
والية تلمسان
مديرية التجارة

البلدية النشاط العنوان التجاري االسم و اللقب
رقم 13ب شارع الدكتور تيجاني دمرجي حاجي محمد

حي بودغن رقم 01 مكودي رضوان
بيروانة شمال شرق رقم 02 محل رقم 01 بودية سيدي محمد

حي الكيفان قسم 114 مجموعة ملكية 41 محل رقم 02 و 03 حاجي السعيد
رقم 239 مكرر 240 لعيون بلعيش أبوتشفين شيخي بومدين

حي سيدي شاكر قسم 218 مجموعة ملكية 97 محل01 موهوب أحمد
حي قباسة رقم 04/أ بن خديم نضيرة

محل 02 حي الياسمين رقم 14 أبوتشفين بن علي طيب يزيد
محل 20مكرر02 نهج طاولي سيد أحمد مرابط نوال

محل رقم 01 حي فدان السبع قسم 90 مجموعة ملكية 95 بوقيمة يوسف
تامزة 2 رقم 05 الكدية الس أسامة

الدالية تجزئة حي العين رقم 31  مجموعة الملكية رقم 31 قسم 84 محل رقم 03 بلحسن إبتسام
محل 02 حي سيدي سعيد الضاحية الشمالية قسم 126 مجموعة

قيرود أشرف ملكية 27

محل رقم 01 تجزئة كدية المجاهدين رقم 50 مقراني فتحي
سيدي شاكر رقم 68 ارض بن ديمراد مجموعة ملكية 07 قسم 240 بالسعيد فاتح

محل رقم 01 تجزئة الكدية المجاهدين رقم 08 فرواني هشام
رقم 22 نهج اإلستقالل محل رقم 01  الحصة 01 مجموعة ملكية

زيرق عاشور رقم 23 قسم 160
الكيفان تجزئة قارة سليمان مجموعة ملكية رقم 02 قسم 122 الحصة

حاجي توفيق رقم 01

رقم 31 حي الكدية محل ب داد حسين
بودية هشام  شارع يادي سيد أحمد رقم 08

رقم 83 الكيفان صور العربي
زاوية نهج محمد الخامس و نهج كاهية تاني محمد الكبير ديب محمد كمال

محل 02 أوجليدة  فصيلة د أبو تشفين غربي صابر 
حي اللوز الكيفان رقم 758 مكرر 1 صابر زناقي عبد النور

نهج طاولي سيد أحمد اقادير حاليا شارع بن سنان جمال المحل الثاني رقم 14 اتشيعلي عبد الحميد
شارع باستور موالي محمد ملك بن قبيل محل رقم02 حمصي سفيان

بيروانة شمال شرق رقم 02 محل رقم 01 بودية سيدي محمد
نهج اإلخوة زروق سيدي شاكر رقم 41 اتشيعلي محمد شكيب

محل رقم 01 الطابق االرضي تجزئة كدية مجاهدين قطعة رقم 03 بوشنتوف عبد القادر
رقم 469 تجزئة أوجليدة أبوتاشفين فصيلة أ و ب بوراوي سيدي محمد نصرالدين

الزاوية حي بودغن بن حرز هللا ناجي
نهج باستور رقم 02 و نهج يبدري منصور قسم 157 مجموعة

 ملكية43القطعة02
قازي أول أحمد علي

حي أبو تشفين الشطر األول قسم 50 مجموعة ملكية 86 حاجي توفيق
طريق شتوان قسم 126 مجموعة ملكية 31 محل 02 بلعربي عدنان

رقم 247 تجزئة البناء العارض أبوتاشفين حي الياسمين عيساوي صالح
حي عين النجار حوالف محمد

حي بودغن زياني نور الدين
حي سيدي الطاهر رقم 33 بوشنافة سيدي محمد

شارع قاسمي عبد الكريم حي القلعا بوهداج محمد
حي بابا علي طريق شتوان سيدي سعيد رمضاني بن اعمر

شارع االخوة بن شقرة رقم 20 حاج سليمان محي الدين
شارع محمد الخامس خرباش زوليخة

شارع بختي بومدين رقم 12 حساين عبد الرزاق
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حي سيدي الحلوي الجديد عمارة ط رقم 20 طويلب بومدين
نهج درار عبد الرحمان الكيفان رقم 09 مكرر بلحساين ميلود

حي أبو  تشفين الشطر الثاني رقم 72 بن ساعد عمر
شارع إدريس رقم 09 تابت هالل صليحة

حي ضاحية سيدي بومدين مجاهدي محمد
شارع حاج سليمان عويشة رقم 2 الحصار ياسين

شارع قوار حسين رقم 31أ بن صالح يحي
نهج منور عمار رقم 01 مكرر بوعزة جياللي

حي سيدي الحلوي الجديد رقم 320 بركاني يامنة
طريق الشالالت حي رياط الحمار محجوب سيدي محمد

شارع حمصالي سايح ميلود حي القلعة بن قدة محمد صغير
B477 حي الكيفان رقم بركاني نسيمة

حي سيدي بومدين رقم 22 بخشي هيبة
10A حي عين النجار رقم بن منصور دريس

ضاحية سيدي شاكر رقم 28 بخشي زبيدة
شارع الرائد جابر درب بوكليخة قيسي عز الدين

شارع االخوة بوعافية رقم 05 بوقنقول فتيحة
حي الزيتون الكيفان رقم 958 دبال عبد االله بدر الدين

حي 230 مسكن الكدية رقم 06 مكرر بن خالدي خليل
نهج إدريس رقم 02 طالب بن دياب مصطفى

A753 تجزئة حي اللوز الكيفان رقم لطرش عبد القادر
نهج بجاوي شاوش حسين رقم 1 مكرر ديداوي فؤاد

نهج بن عبد هللا رمضان و زاوية شارع كازي أول محمد و نهج بوري أسامة
تجزئة أوجليدة أبوتاشفين فصيلة د قطعة 361 مزيزان جمال

شارع الرائد فراج رقم 3 مكرر بن مصطفى سمير
حي 348 سكن عمارة ج الكيفان خنوس فتحي

حي الزيتون الكيفان محل 02 رقم 913 قندوسي تاني إبراهيم
حي أوجليدة أبو تشفين رقم 1010 مكرر بوسحابة غوتي

حي سيدي سعيد بابا علي رقم 31 رمضان مامشة خير الدين
نهج دالي يحي محمد بوكلي حسن فتحي

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

B/3 حي عين النجار رقم دالي يوسف ابو سفيان
الكيفان جمعي محمد

حي الكيفان المكان المسمى بالد الكيفان الكبير شيعلي نسيمة
حي أبوتشفين تجزئة التعاونية العقارية الزيتون رقم 37 مختار نور الدين

حي األفق الجميل لعقباني يسمينة
شارع هوشمين مدياني عبد هللا رقم 15ب عاللي عبد النور

أوجليدة أبوتشفين فصيلة أ2 حي 268 سكن تساهمي عمارة ف2 القطعة 216 رحوي خميس
نهج دالي يحي محمد (شارع 24 متر) رقم 10 علي ثاني أحمد

عين الكلب الكيفان مصلي جواد
محل 64/ص حي أبوتاشفين بوقطاية حبيب عبد هللا

B04 حي عين النجار رقم بوسعيد فتحي
B214 حي بودغن رقم حجو بلعيد محمد

شارع الصومام حي الكيفان محل رقم ص02 رقم 08 بلعيد عبد اإلله
محل رقم 02 باب الحديد قسم 206 مجموعة ملكية رقم 16 بن سيد رشاد

حي التعاونية العقارية الزيتون ضاحية أبوتشفين رقم 53 بن نكروف هيبة
شارع حمصالي السايح عمارة س متسكانة قسم191 مجموعة ملكية38 القطعة04 مامون عبد هللا

حي الياسمين أبوتشفين رقم 235 بن حبيب محمد جالل الدين
شارع عربي بن مهيدي أشجاراللوزتجزئة صاري إقامة جميلة رقم 18 بن يلس يمينة

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

حي سيدي بومدين رقم 32 بوحصيدة شكيب
حي باستور محل رقم 02ب رقم 12 حضري عبد الجليل

 



J55 شارع بصغير لخضر سيدي شاكر رقم تاسرة مصطفى
حي القلعا زاوية نهج اإلخوة زروقي و حاج سليمان عويشة العرباوي أمين

رياط الصفار بلحاج قاسم عويشة
حي الياسمين أبوتشفين رقم 208 ديب محمد األمين

الشطر التاني المحل التاني أبوتشفين حمصي أسامة
تجزئة البناء العارض الياسمين أ أبوتشفين بوكليخة عبد الحميد

أوجليدة فصيلة د أبوتشفين بعدود نبيل
شارع اإلخوة بوعافية محل رقم 02 سيدي شاكر رقم 07 بوترفاس جالل

طريق سيدي بومدين رياط الصفار رقم 18 بلعطار خالد
تجزئة الكدية المجاهدين رقم 96 بارودي جمال
شارع محمد الخامس رقم 45/1 أوناجلة عبد الصادق

حي 268 مسكن تساهمي أوجليدة أبوتشفين ماحي نصر الدين
شارع ديب يوب رقم 15 بنادري هشام

حي الكرز عمارة أ رقم 06 بومدين عبد القادر
حي اوجليدة فصيلة د أبوتشفين رقم 33 خوان نورية

شارع ابن خلدون رقم 03 بختي فتحي
أوجليدة أبوتشفين زرادي عبد الناصر

شارع الدكتور تيجاني دمرجي رقم 08 مكرر رقم 35 بربار محمد رياض
تجزئة المجاهدين الكدية رقم 62 سفرجلي محمد

شارع قوار حسين محل رقم 02 حي الرحيبة باب الجياد بابا بن درمل عمر
نهج يبدري منصور رقم 12 كرساني خير الدين

حي 268 مسكن تساهمي فصيلة أ2 أوجليدة أبوتشفين موطاس منجي سليم
حي سيدي بومدين بوري غوتي

شارع باستور ملك صاري حسون رقم 04/5 سماحي فتحي
نهج 24 متر أمغار شعيب

زاويةشارع دالي يحي وشارع سلكةبن علي رقم 01 من جدول بوكلي حسن ياسين
شارع الشيخ العربي بن صاري القلعا رقم 21 عمار سعيد ميلود

حي اللوز الكيفان الطريق المؤدي إلى وهران قسم 109 مجموعة ملكية 16 كامني إبراهيم
محل 01 التعاونية العقارية التوت قطعة رقم 22 حي أبوتشفين مجاهدي سميرة

تجزئة أوجليدة فصيلة د أبوتشفين رقم 361 حساين رمضان
حي أقادير رقم 33 بن سنان جمال

محل بلدي أبو تاشفين بوزين سفيان
تجزئة أوجليدة أبوتشفين رقم 85 بداوي هشام

محل ب الكيفان عتية شارع درار عبد الرحمان دالي يوسف أحمد عبد الصمد

محل بلدي رياط الحمار شعبان بناي عبد الصمد
حي باستور عمارة ش درج 03 رقم 09 مالطي زهير

شارع قوار حسين درب الكريمة واري مصطفى
نهج بختي بومدين رقم 07 بن صافي محمد

شارع بختي بومدين محل ب12 بلقايد أحمد أمين
أوجليدة فصيلة د أبو تشفين رقم 58 محل 03 أحمد عمار يوسف

القلعا السفلى تجزئة قوار المحل رقم 01 موالي ختير سيدي محمد
شارع إربوت مواجهة شارع عمارة زناقي 02 اتشيعلي محمد فؤاد

أرض بن شعايب الكيفان سيدهم ليلى
كشك بلدي  نهج قوار حسين ممو رحمون

أبوتشفين بلعربي سيدي محمد
شارع فيكتور هيقو محل رقم 03 رقم 29 بن لدغم عابد

حي سيدي الحلوي الجديد رقم 320 بن حجبة عبد الحفيظ
حي سيدي الحلوي القديم مجموعة ملكية رقم 22 قسم 129 سلطاني سيدي محمد

حي الكيفان 150/66مسكن عمارة ص1 ص2 رقم01 ماحي خالد
A01 حي 48 سكن الكدية رقم فقيري محمد

زاويةشارع سلكةبن علي/نهج بودغن عبدالحليم محل01 مصلي عبد الرزاق
شارع أوجليدة أبوتشفين فصيلة أ و ب رقم 471 هدام سيدي محمد

 



A402 حي الدالية الكيفان رقم بن عيستى عبد الكريم
محل رقم 04 تجزئة الديب عين النجار رقم 01 بلقايد جالل الدين

حي الزيتون رقم 16 أ الكيفان رقم 22 بوحجة منصور
نهج باستور رقم 04/05 ملك صاري حسون بوعياد فضيل

حي عين النجار محل رقم 04 مجاهدي زين العابدين
نهج سبدودرب بن سكين بدايةنهج الدكتورتيجاني دمرجي رقم 02 بوشنتوف محمد

A03 حي عين النجار رقم عزوز سيدي محمد
سوق المغطاة الطابق السفلي طاولة رقم 09 بلعيد أمين
نهج بسطاوي محمد محل رقم 07 رقم 01 عياد عبد اإلله

حي الكيفان عين النجار المحل الثاني زيوني بن لدغم رضوان
حي الدالية الكيفان محل رقم 02 رقم 286 شاوي نور الدين

شارع خلدون المحل الثاني رقم 07 بقال بريكسي سليم
تجزئة البناء العارض حي الياسمين أبو تشفين رقم 397 بوزياني عمرو

درب باب زير عرقوب ابراهيم
قطعة 04 ملكية رقم 93 إقامة الميثاق 3 الكيفان غزوتي عبد الرحيم

رقم 52 شارع الدكتور دمرجي بن قمار حبيب
بلوك ؤ محل رقم 01 أوجليدة هدراش سمير

حي عين النجار شارع عين السبع علي  محل أ02 عزوز حمزة
حي سيدي الحلوي الجديد القطعة 02 مجموعة ملكية 23 قسم 127 سلطاني عثمان

حي الياسمين رقم 23/أ1 دلمي خيرة
محل 02 رقم 35 حي الداليا الكيفان قسم 81 مجموعة ملكية 19 شقرون أمين

محل رقم 03 أوجليدة فصيلة ف حي 50 مسكن تساهمي وواحد و ثالتين محل تجاري 
عمارة د قطعة 43

عمارة بومدين

سيدي بومدين برحو عمر
حي البياضة أبوتشفين رقم 49 قارة مصطفى فتح هللا

حي أبوتشفين قسم 51 أبوتشفين رقم 44 بوعبد هللا فتح هللا
أقادير رقم 29 مكرر 01 مصلي خير الدين

نهج بوماريا شارع العقيد لطفي قسم 144 مجموعة ملكية 103 محل أ 07 بنت الخوخ عبد الكريم
طريق الشالالت رقم 112 بن سماعين عبد الحكيم

طريق الشالالت قسم 198 مجموعة ملكية 18 محل 03 قندوز عمر
عمارة أ1 قطعة رقم 06 أوجليدة بن عبد هللا فتحي

زاوية نهج ديب يوب و ممر التوت و الطريق القروي رقم 20 قطعة رقم 34 بلقايد أبوبكر
شارع المالزم بختاوي محمد الهواء الجميل أوناجلة عمر

حي أوجليدة رقم 240 دالي يوسف زكرياء
حي الدالية الكيفان محل 03 رقم 281 دويدي رضوان
عين قراجة فدان السبع طريق شتوان تواتي بديعة

عين النجار محل ب بن صفية أنوار
أرض بن عصمان طريق شتوان قسم 101 مجموعة ملكية رقم 59 بلملياني عبد الفوضيل

شارع محمد الخامس الهواء الجميل محل رقم 03 رقم 36 بوقنادل إسماعين
شارع هوشمين محل 1 أ ربياحي فضيلة

تجزئة كدية المجاهدين محل 01 رقم 21 ديلمي فاطنة
حي باستور نهجي قادة قلوشة  محمد رقم 01 و يبدري منصور رقم 07 قسم 157 

مجموعة ملكية 27 محل 02
دحماني حسين

حي الكرز حرف ج رياض المورو محل 02 رقم 09 دويدي زهية
A06 شارع درار عبد الرحمان حي الكيفان رقم بوصافي جلول

محل 01 حي 150 سكن الكدية رقم 53 بن سايح موسى
ابوتشفين داخل المحطة البرية لوالية تلمسان قسم 272 مجموع ملكية 169 و 171 

محل رقم أ07
حيدرة عمر

حي اللوز الكيفان قسم 109 مجموعة ملكية 24 محل 02 جلولي محمد
تجزئة اوجليدة ابو تاشفين فصيلة ا و ب رقم 999 المحل رقم 01 بوعزاوي محمد األمين

شارع حمصالي سايح رقم 08 قسم 204 مجموعة ملكية15المحل رقم01 عريس أمين
أوجليدة بوبو لطيفة

حي سيدي شاكر قسم240 مجموعة ملكية103 محل رقم01 بلعباس حمو
حي الكيفان القديم محل رقم 01 رقم 86 سنوسي فوزية

شارع المحطة نهج بلقايد سيد أحمد رقم 01 قسم163مجموعة ملكية 20 بوبلنزة يوسف

 



أوجليدة رقم 03 الطابق األرضي سعيدي بن تابت
حي الزيتون محل03 الكيفان رقم 900 كرزازي محمد

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

محل01 أوجليدة فصيلة د رقم 58 رقم 02 من مخطط القسمة أبوتاشفين حشالف جمال رياض
رياط الكبير غرس محل01 هدار محمد صغير
325B حي فدان السبع رقم بن ملياني جياللي

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

تجزئة الكدية المجاهدين محل04 رقم 16 بن يوب عبد المجيد
محل31 حي 50 سكن تساهمي أوجليدة الفصيلة ف بن عبد هللا رشيد

حي سيدي لحسن الحصة11 قسم141 مجموعة ملكية95 رقم 12 بلميمون أمين
حي البياضة أبوتشفين قسم 47 مجموعة ملكية 48 مسعودي حسين

شارع ادريس على واجهة ساحة السوق المغطى رقم 15 بلقاسم محمد أمين
A/04 نهج سنوسي عبد القادر رقم بلقايد عبد الرحمان

طريق اللوز حي العربي بن مهيدي رقم 13 محل03 حي الهواء الجميل شايب الدراع سيدي محمد
نهج السلم قطعة 1959 محل02 رقم 07 بوعالم محمد

أوجليدةمشروع144سكن تساهمي درج01 طاهر جياللي
شارع خديم علي كشك رقم02 سنوس عبد الصمد

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

تجزئة أوجليدة أبوتاشفين فصيلة د المحل الثاني قطعة رقم68 طبال أحمد
شارع بختي بومدين رقم أ12 وهراني عز الدين

تجزئة اوجليدة فصيلة أ و ب أبوتاشفين رقم 227 لصفر فضيلة
محل حرف ب رقم 100 اإلخوة بوعافية قسم240 مجموعة ملكية06 العوفي عبد الحليم

محل05 المشتلة زاوية نهج اإلخوة صاري و نهج فورطي عبد الحميد رقم15 حدو عبد الحق
تجزئة حي الدالية محل 1أ الكيفان رقم 333 بن لدغم بومدين

حي سيدي شاكر أرض مغراوي قسم239 مجموعة ملكية139 رقم 100 عباس سيد أحمد
نهج عبد المالك رمضان محل01 اللبار عبد السالم

حي الكيفان اقامة ابن باديس عمارة 19أ محل04 بن ددوش عائشة
حي بن عصمان عين البيضاء رقم 19 ابو تشفين مجموعة ملكية 190 قسم 56 لكحل مصطفى

شارع إدريس رقم 08 موري محمد األمين
حي األفق الجميل تجزئة شربال محل رقم 02 عالل محمد عاطف ياسين

محل رقم 05 نهج دالي يحي محمد رقم 01 بن أباجي مهدي
محل رقم 3أ شارع قارة تركي محمد االمين  رقم 21 مجموعة ملكية رقم 038 قسم 

203
دويدي مراد

قطعة 50 محل رقم 02 تجزئة كدية مجاهدين منصور معاد
بئروانة رقم  81 مكرر01 زروق أسامة ندير

حي  66-150 مسكن مارغريت الكيفان رقم 05  عمارة س2 بقدور صالح الدين
تجزئة اوجليدة أبوتاشفين فصيلة أ و ب قطعة 972  محل 04 بن قديح عباس

محل ب أبوتشفين قسم رقم 52 مجموةعة ملكية 25 بوزياني فتيحة
حي البناءات التطورية رقم 204 اوجليدة بلعربي حكيم

