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 العنــــــوان االســـم واللقــب  البلديـــــة الدائــــرة

 
 

 وهران
 مخبزة وهران

40شارع األوراس رقم  الغوش محمد  

26شارع األوراس رقم  غزلي ميلود  

االميرشارع ابراهيمي جلول حي  11 بليعة محمد علي  

شارع شريط علي شريف حي األمير 10رقم  عمر بلكحل  

شارع األوراس حي األمير 18 جياللي أحمد  

شارع األوراس حي األمير 16 بخدة محمد  

شارع األوراس حي األمير 28 بوزيان أحمد  

شارع بوجريدةبودخبل حي األمير 22 بن مسعود عبد الحفيظ  

حي األمير 04اوت محل رقم  20شارع 17 بلخروفة فتحي   

 شارع الزوج فوضيل حي األمير يعقوبي فيصل 

شارع حمدان علي 05 توهامي ميلود  

 ايت سي العربي شريف
و زاوية شارع 17حي االمير نهج الدكتور بن زرجب رقم  02محل رقم 

 سارجان وهران

 قمبيطةHLMحي  عتورة منصور

مسكن 287حسن الجوار ايسطو المجمع السكني  بوسري محمد   

 ايسطو بن مني ثامر

HLMحي  مخلوفي نو الدين 06عمارة    

وهران 05حي المقري شارع جنيرال البرنبفال رقم  عبد العزيز نور الدين  

 حي المقري صنهاجي مولودة

شارع يوبي حي المقري 21 حمدوني فارس عزيز   

شارع منقولفي حي المقري120 اوعمارة عبد النور   

 شارع نورمندي زقاي علي حي تافنة سوداني خليل

جنرال فيرادو حي الصديقية وهران 122 بن عمارة عبد الحليم  

نهج جالط حبيب قمبيطة1401 ميهوب محمد عادل   

شارع جنرال فيرادو قمبيطة140 قلوسي اعمر   

شارع بن عوالي الهواري قمبيطة 11 عثماني محمد  

شارع النقيب حمري قمبيطة 153 داودي بشير   

شارع النقيب حمري قمبيطة 69 عدي الحاج محمد  

شارع جينيرالفيرادو 59 بوحارة محمد  

سوق مطلع الفجر 05محل  مصطفى بونعجة  

سوق مطلع الفجر18محل رقم  احمد حافظ  

شارع ايزيدي ميلود 21 لعبان أحمد   

حي شالم 03عمارة ب  عبد الغفار محمد  

 حي شالم عمارة سي مكحلي محمد الشريف

شارع ديدوش مراد حي سيدي البشير  رفسي الهواري  

شارع األخوة نياطي حي سيدي البشير 20 بلقاسم رابح   

شارع بن زرجب حي سيدي البشير 16 فريال عطيف   

شارع األخوة نياطي  حي سيدي البشير 06 ترفوس خليل   

شارع األخوة قراب 11 ملياني خيرة   

شارع المقدم سيدي الهواري 03 خديم ناصر   

حي سيدي الهواري 03 مكي حميد  

شارع الحدائق حي سيدي الهواري 51 توفيق امالو  

ياغمورسنشارع شريط علي شريف حي  52 فاقة عريش   

شارع شريط علي شريف حي ياغمورسن 48 بن غزالة عبد القادر  

20شارع المورسيا زاوية شارع ىكافينياكرفم  حامدي محمد لطفي  

01محل  41شارع ما سيل ساردون زاوية شارع لورمال رقم  طاهر ابيب  

 حي تافنة برصة عبد األاله

// رومان ميلود  



مصمشمحمد أمين   //  

 راجي أحمد
 

 قمبيطة هبري فاطمة

// مخلوفي نور الدين  

// أفاد ميلود  

// سي يوسف سنوسي  

// براهيم محمد  

// واضم مهاخي  

// بن عمارة نور الدين  

//  //  تغذية عامة 

 40شارع األوراس رقم  الغوش محمد

 26شارع األوراس رقم  غزلي ميلود

 شارع ابراهيمي جلول حي االمير 11 بليعة محمد علي

 شارع شريط علي شريف حي األمير 10رقم  عمر بلكحل

شارع األوراس حي األمير 18 جياللي أحمد  

شارع األوراس حي األمير 16 بخدة محمد  

شارع األوراس حي األمير 28 بوزيان أحمد  

بوجريدةبودخبل حي األميرشارع  22 بن مسعود عبد الحفيظ  

حي األمير 04اوت محل رقم  20شارع 17 بلخروفة فتحي   

 شارع الزوج فوضيل حي األمير يعقوبي فيصل 

شارع حمدان علي 05 توهامي ميلود  

 ايت سي العربي شريف
و زاوية شارع 17حي االمير نهج الدكتور بن زرجب رقم  02محل رقم 

 سارجان وهران

 قمبيطةHLMحي  عتورة منصور

 مسكن 287حسن الجوار ايسطو المجمع السكني  بوسري محمد 

 ايسطو بن مني ثامر

 06عمارة  HLMحي  مخلوفي نو الدين

 وهران 05حي المقري شارع جنيرال البرنبفال رقم  عبد العزيز نور الدين

 حي المقري صنهاجي مولودة

