
الثاني اليوم

البلدية العنوان التجاري

دمرجي تيجاني الدكتور شارع ب13 رقم

01 رقم بودغن حي

01 رقم محل 02 رقم شرق شمال بيروانة

ب/12 رقم بومدين بختي شارع 02 محل

أبوتشفين بلعيش لعيون 240 مكرر 239 رقم

 حي سيدي سعيد البوزيدي طريق شتوان الحصة ب مجموعة 31رقم 

31 جزء 126ملكية 

01محل 97 ملكية مجموعة 218 قسم شاكر سيدي حي

أ/04 رقم قباسة حي

أبوتشفين 14 رقم الياسمين حي 02 محل

أحمد سيد طاولي نهج 02مكرر20 محل

95 ملكية مجموعة 90 قسم السبع فدان حي 01 رقم محل

الكدية 05 رقم 2 تامزة

 مجموعة157 و نهج يبدري منصور قسم 02نهج باستور رقم 

02القطعة43 ملكية

03 رقم محل 84 قسم 31 رقم الملكية مجموعة  31 رقم العين حي تجزئة الدالية
 مجموعة126 حي سيدي سعيد الضاحية الشمالية قسم 02محل 

27 ملكية 

50 رقم المجاهدين كدية تجزئة 01 رقم محل

240 قسم 07 ملكية مجموعة ديمراد بن ارض 68 رقم شاكر سيدي

08 رقم المجاهدين الكدية تجزئة 01 رقم محل
 مجموعة ملكية01  الحصة 01 نهج اإلستقالل محل رقم 22رقم 

160 قسم 23 رقم 

 الحصة122 قسم 02الكيفان تجزئة قارة سليمان مجموعة ملكية رقم 

01 رقم 

ب محل الكدية حي 31 رقم

08 رقم أحمد سيد يادي شارع  

الكيفان 83 رقم

الكبير محمد تاني كاهية نهج و الخامس محمد نهج زاوية

01 رقم أقادير عمر منور شارع

تشفين أبو

بومدين سيدي طريق

10 رقم الرحمان عبد سجلماسي شارع

بومدين سيدي مازوتة عين

سعيد سيدي شتوان طريق علي بابا حي

الزيانيين علي خديم نهج

114 رقم ملكية مجموعة 50 قسم تشفين أبو

55ملكية مجموعة 116 قسم 575 رقم المركزي الشطر الكيفان

البرتقال حي

بودغن

82ملكية مجموعة 64 قسم العارض البناء تجزئة 81/03 رقم الياسمين حي

11 رقم أحمد سيد بلقايد شارع

08 رقم تشفين أبو البياضة حي

د عمارة إجتماعي سكن 76 بوجليدة 55 محل

2/1 رقم مهيدي بن العربي شارع

14 رقم ب عمارة تشفين ابو مسكن 250 حي

الجمــهوريـة الجـزائـريـة الديمقــراطـية الشعــبية

2018قائمة التجار المعنيين بمداومة  عطلة عيد األضحى المبارك لسنة 

تلمسان

صناعية مخبزة

عامة تغذية



(جواز) النجار عبن

88ملكية مجموعة 121قسم الكيفان 02محل

مكرر 14 رقم السلم نهج

محمد يحي دالي نهج

707 رقم أبوتشفين الثاني الشطر الذاتي البناء تجزئة

أبوتشفين ب و أ فصيلة أوجليدة حي

26 رقم القلعا ضواحي بودغن شاوي شارع

11 ملكية مجموعة 215 قسم 06 رقم بوعافية شارع شاكر سيدي 02 محل

بوعلو روض الجديد الحلوي سيدي

G2 رقم أبوتشفين أوجليدة مسكن 268 حي

32 رقم بومدين سيدي حي

22 رقم بومدين بختي شارع

الكيفان 01-03 رقم محل الرحمان عبد درار شارع

04 رقم الكيفان حي

01 رقم طاهر سيدي حي

01 رقم بودغن حي

مكرر 17 رقم هوشيمين نهج

30 رقم القلعة شاكر سيدي أحمد سيد جنان تجزئة

مكرر 206 رقم أبوتشفين الياسمين حي

B448 رقم المركزية الشريحة الكيفان حي

04 رقم بوعافية اإلخوة شارع

علي باب حي سعيد سيدي حي ف/12 محل

01 قطعة 03 رقم بلقاسم حناوي شارع أ05 محل

جدول من 01 رقم علي سلكةبن وشارع يحي دالي زاويةشارع

11 رقم أبوتشفين حي

األرضي الطابق أبوتشفين حي

ج 06 رقم قطعة شاكر سيدي حي

117 رقم بودغن حي

16 رقم منصور اليبدري شارع

الحداد نهج زاوية إدير عيسات نهج

3 درج د عمارة مسكن 325 حي

01 الحصة 22/02 رقم تيجيني دامرجي نهج

ب و أ فصيلة أبوتاشفين أوجليدة تجزئة 1017 رقم

شاكر سيدي 07 رقم بوعافية االخوة شارع 4ش محل

187 رقم أبوتشفين الياسمين حي

 الطابق االرضي01 محل رقم 104 قسم 26حي فدان السبع مجموعة الملكية 

A40 رقم أبوتشفين حي

01 رقم محل اإلدريسي نهج 01 رقم

العليا القلعا 01/22 رقم

ب و أ فصيلة ابوتشفين أوجليدة تجزئة

04الجيادالحصة الرحيبةباب حي 04 رقم ،محل حسين قوار نهج

06 رقم بودغن شاوي نهج الحفرة السفلى القلعة

48ملكية مجموعة 173 قسم الوزان سيدي درب يسن درب 34رقم محل

35 رقم بودغن حي

02 رقم دمرجي الدكتورتيجاني بدايةنهج سكين بن سبدودرب نهج

01 المحل العليا القلعا حي بوعياد ملك

11 رقم األمل تعاونية متر 24 نهج

1000 رقم ب و ا فصيلة أبوتشفين أوجليدة تجزئة

863 رقم تشفين ابو الثاني الشطر الذاتي البناء تجزئة

01 رقم أبوتاشفين البياضة حي 02 محل

أبوتشفين 04 رقم البياضة حي العارض البناء تجزئة 01 رقم محل

28 رقم 01 رقم محل أمحمد موالي المسمى المكان

56 قسم 127 رقم ملكية مجموعة 399 رقم الياسمين حي ب محل العارض البناء تجزئة

353 رقم أبوتشفين 02 رقم محل د فصيلة أوجليدة تجزئة

62 مجموعة ملكية رقم 73 حي الزيتون الكيفان  قسم 971  رقم 02محل رقم 

تلمسان



72 رقم قازي بن رياط المسماة 02 رقم محل الكبير رياط شارع

أ محل الياسمين حي أبوتاشفين

قطعة 230 تجزئة الكدية حي

20 محل ب عمارة تساهمي اجتماعي سكن 76 بوجليدة

أبوتشفين  أوجليدة

07 رقم 01محل القلعا حي شاكر سيدي نهج

184 ملكية مجموعة 271 قسم بوجليدة ب عمارة 33 و 32 رقم محل

84 رقم 01 محل المجاهدين الكدية تجزئة

18س رقم 05 عمارة قباسة مسكن 132

04/3 رقم بومدين سيدي حي

02محل 01 رقم الكدية حي

84 رقم أول محل المجاهدين كدية تجزئة

250 رقم 4ف عمارة تساهمي مسكن 268 حي 2أ فصيلة أبوتشفين أوجليدة

84 رقم 01 محل المجاهدين كدية تجزئة

أبوتشفين 156 رقم الثاني الشطر الذاتي البناء تجزئة

01 رقم د عمارة البساتين حي

C18 رقم العليا القلعا حي

84 رقم الرابع المحل المجاهدين كدية تجزئة

1 مكرر 41 رقم أبوتاشفين حي

01محل بودغن حي الشريف حمزة أرض المطافئ حي

207 رقم أبوتاشفين 03محل الياسمين حي

أبوتشفين حي 07 رقم

 ب 12حي بوسجور تجزئة بودغن سطمبولي حاليا نهج  بقال بريكسي رقم 

06مكرر حصة رقم 

53 رقم الكلب عين حي

س ن د 58 رقم القطعة الكدية حي

145 ملكية مجموعة 271 قسم 2-1أ عمارة 54 رقم بوجليدة

21ملكية مجموعة126قسم البوزيدي سعيد سيدي

13-12 رقم القطعة B عمارة 176 رقم ملكية مجموعة 271 قسم بوجليدة

06 محل الكيفان06رقم 1ص عمارة مسكن 40 حي

أبوتشفين الذاتي البناء

2/06 رقم النجار عين حي

13 رقم 02 الحصة الرحمان عبد درار نهج

أوجليدة 01 قطعة 2أ عمارة

299 رقم أبوتشفين الياسمين حي العارض البناء تجزئة

08 رقم أبوتشفين ب محل النور المسجد نهج

60 رقم بودغن حي
 مجموع ملكية 272ابوتشفين داخل المحطة البرية لوالية تلمسان قسم 

07 محل رقم أ171 و 169

التطورية البناءات أوجليدة ص محل 255 رقم عقار

 القطعة45 مجموعة ملكية رقم 223 شارع قرطي عبد الحميد قسم 15رقم 

03 رقم 

ابوتشقين للخضر اليومي السوق مقابل 39 رقم 02 محل

44 مجموعة ملكية 116 محل س  قسم 599تجزئة الشطر المركزي الكيفان رقم 

72 رقم العارض البناء الياسمين حي أبوتشفين 01 محل

تشفين ابو

67 رقم محل ب و أ فصيلة ابوتشفين أوجليدة تجزئة

D3  عمارة 366 رقم ملكية مجموعة 271 قسم بوجليدة 358 رقم

بلدي كشك أقادير القديم المدبح طريق

 الطابق 233 تجزئة البناء العارض ابوتاشفين حي الياسمين رقم 02محل رقم 

04 مجموعة ملكية 67االرضي قسم 

84 رقم الرابع المحل المجاهدين كدية تجزئة

س10درج قرص 03عمارة األرضي الطابق مسكن132 قباصة 10محل

الكدية 01 رقم محل المجاهدين تجزئة 84

تلمسان



تجزئة صاري محمد اللوز حي الهواء الجميل شارع العربي بن مهيدي 

14ص رقم 11رقم

1أ رقم محل الرحمان عبد درار شارع

ب و أ فصيلة أبوتشفين أوجليدة1/1180 محل

56 قسم 129 ملكية مجموعة ب212 رقم أبوتاشفين الياسمين حي

419 رقم 02محل أبوتاشفين الياسمين حي العارض البناء تجزئة

14 رقم أبوتاشفين 02محل الياسمين حي

ب02 رقم محل المجاهدين حي اللكدية تجزئة مخطط

972قطعة" ب" و" أ" فصيلة ابوتشفين اوجليدة تجزئة 02رقم محل

الكدية حي 01 رقم

 80 مجموعة ملكية رقم 144 أرض بن عبو عبد القادر قسم 01رقم 

01الحصة رقم 

106 ملكية مج 242 قسم غوتي عصمان بن ارض ب حرف محل

األرضي الطابق أوجليدة 17 رقم

ب47 رقم د فصيلة أبوتاشفين أوجليدة تجزئة 01 محل

63 رقم أوجليدة فردي مسكن 288 حي 03 رقم محل
 أوجليدة 2 فصيلة أ282 محل رقم 2 مسكن تساهمي عمارة ج268حي 

أبوتاشفين

 حي سيدي سعيد أرض بن ديمراد الطريق المؤدي إلى شتوان03محل 

126 قسم 29 مجموعة ملكية 09 رقم 

التطورية  البناءات  أوجليدة تجزئة مخطط ب,279 رقم  أوجليدة

 الطابق األرضي  تجزئة أوجليدة أبوتشفين فصيلة أ و ب  02محل رقم 

1179رقم 

 03 مجموعة ملكية 182 قسم 02 شارع العربي بن مهيدي رقم 02محل 

حي اللوز

االرضي الطابق 01درج ف عمارة ف فصيلة اوجليدة حي 01 رقم محل

 و شارع معركة 27 زاوية شارع الدكتور دمرجي تيجيني رقم 02محل 

فالوسن

02 الحصة  58 رقم أبوتشفين د فصيلة أوجليدة

119 قسم 65 رقم ملكية مجموعة الكيفان حي 11 رقم

47 قسم 41 م م 01 رقم محل أبوتاشفين البياضة حي

أ المحل 79 القسم 26 الملكية مجموعة الكيفان 900 رقم الزيتون حي

ب و أ فصيلة أبوتاشفين أوجليدة 744 رقم

748 رقم ب و أ فصيلة أبوتشفين أجليدة تجزئة ب محل

32ملكية مجموعة 47 قسم أبوتشفين البياضة 03 محل

94 قسم 25 ملكية مجموعة الداودي سيدي 01 محل

02 رقم محل الكدية حي 01 رقم
 مجموعة271 قسم T1 بوجليدة  الطابق األرضي  عمارة 50محل رقم 

141 ملكية رقم 

االرضي الطابق كدية مجاهدين تجزئة 39 رقم

ب و أ فصيلة  أبوتشفين 479 رقم  أوجليدة تجزئة  02 رقم محل

 مجموعة 271أ قسم 1-1 الطابق األرضي  بوجليدة عمارة رقم 03محل رقم 

145ملكية رقم 

 مجموعة 167 أبوتشفين تجزئة البناء الداتي الشطر الثاني رقم 02محل رقم 

55 قسم 42ملكية رقم 

قباصة عدل سكن132 حي 03 عمارة االرضي الطابق 13 رقم محل

200 قسم 23 رقم ملكية مجموعة بومدين سيدي حي

162 مجموعة ملكية رقم 141 قسم 12محل رقم  أ  شارع بختي بومدين رقم 

10 رقم القطعة 2أ عمارة اوجليدة

أبوتشفين البياضة حي  العارض البناء تجزئة 59 رقم

09 رقم القطعة ب عمارة 01 درج ف فصيلة أوجليدة حي  09 رقم محل

ب 047 رقم د أبوتشفين أجليدة تجزئة 01 رقم محل

 سكن 90 بوجليدة اقامة الفردوس عمارة م حي 131-130-129محل 

167 مجموعة ملكية 271قسم 

184 ملكية مجموعة 271 قسم بوجليدة 03 قطعة أ عمارة

08 رقم أبوتاشفين مركز 01 رقم محل

93 رقم 58 قسم أوزيدان ابياضة حي 120

04 محل الكيفان حي 205 رقم

تلمسان



68 رقم ملكية مجموعة 89 قسم السبع فدان حي

شتوان طريق 05 رقم سعيد سيدي حي 03 محل

06 رقم الحصة 07 ملكية مجموعة 127 قسم الجديد الحلوي سيدي حي

تشفين ابو 135 رقم ملكية مجموعة 56 قسم 207 رقم الياسمين حي العارض البناء تجزئة س رقم محل

61 ملكية مجموعة 87 قسم الكيفان الزيتون حي 01 محل

06 رقم بوعافية شارع شاكر سيدي الثاني المحل

03 القطعة س2 عمارة مسكن 84 مشروع  أوجليدة

76 ملكية مجموعة 128 قسم الجديد الحلوي سيدي

س-377 رقم محل أبوتشفين د فصيلة أوجليدة

03 رقم محل 126 ملكية مجموعة 243 قسم  الكبير رياط

03 رقم محل النجار عين حي 63 رقم

24 رقم حصة 271 قسم 145 ملكية مجموعة بوجليدة 1ط عمارة

15 رقم 03 عمارة بوجليدة سكن 1000/90 حي

15 قطعة 02 ملكية مجموعة 127 قسم الجديد الحلوي سيدي حي

الدولة أمالك مديرية مقابل الكيفان حي 05 رقم محل 67/ب عقار

01 رقم محل 06 رقم منصور يبدري شارع و محمد قلوشة قادة نهج زاوية

20 ملكية مجموعة 57 قسم المسجد بجانب الياسمين حي منصور بن أرض أبوتاشفين حي

145 قسم 42 ملكية مجموعة تافنة حي 01 محل

77 القسم 95 ملكية مجموعة الكيفان الدالية حي أ رقم محل

النجار عين 01/49

منصورة طريق 05 رقم 06 محل

95 رقم ملكية مجموعة 121 قسم ب1 عمارة بوماريا اقامة الكيفان حي

علي خديم شارع 02 رقم بلدي كشك

 قسم 10 الطابق األرضي الحصة 04شارع حجري سيدي أحمد رقم 

101 مجموعة ملكية 171

59 رقم ملكية مجموعة 49 قسم النور مسجد شارع 08/02 رقم تشفين أبو
 244 القسم 02 حي بودغن مجموعة ملكية  21حي أرض حمزة شريف 

01المحل 

بوجليدة 29 رقم قطعة 143 رقم ملكية مجموعة 271 قسم

المجاهدين كدية لتجزئة الخصوصي مخطط من 65 رقم 02 محل

150 قسم 31 رقم ماكية مجموعة أ .39 رقم محل الكلب عين  حي
 الطابق األرضي 126 قسم 03حي سيدي سعيد مجموعة ملكية رقم 

03 محل رقم 

38 رقم ملكية مجموعة 111 قسم 09 رقم قطعة 532 رقم المركزي الشطر تجزئة

حسين قوار شارع 35 رقم

22 رقم ملكية مجموعة 199 قسم بومدين عزوق حي الشالالت طريق

01 رقم 13 عمارة أوجليدة سن 980 حي
 من المخطط1462 قطعة 01 محل رقم 121حي البياضة أبو تشفين رقم 

 الخصوصي لتجزئة البناء العارض

 48 مجموعة ملكية رقم 140 نهج بسطاوي محمد قسم 07حي أقادير رقم 

B04محل 

01 رقم محل 04 رقم المجاهدين حي الكدية

20 ملكية مجموعة 102 قسم السبع فدان حي

محمد بختاوي شارع الجميل الهواء حي

15 ملكية مجموعة 203 قسم علي خديم نهج 11 رقم 02 محل

بختي بن األخوين قسمة 06 الحصة الخامس محمد نهج

س05 محل 01 رقم عمارة تساهمي إجتماعي سكن 20/160 حي أوجليدة

أ/96 رقم أبوتشفين الثاني الشطر تجزئة

أبوتاشفين 47 قسم 174 ملكية مجموعة العارض البناء تجزئة البياضة حي

29ب رقم محل أوجليدة
 مجموعة ملكية رقم I سكن اجتماعي تساهمي بوجليدة عمارة 41حي 

14 القطعة رقم 272 قسم 455

38 ملكية مجموعة 118 قسم الكيفان حي

أوجليدة 188 رقم سكن 288 حي

367 ملكية مجموعة 271 قسم  بوجليدة ج عمارة 05 محل

90 قسم 85 رقم ملكية مجموعة السبع فدان حي 16 رقم

تلمسان



06 رقم المحل  144 مشروع أوجليدة حي 01 رقم

02 رقم 03 عمارة الكدية سكن 80/3000 حي

د رقم محل 57 رقم أوجليدة

المجاهدين كدية تجزئة ا03  محل

E/01 محل سقال أرض الكيفان اللوز حي

 أبو تشفينD5 مسكن تساهمي عمارة 268 حي 2A أوجليدة فصيلة 110رقم 

01 ملكية مجموعة 126 قسم شتوان طريق 02 محل

01 رقم القطعة N عمارة 01 درج 01 رقم محل F قسم أوجليدة حي

C محل صاف الصف طريق
 مجموعة 219 حي سيدي شاكر شارع اإلخوة زروق القسم 01محل 

33 رقم 67ملكية 

144 القسم 111 الجزء األرضي الطابق محمد أول كازي حي 02 رقم محل

الكدية 99 رقم المجاهدين تجزئة

أوجليدة التطورية البناءات تجزئة 16 رقم الشرقية الشمالية الناحية

الزيتون العقارية التعاونية تشفين أبو حي 65 رقم

48 ملكية مجموعة 173 قسم الوزان سيدي يسن درب 34 محل

قباسة عدل سكن 132 حي 04C رقم محل 02 عمارة

01 رقم 11 عمارة أوجليدة سكن 980 حي

03 محل ب و أ فصيلة ابوتشفين أوجليدة تجزئة

مكرر B1 محل المخطط من أ07 رقم البياضة تشفين أبو حي

97 رقم ملكية مجموعة 100 قسم 01 رقم الحصة الجديد الحلوي سيدي

أ العمارة تساهمي اجتماعي سكن 76 بوجليدة 01 محل

01 محل 468 رقم ب و أ فصيلة أبوتشفين أوجليدة تجزئة

01 رقم محل محمد خربوش الشهيد حي 150 رقم فردي سكن 150 حي

179 قسم 88 ملكية مجموع مكرر 10 رقم شربال ملك باستور شارع

أ عمارة تساهمي اجتماعي سكن 76 حي بوجليدة

96 الحصة بوجليدة

02 محل رقم 47 قسم 178تجزئة البناء العارض أبو تشفين مجموعة ملكية رقم 

367 ملكية مجموعة 271 قسم 6أش عمارة 562 رقم يحمل بوجليدة

الكدية 112 رقم سكن 150 حي 01 محل

 مجموعة 158 قسم  01 مكرر 05حي باستور نهج بودالية مصطفى رقم 

57ملكية رقم 

01 رقم محل 207 رقم د فصيلة أوجليدة

كاسطور حي 01 رقم محل

20 رقم مرباح النقيب شارع

06 رقم بومدين بختي شارع

06 رقم الخامس محمد شارع

49A رقم حسين قوار شارع

محمد حدوش شارع 16 رقم

الكبير القران درب و خلدون نهج زاوية

57 رقم أقادير حي بوصالح تجزئة

11 رقم ش عمارة باستور حي

75 رقم السجال درب حسين قوار شارع

عصمان بن االمام ساحة ادريس شارع 06 رقم

02 قطعة 22 عمارة احمد سيد يادي شارع 22 رقم

منصورة طريق ص حرف محل التجزئة مخطط

مكرر 1066 رقم الكيفان الدالية حي

هللا أحمد طالب شارع

894 رقم الكيفان الزيتون حي

03 رقم حسين قوار شارع

01 رقم مختار الرائد شارع

هوشمين شارع

08 رقم الخامس محمد شارع

85 رقم كµ€أك ج€أكدأ€ دأ€أكز سوق

29 رقم أ2 محل أبوتاشفين التوت تجزئة

تلمسان



1 مكرر 04 رقم أوت 20 نهج

01 رقم أحمد الطيب شارع

805 رقم الكيفان الزيتون حي

الطريقي محطة حسين قوار شارع

03 رقم ج حصة السالم عبد غزالوي شارع

21 رقم إدريس شارع

زيوتي الكيفان حي

(سابقا أسواق مساحة )  هوشمين نهج

25 رقم محمد أول قازي شارع

الجميلة االقامة حي بودغن نهج

الكيفان"  كيرشيرة"  عين

شاكر سيدي متر 24 شارع

03 رقم (سابقا فاس شارع) منير حمزاوي شارع

08 رقم 01 قطعة الشريف ادريس موالي نهج

67 رقم€ ف€¤أك ضاحية

05 رقم السبع فدان شتوان طريق

العقباني تجزئة بيروانة حي

12 رقم نجار عين حي

بلعباس سيدي نهج 08 رقم نوفمبر أول شارع

الدالية 285 تجزئة الكيفان نهج

06 رقم الحمار رياط الوريط شارع

01 رقم محل 15 رقم الحميد عبد قورطي نهج و صاري اإلخوة نهج زاوية

خلدون إبن شارع 03 رقم

123 رقم تشفين أبو البياضة حي

35 رقم بوجاقجي تجزئة أقادير حي

الكيفان شعيب بن أرض

367 ملكية مجموعة 271 قسم بوجليدة أش2 بلوك 43 رقم

س محل 421رقم المركزي الشطر الدالية الكيفان تجزئة

19 رقم ابوتشفين الياسمين حي

41 رقم السبع فدان حي

11 رقم خلدون إبن شارع

02 رقم الكدية حي

126 قسم 103 ملكية مجموعة سعيد سيدي حي 01 رقم

.

