
العنوانإمس ولقب التاجر املسخرقطاع ال�شاطالب�يـةا�ائــرة
42 شارع حفصاوي �ن ز�ن ، � س�يدي �سني- خبيت يوسف

زاوية شارع �د�ر مصطفى و سودان مق 11- س�يدي معمر محمد 

رمق 32 شارع �س�تور- س�يدي بلعباس�زوتة مصطفى

15 شارع �ن �يس ح�يب- س�يدي بلعباسمحري نور ا��ن

شارع شاديل محمد � س�يدي �سني رمق 14- س�يدي ما� حف�ظة

جتزئة 134 قطعة س�يدي اجلياليل قطاع 06 رمق 15 ب- �اكري خمتارية  �ايدة

40، شارع جوهيل بومد�ن- س�يدي بلعباس�ن سل�ن محمد 

شارع هدي خلرض رمق 22- س�يدي بلعباسزهري فؤاد

بومليك شويق

مق    يل  ح      

س�يدي بلعباس

شعيب بلهواري

مق   يل       �

س�يدي بلعباس

مغريب خمتار

مق           

15 – س�يدي بلعباس

املرحش سعدان – س�يدي بلعباسشوفة محمد

غفري فؤاد

مق     مق        �

بلعباس

رمق 07 جتزئة عظمي ف�ي�ة – س�يدي بلعباسماكمن يوب

بلعيد �ٔم�اركة

ين     ع    �   

بلعباس

م�سفي عبد القادر

ع   �       

بلعباس

�رتوش سلمية

ع       يب     �

بلعباس

15 شارع مقداد حيي � س�يدي �سني– س�يدي بلعباس�ٔسعد فاطمة زهرة

رمق 02 � �دة بو�الل – س�يدي بلعباسسعيدي مامة

بلقايدي محمد

مق     ع         �

س�يدي بلعباس

��يش فاطمة الزهرة

التجزئة االٕج�عية شامل رشق القطعة الثانية 330 القطعة 

رمق 172 � الصخرة– س�يدي بلعباس

حلرش سوم�ة

مق     �   

بلعباس

د�ن الهناين قويدر

ع   مق           �

رمضان– س�يدي بلعباس

رمق 38 شارع تيودوهريي – س�يدي بلعباسمحوش يوسف

� 300 مسكن عامرة ب رمق 08 �ب الضاية � دالين �جوية

مصطفى �ن بلعيد -س�يدي بلعباس

ا�ا�ز

امجلهوريــــــــة اجلزا�ريـــــــــة ا�ميقراط�ــــــــة الشعب�ــــــــــة

   وزارة التج�ارة

 
املد�رية الوالئية �لتج�ارة س�يدي بلعباس

�دول رمق 01 القامئ�ة االٕمس��ة �لتج�ار املسخر�ن لضم�ان املداوم�ة �الل عيد ا�ٔحضى امل��ارك 2019

 اليوم ا�ٔول من عيد ا�ٔحضى املبارك 2019



� الساق�ة امحلراء شارع الباي بلقامس- س�يدي بلعباسز�رو صايف

خملويف م�ال

مق         

198، س�يدي بلعباس

رمق 14 شارع �عيب سعيد � الساق�ة امحلراء س ب ع�ن �ر�كو مصطفى

شارع �ا� �ن وليد � بين �امر رمق 11- س.ب.عهنني �لول ساحي محمد

شارع �ي بلقامس رمق 05 س.ب.عع�ين خلرض

�از عبد القادر

مق   ع    �   

س.ب.ع

شارع املرحش سعدان رمق 56 س.ب.عمشاب محمد

شارع مميون عبد القادر رمق 31 س.ب.عزوقار فاطمة

�لوش محمد

يت    ع   مق      �

س.ب.ع

شارع بوجيرة دحو رمق 18 س.ب.عسعدوين محمد

شارع لككول حيي رمق 06- س.ب.عبوزوينة محمد

�شري نوال

مق   ح         �

س.ب.ع

شارع هبلول عبد القادر رمق 05- س.ب.عمعري بوعبد هللا

شارع سقال شعيب رمق 24- س.ب.عنعميي محمد

شارع محمد مخ�س�يت رمق 23- س.ب.عمز�ن محمد

شارع جون مايص رمق 67- س.ب.عداعي �رية

مغين عبد القادر

مق   ين   ع     � 

س.ب.ع

شارع �ن ديدة �ن يوب رمق 10- س.ب.عشعبان محمد سف�ان

هبيل ز�ن

مق     ع       �

س.ب.ع

شارع �ٔبو �كر الصديق � بين �امر رمق 22- س.ب.عقش�يح �ٔمحد ال�شري

شارع راس�باي رمق 07- س.ب.عحراث محمد

شارع 08 ماي 1945 رمق 09- س.ب.ع�ر�ية  دردرة صلي�ة

�ن لبنة رشيف

ح          �

رمق27- س.ب.ع

مداين زواوي

مق   يل        �

س.ب.ع

شارع تيودور إ�رييت رمق 22- س.ب.عاليبدري يوسف

� س�يدي ج�اليل قطعة رمق 01 رمق 72- س.ب.عس�يت �ن �يل

� 104 مسكن عامرة �ٔ.2 رمق 08- س.ب.عز�ن فا�زة

مسكني حيي

مق ج  يل        �

س.ب.ع

� �دة بو�الل رمق 331- س.ب.عنعميي محمد مشيل

شارع �ن حراز بلعباس رمق 19- س.ب.ع�لوش �ٔمري عبد القادر

شارع �ٔبو �كر الصديق � بين �امر رمق 54- س.ب.عاليبدري �رية

شارع املالزم ا�ٔول �الدي رمق 72- س.ب.علويك خلرض

زاوية شارع موليار رمق 04- س.ب.ع�ن �بت ج�اليل

شارع حمجوب بوعزة الغريب رمق 23- س.ب.عباليل عتو

شارع حمطة ا�و� رمق 55- س.ب.ع�ن عبد هللا رس�ر �اج

  



شارع هدي خلرض � الساق�ة امحلراء رمق 01- س.ب.عنقراش عبد هللا

شارع قرموش محمد رمق 26- س.ب.عصا�ري فاطمية

طريق س�يدي محمد �ن �يل القطعة رمق 20- س.ب.عهناري حكمي

� 400 سكن محمد بوضياف ج�اح ؤ رمق 40- س.ب.ع�اكر مامة

مقدم نوري

مق   يل        �

س.ب.ع

بغاديد ن��ة

ج  مق  ح م   يل      �

س.ب.ع

شارع املس�د رمق 02- س.ب.ععظمي عبد القادر

شارع مسعود عبد القادر رمق 24- س.ب.ع�دو �يل

� س�يدي ج�اليل القطعة ا�ٔوىل رمق 253.ب- س.ب.عكنان م�لود

شارع �ن مسعود عبد القادر رمق 12- س.ب.ع�راكين م�لود

رمق 08.ب شارع بوجيرة دحو- س.ب.علعمري محمد

املنطقة الشاملية قطاع س1 رمق187-  س.ب.عج�داريم نرص ا��ن

� س�يدي ج�اليل التجزئة ا�ٔوىل رمق 74- س.ب.عحميور �رمي

زاوية شارعي يق لوساك و بوماريش رمق 05- س.ب.عفرش �اج�ة

شارع زطال بوز�ن رمق 17- س.ب.عفرعون زواوي

� 173 مسكن مقام الشهيد عامرة ك حمل 02- س.ب.ع�ن شا�ة مشس ا��ن

شارع املرحش سعدان رمق 31- س.ب.عشاليل عبد القادر

� 200 مسكن ج�اح 12 طراز يب يس 20  س.ب.علهباب ن��ل

شارع قدوري محمد رمق 22- س.ب.عصا�ري عباس

شارع �ٔ.د � س�يدي ج�اليل رمق 13- س.ب.ععامين جمدوب

� س�يدي ج�اليل رشحية 01 قطعة رمق 76- س.ب.عف�اليل �يل

شارع الطيالت � س�يدي �سني رمق 08 -س.ب.عحمتويق محمد ا�ٔمني

� س�يدي ج�اليل التجزئة الثانية قطعة رمق 74- س.ب.عخ�لون �ٔمحد

شارع االٕخوة حفاف رمق 03- س.ب.عمر�ن خرضة

�شك �ٔمام املس�شفى اجلامعي- س.ب.عش�يوخ عز ا��ن

� ما�وين عامرة �ٔش.�ٔل.�ٔم  رمق 05- س.ب.عدرمل �يل

شارع هوش � عظمي ف�ي�ة رمق 25- س.ب.ع�افظي عبد القادر

رق�ق محمد

مق   يل        �

س.ب.ع

شارع �س�تور رمق 42- س.ب.ععبوين محمد

� بومليك قطعة رمق 836- س.ب.عج�ور بوعزة

شارع قاملة � املدينة املنورة رمق 56- س.ب.عبغداوي محمد

� 72 مسكن س�يدي اجلياليل رمق ج 17 -  س.ب.عزرهوين صديق

� عظمي ف�ي�ة رمق 111- س.ب.عع�ن كامل ا��ن

� 100 مسكن كناب ج�اح �2ٔ رمق 14- س.ب.عيعقويب عبد الرحامن

شارع �ن ديدة �ن يوب رمق 12- س.ب.ععظمي بلعباس

  

    

  



شارع الفونتان رمق 59- س.ب.عطرفاي مرمي

املنطقة الشاملية س�يدي اجلياليل ج�اح ج5إي- س.ب.عشايب عامرة

شارع دريدر محمد رمق 04 حمل �ٔ - س.ب.عمودن خلرض

شارع قايض بلقايض رمق 15- س.ب.عاكد�ة حلسن

شارع بيجو �ىل وا�ة شارع ا�ٔخرض رمق 12- س.ب.عخبوش جودي

مجمع الف�ح رمق 28 -  س.ب.عشهيدي ج�اليل

شارع هواري بلعباس رمق 09- س.ب.عزمكوط قويدر

ذ�يب م�ري

مق  ع      مق      �

 س.ب.ع

شارع د � سارنة رمق 10- س.ب.ع�ين �رية

� عظمي ف�ي�ة رمق 51- س.ب.عدرار مميونة

شارع بوجيرة دحو رمق 59- س.ب.ع�ن صاحل مسري

بو�ل�ال �يل

مق   يل  يض �   يض   ع 

س.ب.ع

شارع بزيرت رمق 08- س.ب.ع�بوش �ٔمني

رمق 2 د شارع دانتون � الساق�ة امحلراء- س.ب.ع�شالمغ ج�اليل

شارع ا�ٔوراس رمق 14- س.ب.ع�ن حسايين رس�ان

شارع حصراوي قدور � عظمي ف�ي�ة رمق 07- س.ب.ع�روشة ح�يب

شارع االٕخوة الثالث عامروش رمق 10- س.ب.عطالب عبد هللا

� ا�لوز رمق 01- س.ب.عقاديم خو�رة

شارع ف � العريب �ن �يدي رمق 21- س.ب.عشاهد عباس

شارع الشهداء رمق 06- س.ب.عسكني بوشوشة

شارع �ا� سل�ن رمق 24- س.ب.عقارة �يل محمد

شارع مس��ة � الساق�ة امحلراء رمق 03- س.ب.عزيتوين عبد ا�يد

� عظمي ف�ي�ة رمق 88- س.ب.عواري نور ا��ن

شارع الزبري ا�ن العوام � �ب الضاية رمق 19- س.ب.ع�ريك محمد

شارع زبيدة عبد القادر رمق 01- س.ب.عمحو سعيد

شارع ب � عظمي ف�ي�ة رمق 53- س.ب.علعرا� س�يدي �ٔمحد

شارع س  � اكس�تور رمق 25- س.ب.عجمدوب زارية

� 50 مسكن السالم كث� �ٔ.2 رمق 6 مكرر- س.ب.عبو�د�ر هدى

شارع قرموش محمد رمق 20- س.ب.عيوسف نور ا��ن

رمق 91.ج شارع دريدر محمد- س.ب.عواري ج�اليل

شارع قرموش محمد رمق 95- س.ب.عبودن دهري

�اتق س�يدي محمد

يل  مق    ح م     �

س.ب.ع

زعباك زواوي

مق ج  يل        �

س.ب.ع

شارع �دروقة سعيد رمق 05- س.ب.عدموش قويدر

شارع مرابو رمق 26- س.ب.ع�ن عومر محمد

  

    

  



شارع املالزم ا�ٔول �الدي رمق 71- س.ب.عبوهند عز�ز

� بومليك جتزئة 330 قطعة رمق 119- س.ب.عنعميي �ا�شة

عسو عز�ز

ين   مق    يم    ي   

س.ب.ع

شارع امجلهورية رمق 18- س.ب.عساحي محمد

رمق 23.ب شارع املس�د- س.ب.ع�ن لعوج جامل

شارع �ن مسعود عبد القادر رمق 17- س.ب.ععطوش �ٔمري

سوديين �سني

مق  مق   ين    ع    � 

03- س.ب.ع

شارع ص � مميون رمق 20- س.ب.عزملاط خرضة

شارع بوجيرة دحو رمق 24- س.ب.علعمري ج�اليل

خرا� �امل

مق  يل        

�.يب.13- س.ب.ع

جتزئة املنطقة الشاملية قطاع 05.�ٔ قطعة رمق 84- س.ب.عخشعي رش�يد

جتزئة س�يدي ج�اليل رمق 02- س.ب.ع�ٔمحد رشيف م�لود

جامح ح�يب

مق   ع     �   

س.ب.ع

� 114 مسكن ج�اح ب5 رمق ل1/ب5- س.ب.عفزازي نرص ا��ن

مجيل قادة

مق          �

احلرضية- س.ب.ع

بور�� عبد الكرمي

يل  مق    �    يب 

س.ب.ع

� 82 مسكن ج�اح ب.4 رمق ج.17- س.ب.ع�ن دايدة ارق�ة

رمق 13.�ٔ شارع املس�د- س.ب.عم�اس ميينة

خ�لون عبد هللا

م�طقة شامل رشق مجمع 72 مسكن جتزئة � رمق يس 35 

س�يدي اجلياليل- س.ب.ع

م�طقة شامل رشق � بومليك رمق 493- س.ب.عفطان عامرية

قدور �راهمي زوبري

ج    مق  ح      �

الرشق�ة- س.ب.ع

شارع ا�ٔس�تاذ و� �اودية رمق 47- س.ب.ع�اليل كامل

و� بو�الم �رمي

يل  مق         �

س.ب.ع

ديدة م�لكة

مق   يش     �    

س.ب.ع

بلقادي �ٔ�الم

مق  مق     ين  ع      �

 س.ب.ع

رمق 28.ب شارع �اشور زواوي- س.ب.عسام� عبد القادر

مرياوي سف�ان

مق    مس �    ع  

س.ب.ع

شارع ��سات إيد�ر رمق 104 مكرر احملل �ٔ- س.ب.علقمش زواوي

شارع املس�شفى رمق 02- س.ب.عبوز�ورة فطمية زهرة

شارع كناين قدور رمق 33- س.ب.ع�زو� م�لود

شارع �ٔو�ان إيتان مبوا�ة شارع دوف�ين رمق 15- س.ب.ع�ن �دة س�يد �ٔمحد

� 110 مسكن مقام الشهيد عامرة �ٔف يس- س.ب.عغراس القوم موالي يوسف

� 50 مسكن عامرة �ٔ رمق س.08 مقبيطة- س.ب.عف�اليل عباس

� مرابو رمق 221- س.ب.عقعفور حمي ا��ن

  

    

  



� 1500 مسكن عامرة س رمق 13- س.ب.عمامون معران

� 760 مسكن �ن محودة رمق 40- س.ب.عمخلس عبد القادر

رمق 99 � احلرية -  س.ب.عقد�ر قويدر

� س�يدي �سني شارع حمتويق بال�ة رمق 27- س.ب.عذهيب ف�صل

شارع بوجيرة دحو رمق 24- س.ب.عفقري مداين

شارع �ٔبو �كر الصديق � بين �امر رمق 06- س.ب.عبوعاممة �ا�شة

� 82 مسكن بلوك ج.37 رمق ب.8- س.ب.ع�لول لعباس�ية

شارع معيقب ا�ويس � بين �امر رمق 20- س.ب.عمرازي ساحي

شارع بورق�ة قدور رمق 09- س.ب.عجنار جامل

معافة ج�اليل

ح ج   ع    يل    �

س.ب.ع

جتزئة س�يدي ج�اليل املنطقة الثانية رمق 306- س.ب.عسامح �دجية

� س�يدي ج�اليل القطعة الثانية رمق 259- س.ب.عالبيلوق �ٔمني

محمدي عباس

مق          �

س.ب.ع

بوش��وف فرحية

يب   ع  مق   �    ح 

�يدي- س.ب.ع

�ن لعوج رضوان

مق   يل         �

س.ب.ع

شويطر �امل

مق  مق          �

21- س.ب.ع

مشاب محمد

مق   يل        �

س.ب.ع

رمق 26.ب شارع مراح عبد القادر- س.ب.عمسكني شهرية

الك�ري نور ا��ن

مق   ح ج  يل      �

س.ب.ع

شارع املغرب � العريب �ن �يدي رمق 25 -  س.ب.عدرقيل عبد القادر

شارع در�ل بومد�ن رمق 30- س.ب.ععيدون محمد

مقهور يوب

مق  مق         

س.ب.ع

� احلرية رمق 10- س.ب.عا�من�ش �ا�

م�لوى ميينة

مق          �

 س.ب.ع

شارع بورويم محمد رمق 09- س.ب.ععباس عبد القادر

شارع خ�ري عبد القادر رمق 12- س.ب.ع�ن داود عبد القادر

بوسالمة حرضي

مق   ع   �    

س.ب.ع

شارع راس�باي- س.ب.عاكميل محمد

طالب محمد �سن

مق  ع    �   

10- س.ب.ع

عبيدي لكثوم

مق   ح         �

س.ب.ع

شارع جوهيل بومد�ن رمق 04- س.ب.عفزازي عبد القادر

شارع مخلس �ٔمحد � س�يدي �سني رمق 12- س.ب.عدحامين عبد القادر رش�يد

شارع بونية عبد القادر رمق 33- س.ب.عدرقاوي خمتار

شارع حمتويق بال�ة سابقا الفونتان رمق 29- س.ب.عبوزيدي �لوفة

شارع بوان اكري رمق 15- س.ب.عسل�ين �لمية

  

    

  



شارع �سني �ن عودة رمق 22- س.ب.عق�رص مراد

شارع العق�د معريوش رمق 01- س.ب.عداعي خلرض

� بوجيرة شارع �ٔ�ٔ س�يدي ج�اليل رمق 09- س.ب.علي�ن عزا��ن

� 50 مسكن عامرة ب.1 رمق 02- س.ب.ع�كروف عتو �دجية

صدويق بلقامس

مق   ح م       �

س.ب.ع

شارع هوا�رية عبد القادر حمل �ٔ رمق 49- س.ب.عبال�ة زواوي �يل

تويم عبد احلق

مق           �

�سني- س.ب.ع

�سعد محمد مسري

مق          �

01- س.ب.ع

رمق 12 شارع بورق�ة قدور- س.ب.ع�ٔرزيق ند�ر

� بوعزة الغريب- س.ب.عطوريش شف�ق

�ن ف�سة �ٔمال

مق ج  ح ج  يل      �

س.ب.ع

بلهزيل عباس

مق    مق        �

س.ب.ع

� س�يدي ج�اليل التجزئة الثانية قطعة رمق 40- س.ب.عسعدون بوز�ن

� 760 مسكن �ن محودةرمق 50- س.ب.ععريب عاكشة

بومعزة بو�الم

مق      �    

س.ب.ع

شارع تريس احلب�ب رمق 33- س.ب.عتو�يس �امر

شارع قرموش محمد رمق 46- س.ب.ع�ن شعشو�ة نور ا��ن

��ىس �ا�شة

يب   ع  مق   �    ح 

�يدي- س.ب.ع

� 119 مسكن عامرة ب.01 رمق 04- س.ب.عنزيار �لول

� 456 مسكن عامرة س.1 رمق  ج.88- س.ب.عسهيل محمد

�ن موىس معاشو

مق         �

 س.ب.ع

� س�يدي ج�اليل ج�اح �ٔ.1 حمل رمق 02- س.ب.ع�سايق قادة

عراس خمتارية

ع     �    مق  

س.ب.ع

� احلرية رمق 82- س.ب.عبومعزة حكمي

شارع احلنف�ة رمق 50- س.ب.عظريف عباس�ية

� 232 مسكن كت� ب4 ج ر2.2 رمق ج.11- س.ب.عبوق�قاب بوتوش�ت

ق��يش محمد ا�ٔمني

مق  ىي      ي     

س.ب.ع

شارع عظمي ف�ي�ة رمق 33- س.ب.عمك�ايس حرضي

حبوص طاهر

مق   ع       

س.ب.ع

معاشو صاف�ة

مق   ع       

س.ب.ع

شارع املرحش سعدان رمق 23 مكرر- س.ب.عواري خمتار

شارع املالزم ا�ٔول �الدي رمق 29 مكرر د- س.ب.عسقال �دو�ة

إقامة النرص عامرة �ٔوكت� �ٔو رمق �ٔو.02- س.ب.عبلحف�ان خلرض

زيدي محمد

مق   خ    ين    ع 

س.ب.ع

شارع س�يدي فرش رمق 15- س.ب.ع�ن زيدان �دجية

  

    

  



جتزئة س�يدي ج�اليل قطاع 03 رمق 725- س.ب.عد�ف محمد

� 1500 مسكن عامرة و.4 رمق 07- س.ب.ع�ن صاحل محمد

التجزئة الثانية قطعة رمق 09 س�يدي ج�اليل- س.ب.عبو�دميي عباس

شارع موليار رمق 21- س.ب.ععظمي ج�اليل

� 205 مسكن النخيل رمق ج91�دمي معر عامد ا��ن

� 1500 مسكن عامرة ن رمق 01- س.ب.عهواري زوبري

�رحو عبد الرحمي

مق    ع      ع    

س.ب.ع

زاوية �هنج �س�تور و شارع �شري بوجيرة دحو- س.ب.عبلطرش قدور

رمق 16.ب شارع �ا� سل�ن- س.ب.ع�امر عبد احلامك

شارع جون �ر رمق 02- س.ب.عغيالن يوسف

شارع �رواين م�لود رمق 19- س.ب.عحرطاين فاطنة

شارع القاهرة رمق 07- س.ب.ع�ن خيلف رضا عبد الكرمي

شارع د � س�يدي ج�اليل رمق 10- س.ب.عمعريفي مصطفى

رمق 47.ج شارع ��سات إيد�ر- س.ب.عوايف ح�يفي

شارع خ�ري عبد القادر رمق 02- س.ب.عقريب �ن سامل

مس�تاري ح�يب

مق   يب    خ  �  ع 

س.ب.ع

شارع سعيدة رمق 40- س.ب.ع�دون محمد

�ن شعبان سل�ن

مق         

س.ب.ع

شارع قرموش محمد رمق 55- س.ب.عبلقرورة �ٔمحد

شارع ق�طرة ق�دوز �دجية رمق 01- س.ب.عخمفي نصرية

ميك فطمية

مق   يف      ع 

س.ب.ع

شارع محمد اخلامس رمق 28- س.ب.ع�الل معر �ٔرسالن

بوزقاو دلي�

مق   ع    �   

س.ب.ع

شارع دوساس زواوي رمق 24- س.ب.عدر�ل جامل

شارع جمدوب بوعزة الغريب رمق 36- س.ب.عوادرية ش�يخ

� هواري بومد�ن شارع شعيب قدور رمق 09- س.ب.عمعاشو م�لود

شارع فر�تو �ٔمحد رمق 13- س.ب.عبولنوار حلسن

�ن �يل محمد �ٔمني

مق   مق      

 س.ب.ع

شارع التني رمق 33 ضاح�ة العريب �ن �يدي- س.ب.عصغري ح�يب

شارع بوجيرة دحو رمق 15- س.ب.ع�ن سعيد خلرض

شارع �عيب سعيد رمق 03- س.ب.عجنار ميينة

رمق 03 شارع �عب سعيد - س.ب.ع�ريك جنار

� �ب الضاية شارع عتبة �ن غزوان رمق 09- س.ب.ععرجون �ٔسامء �دجية

س�يدي اجلياليل عامرة ب ج�اح رمق 41- س.ب.عحصراوي ف�ي�ة

شارع بوجيرة عبدهللا رمق 39- س.ب.ع�شري بوجيرة عباس

  

    

  



رمق 68 هنج ��سات إيد�ر- س.ب.عشاهد صاحل

رمق 19 شارع مميون عبد القادر - س.ب.ععسال عباس

بوولس�س بغداد

مق  ع    يل �     

50– س.ب.ع

هنج العامرنة رمق 10 �ٔ- س.ب.ع�ٔورمضان فؤاد

رمق 20 شارع ب ن � هواري بومد�ن- س.ب.عراشدي ميينة

�ازي طيب

يل  مق         �

س.ب.ع

شارع بوراس �يل رمق 01- س.ب.ع�لغوم �رية

� املدينة املنورة شارع �ا� �ن السعيد- س.ب.عشاطر سام�ة

بوز�ن هشام

مق     �    

س.ب.ع

� 274 مسكن بلوك س2ف حصة رمق 02- س.ب.عزيتوين فاطمية

شارع زبيدة عبد القادر رمق 20- س.ب.عبوسه� عبد القادر

شارع املرحش سعدان عامرة �ٔو رمق 16- س.ب.عاملس�تاري محمد

شارع بال�ة ح�يب  رمق 18 �ٔ رمق 49- س.ب.عبو�اري ج�اليل

� بومليك قطعة رمق 340- س.ب.عبو�� �ا�

ر�وي قويدر

مف  �   يل      

س.ب.ع

شارع �ٔمحد و� محمد رمق 101- س.ب.عماكمن نورا��ن

شارع العامرنة رمق 09- س.ب.عا�ويع�يس حصبية

�ن دق�ش محمد �ٔمني

مق   ي    ي      �

س.ب.ع

� السالم طريق �سا� كت� د رمق 25- س.ب.عال�ميي عبد القادر

االتجزئة الثانية رمق 322 س�يدي ج�اليل- س.ب.ع�اكر فطمية

درو�ش جنادي بوس�تة عبد القادر

حش  � م   ع  ج  مق 

س.ب.ع

رس�ان عبد الرزاق

مق   ع       

س.ب.ع

� 232 مسكن س�يدي ج�اليل رمق 28.س- س.ب.ع�تار �ين فوزية

بلحمير معر

يل  مق         �

س.ب.ع

ملعب عبدالقادر

ع   يل    �   

 س.ب.ع

شارع بوجيرة دحو رمق 59- س.ب.عدملو� عبدالقادر

شارع املرحش سعدان رمق 27 مكرر- س.ب.ع�ازي محمد

رمق 16 شارع العامرنة حمل �ٔ- س.ب.عملياين زهرة

� بومليك  شامل رشق رمق 272- س.ب.عبوخروفة ح�اة

شارع ��سات إيد�ر رمق 79- س.ب.عجنادي طاهر

� س�يدي ج�اليل ج�اح رمق 3.�ٔ رمق 03- س.ب.عبومليك معاشو

� بومليك جتزئة شامل رشق رمق �ٔ.676- س.ب.عبلحسن �دجية

�لس�ين �ٔمحد

مق  �        

س.ب.ع

� 559 مسكن عامرة 30 نوع �ٔش رمق 50.�ٔ- س.ب.عمحيدة بدرة

ضياف �رية

مق         

س.ب.ع

  

