
   وزارة التجـارة
المديرية الجهوية للتجـارة 

العنواناإلسم و اللقبالوالية

91 شارع العريب بن مهيديمركوش يزيد
حي األمري رقم 03 شارع عدة غريب حممد زاوية شارع بن سنوسي محيدةأخويا جميد

05 شارع بن زرجب حي النصرجالب سفيان
51 شارع ا حلدائقبوشيخ هشام

19 شارع األوراسسالل حيي
19 شارع شريط عليبوكحيلي موسى

حي اش ال م قمبيطة عمارة P 06 بلوك 02حممد عداس
جممع سكين 287 مسكن حي اجلوار عمارة أ 3 رقم 01نبيل بالعامل

حي 287 مسكن عمارة ب 04 رقم 05حشاين جميد
أش ال م قمبيطةسحاري حممد
72 هنج بوقري خليفةمدين هواري
78 شارع قوادرية عبد القادر سان بياربوفران خمتار

48 شارع مستغامنسليمان حداد
22 شارع فرطاس حممدطاهر ترين

74 شارع بن زرجببعيش عبد احلميد
30 شارع ديدوش مراد سيدي البشريعمر بن حساس

حي مخيسيت اقامة نسيم البحر قطعة او 04 عمارة د 04 وهران شرقعراب حممود
حي العقيد لطفي حي 510 مسكن بلوك 36 قطعة 413مالك بن صديق

حي مخيسيت حي الزهور اجملمع السكين قطعة رقم ب E8/B عمارة سبن عيسى سيدي حممد
تعاونية السالم بئر اجلريحدادا عبد املالك
تعاونية عقارية املوحدين حي 136 مسكن رقم 25 ج رقم 01مسينيسة وعمارة

حي الصباح بلوك 02 رقم 01حداد سليمان
حي الصباحبن حيي خملوق

حي الصباح بلوك 02 رقم 01ايسويل عمر
حي الصباح طريق الرتاموايحداد زهري

بلوك 01 حي فالوسنعبد النور بغال
شارع اجلنرال بيات حي ابن سينا رقم 25 قطعة 01غسويل عيسى

حمل 01 زاوية 23 شارع بن جياليل حممد حي ابن سيناطاليب عبد الغاين

جدول رقم 01 : اليوم األول من عيد األضحـى المبارك 2017

وهران

المخابز
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05 شارع لقبال عليأبو بكر الصديق
الربكي حي فالوسن شارع كريسني رقم 03مبارك ناصري

حي 1880 مسكن مهارة ب 47 مرفالعدة هودة
هنج ادوارد شوبو رقم 47 حي عبد املومنبن زيان فريد

شارع كاسطور العائلي مارفالبن عمران ناصر
16 شارع شكيب ارسالنمحان أمازيغ
كنستالمغدير فتحي
15 شارع بيقو موباس رقم 09 سانتوجانمحاشة جلول

رقم 02 شارع شيخ عمر بسكري حي عبد املومننبيل نصر الدين
حي اليامسني بوز 52 اقامة عبان رمضانمحودي نور الدين

حي اليامسني بوز 52 اقامة عبان رمضانموالي حممد
جممع 700 مسكن ايلو 09 بلوك أ03احراش طارق

حي اليامسنيعلي اومحد علي
حي العثمانية شارع محاموش عابدكبري موسى

شارع بوزبوجة مارفالبومعزة حممد حبيب
كاسطور طريق ب حي اجملاهدينالعثماين عبلو

56 هنج الدكتور بن زرجبتوايت زهري
بالطو هنج مالح علي 35زركوك عبد الوهاب

حي العثمانيةالزواوي برمكي
10 شارع العقيد عمريوشكبري نور الدين
الكميل طريق السوقابزار عبد النور
04 شارع شكيب ارسالنالعشاين ميلود

شارع محو خمتارابزار عبد القادر
09 شارع 08 امتار مطلع الفجربوداود عبد الرمحان

العقيد لطفيبرغوت العياشي
حي مخيسيت اقامة نسيم البحرمصباح فاطمة الزهراء

كنستالمغدير فتحي
شارع بين هندال بواوجنيايت عامر مسينيسة

10 شارع قودرية عبد القادر حي يغموراسناوراغ حممد عراب
حي مطلع الفجربلعامل عدة
17 شارع حممد مخيسيتحداد محيد

12 شارع فرتاس حممد قمبيطةمحان هواري
شارع اراقو 32 شارع االوراس حي األمريمنقور بن عفان
26 شارع النقيب محري زاوية هنج بوعشرية حممد حي الصديقيةحوماين أحممد
حي ابن رشد قطعة ج رقم 162نونة مجيلة جناة
33 حمروس حممد جنرال فريادوكسايري بشري

46 هنج سانتوجاننايت بلقاسم عبد اهللا
15 شارع بيقو شارع موباس رقم 09 سانتوجانمحاشة جياليل

وهران



سيدي عقبة شارع عبد اخلالق حممد الصغريرقم 04جلواط حسن
حي جيطال رقم 18 الدار البيضاءخلدون خالد

حي الزيتون بلوك أ دار البيضاءبلحسن براهيم
94 شارع محو خمتاركبري عبد الرحيم

حي اليامسني بوز 52 ايلو أو اقامة رمية عمارة د القطعة 01 ميني مدخل الدرجحكيم أوعبد السالم
كنستال رقم 13زيرق فيصل
تعاونية الشهيد الرائد بلحسن 35 بئر اجلريوعمارة منري
الطريق الوطين رقم 43 قطعة 09 بئر اجلريكبري حكيم

الطريق الوطين رقم 59 احلصة 04 بئر اجلريعالل مسلس
تعاونية عقارية النخلة رقم 03 حمل02 بلقايدمحاشة ادريس
566 سواق بن حيي بلقايدحشاين سعيد

26/27 طريق كنستالسيفي محزة
24 جتزئة عقارية املالكية حمل 02 بئر اجلريراشد يوسف
15 شارع كنستال بئر اجلريجواد حليمة
155 حي مخيسيت بئر اجلريطاليب ناصر

قطعة 11 جتزئة 179 حي مخيسيتبراهيم دوبديد
117 طريق كنستال بئر اجلريبوزيد اهلواري
حي مخيسيتجياليل مادي

48 تعاونية عماد الدين بئر اجلرييعيش مسري
423 طريق بئر اجلري حاسي بونبفقنون اهلواري
حي بن داود 01 رقم 33 بئر اجلرينزاري حسني

حي بن داود 01 بئر اجلريبن مين ساسي
جتزئة 341 حي بن داود 1 بئر اجلريمزازيغ عبد العزيز

رقم 01 حي بن داود01 بئر اجلرينزاري سعيد
42 حي بن داود سيدي البشريحداد مسري
02 سواق بن حييمحاشة وليد
10 جتزئة 260 حي بن داود بئر اجلرينزاري ساعد
حي الشهيد حممود رقم 38 بئر اجلريبودالل حممد

طريق حاسي بن عقبة حاسي عامركلي اكلي
حي القدماء اجملاهديننايت حممد مسري

رقم 277 دوار حاسي بونيفضيف منصور
جتزئة 341 رقم 190 بئر اجلريجنادي حممد فريد

حي بن داود القسم 02 جتزئة  سيدي البشريطيب ميزازيغ
235 من خمطط التجزئة 60فرس حممد

حي 1196 مسكن 50 حمل 02 بلوك 01 ايسطوبوعقيل عبد اجمليد
حي بن داود 01بوجروة طاهر
حي بن داود02 سيدي البشريفارس هواري

35 حي كاستور السانيامحودي عبد الرزاق

وهران



حي كاستور السانيامحودي كرمي
جتزئة 23 اكتوبر 1976بوزيدي جياليل

حي حممد بوضياف قطعة 25 حمل 01وعمارة مسينيسة
جتزئة قارة 2 رقم 202 السانيةاجعود كمال
حي الرائد شريف حيي رقم 27 حمل 03 السانياكايل الياس

حمل 01 حي 22 مسكن قارة 2 السانياطبوش عبد اهللا
حممد مخيسيت السانيةبن حامة فريد
رقم 51 شارع أمحد زبانةخبستان خليل

حي الرائد شريف حيي السانيامحيدان امني
حي الرائد شريف حيي رقم 29 ب السانيازريف حممد
حي سي رضوان السانياسحوان فرج

77 محر حممد السانيابن زيان سامل
حي 210 سكن رقم 349 السانياالعرباوي حممد
جتزئة 209 قطعة سيدي الشحميعجريي صايف

44 جتزئة 50 حمل 01 سيدي الشحمياوجيت يوسف
شارع الشهداء رقم 13 ب سيدي الشحميسيد أمحد بن خدة
تعاونية السالم رقم 02 جمموعة 02 سيدي الشحميحداد عبد املالك

22 شارع األمري عبد القادر سان رمييبن يعقوب احلبيب
شارع النجمة رقم 57اوديا عمر

700 مسكن تسامهي اجتماعي حي الصباح سيدي الشحمياوقانة شعبان
عمارة ب حصة 01 رقم 10 س سيدي الشحميبروش توفيق
22 شارع بوعمامةلصقع خالد

شارع اجلمهورية سيدي الشحميميزازيغ كمال
حي جعيدر عبد القادر رقم 134 الكرمةبوشامة مسعود

حي 301 مسكن الكرمةمالل كرمي
الكرمة حي 124 مسكن رقم 15بوشامة سامل

شارع االمري عبد القادر رقم 15 واد تليالتافنت فريدة
وادي تليالتلكباد بلخري
شارع النصر واد تليالتتقرين اعراب

حي سيدي اهلواري واد تليالتبن نكروف جياليل
شارع سوق اخلضر واد تليالتتراتيين فارس

حي حممد بوضيافسريات بولنوار
شارع زيتوين امحد واد تليالتبوزيد حممد الصديق

شارع حي النصر واد تليالترمضان محيدة
قطعة ب شارع برحي بلخري واد تليالتشعيب كرود

شارع حلمر جلول بريةبلعباس ديدية
الربيةحملي قدور

شارع بلمقداد حممد رمث 26 بوفاطيسحمجوب حيي

وهران



حي السالم قطعة 19 طفراويبوهدة بن عودة
53 طريق وطين بوزفيل عني الرتكدليمي حسان
84 طريق وطين عني الرتكمنصور فتيحة
26 حي العقيد عباس هنج الشاطئ بزاوية الطريقدراجي رابح
شارع حممد مخيسيت عني الرتكمالل داعي

عني الرتكمالل داعي (حمل ثاين)
109 حي ابن مسري عني الرتكمالل ابراهيم
حي النخيل جتزئة 106 قطعة 36عمران سليم

05 ساحة بوكويران ميمونمنصوري فتيحة
شارع بشري الطيب عني الرتكابزار الياس

الطريق الوطين عني الرتكابزار حمي الدين
16 شارع املغرب العريب عني الرتكبوشامة عثمان
حي العقيد عباس رقم 1153 حمل رقم 02كرمي بودالييت

شارع اللواء فراج عني الرتكبن صديق بوشامة
مسكن بوزفيل رقم 02 عني الرتكبن صديق حلسن
شارع األمري عبد القادر مسرغنيعبد اجمليد خملويف

05 شارع األمري عبد القادر مسرغنيزواوي هالل
شارع سردي سعيد قسم 35 حمل 01 بوتليليسبن لبنة فضيلة

رقم 52 شارع حممد مخيسيتمسري اوراج
27 شارع حممد مخيسيتبن عمر عمر
وسط مدينة أرزيوبوجالل فريد

03 شارع ديدوش مراد ارزيوحشاين مفتاح
تورفيل أرزيوبن حاية رشيد

سيدي بن يبقىباي ميلود
05 شارع بن زاير بلقاسم وسط املدينة ارزيومويلح بومدين

شارع 1500 رقم 06 ارزيومحودي كرمي
حي أمحد زبانةميزازيغ مصطفى
حي أمحد زبانةمسواف خضرة

حي األمري عبد القادر ارزيوميزازيغ حممد األمني
تور فيل أرزيوبن حاية رشيد

حي احلدائق ارزيوبن عدة بن عيسى
احملقنحممد بن علجية

حي بن بولعيد عمارة 36 رقم 08 ارزيوبن عدة بن عودة
احملقن ارزيونايت محود حممد سعيد

ارزيوسيت عبد القادر
حي بن بولعيد ارزيومجال حاجي
20 طريق الوطين احملقن ارزيوسعدي فاتح

شارع حممد مخيسيتبو جالل صورية

وهران



حضري ميلود
بن نكريوف وهيبة
بن شعبان رشيد

لصاد عاشور
نعيمة نصرية
كايل مجال
نوفل فريد

تومي معوش
كريي حيي

طوبال حكيم
نوفل محزة
لبط قويدر

دومة حممد االمني
بوستة امحد

فقايري بوزيان
رمحاين عبد اجمليد
زرقوق نور الدين

بلحوت مجال
قارة عبد االله
كباب كهينة
حاجي حممد

مقيدش عبد السال
بن يلس عمر

مكودي رضوان
بوشنتوف عبد الق

محصي سفيان
زيرق عصام

ديب حممد كمال
شيخي بومدين
بن سنان عمر

بن علي طيب يزي
بوقيمة يوسف
صحراوي علي

قريود اشرف
زيرق عاشور
بودية هشام

حوالف حممد
محداوي حممد

وهران

تلمسان



حمل 02 اميامة رقم 08 افراز تعاضدية الري مهملي مراد
جتزئة حقل الرماية الشمال رقم 26دايل يوسف مونري

قطعة 34 جتزئة تعاونية نور(حي النور)جماهدي براهيم عبدالفتاح
حمل رقم 02 مزيوت حي امامةمحصي شوقي

حمل رقم 02 احلصة 43 تعاونية االمان اميامةبوغرارة عبد الرحيم
حي 500 سكن عمارة ل إميامة رقم 06علي دمحان نصر الدين

طريق املدرسة زلبونبن مصمودي خدجية
طريق اوالد بن هديبن مهدي رشيد

حمل ب مركزمحياين زهري
جتزئة الصف صاف حمل 12/ببن قانة عبد احلكيم

طريق املصنع الكهربائي رقم 03 جتزئة ورثة ايب عياد ومحزاوي حمل 04كبري عبد الرمحان
حي عني الدفلة قسم 85 جمموعة ملكية رقم 122 حمل 01ماحي مصعب مجال 

رقم 145 خمطط خصوصي لتتجزئة البناء الذايت الشطر الثاينزيرق صاحل
جتزئة البناء العارض رقم C94وE94حاجي السعيد
حمل رقم 52 ا عني احلوتشارف براهيم

طريق املغارات حصة 49خربوش حممد أمني
رقم 124 حي اوزيدانماحي العيدوين

هنني الوسطرمحاين توفيق
شارع أوزار أمحد احملل 2 رقم 24دريسي إكرام
حمل رقم 02 شارع غامل بن درمل رقم 444قراح رؤوف
جتزئة الوئام حمل 01 رقم 07تومي نورية

زاوية شارعي سحنون بن عمر و جماهدي بكاي رقم 280بوشارب الطاهر
جتزئة حوض اخلنزيرة جتمع 245 حمل أ 03زقاي سيدي أمحد

أحفري ساحة السوقعثماين فارس
حي اللوزعسلي أنور

حي بن سعيد على طريق العيون أو شارع املغرب على الواجهة اخللفيةحاجي مجال
جتزئة الوسط الغريب رقم 277بلحبيب يوسف

جتزئة لطفي حمل 01حدو حممد األمني
شارع فالوسن رقم 06رميين سيدي حممد

حمل رقم 01 شارع العقيد عمريوش قسم 086 جمموعة امللكية 069يوسفي محزة
حمل رقم 02 جتزئة الغرب اجلديد جمموعة ملكية 39 قسم 79بلماحي عمر

حمل رقم 01 جتزئة أوالد اخلوانحاج شيخ هشام
حي 17 أكتوبرحنفي حممد

حي البور حمل 01حضارة فطمة
حي اليلي الفحص حمل 03هتمي زهرة

حي الشهيد بومدان حممد غار احللوفمحصي حممد
شارع ديدوش مرادبن الدين مصطفى

شارع األمري عبد القادر حي دحو بومدينخبيت أمحد

تلمسان



حي بوعناين حسنيحسام الدين سحار
حي بوعناين حسنيكرايفية زريقة

حي الشهيد دحو بومدينجلمودي طاهر
شارع االستقاللجياليل حاج
العريشةخدام لويزة

حي املنبععمراين سعيد
حي الليمون رقم 10يوسفي خالد

حمل رقم 02 شارع اجلمهوريةمهاجي مسكني
سيدي السنوسي- سيدي العبديلحامدي نبيل

طريق سيدي بلعباسبوعمارة عبد العزيز
جتزئة حي سيدي الزواوي اجلهة  الغربيةبنية عز الدين

حمل ب.س79 شارع كراس عوادطييب حلسن
حمل 01 جتزئة 1389 طعة تسوية سيدي الزواويطرشاوي لعرج

جتزئة 1989 قطعة تسوية حي سيدي الزواويزيدان يونس
حمل 01 بالد املصلىأونني نبيلة

حي بن محيدي حمل 08زناقي سيد أمحد
شارع صامي عبد القادر رقم 82غريب أمحد

حمل 01 رقم 115 جتزئة حي الصنوبرمحزاوي محزة
شارع بن أمحد احلاج رقم 55فراج فؤاد

رقم 06 شارع الشهيد مباركي أمحد حمل رقم 01عبد احلميد العريب
جنوب قرية مهراز رقم 199 جتزئة مهراز 310 قطعة حمل رقم 03خالدي بولنوار

مرسى بن مهيديبورزيين حممد
بوكانون - مرسى بن مهيدي-وامحد عبد الكرمي

باب العسة تلمسان - باب العسةبريشي مجال
حمل 01 و02 الطابق االرضي حي الزيتونخالدي ابراهيم

شارع أول نوفمربالطيب حممد التوفيق
جتزئة 42قطعة رقم27 سيدي بوجنانبوجلراف ميلود

حي الزيتون قسم 204 جمموعة ملكية رقم 07الشيخ نبيل
حي الزيتون جمموعة ملكية رقم 73 قسم 225كلثومي عبد اللطيف

قطعة رقم 30 جتزئة الشهيد جابر رقم 16 حمل رقم 16 أ وبوردمي مرمي
حي الزيتون حمل 01بن عالل مجال
حي الزيتون قسم22 جمموعة ملكية 200 حمل 01مدغاري مراد

طريق وجدةمروش عبد اجمليد
حي الغابات قطعة رقم 26 رقم 04محدون جنية
تعاونية التجزئة العقارية النصربوخنلة طيب

حي الفتح قسم 154 جمموعة ملكية 177 حمل 01– مغنية -مدوري عبد النور
حي الفتح قطعة رقم 247 الطابق األرضيرفويف بومجعة
حي الصنوبر حمل رقم 02 قسم 78 جمموعة ملكية 144بن بيهي فؤاد

تلمسان



حمل رقم 02حي الزهراوية  جمموعة ملكية 65 قيم 116زيرق عبد املالك
من خمطط التجزئة السكنيةتاجر حممد

شارع العقيد شابو حمل أ 10 حي تافنة قسم 208جمموعة ملكية 91 رقم 28- مغنية-حرطاين قدور خمتار زين 
حمل رقم 01قرية الشبيكية رقم 90برحاب أسامة

حي الفتح قسم 154 جمموعة ملكية 177 حمل 01– مغنية -مدوري عبد النور
محام بوغرارةكيواين بلخري

شارع سايح ميسوم رقم 01 أتريش حممد الشريف
شارع سايح ميسومصاحل نسيمة

حي أوالد زيري قطعة 01 جمموعة ملكية 42 قسم 94قادة بلعريب نور الدين
حي سيدي أعمرصبيان أرملة عثماين فتيحة

حي السوق شارع اجلمهورية احملل رقم 02مرقاش فضيلة
حي سيدي أعمر دار غمراسنبوعدلة مجال

حي الرملة حمل رقم 01 قسم 75 جمموعة ملكية رقم 34صبيان عبد الصمد
رقم 08 شارع أب تونانمنراوي نادية

احملل األول والثاين شارع سايح ميسوم رقم 36 تونانزوبري خرية زوجة صفراوي
شارع السوقطاهر محزة

حمل 01 منزل رقم 13 شارع زيان عبد القادربلعروسي رضا
حي 366 مسكن عمارة 06 سيدي اجلياليل- سيدي بلعباسبولعبايز نور الدين

15 شارع كرميش عبد القادر- سيدي بلعباسعراس حممد
4 شارع مصطفى بن براهيم- سيدي بلعباسشامة زواوي

16 شارع زرزان بن علي حي هواري بومدين- سيدي بلعباسعياد أمحد
حي 80 مسكن بومليك اجلديد الروشي رقم 02-- سيدي بلعباسعيسي فؤاد

جتزئة 134 قطعة سيدي اجلياليل قطاع 06 رقم 15 ب- سيدي بلعباسبكاري خمتارية  عايدة
40، شارع جويهل بومدين- سيدي بلعباسبن سليمان حممد

حي السالم قطعة رقم 257- سيدي بلعباسبن مساط ربيع
شارع هدي خلضر رقم 22- سيدي بلعباسزهري فؤاد

شارع العمارنة - سيدي بلعباسلغواطي اهلامشي
جتزئة 200 مسكن سيدي جياليل عمارة ح رقم 02 - سيدي بلعباسخملويف ميلود

حي 400 مسكن سيدي اجلياليل القطعة رقم 01- سيدي بلعباسشعيب بلهواري
حي سيدي ياسني 12 شارع عبان رمضان- سيدي بلعباسزيرق فاتح

رقم 15 شارع معاذ بن محبل باب ضاية- سيدي بلعباسزيدوري حممد علي
جتزئة 134 قطعة اجملموعة السادسة  S6 قطعة أرض رقم 15 – سيدي بلعباسمغريب خمتار
املرشح سعدان – سيدي بلعباسشوفة حممد
حي احلرية جتزئة 65 رقم 2 الباب رقم 23 – سيدي بلعباسغفري فؤاد

رقم 07 جتزئة عظيم فتيحة – سيدي بلعباسمكامن يوب
08 شارع نسيبة بنت احلارث، حي بين عامر – سيدي بلعباسبلعيد أمباركة

35 شارع مساك حممد، حي سيدي ياسني – سيدي بلعباسعبد القادر سيفي
07 شارع خرية النبية – سيدي بلعباسبومعزة فريد

تلمسان

سيدي بلعباس



شارع خرية النبية رقم 27 حمل رقم 01 و حمل رقم 03 - سيدي بلعباسزديرة عبد النور
شارع محداوي أمحد – سيدي بلعباسبن دايدة معاشو

رقم 05 حي عدة بوجالل – سيدي بلعباسسعيدي مامة
رقم 585  بن محودة S3  – سيدي بلعباسبلقايدي حممد

التجزئة اإلجتماعية مشال شرق القطعة الثانية 330 القطعة رقم 172 حي الصخرة– سيدي عيشي فاطمة الزهرة
حي 82 مسكن حسناوي  شارع عبان رمضان– سيدي بلعباسدين اهلناين قويدر

رقم 38 شارع تيودوهريي – سيدي بلعباسمحوش يوسف
 رقم 36 موليار و حي سي عبد الكرمي طريق مسدود رقم 13 – سيدي بلعباسلكحل حورية
رقم 36 شارع بن ديدة بن يوب حي االمري عبد القادر - سيدي بلعباسشهاب منري
شارع د رقم 09- سيدي حلسنبوديبة خالد
رقم 166- بلوالدي العمارنةخملويف عيادة

احلي اجلديد حمل أ و ب - تسالةخريف عبد القادر
حي 05 جويلية رقم CNL 08 - سفيزفبوخريس حممد
رقم 71 شارع اإلخوة ميلول - سفيزفبودالل بلقاسم

شارع العريب بن مهيدي رقم 30 - سفيزفبلي بومجعة
رقم 11 شارع حممد اخلامس سفيزفبقاش حلسن

رقم 14 شارع مولقعدة حممد- سفيزفالعرباوي زواوي
رقم 30 شارع مدنكس بشري - مصطفى بن براهيمبوقناية احلاج بن عودة

رقم 12 شارع غنوجة - بلعريبمحيان بالل
حي النصر-  عني الربدخمتار أمني

رقم 13 شارع فلسطني- مكدرةبوخلدة بغداد
رقم 38 شارع األمري عبد القادر – سيدي محادوشمداين فتحي
شارع طارق بن زياد- سيدي براهيملومة كمال

شارع بن عشيبة الشيخ - تنريةعزوز حاج بوزيان
رقم 166- بلوالدي العمارنةخملويف عيادة
شارع بلغزيل الطيب رقم 33 أ- تالغخثري فاطمة

شارع سي محزة رقم 02 – تالغخالدي غوثية
رقم 18 شارع بن غامل املخفي – تالغقايد صورية
شارع املالزم نور الدين – تالغقادي عتيقة

حي 217 مسكن رقم 192 - تالغبودوية حسام الدين
شارع حممد مخيسيت - تيغاليماتبن شيحة فوزية
شارع بوعافية قويدر حمل 01 رقم 07 - الضايةداود نور الدين

رقم 11 شارع حممد مخيسيت - مزاوروغوثي ساملة
شارع بوراس صايف - موالي سليسنعطايف عائشة

شارع قرينات عبد القادر – مرينسحويل عبد القادر
جتزئة 08 قطعة رقم 05 – رأس املاءخملوف حممد

هنج قامسي بوعمامة – رأس املاءبن يعقوب بغداد
شارع قواليل مصطفى - مرحومبن شيخ عمر

سيدي بلعباس



شارع قدوري الشيخ رقم 01 احملل رقم 02 - سيدي شعيبدرقاوي حممد حبيب اهللا
شارع طريق طابية ( حبيس حممد)- ابن باديسحايلي ميلود
شارع طاليب تاج – ابن باديسبلعرييب طاهر

شارع بن عبد اهللا سليمان– حاسي زهانةزيدان كرمي
شارع بن عبد اهللا سليمان و شارع عبد املالك يوسف– حاسي زهانةماحل عمارية
شارع سعدون حممد - بضرابنيزارب سفيان

شارع بودغن جلول – سيدي علي بوسيديبرنو نادية
حي 176 مسكن– سيدي علي بوسيديمستاري فاطمة الزهرة

شارع عباين  حممد– ملطاركفيل بن حيي
شارع زكري حممد – سيدي دحوشيكر املزوار خمتار

شارع دمحان حممد – سيدي علي بن يوبخريف عز الدين
شارع مناد قدور – الطابيةالصيد بالل

شارع بوخليف بشاعة رقم 21عبد الستار حممد
القطعة 04 حي محو يوتليليس هنج خمطاري الغايل,عمر أعمامرة
حي جبلي حممد جتزئة 244 قطعة رقم 03مسري سحنون

حي جبلي حممدبن ساحة نصطفى
حي 05 جويلية قطعة أرض جماهري رقم 12زروايل عابد
حي تيجديث- الزاوية العالويةرمحان حممد

حي جيش التحرير الوطين 800 مسكننور الدين معجوج
حمل األول صالمندر يب 24 عمارة إي رقم 53حاج أمحد حممد
حي جبلي حممدخلضر نور الدين

حي جبلي حممد رقم 01 و 02 - كاسطور,رباعي مسرية
حي جبلي حممد - سيدي العجال,حراث حبيب
حي 544 مسكن - خروبة,خبتاوي حمفوظ

خروبة - الشطر الثاين رقم 23/04 - حي السالم,صورية دمحان زوجة حلول
شارع بوعمامةالغريب مغطيط
طريق أوريعة - حاس مياماشاهلامشي عيسى

طريق حاسي ماماش - مزغرانعيسى زوبري
حي اجلديد رقم 02خبدة جياليل

حي املنظر اجلميلموالي أمحد زكرياء
عني النويصيأمحد منري

حي احلدائقسعداوي حممد
قدادرة - فرناكةشكال سفيان

فرناكةبن مبارك عامر
بن ياحيسعداوي حممد
عني تادلس مركزارزقي منصور
عني تادلس مركزمبارك حسني
عني تادلس مركزبرمحون عدة

مستغانم

سيدي بلعباس



حي العقيد لطفيبن خطاب أبو بكر 
وادي اخلري -مركزظريف بالل

الصور- مركز,مداين حممد
خري الدين - مركزمحايدي فؤاد

دوار أوالد البشريبن عمارة عمر
خري الدين - مركزهراس رابح

دوار أوالد البشريبن عمارة عبد اهللا
سيدي فالقجديد جمدوب

صيادة -مركزبن زيان سليمان
سيدي عثمانبن وجاح عامر
وادي احلدائقبن ملوكة فاروق
شارع حممد مخيسيتجرورو الشارف

حي الكرومبن عمار العجال
سريات- مركز-بن شين ميلود

شارع عبان رمضانبغدادي بن داحة عبد اهللا
الصفصاف- مركز-عقبويب مرمي

الصفصاف- مركز-درقاوي سفيان
حي سي خالدجدويب بونوة عبد اهللا

شارع حممد مخيسيت القسم 33 جمموعة امللكية 01زيداين اجلمعي
منصورة مركزلزرق احلاج

عني سيدي شريف - مركزبنوكراف رضا
الطواهرية - مركز-خمنفر الشارف

شارع أول نوفمربمحي حممد ياسني
حي بوبقرةبرامهي حممد

حي زغدانةبلخضر عفيف
شارع حممد جبليبن طاطا عفيف

بلدية أوالد مع اهللا - مركزفالحي عبد القادر
شارع لعرجاين حممدلكحل امساعيل

سيدي خلضر - مركز-مناصر رشيد
شارع سيدي عبد اهللامناصر لكحل

شارع بوقشيش أمحدفالح كرمي
حي 50 مسكنبوحسون رمحة

البلدية - مركز-منور أمينة
البلدية - مركز-كرداغ شارف
عشعاشة - مركزقليل سفيان
عشعاشة - مركزلزايف حممد

خضرة -مركز,بلخوجة فريد
حمل رقم 01 أوالد بوغاملدواجي حممد

مستغانم



حي كاسطور عني متوشنتيكرلف
حي برواين سعيد رقم 11 عني متوشنتبن رابح هوارية
رقم 10 "ا"حي سيدي علي شريف 317 مسكن ع تبوقطاية ميلود

04 شارع معاشو حممد  ع تبن معزوز بن يوسف
161 حي قوميد بوعزة  ع تبن الدراء حممد

رقم 51 جتزئة 20 قطعة حي حممد بوضياف ع/تبوفركي محزة
حي 411 مسكن رقم 312 احملل *اوت* ع/تأمساء مولفرعة داود

رقم 44 حي حممد بوضياف احملل 1 و 2 ع/تبن درى أسامة
رقم 111 حي 411 مسكن ع/تمنقوشي خدجية

رقم 17 جتزئة 21 قطعة حي كاسطور ع تزيرق وليد
  حي عمر ابن اخلطاب ع تبودالل كمال
منطقة 04 رقم 23 حي 704 مسكن حي الزيتون ع تمولود بن زهرة
10  شارع اول نوفمرب سيدي بن عدةكمال ديسة

رقم 100 حي 294 مسكنعبد الكرمي ميلود
سيدي بن عدةعبود نورالدين
حي 165 مسكن عني الكيحلمرابط هواري
حي 165 مسكن عني الكيحلبلدغم علي
القرية االشرتاكية زاد الطابق االرضيبشري بلدغم
هنج حممد مخيسيتقودية ميلود

01 جتزئة 225 قطعةفيصل حاللش
داودي حممدباميوت مقران
311 شارع قدور امحدكسال جلول
شارع كون توجونتوازي نسيم

شارع العقيد عمريوشمؤدن حممد صالح الدين
16 "ا" حي العقيد عثمانقارة معاد

شارع اول نوفمرب 1954 تارقةبن زينة هواري
رقم 221 املنطقة احلضاريةبن زينة توفيق
رقم 116 املنطقة احلضاريةذهبية غزايل

شارع خالدي عائشة رقم 42 حي البومحيديبن زينة نادية
ساحة السوق بوكردانبومدين حسيبة

رقم 10 "ب" بوكردانجناري عبد الوهاب
شارع قادري قدورسيفي نورالدين
شارع عيسات ايدير رقم 12 احملل ببلمختار حممد

رقم 123 جتزئة 426 سيدي الصحيب الشطرالثالثبن شريف حممد
164 جتزئة 426 سيدي الصحيبطبيب سيدي حممد

رقم 07 املخطط الثاينسيدي يعقوب عيسى
سيدي صايفقادري بوحركات

رقم 01 حي 83 مسكن سيدي الصايفصابري عبد القادر

عين تموشنت



هنج هواري سعيد العامريةالزير بارودي
هنج األمري عبد القادر العامريةأوراغ غرواط تومي

شارع 20 اوت حاسي الغلةمكاوي عبد القادر
16 هنج بن بكريت عبد السالم –حاسي الغلةعمار نور الدين

شارع بن ختو جلول –حاسي الغلةحممد بن عمر خلويف
أوالد بومجعةبن يزيل ربيع

أوالد بومجعةسلسل الذهب عبد النور
شارع االخوة بن طويلة –بلدية املساعيدكوراي عبد اهلادي

رقم 06 شارع معطى حممدريفي عبد اهللا
شارع االمري عبد القادربلعباس هواري
عراب ابراهيمبن خالد حممد
شارع العريب بن مهيديمخيسي قويسم
بلحسني سعيدفريدة بن بوهة

شارع حممد مخيسيتبراجع ميلود
شارع حممد مخيسيتبوتشيش نور الدين

حي بن نقاز ميلودريغي العيد
وادي برقشعمر بوحجلة

حي 246 مسكنغامل حممد
شارع كرارمة امحدسالك غامن

حي 238 مسكنبلعال ق محزة

عين تموشنت



40 شارع األوراسالغوش حممد
26 شارع األوراسغزيل حممد

11 شارع ابراهيمي جلول حي االمريبليعة حممد علي
10 شارع شريط علي شريفعمر بلكحل
18 شارع االوراسجياليل امحد

16 شارع األوراسخبدة حممد
حي ابن سينا هنج قاملة رقم 22منصور امحد
53 هنج مارسو بالطو وهرانزياين مجال

حي ايسطو عمارة 424 الطابق 4 وهرانبلجياليل عمر
حي الدار البيضاء شارع خيايل بن سامل وهرانكرومي عز الدين

حي الصنوبر اجلديد مذخل 05 وهرانقصاب حممد
شارع الشهداء فيال رقم 56 احملل األول وهرانرزيين حممد

17 هنج زاوي حممد 1 فالونتان وهرانخاليف حسني
زاوية موسى امحد رقم 07 شكيب ارسالن وهرانزوبري محودي

31 شارع علو عبد القادر حمل 02 حي العثمانيةزمور علي
حي 180 مسكن باتيور رقم 07 ب العقيد لطفي وهرانبوزرواطة سيت
رقم 65 شارع روبان بيار حي تافنة وهرانبلعزي مزاري

اجملمع السكين 1180 سكن عمارة 15 حي العثمانية وهرانبومرزاق بن عمر
32 هنج جالط احلبيب حي الصديقية وهرانإبراهيم حممد
153 شارع النقيب احلمري حي الصديقيةداودي بشري

زاوية 14 هنج جالط احلبيب شارع بن محادةميهوب حممد عادل
14 شارع جنرال فريادو قمبيطةقلوسي اعمر
11 شارع بن عوايل اهلواري قمبيطةعثماين حممد
حمل 18 سوق مطلع الفجرامحد حفاظ
شارع االمام اهلواري شارع فيليب سابقا رمث 51امالو توفيق

حي شاالم عمارة سيمكحلي حممد الشريف
حي شاالم قمبيطة عمارة ب 03عبد الغفار حممد

11 شارع االخوة قراب سيدي اهلواريملياين خرية
03 حي سيدي اهلواريمكي محيد
28 شارع االوراس حي االمريبوزيان امحد

22 شارع بوجريدة بوختيل حي االمريبن مسعود عبد احلفيظ
17 شارع 20 اوت حمل 04 حي االمريبلخروفة فتحي

21 شارع ايزيدي ميلود احلمريلعبان امحد
52 شارع شريط علي حي ياغموراسنفاقة عريش

48 شارع شريط علي حي ياغموراسنبن غزالة عبد القادر
شارع المورسيا زاوية شارع كافينياكحامدي حممد لطفي

شارع ماسيل ساردون زاوية شارع لورمال رقم 41 حمل 01طاهر ابيب

مواد التغذية العامة / خضـر و فواكـه



شارع الزوج فضيل حي األمرييعقويب فيصل
03 شارع مقدم نيويل سيدي اهلواري وهرانخدمي ناصر

05 شارع محدان علي احلمريتوهامي ميلود
حمل 02 حي االمري هنج الدكتور بن زرجب رقم 17 وزاوية شارع سارجانايت سي العريب شريف

حي اش ال م قمبيطةعتورة منصور
حسن اجلوار ايسطو اجملمع السكين 287 مسكنبوسري حممد
ايسطوبن مين ثامر

حي اش ال م عمارة 06خملويف نور الدين
حي املقري شارع جنرال البرنبفال رقم 05عبد العزيز نور الدين
122 جنرال فريادو حي الصديقيةبن عمارة عبد احلليم

حي املقريصنهاجي مولودة
شارع نورمندي زقاي علي حي تافنةسوداين خليل

21 شارع يويب حي املقريمحدوين فارس عزيز
120 شارع منقولفي حي املقرياوعمارة عبد النور

59 شارع جينريال فريادو حي ابن رشدبوحارة حممد
69 شارع النقيب احلمري حي الصديقيةعدي احلاج حممد
حمل05 سوق مطلع الفجرمصطفى بونعجة

07 شارع بن دمحان سعادة حي حمي الدين وهرانمدين حممد
تعاونية 01 أكتوبر كنستال وهرانمدغاري مراد
01 هنج األمري خالد رقم 06 وهراندادي مجال

75 شارع مزواغي حممد مارفال وهراندمحاين حممد
تعاونية العقيد لطفي رقم 10 وهرانبلعريب علي
38 هنج سانتوجان وهرانكراس عمر

تعاونية 24 فرباير فالوسن الربكي وهرانخطاط حممد
جممع سكين 1180 مسكن عمارة 15 ا  مذخل رقم 01 وهرانمحادي ميلود
11 شارع بوسعيد بلقاسم بالطوبراق بوزيان
شارع مونج مرمارشريط نبيل

03 حي جيطال دار البيضاء وهراندراعو يوسف
05 شارع امحد بن مربوك فيكتور هيغوحباب حممد األمني
قمبيطةبوشيبة سيدي حممد

01 سوق اجملمع السكين قومبيطةبلقاسم سعدون اهلواري
جممع سكين 200 مسكن عمارة د 03بن عمارة الطاهر

01 طريق قمرة حي سيدي اهلواريشريف زينب
حي 1245 مسكن عمارة س 25 رقم 01 ايسطوحاج قدور مصطفى

حي سي رضوان 02 رقم 07محان خليفة
27 شارع االخوة بن سليمانبن مشرين طيب
60 تعاونية حركات امحد حي مجال الدينقدوسي هامشية
21 جنرال فاليين حمل 02 حي العثمانيةبشيري ولد محو



شارع الدار البيضاء عمارة 05تشار جنية
حي بوعمامة الروشيبوعزة كراشعي عبد القادر

09 شارع بوسحابة عبد اهللا حي البدرزعراط ام ميينة
03 حي البحرية الصغريةجبايل عبد القادر

حي اش ال م قمبيطة عمارة 07حاجي حمجوبة
حي اجملاهدين شارع فييوم اوليناربن عابد امحد

03 هنج األمري خالدهليل نور الدين
11 شارع بوكرش اهلواري حي حمي الدينبوخامت مسري
57 حي سيدي اهلواريشريف زهرة

عمارة س 6 رقم 243 حي ابن سينابن شيخ حممد
حي مخيسيت اجملمع السكين 2000 مسكن عمارة د 03 مدخل د 03 أ رقم 49 حمل 01بن عمارة حممد علي

العقيد لطفيعرييب عبد ريب
شارع دراعي حممد رقم 46 حي البدرنقرارة عبد الكرمي

شارع مكي سي ابراهيم رقم 13 حي البدرقداش نوال
05 شارع سيدي اهلواريشاشو كرمي

26 شارع ليتانقرمحون سيد أمحد
16 شارع فريح حممدبسجراري مراد
قمبيطةعمريات سعيد

حي العثمانية مخيسيت 02 قطعة 91 التعاونية العقارية اجلميلمرببش جميد
هنج االلفية 173 مسكن اجتماعي تسامهيبعيش اسامة

حي مخيسيت حي ابن خلدونبوكردال نور الدين
14 شارع هارون الرشيدمقدم بن يعقوب ميلود

ارض شباط رقم 5003غنام موسى
حي اقامة مخيسيت اقامة الشروق قطعة اش 05جبار مهدي

وهرانقايد حممد حكيم
شارع الزهور رقم 20بن هبة عزيز

حي ابن سينا قاملة رقم 20 حمل 01بوطالب منصور
حي السالم ساحة سانت ايبار رقم 01رايس عبد الباقي

297 حي البحرية الصغريةلعميش هواري
حي العثمانية شارع الزيتون رقم 87العريب حممد

25 شارع اجلرف االبيضتامورت بومدين
حي مخيسيت حي مزغنة ع اف رقم 02 قطعة 02جبور امساعيل

حي الصنوبر اجلديدقريس ميينة
حي اليامسني صفاء01بترية مصطفى
02 عمارة 09 حي 250 مسكن حي الصباحسكران اهلوارية

1377 مسكن بلوك 33 رقم 13 عدلمشتة حممد
11 شارع موالي حممدجعغري هشام
حي العثمانية شارع دوج سيحبيب جالبت



10 شارع حبشة امحدبوزي عبد اهللا
11 شارع بسكرة فيكتور هيغوبوعكاز خدجية
حي 172 سكن د/ رقم 10 حي الصباحكرميو بومدين

209 شارع بدون اسم حي السالمصابر اهللا نور الدين
17 شارع الورود العثمانيةريزا عالل

12 شارع حسين عاقبتونسي مصطفى اهلواري
ممر االلبانعمريوش ندير

57 شارع ايريدياسنوسي بريكسي
شارع بوغمومة بوزيد بوعالمشاليب حممد بن عبد 

عمارة 112 حي مخيسيتراشدي فتحي
18 شارع جون كرافتمحيمد صاحل

حي جون دارك قمبيطةشقرون  رشيد
حي فالوسن بلوك ج رقم 28كوديد اسامة

حي مفال ع أ8 الدار البيضاءمنديلي حممد االمني
42 هنج عدة بن عودةبنو مشيارة عزيز

حي اجملاهدين شارع الدكتور بلحسن رشيد رقم 04كرار قريد حممد االمني
حي 156 سكن عمارة 5 حي مخيسيتناجي عصام

شارع بلجنة اهلواري شارع كاسكوينرحال حممد توفيق
12 شارع نانسيقندوسي حممد
بلوك رقم 01 حي فالوسنبقال عبد النور

حي الصباح عمارة ال 12 حمل 01محداين مجال
338 مسكن بلوك ب01 رقم 01 حي الصباحطيب يوسف

حي الصباح بلوك ام 01 رقم 03حنيفي هامشي عمار
حي الصباح بلوك ل 06 حمل 01بن عدة امني

حي الصباح بلوك ال 07 رقم 04خمتار بن عابد
700 مسكن حي الصباحبن عومر لزرق
حي الراشدية عمارة س حمل 56 و 57مصباحي مجال
حي الراشدية عمارة س حمل 59ابلهاض مجيلة

حي اليامسني بوز 52 اقامة عبان رمضان ايلو 04سعيدي عبد القادر
حي اليامسني بوز 52 اقامة عبان رمضان ايلو 04فادية العيهار

بوز 52 حي 60 مسكن اجتماعي تسامهي اقامة دي مرقريتحاج عبد القادر القايد
21 بلومك ب طابق 5 مقابل ضيف اليامسنيكوسام بلخري

حي اليامسني بوز 52 اقامة النور قطعة او 18 ع اف 25 حصة 04بولونري حممد األمني
حي اليامسني بوز 52 جممع سكين 96 سكن تسامهي ع او 06حمند سعيد بن حبوش

حي اليامسني بوز 52خمطاري زكية
حي اليامسني بوز 52 شارع قدور بن حبوعلي هراس

حي اليامسني بوز 52 اقامة النورمرسايل حممد األمني
حي اليامسني بوز 52 اقامة جممع الصفا 01 ع 02عبد السالم جياليلي



حي اليامسني بوز 52 قطعة او 312 رقم 05 ع 04قويدر شاليل
حي اليامسني بوز 52 اقامة عادل قطعة او ع 20 حصة 04قادة صحراوي

حي اليامسني بوز 52 رقم او 12عبد احلميد حلسن
حي اليامسني بوز 52 اقامة امساء عمارة فعبد اهللا جناميي
حي مخيسيت حي عرييب حمل03عرييب عبد ريب

حي مخيسيتمشايل بلغوين
حي مخيسيتسالمة نزهة

اقامة قطعة ف 07 عمارة ا 02 حصة 05شريفي فتحي
ايلو 02 حي مخيسيتجليل علي

حي مخيسيتحسني هاشم
وهران شرق حي مخيسيت حي عرييب ع ب حمل 04مسري ارسان

حي مخيسيت حي الزهورموالي نذير حممد
153 شارع النقيب احلمري حي الصديقيةداودي بشري

زاوية 14 هنج جالط احلبيب شارع بن محادةميهوب حممد عادل
14 شارع جنرال فريادو قمبيطةقلوسي اعمر
11 شارع بن عوايل اهلواري قمبيطةعثماين حممد
حمل 18 سوق مطلع الفجرامحد حفاظ
شارع االمام اهلواري شارع فيليب سابقا رمث 51امالو توفيق

حي شاالم عمارة سيمكحلي حممد الشريف
حي شاالم قمبيطة عمارة ب 03عبد الغفار حممد

11 شارع االخوة قراب سيدي اهلواريملياين خرية
03 حي سيدي اهلواريمكي محيد
28 شارع االوراس حي االمريبوزيان امحد

22 شارع بوجريدة بوختيل حي االمريبن مسعود عبد احلفيظ
17 شارع 20 اوت حمل 04 حي االمريبلخروفة فتحي

21 شارع ايزيدي ميلود احلمريلعبان امحد
52 شارع شريط علي حي ياغموراسنفاقة عريش

48 شارع شريط علي حي ياغموراسنبن غزالة عبد القادر
شارع المورسيا زاوية شارع كافينياكحامدي حممد لطفي

شارع ماسيل ساردون زاوية شارع لورمال رقم 41 حمل 01طاهر ابيب
شارع الزوج فضيل حي األمرييعقويب فيصل
03 شارع مقدم نيويل سيدي اهلواري وهرانخدمي ناصر

05 شارع محدان علي احلمريتوهامي ميلود
حمل 02 حي االمري هنج الدكتور بن زرجب رقم 17 وزاوية شارع سارجانايت سي العريب شريف

حي اش ال م قمبيطةعتورة منصور
حسن اجلوار ايسطو اجملمع السكين 287 مسكنبوسري حممد
ايسطوبن مين ثامر

حي اش ال م عمارة 06خملويف نور الدين



حي املقري شارع جنرال البرنبفال رقم 05عبد العزيز نور الدين
122 جنرال فريادو حي الصديقيةبن عمارة عبد احلليم

حي املقريصنهاجي مولودة
شارع نورمندي زقاي علي حي تافنةسوداين خليل

21 شارع يويب حي املقريمحدوين فارس عزيز
120 شارع منقولفي حي املقرياوعمارة عبد النور

59 شارع جينريال فريادو حي ابن رشدبوحارة حممد
69 شارع النقيب احلمري حي الصديقيةعدي احلاج حممد
حمل05 سوق مطلع الفجرمصطفى بونعجة

71 شارع ديدوش مراد حي سيدي البشريرفسي اهلواري
20 االخوة نياطي حي سيدي البشريبلقاسم رابح
16 شارع بن زرجب حي سيدي البشريفريال عطيف
06 شارع االخوة نياطي حي سيدي البشريترفوس خليل

وسط الطريق الوطين رقم 47 بئر اجلريبن ديدي زين الدين
634 من خمطط التجزئة توسيع 15 تعاونية بلقايد حمل 01بن داود سيدي حممد

تعاونية عقارية اليامسني قطعة 02بن صخوة حممد
حي مخيسيت قطعة 31 حمل 02بن عائشة حممد
تعاونية عقارية اليامسني قطعة 14صبيان عبد النور

11 شارع عشابة سين بئر اجلريبسح عائشة
شارع عيسات ايدير قطعة 89 حي مخيسيت رقم 21بن جلول كرمي
التعاونية العقارية الرائد بلحسن رقم 31 حمل 02مسعود بوزيدي

تعاونية عقارية هواري بومدين رقم 192 بئر اجلريبقايل عباسي
حي 20 اوت كنستالموين مهدي

33 حي بن داودعكروم سعد الدين
حي كنستال توسعة 05 حمل 02بزو مصطفى

142 تعاونية املغرب الكبري بلقايدغريب امحد
59 تعاونية عقارية بلهامشي نور الدينقادري شفيق