231 رقم الدالية الكيفان حي

01محل 10ملكية مجموعة 133قسم أقادير حي

12 رقم رمضان المالك عبد بن شارع

06 رقم الكيفان حي

 الكيفان A عمارة

 منير مغيلي 34 رقم

 النجار عين

 تاشفين أبو وسط

المسجد طريق العرافي تجزئة 195 رقم

 15 رقم D عمارة لحسن سيدي حي

 تاشفين أبو 04 رقم

2/A سعيد سيدي  

 زيان بنو 38 رقم

 الكيفان 576

 الكيفان 86 رقم

  الكيفان الدالية حي 68 رقم

سعيد سيدي شتوان طريق

 جابر العقيد شارع 21 رقم

 شاكر سيدي ديمراد بن أرض 31 رقم

 الكدية حي

 العرافي أرض 96 رقم

تلمسان



 مصطفى والي حي 05 رقم

 تاشفين أبو 70 رقم الياسمين حي

 بودغن 232 رقم الشريف حمزة أرض

 بومدين بختي 19 رقم

 الكدية 71 رقم المجاهدين حي

 الكيفان شعيب بن أرض

تاشفين أبو 197  

 العرافي أرض 405 رقم

 الكدية حي 230 رقم

السالم شارع 35 رقم

 الرحيبة حي حسين قوار18 رقم

 الكيفان 07 رقم

 فراج العقيد شارع

بودغن مكرر 197 رقم

 بومدين بختي شارع

 الكدية حي 05 رقم

 تاشفين أبو 148 رقم

 تاشفين أبو الثاني الجزء 137 رقم

 السبع فدان 12 رقم

01 القطعة 1أ عمارة أوجليدة

01 محل 468 رقم ب و أ فصيلة أبوتشفين أوجليدة تجزئة

05 رقم علىاليمين الثالث المحل السبع فدان شتوان طريق

97 رقم ملكية مجموعة 100 قسم 01 رقم الحصة الجديد الحلوي سيدي

190 رقم ملكية مجموعة 89 قسم 12 رقم السبع فدان حي 02 محل

31 رقم الخامس محمد شارع

03 رقم 01 محل القادر عبد سنوسي شارع

79قسم 11ملكية مجموعة 913 رقم الزيتون حي تجزئة الكيفان

08 رقم الحصة 03 درج A3 عمارة الوسط جهة العذراء سالف إقامة

102 القسم 70 ملكية مجموعة 01 رقم محل السبع فدان

202 رقم 202/ب محل أبوتشفين الياسمين حي

24 الحصة 271 القسم 145 رقم ملكية مجموعة T1  عمارة بوجليدة

19 رقم 02 رقم قيسارية و البايلك تجزئة البوزيدي مختار الرائد نهج

1156 رقم ب و أ فصيلة تاشفين أبو أوجليدة تجزئة 01 محل

القلعا متر 24 شارع 10 رقم شاكر سيدي

الجبار عبد اإلخوة شارع 12 رقم

24 رقم ملكية مجموعة 106  قسم السبع فدان 02 رقم

21 رقم ديبون بن عيسى شارع

48 ملكية مجموعة 173 قسم الوزان سيدي يسن درب 34 محل

03/999 محل ب و أ فصيلة أبوتشفين أوجليدة تجزئة

43 رقم األول الطابق المغطى سوق

7/د رقم شعيب بن أرضية الكيفان حي

C محل صاف الصف طريق

األولى الشرقة الجهة  أ المحل 75  ملكية مجموعة 87 قسم الزيتون حي الكيفان

82 قسم 50 ملكية مجموع الكيفان الدالية حي 346 رقم 01 رقم محل

72 ملكية مجموعة 182 القسمة الجميل الهواء حي بريكسي بقال نهج 08 رقم

286 رقم 02 رقم محل الكيفان الدالية حي

ب محل الجميل األفق

05 رقم السلم نهج

85 قسم 40 رقم ملكية مجموعة H422 رقم محل الدالية 422 رقم مركزي الكيفان حي الكيفان

20 رقم ط عمارة الجديد الحلوي سيدي حي

43 رقم ملكية مجموعة 116 قسم 02 رقم المحل 595 رقم الكيفان المركزي الشطر تجزئة

شعايب بن أرض كبير الكيفان بالد 14 رقم 01 رقم محل الكيفان حي

A08 رقم 191 قسم 05 ملكية مجموعة مدياني هوشمين شارع

تلمسان

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة



ب 45 رقم النجار حي

02 رقم محل 51قسم 108 ملكية مجموع أبوتشفين

33 رقم 67 ملكية مجموعة 219 القسم زروق اإلخوة شارع شاكر سيدي حي 01 محل

145 ملكية مجموعة 271 قسم T2  عمارة  بوجليدة 101 رقم

14 ملكية مجموعة 77 القسم أ 221 رقم الكيفان الداليا حي

133 القسم 02 ملكية مجموعة أقادير حي 1/36 محل

145 ملكية مجموعة 271 قسم 1ت عمارة 26 رقم بوجليدة

01رقم 2ص 1ص عمارة مسكن150/66 الكيفان حي

137 القطعة 143 ملكية مجموعة 271 قسم 3 ب عمارة

C01 رقم 02 رقم الحصة زروقي اإلخوة زنقة شاكر سيدي العليا القلعا حي

01 الحصة 15 ملكية مجموعة 203 قسم عودة بن المالزم نهج

01 رقم محل 30 ملكية مجموعة 124 قسم سعيد سيدي حي

03 رقم بومدين بختي شارع

أوجليدة التطورية البناءات تجزئة 16 رقم الشرقية الشمالية الناحية

01 محل 42 ملكية مجموع 204 قسم السفلى القلعا الزاوية باب الخمسة الشهداء شارع

العارض البناء تجزئة 86  رقم  تشفين أبو الياسمين حي 01 محل

01 رقم المحل 35 ملكية مجموعة 111 قسم الكيفان الدالية حي 

تشفين أبو 03 رقم القطعة 76 رقم تجزئة د فصيلة أوجليدة

تشفين أبو B محل د فصيلة أوجليدة

74 رقم أبوتاشفين د فصيلة أوجليدة تجزئة اأرضي الطابق 01 رقم محل

02محل 05 ملكية مجموعة 106 قسم السبع فدان حي  

08 رقم منصور حضري شارع

29 رقم متشكانة السايح حمصالي شارع

متر 24 شارع

الكيفان44ملكية مجموعة 116 قسم 599 رقم المركزي الشطر تجزئة 01 محل

01 رقم السلم نهج و (سابقا ماري جون شارع) القادر عبد سنوسي شارع زاوية 03 رقم محل

الكيفان حي

221 القسم 80 ملكية مجموعة 03 محل 29 رقم منير مغيلي شارع

ستي اللة هضبة 02 رقم بلدي كشك

144 قسم 103 رقم ملكية مجموعة 01 رقم محل لطفي العقيد شارع

B03 رقم السالم عبد غزالوي شارع

صاري تجزئة  05 رقم بوسيجور نهج اللوز حي األرضي الطابق 02 رقم محل

محمد صباغ شارع 05 نهج

15 رقم البوزيدي مختار الرائد نهج

زرقة اإلخوة البلدي الملعب

الشهداء ساحة و األزهري الظابط نهج  زاوية

02 رقم أحمد حمري النقيب نهج

الكيفان العارض البناء تجزئة السبع عين شارع 01 مكرر 33 رقم

B09 رقم الكيفان حي 02 محل الرحمان عبد درار نهج

حسين قوار شارع

04 الحصة 13 ملكية مجموعة 184 قسم شاوش بجاوي نهج

ديب ملك النجار عين شارع 02 محل

02 قطعة دمرجي تيجاني الدكتور نهج 50 رقم 02 محل

ص الحصة بومدين بختي نهج

02 محل خلدون نهج زاوية القران حي

الجوز ممر 02 رقم كشك

04 رقم مراد بن الرحمان عبد درار نهج الكيفان حي

02 رقم الحصة جابر الرائد شارع األرضي الطابق 02 رقم محل

04 رقم محل البلدي الملعب الخامس محمد شارع

11 رقم السفلي الطابق 10 رقم محل الخامس محمد نهج

أ04 محل لطفي العقيد نهج

نوفمبر أول شارع الجياد باب

تلمسان

سوبيرات

سريع اطعام



41 ملكية مجموعة 120 قسم الكيفان بغدادلي صافي محمد شارع اللوز حي 01 محل

03 الحصة 03 رقم زرجب بن الدكتور شارع

01 رقم 02محل رابح نعيمي المالزم شارع

05 رقم محل السالم عبد غزالوي شارع

1/1 رقم الخامس محمد شارع

65 ملكية مجموعة 141 قسم بومدين بختي شارع 03 رقم محل

91 ملكية مجموعة 223 قسم 05 رقم الخمسة الشهداء نهج 01 رقم محل

29 رقم بودغن شاوي شارع ب محل

08 القطعة 02 رقم جابر الرائد نهج

تلمسان ابوتاشفين حي

482 رقم الرملية حقل الحباك تجزئة 01 رقم محل

الرماية حقل فطومة العيسوف ورثة تجزئة 09 رقم

06 رقم إيمامة ل عمارة سكن 500 حي

35 رقم النور تجزئة

الري تعاضدية افراز 08 رقم ايمامة 02 محل

(النور حي)نور تعاونية تجزئة 34 قطعة

ميراند بوحمو اسطمبولي بودغن أرض

إمامة حي ثابت عاشور تجزئة 01ب رقم قطعة أمزيوت األرضي الطابق 02 رقم محل  

 حقل الرماية39 و س 39تجزئة الهناء رقم ب

حي الزيتون قرب سوق الخضر و الفواكه إيمامة

 سكن 276حقل الرماية المنطقة السكنية الحضرية الجديدة مشروع 

168 محل 13اجتماعي عمارة 

RE04المركز التجاري بوهناق رقم 

12 سكن عمارة ك إمامة رقم 1060حي 

بوحمو مالطي حي بودغن سطمبولي داودي

أ01 مسكن عمارة ن رقم 1079حي النسيم 

01 مسكن عمارة أ إيمامة رقم 1060حي 

18 إيمامة رقم 1 مسكن عمارة أ1060حي 

حي النسيم بجانب ديوان ترقية والتسيير العقاري

18حي إيمامة رقم 

موالي أمحمد

02محل12حقل الرمايةعمارةرقم 218مسكن الشطر276حي

حي إيمامة حرف د الحامل حرف أ مخطط تجزئة قورصو

20 عمارة أ رقم 1060حي الزيتون 

03 44حقل الرماية تجزئة بوهناق تمديد رقم

73تجزئة عمال البلدية رقم 

12 قطعة116 عمارة أو رقم116 سكن 1060 حي الزيتون 01محل 

 مسكن إيمامة50 المجموعة ب مشروع06 الحصة رقم 02محل رقم

02 محل رقم 87نهج رياط ماخوخ رقم 

84تجزئة المجاهدين إيمامة رقم 

 عين تموش حقل الرماية إيمامة01 محل 05رقم 

 إيمامةK المجموعة  07مشروع البهجة ااا الحصة رقم 

 إيمامة05 رقم 1 سكن عمارة ر1060حي 

A7حي ماخوخ الناحية الشمالية رقم 

798تجزئة الحباق حقل الرماية رقم 

منطقة اإلسكان الحضري الجديدة  حي الكيفان إقامة تقرارت عمارة

 A1 10 الحصة رقم

03محل رقم 

تجزئة القورصو حرف ص محل أ  إيمامة

01 عمارة ِؤ الدرج رقم 110 سكن رقم 1060 حي 01محل 

تلمسان

ملبنات

 منصورة

صناعية مخبزة

عامة تغذية



بوحمو إيمامة أرض بودغن سطمبولي

02 محل رقم 83تجزئة الحباق حقل الرماية رقم 

RE24 رقم 1المركز التجاري حي النسيم 

02 من مخطط التجزئة محل 187 قطعة رقم 476تجزئة 

05 عين تموش حقل الرماية ايمامة رقم 02محل رقم 

02حي النجمة إيمامة الغربية محل

 حقل الرماية عين تموش إيمامة09 حصة رقم 01محل 

 إيمامة1 محل53 حقل الرماية رقم 02 رقم 14تجزئة زواد الحصة 

59حي الورود إيمامة رقم 

 ضاحية إيمامة01 من مخطط رقم11 حقل الرماية رقم أ02محل 

 تجزئةعمال البلدية71 حقل الرماية رقم 01محل 

45تجزئة تعاونية األمان محل ب رقم 

77 تجزئة عمال البلدية الحصة 02محل رقم 

دار وزان

02 مخطط القسمة 30 قطعة حقل الرماية الجهة الجنوبية رقم 476 تجزئة 01محل 

 حي رياط الماخوخ48رقم 

 إيمامة أرض عيسى شارع الروكات محل أ122رقم 

871تجزئة الحبق رقم 

02حقل الرماية تجزئة بوهناق محل

16عمارة ن الطابق األرضي شقة19 سكن رقم1060حي 

 الطابق األرضي2 إقامة حي النسيم عمارة إ01محل

16قطعة01درج16  رقم1سكن عمارة أو1060حي الزيتون 

04 ب عمارة ILOT 03 مشروع إيمامة الطرق محطة 229 رقم

 بوهناق  حقل الرماية تجزئة بوهناق تمديد المركز التجاري 11رقم 

11على جهة اليمين  الطابق األرضي الحصة رقم

12 إيلو حصة03 محطة الطرق ايمامة مشروع 21رقم

 خريطة إفراز تعاضدية الري26رقم 

خريطة إفراز تعاضدية الري إيمامة08رقم

B13المركز التجاري البالست الساحة إمامة رقم 

 القطعة د45المركز التجاري البالست رقم 

 العمارة أش15 مسكن رقم 1060حي الزيتون 

 امامة غرب02محل 

667تجزئة الحباك حقل الرماية القطعة رقم 

ب2 مسكن الياسمين حقل الرماية عمارة رقم 160 حي 01محل رقم 

 سكن ريفي حي النجمة50تجزئة  17

198حي والي مصطفى رقم 

43 الطابق االرضي حقل الرماية تجزئة بوهناق رقم 03محل رقم 

 مسكن ريفي حي النجمة50 من المخطط الخصوصي لتجزئة 29رقم 

 شارع درقال عبدالقادر73محل رقم 

 بني بوبالن03محل رقم 

 قطعة476 من خريطة االفراز 178 حقل الرماية رقم 01محل رقم 

 سكن بوهناق500أرض زواد مقابل ل

01 المحل رقم 03تجزئة حقل الرماية الشمال رقم 

167 قطعة حقل الرماية بوهناق القطعة 207تجزئة تقرارت 

 حقل الرماية منطقة السكن الحضري الجديد تجزئة أفاق محل 51رقم 

01رقم 

10 المحل رقم Eإيمامة عمارة 

 حصة محل أ476 حقل الرماية تجزئة 310رقم 

 حقل الرماية السكن الحضري الجديد  تجزئة آفاق43رقم 

B حقل الرماية تجزئة بوهناق محل  42رقم 

 عين نجار03موالي أمحمد محل رقم 

08 القطعة 01 درج 02 رقم 1 مسكن عمارة ف1060حي الزيتون 

03 بوهناق المنطقة السكنية الحضرية حقل الرماية حصة رقم 03محل رقم 

01 محل رقم 45حي منصورة 

02 أرض عيسى رقم 03محل رقم 

 منصورة



 إمامة02حي النجمة محل 

تجزئة الحباق حقل الرماية الطابق األرضي

"بن فكيح" الطابق األرضي 06 بني بوبالن محل رقم 05رقم 

 امامة01محل رقم 

02 محل 16دار أوازغان إيمامة رقم 

 22حقل الرماية منطقة السكن الحضري الجديد تجزئة البدر رقم 

02محل رقم 

09مشروع البهجة اا عمارة ف رقم 

664تجزئة الحباق حقل الرماية رقم 

13 القطعة رقم 11حي الكيفان إقامة ابن باديس عمارة أ

01 حي إيمامة امزيوت قطعة ب محل 93رقم 

إيمامة حي النجمة

 من مخطط التقسيم06 حقل الرماية رقم 02محل رقم 

 الجهة الجنوبية الغربية تجزئة أرض بودغن03محل 

Cأ حي النجمة محل 13رقم 

 تجزئة الحباق حقل الرماية56رقم 

المنطقة السكنية الحضرية الجديدة حقل الرماية بوهناق إقامة الياسمين

03س الحصة 1- 1 العمارة ت160 

المنطقة لسكنية الحضرية الجديدة حق الرماية بوهناق  إقامة الياسمين

03 الحصة 1 د1 سكن العامرة ث160 

ج5تسرارتس حي إيمامة القطعة 

05وسط عطار رقم 

 من مخطط تجزئة ارض زواد13 تدمايا حقل الرماية القطعة ب02محل رقم 

ب3 المحل رقم 14حي منصورة رقم 

309 قطعة الحصة رقم 476تجزئة 

E1 عمارة  01 درج 16 سكن رقم 1060حي 

02حي ماخوخ محل رقم 

 ايمامة حرف ب من مخطط التجزئة طريق الجامعة03محل رقم 

 شارع االخوة بلدغم6 مقابل السوق التجاري جواهر 

01 عمارة ل درج رقم01 سكن بوهناق رقم 500حي 

19Aحي المجاهدين تجزئة تعاونية االمان إمامة رقم 

02 إمامة رقم 1 مسكن عمارة ر1060حي 

03 محل 846تجزئة الحباق حقل الرماية رقم 

 حقل الرماية شمال12محل رقم 

14إيمامة رقم  ( 1/ؤ  ) مسكن عمارة 1060حي 

03حي منصورة بلدية رقم 

ك المجموعة 08 رقم الحصة 3 البهجة مشروع إيمامة حي 84 محل

النجمة حي وزان دار 01 محل

نوفمبر أول ساحة منصورة حي كشك

95 رقم البلدية عمال تجزئة 01 رقم محل

ب رقم قطعة 93 رقم إيمامة حي 03 رقم محل

إمامة 13 قطعة 0 عمارة 18رقم سكن 1060 حي

13الحصة 01 رقم اليسار جهة أ2 المجموعة عمارة الورود إيمامة حي

وزان دار 11 رقم عشاشرة أرض 06 محل

08 رقم 01 درج ك عمارة مسكن 1060 الزيتون حي

03ب عمارة سكن 160 حي 02 محل

زواد ارض تجزئة مخطط من 13ب القطعة الرماية حقل تدمايا 02 رقم محل

داودي سطمبولي بودغن حي مالطي بوحمو

إيمامة K  المجموعة 07 رقم الحصة ااا البهجة مشروع

إمامة 02 محل النجمة حي

للري التعاضدية افراز خريطة من 07 رقم إيمامة ب7 محل

ب.02 رقم محل زواد أرض الرماية ميدان تدماية

أمزيوت حي

B محل الرماية حقل الحباق تجزئة مخطط من 845 رقم

منصورة

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة



عمار دالي بن 04 رقم

تمديد بوهناق تجزئة الرماية حقل  01 رقم محل

ب2 رقم قطعة بوجميل 01 رقم محل

أ 60 رقم القادر عبد درقال شارع إيمامة الورود حي

 القادر عبد درقال الشهيد شارع حاليا ب2 رقم القطعة المرجة و بوجميل  

10 رقم المحل 1 عمارة ابراهيم المدعو

إيمامة 20 رقم قطعة ب عمارة النسيم حي

65 الحصة 03الدرج 3أ المجموعة الورود إيمامة حي

61 رقم إيمامة الورود حي 05 محل

03 رقم محل سكن 500 حي مقابل زواد أرض

جلول عاشور الشهيد شارع 93 رقم إيمامة حي 02 رقم محل

عمارة 20 رقم الزيتون حي مسكن 1060  R1   األرضي الطابق

الجديد المقر بجانب ايمامة الوطني التحرير جيش شارع 03س رقم محل

08 قطعة 01درج 10 رقم 0 عمارة مسكن 1060 حي

إيمامة 04 حصة المحل 02 رقم كبيرة عيشوبة

06رقم1ص عمارة سكن 1060 الزيتون حي

02 الحصة  الرماية حقل تدمايا  إيمامة حي

46 رقم 03 رقم محل األمان تعاونية تجزئة

01 رقم درج 03 رقم 1ك عمارة مسكن 1060 حي

األمان عقارية تعاونية

بوهناق للدكور الجامعية اإلقامة

20 الحصة 03 مشروع إمامة الطرق محطة إفراز خريطة 21 رقم

منصورة بلدية

مركز 2ب الحصة

50 رقم األول الشطر الذاتي البناء تجزئة

25 رقم قطعة ( ت إ ؤ) صاف صف تجزئة

سواتكس حي الداتي البناء حي أ حرف 46 رقم محل

01 رقم محل 25 قسم 33 رقم ملكية مجموعة أوزيدان وسط ب99 رقم

شتوان أوزيدان حي 124 

73 رقم أوزيدان حي

12 رقم أي عمارة  سكن 270 حي

أوزيدان

01 رقم محل 03 رقم  المحصورة القطع لتجزئة الخصوصي المخطط من 03 رقم

حاليا أ 09 ورقم سابقا 12 رقم صاف صف حي

علي باب حي

بلدية

فالح العقيد تجزئة 29 رقم صاف صف 01 محل

122 رقم أوزيدان تجزئة

85 رقم أوزيدان البياضة حي

01 رقم أ عمارة مسكن 270 حي

بلدية

صاف صف عيسى سيدي حي

أ عمارة األول الشطر الشمال هضبة شتوان حي

ب عمارة األول الشطر الشمال هضبة

09 رقم صفراء حي

شتوان حي 3/111 رقم

A112 رقم أوزيدان تجزئة

14 رقم محل صاف صف حي

14 رقم محل 02 عمارة تساهمي سكن 110 مشروع األول الشطر الشمال هضبة

منصورة

سوبيرات

سريع اطعام

المعدنية المياه انتاج وحدات

شتوان

صناعية مخبزة

عامة تغذية



ب عمارة األول الشطر الشمال هضبة

صاف صف األرضي الطابق

الثالث الشطر  العارض البناء

الدفلة عين

بلدية شتوان حي

12 رقم األول الشطر الذاتتي البناء تجزئة الجديد حي

31 رقم الدفلى عين المنتصر حي عقارية تعاونية

09 رقم د عمارة سكن 270 حي

02/31 رقم محل قطعة 148 الشطراألول شتوان تجزئة

A176 رقم أوزيدان تجزئة

282 رقم ب محل الثاني الشطر الذاتي البناء تجزئة

01 رقم محل 95 قسم 84 رقم ملكية مجموعة السواطكس

10 رقم محصورة قطعة 39 تجزئة 10 قطعة صاف صف حي

25 رقم 02 رقم محل الدفلة عين تجزئة

04ب محل الحوت عين حي

272 رقم 01 محل الثاني الجزء الذاتي البناء تجزئة

ص عمارة األول الشطر الشمال هضبة 40 قطعة

17 رقم 01 محل الكهربائي المحول طريق حمزاوي و عياد أبي ورثة تجزئة

27 رقم 01محل صاف صف حي

ص محل84رقم علي سعد بن نهج الذاتي البناء تجزئة

الدفلى عين مكرر 90 رقم

د13محل سواتكس حي