محل رقم 02 تجزئة أوجليدة أبوتاشفين فصيلة ا و ب رقم 390 مفتاح زكرياء
رقم 06 نهج بني زيان الحصة رقم 03 عطار مصطفى

محل س2 حي رياط الصفار الطابق االرضي مجموعة ملكية 26 قسم 232 زروقي الياس
نهج موالي طيب محل رقم 06 قسم 160 مجموعة ملكية 29 صالح بلخوجة سليمة

محل رقم 03 شارع 24 متر رقم 08 مجموعة ملكية 47 قسم 219 بوكلي حسن محمد
محل رقم 03 نهج محمد الخامس رقم 06 حمزة شريف جبير

حي فدان السبع شارع بن سهلة قسم 104 مجموعة ملكية 108 حوباية عمارية
شارع محمد الخامس  الطابق األرضي عمارة س الحصة رقم 26 قسم 184 مجموعة 

ملكية رقم 97
تاغزوتي عبد الوهاب

رقم 816 حي الزيتون الكيفان محل رقم 01 بوشيخي أمينة
تجزئة بوكلي طريق حمام الوردة سيدي شاكر رقم 20أ قسم 21 مجموعة ملكية رقم 61 بوقمري فؤاد جياللي

محل رقم 01 شارع ادريس رقم 08 موري بشير

تلمسانتغذية عامة



حي أقادير رقم 07 نهج بسطاوي محمد قسم 140 مجموعة ملكية 48 محل رقم 02 ب غريب نجيب

محل رقم 77 عمارة 3 1أ بوجليدة قسم 271 مجموعة ملكية رقم 145 مسعد يوسف
نهج إبن خلدون رقم 01 مكرر المحل رقم 02 بوزيدي مصطفى

حي بودغن القطعة رقم 18 قسم 241 مجموعة ملكية رقم 39 شقرون عادل
حي بودغن رقم 11 قسم 241 مجموعة ملكية رقم 39 يعقوب زوبيدة

تجزئة الديب األفق الجميل الحصة 09 محل رقم 05 عينة عمر
باب الحديد قسم 206 مجموعة ملكية 16 محل رقم 03 بلمكي زكرياء

الطابق األرضي بوجليدة رقم 77 عمارة 3-1أ بن منصور محمد رضا
محل رقم 06 عمارة أ أوجليدة فصيلة ف حي 50 سكن إجتماعي تساهمي و 31 محل 

تجاري
بالي رفيق

محل 02/29 شارع 24 متر سيدي شاكر مزياني رشيد
محل رقم 04 تجزئة أوجليدة أبوتاشفين فصيلة أ و ب عقار رقم 334 يحياوي زكية

رقم 92 تجزئة الحسناء أوجليدة أبو تشفين تلمسان بن شنافي محمد
محل رقم 01 تجزئة اوجليدة ابو تاشفين فصيلة أ و ب رقم 416 مرزوق سماعين

حي  باستور ارض حاج عالل رقم 12.أ رحمون وسيلة
نهج علي عين السبع الكيفان إقامة الواحة 12 مسكن أوناجلة بومدين

فدان السبع عرسة موسى التركي رقم 542 عبد الرحيم خير الدين
محل رقم 02 أرض بن شعيب الكيفان رقم 16 مداني محمد علي

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

مجاجي حاج مكي

B 51/3  تجزئة أوجليدة أبوتشفين فصيلة د رقم مبخوتي عمر
بوجليدة حي 148 سكن غمارة إي الحصة رقم 163 مجموعة ملكية 178 من القسم 

المساحي 271
بن نكروف الياس

حي الدالية الكيفان قسم 77 مجموعة ملكية 18 جباري سيدي محمد
محل 01 تجزئة أوجليدة أبو تاشفين فصيلة أ و ب رقم 1156 بوراس علي
رقم 26-ب حي أبوتشفين القديمة الطابق األرضي القطعة 07 بن شعيب يوسف

أوجليدة الناحية الشمالية الشرقية عتو عبد الرزاق
شارع يادي سيد أحمد رقم 08 قسم 205 مجموعة ملكية رقم 95 بودية صالح

رقم 22 حي بيالر ملتقى الشارع بختاوي محمد و شارع ختير بن عياد محمد
تجزئة البناء العارض الكيفان رقم 88 عامر برحو ابراهيم

عين النجار شارع باستور رقم 34 المحل رقم 04 زازوة خامس نسيم
رقم 555 بوجليدة عمارة H14 قسم 271 مجموعة ملكية رقم 367 بوكليخة نصيرة

عين مازوتة طريق سيدي بومدين 56أ القسم 201 مجموعة ملكية 28 روان أيوب
حي الكيفان مجموعة ملكية 75 القسم 112 دنوني عمر

محل 04 حي الكيفان قسم 117 مجموعة ملكية 09 طبال أحمد
نهج 26 نوفمبر (درب اليهود سابقا) محل رقم 07/02 معلم فتح هللا سيدي محمد

حي أوجليدة فصيلة د رقم 021ب بالي لحسن
رقم 197 رقم 02 مكرر فصيلة أ و ب أبو تاشفين أوجليدة بوخيار منال

عين النجار مجموع ملكية 67 قسم 152 بوعياد دباغ مختار
عمارة د بوجليدة حصة 66-67-68-69 مجموعة ملكية 184 قسم271 بن حليمة منير

محل رقم 27/2 رياط الحمار طريق الشالالت قسم 192 مجموعة ملكية 3 محداد سعد هللا
محل 03 تجزئة الكيفان بوشعور عماد حسين

محل 03 الكدية رقم 03 حي المجاهدين عزوز محمد
رقم 02 حي رياط الصفار الحصة د إقليم سيدي بومدين رقم 621 قيسي محمد

حي الكيفان محل 02 مجموعة ملكية 60 القسم 119 صباح بومدين
بوجليدة رقم 07 عمارة 1-1أ قسم 271 مجموعة ملكية 143 العرباوي محمد

رقم 1720 درب الحالوة نهج الفاطميين محل رقم 01 تمام سمير
محل ا باب عقبة حي اقادير رقم 29 بن قلة عبد الرحيم

رقم 39 بوجليدة مجموعة ملكية رقم 642 القسم  رقم 271 المحل س بوجالل محمد ياسين
بوجليدة رقم 26 عمارة ت1 قسم 271 مجموعة ملكية 145 لقماش محمد يونس

سيدي الحلوي الجديد عمارة I رقم 26 الحصة رقم 03 مالك عبد الرزاق
رقم 35 تجزئة أوجليدة أبوتشفين فصيلة أ و ب محل رقم 02 العيسوف إبراهيم الخليل

رقم 101 عمارة ط 02 الطابق األرضي بوجليدة  قسم 271 مجموعة ملكية 140 شقرون ابراهيم

 



أبو تشفين محل رقم 01 مجموعة ملكية 69 القسم 51 حاسي سعيد
نهج بن عبد السالم بومدين رقم 08 مكرر القطعة 01 عامر سفيان

محل 01 تجزئة قارة سليمان شارع عبد الالوي محمد رقم 05 قسم 122 مجموعة 
ملكية 12

مالكي عبد المجيد

بوجليدة عمارة ب2 القسم 271 مجموعة ملكية 366 رقم 48 الغا محمد
حي الكيفان محل رقم 01 رقم 14 بالد الكيفان كبير أرض بن شعايب عمار بلحاج بن أعمر

شارع اإلخوة عبد الجبار رقم 14 الحصة 04 نقاح عبد الغني
تجزئة أوجليدة أبوتشفين فصيلة أ و ب الرقم 514 مكرر 01 بدران أحمد عادل

شارع 24 متر محل رقم 03 مزياني مراد
رقم 17 نهج ديب يوب الحصة التاسعة بن صافي حسين

بوجليدة إقامة الفردوس عمارة د حي 42 سكن قسم 271 مجموعة ملكية 168 محلين  
رقم 54 و 59

شليحي يحيى

محل رقم 01 رقم 346 حي الدالية الكيفان مجموع ملكية 50 قسم 82 زرقة سيدي محمد
حي سيدي شاكر  محل 01 قسم 240 مجموعة ملكية 29 لعروي عائشة

شارع بودية الهبري محل رقم 07 حربيط محمد
حي فدان السبع رقم 10 قسم 104مجموعة ملكية 47 محل رقم 02 عنيتر سيدي محمد

الكيفان نهج  درار عبد الرحمان رقم 06 بوجنان إسماعيل
القطعة 04 مجموع ملكية 80 قسم 144 ارض بن عبو عبد القادر رقم 01 العشعاشي أحمد - رضا

بيروانة الشمالية رقم 01 شارع شريف الغوتي محل رقم 02 بوفاتح محمد شمس الدين
محل أ زاوية نهج السلم رقم 06 ونهج االزهري رقم 28 القسم 01 بن أحمد أمير محمد

نهج موالي الطيب ( نهج المؤدي من الشارع الرئيسي إلى القيسارية ) رقم 07 قسم 
160 مجموعة ملكية رقم 30

مهتاري سمير

رقم 02 حي الدالية الكيفان رقم 284 قسم 82 محموعة ملكية 44 بوقطاية عواد
حي الهواء الجميل  شارع بن حمادي غوتي رقم 15 قسم 210 مجموعة ملكية رقم 47 

محل رقم 01
شيعلي رياض

رقم 85 أبو تاشفين تلمسان بلخواني بن يونس
باب سيدي بومدين حداد مراد

  تابت أول   عبدو  رقم 62 مكرر شارع قوار حسين
إقامة سلف العذراء الكيفان بوجراد عبد الرزاق

شارع بختي بومدين رقم 04 مصلي أمين
نهج جفال عكاشة رقم 02 مكرر كريم موالي دريس

رفم 234 حي الياسمين  أبوتاشفين زوراق عبد القادر
عين الكلب زاوية شارعي بن عدو الحوتي و درار عبد الرحمان قسم 150 مجموعة 

ملكية 51
جامعي بوطيب

تجزئة بن عصمان طريق شتوان مجموعة الملكية رقم19قسم91محل رقم02 بوعريشة عبد الرحمان
نهج درار عبد الرحمان الكيفان صاري حسون عبد المجيد

رقم 544 حي الكيفان القطعة الوسطى بودغن سطمبولي سيدي محمد

حي أقادير مقابل المتوسطة بن سنان عبد الوهاب
حي 2130 سكن الكدية بن قادة يوسف

نهج مشكانة شارع الشهداء الخمس رقم 08 بودغن سطمبولي فاروق
رقم 01 شارع سعيدي محمد بن منصور محمد

شارع درار عبد الرحمان بخشي زوبيدة
شارع ابن خلدون 40 بلقايد عمر عبد الواحد

  لبنة   منية  بوجليدة قسم 271 مجموعة ملكية 371 القطعة رقم 06
  شعبان صاري   زوبيدة  اإلخوة بوعافية رقم 03 مكرر قسم 209 مجموعة ملكية 14

  دحماني   خير الدين  رقم A/498 تجزئة أوجليدة فصيلة أ و ب أبوتاشفين
  برزوق   نذير  بوجليدة رقم 25 عمارة ت1 قسم 271 مجموع ملكية 145

محل 01 و 02 بوجليدة قسم 271 مجموعة ملكية 176 عمارة ب القطعة 12 و 13   أوراغي جميلة

  خيار   مريم  حي بوجليدة محل رقم 07 عمارة 1- 1 أ مجموعة ملكية 143 رقم 271
  سعداوي   نبيل  رقم 760 تجزئة أوجليدة أبوتشفين فصيلة أ و ب

  يحياوي   محمد  محل 02 حي فدان السبع رقم 30 قسم 102 مجموعة ملكية 70
  رسطان   لطفي  محل رقم 01 سيدي عثمان قسم 275 مجموعة ملكية 265

حي عين الكلب محل رقم 01 قسم 150 مجموعة ملكية رقم 66 28     بن عدو   شرف الدين

 



  فقيه   بومدين  حي التعاونية العقارية الزيتون أبوتشفين قسم 44 مجموعة ملكية 35
A حساين   أمين  حي الزيتون الكيفان قسم 73 مجموعة ملكية رقم 97 محل  

   عباس   بختة  محل 02 الكدية تجزئة البلدية لقدماء المجاهدين قطعة رقم 59 من مخطط التجزئة

  عليوي يمينة  أوجليدة الناحية الشمالية الشرقية
حي سيدي الحلوي جديد عمارة T قسم 127 مجموعة ملكية رقم 06 الحصة رقم 05    عداد عبدالعزيز

ملك بندي مراد رياط بني مهتار القلعا مزياني حسين
حي فدان السبع رقم 52 ليتيم محمد

  بن عيسى   بومدين  حي سيدي بومدين
رقم 22 الكدية مستفتاح العربي
الكدية رقم 42 يوب عبد القادر

حي الياسمين أبوتشفين رقم 161 بكار عبد الكريم
  زناقي   محمد  حي الكدية رقم 32

سوق أكز€دأ€ أكدأ€ج أك€µك رقم 85 بن ميمون رشيد
رقم 28 شارع بن باكورة يخلف و حياني محمد

حي أبوتشفين  شارع الياسمين رقم 252 حضري فاطمة
شارع السلم رقم 05 بندي ويس كريمة

حي اللوز الكيفان رقم 694 بوزيد حياة الحرية
عين الكلب الكيفان مصلي جواد

أوجليدة فصيلة د أبوتشفين محل377/ ف بن خيرة كمال
J55 شارع بصغير لخضر سيدي شاكر رقم تاسرة مصطفى

أوجليدة رقيق محمد
B448 حي الكيفان الشريحة المركزية رقم ديدوح عبد القادر

أوجليدة فصيلة د أبوتشفين بعدود نبيل
حي باستور عمارة ش درج 03 رقم 09 مالطي زهير

محل رقم 17 سيدي الحلوي الجديد عمارة س لفندي زكرياء
القلعا السفلى تجزئة قوار المحل رقم 01 موالي ختير سيدي محمد

ساحة السوق رقم 02 بن رابح محمد
حي أبوتاشفين رقم 41 مكرر 1 بووشمة منصور

F04 نهج السلم رقم بقدور عبد هللا
حي أبوتشفين قسم 52 مجموعة ملكية رقم 15 رقم 36 العوفي مليكة

محل 02 رقم 39 مقابل السوق اليومي للخضر ابوتشقين وراد نذير
أوجليدة بوبو لطيفة

حي بوجليدة مجموعة ملكية 143 القسم 271 الحصة 117 عمارة 1-5أ بوحسان مراد
محل د1 شارع بختي بومدين حساين بلقاسم

أوجليدة رقم 03 الطابق األرضي سعيدي بن تابت
حي عين النجار محل رقم 01 رقم 12 مسعودان محمد

محل01 أوجليدة فصيلة د رقم 58 رقم 02 من مخطط القسمة أبوتاشفين حشالف جمال رياض
حي باب علي المحادي الطريق المؤدي من تلمسان شتوان محل12 جبور سمير

حي الهواء الجميل شارع بختاوي محمد واضح رشيد
تجزئة أوجليدة أبوتاشفين فصيلة د المحل الثاني قطعة رقم68 طبال أحمد

نهج ادريس قطعة 1959 محل 03 رقم 21 جردة بن عمر
أبو تشفين مجموعة ملكية رقم 97 قسم 63 محل رقم 01 قوري بومدين

محل رقم 3أ شارع قارة تركي محمد االمين  رقم 21 مجموعة ملكية رقم 038 قسم 
203

دويدي مراد

محل رقم 01 حي الدالية الكيفان رقم 238 مجموعة ملكية رقم 95 قسم 77 بن سهلة اول محمد االمين
حي  66-150 مسكن مارغريت الكيفان رقم 05  عمارة س2 بقدور صالح الدين

تجزئة حي اللوز الكيفان رقم 635 محل رقم 01 سليماني محمد
محل 03 حي سيدي سعيد أرض بن ديمراد الطريق المؤدي إلى شتوان رقم 09 

مجموعة ملكية 29 قسم 126
مسعودي داود

حي سيدي الحلوي الجديد عمارة ت رقم 22 ناير سيد أحمد
شارع السلم 01 لفندي سماعين

محل رقم 02 أبوتشفين تجزئة البناء الداتي الشطر الثاني رقم 167 مجموعة ملكية رقم 
42 قسم 55

فقير سمير

 

تلمسانخضر وفواكه



عمارة أ قطعة 03 بوجليدة قسم 271 مجموعة ملكية 184 خليفة أحمد
محل أ رقم 255 أوجليدة البناءات التطورية بن عصمان هشام

رقم 108 حي 288 مسكن أوجليدة المحل رقم 01 لحمر عبد الكريم
تجزئة البناء العارض الكيفان القطعة رقم 29 محل رقم 05 هبري محمد األمين

شارع العقيد لطفي رقم 01 المحل رقم 03 تابت زاطلة محمد
حي بوجليدة عمارة  A الحصة رقم 05 مجموعة ملكية رقم 184 قسم 271 حجو وسيلة

رقم 63 حي عين النجار محل رقم 03 بلعربي عبد القادر
حي 1000/90 سكن بوجليدة عمارة 03 رقم 15 سعيدي محمد

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

مجاجي حاج مكي

إقامة سالف العذراء جهة الوسط عمارة A3 درج 03 الحصة رقم 08 بن عبو عبد اللطيف
محل 34 درب يسن سيدي الوزان قسم 173 مجموعة ملكية 48 حربوش يوسف

سيدي الحلوي الجديد الحصة رقم 01 قسم 100 مجموعة ملكية رقم 97 برزوق عبد العزيز
نهج المالزم بن عودة قسم 203 مجموعة ملكية 15 الحصة 01 مدور علي

شارع محمد الخامس رقم 31 بن أشنهو حفيظة
حي الكيفان رقم 06 بن ملياني محمد

 رقم 01 الطابق تحت األرضي زاوية شارع درار عبد الرحمان
نـومـيديـس (UNO) و شارع علي عين السبع مجموعة ملكية 02 قسم 121

حي الدالية الكيفان قسم 111 مجموعة ملكية 35 المحل رقم 01    ش ذ م م فاميلي ماركت لي داليا
أوجليدة فصيلة د تجزئة رقم 76 القطعة رقم 03 أبو تشفين  موفق مراد

حي فدان السبع قسم 106 مجموعة ملكية 05 محل02  مرابط سيدي محمد االمين
حي متشكانة شارع حمصالي السايح عمارة أ حصة رقم 05 قسم 191 مجموعة ملكية 

036
 عطارعماد

 شقرون فضل هللا  القطعة رقم 06 مجموعة ملكية 101 قسم 204 القلعا السفلى شارع حمصالي سايح
شارع يادي سيد أحمد رقم 11 قرموش بومدين

شارع حضري منصور رقم 08 بركة عبد الوهاب
النادي التلمساني قرصو فسيان محمد منير

B36 نهج قوار حسين رقم بوعزة حسين
نهج درار عبدالرحمان الكيفان رقم 11 بودغن سطمبولي زهرة

زاوية نهج خلدون و درب قران الوسطى محل02 بن دحمان عبد الناصر
شارع حمصالي السايح متشكانة رقم 29 دويدي سميرة

شارع حمصالي سايح باب الحديد بخشي عصمت
زاوية شارع السلم و شارع بلحجي بوسيف منصوري عبد الجليل

محل 01 تجزئة الشطر المركزي رقم 599 قسم 116 مجموعة ملكية44الكيفان بن منصور مهدي
نهج قازي أول محمد رقم 39 بوري عثمان

شارع االستقالل رقم 29 قسم 160 مجموعة ملكية16 قطعة 07 إلس بن علي
محل رقم 03 زاوية شارع سنوسي عبد القادر (شارع جون ماري سابقا) و نهج السلم  حجاج أول محمد األمين

شارع يبدري منصور رقم 12 مكرر قرصاني كميلة
نهج قوار حسين رقم 149 لولهاصي فاروق

شارع اإلستقالل حصة رقم 05 رقم 19 يهوني عبد الوهاب
شارع أول نوفمبر رقم 19 بخشي نهيدة

محل رقم 02 الطابق األرضي حي اللوز نهج بوسيجور رقم 05  تجزئة صاري بن صابر علي
شارع خديم علي كشك بلدي زاطلة سيدي محمد عبد الفتاح

نهج الرائد مختار البوزيدي رقم 15 عبدون مختار
حي بوسجور طريق اللوز رقم 02 عاشوري بلقاسم

الملعب البلدي اإلخوة زرقة سعيدي بومدين
كشك بلدي حي متشكانة مال ح يحي

B09 نهج درار عبد الرحمان محل 02 حي الكيفان رقم بن حبيب موالي يونس
شارع قوار حسين نعيمي محمد

