
والیة تلمسان
مدیریة التجارة

البلدیة النشاط العنوان التجاري االسم و اللقب
رقم 13ب شارع الدكتور تیجاني دمرجي حاجي محمد

حي بودغن رقم 01 مكودي رضوان
بیروانة شمال شرق رقم 02 محل رقم 01 بودیة سیدي محمد

حي الكیفان قسم 114 مجموعة ملكیة 41 محل رقم 02 و 03 حاجي السعید
رقم 239 مكرر 240 لعیون بلعیش أبوتشفین شیخي بومدین

حي سیدي شاكر قسم 218 مجموعة ملكیة 97 محل01 موھوب أحمد
حي قباسة رقم 04/أ بن خدیم نضیرة

محل 02 حي الیاسمین رقم 14 أبوتشفین بن علي طیب یزید
محل 20مكرر02 نھج طاولي سید أحمد مرابط نوال

محل رقم 01 حي فدان السبع قسم 90 مجموعة ملكیة 95 بوقیمة یوسف
تامزة 2 رقم 05 الكدیة الس أسامة

الدالیة تجزئة حي العین رقم 31  مجموعة الملكیة رقم 31 قسم 84 محل رقم 03 بلحسن إبتسام
محل 02 حي سیدي سعید الضاحیة الشمالیة قسم 126 مجموعة

قیرود أشرف ملكیة 27

محل رقم 01 تجزئة كدیة المجاھدین رقم 50 مقراني فتحي
سیدي شاكر رقم 68 ارض بن دیمراد مجموعة ملكیة 07 قسم 240 بالسعید فاتح

محل رقم 01 تجزئة الكدیة المجاھدین رقم 08 فرواني ھشام
رقم 22 نھج اإلستقالل محل رقم 01  الحصة 01 مجموعة ملكیة

زیرق عاشور رقم 23 قسم 160
الكیفان تجزئة قارة سلیمان مجموعة ملكیة رقم 02 قسم 122 الحصة

حاجي توفیق رقم 01

رقم 31 حي الكدیة محل ب داد حسین
بودیة ھشام  شارع یادي سید أحمد رقم 08

رقم 83 الكیفان صور العربي
زاویة نھج محمد الخامس و نھج كاھیة تاني محمد الكبیر دیب محمد كمال

محل 02 أوجلیدة  فصیلة د أبو تشفین غربي صابر 
حي اللوز الكیفان رقم 758 مكرر 1 صابر زناقي عبد النور

نھج طاولي سید أحمد اقادیر حالیا شارع بن سنان جمال المحل الثاني رقم 14 اتشیعلي عبد الحمید
شارع باستور موالي محمد ملك بن قبیل محل رقم02 حمصي سفیان

بیروانة شمال شرق رقم 02 محل رقم 01 بودیة سیدي محمد
نھج اإلخوة زروق سیدي شاكر رقم 41 اتشیعلي محمد شكیب

محل رقم 01 الطابق االرضي تجزئة كدیة مجاھدین قطعة رقم 03 بوشنتوف عبد القادر
رقم 469 تجزئة أوجلیدة أبوتاشفین فصیلة أ و ب بوراوي سیدي محمد 

الزاویة حي بودغن بن حرز هللا ناجي
نھج باستور رقم 02 و نھج یبدري منصور قسم 157 مجموعة

 ملكیة43القطعة02
قازي أول أحمد علي

حي أبو تشفین الشطر األول قسم 50 مجموعة ملكیة 86 حاجي توفیق
طریق شتوان قسم 126 مجموعة ملكیة 31 محل 02 بلعربي عدنان

رقم 247 تجزئة البناء العارض أبوتاشفین حي الیاسمین عیساوي صالح
حي عین النجار حوالف محمد

حي بودغن زیاني نور الدین
حي سیدي الطاھر رقم 33 بوشنافة سیدي محمد

شارع قاسمي عبد الكریم حي القلعا بوھداج محمد
حي بابا علي طریق شتوان سیدي سعید رمضاني بن اعمر

شارع االخوة بن شقرة رقم 20 حاج سلیمان محي الدین
شارع محمد الخامس خرباش زولیخة

شارع بختي بومدین رقم 12 حساین عبد الرزاق

الجمــھوریـة الجـزائـریـة الدیمقــراطـیة الشعــبیة
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تلمسانمخبزة



حي سیدي الحلوي الجدید عمارة ط رقم 20 طویلب بومدین
نھج درار عبد الرحمان الكیفان رقم 09 مكرر بلحساین میلود

حي أبو  تشفین الشطر الثاني رقم 72 بن ساعد عمر
شارع إدریس رقم 09 تابت ھالل صلیحة

حي ضاحیة سیدي بومدین مجاھدي محمد
شارع حاج سلیمان عویشة رقم 2 الحصار یاسین

شارع قوار حسین رقم 31أ بن صالح یحي
نھج منور عمار رقم 01 مكرر بوعزة جیاللي

حي سیدي الحلوي الجدید رقم 320 بركاني یامنة
طریق الشالالت حي ریاط الحمار محجوب سیدي محمد

شارع حمصالي سایح میلود حي القلعة بن قدة محمد صغیر
B477 حي الكیفان رقم بركاني نسیمة

حي سیدي بومدین رقم 22 بخشي ھیبة
10A حي عین النجار رقم بن منصور دریس

ضاحیة سیدي شاكر رقم 28 بخشي زبیدة
شارع الرائد جابر درب بوكلیخة قیسي عز الدین

شارع االخوة بوعافیة رقم 05 بوقنقول فتیحة
حي الزیتون الكیفان رقم 958 دبال عبد االلھ بدر الدین

حي 230 مسكن الكدیة رقم 06 مكرر بن خالدي خلیل
نھج إدریس رقم 02 طالب بن دیاب مصطفى

A753 تجزئة حي اللوز الكیفان رقم لطرش عبد القادر
نھج بجاوي شاوش حسین رقم 1 مكرر دیداوي فؤاد

نھج بن عبد هللا رمضان و زاویة شارع كازي أول محمد و نھج بوري أسامة
تجزئة أوجلیدة أبوتاشفین فصیلة د قطعة 361 مزیزان جمال

شارع الرائد فراج رقم 3 مكرر بن مصطفى سمیر
حي 348 سكن عمارة ج الكیفان خنوس فتحي

حي الزیتون الكیفان محل 02 رقم 913 قندوسي تاني إبراھیم
حي أوجلیدة أبو تشفین رقم 1010 مكرر بوسحابة غوتي

حي سیدي سعید بابا علي رقم 31 رمضان مامشة خیر الدین
نھج دالي یحي محمد بوكلي حسن فتحي

حي بروانة شمال رقم 48 حماس أحمد أمین
شارع صباغ محمد رقم 28 بوشنافة عبد القادر

B/3 حي عین النجار رقم دالي یوسف ابو سفیان
الكیفان جمعي محمد

حي الكیفان المكان المسمى بالد الكیفان الكبیر شیعلي نسیمة
حي أبوتشفین تجزئة التعاونیة العقاریة الزیتون رقم 37 مختار نور الدین

حي األفق الجمیل لعقباني یسمینة
شارع ھوشمین مدیاني عبد هللا رقم 15ب عاللي عبد النور

أوجلیدة أبوتشفین فصیلة أ2 حي 268 سكن تساھمي عمارة ف2 القطعة 216 رحوي خمیس
نھج دالي یحي محمد (شارع 24 متر) رقم 10 علي ثاني أحمد

عین الكلب الكیفان مصلي جواد
محل 64/ص حي أبوتاشفین بوقطایة حبیب عبد هللا

B04 حي عین النجار رقم بوسعید فتحي
B214 حي بودغن رقم حجو بلعید محمد

شارع الصومام حي الكیفان محل رقم ص02 رقم 08 بلعید عبد اإللھ
محل رقم 02 باب الحدید قسم 206 مجموعة ملكیة رقم 16 بن سید رشاد

حي التعاونیة العقاریة الزیتون ضاحیة أبوتشفین رقم 53 بن نكروف ھیبة
شارع حمصالي السایح عمارة س متسكانة قسم191 مجموعة ملكیة38 القطعة04 مامون عبد هللا

حي الیاسمین أبوتشفین رقم 235 بن حبیب محمد جالل الدین
شارع عربي بن مھیدي أشجاراللوزتجزئة صاري إقامة جمیلة رقم 18 بن یلس یمینة

حي فدان السبع رقم 17 بلحسین فتح هللا أسامة
شارع غزالوي عبد السالم محل04 رقم 02 دالي یوسف عبد الغفار

حي سیدي بومدین رقم 32 بوحصیدة شكیب
حي باستور محل رقم 02ب رقم 12 حضري عبد الجلیل

J55 شارع بصغیر لخضر سیدي شاكر رقم تاسرة مصطفى



حي القلعا زاویة نھج اإلخوة زروقي و حاج سلیمان عویشة العرباوي أمین
ریاط الصفار بلحاج قاسم عویشة

حي الیاسمین أبوتشفین رقم 208 دیب محمد األمین
الشطر التاني المحل التاني أبوتشفین حمصي أسامة

تجزئة البناء العارض الیاسمین أ أبوتشفین بوكلیخة عبد الحمید
أوجلیدة فصیلة د أبوتشفین بعدود نبیل

شارع اإلخوة بوعافیة محل رقم 02 سیدي شاكر رقم 07 بوترفاس جالل
طریق سیدي بومدین ریاط الصفار رقم 18 بلعطار خالد

تجزئة الكدیة المجاھدین رقم 96 بارودي جمال
شارع محمد الخامس رقم 45/1 أوناجلة عبد الصادق

حي 268 مسكن تساھمي أوجلیدة أبوتشفین ماحي نصر الدین
شارع دیب یوب رقم 15 بنادري ھشام

حي الكرز عمارة أ رقم 06 بومدین عبد القادر
حي اوجلیدة فصیلة د أبوتشفین رقم 33 خوان نوریة

شارع ابن خلدون رقم 03 بختي فتحي
أوجلیدة أبوتشفین زرادي عبد الناصر

شارع الدكتور تیجاني دمرجي رقم 08 مكرر رقم 35 بربار محمد ریاض
تجزئة المجاھدین الكدیة رقم 62 سفرجلي محمد

شارع قوار حسین محل رقم 02 حي الرحیبة باب الجیاد بابا بن درمل عمر
نھج یبدري منصور رقم 12 كرساني خیر الدین

حي 268 مسكن تساھمي فصیلة أ2 أوجلیدة أبوتشفین موطاس منجي سلیم
حي سیدي بومدین بوري غوتي

شارع باستور ملك صاري حسون رقم 04/5 سماحي فتحي
نھج 24 متر أمغار شعیب

زاویةشارع دالي یحي وشارع سلكةبن علي رقم 01 من جدول بوكلي حسن یاسین
شارع الشیخ العربي بن صاري القلعا رقم 21 عمار سعید میلود

حي اللوز الكیفان الطریق المؤدي إلى وھران قسم 109 مجموعة ملكیة 16 كامني إبراھیم
محل 01 التعاونیة العقاریة التوت قطعة رقم 22 حي أبوتشفین مجاھدي سمیرة

تجزئة أوجلیدة فصیلة د أبوتشفین رقم 361 حساین رمضان
حي أقادیر رقم 33 بن سنان جمال

محل بلدي أبو تاشفین بوزین سفیان
تجزئة أوجلیدة أبوتشفین رقم 85 بداوي ھشام

محل ب الكیفان عتیة شارع درار عبد الرحمان دالي یوسف أحمد عبد الصمد
محل بلدي ریاط الحمار شعبان بناي عبد الصمد

حي باستور عمارة ش درج 03 رقم 09 مالطي زھیر
شارع قوار حسین درب الكریمة واري مصطفى

نھج بختي بومدین رقم 07 بن صافي محمد
شارع بختي بومدین محل ب12 بلقاید أحمد أمین

أوجلیدة فصیلة د أبو تشفین رقم 58 محل 03 أحمد عمار یوسف
القلعا السفلى تجزئة قوار المحل رقم 01 موالي ختیر سیدي محمد

شارع إربوت مواجھة شارع عمارة زناقي 02 اتشیعلي محمد فؤاد
أرض بن شعایب الكیفان سیدھم لیلى

كشك بلدي  نھج قوار حسین ممو رحمون
أبوتشفین بلعربي سیدي محمد

شارع فیكتور ھیقو محل رقم 03 رقم 29 بن لدغم عابد
حي سیدي الحلوي الجدید رقم 320 بن حجبة عبد الحفیظ

حي سیدي الحلوي القدیم مجموعة ملكیة رقم 22 قسم 129 سلطاني سیدي محمد
حي الكیفان 150/66مسكن عمارة ص1 ص2 رقم01 ماحي خالد

A01 حي 48 سكن الكدیة رقم فقیري محمد
زاویةشارع سلكةبن علي/نھج بودغن عبدالحلیم محل01 مصلي عبد الرزاق

شارع أوجلیدة أبوتشفین فصیلة أ و ب رقم 471 ھدام سیدي محمد
A402 حي الدالیة الكیفان رقم بن عیستى عبد الكریم

محل رقم 04 تجزئة الدیب عین النجار رقم 01 بلقاید جالل الدین



حي الزیتون رقم 16 أ الكیفان رقم 22 بوحجة منصور
نھج باستور رقم 04/05 ملك صاري حسون بوعیاد فضیل

حي عین النجار محل رقم 04 مجاھدي زین العابدین
نھج سبدودرب بن سكین بدایةنھج الدكتورتیجاني دمرجي رقم 02 بوشنتوف محمد

A03 حي عین النجار رقم عزوز سیدي محمد
سوق المغطاة الطابق السفلي طاولة رقم 09 بلعید أمین
نھج بسطاوي محمد محل رقم 07 رقم 01 عیاد عبد اإللھ

حي الكیفان عین النجار المحل الثاني زیوني بن لدغم رضوان
حي الدالیة الكیفان محل رقم 02 رقم 286 شاوي نور الدین

شارع خلدون المحل الثاني رقم 07 بقال بریكسي سلیم
تجزئة البناء العارض حي الیاسمین أبو تشفین رقم 397 بوزیاني عمرو

درب باب زیر عرقوب ابراھیم
قطعة 04 ملكیة رقم 93 إقامة المیثاق 3 الكیفان غزوتي عبد الرحیم

رقم 52 شارع الدكتور دمرجي بن قمار حبیب
بلوك ؤ محل رقم 01 أوجلیدة ھدراش سمیر

حي عین النجار شارع عین السبع علي  محل أ02 عزوز حمزة
حي سیدي الحلوي الجدید القطعة 02 مجموعة ملكیة 23 قسم 127 سلطاني عثمان

حي الیاسمین رقم 23/أ1 دلمي خیرة
محل 02 رقم 35 حي الدالیا الكیفان قسم 81 مجموعة ملكیة 19 شقرون أمین

محل رقم 03 أوجلیدة فصیلة ف حي 50 مسكن تساھمي وواحد و ثالتین محل تجاري عمارة 
د قطعة 43

عمارة بومدین

سیدي بومدین برحو عمر
حي البیاضة أبوتشفین رقم 49 قارة مصطفى فتح هللا

حي أبوتشفین قسم 51 أبوتشفین رقم 44 بوعبد هللا فتح هللا
أقادیر رقم 29 مكرر 01 مصلي خیر الدین

نھج بوماریا شارع العقید لطفي قسم 144 مجموعة ملكیة 103 محل أ 07 بنت الخوخ عبد الكریم
طریق الشالالت رقم 112 بن سماعین عبد الحكیم

طریق الشالالت قسم 198 مجموعة ملكیة 18 محل 03 قندوز عمر
عمارة أ1 قطعة رقم 06 أوجلیدة بن عبد هللا فتحي

زاویة نھج دیب یوب و ممر التوت و الطریق القروي رقم 20 قطعة رقم 34 بلقاید أبوبكر
شارع المالزم بختاوي محمد الھواء الجمیل أوناجلة عمر

حي أوجلیدة رقم 240 دالي یوسف زكریاء
حي الدالیة الكیفان محل 03 رقم 281 دویدي رضوان
عین قراجة فدان السبع طریق شتوان تواتي بدیعة

عین النجار محل ب بن صفیة أنوار
أرض بن عصمان طریق شتوان قسم 101 مجموعة ملكیة رقم 59 بلملیاني عبد الفوضیل

شارع محمد الخامس الھواء الجمیل محل رقم 03 رقم 36 بوقنادل إسماعین
شارع ھوشمین محل 1 أ ربیاحي فضیلة

تجزئة كدیة المجاھدین محل 01 رقم 21 دیلمي فاطنة
حي باستور نھجي قادة قلوشة  محمد رقم 01 و یبدري منصور رقم 07 قسم 157 مجموعة 

ملكیة 27 محل 02
دحماني حسین

حي الكرز حرف ج ریاض المورو محل 02 رقم 09 دویدي زھیة
A06 شارع درار عبد الرحمان حي الكیفان رقم بوصافي جلول

محل 01 حي 150 سكن الكدیة رقم 53 بن سایح موسى
ابوتشفین داخل المحطة البریة لوالیة تلمسان قسم 272 مجموع ملكیة 169 و 171 محل رقم 

أ07
حیدرة عمر

حي اللوز الكیفان قسم 109 مجموعة ملكیة 24 محل 02 جلولي محمد
تجزئة اوجلیدة ابو تاشفین فصیلة ا و ب رقم 999 المحل رقم 01 بوعزاوي محمد األمین

شارع حمصالي سایح رقم 08 قسم 204 مجموعة ملكیة15المحل رقم01 عریس أمین
أوجلیدة بوبو لطیفة

حي سیدي شاكر قسم240 مجموعة ملكیة103 محل رقم01 بلعباس حمو
حي الكیفان القدیم محل رقم 01 رقم 86 سنوسي فوزیة

شارع المحطة نھج بلقاید سید أحمد رقم 01 قسم163مجموعة ملكیة 20 بوبلنزة یوسف
أوجلیدة رقم 03 الطابق األرضي سعیدي بن تابت

حي الزیتون محل03 الكیفان رقم 900 تغذیة كرزازي محمد
تلمسانعامة



شارع بزار محمد محل 04 رقم 05 دالي أحمد ھیندة
فدان السبع ملك طالب بوعنان جواد

محل01 أوجلیدة فصیلة د رقم 58 رقم 02 من مخطط القسمة أبوتاشفین حشالف جمال ریاض
ریاط الكبیر غرس محل01 ھدار محمد صغیر
325B حي فدان السبع رقم بن ملیاني جیاللي

حي عین النجار محل01 رقم 57 دوزي لخضر
فدان السبع محل01 بابا أحمد شكري

تجزئة الكدیة المجاھدین محل04 رقم 16 بن یوب عبد المجید
محل31 حي 50 سكن تساھمي أوجلیدة الفصیلة ف بن عبد هللا رشید

حي سیدي لحسن الحصة11 قسم141 مجموعة ملكیة95 رقم 12 بلمیمون أمین
حي البیاضة أبوتشفین قسم 47 مجموعة ملكیة 48 مسعودي حسین

شارع ادریس على واجھة ساحة السوق المغطى رقم 15 بلقاسم محمد أمین
A/04 نھج سنوسي عبد القادر رقم بلقاید عبد الرحمان

طریق اللوز حي العربي بن مھیدي رقم 13 محل03 حي الھواء الجمیل شایب الدراع سیدي محمد
نھج السلم قطعة 1959 محل02 رقم 07 بوعالم محمد

أوجلیدةمشروع144سكن تساھمي درج01 طاھر جیاللي
شارع خدیم علي كشك رقم02 سنوس عبد الصمد

حي الكدیة 230 مسكن البناء العارض محل01 رقم 231 بن قادة علي
تجزئة المجاھدین محل رقم 01 الكدیة 84 بوغاري عبد القادر

تجزئة أوجلیدة أبوتاشفین فصیلة د المحل الثاني قطعة رقم68 طبال أحمد
شارع بختي بومدین رقم أ12 وھراني عز الدین

تجزئة اوجلیدة فصیلة أ و ب أبوتاشفین رقم 227 لصفر فضیلة
محل حرف ب رقم 100 اإلخوة بوعافیة قسم240 مجموعة ملكیة06 العوفي عبد الحلیم

محل05 المشتلة زاویة نھج اإلخوة صاري و نھج فورطي عبد الحمید رقم15 حدو عبد الحق
تجزئة حي الدالیة محل 1أ الكیفان رقم 333 بن لدغم بومدین

حي سیدي شاكر أرض مغراوي قسم239 مجموعة ملكیة139 رقم 100 عباس سید أحمد
نھج عبد المالك رمضان محل01 اللبار عبد السالم

حي الكیفان اقامة ابن بادیس عمارة 19أ محل04 بن ددوش عائشة
حي بن عصمان عین البیضاء رقم 19 ابو تشفین مجموعة ملكیة 190 قسم 56 لكحل مصطفى

شارع إدریس رقم 08 موري محمد األمین
حي األفق الجمیل تجزئة شربال محل رقم 02 عالل محمد عاطف یاسین

محل رقم 05 نھج دالي یحي محمد رقم 01 بن أباجي مھدي
محل رقم 3أ شارع قارة تركي محمد االمین  رقم 21 مجموعة ملكیة رقم 038 قسم 203 دویدي مراد

قطعة 50 محل رقم 02 تجزئة كدیة مجاھدین منصور معاد
بئروانة رقم  81 مكرر01 زروق أسامة ندیر

حي  66-150 مسكن مارغریت الكیفان رقم 05  عمارة س2 بقدور صالح الدین
تجزئة اوجلیدة أبوتاشفین فصیلة أ و ب قطعة 972  محل 04 بن قدیح عباس

محل ب أبوتشفین قسم رقم 52 مجموةعة ملكیة 25 بوزیاني فتیحة
حي البناءات التطوریة رقم 204 اوجلیدة بلعربي حكیم

محل رقم 02 تجزئة أوجلیدة أبوتاشفین فصیلة ا و ب رقم 390 مفتاح زكریاء
رقم 06 نھج بني زیان الحصة رقم 03 عطار مصطفى

محل س2 حي ریاط الصفار الطابق االرضي مجموعة ملكیة 26 قسم 232 زروقي الیاس
نھج موالي طیب محل رقم 06 قسم 160 مجموعة ملكیة 29 صالح بلخوجة سلیمة

محل رقم 03 شارع 24 متر رقم 08 مجموعة ملكیة 47 قسم 219 بوكلي حسن محمد
محل رقم 03 نھج محمد الخامس رقم 06 حمزة شریف جبیر

حي فدان السبع شارع بن سھلة قسم 104 مجموعة ملكیة 108 حوبایة عماریة
شارع محمد الخامس  الطابق األرضي عمارة س الحصة رقم 26 قسم 184 مجموعة ملكیة 

رقم 97
تاغزوتي عبد الوھاب

رقم 816 حي الزیتون الكیفان محل رقم 01 بوشیخي أمینة
تجزئة بوكلي طریق حمام الوردة سیدي شاكر رقم 20أ قسم 21 مجموعة ملكیة رقم 61 بوقمري فؤاد جیاللي

محل رقم 01 شارع ادریس رقم 08 موري بشیر
حي أقادیر رقم 07 نھج بسطاوي محمد قسم 140 مجموعة ملكیة 48 محل رقم 02 ب غریب نجیب