شارع يوبي حي المقري 21 حمدوني فارس عزيز   

شارع منقولفي حي المقري120 اوعمارة عبد النور   

 شارع نورمندي زقاي علي حي تافنة سوداني خليل

 جنرال فيرادو حي الصديقية وهران 122 بن عمارة عبد الحليم

نهج جالط حبيب قمبيطة1401 ميهوب محمد عادل   

شارع جنرال فيرادو قمبيطة140 قلوسي اعمر   

شارع بن عوالي الهواري قمبيطة 11 عثماني محمد  

شارع النقيب حمري قمبيطة 153 داودي بشير   

شارع النقيب حمري قمبيطة 69 عدي الحاج محمد  

شارع جينيرالفيرادو 59 بوحارة محمد  

سوق مطلع الفجر 05محل  مصطفى بونعجة  

سوق مطلع الفجر18محل رقم  احمد حافظ  

شارع ايزيدي ميلود 21 لعبان أحمد   

حي شالم 03عمارة ب  عبد الغفار محمد  

 حي شالم عمارة سي مكحلي محمد الشريف

شارع ديدوش مراد حي سيدي البشير  رفسي الهواري  

شارع األخوة نياطي حي سيدي البشير 20 بلقاسم رابح   

شارع بن زرجب حي سيدي البشير 16 فريال عطيف   

شارع األخوة نياطي  حي سيدي البشير 06 ترفوس خليل   

شارع األخوة قراب 11 ملياني خيرة   

شارع المقدم سيدي الهواري 03 خديم ناصر   

حي سيدي الهواري 03 مكي حميد  

الهواريشارع الحدائق حي سيدي  51 توفيق امالو  

شارع شريط علي شريف حي ياغمورسن 52 فاقة عريش   

شارع شريط علي شريف حي ياغمورسن 48 بن غزالة عبد القادر  

20شارع المورسيا زاوية شارع ىكافينياكرفم  حامدي محمد لطفي  

01محل  41شارع ما سيل ساردون زاوية شارع لورمال رقم  طاهر ابيب  

األالهبرصة عبد   حي تافنة 



// رومان ميلود  

// محمد أمين مصمش  

  راجي أحمد

 قمبيطة هبري فاطمة

// مخلوفي نور الدين  

// أفاد ميلود  

// سي يوسف سنوسي  

// براهيم محمد  

// واضم مهاخي  

// بن عمارة نور الدين  

 40شارع األوراس رقم  الغوش محمد

 26شارع األوراس رقم  غزلي ميلود

 شارع ابراهيمي جلول حي االمير 11 بليعة محمد علي

 شارع شريط علي شريف حي األمير 10رقم  عمر بلكحل

شارع األوراس حي األمير 18 جياللي أحمد  

شارع األوراس حي األمير 16 بخدة محمد  

األميرشارع األوراس حي  28 بوزيان أحمد  

شارع بوجريدةبودخبل حي األمير 22 بن مسعود عبد الحفيظ  

حي األمير 04اوت محل رقم  20شارع 17 بلخروفة فتحي   

 شارع الزوج فوضيل حي األمير يعقوبي فيصل 

شارع حمدان علي 05 توهامي ميلود  

 ايت سي العربي شريف
و زاوية شارع 17زرجب رقم حي االمير نهج الدكتور بن  02محل رقم 

 سارجان وهران

 قمبيطةHLMحي  عتورة منصور

 مسكن 287حسن الجوار ايسطو المجمع السكني  بوسري محمد 

 ايسطو بن مني ثامر

 06عمارة  HLMحي  مخلوفي نو الدين

 وهران 05حي المقري شارع جنيرال البرنبفال رقم  عبد العزيز نور الدين

 حي المقري صنهاجي مولودة

 شارع يوبي حي المقري 21 حمدوني فارس عزيز 

 شارع منقولفي حي المقري120 اوعمارة عبد النور 

 شارع نورمندي زقاي علي حي تافنة سوداني خليل

 جنرال فيرادو حي الصديقية وهران 122 بن عمارة عبد الحليم

جالط حبيب قمبيطةنهج 1401 ميهوب محمد عادل   

شارع جنرال فيرادو قمبيطة140 قلوسي اعمر   

شارع بن عوالي الهواري قمبيطة 11 عثماني محمد  

شارع النقيب حمري قمبيطة 153 داودي بشير   

شارع النقيب حمري قمبيطة 69 عدي الحاج محمد  

شارع جينيرالفيرادو 59 بوحارة محمد  

سوق مطلع الفجر 05محل  مصطفى بونعجة  

سوق مطلع الفجر18محل رقم  احمد حافظ  

شارع ايزيدي ميلود 21 لعبان أحمد   

حي شالم 03عمارة ب  عبد الغفار محمد  

 حي شالم عمارة سي مكحلي محمد الشريف

شارع ديدوش مراد حي سيدي البشير  رفسي الهواري  

نياطي حي سيدي البشير شارع األخوة 20 بلقاسم رابح   

شارع بن زرجب حي سيدي البشير 16 فريال عطيف   

شارع األخوة نياطي  حي سيدي البشير 06 ترفوس خليل   

شارع األخوة قراب 11 ملياني خيرة   

شارع المقدم سيدي الهواري 03 خديم ناصر   

حي سيدي الهواري 03 مكي حميد  

شارع الحدائق حي سيدي الهواري 51 توفيق امالو  

