولحي بن زرقة شايب الدور ،الصبحةخليفة زوبير بوعبدهللا532
اليوم االولحي بن زرقة شايب الدور رقم 19 الصبحةبوزانة الهواري533
اليوم الثانيالصبخة مركز رقم 01.بوعدل أحمد534
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اليوم الثانيحي المصالحة الصبحةبلقاسم أمين535
اليوم الثانيحي بن زرقة شايب الدور ،الصبحةبوزانة جياللي 536
اليوم الثانيالصبحة مركزغزالي محمد537
اليوم الثانيحي بن زرقة شايب الدور ،الصبحةمصطفى بحر بوناقة 538
اليوم االولالصبحة مركزبصافي فريدة539
اليوم االولالصبحة مركز رقم 03.عيادة محمد 540
اليوم االولحي محمد عبوش رقم: 05 الصبحةبن عيسى سمير541
اليوم الثانيحي بن زرقة شايب الدور- الصبحة.بن علي رقيق جمال542
اليوم الثانيالصبحة مركززوبيري العيد543
اليوم الثانيحي بن زرقة شايب الدور رقم:01 مكرر الصبحةخليفة عبد القادر544
اليوم االولالصبحة مركز.براهيم ناصر545
اليوم االولحي الشهيد زياد محمد-الصبحةزبرق اسحاق546
اليوم االولحي بن زرقة شايب الدور -الصبحةحباس احمد547
اليوم الثانيحي محمد عبوش رقم 01 ، الصبحةبوشالغم اسماعيل548
اليوم الثانيحي شارع بوعقل الصبحةبن عمار يمينة549
اليوم الثاني حي االستقالل الصبحة الشلفقدور عمراوي550
اليوم االولحي الشرقي الصبحة الشلفبوعدل العيد551
اليوم االولالصبحة -الشلفكحالوي خليفة552
اليوم االولحي 20 أوت أوالد بن عبد القادرزرقاني لخضر553
اليوم االولحي 03 رقم 14 أوالد بن عبد القادر مركز براهيم مزاري محمد554
اليوم االولحي 02 رقم 178 أوالد بن عبد القادرقلمام معمر555
اليوم االولأوالد بن عبد القادر رقم 27خاسف محمد556
اليوم االولحي سي طارق رقم 32 محل رقم 36- أوالد بن عبد القادرزورقان سالم557
اليوم االولأوالد بن عبد القادر مركز رقم 1معمري عبد القادر558
اليوم االولأوالد بن عبد القادر مركز رقم 1 أدريوش فتحي559
اليوم الثانيأوالد بن عبد القادر مركز رقم 29قلقول بغداد560
اليوم الثانيحي العقيد أعميروش ايت حمودةقرجانة عودة561
اليوم الثانيحي 03 رقم 29 أوالد بن عبد القادرقوادري معمر562
اليوم الثانيأوالد بن عبد القادر رقم 02 رقم 182مجاهد محمد563
اليوم الثانيبقعة الزيادنية رقم 02 أوالد بن عبد القادرترقو جمال564
اليوم االولأوالد بن عبد القادرعاشور جياللي565
اليوم الثانيأوالد بن عبد القادر مركزإبراهيم مزاري رمضان566
اليوم االولحي سي الطارق رقم 03 أوالد بن عبد القادرمرابي عبد الوهاب567
اليوم االولحي عبد الحميد بن باديس أوالد بن عبد القادربلواد عبد الكريم568
اليوم الثانيالمنطقة التجارية رقم 09 أوالد بن عبد القادربولحبال عبد الرزاق569
اليوم الثانيحي العقيد أعميروش ايت حمودةمساح عبد القادر570
اليوم االولأبو الحسن مركزالخالدي بوجمعة571
اليوم االولشارع االخوة فوقةبلقاسم زهية572
اليوم االولحي النصر قالول أبو الحسنحدالن سفيان573
اليوم االولقالول مركزلوري  خيرة زوجة عطاء هللا574
اليوم االولقالول  رقم 03 أبو الحسنبوقرون أحمد575
اليوم االولزمالة سيدي أمحمد أبو الحسنقنيش نور  الدين576