نهج العقيد لطفي حصة رقم 04 بن قانة عبد القادر
مشربة ملعب الشهيد غزالوي لكرة المضرب الكيفان دحو مراد

شارع محمد 5 محل3 طريق منصورة الطريق الوطني 07 رقم 22 محداد سيدي محمد تجيني
حي محمد الخامس ملك مصلي رقم02 قسم 212 مجموعة ملكية 07 رقم 02 مراد بودية سورية

نهج حضري منصور دكان رقم 01 رقم 02 ثابث أول غوتي

 

تلمسانمغازات

تلمساناطعام سريع



محل رقم 01 الحوض الكبير شيراني بومدين
نهج بجاوي شاوش قسم 184 مجموعة ملكية 13 الحصة 04 سقال محمد إلياس

شارع محمد الخامس الملعب القديم قندوز قادة
شارع محمد الخامس رقم 10 بن اشنهو أسية

نهج ابن خميس رقم 43 بوشناقي فتحي عبد الحميد
ساحة األمير عبد القادر محل رقم 04 رقم 06 يهوني نبيل

شارع غزالوي عبد السالم محل رقم 05 قوراري غوتي
شارع محمد الخامس رقم 1/1 مراد بودية فتح هللا

محل رقم 03 شارع بختي بومدين قسم 141 مجموعة ملكية 65 بلقايد نجيب
محل رقم 01 نهج الشهداء الخمسة رقم 05 قسم 223 مجموعة ملكية 91 سليمان محمد جالل

محل ب شارع شاوي بودغن رقم 29 بن عبد هللا محمد أمين
نهج الرائد جابر رقم 02 القطعة 08 بابا أحمد محسن مالك

شارع محمد الخامس رقم 02 محل رقم 05 مداني أنيس
سلمات عبد الرزاق  رقم 08 واجهة الرئيسية على درب سيدي حامد محل رقم 02 النهج الضابط االزهاري

حي إمامة أرض قارة رقم 09 بن حبيب عبد الحميد أمجد
تجزئة 476 قطعة رقم 277 جاليلي أحمد

حي 476 قطعة معلم بحرف ب بلقاسم محمد
عمارة ب المركز التجاري البالست الطابق األرضي يرفع أمينة

حي 1060 مسكن عمارة ف رقم 03 بوتريد سليمة
تعاونية الري إيمامة خرباش عبد القادر

حي صام إيمامة رقم 28 شكال مصطفى
تجزئة قدماء المجاهدين رقم 67 زواد كمال

أرض بن شعيب براضية زوبير
حي الحلفاوي أرض بوصلعة الكيفان حاجي سيد أحمد

C36 حي 34 مسكن رقم تورابي عبد القادر
تجزئة البدر حقل الرماية رقم 18 مالكي عمر

السكن الريفي بن لدغم بومدين
حي 500 مسكن عمارة ل إيمامة رقم 03 ثابتي محمد

حي ايمامة حرف أ تجزئة قورصو رقم 02 عشاشرة حسين
حي أرض بن شعيب رقم 09 بن شعايب داودي

طفيلي عبد هللا  عمارة ؤ المحل رقم 10 الطابق األرضي إيمامة
حي 1060 مسكن عمارة ر1 رقم 17 دلهوم لطيفة

حي الورود عمارة أ5 نوع ف5 حي إيمامة غزواني علي
حي النجمة حرف أرقم17المخطط الخصوصي لتجزئة50سكن ريفي سليماني يوسف

إيمامة تجزئة 20 فيال حي 20 أوت النوع أ محل رقم 02 الحصة 16 تيسوراسي محمد
التعاونيةالعقاريةحي الياسمين حقل الرمايةمحل01 قنطاري إبراهيم

حي 276 مسكن عمارة رقم 03 محل رقم 01 فرجي لحسن

محل د تجزئة تعاونية الهندسة رقم 38 يوبي سيدي محمد
حي رياط الماخوخ محل رقم 02 لكحل محمد

حي الزيتون 1060 سكن عمارة ن رقم 04 القطعة14 ديدي عبد الحكيم
تجزئة البدر حقل الرماية منطقة السكن الحضري الجديد رقم 03 مكرر محمدي نور الدين

الحصة 86 تجزئة حقل الرماية اقامة الورود بن عيسى عبد الغني
ايمامة القديمة محل رقم 05 بوعزاوي محمد نجيب

بالد الكيفان الكبير واضح فتيحة
جنان المرابطين حي بني بوبالن رقم 94 قرداني زوليخة

بني بوبالن محل رقم 01 صالحي محمد
محل رقم 04 حي الكيفان اقامة ابن باديس عمارة رقم 11 أ ديب محمد عبد اللطيف

قطعة رقم 45 تجزئة حقل الرماية شمال بن دحمان سيدي محمد
محل03 رقم 04 تجزئة حقل الرماية الشمال شيخ بومدين

بلحاجي أحمد نهج عين النجار تحمل رقم 198 أ1 ثاني يوسفي عبد الرحمن
حي بني بوبالن سفرجلي زجية

حي النجمة إيمامة الغربية محل02 بورصلة مليكة
حي النجمة محل 02 رقم 126 بليعقوبي أحمد

 

 



حي إيمامة الورود عمارة المجموعة 2أ جهة اليسار رقم 01 الحصة13 حديدي محمد فتح هللا
المركز التجاري البالست رقم 27 بلعباسي ربيعة

A08 حي الورود إيمامة رقم رحالي  عرسالن سيف الدين 
تجزئة التعاونية األمان حي النور محل أ رقم 43 بودغن سطمبولي جالل أمين

قطعة 21 حي الزيتون 1060 مسكن عمارة ن رقم 16 درج01 شرع بن يحي
محل01 حقل الرماية الحباك رقم 726 دالي يحي تورية

دار وزان حي النجمة محل01 بوزياني بلعيد
قطعة 24 تجزئة تعاونية النور إيمامة موفق نبيل

قهواجي عبد الهادي
محل03 حقل الرماية تجزئة 476 قطعة 32 كرزابي عكاشة

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

حي الزيتون 1060 سكن عمارة 0 رقم08 جمعي محمد رضا
بريكسي رقيق إيمان

محل03 موالي أمحمد مجدوب عبد القادر
منطقة األسكان الحضري الجديدة حي الكيفان إقامة تقرارت عمارة أ2 الحصة 04 بلحاج صالح الدين

محل04 أرض زواد رقم 225 مهجور زكرياء
محل 21 المركز التجاري شارع بوهناق عيدوني جياللي

محل 11/ أ بوحمو مالطي بلقاسم محمد
محل 5 رقم 43 حقل الرماية تجزئة بوهناق بداد مصعب

محل ب رقم 73 شارع جيش التحرير الوطني حي الورود إمامة بن بوحفص خير الدين
محل 263 ب تجزئة الحباق  حقل الرماية القطعة 263 رسطان شهاب الدين

تجزئة الحباق حقل الرماية رقم 298 محل 01 ركاب زكية
الحصة 05 القسمة عاشور تابت  محل ب إيمامة عليوي عبد القادر

محطة البر مجمع سكني رقم 02 عمارة 1س2 الحصة02 دكار عبد الكريم
تجزئة الحباق حقل الرماية رقم 426 المحل رقم 01 شيخي رشيد

مشروع 124/239 مسكن و 22 محل حقل الرماية محل 16 بلوك ف1 بن يوب بن عمر
رقم 06 حي النجمة  أرض  عيسى رحوي عبد الغني

حي ايمامة الورود الطابق االرضي مجموعة أ04 نوع ف06 الجهة اليسرى قطعة رقم  موري جالل
محل رقم 01 المنطقة الحضرية الجديدة حقل الرماية ZHUN القطعة رقم 44 رالم بشير

حي النسيم 1079 سكن عميمر هواري
محل رقم 03 تجزئة عيسى ايمامة قطعة رقم 05 عوفي موسى
تدماية ميدان الرماية أرض زواد محل رقم 02.ب قشيوش محمد

أرض زواد مقابل حي 500 سكن محل رقم 02 بوسماحة عبد الباقي
تجزئة الهناء رقم 45 المنطقة الحضرية  السكنية الجديدة حقل الرماية بليفة خالد

محل رقم 01 الحصة 106 من مخطط تجزئة المجاهدين برابح عز الدين
محل رقم 44 حقل الرماية المنطقة السكنية الحضرية الجديدة عمارة  ل درج ل3 بوعياد دباغ الهادي بن عيسى

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

رقم 08 تجزئة حقل الرماية البناءات التطورية لعور كمال
محل حرف أ شارع درقال عبد القادر رقم 01 بن أحمد فاطمة الزهراء

محل 01 الحصة 43 تعاونية االمان امامة بوغرارة نسيم
محل رقم 01 تجزئة 476 قطعة رقم 65 حقل الرماية اوناجلة عبد المومن

رقم 427 تجزئة الحبق محل رقم 02 دالي يوسف عصام
لحصة 24 من مخطط تجزئة اآلفاق حقل الرماية كابو صالح الحبيب

حي صام 56 مسكن  رقم 56 منصورة كراوتي وهيبة
إمامة حي 50 سكن رقم 28 محل رقم 02 مسعودي بديعة

تجزئة حي المجاهدين امامة رقم 31 من المخطط الخصوصي للتحزئة محل رقم 01 سعيدي محمد
تجزئة عيسى إيمامة محل رقم 01 شيخ عادل

إيمامة مشروع البهجة 2 عمارة 1 الطابق األرضي محل رقم 09 ملتاشي فارس حسام
رقم 41 حي 476 مسكن حقل الرماية محل رقم 03 يوسف ثاني مراد

ساسي خيدر  بوهناق حي 500 سكن رقم 01 عمارة ج درج 01 قطعة 01
حي الكيفان إقامة ابن باديس عمارة   A3 محل رقم 01 الحصة رقم 02 عبد الالوي صالح

حي 1060 سكن عمارة Q رقم 114 امامة بسعد محمد
محطة الطرق إيمامة رقم 21 مشروع  ILOT 03 الحصة رقم 23 العقد التعديلي رقم  سناينة فوزي

 



مزوجي نجوى  الكيفان مشروع برج منصورة عمارة I الحصة رقم 14
كسوري ليلى  رقم 09 حي النجمة القعدة إيمامة الغربية

جياللي مرزوق محمد أمين  تجزئة طقرارت القطعة رقم 14
خضراوي حاج  رقم 40 تجزئة 50 سكن ريفي حي النجمة

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

مسعودان رابح  الورود حي إيمامة عمارة 4أ الحصة 06
لبيض بومدين  فدان الزيتون محل رقم 02

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

  خرباش   عثمان  محل رقم د07 امامة رقم 07 من خريطة افراز التعاضدية للري
أمزيوت أج بن منصور عبدالرحيم

حي 1060 مسكن عمارة ن رقم 03 سجلماسي سليمة
تجزئة التعاونيةالعقارية األمان آل سيد الشيخ بومدين

حي 1079 مسكن عمارة " ف "إيمامة رقم 04 بوغرارة عبد القادر
حقل الرماية محل ب الحصة رقم 03 تجزئة لوهيبي براشد يوسف

حي الوالي مصطفى رقم 455 بلحرير يامنة
تجزئة بوهناق حقل الرماية شيخي عيسى

ايمامة رقم 45 تجزئة تعاونية األمان. بن صالح بن علي.
رقم 21 حي عطار  . عبد الغني  بوسعيد  .

حي 500 سكن عمارة ج رقم 01 بلعربي بومدين
حي المجاهدين رقم 105 ايمامة. بلعربي محمد

تجزئة عطار رقم 10. مجاهدي خديجة
رقم 12 شارع جبهة التحرير الوطني حي الورود إمامة منصورة تلمسان  .     عبو    رضوان

حي الزيتون قرب سوق الخضر و الفواكه إيمامة عبد الالوي براهيم
عاشور أول عبد الغني    حي النسيم

تجزئة المجاهدين إيمامة رقم 84 ساردي زهرة
مشروع البهجة ااا الحصة رقم 07 المجموعة  K إيمامة عالم عبد الكريم

تجزئة 476 قطعة رقم 187 من مخطط التجزئة محل 02 بوعزم عالء الدين
محل رقم 02 عين تموش حقل الرماية ايمامة رقم 05 الحاج سعيد محمد
رقم 122 إيمامة أرض عيسى شارع الروكات محل أ بوعافية محمد أمين

تجزئة الحبق رقم 871 قرماد عبد اللطيف
تجزئة الحباك حقل الرماية القطعة رقم 667 عيشي ستي

محل رقم 01 حي 160 مسكن الياسمين حقل الرماية عمارة رقم 2ب حجاج يونس
حي منصورة 45 محل رقم 01 بوسعيد جمال الدين

محل رقم 03 أرض عيسى رقم 02 بن حبيب محمد هادي
تسرارتس حي إيمامة القطعة 5ج مصلي منجي سليم

بلدية هبري محمد
زلبون سعادي بلقاسم
زلبون مسعودي محمد

عين دوز الشمالية بلجياللي زوليخة
دار بن هدي محل01 شيخ عبد القادر

زلبون مسعودي عبد الحكيم
شارع البريد والمواصالت رقم 132 زلبون محل رقم01 عميمر كريم

أوالد بن هدي بن مصطفى محمد
محل ب رقعة النكروف زلبون بن عياد محمد

مركز ترني بلدية بوعشة عبد الكريم
مطمر بلعباسي نعيمة

محل رقم 01 رقم 67 المخطط الخاص بتجزئة األرض المحصورة شيخاوي نعيمة
بي.أم. أل  - قطعة 79 تيرني مركز بختي عمر

بلدية عباس أحمد
شارع كركور مراح بومديني خالد

الولجة بن دحمان حليمة
محل رقم 01 بوفايلة بلبشير نوال

 



تيغزة لحمري خالد
حي إمامة أرض قارة رقم 09 بن حبيب عبد الحميد أمجد

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

عمارة ب المركز التجاري البالست الطابق األرضي يرفع أمينة
حي 1060 مسكن عمارة ف رقم 03 بوتريد سليمة

تعاونية الري إيمامة خرباش عبد القادر
حي صام إيمامة رقم 28 شكال مصطفى

تجزئة قدماء المجاهدين رقم 67 زواد كمال
أرض بن شعيب براضية زوبير

حي الحلفاوي أرض بوصلعة الكيفان حاجي سيد أحمد
C36 حي 34 مسكن رقم تورابي عبد القادر

تجزئة البدر حقل الرماية رقم 18 مالكي عمر
السكن الريفي بن لدغم بومدين

حي 500 مسكن عمارة ل إيمامة رقم 03 ثابتي محمد
حي ايمامة حرف أ تجزئة قورصو رقم 02 عشاشرة حسين

حي أرض بن شعيب رقم 09 بن شعايب داودي
طفيلي عبد هللا  عمارة ؤ المحل رقم 10 الطابق األرضي إيمامة

حي 1060 مسكن عمارة ر1 رقم 17 دلهوم لطيفة
حي الورود عمارة أ5 نوع ف5 حي إيمامة غزواني علي

حي النجمة حرف أرقم17المخطط الخصوصي لتجزئة50سكن ريفي سليماني يوسف
إيمامة تجزئة 20 فيال حي 20 أوت النوع أ محل رقم 02 الحصة 16 تيسوراسي محمد

التعاونيةالعقاريةحي الياسمين حقل الرمايةمحل01 قنطاري إبراهيم
حي 276 مسكن عمارة رقم 03 محل رقم 01 فرجي لحسن

محل د تجزئة تعاونية الهندسة رقم 38 يوبي سيدي محمد
حي رياط الماخوخ محل رقم 02 لكحل محمد

حي الزيتون 1060 سكن عمارة ن رقم 04 القطعة14 ديدي عبد الحكيم
تجزئة البدر حقل الرماية منطقة السكن الحضري الجديد رقم 03 مكرر محمدي نور الدين

الحصة 86 تجزئة حقل الرماية اقامة الورود بن عيسى عبد الغني
ايمامة القديمة محل رقم 05 بوعزاوي محمد نجيب

بالد الكيفان الكبير واضح فتيحة
جنان المرابطين حي بني بوبالن رقم 94 قرداني زوليخة

بني بوبالن محل رقم 01 صالحي محمد
محل رقم 04 حي الكيفان اقامة ابن باديس عمارة رقم 11 أ ديب محمد عبد اللطيف

قطعة رقم 45 تجزئة حقل الرماية شمال بن دحمان سيدي محمد
محل03 رقم 04 تجزئة حقل الرماية الشمال شيخ بومدين

بلحاجي أحمد نهج عين النجار تحمل رقم 198 أ1 ثاني يوسفي عبد الرحمن
حي بني بوبالن سفرجلي زجية

حي النجمة إيمامة الغربية محل02 بورصلة مليكة
حي النجمة محل 02 رقم 126 بليعقوبي أحمد

حي إيمامة الورود عمارة المجموعة 2أ جهة اليسار رقم 01 الحصة13 حديدي محمد فتح هللا
المركز التجاري البالست رقم 27 بلعباسي ربيعة

A08 حي الورود إيمامة رقم رحالي  عرسالن سيف الدين 
بومدين

تجزئة التعاونية األمان حي النور محل أ رقم 43 بودغن سطمبولي جالل أمين

قطعة 21 حي الزيتون 1060 مسكن عمارة ن رقم 16 درج01 شرع بن يحي
محل01 حقل الرماية الحباك رقم 726 دالي يحي تورية

دار وزان حي النجمة محل01 بوزياني بلعيد
قطعة 24 تجزئة تعاونية النور إيمامة موفق نبيل

قهواجي عبد الهادي
محل03 حقل الرماية تجزئة 476 قطعة 32 كرزابي عكاشة

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

حي الزيتون 1060 سكن عمارة 0 رقم08 جمعي محمد رضا

منصورةتغذية عامة



بريكسي رقيق إيمان
محل03 موالي أمحمد مجدوب عبد القادر

منطقة األسكان الحضري الجديدة حي الكيفان إقامة تقرارت عمارة أ2 الحصة 04 بلحاج صالح الدين

محل04 أرض زواد رقم 225 مهجور زكرياء
محل 21 المركز التجاري شارع بوهناق عيدوني جياللي

محل 11/ أ بوحمو مالطي بلقاسم محمد
محل 5 رقم 43 حقل الرماية تجزئة بوهناق بداد مصعب

محل ب رقم 73 شارع جيش التحرير الوطني حي الورود إمامة بن بوحفص خير الدين
محل 263 ب تجزئة الحباق  حقل الرماية القطعة 263 رسطان شهاب الدين

تجزئة الحباق حقل الرماية رقم 298 محل 01 ركاب زكية
الحصة 05 القسمة عاشور تابت  محل ب إيمامة عليوي عبد القادر

محطة البر مجمع سكني رقم 02 عمارة 1س2 الحصة02 دكار عبد الكريم
تجزئة الحباق حقل الرماية رقم 426 المحل رقم 01 شيخي رشيد

مشروع 124/239 مسكن و 22 محل حقل الرماية محل 16 بلوك ف1 بن يوب بن عمر
رقم 06 حي النجمة  أرض  عيسى رحوي عبد الغني

حي ايمامة الورود الطابق االرضي مجموعة أ04 نوع ف06 الجهة اليسرى قطعة رقم 
40

موري جالل

محل رقم 01 المنطقة الحضرية الجديدة حقل الرماية ZHUN القطعة رقم 44 رالم بشير
حي النسيم 1079 سكن عميمر هواري

محل رقم 03 تجزئة عيسى ايمامة قطعة رقم 05 عوفي موسى
تدماية ميدان الرماية أرض زواد محل رقم 02.ب قشيوش محمد

أرض زواد مقابل حي 500 سكن محل رقم 02 بوسماحة عبد الباقي
تجزئة الهناء رقم 45 المنطقة الحضرية  السكنية الجديدة حقل الرماية بليفة خالد

محل رقم 01 الحصة 106 من مخطط تجزئة المجاهدين برابح عز الدين
محل رقم 44 حقل الرماية المنطقة السكنية الحضرية الجديدة عمارة  ل درج ل3 بوعياد دباغ الهادي بن عيسى

محل رقم 08 حي 1060 سكن رقم 13 عمارة  ن الطابق االرضي الدرج رقم 01 نقاح كمال

إيمامة المركز التجاري لبالست الطابق األرضي رقم 45 مصطفاوي عبلة
رقم 08 تجزئة حقل الرماية البناءات التطورية لعور كمال
محل حرف أ شارع درقال عبد القادر رقم 01 بن أحمد فاطمة الزهراء

محل 01 الحصة 43 تعاونية االمان امامة بوغرارة نسيم
محل رقم 01 تجزئة 476 قطعة رقم 65 حقل الرماية اوناجلة عبد المومن

رقم 427 تجزئة الحبق محل رقم 02 دالي يوسف عصام
لحصة 24 من مخطط تجزئة اآلفاق حقل الرماية كابو صالح الحبيب

حي صام 56 مسكن  رقم 56 منصورة كراوتي وهيبة
إمامة حي 50 سكن رقم 28 محل رقم 02 مسعودي بديعة

تجزئة حي المجاهدين امامة رقم 31 من المخطط الخصوصي للتحزئة محل رقم 01 سعيدي محمد

تجزئة عيسى إيمامة محل رقم 01 شيخ عادل
إيمامة مشروع البهجة 2 عمارة 1 الطابق األرضي محل رقم 09 ملتاشي فارس حسام

رقم 41 حي 476 مسكن حقل الرماية محل رقم 03 يوسف ثاني مراد
ساسي خيدر  بوهناق حي 500 سكن رقم 01 عمارة ج درج 01 قطعة 01

حي الكيفان إقامة ابن باديس عمارة   A3 محل رقم 01 الحصة رقم 02 عبد الالوي صالح
حي 1060 سكن عمارة Q رقم 114 امامة بسعد محمد

محطة الطرق إيمامة رقم 21 مشروع  ILOT 03 الحصة رقم 23 العقد التعديلي رقم 
B148 مجموعة عمارة

سناينة فوزي

مزوجي نجوى  الكيفان مشروع برج منصورة عمارة I الحصة رقم 14
كسوري ليلى  رقم 09 حي النجمة القعدة إيمامة الغربية

جياللي مرزوق محمد أمين  تجزئة طقرارت القطعة رقم 14
خضراوي حاج  رقم 40 تجزئة 50 سكن ريفي حي النجمة

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

مسعودان رابح  الورود حي إيمامة عمارة 4أ الحصة 06

 



لبيض بومدين  فدان الزيتون محل رقم 02
  لوزاني   علي  تجزئة 476 سكن قطعة رقم 110 محل أ

  بلقاسم   جمال  تجزئة 476 قطعة حقل الرماية 30 محل رقم 01 مجموعة ملكية 75 القسم 41

  خرباش   عثمان  محل رقم د07 امامة رقم 07 من خريطة افراز التعاضدية للري
  بلجياللي  عز الدين  محل رقم 10 تجزئة التعاونية العقارية التعاضدية الري إمامة

أمزيوت أج بن منصور عبدالرحيم
حي 1060 مسكن عمارة ن رقم 03 سجلماسي سليمة

تجزئة التعاونيةالعقارية األمان آل سيد الشيخ بومدين
حي 1079 مسكن عمارة " ف "إيمامة رقم 04 بوغرارة عبد القادر

حقل الرماية محل ب الحصة رقم 03 تجزئة لوهيبي براشد يوسف
حي الوالي مصطفى رقم 455 بلحرير يامنة

تجزئة بوهناق حقل الرماية شيخي عيسى
ايمامة رقم 45 تجزئة تعاونية األمان. بن صالح بن علي.