شارع شريط علي شريف حي ياغمورسن 52 فاقة عريش   

شارع شريط علي شريف حي ياغمورسن 48 بن غزالة عبد القادر  

20شارع المورسيا زاوية شارع ىكافينياكرفم  حامدي محمد لطفي  

01محل  41شارع ما سيل ساردون زاوية شارع لورمال رقم  طاهر ابيب  



 حي تافنة برصة عبد األاله

// رومان ميلود  

// محمد أمين مصمش  

  راجي أحمد

 قمبيطة هبري فاطمة

// مخلوفي نور الدين  

// أفاد ميلود  

// سي يوسف سنوسي  

// براهيم محمد  

// واضم مهاخي  

// بن عمارة نور الدين  

//  //  
محطات 
الخدمات 
 للبنزين

  حي لطفي  دهيال البشير

 HLM بن علي رضا

 COURBET بوقاري عبد الرحيم 

R3130    

 ماكس مارشو لشقر طيب 

 نهج عدة بن عودة وهران 33 بهتاوي حبيب

 نهج الشهداء حي السالم وهران زيقدران زوليخة

 وهرانشارع شكيب أرسالن  79رقم  بوليحة بغداد

 حي النخيل وهران جمال عبد الناصر صمود

 نهج شكيب أرسالن 64 نافع الهبري

 نهج األمير خالد 94 بوعزة حسين

 نهج االمير خالد بوبصلة عبد هللا

 نهج االمير خالد بوركبة خيرة

 نهج العقيد لطفي 01 بن دايغ

 نهج مصطفى بن بولعيد بوشنافة

 نهج الجيش الوطني السيدة صمود

 وهران دهيال بشير

 وهران مباركي قدور

 ساحة قمبيطة روان قاسم

 طريق الميناء وهران سلكة منصور

 ياستي وهران عربال الحبيب

 شارع بن مهيدي ثانوية لطفي وجداوي

 نهج حمان وهران 56 شداد عبد الحق

 بوقرة خلفةنهج  بن علي خليفة

R3120 ORAN RTA 

R3124 ملعب زبانة وهران 

 الوالية وهران  3126

3133  TIRE PISTOLET وهران 

 مدينة الجديدة وهران  3134

 دار الحياة وهران 3135

 الباهية وهران 3132

 مخبزة بئر الجير بئر الجير

 بلدية وهران 13كنستال رقم  زيرق فيصل

 بلقايد 02محل  02تعاونية الغقارية النخلة رقم  حماشة ادريس

 سواق بن يحيى بلقايد بئر الجير 566 حشاني سعيد

 بئر الجير 02تجزئة عقارية المالكية محل  24 راشد يوسف

 طريق كنستال 26/27 سيفي حمزة

 شارع كنستال بئر الجير 15 جواد حليمة 

 حي خميستي 179تجزئة  11قطعة رقم  براهيم دوبديد

 حي خميستي بئر الجير 155 طالبي ناصر 

 طريق كنستال بئر الجير 117 بوزيد الهواري

 بئر الجيرحي خميستي  جياللي مادي

  تعاونية عماد الدين بئر الجير 48رقم  يعيش سمير 

 طريق بئر الجير حاسي بونيف 423رقم  قنون الهواري

 بئر الجير 33رقم  01حي بن داود  نزار حسين

 بئر الجير 02حي بن داود القسم  طيب مزازيغ



 بئر الجير 190رقم  341تجزئة  نجادي مجمد فريد

 بئر الجير 38حي الشهيد محمود رقم  بودالل محمد

 بئر الجير 01حي بن داود  بن مني ساسي 

 بئر الجير 01حي بن داود  341تجزئة  مزازيغ عبد العزيز

 بئر الجير 33رقم  01حي بن داود  نزاري حسين

 حي بن داود سيدي البشير 42 حداد سمير 

 حي بن داود بئر الجير 260تجزئة  10رقم  نزاري ساعد 

 طريق حاسي بن عقبة حاسي عامر كلي اكلي

 الجير بئر 77تجزئة  02حي بن داود القسم  اكلي فريد

 حي القدماء المجاهدين نايت محمد سمير

 دوار حاسي بونيف 277رقم  ضيف منصور

//  // مةاتغذية ع   

 قطعة حي بلقايد 464تجزئة  460 بن منقورة خيرة 

 دوار بن داود سيدي البشير 304تجزئة  25 خدو محمد

 سيدي البشير 02حي بن داود قسم  درار احمد

 حي خميستي 407تجزئة  232 الباقيعزيز عبد 

 02تعاونية المستقبل بئر الجير رقم  بوقجار زين الدين

 470حي بن داود رقم  715اعادة اسكان  جعفري الطيب

 120تجزئة  54حي االمير  بغداد محمد

 10قطعة  06نهج االلفية الو  بورقبة عمارية

 بئر الجير 02محل  07مسكن رقم  152حي  طمار زين الدين

 بئر الجير 33قطعة  140تجزئة  01الو  كحلي ياسين

 سيدي البشير حي بن داود لوزي نعيمة

 349تجزئة  376حي الشهيد محمود رقم  عابد العيد

 شارع بدون اسم سيدي البشير 717اعادة اسكان  عزوق مراد

 داوددوار بن  713اعادة اسكان  بلعربي فاطمة

 02دوار بن داود  199رقم  رحو ميلود