اليوم الثانيالتجزئة االجتماعية 156 قطعة أبو الحسن مركززنتاوي حسين577
اليوم الثانيشارع بوطريق مخطار رقم 27قرواط ريضا578
اليوم الثانيحي يطو معمر رقم 69 أبو الحسنزرارقة اسماعيل579
اليوم الثانيحي االخوة فوقة رقم 12قرجوج مروان580
اليوم الثانيقالولحراث اسماعيل581
اليوم الثانيحي المعصرة رقم 02 قالولفوقة علي582
اليوم االولطريق تلعصة أبو الحسنمستورة لحسن583
اليوم الثانيقالول مركز أبو الحسنعساس احمد584
اليوم االولحي 107 شهيد طريق مقبرة الشهداء أبو الحسنعبدي يوسف585
اليوم االولسي الوليد قالول سابقا محل رقم 03عطاهللا مروان586
اليوم االولحي سيدي أمحمد أبو الحسنزنتاوي  معمر587
اليوم االولشارع بوطريق مخطارمؤسسة  فوكراش توفيق588
اليوم الثانيشارع  المداحي جياللي رقم 27المداحي عبد القادر589
اليوم الثانيقالول رقم 03 أبو الحسنقبزيلي عالء الدين590
اليوم الثانيشارع بوطريق مخطار أبو الحسنبلقرشي فاطمة591
اليوم الثانيالطريق الوالئي رقم 44 اتجاه تلعصة رقم 07بن حرز هللا عبد الكريم592
اليوم الثانيأبو الحسنحوامد محمد خليل 593
شارع عبد القادر بوهنة ،بوقاديرجعفر عابدموزع الحليب594
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اليوم االولالقلتةالعربي ميسوم595
اليوم االولحي مبروكة عبد القادر رقم 28 المرسىعبد الهادي قراب596
اليوم االولجانب الطريق الوطني 11ميلود بوكفيالن597
اليوم االولحي مبروكة عبد القادرصوفي مصطفى598
اليوم الثانيالقلتة مركزبالل رزيق599
اليوم الثانيحي محمد زموري رقم 85 القلتةمحمد عراب600
اليوم الثانيحي مبروكة عبد القادر رقم 13 المرسىيوسف ديلمي 601
اليوم الثانيحي الموافقية بنونة رقم 24بلهاشمي قدور602
اليوم الثانيالقلتةزروق  معمر603
اليوم االولالقلتة رقم 50 بلدية المرسىميسوم عبد الرحمان604
اليوم االولحي مبروكة عبد القادر -المرسىميلود علي موهري605
اليوم الثانيالمرسى مركز محل رقم 45عيسى حلفاجي606
اليوم الثانيحي مبروكة عبد القادر رقم07 -المرسىابركان معمر607
اليوم االولشارع الشهيد صامت اعمرشجاري المر عبد القادر608
اليوم االولبني حواء مركزمناعي يوسف609
اليوم االولبني حواء رقم 05ددوش سعيد610
اليوم االولبني حواء مركزعاشور سليمة (مغاز)611
اليوم االولبني حواء مركزشركة الحواتية (مغازة)612
اليوم االولشارع الشهيد سهالوي براهيم رقم 19ديداني مراد613
اليوم االولبني حواء مركزعبيد يوسف614
اليوم الثانيبني حواء مركزعبيد امحمد615
اليوم الثانيبني حواء مركزجياللوي مولود616
اليوم الثانيالسوق المغطاة رقم 10 بني حواءيوسفي عبد الحميد617
اليوم الثانيبني حواء مركز رقم 07نفوسي عبد القادر618
اليوم الثانيبني حواء مركز رقم 08فارس مصطفى (مغازة)619
اليوم الثانيبني حواء مركزمناعي محمد (مغازة)620
اليوم الثانيبني حواء مركز رقم 05قابلي محمد621
اليوم االولالسوق المغطاة بني حواءبن حدة سليمان622
اليوم الثانيبني حواء مركزعياد محمد623
اليوم االولبني حواءعاشور العربي624
اليوم االولبني حواء مركز رقم 11قدار إسماعيل625
