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       وزارة التجارة

  المذيريت الوالئيت للتجارة   

دائرة عين تموشنت     

التجاري العنوانالتاجر لقب و اسم

مواد غذائيت عامت

    ثٍذٌـــــخ عٍـــٓ رّٛؽٕــــذ

  ؽبسع دٌذٚػ ِشاد  عٍٓ رّٛؽٕذ12سلُ عمًٍ صوشٌب

 ِغىٓ زً اٌضٌز476ْٛزً ِضٌبْ ٍٍِٛد

 زً اٌضٌز777ْٛ ِغىٓ سلُ 476زً ثطٛاؾ عجذ اٌمبدس

 زً اٌضٌز102ْٛ ِغىٓ سلُ 476زً ععذي عجذ اٌىشٌُ

 ِغىٓ زً اٌضٌز476ْٛزً ععٍذ ثٛعضح عجٍذ

 اٌزعبٍٚٔخ اٌعمبسٌخ زً اٌضٌز01ْٛسلُ ؽّٕزً ص٘شح

اٌزعبٍٚٔخ اٌعمبسٌخ زً اٌضٌزْٛلذاسي طب٘ش آٍِ

 ِغىٓ زً اٌضٌز630ْٛزً خشٌٛ ِخزبس

 ِغىٓ زً اٌضٌز317ْٛزً ثٍؽبثخ ععٍذ

 ِغىٓ زً اٌضٌز317ْٛ رمغٍُ 177سلُ لجًٍ ثٛعٍؿ

 زً اٌضٌز05ْٛاٌزعبٍٚٔخ اٌعمبسٌخ سلُ ثٓ صٌٕخ دٌبة

زً عٍذي عًٍ ؽشٌؿ زً اٌضٌزْٛثغعبٚي ععٛدي

 طشٌك عٍذي ثٓ عذح159عبٌر ٍٍِٛد

زً لٍِٛذ ثٛعضح زً اٌضٌز124ْٛثٍٍّّْٛ عجذ اٌعضٌض

 ِغىٓ ِسً ة زً اٌضٌز317ْٛزً ثٓ عغٍخ اثشاٍُ٘

زً وبعطٛسثًٕ عجذ اٌٍطٍؿ

زً وبعطٛسثٍؽٍزشي عجذ إٌٛس

زً وبعطٛس اِبَ ِغدذ عجذ اٌشزّبْ ثٓ عٛؾِمًٕ ٔٛس اٌذٌٓ

(اِبَ اٌغٛق )زً وبعطٛسثٍؽٍزشي عجذ إٌٛس

زً ثشٚآٌ ععٍذؼٍالْ ِسّذ

زً ثشٚآٌ ععٍذٌسٍبٚي ِسّذ

زً ثشٚآٌ ععٍذاٌغجزً ٍِّْٛ

زً ثشٚآٌ ععٍذاٌسبج عًٍ ٍٍِبًٔ

(طرٌق تارقة  )حً عمر بن الخطابجلٌل محمد

 مسكن عمارة ب طرٌق وهران54 حً 95رقم عبد العزٌز هنً

حً موالي مصطفى كاسطورسودانً مٌلود

حً موالي مصطفى كاسطوربلخطاب مراد

طرٌق تارقة  )حً عمر بن الخطاب سودانً بوعالم

طرٌق تارقة)حً عمر بن الخطاب دٌوانً عبد الكرٌم

(طرٌق تارقة  )حً موالي مصطفى صابري الطٌب

(طرٌق تارقة  ) مسكن تساهمً 100حً طوٌلب عبد الكرٌم

(بجانب االرشٌف) مسكن تساهمً  300حً بدوي  راضٌة

(بجانب طرٌق المحكمة) مسكن 72حً ٌوبً مراد

 زً ثشٚآٌ ععٍذ184ِسّٛدي عٍذ ازّذ

(طشٌك ربسلخ  )زً عّش ثٓ اٌخطبة ثٍسغٓ ِشاد

(طشٌك ربسلخ  )زً عّش ثٓ اٌخطبةثٍسغٓ اعبِخ

(طشٌك ربسلخ  ) ِغىٓ رغبًّ٘ 100زً طٌٍٛت عجذ اٌىشٌُ

(طشٌك ربسلخ  ) ِغىٓ رغبًّ٘ 100زً سزًٍ ثٛعٍؿ

(ثدبٔت طشٌك اٌّسىّخ) ِغىٓ 72زً ٌٛثً ِشاد

(طشٌك اٌّسىّخ ) ِغىٓ 60زً عٍٍّبًٔ ثٛزٛؿ
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(طشٌك اٌّسىّخ ) ِغىٓ 60زً ٌٛوًٍٍ ِشاد

(زً ِٛالي ِقطفى )زً اٌٍبعٍّٓ ثٓ ٌٛة طٍت

(طشٌك ٚ٘شاْ) ِغىٓ 54زً ثٛفبـش عدٍجخ

(طشٌك ٚ٘شاْ.  زً ِٛالي ِقطفى  )اٌزعبٍٚٔخ اٌعمبسٌخ عٍٛي عبدي

(طشٌك ٚ٘شاْ.  زً ِٛالي ِقطفى  )زً اٌجذس عٍٍّبًٔ خذٌدخ

(اٌّذٌٕخ اٌدذٌذح)زً اٌعمٍذ عثّبْ  لبدح ثٓ عجذ هللا ٍٍِٛد

(اٌّذٌٕخ اٌدذٌذح)زً اٌعمٍذ عثّبْلبدح ثٍؽٍزشي ثٛزٛؿ

(اٌّذٌٕخ اٌدذٌذح)زً اٌعمٍذ عثّبْثٛزقٍذح ِسّذ

(اٌّذٌٕخ اٌدذٌذح)زً اٌعمٍذ عثّبِْسجٛة سزّٛٔخ

(اٌّذٌٕخ اٌدذٌذح)زً اٌعمٍذ عثّبْٚاضر ِمذاد

(اٌّذٌٕخ اٌدذٌذح)زً اٌعمٍذ عثّبْخالدي داٚد

(اٌّذٌٕخ اٌدذٌذح)زً اٌعمٍذ عثّبْعّبزً زغٍٓ

(اٌّذٌٕخ اٌدذٌذح)زً اٌعمٍذ عثّبْؽبْ اثشاٍُ٘

(اٌّذٌٕخ اٌدذٌذح)زً اٌعمٍذ عثّبْثشوبْ اثشاٍُ٘

(اٌّذٌٕخ اٌدذٌذح)زً اٌعمٍذ عثّبْعّبسح ِسّذ
(اٌزٛٔغً ) ِغىٓ 315زً اسٚاْ زٕبْ

(اٌزٛٔغً ) ِغىٓ 315زً ثٓ ٍِشح ععٍذ

(اٌزٛٔغً ) ِغىٓ 150زً ِدب٘ذ عّبس

(اٌزٛٔغً ) ِغىٓ 150زً فسشاٚي ِسّذ

(اٌزٛٔغً ) ِغىٓ 150زً ِعشٚؾ عذح
ثٍذٌخ عٍذي ثٓ عذح

03 سلُ 1954اٚي ٔٛـّجش ثٛعضح عجذ هللا

 ؽبسع ثشاـع ع26ًٍسلُ سصٌك ِٕمٛس

 ؽبسع االخٛح ثخٍزش12سلُ ثٛرٍٍٍٍظ ٔٛس اٌذٌٓ

ثٍذٌـــــخ عٍـــٓ اٌىٍســـــــً    
ؽبسع ِفزبزً عٍٍّبْ عٍٓ اٌىٍسًدسثبي ـؤاد

 ِغىٓ عٍٓ اٌىٍس40ًزً خٍٍفً سزّٛٔخ

 عٍٓ اٌىٍس51ً زً عٍذي صٌذٚس ردضئخ 06سلُ عزٛ زٍّذ

 ِغىٓ عٍٓ اٌىٍس237ًزً " ا" 21سلُ ـشذ خٍٛد ٌٛعؿ

عٍـــــٓ اٌطٍجــــــخ                         
 اٌّسً ا عٍٓ اٌطٍجخ75 لطعخ سلُ 101عجٍذٚ ثٍسٍخ

