
                          الجـــمــھــــــوریـــــة الجـــزائـــریـــة الدیـــــمـقــراطـیـــــة الشــــعـبــیـــــة
       وزارة التجارة

  المدیریة الوالئیة للتجارة   
     دائرة عین تموشنت

العنوان التجارياسم و لقب التاجر
مواد غدائیة عامة

    بلدیــة عیـن تموشنـت
رقم 12  شارع دیدوش مراد  عین تموشنتسقلي زكریا
حي 476 مسكن حي الزیتونمزیان میلود

حي 476 مسكن رقم 777 حي الزیتونبطواف عبد القادر
حي 476 مسكن رقم 102 حي الزیتونسعدي عبد الكریم
حي 476 مسكن حي الزیتونسعید بوعزة عبید

رقم 01 التعاونیة العقاریة حي الزیتونشمنتل زھرة
التعاونیة العقاریة حي الزیتونقداري طاھر امین

حي 630 مسكن حي الزیتونجریو مختار
حي 317 مسكن حي الزیتونبلغابة سعید

رقم 177 تقسیم 317 مسكن حي الزیتونقبلي بوسیف
التعاونیة العقاریة رقم 05 حي الزیتونبن زینة دیاب

حي سیدي علي شریف حي الزیتونبسعاوي سعودي
159 طریق سیدي بن عدةسایح میلود

124حي قومید بوعزة حي الزیتونبلمیمون عبد العزیز
حي 317 مسكن محل ب حي الزیتونبن عسلة ابراھیم
حي كاسطوربني عبد اللطیف

حي كاسطوربلغیتري عبد النور
حي كاسطور امام مسجد عبد الرحمان بن عوفمقني نور الدین

حي كاسطور( امام السوق)بلغیتري عبد النور
حي برواین سعیدغیالن محمد

حي برواین سعیدیحیاوي محمد
حي برواین سعیدالسبتي میمون

حي برواین سعیدالحاج علي ملیاني
184 حي برواین سعیدمحمودي سید احمد

حي عمر بن الخطاب (طریق تارقة  )بلحسن مراد
حي عمر بن الخطاب(طریق تارقة  )بلحسن اسامة

حي 100 مسكن تساھمي (طریق تارقة  )طویلب عبد الكریم
حي 100 مسكن تساھمي (طریق تارقة  )رحیل بوسیف

حي 72 مسكن (بجانب طریق المحكمة)یوبي مراد
حي 60 مسكن ( طریق المحكمة)سلیماني بوحوص

حي 60 مسكن ( طریق المحكمة)لوكیلي مراد
حي الیاسمین ( حي موالي مصطفى)بن یوب طیب

حي 54 مسكن (طریق وھران)بوصافر عجیبة
التعاونیة العقاریة ( حي موالي مصطفى .  طریق وھران)علول عادل

حي البدر ( حي موالي مصطفى .  طریق وھران)سلیماني خدیجة
حي العقید عثمان  (المدینة الجدیدة)قادة بن عبد هللا میلود

حي العقید عثمان(المدینة الجدیدة)قادة بلغیتري بوحوص
حي العقید عثمان(المدینة الجدیدة)بوحصیدة محمد
حي العقید عثمان(المدینة الجدیدة)محبوب رحمونة

حي العقید عثمان(المدینة الجدیدة)واضح مقداد
حي العقید عثمان(المدینة الجدیدة)خالدي داود
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حي العقید عثمان(المدینة الجدیدة)سماحي حسین
حي العقید عثمان(المدینة الجدیدة)شان ابراھیم

حي العقید عثمان(المدینة الجدیدة)بركان ابراھیم
حي العقید عثمان(المدینة الجدیدة)عمارة محمد
حي 315 مسكن ( التونسي)اروان حنان

حي 315 مسكن ( التونسي)بن میرة سعید
حي 150 مسكن ( التونسي)مجاھد عمار

حي 150 مسكن ( التونسي)صحراوي محمد
حي 150 مسكن ( التونسي)معروف عدة

بلدیة سیدي بن عدة
اول نوفمبر 1954 رقم 03بوعزة عبد هللا

رقم 26 شارع برافع عليرزیق منقور
رقم 12 شارع االخوة بخیتربوتلیلیس نور الدین

بلدیـــــة عیـــن الكیحـــــــل    
شارع مفتاحي سلیمان عین الكیحلدربال فؤاد

حي 40 مسكن عین الكیحلخلیفي رحمونة
رقم 06 حي سیدي زیدور تجزئة 51 عین الكیحلعتو حمید

رقم 21" ا" حي 237 مسكن عین الكیحلفرح جلود یوسف
عیـــــن الطلبــــــة                         

101 قطعة رقم 75 المحل ا عین الطلبةعبیدو بلحیة
مصلى جرجرة القریة االشتراكیةبن سعاد محمد

46 حي 272 مسكنداود قدور
08 القریة مصلى جرجرةولید زیات

المحل 02 حي 272 مسكن رقم 33وردیة بدیار
07 ا القریة االشتراكیة الفالحیةبن سعید بوزیان

107 تجزئة رقم 157 حي السعادةسفیر سعید
بلدیة أغالل

شارع جریو بومدین اغاللموسي محمد
رقم 37 حي 40 مسكن المحل "او" اغاللاودیعة مندیل یونس

شارع سلیمان عثمان الطیب اغاللقاسمي سعید
شارع المالزم مرباح رقم 17 "ب" اغاللمداني سمیرة

بلدیــة عقب اللیـــــل             
الحي الجدیدبوكري خضرة

حي الكاسطوربن زبیبة عبد القادر
الحي الجدید عقب اللیلبن شیخة زواوي
شارع ھواري بومدینبن عیاد لخضر

بلدیــة  المـــالـــــح
رقم12 شارع الصایم قویدر المحل ا المالحبلحیارة عبد القادر

رقم 10 محمد خمیستيالحاج جدید
رقم16 شارع كوتونجون المالحمحمد سماعین بوحجر

شارع تارقة حي 436 مسكن المالحالعربي شراك رشید
المنطقة الحضریة شارع محمد خمیستيقیقو فیصل

رقم 13 شارع محمد خمیستيعبدومي منصوریة
حي محمد بوضیاف رقم 59العباسي رشید

رقم 57 حي محمد بوضیاف تجزئة 240 قطعةبن دردور بوحجر
رقم 02 س شارع كوتونجون المالحنمیش یحیاوي

رقم 07 شارع العربي بن مھیديبنات كریمة



المحل رقم 02و03 تجزئة 436 قطعةبوخوخو یاسین
حي محمد بوضیاف تجزئة 204 رقم 165 محل احمیدي بوحوصص

بلدیة شعبة اللحم 
43 تجزئة 247 قطعةعقیلي سعید

حي محمد خمیستيبن صالح سید احمد
رقم 16 ب شارع محمد خمیستيبتریكي محمد
شارع محمد حبیبقداري ناصر
تجزئة 134 حي العقید عثمانھواري مدني

