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تجزئة طريق الجزائر التفاح 03 طريق بوشقيف محل 02العربي بولنوار1

شارع النقيب بوسيف رقم 12طرشيد عبد القادر أمين2
02 شارع اإلخوة قايديبن دالي بلقاسم3
شارع زروقي محمد رقم 26قاسي بلعباس4
محل 01 حي قايد أحمد عمارة 19 رقم 14بن فرحات بغداد5
طريق الجزائرمكي دنية "مغازة"6
حي الملعب الجديد رقم 282 طريق السوقر محل 01قبور محمد7
عمارة 13 رقم 05 سوناتيباحمايد رابح8
حي 893 سكن سوناتيبا رقم 454 مجمع ببختاوي عمار9

حي 220 سكن الطريق األول عمارة س01 رقم 21بوزينة مناد10
حي 220 سكن محل 17جياللي حليمة11
حي 893 سكن رقم 098بلقرع أحمد12
مجمع س حي الملعب الجديد رقم 74خليفي العالية13
رقم 03 حي 40 سكن عمارة دبوعزة مصطفى14

شارع المقاومة رقم 32 قسم 81 مج ملكية 04 عمارة 32غوالم رشيد15

شارع المقاومة قسم 81 مج ملكية 93بن لولو محمد16
محل 01 تجزئة طريق الجزائر التفاح 03 رقم 805معيزي عبد القادر17
تحصيص د/150 التفاح 01 طريق بوشقيف محل 03بن عبد الرحمان خالد18
حي 500 سكن د/118 قسم 178 مج ملكية 27 رقم01شريفي أحمد19
شارع زروقي محمدبلعباس عبد الكريم20
حي بناصر رقم 18 محل 01عومر محمد21
306 شارع حمداتي عدة محل 02بوعزة ميسوم22
حي حمداني عدة رقم 54العرابي عمار23
شارع أول نوفمبر رقم 26فرنان موالي24
شارع التحريرلقرع فتحي25
شارع االنتصار رقم 11حالس عبد القادر26
محل رقم 01 طريق مالكو مج 32قادة مخطار27
محل 02 حي زعرورة 100 سكن رقم 02سحنين عبد القادر28
رقم 40 حي ميموني منصورعفان يوسف29
حي البدر رقم 90هدية فاطمة30
حي محمد جهالن رقم 127تاجوري أسماء "مغاوة"31
حي 500 سكن رقم 10قمني محمد32
حي المبرد تحصيص د/118ترشيد بن غافول33
شارع الرائد سي الزوبير د/151 قسم 133 رقم 94ديلمي محمد "مغازة"34

القايد احمد 500سكن البيع عن طريق االيجار برنامج بولنوار محمد35
2002 عمارة26 رقم14 ك ا26س5 تيارت

شارع االخوة قايدي رقم 11 القطعة رقم 02 –تيارت-سنوسي خالد36

تخصص د 122 طريق الجزائر قسم 12 محل ب تيارتولد عمارة مراد37
محل 01 زعرورة11 سكن رقم 03 تيارتزيتوني عبد القادر38

محل رقم 02 حي االخوة قايدي رقم 17 الطابق االرضي درقاوي حسين عبد الهادي39
االول

حي الملعب الجديد مجمع رقم 02 تيارتنصير توكة40
275 حي زعرورةعيسى فاطمة41
رقم 28 حي 405 سكن تجزئة طريق بوشقيف تيارتعمار امحمد42
شارع اإلخوة قايدي رقم 09،  تيارتميموني عبد القادر مغازة تيهرت43
حي قايد احمد عمارة رقم 14، تيارتبوغدو محمد44
محل رقم 02 د/131 محمد جهالن قسم 197، تيارتقطاي نور الدين45
تجزئة د/118 رقم 01 حي البدر محل 01بن مغنية مختار46

محل 01 رقم 155 تخصيص ر التفاح 01 طريق بوشقيف ودان بن شهرة47
تجزئة د 150 تيارت

حي الملعب الجديد البناء الجاهز رقم 2 تيارتالعربي عبد الرزاق48

وزارة التجارة
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طريق بوشقيف رقم146 محل 02 تيارتبونوة لخضر49

327 سكن  محل 01 حي مسري الجياللي رقم 307 طريق بوزيان محمد سفيان50
السوقر تيارت محل 01

حي البدرحساني داود51
تجزئة د/150 تفاح 03 رقم 803 محل 03 تيارتعيسى نور الدين52
تخصيص د/134 التعاونية العقارية المحبة تيارتحمزة اسماعيل53

محل 01 تجزئة  د/118 حي 500 سكن رقم 01 القطعة مناد نصر الدين54
رقم 07 قسم 178

حي التفاح 03 رقم 452 طريق بوشقيف تحصيص بلقرع أمحمد55
إجتماعي د/150

01 شارع حمداني عدة، تيارتبطاهر رابح56
48 شارع حمداني عدة الطابق االولبن شريف يمينة57
حي شارع حمداني عدة، تيارتبلعباس عبد المجيد58
حي 425 سكن زعرورة رقم 131 محل 01قدير الحاج59
تجزئة زعرورة 400سكن رقم 207 المحل 2 تيارتبوحميد خالد60
32 حي 504 سكن منطقة الحظائر عمارة 05بمغربي عبد القادر61
حي 504 سكن منطقة الحظائر عمارة 05ب رقم 27بن زينب عبد القادر62
محل ثاني شارع شادلي حبيب حي بوهني محمدبختة مختار63
رقم 45 حي كارمانساليمي عائشة64
محل رقم 01 حي كارمانبلكرشة رمالية65
تجزئة كارمان محل 02 رقم 114قادة خيثر66
رقم 05 حي كارمانشابوني واضح67

رقم 01 التعاونية العقارية علي حمامي كارمان رقم 06عسلي عربي68

رقم 24 شارع االخوة قايديأحمد دحماني69
طريق االخوة قايدي رقم 45خالدي عمار70
طريق االخوة قايدي رقم 13بن طاطة أحمد71
حي زبانةبوثلجو محمد72
حي بروبة محمدبعيط عبد القادر73
حي بوهني محمدعبادلية محمد74
حي بوهني محمدزواوي عيسى75
حي الفيدا رقم 01مغيث خالد76
شارع قالب العربي رقم 02بلقاسم بن شهرة77

طريق السوقر شارع قالب العربي قسم 142 مج مل 77بوفريوة حاج أحمد78

شارع ماري كالر بواي رقم 07بلقندوز بغداد79
شارع حميري محمدطاهري خالد80
محل رقم 01 تحصيص د/118-58 حي روسوسوالمي طيب81
حي 248 سكن طريق السوقرمكناس خالد82
حي أراضي بومديننزروق جياللي83
شارع االخوة بصغير رقم 72 قسم 62 مج م 06العربي محمد84
50 حي بوهني محمدبن زابت نور الدين85
 حي بوهني محمد قسم 35 مج م 167حاتم حسين86
67 مكرر تحصيص سيدي خالد 2متيجي محمد87
رقم 05 حي الثانوية البناء الجاهز رقم 350طيب بلحسين88
محل 02 رقم67 مكرر تحصيص سيدي خالدبومدين سعيد89
حي 500 سكن االخوة بصغير تجزئة د/68 رقم 03بكار عمار90
شارع حمداني عدة رقم 15 قسم 57 مج م 23مرابط بن عيسى91
رقم 15 حي بوهني محمدبن عابد عمار فاروق92