321 رقم ثالث محل الثاني الشطر الذاتي البناء تجزئة

1/253محل الثالث الشطر شتوان العارض و الذاتي البناء حي قطعة 479 تجزئة

الحوت عين قرية

الحوت عين هاشمي سيدي دار د 72 محل

03 رقم القطعة  االرضي الطابق حصة 138 الحوت عين تجزئة

148 رقم الثاني الشطر الذاتي البناء تجزئة أ محل

16 رقم محل أوزيدان يحي سيدي حي

06 رقم القطعة األرضي الطابق  ف عمارة 06 رقم سكن 270 حي

الدفلة عين حي أ 105 رقم محل

حمزاوي تجزئة الزيتون حي ب /02 رقم محل

الوطني التحرير جيش شارع 5 شتوان مركز

38 ملكية مجموعة 20 قسم أوزيدان المصالة

02 رقم المحل األول الجزء الداتي البناء تجزئة 15

01 رقم محل 75 رقم سينا إبن تعاونية حي

01 رقم محل 17 رقم صاف الصف

قطعة 148 االول الشطر شتوان تجزئة تقري 02 رقم محل

الثاني الشطر الذاتي البناء تجزئة 183 رقم

الدفلة عين الفتح العقارية التعاونية  تجزئة 05 رقم

34 رقم  صاف صف البرقوق حي

92 رقم أوزيدان حي ب محل

الحصة 138  الحوت عين تجزئة 0101 رقم

أ محل 09 رقم الوطني التحرير جيش شارع

الدفلة عين تجزئة توسع 32 رقم الحصة 02 رقم محل

66 رقم ملكية مجموعة 57 قسم البياضة حي أوزيدان تجزئة 60 رقم

01مكرر 18 رقم شتوان وسط

البرقوق حي صاف صف ب/ 18 محل

حصة 138 الحوت عين تجزئة

ميموزا مشروع C3 عمارة 04 رقم محل

84 القسم 06 ملكية مجموعة  01/67 رقم محل بولنوار شلدة تعاونية تجزئة الدفلة عين

أوزيدان تجزئة مخطط من 159 رقم القطعة البياضة حي 1/159 رقم

113 الحصة األول الشطر الداتي البناء تجزئة

01 رقم محل الثالث الشطر العارض و الداتي البناء حي قطعة 479 تجزئة

شتوان



شتوان الحوت عين

بلدية

شتوان الدفلة عين

شتوان  صف الصف المضيق حي

صاف صف فالح العقيد التجزئة مخطط

شتوان

الزيتون حي

بلدية

بلدية

02 رقم أ عمارة مسكن 270 حي

شتوان

الثاني الشطر للمباني الخاص المخطط

شتوان أوزيدان الواعر حوش

12 رقم صاف صف حي

76 رقم أوزيدان حي

09هضبة الشمال الشطر األول عمارة أ القطعة 

01حي مسجد علي بن أبي طالب محل رقم 

 محل أ09شارع جيش التحرير الوطني رقم 

04 رقم شتوان سوق واجهة

ب/ 10 رقم شتوان حي

الحصة 138  الحوت عين تجزئة 0101 رقم

أ محل 09 رقم الوطني التحرير جيش شارع

84 القسم 06 ملكية مجموعة  01/67 رقم محل بولنوار شلدة تعاونية تجزئة الدفلة عين

26 الحصة C عمارة األول الشطر الشمال هضبة األرضي الطابق

09 القطعة أ عمارة األول الشطر الشمال هضبة

01 رقم محل طالب أبي بن علي مسجد حي

ص-مكرر 85 أوزيدان حي

C63 رقم األول الجزء الذاتي البناء تجزئة

أ-94 رقم محل العارض البناء تجزئة

03 رقم محل 272 رقم الثاني الجزء الداتي النباء تجزئة

أ-11 رقم محل  الدفلة عين حي

نوفمبر أول نهج 61 رقم شتوان حي الثالث المحل

الثاني الشطر الداتي البناء تجزئة أ187 محل

01 محل  األرضي الطابق التجزئة مخطط من 01 رقم الحاملة 123 رقم

78 ملكية مجموعة 87 قسم الدفلة عين حي 01 رقم محل

21 رقم الصفراء عين تجزئة 01 محل

02 شطر الداتي البناء شتوان تجزئة مخطط من 256 رقم

49 رقم بلدية شتوان طريق 06 مخرج الصناعية منطقة

- مغنية-30 ملكية مجموعة 82 قسم األرضي الطابق أول محل 1052 إيلو سابقا الصنوبر حي الحاج مصالي حي 09 شارع

-مغنية– العصفور راس شارع 03 رقم

مخبزة

- مغنية– األرضي الطابق 211 قسم 163 ملكية مجموعة المدينة وسط حي 01 رقم محل

-مغنية-129مجموعةملكية221 قسم13رقم تافنة حي

- مغنية-01 رقم محل لطفي العقيد تجزئة من 68 رقم لطفي العقيد قرية

-مغنية-212 قسم241 ملكية مجموعة رشد إبن شارع المدينة وسط حي01 محل

- مغنية– المطمر حي 155 رقم ملكية مجموعة 190 قسم

-مغنية-01محل 200 ملكية مجموعة 222 قسم الزيتون حي

600 تجمع بوشارب شارع 18

 الحمري حي

مغنية

صناعية مخبزة

عامة تغذية

مغنية

شتوان

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سريع اطعام

مطاحن



35 م مج 141 قسم الواسيني دارس حي

الطرق شارع 24  

 نوفمبر 26 شارع

01 محل221 قسن 223 رقم م مج تافنة حي

02 رقم الثاني المحل الجرابعة وجدة طريق

03 رقم عمارة (بليكس دي) شقة 40 حي

مكرر 02 رقم 11 شارع المطمر حي

المصامدة قرية

33 رقم بومدين هواري تعاونية سينا إبن حي

15 رقم العزوني حي 03 شارع

83 رقم المطمر حي

البطيم قرية

14 شارع 01/08 رقم المزوار حي

مكرر 118 رقم الجديد حي

الزيتون حي وجدة طريق

12 رقم 03 رقم محل رشد ابن شارع

مغنية 92 رقم ملكية مجموعة 247 قسم الشهداء حي

191  السكني الحي

46/3 رقم رشد إبن شارع

03 رقم الغابات حي 07 شارع

البخاتة

مكرر 13 رقم السكنية التجزئة مخطط بريقي حي

14 رقم السكني الحي 21 شارع

مكرر 8 رقم 4 درج أ عمارة العزوني حي

121 رقم رشد إين شارع

130 رقم المغطاة سوق

عيسى بن حي

مكرر 31 رقم تندوف طريق

02 رقم محل ج عمارة 07 رقم الوطني الطريق مسكن 144 حي

18 رقم 600 تجمع بوشارب حي

الشبيكية الزانة عين قرية

51 رقم المغطاة سوق

مكرر 47 رقم مهيدي بن العربي شارع

12 رقم 24 ج شارع المدرجات حي

مكرر 12 رقم الباطوار حي 0 شارع

شالم حي

بوبكر لحمر

مصطفى بوطوبة

صالح بوحسون

أحمد بوعرفة

الحميد عبد حران

الفتاح عبد مالكي

أحمد بونيف

خضرة ميموني

حاج غربي

فراج بلهبري

علي فارس

القادر عبد حسين بن

 البطيم قرية

01محل 4حصة 45ملكية مجموعة213قسم الباطوار حي

01رقم محل القاضي حي

49 رقم خميستي محمد شارع

45ملكية مجموعة213قسم 04 رقم الحصة 02 رقم محل الباطوار حي

73 رقم 02محل تلمسان شارع

مراد ديدوش  شارع و القدس شارع زاوية الثاني المحل

مغنية

مغنية



03محل الفتح حي 196 قسم 47 رقم ملكية مجموعة

األول المحل 37 رقم 02 شارع الجديد الهدام حي

01 رقم محل الجرابعة صابر بن أوالد حي

11 رقم 144قسم233ملكية مجموعة 29 شارع الفتح حي

02محل 203قسم 119رقم ملكية مجموعة الزيتون حي

204 قسم 81 رقم  ملكية مجموعة الزيتون حي

66 رقم 01 محل السكني الحي تجزئة

08 رقم 206 قسم 51 رقم ملكية مجموعة  تافنة حي

01 رقم محل 207 قسم 73 رقم ملكية مجموعة  تافنة حي

01 رقم محل 154 قسم 132 رقم ملكية مجموعة الفتح حي

07ملكية مجموعة234قسم بيالل حي نوفمبر شارع26رقم07محل

73ملكية مجموعة 151 قسم 01محل 42 رقم منزل تافنة حي

21أ محل 177 ملكية مجموعة 86 قسم 21 منزل الفتح حي

03 رقم بلدي كشك المغطاة سوق

10 رقم بلدي كشك المغطاة سوق

المغطاة السوق 01رقم بلدي كشك

األرضي الطابق المغطى السوق 09محل

المغطاة السوق 81 رقم بلدي محل

03محل 191قسم 50ملكية مجموعة المدينة وسط حي

66ملكية مجموعة 198قسم تافنة حي

03الحصة 45 ملكية مجموعة 213 قسم الباطوار حي

97ملكية مجموعة 234قسم جابر حي

المغطاة سوق 89 رقم

01محل المصامدة قرية

ؤ05 محل 23 رقم 08شارع القاضي حي

2أر رقم عباس العقيد اإلشتراكية الفالحية القرية 01محل

27 رقم 130ملكية مجموعة 211قسم01الحصة المدينة وسط حي عميروش العقيد شارع

12 رقم 06محل رشد ابن شارع

01محل 118ملكية مجموعة 160قسم المطمر حي

المصامدة قرية

R2 رقم 01محل عباس العقيد اإلشتراكية الفالحية قرية

02 رقم محل 224 قسم 149 ملكية محموعة الزيتون حي

102 رقم ملكية مجموعة 133 قسم الزهراوية عين

233 قسم 38 محل جابر حي

01محل 114ملكية مجموعة 205قسم تافنة حي

محل66 البريقي حي سوق 10محل

33 رقم 07الحصة المدينة وسط نوفمبر اول شارع

02محل 99ملكية مجموعة 206قسم تافنة حي

14 رقم محل 07 رقم الوطني الطريق الجنوبية الجهة مسكن 144 حي

المغطاة السوق 70 رقم محل

المغطاة الساحة 48 رقم المكان

02 رقم المحل 83 رقم الجديد العزوني حي

62ملكية مج 226 قسم الزيتون حي 02 رقم محل

220 رقم الجنوب شارع و فلسطين شارع و تلمسان شارع  زاوية06 رقم محل

المغطاة السوق

01 رقم محل 48 ملكية مجموعة 214 قسم المطمر حي

234 قسم 71 رقم مج جابر حي 01 رقم محل

13 رقم ملكية مجموعة 202 قسم األرضي الطابق  الزيتون حي 01 رقم محل

10 رقم تندوف شارع

مكرر14 رقم عصفور رأس شارع

عمر حي 01 رقم محل

27 رقم 06 شارع المختار عمر حي

241 قسم 37 رقم ملكية مجموعة 05 رقم الحصة 03 المحل  الزوية طريق 01 رقم  الشهداء حي

86 رقم ملكية مجموعة 204 قسم  الزيتون حي  الثاني المحل

66 رقم ملكية مجموعة 224 قسم 12 رقم وجدة طريق الزيتون حي

مغنية

مغنية



04 رقم محل 03 رقم رمضان مكني ملحقة جرابعة

163 ملكية مجموعة 154 قسم الفتح حي

عميروش العقيد شارع 04 رقم محل

116 رقم01 رقم محل الجديد المطمر السكنية تجزئة

01 محل 295 م مج 144 تجزئة الفتح حي

01 محل 199 تجزئة 112 م مج الزيتون حي

 03 محل 39 م مج 234 تجزئة جابر حي

01 محل 23 رقم08حي القاضي شارع 

 01شارع ابن رشدرقم 

02 محل 203قسم 11حي الزيتون مجموعة ملكية رقم

 حي الجرابعة01محل رقم 

 حي الزيتون02 المحل رقم 203قسم 181مجموعة ملكية 

 الطابق األرضي02 محل رقم 158 القسم 14حي الغابات مجموعة ملكية 

22 حي المذبحة رقم 24شارع 

 27 مجموعة ملكية 206 حي تافنة قسم 02محل 

 100 مجموعة ملكية 95حي المدرجات قسم 

04 مجموعة ملكية رقم205 حي تافنة قسم 01محل رقم 

221 قسم 132 حي تافنة مجموعة ملكية 01محل رقم 

02 محل 208 قسم 37حي تافنة مج م 

02 محل 04 رقم 13حي عمر شارع 

01 محل 113 مج م 190حي المطمر قسم 

56شارع أول نوفمبر رقم 

01 محل 04 قطعة 213 قسم 44حي الباطوار مجموعة ملكية 

07 حي بالل محل رقم 02طريق رقم 

02المحل التاني قرية المصامدة رأس عصفور رقم 

01حي عمر محل 

 وسط 15 مج م 192 قسم 02محل 

39شارع أول نوفمبر رقم 

البطيم حي

شارف أوالد الصناعية منطقة  

277 رقم الغربي الوسط تجزئة

92 قسم 34 م م 02 محل 114 رقم عياد اإلخوة شارع

257 رقم قطعة جميلة تجزئة 03محل

 وسط غرب04شارع سور أحمد رقم 

79 قسم 39 ملكية مجموعة الجديد الغرب تجزئة 02 رقم محل

06 رقم فالوسن شارع

التجاري المجمع مهيدي بن العربي شارع

عياد االخوة شارع 01 رقم المحل

مراد ديدوش شارع

21 رقم عميروش العقيد نهج 02 رقم محل 12 رقم

64 قسم 10 ملكية مجموعة محمد غربي شارع 08

02 محل القواسير قرية

مهيدي بن العربي شارع

16 رقم عياد االخوة شارع

الخوان أوالد تجزئة

الغربي الوسط تجزئة القادر عبد درقاوي شارع

مغنية

الرمشي

صناعية مخبزة

عامة تغذية

مغنية

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سوبيرات

سريع اطعام

ملبنات

مطاحن



الجديد الغرب تجزئة

55 رقم طارق سي شارع

12 رقم بلحاج شيخ شارع

باديس إبن

فالوسن شارع

33 رقم القادر عبد جلطي شارع

37 رقم محمد موسى بن شارع

05 رقم المهني السكني التعايش مركز تجزئة شقة 125 حي 02 محل

بونوار سيدي قرية

الجديد الغرب تجزئة

بونوار سيدي قرية

مهيدي بن العربي شارع

02 محل حصيني شرقي بن شارع

20ملكية مجموعة 65قسم بومدين ترار بن شارع 01محل

09 رقم الرحمان عبد مجاوي شارع

1/14 رقم حسان بوحسون شارع

بونوار سيدي قرية

12 رقم أ عمارة سكن 198 حي

112 رقم جنوب الزيتون حي

أحمد سيدي قرية

B04 رقم مهيدي بن العربي شارع

12 رقم علي سيدي قرية

07 رقم 82قسم67ملكية مجموعة 01 رقم محل عياد اإلخوة شارع

03 رقم حقيق اإلخوة شارع

حقيقي اإلخوة شارع

55 رقم طارق سي شارع

07 رقم حسن بوحسون شارع

96 رقم مهيدي بن العربي شارع

22 رقم 02محل 85ملكية مجموعة 78 قسم محمد أجدير شارع

B27 رقم بونوار سيدي قرية

القواسير قرية

39 رقم محمد بوشنتوف شارع جميلة تجزئة

203 رقم االتفاق حي

28 رقم بونزار سيدي اإلخوة شارع

23 رقم لطفي العقيد شارع

10 رقم حسان أبو شارع

02 رقم مراد ديدوش شارع

03ص عمارة تساهمي إجتماعي سكن 224 مجمع

أحمد سيدي قرية

112 رقم محل 04 رقم قطعة الغربي الوسط تجزئة

08 رقم قطعة الزيارة باب تجزئة

محمد مالك شارع

مهيدي بن العربي شارع

10 رقم محل 1ب بلوك سكن 96 حي

بونوار سيدي قرية

17 رقم 02 محل جميلة تجزئة لحسن بوسماحة شارع

42 رقم العربي فاطمي قرية

13 رقم 02رقم محل الجديد الغرب تجزئة عياد اإلخوة شارع

01 رقم مراد ديدوش شارع

مهيدي بن العربي شارع

بونوار سيدي الريفي التجاري المجمع

19 رقم 03 رقم محل الغربي الشمال تجزئة

S70 رقم بلحاج شيخ شارع الجديد الغرب تجزئة

92 رقم 01محل التجزئة مخطط من 66 رقم عقار فالوسن شارع

94 رقم 04 رقم محل مهيدي بن العربي شارع

الرمشي

الرمشي



19 رقم عمر بن صايم شارع

78قسم 107ملكية مجموعة 01محل محمد أجدير شارع

58 رقم 03 رقم محل فالوسن شارع

اا  رقم 388 رقم لطفي تجزئة

أحمد سيدي قرية

السالم عبد بورواحة قرية

25 رقم 01 رقم محل القادر عبد ترار بن شارع

عياد اإلخوة شارع

احمد سيدي قرية

02 رقم محل حصيني راجع شارع

أ14 بلوك المقام إقامة 07 محل

90 قسم 88 ملكية مجموعة مهيدي بن العربي شارع 01محل

اإلتفاق حي

08 رقم أحمد سيدي تجزئة

تساهمي إجتماعي مسكن335مجمع س20/عمارةد األرضي طابق

02 رقم محل بلحاج شيخ شارع جميلة تجزئة

03 رقم 02 رقم محل محمد بدية شارع

02 رقم لخضر طيبي شارع

02 محل حسيني شرفي بن شارع

02 رقم محل الديني المحمع

01 رقم محل فالوسن شارع

135 رقم 02محل أحمد سيدي قرية

التجزئة مخطط من 101 رقم محمد أجدير شارع

05 رقم محل 2ب عمارة المقام حي

احمد سيدي قرية 24رقم قطعة

المسيرين حي

01 رقم محل عياد اإلخوة شارع

13 رقم القواسير قرية تجزئة

17 رقم التجزئة مخطط 243 رقم 02 رقم محل بلحاج شيخ شارع

128 رقم 03 رقم محل عياد اإلخوة شارع

مهيدي بن العربي شارع التجاري المجمع 40 محل

االرضي الطابق أ09 رقم بلوك المقام اقامة 08 رقم محل

14 رقم 01 محل محمد موسى بن شارع

143 رقم قطعة لطفي تجزئة

84 رقم المساحي قسم 133 رقم الملكية مجموعة الرحمان عبد مجاوي شارع 03 رقم محل

07 رقم 02 رقم محل مهيدي بن العربي شارع

لخضر الزهراوي شارع 07 رقم محل

03 رقم فالوسن شارع

261 رقم الجديد الغرب تجزئة

02 محل 177 رقم جميلة تجزئة بلحاج شيخ شارع

01 رقم التجزئة مخطط 03 رقم محل القادر عبد مزرعي شارع

01 رقم محل المسجد شارع أحمد سيديي

02 محل ل م ب أحمد سيدي حي تجزئة

16 رقم عميروش تجزئة

بلدي كشك الشريف سيدي قرية

03 رقم العربي فاطمي تجزئة د شارع

القواسير

06 رقم 02 رقم محل عياد اإلخوة شارع

1محل 50قسم 12رقم ملكية مجموعة أحمد أمبوعزة شارع الغربي الشمال تجزئة

بونوار سيدي قرية

01 محل 278 رقم الجديد الغرب تجزئة القادر عبد ترار بن شارع

02 رقم محل رشيد مجاوي شارع 25 رقم الغربي الشمال تجزئة

A109 رقم عميروش تجزئة

01 رقم محل العربي فاطمي قرية

الرحمان عبد مجاوي شارع و محمد أجدير شارع زاوية 01 محل

الرمشي

الرمشي



20 رقم الذاتي البناء 03 رقم محل يوسف قرين شارع

21 رقم 3محل عميروش العقيد نهج

32 رقم 02 محل أحمد صابري بن شارع

147 رقم قطعة 111 ملكية مجموعة 112 قسم أحمد سيدي حي

53أ عمارة بولنوار سيدي اإلخوة شارع المقام حي

01 رقم محل الزيتون حي الجنوبية ضاحية

01 محل جميلة حي عمر بن بوشنتوف شارع

14 رقم 1أ عمارة المقام حي

29 رقم قطعة اإلتفاق تجزئة 01محل

12 رقم محل فالوسن شارع التجاري المركز

01 رقم 03 محل شراف اإلخوة شارع

االرضي الطابق 92 القسم 15 ملكية مجموعة محمد هللا معط شارع

02محل 114قسم 115ملكية مجموعة أحمد سيدي قرية

66ملكية مجموعة 64قسم لطفي تجزئة

مراد ديدوش شارع

133 رقم 34ملكية مجموعة 96 قسم فالوسن شارع

02محل 290 رقم بشير هللا معطى شارع لطفي تجزئة

08 محل تساهمي إجتماعي مسكن 224 حي

01محل 118 قطعة القواسير تجزئة

107ملكية مجموعة 78قسم 01محل محمد أجدير شارع

02 قطعة الباسط عبد شارع

03 محل مدغري أحمد شارع

10 رقم 01محل مهيدي بن العربي شارع

24 رقم أ عمارة سكن 198 حي

02محل 03قطعة مراد ديدوش شارع

14 رقم 01محل القواسير قرية

07محل العربي فاطمي قرية ب شارع

01محل برابح عياد شارع 09 الخوان أوالد تجزئة

60قسم 04ملكية مجموعة 184 الحصة 1ص عمارة مسكن 335 حي

51 رقم 02محل 85قسم 90ملكية مجموعة أبوالحسن شارع

01 رقم 72 قسم 191ملكية مجموعة 03 محل الخوان اوالد هللا عبد بن تقية شارع

141 رقم عقار احمد سيدي قرية

44 رقم 70ملكية مجموعة 77قسم 02محل مهيدي بن العربي شارع

بونوار سيدي قرية

ب12 عمارة 03محل المقام إقامة

01ملكية مجموعة 49قسم 69رقم القطعة لطفي تجزئة

27ملكية مجموعة 118قسم احمد سيدي قرية

137 ملكية مجموعة 53 قسم 01 محل الزيتون حي 48 رقم

09 رقم بومدين شريف بن شارع

140 رقم 01محل أحمد سيدي قرية

03 رقم أ28 عمارة المقام حي

42 ملكية مجموعة 82 قسم 06 رقم محمد شرقي بن شارع 02 محل

34 رقم بونوار سيدي اإلخوة شارع

12 رقم اإلتفاق حي

01 رقم 01محل أحمد سيدي قرية

70 قسم 80 رقم ملكية مجموعة القادر عبد زروقي شارع  الخوان أوالد تجزئة 01 رقم محل

80 قسم 57 مج بلحاج شيخ شارع 54 رقم

207 رقم قطعة عميروش تجزئة 02 رقم محل

ص17 عمارة 60 القسم 04 رقم ملكية ،مجموعة364 رقم القطعة  تساهمي اجتماعي مسكن 335 حي