رقم 21 حي عطار  . عبد الغني  بوسعيد  .
حي 500 سكن عمارة ج رقم 01 بلعربي بومدين
حي المجاهدين رقم 105 ايمامة. بلعربي محمد

تجزئة عطار رقم 10. مجاهدي خديجة
رقم 12 شارع جبهة التحرير الوطني حي الورود إمامة منصورة تلمسان  .     عبو    رضوان

حي الزيتون قرب سوق الخضر و الفواكه إيمامة عبد الالوي براهيم
عاشور أول عبد الغني    حي النسيم

تجزئة المجاهدين إيمامة رقم 84 ساردي زهرة
مشروع البهجة ااا الحصة رقم 07 المجموعة  K إيمامة عالم عبد الكريم

تجزئة 476 قطعة رقم 187 من مخطط التجزئة محل 02 بوعزم عالء الدين
محل رقم 02 عين تموش حقل الرماية ايمامة رقم 05 الحاج سعيد محمد
رقم 122 إيمامة أرض عيسى شارع الروكات محل أ بوعافية محمد أمين

تجزئة الحبق رقم 871 قرماد عبد اللطيف
تجزئة الحباك حقل الرماية القطعة رقم 667 عيشي ستي

محل رقم 01 حي 160 مسكن الياسمين حقل الرماية عمارة رقم 2ب حجاج يونس
حي منصورة 45 محل رقم 01 بوسعيد جمال الدين

محل رقم 03 أرض عيسى رقم 02 بن حبيب محمد هادي
تسرارتس حي إيمامة القطعة 5ج مصلي منجي سليم

بلدية هبري محمد
زلبون سعادي بلقاسم
زلبون مسعودي محمد

عين دوز الشمالية بلجياللي زوليخة
دار بن هدي محل01 شيخ عبد القادر

زلبون مسعودي عبد الحكيم
شارع البريد والمواصالت رقم 132 زلبون محل رقم01 عميمر كريم

أوالد بن هدي بن مصطفى محمد
محل ب رقعة النكروف زلبون بن عياد محمد

مركز ترني بلدية بوعشة عبد الكريم
مطمر بلعباسي نعيمة

محل رقم 01 رقم 67 المخطط الخاص بتجزئة األرض المحصورة شيخاوي نعيمة
بي.أم. أل  - قطعة 79 تيرني مركز بختي عمر

بلدية عباس أحمد
شارع كركور مراح بومديني خالد

الولجة بن دحمان حليمة
محل رقم 01 بوفايلة بلبشير نوال

تيغزة لحمري خالد
حي الزيتون 1060 مسكن عمارة ك درج 01 رقم 08 خواني خديجة

تجزئة التعاونية العقارية األمان رقم 42 بن عمار عبد الرحمان
منطقة اإلسكان الحضري الجديدة  حي الكيفان إقامة تقرارت عمارة A1 الحصة رقم 10 زيان محمد شكري

 

 



حي الكيفان إقامة ابن باديس عمارة A3 محل رقم 05 بودالية محمد خير الدين
بوحمو إيمامة أرض بودغن سطمبولي حوالف يوسف

تجزئة قورصو قطعة أ ايمامة المحل ف بن يحي فتح هللا
تجزئة تعاونية األمان محل ب رقم 45 عينة صليحة

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

تجزئة  الحباق  حقل الرماية  محل رقم 847 ب ميموني عبد القادر
حي الزيتون 1060 سكن عمارة ر01 رقم 19 درج رقم 01 بوصلعة محمد

محل أ-01 امزيوت ايمامة يخلف بن عمر
المنطقة الحضرية الجديدة حقل الرماية زهون محل رقم 02 القطعة رقم 44 ولد عيسى عمر

محل40 الطابق االرضي عمارة د المركز التجاري البالست عاشوري بلقاسم
حي 1060 سكن رقم18 عمارة 0 قطعة 13 إمامة بوقصيبة براهيم

حي الزيتون 1060 سكن عمارة 0 رقم08 جمعي محمد رضا
منطقة األسكان الحضري الجديدة حي الكيفان إقامة تقرارت عمارة أ2 الحصة 04 بلحاج صالح الدين

حي إيمامة محطة النقل رقم 19 بدو رشيد
رقم21 محطة الطرق ايمامة مشروع 03 إيلو حصة12 شيخي عبد الرحيم

رقم08خريطة إفراز تعاضدية الري إيمامة النجار حسان
المركز التجاري شارع بوهناق محل رقم 51 غريبي بولنوار
تجزئة الحباك حقل الرماية القطعة رقم 667 عيشي ستي
محل رقم 788/ أ تجزئة الحباك حقل الرماية بلبشير بشير

حقل الرماية المنطقة السكنية الحضرية الجديدة عمارة ل درج ل1 الحصة 09 بن لزرق محمد
محل رقم 03 زلبون بوخيار بن عمر
سيدي عيسى زلبون عميمر سماعين

عين الفتوح بليفة فتحي
محل رقم 02 حي الهجرة الشريفة دكار بلقاسم

منصورة مغازات   بوجميل و المرجة القطعة رقم 2ب حاليا شارع الشهيد درقال عبد القادر
المدعو ابراهيم عمارة 1 المحل رقم 10

حفاف يونس

محل حرف ب شمال غرب جامعةأبوبكر بلقايدبوهناق إيمامة موماني جمال
حي النسيم المركز التجاري محل 30 أر ؤ رقم 01 بلخوجة محمد صغير

B18 المركز التجاري البالست الطابق األرضي رقم زموري فتحي
ساحة الشهداء إيمامة العرابي زهرة

دار وزعان حرف أ1 إمامة بوظهر حياة
الحصتين رقم 02 و 04 المنطقة السكنية الحضرية حقل الرماية زيان محمد شكري

تجزئة تعاونية األمان محل رقم 03 رقم 46 حمصي منير
حي 1060 مسكن عمارة ك1 رقم 03 درج رقم 01 بن عتو عبد القادر

تجزئة الحباق حقل الرماية محل أ رقم 813 بن عبد هللا فيصل
حي 50-116 شقة المجمع السكني عمارة س محل رقم 02 إيمامة كريم عبد الكريم

محل رقم 01 حي النجمة رقم 06 أ ايمامة حاج عبد القادر أمين
محل رقم 3 امامة تجزئة 20 فيال حي 20 أوت النوع أ  الحصة رقم 16 العزوني هشام

إمامة تجزئة 20 فيال حي 20 أوت النوع أ محل 3أ الحصة 16 من مخطط التجزئة طالب أحمد هشام

تجزئة قدماء المجاهدين محل02 إيمامة رقم 104 يحياوي عبد القادر
محل 01 بني بوبالن سبيع محمد كمال

تجزئة قارة تركي شارع خالدي محمد حاليا رقم 09 تابت زاطلة لطيفة
محل رقم 03س شارع جيش التحرير الوطني سكران فوزي زكرياء

محطة البر مجمع سكني رقم 01 عمارة 11أ الحصة 05 قرطي نجيب
تجزئة حقل الرماية شمال رقم 10 محل قم 02 فليح عبداالله

حي 1060 سكن رقم 04 العمارة ر1 القطعة 04 العوفي عبدالكريم
محل د الحصة 066 تجزئة بوهناق تمديد حقل الرماية بن خالدي فتحي

محل د الحصة 39 تعاونية النور إمامة لفندي محمد األمين
محل 01 حي الورود شارع جبهة التحرير الوطني إيمامة الحصة 03 دريس أحمد

محل 02 حي 18 فيفري رقم 01 شيخي محمد ياسين

منصورةخضر وفواكه

منصورةاطعام سريع



حقل الرماية المنطقة السكنية الحضرية الجديدة مشروع 276 سكن جماعي عمارة 12 
القطعة 149

زغودي أصيل

حي النسيم عمارة ب قطعة رقم 20 إيمامة رشيد عالء الدين
رقم أج أمزيوت محل رقم 2أ بن منصور عبدالرحيم

حي الورود إمامة رقم 37 شيخ بالد عبد الرحيم
تجزئة الصف صاف محل 12/ب بن قانة عبد الحكيم

بلدية ماحي غوتي
تجزئة صف صاف (ؤ إ ت ) قطعة رقم 25 بن حامد مريم

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

حي أوزيدان شتوان 124  ماحي عيدوني
تجزئة البناء الذاتي رقم 56 شيخي حسين
طريق المغارات حصة 49 خربوش محمد أمين

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

  بوزياني   سمير  المصلى سيدي يحي اوزيدان
  حي عين الدفلة التعاونية العقارية الفتح رقم 05 محل رقم 02 مجموع ملكية 67 قسم 

84
  براهيمي محمد ياسين

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

عين الدفلة قداري أحمد
مدخل مدينة شتوان رقم 74 بلحاجي بوسطلة

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

عين الحوت بن منصور عبد النور
حي أوزيدان رقم 135 بن أحمد بن عبد هللا

حي عين الحوت دايري حمزة
حي أوزيدان رقم 08 بن عريبة سليمان

المخطط الخاص للمباني عين الدفلة بن منصور عبد الوهاب
B22 حي شتوان البناء الداتي رقم قوري عبد القادر

تجزئة البناء الداتي الجزء األول رقم 64 حجيلة حبيب
تجزئة البناء الذاتي نهج بن سعد علي رقم84محل ص تنكوب محمد

B27 حي سواتكس رقم مقنافي عبد الرفيق
هضبة الشمال الشطر األول عمارة ب هاشمي عبد العالي

حي شتوان رقم 131 بوشنافة نسيم إنعام هللا
حي شتوان تجزئة البناء الذاتي الجزء األول رقم 68 حضري عبد السميع

هضبة الشمال الشطر األول عمارة ب بلحية عمار
نيقري تجزئة شتوان الشطر الثاني 189 قطعة رقم 209 مجاهدي مصطفى

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

أوزيدان ميلودي عيسى
عين الدفلة بلخوجة ياسين

تجزئة شتوان الشطر األول148محل رقم01 خلفان محمد كمال
مخطط مصلحة الطبوغرافية عين الحوت الفرد العين عزاز محمد األمين

A02 حي سواتكس رقم بلعباسي عبد الجليل
محل 02 مركز ماحي سهيل

حي عين الحوت رقم 304 بوشيخي سيد أحمد
مركز صف صاف هماني العربي

المحل 01 حي الشطر الثالث البناء الذاتي تجزئة 479 قطعة أ-120 بوزياني محمد
بوعزة زهير  مخطط تجزئة ورثة أبي عياد و حمزاوي

تجزئة البناء الذاتي الشطر الثاني رقم 28 محل02 حضري عبد الحكيم
هضبة الشمال الجهة اليمنى الحصة 01 المجموعة أ ماحي خديجة

تجزئة البناء الذاتي الشطر الثاني محل ثالث رقم 321 بوخريس عبد الحكيم
رقم1/18 وسط صف صاف حامدي هاشمي

شتوان

 

 

مخبزة



هضبة الشمال الشطر االول عمارة ب قطعة 24 لعريبي عز الدين
حي أوزيدان جنان يوسف  رقم 01  قسم 26 مجموعة ملكية 13 بن حابي رياض

محل رقم 01 المحالة سيدي يحي أوزيدان  قسم 14 مجموعة ملكية رقم 32 ماحي حسين
محل رقم 105 أ حي عين الدفلة مجاهدي احمد

محل رقم 105 أ حي عين الدفلة مجاهدي احمد
حي الزيتون 60 سكن رقم 51 محل رقم أ حضري نصيرة
محل رقم 02 /ب حي الزيتون تجزئة حمزاوي بوشناقي عبد الرحمان محمد عبد 

الحق
محل رقم 03 حي الصف صاف   

حي شتوان محل 10.ب غيتري عبدالرحيم
حي عين الحوت منصور محسن

حي شتوان رقم 10/ ب حمودي عماد الدين
هضبة الشمال الشطر االول الحصة 10 العمارة ب الطابق االرضي مسعودي أسامة

هضبة الشمال الشطر األول عمارة س الطابق األرضي الحصة رقم 01 حوتي نسيمة
محل 02 وسط شتوان رقم 04 غنام أم كلثوم

محل رقم 04 الصف صاف رقم 17 لعرج مجاهد يوسف
محل 18/ ب صف صاف حي البرقوق حساني عبد الرزاق

رقم 260 تجزئة البناء الذاتي الشطر الثاني بلعباسي عبد اإلله
هدام أوزيدان منديل محمد

تجزئة عين الحوت 138 حصة رقم 99 محل 01 بلحاج عبد الصمد
تجزئة عين الحوت 138 حصة بلعياشي فريد

محل رقم 06 الطابق االرضي رقم 21  شارع االستقالل بريشي حليمة
صف صاف محل رقم 02 لصعر عبدالعزيز

تجزئة عين الدفلى رقم 92 محل أ جات إبراهيم
الطابق األرضي هضبة الشمال الشطر األول عمارة C الحصة 26 خليف لطيفة

هضبة الشمال الشطر الثاني  عمارة ف مزراوي إسماعيل
محل رقم 11 حي البرقوق قطعة رقم 31 صف صاف بن سنوسي عوالي

قطعة 176 عمارة ب5 هضبة الشمال الشطر الثاني بوسماحة الزهرة
A173 بن ميلود   جمال الدين  حي شتوان رقم 173 نهج اإلستقالل تجزئة البناء الذاتي الجزء الثاني محل رقم  

  قادة بلغيتري    محمد  حي عين الدفلة المحل ب
  هدار   فؤاد  رقم 84 تجزئة التعاونبة العقارية ابن سينا

A نقري رقم 124 تجزئة شتوان الشطر األول 148 قطعة محل   بن عالل   عمر
  خبشي   عبد الرحيم  تجزئة عين الدفلة محل 1/79

  صحراوي   بومدين  رقم 95 تجزئة صفصاف
  بن عبد القادر   نصر الدين  رقم 13 هضبة الشمال الشطر األول مشروع 110 سكن تساهمي الطابق األرضي جهة   

  زيتوني   عبد هللا  حي 110 مسكن عمارة 03 رقم 06
  عمران   خيرة  الخروبة غرب رقم 03

كشك رقم 01 حي شتوان شارع اإلستقالل مقابل مسجد عبدهللا بن مسعود قوردي عبد هللا
صاف صاف إخلف زهرة

حي 270 مسكن عمارة ك رقم 02 حدادين عبد الرحمان
وسط بوزياني ميلود

عين الدفلى تعاونية شلدة بونوار بوزياني سيدي محمد
عين الدفلة مسيردي جلول
عين الدفلة بن حمو عبد الوهاب

أوزيدان براهيمي بومدين
قرية زديقة ديدوح رضوان

زديقة بوزيزة نعيم
بلدية بن مومن نزيهة

قرية الغناينة بلحاج أمبارك
الشاليدة بن شيرة عبد القادر

قرية الغناينة غماري عبد القادر
طريق ن رقم 13 بن عزوز عبد القادر

أوالد أعلى حافظي طيب
طريق ت عمير القديم رقم 08 عينة حياة

الطريق الوطني رقم 02 بن عزوز سليمان

شتوانتغذية عامة



بجانب الطريق الوطني رقم 07 وسط شيخي غوتية
تيزي بن مصطفى عبد الغني

عيزلة عوشبة عبد الحق خالد
قطعة رقم 105 مخطط التجزئة الخاص بوخاتم براهيم

بلدية محمدي يمينة
قرية تاقمة ميلود سيفي خديجة

تجزئة بيروانة خربوش خالدة
محل 01 عوشبة محمدي إبراهيم

تجزئة القطعة أ عين فزة وسط قطعة 01 محل01 ممو ليلى
محل 01 بني عاد خلخال حسين

محل 02 تاسة قرية  عوشبة مجدوب محمد
محل رقم 01 عوشبة عيزلة غمري نعيمة

أم العلو محل رقم 01 صوفي فاطمة الزهراء
شارع الشهيد محمد بلعيد محل رقم 02 شيخي بشير

قرية عوشبة حدادي أحمد
وسط قرية عوشبة المكان المسمى تاسة محل رقم 01 قايد محمد

رقم 12 تجزئة البناء الذاتي 20 قطعة محل رقم 02  حي بئروانة حاجي أسامة
بلدية شيخي محمد

C63 تجزئة البناء الذاتي الجزء األول رقم حبيبس ميلود
تجزئة البناء العارض محل رقم 94-أ عبدهللا أبو بكر الصديق

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

المحل الثالث حي شتوان رقم 61 نهج أول نوفمبر بورزيق حبيب
محل 187أ تجزئة البناء الداتي الشطر الثاني ليفة طلحة

رقم 123 الحاملة رقم 01 من مخطط التجزئة الطابق األرضي  محل 01 بلحابي فوزية
محل رقم 01 حي عين الدفلة قسم 87 مجموعة ملكية 78 حمادي ياسين

محل 01 تجزئة عين الصفراء رقم 21 بلحاج ياسمين بشرى
رقم 256 من مخطط تجزئة شتوان البناء الداتي شطر 02 بلخيثر بومدين

تجزئة شاليدة القطعة رقم 79  محل 02 العرجاني زواوي
الغناينة بختي سارة

سيدي بوعلي بني وعزان زديقة تابتي عبد الرحيم
شتوان مغازات بوعبد السالم مصطفى وسط شتوان رقم 13

C63 تجزئة البناء الذاتي الجزء األول رقم حبيبس ميلود
تجزئة البناء العارض محل رقم 94-أ عبدهللا أبو بكر الصديق

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

المحل الثالث حي شتوان رقم 61 نهج أول نوفمبر بورزيق حبيب
محل 187أ تجزئة البناء الداتي الشطر الثاني ليفة طلحة