ِقٍى خشخشح اٌمشٌخ االؽزشاوٍخثٓ ععبد ِسّذ

 ِغى272ٓ زً 46داٚد لذٚس

 اٌمشٌخ ِقٍى خشخشح08ٌٍٚذ صٌبد

33 ِغىٓ سلُ 272 زً 02اٌّسً ٚسدٌخ ثذٌبس

 ا اٌمشٌخ االؽزشاوٍخ اٌفالزٍخ07ثٓ ععٍذ ثٛصٌبْ

 زً اٌغعبدح157 ردضئخ سلُ 107عفٍش ععٍذ

ثٍذٌخ أؼالي
ؽبسع خشٌٛ ثِٛذٌٓ اؼاليِٛعً ِسّذ

اؼالي" اٚ" ِغىٓ اٌّسً 40 زً 37سلُ اٚدٌعخ ِٕذًٌ ٌٛٔظ

ؽبسع عٍٍّبْ عثّبْ اٌطٍت اؼاليلبعًّ ععٍذ

اؼالي" ة "17ؽبسع اٌّالصَ ِشثبذ سلُ ِذأً عٍّشح

ثٍذٌــخ عمت اٌٍٍـــــً             
اٌسً اٌدذٌذثٛوشي خضشح

زً اٌىبعطٛسثٓ صثٍجخ عجذ اٌمبدس

اٌسً اٌدذٌذ عمت اًٌٍٍثٓ ؽٍخخ صٚاٚي

ؽبسع ٘ٛاسي ثِٛذٌٓثٓ عٍبد ٌخضش

ثٍذٌــخ  اٌّـــبٌـــــر



 ؽبسع اٌقبٌُ لٌٛذس اٌّسً ا اٌّبٌر12سلُثٍسٍبسح عجذ اٌمبدس

 ِسّذ خٍّغز10ًسلُ اٌسبج خذٌذ

 ؽبسع وٛرٛٔدْٛ اٌّبٌر16سلُِسّذ عّبعٍٓ ثٛزدش

 ِغىٓ اٌّبٌر436ؽبسع ربسلخ زً اٌعشثً ؽشان سؽٍذ

إٌّطمخ اٌسضشٌخ ؽبسع ِسّذ خٍّغزًلٍمٛ ـٍقً

 ؽبسع ِسّذ خٍّغز13ًسلُ عجذًِٚ ِٕقٛسٌخ

59زً ِسّذ ثٛضٍبؾ سلُ اٌعجبعً سؽٍذ

 لطعخ240 زً ِسّذ ثٛضٍبؾ ردضئخ 57سلُ ثٓ دسدٚس ثٛزدش

 ط ؽبسع وٛرٛٔدْٛ اٌّبٌر02سلُ ٍّٔؼ ٌسٍبٚي

 ؽبسع اٌعشثً ثٓ ٍِٙذي07سلُ ثٕبد وشٌّخ

 لطعخ436 ردضئخ 02ٚ03اٌّسً سلُ ثٛخٛخٛ ٌبعٍٓ

 ِسً ا165 سلُ 204زً ِسّذ ثٛضٍبؾ ردضئخ زٍّذي ثٛزٛفـ

ثٍذٌخ ؽعجخ اٌٍسُ 
 لطعخ247 ردضئخ 43عمًٍٍ ععٍذ

زً ِسّذ خٍّغزًثٓ فبٌر عٍذ ازّذ

 ة ؽبسع ِسّذ خٍّغز16ًسلُ ثزشٌىً ِسّذ

ؽبسع ِسّذ زجٍتلذاسي ٔبفش

 زً اٌعمٍذ عثّب134ْردضئخ ٘ٛاسي ِذًٔ

 زً ٘ٛاسي ثِٛذ01ٌٓسلُ ٌٛوًٍٍ ٔٛس اٌذٌٓ

 ِغى274ٓزً ثٛخشٌظ اٌطب٘ش

ثٍذٌــخ ربسلــخ
 ربسلخ1954ؽبسع اٚي ٔٛـّجش ًِٛٔ فٕذٌذ ِسّذ

 ربسلخ1954  ؽبسع اٚي ٔٛـّجش 08وشادَ ؽشح سؽٍذ

ثٍذٌـخ أٚالد اٌىٍسً
ؽبسع ثٍؽبثخ خٍالًٌ اٚالد اٌىٍسًاٌّمًٕ ٔجٍخ

ؽبسع ثٍؽبثخ خٍالًٌ اٚالد اٌىٍسًثشٚدي صعًٍّ

ثٍذٌـخ ثًٕ فــبؾ
 زً إٌّطمخ اٌسضشٌخ71عٍذي ٌعمٛة ازّذ

 اٌؾطش اٌثبٌث عٍذي اٌقسج133ًثشًٌٕ ـبسٚق

ثٛوشداْزغٍٕٛي ـزسً

 ؽبسع لبدسي لذٚس24سلُ فسشاٚي ثالي

 ثًٕ خبٌذ26سلُ ثٍٙبؽًّ ازّذ

 ثٍذٌخ ٌٚٙبفخ     
 عٛق االث128ٍٕٓسلُ زبج عجذ اٌشزّبْ عجذ اٌشزّبْ

اٚالد ثٛٔٛاس عٛق اإلثٍٕٓثٓ خجبسح عّش

ثٍذٌخ األٍِش عجذ اٌمبدس     
االٍِش عجذ اٌمبدسثٍسشٌضي سؽٍذ

االٍِش عجذ اٌمبدسلٌٛذس ثٓ عّش

ثٍذٌخ عٍذي اٌقبـً
 لطعخ عٍذي اٌقبـ281ً اٚردضئخ 20زً طب٘شي ثٛثىش

 عٍذي اٌقبـًثٓ عٍٍّبْ ععٍذ

ثٍذٌخ عٍذي ٚسٌبػ
عٍذي ٚسٌبػثٓ عضٚص ِسّذ

عٍذي ٚسٌبػاعّش ثٍعشثً ـبسٚق
ثٍذٌخ اٌعبِشٌخ

طرٌق بوزجارعابد جعفر



طرٌق بوزجارشنافة جلول

طرٌق بوزجاربلواتً خضرة

طرٌق بوزجارٌعقوب روبة اسماعٌل

حً النهضةزاٌر علً

شارع االمٌر عبد القادرشالبً عبد القادر

 أوت العامرٌة20نهج هواري علً

نهج األمٌر عبد القادر العامرٌةهواري قوٌدر

شارع هواري عبد هللا العامرٌةبوطرٌق جٌاللً

شارع بوزجارالعامرٌةمعمر الدٌن محمد

شارع العربً بن مهٌدي العامرٌةروبة محمد رضى

ثٍذٌخ زبعً اٌؽٍخ
زبعً اٌؽٍخ–ؽبسع ثٍٛارً ِسّذ  17ثٛخٍخ ٌطٛ

زبعً اٌؽٍخ– اٚد 20 ؽبسع 26سلُ ِخٍٛـً ثؾٍش
ثٍذٌخ ثٛصخبس

ثٍذٌخ ثٛصخبس-ؽبسع اٌؾٍٙذ طٍجً لبدح سٚاْ زغبْ عجذ اٌعضٌض

ثٍذٌخ ثٛصخبس-ؽبسع اٌؾٍٙذ سٚثخ ِسّذ سٚثخ اٌعشثً

ثٍذٌخ ثٛصخبس- ؽبطئ ثٛصخبسسٚثخ ِسّذ

ثٍذٌخ ثٛصخبس- ؽبطئ ثٛصخبسسٚثخ لبعُ

ثٍذٌخ ثٛصخبس- ؽبطئ ثٛصخبسخٍالًٌ خٕفٛعجخ ٘ٛاسي

ثٍذٌخ ثٛصخبس-لشٌخ اٌٙٛاٚسحاٌعشثً ثٛٔقبثٍخ عجذ اٌمبدس

ثٍذٌخ ثٛصخبس- لشٌخ اٌٙٛاٚسحعجٍع ثٓ ٌٛعؿ

ثٍذٌخ ثٛصخبس- لشٌخ اٌٙٛاٚسحِعشٚؾ ثٛؽبلٛس
بوجمعة أوالد بلدٌة

اٚالد ثٛخّعخثطبزً ثٍخٍش ععٍذ

اٚالد ثٛخّعخثٓ ِغٍُ زّضح

اٚالد ثٛخّعخلشٌٍفخ ٌٍّٕخ

اٚالد ثٛخّعخصززً عجذ اٌسفٍظ
المساعٌد بلدٌة

بلدٌة المساعٌد–شارع سبٌع عبد الرحمان ساحلً عبد القادر

بلدٌة  المساعٌد-  شارع اول نوفمبرساحلً حمزة

بلدٌة المساعٌد–شارع اول نوفمبر مداٌر مصطفى
  بوحجر حمام  دائرة

شارع العربً بن مهٌديبن نقاز مصطفى

شارع عراب ابراهٌمبلقنادٌل عبد القادر

 شارع العربً بن مهٌدي15بلحسٌن عزٌز

شارع العربً بن مهٌديصاٌم حداش جمال

حً بوغالم حمٌدةصاٌم حداش بومدٌن

شارع افغول مصطفىالشرٌف محمد

حً بن نقاز مٌلودحشماوي محمد

شارع العربً بن مهٌديفالقة ماما

حً بن نقاز مٌلودرٌفً عبد النور

شارع العربً بن مهٌديبوحجر طاهر

 شارع شارف افغول مصطفى05العابد هواري

بوغالم حمٌدةبرالم حلٌمة

شارع افغول مصطفىهدي بلعٌد

شارع سماحً نعٌمً م حبوكراع أم الجٌاللً

شارع سماحً نعٌمًبلمهٌدي سعٌد

حً بوزٌدي محمدسمار بومدٌن



حً مزوار محمدبوكحٌلً نور الدٌن

شارع عراب ابراهٌمبلحلحالً فضٌلة

برقش واد  بلدٌة 
 أوت20 شارع 03بوسعٌد خٌرة

