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وزارة التجارة

المديرية الوالئية للتجارة -عين تموشنت-

قائمة التجار المداومين خالل عيد االضحى لسنة 2019

العنواناسم و اللقب التجار المسخرييناالنشطةالبلديات الدائرة 

المنطقة 04 رقم 23 حي 704 مسكن حي الزيتونبن زهرة مولود
حي عمر بن الخطاببوفروخ عالء الدين
رقم 308 حي الزيتونفاسي عبد القادر
المدينة الجديدةسيفي زين الدين
حي برواين سعيد رقم 126 عين تموشنتبن رابح الهوارية
رقم 10 حي سيدي علي شريف حي الزيتونبوقطاية ميلود
حي كاسطورالتومي لطفي
حي كاسطوريخلف بختة
نهج اول نوفمبر(Boulvard)تقرين نعيم
شارع عبيد جلول رقم35خفوس بدرة

شارع الثورة رقم01ش.د.م.م البالموري
حي 411 مسكن (خلف مركز الشرطة)مولفرعة اسماء
حي 411 مسكن (طريق مزعاش)سعدي مختاري

حي موالي مصطفى كاسطورمحمد يخلف حمزة
حي مرباح (سان روك)زناسني فاطمة

شارع الثورة (طريق GARGENTA)بن عبد هللا سيدي محمد
حي 411 مسكن(بجانب المستوصف عمور)منقوشي خديجة
حي 503 مسكن  (النخلة)خلوفي الخير
حي 320 مسكن( EN FACE ATAKOR)بن درة اسامة

حي 320 مسكن( EN FACE ATAKOR)بن تركي اسامة
حي 476 مسكن رقم 777 حي الزيتونبطواف عبد القادر
حي 476 مسكن حي الزيتونبودالل عبد القادر
حي 476 مسكن  حي الزيتونبن داود حسين
حي الزيتونغزالي احمد
حي قوميد بوعزة حي الزيتونجياللي برابح

حي 704 مسكن حي الزيتونهواري فرج جلول
حي 317 المنطقة الحضرية رقم 04بلعباس فؤاد
159 طريق سيدي بن عدةسايح ميلود

حي 317 مسكن محل ب حي الزيتونبن عسلة ابراهيم
 حي كاسطوربوحجلة حدوش
  حي كاسطوربوسعيد مصطفى

(حي كاسطور)حي النصر  40محمد بن مشتة
حي كاسطوربني عبد اللطيف
حي النصر (حي كاسطور)زعيمي اسامة

حي كاسطوربلغيتري عبد النور
حي 200 مسكن بجانب الخزينة العموميةمزيان سفيان
حي كاسطور امام مسجد عبد الرحمان بن عوفبن زيان علي

حي كاسطور امام مسجد عبد الرحمان بن عوفمقني نور الدين
حي كاسطور( امام السوق)بلغيتري عبد النور

حي برواين سعيدغيالن محمد
حي برواين سعيدكبداني كمال رضا
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حي برواين سعيديحياوي محمد
شارع المسجد حي موالي مصطفىبن زينة رحمة

حي عمر بن الخطاب(طريق تارقة  )جليل محمد
حي موالي مصطفى كاسطورخضرة محمد امين

حي موالي مصطفى كاسطوربن درة محمد
حي موالي مصطفى كاسطوربولفضاوي سفيان

حي موالي مصطفى كاسطوربلخطاب مراد
حي عمر بن الخطاب (طريق تارقةسوداني بوعالم

حي موالي مصطفىبناني عبد المالك
حي 100 مسكن تساهمي (طريق تارقة  )رحيل بوسيف
حي الياسمين ( حي موالي مصطفى)بن يوب طيب

حي العقيد عثمان  (المدينة الجديدة)قادة بن عبد هللا ميلود
حي العقيد عثمان(المدينة الجديدة)قادة بلغيتري بوحوص

حي العقيد عثمان(المدينة الجديدة)بوحصيدة محمد
حي العقيد عثمان(المدينة الجديدة)محبوب رحمونة

حي العقيد عثمان(المدينة الجديدة)بركان ابراهيم
حي العقيد عثمان(المدينة الجديدة ال صباح)قادة بن عبد هللا ميلود