مشروع 140 سكن تساهمي قسم 45 مج م 10 عمارة دقماير العربي93

رقم 06 حي بوهني محمد د/20 محل أولخدو خديجة94
محل ثاني تحصيص د/78 طريق المستشفى رقم 18شفار ياسين95

حي ملعب أيت عبد الرحيم  قسم 15 مج م 04 عمارة أدومة فغول96

حي االخوة قيطون عمارة 50بوغنجة محمد97
حي 1500 سكن عمارة 24 أ رقم 02مداح بن عيسى98
حي 1900 سكن الزمالة طريق الجزائربوخاتم منير99

75 سكن تساهمي طريق الجزائر رقم المحل 06 عمارة G  عياشي نادية100
تيارت

طريق الجزائر حي بوجلة عبد الهادي رقم 75صحراوي  خادم101
د/108 طريق الجزائربن عثمان لزرق102
19 حي االخوة قيطون تيارتايت حمو سليمان103
07 حي 200 سكن رقم 01 عمارةخومس محمد104

مواد غذائية عامة



محل رقم 03 تحصيص د/134 حي الشهداءصفراني عبد القادر161

تحصيص د/150 تفاح 01 طريق عين بوشقيف رقم 02 دردر خديجة162
تيارت

تجزئة د/180 طريق الجزائر رقم 99 محل 01 تيارتبلكرشة يوسف163

محل رقم 1 مكرر طريق بوشقيف 40 رقم 25جوريح بختة164

محل ثاني تجزئة التفاح 03 طريق بوشقيف رقم803  تيارتقويدر رابح165

07 شارع زروقي محل ثاني، تيارتبلكرشة الجياللي166
مقابل حي سوهوحسين بدر الدين167
رقم 14 طريق بوشقيف محل رقم 03نواحل عبد القادر168

شارع حميري محمد رقم 19 قسم 150 مج م 13 محل 01براهيمي عبد الرحمان169

محل أول شارع حلوز عابد قسم 62 م م 109 تيارتبالفاطمي علي170
رقم 04 حي حميري محمد قسم 16لعالق نورالدين171
طريق عين البيضاء رقم 41بوزكري أحمد172
رقم 72 حي حلوز عابدبلخير منير173
140 سكن تساهمي قسم 45 مج 10 عمارة أمسلم مخطار174
حي بوهني محمد تيارتبلعباس راضية175
حي ملعب أيت عبد الرحيمدومة عبد القادر176
تجزئة د/ 118 طريق بوشقيف رقم 141عيسى امحمد177

رقم01 حي حمداني عدة قسم55 مجموعة الملكية 19 تيارتسكيوة سيد احمد178

طريق بوشقيفجالب يحي179
حي 1900 سكن الزمالة عمارة رقم 02بولنوار العربي180
حي 1900 سكن الزمالة عمارة طريق الجزائربسماك عباس181
حي طريق عين البيضاءفوزي بسماك182
رقم 06 شارع حمدي الغاليبراهيمي عامر183
حي زعرورة رقم 104سالوي  مختار184
تجزئة الرحمة 01 رقم 236 تيارتسنوسي خالد185
03 تجزئة د/154 حي محمد جهالنحلوز فتحي186
حي محمد جهالن تحصيص د/137 رقم 4 قسم 197موالي أحمد مقدم187
03 تجزئة د/154 حي محمد جهالنوحدة سيدي خالد النتاج الحليبانتاج الحليب188

محل 01 حي الملعب الجديد رقم 158 قسم 11 مج م 613دفدار نور الدين189

تجزئة د/108 طريق الجزائر محل 01 رقم 96يحي جمال الدين190
رقم 28 حي 405 سكن تجزئة طريق بوشقيف تيارتعمار امحمد191
حي الشهداءمسلم ابراهيم192
حي البدر عمارة 05 رقم 42، تيارتماحي عمار193
رقم 18 حي زعرورة 100 سكن  تيارتغاسولي ابراهيم194
حي زعرورة البناء الذاتيبن هني جياللي195
محل 02 حي زعرورة البناء الذاتي رقم 275 تيارتعيسى جمال196
حي 500 سكن (الجامعة) تيارتجلولي كلثوم197

محل أ رقم 804 تجزئة طريق الجزائر تفاح 03 طريق جاليلي الطيب198
بوشقيف تيارت

محل 01 حي الملعب الجديد رقم 311 سوناتيباقصاص علي199
حي 400 سكن رقم 199 زعرورة تيارتقيايدة محمد200

محل ثاني طريق الجزائر تفاح 03 طريق بوشقيف بوخمخام عيسى201
توسيعات 01و02 تيارت

حي 893 سكن س رقم 86 سوناتيبامكي رشيد عبد المجيد202
حي الملعب الجديد رقم 249 تيارتفرطاس حمزة203

حي المنظر الجميل طريق عين قاسمة رقم 248 تجزئة فرطاس مولود204
د/135

حي زعرورة –المنار- تيارتبعابشة الربيع205
حي المنظر الجميل د/128 رقم 34 –تيارت-زروقي واضح206
رقم12 تحصيص د/143 حي البدر قطعة رقم 11حلوز مراد207
محل رقم 05 شارع االنتصار رقم 04زربق خالد208
حي زروقي محمد قسم 63 مج ملكية 117 تيارتعجمي عادل209
شارع معروف أحمد المدعو(النقيب بوسيف)، تيارتمسلم محمد210
محل 01 شارع أول نوفمبر رقم 06 تيارتبناصر عمار211
02 حي بوهني محمدقيطون جمال212
تجزئة د/68 حي بصغير رقم  19بن صافية مليكة213
حي الرحمةبايت مسعودة214
حي طريق بوشقيفبيز علي215

قصابة

مخبزة



حي حمداني عدة رقم16 تيارتمازوز عبد القادر216
رقم 07 حي مسري الجياللي تيارتبناصر حمزة217
حي 33/د تخصيص أراضي بومدين رقم 63، تيارتدقيش موالي218
شارع االنتصار عمارة 02 تيارتحلوز الصحراوي219
حي 630 سكن طريق البيضاءسراردي محمد أمين220
محل 01طريق عين قاسمة رقم 17 الطريق الوالئي رقم 08مدوح عبد العزيز221
رقم 04 حي محمد جهالنحلوز جواد222
رقم 12 حي البدرحلوز مراد223
حي اإلخوة قايدي رقم 48خالد بلعباس224
رقم 01 كارمانراشدي محمد225
محل رقم02 تجزئة  الرحمة 02 رقم 81 تيارتعبادي محمد226
15 طريق عين قاسمةحلوز بلقاسم227

