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حي الحریة الشلفش.ذ.م.م:أسواق بوناقة(سوبیرات)شلف186
الشلفبلعریف فتیحةشلف187 م م 02 حي الحریة قسم 33
حي الحریة أرض محصورة أ الشلفملیاني بن عبد اهللاشلف188
ملكیة رقم 46زورقي بن شھرةشلف189 حي الحریة قسم 33
الشلفبوزینة قدور (سوبیرات)شلف190 حي الحریة رقم 13
الشلفعشیط ھني أحمدشلف191 حي الحریة رقم 39
حي الحریة رقم 19- الشلفبونوة شھرزادشلف192
الشلفحاجي أحمد(سوبیرات)شلف193 حي الحریة رقم 57
الشلفبشیر یمینةشلف194 حي الحریة رقم 17
حي الحریة الجزء االول قسم 33-الشلفحلیمة ریھوم بلقاسمشلف195
الشلفشمیني أحمدشلف196 حي الحریة رقم 45
حي الحریة رقم 08- الشلفعداد بلقاسمشلف197
حي الحریة رقم 62-الشلففاضل معمرشلف198
الشلفزید الخیر جیاللي (سوبیرات)شلف199 حي الحریة قسم م م 134
حي الحریة الشارع الرئیسي- الشلفبن عبد اهللا الطاھرشلف200
حي الحریة الشلفصدوقي عمورشلف201
حي الحریة الشلفبسعدي محمد أمینشلف202

القصـــابة
مجموعة ملكیةبوعریف محمدشلف203 حي الحریة قسم 33
الشلفطویل الحاجشلف204 حي الحریة رقم 10
الشلففرحات خوجة میلودشلف205 حي الحریة رقم 03
حي الحریة الشلفبوعریف قدورشلف206
الشلففالق خیرةشلف207 شارع أ حي الحریة رقم 27
تجزئة الفروسیة حي الحریة الشلفبلعریف محمدشلف208
حي الحریة الشلفمقدان عبد اهللاشلف209

اإلطعـــــام

القصـــابة

اإلطعــــــام

الخبازیـــــــن



مالحظةعنوان المحل التجارياالسم و اللقبالبلدیةالرقم
البقـــــــالة الشلفیعقوبي یاسین210 حي الحریة رقم 07

حي الحریة الشلفبوزیدي عبد القادرشلف211
تجزئة المركز التجاري حي الحریة رقم 04عوفي سمیرشلف212
ب الشلفبوطبیسي عز الدینشلف213 حي الحریة رقم 37
حي الحریة شارع أ الشلفمخطاري الحاجشلف214
حي الحریة الشلفدقیش أحمدشلف215
الشلفموسى خدیم أحمدشلف216 حي الحریة شارع ج رقم 71
حي الحریة الشلفبن دایمي عبد اهللاشلف217
حي الحریة الشلفجابیر عبد الحمیدشلف218
حي الحریة الشلفناصر سلیمشلف219
الرئیسي الشلفتاجر محمدشلف220 حي الحریة الطریق 202/60
حي الحریة الشلفمحمودي عبد القادرشلف221
حي الحریة الشلفبن غریب اهللا بوعالمشلف222

الخبازیـــــــن
الشلفصباط محمدشلف223 حي الحریة رقم ج 12
الشلفبن ناصر أسامةشلف224 حي الحریة رقم 02+01
الطابق األرضي الشلفبن درار الیاسشلف225 حي الحریة رقم 70
حي الحریة الشلفمروان محمدشلف226
الشلفسویعد رضاشلف227 شارع أ حي الحریة رقم 27
الشلفقیرود عادلشلف228 حي الحریة رقم 20
الشلفبولقرون أحسنشلف229 حي الحریة مقابل ملعب معمر ساحلي رقم 86

بقعة الشرفة- الشلفمكناسي فوضیل (سوبیرات)شلف230
الشلفقوادري ھباز بلقاسمشلف231 6C حي المدینة الجدیدة الشرفة المجمع 27
مجمع 10Aسالمة عبد القادرشلف232 المدینة الجدیدة الشرفة رقم 21
الشلفقدار صفیة زوجة بن عیسىشلف233 بقعة الشرفة رقم 01
الزمالة سابقا الشرفة مقابل المدینة الجدیدة بلدیة الشلفأحمد عبد الكریمشلف234
الشلفبن غالیة عليشلف235 رقم 01 D حي المدینة الجدیدة  المجمع
المجمع  Lالشلففاطمة خدیة زوجة قیدارةشلف236 حي المدینة الجدیدة الشرفة رقم 10
بلوك كخان أمینشلف237 حي المدینة الجدیدة الشرفة رقم 01
الشلفموساوي سعدة (سوبیرات)شلف238 رقم 93 حي البدر م 01
الشلفجاني أحمد(سوبیرات)شلف239 رقم 420 حي الشرفة م 03
الشلفحاج میلودشلف240 رقم 04 حي البدر م 04
الشرفة الشلفمریم بن مداح زوجة خرافة عابد طیبشلف241 رقم 10 B مسكن بلوك حي 712
الشرفة- الشلفعبروس عليشلف242 المجمع ب 2 حي المدینة الجدیدة رقم 02
مجمع د الشلفقرین أمحمدشلف243 حي المدینة الجدیدة الشرفة رقم 19
بقعة الشرفة الشلفلبیك نور الدینشلف244
الشلففتیحة بوزیان زوجة تقارشلف245 D المجمع حي المدینة الجدیدة الشرفة رقم 01
حي المدینة الجدیدة الشرفة الشلفحاج نعاسشلف246
محل رقم 01- الشلفموفق حلیمةشلف247 الزمالة سابقا الشرفة حالیا رقم 41
بقعة الشرفة القدیمة (مقابل مستشفى الشرفة)مرایتس جمال(سوبیرات)شلف248
الشرفةجریو أحمدشلف249 C01 المجمع حي المدینة الجدیدة رقم 01
الشلفشمدي الحسینشلف250 رقم 154 حي البدر م 01
بلدیة الشلفعبد الغني لزعرشلف251 محل رقم 01 رقم 149 بقعة الشرفة م 06
الشلفشمدي عبد القادرشلف252 بقعة الشرفة رقم 24
الشلفعبدوس بلقاسمشلف253 مسكن عمارة ج رقم 25 حي 712
الشلفعراب العربيشلف254 مسكن قطعة رقم 09 حي 712 حي الشرفة م 06
لشلففتیحة بوزیان زوجة لزرقشلف255 رقم 315 حي الشرفة منطقة 02
الشلفبوطبل صادق (سوبیرات)شلف256 بقعة الشرفة رقم 19
الشلفسوماتي صالحشلف257 رقم 308 حي الشرفة م 06
الشرفة حالیا مقابل المستشفى  محل رقم 02- الشلفزرادي خالدشلف258

حي الشرفة رقم ھـ الشلفشایب الدور عبد الكریمشلف259
الشلفنبیلة مفلوح زوجة سعدونيشلف260 الشرفة رقم 340 م 02
الشلفمعمري طیبشلف261 دوار الشرفة رقم 110
سوق المغطاة الشرفة الشلفشایب الدور عبد القادرشلف262
رقم 149رضا مالك سنوسيشلف263 محل 02 الشرفة م 06
سوق مغطاة الشرفة رقم 20ھني حواص محمدشلف264
حي المدینة الجدیدةالشرفة المجمع بقشایري حسیبةشلف265
الشلفبن طوشة معمرشلف266 D02 المجمع المدینة الجدیدة الشرفة رقم 06

حي الشرفة رقم 08(العمارات)بوكفوس ریاضشلف267
(712)حاجي لخضرشلف268 محل 08 رقم 149 حي البدر م 06
الشرفةدرمان عبد الرحمانشلف269 المدینة الجدیدة رقم 19
الشلفبن كحلة بلقاسمشلف270 م 03 الزمالة رقم 41

البقـــــــالة

القصـــابة

الخبازیـــــــن



مالحظةعنوان المحل التجارياالسم و اللقبالبلدیةالرقم
البقـــــــالة رقم 164كحل الراس كریمشلف271 حي البدر م 01

الشلفالعمري عز الدینشلف272 بقعة الشرفة رقم 49
الشرفة الشلفقرین أمحمدشلف273 المدینة الجدیدة رقم 18
الزمالة القدیمة سابقا حي الشرفةقدور قطاوي سمیرشلف274
رقم 432علي زروقي سید أحمدشلف275 حي البدر م 01

حي المصالحة (مغازة)عزوز ھني اسماعینشلف276
حي االخوة عباد الشلفصفوان محمدشلف277
حي المصالحةمرابط عبد القادرشلف278
حي اإلخوة عبادمرابط یاسینشلف279
حي اإلخوة عبادمرواني عليشلف280
حي اإلخوة عبادمرابط مولودشلف281
الشلفمداح عابدشلف282 حي االخوة عباد رقم 16
حي المصالحةحرشوش مصطفىشلف283
حي المصالحةحرشوش عبد الحكیمشلف284

مكرر الشلفدحمان محمدشلف285 حي اإلخوة عباد محل رقم 01 رقم 09
حي المصالحةتوریقي مولودشلف286
الشلفصناح یوسفشلف287 حي االخوة عباد رقم 113

حي االخوة عبادكانم محمدشلف288
حي االخوة عبادعیشون عبد اهللاشلف289
محل رقم 01ھني حواص یسینشلف290 حي اإلخوة عباد رقم 273
الشلفعطار أحمدشلف291 رقم 01 حي االخوة عباد رقم 197
الشلفعزوز ھني میلودشلف292 حي القاز رقم 36 طریق سنجاس رقم 01
الشلفحمزة صفوانشلف293 محل رقم 03 حي االخوة عباد رقم 312