اليوم الثانيبني حواء مركز رقم 19فارس سليم626
اليوم االولحي بن باديس تلعصةبلهادف حسن627
اليوم االولحي الشهداء تلعصةقبلي العيد628
اليوم االولحي بوعزة عبد هللا غبالالخالدي يوسف629
اليوم االولحي الزيتون تلعصةالحارثي عبد القادر630
اليوم االولحي محمد عياشي غبالالخالدي صالح631
اليوم الثانيحي بن باديس تلعصةبوكبشة إبراهيم632
اليوم الثانيحي محمد عياشي غبالحنيفي احمد633
اليوم الثانيحي محمد عياشي غبالفراح يمينة634
اليوم الثانيحي بن باديس تلعصةبن زيان خميستي635
اليوم الثانيحي الشهداء تلعصةزنقلي محمد636
اليوم االولحي بن باديس تلعصةزيتوني معمر637
اليوم الثانيحي بن باديس تلعصةكولة علي638
اليوم االولحي بن باديس تلعصةحنيفي عيسى639
اليوم الثانيحي محمد عياشي غبالعياشي معمر640
اليوم االولحي الشعارير-تنس(مغازة)بعدود فاتح 641
اليوم االولشارع الثورة تنسبوشام الياس642
اليوم االولتنس شارع االخوة روباين رقم 5811 مكرر-بستي اسامة 643
اليوم االولشارع عالل أحمد تنسلخضر أبو بكر 644
اليوم االولحي العذراء رقم 04 تنسبداوي رضا645
اليوم االولحي االخوة قوبيلي  رقم 27 تنسالجيرة محمد646
اليوم االولطريق مستغانم رقم 01بغدالي أمينة647
اليوم االولشارع أوالد  العم قوبيلي تنسبوجميل محمد سمير648
اليوم االولحي محمد شايب كريموبلخيثر محمد649
اليوم االولحي برجي الطريق الوطني رقم 11 عمارة بسفيان خيرة 650
اليوم االولحي المعصرة رقم 05  تنسمقدم عبد الحميد651
اليوم االولشارع المخطار ميلود تنسكراروبي مروان652
اليوم االولطريق شرشال الطابق األرضي عمارة ب تنسبوعالم عبد القادر653
اليوم االولطريق شرشال عمارة أ تنسبوسلطان مروان654
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اليوم االولضاحية الشرقية شارع االخوة روباين تنسميموني طاهر655
اليوم االولحي رقون القصبمريم علي656
اليوم االولحي الجمارك تنسحوحمدي يونس657
اليوم االولتنس نهج اإلخوة قوبيلي-شركة كارتينابرنو معمر658
اليوم االولالطريق الوطني رقم 11-تنس (مغازة)جدايني علي659
اليوم الثانيشارع عالل عمارة أ تنسحداد يحي 660
اليوم الثانيرقم 19 الطابق األرضي عمارة ج المدخل الجنوبي تنسبوجمعة الشريف661
اليوم الثانيشارع الثورة رقم 56 تنسسكار محمد 662
اليوم الثانيطريق شرشال(مغازة)شركة اسواق بوخاري 663
اليوم الثانيشارع جردام عبد القادرمنديل مصطفى 664
اليوم الثانيشارع ايت جيدة رقم 20 تنسبناي عدالن 665
اليوم الثانيشارع عالل أحمد تنسجبور عبد الرحمان666
اليوم الثانيالسوق المغطاة رقم 40بوسنة غنية667
اليوم الثانيالمركز التجاريعثمان  ميلود668
اليوم الثانيشارع أوالد العم قوبيلي رقم 24حجام حفيظ 669
اليوم الثانيطريق االخوة قوبيلي 11شاوش عبد الغني670
اليوم الثانيشارع محمد شايب كريموحجام معمر 671
اليوم الثانيطريق الميناء رقم 09 س-تنسبعدود مروان672
اليوم الثانيحي المعصرة محل رقم 09 تنسنياطي جمال 673
اليوم الثانيطريق شرشال عمارة 13 تنسعيواز أحمد 674
اليوم الثانيمحل رقم Aطريق شرشال بلوك 07 01 قريدي معمر675