محل أول طريق اإلخوة قايدي رقم 13 قسم 87 مجموعة عمري قيرود228
الملكية 44

حي سوناتيبا رقم 227زيان محمد229
شارع حمدي الغالي رقم 42بزواوي خالد230
حي األمير عبد القادر- السوقرإمسعودن ع/ المجيد231
حي 200 سكن، تيارتزبيدي الحاج232
حي المنظر الجميل رقم 287بديار خالد233
شارع سي كحالوي عمي موسىكوالل عبد القادر234
شارع عبد الكريمبومنقوش مختار235
حي جرجرة رقم 01 مهديةخاوني هواري236
محل رقم 01 حي الملعب الجديد رقم 300شيادي بلقاسم237
حي مغراوي محمد رقم 31 قرطوفة،  تيارتكبوش جياللي238
حي 500 سكن عمارة رقم 02 رقم 08يحي منصور239
حي االنتصار رقم 01 قصر الشاللةبلقصة عبد الكريم240
حي ابن باديس الرحويةبلعباس هواري241
رقم 12حي 620 سكن، تيارتخليفي عبد القادر242
حي 18 افريل1945 رقم01 قصر الشاللةحاج معلم243
حي لجدارهبة فتيحة244
حي 01 نوفمبر مشرع الصفابن مرزوق خالد245
طريق معسكر، فرندةعبيد أمحمد246
رقم 30 شارع بوعبدلي بوعبدهللا، تيارتبن درار نابي عبد القادر247
رقم 06 حي 118 سكن،  تيارتكحالوي محمد األمين248
حي بوهني محمد تيارتسقسي جياللي249
حي البدر مهديةقاضي عبد القادر250
رقم 23 شارع خويدمي عبد القادر، تيارتموالي مهدي251
حي العقيد بوقرة عين دزاريتعمارة مراد252
حي المستقبل، الرشايقةعوف سمير253
عين الذهبملياني طاهر254
شارع أول نوفمبر فرندةحاج علي بن شريط255
حي 504 سكن عمارة س 04 رقم 19محمد ناصر256
محل 08 شارع علي بن ختو رقم 05 قسم 80محمد أمين كحالوي257
رقم 36 حي 504 سكن عمارة 05 مدخل سمغربي رشيد258
حي البناء الجاهز عبد الهادي بوجلة محل 03سانة زوبير259
محطة نقل المسافرين طريق الجزائر رقم 02بديار سمير260

13 شارع معروف أحمد حي 84 سكن قسم 155 مج ملكية مول الخلوة عبد الرحمان261
27، تيارت

طريق فرندةبلخير فاطمة الزهرة262
طريق عين قاسمةقواسم بلقاسم263
طريق السوقركرجو رشيد264
طريق الجزائرشركة بلحيسن للخدمات265
تيارتمؤسسة نفطال266
الريجينة، تيارتكرجو بن سعدة267
االخوة سعديمخطاري بوفاتح268
نهج النقيب بوسيفمخطاري عابد269
نهج أول نوفمبرسي مرابط محمد العزيز270
حي زعرورةبزايز عبد الرحمان271
حي ميموني منصور رقم 65 زعرورةزيتوني خالد272
الدحموني وسط المدينةعبد الالوي سنوسي273
حي الكومينال رقم 04، الدحمونيزقاي خالد274
وسط المدينة الدحموني  رقم 05 الدحمونيغثير حاج الطيب275
25 حي 20 اوت 1955 دحمونيعلي احمد لونيس276
وسط المدينة الدحمونيبغداد محمد277

محطة خدمات

فلكنة

مواد غذائية عامة

توزيع الحليب

بيع الحليب والعسل

مطعم



حي العقيد لطفي،  الدحمونيمناد رابح278
حي البلدي رقم 13، الدحمونييوسف حروش279
وسط المدينة القديم, الدحمونيبن سحنون بن عودة280
حي الكومينال رقم 01، الدحمونيطيبي محمد281
رقم 11 داخل المركز التجاري، الدحمونيلعالق علي282
داخل المركز التجاريمعمر زعتر283
محل ثاني حي السوق رقم 05 الدحموني       خليفي خالد284
محل رابع حي الكومينال 01 تحصيص رقم 05عجول الزهرة285
05 شارع السوق الدحمونيعلي احمد سليمان286
وسط المدينة الدحمونيرابحي عدة287
محل 2 منداس بشير رقم02, الدحمونيحايس نعيمة288
15 تحصيص رقم 02 .عين بوشقيفعماري مخطارية289
16 وسط مدينة عين بوشقيفبن قسمية محمد290
150سكن عين بوشقيف تيارتقواسم مخطار291
18 حي تحصيص 292 قطعة عين بوشقيفعباس خالد292
طريق عين دزاريتبعابشة عزيز293
عين بوشقيفحريكان الشيخ294
عين مريمباللطة عثمانمحطة خدمات295
بلدية مغيلةبلقرع الحاج296
بلدية مغيلةمبرك معروف297
بلدية مغيلةبوطباق بن عيسى298
بلدية مغيلةزابور صالح299
بلدية مغيلةبوعزة خالد300
بلدية مغيلةحاج محمد آيت يعلىمخبزة301
حي علي بن هني سيدي الحسنيكافي رشيد302
شارع أول نوفمبر رقم 37 سيدي الحسنيبن عربة رضوان303
محل رقم 01 شارع 05 جويلية رقم 13ديب عبد القادر304
202 حي 108 قطعة سيدي الحسنيبلحسين عائشة305
تحصيص 392 قطعة رقم 46 سيدي الحسنيراسين عبد هللا306
شارع 05 جويلية سيدي الحسنيبنت حمو رابة307
شارع أول نوفمبر سيدي حسنيمداح حجارمخبزة308
سيدي حسنيلعريش عمرمحطة خدمات309
حي ايت عمران السوقرمحمد امين تكسيد310
شارع االمير السوقرجياليلي مختار311
حي المرحلة الثانية  السوقربوصوار حمزة312
شارع األمير- السوقرسامر كريم313
طريق توسنينة- السوقرقاضي محمد عراب314
حي المرحلة الثانية  السوقرحمزة الناصر315
حي االخوة كبوش السوقرمجادي بن يعقوب316
طريق توسنينة السوقرمكاحلي سعيد317
حي المرحلة الثالثة السوقرمستور منصور318
حي صافا عبد القادر- السوقرنعيمة توفيق319
شارع العقيد عميروش- السوقرقربوز نور الدين320
المرحلة االولى السوقرمختاري الطاهر321
حي المرحلة الثانية- السوقرمختاري سنوسي322
طريق توسنينة - السوقرالعايدي صافي323
حي المرحلة الثالثة السوقربحة محمد324
شارع أول نوفمبر- السوقراوداي يمينة325
حي الدوك السوقربلحيداس لخضر326
حي الدوك - السوقرعمال محفوظ327
حي ايت عمران السوقرقايد عبدالقادر328
طريق الفايجة- السوقرشرفي محمد329
حي عبد الالوي الطيب - السوقرعبد اللي ميلود330
حي االمير عبد القادر السوقرزين بشير331
طريق عين دزاريت السوقرغاسول خيرة332
حي ايت عمران السوقرجبوربن خالد333
طريق سي عبد الغني - السوقرمظلوم بن سعدون334
تجزئة المرحلة الثالثة 24 - السوقرقادر واضح335
طريق توسنينة السوقربومعزة واضح336
حي صافا عبد القادر- السوقرصاير عبدالقادر337
حي المرحلة الثالثة السوقرغول التالية338
طريق مالكو السوقربن عامر فاطمة339
حي المرحلة الرابعة السوقرقلتة ساعد340
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عماري محمد - السوقرصفراني محمد341
معمري ميسوم السوقرشحماني نعيمي342
شارع األمير عبد القادر - السوقرناضري عبد القادر343
شارع األمير عبد القادر السوقربوخاتم خير الدين344
طريق توسنينة - السوقرمعروف بن عيسى345
84 شارع بوشارب الناصر- السوقرسعيدي عابد346
شارع بوشارب الناصر- السوقركبريت طاهر347
موالي بوشريط- السوقربوصوار أحمد348
موالي بوشريط- السوقرمقدم مصطفى349
شارع العقيد عميروش  السوقرشعالل محمد350
شارع العقيد عميروش  السوقربن عسلة السعيد351
شارع العقيد عميروش  السوقرشيادي عباس352
شارع العقيد عميروش  السوقربن هبرة عابد353
شارع العقيد عميروش  السوقرعتو خالد354
شارع العقيد عميروش  السوقرميمون ناصر355
شارع العقيد عميروش  السوقرزراري  نورالدين356
شارع االمير عبدالقادر السوقرحمزاوي بن شهرة357
طريق سي عبد الغني - السوقرملبنة سيدي عابدملبنة358
طريق الفايجة - السوقرخلف هللا خالد359
شارع العقيد عميروش- السوقرقرصان علي360
حي المرحلة الخامسة طريق تيارت -السوقرقرصان عبد الغني361
شارع العقيد عميروش- السوقرحسناوي بوعالم362
طريق المقبرة السوقرمسعود مختار363
المرحلة الثالثة السوقرقريشي عمار364
تجزئة المرحلة الثالثة 24 - السوقرقادر واضح365