حي 172 مسكن عمارة ب 02 حي الصباحرايق قادة
03 تعاونية املياه حي مخيسيتبلقدري اهلواري

جتزئة 440 قطعة رقم 321 بئر اجلريبن بعزيز سليمان
321 جتزئة 440 قطعة حمل 05 بئر اجلريسيدهم العيد

حي األمري عبد القادر جتزئة املستقبل رقم 34درويش خلدون (جزائريل)
هنج أول نوفمرب رقم 56 قطعة 01عبد الرمحن بوردمي

حي األمري عبد القادر جتزئة املستقبلدرويش خلدون
92 حي بلقايد بئر اجلريمصواف ياسني
حي الصباح 52 اقامة اسيار عمارة 03 بئر اجلرينوار شرقي ملياء

التعاونية العقارية الصنوبر بئر اجلريعابد مجال
حي اليامسني عمارة ب 02 ايلو 18كواش سنية



حي مخيسيت رقم 04 ايلو 11قرناشي فتحي
جتزئة 407 قطعة 201مقران زويب
427 مسكن عمارة 07سيت ناصر

جتزئة 407 رقم 227بوشنافة ميلود
حي مخيسيتبن عائشة حممد

حي الوفاء توسعة510محداوي منري
17 تعاونية النور جتزئة 384 حي مخيسيتغالب عمر
حي بن داود 01العناين نبيل

جممع 180 مسكن عمارة 03 حي الصباححيداش بونيف
11 شارع العقيد عثمان حي مخيسيتقويدر محادوش

جممع سكين 1400 مسكنشريفي محيد
حي بن داود رقم 197عدة براهيم ميلود
حي األلفية رقم 02بن محيدة فريدة

12 شارع الربيدشربية عبد القادر
52 جتزئة التعاونية العقارية الفالحزرقي األخضر

تعاو مسكن ع ن رقم ية النور جتزئة 384 رقم 17غالب فؤاد
حي  حي الصباحغامل عبد القادر

جتزئة 197 ايلو 20 قطعة 36 حي مخيسيتبلبشري سفيان
28 شارع عيسات ايدير حي مخيسيتمناصر عبد احلق

33 تعاونية حسن اجلوارجماهد حممد األمني
ايسطو عدل حي 973 مسكن رقم 107رهاز هواري
حي فوار فيال 84ايويب مهدي

شارع كاراال رقم 249 الطابق األرضياحممدي حممد
341 تعاونية ابن سينا حي بلقايدعاليل عبد القادر

جتزئة 336 قطعة 155 حي مخيسيتعدناين حممد
جممع سكين 2000 مسكن رقم 04 عمارة اف 66فار سعيد

جتزئة رقم 440 رقم 322 حي بلقايدبن لعزيز سليمان
234 جتزئة 193 قطعة ترقويةمهدي قادة

حي اليامسني 52 ايلو 20 مشروع 223 مسكن ع 04 حمل 01شرادي فاطمة
35 جتزئة 407 حي مخيسيتمزازيغ رضوان
حي اليامسنيخمتاري حممد

02 عمارة 09 حي 250 مسكن حي الصباحسكرن اهلوارية
حي 172 مسكن رقم 10 حي الصباحكرميو بومدين

 شارع بدون اسم حي السالمصابر  نور الدين
حي الصباح عمارة ال 12 حمل 01محيداين مجال

338 مسكن بلوك ب01 رقم 01 حي الصباحالطيب يوسف
حي الصباح بلوك ام 01 حمل 03حنيفي هامشي عمار

حي الصباح بلوك ل 06بلعدة امني وهران



حي الصباح بلوك ال 07 حمل 04خمتار بن عابد
700 مسكن حي الصباحبن عمر لزرق

سان كلود اجلزائر  حاسي بونيفبن عطية حممد
حاسي بونيفدو خالد

17 حي الشهيد حممود حاسي بونيفسرير أمحد
حمل 02 شارع الطريق الوطين حاسي بونيفشعالل امحد
حاسي بونيف بدون اسمجنادي داود

حي اجملاهدين حاسي بونيفقدوري هواري
حاسي بونيفسبحي قويدر
حاسي بونيفشرادي حيي

طريق حسيان طوال حاسي عامرامحد اوالد عمر
الطريق الوطين رقم 01 عمارة 01 حاسي بونيفتوفيق موفق

حاسي بونيفجنادي ميلود
حاسي بونيف عمارة 01رياشي موسى
رقم 20  الطريق الوطين حاسي بونيفمزوري هواري
الشهيد حممود دوار بومجعة حمل 01 حاسي بونيفرمعون جواد

حمل 03 قطعة 01 رقم 411 حاسي بونيفبوحايك حممد
طريق حسيان الطوال حاسي عامرأمحد أوالد عمر

حي الرائد شريف حيي حمل 27 أ السانياوزان اهلواري
شارع باهي عمر حمل 01 وسط املدينة رقم 19 السانيابن عدان الطيب

324 حي حممد بوضياف قارة 01 السانياخبيت السعيد
جتزئة قارة 01 رقم 273 مكرر السانيابلهادف يوسف

51 شارع امحد زبانة السانياسحوان نادية
حي 71 مسكن رقم شارع األمري السانياصحراوي عبد القادر

323 جتزئة قارة 01 السانياديب حممد
123 مسكن السانيابن عيسى بن قابو نور 

100 حي 23 اكتوبر السانياخنوسي حسني
حي 139 مسكن رقم 19 عني البيضاء السانيابلحميدي فاضل

97 جتزئة عني البيضاء السانياشاقي قادة
04 شارع مسرغني السانيابوداود حممد

حي 200 مسكن عني البيضاءبلعروسي فؤاد
حي 23 اكتوبر رقم 110 السانيابورغيدة حممد

03 دوار والد عدة السانياداليل حممد
36 شارع حي 64 مسكن عني البيضاء السانياشايف عيسى
حي امحد زبانة السانياحموان نادية
13 شارع حممد مخيسيت السانياجناح رواز

80 حي سيدي اخليار  عني البيضاء السانياصابر سامل
رقم 06 حي 39 مسكن عني البيضاء السانياقليل فتحي

وهران



حي سيدي اخليار رقم 148 عني البيضاء السانياكرمني عمر
رقم 62 حي 155 فيال السانياحسني سامل

60 العريب بن مهيدي دوار السانياساردي فتحي
37 جتزئة 132 مسكن باهي عمر السانياديداين حممد
76 حي كاسطورفاضل فتيحة
قارة السانيةلعسل رضوان
عني البيضاء حي البناء الذايت رقم 01معروف عباس

67 شارع العريب بن مهيديمنيش حممد
19 شارع الرائد شريف حييشاليب اهلواري

حي 263 مسكن عني البيضاءقبلي عبد القادر
حمل 02 كارة 02 رقم 482 حيعادل بوعلي

94 حي 61 قارةبوناقة عبد القادر
488 طريق مسرغنيبومدين هواري

حي الثورة الزراعية عني البيضاءعبديل عبد القادر
شارع 08 رقم 41 حي األمري عبد القادرغويل رشيد

26 شارع العقيد عمريوشبن عيسى وليد
62 حي هامل عبد القادربالل رضا

03 حي االمري عبد القادر الكرمةغنامية بن امحد
حمل رقم 02 جتزئة 201 الكرمةرشدان حممد األمني
180 حي التجزئة 200 الكرمةبن هندة عبد الكرمي

شارع اجلمهورية رقم 03 حمل 02 سيدي الشحميبوخلوة أمحد
700 مسكن حي الصباح الشطر الثاين بلوك 01 ايلو 103 حمل 01 سيدي الشحميأمحد براشد

700 مسكن حي الصباح الشطر الثاين عمارة أو  ايلو إي 03 رقم 02 سيدي الشحميلزرق بن عومر
حي الصباح سييت الراشدية عمارة س حمل 59ابلهاض مجيلة

حي 40 مسكن رقم 40احممد زرقة
حمل 02 رقم 187 جتزئة 207حممد املهدي بلمكي

16 شارع اجلمهورية سيدي الشحميبن سعيد عبد الوهاب
األمري عبد القادر جتزئة 122 قطعة 26 حمل 03 سيدي الشحميحممد بوخرطة
05 شارع ديدوش مراد رقم 01 سيدي الشحميبيدي اهلواري
06 جتزئة 227 حي النجمة سيدي الشحميحدي خرية
حي الصباح الشطر الثاين 700 مسكن بلوك الربج ايلو 04رفاس زهري

التعاونية العقارية السالم ايلو 51 رقم 02 سيدي الشحميمناد يسمينة
37 شارع عبد احلميد بن باديس سيدي الشحميرساين احلبيب
64 مسكن قطعة 53 حي االمري عبد اتلقادرخفيف هواري
جتزئة املوحدين 136 قطعة 01 سيدي الشحميبوخناش حممد

حمل 02 على واجهة الطريق سيدي الشحميبراهيم امحد بالحة
حي الشهداء مسكن 10 رقم 08 سيدي الشحميبن حيلو نصرية

رقم 179 سيدي معروف سيدي الشحميمداح حممد



حي سيدي معروف سيدي الشحميتاقي حممد
النجمة جتزئة 16 رقم 790 سيدي الشحميبن شيخ ميلود
حي االمري عبد القادر سيدي الشحميبلحيزي هواري

سيدي الشحمي رقم 19 حي 40 مسكنقادة خرية
حي 132 مسكن رقم 58هبلويل حبيب

حمل 02 حي 20 مسكن رقم 16بن سعيد عمر الفاروق
63 حي 209 سيدي الشحميرقيق يسعد ابراهيم

13 عمارة ا 11 حي 364 مسكنبن زوبري امحد
585 جتزئة 06 حي النجمةوايل سعيد

143 حي 174 مسكن سيدي الشحميشرقي ابراهيم
شارع رقيبة عبد القادر واد تليالت رقم 10شليح عبد اهلادي

شارع زيتوين امحد رقم 01 واد تليالتالزاوش مهدي
07 شارع برجي بلخري واد تليالتيوسف بن قادة فيصل

17 شارع االمري عبد القادر واد تليالتارمحان حممد
شارع العقيد لطفي القطعة رقم 43 وادي تليالتحملي فؤاد

حي حممد بوضيافحملي قدور
جتزئة 94 قطعة رقم 88 وادي تليالتدهيبة نور الدين

رقم 29 حي 140 مسكن وادي تليالتبلماحي شكري امني
قطعة رقم 33 رقم 57 شارع بن قديح عبد القادر وادي تليالتسي العريب الطيب

21 شارع برفايس جياليل جتزئة 140 وادي تليالتمعسكري قادة
71 بلبشري امحد الربيةزنقي هواري
شارع االمري عبد القادر واد تليالتطاهر حممد
حي 144 مسكن املهديةطييب حاج

حي 800 مسكن بلوك13 رقم 01بن كثرية أمحد
جتزئة 05 قطعة 02بوالزيت حممد
حي هواري بومدينحطاب حممد

رقم 07 جتزئة 08 حمل 01 الربيةحملي قدور
71 بلبشري امحد الربيةزناقي اهلواري
الطريق الوالئي رقم 41 احملل 06 بوفاطيسخثري موسى
شارع اجلمهورية بوفاطيسبوعالم عمر

طفراويبتوايت سحابة
طفراويدحو فتيحة

الكحايلية طفرراويبوعالم حممد االمني
محو علي طافراويحمروق علي

طافراويسحابة توايت
طريق وطين 120 حمل 03 عني الرتكبن سامل حممد

ساحة بوكويران رقم 35 عني الرتكبوزبرة سفيان عبد القادر
الطريق الوطينحبوشي هواري



بوزفيلجبور امني
حي بن مسري رقم 03 حمل 02بوبو حممد زكرياء

161 تروفيل عني الرتكبومساحة سعيد
شارع الزيتونصاحلي معمر

هنج اجلمهورية نيش 600 عني الرتكالعرايب زوجة موالي الزهرة
حي الرائد فراج شارع غري مسمى رقم 242 عني الرتكبورزاق احلبيب
شارع فرسان عني الرتكحسان سفيان
الرائد فراجطويل احلبيب

بوزفيل شارع الطريق الوطين رقم 56 احملل 04 عني الرتكبكوش تاج
تعاونية عقارية الساحل الوهراين تروفيلبرابح قادة

91 تروفيل 2 عني الرتكسلطاين عبد القادر
شارع باستور رقم 05 عني الرتكمول الواد سيد
شارع ميلينات رقم 489 بوزفيلبن مشة مليك

14 ساحة فلصلص عني الرتكدرماش عبد الكرمي
كافلكون عني الرتكبليل عابد

ايدان عني الرتكلطرش خمتار
شارع ملينات عني الرتكشنويف خمتار

الرائد فراجطويل احلبيب
39 مسكن رقم 04 كافلكونحمي الدين مالح زكرياء

تروفيل رقم 03مجعة وناس
جنة الشاطئ الطريق الوالئي 20 رقم 11 احملل اخلامسقنيش سعيد

حي العقيد فراج شارع املغرببلحضري حبيب
حي 300 مسكن رقم 190بن ويس مروان
حي سي طارقبوزيري جياليل

مزرعة زيدان بن عودة العنصرحباس قدور
قطعة 14 العنصرقدور حمجوبة

شارع العقيد لطفي العنصرخمفي عبد القادر
90 شارع العقيد عثمان حمل 02 العنصردالوي قدور

30 حي الزهور مرسى الكبريمحايدي عبد القادر
حي الونشريس رقم 18قدوري عبد الكرمي

بوسفر شاطئ رقم 376زلوش فاطمة
على حافة شاطئ بوسفرنساخ حممد االمني

219 بوسفر شاطئبوقورشي عاشور
شارع بوسفر شاطئ ب رقم 59منصوري رابح

رقم 172 جتزئة 226 بلدية مسرغنيميلود رابح
87 حي 89 مسكن اويب اف مسرغنيالج مسري

66 هنج األمري عبد القادر مسرغنيبكار مساعني
55 حي زبانة مسرغنييوسفي معطوب



شارع األمري عبد القادر رقم 17 و 19 مسرغنيبورويس عبد اجمليد
شارع االمري عبد القادرجوردام ميلود

حي الوئامعباس عبد اهللا
حي الوئاممكي ميلود
شارع حممد مخيسيت بوتليليسهدار جوهر

شارع حممد مخيسيت بوتليليسبريغي عبد القادر
شارع حممد مخيسيت بوتليليسبلعروسي سعيد
شارع حممد مخيسيت بوتليليسبوسعدة سعيد
حي 50 مسكنعصمتين شفاء
شارع بن عيدة رقم 04بن لبة قويدر

شارع احلاج علي سارديرحو خبتة
حي 50 مسكن حي النايبعرقوب بلحلو
حي اهلاشم بوتليليسقرليفة بوبكر
هنج رحو بغداد القطعة 01 بوتليليسعالل فاطمة
حي نايب بوتليليسمتورت امحد
شارع احلاج علي ساردي رقم 13 بوتليليسساعد سليم
شارع ميلود زوقاربريغي حبيب
حي الربيديةمسوطر حممد
حي 51 مسكنزيدان بلقاسم

وسط مدينة ارزيومصار عبد الزين
وسط مدينة ارزيوعزيزي طيب

وسط مدينة ارزيوبروال نبيلة
حي احلدائق أرزيوبوعالم حممد

حي احلدائق أرزيوبلقاضي حممد االمني
حي احلدائق أرزيوشريقي صورية

حي القيطنةقويدر عراييب نضرية
حي بن بولعيدجدور عادل

حي 1500 مسكنبوسغادي كرمي
حي األمري عبد القادر أرزيولعرج حممد

حي األمري عبد القادرفؤاد علي بلعريب
حي امحد زبانةعسال نصر الدين
حي امحد زبانةبن فطومة بن توايت
شارع تور فيل ارزيوبن طالب مصطفى

ارزيوبوعالم محزة
شارع فرانز فانون ارزيوزواوي سعيد
ملحقة احملقنليمام حممد
ملحقة احملقنعياد فارس

جتزئة 471 قطعة 332 احملقنزروال فتح اهللا



حي 1500 مسكن األمري عبد القادرعلي بلعريب فؤاد
02 كتلة أ 04 حي 1500 مسكنبن عيسى شعبان
حي 226 سكنيطو عبد القادر
15 جممع سكين 3110 رقم 1215 حمل 02تاملولك بوزيد

حي بن بولعيد ع 03/35بلهوشات سفيان
جتزئة 471 رقم 299 حمقنبوزيدي عمر

حي بن بولعيد ع أ 36 رقم 12بن عياد حسني
جتزئة رقم 05براك زين العابدين
04 شارع بلدية احملقنطويل عبد الغاين

سيدي بن يبقى شارع املنبع رقم 08عبدون كرمي
حي بن بولعيد ع 35/1 رقم 11بوقطوطة رضا

حي النوردودوح عز الدين
سيدي بن يبقىطبال مرمي

حي 776 مسكنشيبان يوسف
سيدي بن يبقىعواد امني

قديلبودام عبد القادر
قديلسي بشري غريسي

قديلفاطمي قويدر
قديلبلقامسي حممد
شارع محو بوتليليس قديلعاليل موالي
قديلجالط علي
13 شارع وطين حاسي بن عقبة قديلبلحول مراد

حاسي مفسوخبوشنايف فضيلة
حاسي مفسوخبولطايف بن حنلة

حاسي مفسوخنوفل عمار
حاسي مفسوخبن عرقوب حممد

حاسي مفسوخطيب شريف فاطمة
حاسي مفسوخيطو نصرية

حسيان الطوالعقيلة عبد الكرمي
حسيان الطوالهناري حممد

15 شارع بقال بومدينرقيق يسعد عبد العايل
حي 90 مسكن رقم 66 بن فرحيةحمرز علي

رقم 05 حي البناء الذايت بن فرحيةقورييب امحد
شارع ديدوش القطعة ب بوفاطيسبن دايل بوزيان

44 مسكن حاسي بن عقبةعينة عبد الناصر
شارع احلمام رقم 14 حسيان الطوالقادة بن عثمان عبد القادر

15 حي 206 ىمسكنخبضرة عبد العزيز
10 شارع االمري عبد القادر حاسي مفسوخالصب غاين



06 شارع مستغامن حاسي مفسوخبلجياليل طيب
بطيوةحاوي نعيمة
بطيوةحاوي حممد

بطيوةيسري فوضيل
شارع 18 مسكن رقم 04زيان فيصل

تعاونية عقارية كسال عبد القادر رقم 05موصدق حبيب
قطعة 07 حي شريف حلسنكراروب حليمة

حي البدر بطيوةطييب عمر
36  شارع 01 ماي بطيوةشريف عبد القادر
05 شارع االمري عبد القادرموصدق مصطفى
القراننيالكنوزي منصورية

شارع الثورة رقم 07صماش بيوض
شارع 01 ماي  بطيوةغازي عبد اهللا

زيروت يوسف 66 مرسى احلجاجبلزرق حممد
قطعة رقم 145 مرسى احلجاجموسى نادية

شارع البحرية الصغرية مرسى احلجاجبستارسة احلبيب
68 شارع السالمبن كريرة عدة
14 شارع العريب بن مهيديجياليل لزرق

شارع جيش التحرير الوطينمنصوري منصور
شارع اول نوفمرب 1954بودالل حممد
شارع اول نوفمرب 1954بودالل عمار

شارع االمري عبد القادرمجيل ارقية
شارع السالم رقم 68بن كريرة عدة

حي اجملموعة السكنية الفرديةشاوش سعد حممد
قطعة 143 أ س مرسى احلجاجيسعد عبد القادر

شارع الثورة حمل 03 عني البيةمساش بيوض
حنان دريس عني البية بطيوةقاضي خمتار
حنان دريس عني البيةقدوري حممد
شارع قطعة 13 شهايرية عني البيةحريش عواد

حي هنان ادريس رقم 02فالحي جياليل
قرية رقم 05 شارع 14/01 حمل 02ادريسي جياليل

17 جممع سكين 1701 حمل 02 شهايريةبن مداح عبد القادر
102 جممع سكين عني البيةبلزرق بصايف
حنان دريس عني البيةبوكراع عمار

قرية زغلول الشهايريةحالوت بن امحد
حي هنان تدريسوارد ميينة

حي هنان ادريسبلحمرة حليمة
جتزئة البناء العارض أبوتشفني جمموعة ملكية رقم178قسم47 حمل رقم 02سليماين رشيدة



حي أبو  تشفني الشطر الثاين رقم 72بن ساعد عمر
حي البياضة أبو تشفني رقم 08بن حميول عبد احلميد

حي عني النجار رقم B04بوسعيد فتحي
حي اوجليدة فصيلة د أبوتشفني رقم 33خوان نورية

ملك بوعياد حي القلعا العليا احملل 01لكحل عثمان
شارع أوجليدة أبوتشفني فصيلة أ و ب رقم 471هدام سيدي حممد

حمل 01 حي 150 سكن الكدية رقم 53بن سايح موسى
جتزئة اجملاهدين رقم 99 الكديةبن محيدة  عبد الرزاق

بوجليدة رقم 26 عمارة ت1 قسم 271 جمموعة ملكية 145لقماش حممد يونس
شارع درار عبد الرمحان حمل رقم 03-01 الكيفاندايل يوسف هشام

حي الدالية الكيفان حمل ب رقم 501دواميي سيدي حممد
جتزئة البناء العارض حي اليامسني أبوتاشفني حمل02 رقم 419حضري أمحد
أرض بن شعايب الكيفانسيدهم ليلى

حي الدالية الكيفان رقم 300بن سعيد حممد
أقادير رقم 29 مكرر 01مصلي خري الدين

حي اهلواء اجلميل شارع خبتاوي حممدواضح رشيد
درب باب زيرعرقوب ابراهيم

رقم 02 أقادير .جفال حممد
رقم 15 أقاديرطويل سيد أمحد

رقم 01 شارع جيش التحرير الوطينبن دياب دله حممد بن 
زاويةشارع دايل حيي وشارع سلكةبن علي رقم 01 من جدولبوكلي حسن ياسني

رقم 31 أرض بن دميراد سيدي شاكرزرار بن درة
شارع 24 مرت سيدي شاكرتاقمي بومدين

حي عني النجار شارع عني السبع علي  حمل أ02عزوز محزة
رقم 1720 درب احلالوة هنج الفاطميني حمل رقم 01متام مسري

حي سيدي احللوي القدمي جمموعة ملكية رقم 22 قسم 129سلطاين سيدي حممد
طريق شتوان فدان السبع رقم 05باسعيد أمحد

شارع أول نوفمرب رقم 08 هنج سيدي بلعباسعيدوين نور الدين
حي سيدي شاكر قسم240 جمموعة ملكية103 حمل رقم01بلعباس محو

طريق اللوز حي العريب بن مهيدي رقم 13 حمل03 حي اهلواء اجلميلشايب الدراع سيدي حممد
حي فدان السبع رقم 325Bبن ملياين جياليل

حي باستور عمارة ش درج 03 رقم 09مالطي زهري
حي األفق اجلميللعقباين يسمينة

حمل 02 رقم 35 حي الداليا الكيفان قسم 81 جمموعة ملكية 19شقرون أمني
حي بودغن رقم 239طبال ميلود
هنج بن عبد السالم بومدين رقم 08 مكرر القطعة 01سفيان عامر

هنج خدمي علي الزيانينيكيبوت حممد
حي الزيتون الكيفان رقم 894راس احلاج



رقم 17 أرض بوحاجة الكيفانبن سعيد عبد القادر
حمل03/ب رقم07هنج بسطاوي حممد قسم140 جمموعة ملكية48مداين حممد

إقامة سلف العذراء الكيفانبوجراد عبد الرزاق
عني الكلب الكيفانمصلي جواد

حي الزيتون الكيفان جمموعة ملكية 24 قسم 87 حمل أ رقم 854طلحاوي عبد الناصر
بلوك ؤ حمل رقم 01 أوجليدةهدراش مسري

هنج دايل حيي حممد (شارع 24 مرت) رقم 10علي ثاين أمحد
 رقم 63 حي عني النجار حمل رقم 03  بلعريب   عبد القادر

  عقار ب/67 حمل رقم 05 حي الكيفان مقابل مديرية أمالك الدولة  يونس   حممد
  سيدي احللوي اجلديد قسم 128 جمموعة ملكية 76  بن حجبة   حممد
شارع إدريس رقم 09تابت هالل صليحة

جتزئة جنان سيد أمحد سيدي شاكر القلعة رقم 30عماري ميلود
سيدي احللوي اجلديد روض بوعلورمضاين نور الدين

شارع اإلخوة بوعافية حي بودغن رقم 08بن فكنوس عبد اخلالق
أوجليدة فصيلة د أبوتشفنيبعدود نبيل
حي سيدي بومدينبوري غويت

شارع الشيخ العريب بن صاري القلعا رقم 21عمار سعيد ميلود
حي اللوز الكيفان الطريق املؤدي إىل وهران قسم 109 جمموعة ملكية 16كامين إبراهيم

جتزئة أوجليدة فصيلة د أبوتشفني رقم 361حساين رمضان
شارع اليبدري منصور رقم 16لطراش بومدين

حي أبوتشفني الطابق األرضيجماهدي عبد احلفيظ
شارع 24 مرت حي سيدي شاكر رقم B27زياين شريف حنان

حي فدان السبع رياض اخلالدي رقم 01بن تراري سيدي حممد
هنج قوار حسني ،حمل رقم 04 حي الرحيبةباب اجلياداحلصة04بن سنان نصرية

عني النجارنبية حممد األمني
حي بودغن رقم 35عماري يزيد

حي الدالية الكيفان حمل رقم 02 رقم 286شاوي نور الدين
رقم 40 شارع ابن خلدونبلقايد عمر عبد الواحد

هنج حممد اخلامس احلصة 06 قسمة األخوين بن خبيتبن خبيت عمر
حمل 02 رقم 11 هنج خدمي علي قسم 203 جمموعة ملكية 15محصي حممد نور
رقم 616 حي الكيفانشعلي نوري مراد
حمل 34 درب يسن سيدي الوزان قسم 173 جمموعة ملكية 48 حربوش يوسف

حي اهلواء اجلميل شارع خبتاوي حممدواضح رشيد
حي القلعا العليا سيدي شاكر زنقة اإلخوة زروقيجماهد قدور

شارع العقيد لطفي رقم 01 احملل رقم 03  تابت زاطلة حممد
حي أبوتاشفني رقم 41 مكرر 1بوومشة منصور
حي الكيفان 150/66مسكن عمارة ص1 ص2 رقم01ماحي خالد

حي اليامسني أبوتشفني حمل ب/202 رقم 202بن ناصر صفيان



هنج السلم رقم 05طالب فتحي
شارع بصغري خلضر سيدي شاكر رقم J55تاسرة مصطفى

حقل الرماية جتزئة بوهناق حرف ص رقم 42بوعزة فتيحة
جتزئة قدماء اجملاهدين إميامة رقم 92بوشيخي فتح الرمحان

حي النسيمعزوز مجال
املركز التجاري بوهناق رقم RE04جباري حسني

حقل الرماية جتزئة بوهناق متديد رقم44 03مشرنن فاطمة الزهراء
جتزئة اجملاهدين إميامة رقم 84ساردي زهرة

حي ماخوخ الناحية الشمالية رقم A7جاليلي عز الدين
جتزئة القورصو حرف ص حمل أ  إميامةدوزي سيد أمحد

بين بوبالن حمل رقم 01صاحلي حممد
حي الزيتون 1060 سكن عمارة 0 رقم08مجعي حممد رضا

جتزئة احلباق حقل الرماية رقم 426 احملل رقم 01شيخي رشيد
إميامة حي النجمة سعيدان حسام الدين

حي اميامة الورود الطابق االرضي جمموعة أ04 نوع ف06 اجلهة اليسرى قطعة رقم 40موري جالل
موالي أحممد حمل رقم 03 عني جنارالعويف يوسف

جزئة حي اجملاهدين امامة رقم 31 من املخطط اخلصوصي للتحزئة حمل رقم 01سعيدي  حممد
جتزئة زواد حقل الرمي " تدمايا  " رقم 06حممدي حممد
حي النجمة إميامة الغربية حمل02بورصلة مليكة

جتزئة زواد احلصة 14 رقم 02 حقل الرماية رقم 53 حمل1 إميامةمهدي حممد أمني
وسط اميامة منصورةمعاشو فتيحة

حي 1060 مسكن عمارة ( ؤ /1 ) إميامة رقم 14خمتاري خري الدين
دار أوازغان إميامة رقم 16 حمل 02بن زازوة عثمان سعد

حمل رقم 01 امامةهالل هناء
رقم 02 القطعة احملصورة 3 قطع شارع درقال عبد القادربن لدغم فتيحة

حمل رقم 788/ أ جتزئة احلباك حقل الرمايةبلبشري بشري
إميامة غرب حمل رقم 01ابراهيم طلحاوي
حي الزيتون 1060 سكن عمارة 0 رقم08مجعي حممد رضا
زلبونعثماين تواهامي
حي البطحة عني دوزشيخ عبد اجلليل
دار بن هدي حمل 01 ,شيخ عبد القادر
جتزئة بين مستار وسط حمل05 رقم 17سنوسي بوزيان

حمل01 رقم 12 أ شارع االستقاللبرحوي رزقي
أمام امللعب البلديخالدي عبدالوحيد

زلبونخوان فتحي
حمل01 جتزئة بين مستار مركز رقم02بن عبو مصطفى

بلديةبلعرييب عبد الوهاب
حمل 01 اوالد بوخريصبوخريص مصطفى



وسط عني الغرابةدقاق حممد
حمل رقم 01 رقم 67 املخطط اخلاص بتجزئة األرض احملصورةشيخاوي نعيمة

قرية الفراونة رقم 92العيسوف هواري
ترين مركزسعيداين شريف
مطمربلعباسي نعيمة

جتزئة البناء الذايت الشطر الثاين رقم 28 حمل02 شتوانحضري عبد احلكيم
حي شتوان البناء الذايت اجلزء األول رقم74بومدين عز الدين
هضبة الشمال الشطر االول عمارة ب قطعة 24 شتوانلعرييب عز الدين

   حي عني احلوتمنصور حمسن
قطعة 40 هضبة الشمال الشطر األول عمارة ص شتوانساجي عبد الرزاق

رقم 90 مكرر عني الدفلىبابا حامد أسية
حي عني الدفلة احملل بقادة بلغيرتي فتيحة
جتزئة عني احلوت 138 حصة الطابق االرضي  القطعة رقم 03خليفة عبد الوهاب

خمطط التجزئة العقيد فالح صف صافعاشور ثاين أمينة
حي صف صافحمداد فاطيمة
جتزئة عني احلوت حمل رقم 76 مكرر 02بلحاج أمني

رقم 11 صف صف شتوانبن يوسف فاطمة
مدخل مدينة شتوان رقم 74بلحاجي بوسطلة

عني الدفلةقداري أمحد
وسط شتوان رقم 18 مكرر01بن عريبة  حممد أمني

هنج الطريق الوطين رقم 25 شتوانماحي بومدين
حي شتوان الشطر األول عمارة ب حصة 29 من احلصة 17 هضبة الشماللكحل نبيل
جتزئة البناء الذايت الشطر األول حمل1/62 شتوانرحايل ناصر

حمل 01 بين عادخلخال حسني
جتزئة بريوانة حمل أ2 عني فزةبلعيد عبد الصمد

عيزلة عوشبةعبد احلق خالد
حمل 03 رقم 08 جتزئة البناء الدايت الطريق الوطينكامل ميلود
الربج عمريعينة قويدر

طريق ب أوالد أعلى رقم 13 عمريحافظي حممد
الشاليدةبن شرية عبد القادر

غوليماس عمريعبديل فاطمة
قرية حيداسمداح مصطفى

الزويةقداوي عمار
الزويةحومادي حيي

حمل 01 الزوية رقم 31 جتزئة الزوية رقم01بن دحو ميمون
الزويةسابق أعمر

الزويةشوييت العريب
الزويةإيراد مصطفى



قرية حممد صاحلاخلفيف عبد الرزاق
شارع رقم 220حمل رقم 02 الزويةعثماين العريب
حمل رقم 01 قرية حممد صاحل اجملموعة السكنية رقم 19مفتاح جياليل

سيدي جماهدمعايسي مصطفى
حمل 01 سيدي جماهدخالف حمبوب

سيدي جماهدبوطلعة عبد احلكيم
حمل رقم 01خالف كرمية

زاوية تغاليمت حمل01شريفي عبد القادر
سيدي جماهدعداس مصطفى

بلدية سيدي جماهدمعايسي مصطفى
سيدي جماهد  رقم 21  احملل(األول-01)ديدوح أمني

حي سيدي علي بن خيلفمزرعي خيلف
حي الصويرعاشور فتحي
حي اجلديدبوخابية أمحد
حي اجلديدمديونة براهيم
وسط هننيعثماين حفيظ
حي اجلديد وسطمديونة حممد

حي القدميمزرعي عبد الرحيم
حي الصويربرامهي حممد
حي الفتح الصويرراحبي حممد

جتزئة 35 قطعة رقم القطعة49 حمل02مزرعي حممد
وسط هننيبوحفص حليمة

الضاحية اجلنوبية حي 40 سكن اجتماعي تسامهي حمل 01بن طالب عبد النيب
حمل رقم 01 شارع الشهيد بن قطالن عكاشة رقم 16 قرية مليليةبومساحة عمار
حي حممد مخيسيتبن محو خرية

حي حممد مخيسيتبلقاسم عبد الرمحان
حي حممد مخيسيت رقم 104طبال حسني

حي العريب بن مهيديبودية عبد القادر
شارع عيسات إيدير رقم 04حولية حسني
جتزئة املخرج الشمايل رقم 78بلخيرت أمحد

شارع غامل بن درملبن حيي حمي الدين نور 
قرية مقاسم رقم 04بوعبسة نصرية
شارع الشهداءبوطالب حممد
شارع الذحبةبلحاج وهيبة

شارع احلرية رقم 24لبلق حممد
شارع العريب التبسي رقم 629بوجنان حسني

شارع بلحساين ميلود رقم 13تومي فتحي
السوق البلدي القدميبن عبد الرمحان شعيب



حي 132 سكن رقم 02قبلغماري قويدر
جتزئة الوسط الغريب مخيسيت رقم 301بن سونة حممد

شارع احلرية رقم A32بن يارو توفيق كمال
سوق البلدي حمل رقم 18بروبة ثاين مصطفى

ساحة السوق االقواسلعرييب عبد الغين
خريبة قسم 39 م م 93دمحاين يوسف
حمل رقم 03 الطابق االرضي شارع 247 رقم 16 جتزئة حوض اخلنزيرة رقم 69بن جبور رشيد
سيدي حيي شارع بن جياليل ميلودبوتشيش حممد
حي السوق الرتبيعيةدرقاوي حممد
شارع 40 رقم 03 اخلريبةرمحاين عيسى
ساحة الرتبيعية رقم 41خياط فوزي

حي 50 مسكن قطعة و حمل 02ديندان سيدي حممد
حمل رقم 02 شارع 01 نوفمرب خريبة قسم 35 جمموعة ملكية 91محداوي عبد اإلله

جتمع 577 رقم 14 اخلريبة 114العنايب عبد اهللا
ساحة السوقبن أمحد نور الدين

ساحة السوقتقيوق رشيدة
ساحة السوقصنهاجي بن علي

ساحة السوق األقواسبن أمحد حممد
جتمع 03 رقم 23 اخلريبةمصطفاوي بن عبد اهللا

حمل 01 شارع 560 رقم 10 حاليا دقيوسقصاب حممد
ساحة السوقعمور حممد

شارع 66 رقم 01كرمي مصطفى
 اخلريبةحدوش فايزة
شارع 01 نوفمرب 1954 اخلريبةخمتاري عمر
السطور جتزئة التعاونية العقارية الشهيد عدو رابحلعنايب عمر

حمل 02 حي سيدي حيىي حاليا وشارع بن جياليل ميلود رقم 28شرفاوي حممد بومجعة
بوقميلةقايد هشام
السوق البلديمالح حممد

داربن قليع العسةمقدم فوزية زوجة رحاوي
سوق القرية الفالحية العجاجيةمشماش حممد
احلوانت جبالةمرقاش رضوان

ترنانةترنان أمحد
حمل 01 احلوض العجاجيةصاحلي فيصل

جتزئة الشمال الغريب شارع أمبوعزة أمحد جمموعة ملكية رقم12 قسم50 حمل1بلحميدي عبد القادر
قرية سيدي بونوارمنزل رشيد

شارع ديدوش مراد حمل 05 رقم 33بوعالية حممد ياسني
شارع بن ترار عبد القادر جتزئة الغرب اجلديد رقم 278 حمل 01بن عزوز حممد

جتزئة الشمال الغريب رقم 25 شارع جماوي رشيد حمل رقم 02تصور أمحد



جتزئة عمريوش رقم A109عياد زدام رشيد
قرية فاطمي العريب حمل رقم 01بوسيف سيدي حممد

حمل 01 زاوية شارع أجدير حممد و شارع جماوي عبد الرمحانبن عيادي يونس
حي االتفاقبوخاري بن عمر
شارع قرين يوسف حمل رقم 03 البناء الذايت رقم 20بن شاشو بونوار
جتزئة عمريوش رقم 207بلعيدوين فتيحة
شارع فالوسن حمل 03 احلصة 01بلحسيين مجال
هنج العقيد عمريوش حمل3 رقم 21بلقاطي حسني
شارع بن صابري أمحد حمل 02 رقم 32بن سعيد حممد

حي سيدي أمحد قسم 112 جمموعة ملكية 111 قطعة رقم 147بن طيفور عبد الرمحان
حي املقام شارع اإلخوة سيدي بولنوار عمارة أ53بن سعيد فطيمة زهرة

ضاحية اجلنوبية حي الزيتون حمل رقم 01العابدي مراد
قرية سيدي شريفبن قادة زينب
شارع بوشنتوف بن عمر حي مجيلة حمل 01كرزازي خلضر
حي املقام عمارة أ15 رقم 08بلماحي حممد

قرية سيدي بونوار حمل 01رابح زكرياء
قرية القواسريسراج عبدالعايل
شارع اإلخوة شراف حمل 03 رقم 01جمدوب خدوجة

إقامة املقام حمل رقم 06 عمارة 45أجلطي حممد مسري
قرية سيدي أمحد جمموعة ملكية115 قسم114 حمل02بلحرش منور

جتزئة لطفي قسم64 جمموعة ملكية66حاج عبد القادر فطمة
جتزئة مجيلة جمموعة ملكية07 قسم 65 حمل03قادة رابح فطمة

شارع ديدوش مرادجناري فطيمة
شارع فالوسن قسم 96 جمموعة ملكية34 رقم 133مزرعي خضرة
جتزئة لطفي شارع معطى اهللا بشري رقم 290 حمل02دوالت فتيحة

شارع العريب بن مهيديقبلي عبد القادر
شارع العريب بن مهيدي اجملمع التجاريمحومي سليمان

جتزئة اإلتفاق رقم 153مري حممد
حي االتفاق رقم 203بالل فتحي
شارع العريب بن مهيدي حمل رقم 02شيخ حممد

رقم 16 ب شارع االخوة عياد الطابق االرضيعيساوي فتحي
حمل 02 حي 17 أكتوبر رقم 40الشقر زهرة
حمل 01 حي 11 ديسمرب رقم 19الواد حممد

حمل 02 حي 185 فربايرالواد عائشة
حمل 01 شارع 17 أكتوبرمهداوي محزة

حي 17 أكتوبر حمل 03رمحاوي حسني
بين محوبرهوين حسني

قرية تافسرة رقم 02وينيت مكي



قرية تافسرةحدو يونس
العزايلبشالغم ادريس

تافسرةبن رمضان عبد اهللا
سيدي شعيب حمل 01 تافسرةبلقاسم زهية

حي الشهيد اليت حاج امحدقيطون عبد العزيز
حي الشهيد اليت حاج امحدبن بوحفص فتحي

حمل 01 هنج اول نوفمرب القطعة 02حاج حممد عبد احلليم
حي الشهيد اليت حاج امحدنقادي حممد
حي الشهيد حفص امحدكبري فاطمة

حي الشهيد بن منصور قدوربن دمحان حممد
حي الشهيد بن منصور قدورعبدوين عبد القادر

سكن عمارة ص 1485بلحاج يوسف
حي السعادة حمل 02قطيب عبد الغين

حي دحو بومدين القادوستونكوب عبد القادر
حي دحو بومدينباي خليدة

حي دحو بومدين حمل 01بن دالع حيىي
حي االمري عبد القادربن ناصر امحد

شارع 24 افريلخضراوي نعيمة
شارع الثورة حمل 02عرايب عبد احلفيظ

حي التازر وسط املدينةمقنايف عبد الرمحان
حي بوعناين حسنيموساوي ربيعة

حي بوعناين حسنيبن الشريف عبد اخلالق
حي بوعناين حسنيبن صفية جياليل

حي بوعناين حسنيسليماين سعاد
حي بوعناين حسنيشريفي شريف

حي بوعناين حسنيزيان رشيد
شارع 01 نوفمربالعرايب خثري

شارع 01 نوفمرب البطمة رقم 03بومدان مجال
حي اليت حاج امحدبن عامر بشري
حي اليت حاج امحدبوساحة حممد

حي باي امليلودعباس حممد االمني
شارع مربك قويدرتوايت يوسف
حي اإلخوة رقيقمربك كمال

حي مفتاح حممدرزوق منصور
بلدية القورتوايت غامن

حمل 01 شارع بلغري بن عليحيياوي توفيق
حي النصر حمل 01عتيق عبد الرزاق

العريشةبلجياليل منور

تلمسان



حي الشهداءمحداوي خالد
حي 05 جويليةرمحاين عبد العزيز

العريشةبلعباس لعرج
حمل 01 حي أول نوفمربجفال عائشة
حي االفاق اجلميلموسوس لعرج
عني تالوتدمحاين ميلود

حي البزوربرقية كرمي
حي احلريةعطية سيد أمحد

حي املستقبلبن جدي يوسف
حي اإلستقاللمعطاوي واليد
جتزئة حي السالم رقم 29ملياين حمفوظ
حي السالم حمل 08تامر بومدين

شارع الشيخ بوعمامة رقم 01قلود عبد القادر
عني حنالةبن جراد يوسف

حي كاسطور قرية عني نكروفماجوج بن يوسف
قرية عني نكروفزريوح فريد

شارع اجلمهورية الطابق األرضيبريشي بومدين
حمل 01 حي القصبجماهد بومدين
جتزئة 01 حي الربتقال القطعة رقم 08بن دراء حممد
خمطط جتزئة رقم 02توايت يوسف
هنج عني يوسفقامسي حممد

حمل 32 طريق عني يوسفبن علي جماهد كرمي
هنج عبد احلميد بن باديس 03بوخليف أسام
واجهة الطريق الوطين رقم 02نضال عالل

حي 30 مسكن إجتماعي رقم 13بوزيدي بلعباس
حي الزيتون رقم 47 الطابق األرضي املركز التجاريعمريات فوزي
حمل رقم 01 سيدي بن شيحةحيياوي هشام

شارع املسجد رقم 12 حمل رقم 04شحاليف عبد القادر
رقم 26حي كاسطورغامل حممد

حي الكاسطور رقم 10غماري فتيحة
سدي العبديلسنوسي أول رشيد

جتزئة 181 قطعة أرض رقم 114قرناشي رشيد
حي سيدي بن شيحة رقم 73رمحاين حممد
حمل رقم 01 سيدي بن شيحةتاجوري تاج

شارع 26 نوفمربأوديعة منديل هشام
سيدي العبديلبلعبديل حممد رضا

شارع اجلمهوريةمراحي أمحد
طريق سيدي بلعباسزاوية فاروق



شارع اجلمهوريةيويب عبد القادر
وسط أوالد ميمون حمل 10 عمارة باجلزء 18طهراوي بومدين
طريق سيدي بلعباسحواوطي قدور
شارع كراص عوادشعبان جلول

حي سيدي الزواوي جتزئة 1389 املنطقة ب 576بودندان يوسف
طريق سيدي بلعباسبن سيفي حممد
طريق سيدي بلعباسمسعودي زهرية
جتزئة 1389 قطعة حي سيدي الزواوي اجلهة الغربية رقمشيخاوي طيب

شارع قادري عبد القادربوغرارة قويدر
حي سيدي الزواويبلوذنني وجدي

شارع كراس عواد حمل 01طييب بغداد
شارع اجلمهوريةماحي ثاين ابراهيم

طريف احملطةبرحو حممد
حمل رقم 01 يبدر احللة املصلى أو سيدي عبد اهللاشريف عبد اللطيف

حي البدرمغراوي محزة
قرية عني يسرخليفي ابراهيم

البياضة قرية عني يسرمالكي زوجة قنون فاطمة
جتزئة حي احملصورة رقم 24براخلي نبيل
شارع صامي عبد القادر حمل 02هامل فتحي
حمل رقم 02 حي الندروميةبونوة ياسني

حمل رقم 02 خمطط تسوية البلدية رقم 73بوريش فتحي
شارع صامي عبد القادر طريق البلديةبوزيان مراد
إقامة موسى بن نصري عمارة أ3عياد فؤاد

هنج غامل حممد رقم 02هداجي مصطفى كمال
شارع األمري عبد القادرسعادي عبد اجلليل

شارع األمري عبد القادر الطابق األرضي حمل 02 رقم 111شبورو عبد اجمليد
شارع األمري عبد القادر رقم 2/17فراج عبد السالم

حمل 01 شارع غامل حممدسليمان سفيان حممد رضا
حمل رقم 01 شارع بن أمحد احلاج رقم 56بلعرج سفيان
جتزئة حي الزيتون قطعة رقم أ10محودي العريب

حي الزيتونغريب مراد
جتزئة التكوين املهين 220 مسكن صنف أ رقم 73لباد مصطفى
حمل رقم 03 التجمع السكين وادي الزيتونصولة بومدين
سيدي العريببوزيان العريب

حي 40 مسكن رقم 04 شارع األمري عبد القادربن عبد الرمحن مكي
حي بن عبد الرمحن رقم 168بلحسن مجال

شارع األمري عبد القادرشارف عبد القادر
وادي الزيتون حمل رقم 02بن حلسن بوشارب



حمل 07 سوق البلدي شارع درمي حممددمحاين عبد الرمحن
احلي البلديزبريي سليمان

جتزئة احلي اجلديدعيساوية شاديل
شارع عيسى حممد رقم 35بن عيسى مصطفى

بلدية بوحلوغزال أمحد
بوعواد

حي بودغن حمل02 رقم 07مكسايل عبد اهللا
بوحلوبوبكري مصطفى

املهرازخاطر بومدين
املهرازمين عبد الرحيم

حي زايلو املهراز حمل 01زدام مراد
حمل 01 جتزئة ب.م.ل 142 املهرازبن بوزيان عبد القادر

جتزئة مهراز 366 رقم 177زدون حممد
 املفتاحيةبن بوزيان ميلود

املهرازمين محزة
املهرازخندق عبد الكرمي

املهرازشليب بومدين
حمل رقم 03 شارع أول نوفمربعيساوي عبد املالك

محزي بن عامر قطعة 15بوعيادى عبد الرمحان
قطعة رقم 44 جتزئة 59 محزي بن عامرالعيدوين حممد
أوالد خبالدبلملياين حممد

حمل رقم 01 أوالد خبالدبوكابوس نعيمة
حمل رقم 02 بوطراقبن موسى ابراهيم

بوطراق حمل رقم 02صديقي حممد
حمل رقم 01 حي شارع الطريق الوالئيبن صامي حممد

حمل رقم 02 بوطراقبن موسى ابراهيم
بوطراقشاليل حممود
بوطراقشاليل حممود

جممع 41 رقم 23 بوطراقزياين بلعيد
احلمادى رقم 01 احلصة 01شايف حممد

بوطراقشريقن بنعمر
حي الرمالزهدور فوزي
بلدية  مرسى بن مهيديبويدوح بلعيد

بلدية مرسى بن مهيديبن صديق رشيدة
شارع الكبريفنيدق رابح

شايب راسوعبد الكرمي كز
املريقةزين العابدين حممد
مرسى بن مهيديناصر الدين كوداد



حمل رقم 01 جتزئة البناء الذايت بوكانون رقم 108لعموري عبد اإلله
طريق الوطين 07أ رقم 01مرغاد براهيم
شارع 05 جويلية –باب العسة-طول  ميينة

تونني اجلهة الغربية –باب العسة-بسام عبد الرزاق
بلدية باب العسة.العيا طي الشريف

شارع الشهداء خمطط التجزئة رقم 02جعواين حممد
بلدية سوق الثالثاءعشعاشي عبد الكرمي

شارع جيش التحريرسيدي بوجنان حصة رقم04بن أمحد بوجنان
حمل 01 سيدي بوجنانشريقي  تورية
سيدي بوجنان شارع جيش التحرير الوطين زرار  مساعني
احلمري لعشاشحيتون براهيم

سيدي بوجنانبن عاشور عبد الصمد
حي تافنة احملل رقم 03 قسم 205 جمموعة رقم 154طبطاب أمحد

