
الثانياألول
سعیدةواعلي حسینمخبزة1 Xشارع االستقالل رقم 07
سعیدةمول الجیاللي حركاتتغذیة عامة2 قم2-1 Xحي رفافة میلود عمارة 7
شارع االستقالل الطابق االرضي كریم خلیفةلحوم3 عمارة رقم 20 Xالطریق الوطني 01
سعیدةنصر اهللا حمیدخضر وفواكھ4 Xالسوق المغطاة 22-01
Xالسوق المغطاة  سعیدةعمارة ھواريلحوم5
Xكشك ساحة لعباني زكریا سعیدةتویمي عائشةخضر وفواكھ6
07بن دحو براھیمتغذیة عامة7 سعیدة Xنھج االستقالل محل 02
سعیدةسوداني یمینةلحوم8 Xشارع االستقالل رقم 06
Xحي كالر لوجي كاسطورصاكة بن عودةتغذیة عامة9

5قادة الزقايخضر وفواكھ10 Xشارع مداني بوزیان سعیدة
سعیدةعیدوني بن یحيتغذیة عامة11 المحل 1 Xشارع اإلخوة فاطمي ومولود فرعون قطعة 2
Xحي بوشریط سعیدةمھداوي زولیخةتغذیة عامة12
سعیدةطباع مصطفىتغذیة عامة13 المحل 2 Xشارع اإلخوة فاطمي رقم 31
Xحي بوشریط سعیدةدوادي رقیةتغذیة عامة14
سعیدةرماس لعرجتغذیة عامة15 XXشارع زیروت یوسف رقم 13
سعیدةھالل سلیمانمطعم16 Xشارع زیروت یوسف رقم 24
Xشارع مرابط أحمد سعیدةأمباركي عامرمخبزة17

سعیدةعمورة خلیدةتغذیة عامة18 XXشارع زیروت یوسف رقم 31

سعیدةبلخیر عبد الكربمتغذیة عامة19 المحل2 XXنھج أحمد مدغري رقم 44
سعیدةبلحسن بغدادتغذیة عامة20 Xشارع إفتن عبد القادر رقم 5
3بوخاري رماسخضر وفواكھ21 Xشارع مرابط أحمد سعیدة
سعیدةبونوارة محمد أمینتغذیة عامة22 Xحي الرائد المجدوب رقم 31
سعیدةأورنید كرومتغذیة عامة23 Xحي الرائد المجدوب رقم 51
سعیدةسبع مریمتغذیة عامة24 المحل 2 Xحي الرائد المجدوب رقم 129
سعیدةداودي كرومتغذیة عامة25 Xحي الرائد المجدوب رقم 40
Xحي الرائد المجدوب  سعیدةداودي برزوقمخبزة26
سعیدةطاھري نور الھدىتغذیة عامة27 Xحي الرائد المجدوب رقم 33
Xحي الرائد المجدوب  سعیدةسنوسي عمرتغذیة عامة28
سعیدةبوشتة ناصرخضر وفواكھ29 Xحي الداودي موسى رقم  113
سعیدةمعاریف خیرةتغذیة عامة30 Xحي الداودي موسى رقم  102
سعیدةبشارف خیر الدینخضر وفواكھ31 Xحي الداودي موسى رقم  133
سعیدةصرصار كیاسمخبزة32 Xحي الداودي موسى رقم  41
المؤدي لبشار سعیدةشركة نفطال سعیدةمحطة وقود33 XXالطریق الوطني رقم 06
سعیدةمحند عراب محند عامرتغذیة عامة34 (ھنون الزقاي) Xحي سید الشیخ رقم 03
سعیدةراندي رویةتغذیة عامة35 المحل1 Xحي سید الشیخ رقم 50
1رماس ھواريمخبزة36 Xمكرر تجزئة سید الشیخ سعیدة
سعیدةطیبي محمدتغذیة عامة37 Xتجزئة بوخرص رقم 524
سعیدةبكرو طالبیةتغذیة عامة38 Xتجزئة بوخرص رقم 12
سعیدةمسعودي عبد الكریمتغذیة عامة39 Xتجزئة بوخرص رقم 184
سعیدةمعمر سمیرتغذیة عامة40 المحل 1 Xتجزئة بوخرص قسم 144