حي العقيد عثمان(المدينة الجديدة)نواري رشيدة
حي العقيد عثمان(المدينة الجديدة)علي بن علي

حي العقيد عثمان(المدينة الجديدة)بن عزوز قويدر
حي العقيد عثمان(المدينة الجديدة)بلعباس قويدر

حي العقيد عثمان(المدينة الجديدة)جعالب خضرة
حي 150 مسكن ابن سيناصحراوي محمد
حي 150 مسكن ابن سينامعروف عدة
حي 150 مسكن ابن سينابن نقي يونس

شارع 01 ماي (( rue plataneبن حمو عبد الكريم
شارع 01 ماي ( rue platane)بن فيسة عبد العزيز

حي 320 مسكن la post))مسعودي مراد
حي 320 مسكن (مقابل سكنات كناب)زناقي مصطفى

حي 411 مسكن (طريق مزعاش)بن زورة بوعبد هللا
حي 411 مسكن (طريق مزعاش)صالح فريدة

حي 411 مسكن (طريق مزعاش)بلكبير بوسيف
حي 110 مسكن تساهمي  (الجوهرة)يعقوب وهيبة
حي 110 مسكن تساهمي  (الجوهرة)بوسعيد ماما

حي 180 مسكن (atakor)دحامنة عبد الحميد
حي 180 مسكن (atakor)بن عودة عرياني
حي 180 مسكن (atakor)بن عيسى مداح

حي 180 مسكن (atakor)بن قانة عبد الناصر
حي 180 مسكن (atakor)بوخاللة صالح الدين
حي 180 مسكن (atakor)عمروني نصر الدين
حي 180 مسكن (atakor)صالح عبد الغاني
حي 180 مسكن (atakor)مناد عبد القادر
حي 120 مسكن (atakor)بلعباس شريفة
حي 24 مسكن (atakor)الحسين طيب

شارع معاشو محمد (سيدي سعيد)غزال سيد احمد
شارع معاشو محمد (سيدي سعيد) حي 180 مسكنالحاج علي عبد القادر
11 شارع العربي بن مهيدي (الراية)ظريف محمد امين

شارع ديدوش مرادعمراني بومدين
شارع رحو قادة (مقابل مسجد خديجة رضي هللا عنها)بني محمد
14 ساحة المقاومة (marche couvert)قدور محمد

عين تموشنت
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ساحة المقاومة (marche couvert)ربيب محمد
حي 129 مسكن تساهمي مقابل الحماية المدنية (التونسي)صابري لخضر

ساحة المقاومة (marche couvert)بن معزوز بن يوسف
شارع االمير عبد القادر(marche couvert)بن ناصر خديجة
ساحة المقاومة (marche couvert)بوصوار حليمة
رقم 05 حي مرباح (SINROK )عمارة هواري

حي مرباح (SINROK )لعبوري عبد الماليك
شارع االخوة بن فيسة(SINROK )مليوي خليد

شارع عقاوي الميلوداروان جمال الدين
شارع عقاوي الميلودبومعزة بوشنتوف

شارع الثورة (طريق تيار)لشالش قويدر
حي بوعناني عبد النور(تيار)لعبدلي محمد

حي بوعناني عبد النور(تيار)بن معزوز رابح
رقم 435 طريق شعبة اللحم (بركة)الحاج علي عبد الحق

حي بركةغيتري طاهر
حي بركةميلود عبيد فتيحة
حي بركةمولخير العابدي

حي بركةسامي سيدعلي شريف
حي بركة (جهة المسجد)خثير لعرج
حي بركة (جهة الصيدلية)زناتي سعيد
حي بركة (جهة الصيدلية)سوداني سعيد

حي بركة(جهة المسجد)غيتري محمد
حي بركة (جهة المسجد)بوعزة معروف

رقم 94 طريق شعبة اللحم ع/تمحطة خدمات مودن
شارع العربي بن المهيديمحطة نفطا ل

طريق تلمسانبن دهمة
معاشو محمدبوعزة معروف بومدين

شارع العربي بن المهيديبودياب جمال
شارع 01 نوفمبر 1954سقاق سمير 

شارع االمير عبد القادرضريف نور الدين
شارع الثورةزمري نور الدين

حي 476 مسكن حي الزيتونديفلي محمد
المنطقة السكنية الحضرية حي الزيتونيحلى مجاهد

حي 317 المنطقة الحضرية رقم 04 حي الزيتونماموني سعيد
حي 48 مسكن (حي كاسطور)بن فضة نسيم