    

  



ف�دوح قليل

مق           �

س.س14- س.ب.ع

قامسي ام�اركة

مق    �      �

940- س.ب.ع

عميور نور ا��ن

يل         �

رمق08 رمق 03- س.ب.ع

شارع �ن م�صور عبد هللا رمق 47- س.ب.ع�ن شكر زواوي

شارع الفال�ة رمق 01- س.ب.عحبوص محمد �ٔمني

شارع تو�س ضاح�ة تيار رمق 06- س.ب.ع�راهميي يوسف

مرصاف �ن حيىي

مق   مق   ع      

س.ب.ع

شارع محمد مخس�يت رمق 25- س.ب.عزامح عبد القادر

شارع سامك محمد سابقا قاي ل�ساك رمق 28- س.ب.عالز�ن محمد

شارع �ٔبو �كر الصديق � بين �امر رمق 09- س.ب.عجنار �امل

دحو ن��ل

مق          �

01مك- س.ب.ع

شارع تيودور هريييت رمق 39- س.ب.عشعبان بودايل

بوش��وف مجي�

ع   يب    �   

مسكن ج�اح �ٔ- س.ب.ع

� 20 مسكن عظمي ف�ي�ةعامرة ب رمق 06- س.ب.عداود محيد

عويقب �امل

مق   ع  مق       

س.ب.ع

بريش بلقامس

مق   ح        �

س.ب.ع

� بومليك جتزئة م�طقة شامل رشق رمق 173- س.ب.عرق�ق ف�ي�ة

� 1500 مسكن عامرة ن رمق 14- س.ب.عمجيل ش�باين �ن �يل

مرزويق فوزية

مق  ح   يل  م      �

ج86- س.ب.ع

� 760 مسكن �ن محودة رمق 74- س.ب.عديداوي فاطمية

شارع مراح عبدالفادر رمق 44- س.ب.ععربوز مصطفى

طييب �اج

مق  ع          �

س.ب.ع

شارع ولهايص خمتار رمق 02- س.ب.عشايع عبد اخلالق

� بوعزة الغريب- س.ب.ع�ن م�ديل �ٔم ج�اليل

شارع االٕخوة عامروش رمق 15- س.ب.عغول جتيين

شعيبات محمد

مق  مق    يل      

11- س.ب.ع

� 220 مسكن رمق 63- س.ب.عجر�ر عباس

جتزئة م�طقة شامل � بومليك قطعة رمق 609- س.ب.عتريس فرحوح

شارع املالزم �الدي رمق 72- س.ب.عبلقروريصات عبدالقادر

شارع املالزم �الدي رمق 06- س.ب.عمرازي رش�يد

شارع فلسطني حمل �ٔ سابقا موقادور رمق 38- س.ب.عساحي خمتار

�ٔيت قايس صديق

ع    مق ج  ح      �

س.ب.ع

شارع املرحش سعدان رمق 17- س.ب.عبومد�ن محمد

رمق 01 زاوية شارعي دانتون و تيودور هريييت- س.ب.عهامشي �ن يوب

شارع �ري الن��ة � العريب �ن �يدي رمق 50- س.ب.علوداد ح�يب

مواد التغذية 

العامة / خضـر و 

فواك�ه

س�يدي 

بلعباس

س�يدي 

بلعباس



د�غ ف�ي�ة

مق   ع    �   

س.ب.ع

شارع الش�يخ اخلا�ي رمق 17- س.ب.عوضاح رش�يدة

�كوش نورية

مق   يل        �

س.ب.ع

� 126 مسكن عامرة د قطعة �ٔ رمق 01- س.ب.ع�ن م�لود عباس

� احلرية رمق 70- س.ب.ع�ن عبديل هوارية

شارع زيد �ن �ارثة � املدينة املنورة رمق 09- س.ب.عخ�لون عبدالرحامن

شارع بوجيرة دحو حمل �ٔ رمق 36- س.ب.عصا�ري محمد

لشلق ز�ر�ء

مق  �  ي  ح  ي     �

بين �ام- س.ب.ع

�ن سامل �شري

مق  يل  ع         �

61- س.ب.ع

شارع ولهايص خمطار قسم 155 رمق 32- س.ب.عبلفريود هواري

شارع دريدر محمد � �ب الظاية رمق 18- س.ب.عغفري محمد

سعدي رش�يد

يل  مق    ع     

س.ب.ع

� 492 مسكن عامرة ج رمق 10- س.ب.عبو�كر شهيناز

�ٔ� محمد محمد

مق          �

س.ب.ع

س��ل هللا نورا��ن

مق   ىس  �     ع  

س.ب.ع

�ٔو�ا� �رية

مق   م  ح ج يل      �

س.ب.ع

حصراوي �ا�

مق   ع   �   

س.ب.ع

واري حوسني

اجلهة الشاملية لضاح�ة مرابو شارع عز�ز �امل رمق 49 � 

عظمي ف�ي�ة حمل ب- س.ب.ع

� مرابو عامرة �ٔ رمق 215-216رح�اش محمد

� 114 مسكن بلوك ب2 رمق ل1/ب2- س.ب.عدر�ل عباس

شارع زو�ح �امل � هواري بومد�ن رمق 33- س.ب.عب�ت محمد مغنية

شارع �شري بوجيرة � س�يدي اجلياليل رمق 15 - س.ب.عر�ال سلمي

شارع س�يدي اجلياليل رمق 02- س.ب.ع�راكة محمد وليد

� 362/212 مسكن عامرة ج رمق ج17- س.ب.ع�ن دراوة صاف�ة

وا�� �دجية

يل  م   ح ج    �

س.ب.ع

طريق س�يدي محمد �ن �يل رمق 308- س.ب.ع�ن ش�يخ بدرة

شارع �داين ع�ن رمق 05- س.ب.عدرو�ش �دي

ضو محمد

مق ج  يل        �

س.ب.ع

لغرس عبد القادر

جتزئة م�طقة شامل رشق س�يدي بلعباس � بومليك 

قطعة رمق 130 حمل رمق 02- س.ب.ع

� الصخرة احلي ا�ٔمر�يك ف�ال رمق 18 - س.ب.عج�اح راحب

رمق 01 "�ٔ" � الاكس�تور - س.ب.ع�ريش محمد

بوسام�ة جميدة

مق   يل  ح       �

س.ب.ع

شارع قايض سعيد رمق 08- س.ب.ععبوين عبدالقادر

  

    

  



� اجلديد رمق 05- س.ب.عخرضاوي �لول

شارع املالزم  �الدي حمل �ٔ رمق 35- س.ب.عبوهند عبدالقادر

� السالم رمق 53- س.ب.عبوعاممة م�لود

شارع ��سات إيد�ر رمق 48- س.ب.عالك�ري ج�اليل

� 70 مسكن ج�اح �7ٔ رمق ج22- س.ب.عتويم محمد

جتزئة م�طقة شامل رشق � بومليك رمق 210- س.ب.ع�رصي حيي

يو�س م�لود

مق  يل          �

63ج- س.ب.ع

رمق 59 شارع ��سات إد�ر القطعة رمق 03 - س.ب.علعنرتي م�لود

م�اد عبدالقادر

يل  مق         �

س.ب.ع

شارع �س�تور رمق 46- س.ب.عبالجغي مراد

بلعوج عبداحلكمي

ع      م      �

القطعة رمق 06- س.ب.ع

هنج �ن مسعود عبدالقادر رمق 25- س.ب.ع�ن سعد مسري

شارع �رييب م�ور رمق 59- س.ب.عبوقرة وهيبة

حمل رمق ج06 عامرة �ٔو مرشوع 97 مسكن- س.ب.عبلعريب محمد سلمي

رمق 76 شارع قرموش محمد العامرة 76- س.ب.عز�ن محمد صاحل ا��ن

شارع �رصي عبدالقادر رمق 23- س.ب.عحامدوش مصطفى

مف�تح ن��ل

ع   مق   ع      

ح�يفي- س.ب.ع

شارع عق�ل �ن ما� رمق 03- س.ب.عمرشي بومد�ن

� السالم رمق 224- س.ب.عح�يتات محمد

جتزئة الثانية القطعة رمق 03 س�يدي اجلياليل- س.ب.عزيتوين فريدة

قدار رمحة

ح         

س.ب.ع

شارع حمتويق بال�ة رمق 49- س.ب.عجنادي سف�ان

شارع ��سات ايد�ر رمق 44 مكرر- س.ب.عمعطى هللا بلعباس

قايد لزرق

مق  ج  ح   يل      �

س.ب.ع

املركز الت�اري س�يدي اجلياليل جحرية رمق 07- س.ب.ع�ضور ج�اليل

محمد ا�راهمي حسام ا��ن

� 150 مسكن س�يدي ج�اليل املنطقة الشاملية رمق 01 

ج�اح ج رمق 01- س.ب.ع

� 173 مسكن مقام الشهيد عامرة �ٔ قطعة �01ٔ- س.ب.ع�سني عبدالقادر بنا�

شارع لككول حيي رمق 03 مكرر ب- س.ب.عواحضي فضي�

�ا�ي نعميي

مق  �        

س.ب.ع

�ن ��ىس مصطفى

مق  ج  ح  يل      �

س.ب.ع

جتزئة 330 قطعة م�طقة شامل رشق- س.ب.عساحي فاوزة

�املي نذ�ر

مق   ح   ع   �   

س.ب.ع

شارع �رييب م�ور � هواري بومد�ن رمق 48- س.ب.عدموش عبدهللا

� 130 مسكن �ري ن��ة مقبيطة ج3- س.ب.عبوشالمغ �ن عتو

  

    

  



� 20 مسكن عامرة ب رمق 09- س.ب.ع�يل عبو ف�ي�ة

شارع املالزم �الدي رمق 15- س.ب.عبومز�ر �يل

� 200 مسكن عامرة ج رمق 47- س.ب.علاكرم ليندة

شارع الش�يخ و� مرابط رمق 06- س.ب.عزيتوين �ٔمحد

شارع قعفور محمد سابقا اكس�تور رمق 02 مكرر- س.ب.عجعال سف�ان

شارع مرصي م�لود � بومليك رمق 21 - س.ب.علريك محمد �ٔمان

بغدادي معاشو

مق  مق         �

س/ج�ل- س.ب.ع

موا�دي ��ىس

يل  مق         �

س.ب.ع

� مرابو عامرة �ٔ رمق 211 - س.ب.ععر�ن عبد الرحامن

شارع االٕخوة الثالثة معريوش حمل �ٔ رمق 09- س.ب.ع�ٔرزيق �ٔبو �كر

شارع بونية عبدالقادر رمق 03- س.ب.عس�تويت ج�اليل

� 95 مسكن القطعة رمق ج04 ج29 رمق 04- س.ب.عصنديد يوسف

شارع مخلس �ٔمحد رمق 57- س.ب.عو� �ٔمحد زواوي

قرو� توف�ق

يل  مق    ح      �

س.ب.ع

شارع دوساس زواوي رمق 39- س.ب.ع�ن �لو مامة

شارع مراح عبد رمق 36 - س.ب.عمهنوم �رمي

الطاهر زولي�ة

مق   ح   يل      �

س.ب.ع

وايل معر

مق  ح    يل      �

 س.ب.ع

�كروف بو�الم

مق   ع  يل      

القطعة رمق 01- س.ب.ع

فروي عبد الصمد

مق   ع   �    

س.ب.ع

شارع �ن مسعود عبدالقادر رمق 12- س.ب.عفرعون مخ�س محمد

هنج الرباء �ن عزب � �ب الظاية- س.ب.عفزازي موفق

شارع مرابو رمق 06- س.ب.ع�سوحي عباس

طريق �سا� حمل رمق 25 كت� د  � السالم- س.ب.عبومعزة ا�راهمي اخلليل

شارع بوسلهام عبدالقادر رمق 04- س.ب.عمومني �اشور

شارع �ري ن��ة � العريب �ن �يدي رمق 02- س.ب.عما� مصطفى

� 150 مسكن س�يدي اجلياليل عامرة رمق 03- س.ب.عرا�س عبدالقادر

جتزئة �دة بو�الل حمل ب رمق 175- س.ب.ع�ن سعيدي عبدالقادر

�ازي مرمي

مق   مق    مق      

س.ب.ع

�ركة محمد

مق    يل  ح      �

س.ب.ع

� بومليك القطعة رمق 618 حمل ب- س.ب.عمحلر �ٔمحد

شارع � �دة بو�الل رمق 187- س.ب.عشوطي سعيد

إ�ر�ر ح�يب

مق ج  ح  يل      �

س.ب.ع

� 456 مسكن س�يدي اجلياليل بلوك يب1- س.ب.عخ�لون مسري

� 80 مسكن عامرة ج01 رمق 02- س.ب.عج�اري عبدالقادر

  

    

  



رحو ز�ر�ء

مق           �

س.ب.ع

دالين �ٔمحد سعيد

مق  ح    ع      

03 - س.ب.ع

شارع بلحس�ين خمتار رمق 01- س.ب.عبوختييل عبدا�يد

�اليوي دحامن

مق  ج  ح   يل      �

س.ب.ع

�امد بلعباس

مق   ح         �

س.ب.ع

شارع النق�ب عبدالهادي رمق 04- س.ب.ع�ن شا�ة محمد سف�ان

خمرت محمد

مق    ع    �   

س.ب.ع

� س�يدي اجلياليل ج�اح ج3 م1– س.ب.ع�ربي �ن �ٔمعر

جتزئة ا�ٔوىل س�يدي اجلياليل رمق 249– س.ب.ع�ن ر�ال �رص

غرماوي محمد

مق   ع    �   

س.ب.ع

� 80 مسكن عامرة ج01 رمق 02- س.ب.عج�اري فؤاد

� العريب �ن �يدي رمق 27– س.ب.عبوشارب حلسن

شارع املرحش سعدان رمق 17– س.ب.ع�ن �سا�ر كامل

� املالزم ا�ٔول عبدالكرمي رمق 03– س.ب.ع�رن�ش محمد

� 195 مسكن الرويش رمق 59– س.ب.ع�رمي ليىل

شارع سعيد �ا� � املدينة املنورة رمق 303– س.ب.عبودادة يوسف

شارع �ن ديدة �ن يوب رمق 12– س.ب.ععظمي �دي

� س�يدي اجلياليل عامرة ب ج�اح �ٔ رمق 34– س.ب.عمعزوز احلاج

شارع املالزم �الدي � �دة بو�الل رمق 41– س.ب.عزريق بيالل

شارع النق�ب ع�ن رمق 21– س.ب.ع�سني �ن �يل

صا�ري رشيف

مق  ين  ع      

رمق 32– س.ب.ع

شارع �رصي عبدالقادر رمق 14– س.ب.عمالل صبي�ة

فرح مسري

مق    �    ع   

س.ب.ع

شارع فرودة احلرضي رمق 15– س.ب.عبلقايض رضا

محمدي سلمي

مق   مي  م   ع  خ     �

س.ب.ع

رزوق نورة

ح  مق   يل       

�08ٔ– س.ب.ع

قادة عبدالرحامن

مق   يل        �

س.ب.ع

� 28 مسكن القطعة ج3 رمق 02– س.ب.عزازوة معمر

محدون عبدالوهاب

مق      �    

س.ب.ع

شارع ج�ور �لول سابقا ا�كتور م�لو رمق 12– س.ب.عبلهواري زواوية

مصطفاوي توف�ق

مق  يل  مق   ع     

487– س.ب.ع

شارع 17 �ٔكتو�ر رمق 13– س.ب.عمصابيح �رية

عريف �امر

مق  ع  يل        �

45– س.ب.ع

بصحراوي الهوارية

مق ج  �       ج 

س.ب.ع

دليل محمد

مق   يل        �

س.ب.ع

  

    

  



شارع ق�طاري ق�دوز فطمية رمق 27– س.ب.علقدمي �ٔمحد

زيدي محمد

مق  م         �

س.ب.ع

شارع دريدر محمد � �ب الظاية رمق 72– س.ب.عمز�ين عز�ز

س�يدي بلعباسحرطاين مراد

جتزئة س3 س�يدي اجلياليل قطعة رمق 687– س.ب.عم�صور عبدالقادر

شارع بوس�ب�ة قويدر رمق 12– س.ب.عوز�ر محمد

هبيليل محمد

مق ج         �

س.ب.ع

شارع املس�د رمق 03– س.ب.ععبدالالوي محمد

جتزئة م�طقة شامل رشق � بومليك– س.ب.ع�اجر س�نويس مفلح محمد

زمكوط م�لود

مق    ع        �

ج�اليل– س.ب.ع

� الرشطة ف�ال رمق 01 طريق تنرية– س.ب.عمدان محمد

� 456 مسكن س�يدي اجلياليل بلوك ب2– س.ب.ع�ن ما� سعاد

�داق صلي�ة

مق ج  يل        �

س.ب.ع

عبوين بوز�ن

مق    ج    مي  � يس  

ب– س.ب.ع

املنطقة الشاملية قطاع 4 رمق 324– س.ب.عتيفريت محمد

ماكوي �اج  �يل

مق  م          �

04– س.ب.ع

شارع �ي بلقامس � الساق�ة امحلراء رمق 08– س.ب.عداعي �راهمي

بوولس�س عباس

مق  ع    يل �     

50– س.ب.ع

� 199 مسكن احلرية رمق 04– س.ب.ع�ن ز�رت قادة

شارع �ا� سل�ن رمق 25 مكرر– س.ب.ععبوين خمتار

جتزئة املنطقة الشاملية � س�يدي اجلياليل– س.ب.عسامح قادة

بوهند مسري

مق   يل  ج      �

س.ب.ع

ع�ن �شري

مق   ج  ع   يب    ج 

س.ب.ع

شارع بونية عبدالقادر رمق 27– س.ب.عقومري محمد

شارع ��سات إيد�ر رمق 79– س.ب.ععياد موفق

01 شارع طيب �راهمي رشيفة– س.ب.عزرافة يعقوب

بوخرص جامل

مق   يل  ع  �    

س.ب.ع

بلعوج محمد

ع    مق   ع     

02– س.ب.ع

شارع زبيدة عبدالقادر رمق 49– س.ب.عنوار عبدالقادر

شارع سقار عبدالعز�ز رمق 124– س.ب.عواحض �ج�ة

�ن ح�يب فطمية

  � ع  مق   ع     

س.ب.ع

طالب �اج معر

مق       �   

س.ب.ع

م�طقة شامل رشق � بومليك رمق 07– س.ب.عسل�ين ف�ي�ة

بوعاممة �جوية

مق   يل        

س.ب.ع

شارع املالزم هوا�رية عبدالقادر رمق 70– س.ب.ع�ن �رمة رش�يد

  

    

  



شارع ح�يب �ن �دي � �ب الظاية رمق 05– س.ب.عبوز�ورة ميينة

� 123 مسكن القطعة رمق 02 حمل رمق 22– س.ب.عقهوا� شك�ب

جتزئة 134 قطعة س6 س�يدي اجلياليل– س.ب.عجحام م�لود

شارع ساي بومد�ن– س.ب.عمرشيف عبدهللا

�ن زرام الش�يخ

مق  ع   يل      

143– س.ب.ع

شارع مخلس �ٔمحد رمق 07– س.ب.عحمروق ليىل

جتزئة املنطقة الشاملية رمق 03– س.ب.عقش�يح عبدالهادي

شارع العامرنة رمق 28– س.ب.عزرهوين ح�يفي محمد

م�صوري عبداالٕ�

مق  مق       

س.ب.ع

معاوض عبداحلف�ظ

مق  يس  ع       �

س.ب.ع

�ن شعيب نصرية

املركز الت�اري املتعدد ال�شاطات � س�يدي اجلياليل 

حمل رمق يب.ب.04– س.ب.ع

رصصار صالح ا��ن

يل         �

ب– س.ب.ع

� بومليك الرويش رمق 739– س.ب.عمرداس فاطمية

�امك بلعيد

مق  ح          �

01– س.ب.ع

�رفة سامل

مق  مق    يل       �

54– س.ب.ع

بل�شري نرص ا��ن

احملل الت�داري رمق 04 املركز الت�اري  طريق تلمسان 

� الساق�ة امحلراء– س.ب.ع

شارع بال�ة �ا� � بومليك رمق 07– س.ب.عرشيف �دية

زعرب يوسف

مق ج  ح   يل      �

س.ب.ع

جمدويب �يل املنترص

مق  ح    يل      �

23– س.ب.ع

در�ش صالح ا��ن

مق  ع   مق   ع     

35– س.ب.ع

جتزئة الثانية س�يدي اجلياليل– س.ب.عجحاج حس��ة

شارع بوجيرة دحو � ا�ٔمري عبدالقادر رمق 22– س.ب.عج�اليل محمد

م�صور محمد

ح ج    يل      �

س.ب.ع

لعمش جامل

مق ج  يل        �

س.ب.ع

زاوية شارع �ري ن��ة وشارع بلقايض قايض– س.ب.عنعميي عبدالقادر

شارع �ر�ك�يت � بومليك رمق 17– س.ب.عدر�ل بنا�

نغبال العمري

ج  مق         �

س.ب.ع

شارع فك�ور هيقو رمق 06 مكرر– س.ب.عتيقري عبد القادر

بوش��ة س�يدي محمد

مق          �

س.ب.ع

شاليب سعيد

تعاونية عقارية هواري بومد�ن � س�يدي اجلياليل ج�اح 

ج14 رمق 23– س.ب.ع

مسافر قامس

مق   ح   يل      �

س.ب.ع

جتزئة � �دة بو�الل رمق 132– س.ب.عحزام عاكشة

  

    

  



شارع �اشور زواوي رمق 03– س.ب.عزرهوين عبدالقادر

الفزازي معر

مق  ح   م  يل      �

ج131– س.ب.ع

بلعريب محمد

هنج �ن ديدة �ن يوب رمق 10 مكرر �ٔ وا�ة شارع �ٔصاص 

رمق 03 مكرر– س.ب.ع

هنج بال�ة �ا� رمق 09– س.ب.عسعيدون عبدالقادر

عقيب لعالية

مق          �

ج12– س.ب.ع

تو�يس �ن يعقوب

مق �  ح   يل      �

س.ب.ع

شارع الرائد �ٔم�ارك رمق 02– س.ب.عالبايه سلمي كامل

� 114 مسكن ج�اح ب4 رمق ل1/ب4– س.ب.عهربي �رية

� املالزم �الدي رمق 40– س.ب.ع�روشة محمد �ٔمني

جتزئة س�يدي اجلياليل قطعة رمق 179 قطاع 5– س.ب.عقامسي ف�ي�ة

� 128 مسكن رمق 1-يس.�ٔ– س.ب.عبوختيل العميش

شارع ولهايص خمتار حمل ب رمق 39– س.ب.عبوعرسية محمد

شارع مراح عبدالقادر رمق 38– س.ب.عمراح بو�كر

� الرويش القطعة رمق 231– س.ب.علشلق ميينة

شارع شويين الش�يخ رمق 11 مكرر– س.ب.عتو�يس خمطار

بلقروريصات زواوي

يل  مق    مق      

س.ب.ع

عواد مسري

ح  يل        �

�ٔ رمق 08– س.ب.ع

� املدينة املنورة شارع العق�د ع�ن رمق 02– س.ب.عزريق عباس

زيناي وفاء

يل  مق  �     

س.ب.ع

رمق 01 شارع العامرنة حمل رمق 02– س.ب.عمميون بومد�ن

شارع تيودور هرييت � التيار رمق 11– س.ب.عبلمميون محمد رضا

شارع تيودور هريي�يي رمق 38 ب– س.ب.عنقراش �ٓدم

ضالع زهرة

مق      �    

س.ب.ع

شارع سعيد بوح�يف�ة رمق 07– س.ب.عمرابط زهري

شارع املس�شفى رمق 15– س.ب.عمرسيل ز�ر�ء

زيداين بومد�ن

مق   يل        �

س.ب.ع

بلعوج نورا��ن

ع   مق   ع     

س.ب.ع

شارع قرموش محمد حمل ب رمق 83– س.ب.ع�ن �رص �ن عتو

شارع اللوت بلعباس رمق 11– س.ب.ع�الوي خلرض

شارع العق�د ع�ن رمق 10– س.ب.عماكمن م�لود

� �دة بو�الل رمق 230– س.ب.عبوزيد الباتون

�ن مقرة محمد

املنطقة السك�ية احلرضية الشاملية اجلزء �ول 01 � 

س�يدي ج�اليل مجمع 366 سكن ج�اح ج 82-25القطعة 

رمق 03– س.ب.ع

  

    

  



�راهميي يوسف

مق    يب    ع   � 

س.ب.ع

شارع �عيب  يوب سابقا بومريش رمق 39– س.ب.عبدري زهرة

شارع هوا�رية عبدالقادر رمق 52– س.ب.ع�سني خمتار

شارع معر �ن مجوح � بين �امر– س.ب.عبوزوينة ليىل

بودخ�ل موالي

مق  ح    يل      �

05– س.ب.ع

عبدهللا �ٔمحد

مق   يل        �

س.ب.ع

ب��اين حلسن

ضاح�ة س�يدي ج�اليل � 232 مسكن الك�� ب5 رمق 

31 حمل رمق ج,35– س.ب.ع

شارع الو�رش�س � العامرنة رمق 05– س.ب.عصو� مسري

� 20 �ٔوت حمل ب رمق 19 مكرر– س.ب.عدرار محمد �ٔمني

حنايل الزهرة

ح   مق   يل      �

س.ب.ع

درداز مصطفى

يل  مق �    ح      �

س.ب.ع

جتزئة م�طقة شامل رشق � بومليك رمق 381– س.ب.ع�لف هللا فاطنة

شارع شعيب عبد القادر جتزئة س�يدي �سني– س.ب.عق�اييل ز�ن العابد�ن

فرق سعيد

مق  ع �  يل        �

32– س.ب.ع

شارع العامرنة رمق 16– س.ب.عبودارن �الء ا��ن

�ٔوعامرة توف�ق

مق  م         �

03– س.ب.ع

شارع قرموش محمد رمق 89– س.ب.عمطريف عبداحلق

�ن سام�ني �ٔمال

مق ج  يل        �

س.ب.ع

� 760 مسكن عامرة ف4 رمق 36– س.ب.عبو�الفة �ٔمني

شارع هوا�رية عبدالقادر رمق 47– س.ب.عفرعون عبدالقادر

جتزئة 330 قطعة � بومليك– س.ب.عمغراوي عبدالقادر

� ا�ٔمري عبد القادر شارع 24 فربا�ر 1956 رمق 10– لك�ل مونري

شارع سلامن الفاريس مكرر ج رمق 07- س ب ع�ود�ت طيب

شارع دريدر محمد حمل رمق ح رمق 91- س ب عمميون محمد

شارع محزة �ن عبداملطلب � �ب الظاية حمل ج رمق 32-محيدي بوجحر

� 400 مسكن محمد بوضياف س�يدي اجلياليل ج�اح �الب محمد   

مق     شارع العباس �ن عبداملطلب � م.م. رمق 02 مكرر ج- مميون عباس 

� السعادة س�يدي اجلياليل عامرة ب ج�اح ج رمق 26- مروفل محمد  

غفار جامل  

مق           �

س ب ع

� 200 مسكن حيمل احلرف ج  رمق 12- س ب عحامدوش عبدالقادر

شارع معري ا�ن سعد رمق 16- س ب عمداين �لول

� 82 مسكن عامرة ب4 رمق ج17 شارع عبان رمضان- مغريب �لول

� 400 مسكن س�يدي اجلياليل � محمد بوضياف  عطاوي �دجية  

ج�اح � 1 رمق 64- س ب ع

  