4كبیر عبد القادرتغذیة عامة41 سكن شطر ن سعیدة Xحي بوخرص 1056
سعیدةطالبي عثمانتغذیة عامة42 رقم 2 شطر 1 سكن عمارة ل 1 Xحي 1056

سعیدةفھیم فتیحة تغذیة عامة43 سكن بوخرص شطر 3أ رقم 4 Xحي 1056

الطابق األرضي سعیدةناصري أحمدتغذیة عامة44 رقم 01 عمار ج2 Xحي 1056
سعیدةقادة بن عومرتغذیة عامة45 رقم 2 Xتجزئة البرج 2
سعیدةسفیر ملحةتغذیة عامة46 حي داودي موسى المحل 1 Xتجزئة البرج 2

وزارة التجارة
المدیریة الجھویة  للتجارة – سعیـدة 
المدیریة الوالئیة للتجارة سعیـــــــــدة
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سعیدةقندوزي الشیختغذیة عامة47 رقم 37 Xتجزئة البرج 2
سعیدةأمحمد مسكینتغذیة عامة48 رقم 37 Xالبرج 1
رقم 53أ سعیدةإخلف محمد سلیمخضر وفواكھ49 Xتجزئة البرج 1
سعیدةسلیماني عبد الحقخضر وفواكھ50 المحل 1 قطعة رقم 1 Xتجزئة البرج 1
سعیدةسنوسي بن قدورمطعم51 رقم 7 Xتوسعة البرج 1
54كسایر جلولتغذیة عامة52 سعیدة Xنھج أحمد مدغري المحل 3
55كسایر جلولتغذیة عامة53 سعیدة Xنھج أحمد مدغري المحل 3

سعیدةخراز عليتغذیة عامة54 Xنھج أحمد مدغري رقم 64

سعیدةصرصار عليمخبزة55 Xنھج أحمد مدغري رقم 53
المحل الثاني سعیدةتلیلي برزوقخضر وفواكھ56 XXمقسم سعداوي قادة رقم 62
سعیدةخرشي عبد الصمدتغذیة عامة57 الطابق 1 سكن شطر أ رقم 01 Xحي الزیتون 25
سعیدةمزاري جیالليتغذیة عامة58 سكن إجتماعي عمارة د رقم 01 XXحي 98
المحل 1ولد العربي نصر الدینتغذیة عامة59 Xشارع سعداوي قادة رقم 73
سعیدةمخلوفي الشیختغذیة عامة60 سكن إجتماعي عمارة د رقم 20 Xحي 98
سعیدةقادر بن عومرتغذیة عامة61 Xحي سعداوي قادة رقم 09
سعیدةقادر بن عومرتغذیة عامة62 Xحي سعداوي قادة رقم 09
سعیدةش ذ م م مخبزة الشروق(تاج الدین بن سكران)مخبزة63 XXحي المنطقة العمرانیة الغربیة رقم 01
سعیدةصرصار فتحيمخبزة64 XXحي سعداوي قادة رقم 87
سعیدةمعارف خیرةتغذیة عامة65 Xحي داودي موسى قرب محطة القطار المحل 13
سعیدةعتو محمدمخبزة66 رقم 34 Xحي عوفي میلود ل 2
سعیدةبلقاسم مغربيتغذیة عامة67 رقم 03 سكن شطر 05 XXحي 56
سعیدةسھول عبد الكریمتغذیة عامة68 XXحي مرزوق عبد القادر رقم 94
سعیدةزیتوني زیانتغذیة عامة69 03 - Xحي بودیة مصطفى رقم 45
سعیدةأماوز عمارمخبزة70 مجموعة الملكیة المحل 2 XXحي 250سكن رقم75
سعیدةكمال ایت علي بلقاسمتغذیة عامة71 رقم 64 Xتجزئة ل2
سعیدةتوفیق عیشمخبزة72 XXتجزئة الفتح رقم 26
Xكشك حي الصومام سعیدةقادوس عبد الكریمتغذیة عامة73
سعیدةسعادة بن بیجارمخبزة74 Xحي الصومام رقم 01
سعیدةبن أحمد حفیظتغذیة عامة75 رقم 01 Xحي الصومام شطر 44