 شارع زعمة قوٌدر01رقم داود رضا

 مركز التبادل التجاري06المحل رقم مجاهد سعٌد

وادي برقشعائشة حمٌانً
  حساسنة بلدٌة

 شارع سً عمار09بلوفة بوعمامة

شارع بعٌلٌش الجٌاللًراٌح بعٌلٌش

الحساسنةسفٌان بوشعالة

  شنتوف  بلدٌة
 مسكن16حً سطاح ٌحً

المنطقة الحضرٌة حً اول نوفمبربن عوٌدات 

حً محمد خمٌستًرفاس لعرج

البٌضاء عٌن
بلدٌة عٌن البٌضاء     بلعتبً سعٌد

بلدٌة عٌن البٌضاءملٌانً بن عامر

بلدٌة عٌن البٌضاءبن كرامة عبد القادر

    بلدٌة عٌن البٌضاءبوخدٌمً بوحجر
األربعاء عٌن

01 عمارة 5 م رقم 291 /170حً عبد السالم بولنوار
شارع هواري بومدٌنزناسنً حجرٌة

شارع العربً بن مهٌديبختً عبد القادر

1954شارع اول نوفمبر ولد هاشمٌة محمد

شارع العربً بن مهٌديبن بوهة عبد القادر

ساحة الشهداءبو لنوار احمد

42شارع  سماش بلغراي بلمداح رحمونة

 شارع األمٌر عبد القادر8عبد الرحمان بوزوٌنة

حً سٌدي بوعزةصحابً عابد محمد

 بومدٌن سٌدي
الحً الجدٌدبن عمر عبد القادر

شارع اإلستقاللمحمد ٌونس

الصباح وادي
كرارمة احمد بونصابٌة محمد

شارع بلحضري رٌازيبورعدة علً

حً الكاسطوربن موسى خضرة

وادي الصباحبلعرق ٌعقوب سعٌد

 قرٌة السعاٌدة03سالٌمً نور الدٌن

تامزوغة
تامزوغةعاهد مسعود أوهٌبً

شارع محمد خمٌستً 19دحوي كرالفة عبد القادر

تامزوغةلبٌض حنان

الخداٌدةبنوارة محمد

قصـــــابت

    ثٍذٌــخ عٍـٓ رّٛؽٕــذ



إٌّطمخ اٌغىٍٕخ اٌسضشٌخ اٌؾّبٌٍخ اٌؽشثٍخ زً اٌضٌزْٛعطبسي ععٍذ

 زً اٌضٌز296ْٛ ِغىٓ سلُ 476زً خطبة ٘ؾبَ

 ؽبسع ثٓ لٛدٌفخ عجذ هللا عٍذي ععٍذ اٌّسً ة ع د07اعّش ثٛساط

 ِسً زً اٌضٌز16ِْٛدّٛع ثٛعؾشٌٓ ثٍمبعُ

زً ِٛالي ِقطفىخٍح ِسّذ
  ؽبسع دٌذٚػ ِشاد  عٍٓ رّٛؽٕذ06سلُ ثٓ عالي عجذ اٌسٍّذ

 حً كاسطور ع ت64رقم برٌشً هواري بومدٌن
 ِغىٓ زً اٌضٌز704ْٛزً آٍِ ثالي

  بلدٌـــــة سٌدي بن عدة
سٌدي بن عدةثٓ ؽشٌؿ ثِٛذٌٓ

  ؽبسع اٚي ٔٛـّجش10طٍت ثٓ فبٌر

ثٍذٌـخ عٍٓ اٌىٍسً
شارع مفتاحً سلٌمانبن طاهر عمر

سٌدي زٌدور عٌن الكٌحلمهٌاوي مٌلود

شارع مفتاحً سلٌمانبرحٌل بوزٌان

        عٍـــــٓ اٌطٍجــــــخ                         
طشٌك عٍٓ رّٛؽٕذ طشٌك اٌٍّعت" د"اٌّسً وّبي ثٓ فبثش

 ِغى97ٓ زً 97ازّذ ثٍجؾٍش عجذ اٌمبدس

105زقخ 03لشٌخ اٌّقٍى ِسً ٔقش اٌذٌٓ طٌٛدٍٓ

    ثٍذٌـــــخ اٌعبِشٌخ
العامرٌةصالحً الحاج

نهج شراك عبد القادربولحٌة بارودي

 شارع اإلخوة عالمً 39شرابر ٌحً

شارع اإلخوة بوشرٌط ناصري قدور

المحل أف شارع اإلخوة مازوزي خضرانً نصٌرة

شارع اإلخوة رحمانًعبد الحاكم نصري

ثٍذٌــخ  اٌّـــبٌـــــر
 زً عٍذي ععٍذ اٌّبٌر07سلُ ثٍٛ٘شأً لبدح

  ؽبسع وٛرٛٔد12ٛسلُ ثٓ لٛدٌفخ ٘ٛاسي

ؽبسع ِسّذ خٍّغزًعٍغبٚي ثٓ عّش

 ِغىٓ عّبسح اٌذسج23 زً 04سلُ ثٛد٘بْ خبٌذ

ؽبسع ِسّذ خٍّغزًخذٌبْ ازّذ

ثٍذٌخ ؽعجخ اٌٍسُ 
ؽبسع اٌٍّعت ِسً سلُ اعّشاٚي اٌعٍذ

ؽبسع ِسّذ خٍّغزًعمبد ٍٚ٘جخ

03ؽبسع ثٓ عىشاْ اٌٙٛاسي سلُ ٍِزٍٛي عًٍ عجذ اٌشزّبْ

خمٌستً محمد شارع ب 07 رقممراد مغربً

ثًٕ فبؾ
108إٌّطمخ اٌسضشٌخ ثشًٌٕ ثٛعٍؿ

3 عٍذي اٌقسجً ؽطش 150سلُ عٛـبسي ثالي

 طشٌك ثًٕ خبٌذ105سلُ عبٌذ عقبَ

 عٍذي ِٛعى ثٛوشدا68ْسلُ ثشًٌٕ ٌسً

ؽبسع ثٓ طٍسخ ادسٌظثٍسشٌش عّبس



 اٌّخطظ اٌثب365ًٔثٓ زذح عٍّش
      ثٍذٌخ األٍِش عجذ اٌمبدس     

االٍِش عجذ اٌمبدس" ة" ِغىٓ عّبسح 50 زً 03سلُ ثٍسشٌضي ِشاد

عٍذي اٌقبـً
دٚاس اٌقٛاـًثٍسشٌش عجذ اٌِّٛٓ

119 سلُ 1945 ِبي 08زً ثٓ فبـً وّبي

ٌٚٙبفخ
 عٛق االثٍٕٓ اٌؾطش االٚي ٌٚٙبفخ42سلُ عجذ اٌٙبدي عجذ اٌغالَ

اٌّسً ط عٛق االثٍٕٓاٚعالٖ ثٛعٍؿ

عٍذي ٚسٌبػ
عٍذي ٚسٌبػثٓ عّش ِسّذ

  بوحجر حمام  دائرة     

شارع افغوا مصطفى مٌصابٌح خٌرة 

شارع عبد المالك02بورمانة عمارٌة

بن نقاز مٌلودعبدلً حمٌد

22شارع بلخٌر سعٌد رقم سعٌد دحمان

حً بوغالم حمٌدة لغواطً فرٌد

 مسكن178  حً 4 عمارة 2رقم عامر براشد

28شارع سماحً نعٌمً رقم محمد بن خلٌفة 
شارع بلحسٌن سعٌد 11عائشة بلقنادٌل

محل ب شارع بن صالح بلوفةبن عٌسى رحال خالد

شارع محمد خمٌستًزاٌدي بدر الدٌن

شارع بن صالح بلوفة براشد قادة 

البٌضاء عٌن
    بلدٌة عٌن البٌضاءشنانً أسامة

األربعاء عٌن
 شارع الراشد فراح12  برنوسً حلٌمة

07 رقم 2م عمارة 170/290حً ٌوسف جواد
شارع بن عٌسى مصطفىمفروم رحمونة

  شنتوف  بلدٌة
المغطاة السوق 10فارسً شٌخ

 بومدٌن سٌدي
 الحً الجدٌد09 رقم 01المحل براهٌمً محمد

الصباح وادي
 شارع رٌازي بلحضري 09بلحمٌدي سمٌر 

بلحضري بلعسري شارع 08هللا عبد الواحد عبد

تامزوغة
تامزوغةكتً شامة محمد

تامزوغةبن جعفر فوزٌة

خضر و فواكه

    ثٍذٌـخ عٍٓ رّٛؽٕذ
 ِغىٓ زً اٌضٌزْٛ  ع د704 زً 04إٌّطمخ " أ "263سلُ ٘ٛاسي ـشج خٍٛي