محل ثاني تجزئة 168 قطعة توسيع المرحلة الثالثة  رقم بوسعيد نورة366
157

طريق سي عبدالغني السوقربن حليمة الجياللي367
تجزئة 28 قطعة طريق توسنينة السوقرلعقون فاطمة الزهرة368
حي ابن باديس السوقرعلي باشا محمد369
طريق سي عبدالغني السوقرميمون سعد370
طيق عين الذهب السوقردحماني ارزقي371
شارع ابن باديس السوقردحماني ياسين372
شارع العقيد عميروش السوقرعماري حمزة373
نهج ابن خلدونخلف هللا ساحل374
حي المرحلة االولى السوقرمعروف بن عيسى375
حي عبد الالوي الطيب السوقرعباس سعيد376
طريق مالكو السوقرقانة معمر377
اكشاك حمداني مليكة  السوقرقشيرة خالد378

تخصيص 120سكن تساهمي طريق عين الذهب السوقربن عثمان الناصر379

طريق تيارت السوقرحامد خالد380
نهج معمري ميسوم السوقرمغاربي احمد381
طريق بوشقيف السوقرخلف هللا معطى هللا382
383EURL ABAV طريق بوشقيف السوقرحري حكيم مسير
بلدية  توسنينةدوبة بركانة384
بلدية  توسنينةطيبي عبد القادر385
بلدية  توسنينةبن عسة بن عودةقصابة386
بلدية  توسنينةلجدار  SARLانتاج المياه387
بلدية  توسنينةعسول عبد القادر388
بلدية  توسنينةبريج مختار389
بلدية سي عبد الغنيساحلي حبيب390
بلدية سي عبد الغنيحطابي رابح391
بلدية سي عبد الغنيمانو فايزةمخبزة392
حي االخوة بلخياطي - عين الذهبفرح فرح393
طريق افلو عين الذهبخرشي محمد394
عين الذهبشريف العيد395
حي االمير عبد القادر عين الذهبخرشي عبد القادر396
شارع األمير عبد القادر - عين الذهبسعيد جياللي397
شارع األمير عبد القادر عين الذهبخرشي بوقدامة398
شارع األمير عبد القادر عين الذهبسمناوي لخضر399
شارع األمير عبد القادر عين الذهبجبور عبدالقادر400
شارع األمير عبد القادر- عين الذهبمغربي مجدوب401
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عين الذهبرابح  ناصر402
شارع األمير عبد القادر - عين الذهبشيبي خلف هللا403
شارع األمير عبد القادر - عين الذهبخرشي صحراوي404
حي االفراح عين الذهبخرشي بوقدامة405
طريق افلو عين الذهبداودي حسان شادلي406
شارع االمير عبدالقادر عين الذهبمهطلة احمد407
طريق افلوا عين الذهبخيثر مختار408
طريق افلوا عين الذهبحمو محمد409
حي الجميل عين الذهبقادري بوحركات410
حي صافي الشيخ  عين الذهبقادري بوحركات411
عين الذهببوشيخي محمد412
عين الذهبغمور عبدالسالم413
طريق افلو عين الذهبسايج سمير414
كشك رقم 15 بلدية شحيمةمالوي عمر415
بلدية شحيمةمراوح خالد416
حي كالخي عبد المالك  بلدية الشحيمةكالخي يحي417
بلدية النعيمةيحياوي احمد418
بلدية النعيمةبخيرة حبيب419
شارع عبد الباقيعبد العالي مباركة420