رقم 01 حي ھواري بومدینلوكیلي نور الدین
حي 274 مسكنبوخریس الطاھر
بلدیــة تارقــة

شارع اول نوفمبر 1954 تارقةموني صندید محمد
08  شارع اول نوفمبر 1954 تارقةكرادم شرة رشید

بلدیـة أوالد الكیحل
شارع بلغابة جیاللي اوالد الكیحلالمقني نبیة

شارع بلغابة جیاللي اوالد الكیحلبرودي زعیمي
بلدیـة بني صــاف

71 حي المنطقة الحضریةسیدي یعقوب احمد
133 الشطر الثالث سیدي الصحبيبریني فاروق

بوكردانحسینوي فتحي
رقم 24 شارع قادري قدورصحراوي بالل
رقم 26 بني خالدبلھاشمي احمد

 بلدیة ولھاصة     
رقم 128 سوق االثنینحاج عبد الرحمان عبد الرحمان

اوالد بونوار سوق اإلثنینبن جبارة عمر
بلدیة األمیر عبد القادر     

االمیر عبد القادربلحریزي رشید
االمیر عبد القادرقویدر بن عمر

بلدیة سیدي الصافي
حي 20 اوتجزئة 281 قطعة سیدي الصافيطاھري بوبكر

 سیدي الصافيبن سلیمان سعید
بلدیة سیدي وریاش

سیدي وریاشبن عزوز محمد
سیدي وریاشاعمر بلعربي فاروق
بلدیة العامریة

طریق بوزجارعابد جعفر
طریق بوزجاربلواتي خضرة

حي النھضةزایر علي
شارع االمیر عبد القادرشالبي عبد القادر

نھج 20 أوت العامریةھواري علي
شارع ھواري عبد هللابوطریق جیاللي

شارع بوزجارالعامریةمعمر الدین محمد
شارع العربي بن مھیدي العامریةروبة محمد رضى

شارع عابد بوحجر العامریةڤیز سمیر
شارع األمیر عبد القادرالعامریةإسمھان خالدي

شارع األمیر عبد القادرالعامریةضیف هللا حسني



بلدیة حاسي الغلة
شارع بلواتي محمد –حاسي الغلة 17بوجلة یطو

رقم 26 شارع 20 اوت –حاسي الغلةمخلوفي بشیر
بلدیة بوزجار

شارع الشھید طیبي قادة -بلدیة بوزجارروان حسان عبد العزیز
شارع الشھید روبة محمد -بلدیة بوزجارروبة العربي
شاطئ بوزجار- بلدیة بوزجارروبة محمد
شاطئ بوزجار- بلدیة بوزجارروبة قاسم

شاطئ بوزجار- بلدیة بوزجارجیاللي خنفوسبة ھواري
قریة الھواورة-بلدیة بوزجارالعربي بونصابیة عبد القادر

قریة الھواورة- بلدیة بوزجارسبیع بن یوسف
قریة الھواورة- بلدیة بوزجارمعروف بوشاقور

بلدیة أوالد بوجمعة
اوالد بوجمعةبطاحي بلخیر سعید

اوالد بوجمعةبن مسلم حمزة
اوالد بوجمعةقرلیفة یمینة

اوالد بوجمعةزحتي عبد الحفیظ
بلدیة المساعید

شارع سبیع عبد الرحمان –بلدیة المساعیدساحلي عبد القادر
  شارع اول نوفمبر-بلدیة  المساعیدساحلي حمزة

شارع اول نوفمبر –بلدیة المساعیدمدایر مصطفى
دائرة  حمام بوحجر  

شارع العربي بن مھیديبن نقاز مصطفى
شارع عراب ابراھیمبلقنادیل عبد القادر

15 شارع العربي بن مھیديبلحسین عزیز
شارع العربي بن مھیديصایم حداش جمال

حي بوغالم حمیدةصایم حداش بومدین
شارع افغول مصطفىالشریف محمد

حي بن نقاز میلودحشماوي محمد
شارع العربي بن مھیديفالقة ماما

حي بن نقاز میلودریفي عبد النور
شارع العربي بن مھیديبوحجر طاھر
05 شارع شارف افغول مصطفىالعابد ھواري

بوغالم حمیدةبرالم حلیمة
شارع افغول مصطفىھدي بلعید

شارع سماحي نعیمي م حبوكراع أم الجیاللي
شارع سماحي نعیميبلمھیدي سعید
حي بوزیدي محمدسمار بومدین

حي مزوار محمدبوكحیلي نور الدین
شارع عراب ابراھیمبلحلحالي فضیلة

 بلدیة  واد برقش
03 شارع 20 أوتبوسعید خیرة

رقم 01 شارع زعمة قویدرداود رضا
المحل رقم 06 مركز التبادل التجاريمجاھد سعید

وادي برقشعائشة حمیاني
بلدیة حساسنة  

09 شارع سي عماربلوفة بوعمامة
شارع بعیلیش الجیالليرایح بعیلیش

الحساسنةسفیان بوشعالة



بلدیة  شنتوف  
حي 16 مسكنسطاح یحي

المنطقة الحضریة حي اول نوفمبربن عویدات 
حي محمد خمیستيرفاس لعرج

عین البیضاء
بلدیة عین البیضاء     بلعتبي سعید
بلدیة عین البیضاءملیاني بن عامر

بلدیة عین البیضاءبن كرامة عبد القادر
    بلدیة عین البیضاءبوخدیمي بوحجر

عین األربعاء
حي 170 /291 م رقم 5 عمارة 01عبد السالم بولنوار

شارع ھواري بومدینزناسني حجریة
شارع العربي بن مھیديبختي عبد القادر

شارع اول نوفمبر 1954ولد ھاشمیة محمد

شارع العربي بن مھیديبن بوھة عبد القادر
ساحة الشھداءبو لنوار احمد

شارع  سماش بلغراي 42بلمداح رحمونة
8 شارع األمیر عبد القادرعبد الرحمان بوزوینة

حي سیدي بوعزةصحابي عابد محمد
سیدي بومدین 

الحي الجدیدبن عمر عبد القادر
شارع اإلستقاللمحمد یونس

وادي الصباح
كرارمة احمد بونصابیة محمد

شارع بلحضري ریازيبورعدة علي
حي الكاسطوربن موسى خضرة
وادي الصباحبلعرق یعقوب سعید
03 قریة السعایدةسالیمي نور الدین

تامزوغة
تامزوغةعاھد مسعود أوھیبي

شارع محمد خمیستي 19دحوي كرالفة عبد القادر
تامزوغةلبیض حنان
الخدایدةبنوارة محمد

قصـــــابة
    بلدیــة عیـن تموشنــت

رقم 06  شارع دیدوش مراد  عین تموشنتبن عالل عبد الحمید
المنطقة السكنیة الحضریة الشمالیة الغربیة حي الزیتونعطاري سعید
حي 476 مسكن رقم 296 حي الزیتونخطاب ھشام
07 شارع بن قودیفة عبد هللا سیدي سعید المحل ب ع تاعمر بوراس