01 رقم محل بوعريشة مسكن 100 حي 65 رقم علي سيدي قرية

بونوار سيدي قرية

التجاري المجمع مهيدي بن العربي شارع

الرمشي

الرمشي

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة



153 رقم اإلتفاق تجزئة

203 رقم االتفاق حي

مهيدي بن العربي شارع 03 رقم محل

50 ملكية مجموعة 94 قسم 16 رقم محمد مالك شارع 01 رقم محل

02 رقم محل مهيدي بن العربي شارع

69 رقم ملكية مجموعة 50 قسم مهيدي بن العربي شارع 02 رقم محل

المقام اقامة 13أ عمارة 11 رقم المحل

الجديد الغرب تجزئة 334 رقم-3 محل

المقام إقامة أ9 عمارة 09محل

التجاري المجمع مهيدي بن العربي شارع

عياد االخوة شارع 01 رقم المحل

مراد ديدوش شارع

21 رقم عميروش العقيد نهج 02 رقم محل 12 رقم

64 قسم 10 ملكية مجموعة محمد غربي شارع 08

02 محل القواسير قرية

مهيدي بن العربي شارع

الرمشي الصناعية المنطقة

الرمشي ب/10 رقم الصناعية منطقة

 شارع الجمهورية وسط المدينة04 قسم 65 مج ملكية 02محل 

25 مج ملكية 75شارع شيبان أعمر حي الشفق قسم 

57 الطابق األرضي سيدي أعمر تجزئة األمير عبد القادر قسم 02 و 01محل 

340مج ملكية رقم 75 قسم01حي الرملة محل 

حي سيدي أعمر

المستشفى طريق الرملة حي

عامر حوط حي

زيري أوالد حي الزباير ركيبة

الشفق  اعمر شيبان شارع

27 ملكية مجموعة 77 قسم الرملة حي

01 رقم محل 61 ملكية مجموعة 92 قسم زيري أوالد حي

27 ملكية مجموعة 58 قسم أعمر سيدي حي 02 محل

251 ملكية 75 قسم زيري أوالد حي الغزوات مدينة ضواحي 03 محل

المدينة وسط ميسوم سايح شارع

176 ملكية مجموعة 57 قسم األرضي الطابق 01 محل أعمر سيدي حي

 أعمر سيدي حي عباس بوجنان التعاونية تجزئة

02 قطعة 11 مجموعة 26 قسم 02 الحصة الجمهورية شارع

 05 ملكية مجموعة 22 قسم الرملة حي ح محل

 أعمر سيدي القادر عبد األمير حي

الرملة حي

 الجوهر ديار حي

320 B الشفق تجزئة

03محل ميسوم سايح شارع

250 ملكية مجموعة 75 قسم الشفق حي ب محل

95 رقم الجمهورية نهج

عبدالقادر صالح شارع و الشهداء شارع زاوية 04المحل

02 الحصة 04 قسم 32 ملكية مجموعة الجمهورية شارع

ب محل 102 ملكية مجموعة 70 قسم الشفق السالم تجزئة الرملة حي

621س محل 63 ملكية مجموعة 05 قسم أعمر سيدي يغمراسن دار حي

87 القسم 53 ملكية مجموعة 142 رقم الشفق حي االرضي الطابق 04 و 03 رقم محل

اعمر سيدي حي

الرمشي

الرمشي

سريع اطعام

ملبنات

المطاحن

الغزوات

صناعية مخبزة

عامة تغذية



الجمهورية شارع 14 مجموعة 04قسم س 02 رقم المغطاة السوق

الدمين حي

02محل30ملكية مجموعة 78 قسم عامر حوض

01محل 01ملكية مجموعة 36 قسم حمزة عبدي شارع

02محل أعمر سيدي حي

113ملكية مجموعة 57قسم أعمر سيدي حي

15ملكية مجموعة 57قسم القادر عبد األمير تجزئة

02محل 25ملكية مجموعة 42قسم اعمر سيدي حي

01محل 63ملكية مجموعة 43قسم أعمر سيدي حي

32 رقم 100ملكية مجموعة 68قسم ف32 محل الرملة حي

02محل 234ملكية مجموعة 57قسم أعمر سيدي حي

أ16محل 55ملكية مجموعة 35قسم المحطة حي

57ملكية مجموعة 84قسم زيري اوالد

الجمهورية شارع 14ملكية مجموعة 04قسم س01رقم المغطاة السوق

المدينة وسط ميسوم سايح شارع

ج محل 326ملكية مجموعة 57قسم أعمر سيدي حي

03 رقم 3ب محل 05ملكية مجموعة 77قسم المسشفى طريق الرملة حي

115 ملكية مجموعة 70 قسم 06 ب محل الشفق حي 31

34 رقم ملكية مجموعة 94 قسم أعمر شيبان شارع ج 288 رقم ب محل

94 قسم 38 رقم ملكية مجموعة زيري اوالد حي

02 محل 58 ملكية مج 57 قسم اعمر سيدي حي

لحسن معلم شارع و الجمهورية شارع زاوية

40 ملكية مج 69 قسم الرملة حي

29 ملكية مج 85 قسم المستشفى طريق الرملة عامر حوض حي ا1 محل

154 الملكية مجموعة 85 قسم األرضي تحت الطابق الشفق حي 02 رقم محل

18 مج 18 قسم السريجات حي 1246 رقم األرضي الطابق 01 رقم محل

29 رقم ملكية مجموعة 62 قسم االول الطابق أعمر سيدي حي 02 رقم محل

35 رقم ملكية مجموعة 130 قسم 174 رقم منزل الدمين حي

45 رقم ملكية مجموعة 26 قسم  المدينة وسط ميسوم سايح حي االرضي الطابق  01 رقم محل

االرضي الطابق زيري اوالد حي 08 رقم محل

03 الحصة 45 رقم ملكية  مج 04 قسم الغزوات مدينة وسط السوق شارع

47 م م 04 قسم الجمهورية شارع

223 ملكية مجموعة 57 قسم اعمر سيدي حي أ 841 محل

08 ملكية مجموعة 37 قسم ميسوم سايح المدينة وسط 44 رقم بناية  ج 44 رقم محل

41 قسم 07رقم ملكية مجموعة أعمر سيدي يغمراسن دار حي 03 رقم محل

العرقوب حي

57 قسم 331 رقم ملكية مجموعة أعمر سيدي حي  أ952 رقم محل

78 ملكية مجموعة 58 قسم القادر عبد األمير تجزئة أعمر سيدي حي663 رقم 01 محل

85 ملكية  مجموعة 62 قسم اعمر سيدي حي ب 190 رقم محل

76 قسم 157 ملكية مجموعة الرملة حي 02 رقم محل

01 رقم محل 177 ملكية مجموعة 75 قسم الرملة حي

25 ملكية مجموعة 115 قسم الدمين حي 01 رقم محل

01 رقم محل 52 رقم 58 ملكية مجموعة 77 قسم الرملة حي

89 ملكية مجموعة 75 قسم الشفق حي 01 رقم محل

06 ملكية مجموعة 94 قسم 04 رقم محل زيري اوالد حي

02 رقم محصورة تجزئة يغمراسن حي إلى المؤدي الطريق جانب

توانت تجزئة مخطط من 03أ رقم اوت 20 ملعب مقابل الدمين طريق ب رقم محل

01 رقم محل 700 رقم الحوط درب أعمر سيدي حي

28 ملكية مجموعة 41 قسم غمراسن دار حي

حمزة عبدي شارع

السوق ساحة

السوق ساحة و القومبطا شارع

زياني النقيب شارع

13 رقم الرملة حي تجزئة

الشهداء شارع 48 رقم

الغزوات

الغزوات



ميسوم سايح شارع

ندرومة باب شارع

رابح مهداوي شارع

مسكن 48 الرملة حي

الشهداء شارع

41 رقم الشهداء شارع

زيري أعمرأوالد شيبان شارع

26 ملكية مجموعة 57 قسم 02محل القادر عبد األمير تجزئة أعمر سيدي حي

الرملة التجاري المركز

12 رقم الرملة حي التجاري المركز

غمراسن دار

02 رقم أحمد زناتي الرائد نهج 24  تجمع الرملة حي

02حي سيدي أعمر محل رقم 

حي الشفق

12 مجموعة ملكية 93  قطعة 01حي أوالد زيري محل 

01 محل 11 مجموعة ملكية 25شارع الجمهورية قطعة 

01 محل 37 مجموعة ملكية رقم 32شارع المنار حي الرملة قسم 

شارع صالح عبد القادر

61 تجزئة 04 قطعة 04 شارع الجمهورية رقم 01محل رقم 

سيدي اعمر

الميناء

الحلوف غار محمد بومدان الشهيد حي

بومدين دحو حي القادر عبد األمير شارع

حسين بوعناني حي

أحمد حاج التي الشهيد حي

 نوفمبر أول شارع

باستور حي

 محمد بومدان الشهيد حي

القادر عبد االمير حي

 افريل 24 شارع

المدينة وسط التازر حي

حسين بوعناني حي

حسين بوعناني حي

حسين بوعناني حي

حسين بوعناني حي

قدور منصور بن الشهيد حي

أحمد حاج التي الشهيد حي

أحمد حاج التي الشهيد حي

قدور منصور بن الشهيد حي

02 محل الثورة شارع

حسين بوعناني حي

محمد بومدان حي

محمد بومدان حي

الثورة شارع

احمد حاج التي حي

بومدين دحو حي

01 محل حسين بوعناني حي

العريشة

القور

الغزوات

الغزوات

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سوبيرات

سريع اطعام

سبدو

صناعية مخبزة

عامة تغذية



القور

للعملية العام المخطط

الشهداء حي

حسين بوعناني حي

حسين بوعناني حي

نوفمبر 01 شارع

 02 محل أحمد حاج التي الشهيد حي

02 محل محمد بومدان الشهيد حي

01 محل الثورة شارع

01 محل حسين بوعناني الشهيد حي

بومدين دحو الشهيد حي

حسين بوعناني حي

حسين بوعناني حي

حسين بوعناني حي

الثورة شارع

ميلود باي حي

أحمد حفص حي

04 رقم حسين بوعناني حي

بومدين دحو حي

بومدين دحو حي

بومدين دحو حي

بومدين دحو حي

علي عرابي حي

حسين بوعناني حي

ميلود باي حي

المقام حي

احمد حاج التي حي

DNC السعادة حي 

احمد حاج التي حي

احمد حاج التي حي

احمد حاج التي حي

حسين بوعناني حي

حسين بوعناني حي

حسين بوعناني حي

احمد حاج التي حي

احمد حاج التي حي

 التآزر حي

احمد حاج التي حي

طاهر بوبكر حي

احمد حاج التي حي

محمد بومدان حي

 19 رقم قطعة 159 تجزئة حسين بوعناني حي

حسين بوعناني حي

75 رقم 01 محل حسين بوعناني حي

محمد بومدان حي

02 رقم حسين بوعناني حي

حسين بوعناني حي

03 رقم محل بومدين دحو حي

02 رقم محل محمد مداني حي

02 رقم محل ميلود باي حي

01 رقم محل حسين بوعناني حي

03 محل حسين بوعناني حي

حسين بوعناني حي

ميلود باي حي

حسين بوعناني حي

سبدو

سبدو



 مسكن 148 حي

الثورة شارع

درمام 01 رقم محل

01 محل أحمد حفص حي

القرموش حي 01 محل

محمد بومدان حي

تبودة

أحمد حفص حي 01 محل

 الفرش 01 رقم محل

02 رقم محل بومدين دحو حي

سبدو 02 رقم محل محمد مداني حي

03 محل حسين بوعناني حي

القادر عبد االمير شارع

قدور منصور بن حي

بومدين دحو حي

علي العربي حي

حسين بوعناني حي

حسين بوعناني حي

محمد بومدان حي

حسين بوعناني حي

احمد حاج التي حي

 التآزر حي

 مسكن 148 حي

محمد بومدان حي

03 رقم البطمة نوفمبر 01 شارع

احمد حاج التي حي

 حسين بوعناني حي

حسين بوعناني حي 01 محل

بومدين دحو حي 05 محل

02 محل حسين بوعناني حي 01 رقم

بومدين دحو حي 04 محل

السعادة حي 01 محل

 04 رقم نوفمبر أول شارع قرموش حي 02 محل

01 قطعة 01 محل القادر عبد األمير شارع 01 رقم

بومدين دحو حي

 سبدو  الشيخ حي

سبدو بوعناني حي

الزواوي سيدي حي

الرحمان عبد سيدي حي

عواد كراص شارع

04 محل بلعباس سيدي طريق

الزواوي سيدي حي

النهضة اقامة

الرحمان عبد سيدي حي

عواد كراص شارع

 بلعباس سيدي طريق

بلعباس سيدي طريق

ميمون أوالد

صناعية مخبزة

عامة تغذية

سبدو

سبدو الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سوبيرات

سريع اطعام

ملبنات

مطاحن



 الجمهورية شارع

03 رقم محل بلعباس سيدي طريق

الزواوي سيدي حي

الزواوي سيدي حي

الزواوي سيدي حي

الزواوي سيدي حي

بلعباس سيدي طريق

القادر عبد قادري شارع

الزواوي سيدي حي

الزواوي سيدي حي

الزواوي سيدي حي

الزواوي سيدي حي

 الزواوي سيدي حي

الزواوي سيدي حي

بلعباس سيدي طريق

الجمهورية شارع

الزواوي سيدي حي

الرحمان عبد سيدي حي

الجمهورية شارع

الزواوي سيدي حي

الجمهورية شارع

بلعباس سيدي طريق

بلعباس سيدي طريق

عواد كراص شارع

عواد كراص شارع

عواد كراص شارع

عواد كراص شارع

عواد كراص شارع

01 محل بلعباس سيدي طريق

بلعباس سيدي طريق

حسان ممو شارع 03 محل

بلعباس سيدي طريق

عواد كراص شارع

بلعباس سيدي طريق

الجمهورية شارع

النهضة اقامة

بلعباس سيدي طريق

بلعباس سيدي طريق

عواد كراص شارع

المحطة شارع

تلمسان طريق

حسان ممو شارع

الجمهورية شارع

01 محل علي الحسن مسجد بجانب

بلعباس سيدي طريق

بلعباس سيدي طريق

الزواوي سيدي حي

ميمون أوالد

ميمون أوالد

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سريع اطعام

المطاحن



ميمون أوالد

ميمون أوالد عواد كراس شارع

08 رقم محل حميدي بن حي

82 رقم القادر عبد صايم

102 رقم القادر عبد صايم رشارع

55 رقم الحاج أحمد بن شارع

القادر عبد الصايم شارع

القادر عبد الصايم شارع

 القادر عبد الصايم تجزئة 81 قطعة

02محل القادر عبد الصايم شارع

01 رقم القطعة 30 رقم القادر عبد الصايم شارع

بلدية

3أ عمارة نصير بن موسى إقامة

نصير بن موسى حي

56 رقم الحاج أحمد بن شارع 01رقم محل

02 رقم الحاج أحمد بن شارع

24 رقم 05رقم الحاج أحمد بن شارع

01رقم محل الندرومية حي

168 رقم محل الندرومية حي

بلقاسم بوجنان 08 رقم

ب03 رقم الحصة الثاني الجزء 12 رقم بلقاسم بوجنان شارع 02 رقم محل

الصنور حي

45 رقم الصنوبر حي تجزئة

36 رقم الصنوبر حي تجزئة

80 قطعة الصنوبر حي تجزئة

02 رقم محمد غالم نهج

محمد غالم شارع 01 رقم محل

محمد سبيح شارع

01 رقم محل 264 رقم بشير نقادي شارع

العربي سيدي

114 رقم 01 محل العربي سيدي تجزئة

47 رقم العربي سيدي الماء خزان تجزئة

01 محل العربي سيدي

25 رقم المياه خزان تجزئة العربي سيدي

60 رقم العربي سيدي قرية

01 رقم محل 97 رقم المياه خزان تجزئة العربي سيدي

99 رقم المياه خزان تجزئة العربي سيدي

الزيتون حي

الزيتون حي

القادر عبد األمير شارع

البلدي السوق محمد دريم شارع

168 رقم الندرومية حي

ب 59 رقم قطعة الزيتون حي تجزئة 03 رقم محل

11 رقم الزيتون حي تجزئة

168 رقم 02 محل الندرومية حي الرحمان عبد بن حي

الرمشي إلى المؤدي والطريق 07 رقم الوطني الطريق شارع زاوية

01 رقم القادر عبد األمير شارع

99 رقم المياه خزان تجزئة العربي سيدي

الزيتون حي

الزيتون حي

القادر عبد األمير شارع

البلدي السوق محمد دريم شارع

ميمون أوالد

صبرة

صناعية مخبزة

صبرة

عامة تغذية



28 رقم المحطة حي

البلدية تسوية مخطط 02 رقم محل

03  رقم محل قطعة 26 المحصور الحي بتجزئة عقار

الزيتون وادي قرية

الزيتون وادي قرية

الزيتون وادي 02 رقم

الفواكه و الخضر سوق

03 رقم محل محمد دريم شارع 184

صبرة البلدي السوق

38 رقم الحاج احمد بن شارع

01 رقم الحصة القادر عبد االمير شارع 02 رقم محل

الحناية ،444 رقم الشهداء شارع و درمل بن غالم زاوية 01 رقم محل

280 رقم بكاي مجاهدي و عمر بن سحنون شارعي زاوية

24 رقم 2 المحل أحمد أوزار شارع

عبدالرحمان بليفة شارع

17 رقم 01محل خميستي غرب مركز تجزئة

15 رقم المقاسم قرية 01 رقم محل

الشهداء شارع 01 رقم محل

58 رقم مسكن 120

ب الحمراء الحشية تجزئة 06 رقم هللا عبد سيدي شارع 03 رقم محل

ب الحصة 04 رقم الشهداء شارع

03 رقم محل 180 القطعة ميلود بلحساين شارع 24

01 رقم المحل المحطة تجزئة 81 رقم

أ-13  رقم خميستي محمد حي

02 رقم الحصة 03رقم المحل 11 رقم بكاي مجاهدي  شارع

02 رقم خميستي حي

قطعة 184 خميستي الداتي البناء تسوية تجزئة 138 رقم  خميستي محمد حي 01 رقم محل

100 رقم الشهداء شارع 01 رقم محل

37 رقم ندرومة شارع 01 رقم محل

درمل بن غالم شارع 02 رقم محل

46 رقم بكاي مجاهدي شارع الكاسطور حي 01 رقم محل

69 رقم المحطة تجزئة الشرقية الشمالية الضاحية 01 رقم محل

184 خميستي الذاتي البناء تسوية تجزئة 38 رقم خميستي محمد حي

01 رقم محل الشهداء شارع األرضي الطابق

الحجر عين قرية

تكميلي خميستي تجزئة الخاص مخطط 81 رقم خميستي حي

01 رقم محل مهيدي بن العربي حي 53 رقم

قادة أوالد خميستي حي 06 رقم محل

الغربية الشمالية الضاحية مخطط 52 رقم

مليلية قرية 02 رقم محل

محمد عيساني شارع

06 رقم خميستي محمد حي 02 رقم محل

18 رقم مهيدي بن العربي حي

11 رقم الحصة 32 رقم الحرية شارع

02 رقم محل بالتجزئة الخاص المخطط خميستي 103

01 رقم محل كاستور حي 26 رقم

لطفي العقيد شارع 01 محل

نوفمبر أول ساحة 01 رقم محل

درمل بن غانم شارع

الحناية

صناعية مخبزة

عامة تغذية

صبرة

صبرة

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سوبيرات

سريع اطعام



74 رقم درمل بن غالم شارع

05 رقم الشهداء شارع

مليلية قرية 16 رقم عكاشة قطالن بن الشهيد شارع 01 رقم محل

خميستي محمد حي

خميستي محمد حي

الشهداء شارع 27 رقم

104 رقم خميستي محمد حي

مهيدي بن العربي حي

04 رقم إيدير عيسات شارع

78 رقم الشمالي المخرج تجزئة

درمل بن غالم شارع

04 رقم مقاسم قرية

الشهداء شارع

الذبحة شارع

24 رقم الحرية شارع

629 رقم التبسي العربي شارع

13 رقم ميلود بلحساين شارع

القديم البلدي السوق

45 رقم درمل بن غالم شارع

01 رقم الحرية شارع

العين طريق

ق02 رقم سكن 132 حي

301 رقم خميستي الغربي الوسط تجزئة

30 رقم الحرية شارع02 رقم محل

A32 رقم الحرية شارع

الشهداء شارع

الحرية شارع

02 رقم القطعة محمد لبلق شارع 01 رقم محل

اعمر بن سحنون شارع

ب.13 رقم خميستي محمد حي

خميستي الصناعية المنطقة تجزئة

49 حصة المغارات طريق

فزة عين تاقمة

تاقمة

فزة عين

وسط أ كشك

81 رقم أ القطعة توسع تجزئة وسط فزة عين

بيروانة

2أ محل بيروانة تجزئة

عاد بني عين

عاد بني عين

تاقمة

35 رقم تاقمة قرية

عوشبة قرية

الوطني الطريق الداتي البناء تجزئة 08 رقم 03 محل

فزة عين وانة بئر 46 رقم

عوشبة قرية عيزلة 02 رقم محل

بلدية

الحناية

الحناية

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سوبيرات

سريع اطعام

مطاحن

فزة عين

صناعية مخبزة

عامة تغذية



عوشبة تجزئة

عوشبة

عوشبة

عوشبة قرية

الغناينة قرية

بلدية

بلدية

بوقرة

القديم عمير

الشاليدة

العزايزة

أعلى أوالد قرية

بوقورة

بوقورة

البرج

03 رقم محل الشاليدة

ج طريق 02 رقم

01 رقم محل غوليماس 03 رقم

البرج قرية

  قرية عمير القديم

زلبون

زلبون

بلدية

زلبون

زلبون

بلدية

بلدية

زلبون المحمى

مركز

بلدية

02 رقم محل زلبون

زلبون

بلدية

علي بوبكر بن مدرسة

زلبون بورجل حي

بربار زيتون

دوز عين

زلبون المحمة مسجد بجوار ب حرف حامل محل

بوجميل 02 رقم محل

الدوز عين

زلبون 02 رقم محل الطيب موالي شارع

01 رقم محل أ مكرر تقدر 51 رقم 45 رقم الوالئي الطريق

زلبون 04 الحصة 01 رقم محل المحراب رقعة

 زلبون

مستار بني

البلدي الملعب أمام

دوز عين قرية

17 رقم 05محل وسط مستار بني تجزئة

الجبل دار أ محل

بني مستار

صناعية مخبزة

عامة تغذية

فزة عين

عمير

عامة تغذية

ملبنات



زلبون 03 رقم محل

الحمري شارع 01 رقم محل

مستار بني

مستار بني

زلبون

زلبون

زلبون محامة شارع

مستار بني

مستار بني

مركز

مراح كركور شارع

بلدية

الخرايصة حي

الولجة

01محل بوخريص اوالد

بوخريص اوالد 01 محل

مطمر

مركز ترني

مركز تيرني 79 قطعة-   أل. أم.بي

 هديل بني تيرني

اللوزة حي

02 رقم مغنية نهج القصبة حي

 المغرب شارع العيون طريق بنسعيد حد الخلفية الواجهة

01محل 60رقم المغرب شارع التربيعة السوق حي

الخريبة ب محل 40قطعة النسيج لشركة اإلجتماعية المصالح تجزئة

الخريبة 23 رقم 03 تجمع

بي8 الحصة 07 رقم محمد عياش شارع دقيوس حي 01 محل

04 عمارة تلمسان شارع

04 محل الخنزيرة حوض

الخريبة 03 رقم 40 شارع

رابح عدو الشهيد العقارية التعاونية تجزئة السطور

09ملكية مجموعة 52 قسم الخريبة أول محل

مغطى غير السوق 01 رقم محل

02 رقم سكن 48 حي جانب أول محل

الخوريبة 01محل 48قطعة النسيج لشركة اإلجتماعية المصالح تجزئة

06محل علي بن المومن عبد حي

1ب محل باديس بن حي

الخريبة

العسة حي األرضي الطابق أول محل

06 رقم 230 تجمع الخنزيرة حوض تجزئة

26 رقم ملكية مجموعة 57 قسم الخريبة 68 رقم األرضي الطابق 3 و 2 رقم محل

02 رقم محل 40 رقم القطعة النسيج لشركة اإلجتماعية المصالح تجزئة الخريبة

08 رقم محمد مالكي شارع

01 المحل قطعة 68 بالل بوزيان دمين تجزئة مغنية إلى المؤدية الطريق قرب

أ محل 105 تجمع سكن 224 حي

الخنزيرة حوض أول محل

69 رقم الخنزيرة حوض تجزئة 16 رقم 247 شارع  األرضي الطابق 03 رقم محل

علي بن المؤمن عبد حي

بني مستار

بني مستار

قصابة

ملبنات

الغرابة عين

عامة تغذية

تيرني 

بني هديل

عامة تغذية

ندرومة

صناعية مخبزة

عامة تغذية



العجائجة

الخريبة 04 رقم محل

الزعيفة حي 01 رقم محل

157-01 رقم محل 83 قسم 13 رقم ملكية مجموعة الغزوات طريق اللوزة حي

قناوة

يحي سيدي حي 02 رقم محل