حي السكين رقم 01/278شداد عبد النيب
طريق وجدة اجلرابعة احملل الثاين رقم 02زيتوين حممد

حي تافنة جمموعة ملكية رقم 51 قسم 206 رقم 08بن صابر حممد
حي  الزيتون حمل رقم 02فارس عمر

حي الزيتون قسم 226 جمموعة ملكية 45 احملل رقم 02صدوقي عمر
حي تافنة حمل الثاين قسم 208 جمموعة ملكية101الشيخ مسري

حي تافنة قسم 205 جمموعة ملكية 174 حمل 02داري احلبيب
شارع ابن رشد حمل 01 رقم 01بوعرفة أمحد
حي الصنوبر قسم 149 جمموعة ملكية 162بريكي حممد
حمل رقم 02 الباطوار درب 14 رقم 55طييب حممد
جتزئة السكنية املطمر اجلديد حمل رقم 01 رقم116داري علي
حي الفتح قسم 154 جمموعة ملكية179 حمل01اميافو امحد

حي القاضي  شارع 08 رقم 23 حمل 05 –مغنية-بلغيت امحد
حي القاضي حمل رقم01 مغنيةتيجديت نور الدين

حي الفتح قسم144 جمموعة ملكية26 حمل16بمديانة كمال
حي الفتح جمموعة ملكية رقم 131 قسم 143 حمل رقم 01قادري عبد اللطيف

حي داري واسيين احملل 27 ب قسم 141 جمموعة ملكية 81خناي فوزي
قرية البطيمهنار مسري

حي 200 مسكن الربيقي عمارة س رقم 01برامهي حسان
شارع ابن رشد حمل06 رقم 12بن دمهة حممد

حمل 01 حي الزيتون جمموعة ملكية 119 قسم 203قامسي عبد الصمد
حي تافنة جمموعة ملكية 176 قسم 205 حمل رقم 01بن عزوز نور السادات

حي تافنة جتزئة ملكية رقم 52 حمل رقم 01بن صابر حممد
حي تافنة قسم 205 جمموعة ملكية 26 حمل 01فرحي رابح
شارع ابن خلدون رقم 15ناير أمحد



حي احلمريديب عبد الرمحان
حي تافنة قسم 206 جمموعة ملكية 99 حمل 02بن سبع يوسف

حمل رقم 02 حي الزيتون قسم 226 جمموعة ملكية 62كش أمحد
حي القاضي رقم 02 شارع 06 مغنيةمقبول عمر

حي القاضي رقم 03 شارع 06 مغنيةمقبول عز الدين
شارع األمري عبد القادر رقم 90زيان واسيين

حمطة العقيد عباسعريشي مكي
شارع ابن رشد رقم 46/3بن محو ابراهيم

حي بريقي خمطط التجزئة السكنية رقم 13 مكررزايدة رشيد
جتزئة هدام أمحد رقم 44 مكرربلجياليل عبد العزيز

حمل 01 حي عمرمهش واسيين
قرية العقيد عباسحاج علي حممد

السوق املغطاة للخضر والفواكه رقم 25 مكررزوهري عبد الرحيم
حي املطمرستاوي خلضر

طريق وجدة رقم 0صبيان عبد الرحيم
حي القاضيمومينو بلقاسم

شارع الغرب رقم 2عنيطر زهري
جتزئة السكنية املطمر اجلديد حمل رقم 01رقم 116داري علي

حي الزيتون جمموعة ملكية 170قسم 203 حمل رقم 02بلعريب مصطفى
حي الزيتون احملل الثاين جمموعة ملكية رقم 33 قسم 222بن عيسى حممد

حي القاضي شارع 08 رقم23 حمل 01الشيخ حممد الواسيين
حي تافنة احملل رقم 03 قسم 205 جمموعة ملكية رقم 154طبطاب أمحد

شارع ابن رشدرقم 01رباحي بدر الدين
حي تافنة احملل رقم 03 قسم 205 جمموعة ملكية 154طبطاب أمحد

حي الفتح جمموعة ملكية رقم 132 قسم 154 حمل رقم 01اخلثري بن أعمر
التجزئة الثانية الركيزةلفضيل حممد
التجزئة الثالثة  ركيزةليان حسني

محام بوغرارةمساش عبد اجلليل
محام بوغرارةبوسوار علي
محام بوغرارةمساش علي

حي 25 مسكن 12أوكيلي نصر الدين
محام بوغرارةأو كيلي أمحد

حي حوض عامرملوك عبد الوحيد
حي الدمني رقم 25هاشم سيدي حممد

حي الرملة حمل رقم 04 الطابق االرضيهاشم أمني
شارع الشهداء حمل رقم 01حممودي رضا
هنج اجلمهورية رقم 95حوزي مسري

جامع الصخرةسجعي خري الدين



حي الرملةمستغامني خدجية
حمل 02 حي الرائد زنايت أمحد منزل 16أوجامع حممد

حي سيدي أعمر حمل 01 الطابق األرضي قسم 57 جمموعة ملكية 176عيتقي سيدي حممد
جبانب الطريق الوطين دار غمراسنشاقوري بنعمر

طريق الدمني قسم 103 جمموعة ملكية 84 حمل 02 الغزواتزنايت حممد
حي أوالد زيريعقاب مصطفى

حي دار غمراسن سيدي أعمر قسم 43 جمموعة ملكية 29 حمل 02مزوار أعمر
حي الرملة قسم 77 جمموعة ملكية 27فارس عبد الرحيم

حي الرملة قسم 76 جمموعة ملكية 65طالب رمحة
شارع السوققبلي بوزيان
شارع عبد اهللا بنعمر حمل رقم 02ساملي مراد

جتزئة الشفق رقم 328موفق امساعيل
حي سيدي أعمر قسم 15 جمموعة ملكية 250شتوان فتحي

شارع الشهداء قسم 05  جمموعة ملكية رقم 13 حرف بوهاج عبد اللطيف
حمل ب حي البشفق قسم 75  جمموعة ملكية 250خرواع سيدي حممد
حي سيدي أعمر قسم 42  جمموعة ملكية 25 حمل 02غويزي عبد القادر
شارع القومباطا وساحة السوقعبيد عبد اللطيف
حي الشراقةشريف عبد العزيز

الكراكرقلي عباس
حي األمري عبد القادر حي سيدي أعمرخاليف رمحنية

حي الدمنيمحداوي عبد الوهاب
جتزئة التعاونية العقارية صديق بن حيىيبرايس سعيد
حمل ص شارع الشهداء سكن رقم 16عثماين أمحد

جتزئة احملطة حي الرملة قسم 34 جمموعة ملكية 29 حمل 06بلتشني مصطفى
الطريق الوطين 7 أ أ مزاورو حمل رقم 04حامد فتيحة

زاوية املريةمعاوض نورالدين
ساحة االقواس سابقا تونانغريسي عمر
حي بوجليد حمل 01 رقم 22دردق علي

قرية مزاورو سيدي ابراهيممكاوي يوسف
حمل 02 الرباكمهياوي سيدي حممد

حمل رقم 01 منزل رقم 13 احلوضمريي حممد
السوق البلدي تونانخلويف بوزيان
بغاونعباس بنعمر

حمل 01 رقم 24 حي البياج تونانهاشم ابراهيم
حمل رقم 01 الطريق الوطين 7أ منزل رقم 11 الرباكدرين نبيل

شارع سايح ميسوم تونان حمل رقم 03دنون فضيل
رقم 24 حي اخلندق شواط تونان حمل 01عبد املؤمن سيدي حممد

حمل أ تونانمحداوي عبد القادر



حمل رقم 01 حي بوجليد تونانصاحل كمال
حمل رقم 02 أوالد الطيبشليحي مجال
حمل رقم 04 الطابق االرضي رقم 98 أوالد طنيعثماين حممد
دار بن طاطابناي بومدين
قرية دار بن طاطابورقبة خثري

حمل رقم 01 الطابق األرضي القبالةبوشيخي زهري
قرية دار بن طاطاشليح حممد

حمل رقم 02 القبالة البوربراهيمي مسرية
حمل رقم 02 جانب طريق تيانت القدميةبوكراع أمحد

تيانتتلمساين عبد الكرمي
قرية بوقدامة حمل الطابق االرضيمحزي مراد

حي الشهداء حمل 03 بناية بمهاجي سيدي حممد
بلدية تيانتنوار حممد

جامع الصخرة املسماة الوجلةدراس هواري
شارع عبداهللا بن الزبري حي املدينة املنورة رقم 43 – س.ب.عخمتار حممد

حي سيدي اجلياليل جناح ج3 م1– س.ب.ععربي بن أعمر
جتزئة األوىل سيدي اجلياليل رقم 249– س.ب.عبرحال ناصر

شارع العباس بن عبداملطلب حي املدينة املنورة رقم 58– س.ب.عغرماوي حممد
حي 366 مسكن سيدي اجلياليل جناح ج46 14 القطعة رقم 02– س.ب.عجباري فؤاد

حي العريب بن مهيدي رقم 27– س.ب.عبوشارب حلسن
شارع املرشح سعدان رقم 17– س.ب.عبن تساير كمال

حي املالزم األول عبدالكرمي رقم 03– س.ب.عبرنيش حممد
حي 195 مسكن الروشي رقم 59– س.ب.عكرمي ليلى

شارع سعيد خالد حي املدينة املنورة رقم 303– س.ب.عبودادة يوسف
شارع بن ديدة بن يوب رقم 12– س.ب.ععظيم مهدي
حي سيدي اجلياليل عمارة ب جناح أ رقم 34– س.ب.عمعزوز احلاج
شارع املالزم خالدي حي عدة بوجالل رقم 41– س.ب.عزرقي بيالل

شارع النقيب عثمان رقم 21– س.ب.عياسني بن علي
شارع قرموش حممد طريق وهران الطريق الوطين رقم07 رقم 32– س.ب.عصابري شريف
شارع ناصري عبدالقادر رقم 14– س.ب.عمالل صبيحة

شارع دريدر حممد رقم 25 مكرر ب حي باب الظاية– س.ب.عفرح مسري
شارع فرودة احلضري رقم 15– س.ب.عبلقاضي رضا
حي الشيخ ابن باديس شارع املالزم عبد الكرمي رقم 22– س.ب.عحممدي سليم

تعاونية عقارية الباهية سيدي اجلياليل حمل رقم 02 جناح أ08– س.ب.عرزوق نورة
حي 559 مسكن سيدي اجلياليل عمارة 03 رقم 03– س.ب.عقادة عبدالرمحان

حي 28 مسكن القطعة ج3 رقم 02– س.ب.عزازوة معمر
جتزئة منطقة مشال شرق حي بومليك رقم 179 ب– س.ب.عمحدون عبدالوهاب

شارع جبور جلول سابقا الدكتور ميلو رقم 12– س.ب.عبلهواري زواوية

 



مشال املنطقة الشمالية قطاع رقم 02 س/جياليل رقم 487– س.ب.عمصطفاوي توفيق
شارع 17 أكتوبر رقم 13– س.ب.عمصابيح خرية

حي 559 مسكن سيدي جياليل عمارة 16 نوع س,جرقم 45– س.ب.ععريف عامر
حي 72 مسكن منطقة مشال شرق التجزئة ج رقم ج18– س.ب.عبصحراوي اهلوارية

حي 220 مسكن سيدي اجلياليل عمارة ر رقم 08– س.ب.عدليل حممد
شارع قنطاري قندوز فطيمة رقم 27– س.ب.علقدمي أمحد
حي 164 مسكن مقام الشهيد عمارة ك12 قطعة رقم10– س.ب.عزيدي حممد
شارع دريدر حممد حي باب الظاية رقم 72– س.ب.عمزياين عزيز

جتزئة س3 سيدي اجلياليل قطعة رقم 687– س.ب.عمنصور عبدالقادر
شارع بوسبحة قويدر رقم 12– س.ب.عوزير حممد

حي 237 مسكن املنطقة الشمالية عمارة أو. رقم ج16– س.ب.عهبيليل حممد
شارع املسجد رقم 03– س.ب.ععبدالالوي حممد

جتزئة منطقة مشال شرق حي بومليك– س.ب.عمهاجر سنوسي مفلح 
حي 599 مسكن عمارة 44 نوع ب رقم 58 سيدي جياليل– س.ب.عزكموط ميلود

حي الشرطة فيال رقم 01 طريق تنرية– س.ب.عمدان حممد
حي 456 مسكن سيدي اجلياليل بلوك ب2– س.ب.عبن مالك سعاد
حي 205 مسكن سيدي اجلياليل عمارة اش. رقم ج49– س.ب.عحداق صليحة

حي سي عبد الكرمي هنج فرودة احلضري رقم 12 حمل ب– س.ب.ععبوين بوزيان
املنطقة الشمالية قطاع 4 رقم 324– س.ب.عتيفريت حممد

حي 105 مسكن مقام الشهيد عمارة أف أو القطعة رقم 04– س.ب.عمكاوي حاج  علي
شارع باي بلقاسم حي الساقية احلمراء رقم 08– س.ب.عداعي براهيم

جتزئة سيدي اجلياليل حي كاسطور شارع ن القطعة رقم 50– س.ب.عبوولسيس عباس
حي 199 مسكن احلرية رقم 04– س.ب.عبن زعرت قادة
شارع مهاجي سليمان رقم 25 مكرر– س.ب.ععبوين خمتار
جتزئة املنطقة الشمالية حي سيدي اجلياليل– س.ب.عمساح قادة
حي 222 مسكن سيدي اجلياليل عمارة ج02 رقم 02– س.ب.عبوهند مسري

هنج العريب بن مهيدي شارع الفالحة رقم 01 مكرر ج– س.ب.ععثمان بشري
شارع بونية عبدالقادر رقم 27– س.ب.عقومري حممد
شارع عيسات إيدير رقم 79– س.ب.ععياد موفق

01 شارع طيب براهيم شريفة– س.ب.عزرافة يعقوب
شارع أ حي الرائد أمبارك سيدي اجلياليل رقم 01– س.ب.عبوخرص مجال

زاوية شارع اإلخوة عماروش رقم 12 وشارع السنغال حمل 02– س.ب.عبلعوج حممد
شارع زبيدة عبدالقادر رقم 49– س.ب.عنوار عبدالقادر

شارع سقار عبدالعزيز رقم 124– س.ب.عواضح ناجية
زاوية شارع أمحد زبانة رقم 13 وشارع مهاجي سليمان– س.ب.عبن حبيب فطيمة
جتزئة جنوب غرب حي املدينة املنورة قطعة رقم 05– س.ب.عطالب حاج عمر

منطقة مشال شرق حي بومليك رقم 07– س.ب.عسليماين فتيحة
طريق سيدي حممد بن علي قطعة س4 رقم 311– س.ب.عبوعمامة ناجوية

 



شارع املالزم هوابرية عبدالقادر رقم 70– س.ب.عبن كرمة رشيد
شارع حبيب بن عدي حي باب الظاية رقم 05– س.ب.عبوزكورة ميينة

حي 123 مسكن القطعة رقم 02 حمل رقم 22– س.ب.عقهواجي شكيب
جتزئة 134 قطعة س6 سيدي اجلياليل– س.ب.عحجام ميلود

شارع ساي بومدين– س.ب.عمشريف عبداهللا
جتزئة املنطقة الشمالية سيدي اجلياليل قطاع 05 رقم 143– س.ب.عبن زرام الشيخ

شارع خلمس أمحد رقم 07– س.ب.عحمروق ليلى
جتزئة املنطقة الشمالية رقم 03– س.ب.عقشيح عبداهلادي

شارع العمارنة رقم 28– س.ب.عزرهوين حنيفي حممد
املنطقة الشمالية قطعة رقم 01 القطعة رقم246/18– س.ب.عمنصوري عبداإلله

حي 82 مسكن شارع عبان رمضان رقم 05 سي.أس– س.ب.عمعاوض عبداحلفيظ
املركز التجاري املتعدد النشاطات حي سيدي اجلياليل حمل رقم يب.ب.04– س.ب.عبن شعيب نصرية

حي سيدي اجلياليل املنطقة الشمالية القطعة األوىل حمل ب– س.ب.عصرصار صالح الدين
حي بومليك الروشي رقم 739– س.ب.عمرداس فاطيمة

حي 100 مسكن كناب منطقة جنوب شرق جناح أ1 رقم 01– س.ب.عحاكم بلعيد
حي 559 مسكن سيدي اجلياليل عمارة رقم 45 حمل رقم 54– س.ب.عكرفة سامل

احملل التجداري رقم 04 املركز التجاري  طريق تلمسان حي الساقية احلمراء– س.ب.عبلبشري نصر الدين
شارع بالحة خالد حي بومليك رقم 07– س.ب.عشريف نادية

حي 260 مسكن سيدي اجلياليل جناح ن رقم ج25– س.ب.عزعرب يوسف
حي 144 مسكن سيدي اجلياليل جناح د1 القطعة رقم 23– س.ب.عجمدويب علي املنتصر
زاوية شارع مواليد الطاهر رقم 29 وشارع كورناي رقم 35– س.ب.عدريش صالح الدين

جتزئة الثانية سيدي اجلياليل– س.ب.عحجاج حسيبة
شارع بوجيرة دحو حي األمري عبدالقادر رقم 22– س.ب.عجياليل حممد
حي 366 مسكن سيدي اجلياليل جناح ج2  01– س.ب.عمنصور حممد
حي 92 مسكن سيدي اجلياليل عمارة ك رقم ج64– س.ب.علعمش مجال

زاوية شارع خري نبية وشارع بلقاضي قاضي– س.ب.عنعيمي عبدالقادر
شارع بريكييت حي بومليك رقم 17– س.ب.عدربال بناجي
حي 30 مسكن اللوت بلعباس عمارة د رقم ل.ج12– س.ب.عنغبال العمري

شارع فكتور هيقو رقم 06 مكرر– س.ب.عتيقري عبد القادر
حي 130 مسكن عمارة ب9 رقم س.16 خري النبية– س.ب.عبوشيبة سيدي حممد

تعاونية عقارية هواري بومدين حي سيدي اجلياليل جناح ج14 رقم 23– س.ب.عشاليب سعيد
حي 204 مسكن سيدي اجلياليل جناح أو رقم 01– س.ب.عمسافر قاسم
جتزئة حي عدة بوجالل رقم 132– س.ب.عحزام عكاشة

شارع عاشور زواوي رقم 03– س.ب.عزرهوين عبدالقادر
حي 345 مسكن سيدي اجلياليل الوئام جناح 21 رقم ج131– س.ب.عالفزازي عمر
هنج بن ديدة بن يوب رقم 10 مكرر أ واجهة شارع أصاص رقم 03 مكرر– س.ب.عبلعريب حممد

هنج بالحة خالد رقم 09– س.ب.عسعيدون عبدالقادر
حي السوريكور 95 مسكن عمارة د رقم 11 القطعة ج12– س.ب.ععقيب لعالية

 



حي 260 مسكن سيدي اجلياليل جناح ب رقم جي.5– س.ب.عتونسي بن يعقوب
شارع الرائد أمبارك رقم 02– س.ب.عالباهي سليم كمال

حي 114 مسكن جناح ب4 رقم ل1/ب4– س.ب.عهربي خرية
حي املالزم خالدي رقم 40– س.ب.عكروشة حممد أمني

جتزئة سيدي اجلياليل قطعة رقم 179 قطاع 5– س.ب.عقامسي فتيحة
حي 128 مسكن رقم 1-سي.أ– س.ب.عبوختيل العيمش
شارع وهلاصي خمتار حمل ب رقم 39– س.ب.عبوعسرية حممد

شارع مراح عبدالقادر رقم 38– س.ب.عمراح بوبكر
حي الروشي القطعة رقم 231– س.ب.علشلق ميينة

شارع شويين الشيخ رقم 11 مكرر– س.ب.عتونسي خمطار
التجزئة رقم 01 قطعة أرض رقم 40 سيدي جياليل– س.ب.عبلقروريصات زواوي

حي 400 مسكن حممد بوضياف -سيدي اجلياليل- جناح أ رقم 08– س.ب.ععواد مسري
حي املدينة املنورة شارع العقيد عثمان رقم 02– س.ب.عزرقي عباس
رقم 03 حي84 مسكن عمارة ب سيدي اجلياليل– س.ب.عزيناي وفاء

رقم 01 شارع العمارنة حمل رقم 02– س.ب.عميمون بومدين
شارع تيودور هرييت حي التيار رقم 11– س.ب.عبلميمون حممد رضا

شارع تيودور هرييتيي رقم 38 ب– س.ب.عنقراش آدم
جتزئة منطقة مشال شرق حي بومليك القطعة رقم 196– س.ب.عضالع زهرة
شارع سعيد بوحنيفية رقم 07– س.ب.عمرابط زهري

شارع املستشفى رقم 15– س.ب.عمرسلي زكرياء
حي 220 مسكن سيدي اجلياليل عمارة ك رقم 15– س.ب.عزيداين بومدين
زاوية شارع اإلخوة عماروش رقم 12 وشارع السنغال– س.ب.عبلعوج نورالدين

شارع قرموش حممد حمل ب رقم 83– س.ب.عبن ناصر بن عتو
شارع اللوت بلعباس رقم 11– س.ب.ععالوي خلضر
شارع العقيد عثمان رقم 10– س.ب.عمكامن ميلود
حي عدة بوجالل رقم 230– س.ب.عبوزيد الباتون

ملنطقة السكنية احلضرية الشمالية اجلزء االول 01 حي سيدي جياليل جممع 366 سكن بن قمرة حممد
شارع خري النبية حي العريب بن مهيدي رقم 46 مكرر– س.ب.عبراهيمي يوسف

شارع كعيب  يوب سابقا بومرشي رقم 39– س.ب.عبدري زهرة
شارع هوابرية عبدالقادر رقم 52– س.ب.عيسني خمتار
شارع عمر بن مجوح حي بين عامر– س.ب.عبوزوينة ليلى

حي 35 مسكن سيدي اجلياليل جناح ب القطعة رقم 05– س.ب.عبودخيل موالي
حي 220 مسكن سيدي اجلياليل عمارة ل رقم 40– س.ب.ععبداهللا أمحد
ضاحية سيدي جياليل حي 232 مسكن الكتلة ب5 رقم 31 حمل رقم ج,35– س.ب.عبنياين حلسن
شارع الونشريس حي العمارنة رقم 05– س.ب.عصولة مسري

حي 20 أوت حمل ب رقم 19 مكرر– س.ب.عدرار حممد أمني
حي سيدي جياليل التعاونية الباهية رقم 01 جناح أ10– س.ب.عحنايل الزهرة

حي 260 سكن جناح أ رقم جي 1 سيدي اجلياليل– س.ب.عدرداز مصطفى

 



جتزئة منطقة مشال شرق حي بومليك رقم 381– س.ب.عخلف اهللا فاطنة
شارع شعيب عبد القادر جتزئة سيدي ياسني– س.ب.عقبايلي زين العابدين

حي 559 مسكن سيدي جياليل عمارة 12 نوع جي رقم 32– س.ب.عفرق سعيد
شارع العمارنة رقم 16– س.ب.عبودارن عالء الدين

حي 164 مسكن مقام الشهيد عمارة ك01 القطعة رقم 03– س.ب.عأوعمارة توفيق
شارع قرموش حممد رقم 89– س.ب.عمطريف عبداحلق
حي 328 مسكن سيدي اجلياليل عمارة س2 رقم ج19– س.ب.عبن مساعني أمال

حي 760 مسكن عمارة ف4 رقم 36– س.ب.عبوخالفة أمني
شارع هوابرية عبدالقادر رقم 47– س.ب.عفرعون عبدالقادر

جتزئة 330 قطعة حي بومليك– س.ب.عمغراوي عبدالقادر
حي األمري عبد القادر شارع 24 فرباير 1956 رقم 10– س.ب.علكحل مونري

زاوية شارع ياسني بن عودة وشارع راسني عمارة ب رقم ج10– س.ب.عبن بكرييت نبيل
هنج عبان رمضان حي 72 مسكن عمارة أ08 رقم 012– س.ب.عأوميلود احلسني

جتزئة 40 مسكن فونال رقم 36– س.ب.عبن مسعود أمحد خبرية
حي 760 مسكن عمارة ب رقم 01– س.ب.عماليل عباس
حي سقار عبدالعزيز رقم 144– س.ب.عبوزفران ميلود

حي 400 مسكن رقم 02 عمارة ج رقم 34 مكرر سيدي جياليل– س.ب.عتومي عبداحلليم
املنطقة الشمالية رقم 03 سيدي جياليل حي 140 مسكن عمارة أو رقم ل 05 القطعة غاليوي وليد
شارع سعد بن عامر حي باب الظاية رقم 19 مكرر ب– س.ب.علعالم مجيلة

شارع بورقبة قدور رقم 37– س.ب.عبريكسي سيد بن يونس
شارع زعراط زواوي رقم 24– س.ب.عبودايل حممد أمني

املنطقة الشمالية سيدي اجلياليل جناح رقم ج4أ– س.ب.عبورعدة فطيمة
شارع عيسات إيدير رقم 29– س.ب.عبن لعوج محزة

شارع سيدي فروج حي عدة بوجالل رقم 23– س.ب.عمعايف عربية
حي 400 مسكن سيدي اجلياليل جناح أ4 رقم 17– س.ب.عشاوش ميلود
حي 75 مسكن شارع بدون إسم– س.ب.عبن زينة رشيد
شارع صامي ميلود  حي غظيم فتيحة حمل أ رقم 15– س.ب.عزاوي نورالدين

شارع املسجد حي األمري عبدالقادر رقم 03– س.ب.عهتامي وردة
حي 422 مسكن سيدي اجلياليل عمارة ج02 رقم 01– س.ب.عبوقلمونة عباس

حي 40 مسكن عمارة ب رقم 15– س.ب.عبن حلي نورالدين
حي 345 مسكن سيدي اجلياليل جناح 21 رقم ج131– س.ب.عمروفل حممد احلبيب

شارع ابو بكر الصديق حي بين عامر رقم 08– س.ب.عمصري عبداحلق
طريق اإلخوة بلحسيين رقم 13– س.ب.عحيمور حممد عادل

حي 232 مسكن الكتلة ب5 رقم 41 حيمل رقم ج28– س.ب.عطهري مجيلة
شارع دريدر حممد رقم 49 مكرر أ– س.ب.عداتو سعيد حممد عديل

شارع مراد سايح ميلود رقم 15– س.ب.عقريش سيد أمحد
منطقة مشال شرق رقم 84– س.ب.عالكبري مغنية

شارع أبو بكر الصديق حي بين عامر رقم 10– س.ب.عمداح عبدالقادر

 



حي 72 مسكن سيدي اجلياليل رقم ج24– س.ب.عالعارف جميد
شارع خري النبية رقم 56 مكر ب  حي العريب بن مهيدي– س.ب.عمكامن مصطفى

املنطقة الشمالية رقم 02 حي سيدي جياليل جممع 92 مسكن عمارة ب رقم 08 القطعة مباركي عباس
رقم 59 شارع عيسات إيدير– س.ب.عكوبالجي طاهراملعتز

شارع السنغال رقم 15– س.ب.عمغريب براهيم
حي سيدي جياليل جتزئة بشري بوجيرة رقم 07 عمارة أ– س.ب.عبوعريشة نورالدين

هنج دنطون رقم 10– س.ب.عبروس حورية
حي 237 مسكن بلوك جي رقم سي41– س.ب.عبن ساحلة عبدالكرمي
حي 1500 مسكن عمارة ت رقم 15 (ت24 مسكن) – س.ب.ععبورة حلسن عصمت

حي سيدي اجلياليل قطاع 02 رقم 523 ب– س.ب.عبورعدة سليمة
شارع شعيب عبدالقادر رقم 24– س.ب.عمندنكس أحممد

حي عظيم فتيحة رقم 124– س.ب.عغريب قادة
رقم 138 حي عدة بوجالل حمل رقم 01– س.ب.عمحيدة عبدالقادر زكرياء

هنج عسال خمتار رقم 30– س.ب.ععياد عبدالقادر
تعاونية عقارية هواري بومدين سيدي اجلياليل جناح ب16 رقم 13– س.ب.ععجوج قويدر
رقم 18 حي بغدادي زين العابدين حمل ج– س.ب.عهامشي أمني

حي 120 مسكن سيدي اجلياليل عمارة ب10 رقم 66– س.ب.عبوشنتوف فؤاد
حي 95 مسكن سوريكور عمارة ج رقم 08– س.ب.ععبديل يوسف

حي 180 مسكن جناح أ رقم ج 1 جتزئة جنوب شرقبوترة عباس
حي 150 مسكن عمارة إي رقم 75– س.ب.عدباب عبدالقادر

شارع مهاجي سليمان رقم 36– س.ب.عشنايف أمينة
شارع زوقار العريب رقم 30– س.ب.عبضياف خمتار

حي 119 مسكن طريق وهران عمارة ب09 رقم 03– س.ب.علكحل عبدالقادر
حي 230 مسكن األمل عمارة س رقم 02– س.ب.عخفيف علي
شارع عيسات إيدير حمطة الدولة سابقا حمل و رقم 59– س.ب.عنعيمي بوبكر
حي 119 مسكن طريق وهران عمارة ب04 رقم 01– س.ب.عبوخامت قدور
شارع لواء سراي زاوية شارع املرشح سعدان رقم 50– س.ب.عرمحاين رشيد
حي 123 مسكن عمارة رقم 03 رقم 60– س.ب.عمرزوق نعيمة
حي 117 مسكن سيدي اجلياليل جناح ب  أل سي 2– س.ب.عاألمحر قاضي
املنطقة الشمالية رقم 01 شارع سيدي حممد بن علي قطعة رقم 119– س.ب.عمنديلي عومار

حي سيدي اجلياليل قطاع س01 رقم 208– س.ب.عدربال خمتار
جتزئة رقم 28 حي سيدي اجلياليل رقم ب– س.ب.عنايت عبدالرمحان فوزية

حي 200 مسكن جناح 18 طراز سي جي 5 القطعة رقم 06– س.ب.عبصغري رجاء
جتزئة املنطقة الشمالية قطاع 5 حي سيدي جياليل قطعة رقم 83 حمل رقم 01– س.ب.عالليمي زين الدين

شارع مصطفاوي ولد جنة رقم 02– س.ب.عزياين خليفة
شارع وداد حممد القطعة رقم 66– س.ب.عغوراف حممد

جتزئة األوىل سيدي اجلياليل القطعة رقم 148– س.ب.عقراب أمني
حي سيدي اجلياليل قطاع رقم 04– س.ب.عيطو حممد

 



20 شارع عيسات ايدير– س.ب.عدحو عبد اإلله
شارع وهلاصي خمتار  حي األمري عبد القادر رقم 39– س.ب.ععظيم حممد أمني

حي عظيم فتيحة شارع 08 نوفمرب رقم17 الطابق األرضي رقم أ– س.ب.ععتو خمتار
حي 400 سكن سيدي اجلياليل شارع حممد بوضياف جناح جي 01 رقم 61 القطعة رقم مصري علي
املنطقة الشمالية األوىل قسمة رقم 07 سيدي جياليل جممع 35 مسكن جناح ج– ملوكي نصرية
حي 72 مسكن سيدي اجلياليل رقم ج28– س.ب.عمساحي توفيق

حي 237 مسكن سيدي اجلياليل جناح و رقم س54– س.ب.ععشي نورية
جتزئة منطقة مشال شرق حي بومليك القطعة رقم 550– س.ب.عدريسي قادة

جتزئة 330 قطعة املنطقة الشمالية رقم 02– س.ب.ععشي سفيان
شارع كلكول حيي رقم 04– س.ب.عدالين خليد

حي 248 مسكن لبمنطقة الشمالية الشرقية عمارة إي رقم 67– س.ب.عبلوايف فاطيمة
شارع بوشامة حممد حمل ج حي 175 مسكن أوين رقم 57– س.ب.علعريج بن يونس

شارع حممد اخلامس رقم 18– س.ب.عمرابنت حممد رفيق زكرياء
شارع بوجيرة دحو رقم 38– س.ب.عدعايف عبدالقادر
رقم 29 شارع عيسات ايدير– س.ب.عتناح عبدالكرمي

حي االمري عبد القادر رقم 10 شارع املذحبة الطابق االول– س.ب.عاهلامشي حممد راشد عيد
سوق اخلضر والفواكه سوق الفالح سابقا– س.ب.عمعاشو ميلود
زاوية شارع اإلخوة عماروش رقم 12 وشارع السنغال حمل 09– س.ب.عبلعوج أمحد

شارع سعد بن الربيع حي بين عامر رقم 01– س.ب.علدهم حممد يزيد
حي 72 مسكن سيدي اجلياليل رقم ج35– س.ب.عدحو فتيحة

شارع دريدر حممد رقم 49– س.ب.عداتو سعيد هشام الدين
شارع سقال شعيب رقم 19– س.ب.عناصح العريب

شارع املالزم األول خالدي حمل خ رقم 70– س.ب.عبوجالل حممد أمني
جتزئة املنطقة اجلنوية الشرقية حي 123 مسكن رقم 41– س.ب.عبلوفة جالل
شارع األمري عبدالقادر رقم 18– س.ب.عحيياوي محزة
حي 600 مسكن عمارة أ1 رقم 349 سيدي اجلياليل س.ب.عكرمي مومنة

حي ابن باديس شارع بوجيرة دحو رقم 17 حمل ب– س.ب.عحجار سفيان
حي 760 مسكن عمارة جي 1 رقم 45– س.ب.عقويسم اهلوارية

رقم 05 من القطعة رقم 192– س.ب.عبن قطاف زهرة
حي 260 مسكن سيدي اجلياليل عمارة يب رقم ج2– س.ب.عبن عزة جياليل

شارع عرايف سليمان رقم 19– س.ب.عكحالوي عبدالكرمي
رقم 24 شارع طلحة بن عبيد اهللا سيدي بلعباس– س.ب.ععبوين عباس
شارع أمحد زبانة– س.ب.عرايس فتيحة
حي 400 مسكن حممد بوضياف سيدي اجلياليل جناح ج2 رقم 67– س.ب.عمصري عماد

حي 72 مسكن سيدي اجلياليل رقم ج03– س.ب.عحممودي يوسف
شارع عيسات ايدير رقم 83– س.ب.عخيلون أمحد

شارع دوساس زواوي رقم 12 – سيدي حلسنتفياين نورالدين
شارع زازو عبدالقادر رقم 01– سيدي حلسنزواوي رابح كرمي

 



حي 99 مسكن رقم ج17– سيدي حلسنسقاري حاج
شارع مزوار معاشو رقم 06– سيدي حلسنجماهر زواوي
حي 95 مسكن عمارة أ– سيدي حلسنلعريب ياسني

شارع بوسبحة حممد رقم 28– سيدي حلسنتوات عكاشة
شارع برابح عبدالقادر رقم 07– سيدي حلسنكرمي صادق
شارع دوساس زواوي رقم 54– سيدي حلسنياسني فتيحة
القطعة رقم 149 من املخطط اخلاص بالتخصيص– سيدي حلسنبشيخي حيي

شارع دوساس زواوي– سيدي حلسنكنان فاطمة الزهرة
شارع علي زازو عبد القادرشارع طريق تلمسان سابقا رقم 04 رقم 25– سيدي حلسنطيبة ميمون

جتزئة 126 قطعة حي حممد بوضياف– سيدي حلسنفريح عبدالقادر
شارع مطهري حلسن رقم 01– سيدي حلسنبن هاشم فاطيمة

رقم 13 شارع زرافة أمحد– سيدي حلسنبلحاج هشام
شارع نعامة عبدالرمحان رقم 29– سيدي حلسننقاز حممد

جتزئة بلوالدي رقم 24 مشروع 200 مسكن عمارة إي رقم أل سي24 - العمارنةلعبان حممد
جتزئة بلوالدي مشروع 200 مسكن عمارة ج رقم أل سي07- العمارنةضياف عباس
جتزئة ج بلوالدي قطعة رقم 33 شارع غري مسمى- العمارنةمباركي ملياين

جتزئة بلوالدي- العمارنةلعبان فاطيمة  زهرة
جتزئة بلوالدي حي سي كويس رقم 49 مسكن جممع 36 احلصة رقم 30- العمارنةقندسي بن عتو

شارع الساقية احلمراء شارع وادي الذهب سابقا رقم 25 شارع تيدور هريييت- العمارنةواري قويدر
بلوالدي حي 150 مسكن رقم 60- العمارنةعيبود عبديل
جتزئة بلوالدي أ القطعة رقم 95 حمل ج- العمارنةبوخاري اخلري

جتزئة بلوالدي- العمارنةبن كرامة نور الدين
جتزئة بلوالدي القطعة رقم 926- العمارنةرمحاين ناصر
القطعة رقم 07- سيدي خالدفرعون حممد
شارع خمزن املياه رقم 48- سيدي خالدزطال العريب
حي 88 مسكن رقم 25- سيدي خالدفرعون قادة

شارع بن سعد خلضر رقم 27- سيدي خالدرفراف سعدية
شارع دميم عبد القادر رقم 04- سيدي خالدبن عدان قدور

حي 80 مسكن- سيدي خالدأوس مامة
شارع جويهل خبالد- سيدي خالدمعروف حممد

حي 82 مسكن قطعة أرض رقم 61- سيدي يعقوببلحيقون فاطمة
شارع صوار قويدر- سيدي يعقوبيوسفي حممد
شارع زعوان أمحد- سيدي يعقوبكيال حممد

شارع األمحر بداوي رقم 04 -  تسالةبوبكر زواوي
جتزئة 205 قطعة رقم 204-  تسالةقرقوى زواوية
حي املدرسة اجلديدة رقم 39-  تسالةمعافة جياليل

شارع املالزم األول عبد الكرمي رقم 09-  تسالةمقين قادة
شارع حلمر احلاج رقم 38-  تسالةمدربل عبد القادر

سيدي بلعباس



شارع معافة عبد القادر رقم 14-  تسالةبوسهلة زواوي
بلدية سهالة الثورةحادي زواوي

شارع سي صايف –  عني الرتيدمهاجي عبد القادر
رقم 72 شارع سيدي حيي - سفيزفخدمي حبيب
شارع العريب بن مهيدي حيمل رقم أ 32- سفيزفمكيكة أمحد

20 شارع كوبا - سفيزفصحراوي ميينة
حي 515 مسكن رقم 459 - سفيزفنوالة جياليل

شارع اجملاهد دالين احلبيب - سفيزفزقوم فوزي
رقم 360 حي 506 مسكن - سفيزفبوهند بدر الدين

حي 506 مسكن شارع هواري بومدين رقم 04 - سفيزفطنجي ملوكة
حي 515 مسكن رقم أ 02 - سفيزفقسوم إمساعيل

رقم 74 شارع مصطفى بن بولعيد - سفيزفمحيدة حممد أمني
رقم 02 شارع العقيد عمريوش - سفيزفبرباح حيي

حي 142 مسكن عمارة أ س رقم ج 01 - سفيزفبلجريوات خرية
شارع عمرون أمحد رقم 43 - سفيزفباحا يوسف
رقم 18 حي 64 مسكن شارع سيدي حيي - سفيزفقادمي جناة
رقم 09 شارع برين امحد – سفيزفداعي نعيم

شارع جرموين حممد رقم 60 - سفيزفمهاجي بن صاحل
حي 200 مسكن - سفيزفريغي سامل

شارع جرموين حممد رقم 43 - سفيزفبوكعبان حليمة
رقم 02 شارع الرائد سي أمحد - سفيزفعمرون مجال

109 هنج املقراين حي 214 - سفيزفبن شيخ عبد الغاين
26 شارع اإلخوة خلويف - سفيزفمبرزاق ميسوم

رقم 14 مكرر شارع اإلخوة خلويف - سفيزفنواري مصطفى
حي 515 مسكن- سفيزفسالم محيد

شارع خلمس موالي العرقوب رقم 32 - سفيزففرحيي إبراهيم
حي 515 مسكن رقم 40 - سفيزفتامرت سيد أمحد
هنج عبان رمضان - سفيزفحفاظ عبد القادر

رقم 05 شارع اإلخوة أوهيبة - سفيزفعديل امحد
طريق املسيد رقم 01 - سفيزفعبوين عبد الكرمي

32 هنج األمري عبد القادر - سفيزفمادوين حممد
شارع صالة بومدين حي 214 مسكن - سفيزفبوقربين حممد

شارع مصطفى بن بولعيد السوق اليومي - سفيزفتوايت خمتار
رقم 10 شارع الوايف احلبيب – بوجبهة الربجبن بارك حليمة

شارع مصطفى بن براهيم – بوجبهة الربجبلحوسيين عبد القادر
رقم 04 شارع سي بومجعة – عني ادنعبد القادوري حممد

حي برين أمحد شارع بلعيين املنور رقم 18 – عني ادنطعيوش مليكة
رقم 16 مقطع دار السبع -  عيـن أدنقسوم يوسف

 



رقم س1 شارع بوختيل حممد - املسيدمرين عبد القادر
شارع زملاط قادة - املسيدظريف خمتار

رقم 17 شارع مراو قادة - املسيدهجني فاطمة
شارع عبو قويدر - املسيدعتو عبد القادر

حي 19 جوان، رقم 142 – مصطفى بن براهيمهامل حممد
حي 122 مسكن – مصطفى بن براهيمتالويت مليكة
رقم 02 حي سيدي بوزيان - مصطفى بن براهيمعبوين نصرية

رقم 04 شارع صحيح عبد القادر- مصطفى بن براهيمرايس عبد القادر
شارع بلعسل عبد القادر- مصطفى بن براهيممصري عيسى

رقم 08 حي 122 مسكن – مصطفى بن براهيمالنايب عبد القادر
شارع بوجالل عبد القادر قطعة رقم01 – مصطفى بن براهيمرمحة هقى
حي اجلديد - تلموينأقلي خرية

شارع عدة قادة رقم 151 مكرر أ - تلموينهربي هشام
بلدية تلموينرحو العيشوش زوجة 

قطعة رقم 116 - تلموينبوطيبة علي
رقم 01 حي 12 مسكن جتزئة 01 - تلموينحالم جياليل
بلدية تلموينسلطاين بالل
شارع اإلخوة سعيدي - بلعريبمصري فاطمة

رقم 154 مسكن - بلعريبعواد نبيلة
شارع املالزم األول خري الدين - بلعريببوسبع عباس
شارع 05 جويلية 1962-  بلعريبعقاب عتو

شارع بودمة عبد القادر - بلعريب-جبيح مصطفى
شارع 05 جويلية - بلعريبهربي حممد أمني

شارع أول نوفمرب – زروالةحالم قادة
زروالةسالك الطاهر

حي السالم– عني الربدسعيد قادة
شارع زيري قدور سيدي معاشو– عني الربدبوعناين أمحد
حي البدر– عني الربدمروفال حاج

شارع حممد مخيسيت رقم 64– عني الربدمروفال عائشة
شارع مولود فرعون رقم 03– عني الربدحيي معاشو

شارع حممد مخيسيت رقم 22– عني الربدمدرس معاشو
حي البدر رقم 02– عني الربدمعاشو طيب
شارع صولدي حممد أوالد علي رقم 07– عني الربدزواوي غامل
شارع صولدي حممد دوار أوالد علي رقم 35– عني الربدعريب حلسن
حي البدر– عني الربديوسف خرية

حي السالم– عني الربدبوعناين منصور
جتزئة 279 قطعة رقم 186– عني الربدولد العوجة قويدر

شارع العقيد عمريوش حمل رقم 01 رقم 12– عني الربدسعيد مراد

 



شارع الزين غامل أوالد علي رقم 01– عني الربدعريب غامل
شارع رقم 07- مكدرةحنينت داود
جتزئة رقم 04- مكدرةقريش حممد

رقم 05 شارع األمري عبد القادر الزليفة – سيدي محادوشأوحليسان أمحد
الزليفة– سيدي محادوشبودايل عبد القادر

شارع األمري عبد القادر– سيدي محادوشبوراراش خلضر
شارع زرزاين بن علي– سيدي محادوشبن زالط مباركة
شارع األمري عبدالقادر رقم 10– سيدي محادوشكداري نورالدين

شارع مهيدي غامل الزليفة رقم 10– سيدي محادوشباوية مامة
شارع املسجد القطعة رقم 10/11– سيدي محادوشبن بغداد حممد
شارع بودومة عبد القادر– سيدي محادوشجبيح مصطفى

شارع العقيد لطفي مكرر أ – سيدي براهيمشريفي عبد القادر
على واجهة شارع ديدوش مراد رقم 135– سيدي براهيمزملاط فطيمة

حي 35 القطعة سي رقم سي02– سيدي براهيمولد أمحد حممد
شارع القدس رقم 04– سيدي براهيمكربوعة غامل
حي 35 مسكن  رقم ج 5– سيدي براهيمعادل مسري

حي 112 مسكن أو حمل ج18 قطعة 70– سيدي براهيمأمعوز رمضان
شارع االمري عبد القادر رقم 04 ب– سيدي براهيمفريح بن قابو سفيان

رقم 06 شارع ديدوش مراد– سيدي براهيمكربوعة اسامة
حي 125 مسكن– سيدي براهيموداد عبد القادر

شارع 145 مسكن حمل ج رقم 48– سيدي براهيممركايت عبد القادر
شارع الشيخ بوعمامة– سيدي براهيمخفوس حممد

دوار سيدي امحد- تنريةبلقندوز أحممد
شارع تومي خلضر- تنريةبداوي عيسى
شارع تومي خلضر- تنريةسرحان حيي

شارع راجة عبد الرمحان- تنريةبوفلجة وهيبة
شارع خلوي الطاهر- تنريةحريري الطيب

شارع تومي خلضر- تنريةبداوي عبد القادر
شارع قدور ميمون رقم 52 - تنريةسليماين عباس
قطعة رقم 73 – واد سفيونبواب عيساوي

التجمع السكين القدمي رقم 08– واد سفيونغزايل خرية
قرية بواعيش- حاسي دحومحيدي زهرة
قرية بواعيش- حاسي دحوهبلويل امحد

قرية بواعيش- حاسي دحوسعيدون لعرج
قرية اللوزة – بلعشيبة الشيليةلرجان علي

جتزئة 49 قطعة رقم 45 اللوزة– بلعشيبة الشيليةشاليل زواوي
شارع قصاد الشيخ رقم 50– بلعشيبة الشيليةمحزة حممد

حي حركايت تنزارة– بلعشيبة الشيليةمياوي بن علي

 



حي سيد أمحد- تالغسرحاين لعرج
حي سيد أمحد- تالغعيسات زواوي
حي التجزئة الثانية- تالغيوسفي عباس

حي التجزئة الثانية رقم 221- تالغبن مومن خمتار
حي 217 مسكن- تالغغريب عتاوي

حي 54 حصة- تالغرفيف نور الدين
حي 217 مسكن- تالغقتيب خدجية

كيفرو دي كيفران- تالغصاحيب صحيب
املالزم قدور- تالغفياليل حبيب

حمل رقم 40 حي 50 مسكن- تالغعيسات زواوي
شارع بلغزيل الطيب- تالغلنواري هواري

شارع حممد مخيسيت- تالغحداين مصطفى
كيفرو ديكيفران- تالغعباس حممد

العريب بن مهيدي- تالغقوتال سفيان
التجزئة الثالثة- تالغفرحات عبد القادر

شارع زيادي أمحد - تيغاليماتبسادات حممد
شارع يوسفي عكاشة رقم 26- تيغاليماتزين حيي

شارع حممد مخيسيت- تيغاليماتشايب عبد القادر
بلدية تيغاليماتعدة حممد

شارع النقيب عبد اهلادي رقم 57 – الضايةهنان مصطفى
شارع النقيب عبد اهلادي – الضاية موساوي عبد الفتاح

جتزئة القطعة رقم 18 – الضايةهبيليل أرقية
شارع االمري عبد القادر رقم 24- مزاوروغوثي حممد

بلدية مزاوروشريقي بن عبد اهللا
شارع العقيد عمريوش رقم 14 – موالي سليسنمقين قدور
شارع بن دحو عمارة رقم 38– موالي سليسنطييب خرية

قطعة أرض رقم 77– موالي سليسنزبوجي عبدالغين
شارع العريب بن مهيدي - احلصيبةحيي منور

شارع الشهداء رقم 21- احلصيبةبدري هواري
شارع الشيخ سعيد رقم 26- احلصيبةفرحات أمحد

شارع بن دحو عمارة رقم 09- عني تندمنيحاكم جياليل
شارع ميسوري حمي الدين- عني تندمنيزوجي خرية

بلدية مرينساحويل عائشة
جتزئة القطعة رقم 18- مرينهبيليل أرقية
شارع النقيب عبد اهلادي رقم 05- مرينشرقي أمحد
40 شارع النقيب عبد اهلادي - مرينمنزلة حممد

عني اجلوهر- تاوريرةحساين سيت
شارع العريب بن مهيدي  رقم 31- تاودموتموالي قدرة

 



شارع بوسيف بن عومر رقم 39 - تفسورشباب فتيحة
قرية وعالء- تفسوركروم مجال

شارع الشهداء رقم 04– رأس املاءدباب إدريس
حي 81 قطعة رقم 03 ج– رأس املاءزاير صفية

شارع الشهداء – رأس املاءإدريسي خمتار
شارع اوشن رقم 50– رأس املاءقدوري عمر
شارع عزوز دمحان- واد السبعقليل حممد