رقم 123 الحاملة رقم 01 من مخطط التجزئة الطابق األرضي  محل 01 بلحابي فوزية
محل رقم 01 حي عين الدفلة قسم 87 مجموعة ملكية 78 حمادي ياسين

محل 01 تجزئة عين الصفراء رقم 21 بلحاج ياسمين بشرى
رقم 256 من مخطط تجزئة شتوان البناء الداتي شطر 02 بلخيثر بومدين

تجزئة شاليدة القطعة رقم 79  محل 02 العرجاني زواوي
الغناينة بختي سارة

سيدي بوعلي بني وعزان زديقة تابتي عبد الرحيم
اإلتفاق الجهة الغربية محل 03 داهل عبد الحفيظ

قرية سيدي أحمد بلقداح قدور
محل رقم 02 تجزئة الغرب الجديد مجموعة ملكية 39 قسم 79 بلماحي عمر

برج عريمة قادة رابح حسين
محل رقم 01 تجزئة أوالد الخوان حاج شيخ هشام

شارع اإلخوة عثمان قسم70 مجموعة ملكية07محل01 بن خلفون ابراهيم
تجزئة حي الهدنة رقم 35 بن قرين مصطفى

حي باب الزيارة القطعة رقم 211 زياني عمر
شارع فالوسن رقم 06 رميني سيدي محمد

 

خضر 
وفواكه

اطعام سريع

شتوان

شتوان

الرمشيمخبزة



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

محل رقم 02 تجزئة الغرب الجديد مجموعة ملكية 39 قسم 79 بلماحي عمر
حي لطفي شارع قشيوش محمد شيخ براشد حماد

شارع زميت محمد تجزئة لطفي محل أ رقم 190 بن علي بن عمر
بلدية بن يشو كريمة

محل 02 رقم 35 تجزئة التعاونية العقارية األمير عبد القادر طالبي علي
تجزئة البلدية "عريمة" الضاحية الشمالية محل01 برج عريمة رقم 86 زدام عمار

شارع العقيد لطفي رقم 03 خيار نسيمة
شارع قرين يوسف محل رقم 03 البناء الذاتي رقم 20 بن شاشو بونوار

نهج العقيد عميروش محل3 رقم 21 بلقاطي حسين
شارع بن صابري أحمد محل 02 رقم 32 بن سعيد محمد

حي سيدي أحمد قسم 112 مجموعة ملكية 111 قطعة رقم 147 بن طيفور عبد الرحمان
حي المقام شارع اإلخوة سيدي بولنوار عمارة أ53 بن سعيد فطيمة زهرة

ضاحية الجنوبية حي الزيتون محل رقم 01 العابدي مراد
رقم 203 تجزئة األخوة محل رقم 01 بن قرين علي

حي 249 سكن محل01 تجزئة توسيع جنوب غرب لزعر زهير
حي سيدي يوسف شارع شرميطي محمد رقم 181 مفتاحي عبد القادر

شارع بوشنتوف بن عمر حي جميلة محل 01 كرزازي لخضر
حي المقام عمارة أ1 رقم 14 صغير 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 مجاهد محمد
المركز التجاري شارع فالوسن محل رقم 12 جديد يوسف عبدالمجيد

شارع اإلخوة شراف محل 03 رقم 01 مجدوب خدوجة
شارع معط هللا محمد مجموعة ملكية 15 القسم 92 الطابق االرضي بن بشير ناجي

شارع اول نوفمبر 1954 محل03 رقم 50 صايم فؤاد
قرية سيدي أحمد مجموعة ملكية115 قسم114 محل02 بلحرش منور

تجزئة لطفي قسم64 مجموعة ملكية66 حاج عبد القادر فطمة
شارع ديدوش مراد نجاري فطيمة
قرية سيدي بونوار برسيس زهير

إقامة المقام محل03 عمارة 12ب إمولودان محمد األمين
تجزئة لطفي القطعة رقم69 قسم49 مجموعة ملكية01 معمر محمد

قرية سيدي احمد قسم118 مجموعة ملكية27 بن بوزيان فاطمة الزهراء
رقم 48 حي الزيتون محل 01 قسم 53 مجموعة ملكية 137 حاج أعمر إسماعيل

شارع بن شريف بومدين رقم 09 سنايسي محمد
قرية سيدي أحمد محل01 رقم 140 مراكشي عبد هللا

حي المقام عمارة 28أ رقم 03 بوداود صليحة
تجزئة اإلخوة محل01 رقم 227 خيار عبد المجيد

تجزئة توسيع الجنوب الغربي رقم202 محل 01 قراوي بشير
محل 02 شارع بن شرقي محمد رقم 06 قسم 82 مجموعة ملكية 42 مختار عز الدين

شارع السلم برج عريمة محل 01 رقم 31 جدوي بومدين
شارع اإلخوة سيدي بونوار رقم 34 بابو كريم

حي اإلتفاق رقم 12 بلبشير خالد
محل01 الفدان الكبير عمور سمير

المركز التجاري الريفي بوعالية سعيد
شارع شرميطي محمد محل01 رقم 08 يحلى كمال

قرية سيدي أحمد محل01 رقم 01 حاسي حسام
تجزئة التعاونية العقارية األمير عبد القادر محل01 رقم 24 أمبوعزة عبد الحليم
شارع حاج حصيني العز سيدي يوسف محل04 رقم 109 بن سليمان عبد القادر

تجزئة جميلة قسم80 مجموعة ملكية07 محل02 شيخ سفيان ياسين
محل رقم 01 تجزئة جميلة القطعة 134 مجموعة ملكية 32 قسم 67 مفتاح عبد القادر

حي المقام عمارة 1أ  محل رقم 01 بلختير محمد األمين
شارع فالوسن رقم 35 محل رقم 03 جديد عبد الجليل

محل 03 اقامة المقام عمارة 36 أ حاج عبدالقادر موسى

 



قرية سيدي احمد رقم 13 تجزئة استئصال البناءات القصديرية محل رقم 01 حاج عبد القادر محمد
محل رقم 02 شارع نورين عبد القادر الطابق األرضي رقم 245 من مخطط إفراز 

توسيع الجنوب الغربي
بلعباس نادية

رقم 363 تجزئة لطفي محل 01 بوستين أحمد
رقم 24 تجزئة دحمان  محل رقم 01 بلختير رشيد

شارع فلسطين  مجموعة الملكية رقم 85 قسم 77 محل رقم 03 عبد المومن خوان
تجزئة االخوة محل رقم 01 346 بن عيسى فاطيمة

محل رقم 01 تجزئة جميلة رقم 06 شارع شيخ بلحاج قسم 66 مج ملكية 58 بلخوان سيد احمد
شارع العربي بن مهيدي مجموعة الملكية رقم 08 القسم 052 محل رقم 04 حمومي عبد القادر

برج عريمة 300 مسكن كرزازي نور الدين
شارع صايم بن عمر رقم 19 مخنتر عبد القادر

شارع أجدير محمد محل01 مجموعة ملكية107 قسم78 بوخاري نور الدين
شارع فالوسن محل رقم 03 رقم 58 بن سنوسي عبد القادر

تجزئة لطفي رقم 388 رقم  اا صايم بن عمر
قرية سيدي أحمد بضياف رحمة

قرية بورواحة عبد السالم بوجمعة عبد القادر
شارع بن ترار عبد القادر محل رقم 01 رقم 25 بلبشير حسام الدين

شارع زين الدين بلقاضي رقم 01 بلقاضي سمير
شارع اإلخوة عياد مليح فتحي

تجزئة األخوة رقم 227 حاج ميمون عبد الغاني
شارع حاج ميمون أحمد رقم 12 بوطريف كمال

قرية سيدي احمد حاج اعمر هواري
شارع راجع حصيني محل رقم 02 صور حليمة

برج عريمة بن أحمد محمد
محل 07 إقامة المقام بلوك 14أ برحمة محمد رضا

بلدية بومدين بوزيان
محل01 شارع العربي بن مهيدي مجموعة ملكية 88 قسم 90 زناقي محمد سيف اإلسالم

حي اإلتفاق بوجمعة ميلود
تجزئة سيدي أحمد رقم 08 بن صديق ابراهيم

شارع أول نوفمبر محل رقم 02 برج عريمة مداني رشيد
طابق األرضي عمارةد/20س مجمع335مسكن إجتماعي تساهمي درقاوة أحمد

تجزئة جميلة شارع شيخ بلحاج محل رقم 02 بومالح نور الدين
شارع بدية محمد محل رقم 02 رقم 03 أحمد عمار مصطفى

شارع المقهى برج عريمة رقم 10 جدوي عبد الرحمان
شارع العربي بن مهيدي محل رقم 02 رقم 07 أمبوعزة فؤاد

شارع المطعم   محل رقم 01 رقم 08 بلغربي محمد
المحل رقم 02 القرية الفالحية االشتراكية برج عريمة برابح عبد السالم

شارع كرفال عبد السالم مرابطي سكينة
تجزئة الشمال الغربي شارع العربي بن مهيدي رقم 100 معمر بن عبد هللا

شارع تقية بن عبد هللا رقم 07 تواتي محمد
حي إبن باديس شارع االخوة سيدي بولنوار صايم محمد

قرية فاطمي العربي بن خلفون محمد
شارع سي طارق رقم 29 تصور علي
شارع االخوة عياد رقم 16 بن حمو ربيع

تجزئة أوالد الخوان قادة رابح دراوية
شارع درقاوي عبد القادر تجزئة الوسط الغربي عياد مصطفى

تجزئة الغرب الجديد مزور خضرة
شارع سي طارق رقم 55 جبلي عبدالكريم
شارع شيخ بلحاج رقم 12 جديد كمال الدين

إبن باديس بوشقيف محمد
شارع فالوسن سهلي سيدي محمد

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

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

الرمشيتغذية عامة



قرية سيدي بونوار معوج رحمة
قرية سيدي بونوار رابح سيد أحمد
قرية سيدي أحمد هاشمي حسين

شارع اإلخوة حقيقي بوعالية حاج
قرية القواسير قدور بومدين

قرية سيدي أحمد بلحسيني فاطيمة
قرية فاطمي العربي رقم 42 بن خلفون محمد
قرية بورواحة عبد السالم بوجمعة عبد القادر

قرية سيدي الشريف كشك بلدي بن قو عبد القادر
حي أوالد موسى عبد الهادي بن عمر

شارع زين الدين بلقاضي رقم 01 بلقاضي سمير
بلدية بومدين بوزيان

ساحة العمومية يازرو كشك رقم 39 بوعزة عبيد عمر
شارع هواري بن عمارة المقامات رقم 26 غيتري محمد

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

تجزئة إمتداد الجنوب الغربي بن قرين علي
حي سيدي يوسف شارع حاج ميمون عبد هللا رقم 09 حجاجي عبد الرحمان

تعاونية األمير عبد القادر بلمختار عائشة
شارع بن سكران رقم 05 واحمد زكرياء

شارع 1 نوفمبر برج عريمة داود لحسن
شارع الغروب محل رقم 01 دراوي زوبير

شارع الحياة برج عريمة رقم 08 بوترفاس محمد
شارع السعادة برج عريمة رقم 02 بلقاضي محمد

شارع العربي بن مهيدي قبلي عبد القادر
تجزئة اإلتفاق رقم 153 مير محمد

شارع المسجد بوطريف امحمد
شارع بن شرقي حسيني محل رقم 03 تجزئة الشمال الغربي رقم 19 تسور بونوار

شارع بلبشير ابراهيم محل 02 تجزئة المحصورة رقم 05 رقم 03 ناصر عبد القادر
الرمشي شارع عبيد أحمد  مجموعة ملكية رقم 94 قسم 82 محل رقم 02 بن عزوز محمد

المحل رقم 11 عمارة أ13 اقامة المقام بوترفاس أحمد
رقم 14 شارع اإلخوة عياد رقم 03 مجموعة ملكية 121 القسم 84 بن بختي مهدي

تجزئة الهدنة رقم 11 بوزيدي عامر
حي هواري بومدين رقم 17 عامري عبد المجيد

شارع النجاح رقم 36 جدوي سفيان
الرمشي مغازات بلدية بن يشو لعرج

شارع أول نوفمبر برج عريمة بن عبد الرحمان رحمة
شارع العربي بن مهيدي رقم 70 بومعزة عائشة

العقيد  عميروش و شارع أبو الحسن مجموعة ملكية رقم94قسم 86محل رقم31 مجاهدي نعيمة
الرمشي اطعام سريع شارع محمد خميسيتي دوالت جميلة

C09 شارع فالوسن رقم شاعة عبد القادر
البناء الذاتي سيدي أحمد جلطي فتيحة

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

رقم 04 شارع كريم أحمد محل رقم 01 بن عيسى سمية
شارع بدية محمد رقم 03 أحمد عمار فتحي

شارع بن شريف بومدين محل رقم 02 رقم 10 سيدي بولنوار سيد أحمد
طريق الوطني رقم 22 وسط المدينة شارع العربي بن مهيدي أحمد عمار نور الدين

محل 01 قرية بن شعيب رقم 89 بوعزة عبيد قادة
شارع االخوة عياد رقم 16 بوحسان عبد الرحيم

شارع محمد خميستي عياد حاج
شارع االخوة عياد بلقاسم ميلود

رع العربي بن مهيدي قطعة رقم 98 من مخطط الخصوصي لتجزئة الشمال الغربي محل2 صايم فيصل

 

خضر وفواكه



شارع اإلخوة حقيق بوحفص محمد
شارع برازيم محمد رزوق فتحي

مجمع 224 سكن إجتماعيا الطابق األرضي عمارة ص 3 زكري نورين
شارع العربي بن مهيدي زناسني محمد

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

شارع أمبوعزة أحمد قسم50 مجموعة ملكية12 محل02 رقم 07 قاسمي أيوب
محل 08 عمارة 14أ إقامة المقام مفتاح زهير

محل 01 رقم 19 حي لطفي 2 مجموعة ملكية رقم 136 القسم رقم 64 بن الدراء مهدي
رقم 132 شارع مجاوي عبدالرحمان محل 01 قسم 84 مجموعة ملكية 117 عياد زدام سليم

شارع العربي بن مهيدي عياد محمد
برج عريمة بلختير رابح

شارع بن كرمة محمد بوطريف محمد
تجزئة رقم 337 حي خميستي رقم 106 بن ترار محمد

محل رقم أ رقم 203 تجزئة المحطة الضاحية الشمالية الشرقية كريب بومدين
شارع أوزار أحمد المحل 2 رقم 24 دريسي إكرام

رقم 10 شارع غالم بن درمل محل رقم 01 بوطالب نصر الدين
زاوية شارعي سحنون بن عمر و مجاهدي بكاي رقم 280 بوشارب الطاهر

محل رقم 01 شارع الشهيد بن قطالن عكاشة رقم 16 قرية مليلية بوسماحة عمار
ضاحية الشمالية الشرقية تجزئة السوق رقم 84 بدو سفيان

شارع غالم بن درمل برويقات مرتضى
مخطط تجزئةخميستي التكميلي شارع 42الجهة اليمنى بركة فتحي

شارع األمير عبد القادر رقم 12 حمودة أمين
حي 40 سكن رقم 12 محل02 أريوت محمد سعيد

محل رقم 03 بني يعقوب صدوق عبد الجليل
شارع كاسطور مخطط التجزئة رقم 01 محل 03 قوري بوبكر

ضاحية الشمالية الشرقية تجزئة القطعة المحصورة15 محل01 رقم 06 بلخيتر شعيب
زاوية شارعي د و ك رقم 09 بني  يعقوب براهمي خديجة
حي العربي بن مهيدي المحل األول رقم 16 سعد نصر الدين

نهج س  رقم 238 من مخطط التجزئة 110 قطعة حميدي نور الدين
حي محمد خميستي رقم 63 رقم 03 رقم 220 بوديري يمينة

شارع ج محل رقم 02 رقم 25 سعداوي محمد
ساحة اول نوفمبر محروق نبيل

حي خميستي رقم 02 بلختير عبد القادر
خميستي رقم 92 بلهامل هشام

قرية أوالد قادة محل رقم 01 بن عالل محمد
شارع العربي بن مهيدي محل رقم 01 رقم 211 بن سعيد بن عمر

شارع غالم بن درمل محل رقم 02 قطعة 04 دكار ابراهيم
بلدية زراد رابحة

نهج أ رقم 13 مجاهدي نور الدين
حي خميستي رقم 57 عبد السالم محمد

المنطقة الشرقية زرادي براهيم
سوق البلدي محل رقم 18 بروبة ثاني مصطفى
شارع الكاسطور رقم 20 بن سعيد محمد

شارع بلحساين ميلود رقم 07 جياللي نور الدين
بني يعقوب فقيه سفيان

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

حي 160 مسكن عمارة ف رقم 01 بوداود رشيد
حي محمد خميستي رقم 09 داود فطمة

شارع األمير عبد القادر رقم 428 من مخطط حمودة عبد الرحيم
مخطط الكتلة بني يعقوب عاشور جمال

رقم 130 تجزئة السوق الضاحية الشمالية الشرقية محل01 دراوي عبد الرحيم
محل 02 رقم 11 شارع ب بني يعقوب حميدي العمارية

الحنايةتغذية عامة

الحناية

قصابة

مخبزة

الرمشي



حي محمد خميستي بن حمو خيرة
حي محمد خميستي بلقاسم عبد الرحمان

رقم 27 شارع الشهداء خروبي محمد
حي بحرية شارع ن رقم 03 بلخير محمد
حي محمد خميستي رقم 104 طبال حسين

حي العربي بن مهيدي بودية عبد القادر
شارع عيسات إيدير رقم 04 حولية حسين

تجزئة المخرج الشمالي رقم 78 بلخيتر أحمد
شارع غالم بن درمل بن يحي محي الدين نور الدين
قرية مقاسم رقم 04 بوعبسة نصيرة

بلدية زراد رابحة
المنطقة الشرقية زرادي براهيم

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

حي 132 سكن رقم 02ق بلغماري قويدر
رقم 21 الجاليلة محل رقم 01 بلعمري بونوار

محل رقم 01 السوق البلدي القديم لحرش سمير
كشك بلدي رقم 24 حي المحطة سويقي كمال

محل02رقم27زاوية شارع الشهداء و شارع العربي التبسي قطعة1أ بن فريحة عمر
تجزئة الوسط الغربي خميستي رقم 301 بن سونة محمد

محل رقم 02شارع الحرية رقم 30 صديقي أحمد
شارع أ مسكن رقم 35 محل رقم 03 الطابق االرضي براهمي محمد

رقم 36 شارع أ محل رقم 01 بن منصور فطمة
الحناية مغازات شارع الحرية يحي برويقات مولود

حي محمد خميستي بلعال شعيب

شارع سحنون بن اعمر برويقات صالح الدين

شارع الحرية محل رقم 02 مكرر بن حدو فتحي

شارع الشهداء رقم 22 مكرر عيساوي أحمد

ساحة أول نوفمبر رقم 01 مكرر حجري رشيد

شارع بلحساين ميلود كشك رقم 12 بوسماحة محمد

شارع الحرية سي محمد يخلف

شارع هـ البحرية رقم 02 بن عيسى محمد

محل رقم 02 المركز التجاري 40 محل حي الشهيد بن عبد الرحمان أحمد زناتة  وسط بن دحمان يوسف

محل رقم 12 المركز التجاري حي الشهيد بن عبد الرحمان احمد زناتة وسط جنان عبد المجيد
تجزئة البلدية رقم 66 خالدي عبد السالم

شارع غالم بن درمل محل رقم 01 رقم 33 مرزاقي عبد القادر
بلدية زراد عبد الرزاق
وسط بلخوان مليكة

شارع الشهداء كشك رقم 01 ناجي حميدو
حي خميستي المحل رقم 04 داود عبد النبي

شارع ديدوش مراد بوسماحة بن عيسى
شارع أ محل 03 رقم 22 هاشمي عبد النور

سوق الخميس حاسي عبد العالي
وسط هنين رحماني توفيق
قرية القبار لحول مختار

محل رقم 02 قرية سيدي ادريس حسناوي عمر
قرية سيدي إدريس محل02 عاشور كريم

الحي الجديد رقم 32 حصة رقم 01 درقاوي نصيرة
حي سيدي علي بن يخلف مزرعي يخلف

حي القديم مزرعي عبد الرحيم
الملعب البلدي مزرعي فؤاد

خضر وفواكه

اطعام سريع

قصابة

 

