
العنــــــــــــــــــوانإلاســــم�و�اللقــــــبال�شـــــاطالبلديةالدائرةالرقم

���بوقادة�ا��ب�ب�رقم 74عال�رضوانمخ��ةسعيدة1

شارع�طاب�محمد 11قديم�بيدةمخ��ةسعيدة2

���سعداوي�قادة�الز�تون�رقم 87صرصار�فت��مخ��ةسعيدة3

شارع�ماكس�مارشون�رقم 17ع�اشة�بن�حمزةمخ��ةسعيدة4

ن���الاستقالل�رقم 7حس�ن�واع��مخ��ةسعيدة5

�� 250 سكن�قسم 57 سكن 74اماوز�عمر�بن�دحمانمخ��ةسعيدة6

شارع�فرا���محمد�رقم 10فكيك�رمضانمخ��ةسعيدة7

32 مسكن�ع���بومنجل�رقم 28حميدي�ر�اضمخ��ةسعيدة8

���سعداوي�قادة�تجزئة�الز�تون�رقم 87صرصار�فت��مخ��ةسعيدة9

مقسم�بوقادة�رقم 07 املحل 2بن�و�س�احمدمخ��ةسعيدة10

���الصومام�رقم�أبوز�د�محمد�ام�نمخ��ةسعيدة11

���الر�اضقادة�صرصارمخ��ةسعيدة12

���الصوصام�رقم 212محمد�براه���تواتيةمخ��ةسعيدة13

���خاثر�عبد�القادر�رقم�ب�املحل�الاول�سدات�مختار�ةمخ��ةسعيدة14

�� 32 مسكن�عمروسصرصار�رشيدمخ��ةسعيدة15

شارع�الاستقالل�رقم 7حس�ن�واع��مخ��ةسعيدة16

تجزئة�الردوت�رقم 968براهيم�برزوقمخ��ةسعيدة17

���بوخرص 152الياس�عبد�القادرمخ��ةسعيدة18

تجزئة�سيد�الشيخ�مكرر 1رماس�محمدمخ��ةسعيدة19

تجزئة�سيد�الشيخكرفوف�جمالمخ��ةسعيدة20

توسعة�البدر 146 قطعة�رقم�ت 1��ضر�بن�عبد�هللامخ��ةسعيدة21

���الز�تون�وشارع�احمد�مدغريتلي���برزوقخضر�وفواكهسعيدة22

ملتقى�الشارع�ن�احمد�مدغري�و�لعر�ي�لعرج�رقم 45 املحل1طاوش�جمال�غذية�عامةسعيدة23

ن���احمد�مدغري�رقم 64ع���خراز�غذية�عامةسعيدة24

ن���احمد�مدغري�رقم 54 املحل 3كساير�جلول�غذية�عامةسعيدة25

شارع�احمد�مدغري�رقم 42ع���م���الدين�غذية�عامةسعيدة26

شارع�إلاخوة�عالل�رقم 02سماع�ن�حمالت�غذية�عامةسعيدة27

شارع�إلاخوة�عباس�املحل 2 رقم 13معمر�براهي���غذية�عامةسعيدة28

شارع�إلاخوة�عباس��رقم 14موساوي�عبد�القادر�غذية�عامةسعيدة29

ن���احمد�مدغري�املحل 2صا���برزوقخضر�وفواكهسعيدة30

ن���احمد�مدغري�رقم 44 املحل 2محمد�احمد�دادة�غذية�عامةسعيدة31

شارع�الاخوة�فاط���رقم 31 س�املحل 2طباع�مصطفى�غذية�عامةسعيدة32

شارع�دحمان�عبد�الكر�م ( 11 نوفم���سابقا) الطابق�الار���أن�بة�عبد�الكر�م�غذية�عامةسعيدة33

شارع�دحمان�عبد�الكر�مرقم 14 الطابق�الار����قسم 4فاطمة�الزهراء�فوفة�غذية�عامةسعيدة34