البقـــــــالة
بلدیة األبیض مجاجة الشلف بجانب قاسمي جیالليمعمر بلعابدشلف294 رقم 88
(بجانب دحماني عبد الرؤوفشلف295 مجموعة ملكیة 52 شارع الشھید سعیدي محمد األبیض مجاجة مركز قسم 31

معزوز لطفي)
حزارة األبیض مجاجةعلي زروقي العالیة زوجة بربريشلف296
األبیض مجاجة الشلفعیسى بروجة أمحمدشلف297
یارمول األبیض مجاجةطھراوي دومة عليشلف298
یارمول األبیض مجاجة(بجانب مداح الجیاللي)مداح أحمدشلف299
بقعة الطوافریة مجاجةأمحمدي بوزینة عبد الرحمانشلف300
القریة االشتراكیة الفالحیة بلدیة األبیض مجاجةبودان خیرةشلف301
یارمول بلدیة األبیض مجاجةشرایطي عبد القادرشلف302
بلدیةأمعزوز لطفيشلف303 حي األبیض مجاجة مركز رقم 23
األبیض مجاجة الشلفمغیث زروقي عبد القادرشلف304 األبیض  مجاجة رقم 26
األبیض مجاجة الشلفبلعریف زوبیدة زوجة سیاغيشلف305 رقم 03
الشلفحمو زروقي عماريشلف306 األبیض مجاجة رقم 29
األبیض مجاجة الشلفمعزوز العیدشلف307 مجاجة رقم 05
یارمول بلدیة األبیض مجاجةشراطي عبد القادرشلف308
دوار الطوافریة األبیض مجاجةأمحمدي بوزینة محمدشلف309
مجاجةرحماني قوادري عليشلف310 رقم 13 یارمول مجموعة ملكیة 181
یارمول األبیض مجاجةمداح جیالليشلف311

بلدیة األبیض مجاجةجمیلة عیاد زوجة بوشامةشلف312 یارمول مركز محل رقم 04
بلدیة األبیض مجاجةطاري میلودشلف313 مجاجة رقم 03

اإلطــــــعام
بلدیة أبیض مجاجةقاسم خیرة زوجة طوطاششلف314 دوار مجاجة رقم 877
األبیض مجاجةمصطفاوي جمالشلف315
األبیض مجاجة مركز الشلفبركان الحاجشلف316

الخبازیـــــــن
الكائن باألبیض مجاجةبولحبال أحمدشلف317 محل رقم 01
األبیض مجاجةشرایطي عبد القادرشلف318 یارمول رقم 02
األبیض مجاجةمجامعیة دلیلة زوجة بن یمینةشلف319 یارمول رقم 121

األبیض مجاجة، شلفمطحنة النخلةشلف320

أوالد  محمد  القدیمة ،الشلفملبنة الجاموسشلف321
أوالد عبد اهللا  بوقادیر ، الشلفملبنة  عبدليشلف322
طریق الجزائر ،  الشلفملبنة رحمونشلف323

الیوم االول196زیان بروجة عليشلف324
الیوم االول193العربي عیسى الحاجشلف325

البقـــــــالة

القصـــابة

القصـــابة

سوق الجملة للخضر و الفواكھ

ملبنات

الخبازیـــــــن

مطاحن



مالحظةعنوان المحل التجارياالسم و اللقبالبلدیةالرقم
البقـــــــالة الیوم االول203حریشان محمدشلف326

الیوم االول115حلیماوي عبد القادرشلف327
الیوم االول177ھواري محمدشلف328
الیوم االول188بغداوي الجیالليشلف329
الیوم االول48مرارة عبد القادرشلف330
الیوم االول68قوجیل معمـرشلف331
الیوم االول2جلول زیادشلف332
الیوم االول53بودان محمدشلف333
الیوم االول55العربي عیسى بشرقيشلف334
الیوم االول7جابري فتیحةشلف335
الیوم االول11موساوي حسینشلف336
الیوم االول12حلیمة مداح محمدشلف337
الیوم االول24ساجي الحاجشلف338
الیوم االول23بلعریبي العیدشلف339
الیوم الثاني128بوطیرة العیدشلف340
الیوم الثاني159قوجیل بویاحيشلف341
الیوم الثاني162عباس شھرة محمدشلف342
الیوم الثاني26عبدوس احمدشلف343
الیوم الثاني135بن صالح محمدشلف344
الیوم الثاني27ساوي امحمدشلف345
الیوم الثاني167كاملي الجیالليشلف346
الیوم الثاني30خلیلي الجیالليشلف347
الیوم الثاني120تقار بن عليشلف348
الیوم الثاني43بریاحي عبد القادرشلف349
الیوم الثاني78خالد بناميشلف350
الیوم الثاني136منصور بوختاششلف351
الیوم الثاني137محمودي منورشلف352
الیوم الثاني138یوسف احمادايشلف353

حي النصر الزبوجةبوزیان عبد القادرزبوجة354 رقم 77 التجزئة االجتماعیة رقم 02
الزبوجةبوزیان علي (سوبیرات)زبوجة355 A محل الزبوجة مركز رقم 30
الزبوجة مركز الشلفبن زعمیة عليزبوجة356
الزبوجة مركزسایب عزوھم بختةزبوجة357
أ الزبوجةبن زعمیة مصطفىزبوجة358 شارع الحاج بن زعمیة رقم 23
الزبوجة الشلفزھرة اسماعیلزبوجة359 التجزئة االجتماعیة رقم 71

الزبوجة مركزبوغالیة سمیةزبوجة360
الزبوجةبودامي أمحمدزبوجة361 الزبوجة مركز رقم 85
الشلفبوزینة أحمدزبوجة362 الزبوجة مركز رقم 02

الزبوجةبلحاج ذیابزبوجة363 شھید رقم 14 شارع 75
الزبوجة مركز محل رقم 01بلمسعود باللزبوجة364 رقم 140 تجزئة 02
الزبوجةدحماني عليزبوجة365
الزبوجة مركز.عزومیة عبد القادرزبوجة366
الزبوجةعرابي عائشةزبوجة367 قریة الزبوجة رقم 24

االطعــام
الزبوجة مركزبن زعمیة أحمدزبوجة370
الزبوجة مركز الزبوجةبن زعمیة عبد الجلیلزبوجة372
الزبوجة مركز (اطعام كامل)خروبي محمدزبوجة373

الشطیة الشلفخلیفة ولد مبارك (سوبیرات)شطیة374 رقم 531 منطقة 05
الشطیةخدومي عیسىشطیة375 رقم 94 م 04
الشطیةربیعة خالفشطیة376 القریة الفالحیة رقم 06
الشطیةزعتر عبد القادرشطیة377 رقم 06 مسكن عمارة ب 05 حي 96
الشطیةمقران معمرشطیة378 رقم 244 حي الشطیة م 09
محل لصقع محمد (سوبیرات)شطیة379 شارع الشھید خالدي بوزید حي برطالي الشطیة محاذاة الطریق الوطني رقم 19

الشلف رقم 02
الشطیةعروسي نصیرةشطیة380 محل 03 الشطیة م 04
منطقة النشاطات الجزء األول الشطیةعاشور عليشطیة381
الشطیة الشلفالحاج زیان درمانشطیة382 رقم 380 م 12
من مخطط الشطیةالحاج مصطفىشطیة383 رقم 18 م 09
الشطیة رقم 339جبار معمرشطیة384 م 12
الشطیةطاري أحمدشطیة385 C م النشاطات الجزء األول محل
الشطیة الشلفبن زعمیة خدیجة (سوبیرات)شطیة386 رقم 05 تجزئة د 03
الشلفحمودة معمرشطیة387 بقعة الشطیة رقم 12
الشلفبلقاسم زروقيشطیة388 محل رقم 01 رقم 12 الشطیة م 12

البقـــــــالة

البقـــــــالة

القصـــابة

الخبازیـــــن



مالحظةعنوان المحل التجارياالسم و اللقبالبلدیةالرقم
البقـــــــالة الشلفدحمان عبد الكریمشطیة389 رقم 70 المنطقة 05

الشلفمدیق سعیدشطیة390 القریة االشتراكیة الفالحیة رقم 07
الشلفناھي یحيشطیة391 البناء الصلب رقم 01 حي الشطیة م 05
الشطیة الشلفجایحي حلیمة (سوبیرات)شطیة392 رقم 26 منطقة 04

القصـــابةشطیة
سوق مغطاة حي الشطیةمالح جلولشطیة393
الشطیةمحیقن بوعبد اهللاشطیة394 رقم 06 المنطقة 01
الشطیة الشلفقرشي خالدشطیة395 رقم 185 م 11
الشطیةعمار بن عیسىشطیة396 محل رقم 02 رقم 13 م 01
أ الشطیةقراق مولودشطیة397 قریة الفالحیة رقم 44
الشطیةمالح أمحمدشطیة398 قریة الفالحیة رقم 01
الشطیةقرشي أحمدشطیة399 منطقة النشاطات الجزء األول رقم 56
حي الشطیة منطقة 05.مالح جیالليشطیة400

الشلفنوال سایحشطیة401 الشطیة رقم 02 م 04
الشطیةمحمد وعزانشطیة402 محل رقم 01 م النشاطات جزء األول 180
الشطیة الشلفعبد الرزاق حاجيشطیة403 رقم 01 المنطقة 09
ف الشطیةطاھري محمدشطیة404 منطقة النشاطات الجزء األول رقم 27
قریة الفالحیة -الشطیةحسون محمد (مطعم النور)شطیة405
الشطیةمرابط أحمد(مطعم یحي)شطیة406 تجزئة القریة الفالحیة رقم 21