سعیدةشعیب فاطمةتغذیة عامة76 XXحي الصومام رقم 02
سعیدةبن عربیة مھديتغذیة عامة77 رقم 01 Xحي الصومام عمارة 48
سعیدةبوطالب فتحيتغذیة عامة78 رقم 05 Xحي الصومام عمارة 23
سعیدةتواتي عبد الحلیمتغذیة عامة79 سكن رقم 18 XXحي 400
سعیدةبراھیمي عليتغذیة عامة80 رقم 4 جویلیة المنطقة الشمالیة شطر 7 Xحي 5
06بن جلول فاطمةتغذیة عامة81 أ سعیدة Xحي الفتح شطر 29
سعیدةعمراوي عبد القادرتغذیة عامة82 رقم 04 جویلیة المنطقة الشمالیة شطر5 Xحي 5
سعیدةحاجي الطیبتغذیة عامة83 المحل 1 Xتجزئة البدر أ-ك 08
المحل األول سعیدةمجاھدي عبد الكریممخبزة84 جویلیة فیال رقم 14 Xتجزئة 5
الطابق االرضي سعیدةمغربي عبد السالمتغذیة عامة85 رقم4 درج3 جویلیة شطر 9 Xحي5
سعیدةعباد بوبكرخضر وفواكھ86 رقم 3 جویلیة المنطقة الشمالیة شطر 9 Xحي 5
سعیدةبوخشة ھبريتغذیة عامة87 مجموعة ملكیة رقم 15 قسم 47 Xحي الفتح رقم 01
17أحمد محي الدینتغذیة عامة88 جویلیة سعیدة Xتجزئة 05
سعیدةیوسف عليتغذیة عامة89 رقم 4 جویلیة المنطقة الشمالیة شطر 24 Xحي 5
المحل الثاني سعیدةبلطرش عبد الكریمتغذیة عامة90 Xطریق تیارت رقم 08
سعیدةأدم نوارتغذیة عامة91 رقم 11 Xحي السالم 01
سعیدةمیلودي رضوانتغذیة عامة92 Xحي السالم مجموعة د رقم 12
سعیدةعماري عوالي تغذیة عامة93 رقم 3 شطر 06 سكن (السالم) Xحي 1000.218
سعیدةزاید بن زیانتغذیة عامة94 رقم 6 شطر 7 سكن (السالم) Xحي 1000.218
الطابق یسار ارضي سعیدةبوراس جیاللي خضر وفواكھ95 Xحي السالم جناح ج رقم 01
سعیدةسنوسي رشاشتغذیة عامة96 رقم 01 شطر 27 سكن (السالم) Xحي 1000.218
سعیدةبراھمي حاجتغذیة عامة97 رقم 03 عمارة 01 Xحي السالم قطعة رقم 02
سعیدةأحمد فالحخضر وفواكھ98 رقم 04 شطر 02 سكن (السالم) Xحي 1000.218
سعیدةالعمري محمدمطعم99 المحطة البریة رقم 05 Xحي السالم 02

المحل الثاني سعیدةطاھري خیرةمخبزة100 سكن رقم 04-19 XXحي 250
سعیدةبن زیان زایديلحوم101 رقم 6 شطر 7 سكن (السالم) Xحي 1000.218
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سعیدةعد الالوي محمد االمینتغذیة عامة102 Xتجزئة مركز الوالدة رقم 04
سعیدةمحمود بن صبروتغذیة عامة103 شارع ویس قدور رقم 10
سعیدةبلھادي مصطفىتغذیة عامة104 المحطة البریة رقم أ 02 Xحي السالم 02
Xحي النصر سعیدةشادلي منصورتغذیة عامة105
الطابق االرضي سعیدةماحي قادة تغذیة عامة106 رقم 31 Xحي النصر شطر د 6-1
الطابق االرضي سعیدةبن عامر بوداليلحوم107 رقم 12 Xحي النصر عمارة د 7-1
Xحي النصر سعیدةنعار حمزةلحوم108