���ملتقى�الشارع�ن�احمد�مدغري�و�لعر�ي�لعرجطاوش�جمال�غذية�عامةسعيدة35

�� 218 سكن�سالم�شطر 27 رقم 1سنو����رشاش�غذية�عامةسعيدة36

�� 32 سكن�رقم 30 مكررسملطي�عبد�الكر�م�غذية�عامةسعيدة37

���مرزوق�عبد�القادر�رقم 94سهول�عبد�الكر�م�غذية�عامةسعيدة38

�� 250 مسكن�معلم�عليه�برقم 3 املحل�الاولمحمد�مل�ن�محمودي�غذية�عامةسعيدة39

���السالم 02 عمارة�ف�رقم 02بن�جيابة�مناد�غذية�عامةسعيدة40

���السالم 2 عمارة�س�رقم 4غوت�مر�م�غذية�عامةسعيدة41

���السالم 2 العمارة�رقم 3-1 106 سكن�اجتما��شر�في�بختة�غذية�عامةسعيدة42

 ���السالم2 عمارة�ف�رقم 03 الطابق�الار���خوجة���ضر�غذية�عامةسعيدة43

104 سكن����السالم 2 عمارة�و 8 رقم 04بن�ر�يحة�ر�مة�غذية�عامةسعيدة44

شارع�ز�غوت�يوسف�املحل 3 رقم 13رماس�لعرج�غذية�عامةسعيدة45

شارع�ز�غوت�يوسف�رقم 10حدو�زقاي�غذية�عامةسعيدة46

شارع�شبوب�مجدوب�رقم 11س�ي���محمد�أم�ن�غذية�عامةسعيدة47

���السرسور�رقم 7بن�حدة�ع���غذية�عامةسعيدة48

���السرسور�املحل 2 رقم 4جودي�براهيم�غذية�عامةسعيدة49

تجزئة�س�الشيخ�الطابق�الار����رقم 1بوعالم�بوطالب�غذية�عامةسعيدة50

تجزئة�س�الشيخ�القطعة�أ�املحل  2عتو�عبد�الكر�م�غذية�عامةسعيدة51

���النصر�د 1-8 رقم22 املحل 1بوطالب�جلول�غذية�عامةسعيدة52

���النصر�د 1-7 قطعة�رقم 95 املحل�الثا�ي�املحل 2عمارة�خ��ة�غذية�عامةسعيدة53

���النصر�د 2-3 س�رقم 4خلو���مر�م�غذية�عامةسعيدة54

���النصر�د 1-6 ط�أ�رقم 25منصور�الشاد���غذية�عامةسعيدة55

���النصر�ش 1-6  رقم 31 الطابق�الار���قا����ما���غذية�عامةسعيدة56

شارع�احمد�مدغريعماري�مختار�غذية�عامةسعيدة57

شارع�فارس�زقاي�رقم 2 ���خليل�بودية�املحل 1فرحوح�شيخ�غذية�عامةسعيدة58

18 مكرر����النصر�د 1-8عبد�القادر�الالوي�غذية�عامةسعيدة59

���النصر�د 1-8 رقم22 املحل 1فداق�عبد�الكر�مخضر�وفواكهسعيدة60

���خاتر�عبد�القادربوعزة�عبد�القيوم�غذية�عامةسعيدة61

���الرائد�مجدوب�رقم 40 بكروم�داودي�غذية�عامةسعيدة62

���الرائد�مجدوب�رقم 13 أمحمد�ام�ن�بونوارة�غذية�عامةسعيدة63

���داودي�مو����ا��هة�العليا�رقم 5-1 املحل�الاولمعر�ف�خ��ة�غذية�عامةسعيدة64

���سيدي�قاسم�رقم  118رحا���حومادة�غذية�عامةسعيدة65

���الرائد�مجدوب�رقم 06م�ي�يمينة�غذية�عامةسعيدة66

���الرائد�رقم 129 املحل�الثا�يسبع�مر�م�غذية�عامةسعيدة67

���داودي�مو����رقم 12/6بوعنا�ي�شوال�غذية�عامةسعيدة68

���الرائد�مجدوب�رقم 353عو�سات�ع���غذية�عامةسعيدة69

���عمروسمسعودة�بودا���غذية�عامةسعيدة70

س 27 سكن�اقتصاديبراهي���حاج�غذية�عامةسعيدة71 ���السالم�قطعة�رقم2 عمارة 1 رقم 3

���النصربوخشة�ع���غذية�عامةسعيدة72

���النصر 108 سكن�عمارة 49 رقم 1يوسف�ميمون�غذية�عامةسعيدة73

تجزئة 59 قطعة��عاونية���ان�ن�محمد�املحل 1ظر�ف�محمد�غذية�عامةسعيدة74

تجزئة�السالم 1 شطر�أنور�الدين�بن�ي���غذية�عامةسعيدة75

���السالم 2-144 سكنقدوري�مصطفى�غذية�عامةسعيدة76
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سعيدة