    

  



شارع سلامن الفاريس مكرر ب رمق 07- س ب عبوضياف محمد

زواوي خمتار

يي  مق      ي    

س ب ع

شارع املالزم �ٔمحمد رمق 11- س ب عوضاح ف�ي�ة

رمق 02 شارع املالزم يس �ٔمحمد- س ب عفرعون �يل

� 80 مسكن ج�اح رمق 01 حمل رمق 01- س ب عديف محمد

شارع ولهايص خمتار رمق 39- س ب عمعطى هللا قادة

شارع جوهيل بومد�ن سابقا ا�لوز رمق 04- س ب ع�ٔ�ري قادة

شارع ا�ٔمري عبد الكرمي رمق 10- س ب عسكون قادة

� 98/260 مسكن عامرة ب حمل رمق ج.05- س ب عضياف �ن عومر

شارع �ن ديدة بلعباس رمق 03- س ب عس�يد املرابط كزنة

بوخ�فوس كامل

املنطقة الشاملية الرشق�ة مجمع 54 مسكن ج�اح ب رمق 

ج11 القطعة رمق 30- س ب ع

� 72 مسكن س�يدي اجلياليل رمق ج19- س ب ع�ن رحو عبد القادر

� عظمي ف�ي�ة قرب ضاح�ة �دة بو�الل- س ب عع�ن كامل ا��ن

بورضبة ف�صل

مق     يل       �

ع

شارع �ا� سل�ن رمق 24- س ب عقارة �يل محمد

� 222 مسكن عامرة ي رمق 01- س ب عغفار عبد القادر

شارع املرحش سعدان رمق 23- س ب عحلس�ين ح�يب

� �ن محودة رمق 691 ب- س ب عمداين قادة

شارع �رييب م�ور سابقاً شارع �ٔملو رمق 54- س ب ع�دو محمد

شارع تيودور هريييت رمق 48- س ب عما� هواري

بين در�س عبد القادر

ع     مق   حش   ع   

ع

شارع �اكر �لول رمق 15- س ب عسعيدون �ن ��ىس

شارع املرحش سعدان رمق 23- س ب عغريب �راهمي

� 112 مسكن التوفري و االٕح�ياط رمق 113- س ب ع�ليفة محمد

� 72 مسكن س�يدي اجلياليل رمق ج37- س ب ع�دمي غزوان

شارع �ا� �ن سعيد رمق 06- س ب عشاليل جواد ا��ن

شارع املرحش سعدان عامرة رمق 18- س ب عمرشي ن��ل

رزوق زواوي

� 117 مسكن س�يدي اجلياليل ج�اح او. �ٔل.يس.12�ٔ 

القطعة رمق 18- س ب ع

�سدات جناة

مق   ج  ع    يب     �

س ب ع

� 130/70 مسكن بناية �ٔ.6 حمل رمق ج.25- س ب عمحمدي زهرة

�ن سكران جواد

ع   مق   ح      �

 س ب ع

التجزئة ا�ٔوىل رمق 249 س�يدي ج�اليل- س ب ع�لويل �ن عتو

� 50 مسكن رمق 08- س ب علصرب �ج

  

    

  



ش�بعات حصيب

مق       �    

ب ع

شارع فونتان رومان رمق 01- س ب عبو�شري عبد الكرمي

� 128 مسكن رمق 1-يس.�ٔ- س ب عبوختيل العميش

جتزئة رمق 01 س�يدي اجلياليل قطعة رمق 72- س ب ع�رص �رص

شارع املرحش سعدان رمق 29- س ب عمسري عبدالقادر

� سقار عبدالعز�ز القطعة رمق 128- س ب عبو�دميي زوبري

شارع االٕخوة بلحس�ين رمق 01- س ب عفاكي نورا��ن

م�صور خمتار

ع     مق      

حمل ب- س ب ع

را�س �امل

مق    يل �       

رمق 05- س ب ع

شارع �ا� سل�ن � س�يدي �سني رمق 01- س ب عقادر عبدالقادر

شارع دريدر محمد رمق 49 مكرر �ٔ- س ب عداتو سعيد محمد �ديل

رمق 83 شارع ��سات إيد�ر حمل رمق 01- س ب عم�ارك �ٔمني

شاديل عباس

ج  مق  ح   ع   �   

س ب ع

شارع إيقيل رمق 02- س ب ع�ن ش�يخ محمد

نرص ا��ن ملني

يب  ي         �

رمق 38- س ب ع

� 104 مسكن عامرة �14ٔ رمق 107- س ب عح�يفي رش�يد

در�ل عباس

مق  ج           �

�ويل- س ب ع

شارع �ي بلقامس رمق ب1- س ب عمرشف م�لود

شارع االٕخوة بوراس القطعة رمق 08 رمق 15- س ب عدهيين طيب

لبصاري بومد�ن

جتزئة بلوالدي مرشوع 200 مسكن اج�عي �سامهي 

عامرة �ٔو رمق  �ٔل يس 11- س ب ع

الطاهري زواوي

مق ج   ح        �

ب ع

�ن دومة �اج

مق   يل      �  

س ب ع

� س�يدي �سني  شارع نوا� محمد رمق 03- س ب عغوماري محمد

فروج محمد

مق   مق    ع       �

س ب ع

شارع محمد مخ�س�يت رمق 26 القطعة رمق 04- س ب ع�ر�ر حلسن

�شاطـات �ٔخـرى

شارع د رمق 09- س�يدي حلسنبوديبة �ا�خما�ز

قامسي ن��ة

مق    ع       �

حلسن

شارع زازو عبدالقادر رمق 01– س�يدي حلسنزواوي راحب �رمي

شارع مزوار معاشو رمق 06– س�يدي حلسنجماهر زواوي

� 95 مسكن عامرة �ٔ– س�يدي حلسنلعريب �سني

شارع بوس�ب�ة محمد رمق 28– س�يدي حلسنتوات عاكشة

شارع �راحب عبدالقادر رمق 07– س�يدي حلسن�رمي صادق

شارع دوساس زواوي رمق 54– س�يدي حلسن�سني ف�ي�ة

 

  

    

/

 

   

  

 

 



�ش�يخي حيي

مق         

حلسن

شارع دوساس زواوي– س�يدي حلسنكنان فاطمة الزهرة

طيبة مميون

مق  ع     يل    ع 

04 رمق 25– س�يدي حلسن

جتزئة 126 قطعة � محمد بوضياف– س�يدي حلسنفرحي عبدالقادر

شارع مطهري حلسن رمق 01– س�يدي حلسن�ن هامش فاطمية

رمق 13 شارع زرافة �ٔمحد– س�يدي حلسنبل�اج هشام

شارع نعامة عبدالرحامن رمق 29– س�يدي حلسننقاز محمد

شارع �ر�ح عبدالقادر رمق 07– س�يدي حلسن�رمي خمتار

� 50مسكن رمق 08 - س�يدي حلسنمقدم مصطفى

رمق 35 شارع بوس�ب�ة محمد– س�يدي حلسنزيدون بلقامس

� 91 قطعة حمل ب– س�يدي حلسنزواوي راحب ف�حي

�لطي جامل

مق   يض  ع    ج  

القطعة رمق 07– س�يدي حلسن

جتزئة 63 قطعة رمق 40– س�يدي حلسن�ليوة صف�ة

� 50 مسكن عامرة �ٔ رمق 02– س�يدي حلسنزينون جامل

� 95 مسكن– س�يدي حلسن�رنوس معاشو

ش�يخي مصطفى

يل        ع  مق  

حلسن

ج�اري بل�اج

ي         

س�يدي حلسن

� 40 مسكن عامرة ج رمق 03– س�يدي حلسنم�اد �ٔمحد

�سني بلعباس

مق    ع       �

حلسن

شارع �رص �ن عتو رمق 42– س�يدي حلسنع�ن معر

� 50 مسكن عامرة  ج رمق 10– س�يدي حلسنهبلول محمد

جتزئة 269 قطعة رمق 216– س�يدي حلسنحيي يعقوبية

شارع �يل زازو عبد القادر رمق 13 – س�يدي حلسنحصيب زواوي

� 50 مسكن رمق 04– س�يدي حلسن�ديد حلسن

جتزئة 269 قطعة إج�عية– س�يدي حلسنما� �ليفة

شارع �امل محمد– س�يدي حلسن��الوي �لمية

شارع محمد بوضياف احلي اجلديد رمق 98– س�يدي حلسنعواد ميينة

� 50 مسكن رمق 04.ب– س�يدي حلسن�رنوس ح�يب

ز�ن مسرية

مق        �   �

حلسن

رمق 29 شارع دممي عبد القادر– س�يدي حلسنعزة نصرية

شارع زرافة �ٔمحد رمق 35– س�يدي حلسنز�ن عبد القادر

شارع نعامة عبد الرحامن رمق 27– س�يدي حلسن�ليوى عبد الرحامن

� 126 مسكن رمق 68.ب– س�يدي حلسنحامدوش خملوف

دوار اجلواهر– س�يدي حلسنسقاري زرويق

شارع فرعون محمد رمق 01– س�يدي حلسنرفراف فضيل

� 50 مسكن عامرة �ٔو رمق 17– س�يدي حلسنزازوة �ن عتو

 

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

س�يدي 

حلســـن



شارع �يل زازو عبد القادر رمق 33– س�يدي حلسن�رمي زواوي

شارع إ رمق 23– س�يدي حلسنبوس�يف عبد القادر

شارع زازو عبدالقادر رمق 33– س�يدي حلسنمسريدي سهيدة

سل�ين عبد هللا

مق    ع   �   

حلسن

شارع الرب� مصطفى رمق 04– س�يدي حلسنز�ن عبد القادر

شارع دوساس زواوي رمق 34– س�يدي حلسنبوش�يخي راحبة

� 28 مسكن– س�يدي حلسن�ن دايدة رش�يد

جتزئة 269 رمق 165– س�يدي حلسنمومش �ن �لمية

شارع �ر�ح عبدالقادر رمق 15– س�يدي حلسنبوداود خبتة

جتزئة 269 قطعة رمق 257– س�يدي حلسنما� محيدو

جتزئة 269 قطعة رمق 155– س�يدي حلسنمر�ن مليكة

شارع �ر�ح عبدالقادر رمق 27– س�يدي حلسن�سني عبدالقادر

شارع بنارص محمد رمق 80– س�يدي حلسن�دو محمد

� املعلمني رمق 08– س�يدي حلسنقلبوزة محمد

رمق 01 شارع زازو عبد القادر– س�يدي حلسنزواوي راحب �رمي

�شاطات �ٔخرى

جتزئة بلوالدي �ٔ قطعة رمق 778- بلوالدي العامرنةبومعزة محمدخما�ز

جتزئة مرشوع 200 مسكن عامرة م رمق �ٔل يس 31- العامرنةمعروف س�يد �ٔمحد

جتزئة بلوالدي  قطعة رمق 165- العامرنةمعزوز سعدية

لعبان محمد

مق  ع      مق     

�ٔل يس24 - العامرنة

ضياف عباس

مق   ع    ج    

يس07- العامرنة

جتزئة ج بلوالدي قطعة رمق 33 شارع �ري مسمى- العامرنةم�اريك ملياين

جتزئة بلوالدي- العامرنةلعبان فاطمية  زهرة

ق�ديس �ن عتو

ع   مق      � يس  

احلصة رمق 30- العامرنة

واري قويدر

مق   ع     ع   

شارع تيدور هريييت- العامرنة

بلوالدي � 150 مسكن رمق 60- العامرنةعيبود عبديل

جتزئة بلوالدي �ٔ القطعة رمق 95 حمل ج- العامرنةبو�اري اخلري

جتزئة بلوالدي- العامرنة�ن �رامة نور ا��ن

جتزئة بلوالدي القطعة رمق 926- العامرنةرحامين �رص

جتزئة بلوالدي �ٔ قطعة رمق 471 مكرر �ٔ- العامرنةاكميل عبد احلامك

دوار بلوالدي- العامرنةبوضياف محمد �ٔمني

جتزئة بلوالدي رمق 206 حمل ب- العامرنة�الل �يل

مجمع 44 مسكن بلوالدي جتزئة �ٔ رمق 05- العامرنةزاوي زواوي

جتزئة بلوالدي رمق 1042 مكرر ب- العامرنةمرصي ا�راهمي

القطعة رمق 30 بلوالدي- العامرنةحساين م�لود

جتزئة بلوالدي القطعة رمق 228احملل ا�ٔول- العامرنةغريب خبليفة

س�يدي 

حلســـن

/

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

   

  

العامرنـة

 



جتزئة بلوالدي قطعة رمق 1032- العامرنةبوراس فضيل

جتزئة بلوالدي رمق 1045 حمل ج- العامرنةحصيب مسية

جتزئة بلوالدي حمل رمق 03- العامرنةشقرون عبد املا�

جتزئة بلوالدي رمق 1042- العامرنةمرصي �يل

جتزئة بلوالدي قسمة �ٔ القطعة رمق 654- العامرنةبو�اري غزايل

جتزئة بلوالدي رمق 198- العامرنةمحودي زواوية

جتزئة بلوالدي قطعة رمق 128- العامرنة�ن داود مليكة

بوختيل محمد

مق     ع      �  

العامرنة

جتزئة بلوالدي قطعة رمق 411- العامرنةعبداملا� محمد

جتزئة بلوالدي القطعة رمق 766- العامرنةحبوص �ا�شة

شارع بدون امس الطوايطة رمق 104- العامرنةموساوي �ٔمحد

� 1045 مسكن القسمة ب بلوالدي حمل رمق01- العامرنةبلفرح �ٔمحد

جتزئة بلوالدي �ٔ- العامرنةتوتة محمد �ٔسامة

حيي خلرض

مق    ع      

العامرنة

بوطيبة جامل

مق    مق        

العامرنة

جتزئة بلوالدي �ٔ القطعة رمق 411- العامرنةتو�ني نصرية

جتزئة 533 بلوالدي- العامرنةشارف خمفي

�شاطات �ٔخرى

خما�ز

دوار هبارة جتزئة 163 قطعة- س�يدي �ا�فرق محمد

� 80 مسكن- س�يدي �ا�اوس مامة

شارع جوهيل خبا�- س�يدي �ا�معروف محمد

رمق 27 طريق بوخ�ف�س- س�يدي �ا�فرعون �ن عتو

� 20 مسك�ا ريف�اً رمق 07- س�يدي �ا�مرايب عباس�ية

قدوري �ن �ليفة

مق          

�ا�

شارع دممي عبد القادر رمق 36- س�يدي �ا��ن �يل امحد

� 193 مسكن- س�يدي �ا��ن �يل �يل

شارع بل�اج محمد حمل ج- س�يدي �ا�زطال العريب

� 88 مسكن رمق 25- س�يدي �ا�فرعون قادة

� 88 مسكن رمق 25- س�يدي �ا�رفراف سعدية

� 88 مسكن رمق 25- س�يدي �ا��ن �دان قدور

شارع د رمق 26 - س�يدي �ا�سعدي �م�ة

� 193 مسكن قطعة رمق 76- س�يدي �ا�مس�تغامني �دي�

فكرون خبا�

مق      ع     

�ا�

� 193 قطعة رمق 97- س�يدي �ا�دوار �ٔم�نة خمتارية

شارع بل�اج محمد حمل ج- س�يدي �ا�ج�ور ميينة

 

/

/

   

  

مواد التغذية / 

خرض و فواكه
س�يدي �الـد



� 88 مسكن رمق 03 �ٔ- س�يدي �ا�داودي عبدلية

شارع نعامة عبدالقادر رمق 02- س�يدي �ا��ن ديدة فطمية

� 198 قطعة رمق 01- س�يدي �ا�بوختيل محمد

شارع �ن سا�د خلرض رمق 07- س�يدي �ا�ر�ال عبدالقادر

دوار هبارة- س�يدي �ا��ر�ح عزا��ن

20 شارع دممي عبد القادر- س�يدي �ا�بلوفة خلرض

شارع جوهيل مميون رمق 20- س�يدي �ا�بلوفة فطمية زهرة

�شاطات �ٔخرى

�ن �ر�كرو مصطفىخما�ز

مق      ع      �

يعقوب

شارع ا�ٔمري عبد القادر- س�يدي يعقوبحرمل محمد

شارع صوار قويدر رمق 01  - س�يدي يعقوبالهناين عبد الرمحن

شارع ش�يكر خبا�- س�يدي يعقوبلغواطي �ٔم اخلري

شارع زعوان �ٔمحد رمق 22- س�يدي يعقوبشال� ش�يخ حوسني

� 82 مسكن قطعة �ٔرض رمق 61- س�يدي يعقوببلحيقون فاطمة

شارع صوار قويدر- س�يدي يعقوبيوسفي محمد

شارع زعوان �ٔمحد- س�يدي يعقوب�يال محمد

شارع قديد�ر عبد الرحمي- س�يدي يعقوبهواري ميك

�شاطات �ٔخرى

احلي اجلديد حمل �ٔ و ب - �سا�خريف عبد القادرخما�ز

16 شارع �راليل الطيب- �سا�مسطاري �ن �يل

� 49 مسكن رمق 05 - �سا�بلهواري محمد

شارع لنوار الطيب رمق 12- �سا�معطاوي �ن عتو

شارع �ٔمحد مذعري - �سا�مدربل �شري

جتزئة 205 قطعة رمق 95 - �سا�ا�ٔمحر �ن عنو

شارع �ٔمحد مدغري- �سا�مدربل بومد�ن

رمق 60 جتزئة- �سا��شري  هواري بومد�ن

رمق 21 شارع رشيف عبد هللا- �سا�معافة حورية

� املدرسة اجلديدة رمق 39-  �سا�معايف ج�اليل

� 49 مسكن قطعة رمق 43- �سا�نعميي عبد القادر

�شاطات �ٔخرى

خما�ز

مواد التغذية / 

  
ب�ية سها� الثورة�ادي زواوي

�شاطات �ٔخرى

خما�ز

مواد التغذية / 

  
شارع بدون إمس حمل �ٔ –  �ني الرتيد��سات م�لود

�شاطات �ٔخرى

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

 

�سالــــــة

السهالـة

�ني الرتيد

/

/

/

/

/

/

/

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

�سالــــــة

   

  
 

س�يدي 

يعقــوب



38 شارع مصطفى �ن بولعيد- سفزيفقريود حسن

� 506 مسكن- سفزيفقاللزي

رمق 71 شارع االٕخوة ميلول - سفزيفبودالل بلقامس

� 515 مسكن- سفزيف�ادن عبد الكرمي

� 506 مسكن- سفزيفبو�ر�ة خمتار

شارع 24 فربا�ر طريق بوح�يف�ة - سفزيفمك�كة حلسن

رمق 75 طريق بوح�يف�ة - سفزيفعفان �ٔمحد

شارع �مري عبد القادر – سفزيفمدوين محمد

رمق 12 شارع العريب �ن �يدي - سفزيفبولعرج حيي

شارع جرموين محمد رمق 60 - سفزيفلصلح �ا�

رمق 19 شارع مصطفى �ن بولعيد - سفزيفقش�يح جامل

شارع العريب �ن �يدي- سفزيفعبديل تيجيين عباس

رمق 42 شارع العريب �ن �يدي - سفزيفمر�س �رية

شارع صالة بومد�ن � 214 مسكن - سفزيفعيش �يل

رمق 01 شارع مصطفى �ن بولعيد - سفزيفبومس�د حيي

� 515 مسكن - سفزيفسالم �ا�

رمق 55 شارع ��سات اد�ر - سفزيفحلول بو�الم

رمق 60 شارع زيغود يوسف - سفزيف�ن يوسف الس�بع

رمق 10 � سور�كور - سفزيفمحيدة �سني

شارع محمد اخلامس - سفزيفجرموين �ٔمحد

رمق 35 شارع يس بومد�ن- سفزيفلواري محمد

� 05 جويلية – سفزيفقضات عز�ز

عبوين عتو

مق  ع          

04 - سفزيف

رمق 72 شارع س�يدي حيي – سفزيف�دمي ح�يب

شارع املقراين � 214 مسكن - سفزيفمك�كة جامل

رمق 09 شارع مقران - سفزيفرافة احلب�ب

رمق 09 شارع �رين امحد – سفزيفداعي نعمي

� 216 مسكن رمق 12 - سفزيفتورس ف�ي�ة

رمق 53 شارع س�يدي حيي - سفزيفبومس�د فاطمة الزهراء

رمق 02 شارع العق�د معريوش - سفزيف�ر�ح حيي

� 142 مسكن 92 ج�اح م رمق 22 - سفزيفمسعد رش�يد

شارع س�يدي حيي رمق 130 - سفزيف�الب عبد القادر

شارع مكة املكرمة - سفزيفنواري الطاهر

� بوهندية- سفزيفبومس�د سك�نة

رمق 28 شارع العريب �ن �يدي - سفزيف�ٔوهيبة حصراوي

رمق 251 � 515 مسكن - سفزيف�رزي فاطمة

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

خما�ز

سف�ـــزف

سف�ـــزف



رمق 22 شارع االٕخوة ميلول - سفزيفسعيدي س�يد �ٔمحد

� 506 مسكن رمق 01 - سفزيفبوعرسية عبد القادر

رمق 02 شارع الرائد يس �ٔمحد - سفزيفمعرون جامل

شارع عراس رق�ة - سفزيفنوا� عبد القادر

� 506 مسكن - سفزيفنوا� ج�اليل

شارع مصطفى �ن بولعيد رمق 74 – سفزيفمحيدة محمد ا�ٔمني

شارع العريب �ن �يدي- سفزيفمقدم فضيل

شارع الشهيد امحد ز�نة رمق 01 مكرر- سفزيف�ن ح�يف�ة �ن محميدي

� 214 مسكن شارع صالة بومد�ن رمق 01 - سفزيفبوقرب�ن محمد

شارع مصطفى �ن بولعيد- سفزيفخمتار بورشيطة

شارع مصطفى �ن بولعيد- سفزيفقومري قادة

شارع ا�ٔمري عبد القادر جبانب امللعب الب�ي- سفزيف�ن عتو خمتار

�شاطات �ٔخرى

خما�ز

رمق 38 مقطع دار الس�بع -  ع�ـن �ٔدنطل�ة عبد القادر

حمل رمق 02 -  ع�ـن �ٔدند�ب محزة

 رمق 35 شارع مصطفى �ن �راهمي – بوجهبة الربجبلحس�ين عبد القادر

رمق 16 شارع الوايف امحد – بوجهبة الربجفرنوس �ٔمحد زواوي

رمق 12 شارع الوايف امحد– بوجهبة الربجطييب امحد

�شاطات �ٔخرى

خما�ز

رمق 16 مقطع دار الس�بع -  ع�ـن �ٔدنقسوم يوسف

رمق 08 شارع طالب امحد-  ع�ـن �ٔدنسعدوين النايب

�شاطات �ٔخرى

شارع مخ�س�يت سل�ن- مس�يدقامس ف�ايل صلي�ةخما�ز

شارع مخيس سل�ن - املس�يدبلك��ش عبد القادر

 رمق 23 شارع زملاط قادة - املس�يد�دو محمد

ب�ية املس�يد�دو عبد هللا

�شاطات �ٔخرى

ب�ية مصطفى �ن �راهميمحفاظ قادة

شارع فليح الطيب -  مصطفى �ن �راهميفليح بومد�ن

رمق 10 شارع فرش يوب – مصطفى �ن �راهميعراب خمتارية

رمق 142 � 19 جوان – مصطفى �ن �راهميهامل خمتار

رمق 04 شارع حصيح عبد القادر- مصطفى �ن �راهميرا�س عبد القادر

رمق 09 شارع معاشو بوحر�ز– مصطفى �ن �راهميز�اف م�لود

رمق 09 شارع العق�د معريوش – مصطفى �ن �راهميداعي املها�

   

  

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

   

  

/

/

/

/

/

/

 مصطف �ن 

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

بوجهبة الربج

مواد التغذية / 

خرض و فواكه
ع�ـن �ٔدن

املس�يد

خما�ز

  



رمق 02 � 40 مسكن – مصطفى �ن �راهميبوعرسية بلقامس

شارع لبقع عبد القادر– مصطفى �ن �راهميرا�س �ا�

رمق 32 شارع �ن ما�سة �شري – مصطفى �ن �راهمي�ٔوهيبة ف�ي�ة

� 122 مسكن – مصطفى �ن �راهمي�لويت مليكة

شارع �بت بلقامس رمق 06 – مصطفى �ن �راهميبوطيبة توف�ق

شارع بلعسل عبد القادر- مصطفى �ن �راهميمرصي ��ىس

املركز الت�اري– مصطفى �ن �راهميبلك��ش محمد

�شاطات �ٔخرى

خما�ز

ب�ية تلموينهالل اجلياليل

ب�ية تلموينبلراشد �رمي إ�ن محمد

ب�ية تلموينكامل هواري

رمق83 شارع االٕخوة سكران- تلمويند�ب فريد

شارع االٕخوة سوهيل - تلموين�ايل ميينة

احلي اجلديد - تلموين�الم بومد�ن

ب�ية تلموينبوقامسية ح�يب

ب�ية تلموينرحو الع�شوش زو�ة �راشد

ب�ية تلموينبوشو�شة �رية (�راشد)