 بئر الجير 304تجزئة  89 بويحيى خالد

 445تجزئة رقم  390حي بن داود  بوخماسة بومدين

 بئر الجير 06شارع ميلنيوم الو  05محل رقم  طحرور سيدي محمد

 بئر الجير 77تجزئة  15رقم  حديبي عامر

 حي االمير عبد القادر 50الو  19 ويس خيرة

 الشهيد محمود حاسي بو نيف 82قطعة  107تجزئة  بلحاج فاروق

 الشهيد محمود حاسي بونيف  01رقم   503الو  دو خالد

 مستوى السوق حاسي بونيف الزاوي صادق

 حاسي بونيف 42حاسي عامر رقم  زين العابدين مهدي

 حاسي بونيفمستوى السوق  حاج مختار بومدين

 حي الجديد حاسي بونيف 443 لكحل عبد الحفيظ

 الشهيد محمود حاسي بونيف 02محل  14رقم  زوبيري بسادات

 حي بلقايد بئر الجير 21رقم  وارش باكرتي هواري

 بئر الجير 02محل  07مسكن رقم  152حي  طمار زين الدين

 بئر الجير 33تجزئة حي بن داود رقم  24 مداني محمد

 بئر الجير 1974حي أول نوفمبر  بن ديدي عز الدين

 بئر الجير 192التعاونية العقارية هواري بومدين رقم  محمد بن ناصر  

 التعاونية العقارية هواري بومدين بئر الجير بقالي عباس

 اوت كنستال 20حي  موني مهدي

 بئر الجيرحي بن داود  33 عكروم سعد الدين

 بئر الجير 05قطعة المحل  440تجزئة  321 سيدهم العيد

 02محل  05حي كنستال توسعة  بزو مصطفى

 وهران 02محل  05قطعة المحل  440تجزئة  بن بعزيز سليمان

  

 تعاونية المغرب الكبير بلقايد بئر الجير 142  غربي احمد

 وهران 02محل  05حي كنستال توسعة  بزو مصطفى

 تعاونية المياه حي خميستي وهران 03 بلقدري الهواري

 تعاونية عقارية بلهاشمي نور الدين 59 قادري شفيق

 حي الصباح 02مسكن عمارة ب  172حي  رايق قادة

 تعاونية المياه حي خميستي وهران 03 بلقدري الهواري



 بلقايد 321رقم قطعة  440تجزئة  بن بعزيز سليمان

 بئر الجير 05قطعة المحل  440تجزئة  321 سيدهم العيد

 حي بلقايد بئر الجير 92 مصواف ياسين

//  

 حاسي بونيف 21الطريق الوطني عمارة  رياشي موسى

 حاسي بونيف 20الطريق الوطني رقم  مزروري هواري

 حاسي بونيف بدون اسم نجادي ميلود
 حي المجاهدين حاسي بونيف هواريقدوري 

 حاسي بونيف موفق توفيق
 حاسي بونيف نجادي داود
 حاسي بونيف شعالل احمد
 حاسي بونيف سبحي قويدر
 حاسي بونيف شرادي يحيى

 طريق حسين طوال حاسي عامر احمد اوالد عمر

// // بن عقبى   

 عقبة شارع بدون إسم حاسي بن 56 بن مراح أحمد

 حاسي بني عقبة 151تجزئة  04 زقاق محمد

 حاسي بني عقبة قادري منير

 طريق الوطني بني عقبة بلهادي أحمد

 مسكن حاسي بن عقبة 44 عينة عبد الناصر

//  
 بئر الجير

محطات 
الخدمات 
 للبنزين

 طريق أرزيو حي خميستي بئر الجير عفان اسماعيل

  Roulai routier bir el djir الحليمبن منصور عبد 

 بئر الجير 01الطريق الوطني أرزيو صب رقم  قالة الساسي 

 حاسي بونيف 46الطريق الوطني رقم  سلكة رضا

 بئر الجير 86-85منطقة النشاطات ايلو  صديقي بن عامر

 حي خميستي بئر الجير بوخاري محمد

 الوطني حاسي بونيفطريق  04 اغا مباركة بونيف

 السانيا

 السانيا

 مخبزة

 حي كاسطور السانية 35رقم   عبد الرزاقحمودي 
 السانيا 02مسكن قارة  22حي  01محل رقم  عبد هللا طبوش
 شارع احمد زبانة السانية 51رقم  خبستان خليل

 السانيا 03المحل  27حي الرائد شريف يحي رقم  كالي إلياس
 مخطط التجزئة بلدية السانيا 14قطعة ارض رقم  781رقم  حامة فريد بن

 السانيا 35حي الكاستور رقم  حمودي عبد الرزاق

 الكرمة

 الكرمة 15مسكن رقم  124 بوشامة سالم
 جويلية الكرمة 05حي  بوشامة مسعود

 شارع العقيد عميروش الكرمة 35 بن دنون شريف

 سيدي الشحمي

 حي الصباح 02تعاونية عقارية السالم رقم  المالك حداد عبد
 سيدي الشحمي 57شارع النجمة رقم  أوديا عمر

 شارع األمير عبد القادر سان ريمي سيدي الشحمي 22 بن يعقوب الحبيب
 سيدي الشحمي 01محل 50تجزئة  44 اوجيت يوسف

 سيدي الشحمي عدل  01بلوك  1196حي  02 بوعقيل عبد الحميد
 سيدي الشحمي 198رقم  209تجزئة  اجري الصافيه