(زً وبعطٛس) ِغىٓ 52زً ثٓ صٌبْ عًٍ

زً عٍذي عًٍ ؽشٌؿ زً اٌضٌزْٛثٓ ععبد ِسّذ

 زً ِٛالي ِقطفى30ًٍِّٛٔ زغٍٓ



 ِغىٓ  زً اٌضٌز476ْٛزً ٌخٍؿ ثٓ ددٚػ

atakor ِغىٓ 180زً فبٌر عجذ اٌؽبًٔ

(زً وبعطٛس)زً إٌقش صعًٍّ اعبِخ

 ِغىٓ زً اٌضٌز476ْٛزً لٙٛاخً ِٕمٛس عضٌض

(اٌزٛٔغً ) ِغىٓ 315زً ثٛؽٕزٛؾ ِسّذ

د, ؽبسع دٌذٚػ ِشاد ععّشًٚٔ ٔقش اٌذٌٓ

  بلدٌـــــة سٌدي بن عدة
1954 اٚي ٔٛـّجش 26ٍٍِٛد ِعشٚؾ

ثٍذٌـخ ثًٕ فــبؾ
06زً اٌجٛزٍّذي سلُ خٍطً اعّبعًٍ

 عضح ربـضح اٌّخطظ اٌثب79ًٔثٛزغْٛ لٌٛذس
 ثٍذٌخ عٍذي ٚسٌبػ    

عٍذي ٚسٌبػطب٘ش ِسّذ

ثٍذٌخ اٌعبِشٌخ
ؽبسع اإلخٛح ثٛؽشٌظ اٌعبِشٌخثٌٛسٍخ ِسّذ

اٌعبِشٌخِٛعبٚي سضٛاْ

ؽبسع اإلخٛح ثٛؽشٌظ اٌعبِشٌخؽشان عجذ اٌمبدس

ؽبسع االٍِش عجذ اٌمبدس اٌعبِشٌخعجذ اٌدجبس عجذ اٌمبدس
ثٍذٌخ زبعً اٌؽٍخ

زبعً اٌؽٍخِسّذ ععٍذ

زبعً اٌؽٍخ– اٚد 20ؽبسع اٌٛاـً ثٍخٍش
المساعٌد بلدٌة

شارع اول نوفمبر بلدٌةحمدي بوعالم

  بوحجر حمام  دائرة
شارع افغول مصطفىبوشرٌط سعٌد

محطة وقود
    ثٍذٌــخ عٍٓ رّٛؽٕــذ

د/ طشٌك ؽعجخ اٌٍسُ ع94سلُ ِسطخ خذِبد ِٛدْ

ؽبسع اٌعشثً ثٓ اٌٍّٙذيِسطخ ٔفطب ي

طشٌك رٍّغبْثٓ دّ٘خ

ِعبؽٛ ِسّذثٛعضح ِعشٚؾ ثِٛذٌٓ

ثٍذٌخ عٍذي ثٓ عذح
 عٍذي ثٓ عذح02طشٌك اٌٛطًٕ سلُ ثٓ عذٌخ عجذ اٌمبدس

  ثٍذٌـــــخ عٍـــٓ اٌىٍســـــــً    
زً عٍذي صٌذٚس عٍٓ اٌىٍسًثٓ عٍٛطً ٌٛٔظ

        عٍـــــٓ اٌطٍجــــــخ                         
عٍٓ اٌطٍجخثٛعضح اٌسبج

ثٍذٌـخ ثًٕ فــبؾ
ؽبسع لبدسي لذٚسِسطخ ٔفطبي

زّبس اٌؾشاٌفٍخثٓ رشاسي عٍّش

 ثٍذٌخ ٌٚٙبفخ     
ٌٚٙبفخشركة التضامن بلعرج

ثٍذٌخ االٍِش عجذ اٌمبدس
اٌطشٌك اٌٛطًٕ 35لبعًّ ٌٍطشق

ثٍذٌخ اٌعبِشٌخ
 ِسطخ اٌجٕضٌٓ 02ؽبسع األٍِش عجذ اٌمبدس  اٌطشٌك اٌٛطًٕ سلُ عبزً ِٛعى

اٌعبِشٌخ



ؽبسع األٍِش عجذ اٌمبدس  اٌعبِشٌخصٚس ثٓ صسلخ

ثٍذٌخ زبعً اٌؽٍخ
 اٚد زبعً اٌؽٍخ20ؽبسع سزّْٛ خذٌدخ

  بوحجر حمام  دائرة
شارع العربً بن مهٌديبرجً رفٌق

األربعاء عٌن
شارع أول نوفمبرخلٌل أمٌن

الصباح وادي
وادي الصباحلحفى بلحضري

تامزوغة
 مسكن238حً بولحٌة محمد امٌن

ملبنـــــت
  ثٍذٌـــــخ عٍـــٓ اٌىٍســـــــً    

عٍٓ اٌىٍسً–ِضعخ عً ِسّذ ثٓ ؽٌٛشؾ  09َ ٍِجٕخ ٘بسْٚ,َ,ر,ػ -
الصباح وادي

-ٚاد اٌقجبذ– ؽبسع ثٓ اٌذٌٓ عًٍ 46لُ ثٛؽبسة عًٍ

    ثٍذٌــخ عٍـٓ رّٛؽٕــذ
عٍٓ  – 102 ِدّٛعخ ٍِىٍخ 03إٌّطمخ اٌقٕبعٍخ فٛؾ اٌزً لغُ َ ٍٍِىٍٕػ,َ,ر,ػ

-رّٛؽٕذ األربعاء عٌن
-عٍٓ االسثعبء– ِٕطمخ إٌؾبطبد َ خجضي ٚ اٚالدٖ,َ,ر,ػ

مطحنـــت
    ثٍذٌـخ عٍـٓ رّٛؽٕـذ

-عٍٓ رّٛؽٕذ– إٌّطمخ اٌقٕبعٍخ َ ِطبزٓ زبج ثالي,َ,ر,ػ

  بوحجر حمام  دائرة
-بوحجر حمام– النشاطات منطقةالحصان صفٌحة

-زّبَ ثٛزدش–ِٕطمخ إٌؾبطبد ِطبزٓ عًٍ ثٍسبج

الصباح وادي
دٚاس اً٘ ثٍسضشي ٚاد اٌقجبذِّطبزٓ خجً اٌعقٛس,َ,ر,ػ

مخبــــسة

    ثٍذٌــخ عٍٓ رّٛؽٕــذ
 ِغىٓ زً اٌضٌز704ْٛ زً 23 سلُ 04إٌّطمخ ثٓ ص٘شح ٌِٛٛد

 زً اٌضٌز308ْٛسلُ ـبعً عجذ اٌمبدس

 ِغىٓ عٍٓ رّٛؽٕذ50زً دزٛ ثٛصٌبْ

 عٍٓ رّٛؽٕذ126زً ثشٚآٌ ععٍذ سلُ ثٓ ساثر اٌٙٛاسٌخ

 زً عٍذي عًٍ ؽشٌؿ زً اٌضٌز10ْٛسلُ ثٛلطبٌخ ٍٍِٛد

زً وبعطٛساٌزًِٛ ٌطفً

زً عّش ثٓ اٌخطبةِعدٛج عجذ اٌؽبًٔ

312 ِغىٓ سلُ 411زً ٌِٛفشعخ اعّبء

35ؽبسع عجٍذ خٍٛي سلُ خفٛط ثذسح

 ِغى320ٓزً ثٓ دسح اعبِخ

 ِغى320ٓزً ثٓ رشوً اعبِخ



زً ِشثبذصٔبعًٕ ـبطّخ

01ؽبسع اٌثٛسح سلَُ الثبٌّٛسي,َ,د,ػ

 ِغى503ٓزً خٍٛـً اٌخٍش

(boulvoird)ٔٙح اٚي ٔٛـّجشرمشٌٓ ٔعٍُ

ؽبسع االٍِش عجذ اٌمبدس ٚدٌذٚػ ِشادثٍٛرٍٔٓ ِٙذي

ثٍذٌخ عٍذي ثٓ عذح
  ؽبسع اٚي ٔٛـّجش عٍذي ثٓ عذح10وّبي دٌغخ

 ِغى294ٓ زً 100سلُ عجذ اٌىشٌُ ٍٍِٛد

عٍذي ثٓ عذحعجٛد ٔٛساٌذٌٓ

  ثٍذٌـــــخ عٍـــٓ اٌىٍســـــــً    
-ة- ِغىٓ اٌّسً 165 زً 10سلُ ِشاثظ ٘ٛاسي

ؽبسع ؽّٕزً عٍٓ اٌىٍسًثٍؽشٚاط عجذ اٌّبٌه

110سلُ " 01" ِغىٓ اٌّسً 165زً ثٍذؼُ عًٍ

        عٍـــــٓ اٌطٍجــــــخ                         
عٍٓ اٌطٍجخ04ؽبسع اٌعمٍذ عٍّشٚػ سلُ ثٓ عذٌخ  اٌٙٛاسي