رقم01 تحصيص 03قطع  واقع  ما بين شارع عبد الكريم كتاف محمد421
وشارع شعبان

شارع االمير عبد القادربن لولو سليمان422
شارع االمير عبد القادر محل 03 طريقخناق عبد القادر423
محل رقم 02  شارع عبد الباقي  رقم 08ولد  مكيدش سعيد424
 محل -03 - شارع االمير عبد القادربن احمد عبد القادر425
محل رقم01- شارع الناظورةباهي زهيرة426
شارع األمير عبد القادربلقرش محمد427
محل 01شارع األمير عبد القادرناوي عبد الحليم428
شلرع االمير عبد القادر-17-محل01زراقني مصطفى429
محل 03شارع االمير عبد القادررتيمي محمد430
شارع األمير عبد القادر رقم 98بوكراع زهير431
حي البدردكدوك غالم432
شارع االمير عبد القادرلنصام تركية433
شارع عبدالكريملعزب مبارك434
شارع عبد الباقيبودر بالة العربي435
شارع عبد الباقيزراقني محمد436
محل رقم 01شارع عبد القادربالفاطمي خديجة437
محل 01 شارع عبد الكريمدايب عز الدين438
شارع علي البارزيانيخرباش سليم439
محل 01 شارع الحرية رقم 04نحيلي  احمد440
محل 01 حي كاستورحبيرش ساعد441
حي 200 قطعة رقم 127خلفة عبد القادر442
شارع علي البارزيانيولد حسين محمد443
شارع عبد الكريم رقم 17درويش براهيم الخليل444
شارع األمير عبد القادر محل 1شوقي رابح445
05شارع عبد الباقيالقري  جمال446
شارع  االمير عبد القادر محل 01 رقم 17سليماني بن زينب447
شارع األمير عبد القادر رقم 07كالل عبد الرؤوف448
شارع األمير عبد القادرلعزب  جلول449
شارع االمير عبد القادر محل 01بودين الميلود450
شارع االمير عبد القادرجلولي أحمد451

محل رقم 02 حي البدر تحصيص 499 قطعة رقم 393 .بن سميشة رابح452

محل رقم 01شارع األمير ع القادروانيد حميد ولد عثمان453
شارع األمير عبد القادرغيوب طاهر454
شارع األمير عبد القادرامسعودان  لخضر455
شارع عبد الكريمنبلي رابح456
حي جرجرةخوني هواري457
رقم 01 شارع االمير عبد القادربودين لخضر458
رقم 02 شارع حمداني عدةدرويش عائشة459
محل 01 شارع االمير عبد القادر رقم الباب 07واضحي الجياللي460
محل منطقة النشاطات رقم 08كرنافة عبد الغاني461
شارع االمير عبد القادرمتيجي يويف462
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463 SARL debouz service62 شارع االمير عبد القادر رقم
محل اول منطقة النشاطات طريق الناضورةمحدان قويدر464
الطريق الوطني رقم 40ايت قرايشي مجيد465
منطقة النشاطات تجزئة 68 الطريق الوطني رقم 40بلحسين عيسى466
السوق المغطاةشهبة عابد467
محل 01 شارع االمير عبد القادرقرموزي رحماني468
شارع بوهتورة الميلود محل 01مناد خضرة469
الخي البلدينجوة رابح470
شارع االمير عيد القادرغريبي عبد القادرفلكنة471
المنطقة الصناعيةشركة اسهم مطاحن مهدية472
تحصيص 132 قطعةالمطاحن الكبرى مهدية473
الطريق الرئيسيمادون عبد القادر474
طريق السبعينحليل ميلود475
شارع أول نوفمبر سي الحواسسرباح رابح476
شارع أول نوفمبر سي الحواسحنيفي عبد الرحمان477
محل رقم 01 شارع الحرية- السبعينمعيز  مغنية478
شارع النور رقم 09 - السبعينبوغنجة عبد القادر479
شارع تاسلمتبوروينة لخضر480
حي أول نوفبر  رقم 07 سي الحواسغربي نورالدين481
محل رقن01 شارع اول نوفمبر سي الحواسروان بشيرمخبزة482
الشارع الرئيسي سي حواسسليماني اسماعيل483
الطريق الرئيسي سي حواسفضال حامد484
الطريق الرئيسي سي الحواسبلحسن سعيد485
المنطقة الريفيةبوعكاز مختار486
شارع  أول نوفبر رقم 01 الناظورةرحال مصطفى487
شارع أول نوفمبر محل رقم01 رقم 149 الناظورة بختاوي رابح488
ضاية الترفاسلحرش محمد489
حي مويسي محل رقم 01- رقم 40 الناظورةبن قسمية عبد القادر490

حي الشهيد بن عوالي علي  محل رقم 01 رقم 20 الناظورةيوسفي  أحمد491

محل رقم 01 حي العقيد شابوقصار ميهوب492
حي 102 سكن محل رقم 01 رقم 99داودي محمد493
محل رقم 01 تحصيص 69 قطعة رقم 17بلخيرات سعد494
شارع الرئيسيصاب البشير495
شارع الرئيسي رقم 07 عين دزاريتبن عز الدين منصورمخبزة496
تجزئة 197 قطعة محل رقم 01صاف الطاهر497
شارع األمير عبدالقادررقم01هوقة بوعالم498
رقم 02 شارع األمير عبد القادرقيمور بشير499
شارع بونعامة الجياللي رقم 10بودار بن ميرة500
محل رقم654رقم48سليخ علي501
محل رقم 01 حي القدس رقم144قانة عبد القادر502
رقن 02 حي 20 اوتجواعة رابح503
محل رقم 01 شارع االمير عبد القادرشايب باشا بالل504
خي القدس محل 02 رقم 114فياللي محمد505
شارع االمير عبد القادربودار العربي506
شارع االمير عبد القادرطير الباس حاج احمدحليب ومشتقاته507
محل رقم 04 ماسي ميمونةزبيري تكليت508
محل رقن 03 الشارع الرئيسي رقم 40عياط فيصل509
حي القدس محل رقم 3 رقم 144بن يمينة أحمد510
شارع االمير عبد القادر رقم 01بودار محمد عمر511
حي قيدود عبد القادرغذاب محمد512
محل رقم 02 شارع األمير عبدالقادريوسفي بن يعقوب513
رقم 78 حي 197 قطعةوجدي سمى514