اليوم الثانيشارع أيت جيدةسبايس عبد القادر676
اليوم الثانيحي االخوة بلقاسم رقم 02غول لحسن677
اليوم الثانيطريق مستغانم عمارة أ رقم 02 تنس(مغازة)سوسن أو معمر678
اليوم االولشارع الثورة رقم 25 تنسشاوش عبد الرحمان679
اليوم االولحي الشعارير رقم 446 تنسمكرطار علي680
اليوم الثانيشارع الثورة رقم 06 تنسشداني عبد الرحمان681
اليوم الثانينهج الثورة رقم 10 تنسلحسن بوشام682
اليوم االولشارع الثورة تنستيبري غفران683
اليوم االولالمدخل الجنوبي تنسأحمد سايح علي684
اليوم الثانيشارع الثورة تنسفيكاوني العربي685
اليوم الثانيطريق مستغانم رقم 04ناصر ناموس686
اليوم االولحي مقدم مروان رقم 53 تنسباكرو اسماعيل687
اليوم االولحي العزم رقم 373 تنسلكايلي عبد القادر688
اليوم االولالطابق األرضي على واجهة شارع أبناء العم علي مرينة تنسقرشي جازية زوجة عطاهللا689
اليوم االولشارع ايت جيدة ميلود رقم 22 تنسنايلي رابح690
اليوم االولمحل رقم 02 حي التجزئة رقم 02 تنسلكايلي محمد691
اليوم االولحي الشعارير تنسعلي مرينة محمد692
اليوم الثانيطريق مستغانم تنسبن ناصر فاتح693
اليوم الثانيحي الشعارير تنسسنوسي احمد694
اليوم الثانيطريق مستغانم تنسالعالية الحاج695
اليوم الثانيمحل رقم 21 حي العذراء طريق مستغانم تنسعثمان العاقب عبد هللا696
اليوم الثانيشارع الثورة تنسايدايكرة جعفر697
اليوم الثانيشارع العقيد بونعامة رقم 11 تنسبن ستي معمر698
اليوم الثانيحي 108 مسكن عمارة ف رقم 76 تنس الشلفركاب جميلموزع الحليب699
اليوم االولسيدي عبد الرحمانبوموسى نور الين700
اليوم االولسيدي عبد الرحمان بن موسى سمير701
اليوم االولسيدي عبد الرحمان مركزالخالدي خديجة702
اليوم االولحي المعامري رقم 03العيد نبيلة703
اليوم الثانيسيدي عبد الرحمان محي الدين محمد704
اليوم الثانيسيدي عبد الرحمان مركزبخوخة الحسين705
اليوم الثانيحي المعامري رقم 13بوموسى خيرة706
اليوم الثانيحي التجزئة رقم 02رزقي نعيمة707
اليوم االولسيدي عبد الرحمان مركزمعامري فاطمة708
اليوم الثانيحي التجزئة رقم 01 محل رقم 01 سيدي عبد الرحمانعريش الزهرة709
اليوم االول و الثانيسيدي عبد الرحمان مركزالمعامري محمدالخبازيـــــــن710
اليوم االولطريق فليتة رقم 04العالية يطو زوجة بوطالب711
اليوم االولشارع األمير عبد القادر رقم 19نمرة فيصل712
اليوم االولشارع األمير عبد القادر سيدي عكاشةتركي محمد713
اليوم االولطريق فليتة التجزئة رقم 04 محل رقم 01بوكفوس لحسن714
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اليوم االولشارع األمير عبد القادرزينة رقوع عبد القادر715
اليوم االولحي أوالد العم رزاق رقم 03ترباق محمد أمين716
اليوم االولحي االخوة نجاري رقم 78 (مغازة)قرشي ابراهيم717
اليوم الثانيشارع األمير عبد القادرمصطفاوي ابراهيم718
اليوم الثانيشارع بن بولعيد رقم 33بلعرابة محمد امين719
اليوم الثانيحي واد عاللة رقم   03كراروبي فؤاد720
اليوم الثانيحي السوق القديم رقم 96 حواء محمد721
اليوم الثانيحي أوالد العم رزاق رقم 03محمدي بوعيسي722