ب�ية تلموين�ن شهرة معاشو

رمق23 شارع االٕخوة سكران- تلموينكامل محمد

شارع �بت بلقامس- تلموينبوطيبة خمتار

شارع اإلخوة سويهل- تلمونيعالي يمينة

�شاطات �ٔخرى

ب�ية بلعريب�ن صاحل نور ا��نخما�ز

ب�ية بلعريببوس�بع عباس

ب�ية بلعريبعقاب عتو

ب�ية بلعريبمرصي فاطمة

رمق 12 شارع غنو�ة، بلعريب�ن ما�سة محمد �ٔمني

رمق 10 شارع غنو�ة، بلعريبحر�ري �ن معر

ب�ية بلعريبغريب محمد �ٔمني

�شاطات �ٔخرى

خما�ز

شارع �ٔول نومفرب – زروا��الم قادة

شارع زبالح محمد محمد– زروا�سالك طاهر

شارع �ٔول نومفرب – زروا�الفارس محيد

�شاطات �ٔخرى

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

/

/

/

/

 مصطفى �ن 

�راهمي

تلموين

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

بلعريب

زروا�

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

مصطفى �ن 

�راهمي

/

/



� النرص-  �ني الربدخمتار �ٔمني

جتزئة رمق 153 حمل رمق 34 -  �ني الربدسلطاين الهواري

� 134 مسكن حمل رمق ج 19-  �ني الربدبوش زهرة

شارع ساردي قدور  �ٔوالد �يل رمق 22-  �ني الربد�ابد قادة

شارع محمد مخ�س�يت مكرر ب-  �ني الربد�امن سف�ان

شارع محمد مخ�س�يت-  �ني الربد�المون احلاج

جتزئة 279 قطعة رمق 130-  �ني الربدخمتار ميينة

� البدر القطعة رمق 120 حصة رمق 02 حمل �ٔ�راهمي مفلح م�لود

� السالم القطعة رمق 226فليو قدور

رمق 285 شارع ز�ري ج�اليل اوالد �يل �ني الربد�شري رحو رش�يد

جتزئة 279 قطعة رمق 112-  �ني الربدالف�و� عبد الرزاق

� 236 قطعة � السالم رمق 12-  �ني الربدزوبة �امل

� 104 مسكن رمق 88-  �ني الربد�امل زواوي

� 88 مسكن رمق 11 عامرة د القطعة رمق 38-  �ني الربدالك�ري معاشو

جتزئة 236 قطعة 214 �ني الربد-  �ني الربد�دة �راهمي نور ا��ن

التجمع السكين رمق 389 �ٔوالد �يل-  �ني الربد�شري رحو ح�يب

جتزئة 236 قطعة رمق 157-  �ني الربدصغري زواوية

� س�يدي معاشو التجمع السكين رمق 48-  �ني الربدسعيد ف�ي�ة

� البدر قطعة رمق 29-  �ني الربد�دة �راهمي عامد ا��ن

� البدر جتزئة 06 القطعة رمق 01 حمل ب-  �ني الربدهواري معاشو

شارع �مري عبد القادر رمق 76-  �ني الربدلواقف هواري

شارع محمد مخ�س�يت رمق 64– �ني الربدمروفال �ا�شة

شارع مولود فرعون رمق 03– �ني الربدحيي معاشو

شارع محمد مخ�س�يت رمق 22– �ني الربدمدرس معاشو

� البدر رمق 02– �ني الربدمعاشو طيب

شارع صو�ي محمد �ٔوالد �يل رمق 07– �ني الربدزواوي �امل

شارع صو�ي محمد دوار �ٔوالد �يل رمق 35– �ني الربدعريب حلسن

� البدر– �ني الربديوسف �رية

� السالم– �ني الربدبوعناين م�صور

جتزئة 279 قطعة رمق 186– �ني الربدو� العو�ة قويدر

شارع العق�د معريوش حمل رمق 01 رمق 12– �ني الربدسعيد مراد

� 104 مسكن رمق 56-  �ني الربدا�ٔعوج �يل

� 50 مسكن رمق 16-  �ني الربدسعيد عبدالقادر

شارع سامل هامشي س�يدي معاشو رمق 102-  �ني الربدخمتار عتو

شارع ز�ري ج�اليل �ٔوالد �يل رمق 275-  �ني الربدمكرلوف زواوي

� 50 مسكن رمق 02-  �ني الربدلك�ل محمد

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

خما�ز

�ني الربد

 



شارع محمد مخ�س�يت رمق 46 مكرر-  �ني الربدسعيد �ٔمحد

جتزئة 153 القطعة رمق 104-  �ني الربدريغي م�لود

� السالم رمق 12-  �ني الربدبوش�تة زواوي

� السالم رمق 185-  �ني الربدمعاشو نور ا��ن

�شاطات �ٔخرى

رمق 13 شارع فلسطني- مكدرةبو��ة بغدادخما�ز

�زاوية شارع غوىت الطيب رمق 07 ب- مكدرةح�ي�ت �ىل

القطعة رمق 81- مكدرةهـربـاش هــواري

�شاطات �ٔخرى

رمق 38 شارع ا�ٔمري عبد القادر – س�يدي حامدوشمداين ف�حيخما�ز

قرية  الزاوية  � 05 جويلية– س�يدي حامدوشمس�بوب �رمي

قرية الزليفة احلي الفال�– س�يدي حامدوشعياد فاطمة

�راكين �ٔمحد

مق     ع     

حامدوش

رمق 12 شارع �امل �ن �يدي الزليفة– س�يدي حامدوششعيب عبد القادر

شارع 20 �ٔوت الزليفة– س�يدي حامدوشم�سوط �ٔمحد

شارع ا�ٔمري عبد القادر– س�يدي حامدوشنيار محمد

� �ٔول نومفرب قرية الزاوية– س�يدي حامدوشحرازمحمد

قرية الزاوية– س�يدي حامدوش�ن رحو �رية

مركز التجمع الزليفة– س�يدي حامدوشبوطيبان �ن معران

حري محمد امني

ع        

حامدوش

شارع بودومة عبد القادر– س�يدي حامدوشج�يح مصطفى

شارع رئ�يس ا�ٔمري عبد القادر– س�يدي حامدوش�رهيامت عبد الكرمي

جتزئة الرتقوية 41 ا�الهمي – س�يدي حامدوشحراش مامة

� عق�ة �ن �فع ا�الهمي رمق 36– س�يدي حامدوشسامل بدرة

� عق�ة �ن �فع ا�الهمي رمق 50– س�يدي حامدوشج�ار قويدر

دوار الزاوية � 05 جويلية– س�يدي حامدوشصامش رمحة

هنج املس�د رمق 03– س�يدي حامدوشز�ري معاشو

شارع ا�ٔمري عبدالقادر رمق 10– س�يدي حامدوشكداري نورا��ن

شارع �يدي �امل الزليفة رمق 10– س�يدي حامدوش�وية مامة

� النرص رمق 23– س�يدي حامدوش�ن رحو سعيد

رمق 01 � عق�ة ا�ن �فع ا�الهمي– س�يدي حامدوشسومقي س�يد �ٔمحد

شارع �يدي �امل رمق 06  الزليفة– س�يدي حامدوشفاحت هوارية

عامرة ب رمق 07– س�يدي حامدوش�ني القط �دية

� 05 جويلية الزاوية– س�يدي حامدوشقامس عزا��ن

�شاطات �ٔخرى

التجزئة 125 رمق 116 -س�يدي إ�راهمينعامين فاطمة الزهرة

   

  

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

 

مواد التغذية / 

خرض و فواكه
مكدرة

س�يدي 

حامدوش

خما�ز

 

�ني الربد

/

/

/



شارع طارق �ن ز�د- س�يدي إ�راهميلومة كامل

شارع عزة عبد القادر � 300 سكن– س�يدي �راهميتويم فاطمة

� 300 مسكن شارع بلفوضيل رمق �ٔ.ب– س�يدي �راهميقادة قدور

� 300 مسكن رمق 87.�ٔ– س�يدي �راهميمعاشو �ن معر

شارع الرائد ج�ار– س�يدي �راهمي�كروف محمد

شارع ا�ن س��ا رمق 18– س�يدي �راهميبور�� ع�ن

مراحج �رمي

ي  ن رمق   ن  �   ن  رع 

�راهمي

شارع 24 فربا�ر � 300 مسكن– س�يدي �راهميلسطل يوسف

� 35 مسكن عامرة ؤ رمق س.08– س�يدي �راهميحسنون فطمية

شارع طارق ا�ن ز�د رمق 13– س�يدي �راهميمحلر رشيف حبرية

القطعة رمق �20ٔ- س�يدي �راهمي�ن حسايين بدرة

شارع ��ون رمق 13- س�يدي �راهميجماود وريدة سعدية

شارع ا�ن ��ون رمق 02- س�يدي �راهميبو�الم �دجية

شارع العق�د لطفي رمق 10- س�يدي �راهميالعريب ساردي محمد

شارع العق�د لطفي رمق 10- س�يدي �راهمي�امع عبدالقادر

� 125 مسكن �سامهي ا�مو�ة  ج- س�يدي �راهميبوفل�ة عبدالقادر

�شاطات �ٔخرى

شارع تويم خلرض - تنريةعامر بوجناعيخما�ز

�شك 82 مسكن - تنرية�ابد عبد القادر

شارع تويم محمد - تنرية�ام�ة عبد الغاين

شارع تويم خلرض رمق 23- تنريةبداوي ��ىس

شارع بوش�يخي محمد- تنرية�ن رفار بلعباس

شارع را�ة عبد الرحامن - تنريةبوفل�ة وهيبة

                    شارع حامم سل�ن رمق 1- تنرية�امكي محمد

شارع قومريي قويدر- تنرية�شريي محمد

جتزئة 01 شارع سكوم احلاج رمق 36 - تنريةعريف ف�ي�ة

شارع قومريي عبد القادر - تنرية 70وايف خمفي

شارع �لوي الطاهر - تنريةجر�ري طيب

�شاطات �ٔخرى

رمق 09 � القرية االٕشرتا�ية – واد سف�ونموصايل يوسفخما�ز

واد سف�ونموصيل يوسف

 واد سف�وندواح س�يد �يل

�شاطات �ٔخرى

خما�ز

شارع عساس ا�راهمي- �ايس دحوسالك طاهر

مجمع 13 مسكن - �ايس دحوبوسام�ة توف�ق

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

خما�ز

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

س�يدي �راهمي

 

تنرية

واد سف�ون

�ايس دحو

تنرية

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

/

/

/

/



�شاطات �ٔخرى

خما�ز

مواد التغذية / 

  

وسط املدينة – بلعش��ة الش�يليةمعران �شري

�شاطات �ٔخرى

شارع بلغزيل الطيب رمق 33 �ٔ– تالغخ�ري فاطمة

شارع بلغزيل الطيب رمق 65 – تالغبوسعدية إلياس

شارع �ن �امل ا�في – تالغ 18قايد صورية

شارع العريب �ن �يدي– تالغ�ن �رص رضا

شارع محمد مخ�س�يت– تالغف�اليل حسان

� التجزئة الثانية رمق 221 – تالغيوسفي عباس

جتزئة 54 حمل ب قطعة 04  - تالغعوماري �ٔمحد

� النق�ب بلحسن حمل ج– تالغفر�ات عبد النور

� 217 مسكن – تالغبوعرفة نعمية

� س�يدي �ٔمحد – تالغرس�اين لعرج

� 05 جويلية– تالغ�د�ن زولي�ة

شارع �يفرو دو �يفران– تالغ 02ح�يفي الش�يخ

� 17 مسكن رمق11 – تالغشا� ش�يخ

 التجزئة الثالثة رمق 22 - تالغقو�ل سف�ان

شارع النق�ب بلحسن– تالغش�نة رش�يد

شارع محمد مخ�س�يت – تالغف�اليل حسان

حمل رمق 40 � 56 مسكن– تالغف�اليل ح�يب

 "السوق املغطاة"  شارع �راكن داود رمق 1 �ٔ - تالغيوسفي �لمية

 شارع �راكن داود رمق 1 ب "السوق املغطاة" - تالغد�غ �ليفة

� س�يدي �ٔمحد – تالغسام� عاكشة

� س�يدي �ٔمحد  –وايل العنرتي

شارع �يفرو�يفران– تالغ�داين مصطفى

طريق سعيدة– تالغد�غ جناة

� النق�ب بلحسن حمل ج– تالغفر�ات عبد النور

� 217 مسكن – تالغبوعرفة نعمية

� س�يدي �ٔمحد – تالغرس�اين لعرج

� 05 جويلية– تالغ�د�ن زولي�ة

شارع �يفرو دو �يفران– تالغ 02ح�يفي الش�يخ

� 17 مسكن رمق11 – تالغشا� ش�يخ

تالغ شارع د�غ حيي –ف�اليل محمد حسني

� 05 جويلية– تالغالعيايش محمد

شارع العريب �ن �يدي– تالغخفاق �امر

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

 

بلعش��ة 

الش�يلية

تالغ

تالغ

خما�ز

/

/

/



شارع د�غ حيي– تالغد�غ مغنية

  جتزئة 154 حصة رمق 48- تالغموساوي �دة

الســـوق املغـطـاة – تالغحساين قويدر

رمق18 خمطط جتزئة 217 حصة  – تالغهبلول سعاد

�شاطات �ٔخرى

شارع محمد مخ�س�يت - تيغال�ت�ن ش�ي�ة فوزيةخما�ز

شارع محمد مخ�س�يت رمق 03 حمل –ب- - تيغال�تز�ين سلمي

شارع �بري قدور حمل ب - تيغال�تبو�د�ش لبىن

شارع غويث حبري رمق 28- تيغال�ت�ن عودة حيي

�شاطات �ٔخرى

شارع بو�اف�ة قويدر حمل 01 رمق 07داود نور ا��نخما�ز

شارع بو�اف�ة محمد - الضايةحوييل محمد

شارع ا�ٔمري عبد القادر رمق 25 - الضايةحمبوب زواوية

شارع الطريق الوطين رمق 32 - الضايةموساوي عبد الف�اح

�شاطات �ٔخرى

خما�ز

ب�ية مزاوروبلفريود خبتة

ب�ية مزاورورشيقي �ن عبد هللا

�شاطات �ٔخرى

شارع بوراس صايف - موالي سل�سنعطايف �ا�شةخما�ز

شارع العق�د معريوش رمق 14 – موالي سل�سنمقين قدور

قطعة �ٔرض رمق 77 - موالي سل�سنزبو� عبد الغاين

رمق 110 شارع �ن دحو عامرة - موالي سل�سنرفاس عبد الرحامن

�شاطات �ٔخرى

خما�ز

شارع الش�يخ سعيد رمق 18 - احلصايبةالش�بيل يوسف

طريق فراج رمق 03 حمل ب- احلصايبة�ن �امر �رية

شارع جحري زقاي رمق 14- احلصايبةد�ن ا�راهمي

�شاطات �ٔخرى

خما�ز

ب�ية �ني تندمني�لييل مسعود

شارع بلحسن رمق 02 - �ني تندمنيخرا� هواري

�شاطات �ٔخرى

جتزئة 113 قطعة رمق 51 – مر�نز�ين احلسنيخما�ز

شارع النق�ب عبد الهادي – مر�نبغدادي �ا�شة

شارع النق�ب عبد الهادي رمق 01 – مر�نمزن� ج�اليل

   

  

/

/

/

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

/

/

/

/

/

/

/

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

تيغال�ت

الضاية

مزاورو

موالي 

سل�سن

احلصايبة

�ني تندامني

مر�ن

موالي 

سل�سن



�ىل وا�ة الطريق الرابط بني تالغ و سعيدة – مر�نداود �رية

�شاطات �ٔخرى

خما�ز

مواد التغذية / 

  
�ني اجلوهر- �ور�رةحساين س�يت

�شاطات �ٔخرى

خما�ز

مواد التغذية / 

  
ب�ية تودموتموالي قدرة

�شاطات �ٔخرى

خما�ز

مواد التغذية / 

  
رمق 13 شارع بوس�يف �ن عومر- تفسورعقيب محمد

�شاطات �ٔخرى

جتزئة 08 قطعة رمق 05 - ر�ٔس املاءخملوف محمد

هنج قامسي بوعاممة - ر�ٔس املاء�ن يعقوب بغداد

شارع �ٔوشن معر و عون هللا قويدر رمق 08– ر�ٔس املاءمحر العني الش�يخ

شارع الشهداء– ر�ٔس املاءادر�يس خمتار

شارع الشهداء– ر�ٔس املاءقصري مداين

شارع �ٔوشن معر– ر�ٔس املاءماموين خمتار

شارع �ٔوشن معر– ر�ٔس املاءقدوري معر

شارع �ٔوشن معر– ر�ٔس املاءطهاري الش�يخ

شارع عون هللا قويدر– ر�ٔس املاءمرشي يوسف

شارع �ٔوشن معر– ر�ٔس املاء�رمضان خمتار

شارع الشهداء رمق 04 – ر�ٔس املاءد�ب ادر�س

� 81 قطعة رمق 03 ج– ر�ٔس املاءزا�ر صف�ة

شارع الشهداء حمل رمق 05 قطعة رمق 73 – ر�ٔس املاءنعميي العرايب

ر�ٔس املاء شارع �ٔوشن معر رمق 57 –رف�ف م�لود

شارع الشهداء– ر�ٔس املاءقصري مصطفى

شارع الشهداء– ر�ٔس املاء�ن داود زواوي

شارع الشهداء احملل رمق 01 – ر�ٔس املاءجحا� قويدر

شارع �ٔوشن معر و عون هللا قويدر رمق 08– ر�ٔس املاءمحر العني الش�يخ

�شاطات �ٔخرى

خما�ز

شارع عزوز دحامن- واد الس�بعقليل محمد

شارع بدون إمس– واد الس�بعبور�بة لعيد

�شاطات �ٔخرى

خما�ز

شارع �مري عبد القادر- رمج دموشبالص احلاج مواد التغذية / 

  

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

   

خرض و فواكه

خما�ز

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

�ور�رة

تودموت

تفسور

مر�ن

ر�ٔس املاء

واد الس�بع

رمج دموش

ر�ٔس املاء



شارع �رايب امحد- رمج دموشساملي محمد

�شاطات �ٔخرى

شارع قواليل مصطفى - مرحوم�ن ش�يخ معرخما�ز

شارع هبلويل الش�يخ رمق 17 مكرر- مرحومهبلويل الش�يخ

شارع رغيوي سل�ن رمق 10- مرحومالصويل محمد

�شاطات �ٔخرى

درقاوي محمد ح�يب هللاخما�ز

مق     مق    خ  ع  

شعيب

شارع �رصي رمق 04 - س�يدي شعيب�ادل محمد

شارع مسعودي م�لود رمق 17 - س�يدي شعيبتوهايم عبد امحليد

�شاطات �ٔخرى

خما�ز

مواد التغذية / 

  
شارع الشهداء- برئ امحلامج�ور مسعود

�شاطات �ٔخرى

شارع محداوي امحد – ا�ن �د�سبوريطة ز�ن ا��نخما�ز

شارع �ن دحو �امرة– ا�ن �د�س�راكت طاهر

شارع طاليب �ج– ا�ن �د�س�اج مميون ف�ي�ة

شارع طريق طابية– ا�ن �د�سبوش�يخي س�يد امحد

شارع بدون امس 373 مسكن رمق 1– ا�ن �د�سمزاري امسه

� ا�ٔمري عبد القادر– ا�ن �د�سصاحلي نور ا��ن

شارع � مخ�س�يت– ا�ن �د�سمواليد حيي

� 40 مسكن رمق 01– ا�ن �د�سقراوي امحد

� ا�ٔمري عبد القادر– ا�ن �د�سوايل زواوي

� 15 مسكن طريق الطابية– ا�ن �د�سبوغرارة هشام

شارع 18 مسكن– ا�ن �د�س�سوحي عبد القادر

طريق صفصاف– ا�ن �د�سمعطاوي عبد هللا

� 54 مسكن– ا�ن �د�سبورزيق بومد�ن

� 22 � 18 مسكن– ا�ن �د�سمر�ن محمد

سوق املغطاة حمل رمق 18– ا�ن �د�س�ن محيدة طيب

� ش�يخي عبد القادر– ا�ن �د�س�ن زينة رش�يد

شارع طاليب �ج– ا�ن �د�سق�دوز املا�

شارع مش�يت قويدر– ا�ن �د�س�امر مصطفى

شارع قطعة 59– ا�ن �د�سضيف نعمية

� ا�ٔمري عبد القادر– ا�ن �د�سخبا� ح�يب

� 18 مسكن– ا�ن �د�سبلعرييب ف�حي

شارع طريق الطابية– ا�ن �د�سرشيفي عبد الرحمي

شارع � مخ�س�يت– ا�ن �د�سطاليب عبد القادر

   

خرض و فواكه

/

/

/

/

/

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

رمج دموش

مرحوم

س�يدي 

شعيب

برئ امحلام

املرحوم

 

ا�ن �د�س

 



شارع مش�يت قويدر رمق 18– ا�ن �د�سبومجعة محمد

� رس�ين ��ىس– ا�ن �د�سسعيد عباس

شارع 179 � 373 مسكن– ا�ن �د�سعبد املنعم �ن �دي

� 373 مسكن– ا�ن �د�س�اشور عتو

السوق املغطاة حمل رمق 02 – ا�ن �د�سقراوي عبد القادر

سوق املغطاة "مصمودي �ن �ليفة"– ا�ن �د�سسايس خمتار

�شاطات �ٔخرى

شارع ا�ٔمري عبد القادر– �ايس زهانةرويبح مصطفىخما�ز

شارع االٕخوة سل�ين– �ايس زهانةمومن عبد الكرمي

� االٕخوة تي�اين رمق 24– �ايس زهانةحسان رشيف موالي

شارع ا�ٔمري عبد القادر– �ايس زهانة�اييل محمد

شارع عبد ما� يوسف– �ايس زهانةمو�يس عبد الرحامن

شاع زيتوين خلرض– �ايس زهانة�لييل بل�ري

شارع ا�ٔمري عبد القادر – �ايس زهانة�افظي محمود

� 48 مسكن – �ايس زهانةعبد العز�ز زهري

شاع زيتوين خلرض– �ايس زهانةمريوة سف�ان

شارع مرشي �ٔمحد– �ايس زهانةرساج عبد القادر

�شاطات �ٔخرى

شارع عتو �ن معر- برضابنيجمدوب محمدخما�ز

شارع ��سات إيد�ر- برضابنيتوايت خبتة

شارع قعفور الش�يخ- برضابني�هيايم بولنوار

شارع سقار عبد العز�ز- برضابنيجويت سل�ن

شارع عتو �ن معر- برضابني�راحو قدور

شارع �مري عبد القادر- برضابنيهتايم نور ا��ن

شارع عبد املا� يوسف- برضابني�راحو محمد

شارع سقار عبد العز�ز- برضابني�ن ��ىس حصيب

�شاطات �ٔخرى

رمق 18 شارع سعدي 39 حمل رمق 02- ش�يطوان�ن عطوش سعيدخما�ز

شارع م�سوم �ج- ش�يطوانصام محمد

شارع م�سوم �ج- ش�يطوانم�ور �س��ة

شارع سعدي �يل- ش�يطوانهالل مرمي

قرية الباليلية- ش�يطوانسعد ا��ن �ن عودة

�شاطات �ٔخرى

شارع بو�الم ح�يب – س�يدي �يل بوس�يديزارب سف�ان

شارع بودغن �لول – س�يدي �يل بوس�يدينعامين فاطمة الزهراء

شارع مزاور محمد– س�يدي �يل بوس�يديمعطاوي بوحفص

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

   

  

/

/

/

   

  

خما�ز

 

�ايس زهانة

برضابني

ش�يطوان

ا�ن �د�س

  

 

 

/



شارع بو�الم ح�يب– س�يدي �يل بوس�يديبوطالب ح�يفي

شارع بلعبايس عبد القادر– س�يدي �يل بوس�يديمومين ربيع

شارع ا�ٔمري عبد القادر– س�يدي �يل بوس�يديتوات م�لود

شارع مس�تاري قويدر– س�يدي �يل بوس�يدي�هيايم محمد

شارع بو�الم ح�يب– س�يدي �يل بوس�يديق�يل محمد

شارع بو�الم ح�يب– س�يدي �يل بوس�يديقدور كامل

شارع بلعبايس عبد القادر– س�يدي �يل بوس�يديمويس يوسف

شارع بلعبايس عبد القادر– س�يدي �يل بوس�يديف�د امحد حواش

�شاطات �ٔخرى

شارع سهيل يوسف– ملطار�ن جنة �ٔمحمد

شارع عباين  محمد– ملطارضياف فطمية

� 170 مسكن شارع بدون إمس– ملطار�يل ميك

شارع قامسي محمد– ملطار�ن جنة عبد القادر

شارع مواليد طاهر الطريق الوطين رمق 07– ملطاريوسفي محمد

� 30 مسكن- ملطارسل�ين �رية

طريق الوطين رمق 07– ملطارمعراين معر

170 مسكن رمق 02– ملطارمعمر مق�دش

� 170 مسكن شارع بدون إمس– ملطارهنان يوسف

� 195 قطعة شارع صا�ر حسن– ملطاربلمداين محمد �ٔمني

� 195 القطعة رمق 190 - ملطارجمدويب الش�يخ

�شاطات �ٔخرى

خما�ز

شارع مس�تاري محمد– �ني قادةتوات �يل

شارع �داق مراد– �ني قادة�رن�ش م�لود

شارع هواري بومد�ن– �ني قادة�رن�ش خمتار

شارع �رن�ش خلرض – �ني قادةوعزاين خمتار

شارع �رن�ش خلرض – �ني قادةعبد ا�امي محمد

شارع هواري بومد�ن– �ني قادةموا�سة خبا�

�شاطات �ٔخرى

شارع ز�ري محمد – س�يدي دحوش�يكر املزوار خمتارخما�ز

طريق �ني قادة– س�يدي دحو�رخيو �ٔمحد

هنج نقاي عبد هللا– س�يدي دحوبلقايض بومد�ن

�شاطات �ٔخرى

شارع دحامن محمد – س�يدي �يل �ن يوبخريف عز ا��نخما�ز

هنج جعفر– س�يدي �يل �ن يوببوعناين ز�ن العابد�ن

شارع م�ارك �لول– س�يدي �يل �ن يوبحس�ناوي نور ا��ن

خما�ز

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

/

/

/

س�يدي �يل 

بوس�يدي

ملطار

�ني قادة

س�يدي دحو

  

 

س�يدي 

�يل 

بوس�يدي

/

/

مواد التغذية / 

خرض و فواكه



هنج جعفر– س�يدي �يل �ن يوب�روم حسني

شارع �مري عبد القادر– س�يدي �يل �ن يوبمصطفاوي زهرة

شارع جعفر– س�يدي �يل �ن يوب�ارز محمد

هنج جعفر– س�يدي �يل �ن يوبجعوج عبد السالم

شارع جعفر – س�يدي �يل �ن يوبمعري خمتار

�شاطات �ٔخرى

احلي اجلديد- بوخ�يف�سمليح محمدخما�ز

� قو�ل احلاج- بوخ�يف�س�ليفة زواوي

شارع بوش��وف بل�اج- بوخ�يف�سمريب احلب�ب

17 � اجلديد- بوخ�يف�سرحو زواوية

شارع بوش��وف بل�اج- بوخ�يف�سبوش��وف عبد القادر

طريق الطابية- بوخ�يف�سسهيل لعريج

�شاطات �ٔخرى

شارع م�اد قدور – الطابيةالصيد باللخما�ز

رمق 04 شارع حمجوب محمد– الطابيةكتاف امحد ن��ل

� محمد بوضياف رمق 49– الطابية�ن عتو �ٔسامة بيطار

� محمد بوضياف– الطابيةبلغويل �ا�ة

شارع  بوغرارة محمد– الطابيةسعدي يوسف

شارع مازين بوحفص– الطابيةزواوي جحرودي

شارع الغخوة بلعرج– الطابيةم�صور عبد القادر

�شاطات �ٔخرى

� 366 مسكن عامرة 06 س�يدي اجلياليل- س�يدي بولعبا�ز نور ا��ن

� س�يدي ج�اليل املنطقة الشاملية الرشق�ة- س�يدي ال�ميي عبد القادر

جتزئة 06، 134 مسكن �ن محودة- س�يدي بلعباسصغريي عباس

شارع قعفور محمد ممتد رمق 09- س�يدي بلعباس�ٔيب راس محمد

59 شارع حمتويق بال�ة- س�يدي بلعباسخبيت �ن �يل

17 شارع زوقار العريب- س�يدي بلعباسمرابطني محمد

15 شارع �رم�ش عبد القادر- س�يدي بلعباسعراس  ف�صل

16 شارع زرزان �ن �يل � هواري بومد�ن- س�يدي عياد �ٔمحد

08 شارع امجلهورية املف�ش إمراد- س�يدي بلعباسمقدم بوز�ن جامل

70 شارع املالزم �الدي- س�يدي بلعباسمس�تاري زواوي

4 شارع مصطفى �ن �راهمي- س�يدي بلعباسشامة زواوي

قطعة رمق 19 رمق 2B � البدر- س�يدي بلعباسصهنا� مصطفى

33 شارع دريدر محمد حمل رمق 08 � �ب الضاية- العيفة راحب

 

/

/

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

س�يدي �يل 

�ن يوب

بوخ�يف�س

الطابية

 

 