04 رقم 41 تجمع الخريبة

االرضي الطابق ثاني محل دقيوس حي

مغطاة غير السوق 85 رقم محل

الخريبة 35 ملكية مجموعة 35 قسم

91 ملكية مجموعة 35 قسم خريبة نوفمبر 01 شارع 02 رقم محل

137 ملكية مجموعة 90 قسم محمد بنعمر شارع الزعيفة حي

146 رقم الحوض تجزئة 02 رقم محل

السطور

س16 رقم محل مصطفى بلقاسم نهج ب286 رقم ب قميلة بن تجزئة

السوق ساحة

93 رقم 20 شارع

السطور طريق

الغربية الجهة من سكن 224 حي مقابل زعيفة حي

خوريبة

السوق ساحة

الخربة درب

ميلود جياللي بن شارع يحي سيدي

السطور شارع

االقواس-  السوق ساحة

125 رقم 569 شارع

01محل يحي سيدي حي 11 تجمع 1 رقم شارع

المغرب شارع التربيعة السوق حي

خريبة

01 رقم 66 شارع

37 رقم المغرب شارع

02 رقم خريبة 46 مجموعة

01 رقم محل A 99 رقم الطريق بجلنب خريبة

 خريبة اوشع سيدي طريق

 نوفمبر أول شارع الخريبة حي

 السطور طريق

 حي السوق02محل رقم 

ساحة السوق

 الخوريبة35 تجزئة 35قطعة 

04زعيفة محل رقم 

.98 تجزئة 116حي السنما قطعة 

.07 مجموعة ملكية رقم 100 شارع بوجمعة محمد قطعة 02 و 01محلين رقم 

 حي عبد المومن بن علي08محل رقم 

 مسكن48حي 

02حي السوق شارع المغرب محل 

 أ99محل ب الخريبة الطريق الوطني 

العجائجة

محل بلدي الحوانت

01العجائجة محل رقم 

محل بلدي الحوانيت

ندرومة

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سوبيرات

سريع اطعام

جبالة

عامة تغذية

ندرومة



قرية العجائجة

 الحوض العجائجة01محل 

 الحوانت09 منزل 22مجموعة 

01 الحوانت محل76رقم 

زورانة

قرية العجائجة

 من مخطط التجزئة07تجزئة الحوانت الطابق األرضي القطعة رقم 

قرية العجائجة

سوق القرية الفالحية العجائجة

العجائجة

جبالة

نهج الحماية المدنية

طريق عين يوسف

17حي الليمون رقم 

10حي الليمون رقم 

شارع الجمهورية

 نهج عبد الحميد بن باديس03

 طريق سيدي العبدلي01محل رقم 

 شارع أول نوفمبر75محل رقم 

232تجزئة البلدية رقم 

حي الزيتون

طريق عين تموشنت

طريق سيدي محمد

وسط بن سكران

 من المخطط البلدي04 رقم 02محل 

حي الزيتون

شارع الجمهورية

حي الزيتون

حي الزيتون

حي الزيتون

شارع الجمهورية

شارع الجمهورية

حي سيدي محمد

شارع الطاحونة

طريق سيدي العبدلي

حي البرتقال

شارع الجمهورية الطابق األرضي

 الطابق األرضي المركز التجاري47حي الزيتون رقم 

الطريق الوطني

حي الزيتون

شارع الحدائق

المركز التجاري

حي الزيتون

سيد السنوسي

سيدي بن شيحة

جبالة

بن سكران

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سريع اطعام

سيدي العبدلي

صناعية مخبزة

عامة تغذية

جبالة الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سريع اطعام

بن سكران

صناعية مخبزة

عامة تغذية



محل البلدي وسط

حي كاسطور26رقم 

114 قطعة أرض رقم 181تجزئة 

 نوفمبر26شارع 

المحطة المعدنية سيدي العبدلي

 سيدي بن شيحة01محل رقم 

حي كاسطور

سيدي بن شيحة

سيدي السنوسي

سيدي السنوسي

سيدي بن شيحة

سيدي بن شيحة

سيدي السنوسي

حي كاسطور

القيطنة الحمام

سيدي السنوسي

 الوسط08رقم – محل بلدي 

وسط سيدي العبدلي

حي كاسطور

سيدي السنوسي

سيدي السنوسي

القيطنة الحمام

بلدية سيدي العبدلي وسط

سيدي بن شيحة

سيدي السنوسي

سيدي العبدلي

سيدي السنوسي

سيدي بن شيحة

سيدي السنوسي

حي المسجد

حي االفاق الجميل

وسط عين تالوت

حي البزور

حي المنبع

حي السالم

07طريق وطني رقم 

بلدية عين تالوت

قرية تاغزوت

قرية تاغزوت

حي الحرية

الشهيد مصمودي محمد

حي المجد

السوق وسط

سوق الفالح

حي الحرية

حي المستقبل

طريق تاغزوت

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

السوق المغطاة

01حي الشهيد العشي عبد هللا محل 

سيدي العبدلي

سيدي العبدلي

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سريع اطعام

تالوت عين

صناعية مخبزة

عامة تغذية



بلدية عين تالوت

وسط عين تالوت

حي مشري أحمد

سريع اطعام

02حي النصر محل 

حي النصر

01شارع الشيخ بوعمامة رقم 

عين نحالة

حي بن براهيم

اوالد صالح عين النحالة

عين النحالة

عين النحالة

عين نحالة

قرية عين نكروف

عين النحالة

قرية عين نكروف

قرية عين نكروف

قرية عين نكروف

عين نحالة

01برج عريمة شارع المعرفة محل رقم 

 شارع زروقي عبد القادر برج عريمة

عريمة برج

مسكن 300 عريمة برج

عريمة برج

عريمة برج 02 رقم محل نوفمبر أول شارع

10 رقم عريمة برج المقهى شارع

عريمة برج 01 محل نوفمبر أول نهج

عريمة برج ب رقم محل

08 رقم 01 رقم محل   المطعم شارع

عريمة برج االشتراكية الفالحية القرية 02 رقم المحل

13 رقم اإلستقالل شارع ضياف بن سيدي قرية

05 رقم دحمان تجزئة

03 رقم محل بوقيو قرية المسجد شارع

01 رقم محل عريمة برج الصنوبر شارع

50 رقم 03محل 1954 نوفمبر اول شارع

عريمة برج أ/03 محل نوفمبر أول شارع

31 رقم 01 محل عريمة برج السلم شارع

الكبير الفدان 01محل

01 رقم محل  دحمان تجزئة 24 رقم

1954 نوفمبر أول شارع عريمة برج

الورود شارع عريمة برج قرية

عريمة برج نوفمبر أول شارع

بوقيو قرية 01 رقم محل

عريمة برج

عريمة برج

35 رقم الهدنة حي تجزئة

القادر عبد األمير العقارية التعاونية تجزئة 35 رقم 02 محل

عني حنالة

عامة تغذية

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سريع اطعام

وارسوس بني

صناعية مخبزة

عامة تغذية

سريع اطعام

تالوت عين

وارسوس بني

يوسف عين

صناعية مخبزة



05 رقم سكران بن شارع

A رقم نوفمبر أول شارع

محمد كرمة بن شارع

وهاب عين الداتي البناء

227 رقم اإلخوة تجزئة

34 رقم اإلخوة حي

227 رقم األخوة تجزئة

12 رقم أحمد ميمون حاج شارع

41 رقم يوسف سيدي مسكن 249 حي

28 رقم اإلخوة حي

المسجد شارع

الخصو المخطط 240 رقم العز حصيني حاج شارع يوسف سيدي حي

03 رقم األخوة تجزئة مخطط من01،272يوسف سيدي أحمد بلهادف شارع

علي رابح بن شارع

08 رقم مهيدي بن العربي شارع

غرب جنوب توسيع تجزئة 74 رقم 01 رقم محل مسكن 249 حي

05 رقم د محل نوفمبر أول شارع

01 رقم محل األخوة تجزئة 203 رقم

غرب جنوب توسيع تجزئة 01محل سكن 249 حي

181 رقم محمد شرميطي شارع يوسف سيدي حي

غرب جنوب تجزئة 01 رقم محل الجليل عبد شارع 101 رقم

يخلف بن بلقاسم شارع 76 رقم

األولى الشريحة تجزئة 24 قطعة سليمان مماد شارع

01 رقم محل االولى الشريحة تجزئة

02 رقم محل محمد سيدي شارع

44 رقم كشك العمومية ساحة

01 محل الفحول وسط لحسن بلحاج شارع

سبع شيوخ33شارع بلحسيني محمد رقم 

01 رقم بلقاضي الدين زين شارع

بلدية

14 رقم محمد معمر شارع

بلدية

شارع أول نوفمبر

47 قطعة 59 تجزئة 01 رقم محل

26 رقم تساهمي اجتماعي مسكن 40 حي الجنوبية الظاحية

الجنوبية الضاحية 01 رقم محل قطعة 35 تجزئة 48 رقم

01 رقم محل قطعة 59 البلدية تجزئة 11 رقم الشرقية الضاحية

59 تجزئة 07 رقم القطعة 01 رقم محل

01 رقم محل يوسف أوالد قرية

التجزئة مخطط من 45 رقم القطعة الجنوبية الضاحية 01 رقم محل

يوسف أوالد حي

الشاطئ حي

وسط

وسط

وسط

الجديد حي

شيوخ سبعة 

صناعية مخبزة

عامة تغذية

سوبيرات

هنين

صناعية مخبزة

عامة تغذية

سريع اطعام

يوسف عين
عامة تغذية

يوسف عين

الفحول

عامة تغذية



وسط

القبار

الكرايمة

النجاجرة قرية 02 رقم محل

الخميس سوق  قرية 01 رقم محل

ادريس سيدي قرية 02 رقم محل

الخميس سوق 01 رقم محل

53 رقم القبار

الخميس سوق خالد بني قرية 02 رقم محل

الخميس سوق

الخميس سوق قرية 04 رقم محل

01 رقم محل أعمر أوالد قرية

01 رقم محل الخميس سوق

الخميس سوق قرية 02 رقم محل

اليمين علي األول المحل الخميس سوق

ادريس سيدي قرية

الخميس سوق

الخميس سوق الشمالية الجهة 05 رقم محل

الخميس سوق الشمالية الجهة

العسة باب-  تلمسان العسة باب

يمبو

 كرامة بن 100 رقم الوالئي الطريق 02و 01 محل

01 محل سالم فرية

01 رقم محل سالم

 الغربي الحي

 العسة باب

05 محل س عمارة

 جويلية 05 حي 01 محل

 العسة باب

01 رقم يمبو

يمبو 01 محل

 الزيتون حي01 محل

02 محل 07 رفم الغربية الجهة الزيتون حي

 06 عمارة 06 محل

2و1 تجزئة باب العسة الشطر 13شارع الشهداء رقم 02محل رقم 

03شارع الشهداء رقم 

محمد حوالف شارع

للمحكمة الشمالية الواجهة14 رقم

سالم 01 محمد

حمام بوغرارة

01 محل رقم 31 قطعة رقم 2تجزئة الركيزة ب 

 قطعة المرحلة االولى210 تسوية التجزئة 173رقم 

03التجزئة االولى سيدي مشهور محل رقم 

 المعازيز01محل 

هنين

خالد بني

عامة تغذية

خالد بني

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سريع اطعام

العسة باب

صناعية مخبزة

عامة تغذية

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سوبيرات

سريع اطعام

حمام بوغرارة

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

عامة تغذية



 حمام بوغرارة01محل 

1 مخطط خاص تجزئة الركيزة ب02رقم 

حمام بوغرارة

قرية المعازيز

-السواني–من  تجزئة سيدي بوجنان 25 قطعة رقم 01محل رقم 

 سيدي بوجنان27قطعة رقم42تجزئة 

 سيدي بوجنان01محل 

02سيدي بوجنان المحل 

شارع عبد الرحمان لحبيب

04شارع جيش التحرير سيدي بوجنان حصة رقم 

12 رقم 02شارع العقيد لطفي محل رقم 

شارع جيش التحرير سيدي بوجنان

68شارع محي الدين الميلود رقم 

 وسط المدينة01محل 

سيدي بوجنان شارع جيش التحرير الوطني

مغاغة

02لعشاش محل رقم 

لعشاش

الحمري لعشاش

محل ج ركنة الفول سيدي بوجنان

-مرسى بن مهيدي- بوكانون 

29قام موالي عبد القادر رقم 

26ساحة البلدية رقم 

07الشطر الثاني حي الرمال رقم 01 قطع فرع24تجزئة األراضي المحصورة لتمركز 

أ مريقة83رقم 

02حي الحي البلدي قطعة 

 شايب راسو01محل

17رقم / تجزئة المحصورة فرع 

سوق الفالح سابقا

 حي الرياض01محل رقم 

 مقام موالي عبد القادر58تجزئة الوفاق القطعة رقم 

01الحي البلدي محل رقم 

 مريقة01محل رقم 

01 محل 56 قطعة الوفاق رقم 109مقام موالي عبد القادر تجزئة 

مريقة

 مخطط العام لتجزئة البناء الذاتي156حي البناء الذاتي عقار رقم 

E قطع أرض محصورة الفرع 04تجزئة 

02الحي البلدي شارع موسكاردة القطعة رقم 

01 محل رقم 16 رقم 19حي الرياض شارع 

بلدية

09 حي البناء الذاتي رقم 35شارع 

A/7طريق الوطني بلدية رقم 

 طريق مسكاردة  الطابق االرضي14رقم 

10حي البلدي تجزئة األراضي المحصورة فرع ن رقم 

04 رقم 02 سكن عمارة ج محل 50حي 

89 محل ب08العسة الطريق الوالئي رقم 

شايب راسو

حمام بوغرارة

السواني

صناعية مخبزة

عامة تغذية

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سوبيرات

مرسى بن 

مهيدي

صناعية مخبزة

عامة تغذية

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة



01أ رقم 07طريق الوطني 

 قطعة المحصورة فرع ن27 الحي البلدي تجزئة 01رقم 

 قطعة توسيع الحرية23مقام موالي عبد القادر تجزئة 

الشارع الرئيسي جانب البريد

01حي الرمال محل 

بلدية سوق الثالثاء

شارع السوق تونان

 تونان02محل 

 شارع زياني عبد القادر13 منزل 01محل 

مزاورو

شارع سايح ميسوم تونان

زاوية الميرة

أوالد عبد هللا

 مزاورو73 منزل رقم 02محل رقم 

 تونان02 شارع السوق محل رقم 19رقم 

 تونان01محل رقم  (السوق)شارع محمد زياني 

 مزاورو04 منزل رقم 01المحل 

 تونان02 رقم 02محل 

تونان

محل أ تونان

01 مزاورو محل 15رقم 

 مزاورو01محل رقم 

 الحوط22 بوشفيع منزل رقم 01محل رقم 

طريق الزاوية

 الطريق الوطني تونان108

02 تونان محل رقم KCT شارع 10رقم 

 البراك01محل 

02 أأ تونان محل رقم 7 طريق 18رقم المنزل 

01 حي بن سناي المحل رقم 02رقم 

04 أأ مزاورو محل رقم 7الطريق الوطني رقم 

 تونان02 أأ سايح ميسوم محل رقم 7الطريق الوطني 

01 حي خندق شواط تونان محل رقم 24رقم 

 تونان15 حي صالح رقم 02محل 

01 المحل رقم 88قرية مزاورو رقم 

 البراك90 أ أ منزل رقم 7 الطريق الوطني 02محل رقم 

 شارع المستقبل تونان21 منزل رقم 02محل رقم 

 قرية مزاورو02محل رقم 

32 شارع زياني احمد رقم 01محل رقم 

 تونان20 القطعة رقم 02 تجزئة تونان 01محل رقم 

80 منزل رقم 02محل رقم 

 تونان15 قطعة 2تجزئة تونان 

.02 شارع سايح ميسوم تونان محل 36

 الطريق الوطني15 منزل رقم 01محل رقم 

تونان

03 تونان رقم 03شارع السوق محل 

أوالد الطيب البور

السواحلية

صناعية مخبزة

عامة تغذية

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سوبيرات

سريع اطعام

مرسى بن 

مهيدي

سريع اطعام

سوق الثالثاء
عامة تغذية

يغموراسن دار

عامة تغذية



حي دار بن طاطا

 أوالد زناسني01محل رقم 

03دار بن طاطا محل 

 دار عدي اوالد حمو الطروة البور02المحل 

 القبالة البور02المحل رقم 

أوالد يوسف البور

 دار عدي اوالد حمو الطراوة البور01محل

 أوالد طيب98  الطابق األرضي رقم 04محل رقم 

88 الطابق االرضي تجزئة باب خروفة رقم المنزل 05محل رقم أ

سيدنا يوشع الطابق االرضي

القرية الفالحية دار يغمراسن

بلدية

البور

قرية دار يغموراسن

 سيدي أوشع03محل 

محل بلدية القرية الفالحية

 حي البور01محل 

74تجزئة تيانت رقم 

 حي الشهداء01محل رقم 

 الطابق االرضي لحزام01محل رقم 

 طريق تيانت القديمة لحزام01محل رقم 

المحطة

 الطابق األرضي01قرية بوقدامة محل رقم 

بلدية

03حي الشهداء محل رقم 

جياللي سيدي

جياللي سيدي

19 رقم ديسمبر 11 حي 01 محل

40 رقم أكتوبر 17 حي 02 محل

فبراير 18 حي 02 محل

الجياللي سيدي وسط قطعة 96 تجزئة 68 قطعة 03 محل

جياللي سيدي بلدية

ديسمبر 11 حي

أكتوبر 17 شارع 01 محل

04 نوفمبرمحل أول

01 محل البويهي

01 محل البويهي

العابد

بلدية 04 رقم عمارة

العابد

بوغدو

جياللي سيدي

 04 رقم المحل جويلية 05 شارع

01 محل أكتوبر 17 شارع

ديسمبر 11 شارع

جياللي سيدي

جياللي سيدي

ديسمبر 11 حي 02 محل

جياللي سيدي

صناعية مخبزة

عامة تغذية

يغموراسن دار

يغموراسن دار

سوبيرات

سريع اطعام

تيانت

عامة تغذية

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة



الصفا عين

جياللي سيدي

 البويهي العابد

العابد التساهمية بناءات

 البويهي

جياللي سيدي

جياللي سيدي

جياللي سيدي

جياللي سيدي

جياللي سيدي

العابد

جياللي سيدي

العابد

جياللي سيدي

الصفا عين

03 محل أكتوبر 17 حي

ديسمبر 11 حي

 الفحص اليلي حي

الخميس المنزل

الخميس صالح سيدي

الفحص 01 محل الحاج دار

الريوان 01 محل الفحص قرية

الفحص حمزة سيدي 01 محل

الفحص هالل فدان

الفحص

01 محل الفحص الدمنة

الفحص هالل فدان

الفحص

الفحص 02 محل

الفحص

الفحص

الخميس هالل فدان حي

الفحص إخالص حي

الفحص

الفحص هالل فدان

عشير بني

الفحص

الفحص

الفحص

الحاج دار الفحص

عشير بني

عشير بني

 الخميس

 الخميس

01 محل الفحص الحمري

 الخميس زيان سيدي

العزايل 02 محل تافسرة قرية

العزايل التالتا قرية

جياللي سيدي

جياللي سيدي

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سريع اطعام

سنوس بني

صناعية مخبزة

عامة تغذية

سريع اطعام

العزايل

عامة تغذية



العزايل زهرة

العزايل زهرة

زهرة العرب ديار

تافسرة

مضرة عين 01 محل

تافسرة

تافسرة

التالتا 07 محل

01 محل زهرة قرية

01 محل شعيب سيدي

زهرة 01 محل

العزايل التالتا قرية

تافسرة 01 محل

العزايل زهرة

التالتا

العزايل

تافسرة

تافسرة

العزايل زهرة

التالتا

تافسرة

التالتا المملوح

تافسرة

التالتا

03 محل المحجرة الجديد الحي

 الجديد الحي

 01 القطعة 01 محل اللوزة

بحدل بني

بحدل بني

الكلاير

العريشة

العريشة بلدية

العريشة بلدية

النصر حي

العريشة بلدية

العريشة بلدية

العريشة بلدية

نوفمبر أول حي 01 محل

االستقالل شارع

قويدر مبرك شارع

رقيق اإلخوة حي

محمد مفتاح حي

القور

القور

القور

القور

القور

العزايل

بحدل بني

عامة تغذية

العريشة

صناعية مخبزة

عامة تغذية

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

العزايل

القور

صناعية مخبزة

عامة تغذية

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة



القور علي بن بلغري شارع 01 محل

03 رقم محل قطعة310 مهراز تجزئة 199 رقم مهراز قرية جنوب

 39 رقم قطعة مهراز قرية جنوب 01 محل

02 رقم محل مهراز 237 تجزئة مخطط 215 رقم

366 قطعة مهراز تجزئة 01 رقم محل

02 رقم محل قطعة 366 مهراز تجزئة

المهراز نوفمبر أول شارع 03 رقم محل

02 رقم عدي بن بوفلجة نهج قطعة 237 تجزئة مهراز 113 رقم

02 محل جريف القادر عبد شارع

177 رقم 366 مهراز تجزئة

01 رقم محل النصر حي مارس 19 شارع 110 رقم قطعة 366 المهراز تجزئة

 البلدي السوق واجهة

بوطراق 01 رقم محل

بوطراق االرضي الطابق 01 رقم محل

بوطراق االرضي الطابق 01 رقم محل

01 الحصة 01 رقم الحمارى

بوطراق 01 رقم محل

02 رقم محل بوطراق

الحمارى

الحمارة 01 رقم محل

15 قطعة عامر بن حمري

عامر بن حمري 59 تجزئة 44 رقم قطعة

محمد شقاف شارع

11 رقم محمد شقاف شارع 01 محل

بوحلو بلدية 01 رقم محل أحمد مباركي الشهيد شارع 06 رقم

02 محل 55 رقم بوحلو

02قطعة الجديد الحي تجزئة

بلدية

01 رقم محل البلدي حي

المدرسة قرية

04 محل أحمد عيسى بن حي

35 رقم محمد عيسى شارع 01 رقم محل

البلدي الحي 02 رقم محل

بوحلو مدينة وسط بودغن حي

تافنة

02 محل بودغن حي 07

03 رقم محل الزوية

الزوية

الزوية

الزوية

الزوية

فالوسن

صناعية مخبزة

عامة تغذية

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سريع اطعام

بوحلو

عامة تغذية

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

بوسعيد بني

صناعية مخبزة

عامة تغذية

عين فتاح

عامة تغذية

سريع اطعام

الكبيرة عين

عامة تغذية

بوحلو
صناعية مخبزة



الزوية

روبان

الزوية

الزوية

الزوية

الزوية

الزوية

الزوية

01 رقم محل الزوية

31 رقم  الزوية 01 رقم محل

صالح محمد 01 رقم محل

الزوية 01محل75رقم ل م ب متوسطة و صغيرة قطعة 131 تجزئة

02 محل الزوية

الزوية

الزويةPMLمتوسطة صغيرةو قطعة 131 بتجزئة الخاص المخطط 91 رقم االرضي الطابق 01 رقم محل

الزوية 01 رقم محل

الزوية 02 رقم محل

03 محل يحي سيدي

يحي سيدي

بلدية

بلدية

01 رقم محل

01 محل

مجاهد سيدي

مجاهد سيدي

مجاهد سيدي

مجاهد سيدي

مجاهد سيدي

مجاهد سيدي

مجاهد سيدي

مجاهد سيدي

مجاهد سيدي

مجاهد سيدي

مجاهد سيدي

03 محل يحي سيدي

يحي سيدي

البدر حي

األخضر الواد

المستقبل حي

المستقبل حي

المصلى 03 محل

يبدر

وسط لخضر الواد

المصلى

وسط لخضر الواد

الزوية

الزوية

01 رقم محل الزوية

31 رقم  الزوية 01 رقم محل

صالح محمد 01 رقم محل

بوسعيد بني

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سيدي مجاهد

عامة تغذية

  الواد

األخضر

صناعية مخبزة

عامة تغذية



الزوية 01محل75رقم ل م ب متوسطة و صغيرة قطعة 131 تجزئة

02 محل الزوية

الزوية

الزويةPMLمتوسطة صغيرةو قطعة 131 بتجزئة الخاص المخطط 91 رقم االرضي الطابق 01 رقم محل