رقم 39 شارع محمد بوضياف (حي كاسطور)مسعودي ربيع
حي كاسطوربن عالل عبد الحميد

حي برواين سعيدزناقي بوداود
حي 120 مسكن (atakor)شيخ حورية

حي 180 مسكن (atakor)زناسني ياسين
شارع اول نوفمبر سيدي بن عدة  10كمال ديسة

حي 294 مسكن سيدي بن عدةالزهرة بوحوية
سيدي بن عدةنادية سيدي علي شريف

رقم 09 سيدي بن عدةميرناس طاهر
شارع اول نوفمبر1954بوداود محمد

شارع اول نوفمبر 1954بن يوب فتحي محمد
شارع اول نوفمبر 1954شريف بوجمعة
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شارع االخوة بخيتر 12بوتليليس نور الدين

حي 294 مسكن القدس سيدي بن عدةعسكر امينة

شارع  اول نوفمبر 1954عماري ساحة
شارع اول نوفمبر1954لعرج عبد الكريم

شارع اول نوفمبر 1954طيب بن صالح
شارع اول نوفمبر 1954بن صالح يوسف

شيبان محمدمعزوز باروديالعامرية شارع بن 
نوفمبرغرواط تومي شارع أول 
سعيدزاير بارودي شارع هواري 

القادرنمر محمد رضا شارع األمير عبد 
يونس القادرأوراغ  شارع األمير عبد 

شارع اإلخوة عالميدليلة هزيل
رقم 09 شارع شراك قويدربن دالح علي
طريق بوزجارشنافة جلول

اسماعيل طريق بوزجاريعقوب روبة 
النهضةزاير علي حي 

القادر القادرشالبي عبد  شارع االمير عبد 
القادر هواري قويدر نهج األمير عبد 

الدين محمد شارع بوزجارالعامريةمعمر 
سمير شارع عابد بوحجر العامريةڤيز 

سعيد بارودي 09حمالت عبد الكريم  شارع بن 
المحفوظ حسن   سعيد بارودي 12روان   شارع بن 

القادر هواري قويدر نهج األمير عبد   
شارع عابد بوحجر كرادراوي مراد

النهضةبونصابية حي 
العامريةموساوي رضوان

النهضةشكيري حي 
القادر شارع اإلخوة بوشريط العامريةشراك عبد 

موسى البنزين العامريةساحي  القادر  الطريق الوطني رقم 02 محطة  شارع األمير عبد 
القادر  العامريةزور بن زرقة شارع األمير عبد 

طريق بوزجاربولحية بارودي
القادربكراتو محمد شارع االمير عبد 
الغلةبردان بلحول حاسي  ستوتي مصطفى  رقم 108 شارع 

بشير  الغلة مخلوفي  رقم 26 شارع 20 اوت –حاسي 
الغلةبوهنية تامي حاسي  شارع 20اوت  

حسن الغلة 20باشا  حاسي  أوت 
سعيد نميش  الغلة 08بلقاسم  حاسي  مقني بو زيان اوت  نهج 

عباس الغلةبلعباس لن قرعة  حاسي  شارع 20 اوت 
الغلةبن زينة زهرة حاسي  شارع 20 اوت 

نعيمة نهج 20 أوتقادرة 
التجزئةبدو حفيظ رقم 13/02 من مخطط 

نعيمة مقني  بوزبانبلقاسم  شارع 
حاسي الغلةمحمد سعيد

شارع 20 اوت –حاسي الغلةالوافي بلخير
16 نهج بن بكريت عبد السالم –حاسي الغلةعمار نور الدين

شارع بن ختو جلول –حاسي الغلةمحمد بن عمر خلوفي
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رقم 07 حي سيدي سعيد المحل 19 المالحبلوهراني قادة

رقم 04 حي 23 مسكن عمارة أ الدرج أ المالحبودهان خالد
شارع خميستي رقم 01 المالحجديان أحمد