–الشطیة.بوشالغم نور الدینشطیة407 رقم 13 منطقة 10
منطقة02،المحل رقم 03- الشطیةزیرق صالح الدینشطیة408 تجزئة رقم 05
بالقرب من برید الشطیةلعطر محمدشطیة409 منطقة 04
الشطیة الشلفطالب عبد الرزاقشطیة410 حي القریة الفالحیة 18
الشطیة الشلفعلي زورقي الزھرةشطیة411 رقم 61 م 10
منطقة د3- الشطیةطالب العیدشطیة412
الشطیةبوراس خیر الدینشطیة413 تجزئة القریة الفالحیة رقم 18
الشطیةقیرود عادلشطیة414 منطقة النشاطات الجزء األول رقم 180
الشطیة مقابل السوق المغطىبن علي فالق محمدشطیة415 م 09
الشطیة.قیرود مسعودشطیة416 منطقة 05
رقم 47-الشطیة.لخظاري الحاجشطیة417 منطقة 04

الشطیة،المطاحن الكبرى لجراف Sarl EMBشطیة418 S ، رقم 15 الطریق الوطني 19

أم الدروع مركز رقم د- الشلفأمعزوز احمدام الدروع419

أم الدروع مركز الشلف رقم 17مرایني محمدام الدروع420

-الشلفریاح عليام الدروع421 أم الدروع مركز رقم 90

-الشلفقوادري مصطفاوي  أحمدام الدروع422 أم الدروع مركز رقم 01

-الشلفبراضیة میلودام الدروع423 أم الدروع مركز رقم 11

تجزئة رقم 66، أم الدروع ،الشلفقورین بوزیانام الدروع424

حي عیسات معمر رقم 04/01-أم الدروعمیسوم فادنام الدروع425

أم الدروع مركز الشلففالق شبرة لحسنام الدروع426

أم الدروع مركز رقم 03- الشلفخراربة أحمدام الدروع427

أم الدروع مركز محل ج -الشلفتجار خالدام الدروع428

أم الدروعشراطي یوسفام الدروع429 محل 01 فیال  رقم 27 حي 26

قطعة رقم 03أمحمدي بوزینة خالدام الدروع430 B محل أم الدروع مركز شارع عیسات معمر رقم 27

أم الدروع مركزأحمد خلیفيام الدروع431

أم الدروع مركزمحمد خلیفيام الدروع432

أم الدروع مركز رقم 10مرزیق عادلام الدروع433

أقریشي حسینام الدروع434 أم الدروع مركز رقم 01

Aمحمد خلیفيام الدروع435 حي 50مسكن رقم 13

حي 500مسكن أم الدروعبوغانم مصطفىام الدروع436 A محل رقم 13

أم الدروع مركز الشلفغالم محمدام الدروع437

أم الدروع مركزالعربي قنیشام الدروع438

أم الدروع مركز مقابل المتوسطةالعربي قنیشام الدروع439

المطاحن

إلطعـــــــام

الخبازیـــــــن

البقالة

القصابة

االطعام 



مالحظةعنوان المحل التجارياالسم و اللقبالبلدیةالرقم
البقـــــــالة أم الدروع مركزبوشاقور محمدام الدروع440

الشلفتازي عبد القادرام الدروع441 أم الدروع رقم 13

الشلفطوطاش مولودام الدروع442 أم الدروع مركز رقم 12

شارع الشھداء اإلخوة بلعابدیة/أم الدروععبد اللطیف صالحام الدروع443 محل رقم 09

الشلفشمالي سلیمانام الدروع444 أم مدروع مركز رقم 26

مخبزة السنبلة الذھبیة)ام الدروع445 أم مدروع مركز رقم 01أحمد مفتاح(

أوالد فارس الشلفبوداني محمد (سوبیرات)أوالد فارس 446 أوالد سیدي الشریف رقم 02

الشلفشوال الحاجأوالد فارس 447 قسم 75 م م رقم 63 أوالد فارس مركزب بجانب الملعب رقم 38

رمز ب أوالد فارسبونوة ابراھیم (سوبیرات)أوالد فارس 448 رمز 44 قسم 44 أوالد سیدي شریف مجموعة ملكیة 127

أوالد فارس مركزمحمد جوبرأوالد فارس 449

أوالد فارس مركزعبد الرحمان معروف عرایبيأوالد فارس 450

أوالد فارسقورین أمحمدأوالد فارس 451 البناء الجاھز الھادي معمر 49

أوالد فارس مركز الشلفصالحي أمحمدأوالد فارس 452

أوالد فارس مركزبن دودة عبد الرحمانأوالد فارس 453

أوالد فارسبن عمارة جیالليأوالد فارس 454 حي الشھید أفوناس أحمد رقم 02

أوالد فارس مركزبونوة معمرأوالد فارس 455

أوالد فارسخیرة حاجي زوجة خدیم یطوأوالد فارس 456 الشرفة مقابل  ثانویة لوني الجیاللي محل رقم 03