المستقبل حي

المستقبل حي

المصلى

الرئيسي الشارع

يسر عين قرية

يسر عين قرية 

يسر عين قرية

يسر عين قرية

يسر عين قرية

يسر عين قرية

يسر عين قرية

يسر عين قرية

يسر عين قرية

بلدية

01 رقم يعقوب بني أ نهج

13 رقم أ نهج

يعقوب بني

يعقوب بني ب شارع 11 رقم 02 محل

يعقوب بني 03 رقم محل

يعقوب  بني 09 رقم ك و د شارعي زاوية

قطعة 110 التجزئة مخطط من 238 رقم  س نهج

25 رقم 02 رقم محل ج شارع

يعقوب بني الكتلة مخطط

01محل يعقوب بني قرية

04محل يعقوب بني ن نهج

يعقوب بني 20 رقم أ شارع

86 رقم البلدية تجزئة 01 رقم محل

الكتلة مخطط 06 رقم يعقوب بني 02 رقم محل

21 رقم  البلدية تجزئة 01 رقم محل

-بي- نهج يعقوب بني 01 محل

01 رقم محل يعقوب بني

03 رقم ن شارع بحرية حي

الرئيسي طريق

بلدية

الشرقية المنطقة

12 رقم 02محل البرتقال حي

78 رقم القظعة 02 رقم د شارع

146 رقم ا الحمراء الضيعة ا شارع 01 رقم محل

02 محل 35 رقم مسكن أ شارع

ب شارع 33 رقم

ماس مخطط من 28 رقم القطعة أ شارع 12 رقم 02 رقم محل

أ شارع 01 رقم محل

الزبير 01 رقم محل

ب شارع 02 رقم محل

شرق زناتة 01 رقم محل

صميل بني

عامة تغذية

رياح أوالد

عامة تغذية

زناتة

عامة تغذية

  الواد

األخضر

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سريع إطعام



36 القطعة دحمان بن تجزئة 01 رقم محل

دحمان بن تجزئة 01 رقم محل

98 رقم الوطني الطريق 04 رقم محل

01 رقم محل أ شارع 36 رقم

االرضي الطابق 03 رقم محل 35 رقم مسكن أ شارع

73 رقم 03 رقم محل أ شارع

الحاج مصالي مطار

زناتة

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سريع إطعام



والية تلمسان

مديرية التجارة

االسم و اللقب

محمد حاجي

رضوان مكودي

محمد سيدي بودية

عصام زيرق

بومدين شيخي

فتحي حاجي

أحمد موهوب

نضيرة خديم بن

يزيد طيب علي بن

نوال مرابط

يوسف بوقيمة

أسامة الس

علي صحراوي

إبتسام بلحسن

أشرف قيرود

فتحي مقراني

فاتح بالسعيد

هشام فرواني

عاشور زيرق

توفيق حاجي

حسين داد

هشام بودية

العربي صور

كمال محمد ديب

يمينة حميدو

هجيرة قاسمي

أحمد خفيف

الزهراء فاطمة بشيري

بومدين هللا فتح قاسم بلحاج

اعمر بن رمضاني

محمد كيبوت

توفيق عصيد بن

محمد سيدي صبايحي

الرزاق عبد بناي

حسين جاللي

غوتي حبيب بن

سميرة دادة والي

الحميد عبد محيول بن

محمد شارف

الدين نصر بوزياني

خيرة عمار بن

الجمــهوريـة الجـزائـريـة الديمقــراطـية الشعــبية

2018قائمة التجار المعنيين بمداومة  عطلة عيد األضحى المبارك لسنة 

صناعية مخبزة

عامة تغذية



نورية بوطالب

إسماعيل فنتروسي

شهناز حميدو

فتحي حسن بوكلي

أحمد عصام عصمان بن

مامة جاليلي

نجيب هللا بوعبد

الحميد عبد طيبي

الدين نور رمضاني

حسين بودفلة

شكيب بوحصيدة

زهير عبدلي

هشام يوسف دالي

مصطفى حميري

أمين جزار مدلسي

الدين بدر دجلولي

حمزة بودغن شاوي

ميلود عماري

محمد بوعباس

القادر عبد ديدوح

مصطفى بومدان

زهير بوقطاية

هللا عبد بن بوعناني

ياسين حسن بوكلي

عباس بوعكار

الحفيظ عبد مجاهدي

مصطفى عزوز

فاطمة أمجريس

بومدين لطراش

إلياس زناقي

مصطفى عمارة

مهدي تواتي

نبيل مختار دويدي

الدين فتح سالمي

معاد حمو بن

محمد سيدي تراري بن

تورية زازوة بن

الصمد عبد عماري

القادر عبد بغدادي

بومدين منديل

نصيرة سنان بن

عواطف لوهيبي

محمد نقاح

يزيد عماري

محمد بوشنتوف

عثمان لكحل

نزيم محمد بوبكري

الزهراء فاطمة بلوالي

هللا عبد يوساري

الحاج سايح

الرحمان عبد مدني

مصطفى أحميدي

عمر بلعيدوني

ناصر بوسماحة

الحبيب هللا فتح سلكة



فتحي بلعباس

عمر شقرون

أحمد لدغم بن

الحليم عبد محمد بن

إبراهيم الوشدي

الدين نصر عزاز

بومدين سطمبولي بودغن

محمد بكايري

األمين محمد سيدي بوزياني

نجيبة قرفي بن

أسية حبشي

لخضر ناير

مراد بلعيد

خديجة علي بن

لحسن غزال

الهواري سعيدات

لخضر فرح

محمد مختاري بن

منصور بووشمة

هللا عبد عباس

حسن محمد سماحي

نبيل حوالف

نجية سليمان بن

حفيظة بلعربي

بختة عينة

عمر قدار عيسى بن

الغني عبد ثالث سهلة بن

أنور مصطفى هللا بوعبد

الدين جمال دقاق

أسية ثاني قازي

سوهيلة مرابطين

صليحة بريكسي سنوسي

حمزة عثماني

أحمد مالك

عمر كحال

سماعين سنوسي بن

عمر حيدرة

ياسين دكار

الكريم عبد حجري

نذير وراد

ياسين منصور بن

القادر عبد موسى

قويدر بهلولي

هللا فتح حمو بن

مجيد يلس بن

زهير العربي

محمد أسامة بخشي

جياللي الالوي عبد

الحكيم عبد غرمول

القادر عبد بوغاري



وليد العربي مهدي بن

لطفي بوعريشة

الدين صالح دباغ بوعياد

عمر زيتوني

أحمد حضري

بوزيان حوالف

محمد قندوز

كريم عزوز بن

المؤمن عبد سلكة

ياسين محمد كرزابي

هشام موسى بن

بلقاسم تمرة

علي فقير بلقاسم

أمين عادل حاجي بن

الياس بومديو

داود مسعودي

أحمد مالك

محمد قبسي

بومدين بوشنافة

شريفة مهياوي

جالل أحمد عياد أبي

محمد حامية

نعيمة عيسي

محمد الالوي عبد

القادر عبد بوعشرة

رشيدة بوريش

الحكيم عبد غوتي دباغ بوعياد

سعاد رحوي

عائشة منصور

فتحي بوبكر

عمر بلوفة

العزيز عبد سنوسي

نورية زواد

المطلب عبد حمادي

سمير فقير

ابراهيم عماري

هللا فتح العبادي مغراوي

سفيان ماحي

امين عزوني

حورية قرني

اسماعيل سعيد بن

علي قديح بن

زهير وهراني

أحمد خليفة

اسالم الس

فضيلة عموري

عادل محمد حساين تركي



حسين عبدالرحيم

زكرياء عزوزي

رضا محمد مزيان

محمد بومديو

نسيم محجوب

سليمة خميس

خضرة عباد بن

محمد حجبة بن

يوسف خضراوي

يوسف بلعباس

القادر عبد بلعربي

بشير طهير

محمد سعيدي

يحي بلغيتري قادة

محمد يونس

سليم سباعي

الدين نور مالكي

علي حوالف

رشيد بوطريق

الدين نصر يزناسني

محمد هني

ميلود بن الفتاح عبد سعيدي

سمية غيتري

محمد دباب

أحمد حمداني

نبيل خالدي بن

جميلة شايب

فطمة عالل بن

أسماء عصيد بن

خالد ثاني حمو

الكريم عبد العربي

يمينة رصفة

رشيد يوسفي

سمير بوسكاية

اللطيف عبد أوشنان

الهادي عبد مصطفى ماحي

صليحة بلغوار

الدين صالح عيسى بن

رشيد واضح

نور محمد حمصي

عمر بختي بن

يمينة تابت بن

هادي محمد لنصاري

نوال حسن بندي

محمد بلعالية

عمر قندوسي

خالد ختال

قويدر بودفلة

الدين عز فسيان قورصو

أسامة تمار



منصف مهتاري

القادر عبد عيشون

زكرياء دكار

جلول أحمد بن

الحق عبد مهدي دويدي

محمد كبير

أمين محمد زيتوني

سعيد محمد مالك

يوسف رحوي

عثمان زعيتري قارة

شريف مصطفى موالي سجلماسي

الرزاق عبد حميدة بن

العربي هشماوي

إبراهيم أول ثابت

يوسف حربوش

ايمان بوترفاس

توفيق ضيف

نجاة مرزوق

رشيد بوتشيش

العزيز عبد برزوق

الصمد عبد هللا عطاء عيساوي

القادر عبد أوصيف

توفيق شيخ

الهادي مصطفى سليمان حاج

نبيل شريف العربي

محمد حساين

القادر عبد وهراني

أمينة بخشي

المنعم عبد بلعباس

الدين شمس نجار

ياسين الدين زهر حمودة

الياس جياللي

كريم حمادي

لطفي بالي

هاشمي أوناجلة

خدوجة مزيان

رشيد حمادي بن

يوسف مجاهدي

الواحد عبد حامد حمداوي

محمد سيدي برودي

الصمد عبد العزوني

عمارية نبية

عبدالقادر شاوش بجاوي

إلياس لبار

الرزاق عبد كرزابي

براهيم ماحي

الحاج راس

عبدو زرجب بن

فريدة قهواجي

خيرة زناقي

بلقاسم تاني مرابط

رشيد ميمون بن

أمينة ثاني عاشور



نادية بلخوجة صالح

العابدين زين ثاني عاشور

محمد لبقية

محمد سالم ايت

سمير رياض ثاني قازي

فؤاد بوعياد

الرحمان عبد مالك

حسين برحو

مراد بوعناني

الحفيظ عبد محمد فسيان قورصو

األمين محمد بلعربي

بومدين تاقمي

خالد سليماني

العابدين زين بكر أبو مرزوق

لخضر ديش

أحمد باسعيد

حمال هدار

اللطيف عبد فرواني

الدين نور عيدوني

فضيلة قارة مصطفى

محمد الوشدي

سعيد شويخي

هيبة عزوني

عائشة مجاهدي

زبيدة بالي

محمد مزيان ولد

ربيعة محبوب

ليازيد مكاوي

محمد قمار بن

بوفلجة مغراوي

محمود العشعاشي

أحمد عيس بن

الرحيم عبد حشيد

محمد سيدي الالوي عبد

عبدالمجيد يوسف دالي

الدين عز زالل

محمد بوزيان

محمد ملياني بن

الحفيظ عبد صاري شعبان

إله عبد كوباس

حبيب ماحي

 بومدين الخوان

 فتحي ترابي

 جمال مهاية

 حكيمة طالب

 خديجة قوار

 بومدين زالل

 الحبيب محمد أحمد بن

 جمال بلميلود

 نصيرة العزوني

 الرزاق عبد دحماني

 بومدين سعيدي

 درة بن زرار

أحمد بوزكري

حفيف شيشاوي



 زوليخة جعفر بن

عمر زريوح

 موفق مكاوي

محمد قوري

 اللطيف عبد ددوش بن

 محمد زروكي

 خديجة عمر بن

 قويدر فيجل

محمد قادة بن

 رضوان عشعاشي

 رشيدة قوار

 رشيد غريب

 أمين محمد سيدي سيد بن

عمار بوعزاوي

 بادية عصمان بن

الطيب ببايبة

أحمد يزيد

 زوليخة دحماني

 الدين نور سعيدي

جياللي اكني

القادر عبد أوصيف

أحمد باسعيد

العزيز عبد برزوق

الدين نصر بلميمون

حفيظة أشنهو بن

حسان الكريم عبد رزاق بن

قويدر شعيب بن

اللطيف عبد عبو بن

مليكة عيسى بن

صفيان ناصر بن

الواحد عبد يلس بن

يمينة بوحفص

علي بوراس

يوسف بن بوزواني

محمد سيدي حسن بوكلي

إلياس جلطي

شعيب حجاج

يوسف حربوش

رضا محمد حمزاوي

أحمد خواني

فتيحة ربيعي

يوسف رحوي

حورية رويس

محمد سيدي زرقة

الدين جمال شادلي

الدين نور شاوي

لطفي شربال

فتحي طالب

أمير طفياني

بومدين طويلب

الحق عبد عطار

أعمر بن بلحاج عمار

بومدين عينة

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة



طاهر فراجي

منال فرواني

عثمان زعيتري قارة

أحمد عشيرة قارة

تورية قواجي

سميرة كرزابي

يونس محمد لقماش

خالد ماحي

جواد ماريف

قدور مجاهد

علي مدور

الدين نصر مسعودي

زوبيدة مكاوي أرملة مكاوي

العربي هشماوي

خالد عيسى-ولد

ياسين يزيد

داليا لي ماركت فاميلي م م ذ ش

مراد موفق

محمد قزولي

محمد بالي

األمين محمد سيدي مرابط

الوهاب عبد بركة

سميرة دويدي

رياض ثاني قازي

مهدي منصور بن

األمين محمد أول حجاج

وفاء صباح

إلياس حدادي

ربيع صديقي

حسان حبيب بن

رشيدة بلعبيد

علي صابر بن

الناصر عبد لولهاصي

مختار عبدون

بومدين سعيدي

مهدي صبري مراد بندي

عثمان شوك بن

محمد عوف

يونس موالي حبيب بن

محمد نعيمي

إلياس محمد سقال

الدين نصر عالل بن

رشيد شوك بن

الغني عبد عينة

عباس حاج براضية

الدين نصر ياسف

الدين نور مشرنن بن

زكرياء محمد هتراف

جمال شيشة بن

عثمان قادري

القادر عبد عياد

مكي منصور بن

سوبيرات

سريع اطعام



محمد عمر بن

عبدهللا منصور بن

عمارة رايسي

غوتي قوراري

هللا فتح بودية مراد

نجيب بلقايد

جالل محمد سليمان

أمين محمد هللا عبد بن

مالك محسن أحمد بابا

giplait الحليب انتاج وحدة

الدين نور عزوز بن

أسامة جديد

الدين نصر دحمان علي

أحمد سيد حجري

مراد مهملي

عبدالفتاح براهيم مجاهدي

محمد حمداوي

محمد  حاجي

بليفة عبد الوهاب

عبد الالوي براهيم

بن عيسى قدار عبدالحفيظ

جباري حسين

بوعبسة محمد

عبد المومن عامر

بوخيار هشام

بلطرش أرملة قاسمي محية

عاشور رشيد

عيسي سيد احمد

زواد ميلود

بن عيسى توفيق

بلقرون محمد

بليفة فوزية  شريفة

كرار محمد أمين

مشرنن فاطمة الزهراء

كريب لخضر

بركة رشيد

بورديم عبد القادر

زاطلة عبد الوهاب

ساردي زهرة

مصطفاي عبد الرحمان

عالم عبد الكريم

عداد مصطفى

جاليلي عز الدين

بوشوشة محمد

زيان محمد شكري

أورابديو نعيمة

دوزي سيد أحمد

تبحار إلياس

ملبنات

صناعية مخبزة

عامة تغذية



حوالف يوسف

عامري رشيد

بوشناق خالدي سمير

بوعزم عالء الدين

الحاج سعيد محمد

بورصلة مليكة

بن عبد هللا أحمد

مهدي محمد أمين

دوايمي أحمد

بن سعيد ياسين

بوناصر عماد

عينة صليحة

بلعشوي بومدين مصطفى األمين

رحو سفيان

حميري أمين

بن أحمد فتح هللا

بوعافية محمد أمين

قرماد عبد اللطيف

كوديد عبد اللطيف

بن سايح مصطفى أمين

عباس مصطفى

بربار نور الدين

حسين طيبي

تاج عبد المجيد

شيخي عبد الرحيم

بيلم إسماعيل

النجار حسان

منجل حبيب

بن جراد عمر

عالم سيد احمد

قروج يمينة

عيشي ستي

حجاج يونس

قاري محمد

يوبي جواد

دالل فتيحة

خضراوي عبد القادر

بن تهامي عومرية

بوشامة عبد العزيز

قرماد المية

بوقمري فؤاد جياللي

جلمودي جمعة

منصري بومدين

بن عالل عبد هللا

بوعبسة عبدهللا

الحاسي فيصل

رمضاوي عبد الحفيظ

قنطاري موسى

العوفي يوسف

بلقايد نور الدين

بوعناني محمد

بوسعيد جمال الدين

بن حبيب محمد هادي



فراح إلياس

بوغراسة صليحة

دكار حليمة

هالل هناء

بن زازوة عثمان سعد

عصماني بلعباس

قيراط زينب

حجماوي سي مصطفى

دويدي محمد كمال الدين

مزياني زكرياء

سعيدان حسام الدين

مطهري ربيعة

عبد الرحيم فؤاد

عبورة فريدة

زريوح عصمت

قرني أسامة

توامي سميرة

مصلي منجي سليم

ماحمد وائل

زواد محمد االمين

قايد سليمان المنصور

عطية عبد الرحيم

بوراس هواري

عميري عبد الحكيم

كيشو عمر

مسروة حاج

سليمان سيد أحمد

بومدين محمد

بركان محمد

مدرومي جمال

مختاري خير الدين

بن يحي يحي

ندير بلعيد

فتحي خدة بن

لحسن هللا عبد بن

أحمد بودادي

الدين نصر بوعناني

براهيم بوقصيبة

هللا فتح محمد حديدي

رشيد حساين

خديجة خواني

عيسى بن دوقان

االمين محمد زواد

عامر المومن عبد

الكريم عبد عالم

إلياس فراح

عثمان مصطفى قارة

محمد قشيوش

محمد قيطوني

عمر مقدم

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة



حفيظة ملياني

هللا فتح نهاري

حسين وحياني

القادر عبد يحياوي

يونس حفاف

الدين عالء رشيد

زكرياء يخلف

الصديق الدين شرف مقران بن

الكريم عبد بومالح

بلة بن لعباسي

القادر عبد لعباسي

كريم ملهوف

محمد مصطفى بن

أسامة بالسكة

جمال بلمكي

القادر عبد بونوار

منير حمصي

القادر عبد عتو بن

محمد زيان بن

الدين بدر بوريش

محمد سيدي صفية بن

منصورة المعدنية المياه مؤسسة

نورية يوسفي

سمير يحي دالي

مريم حامد بن

الدين جمال مصعب ماحي

زهير خثير موالي

عيدوني ماحي

بومدين بوهادي

بوبكر خدة بن

الحق عبد بوزياني

عبدالوهاب برحيل

مليكة مسعودي

طيب عزون

حمزة فقيه

محمد شعيب بن

رضا بوزياني

حبيب بوسماحة

زهرة بلهاشمي

الرزاق عبد إبرير

فتحي غرناوت

حبيبة قديح بن

خديجة زاوي

اسماعيل بلهبري

بونوار كريم شميدي

عمر دحماني

محمد يحي بن

الواحد عبد مهاجر

سوبيرات

سريع اطعام

المعدنية المياه انتاج وحدات

صناعية مخبزة

عامة تغذية



عمار بلحية

محمد غيتري

بومدين حمادي بن

إسماعيل رحماني

سفيان صنهاجي

لطفي فالح زازوة

نورية بلعربي

زوليخة حلحالي

أمين ماحي

األمين محمد سيدي بوزياني

الدين نصر فالح

جواد بالد شيخ

إلياس بومدين دحو بن

سميرة سالم بن

الدين خير مريني

الدين بدر أبركان

الرزاق عبد ساجي

سمير حضري

فاطمة سعيدي

زهير بوعزة

أسية حامد بابا

زهير العربي محمد رباج

الحكيم عبد بوخريس

فيصل خالدي

فايزة منصور بن

طارق دايري

الوهاب عبد خليفة

الناصر عبد دويدي

يوسف دحماني

مراد عريبة بن

احمد مجاهدي

الحق عبد محمد الرحمان عبد بوشناقي

عبدهللا بوعبسة

محمد مغربي

خيرة حمليلي

إكرام أشنهو بن

حسين ثاني مزيان

محمد يحاللي

خالد برويقات يحي

القادير عبد براهيمي

الرحمان عبد بوزيزة

سيف أبو نقاح

سميرة عنيتر

حاج دحان

سفيان عثماني

قويدر بغاديد

أمين محمد عريبة بن

الرزاق عبد حساني

فريد بلعياشي

الرحيم عبد بوزبيبة

القادر عبد بوعزيز

حسين صدام شقرون

اليزيد اليبدري

فتيحة العصواني



منصور فريحة بن

جياللي يحاللي

الحميد عبد هاشمي

يوسف مقامي

أمينة ثاني عاشور

الحفيظ عبد أحمد بن

عكاشة مصطفاوي