شارع محمد خميستي المالحعيساوي بن عمر
رقم 07 حي سيدي سعيد المحل 19 المالحبلوهراني قادة
رقم 04 حي 23 مسكن عمارة أ الدرج أ المالحبودهان خالد
شارع خميستي رقم 01 المالحجديان أحمد

شارع محمد خميستي المالحعيساوي بن عمر
تجزئة 247 قطعة شعبة اللحم 43عقيلي سعيد

حي محمد خميستي شعبة اللحمبن صالح سيد أحمد
رقم 16 ب شارع محمد خميستي شعبة اللحمبتريكي محمد

حي 274 مسكن شعبة اللحمبوخريس الطاهر
تجزئة 134 حي العقيد عثمان شعبة اللحمهواري مدني

رقم 01 حي هواري بومدين شعبة اللحملوكيلي نور الدين
رقم 11 شارع محمد خميستي شعبة اللحمقداري ناصر

تارقةرحالفي عبد القادر
تارقةبن شيخ عمر
تارقةبزاعيم جلول
تارقةمراح يحياوي

تارقةبن عامر جباري بن عمر
تارقةقريش الهواريمخبزة

أوالد الكيحلبخيتي زواويمواد غذائية أوالد الكيحل
حي 165 مسكن عين الكيحلمرابط هواريمخبزة

حي 190 مسكنفرح جلول يوسف
حي 190 مسكنغانم سعيد

حي 165 مسكندربال بولنوار
شارع مفتاحي سليمانزروقي عبد القادر

حي 165 مسكنحمالت لوزة
شارع مفتاحي سليمان عين الكيحلدربال فؤاد

حي 40 مسكن عين الكيحلخليفي رحمونة
04 شارع الخوة شمنتلحاج علي  ميلود

شارع مفتاحي سليمان عين الكيحلبرحيل بوزيان
شارع مفتاحي سليمان عين الكيحلبطاهر سليمان

 قطعة رقم 75 المحل ا 101عبيدو بلحية 
قرية المصلى جرجرةبودالل عبد القادر

حي محمد الخامسزناسني محمد
مصلى جرجرة القرية االشتراكيةبن سعاد محمد
101 مسكنهاشمي مدني
27 شارع بن مصطفى دحو محمدبخالد بوسيف

شارع حسيبة بن بوعليقنو علي
101 مسكنقادة برافع سعيد

حي محمد الخامسيحلى عبد هللا
حي العقيد عميروش 17مقنو عبد القادر
شارع محمد خميستيدربال بوعالم

القرية االشتراكية زاد الطابق االرضيبشير بلدغم

عين الكيحل
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شارع جريو بومدين اغاللموسي محمد

رقم 37 حي 40 مسكن المحل "او" اغاللاوديعة منديل يونس
شارع جريو بومدين اغاللبلوادي محمد

شارع سليمان عثمان الطيب اغاللقاسمي سعيد
شارع المالزم مرباح رقم 17 "ب" اغاللمداني سميرة

08 شارع جريو بومدين اغاللدحو قادة
شارع النقيب مرباح اغاللبن يعقوب فاطمة

172 حي سيدير لخضر اغاللبوسعيد محمد
حي سيدي لخضر اغاللبوسعيد عباس
شارع جريو بومدينبوسعيد محمد

حي سيدي لخضر غزالي عبد الغاني
حي 111 مسكن محمد بوضيافمصطفاوي حليمة

الحي الجديدبوكري خضرة
حي الكاسطوربن زبيبة عبد القادر

حي محمد بوضيافمومن يوسف
الحي الجديد عقب الليلبن شيخة زواوي
شارع هواري بومدينبن عياد لخضر

100 الحي الجديدبن ناصر نصر الدين
حي هواري بومدينبلدغم عليمخبزة

شارع العربي بن مهيديبن نقاز مصطفى

شارع عراب ابراهيمبلقناديل عبد القادر
03 حي 178 مسكن عمارة 05نايت ابراهيم صديق
شارع العربي بن مهيديصايم حداش جمال