شارع بدون إسم رقم 50- واد السبعرمجي الطيب
شارع بدون إسم- واد السبعبوركبة لعيد

شارع االمري عبد القادر- رجم دموشبالص احلاج
حي 46 قطعة رقم 31- رجم دموشالعنرتي امحد
شارع ترايب امحد- رجم دموشساملي حممد
شارع االمري عبد القادر التجزئة 114 رقم 55 - رجم دموشسالم قدور

شارع هبلويل الشيخ رقم 17 مكرر- مرحومهبلويل الشيخ
شارع رزقي خليفة- مرحومسرحواين الشيخ

شارع رغيوي سليمان رقم 10- مرحومالصويل حممد
شارع رغيوي سليمان رقم 22- مرحومالصويل قويدر

شارع ناصري ناصر رقم 04- سيدي شعيبعادل حممد
شارع ناصري منور رقم 01- سيدي شعيبصاحلي يوسف

شارع مسعودي ميلود رقم 17- سيدي شعيبتوهامي عبد احلميد
شارع الشهداء- بئر احلمامجبور مسعود

شارع الشهداء رقم 13- بئر احلماممحداوي فخر الدين
حي 373 مسكن – ابن باديسمزاري أمسة

03 طريق الطابية– ابن باديسبوشيخي سيد امحد
شارع العقيد عمريوش– ابن باديسصاحلي عبد املؤمن

حي حممد مخيسيت حمل ب– ابن باديسبوشيخي حممد هشام
شارع طاليب تاج– ابن باديسقندوز ماحي
شارع حبيس امحد– ابن باديسمحليل امحد

حي 75 مسكن– ابن باديسبن زينة رشيد
شارع حبيس حبيب– ابن باديسبلخري عمار
شارع اإلخوة دقيش– ابن باديسزياين أمحد

طريق الطابية– ابن باديسمواليد سيد علي
طريق سيدي بلعباس– ابن باديسسكران عبد القادر

حي 75 مسكن– ابن باديسحيياوي فاطنة
السوق املغطاة حمل رقم 02 – ابن باديسقراوي عبد القادر

حي 18 مسكن– ابن باديسسرغيين حممد
السوق املغطاة شارع مصمودي بن خليفة– ابن باديسساسي خمتار
شارع االمري عبد القادر – حاسي زهانةقفور حممد

 



شارع األمري عبد القادر– حاسي زهانةبودالل فتيحة
شارع بن عبد اهللا سليمان– حاسي زهانةمومن عبد الكرمي

طريق سيدي دحو– حاسي زهانةجمدوب زواوية
شارع صغار عبد العزيز - بضرابنيجويت سليمان
القدادرة - بضرابنيقدوري زواوي

شارع سي احلواس - بضرابنيسعد سعود عادل
شارع عتو بن عمر - بضرابنيصبار عائشة

شارع سعيدي علي - شيطوانهالل مرمي
شارع ميسوم التاج- شيطوانمنور سكينة

شارع ميسوم التاج- شيطوانزواوي رابح خدجية
شارع بوعالم حبيب– سيدي علي بوسيديزاوي سفيان خلضر

شارع بوعالم حبيب– سيدي علي بوسيديبدوي مصطفى
شارع صحراوي قدور– سيدي علي بوسيديمعطاوي علي

شارع حيمر قادة – سيدي علي بوسيديصحراوي عبد العظيم
شارع بوعالم احلبيب – سيدي علي بوسيديشينون احلبيب

شارع مستاري قويدر – سيدي علي بوسيديجليالت عبد القادر
حي 170مسكن- ملطارهنان يوسف

حي 170 مسكن- ملطارمكي علي
حي 38 مسكن- ملطارغرس اهللا زواوي

حي كاسطور رقم 10- ملطارمحو منري
شارع موليد الطاهر - ملطارعبد الالوي ابراهيم

حي 170 مسكن – ملطارهادف يعقوب
شارع ميلود بيدة – عني قادةزرافة حممد األمني

شارع فراجي قدور– عني قادةكرنيش ميلود
شارع مستاري حممد– عني قادةتوات علي

شارع مصباحي ميلود– سيدي دحومواس فاطمة
ساحة 08 ماي 1945– سيدي دحوبن شيخ خلضر

حي 136 مسكن– سيدي دحوهالل عبد القادر
شارع خميسي عمر– سيدي دحوموسوس عباسية

شارع مبارك جلول- سيدي علي بن يوبحسناوي نور الدين
حي الشيخ بوعمامة- سيدي علي بن يوبحاج طاهر حيزية

شارع بلحسن برج جعفر- سيدي علي بن يوبشويرف عمار
شارع عيسات منور- سيدي علي بن يوبكتاف سيت
هنج جعفر – سيدي علي بن يوبعمري خمتار
شارع الربيد و املواصالت - بوخنيفيسبن عمر مراد
شارع ابن خلدون- بوخنيفيسبلقرون رشيد

حي قوبان احلاج- بوخنيفيستومي مصطفى
شارع بوشنتوف بلحاج- بوخنيفيسغزايل مليكة

 



شارع طريق الطابية رقم 07 - بوخنبفيسبوشنتوف عبد القادر
شارع مداين حي األمري عبد القادر- بوخنيفيسبوطالب امحد

حي حممد بوضياف – الطابيةبيطار أسامة بن عتو
شارع اإلخوة بلعرج– الطابيةبن عامر خرية
حي بودايل ميلود– الطابيةبنور بن عتو
حي حممد بوضياف– الطابيةبنور عيسى

شارع اإلخوة بلعرج– الطابيةكروشي بوحفص
حي 75 مسكن - الطابيةبن شكر حليمة

شارع اإلخوة باالعرج- الطابيةبلقامسي أمحد
شارع بن سايح صادق رقم 07 و شارع بوهلة احلبيبطاهر خرويب

حي 05 جويلىي 1962 - كاك 27 - عمارة رقم 08بن داود درداش
شارع 59 جتديثطاهر منصور

قطعة 04 رقم 06 حصة 544 خروبةطاهري فاطمة
منطقة خروبة حتمل الرقم 05بن قلوعة حيي

حمل رقم 02 حي خروبة قطعة أرض كسكوسة أمحد,عبد الناصر حممد األمني 
حي صالمندر - مقابل الثانوية-عيموش براهيم

حي 152 مسكن موقه 28 حمل رقم 10أمينة شنتوف زوجة زيان
حي مشومة,بوروباي عبد الكرمي

حي 05 جويلية 1962 حمل رقم 02سريسر منصور
جتزئة جماهري قسم ناظور و الساحل طريق عني سيدي شريفلرش أبو بكر الصديق

حي 05 جويلية 1962 حمل رقم 02رحال بن عودة
حي جتديث - ديار اهلناء,بوسدرة ناصر املدعو علي

حي 162 مسكن - جتديثبلخضر عائشة
حي ديار اهلناء رقم 69دمحان حياة

حي جتديث حي طورسي رقم 07ولد محو معزوزة
حي 400 مسكن,بورياحي عائشة

منطقة أورويل حمل رقم 02 - صالمندر,خالد شالقو
حي اليامسني عمارة 02 رقم 03 - صالمندرلعريب خدجية

عمارة د رقم 83 احلصة رقم 08 - صالمندرجنار حممد
حي صالمندربالح نور الدين

حي صالمندرحممد بكوش
حي صالمندرلشهب صابرة

السوق املغطاةبغدادي بن عطية قادة
السوق املغطاةغريب بن ذهيبة

هنج رائد زغلولبقدور احلاج
السوق املغطاةبلمحال عبد اهللا

طريق أوريعة - حاسي ماماشالعريب إبراهيم
شارع الربيدبلميسوم حممد

 



القسم 12 حمموعة ملكية رقم 96لربش مسري
شارع التجارةبومساط علي

شارع صبالتبن يزة أمحد بن بلة
منظر اجلميلعبديل عبد القادر

شارع اجلزائرمروشي عبد القادر
شارع أوراس 11مصباح حممد

شارع اجلزائررندي اجلياليل
حي املنظر اجلميلمحادي مسري

نوفمرب - عني النويصي 01برحال مصطفى
شارع 01 نوفمرب 1954 - عني النوزيصيشفة محادي
حي 58 مسكنفالح خدجية
شارع أيت سعيد عبد القادرجماهد رضوان

فرناكةرحو ميلود
فرناكةرتعات أمحد

فرناكةقناوي عبد الرحيم
فرناكةسكراس عثمان

بن ياحيعزروق عبد القادر
بن ياحيمرجاين عبد القادر

شارع خماطريةبن شوكة حممد
حي األمري عبد القادر العجالمولفيدة يوسف

طريق املستشفىموالت عبد القادر
شارع بلطرش العجالموسى ميلود

عني تادلسموسى مهدي
حي بلطرش العجالطويل عبد اهللا
عني تادلس مركزبقلول عبد اهللا

حي 56 مسكنزنتيسي الشارف
عني تادلسبن يطو ميهوب
طريق غليزانمحييت عبد اهللا

حي عبان رمضانبن عمر حامدي
بلدية عنب تادلسبن صاحل حممد
حمل رقم 01 حي عبان رمضانبونيف حليمة
حي العقيد لطفي رقم 45 بدانب حمطة سيدي عليخطاب فاطمة

شارع سي زيان سي خليفةبن ذهيبة محيدة
شارع بن خطاب الطاهر رقم 03بن شاعة مفتاح
وادي اخلري -مركزكسار سليمان

وادي اخلري -مركزمناد عبد اهللا
وادي اخلري -مركزمغطيط لقمان
وادي اخلري -مركزمغالط احلاج



وادي اخلري -مركزبولوفة بن شاعة
الصور مركزعباس شارف
الصور مركزموسى شريف
شارع جليجل قدوركساير علي

شارع عباسة العجال رقم 01مداين حممد األمني
سيدي بلعطاربوعزة أحممد

سيدي بلعطاربطاهر ميسوم
سيدي بلعطاركروم خلضر

سيدي بلعطارعزمول نور الدين
خري الدين مركزبلعيد عبد القادر

دوار أوالد محومحو بغداد
دوار أوالد محومحو توفيق

دوار أوالد البشريبن عمارة عبد اهللا
دوار عمايرية - أوالد البشريبن عمارة بلحول
أوالد البشريبن عياد حسني

خري الدين مركزحمي الدين فتيحة
شارع األوراسبن عامر حممد
خري الدين مركزكفيف حممد

خري الدين مركزبن عيسى البشري
خري الدين - مركز,إيزة مصطفى

وادي احلدائقفغول توايت
دوار عليليش سيدي فالقبلقصري مجال
سيدي فالقخاملي أمحد

سيدي فالقبلخلفة عبد النور
دابدابة - صيادةهلروش حسنية
صيادة مركزجلول زواوي
سيدي عثمان,شاهد حممد
حمل رقم 26هاين حممد

حمل رقم 28قدور مصطفى
شارع حممد مخيسيتزيتوين حممد

شارع حممد مخيسيتزيتوين مصطفى
حمل رقم 01 طريق املركز التكوين املهين,بن قندوز دمحان

شارع أزري مصطفىقورين علي
سريات- مركز-عبادلية بغداد مسري

شارع مصطفى بن بولعيدسعيد بن ذهيبة
سريات -مركز-بن شين حممد

شارع الرئيسي سوافلية - مركز-العيد قورين
شارع الرئيسي سوافلية - مركز-بن خدة حوسني

مستغانم



ماسرى -مركز-بونوة عبد احلميد
ماسرى -مركز-بن غايل حسان

ماسرى -مركز-بن عياد عبد القادر
منصورة - مركز- جبوار البلدية-بوقصة علي

منصورة -مركز-مرضي الشارف
عني سيدي شريف - مركز-عربية شريف
طواهرية - مركز-جنار مليكة

شارع قاضي حليمةساخي حممد
حي الزيتونبلغول طيب

شارع بوقشيش أمحدكلويلي العيد
حي زغدانةعبد الالوي أمحد

أوالد مع اهللا - مركز-زروايل حممد
أوالد مع اهللا - مركز-مفتاح الكايف
أوالد مع اهللا - مركز-فالحي عادل

تزقايت - مركز-منصوري حمجوب
تزقايت - مركز-ثابيت حممد

سيدي خلضر - مركز-مهيدي عبد القادر
شارع سيدي عبد اهللاسعادي حممد
شارع سيدي عبد اهللاقدوري سعاد

شارع سيدي عبد اهللامسعودان حممد
حجاج - مركزحدوش عفيف
شارع طريق البحربلهواري أحممد

شارع سي خالدنعيمي مراد
شارع برجي عمرحملة ناضور

شارع برجي عمرحضري عبد اهللا
بلدية مركززوقاح نصر الدين

حي الدار البيضاءدكار حكيم
حمل ثالث بلرزق احلاج عشعاشة -مركز,ميموين خرية
حمل رقم 04 عشعاشة - مركز,مرزوق علي

دوار أوالد احلاج حممد - عشعاشة,بوعودة عبد العزيز
خضرة -مركز,بواب عبد الغين

دوار أوالد علي حمل رقم 02بلقندوز حممد
شارع الطريق الوطين رقم 11بلمادي حاج
حمل رقم 04 دوار املرابطنيخملفي حممد

أوالد بوغامل - مركز,سباعي براهيم
أوالد بوغامل - مركز,لوايف عائشة

نكمارية - مركزموزاوي حليمة
بلدية نكماريةبوخاري حممد



رقم 18  شارع ديدوش مراد  عني متوشنتسي مغنية بوعالم
رقم 15  عقاوي ميلود  عني متوشنتبومعزة بوشنتوف

رقم 05 (ب) حي مرباح عني متوشنتعمارة هواري
دوار البنيين رقم 26 عني متوشنتبوحجلة خلضر
رقم 16 شارع اإلخوة بن فيسة عني متوشنتميليوي خليد

رقم 09 شارع ديدوش مراد  عني متوشنتعمراين بومدين
رقم 22  عقاوي ميلود  عني متوشنتإروان مجال الدين
م 1 رقم 62 حي كاسطور عني متوشنتبلغيثري عبد النور

رقم 49 حي النصر عني متوشنتطالب امحد
حي كاسطور عني متوشنتحبدة حسين

رقم 412 حي 476 مسكن حي الزيتون ع تسعيد بوعزة عبيد
املنطقة 04 حي 317 مسكن رقم 02 "ب" ع تحممد االمني فراجي
حي 476 مسكن رقم 102 "س" و "ب" ع تعبد الكرمي سعدي

04 جممع 315 مسكن اجتماعي تسامهي حي الزيتون عمارة "س" ع تبن مرية سعيد
24 حي 150 مسكن ابن سينا ع تمنصوري رمحونة

200 مسكن عني متوشنتسفيان مزيان
رقم 33*ب* حي 411 مسكن ع/تصاحل فريدة

120 مسكن اجتماعي تسامهي  رقم 08 ع/تبوخاللة صالح الدين
120 مسكن اجتماعي تسامهي  عمارة *أ* ع/تمناد عبد القادر

رقم 233 حي حممد بوضياف ع/تمراد دهيب
حي 411 مسكن رقم 306 *أس* ع/تبن الكبري بوسيف
حي 120 مسكن اجتماعي تسامهي عمارة*أن* ع/تبن زورة بوعبداهللا
حي البحر طريق وهران ح.م.م 02سليماين خدجية

املنطقة الشمالية الغربية –حي الزيتون- ع تعطية علي
حي 476 مسكن حي الزيتون ع ت -49مزيان ميلود

حي خيلف جلول -50 مسكن- ع ت– 31قادة مصطفى هواري
138 حي العقيد عثمان املنطقة الشمالية عمارة أ 5 ع تبالل فوقية

10 عمارة س حي سيدي سعيد ع تبن منديل الطيب
رقم 40 احملل 01 حي كاسطور حي موالي مصطفى ع تحريزي مكي

31 حي العقيد عثمان املنطقة الشمالية عمارة ج  ع تحمبوب  رمحونة
52 حي 58 مسكن شارع 05 جويلية ع ترحيلة فتيحة

17 طريق سيدي بن عدة ع تمحويت سيدي حممد
رقم 74 حي 150 مسكن ع تجماهد عمار
حي الربكة 102 مسكن ع تزنايت سعيد
رقم 21 س شارع العريب بن مهيديمعزوز مجيلة

رقم 712 حمل ب تقسيم 476 م ع تزمور عمر
رقم 20 املنطقة احلضرية 315 مسكن ع تعواد عبد القادر
رقم 09 حي عبد الرمحان بن عوفنور الدين مقين

 



14 حي 317 مسكن احملل ببن عسلة ابراهيم
رقم 05 حي كاسطور حي موالي مصطفى ع  تسوداين مبلود

احملل  أ  املنطقة 01حي برواين سعيد ع تدرار حممد رقيق
68 شارع برواين سعيد ع تحيياوي حممد

24 حي العقيد عثمان عمالرة أل02 ع تبناين ماما
رقم 01 ب التعاونية العقارية حي الزيتونقداري طاهر امني

رقم 12 حي العقيد عثمان املنطقة الشمالية عمارة س ع تهشام شباح
حي مرباح عني متوشنتلعبوري عبد املالك

اول نوفمرب 1954 رقم 03بوعزة عبد اهللا
رقم 26 شارع برافع عليرزيق منقور

رقم 12 شارع االخوة خبيرتبوتليليس نور الدين
شارع مفتاحي سليمان عني الكيحلدربال فؤاد

حي 40 مسكن عني الكيحلخليفي رمحونة
رقم 06 حي سيدي زيدور جتزئة 51 عني الكيحلعتو محيد

رقم 21" ا" حي 237 مسكن عني الكيحلفرح جلود يوسف
101 قطعة رقم 75 احملل ا عني الطلبةعبيدو بلحية

مصلى جرجرة القرية االشرتاكيةبن سعاد حممد
46 حي 272 مسكنداود قدور
08 القرية مصلى جرجرةوليد زيات
احملل 02 حي 272 مسكن رقم 33وردية بديار

07 ا القرية االشرتاكية الفالحيةبن سعيد بوزيان
107 جتزئة رقم 157 حي السعادةسفري سعيد
شارع جريو بومدين اغاللموسي حممد

رقم 37 حي 40 مسكن احملل "او" اغاللاوديعة منديل يونس
شارع سليمان عثمان الطيب اغاللقامسي سعيد
شارع املالزم مرباح رقم 17 "ب" اغاللمداين مسرية

احلي اجلديدبوكري خضرة
حي الكاسطوربن زبيبة عبد القادر

احلي اجلديد عقب الليلبن شيخة زواوي
شارع هواري بومدينبن عياد خلضر

زاوية كوطون جونحممد مساعني بوحجر
شارع اول نوفمربعماري امباركة

املنطقة احلضريةمقدم قدور
هنج جياليل بن محيدةبن زكري بولنوار

شارع حممد حبيبقداري ناصر
رقم 01 العقيد عمريوشبركان عائشة

شارع اول نوفمرب 1954 تارقةموين صنديد حممد
08  شارع اول نوفمرب 1954 تارقةكرادم شرة رشيد

عين تموشنت



شارع بلغابة جياليل اوالد الكيحلاملقين نبية
شارع بلغابة جياليل اوالد الكيحلبرودي زعيمي
رقم 375 املخطط الثاينبن مداح حممد

رقم 02 اطفال احلجارة التعاونية الغقارية سيدي موسى بوكردانبن شالل بوسيف
املنطقة احلضارية اجلديدة جتزئة 06 قطعة 02 احملل "ا"حداد حممد
رقم 86 "س" بين خالدرمحاين حممد

وهلاصةسي عبد القادر فتحي
سوق اإلثننيبن حدة سيد أمحد

االمري عبد القادربلحريزي رشيد
حي 140 قطعة االمري عبد القادر 84حلول مراد

حي 20 اوت سيدي صايفبن صايف حممد
رقم 28 سيدي الصايفاعمر بلعريب زوليخة

سيدي ورياشطاهر عادل
طريق بوزجارعابد جعفر

طريق بوزجاربلوايت خضرة
حي النهضةزاير علي

شارع االمري عبد القادرشاليب عبد القادر
هنج 20 أوت العامريةهواري علي

شارع هواري عبد اهللا العامريةبوطريق جياليل
شارع بوزجارالعامريةمعمر الدين حممد
شارع العريب بن مهيدي العامريةروبة حممد رضى

شارع عابد بوحجر العامريةڤيز مسري
شارع األمري عبد القادرالعامريةإمسهان خالدي

شارع األمري عبد القادرالعامريةضيف اهللا حسين
شارع بلوايت حممد –حاسي الغلة 17بوجلة يطو

رقم 26 شارع 20 اوت –حاسي الغلةخملويف بشري
شارع الشهيد طييب قادة -بلدية بوزجارروان حسان عبد العزيز

شارع الشهيد روبة حممد -بلدية بوزجارروبة العريب
شاطئ بوزجار- بلدية بوزجارروبة حممد
شاطئ بوزجار- بلدية بوزجارروبة قاسم

شاطئ بوزجار- بلدية بوزجارجياليل خنفوسبة هواري
قرية اهلواورة-بلدية بوزجارالعريب بونصابية عبد 

قرية اهلواورة- بلدية بوزجارسبيع بن يوسف
قرية اهلواورة- بلدية بوزجارمعروف بوشاقور

اوالد بومجعةبطاحي بلخري سعيد
اوالد بومجعةبن مسلم محزة

اوالد بومجعةقرليفة ميينة
اوالد بومجعةزحيت عبد احلفيظ

 



شارع سبيع عبد الرمحان –بلدية املساعيدساحلي عبد القادر
  شارع اول نوفمرب-بلدية  املساعيدساحلي محزة

شارع اول نوفمرب –بلدية املساعيدمداير مصطفى
شارع العريب بن مهيديبن نقاز مصطفى

شارع عراب ابراهيمبلقناديل عبد القادر
15 شارع العريب بن مهيديبلحسني عزيز

شارع كبري عوادخلضاري سعيد
حي بوغامل محيدةصامي حداش بومدين

05 شارع شارف افغول مصطفىالعابد هواري
بوغامل محيدةبرامل حليمة
شارع افغول مصطفىهدي بلعيد

شارع مساحي نعيمي م حبوكراع أم اجلياليل
حي بن نقاز ميلودحشماوي حممد
حي بن نقاز ميلودريفي عبد النور
حي بنقاز ميلودريغي عبد النور

03 شارع 20 أوتبوسعيد خرية
وادي برقشعائشة محياين
09 شارع سي عماربلوفة بوعمامة

احلساسنةسفيان بوشعالة
حي حممد مخيسيترفاس لعرج

بلدية عني البيضاء     بلعتيب سعيد
بلدية عني البيضاءبن كرامة عبد القادر

    بلدية عني البيضاءبوخدميي بوحجر
حي 170 /291 م رقم 5 عمارة 01عبد السالم بولنوار

شارع هواري بومدينزناسين حجرية
شارع العريب بن مهيديخبيت عبد القادر

ساحة الشهداءبو لنوار امحد
شارع  مساش بلغراي 42بلمداح رمحونة

8 شارع األمري عبد القادرعبد الرمحان بوزوينة
احلي اجلديدبن عمر عبد القادر

شارع اإلستقاللحممد يونس
وادي الصباحبلعرق يعقوب سعيد

03 قرية السعايدةسالميي نور الدين
تامزوغةعاهد مسعود أوهييب

شارع حممد مخيسيت 19دحوي كرالفة عبد القادر
رقم 12  شارع ديدوش مراد  عني متوشنتسقلي زكريا

رقم 62 حي كاسطور عني متوشنتبوسعيد مصطفى
Nمسكن إجتماعي تسامهي رقم 13 عمارة   ع.ت 315حممد بوشنتوف

 

 



حي 476 مسكن حي الزيتون رقم 433 ع تخيلف بن ددوش
رقم 263 "أ" املنطقة 04 حي 704 مسكن حي الزيتون  ع تهواري فرج جلول

141حي عقيد عثمان عثماننواري رشيد
حي البلدية حي املوالي مصطفى ع تبن عسيلة خرية
30طريق تارقة ح م م ،ع تميموين حسني
141 حي العقيد عثمان املنطقة الشمالية عمارة أ 5 ع تنواري رشيدة
حي عمر ابن اخلطاب ع تبلحسن مراد

رقم 01 الفرايب املخطط الثاينبن مداح بوسيف
سوق االثننيبن حدة سيد أمحد

العامريةموساوي رضوان
شارع اإلخوة بوشريط العامريةبوحلية حممد

شارع اإلخوة بوشريط العامريةشراك عبد القادر
شارع االمري عبد القادر العامريةعبد اجلبار عبد القادر

حاسي الغلةحممد سعيد
شارع 20 اوت –حاسي الغلةالوايف بلخري

شارع اول نوفمرب بلديةمحدي بوعالم
شارع افغول مصطفىبوشريط سعيد

عين تموشنت



24 هنج ماكس مارشونلشقر طيب
33 هنج عدة بن عودةمهتاري حبيب
هنج الشهداء حي السالمزيقدران زوليخة

79 شارع شكيب ارسالنبوليحة بغداد
حي النخيلمجال عبد الناصر صمود

64 هنج شكيب ارسالننافع اهلربي
94 هنج األمري خالدبوعزة حسني

هنج األمري خالدبوبصلة عبد اهللا
هنج األمري خالدبوركبة خرية

01 هنج العقيد لطفيبن دايغ
هنج مصطفى بن بولعيدبوشنافة
هنج اجليش الوطينصمود

وهراندهيال بشري
وهرانمباركي قدور
ساحة قمبيطةروان قاسم

طريق امليناءسلكة منصور
باسيتعربال حبيب

شارع بن مهيدي ثانوية لطفيوجداوي
56 هنج محانشداد عبد احلق
هنج بوقرة خليفةبن علي خليفة
طريق أرزيو حي مخيسيت بئر اجلريعفف امساعيل

الطريق الوطين بئر اجلريبن منصور عبد احلليم
الطريق الوطين أرزيو ص ب 01 بئر اجلريقالة ساسي
الطريق الوطين 46 حاسي بونيفسلكة رضا

منطقة النشاطات ايلو 85-86 بئر اجلريصديقي بن عامر
حي مخيسيتبوخاري حممد

33 الطريق الوالئي 83 السانيةش.ذ.م.م السانية غاز 
35 الطريق الوالئي سيدي الشحميبلهامشي حبيب
طريق حممد مخيسيت السانيةبوعالم عمامرة

الطريق الوطين رقم 04 الكرمةكرارز حممد
شارع االستقاللشريف حضرية الطاهر
31 حي  بن باديس بوسفرR 3125 فريح بن 

الطريق الوطين مرسى الكبريR 3136 حملي سفيان
هنج حممد مخيسيت عني الرتكرماس حممد

الطريق الوطين لتلمسان مسرغنيش.ذ.م.م بروبال اجلزائر
طريق الكتبان ص.ب رقم 73 الشراقة3128 نفطال

R3121ارزيو

نشاطات أخرى

وهران



   R3130الطريق الوطين بطيوة
80 شارع حممد مخيسيت قديلزماين زين الدين

58 بوقرة خليفة قديلبوخاري عبد الرحيم
أوجليدة جتزئة د حمل ب أبو تاشفنيقزويل حممد

أرض بن شعايب جمموعة ملكية 123قسم 113 الكيفانعجرود أمني
أوجليدة فصيلة د أبوتشفني رقم76  موفق مراد

فصيلة ا وب جتزئة اوجليدة ابو تشفنيخبشي رياض
أوجليدة فصيلة د أبوتشفني رقم 78 حمل بعياد جالل

زاوية هنج السلم رقم 07 و هنج ادريس قطعة1959 حمل 04حيياوي مصطفى
حي الكيفان رقم 27بلعباس جياليل

حي عني النجار رقم 14بن شهرة عبد القادر
هنج قوار حسني رقم 149لوهلاصي فاروق
جتزئة الكيفان رقم  ج/409إلس عبد احلق

حي 132 سكن قباسة عمارة 01 رقم 01 سالدام علي
ساحة األمري عبد القادر رقم 06يهوين بوسيف

شارع إبن خلدون رقم 10جماهدي يوسف
شارع درقال عبد القادر حمل د احلصة 46 حي الورود إميامة  لعماري حممد
حي الكيفان إقامة تقرارت عمارة B حمل رقم 02حمداد حسني
حمل 01 حي الورود شارع جبهة التحرير الوطين إميامة احلصة 03دريس أمحد

شارع موالي احممد عني النجار حمل02بلماحي سعيد
احملل  ثالث ماخوخ رقم 02ميدوين أمني

حي سواتكس رقم 43تابت زطلة حممد انوار
حي شتوان بلدية رقم 07بوهادي عبد اجمليد
حي عني الدفلة رقم 11بن عريبة بن عيسى

الزويةجداين حممد
الزويةماليل حيي

رقم 21 رقم 02 سيدي جماهدشلحاوي حممد
سيدي جماهدأونان حممد

حي الشاطئبوعناين ثورية
وسط هننيمباركي براهيم
جتمع رقم 03خزاري فضيل
حي حممد مخيسيتبلعال شعيب

شارع سحنون بن اعمربرويقات صالح الدين
شارع احلرية حمل رقم 02 مكرربن حدو فتحي
شارع الشهداء رقم 22 مكررعيساوي أمحد
ساحة أول نوفمرب رقم 01 مكررحجري رشيد

شارع احلريةحيي برويقات مولود
زعيفة حمل رقم 04محزاوي مسري



حمل رقم 02 عني الزبدة طريق زاوية اليعقويببنعمر عراب
ساحة السوق األقواس حمل رقم 01العيداين نور الدين

حمل ب اخلريبة الطريق الوطين 99أمسعودي سيدي حممد
الزعيفة قرب حي 48 مسكن قطعة 02قمر أمني

حمل رقم 02 حي السوقنبار يوسف
شارع املغرب الطابق األرضيزقاي هشام

شارع العريب بن مهيدي اجملمع التجاريبلحبيب نصرو
شارع خمتار برابح رقم 05برايح كرمي

شارع برزامي حممد رقم 04معطى اهللا عبد القادر
هنج حممد مخيسيتعبابسية غين
شارع العريب بن مهيدي رقم 70بومعزة عائشة

العقيد  عمريوش و شارع أبو احلسن جمموعة ملكية رقم94قسم 86حمل رقم31جماهدي نعيمة
شارع حممد مخيسييتدوالت مجيلة

حي بن باديس شارع اإلخوة سيدي بونوار حمل01 رقم 89سي حممد نصر الدين
حي 11 ديسمرببن أمحد جياليل 

الفحصخنادقي طيب
الفحص رقم 01عمار بنقة

حمل 01 حي بوعناين حسنيبوشنافة مليكة
حمل 05 حي دحو بومدينبن بوحفص هباء الدين

رقم 01 حي بوعناين حسني حمل 02مسعودي حممود
حمل 04 حي دحو بومدينبن علي طاهر

حمل 01 حي السعادةعويف حممد
حمل 02 حي قرموش شارع أول نوفمرب رقم 04 حاج حممد ابراهيم

رقم 01 شارع األمري عبد القادر حمل 01 قطعة 01زناقي سيد أمحد
حي الشهيد اليت حاج أمحد حمل رقم 02بوحفص سليمان 

شارع شريفي ميلود حمل 02 رقم 10بلبشري حممد
حمل 01 العريشةهبالهل مخيس

مركز التبادل التجاريبوهادي العبديل
شارع اجلمهوريةحمادي مسري

رقم 22 الطريق الوطين - بن سكرانسعيد جماهد زوجة بن 
شارع كراص عواد  حمل 01   أوالد ميمونحسين مولود

طريق سيدي بلعباسعاشوري عبد القادر
حي سيدي الزواوي -اوالد ميمونمراحي بغداد
شارع األمري عبد القادر راشدي رضا
شارع االمري عبد القادر حمل 01غراس حممد

شارع األمري عبد القادربن صاحل بومدين
شارع سبيح أمحدعرايب أمني

واجهة السوق البلديبن فقري بومدين

تلمسان



مهرازبن رابح عبد الناصر
حمل رقم 01 احلمارةعثماين شريقي

بوطراقعريج حممد
عرش مسريدة التحاتة حي الغريبهنيين عبد الواحد

حمل 01 قطعة 04 جتزئة البناء الذايتصويف عماد
حي أوالد أمحد شا رع أول نوفمرب حمل 01أوحود بنعمر

حمل ج ركنة الفول سيدي بوجنانبن عاشور حممد
شارع أول نوفمرب رقم 50 مكررقريشي حممد

شارع اول نوفمرب رقم 39ضحاك فاطمة
حي الزيتون حمل 02 جمموعة ملكية 195 قسم 222محييت عبد الوهاب
شارع تندوفمنصوري بن اعمر
حي تافنة جمموعة ملكية 134 قسم 206 حمل رقم 04بن طيب يوسف
حي اهلدام أمحد حمل رقم 01 رقم 06مكاحلي رمضان
حي اهلداممكاحلي عبد اهللا

حي تافنة جمموعة ملكية27قسم221حمل رقم 03رحو يوسف
حي املطمر قسم 190 جمموعة ملكية رقم 109رباحي كرمي

حي تافنة رقم 15 قسم208 جمموعة ملكية رقم 96الوهاب حممد 
حي املدحبة شارع 00 رقم 16 حمل 01مدغاري فتحي 
حي الزيتون جمموعة ملكية63 قسم204 حمل 01قزادري عبد اهللا

شارع 24حي املذحبة رقم 22دراعو عبد احلفيظ
حي الرملة حمل 01 شارع املنار قسم 32 جمموعة ملكية 37سوسي زوبري
حمل 03 شارع الشهداء رقم 57زنايت حسني

شارع أول نوفمرب احلصة 01 قسم 26 جمموعة ملكية 06طالب زين العابدين
ديار اجلوهر حمل 01زعباط بالل

رقم 96 حمل رقم 01 سيدي أعمر الطابق األرضي قسم 57 جمموعة ملكية 100ميدون سيدي حممد اهلربي
شارع أول نوفمرب الطابق األولسوسي أمحد
جتزئة تونان 02 قطعة 15 تونانديايب حسني

تونانعزوز بن عمر
جتزئة تونان 02 و 04زروايل فؤاد

شارع سايح ميسوم تونان حمل 02 رقم 36جميدي حممد
رقم 41 الطريق الوطين 7أأ حمل رقم 01 تونانمحداوي مليكة

جبانب الطريق الوطين رقم 7أأ تونان قطعة رقم 01 و 02صاحل حممد
دار بن طاطايزيت بدر الدين

 دار بن طاطابن زيري عبد الرحيم
حمل 03 سيدي أوشعبوغازي حسني

حمل بلدية القرية الفالحيةمديح سيدي حممد
رقم 06  شارع ديدوش مراد  عني متوشنتبن عالل عبد احلميد

رقم 02  شارع ديدوش مراد  عني متوشنتنبية راحبي

 



رقم 27  عقاوي ميلود  عني متوشنتبن درفوف حممد
حي كاسطور رقم 62 عني متوشنترميدي حممد رضا

07 شارع بن قوديفة عبد اهللا سيدي سعيد احملل ب ع تاعمر بوراس
حي 100 مسكن إجتماعي تسامهي عمارة ب ع تمعروف حممد
حي 214 س عمر ابن اخلطاب طريق تارقة ع تفضي بغداد

رقم 64 حي كاسطور ع تبريشي هواري بومدين
97 حي 97 مسكنامحد بلبشري عبد القادر

احملل "د" طريق عني متوشنت طريق امللعبكمال بن صابر
قرية املصلى حمل 03حصة 105نصر الدين طوجيني

رقم 03 حي 50 مسكن عمارة "ب" االمري عبد القادربلحريزي مراد
02شارع عبد املالكبورمانة عمارية

بن نقاز ميلودعبديل محيد
    بلدية عني البيضاءشناين أسامة

 12 شارع الراشد فراح برنوسي حليمة
رقم 94 طريق شعبة اللحم ع/تحمطة خدمات مودن
طريق الوطين رقم 02 سيدي بن عدةبن عدلة عبد القادر

حي سيدي زيدور عني الكيحلبن علوطي يونس
01 مسكن اجتماعي تسامهي جممع 315 مسكن تارقةش.ذ.م.م البيرتو

املنطقة الريفية قسم 08 ملكية 24 اوالد الكيحلغنيم مراد
شارع قادري قدورحمطة نفطال

محار الشرايفيةبن تراري مسري
وهلاصةشركة التضامن بلعرج

عني االربعاء سيدي الصايفحاج عبد الرمحان ماما
سيدي ورياشبن سنوسي بوزيان

شارع األمري عبد القادر  الطريق الوطين رقم 02 حمطة البنزين العامريةساحي موسى
شارع األمري عبد القادر  العامريةزور بن زرقة

شارع 20 اوت حاسي الغلةرمحون خدجية
شارع العريب بن مهيديبرجي رفيق
شارع أول نوفمربخليل أمني

وادي الصباححلفى بلحضري
حي 238 مسكنبوحلية حممد امني

تعاونية الفردوس - مقابل جملس القضاءعدة العريب 
حمالت الرئيس رقم 24 حي 05 جويليةالعيد غزايل 

حي ديار اهلناء - طريق امليناءتو مي احلبيب 
حي ديار اهلناء ريغي جمذوب 
حي 52 مسكن - خروبةبكرييت مسري 
املنطقة احلضرية الثالثة حي 94 مسكن عمارة 17 الزاوية ب رقم ال02 حممود بونوة 

حي جتديث رقم 643 شارع 37 قسم 35 جمموعة 482 الغايل مكراربيش 

عين تموشنت



شارع 34 رقم 170 جتديث قسم 35 خليد أنتيمي 
شارع قريدش عبد القادر رقم 473 حي جتديثمكراربش خلضر 

ب 06 عمارة د رقم 83 احلصة رقم 08 - صالمندرحممد عبد الرمحان 
حي ديار اهلناء رقم 08 لعسل حممد 

شارع حممد بن صايفقارة عبد الرمحان 
شارع املذحبة قارة منصور 

السوق املغطاة بن ددوش مصطفى خمتار 
شارع تيلغراف بن عابد حممد

حي اجلديدبن مساعيل علي 
حمل الثاين حي تيلغراف أمحد بليدي 

حي اجلزائرالعجال حممد 
شارع محياين - عني نويصيقطارين احلاج 
هنج حممد مخيسيت قارة لكحل 

عني تادلس مركزبريشي ابراهيم
عني تادلس مركززريفي اميان

عني تادلس مركزصابري عبد اهللا
حي احملطة رقم 04 بلدية عني تادلسبلغول خرية

وادي اخلري -مركزمصطفى عبد العزيز
وادي اخلري -مركزمغتات حممد
الصور- مركز,نومية حممد

شارع جليجل قدور رقم 17 عزيرية حممد 
سيدي بلعطارمربوك وهيبة

دوار أوالد البشريقباجي مصطفى 
دوار أوالد البشري شراراة حمفوظ 

خري الدين مركزطالب عابد
دوار أوالد البشري  بن عياد صديق

صيادة -مركزجلول حممد 
صيادة -مركزشرفة أمحد 

موقع 05 عجالنعمر مهدي 
شارع حممد مخيسيتبن مهيدي نور الدين

شارع حممد مخيسيتسنوسي إبراهيم 
بوقرياتسنوسي الشارف 

بوقرياتسنوسي أمحد 
سريات -مركز-غزايل أمحد

ماسرى -مركز-دمحان محيد 
ماسرى -مركز-دمحان مالك 
شارع قاضي حليمةملام نور الدين 

شارع أول نوفمربسيدي عدة سعدية 

مستغانم



أوالد مع اهللا - مركز-فالحي كلثوم 
أوالد مع اهللا - مركز-بن جدو حممد 

تزقايت - مركز-شاشور عبد القادر 
شارع معداوي حممدشاعة عبد القادر 

شارع الشهداءبلخري اسحاق 
شارع ساخي خالدبسماك ميينة 

شارع ساخي خالدصهللو مصطفى 
شارع ساخي خالدنور جياليل 

البلدية - مركز-مغاينية الغايل 
البلدية - مركز-مزراوي نصر الدين 

حمل ثاين عشعاشة - مركز,مرزقاين حممد 
حمل رابع مكرر رقم 37/40 عشعاشة- مركز,خليفة حممد 
حمل رقم 03 خضرة - مركزهتونزة مجال 

بلدية خضرةبوزيدي حممد 
أوالد بوغامل - مركز,بوعزيز عبد الرمحان 



بن فرحيةملبنة بن شكور

تعاونية باهي عمرملبنة تعاونية الغرب

بئر اجلريملبنة مالل

-مزعة سي حممد بن شويرف –عني الكيحل 09ش,ذ,م,م ملبنة هارون

قم 46 شارع بن الدين علي –واد الصباح-بوشارب علي

املنطقة الصناعية صوف التل قسم 03 جمموعة ملكية 102 – عني متوشنت-ش,ذ,م,م ميلكينغ

املنطقة النشاطات صوف التل جنوب رقم 35  – عني متوشنت-ش,ذ,م,م حملبة سيدي 

منطقة النشاطات – عني االربعاء-ش,ذ,م,م خبزي و اوالده

GIPLAIT منطقة النشاطات  صالمندروحدة إنتاج احلليب

SAIMEX منطقة  النشاطات - صالمندروحدة إنتاج احلليب

صيادة  17طريق الفروسية دبدابةملبنة اجلنانات 

طريق وهران - بلدية مزغرانملبنة سيدي بلقاسم 

حي احلرية سيدي بلعباسملبنة تسالة

املنطقة الصناعية سيدي بلعباسملبنة فرومايل

املنطقـة الصناعيـة سيدي بلعباسملبنـة ريشلي

بلدية سيدي حلسنملبنة اإلخوة زيان

بلديـة الطابيـةملبنـة حقوق

GIPLAIT حي أبو تشفني تلمسانجممع

بين مستار53ملبنة " بيو 

املنطقة الصناعية ملبنة   دار احلليب

حي  الشهيد بوعناين حسني ملبنة "مروج تافراوى

حي الشيخ  سبدو ملبنة " سبدو 

ملبنة " حليب فراحعني فزة

قرية عمري القدمي بن سكران ملبنة " شاكريل

طريق سيدي بلعباس ملبنة " فيدايل

حي بالل   ملبنة "النجاح 

البطيمحليب الرمحة اللة مغنية 

تلمسان

ملبنات

وهران

عين تموشنت

مستغانم

سيدي بلعباس



حاسي عامرمطحنة املقطع
عني البيضاءمطحنة هبة

واد تليالتمطاحن وهران الرياض
وهرانمطحنة جبل عيسى

حاسي بونيفمطحنة شرادي
مسرغنيمطحنة الغرب
طافراويمطحنة سراف

الربيةمطحنة بن دنون
مسرغنيمطحنة الضحى

طافراويمطحنة فارس
بوسفرمطحنة بوسفر

أغبالمطحنة رانية
املنطقة الصناعية سيدي بلعباسمطاحن عزوز

املنطقة الصناعية سيدي بلعباسمطاحن املثالية
املنطقة الصناعية سيدي بلعباسمطاحن املثالية 2
سيدي بلعباسمطاحن أقروديف

املنطقة الصناعية سيدي بلعباسمطاحن عواد
املنطقة الصناعية – عني متوشنت-ش,ذ,م,م مطاحن حاج 

املنطقة الصناعية – عني متوشنت-ش,ذ,م,م مطاحن 
رقم 17 منطقة النشاطات –عني االربعاء-ش,ذ,م,م ممطاحن عني 

منطقة النشاطات –عني االربعاء-ش,ذ,م,م مطاحن 
ايدير- محام بوحجر-ش,ذ,م,م مطاحن نيرتي 
رقم 17 منطقة النشاطات –محام بوحجر-ش,ذ,م,ممطاحن صفيحة 

دوار اهل بلحضري واد الصباحش,ذ,م,ممطاحن جبل 
منطقة الصناعية حصة 01 مج ملكية 207 صالمندرمطاحن الكربى ظهرة 

شارع بن سعدون منور مطاحن مستغامن - شور خ 
سوق اجلملة سابقا سيدي عثمانمطاحن سيدي بن ذهيبة 

دوار أوالد محو - بلدية خري الدين,مطاحن النجاح 
املنطقة الصناعية سيدي بلعباسمطاحن عزوز

املنطقة الصناعية سيدي بلعباسمطاحن املثالية
املنطقة الصناعية سيدي بلعباسمطاحن املثالية 2
سيدي بلعباسمطاحن أقروديف

املنطقة الصناعية سيدي بلعباسمطاحن عواد
حي بن قويدر حممد –الطابيةمطاحن  قدوري

املنطقة الصناعية  تلمسانمطاحن "سيدي بومدين
املنطقة الصناعية  تلمسانمطاحن "املغرب
املنطقة الصناعية  تلمسانمطحنة "التافنة

وهران

سيدي بلعباس

مطاحن

عين تموشنت

مستغانم

سيدي بلعباس



املنطقة الصناعية  تلمسانمطاحن "احلناية" 
املنطقة الصناعية  تلمسانمطاحن "السنوسي

املنطقة الصناعية  تلمسانمطاحن  بلقايد
املنطقة الصناعية  تلمسانمطاحن "فالوس
حي بوعناين  مطحنة "تفراوة

ERIAD  اوالد ميمونوحدة
شارع كراس عواد مطحنة "بشرى اخلري

مغنيةمطحنة "سكينة

تلمسان



منطقة النشاطات رقم 01 مسرغنيوحدة طوطاليم
ش ذ ا شركة األسهم 
مؤسسة املياه املعدنية 

منصورة
املنصورة تلمسان

مياه معدنية



   وزارة التجـارة
لمديرية الجهوية للتجـارة لوهران

جدول رقم 01 : اليوم الثاني من عيد األضحـى المبارك 2017

العنواناإلسم و اللقب الوالية

91 شارع العريب بن مهيديمركوش يزيد
حي األمري رقم 03 شارع عدة غريب حممد زاوية شارع بن سنوسي محيدةأخويا جميد

05 شارع بن زرجب حي النصرجالب سفيان
51 شارع ا حلدائقبوشيخ هشام

19 شارع األوراسسالل حيي
19 شارع شريط عليبوكحيلي موسى

حي اش ال م قمبيطة عمارة P 06 بلوك 02حممد عداس
جممع سكين 287 مسكن حي اجلوار عمارة أ 3 رقم 01نبيل بالعامل

حي 287 مسكن عمارة ب 04 رقم 05حشاين جميد
أش ال م قمبيطةسحاري حممد
72 هنج بوقري خليفةمدين هواري
78 شارع قوادرية عبد القادر سان بياربوفران خمتار

48 شارع مستغامنسليمان حداد
22 شارع فرطاس حممدطاهر ترين

74 شارع بن زرجببعيش عبد احلميد
30 شارع ديدوش مراد سيدي البشريعمر بن حساس

حي مخيسيت اقامة نسيم البحر قطعة او 04 عمارة د 04 وهران شرقعراب حممود
حي العقيد لطفي حي 510 مسكن بلوك 36 قطعة 413مالك بن صديق

حي مخيسيت حي الزهور اجملمع السكين قطعة رقم ب E8/B عمارة سبن عيسى سيدي حممد
تعاونية السالم بئر اجلريحدادا عبد املالك
تعاونية عقارية املوحدين حي 136 مسكن رقم 25 ج رقم 01مسينيسة وعمارة

حي الصباح بلوك 02 رقم 01حداد سليمان
حي الصباحبن حيي خملوق

حي الصباح بلوك 02 رقم 01ايسويل عمر
حي الصباح طريق الرتاموايحداد زهري

بلوك 01 حي فالوسنعبد النور بغال
شارع اجلنرال بيات حي ابن سينا رقم 25 قطعة 01غسويل عيسى

حمل 01 زاوية 23 شارع بن جياليل حممد حي ابن سيناطاليب عبد الغاين
05 شارع لقبال عليأبو بكر الصديق

الربكي حي فالوسن شارع كريسني رقم 03مبارك ناصري

وهران

اجلمهوريــــــــة اجلزائريـــــــــة الدميقراطيــــــــة الشعبيــــــــــة

القائمـة اإلسميـة للتجـار المسخرين لضمـان المداومـة خالل عيد األضحـى المبـارك 2017

المخابز



حي 1880 مسكن مهارة ب 47 مرفالعدة هودة
هنج ادوارد شوبو رقم 47 حي عبد املومنبن زيان فريد

شارع كاسطور العائلي مارفالبن عمران ناصر
16 شارع شكيب ارسالنمحان أمازيغ
كنستالمغدير فتحي
15 شارع بيقو موباس رقم 09 سانتوجانمحاشة جلول

رقم 02 شارع شيخ عمر بسكري حي عبد املومننبيل نصر الدين
حي اليامسني بوز 52 اقامة عبان رمضانمحودي نور الدين

حي اليامسني بوز 52 اقامة عبان رمضانموالي حممد
جممع 700 مسكن ايلو 09 بلوك أ03احراش طارق