سعیدةھدار قدورتغذیة عامة109 رقم 22 Xحي النصر عمارة د 8-1
الطابق االرضي سعیدة خرشي برزوقلحوم110 رقم 1 مسكن البدر عمارة أ 7 Xحي 192
سعیدةبسدات توميتغذیة عامة111 رقم 01 الشطر د. 08 سكن (البدر) Xحي 192
الطابق االرضي  بوعزة جلوللحوم112 س رقم3 Xحي البدر192سكن شطر15-2
سعیدةلخضر قادةتغذیة عامة113 شطر 02 Xمقسم البدر رقم 213
سعیدة بلحاج براھیملحوم114 الطابق االرضي رقم2 Xحي192مسكن البدرعمارة13
سعیدةفالح احمدخضر وفواكھ115 رقم 03 Xحي البدر 192سكن شطر13
سعیدة برزوق محمدتغذیة عامة116 الطابق االرضي رقم4 Xحي192مسكن البدرشطر13
سعیدة مغربي خلیفةتغذیة عامة117 رقم 2 Xحي192مسكن البدرشطر ب12
586خرسي محمدتغذیة عامة118 مكرر الطابق االرضي سعیدة رقم 8 Xالریاض عمارة ب 2-1
586ناصر یوسفتغذیة عامة119 الطابق االرضي سعیدة رقم 2 Xالریاض عمارة ب 6-1
سعیدةبورقاق یوسفخضر وفواكھ120 رقم 21 Xحي الریاض شطر ب 2-2
سعیدةقدیم بیدةمخبزة121 XXشارع طاب محمد رقم 11
سكن عمروس المحل الثاني سعیدةصرصار رشیدمخبزة122 XXحي 400
Xحي بوقادة سعیدةبن ویس احمدمخبزة123
سعیدةحمیدي زھیرمخبزة124 مسكن علي بومنجل رقم 28 Xمقسم 32
سعیدةفرجوج الشیختغذیة عامة125 م 1 Xشارع فارس الزقاي رقم 02
سعیدةخرفي وھابمخبزة126 م 1 Xنھج بوعمامة فرانتس فانون رقم 1
سعیدةبن دحو احمدتغذیة عامة127 رقم 14 Xشارع فارس الزقاي م1
سعیدةخلفاوي عبد الكریملحوم128 Xحي خاتر عبد القادر رقم 03
م9مرسلي الجیالليلحوم129 XXشارعي بن عائشة عبد القادر وعثماني عبد العالي رقم 14
سعیدةتیرس بن یوب بن عیسىتغذیة عامة130 Xشارعي بن عائشة عبد القادر وجبار كبیر رقم 14
Xشارع بن عائشة  سعیدةقداري سعیدتغذیة عامة131
سعیدةطاوش احمدلحوم132 Xشارع بن عائشة  رقم 02
سعیدةالشي عبد القادرتغذیة عامة133 Xشارع الفدائین رقم 05
سعیدةمحیوز مختارخضر وفواكھ134 Xشارع بن عائشة  رقم 07
سعیدةمطحنة سعیدةوحدات إنتاج الدقیق والسمید135 XXالمنطقة الصناعیة رقم 01
عین الحجرمطحنة المرجانوحدات إنتاج الدقیق والسمید136 XXالمنطقة الصناعیة رقم 02
عین الحجرمطحنة ماماوحدات إنتاج الدقیق والسمید137 XXالمنطقة الصناعیة رقم 02
سعیدةملبنة المنبعإنتاج الحلیب المبستر ومشتقاتھ138 XXالمنطقة الصناعیة رقم 01
سعیدةوحـدة المیاه المعدنیـة سعیدةتوضیب المیاه المعدنیة139 XXالمنطقة الصناعیة رقم 01
XXقریة سفید سید احمد سعیدةوحـدة المیاه المعدنیـة سفیدتوضیب المیاه المعدنیة140
Xموزع الحلیب لدى ملبنة المنبع عزیز العربيالحلیب ومشتقاتھ141
Xموزع الحلیب لدى ملبنة المنبع خلفات عیسىالحلیب ومشتقاتھ142
Xموزع الحلیب لدى ملبنة المنبع سحنون بوعالمالحلیب ومشتقاتھ143