الشلفیوسف قشیوشأوالد فارس 457 رقم 15 F مسكن عمارة أوالد فارس مركز 78

قطعة أوالد فارس الشلفغولي محمدأوالد فارس 458 تجزئة 106

أوالد فارس مركز الشلفشركة التضامن الفارسیة شوب (سوبرات)أوالد فارس 459

أوالد فارس مركزبلغالي العیدأوالد فارس 460

مكرر الشلفعلي زروقي منصورأوالد فارس 461 أوالد فارس رقم 04

أوالد فارس ،الشلفعمامرة سعادأوالد فارس 462 مسكن عمارة ف رقم 15 حي أوالد فارس 78

بلدیة أوالد فارسكمال ولد مسعودأوالد فارس 463 حي لوني رقم 62

أوالد فارس مركز الشلفمنصور علي زورقيأوالد فارس 464

أوالد فارس مركزمحمد قواتأوالد فارس 466

أوالد فارس مركز رقم 03غربي عبد القادرأوالد فارس 467

محل رقم 11طھراوي محمدأوالد فارس 468 أوالد فارس مركز 128

أوالد سیدي الشریف أوالد فارسسایح عدة حمزةأوالد فارس 469 محل رقم 01

أوالد فارس مركز الشلفمنصور جیالليأوالد فارس 470

قطعة أوالد فارس الشلفبالیطي عبد القادرأوالد فارس 471 تجزئة 98

أوالد فارس مركز الشلفمنصور رشیدأوالد فارس 472

أ الشلفجوادي عليأوالد فارس 473 أوالد فارس رقم 23

أوالد فارس مركز-مقابل الدائرة الجدیدةھادي أحمدأوالد فارس 474

أوالد فارس رقم 03زیرق أیوبأوالد فارس 475

بقعة أوالد بوشاقور، أوالد فارس - الشلفش.ذ.م.م مطاحن أوالد فارسأوالد فارس 476

بنایریة مركزعروسي عبد السالمبنایریة 477

حي الشھید دالي ع/القادر رقم 04-بنایریة مركزحواتي یحيبنایریة 478

شارع فادن معمر رقم 05-بنایریة مركزحبارنور الدینبنایریة 479

شارع الثورة بنایریةقروة حمیدةبنایریة 480

بنایریةسي أحمد زولیخةبنایریة 481 حي البناء الجاھز رقم 19

الشلفزھرة عائشةبنایریة 482 قریة بنایریة رقم 25

بنایریة مركز رقم 10صامد عبد الغنيبنایریة 483

بنایریة 

بنایریةحواتي سفیانبنایریة 484 بنایریة مركز رقم 15

الخبازین

االطعام

الخبازین 

المطاحن

البقالة 

البقالة 

القصابة

االطعام



مالحظةعنوان المحل التجارياالسم و اللقبالبلدیةالرقم
البقـــــــالة

مكرر،بنایریة مركزسیاغي عماربنایریة 485 حي النصر رقم 57

حي البناء الجاھز رقم 21-بنایریة مركزشرشار سمیربنایریة 486

حي جعفر بلدیة بوزغایةمحفوظ رحالبوزغایة487

بوزغایةقندز بالل (سوبیرات)بوزغایة488 القریة الفالحیة رقم 11

بوزغایة مركزقبلي میلودبوزغایة489 رقم 54

بوزغایةبوثلجة یامنةبوزغایة490 بوزغایة مركز رقم 62

رقم 17-بوزغایة مركزحواص الحاجبوزغایة491 طریق وطني رقم 19

مقابل المسجد-بوزغایة مركزبلخدیم خالدبوزغایة492

شارع اول نوفمبر  بوزغایة مركز رقم 54علي فوضیل محمدبوزغایة493

بوزغایة مركز،رقم 16دحمان معمربوزغایة494

بوزغایة

ط و 19رقم بوزغایةحمزاوي قدوربوزغایة495

بوزغایة رقم 50بوحمادة العیدبوزغایة496 ط و رقم 19

محطة حمیس القریة الفالحیة بوزغایةاللیلة رشیدبوزغایة497

بوزغایة مركزفادن محمدبوزغایة498

بوزغایةجابریة حكیمبوزغایة499 بوزغایة مركز رقم 32

محطة حمیس بوزغایةعطافي محمدبوزغایة500

بوزغایة مركز بوزغایة رقم 21دحماني حبیببوزغایة501

بوزغایةحرشاوي كمالبوزغایة502 بوزغایة مركز رقم 03

بوزغایة مركزالحامر مصطفىبوزغایة503

حي بلماحي فاطمة رقم 27-تاجنةواضح یاسین (سوبیرات)تاجنة504

شارع حاج عباس رقم 30-تاجنة مركزعبایسیة اسماعیلتاجنة505

تاجنة تاجنة مركزشرفي الزھرةتاجنة506 حي عباس الحاج رقم 02

غوباي معمرتاجنة507

حي بلماحیع/القادر رقم 55- تاجنةجعریر جیالليتاجنة508

تاجنةھواري زیانتاجنة509 بقعة سیدي زیان 11

حي زیان یخلف رقم 24- تاجنة مركزغوباي محمدتاجنة510

محل رقم 54. تاجنةعمروش حوریةتاجنة511 حي التجزئة رقم 03

حي الجدید - تاجنةبشرول فتحيتاجنة512

حي بلمداحي عبد القادرمحل رقم 01- تاجنةزیرق عمارتاجنة513

سنجاس مركز رقم 37، الشلفبن سھایلة مختارسنجاس514

سنجاس مركز، رقم 03، الشلفنعاس ھواريسنجاس515

سنجاس، الشلفعزایز حمزةسنجاس516 حي سي یوسف  رقم 01

سنجاس-كانم صالحسنجاس517 حي بني ودرن رقم 13

طریق وطني رقم 19- سنجاسفلوح میلودسنجاس518

سنجاس مركز رقم 08، الشلف ، والیة الشلفھنیة عابدسنجاس519

شارع محمد سرباح، رقم 16سنجاس ، الشلفصبیحي عبد القادرسنجاس520

حي بني ودرن - سنجاسبن عمور كمالسنجاس521

حي سرباح، رقم 43-سنجاس الشلفطھراوي یوسفسنجاس522

مكرر-سنجاس الشلفكانم احمدسنجاس523 محل رقم 39 حي سرباح، رقم 39

سنجاس

سنجاس مركز رقم 01، الشلفنعاش بن زیانسنجاس524

الشلفغباش عليسنجاس525 سنجاس مركز رقم 07

الشلفنعاس جیالليسنجاس526 سنجاس وسط المدینة رقم 40

البقالة 

القصابة

االطعام 

المخابز

الخبازین

البقالة 

القصابة

المخابز

البقالة 

القصابة



مالحظةعنوان المحل التجارياالسم و اللقبالبلدیةالرقم
البقـــــــالة

سنجاس مركز الشلفیاسني عقبةسنجاس527

شارع م ت م رقم 11سنجاس - الشلفعجوج زولیخةسنجاس528

سنجاس

سنجاس الشلفبقاش عمرسنجاس529 حي صالحي رقم 94

سنجاس مركز-الشلفعیسى بختاش أحمدسنجاس530

حي صالحي رقم 47، سنجاس الشلفحرشوش جیالليسنجاس531

شارع بوسبحة رقم12-بوقادیرحمو زروقي معمربوقادیر532

حي الدوایدیة- بوقادیرالبراھمي عبد القادربوقادیر533

منطقة النشاطات- بوقادیرطاھر جبار بن سعدیةبوقادیر534

حي مجاجي رقم 94- بوقادیرحانوت أمحمدبوقادیر535

بوقادیربلكساكیس حمزةبوقادیر536 حي مجاجي  رقم 11

حي معمر بوقادیرحلیمة سالم جمالبوقادیر537

بوقادیرمحي الدین بن زیان محمدبوقادیر538 محل 15 طریق الدوایدیة رقم 34

الطریق الوالئي رقم 73-بوقادیرعتو الطاھربوقادیر539

حي المحطة-بوقادیرعبد الباقي أحمدبوقادیر540

بوقادیرطاھر جبار عبد الحمیدبوقادیر541 محل 30 طریق وطني رقم 04

بوقادیربروبة عبد القادربوقادیر542 حي قلفوط رقم 09

ب بوقادیربن عیادة جیالليبوقادیر543 حي االخوة داود رقم 63

ب-بوقادیرحواسین مولودبوقادیر544 حي الشمالي رقم 35

حي دوكالي بوقادیرسلة محمدبوقادیر545

حي قلفوط- بوقادیرعیادة مدانيبوقادیر546

شارع المحطة بوقادیربن أحمد عبد القادربوقادیر547

حي المحطة بوقادیربلحاج حسینبوقادیر548

مكرر-بوقادیرجیاللي عیسى قدوربوقادیر549 رقم 104 حي الدوایدیة بجانب الطریق الوالئي رقم 73

الطریق الوطني رقم 04- بوقادیربن دریس عبد المطلببوقادیر550 حي رقم 01

بوقادیرمالح یوسفبوقادیر551 طریق وطني رقم 04 حي رقم 01

حي االخوة بلخیر قسم 77-بوقادیرجبار بن سعدیة طاھربوقادیر552

شارع المحطة رقم 03-بوقادیركاملي عادلبوقادیر553

بوقادیرشتاح جیالليبوقادیر554 حي بوھنة رقم 33

طریق الدوایدیة –بوقادیرالعربي بربیحة شارفبوقادیر555

نھج جیش التحریر الوطني على واجھة الطریق الوطني رقم 04شریف شعبانبوقادیر556

بوقادیر مركزبوھاني بن زیان حمزةبوقادیر557

بوقادیر مركزبن بخمة رشیدبوقادیر558

منطقة النشاطات الحریة رقم 06-بوقادیربوجالل محمدبوقادیر559

بوقادیر مركز- بوقادیربوشامة صالحبوقادیر560

بوقادیرمداح أحمدبوقادیر561 مجموعة ملكیة 75 شارع جیش التحریر الوطني قسم 78

شارع بوھنة عبد القادر- بوقادیر-زدود مختاربوقادیر562

وحدة اسواق – بوقادیردیب أحمدبوقادیر563

منطقة النشاطات- بوقادیربن حرز اهللا محمد امینبوقادیر564

طریق الوطني رقم 04- بوقادیربوطیبي محمدبوقادیر565

محل رقم 04- بوقادیر-محي الدین بن زیان شارفبوقادیر566 الطریق وطني رقم 04

شارع ثانویة كرزازي رقم 64- بوقادیر-بن كراودة عبد الحفیظبوقادیر567

حي المحطة- بوقادیربن علي رفیق خلیفةبوقادیر568

حي مجاجي - بوقادیرمجاجي محمدبوقادیر569

حي الجنوب الغربي بوقادیربحریة جبلبوقادیر570

محل 02- بوقادیربقاش فرحاتبوقادیر571 م م 45 شارع المحطة قسم 72

االطعام

القصابة

االطعام

الخبازین 

إنتاج الحلیب المبستر الموضب ، اللبن و الرایب

الخبازین

البقالة 



مالحظةعنوان المحل التجارياالسم و اللقبالبلدیةالرقم
البقـــــــالة أوالد عبد اهللا  بوقادیر ، الشلفملبنة عبدلي - البساتینبوقادیر572

وادي سليمجوال عبد الحمیدواد سلي573 مجموعة ملكیة 51 حي سونلغاز رقم 14

وادي سليزورقان عیسىواد سلي574 رقم 91 حي الواد طریق وطني رقم 04

وادي سليایمان عبد صراندي زوجة زروقيواد سلي575 حي الفتح رقم 28

حي المحطة رقم 10-واد سليعسال معمرواد سلي576

وادي سلي حي بولفراد رقم 01نقال بوعیزةواد سلي577

حي بوزوطات وادي سليبوشاقور إسماعیلواد سلي578

حي سونلغاز وادي سليخلیفة كرفة كمالواد سلي579

وادي سليبن داودیة عبد النورواد سلي580 شارع المحطة رقم 04

رمز وادي سليطھاري زین الدینواد سلي581 حي الدوالي رقم 18

وادي سليعابد عباسي أمحمدواد سلي582 حي رقم 04

من مخطط حي الواد وادي سليسایح محمدواد سلي583 رقم 09

حي الحمر وادي سليزغودة جلولواد سلي584

حي الحمر وادي سليخلیفة كرفة محمدواد سلي585 الطریق الوطني رقم 04

وادي سليخلیفة كرفة فؤادواد سلي586 حي المحطة رقم 10

وادي سليخلیفة محمدواد سلي587 الطریق الوطني رقم 04

وادي سليخلیفة الشارفواد سلي588 الطریق الوطني رقم 04

وادي سليسطوش عبد القادرواد سلي589 الطریق الوطني رقم 04

وادي سليعلواش سلیمانواد سلي590 حي الحمر منطقة النشاطات رقم 16

حي الواد وادي سليبن دریس محمدواد سلي591

وادي سليطالب أمحمدواد سلي592 طریق المحطة رقم 28

وادي سليمعمري اسماعیلواد سلي593 الطریق الوطني رقم 04 حي المسجد رقم 54

وادي سليعجیل نور الدینواد سلي594 حي المسجد رقم 09

حي الحمر وادي سليبلقاید بومدینواد سلي595

وادي سليقمامو جیالليواد سلي596 حي سونلغاز رقم 280

أ وادي سليمرابط بلخروبي بن عليواد سلي597 و 86 تجزئة األرضیة حي بولفراد رقم 86

وادي سليطرشي محمدواد سلي598 حي المحطة رقم 22

محل رقم 02لكحل محي الدینواد سلي599 الطریق الوطني رقم 04

وادي سليغضبان طیبواد سلي600 حي الحمر رقم 30

حي الزبوج رقم 06ب وادي سليطالب حسینواد سلي601

واد سليعداتي بن یحيواد سلي602 محل رقم 03 حي سونلغاز رقم 120

حي المندرین وادي سليبوجالل الشارفواد سلي603 محل رقم 03

وادي سليبومعزة محمدواد سلي604 وادي سلي مركز رقم 12

الصبخة مركز رقم 01.بوعدل أحمدالصبحة605

حي المصالحة الصبحةبلقاسم أمینالصبحة606

حي بن زرقة شایب الدور ،الصبحةبوزانة جیالليالصبحة607

الصبحة مركزغزالي محمدالصبحة608

حي بن زرقة شایب الدور ،الصبحةمصطفى بحر بوناقةالصبحة609

الصبحةخلیفة زوبیر الھواريالصبحة610 حي بن زرقة شایب الدور محل رقم 01

الصبحة مركزلفراد سلیمانالصبحة611

الصبحةزیاد مصطفىالصبحة612 حي محمد عبوش رقم 07

حي بن زرقة شایب الدور ،الصبحةخلیفة زوبیربوعبداهللالصبحة613

الصبحةبوزانة الھواريالصبحة614 حي بن زرقة شایب الدور رقم 19

شارع محمد سایح الصبحةكرلیفاوي رشیدالصبحة615

حي بن زرقة شایب الدور رقم 01نقادي خلیفةالصبحة616

البقالة 

القصابة

االطعام 

الخبازین

البقالة 

القصابة

االطعام 



مالحظةعنوان المحل التجارياالسم و اللقبالبلدیةالرقم
البقـــــــالة حي بن زرقة شایب الدور- الصبحة.بن علي رقیق جمالالصبحة617