مجموع 16 محل حي الزیتونبوعشرین بلقاسم
حي موالي مصطفىجیج محمد
حي 704 مسكن حي الزیتونامین بالل

رقم 64 حي كاسطور ع تبریشي ھواري بومدین
  بلدیـــــة سیدي بن عدة

60 شارع اول نوفمبر 1954بن شرفي بومدین
10  شارع اول نوفمبرطیب بن صالح



بلدیـة عین الكیحل
شارع مفتاحي سلیمانبن طاھر عمر

سیدي زیدور عین الكیحلمھیاوي میلود

شارع مفتاحي سلیمانبرحیل بوزیان

        عیـــــن الطلبــــــة                         
97 حي 97 مسكناحمد بلبشیر عبد القادر

المحل "د" طریق عین تموشنت طریق الملعبكمال بن صابر
قریة المصلى محل 03حصة 105نصر الدین طویجین

    بلدیـــــة العامریة
نھج شراك عبد القادربولحیة بارودي

العامریةصالحي الحاج
شارع اإلخوة بوشریط ناصري قدور

المحل أف شارع اإلخوة مازوزي خضراني نصیرة
 شارع اإلخوة عالمي 39شرابر یحي

شارع اإلخوة رحمانيعبد الحاكم نصري
بلدیــة  المـــالـــــح

رقم 12  شارع كوتونجوبن قودیفة ھواري
رقم 07 حي سیدي سعید المالحبلوھراني قادة
رقم 04 حي 23 مسكن عمارة الدرجبودھان خالد
شارع محمد خمیستيجدیان احمد

شارع محمد خمیستيعیساوي بن عمر
بلدیة شعبة اللحم 

شارع محمد خمیستيعقاد وھیبة
شارع الملعب محل رقم اعمراوي العید

شارع بن سكران الھواري رقم 03میتیوي علي عبد الرحمان
رقم 07 ب شارع محمد خمیستيمغربي مراد
بني صاف

ب المنطقة الحضریة 90الغا محمد امین
رقم 150 سیدي الصحبي الشطر 3سوفاري بالل

رقم 18 ب حي بن طلحة سعیدبن حدة عبد القادر
رقم 105 طریق بني خالدعاید عصام

365 المخطط الثانيبن حدة سمیر
رقم 68 سیدي موسى بوكردانبریني یحي

      بلدیة األمیر عبد القادر     
رقم 03 حي 50 مسكن عمارة "ب" االمیر عبد القادربلحریزي مراد

سیدي الصافي
دوار الصوافيبلحریر عبد المومن

حي 08 ماي 1945 رقم 119بن صافي كمال
ولھاصة

رقم 42 سوق االثنین الشطر االول ولھاصةعبد الھادي عبد السالم
المحل س سوق االثنیناوعاله بوسیف

سیدي وریاش
سیدي وریاشبن عمر محمد



     دائرة  حمام بوحجر  
02شارع عبد المالكبورمانة عماریة

شارع افغوا مصطفى میصابیح خیرة 
ا شارع بلخیر سعید رقم 22سعید دحمان 
حي بوغالم حمیدةلغواطي فرید
شارع بن صالح بلوفة براشد قادة 

رقم 02 عمارة 04 ا 178عامر براشد 
شارع سماحي نعیمي رقم 28م 838محمد بن خلیفة 
11 المحل ش بلحسین سعید عائشة بلقنادیل 

المحل ب شارع بن صالح بلوفة عمارة 39بن عیسى رحال خالد
المنطقة الحفریة شارع محمد خمیستيزایدي بدر الدین

بن نقاز میلودعبدلي حمید
عین البیضاء

    بلدیة عین البیضاءشناني أسامة
عین األربعاء

 12 شارع الراشد فراح برنوسي حلیمة
شارع بن عیسى مصطفىمفروم رحمونة
حي 170/290م عمارة 2 رقم 07یوسف جواد

بلدیة  شنتوف  
السوق المغطاة 10شیخ فارسي

سیدي بومدین 
المحل 01 رقم 09 الحي الجدیدبراھیمي محمد

وادي الصباح
 شارع ریازي بلحضري 09بلحمیدي سمیر 

شارع بلعسري بلحضري 08عبد الواحد عبد هللا
تامزوغة

تامزوغةكتي شامة محمد

تامزوغةبن جعفر فوزیة

خضر و فواكھ
    بلدیـة عین تموشنت

حي 476 مسكن  حي الزیتونیخلف بن ددوش
حي سیدي علي شریف حي الزیتونبن سعاد محمد

حي 476 مسكن حي الزیتون رقم 433 ع تیخلف بن ددوش
رقم 263 "أ" المنطقة 04 حي 704 مسكن حي الزیتون  ع تھواري فرج جلول

حي 52 مسكن (حي كاسطور)بن زیان علي
حي النصر (حي كاسطور)زعیمي اسامة

حي 476 مسكن حي الزیتونقھواجي منقور عزیز
30 حي مالي مصطفىمیموني حسین

حي 315 مسكن ( التونسي)بوشنتوف محمد
حي 180 مسكن atakorعمروني نصر الدین

حي 180 مسكن atakorصالح عبد الغاني
  بلدیـــــة سیدي بن عدة

26 اول نوفمبر 1954میلود معروف
بلدیـة بني صــاف

حي البوحمیدي رقم 06جلطي اسماعیل
79 عزة تافزة المخطط الثانيبوحسون قویدر



 بلدیة سیدي وریاش    
سیدي وریاشطاھر محمد

بلدیة العامریة
العامریةموساوي رضوان

شارع اإلخوة بوشریط العامریةبولحیة محمد
شارع اإلخوة بوشریط العامریةشراك عبد القادر

شارع االمیر عبد القادر العامریةعبد الجبار عبد القادر
بلدیة حاسي الغلة

حاسي الغلةمحمد سعید
شارع 20 اوت –حاسي الغلةالوافي بلخیر

بلدیة المساعید
شارع اول نوفمبر بلدیةحمدي بوعالم

دائرة  حمام بوحجر  
شارع افغول مصطفىبوشریط سعید

محطة وقود
    بلدیــة عین تموشنــت

رقم 94 طریق شعبة اللحم ع/تمحطة خدمات مودن
شارع العربي بن المھیديمحطة نفطا ل

طریق تلمسانبن دھمة
معاشو محمدبوعزة معروف بومدین

بلدیة سیدي بن عدة
طریق الوطني رقم 02 سیدي بن عدةبن عدلة عبد القادر

  بلدیـــــة عیـــن الكیحـــــــل    
حي سیدي زیدور عین الكیحلبن علوطي یونس

        عیـــــن الطلبــــــة                         
عین الطلبةبوعزة الحاج

بلدیـة بني صــاف
شارع قادري قدورمحطة نفطال

حمار الشرایفیةبن تراري سمیر
 بلدیة ولھاصة     

ولھاصةشركة التضامن بلعرج
بلدیة االمیر عبد القادر

الطریق الوطني 35قاسمي للطرق
بلدیة العامریة

شارع األمیر عبد القادر  الطریق الوطني رقم 02 محطة البنزین ساحي موسى
العامریة شارع األمیر عبد القادر  العامریةزور بن زرقة