���داودي�مو����رقم 36/8عرجا�ي�قدور�غذية�عامةسعيدة77

���طال���عبد�السالم�املحل�الاولبن�و�س�احمد�غذية�عامةسعيدة78

���طال���عبد�السالم�املحل�الثا�يبن�و�س�احمد�غذية�عامةسعيدة79

شارع�عونعزوز�عبد�البا���غذية�عامةسعيدة80

املحطة�ال��يةب��ادي�مصطفى�غذية�عامةسعيدة81

شارع�العر�ي�الت�����رقم 7 املحل 3مليك�منقور�غذية�عامةسعيدة82

23 دحمان�عبد�الكر�مبن�ثابت�العر�ي�غذية�عامةسعيدة83

شارع��العقيد�عم��وش�رقم 07تمز�ن�سعيد�غذية�عامةسعيدة84

���الردود�رقم 698 املحل 2ولد�عمر�العر�ي�غذية�عامةسعيدة85

شارع�مولود�فرعون�رقم 14 املحل 2مر�م�ه�شور�غذية�عامةسعيدة86

شارع��العقيد�عم��وش�رقم 35سماعيل�محمد�غذية�عامةسعيدة87

دحمان�عبد�العز�ز�رقم 34وقاس�محمد�غذية�عامةسعيدة88

ملتقى�طر�ق�العقيد�عم��وش�رقم 37 املحل 4فوز�ة�خلفاويخضر�وفواكهسعيدة89

���كالر�لو�� (املحل�الثالث) رقم 28صاكة�بن�عودة�غذية�عامةسعيدة90

شارع�العر�ي�الت�����رقم 8جيال���عامر�غذية�عامةسعيدة91

شارع�فارس�زقاي�رقم 02 ���خليل�بودية�املحل 1فرحوح�شيخ�غذية�عامةسعيدة92

���قرفوف�بوجالل�رقم18فرقا�ي�محمد�رضا�غذية�عامةسعيدة93

شارع�ميمو�ي�بوعمامة�طر�ق�ا��كيم�رام�سابقا�القطعة 97عثما�ي�بو�كر�صديق�غذية�عامةسعيدة94

���بودية�رقم 32عزاوي�حليمة�غذية�عامةسعيدة95

���خاثر�عبد�القادر�رقم�ب�املحل 2زرو���ي��خضر�وفواكهسعيدة96

شارع�فارس�زقاي�رقم 14 املحل 1بن�دحو�احمد�غذية�عامةسعيدة97

 شارع�مازو�ي�محمد�رقم 26 املحل 3خاطر�خ��ة�غذية�عامةسعيدة98

���عمروس�ا��ديد�املحل�الاول�رقم 14حاج�سايح�محمد�غذية�عامةسعيدة99

���خاثر�عبد�القادر�رقم 27سعيد�خليلخضر�وفواكهسعيدة100

���عمروس�رقم 20 املحل 2حمدان�بن�عامر�غذية�عامةسعيدة101

���عمروس�رقم 07 املحل 2بن�ثابت�مصطفىخضر�وفواكهسعيدة102

���عمروس�رقم 02خ��ي�ع���غذية�عامةسعيدة103

���عمروس�رقم 132حاج�سايح�يوسف�غذية�عامةسعيدة104

���عمروس�رقم 04 املحل 2عبد�القادر�خ��يخضر�وفواكهسعيدة105

���السالم 01 الطر�ق�الوال�ي48 القطعة11 مجموعة�ا�رقم11مصطفاي�مصطفى�غذية�عامةسعيدة106