اٌمشٌخ االؽزشاوٍخ صاد اٌطبثك االسضًثؾٍش ثٍذؼُ

             ثٍذٌــخ  اٌّـــبٌـــــر
ٔٙح ِسّذ خٍّغزًلٛدٌخ ٍٍِٛد

 لطعخ225 ردضئخ 01ـٍقً زالٌؼ

 زً ِسّذ ثٛضٍبؾ اٌّبي133سلُ ثٓ اوغبط صوشٌب

ؽبسع وْٛ رٛخْٛرٛاصي ٔغٍُ

ثٍذٌخ ؽعجخ اٌٍسُ 
ؽبسع اٌعمٍذ عٍّشٚػِؤدْ ِسّذ فالذ اٌذٌٓ

ثٍذٌــخ ربسلــخ
 ربسلخ1954ؽبسع اٚي ٔٛـّجش ثٓ صٌٕخ ٘ٛاسي

ثٍذٌـخ ثًٕ فــبؾ
ؽبسع لبدسي لذٚسعٍفً ٔٛساٌذٌٓ

الحضارٌة المنطقة 116 رقمغزالً ذهبٌة

 ثًٕ خبٌذ98سلُ عٕبٌٕخ عجذ اٌّدٍذ

 زً اٌجٛزٍّذي42ؽبسع خبٌذي عبئؾخ سلُ ثٓ صٌٕخ ٔبدٌخ

عبزخ اٌغٛق ثٛوشداْثِٛذٌٓ زغٍجخ

 عٍذي اٌقسجً اٌؾطشاٌثبٌث426 ردضئخ 123سلُ ثٓ ؽشٌؿ ِسّذ

 اٌّسً ة12ؽبسع عٍغبد اٌذٌش سلُ ثٍّخزبس ِسّذ

الثانً المخطط 07 رقمعٍذي ٌعمٛة عٍغى

ثٍذٌخ عٍذي اٌقبـً
عٍذي فبـًلبدسي ثٛزشوبد

ثٍذٌخ االٍِش عجذ اٌمبدس
القادر عبد االمٌرلمٌن قاضً

 ثٍذٌخ ٌٚٙبفخ     
عٍذي سزّْٛعً عًٍ سؽٍذ

ثٍذٌخ اٌعبِشٌخ
ٔٙح ٘ٛاسي ععٍذ اٌعبِشٌخاٌضٌش ثبسٚدي

ٔٙح األٍِش عجذ اٌمبدس اٌعبِشٌخأٚساغ ؼشٚاط رًِٛ



ثٍذٌخ زبعً اٌؽٍخ
 اٚد زبعً اٌؽٍخ20ؽبسع ِىبٚي عجذ اٌمبدس

زبعً اٌؽٍخ– ٔٙح ثٓ ثىشٌذ عجذ اٌغالَ 16عّبس ٔٛس اٌذٌٓ

زبعً اٌؽٍخ–ؽبسع ثٓ خزٛ خٍٛي ِسّذ ثٓ عّش خٍٛـً

بوجمعة أوالد بلدٌة
أٚالد ثٛخّعخثٓ ٌضًٌ سثٍع

أٚالد ثٛخّعخعٍغً اٌز٘ت عجذ إٌٛس

المساعٌد بلدٌة
بلدٌة المساعٌد–شارع االخوة بن طوٌلة كوراي عبد الهادي

  بوحجر حمام  دائرة
 شارع معطى محمد06رقم رٌفً عبد هللا

شارع االمٌر عبد القادربلعباس هواري

عراب ابراهٌمبن خالد محمد

شارع العربً بن مهٌديخمٌسً قوٌسم

بلحسٌن سعٌدفرٌدة بن بوهة

شارع محمد خمٌستًبراجع مٌلود

شارع محمد خمٌستًبوتشٌش نور الدٌن

حً بن نقاز مٌلودرٌغً العٌد

برقش واد  بلدٌة 

وادي برقشعمر بوحجلة

األربعاء عٌن
عامر سٌدي حًالقادر عبد بلحسن

 مسكن246حً غالم محمد

الربعاء عٌنقوٌدر عتو بن
شارع العربً بن مهٌديسفٌان بغدادي

الصباح وادي
مسكن 57 حًلٌلى زروقً

سعٌد نقاز شارعصدٌق دحمانً

شارع كرارمة احمدسالك غانم
تامزوغة

 مسكن238حً بلعال ق حمزة



التجاري العنوانالتاجر لقب و اسم

مواد غذائيت عامت

    ثٍذٌـــــخ عٍـــٓ رّٛؽٕــــذ

  ؽبسع دٌذٚػ ِشاد  عٍٓ رّٛؽٕذ12سلُ عمًٍ صوشٌب

 ِغىٓ زً اٌضٌز476ْٛزً ِضٌبْ ٍٍِٛد

 زً اٌضٌز777ْٛ ِغىٓ سلُ 476زً ثطٛاؾ عجذ اٌمبدس

 زً اٌضٌز102ْٛ ِغىٓ سلُ 476زً ععذي عجذ اٌىشٌُ

 ِغىٓ زً اٌضٌز476ْٛزً ععٍذ ثٛعضح عجٍذ

 اٌزعبٍٚٔخ اٌعمبسٌخ زً اٌضٌز01ْٛسلُ ؽّٕزً ص٘شح

اٌزعبٍٚٔخ اٌعمبسٌخ زً اٌضٌزْٛلذاسي طب٘ش آٍِ

 ِغىٓ زً اٌضٌز630ْٛزً خشٌٛ ِخزبس

 ِغىٓ زً اٌضٌز317ْٛزً ثٍؽبثخ ععٍذ

 ِغىٓ زً اٌضٌز317ْٛ رمغٍُ 177سلُ لجًٍ ثٛعٍؿ

 زً اٌضٌز05ْٛاٌزعبٍٚٔخ اٌعمبسٌخ سلُ ثٓ صٌٕخ دٌبة

زً عٍذي عًٍ ؽشٌؿ زً اٌضٌزْٛثغعبٚي ععٛدي

 طشٌك عٍذي ثٓ عذح159عبٌر ٍٍِٛد

زً لٍِٛذ ثٛعضح زً اٌضٌز124ْٛثٍٍّّْٛ عجذ اٌعضٌض

 ِغىٓ ِسً ة زً اٌضٌز317ْٛزً ثٓ عغٍخ اثشاٍُ٘

زً وبعطٛسطبٌت ازّذ

ؽبسع ِسّذ ثٛضٍبؾثٛزدٍخ عّبسي

زً وبعطٛسثًٕ عجذ اٌٍطٍؿ

زً وبعطٛسثٍؽٍزشي عجذ إٌٛس

زً وبعطٛس اِبَ ِغدذ عجذ اٌشزّبْ ثٓ عٛؾِمًٕ ٔٛس اٌذٌٓ

(اِبَ اٌغٛق )زً وبعطٛسثٍؽٍزشي عجذ إٌٛس

زً ثشٚآٌ ععٍذؼٍالْ ِسّذ

زً ثشٚآٌ ععٍذٌسٍبٚي ِسّذ

(طرٌق تارقة  )حً عمر بن الخطابجلٌل محمد

 مسكن عمارة ب طرٌق وهران54 حً 95رقم عبد العزٌز هنً

حً موالي مصطفى كاسطورسودانً مٌلود

حً موالي مصطفى كاسطوربلخطاب مراد

طرٌق تارقة  )حً عمر بن الخطاب سودانً بوعالم

طرٌق تارقة)حً عمر بن الخطاب دٌوانً عبد الكرٌم

(طرٌق تارقة  )حً موالي مصطفى صابري الطٌب

(طرٌق تارقة  ) مسكن تساهمً 100حً طوٌلب عبد الكرٌم

(بجانب االرشٌف) مسكن تساهمً  300حً بدوي  راضٌة

(بجانب طرٌق المحكمة) مسكن 72حً ٌوبً مراد

زً ثشٚآٌ ععٍذاٌغجزً ٍِّْٛ

زً ثشٚآٌ ععٍذاٌسبج عًٍ ٍٍِبًٔ

 زً ثشٚآٌ ععٍذ184ِسّٛدي عٍذ ازّذ

 زً ثشٚآٌ ععٍذ37عجذ هللا ثٓ خزٛ ٔقش اٌذٌٓ

(طشٌك ربسلخ  )زً عّش ثٓ اٌخطبة ثٍسغٓ ِشاد

(طشٌك ربسلخ  )زً عّش ثٓ اٌخطبةثٍسغٓ اعبِخ

(طشٌك ربسلخ  )زً عّش ثٓ اٌخطبةخًٍٍ ِسّذ
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(طشٌك ربسلخ  ) ِغىٓ رغبًّ٘ 100زً طٌٍٛت عجذ اٌىشٌُ