Xموزع الحلیب لدى ملبنة المنبع قاید مواليالحلیب ومشتقاتھ144
Xموزع الحلیب لدى ملبنة المنبع مبرك مھديالحلیب ومشتقاتھ145
Xموزع الحلیب لدى ملبنة المنبع زیاني مختارالحلیب ومشتقاتھ146
Xموزع الحلیب لدى ملبنة المنبع داودي موسىالحلیب ومشتقاتھ147
Xموزع الحلیب لدى ملبنة المنبع جعفري مرزوقالحلیب ومشتقاتھ148
Xموزع الحلیب لدى ملبنة المنبع شیكر محي الدینالحلیب ومشتقاتھ149
Xموزع الحلیب لدى ملبنة المنبع جابر عزیزالحلیب ومشتقاتھ150
Xموزع الحلیب لدى ملبنة المنبع ویس حسام الدینالحلیب ومشتقاتھ151
Xموزع الحلیب لدى ملبنة المنبع غیالس حمیدةالحلیب ومشتقاتھ152
Xموزع الحلیب لدى ملبنة المنبع بعیري میلودالحلیب ومشتقاتھ153
Xموزع الحلیب لدى ملبنة المنبع بن عبو محمدالحلیب ومشتقاتھ154
Xموزع الحلیب لدى ملبنة المنبع لكحل عبد القادرالحلیب ومشتقاتھ155
XXقریة بوراشد سیدي أحمد سعیدةمستودع الوقود نفطالمستودع الوقود156
XXحي السالمبلعید نضريمحطة وقود157
Xشارع عبان رمضانمكاوي رضامحطة وقود158
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الطابق األرضي عین الحجرسویح معمرخضر وفواكھ159 Xشارع أول نوفمبر المحل 4
عین الحجربشارف الجیالليتغذیة عامة160 قطعة رقم 2 Xحي 25
Xشارع أول نوفمبر  عین الحجرلعباني خلف اهللاتغذیة عامة161
Xشارع أول نوفمبر  المحل 1عین الحجربغدادي معمرمخبزة162
عین الحجرخداوي معمرتغذیة عامة163 Xشارع أول نوفمبر رقم 46
عین الحجربشارف بوبكرتغذیة عامة164 Xعلى واجھة طریق البیض رقم 33
Xشارع أول نوفمبر عین الحجربن سالم بلةتغذیة عامة165
Xشارع المحطة عید الحجربن ثابت حبیبتغذیة عامة166
عین الحجرجیاللي صوارتغذیة عامة167 رقم 8 Xشارع أول نوفمبر المحل 2
عین الحجرفرحات الزانةتغذیة عامة168 المحل 5 Xشارع فیاللي عبد الجبار رقم 23
Xشارع عقال عیسى عین الحجرسویح عیسىتغذیة عامة169
41خالدي محمدتغذیة عامة170 عین الحجر Xشارع أول نوفمبر المحل 2
عین الحجرمسكین بوبكرتغذیة عامة171 رقم 8 Xشارع أول نوفمبر المحل 2
عین الحجربقاش  مسعودمخبزة172
ب موالي العربيھاشمي بوتلیلیسمخبزة173 Xرقم 36
Xشارع أول نوفمبر موالي العربيثابیتي یحيمخبزة174
Xحي أمزیان موالي العربيعلو الطیبتغذیة عامة175
Xموالي العربيفیاللي زواويتغذیة عامة176
Xشارع أول نوفمبر موالي العربيسنوسي رشادتغذیة عامة177
Xموالي العربيأیت أحمد عبد المجیدتغذیة عامة178
Xسید أحمدبن ناصر صالحمخبزة179
Xسید أحمدعامر أحمدتغذیة عامة180
طافراوة سیي أحمدزھرة بولوفةتغذیة عامة181 و 2 Xمحل رقم 1
Xسید أحمدبولوفة البشیرتغذیة عامة182