اليوم الثانيالشارع الرئيسي رقم 23درة عبد الكريم723
اليوم الثانيشارع سي حميد رقم 01سعيد إسماعيل724
اليوم االولشارع البريد رقم 01يعقوبي أبو بكر725
اليوم الثانيشارع العقيد عميروش رقم 29مصطفى يحي726
اليوم االولسيدي عكاشة مركزبن شاعة محفوظ727
اليوم الثانيسيدي عكاشة مركزهند يوسف728
اليوم االولحي طريق فليتة رقم 26 سيدي عكاشةحراث عبد القادر729
اليوم االولحي مقدم مروان سيدي عكاشة 53خطار عيسى730
اليوم االولقرية بوحلو سيدي عكاشةموري محمد731
اليوم االولشارع األمير عبد القادرفالق معمر732
اليوم الثانيشارع سي حميدسنوسي سيد علي733
اليوم الثانيسيدي عكاشةدرغال مروان734
اليوم الثانيطريق السوق سيدي عكاشةفاتح بن ناصر735
اليوم الثاني عنصر نحاس سيدي عكاشة الشلفتومي قداري736
اليوم االول حي الشهداء سيدي عكاشة الشلفبلعربي عبد القادر737
اليوم االولحي طريق المسجد رقم 08المرسلي لعريبي738
اليوم االولمصدق مركز رقم 69خلوف عبد القادر739
اليوم االولمصدق مركز رقم 01زناتي محمد740
اليوم الثانيمصدق مركزبويجري عبد القادر741
اليوم الثانيمصدق مركزقشار معمر742
اليوم الثانيمصدق مركزرمالي عبد الهادي743
اليوم االول و الثانيمصدق مركزلشموط محمدالخبازيـــــــن744
اليوم االولواد قوسين مركزعزاوي بلقاسم745
اليوم االولواد قوسين مركزعالوي  علي746
اليوم الثانيواد قوسين مركزعالوي علي747
اليوم الثانيواد قوسين مركزحساني علي748
اليوم االول و الثانيواد قوسين مركززيطوفي عبد المنعمالخبازيـــــــن749
اليوم االولرقم 21 من مخطط التخصيص البلدي رقم 178بوعودة بختة750
اليوم االولالظهرة مركزحباس حسان751
اليوم االولالظهرة مركز رقم 144يحياوي عيسى752
اليوم الثانيالظهرة مركزمخلوفي بغداد753
اليوم الثانيسيدي موسىمسفك منور754
اليوم الثانيالظهرة مركزجريو فاطمة755
اليوم االولقرية الفالحية االشتراكية الهرانفةمحروش لخضر756
اليوم االولالهرانفة مركز رقم 01مصطفى بحر نور الدين757
اليوم االولالهرانفة مركززيان داوي758
اليوم الثانيالهرانفة مركزبنافلة قمر الزمان759
اليوم الثانيص 79 قطعة الهرانفةبخضرة محمد760
اليوم الثانيالهرانفة مركز رقم 03محفوف معمر761
اليوم الثانيالهرانفة مركزبن موهاني لخضر762
اليوم االولالهرانفة مركزعزومية عبد القادر763
اليوم الثانيحي الشهيد طاهر معمر حاج رقم 08 الهرانفةبن دريس عبد القادر764
اليوم االولأوالد عبد هللا تاوقريتواشك عيسى765
اليوم االولتاوقريت مركز رقم 03لعلق هني766
اليوم االولتاوقريت مركز رقم 02زنازلي هني767
اليوم االولتجزئة 259 رقم146 من مخطط التجزئة محل رقم 01 تاوقريتلوالي خديجة768
اليوم االولتاوقريت مركز رقم 17 أبودومة الميلود769
اليوم االولمنطقة النشاطات رقم 09 مخطط التجزئة محل رقم 02لطرش رشيدة770
اليوم االولمحل رقم 01 تاوقريت رقم 44 من مخطط التجزئة رقم 126بن داود توفيق771
اليوم الثانيحي الملعب تاوقريتنورين محمد772
اليوم الثانيتاوقريت مركزلعشب خيرة773
اليوم الثانيحي 120 قطعة رقم 107 محل رقم 01- تاوقريتفدال محمد774