(طشٌك ربسلخ  ) ِغىٓ رغبًّ٘ 100زً سزًٍ ثٛعٍؿ

(طشٌك اٌّسىّخ ) ِغىٓ 60زً عٍٍّبًٔ ثٛزٛؿ

(طشٌك اٌّسىّخ ) ِغىٓ 60زً ٌٛوًٍٍ ِشاد

(زً ِٛالي ِقطفى )زً اٌٍبعٍّٓ ثٓ ٌٛة طٍت

(طشٌك ٚ٘شاْ) ِغىٓ 54زً ثٛفبـش عدٍجخ

(طشٌك ٚ٘شاْ.  زً ِٛالي ِقطفى  )اٌزعبٍٚٔخ اٌعمبسٌخ عٍٛي عبدي

(طشٌك ٚ٘شاْ.  زً ِٛالي ِقطفى  )زً اٌجذس عٍٍّبًٔ خذٌدخ

(اٌّذٌٕخ اٌدذٌذح)زً اٌعمٍذ عثّبْ  لبدح ثٓ عجذ هللا ٍٍِٛد

(اٌّذٌٕخ اٌدذٌذح)زً اٌعمٍذ عثّبْلبدح ثٍؽٍزشي ثٛزٛؿ

(اٌّذٌٕخ اٌدذٌذح)زً اٌعمٍذ عثّبْثٛزقٍذح ِسّذ

(اٌّذٌٕخ اٌدذٌذح)زً اٌعمٍذ عثّبِْسجٛة سزّٛٔخ

(اٌّذٌٕخ اٌدذٌذح)زً اٌعمٍذ عثّبْٚاضر ِمذاد

(اٌّذٌٕخ اٌدذٌذح)زً اٌعمٍذ عثّبْخالدي داٚد

(اٌّذٌٕخ اٌدذٌذح)زً اٌعمٍذ عثّبْعّبزً زغٍٓ
(اٌّذٌٕخ اٌدذٌذح)زً اٌعمٍذ عثّبْؽبْ اثشاٍُ٘

(اٌّذٌٕخ اٌدذٌذح)زً اٌعمٍذ عثّبْثشوبْ اثشاٍُ٘

(اٌّذٌٕخ اٌدذٌذح)زً اٌعمٍذ عثّبْعّبسح ِسّذ

(اٌزٛٔغً ) ِغىٓ 315زً اسٚاْ زٕبْ

(اٌزٛٔغً ) ِغىٓ 315زً ثٓ ٍِشح ععٍذ

(اٌزٛٔغً ) ِغىٓ 150زً ِدب٘ذ عّبس

(اٌزٛٔغً ) ِغىٓ 150زً فسشاٚي ِسّذ

(اٌزٛٔغً ) ِغىٓ 150زً ِعشٚؾ عذح

ثٍذٌخ عٍذي ثٓ عذح
ؽبسع ِعشٚؾ ثٓ عّبسحٍٍِٛد عجٍذ دسٌٚؼ

ؽبسع اٚي ٔٛـّجشٍِشٔبط طب٘ش

 ؽبسع االخٛح ثخٍزش12سلُ ثٛرٍٍٍٍظ ٔٛس اٌذٌٓ
ثٍذٌـــــخ عٍـــٓ اٌىٍســـــــً    

زً عٍذي صٌذٚس عٍٓ اٌىٍسًثٓ ِٕقٛس ٘ؾبَ

ؽبسع ِفزبزً عٍٍّبْ عٍٓ اٌىٍسًعفٍش ععٍذ

ٔٙح االخٛح ؽّٕزً عٍٓ اٌىٍسًزبج عًٍ ٍٍِٛد

 عٍٓ اٌىٍس13ًِغىٓ سلُ 165زً ثٛعضح عجٍذ ِسّذ

ؽبسع ِفزبزً عٍٍّبْ عٍٓ اٌىٍسًداٚدي ثٛعجذ هللا

عٍـــــٓ اٌطٍجــــــخ                         
 اٌّسً ا عٍٓ اٌطٍجخ75 لطعخ سلُ 101عجٍذٚ ثٍسٍخ