سیدي أحمدزلیط زھرةتغذیة عامة183 Xقطعة رقم 6
Xسید أحمدبن ناصر صالحمخبزة184
Xسید أحمدسعیدي أحمدخضر وفواكھ185
المحل الثاني أوالد خالدجلولي حمزةمخبزة186 Xحي النھضة رقم 40
Xالرباحیة اوالد خالد سعیدةبلیل عبد القادرتغذیة عامة187
Xالرباحیة اوالد خالد سعیدةخداوي قدورتغذیة عامة188
Xالرباحیة اوالد خالد سعیدةكیرد العوفيتغذیة عامة189
Xالرباحیة اوالد خالد سعیدةسبیعات فریدتغذیة عامة190
مسكن أوالد خالدخضرة بوشنافةخضر وفواكھ191 Xحي 30
اوالد خالدبلحول عباس مخبزة192 Xشارع لحول الجیاللي رقم 10
Xشارع لحول الجیاللي  اوالد خالدبلعباس محمدتغذیة عامة193
Xشارع لحول الجیاللي  اوالد خالدبلعباس عمرتغذیة عامة194
Xشارع االمیر عبد القادر  اوالد خالدبولعیتي محمدتغذیة عامة195
اوالد خالددركي نور الدینتغذیة عامة196 Xشارع االمیر عبد القادر رقم 05
Xالرباحیة اوالد خالد سعیدةأسید عبد القادرخضر وفواكھ197

وشارع اخلف محمد رقم 02عمراوي معمرتغذیة عامة198 شارع االخوة عباس رقم 7
Xشارع االمیر عبد القادر المحل الثاني اوالد خالدأمحمد محموديخضر وفواكھ199
سیدي بوبكرفیداح جیالليتغذیة عامة200 Xحي تجزئة الواد رقم 10
سیدي بوبكرجیاللي بركلة خضر وفواكھ201 Xشارع ملوكي حبیب رقم 26
سیدي بوبكراعمر صدوقي خضر وفواكھ202 المحل 02 Xشارع ستي میلود رقم 01
Xحي حوزي علي سیدي بوبكرحمیدي طاھرلحوم203
09زیاني مرزوقتغذیة عامة204 Xشارع حي الواد سیدي بوبكر
Xشارع حرطاني میمون سیدي بوبكربن ھبولة فتیحةتغذیة عامة205
Xحي محطة  القطار سیدي بوبكرسعدون عبدالقادرتغذیة عامة206
XXسیدي بوبكرصحراوي عبد القادرمخبزة207
سیدي بوبكربراشرة جمالخضر وفواكھ208 محل 02 سكنات بناء ریفي رقم99 Xتجزئة 25
Xوسط سیدي بوبكرفیداح بن عومرتغذیة عامة209
16زیاني عليتغذیة عامة210 سیدي بوبكر Xشارع ستي میلود المحل 02
Xحي محطة القطارسیدي بوبكرقدوس بوزیان لحوم211
21اسعد رشید تغذیة عامة212 Xمكرر شارع فیداح طیب سیدي بوبكر
89نجادي حمیديلحوم213 Xحي حوزي علي سیدي بوبكر
Xشارع ادریس ملوكة سیدي بوبكرنقار جیالليتغذیة عامة214
XXحي الواد–سیدي بوبكردومي مرزوقمخبزة215
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Xشارع سعیدي عبدالقادر سیدي بوبكرفیداح میمونتغذیة عامة216
Xقطعة رقم 56-مركز سیدي بوبكربن جدیان مسعوديخضر وفواكھ217
سیدي بوبكرمرزوق محصرخضر وفواكھ218 المحل03 قطعة رقم 49 Xتجزئة 57
سیدي بوبكر شایف صدوقي خضر وفواكھ219 Xشارع حرطاني میمون رقم 07
02براوي جلولتغذیة عامة220 Xشارع حرطاني علي سیدي بوبكر