شارع العربي بن مهيديبوحجر طاهر
15 شارع العربي بن مهيديبلحسين عزيز

شارع العربي بن مهيديفالقة مامة
شارع كبير عوادلخضاري سعيد

م 2 رقم 21 شارع سماحي نعيميجودي محمد الياس
13 شارع العربي بن مهيديفورال موسية

حي بوغالم حميدةصايم حداش بومدين
حي مزوار محمدبوكحيلي زهر الدين

05 شارع شارف افغول مصطفىالعابد هواري
بوغالم حميدةبرالم حليمة

شارع افغول مصطفىشريف محمد
شارع افغول مصطفىهدي بلعيد

شارع بلحسين سعيداوالجي مراد
شارع سماحي نعيمي م حبوكراع أم الجياللي

شارع سماحي نعيميبن مهيدي سعيد
شارع قطعة 13 التعاونية العقارية الصحيةبن سعادة زين الدين

المحل ا حي بوزيدي محمد رقم 11سمار بومدين
حي بن نقاز ميلودحشماوي محمد
حي بن نقاز ميلودبلهاشمي محمد

08 شارع اول مايبن عالية هواري
شارع اول مايبراشد لخضر

حي بنقاز ميلودريغي عبد النور
المحل د شارع بلحسين بوحجر رقم 30رحماني زين العابدين

 

مواد غذائية عامة
صابة

ق

أغالل

مواد غذائية عامة

عقب الليل

ضر وفواكه
مواد غذائية عامة وخ

حمام بوحجر

حمام بوحجر



رقم 133 تجزئة 268 قطعة أوراس المائدةطيبي موالي
رقم 11 تحت مدرجات الملعب البلديتشوار عائشة

رقم 281حي بطبط بومدينمقطايطي زهرة
رقم 62شارع محمد خميستي حصة رقم 01سكالل كريم

المنطقة الحضرية شارع عراب ابراهيم رقم 01بلحلحالي فضيلة
178 مسكن إجتماعي تساهمي عمارة 5 أ رقم 01بخدة محمد

حي بوغالم حميدة شارع 10 رقم بشريف طيب
شارع بوهادي سعيد قسم 50 مجموعة ملكية 162 شارع بريبيطالبي فاطيمة الزهراء

المحل رقم 03 شارع عراب ابراهيم رقم 05بلمؤذن ميلود
شارع افغول مصطفى بوشريط سعيد 

رقم 06 شارع معطى محمدريغي عبد هللا
شارع االمير عبد القادربلعباس هواري
عراب ابراهيمبن خالد محمد
شارع العربي بن مهيديخميسي قويسم
بلحسين سعيدفريدة بن بوهة

شارع محمد خميستيبراجع وافية
شارع محمد خميستيبوتشيش نور الدين

حي بن نقاز ميلودريغي العيد
حي بوغالم حميدةلغواطي فريد

شارع بن صالح بلوفةبراشد قادة
رقم 02 عمارة 04 ا 178عامر براشد

02شارع عبد المالكبورمانة عمارية
شارع افغوا مصطفىميصابيح خيرة

ا شارع بلخير سعيد رقم 22سعيد دحمان
شارع سماحي نعيمي رقم 28م 838محمد بن خليفة
11 المحل ش بلحسين سعيدعائشة بلقناديل

بن نقاز ميلودعبدلي حميد
المحل ب شارع بن صالح بلوفة رقم العمارة 39بن عيسى رحال خالد

المنطقة الحفرية شارع محمد خميستي والبريد رقم 33 المحل ازايدي بدر الدين
المحل (د) رقم 02 محمد بوضيافالعربي امحمد

شارع العربي بن مهيدي برجي على  الوقود
03 شارع 20 أوتبوسعيد خيرة

وادي برقشعائشة حمياني
رقم 01 شارع زعمة قويدرداود رضا

المحل رقم 06 مركز التبادل التجاريمجاهد سعيد
09 شارع سي عماربلوفة بوعمامة

شارع بعيليش الجيالليرايح بعيليش
الحساسنةسفيان بوشعالة

حي محمد خميستيرفاس لعرج

حي 16 مسكنسطاح يحي
المنطقة الحضرية حي أول نوفمبر رقم 75بن عويدات

رقم 10 بالسوق المغطى حي 10 مسكن شيخ فارسي قصابة
بلدية عين البيضاء     بلعتبي سعيد