محل رقم 77 عمارة 3 1أ بوجلیدة قسم 271 مجموعة ملكیة رقم 145 مسعد یوسف
نھج إبن خلدون رقم 01 مكرر المحل رقم 02 بوزیدي مصطفى

حي بودغن القطعة رقم 18 قسم 241 مجموعة ملكیة رقم 39 شقرون عادل

تلمسانعامة



حي بودغن رقم 11 قسم 241 مجموعة ملكیة رقم 39 یعقوب زوبیدة
تجزئة الدیب األفق الجمیل الحصة 09 محل رقم 05 عینة عمر

باب الحدید قسم 206 مجموعة ملكیة 16 محل رقم 03 بلمكي زكریاء
الطابق األرضي بوجلیدة رقم 77 عمارة 3-1أ بن منصور محمد رضا

محل رقم 06 عمارة أ أوجلیدة فصیلة ف حي 50 سكن إجتماعي تساھمي و 31 محل تجاري بالي رفیق
محل 02/29 شارع 24 متر سیدي شاكر مزیاني رشید

محل رقم 04 تجزئة أوجلیدة أبوتاشفین فصیلة أ و ب عقار رقم 334 یحیاوي زكیة
رقم 92 تجزئة الحسناء أوجلیدة أبو تشفین تلمسان بن شنافي محمد

محل رقم 01 تجزئة اوجلیدة ابو تاشفین فصیلة أ و ب رقم 416 مرزوق سماعین
حي  باستور ارض حاج عالل رقم 12.أ رحمون وسیلة

نھج علي عین السبع الكیفان إقامة الواحة 12 مسكن أوناجلة بومدین
فدان السبع عرسة موسى التركي رقم 542 عبد الرحیم خیر الدین

محل رقم 02 أرض بن شعیب الكیفان رقم 16 مداني محمد علي
إقامة الفردوس حي 42 سكن عمارة B قسم 271 مجموعة ملكیة رقم 168 محالت رقم 

23/24/25/26 بوجلیدة
مجاجي حاج مكي

B 51/3  تجزئة أوجلیدة أبوتشفین فصیلة د رقم مبخوتي عمر
بوجلیدة حي 148 سكن غمارة إي الحصة رقم 163 مجموعة ملكیة 178 من القسم المساحي 

271
بن نكروف الیاس

حي الدالیة الكیفان قسم 77 مجموعة ملكیة 18 جباري سیدي محمد
محل 01 تجزئة أوجلیدة أبو تاشفین فصیلة أ و ب رقم 1156 بوراس علي
رقم 26-ب حي أبوتشفین القدیمة الطابق األرضي القطعة 07 بن شعیب یوسف

أوجلیدة الناحیة الشمالیة الشرقیة عتو عبد الرزاق
شارع یادي سید أحمد رقم 08 قسم 205 مجموعة ملكیة رقم 95 بودیة صالح

رقم 22 حي بیالر ملتقى الشارع بختاوي محمد و شارع ختیر بن عیاد محمد
تجزئة البناء العارض الكیفان رقم 88 عامر برحو ابراھیم

عین النجار شارع باستور رقم 34 المحل رقم 04 زازوة خامس نسیم
رقم 555 بوجلیدة عمارة H14 قسم 271 مجموعة ملكیة رقم 367 بوكلیخة نصیرة

عین مازوتة طریق سیدي بومدین 56أ القسم 201 مجموعة ملكیة 28 روان أیوب
حي الكیفان مجموعة ملكیة 75 القسم 112 دنوني عمر

محل 04 حي الكیفان قسم 117 مجموعة ملكیة 09 طبال أحمد
نھج 26 نوفمبر (درب الیھود سابقا) محل رقم 07/02 معلم فتح هللا سیدي محمد

حي أوجلیدة فصیلة د رقم 021ب بالي لحسن
رقم 197 رقم 02 مكرر فصیلة أ و ب أبو تاشفین أوجلیدة بوخیار منال

عین النجار مجموع ملكیة 67 قسم 152 بوعیاد دباغ مختار
عمارة د بوجلیدة حصة 66-67-68-69 مجموعة ملكیة 184 قسم271 بن حلیمة منیر

محل رقم 27/2 ریاط الحمار طریق الشالالت قسم 192 مجموعة ملكیة 3 محداد سعد هللا
محل 03 تجزئة الكیفان بوشعور عماد حسین

محل 03 الكدیة رقم 03 حي المجاھدین عزوز محمد
رقم 02 حي ریاط الصفار الحصة د إقلیم سیدي بومدین رقم 621 قیسي محمد

حي الكیفان محل 02 مجموعة ملكیة 60 القسم 119 صباح بومدین
بوجلیدة رقم 07 عمارة 1-1أ قسم 271 مجموعة ملكیة 143 العرباوي محمد

رقم 1720 درب الحالوة نھج الفاطمیین محل رقم 01 تمام سمیر
محل ا باب عقبة حي اقادیر رقم 29 بن قلة عبد الرحیم

رقم 39 بوجلیدة مجموعة ملكیة رقم 642 القسم  رقم 271 المحل س بوجالل محمد یاسین
بوجلیدة رقم 26 عمارة ت1 قسم 271 مجموعة ملكیة 145 لقماش محمد یونس

سیدي الحلوي الجدید عمارة I رقم 26 الحصة رقم 03 مالك عبد الرزاق
رقم 35 تجزئة أوجلیدة أبوتشفین فصیلة أ و ب محل رقم 02 العیسوف إبراھیم الخلیل

رقم 101 عمارة ط 02 الطابق األرضي بوجلیدة  قسم 271 مجموعة ملكیة 140 شقرون ابراھیم
أبو تشفین محل رقم 01 مجموعة ملكیة 69 القسم 51 حاسي سعید
نھج بن عبد السالم بومدین رقم 08 مكرر القطعة 01 عامر سفیان

محل 01 تجزئة قارة سلیمان شارع عبد الالوي محمد رقم 05 قسم 122 مجموعة ملكیة 12 مالكي عبد المجید
بوجلیدة عمارة ب2 القسم 271 مجموعة ملكیة 366 رقم 48 الغا محمد

حي الكیفان محل رقم 01 رقم 14 بالد الكیفان كبیر أرض بن شعایب عمار بلحاج بن أعمر
شارع اإلخوة عبد الجبار رقم 14 الحصة 04 نقاح عبد الغني

تجزئة أوجلیدة أبوتشفین فصیلة أ و ب الرقم 514 مكرر 01 بدران أحمد عادل



شارع 24 متر محل رقم 03 مزیاني مراد
رقم 17 نھج دیب یوب الحصة التاسعة بن صافي حسین

بوجلیدة إقامة الفردوس عمارة د حي 42 سكن قسم 271 مجموعة ملكیة 168 محلین  رقم 
54 و 59

شلیحي یحیى

محل رقم 01 رقم 346 حي الدالیة الكیفان مجموع ملكیة 50 قسم 82 زرقة سیدي محمد
حي سیدي شاكر  محل 01 قسم 240 مجموعة ملكیة 29 لعروي عائشة

شارع بودیة الھبري محل رقم 07 حربیط محمد
حي فدان السبع رقم 10 قسم 104مجموعة ملكیة 47 محل رقم 02 عنیتر سیدي محمد

الكیفان نھج  درار عبد الرحمان رقم 06 بوجنان إسماعیل
القطعة 04 مجموع ملكیة 80 قسم 144 ارض بن عبو عبد القادر رقم 01 العشعاشي أحمد - رضا

بیروانة الشمالیة رقم 01 شارع شریف الغوتي محل رقم 02 بوفاتح محمد شمس الدین
محل أ زاویة نھج السلم رقم 06 ونھج االزھري رقم 28 القسم 01 بن أحمد أمیر محمد

نھج موالي الطیب ( نھج المؤدي من الشارع الرئیسي إلى القیساریة ) رقم 07 قسم 160 
مجموعة ملكیة رقم 30

مھتاري سمیر

رقم 02 حي الدالیة الكیفان رقم 284 قسم 82 محموعة ملكیة 44 بوقطایة عواد
حي الھواء الجمیل  شارع بن حمادي غوتي رقم 15 قسم 210 مجموعة ملكیة رقم 47 محل 

رقم 01
شیعلي ریاض

رقم 85 أبو تاشفین تلمسان بلخواني بن یونس
باب سیدي بومدین حداد مراد

  تابت أول   عبدو  رقم 62 مكرر شارع قوار حسین
إقامة سلف العذراء الكیفان بوجراد عبد الرزاق

شارع بختي بومدین رقم 04 مصلي أمین
نھج جفال عكاشة رقم 02 مكرر كریم موالي دریس

رفم 234 حي الیاسمین  أبوتاشفین زوراق عبد القادر
عین الكلب زاویة شارعي بن عدو الحوتي و درار عبد الرحمان قسم 150 مجموعة ملكیة 

51
جامعي بوطیب

تجزئة بن عصمان طریق شتوان مجموعة الملكیة رقم19قسم91محل رقم02 بوعریشة عبد الرحمان
نھج درار عبد الرحمان الكیفان صاري حسون عبد المجید

رقم 544 حي الكیفان القطعة الوسطى بودغن سطمبولي سیدي محمد

حي أقادیر مقابل المتوسطة بن سنان عبد الوھاب
حي 2130 سكن الكدیة بن قادة یوسف

نھج مشكانة شارع الشھداء الخمس رقم 08 بودغن سطمبولي فاروق
رقم 01 شارع سعیدي محمد بن منصور محمد

شارع درار عبد الرحمان بخشي زوبیدة
شارع ابن خلدون 40 بلقاید عمر عبد الواحد

  لبنة   منیة  بوجلیدة قسم 271 مجموعة ملكیة 371 القطعة رقم 06
  شعبان صاري   زوبیدة  اإلخوة بوعافیة رقم 03 مكرر قسم 209 مجموعة ملكیة 14

  دحماني   خیر الدین  رقم A/498 تجزئة أوجلیدة فصیلة أ و ب أبوتاشفین
  برزوق   نذیر  بوجلیدة رقم 25 عمارة ت1 قسم 271 مجموع ملكیة 145

محل 01 و 02 بوجلیدة قسم 271 مجموعة ملكیة 176 عمارة ب القطعة 12 و 13   أوراغي جمیلة
  خیار   مریم  حي بوجلیدة محل رقم 07 عمارة 1- 1 أ مجموعة ملكیة 143 رقم 271

  سعداوي   نبیل  رقم 760 تجزئة أوجلیدة أبوتشفین فصیلة أ و ب
  یحیاوي   محمد  محل 02 حي فدان السبع رقم 30 قسم 102 مجموعة ملكیة 70

  رسطان   لطفي  محل رقم 01 سیدي عثمان قسم 275 مجموعة ملكیة 265
حي عین الكلب محل رقم 01 قسم 150 مجموعة ملكیة رقم 66 28     بن عدو   شرف الدین
  فقیھ   بومدین  حي التعاونیة العقاریة الزیتون أبوتشفین قسم 44 مجموعة ملكیة 35

A حساین   أمین  حي الزیتون الكیفان قسم 73 مجموعة ملكیة رقم 97 محل  
   عباس   بختة  محل 02 الكدیة تجزئة البلدیة لقدماء المجاھدین قطعة رقم 59 من مخطط التجزئة

  علیوي یمینة  أوجلیدة الناحیة الشمالیة الشرقیة
حي سیدي الحلوي جدید عمارة T قسم 127 مجموعة ملكیة رقم 06 الحصة رقم 05    عداد عبدالعزیز

ملك بندي مراد ریاط بني مھتار القلعا مزیاني حسین
حي فدان السبع رقم 52 لیتیم محمد

  بن عیسى   بومدین  حي سیدي بومدین
رقم 22 الكدیة مستفتاح العربي



الكدیة رقم 42 یوب عبد القادر
حي الیاسمین أبوتشفین رقم 161 بكار عبد الكریم

  زناقي   محمد  حي الكدیة رقم 32
سوق أكز€دأ€ أكدأ€ج أك€µك رقم 85 بن میمون رشید

رقم 28 شارع بن باكورة یخلف و حیاني محمد
حي أبوتشفین  شارع الیاسمین رقم 252 حضري فاطمة

شارع السلم رقم 05 بندي ویس كریمة
حي اللوز الكیفان رقم 694 بوزید حیاة الحریة

عین الكلب الكیفان مصلي جواد
أوجلیدة فصیلة د أبوتشفین محل377/ ف بن خیرة كمال

J55 شارع بصغیر لخضر سیدي شاكر رقم تاسرة مصطفى
أوجلیدة رقیق محمد

B448 حي الكیفان الشریحة المركزیة رقم دیدوح عبد القادر
أوجلیدة فصیلة د أبوتشفین بعدود نبیل

حي باستور عمارة ش درج 03 رقم 09 مالطي زھیر
محل رقم 17 سیدي الحلوي الجدید عمارة س لفندي زكریاء

القلعا السفلى تجزئة قوار المحل رقم 01 موالي ختیر سیدي محمد
ساحة السوق رقم 02 بن رابح محمد

حي أبوتاشفین رقم 41 مكرر 1 بووشمة منصور
F04 نھج السلم رقم بقدور عبد هللا

حي أبوتشفین قسم 52 مجموعة ملكیة رقم 15 رقم 36 العوفي ملیكة
محل 02 رقم 39 مقابل السوق الیومي للخضر ابوتشقین وراد نذیر

أوجلیدة بوبو لطیفة
حي بوجلیدة مجموعة ملكیة 143 القسم 271 الحصة 117 عمارة 1-5أ بوحسان مراد

محل د1 شارع بختي بومدین حساین بلقاسم
أوجلیدة رقم 03 الطابق األرضي سعیدي بن تابت

حي عین النجار محل رقم 01 رقم 12 مسعودان محمد
محل01 أوجلیدة فصیلة د رقم 58 رقم 02 من مخطط القسمة أبوتاشفین حشالف جمال ریاض

حي باب علي المحادي الطریق المؤدي من تلمسان شتوان محل12 جبور سمیر
حي الھواء الجمیل شارع بختاوي محمد واضح رشید

تجزئة أوجلیدة أبوتاشفین فصیلة د المحل الثاني قطعة رقم68 طبال أحمد
نھج ادریس قطعة 1959 محل 03 رقم 21 جردة بن عمر

أبو تشفین مجموعة ملكیة رقم 97 قسم 63 محل رقم 01 قوري بومدین
محل رقم 3أ شارع قارة تركي محمد االمین  رقم 21 مجموعة ملكیة رقم 038 قسم 203 دویدي مراد

محل رقم 01 حي الدالیة الكیفان رقم 238 مجموعة ملكیة رقم 95 قسم 77 بن سھلة اول محمد االمین
حي  66-150 مسكن مارغریت الكیفان رقم 05  عمارة س2 بقدور صالح الدین

تجزئة حي اللوز الكیفان رقم 635 محل رقم 01 سلیماني محمد
محل 03 حي سیدي سعید أرض بن دیمراد الطریق المؤدي إلى شتوان رقم 09 مجموعة 

ملكیة 29 قسم 126
مسعودي داود

حي سیدي الحلوي الجدید عمارة ت رقم 22 نایر سید أحمد
شارع السلم 01 لفندي سماعین

محل رقم 02 أبوتشفین تجزئة البناء الداتي الشطر الثاني رقم 167 مجموعة ملكیة رقم 42 
قسم 55

فقیر سمیر

عمارة أ قطعة 03 بوجلیدة قسم 271 مجموعة ملكیة 184 خلیفة أحمد
محل أ رقم 255 أوجلیدة البناءات التطوریة بن عصمان ھشام

رقم 108 حي 288 مسكن أوجلیدة المحل رقم 01 لحمر عبد الكریم
تجزئة البناء العارض الكیفان القطعة رقم 29 محل رقم 05 ھبري محمد األمین

شارع العقید لطفي رقم 01 المحل رقم 03 تابت زاطلة محمد
حي بوجلیدة عمارة  A الحصة رقم 05 مجموعة ملكیة رقم 184 قسم 271 حجو وسیلة

رقم 63 حي عین النجار محل رقم 03 بلعربي عبد القادر
حي 1000/90 سكن بوجلیدة عمارة 03 رقم 15 سعیدي محمد

إقامة الفردوس حي 42 سكن عمارة B قسم 271 مجموعة ملكیة رقم 168 محالت رقم 
23/24/25/26 بوجلیدة

مجاجي حاج مكي

إقامة سالف العذراء جھة الوسط عمارة A3 درج 03 الحصة رقم 08 بن عبو عبد اللطیف
محل 34 درب یسن سیدي الوزان قسم 173 مجموعة ملكیة 48 حربوش یوسف

خضر 
تلمسانوفواكھ



سیدي الحلوي الجدید الحصة رقم 01 قسم 100 مجموعة ملكیة رقم 97 برزوق عبد العزیز
نھج المالزم بن عودة قسم 203 مجموعة ملكیة 15 الحصة 01 مدور علي

شارع محمد الخامس رقم 31 بن أشنھو حفیظة
حي الكیفان رقم 06 بن ملیاني محمد

 رقم 01 الطابق تحت األرضي زاویة شارع درار عبد الرحمان
نـومـیدیـس (UNO) و شارع علي عین السبع مجموعة ملكیة 02 قسم 121

حي الدالیة الكیفان قسم 111 مجموعة ملكیة 35 المحل رقم 01    ش ذ م م فامیلي ماركت لي دالیا
أوجلیدة فصیلة د تجزئة رقم 76 القطعة رقم 03 أبو تشفین  موفق مراد

حي فدان السبع قسم 106 مجموعة ملكیة 05 محل02  مرابط سیدي محمد االمین
حي متشكانة شارع حمصالي السایح عمارة أ حصة رقم 05 قسم 191 مجموعة ملكیة 036  عطارعماد

 شقرون فضل هللا  القطعة رقم 06 مجموعة ملكیة 101 قسم 204 القلعا السفلى شارع حمصالي سایح
  حمصي  حاج سلیمان  حي اللوز الكیفان قسم 123 مجموعة ملكیة 41

شارع قوار حسین حي باب الجیاد رقم 19 مرابط إلیاس
شارع حمصالي السایح متشكانة رقم 29 دویدي سمیرة

شارع الرائد فراج رقم 18 بجبوجة أمین
شارع اإلستقالل ساحة المشور رقم 13 مھتاري فؤاد

محل 01  شارع درار عبد الرحمان رقم 02 بن بالل عبد العزیز
شارع النقیب األزھري محل بلدي خلیل نور الدین

إقامة العربي التبسي شارع 24 متر عمارة أ رقم 02 زاوي ملیحة
شارع أول نوفمبر القطعة رقم 02 رقم 54 نقاح فتح هللا

شارع الرائد األزھري رقم 04 عزوني البسیم
ساحة القیروان محل رقم 02 مجموعة ملكیة 65 القسم 159 عیدوني بوبكر

ساحة البشیر االبراھیمي رقم 14 مدلسي جزار فتحي
نھج العقید لطفي الحصة ب02 مكاوي عثمان

شارع العقید لطفي 02 عیاشي سفیان
شارع قازي أول محمد بوري الحسان لطفي
ساحة الشھداء رقم 10 دالي یوسف شكیب

ملعب 08 ماي سابقا حضري یحي
حي سیدي سعید البوزیدي بن فرید محمد

زاویة شارع 26 نوفمبر و ساحة خمیستي بوغازي عبد الحكیم
A05 شارع درار عبد الرحمان الكیفان رقم عثماني محمد

حي محمد الخامس ملك مصلي رقم02 قسم 212 مجموعة ملكیة 07 رقم 02 مراد بودیة سوریة
طریق شتوان رقم 22 زالل محمد حبیب

نھج ابن الخمیس قسم171 مجموعة ملكیة82 رقم 26 بوعیاد أغا محمود شكیب
اقامة سالف العدراء عمارة 4 ب حي الكیفان بموسات فیصل

شارع یبدري منصور بوحجرة عثمان
حي االفق الجمیل و شارع عین السبع محل رقم 02 تلمسان دیب نور الدین عالل

نھج بختي بومدین رقم 22 نمیش عبد الغني
حي الكیفان رقم 72 شارع درار عبدالرحمان  محل رقم 01 قطعة رقم  ج حضري إسماعیل

إقامة سالف العذراء عمارة 1أ درج01 قسم 115 مجموعة ملكیة 01 القطعة 07 الكیفان زقاي سید أحمد
شارع أول نوفمبر رقم 02 محمدي عبد الرزاق

شارع إدریس رقم 24 قندوسي تاني أحمد
دراقي   محمد  طریق شتوان قسم 126 مجموعة ملكیة رقم 31

نھج الدكتور دمرجي تیجاني باب الحدید العالم عبد الباقي
  تجزئة الشطر المركزي حي الكیفان شارع مراد بن شوك رقم F/ 6 /603 قسم 116 

مجموع ملكیة 56
 قارة تركي   محمد األمین

تلمسانمغازات

تلمسانمقھى



   فاطمة   بن عریبة  محل رقم 01 شارع 24 متر قسم 214 مجموعة ملكیة 12

شارع یادي سید أحمد رقم 11 قرموش بومدین
شارع حضري منصور رقم 08 بركة عبد الوھاب

النادي التلمساني قرصو فسیان محمد منیر
B36 نھج قوار حسین رقم بوعزة حسین

نھج درار عبدالرحمان الكیفان رقم 11 بودغن سطمبولي زھرة
زاویة نھج خلدون و درب قران الوسطى محل02 بن دحمان عبد الناصر

شارع حمصالي السایح متشكانة رقم 29 دویدي سمیرة
شارع حمصالي سایح باب الحدید بخشي عصمت

زاویة شارع السلم و شارع بلحجي بوسیف منصوري عبد الجلیل
محل 01 تجزئة الشطر المركزي رقم 599 قسم 116 مجموعة ملكیة44الكیفان بن منصور مھدي

نھج قازي أول محمد رقم 39 بوري عثمان
شارع االستقالل رقم 29 قسم 160 مجموعة ملكیة16 قطعة 07 إلس بن علي

محل رقم 03 زاویة شارع سنوسي عبد القادر (شارع جون ماري سابقا) و نھج السلم رقم 01 حجاج أول محمد األمین
شارع یبدري منصور رقم 12 مكرر قرصاني كمیلة

نھج قوار حسین رقم 149 لولھاصي فاروق
شارع اإلستقالل حصة رقم 05 رقم 19 یھوني عبد الوھاب

شارع أول نوفمبر رقم 19 بخشي نھیدة
محل رقم 02 الطابق األرضي حي اللوز نھج بوسیجور رقم 05  تجزئة صاري بن صابر علي

شارع خدیم علي كشك بلدي زاطلة سیدي محمد عبد الفتاح
نھج الرائد مختار البوزیدي رقم 15 عبدون مختار
حي بوسجور طریق اللوز رقم 02 عاشوري بلقاسم

الملعب البلدي اإلخوة زرقة سعیدي بومدین
كشك بلدي حي متشكانة مال ح یحي

B09 نھج درار عبد الرحمان محل 02 حي الكیفان رقم بن حبیب موالي یونس
شارع قوار حسین نعیمي محمد

نھج العقید لطفي حصة رقم 04 بن قانة عبد القادر
مشربة ملعب الشھید غزالوي لكرة المضرب الكیفان دحو مراد

شارع محمد 5 محل3 طریق منصورة الطریق الوطني 07 رقم 22 محداد سیدي محمد تجیني
حي محمد الخامس ملك مصلي رقم02 قسم 212 مجموعة ملكیة 07 رقم 02 مراد بودیة سوریة