سيدي عكاشة

موزعي الحليب

الهرانفة

البقـــــــالة

الخبازيـــــــن

البقـــــــالة

صدق
م

البقـــــــالة

واد قوسين

البقـــــــالة

البقـــــــالةالظهرة

البقـــــــالة

القصـــابة

اإلطعـــام

الخبازيـــــــن



اليوم الثانيمن مخطط التجزئة البلدي رقم 259 محل رقم 01-تاوقريت مركز 208كدورلي بن هني775
اليوم الثانيتاوقريت مركزكدورلي خليفة776
اليوم الثانيتاوقريت مركزهنوني عيسى777
اليوم الثانيتاوقريت مركز رقم 09هني سميرة778
اليوم االولتاوقريت مركزبن عيسى محمد779
اليوم الثانيتاوقريت مركز  محل رقم 4مكرلوف الحاج 780
اليوم االولتاوقريت مركزنقادي ماجيد781
اليوم االولحي االمير عبد القادر تاوقريت مركز رقم 04 محل رقم 03 قزي وليد782
اليوم االولسيدي عيسى- تاوقريتميلود حسين عيسى783
اليوم الثانيشارع غباش تاوقريتنقادي عبد القادر784
اليوم الثاني146من مخطط التجزئة رقم 259 تاوقريتنورين لعربي785
تاوقريتواشك محمدموزع حليب786
اليوم االولعين مران مركزغزيل جمال787
اليوم االولعين مران مركز رقم 35عرابي عبد القادر788
اليوم االولعين مران مركزبن عيادة محمد789
اليوم االولحي المسجد رقم07بومدين أحمد790
اليوم االولعين مران مركز رقم 01براحو محمد791
اليوم االولعين مران مركز رقم 05العفاني سمير792
اليوم االولرقم 584 من مخطط التجزئةدهلوز عبد القادر793
اليوم االولرقم 129من مخطط 192 قطعة عين مرانبقدور عيسى794
اليوم الثانيمنطقة النشاطات الصناعية رقم 73 عين مرانبن دهمة خليفة795
اليوم الثانيحي المسجد عين مرانمحمد قطاوي عبد القادر796
اليوم الثانيحي العربي عبد الرحمان عين مرانمحمد مسعودي أحمد797
اليوم الثانيعين مران مركزبن يطو عبد هللا798
اليوم الثانيقسم 20 مجموعة ملكية رقم 33 عمارة ب رقم 05عرابي هواري799
اليوم الثانيالحي الجنوبي عين مرانمجاهدي حميد800
اليوم الثانيالسوق المغطاة باتيميتال عين مران مركزبوزيان عبد القادر801
اليوم الثانيحي فراج محمد رقم 11 عين مرانبوزغتي عبد الحق802
اليوم االولحي الشهيد بشيخ عبد القادر محل رقم 02 عين مرانبن أحمد نورين أحمد803
اليوم االولحي 210 مسكن شارع مجاهدي العربي رقم 61 عين مرانمحمد مكرطار أحمد804
اليوم الثانيعين مران مركزدالي بوشعيب805
اليوم الثانيحي الكاف عين مرانقطاوي عمر806
اليوم االولحي الشمال رقم 10 محل رقم01 تصوالل جوهر807
اليوم الثانيعين مران مركزراجح علي808
اليوم االولطريق السوققدور قطاوي زيان809
اليوم االولشارع 01 نوفمبر عين مران مركز المخطط المسحي  رقم 07محل رقم 01بن قرين أسامة 810
اليوم االولعين مران مركزحلوي حبيب811
اليوم االولحي الرمالي رقم 114عرابي سليمان812
اليوم االولعين مران مركز رقم 07حلوي علي813
اليوم االولتجزئة 210 محل رابعصدوقي عمر814
اليوم الثانيشارع 01 نوفمبر عين مرانبن صالح أيمن815
اليوم الثانيرقم 13 . 16 عين مران مركزميلود حسين عيسى816
اليوم الثانيحي الجنوبي رقم 28قدور قطاوي سمير817
اليوم الثانيعين مرانبن نقاز محمد818
اليوم الثانيعين مران مركزميلود حسين محمد819
اليوم االولمنطقة النشاطات رقم 89،  عين امران، الشلفملبنة النورس االبيضملبنة820
مازونة/غليزانبكار بلهنيموزع حليب821
اليوم االولحي العمارات رقم 01 رقم 44 الكريميةترابي احمد822
اليوم االولالكريمية مركزقنفود العيد823