بلدیة حاسي الغلة
شارع 20 اوت حاسي الغلةرحمون خدیجة

دائرة  حمام بوحجر  
شارع العربي بن مھیديبرجي رفیق

عین األربعاء
شارع أول نوفمبرخلیل أمین

وادي الصباح
وادي الصباحلحفى بلحضري

تامزوغة
حي 238 مسكنبولحیة محمد امین



  بلدیـــــة عیـــن الكیحـــــــل    ملبنـــــة
-مزعة سي محمد بن شویرف –عین الكیحل 09ش,ذ,م,م ملبنة ھارون

وادي الصباح
قم 46 شارع بن الدین علي –واد الصباح-بوشارب علي

    بلدیــة عیـن تموشنــت
المنطقة الصناعیة صوف التل قسم 03 مجموعة ملكیة 102 – عین ش,ذ,م,م میلكینغ

تموشنت- المنطقة النشاطات صوف التل جنوب رقم 35  – عین تموشنت-ش,ذ,م,م محلبة سیدي سعید
عین األربعاء

منطقة النشاطات – عین االربعاء-ش,ذ,م,م خبزي و اوالده
مطحنـــة

    بلدیـة عیـن تموشنـت
المنطقة الصناعیة – عین تموشنت-ش,ذ,م,م مطاحن حاج بالل

المنطقة الصناعیة – عین تموشنت-ش,ذ,م,م مطاحن السنبلة الذھبیة
عین األربعاء

رقم 17 منطقة النشاطات –عین االربعاء-ش,ذ,م,م ممطاحن عین االربعاء
منطقة النشاطات –عین االربعاء-ش,ذ,م,م مطاحن الحمامات

منطقة النشاطات –عین االربعاء-مطاحن عمار
دائرة  حمام بوحجر  

منطقة النشاطات –حمام بوحجر-مطاحن علي بلحاج
وادي الصباح

دوار اھل بلحضري واد الصباحش,ذ,م,ممطاحن جبل العصور
مخبــــزة

    بلدیــة عین تموشنــت
المنطقة 04 رقم 23 حي 704 مسكن حي الزیتونبن زھرة مولود

رقم 308 حي الزیتونفاسي عبد القادر

رقم 10 حي سیدي علي شریف حي الزیتونبوقطایة میلود
حي كاسطورالتومي لطفي

رقم 07 ساحة المقاومة (marche couvert)بن ناصر عبد الكریم
حي الیاسمین طریق تارقةبن درة مجید

حي عمر بن الخطابمعجوج عبد الغاني
04 شارع معاشو محمد (سیدي سعید)بن معزوز بن یوسف

حي 411 مسكن رقم 312مولفرعة اسماء

شارع عبید جلول رقم 35خفوس بدرة
حي 320 مسكنبن درة اسامة

حي 320 مسكنبن تركي اسامة
حي مرباحزناسني فاطمة

شارع الثورة رقم01ش,د,م,م البالموري
حي 503 مسكنخلوفي الخیر

حي الیاسمینبن ناصر نصر الدین
نھج اول نوفمبر(boulvoird)تقرین نعیم

شارع االمیر عبد القادر ودیدوش مرادبلوذنین مھدي
بلدیة سیدي بن عدة



10  شارع اول نوفمبر سیدي بن عدةكمال دیسة
رقم 100 حي 294 مسكنعبد الكریم میلود

سیدي بن عدةعبود نورالدین
  بلدیـــــة عیـــن الكیحـــــــل    

رقم 10 حي 165 مسكن المحل -ب-مرابط ھواري
شارع شمنتل عین الكیحلبلغرواط عبد المالك

حي 165 مسكن المحل "01" رقم 110بلدغم علي

        عیـــــن الطلبــــــة                         
شارع العقید عمیروش رقم 04عین الطلبةبن عدلة  الھواري

القریة االشتراكیة زاد الطابق االرضيبشیر بلدغم
             بلدیــة  المـــالـــــح

نھج محمد خمیستيقودیة میلود
01 تجزئة 225 قطعةفیصل حاللش

رقم 133 حي محمد بوضیاف المالبن اكساس زكریا
شارع كون توجونتوازي نسیم

بلدیة شعبة اللحم 
شارع العقید عمیروشمؤدن محمد صالح الدین

بلدیــة تارقــة
شارع اول نوفمبر 1954 تارقةبن زینة ھواري

بلدیـة بني صــاف
رقم 221 المنطقة الحضاریةبن زینة توفیق

رقم 116 المنطقة الحضاریةذھبیة غزالي
رقم 98 بني خالدسناینة عبد المجید

شارع خالدي عائشة رقم 42 حي البوحمیديبن زینة نادیة
ساحة السوق بوكردانبومدین حسیبة

رقم 10 "ب" بوكرداننجاري عبد الوھاب
شارع عیسات ایدیر رقم 12 المحل ببلمختار محمد

164 تجزئة 426 سیدي الصحبيطبیب سیدي محمد
رقم 07 المخطط الثانيسیدي یعقوب عیسى

بلدیة سیدي الصافي
سیدي صافيقادري بوحركات

رقم 01 حي 83 مسكن سیدي الصافيصابري عبد القادر
بلدیة االمیر عبد القادر

االمیر عبد القادرقاضي لمین
 بلدیة ولھاصة     

سیدي رحمونسي علي رشید
بلدیة العامریة

نھج ھواري سعید العامریةالزیر بارودي
نھج األمیر عبد القادر العامریةأوراغ غرواط تومي

بلدیة حاسي الغلة
شارع 20 اوت حاسي الغلةمكاوي عبد القادر

16 نھج بن بكریت عبد السالم –حاسي الغلةعمار نور الدین
شارع بن ختو جلول –حاسي الغلةمحمد بن عمر خلوفي

بلدیة أوالد بوجمعة
أوالد بوجمعةبن یزلي ربیع

أوالد بوجمعةسلسل الذھب عبد النور



بلدیة المساعید
شارع االخوة بن طویلة –بلدیة المساعیدكوراي عبد الھادي

دائرة  حمام بوحجر  
رقم 06 شارع معطى محمدریفي عبد هللا

شارع االمیر عبد القادربلعباس ھواري
عراب ابراھیمبن خالد محمد
شارع العربي بن مھیديخمیسي قویسم
بلحسین سعیدفریدة بن بوھة

شارع محمد خمیستيبراجع میلود
شارع محمد خمیستيبوتشیش نور الدین

حي بن نقاز میلودریغي العید
 بلدیة  واد برقش

وادي برقشعمر بوحجلة
عین األربعاء
حي سیدي عامربلحسن عبد القادر

حي 246 مسكنغالم محمد
عین الربعاءبن عتو قویدر
شارع العربي بن مھیديبغدادي سفیان

وادي الصباح
حي 57 مسكنزروقي لیلى

شارع نقاز سعیددحماني صدیق
شارع كرارمة احمدسالك غانم

تامزوغة
حي 238 مسكنبلعال ق حمزة



العنوان التجارياسم و لقب التاجر
مواد غدائیة عامة

    بلدیـــــة عیـــن 
رقم 12  شارع دیدوش مراد  عین تموشنتسقلي زكریا
حي 476 مسكن حي الزیتونمزیان میلود