 تغذية عامة السانيا

 السانيا وزان الهواري

 السانيا ديب محمد

 مسكن السانيا 123 بن عيسى بن قابو نور الدين

 اكتوبر السانيا 23حي  100 خنوسي حسين

 البيضاء السانياعين  19مسكن رقم  139حي  بلحميدي فاضل

 تجزئة عين البيضاء السانيا 97 شاقي قادة

 شارع مسرغين السانيا 04 بوداود محمد

 مسكن العين البيضاء 200حي  بلعروسي فؤاد

 السانيا 110اكتوبر رقم  23حي  بورغيدة محمد

 السانيا 19وسط المدينة رقم  01شارع باهي عمر محل  بن عدنان الطيب

 السانيا 01حي محمد بوضياف قارة  324 بختي سعيد

 شارع زبانة السانيا 51رقم  نادية سحوان

 مكرر بلدية السانيا 273رقم  01تجزئة قارة  يوسف بلهادف

 دوار والد عدة السانيا 03 داللي محمد

 السانيا 01ايلو ب محل رقم  66 بلحاجي منير



 مسكن عين البيضاء السانيا 64حي  36 شافي عيسى

 شارع العربي بن مهيدي السانيا 60 ساردي فتحي

 مسكن باهي عمر السانيا 132تجزئة  37 ديداني محمد

 شارع محمد خميستي السانيا 13 نجاح رواز

 حي سيدي الخيار عين البيضاء السانيا 80 صابر سالم

 عين البيضاء السانيامسكن  207تجزئة  138 بخدة عبد الغفار

 مسكن عين البيضاء 39حي  06رقم  قليل فتحي

 عين البيضاء السانيا 148حي سيدي الخيار رقم  كرمين عمر

 حي كاسطور السانيا 76 فاضل فتحية

 مسكن 40حي  19سيدي الشحمي رقم  قادة خيرة

 دوار قارة السانيا لعسل رضوان

 السانيا 01البيضاء حي البناء الذاتي رقم عين  معروف عباس

 شارع العربي بن مهيدي السانيا 67 نميش محمد

 شارع الرائد شريف يحي السانية 19 شالبي الهواري

 مسن عين البيضاء السانيا 263حي  قبلي عبد القادر

 حي الهواري بومدين 482رقم  02المحل الثاني كارة  عادل بوعلي بوعلي

 كارة السانيا 61حي  94رقم  بوناقة عبد القادر

 حي النجمو السانيا 06التجزئة  585رقم  والي السعيد

 حي الثورة الزراعية عين البيضاء عبدلي عبد القادر

 حي االمير عبد القادر السانيا 41رقم  08شارع  غولي رشيد

 فيال السانيا 155حي  62رقم  حسين سالم

 سيدي الشحمي

//  

 شارع الجمهورية سيدي الشحمي 16 الوهاب عبد سعيد بن

 سيدي الشحمي 03محل رقم  26قطعة  122االمير عبد القادر تجزئة  بوخرطة محمد

 السانيا لزرق بن عومر

 السانيا أبلهاض جميلة 
 السانيا بيدي الهواري

 السانيا أمحمد زرقة
 سيدي الشحمي 02محل  03شارع الجمهورية رقم  بوخلوة أحمد

  04مسكن بلوك البرج ايلو  700 02حي الصباح الشطر  رفاس زهير

 حي النجمة سيدي الشحمي 227تجزئة  06 حدي خيرة

 السانيا محمد المهدي بلمكي
 السانيا أحمد براشد

 الشحميسيدي  08رقم  10حي الشهداء مسكن  بن يحلو نصيرة

 سيدي معروف سيدي الشحمي 179رقم  مداح محمد

 حي سيدي معروف سيدي الشحمي تاقي محمد

 سيدي الشحمي 790رقم  16النجمة التجزئة  بن شيخ ميلود

 حي االمير عبد سيدي الشحمي بلحيزي الهواري

 شارع احمد زبانة السانيا 04 بن عزوز بن عيسى

 النجمة سيدي الشحمي 58مسكنن رقم  132حي  بهلولي الحبيب

 سيدي الشحمي  16مسكن رقم  20حي  02محل رقم  بن سعيد عمر الفروق

 مسكن سيدي الشحمي 364حي  11عمارة ا  13رقم  بن زوبير احمد

 مسكن سيدي الشحمي 174حي  143 شرقي ابراهيم

 الكرمة
 الكرمة 201تجزئة  02محل رقم  رشدان محمد االمين

 الكرمة شارع العقيد عميروش  26 بن عيسى وليد

 االساني السانيا

محطات 
الخدمات 
 للبنزين

 السانيا 83الطريق الوالئي  33 ش.ذ.م.م السانيا غاز ايسو

 طريق الوالئي سيدي الشحمي 35 بلهاشمي حبيب

 طريق محمد خميستي بوعالم عمامرة

 الكرمة 04الوطني رقم الطريق  كرراز محمد

R 3127 السانيا 

 واد تليالت

 واد تليالت

 مخبزة

 وادي تليالت طريق التكوين المهني حفصي حسام
 وادي تليالت حي محمد بوضياف بولنوارسيرات 