نھج حضري منصور دكان رقم 01 رقم 02 ثابث أول غوتي
محل رقم 01 الحوض الكبیر شیراني بومدین

نھج بجاوي شاوش قسم 184 مجموعة ملكیة 13 الحصة 04 سقال محمد إلیاس
شارع محمد الخامس الملعب القدیم قندوز قادة

شارع محمد الخامس رقم 10 بن اشنھو أسیة
نھج ابن خمیس رقم 43 بوشناقي فتحي عبد الحمید

ساحة األمیر عبد القادر محل رقم 04 رقم 06 یھوني نبیل
شارع غزالوي عبد السالم محل رقم 05 قوراري غوتي

شارع محمد الخامس رقم 1/1 مراد بودیة فتح هللا
محل رقم 03 شارع بختي بومدین قسم 141 مجموعة ملكیة 65 بلقاید نجیب

محل رقم 01 نھج الشھداء الخمسة رقم 05 قسم 223 مجموعة ملكیة 91 سلیمان محمد جالل
محل ب شارع شاوي بودغن رقم 29 بن عبد هللا محمد أمین

نھج الرائد جابر رقم 02 القطعة 08 بابا أحمد محسن مالك
شارع محمد الخامس رقم 02 محل رقم 05 مداني أنیس

سلمات عبد الرزاق  رقم 08 واجھة الرئیسیة على درب سیدي حامد محل رقم 02 النھج الضابط االزھاري
حي إمامة أرض قارة رقم 09 بن حبیب عبد الحمید أمجد

تجزئة 476 قطعة رقم 277 جالیلي أحمد
حي 476 قطعة معلم بحرف ب بلقاسم محمد

عمارة ب المركز التجاري البالست الطابق األرضي یرفع أمینة
حي 1060 مسكن عمارة ف رقم 03 بوترید سلیمة

تعاونیة الري إیمامة خرباش عبد القادر
حي صام إیمامة رقم 28 شكال مصطفى

تجزئة قدماء المجاھدین رقم 67 زواد كمال
أرض بن شعیب براضیة زوبیر

اطعام 
تلمسانسریع



حي الحلفاوي أرض بوصلعة الكیفان حاجي سید أحمد
C36 حي 34 مسكن رقم تورابي عبد القادر

تجزئة البدر حقل الرمایة رقم 18 مالكي عمر
السكن الریفي بن لدغم بومدین

حي 500 مسكن عمارة ل إیمامة رقم 03 ثابتي محمد
حي ایمامة حرف أ تجزئة قورصو رقم 02 عشاشرة حسین

حي أرض بن شعیب رقم 09 بن شعایب داودي
طفیلي عبد هللا  عمارة ؤ المحل رقم 10 الطابق األرضي إیمامة

حي 1060 مسكن عمارة ر1 رقم 17 دلھوم لطیفة
حي الورود عمارة أ5 نوع ف5 حي إیمامة غزواني علي

حي النجمة حرف أرقم17المخطط الخصوصي لتجزئة50سكن ریفي سلیماني یوسف
إیمامة تجزئة 20 فیال حي 20 أوت النوع أ محل رقم 02 الحصة 16 تیسوراسي محمد

التعاونیةالعقاریةحي الیاسمین حقل الرمایةمحل01 قنطاري إبراھیم
حي 276 مسكن عمارة رقم 03 محل رقم 01 فرجي لحسن

محل د تجزئة تعاونیة الھندسة رقم 38 یوبي سیدي محمد
حي ریاط الماخوخ محل رقم 02 لكحل محمد

حي الزیتون 1060 سكن عمارة ن رقم 04 القطعة14 دیدي عبد الحكیم
تجزئة البدر حقل الرمایة منطقة السكن الحضري الجدید رقم 03 مكرر محمدي نور الدین

الحصة 86 تجزئة حقل الرمایة اقامة الورود بن عیسى عبد الغني
ایمامة القدیمة محل رقم 05 بوعزاوي محمد نجیب

بالد الكیفان الكبیر واضح فتیحة
جنان المرابطین حي بني بوبالن رقم 94 قرداني زولیخة

بني بوبالن محل رقم 01 صالحي محمد
محل رقم 04 حي الكیفان اقامة ابن بادیس عمارة رقم 11 أ دیب محمد عبد اللطیف

قطعة رقم 45 تجزئة حقل الرمایة شمال بن دحمان سیدي محمد
محل03 رقم 04 تجزئة حقل الرمایة الشمال شیخ بومدین

بلحاجي أحمد نھج عین النجار تحمل رقم 198 أ1 ثاني یوسفي عبد الرحمن
حي بني بوبالن سفرجلي زجیة

حي النجمة إیمامة الغربیة محل02 بورصلة ملیكة
حي النجمة محل 02 رقم 126 بلیعقوبي أحمد

حي إیمامة الورود عمارة المجموعة 2أ جھة الیسار رقم 01 الحصة13 حدیدي محمد فتح هللا
المركز التجاري البالست رقم 27 بلعباسي ربیعة

A08 حي الورود إیمامة رقم رحالي  عرسالن سیف الدین 
تجزئة التعاونیة األمان حي النور محل أ رقم 43 بودغن سطمبولي جالل أمین

قطعة 21 حي الزیتون 1060 مسكن عمارة ن رقم 16 درج01 شرع بن یحي
محل01 حقل الرمایة الحباك رقم 726 دالي یحي توریة

دار وزان حي النجمة محل01 بوزیاني بلعید
قطعة 24 تجزئة تعاونیة النور إیمامة موفق نبیل

قھواجي عبد الھادي
محل03 حقل الرمایة تجزئة 476 قطعة 32 كرزابي عكاشة

محل 01 أرض زواد مقابل العمارة د حي 500 سكن لسن ناصر رفیق
مكاوي غوتي

حي الزیتون 1060 سكن عمارة 0 رقم08 جمعي محمد رضا
بریكسي رقیق إیمان

محل03 موالي أمحمد مجدوب عبد القادر
منطقة األسكان الحضري الجدیدة حي الكیفان إقامة تقرارت عمارة أ2 الحصة 04 بلحاج صالح الدین

محل04 أرض زواد رقم 225 مھجور زكریاء
محل 21 المركز التجاري شارع بوھناق عیدوني جیاللي

محل 11/ أ بوحمو مالطي بلقاسم محمد
محل 5 رقم 43 حقل الرمایة تجزئة بوھناق بداد مصعب

محل ب رقم 73 شارع جیش التحریر الوطني حي الورود إمامة بن بوحفص خیر الدین
محل 263 ب تجزئة الحباق  حقل الرمایة القطعة 263 رسطان شھاب الدین

تجزئة الحباق حقل الرمایة رقم 298 محل 01 ركاب زكیة
الحصة 05 القسمة عاشور تابت  محل ب إیمامة علیوي عبد القادر



محطة البر مجمع سكني رقم 02 عمارة 1س2 الحصة02 دكار عبد الكریم
تجزئة الحباق حقل الرمایة رقم 426 المحل رقم 01 شیخي رشید

مشروع 124/239 مسكن و 22 محل حقل الرمایة محل 16 بلوك ف1 بن یوب بن عمر
رقم 06 حي النجمة  أرض  عیسى رحوي عبد الغني

حي ایمامة الورود الطابق االرضي مجموعة أ04 نوع ف06 الجھة الیسرى قطعة رقم 40 موري جالل
محل رقم 01 المنطقة الحضریة الجدیدة حقل الرمایة ZHUN القطعة رقم 44 رالم بشیر

حي النسیم 1079 سكن عمیمر ھواري
محل رقم 03 تجزئة عیسى ایمامة قطعة رقم 05 عوفي موسى
تدمایة میدان الرمایة أرض زواد محل رقم 02.ب قشیوش محمد

أرض زواد مقابل حي 500 سكن محل رقم 02 بوسماحة عبد الباقي
تجزئة الھناء رقم 45 المنطقة الحضریة  السكنیة الجدیدة حقل الرمایة بلیفة خالد

محل رقم 01 الحصة 106 من مخطط تجزئة المجاھدین برابح عز الدین
محل رقم 44 حقل الرمایة المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة عمارة  ل درج ل3 بوعیاد دباغ الھادي بن عیسى

محل رقم 08 حي 1060 سكن رقم 13 عمارة  ن الطابق االرضي الدرج رقم 01 نقاح كمال
إیمامة المركز التجاري لبالست الطابق األرضي رقم 45 مصطفاوي عبلة

رقم 08 تجزئة حقل الرمایة البناءات التطوریة لعور كمال
محل حرف أ شارع درقال عبد القادر رقم 01 بن أحمد فاطمة الزھراء

محل 01 الحصة 43 تعاونیة االمان امامة بوغرارة نسیم
محل رقم 01 تجزئة 476 قطعة رقم 65 حقل الرمایة اوناجلة عبد المومن

رقم 427 تجزئة الحبق محل رقم 02 دالي یوسف عصام
لحصة 24 من مخطط تجزئة اآلفاق حقل الرمایة كابو صالح الحبیب

حي صام 56 مسكن  رقم 56 منصورة كراوتي وھیبة
إمامة حي 50 سكن رقم 28 محل رقم 02 مسعودي بدیعة

تجزئة حي المجاھدین امامة رقم 31 من المخطط الخصوصي للتحزئة محل رقم 01 سعیدي محمد
تجزئة عیسى إیمامة محل رقم 01 شیخ عادل

إیمامة مشروع البھجة 2 عمارة 1 الطابق األرضي محل رقم 09 ملتاشي فارس حسام
رقم 41 حي 476 مسكن حقل الرمایة محل رقم 03 یوسف ثاني مراد

ساسي خیدر  بوھناق حي 500 سكن رقم 01 عمارة ج درج 01 قطعة 01
حي الكیفان إقامة ابن بادیس عمارة   A3 محل رقم 01 الحصة رقم 02 عبد الالوي صالح

حي 1060 سكن عمارة Q رقم 114 امامة بسعد محمد
محطة الطرق إیمامة رقم 21 مشروع  ILOT 03 الحصة رقم 23 العقد التعدیلي رقم 48  سناینة فوزي

مزوجي نجوى  الكیفان مشروع برج منصورة عمارة I الحصة رقم 14
كسوري لیلى  رقم 09 حي النجمة القعدة إیمامة الغربیة

جیاللي مرزوق محمد أمین  تجزئة طقرارت القطعة رقم 14
خضراوي حاج  رقم 40 تجزئة 50 سكن ریفي حي النجمة

ماحي عبد الغني  محل 03 مكرر شارع موالي أمحمد
مقدر عبد القادر  عمارة -أو- رقم 07 درج01 قطعة 06 حي الزیتون 1060 سكن

مسعودان رابح  الورود حي إیمامة عمارة 4أ الحصة 06
لبیض بومدین  فدان الزیتون محل رقم 02

  لوزاني   علي  تجزئة 476 سكن قطعة رقم 110 محل أ
  بلقاسم   جمال  تجزئة 476 قطعة حقل الرمایة 30 محل رقم 01 مجموعة ملكیة 75 القسم 41

  خرباش   عثمان  محل رقم د07 امامة رقم 07 من خریطة افراز التعاضدیة للري
أمزیوت أج بن منصور عبدالرحیم

حي 1060 مسكن عمارة ن رقم 03 سجلماسي سلیمة
تجزئة التعاونیةالعقاریة األمان آل سید الشیخ بومدین

حي 1079 مسكن عمارة " ف "إیمامة رقم 04 بوغرارة عبد القادر
حقل الرمایة محل ب الحصة رقم 03 تجزئة لوھیبي براشد یوسف

حي الوالي مصطفى رقم 455 بلحریر یامنة
تجزئة بوھناق حقل الرمایة شیخي عیسى

ایمامة رقم 45 تجزئة تعاونیة األمان. بن صالح بن علي.
رقم 21 حي عطار  . عبد الغني  بوسعید  .

حي 500 سكن عمارة ج رقم 01 بلعربي بومدین
حي المجاھدین رقم 105 ایمامة. بلعربي محمد

تجزئة عطار رقم 10. مجاھدي خدیجة



رقم 12 شارع جبھة التحریر الوطني حي الورود إمامة منصورة تلمسان  .     عبو    رضوان
حي الزیتون قرب سوق الخضر و الفواكھ إیمامة عبد الالوي براھیم

عاشور أول عبد الغني    حي النسیم
تجزئة المجاھدین إیمامة رقم 84 ساردي زھرة

مشروع البھجة ااا الحصة رقم 07 المجموعة  K إیمامة عالم عبد الكریم
تجزئة 476 قطعة رقم 187 من مخطط التجزئة محل 02 بوعزم عالء الدین

محل رقم 02 عین تموش حقل الرمایة ایمامة رقم 05 الحاج سعید محمد
رقم 122 إیمامة أرض عیسى شارع الروكات محل أ بوعافیة محمد أمین

تجزئة الحبق رقم 871 قرماد عبد اللطیف
تجزئة الحباك حقل الرمایة القطعة رقم 667 عیشي ستي

محل رقم 01 حي 160 مسكن الیاسمین حقل الرمایة عمارة رقم 2ب حجاج یونس
حي منصورة 45 محل رقم 01 بوسعید جمال الدین

محل رقم 03 أرض عیسى رقم 02 بن حبیب محمد ھادي
تسرارتس حي إیمامة القطعة 5ج مصلي منجي سلیم

بلدیة ھبري محمد
زلبون سعادي بلقاسم
زلبون مسعودي محمد

عین دوز الشمالیة بلجیاللي زولیخة
دار بن ھدي محل01 شیخ عبد القادر

زلبون مسعودي عبد الحكیم
شارع البرید والمواصالت رقم 132 زلبون محل رقم01 عمیمر كریم

أوالد بن ھدي بن مصطفى محمد
محل ب رقعة النكروف زلبون بن عیاد محمد

مركز ترني بلدیة بوعشة عبد الكریم
مطمر بلعباسي نعیمة

محل رقم 01 رقم 67 المخطط الخاص بتجزئة األرض المحصورة شیخاوي نعیمة
بي.أم. أل  - قطعة 79 تیرني مركز بختي عمر

بلدیة عباس أحمد
شارع كركور مراح بومدیني خالد

الولجة بن دحمان حلیمة
محل رقم 01 بوفایلة بلبشیر نوال

تیغزة لحمري خالد
حي إمامة أرض قارة رقم 09 بن حبیب عبد الحمید أمجد

تجزئة 476 قطعة رقم 277 جالیلي أحمد
حي 476 قطعة معلم بحرف ب بلقاسم محمد

عمارة ب المركز التجاري البالست الطابق األرضي یرفع أمینة
حي 1060 مسكن عمارة ف رقم 03 بوترید سلیمة

تعاونیة الري إیمامة خرباش عبد القادر
حي صام إیمامة رقم 28 شكال مصطفى

تجزئة قدماء المجاھدین رقم 67 زواد كمال
أرض بن شعیب براضیة زوبیر

حي الحلفاوي أرض بوصلعة الكیفان حاجي سید أحمد
C36 حي 34 مسكن رقم تورابي عبد القادر

تجزئة البدر حقل الرمایة رقم 18 مالكي عمر
السكن الریفي بن لدغم بومدین

حي 500 مسكن عمارة ل إیمامة رقم 03 ثابتي محمد
حي ایمامة حرف أ تجزئة قورصو رقم 02 عشاشرة حسین

حي أرض بن شعیب رقم 09 بن شعایب داودي
طفیلي عبد هللا  عمارة ؤ المحل رقم 10 الطابق األرضي إیمامة

حي 1060 مسكن عمارة ر1 رقم 17 دلھوم لطیفة
حي الورود عمارة أ5 نوع ف5 حي إیمامة غزواني علي

حي النجمة حرف أرقم17المخطط الخصوصي لتجزئة50سكن ریفي سلیماني یوسف
إیمامة تجزئة 20 فیال حي 20 أوت النوع أ محل رقم 02 الحصة 16 تیسوراسي محمد

التعاونیةالعقاریةحي الیاسمین حقل الرمایةمحل01 قنطاري إبراھیم

تغذیة 
منصورةعامة



حي 276 مسكن عمارة رقم 03 محل رقم 01 فرجي لحسن
محل د تجزئة تعاونیة الھندسة رقم 38 یوبي سیدي محمد

حي ریاط الماخوخ محل رقم 02 لكحل محمد
حي الزیتون 1060 سكن عمارة ن رقم 04 القطعة14 دیدي عبد الحكیم

تجزئة البدر حقل الرمایة منطقة السكن الحضري الجدید رقم 03 مكرر محمدي نور الدین
الحصة 86 تجزئة حقل الرمایة اقامة الورود بن عیسى عبد الغني

ایمامة القدیمة محل رقم 05 بوعزاوي محمد نجیب
بالد الكیفان الكبیر واضح فتیحة

جنان المرابطین حي بني بوبالن رقم 94 قرداني زولیخة
بني بوبالن محل رقم 01 صالحي محمد

محل رقم 04 حي الكیفان اقامة ابن بادیس عمارة رقم 11 أ دیب محمد عبد اللطیف
قطعة رقم 45 تجزئة حقل الرمایة شمال بن دحمان سیدي محمد

محل03 رقم 04 تجزئة حقل الرمایة الشمال شیخ بومدین
بلحاجي أحمد نھج عین النجار تحمل رقم 198 أ1 ثاني یوسفي عبد الرحمن

حي بني بوبالن سفرجلي زجیة
حي النجمة إیمامة الغربیة محل02 بورصلة ملیكة

حي النجمة محل 02 رقم 126 بلیعقوبي أحمد
حي إیمامة الورود عمارة المجموعة 2أ جھة الیسار رقم 01 الحصة13 حدیدي محمد فتح هللا

المركز التجاري البالست رقم 27 بلعباسي ربیعة
A08 حي الورود إیمامة رقم رحالي  عرسالن سیف الدین 

بومدین
تجزئة التعاونیة األمان حي النور محل أ رقم 43 بودغن سطمبولي جالل أمین

قطعة 21 حي الزیتون 1060 مسكن عمارة ن رقم 16 درج01 شرع بن یحي
محل01 حقل الرمایة الحباك رقم 726 دالي یحي توریة

دار وزان حي النجمة محل01 بوزیاني بلعید
قطعة 24 تجزئة تعاونیة النور إیمامة موفق نبیل

قھواجي عبد الھادي
محل03 حقل الرمایة تجزئة 476 قطعة 32 كرزابي عكاشة

محل 01 أرض زواد مقابل العمارة د حي 500 سكن لسن ناصر رفیق
مكاوي غوتي

حي الزیتون 1060 سكن عمارة 0 رقم08 جمعي محمد رضا
بریكسي رقیق إیمان

محل03 موالي أمحمد مجدوب عبد القادر
منطقة األسكان الحضري الجدیدة حي الكیفان إقامة تقرارت عمارة أ2 الحصة 04 بلحاج صالح الدین

محل04 أرض زواد رقم 225 مھجور زكریاء
محل 21 المركز التجاري شارع بوھناق عیدوني جیاللي

محل 11/ أ بوحمو مالطي بلقاسم محمد
محل 5 رقم 43 حقل الرمایة تجزئة بوھناق بداد مصعب

محل ب رقم 73 شارع جیش التحریر الوطني حي الورود إمامة بن بوحفص خیر الدین
محل 263 ب تجزئة الحباق  حقل الرمایة القطعة 263 رسطان شھاب الدین

تجزئة الحباق حقل الرمایة رقم 298 محل 01 ركاب زكیة
الحصة 05 القسمة عاشور تابت  محل ب إیمامة علیوي عبد القادر

محطة البر مجمع سكني رقم 02 عمارة 1س2 الحصة02 دكار عبد الكریم
تجزئة الحباق حقل الرمایة رقم 426 المحل رقم 01 شیخي رشید

مشروع 124/239 مسكن و 22 محل حقل الرمایة محل 16 بلوك ف1 بن یوب بن عمر
رقم 06 حي النجمة  أرض  عیسى رحوي عبد الغني

حي ایمامة الورود الطابق االرضي مجموعة أ04 نوع ف06 الجھة الیسرى قطعة رقم 40 موري جالل
محل رقم 01 المنطقة الحضریة الجدیدة حقل الرمایة ZHUN القطعة رقم 44 رالم بشیر

حي النسیم 1079 سكن عمیمر ھواري
محل رقم 03 تجزئة عیسى ایمامة قطعة رقم 05 عوفي موسى
تدمایة میدان الرمایة أرض زواد محل رقم 02.ب قشیوش محمد

أرض زواد مقابل حي 500 سكن محل رقم 02 بوسماحة عبد الباقي
تجزئة الھناء رقم 45 المنطقة الحضریة  السكنیة الجدیدة حقل الرمایة بلیفة خالد

محل رقم 01 الحصة 106 من مخطط تجزئة المجاھدین برابح عز الدین



محل رقم 44 حقل الرمایة المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة عمارة  ل درج ل3 بوعیاد دباغ الھادي بن عیسى

محل رقم 08 حي 1060 سكن رقم 13 عمارة  ن الطابق االرضي الدرج رقم 01 نقاح كمال
إیمامة المركز التجاري لبالست الطابق األرضي رقم 45 مصطفاوي عبلة

رقم 08 تجزئة حقل الرمایة البناءات التطوریة لعور كمال
محل حرف أ شارع درقال عبد القادر رقم 01 بن أحمد فاطمة الزھراء

محل 01 الحصة 43 تعاونیة االمان امامة بوغرارة نسیم
محل رقم 01 تجزئة 476 قطعة رقم 65 حقل الرمایة اوناجلة عبد المومن

رقم 427 تجزئة الحبق محل رقم 02 دالي یوسف عصام
لحصة 24 من مخطط تجزئة اآلفاق حقل الرمایة كابو صالح الحبیب

حي صام 56 مسكن  رقم 56 منصورة كراوتي وھیبة
إمامة حي 50 سكن رقم 28 محل رقم 02 مسعودي بدیعة

تجزئة حي المجاھدین امامة رقم 31 من المخطط الخصوصي للتحزئة محل رقم 01 سعیدي محمد
تجزئة عیسى إیمامة محل رقم 01 شیخ عادل

إیمامة مشروع البھجة 2 عمارة 1 الطابق األرضي محل رقم 09 ملتاشي فارس حسام
رقم 41 حي 476 مسكن حقل الرمایة محل رقم 03 یوسف ثاني مراد

ساسي خیدر  بوھناق حي 500 سكن رقم 01 عمارة ج درج 01 قطعة 01
حي الكیفان إقامة ابن بادیس عمارة   A3 محل رقم 01 الحصة رقم 02 عبد الالوي صالح

حي 1060 سكن عمارة Q رقم 114 امامة بسعد محمد
محطة الطرق إیمامة رقم 21 مشروع  ILOT 03 الحصة رقم 23 العقد التعدیلي رقم 48 

B1مجموعة عمارة
سناینة فوزي

مزوجي نجوى  الكیفان مشروع برج منصورة عمارة I الحصة رقم 14
كسوري لیلى  رقم 09 حي النجمة القعدة إیمامة الغربیة

جیاللي مرزوق محمد أمین  تجزئة طقرارت القطعة رقم 14
خضراوي حاج  رقم 40 تجزئة 50 سكن ریفي حي النجمة

ماحي عبد الغني  محل 03 مكرر شارع موالي أمحمد
مقدر عبد القادر  عمارة -أو- رقم 07 درج01 قطعة 06 حي الزیتون 1060 سكن

مسعودان رابح  الورود حي إیمامة عمارة 4أ الحصة 06
لبیض بومدین  فدان الزیتون محل رقم 02

  لوزاني   علي  تجزئة 476 سكن قطعة رقم 110 محل أ
  بلقاسم   جمال  تجزئة 476 قطعة حقل الرمایة 30 محل رقم 01 مجموعة ملكیة 75 القسم 41

  خرباش   عثمان  محل رقم د07 امامة رقم 07 من خریطة افراز التعاضدیة للري
  بلجیاللي  عز الدین  محل رقم 10 تجزئة التعاونیة العقاریة التعاضدیة الري إمامة

أمزیوت أج بن منصور عبدالرحیم
حي 1060 مسكن عمارة ن رقم 03 سجلماسي سلیمة

تجزئة التعاونیةالعقاریة األمان آل سید الشیخ بومدین
حي 1079 مسكن عمارة " ف "إیمامة رقم 04 بوغرارة عبد القادر

حقل الرمایة محل ب الحصة رقم 03 تجزئة لوھیبي براشد یوسف
حي الوالي مصطفى رقم 455 بلحریر یامنة

تجزئة بوھناق حقل الرمایة شیخي عیسى
ایمامة رقم 45 تجزئة تعاونیة األمان. بن صالح بن علي.