حي اليامسنيعلي اومحد علي
حي العثمانية شارع محاموش عابدكبري موسى

شارع بوزبوجة مارفالبومعزة حممد حبيب
كاسطور طريق ب حي اجملاهدينالعثماين عبلو

56 هنج الدكتور بن زرجبتوايت زهري
بالطو هنج مالح علي 35زركوك عبد الوهاب

حي العثمانيةالزواوي برمكي
10 شارع العقيد عمريوشكبري نور الدين
الكميل طريق السوقابزار عبد النور
04 شارع شكيب ارسالنالعشاين ميلود

شارع محو خمتارابزار عبد القادر
09 شارع 08 امتار مطلع الفجربوداود عبد الرمحان

العقيد لطفيبرغوت العياشي
حي مخيسيت اقامة نسيم البحرمصباح فاطمة الزهراء

كنستالمغدير فتحي
شارع بين هندال بواوجنيايت عامر مسينيسة

10 شارع قودرية عبد القادر حي يغموراسناوراغ حممد عراب

حي مطلع الفجربلعامل عدة
17 شارع حممد مخيسيتحداد محيد

12 شارع فرتاس حممد قمبيطةمحان هواري
شارع اراقو 32 شارع االوراس حي األمريمنقور بن عفان
26 شارع النقيب محري زاوية هنج بوعشرية حممد حي الصديقيةحوماين أحممد
حي ابن رشد قطعة ج رقم 162نونة مجيلة جناة
33 حمروس حممد جنرال فريادوكسايري بشري

46 هنج سانتوجاننايت بلقاسم عبد اهللا
15 شارع بيقو شارع موباس رقم 09 سانتوجانمحاشة جياليل
سيدي عقبة شارع عبد اخلالق حممد الصغريرقم 04جلواط حسن
حي جيطال رقم 18 الدار البيضاءخلدون خالد

حي الزيتون بلوك أ دار البيضاءبلحسن براهيم
94 شارع محو خمتاركبري عبد الرحيم

وهران



حي اليامسني بوز 52 ايلو أو اقامة رمية عمارة د القطعة 01 ميني مدخل الدرجحكيم أوعبد السالم
كنستال رقم 13زيرق فيصل
تعاونية الشهيد الرائد بلحسن 35 بئر اجلريوعمارة منري
الطريق الوطين رقم 43 قطعة 09 بئر اجلريكبري حكيم

الطريق الوطين رقم 59 احلصة 04 بئر اجلريعالل مسلس
تعاونية عقارية النخلة رقم 03 حمل02 بلقايدمحاشة ادريس
566 سواق بن حيي بلقايدحشاين سعيد

26/27 طريق كنستالسيفي محزة
24 جتزئة عقارية املالكية حمل 02 بئر اجلريراشد يوسف
15 شارع كنستال بئر اجلريجواد حليمة
155 حي مخيسيت بئر اجلريطاليب ناصر

قطعة 11 جتزئة 179 حي مخيسيتبراهيم دوبديد
117 طريق كنستال بئر اجلريبوزيد اهلواري
حي مخيسيتجياليل مادي

48 تعاونية عماد الدين بئر اجلرييعيش مسري
423 طريق بئر اجلري حاسي بونبفقنون اهلواري
حي بن داود 01 رقم 33 بئر اجلرينزاري حسني

حي بن داود 01 بئر اجلريبن مين ساسي
جتزئة 341 حي بن داود 1 بئر اجلريمزازيغ عبد العزيز

رقم 01 حي بن داود01 بئر اجلرينزاري سعيد
42 حي بن داود سيدي البشريحداد مسري
02 سواق بن حييمحاشة وليد
10 جتزئة 260 حي بن داود بئر اجلرينزاري ساعد
حي الشهيد حممود رقم 38 بئر اجلريبودالل حممد

طريق حاسي بن عقبة حاسي عامركلي اكلي
حي القدماء اجملاهديننايت حممد مسري

رقم 277 دوار حاسي بونيفضيف منصور
جتزئة 341 رقم 190 بئر اجلريجنادي حممد فريد

حي بن داود القسم 02 جتزئة  سيدي البشريطيب ميزازيغ
235 من خمطط التجزئة 60فرس حممد

حي 1196 مسكن 50 حمل 02 بلوك 01 ايسطوبوعقيل عبد اجمليد
حي بن داود 01بوجروة طاهر
حي بن داود02 سيدي البشريفارس هواري

35 حي كاستور السانيامحودي عبد الرزاق
حي كاستور السانيامحودي كرمي

جتزئة 23 اكتوبر 1976بوزيدي جياليل
حي حممد بوضياف قطعة 25 حمل 01وعمارة مسينيسة

جتزئة قارة 2 رقم 202 السانيةاجعود كمال
حي الرائد شريف حيي رقم 27 حمل 03 السانياكايل الياس

حمل 01 حي 22 مسكن قارة 2 السانياطبوش عبد اهللا

وهران



حممد مخيسيت السانيةبن حامة فريد
رقم 51 شارع أمحد زبانةخبستان خليل

حي الرائد شريف حيي السانيامحيدان امني
حي الرائد شريف حيي رقم 29 ب السانيازريف حممد
حي سي رضوان السانياسحوان فرج

77 محر حممد السانيابن زيان سامل
حي 210 سكن رقم 349 السانياالعرباوي حممد
جتزئة 209 قطعة سيدي الشحميعجريي صايف

44 جتزئة 50 حمل 01 سيدي الشحمياوجيت يوسف
شارع الشهداء رقم 13 ب سيدي الشحميسيد أمحد بن خدة
تعاونية السالم رقم 02 جمموعة 02 سيدي الشحميحداد عبد املالك

22 شارع األمري عبد القادر سان رمييبن يعقوب احلبيب
شارع النجمة رقم 57اوديا عمر

700 مسكن تسامهي اجتماعي حي الصباح سيدي الشحمياوقانة شعبان
عمارة ب حصة 01 رقم 10 س سيدي الشحميبروش توفيق
22 شارع بوعمامةلصقع خالد

شارع اجلمهورية سيدي الشحميميزازيغ كمال
حي جعيدر عبد القادر رقم 134 الكرمةبوشامة مسعود

حي 301 مسكن الكرمةمالل كرمي
الكرمة حي 124 مسكن رقم 15بوشامة سامل

شارع االمري عبد القادر رقم 15 واد تليالتافنت فريدة
وادي تليالتلكباد بلخري
شارع النصر واد تليالتتقرين اعراب

حي سيدي اهلواري واد تليالتبن نكروف جياليل
شارع سوق اخلضر واد تليالتتراتيين فارس

حي حممد بوضيافسريات بولنوار
شارع زيتوين امحد واد تليالتبوزيد حممد الصديق

شارع حي النصر واد تليالترمضان محيدة
قطعة ب شارع برحي بلخري واد تليالتشعيب كرود

شارع حلمر جلول بريةبلعباس ديدية
الربيةحملي قدور

شارع بلمقداد حممد رمث 26 بوفاطيسحمجوب حيي
حي السالم قطعة 19 طفراويبوهدة بن عودة
53 طريق وطين بوزفيل عني الرتكدليمي حسان
84 طريق وطين عني الرتكمنصور فتيحة
26 حي العقيد عباس هنج الشاطئ بزاوية الطريقدراجي رابح
شارع حممد مخيسيت عني الرتكمالل داعي

عني الرتكمالل داعي (حمل ثاين)
109 حي ابن مسري عني الرتكمالل ابراهيم
حي النخيل جتزئة 106 قطعة 36عمران سليم

وهران



05 ساحة بوكويران ميمونمنصوري فتيحة
شارع بشري الطيب عني الرتكابزار الياس

الطريق الوطين عني الرتكابزار حمي الدين
16 شارع املغرب العريب عني الرتكبوشامة عثمان
حي العقيد عباس رقم 1153 حمل رقم 02كرمي بودالييت

شارع اللواء فراج عني الرتكبن صديق بوشامة
مسكن بوزفيل رقم 02 عني الرتكبن صديق حلسن
شارع األمري عبد القادر مسرغنيعبد اجمليد خملويف

05 شارع األمري عبد القادر مسرغنيزواوي هالل
شارع سردي سعيد قسم 35 حمل 01 بوتليليسبن لبنة فضيلة

رقم 52 شارع حممد مخيسيتمسري اوراج
27 شارع حممد مخيسيتبن عمر عمر
وسط مدينة أرزيوبوجالل فريد

03 شارع ديدوش مراد ارزيوحشاين مفتاح
تورفيل أرزيوبن حاية رشيد

سيدي بن يبقىباي ميلود
05 شارع بن زاير بلقاسم وسط املدينة ارزيومويلح بومدين

شارع 1500 رقم 06 ارزيومحودي كرمي
حي أمحد زبانةميزازيغ مصطفى
حي أمحد زبانةمسواف خضرة

حي األمري عبد القادر ارزيوميزازيغ حممد األمني
تور فيل أرزيوبن حاية رشيد

حي احلدائق ارزيوبن عدة بن عيسى
احملقنحممد بن علجية

حي بن بولعيد عمارة 36 رقم 08 ارزيوبن عدة بن عودة
احملقن ارزيونايت محود حممد سعيد

ارزيوسيت عبد القادر
حي بن بولعيد ارزيومجال حاجي
20 طريق الوطين احملقن ارزيوسعدي فاتح

شارع حممد مخيسيتبو جالل صورية
حمل 03 هنج حممد مخيسيتحضري ميلود

قديلبن نكريوف وهيبة
حي 500 مسكن عمارة 24 قديلبن شعبان رشيد

شارع وطين حاسي مفسوخ رقم 25لصاد عاشور
11 شارع االمري عبد القادر حاسي مفسوخنعيمة نصرية
حسيان الطوال بن فرحية قديلكايل مجال
17 شارع زبانة قديلنوفل فريد

شارع محو بوتليليس قديلتومي معوش
قديلكريي حيي

م39 شارع العقيد لطفي حمل 01 و 02طوبال حكيم

وهران



حمل 02 ايلو 05 شارع شريفي حلسن بطيوةنوفل محزة
شارع اول ماي رقم 08 حمل 01لبط قويدر

التعاونية العقارية كسال عبد القادر جتزئة 13 حمل 02دومة حممد االمني
مرينةبوستة امحد

شارع األمري عبد القادرفقايري بوزيان
عني البيةرمحاين عبد اجمليد
شارع العريب بن مهيدي رقم 69 عني البيةزرقوق نور الدين

83 ايلو 132 حمل 01 الشهايريةبلحوت مجال
شارع املسجد رقم 16 عني البيةقارة عبد االله
مرسى احلجاجكباب كهينة
رقم 13 ب شارع الدكتور تيجاين دمرجي حاجي حممد

جتزئة اوجليدة قطعة رقم 81 ابوتاشفني فصيلة دمقيدش عبد السالم
حي سيدي بومدين حمل رقم 01 رقم c56بن يلس عمر 

حي بودغن رقم 01مكودي رضوان
حمل رقم 01 الطابق االرضي جتزئة كدية جماهدين قطعة رقم 03بوشنتوف عبد القادر

شارع باستور موالي حممد ملك بن قبيل حمل رقم02محصي سفيان
حمل 02 شارع خبيت بومدين رقم 12/بزيرق عصام 

زاوية هنج حممد اخلامس و هنج كاهية تاين حممد الكبريديب حممد كمال
رقم 239 مكرر 240 لعيون بلعيش او تشفنيشيخي بومدين
حي اقادير هنج بسطاوي حممد قسم 140 جمموعة ملكية 48 حمل 03 رقم 07بن سنان عمر 

حمل 02 حي اليامسني رقم 14 ابوتشفنيبن علي طيب يزيد
حمل 1/587 جتزئة اوجليدة ابو تشفني فصيلة ا و ب رقم 01بوقيمة يوسف 
هنج باستور رقم 02 وهنج يبدري منصور قسم 157 جمموعة ملكية 43 القطعة 02صحراوي علي 

طريق شتوان حمل رقم 12 مكررقريود اشرف
رقم 22 هنج االستقالل حمل رقم 01 احلصة 01 جمموعة ملكية رقم 23 قسم 160زيرق عاشور
رقم 08 شارع يادي سيد امحدبودية هشام

حي عني النجار حوالف حممد 
أرض بودغن اسطمبويل بو محو مرياندمحداوي حممد 

حمل 02 اميامة رقم 08 افراز تعاضدية الري مهملي مراد
جتزئة حقل الرماية الشمال رقم 26دايل يوسف مونري

قطعة 34 جتزئة تعاونية نور(حي النور)جماهدي براهيم عبدالفتاح
حمل رقم 02 مزيوت حي امامةمحصي شوقي

حمل رقم 02 احلصة 43 تعاونية االمان اميامةبوغرارة عبد الرحيم
حي 500 سكن عمارة ل إميامة رقم 06علي دمحان نصر الدين

طريق املدرسة زلبونبن مصمودي خدجية
طريق اوالد بن هديبن مهدي رشيد 

حمل ب مركزمحياين زهري
جتزئة الصف صاف حمل 12/ببن قانة عبد احلكيم
طريق املصنع الكهربائي رقم 03 جتزئة ورثة ايب عياد ومحزاوي حمل 04كبري عبد الرمحان 

حي عني الدفلة قسم 85 جمموعة ملكية رقم 122 حمل 01ماحي مصعب مجال الدين 

وهران

تلمسان 



رقم 145 خمطط خصوصي لتتجزئة البناء الذايت الشطر الثاينزيرق صاحل 
جتزئة البناء العارض رقم C94وE94حاجي السعيد
حمل رقم 52 ا عني احلوت شارف براهيم 

طريق املغارات حصة 49خربوش حممد أمني
رقم 124 حي اوزيدانماحي العيدوين

هنني الوسطرمحاين توفيق
شارع أوزار أمحد احملل 2 رقم 24دريسي إكرام
حمل رقم 02 شارع غامل بن درمل رقم 444قراح رؤوف
جتزئة الوئام حمل 01 رقم 07تومي نورية

زاوية شارعي سحنون بن عمر و جماهدي بكاي رقم 280بوشارب الطاهر

جتزئة حوض اخلنزيرة جتمع 245 حمل أ 03زقاي سيدي أمحد
أحفري ساحة السوقعثماين فارس

حي اللوزعسلي أنور
حي بن سعيد على طريق العيون أو شارع املغرب على الواجهة اخللفيةحاجي مجال

جتزئة الوسط الغريب رقم 277بلحبيب يوسف
جتزئة لطفي حمل 01حدو حممد األمني
شارع فالوسن رقم 06رميين سيدي حممد

حمل رقم 01 شارع العقيد عمريوش قسم 086 جمموعة امللكية 069يوسفي محزة
حمل رقم 02 جتزئة الغرب اجلديد جمموعة ملكية 39 قسم 79بلماحي عمر

حمل رقم 01 جتزئة أوالد اخلوانحاج شيخ هشام
حي 17 أكتوبرحنفي حممد

حي البور حمل 01حضارة فطمة
حي اليلي الفحص حمل 03هتمي زهرة

حي الشهيد بومدان حممد غار احللوفمحصي حممد 
شارع ديدوش مرادبن الدين مصطفى 

شارع األمري عبد القادر حي دحو بومدينخبيت أمحد
حي بوعناين حسنيحسام الدين سحار

حي بوعناين حسنيكرايفية زريقة 
حي الشهيد دحو بومدينجلمودي طاهر

شارع االستقاللجياليل حاج
العريشةخدام لويزة

حي املنبععمراين سعيد
حي الليمون رقم 10يوسفي خالد

حمل رقم 02 شارع اجلمهوريةمهاجي مسكني
سيدي السنوسي- سيدي العبديلحامدي نبيل

طريق سيدي بلعباسبوعمارة عبد العزيز
جتزئة حي سيدي الزواوي اجلهة  الغربيةبنية عز الدين

حمل ب.س79 شارع كراس عوادطييب حلسن
حمل 01 جتزئة 1389 طعة تسوية سيدي الزواويطرشاوي لعرج

جتزئة 1989 قطعة تسوية حي سيدي الزواويزيدان يونس

تلمسان



حمل 01 بالد املصلىأونني نبيلة
حي بن محيدي حمل 08زناقي سيد أمحد

شارع صامي عبد القادر رقم 82غريب أمحد
حمل 01 رقم 115 جتزئة حي الصنوبرمحزاوي محزة

شارع بن أمحد احلاج رقم 55فراج فؤاد
رقم 06 شارع الشهيد مباركي أمحد حمل رقم 01عبد احلميد العريب

جنوب قرية مهراز رقم 199 جتزئة مهراز 310 قطعة حمل رقم 03خالدي بولنوار
مرسى بن مهيديبورزيين حممد

بوكانون - مرسى بن مهيدي-وامحد عبد الكرمي
باب العسة تلمسان - باب العسةبريشي مجال

حمل 01 و02 الطابق االرضي حي الزيتونخالدي ابراهيم

شارع أول نوفمربالطيب حممد التوفيق
جتزئة 42قطعة رقم27 سيدي بوجنانبوجلراف ميلود

حي الزيتون قسم 204 جمموعة ملكية رقم 07الشيخ نبيل
حي الزيتون جمموعة ملكية رقم 73 قسم 225كلثومي عبد اللطيف

قطعة رقم 30 جتزئة الشهيد جابر رقم 16 حمل رقم 16 أ وبوردمي مرمي
حي الزيتون حمل 01بن عالل مجال
حي الزيتون قسم22 جمموعة ملكية 200 حمل 01مدغاري مراد

طريق وجدةمروش عبد اجمليد
حي الغابات قطعة رقم 26 رقم 04محدون جنية
تعاونية التجزئة العقارية النصربوخنلة طيب

حي الفتح قسم 154 جمموعة ملكية 177 حمل 01– مغنية -مدوري عبد النور
حي الفتح قطعة رقم 247 الطابق األرضيرفويف بومجعة
حي الصنوبر حمل رقم 02 قسم 78 جمموعة ملكية 144بن بيهي فؤاد

حمل رقم 02حي الزهراوية  جمموعة ملكية 65 قيم 116زيرق عبد املالك
من خمطط التجزئة السكنية تاجر حممد

شارع العقيد شابو حمل أ 10 حي تافنة قسم 208جمموعة ملكية 91 رقم 28- حرطاين قدور خمتار زين عابدين
حمل رقم 01قرية الشبيكية رقم 90برحاب أسامة

حي الفتح قسم 154 جمموعة ملكية 177 حمل 01– مغنية -مدوري عبد النور
محام بوغرارةكيواين بلخري

شارع سايح ميسوم رقم 01 أتريش حممد الشريف
شارع سايح ميسومصاحل نسيمة

حي أوالد زيري قطعة 01 جمموعة ملكية 42 قسم 94قادة بلعريب نور الدين
حي سيدي أعمرصبيان أرملة عثماين فتيحة

حي السوق شارع اجلمهورية احملل رقم 02مرقاش فضيلة
حي سيدي أعمر دار غمراسنبوعدلة مجال

حي الرملة حمل رقم 01 قسم 75 جمموعة ملكية رقم 34صبيان عبد الصمد 
رقم 08 شارع أب تونان منراوي نادية 

احملل األول والثاين شارع سايح ميسوم رقم 36 تونان زوبري خرية زوجة صفراوي
شارع السوقطاهر محزة

حمل 01 منزل رقم 13 شارع زيان عبد القادربلعروسي رضا

تلمسان



حي سيدي اجلياليل املنطقة الشمالية القطعة االوىل حيمل احلرف ج- سيدي بلعباسقريود حسني
حي 559 سكن عمارة 16 س.اجلياليل- سيدي بلعباسدادي سعيد

حي سيدي جياليل املنطقة الشمالية الشرقية- سيدي بلعباسالليمي عبد القادر
جتزئة 06، 124 مسكن بن محودة- سيدي بلعباسصغريي عباس
شارع قعفور حممد ممتد رقم 09- سيدي بلعباسأيب راس حممد
59 شارع حمتوقي بالحة- سيدي بلعباسخبيت بن علي
42 شارع حفصاوي بن زيان ، حي سيدي ياسني- سيدي بلعباسخبيت يوسف

17 شارع زوقار العريب- سيدي بلعباسمرابطني أمحد
زاوية شارع خدير مصطفى و سودان- سيدي بلعباسمعمر حممد

44 شارع موليار- سيدي بلعباسمرابطني حممد
32 شارع باستور – سيدي بلعباستازوتة مصطفى

08 شارع اجلمهورية- سيدي بلعباسمقدم بوزيان مجال
شارع باي بلقاسم حي الساقية احلمراء رقم 06- سيدي بلعباسحلول حسني

70 شارع املالزم خالدي- سيدي بلعباسمستاري زواوي
قطعة رقم 19 رقم 2B حي البدر- سيدي بلعباسصنهاجي مصطفى

15 شارع بن ناسي حبيب- سيدي بلعباسمحري نور الدين
33 شارع دريدر حممد- سيدي بلعباسبن دومة خباز

رقم 20 شارع كلكول- سيدي بلعباسخالدي أدم
جتزئة إجتماعية مشال شرق قطعة 02 رقم 212- سيدي بلعباسموحدي سفيان

التجزئة الشمالية سيدي جياليل جتزئة 01 رقم 26- سيدي بلعباسمشاب حممد أكلي
10 شارع بلحميدي بالحة- سيدي بلعباسكفيل بوزيان
حي السوريكور- سيدي بلعباسدياف هواري
شارع شاديل حممد حي سيدي ياسني رقم 14- سيدي بلعباسماحي حفيظة
شارع أ حي سيدي جياليل رقم 01- سيدي بلعباسبن علي احلاج
شارع مرابو رقم 02- سيدي بلعباسزديرة عبد النور

15 شارع مقداد حيي حي سيدي ياسني– سيدي بلعباسأسعد فاطمة زهرة
رقم 89 قطعة UGTA 330 حي الصخرة– سيدي بلعباسحلرش سومية
حي 300 مسكن عمارة ب رقم 08 باب الضاية -سيدي بلعباسدالين ناجوية

حي اجلديد 126 قطعة حممد بوضياف القطعة رقم 11- سيدي حلسنطييب حممد
جتزئة بلوالدي أ قطعة رقم 778- بلوالدي العمارنةبومعزة حممد

احلي اجلديد حمل أ و ب - تسالةخريف عبد القادر

رقم 09 شارع بوحلية عباس حي 214 مسكن- سفيزفعبد املومن نزيهة
شارع اإلخوة درو - سفيزفعدو هشام

شارع غري مسمى سفيزفجرموين عبد القادر
شارع اإلخوة ميلول رقم 20 ب- سفيزفبومسجد مولود جالل

شارع فليح الطيب -  مصطفى بن براهيمفليح بومدين
حي التجزئة اجلديد - بلعريببن صاحل نور الدين

رقم 88 شارع حممد مخيسيت  -  عني الربدبوحالة مسعود
رقم 13 شارع فلسطني- مكدرةبوخلدة بغداد

شارع األمري عبد القادر – سيدي محادوشبلمسك سفيان

سيدي بلعباس



رقم 27 شارع العقيد لطفي حمل ب -سيدي براهيمزبالح فطيمة
شارع تومي خلضر - تنريةعمار بوجناعي

جتزئة بلوالدي أ قطعة رقم 778- بلوالدي العمارنةبومعزة حممد
شارع بلغزيل الطيب - تالغبوسعدية إلياس

شارع مارك حممد حمل ب- تالغكرمي قديرو
جتزئة 217 حصة – تالغالعيدي فتحي
شارع العريب بن مهيدي - تالغبن ناصر رضا

شارع حممد مخيسيت - تيغاليماتبن شيحة فوزية
شارع بوعافية قويدر حمل 01 رقم 07 - الضايةداود نور الدين

رقم 11 شارع حممد مخيسيت - مزاوروغوثي ساملة
شارع بوراس صايف - موالي سليسنعطايف عائشة

جتزئة 113 قطعة رقم 51 – مرينزياين احلسني
شارع الشهداء– رأس املاءعاشوري عمر

شارع محوية الكبري رقم 01– رأس املاءآيت سيدهم براهيم
شارع بولوفة خلضر - مرحومهبلويل حممد

شارع قدوري الشيخ رقم 01 احملل رقم 02 - سيدي شعيبدرقاوي حممد حبيب اهللا
شارع امحد محداوي – ابن باديسبوطاجني توفيق

شارع العقيد لطفي – ابن باديسبن حرز اهللا منري
حي العريب بن مهيدي– حاسي زهانةبوعالم امحد
شارع سعدون حممد - بضرابنيزارب سفيان
شارع بوعالم حبيب – سيدي علي بوسيديزيرق اسحاق
شارع بن ياسني الوهلاصي - ملطارخليفة فاطمة

حمل ب شارع نقادي عبد اهللا – سيدي دحوحولية وليد
شارع دمحان حممد – سيدي علي بن يوبخريف عز الدين

شارع مناد قدور – الطابيةالصيد بالل
شارع بوخليف بشاعة رقم 21عبد الستار حممد

القطعة الرابعة حي محو بو تليليس هنج خمطاري الغايلعمر أعمامرة 
حي جبلي حممد جتزئة 244 قطعة رقم 03مسري سحنون 

حي جبلي حممد بن ساحة مصطفى 
حي 05 جويلية قطعة أرض جماهري رقم 12زروايل عابد 
حي تيجديث- الزاوية العالوية رمحان حممد 

حي جيش التحرير الوطين 800 مسكن نور الدين معجوج 
حي ديدوش مراد- وسط املدينة,مجال بوكورة 

حي تعاونية الفردوس مشومةشريفي عبد القادر
حي مشومة حمالت الرئيس رقم 18حنايف حممد األمني

حمل 02 شارع 48 رقم 02 تيجديتبوستة مساعني
حي 200 مسكنبوالطني عبد اجلليل

رقم 04 خروبة الشطر الثاين رقم 39/11 مستغامنمسينيسا مالل
طريق أوريعة اهلامشي عيسى 

السوق املغطاةمهال محزة 

سيدي بلعباس

مستغانم 



طريق حاسي ماماشعيسى زوبري 
قسم 42 جمموعة امللكية 05 حمل الثاين مزغران - مركز,عبد السالم حاجي 

حي احلدائقسعداوي حممد 
أيت سعيد عبد القادرشيخ سيدأمحد 
فرناكةسعداوي علي 
عني تادلس مركزارزقي منصور 
عني تادلس مركزمبارك حسني 
عني تادلس مركزبرمحون عدة 

حي العقيد لطفي بن خطاب أبو بكر الصديق
وادي اخلري -مركزظريف بالل 

الصور- مركز,مداين حممد  
خري الدين - مركزمحايدي فؤاد 

دوار أوالد البشريبن عمارة عمر 
خري الدين - مركزهراس رابح 

دوار أوالد البشريبن عمارة عبد اهللا 
سيدي فالق جديد جمدوب 

صيادة -مركزبن زيان سليمان 
سيدي عثمانبن وجاح عامر 
وادي احلدائقبن ملوكة فاروق 

شارع حممد مخيسيتبلعياشي بلعياشس 
شارع حممد مخيسيتجرورو حممد

شارع مصطفى بن بولعيدميلود عبد اهللا 
شارع عبان رمضان بغدادي بن داحة عبد اهللا 

الصفصاف -مركزعقبويب مرمي 
الصفصاف -مركزدرقاوي سفيان 

حي املنظر اجلميل خبدة إبراهيم 
حي سي خالد رقم 31 طريق عني سيدي شريف,بن دربوز احلبيب 

منصورة - مركز,لزرق احلاج 
عني سيدي شريف - مركز,بنوكراف رضا 

الطواهرية - مركز,خمنفر الشارف 
شارع فلسطنيبنوخ مجال الدين 

شارع أول نوفمربحبيح حممد
شارع حممد جبليبغدايل مبارك 
شارع حممد جبليقامسي خرية 

أوالد مع اهللا - مركز,بن شاعة علي 
شارع سي عبد اهللافرحاوي مهدي 
شارع أمحد خربيشضامن سفيان 
شارع الشهداءطييب بلقاسم 

شارع بوزيان حممدايربيسيان عاشور 
حي 204 مسكن,بنوخ مهدي 

مستغانم



البلدية - مركز,منصر ناصر 
عشعاشة - مركز,منداس هوارية

دوار اوالد احلاج بوزيان حممدبن سالمة حممد األمني
خضرة - مركز,سعد شاوش خلضر

خضرة - مركز,عداد مصطفى
أوالد بوغامل مركزبوغامن العريب
دوار عراباين أوالد بوغاملبوغامن حممد

حي كاسطورزيرق وليد
161 حي قوميد بوعزة  ع تبن الدراء حممد

رقم 51 جتزئة 20 قطعة حي حممد بوضياف ع/تبوفركي محزة
حي 411 مسكن رقم 312 احملل *اوت* ع/تأمساء مولفرعة داود

رقم 44 حي حممد بوضياف احملل 1 و 2 ع/تبن درى أسامة
رقم 111 حي 411 مسكن ع/تمنقوشي خدجية
39 حي عمر ابن اخلطاب ع تبوحنيكة حممد

16 حي اليامسني ح م م ،ع تبن درة جميد
حي عمر ابن اخلطاب ع تعبد اجلليل اوشاي

رقم 39  حي عمر ابن اخلطاب ع تبوخاللة نبيل
217  حي عمر ابن اخلطاب ع تموشان حليم

رقم 17 جتزئة 21 قطعة حي كاسطور ع تزيرق وليد
  حي عمر ابن اخلطاب ع تبودالل كمال
منطقة 04 رقم 23 حي 704 مسكن حي الزيتون ع تمولود بن زهرة

رقم 100 حي 294 مسكنعبد الكرمي ميلود
سيدي بن عدةعبود نورالدين
حي 165 مسكن عني الكيحلمرابط هواري
حي 165 مسكن عني الكيحلبلدغم علي
القرية االشرتاكية زاد الطابق االرضيبشري بلدغم
هنج حممد مخيسيتقودية ميلود

01 جتزئة 225 قطعةفيصل حاللش
داودي حممدباميوت مقران
311 شارع قدور امحدكسال جلول
شارع كون توجونتوازي نسيم

شارع العقيد عمريوشمؤدن حممد صالح الدين
16 "ا" حي العقيد عثمانقارة معاد

شارع اول نوفمرب 1954 تارقةبن زينة هواري
مقابل ملعب البيتور املخطط الثاينبن صايف سامية

رقم 07 املخطط الثاينسيدي يعقوب عيسى
احملل ا رقم 62 املخطط الثاينقادة حممد سعيد

رقم س 1 طريق بين حالد جتزئة 22 قطعة املنطقة احلضارية 05قريود شوقي
رقم 61 بين خالدعامر برحو فتحي
رقم 98 بين خالدسناينة عبد اجمليد

عين تموشنت

مستغانم



تعاونية العقارية اطفال احلجارة سيدي موسى رقم 06رمييين زهري
رقم 243 "ا" جتزئة املنطقة احلضارية 245 قطعة احملل بالتومي لطفي

سيدي صايفقادري بوحركات
رقم 01 حي 83 مسكن سيدي الصايفصابري عبد القادر

هنج هواري سعيد العامريةالزير بارودي
هنج األمري عبد القادر العامريةأوراغ غرواط تومي

شارع 20 اوت حاسي الغلةمكاوي عبد القادر
16 هنج بن بكريت عبد السالم –حاسي الغلةعمار نور الدين

شارع بن ختو جلول –حاسي الغلةحممد بن عمر خلويف
أوالد بومجعةبن يزيل ربيع

أوالد بومجعةسلسل الذهب عبد النور
شارع االخوة بن طويلة –بلدية املساعيدكوراي عبد اهلادي

رقم 06 شارع معطى حممدريفي عبد اهللا
شارع االمري عبد القادربلعباس هواري
عراب ابراهيمبن خالد حممد
شارع العريب بن مهيديمخيسي قويسم
بلحسني سعيدفريدة بن بوهة

شارع حممد مخيسيتبراجع ميلود
شارع حممد مخيسيتبوتشيش نور الدين

حي بن نقاز ميلودريغي العيد
وادي برقشعمر بوحجلة

حي 246 مسكنغامل حممد
خبالد بوعالمبن نقادي لطفي عز الدين

عني األربعاءعبادلة قويدر
شارع كرارمة امحدسالك غامن

حي 238 مسكنبلعال ق محزة

عين تموشنت



40 شارع األوراسالغوش حممد
26 شارع األوراسغزيل حممد

11 شارع ابراهيمي جلول حي االمريبليعة حممد علي
10 شارع شريط علي شريفعمر بلكحل
18 شارع االوراسجياليل امحد

16 شارع األوراسخبدة حممد
حي ابن سينا هنج قاملة رقم 22منصور امحد
53 هنج مارسو بالطو وهرانزياين مجال

حي ايسطو عمارة 424 الطابق 4 وهرانبلجياليل عمر
حي الدار البيضاء شارع خيايل بن سامل وهرانكرومي عز الدين

حي الصنوبر اجلديد مذخل 05 وهرانقصاب حممد
شارع الشهداء فيال رقم 56 احملل األول وهرانرزيين حممد

17 هنج زاوي حممد 1 فالونتان وهرانخاليف حسني
زاوية موسى امحد رقم 07 شكيب ارسالن وهرانزوبري محودي

31 شارع علو عبد القادر حمل 02 حي العثمانيةزمور علي
حي 180 مسكن باتيور رقم 07 ب العقيد لطفي وهرانبوزرواطة سيت
رقم 65 شارع روبان بيار حي تافنة وهرانبلعزي مزاري

اجملمع السكين 1180 سكن عمارة 15 حي العثمانية وهرانبومرزاق بن عمر
32 هنج جالط احلبيب حي الصديقية وهرانإبراهيم حممد
153 شارع النقيب احلمري حي الصديقيةداودي بشري

زاوية 14 هنج جالط احلبيب شارع بن محادةميهوب حممد عادل
14 شارع جنرال فريادو قمبيطةقلوسي اعمر
11 شارع بن عوايل اهلواري قمبيطةعثماين حممد
حمل 18 سوق مطلع الفجرامحد حفاظ
شارع االمام اهلواري شارع فيليب سابقا رمث 51امالو توفيق

حي شاالم عمارة سيمكحلي حممد الشريف
حي شاالم قمبيطة عمارة ب 03عبد الغفار حممد

11 شارع االخوة قراب سيدي اهلواريملياين خرية
03 حي سيدي اهلواريمكي محيد
28 شارع االوراس حي االمريبوزيان امحد

22 شارع بوجريدة بوختيل حي االمريبن مسعود عبد احلفيظ
17 شارع 20 اوت حمل 04 حي االمريبلخروفة فتحي

21 شارع ايزيدي ميلود احلمريلعبان امحد
52 شارع شريط علي حي ياغموراسنفاقة عريش

48 شارع شريط علي حي ياغموراسنبن غزالة عبد القادر
شارع المورسيا زاوية شارع كافينياكحامدي حممد لطفي

شارع ماسيل ساردون زاوية شارع لورمال رقم 41 حمل 01طاهر ابيب
شارع الزوج فضيل حي األمرييعقويب فيصل
03 شارع مقدم نيويل سيدي اهلواري وهرانخدمي ناصر

مواد التغذية العامة / خضـر و فواكـه



05 شارع محدان علي احلمريتوهامي ميلود
حمل 02 حي االمري هنج الدكتور بن زرجب رقم 17 وزاوية شارع سارجانايت سي العريب شريف

حي اش ال م قمبيطةعتورة منصور
حسن اجلوار ايسطو اجملمع السكين 287 مسكنبوسري حممد
ايسطوبن مين ثامر

حي اش ال م عمارة 06خملويف نور الدين
حي املقري شارع جنرال البرنبفال رقم 05عبد العزيز نور الدين
122 جنرال فريادو حي الصديقيةبن عمارة عبد احلليم

حي املقريصنهاجي مولودة
شارع نورمندي زقاي علي حي تافنةسوداين خليل

21 شارع يويب حي املقريمحدوين فارس عزيز
120 شارع منقولفي حي املقرياوعمارة عبد النور

59 شارع جينريال فريادو حي ابن رشدبوحارة حممد
69 شارع النقيب احلمري حي الصديقيةعدي احلاج حممد
حمل05 سوق مطلع الفجرمصطفى بونعجة

07 شارع بن دمحان سعادة حي حمي الدين وهرانمدين حممد
تعاونية 01 أكتوبر كنستال وهرانمدغاري مراد
01 هنج األمري خالد رقم 06 وهراندادي مجال

75 شارع مزواغي حممد مارفال وهراندمحاين حممد
تعاونية العقيد لطفي رقم 10 وهرانبلعريب علي
38 هنج سانتوجان وهرانكراس عمر

تعاونية 24 فرباير فالوسن الربكي وهرانخطاط حممد
جممع سكين 1180 مسكن عمارة 15 ا  مذخل رقم 01 وهرانمحادي ميلود
11 شارع بوسعيد بلقاسم بالطوبراق بوزيان
شارع مونج مرمارشريط نبيل

03 حي جيطال دار البيضاء وهراندراعو يوسف
05 شارع امحد بن مربوك فيكتور هيغوحباب حممد األمني
قمبيطةبوشيبة سيدي حممد

01 سوق اجملمع السكين قومبيطةبلقاسم سعدون اهلواري
جممع سكين 200 مسكن عمارة د 03بن عمارة الطاهر

01 طريق قمرة حي سيدي اهلواريشريف زينب
حي 1245 مسكن عمارة س 25 رقم 01 ايسطوحاج قدور مصطفى

حي سي رضوان 02 رقم 07محان خليفة
27 شارع االخوة بن سليمانبن مشرين طيب
60 تعاونية حركات امحد حي مجال الدينقدوسي هامشية
21 جنرال فاليين حمل 02 حي العثمانيةبشيري ولد محو

شارع الدار البيضاء عمارة 05تشار جنية
حي بوعمامة الروشيبوعزة كراشعي عبد القادر

09 شارع بوسحابة عبد اهللا حي البدرزعراط ام ميينة
03 حي البحرية الصغريةجبايل عبد القادر



حي اش ال م قمبيطة عمارة 07حاجي حمجوبة
حي اجملاهدين شارع فييوم اوليناربن عابد امحد

03 هنج األمري خالدهليل نور الدين
11 شارع بوكرش اهلواري حي حمي الدينبوخامت مسري
57 حي سيدي اهلواريشريف زهرة

عمارة س 6 رقم 243 حي ابن سينابن شيخ حممد
حي مخيسيت اجملمع السكين 2000 مسكن عمارة د 03 مدخل د 03 أ رقم 49 بن عمارة حممد علي

العقيد لطفيعرييب عبد ريب
شارع دراعي حممد رقم 46 حي البدرنقرارة عبد الكرمي

شارع مكي سي ابراهيم رقم 13 حي البدرقداش نوال
05 شارع سيدي اهلواريشاشو كرمي

26 شارع ليتانقرمحون سيد أمحد
16 شارع فريح حممدبسجراري مراد
قمبيطةعمريات سعيد

حي العثمانية مخيسيت 02 قطعة 91 التعاونية العقارية اجلميلمرببش جميد
هنج االلفية 173 مسكن اجتماعي تسامهيبعيش اسامة

حي مخيسيت حي ابن خلدونبوكردال نور الدين
14 شارع هارون الرشيدمقدم بن يعقوب ميلود

ارض شباط رقم 5003غنام موسى
حي اقامة مخيسيت اقامة الشروق قطعة اش 05جبار مهدي

وهرانقايد حممد حكيم
شارع الزهور رقم 20بن هبة عزيز

حي ابن سينا قاملة رقم 20 حمل 01بوطالب منصور
حي السالم ساحة سانت ايبار رقم 01رايس عبد الباقي

297 حي البحرية الصغريةلعميش هواري
حي العثمانية شارع الزيتون رقم 87العريب حممد

25 شارع اجلرف االبيضتامورت بومدين
حي مخيسيت حي مزغنة ع اف رقم 02 قطعة 02جبور امساعيل

حي الصنوبر اجلديدقريس ميينة
حي اليامسني صفاء01بترية مصطفى
02 عمارة 09 حي 250 مسكن حي الصباحسكران اهلوارية

1377 مسكن بلوك 33 رقم 13 عدلمشتة حممد
11 شارع موالي حممدجعغري هشام
حي العثمانية شارع دوج سيحبيب جالبت
10 شارع حبشة امحدبوزي عبد اهللا

11 شارع بسكرة فيكتور هيغوبوعكاز خدجية
حي 172 سكن د/ رقم 10 حي الصباحكرميو بومدين

209 شارع بدون اسم حي السالمصابر اهللا نور الدين
17 شارع الورود العثمانيةريزا عالل

12 شارع حسين عاقبتونسي مصطفى اهلواري



ممر االلبانعمريوش ندير
57 شارع ايريدياسنوسي بريكسي

شارع بوغمومة بوزيد بوعالمشاليب حممد بن عبد الكرمي
عمارة 112 حي مخيسيتراشدي فتحي
18 شارع جون كرافتمحيمد صاحل

حي جون دارك قمبيطةشقرون  رشيد
حي فالوسن بلوك ج رقم 28كوديد اسامة

حي مفال ع أ8 الدار البيضاءمنديلي حممد االمني
42 هنج عدة بن عودةبنو مشيارة عزيز

حي اجملاهدين شارع الدكتور بلحسن رشيد رقم 04كرار قريد حممد االمني
حي 156 سكن عمارة 5 حي مخيسيتناجي عصام

شارع بلجنة اهلواري شارع كاسكوينرحال حممد توفيق
12 شارع نانسيقندوسي حممد
بلوك رقم 01 حي فالوسنبقال عبد النور

حي الصباح عمارة ال 12 حمل 01محداين مجال
338 مسكن بلوك ب01 رقم 01 حي الصباحطيب يوسف

حي الصباح بلوك ام 01 رقم 03حنيفي هامشي عمار
حي الصباح بلوك ل 06 حمل 01بن عدة امني

حي الصباح بلوك ال 07 رقم 04خمتار بن عابد
700 مسكن حي الصباحبن عومر لزرق
حي الراشدية عمارة س حمل 56 و 57مصباحي مجال
حي الراشدية عمارة س حمل 59ابلهاض مجيلة

حي اليامسني بوز 52 اقامة عبان رمضان ايلو 04سعيدي عبد القادر
حي اليامسني بوز 52 اقامة عبان رمضان ايلو 04فادية العيهار

بوز 52 حي 60 مسكن اجتماعي تسامهي اقامة دي مرقريتحاج عبد القادر القايد
21 بلومك ب طابق 5 مقابل ضيف اليامسنيكوسام بلخري

حي اليامسني بوز 52 اقامة النور قطعة او 18 ع اف 25 حصة 04بولونري حممد األمني
حي اليامسني بوز 52 جممع سكين 96 سكن تسامهي ع او 06حمند سعيد بن حبوش

حي اليامسني بوز 52خمطاري زكية
حي اليامسني بوز 52 شارع قدور بن حبوعلي هراس

حي اليامسني بوز 52 اقامة النورمرسايل حممد األمني
حي اليامسني بوز 52 اقامة جممع الصفا 01 ع 02عبد السالم جياليلي

حي اليامسني بوز 52 قطعة او 312 رقم 05 ع 04قويدر شاليل
حي اليامسني بوز 52 اقامة عادل قطعة او ع 20 حصة 04قادة صحراوي

حي اليامسني بوز 52 رقم او 12عبد احلميد حلسن
حي اليامسني بوز 52 اقامة امساء عمارة فعبد اهللا جناميي
حي مخيسيت حي عرييب حمل03عرييب عبد ريب

حي مخيسيتمشايل بلغوين
حي مخيسيتسالمة نزهة

اقامة قطعة ف 07 عمارة ا 02 حصة 05شريفي فتحي



ايلو 02 حي مخيسيتجليل علي
حي مخيسيتحسني هاشم

وهران شرق حي مخيسيت حي عرييب ع ب حمل 04مسري ارسان
حي مخيسيت حي الزهورموالي نذير حممد

153 شارع النقيب احلمري حي الصديقيةداودي بشري
زاوية 14 هنج جالط احلبيب شارع بن محادةميهوب حممد عادل

14 شارع جنرال فريادو قمبيطةقلوسي اعمر
11 شارع بن عوايل اهلواري قمبيطةعثماين حممد
حمل 18 سوق مطلع الفجرامحد حفاظ
شارع االمام اهلواري شارع فيليب سابقا رمث 51امالو توفيق

حي شاالم عمارة سيمكحلي حممد الشريف
حي شاالم قمبيطة عمارة ب 03عبد الغفار حممد

11 شارع االخوة قراب سيدي اهلواريملياين خرية
03 حي سيدي اهلواريمكي محيد
28 شارع االوراس حي االمريبوزيان امحد

22 شارع بوجريدة بوختيل حي االمريبن مسعود عبد احلفيظ
17 شارع 20 اوت حمل 04 حي االمريبلخروفة فتحي

21 شارع ايزيدي ميلود احلمريلعبان امحد
52 شارع شريط علي حي ياغموراسنفاقة عريش

48 شارع شريط علي حي ياغموراسنبن غزالة عبد القادر
شارع المورسيا زاوية شارع كافينياكحامدي حممد لطفي

شارع ماسيل ساردون زاوية شارع لورمال رقم 41 حمل 01طاهر ابيب
شارع الزوج فضيل حي األمرييعقويب فيصل
03 شارع مقدم نيويل سيدي اهلواري وهرانخدمي ناصر

05 شارع محدان علي احلمريتوهامي ميلود
حمل 02 حي االمري هنج الدكتور بن زرجب رقم 17 وزاوية شارع سارجانايت سي العريب شريف

حي اش ال م قمبيطةعتورة منصور
حسن اجلوار ايسطو اجملمع السكين 287 مسكنبوسري حممد
ايسطوبن مين ثامر

حي اش ال م عمارة 06خملويف نور الدين
حي املقري شارع جنرال البرنبفال رقم 05عبد العزيز نور الدين
122 جنرال فريادو حي الصديقيةبن عمارة عبد احلليم

حي املقريصنهاجي مولودة
شارع نورمندي زقاي علي حي تافنةسوداين خليل

21 شارع يويب حي املقريمحدوين فارس عزيز
120 شارع منقولفي حي املقرياوعمارة عبد النور

59 شارع جينريال فريادو حي ابن رشدبوحارة حممد
69 شارع النقيب احلمري حي الصديقيةعدي احلاج حممد
حمل05 سوق مطلع الفجرمصطفى بونعجة

71 شارع ديدوش مراد حي سيدي البشريرفسي اهلواري



20 االخوة نياطي حي سيدي البشريبلقاسم رابح
16 شارع بن زرجب حي سيدي البشريفريال عطيف
06 شارع االخوة نياطي حي سيدي البشريترفوس خليل

وسط الطريق الوطين رقم 47 بئر اجلريبن ديدي زين الدين
634 من خمطط التجزئة توسيع 15 تعاونية بلقايد حمل 01بن داود سيدي حممد

تعاونية عقارية اليامسني قطعة 02بن صخوة حممد
حي مخيسيت قطعة 31 حمل 02بن عائشة حممد
تعاونية عقارية اليامسني قطعة 14صبيان عبد النور

11 شارع عشابة سين بئر اجلريبسح عائشة
شارع عيسات ايدير قطعة 89 حي مخيسيت رقم 21بن جلول كرمي
التعاونية العقارية الرائد بلحسن رقم 31 حمل 02مسعود بوزيدي

تعاونية عقارية هواري بومدين رقم 192 بئر اجلريبقايل عباسي
حي 20 اوت كنستالموين مهدي

33 حي بن داودعكروم سعد الدين
حي كنستال توسعة 05 حمل 02بزو مصطفى

142 تعاونية املغرب الكبري بلقايدغريب امحد
59 تعاونية عقارية بلهامشي نور الدينقادري شفيق

حي 172 مسكن عمارة ب 02 حي الصباحرايق قادة
03 تعاونية املياه حي مخيسيتبلقدري اهلواري

جتزئة 440 قطعة رقم 321 بئر اجلريبن بعزيز سليمان
321 جتزئة 440 قطعة حمل 05 بئر اجلريسيدهم العيد

حي األمري عبد القادر جتزئة املستقبل رقم 34درويش خلدون (جزائريل)
هنج أول نوفمرب رقم 56 قطعة 01عبد الرمحن بوردمي

حي األمري عبد القادر جتزئة املستقبلدرويش خلدون
92 حي بلقايد بئر اجلريمصواف ياسني
حي الصباح 52 اقامة اسيار عمارة 03 بئر اجلرينوار شرقي ملياء

التعاونية العقارية الصنوبر بئر اجلريعابد مجال
حي اليامسني عمارة ب 02 ايلو 18كواش سنية

حي مخيسيت رقم 04 ايلو 11قرناشي فتحي
جتزئة 407 قطعة 201مقران زويب
427 مسكن عمارة 07سيت ناصر

جتزئة 407 رقم 227بوشنافة ميلود
حي مخيسيتبن عائشة حممد

حي الوفاء توسعة510محداوي منري
17 تعاونية النور جتزئة 384 حي مخيسيتغالب عمر
حي بن داود 01العناين نبيل

جممع 180 مسكن عمارة 03 حي الصباححيداش بونيف
11 شارع العقيد عثمان حي مخيسيتقويدر محادوش

جممع سكين 1400 مسكنشريفي محيد
حي بن داود رقم 197عدة براهيم ميلود



حي األلفية رقم 02بن محيدة فريدة
12 شارع الربيدشربية عبد القادر

52 جتزئة التعاونية العقارية الفالحزرقي األخضر
تعاو مسكن ع ن رقم ية النور جتزئة 384 رقم 17غالب فؤاد