 وادي تليالتطريق سيق  افتن فريدة
 البرية بلعباس ديدة البرية

 طفراوي بوعدة بن هدة طفراوي

 بوفاطيس 26شارع بلمقداد محمد رقم  محجوبي يحيى بوفاطيس

 شارع األمير عبد القادر واد تليالت طاهر محمدالتغذية  تليالت دوا واد تليالت



 واد تليالت 10شارع رقيبة عبد القادر رقم  شليح عبد الهادي العامة 

 واد تليالت 01شارع زيتوني احمد رقم  الزاوش مهدي

 سارع برجي بلخير واد تليالت 07 بن قادة فيصل يوسف

 وادي التليالت 02قطعة رقم  05تجزئة  بو الزيت محمد الصديق

 حي محمد بوضياف تليالت محلي قدور

 وادي تليالت 43شارع العقيد لطفي القطعة رقم  محلي فؤاد

 وادي تليالت 88قطعة رقم  94تجزئة  دهيبة نور الدين

 مسكن وادي تليالت 140حي  29رقم  بلماحي شكري امين

 مسكن المهدية وادي تليالت 144حي  بن كثيرة احمد

 شارع االمير عبد القادر تليالت 17رقم  ارحمان محمد

 تليالت 180حي هواري بومدين رقم  حطاب محمد

 وادي تليالت شارع بن قديح عبد القادر 57رقم  33قطعة رقم  سي العربي طيب

 وادي تليالت 140شارع برفايس جياللي تجزئة  21 معسكري قادة

 البراية
 مسكن البرية 75حي  شنوفي بن يعقوب

 بلبشير احمد البرية 71 زنفي هوارية 

 بوفاطيس
 بوفاطيس 06محل رقم  41الطريق الوالئي رقم  خثير موسى 

 بوفاطيس حي هواري بومدين بن قرين نور الدين

 طفراوي

 مركز الساحة طفراوي سحابة تواتي

 وسط بلدية طفراوي قطعة ب 01محل رقم  دحو فتيحة

 الكحايلية طافراوي بوعالم محمد االمين

 طافراوي بريمة ريمة الوافي

 واد تليالت

محطات 
الخدمات 
 للبنزين

 تليالتنهج األمير عبد القادر واد  28 شريف حضرية الطاهر

 عين الترك

 عين الترك

 مخبزة

محل  101حي غريس طريق راس فلكون التعاونية العقارية النجمة رقم   باية عراج

  01رقم 

 شارع المغرب عين الترك 16لو أ رقم  01القسم  153د //41رقم   يبوشامة عثمان

 الطريق الوطني عين الصافية عين الترك 53 ديلمي حسان

 عين الترك 01محل  243كوة  01عين الصافية شارع طيب رقم  الياسإبزار 

 منصور يمينة
عين  02المحل  05ساحة فاساس سابقا ساحة بوكويران ميمون  حاليا رقم 

 الترك
 العنصر 01محل  07نهج العقيد عثمان رقم  حدودة نبيل  العنصر

 العنصر 01ج محل  المنطقة الحضرية شارع بدون اسم قطعة بن صديق سمير

 مرسى الكبير
بلدية مرسى  02مكرر رقم  01شارع بغداد زاوية شارع العقيد عميروش  منصور عبد الرزاق

 الكبير

 بلدية مرسى الكبير 19شارع محمد خميستي رقم  بن حامنة بوبكر 

 بوتليليس
 حي النايب شارع ساردي سعيد بوتليليس كروان بحري

 بوتليليس 52شارع محمد خميستي رقم  محمدرحالي سيدي 

 عين الترك
 عين الترك

 
 تغذية عامة

 عين الترك 03محل  120طريق وطني  بن سالم محمد

 تروفيل عين الترك 161 بوسماحة سعيد 

 شارع الزيتون صالحي معمر

 عين الترك 600نهج الجمهورية نيش  العرابي زوجة موالي الزهرة

 عين الترك  243حي الرائد فراج شارع غير مسمى رقم  الحبيببورزاق 

 شارع فرسان عين الترك حسان سفيان

 الرائد فراج طويل الحبيب

 عين الترك 04المحل  56بوزفيل شارع الطريق الوطني رقم  بكوش تاج

 تعاونية العقارية الساحل الوهراني تروفيل برابح قادة 

 عين الترك 02تروفيل  91 القادرسلطاني عبد 

 عين الترك 05شارع باستور رقم  مول الواد سيد

 عين الترك 489شارع ملينات رقم  بن مشتة مليك

 ساحة فلصلص عين الترك 14 درماش عبد الكريم 

 كافلكو عين الترك بليل عابد

 ايدان عين الترك لطرش مختار

 ملينات عين التركشارع  شنوفي مختار

 عين الترك 02محل رقم  03حي بن سمير رقم  بوبو محمد زكرياء



 شارع العقيد عباس عين الترك بكوش التاج

 تروفيل حبوشي الهواري

 عين الترك 02تروفيل رقم  جبور امين

 حي العقيد فراج شارع المغرب عين الترك طويل بلحضري حبيب

 376بوسفر شاطئ رقم  زلوش فاطمة

 تروفيل 03تعاونية ابو در رقم  جمعة لوناس

 كافالكو 04مسكن رقم  39 محي الدين مالح زكريا

 عين الترك 190مسكن رقم  300حي  بن ويس مروان

 حي سي طارق عين الترك بوزيري الجياللي

 مرسى الكبير
 الكبيرحي الزهور مرسى  30رقم  حمايدي عبد القادر

 المرسى الكبير 18حي الونشريس رقم  قدوري عبد الكريم

 بوسفر

 بوسفر 11شارع إبن باديس رقم  لحمر علي

 بوسفر 01نهج بلعربي بوعامر رقم  توالة شايلة مختار

 شارع بودينار زاوية ساحة األبطال  السبع بوسفر 01 بوكوسة بلخير

 01األمير عبد القادر محل شارع  02رقم  بلقاسم قطاري

 بوسفر 18شارع ابن باديس رقم  بن عبد هللا

 بوسفر شاطئ 219رقم  بوقورشي عاشور

 حي حافة الشاطئ كواريس بوسفر نساخ محمد األمين

 بوسفر 59شارع بوسفر شاطئ ب بي رقم  منصوري رابح

 العنصر

 لطفي العنصرشارع العقيد  مخفي عبد القادر زين العابدين

 مزرعة زيدان بن عودة العنصر حباس قدور

 العنصر 02شارع العقيد عثمان المحل  90 دالوي قدور

 العنصر 14القطعة  قدور محجوبة

// 

محطات  عين الترك
الخدمات 
 للبنزين

 نهج محمد خميستي عين الترك رماس محمد

 باديس بوسفرحي  بن  31 فريح بن قابو أمين R 3125 بوسفر

  الطريق الوطني مرسى الكبير محلي سفيان R 3136 مرسى الكبير

 أرزيو

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 أرزيو

 