رقم 21 حي عطار  . عبد الغني  بوسعید  .
حي 500 سكن عمارة ج رقم 01 بلعربي بومدین
حي المجاھدین رقم 105 ایمامة. بلعربي محمد

تجزئة عطار رقم 10. مجاھدي خدیجة
رقم 12 شارع جبھة التحریر الوطني حي الورود إمامة منصورة تلمسان  .     عبو    رضوان

حي الزیتون قرب سوق الخضر و الفواكھ إیمامة عبد الالوي براھیم
عاشور أول عبد الغني    حي النسیم

تجزئة المجاھدین إیمامة رقم 84 ساردي زھرة
مشروع البھجة ااا الحصة رقم 07 المجموعة  K إیمامة عالم عبد الكریم

تجزئة 476 قطعة رقم 187 من مخطط التجزئة محل 02 بوعزم عالء الدین
محل رقم 02 عین تموش حقل الرمایة ایمامة رقم 05 الحاج سعید محمد
رقم 122 إیمامة أرض عیسى شارع الروكات محل أ بوعافیة محمد أمین

تجزئة الحبق رقم 871 قرماد عبد اللطیف
تجزئة الحباك حقل الرمایة القطعة رقم 667 عیشي ستي



محل رقم 01 حي 160 مسكن الیاسمین حقل الرمایة عمارة رقم 2ب حجاج یونس
حي منصورة 45 محل رقم 01 بوسعید جمال الدین

محل رقم 03 أرض عیسى رقم 02 بن حبیب محمد ھادي
تسرارتس حي إیمامة القطعة 5ج مصلي منجي سلیم

بلدیة ھبري محمد
زلبون سعادي بلقاسم
زلبون مسعودي محمد

عین دوز الشمالیة بلجیاللي زولیخة
دار بن ھدي محل01 شیخ عبد القادر

زلبون مسعودي عبد الحكیم
شارع البرید والمواصالت رقم 132 زلبون محل رقم01 عمیمر كریم

أوالد بن ھدي بن مصطفى محمد
محل ب رقعة النكروف زلبون بن عیاد محمد

مركز ترني بلدیة بوعشة عبد الكریم
مطمر بلعباسي نعیمة

محل رقم 01 رقم 67 المخطط الخاص بتجزئة األرض المحصورة شیخاوي نعیمة
بي.أم. أل  - قطعة 79 تیرني مركز بختي عمر

بلدیة عباس أحمد
شارع كركور مراح بومدیني خالد

الولجة بن دحمان حلیمة
محل رقم 01 بوفایلة بلبشیر نوال

تیغزة لحمري خالد
حي الزیتون 1060 مسكن عمارة ك درج 01 رقم 08 خواني خدیجة

تجزئة التعاونیة العقاریة األمان رقم 42 بن عمار عبد الرحمان
منطقة اإلسكان الحضري الجدیدة  حي الكیفان إقامة تقرارت عمارة A1 الحصة رقم 10 زیان محمد شكري

حي الكیفان إقامة ابن بادیس عمارة A3 محل رقم 05 بودالیة محمد خیر الدین
بوحمو إیمامة أرض بودغن سطمبولي حوالف یوسف

تجزئة قورصو قطعة أ ایمامة المحل ف بن یحي فتح هللا
تجزئة تعاونیة األمان محل ب رقم 45 عینة صلیحة

محل 01 تجزئة 476 قطعة حقل الرمایة الجھة الجنوبیة رقم 30 مخطط القسمة 02 حمیري أمین
تجزئة  الحباق  حقل الرمایة  محل رقم 847 ب میموني عبد القادر

حي الزیتون 1060 سكن عمارة ر01 رقم 19 درج رقم 01 بوصلعة محمد
محل أ-01 امزیوت ایمامة یخلف بن عمر

المنطقة الحضریة الجدیدة حقل الرمایة زھون محل رقم 02 القطعة رقم 44 ولد عیسى عمر
محل40 الطابق االرضي عمارة د المركز التجاري البالست عاشوري بلقاسم

حي 1060 سكن رقم18 عمارة 0 قطعة 13 إمامة بوقصیبة براھیم
حي الزیتون 1060 سكن عمارة 0 رقم08 جمعي محمد رضا

منطقة األسكان الحضري الجدیدة حي الكیفان إقامة تقرارت عمارة أ2 الحصة 04 بلحاج صالح الدین
حي إیمامة محطة النقل رقم 19 بدو رشید

رقم21 محطة الطرق ایمامة مشروع 03 إیلو حصة12 شیخي عبد الرحیم
رقم08خریطة إفراز تعاضدیة الري إیمامة النجار حسان

المركز التجاري شارع بوھناق محل رقم 51 غریبي بولنوار
تجزئة الحباك حقل الرمایة القطعة رقم 667 عیشي ستي
محل رقم 788/ أ تجزئة الحباك حقل الرمایة بلبشیر بشیر

حقل الرمایة المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة عمارة ل درج ل1 الحصة 09 بن لزرق محمد
محل رقم 03 زلبون بوخیار بن عمر
سیدي عیسى زلبون عمیمر سماعین

عین الفتوح بلیفة فتحي
محل رقم 02 حي الھجرة الشریفة دكار بلقاسم

منصورة مغازات   بوجمیل و المرجة القطعة رقم 2ب حالیا شارع الشھید درقال عبد القادر
المدعو ابراھیم عمارة 1 المحل رقم 10 حفاف یونس

حي الورود إیمامة عمارة أ5 مغراوي كمال
حي إیمامة الورود الطابق األرضي مجموعة أ1 الجھة الیمنى الحصة رقم  04 بطیوي عز الدین

ایمامة  رفم 198 المحل 02 زواد عمر

خضر 
منصورةوفواكھ



ساحة الشھداء إیمامة العرابي زھرة
A09 حي الورود شارع جیش التحریر الوطني رقم بن أحمد محمد

حي 1060 سكن رقم 06 عمارة ك طنجاوي محمد بوعالم
محل رقم 11,10 و12 الطابق األرضي عمارة ص1 الحصة 21 محطة الطرق إمامة حي 

الشھید لواج محمد المدعو الرائد فراج
دالي یوسف فوزي

حقل الرمایة رقم 14 المحل السادس زواد رابح
شارع 18 فبرایر حي 60/50 سكن عمارة ف عویسة أوسامة

شارع 18 فبرایر حي 116/50 سكن عمارة ف إیمامة جیاللي قرناشي
محل حرف ب شمال غرب جامعةأبوبكر بلقایدبوھناق إیمامة موماني جمال

حي النسیم المركز التجاري محل 30 أر ؤ رقم 01 بلخوجة محمد صغیر
B18 المركز التجاري البالست الطابق األرضي رقم زموري فتحي

ساحة الشھداء إیمامة العرابي زھرة
دار وزعان حرف أ1 إمامة بوظھر حیاة

الحصتین رقم 02 و 04 المنطقة السكنیة الحضریة حقل الرمایة زیان محمد شكري
تجزئة تعاونیة األمان محل رقم 03 رقم 46 حمصي منیر

حي 1060 مسكن عمارة ك1 رقم 03 درج رقم 01 بن عتو عبد القادر
تجزئة الحباق حقل الرمایة محل أ رقم 813 بن عبد هللا فیصل

حي 50-116 شقة المجمع السكني عمارة س محل رقم 02 إیمامة كریم عبد الكریم
محل رقم 01 حي النجمة رقم 06 أ ایمامة حاج عبد القادر أمین

محل رقم 3 امامة تجزئة 20 فیال حي 20 أوت النوع أ  الحصة رقم 16 العزوني ھشام
إمامة تجزئة 20 فیال حي 20 أوت النوع أ محل 3أ الحصة 16 من مخطط التجزئة طالب أحمد ھشام

تجزئة قدماء المجاھدین محل02 إیمامة رقم 104 یحیاوي عبد القادر
محل 01 بني بوبالن سبیع محمد كمال

تجزئة قارة تركي شارع خالدي محمد حالیا رقم 09 تابت زاطلة لطیفة
محل رقم 03س شارع جیش التحریر الوطني سكران فوزي زكریاء

محطة البر مجمع سكني رقم 01 عمارة 11أ الحصة 05 قرطي نجیب
تجزئة حقل الرمایة شمال رقم 10 محل قم 02 فلیح عبدااللھ

حي 1060 سكن رقم 04 العمارة ر1 القطعة 04 العوفي عبدالكریم
محل د الحصة 066 تجزئة بوھناق تمدید حقل الرمایة بن خالدي فتحي

محل د الحصة 39 تعاونیة النور إمامة لفندي محمد األمین
محل 01 حي الورود شارع جبھة التحریر الوطني إیمامة الحصة 03 دریس أحمد

محل 02 حي 18 فیفري رقم 01 شیخي محمد یاسین
حقل الرمایة المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة مشروع 276 سكن جماعي عمارة 12  زغودي أصیل

حي النسیم عمارة ب قطعة رقم 20 إیمامة رشید عالء الدین
رقم أج أمزیوت محل رقم 2أ بن منصور عبدالرحیم

حي الورود إمامة رقم 37 شیخ بالد عبد الرحیم
تجزئة الصف صاف محل 12/ب بن قانة عبد الحكیم

بلدیة ماحي غوتي
تجزئة صف صاف (ؤ إ ت ) قطعة رقم 25 بن حامد مریم

محل رقم 46 حرف أ حي البناء الداتي حي سواتكس ماحي مصعب جمال الدین
   E/94  /94 تجزئة البناء العارض رقم حاجي السعید

حي أوزیدان شتوان 124  ماحي عیدوني
تجزئة البناء الذاتي رقم 56 شیخي حسین
طریق المغارات حصة 49 خربوش محمد أمین

حي البرقوق تجزئة صف صاف رقم 30 فرید  عمر 
رقم 145 مخطط خصوصي لتجزئة البناء الذاتي الشطر الثتني زیرق صالح

  بوزیاني   سمیر  المصلى سیدي یحي اوزیدان
  براھیمي محمد یاسین  حي عین الدفلة التعاونیة العقاریة الفتح رقم 05 محل رقم 02 مجموع ملكیة 67 قسم 84

  لعروسي   عبد الرحمان  رقم 98 من المخطط الخصوصي لتجزئة البناء الداتي الجزء األول محل ص
حي صف صاف رقم 02 لوكیلي عز الدین

عین الدفلة قداري أحمد
مدخل مدینة شتوان رقم 74 بلحاجي بوسطلة

تجزئة البناء الداتي رقم 203 مكرر شارف محمد
تجزئة البناء الداتي القسم التاني رقم 280 حماحمي ستي

شتوان

تغذیة 

منصورةاطعام سریع

مخبزة

منصورة مقھى



عین الحوت بن منصور عبد النور
حي أوزیدان رقم 135 بن أحمد بن عبد هللا

حي عین الحوت دایري حمزة
حي أوزیدان رقم 08 بن عریبة سلیمان

المخطط الخاص للمباني عین الدفلة بن منصور عبد الوھاب
B22 حي شتوان البناء الداتي رقم قوري عبد القادر

تجزئة البناء الداتي الجزء األول رقم 64 حجیلة حبیب
تجزئة البناء الذاتي نھج بن سعد علي رقم84محل ص تنكوب محمد

B27 حي سواتكس رقم مقنافي عبد الرفیق
ھضبة الشمال الشطر األول عمارة ب ھاشمي عبد العالي

حي شتوان رقم 131 بوشنافة نسیم إنعام هللا
حي شتوان تجزئة البناء الذاتي الجزء األول رقم 68 حضري عبد السمیع

ھضبة الشمال الشطر األول عمارة ب بلحیة عمار
نیقري تجزئة شتوان الشطر الثاني 189 قطعة رقم 209 مجاھدي مصطفى

شارع وسط صف صاف رقم أ23 فقیھ جواد
تجزئة البناء الذاتي الجزء األول رقم105محل01 برزوق عبد السالم

أوزیدان میلودي عیسى
عین الدفلة بلخوجة یاسین

تجزئة شتوان الشطر األول148محل رقم01 خلفان محمد كمال
مخطط مصلحة الطبوغرافیة عین الحوت الفرد العین عزاز محمد األمین

A02 حي سواتكس رقم بلعباسي عبد الجلیل
محل 02 مركز ماحي سھیل

حي عین الحوت رقم 304 بوشیخي سید أحمد
مركز صف صاف ھماني العربي

المحل 01 حي الشطر الثالث البناء الذاتي تجزئة 479 قطعة أ-120 بوزیاني محمد
بوعزة زھیر  مخطط تجزئة ورثة أبي عیاد و حمزاوي

تجزئة البناء الذاتي الشطر الثاني رقم 28 محل02 حضري عبد الحكیم
ھضبة الشمال الجھة الیمنى الحصة 01 المجموعة أ ماحي خدیجة

تجزئة البناء الذاتي الشطر الثاني محل ثالث رقم 321 بوخریس عبد الحكیم
رقم1/18 وسط صف صاف حامدي ھاشمي

ھضبة الشمال الشطر االول عمارة ب قطعة 24 لعریبي عز الدین
حي أوزیدان جنان یوسف  رقم 01  قسم 26 مجموعة ملكیة 13 بن حابي ریاض

محل رقم 01 المحالة سیدي یحي أوزیدان  قسم 14 مجموعة ملكیة رقم 32 ماحي حسین
محل رقم 105 أ حي عین الدفلة مجاھدي احمد

محل رقم 105 أ حي عین الدفلة مجاھدي احمد
حي الزیتون 60 سكن رقم 51 محل رقم أ حضري نصیرة
محل رقم 02 /ب حي الزیتون تجزئة حمزاوي بوشناقي عبد الرحمان محمد عبد 

محل رقم 03 حي الصف صافالحق   
حي شتوان محل 10.ب غیتري عبدالرحیم

حي عین الحوت منصور محسن
حي شتوان رقم 10/ ب حمودي عماد الدین

ھضبة الشمال الشطر االول الحصة 10 العمارة ب الطابق االرضي مسعودي أسامة
ھضبة الشمال الشطر األول عمارة س الطابق األرضي الحصة رقم 01 حوتي نسیمة

محل 02 وسط شتوان رقم 04 غنام أم كلثوم
محل رقم 04 الصف صاف رقم 17 لعرج مجاھد یوسف
محل 18/ ب صف صاف حي البرقوق حساني عبد الرزاق

رقم 260 تجزئة البناء الذاتي الشطر الثاني بلعباسي عبد اإللھ
ھدام أوزیدان مندیل محمد

تجزئة عین الحوت 138 حصة رقم 99 محل 01 بلحاج عبد الصمد
تجزئة عین الحوت 138 حصة بلعیاشي فرید

محل رقم 06 الطابق االرضي رقم 21  شارع االستقالل بریشي حلیمة
صف صاف محل رقم 02 لصعر عبدالعزیز

تجزئة عین الدفلى رقم 92 محل أ جات إبراھیم
الطابق األرضي ھضبة الشمال الشطر األول عمارة C الحصة 26 خلیف لطیفة

ھضبة الشمال الشطر الثاني  عمارة ف مزراوي إسماعیل

شتوان



محل رقم 11 حي البرقوق قطعة رقم 31 صف صاف بن سنوسي عوالي
قطعة 176 عمارة ب5 ھضبة الشمال الشطر الثاني بوسماحة الزھرة

A173 بن میلود   جمال الدین  حي شتوان رقم 173 نھج اإلستقالل تجزئة البناء الذاتي الجزء الثاني محل رقم  
  قادة بلغیتري    محمد  حي عین الدفلة المحل ب

  ھدار   فؤاد  رقم 84 تجزئة التعاونبة العقاریة ابن سینا
A نقري رقم 124 تجزئة شتوان الشطر األول 148 قطعة محل   بن عالل   عمر

  خبشي   عبد الرحیم  تجزئة عین الدفلة محل 1/79
  صحراوي   بومدین  رقم 95 تجزئة صفصاف

  بن عبد القادر   نصر الدین  رقم 13 ھضبة الشمال الشطر األول مشروع 110 سكن تساھمي الطابق األرضي جھة الیسار
  زیتوني   عبد هللا  حي 110 مسكن عمارة 03 رقم 06

  عمران   خیرة  الخروبة غرب رقم 03
كشك رقم 01 حي شتوان شارع اإلستقالل مقابل مسجد عبدهللا بن مسعود قوردي عبد هللا

صاف صاف إخلف زھرة
حي 270 مسكن عمارة ك رقم 02 حدادین عبد الرحمان

وسط بوزیاني میلود
عین الدفلى تعاونیة شلدة بونوار بوزیاني سیدي محمد

عین الدفلة مسیردي جلول
عین الدفلة بن حمو عبد الوھاب

أوزیدان براھیمي بومدین
قریة زدیقة دیدوح رضوان

زدیقة بوزیزة نعیم
بلدیة بن مومن نزیھة

قریة الغناینة بلحاج أمبارك
الشالیدة بن شیرة عبد القادر

قریة الغناینة غماري عبد القادر
طریق ن رقم 13 بن عزوز عبد القادر

أوالد أعلى حافظي طیب
طریق ت عمیر القدیم رقم 08 عینة حیاة

الطریق الوطني رقم 02 بن عزوز سلیمان
بجانب الطریق الوطني رقم 07 وسط شیخي غوتیة

تیزي بن مصطفى عبد الغني
عیزلة عوشبة عبد الحق خالد

قطعة رقم 105 مخطط التجزئة الخاص بوخاتم براھیم
بلدیة محمدي یمینة

قریة تاقمة میلود سیفي خدیجة
تجزئة بیروانة خربوش خالدة

محل 01 عوشبة محمدي إبراھیم
تجزئة القطعة أ عین فزة وسط قطعة 01 محل01 ممو لیلى

محل 01 بني عاد خلخال حسین
محل 02 تاسة قریة  عوشبة مجدوب محمد
محل رقم 01 عوشبة عیزلة غمري نعیمة

أم العلو محل رقم 01 صوفي فاطمة الزھراء
شارع الشھید محمد بلعید محل رقم 02 شیخي بشیر

قریة عوشبة حدادي أحمد
وسط قریة عوشبة المكان المسمى تاسة محل رقم 01 قاید محمد

رقم 12 تجزئة البناء الذاتي 20 قطعة محل رقم 02  حي بئروانة حاجي أسامة
بلدیة شیخي محمد

C63 تجزئة البناء الذاتي الجزء األول رقم حبیبس میلود
تجزئة البناء العارض محل رقم 94-أ عبدهللا أبو بكر الصدیق

تجزئة النباء الداتي الجزء الثاني رقم 272 محل رقم 03 رمضاوي عبد الغاني
حي عین الدفلة  محل رقم 11-أ بوعزي فاطمة

المحل الثالث حي شتوان رقم 61 نھج أول نوفمبر بورزیق حبیب
محل 187أ تجزئة البناء الداتي الشطر الثاني لیفة طلحة

رقم 123 الحاملة رقم 01 من مخطط التجزئة الطابق األرضي  محل 01 بلحابي فوزیة
محل رقم 01 حي عین الدفلة قسم 87 مجموعة ملكیة 78 حمادي یاسین

عامة

خضر 
شتوانوفواكھ



محل 01 تجزئة عین الصفراء رقم 21 بلحاج یاسمین بشرى
رقم 256 من مخطط تجزئة شتوان البناء الداتي شطر 02 بلخیثر بومدین

تجزئة شالیدة القطعة رقم 79  محل 02 العرجاني زواوي
الغناینة بختي سارة

سیدي بوعلي بني وعزان زدیقة تابتي عبد الرحیم
شتوان مغازات بوعبد السالم مصطفى وسط شتوان رقم 13

تجزئة البناء الذاتي الشطر الثاني توامي جواد
محل رقم 01 كدروسي حنفي

الطایق األرضي  ھضبة الشمال الشطر الثاني عمارة ب  رقم 11 بن منصور محمد منصور
بلدیة نقاح ھامشي

حي عین الدفلة رقم 13 مكرر 1 التعاونیة العقاریة الفتح ختیر كمال
میموزا بن موساوي منال

C63 تجزئة البناء الذاتي الجزء األول رقم حبیبس میلود
تجزئة البناء العارض محل رقم 94-أ عبدهللا أبو بكر الصدیق

تجزئة النباء الداتي الجزء الثاني رقم 272 محل رقم 03 رمضاوي عبد الغاني
حي عین الدفلة  محل رقم 11-أ بوعزي فاطمة

المحل الثالث حي شتوان رقم 61 نھج أول نوفمبر بورزیق حبیب
محل 187أ تجزئة البناء الداتي الشطر الثاني لیفة طلحة

رقم 123 الحاملة رقم 01 من مخطط التجزئة الطابق األرضي  محل 01 بلحابي فوزیة
محل رقم 01 حي عین الدفلة قسم 87 مجموعة ملكیة 78 حمادي یاسین

محل 01 تجزئة عین الصفراء رقم 21 بلحاج یاسمین بشرى
رقم 256 من مخطط تجزئة شتوان البناء الداتي شطر 02 بلخیثر بومدین

تجزئة شالیدة القطعة رقم 79  محل 02 العرجاني زواوي
الغناینة بختي سارة

سیدي بوعلي بني وعزان زدیقة تابتي عبد الرحیم
اإلتفاق الجھة الغربیة محل 03 داھل عبد الحفیظ

قریة سیدي أحمد بلقداح قدور
محل رقم 02 تجزئة الغرب الجدید مجموعة ملكیة 39 قسم 79 بلماحي عمر

برج عریمة قادة رابح حسین
محل رقم 01 تجزئة أوالد الخوان حاج شیخ ھشام

شارع اإلخوة عثمان قسم70 مجموعة ملكیة07محل01 بن خلفون ابراھیم
تجزئة حي الھدنة رقم 35 بن قرین مصطفى

حي باب الزیارة القطعة رقم 211 زیاني عمر
شارع فالوسن رقم 06 رمیني سیدي محمد

محل 01 شارع العربي بن مھیدي م م 162 قسم 72 راشدي إسالم أحمد
برج عریمة شارع المعرفة محل رقم 01 طرشي محمد