���السالم�مجموعة�د�رقم 12رضوان�ميلودي�غذية�عامةسعيدة107

طر�ق�تيارت�قطعة 2 املحل�الاولملو�ي�احمد�غذية�عامةسعيدة108

طر�ق�تيارت�رقم 2 املحل 2بلطرش�عبد�الكر�م�غذية�عامةسعيدة109

���السرسور�رقم 7بن�فاطيمة�محمد�غذية�عامةسعيدة110

تجزئة����السرسور�رقم 20-27 املحل 6لغواطي�هواري�غذية�عامةسعيدة111

���السالم 01 الطر�ق�الوال�ي48 القطعة11 مجموعة�ا�رقم11نوار�ادم�غذية�عامةسعيدة112

تجزئة�ال��ج 02 ���داودي�مو����رقم 49محفوظي�الهوار�ة�غذية�عامةسعيدة113

ال��ج 1 رقم 11 املحل 3مسك�ن�امحمد�غذية�عامةسعيدة114

تجزئة�ال��ج 1 قطعة�رقم 1 املحل 1-2-3سلما�ي�عبد�ا��قخضر�وفواكهسعيدة115

ال��ج 1 رقم 11املحل 2بوعنا�ي�مخفيخضر�وفواكهسعيدة116

تجزئة�ال��ج 1 رقم 37 املحل 3قندو����شيخ�غذية�عامةسعيدة117

تجزئة�ال��ج 2 ���دوادي�مو��� 04م��مة�سف���غذية�عامةسعيدة118

شارع�الاخوة�ب���ار�رقم 01قادة�فيال���غذية�عامةسعيدة119

شارع�مازو�ي�محمد�رقم 1جالط��غداد�غذية�عامةسعيدة120

مخطط�طو�وقرا�� 186شركة�نفطال�غذية�عامةسعيدة121

شارع�مازو�ي�محمد�رقم 1دومي�محمد�غذية�عامةسعيدة122

���الز�تون 28 مسكن�شطر 01 الطابق�الار���خر����عبد�القادر�غذية�عامةسعيدة123

مقسم�سعداوي�قادة�رقم 63 املحل 1قاس���عبد�ا��فيظ�غذية�عامةسعيدة124

�� 98 مسكن�اجتما���عمارة�د�رقم 1مزاري�جيال���غذية�عامةسعيدة125

���سعداوي�قادة�رقم 9قادة�بن�عمر�غذية�عامةسعيدة126

�� 98 مسكن�اجتما���عمارة�د�رقم 2 الطابق�الار�����سارمخلو���الشيخ�غذية�عامةسعيدة127

���داودي�مو����قرب�محطة�القطار�املحل 5مزاري�جيال���غذية�عامةسعيدة128

���الز�تون��رام�محمد�غذية�عامةسعيدة129

شارع�ماكس�مارشون�رقم 26محمد�حميدي�غذية�عامةسعيدة130

شارع�العر�ي�الت�����رقم 08محمد�بن�ن���غذية�عامةسعيدة131

شارع�الشهداء��رقم 15مرزوق�موالي�غذية�عامةسعيدة132

شارع�الشهداءرحما�ي�عا�شة�غذية�عامةسعيدة133

شارع�الشهداء��رقم 16 املحل 1��اليل�خالد�غذية�عامةسعيدة134

شارع�عالل�مدغري�رقم 02مهدي�مو����غذية�عامةسعيدة135

ممر�سرفا�يجيال���حبي�س�غذية�عامةسعيدة136

مب���عمرا�ينجادي�عبد�العز�ز�غذية�عامةسعيدة137

شارع�بن�ناصف�رقم 03شاوي�جيال���غذية�عامةسعيدة138

ن���الاستقالل�رقم 7 املحل 2بن�دحو�براهيم�غذية�عامةسعيدة139

�� 250 سكن�حمام�الر�اض�املحل 2جمال�يوسف�غذية�عامةسعيدة140

تجزئة�ل2 رقم 43 الطابق�الار���محمد�ناصري�غذية�عامةسعيدة141

�� 250 سكن�شطر 54-4 الطابق�الار���عبد�القادر�طاق�ن�غذية�عامةسعيدة142

���بودية�مصطفى�شطر 45 رقم 3ز�تو�ي�ز�ان�غذية�عامةسعيدة143

تجزئة�ل 2 رقم 64كمال�ايت�ع���بلقاسم�غذية�عامةسعيدة144

شارع�بن�باد�سمزوزة�ميمون�غذية�عامةسعيدة145

فرا���محمد�رقم 14بوقن�نة�بلعيد�غذية�عامةسعيدة146

شارع�بن�عا�شة�عبد�القادر�رقم 158 املحل 2بومدين�عمرخضر�وفواكهسعيدة147

���الدالية�ع���واجهة�شارع�مالح�جيال���رقم 17 املحل 1خديجة�مامون�غذية�عامةسعيدة148