/

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

 اليوم الثانــي من عيد ا�ٔحضى املبارك 2019



رمق 20 شارع لككول- س�يدي بلعباس�ا�ي �ٔدم

جتزئة إج�عية شامل رشق قطعة 02 رمق 212- س�يدي مو�دي سف�ان

التجزئة الشاملية س�يدي ج�اليل جتزئة 01 رمق 26- مشاب محمد �ٔلكي

10 شارع بلحميدي بال�ة- س�يدي بلعباسكف�ل بوز�ن 

شارع بغدادي �ن ��ىس � السور�كور- س�يدي بلعباسمحوش يوسف

شارع �ٔ � س�يدي ج�اليل رمق 01- س�يدي بلعباس�ن �يل احلاج

شارع مرابو رمق 02- س�يدي بلعباسزو�ش كامل

� 80 مسكن بومليك اجلديد الرويش رمق 02-- س�يدي ��يس فؤاد

� السالم قطعة رمق 257- س�يدي بلعباس�ن سامط ربيع

شارع العامرنة رمق 20 - س�يدي بلعباسلغواطي الهامشي

شارع �ريةالن��ة رمق 27 حمل رمق 01 و احملل رمق 02قرىش م�لود

 رمق 36 موليار و � يس عبد الكرمي طريق مسدود رمق لك�ل حورية

شارع �ن دايدة �ن يوب رمق 36 جتزئة رمق 83، 84-شهاب م�ري   

رمق C 45 و 46C  العامرة رمق 13 الطابق ا�ٔريض املنطقة شعنان توف�ق 

شارع �ا� �ن وليد � بين �امر رمق 11- س.ب.عهنني �لول ساحي محمد        

شارع �ي بلقامس رمق 05 س.ب.عع�ين خلرض

�از عبد القادر

مق   ع    �   

س.ب.ع

شارع املرحش سعدان رمق 56 س.ب.عمشاب محمد

شارع مميون عبد القادر رمق 31 س.ب.عزوقار فاطمة

�لوش محمد

يت    ع   مق      �

س.ب.ع

شارع بوجيرة دحو رمق 18 س.ب.عسعدوين محمد

شارع لككول حيي رمق 06- س.ب.عبوزوينة محمد

�شري نوال

مق   ح         �

س.ب.ع

شارع هبلول عبد القادر رمق 05- س.ب.عمعري بوعبد هللا

شارع سقال شعيب رمق 24- س.ب.عنعميي محمد

شارع محمد مخ�س�يت رمق 23- س.ب.عمز�ن محمد

شارع جون مايص رمق 67- س.ب.عداعي �رية

مغين عبد القادر

مق   ين   ع     � 

س.ب.ع

شارع �ن ديدة �ن يوب رمق 10- س.ب.عشعبان محمد سف�ان

هبيل ز�ن

مق     ع       �

س.ب.ع

شارع �ٔبو �كر الصديق � بين �امر رمق 22- س.ب.عقش�يح �ٔمحد ال�شري

شارع راس�باي رمق 07- س.ب.عحراث محمد

شارع 08 ماي 1945 رمق 09- س.ب.ع�ر�ية  دردرة صلي�ة

�ن لبنة رشيف

ح          �

رمق27- س.ب.ع

مداين زواوي

مق   يل        �

س.ب.ع

  

ا�ا�ز



شارع تيودور إ�رييت رمق 22- س.ب.عاليبدري يوسف

� س�يدي ج�اليل قطعة رمق 01 رمق 72- س.ب.عس�يت �ن �يل

� 104 مسكن عامرة �ٔ.2 رمق 08- س.ب.عز�ن فا�زة

مسكني حيي

مق ج  يل        �

س.ب.ع

� �دة بو�الل رمق 331- س.ب.عنعميي محمد مشيل

شارع �ن حراز بلعباس رمق 19- س.ب.ع�لوش �ٔمري عبد القادر

شارع �ٔبو �كر الصديق � بين �امر رمق 54- س.ب.عاليبدري �رية

شارع املالزم ا�ٔول �الدي رمق 72- س.ب.علويك خلرض

زاوية شارع موليار رمق 04- س.ب.ع�ن �بت ج�اليل

شارع حمجوب بوعزة الغريب رمق 23- س.ب.عباليل عتو

شارع حمطة ا�و� رمق 55- س.ب.ع�ن عبد هللا رس�ر �اج

شارع هدي خلرض � الساق�ة امحلراء رمق 01- س.ب.عنقراش عبد هللا

شارع قرموش محمد رمق 26- س.ب.عصا�ري فاطمية

طريق س�يدي محمد �ن �يل القطعة رمق 20- س.ب.عهناري حكمي

� 400 سكن محمد بوضياف ج�اح ؤ رمق 40- س.ب.ع�اكر مامة

مقدم نوري

مق   يل        �

س.ب.ع

بغاديد ن��ة

ج  مق  ح م   يل      �

س.ب.ع

شارع املس�د رمق 02- س.ب.ععظمي عبد القادر

شارع مسعود عبد القادر رمق 24- س.ب.ع�دو �يل

� س�يدي ج�اليل القطعة ا�ٔوىل رمق 253.ب- س.ب.عكنان م�لود

شارع �ن مسعود عبد القادر رمق 12- س.ب.ع�راكين م�لود

رمق 08.ب شارع بوجيرة دحو- س.ب.علعمري محمد

املنطقة الشاملية قطاع س1 رمق187-  س.ب.عج�داريم نرص ا��ن

� س�يدي ج�اليل التجزئة ا�ٔوىل رمق 74- س.ب.عحميور �رمي

زاوية شارعي يق لوساك و بوماريش رمق 05- س.ب.عفرش �اج�ة

شارع زطال بوز�ن رمق 17- س.ب.عفرعون زواوي

� 173 مسكن مقام الشهيد عامرة ك حمل 02- س.ب.ع�ن شا�ة مشس ا��ن

شارع املرحش سعدان رمق 31- س.ب.عشاليل عبد القادر

� 200 مسكن ج�اح 12 طراز يب يس 20  س.ب.علهباب ن��ل

شارع قدوري محمد رمق 22- س.ب.عصا�ري عباس

شارع �ٔ.د � س�يدي ج�اليل رمق 13- س.ب.ععامين جمدوب

� س�يدي ج�اليل رشحية 01 قطعة رمق 76- س.ب.عف�اليل �يل

شارع الطيالت � س�يدي �سني رمق 08 -س.ب.عحمتويق محمد ا�ٔمني

� س�يدي ج�اليل التجزئة الثانية قطعة رمق 74- س.ب.عخ�لون �ٔمحد

شارع االٕخوة حفاف رمق 03- س.ب.عمر�ن خرضة

  

    

  



�شك �ٔمام املس�شفى اجلامعي- س.ب.عش�يوخ عز ا��ن

� ما�وين عامرة �ٔش.�ٔل.�ٔم  رمق 05- س.ب.عدرمل �يل

شارع هوش � عظمي ف�ي�ة رمق 25- س.ب.ع�افظي عبد القادر

رق�ق محمد

مق   يل        �

س.ب.ع

شارع �س�تور رمق 42- س.ب.ععبوين محمد

� بومليك قطعة رمق 836- س.ب.عج�ور بوعزة

شارع قاملة � املدينة املنورة رمق 56- س.ب.عبغداوي محمد

� 72 مسكن س�يدي اجلياليل رمق ج 17 -  س.ب.عزرهوين صديق

� عظمي ف�ي�ة رمق 111- س.ب.عع�ن كامل ا��ن

� 100 مسكن كناب ج�اح �2ٔ رمق 14- س.ب.عيعقويب عبد الرحامن

شارع �ن ديدة �ن يوب رمق 12- س.ب.ععظمي بلعباس

شارع الفونتان رمق 59- س.ب.عطرفاي مرمي

املنطقة الشاملية س�يدي اجلياليل ج�اح ج5إي- س.ب.عشايب عامرة

شارع دريدر محمد رمق 04 حمل �ٔ - س.ب.عمودن خلرض

شارع قايض بلقايض رمق 15- س.ب.عاكد�ة حلسن

شارع بيجو �ىل وا�ة شارع ا�ٔخرض رمق 12- س.ب.عخبوش جودي

مجمع الف�ح رمق 28 -  س.ب.عشهيدي ج�اليل

شارع هواري بلعباس رمق 09- س.ب.عزمكوط قويدر

ذ�يب م�ري

مق  ع      مق      �

 س.ب.ع

شارع د � سارنة رمق 10- س.ب.ع�ين �رية

� عظمي ف�ي�ة رمق 51- س.ب.عدرار مميونة

شارع بوجيرة دحو رمق 59- س.ب.ع�ن صاحل مسري

بو�ل�ال �يل

مق   يل  يض �   يض   ع 

س.ب.ع

شارع بزيرت رمق 08- س.ب.ع�بوش �ٔمني

رمق 2 د شارع دانتون � الساق�ة امحلراء- س.ب.ع�شالمغ ج�اليل

شارع ا�ٔوراس رمق 14- س.ب.ع�ن حسايين رس�ان

شارع حصراوي قدور � عظمي ف�ي�ة رمق 07- س.ب.ع�روشة ح�يب

شارع االٕخوة الثالث عامروش رمق 10- س.ب.عطالب عبد هللا

� ا�لوز رمق 01- س.ب.عقاديم خو�رة

شارع ف � العريب �ن �يدي رمق 21- س.ب.عشاهد عباس

شارع الشهداء رمق 06- س.ب.عسكني بوشوشة

شارع �ا� سل�ن رمق 24- س.ب.عقارة �يل محمد

شارع مس��ة � الساق�ة امحلراء رمق 03- س.ب.عزيتوين عبد ا�يد

� عظمي ف�ي�ة رمق 88- س.ب.عواري نور ا��ن

شارع الزبري ا�ن العوام � �ب الضاية رمق 19- س.ب.ع�ريك محمد

  

    

  



شارع زبيدة عبد القادر رمق 01- س.ب.عمحو سعيد

شارع ب � عظمي ف�ي�ة رمق 53- س.ب.علعرا� س�يدي �ٔمحد

شارع س  � اكس�تور رمق 25- س.ب.عجمدوب زارية

� 50 مسكن السالم كث� �ٔ.2 رمق 6 مكرر- س.ب.عبو�د�ر هدى

شارع قرموش محمد رمق 20- س.ب.عيوسف نور ا��ن

رمق 91.ج شارع دريدر محمد- س.ب.عواري ج�اليل

شارع قرموش محمد رمق 95- س.ب.عبودن دهري

�اتق س�يدي محمد

يل  مق    ح م     �

س.ب.ع

زعباك زواوي

مق ج  يل        �

س.ب.ع

شارع �دروقة سعيد رمق 05- س.ب.عدموش قويدر

شارع مرابو رمق 26- س.ب.ع�ن عومر محمد

شارع لودي رمق 07- س.ب.عو� بلعباس �ن عتو

شارع قاملة � املدينة املنورة رمق 42- س.ب.عملويك زواوي

شارع �ٔ � العريب �ن �يدي رمق 133- س.ب.عسل�ين مليكة

� �ن محودة س.2 رمق 538 س�يدي ج�اليل- س.ب.عجنال �ن حفصة مراد

بو�شري �ٔم�نة

يل  مق         �

س.ب.ع

شارع العريب �ن �يدي رمق 01- س.ب.ع�دة �شري ج�اليل

�ن �كرييت �ٔن��ة

يل  مق         �

س.ب.ع

رمق 06.ب شارع ��سات إيد�ر- س.ب.عقارة جامل

الك�ري يوسف

مق   يل  ج      �

س.ب.ع

رشيفي محمد رضا

مق         

س.ب.ع

� 100 مسكن حمل رمق 01- س.ب.عبوعرفة نور ا��ن

شارع �ن سل�ن خمتار ج�اح �1ٔ رمق 01- س.ب.عمرابط راضية

� بومليك قطعة رمق 185- س.ب.عز�س�ين سلمي

شارع ب � هواري بومد�ن رمق 36- س.ب.عزفزيف معر

� 220 مسكن جتزئة �ٔ رمق 07- س.ب.عحبري محمد

� احلرية رمق 91- س.ب.ع�رمي جوهر

�هة عبد القادر

يل  مق    �    ج 

س.ب.ع

ور�غي محمد

يل  مق         �

س.ب.ع

بوس�ندة فوزي

مق   يل  ع    �  

س.ب.ع

� 216 مسكن بلوك 1 حمل رمق س.34- س.ب.عفرعون محمد

عواد فوزية

مق   ح   يل      �

س.ب.ع

شارع الع�يس ج�اليل -  س.ب.عطارق ف�ي�ة

د�ن �ا�

يل  مق    �     يب 

س.ب.ع

حيياوي مجعة

مق          �

ب.1/ب.2- س.ب.ع

  

    

  



شارع محمد مخ�س�يت رمق 52- س.ب.عبومد�ن رضا

شارع سعيد �ن �امر حمل رمق 03 مكرر رمق 01- س.ب.عجرموين صاحل

شارع بودة بوز�ن رمق 18- س.ب.ع�ليفة عبد ا�لطيف

� 114 مسكن بلوك ب.2 رمق ب.2/ل.2- س.ب.عالعامري �ٔمحد

� 456 مسكن بلوك ب.1 قطعة رمق 68.ج- س.ب.عزينون عباس�ية

شارع لو�س لوم�ار � س�يدي �سني رمق 06- س.ب.عنصاح سف�ان

جتزئة س�يدي ج�اليل قطعة رمق 20- س.ب.ع�ن �بت هواري

�ن ديدة محمد

مق   يب  �     يل   ع 

س.ب.ع

� س�يدي ج�اليل التجزئة ا�ٔوىل رمق250- س.ب.ع�ا� �ٔمحد

شارع عبان رمضان رمق 05- س.ب.عمحلييل مامة

� 150 مسكن س�يدي اجلياليل رمق 73- س.ب.عالعاقر �راهمي

شارع املالزم ا�ٔول �الدي رمق 71- س.ب.عبوهند عز�ز

� بومليك جتزئة 330 قطعة رمق 119- س.ب.عنعميي �ا�شة

عسو عز�ز

ين   مق    يم    ي   

س.ب.ع

شارع امجلهورية رمق 18- س.ب.عساحي محمد

رمق 23.ب شارع املس�د- س.ب.ع�ن لعوج جامل

شارع �ن مسعود عبد القادر رمق 17- س.ب.ععطوش �ٔمري

سوديين �سني

مق  مق   ين    ع    � 

03- س.ب.ع

شارع ص � مميون رمق 20- س.ب.عزملاط خرضة

شارع بوجيرة دحو رمق 24- س.ب.علعمري ج�اليل

خرا� �امل

مق  يل        

�.يب.13- س.ب.ع

جتزئة املنطقة الشاملية قطاع 05.�ٔ قطعة رمق 84- س.ب.عخشعي رش�يد

جتزئة س�يدي ج�اليل رمق 02- س.ب.ع�ٔمحد رشيف م�لود

جامح ح�يب

مق   ع     �   

س.ب.ع

� 114 مسكن ج�اح ب5 رمق ل1/ب5- س.ب.عفزازي نرص ا��ن

مجيل قادة

مق          �

احلرضية- س.ب.ع

بور�� عبد الكرمي

يل  مق    �    يب 

س.ب.ع

� 82 مسكن ج�اح ب.4 رمق ج.17- س.ب.ع�ن دايدة ارق�ة

رمق 13.�ٔ شارع املس�د- س.ب.عم�اس ميينة

خ�لون عبد هللا

مق يس   ع    �     

س�يدي اجلياليل- س.ب.ع

م�طقة شامل رشق � بومليك رمق 493- س.ب.عفطان عامرية

قدور �راهمي زوبري

ج    مق  ح      �

الرشق�ة- س.ب.ع

شارع ا�ٔس�تاذ و� �اودية رمق 47- س.ب.ع�اليل كامل

و� بو�الم �رمي

يل  مق         �

س.ب.ع

ديدة م�لكة

مق   يش     �    

س.ب.ع

  

    

  



بلقادي �ٔ�الم

مق  مق     ين  ع      �

 س.ب.ع

رمق 28.ب شارع �اشور زواوي- س.ب.عسام� عبد القادر

مرياوي سف�ان

مق    مس �    ع  

س.ب.ع

شارع ��سات إيد�ر رمق 104 مكرر احملل �ٔ- س.ب.علقمش زواوي

شارع املس�شفى رمق 02- س.ب.عبوز�ورة فطمية زهرة

شارع كناين قدور رمق 33- س.ب.ع�زو� م�لود

شارع �ٔو�ان إيتان مبوا�ة شارع دوف�ين رمق 15- س.ب.ع�ن �دة س�يد �ٔمحد

� 110 مسكن مقام الشهيد عامرة �ٔف يس- س.ب.عغراس القوم موالي يوسف

� 50 مسكن عامرة �ٔ رمق س.08 مقبيطة- س.ب.عف�اليل عباس

� مرابو رمق 221- س.ب.عقعفور حمي ا��ن

� 1500 مسكن عامرة س رمق 13- س.ب.عمامون معران

� 760 مسكن �ن محودة رمق 40- س.ب.عمخلس عبد القادر

رمق 99 � احلرية -  س.ب.عقد�ر قويدر

� س�يدي �سني شارع حمتويق بال�ة رمق 27- س.ب.عذهيب ف�صل

شارع بوجيرة دحو رمق 24- س.ب.عفقري مداين

شارع �ٔبو �كر الصديق � بين �امر رمق 06- س.ب.عبوعاممة �ا�شة

� 82 مسكن بلوك ج.37 رمق ب.8- س.ب.ع�لول لعباس�ية

شارع معيقب ا�ويس � بين �امر رمق 20- س.ب.عمرازي ساحي

شارع بورق�ة قدور رمق 09- س.ب.عجنار جامل

معافة ج�اليل

ح ج   ع    يل    �

س.ب.ع

جتزئة س�يدي ج�اليل املنطقة الثانية رمق 306- س.ب.عسامح �دجية

� س�يدي ج�اليل القطعة الثانية رمق 259- س.ب.عالبيلوق �ٔمني

محمدي عباس

مق          �

س.ب.ع

بوش��وف فرحية

يب   ع  مق   �    ح 

�يدي- س.ب.ع

�ن لعوج رضوان

مق   يل         �

س.ب.ع

شويطر �امل

مق  مق          �

21- س.ب.ع

مشاب محمد

مق   يل        �

س.ب.ع

رمق 26.ب شارع مراح عبد القادر- س.ب.عمسكني شهرية

الك�ري نور ا��ن

مق   ح ج  يل      �

س.ب.ع

شارع املغرب � العريب �ن �يدي رمق 25 -  س.ب.عدرقيل عبد القادر

شارع در�ل بومد�ن رمق 30- س.ب.ععيدون محمد

مقهور يوب

مق  مق         

س.ب.ع

� احلرية رمق 10- س.ب.عا�من�ش �ا�

م�لوى ميينة

مق          �

 س.ب.ع

شارع بورويم محمد رمق 09- س.ب.ععباس عبد القادر

  

    

  



شارع خ�ري عبد القادر رمق 12- س.ب.ع�ن داود عبد القادر

بوسالمة حرضي

مق   ع   �    

س.ب.ع

شارع راس�باي- س.ب.عاكميل محمد

طالب محمد �سن

مق  ع    �   

10- س.ب.ع

عبيدي لكثوم

مق   ح         �

س.ب.ع

شارع جوهيل بومد�ن رمق 04- س.ب.عفزازي عبد القادر

شارع مخلس �ٔمحد � س�يدي �سني رمق 12- س.ب.عدحامين عبد القادر رش�يد

شارع بونية عبد القادر رمق 33- س.ب.عدرقاوي خمتار

شارع حمتويق بال�ة سابقا الفونتان رمق 29- س.ب.عبوزيدي �لوفة

شارع بوان اكري رمق 15- س.ب.عسل�ين �لمية

شارع �سني �ن عودة رمق 22- س.ب.عق�رص مراد

شارع العق�د معريوش رمق 01- س.ب.عداعي خلرض

� بوجيرة شارع �ٔ�ٔ س�يدي ج�اليل رمق 09- س.ب.علي�ن عزا��ن

� 50 مسكن عامرة ب.1 رمق 02- س.ب.ع�كروف عتو �دجية

صدويق بلقامس

مق   ح م       �

س.ب.ع

شارع هوا�رية عبد القادر حمل �ٔ رمق 49- س.ب.عبال�ة زواوي �يل

تويم عبد احلق

مق           �

�سني- س.ب.ع

�سعد محمد مسري

مق          �

01- س.ب.ع

رمق 12 شارع بورق�ة قدور- س.ب.ع�ٔرزيق ند�ر

� بوعزة الغريب- س.ب.عطوريش شف�ق

�ن ف�سة �ٔمال

مق ج  ح ج  يل      �

س.ب.ع

بلهزيل عباس

مق    مق        �

س.ب.ع

� س�يدي ج�اليل التجزئة الثانية قطعة رمق 40- س.ب.عسعدون بوز�ن

� 760 مسكن �ن محودةرمق 50- س.ب.ععريب عاكشة

بومعزة بو�الم

مق      �    

س.ب.ع

شارع تريس احلب�ب رمق 33- س.ب.عتو�يس �امر

شارع قرموش محمد رمق 46- س.ب.ع�ن شعشو�ة نور ا��ن

��ىس �ا�شة

يب   ع  مق   �    ح 

�يدي- س.ب.ع

� 119 مسكن عامرة ب.01 رمق 04- س.ب.عنزيار �لول

� 456 مسكن عامرة س.1 رمق  ج.88- س.ب.عسهيل محمد

�ن موىس معاشو

مق         �

 س.ب.ع

� س�يدي ج�اليل ج�اح �ٔ.1 حمل رمق 02- س.ب.ع�سايق قادة

عراس خمتارية

ع     �    مق  

س.ب.ع

� احلرية رمق 82- س.ب.عبومعزة حكمي

شارع احلنف�ة رمق 50- س.ب.عظريف عباس�ية

  

    

  



� 232 مسكن كت� ب4 ج ر2.2 رمق ج.11- س.ب.عبوق�قاب بوتوش�ت

ق��يش محمد ا�ٔمني

مق  ىي      ي     

س.ب.ع

شارع عظمي ف�ي�ة رمق 33- س.ب.عمك�ايس حرضي

حبوص طاهر

مق   ع       

س.ب.ع

معاشو صاف�ة

مق   ع       

س.ب.ع

شارع املرحش سعدان رمق 23 مكرر- س.ب.عواري خمتار

شارع املالزم ا�ٔول �الدي رمق 29 مكرر د- س.ب.عسقال �دو�ة

إقامة النرص عامرة �ٔوكت� �ٔو رمق �ٔو.02- س.ب.عبلحف�ان خلرض

زيدي محمد

مق   خ    ين    ع 

س.ب.ع

شارع س�يدي فرش رمق 15- س.ب.ع�ن زيدان �دجية

جتزئة س�يدي ج�اليل قطاع 03 رمق 725- س.ب.عد�ف محمد

� 1500 مسكن عامرة و.4 رمق 07- س.ب.ع�ن صاحل محمد

التجزئة الثانية قطعة رمق 09 س�يدي ج�اليل- س.ب.عبو�دميي عباس

شارع موليار رمق 21- س.ب.ععظمي ج�اليل

� 205 مسكن النخيل رمق ج91�دمي معر عامد ا��ن

� 1500 مسكن عامرة ن رمق 01- س.ب.عهواري زوبري

�رحو عبد الرحمي

مق    ع      ع    

س.ب.ع

زاوية �هنج �س�تور و شارع �شري بوجيرة دحو- س.ب.عبلطرش قدور

رمق 16.ب شارع �ا� سل�ن- س.ب.ع�امر عبد احلامك

شارع جون �ر رمق 02- س.ب.عغيالن يوسف

شارع �رواين م�لود رمق 19- س.ب.عحرطاين فاطنة

شارع القاهرة رمق 07- س.ب.ع�ن خيلف رضا عبد الكرمي

شارع د � س�يدي ج�اليل رمق 10- س.ب.عمعريفي مصطفى

رمق 47.ج شارع ��سات إيد�ر- س.ب.عوايف ح�يفي

شارع خ�ري عبد القادر رمق 02- س.ب.عقريب �ن سامل

مس�تاري ح�يب

مق   يب    خ  �  ع 

س.ب.ع

شارع سعيدة رمق 40- س.ب.ع�دون محمد

�ن شعبان سل�ن

مق         

س.ب.ع

شارع قرموش محمد رمق 55- س.ب.عبلقرورة �ٔمحد

شارع ق�طرة ق�دوز �دجية رمق 01- س.ب.عخمفي نصرية

ميك فطمية

مق   يف      ع 

س.ب.ع

شارع محمد اخلامس رمق 28- س.ب.ع�الل معر �ٔرسالن

بوزقاو دلي�

مق   ع    �   

س.ب.ع

شارع دوساس زواوي رمق 24- س.ب.عدر�ل جامل

شارع جمدوب بوعزة الغريب رمق 36- س.ب.عوادرية ش�يخ

  

    

  



� هواري بومد�ن شارع شعيب قدور رمق 09- س.ب.عمعاشو م�لود

شارع فر�تو �ٔمحد رمق 13- س.ب.عبولنوار حلسن

�ن �يل محمد �ٔمني

مق   مق      

 س.ب.ع

شارع التني رمق 33 ضاح�ة العريب �ن �يدي- س.ب.عصغري ح�يب

شارع بوجيرة دحو رمق 15- س.ب.ع�ن سعيد خلرض

شارع �عيب سعيد رمق 03- س.ب.عجنار ميينة

رمق 03 شارع �عب سعيد - س.ب.ع�ريك جنار

� �ب الضاية شارع عتبة �ن غزوان رمق 09- س.ب.ععرجون �ٔسامء �دجية

س�يدي اجلياليل عامرة ب ج�اح رمق 41- س.ب.عحصراوي ف�ي�ة

شارع بوجيرة عبدهللا رمق 39- س.ب.ع�شري بوجيرة عباس

رمق 68 هنج ��سات إيد�ر- س.ب.عشاهد صاحل

رمق 19 شارع مميون عبد القادر - س.ب.ععسال عباس

بوولس�س بغداد

مق  ع    يل �     

50– س.ب.ع

هنج العامرنة رمق 10 �ٔ- س.ب.ع�ٔورمضان فؤاد

رمق 20 شارع ب ن � هواري بومد�ن- س.ب.عراشدي ميينة

�ازي طيب

يل  مق         �

س.ب.ع

شارع بوراس �يل رمق 01- س.ب.ع�لغوم �رية

� املدينة املنورة شارع �ا� �ن السعيد- س.ب.عشاطر سام�ة

بوز�ن هشام

مق     �    

س.ب.ع

� 274 مسكن بلوك س2ف حصة رمق 02- س.ب.عزيتوين فاطمية

شارع زبيدة عبد القادر رمق 20- س.ب.عبوسه� عبد القادر

شارع املرحش سعدان عامرة �ٔو رمق 16- س.ب.عاملس�تاري محمد

شارع بال�ة ح�يب  رمق 18 �ٔ رمق 49- س.ب.عبو�اري ج�اليل

� بومليك قطعة رمق 340- س.ب.عبو�� �ا�

ر�وي قويدر

مف  �   يل      

س.ب.ع

شارع �ٔمحد و� محمد رمق 101- س.ب.عماكمن نورا��ن

شارع العامرنة رمق 09- س.ب.عا�ويع�يس حصبية

�ن دق�ش محمد �ٔمني

مق   ي    ي      �

س.ب.ع

� السالم طريق �سا� كت� د رمق 25- س.ب.عال�ميي عبد القادر

االتجزئة الثانية رمق 322 س�يدي ج�اليل- س.ب.ع�اكر فطمية

درو�ش جنادي بوس�تة عبد القادر

حش  � م   ع  ج  مق 

س.ب.ع

رس�ان عبد الرزاق

مق   ع       

س.ب.ع

� 232 مسكن س�يدي ج�اليل رمق 28.س- س.ب.ع�تار �ين فوزية

بلحمير معر

يل  مق         �

س.ب.ع

ملعب عبدالقادر

ع   يل    �   

 س.ب.ع

  