ِقٍى خشخشح اٌمشٌخ االؽزشاوٍخثٓ ععبد ِسّذ

 ِغى272ٓ زً 46داٚد لذٚس

 اٌمشٌخ ِقٍى خشخشح08ٌٍٚذ صٌبد

33 ِغىٓ سلُ 272 زً 02اٌّسً ٚسدٌخ ثذٌبس

 ا اٌمشٌخ االؽزشاوٍخ اٌفالزٍخ07ثٓ ععٍذ ثٛصٌبْ

 زً اٌغعبدح157 ردضئخ سلُ 107عفٍش ععٍذ

ثٍذٌخ أؼالي
ؽبسع خشٌٛ ثِٛذٌٓ اؼاليِٛعً ِسّذ

اؼالي" اٚ" ِغىٓ اٌّسً 40 زً 37سلُ اٚدٌعخ ِٕذًٌ ٌٛٔظ

ؽبسع عٍٍّبْ عثّبْ اٌطٍت اؼاليلبعًّ ععٍذ

اؼالي" ة "17ؽبسع اٌّالصَ ِشثبذ سلُ ِذأً عٍّشح

ثٍذٌــخ عمت اٌٍٍـــــً             
اٌسً اٌدذٌذثٛوشي خضشح



زً اٌىبعطٛسثٓ صثٍجخ عجذ اٌمبدس

اٌسً اٌدذٌذ عمت اًٌٍٍثٓ ؽٍخخ صٚاٚي

ؽبسع ٘ٛاسي ثِٛذٌٓثٓ عٍبد ٌخضش

ثٍذٌــخ  اٌّـــبٌـــــر
 ؽبسع اٌقبٌُ لٌٛذس اٌّسً ا اٌّبٌر12سلُثٍسٍبسح عجذ اٌمبدس

 ِسّذ خٍّغز10ًسلُ اٌسبج خذٌذ

 ؽبسع وٛرٛٔدْٛ اٌّبٌر16سلُِسّذ عّبعٍٓ ثٛزدش

 ِغىٓ اٌّبٌر436ؽبسع ربسلخ زً اٌعشثً ؽشان سؽٍذ

إٌّطمخ اٌسضشٌخ ؽبسع ِسّذ خٍّغزًلٍمٛ ـٍقً

 ؽبسع ِسّذ خٍّغز13ًسلُ عجذًِٚ ِٕقٛسٌخ

59زً ِسّذ ثٛضٍبؾ سلُ اٌعجبعً سؽٍذ

 لطعخ240 زً ِسّذ ثٛضٍبؾ ردضئخ 57سلُ ثٓ دسدٚس ثٛزدش

 ط ؽبسع وٛرٛٔدْٛ اٌّبٌر02سلُ ٍّٔؼ ٌسٍبٚي

 ؽبسع اٌعشثً ثٓ ٍِٙذي07سلُ ثٕبد وشٌّخ

 لطعخ436 ردضئخ 02ٚ03اٌّسً سلُ ثٛخٛخٛ ٌبعٍٓ

 ِسً ا165 سلُ 204زً ِسّذ ثٛضٍبؾ ردضئخ زٍّذي ثٛزٛفـ

ثٍذٌخ ؽعجخ اٌٍسُ 
 لطعخ247 ردضئخ 43عمًٍٍ ععٍذ

زً ِسّذ خٍّغزًثٓ فبٌر عٍذ ازّذ

 ة ؽبسع ِسّذ خٍّغز16ًسلُ ثزشٌىً ِسّذ

ؽبسع ِسّذ زجٍتلذاسي ٔبفش

 زً اٌعمٍذ عثّب134ْردضئخ ٘ٛاسي ِذًٔ

 زً ٘ٛاسي ثِٛذ01ٌٓسلُ ٌٛوًٍٍ ٔٛس اٌذٌٓ

 ِغى274ٓزً ثٛخشٌظ اٌطب٘ش

ثٍذٌــخ ربسلــخ
 ربسلخ1954ؽبسع اٚي ٔٛـّجش ًِٛٔ فٕذٌذ ِسّذ

 ربسلخ1954  ؽبسع اٚي ٔٛـّجش 08وشادَ ؽشح سؽٍذ

ثٍذٌـخ أٚالد اٌىٍسً
ؽبسع ثٍؽبثخ خٍالًٌ اٚالد اٌىٍسًاٌّمًٕ ٔجٍخ

ؽبسع ثٍؽبثخ خٍالًٌ اٚالد اٌىٍسًثشٚدي صعًٍّ

ثٍذٌـخ ثًٕ فــبؾ
 ِغىٓ اسوٛ ِسً ة125زً ثٓ عضٚص عّش

 اٌؾطش اٌثبٌث عٍذي اٌقسج150ًطب٘ش ٍٍِٛد

 زً عٛٔبطٍجب20سلُ عٍذي ٌعمٛة ِسّذ اِدبد

 ثًٕ خبٌذ96سلُ ثٓ ِمشاْ وّبي

 ثٍذٌخ ٌٚٙبفخ     
عٛق االثٍٕٓ 49ثذس اٌذٌٓ ٌخٍؿ

اٚالد ثٛٔٛاسعٛق اإلثٍٕٓثٓ زذح خّبي

ثٍذٌخ األٍِش عجذ اٌمبدس     
 اٌمشٌخ االؽزشاوٍخ اٌفالزٍخ312سلُ ثٍسشٌضي ٍٍِٛد

االٍِش عجذ اٌمبدسٌعٛج ِسّذ

ثٍذٌخ عٍذي اٌقبـً
 ؽبسع اٌجشٌذ عٍذي فبـ09ًسلُ ثٓ فبـً ثِٛذٌٓ

 عٍذي اٌقبـ137ً سلُ 02سلُ لذٚس آٍِ ثٓ فبـً

ثٍذٌخ عٍذي ٚسٌبػ
عٍذي ٚسٌبػثٓ ِسّذ ِسّذ



عٍذي ٚسٌبػطب٘ش عبدي
ثٍذٌخ اٌعبِشٌخ

طرٌق بوزجارعابد جعفر

طرٌق بوزجارشنافة جلول

طرٌق بوزجاربلواتً خضرة

طرٌق بوزجارٌعقوب روبة اسماعٌل

حً النهضةزاٌر علً

شارع االمٌر عبد القادرشالبً عبد القادر

 أوت العامرٌة20نهج هواري علً

نهج األمٌر عبد القادر العامرٌةهواري قوٌدر

شارع هواري عبد هللا العامرٌةبوطرٌق جٌاللً

شارع بوزجارالعامرٌةمعمر الدٌن محمد

شارع العربً بن مهٌدي العامرٌةروبة محمد رضى
ثٍذٌخ زبعً اٌؽٍخ

زبعً اٌؽٍخ–ؽبسع ثٍٛارً ِسّذ  17ثٛخٍخ ٌطٛ

زبعً اٌؽٍخ– اٚد 20 ؽبسع 26سلُ ِخٍٛـً ثؾٍش
ثٍذٌخ ثٛصخبس

ثٍذٌخ ثٛصخبس-ؽبسع اٌؾٍٙذ طٍجً لبدح سٚاْ زغبْ عجذ اٌعضٌض

ثٍذٌخ ثٛصخبس-ؽبسع اٌؾٍٙذ سٚثخ ِسّذ سٚثخ اٌعشثً

ثٍذٌخ ثٛصخبس- ؽبطئ ثٛصخبسسٚثخ ِسّذ

ثٍذٌخ ثٛصخبس- ؽبطئ ثٛصخبسسٚثخ لبعُ

ثٍذٌخ ثٛصخبس- ؽبطئ ثٛصخبسخٍالًٌ خٕفٛعجخ ٘ٛاسي

ثٍذٌخ ثٛصخبس-لشٌخ اٌٙٛاٚسحاٌعشثً ثٛٔقبثٍخ عجذ اٌمبدس

ثٍذٌخ ثٛصخبس- لشٌخ اٌٙٛاٚسحعجٍع ثٓ ٌٛعؿ

ثٍذٌخ ثٛصخبس- لشٌخ اٌٙٛاٚسحِعشٚؾ ثٛؽبلٛس

بوجمعة أوالد بلدٌة
اٚالد ثٛخّعخثطبزً ثٍخٍش ععٍذ

اٚالد ثٛخّعخثٓ ِغٍُ زّضح

اٚالد ثٛخّعخلشٌٍفخ ٌٍّٕخ

اٚالد ثٛخّعخصززً عجذ اٌسفٍظ
المساعٌد بلدٌة

بلدٌة المساعٌد–شارع سبٌع عبد الرحمان ساحلً عبد القادر

بلدٌة  المساعٌد-  شارع اول نوفمبرساحلً حمزة

بلدٌة المساعٌد–شارع اول نوفمبر مداٌر مصطفى
  بوحجر حمام  دائرة

شارع العربً بن مهٌديبن نقاز مصطفى

شارع عراب ابراهٌمبلقنادٌل عبد القادر

شارع افغول مصطفىالشرٌف محمد

حً بن نقاز مٌلودبلهاشمً محمد

 شارع اول ماي08بن عالٌة هواري

 شارع اول مايبراشد لخضر

شارع بلحسٌن بوحجررحمانً زٌن العابدٌن

شارع محمد خمٌستًسكالل كرٌم

شارع عراب ابراهٌمبلحلحالً فضٌلة

 مسكن تساهم178ًبخدة محمد

حً بوغالم حمٌدةشرٌف الطٌب

شارع بلحسٌن سعٌداوالجً مراد

شارع سماحً نعٌمًبلمهٌدي سعٌد



التعاونٌة العقارٌة الصحٌةبن سعادة زٌن الدٌن

حً بوزٌدي محمدسمار بومدٌن

 شارع العربً بن مهٌدي15بلحسٌن عزٌز

شارع كبٌر عوادلخضاري سعٌد

حً بوغالم حمٌدةصاٌم حداش بومدٌن

 شارع شارف افغول مصطفى05العابد هواري

شارع العربً بن مهٌديفالقة ماما

شارع سماحً نعٌمًجودي محمد الٌاس

شارع العربً بن مهٌديفوغال موسٌة

بوغالم حمٌدةبرالم حلٌمة

شارع العربً بن مهٌديبوحجر طاهر

شارع افغول مصطفىهدي بلعٌد

شارع سماحً نعٌمً م حبوكراع أم الجٌاللً

حً بن نقاز مٌلودحشماوي محمد

حً بن نقاز مٌلودرٌفً عبد النور

05 مسكن عمارة 178حً  03ناٌت ابراهٌم صدٌق  

شارع العربً بن مهٌديصاٌم حداش جمال

برقش واد  بلدٌة 
 أوت20 شارع 03بوسعٌد خٌرة