تجزئة�الصومام�رقم 113محمد�براه���غذية�عامةسعيدة149

���الصومام�رقم 28مز�ز�فر�د�غذية�عامةسعيدة150

���عو���ميلود�املحل 2حاكم�فاطمة�غذية�عامةسعيدة151

شارع�بن�عا�شة�عبد�القادررقم 8قداري�سعيد�غذية�عامةسعيدة152

���الفتح 2 الشطر 21 أ�رقم 5-6ما���برزوق�غذية�عامةسعيدة153

���الفتح�شطر 21 ب�رقم 1-2 الطابق�الار���عبيد�قادة�غذية�عامةسعيدة154

���الازهار�قطعة�وو�رقم 9قايد�ا��اج�غذية�عامةسعيدة155

تجزئة�س,الشيخ�رقم2سالم�شعبان�غذية�عامةسعيدة156

���النصر�شطر�د 1-8 رقم 22قدور�هدار�غذية�عامةسعيدة157

���النصر�شطر�د 1- 7 القطعة 95خ��ة�عمارة�غذية�عامةسعيدة158

���النصر�عمارة 1-5 الطابق�الار����رقم 9 املحل 2شيخ�بن�با��خضر�وفواكهسعيدة159

���النصربومع��ة�قادةخضر�وفواكهسعيدة160

سعيدة

سعيدة





موزع�ا��ليب�لدى�ملبنة�املنبع��نون�بوعالما��ليب�ومشتقاتهسعيدة245

موزع�ا��ليب�لدى�ملبنة�املنبعم��ك�مهديا��ليب�ومشتقاتهسعيدة246

موزع�ا��ليب�لدى�ملبنة�املنبعجعفري�مرزوقا��ليب�ومشتقاتهسعيدة247

موزع�ا��ليب�لدى�ملبنة�املنبعجابر�عز�زا��ليب�ومشتقاتهسعيدة248

موزع�ا��ليب�لدى�ملبنة�املنبعداودي�بن�عودةا��ليب�ومشتقاتهسعيدة249

موزع�ا��ليب�لدى�ملبنة�املنبعشيكر�م���الدينا��ليب�ومشتقاتهسعيدة250

موزع�ا��ليب�لدى�ملبنة�املنبعلكحل�عبد�القادرا��ليب�ومشتقاتهسعيدة251

موزع�ا��ليب�لدى�ملبنة�املنبع�ع��ي�ميلودا��ليب�ومشتقاتهسعيدة252

المنطقة الصناعية رقم 01 سعيدةمطحنة سعيدةوحدات�إنتاج�الدقيق سعيدة253
املنطقة�الصناعية�رقم 01 سعيدةملبنة�املنبعإنتاج�ا��ليب�امل�س�� سعيدة254

املنطقة�الصناعية�رقم 01 سعيدة املياه�املعدنيـة�سعيدةتوض�ب�املياه�املعدنيةسعيدة255

���الدالية�تجزئة 314 رقم 179صرصار�مختارمخ��ةع�ن�ا���ر256

شارع�اول�نوفم��مسعود�بقاشمخ��ةع�ن�ا���ر257

شارع�اول�نوفم���املحل�الاولعامر��غدادمخ��ةع�ن�ا���ر258

شارع�فيال���عبد�ا��بار�رقم 7 املحل 1سم���معرا��مخ��ةع�ن�ا���ر259

شارع�فيال���عبد�ا��بار�الطابق�الار����محل 5 رقم23ام�ا��يال���بلعابد�غذية�عامةع�ن�ا���ر260