التعاونية العقارية هواري بومدين بجانب الطريق الوطني العيدي تركي515
رقم 40

رقم 03 الشارع االمير عبد القادرقناب عبد القادر516
طريق مهديةنفطال517
شارع األمير عبد القادر رقم 02محمودي حمزة جوقورطة518
رقم 01 منطقة النشاطات رقم 45مطحنة القايدمطحنة519
محل رقم 01 تجزئة 248قطعةشراك محمد520
شارع هواري بومدينبن هني محمد521
محل رقم 07 حي محمد بوضيافعزوز العيد522
حي حجيج الحسين رقم 438 محل رقم 02بغاش شريف523
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الشارع الرئيسيمكي الطيب524
محل رقم 01حي حجيج الحسينجمعي وناسة525
محل رقم 01 حي حجيج داودمسروق يحي526
حي حجيج لحسينرشايقي محمد527
حي جمعي رابحبغدالي مختار528
القطعة رقم 75 محل ثالث الرشايقةدحماني عبد العزيز529
حي جمعي رابحبن داودي بن علية530
بلدية الرشايقةعليليش منصور531
محل ثالث حي حجيج حسين رقم 03ثوامرية عبد القادر532
الطريق الوطني رقم 40مويسي ساعد533
الطريق الوطني رقم 40بلحسن سعيد534
تحصيص 58 قطعة محل رقم02بوسماحة جمال535
شارع المعلمين رقم 01مداحي خالد536
القرية الفالحية بوقارةقشار  بخولة537
حي 20 أوت رقم 157ناصري جلول538
رقم 05 شارع المعلمينشامخي عامر539
رقم 48 تجزئة 58 قطعة بوقرةمداحي أحمد540
رقم 05 شارع المعلمينشامخي عامر541
شارع بن صخرية عبد القادرقندوز غالم542
شارع  بن عمارة جيالليتيالتيزي عبد القادر543
10 حي معمري ميسومبلــونيس بن هلـــة544
شارع ابن باديسعلي مصطفى545
شارع مراح طاهربن عبد هللا حليمة546
شارع بن عمارة جيالليبن يعقوب عبد القادر547
شارع بوسيف رقم 02شفار بن عنان548
شارع النقيب بوسيفبلجياللي عابد549
شارع بن عمارة جيالليبن حاج جلول محمد550
شارع بن عمارة جيالليمحند اوسعيد سليمان551
وسط المدينةبوختاش عواد552
تحصيص 309 قطعةبن موسى مختار553
حي 12 سكن رقم 01كرادرة براهمية فوزية554
محل ثاني شارع بوختاش بوزيانقربوز خالد555
شارع بن عمارة جياللي رقم 25بن نــافلــة محمــد556
رقم 33 تحصيص 69 قطعــــةبلحاج عبد القادر557
طريق رقم 23 الشارع النقيب بوسيفعبد الحكيم بوشنافة558
01 شارع النقيب بوسيفباعة محمد559
شارع النقيب بوسيفبن صخرية عبد الرحمان560
الطريق الوطني رقم 91بن عيشـاتـة بن عودة561
تحصيص 69 سكن حي بوختاش بوزيانقربوز بن عودة562
20تخصيص 69 قطعةجلولي محمد563
تحصيص 69 قطعة حي بلخضرة جلولبن علو أمحمدفلكنة564
حي الشيخ الجياللي رقم 36 - قرطوفةعبدو الزينمخبزة565
حي 40 سكن عمارة 01 مدخل رقم 06طيبي صحراوي566
محل رقم 02 الحي القديم حي 50 سكنعبد الرحمن نور الدين567
دوار شميط – بلدية قرطوفةبن كبيش عبد المالك568
الحي القديم رقم 92 حي غافول يحي 50 سكنمناد صحراوي569
حي 50 سكن قرطوفةبن شعيب أم الخير570
رقم 120تحصيص 168قطعة المكان المسمى مركزبلحاج رابح571
رقم 40 /01 شارع 08 ماي 1945بوصبيع محمد572
الطريق الوطني رقــم 23 -  قرطوفــةبلحسين عيسىمحطة خدمات573
68 حي 05 جويلية مشرع الصفاالمعطي نجمة574
حي 05 جويلية مشرع الصفاغالم عبد القادر575

تحصيص اإلجتماعي 128 قطعة رقم 83 مشرع الصفابوثليجان عودة576

رقم4 تحصيص مشرع الصفا المنطقة الفالحية محل أول مصطفاي عبد القادر577
مكرر

حي 11 ديسمبر رقم 46  مشرع الصفابن مرزوق أمحمد578
تحصيص 72 حصة المركز الفالحيمجادي مصطفى579
حي 05 جويليةزواتنية بن فغول580

تحصيص مشرع الصفا المنطقة الفالحية محل رقم 07بن عودة بالقاسم581

رقم 21 حي أول نوفمبربوقريد الهواري582
رقم 23حي أول نوفمبررحموني رابح583
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حي 20 أوت رقم 02قريسي اوذينة584
محل رقم واحد تحصيص 72 رقم 09جياللي بلقاسم585

رقم 04 من تحصيص مشرع الصفا المنطقة الفالحية المحل رحماني عبد القادر586
02

حي 05 جويليةعابدي محمد587
مشرع الصفابلهواري أمحمد588
تحصيص 09 قطع رقم 07 مشرع الصفاشيخ بوزيد589
محل أول حي 05 جويلية مشرع الصفاميموني عبد الحليم590
حي 05 جويلية مشرع الصفاطاهري محمدمحطة خدمات591
محل رقم 01 حي فروج عبد القادربن ثابت أحمدمخبزة592
جياللي بن عماربلعربي لخضر593
رقم 01 حي شايب العين مصطفىهني عبد هللا594

محل رقم 01 حي فروج عبد القادر - جياللي بن عمارجدياتي كريمة595

محل رقم 01 داخل المنطقة الحضرية - جياللي بن عمارميلـــود بـوزيـد596

دوار بورنان فوج امالك الدولةبــوزيد خـالديــة597
رقم 26 حي فروج عبد القادربوزيد يمينة598
حي بوزيد عبد القادرعناية الزهرة599
حي عماري الطيب على الطريق الرئيسيبن ثابت وهيبة600
شارع بوتمرة عبد القادر رقم 18جبار جياللي601
محل رقم 01حي بوزيد عبد القادريوسف حاج602
محي شايب العين مصطفىويس فاطمة603
محل رقم 01 تاقدمتفتيحة عواق604
تاقدمت مركزقطاف عدة605
محل رقم 01 تاقدمت مركزتيماوي فتحي606
عين الصرب محل رقم 03- تاقدمتطاهري أحمد607
شارع بن فغالي بلقاسم رقم 25بوعبدلي حاج608

17تخصيص إجتماعي 50 قطعة الطريق الوطني رقم 19بالغوثي عبد القادر609

شارع لعرج عدة رقم 12 - واد ليــليبن شهرة قويدر610
رقم 85 تحصيص 30 سكن مساهمةمحمد عيسى611
بلدية واد ليلي مركزمحمد تواتي612
25 شارع االستقاللبن فاضل وعزانية613
بلدية واد ليلي مركزبن يحي عبد القادر614
واد ليليبن علو ميلود615
محل أول رقم 08 بلديو واد ليليوهبي عبد الحليم616
25 حي طيب أحمدبن عمار مخطار617