غوتي خميس

زكية حبيبس

محمد مني بن

الدين نور عثماني

محمد سيدي تابتي

القادر عبد دحماني

بلقاسم حبيبس

مصطفى دحماني

بن أحمد أبوبكر

بن عريبة أحمد

دحان حاج

مصطفى محمد صاري

الدين عماد حمودي

سميرة عنيتر

حاج دحان

القادر عبد بوعزيز

لطيفة خليف

أبوبكر أحمد بن

أحمد عريبة بن

الرزاق عبد جزار جابر

ميلود حبيبس

الصديق بكر أبو عبدهللا

الغاني عبد رمضاوي

فاطمة بوعزي

حبيب بورزيق

طلحة ليفة

فوزية بلحابي

ياسين حمادي

بشرى ياسمين بلحاج

بومدين بلخيثر

بومدين سيدي مطحنة 

 محمد كلثومي

 األمين محمد دياب بن طالب

مريم بورديم

 فاتح زيرق

 مصطفى ساحة بن

موس كمال

حمزة حسرومي

 محمد سيدي الشيخ

 مراد مدغاري

رابح مهداوي

 حسان كلثومي

صناعية مخبزة

عامة تغذية

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سريع اطعام

مطاحن



 محمد مزروعة بو

 زهير عنيطر

 بومدين رمضاني

 فتحي طيب بن

محمد زيتوني

بومدين عماري

لخضر جلطي

هللا عبد علي حاج

لزهر علي موالي

علي سيدي زواري

مقداد صاولة بن

سمير نهار

أحمد زغودي

محمد غربي

حسن عديس بن

بوبكر بلجليل

محمد أوحساين

القادر عبد صديقي

إبراهيم حمو بن

القادر عبد منصوري

عدالني زيتوني

رشيد زايدة

خياري بلوطي

محمد المالك عبد

سميرة زغادي بن

زكية دراس

غوتي العابد

مراد زواري

سمير بوخاطب

رابح مهداوي

بوبكر كريم

حسين أمبارك

محمد بوشيخي

صوفي سايح

القادر عبد بلغيت

محمد مالح دار

بوبكر لحمر

مصطفى بوطوبة

صالح بوحسون

أحمد بوعرفة

الحميد عبد حران

الفتاح عبد مالكي

أحمد بونيف

خضرة ميموني

حاج غربي

فراج بلهبري

علي فارس

القادر عبد حسين بن

محمد مكاحلي

رشيد بوجمعة

الدين نور زحوط

هللا عبد بن بلحاج

رشيد عصماني

ابراهيم هدي بن

الشفيع عبد بطيب



الواحد عبد معمر بن

محمد بلغري

محمد صابر بن

عمر رحاوي

حبيب سالم

لحبيب دهمة بن

العزيز عبد وناس

محمد صابر بن

أمين محمد صدار

أعمر بن الختير

المومن عبد زياني

مصطفى نفطي

النور عبد رباحي

محمد سوالم

القادر عبد خلخالي

أحمد سيد طالب

محمد شيبي

فتحي شقرون

أحمد بوستة

جمال بوعناني

أحمد بورسالي

محمد سيدي غماري

واسيني بيوض

تهامي بكاوي

أحمد بلغيت

أحمد أمحمدي

يمينة بلمير

محمد دهمة بن

الدين زين غربي

محمد حلحولي

لحبيب شاللي

كمال زاني

يحي لوالة

ليلى تهامي

محمد سيدي بختاوي

القادر عبد المالك عبد

الدين بدر زمري

يوسف سبع بن

لحسن بوعزة

الكريم عبد فيقيق بن

واسيني سيني

رشيد يحياوي

احمد كش

محمد مزاري

أحمد زغدلو

مراد ساجي

محمد دخيسي

سليمة هني

محمود سعيداني

محمد شرفيني

شريف الواحد

رفيق موقاس

محمد مكاوي

عامرية مهياوي

محمود ترار بن



الرزاق عبد غرماوي

محمد بلهادي

خلود طالب

علي داري

رياض بوجنان

كريم ديب

محمد هويبي

الشيخ محمد الواسيني

رباحي بدر الدين 

سالم حبيب

قاشور محمد

بليفة عبد العزيز

سليماني يوسف

دراعو عبد الحفيظ 

حماد نور الدين

عبد اللي عبد القادر 

لحسين محمد األمين 

بوعياد عبد هللا

سعاجي حسان 

وطاس لويزة 

دحماني فتحي 

أزمور محمد

عبد المالك محمد

غياط عبد الحميد

خلفاوي سعيد 

قيداري واسيني 

كحيلي رشيد

ديب بدرة 

مغنية اللة الرحمة حليب ملبنة

مطحنة السكينة م.م.ذ.ش 

يوسف بلحبيب

النور عبد حاجي

يحي هللا عبد بن

هاشمي عبد الجالل

عمر بلماحي

محمد سيدي رميني

نصرو بلحبيب

مداني بلحسيني

بوزيان بلختير

حسين بلقاطي

لحسن بلماحي

زبير بلمالط

بوسيف الدرى بن

ربيع حمو بن

دراوية رابح قادة

مصطفى عياد

صناعية مخبزة

عامة تغذية

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سوبيرات

سريع اطعام

ملبنات

مطاحن



خضرة مزور

عبدالكريم جبلي

الدين كمال جديد

محمد بوشقيف

محمد سيدي سهلي

محمد باكورة بن

الحميد عبد زكري

مختار مختار

رحمة معوج

الدين فخر فرنان

أحمد سيد رابح

محمد بوزيان بن

محمد بلماحي

محمد سنوسي بن

خيرة عمار أحمد

المولى عبد طيبي

حسين بورزة

الحليم عبد سنوسي بن

مصطفى حفيظي

حسين هاشمي

بونوار أجدير

أحمد عياد بن

الحفيظ عبد مصطفى بن

رشيد سنوسي بن

حاج بوعالية

فؤاد قو بن

أمال عيسى بن

عمر شيخ

الدين عز زناقي

محمد رابح

بومدين قدور

الحميد عبد قعدي

فتحي بالل

زهير جدوي

أحمد منصور

سماعين درويش

مومن ختو

جواد محمد لكحل

فاطيمة بلحسيني

الجليل عبد بلخيتر

لخضر قو بن

مختار شيخ

عمر بن رمضان

فتحي هللا معط

مصطفى ديب

زهير عياشي

محمد خلفون بن

هللا عبد رابح قادة

األمين عيسى بن

عمر بن إيريد

أحمد بورزة

محمد بشيري

عمر سماعيل

أحمد سيد سناينة

القادر عبد حالفي



القادر عبد مخنتر

الدين نور بوخاري

القادر عبد سنوسي بن

عمر بن صايم

رحمة بضياف

القادر عبد بوجمعة

الدين حسام بلبشير

فتحي مليح

هواري اعمر حاج

حليمة صور

رضا محمد برحمة

اإلسالم سيف محمد زناقي

ميلود بوجمعة

ابراهيم صديق بن

أحمد درقاوة

الدين نور بومالح

مصطفى عمار أحمد

حوسين أعمر الحاج

القيوم عبد مجاوي

عمر مجاهد

رضوان عمار أحمد

اسماعيل بلقاضي

محمد بلحاج

القادر عبد بلبشير

خديجة بلماحي

جميلة حمرة

ابراهيم زناقي

مريم زراد

خوان بولنوار

فريد محمد عطار

جمال سنوسي بن

سعيد أعمر حاج

أمحمد مستغانمي

محمد يخلف سيدي

الحميد عبد مختار

فؤاد أمبوعزة

سعيد حاسي

أحمد جديد

شوقي أحمد ميدون

بوزيان قدور

محمد بلقاسم

رحمة القادر عبد حاج

يمينة بوحسون

ياسين سنايسي

القادر عبد قو بن

الفضيل عبد حجاج

محمد القادر عبد حاج

مروان شيخ

القادر عبد بلحميدي

رشيد منزل

محمد عزوز بن

أحمد تصور

رشيد زدام عياد

محمد سيدي بوسيف

يونس عيادي بن



بونوار شاشو بن

حسين بلقاطي

محمد سعيد بن

الرحمان عبد طيفور بن

زهرة فطيمة سعيد بن

مراد العابدي

لخضر كرزازي

موسى صغير

عبدهللا رمضان

عبدالمجيد يوسف جديد

خدوجة مجدوب

ناجي بشير بن

منور بلحرش

فطمة القادر عبد حاج

فطيمة نجاري

خضرة مزرعي

فتيحة دوالت

غريب بلعربي أعمر

خيرة خليفة

الرفيق عبد جلطي

هللا عبد بن بوعناني

بونوار مجاهد بن

الحميد عبد بوزيان بن

باية مقدم

يوسف صحراوي

جالل عوينتي

شريفة حاسي

الدين نور عزوز بن

جمال صديقي

محمد بلمداني

نعيم ددوش بن

فتحي زدام

شارف أحمد دكار

زهير برسيس

األمين محمد إمولودان

محمد معمر

الزهراء فاطمة بوزيان بن

إسماعيل أعمر حاج

محمد سنايسي

هللا عبد مراكشي

صليحة بوداود

الدين عز مختار

كريم بابو

خالد بلبشير

حسام حاسي

مراد حاسي

كمال مزواغ

فؤاد لعرج

السالم عبد عياشي

محمد محمد بن

الغني عبد جدوي

سليمان حمومي

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة



محمد مير

فتحي بالل

محمد زكري

هواري بومدين

محمد شيخ

محمد صايم

أحمد بوترفاس

يوسف عثمان بن

أحمد عيسى بن

نصرو بلحبيب

مداني بلحسيني

بوزيان بلختير

حسين بلقاطي

لحسن بلماحي

زبير بلمالط

بوسيف الدرى بن

الحليب دار ملبنة

بلقايد م م ذ ش 

أوشع نبيلة

شارف عبد النور

راجع بلقاسم

صبيان عبد الصمد

صبيان أرملة عثماني فتيحة

القادر عبد عمور

مصطفى بلقاسم

الحفيظ عبد بناي

الحفيظ عبد دالي

 الرحيم عبد فارس

مليكة مرابط زوجة طالب

مريم سليمي

 جمال خرواع

 حسين مستغانمي

محمد سيدي عتيقي

 شاقوري زوجة سطيلة نوال

التوفيق مستغانمي

 الدين خير شريقي

مرياح زوجة رحمنية خالفي

الكريم عبد عربان

 لعوج محمد

هاشمي زوجة سيديري ساجية

لطفي بلعباس

محمد سيدي خرواع

سمير حوزي

أمين محمد تيانتي

محمد أوجامع

سليمة فقير بن

حورية غلوسي

محمد دريس

هاشمي كيشو

سريع اطعام

ملبنات

المطاحن

صناعية مخبزة

عامة تغذية



دنيا قبلي

هشام حمداوي

نسيمة هاشيم

القادر عبد مهداوي

أحمد سيد زروقي

ابراهيم بوغازي

أسامة أمبوعزة

القادر عبد غويزي

أعمر عواد

مصطفى المومن عبد

الدين نصر فقير

عمر سبوعي

محمد عجرودي

جالل محمد سيدي ركاب

 حسين مستغانمي

محمد أعمر سيد

الناصر عبد يحي بن

حمزة حمزاوي

لطفي المومن عبد

عمر مبروك

مصطفى بوطوبة

محمد معلم

رشيد حطاب

نبيل مقيدش

مراد المومن عبد

أحمد سيد طاهير

بديعة بناي

محمد حمداوي

محمد عبدي

محمد بلغازي

محمد سيدي علي بن

عزة بن محمد فقيه

لطيفة عيسى بن

زوليخة زمور

القادر عبد صنهاجي

الحفيظ عبد جنان

بوسف عيساني

منير سيدهوم

محمد متيوي

نعيمة موفق

لحسن لعوج

لطفي دراز

الدين سعد نواري هاشمي

قادة خيار

يوسف رحو بن

محمد سيدي رمضان

عبدهللا زناتي

سفيان حمي

مصطفى بوسبحة

محمد مهداوي

المجيد عبد زاير

اللطيف عبد عبيد

هواري طالب

الحميد عبد ملوك

مختار قبلي



صبيحة رابح بن

سماعين دريس

الوهاب عبد مرحوم

عمر بوعدي

الكريم عبد تلمساني

فؤاد يزيت

نجيم محمد سديري

أمين محمد صغيري

الحميد عبد بابا

العزيز عبد كريزز

حسين عثماني

محمد هامل

مرياح محمد

حطاب موسى

حمدون محمد

مهداوي سمير

مقدم بكاي

بناصر عمارة

موفق ياسين

كزولي محمد

فقيه نور الدين

محمد حمصي

أحمد بختي

سحار الدين حسام

عكاشة حساين

الكريم عبد حميري

عيسى قطبي

ميلود قاقة

احمد ناصر بن

نعيمة خضراوي

الرحمان عبد مقنافي

الخالق عبد شريف بن

جياللي صفية بن

سعاد سليماني

شريف شريفي

محمد دحمان بن

العزيز عبد قيطون

فتحي بوحفص بن

القادر عبد عبدوني

الحفيظ عبد عرابي

ربيعة موساوي

طالب بن طالب بن

بلحاج مداني

موسى بوترفاس

محمد ماحي

مصطفى دالع بن

محمد رحمان

محمد محمدي

يحي قيداري

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سوبيرات

سريع اطعام

صناعية مخبزة

عامة تغذية



الحق عبد قوريشي

القادر عبد بلبشير

الحليم عبد محمد حاج

القادر عبد قدوري

رشيد زيان 

خثير لعرابي

الجبار عبد توهامي

فضيل بورورو

حسين صفية بن

الرزاق عبد مبرك

يحي دالع بن

جياللي مختاري

مراد باسعيد

قويدر شادلي بن

جياللي عالل بن

ميلود عموري

هفهاف زوجة فاطمة كبير

أحمد نهاري علي

مختارية بوعناني

خليدة باي

القادر عبد بلمكي

بوعالم قيداري

أحمد رقعي

بشير زيان

عمر جريري

لحسن حفص

القادر عبد قادة

الغني عبد قطبي

الرحيم عبد قيطون

شعيب بوحفص

بلقاسم بوحفص بن

محمد حليمة بن

جياللي حجاوي

القادر عبد قدوري

القادر عبد بومدين

الرزاق عبد مومن

كريمة شريف

زكريا أول سنوسي

محمد بوترفاس

الكريم عبد ماحي

الرزاق عبد سهالوي

محمد كدان

ربيعة موساوي

شريف شريفي

األمين محمد بلبشير

طاهر كبير

القادر عبد قدور

القادر عبد تونكوب

بشير مكي

حبيب شيخ

سعاد سليماني

المجيد عبد طالبي

محمد بوكرابيلة

حسين شيخ

براهيم شريفي



علي عرابي

الغني عبد حمري

 عثمان باي

محمد مداني

نجاح غانم

 براهيم بلعبيد

الكريم عبد طيبي

الحق عبد عليلي

الحفيظ عبد موسى

الرحيم عبد بلبشير

فاطمة أبيب

زهرة مسعودي

كريمة بختي

 خديجة منصور بن

محمد سيدي مومن

القادر عبد  منديل

محمد دحماني

براهيم حدوين

عيسى جرارفاوي

سعد بن عسلون بن

المجيد عبد بوحفص

لطفي قوديد

يوسف بلحاج

حفيف بورورو

جمال بومدان

محمد بوساحة

بشير ابيب

مليكة بوشنافة

الدين بهاء بوحفص بن

محمود مسعودي

طاهر علي بن

محمد عوفي

ابراهيم محمد حاج

أحمد سيد زناقي

الدين نصر عليلي

  سبدو ملبنة

تفراوة مطحنة  

لعرج طرشاوي

هاشمي مستاري

لحسن طيبي

محمد هدي

-الخبز ايداع- يوسف ماحي

نبيل العين حمر

يوسف سكران

 أمين حجازي

 نبيل كتاب

فاروق زاوية

صناعية مخبزة

عامة تغذية

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سوبيرات

سريع اطعام

ملبنات

مطاحن



محمد دايري

زهيرة مسعودي

 العزيز عبد مصطفاي

 تومي بوعريشة

  بومدين  عمارة

القادر عبد يوبي

محمد سيفي بن

قويدر بوغرارة

الغني عبد سيفي

طيب شيخاوي

بوعريشة تومي

محمد هواوي

العربي هادف

ربيعة يوبي زوجة صابري

القادر عبد فراح

األمين محمد بوطريف

عثمان بن مزيان ولد

المجيد عبد أوهيب

الرحمان عبد بلحسن

الدين نصر مزوار

محمد اكني

قدور حواوطي

الدين حسام طهراوي

قويدر أوهيب

القادر عبد بوسلهام

جلول شعبان

سفيان قرسيف

حسين وافي

دريس صابري

رشيد مختاري

ابراهيم ثاني ماحي

الغاني عبد شادلي

 يوسف غماري

خيرة ميموني

محمد دايري

نبيل العين حمر

محمد سيفي

 زينب ايبري

 مولود حسيني

الدين زين محمد غماري

سعيد فاهم

وليد سقال

كمال بوعزاوي

عثمان بن بكار

سهلي برويس

 القادر عبد يوبي

الدين صالح بوعزاوي

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سريع اطعام

المطاحن



ERIAD الرياض مجمع

الخير بشرى مطحنة

احمد سيد زناقي

احمد غربي

نزيهة غنيمة بن

فؤاد فراج

العزيز عبد حامد بن

مصطفى زياني

أحمد خدة بن

فتحي هامل

بومدين مجاهد

محمد سيدي بوزيدي

فؤاد عياد

الدين نور لخضري

سفيان بلعرج

بومدين بلعربي

إسماعيل قدور

 محمد قاسمي

يحي بلحسن

مبروك حمداني

مصطفى أحمد بن

محمد هامل بن

القادر عبد عمري

فاروق أحمد بن

محمد علي بن

كمال مصطفى هداجي

رضا محمد سفيان سليمان

احمد سيد بوريش

أمين خالد بن

العربي بوزيان

يوسف بلحسن

حسين حليلم

أحمد بوزيان

سمير فقير

كريم بوزيان

محمد خالد بن

فؤاد بوزيان

ميلود مصطفى بن

موراد غربي

أمين شلحاوي

الكريم عبد مصطفى بن 

يحي بلحسن

حسين صولي

 القادر عبد علي بن

رشيد مباركي

محمد صالح بن

الحليم عبد عبداوي

فؤاد بوزيان

ميلود مصطفى بن

موراد غربي

أمين شلحاوي

الكريم عبد مصطفى بن 

صناعية مخبزة

عامة تغذية



لحسن بوزيان

فتحي بوريش

غالم احمد بن

الحفيظ عبد بلخير

بلقاسم صولي

محمد قاسيمي

موراد قاسمي

بلقاسم غنيمة بن

 حسين عمار بن

مصطفى بن زوجة أمال قويدري

ابراهيم العربي

فاتح لوشان

الطاهر بوشارب

إكرام دريسي

محمد بلحاج

حسين رحو

الدين صالح عباس

القادر عبد مطهري

أسامة العزيز عبد جعواني

القادر عبد حاج ثاني دريسي

دحمان بوبكري

المجيد عبد عيسى ولد

عمر بورواحة

احمد بلختير

عمار عال

عمارة بلختير

موسى رحو

نورية سفيان

بلعباس يحياوي

القادر عبد بختي بن

الدين عز عاشور

حسين سويقي

وردة مكي

حمزة بن معمري

هشام علي بن

محمد داود

الدين عز تومي

مراد سليماني

يحي قاشور

شعيب بوسماحة

محمد دكار

الزهراء فاطمة صالح بن

لحسن سحنون

القادر عبد رحو

محمد زيرار

أحمد بختي بن

علي برحو

لعرج لعيداوي

قويدر بلخيتر

صناعية مخبزة

عامة تغذية

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سوبيرات

سريع اطعام



فطيمة بلخيتر

رشيد زياني

عمار بوسماحة

خيرة حمو بن

الرحمان عبد بلقاسم

محمد خروبي

حسين طبال

القادر عبد بودية

حسين حولية

أحمد بلخيتر

الدين نور الدين محي يحي بن

نصيرة بوعبسة

محمد بوطالب

وهيبة بلحاج

محمد لبلق

حسين بوجنان

فتحي تومي

شعيب الرحمان عبد بن

محمد سيدي بليل

هللا سعد محمد صاري

محمد سيدي عطية

قويدر بلغماري

محمد سونة بن

أحمد صديقي

كمال توفيق يارو بن

احمد سيد بوبكر

مولود برويقات يحي

القادر عبد بروبة

الدين صالح برويقات

احمد بلختير

الحناية مطاحن م م ذ ش

أمين محمد خربوش

بومدين مزيان أوالد

عمر بن براهمي

الدين عز بلحاج

أمين بلعيد

بوعالم بلعيد

الحميد عبد بلعيد

الصمد عبد بلعيد

الدين نصر بلعيد

الدين نور بلعيد

تونزة جليل بن

الرحمان عبد فرجي

عمارية قندوسي

ميلود كامل

القادر عبد كمال

خالد مجدوب

خيرة مجدوب

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سوبيرات

سريع اطعام

مطاحن

صناعية مخبزة