تجزئة 49 مسكن�رقم 1 محل 1عبد���فر�د�غذية�عامةع�ن�ا���ر261

شارع�فيال���عبد�ا��بار�رقم 16قو�در�قدور�غذية�عامةع�ن�ا���ر262

شارع�فيال���عبد�ا��بار��قطعة�رقم 40يوسف�شيخ�غذية�عامةع�ن�ا���ر263

���الدالية�رقم 11م��وك�حليمة�غذية�عامةع�ن�ا���ر264

تجزئة 88 قطعة+2 قطعة�اضافية�سيد�معمرمختار�علو�غذية�عامةع�ن�ا���ر265

سيد�معمرخلف�هللا�حميدي�غذية�عامةع�ن�ا���ر266

30 مكرر����الدالية�قطعة 278سليما�ي�يمينة�غذية�عامةع�ن�ا���ر267

شارع�فيال���عبد�ا��بار�رقم 10حري�جمال�غذية�عامةع�ن�ا���ر268

شارع��شار�املحل�الرا�عسو�ح�احمدخضر�وفواكهع�ن�ا���ر269

تجزئة 134 قطعة�رقم 21 محل 2 س�معمربن�يوسف�حميدي�غذية�عامةع�ن�ا���ر270

س�معمر�رقم 1بوسماحة�مسعودة�غذية�عامةع�ن�ا���ر271

شارع�فيال���عبد�ا��بار�محل 2 رقم 24مسك�ن�محمد�غذية�عامةع�ن�ا���ر272

تجزئة 314 قطعة�رقم 101بحري�عبد�الكر�م�غذية�عامةع�ن�ا���ر273

تجزئة 314 قطعة�رقم 195جلو���ضاو�ة�غذية�عامةع�ن�ا���ر274

شارع�فيال���عبد�ا��بار�رقم 3بلقاسم���سن�غذية�عامةع�ن�ا���ر275

���الداليةتا���فاطمة�غذية�عامةع�ن�ا���ر276

���الداليةعواد�حميد�غذية�عامةع�ن�ا���ر277

���الداليةعو�مر�بن�عثمان�غذية�عامةع�ن�ا���ر278

شارع�احمد�بن�محمد�رقم 113 املحل 2عقال�توفيق�غذية�عامةع�ن�ا���ر279

�� 25 قطعة�رقم 02جيال����شارف�غذية�عامةع�ن�ا���ر280

شارع�فيال���عبد�ا��بار�رقم 52بوعالم�مرا���غذية�عامةع�ن�ا���ر281

شارع�احمد�بن�محمدمحمد�العر�ي�غذية�عامةع�ن�ا���ر282

�� 81 مسكن�املحل 2 رقم 30محمد�فاروق�مذ�ور�غذية�عامةع�ن�ا���ر283

شارع�احمد�بن�محمدسو�ح�عامرخضر�وفواكهع�ن�ا���ر284

شارع�فيال���عبد�ا��بار�رقم 1قادة�بوعنان�غذية�عامةع�ن�ا���ر285

شارع�فيال���عبد�ا��بار�رقم 52بوعالم�مرا���غذية�عامةع�ن�ا���ر286

شارع�فيال���عبد�ا��بار�رقم 24عمر�بولوفة�غذية�عامةع�ن�ا���ر287

شارع�اول�نوفم��محمد�مراح�غذية�عامةع�ن�ا���ر288

شارع�اول�نوفم��شقة�مبار�ي�غذية�عامةع�ن�ا���ر289

شارع�اول�نوفم���رقم 12خلف�هللا�لعبا�ي�غذية�عامةع�ن�ا���ر290

شارع�عقال�قادة�رقم 17سفيان�برزوق�غذية�عامةع�ن�ا���ر291

شارع�فيال���عبد�ا��بار�رقم 2عبد�الكر�م�رفاسخضر�وفواكهع�ن�ا���ر292

تجزئة 314 قطعة�رقم 284ب/01قا����محمدمطعمع�ن�ا���ر293

شارع�فيال���عبد�ا��بار�محل 4 رقم 54غو�ي�عبد�الكر�ممطعمع�ن�ا���ر294

شارع�اول�نوفم���محل 3بوعالم�محمدمطعمع�ن�ا���ر295

الطر�ق�الوط���رقم 06احمد�خليفةمطعمع�ن�ا���ر296

شارع�فيال���عبد�ا��بار�محل 9رضوان�خليفةمطعمع�ن�ا���ر297

وحدة�سعيدةش�الاسهم�نفطالمحطة�وقودع�ن�ا���ر298

املنطقة�الصناعية�رقم 02 ع�ن�ا���رمطحنة�املرجانوحدات�إنتاج�الدقيق ع�ن�ا���ر299

املنطقة�الصناعية�رقم 02 ع�ن�ا���رمطحنة�ماماوحدات�إنتاج�الدقيق ع�ن�ا���ر300

قر�ة�سفيد�سيد�احمد�سعيدة املياه�املعدنيـة�سفيدتوض�ب�املياه�املعدنيةسيد�احمد301

قر�ة�بوراشدمستودع�الوقود�نفطالمستودعـات�الوقودسيدي�أحمد302

شارع���ول�جيال���املحل 1عباس�محمدمخ��ةاوالد�خالد303

تجزئة 298 قطعة 17 املحل 1شر�فة���نابةمخ��ةاوالد�خالد304

���ال��ضة�املحل�الثا�ي�رقم 40حمزة�جلو��مخ��ةاوالد�خالد305

�عاونية�الامال�رقم 1 املحل 1فتوح�بوحانة�غذية�عامةاوالد�خالد306

شارع�الام���عبد�القادر�رقم 73قصباوي�فتيحة�غذية�عامةاوالد�خالد307