بلدية عين البيضاءبن كرامة عبد القادر
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المحل أ عين البيضاء القطعة رقم 12ملياني بن عامر
    بلدية عين البيضاءبوخديمي بوحجر        

    بلدية عين البيضاءشناني أسامةقصابة
حي 170 /291 م رقم 5 عمارة 01عبد السالم بولنوار

شارع هواري بومدينزناسني حجرية
شارع العربي بن مهيديبختي عبد القادر

14 شارع العربي بن مهيديبن زينة عدة
ساحة الشهداءبو لنوار احمد

شارع  سماش بلغراي 42بلمداح رحمونة
شارع أول نوفمبر 1954ولد هاشمية محمد

8 شارع األمير عبد القادرعبد الرحمان بوزوينة
شارع العربي بن مهيديبن بوهة عبد القادر

رقم 26 حي 226 مسكنزمور علي
رقم 85 محل 02 حي سيدي بوعزة( حي سماحي تاج)صحابي عابد محمد

حي اإلخوة عزيزمداح عائشة
رقم 19 ا المنطقة الحضرية المكان المسمى محيمدة العربيمغراوي فاطمة

مقاسم 246 الحي الجديد قطعة  رقم 90فنتوس نور الدين
حي 246 مسكنغالم محمد

بخالد بوعالمبن نقادي لطفي عز الدين
شارع بوسحابة سعيدعبادلة قويدر

حي سيدي عامر رقم 65بلحسن عبد القادر
مخطط التجزئة محل رقم ببن عتو قويدر
رقم 13 زاوية شارعي األمير عبد القادر و العربي بن مهيديبغدادي سفيان

رقم 17 شارع األمير عبد القادرحارك خالد
حي 170/290م عمارة 2 رقم 07يوسف جواد

حي سيدي عامر حاليا شارع بن عيسى مصطفى رقم 05مفروم رحمونة
 12 شارع الرائد فراج برنوسي حليمة

شارع أول نوفمبرخليل أمينالوقود
الحي الجديدبن عمر عبد القادر

شارع اإلستقاللمحمد يونس
المحل 01 رقم 09 الحي الجديدبراهيمي محمدقصابة

وادي الصباحبلعرق يعقوب سعيد

 قرية السعايدة 03ساليمي نور الدين
كرارمة احمدبونصابية محمد

شارع كرارمة احمدسالك محمد
حي 57 مسكن رقم 27زروقي ليلئ

رقم 77 شارع نقاز سعيد محل رقم 1دحماني صديق
09 شارع ريازي بلحضريبلحميدي سمير

رقم 08 ا شارع بلعسري بلحضريعبد الواحد عبد هللا
وادي الصباحلحفى بلحضريمحطة الوقود

تامزوغةعاهد مسعود أوهيبي
شارع محمد خميستي 19دحوي كرالفة عبد القادر

تامزوغةحنان لبيض

تغذية 

 

عين البي

محل رقم 03 شارع ريازي بلحضري رقم 09بورعدة علي

حي الكاسطور رقم 01 محل ببن موسى خضرة
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مركز الخدايدةبونوارة محمد
حي 238 مسكنبلعال ق حمزةمخبزة

تامزوغةكتي شامة محمد
تامزوغةبن جعفر فوزية

حي 238 مسكنبولحية محمد امين الوقود
رقم 120 ب المنطقة الحضريةسوسي محمد حبيب
120 محل ا الزين بني صافسيدي يخلف يوسف

رقم 24 شارع قادري قدورصحراوي بالل
رقم 110المنطقة الحضريةموسى بلغربي حميد

 رقم 04 حي 60 مسكن تساهمي سيدي الصحبيسي بوعزة عبد القادر
24 حي 200 مسكن عمارة 06احمد عمر جميلة