    

  



شارع بوجيرة دحو رمق 59- س.ب.عدملو� عبدالقادر

شارع املرحش سعدان رمق 27 مكرر- س.ب.ع�ازي محمد

رمق 16 شارع العامرنة حمل �ٔ- س.ب.عملياين زهرة

� بومليك  شامل رشق رمق 272- س.ب.عبوخروفة ح�اة

شارع ��سات إيد�ر رمق 79- س.ب.عجنادي طاهر

� س�يدي ج�اليل ج�اح رمق 3.�ٔ رمق 03- س.ب.عبومليك معاشو

� بومليك جتزئة شامل رشق رمق �ٔ.676- س.ب.عبلحسن �دجية

�لس�ين �ٔمحد

مق  �        

س.ب.ع

� 559 مسكن عامرة 30 نوع �ٔش رمق 50.�ٔ- س.ب.عمحيدة بدرة

ضياف �رية

مق         

س.ب.ع

ف�دوح قليل

مق           �

س.س14- س.ب.ع

قامسي ام�اركة

مق    �      �

940- س.ب.ع

عميور نور ا��ن

يل         �

رمق08 رمق 03- س.ب.ع

شارع �ن م�صور عبد هللا رمق 47- س.ب.ع�ن شكر زواوي

شارع الفال�ة رمق 01- س.ب.عحبوص محمد �ٔمني

شارع تو�س ضاح�ة تيار رمق 06- س.ب.ع�راهميي يوسف

مرصاف �ن حيىي

مق   مق   ع      

س.ب.ع

شارع محمد مخس�يت رمق 25- س.ب.عزامح عبد القادر

شارع سامك محمد سابقا قاي ل�ساك رمق 28- س.ب.عالز�ن محمد

شارع �ٔبو �كر الصديق � بين �امر رمق 09- س.ب.عجنار �امل

دحو ن��ل

مق          �

01مك- س.ب.ع

شارع تيودور هريييت رمق 39- س.ب.عشعبان بودايل

بوش��وف مجي�

ع   يب    �   

مسكن ج�اح �ٔ- س.ب.ع

� 20 مسكن عظمي ف�ي�ةعامرة ب رمق 06- س.ب.عداود محيد

عويقب �امل

مق   ع  مق       

س.ب.ع

بريش بلقامس

مق   ح        �

س.ب.ع

� بومليك جتزئة م�طقة شامل رشق رمق 173- س.ب.عرق�ق ف�ي�ة

� 1500 مسكن عامرة ن رمق 14- س.ب.عمجيل ش�باين �ن �يل

مرزويق فوزية

مق  ح   يل  م      �

ج86- س.ب.ع

� 760 مسكن �ن محودة رمق 74- س.ب.عديداوي فاطمية

شارع مراح عبدالفادر رمق 44- س.ب.ععربوز مصطفى

طييب �اج

مق  ع          �

س.ب.ع

شارع ولهايص خمتار رمق 02- س.ب.عشايع عبد اخلالق

� بوعزة الغريب- س.ب.ع�ن م�ديل �ٔم ج�اليل

شارع االٕخوة عامروش رمق 15- س.ب.عغول جتيين

مواد التغذية 

العامة / خضـر و 

س�يدي 

بلعباس

س�يدي 

بلعباس



شعيبات محمد

مق  مق    يل      

11- س.ب.ع

� 220 مسكن رمق 63- س.ب.عجر�ر عباس

جتزئة م�طقة شامل � بومليك قطعة رمق 609- س.ب.عتريس فرحوح

شارع املالزم �الدي رمق 72- س.ب.عبلقروريصات عبدالقادر

شارع املالزم �الدي رمق 06- س.ب.عمرازي رش�يد

شارع فلسطني حمل �ٔ سابقا موقادور رمق 38- س.ب.عساحي خمتار

�ٔيت قايس صديق

ع    مق ج  ح      �

س.ب.ع

شارع املرحش سعدان رمق 17- س.ب.عبومد�ن محمد

رمق 01 زاوية شارعي دانتون و تيودور هريييت- س.ب.عهامشي �ن يوب

شارع �ري الن��ة � العريب �ن �يدي رمق 50- س.ب.علوداد ح�يب

د�غ ف�ي�ة

مق   ع    �   

س.ب.ع

شارع الش�يخ اخلا�ي رمق 17- س.ب.عوضاح رش�يدة

�كوش نورية

مق   يل        �

س.ب.ع

� 126 مسكن عامرة د قطعة �ٔ رمق 01- س.ب.ع�ن م�لود عباس

� احلرية رمق 70- س.ب.ع�ن عبديل هوارية

شارع زيد �ن �ارثة � املدينة املنورة رمق 09- س.ب.عخ�لون عبدالرحامن

شارع بوجيرة دحو حمل �ٔ رمق 36- س.ب.عصا�ري محمد

لشلق ز�ر�ء

مق  �  ي  ح  ي     �

بين �ام- س.ب.ع

�ن سامل �شري

مق  يل  ع         �

61- س.ب.ع

شارع ولهايص خمطار قسم 155 رمق 32- س.ب.عبلفريود هواري

شارع دريدر محمد � �ب الظاية رمق 18- س.ب.عغفري محمد

سعدي رش�يد

يل  مق    ع     

س.ب.ع

� 492 مسكن عامرة ج رمق 10- س.ب.عبو�كر شهيناز

�ٔ� محمد محمد

مق          �

س.ب.ع

س��ل هللا نورا��ن

مق   ىس  �     ع  

س.ب.ع

�ٔو�ا� �رية

مق   م  ح ج يل      �

س.ب.ع

حصراوي �ا�

مق   ع   �   

س.ب.ع

واري حوسني

مق  �  مل  ع       

عظمي ف�ي�ة حمل ب- س.ب.ع

� مرابو عامرة �ٔ رمق 215-216رح�اش محمد

� 114 مسكن بلوك ب2 رمق ل1/ب2- س.ب.عدر�ل عباس

شارع زو�ح �امل � هواري بومد�ن رمق 33- س.ب.عب�ت محمد مغنية

شارع �شري بوجيرة � س�يدي اجلياليل رمق 15 - س.ب.عر�ال سلمي

شارع س�يدي اجلياليل رمق 02- س.ب.ع�راكة محمد وليد

� 362/212 مسكن عامرة ج رمق ج17- س.ب.ع�ن دراوة صاف�ة

وا�� �دجية

يل  م   ح ج    �

س.ب.ع

  

    

فواك�ه

  



طريق س�يدي محمد �ن �يل رمق 308- س.ب.ع�ن ش�يخ بدرة

شارع �داين ع�ن رمق 05- س.ب.عدرو�ش �دي

ضو محمد

مق ج  يل        �

س.ب.ع

لغرس عبد القادر

  �      

قطعة رمق 130 حمل رمق 02- س.ب.ع

� الصخرة احلي ا�ٔمر�يك ف�ال رمق 18 - س.ب.عج�اح راحب

رمق 01 "�ٔ" � الاكس�تور - س.ب.ع�ريش محمد

بوسام�ة جميدة

مق   يل  ح       �

س.ب.ع

شارع قايض سعيد رمق 08- س.ب.ععبوين عبدالقادر

� اجلديد رمق 05- س.ب.عخرضاوي �لول

شارع املالزم  �الدي حمل �ٔ رمق 35- س.ب.عبوهند عبدالقادر

� السالم رمق 53- س.ب.عبوعاممة م�لود

شارع ��سات إيد�ر رمق 48- س.ب.عالك�ري ج�اليل

� 70 مسكن ج�اح �7ٔ رمق ج22- س.ب.عتويم محمد

جتزئة م�طقة شامل رشق � بومليك رمق 210- س.ب.ع�رصي حيي

يو�س م�لود

مق  يل          �

63ج- س.ب.ع

رمق 59 شارع ��سات إد�ر القطعة رمق 03 - س.ب.علعنرتي م�لود

م�اد عبدالقادر

يل  مق         �

س.ب.ع

شارع �س�تور رمق 46- س.ب.عبالجغي مراد

بلعوج عبداحلكمي

ع      م      �

القطعة رمق 06- س.ب.ع

هنج �ن مسعود عبدالقادر رمق 25- س.ب.ع�ن سعد مسري

شارع �رييب م�ور رمق 59- س.ب.عبوقرة وهيبة

حمل رمق ج06 عامرة �ٔو مرشوع 97 مسكن- س.ب.عبلعريب محمد سلمي

رمق 76 شارع قرموش محمد العامرة 76- س.ب.عز�ن محمد صاحل ا��ن

شارع �رصي عبدالقادر رمق 23- س.ب.عحامدوش مصطفى

مف�تح ن��ل

ع   مق   ع      

ح�يفي- س.ب.ع

شارع عق�ل �ن ما� رمق 03- س.ب.عمرشي بومد�ن

� السالم رمق 224- س.ب.عح�يتات محمد

جتزئة الثانية القطعة رمق 03 س�يدي اجلياليل- س.ب.عزيتوين فريدة

قدار رمحة

ح         

س.ب.ع

شارع حمتويق بال�ة رمق 49- س.ب.عجنادي سف�ان

شارع ��سات ايد�ر رمق 44 مكرر- س.ب.عمعطى هللا بلعباس

قايد لزرق

مق  ج  ح   يل      �

س.ب.ع

املركز الت�اري س�يدي اجلياليل جحرية رمق 07- س.ب.ع�ضور ج�اليل

محمد ا�راهمي حسام ا��ن

مق   يل        �

ج�اح ج رمق 01- س.ب.ع

� 173 مسكن مقام الشهيد عامرة �ٔ قطعة �01ٔ- س.ب.ع�سني عبدالقادر بنا�

  

    

  



شارع لككول حيي رمق 03 مكرر ب- س.ب.عواحضي فضي�

�ا�ي نعميي

مق  �        

س.ب.ع

�ن ��ىس مصطفى

مق  ج  ح  يل      �

س.ب.ع

جتزئة 330 قطعة م�طقة شامل رشق- س.ب.عساحي فاوزة

�املي نذ�ر

مق   ح   ع   �   

س.ب.ع

شارع �رييب م�ور � هواري بومد�ن رمق 48- س.ب.عدموش عبدهللا

� 130 مسكن �ري ن��ة مقبيطة ج3- س.ب.عبوشالمغ �ن عتو

� 20 مسكن عامرة ب رمق 09- س.ب.ع�يل عبو ف�ي�ة

شارع املالزم �الدي رمق 15- س.ب.عبومز�ر �يل

� 200 مسكن عامرة ج رمق 47- س.ب.علاكرم ليندة

شارع الش�يخ و� مرابط رمق 06- س.ب.عزيتوين �ٔمحد

شارع قعفور محمد سابقا اكس�تور رمق 02 مكرر- س.ب.عجعال سف�ان

شارع مرصي م�لود � بومليك رمق 21 - س.ب.علريك محمد �ٔمان

بغدادي معاشو

مق  مق         �

س/ج�ل- س.ب.ع

موا�دي ��ىس

يل  مق         �

س.ب.ع

� مرابو عامرة �ٔ رمق 211 - س.ب.ععر�ن عبد الرحامن

شارع االٕخوة الثالثة معريوش حمل �ٔ رمق 09- س.ب.ع�ٔرزيق �ٔبو �كر

شارع بونية عبدالقادر رمق 03- س.ب.عس�تويت ج�اليل

� 95 مسكن القطعة رمق ج04 ج29 رمق 04- س.ب.عصنديد يوسف

شارع مخلس �ٔمحد رمق 57- س.ب.عو� �ٔمحد زواوي

قرو� توف�ق

يل  مق    ح      �

س.ب.ع

شارع دوساس زواوي رمق 39- س.ب.ع�ن �لو مامة

شارع مراح عبد رمق 36 - س.ب.عمهنوم �رمي

الطاهر زولي�ة

مق   ح   يل      �

س.ب.ع

وايل معر

مق  ح    يل      �

 س.ب.ع

�كروف بو�الم

مق   ع  يل      

القطعة رمق 01- س.ب.ع

فروي عبد الصمد

مق   ع   �    

س.ب.ع

شارع �ن مسعود عبدالقادر رمق 12- س.ب.عفرعون مخ�س محمد

هنج الرباء �ن عزب � �ب الظاية- س.ب.عفزازي موفق

شارع مرابو رمق 06- س.ب.ع�سوحي عباس

طريق �سا� حمل رمق 25 كت� د  � السالم- س.ب.عبومعزة ا�راهمي اخلليل

شارع بوسلهام عبدالقادر رمق 04- س.ب.عمومني �اشور

شارع �ري ن��ة � العريب �ن �يدي رمق 02- س.ب.عما� مصطفى

� 150 مسكن س�يدي اجلياليل عامرة رمق 03- س.ب.عرا�س عبدالقادر

جتزئة �دة بو�الل حمل ب رمق 175- س.ب.ع�ن سعيدي عبدالقادر

  

    

  



�ازي مرمي

مق   مق    مق      

س.ب.ع

�ركة محمد

مق    يل  ح      �

س.ب.ع

� بومليك القطعة رمق 618 حمل ب- س.ب.عمحلر �ٔمحد

شارع � �دة بو�الل رمق 187- س.ب.عشوطي سعيد

إ�ر�ر ح�يب

مق ج  ح  يل      �

س.ب.ع

� 456 مسكن س�يدي اجلياليل بلوك يب1- س.ب.عخ�لون مسري

� 80 مسكن عامرة ج01 رمق 02- س.ب.عج�اري عبدالقادر

رحو ز�ر�ء

مق           �

س.ب.ع

دالين �ٔمحد سعيد

مق  ح    ع      

03 - س.ب.ع

شارع بلحس�ين خمتار رمق 01- س.ب.عبوختييل عبدا�يد

�اليوي دحامن

مق  ج  ح   يل      �

س.ب.ع

�امد بلعباس

مق   ح         �

س.ب.ع

شارع النق�ب عبدالهادي رمق 04- س.ب.ع�ن شا�ة محمد سف�ان

خمرت محمد

مق    ع    �   

س.ب.ع

� س�يدي اجلياليل ج�اح ج3 م1– س.ب.ع�ربي �ن �ٔمعر

جتزئة ا�ٔوىل س�يدي اجلياليل رمق 249– س.ب.ع�ن ر�ال �رص

غرماوي محمد

مق   ع    �   

س.ب.ع

� 80 مسكن عامرة ج01 رمق 02- س.ب.عج�اري فؤاد

� العريب �ن �يدي رمق 27– س.ب.عبوشارب حلسن

شارع املرحش سعدان رمق 17– س.ب.ع�ن �سا�ر كامل

� املالزم ا�ٔول عبدالكرمي رمق 03– س.ب.ع�رن�ش محمد

� 195 مسكن الرويش رمق 59– س.ب.ع�رمي ليىل

شارع سعيد �ا� � املدينة املنورة رمق 303– س.ب.عبودادة يوسف

شارع �ن ديدة �ن يوب رمق 12– س.ب.ععظمي �دي

� س�يدي اجلياليل عامرة ب ج�اح �ٔ رمق 34– س.ب.عمعزوز احلاج

شارع املالزم �الدي � �دة بو�الل رمق 41– س.ب.عزريق بيالل

شارع النق�ب ع�ن رمق 21– س.ب.ع�سني �ن �يل

صا�ري رشيف

مق  ين  ع      

رمق 32– س.ب.ع

شارع �رصي عبدالقادر رمق 14– س.ب.عمالل صبي�ة

فرح مسري

مق    �    ع   

س.ب.ع

شارع فرودة احلرضي رمق 15– س.ب.عبلقايض رضا

محمدي سلمي

مق   مي  م   ع  خ     �

س.ب.ع

رزوق نورة

ح  مق   يل       

�08ٔ– س.ب.ع

قادة عبدالرحامن

مق   يل        �

س.ب.ع

� 28 مسكن القطعة ج3 رمق 02– س.ب.عزازوة معمر

  

    

  



محدون عبدالوهاب

مق      �    

س.ب.ع

شارع ج�ور �لول سابقا ا�كتور م�لو رمق 12– س.ب.عبلهواري زواوية

مصطفاوي توف�ق

مق  يل  مق   ع     

487– س.ب.ع

شارع 17 �ٔكتو�ر رمق 13– س.ب.عمصابيح �رية

عريف �امر

مق  ع  يل        �

45– س.ب.ع

بصحراوي الهوارية

مق ج  �       ج 

س.ب.ع

دليل محمد

مق   يل        �

س.ب.ع

شارع ق�طاري ق�دوز فطمية رمق 27– س.ب.علقدمي �ٔمحد

زيدي محمد

مق  م         �

س.ب.ع

شارع دريدر محمد � �ب الظاية رمق 72– س.ب.عمز�ين عز�ز

حرطاين مراد

جتزئة س3 س�يدي اجلياليل قطعة رمق 687– س.ب.عم�صور عبدالقادر

شارع بوس�ب�ة قويدر رمق 12– س.ب.عوز�ر محمد

هبيليل محمد

مق ج         �

س.ب.ع

شارع املس�د رمق 03– س.ب.ععبدالالوي محمد

جتزئة م�طقة شامل رشق � بومليك– س.ب.ع�اجر س�نويس مفلح محمد

زمكوط م�لود

مق    ع        �

ج�اليل– س.ب.ع

� الرشطة ف�ال رمق 01 طريق تنرية– س.ب.عمدان محمد

� 456 مسكن س�يدي اجلياليل بلوك ب2– س.ب.ع�ن ما� سعاد

�داق صلي�ة

مق ج  يل        �

س.ب.ع

عبوين بوز�ن

مق    ج    مي  � يس  

ب– س.ب.ع

املنطقة الشاملية قطاع 4 رمق 324– س.ب.عتيفريت محمد

ماكوي �اج  �يل

مق  م          �

04– س.ب.ع

شارع �ي بلقامس � الساق�ة امحلراء رمق 08– س.ب.عداعي �راهمي

بوولس�س عباس

مق  ع    يل �     

50– س.ب.ع

� 199 مسكن احلرية رمق 04– س.ب.ع�ن ز�رت قادة

شارع �ا� سل�ن رمق 25 مكرر– س.ب.ععبوين خمتار

جتزئة املنطقة الشاملية � س�يدي اجلياليل– س.ب.عسامح قادة

بوهند مسري

مق   يل  ج      �

س.ب.ع

ع�ن �شري

مق   ج  ع   يب    ج 

س.ب.ع

شارع بونية عبدالقادر رمق 27– س.ب.عقومري محمد

شارع ��سات إيد�ر رمق 79– س.ب.ععياد موفق

01 شارع طيب �راهمي رشيفة– س.ب.عزرافة يعقوب

بوخرص جامل

مق   يل  ع  �    

س.ب.ع

بلعوج محمد

ع    مق   ع     

02– س.ب.ع

  

    

  



شارع زبيدة عبدالقادر رمق 49– س.ب.عنوار عبدالقادر

شارع سقار عبدالعز�ز رمق 124– س.ب.عواحض �ج�ة

�ن ح�يب فطمية

  � ع  مق   ع     

س.ب.ع

طالب �اج معر

مق       �   

س.ب.ع

م�طقة شامل رشق � بومليك رمق 07– س.ب.عسل�ين ف�ي�ة

بوعاممة �جوية

مق   يل        

س.ب.ع

شارع املالزم هوا�رية عبدالقادر رمق 70– س.ب.ع�ن �رمة رش�يد

شارع ح�يب �ن �دي � �ب الظاية رمق 05– س.ب.عبوز�ورة ميينة

� 123 مسكن القطعة رمق 02 حمل رمق 22– س.ب.عقهوا� شك�ب

جتزئة 134 قطعة س6 س�يدي اجلياليل– س.ب.عجحام م�لود

شارع ساي بومد�ن– س.ب.عمرشيف عبدهللا

�ن زرام الش�يخ

مق  ع   يل      

143– س.ب.ع

شارع مخلس �ٔمحد رمق 07– س.ب.عحمروق ليىل

جتزئة املنطقة الشاملية رمق 03– س.ب.عقش�يح عبدالهادي

شارع العامرنة رمق 28– س.ب.عزرهوين ح�يفي محمد

م�صوري عبداالٕ�

مق  مق       

س.ب.ع

معاوض عبداحلف�ظ

مق  يس  ع       �

س.ب.ع

�ن شعيب نصرية

يل    �    

حمل رمق يب.ب.04– س.ب.ع

رصصار صالح ا��ن

يل         �

ب– س.ب.ع

� بومليك الرويش رمق 739– س.ب.عمرداس فاطمية

�امك بلعيد

مق  ح          �

01– س.ب.ع

�رفة سامل

مق  مق    يل       �

54– س.ب.ع

بل�شري نرص ا��ن

مق          

� الساق�ة امحلراء– س.ب.ع

شارع بال�ة �ا� � بومليك رمق 07– س.ب.عرشيف �دية

زعرب يوسف

مق ج  ح   يل      �

س.ب.ع

جمدويب �يل املنترص

مق  ح    يل      �

23– س.ب.ع

در�ش صالح ا��ن

مق  ع   مق   ع     

35– س.ب.ع

جتزئة الثانية س�يدي اجلياليل– س.ب.عجحاج حس��ة

شارع بوجيرة دحو � ا�ٔمري عبدالقادر رمق 22– س.ب.عج�اليل محمد

م�صور محمد

ح ج    يل      �

س.ب.ع

لعمش جامل

مق ج  يل        �

س.ب.ع

زاوية شارع �ري ن��ة وشارع بلقايض قايض– س.ب.عنعميي عبدالقادر

شارع �ر�ك�يت � بومليك رمق 17– س.ب.عدر�ل بنا�

نغبال العمري

ج  مق         �

س.ب.ع

شارع فك�ور هيقو رمق 06 مكرر– س.ب.عتيقري عبد القادر

  

    

  



بوش��ة س�يدي محمد

مق          �

س.ب.ع

شاليب سعيد

ح  يل    �    

ج14 رمق 23– س.ب.ع

مسافر قامس

مق   ح   يل      �

س.ب.ع

جتزئة � �دة بو�الل رمق 132– س.ب.عحزام عاكشة

شارع �اشور زواوي رمق 03– س.ب.عزرهوين عبدالقادر

الفزازي معر

مق  ح   م  يل      �

ج131– س.ب.ع

بلعريب محمد

ع   مق      ج     

رمق 03 مكرر– س.ب.ع

هنج بال�ة �ا� رمق 09– س.ب.عسعيدون عبدالقادر

عقيب لعالية

مق          �

ج12– س.ب.ع

تو�يس �ن يعقوب

مق �  ح   يل      �

س.ب.ع

شارع الرائد �ٔم�ارك رمق 02– س.ب.عالبايه سلمي كامل

� 114 مسكن ج�اح ب4 رمق ل1/ب4– س.ب.عهربي �رية

� املالزم �الدي رمق 40– س.ب.ع�روشة محمد �ٔمني

جتزئة س�يدي اجلياليل قطعة رمق 179 قطاع 5– س.ب.عقامسي ف�ي�ة

� 128 مسكن رمق 1-يس.�ٔ– س.ب.عبوختيل العميش

شارع ولهايص خمتار حمل ب رمق 39– س.ب.عبوعرسية محمد

شارع مراح عبدالقادر رمق 38– س.ب.عمراح بو�كر

� الرويش القطعة رمق 231– س.ب.علشلق ميينة

شارع شويين الش�يخ رمق 11 مكرر– س.ب.عتو�يس خمطار

بلقروريصات زواوي

يل  مق    مق      

س.ب.ع

عواد مسري

ح  يل        �

�ٔ رمق 08– س.ب.ع

� املدينة املنورة شارع العق�د ع�ن رمق 02– س.ب.عزريق عباس

زيناي وفاء

يل  مق  �     

س.ب.ع

رمق 01 شارع العامرنة حمل رمق 02– س.ب.عمميون بومد�ن

شارع تيودور هرييت � التيار رمق 11– س.ب.عبلمميون محمد رضا

شارع تيودور هريي�يي رمق 38 ب– س.ب.عنقراش �ٓدم

ضالع زهرة

مق      �    

س.ب.ع

شارع سعيد بوح�يف�ة رمق 07– س.ب.عمرابط زهري

شارع املس�شفى رمق 15– س.ب.عمرسيل ز�ر�ء

زيداين بومد�ن

مق   يل        �

س.ب.ع

بلعوج نورا��ن

ع   مق   ع     

س.ب.ع

شارع قرموش محمد حمل ب رمق 83– س.ب.ع�ن �رص �ن عتو

شارع اللوت بلعباس رمق 11– س.ب.ع�الوي خلرض

شارع العق�د ع�ن رمق 10– س.ب.عماكمن م�لود

� �دة بو�الل رمق 230– س.ب.عبوزيد الباتون

  

    

  



�ن مقرة محمد

 �       

س�يدي ج�اليل مجمع 366 سكن ج�اح ج 82-25القطعة 

�راهميي يوسف

مق    يب    ع   � 

س.ب.ع

شارع �عيب  يوب سابقا بومريش رمق 39– س.ب.عبدري زهرة

شارع هوا�رية عبدالقادر رمق 52– س.ب.ع�سني خمتار

شارع معر �ن مجوح � بين �امر– س.ب.عبوزوينة ليىل

بودخ�ل موالي

مق  ح    يل      �

05– س.ب.ع

عبدهللا �ٔمحد

مق   يل        �

س.ب.ع

ب��اين حلسن

مق  يل �        

31 حمل رمق ج,35– س.ب.ع

شارع الو�رش�س � العامرنة رمق 05– س.ب.عصو� مسري

� 20 �ٔوت حمل ب رمق 19 مكرر– س.ب.عدرار محمد �ٔمني

حنايل الزهرة

ح   مق   يل      �

س.ب.ع

درداز مصطفى

يل  مق �    ح      �

س.ب.ع

جتزئة م�طقة شامل رشق � بومليك رمق 381– س.ب.ع�لف هللا فاطنة

شارع شعيب عبد القادر جتزئة س�يدي �سني– س.ب.عق�اييل ز�ن العابد�ن

فرق سعيد

مق  ع �  يل        �

32– س.ب.ع

شارع العامرنة رمق 16– س.ب.عبودارن �الء ا��ن

�ٔوعامرة توف�ق

مق  م         �

03– س.ب.ع

شارع قرموش محمد رمق 89– س.ب.عمطريف عبداحلق

�ن سام�ني �ٔمال

مق ج  يل        �

س.ب.ع

� 760 مسكن عامرة ف4 رمق 36– س.ب.عبو�الفة �ٔمني

شارع هوا�رية عبدالقادر رمق 47– س.ب.عفرعون عبدالقادر

جتزئة 330 قطعة � بومليك– س.ب.عمغراوي عبدالقادر

لك�ل مونري

مق   ع         �

س.ب.ع

شارع سلامن الفاريس مكرر ج رمق 07- س ب ع�ود�ت طيب

شارع دريدر محمد حمل رمق ح رمق 91- س ب عمميون محمد

شارع محزة �ن عبداملطلب � �ب الظاية حمل ج رمق 32-محيدي بوجحر

� 400 مسكن محمد بوضياف س�يدي اجلياليل ج�اح �الب محمد   

شارع العباس �ن عبداملطلب � م.م. رمق 02 مكرر ج- مميون عباس     

� السعادة س�يدي اجلياليل عامرة ب ج�اح ج رمق 26- مروفل محمد  

غفار جامل  

مق           �

س ب ع

� 200 مسكن حيمل احلرف ج  رمق 12- س ب عحامدوش عبدالقادر

شارع معري ا�ن سعد رمق 16- س ب عمداين �لول

� 82 مسكن عامرة ب4 رمق ج17 شارع عبان رمضان- مغريب �لول

� 400 مسكن س�يدي اجلياليل � محمد بوضياف  عطاوي �دجية  

مق     شارع سلامن الفاريس مكرر ب رمق 07- س ب عبوضياف محمد   

  