رقم 21 التحصيص االجتماعي 50 قطعة محل رقم 01عابد بلهواري618

محل رقم 01 شارع االستقاللبرابح رابح619
حي 50 سكنبلغوثي رشيد620
واد ليليتواتي رابح621
حي حلــوز عدة رقم 01ناصر فاطمة622
محل وقفي رقم 06 مسجد عبد الحميد بن باديسبن سعيد رابح623
واد ليليبن علو محمودمحطة خدمات624
سيدي علي مالل رقم 01باهي عبد الوهاب625
سيـــدي علـي مـــالل مركز رقم 15سليماني حاج626
رقم 06 منطقة عزيوةبشيخ جمال627
شارع شريفي ميمونة رقم 18شريف احمد628
منطقة عزيوة محل رقم 04نوار خير الدين629
شارع بلعيد قدور رقم 38 محل 01بخدة لخضر630
محل أول مركز البلديةفندي سليم631
سيدي علي مالل مركزبوشتة خالدقصابة632
تيدة مركزتوهامي عبد القادر633
حي القديم رقم 03سنوسي رابح634
حي بن عمارة محمد - بلدية تيـــدةشفار محمد635
المركز رقم 01- بلـديـة تيـــدةبوشنافة بوعبد هللا636
شــــــــــــارع الشــــــــــــهداءقويدر  عامر637
رفم 01 حي اللوزمعزيز خديجة638
طريق مستشفىبوخرص محجوبة639
محل رقم 191 تخصيص 250 قطعة اجتماعيةزاوي عبد القادر640
شــــــــــــارع الشــــــــــــهداءعبدالجبار عبدالقادر641
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حي 220 سكنمليص حمو642
محل 02 شارع تماري ميلودزروقي محمد643
حي االمير عبد القادرأبيزار سعيد644
شارع الشهداءزيرق عياش645
محل رقم 10 حي العناصرحري قادة646
شارع الشهداءتامدة سميرة647
حي حطاب احمدزيادي بخليفة648
حي االنتفاضة رقم 01زيادي احمد649
طريق معسكرمعيزيز مغراوي650
محل رقم 01 طريق الوطني رقم 14صايلية محمد ميلود651
نهج الشهداءتركي فاطمة652
شارع الشهداءحاج علي  عبد القادر653
حي حطاب أحمدميموني بن علي654
حي حطاب أحمدطويجين نور الدين655
حي حطاب أحمدبراهيم خضرة656
 03 محل ثالث حي سوالم الكبيرحساس جبلية657
حي جبارة بن شريفالعربي بن عمارة658
حي 220 سكن رقم 17غول بومدين659
محل أول رقم 01 تخصيص القدس 02تامري عمر660
محل رقم 01 حي 150 سكنفضة محمد661
حي 220 سكنصغير توفيق662
محل أول حي العناصر رقم 01سوالم أحمد663
حي العناصرقاسمي مصطفى664
حي العناصرغول مكي665
محل رقم 17 تخصيص االمير عبد القادربن نعار واضح666
محل رقم 01 حي 60 سكن قسم 175قاضي أحمد667
حي األمير عبد القادرعطاهللا بشير668
حي العناصر 02بن موسى سيد أحمد669
حي األمير عبد القادرثابت طاهر670
شارع الشهداءعثمان مختار671
شارع الشهداءحداد كريمة672
شارع الشهداءميلودي خالد673
شارع الشهداءعبد الجبار امحمد674
حي 220 سكنصالي عبد القادر675
حي 220 سكنصغير شريف676
حي األمير عبد القادربراضية مرسلي677
              شارع  الشهداءبلحاج عبد القادر678
حي 220 سكنعمارة تامي679
شارع الشهداء رقم 33بن علي عبدهللا680
نهج هواري عاللسعدي كمال681
طريق الملعب القديم رقم 12مغيث عدة682
حي حطاب أحمددقاق عبد القادر683
رقم 01 حي سوالم الكبيربقدي محمد684
حي العباس و الحسينبكوش حليمة685
حي 220 سكنسي عبد الهادي حبيب686
حي االنتفاضةبلهواري وهيبة687
حي االمير عبد القادرسبع كمال688
محل اول رقم 02 شارع الشهداءرايس عبد القادر689
شارع الشهداءعبد الجبار بودالي690
68 تخيصص القدس امتداد 02 قطعة رقم 248محبوب  مريم عباسية691
فرندةبن عمر سفيانتصليح العجالت692
شارع الشهداءنقاز محمد693
شارع الشهداءروابحي نصر الدين694
شارع الشهداءلقرع ماحي695
طريق معسكرسنوسي قادة696
تخمارتبن قويدر جهاد697
محل رقم 01 حي الشهداءحراشي فضيل698
نهج الشهداءروان نجادي699
تخمارتبوديفة عبد القادر700
تخمارتبوغنيسة لخضر701
تخمارتبن سعيد بن يخلف702
تخمارتبوغنيسة الجياللي703
تخمارتبن عيسى بلوافة704
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حي الشهداء   بورحلي جلولبورقيق ربيع705
محل رقم 01 حي 08 ماي 1945وذان محمد706
حي االستقاللبن جلول عبد القادر707
تخمارتبوغنيسة سليمان708
تخمارتبن براهيم لعربي709
تخمارتفاطمي محمد710
تخمارتموسى بلحاج711
تخمارتقوبع عمر الحق712
تخمارتش.ذ..م.م االخوة  االخوة713
طريق معسكرقصير محمد714
تخمارتبليل عيد715
تخمارتبلعربي عبد القادر716
تخمارت بولنوار عبد القادر  تصليح العجالت717
عين الحديدمحمدي مرسلي718
عين الحديدجبار دوبة719
عين الحديدعقيب مرسلي720
عين الحديدبقدي عمر721
عين الحديدقدور سمية722
عين الحديدبقدي عمر723
عين الحديدمهدي جوهر724
عين الحديدغول جبار725
عين الحديدزحاف زينب726
عين الحديدسعدي مرسلي727
عين الحديدخليف احمد728
طريق فرندة –عين الحديد-نفطالمحطة خدمات729