04 ا طريق بني خالدبلبشير ماما
بني صافبن مقران محمد امين

رقم 96 بني خالدبن مقران كمال
76 شارع اول نوفمبربن عربية زهير

570 مخزن البارودهواري سعيد
03 تجزئة 38 قطعة بوكردانرابحي محمد

79 عزة تافزة المخطط الثانيبوحسون قويدر
رقم 01 الفرابي المخطط الثانيبن مداح بوسيف

رقم 221 المنطقة الحضاريةبن زينة توفيق
رقم 116 المنطقة الحضاريةذهبية غزالي

رقم 98 بني خالدسناينة عبد المجيد
شارع خالدي عائشة رقم 42 حي البوحميديبن زينة نادية
ساحة السوق بوكردانبومدين حسيبة

رقم 10 "ب" بوكرداننجاري عبد الوهاب
شارع عيسات ايدير رقم 12 المحل ببلمختار محمد

164 تجزئة 426 سيدي الصحبيطبيب سيدي محمد
رقم 07 المخطط الثانيسيدي يعقوب عيسى

المنطقة الحضاريةشويرف يامنة
المحل ا رقم 62 المخطط الثانيقادة محمد سعيد

رقم 61 بني خالدعامر برحو فتحي
التعاونية العقارية اطفال الحجارة سيدي موسى رقم 06ريميني زهير

شارع قادري قدورسيفي نورالدين
طريق شاطئ البئر بوكردانبن زينة كريمة

رقم 123 تجزئة 426 سيدي الصحبي الشطرالثالثبن شريف محمد
مقابل ملعب البيتور المخطط الثانيبن صافي سامية

رقم 150 سيدي الصحبي الشطر 3سوفاري بالل
رقم 05 ديبالكسمولود مغربي

رقم 105 طريق بني خالدعايد عصام
365 المخطط الثانيبن حدة سمير
شارع بن طلحة ادريسبلحرير عمر

المنطقة الحضرية 108بريني بوسيف
 سيدي الصحبي الشطر 3 رقم 133كبداني بوسيف

المنطقة الحضرية رقم 01 بوكردانقدار فاروق
رقم 38 حي بوكردانكريو بوسيف

23 ب المخطط الثانيبن عالل عبد الكريم
بوكودانبن شيخ بوسيف
ب المنطقة الحضرية 90الغا محمد امين
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طريق تلمسانفقيه بودالي
حمار الشرايفيةبن تراري سمير

شارع قادري قدورمحطة نفطال
رقم 128 سوق االثنينحاج عبد الرحمان عبد الرحمان

اوالد بونوار سوق اإلثنينبن جبارة عمر
49 سوق االثنينبدر الدين يخلف

اوالد بونوارسوق اإلثنينبن حدة جمال
سيدي رحمونسي علي رشيدمخبزة

رقم 42 سوق االثنين الشطر االول ولهاصةعبد الهادي عبد السالم
المحل س سوق االثنيناوعاله بوسيف

سوق االثنينمطري كمال
رقم 49 س سوق االثنينبدر الدين مراد

ولهاصةشركة التضامن بلعرج
ولهاصةبن حدة بوسيف
االمير عبد القادربلحريزي رشيد
االمير عبد القادرقويدر بن عمر
رقم 312 القرية االشتراكية الفالحيةبلحريزي ميلود

االمير عبد القادرلعوج محمد
االمير عبد القادرقاضي لمينمخبزة

رقم 03 حي 50 مسكن عمارة "ب" االمير عبد القادربلحريزي مراد
رقم 05 شارع مقداد محمدميلود بصدوق

35 الطريق الوطنيقاسمي للطرق الوقود
حي 20 اوتجزئة 281 قطعة سيدي الصافيطاهري بوبكر

سيدي الصافيبوقادة عائشة
رقم 09 شارع البريد سيدي صافيبن صافي بومدين
سيدي صافيقادري بوحركات

رقم 01 حي 83 مسكن سيدي الصافيصابري عبد القادر
84 تجزئة 83بلحرير محمد

حي 08 ماي 1945 رقم 119بن صافي كمال
سيدي الصافيصوافي فوزية

 سيدي ورياشبن عزوز محمد
سيدي ورياشمسعود عبد النور

سيدي ورياشبن محمد محمد
سيدي ورياشطاهر محمد
سيدي ورياشطاهر عادل

سيدي ورياشعلي بورطال
سيدي ورياشبن عمر عبد الحكيم

سيدي ورياشبن سنوسيمحطة الوقود

 الوقود
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