حي 476 مسكن رقم 777 حي الزیتونبطواف عبد القادر
حي 476 مسكن رقم 102 حي الزیتونسعدي عبد الكریم

حي 476 مسكن حي الزیتونسعید بوعزة عبید
رقم 01 التعاونیة العقاریة حي الزیتونشمنتل زھرة

التعاونیة العقاریة حي الزیتونقداري طاھر امین
حي 630 مسكن حي الزیتونجریو مختار
حي 317 مسكن حي الزیتونبلغابة سعید

رقم 177 تقسیم 317 مسكن حي الزیتونقبلي بوسیف
التعاونیة العقاریة رقم 05 حي الزیتونبن زینة دیاب

حي سیدي علي شریف حي الزیتونبسعاوي سعودي
159 طریق سیدي بن عدةسایح میلود

124حي قومید بوعزة حي الزیتونبلمیمون عبد العزیز
حي 317 مسكن محل ب حي الزیتونبن عسلة ابراھیم

حي كاسطورطالب احمد
شارع محمد بوضیافبوحجلة عماري
حي كاسطوربني عبد اللطیف

حي كاسطوربلغیتري عبد النور
حي كاسطور امام مسجد عبد الرحمان بن عوفمقني نور الدین

حي كاسطور( امام السوق)بلغیتري عبد النور
حي برواین سعیدغیالن محمد

حي برواین سعیدیحیاوي محمد
حي برواین سعیدالسبتي میمون

حي برواین سعیدالحاج علي ملیاني
184 حي برواین سعیدمحمودي سید احمد

37 حي برواین سعیدعبد هللا بن ختو نصر الدین
حي عمر بن الخطاب (طریق تارقة  )بلحسن مراد

حي عمر بن الخطاب(طریق تارقة  )بلحسن اسامة
 حي عمر بن الخطاب(طریق تارقة  )جلیل محمد

حي 100 مسكن تساھمي (طریق تارقة  )طویلب عبد الكریم
حي 100 مسكن تساھمي (طریق تارقة  )رحیل بوسیف

حي 60 مسكن ( طریق المحكمة)سلیماني بوحوص
حي 60 مسكن ( طریق المحكمة)لوكیلي مراد

حي الیاسمین ( حي موالي مصطفى)بن یوب طیب
حي 54 مسكن (طریق وھران)بوصافر عجیبة

التعاونیة العقاریة ( حي موالي مصطفى .  طریق وھران)علول عادل
حي البدر ( حي موالي مصطفى .  طریق وھران)سلیماني خدیجة

حي العقید عثمان  (المدینة الجدیدة)قادة بن عبد هللا میلود
حي العقید عثمان(المدینة الجدیدة)قادة بلغیتري بوحوص

حي العقید عثمان(المدینة الجدیدة)بوحصیدة محمد
حي العقید عثمان(المدینة الجدیدة)محبوب رحمونة

حي العقید عثمان(المدینة الجدیدة)واضح مقداد
حي العقید عثمان(المدینة الجدیدة)خالدي داود
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حي العقید عثمان(المدینة الجدیدة)سماحي حسین
حي العقید عثمان(المدینة الجدیدة)شان ابراھیم

حي العقید عثمان(المدینة الجدیدة)بركان ابراھیم
حي العقید عثمان(المدینة الجدیدة)عمارة محمد
حي 315 مسكن ( التونسي)اروان حنان

حي 315 مسكن ( التونسي)بن میرة سعید
حي 150 مسكن ( التونسي)مجاھد عمار

حي 150 مسكن ( التونسي)صحراوي محمد
حي 150 مسكن ( التونسي)معروف عدة

بلدیة سیدي بن عدة
شارع معروف بن عمارةمیلود عبید درویش

شارع اول نوفمبرمیرناس طاھر
رقم 12 شارع االخوة بخیتربوتلیلیس نور الدین

بلدیـــــة عیـــن الكیحـــــــل    
حي سیدي زیدور عین الكیحلبن منصور ھشام

شارع مفتاحي سلیمان عین الكیحلسفیر سعید
نھج االخوة شمنتل عین الكیحلحاج علي میلود

حي 165مسكن رقم 13 عین الكیحلبوعزة عبید محمد
شارع مفتاحي سلیمان عین الكیحلداودي بوعبد هللا

عیـــــن الطلبــــــة                         
101 قطعة رقم 75 المحل ا عین الطلبةعبیدو بلحیة

مصلى جرجرة القریة االشتراكیةبن سعاد محمد
46 حي 272 مسكنداود قدور
08 القریة مصلى جرجرةولید زیات

المحل 02 حي 272 مسكن رقم 33وردیة بدیار
07 ا القریة االشتراكیة الفالحیةبن سعید بوزیان

107 تجزئة رقم 157 حي السعادةسفیر سعید
بلدیة أغالل

شارع جریو بومدین اغاللموسي محمد
رقم 37 حي 40 مسكن المحل "او" اغاللاودیعة مندیل یونس

شارع سلیمان عثمان الطیب اغاللقاسمي سعید
شارع المالزم مرباح رقم 17 "ب" اغاللمداني سمیرة

بلدیــة عقب اللیـــــل             
الحي الجدیدبوكري خضرة

حي الكاسطوربن زبیبة عبد القادر
الحي الجدید عقب اللیلبن شیخة زواوي
شارع ھواري بومدینبن عیاد لخضر

بلدیــة  المـــالـــــح
رقم12 شارع الصایم قویدر المحل ا المالحبلحیارة عبد القادر

رقم 10 محمد خمیستيالحاج جدید
رقم16 شارع كوتونجون المالحمحمد سماعین بوحجر

شارع تارقة حي 436 مسكن المالحالعربي شراك رشید
المنطقة الحضریة شارع محمد خمیستيقیقو فیصل

رقم 13 شارع محمد خمیستيعبدومي منصوریة
حي محمد بوضیاف رقم 59العباسي رشید

رقم 57 حي محمد بوضیاف تجزئة 240 قطعةبن دردور بوحجر
رقم 02 س شارع كوتونجون المالحنمیش یحیاوي

رقم 07 شارع العربي بن مھیديبنات كریمة
المحل رقم 02و03 تجزئة 436 قطعةبوخوخو یاسین

حي محمد بوضیاف تجزئة 204 رقم 165 محل احمیدي بوحوصص



بلدیة شعبة اللحم 
43 تجزئة 247 قطعةعقیلي سعید

حي محمد خمیستيبن صالح سید احمد
رقم 16 ب شارع محمد خمیستيبتریكي محمد
شارع محمد حبیبقداري ناصر
تجزئة 134 حي العقید عثمانھواري مدني