محل رقم 02 تجزئة الغرب الجدید مجموعة ملكیة 39 قسم 79 بلماحي عمر
حي لطفي شارع قشیوش محمد شیخ براشد حماد

شارع زمیت محمد تجزئة لطفي محل أ رقم 190 بن علي بن عمر
بلدیة بن یشو كریمة

محل 02 رقم 35 تجزئة التعاونیة العقاریة األمیر عبد القادر طالبي علي
تجزئة البلدیة "عریمة" الضاحیة الشمالیة محل01 برج عریمة رقم 86 زدام عمار

شارع العقید لطفي رقم 03 خیار نسیمة
شارع قرین یوسف محل رقم 03 البناء الذاتي رقم 20 بن شاشو بونوار

نھج العقید عمیروش محل3 رقم 21 بلقاطي حسین
شارع بن صابري أحمد محل 02 رقم 32 بن سعید محمد

حي سیدي أحمد قسم 112 مجموعة ملكیة 111 قطعة رقم 147 بن طیفور عبد الرحمان
حي المقام شارع اإلخوة سیدي بولنوار عمارة أ53 بن سعید فطیمة زھرة

ضاحیة الجنوبیة حي الزیتون محل رقم 01 العابدي مراد
رقم 203 تجزئة األخوة محل رقم 01 بن قرین علي

حي 249 سكن محل01 تجزئة توسیع جنوب غرب لزعر زھیر
حي سیدي یوسف شارع شرمیطي محمد رقم 181 مفتاحي عبد القادر

شارع بوشنتوف بن عمر حي جمیلة محل 01 كرزازي لخضر

اطعام 
شتوانسریع

شتوان مقھى

الرمشيمخبزة



حي المقام عمارة أ1 رقم 14 صغیر موسى
تجزئة امتداد جنوب غرب محل 04 بلحاج خضرة

محل01 تجزئة اإلتفاق قطعة رقم 29 رمضان عبدهللا
مفرز القطعة المحصورة رقم 21 تجزئة القطع المحصورة محل 04 بن مجاھد محمد

المركز التجاري شارع فالوسن محل رقم 12 جدید یوسف عبدالمجید
شارع اإلخوة شراف محل 03 رقم 01 مجدوب خدوجة

شارع معط هللا محمد مجموعة ملكیة 15 القسم 92 الطابق االرضي بن بشیر ناجي
شارع اول نوفمبر 1954 محل03 رقم 50 صایم فؤاد

قریة سیدي أحمد مجموعة ملكیة115 قسم114 محل02 بلحرش منور
تجزئة لطفي قسم64 مجموعة ملكیة66 حاج عبد القادر فطمة

شارع دیدوش مراد نجاري فطیمة
قریة سیدي بونوار برسیس زھیر

إقامة المقام محل03 عمارة 12ب إمولودان محمد األمین
تجزئة لطفي القطعة رقم69 قسم49 مجموعة ملكیة01 معمر محمد

قریة سیدي احمد قسم118 مجموعة ملكیة27 بن بوزیان فاطمة الزھراء
رقم 48 حي الزیتون محل 01 قسم 53 مجموعة ملكیة 137 حاج أعمر إسماعیل

شارع بن شریف بومدین رقم 09 سنایسي محمد
قریة سیدي أحمد محل01 رقم 140 مراكشي عبد هللا

حي المقام عمارة 28أ رقم 03 بوداود صلیحة
تجزئة اإلخوة محل01 رقم 227 خیار عبد المجید

تجزئة توسیع الجنوب الغربي رقم202 محل 01 قراوي بشیر
محل 02 شارع بن شرقي محمد رقم 06 قسم 82 مجموعة ملكیة 42 مختار عز الدین

شارع السلم برج عریمة محل 01 رقم 31 جدوي بومدین
شارع اإلخوة سیدي بونوار رقم 34 بابو كریم

حي اإلتفاق رقم 12 بلبشیر خالد
محل01 الفدان الكبیر عمور سمیر

المركز التجاري الریفي بوعالیة سعید
شارع شرمیطي محمد محل01 رقم 08 یحلى كمال

قریة سیدي أحمد محل01 رقم 01 حاسي حسام
تجزئة التعاونیة العقاریة األمیر عبد القادر محل01 رقم 24 أمبوعزة عبد الحلیم
شارع حاج حصیني العز سیدي یوسف محل04 رقم 109 بن سلیمان عبد القادر

تجزئة جمیلة قسم80 مجموعة ملكیة07 محل02 شیخ سفیان یاسین
محل رقم 01 تجزئة جمیلة القطعة 134 مجموعة ملكیة 32 قسم 67 مفتاح عبد القادر

حي المقام عمارة 1أ  محل رقم 01 بلختیر محمد األمین
شارع فالوسن رقم 35 محل رقم 03 جدید عبد الجلیل

محل 03 اقامة المقام عمارة 36 أ حاج عبدالقادر موسى
قریة سیدي احمد رقم 13 تجزئة استئصال البناءات القصدیریة محل رقم 01 حاج عبد القادر محمد

محل رقم 02 شارع نورین عبد القادر الطابق األرضي رقم 245 من مخطط إفراز توسیع  بلعباس نادیة
رقم 363 تجزئة لطفي محل 01 بوستین أحمد

رقم 24 تجزئة دحمان  محل رقم 01 بلختیر رشید
شارع فلسطین  مجموعة الملكیة رقم 85 قسم 77 محل رقم 03 عبد المومن خوان

تجزئة االخوة محل رقم 01 346 بن عیسى فاطیمة
محل رقم 01 تجزئة جمیلة رقم 06 شارع شیخ بلحاج قسم 66 مج ملكیة 58 بلخوان سید احمد
شارع العربي بن مھیدي مجموعة الملكیة رقم 08 القسم 052 محل رقم 04 حمومي عبد القادر

برج عریمة 300 مسكن كرزازي نور الدین
شارع صایم بن عمر رقم 19 مخنتر عبد القادر

شارع أجدیر محمد محل01 مجموعة ملكیة107 قسم78 بوخاري نور الدین
شارع فالوسن محل رقم 03 رقم 58 بن سنوسي عبد القادر

تجزئة لطفي رقم 388 رقم  اا صایم بن عمر
قریة سیدي أحمد بضیاف رحمة

قریة بورواحة عبد السالم بوجمعة عبد القادر
شارع بن ترار عبد القادر محل رقم 01 رقم 25 بلبشیر حسام الدین

شارع زین الدین بلقاضي رقم 01 بلقاضي سمیر
شارع اإلخوة عیاد ملیح فتحي

تجزئة األخوة رقم 227 حاج میمون عبد الغاني

الرمشي تغذیة 
عامة



شارع حاج میمون أحمد رقم 12 بوطریف كمال
قریة سیدي احمد حاج اعمر ھواري

شارع راجع حصیني محل رقم 02 صور حلیمة
برج عریمة بن أحمد محمد

محل 07 إقامة المقام بلوك 14أ برحمة محمد رضا
بلدیة بومدین بوزیان

محل01 شارع العربي بن مھیدي مجموعة ملكیة 88 قسم 90 زناقي محمد سیف اإلسالم
حي اإلتفاق بوجمعة میلود

تجزئة سیدي أحمد رقم 08 بن صدیق ابراھیم
شارع أول نوفمبر محل رقم 02 برج عریمة مداني رشید

طابق األرضي عمارةد/20س مجمع335مسكن إجتماعي تساھمي درقاوة أحمد
تجزئة جمیلة شارع شیخ بلحاج محل رقم 02 بومالح نور الدین

شارع بدیة محمد محل رقم 02 رقم 03 أحمد عمار مصطفى
شارع المقھى برج عریمة رقم 10 جدوي عبد الرحمان

شارع العربي بن مھیدي محل رقم 02 رقم 07 أمبوعزة فؤاد
شارع المطعم   محل رقم 01 رقم 08 بلغربي محمد

المحل رقم 02 القریة الفالحیة االشتراكیة برج عریمة برابح عبد السالم
شارع كرفال عبد السالم مرابطي سكینة

تجزئة الشمال الغربي شارع العربي بن مھیدي رقم 100 معمر بن عبد هللا
شارع تقیة بن عبد هللا رقم 07 تواتي محمد

حي إبن بادیس شارع االخوة سیدي بولنوار صایم محمد
قریة فاطمي العربي بن خلفون محمد

شارع سي طارق رقم 29 تصور علي
شارع االخوة عیاد رقم 16 بن حمو ربیع

تجزئة أوالد الخوان قادة رابح دراویة
شارع درقاوي عبد القادر تجزئة الوسط الغربي عیاد مصطفى

تجزئة الغرب الجدید مزور خضرة
شارع سي طارق رقم 55 جبلي عبدالكریم
شارع شیخ بلحاج رقم 12 جدید كمال الدین

إبن بادیس بوشقیف محمد
شارع فالوسن سھلي سیدي محمد

شارع جلطي عبد القادر رقم 33 بن باكورة محمد
شارع بن موسى محمد رقم 37 زكري عبد الحمید

محل 02 حي 125 شقة تجزئة مركز التعایش السكني المھني رقم 05 مختار مختار
قریة سیدي بونوار معوج رحمة
قریة سیدي بونوار رابح سید أحمد

قریة سیدي أحمد ھاشمي حسین
شارع اإلخوة حقیقي بوعالیة حاج

قریة القواسیر قدور بومدین
قریة سیدي أحمد بلحسیني فاطیمة

قریة فاطمي العربي رقم 42 بن خلفون محمد
قریة بورواحة عبد السالم بوجمعة عبد القادر

قریة سیدي الشریف كشك بلدي بن قو عبد القادر
حي أوالد موسى عبد الھادي بن عمر

شارع زین الدین بلقاضي رقم 01 بلقاضي سمیر
بلدیة بومدین بوزیان

ساحة العمومیة یازرو كشك رقم 39 بوعزة عبید عمر
شارع ھواري بن عمارة المقامات رقم 26 غیتري محمد

رقم 76 شارع بلقاسم بن یخلف مماد محمد
شارع االخوة بخالد محمد

تجزئة إمتداد الجنوب الغربي بن قرین علي
حي سیدي یوسف شارع حاج میمون عبد هللا رقم 09 حجاجي عبد الرحمان

تعاونیة األمیر عبد القادر بلمختار عائشة
شارع بن سكران رقم 05 واحمد زكریاء



شارع 1 نوفمبر برج عریمة داود لحسن
شارع الغروب محل رقم 01 دراوي زوبیر

شارع الحیاة برج عریمة رقم 08 بوترفاس محمد
شارع السعادة برج عریمة رقم 02 بلقاضي محمد

شارع العربي بن مھیدي قبلي عبد القادر
تجزئة اإلتفاق رقم 153 میر محمد

شارع المسجد بوطریف امحمد
شارع بن شرقي حسیني محل رقم 03 تجزئة الشمال الغربي رقم 19 تسور بونوار

شارع بلبشیر ابراھیم محل 02 تجزئة المحصورة رقم 05 رقم 03 ناصر عبد القادر
الرمشي شارع عبید أحمد  مجموعة ملكیة رقم 94 قسم 82 محل رقم 02 بن عزوز محمد

المحل رقم 11 عمارة أ13 اقامة المقام بوترفاس أحمد
رقم 14 شارع اإلخوة عیاد رقم 03 مجموعة ملكیة 121 القسم 84 بن بختي مھدي

تجزئة الھدنة رقم 11 بوزیدي عامر
حي ھواري بومدین رقم 17 عامري عبد المجید

شارع النجاح رقم 36 جدوي سفیان
الرمشي مغازات بلدیة بن یشو لعرج

شارع أول نوفمبر برج عریمة بن عبد الرحمان رحمة
شارع العربي بن مھیدي رقم 70 بومعزة عائشة

العقید  عمیروش و شارع أبو الحسن مجموعة ملكیة رقم94قسم 86محل رقم31 مجاھدي نعیمة
الرمشي اطعام سریع شارع محمد خمیسیتي دوالت جمیلة

C09 شارع فالوسن رقم شاعة عبد القادر
البناء الذاتي سیدي أحمد جلطي فتیحة

تجزئة الغرب الجدید رقم 25 غماري علي
شارع زدام محمد رقم 02 قاسمي بوبكر

رقم 04 شارع كریم أحمد محل رقم 01 بن عیسى سمیة
شارع بدیة محمد رقم 03 أحمد عمار فتحي

شارع بن شریف بومدین محل رقم 02 رقم 10 سیدي بولنوار سید أحمد
طریق الوطني رقم 22 وسط المدینة شارع العربي بن مھیدي أحمد عمار نور الدین

محل 01 قریة بن شعیب رقم 89 بوعزة عبید قادة
شارع االخوة عیاد رقم 16 بوحسان عبد الرحیم

شارع محمد خمیستي عیاد حاج
شارع االخوة عیاد بلقاسم میلود

شارع العربي بن مھیدي قطعة رقم 98 من مخطط الخصوصي لتجزئة الشمال الغربي محل02 صایم فیصل
شارع اإلخوة حقیق بوحفص محمد
شارع برازیم محمد رزوق فتحي

مجمع 224 سكن إجتماعیا الطابق األرضي عمارة ص 3 زكري نورین
شارع العربي بن مھیدي زناسني محمد

تجزئة شارع بن موسى عبد القادر رقم 67 صابري نور الدین
محل 04 إقامة المقام عمارة أ48 بن حدو فؤاد

شارع أمبوعزة أحمد قسم50 مجموعة ملكیة12 محل02 رقم 07 قاسمي أیوب
محل 08 عمارة 14أ إقامة المقام مفتاح زھیر

محل 01 رقم 19 حي لطفي 2 مجموعة ملكیة رقم 136 القسم رقم 64 بن الدراء مھدي
رقم 132 شارع مجاوي عبدالرحمان محل 01 قسم 84 مجموعة ملكیة 117 عیاد زدام سلیم

شارع العربي بن مھیدي عیاد محمد
برج عریمة بلختیر رابح

شارع بن كرمة محمد بوطریف محمد
  بوحدیبة    عمار  محل 01 تجزئة الغرب الجدید رقم 62 شارع بن دحمان محمد القطعة رقم 305 مجموعة ملكیة

  رمیني   كریم  شارع العربي بن مھیدي

الرمشي   كبریت    محمد  تجزئة الوسط الغربي رقم 02

  حران   عبد الحفیظ  شارع دیدوش مراد رقم 24
تجزئة رقم 337 حي خمیستي رقم 106 بن ترار محمد

محل رقم أ رقم 203 تجزئة المحطة الضاحیة الشمالیة الشرقیة كریب بومدین
الحنایة

الرمشي

مقھى

خضر وفواكھ

قصابة

مخبزة



شارع أوزار أحمد المحل 2 رقم 24 دریسي إكرام
رقم 10 شارع غالم بن درمل محل رقم 01 بوطالب نصر الدین

زاویة شارعي سحنون بن عمر و مجاھدي بكاي رقم 280 بوشارب الطاھر
محل رقم 01 شارع الشھید بن قطالن عكاشة رقم 16 قریة ملیلیة بوسماحة عمار

ضاحیة الشمالیة الشرقیة تجزئة السوق رقم 84 بدو سفیان
شارع غالم بن درمل برویقات مرتضى

مخطط تجزئةخمیستي التكمیلي شارع 42الجھة الیمنى بركة فتحي
شارع األمیر عبد القادر رقم 12 حمودة أمین
حي 40 سكن رقم 12 محل02 أریوت محمد سعید

محل رقم 03 بني یعقوب صدوق عبد الجلیل
شارع كاسطور مخطط التجزئة رقم 01 محل 03 قوري بوبكر

ضاحیة الشمالیة الشرقیة تجزئة القطعة المحصورة15 محل01 رقم 06 بلخیتر شعیب
زاویة شارعي د و ك رقم 09 بني  یعقوب براھمي خدیجة

حي العربي بن مھیدي المحل األول رقم 16 سعد نصر الدین
نھج س  رقم 238 من مخطط التجزئة 110 قطعة حمیدي نور الدین

حي محمد خمیستي رقم 63 رقم 03 رقم 220 بودیري یمینة
شارع ج محل رقم 02 رقم 25 سعداوي محمد

ساحة اول نوفمبر محروق نبیل
حي خمیستي رقم 02 بلختیر عبد القادر

خمیستي رقم 92 بلھامل ھشام
قریة أوالد قادة محل رقم 01 بن عالل محمد

شارع العربي بن مھیدي محل رقم 01 رقم 211 بن سعید بن عمر
شارع غالم بن درمل محل رقم 02 قطعة 04 دكار ابراھیم

بلدیة زراد رابحة
نھج أ رقم 13 مجاھدي نور الدین

حي خمیستي رقم 57 عبد السالم محمد
المنطقة الشرقیة زرادي براھیم

سوق البلدي محل رقم 18 بروبة ثاني مصطفى
شارع الكاسطور رقم 20 بن سعید محمد

شارع بلحساین میلود رقم 07 جیاللي نور الدین
بني یعقوب فقیھ سفیان

تجزئة البناء الذاتي 184 قطع خمیستي رقم 05 بن مني محسن سلیم عبد القادر
حي خمیستي قطعة رقم 171 بن حمو محمد

حي 160 مسكن عمارة ف رقم 01 بوداود رشید
حي محمد خمیستي رقم 09 داود فطمة

شارع األمیر عبد القادر رقم 428 من مخطط حمودة عبد الرحیم
مخطط الكتلة بني یعقوب عاشور جمال

رقم 130 تجزئة السوق الضاحیة الشمالیة الشرقیة محل01 دراوي عبد الرحیم
محل 02 رقم 11 شارع ب بني یعقوب حمیدي العماریة

حي محمد خمیستي بن حمو خیرة
حي محمد خمیستي بلقاسم عبد الرحمان

رقم 27 شارع الشھداء خروبي محمد
حي بحریة شارع ن رقم 03 بلخیر محمد
حي محمد خمیستي رقم 104 طبال حسین

حي العربي بن مھیدي بودیة عبد القادر
شارع عیسات إیدیر رقم 04 حولیة حسین

تجزئة المخرج الشمالي رقم 78 بلخیتر أحمد
شارع غالم بن درمل بن یحي محي الدین نور الدین
قریة مقاسم رقم 04 بوعبسة نصیرة

بلدیة زراد رابحة
المنطقة الشرقیة زرادي براھیم

حي البرتقال محل02 رقم 12 بلحضري محمد
شارع د رقم 02 القظعة رقم 78 العابدي اسماعیل

حي 132 سكن رقم 02ق بلغماري قویدر

الحنایة

الحنایةتغذیة عامة

مخبزة



رقم 21 الجالیلة محل رقم 01 بلعمري بونوار
محل رقم 01 السوق البلدي القدیم لحرش سمیر
كشك بلدي رقم 24 حي المحطة سویقي كمال

محل02رقم27زاویة شارع الشھداء و شارع العربي التبسي قطعة1أ بن فریحة عمر
تجزئة الوسط الغربي خمیستي رقم 301 بن سونة محمد

محل رقم 02شارع الحریة رقم 30 صدیقي أحمد
شارع أ مسكن رقم 35 محل رقم 03 الطابق االرضي براھمي محمد

رقم 36 شارع أ محل رقم 01 بن منصور فطمة
الحنایة مغازات شارع الحریة یحي برویقات مولود

حي محمد خمیستي بلعال شعیب

شارع سحنون بن اعمر برویقات صالح الدین

شارع الحریة محل رقم 02 مكرر بن حدو فتحي

شارع الشھداء رقم 22 مكرر عیساوي أحمد

ساحة أول نوفمبر رقم 01 مكرر حجري رشید

شارع بلحساین میلود كشك رقم 12 بوسماحة محمد

شارع الحریة سي محمد یخلف

شارع ھـ البحریة رقم 02 بن عیسى محمد

محل رقم 02 المركز التجاري 40 محل حي الشھید بن عبد الرحمان أحمد زناتة  وسط بن دحمان یوسف

محل رقم 12 المركز التجاري حي الشھید بن عبد الرحمان احمد زناتة وسط جنان عبد المجید
تجزئة البلدیة رقم 66 خالدي عبد السالم

شارع غالم بن درمل محل رقم 01 رقم 33 مرزاقي عبد القادر
بلدیة زراد عبد الرزاق
وسط بلخوان ملیكة

شارع الشھداء كشك رقم 01 ناجي حمیدو
حي خمیستي المحل رقم 04 داود عبد النبي

شارع دیدوش مراد بوسماحة بن عیسى
شارع أ محل 03 رقم 22 ھاشمي عبد النور

سوق الخمیس حاسي عبد العالي
وسط ھنین رحماني توفیق
قریة القبار لحول مختار

محل رقم 02 قریة سیدي ادریس حسناوي عمر
قریة سیدي إدریس محل02 عاشور كریم

الحي الجدید رقم 32 حصة رقم 01 درقاوي نصیرة
حي سیدي علي بن یخلف مزرعي یخلف

حي القدیم مزرعي عبد الرحیم
الملعب البلدي مزرعي فؤاد

تجزئة البلدیة 59 قطعة رقم 33 مزرعي نبیل
تجزئة 35 قطعة رقم القطعة49 محل02 مزرعي محمد

تجزئة البلدیة 59 قطعة رقم 33 مزرعي نبیل
تیدة یوسف تیدة یوسف

بوحفص حلیمة بوحفص حلیمة
حي الجدید محل رقم 03 رقم 49 من المخطط الخاص بتجزئة 35 قطعة مقدم عمر

حي 40 سكن اجتماعي تساھمي محل 02 سویدي محمد
قریة اوالد یوسف لكحل بلحاج
حي سیدي براھیم عیاد عبد القادر

میناء ھنین مقدم بن علي
الضاحیة الجنوبیة رقم 49 تجزئة 35 قطعة محل 02 بن یوب یوسف

الجھة الشمالیة سوق الخمیس خیار إبراھیم
سوق الخمیس حاسي كمال

محل رقم 01 قریة سیدي دریس الغا زولیخة

الحنایة

ھنین

الحنایة

الحنایة

ھنین

اطعام سریع

خضر وفواكھ

اطعام سریع

قصابة

مخبزة

ھنینتغذیة عامة

ھنینخضر وفواكھ



قریة سیدي ادریس محل رقم 01 مصطفاوي ابراھیم
حي القدیم مباركي بن عمر

ھنین وسط (سوق الفالح سابقا طویل عبد الحكیم
حي الجدید تجزئة 35 قطعة محل 04 رقم 49 مسعودان صلیحة

حي ثانویة اإلخوة مزرعي محل رقم 02 تجزئة 35 قطعة رقم 42 العسري سمیر
طريق سيدي بلعباس هدي حممد

شارع كراص عواد طييب حلسن
حي سيدي الزواوي طرشاوي لعرج

حي سيدي الزواوي عمارة بومدين

شارع اجلمهورية خدمي عبد الرمحن

طريق سيدي بلعباس اري مصطفى علي 
شارع اجلمهورية يويب عبد القادر

حي سيدي عبد الرمحان سكران يوسف

طريق سيدي بلعباس مسعودي مصطفى
حي سيدي الزواوي سيفي عبد الغاين
طريق سيدي بلعباس ميموين خرية
حي سيدي الزواوي صابري ربيعة