سیدي بوبكرویس صدوقيتغذیة عامة221 دیسمبر 1960) حي 11 قطعة ( 30Xأ تجزئة 65
XXسیدي بوبكردریس محمدمخبزة222
سیدي عمرسماعین بوعیبدتغذیة عامة223 Xالطریق الوطني رقم 06
سیدي عمرنجادي احمدمحطة وقود224 Xالطریق الوطني رقم 06
Xشارع كحلي الشیخ سیدي عمرھدي بوبكرتغذیة عامة225
XXسیدي اعمر المحل 02ھدي جلولتغذیة عامة226
XXكحلي الشیخ سیدي عمرھدي نور الدینمخبزة227
Xشارع ناصري بن ویس یوببربوري بن ذھیبةخضر وفواكھ228
Xشارع ناصري بن ویس یوبحفصي جیالليتغذیة عامة229
یوبوارف عبد القادرتغذیة عامة230 Xالطریق الوطني رقم 48
المحل االول یوببغداد عیبودتغذیة عامة231 مسكن رقم 71 Xتجزئة 92
Xحي عدة بن سكران یوببرني سعدیةتغذیة عامة232
Xشارع عدلي بشیر المحل الثالث یوبزویدي موسىمطعم233
یوباسماعیل تویميمخبزة234 قطعة رقم 08 XXتجزئة 96
Xشارع شعبان شاوش یوبقوادري معمرمخبزة235
Xحي مصطفاي بومدین یوبحامق خیرةتغذیة عامة236
Xحي صحراوي عبد القادر یوببو جریرةتغذیة عامة237
-یوبش االسھم نفطالمحطة وقود238 XXالطریق الوطني رقم 48
قطعة حي صحراوي عبد القادر یوبزواویة طیبيتغذیة عامة239 Xتجزئة 68
Xحي عدة بن سكران یوببھرام جاللخضر وفواكھ240
312عظیم الحبیبلحوم241 Xمسكن یوب
Xحي عدة بن سكران یوبشط  عبد القادرخضر وفواكھ242
Xحي صحراوي عبد القادر یوبزیادي  عبد القادرتغذیة عامة243
Xشارع ناصري بن ویس یوبسید عبدالكریمتغذیة عامة244
یوبرابح مقدمتغذیة عامة245 Xحي صحراوي عبد القادر رقم 30-29
یوباحمد فقیھ تغذیة عامة246 قطعة رقم29 Xتجزئة 312
Xحي مصطفاي بومدین یوبسھیبي ناصرتغذیة عامة247
Xحي مصطفاي بومدین یوبنھاري مرادتغذیة عامة248
Xشارع ناصري بن ویس یوبفقیھ برزوقلحوم249
Xحي صحراوي عبد القادر یوببن سحیني سھیبيلحوم250
یوبفقیھ برزوق مطعم251 قطعة رقم 28 Xتجزئة 3312
Xیوب سعیدةقوادري عبدالقادرمخبزة252
قطعة دوي ثابتاسلي بوبكرتغذیة عامة253 Xتجزئة 113
قطعة دوي ثابتاسلي بوبكرلحوم254 Xتجزئة 113
دوي ثابتاسلي عمرتغذیة عامة255 Xتجزئة فیجل 91
دوي ثابتحمادوش خیرةتغذیة عامة256 Xفیجل المحل 02
فیجل 01دوي ثابتفیجل مختارتغذیة عامة257 Xرقم 14
18سعودي عبد القادرتغذیة عامة258 سكن الحساسنة سعیدة Xحي 20
محل 3معارف عامرتغذیة عامة259 Xحي عماري العربي رقم 27
محل 3بالل عليتغذیة عامة260 Xحي عماري العربي رقم 27
23خلف جیاللي مطعم261 قطعة الحساسنة Xتجزئة 73
الحساسنةبوزیان یمینةمطعم262 قطعة رقم 20 Xتجزئة 73
قطعة الحساسنةسعودي عیسىتغذیة عامة263 Xتجزئة 73
الحساسنةعمراوي مھیديتغذیة عامة264 قطعة رقم 23 Xتجزئة 73
سكن تساھمي رقم 31علیالت بن عامرلحوم265 Xحي 50