رقم 01 حي ھواري بومدینلوكیلي نور الدین
حي 274 مسكنبوخریس الطاھر
بلدیــة تارقــة

شارع اول نوفمبر 1954 تارقةموني صندید محمد
08  شارع اول نوفمبر 1954 تارقةكرادم شرة رشید

بلدیـة أوالد الكیحل
شارع بلغابة جیاللي اوالد الكیحلالمقني نبیة

شارع بلغابة جیاللي اوالد الكیحلبرودي زعیمي
بلدیـة بني صــاف

حي 125 مسكن اركو محل ببن عزوز عمر
150 الشطر الثالث سیدي الصحبيطاھر میلود

رقم 20 حي سوناطیباسیدي یعقوب محمد امجاد
رقم 96 بني خالدبن مقران كمال

 بلدیة ولھاصة     
سوق االثنین 49بدر الدین یخلف

اوالد بونوارسوق اإلثنینبن حدة جمال
بلدیة األمیر عبد القادر     

رقم 312 القریة االشتراكیة الفالحیةبلحریزي میلود
االمیر عبد القادرلعوج محمد

بلدیة سیدي الصافي
رقم 09 شارع البرید سیدي صافيبن صافي بومدین

رقم 02 رقم 137 سیدي الصافيقدور امین بن صافي
بلدیة سیدي وریاش

سیدي وریاشبن محمد محمد
سیدي وریاشطاھر عادل

بلدیة العامریة
طریق بوزجارعابد جعفر

طریق بوزجاربلواتي خضرة
حي النھضةزایر علي

شارع االمیر عبد القادرشالبي عبد القادر
نھج 20 أوت العامریةھواري علي

شارع ھواري عبد هللابوطریق جیاللي
شارع بوزجارالعامریةمعمر الدین محمد

شارع العربي بن مھیدي العامریةروبة محمد رضى
شارع عابد بوحجر العامریةڤیز سمیر

شارع األمیر عبد القادرالعامریةإسمھان خالدي
شارع األمیر عبد القادرالعامریةضیف هللا حسني

بلدیة حاسي الغلة
شارع بلواتي محمد –حاسي الغلة 17بوجلة یطو

رقم 26 شارع 20 اوت –حاسي الغلةمخلوفي بشیر
بلدیة بوزجار

شارع الشھید طیبي قادة -بلدیة بوزجارروان حسان عبد العزیز



شارع الشھید روبة محمد -بلدیة بوزجارروبة العربي
شاطئ بوزجار- بلدیة بوزجارروبة محمد
شاطئ بوزجار- بلدیة بوزجارروبة قاسم

شاطئ بوزجار- بلدیة بوزجارجیاللي خنفوسبة ھواري
قریة الھواورة-بلدیة بوزجارالعربي بونصابیة عبد القادر

قریة الھواورة- بلدیة بوزجارسبیع بن یوسف
قریة الھواورة- بلدیة بوزجارمعروف بوشاقور

بلدیة أوالد بوجمعة
اوالد بوجمعةبطاحي بلخیر سعید

اوالد بوجمعةبن مسلم حمزة
اوالد بوجمعةقرلیفة یمینة

اوالد بوجمعةزحتي عبد الحفیظ
بلدیة المساعید

شارع سبیع عبد الرحمان –بلدیة المساعیدساحلي عبد القادر
  شارع اول نوفمبر-بلدیة  المساعیدساحلي حمزة

شارع اول نوفمبر –بلدیة المساعیدمدایر مصطفى
دائرة  حمام بوحجر  

شارع العربي بن مھیديبن نقاز مصطفى
شارع عراب ابراھیمبلقنادیل عبد القادر

شارع افغول مصطفىالشریف محمد
حي بن نقاز میلودبلھاشمي محمد

08 شارع اول مايبن عالیة ھواري
 شارع اول مايبراشد لخضر

شارع بلحسین بوحجررحماني زین العابدین
شارع محمد خمیستيسكالل كریم

شارع عراب ابراھیمبلحلحالي فضیلة
178 مسكن تساھميبخدة محمد

حي بوغالم حمیدةشریف الطیب
شارع بلحسین سعیداوالجي مراد
شارع سماحي نعیميبلمھیدي سعید

التعاونیة العقاریة الصحیةبن سعادة زین الدین
حي بوزیدي محمدسمار بومدین
15 شارع العربي بن مھیديبلحسین عزیز

شارع كبیر عوادلخضاري سعید
حي بوغالم حمیدةصایم حداش بومدین

05 شارع شارف افغول مصطفىالعابد ھواري
شارع العربي بن مھیديفالقة ماما

شارع سماحي نعیميجودي محمد الیاس
شارع العربي بن مھیديفوغال موسیة

بوغالم حمیدةبرالم حلیمة
شارع العربي بن مھیديبوحجر طاھر

شارع افغول مصطفىھدي بلعید
شارع سماحي نعیمي م حبوكراع أم الجیاللي

حي بن نقاز میلودحشماوي محمد
حي بن نقاز میلودریفي عبد النور

 حي 178 مسكن عمارة 05 03نایت ابراھیم صدیق
شارع العربي بن مھیديصایم حداش جمال

 بلدیة  واد برقش
03 شارع 20 أوتبوسعید خیرة



رقم 01 شارع زعمة قویدرداود رضا
المحل رقم 06 مركز التبادل التجاريمجاھد سعید

وادي برقشعائشة حمیاني
بلدیة حساسنة  

09 شارع سي عماربلوفة بوعمامة
شارع بعیلیش الجیالليرایح بعیلیش

الحساسنةسفیان بوشعالة
بلدیة  شنتوف  

حي 16 مسكنسطاح یحي
المنطقة الحضریة حي اول نوفمبربن عویدات 
حي محمد خمیستيرفاس لعرج

عین البیضاء
بلدیة عین البیضاء     بلعتبي سعید
بلدیة عین البیضاءملیاني بن عامر

بلدیة عین البیضاءبن كرامة عبد القادر
    بلدیة عین البیضاءبوخدیمي بوحجر

عین األربعاء
حي 170 /291 م رقم 5 عمارة 01عبد السالم بولنوار

شارع ھواري بومدینزناسني حجریة
شارع اول نوفمبر 1954ولد ھاشمیة محمد

شارع العربي بن مھیديبن بوھة عبد القادر
حي سیدي بوعزةصحابي عابد محمد

شارع العربي بن مھیديبختي عبد القادر

ساحة الشھداءبو لنوار احمد
شارع  سماش بلغراي 42بلمداح رحمونة

8 شارع األمیر عبد القادرعبد الرحمان بوزوینة
سیدي بومدین 

الحي الجدیدبن عمر عبد القادر
شارع اإلستقاللمحمد یونس

وادي الصباح
كرارمة احمد بونصابیة محمد

شارع بلحضري ریازيبورعدة علي
حي الكاسطوربن موسى خضرة
وادي الصباحبلعرق یعقوب سعید
03 قریة السعایدةسالیمي نور الدین