شارع بلواثق عبد القادر اوهيب قويدر
شارع اجلمهورية اكين حممد

حي سيدي الزواوي هادف العريب
حي سيدي عبد الرمحان يد اوهيب عبد ا

شارع اجلمهورية مراحي أمحد
طريق سيدي بلعباس فراح عبد القادر

شارع كراص عواد بوسلهام عبد القادر
اقامة النهضة محر العني نبيل

طريق سيدي بلعباس بن سيفي حممد
طريق سيدي بلعباس برامهي عبد اهللا

شارع اجلمهورية عطية حممد
كراص عواد بوغرارة عبد القادر

حي سيدي الزواوي سيفي عبد الغاين
طريق سيدي بلعباس بن سيفي حممد
طريق سيدي بلعباس برامهي غبد اهللا

طريق سيدي بلعباس حواوطي قدور

شارع كراص عواد حجازي أمني

أوالد میمونخضر وفواكھ

طريق سيدي بعباس بقجوجي موفق

الطريق الوطين خدمي حممد هربي

أوالد میمونتغذیة عامة

ھنینقصابة

أوالد میمونمخبزة



اقامة النهضة محر العني نبيل
طريق احملطة برحو حممد

طريق سيدي بلعباس ميموين خربة

طريق سيدي بلعباس برويس سهلي
طريق سيدي بلعباس حسيين مولود

شارع اجلمهورية بوعزاوي حممد
شارع اجلمهورية بوعزاوي خالد

حي سيدي الزواوي بن سعيد الشيخ

أوالد میمون مغازات حي سيدي الزواوي مراحي بغداد
حي سيدي الزواوي خبتاوي حسان
حي سيدي الزواوي اري عبد القادر
طريق سيدي بلعباس بوفري ميلود
طريق سيدي بلعباس محر العني ميلودة

ممو حسان بن عليلي نعيمة

املصلى عبد الالوي ابراهيم
الوسط قشقوش حممد
املصلى عيساوي حممد األمني

حي املستقبل بكريي حبيب
املصلى مربك أمحد

حي املستقبل بن زينات عيسى
حي املستقبل بكريي حبيب
حي املستقبل صابري دريس

املصلى سعيد فتحي
الشارع الرئيسي مباركي مجال

املصلى شريفي عبد اجلليل
حي املستقبل عيساوي حممد أمني

مالكي كرمي   قرية عني يسر
خليفي ابراهيم قرية عني يسر
قرية عني يسر مقراين محو
قرية عني يسر بلعباس حممد
قرية عني يسر مصطفاوي حممد
قرية عني يسر خليفي أمحد

بن سكران حي الليمون يوسفي خالد
طريق عني يوسف عمريات مسري

سيدي حممد ملوك عمر
حي الليمون جمدوب ربيع

خمطط البلدية قادة جماهد عبد الرفيق

أوالد میمونخضر وفواكھ

أوالد میمونإطعام سریع

أوالد میمونقصابة

مخبزة

الواد األخضرتغذیة عامة

الواد األخضرخضر وفواكھ

الواد األخضرإطعام سریع

الواد األخضرقصابة

بني صمیل تغذیة عامة



جتزئة البلدية حاج حممد قادة
حي الزيتون عمريات حممد

حمل بلدي وسط بلعيشاوي عبد القادر
شارع اجلمهورية عبد السالم عمر
شارع اجلمهورية بريشي بومدين

سيدي عبد الرمحان بلغيرتي زهرة
حيالقصب جماهد بومدين

حي الليمون بن دراء حممد
شارع الطاحونة بن هزيل ابراهيم

طريق عني يوسف بن علي جماهد كرمي
حي الزيتون معروف عبد الرمحان

قطعة رقم 127 توايت يوسف
حي 30مسكن بوزيدي بلعباس

طريق عني يوسف قامسي حممد
طريق سيدي العبديل قادة بلغيرتي حسني
طريق سيدي العبديل قادة جماهد بوحجر

الطريق الوطين بن عيسى نور الدين
حي مقهى كروم دايف حممد

اجلسر احلديد قرناشي معمر
شارع اجلمهورية بريشي بومدين

حي 30 مسكن بوزيدي بلعباس
حي الزيتون عمريات فوزي
حي الزيتون يدو عبد الغاين

شارع اجلمهورية بلغماري عبد الرمحان
الطريق الوطين توايت عبد الرفيق

مغازة طريق تلمسان سعيد جماهد ربيعة
طريق وطين قروسي سليمان

حي البساتني كبداين بدر الدين
املركز التجاري سعيد جماهد مجال الدين

مخبـــزة سيدي السنوسي حامدي نبيل

سيدي بن شيحة منديل سعيد
سيدي السنوسي زوبري سعدية
سيدي السنوسي حامدي حبيبة

حي كاسطور غامل حممد
سيدي بن شيحة تاجوري تاج

شارع املسجد للتغذية العامةشحاليف عبد القادر

بن سكرانتغذیة عامة

قصابة 

بن سكران

بن سكرانخضر وفواكھ

إطعام سریع



سيدي بن شيحة قراب عبد الرمحان
القيطنة احلمام مسعودي حسني
القيطنة احلمام سليماين بوعالم

بلدية سيدي العبديل وسط بلعبديل حممد رضا
بلدية سيدي العبديل وسط فيفرة فوزية
بلدية سيدي العبديل وسط بلعبديل حممد رضا

سيدي السنوسي عليالت ميينة
سيدي بن شيحة هالل فطيمة زهرة
سيدي السنوسي عواد حممد
سيدي بن شيحة صالح غوتية زوجة أوسار

حي الزيتون لوماين جعفر
مخبزة حي املنبع عمراين سعيد

حي االفاق موسوس لعرج
وسط عني تالوت رمضاين فطيمة

السوق البلدي ويسي حممد
أسواف الفالح دمحاين ميلود

حي السالم شايب الذراع نصر الدين
حي مواليد خبليفة حمي الدين حممد

الطريق الوطين رقم 07 عثماين محيدة
حي ااحلرية عطية سيد أمحد

حي االستقالل معطاوي وليد
حي احلرية حجازي عبد القادر

طریق السعادنیة عيساين عمر
الوسط طييب زهية

السوق املغطاة ملياين عبد اهللا
حي النصر محل 02 طييب عبد الرمحان

حي النصر بن راجع فطيمة الزهرة
حي الفتح غزال حممد
حي النصر سدار جياليل

قرية أوالد صاحل صاحلي سيدي حممد
قرية عني نكروف زريوح فريد
قرية عني نكروف ماجوج حيي

عني النحالة قلود عبد القادر
الرملة بوغوفالة ديوان

للخضر و الفواكه قرية عني نكروف زريوح فريد
اطعام سريع عني حنالة قندوزي نوح

قصابة قرية عني نكروف ماجوج حممد
محل 01 حي الشھید دحو بومدین شارع األمیر عبد القادر بختي أمین

شارع العربي التبسي بن حمیدي سیدي محمد
حي الشھید دحو بومدین سحار حسام الدین

حي الشھید بوعناني حسین سحار حسام الدین
حي الشھید دحو بومدین شاوي بومدین

شارع االستقالل جیاللي حاج
حي الشھداء حانبة كمال

حي الشھید بوعناني حسین باي محمد
شارع 05 جویلیة رقم 22 بلبشیر محمد

محل 04 البطمة  شارع أول نوفمبر دحماني سھلي
حي الشھید باي میلود عباس محمد األمین

حي الشھید دحو بومدین جریري محمد
حي 148 مسكن حمودي أحمد

للتغذية العامة
عین نحــالة

للتغذية العامة

للخضر و الفواكه
اطعام سريع

مخبزة

للخضر و الفواكھ

للخضر والفواكه

اطعام سريع
قصابة

عین تالوت

قصابة

سیدي العبدلي

 للتغذية العامة



شارع بلغري بن علي یحیاوي توفیق
حي الشھداء بن عراج یحي

حي الشھید دحو بومدین تونكوب عبد القادر
حي 148 مسكن بلحاج یوسف

حي باستور قطبي عیسى
حي الشھید دحو بومدین عین الحجر مداني مراد

حي الشھید بوبكر طاھر بن عامر أیمن عبد اللطیف
حي الشھید دحو بومدین شریط عائشة

حي الشھید التي حاج أحمد توھامي عبد الجبار
حي الشھید التي حاج أحمد حفص عبد القادر
حي الشھید التي حاج أحمد قادة یحي

حي الشھید حفص أحمد كبیر فاطمة
حي الشھید حفص أحمد بوحفص عبد المجید

حي الشھید حفص أحمد مبرك عبد الرزاق

حي الشیح بن شریف یونس عبد العلي

حي الشھید بن منصور قدور بن دحمان عبد النور

حي الشھید بن منصور قدور بن منصور خدیجة

حي الشھید بومدان محمد قاقات المیلود

حي الشھید بومدان محمد بن منصور محمد

حي الشھید بومدان محمد بلعبید براھیم
حي الشھید لعرابي علي مندیل عبد القادر

حي سیدي موسى بن معمر بشیر
شارع الثورة بن صفیة حسین
شارع الثورة بوترفاس موسى

شارع 24 أفریل لشقر محمود
حي الشھید بوعناني حسین بن شریف عبد الخالق
حي الشھید بوعناني حسین علي نھاري أحمد
حي الشھید بوعناني حسین كبیر طاھر
حي الشھید بوعناني حسین بلعباس عبد الغني
حي الشھید بوعناني حسین بن عسلون بن سعد
حي الشھید بوعناني حسین حدوین براھیم
حي الشھید بوعناني حسین طیبي یحي
حي الشھید بوعناني حسین بوبكر عبد الناصر
حي الشھید بوعناني حسین لعرابي كمال

حي الشھید بن عیسى عكاشة لطاتي طاھر
حي الشھید مداني محمد مكي محمد

حي الشھید باي میلود باي حسین
حي الشھید باي میلود روتي نوریة

حي مقنافة سنوساوي عبد المالك
وسط القور بوحجار ھواري
وسط القور عامر یوسفیة

قریة القطیبات یحاللي عبد الحفیظ
قریة كرزوطة بلیعقوبي زھرة

شارع مبرك قویدر تواتي یوسف
شارع 05 جویلیة  رحماني عبد العزیز

وسط المدینة بلجیاللي أحمد
حي النصر موالي حسن

قریة الشھید بلحاجي بوسیف بورورو حسین
حي الشھید بومدان محمد بلمصطفى صادق

حي الشھید بوعناني حسین بن شریف براھیم
نھج القدس  بن عیسى طاھر

للتغذیة العامة بقالة
سبدو



شارع أول نوفمبر بن معمر جمال
حي الشھید التي حاج أحمد بلبشیر فتیحة

شارع األمیر عبد القادر ھامل نصیرة
حي الشھداء بلھالھل خمیس
حي الشھداء بن عراج رشید

حي الشھید بوعناني حسین بورویس رابح
حي القرموش بكارة عبد اللطیف

حي 170 مسكن تبودة أبیب حسین
شارع أول نوفمبر نقادي فاطمة
حي 148 مسكن بوترفاس طاھر

وسط القور تواتي یحي
شارع بودالل الطیب لخضاري ھواري

حي الشھداء محمدي أحمد
حي 20أوت محل 01 كبویة عبد العزیز

مغازة حي الشھید بوعناني حسین أبیب بشیر
البویھي مھاجر عبد القادر

حي 17 أكتوبر حنفي محمد
حي 11 دیسمبر محل 01 بشالغم عبد الرزاق

محل رقم 01 البویھي بن خلیفة یحي
العابد طواھر مصطفى

شارع میلود مختاري محل 01 رقم 08 روجین یوسف
عین الصفا بوعبسة لحسن

قریة بوغدو بوعبسة عبد هللا
حي 11 دیسمبر بن أحمد نور الدین

شارع مختار میلود بلخوجة لخضر
وسط العابد بن عیسى عبد هللا

عمارة رقم 4  قیداري بوعمامة
محل 01 شارع رقم 02  العابد  سحنوني مصطفى

أوالد عبد السالم عبد الكریم بوبكر

إطعام سریع حي 11 دیسمبر بن أحمد جیاللي
حي 52 مسكن  بن حلیمة لحسن

البویھي موالي محمد
العابد  مسعودي مصطفى

مخبزة الفحص عمیري جواد
الخمیس باسعید عبد المجید
الفحص مربوح مصطفى

قریة زھرة كریفیف بومدین
قریة التالتا سلیماني محمد علي
قریة زھرة بوزیان حسین

الحي الجدید المحجرة رقم 03 بلعباسي عصام
نھج ماتور الخمیس سفسیفي زھیر

مخطط التجزئة الخمیس لھبیري فتحي
سیدي صالح الخمیس زروالة محمد

محل 04 المنزل قزان بشیر
الخمیس بحباح حاج عمرو

دار الحاج محل 01 الفحص عنیتر سلیمان
الفحص جردة محمد

فدان ھالل الفحص طویلب علي
محل 01 سیدي حمزة الفحص كربو براھیم
طریق العابد محل02 الخمیس جالد عبد الوھاب

الفحص قیریة نبیل
محل 01 قریة التالتا جعالن محمد األمین

 للخضر و الفواكھ

للتغذیة العامة

إطعام 
سریع

قصابة

بني سنوس

للتغذیة العامة

قصابة

سیدي الجیاللي

إطعام سریع

 قصابة

مخبزة

للخضر و 



الخمیس عرباوي عبد النبي
حي فدان ھالل الفحص مطعیش زھیر

حي أوالد زیري قطعة 01 مجموعة ملكیة رقم 42 القسم 94 نور الدین قادة بلعربي
محل 01 و 02 شارع سایح میسوم یمینة دریس

محل 02 مجموعة ملكیة 65 قسم 04 شارع الجمھوریة وسط المدینة نبیلة اوشع
رقم 34 حي حوض عامر قسم 77 مجموعة ملكیة 46 محل 01 رفیق شتیوي

حي الرملة محل 01 قسم75مج ملكیة رقم 340 عبد الصمد صبیان
تونان السواحلیة محمد بناصر

الطابق األول جانب الطریق الوطني رقم07 الذھاب إلى مغنیة تونان –السواحلیة - فتحي بوبكر
حي الرملة محل 01 شارع المنار قسم 32 مجموعة ملكیة37 زوبیر سوسي
حي الرملة محل 01 شارع المنار قسم 32 مجموعة ملكیة37 كمال محصر

محالت 02 و 03 و 04 مسكن رقم 09 شارع 20 متر تونان سمیر عیدوني
دار بن طاطا  عبد الرحیم بن زیري

شارع الشھداء محل 01 عبد الرحمان مرابط
حي الرملة قسم 69 مجموعة ملكیة رقم 167 علي عین السبع

تجزئة المحطة حي الرملة  قطعة  34  مجموعة ملكیة  29 مصطفى بلتشین
حي سیدي اعمر قسم 43 مجموعة ملكیة رقم 28 محل 02  حسین شارف

حي الرملة قسم 76 مجموعة ملكیة 65 رحمة طالب
شارع شیبان أعمر الشفق محل 03 سعاد بكاي

حي الرملة قسم 69 مجموعة ملكیة رقم 167 علي عین السبع

مزاورو

سوق المغطاة بسعد جمال
حي حوض عامر قسم77 مجموعة ملكیة09 محل01 بلحاجي ابراھیم

شارع الجمھوریة الجزء 01 قسم 04 مجموعة ملكیة رقم 32 قلي بشیر
شارع عبدي حمزة لعسري علي

سوق المغطاة سطیلة زین الدین
حي الرملة دالي كمال

سوق المغطاة شارع الجمھوریة طراش سیدي محمد
شارع الشھداء سلیمان محمد

شارع الشھداء محل 08 بن نكروف رضوان
حي الرملة محل رقم 06 سنوساوي عمر

شارع الجمھوریة قسم26 مجموعة ملكیة15 حمزي مھدي
حي الرملة ساحة الرائد زناتي محل 01 طراش توفیق

تونان بكاي جمال
تونان بن طوط نصر الدین

محل 02 منزل رقم 316 تونان شارع 20م خروب فتحي
بوجلید تونان درقاوي فوزي

شارع الشھداء وشارع العقید عباس جنان عمر
محل 01 تونان رقم 06 طاھر رشید

دار بن غالیة سیدي ابراھیم رقم 01 حمداوي عبد الكریم
محل 01 خندق تاسة

حي البور رقم 02 غلوسي نور الدین
محل 01 القبالة البور رقم 05 مجمع ریفي تجزئة 21 قطعة عثماني محمد

تجزئة دار یغمراسن محل 01 رقم 596 بسعد فؤاد
حي الرملة مستغانمي خدیجة

طریق الدمین قسم 109 مجموعة ملكیة 74 محل أ42 عربان رفیق

قصابة

نوار عمار

قصابة

مخبزة

مغازة

عبد المومن ھامل

سیدي محمد مھاجي

محمد رحمي

حي الشھداء محل 03 بنایة ب

حي أوالد حمو الطروة محل05 البور

للخضر والفواكھ



حي الشفق قسم 87 مجموعة ملكیة 31 محل رقم ب127 أوجامع حمزة
حي الرملة قسم 76 مجموعة ملكیة 170 قسیمي سمیر

حي ركیبة الزبایر قسم79 مجموعة ملكیة40 جزیري مختار
حي دار غمراسن سیدي أعمر قسم 43 مجموعة ملكیة 29 محل 02 مزوار أعمر

حي الرملة قسم 76 مجموعة ملكیة 65 طالب رحمة
شارع الشھداء محل رقم 01 محمودي رضا

حي دیار الجوھر الرملة حطاب محمد
حي أوالد زیري عقاب مصطفى

حي الدمین رقم 25 ھاشم سیدي محمد
حي الرملة قسم 85 مجموعة ملكیة 160 محل 03 عمور نزیھ

حي حوط عامر قسم 68 مجموعة ملكیة 136 محل 02 حمومي عمر
محل ب حي الشفق قسم 75 مجموعة ملكیة 250 خرواع سیدي محمد

نھج الجمھوریة رقم 95 حوزي سمیر
المحل04 زاویة شارع الشھداء و شارع صالح عبدالقادر تیانتي محمد أمین

حي المحطة محل 06 بنكروف نبیل
حي اوالد زیري محل رقم 01 قسم 93 مجموعة ملكیة 12 حمدون محمد

حي الرملة تجزئة السالم الشفق قسم 70 مجموعة ملكیة 102 محل ب بن فقیر سلیمة
حي دار یغمراسن سیدي أعمر قسم 05 مجموعة ملكیة 63 محل س621 غلوسي حوریة

سوق المغطاة مقدم ابراھیم
حي سایح میسوم وسط المدینة قسم 26 مجموعة ملكیة 45 محل رقم 02 مستغانمي حسین

حوض عامر قسم 78 مجموعة ملكیة30محل02 قبلي دنیا
شارع الجمھوریة مجموعة ملكیة 32 قسم 04 الحصة 02 ھاشیم نسیمة

شارع عبدي حمزة قسم 36 مجموعة ملكیة01 محل01 أوجامع محمد
حي سیدي أعمر محل02 مھداوي عبد القادر
حي سیدي أعمر محل02 زروقي سید أحمد

حي سیدي أعمر قسم57 مجموعة ملكیة113 بوغازي ابراھیم
حي سیدي اعمر قسم42 مجموعة ملكیة25 محل02 غویزي عبد القادر
حي سیدي أعمر قسم43 مجموعة ملكیة63 محل01 عواد أعمر

حي الرملة محل 32ف قسم68 مجموعة ملكیة100 رقم 32 عبد المومن صطفى
حي سیدي أعمر قسم57 مجموعة ملكیة234 محل02 فقیر نصر الدین

اوالد زیري قسم84 مجموعة ملكیة57 عجرودي محمد
السوق المغطاة رقم01س قسم04 مجموعة ملكیة14 شارع الجمھوریة ركاب سیدي محمد جالل

320B تجزئة الشفق رقم سدیري ساجیة
رقم 03 حي الرملة طریق المسشفى قسم77 مجموعة ملكیة05 محل ب3 بن یحي عبد الناصر

رقم 04 وسط المدینة قسم 04 مجموعة ملكیة 42 القطعة 04 رحمي محمد
حي الشفق محل ب 06 قسم 70 مجموعة ملكیة 115 31 حمزاوي حمزة

محل ب رقم 288 ج شارع شیبان أعمر قسم 94 مجموعة ملكیة رقم 34 عبد المومن لطفي
حي اوالد زیري مجموعة ملكیة رقم 38 قسم 94 مبروك عمر

حي سیدي اعمر قسم 49 مجموعة ملكیة 73 محل 02 بوطوبة مصطفى
زاویة شارع الجمھوریة وشارع معلم لحسن معلم محمد

حي الرملة قسم69 مج ملكیة 40 حطاب رشید
محل 01 حي حوض عامر الرملة طریق المستشفى قسم 85 مجموعة ملكیة 29 مقیدش نبیل

تجزئة بوجلید تونان رقم65 زروقي حلیمة
حي صالح بریك محمد

تونان السواحلیة بوتشیش یمینة
تجزئة تونان وسط تونان رقم 19 بلقاسم محمد

السواحلیة قنیف عبد القادر
السواحلیة بوغریط محمد

محل 02 شارع المالزم بكاي عبد هللا تونان یوبي حسان
محل رقم 01 تونان صالح لطفي

محل 01 حي بوجلید رقم 123 تونان ملوك یوسف
شارع االخوة عیدوني تونان دریسي عبد الصابر

تونان شیبانیبن أعمر
تونان مزیان عثمان

الطریق الوطني تونان رقم 108 بختاوي محمد

الغزوات

تغذیة عامة



مزاورو الطابق االرضي محل رقم 02 مھیاوي طیب
168b تجزئة تونان 01 المحل الثالث رقم بن سونة عبد الوھاب

شارع سایح میسوم تونان محل 01 رقم 108 سلیمان اسماعیل
محل رقم 03 تونان كحلي نبیل

تجزئة تونان 02 قطعة رقم 03 عبد المومن بن أعمر
شارع السوق رقم 78 یحمل رقم 02 تونان قنیف محمد

العنبر دیس 13 مجموعة 15 محل رقم أ02 میراوي أعمر
تجزئة بغاون تونان رقم 18 محل رقم 01 صالح فتحي

رقم 136 شارع سایح میسوم 7 أأ تونان محل 02 طھراوي بن اعمر
محل 01 تجزئة تونان 01 القطعة 98 تونان مقدم محمد أمین

محل 01 منزل 33 شارع أ ج ب بوجلید تلمساني سیدي محمد
دار بن طاطة شلیح جمال عبد الناصر

قریة دار بن طاطة فردي عبد الناصر
قریة دار بن طاطا شلیح محمد

القبالة البور برایس عائشة
دار یغمراسن اوالد حمو حمودي رضوان

مدخل القریة الفالحیة حي دار بن طاطا الحصة 02 محل 01 بورقبة ختیر
باب خروفة سجعي منیر

تیانت فالح لطیفة
تیانت نوار سید أحمد
تیانت بوطالب نصر الدین
تیانت بكوش عمر
تیانت نوار محمد
تیانت بكاي یمینة

جامع الصخرة الطابق األرضي مرحوم بشیر
   بوعمریة   محمد مناد  حي المنار قسم 33 مجموعة ملكیة رقم 34 محل رقم 01

  قلي   لطفي  حي المنار محل رقم 01 قسم 29 مجموع ملكیة 09
  قلعي   دنیا  محل 03 شارع سایح میسوم قسم 37 مجموعة ملكیة 23

  قبلي   أعمر  تجزئة المحطة مجموعة ملكیة 15 قسم 34
  زیتوني    عبد الرحیم  محل 01 طریق ندرومة بالقرب من ساحة 24 أفریل