الصبحة مركززوبیري العیدالصبحة618

مكرر الصبحةخلیفة عبد القادرالصبحة619 حي بن زرقة شایب الدور رقم:01

الصبحة مركزبصافي فریدةالصبحة620

الصبحة مركز رقم 03.عیادة محمدالصبحة621

الصبحةبن عیسى سمیرالصبحة622 حي محمد عبوش رقم: 05

، الصبحةبوشالغم اسماعیلالصبحة623 حي محمد عبوش رقم 01

حي شارع بوعقل الصبحةبن عمار یمینةالصبحة624

الصبحة مركز.براھیم ناصرالصبحة625

الصبحةبوشالغم محمدالصبحة626 الشارع الرئیسي رقم: 74

أوالد بن عبد القادر مركز رقم: 29قلقول بغداداوالد عبد القادر627

حي العقید أعمیروش ایت حمودةقرجانة عودةاوالد عبد القادر628

أوالد بن عبد القادرقوادري معمراوالد عبد القادر629 رقم 29 حي 03

رقم 182مجاھد محمداوالد عبد القادر630 أوالد بن عبد القادر رقم: 02

بقعة الزیادنیة رقم: 02أوالد بن عبد القادرترقو جمالاوالد عبد القادر631

أوت أوالد بن عبد القادرزرقاني لخضراوالد عبد القادر632 حي 20

: رقم 13براھیم مزاري محمداوالد عبد القادر633 bis أوالد بن عبد القادرمركز 2 رقم: 14 حي 03

أوالد بن عبد القادرقلمام معمراوالد عبد القادر634 رقم: 178 حي 02

أوالد بن عبد القادر رقم : 27خاسف محمداوالد عبد القادر635

أدریوش فتحياوالد عبد القادر636 أوالد بن عبد القادر مركز رقم: 1

أوالد بن عبد القادر مركزإبراھیم مزاري رمضاناوالد عبد القادر637

أوالد بن عبد القادرعاشور جیاللياوالد عبد القادر638

أوالد بن عبد القادر مركز رقم 58بلخدیم فاطمةاوالد عبد القادر639

الشارع الرئیسي أوالد بن عبد القادررحماني قوادري عاللةاوالد عبد القادر640

أوالد بن عبد القادر مركزعطافي معمراوالد عبد القادر641

أوالد بن عبد القادربن یمینة نور الدیناوالد عبد القادر642 حي العقید الجیاللي بونعامة رقم 10

أوالد بن عبد القادربولحبال عبد الرزاقاوالد عبد القادر643 المنطقة التجاریة رقم 09

حي العقید أعمیروش أیت حمودةبوطبل العیداوالد عبد القادر644

حي العقید أعمیروش ایت حمودةمساح عبد القادراوالد عبد القادر645

أوالد بن عبد القادرمرابي عبد الوھاباوالد عبد القادر646 حي سي الطارق رقم 03

حي عبد الحمید بن بادیس أوالد بن عبد القادربلواد عبد الكریماوالد عبد القادر647

حي سیدي أمحمدقرجوج الحاجابو الحسن648

أبو الحسن مركزبوخاري عبد اهللابو الحسن649

شارع بوطریق مخطار رقم 27قرواط ریضاابو الحسن650

أبو الحسنملیاني محمدابو الحسن651 حي الزیتون رقم 75

أبو الحسنزرارقة اسماعیلابو الحسن652 حي یطو معمر رقم 69

حي االخوة فوقة رقم 12قرجوج مروانابو الحسن653

قالولبوارة أحمدابو الحسن654 حي عبید محمد رقم 04

قالولحراث اسماعیلابو الحسن655

قالولفوقة عليابو الحسن656 حي المعصرة رقم 02

شارع المداحي جیاللي رقم 09قبزیلي بختةابو الحسن657

أبو الحسن مركزالخالدي بوجمعةابو الحسن658

شارع االخوة فوقةبلقاسم زھیةابو الحسن659

حي النصر قالول أبو الحسنحدالن سفیانابو الحسن660

قالول مركزلوري  خیرة زوجة عطاء اهللابو الحسن661

أبو الحسنبوقرون أحمدابو الحسن662 قالول  رقم 03

الخبازین

البقالة 

القصابة

االطعام

الخبازین
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البقـــــــالة زمالة سیدي أمحمد أبو الحسنقنیش نور  الدینابو الحسن663

قطعة أبو الحسن مركززنتاوي حسینابو الحسن664 التجزئة االجتماعیة 156

قالول مركز أبو الحسنعساس احمدابو الحسن665

شارع بوبریمة مصطفى أبو الحسنموجیب ماجیدابو الحسن666

أبو الحسنمستورة محمد رضاابو الحسن667 الطریق الوالئي رقم 44 رقم 04

حي مداحي جیاللي أبو الحسنالخالدي یوسفابو الحسن668

طریق تلعصة أبو الحسنمستورة لحسنابو الحسن669

أبو الحسنلكایلي سید عليابو الحسن670 الطریق الوالئي رقم 44 رقم 22

قالول مركز أبو الحسنعقرید عبد القادرابو الحسن671

أبو الحسنخالدي معمرابو الحسن672 طریق تلعصة رقم 10

شارع بوبریمة مصطفى أبو الحسنقریشي عبد الرحمانابو الحسن673

باتجاه بلدیة تلعصةزیان محمدابو الحسن674 الطریق الوالئي رقم 44

قالول رقم 10رزالي میلودابو الحسن675

قالولصنادیق معمرابو الحسن676

أبو الحسنقریشي عبد القادرابو الحسن677

شارع االخوة فوقة أبو الحسنبوملیك مجیدابو الحسن678

شارع  المداحي جیاللي رقم 27المداحي عبد القادرابو الحسن679

أبو الحسنقبزیلي عالء الدینابو الحسن680 قالول رقم 03

شارع بوطریق مخطار أبو الحسنبلقرشي فاطمةابو الحسن681

اتجاه تلعصة رقم 07بن حرز اهللا عبد الكریمابو الحسن682 الطریق الوالئي رقم 44

أبو الحسنحوامد محمد خلیلابو الحسن683

شھید طریق مقبرة الشھداء أبو الحسنعبدي یوسفابو الحسن684 حي 107

قالول بلدیة أبو الحسنالخالدي عبد الكریمابو الحسن685

حي سیدي أمحمد أبو الحسنزنتاوي  معمرابو الحسن686

شارع بوطریق مخطارمؤسسة  فوكراش توفیقابو الحسن687

القلتة مركزبالل رزیقالمرسى688
القلتةمحمد عرابالمرسى689 حي محمد زموري رقم 85
المرسىیوسف دیلميالمرسى690 حي مبروكة عبد القادر رقم 13
حي الموافقیة بنونة رقم 24بلھاشمي قدورالمرسى691
القلتةزروق  معمرالمرسى692
القلتةالعربي میسومالمرسى693
المرسىعبد الھادي قرابالمرسى694 حي مبروكة عبد القادر رقم 28
جانب الطریق الوطني 11میلود بوكفیالنالمرسى695
حي مبروكة عبد القادرصوفي مصطفىالمرسى696

القلتةفاطمة ماللالمرسى697 حي محمد زموري رقم 138
حي مبروكة ع القادر رقم 28مروان بكوشالمرسى698
طریق وطني 11خربوش ولیدالمرسى699
حي القریة الفالحیة رقم 63محمد خربوشالمرسى700

بلدیة المرسىمیسوم عبد الرحمانالمرسى701 القلتة رقم 50
المرسى مركز محل رقم 45عیسى حلفاجيالمرسى702
حي مبروكة عبد القادر رقم 07ابركان معمرالمرسى703

بني حواء مركزعبید امحمدبني حواء704
بني حواء مركزجیاللوي مولودبني حواء705
بني حواءیوسفي عبد الحمیدبني حواء706 السوق المغطاة رقم 10
بني حواء مركز رقم 07نفوسي عبد القادربني حواء707
بني حواء مركز رقم 08فارس مصطفى (مغازة)بني حواء708
بني حواء مركزمناعي محمد (مغازة)بني حواء709
بني حواء مركز رقم 05قابلي محمدبني حواء710
شارع الشھید صامت اعمرشجاري المر عبد القادربني حواء711
بني حواء مركزعاشور جلولبني حواء712

البقـــــــالة

البقـــــــالة

االطعــام

الخبازیـــــــن

القصابة

االطعام 
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مالحظةعنوان المحل التجارياالسم و اللقبالبلدیةالرقم
البقـــــــالة بني حواء رقم 05ددوش سعیدبني حواء713