تامزوغة
تامزوغةعاھد مسعود أوھیبي

شارع محمد خمیستي 19دحوي كرالفة عبد القادر
الخدایدةبنوارة محمد
تامزوغةلبیض حنان

قصـــــابة
    بلدیـــــة عیـــن 

رقم 06  شارع دیدوش مراد  عین تموشنتبن عالل عبد الحمید
حي 100 مسكن تساھميمعروف محمد
حي 300 مسكن تساھميبدوي  راضیة

حي عمر بن الخطابفضي بغداد
المنطقة السكنیة الحضریة الشمالیة الغربیة حي الزیتونعطاري سعید



حي 476 مسكن رقم 296 حي الزیتونخطاب ھشام
07 شارع بن قودیفة عبد هللا سیدي سعید المحل ب ع تاعمر بوراس

مجموع 16 محل حي الزیتونبوعشرین بلقاسم
حي 704 مسكن حي الزیتونامین بالل

رقم 64 حي كاسطور ع تبریشي ھواري بومدین
  بلدیـــــة سیدي بن عدة

60 شارع اول نوفمبر 1954بن شرفي بومدین
10  شارع اول نوفمبرطیب بن صالح

شارع معروف بن عمرمولي جمال
بلدیـة عین الكیحل

شارع مفتاحي سلیمانبن طاھر عمر
سیدي زیدور عین الكیحلمھیاوي میلود
شارع مفتاحي سلیمانبرحیل بوزیان

        عیـــــن الطلبــــــة                         
97 حي 97 مسكناحمد بلبشیر عبد القادر

المحل "د" طریق عین تموشنت طریق الملعبكمال بن صابر
قریة المصلى محل 03حصة 105نصر الدین طویجین

    بلدیـــــة العامریة
نھج شراك عبد القادربولحیة بارودي
العامریةصالحي الحاج
شارع اإلخوة بوشریط ناصري قدور

المحل أف شارع اإلخوة مازوزي خضراني نصیرة
شارع اإلخوة رحمانيعبد الحاكم نصري

 شارع اإلخوة عالمي 39شرابر یحي
بلدیــة  المـــالـــــح

رقم 12  شارع كوتونجوبن قودیفة ھواري
رقم 07 حي سیدي سعید المالحبلوھراني قادة
رقم 04 حي 23 مسكن عمارة الدرجبودھان خالد
شارع محمد خمیستيجدیان احمد

شارع محمد خمیستيعیساوي بن عمر
بلدیة شعبة اللحم 

شارع محمد خمیستيعقاد وھیبة
شارع الملعب محل رقم اعمراوي العید

شارع بن سكران الھواري رقم 03میتیوي علي عبد الرحمان
رقم 07 ب شارع محمد خمیستيمغربي مراد

بني صاف
المنطقة الحضریة 108بریني بوسیف
سیدي الصحبي الشطر 3 رقم 133كبداني بوسیف

شارع بن طلحة ادریسبلعرج محمد
24 بني خالدبلعربي مریم

23 ب المخطط الثانيبن عالل عبد الكریم
بوكودانبن شیخ بوسیف

      بلدیة األمیر عبد القادر     
رقم 05 شارع مقداد محمدمیلود بصدوق

سیدي الصافي
سیدي الصافيبن صافي علي

رقم 190 تجزئة 281 قطعةتمون سعید
ولھاصة



رقم 12 سوق االثنین تجمع سكني ریفينایت بلقاسم شریف
رقم 49 س سوق االثنینبدر الدین مراد

سیدي وریاش
سیدي وریاشعلي بورطال

     دائرة  حمام بوحجر  
02شارع عبد المالكبورمانة عماریة

بن نقاز میلودعبدلي حمید
عین البیضاء

    بلدیة عین البیضاءشناني أسامة
عین األربعاء

 12 شارع الراشد فراح برنوسي حلیمة
حي 170/290م عمارة 2 رقم 07یوسف جواد

خضر و فواكھ
    بلدیـــــة عیـــن 

حي 476 مسكن  حي الزیتونیخلف بن ددوش
حي سیدي علي شریف حي الزیتونبن سعاد محمد

حي 476 مسكن حي الزیتونقھواجي منقور عزیز
حي عمر بن الخطابمقني محمد االمین

حي العقید عثمان  (المدینة الجدیدة)نواري رشیدة
حي 150 مسكن ( التونسي)داسي طلحة

حي 180 مسكن atakorعمروني نصر الدین
حي 180 مسكن atakorصالح عبد الغاني
حي 476 مسكن حي الزیتون رقم 433 ع تیخلف بن ددوش

رقم 263 "أ" المنطقة 04 حي 704 مسكن حي الزیتون  ع تھواري فرج جلول
ساحة المقاومةبن معزوز بن یوسف

حي النصر (حي كاسطور)زعیمي اسامة
حي 52 مسكن (حي كاسطور)بن زیان علي

حي برواین سعیدبطیوي بوعبد هللا
  بلدیـــــة سیدي بن عدة

26 اول نوفمبر 1954میلود معروف
بلدیـة بني صــاف

رقم 01 الفرابي المخطط الثانيبن مداح بوسیف
 بلدیة سیدي وریاش     

سیدي وریاشطاھر محمد
بلدیة العامریة
العامریةموساوي رضوان

شارع اإلخوة بوشریط العامریةبولحیة محمد
شارع اإلخوة بوشریط العامریةشراك عبد القادر

شارع االمیر عبد القادر العامریةعبد الجبار عبد القادر
بلدیة حاسي الغلة

حاسي الغلةمحمد سعید
شارع 20 اوت –حاسي الغلةالوافي بلخیر

بلدیة المساعید
شارع اول نوفمبر بلدیةحمدي بوعالم

دائرة  حمام بوحجر  
شارع افغول مصطفىبوشریط سعید



محطة وقود
    بلدیـــــة عیـــن 

رقم 94 طریق شعبة اللحم ع/تمحطة خدمات مودن
شارع العربي بن المھیديمحطة نفطا ل

طریق تلمسانبن دھمة
معاشو محمدبوعزة معروف بومدین

بلدیة سیدي بن عدة
طریق الوطني رقم 02 سیدي بن عدةبن عدلة عبد القادر

  بلدیـــــة عیـــن الكیحـــــــل    
حي سیدي زیدور عین الكیحلبن علوطي یونس

        عیـــــن الطلبــــــة                         
عین الطلبةبوعزة الحاج

بلدیـة بني صــاف
طریق تلمسانفقیھ بودالي

حمار الشرایفیةبن تراري سمیر
 بلدیة ولھاصة     

ولھاصةبن حدة بوسیف
بلدیة االمیر عبد القادر

الطریق الوطني 35قاسمي للطرق
بلدیة العامریة

شارع األمیر عبد القادر  الطریق الوطني رقم 02 محطة البنزین ساحي موسى
شارع األمیر عبد القادر  العامریةزور بن زرقة