  سردون   ابراھیم  محل رقم 03 حي الرملة قسم 69 مجموع ملكیة 190
عنیش   یوسف  محل رقم 01 شارع الجمھوریة وسط مدینة الغزوات قسم 04 مجموعة ملكیة 64

  أورجدال   عبد الحق  محل رقم 03 حي سیدي اعمر الطابق األرضي قسم 62 مجموعة ملكیة 139 دار غمراسن

مخبزة مھراز حي أم غالس محل رقم 01 كمال عیاد زدام
محل رقم 03 شارع أول نوفمبر المھراز عیساوي عبد المالك

بوطراق شاللي محمد

مغازة حي 19 مارس تجزئة مھراز قطعة 310 محل رقم 01 سماعین واوي
رقم 05 حي زایلو محل رقم 01 إلیاس عیساوي

مھراز محفوظ خاطر
بوطراق مراد جعیفري

عین الكبیرة شارع بن مسعود علي بلدیة ذھبیة بوجاوي
محل رقم 02 جنوب قریة مھراز تجزئة مھراز 366 قطع سعید داھل

تجزئة طارق بن زیاد 30 سكن رقم 04 خاطر محمد
رقم 326 نھج لخضر بن یحیى منزل رقم 01 تجزئة  مھراز 366 قطعة دحمان نوریة

محل رقم 01 جنوب قریة مھراز تجزئة مھراز 310 قطعة جریف براھیم
تجزئة مھراز 366 قطعة رقم 32 بن حابي عائشة

محل رقم 02 مھراز  تجزئة طارق بن زیاد رقم 10 لعرباوي فطیمة
محل رقم 01 تجزئة مھراز قطعة 366 عیساوي عبد الحكیم

محل رقم 03 شارع أول نوفمبر المھراز عیساوي عبد المللك
رقم 113 مھراز تجزئة 237 قطعة نھج بوفلجة بن عدي رقم 02 عبید یوسف

محل رقم 01 جنوب قریة مھراز تجزئة مھراز 366 قطعة  غانم معاشو
بن عربیة بوعزة رقم 237 تجزئة مھراز زاویة شارع األمیر عبد القادر و نھج الشھید عبد القادر بن داود محل رقم 

تجزئة مھراز PML تجزئة 143 شعبان رحمة

الخضر و 

قصابة

فالوسن

إطعام سریع

مقھى



جنوب قریة مھراز القطعة رقم 65 من تجزئة مھراز 310 قطعة محل 01 دریوش مھدي
شارع شقاف محمد زقاي أعمر

محل 01 شارع شقاف محمد رقم 11  رویقب عبد المنعم
حمزي بن عامر قطعة 15 بوعیاد عبد الرحمن

قطعة رقم 44 تجزئة 59 حمزي بن عامر لعیدوني محمد
الحمارى رقم 01 الحصة 01 شافي محمد

بوطراق محل رقم 02 صدیقي محمد
الحمارى بلخیر مصطفى

محل رقم 01 حي شارع الطریق الوالئي بن صایم صایم
محل رقم 02 بوطراق  بن موسىابراھیم
محل رقم 02 بوطراق  بن عبد القادرعبد الحفیظ

بوطراق صدیقي نصرالدین
بوطراق بن عبد القادرحسین
بوطراق زیاني بلعید

حي اللوزة عسلي أنوار
حي القصبة نھج مغنیة رقم 02 بوعزیز مصطفى

بن قمیلة شارع بونھار عبد القادر مج م رقم 109 قسم 112 قنطوح محمد
حي بن قمیلة قطعة 114 تجزئة رقم 35 قاید ھشام

قسم 50 مجموعة ملكیة 59 خریبة  ضریف سیدي محمد
محل ثاني حي عین الزبدة شارع دحماني محمد قسم 85 مجموعة ملكیة رقم 88 عراب توفیق

حي سیدي یحي  غوتي عزوز
سوق المغطاة بنعمر طالبي

سیدي محمد البشیر واد ثالثة قسم 07 مجموعة ملكیة 229
سوق المغطاة فطیمة مجدوب
سوق المغطاة عبد الرحیم بن عمور
سوق المغطاة سیدي محمد حبیب لیمام
ساحة السوق سلیمان خیتر

09A تجزئة بن قمیلة المنطقة المحصورة رقم عبد اللطیف مرقاش
ساحة السوق محمد جنان

السوق الغیر المغطاة عبد الحفیظ مسعودي
شارع أول نوفمبر الخریبة رقم 21 سیدي محمد مختاري

محل رقم 03 العجائجة جبالة عبدالحق عیساني
محل رقم 09 العجائجة مصطفى بوجنان

محل رقم 127 السوق غیر مغطاة محمودي محمد
حي العسة محل رقم 01 الطابق االرضي مجموعة ملكیة 34 قسم 02 عیاش رشید

محل رقم 94 السوق غیر مغطاة قصاب ھواري
ساحة السوق تقیوق رشیدة

محل رقم 03 حي بن قمیلة غرماوي جمال
قطعة 35 تجزئة 35 الخوریبة دحماني عبد الكریم

رقم 05 وسط مدینة ندرومة الحصة الثانیة ج ع ھـ و من مخطط القسمة الودیة حي  حسني ملیكة
محل رقم 121 السوق غیر المغطاة نھاض محمد

محل رقم 05 شارع 66 رقم 19 بلحاج محمد األمین
محل رقم 22 السوق غیر المغطاة زیان میلود

السوق غیر المغطاة محل رقم 118 دیندان عبد هللا
محل ثالت حي سواتین خریبة القطعة 106 بلجیاللي سیدي محمد

رقم 112 القریة الفالحیة العجایجة بلغیت الطیب
شارع 77 حي سیدي عبد الرحمان رقم 11 مسعودي عبد الرحیم

محل02 العسة عیاش حسین
حي بغدادلي عبد الفتاح ركاب محمد

زاویة الیعقوبي منقوشي حسان
حي 50 سكن تجزئة "ه" مسعودي سیدي أحمد شوقي

تجزئة بن قمیلة مسیردي لطیفة
طریق مغنیة ندرومة محل 02 قلعي عبد الرحیم

للخضر والفواكھ

تغذیة عامة

مخبزة

مغازة

قصابة



رقم 28 شارع 01 نوفمبر 1954 الحصة رقم 01 قسم 50 مجموعة ملكیة 71  رحموني رابح
شارع بلبشیر محمد حوض الخنزیرة تجمع 213 رقم 05 مكرر بزاویة عبد المجید

دار العسة الخریبة سماعیل جمال
حي بن قمیلة (المغرب) تجمع رقم 04 محل رقم 01 عنصر محمد

تجمع 12 شارع رقم 01 خریبة لعریبي رشید
شارع رقم 01ب تجمع رقم 52 الخریبة عناب حسین

زاویة الیعقوبي حساني یوسف
B131 تجزئة بن قمیلة رقم ابن كعبة محمد

خوریبة بوعزة بنعمر
حي التربیعة خیاط بوزناد

بوقمیلة قاید ھشام
ساحة السوق أقواس لعریبي عبد الغاني

شارع 13 ب تجمع 82 الخریبة رقم 22 بن جبور كمال
B42 تجزئة بن قمیلة رقم مرغاش محمد

تجزئة الحوض شاوش نصر الدین
تجمع 41 رقم 06 الخریبة محل01 سكاك سیدي محمد

رقم 136 تجزئة حوض الخنزیرة محل رقم 01 منقوشي عبد العالي
حي الرملة عدو فرید

تجزئة المصالح اإلجتماعیةلشركة سواتكس107مسكن محل01خریبة رقم 52 عنصر رشید
عین الزبدة سعیدي زكریاء

محل أول الطابق األرضي حي العسة غلوسي أحمد
حي اللوزة محل ثالث خیتر عیسى

تجزئة التعاونیة العقاریة الشھید عدو رابح رقم 12 داودي بلقاسم
شارع سرحان شریف رقم 12 كریم خیر الدین

تجزئة سلس علي حوض بلشقر رقم 37 نورین فتحي
الخریبة حموتي باھي

حي سیدي یحي بوحفص عبد الغني
الخریبة حدوش فایزة

تجمع 577 رقم 14 الخریبة لعنابي عبد هللا
شارع أول نوفمبر 1954 حي الخریبة محل رقم 02 قسم 42 مجموعة ملكیة 56 رحو محمد

محل رقم 02 حي سیدي یحي حالیا شارع بن جیاللي میلود رقم 28 شرفاوي محمد بوجمعة
تجزئة األمیر عبد القادر بني منیر وادي الزبایر محل01 میدون سیدي محمد

تجزئة ورثة شقرون رقم 05 شارع محمد بوضیاف محل أ4 بوراس ربیعة
شارع 01 نوفمبر 1954 الخریبة مختاري عمر
شارع 03 ساحة التربیعة محل01 قاید عبد الرحیم

السطور تجزئة التعاونية العقارية الشهيد عدو رابح عمر لعنابي 
شارع 29 رقم32 طریق تلمسان رزوة فاطمة

شارع لحسن ناصر محمد قطعة رقم 52 محل 03 رقم 11 ناجم محمد
شارع أول نوفمبر 1954 محل رقم 01 الخریبة رقم 12 محمودي لخضر

ساحة السوق األقواس بن أحمد محمد
حوض بلشقر تجزئة سلس رحو ربیعة

حي 50 مسكن قطعة ؤ محل رقم 02 دیندان سیدي محمد
محل أول تجزئة المصالح االجتماعیة لشركة النسیج الخریبة دیابي عبد النور

حي 50 مسكن قطعة ؤ محل 05 مسعودي زیاني
شارع 31 حي بن زید شنیكة توفیق

طھر البیاضة بصغیر عبد الحمید
زورانة شداد أحمد

العجائجة عجاج عبد الحفیظ
ترنانة ترنان أحمد

العجائجة بزاویة محمد
محل 01 الحوض العجائجة صالحي فیصل

محل رقم 01 05 جویلیة القطعة رقم 46 ادرى بوزیان

تغذیة عامة

ندرومة



شارع بن احمد الحاج رقم 13 لیبدري عمار
رقم 28 شارع محطة القطار زناقي رشید 

محل أوب رقم 02 قطعة 42 وادي الزیتون  بن حامد عبد الحمید
تجزئة صایم عبد القادر رقم 102 بن غنیمة نزیھة
شارع األمیر عبد القادر رقم10  بوریش بوبكر

محل 01 حي بن عبد الرحمان قطعة رقم 27تجزئة السكن بن عیسى فیصل
رقم 02 السوق البلدي زناخي لحبیب

شارع األمیر عبد القادر محل 02 بوزیان یامنة
شارع دریم محمد محل رقم 01 رقم 184 بلعباس لخضر

السوق البلدي شارع دریم محمد بن صالح محمد
السوق البلدي شارع دریم محمد قاسمي موراد

شارع دریم محمد رقم 03 رقم 183 بن غنیمة بلقاسم
شارع األمیر عبد القادر رقم 17/2 فراج عبد السالم

حي موسى بن نصیر بلوك رقم 06 رقم 24 شلحاوي عبد الحمید
شارع نقادي بشیر محل رقم 03 قدور محمد

شارع األمیر عبد القادر محل 02 مصطفاوي أحمد
زاویة األمیر عبد القادر وشارع بلعیدي العید محل رقم 01 العربي رضا

تجزئة التكوین المھني 220 مسكن صنف أ رقم 73 لباد مصطفى
شارع األمیر عبد القادر الحصة رقم 08 مجاھد طاھر

شارع سبیح أحمد بوریش سید احمد
شارع األمیر عبد القادر حصة 03 رقم 59 سعادي عمر

شارع بن احمد الحاج محل 05 رقم 24 قدور اسماعیل
محل رقم 02 شارع بوجنان بلقاسم رقم 12 الجزء التالي  بن احمد مصطفى

حي بن عبد الرحمان محل رقم 01 25 زناقي إلیاس
محل رقم 01 شارع غالم محمد سلیمان سفیان محمد رضا

سیدي العربي  تجزئة خزان المیاه رقم 97 محل01 بن خالد محمد
تجزئة حي الصنوبر قطعة 80 حمودي العربي

شارع بن احمد الحاج رقم 154 سعودي لیندة
شارع األمیر عبد القادر رقم 273 الحصة رقم 02 تنوقة عبد الرحمان

منطقة التجمع السكني الریفي حي بن عبد الرحمان شارع األمیر عبد القادر غربي محمد
رقم 96 شارع صایم عبد القادر مباركي مبارك

تجزئة حي الزیتون  قطعة رقم 01 محل رقم 01 بن مصطفى محمد نجیب
محل 02 مدرسة زیتوني حساین شارع بوجنان بلقاسم عبدلي مصطفى
محل 04 شارع بوجنان بلقاسم  رقم 12 الجزء الثاني ھامل الطیب

حي الزیتون رقم 12 التعاونیة العقاریة بن عبد الرحمان   فارس علي
محل 03شارع األمیر عبد القادر  قویدري محمد
منطقة التجمع السكني أھل غافر بوخریص محمد

محل 01 سیدي العربي رقم 56 من مخطط البناءات الصغیرة والمتوسطة دالل توفیق
حي البرج محل رقم 01 مكرر مجاھدي شعیب

رقم 23 شارع سبیح أحمد بن منصور بلقاسم
سیدي العربي بوزیان محمد
وادي الزیتون عیاد عبد الحق 

مـــغـــــازات محل رقم 02 عمارة 13 شارع صایم عبد القادر بلدیة صبرة بن مصطفى عبد الباسط
شارع الصایم عبد القادر محل رقم 03 رقم 01 العربي عمر

شارع األمیر عبد القادر رقم 59 القطعة 03 العربي محمد

مخــــــبـــــزة رقم 06 شارع الشھید مباركي أحمد محل رقم 01 بلدیة بوحلو عبد الحمید العربي
محل02 عقار رقم 02 غزال عبد الحفیظ

بلدیة زبیري سیدي أحمد
حي البلدي محل رقم 01 معروف عبد القادر

قریة المدرسة شلحاوي فاطمة
حي بن عیسى أحمد محل 04 بوعزاوي حسیب

للخضر و  حي بودغن محل02 رقم 07 مكسالي عبد هللا
حي بودغن  بوحلو مركز محل01 بن جلول عبد الحفیظ

تــغــذیــة عــامــــــــة

القصابة

بوحلو

مخبزة

قصابة

الخضر و الفواكھ

تغذیة عامة

مـــطـــاعـــــم

صبرة



شارغ بوغرارة السایح حي الوئام محل رقم 01 حداد محمد
الزویة محل رقم 03 بن دحو رمضان

محل 02 الزویة یوبي جمال
الزویة فدان مصطفى
بلدیة بن سبع عبد الكریم

المحل رقم 01 الزویة شقوقي یوسف
محل رقم09 المجموعة 80 من المجمع التجاري وسط الزویة سابق عبد هللا

الزویة محل رقم 02 صحراوي فتح هللا
الزویة رقم 01 مخطط القسمة سابق ھواري

الزویة برس مصطفى
محل رقم 01 الزویة بوحمیدي سعید

الزویة محل 01 منعزو محمد
الزویة محل 02 عثماني محمد

الزویة توریرین مصطفى
الزویة مراد ھواري

الزویة رقم 256 الطابق األرضي المحل 02 یعلى فتحي
الزویة مراد عبد الغني 

الزویة محل رقم 02 قداوي حمید
محل 01 الزویة مكني فارس

محل رقم 02 الزویة منور محمد
الزویة دوخاش نبیل

المحل رقم 02 الزویة شارع الشھید عثماني رقم 25ب جداین رشید
الزویة محل رقم 04 شقوقي عكاشة

محل 02 تجزئة الزویة رقم 132 عرفاتي عبد العزیز
الزویة محل رقم 05 تیوریرین براھیم

مـــطـــاعـــــم محل رقم 12 المجمع التجاري وسط الزویة مجموعة 80 عمروس عبد هللا
بلدیة معاسي مصطفى

سیدي مجاھد  رقم 21 المحل األول 01 دیدوح أمین
الشارع الرئیسي رقم 05 محل رقم 01  شریف علي

محل رقم 01 المنطقة الثالثة رقم 101 تجزئة سیدي مجاھد رافعي أحمدو
شارع الشھید بوھني محمد رقم 84 محل رقم 01 یوساري درویش

سیدي مجاھد لكتوتي میلود 
سیدي مجاھد  رقم 21  المحل(األول-01) دیدوح أمین

محل رقم 01 سیدي مجاھد مركز بن احمیدي عفان
شارع الشھید حكي  لخضر سیدي جاھد  مركز محل  رقم 01 عماري أحمد

محل رقم 02 سیدي مجاھد كسو رشید
حي ابن رشد بلعباس منیر 

طریق وجدة الجرابعة المحل الثاني رقم 02 زیتوني محمد
حي تافنة مجموعة ملكیة رقم 51 قسم 206 رقم 08 بن صابر محمد

حي  الزیتون محل رقم 02 فارس عمر
حي الزیتون قسم 226 مجموعة ملكیة 45 المحل رقم 02 صدوقي عمر 

حي تافنة محل الثاني قسم 208 مجموعة ملكیة101  الشیخ سمیر
حي تافنة قسم 205 مجموعة ملكیة 174 محل 02 داري الحبیب

شارع ابن رشد محل 01 رقم 01 بوعرفة أحمد
حي الصنوبر قسم 149 مجموعة ملكیة 162  بریكي محمد

محل رقم 02 الباطوار درب 14 رقم 55 طیبي محمد
تجزئة السكنیة المطمر الجدید محل رقم 01 رقم116 داري علي

حي الفتح قسم 154 مجموعة ملكیة179 محل01 ایمافو احمد 
حي القاضي  شارع 08 رقم 23 محل 05 –مغنیة- بلغیت احمد 

القریة االشتراكیة العقید عباس رقم 2 بوحفص سید أحمد
حي القاضي محل رقم01 مغنیة تیجدیت نور الدین 

حي الفتح قسم144 مجموعة ملكیة26 محل16ب مدیانة كمال
حي الفتح مجموعة ملكیة رقم 131 قسم 143 محل رقم 01 قادري عبد اللطیف

للخضر و الفواكھ

قــصــابـــة

سیدي مجاھد

القصابة

مخــــــبـــــزة

بـقــالــــة

للخضر و الفواكھ

قــصــابـــة

بلدیة بني بوسعید

بـقــالــــة



حي داري واسیني المحل 27 ب قسم 141 مجموعة ملكیة 81  نخاي فوزي
قریة البطیم نھار سمیر

حي 200 مسكن البریقي عمارة س رقم 01 براھمي حسان
شارع ابن رشد محل06 رقم 12 بن دھمة محمد

محل 01 حي الزیتون مجموعة ملكیة 119 قسم 203 قاسمي عبد الصمد
حي تافنة مجموعة ملكیة 176 قسم 205 محل رقم 01 بن عزوز نور السادات

حي تافنة تجزئة ملكیة رقم 52 محل رقم 01 بن صابر محمد
حي تافنة قسم 205 مجموعة ملكیة 26 محل 01 فرحي رابح

موالي البودخیلي عبد القادر شارع تلمسان رقم 40
حي تافنة قسم 206 مجموعة ملكیة 99 محل 02 بن سبع یوسف

محل رقم 02 حي الزیتون قسم 226 مجموعة ملكیة 62 كش أحمد
محل رقم 02 حي الزیتون قسم 203 م زیاني میلود
حي القاضي رقم 02 شارع 06 مغنیة مقبول عمر 

محل رقم 02 حي تافنة قسم 206 مجموعة ملكیة رقم 88 موس مغنیة
حي القاضي رقم 03 شارع 06 مغنیة مقبول عز الدین 

شارع األمیر عبد القادر رقم 90 زیان واسیني
محطة العقید عباس  عریشي مكي

شارع ابن رشد رقم 46/3 بن حمو ابراھیم
حي بریقي مخطط التجزئة السكنیة رقم 13 مكرر زایدة رشید

شارع القدس رقم 14  راجعي محمد
حي الفتح قسم 85 مجموعة ملكیة 241 لعالم محمد

قریة العقید عباس حاج علي محمد
السوق المغطاة للخضر والفواكھ رقم 25 مكرر زوھري عبد الرحیم

سوق المغطاة المخطط رقم 46 بلمختار جمال 
طریق وجدة رقم 0 صبیان عبد الرحیم

حي القاضي مومینو بلقاسم
شارع الغرب رقم 2 عنیطر زھیر

121 شارع ابن رشد  بن زغادي سمیرة
حي المطمر قطعة 05 مج م133 قسم 190 محل 01 العسري عبد الكریم

حي ش ل م رقم 102 تراس مغنیة
حي جابر قسم 254 مجموعة ملكیة 92 رقم 04 حمادي ابراھیم

تجزئة المطمر 01 بلھبري فراج 
الحي الجدید مغنیة  بوعرفة عبد السمیع

حي جابر مجموعة ملكیة 54 قسم 233 الطابق األرضي محل 02 موقاس نصر الدین
حي جابر محل 02 قسم 233 مجموعة ملكیة 54 برایح عائشة 

حي وسط المدینة مجموعة ملكیة رقم 17 قسم 218 محل 01 مفتاح عبد الحفیظ
المحل 03حي المدرجات قسم 137 مجموعة ملكیة 85 عوزبة مصطفى 

حي الزیتون قسم 204 مجموعة ملكیة 150 بن ھدار العید
حي تافنة المحل رقم 03 قسم 205 مجموعة رقم 154 طبطاب أحمد

حي عمر المختار شارع 06 رقم 27 سلیماني أمال
حي الزیتون مجموعة ملكیة 132 قسم 204محل 01 قزادري عبد هللا

حي القاضي محل 06شارع رقم 03 لصحف عبد القادر 
حي الشھداء رقم 03 محل رقم 01 معروفي سفیان 

شارع ابن رشد بن حمو ابراھیم 
طریق وجدة حي لبریقي  أوالجي جمال 

شارع 11رقم 48حي القرادات فارس عبد هللا 
حي الجرابعة طریق 18 رقم 12 حماد محمد

حي البریقي  براھمي حسان 
حي الزیتون  غرمي محمد األمین 

04 حي المطمر شارع 00 زیتوني محمد األمین 
83 حي المطمر  بن صاولة مقداد

حي البریقي جامعي محمد



طریق وجدة  أوالجي كمال
حي الشھداء محل 01 مجموعة ملكیة 52 قسم 246 بن طیب محمد

شارع العقید شابو نایري عمر
حي أوالد بن صابر الجرابعة  بحراوي مصطفى 

شارع 26 نوفمبر رمضاني بومدین 
حي الزیتون  بوعرفة یوسف 

حي التجزئة –مغنیة - غرفاتي أحمد 
31 مكرر طریق تندوف  زواوي مراد 

محل 02 حي عمر المختار رقم 112 مكاوي محمد
سوق المغطاة للخضر و الفواكھ لبلدیة رقم 01 زماني رشید

حي وسط المدینة  بكاي سیدي محمد
محل رقم 01 حي الفتح قسم 85 مجموعة ملكیة 187 كروني رابح

شارع تلمسان محل 01رقم 73  مراد فالحي 
محل رقم 02 وسط المدینة شارع فلسطین  مجموعة ملكیة 59 قسم 217  لصحر العربي 