بني حواء مركزعاشور سلیمة (مغاز)بني حواء714
بني حواء مركزشركة الحواتیة (مغازة)بني حواء715
شارع الشھید سھالوي براھیم رقم 19دیداني مرادبني حواء716
بني حواء مركزعبید یوسفبني حواء717

السوق المغطاة بني حواءعكریش نصر الدینبني حواء718
السوق المغطاة بني حواءحساني احمدبني حواء719
السوق المغطاة بني حواءیوسفي احمدبني حواء720
السوق المغطاة بني حواءبن حدة سلیمانبني حواء721
بني حواء مركزعیاد محمدبني حواء722

بني حواءعاشور العربيبني حواء723
بني حواء مركز رقم 11قدار إسماعیلبني حواء724
بني حواء مركز رقم 19فارس سلیمبني حواء725

حي بن بادیس تلعصةبوكبشة إبراھیمتلعصة725
حي محمد عیاشي غبالحنیفي احمدتلعصة726
حي محمد عیاشي غبالفراح یمینةتلعصة727
حي بن بادیس تلعصةبن زیان خمیستيتلعصة728
حي الشھداء تلعصةزنقلي محمدتلعصة729
حي بن بادیس تلعصةبلھادف حسنتلعصة730
حي الشھداء تلعصةقبلي العیدتلعصة731
حي بوعزة عبد اهللا غبالالخالدي یوسفتلعصة732
حي الزیتون تلعصةالحارثي عبد القادرتلعصة733
حي محمد عیاشي غبالالخالدي صالحتلعصة734

حي بن بادیس تلعصةكولة عليتلعصة735
حي بن بادیس تلعصةزیتوني معمرتلعصة736
تلعصة737
حي محمد عیاشي غبال رقم 21بناط محمدتلعصة738
حي بن بادیس تلعصةزنقلي عبد الھاديتلعصة739

حي محمد عیاشي غبالعیاشي معمرتلعصة740
حي بن بادیس تلعصةحنیفي عیسىتلعصة741

تنس
شارع عالل عمارة أ تنسحداد یحيتنس742
الطابق األرضي عمارة ج المدخل الجنوبي تنسبوجمعة الشریفتنس743 رقم 19
تنسسكار محمدتنس744 شارع الثورة رقم 56
شارع جردام عبد القادرمندیل مصطفىتنس745
تنسبناي عدالنتنس746 شارع ایت جیدة رقم 20
شارع عالل أحمد تنسجبور عبد الرحمانتنس747
السوق المغطاة رقم 40بوسنة غنیةتنس748
المركز التجاريعثمان  میلودتنس749
شارع أوالد العم قوبیلي رقم 24حجام حفیظتنس750
11شاوش عبد الغنيتنس751 طریق االخوة قوبیلي
شارع محمد شایب كریموحجام معمرتنس752
س-تنسبعدود مروانتنس753 طریق المیناء رقم 09
تنسنیاطي جمالتنس754 حي المعصرة محل رقم 09
تنسعیواز أحمدتنس755 طریق شرشال عمارة 13
01قریدي معمرتنس756 Aطریق شرشال بلوك 07 محل رقم
شارع أیت جیدةسبایس عبد القادرتنس757
حي االخوة بلقاسم رقم 02غول لحسنتنس758
تنسسوسن أبو معمرتنس759 طریق مستغانم عمارة أ رقم 02
شارع الثورةكردار محمدتنس760
شارع الثورة تنسبوشام الیاستنس761
شارع عالل أحمد تنسلخضر أبو بكرتنس762
طریق مستغانمحواصة أحمدتنس763
تنسبداوي رضاتنس764 حي العذراء رقم 04
تنسالجیرة محمدتنس765 حي االخوة قوبیلي  رقم 27
طریق مستغانم رقم 01بغدالي أمینةتنس766
شارع أوالد  العم قوبیلي تنسبوجمیل محمد سمیرتنس767
حي محمد شایب كریموبلخیثر محمدتنس768
عمارة بسفیان خیرةتنس769 حي برجي الطریق الوطني رقم 11
تنسمقدم عبد الحمیدتنس770 حي المعصرة رقم 05
شارع المخطار میلود تنسكراروبي مروانتنس771
طریق شرشال الطابق األرضي عمارة ب تنسبوعالم عبد القادرتنس772
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البقـــــــالة طریق شرشال عمارة أ تنسبوسلطان مروانتنس773

ضاحیة الشرقیة شارع االخوة روباین تنسمیموني طاھرتنس774
حي رقون القصبمریم عليتنس775
حي الجمارك تنسحوحمدي یونستنس776

تنسشداني عبد الرحمانتنس777 شارع الثورة رقم 06
تنسلحسن بوشامتنس778 نھج الثورة رقم 10
تنسروباین عبد الكریمتنس779 شارع الثورة رقم 12
شارع السوق المغطى رقم 03محي الدین كمالتنس780
المركز التجاري تنسیخلف محمدتنس781
تنسشاوش عبد الرحمانتنس782 شارع الثورة رقم 25
السوق المغطاة تنسخدیجة  عیواز زوجة تكفةتنس783
تنستمعزوزت نور االسالمتنس784 حي االخوة مقاوشة رقم 50
تنسمكرطار عليتنس785 حي الشعاریر رقم 446
تنسعلي مرینة غنیةتنس786 حي الشعاریر رقم 08

شارع أوالد العم قوبیلي تنسحجام محمدتنس787
شارع الثورة تنسفیكاوني العربيتنس788
تنسنونة عبد القادرتنس789 المدخل الجنوبي عمارة ب رقم 09
السوق المغطاة تنسبغداد محمدتنس790
طریق مستغانم رقم 04ناصر ناموستنس791
تنسروباین صبرینةتنس792 شارع الثورة رقم 08
شارع الثورة تنستیبري غفرانتنس793
شارع ایت جیدة میلود تنسبدریات عبد النورتنس794
المدخل الجنوبي تنسأحمد سایح عليتنس795
عمارة بسفیان خیرةتنس796 حي برجي الطریق الوطني رقم 11

طریق مستغانم تنسبن ناصر فاتحتنس797
حي الشعاریر تنسسنوسي احمدتنس798
طریق مستغانم تنسالعالیة الحاجتنس799
حي العذراء طریق مستغانم تنسعثمان العاقبتنس800 محل رقم 21
شارع الثورة تنسایدایكرة جعفرتنس801
تنسبن ستي معمرتنس802 شارع العقید بونعامة رقم 11
تنسباكرو اسماعیلتنس803 حي مقدم مروان رقم 53
تنسلكایلي عبد القادرتنس804 حي العزم رقم 373
الطابق األرضي على واجھة شارع أبناء العم علي مرینة تنسقرشي جازیة زوجة عطااهللاتنس805
تنسنایلي رابحتنس806 شارع ایت جیدة میلود رقم 22
تنسلكایلي محمدتنس807 حي التجزئة رقم 02 محل رقم 02
حي الشعاریر تنسعلي مرینة محمدتنس808

سیدي عبد الرحمانمحي الدین محمدسیدي عبد الرحمان809
سیدي عبد الرحمان مركزبخوخة الحسینسیدي عبد الرحمان810
حي المعامري رقم 13بوموسى خیرةسیدي عبد الرحمان811
حي التجزئة رقم 02رزقي نعیمةسیدي عبد الرحمان812
سیدي عبد الرحمانبوموسى نور الینسیدي عبد الرحمان813
سیدي عبد الرحمانبن موسى سمیرسیدي عبد الرحمان814
سیدي عبد الرحمان مركزالخالدي خدیجةسیدي عبد الرحمان815
حي المعامري رقم 03العید نبیلةسیدي عبد الرحمان816

سیدي عبد الرحمانعریش الزھرةسیدي عبد الرحمان817 محل رقم 01 حي التجزئة رقم 01
سیدي عبد الرحمان مركزمعامري فاطمةسیدي عبد الرحمان818

سیدي عبد الرحمانصادوقي حكیمسیدي عبد الرحمان819
سیدي عبد الرحماندومي فضیلةسیدي عبد الرحمان820

سیدي عبد الرحمان مركزالمعامري محمدسیدي عبد الرحمان821

شارع األمیر عبد القادرمصطفاوي ابراھیمسیدي عكاشة822
شارع بن بولعید رقم 33بلعرابة محمد امینسیدي عكاشة823
مغازة)كراروبي فؤادسیدي عكاشة824 حي واد عاللة رقم   03(
سیدي عكاشةبستي مرادسیدي عكاشة825
حي السوق القدیم رقم 96حواء محمدسیدي عكاشة826
رقم 26نقادي جیالليسیدي عكاشة827 حي التجزئة رقم 02
حي أوالد العم رزاق رقم 03محمدي بوعیسيسیدي عكاشة828
الشارع الرئیسي رقم 23درة عبد الكریمسیدي عكاشة829
شارع سي حمید رقم 01سعید إسماعیلسیدي عكاشة830
طریق فلیتة رقم 04العالیة یطو زوجة بوطالبسیدي عكاشة831
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مالحظةعنوان المحل التجارياالسم و اللقبالبلدیةالرقم
البقـــــــالة شارع األمیر عبد القادر رقم 19نمرة فیصلسیدي عكاشة832

شارع األمیر عبد القادر رقم 05ترباق ابراھیمسیدي عكاشة833
شارع األمیر عبد القادر سیدي عكاشةتركي محمدسیدي عكاشة834
شارع األمیر عبد القادر رقم 06بوزكري عبد القادرسیدي عكاشة835
محل رقم 01بوكفوس لحسنسیدي عكاشة836 طریق فلیتة التجزئة رقم 04
شارع األمیر عبد القادرزینة رقوع عبد القادرسیدي عكاشة837
حي أوالد العم رزاق رقم 03ترباق محمد أمینسیدي عكاشة838
(مغازة)قرشي ابراھیمسیدي عكاشة839 حي االخوة نجاري رقم 78