حي المسجد الكبير التخصيص البلدي 54  عين كرمسكورة بوبكر730

عي كرمسهوناس أعمر731
محل ثاني تجزئة 168 قطعة رقم 54ياحي حسين732
محل رقم 01 عين كرمسمخلوفي خالد733
رقم 24 شارع جبار محمدشرواطي سليمان734
شارع الشهداء عين كرمسفرحة سمير735
حي السالم تجزئة 50 قطعةمرزاق عبد القادر736
حي  المسجد االمام مالكقليل الطيب737
بجوار المركز الصحي الجوارينقي بن عودة738
عين كرمسفوسي سليمان739
محل رقم 01 شارع مهدي جبارفوسة محمد740
محل رقم 01 شارع مهدي جبارتاقي بن علي741
تجزئة 168 قطعة رقم 53شرواطي محمد742
رقم 22 تخصيص 164/ 47عبدلي نور الدين743
حي عيساوي محمد رقم 14لبقع محمد744
محل ثاني رقم 03 شارع الشهداءبوعنان دنية745
طريق فرندةمهدي بن عليمحطة خدمات746
حي المذبح البلديمسعود بقاش747
شارع منصور احسنبن ديدة رابح748
شارع براهمي منصورمخلوفي فريد749
حي 24 سكنلقرع الجياللي750
حي السوق المغطاةحمودة العربي751
حي المذبح البلدينهاري مازوزي752
حي المذبح البلديبن شهرة محمد753
مدريسةبن جارة جلول754
مدريسةسبايس محمد755
شارع منصور احسنميهوبي مجيد756
شارع بوحفص محمودبلقندوز عثمان757
حي الشاطومساني محمد758
حي المذبح البلديبن علي يحي759
مدريسةبن كامل ساعد760
حي السوق المغطاةجاللي عبد القادر761
حي المذبح البلديبن علي جمال762
طريق فرندةبن رابح عبد المجيد763
طريق السوقرنفطال764
سيدي عبد الرحمنلداد مرادمخبزة765
سيدي عبد الرحمنحشالف منصورقصابة766
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سيدي عبد الرحمنحشالف قادة767
سيدي عبد الرحمنشاللي واضح768
سيدي عبد الرحمنحشالف محمد امين769
سيدي عبد الرحمنبوركبة محمد امين770
سيدي عبد الرحمنجديد عمر771
سيدي عبد الرحمنحشالف قادة772
بلديـة: مادنةثابتي بن علي773
بلديـة: مادنةبوزيد بن علي774
بلديـة: مادنةخربوش نور الدين775
بلديـة: مادنةعمرية بن عطاہلل776
بلدية الرصفةبن عماري عمرمخبزة777
بلدية الرصفةجرادي رقيةقصابة778
بلدية الرصفةهاشمي احمد779
بلدية الرصفةكسال مرسلي780
بلدية الرصفةعالم هواري781
بلدية الرصفةبن علي حاج782
بلدية الرصفةرقاد العيد783
بلدية الرصفةبراهمي خالد784
بلدية مدروسةمادي خيرة785
بلدية مدروسةمرسلي عالل786
بلدية مدروسةقادة عمر787
بلدية مدروسةعابد مختار788
بلدية مدروسةبومدين الطيب789
بلدية مدروسةسنوسي هشام790
بلدية مدروسةعبد الحق سالم791
بلدية مدروسةعدة عبد القادر792
بلدية مدروسةبوزيان بوزيد793
بلدية مدروسةواضح هواري794
بلدية مدروسةمبارك فاطمة795
بلدية مدروسةبولقداد محمد796
بلدية مدروسةمجاهد ادريس797
بلدية مدروسةمعزوز سكينة798
بلدية مدروسةعدة حسناويتصليح عجالت799
سيدي بختيمختاري نور الدين800
سيدي بختيجعيدر ابراهيم801
سيدي بختيمنصوري حورية802
سيدي بختيدكداك أحمد803
سيدي بختيخروبي محمد804
سيدي بختيعقاد عبد القادر805
بلدية مالكوحسونة جمالمخبزة806
بلدية مالكوساسفة ساعد807
بلدية مالكوسعدو حبيب808
بلدية مالكوعوسي فتحي809
بلدية مالكولحسن مصطفى810
بلدية مالكوفارس عبد القادر811
بلدية مالكونقار رقية812
بلدية مالكوعوسي فتحي813
بلدية مالكوسرير  بن حطاب814
بلدية مالكومفتاح بوداليقصابة815
شارع اول نوفمبر  - ق شنصراوي عبد المجيد816
حي البدر– ق شبن سمرة حبيبه817
حي 18 افريل 1945– ق شوعراب الصديق818
فوج 22– ق شاوقاسي احمد819
حي 18 افريل 1945-ق شاعمري عاشور820
حي البدر – ق شرحمون كمال821
شارع العربي بن مهيدي– ق شبوغابة سمير822
حي االمل – ق شمكي شهرزاد823
بالقرب من متوسطة ابو اليقضان– ق شحلموش محمد824
بالقرب من السوق المغطاة ق شصباحة الطيب825
حي البدر – ق شبن سدات محمد826
قطعة رقم 14– ق شاوهيبة حكيم827
شارع اول نوفمبر  ق ششويديرة االخضر828
رقم 01 حي االروقة – ق شبوطالب عبد الكريم829

مالكو مالكو

خضر وفواكه

مواد غذائية عامة

مخبزة

  

قصابة

مواد غذائية عامة

خضر وفواكه

مطعم

مواد غذائية عامة

خضر وفواكه

مواد غذائية عامة

خضر وفواكه

مواد غذائية عامة

خضر وفواكه

مواد غذائية عامة

 

 

الرصفة

مدروسة

سيدي بختي

سيدي عبد 
الرحمان

مادنة

 



23ب رقم 01- ق شابو طعيمة زياد830
طريق الجزائر ق شبوبكور بومدين831
شارع التطوع -ق شعبد االوي بوبكر832
شارع نائب محمد – ق شجليخ سعيد833
حي البدر –ق شوديعة محمد االمين834
حي 90سكن – ق شمغرابي عيسى835
فوج 14 وقم 1 – ق شموجب رشيد836
فوج 14 رقم 08  - ق شسعدون بلقاسم837
حي لخضر بن طوبال – ق شسي يوسف نصيرة838
حي حباشي عبد السالم – ق شسيد عبد القادر839
فوج 23 – ق شحجيج الياقوت840
فوج 23 – ق شصياد مخطار841
فوج 22 -  ق شزقاي عمر842
حي 90سكن– ق شبن سالم محمد843
حي االسلقالل -قصر الشاللةسدي ابوبكر الصديق844
حي االمير عبد القادر– ق شمحمودي سليمان845
شارع رابح بيطاط – ق شبن عابد مصطفى846
حي البدر – ق شبوساير رابح847
حي 18 افريا 1945– ق شلعطوي زيان848
قصر الشاللةفتح هللا لعموري849
حي البدر – ق شبن عرعار بلقاسم850
شارع التطوع – ق شعبد الالوي بوبكر851
حي 70 سكن– ق شدواجي بولنوار852
حي 18 افريل 1945– ق ششاللي ابو بكر الصديق853
قصر الشاللةزكراوي احمد854
تخصيص 46 قطعة ترقوية رقم 25 ق شديلمي محمدفلكنة855
شارع اول نوفمبر – ز ا عقسوم حمزة856
حي 20 سكن – ز ا ععماري عبد القادر857
شارع اول نوفمبر –  ز , أ ’عبركان عيسى858
بلدية زمالة األمير عبد القادرقريشي مختار859
شارع هواري بومدين – ز.م.أحمر العين لخضر860
بلدية زمالة األمير عبد القادرعرابة مداني861
شارع البشير االتراهيمي - ز.أ.عبوعزة علي862
حي اوالد صالح – ز  ا عحمر العين ثامر863
بلدية زمالة األمير عبد القادردحو بلقاسم864
بلدية زمالة األمير عبد القادرمحمد سفيان865
شارع الحرية– ز ا عحمر العين ابراهيم866
بلدية زمالة األمير عبد القادرسلماني بالقاسم867
شارع االبراهيمي ز ا عبوعزة عرفات868
شارع االستقالل ز ا عفرحي احمد869
بلدية زمالة األمير عبد القادرقداري عياشيمحطة خدمات870
6 شارع دوار سي طيب – سرقينعقاب عبد الحكيم871
بالقرب من مقر البلدية - سرقينمراكشي موالي872
منطقة عين راجح – بلدية سرقينحيدرة الونوقي873
منطقة عين راجح   بلدية سرقينحيدرة زهرةخضر وفواكه874
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