    

  



زواوي خمتار

يي  مق      ي    

س ب ع

شارع املالزم �ٔمحمد رمق 11- س ب عوضاح ف�ي�ة

رمق 02 شارع املالزم يس �ٔمحمد- س ب عفرعون �يل

� 80 مسكن ج�اح رمق 01 حمل رمق 01- س ب عديف محمد

شارع ولهايص خمتار رمق 39- س ب عمعطى هللا قادة

شارع جوهيل بومد�ن سابقا ا�لوز رمق 04- س ب ع�ٔ�ري قادة

شارع ا�ٔمري عبد الكرمي رمق 10- س ب عسكون قادة

� 98/260 مسكن عامرة ب حمل رمق ج.05- س ب عضياف �ن عومر

شارع �ن ديدة بلعباس رمق 03- س ب عس�يد املرابط كزنة

بوخ�فوس كامل

مق  ح   ع       

ج11 القطعة رمق 30- س ب ع

� 72 مسكن س�يدي اجلياليل رمق ج19- س ب ع�ن رحو عبد القادر

� عظمي ف�ي�ة قرب ضاح�ة �دة بو�الل- س ب عع�ن كامل ا��ن

بورضبة ف�صل

مق     يل       �

ع

شارع �ا� سل�ن رمق 24- س ب عقارة �يل محمد

� 222 مسكن عامرة ي رمق 01- س ب عغفار عبد القادر

شارع املرحش سعدان رمق 23- س ب عحلس�ين ح�يب

� �ن محودة رمق 691 ب- س ب عمداين قادة

شارع �رييب م�ور سابقاً شارع �ٔملو رمق 54- س ب ع�دو محمد

شارع تيودور هريييت رمق 48- س ب عما� هواري

بين در�س عبد القادر

ع     مق   حش   ع   

ع

شارع �اكر �لول رمق 15- س ب عسعيدون �ن ��ىس

شارع املرحش سعدان رمق 23- س ب عغريب �راهمي

� 112 مسكن التوفري و االٕح�ياط رمق 113- س ب ع�ليفة محمد

� 72 مسكن س�يدي اجلياليل رمق ج37- س ب ع�دمي غزوان

شارع �ا� �ن سعيد رمق 06- س ب عشاليل جواد ا��ن

شارع املرحش سعدان عامرة رمق 18- س ب عمرشي ن��ل

رزوق زواوي

يس  ح   يل      �

القطعة رمق 18- س ب ع

�سدات جناة

مق   ج  ع    يب     �

س ب ع

� 130/70 مسكن بناية �ٔ.6 حمل رمق ج.25- س ب عمحمدي زهرة

�ن سكران جواد

ع   مق   ح      �

 س ب ع

التجزئة ا�ٔوىل رمق 249 س�يدي ج�اليل- س ب ع�لويل �ن عتو

� 50 مسكن رمق 08- س ب علصرب �ج

ش�بعات حصيب

مق       �    

ب ع

شارع فونتان رومان رمق 01- س ب عبو�شري عبد الكرمي

شارع املرحش سعدان رمق 29- س ب عمسري عبدالقادر

  

    

  



� سقار عبدالعز�ز القطعة رمق 128- س ب عبو�دميي زوبري

شارع االٕخوة بلحس�ين رمق 01- س ب عفاكي نورا��ن

م�صور خمتار

ع     مق      

حمل ب- س ب ع

را�س �امل

مق    يل �       

رمق 05- س ب ع

شارع �ا� سل�ن � س�يدي �سني رمق 01- س ب عقادر عبدالقادر

شارع دريدر محمد رمق 49 مكرر �ٔ- س ب عداتو سعيد محمد �ديل

رمق 83 شارع ��سات إيد�ر حمل رمق 01- س ب عم�ارك �ٔمني

شاديل عباس

ج  مق  ح   ع   �   

س ب ع

شارع إيقيل رمق 02- س ب ع�ن ش�يخ محمد

نرص ا��ن ملني

يب  ي         �

رمق 38- س ب ع

� 104 مسكن عامرة �14ٔ رمق 107- س ب عح�يفي رش�يد

در�ل عباس

مق  ج           �

�ويل- س ب ع

شارع �ي بلقامس رمق ب1- س ب عمرشف م�لود

شارع االٕخوة بوراس القطعة رمق 08 رمق 15- س ب عدهيين طيب

لبصاري بومد�ن

ي  ي  ع      

عامرة �ٔو رمق  �ٔل يس 11- س ب ع

الطاهري زواوي

مق ج   ح        �

ب ع

�ن دومة �اج

مق   يل      �  

س ب ع

� س�يدي �سني  شارع نوا� محمد رمق 03- س ب عغوماري محمد

فروج محمد

مق   مق    ع       �

س ب ع

شارع محمد مخ�س�يت رمق 26 القطعة رمق 04- س ب ع�ر�ر حلسن

�شاطـات �ٔخــرى

� اجلديد 126 قطعة محمد بوضياف القطعة رمق 11- طييب محمدخما�ز

شارع �يل زازو عبد القادر رمق 13 – س�يدي حلسنحصيب زواوي 

� 50 مسكن رمق 04– س�يدي حلسن�ديد حلسن

جتزئة 269 قطعة إج�عية– س�يدي حلسنما� �ليفة

شارع �امل محمد– س�يدي حلسن��الوي �لمية

شارع محمد بوضياف احلي اجلديد رمق 98– س�يدي حلسنعواد ميينة

� 50 مسكن رمق 04.ب– س�يدي حلسن�رنوس ح�يب

ز�ن مسرية

مق        �   �

حلسن

رمق 29 شارع دممي عبد القادر– س�يدي حلسنعزة نصرية

شارع زرافة �ٔمحد رمق 35– س�يدي حلسنز�ن عبد القادر

شارع نعامة عبد الرحامن رمق 27– س�يدي حلسن�ليوى عبد الرحامن

� 126 مسكن رمق 68.ب– س�يدي حلسنحامدوش خملوف

دوار اجلواهر– س�يدي حلسنسقاري زرويق

شارع فرعون محمد رمق 01– س�يدي حلسنرفراف فضيل

/

  

    

  

    

  

 

 



� 50 مسكن عامرة �ٔو رمق 17– س�يدي حلسنزازوة �ن عتو

شارع �يل زازو عبد القادر رمق 33– س�يدي حلسن�رمي زواوي

شارع إ رمق 23– س�يدي حلسنبوس�يف عبد القادر

شارع زازو عبدالقادر رمق 33– س�يدي حلسنمسريدي سهيدة

سل�ين عبد هللا

مق    ع   �   

حلسن

شارع الرب� مصطفى رمق 04– س�يدي حلسنز�ن عبد القادر

شارع دوساس زواوي رمق 34– س�يدي حلسنبوش�يخي راحبة

� 28 مسكن– س�يدي حلسن�ن دايدة رش�يد

جتزئة 269 رمق 165– س�يدي حلسنمومش �ن �لمية

شارع �ر�ح عبدالقادر رمق 15– س�يدي حلسنبوداود خبتة

جتزئة 269 قطعة رمق 257– س�يدي حلسنما� محيدو

جتزئة 269 قطعة رمق 155– س�يدي حلسنمر�ن مليكة

شارع �ر�ح عبدالقادر رمق 27– س�يدي حلسن�سني عبدالقادر

شارع بنارص محمد رمق 80– س�يدي حلسن�دو محمد

� املعلمني رمق 08– س�يدي حلسنقلبوزة محمد

رمق 01 شارع زازو عبد القادر– س�يدي حلسنزواوي راحب �رمي

قامسي ن��ة

مق    ع       �

حلسن

شارع زازو عبدالقادر رمق 01– س�يدي حلسنزواوي راحب �رمي

شارع مزوار معاشو رمق 06– س�يدي حلسنجماهر زواوي

� 95 مسكن عامرة �ٔ– س�يدي حلسنلعريب �سني

شارع بوس�ب�ة محمد رمق 28– س�يدي حلسنتوات عاكشة

شارع �راحب عبدالقادر رمق 07– س�يدي حلسن�رمي صادق

شارع دوساس زواوي رمق 54– س�يدي حلسن�سني ف�ي�ة

�ش�يخي حيي

مق         

حلسن

شارع دوساس زواوي– س�يدي حلسنكنان فاطمة الزهرة

طيبة مميون

مق  ع     يل    ع 

04 رمق 25– س�يدي حلسن

جتزئة 126 قطعة � محمد بوضياف– س�يدي حلسنفرحي عبدالقادر

شارع مطهري حلسن رمق 01– س�يدي حلسن�ن هامش فاطمية

رمق 13 شارع زرافة �ٔمحد– س�يدي حلسنبل�اج هشام

شارع نعامة عبدالرحامن رمق 29– س�يدي حلسننقاز محمد

شارع �ر�ح عبدالقادر رمق 07– س�يدي حلسن�رمي خمتار

� 50مسكن رمق 08 - س�يدي حلسنمقدم مصطفى

رمق 35 شارع بوس�ب�ة محمد– س�يدي حلسنزيدون بلقامس

� 91 قطعة حمل ب– س�يدي حلسنزواوي راحب ف�حي

�لطي جامل

مق   يض  ع    ج  

القطعة رمق 07– س�يدي حلسن

جتزئة 63 قطعة رمق 40– س�يدي حلسن�ليوة صف�ة

مواد التغذية 

العامة / خضـر و 

فواك�ه

 

س�يدي حلسن



� 50 مسكن عامرة �ٔ رمق 02– س�يدي حلسنزينون جامل

� 95 مسكن– س�يدي حلسن�رنوس معاشو

ش�يخي مصطفى

يل        ع  مق  

حلسن

ج�اري بل�اج

ي         

س�يدي حلسن

� 40 مسكن عامرة ج رمق 03– س�يدي حلسنم�اد �ٔمحد

�سني بلعباس

مق    ع       �

حلسن

شارع �رص �ن عتو رمق 42– س�يدي حلسنع�ن معر

� 50 مسكن عامرة  ج رمق 10– س�يدي حلسنهبلول محمد

جتزئة 269 قطعة رمق 216– س�يدي حلسنحيي يعقوبية

�شاطـات �ٔخــرى

جتزئة بلوالدي �ٔ قطعة رمق 778- بلوالدي العامرنةبومعزة محمدخما�ز

جتزئة بلوالدي القطعة رمق 228احملل ا�ٔول- العامرنةغريب خبليفة

جتزئة بلوالدي قطعة رمق 1032- العامرنةبوراس فضيل

جتزئة بلوالدي رمق 1045 حمل ج- العامرنةحصيب مسية

جتزئة بلوالدي حمل رمق 03- العامرنةشقرون عبد املا�

جتزئة بلوالدي رمق 1042- العامرنةمرصي �يل

جتزئة بلوالدي قسمة �ٔ القطعة رمق 654- العامرنةبو�اري غزايل

جتزئة بلوالدي رمق 198- العامرنةمحودي زواوية

جتزئة بلوالدي قطعة رمق 128- العامرنة�ن داود مليكة

بوختيل محمد

مق     ع      �  

العامرنة

جتزئة بلوالدي قطعة رمق 411- العامرنةعبداملا� محمد

جتزئة بلوالدي القطعة رمق 766- العامرنةحبوص �ا�شة

شارع بدون امس الطوايطة رمق 104- العامرنةموساوي �ٔمحد

� 1045 مسكن القسمة ب بلوالدي حمل رمق01- العامرنةبلفرح �ٔمحد

جتزئة بلوالدي �ٔ- العامرنةتوتة محمد �ٔسامة

حيي خلرض

مق    ع      

العامرنة

بوطيبة جامل

مق    مق        

العامرنة

جتزئة بلوالدي �ٔ القطعة رمق 411- العامرنةتو�ني نصرية

جتزئة 533 بلوالدي- العامرنةشارف خمفي

جتزئة مرشوع 200 مسكن عامرة م رمق �ٔل يس 31- العامرنةمعروف س�يد �ٔمحد

جتزئة بلوالدي  قطعة رمق 165- العامرنةمعزوز سعدية

لعبان محمد

مق  ع      مق     

�ٔل يس24 - العامرنة

ضياف عباس

مق   ع    ج    

يس07- العامرنة

جتزئة ج بلوالدي قطعة رمق 33 شارع �ري مسمى- العامرنةم�اريك ملياين

جتزئة بلوالدي- العامرنةلعبان فاطمية  زهرة

ق�ديس �ن عتو

ع   مق      � يس  

احلصة رمق 30- العامرنة

مواد التغذية 

العامة / خضـر و 

فواك�ه

/

العامرنة

  

    

س�يدي 

حلسن

 



واري قويدر

مق   ع     ع   

شارع تيدور هريييت- العامرنة

بلوالدي � 150 مسكن رمق 60- العامرنةعيبود عبديل

جتزئة بلوالدي �ٔ القطعة رمق 95 حمل ج- العامرنةبو�اري اخلري

جتزئة بلوالدي- العامرنة�ن �رامة نور ا��ن

جتزئة بلوالدي القطعة رمق 926- العامرنةرحامين �رص

جتزئة بلوالدي �ٔ قطعة رمق 471 مكرر �ٔ- العامرنةاكميل عبد احلامك

دوار بلوالدي- العامرنةبوضياف محمد �ٔمني

جتزئة بلوالدي رمق 206 حمل ب- العامرنة�الل �يل

مجمع 44 مسكن بلوالدي جتزئة �ٔ رمق 05- العامرنةزاوي زواوي

جتزئة بلوالدي رمق 1042 مكرر ب- العامرنةمرصي ا�راهمي

القطعة رمق 30 بلوالدي- العامرنةحساين م�لود

�شاطـات �ٔخــرى

خما�ز

شارع د رمق 26 - س�يدي �ا�سعدي �م�ة

� 193 مسكن قطعة رمق 76- س�يدي �ا�مس�تغامني �دي�

فكرون خبا�

مق      ع     

�ا�

� 193 قطعة رمق 97- س�يدي �ا�دوار �ٔم�نة خمتارية

شارع بل�اج محمد حمل ج- س�يدي �ا�ج�ور ميينة

� 88 مسكن رمق 03 �ٔ- س�يدي �ا�داودي عبدلية

شارع نعامة عبدالقادر رمق 02- س�يدي �ا��ن ديدة فطمية

� 198 قطعة رمق 01- س�يدي �ا�بوختيل محمد

شارع �ن سا�د خلرض رمق 07- س�يدي �ا�ر�ال عبدالقادر

دوار هبارة- س�يدي �ا��ر�ح عزا��ن

20 شارع دممي عبد القادر- س�يدي �ا�بلوفة خلرض

شارع جوهيل مميون رمق 20- س�يدي �ا�بلوفة فطمية زهرة

دوار هبارة جتزئة 163 قطعة- س�يدي �ا�فرق محمد

� 80 مسكن- س�يدي �ا�اوس مامة

شارع جوهيل خبا�- س�يدي �ا�معروف محمد

رمق 27 طريق بوخ�ف�س- س�يدي �ا�فرعون �ن عتو

� 20 مسك�ا ريف�اً رمق 07- س�يدي �ا�مرايب عباس�ية

قدوري �ن �ليفة

مق          

�ا�

شارع دممي عبد القادر رمق 36- س�يدي �ا��ن �يل امحد

� 193 مسكن- س�يدي �ا��ن �يل �يل

شارع بل�اج محمد حمل ج- س�يدي �ا�زطال العريب

� 88 مسكن رمق 25- س�يدي �ا�فرعون قادة

� 88 مسكن رمق 25- س�يدي �ا�رفراف سعدية

  

    

مواد التغذية 

العامة / خضـر و 

فواك�ه

/

/

س�يدي �ا�

 



� 88 مسكن رمق 25- س�يدي �ا��ن �دان قدور

�شاطـات �ٔخــرى

�ن �ر�كرو مصطفىخما�ز

مق      ع      �

يعقوب

� 82 مسكن قطعة �ٔرض رمق 61- س�يدي يعقوببلحيقون فاطمة

شارع صوار قويدر- س�يدي يعقوبيوسفي محمد

شارع زعوان �ٔمحد- س�يدي يعقوب�يال محمد

شارع قديد�ر عبد الرحمي- س�يدي يعقوبهواري ميك

شارع ا�ٔمري عبد القادر- س�يدي يعقوبحرمل محمد

شارع صوار قويدر رمق 01  - س�يدي يعقوبالهناين عبد الرمحن

شارع ش�يكر خبا�- س�يدي يعقوبلغواطي �ٔم اخلري

شارع زعوان �ٔمحد رمق 22- س�يدي يعقوبشال� ش�يخ حوسني

�شاطـات �ٔخــرى

احلي اجلديد حمل �ٔ و ب - �سا�خريف عبد القادرخما�ز

شارع �ٔمحد مدغري- �سا�مدربل بومد�ن

رمق 60 جتزئة- �سا��شري  هواري بومد�ن

رمق 21 شارع رشيف عبد هللا- �سا�معافة حورية

� املدرسة اجلديدة رمق 39-  �سا�معايف ج�اليل

� 49 مسكن قطعة رمق 43- �سا�نعميي عبد القادر

16 شارع �راليل الطيب- �سا�مسطاري �ن �يل

� 49 مسكن رمق 05 - �سا�بلهواري محمد

شارع لنوار الطيب رمق 12- �سا�معطاوي �ن عتو

شارع �ٔمحد مذعري - �سا�مدربل �شري

جتزئة 205 قطعة رمق 95 - �سا�ا�ٔمحر �ن عنو

�شاطـات �ٔخــرى

خما�ز

مواد التغذية 

    
شارع سها� الثورة رمق 10 – سها� الثورةبوسه� �ٔمحد

�شاطـات �ٔخــرى

خما�ز

مواد التغذية 

    
شارع يس ف�صل رمق 11–  �ني الرتيدمعايف محمد

�شاطـات �ٔخــرى
شارع العريب �ن �يدي- سفزيفبيل بومجعة

� 214 مسكن- سفزيف�لوطي عبد القادر

شارع بدون إمس � 214 مسكن- سفزيفجرموين عبد القادر

شارع االٕخوة درو- سفزيف�ن �يل حيي

شارع محمد اخلامس- سفزيفبقاش حلسن

رمق 09 شارع مقران - سفزيفرافة احلب�ب

مواد التغذية 

العامة / خضـر و 

فواك�ه

  

    

مواد التغذية 

العامة / خضـر و 

فواك�ه

/

/

/

/

/

 

خما�ز

س�يدي 

يعقوب

/

/

 

�سا�

سها� الثورة

�ني الرثيد

�سا�

  

    



رمق 09 شارع �رين امحد – سفزيفداعي نعمي

� 216 مسكن رمق 12 - سفزيفتورس ف�ي�ة

رمق 53 شارع س�يدي حيي - سفزيفبومس�د فاطمة الزهراء

رمق 02 شارع العق�د معريوش - سفزيف�ر�ح حيي

� 142 مسكن 92 ج�اح م رمق 22 - سفزيفمسعد رش�يد

شارع س�يدي حيي رمق 130 - سفزيف�الب عبد القادر

شارع مكة املكرمة - سفزيفنواري الطاهر

� بوهندية- سفزيفبومس�د سك�نة

رمق 28 شارع العريب �ن �يدي - سفزيف�ٔوهيبة حصراوي

رمق 251 � 515 مسكن - سفزيف�رزي فاطمة

رمق 22 شارع االٕخوة ميلول - سفزيفسعيدي س�يد �ٔمحد

� 506 مسكن رمق 01 - سفزيفبوعرسية عبد القادر

رمق 02 شارع الرائد يس �ٔمحد - سفزيفمعرون جامل

شارع عراس رق�ة - سفزيفنوا� عبد القادر

� 506 مسكن - سفزيفنوا� ج�اليل

شارع مصطفى �ن بولعيد رمق 74 – سفزيفمحيدة محمد ا�ٔمني

شارع العريب �ن �يدي- سفزيفمقدم فضيل

شارع الشهيد امحد ز�نة رمق 01 مكرر- سفزيف�ن ح�يف�ة �ن محميدي

� 214 مسكن شارع صالة بومد�ن رمق 01 - سفزيفبوقرب�ن محمد

شارع مصطفى �ن بولعيد- سفزيفخمتار بورشيطة

شارع مصطفى �ن بولعيد- سفزيفقومري قادة

شارع ا�ٔمري عبد القادر جبانب امللعب الب�ي- سفزيف�ن عتو خمتار

شارع 24 فربا�ر طريق بوح�يف�ة - سفزيفمك�كة حلسن

رمق 75 طريق بوح�يف�ة - سفزيفعفان �ٔمحد

شارع �مري عبد القادر – سفزيفمدوين محمد

رمق 12 شارع العريب �ن �يدي - سفزيفبولعرج حيي

شارع جرموين محمد رمق 60 - سفزيفلصلح �ا�

رمق 19 شارع مصطفى �ن بولعيد - سفزيفقش�يح جامل

شارع العريب �ن �يدي- سفزيفعبديل تيجيين عباس

رمق 42 شارع العريب �ن �يدي - سفزيفمر�س �رية

شارع صالة بومد�ن � 214 مسكن - سفزيفعيش �يل

رمق 01 شارع مصطفى �ن بولعيد - سفزيفبومس�د حيي

� 515 مسكن - سفزيفسالم �ا�

رمق 55 شارع ��سات اد�ر - سفزيفحلول بو�الم

رمق 60 شارع زيغود يوسف - سفزيف�ن يوسف الس�بع

رمق 10 � سور�كور - سفزيفمحيدة �سني

سفزيف

سفزيف

مواد التغذية 

العامة / خضـر و 

فواك�ه



شارع محمد اخلامس - سفزيفجرموين �ٔمحد

رمق 35 شارع يس بومد�ن- سفزيفلواري محمد

� 05 جويلية – سفزيفقضات عز�ز

عبوين عتو

مق  ع          

04 - سفزيف

رمق 72 شارع س�يدي حيي – سفزيف�دمي ح�يب

شارع املقراين � 214 مسكن - سفزيفمك�كة جامل

�شاطـات �ٔخــرى

خما�ز

 رمق 35 شارع مصطفى �ن �راهمي – بوجهبة الربجبلحس�ين عبد القادر

رمق 16 شارع الوايف امحد – بوجهبة الربجفرنوس �ٔمحد زواوي

رمق 12 شارع الوايف امحد– بوجهبة الربجطييب امحد

رمق 03 شارع الوايف امحد – بوجهبة الربجبورشيط ح�يب

رمق 12 شارع الوايف امحد– بوجهبة الربجطييب امحد

�شاطـات �ٔخــرى

خما�ز

رمق 38 مقطع دار الس�بع -  ع�ـن �ٔدنطل�ة عبد القادر

حمل رمق 02 -  ع�ـن �ٔدند�ب محزة

�شاطـات �ٔخــرى

شارع مخ�س�يت سل�ن- مس�يدقامس ف�ايل صلي�ةخما�ز

ب�ية املس�يدسالم محمد

� 50 مسكن - املس�يدبوراس يو�س

ب�ية املس�يد�ن �رك �ن �امر

�شاطـات �ٔخــرى
ب�ية مصطفى �ن �راهمي�س�باس محمد ا�ٔمني

رمق 30 شارع مد�كس �شري - مصطفى �ن �راهميبوق�اية احلاج �ن عودة

شارع لبقع عبد القادر– مصطفى �ن �راهميرا�س �ا�

رمق 32 شارع �ن ما�سة �شري – مصطفى �ن �راهمي�ٔوهيبة ف�ي�ة

� 122 مسكن – مصطفى �ن �راهمي�لويت مليكة

شارع �بت بلقامس رمق 06 – مصطفى �ن �راهميبوطيبة توف�ق

شارع بلعسل عبد القادر- مصطفى �ن �راهميمرصي ��ىس

املركز الت�اري– مصطفى �ن �راهميبلك��ش محمد

رمق 10 شارع فرش يوب – مصطفى �ن �راهميعراب خمتارية

رمق 142 � 19 جوان – مصطفى �ن �راهميهامل خمتار

رمق 04 شارع حصيح عبد القادر- مصطفى �ن �راهميرا�س عبد القادر

رمق 09 شارع معاشو بوحر�ز– مصطفى �ن �راهميز�اف م�لود

مواد التغذية 

العامة / خضـر و 

فواك�ه

/

مواد التغذية 

العامة / خضـر و 

فواك�ه

خما�ز

مصطفى �ن 

�راهمي

/

/

/

/

/

بوجهبة الربج

�ني �ٔدن

املس�يد

  

  

    

مواد التغذية 

العامة / خضـر و 

فواك�ه



رمق 09 شارع العق�د معريوش – مصطفى �ن �راهميداعي املها�

رمق 02 � 40 مسكن – مصطفى �ن �راهميبوعرسية بلقامس

�شاطـات �ٔخــرى

خما�ز

ب�ية تلموينرحو الع�شوش زو�ة �راشد

ب�ية تلموينبوشو�شة �رية (�راشد)

ب�ية تلموين�ن شهرة معاشو

رمق23 شارع االٕخوة سكران- تلموينكامل محمد

شارع �بت بلقامس- تلموينبوطيبة خمتار

شارع اإلخوة سويهل- تلمونيعالي يمينة

ب�ية تلموينهالل اجلياليل

ب�ية تلموينبلراشد �رمي إ�ن محمد

ب�ية تلموينكامل هواري

رمق83 شارع االٕخوة سكران- تلمويند�ب فريد

شارع االٕخوة سوهيل - تلموين�ايل ميينة

احلي اجلديد - تلموين�الم بومد�ن

�شاطـات �ٔخــرى

ب�ية بلعريب�ن صاحل نور ا��نخما�ز

ب�ية بلعريببوس�بع عباس

ب�ية بلعريبمحيان احلب�ب

ب�ية بلعريبعر�وي الش�يخ

� 70 مسكن -  بلعريبقراب محمد

� 78 مسكن، بلعريبهناري عبد املا�

ب�ية بلعريبغريب محمد �ٔمني

�شاطـات �ٔخــرى

خما�ز

رمق 37 شارع زبالح محمد – زروا�سالك عز�ز

� التجمع السكين شارع �ن دومة محمد رمق 06 - زروا�عبد القادر بلعيد

زروا�قليل إ�راهمي

�شاطـات �ٔخــرى

رمق 88 شارع محمد مخ�س�يت  -  �ني الربدبو�ا� مسعودخما�ز

شارع محمد مخ�س�يت رمق 64– �ني الربدمروفال �ا�شة

شارع مولود فرعون رمق 03– �ني الربدحيي معاشو

شارع محمد مخ�س�يت رمق 22– �ني الربدمدرس معاشو

� البدر رمق 02– �ني الربدمعاشو طيب

شارع صو�ي محمد �ٔوالد �يل رمق 07– �ني الربدزواوي �امل

/

/

/

/

  