حي  حي الصباحغامل عبد القادر
جتزئة 197 ايلو 20 قطعة 36 حي مخيسيتبلبشري سفيان

28 شارع عيسات ايدير حي مخيسيتمناصر عبد احلق
33 تعاونية حسن اجلوارجماهد حممد األمني

ايسطو عدل حي 973 مسكن رقم 107رهاز هواري
حي فوار فيال 84ايويب مهدي

شارع كاراال رقم 249 الطابق األرضياحممدي حممد
341 تعاونية ابن سينا حي بلقايدعاليل عبد القادر

جتزئة 336 قطعة 155 حي مخيسيتعدناين حممد
جممع سكين 2000 مسكن رقم 04 عمارة اف 66فار سعيد

جتزئة رقم 440 رقم 322 حي بلقايدبن لعزيز سليمان
234 جتزئة 193 قطعة ترقويةمهدي قادة

حي اليامسني 52 ايلو 20 مشروع 223 مسكن ع 04 حمل 01شرادي فاطمة
35 جتزئة 407 حي مخيسيتمزازيغ رضوان
حي اليامسنيخمتاري حممد

02 عمارة 09 حي 250 مسكن حي الصباحسكرن اهلوارية
حي 172 مسكن رقم 10 حي الصباحكرميو بومدين

 شارع بدون اسم حي السالمصابر  نور الدين
حي الصباح عمارة ال 12 حمل 01محيداين مجال

338 مسكن بلوك ب01 رقم 01 حي الصباحالطيب يوسف
حي الصباح بلوك ام 01 حمل 03حنيفي هامشي عمار

حي الصباح بلوك ل 06بلعدة امني
حي الصباح بلوك ال 07 حمل 04خمتار بن عابد
700 مسكن حي الصباحبن عمر لزرق

سان كلود اجلزائر  حاسي بونيفبن عطية حممد
حاسي بونيفدو خالد

17 حي الشهيد حممود حاسي بونيفسرير أمحد
حمل 02 شارع الطريق الوطين حاسي بونيفشعالل امحد
حاسي بونيف بدون اسمجنادي داود

حي اجملاهدين حاسي بونيفقدوري هواري
حاسي بونيفسبحي قويدر
حاسي بونيفشرادي حيي

طريق حسيان طوال حاسي عامرامحد اوالد عمر
الطريق الوطين رقم 01 عمارة 01 حاسي بونيفتوفيق موفق

حاسي بونيفجنادي ميلود
حاسي بونيف عمارة 01رياشي موسى

وهران



رقم 20  الطريق الوطين حاسي بونيفمزوري هواري
الشهيد حممود دوار بومجعة حمل 01 حاسي بونيفرمعون جواد

حمل 03 قطعة 01 رقم 411 حاسي بونيفبوحايك حممد
طريق حسيان الطوال حاسي عامرأمحد أوالد عمر

حي الرائد شريف حيي حمل 27 أ السانياوزان اهلواري
شارع باهي عمر حمل 01 وسط املدينة رقم 19 السانيابن عدان الطيب

324 حي حممد بوضياف قارة 01 السانياخبيت السعيد
جتزئة قارة 01 رقم 273 مكرر السانيابلهادف يوسف

51 شارع امحد زبانة السانياسحوان نادية
حي 71 مسكن رقم شارع األمري السانياصحراوي عبد القادر

323 جتزئة قارة 01 السانياديب حممد
123 مسكن السانيابن عيسى بن قابو نور الدين

100 حي 23 اكتوبر السانياخنوسي حسني
حي 139 مسكن رقم 19 عني البيضاء السانيابلحميدي فاضل

97 جتزئة عني البيضاء السانياشاقي قادة
04 شارع مسرغني السانيابوداود حممد

حي 200 مسكن عني البيضاءبلعروسي فؤاد
حي 23 اكتوبر رقم 110 السانيابورغيدة حممد

03 دوار والد عدة السانياداليل حممد
36 شارع حي 64 مسكن عني البيضاء السانياشايف عيسى
حي امحد زبانة السانياحموان نادية
13 شارع حممد مخيسيت السانياجناح رواز

80 حي سيدي اخليار  عني البيضاء السانياصابر سامل
رقم 06 حي 39 مسكن عني البيضاء السانياقليل فتحي
حي سيدي اخليار رقم 148 عني البيضاء السانياكرمني عمر
رقم 62 حي 155 فيال السانياحسني سامل

60 العريب بن مهيدي دوار السانياساردي فتحي
37 جتزئة 132 مسكن باهي عمر السانياديداين حممد
76 حي كاسطورفاضل فتيحة
قارة السانيةلعسل رضوان
عني البيضاء حي البناء الذايت رقم 01معروف عباس

67 شارع العريب بن مهيديمنيش حممد
19 شارع الرائد شريف حييشاليب اهلواري

حي 263 مسكن عني البيضاءقبلي عبد القادر
حمل 02 كارة 02 رقم 482 حيعادل بوعلي

94 حي 61 قارةبوناقة عبد القادر
488 طريق مسرغنيبومدين هواري

حي الثورة الزراعية عني البيضاءعبديل عبد القادر
شارع 08 رقم 41 حي األمري عبد القادرغويل رشيد

26 شارع العقيد عمريوشبن عيسى وليد



62 حي هامل عبد القادربالل رضا
03 حي االمري عبد القادر الكرمةغنامية بن امحد

حمل رقم 02 جتزئة 201 الكرمةرشدان حممد األمني
180 حي التجزئة 200 الكرمةبن هندة عبد الكرمي

شارع اجلمهورية رقم 03 حمل 02 سيدي الشحميبوخلوة أمحد
700 مسكن حي الصباح الشطر الثاين بلوك 01 ايلو 103 حمل 01 سيدي أمحد براشد

700 مسكن حي الصباح الشطر الثاين عمارة أو  ايلو إي 03 رقم 02 سيدي لزرق بن عومر
حي الصباح سييت الراشدية عمارة س حمل 59ابلهاض مجيلة

حي 40 مسكن رقم 40احممد زرقة
حمل 02 رقم 187 جتزئة 207حممد املهدي بلمكي

16 شارع اجلمهورية سيدي الشحميبن سعيد عبد الوهاب
األمري عبد القادر جتزئة 122 قطعة 26 حمل 03 سيدي الشحميحممد بوخرطة
05 شارع ديدوش مراد رقم 01 سيدي الشحميبيدي اهلواري
06 جتزئة 227 حي النجمة سيدي الشحميحدي خرية
حي الصباح الشطر الثاين 700 مسكن بلوك الربج ايلو 04رفاس زهري

التعاونية العقارية السالم ايلو 51 رقم 02 سيدي الشحميمناد يسمينة
37 شارع عبد احلميد بن باديس سيدي الشحميرساين احلبيب
64 مسكن قطعة 53 حي االمري عبد اتلقادرخفيف هواري
جتزئة املوحدين 136 قطعة 01 سيدي الشحميبوخناش حممد

حمل 02 على واجهة الطريق سيدي الشحميبراهيم امحد بالحة
حي الشهداء مسكن 10 رقم 08 سيدي الشحميبن حيلو نصرية

رقم 179 سيدي معروف سيدي الشحميمداح حممد
حي سيدي معروف سيدي الشحميتاقي حممد

النجمة جتزئة 16 رقم 790 سيدي الشحميبن شيخ ميلود
حي االمري عبد القادر سيدي الشحميبلحيزي هواري

سيدي الشحمي رقم 19 حي 40 مسكنقادة خرية
حي 132 مسكن رقم 58هبلويل حبيب

حمل 02 حي 20 مسكن رقم 16بن سعيد عمر الفاروق
63 حي 209 سيدي الشحميرقيق يسعد ابراهيم

13 عمارة ا 11 حي 364 مسكنبن زوبري امحد
585 جتزئة 06 حي النجمةوايل سعيد

143 حي 174 مسكن سيدي الشحميشرقي ابراهيم
شارع رقيبة عبد القادر واد تليالت رقم 10شليح عبد اهلادي

شارع زيتوين امحد رقم 01 واد تليالتالزاوش مهدي
07 شارع برجي بلخري واد تليالتيوسف بن قادة فيصل

17 شارع االمري عبد القادر واد تليالتارمحان حممد
شارع العقيد لطفي القطعة رقم 43 وادي تليالتحملي فؤاد

حي حممد بوضيافحملي قدور
جتزئة 94 قطعة رقم 88 وادي تليالتدهيبة نور الدين

رقم 29 حي 140 مسكن وادي تليالتبلماحي شكري امني



قطعة رقم 33 رقم 57 شارع بن قديح عبد القادر وادي تليالتسي العريب الطيب
21 شارع برفايس جياليل جتزئة 140 وادي تليالتمعسكري قادة

71 بلبشري امحد الربيةزنقي هواري
شارع االمري عبد القادر واد تليالتطاهر حممد
حي 144 مسكن املهديةطييب حاج

حي 800 مسكن بلوك13 رقم 01بن كثرية أمحد
جتزئة 05 قطعة 02بوالزيت حممد
حي هواري بومدينحطاب حممد

رقم 07 جتزئة 08 حمل 01 الربيةحملي قدور
71 بلبشري امحد الربيةزناقي اهلواري
الطريق الوالئي رقم 41 احملل 06 بوفاطيسخثري موسى
شارع اجلمهورية بوفاطيسبوعالم عمر

طفراويبتوايت سحابة
طفراويدحو فتيحة

الكحايلية طفرراويبوعالم حممد االمني
محو علي طافراويحمروق علي

طافراويسحابة توايت
طريق وطين 120 حمل 03 عني الرتكبن سامل حممد

ساحة بوكويران رقم 35 عني الرتكبوزبرة سفيان عبد القادر
الطريق الوطينحبوشي هواري

بوزفيلجبور امني
حي بن مسري رقم 03 حمل 02بوبو حممد زكرياء

161 تروفيل عني الرتكبومساحة سعيد
شارع الزيتونصاحلي معمر

هنج اجلمهورية نيش 600 عني الرتكالعرايب زوجة موالي الزهرة
حي الرائد فراج شارع غري مسمى رقم 242 عني الرتكبورزاق احلبيب
شارع فرسان عني الرتكحسان سفيان
الرائد فراجطويل احلبيب

بوزفيل شارع الطريق الوطين رقم 56 احملل 04 عني الرتكبكوش تاج
تعاونية عقارية الساحل الوهراين تروفيلبرابح قادة

91 تروفيل 2 عني الرتكسلطاين عبد القادر
شارع باستور رقم 05 عني الرتكمول الواد سيد
شارع ميلينات رقم 489 بوزفيلبن مشة مليك

14 ساحة فلصلص عني الرتكدرماش عبد الكرمي
كافلكون عني الرتكبليل عابد

ايدان عني الرتكلطرش خمتار
شارع ملينات عني الرتكشنويف خمتار

الرائد فراجطويل احلبيب
39 مسكن رقم 04 كافلكونحمي الدين مالح زكرياء

تروفيل رقم 03مجعة وناس



جنة الشاطئ الطريق الوالئي 20 رقم 11 احملل اخلامسقنيش سعيد
حي العقيد فراج شارع املغرببلحضري حبيب
حي 300 مسكن رقم 190بن ويس مروان
حي سي طارقبوزيري جياليل

مزرعة زيدان بن عودة العنصرحباس قدور
قطعة 14 العنصرقدور حمجوبة

شارع العقيد لطفي العنصرخمفي عبد القادر
90 شارع العقيد عثمان حمل 02 العنصردالوي قدور

30 حي الزهور مرسى الكبريمحايدي عبد القادر
حي الونشريس رقم 18قدوري عبد الكرمي

بوسفر شاطئ رقم 376زلوش فاطمة
على حافة شاطئ بوسفرنساخ حممد االمني

219 بوسفر شاطئبوقورشي عاشور
شارع بوسفر شاطئ ب رقم 59منصوري رابح

رقم 172 جتزئة 226 بلدية مسرغنيميلود رابح
87 حي 89 مسكن اويب اف مسرغنيالج مسري

66 هنج األمري عبد القادر مسرغنيبكار مساعني
55 حي زبانة مسرغنييوسفي معطوب

شارع األمري عبد القادر رقم 17 و 19 مسرغنيبورويس عبد اجمليد
شارع االمري عبد القادرجوردام ميلود

حي الوئامعباس عبد اهللا
حي الوئاممكي ميلود
شارع حممد مخيسيت بوتليليسهدار جوهر

شارع حممد مخيسيت بوتليليسبريغي عبد القادر
شارع حممد مخيسيت بوتليليسبلعروسي سعيد
شارع حممد مخيسيت بوتليليسبوسعدة سعيد
حي 50 مسكنعصمتين شفاء
شارع بن عيدة رقم 04بن لبة قويدر

شارع احلاج علي سارديرحو خبتة
حي 50 مسكن حي النايبعرقوب بلحلو
حي اهلاشم بوتليليسقرليفة بوبكر
هنج رحو بغداد القطعة 01 بوتليليسعالل فاطمة
حي نايب بوتليليسمتورت امحد
شارع احلاج علي ساردي رقم 13 بوتليليسساعد سليم
شارع ميلود زوقاربريغي حبيب
حي الربيديةمسوطر حممد
حي 51 مسكنزيدان بلقاسم

وسط مدينة ارزيومصار عبد الزين
وسط مدينة ارزيوعزيزي طيب

وسط مدينة ارزيوبروال نبيلة



حي احلدائق أرزيوبوعالم حممد
حي احلدائق أرزيوبلقاضي حممد االمني

حي احلدائق أرزيوشريقي صورية
حي القيطنةقويدر عراييب نضرية

حي بن بولعيدجدور عادل
حي 1500 مسكنبوسغادي كرمي

حي األمري عبد القادر أرزيولعرج حممد
حي األمري عبد القادرفؤاد علي بلعريب

حي امحد زبانةعسال نصر الدين
حي امحد زبانةبن فطومة بن توايت
شارع تور فيل ارزيوبن طالب مصطفى

ارزيوبوعالم محزة
شارع فرانز فانون ارزيوزواوي سعيد
ملحقة احملقنليمام حممد
ملحقة احملقنعياد فارس

جتزئة 471 قطعة 332 احملقنزروال فتح اهللا
حي 1500 مسكن األمري عبد القادرعلي بلعريب فؤاد

02 كتلة أ 04 حي 1500 مسكنبن عيسى شعبان
حي 226 سكنيطو عبد القادر
15 جممع سكين 3110 رقم 1215 حمل 02تاملولك بوزيد

حي بن بولعيد ع 03/35بلهوشات سفيان
جتزئة 471 رقم 299 حمقنبوزيدي عمر

حي بن بولعيد ع أ 36 رقم 12بن عياد حسني
جتزئة رقم 05براك زين العابدين
04 شارع بلدية احملقنطويل عبد الغاين

سيدي بن يبقى شارع املنبع رقم 08عبدون كرمي
حي بن بولعيد ع 35/1 رقم 11بوقطوطة رضا

حي النوردودوح عز الدين
سيدي بن يبقىطبال مرمي

حي 776 مسكنشيبان يوسف
سيدي بن يبقىعواد امني

قديلبودام عبد القادر
قديلسي بشري غريسي

قديلفاطمي قويدر
قديلبلقامسي حممد
شارع محو بوتليليس قديلعاليل موالي
قديلجالط علي
13 شارع وطين حاسي بن عقبة قديلبلحول مراد

حاسي مفسوخبوشنايف فضيلة
حاسي مفسوخبولطايف بن حنلة



حاسي مفسوخنوفل عمار
حاسي مفسوخبن عرقوب حممد

حاسي مفسوخطيب شريف فاطمة
حاسي مفسوخيطو نصرية

حسيان الطوالعقيلة عبد الكرمي
حسيان الطوالهناري حممد

15 شارع بقال بومدينرقيق يسعد عبد العايل
حي 90 مسكن رقم 66 بن فرحيةحمرز علي

رقم 05 حي البناء الذايت بن فرحيةقورييب امحد
شارع ديدوش القطعة ب بوفاطيسبن دايل بوزيان

44 مسكن حاسي بن عقبةعينة عبد الناصر
شارع احلمام رقم 14 حسيان الطوالقادة بن عثمان عبد القادر

15 حي 206 ىمسكنخبضرة عبد العزيز
10 شارع االمري عبد القادر حاسي مفسوخالصب غاين

06 شارع مستغامن حاسي مفسوخبلجياليل طيب
بطيوةحاوي نعيمة
بطيوةحاوي حممد

بطيوةيسري فوضيل
شارع 18 مسكن رقم 04زيان فيصل

تعاونية عقارية كسال عبد القادر رقم 05موصدق حبيب
قطعة 07 حي شريف حلسنكراروب حليمة

حي البدر بطيوةطييب عمر
36  شارع 01 ماي بطيوةشريف عبد القادر
05 شارع االمري عبد القادرموصدق مصطفى
القراننيالكنوزي منصورية

شارع الثورة رقم 07صماش بيوض
شارع 01 ماي  بطيوةغازي عبد اهللا

زيروت يوسف 66 مرسى احلجاجبلزرق حممد
قطعة رقم 145 مرسى احلجاجموسى نادية

شارع البحرية الصغرية مرسى احلجاجبستارسة احلبيب
68 شارع السالمبن كريرة عدة
14 شارع العريب بن مهيديجياليل لزرق

شارع جيش التحرير الوطينمنصوري منصور
شارع اول نوفمرب 1954بودالل حممد
شارع اول نوفمرب 1954بودالل عمار

شارع االمري عبد القادرمجيل ارقية
شارع السالم رقم 68بن كريرة عدة

حي اجملموعة السكنية الفرديةشاوش سعد حممد
قطعة 143 أ س مرسى احلجاجيسعد عبد القادر

شارع الثورة حمل 03 عني البيةمساش بيوض



حنان دريس عني البية بطيوةقاضي خمتار
حنان دريس عني البيةقدوري حممد
شارع قطعة 13 شهايرية عني البيةحريش عواد

حي هنان ادريس رقم 02فالحي جياليل
قرية رقم 05 شارع 14/01 حمل 02ادريسي جياليل

17 جممع سكين 1701 حمل 02 شهايريةبن مداح عبد القادر
102 جممع سكين عني البيةبلزرق بصايف
حنان دريس عني البيةبوكراع عمار

قرية زغلول الشهايريةحالوت بن امحد
حي هنان تدريسوارد ميينة

حي هنان ادريسبلحمرة حليمة
جتزئة البناء العارض أبوتشفني جمموعة ملكية رقم178قسم47 حمل رقم 02سليماين رشيدة
حي أبو  تشفني الشطر الثاين رقم 72بن ساعد عمر

حي البياضة أبو تشفني رقم 08بن حميول عبد احلميد
حي عني النجار رقم B04بوسعيد فتحي

حي اوجليدة فصيلة د أبوتشفني رقم 33خوان نورية
ملك بوعياد حي القلعا العليا احملل 01لكحل عثمان

شارع أوجليدة أبوتشفني فصيلة أ و ب رقم 471هدام سيدي حممد
حمل 01 حي 150 سكن الكدية رقم 53بن سايح موسى

جتزئة اجملاهدين رقم 99 الكديةبن محيدة  عبد الرزاق
بوجليدة رقم 26 عمارة ت1 قسم 271 جمموعة ملكية 145لقماش حممد يونس
شارع درار عبد الرمحان حمل رقم 03-01 الكيفاندايل يوسف هشام

حي الدالية الكيفان حمل ب رقم 501دواميي سيدي حممد
جتزئة البناء العارض حي اليامسني أبوتاشفني حمل02 رقم 419حضري أمحد
أرض بن شعايب الكيفانسيدهم ليلى

حي الدالية الكيفان رقم 300بن سعيد حممد
أقادير رقم 29 مكرر 01مصلي خري الدين

حي اهلواء اجلميل شارع خبتاوي حممدواضح رشيد
درب باب زيرعرقوب ابراهيم
رقم 02 أقادير .جفال حممد 

رقم 15 أقاديرطويل سيد أمحد
رقم 01 شارع جيش التحرير الوطين بن دياب دله حممد بن عمر 

زاويةشارع دايل حيي وشارع سلكةبن علي رقم 01 من جدولبوكلي حسن ياسني
رقم 31 أرض بن دميراد سيدي شاكر زرار بن درة 

شارع 24 مرت سيدي شاكرتاقمي بومدين
حي عني النجار شارع عني السبع علي  حمل أ02عزوز محزة
رقم 1720 درب احلالوة هنج الفاطميني حمل رقم 01متام مسري

حي سيدي احللوي القدمي جمموعة ملكية رقم 22 قسم 129سلطاين سيدي حممد
طريق شتوان فدان السبع رقم 05باسعيد أمحد

شارع أول نوفمرب رقم 08 هنج سيدي بلعباسعيدوين نور الدين



حي سيدي شاكر قسم240 جمموعة ملكية103 حمل رقم01بلعباس محو
طريق اللوز حي العريب بن مهيدي رقم 13 حمل03 حي اهلواء اجلميلشايب الدراع سيدي حممد

حي فدان السبع رقم 325Bبن ملياين جياليل
حي باستور عمارة ش درج 03 رقم 09مالطي زهري

حي األفق اجلميللعقباين يسمينة
حمل 02 رقم 35 حي الداليا الكيفان قسم 81 جمموعة ملكية 19شقرون أمني
حي بودغن رقم 239طبال ميلود
هنج بن عبد السالم بومدين رقم 08 مكرر القطعة 01سفيان عامر

هنج خدمي علي الزيانينيكيبوت حممد
حي الزيتون الكيفان رقم 894راس احلاج

رقم 17 أرض بوحاجة الكيفان بن سعيد عبد القادر 
حمل03/ب رقم07هنج بسطاوي حممد قسم140 جمموعة ملكية48مداين حممد

إقامة سلف العذراء الكيفانبوجراد عبد الرزاق
عني الكلب الكيفانمصلي جواد

حي الزيتون الكيفان جمموعة ملكية 24 قسم 87 حمل أ رقم 854طلحاوي عبد الناصر
بلوك ؤ حمل رقم 01 أوجليدةهدراش مسري

هنج دايل حيي حممد (شارع 24 مرت) رقم 10علي ثاين أمحد
 رقم 63 حي عني النجار حمل رقم 03  بلعريب   عبد القادر

  عقار ب/67 حمل رقم 05 حي الكيفان مقابل مديرية أمالك الدولة  يونس   حممد
  سيدي احللوي اجلديد قسم 128 جمموعة ملكية 76  بن حجبة   حممد
شارع إدريس رقم 09تابت هالل صليحة

جتزئة جنان سيد أمحد سيدي شاكر القلعة رقم 30عماري ميلود
سيدي احللوي اجلديد روض بوعلورمضاين نور الدين

شارع اإلخوة بوعافية حي بودغن رقم 08بن فكنوس عبد اخلالق
أوجليدة فصيلة د أبوتشفنيبعدود نبيل
حي سيدي بومدينبوري غويت

شارع الشيخ العريب بن صاري القلعا رقم 21عمار سعيد ميلود
حي اللوز الكيفان الطريق املؤدي إىل وهران قسم 109 جمموعة ملكية 16كامين إبراهيم

جتزئة أوجليدة فصيلة د أبوتشفني رقم 361حساين رمضان
شارع اليبدري منصور رقم 16لطراش بومدين

حي أبوتشفني الطابق األرضيجماهدي عبد احلفيظ
شارع 24 مرت حي سيدي شاكر رقم B27زياين شريف حنان

حي فدان السبع رياض اخلالدي رقم 01بن تراري سيدي حممد
هنج قوار حسني ،حمل رقم 04 حي الرحيبةباب اجلياداحلصة04بن سنان نصرية

عني النجارنبية حممد األمني
حي بودغن رقم 35عماري يزيد

حي الدالية الكيفان حمل رقم 02 رقم 286شاوي نور الدين
رقم 40 شارع ابن خلدون بلقايد عمر عبد الواحد

هنج حممد اخلامس احلصة 06 قسمة األخوين بن خبيتبن خبيت عمر
حمل 02 رقم 11 هنج خدمي علي قسم 203 جمموعة ملكية 15محصي حممد نور



رقم 616 حي الكيفانشعلي نوري مراد
حمل 34 درب يسن سيدي الوزان قسم 173 جمموعة ملكية 48 حربوش يوسف

حي اهلواء اجلميل شارع خبتاوي حممدواضح رشيد
حي القلعا العليا سيدي شاكر زنقة اإلخوة زروقيجماهد قدور

شارع العقيد لطفي رقم 01 احملل رقم 03  تابت زاطلة حممد
حي أبوتاشفني رقم 41 مكرر 1بوومشة منصور
حي الكيفان 150/66مسكن عمارة ص1 ص2 رقم01ماحي خالد

حي اليامسني أبوتشفني حمل ب/202 رقم 202بن ناصر صفيان
هنج السلم رقم 05طالب فتحي

شارع بصغري خلضر سيدي شاكر رقم J55تاسرة مصطفى
حقل الرماية جتزئة بوهناق حرف ص رقم 42بوعزة فتيحة

جتزئة قدماء اجملاهدين إميامة رقم 92بوشيخي فتح الرمحان
حي النسيمعزوز مجال

املركز التجاري بوهناق رقم RE04جباري حسني
حقل الرماية جتزئة بوهناق متديد رقم44 03مشرنن فاطمة الزهراء

جتزئة اجملاهدين إميامة رقم 84ساردي زهرة
حي ماخوخ الناحية الشمالية رقم A7جاليلي عز الدين
جتزئة القورصو حرف ص حمل أ  إميامةدوزي سيد أمحد

بين بوبالن حمل رقم 01صاحلي حممد
حي الزيتون 1060 سكن عمارة 0 رقم08مجعي حممد رضا

جتزئة احلباق حقل الرماية رقم 426 احملل رقم 01شيخي رشيد
إميامة حي النجمة سعيدان حسام الدين

حي اميامة الورود الطابق االرضي جمموعة أ04 نوع ف06 اجلهة اليسرى قطعة رقم 40موري جالل
موالي أحممد حمل رقم 03 عني جنارالعويف يوسف

جزئة حي اجملاهدين امامة رقم 31 من املخطط اخلصوصي للتحزئة حمل رقم 01سعيدي  حممد
جتزئة زواد حقل الرمي " تدمايا  " رقم 06حممدي حممد
حي النجمة إميامة الغربية حمل02بورصلة مليكة

جتزئة زواد احلصة 14 رقم 02 حقل الرماية رقم 53 حمل1 إميامةمهدي حممد أمني
وسط اميامة منصورةمعاشو فتيحة

حي 1060 مسكن عمارة ( ؤ /1 ) إميامة رقم 14خمتاري خري الدين
دار أوازغان إميامة رقم 16 حمل 02بن زازوة عثمان سعد

حمل رقم 01 امامةهالل هناء
رقم 02 القطعة احملصورة 3 قطع شارع درقال عبد القادربن لدغم فتيحة

حمل رقم 788/ أ جتزئة احلباك حقل الرمايةبلبشري بشري
إميامة غرب حمل رقم 01ابراهيم طلحاوي
حي الزيتون 1060 سكن عمارة 0 رقم08مجعي حممد رضا
زلبونعثماين تواهامي
حي البطحة عني دوزشيخ عبد اجلليل
دار بن هدي حمل 01 ,شيخ عبد القادر
جتزئة بين مستار وسط حمل05 رقم 17سنوسي بوزيان



حمل01 رقم 12 أ شارع االستقاللبرحوي رزقي
أمام امللعب البلديخالدي عبدالوحيد

زلبونخوان فتحي
حمل01 جتزئة بين مستار مركز رقم02بن عبو مصطفى

بلديةبلعرييب عبد الوهاب
حمل 01 اوالد بوخريصبوخريص مصطفى

وسط عني الغرابةدقاق حممد
حمل رقم 01 رقم 67 املخطط اخلاص بتجزئة األرض احملصورةشيخاوي نعيمة

قرية الفراونة رقم 92العيسوف هواري
ترين مركزسعيداين شريف
مطمربلعباسي نعيمة

جتزئة البناء الذايت الشطر الثاين رقم 28 حمل02 شتوانحضري عبد احلكيم
حي شتوان البناء الذايت اجلزء األول رقم74بومدين عز الدين
هضبة الشمال الشطر االول عمارة ب قطعة 24 شتوانلعرييب عز الدين

   حي عني احلوتمنصور حمسن
قطعة 40 هضبة الشمال الشطر األول عمارة ص شتوانساجي عبد الرزاق

رقم 90 مكرر عني الدفلىبابا حامد أسية
حي عني الدفلة احملل بقادة بلغيرتي فتيحة
جتزئة عني احلوت 138 حصة الطابق االرضي  القطعة رقم 03خليفة عبد الوهاب

خمطط التجزئة العقيد فالح صف صافعاشور ثاين أمينة
حي صف صافحمداد فاطيمة
جتزئة عني احلوت حمل رقم 76 مكرر 02بلحاج أمني

رقم 11 صف صف شتوانبن يوسف فاطمة 
مدخل مدينة شتوان رقم 74بلحاجي بوسطلة

عني الدفلةقداري أمحد
وسط شتوان رقم 18 مكرر01بن عريبة  حممد أمني

هنج الطريق الوطين رقم 25 شتوانماحي بومدين
حي شتوان الشطر األول عمارة ب حصة 29 من احلصة 17 هضبة الشماللكحل نبيل
جتزئة البناء الذايت الشطر األول حمل1/62 شتوانرحايل ناصر

حمل 01 بين عادخلخال حسني
جتزئة بريوانة حمل أ2 عني فزةبلعيد عبد الصمد

عيزلة عوشبةعبد احلق خالد
حمل 03 رقم 08 جتزئة البناء الدايت الطريق الوطينكامل ميلود
الربج عمريعينة قويدر

طريق ب أوالد أعلى رقم 13 عمريحافظي حممد
الشاليدةبن شرية عبد القادر

غوليماس عمريعبديل فاطمة
قرية حيداسمداح مصطفى

الزويةقداوي عمار
الزويةحومادي حيي



حمل 01 الزوية رقم 31 جتزئة الزوية رقم01بن دحو ميمون
الزويةسابق أعمر

الزويةشوييت العريب
الزويةإيراد مصطفى

قرية حممد صاحلاخلفيف عبد الرزاق
شارع رقم 220حمل رقم 02 الزويةعثماين العريب
حمل رقم 01 قرية حممد صاحل اجملموعة السكنية رقم 19مفتاح جياليل

سيدي جماهدمعايسي مصطفى
حمل 01 سيدي جماهدخالف حمبوب

سيدي جماهدبوطلعة عبد احلكيم
حمل رقم 01خالف كرمية

زاوية تغاليمت حمل01شريفي عبد القادر
سيدي جماهدعداس مصطفى

بلدية سيدي جماهدمعايسي مصطفى
سيدي جماهد  رقم 21  احملل(األول-01)ديدوح أمني

حي سيدي علي بن خيلفمزرعي خيلف
حي الصويرعاشور فتحي
حي اجلديدبوخابية أمحد
حي اجلديدمديونة براهيم
وسط هننيعثماين حفيظ
حي اجلديد وسطمديونة حممد

حي القدميمزرعي عبد الرحيم
حي الصويربرامهي حممد
حي الفتح الصويرراحبي حممد

جتزئة 35 قطعة رقم القطعة49 حمل02مزرعي حممد
وسط هننيبوحفص حليمة

الضاحية اجلنوبية حي 40 سكن اجتماعي تسامهي حمل 01بن طالب عبد النيب
حمل رقم 01 شارع الشهيد بن قطالن عكاشة رقم 16 قرية مليليةبومساحة عمار
حي حممد مخيسيتبن محو خرية

حي حممد مخيسيتبلقاسم عبد الرمحان
حي حممد مخيسيت رقم 104طبال حسني

حي العريب بن مهيديبودية عبد القادر
شارع عيسات إيدير رقم 04حولية حسني
جتزئة املخرج الشمايل رقم 78بلخيرت أمحد

شارع غامل بن درملبن حيي حمي الدين نور الدين
قرية مقاسم رقم 04بوعبسة نصرية
شارع الشهداءبوطالب حممد
شارع الذحبةبلحاج وهيبة

شارع احلرية رقم 24لبلق حممد
شارع العريب التبسي رقم 629بوجنان حسني



شارع بلحساين ميلود رقم 13تومي فتحي
السوق البلدي القدميبن عبد الرمحان شعيب

حي 132 سكن رقم 02قبلغماري قويدر
جتزئة الوسط الغريب مخيسيت رقم 301بن سونة حممد

شارع احلرية رقم A32بن يارو توفيق كمال
سوق البلدي حمل رقم 18بروبة ثاين مصطفى

ساحة السوق االقواسلعرييب عبد الغين
خريبة قسم 39 م م 93دمحاين يوسف
حمل رقم 03 الطابق االرضي شارع 247 رقم 16 جتزئة حوض اخلنزيرة رقم 69بن جبور رشيد
سيدي حيي شارع بن جياليل ميلودبوتشيش حممد
حي السوق الرتبيعيةدرقاوي حممد
شارع 40 رقم 03 اخلريبةرمحاين عيسى
ساحة الرتبيعية رقم 41خياط فوزي

حي 50 مسكن قطعة و حمل 02ديندان سيدي حممد
حمل رقم 02 شارع 01 نوفمرب خريبة قسم 35 جمموعة ملكية 91محداوي عبد اإلله

جتمع 577 رقم 14 اخلريبة 114العنايب عبد اهللا
ساحة السوقبن أمحد نور الدين

ساحة السوقتقيوق رشيدة
ساحة السوقصنهاجي بن علي

ساحة السوق األقواسبن أمحد حممد
جتمع 03 رقم 23 اخلريبةمصطفاوي بن عبد اهللا

حمل 01 شارع 560 رقم 10 حاليا دقيوسقصاب حممد
ساحة السوقعمور حممد

شارع 66 رقم 01كرمي مصطفى
 اخلريبةحدوش فايزة
شارع 01 نوفمرب 1954 اخلريبةخمتاري عمر
السطور جتزئة التعاونية العقارية الشهيد عدو رابحلعنايب عمر

حمل 02 حي سيدي حيىي حاليا وشارع بن جياليل ميلود رقم 28شرفاوي حممد بومجعة
بوقميلةقايد هشام
السوق البلديمالح حممد

داربن قليع العسةمقدم فوزية زوجة رحاوي
سوق القرية الفالحية العجاجيةمشماش حممد
احلوانت جبالةمرقاش رضوان

ترنانةترنان أمحد
حمل 01 احلوض العجاجيةصاحلي فيصل

جتزئة الشمال الغريب شارع أمبوعزة أمحد جمموعة ملكية رقم12 قسم50 حمل1بلحميدي عبد القادر
قرية سيدي بونوارمنزل رشيد

شارع ديدوش مراد حمل 05 رقم 33بوعالية حممد ياسني
شارع بن ترار عبد القادر جتزئة الغرب اجلديد رقم 278 حمل 01بن عزوز حممد

جتزئة الشمال الغريب رقم 25 شارع جماوي رشيد حمل رقم 02تصور أمحد



جتزئة عمريوش رقم A109عياد زدام رشيد
قرية فاطمي العريب حمل رقم 01بوسيف سيدي حممد

حمل 01 زاوية شارع أجدير حممد و شارع جماوي عبد الرمحانبن عيادي يونس
حي االتفاقبوخاري بن عمر
شارع قرين يوسف حمل رقم 03 البناء الذايت رقم 20بن شاشو بونوار
جتزئة عمريوش رقم 207بلعيدوين فتيحة
شارع فالوسن حمل 03 احلصة 01بلحسيين مجال

هنج العقيد عمريوش حمل3 رقم 21بلقاطي حسني
شارع بن صابري أمحد حمل 02 رقم 32بن سعيد حممد

حي سيدي أمحد قسم 112 جمموعة ملكية 111 قطعة رقم 147بن طيفور عبد الرمحان
حي املقام شارع اإلخوة سيدي بولنوار عمارة أ53بن سعيد فطيمة زهرة

ضاحية اجلنوبية حي الزيتون حمل رقم 01العابدي مراد
قرية سيدي شريفبن قادة زينب
شارع بوشنتوف بن عمر حي مجيلة حمل 01كرزازي خلضر
حي املقام عمارة أ15 رقم 08بلماحي حممد

قرية سيدي بونوار حمل 01رابح زكرياء
قرية القواسريسراج عبدالعايل
شارع اإلخوة شراف حمل 03 رقم 01جمدوب خدوجة

إقامة املقام حمل رقم 06 عمارة 45أجلطي حممد مسري
قرية سيدي أمحد جمموعة ملكية115 قسم114 حمل02بلحرش منور

جتزئة لطفي قسم64 جمموعة ملكية66حاج عبد القادر فطمة
جتزئة مجيلة جمموعة ملكية07 قسم 65 حمل03قادة رابح فطمة

شارع ديدوش مرادجناري فطيمة
شارع فالوسن قسم 96 جمموعة ملكية34 رقم 133مزرعي خضرة
جتزئة لطفي شارع معطى اهللا بشري رقم 290 حمل02دوالت فتيحة

شارع العريب بن مهيديقبلي عبد القادر
شارع العريب بن مهيدي اجملمع التجاريمحومي سليمان

جتزئة اإلتفاق رقم 153مري حممد
حي االتفاق رقم 203بالل فتحي
شارع العريب بن مهيدي حمل رقم 02شيخ حممد

رقم 16 ب شارع االخوة عياد الطابق االرضيعيساوي فتحي
حمل 02 حي 17 أكتوبر رقم 40الشقر زهرة
حمل 01 حي 11 ديسمرب رقم 19الواد حممد

حمل 02 حي 185 فربايرالواد عائشة
حمل 01 شارع 17 أكتوبرمهداوي محزة

حي 17 أكتوبر حمل 03رمحاوي حسني
بين محوبرهوين حسني

قرية تافسرة رقم 02 وينيت مكي
قرية تافسرة حدو يونس

العزايلبشالغم ادريس



تافسرةبن رمضان عبد اهللا
سيدي شعيب حمل 01 تافسرةبلقاسم زهية

حي الشهيد اليت حاج امحدقيطون عبد العزيز
حي الشهيد اليت حاج امحدبن بوحفص فتحي 

حمل 01 هنج اول نوفمرب القطعة 02 حاج حممد عبد احلليم 
حي الشهيد اليت حاج امحدنقادي حممد
حي الشهيد حفص امحدكبري فاطمة 

حي الشهيد بن منصور قدوربن دمحان حممد
حي الشهيد بن منصور قدورعبدوين عبد القادر

سكن عمارة ص 1485بلحاج يوسف 
حي السعادة حمل 02قطيب عبد الغين 

حي دحو بومدين القادوستونكوب عبد القادر 
حي دحو بومدين باي خليدة

حي دحو بومدين حمل 01بن دالع حيىي 
حي االمري عبد القادربن ناصر امحد

شارع 24 افريلخضراوي نعيمة
شارع الثورة حمل 02 عرايب عبد احلفيظ

حي التازر وسط املدينةمقنايف عبد الرمحان
حي بوعناين حسنيموساوي ربيعة

حي بوعناين حسنيبن الشريف عبد اخلالق
حي بوعناين حسنيبن صفية جياليل 

حي بوعناين حسنيسليماين سعاد
حي بوعناين حسنيشريفي شريف

حي بوعناين حسنيزيان رشيد
شارع 01 نوفمرب العرايب خثري

شارع 01 نوفمرب البطمة رقم 03بومدان مجال 
حي اليت حاج امحدبن عامر بشري
حي اليت حاج امحدبوساحة حممد

حي باي امليلودعباس حممد االمني
شارع مربك قويدرتوايت يوسف
حي اإلخوة رقيقمربك كمال

حي مفتاح حممدرزوق منصور
بلدية القور توايت غامن

حمل 01 شارع بلغري بن عليحيياوي توفيق
حي النصر حمل 01عتيق عبد الرزاق

العريشةبلجياليل منور
حي الشهداءمحداوي خالد

حي 05 جويلية رمحاين عبد العزيز 
العريشةبلعباس لعرج
حمل 01 حي أول نوفمربجفال عائشة

تلمسان



حي االفاق اجلميلموسوس لعرج
عني تالوتدمحاين ميلود

حي البزوربرقية كرمي
حي احلريةعطية سيد أمحد

حي املستقبلبن جدي يوسف
حي اإلستقاللمعطاوي واليد
جتزئة حي السالم رقم 29ملياين حمفوظ
حي السالم حمل 08تامر بومدين

شارع الشيخ بوعمامة رقم 01قلود عبد القادر
عني حنالةبن جراد يوسف

حي كاسطور قرية عني نكروفماجوج بن يوسف
قرية عني نكروفزريوح فريد

شارع اجلمهورية الطابق األرضيبريشي بومدين
حمل 01 حي القصبجماهد بومدين 
جتزئة 01 حي الربتقال القطعة رقم 08بن دراء حممد
خمطط جتزئة رقم 02توايت يوسف
هنج عني يوسفقامسي حممد

حمل 32 طريق عني يوسفبن علي جماهد كرمي
هنج عبد احلميد بن باديس 03بوخليف أسام 

واجهة الطريق الوطين رقم 02نضال عالل
حي 30 مسكن إجتماعي رقم 13بوزيدي بلعباس
حي الزيتون رقم 47 الطابق األرضي املركز التجاريعمريات فوزي
حمل رقم 01 سيدي بن شيحةحيياوي هشام

شارع املسجد رقم 12 حمل رقم 04شحاليف عبد القادر
رقم 26حي كاسطورغامل حممد 

حي الكاسطور رقم 10غماري فتيحة
سدي العبديلسنوسي أول رشيد

جتزئة 181 قطعة أرض رقم 114قرناشي رشيد
حي سيدي بن شيحة رقم 73رمحاين حممد
حمل رقم 01 سيدي بن شيحةتاجوري تاج

شارع 26 نوفمربأوديعة منديل هشام
سيدي العبديلبلعبديل حممد رضا

شارع اجلمهوريةمراحي أمحد
طريق سيدي بلعباسزاوية فاروق

شارع اجلمهوريةيويب عبد القادر
وسط أوالد ميمون حمل 10 عمارة باجلزء 18طهراوي بومدين
طريق سيدي بلعباسحواوطي قدور
شارع كراص عوادشعبان جلول

حي سيدي الزواوي جتزئة 1389 املنطقة ب 576بودندان يوسف
طريق سيدي بلعباسبن سيفي حممد



طريق سيدي بلعباسمسعودي زهرية
جتزئة 1389 قطعة حي سيدي الزواوي اجلهة الغربية رقمشيخاوي طيب

شارع قادري عبد القادربوغرارة قويدر
حي سيدي الزواويبلوذنني وجدي

شارع كراس عواد حمل 01طييب بغداد
شارع اجلمهوريةماحي ثاين ابراهيم

طريف احملطةبرحو حممد
حمل رقم 01 يبدر احللة املصلى أو سيدي عبد اهللاشريف عبد اللطيف

حي البدرمغراوي محزة
قرية عني يسرخليفي ابراهيم

البياضة قرية عني يسرمالكي زوجة قنون فاطمة
جتزئة حي احملصورة رقم 24براخلي نبيل
شارع صامي عبد القادر حمل 02هامل فتحي
حمل رقم 02 حي الندروميةبونوة ياسني

حمل رقم 02 خمطط تسوية البلدية رقم 73بوريش فتحي
شارع صامي عبد القادر طريق البلديةبوزيان مراد
إقامة موسى بن نصري عمارة أ3عياد فؤاد

هنج غامل حممد رقم 02هداجي مصطفى كمال
شارع األمري عبد القادرسعادي عبد اجلليل

شارع األمري عبد القادر الطابق األرضي حمل 02 رقم 111شبورو عبد اجمليد
شارع األمري عبد القادر رقم 2/17فراج عبد السالم

حمل 01 شارع غامل حممدسليمان سفيان حممد رضا
حمل رقم 01 شارع بن أمحد احلاج رقم 56بلعرج سفيان
جتزئة حي الزيتون قطعة رقم أ10محودي العريب

حي الزيتونغريب مراد
جتزئة التكوين املهين 220 مسكن صنف أ رقم 73لباد مصطفى
حمل رقم 03 التجمع السكين وادي الزيتونصولة بومدين
سيدي العريببوزيان العريب

حي 40 مسكن رقم 04 شارع األمري عبد القادربن عبد الرمحن مكي
حي بن عبد الرمحن رقم 168بلحسن مجال

شارع األمري عبد القادرشارف عبد القادر
وادي الزيتون حمل رقم 02بن حلسن بوشارب
حمل 07 سوق البلدي شارع درمي حممددمحاين عبد الرمحن

احلي البلدي  زبريي سليمان
جتزئة احلي اجلديدعيساوية شاديل

شارع عيسى حممد رقم 35بن عيسى مصطفى
بلدية بوحلوغزال أمحد

بوعواد
حي بودغن حمل02 رقم 07مكسايل عبد اهللا
بوحلوبوبكري مصطفى



املهرازخاطر بومدين
املهرازمين عبد الرحيم

حي زايلو املهراز حمل 01زدام مراد
حمل 01 جتزئة ب.م.ل 142 املهرازبن بوزيان عبد القادر

جتزئة مهراز 366 رقم 177زدون حممد
 املفتاحيةبن بوزيان ميلود

املهرازمين محزة
املهرازخندق عبد الكرمي

املهرازشليب بومدين
حمل رقم 03 شارع أول نوفمربعيساوي عبد املالك

محزي بن عامر قطعة 15بوعيادى عبد الرمحان
قطعة رقم 44 جتزئة 59 محزي بن عامرالعيدوين حممد
أوالد خبالدبلملياين حممد

حمل رقم 01 أوالد خبالدبوكابوس نعيمة
حمل رقم 02 بوطراقبن موسى ابراهيم

بوطراق حمل رقم 02صديقي حممد
حمل رقم 01 حي شارع الطريق الوالئيبن صامي حممد

حمل رقم 02 بوطراقبن موسى ابراهيم
بوطراقشاليل حممود
بوطراقشاليل حممود

جممع 41 رقم 23 بوطراقزياين بلعيد
احلمادى رقم 01 احلصة 01شايف حممد

بوطراقشريقن بنعمر
حي الرمالزهدور فوزي
بلدية  مرسى بن مهيديبويدوح بلعيد

بلدية مرسى بن مهيديبن صديق رشيدة
شارع الكبريفنيدق رابح

شايب راسوعبد الكرمي كز
املريقةزين العابدين حممد
مرسى بن مهيديناصر الدين كوداد
حمل رقم 01 جتزئة البناء الذايت بوكانون رقم 108لعموري عبد اإلله

طريق الوطين 07أ رقم 01مرغاد براهيم
شارع 05 جويلية –باب العسة-طول  ميينة

تونني اجلهة الغربية –باب العسة-بسام عبد الرزاق
بلدية باب العسة.العيا طي الشريف

شارع الشهداء خمطط التجزئة رقم 02جعواين حممد
بلدية سوق الثالثاءعشعاشي عبد الكرمي

شارع جيش التحريرسيدي بوجنان حصة رقم04بن أمحد بوجنان
حمل 01 سيدي بوجنانشريقي  تورية
سيدي بوجنان شارع جيش التحرير الوطين زرار  مساعني



احلمري لعشاشحيتون براهيم
سيدي بوجنان بن عاشور عبد الصمد

حي تافنة احملل رقم 03 قسم 205 جمموعة رقم 154طبطاب أمحد
حي السكين رقم 01/278شداد عبد النيب

طريق وجدة اجلرابعة احملل الثاين رقم 02زيتوين حممد
حي تافنة جمموعة ملكية رقم 51 قسم 206 رقم 08بن صابر حممد

حي  الزيتون حمل رقم 02فارس عمر
حي الزيتون قسم 226 جمموعة ملكية 45 احملل رقم 02صدوقي عمر

حي تافنة حمل الثاين قسم 208 جمموعة ملكية101الشيخ مسري
حي تافنة قسم 205 جمموعة ملكية 174 حمل 02داري احلبيب
شارع ابن رشد حمل 01 رقم 01بوعرفة أمحد
حي الصنوبر قسم 149 جمموعة ملكية 162بريكي حممد
حمل رقم 02 الباطوار درب 14 رقم 55طييب حممد
جتزئة السكنية املطمر اجلديد حمل رقم 01 رقم116داري علي
حي الفتح قسم 154 جمموعة ملكية179 حمل01اميافو امحد

حي القاضي  شارع 08 رقم 23 حمل 05 –مغنية-بلغيت امحد
حي القاضي حمل رقم01 مغنيةتيجديت نور الدين

حي الفتح قسم144 جمموعة ملكية26 حمل16بمديانة كمال
حي الفتح جمموعة ملكية رقم 131 قسم 143 حمل رقم 01قادري عبد اللطيف

حي داري واسيين احملل 27 ب قسم 141 جمموعة ملكية 81خناي فوزي
قرية البطيمهنار مسري

حي 200 مسكن الربيقي عمارة س رقم 01برامهي حسان
شارع ابن رشد حمل06 رقم 12بن دمهة حممد

حمل 01 حي الزيتون جمموعة ملكية 119 قسم 203قامسي عبد الصمد
حي تافنة جمموعة ملكية 176 قسم 205 حمل رقم 01بن عزوز نور السادات