شارع�الام���عبد�القادر در�ي�نور�الدين�غذية�عامةاوالد�خالد308

���ال��ضة�رقم 6 املحل 2مقال���محمد�غذية�عامةاوالد�خالد309

التجزئة�ال��قاو�ة 18 قطعة�رقم 8��نون���سن�غذية�عامةاوالد�خالد310

التجزئة�ال��قاو�ة 18 قطعة�رقم 39عمراوي�مرزوق�غذية�عامةاوالد�خالد311

شارع�الام���عبد�القادر بن�يمينة�العو���غذية�عامةاوالد�خالد312

ع�ن��غات�اوالد�خالدمقدم�محمد�غذية�عامةاوالد�خالد313

شارع�موالي�مقدم�رقم 13مفتاح�قداش�غذية�عامةاوالد�خالد314

تجزئة�الامال 205 قطعة�رقم 1 املحل 106�غداد�مختاري�غذية�عامةاوالد�خالد315

محادي�الكمالية�طهرات�غازوي هواري�مرس���غذية�عامةاوالد�خالد316

�� 22 سكن�تطوري�رقم 1 نا�ي�عبد�القادر�غذية�عامةاوالد�خالد317

تجزئة 298 قطعة 233 ضراب�ع���غذية�عامةاوالد�خالد318

شارع�مو���بوعالم�رقم 13 املحل�الاولبوحفص�محمد�غذية�عامةاوالد�خالد319

املحل�الثا�يز�ا�ي�محمد�غذية�عامةاوالد�خالد320 ع�ن��غات�رقم 70

14 تجزئة 198 قطعة�املحل�الثا�يسنو����حنان�غذية�عامةاوالد�خالد321

قطعة�رقم�ب�ز 62ص�يعات�فر�ح�غذية�عامةاوالد�خالد322

ع�ن��غات�اوالد�خالدجلول�عبد���غذية�عامةاوالد�خالد323

الطر�ق�الوط���رقم 06احمد�لو�يدمخ��ةسيدي�بو�كر324

شارع�حرطا�ي�ميمونبن�هبولة�فتيحة�غذية�عامةسيدي�بو�كر325

�� 11 د�سم��براوي�جلول�غذية�عامةسيدي�بو�كر326

���الصومام�رقم 05بن�م��ولة�نور�الدين�غذية�عامةسيدي�بو�كر327

���الواد�رقم 06ع�����مرزوق�غذية�عامةسيدي�بو�كر328

سيد�بو�كر

يدة س

ع�ن�ا���ر

ع�ن�ا���ر

�



���الوادبوجندارة�محمد�غذية�عامةسيدي�بو�كر329

���الوادفيداح�ا��يال���غذية�عامةسيدي�بو�كر330

�� 48 قطعة�رقم 14خنوس�عبد�القادر�غذية�عامةسيدي�بو�كر331

���الواد�رقم 16بن�سعا���محمد�غذية�عامةسيدي�بو�كر332

الطر�ق�الوط���رقم 06وا���سم���غذية�عامةسيدي�بو�كر333

���الوادبر�لة�ا��يال��خضر�وفواكهسيدي�بو�كر334

شارع�س���ميلودصدو���اعمرخضر�وفواكهسيدي�بو�كر335

���الوادمحصر�مرزوقخضر�وفواكهسيدي�بو�كر336

تجزئة 25 سكن�بناء�دا�يبراشدة�جمالخضر�وفواكهسيدي�بو�كر337

سيدي�اعمر�غدادي��سر�الدينمخ��ةسيدي�عمر338

سيدي�اعمرهدي�نور�الدينمخ��ةسيدي�عمر339

03 شارع�بوطالب�بوطالبلقجع�طيب�غذية�عامةسيدي�عمر340

سيدي�اعمرحلي���مصطفى�غذية�عامةسيدي�عمر341

���الازهار-سيدي�اعمرحر�ات�عبد�الكر�م�غذية�عامةسيدي�عمر342

���جبار�ا��اج-سيدي�اعمرحف����م��و�ة�غذية�عامةسيدي�عمر343

تجزئة 19 سكن�تطوريمقال���مرزوق�غذية�عامةسيدي�عمر344

سيدي�اعمر�املحل 2هدي�جلول�غذية�عامةسيدي�عمر345

شارع�كح���الشيخعز�زي�محمد�ام�ن�غذية�عامةسيدي�عمر346

شارع�كح���الشيخهدي�بو�كر�غذية�عامةسيدي�عمر347

���عدة�بن�سكرانقو�دري�معمرمخبزةيوب348

�����راوي�عبد�القادرقو�دري�معمرمخبزةيوب349

تجزئة 312 مسكنقو�دري�عبد�القادرمخبزةيوب350

�����راوي�عبد�القادرعدار�فاطنة�غذية�عامةيوب351

تجزئة 312 مسكنفقيه�احمد�غذية�عامةيوب352

�� 312 مسكنحامق�خ��ة�غذية�عامةيوب353

102 تجزئة 312 قطعة��اري�الصادق�غذية�عامةيوب354

���مصطفاي�بومدين��اري�موراد�غذية�عامةيوب355

�����راوي�عبد�القادرسعد�هللا�قدرة�غذية�عامةيوب356

�����راوي�عبد�القادر��اري�عبد�القادر�غذية�عامةيوب357

�����راوي�عبد�القادرطي���زواو�ة�غذية�عامةيوب358

شارع�عدة�بن�سكرانتام���زكر�ا�غذية�عامةيوب359