بلدیة حاسي الغلة
شارع 20 اوت حاسي الغلةرحمون خدیجة

دائرة  حمام بوحجر  
شارع العربي بن مھیديبرجي رفیق

عین األربعاء
شارع أول نوفمبرخلیل أمین

وادي الصباح
وادي الصباحلحفى بلحضري

تامزوغة
حي 238 مسكنبولحیة محمد امین

  بلدیـــــة عیـــن الكیحـــــــل    ملبنـــــة
-مزعة سي محمد بن شویرف –عین الكیحل 09ش,ذ,م,م ملبنة ھارون

وادي الصباح
قم 46 شارع بن الدین علي –واد الصباح-بوشارب علي

    بلدیـــــة عیـــن 
المنطقة الصناعیة صوف التل قسم 03 مجموعة ملكیة 102 – عین ش,ذ,م,م میلكینغ

المنطقة النشاطات صوف التل جنوب رقم 35  – عین تموشنت-ش,ذ,م,م محلبة سیدي سعید
عین األربعاء

منطقة النشاطات – عین االربعاء-ش,ذ,م,م خبزي و اوالده
مطحنـــة

    بلدیـــــة عیـــن 
المنطقة الصناعیة – عین تموشنت-ش,ذ,م,م مطاحن حاج بالل

المنطقة الصناعیة – عین تموشنت-ش,ذ,م,م مطاحن السنبلة الذھبیة
عین األربعاء

رقم 17 منطقة النشاطات –عین االربعاء-ش,ذ,م,م ممطاحن عین االربعاء
منطقة النشاطات –عین االربعاء-ش,ذ,م,م مطاحن الحمامات



منطقة النشاطات –عین االربعاء-مطاحن عمار
دائرة  حمام بوحجر  

رقم 17 منطقة النشاطات –حمام بوحجر-ش,ذ,م,ممطاحن صفیحة الحصان
وادي الصباح

دوار اھل بلحضري واد الصباحش,ذ,م,ممطاحن جبل العصور
مخبــــزة

    بلدیـــــة عیـــن 
المنطقة 04 رقم 23 حي 704 مسكن حي الزیتونبن زھرة مولود
رقم 308 حي الزیتونفاسي عبد القادر

حي 50 مسكن عین تموشنتدحو بوزیان
حي برواین سعید رقم 126 عین تموشنتبن رابح الھواریة

رقم 10 حي سیدي علي شریف حي الزیتونبوقطایة میلود
حي كاسطورالتومي لطفي

رقم 07 ساحة المقاومة (marche couvert)بن ناصر عبد الكریم
حي عمر بن الخطابمعجوج عبد الغاني

حي الیاسمینبن درة مجید
نھج اول نوفمبرتقرین نعیم

شارع عبید جلول رقم35خفوس بدرة
شارع الثورة رقم01ش.د.م.م البالموري

حي 411 مسكنمولفرعة اسماء
حي 503 مسكنخلوفي الخیر

حي الیاسمینبن ناصر نصر الدین
حي 320 مسكنبن درة اسامة

حي 320 مسكنبن تركي اسامة
حي مرباحزناسني فاطمة

04 شارع معاشو محمد (سیدي سعید)بن معزوز بن یوسف
شارع االمیر عبد القادر ودیدوش مرادبلوذنین مھدي

بلدیة سیدي بن عدة
10  شارع اول نوفمبر سیدي بن عدةكمال دیسة

رقم 100 حي 294 مسكنعبد الكریم میلود
سیدي بن عدةعبود نورالدین

  بلدیـــــة عیـــن الكیحـــــــل    
رقم 10 حي 165 مسكن المحل -ب-مرابط ھواري

شارع شمنتل عین الكیحلبلغرواط عبد المالك
حي 165 مسكن المحل "01" رقم 110بلدغم علي

        عیـــــن الطلبــــــة                         
شارع العقید عمیروش رقم 04عین الطلبةبن عدلة  الھواري

القریة االشتراكیة زاد الطابق االرضيبشیر بلدغم
             بلدیــة  المـــالـــــح

نھج محمد خمیستيقودیة میلود
01 تجزئة 225 قطعةفیصل حاللش

رقم 133 حي محمد بوضیاف المالحبن اكساس زكریا
شارع كون توجونتوازي نسیم

بلدیة شعبة اللحم 
شارع العقید عمیروشمؤدن محمد صالح الدین

بلدیــة تارقــة
شارع اول نوفمبر 1954 تارقةبن زینة ھواري

بلدیـة بني صــاف



رقم243ا تجزئة المنطقة الحضاریة 245 قطعة محل بالتومي لطفي
المنطقة الحضاریة شویرف یامنة

المحل ا رقم 62 المخطط الثانيقادة محمد سعید
رقم 61 بني خالدعامر برحو فتحي

التعاونیة العقاریة اطفال الحجارة سیدي موسى رقم 06ریمیني زھیر
شارع قادري قدورسیفي نورالدین
طریق شاطئ البئر بوكردانبن زینة كریمة

رقم 123 تجزئة 426 سیدي الصحبي الشطرالثالثبن شریف محمد
مقابل ملعب البیتور المخطط الثانيبن صافي سامیة

بلدیة سیدي الصافي
سیدي صافيقادري بوحركات

رقم 01 حي 83 مسكن سیدي الصافيصابري عبد القادر
بلدیة االمیر عبد القادر

االمیر عبد القادرقاضي لمین

 بلدیة ولھاصة     
سیدي رحمونسي علي رشید

بلدیة العامریة
نھج ھواري سعید العامریةالزیر بارودي

نھج األمیر عبد القادر العامریةأوراغ غرواط تومي
بلدیة حاسي الغلة

شارع 20 اوت حاسي الغلةمكاوي عبد القادر
16 نھج بن بكریت عبد السالم –حاسي الغلةعمار نور الدین

شارع بن ختو جلول –حاسي الغلةمحمد بن عمر خلوفي
بلدیة أوالد بوجمعة

أوالد بوجمعةبن یزلي ربیع
أوالد بوجمعةسلسل الذھب عبد النور

بلدیة المساعید
شارع االخوة بن طویلة –بلدیة المساعیدكوراي عبد الھادي

دائرة  حمام بوحجر  
رقم 06 شارع معطى محمدریفي عبد هللا

شارع االمیر عبد القادربلعباس ھواري

عراب ابراھیمبن خالد محمد

شارع العربي بن مھیديخمیسي قویسم
بلحسین سعیدفریدة بن بوھة

شارع محمد خمیستيبراجع میلود
شارع محمد خمیستيبوتشیش نور الدین

حي بن نقاز میلودریغي العید
 بلدیة  واد برقش

وادي برقشعمر بوحجلة
عین األربعاء

حي 246 مسكنغالم محمد
وادي الصباح

شارع كرارمة احمدسالك غانم
تامزوغة

حي 238 مسكنبلعال ق حمزة
وادي الصباح



شارع كرارمة احمدسالك غانم
تامزوغة

حي 238 مسكنبلعال ق حمزة



















           








