اليوم االولشارع اول نوفمبر رقم 12 الكريميةزمار محمد824
اليوم االولحي بن بوعتاب قسم 37 م.م رقم 09معنصر ابراهيم825
اليوم االولحي االخوة مهيدي رقم 04 الكريميةلكروط محمد826
اليوم االولشارع اول نوفمبر الكريميةالعرجان عبد القادر827
اليوم االولشارع حميدي الكريميةحدو خيرة828
اليوم االولحي 190 مسكن الكريميةمزرود خالد829
اليوم االولحي العمارات الكريميةبهلولي محمد830
اليوم االولشارع االستقالل الكريميةلحالبو سفيان831
اليوم الثانيالكريمية مركز رقم 54 الشلفمبروك قدور832
اليوم الثانيشارع الحرية الكريميةيوسف عشيرة أمين833
اليوم الثانيالكريمية مركززروق مراد834
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اليوم الثانيحي 110 مسكن الكريميةعدالة عودة835
اليوم الثانيحي باديس قسم 50 مجموعة ملكية 02قاضي عمر836
اليوم الثانيحي االخوة نمار الكريميةدوبة سفيان837
اليوم الثانيشارع محمد بلحسن الكريميةحمايدي زورقي محمد838
اليوم الثانيالكريميةجلولي مراد839
اليوم الثانيالكريمية مركزحسين فاطمة840
اليوم الثانيحي حميدي رقم 25بركان منور841
اليوم االولالمركز التجاري الكريميةبشيري جياللي842
اليوم الثانيحي 190 مسكن الكريميةحمايدي زورقي عبد القادر843
اليوم االولشارع بلحسن محمد الكريميةمقري حميد844
اليوم االولالكريمية مركز رقم 45مزرود ساعد845
اليوم الثانيشارع حميدي الكريميةنوار عز الدين846
اليوم الثانيحي الزبوج رقم 02مكراز لعرام847
اليوم االولرقم 04 الكريميةهشام بوحلوف848
اليوم االولالكريميةشمخار عبد القادر849
اليوم االولالكريمية مركز رقم 16سامي ريزق850
اليوم الثانيحي الزبوج رقم 01 02 الكريميةبن غالية قادية851
اليوم الثانيشارع أول نوفمبر رقم 01 الكريميةمشبيش مصطفى852
اليوم الثانيحي االستقالل قسمة 48 المجموعة الملكية 72سكري سفيان853
اليوم االولأوالد عباس مركزبن فطومة محمد854
اليوم االولأوالد عباس مركزطباش حليمة855
اليوم الثانيأوالد عباس رقم 10بروجة رقية 856
اليوم الثانيأوالد عباس رقم 15خديمي كريم857
اليوم الثانيحي منطقة النشاطات، أوالد عباسبلغربي حليمة858
اليوم االولحي منطقة النشاطات، أوالد عباسبلغربي حليمة859
اليوم الثانيأوالد عباس مركزسالمة محمد860
اليوم االولتجزئة حي 150مسكن رقم 68- أوالد عباسزيرق هيثم861
اليوم الثانيأوالد عباس مركز رقم 565بن شاشية العربي862
اليوم االولحي البناء الجاهز بني راشد مركزتسوغلي العربي863
اليوم االولحي البناء الجاهز بني راشد مركززيتوني زين الدين864
اليوم االولحي البناء الجاهز بني راشد مركزحجوطي الصامت865
اليوم االولحي البناء الجاهز بني راشد مركزقسول سعدة866
اليوم االولبني راشد مركزمعمور محمد867
اليوم االولالحي الجديد رقم 193 بني راشدبوخروبة بن شرقي 868
اليوم االولبني راشدقالل بن عبد هللا869
اليوم الثانيحي الجديد رقم 206 بني راشدمساهل عبد هللا870
اليوم الثانيحي البناء الجاهز بني راشد مركزبوخروبة محمد871
اليوم الثانيحي البناء الجاهز بني راشدقاجي مسعود872
اليوم الثانيبني راشد مركزخروبي خالد873
اليوم الثانيحي بني راشد وسط رقم 214بوشاشية جمال874
اليوم الثانيمحل رقم 02 بني راشد مركز رقم 08عجيلي كريم 875
اليوم األول و الثانيبني راشد مركز رقم 246قابشي محمدالقصـــابة876