�����راوي�عبد�القادربر�ي�محمدخضر�وفواكهيوب360

�����راوي�عبد�القادربوعنا�ي�مصابيحخضر�وفواكهيوب361

دوي�ثابتاس���بو�كر�غذية�عامةدوي�ثابت362

دوي�ثابتاس���عمر�غذية�عامةدوي�ثابت363

دوي�ثابتفايد�عبد�القادر�غذية�عامةدوي�ثابت364

دوي�ثابتخشاب�نا�ي�غذية�عامةدوي�ثابت365

دوي�ثابتيوسف�مرزوق�غذية�عامةدوي�ثابت366

تجزئة 20 قطعة�رقم 01مسعودان�احمدمخبزةا��ساسنة367

ا��ساسنةبودا���عبد�القادرمخ��ةا��ساسنة368

���البدرعم��ي�قاسم�غذية�عامةا��ساسنة369

شارع�فلو���حب�ب�رقم 47ه��ي�يوسف�غذية�عامةا��ساسنة370

���ال��ضة�رقم 15ه���عبد�القادر�غذية�عامةا��ساسنة371

املجمع�التجاري�شهروري�عبد�القادر�رقم 5ه���حس�ن�غذية�عامةا��ساسنة372

���ال��ضةبالل�محمد�غذية�عامةا��ساسنة373

تجزئة 40 سكن�تطوريتومي�جيال���غذية�عامةا��ساسنة374

ا��ساسنةرحما�ي�باللخضر�وفواكها��ساسنة375

ا��ساسنةبن�ر�اد�خالدخضر�وفواكها��ساسنة376

ا��ساسنةعز�م�خالدخضر�وفواكها��ساسنة377

م�رحما�ي�للوقودمحطة�وقودا��ساسنة378 ا��ساسنةش.ذ.م.

موقع 26 محل�تجزئة 10-11-12خم����يوسفمخ��ةالمعمورة379

المجمع التجاريزغوان قادة�غذية�عامةالمعمورة380
شارع طيبي عبد العاليلحرش يمينة�غذية�عامةالمعمورة381
مجمع�بداهن�ن�عبد�الرحمن�غذية�عامةالمعمورة382

املعمورة  61بنور�ا��ب�بخضر�وفواكهالمعمورة383

قر�ة�ع�ن�ال��ونةخالدي�ميلودمخ��ةعين السخونة384

 ن���ا��مهور�ةمختاري�بلقاسم�غذية�عامةعين السخونة385

شارع�بوخلدة�محمدعباس�بن�ع���غذية�عامةعين السخونة386

�� 19 جوانلعماري�يوسف�غذية�عامةعين السخونة387

السوق�املغطاةفشفوش�احمد�غذية�عامةعين السخونة388

قر�ة�ع�ن�ال��ونةحبي�ش�مو���محطة�وقودعين السخونة389

شارع�منقور�بوعمامةحا���احمدمخ��ةأوالد�براهيم390

حي 50 سكن التوفير واالحتياطبكوش عبد الكريممخ��ةأوالد�براهيم391
تجزئة 14 قطعة�رقم 06  املحل�الاولالعر�ي�مصطفىمخ��ةأوالد�براهيم392

مركز�بالول�ن���بو��ية���ضر�رقم 53فراح�امحمد�غذية�عامةأوالد�براهيم393

شارع�الشهداء�بالولرم���بوعمامة�غذية�عامةأوالد�براهيم394

���دعماش�مو���فا����رقية�غذية�عامةأوالد�براهيم395

تجزئة 12 هكتار�رقم 93 بالولضالع�بن�خالدخضر�وفواكهأوالد�براهيم396

مركز�بالولعرا�ي�عبد�الوهابخضر�وفواكهأوالد�براهيم397

تجزئة 54 قطعة�رقم 50حا���بو�كر�غذية�عامةأوالد�براهيم398

قسم 69 مجموعة�امللكية�رقم 125منقور�محمد�غذية�عامةأوالد�براهيم399

تجزئة 03 ه-68آر-73سار�قطعة�رقم 100ك�شو�رز���غذية�عامةأوالد�براهيم400

بالولبوسنة�محمد�غذية�عامةأوالد�براهيم401

بالولبوسنة�محمدخضر�وفواكهأوالد�براهيم402

قسم 69 مجموعة�امللكية�رقم 125منقور�محمدخضر�وفواكهأوالد�براهيم403

شارع�الشهداء�بجانب�املق��ةش,ذ,م,م�تراس�ل��دماتمحطة�وقودأوالد�براهيم404

شارع�اول�نوفم��بوخلنج�صا��مخ��ةتيرسين405

تجزئة 113 قطعة�رقم 64ش�شري�ا��يال���غذية�عامةتيرسين406

املركز�التجاري�رقم 10يحياوي يحي�غذية�عامةتيرسين407

شارع�ب��ول�الشيخ�رقم 18طاوش�مر�ممخ��ةعين السلطان408

���دليل�ا����ات�محمد�رقم 28ر�ال�سه���غذية�عامةعين السلطان409

���دليل�ا����ات�محمدعبد�الرزاق�خ��ة�غذية�عامةعين السلطان410

ع�ن�السلطانسو�ح�بوز�ان�غذية�عامةعين السلطان411

أوالد�براهيم

سيد�بو�كر
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