 
 
 

 
 

 مخبزة

 

 وسط مدينة أرزو بوجالل فريد 
 حي خليفة بن محمود حشاني مفتاح 

 حي أحمد زبانة  مزازيغ مصطفي
 مسكن 1500حي  مزازيغ محمد االمين

 حي أحمد زبانة  خالف مصطفي 
 مسكن  1500حي  حمودي كريم 
 حي تروفيل  بن حاية رشيد 

 ملحقة المحقن  بن علجية سفيان
 وسط المدينة  بلغير قدور 

 ملحقى المحقن  نايت حمود محمد سعيد
 حي الحدائق بن عدة بن عيسى 

 وسط المدينة مويلح بومدين

 تغذية عامة

 حي األمير عبد القادر أعمرحفراد 

 حي األمير عبد القادر غانمي يوسف

 حي خليفة محمود ارزيو بوبراك محمود

 حي الحدائق ريري ابو بكر

 المحقن ارزيو 229رقم  471تجزئة  بوزيدي عمر

 ارزيو 12رقم  36حي بن بولعيد عمارة ا  بن عياد حوسين

 أرزيو 06رقم  05رقم  تجزئة براك زين العابدين

 شارع البلدية المحقن 04رقم  طويل عبد الغاني

 أرزيو بوعالم حمزة

 المحقن 332قطعة رقم  471تجزئة  زروال فتح هللا

 أرزيو 08سيدي بن يبقى شارع المنبع رقم  عبدون كريم

 أوزيو 11رقم  35/1حي بن بولعيد ع  خالدي محمد

 الطابق األرضي حي النور أرزيو الديندودوح عز 

 سيدي بن يبقى طبال مريم

 سيدي بن يبقى بلمهدي محمد

 مسكن أرزيو 776حي  شيبان يوسف

 طريق المحطة المحقن موفق محمد



 سيدي بن يبقى عواد امين

 حي الخليفة محمود أرزيو بن بوراك محمود

 حي الحدائق خمو شمس الدين

 حي الحدائق عزرين محمد

 حي القيطنة بلمعطي فاتح

 حي القيطنة لوجان محمد

 حي القيطنة كسوم نور الدين

 أرزيو -وسط المدينة قويدر عريبي نظيرة

 أرزيو -وسط المدينة بورة بن رزيقة مصمودي

 أرزيو -وسط المدينة عزيزي الطيب

 أرزيو -وسط المدينة احمد تواتي 

 أرزيو -وسط المدينة حموش أعمر 

 أرزيو -وسط المدينة عمي السعيد عبد المليك

 أرزيو -وسط المدينة زواوي سعيد

 تروفيل  -بكاوي عبد العالي

 أرزيو-ملحقة المحقن قدور بوزيد

 حي بن بولعيد بوقطوطة مصطفي

 ملحقة المحقن سي موسى محمد

 ملحقة المحقن ناصرقورين 

 أرزيو–سيدي بن يبقى  مزوني محمد

 حي أحمد زبانة تملوت بوزيد

 حي أحمد زبانة خمدوش عبد الغاني 

 حي أحمد زبانة نراوي نصيرة

 حي أحمد زبانة بن فطومة تواتي

 حي أحمد زبانة مخنصوري مهدي

// // 

محطات 
الخدمات 
 للبنزين

 أوزيو-شارع فرانتز فانزن محطة نفطال

 ارزيو 3121

 بطيوة

 بطيوة 

 مخبزة

 بطيوة يحي باي عبد هللا

 بطيوة طوبال حكيم

 بطيوة نوفل حمزة

 عين البية

 عين البية زركوك نور الدين

 عين البية رحماني عبد المجيد

 عين البية لبضا قويدر

 عين البية بلهوط جمال

 عين البية هللا قارة عبد

 بطيوة
 بطيوة

 تغذية عامة

 ماي بطيوة 01شارع   36 بوكراع أعمر

 شارع عربي بن مهيدي بطيوة 16 شريف عمر

 بطيوة شريف عبد القادر

 بطيوة غازي عمر

 بطيوة حمداش ياسين

 بطيوة شكير لخضر

 بطيوة شريف جمال

 بطيوة بن شعرة جالل

 بطيوة محمد أمين تحيدوشي

 القرانين بطيوة الكنوزي منصورية

 بطيوة 03مكرر محل  07شارع الثورة رقم  صماش بيوض

 شارع االمير عبد القادر بطيوة 05 موصدق مصطفى

 بطيوة 19حي البدر رقم  طيبي عمر

 بطيوة ستارسة حبيب مرسى الحجاج



 بطيوة بلزرق محمد

 بطيوة موسي نادية

 بطيوة حساني عادل

 بطيوة منصوري منصور

// 

 بطيوة بن كريرة كرادرة حمزة

 بطيوة ساعد شاوش محمد

 شارع احمد زبانة مرسى الحجاج 17 زحاف كرادرة لعرق

 شارع االمير عبد القادر مرسى الحجاج جميل ارقية

 الحجاجمرسى  68شارع السالم رقم  بن كريرة عدة

 مرس الحجاج 1954شارع اول نوفمبر  بودالل محمد

 عين البية

 عين البية قداوي محمد

 عين البية قاضي مختار

 عين البية بن عودة الهواري

 عين البية شناني بن عبو

 عين البية فالح جياللي

 عين البية إدريس جياللي

 عين البية حيرش عواد

 عين البية بلمداح مراد

 عين البية شاعة حمزة

 قرية زغول الشهارية عين البية حالوت بن احمد

 حي هنان تدريس عين البية بطيوة وارد يمينة