الحناية

مخبزة

هنينتغذية عامة

الحناية

الحناية

هنين



تجزئة البلدية 59 قطعة رقم 33 مزرعي نبيل
تجزئة 35 قطعة رقم القطعة49 محل02 مزرعي محمد

تجزئة البلدية 59 قطعة رقم 33 مزرعي نبيل
تيدة يوسف تيدة يوسف

بوحفص حليمة بوحفص حليمة
حي الجديد محل رقم 03 رقم 49 من المخطط الخاص بتجزئة 35 قطعة مقدم عمر

حي 40 سكن اجتماعي تساهمي محل 02 سويدي محمد
قرية اوالد يوسف لكحل بلحاج
حي سيدي براهيم عياد عبد القادر

ميناء هنين مقدم بن علي
الضاحية الجنوبية رقم 49 تجزئة 35 قطعة محل 02 بن يوب يوسف

الجهة الشمالية سوق الخميس خيار إبراهيم
سوق الخميس حاسي كمال

محل رقم 01 قرية سيدي دريس الغا زوليخة
قرية سيدي ادريس محل رقم 01 مصطفاوي ابراهيم

حي القديم مباركي بن عمر
هنين وسط (سوق الفالح سابقا طويل عبد الحكيم

حي الجديد تجزئة 35 قطعة محل 04 رقم 49 مسعودان صليحة
حي ثانوية اإلخوة مزرعي محل رقم 02 تجزئة 35 قطعة رقم 42 العسري سمير

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 علي هناري مصطفى

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 اوهيب عبد اجمليد

شارع اجلمهورية مراحي أمحد

طريق سيدي بعباس بقجوجي موفق

الطريق الوطين خدمي حممد هربي

أوالد ميمونتغذية عامة

طريق سيدي بلعباس حواوطي قدور

شارع كراص عواد حجازي أمني

هنينقصابة

أوالد ميمونمخبزة

هنين

 

هنينخضر وفواكه

اطعام سريع



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

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

والد ميمون مغازات حي سيدي الزواوي مراحي بغداد

حي سيدي الزواوي خبتاوي حسان

حي سيدي الزواوي هناري 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

أوالد ميمونخضر وفواكه

أوالد ميمونإطعام سريع

أوالد ميمونقصابة

  

لواد األخضرتغذية عامة

لواد األخضرخضر وفواكه

إطعام سريع

  

لواد األخضر

لواد األخضرقصابة



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

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

مخبزة

بن سكرانتغذية عامة

قصابة 
بن سكران

بن سكرانخضر وفواكه

إطعام سريع

بني صميل تغذية عامة



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 شحاليف عبد القادر

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
طريق السعادنية 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

خضر و الفواك قرية عني نكروف زريوح فريد
اطعام سريع عني حنالة قندوزي نوح

قصابة قرية عني نكروف ماجوج حممد
حي االحرية بختي أمين

حي االستقالل بن حميدي سيدي محمد
حي الحرية سحار حسام الدين

حي الشهيد بوعناني حسين سحار حسام الدين
شارع االستقالل جياللي حاج
وسط العريشة خدام لويزة

حي الشهيد بوعناني حسين باي محمد
شارع 05 جويلية رقم 22 بلبشير محمد

للتغذية العامة
عين نحــالة

للتغذية العامة

خضر و الفواك
اطعام سريع

مخبزة

   

خضر والفواك

اطعام سريع
قصابة

عين تالوت

قصابة

سيدي العبدلي

 للتغذية العامة



محل 04 البطمة  شارع أول نوفمبر دحماني سهلي
حي الشهيد باي ميلود عباس محمد األمين

حي الشهيد دحو بومدين جريري محمد
حي 148 مسكن حاج محمد سماعين

شارع بلغري بن علي يحياوي توفيق
حي الشهداء بن عراج يحي

حي الشهيد دحو بومدين تونكوب عبد القادر
حي 148 مسكن بلحاج يوسف

حي باستور قطبي عيسى
حي الشهيد دحو بومدين عين الحجر مداني مراد

حي الشهيد بوبكر طاهر بن عامر أيمن عبد اللطيف
حي الشهيد دحو بومدين شريط عائشة

حي الشهيد التي حاج أحمد توهامي عبد الجبار
حي الشهيد التي حاج أحمد حفص عبد القادر
حي الشهيد التي حاج أحمد قادة يحي
حي الشهيد حفص أحمد كبير فاطمة
حي الشهيد حفص أحمد بوحفص عبد المجيد

حي الشهيد حفص أحمد مبرك عبد الرزاق

حي الشيح بن شريف يونس عبد العلي

حي الشهيد بن منصور قدور بن دحمان عبد النور

حي الشهيد بن منصور قدور بن منصور خديجة

حي الشهيد بومدان محمد قاقات الميلود

حي الشهيد بومدان محمد بن منصور محمد

حي الشهيد بومدان محمد بلعبيد براهيم
حي الشهيد لعرابي علي منديل عبد القادر

حي سيدي موسى بن معمر بشير
شارع الثورة بن صفية حسين
شارع الثورة بوترفاس موسى

شارع 24 أفريل لشقر محمود
حي الشهيد بوعناني حسين بن شريف عبد الخالق
حي الشهيد بوعناني حسين علي نهاري أحمد
حي الشهيد بوعناني حسين كبير طاهر
حي الشهيد بوعناني حسين بلعباس عبد الغني
حي الشهيد بوعناني حسين بن عسلون بن سعد
حي الشهيد بوعناني حسين حدوين براهيم
حي الشهيد بوعناني حسين طيبي يحي
حي الشهيد بوعناني حسين بوبكر عبد الناصر
حي الشهيد بوعناني حسين لعرابي كمال

حي الشهيد بن عيسى عكاشة لطاتي طاهر
حي الشهيد مداني محمد مكي محمد
حي الشهيد باي ميلود باي حسين
حي الشهيد باي ميلود روتي نورية

حي مقنافة سنوساوي عبد المالك
وسط القور بوحجار هواري
وسط القور عامر يوسفية

قرية القطيبات يحاللي عبد الحفيظ
قرية كرزوطة بليعقوبي زهرة

شارع مبرك قويدر تواتي يوسف
شارع 05 جويلية  رحماني عبد العزيز

وسط المدينة بلجياللي أحمد
حي النصر موالي حسن

غذية العامة بقا

سبدو

لخضر و الفواك  



قرية الشهيد بلحاجي بوسيف بورورو حسين
حي الشهيد بومدان محمد بلمصطفى صادق
حي الشهيد بوعناني حسين بن شريف براهيم

نهج القدس  بن عيسى طاهر
شارع أول نوفمبر بن معمر جمال

حي الشهيد التي حاج أحمد بلبشير فتيحة
شارع األمير عبد القادر هامل نصيرة

حي الشهداء بلهالهل خميس
حي الشهداء بن عراج رشيد

حي الشهيد بوعناني حسين بورويس رابح
حي القرموش بكارة عبد اللطيف

حي 170 مسكن تبودة أبيب حسين
شارع أول نوفمبر نقادي فاطمة
حي 148 مسكن بوترفاس طاهر

وسط القور تواتي يحي
شارع بودالل الطيب لخضاري هواري

حي الشهداء محمدي أحمد
حي 20أوت محل 01 كبوية عبد العزيز

مغازة حي الشهيد بوعناني حسين أبيب بشير
البويهي مهاجر عبد القادر

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

محل رقم 01 البويهي بن خليفة يحي
العابد طواهر مصطفى

شارع ميلود مختاري محل 01 رقم 08 روجين يوسف
عين الصفا بوعبسة لحسن
قرية بوغدو بوعبسة عبد هللا

حي 11 ديسمبر بن أحمد نور الدين
شارع مختار ميلود بلخوجة لخضر

وسط العابد بن عيسى عبد هللا
عمارة رقم 4  قيداري بوعمامة

محل 01 شارع رقم 02  العابد  سحنوني مصطفى
أوالد عبد السالم عبد الكريم بوبكر

إطعام سريع حي 11 ديسمبر بن أحمد جياللي
حي 52 مسكن  بن حليمة لحسن

البويهي موالي محمد
العابد  مسعودي مصطفى

مخبزة الفحص عميري جواد
الخميس باسعيد عبد المجيد
الفحص مربوح مصطفى

قرية زهرة كريفيف بومدين
قرية التالتا سليماني محمد علي
قرية زهرة بوزيان حسين

الحي الجديد المحجرة رقم 03 بلعباسي عصام
نهج ماتور الخميس سفسيفي زهير

مخطط التجزئة الخميس لهبيري فتحي
سيدي صالح الخميس زروالة محمد

محل 04 المنزل قزان بشير
الخميس بحباح حاج عمرو

دار الحاج محل 01 الفحص عنيتر سليمان
الفحص جردة محمد

فدان هالل الفحص طويلب علي

 للخضر و الفواك

للتغذية العامة بق
بني سنوس

للتغذية العامة بق

قصابة

سيدي الجيالل

  

إطعام سريع

 قصابة

مخبزة

للخضر و الفو



محل 01 سيدي حمزة الفحص كربو براهيم
طريق العابد محل02 الخميس جالد عبد الوهاب

الفحص قيرية نبيل
محل 01 قرية التالتا جعالن محمد األمين

الخميس عرباوي عبد النبي
حي فدان هالل الفحص مطعيش زهير

حي أوالد زيري قطعة 01 مجموعة ملكية رقم 42 القسم 94 نور الدين قادة بلعربي
محل 01 و 02 شارع سايح ميسوم يمينة دريس

محل 02 مجموعة ملكية 65 قسم 04 شارع الجمهورية وسط المدينة نبيلة اوشع
رقم 34 حي حوض عامر قسم 77 مجموعة ملكية 46 محل 01 رفيق شتيوي

حي الرملة محل 01 قسم75مج ملكية رقم 340 عبد الصمد صبيان
تونان السواحلية محمد بناصر

الطابق األول جانب الطريق الوطني رقم07 الذهاب إلى مغنية تونان 
–السواحلية - فتحي بوبكر

حي الرملة محل 01 شارع المنار قسم 32 مجموعة ملكية37 زوبير سوسي
حي الرملة محل 01 شارع المنار قسم 32 مجموعة ملكية37 كمال محصر
محالت 02 و 03 و 04 مسكن رقم 09 شارع 20 متر تونان سمير عيدوني

دار بن طاطا  عبد الرحيم بن زيري
شارع الشهداء محل 01 عبد الرحمان مرابط

حي الرملة قسم 69 مجموعة ملكية رقم 167 علي عين السبع
تجزئة المحطة حي الرملة  قطعة  34  مجموعة ملكية  29 مصطفى بلتشين
حي سيدي اعمر قسم 43 مجموعة ملكية رقم 28 محل 02  حسين شارف

حي الرملة قسم 76 مجموعة ملكية 65 رحمة طالب
شارع شيبان أعمر الشفق محل 03 سعاد بكاي

حي الرملة قسم 69 مجموعة ملكية رقم 167 علي عين السبع

مزاورو

سوق المغطاة بسعد جمال
حي حوض عامر قسم77 مجموعة ملكية09 محل01 بلحاجي ابراهيم

شارع الجمهورية الجزء 01 قسم 04 مجموعة ملكية رقم 32 قلي بشير
شارع عبدي حمزة لعسري علي

سوق المغطاة سطيلة زين الدين
حي الرملة دالي كمال

سوق المغطاة شارع الجمهورية طراش سيدي محمد
شارع الشهداء سليمان محمد

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

شارع الجمهورية قسم26 مجموعة ملكية15 حمزي مهدي
حي الرملة ساحة الرائد زناتي محل 01 طراش توفيق

تونان بكاي جمال
تونان بن طوط نصر الدين

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

شارع الشهداء وشارع العقيد عباس جنان عمر
محل 01 تونان رقم 06 طاهر رشيد

دار بن غالية سيدي ابراهيم رقم 01 حمداوي عبد الكريم
محل 01 خندق تاسة

  

إطعام سريع

قصابة

 

نوار عمار

قصابة

مخبزة

مغازة

عبد المومن هامل

سيدي محمد مهاجي

محمد رحمي

حي الشهداء محل 03 بناية ب

حي أوالد حمو الطروة محل05 البور

للخضر والفوا



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

تجزئة دار يغمراسن محل 01 رقم 596 بسعد فؤاد
حي الرملة مستغانمي خديجة

طريق الدمين قسم 109 مجموعة ملكية 74 محل أ42 عربان رفيق
حي الشفق قسم 87 مجموعة ملكية 31 محل رقم ب127 أوجامع حمزة

حي الرملة قسم 76 مجموعة ملكية 170 قسيمي سمير
حي ركيبة الزباير قسم79 مجموعة ملكية40 جزيري مختار

حي دار غمراسن سيدي أعمر قسم 43 مجموعة ملكية 29 محل 02 مزوار أعمر
حي الرملة قسم 76 مجموعة ملكية 65 طالب رحمة

شارع الشهداء محل رقم 01 محمودي رضا
حي ديار الجوهر الرملة حطاب محمد

حي أوالد زيري عقاب مصطفى
حي الدمين رقم 25 هاشم سيدي محمد

حي الرملة قسم 85 مجموعة ملكية 160 محل 03 عمور نزيه
حي حوط عامر قسم 68 مجموعة ملكية 136 محل 02 حمومي عمر

محل ب حي الشفق قسم 75 مجموعة ملكية 250 خرواع سيدي محمد
نهج الجمهورية رقم 95 حوزي سمير

المحل04 زاوية شارع الشهداء و شارع صالح عبدالقادر تيانتي محمد أمين
حي المحطة محل 06 بنكروف نبيل

حي اوالد زيري محل رقم 01 قسم 93 مجموعة ملكية 12 حمدون محمد
حي الرملة تجزئة السالم الشفق قسم 70 مجموعة ملكية 102 محل ب بن فقير سليمة

حي دار يغمراسن سيدي أعمر قسم 05 مجموعة ملكية 63 محل س621 غلوسي حورية
سوق المغطاة مقدم ابراهيم

حي سايح ميسوم وسط المدينة قسم 26 مجموعة ملكية 45 محل رقم 02 مستغانمي حسين
حوض عامر قسم 78 مجموعة ملكية30محل02 قبلي دنيا

شارع الجمهورية مجموعة ملكية 32 قسم 04 الحصة 02 هاشيم نسيمة
شارع عبدي حمزة قسم 36 مجموعة ملكية01 محل01 أوجامع محمد

حي سيدي أعمر محل02 مهداوي عبد القادر
حي سيدي أعمر محل02 زروقي سيد أحمد

حي سيدي أعمر قسم57 مجموعة ملكية113 بوغازي ابراهيم
حي سيدي اعمر قسم42 مجموعة ملكية25 محل02 غويزي عبد القادر
حي سيدي أعمر قسم43 مجموعة ملكية63 محل01 عواد أعمر

حي الرملة محل 32ف قسم68 مجموعة ملكية100 رقم 32 عبد المومن صطفى
حي سيدي أعمر قسم57 مجموعة ملكية234 محل02 فقير نصر الدين

اوالد زيري قسم84 مجموعة ملكية57 عجرودي محمد
السوق المغطاة رقم01س قسم04 مجموعة ملكية14 شارع الجمهورية ركاب سيدي محمد جالل

320B تجزئة الشفق رقم سديري ساجية
رقم 03 حي الرملة طريق المسشفى قسم77 مجموعة ملكية05 محل ب3 بن يحي عبد الناصر

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

محل ب رقم 288 ج شارع شيبان أعمر قسم 94 مجموعة ملكية رقم 34 عبد المومن لطفي
حي اوالد زيري مجموعة ملكية رقم 38 قسم 94 مبروك عمر

حي سيدي اعمر قسم 49 مجموعة ملكية 73 محل 02 بوطوبة مصطفى
زاوية شارع الجمهورية وشارع معلم لحسن معلم محمد

حي الرملة قسم69 مج ملكية 40 حطاب رشيد

محل 01 حي حوض عامر الرملة طريق المستشفى قسم 85 مجموعة ملكية 29 مقيدش نبيل
تجزئة بوجليد تونان رقم65 زروقي حليمة

حي صالح بريك محمد
تونان السواحلية بوتشيش يمينة

تجزئة تونان وسط تونان رقم 19 بلقاسم محمد

الغزوات

تغذية عامة



السواحلية قنيف عبد القادر
السواحلية بوغريط محمد

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

محل 01 حي بوجليد رقم 123 تونان ملوك يوسف
شارع االخوة عيدوني تونان دريسي عبد الصابر

تونان شيبانيبن أعمر
تونان مزيان عثمان

الطريق الوطني تونان رقم 108 بختاوي محمد
مزاورو الطابق االرضي محل رقم 02 مهياوي طيب

168b تجزئة تونان 01 المحل الثالث رقم بن سونة عبد الوهاب
شارع سايح ميسوم تونان محل 01 رقم 108 سليمان اسماعيل

محل رقم 03 تونان كحلي نبيل
تجزئة تونان 02 قطعة رقم 03 عبد المومن بن أعمر

شارع السوق رقم 78 يحمل رقم 02 تونان قنيف محمد
العنبر ديس 13 مجموعة 15 محل رقم أ02 ميراوي أعمر
تجزئة بغاون تونان رقم 18 محل رقم 01 صالح فتحي

رقم 136 شارع سايح ميسوم 7 أأ تونان محل 02 طهراوي بن اعمر
محل 01 تجزئة تونان 01 القطعة 98 تونان مقدم محمد أمين

محل 01 منزل 33 شارع أ ج ب بوجليد تلمساني سيدي محمد
دار بن طاطة شليح جمال عبد الناصر

قرية دار بن طاطة فردي عبد الناصر
قرية دار بن طاطا شليح محمد

القبالة البور برايس عائشة
دار يغمراسن اوالد حمو حمودي رضوان

مدخل القرية الفالحية حي دار بن طاطا الحصة 02 محل 01 بورقبة ختير
باب خروفة سجعي منير

تيانت فالح لطيفة
تيانت نوار سيد أحمد
تيانت بوطالب نصر الدين
تيانت بكوش عمر
تيانت نوار محمد
تيانت بكاي يمينة

جامع الصخرة الطابق األرضي مرحوم بشير

مخبزة مهراز حي أم غالس محل رقم 01 كمال عياد زدام
محل رقم 03 شارع أول نوفمبر المهراز عيساوي عبد المالك

بوطراق شاللي محمد

مغازة حي 19 مارس تجزئة مهراز قطعة 310 محل رقم 01 سماعين واوي
رقم 05 حي زايلو محل رقم 01 إلياس عيساوي

مهراز محفوظ خاطر
بوطراق مراد جعيفري

عين الكبيرة شارع بن مسعود علي بلدية ذهبية بوجاوي
محل رقم 02 جنوب قرية مهراز تجزئة مهراز 366 قطع سعيد داهل

تجزئة طارق بن زياد 30 سكن رقم 04 خاطر محمد
رقم 326 نهج لخضر بن يحيى منزل رقم 01 تجزئة  مهراز 366 قطعة دحمان نورية

محل رقم 01 جنوب قرية مهراز تجزئة مهراز 310 قطعة جريف براهيم
تجزئة مهراز 366 قطعة رقم 32 بن حابي عائشة

محل رقم 02 مهراز  تجزئة طارق بن زياد رقم 10 لعرباوي فطيمة
محل رقم 01 تجزئة مهراز قطعة 366 عيساوي عبد الحكيم
محل رقم 03 شارع أول نوفمبر المهراز عيساوي عبد المللك

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

الخضر و الفو

قصابة

 

فالوسن

 



محل رقم 01 جنوب قرية مهراز تجزئة مهراز 366 قطعة  غانم معاشو
بن عربية بوعزة   تجزئة مهراز زاوية شارع األمير عبد القادر و نهج الشهيد عبد القادر بن داود مح  

تجزئة مهراز PML تجزئة 143 شعبان رحمة
جنوب قرية مهراز القطعة رقم 65 من تجزئة مهراز 310 قطعة محل 01 دريوش مهدي

شارع شقاف محمد زقاي أعمر
محل 01 شارع شقاف محمد رقم 11  رويقب عبد المنعم

حمزي بن عامر قطعة 15 بوعياد عبد الرحمن
قطعة رقم 44 تجزئة 59 حمزي بن عامر لعيدوني محمد

الحمارى رقم 01 الحصة 01 شافي محمد
بوطراق محل رقم 02 صديقي محمد

الحمارى بلخير مصطفى
محل رقم 01 حي شارع الطريق الوالئي بن صايم صايم

محل رقم 02 بوطراق  بن موسىابراهيم
محل رقم 02 بوطراق  بن عبد القادرعبد الحفيظ

بوطراق صديقي نصرالدين
بوطراق بن عبد القادرحسين
بوطراق زياني بلعيد

حي اللوزة عسلي أنوار
حي القصبة نهج مغنية رقم 02 بوعزيز مصطفى

بن قميلة شارع بونهار عبد القادر مج م رقم 109 قسم 112 قنطوح محمد
حي بن قميلة قطعة 114 تجزئة رقم 35 قايد هشام