شارع سي حمیدسنوسي سید عليسیدي عكاشة840
قریة بوحلو سیدي عكاشةعبادو فاطمة زوجة موروسیدي عكاشة841
سیدي عكاشةدرغال مروانسیدي عكاشة842
طریق السوق سیدي عكاشةفاتح بن ناصرسیدي عكاشة843
سیدي عكاشةحراث عبد القادرسیدي عكاشة844 حي طریق فلیتة رقم 26
53خطار عیسىسیدي عكاشة845 حي مقدم مروان سیدي عكاشة
شارع األمیر عبد القادرفالق معمرسیدي عكاشة846

مصدق مركزبویجري عبد القادرمصدق847
مصدق مركزقشار معمرمصدق848
مصدق مركزرمالي عبد الھاديمصدق849
حي طریق المسجد رقم 08المرسلي لعریبيمصدق850
مصدق مركز رقم 69خلوف عبد القادرمصدق851
مصدق مركز رقم 01زناتي محمدمصدق852

مصدق مركزلشموط محمدمصدق853

واد قوسین مركزعالوي عليواد قوسین854
واد قوسین مركزحساني عليواد قوسین855
واد قوسین مركزبن شارف محمدواد قوسین856
واد قوسین مركزعزاوي بلقاسمواد قوسین857
واد قوسین مركزعالوي  عليواد قوسین858

واد قوسین مركززیطوفي عبد المنعمواد قوسین859

الظھرة مركزمخلوفي بغدادالظھرة860
سیدي موسىمسفك منورالظھرة861
الظھرة مركزجریو فاطمةالظھرة862
من مخطط التخصیص البلدي رقم 178بوعودة بختةالظھرة863 رقم 21
الظھرة مركزحباس حسانالظھرة864
الظھرة مركز رقم 144یحیاوي عیسىالظھرة865

الظھرة مركزمخلوفي بغدادالھرانفة866
سیدي موسىمسفك منورالھرانفة867
الظھرة مركزجریو فاطمةالھرانفة868
من مخطط التخصیص البلدي رقم 178بوعودة بختةالھرانفة869 رقم 21
الظھرة مركزحباس حسانالھرانفة870
الظھرة مركز رقم 144یحیاوي عیسىالھرانفة871

حي الملعب تاوقریتنورین محمدتاوقریت872
تاوقریت مركزلعشب خیرةتاوقریت873
محل رقم 01- تاوقریتفدال محمدتاوقریت874 قطعة رقم 107 حي 120
محل رقم 01-تاوقریتكدورلي بن ھنيتاوقریت875 من مخطط التجزئة البلدي رقم 259 208

تاوقریت مركزكدورلي خلیفةتاوقریت876
تاوقریت مركزھنوني عیسىتاوقریت877
تاوقریت مركز رقم 09ھني سمیرةتاوقریت878
أوالد عبد اهللا تاوقریتواشك عیسىتاوقریت879
تاوقریت مركز رقم 03لعلق ھنيتاوقریت880
تاوقریت مركز رقم 02زنازلي ھنيتاوقریت881
تاوقریتلوالي خدیجةتاوقریت882 من مخطط التجزئة محل رقم 01 تجزئة  259رقم146
أبودومة المیلودتاوقریت883 تاوقریت مركز رقم 17
مخطط التجزئة محل رقم 02لطرش رشیدةتاوقریت884 منطقة النشاطات رقم 09
من مخطط التجزئة رقم 126بن داود توفیقتاوقریت885 تاوقریت رقم 44 محل رقم 01

تاوقریت مركز  محل رقم 4مكرلوف الحاجتاوقریت886
منطقة النشاطات - تاوقریتشعبان محمد امینتاوقریت887
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مالحظةعنوان المحل التجارياالسم و اللقبالبلدیةالرقم
البقـــــــالة تاوقریت مركزبن عیسى محمدتاوقریت888

محل رقم 06لعشب ھنيتاوقریت889 من مخطط التجزئة رقم 126 تاوقریت مركز رقم 28
من مخطط التجزئة محل رقم 04زیرام سفیانتاوقریت890 شارع غازي قدور رقم 04

شارع غباش تاوقریتنقادي عبد القادرتاوقریت891
تاوقریتنورین لعربيتاوقریت892 146من مخطط التجزئة رقم 259
تاوقریت مركزنقادي ماجیدتاوقریت893
-تاوقریتبارة نذیرتاوقریت894 منحل رقم 08 شارع غازي قدور رقم 04

عین مرانبن دھمة خلیفةعین مران895 منطقة النشاطات الصناعیة رقم 73
حي المسجد عین مرانمحمد قطاوي عبد القادرعین مران896
حي العربي عبد الرحمان عین مرانمحمد مسعودي أحمدعین مران897
عین مران مركزبن یطو عبد اهللاعین مران898
عمارة ب رقم 05عرابي ھواريعین مران899 مجموعة ملكیة رقم 33 قسم 20
الحي الجنوبي عین مرانمجاھدي حمیدعین مران900
السوق المغطاة باتیمیتال عین مران مركزبوزیان عبد القادرعین مران901
عین مرانبوزغتي عبد الحقعین مران902 حي فراج محمد رقم 11
عین مران مركزغزیل جمالعین مران903
عین مران مركز رقم 35عرابي عبد القادرعین مران904
عین مران مركزبن عیادة محمدعین مران905
حي المسجد رقم07بومدین أحمدعین مران906
عین مران مركز رقم 01براحو محمدعین مران907
عین مران مركز رقم 05العفاني سمیرعین مران908
من مخطط التجزئةدھلوز عبد القادرعین مران909 رقم 584
قطعة عین مرانبقدور عیسىعین مران910 رقم 129من مخطط 192

طریق المحطة رقم 08بودالي بلخیر عبد القادرعین مران911
عین مران مركزدالي بوشعیبعین مران912
عین مران مركزعبو سمیرعین مران913
حي الكاف عین مرانقطاوي عمرعین مران914
حي التكوین المھني عین مرانسطاعلي نورالدینعین مران915
عین مرانبن أحمد نورین أحمدعین مران916 حي الشھید بشیخ عبد القادر محل رقم 02
عین مرانمحمد مكرطار أحمدعین مران917 مسكن شارع مجاھدي العربي رقم 61 حي 210

محل رقم 0بوریاش  محمدعین مران918 رقم 81 حي 192
عین مران مركزراجح عليعین مران919
قطعة رقم 23من مخطط التجزئةبن عیادة بوعبد اهللاعین مران920 تجزئة 52
قطعة محل رقم 03بقدورأحمدعین مران921 تجزئة رقم 39
عین مرانبلحاج دحمان فؤادعین مران922 محل رقم 01 حي المتوسطة رقم 18
محل رقم01عین مرانتصوالل جوھرعین مران923 حي الشمال رقم 10

نوفمبر عین مرانبن صالح أیمنعین مران924 شارع 01
عین مران مركزمیلود حسین عیسىعین مران925 16 . رقم 13
حي الجنوبي رقم 28قدور قطاوي سمیرعین مران926
عین مرانبن نقاز محمدعین مران927
عین مران مركزمیلود حسین محمدعین مران928
طریق السوققدور قطاوي زیانعین مران929
عین مران مركزحلوي حبیبعین مران930
حي الرمالي رقم 114عرابي سلیمانعین مران931
عین مران مركز رقم 07حلوي عليعین مران932
محل رابعصدوقي عمرعین مران933 تجزئة 210

منطقة النشاطات رقم 89،ملبنة النورس االبیض934

شارع الحریة الكریمیةبوفریوة الجیالليالكریمیة935
الشلفمبروك قدورالكریمیة936 الكریمیة مركز رقم 54
شارع الحریة الكریمیةیوسف عشیرة أمینالكریمیة937
الكریمیة مركززروق مرادالكریمیة938
مسكن الكریمیةعدالة عودةالكریمیة939 حي 110
مجموعة ملكیة 02قاضي عمرالكریمیة940 حي بادیس قسم 50
الكریمیةالعاطف عبد المجیدالكریمیة941 الطریق الوالئي رقم 132
حي االخوة نمار الكریمیةدوبة سفیانالكریمیة942
الكریمیةمغلوفي محمدالكریمیة943 شارع مبطوش جیاللي رقم 01
شارع محمد بلحسن الكریمیةحمایدي زورقي محمدالكریمیة944
الكریمیةجلولي مرادالكریمیة945
الكریمیة مركزحسین فاطمةالكریمیة946
حي حمیدي رقم 25بركان منورالكریمیة947
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مالحظةعنوان المحل التجارياالسم و اللقبالبلدیةالرقم
البقـــــــالة الكریمیةترابي احمدالكریمیة948 رقم 44 حي العمارات رقم 01

الكریمیة مركزقنفود العیدالكریمیة949
الكریمیةزمار محمدالكریمیة950 شارع اول نوفمبر رقم 12
م.م رقم 09معنصر ابراھیمالكریمیة951 حي بن بوعتاب قسم 37
الكریمیةلكروط محمدالكریمیة952 حي االخوة مھیدي رقم 04
شارع اول نوفمبر الكریمیةالعرجان عبد القادرالكریمیة953
شارع حمیدي الكریمیةحدو خیرةالكریمیة954
مسكن الكریمیةمزرود خالدالكریمیة955 حي 190
حي العمارات الكریمیةبھلولي محمدالكریمیة956
شارع االستقالل الكریمیةلحالبو سفیانالكریمیة957
شارع االخوة دندان الكریمیةصادق عیاشینالكریمیة958
الكریمیةلزرق امحمدالكریمیة959 حي االستقالل  رقم 21