 حي هنان ادريس عين البية بطيوة بلحمرة حليمة

 مرسى الحجاج بطيوة

محطات 
الخدمات 
 للبنزين

R3130    الطريق الوطني بطيوة 

 بطيوة موصدق قادة

 بطيوة طبي عمر

 بطيوة محطة نفطال

 بوتليليس بوتليليس
 مخبزة

 حي النايب شارع ساردي سعيد بوتليليس كروان بحري

 بوتليليس 52شارع محمد خميستي رقم  رحالي سيدي محمد

 03شارع األمير عبد القادر محل رقم  مخلوفي عنتر مسرغين مسرغين

 بوتليليس

 بوتليليس

 
 تغذية عامة

 شارع محمد خميستي بوتليليس هدار جوهر

 شارع محمد خميستي بوتليليس بريغي عبد القادر

 شارع محمد خميستي بوتليليس بلعروسي سعيد

 شارع محمد خميستي بوتليليس بوسعدة سعيد

 مسكن 50حي  عصمتني شفاء

 04شارع بن عيدة رقم  بن لبة قويدر

 شارع الحاج علي ساردي رحو بختة

 حي الهاشم بوتليليس قرليفة بوبكر

 بوتليليس 01نهج رحو بغداد القطعة  عالل فاطمة

 حي نايب بوتليليس تمورت احمد

 بوتليليس 13شارع الحاج علي ساردي رقم  ساعد سليم

 حي الوئام بوتليليس عباس عبد هللا

 سكن حي النايب 50حي  عرقوب بلحول

 حي بريدية بوتليليس مسوطر محمد

 شارع ميلود زوقار بوتليليس بريغي حبيب



 مسكن 51حي  زيدان بلقاسم عين الكرمة

// محطات  مسرغين 
الخدمات 
 للبنزين

 نهج األمير عبد القادر طريق تلمسان مسرغين ش.ذ.م.م بروبال الجزائر

 بوتليليس R 3130 بوتليليس

 الكرمة R3137 الكرمة

 قديـــــل

 قديـــــل

 مخبزة

 قديل 82نهج محمد خميستي رقم  03محل  حضري ميلود

 قديـــــل معوش التومي

 قديـــــل نوفل فريد

 قديـــــل سعيدي عمار

 قديـــــل بنكريوف وهيبة

 قديـــــل بن شعبان رشيد

 قديـــــل سعيدي فاتح

 حاسي مفسوخ 05الطريق الوطني رقم  بوراس بوعلي مفسوخ حاسي

 حاسي مفسوخ 05الطريق الوطني رقم  نصيرة نعيمة

 حاسي مفسوخ 05الطريق الوطني رقم  الصب عاشور

 الطريق الوطني حسيان الطوال أكلي جمال بن فريحة

 الطريق الوطني حسيان الطوال أكلي كالي

  حسيان الطوال 08رقم  55تجزئة  01مجموعة ملكية رقم  منصوري تركي

 قديل

 تغذية عامة

 قديل مشري قدور

 قديل ريري يزيد

 قديل محامي يوسف

 قديل بودام عبد القادر

 قديل يبقي عبد الرحمان

 قديل خديم محمد

 قديل بلقاسمي محمد

 قديل صباح نور الدين

 قديل حضري عثمان

 قديل بلعربي خيرة

 قديل رقيق يسعد عبد هللا

 قديل جالط علي

 قديل غريسي سي بشير

 قديل زموري خالد

 قديل بنايش عبد القادر

 قديل قطاري زكري

 قديل ميمون احمد

 قديل طيب شريف حمزة

 قديل رقيق مصطفى

 قديل بوروق جعفر

 حسيان الطوال 14شارع الحمام رقم  عثمان عبد القادرقادة بن 

 مسكن قديل 206حي  15رقم  بخضرة عبد العزيز

 بن فريحة

 بن فريحة 01حسيان الطوال شارع رقم  حمادوش موسى

 دي أي حسيان الطوال 01من مخطط رقم  54قطعة رقم  55تجزئة  قوريبي أحمد

 بن عقبة حسيان الطوال طريق حاسي بن قويدر عبد الحكيم

 بن فريحة 09مقاطعة  11تجزئة  03محل  صدوق ميلود 

 شارع البريد و المواصالت بن فريحة 12رقم  قرين شالية



 حسيان الطوال 04رقم  بنو مشراية نجيب

 بن فريحة 66مسكن رقم  90حي حي  محرز علي

 بوفاطيس شارع ديدوش القطعة ب بن دالي بوزيان بوفاطيس

 حاسي مفسوخ

 حاسي مفسوخ 05طريق الوطني رقم  27 خيار حبيب

 حاسي مفسوخ 14طريق مستغانم رقم  يطو ناصرية

 حاسي مفسوخ 01رقم  01مسكن عمارة  128حي  ريف فاطمةشطيب 

 طريق الوطني حاسي مفسوخ 25رقم  بولطافي بن نحلة

 مهيدي حاسي مفسوخشارع العربي بن  بوشافي فضيلة

 الطريق الوطني  بن حراث عبد القادر

 حاسي 14رقم  28مسكن إيلو  58حي  نوفل عمار

 شارع االمير  عبد القادر حاسي مفسوخ 10رقم  الصب غاني

 شارع مستغتنم حاسي مفسوخ 06رقم  بلجياللي طيب

 
 قديل

 
 قديل

محطات 
الخدمات 
 للبنزين

 شارع محمد خميستي قديل 05 لطواني شوقي

 

 بوقرة خليفة قديل 58 بوخاري عبد الرحيم

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