/

/

تلموين

مواد التغذية 

العامة / خضـر و 

فواك�ه

مواد التغذية 

العامة / خضـر و 

فواك�ه

بلعريب

مصطفى �ن 

�راهمي

زروا�

  

    

مواد التغذية 

العامة / خضـر و 

فواك�ه

 

 

  

    



شارع صو�ي محمد دوار �ٔوالد �يل رمق 35– �ني الربدعريب حلسن

� البدر– �ني الربديوسف �رية

� السالم– �ني الربدبوعناين م�صور

جتزئة 279 قطعة رمق 186– �ني الربدو� العو�ة قويدر

شارع العق�د معريوش حمل رمق 01 رمق 12– �ني الربدسعيد مراد

� 104 مسكن رمق 56-  �ني الربدا�ٔعوج �يل

� 50 مسكن رمق 16-  �ني الربدسعيد عبدالقادر

شارع سامل هامشي س�يدي معاشو رمق 102-  �ني الربدخمتار عتو

شارع ز�ري ج�اليل �ٔوالد �يل رمق 275-  �ني الربدمكرلوف زواوي

� 50 مسكن رمق 02-  �ني الربدلك�ل محمد

شارع محمد مخ�س�يت رمق 46 مكرر-  �ني الربدسعيد �ٔمحد

جتزئة 153 القطعة رمق 104-  �ني الربدريغي م�لود

� السالم رمق 12-  �ني الربدبوش�تة زواوي

� السالم رمق 185-  �ني الربدمعاشو نور ا��ن

� 134 مسكن حمل رمق ج 19-  �ني الربدبوش زهرة

شارع ساردي قدور  �ٔوالد �يل رمق 22-  �ني الربد�ابد قادة

شارع محمد مخ�س�يت مكرر ب-  �ني الربد�امن سف�ان

شارع محمد مخ�س�يت-  �ني الربد�المون احلاج

جتزئة 279 قطعة رمق 130-  �ني الربدخمتار ميينة

� البدر القطعة رمق 120 حصة رمق 02 حمل �ٔ�راهمي مفلح م�لود

� السالم القطعة رمق 226فليو قدور

رمق 285 شارع ز�ري ج�اليل اوالد �يل �ني الربد�شري رحو رش�يد

جتزئة 279 قطعة رمق 112-  �ني الربدالف�و� عبد الرزاق

� 236 قطعة � السالم رمق 12-  �ني الربدزوبة �امل

� 104 مسكن رمق 88-  �ني الربد�امل زواوي

� 88 مسكن رمق 11 عامرة د القطعة رمق 38-  �ني الربدالك�ري معاشو

جتزئة 236 قطعة 214 �ني الربد-  �ني الربد�دة �راهمي نور ا��ن

التجمع السكين رمق 389 �ٔوالد �يل-  �ني الربد�شري رحو ح�يب

جتزئة 236 قطعة رمق 157-  �ني الربدصغري زواوية

� س�يدي معاشو التجمع السكين رمق 48-  �ني الربدسعيد ف�ي�ة

� البدر قطعة رمق 29-  �ني الربد�دة �راهمي عامد ا��ن

� البدر جتزئة 06 القطعة رمق 01 حمل ب-  �ني الربدهواري معاشو

شارع �مري عبد القادر رمق 76-  �ني الربدلواقف هواري

�شاطـات �ٔخــرى

رمق 13 شارع فلسطني- مكدرةبو��ة بغدادخما�ز

شارع شايب ذراع عبد القادر رمق 26- مكدرة�ادل �ن عتو

/

�ني الربد

مواد التغذية 

    

مكدرة

 

مواد التغذية 

العامة / خضـر و 

فواك�ه



شارع يوسف بلخشعي- مكدرةبلم�لوف �امل

�شاطـات �ٔخــرى

رمق 38 شارع ا�ٔمري عبد القادر – س�يدي حامدوشمداين ف�حيخما�ز

جتزئة الرتقوية 41 ا�الهمي – س�يدي حامدوشحراش مامة

� عق�ة �ن �فع ا�الهمي رمق 36– س�يدي حامدوشسامل بدرة

� عق�ة �ن �فع ا�الهمي رمق 50– س�يدي حامدوشج�ار قويدر

دوار الزاوية � 05 جويلية– س�يدي حامدوشصامش رمحة

هنج املس�د رمق 03– س�يدي حامدوشز�ري معاشو

شارع ا�ٔمري عبدالقادر رمق 10– س�يدي حامدوشكداري نورا��ن

شارع �يدي �امل الزليفة رمق 10– س�يدي حامدوش�وية مامة

� النرص رمق 23– س�يدي حامدوش�ن رحو سعيد

رمق 01 � عق�ة ا�ن �فع ا�الهمي– س�يدي حامدوشسومقي س�يد �ٔمحد

شارع �يدي �امل رمق 06  الزليفة– س�يدي حامدوشفاحت هوارية

عامرة ب رمق 07– س�يدي حامدوش�ني القط �دية

� 05 جويلية الزاوية– س�يدي حامدوشقامس عزا��ن

قرية  الزاوية  � 05 جويلية– س�يدي حامدوشمس�بوب �رمي

قرية الزليفة احلي الفال�– س�يدي حامدوشعياد فاطمة

�راكين �ٔمحد

مق     ع     

حامدوش

رمق 12 شارع �امل �ن �يدي الزليفة– س�يدي حامدوششعيب عبد القادر

شارع 20 �ٔوت الزليفة– س�يدي حامدوشم�سوط �ٔمحد

شارع ا�ٔمري عبد القادر– س�يدي حامدوشنيار محمد

� �ٔول نومفرب قرية الزاوية– س�يدي حامدوشحرازمحمد

قرية الزاوية– س�يدي حامدوش�ن رحو �رية

مركز التجمع الزليفة– س�يدي حامدوشبوطيبان �ن معران

حري محمد امني

ع        

حامدوش

شارع بودومة عبد القادر– س�يدي حامدوشج�يح مصطفى

شارع رئ�يس ا�ٔمري عبد القادر– س�يدي حامدوش�رهيامت عبد الكرمي

�شاطـات �ٔخــرى

رمق 27 شارع العق�د لطفي حمل ب -س�يدي إ�راهميزبالح فطميةخما�ز

شارع العق�د لطفي رمق 03- س�يدي �راهميعون هللا محمد عبداحلامك

ب�ية س�يدي �راهمي�ليل ربيع

/

/

  

العامة / خضـر و 

  

    

س�يدي 

حامدوش

 

�ني الربد

مواد التغذية 

العامة / خضـر و 

فواك�ه



ب�ية س�يدي �راهميداين الك�ري امحد

38 شارع عزة عبد القادر- س�يدي �راهميبلفكرون م�ور

�ن طا� حورية

ع  مق   يت  ي      

 س�يدي �راهمي

26 شارع �مري عبد القادر- س�يدي �راهميخملوف �راهمي

�ىل وا�ة شارع �مري �ا�- س�يدي �راهمي�ن ميينة رشيف

شارع العق�د لطفي مكرر �ٔ – س�يدي �راهميرشيفي عبدالقادر

�ىل وا�ة شارع ديدوش مراد رمق 135– س�يدي �راهميزملاط فطمية

� 35 القطعة يس رمق يس02– س�يدي �راهميو� امحد محمد

شارع القدس رمق 04– س�يدي �راهمي�ربو�ة �امل

� 35 مسكن  رمق ج 5– س�يدي �راهمي�ادل مسري

� 112 مسكن �ٔو حمل ج18 قطعة 70– س�يدي �راهمي�ٔمعوز رمضان

شارع �مري عبد القادر رمق 04 ب– س�يدي �راهميفرحي �ن قابو سف�ان

رمق 06 شارع ديدوش مراد– س�يدي �راهمي�ربو�ة �ٔسامة

� 125 مسكن– س�يدي �راهميوداد عبد القادر

�شاطـات �ٔخــرى

شارع �ن عش��ة الش�يخموصيل يوسفخما�ز

                    شارع حامم سل�ن رمق 1- تنرية�امكي محمد

شارع قومريي قويدر- تنرية�شريي محمد

جتزئة 01 شارع سكوم احلاج رمق 36 - تنريةعريف ف�ي�ة

شارع قومريي عبد القادر - تنرية 70وايف خمفي

شارع �لوي الطاهر - تنريةجر�ري طيب

�شك 82 مسكن - تنرية�ابد عبد القادر

شارع تويم محمد - تنرية�ام�ة عبد الغاين

شارع تويم خلرض رمق 23- تنريةبداوي ��ىس

شارع بوش�يخي محمد- تنرية�ن رفار بلعباس

شارع را�ة عبد الرحامن - تنريةبوفل�ة وهيبة

�شاطـات �ٔخــرى

رمق 09 � القرية االٕشرتا�ية – واد سف�ونموصايل يوسفخما�ز

مواد التغذية 

    

قطعة رمق 73– واد سف�ونبواب ��ساوي

�شاطـات �ٔخــرى

خما�ز

�ايس دحوشعبان هواري

شارع عبد الكرمي – �ايس دحويبقى ف�صل

�شاطـات �ٔخــرى

خما�ز

مواد التغذية 

    

وسط املدينة– بلعش��ة الش�يليةخواين عبد القادر

/

/

/

/

/

/

مواد التغذية 

العامة / خضـر و 

فواك�ه

س�يدي �راهمي

 

تنرية

مواد التغذية 

العامة / خضـر و 

فواك�ه

واد سف�ون

مواد التغذية 

العامة / خضـر و 

ك

�ايس دحو

بلعس��ة 

الشيلية

تنرية



�شاطـات �ٔخــرى

شارع مارك محمد حمل ب– تالغ�رمي قد�رو

شارع يس محزة رمق 02   – تالغ�ا�ي عبد احلق

شارع املالزم نور ا��ن– تالغقادي عتيقة

� 217 مسكن رمق  192– تالغبودوية حسام ا��ن

شارع �يفرو�يفران– تالغ�داين مصطفى

طريق سعيدة– تالغد�غ جناة

� النق�ب بلحسن حمل ج– تالغفر�ات عبد النور

� 217 مسكن – تالغبوعرفة نعمية

� س�يدي �ٔمحد – تالغرس�اين لعرج

� 05 جويلية– تالغ�د�ن زولي�ة

شارع �يفرو دو �يفران– تالغ 02ح�يفي الش�يخ

� 17 مسكن رمق11 – تالغشا� ش�يخ

تالغ شارع د�غ حيي –ف�اليل محمد حسني

� 05 جويلية– تالغالعيايش محمد

شارع العريب �ن �يدي– تالغخفاق �امر

شارع د�غ حيي– تالغد�غ مغنية

  جتزئة 154 حصة رمق 48- تالغموساوي �دة

الســـوق املغـطـاة – تالغحساين قويدر

رمق18 خمطط جتزئة 217 حصة  – تالغهبلول سعاد

شارع محمد مخ�س�يت– تالغف�اليل حسان

� التجزئة الثانية رمق 221 – تالغيوسفي عباس

جتزئة 54 حمل ب قطعة 04  - تالغعوماري �ٔمحد

� النق�ب بلحسن حمل ج– تالغفر�ات عبد النور

� 217 مسكن – تالغبوعرفة نعمية

� س�يدي �ٔمحد – تالغرس�اين لعرج

� 05 جويلية– تالغ�د�ن زولي�ة

شارع �يفرو دو �يفران– تالغ 02ح�يفي الش�يخ

� 17 مسكن رمق11 – تالغشا� ش�يخ

 التجزئة الثالثة رمق 22 - تالغقو�ل سف�ان

شارع النق�ب بلحسن– تالغش�نة رش�يد

شارع محمد مخ�س�يت – تالغف�اليل حسان

حمل رمق 40 � 56 مسكن– تالغف�اليل ح�يب

 "السوق املغطاة"  شارع �راكن داود رمق 1 �ٔ - تالغيوسفي �لمية

 شارع �راكن داود رمق 1 ب "السوق املغطاة" - تالغد�غ �ليفة

/�شاطـات �ٔخــرى

/

 

الش�يلية

خما�ز

تالغ
مواد التغذية 

العامة / خضـر و 

فواك�ه

تالغ



شارع غويث الطاهر - تيغال�تبو�انة عبد امحليدخما�ز

شارع �بري قدور رمق 01 - تيغال�تسامر زانة

شارع محمد مخ�س�يت رمق د - تيغال�تح�يفي نصرية

�شاطـات �ٔخــرى

شارع بو�اف�ة قويدر حمل 01 رمق 07داود نور ا��نخما�ز

شارع �مري عبد القادر رمق 24 - الضاية�رصي ح�يب

احلي اجلديد رمق 05 - الضايةهنان مصطفى

�شاطـات �ٔخــرى

خما�ز

ب�ية مزاورو�ن زينا ماما

ب�ية مزاورو�روم زواوي

�شاطـات �ٔخــرى

شارع بوراس صايف- موالي سل�سنعطايف �ا�شةخما�ز

شارع �ن دحو عامرة رمق 38 - موالي سل�سنطييب �رية

راحب دحامن

مق    ين     ع   �

موالي سل�سن

شارع العق�د معريوش رمق 35 ب- موالي سل�سنخمازين نعمية

�شاطـات �ٔخــرى

خما�ز

� الق�طنة- احلصايبةحلسن فاطمة

شارع �ن �الل رمق 09- احلصايبةزاوي عبد القادر

�شاطـات �ٔخــرى

خما�ز

شارع حقوق قدور رمق 10 - �ني تندمنيحقوق محمد

قرية العوينات حمل رمق 06 - �ني تندمنيخبيت معر

�شاطـات �ٔخــرى

جتزئة 113 قطعة رمق 51 – مر�نز�ين احلسنيخما�ز

شارع النق�ب عبد الهادي– مر�ن�ليل عربية زو�ة مزن�

شارع �د�ن اجلياليل رمق 02 – مر�نفزيازي يوسف

�شاطـات �ٔخــرى

خما�ز

مواد التغذية 

    
قرية �ني ب�ت السلطان رمق 17- �ور�رةج�ار �لول

�شاطـات �ٔخــرى

خما�ز

مواد التغذية 

    
ب�ية تودموتوايف بلقامس

�شاطـات �ٔخــرى

/خما�ز

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

مواد التغذية 

العامة / خضـر و 
تيغال�ت

الضاية

مواد التغذية 

العامة / خضـر و 
مزاورو

مواد التغذية 

العامة / خضـر و 

فواك�ه

مواد التغذية 

العامة / خضـر و 

موالي 

سل�سن

احلصايبة

مواد التغذية 

العامة / خضـر و 
�ني تندمني

مواد التغذية 

العامة / خضـر و 

مر�ن

موالي 

سل�سن

�ور�رة

تودموت

مر�ن

مواد التغذية 

العامة / خضـر و 



مواد التغذية 

    
قرية �ٔو�الء - تفسورحمراز �ن ع�ن

�شاطـات �ٔخــرى

شارع الشهداء - ر�ٔس املاء�اشوري معر

شارع محوية الك�ري رمق 01 - ر�ٔس املاء�ٓيت س�يدمه �راهمي

شارع الشهداء رمق 04 – ر�ٔس املاءد�ب ادر�س

� 81 قطعة رمق 03 ج– ر�ٔس املاءزا�ر صف�ة

شارع الشهداء حمل رمق 05 قطعة رمق 73 – ر�ٔس املاءنعميي العرايب

ر�ٔس املاء شارع �ٔوشن معر رمق 57 –رف�ف م�لود

شارع الشهداء– ر�ٔس املاءقصري مصطفى

شارع الشهداء– ر�ٔس املاء�ن داود زواوي

شارع الشهداء احملل رمق 01 – ر�ٔس املاءجحا� قويدر

شارع �ٔوشن معر و عون هللا قويدر رمق 08– ر�ٔس املاءمحر العني الش�يخ

شارع الشهداء– ر�ٔس املاءادر�يس خمتار

شارع الشهداء– ر�ٔس املاءقصري مداين

شارع �ٔوشن معر– ر�ٔس املاءماموين خمتار

شارع �ٔوشن معر– ر�ٔس املاءقدوري معر

شارع �ٔوشن معر– ر�ٔس املاءطهاري الش�يخ

شارع عون هللا قويدر– ر�ٔس املاءمرشي يوسف

شارع �ٔوشن معر– ر�ٔس املاء�رمضان خمتار

�شاطـات �ٔخــرى

خما�ز

مواد التغذية 

    
شارع بدون إمس رمق 50 – واد الس�بعرمجي الطيب

�شاطـات �ٔخــرى

خما�ز

� 46 قطعة رمق 31- رمج دموشالعنرتي امحد

سالم قدور

مج  مق    ع      

دموش

�شاطـات �ٔخــرى

شارع بولوفة خلرض - مرحومهبلويل محمدخما�ز

شارع رزيق �ليفة- مرحومرسحواين الش�يخ

شارع رغيوي سل�ن رمق 22- مرحومالصويل قويدر

�شاطـات �ٔخــرى

درقاوي محمد ح�يب هللاخما�ز

مق     مق    خ  ع  

شعيب

مواد التغذية 

    
شارع �رصي م�ور رمق 01 - س�يدي شعيبصاحلي يوسف

�شاطـات �ٔخــرى

خما�ز

مواد التغذية 

    
شارع الشهداء رمق 13- برئ امحلاممحداوي خفر ا��ن

/

/

/

/

/

/

/

/

/

رمج دموش

ر�ٔس املاء

مواد التغذية 

العامة / خضـر و 
مرحوم

س�يدي 

شعيب

برئ امحلام

مرحوم

تفسور

خما�ز

ر�ٔس املاء
مواد التغذية 

العامة / خضـر و 

فواك�ه

واد الس�بع

مواد التغذية 

العامة / خضـر و 



�شاطـات �ٔخــرى
شارع طريق طابية ( ح��س محمد)- ا�ن �د�س�اييل م�لود

شارع طاليب احلاج – ا�ن �د�سبلعريب الطاهر

� ش�يخي عبد القادر– ا�ن �د�س�ن زينة رش�يد

شارع طاليب �ج– ا�ن �د�سق�دوز املا�

شارع مش�يت قويدر– ا�ن �د�س�امر مصطفى

شارع قطعة 59– ا�ن �د�سضيف نعمية

� ا�ٔمري عبد القادر– ا�ن �د�سخبا� ح�يب

� 18 مسكن– ا�ن �د�سبلعرييب ف�حي

شارع طريق الطابية– ا�ن �د�سرشيفي عبد الرحمي

شارع � مخ�س�يت– ا�ن �د�سطاليب عبد القادر

شارع مش�يت قويدر رمق 18– ا�ن �د�سبومجعة محمد

� رس�ين ��ىس– ا�ن �د�سسعيد عباس

شارع 179 � 373 مسكن– ا�ن �د�سعبد املنعم �ن �دي

� 373 مسكن– ا�ن �د�س�اشور عتو

السوق املغطاة حمل رمق 02 – ا�ن �د�سقراوي عبد القادر

سوق املغطاة "مصمودي �ن �ليفة"– ا�ن �د�سسايس خمتار

شارع �ن دحو �امرة– ا�ن �د�س�راكت طاهر

شارع طاليب �ج– ا�ن �د�س�اج مميون ف�ي�ة

شارع طريق طابية– ا�ن �د�سبوش�يخي س�يد امحد

شارع بدون امس 373 مسكن رمق 1– ا�ن �د�سمزاري امسه

� ا�ٔمري عبد القادر– ا�ن �د�سصاحلي نور ا��ن

شارع � مخ�س�يت– ا�ن �د�سمواليد حيي

� 40 مسكن رمق 01– ا�ن �د�سقراوي امحد

� ا�ٔمري عبد القادر– ا�ن �د�سوايل زواوي

� 15 مسكن طريق الطابية– ا�ن �د�سبوغرارة هشام

شارع 18 مسكن– ا�ن �د�س�سوحي عبد القادر

طريق صفصاف– ا�ن �د�سمعطاوي عبد هللا

� 54 مسكن– ا�ن �د�سبورزيق بومد�ن

� 22 � 18 مسكن– ا�ن �د�سمر�ن محمد

سوق املغطاة حمل رمق 18– ا�ن �د�س�ن محيدة طيب

�شاطات �ٔخرى

    شارع ا�ٔمري عبد القادر – �ايس زهانةح�يفي نوريةخما�ز

شاع زيتوين خلرض– �ايس زهانة�لييل بل�ري

شارع ا�ٔمري عبد القادر – �ايس زهانة�افظي محمود

� 48 مسكن – �ايس زهانةعبد العز�ز زهري

/

/

 

ا�ن �د�س

 

ا�ن �د�س

خما�ز

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

   

  



شاع زيتوين خلرض– �ايس زهانةمريوة سف�ان

شارع مرشي �ٔمحد– �ايس زهانةرساج عبد القادر

شارع االٕخوة سل�ين– �ايس زهانةمومن عبد الكرمي

� االٕخوة تي�اين رمق 24– �ايس زهانةحسان رشيف موالي

شارع ا�ٔمري عبد القادر– �ايس زهانة�اييل محمد

شارع عبد ما� يوسف– �ايس زهانةمو�يس عبد الرحامن

�شاطات �ٔخرى

شارع ا�ٔمري عبد القادر- برضابنيبوز�ن عباس�يةخما�ز

شارع عتو �ن معر- برضابني�راحو قدور

شارع �مري عبد القادر- برضابنيهتايم نور ا��ن

شارع عبد املا� يوسف- برضابني�راحو محمد

شارع سقار عبد العز�ز- برضابني�ن ��ىس حصيب

شارع ��سات إيد�ر- برضابنيتوايت خبتة

شارع قعفور الش�يخ- برضابني�هيايم بولنوار

شارع سقار عبد العز�ز- برضابنيجويت سل�ن

�شاطات �ٔخرى

رمق 18 شارع سعدي 39 حمل رمق 02- ش�يطوان�ن عطوش سعيدخما�ز

شارع م�سوم �ج- ش�يطوانح��س �يل

شارع م�سوم �ج- ش�يطوانصبار عبد الرحامن

شارع م�سوم �ج- ش�يطوانمقرة زواوي

�شاطات �ٔخرى

شارع بو�الم ح�يب – س�يدي �يل بوس�يديز�رق احساقخما�ز

شارع مس�تاري قويدر– س�يدي �يل بوس�يدي�هيايم محمد

شارع بو�الم ح�يب– س�يدي �يل بوس�يديق�يل محمد

شارع بو�الم ح�يب– س�يدي �يل بوس�يديقدور كامل

شارع بلعبايس عبد القادر– س�يدي �يل بوس�يديمويس يوسف

شارع بلعبايس عبد القادر– س�يدي �يل بوس�يديف�د امحد حواش

شارع مزاور محمد– س�يدي �يل بوس�يديمعطاوي بوحفص

شارع بو�الم ح�يب– س�يدي �يل بوس�يديبوطالب ح�يفي

شارع بلعبايس عبد القادر– س�يدي �يل بوس�يديمومين ربيع

شارع ا�ٔمري عبد القادر– س�يدي �يل بوس�يديتوات م�لود

�شاطات �ٔخرى

شارع �ن �سني ولهايص– ملطار�ليفة فطمية

رمق 09 شارع عباين  محمد– ملطاركف�ل �ن حيي

طريق الوطين رمق 07– ملطارمعراين معر

170 مسكن رمق 02– ملطارمعمر مق�دش

/

/

/

خما�ز

   

  

 

 

/

�ايس زهانة

برضابني

ش�يطوان

 

س�يدي �يل 

بوس�يدي

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

مواد التغذية / 

خرض و فواكه



� 170 مسكن شارع بدون إمس– ملطارهنان يوسف

� 195 قطعة شارع صا�ر حسن– ملطاربلمداين محمد �ٔمني

� 195 القطعة رمق 190 - ملطارجمدويب الش�يخ

� 170 مسكن شارع بدون إمس– ملطار�يل ميك

شارع قامسي محمد– ملطار�ن جنة عبد القادر

شارع مواليد طاهر الطريق الوطين رمق 07– ملطاريوسفي محمد

� 30 مسكن- ملطارسل�ين �رية

�شاطات �ٔخرى

خما�ز

شارع �رن�ش خلرض – �ني قادةوعزاين خمتار

شارع �رن�ش خلرض – �ني قادةعبد ا�امي محمد

شارع هواري بومد�ن– �ني قادةموا�سة خبا�

شارع مس�تاري محمد– �ني قادةتوات �يل

شارع �داق مراد– �ني قادة�رن�ش م�لود

شارع هواري بومد�ن– �ني قادة�رن�ش خمتار

�شاطات �ٔخرى

شارع ز�ري محمد – س�يدي دحوش�يكر املزوار خمتارخما�ز

شارع �دي بودر�� رمق05 – س�يدي دحو�رخيو مغنية

شارع �دي بودر��– س�يدي دحوقادة �ن ش�ي�ة امحد

�شاطات �ٔخرى

هنج جعفر– س�يدي �يل �ن يوب�ن �راهمي س�يد امحدخما�ز

هنج جعفر– س�يدي �يل �ن يوببوعناين ز�ن العابد�ن

شارع م�ارك �لول– س�يدي �يل �ن يوبحس�ناوي نور ا��ن

هنج جعفر– س�يدي �يل �ن يوب�روم حسني

شارع �مري عبد القادر– س�يدي �يل �ن يوبمصطفاوي زهرة

شارع جعفر– س�يدي �يل �ن يوب�ارز محمد

هنج جعفر– س�يدي �يل �ن يوبجعوج عبد السالم

شارع جعفر – س�يدي �يل �ن يوبمعري خمتار

شارع جعفر– س�يدي �يل �ن يوببلفضيل امحد

شارع بلحسن مركز �رج جعفر– س�يدي �يل �ن يوبزارب صارة

شارع وايل عبد القادر– س�يدي �يل �ن يوبهامشي ز�ن

شارع م�ارك �لول– س�يدي �يل �ن يوبكتاف عبد القادر

شارع دحامن محمد– س�يدي �يل �ن يوبما� رق�ة

رمق 19 هنج جعفر– س�يدي �يل �ن يوبذهبية اسامة

شارع بلخرض محمد– س�يدي �يل �ن يوب�ٔمحد شلي�ة

�شاطات �ٔخرى

س�يدي 

�يل �ن 

/

/

/

/

/

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

ملطار

�ني قادة

مواد التغذية / 

خرض و فواكه
س�يدي دحو

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

س�يدي �يل 

�ن يوب

س�يدي 

�يل 

بوس�يدي



احلي اجلديد- بوخ�يف�سمليح محمدخما�ز

� قو�ل احلاج- بوخ�يف�س�ليفة زواوي

شارع بوش��وف بل�اج- بوخ�يف�سمريب احلب�ب

17 � اجلديد- بوخ�يف�سرحو زواوية

شارع بوش��وف بل�اج- بوخ�يف�سبوش��وف عبد القادر

طريق الطابية- بوخ�يف�سسهيل لعريج

�شاطات �ٔخرى

شارع م�اد قدور – الطابيةالصيد باللخما�ز

شارع  بوغرارة محمد– الطابيةسعدي يوسف

شارع مازين بوحفص– الطابيةزواوي جحرودي

شارع الغخوة بلعرج– الطابيةم�صور عبد القادر

رمق 04 شارع حمجوب محمد– الطابيةكتاف امحد ن��ل

� محمد بوضياف رمق 49– الطابية�ن عتو �ٔسامة بيطار

� محمد بوضياف– الطابيةبلغويل �ا�ة

�شاطات �ٔخرى

الطابية

 

  

يوب

/

/

مواد التغذية / 

خرض و فواكه

بوخ�يف�س


	ولايـة سيـدي بلعبـاس