حي تافنة جتزئة ملكية رقم 52 حمل رقم 01بن صابر حممد
حي تافنة قسم 205 جمموعة ملكية 26 حمل 01فرحي رابح
شارع ابن خلدون رقم 15ناير أمحد

حي احلمريديب عبد الرمحان
حي تافنة قسم 206 جمموعة ملكية 99 حمل 02بن سبع يوسف

حمل رقم 02 حي الزيتون قسم 226 جمموعة ملكية 62كش أمحد
حي القاضي رقم 02 شارع 06 مغنيةمقبول عمر

حي القاضي رقم 03 شارع 06 مغنيةمقبول عز الدين
شارع األمري عبد القادر رقم 90زيان واسيين

حمطة العقيد عباسعريشي مكي
شارع ابن رشد رقم 46/3بن محو ابراهيم

حي بريقي خمطط التجزئة السكنية رقم 13 مكررزايدة رشيد
جتزئة هدام أمحد رقم 44 مكرربلجياليل عبد العزيز

حمل 01 حي عمرمهش واسيين
قرية العقيد عباسحاج علي حممد



السوق املغطاة للخضر والفواكه رقم 25 مكررزوهري عبد الرحيم
حي املطمرستاوي خلضر

طريق وجدة رقم 0صبيان عبد الرحيم
حي القاضيمومينو بلقاسم

شارع الغرب رقم 2عنيطر زهري
جتزئة السكنية املطمر اجلديد حمل رقم 01رقم 116داري علي

حي الزيتون جمموعة ملكية 170قسم 203 حمل رقم 02بلعريب مصطفى
حي الزيتون احملل الثاين جمموعة ملكية رقم 33 قسم 222بن عيسى حممد

حي القاضي شارع 08 رقم23 حمل 01الشيخ حممد الواسيين
حي تافنة احملل رقم 03 قسم 205 جمموعة ملكية رقم 154 طبطاب أمحد  

شارع ابن رشدرقم 01 رباحي بدر الدين 
حي تافنة احملل رقم 03 قسم 205 جمموعة ملكية 154طبطاب أمحد

حي الفتح جمموعة ملكية رقم 132 قسم 154 حمل رقم 01اخلثري بن أعمر
التجزئة الثانية الركيزةلفضيل حممد
التجزئة الثالثة  ركيزةليان حسني

محام بوغرارةمساش عبد اجلليل
محام بوغرارةبوسوار علي
محام بوغرارةمساش علي

حي 25 مسكن 12أوكيلي نصر الدين
محام بوغرارةأو كيلي أمحد

حي حوض عامرملوك عبد الوحيد
حي الدمني رقم 25هاشم سيدي حممد

حي الرملة حمل رقم 04 الطابق االرضيهاشم أمني
شارع الشهداء حمل رقم 01حممودي رضا
هنج اجلمهورية رقم 95حوزي مسري

جامع الصخرةسجعي خري الدين
حي الرملةمستغامني خدجية

حمل 02 حي الرائد زنايت أمحد منزل 16أوجامع حممد
حي سيدي أعمر حمل 01 الطابق األرضي قسم 57 جمموعة ملكية 176عيتقي سيدي حممد

جبانب الطريق الوطين دار غمراسنشاقوري بنعمر
طريق الدمني قسم 103 جمموعة ملكية 84 حمل 02 الغزواتزنايت حممد

حي أوالد زيريعقاب مصطفى
حي دار غمراسن سيدي أعمر قسم 43 جمموعة ملكية 29 حمل 02مزوار أعمر

حي الرملة قسم 77 جمموعة ملكية 27فارس عبد الرحيم
حي الرملة قسم 76 جمموعة ملكية 65طالب رمحة
شارع السوققبلي بوزيان
شارع عبد اهللا بنعمر حمل رقم 02ساملي مراد

جتزئة الشفق رقم 328موفق امساعيل
حي سيدي أعمر قسم 15 جمموعة ملكية 250شتوان فتحي

شارع الشهداء قسم 05  جمموعة ملكية رقم 13 حرف بوهاج عبد اللطيف



حمل ب حي البشفق قسم 75  جمموعة ملكية 250خرواع سيدي حممد
حي سيدي أعمر قسم 42  جمموعة ملكية 25 حمل 02غويزي عبد القادر
شارع القومباطا وساحة السوقعبيد عبد اللطيف
حي الشراقةشريف عبد العزيز

الكراكرقلي عباس
حي األمري عبد القادر حي سيدي أعمرخاليف رمحنية

حي الدمنيمحداوي عبد الوهاب
جتزئة التعاونية العقارية صديق بن حيىيبرايس سعيد
حمل ص شارع الشهداء سكن رقم 16عثماين أمحد

جتزئة احملطة حي الرملة قسم 34 جمموعة ملكية 29 حمل 06بلتشني مصطفى
الطريق الوطين 7 أ أ مزاورو حمل رقم 04حامد فتيحة

زاوية املريةمعاوض نورالدين
ساحة االقواس سابقا تونانغريسي عمر
حي بوجليد حمل 01 رقم 22دردق علي

قرية مزاورو سيدي ابراهيممكاوي يوسف
حمل 02 الرباكمهياوي سيدي حممد

حمل رقم 01 منزل رقم 13 احلوضمريي حممد
السوق البلدي تونانخلويف بوزيان
بغاونعباس بنعمر

حمل 01 رقم 24 حي البياج تونانهاشم ابراهيم
حمل رقم 01 الطريق الوطين 7أ منزل رقم 11 الرباكدرين نبيل

شارع سايح ميسوم تونان حمل رقم 03دنون فضيل
رقم 24 حي اخلندق شواط تونان حمل 01عبد املؤمن سيدي حممد

حمل أ تونانمحداوي عبد القادر
حمل رقم 01 حي بوجليد تونانصاحل كمال

حمل رقم 02 أوالد الطيبشليحي مجال
حمل رقم 04 الطابق االرضي رقم 98 أوالد طنيعثماين حممد
دار بن طاطابناي بومدين
قرية دار بن طاطابورقبة خثري

حمل رقم 01 الطابق األرضي القبالةبوشيخي زهري
قرية دار بن طاطاشليح حممد

حمل رقم 02 القبالة البوربراهيمي مسرية
حمل رقم 02 جانب طريق تيانت القدميةبوكراع أمحد

تيانتتلمساين عبد الكرمي
قرية بوقدامة حمل الطابق االرضيمحزي مراد

حي الشهداء حمل 03 بناية بمهاجي سيدي حممد
بلدية تيانتنوار حممد

جامع الصخرة املسماة الوجلةدراس هواري
حي 50 مسكن ماكوين عمارة أ1 رقم 02– س.ب.عباو باو بدري

شارع تيودور هرييتيي حي الساقية احلمراء رقم 29– س.ب.علباح قادة

 



شارع رزيين عبدالقادر رقم 16– س.ب.عخبيت زواوي
شارع بشط عدة رقم 24– س.ب.عملتاشي عباس
حي 72 مسكن عمارة أ8 رقم ج28– س.ب.ععزوين شكيب

شارع حممد اخلامس رقم 04– س.ب.عتساوي عبدالوهاب
حي 400 مسكن سيدي اجلياليل حممد بوضياف جناح جي 03 رقم 70– ولد املالح عبدالباقي

شارع خلمس أمحد رقم 10– س.ب.عبريهمات فتيحة
شارع خري نبية رقم 15– س.ب.عزيناي زهرة

شارع موليار رقم 36– س.ب.عاألمحر عباس
املنطقة الشمالية سيدي جياليل حي 456 مسكن جناح أ2– س.ب.عشاليل سفيان
حي 104 مسكن عمارة أ14 رقم 107 قطعة رقم 07– س.ب.عصمار خادم
شارع املالزم خالدي رقم 41– س.ب.عزوبة زكرياء

شارع العقيد عمريوش رقم 54– س.ب.ععبد احلق نصر الدين
حي سيدي اجلياليل مشروع 114 مسكن عمارة أ رقم ج 2 احلصة 34– س.ب.عقريش ميسوم

شارع قمبيطة حصة رقم 08 رقم 10– س.ب.علواقف حممد رضا
حي 173 مسكن مقام الشهيد جتزئة د عمارة س– س.ب.ععابد فاروق
شارع ميمون عبد القادر القطعة رقم 01– س.ب.عليهار داود
تعاونية عقارية هواري بومدين جناح د13 رقم 26– س.ب.عقدير نادية

شارع بوجيرة دحو رقم 17– س.ب.عجاليل حممد جابر
حي 55 مسكن بوعزة الغريب جناح أ1 رقم ج4– س.ب.عجماهد مجال الدين

حي 760 مسكن عمارة ج1 رقم 27– س.ب.عمناد عباس
شارع وهلاصي خمتار رقم 44– س.ب.عبولوحة فافة

حي السالم قطعة رقم 262– س.ب.عحي سيدي حممد
شارع العمارنة رقم 16– س.ب.عأوعمارة عز الدين

حي ماكوين عمارة ش1 رقم 08– س.ب.عبلحيطش عودة
شارع سلمان الفارسي حي البدر حمل ب رقم 20– س.ب.عوهام يوسف

حي مقام الشهيد  رقم ل جممع 157 عمارة ل ج02 العمارة ل 01 القطعتني 02 و خثو عبداجمليد
شارع عيسات ايدير و عفان فطيمة رقم  العمارة 10– س.ب.ععاقب ميلود
شارع حنيفي سعيد رقم 07– س.ب.عصنور أمحد
جتزئة منطقة مشال شرق حي بومليك مكرر القطعة رقم 25– س.ب.عوارف مرمي

شارع باي بلقاسم رقم 15– س.ب.عقزان عبداجمليد
حي 114 مسكن املنطقة الشمالية جناح ب2 رقم ب2/ل3– س.ب.عبن دايدة سيد أمحد

منطقة مشال شرق سيدي جياليل جممع 72 مسكن جتزئة ف رقم 35– س.ب.عحبوص حممد علي بلحاج
حي 150 مسكن سيدي اجلياليل رقم 79– س.ب.علزرق خرية

شارع املسجد رقم 05– س.ب.عحلوش حممد
حي األمري عبد القادر شارع بن ديدة بن يوب رقم 06– س.ب.عزرقي عبدالقادر
شارع شريفي معاشو رقم 05 ب– س.ب.عخلفاوي نسرين
رقم 09 هنج مرابط بومدين حي 117 مسكن– س.ب.عمحيدي عباسية
حي 184 مسكن بوعزة الغريب جناح "أو"  ال.سي.27– س.ب.عبن قدور حممد

حي 166ب مقام الشهيد عمارة اش04 رقم 08– س.ب.عطييب حممد
جتزئة منطقة مشال شرق حي بومليك رقم 767– س.ب.عزمايل عيادة

 



شارع فلسطني رقم 32 مكرر– س.ب.عسدي حممد بوضياف
شارع أبو عبيدة بن اجلراح رقم 13– س.ب.عبوغرارة عبدالقادر

شارع فرعون حممد رقم 69– س.ب.علعارف قادة
جتزئة 134 قطعة رقم 92س 06– س.ب.عبن يوسف حضري

حي 215 مسكن سيدي اجلياليل جناح ي رقم 03– س.ب.عمدوين عصمت
حي 184 مسكن بوعزة الغريب جناح ل  أل سي – س.ب.عبوثلجة هشام

رقم 60 شارع عباس ابن عبد املطلب حي م املنورة– س.ب.عغريب حممد
هنج فرودة احلضري رقم 12– س.ب.عقامسي رفيق

حي مقام الشهيد رقم ك جممع 164 العمارة ك3 اجلهة ل5– س.ب.عمرحوم سومية
شارع 08 نوفمرب حي عظيم فتيحة رقم 07– س.ب.عمزوين بلحميدي عبدالقادر

حي 55 مسكن بوعزة الغريب جناح أ8 رقم 48– س.ب.عافراح نصرية
شارع رزيين عبدالقادر حمل ب رقم 11– س.ب.عنوار نصرية
شارع كرامة غامل حمل رقم 2 رقم 07– س.ب.عصاحل حممد

حي 559 مسكن سيدي اجلياليل عمارة رقم 42 رقم 75أ– س.ب.عبلحاج سفيان
شارع هوابرية عبدالقادر رقم 43– س.ب.عبن صاولة رضوان

شارع حمطة الدولة رقم 46 حمل 03– س.ب.عبوعمرة عبداهللا
شارع مرادي يوب رقم 01– س.ب.عبنعالوي عبدالكرمي

حي 80 مسكن مصطفى بن بولعيد رقم 23– س.ب.عمشاب الوناس
شارع سلمان الفارسي حي بدر حمل 01 رقم 34– س.ب.عنشنيش فاروق
حي 200 مسكن بوعزة الغريب عمارة أ.سي. رقم 06– س.ب.عطييب نور الدين

شارع مقداد بن عمر حي املدينة املنورة رقم 04– س.ب.ععبدالرحيم عباس
شارع تيودور هرييتيي رقم 63– س.ب.عقريش حممد عبدالواحد

عمارة الرونصار رقم 08– س.ب.عقنديل طيب
حي 180 مسكن صوريكور عمارة س رقم س15– س.ب.ععياد مصطفى

حي احلرية 24 حمال حمل رقم 12– س.ب.عبوزيان خرية
حي مصطفى بن بولعيد شارع حممد مخيسيت رقم 28 مكرر ب– س.ب.عنوار حممد

حي 184 مسكن بوعزة الغريب جناح ال سي 166 عمارة دبليو القطعة رقم 04– سنوس مراد
شارع سلمان الفارسي مكرر ب رقم 07– س.ب.عبوضياف حممد

حي 106 مسكن صوريكور بومليك جتزئة ب رقم 03– س.ب.عقلبوزة مجال الدين
حي بين عامر رقم 10 شارع خالد بن الوليد– س.ب.عمحداد العومرية
هنج هوابرية عبدالقادر احلصة رقم 01 رقم 58– س.ب.عبن طوطو خرية

رقم 17 شارع حمتوقي بالحة سابقا ضاحية سيدي ياسني شارع الفونتني– س.ب.عحلول حممد حبيب اهللا
حي مصطفى بن بولعيد رقم 06 شارع الرونصار عمارة أ– س.ب.عالعرباوي بوزيان
املنطقة الشمالية الشرقية سيدي اجلياليل  حي 205 سكن عمارة ج  رقم :ج82– بن بلجة حممد

23 شارع طاليب ميلود– س.ب.عبوخلدة مصطفى
رقم 74 شارع هواورية عبد القادر حمل ب– س.ب.عالكراريف بغداد
سيدي اجلياليل جممع 366 سكن جناح 15  سي50 ب– س.ب.ععلياوي عمر
حي 204 مسكن جناح  ك  رقم 04 سيدي اجلياليل– س.ب.عفرداغ ميلود
شارع عبان رمضان رقم 32 حمل ب– س.ب.علعرف عمر

حي 760 مسكن عمارة ب2 رقم 08 القطعة رقم 02– س.ب.عضياف مصطفى

 



حي 119 مسكن طريق وهران ممتدد عمارة ب10– س.ب.عاليبدري حممد أمني
حي 114 مسكن املنطقة الشمالية جناح ب7 حمل رقم ب7-ل2– س.ب.ععوينة أحممد

شارع وهلاصي خمتار حالم حي 98 مسكن عمارة ب10 رقم ال سي54– س.ب.عبشري بوجيرة حممد
رقم 03 هنج ديدوش مراد– س.ب.عبن شاعة بومدين

القطعة رقم 23 املطقة الشمالية رقم 05– س.ب.عميلودي حممد
حي 80 مسكن عمارة ب03 رقم 03– س.ب.عمساعي حممد

حي 245 مسكن عمارة ش رقم ل س 05 املنطقة الشمالية سيدي اجلياليل– غويت عبد للقادر
جتزئة املنطقة الشمالية رقم 05 قطعة رقم 151 سيدي اجلياليل– س.ب.عفرناطة منال
26 شارع دوساس زواوي حي هواري بومدين– س.ب.عمعاشو نورية

شارع خري النبية رقم 62 حمل ب– س.ب.عبن ماحي هربي
حي مقام الشهيد جتزئة ف جممع 105 مسكن عمارة ف,ج– س.ب.عبغداد دوكارة حبيب

جتزئة 84 قطعة 71 حي بومليك حي الصخرة– س.ب.علقمان جناة
جتزئة سيدي اجلياليل املنطقة الشمالية قطاع رقم 01 رقم 73 مكرر ب– س.ب.عبراهيم مفلح أمني

املنطقة الشمالية الشرقية جممع 54 مسكن اجتماعي جناح أ رقم سي07– س.ب.عبن مسعود حممد عبد الصمد
شارع مصطفى ولد جنمة رقم 08 سيدي اجلياليل حمل رقم 08– س.ب.عبوسندة عبداهللا  عبداهلادي

57 ب هنج أمحد زبانة– س.ب.عطيفوري فاطمة
شارع الرائد فراج– س.ب.عصحراوي براهيم خالد

03 شارع منامشة– س.ب.عخطيب حممد
حي احلرية رقم 45– س.ب.علبصاري حممد

حمل رقم 03 احملطة الربية– س.ب.عزنايت عبد القادر
05 شارع قدور حممد– س.ب.عقعفور عائشة

حي سيدي جياليل رقم 130 جتزئة املنطقة الشمالية األوىل– س.ب.عتواب حيي
15 شارع وهلاصي خمتار حمل رقم د– س.ب.عشيكر عمر
03شارع سقال سيد أ محد– س.ب.عحرير مجيلة

حي 366 مسكن سيدي جياليل جناح15 ج48– س.ب.عفرعون فيصل
13 هنج عرار عدة– س.ب.عفرحاوي خمتار

املنطقة السكنية احلضرية الشمالية جزء من القطعة 21 جممع رقم 114 سكن حمل بومجعة فلة
حي 200 مسكن عمارة جي رقم 48– س.ب.عدراس عباس

حي العريب بن مهيدي جممع 74 مسكن جتزئة أ رقم 04– س.ب.عسنوساوي حممد
حي 130 مسكن حي خري النبية قمبيطة عمارة ب 3 حمل س02 القطعة رقم 01– جموبة هامشي
رقم 07 شارع خري النبية حي العريب بن مهيدي– س.ب.عطاليب حليمة

ملنطقة الشمالية احلضرية اجلزء االول 01 حي سيدي جياليل جممع 366 مسكن بوسكران حممد رضا
جتزئة 134 قطعة اجملموعة السادسة رقم 99– س.ب.عبوعمامة عمر

شارع زبانة رقم 47 مكرر– س.ب.عالزين حممد
منطقة مشال شرق حي بومليك قطعة رقم 914– س.ب.عواجد حكيم

حمل رقم 03 حي بومليك الروشي رقم 603– س.ب.ععرايب فاطمة الزهراء
حي سيدي ياسني 43 شارع حفصاوي بن زيان– س.ب.عحيياوي لعالية

شارع عبان رمضان 82 مسكن رقم ج08 جناح ب03 حي سيدي ياسني– قراي حممد خلضر
حي سيدي اجلياليل املنطقة الشمالية حي 199 سكن عمارة ب الكتلة سي أن 14 حبوص حممود
مشروع 150 مسكن املنطقة السكنية احلضرية اجلديدة رقم °01 سيدي اجلياليل  خلف فتيحة

 



حي 222 مسكن سيدي اجلياليل عمارة ج 1 رقم 01– س.ب.عسايح أمحد
هنج عريب تبسي على واجهة شارع باستور رقم 30– س.ب.عقدير نرميان صورية
جتزئة بشري بوجيرة سيدي اجلياليل رقم 05 حمل ب– س.ب.عقدير نرميان صورية

املنطقة الشمالية قطاع 02 القطعة رقم 536– س.ب.عحدو العيدية
01 شارع صخر بن سلمان حي مدينة املنورة– س.ب.علوايف عبداحلفيظ

حي سيدي ياسني  حي 72 مسكن رقم جي30 عمارة أ08 القطعة رقم 136– خليفي وليد أمني
حي 80 مسكن عمارة ج02 رقم 05 القطعة رقم 05– س.ب.عدريف حممد

16 شارع دريدر حممد حي باب الظاية مكرر أ– س.ب.ععثمان زكرياء
حي 220 مسكن بلوك ل رقم 27 حي سيدي اجلياليل– س.ب.عمحاد عكاشة

جتزئة سيدي اجلياليل قطاع 02 بالقطعة األرضية رقم 282 حمل رقم 01– س.ب.عمصابيحي ميلود
التجزئة الثانية  املنطقة الشمالية رقم 377– س.ب.عمعطى اهللا خرية

30 شارع كاندي بلعباس– س.ب.عزاير فطمة
شارع باستور رقم 56– س.ب.عزطال طيب

رقم 13 شارع موالي عبد القادر– س.ب.عجبرتوحي مصطفى
حي العريب بن مهيدي  رقم 02 شارع داودي حممد احملل رقم 05– س.ب.عموالي فضيل

جتزئة مشال املنطقة الشمالية القطعة رقم 159 قطاع رقم 01– س.ب.ععقيب نورية
حي 215 مسكن سيدي اجلياليل القطعة رقم 06– س.ب.عبن نايب حممد

حي 760 مسكن عمارة ب01 رقم 02– س.ب.علوداد محزة
حي املدينة املنورة 91 شارع عباس ابن عبد املطلب– س.ب.علكحل أوسامة
59 شارع بوجيرة دحو حي الشيخ بن باديس– س.ب.عبن يوب زواوي

حي 84 مسكن املنطقة الشمالية أو يب 04 بلوك د حمل 04– س.ب.عميلوى قاضي
حي العريب بن مهيدي شارع خري النبية رقم 89– س.ب.عسليمان فتيحة
حي 232 مسكن رقم ج46  الكتلة ب5 جي أر3 رقم 32– س.ب.عبن عمر جميد

رقم 20 شارع حممد اخلامس حي األمري عبد القادر– س.ب.عتساوي أسامة  سيد أمحد
09 شارع زطال بوزيان حي سيدي ياسني– س.ب.عهباري عباس
حي سيدي ياسني 10 شارع مهاجي سليمان– س.ب.عبادي امساعيل
سيدي اجلياليل 114 مسكن عمارة جي رقم 35– س.ب.عمعلوم مهدي

حي 400 مسكن سيدي اجلياليل حي حممد بوضياف  جناح جي 1 رقم 64– عطاوي خدجية
شارع مراح عبدالقادر رقم 22 حمل ب حي بن باديس– س.ب.عأوحالة بن عتو

حي 215 مسكن بلوك و رقم 03 حي سيدي اجلياليل– س.ب.ععبدالالوي زهور
حي العريب بن مهيدي على واجهة شارع هواري بلعباس رقم 14– س.ب.عخمفي صحيب

شارع حممد  اخلامس رقم 28 حمل رقم 01– س.ب.عالعيدي ميمون
حي 232 سكن رقم جي 49 الكتلة ب 05 جي أر 3,3 رقم 63– س.ب.عبن عابد حممد إسحاق

شارع وهلاصي خمتار حمل رقم 10– س.ب.عبن عيسى رشيدة
حي 260 مسكن بلوك  جي رقم جي 44 سيدي اجلياليل– س.ب.عحاجب سهام
حي سيدي ياسني  شارع مهاجي سليمان رقم 15– س.ب.عغوماري حممد

25 شارع لواحلة قادة حي الشيخ ابن باديس– س.ب.عبلبنة عائشة
شارع شعيب خلضر رقم 27– س.ب.عبومعزة وايل

جتزئة املنطقة اجلنوبية الشرقية جممع 200 مسكن جناح 11 طراز ب ج 17 القطعة بونوة عبد الوهاب
سيدي جياليل حي56 مسكن عمارة أو رقم 21– س.ب.عمبارك حممد امني

 



08 شارع ماحي بن علي– س.ب.عرباح نبيل
حي البدر 13 شارع حارث ابن وهب اخلرعي– س.ب.عبن عتو إميان

شارع برير و شارع حممد مخسيت رقم 23– س.ب.عبرامهي حممد خري الدين
املنطقة الشمالية الشرقية جممع 54 مسكن جناح ب رقم ج9 ب القطعة رقم 50– مهاز توفيق
جممع 106 سكن حي بومليك سوريكور جتزئة د رقم 15 القطعة رقم 04– س.ب.عبرييب نورة

حي الساقية احلمراء شارع بورومي بلعباس حمل رقم 01– س.ب.عشاوي أم كلثوم
املنطقة الشمالية االوىل سيدي اجلياليل حي 245 مسكن عمارة اي رقم سي 02– خليفي عبد الصمد طاهر

حي الساقية احلمراء 04 شارع هدي خلضر– س.ب.عرمحاين حممد
شارع خالد بن الوليد رقم 11 حمل أ– س.ب.عبرمحة رشيد

جتزئة املنطقة الشمالية القطاع رقم 1حي سقال عبد العزيز رقم 158 قسمة 10– صاحلي حاج
حي سيدي جياليل التجزئة االوىل رقم 148– س.ب.عصاحلي ليلى

شارع تريس احلبيب رقم 20– س.ب.عبن صاحل عبد القادر
حي سيدي ياسني 12شارع وهلاصي خمتار مكرر– س.ب.عزوقار صارة

شارع املسجد ضاحية االمري عبد القادر رقم 23 أ– س.ب.عبكوش شريفة
طريق وهران املنطقة الشمالية أيو يب 04 جممع 150 مسكن بلوك 02 القطعة رقم بلقلوش حاج عبد القادر

01 شارع غراس القوم مكي  حي بن باديس– س.ب.ععطاوي عبداهللا
جممع 328 مسكن سيدي اجلياليل عمارة د1 رقم ج23– س.ب.عخمفي حممد أمني

حي مقام الشهيد جتزئة د جممع 173 مسكن عمارة س القطعة رقم س06– س.ب.ععوان مناد
حي 72 مسكن سيدي اجلياليل عمارة ب جناح ج اجلهة اليمىن رقم 42 واجلهة حلمويت زهرة

حي عدة بوجالل رقم 71 شارع املالزم خالدي القطعة رقم 12– س.ب.عدكار خرية
حي بين عامر شارع صهيب الرومي رقم أ1 حمل أ– س.ب.عدربال خمتار

رقم 78 شارع موالي الطيب حي سارنة– س.ب.عغراف رمحونة
حي الشيخ بن باديس شارع وهلاصي خمتار رقم 38– س.ب.عشعبان حممد أمني

جتزئة منطقة مشال شرق حي بومليك رقم 960– س.ب.عفقري نصرية
حي البدر شارع زيد ابن األرقم رقم 04– س.ب.عحجار نضرية

حي احلرية رقم 124– س.ب.عبن هوار عتوية
املنطقة الشمالية  الشرقية  الطريق وهران  حي 206 مسكن رقم 01– س.ب.عشعيب سعاد

حي الساقية احلمراء 70 شارع كاندي يلعباسسحنوين شاديل
جتزئة 80 قطعة منطقة مشال شرقحي الصخرة رقم 51– س.ب.عصامي رضوان

املنطقة الشمالية الشرقية جممع 54مسكن جتزئة ب رقم س 12 القطعة رقم 32– هنني جلول سليح عائشة
وسط املدينة شارع صورية بن دميراد رقم 01 وديدوش مراد رقم 25– س.ب.عبن دايدة عزالدين

حي 760 مسكن بن محودة  رقم 34– س.ب.عخبييت مصطفي
حي 140 مسكن اجتماعي سوريكور عمارة سي رقم سي16– س.ب.علكحل عبد اللطيف

09 عمارة رونصار حمل ب رقم 08– س.ب.عبونوة نور الدين
حي احلرية رقم 48– س.ب.عبن خلوف خدير

جتزئة املنطقة الشمالية رقم 03 حتت رقم 123-646– س.ب.عطورشي سعيد
ضاحية عدة بوجالل حي ماكوين عمارة أش1 رقم 04– س.ب.عميلوى نورالدين
شارع بلحميدي بالحة رقم 07 ب– س.ب.عبوقيمة رشيدة
حي بوعزة الغريب منطقة جنوب شرق 28 مسكن اجتماعي تسامهي عمارة  ب رقم برنوس رشيد

شارع خلمس أمحد سيدي ياسني رقم 34– س.ب.عبلحميدي عبد القادر

 



شارع السودان رقم 05– س.ب.عبلغريب حممد
حي الساقية احلمراء 41 شارع تيودور هريييت حمل رقم 01– س.ب.عبرينيس عبد اهللا

حي ابن باديس شارع وهلاصي خمتار رقم 35– س.ب.عحالم صديق
حي عدة بوجالل حي 180 مسكن -96 مسكن- رقم 01 عمارة أ– س.ب.عطاليب طيب

جتزئة املنطقة الشمالية سيدي ياسني حي بوعزة الغريب جممع 184 مسكن جناح ر بن براهيم مسرية
54 شارع عيسات ايدير حمل رقم 03– س.ب.عكرمي سيت

حي 400 مسكن شارع حممد بوضياف سيدي اجلياليل جناح ج رقم 23– س.ب.عمطريف حممود
جتزئة املنطقة الشمالية الشرقية حي بومليك القطعة رقم 461– س.ب.عسكران عباس

حي سيدي ياسني شارع عيسات ايدير رقم 18– س.ب.عخليل أمحد
حي بين عامر على  واجهة شارع شهاب بن زهري رقم 07– س.ب.عمعاشو فاطيمة
حي العمارنة شارع األوراس رقم 02 مكرر أ– س.ب.عسنوسي محيد
ملنطقة الشمالية الشرقية طريق وهران جممع 206 جناح أل سي 02ب احلصة رقم خلضر زكرياء

حي مقام الشهيد  رقم إي جتزئة أ جممع 166 مسكن عمارة اي5 القطعة رقم 06– زوقار بن علي
حي احلرية رقم 22– س.ب.علعريب شحط إلياس

هنج ساقية احلمراء شارع فيكتور ايقو رقم 56 حمل رقم 01– س.ب.عنوار حممد
حي 260 مسكن سيدي اجلياليل جناح جي رقم جي06– س.ب.عخماشف خثري

املنطقة مشال شرق رقم 01 جممع 189 مسكن جناح أ 14رقم س 52– س.ب.عصحراوي نفيسة
على واجهة شارع العقيد عثمان بدون رقم– س.ب.عطفياين عباس
املنطقة الشمالية الشرقية سيدي اجلياليل جممع 222 سكن عمارة ب02 رقم 02– الوايل زواوي

حي 100 مسكن عمارة أ رقم 06– س.ب.عيعقوب فاطمة
حمل رقم 03 حي 84 مسكن  سيدي اجلياليل– س.ب.عزياين خمتارية
املنطقة الشمالية الشرقية سيدي جياليل جممع 222 مسكن عمارة هـ 2 رقم 02– مالح مومن

شارع زوقار العريب رقم 23  حمل ب– س.ب.عالزياين مسيحة
شارع بن ديدة بلعباس عمارة رقم 02 رقم 26  احلصة رقم 03– س.ب.عالكبري فؤاد

حي سيدي اجلياليل شارع أ– س.ب.عبن زوجي خمتارية
التجزئة األوىل سيدي اجلياليل القطعة رقم 209– س.ب.ععتو مصطفى
جتزئة منطقة مشال شرق حي بومليك القطعة رقم 143– س.ب.ععماري طيب

سوق اخلضر والفواكه سوق الفالح سابقا رقم ب32– س.ب.عبلكرالدي حممد
حي عدة بوجالل شارع خري النبية رقم 35– س.ب.ععامل فوزية

حي 72 مسكن البرميار  رقم جي32 بلوك أ6– س.ب.عبوحفص رشيدة
ضاحية سيدي ياسني حي 72 مسكن عمارة أ09 رقم جي44– س.ب.عمدبر اميان

حي عدة بوجالل 54 شارع قرموش حممد– س.ب.عالنميش ميلود
حي 180 مسكن جناح أ رقم ج05 وج06– س.ب.عخبيت المية
حي باب الضاية 16 شارع دريدر حممد مكرر أ– س.ب.عبلغول نبيل

جممع 106 مسكن حي بومليك  سوريكور جتزئة د رقم 12– س.ب.عبوخدميي نور الدين
منطقة مشال شرق حي بومليك قطعة رقم 617– س.ب.عميش نصرية

طقة جنوب شرق حي السوريكور بوعزة الغريب جممع 95 مسكن جتزئة ب رقم سي موفقس زوليخة
حي 80 مسكن عمارة أ02 رقم 04– س.ب.عزعقوق عبد القادر

رقم 36 شارع موليار– س.ب.علكحل حيي
حي عظيم فتيحة رقم 14– س.ب.عبولنوار حممد

 



شارع فلسطني رقم 41– س.ب.عبن مساهل مجال
سيدي اجلياليل التعاونية العقارية الباهية حمل 01 جناج أ3– س.ب.عبن شيخ ناصر
جتزئة 330 قطعة املنطقة الشمالية الشرقية رقم 02 القطعة رقم 246– س.ب.عخوجة عباسية
حي 112 مسكن البرميار أو يب أل أف رقم 50– س.ب.عالنميش سعادة

حي 1500 مسكن رقم 03 عمارة س– س.ب.عجيلي زهرة
رقم 19 شارع لطرش بلعباس– س.ب.عخلمي فتحي

شارع شاديل حممد رقم 24– س.ب.عفحصي جليل
رقم 26 شارع فرعون خبالد– س.ب.ععبد الدائم إلياس

جتزئة املنطقة الشمالية رقم 01 قطعة رقم 59 حي سقار عبد العزيز– س.ب.عقديد سفيان
شارع برباح عبدالقادر رقم 07– سيدي حلسنكرمي خمتار

حي 50مسكن رقم 08 - سيدي حلسنمقدم مصطفى
رقم 35 شارع بوسبحة حممد– سيدي حلسنزيدون بلقاسم

حي 91 قطعة حمل ب– سيدي حلسنزواوي رابح فتحي
مشروع 28 مسكن عمارة ج الطابق االرضي رقم 07 القطعة رقم 07– سيدي حلسنجلطي مجال
جتزئة 63 قطعة رقم 40– سيدي حلسنعليوة صفية
حي 50 مسكن عمارة أ رقم 02– سيدي حلسنزينون مجال

حي 95 مسكن– سيدي حلسنكرنوس معاشو
رقم 106 شارع علي زازو عبد القادر حمل أ– سيدي حلسنشيخي مصطفى

زاوية شارعي ناصر عبدالقادر و نعامة  عبدالرمحان– سيدي حلسنجباري بلحاج
حي 40 مسكن عمارة ج رقم 03– سيدي حلسنمناد أمحد

حي حممد بوضياف شارع 192 قطعة رقم 139– سيدي حلسنياسني بلعباس
شارع ناصر بن عتو رقم 42– سيدي حلسنعثمان عمر
حي 50 مسكن عمارة  ج رقم 10– سيدي حلسنهبلول حممد
جتزئة 269 قطعة رقم 216– سيدي حلسنحيي يعقوبية

جتزئة بلوالدي أ قطعة رقم 471 مكرر أ- العمارنةكاملي عبد احلاكم
دوار بلوالدي- العمارنةبوضياف حممد أمني

جتزئة بلوالدي رقم 206 حمل ب- العمارنةعالل علي
جممع 44 مسكن بلوالدي جتزئة أ رقم 05- العمارنةزاوي زواوي

جتزئة بلوالدي رقم 1042 مكرر ب- العمارنةمصري ابراهيم
القطعة رقم 30 بلوالدي- العمارنةحساين ميلود
دوار بلوالدي- العمارنةبلوالدي غويت
جتزئة بلوالدي 200 مسكن عمارة أو رقم أل سي11- العمارنةريغي عبدالنور
حي 150 مسكن رقم 46 بلوالدي- العمارنةبوسهلة فضيلة

حي رقم 150 مسكن بلوالدي رقم 105- العمارنةعياد ميينة
رقم 27 طريق بوخنفيس- سيدي خالدفرعون بن عتو
حي 20 مسكنا ريفياً رقم 07- سيدي خالدمرايب عباسية
جتزئة اإلجتماعية هبارة 168 سكن قطعة رقم 105- سيدي خالدقدوري خبليفة
شارع دميم عبد القادر رقم 36- سيدي خالدبن علي أمحد
شارع قاروري زواوي رقم 07- سيدي خالدبورمانة خرية
حي 193 مسكن- سيدي خالدبن علي علي

سيدي بلعباس



شارع قديدير عبد الرحيم- سيدي يعقوبهواري مكي
شارع األمري عبد القادر- سيدي يعقوبحرمل حممد

حي 50 مسكن رقم 03-  تسالةكراليل حجلة
حي 58 مسكن-  تسالةبوخامت عبدالقادر

شارع شريف عبداهللا رقم 02-  تسالةبرملة شيخ
شارع املالزم األول عبدالكرمي رقم 14-  تسالةبن زايدي بن عتو

شارع بن زايدي احلاج حي املاحلة رقم 17-  تسالةبوزيد حممد
شارع سهالة الثورة رقم 10 – سهالة الثورةبوسهلة أمحد

شارع سي صايف–  عني الرتيدبن مسعود زهرة
رقم 22 شارع اإلخوة ميلول - سفيزفسعيدي سيد أمحد

رقم 105 شارع األمري عبد القادر- سفيزفمكيكة أمحد
شارع األمري عبد القادر - سفيزفبرباح قويدر

حي 506 مسكن رقم 38 - سفيزفعبديل تيجيين حنيفي
شارع العريب بن مهيدي رقم 42 - سفيزفروان عمر

شارع اجملاهد املتويف بوجالل حممد- سفيزفبوزيان عبد القادر
29 شارع بوسطلة حلسن حي 214 مسكن - سفيزفبليل خالد

رقم 14 مكرر شارع اإلخوة خلويف - سفيزفنواري مصطفى
56 شارع العريب بن مهيدي - سفيزفمقدم فضيل
حي 200 مسكن عمارة ج رقم ج رقم 08 - سفيزفلعسل فاطمة
21 هنج سي خلدون - سفيزفمحداد بوعالم

39 شارع املقراين - سفيزفرمحوين عبد القادر
شارع سيدي حيي املطول مكرر أ رقم 26 - سفيزفكشار عبد احلق

شارع األمري عبد القادر- سفيزفبرباح قويدر
شارع برين أمحد - سفيزفدالين قادة

شارع اجملاهد املتويف بوجالل حممد- سفيزفعبد القادر بوزيان
رقم 17 حي 2017 - سفيزفلعسل حممد

شارع العقيد عمريوش رقم 28 مكرر ب - سفيزفلعرييب حاج مالل
42 شارع األمري عبد القادر- سفيزفبلفاطمي عبد القادر

شارع ماليت عبد القادر رقم 28 - سفيزفحسني عربوز
حي 214 مسكن هنج صالة بومدين رقم 17 مكرر ب - سفيزفعشي علي

حي 156 مسكن شارع بوجرار حممد- سفيزفعبد الرمحن هرتاف
رقم 27 شارع بوخلال احلبيب - سفيزفطييب نور الدين
شارع األمري عبد القادر - سفيزفجحالط أمال

رقم 03 شارع بوتنزار حممد حي 117 - سفيزفمقام مجال
حي 141 مسكن جناح رقم 04 قطعة رقم 11 – سفيزفغريب خلضر

رقم 17 شارع العريب بن مهيدي - سفيزفأوهيبة حسني
هنج عيسات إيدير رقم 22 أ- سفيزفقضاة عزيز

شارع مصطفى بن بولعيد السوق اليومي - سفيزفمنهوم قادة
شارع مصطفى بن بولعيد السوق اليومي - سفيزفزجني حممد

رقم 03 شارع الوايف امحد – بوجبهة الربجبوشريط احلبيب

 



رقم 10 شارع سي بومجعة – عني ادنحبريي سليمان
رقم 38 مقطع دار السبع -  عيـن أدنطلحة عبد القادر

رقم 08 شارع طاليب أمحد – عيـن أدنسعدوين النايب
شارع مخسي سليمان - املسيدبلكبيش عبد القادر

 رقم 23 شارع زملاط قادة - املسيدعدو حممد
رقم 08 شارع عبد الباكور العريب  املسيدعدو بومجعة

رقم 09 شارع العقيد عمريوش – مصطفى بن براهيمداعي املهاجي
رقم 03 شارع بن مايسة بشري – مصطفى بن براهيمأوهيبة فتيحة
رقم 10 شارع قرش يوب – مصطفى بن براهيمعراب خمتارية
شارع ثابت بلقاسم رقم 06 – مصطفى بن براهيمبوطيبة توفيق
شارع لبقع عبد القادر– مصطفى بن براهيمرايس مهاجي
شارع بوجالل عبد القادر قطعة رقم 01 - مصطفى بن براهيمزحاف ميلود

58 شارع العقيد عمريوش - مصطفى بن براهيم بن محيميدي منصور
شارع اإلخوة سكران رقم 85 أ- تلمويندباب فريد

رقم 23 شارع اإلخوة سكران - تلموينكمال حممد
قطعة رقم 168 - تلموينلعزيز زواوي

رقم 13 شارع بن ضياف خالد - تلموينبالراشد مجال
بلدية تلموينبوقامسية حبيب

بلدية تلموينكمال احلاج
حي املسكن اجلديد 114 مسكن رقم 30- بلعريبهالل زكريا

مسكن - بلعريب 95بن صاحل أمحد
شارع اإلخوة سعيدي رقم 57 - بلعريبمحيان الطيب

شارع 05 جويلية 1962 - بلعريبموفق خمتار
شارع بودمة عبد القادر - بلعريبعرباوي الشيخ
34 حمل جتاري شارع األمري عبد القادر - زروالةمناد نور الدين

رقم 37 شارع زبالح حممد – زروالةسالك عزيز
134 مسكن حمل حمل رقم ج13 – عني الربدبوترعة نبيلة

حي البدر قطعة رقم 44 جتزئة 158 حمل ج– عني الربدرامن خمتار
14 شارع سامل جلول رقم 29– عني الربدوايل عبد القادر

رقم 113 شارع حممد مخيسيت– عني الربدسعيد حممد
جتزئة 153 القطعة رقم 137– عني الربدسوم صلطانة
حي اجلديد أوالد علي– عني الربدصابر عزالدين

حي البدر القطعة رقم 154– عني الربدمكرلوف بن علي
التجمع السكين أوالد علي شارع الزين غامل رقم 98– عني الربدمصنف زالط عبد القادر

شارع العقيد فراج– عني الربدعسال أمني
رقم 16 شارع الشهيد قمري حيي جتزئة 279 القطعة رقم 78– عني الربدغامل طيب
شارع ساردي قدور أوالد علي– عني الربدعريب أعمر

172 شارع حممد مخيسيت حمل ب– عني الربدخمتار جياليل
حي سيدي معاشو رقم 07 شارع الشهيد سعيد معاشو– عني الربديعقويب حممد

التجمع السكين اوالد علي شارع بيلق احلبيب رقم 01– عني الربدكرور مرمي

 



شارع العريب بن مهيدي رقم 38- مكدرةبشري رحو عيسى
بلدية مكدرةغايل حممد

شارع األمري عبد القادر– سيدي محادوشنيار حممد
شارع رئيسي األمري عبد القادر– سيدي محادوشبريهمات عبد الكرمي

حي أول نوفمرب قرية الزاوية– سيدي محادوشحراز حممد
شارع األمري عبد القادر رقم 38– سيدي محادوشفهيم شيباين زهرة

قرية الزاوية– سيدي محادوشبن رحو خرية
شارع مهيدي غامل رقم 06  الزليفة– سيدي محادوشفاتح هوارية

مركز التجمع الزليفة– سيدي محادوشبوطيبان بن عمران
شارع األمري عبد القادر رقم 04– سيدي محادوشمحيدة محادوش

حي 360 مسكن– سيدي براهيمبن دومة سرغان
شارع الشيخ بوعمامة رقم 10– سيدي براهيمرمحاين عباس
شارع عزة عبد القادر حي 300 سكن– سيدي براهيمتومي فاطمة

حي 300 مسكن شارع بلفوضيل رقم أ.ب– سيدي براهيمقادة قدور
حي 300 مسكن رقم 87.أ– سيدي براهيممعاشو بن عمر
شارع الرائد جبار– سيدي براهيمنكروف حممد
شارع ابن سينا رقم 18– سيدي براهيمبورحلة عثمان

شارع حسان بن ثابت حي 300 مسكن رقم 12– سيدي براهيممراجح كرمي
شارع 24 فرباير حي 300 مسكن– سيدي براهيملسطل يوسف
حي 35 مسكن عمارة ؤ رقم س.08– سيدي براهيمسحنون فطيمة

شارع طارق ابن زياد رقم 13– سيدي براهيمحلمر شريف حبرية
شارع قومريي عبد القادر رقم 35- تنريةيوسف عائشة
شارع قومريي عبد القادر- تنريةخمتاري حممد

شارع تومي خلضر- تنريةنوار أمحد
شارع تومي خلضر- تنريةسكوم مراد

شارع تومي خلضر- تنريةطفياين يوسف
شارع تومي خلضر رقم 19 - تنريةفرعون مجيلة
حي 88 مسكن– واد سفيوندومة رضوان
شارع األمري عبد القادر رقم 18– واد سفيونغفري جلول
شارع عساس إبراهيم- حاسي دحوسالك طاهر
شارع عساس إبراهيم- حاسي دحومويلح حيي

شارع ناصري عبد القادر- حاسي دحوبوخاري حممد
مركزالتجمعات تنزارة حي حركايت– بلعشيبة الشيليةعمران أحممد

شارع كرمي جلول رقم 247– بلعشيبة الشيليةبلعباسي جوهر
شارع حجوج بشري اللوزة رقم 66– بلعشيبة الشيليةشاليل احلاج

حي سيد أمحد- تالغمساحي عكاشة
حي سيد أمحد- تالغوايل العتريي
حي التجزئة الثانية- تالغعماري امحد
طريق سعيدة- تالغرفيف حممد
حي التجزئة الثانية- تالغعمار موسى

 



كيفرو ديكيفران- تالغحنيفي الشيخ
شارع سي عبد احلفيظ رقم 10- تالغعباس قنونة

حي التجزئة الثانية- تالغقوتال سفيان
العريب بن مهيدي- تالغنوي هواري
شارع العريب بن مهيدي- تالغمازدوا ميلود

كيفرو ديكيفرن- تالغدباغ جناة
حي اهلواء الطلق- تيغاليماتبلحسن محيد

شارع محيدي حممد- تيغاليماتحيياوي عبد القادر
شارع زيادي أمحد- تيغاليماتبلعابد نصر الدين

شارع األمري عبد القادر رقم 24– الضايةناصري حبيب
شارع األمري عبد القادر رقم 25– الضايةحمبوب زواوية
شارع بن جبارة قدور- مزاوروغوثي حممد
احلي اجلديد رقم 05- مزاوروبلفريود خبتة
شارع الطريق الوطين رقم32- مزاوروبن زينا ماما

حي التجمع السكين للسكنات التسامهية القطعة رقم 15– موالي سليسنرابح دمحان
110 شارع بن دحو عمارة– موالي سليسنرفاس عبد الرمحان

شارع العقيد عمريوش رقم 35 ب – موالي سليسنخمازين نعيمة
شارع الشهداء رقم 10- احلصيبةبلحرمة فايزة

حي اجلديد 90 مسكن رقم 10- احلصيبةحجري بن عتو
وسط سكنات فونال طريق احلصيبة حمل رقم 23- عني تندمنيمالحي خليفة

شارع حمي الدين رقم 41- عني تندمنيحاكم حممد
شارع النقيب عبد اهلادي- مرينسالف خمتار
مرين شارع النقيب عبد اهلادي رقم 05 -منزلة عبديش
قرية عني بنت السلطان رقم 17- تاوريرةجبار جلول

رقم 04 شارع منصوري بن موسى- تاودموتبوشتة عبد القادر
شارع عدنان بوعزة وعالء رقم 03- تفسورفقيه فتيحة

قرية أوعالء - تفسورحمراز بن عثمان
شارع الشهداء حمل رقم 05 قطعة رقم 73– رأس املاءنعيمي العريب
شارع اوشن عمر رقم 57 – رأس املاءرفيف ميلود

شارع الشهداء – رأس املاءقصري مصطفى
شارع الشهداء – رأس املاءقصري مداين
شارع اوشن عمر– رأس املاءماموين خمتار

شارع عزوز دمحان- واد السبعقليل حممد
شارع بدون إسم رقم 50- واد السبعرمجي الطيب
شارع بدون إسم- واد السبعبوركبة لعيد

شارع االمري عبد القادر- رجم دموشبالص احلاج
حي 46 قطعة رقم 31- رجم دموشالعنرتي امحد
شارع ترايب امحد- رجم دموشساملي حممد
شارع االمري عبد القادر التجزئة 114 رقم 55 - رجم دموشسالم قدور

شارع هبلويل الشيخ رقم 17 مكرر- مرحومهبلويل الشيخ

 



شارع رزقي خليفة- مرحومسرحواين الشيخ
شارع رغيوي سليمان رقم 10- مرحومالصويل حممد
شارع رغيوي سليمان رقم 22- مرحومالصويل قويدر

شارع ناصري ناصر رقم 04- سيدي شعيبعادل حممد
شارع ناصري منور رقم 01- سيدي شعيبصاحلي يوسف