اليوم االولبني راشد مركزفتاح محمد877
اليوم االولحي البناء الجاهز رقم 70بني راشدبن حاجة احمد878
اليوم الثانيشارع مقاتل الحاج بني راشدمعمور محمد879
اليوم االولحرشون مركز.بوشبوش طاهـر880
اليوم الثانيالمزاوات حرشونيوسف عشيرة محمد881
اليوم الثانيحرشون مركز.قطون حكيم882
اليوم االولحرشونيوسف عشيرة مهدي883
اليوم الثانيالمزاوات حرشونشريد كريم884
اليوم االولبقعة اوالد بوعيشة –حرشون مركزمشيبش مراد885
اليوم الثانيبقعة أوالد بوعيشةقوشيح مراد886
اليوم االولنهج الشهيد ميمون رقم 06 واد الفضةسليمة مخطار رحماني زوجة مصطفاي تيبة887
اليوم االولحي بلحمري -واد الفضةحسان محنطال 888
اليوم االولحي رقم 03 -واد الفضةمصطفاوي تيبة مرقب889
اليوم االولحي النوادر رقم 13، وادالفضةنمار عائشة890
اليوم االولشارع سي بلعيد -واد الفضةشهرة فريد891
اليوم االولحي بلحمري -واد الفضةمحمودي فاطمة الزهرة 892
اليوم االولواد الفضة مركز .بن عياد احمد893
اليوم االولحي الدحامنية، واد الفضة. عبدهللا محجوبي نجية 894
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اليوم االولحي بلحمري،واد الفضة.كشرود محمد895
اليوم االولشارع سي بلعيد -واد الفضةشهرة عمر 896
اليوم االولحي النوادر رقم 02 رقم 30، وادالفضةبلعباد عبد القادر897
اليوم االولالطريق الوكني رقم 04- واد الفضة.قيبو عبدهللا898
اليوم االولحي المجامعية،واد الفضة صداقي عبد هللا899
اليوم الثانيشارع العقيد عميروش رقم 22أ-واد الفضةزهية محنان زوجة كروري 900
اليوم الثانيرقم 81 طريق الكريمية، وادي الفضةمناصر موسى901
اليوم الثانيشارع سي بلعيد، ودي الفضة رقم 22جقميم محمد902
اليوم الثانيحي رقم 01 وادي الفضةقارة عشيرة جمال903
اليوم الثانيحي 50 مسكن رقم 22-وادي الفضةمحنطال عبد القادر904
اليوم الثانيحي رقم 01 رقم 02 وادي الفضةصامت عبد الرحمان905
اليوم الثانيحي 20 مسكن رقم 01زمري عمر 906
اليوم الثانيطريق الكريمية رقم 284، وادي الفضةبن صابر نصيرة907
اليوم الثانيحي الجديد وادي الفضةقاسمي محمد908
اليوم الثانيحي الثورة رقم 01-وادي الفضةهناوين مصطفى909
اليوم االولشارع سي بلعيد وادي الفضةمعروف عرايبي محمد910
اليوم االولطريق الكريمية رقم 15- واد الفضةمعروف عرابي أحمد911
اليوم الثانيشارع سي بلعيدخليفي نور الدين912
اليوم الثانيشارع سي بلعيد - واد الفضةديلمي بوراس سيد علي913
اليوم االولالطرق الوطني رقم 04-واد الفضة.بن غالية جلول 914
اليوم االولطريق الكريمية رقم 81، وادي الفضةمكراز طوالبية915
اليوم الثانيشارع العقيد عميروش، وادي الفضةبهلولي عبد القادر916
اليوم الثانيالطريق الوطني رقم 04 وادي الفضةمالتي مصطفى917
اليوم االولحي بلحمري رقم 75 وادي الفضةحمري نورة918
اليوم االولحي فهدي رقم 01 واد الفضة.هبايش جمال919
اليوم االولشارع سي بلعيد قسم 25، مجموعة ملكية 154قيرود عنتر920
اليوم الثانيشارع سي بلعيد وادي الفضةستي عبد القادر921
اليوم الثانيحي بلحمري رقم 53 منطقة 01 وادي بن حليمة توفيق922
اليوم الثانيحي رقم 03 رقم02 وادي الفضةرحماني ملياني923
اليوم الثانيوادي الفضة مركز الطريق الوطني رقم 04 زيرق لطفي924
حي رقم 01 وادي الفضة الشلفقويدري حفيظموزع حليب925
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