قسم 50 مجموعة ملكية 59 خريبة  ضريف سيدي محمد

محل ثاني حي عين الزبدة شارع دحماني محمد قسم 85 مجموعة ملكية رقم 88 عراب توفيق

حي سيدي يحي  غوتي عزوز
سوق المغطاة بنعمر طالبي

سيدي محمد البشير واد ثالثة قسم 07 مجموعة ملكية 229
سوق المغطاة فطيمة مجدوب
سوق المغطاة عبد الرحيم بن عمور
سوق المغطاة سيدي محمد حبيب ليمام
ساحة السوق سليمان خيتر

09A تجزئة بن قميلة المنطقة المحصورة رقم عبد اللطيف مرقاش
ساحة السوق محمد جنان

السوق الغير المغطاة عبد الحفيظ مسعودي
شارع أول نوفمبر الخريبة رقم 21 سيدي محمد مختاري

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

محل رقم 127 السوق غير مغطاة محمودي محمد
حي العسة محل رقم 01 الطابق االرضي مجموعة ملكية 34 قسم 02 عياش رشيد

محل رقم 94 السوق غير مغطاة قصاب هواري
ساحة السوق تقيوق رشيدة

محل رقم 03 حي بن قميلة غرماوي جمال
قطعة 35 تجزئة 35 الخوريبة دحماني عبد الكريم

رقم 05 وسط مدينة ندرومة الحصة الثانية ج ع هـ و من مخطط القسمة الودية 
حي دقيوس حسني مليكة

محل رقم 121 السوق غير المغطاة نهاض محمد
محل رقم 05 شارع 66 رقم 19 بلحاج محمد األمين

محل رقم 22 السوق غير المغطاة زيان ميلود
السوق غير المغطاة محل رقم 118 ديندان عبد هللا

محل ثالت حي سواتين خريبة القطعة 106 بلجياللي سيدي محمد
رقم 112 القرية الفالحية العجايجة بلغيت الطيب

شارع 77 حي سيدي عبد الرحمان رقم 11 مسعودي عبد الرحيم
محل02 العسة عياش حسين

لخضر والفواكه

 

تغذية عامة

مخبز

مغازة

قصابة



حي بغدادلي عبد الفتاح ركاب محمد
زاوية اليعقوبي منقوشي حسان

حي 50 سكن تجزئة "ه" مسعودي سيدي أحمد شوقي
تجزئة بن قميلة مسيردي لطيفة

طريق مغنية ندرومة محل 02 قلعي عبد الرحيم
رقم 28 شارع 01 نوفمبر 1954 الحصة رقم 01 قسم 50 مجموعة ملكية 

71 الخريبة رحموني رابح

شارع بلبشير محمد حوض الخنزيرة تجمع 213 رقم 05 مكرر بزاوية عبد المجيد
دار العسة الخريبة سماعيل جمال

حي بن قميلة (المغرب) تجمع رقم 04 محل رقم 01 عنصر محمد
تجمع 12 شارع رقم 01 خريبة لعريبي رشيد

شارع رقم 01ب تجمع رقم 52 الخريبة عناب حسين
زاوية اليعقوبي حساني يوسف

B131 تجزئة بن قميلة رقم ابن كعبة محمد
خوريبة بوعزة بنعمر

حي التربيعة خياط بوزناد
بوقميلة قايد هشام

ساحة السوق أقواس لعريبي عبد الغاني
شارع 13 ب تجمع 82 الخريبة رقم 22 بن جبور كمال

B42 تجزئة بن قميلة رقم مرغاش محمد
تجزئة الحوض شاوش نصر الدين

تجمع 41 رقم 06 الخريبة محل01 سكاك سيدي محمد
رقم 136 تجزئة حوض الخنزيرة محل رقم 01 منقوشي عبد العالي

حي الرملة عدو فريد

تجزئة المصالح اإلجتماعيةلشركة سواتكس107مسكن محل01خريبة رقم 52 عنصر رشيد

عين الزبدة سعيدي زكرياء
محل أول الطابق األرضي حي العسة غلوسي أحمد

حي اللوزة محل ثالث خيتر عيسى
تجزئة التعاونية العقارية الشهيد عدو رابح رقم 12 داودي بلقاسم

شارع سرحان شريف رقم 12 كريم خير الدين
تجزئة سلس علي حوض بلشقر رقم 37 نورين فتحي

الخريبة حموتي باهي
حي سيدي يحي بوحفص عبد الغني

الخريبة حدوش فايزة
تجمع 577 رقم 14 الخريبة لعنابي عبد هللا

شارع أول نوفمبر 1954 حي الخريبة محل رقم 02 قسم 42 مجموعة ملكية 
56 رحو محمد

محل رقم 02 حي سيدي يحي حاليا شارع بن جياللي ميلود رقم 28 شرفاوي محمد بوجمعة
تجزئة األمير عبد القادر بني منير وادي الزباير محل01 ميدون سيدي محمد

تجزئة ورثة شقرون رقم 05 شارع محمد بوضياف محل أ4 بوراس ربيعة
شارع 01 نوفمبر 1954 الخريبة مختاري عمر
شارع 03 ساحة التربيعة محل01 قايد عبد الرحيم

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

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

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

حي 50 مسكن قطعة ؤ محل رقم 02 ديندان سيدي محمد
محل أول تجزئة المصالح االجتماعية لشركة النسيج الخريبة ديابي عبد النور

حي 50 مسكن قطعة ؤ محل 05 مسعودي زياني

تغذية عامة

ندرومة



شارع 31 حي بن زيد شنيكة توفيق
طهر البياضة بصغير عبد الحميد

زورانة شداد أحمد
العجائجة عجاج عبد الحفيظ
ترنانة ترنان أحمد

العجائجة بزاوية محمد
محل 01 الحوض العجائجة صالحي فيصل

محل رقم 01 05 جويلية القطعة رقم 46 ادرى بوزيان
شارع بن احمد الحاج رقم 13 ليبدري عمار
رقم 28 شارع محطة القطار زناقي رشيد 

محل أوب رقم 02 قطعة 42 وادي الزيتون  بن حامد عبد الحميد
تجزئة صايم عبد القادر رقم 102 بن غنيمة نزيهة
شارع األمير عبد القادر رقم10  بوريش بوبكر

محل 01 حي بن عبد الرحمان قطعة رقم 27تجزئة السكن بن عيسى فيصل
رقم 02 السوق البلدي زناخي لحبيب

شارع األمير عبد القادر محل 02 بوزيان يامنة
شارع دريم محمد محل رقم 01 رقم 184 بلعباس لخضر

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

شارع دريم محمد رقم 03 رقم 183 بن غنيمة بلقاسم
شارع األمير عبد القادر رقم 17/2 فراج عبد السالم

حي موسى بن نصير بلوك رقم 06 رقم 24 شلحاوي عبد الحميد
شارع نقادي بشير محل رقم 03 قدور محمد

شارع األمير عبد القادر محل 02 مصطفاوي أحمد
زاوية األمير عبد القادر وشارع بلعيدي العيد محل رقم 01 العربي رضا

تجزئة التكوين المهني 220 مسكن صنف أ رقم 73 لباد مصطفى
شارع األمير عبد القادر الحصة رقم 08 مجاهد طاهر

شارع سبيح أحمد بوريش سيد احمد
شارع األمير عبد القادر حصة 03 رقم 59 سعادي عمر

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

حي بن عبد الرحمان محل رقم 01 25 زناقي إلياس
محل رقم 01 شارع غالم محمد سليمان سفيان محمد رضا

سيدي العربي  تجزئة خزان المياه رقم 97 محل01 بن خالد محمد
تجزئة حي الصنوبر قطعة 80 حمودي العربي

شارع بن احمد الحاج رقم 154 سعودي ليندة
شارع األمير عبد القادر رقم 273 الحصة رقم 02 تنوقة عبد الرحمان

منطقة التجمع السكني الريفي حي بن عبد الرحمان شارع األمير عبد القادر غربي محمد
رقم 96 شارع صايم عبد القادر مباركي مبارك

تجزئة حي الزيتون  قطعة رقم 01 محل رقم 01 بن مصطفى محمد نجيب
محل 02 مدرسة زيتوني حساين شارع بوجنان بلقاسم عبدلي مصطفى
محل 04 شارع بوجنان بلقاسم  رقم 12 الجزء الثاني هامل الطيب

حي الزيتون رقم 12 التعاونية العقارية بن عبد الرحمان   فارس علي
محل 03شارع األمير عبد القادر  قويدري محمد
منطقة التجمع السكني أهل غافر بوخريص محمد

محل 01 سيدي العربي رقم 56 من مخطط البناءات الصغيرة والمتوسطة دالل توفيق
حي البرج محل رقم 01 مكرر مجاهدي شعيب

رقم 23 شارع سبيح أحمد بن منصور بلقاسم
سيدي العربي بوزيان محمد
وادي الزيتون عياد عبد الحق 

مـــغـــــازات محل رقم 02 عمارة 13 شارع صايم عبد القادر بلدية صبرة بن مصطفى عبد الباسط
شارع الصايم عبد القادر محل رقم 03 رقم 01 العربي عمر

شارع األمير عبد القادر رقم 59 القطعة 03 العربي محمد

مخبزة

قصابة

خضر و الفواك

تغذية عامة

مـــطـــاعـــــم

صبرة

 



مخــــــبـــــزة رقم 06 شارع الشهيد مباركي أحمد محل رقم 01 بلدية بوحلو عبد الحميد العربي
محل02 عقار رقم 02 غزال عبد الحفيظ

بلدية زبيري سيدي أحمد
حي البلدي محل رقم 01 معروف عبد القادر

قرية المدرسة شلحاوي فاطمة
حي بن عيسى أحمد محل 04 بوعزاوي حسيب

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

شارغ بوغرارة السايح حي الوئام محل رقم 01 حداد محمد
الزوية محل رقم 03 بن دحو رمضان

محل 02 الزوية يوبي جمال
الزوية فدان مصطفى
بلدية بن سبع عبد الكريم

المحل رقم 01 الزوية شقوقي يوسف
محل رقم09 المجموعة 80 من المجمع التجاري وسط الزوية سابق عبد هللا

الزوية محل رقم 02 صحراوي فتح هللا
الزوية رقم 01 مخطط القسمة سابق هواري

الزوية برس مصطفى
محل رقم 01 الزوية بوحميدي سعيد

الزوية محل 01 منعزو محمد
الزوية محل 02 عثماني محمد

الزوية توريرين مصطفى
الزوية مراد هواري

الزوية رقم 256 الطابق األرضي المحل 02 يعلى فتحي
الزوية مراد عبد الغني 

الزوية محل رقم 02 قداوي حميد
محل 01 الزوية مكني فارس

محل رقم 02 الزوية منور محمد
الزوية دوخاش نبيل

المحل رقم 02 الزوية شارع الشهيد عثماني رقم 25ب جداين رشيد
الزوية محل رقم 04 شقوقي عكاشة

محل 02 تجزئة الزوية رقم 132 عرفاتي عبد العزيز
الزوية محل رقم 05 تيوريرين براهيم

مـــطـــاعـــــم محل رقم 12 المجمع التجاري وسط الزوية مجموعة 80 عمروس عبد هللا
بلدية معاسي مصطفى

سيدي مجاهد  رقم 21 المحل األول 01 ديدوح أمين
الشارع الرئيسي رقم 05 محل رقم 01  شريف علي

محل رقم 01 المنطقة الثالثة رقم 101 تجزئة سيدي مجاهد رافعي أحمدو
شارع الشهيد بوهني محمد رقم 84 محل رقم 01 يوساري درويش

سيدي مجاهد لكتوتي ميلود 
سيدي مجاهد  رقم 21  المحل(األول-01) ديدوح أمين

محل رقم 01 سيدي مجاهد مركز بن احميدي عفان
شارع الشهيد حكي  لخضر سيدي جاهد  مركز محل  رقم 01 عماري أحمد

محل رقم 02 سيدي مجاهد كسو رشيد
حي ابن رشد بلعباس منير 

طريق وجدة الجرابعة المحل الثاني رقم 02 زيتوني محمد
حي تافنة مجموعة ملكية رقم 51 قسم 206 رقم 08 بن صابر محمد

حي  الزيتون محل رقم 02 فارس عمر
حي الزيتون قسم 226 مجموعة ملكية 45 المحل رقم 02 صدوقي عمر 

حي تافنة محل الثاني قسم 208 مجموعة ملكية101  الشيخ سمير
حي تافنة قسم 205 مجموعة ملكية 174 محل 02 داري الحبيب

شارع ابن رشد محل 01 رقم 01 بوعرفة أحمد

للخضر و الفواكه

قــصــابـــة

سيدي مجاهد

ــذيــة عــامـــــ

القصابة

بوحلو

مخــــــبـــــزة

بـقــالــــة

خضر و الفواك

قــصــابـــة

بلدية بني بوس

بـقــالــــة



حي الصنوبر قسم 149 مجموعة ملكية 162  بريكي محمد
محل رقم 02 الباطوار درب 14 رقم 55 طيبي محمد

تجزئة السكنية المطمر الجديد محل رقم 01 رقم116 داري علي
حي الفتح قسم 154 مجموعة ملكية179 محل01 ايمافو احمد 

حي القاضي  شارع 08 رقم 23 محل 05 –مغنية- بلغيت احمد 
القرية االشتراكية العقيد عباس رقم 2 بوحفص سيد أحمد

حي القاضي محل رقم01 مغنية تيجديت نور الدين 
حي الفتح قسم144 مجموعة ملكية26 محل16ب مديانة كمال

حي الفتح مجموعة ملكية رقم 131 قسم 143 محل رقم 01 قادري عبد اللطيف
حي داري واسيني المحل 27 ب قسم 141 مجموعة ملكية 81  نخاي فوزي

قرية البطيم نهار سمير
حي 200 مسكن البريقي عمارة س رقم 01 براهمي حسان

شارع ابن رشد محل06 رقم 12 بن دهمة محمد
محل 01 حي الزيتون مجموعة ملكية 119 قسم 203 قاسمي عبد الصمد
حي تافنة مجموعة ملكية 176 قسم 205 محل رقم 01 بن عزوز نور السادات

حي تافنة تجزئة ملكية رقم 52 محل رقم 01 بن صابر محمد
حي تافنة قسم 205 مجموعة ملكية 26 محل 01 فرحي رابح

شارع تلمسان رقم 40 موالي البودخيلي عبد القادر 
حي تافنة قسم 206 مجموعة ملكية 99 محل 02 بن سبع يوسف

محل رقم 02 حي الزيتون قسم 226 مجموعة ملكية 62 كش أحمد
محل رقم 02 حي الزيتون قسم 203 م زياني ميلود
حي القاضي رقم 02 شارع 06 مغنية مقبول عمر 

محل رقم 02 حي تافنة قسم 206 مجموعة ملكية رقم 88 موس مغنية
حي القاضي رقم 03 شارع 06 مغنية مقبول عز الدين 

شارع األمير عبد القادر رقم 90 زيان واسيني
محطة العقيد عباس  عريشي مكي

شارع ابن رشد رقم 46/3 بن حمو ابراهيم
حي بريقي مخطط التجزئة السكنية رقم 13 مكرر زايدة رشيد

شارع القدس رقم 14  راجعي محمد
حي الفتح قسم 85 مجموعة ملكية 241 لعالم محمد

قرية العقيد عباس حاج علي محمد
السوق المغطاة للخضر والفواكه رقم 25 مكرر زوهري عبد الرحيم

سوق المغطاة المخطط رقم 46 بلمختار جمال 
طريق وجدة رقم 0 صبيان عبد الرحيم

حي القاضي مومينو بلقاسم
شارع الغرب رقم 2 عنيطر زهير

121 شارع ابن رشد  بن زغادي سميرة
حي المطمر قطعة 05 مج م133 قسم 190 محل 01 العسري عبد الكريم

حي ش ل م رقم 102 تراس مغنية
حي جابر قسم 254 مجموعة ملكية 92 رقم 04 حمادي ابراهيم

تجزئة المطمر 01 بلهبري فراج 
الحي الجديد مغنية  بوعرفة عبد السميع

حي جابر مجموعة ملكية 54 قسم 233 الطابق األرضي محل 02 موقاس نصر الدين
حي جابر محل 02 قسم 233 مجموعة ملكية 54 برايح عائشة 

حي وسط المدينة مجموعة ملكية رقم 17 قسم 218 محل 01 مفتاح عبد الحفيظ
المحل 03حي المدرجات قسم 137 مجموعة ملكية 85 عوزبة مصطفى 

حي الزيتون قسم 204 مجموعة ملكية 150 بن هدار العيد
حي تافنة المحل رقم 03 قسم 205 مجموعة رقم 154 طبطاب أحمد

حي عمر المختار شارع 06 رقم 27 سليماني أمال
حي الزيتون مجموعة ملكية 132 قسم 204محل 01 قزادري عبد هللا

حي القاضي محل 06شارع رقم 03 لصحف عبد القادر 
حي الشهداء رقم 03 محل رقم 01 معروفي سفيان 



شارع ابن رشد بن حمو ابراهيم 
طريق وجدة حي لبريقي  أوالجي جمال 

شارع 11رقم 48حي القرادات فارس عبد هللا 
حي الجرابعة طريق 18 رقم 12 حماد محمد

حي البريقي  براهمي حسان 
حي الزيتون  غرمي محمد األمين 

04 حي المطمر شارع 00 زيتوني محمد األمين 
83 حي المطمر  بن صاولة مقداد

حي البريقي جامعي محمد
طريق وجدة  أوالجي كمال

حي الشهداء محل 01 مجموعة ملكية 52 قسم 246 بن طيب محمد
شارع العقيد شابو نايري عمر

حي أوالد بن صابر الجرابعة  بحراوي مصطفى 
شارع 26 نوفمبر رمضاني بومدين 

حي الزيتون  بوعرفة يوسف 
حي التجزئة –مغنية - غرفاتي أحمد 

31 مكرر طريق تندوف  زواوي مراد 
محل 02 حي عمر المختار رقم 112 مكاوي محمد

سوق المغطاة للخضر و الفواكه لبلدية رقم 01 زماني رشيد
حي وسط المدينة  بكاي سيدي محمد

محل رقم 01 حي الفتح قسم 85 مجموعة ملكية 187 كروني رابح
شارع تلمسان محل 01رقم 73  مراد فالحي 

محل رقم 02 وسط المدينة شارع فلسطين  مجموعة ملكية 59 قسم 217  لصحر العربي 
محل رقم 02 الباطوار درب 14 رقم 55 طيبي محمد

محل رقم 01 حي الزيتون قسم 149 مجموعة ملكية 06 عالهم إيمان 
محل رقم 01 حي الزيتون مجموعة ملكية رقم 119 قسم 203 قاسمي عبد الصمد

حي تافنة قسم 205مجموعة ملكية 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  زيتوني واسيني 
وسط المدينة قسم 192 مجموعة ملكية رقم 22 المحل الثاني بن عماري عمر

حي تافنة محل الثاني قسم 208 مجموعة ملكية101  الشيخ سمير
حي المطمر قسم 214 مجموعة ملكية 48 محل رقم 01 اساجي مراد

رقم22 نهج راس عصفور حرف1أ لشيخ عبد القادر
محل رقم 02 حي تافنة قسم 206 مجموعة ملكية رقم 88 موس مغنية

محل رقم 02 حي ابن سينا رقم 2 محبوب فوزي
حي الزيتون قسم 225 مجموعة ملكية رقم 1 محل رقم 02 غرمي محمد األمين

حي الفتح قسم 143 مجموعة ملكية رقم 30 محبوب خير الدين
محل رقم 01 حي الزيتون الطابق األرضي قسم 201 م م رقم 108 بوعرفة يوسف

حي الفتح محل رقم 02 قسم 143 مجموع ملكية 2 بلغربي هشام
شارع 16 حي الشهداء رقم 07 بوحفص عبد القادر

محل رقم 01 حي تافنة قسم 207 مجموعة ملكية 33 بوعرفة فوزي
ملحقة مكني رمضان جرابعة راجعي مرابط
شارع ابن خلدون رقم 07 بلعروسي ميلود