شارع مسعودي ميلود رقم 17- سيدي شعيبتوهامي عبد احلميد
شارع الشهداء- بئر احلمامجبور مسعود

شارع الشهداء رقم 13- بئر احلماممحداوي فخر الدين
حي االمري عبد القادر– ابن باديسصاحلي نور الدين

حي 15 مسكن طريق الطابية– ابن باديسبوغرارة هشام
شارع حممد مخيسيت– ابن باديسبلقامسي بومدين

شارع حبيس حممد– ابن باديسكوروت عبد القادر
حي التقطيع رقم 59 – ابن باديسضيف نعيمة
حي كاسطور– ابن باديسوايل فضيلة

شارع طاليب التاج– ابن باديسحاج ميمون فتيحة
حي كاسطور– ابن باديسماحي علي
شارع العقيد لطفي– ابن باديسصويف عمر

حي 18 مسكن رقم 11– ابن باديسبسويح عبد القادر
حي 18 مسكن– ابن باديسبلعريب فتحي

حي 40 مسكن رقم 01– ابن باديسشريفي عبد الرحيم
شارع بن دحو عمارة– ابن باديسبركات طاهر

طريق سيدي دحو– حاسي زهانةعليلي حممد
شارع األمري عبد القادر– حاسي زهانةبوعالمل شكري

شارع عبد املالك يوسف– حاسي زهانةمونسي عبد الرمحان
حي 48 مسكن– حاسي زهانةعبد العزيز زهري

شارع زيتوين خلضر– حاسي زهانةعطوش عبد القادر

شارع صغار عبد العزيز - بضرابنيجويت سليمان
القدادرة - بضرابنيقدوري زواوي

شارع سي احلواس - بضرابنيسعد سعود عادل
شارع عتو بن عمر - بضرابنيصبار عائشة

شارع سعيدي علي - شيطوانهالل مرمي
شارع ميسوم التاج- شيطوانمنور سكينة

شارع ميسوم التاج- شيطوانزواوي رابح خدجية

شارع األمري عبد القادر– سيدي علي بوسيديكرنيش زهرة
شارع النبع– سيدي علي بوسيديتوات ميلود
شارع سعيدون خبالد– سيدي علي بوسيديلعريب امحد

شارع تكفي عبد القادر– سيدي علي بوسيديحاليلي عبد القادر
حي حممد بوضياف– سيدي علي بوسيديشاديل كمال

شارع االمري عبد القادر - ملطاربن سعد احلاج
10 شارع بناصر حممد- ملطارسالميي عائشة

 



حي طوبة شارع بدون إسم- ملطاردين اهلناين زهرة
الطريق الوطين رقم 07- ملطارعامر معاجية
شارع بلبيض- ملطارقدور امال

شارع ميلود بيدة – عني قادةزرافة حممد األمني
شارع فراجي قدور– عني قادةكرنيش ميلود

شارع مستاري حممد– عني قادةتوات علي

شارع مصباحي ميلود– سيدي دحومواس فاطمة
ساحة 08 ماي 1945– سيدي دحوبن شيخ خلضر

حي 136 مسكن– سيدي دحوهالل عبد القادر
شارع خميسي عمر– سيدي دحوموسوس عباسية

هنج جعفر- سيدي علي بن يوبكروم حسني
هنج جعفر- سيدي علي بن يوببغداد دايج نور الدين
هنج جعفر- سيدي علي بن يوببوعناين زين العابدين

هنج جعفر- سيدي علي بن يوبغارز حممد
هنج جعفر- سيدي علي بن يوبصنديد زهرة

حي شويرف بوعالم- بوخنيفيسبن طيب عبد القادر

حي شويرف بوعالم 14- بوخنيفيسبلعبديل مجيلة
17 احلي اجلديد- بوخنيفيسرحو زواوية

07 طريق الطابية- بوخنيفيسبلعريب حممد
حي حممد بوضياف – الطابيةبيطار أسامة بن عتو

شارع اإلخوة بلعرج– الطابيةبن عامر خرية
حي بودايل ميلود– الطابيةبنور بن عتو
حي حممد بوضياف– الطابيةبنور عيسى

شارع اإلخوة بلعرج– الطابيةكروشي بوحفص

حي 75 مسكن - الطابيةبن شكر حليمة
شارع اإلخوة باالعرج- الطابيةبلقامسي أمحد
شارع بن سايح صادق رقم 07 و شارع بوهلة احلبيبطاهر خرويب 

حي 05 جويلىي 1962 - كاك 27 - عمارة رقم 08بن داود درداش 
شارع 59 جتديث طاهر منصور 

قطعة 04 رقم 06 حصة 544 خروبة طاهري فاطمة 
منطقة خروبة حتمل الرقم 05بن قلوعة حيي 

حمل رقم 02 حي خروبة قطعة أرض كسكوسة أمحد,عبد الناصر حممد األمني يوغرطة 
حي صالمندر - مقابل الثانوية-عيموش براهيم 

حي 152 مسكن موقه 28 حمل رقم 10أمينة شنتوف زوجة زيان 
حي مشومة,بوروباي عبد الكرمي 

حي 05 جويلية 1962 حمل رقم 02سريسر منصور 
جتزئة جماهري قسم ناظور و الساحل طريق عني سيدي شريفلرش أبو بكر الصديق 

حي 05 جويلية 1962 حمل رقم 02رحال بن عودة 
حي جتديث - ديار اهلناء,بوسدرة ناصر املدعو علي 

حي 162 مسكن - جتديثبلخضر عائشة 

 



حي ديار اهلناء رقم 69دمحان حياة 
حي جتديث حي طورسي رقم 07 ولد محو معزوزة

حي 400 مسكن,بورياحي عائشة 
منطقة أورويل حمل رقم 02 - صالمندر,خالد شالقو 
حي اليامسني عمارة 02 رقم 03 - صالمندرلعريب خدجية 

عمارة د رقم 83 احلصة رقم 08 - صالمندرجنار حممد 
حي صالمندر بالح نور الدين 

حي صالمندرحممد بكوش 
حي صالمندر لشهب صابرة 

السوق املغطاة بغدادي بن عطية قادة 
السوق املغطاة غريب بن ذهيبة 

هنج رائد زغلول بقدور احلاج 
السوق املغطاة بلمحال عبد اهللا 

طريق أوريعة - حاسي ماماشالعريب إبراهيم 
شارع الربيد بلميسوم حممد 

القسم 12 حمموعة ملكية رقم 96لربش مسري 
شارع التجارةبومساط علي 

شارع صبالتبن يزة أمحد بن بلة 
منظر اجلميلعبديل عبد القادر 

شارع اجلزائرمروشي عبد القادر 
شارع أوراس 11مصباح حممد 

شارع اجلزائررندي اجلياليل 
حي املنظر اجلميل محادي مسري 

 نوفمرب - عني النويصي 01برحال مصطفى 
شارع 01 نوفمرب 1954 - عني النوزيصيشفة محادي 
حي 58 مسكن فالح خدجية 
شارع أيت سعيد عبد القادرجماهد رضوان 

فرناكةرحو ميلود 
فرناكةرتعات أمحد 

فرناكةقناوي عبد الرحيم 
فرناكةسكراس عثمان 

بن ياحيعزروق عبد القادر 
بن ياحيمرجاين عبد القادر 

شارع خماطرية بن شوكة حممد
حي األمري عبد القادر العجالمولفيدة يوسف 

طريق املستشفىموالت عبد القادر 
شارع بلطرش العجالموسى ميلود 

عني تادلسموسى مهدي 
حي بلطرش العجالطويل عبد اهللا 
عني تادلس مركزبقلول عبد اهللا 



حي 56 مسكنزنتيسي الشارف 
عني تادلسبن يطو ميهوب 
طريق غليزانمحييت عبد اهللا 

حي عبان رمضانبن عمر حامدي 
بلدية عنب تادلسبن صاحل حممد
حمل رقم 01 حي عبان رمضانبونيف حليمة 
حي العقيد لطفي رقم 45 بدانب حمطة سيدي عليخطاب فاطمة 

شارع سي زيان سي خليفةبن ذهيبة محيدة 
شارع بن خطاب الطاهر رقم 03بن شاعة مفتاح 
وادي اخلري -مركزكسار سليمان 

وادي اخلري -مركزمناد عبد اهللا 
وادي اخلري -مركزمغطيط لقمان
وادي اخلري -مركزمغالط احلاج 

وادي اخلري -مركزبولوفة بن شاعة
الصور مركزعباس شارف 
الصور مركزموسى شريف 
شارع جليجل قدوركساير علي 

شارع عباسة العجال رقم 01 مداين حممد األمني 
سيدي بلعطاربوعزة أحممد

سيدي بلعطاربطاهر ميسوم 
سيدي بلعطاركروم خلضر 

سيدي بلعطارعزمول نور الدين
خري الدين مركزبلعيد عبد القادر 

دوار أوالد محو محو بغداد
دوار أوالد محو محو توفيق

دوار أوالد البشريبن عمارة عبد اهللا 
دوار عمايرية - أوالد البشريبن عمارة بلحول 
أوالد البشريبن عياد حسني 

خري الدين مركزحمي الدين فتيحة 
شارع األوراس بن عامر حممد 
خري الدين مركزكفيف حممد 

خري الدين مركزبن عيسى البشري 
خري الدين - مركز,إيزة مصطفى 

وادي احلدائق فغول توايت 
دوار عليليش سيدي فالقبلقصري مجال 
سيدي فالق خاملي أمحد 

سيدي فالق بلخلفة عبد النور
دابدابة - صيادةهلروش حسنية 

صيادة مركزجلول زواوي
سيدي عثمان,شاهد حممد 

مستغانم



حمل رقم 26هاين حممد 
حمل رقم 28 قدور مصطفى 

شارع حممد مخيسيتزيتوين حممد
شارع حممد مخيسيتزيتوين مصطفى 

حمل رقم 01 طريق املركز التكوين املهين,بن قندوز دمحان 
شارع أزري مصطفىقورين علي

سريات- مركز-عبادلية بغداد مسري 
شارع مصطفى بن بولعيد سعيد بن ذهيبة 
سريات -مركز-بن شين حممد 

شارع الرئيسي سوافلية - مركز-العيد قورين 
شارع الرئيسي سوافلية - مركز-بن خدة حوسني

ماسرى -مركز-بونوة عبد احلميد 
ماسرى -مركز-بن غايل حسان

ماسرى -مركز-بن عياد عبد القادر
منصورة - مركز- جبوار البلدية-بوقصة علي 

منصورة -مركز- مرضي الشارف 
عني سيدي شريف - مركز-عربية شريف 
طواهرية - مركز-جنار مليكة 
شارع قاضي حليمةساخي حممد
حي الزيتونبلغول طيب 

شارع بوقشيش أمحدكلويلي العيد 
حي زغدانةعبد الالوي أمحد

أوالد مع اهللا - مركز-زروايل حممد
أوالد مع اهللا - مركز-مفتاح الكايف 
أوالد مع اهللا - مركز-فالحي عادل 

تزقايت - مركز-منصوري حمجوب 
تزقايت - مركز-ثابيت حممد

سيدي خلضر - مركز-مهيدي عبد القادر 
شارع سيدي عبد اهللاسعادي حممد
شارع سيدي عبد اهللاقدوري سعاد 

شارع سيدي عبد اهللامسعودان حممد
حجاج - مركزحدوش عفيف 
شارع طريق البحربلهواري أحممد

شارع سي خالدنعيمي مراد 
شارع برجي عمرحملة ناضور 

شارع برجي عمرحضري عبد اهللا 
بلدية مركززوقاح نصر الدين 

حي الدار البيضاءدكار حكيم 
حمل ثالث بلرزق احلاج عشعاشة -مركز,ميموين خرية 
حمل رقم 04 عشعاشة - مركز,مرزوق علي 



دوار أوالد احلاج حممد - عشعاشة,بوعودة عبد العزيز 
خضرة -مركز,بواب عبد الغين
دوار أوالد علي حمل رقم 02 بلقندوز حممد 
شارع الطريق الوطين رقم 11 بلمادي حاج 
حمل رقم 04 دوار املرابطني خملفي حممد 

أوالد بوغامل - مركز,سباعي براهيم 
أوالد بوغامل - مركز,لوايف عائشة 

نكمارية - مركزموزاوي حليمة 
بلدية نكمارية بوخاري حممد 

رقم 18  شارع ديدوش مراد  عني متوشنتسي مغنية بوعالم
رقم 15  عقاوي ميلود  عني متوشنتبومعزة بوشنتوف

رقم 05 (ب) حي مرباح عني متوشنتعمارة هواري
دوار البنيين رقم 26 عني متوشنتبوحجلة خلضر
رقم 06 شارع ديدوش مراد  عني متوشنتقويدر جمدوب

62 حي كاسطور عني متوشنتبين عبد اللطيف
حي كاسطور عني متوشنتحبدة حسين

حي سيدي علي شريف طريق سيدي بن عدة  ع ت 17محومي سيد حممد
رقم 23"د" حي الزيتون املنطقة السكنية احلضرية الشمالية الغربيةامحد العريب

املنطقة 04 حي 317 مسكن رقم 02 "ب" ع تحممد االمني فراجي
174 حي 175 مسكن ع تعيساوي عز الدين
حي 476 مسكن رقم 102 "س" و "ب" ع تعبد الكرمي سعدي

300 مسكن إجتماعي تسامهي حي العقيد عباس عمارة "ب" ع ببلقاسم دحو
حي 100 مسكن إجتماعي تسامهي حي الزيتون عمارة "06" ع تحبيب حاج صايف

24 حي 150 مسكن ابن سينا ع تمنصوري رمحونة
شارع معاشو حممد رقم 35 ع تغزال سيد أمحد

رقم 21"أ"شارع معاشو حممد  ع ت .ليلى بوزادة
حي عقيد عثمان عثمان رقم 43 ع تبركان براهيم

حي عقيد عثمان عثمانغرين عبد القادر
شارع حممد بوضيافكبداين رضا كمال

200 مسكن عني متوشنتسفيان مزيان
حي عقيد عثمان عثمانقادة بن عبد اهللا ميلود

رقم 33*ب* حي 411 مسكن ع/تصاحل فريدة
مسكن اجتماعي تسامهي عمارة 4 رقم 59 ع/ت 120بن عيسى مداح

180 مسكن اجتماعي تسامهي  رقم 04 ع/تبوخاللة وليد
120 مسكن اجتماعي تسامهي  عمارة *أ* ع/تمناد عبد القادر

رقم 233 حي حممد بوضياف ع/تمراد دهيب
حي 411 مسكن رقم 306 *أس* ع/تبن الكبري بوسيف

حي البحر طريق وهران ح.م.م 02سليماين خدجية
أ حي عمر بن اخلطاب ع/ت 212بلحسن اسامة

حي عمر بن اخلطاب رقم 215 -أ-حممد جليل

 



رقم 02حي 100 مسكن اجتماعي طريق تارقةرحيل بوسيف
14 حي الكاسطور ح.م.م ع/تبن درة حممد

رقم 40 حي النصر ع تبن مشتة حممد
املنطقة الشمالية الغربية –حي الزيتون- ع تبغداد فتحي
حي 476 مسكن حي الزيتون ع ت -49مزيان ميلود

حي خيلف جلول -50 مسكن- ع ت– 31قادة مصطفى هواري
59 حي العقيد عثمان املنطقة الشمالية عمارة أع تختو ماما

18 شارع ديدوش مرادمدين حبيب
رقم 40 احملل 01 حي كاسطور حي موالي مصطفى ع تحريزي مكي

حي عمر ابن اخلطاب ع تكمال سلمت
47شارع باستور ع تولد سعدي معمر

34 حي العقيد عثمان املنطقة الشمالية عمارة 5 أ ع تاهلربي حممد
124 حي قوميد بوعزة ع تبلميمون عبد العزيز

حي كاسطورمحيدة بن خدة
52 حي 58 مسكن شارع 05 جويلية ع ترحيلة فتيحة

17 طريق سيدي بن عدة ع تمحويت سيدي حممد
رقم 04 حي العقيد عثمان املدينة اجلديدة ع تبوحصيدة حممد

رقم 74 حي 150 مسكن ع تجماهد عمار
رقم 05 حي برواين سعيد ع تحاج علي العالية

حي الربكة 102 مسكن ع تزنايت سعيد
رقم 21 س شارع العريب بن مهيديمعزوز مجيلة

رقم 712 حمل ب تقسيم 476 م ع تزمور عمر
رقم 20 املنطقة احلضرية 315 مسكن ع تعواد عبد القادر
رقم 09 حي عبد الرمحان بن عوفنور الدين مقين

شاع شويرف صاحل ع تسيد امحد بن صاحل
14 حي 317 مسكن احملل ببن عسلة ابراهيم

رقم 05 حي كاسطور حي موالي مصطفى ع  تسوداين مبلود
رقم 64 احملل ب حي كاسطور ع تحيي مجال

رقم 47 حي كاسطور ع تخبدة محيدي
حي مرباح عني متوشنتلعبوري عبد املالك

حي العقيد عثمان عني متوشنتعمارة حممد
05 شارع اول نوفمرب سيدي بن عدةنساري شيخ

اول نوفمرب 1954 رقم 03بوعزة عبد اهللا
30 شارع  اول نوفمرب 1954بومجعة براهيم

رقم 26 شارع برافع عليرزيق منقور
رقم 12 شارع االخوة خبيرتبوتليليس نور الدين

شارع مفتاحي سليمان عني الكيحلدربال فؤاد
حي 40 مسكن عني الكيحلخليفي رمحونة

رقم 21" ا" حي 237 مسكن عني الكيحلفرح جلود يوسف
101 قطعة رقم 75 احملل ا عني الطلبةعبيدو بلحية

 



مصلى جرجرة القرية االشرتاكيةبن سعاد حممد
46 حي 272 مسكنداود قدور
08 القرية مصلى جرجرةوليد زيات
احملل 02 حي 272 مسكن رقم 33وردية بديار

07 ا القرية االشرتاكية الفالحيةبن سعيد بوزيان
107 جتزئة رقم 157 حي السعادةسفري سعيد
شارع جريو بومدين اغاللموسي حممد

رقم 37 حي 40 مسكن احملل "او" اغاللاوديعة منديل يونس
شارع سليمان عثمان الطيب اغاللقامسي سعيد

شارع النقيب مرباح اغاللبن يعقوب فاطمة
احلي اجلديدبوكري خضرة

حي الكاسطوربن زبيبة عبد القادر
حي حممد بوضيافمومن يوسف

احلي اجلديد عقب الليلبن شيخة زواوي
شارع هواري بومدينبن عياد خلضر

436 مسكن قطعة رقم 20زوبري يونس
شارع بن دريس جاليلشراك سعيد

شارع كوطون جون رقم 13مسكني سعيد
املنطقة احلضريةمقدم قدور
14 شارع العقيد عمريوشبناين ميينة

شارع اول نوفمرب 1954 تارقةموين صنديد حممد
08  شارع اول نوفمرب 1954 تارقةكرادم شرة رشيد

شارع بلغابة جياليل اوالد الكيحلاملقين نبية
شارع بلغابة جياليل اوالد الكيحلبرودي زعيمي

رقم 371 املخطط الثاينبن مقران ميلود
رقم 151 "ا" حي 426 قطعة سيدي الصحيب الشطر الثالث املنطقة احلضاريةزناسين حممد
570خمزن البارودهواري سعيد
51 حي املنطقة احلضاريةزنقارة فيصل

بين خالدبلهامشي امحد
شارع بن طلحة ادريس رقم 80حاج بولنوار هواري

شارع قادري قدور رقم 21صحراوي بالل
وهلاصةسي عبد القادر فتحي

سوق اإلثننيبن حدة سيد أمحد
سوق االثننيبن ميمون توفيق
رقم 312 القرية االشرتاكية الفالحيةبلحريزي ميلود

دوار الصوايفبن صايف بومدين
احملل ب رقم 102 حي 281 مسكن سيدي الصايفطاهري بوبكر
سيدي ورياشبن عزوز حممد

طريق بوزجارعابد جعفر
طريق بوزجاربلوايت خضرة

عين تموشنت



حي النهضةزاير علي
شارع االمري عبد القادرشاليب عبد القادر

هنج 20 أوت العامريةهواري علي
شارع هواري عبد اهللا العامريةبوطريق جياليل

شارع بوزجارالعامريةمعمر الدين حممد
شارع العريب بن مهيدي العامريةروبة حممد رضى

شارع عابد بوحجر العامريةڤيز مسري
شارع األمري عبد القادرالعامريةإمسهان خالدي

شارع األمري عبد القادرالعامريةضيف اهللا حسين
شارع بلوايت حممد –حاسي الغلة 17بوجلة يطو

رقم 26 شارع 20 اوت –حاسي الغلةخملويف بشري
شارع الشهيد طييب قادة -بلدية بوزجارروان حسان عبد العزيز

شارع الشهيد روبة حممد -بلدية بوزجارروبة العريب
شاطئ بوزجار- بلدية بوزجارروبة حممد
شاطئ بوزجار- بلدية بوزجارروبة قاسم

شاطئ بوزجار- بلدية بوزجارجياليل خنفوسبة هواري
قرية اهلواورة-بلدية بوزجارالعريب بونصابية عبد القادر

قرية اهلواورة- بلدية بوزجارسبيع بن يوسف
قرية اهلواورة- بلدية بوزجارمعروف بوشاقور

اوالد بومجعةبطاحي بلخري سعيد
اوالد بومجعةبن مسلم محزة

اوالد بومجعةقرليفة ميينة
اوالد بومجعةزحيت عبد احلفيظ

شارع سبيع عبد الرمحان –بلدية املساعيدساحلي عبد القادر
  شارع اول نوفمرب-بلدية  املساعيدساحلي محزة

شارع اول نوفمرب –بلدية املساعيدمداير مصطفى
شارع العريب بن مهيديبن نقاز مصطفى

شارع عراب ابراهيمبلقناديل عبد القادر
03 حي 178 مسكن عمارة 05نايت ابراهيم صديق

15 شارع العريب بن مهيديبلحسني عزيز
شارع كبري عوادخلضاري سعيد

م 2 رقم 21 شارع مساحي نعيميجودي حممد الياس
13 شارع العريب بن مهيديفورال موسية

حي بوغامل محيدةصامي حداش بومدين
05 شارع شارف افغول مصطفىالعابد هواري
بوغامل محيدةبرامل حليمة
شارع افغول مصطفىهدي بلعيد
شارع بلحسني سعيداوالحي مراد

شارع مساحي نعيمي م حبوكراع أم اجلياليل
شارع قطعة 13 التعاونية العقارية الصحيةبن سعادة زين الدين

 



حي بن نقاز ميلودحشماوي حممد
حي بن نقاز ميلودبلهامشي حممد

08 شارع اول مايبن عالية هواري
شارع اول مايبراشد خلضر

حي بن نقاز ميلودريفي عبد النور
حي بنقاز ميلودريغي عبد النور

03 شارع 20 أوتبوسعيد خرية
وادي برقشعائشة محياين
09 شارع سي عماربلوفة بوعمامة
شارع بعيليش اجلياليلرايح بعيليش

احلساسنةسفيان بوشعالة
حي حممد مخيسيترفاس لعرج
حي 16 مسكنسطاح حيي

بلدية عني البيضاء     بلعتيب سعيد
بلدية عني البيضاءبن كرامة عبد القادر
حي 170 /291 م رقم 5 عمارة 01عبد السالم بولنوار

14 شارع العريب بن مهيديبن زينة عدة
ساحة الشهداءبو لنوار امحد

شارع أول نوفمرب 1954ولد هامشية حممد
8 شارع األمري عبد القادرعبد الرمحان بوزوينة
احلي اجلديدبن عمر عبد القادر

شارع اإلستقاللحممد يونس
وادي الصباحبلعرق يعقوب سعيد

03 قرية السعايدةسالميي نور الدين
كرارمة امحدبونصابية حممد

تامزوغةعاهد مسعود أوهييب
شارع حممد مخيسيت 19دحوي كرالفة عبد القادر

رقم 62 حي كاسطور عني متوشنتبوسعيد مصطفى
املنطقة 04 رقم 35حي 204مسكن العقيد عباس "s " ع تعجرودي عمر

حي قوميد بوعزة رقم 124 طريق سيدي بن عدةجالل شراك
رقم 317 أ حي سيدي علي شريف ع تبن سعاد حممد

حي 150 مسكن رقم 40 ع تطلحة داسي
رقم 317 أ حي سيدي علي شريف ع تبن سعاد حممد

حي 150 مسكن رقم 40 ع تطلحة داسي
حي البلدية حي املوالي مصطفى ع تبن عسيلة خرية
30طريق تارقة ح م م ،ع تميموين حسني
141 حي العقيد عثمان املنطقة الشمالية عمارة أ 5 ع تنواري رشيدة
حي عمر ابن اخلطاب ع تبلحسن مراد

رقم 07 و 08 حي الزيتون ع تعبد الوهاب قويدر
07  شارع االمري عبد القار ع تبومعزة ميلود

 



رقم 26 اول نوفمرب 1954ميلود معروف
بن يوسف مسعودقار الطيب

79 عزة تافزة  املخطط الثاينبوحسون قويدر
سوق االثننيبن حدة سيد أمحد

العامريةموساوي رضوان
شارع اإلخوة بوشريط العامريةبوحلية حممد

شارع اإلخوة بوشريط العامريةشراك عبد القادر
شارع االمري عبد القادر العامريةعبد اجلبار عبد القادر

حاسي الغلةحممد سعيد
شارع 20 اوت –حاسي الغلةالوايف بلخري

شارع اول نوفمرب بلديةمحدي بوعالم
شارع افغول مصطفىبوشريط سعيد

 



لشقر طيب
33 هنج عدة بن عودةمهتاري حبيب
هنج الشهداء حي السالمزيقدران زوليخة

79 شارع شكيب ارسالنبوليحة بغداد
حي النخيلمجال عبد الناصر صمود

64 هنج شكيب ارسالننافع اهلربي
94 هنج األمري خالدبوعزة حسني

هنج األمري خالدبوبصلة عبد اهللا
هنج األمري خالدبوركبة خرية

01 هنج العقيد لطفيبن دايغ
هنج مصطفى بن بولعيدبوشنافة
هنج اجليش الوطينصمود

وهراندهيال بشري
وهرانمباركي قدور
ساحة قمبيطةروان قاسم

طريق امليناءسلكة منصور
باسيتعربال حبيب

شارع بن مهيدي ثانوية لطفيوجداوي
56 هنج محانشداد عبد احلق
هنج بوقرة خليفةبن علي خليفة
طريق أرزيو حي مخيسيت بئر اجلريعفف امساعيل

الطريق الوطين بئر اجلريبن منصور عبد احلليم
الطريق الوطين أرزيو ص ب 01 بئر اجلريقالة ساسي
الطريق الوطين 46 حاسي بونيفسلكة رضا

منطقة النشاطات ايلو 85-86 بئر اجلريصديقي بن عامر
حي مخيسيتبوخاري حممد

33 الطريق الوالئي 83 السانيةش.ذ.م.م السانية غاز ايسو
35 الطريق الوالئي سيدي الشحميبلهامشي حبيب
طريق حممد مخيسيت السانيةبوعالم عمامرة

الطريق الوطين رقم 04 الكرمةكرارز حممد
شارع االستقاللشريف حضرية الطاهر

31 حي  بن باديس بوسفرR 3125 فريح بن غابو امني
الطريق الوطين مرسى الكبريR 3136 حملي سفيان

هنج حممد مخيسيت عني الرتكرماس حممد
الطريق الوطين لتلمسان مسرغنيش.ذ.م.م بروبال اجلزائر

طريق الكتبان ص.ب رقم 73 الشراقة3128 نفطال
R3121ارزيو
   R3130الطريق الوطين بطيوة

80 شارع حممد مخيسيت قديلزماين زين الدين

نشاطات أخرى

وهران



58 بوقرة خليفة قديلبوخاري عبد الرحيم
شارع ديدوش مراد  عني متوشنتبكار حممد
أوجليدة جتزئة د حمل ب أبو تاشفنيقزويل حممد

أرض بن شعايب جمموعة ملكية 123قسم 113 الكيفانعجرود أمني
أوجليدة فصيلة د أبوتشفني رقم76  موفق مراد

فصيلة ا وب جتزئة اوجليدة ابو تشفنيخبشي رياض
أوجليدة فصيلة د أبوتشفني رقم 78 حمل بعياد جالل

زاوية هنج السلم رقم 07 و هنج ادريس قطعة1959 حمل 04حيياوي مصطفى
حي الكيفان رقم 27بلعباس جياليل

حي عني النجار رقم 14بن شهرة عبد القادر
هنج قوار حسني رقم 149لوهلاصي فاروق
جتزئة الكيفان رقم  ج/409إلس عبد احلق

حي 132 سكن قباسة عمارة 01 رقم 01 سالدام علي
ساحة األمري عبد القادر رقم 06يهوين بوسيف

شارع إبن خلدون رقم 10جماهدي يوسف
شارع درقال عبد القادر حمل د احلصة 46 حي الورود إميامة  لعماري حممد
حي الكيفان إقامة تقرارت عمارة B حمل رقم 02حمداد حسني
حمل 01 حي الورود شارع جبهة التحرير الوطين إميامة احلصة 03دريس أمحد

شارع موالي احممد عني النجار حمل02بلماحي سعيد
احملل  ثالث ماخوخ رقم 02ميدوين أمني

حي سواتكس رقم 43تابت زطلة حممد انوار
حي شتوان بلدية رقم 07بوهادي عبد اجمليد
حي عني الدفلة رقم 11بن عريبة بن عيسى

الزويةجداين حممد
الزويةماليل حيي

رقم 21 رقم 02 سيدي جماهدشلحاوي حممد
سيدي جماهدأونان حممد

حي الشاطئبوعناين ثورية
وسط هننيمباركي براهيم
جتمع رقم 03خزاري فضيل
حي حممد مخيسيتبلعال شعيب

شارع سحنون بن اعمربرويقات صالح الدين
شارع احلرية حمل رقم 02 مكرربن حدو فتحي
شارع الشهداء رقم 22 مكررعيساوي أمحد
ساحة أول نوفمرب رقم 01 مكررحجري رشيد

شارع احلريةحيي برويقات مولود
زعيفة حمل رقم 04محزاوي مسري
حمل رقم 02 عني الزبدة طريق زاوية اليعقويببنعمر عراب

ساحة السوق األقواس حمل رقم 01العيداين نور الدين
حمل ب اخلريبة الطريق الوطين 99أمسعودي سيدي حممد



الزعيفة قرب حي 48 مسكن قطعة 02قمر أمني
حمل رقم 02 حي السوقنبار يوسف
شارع املغرب الطابق األرضيزقاي هشام

شارع العريب بن مهيدي اجملمع التجاريبلحبيب نصرو
شارع خمتار برابح رقم 05برايح كرمي

شارع برزامي حممد رقم 04معطى اهللا عبد القادر
هنج حممد مخيسيتعبابسية غين
شارع العريب بن مهيدي رقم 70بومعزة عائشة

العقيد  عمريوش و شارع أبو احلسن جمموعة ملكية رقم94قسم 86حمل رقم31جماهدي نعيمة
شارع حممد مخيسييتدوالت مجيلة

حي بن باديس شارع اإلخوة سيدي بونوار حمل01 رقم 89سي حممد نصر الدين
حي 11 ديسمرببن أمحد جياليل 

الفحصخنادقي طيب
الفحص رقم 01عمار بنقة

حمل 01 حي بوعناين حسنيبوشنافة مليكة
حمل 05 حي دحو بومدينبن بوحفص هباء الدين

رقم 01 حي بوعناين حسني حمل 02مسعودي حممود
حمل 04 حي دحو بومدينبن علي طاهر

حمل 01 حي السعادةعويف حممد
حمل 02 حي قرموش شارع أول نوفمرب رقم 04 حاج حممد ابراهيم

رقم 01 شارع األمري عبد القادر حمل 01 قطعة 01زناقي سيد أمحد
حي الشهيد اليت حاج أمحد حمل رقم 02بوحفص سليمان 

شارع شريفي ميلود حمل 02 رقم 10بلبشري حممد
حمل 01 العريشةهبالهل مخيس

مركز التبادل التجاريبوهادي العبديل
شارع اجلمهوريةحمادي مسري

رقم 22 الطريق الوطين - بن سكرانسعيد جماهد زوجة بن مومن ربيعة
شارع كراص عواد  حمل 01   أوالد ميمونحسين مولود

طريق سيدي بلعباسعاشوري عبد القادر
حي سيدي الزواوي -اوالد ميمونمراحي بغداد
شارع األمري عبد القادر راشدي رضا
شارع االمري عبد القادر حمل 01غراس حممد

شارع األمري عبد القادربن صاحل بومدين
شارع سبيح أمحدعرايب أمني

واجهة السوق البلديبن فقري بومدين 
مهرازبن رابح عبد الناصر

حمل رقم 01 احلمارةعثماين شريقي 
بوطراقعريج حممد

عرش مسريدة التحاتة حي الغريبهنيين عبد الواحد
حمل 01 قطعة 04 جتزئة البناء الذايتصويف عماد

تلمسان



حي أوالد أمحد شا رع أول نوفمرب حمل 01أوحود بنعمر
حمل ج ركنة الفول سيدي بوجنانبن عاشور حممد

شارع أول نوفمرب رقم 50 مكررقريشي حممد
شارع اول نوفمرب رقم 39ضحاك فاطمة

حي الزيتون حمل 02 جمموعة ملكية 195 قسم 222محييت عبد الوهاب
شارع تندوفمنصوري بن اعمر
حي تافنة جمموعة ملكية 134 قسم 206 حمل رقم 04بن طيب يوسف
حي اهلدام أمحد حمل رقم 01 رقم 06مكاحلي رمضان
حي اهلداممكاحلي عبد اهللا

حي تافنة جمموعة ملكية27قسم221حمل رقم 03رحو يوسف
حي املطمر قسم 190 جمموعة ملكية رقم 109رباحي كرمي

حي تافنة رقم 15 قسم208 جمموعة ملكية رقم 96الوهاب حممد 
حي املدحبة شارع 00 رقم 16 حمل 01مدغاري فتحي 
حي الزيتون جمموعة ملكية63 قسم204 حمل 01قزادري عبد اهللا

شارع 24حي املذحبة رقم 22دراعو عبد احلفيظ
حي الرملة حمل 01 شارع املنار قسم 32 جمموعة ملكية 37سوسي زوبري
حمل 03 شارع الشهداء رقم 57زنايت حسني

شارع أول نوفمرب احلصة 01 قسم 26 جمموعة ملكية 06طالب زين العابدين
ديار اجلوهر حمل 01زعباط بالل

رقم 96 حمل رقم 01 سيدي أعمر الطابق األرضي قسم 57 جمموعة ملكية 100ميدون سيدي حممد اهلربي
شارع أول نوفمرب الطابق األولسوسي أمحد
جتزئة تونان 02 قطعة 15 تونانديايب حسني

تونانعزوز بن عمر
جتزئة تونان 02 و 04زروايل فؤاد

شارع سايح ميسوم تونان حمل 02 رقم 36جميدي حممد
رقم 41 الطريق الوطين 7أأ حمل رقم 01 تونانمحداوي مليكة

جبانب الطريق الوطين رقم 7أأ تونان قطعة رقم 01 و 02صاحل حممد
دار بن طاطايزيت بدر الدين

 دار بن طاطابن زيري عبد الرحيم
حمل 03 سيدي أوشعبوغازي حسني

حمل بلدية القرية الفالحيةمديح سيدي حممد
رقم 01 شارع ديدوش مراد  عني متوشنتعمروين نصر الدين

رقم 07 شارع اإلخوة بن فيسة عني متوشنتمهياوي عبد السالم
رقم 120 بين خالدرمحاين عبد الغاين

96 بين خالد مشال احملل 02حمياوي حسني
رقم 06  شارع ديدوش مراد  عني متوشنتبن عالل عبد احلميد

رقم 02  شارع ديدوش مراد  عني متوشنتنبية راحبي
رقم 27  عقاوي ميلود  عني متوشنتبن درفوف حممد

رقم 09  عقاوي ميلود  عني متوشنتبن عبد اهللا بوزيان
رقم 9 ا حي حممد بوضيافمسعودي ربيع

 



رقم 48 حي كاسطورحممد بلعباس
رقم 218 حي كاسطور عني متوشنترمي حبيب

املنطقة 04 حي 150مسكن ابن سينا عمارة "06" ع تالربجي عبد النور
07 شارع بن قوديفة عبد اهللا سيدي سعيد احملل ب ع تاعمر بوراس

املنطقة 04 حي قوميد بوعزة رقم 124 طريق سيدي بن عدة ع تبوعالم غزايل
جممع 300مسكن إجتماعي تسامهي يف العقيد عباس ع ت عمارة  Fراضية بداوي
حي العقيد عباس جممع 300مسكن إجتماعي تسامهي  ع تبلعثيب نادية
حي قوميد بوعزة رقم 154 ع ترايح عقيلي
حي قوميد بوعزة رقم 154 ع ترايح عقيلي
املنطقة 05 حي 120 مسكن اجتماعي عمارة *أ* ع/تشيخ نورية

حي 180 مسكن اجتماعي تسامهي رقم 60 عمارةاي ع/تزناسين ميلود
حمل أح م م رقم 13 طريق تارقة إيلو211 ع تجيج حممد

حي 100 مسكن إجتماعي تسامهي عمارة ب ع تمعروف حممد
حي 214 س عمر ابن اخلطاب طريق تارقة ع تفضي بغداد

هنج ديدوش مراد رقم 02 ع تعطار زوليخة
حي 503 مسكن ع تمناد سيد امحد

رقم 144 مسكن حي عمر ابن اخلطاببن عاشور ميلود
رقم 64 حي كاسطور ع تبريشي هواري بومدين

09  شارع اول نوفمرب سيدي بن عدةساحة عماري
60 شارع اول نوفمرب 1954بن شريف بومدين

قرية املصلى حمل 03حصة 105نصر الدين طوجيني
236 شارع بن دريس جياليلسيد امحد شراك

02 شارع شراك امحداهلادي حممد
12 شارع كوطون جونبن قوديفة هواري

24 شارع العقيد عمريوشدومي حممد
شارع اول نوفمرب 1954 تارقةسايل حممد

08  شارع اول نوفمرب 1954 تارقةمغين صنديد عمر
شارع بلغابة جياليل اوالد الكيحلبلرابة مرمي

شارع بلغابة جياليل اوالد الكيحلبرودي زعيمي
139 طريق بين خالدريفي حنان
املنطقة احلضارية رقم 01 جتزئة 04 قطع بوكردان احملل اقدار فاروق
رقم 20 "ب" الزين سيدي بوسيففقري حممد

رقم 145 "ب" بين خالدبن داود نصر الدين
21 حي املخطط الثاينسوفاري عمر
365 املخطط الثاينبن حدة مسري
05 قطعة املنطقة احلضاريةبوقادة شريف
رقم 150 س جتزئة 426 قطعة سيدي الصحيبسوفاري بالل
احملل "ب" رقم38 سيدي موسى البناء الذايتغيثري حممد

رقم 18 "ب" حي بن طلحة ادريسبن حدة عبد القادر
شارع بن طلحة ادريسبلعرج حممد

عين تموشنت



قطعة رقم 01 من خمطط التقسيم حي دوار الصوايفبلحرير عبد املومن
احملل أف شارع اإلخوة مازوزي العامريةخضراين نصرية

شارع اإلخوة عالمي العامرية 39شرابر حيي
حي بوغامل محيدةلغواطي فريد

شارع افغوا مصطفىميصابيح خرية
شارع مساحي نعيمي رقم 28م 838حممد بن خليفة

رقم 10 بالسوق املغطى حي 10 مسكنشيخ فارسي
حي 170/290م عمارة 2 رقم 07يوسف جواد

رقم 94 طريق شعبة اللحم ع/تحمطة خدمات مودن
طريق الوطين رقم 02 سيدي بن عدةبن عدلة عبد القادر

حي سيدي زيدور عني الكيحلبن علوطي يونس
01 مسكن اجتماعي تسامهي جممع 315 مسكن تارقةش.ذ.م.م البيرتو

املنطقة الريفية قسم 08 ملكية 24 اوالد الكيحلغنيم مراد
طريق تلمسانفقيه بودايل

محار الشرايفيةبن تراري مسري
طافراوت وهلاصةالبرتو

عني االربعاء سيدي الصايفحاج عبد الرمحان ماما
سيدي ورياشبن سنوسي بوزيان

شارع األمري عبد القادر  الطريق الوطين رقم 02 حمطة البنزين العامريةساحي موسى
شارع األمري عبد القادر  العامريةزور بن زرقة

شارع 20 اوت حاسي الغلةرمحون خدجية
شارع العريب بن مهيديبرجي رفيق
شارع أول نوفمربخليل أمني

وادي الصباححلفى بلحضري
حي 238 مسكنبوحلية حممد امني

املنطقة احلضرية الثالثة حي 94 مسكن عمارة 17 الزاوية ب رقم ال02 حممود بونوة 
الغايل مكراربيش حممود بونوة 

حي جتديث رقم 643 شارع 37 قسم 35 جمموعة 482 الغايل مكراربيش 
شارع 34 رقم 170 جتديث قسم 35 شارع 34 رقم 170 جتديث قس  

شارع قريدش عبد القادر رقم 473 حي جتديثمكراربش خلضر 
حي ديار اهلناء رقم 08 لعسل حممد 

 20حي حتالييت عثمان بن عسلة بشري 
شارع حنان خليفة رقم 02 ,عبد الستار توفيق 
حي جبلي حممدبن منور بوعسرية

منطقة ايطا سابقا مشومة اجلديدة حاليا قطعة رقم 33جياليل قارة
حي 05 جويلية عمارة أ رقم 15 الطابق األرضيمداين امحد

شارع املذحبة قارة منصور 
السوق املغطاةبن ددوش مصطفى خمتار 

السوق املغطاة رقم 18قارة حاج 
حمل الثاين حي تيلغراف أمحد بليدي 

 



حمل رقم 14 حي اجلديدبن عابد بشري 
حي اجلزائر العجال شريف 

هنج حممد مخيسيتقارة لكحل 
أوالد محدان ركريس بوزيد 
عني تادلس مركزبريشي ابراهيم

عني تادلس مركززريفي اميان
عني تادلس مركزصابري عبد اهللا

حي احملطة رقم 04 بلدية عني تادلسبلغول خرية
وادي اخلري -مركزمصطفى عبد العزيز

وادي اخلري -مركزمغتات حممد
الصور- مركز,نومية حممد

شارع جليجل قدور رقم 17 عزيرية حممد 
سيدي بلعطارمربوك وهيبة

دوار أوالد البشريقباجي مصطفى 
دوار أوالد البشري شراراة حمفوظ 

خري الدين مركزطالب عابد
دوار أوالد البشري  بن عياد صديق

صيادة -مركزجلول حممد 
صيادة -مركزشرفة أمحد 

موقع 05 عجالنعمر مهدي 
شارع حممد مخيسيتبصغري عبد اهللا 

شارع حممد مخيسيتقدار حممد األمني 
شارع حممد مخيسيتبلخدمي ميلود 
الطريق الوطين  بلدية سريات,غزايل الشارف 
الطريق الوطين ماسرة -مركز,جدي الشيخ 

الطريق الوطين ماسرة -مركز,دمحان بن ذهيبة 
الطريق الوطين ماسرة -مركز,جدي توايت 

شارع أول نوفمرببوسعيد بوبكر 
شارع حممد جبليكاشو مداين 
السوق املغطاة اجلديدطاهري ميلود 
أوالد مع اهللا - مركز,فالحي كلثوم 

تزقايت - مركزشاشور عبد القادر 
شارع سي عبد اهللامنواري فاطمة 

شارع سي عبد اهللانور أحممد 
شارع سي عبد اهللامححاش مجال 
شارع ساخي خالدصهللو عمار 

شارع الربيد و املواصالتالوايل أمحد 
شارع ساخي خالدشنني كرمي 

البلدية - مركز,صالي خري الدين 
حي الدار البيضاءفهيم عبد القادر 

مستغانم



القطعة األرضية رقم 14-31 عشعاشة -مركز,يسعد بن ذهيبة 
عمارة رقم 01 حي 40 مسكن عشعاشة- مركزبشري باشا احلاج 

حمل أول حي 40 مسكن حيمل رقم 51  مصباح فاطمة 
حمل الرابع شارع حراثي عبد القادر رقم 01 بركاين عبد الوحيد 

أوالد بوغاملحقيقي حمجوبة 



بن فرحيةملبنة بن شكور

تعاونية باهي عمرملبنة تعاونية الغرب

بئر اجلريملبنة مالل

-مزعة سي حممد بن شويرف –عني الكيحل 09ش,ذ,م,م ملبنة هارون

قم 46 شارع بن الدين علي –واد الصباح-بوشارب علي 

املنطقة الصناعية صوف التل قسم 03 جمموعة ملكية 102 – عني متوشنت-ش,ذ,م,م ميلكينغ

املنطقة النشاطات صوف التل جنوب رقم 35  – عني متوشنت-ش,ذ,م,م حملبة سيدي سعيد

منطقة النشاطات – عني االربعاء-ش,ذ,م,م خبزي و اوالده

IPLAIT منطقة النشاطات  صالمندروحدة إنتاج احلليب

AIMEX منطقة  النشاطات - صالمندروحدة إنتاج احلليب
صيادة  17طريق الفروسية دبدابةملبنة اجلنانات 

طريق وهران - بلدية مزغرانملبنة سيدي بلقاسم 
بلدية سيدي حلسن ملبنة اإلخوة زيان

بلديـة حاسي زهانـةملبنة فيايل
بلديـة الطابيـةملبنـة حقوق

GIPLAIT حي أبو تشفني تلمسانجممع
بين مستار53ملبنة " بيو 

املنطقة الصناعية ملبنة   دار احلليب
حي  الشهيد بوعناين حسني ملبنة "مروج تافراوى

حي الشيخ  سبدو ملبنة " سبدو 
ملبنة " حليب فراحعني فزة

قرية عمري القدمي بن سكران ملبنة " شاكريل
طريق سيدي بلعباس ملبنة " فيدايل
حي بالل   ملبنة "النجاح 

البطيمحليب الرمحة اللة مغنية 

مستغانم

سيدي بلعباس

تلمسان

ملبنات

وهران

عين تموشنت



حاسي عامرمطحنة املقطع
عني البيضاءمطحنة هبة

واد تليالتمطاحن وهران الرياض
وهرانمطحنة جبل عيسى

حاسي بونيفمطحنة شرادي
مسرغنيمطحنة الغرب
طافراويمطحنة سراف

الربيةمطحنة بن دنون
مسرغنيمطحنة الضحى

طافراويمطحنة فارس
بوسفرمطحنة بوسفر

أغبالمطحنة رانية
املنطقة الصناعية – عني متوشنت-ش,ذ,م,م مطاحن حاج بالل

املنطقة الصناعية – عني متوشنت-ش,ذ,م,م مطاحن السنبلة 
رقم 17 منطقة النشاطات –عني االربعاء-ش,ذ,م,م ممطاحن عني االربعاء

منطقة النشاطات –عني االربعاء-ش,ذ,م,م مطاحن احلمامات
ايدير- محام بوحجر-ش,ذ,م,م مطاحن نيرتي ميقا

رقم 17 منطقة النشاطات –محام بوحجر-ش,ذ,م,ممطاحن صفيحة 
دوار اهل بلحضري واد الصباحش,ذ,م,ممطاحن جبل العصور

منطقة الصناعية حصة 01 مج ملكية 207 صالمندرمطاحن الكربى ظهرة 
شارع بن سعدون منور مطاحن مستغامن - شور خالد 

سوق اجلملة سابقا سيدي عثمانمطاحن سيدي بن ذهيبة 
دوار أوالد محو - بلدية خري الدين,مطاحن النجاح 
بلدية سفيزفمطاحن مكيكة
بلدية سفيزفمطاحن توزالة

بلدية ابن باديسمطاحن ميامني

حي بن قويدر حممد –الطابيةمطاحن  قدوري
املنطقة الصناعية  تلمسانمطاحن "سيدي بومدين

املنطقة الصناعية  تلمسانمطاحن "املغرب
املنطقة الصناعية  تلمسانمطحنة "التافنة

املنطقة الصناعية  تلمسانمطاحن "احلناية" 
املنطقة الصناعية  تلمسانمطاحن "السنوسي

املنطقة الصناعية  تلمسانمطاحن  بلقايد
املنطقة الصناعية  تلمسانمطاحن "فالوس
حي بوعناين  مطحنة "تفراوة

ERIAD  اوالد ميمونوحدة
شارع كراس عواد مطحنة "بشرى اخلري

مغنيةمطحنة "سكينة

مطاحن

وهران

عين تموشنت

مستغانم

سيدي بلعباس

تلمسان



منطقة النشاطات رقم 01 مسرغنيوحدة طوطاليموهران

تلمسان
ش ذ ا شركة األسهم مؤسسة 

املياه املعدنية منصورة
املنصورة تلمسان

مياه معدنية


	1 jour
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