محل رقم 02 الباطوار درب 14 رقم 55 طیبي محمد
محل رقم 01 حي الزیتون قسم 149 مجموعة ملكیة 06 عالھم إیمان 

محل رقم 01 حي الزیتون مجموعة ملكیة رقم 119 قسم 203 قاسمي عبد الصمد
حي تافنة قسم 205مجموعة ملكیة 26 محل 01 فرحي رابح

شارع السوق  راجعي مرابط
حي اوالد بن صابر الجرابعة المحل رقم 0 بحراوي مصطفى

حي بوشارب علي رماني مخطا ر
شارع السوق  زیتوني واسیني 

وسط المدینة قسم 192 مجموعة ملكیة رقم 22 المحل الثاني بن عماري عمر
حي تافنة محل الثاني قسم 208 مجموعة ملكیة101  الشیخ سمیر

حي المطمر قسم 214 مجموعة ملكیة 48 محل رقم 01 اساجي مراد
رقم22 نھج راس عصفور حرف1أ لشیخ عبد القادر

محل رقم 02 حي تافنة قسم 206 مجموعة ملكیة رقم 88 موس مغنیة
محل رقم 02 حي ابن سینا رقم 2 محبوب فوزي

حي الزیتون قسم 225 مجموعة ملكیة رقم 1 محل رقم 02 غرمي محمد األمین
حي الفتح قسم 143 مجموعة ملكیة رقم 30 محبوب خیر الدین

محل رقم 01 حي الزیتون الطابق األرضي قسم 201 م م رقم 108 بوعرفة یوسف
حي الفتح محل رقم 02 قسم 143 مجموع ملكیة 2 بلغربي ھشام

شارع 16 حي الشھداء رقم 07 بوحفص عبد القادر
محل رقم 01 حي تافنة قسم 207 مجموعة ملكیة 33 بوعرفة فوزي

ملحقة مكني رمضان جرابعة راجعي مرابط
شارع ابن خلدون رقم 07 بلعروسي میلود

شارع األمیر عبد القادر رقم 90 زیان واسیني
محطة العقید عباس  عریشي مكي

شارع ابن رشد رقم 46/3 بن حمو ابراھیم
محل رقم 01 حي الزیتون مجموعة ملكیة رقم 119 قسم 203 قاسمي عبد الصمد

حي تافنة قسم 205مجموعة ملكیة 26 محل 01 فرحي رابح
القریة االشتراكیة العقید عباس رقم 2 بوحفص سید أحمد

حي اوالد بن صابر الجرابعة المحل رقم 0 بحراوي مصطفى
متنقل  قزادري عبد الوھاب

حي السكني رقم 278/01 شداد عبد النبي
محل 01 بلوك ب 256/16سكن  لعرباوي رابح

حي الزیتون قسم 204 مجموعة ملكیة 154 بن ھدار العید 
محل رقم 01 حي الباطوار مجموعة ملكیة رقم 13 قسم 213 قطعة رقم 01 برزاوي أمین 

حي 40 مسكن الحصة رقم 04 محل رقم 03 ھاشیم سمیر 
شارع العقید شابو رقم 30 تاغلي محمد

حي توسیع البریقي محل 02 رقم 179 بطیب ھیبة 
حي الزیتون قسم 203 ملكیة 141 أوسدي محمد

مغنیةبقالة



حي 40 شقة ( دي بلیكس ) عمارة رقم 03 عماري بومدین
حي عمر محل 02 رقم ب 11 كحیلي بختة 

حي تافنة قسم 205 مجموعة ملكیة 09 محل 01 شارف سید أحمد
حي تافنة شارع 01 رقم 92 قسم 221 مجموعة ملكیة 01 محل 03 سعاجي عبد الرحیم 

شارع العقید لطفي قسم 211 مجموعة ملكیة 49 رقم 18 قرمودي لكبیر 
محل رقم 18 د حي الفتح قسم 144 مجموعة ملكیة رقم 188 بربار جواد 

العصابة بني واسین محل 02 درامة سمیر 
حي وسط المدینة قسم 192 مجموعة ملكیة 88 محل 03 بدراوي خدیجة 

حي وسط المدینة شارع العقید عمیروش 18 محل 02 قسم 210 مجموعة ملكیة 30 بن عال ل وردة 
شارع 02 رقم 64 حي الفتح قسم 144 مج م 149 محل رقم 02 غربي ھشام 

حي عین الزھراویة قسم 135 مجموعة ملكیة 189 محل 03 عجاج ابراھیم 
قریة المصامدة  حلحولي محمد 

R2 القریة الفالحیة اإلشتراكیة العقید عباس محل 01 رقم شاللي لحبیب 
حي أوالد بن صابر محل01 إبقى میلود

مخطط تجزئة المطمر محل رقم 01 عبد الرحمان وسیلة
محل 01 العصابة قطعة 03 أ رقم 03الطریق الوطني رقم 07 قادة بلغیتري حسین 

حي جابر محل 01 قسم 233 مج ملكیة 04 أودغیري عبد الناصر 
محل رقم 01 حي الزیتون قسم 150 مج رقم 22 خلیدي فؤاد 

محل بلدي رقم 107 السوق المغطاة  قاضي ھشام 
حي المطمر شارع 81 رقم 02 بن زاید واسیني

حي السكني محل رقم 01 رقم 782 بن سماعیل بوعزة
شارع العقید لطفي محل 02 شقرون واسیني

محل 02 حي الشھداء قسم 243 مجموعة ملكیة 03 رایس أحمد
التعاونیة العقاریة ابن بادیس محل رقم 01 رقم 06 مزاري ابن عمر 

حي داري الواسیني قسم 193 مج م 21 خرواع محمد
حي الھدام الجدید رقم 49 عبیدلي نبیل 

قسم داري الواسیني حي األرضي الطابق 03 محل رقم 35 مجموعة ملكیة 157 بنابي فتحي 
محل 02 حي تافنة قسم 221 مجموعة ملكیة 55 حماد نور الدین 
حي تافنة قسم 208 مجموعة ملكیة 96 رقم 15 الوھاب عبد الخالق

رقم 02 شارع محمد بوضیاف مومن محمد
رقم 87 قریة البطیم الحي الجدید رقم 06 محل رقم 02 تیرس محمد عز الدین 

محل 02 حي تافنة قسم 206 مجموعة ملكیة 27 الھواري سلیم
المحل الثالث حي أوالد بن صابر  فرسي ھواریة 

حي الھدام مكاحلي عبد هللا
شارع المحطة بولعبایز محمد

حي تافنة شارع 24 فیفري ملكیة رقم 250 قسم 221 محل 01 موس حوریة
حي تافنة قسم 207 مجموعة ملكیة 45 رقم 04 معیوش العیاشي

شارع أول نوفمبر رقم 50 مكرر قریشي محمد
شارع اول نوفمبر رقم 39 ضحاك فاطمة

حي الزیتون محل 02 مجموعة ملكیة 195 قسم 222 حمیتي عبد الوھاب
وسط المدینة المركز التجاري قسم 210 مجموعة ملكیة رقم 51 حبالي اسماعیل 

حي الزیتون قسم 222 مجموعة ملكیة رقم 165 رمضان توفیق 
الحي السكني طریق وجدة محل رقم 02 رقم 19 رایس نبیل 

12 شارع ابن رشد محل 06 الطابق األرضي حریر یاسین   
شارع أول نوفمبر رقم 50 مكرر قریشي محمد

شارع اول نوفمبر رقم 39 ضحاك فاطمة
حي الزیتون محل 02 مجموعة ملكیة 195 قسم 222 حمیتي عبد الوھاب

وسط المدینة المركز التجاري قسم 210 مجموعة ملكیة رقم 51 حبالي اسماعیل 
حي الزیتون قسم 222 مجموعة ملكیة رقم 165 رمضان توفیق 
الحي السكني طریق وجدة محل رقم 02 رقم 19 رایس نبیل 

12 شارع ابن رشد محل 06 الطابق األرضي حریر یاسین   
حي الزیتون مجموعة ملكیة 170قسم 203 محل رقم 02 بلعربي مصطفى

مغنیةمغازات

مغنیةمطاعم



حي الفتح قسم 144 مجموعة ملكیة رقم 214 محل رقم 02 طول عماد 
حي الزیتون المحل الثاني مجموعة ملكیة رقم 33 قسم 222 بن عیسى محمد

حي القاضي شارع 08 رقم23 محل 01 الشیخ محمد الواسیني
سوق المغطاة رقم 90 غاني سمیر

محل 01 أ6 حي الجرابعة بوعواد محمد
شارع ابن رشدرقم 01  رباحي بدر الدین 

حي تافنة المحل رقم 03 قسم 205 مجموعة ملكیة 154 طبطاب أحمد
شارع دیدوش مرادرقم 023 حصة رقم 02 رقم 55 حجار عبد المومن 

حي القاضي محل 01 زجوط نور الدین 
سوق المغطاة للخضر و الفواكھ محل رقم 131 بن عیش جمال

حي الباطوار محل رقم 02 حصة رقم 04 قسم 213 مجموعة ملكیة 145 عصماني رشید 
محل 03 حي الزیتون مجموعة ملكیة 145 القسم 204 مسعدوي شھیناز 

محل 04 حي بیري بوعناني محمد 
محل رقم 01 حي الفتح الطابق األرضي مجموعة ملكیة 140 قسم 144 عبد المالك عكاشة 

حي تافنة قسم 145 مجموعة ملكیة 63 مرغاد كمال 
محل 03 حي جابر بوصلعة عبد العلي 

محل رقم 02 حي تافنة قسم 221 مجموعة ملكیة 08 رابح عبد الجلیل 
شارع فلسطین رقم 35 اودغیري محمد 

سوق المغطاة الخارجي رقم 73 بوھنة محمد 
رقم 69 الفسوق المغطاة زیتوني محمد 

حي الفتح قسم 154 مجموعة ملكیة 132 محل 03 العربي محمد 
محل بلدي رقم 81 السوق المغطاة  شقرون فتحي 

حي الباطوار قسم 213 مجموعة ملكیة 45 الحصة 03 بورسالي احمد 
محل 10 سوق حي البریقي 66 محل عبد المالك عبد القادر 

محل رقم 70 السوق المغطاة  بن فیقیق عبد الكریم 
محل بلدي رقم 97 السوق المغطاة للبلدیة بحراوي احمد 

محل رقم 02 حي الصنوبر قسم 78 مجموعة ملكیة 109 موقاس رفیق 
محل 01 حي الزیتون مجموعة ملكیة 163 قسم 203 دخیسي صالح 

البطیم رقم 91 من مخطط التجزئة محل رقم 01 جیران سلومي 
حي عمر المختار قرطوبي فاتح مسعود

حي وسط المدینة قسم 210 مجموعة ملكیة 87 سیب یوسف 
حي الشھداء قسم 247 مجموعة ملكیة رقم 216 محل رقم 01 بوغالیة میلود

محل رقم 01 الطابق األرضي حي عین الزھراویة مجموعة ملكیة رقم 84 قسم 182 ھبري محمد 
حي المطمر الجدید رقم 244-مغنیة- مدوري عبد الرحیم

جرابعة بني واسین بن صابر محمد
محل رقم 2 عین الزھراویة مجموعة ملكیة 65 القسم 115 –مغنیة- یونس برش

حي تافنة قسم 198 مجموعة ملكیة رقم 49 قرین اعمر
حي الزیتون قسم 204 مجموعة ملكیة 128 صدار عبد القادر 

حي الزیتون مجموعة ملكیة 181 قسم 203 محل 01 زیرق مصطفى 
حي المطمر 00 رقم 19 شارع العربي بن مھیدي محل 19أ بلبشیر محمد

القریة االشتراكیة الغقید عباس الناحیة رقم 57 محل 7أ سلھا مي أمحمد
حي الزیتون مجموعة ملكیة 56 القسم 150 محل رقم 01 ھرارسي فاطمة 

حرطاني قدور مختار زین عابدینشارع العقید شابو محل أ10حي تافنة قسم 208 مجموعة ملكیة 91 رقم 28
حي الفتح قسم 154 مجموعة ملكیة 177 محل 01 –مغنیة-  مدوري عبد النور 

قسم 190 مجموعة ملكیة رقم 155 حي المطمر –مغنیة-  الشیخ سیدي محمد 
حي الفتح قسم 85 مجموعة ملكیة 46 مبطول محمد

حي عمر محل 11ب  قشیر محمد
حي الزیتون قسم 222 مجموعة ملكیة 200 محل 01 مدغاري مراد

حي الزیتون محل 01 بن عالل جمال
محل 01 حي عمر  حمدون نجیة 

قطعة رقم 30 تجزىة الشھید جابر رقم 16 محل رقم 16 أ و 16 ب  بوردیم مریم 
محل 02 اوالد الشارف مجموعة ملكیة 96 قسم 49  بلخضر ابراھیم

مغنیةخضر و فواكھ

مغنیةالمخابز



حي المطمر 00 رقم 19 شارع العربي بن مھیدي محل 19/أ بلبشیر محمد
شارع 9 مصالي الحاج حس الصنوبر سابقا ایلو 1052  كلثومي محمد 

محل 2 وسط المدینة قسم 191 مجموعة ملكیة 98  بطیب سیدي محمد 
91 تجزئة البطیم ب م  ل محل رقم 01  امبارك عبد الرحیم 

  غرفي   مصطفى سفیان  شارع فلسطین رقم 64
C49 بصراوي   رشید  حي بالل شارع 30/13 رقم  

  القرمة   محمد  محل 01 وسط المدینة قسم 210 مجموعة ملكیة رقم 123
  نفطي   مكي  حي داري واسیني قسم 141 مجموعة ملكیة رقم 112 محل رقم 01

  عوني   أمحمد  محل رقم 01 اأوالد شارف
  عبد المالك   عبد الحاكم  شارع المحطة حي البیري

التجزئة الثانیة الركیزة لفضیل محمد
التجزئة الثالثة  ركیزة لیاني حسین

حمام بوغرارة سماش عبد الجلیل
حمام بوغرارة بوسوار علي
حمام بوغرارة سماش علي

حي 25 مسكن 12 أوكیلي نصر الدین
الركیزة حمام بوغرارة معتوق الشیخ

محل رقم 01 المعازیز مركز قطعة  رقم 08 عبو عمر
تجزئة المعازیز مركز الحرشة معازیز رقم 11 بوبكر غوتي

تجزئة الركیزة ب 2 قطعة رقم 31 محل رقم 01 طاري فضیل
حي التجزئة الثالثة  الركیزة بن طیب امحمد

قریة المعازیز بن یحي رابح
سیدي المشھور شارع 63 رقم 07 محل 01 حامد أحمد
سیدي مشھور شارع 63 رقم 07 محل 01 بوستاوي محمود

محا 02 سیدي المشھور الطابق األرضي ماحي عبد هللا
حمام بوغرارة خلید بن أعمر
حمام بوغرارة بوحفص رابح
حمام بوغرارة حدبي علي
حمام بوغرارة بوستاوي فاطمة
حمام بوغرارة المصطفى براھیم
حمام بوغرارة بن عبد هللا توھامي
حمام بوغرارة بوستاوي یوسف
حمام بوغرارة صیف فاطمة
حمام بوغرارة بوبكر غوتي
حمام بوغرارة بریكي حسین
حمام بوغرارة بوصوار یحیى
حمام بوغرارة شریفي رشید
حمام بوغرارة بن حمو فوزي

حمام بوغرارة مخابز حمام بوغرارة قیواني  بلخیر
خضر و فواكھحمام بوغرارة حمام بوغرارة أو كیلي أحمد

شارع 05 جویلیة –باب العسة- طول  یمینة
حي الغربي –باب العسة- فرسیتي عبد القادر

بلدیة باب العسة. العیا طي الشریف
شارع أول نوفمبر محل رقم 01 –باب العسة- بلتشین فتحي

ضیعة السي المختار محل 01 سومار عبد الحكیم
بلدیة باب العسة مقرز عبد النبي

شارع بختي محمد رقم 11 راجي عمر
یمبو –باب العسة - كلثومي بومدین

باب العسة كوردي اعمر
قریة سالم واسطي بومدین
قریة سالم صویر یحي

سیدي بن كرامة محل 01 عیاد محمد

حمام بوغرارةبقالة

مغنیة مقھى



نھج محمد نافع رقم 01 مقرز میلود
محل 01 فیرمة سي المختار تاولي كریمة

حي الزیتون باب العسة قرشي فتح هللا
محل 01 یمبو عین السبع عبد الواحد

شارع بختي محمد حموتي عبد القادر
محل 01 بن كرامة خروش رضوان

ینبو شبورو علي
یمبو زرقاتي محمد

طریق بوكانون المسمى الزیتون محل 02 نوح مصطفى
قریة سالم صوفي فؤاد

محل رقم أ 1 شارع 05 جویلیة رقم 01 حدار عبد الحفیظ
باب العسة مقرز نور الدین
باب العسة شبیكة یحیى
باب العسة جندار عبد الجالل
باب العسة حوالف محمد
باب العسة مادي رقیة
باب العسة عشماوي عبد القادر
باب العسة مقرز میلود
باب العسة موساوي مصطفى
باب العسة بوعزم بوفلجة
باب العسة حوالف لیلى
باب العسة كشكاش عبد القادر

شارع 05 جویلیة محل 04 باب العسة نور علي
محل 01 قطعة 04 تجزئة البناء الذاتي صوفي عما د

شارع 05 جویلیة محل 01 نور عبد القادر
باب العسة خضر وفواكھ محل رقم 02شارع الشھداء رقم 13 تجزئة باب العسة الشطر 1و2 دازي سمیر

مخطط التجزئة شارع الشھداء وعباس أحمد
باب العسة  زحاف میلود 

باب العسة تلمسان - باب العسة بریشي جمال
محل رقم 1و2 الطابق األرضي حي الزیتون خالدي ابراھیم

محل رقم 01 حي الزیتون الطریق الوطني رقم 07 أ طریق بوكانون –باب العسة- مھدي ھواري
بلدیة سوق الثالثاء عشعاشي عبد الكریم
بلدیة سوق الثالثاء لعریف یوسف

سوق الثالثاء مغازات بلدیة سوق الثالثاء قدوسي محمد
حي الرمال زھدور فوزي

بلدیة  مرسى بن مھیدي بویدوح بلعید
بلدیة مرسى بن مھیدي بن صدیق رشیدة

شارع الكبیر فنیدق رابح
شایب راسو عبد الكریم كز

المریقة زین العابدین محمد
مرسى بن مھیدي ناصر الدین كوداد

A حي الریاض رقم كوداد میمون
شایب راسو أوالل ھادي

قام موالي عبد القادر رقم 29 زیغ سفیان
ساحة البلدیة رقم 26 راضي فارس

تجزئة قطعة األراضي المحصورة فرع 03 رقم 19 بلھادي بالل
قریة مریقة  محل رقم 01 رقم 36 مصباح واسیني
شارع واجھة البحر محل رقم 03 درار مصطفى

ساحة البلدیة رقم 26 راضي فارس
حي المدارس شارع 01 رقم 43محل رقم 02 حادة محمد
تجزئة 61 قطعة االراضي المحصورة فرع ل شدولي ھاجرة

شارع 35 حي البناء الذاتي رقم 09 بعدید مصطفى
حي البلدي رقم 14 بن سعید عبد المالك

باب العسةبقالة

باب العسةمغازات

باب العسةمطاعم

باب العسةمخابز 

سوق الثالثاءبقالة



حي البلدي تجزئة األراضي المحصورة فرع ن رقم 10 مختش سفیان
حي 50 سكن عمارة ج محل 02 رقم 04 شارف فتحي
العسة الطریق الوالئي رقم 08 محل ب89 بختاوي زھیر

شایب راسو دشري ابراھیم
تجزئة األراضي المحصورة لتمركز 24 قطع فرع01الشطر2 حي الرمال 07 معاصمي محمد أمین

رقم 83أ مریقة خضیر طارق
حي الحي البلدي قطعة 02 عطیة احمد

محل01 شایب راسو قیش سعید
تجزئة المحصورة فرع / رقم 17 أوسلیم ھشام

محل رقم 01 حي الریاض درار عبد العزیز
الحي البلدي محل رقم 01 مختاري أحمد

محل رقم 01 مریقة خضیر قادة

مریقة كز عبد القادر
حي البناء الذاتي عقار رقم 156 مخطط العام لتجزئة البناء الذاتي خضیر لحسن

E تجزئة 04 قطع أرض محصورة الفرع صدار أحمد
الحي البلدي شارع موسكاردة القطعة رقم 02 بالي محمد منیر

حي الریاض شارع 19 رقم 16 محل رقم 01 أوراوو ملیكة
حي 50 مسكن عمارة ج رقم 01 محل رقم 02 القطعة 01 قیشاح ھشام

شایب راسو محل رقم 01 كز عبد الكریم
صرمرام الطریق الوطني N7C محل رقم 01 قدوسي محمد

بلدیة مرسى بن مھیدي حمان اسماعیل
مرسى بن مھیدي لویفي ایمان
مرسى بن مھیدي الحامدي  سلیمان
مرسى بن مھیدي مسكین محمد األمین

الحي البلدي مرسى بن مھیدي زرقیط بلقاسم
رقم 01 الحي البلدي تجزئة 27 قطعة المحصورة فرع ن أوسھلة سیدي محمد

خضر و فواكھمرسى بن مھیدي طریق الوطني 07أ رقم 01 مرغاد براھیم
شارع جیش التحریرسیدي بوجنان حصة رقم04 بن أحمد بوجنان

محل 01 سیدي بوجنان شریقي  توریة
سیدي بوجنان شارع جیش التحریر الوطني  زرار  سماعین

شارع رقم 19قریة االشتراكیة زحاف عبد القھار
مغاغة عبد المالك عبد الربیع

قریة سیدي بوجنان بن أحمد محمد
لعشاش محل رقم 02 خبیزات عبد القادر

حي اوالد احمد محجوب وردة
بلدیة تلمساني محمد

لعشاش یحیاوي نصیرة
بلدیة السواني بن یحي حسان

لعشاش خیاس محمد
محل 02 حي أوالد أحمد طیب محمد

بلدیة   السواني محي الدین طارق
لعشاش رمضاني نور الدین

بلدیة السواني تلمساني محمد
بلدیة السواني حمدون عكاشة
سیدي بوجنان شیخاوي طاھر

شارع رقم 22 محل رقم 01 دحمان بن أحمد
مغاغة العربي رشید

سیدي بوجنان المحل 02 بن أحمد رشید
محل رقم 01 مغاغة مغاغي شعبان

محل رقم 02 العید العربي
السواني حرو محمد
السواني بوطیب نور الدین
السواني بوطیب محمد

مرسى بن مھیديمطاعم

السوانيبقالة

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

مرسى بن 
مھیدي بقالة

مرسى بن مھیديمخابز



السواني محي الدین صالح الدین
السواني صغیر أحمد

شارع أول نوفمبر الطیب محمد التوفیق
تجزئة 42قطعة رقم27 سیدي بوجنان بولجراف میلود

السواني محي الدین عبد الحق
الحمري لعشاش حیتون براھیم

السواني محي الدین میلود
المحل األول حي أوالد أحمد دحمان طلیب

قریة سیدي بوجنان بن أحمد عبد الحق
السواني أوحود بن عمر
السواني صالح جاد

السواني مطاعم السواني شریقي جمال

السوانيمخابز

السوانيخضر و فواكھ

السوانيمغازة