الحساسنةعبید بن ثابتلحوم266 Xحي حزاب علي رقم 13
Xحي حزاب علي الحساسنة سعیدةبالل محمدتغذیة عامة267
الحساسنةشیخ میلودتغذیة عامة268 قطعة المحل 1 Xتجزئة 73
Xالحساسنةبوعزة عامرمخبزة269
- الحساسنةمسعودان أحمدمخبزة270 Xتجزئة 20قطعة رقم 01
Xحي مخالفیة الحساسنة/سعیدةمخلوف عبد القادرمخبزة271
Xالحساسنة سعیدةادریسي الشیختغذیة عامة272
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06عامر علوتغذیة عامة273 Xشارع االمیر عبد القادر-  الحساسنة
XXالحساسنةعامر أمحمدمحطة وقود274
سكن تطوريتومي جیالليتغذیة عامة275 Xتجزئة 40
سعیدةخالد بن زیانخضر وفواكھ276 قطعة رقم 51 Xتجزئة 02+67
03بختاوي عليتغذیة عامة277 Xشارع قرندي بوحركات-الحساسنة
Xشارع الشھداء بالولمنقور عبد القادرتغذیة عامة278
مجموعة ملكیة رقم 125منقور محمدلحوم279 Xمقسم 69
مجموعة ملكیة رقم 125منقور محمدتغذیة عامة280 Xمقسم 69
Xبالول أوالد ابراھميحاجي بوبكرتغذیة عامة281
03بن لكحل بن یحيتغذیة عامة282 Xشارع الشھداء بالول
Xشارع الشھداء بالولبوسنة محمدتغذیة عامة283
مسكن بالولتراس عبد القادرتغذیة عامة284 Xحي 32
بالولبراكة عبد القادرتغذیة عامة285 قطعة رقم 03 Xتجزئة 171
Xأول نوفمبر بالولدالس عبد الكریمتغذیة عامة286
15بلكحل أحمدتغذیة عامة287 مسكن بالول Xحي 32
سكن بالول عرابي عبد الوھابتغذیة عامة288 Xحي 54
ھكتار ىبالولحاجي أحمدمخبزة289 Xتجزئة 12
Xشارع الشھداء بالول رقم 01بن عثمان عبد المؤمنمخبزة290
Xشارع شھراوي باشا رقم 309بن لكحل محمدتغذیة عامة291
Xأوالد ابراھیم بلكحل بن عليخضر وفواكھ292
سكن براھیمي محمدتغذیة عامة293 Xحي 127
Xأوالد ابراھیممخلوف بن عطاهللاخضر وفواكھ294
Xشارع دریسي أمین بالولبوخشة سعیدتغذیة عامة295
Xشارع سباع بلقاسم بالولبن براھیم بن سكرانتغذیة عامة296
Xنھج بولحیة لخضر بالولفراح امحمد تغذیة عامة297
Xنھج بوخشة موالي العربي بالولفراح بن یمینةتغذیة عامة298
Xشارع الشھداء بالول المحل األولبن براھیم عبد القادرمخبزة299
Xشارع بلعربي بن براھیم بالولالعربي مصطفىمخبزة300
سكن التوفیر واالحتیاط بالولبكوش عبد الكریممخبزة301 Xحي 50
Xحي خالد بن الولید بالولسعیدي عبد القادرلحوم302
Xمركز بالول رقم 66فالح عامرتغذیة عامة303
Xبالول أوالد ابراھیمرملي بوعمامةتغذیة عامة304
Xشارع الشھداء بالولكیشو میلودتغذیة عامة305
63فاسي رقیةتغذیة عامة306 بالول م2 Xتجزئة 90622
Xشارع الشھداء بالولكناني امحمدتغذیة عامة307
Xشارع أول نوفمبر بالولكیشو رزقيتغذیة عامة308
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