منطقة طریق واد الفضة-الكریمیةالعیرج محمدالكریمیة960
المركز التجاري الكریمیةبشیري جیالليالكریمیة961
الكریمیةحمایدي زورقي جمالالكریمیة962 شارع بلقاسم رقم 29
الكریمیة مركزبشیري جیالليالكریمیة963
الكریمیة مركزسعیدي رشیدالكریمیة964
رقم 01شریفي عبد القادرالكریمیة965 عمارة 05 شارع بلبولة قسم 41
مسكن الكریمیةحمایدي زورقي عبد القادرالكریمیة966 حي 190

شارع حمیدي الكریمیةنوار عز الدینالكریمیة967
حي الزبوج رقم 02مكراز لعرامالكریمیة968
حي الزبوج الكریمیةدحال یونسالكریمیة969
الكریمیةفریخ آسیاالكریمیة970 قسم 47 شارع بلحسن م.م 06
شارع بلحسن محمد الكریمیةمقري حمیدالكریمیة971
الكریمیة مركز رقم 45مزرود ساعدالكریمیة972
الكریمیةشریفي حاجالكریمیة973 م.م 04 حي بلبولة قسم 41

الكریمیةبن غالیة قادیةالكریمیة974 02 حي الزبوج رقم 01
الكریمیةمشبیش مصطفىالكریمیة975 شارع أول نوفمبر رقم 01
المجموعة الملكیة 72سكري سفیانالكریمیة976 حي االستقالل قسمة 48
الكریمیةھشام بوحلوفالكریمیة977 رقم 04
الكریمیةشمخار عبد القادرالكریمیة978
الكریمیة مركز رقم 16سامي ریزقالكریمیة979

أوالد عباس رقم 10بروجة رقیةاوالد عباس980
أوالد عباس رقم 15خدیمي كریماوالد عباس981
حي منطقة النشاطات، أوالد عباسبلغربي حلیمةاوالد عباس982
أوالد عباس مركزسالمة محمداوالد عباس983
أوالد عباس مركزبن فطومة محمداوالد عباس984
أوالد عباس مركزطباش حلیمةاوالد عباس985

أوالد عباس مركز رقم 565بن شاشیة العربياوالد عباس986

حي البناء الجاھز بني راشد مركزمساھل عبد اهللابني راشد987
حي البناء الجاھز بني راشدبوخروبة محمدبني راشد988
حي البناء الجاھز بني راشدقوریش محمدبني راشد989
بني راشد مركزقاجي مسعودبني راشد990
حي بني راشد وسط رقم 214خروبي خالدبني راشد991
بني راشد مركز رقم 29مزوغ ناصربني راشد992
بني راشد مركز رقم 08بوشاشیة جمالبني راشد993 محل رقم 02
بني راشد مركزعجیلي كریمبني راشد994
حي البناء الجاھز بني راشد مركزجاني جیالليبني راشد995
حي البناء الجاھز بني راشد مركزتسوغلي العربيبني راشد996
حي البناء الجاھز بني راشد مركززیتوني زین الدینبني راشد997
حي البناء الجاھز بني راشد مركزحجوطي الصامتبني راشد998
بني راشد مركزقسول سعدةبني راشد999

بني راشدمعمور محمدبني راشد1000 الحي الجدید رقم 193
بني راشدبوخروبة بن شرقيبني راشد1001
بني راشدقالل بن عبد اهللابني راشد1002 حي الجدید رقم 206

بني راشد مركز رقم 246قابشي محمدبني راشد1003
بني راشد

بني راشد مركزفتاح محمدبني راشد1004
بني راشدبن حاجة احمدبني راشد1005 حي البناء الجاھز رقم 70
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مالحظةعنوان المحل التجارياالسم و اللقبالبلدیةالرقم
البقـــــــالة شارع مقاتل الحاج بني راشدمعمور محمدبني راشد1006

المزاوات حرشونیوسف عشیرة محمدحرشون1007
حرشون مركزقطون حكیمحرشون1008
حرشون مركزبوشبوش طاھـرحرشون1009

المزاوات حرشونشرید كریمحرشون1010
دوار حرشون 02قومیدي عمرحرشون1011
محطة طرقابركان رقیةحرشون1012
حرشونیوسف عشیرة مھديحرشون1013
الملعب بقعة المزاوات حرشونبانوح ھشامحرشون1014
المزاوات حرشونطیب عتو أحمدحرشون1015

بقعة أوالد بوعیشةقوشیح مرادحرشون1016
بقعة اوالد بوعیشة –حرشون مركزمشیبش مرادحرشون1017

شارع سوسي بن حلیمة ، واد الفضة.قیداون زكریاواد الفضة1018
حي الزبابجة وادي الفضةبریاش بختةواد الفضة1019
طریق الكریمیة، وادي الفضةمناصر موسىواد الفضة1020 رقم 81
شارع سي بلعید، ودي الفضة رقم 22جقمیم محمدواد الفضة1021
وادي الفضةقارة عشیرة جمالواد الفضة1022 حي رقم 01
مسكن رقم 22-وادي الفضةمحنطال عبد القادرواد الفضة1023 حي 50
وادي الفضةصامت عبد الرحمانواد الفضة1024 رقم 02 حي رقم 01
مسكن رقم 01زمري عمرواد الفضة1025 حي 20
طریق الكریمیة رقم 284، وادي الفضةبن صابر نصیرةواد الفضة1026
حي الجدید وادي الفضةقاسمي محمدواد الفضة1027
حي الثورة رقم 01-وادي الفضةھناوین مصطفىواد الفضة1028
الطریق الوكني رقم 04- واد الفضة.قیبو عبداهللاواد الفضة1029
-واد الفضةمصطفاوي تیبة مرقبواد الفضة1030 حي رقم 03
حي النوادر رقم 13، وادالفضةنمار عائشةواد الفضة1031
شارع سي بلعید -واد الفضةشھرة فریدواد الفضة1032
حي بلحمري -واد الفضةمحمودي فاطمة الزھرةواد الفضة1033
واد الفضة مركز .بن عیاد احمدواد الفضة1034
طریق الكریمیة 105- واد الفضة.حوریة بن وسار زوجة فالقواد الفضة1035
حي الدحامنیة، واد الفضة.عبداهللا محجوبي نجیةواد الفضة1036
حي بلحمري،واد الفضة.كشرود محمدواد الفضة1037
شارع سي بلعید -واد الفضةشھرة عمرواد الفضة1038
رقم 30، وادالفضةبلعباد عبد القادرواد الفضة1039 حي النوادر رقم 02
حي المجامعیة،واد الفضةصداقي عبد اهللاواد الفضة1040

شارع سي بلعیدخلیفي نور الدینواد الفضة1041
شارع سي بلعید رقم 04،واد الفضة.الصامت خیر الدینواد الفضة1042
شارع الشھداء وادي الفضةمعروف عرایبي جلولواد الفضة1043
شارع سي بلعید - واد الفضةدیلمي بوراس سید عليواد الفضة1044
شارع سي بلعید وادي الفضةمعروف عرایبي محمدواد الفضة1045
طریق الكریمیة رقم 15- واد الفضةمعروف عرابي أحمدواد الفضة1046
مسكن رقم 01- واد الفضةقرجاجة عبد المالكواد الفضة1047 حي 22

حي النوادر، وادي الفضةبن شاشوة الزھرةواد الفضة1048
مخطط التخصیص وادي الفضةغزیل ملیكواد الفضة1049 رقم 164
شارع العقید عمیروش، وادي الفضةبھلولي عبد القادرواد الفضة1050
وادي الفضةمالتي مصطفىواد الفضة1051 الطریق الوطني رقم 04
حي العقید عمیروش وادي الفضةكركود أحمدواد الفضة1052
الطرق الوطني رقم 04-واد الفضة.بن غالیة جلولواد الفضة1053
الطریق الوطني رقم 04-واد الفضة.سوداني محمدواد الفضة1054
الطریق الوطني رقم 04-واد الفضةبوجمعة جفال میلودواد الفضة1055
طریق الكریمیة رقم 81، وادي الفضةمكراز طوالبیةواد الفضة1056
الطریق الوطني رقم 04-واد الفضةمعروفي عرایبي عبد الرزاقواد الفضة1057
وادي الفضةداللي حوریةواد الفضة1058 طریق الكریمیة قسم 14

شارع سي بلعید وادي الفضةستي عبد القادرواد الفضة1059
وادي الفضةبن حلیمة توفیقواد الفضة1060 منطقة 01 حي بلحمري رقم 53
وادي الفضةرحماني ملیانيواد الفضة1061 رقم02 حي رقم 03
و 02زیرق لطفيواد الفضة1062 محل رقم 01 وادي الفضة مركز الطریق الوطني رقم 04
بئر الصفصاف وادي الفضةعبد النور بن عليواد الفضة1063
شارع الشھداء رقم 23،واد الفضة.شركة تضامن مخبزة اإلخوة شریدواد الفضة1064
وادي الفضةبوداب عليواد الفضة1065 محل رقم 02 حي الزبابجة رقم 125
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مالحظةعنوان المحل التجارياالسم و اللقبالبلدیةالرقم
البقـــــــالة وادي الفضةحمري نورةواد الفضة1066 حي بلحمري رقم 75

حي فھدي رقم 01-واد الفضة.ھبایش جمالواد الفضة1067
شارع سي بلعید قسم 25،مجموعة ملكیة 154،واد الفضة.قیرود عنترواد الفضة1068