عامة تغذية



الحفيظ عبد مجدوب

قدور مجدوب

محمد مجدوب

محمد مجدوب

محمد بوجالل

القادر عبد العربي

سوميشة سنوسي

محمد بلعيد مقدم

فطومة عبيد

القادر عبد عبيد

بوزيان عينة

خضرة عزي بن

عائشة بوطريف

سعيد صافي

بالل بوجالل

زوبير يوب بن

رحمة دحو

حمزة بوبكر

ربيع لعماري

ملبنة شاكرلي

هللا عبد طزوطة

محمد مسعودان

محمد هبري

بلقاسم سعادي

محمد مسعودي

عمر عالم

القادر عبد برحوي

علي عليان

زهية سعدون بن

مراد شيخ

محمد مصمودي بن

سمير سعادي

لخضر بليفة

عمر محمدي

زهية غالي

الحميد عبد هبري

محمد بلجياللي

هوارية مصمودي بن

فوزي رفيق خماسة بن

فتحي مزيان

الغاني عبد فاطمي

القادر عبد خالدي

بن عبد هللا محمد عبد الحكيم

الدين جمال عياد بن

منصورية ضهري بو

عبدالوحيد خالدي

ميلود بومدين

بوزيان سنوسي

محمد بودحاري

صناعية مخبزة

عامة تغذية

عامة تغذية

ملبنات



عمر بن بوخيار

زهرة خالد

محمد هبري

يوسف حاج

حميد عثماني

فتحي خوان

علي واضح

بومدين ناجي

بيو ملبنة

محمد صدوقي

خالد بومديني

عائشة حموني

مصطفى حدو

حليمة دحمان بن

علي حدو

مصطفى بوخريص

نعيمة بلعباسي

شريف سعيداني

عمر بختي

بوبكر بوعزاوي

أنور عسلي

مصطفى بوعزيز

سمير مشحاط

محمد درقاوي

محمد سيدي عناب

هللا عبد بن مصطفاوي

األمين محمد سوسي

الدين فخر بوتشيش

الدين عماد يوسف بن

عيسى رحماني

عمر لعنابي

صادق عزي

محمد بوسلهام

الوهاب عبد مجاهدي

محمد قدور

النور عبد العيداني

فاطيمة بوعزة

عمارية صابر بن

احمد غلوسي

عمارية مالح

محمد سيدي لعيداني

أحمد لعريبي

كاملة مونة بن

محمد سيدي لطرش

فيصل جبور بن

الغني عبد رحو

رشيد جبور بن

موسى عمور

قصابة

ملبنات

عامة تغذية

عامة تغذية

صناعية مخبزة

عامة تغذية



مجاهد عجاج

فريد رحو

محمد بونخالة

أحمد عمارة بن

نضيرة بورصلة

إسماعيل دريسي

الحق عبد رحموني

الحليم عبد غبغوب

الوهاب عبد رحو

الكريم عبد دحماني

االله عبد حمداوي

الدين نصر رحو

حنان مبروك

محمد سيدي دميم

أسامة فردي

الدين نور صنهاجي

محمد عاشور

اللطيف عبد بطيب

محمد مسعودي

محمد حمداوي

عمر عمور

أحمد حماد

محمد بوتشيش

مراد عاون

عمر بن عمار بن

محمد كحيلي

العالي عبد ديابي

ميلود درقاوي

مختار لعنابي

مصطفى كريم

القادر عبد صنهاجي

فؤاد العنابي

ياسين عامر بن

الدين نصر مختاري

محمد دحماني

صالح قلعي

نيار يوسف

صنهاجي بنالي

دحماني عبد الكريم

حمزاوي سمير

رزيقي عبد الرزاق

زغودي سمير

زوبير خير الدين

دريوش سيدي محمد

نيار يوسف

مسعودي سيدي محمد

ترنان زبير

بصغير محمد

العرباوي سفيان

بصغير محمد

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سوبيرات

سريع اطعام

عامة تغذية



صوفي محمد

صالحي فيصل

مبرك محمد

ديب مصطفى

بلغري كمال

دراريس الخامسة

سفاني بنعمر

صوفي محمد

مشماش محمد

العرباوي فؤاد

بكاي عبد المجيد

بن عالل سمية

عميرات سمير

بختي محمد

مجدوب ربيع

عبد السالم عمر

زرفة درويش

عبد الهادي بشير

أمير فوزي

حاج محمد قادة

غيتري ربيعة

حاج ميمون مصطفى

ملوك عمر

بوداود عكاشة

قادة مجاهد عبد الرفيق

عميرات عبد القادر

بلعيشاوي عبد القادر

مزيان محمد

عميرات محمد

يدو عبد الغاني

بريشي بومدين

عبد السالم عمر

بن دادة أمينة

بن هزيل ابراهيم

قادة مجاهد بوحجر

بن الدراء محمد

بريشي بومدين

عميرات فوزي

بشريرات نور الدين

معروف عبد الرحمان

بريشي بومدين

بوهادي العبدلي

يدو عبد الرحمان

حامدي نبيل

قراب عبد الرحمان

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سريع اطعام

صناعية مخبزة

عامة تغذية

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سريع اطعام

صناعية مخبزة

عامة تغذية



نقاز العبدلي

غالم محمد

قرناشي رشيد

أوديعة منديل هشام

مسعودي حسين

تاجوري تاج

ناصر بومدين

مزوز عبد الكريم

بن مقري أحمد

بلوذنين حبيب

بطواف محمد

بلعبدلي عبد الجليل

بن يونس جمال

سليم طيب

بن عزة ميمون

سنوس يحيى

نقاز العبدلي

بلعبدلي محمد رضا

سيرات ربيعة

بن يونس محمد

فرجي أحمد

سليماني بوعالم

بلعبدلي محمد رضا

سيرات فطيمة

عليالت يمينة

ليازيد محمد األمين

عواد محد

هالل فطيمة الزهرة

لوزاني عثمان

حجازي يوسف

موسوس لعرج

تامر بومدين

برقية كريم

فياللي بوهادي

ملياني محفوظ

بوسماحة بوسماحة

حمر العين رضوان

جلمودي فاطمة

سيفي نصيرة

حجازي عبد القادر

بن ويس فطيمة

سدار ميلود

ويسي محمد

دحماني ميلود

عطية سيد احمد

بن جدي يوسف

معطاوي وليد

عبد العزيز محمد

حجازي عبد القادر

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سريع اطعام

صناعية مخبزة

عامة تغذية



طيبي زهية

تامر بومدين

دريسي االعربي

طيبي عبد الرحمان

بن راجع فطيمة الزهرة

قلود عبد القادر

بن جراد يوسف

معمري سليم

ميسوم بومدين

بن دحمان فطييمة

برابح عبد القادر

زوجي منور

مجوج بن يوسف

بن جراد يوسف

هالل محمد

زريوح فريد

يخلف عائشة

قندوزي نوح

طرشي محمد

غوتي عمار أحمد

فتحي فنتروسي

الدين نور كرزازي

محمد أحمد بن

رشيد مداني

الرحمان عبد جدوي

طاهر هللا عبد بن

إسماعيل شقاف

محمد بلغربي

السالم عبد برابح

فتحي قو بن

الدين نور بلختير

رضوان بوزيان بن

ميلود هللا عبد بن

فؤاد صايم

محمد يماني

بومدين جدوي

سمير عمور

رشيد بلختير

سارة قطي بن

عمر بن بلقاضي

رحمة الرحمان عبد بن

المالك عبد خليفة

محمد زدام

خيرة معاصري

مصطفى قرين بن

طالبي علي

عامة تغذية

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سريع اطعام

صناعية مخبزة

عامة تغذية

سريع اطعام

صناعية مخبزة



زكرياء واحمد

القادر عبد معروف

شريف علي لطفي عمر بن

عمر بريشي

عامري عياد

يوسف زيوش

الغاني عبد ميمون حاج

كمال بوطريف

حاجة الدرى بن

عمارة عمارة بن

القادر عبد بورقبة

بومدين بختي

حسين محمدي

فتيحة منان

نضيرة حوات

سليم برايح

بومدين قرين بن

علي قرين بن

زهير لزعر

القادر عبد مفتاحي

حكيمة ساهلي

محمد مماد

نزار عمارة بن

العز بالحاج

الدين نور عسو

بومدين بلهادف

سمير قراب بن

بوشقيف فاطمة

سمير بلقاضي

بوزيان بومدين

القادر عبد معمر

لعرج يشو بن

رحماني توفيق

الرحيم عبد برطال

زهير حمياني

عمر بن معافي

الدين عالء بوعزة

ادريس سماحي

أحمد سيد سماحي

صديقي يخلف

يخلف كبير

أمين عبد عثماني

يخلف قو بن

رشيد غزواني

محمد حجام

البني عبد وجداوي

صناعية مخبزة

عامة تغذية

سوبيرات

صناعية مخبزة

عامة تغذية

سريع اطعام

عامة تغذية

عامة تغذية



حليمة بوحفص

الحق عبد لحول

رابحة مزرعي

عصام بحار

ابراهيم العياط باب

اسماعيل شقراني

قويدر يعقوب بن

زوليخة قو بن

عتيقة شايف

أحمد بلحاج أحمد

محمد يعقوب بن

فتحي عمري

فتيحة صور

كمال يخلف سيدي

القادر عبد حاسي

المولى عبد حجاج

هاشمي صور

يوسف تيدة

إبراهيم خيار

جمال بريشي

محمد بلحسن

 سليم محمد واسطي

 لحسن حبالي

 يوسف أوجامع

ميلود بسام

 خضير نور

 ادريس تراس

 يوسف غايب

 الجليل عبد جندار

 نبيل زرقاني

محمد سيدي الياس

 جمال وناس

رشيد بلعيز

وليد محمد بلتشين

دازي سمير

خاطر كريم

 لحسن بوعيزم

يوسف دريسي

محمد شباب

أو كيلي أحمد

طاري فضيل

خش عبد القادر

عيساوي عز الدين

بن يحي عبد الواحد

عامة تغذية

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سريع اطعام

صناعية مخبزة

عامة تغذية

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سوبيرات

سريع اطعام

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

عامة تغذية



عباس بلخير

زيوش محمد

بن رمضان أحمد

بن يحي رابح

قيداري سليمة

بولجراف ميلود

شريقي  تورية

بن أحمد رشيد

منور أحمد

بن أحمد بوجنان

خياس هواري

بن أحمد عمر

صالح جاد

يحي جمال

 زرار  سماعين

عبد المالك عبد الربيع

خبيزات عبد القادر

يحياوي نصيرة

حيتون براهيم

بن عاشور محمد

واحمد عبد الكريم

زيغ سفيان

راضي فارس

معاصمي محمد أمين

خضير طارق

عطية احمد

قيش سعيد

أوسليم هشام

فنيدق محمد

درار عبد العزيز

كوداد نصرالدين

مختاري أحمد

خضير قادة

تيانتي سفيان

كز عبد القادر

خضير لحسن

صدار أحمد

بالي محمد منير

أوراوو مليكة

طابلي زهرة

بعديد مصطفى

بن لوصيف شريف

بلهاري عبد القادر

مختش سفيان

شارف فتحي

بختاوي زهير

دشري ابراهيم

صناعية مخبزة

عامة تغذية

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سوبيرات

صناعية مخبزة

عامة تغذية

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة



مرغاد براهيم

أوسهلة سيدي محمد

بريك زكرياء

بوجنان محمد

نكروف عبد الحميد

عشعاشي عبد الكريم

طاهرحمزة

بناصر محمد

بلعروسي رضا

مكاوي رابح

هماز علي

معاوض نور الدين

حمداوي رابح

زاوي محمد

بناصر عبد الناصر

ملوك أسامة

مهياوي حسين

زاوي محمد

مكاوي ابراهيم

حمداوي عبد القادر

رمضاني علي

برودي أحمد

ليعالوي براهيم

هماز عبد النور

بختاوي محمد

قنون عبد النبي

بيوني محمد

طاهر ياسر

ديدا صديني

حامد فتيحة

صبيان سيدي محمد

عبد المومن سيدي محمد

زعزاع زهرة

مكاوي يوسف

حساين ميلود

مكاوي فريد

بوراحل محمد

بيس بيس جميلة

شيباني أحمد

مشماشي محمد

حسين ديابي

مجيدي محمد

تباحريتي فتحي

شارف عمارة زوجة شارف

قنيف حمزة

رحمي عبد القادر

صناعية مخبزة

عامة تغذية

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سوبيرات

سريع اطعام

سريع اطعام

عامة تغذية

عامة تغذية



بناي جمال

غنيمي يوسف

قبلي أحمد

بوشيخي عبدالقادر

براهمي سميرة

عثماني توهامي

عثماني سيدي محمد

عثماني محمد

بنكروف رحمة

غليس براهيم

شيخ محمد

بناي بومدين

بن حميدة لحسن

سامري يوب

بوغازي حسين

مديح سيدي محمد

قبلي نبيل

قايد براهم

قايد ياسين

خشيبة نبيل

بابا سماعين

تلمساني مهدي

حمزي مراد

تلمساني محمد

مهاجي سيدي محمد

موسى مهداوي

عتيقة هشماوي

محمد الواد

زهرة الشقر

عائشة الواد

جياللي أحمد بن

أحمد حجاوي

محمد حليمة بن

حمزة مهداوي

العزيز عبد موالي

الدين نور لزعر

يحي حليمة بن

القاتدر عبد بكاي

بوعمامة قيداري

مصطفى طواهير

سمية بوعبسة

يحي طرشاوي

محمد حسناوي

حمزة مهداوي

القادر عبد تاج

القادر عبد بلحران

يحي قيداري

الدين نور بوشنافة

صناعية مخبزة

عامة تغذية

سوبيرات

سريع اطعام

عامة تغذية

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة



هللا عبد بشالغم

محمد حجاوي

هللا عبد عيسى بن

القادر عبد يوسفي

جلول هاشم بن

أحمد العربي

زهرة موسى بن

يحي ديش

عائشة زاير بن

فتحي لعريبي

ميلود سماعين بن

يوسف روحية

مصطفى بوعالمات

حسين رحماوي

لحسن بوعبسة

حسين رحماوي

 جياللي أحمد بن

فاطمة حضارة

بشير قزان

محمد زروالة

سليمان عنيتر

الرزاق عبد غلقاوي

براهيم كربو

علي طويلب

حياة قيرية

سمير ترابي

محمد خنادقي

بشير لشهب

سمير يونسي

فريد خنادقي

الدين نور خنادقي

القادر عبد قزان

رشيد يونسي

مكي خنادقي

حسين علي بابا

الكريم عبد قوديد

 يحي تواتي

محمد جردة

منصورية بركاني

صليحة عطية بن

حسين طاشمة

الغني عبد بوشاشية

زوهير سفسيفي

عمرو حاج بحباح

يوسف قوديد

 نورالدين لحمر

مكي وينتي

األمين محمد زواو
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سريع اطعام

صناعية مخبزة

عامة تغذية

سريع اطعام

عامة تغذية



كريمة قادري

حسين بوزيان

حسين عبو بن

هللا عبد رمضان بن

هللا عبد بوزيان

يونس حدو

 محمد لعريبي

جياللي بوزيان

حسن هادي بن

الزهرة بلقاسم

محمد عميري

فضيل جعالن

محمد زعيم بن

الصمد عبد حمودي

 علي سليماني

 الدين نور بوجمعة

فاطمة عميري

السميع عبد جعفر بن

الدين نور كريفيف

جواد سليماني

أمين لحرش

مراد جعالن

مريم طاهر بن

مصطفى بوجمعة

عصام بلعباسي

الرزاق عبد بومدين

محمد تغزل بن

أحمد يبدري

علي بومدين

هشام بلحاج

لويزة خدام

مصطفى طاهيري

العزيز عبد رحماني

الرزاق عبد عتيق

جمال بلهالهل

الحفيظ عبد قندوسي

المنور بلجياللي

عائشة جفال

حاج جياللي

يوسف تواتي

كمال مبرك

منصور رزوق

يامنة موفق

يامنة رحوي

قويدر بوحجار

جمال مبرك

 رشيد بلعابد

عامة تغذية

صناعية مخبزة

عامة تغذية

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

صناعية مخبزة

عامة تغذية

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة



توفيق يحياوي

بولنوار خالدي

محمد مني

أحمد سعيد بن

الحكيم عبد عيساوي

عيسى عدي بن

المللك عبد عيساوي

يوسف عبيد

زهيرة مجاوي

محمد زدون

يوسف بوزبيبة

بومدين فقير بن

عمر يزلي

فتحي زياني

مختار زياني

محمد شافي

محمد بوزار

محمد صديقي

مصطفى بلخير

 شريقي عثماني

الرحمن عبد بوعياد

محمد لعيدوني

أعمر زقاي

المنعم عبد رويقب

العربي الحميد عبد

سليمان شولي

شادلي عيساوية

أحمد سيدي زبيري

القادر عبد معروف

فاطمة شلحاوي

حسيب بوعزاوي

مصطفى عيسى بن

يوسف معروف

الدين نصر ورياحي

 ربيع فضيل بن

هللا عبد مكسالي

رمضان دحو بن

رحمون شويتي

 أحمد أوحاسين

محمد بوكايس

محمد طالب بن

صناعية مخبزة

عامة تغذية
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سريع اطعام

عامة تغذية

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

صناعية مخبزة

عامة تغذية

عامة تغذية

سريع اطعام

عامة تغذية

صناعية مخبزة



هللا عبد بوسحابة

ابراهيم تغدوين

ميلود دحو بن

يحي طاش بن

الكريم عبد سبع بن

 مصطفى شباني

هللا عبد سابق

أحمد دوخاوش

العزيز عبد شويتي

ميمون دحو بن

رفيق مفتاح

جمال عثماني

محمد عثماني

محمد أفديس

الكريم عبد يعلي

أحمد حمزة

محمد منور

شاكر عربي

كمال عربي

محمد بلعسكري

فوزي عزة

كريمة خالف

علي كرمة

مصطفى عداس

محمد يوساري

لخضر سواريت

الحميد عبد قدوري

محمد زقاي

الدين نور بلعسكري

مختار حباشي

محبوب خالف

القادر عبد ميلودي

 علي شاريف

ياسر بوجلول

شاكر عربي

كمال عربي

عمر فريد

محمد قشقوش

عمر حمو بن

كمال عيساوي

أحمد مبرك

سنوسي شقرون

ابراهيم الالوي عبد

اللطيف عبد شرفي

أمين محمد عيساوي

هللا عبد سابق

أحمد دوخاوش

العزيز عبد شويتي

ميمون دحو بن

رفيق مفتاح
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عامة تغذية

صناعية مخبزة

عامة تغذية



جمال عثماني

محمد عثماني

محمد أفديس

الكريم عبد يعلي

 حبيب بكيري

دريس صابري

  فتحي سعيد

 جمال مباركي

محمد بلعباس

صفية قنون

بومدين مصطفاوي

محمد بلعباس

جياللي لعيرج

أحمد خليفي

حسين سماعيل

محمد مصطفاوي

كريم مالكي

عكاشة بودواية

القادر عبد طيب بن

الدين نور مجاهدي

سفيان فقيه

العمارية حميدي

الجليل عبد صدوق

خديجة براهمي

الدين نور حميدي

محمد سعداوي

جمال عاشور

شيخة تواتي

أحمد هللا اعطى

مليود سعداوي

لحسن علي بن

عمر خالدي

محمد نقادي

عتيقة سيدهوم

زوليخة طيب بن

محمد بلخير

فريد بوعمامة

رابحة زراد

براهيم زرادي

محمد بلحضري

اسماعيل العابدي

فريد بوعلي

الهادي عبد رويقب

أحمد قادة

زهرة بوحسون

العمارية خالدي

سفيان مشرنن

حدهوم قادة

محمد براح

عامة تغذية

عامة تغذية

عامة تغذية
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سريع إطعام



الدين بدر لبيض

جمال عمران

جمال براهيمي

فطمة منصور بن

محمد براهمي

فطيمة حمو بن

خالف عتومي

الفواكه و للخضر بالتجزئة تجارة

سريع إطعام