شارع األمير عبد القادر رقم 90 زيان واسيني
محطة العقيد عباس  عريشي مكي

شارع ابن رشد رقم 46/3 بن حمو ابراهيم
محل رقم 01 حي الزيتون مجموعة ملكية رقم 119 قسم 203 قاسمي عبد الصمد

حي تافنة قسم 205مجموعة ملكية 26 محل 01 فرحي رابح
القرية االشتراكية العقيد عباس رقم 2 بوحفص سيد أحمد

حي اوالد بن صابر الجرابعة المحل رقم 0 بحراوي مصطفى

مغنيةبقالة



متنقل  قزادري عبد الوهاب
حي السكني رقم 278/01 شداد عبد النبي

محل 01 بلوك ب 256/16سكن  لعرباوي رابح
حي الزيتون قسم 204 مجموعة ملكية 154 بن هدار العيد 

محل رقم 01 حي الباطوار مجموعة ملكية رقم 13 قسم 213 قطعة رقم 01 برزاوي أمين 
حي 40 مسكن الحصة رقم 04 محل رقم 03 هاشيم سمير 

شارع العقيد شابو رقم 30 تاغلي محمد
حي توسيع البريقي محل 02 رقم 179 بطيب هيبة 

حي الزيتون قسم 203 ملكية 141 أوسدي محمد
حي 40 شقة ( دي بليكس ) عمارة رقم 03 عماري بومدين

حي عمر محل 02 رقم ب 11 كحيلي بختة 
حي تافنة قسم 205 مجموعة ملكية 09 محل 01 شارف سيد أحمد

حي تافنة شارع 01 رقم 92 قسم 221 مجموعة ملكية 01 محل 03 سعاجي عبد الرحيم 
شارع العقيد لطفي قسم 211 مجموعة ملكية 49 رقم 18 قرمودي لكبير 

محل رقم 18 د حي الفتح قسم 144 مجموعة ملكية رقم 188 بربار جواد 
العصابة بني واسين محل 02 درامة سمير 

حي وسط المدينة قسم 192 مجموعة ملكية 88 محل 03 بدراوي خديجة 
حي وسط المدينة شارع العقيد عميروش 18 محل 02 قسم 210 مجموعة ملكية 30 بن عال ل وردة 

شارع 02 رقم 64 حي الفتح قسم 144 مج م 149 محل رقم 02 غربي هشام 
حي عين الزهراوية قسم 135 مجموعة ملكية 189 محل 03 عجاج ابراهيم 

قرية المصامدة  حلحولي محمد 
R2 القرية الفالحية اإلشتراكية العقيد عباس محل 01 رقم شاللي لحبيب 

حي أوالد بن صابر محل01 إبقى ميلود
مخطط تجزئة المطمر محل رقم 01 عبد الرحمان وسيلة

محل 01 العصابة قطعة 03 أ رقم 03الطريق الوطني رقم 07 قادة بلغيتري حسين 
حي جابر محل 01 قسم 233 مج ملكية 04 أودغيري عبد الناصر 

محل رقم 01 حي الزيتون قسم 150 مج رقم 22 خليدي فؤاد 
محل بلدي رقم 107 السوق المغطاة  قاضي هشام 

حي المطمر شارع 81 رقم 02 بن زايد واسيني
حي السكني محل رقم 01 رقم 782 بن سماعيل بوعزة

شارع العقيد لطفي محل 02 شقرون واسيني
محل 02 حي الشهداء قسم 243 مجموعة ملكية 03 رايس أحمد
التعاونية العقارية ابن باديس محل رقم 01 رقم 06 مزاري ابن عمر 

حي داري الواسيني قسم 193 مج م 21 خرواع محمد
حي الهدام الجديد رقم 49 عبيدلي نبيل 

قسم داري الواسيني حي األرضي الطابق 03 محل رقم 35 مجموعة ملكية 157 بنابي فتحي 
محل 02 حي تافنة قسم 221 مجموعة ملكية 55 حماد نور الدين 
حي تافنة قسم 208 مجموعة ملكية 96 رقم 15 الوهاب عبد الخالق

رقم 02 شارع محمد بوضياف مومن محمد
رقم 87 قرية البطيم الحي الجديد رقم 06 محل رقم 02 تيرس محمد عز الدين 

محل 02 حي تافنة قسم 206 مجموعة ملكية 27 الهواري سليم
المحل الثالث حي أوالد بن صابر  فرسي هوارية 

حي الهدام مكاحلي عبد هللا
شارع المحطة بولعبايز محمد

حي تافنة شارع 24 فيفري ملكية رقم 250 قسم 221 محل 01 موس حورية
حي تافنة قسم 207 مجموعة ملكية 45 رقم 04 معيوش العياشي

شارع أول نوفمبر رقم 50 مكرر قريشي محمد
شارع اول نوفمبر رقم 39 ضحاك فاطمة

حي الزيتون محل 02 مجموعة ملكية 195 قسم 222 حميتي عبد الوهاب
وسط المدينة المركز التجاري قسم 210 مجموعة ملكية رقم 51 حبالي اسماعيل 

حي الزيتون قسم 222 مجموعة ملكية رقم 165 رمضان توفيق 
الحي السكني طريق وجدة محل رقم 02 رقم 19 رايس نبيل 

مغنيةمغازات



12 شارع ابن رشد محل 06 الطابق األرضي حرير ياسين   
شارع أول نوفمبر رقم 50 مكرر قريشي محمد

شارع اول نوفمبر رقم 39 ضحاك فاطمة
حي الزيتون محل 02 مجموعة ملكية 195 قسم 222 حميتي عبد الوهاب

وسط المدينة المركز التجاري قسم 210 مجموعة ملكية رقم 51 حبالي اسماعيل 
حي الزيتون قسم 222 مجموعة ملكية رقم 165 رمضان توفيق 
الحي السكني طريق وجدة محل رقم 02 رقم 19 رايس نبيل 
12 شارع ابن رشد محل 06 الطابق األرضي حرير ياسين   

حي الزيتون مجموعة ملكية 170قسم 203 محل رقم 02 بلعربي مصطفى
حي الفتح قسم 144 مجموعة ملكية رقم 214 محل رقم 02 طول عماد 
حي الزيتون المحل الثاني مجموعة ملكية رقم 33 قسم 222 بن عيسى محمد

حي القاضي شارع 08 رقم23 محل 01 الشيخ محمد الواسيني
سوق المغطاة رقم 90 غاني سمير

محل 01 أ6 حي الجرابعة بوعواد محمد
شارع ابن رشدرقم 01  رباحي بدر الدين 

حي تافنة المحل رقم 03 قسم 205 مجموعة ملكية 154 طبطاب أحمد
شارع ديدوش مرادرقم 023 حصة رقم 02 رقم 55 حجار عبد المومن 

حي القاضي محل 01 زجوط نور الدين 
سوق المغطاة للخضر و الفواكه محل رقم 131 بن عيش جمال

حي الباطوار محل رقم 02 حصة رقم 04 قسم 213 مجموعة ملكية 145 عصماني رشيد 
محل 03 حي الزيتون مجموعة ملكية 145 القسم 204 مسعدوي شهيناز 

محل 04 حي بيري بوعناني محمد 
محل رقم 01 حي الفتح الطابق األرضي مجموعة ملكية 140 قسم 144 عبد المالك عكاشة 

حي تافنة قسم 145 مجموعة ملكية 63 مرغاد كمال 
محل 03 حي جابر بوصلعة عبد العلي 

محل رقم 02 حي تافنة قسم 221 مجموعة ملكية 08 رابح عبد الجليل 
شارع فلسطين رقم 35 اودغيري محمد 

سوق المغطاة الخارجي رقم 73 بوهنة محمد 
رقم 69 الفسوق المغطاة زيتوني محمد 

حي الفتح قسم 154 مجموعة ملكية 132 محل 03 العربي محمد 
محل بلدي رقم 81 السوق المغطاة  شقرون فتحي 

حي الباطوار قسم 213 مجموعة ملكية 45 الحصة 03 بورسالي احمد 
محل 10 سوق حي البريقي 66 محل عبد المالك عبد القادر 

محل رقم 70 السوق المغطاة  بن فيقيق عبد الكريم 
محل بلدي رقم 97 السوق المغطاة للبلدية بحراوي احمد 

محل رقم 02 حي الصنوبر قسم 78 مجموعة ملكية 109 موقاس رفيق 
محل 01 حي الزيتون مجموعة ملكية 163 قسم 203 دخيسي صالح 

البطيم رقم 91 من مخطط التجزئة محل رقم 01 جيران سلومي 
حي عمر المختار قرطوبي فاتح مسعود

حي وسط المدينة قسم 210 مجموعة ملكية 87 سيب يوسف 
حي الشهداء قسم 247 مجموعة ملكية رقم 216 محل رقم 01 بوغالية ميلود

حل رقم 01 الطابق األرضي حي عين الزهراوية مجموعة ملكية رقم 84 قسم 82 هبري محمد 
حي المطمر الجديد رقم 244-مغنية- مدوري عبد الرحيم

جرابعة بني واسين بن صابر محمد
محل رقم 2 عين الزهراوية مجموعة ملكية 65 القسم 115 –مغنية- يونس برش

حي تافنة قسم 198 مجموعة ملكية رقم 49 قرين اعمر
حي الزيتون قسم 204 مجموعة ملكية 128 صدار عبد القادر 

حي الزيتون مجموعة ملكية 181 قسم 203 محل 01 زيرق مصطفى 
حي المطمر 00 رقم 19 شارع العربي بن مهيدي محل 19أ بلبشير محمد

القرية االشتراكية الغقيد عباس الناحية رقم 57 محل 7أ سلها مي أمحمد
حي الزيتون مجموعة ملكية 56 القسم 150 محل رقم 01 هرارسي فاطمة 

شارع العقيد شابو محل أ10حي تافنة قسم 208 مجموعة ملكية 91 رقم 28 حرطاني قدور مختار زين عابدي

مغنيةخضر و فواكه

مغنيةالمخابز

مغنيةمطاعم



حي الفتح قسم 154 مجموعة ملكية 177 محل 01 –مغنية-  مدوري عبد النور 
قسم 190 مجموعة ملكية رقم 155 حي المطمر –مغنية-  الشيخ سيدي محمد 

حي الفتح قسم 85 مجموعة ملكية 46 مبطول محمد
حي عمر محل 11ب  قشير محمد

حي الزيتون قسم 222 مجموعة ملكية 200 محل 01 مدغاري مراد
حي الزيتون محل 01 بن عالل جمال
محل 01 حي عمر  حمدون نجية 

قطعة رقم 30 تجزىة الشهيد جابر رقم 16 محل رقم 16 أ و 16 ب  بورديم مريم 
محل 02 اوالد الشارف مجموعة ملكية 96 قسم 49  بلخضر ابراهيم

حي المطمر 00 رقم 19 شارع العربي بن مهيدي محل 19/أ بلبشير محمد
شارع 9 مصالي الحاج حس الصنوبر سابقا ايلو 1052  كلثومي محمد 

محل 2 وسط المدينة قسم 191 مجموعة ملكية 98  بطيب سيدي محمد 
91 تجزئة البطيم ب م  ل محل رقم 01  امبارك عبد الرحيم 

التجزئة الثانية الركيزة لفضيل محمد
التجزئة الثالثة  ركيزة لياني حسين

حمام بوغرارة سماش عبد الجليل
حمام بوغرارة بوسوار علي
حمام بوغرارة سماش علي

حي 25 مسكن 12 أوكيلي نصر الدين
الركيزة حمام بوغرارة معتوق الشيخ

محل رقم 01 المعازيز مركز قطعة  رقم 08 عبو عمر
تجزئة المعازيز مركز الحرشة معازيز رقم 11 بوبكر غوتي

تجزئة الركيزة ب 2 قطعة رقم 31 محل رقم 01 طاري فضيل
حي التجزئة الثالثة  الركيزة بن طيب امحمد

قرية المعازيز بن يحي رابح
سيدي المشهور شارع 63 رقم 07 محل 01 حامد أحمد
سيدي مشهور شارع 63 رقم 07 محل 01 بوستاوي محمود
محا 02 سيدي المشهور الطابق األرضي ماحي عبد هللا

حمام بوغرارة خليد بن أعمر
حمام بوغرارة بوحفص رابح
حمام بوغرارة حدبي علي
حمام بوغرارة بوستاوي فاطمة
حمام بوغرارة المصطفى براهيم
حمام بوغرارة بن عبد هللا توهامي
حمام بوغرارة بوستاوي يوسف
حمام بوغرارة صيف فاطمة
حمام بوغرارة بوبكر غوتي
حمام بوغرارة بريكي حسين
حمام بوغرارة بوصوار يحيى
حمام بوغرارة شريفي رشيد
حمام بوغرارة بن حمو فوزي

حمام بوغرارة مخابز حمام بوغرارة قيواني  بلخير
حمام بوغرارة خضر و فواكه حمام بوغرارة أو كيلي أحمد

شارع 05 جويلية –باب العسة- طول  يمينة
حي الغربي –باب العسة- فرسيتي عبد القادر

بلدية باب العسة. العيا طي الشريف
شارع أول نوفمبر محل رقم 01 –باب العسة- بلتشين فتحي

ضيعة السي المختار محل 01 سومار عبد الحكيم
بلدية باب العسة مقرز عبد النبي

شارع بختي محمد رقم 11 راجي عمر
يمبو –باب العسة - كلثومي بومدين

مام بوغراربقالة

 



باب العسة كوردي اعمر
قرية سالم واسطي بومدين
قرية سالم صوير يحي

سيدي بن كرامة محل 01 عياد محمد
نهج محمد نافع رقم 01 مقرز ميلود

محل 01 فيرمة سي المختار تاولي كريمة
حي الزيتون باب العسة قرشي فتح هللا

محل 01 يمبو عين السبع عبد الواحد
شارع بختي محمد حموتي عبد القادر
محل 01 بن كرامة خروش رضوان

ينبو شبورو علي
يمبو زرقاتي محمد

طريق بوكانون المسمى الزيتون محل 02 نوح مصطفى
قرية سالم صوفي فؤاد

محل رقم أ 1 شارع 05 جويلية رقم 01 حدار عبد الحفيظ
باب العسة مقرز نور الدين
باب العسة شبيكة يحيى
باب العسة جندار عبد الجالل
باب العسة حوالف محمد
باب العسة مادي رقية
باب العسة عشماوي عبد القادر
باب العسة مقرز ميلود
باب العسة موساوي مصطفى
باب العسة بوعزم بوفلجة
باب العسة حوالف ليلى
باب العسة كشكاش عبد القادر

شارع 05 جويلية محل 04 باب العسة نور علي
محل 01 قطعة 04 تجزئة البناء الذاتي صوفي عما د

شارع 05 جويلية محل 01 نور عبد القادر
باب العسة خضر وفواكه  محل رقم 02شارع الشهداء رقم 13 تجزئة باب العسة الشطر 1و2 دازي سمير

مخطط التجزئة شارع الشهداء وعباس أحمد
باب العسة  زحاف ميلود 

باب العسة تلمسان - باب العسة بريشي جمال
محل رقم 1و2 الطابق األرضي حي الزيتون خالدي ابراهيم

محل رقم 01 حي الزيتون الطريق الوطني رقم 07 أ طريق بوكانون –باب  مهدي هواري
بلدية سوق الثالثاء عشعاشي عبد الكريم
بلدية سوق الثالثاء لعريف يوسف

سوق الثالثاء مغازات بلدية سوق الثالثاء قدوسي محمد
حي الرمال زهدور فوزي

بلدية  مرسى بن مهيدي بويدوح بلعيد
بلدية مرسى بن مهيدي بن صديق رشيدة

شارع الكبير فنيدق رابح
شايب راسو عبد الكريم كز

المريقة زين العابدين محمد
مرسى بن مهيدي ناصر الدين كوداد

A حي الرياض رقم كوداد ميمون
شايب راسو أوالل هادي

قام موالي عبد القادر رقم 29 زيغ سفيان
ساحة البلدية رقم 26 راضي فارس

تجزئة قطعة األراضي المحصورة فرع 03 رقم 19 بلهادي بالل
قرية مريقة  محل رقم 01 رقم 36 مصباح واسيني
شارع واجهة البحر محل رقم 03 درار مصطفى

ساحة البلدية رقم 26 راضي فارس

 
 

باب العسةبقالة

باب العسةمغازات

باب العسةمطاعم

باب العسةمخابز 

سوق الثالثاءبقالة



حي المدارس شارع 01 رقم 43محل رقم 02 حادة محمد
تجزئة 61 قطعة االراضي المحصورة فرع ل شدولي هاجرة

شارع 35 حي البناء الذاتي رقم 09 بعديد مصطفى
حي البلدي رقم 14 بن سعيد عبد المالك

حي البلدي تجزئة األراضي المحصورة فرع ن رقم 10 مختش سفيان
حي 50 سكن عمارة ج محل 02 رقم 04 شارف فتحي
العسة الطريق الوالئي رقم 08 محل ب89 بختاوي زهير

شايب راسو دشري ابراهيم
تجزئة األراضي المحصورة لتمركز 24 قطع فرع01الشطر2 حي الرمال 07 معاصمي محمد أمين

رقم 83أ مريقة خضير طارق
حي الحي البلدي قطعة 02 عطية احمد

محل01 شايب راسو قيش سعيد
تجزئة المحصورة فرع / رقم 17 أوسليم هشام

محل رقم 01 حي الرياض درار عبد العزيز
الحي البلدي محل رقم 01 مختاري أحمد

محل رقم 01 مريقة خضير قادة

مريقة كز عبد القادر
حي البناء الذاتي عقار رقم 156 مخطط العام لتجزئة البناء الذاتي خضير لحسن

E تجزئة 04 قطع أرض محصورة الفرع صدار أحمد
الحي البلدي شارع موسكاردة القطعة رقم 02 بالي محمد منير
حي الرياض شارع 19 رقم 16 محل رقم 01 أوراوو مليكة

حي 50 مسكن عمارة ج رقم 01 محل رقم 02 القطعة 01 قيشاح هشام
شايب راسو محل رقم 01 كز عبد الكريم

صرمرام الطريق الوطني N7C محل رقم 01 قدوسي محمد
بلدية مرسى بن مهيدي حمان اسماعيل

مرسى بن مهيدي لويفي ايمان
مرسى بن مهيدي الحامدي  سليمان
مرسى بن مهيدي مسكين محمد األمين

الحي البلدي مرسى بن مهيدي زرقيط بلقاسم
رقم 01 الحي البلدي تجزئة 27 قطعة المحصورة فرع ن أوسهلة سيدي محمد

خضر و فواكهمرسى بن مه طريق الوطني 07أ رقم 01 مرغاد براهيم
شارع جيش التحريرسيدي بوجنان حصة رقم04 بن أحمد بوجنان

محل 01 سيدي بوجنان شريقي  تورية
سيدي بوجنان شارع جيش التحرير الوطني  زرار  سماعين

شارع رقم 19قرية االشتراكية زحاف عبد القهار
مغاغة عبد المالك عبد الربيع

قرية سيدي بوجنان بن أحمد محمد
لعشاش محل رقم 02 خبيزات عبد القادر

حي اوالد احمد محجوب وردة
بلدية تلمساني محمد

لعشاش يحياوي نصيرة
بلدية السواني بن يحي حسان

لعشاش خياس محمد
محل 02 حي أوالد أحمد طيب محمد

بلدية   السواني محي الدين طارق
لعشاش رمضاني نور الدين

بلدية السواني تلمساني محمد
بلدية السواني حمدون عكاشة
سيدي بوجنان شيخاوي طاهر

شارع رقم 22 محل رقم 01 دحمان بن أحمد
مغاغة العربي رشيد

سيدي بوجنان المحل 02 بن أحمد رشيد
محل رقم 01 مغاغة مغاغي شعبان

رسى بن مهيدمطاعم

السوانيبقالة

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

مرسى 
بن 

مهيدي
بقالة

رسى بن مهيدمخابز



محل رقم 02 العيد العربي
السواني حرو محمد
السواني بوطيب نور الدين
السواني بوطيب محمد
السواني محي الدين صالح الدين
السواني صغير أحمد

شارع أول نوفمبر الطيب محمد التوفيق
تجزئة 42قطعة رقم27 سيدي بوجنان بولجراف ميلود

السواني محي الدين عبد الحق
الحمري لعشاش حيتون براهيم

السواني محي الدين ميلود
المحل األول حي أوالد أحمد دحمان طليب

قرية سيدي بوجنان بن أحمد عبد الحق
السواني أوحود بن عمر
السواني صالح جاد

السواني مطاعم السواني شريقي جمال

السوانيمخابز

السوانيخضر و فواكه

السوانيمغازة
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