 شارع زعمة قوٌدر01رقم داود رضا

 مركز التبادل التجاري06المحل رقم مجاهد سعٌد

وادي برقشعائشة حمٌانً

  حساسنة بلدٌة
 شارع سً عمار09بلوفة بوعمامة

شارع بعٌلٌش الجٌاللًراٌح بعٌلٌش

الحساسنةسفٌان بوشعالة

  شنتوف  بلدٌة
 مسكن16حً سطاح ٌحً

المنطقة الحضرٌة حً اول نوفمبربن عوٌدات 

حً محمد خمٌستًرفاس لعرج

البٌضاء عٌن
بلدٌة عٌن البٌضاء     بلعتبً سعٌد

بلدٌة عٌن البٌضاءملٌانً بن عامر

بلدٌة عٌن البٌضاءبن كرامة عبد القادر

    بلدٌة عٌن البٌضاءبوخدٌمً بوحجر
األربعاء عٌن

01 عمارة 5 م رقم 291 /170حً عبد السالم بولنوار

شارع هواري بومدٌنزناسنً حجرٌة

1954شارع اول نوفمبر ولد هاشمٌة محمد

شارع العربً بن مهٌديبن بوهة عبد القادر

حً سٌدي بوعزةصحابً عابد محمد

شارع العربً بن مهٌديبختً عبد القادر

ساحة الشهداءبو لنوار احمد

42شارع  سماش بلغراي بلمداح رحمونة

 شارع األمٌر عبد القادر8عبد الرحمان بوزوٌنة

 بومدٌن سٌدي



الحً الجدٌدبن عمر عبد القادر

شارع اإلستقاللمحمد ٌونس

الصباح وادي
كرارمة احمد بونصابٌة محمد

شارع بلحضري رٌازيبورعدة علً

حً الكاسطوربن موسى خضرة

وادي الصباحبلعرق ٌعقوب سعٌد

 قرٌة السعاٌدة03سالٌمً نور الدٌن

تامزوغة
تامزوغةعاهد مسعود أوهٌبً

شارع محمد خمٌستً 19دحوي كرالفة عبد القادر

الخداٌدةبنوارة محمد

تامزوغةلبٌض حنان

قصـــــابت

    ثٍذٌـــــخ عٍـــٓ رّٛؽٕــــذ

  ؽبسع دٌذٚػ ِشاد  عٍٓ رّٛؽٕذ06سلُ ثٓ عالي عجذ اٌسٍّذ

 ِغىٓ رغب300ًّ٘زً ثذٚي  ساضٍخ

زً عّش ثٓ اٌخطبةـضً ثؽذاد

إٌّطمخ اٌغىٍٕخ اٌسضشٌخ اٌؾّبٌٍخ اٌؽشثٍخ زً اٌضٌزْٛعطبسي ععٍذ

 زً اٌضٌز296ْٛ ِغىٓ سلُ 476زً خطبة ٘ؾبَ

 ِغىٓ رغب100ًّ٘زً ِعشٚؾ ِسّذ

 ؽبسع ثٓ لٛدٌفخ عجذ هللا عٍذي ععٍذ اٌّسً ة ع د07اعّش ثٛساط

 ِسً زً اٌضٌز16ِْٛدّٛع ثٛعؾشٌٓ ثٍمبعُ

زً صٌزْٛآٍِ ثالي

 حً كاسطور ع ت64رقم برٌشً هواري بومدٌن

  بلدٌـــــة سٌدي بن عدة
1954 ؽبسع اٚي ٔٛـّجش 60ثٓ ؽشـً ثِٛذٌٓ

  ؽبسع اٚي ٔٛـّجش10طٍت ثٓ فبٌر

ؽبسع ِعشٚؾ ثٓ عّشًٌِٛ خّبي

ثٍذٌـخ عٍٓ اٌىٍسً
سٌدي زٌدور عٌن الكٌحلمهٌاوي مٌلود

شارع مفتاحً سلٌمانبن طاهر عمر

شارع مفتاحً سلٌمانبرحٌل بوزٌان

        عٍـــــٓ اٌطٍجــــــخ                         
 ِغى97ٓ زً 97ازّذ ثٍجؾٍش عجذ اٌمبدس

طشٌك عٍٓ رّٛؽٕذ طشٌك اٌٍّعت" د"اٌّسً وّبي ثٓ فبثش

105زقخ 03لشٌخ اٌّقٍى ِسً ٔقش اٌذٌٓ طٌٛدٍٓ

    ثٍذٌـــــخ اٌعبِشٌخ

نهج شراك عبد القادربولحٌة بارودي

العامرٌةصالحً الحاج

شارع اإلخوة بوشرٌط ناصري قدور

شارع اإلخوة رحمانًعبد الحاكم نصري

المحل أف شارع اإلخوة مازوزي خضرانً نصٌرة



 شارع اإلخوة عالمً 39شرابر ٌحً

ثٍذٌــخ  اٌّـــبٌـــــر
  ؽبسع وٛرٛٔد12ٛسلُ ثٓ لٛدٌفخ ٘ٛاسي

 زً عٍذي ععٍذ اٌّبٌر07سلُ ثٍٛ٘شأً لبدح

ؽبسع ِسّذ خٍّغزًخذٌبْ ازّذ

 ِغىٓ عّبسح اٌذسج23 زً 04سلُ ثٛد٘بْ خبٌذ

ؽبسع ِسّذ خٍّغزًعٍغبٚي ثٓ عّش

ثٍذٌخ ؽعجخ اٌٍسُ 
ؽبسع ِسّذ خٍّغزًعمبد ٍٚ٘جخ

03ؽبسع ثٓ عىشاْ اٌٙٛاسي سلُ ٍِزٍٛي عًٍ عجذ اٌشزّبْ

خمٌستً محمد شارع ب 07 رقممراد مغربً

ؽبسع اٌٍّعت ِسً سلُ اعّشاٚي اٌعٍذ

ثًٕ فبؾ
90ة إٌّطمخ اٌسضشٌخ الؼب ِسّذ آٍِ

ؽبسع ثٓ طٍسخ ادسٌظثٍعشج ِسّذ

 ثًٕ خبٌذ24ثٍعشثً ِشٌُ

ثٛوشداْثٓ ؽٍخ ثٛعٍؿ

133 سلُ 3عٍذي اٌقسجً اٌؾطش وجذأً ثٛعٍؿ

 ة اٌّخطظ اٌثب23ًٔثٓ عالي عجذ اٌىشٌُ

      ثٍذٌخ األٍِش عجذ اٌمبدس     
 ؽبسع ِمذاد ِسّذ05سلُ ٍٍِٛد ثقذٚق

عٍذي اٌقبـً
عٍذي اٌقبـًثٓ فبـً عًٍ

 لطعخ281 ردضئخ 190سلُ رّْٛ ععٍذ

ٌٚٙبفخ
 عٛق االثٍٕٓ ردّع عىًٕ سٌف12ًسلُ ٔبٌذ ثٍمبعُ ؽشٌؿ

 ط عٛق االث49ٍٕٓسلُ ثذس اٌذٌٓ ِشاد

عٍذي ٚسٌبػ
عٍذي ٚسٌبػعًٍ ثٛسطبي

  بوحجر حمام  دائرة     
شارع عبد المالك02بورمانة عمارٌة

بن نقاز مٌلودعبدلً حمٌد

البٌضاء عٌن
    بلدٌة عٌن البٌضاءشنانً أسامة

األربعاء عٌن
 شارع الراشد فراح12  برنوسً حلٌمة

07 رقم 2م عمارة 170/290حً ٌوسف جواد

خضر و فواكه

    ثٍذٌـــــخ عٍـــٓ رّٛؽٕــــذ
 ِغىٓ  زً اٌضٌز476ْٛزً ٌخٍؿ ثٓ ددٚػ

زً عٍذي عًٍ ؽشٌؿ زً اٌضٌزْٛثٓ ععبد ِسّذ

 ِغىٓ زً اٌضٌز476ْٛزً لٙٛاخً ِٕمٛس عضٌض

(اٌزٛٔغً ) ِغىٓ 150زً داعً طٍسخ

د, ؽبسع دٌذٚػ ِشاد ععّشًٚٔ ٔقش اٌذٌٓ

 ِغىٓ زً اٌضٌزْٛ  ع د704 زً 04إٌّطمخ " أ "263سلُ ٘ٛاسي ـشج خٍٛي



زً ثشٚآٌ ععٍذثٍزٍٛي ثّعجذ هللا

(زً وبعطٛس) ِغىٓ 52زً ثٓ صٌبْ عًٍ

زً عّش ثٓ اٌخطبةِمًٕ ِسّذ االٍِٓ

(اٌّذٌٕخ اٌدذٌذح)زً اٌعمٍذ عثّبْ  ٔٛاسي سؽٍذح

atakor ِغىٓ 180زً فبٌر عجذ اٌؽبًٔ

عبزخ اٌّمبِٚخثٓ ِعضٚص ثٓ ٌٛعؿ

(زً وبعطٛس)زً إٌقش صعًٍّ اعبِخ

  بلدٌـــــة سٌدي بن عدة
1954 اٚي ٔٛـّجش 26ٍٍِٛد ِعشٚؾ

ثٍذٌـخ ثًٕ فــبؾ
 اٌفشاثً اٌّخطظ اٌثب01ًٔسلُ ثٓ ِذاذ ثٛعٍؿ

 ثٍذٌخ عٍذي ٚسٌبػ     
عٍذي ٚسٌبػطب٘ش ِسّذ

ثٍذٌخ اٌعبِشٌخ
اٌعبِشٌخِٛعبٚي سضٛاْ

ؽبسع اإلخٛح ثٛؽشٌظ اٌعبِشٌخثٌٛسٍخ ِسّذ

ؽبسع اإلخٛح ثٛؽشٌظ اٌعبِشٌخؽشان عجذ اٌمبدس

ؽبسع االٍِش عجذ اٌمبدس اٌعبِشٌخعجذ اٌدجبس عجذ اٌمبدس
ثٍذٌخ زبعً اٌؽٍخ

زبعً اٌؽٍخِسّذ ععٍذ

زبعً اٌؽٍخ– اٚد 20ؽبسع اٌٛاـً ثٍخٍش
المساعٌد بلدٌة

شارع اول نوفمبر بلدٌةحمدي بوعالم

  بوحجر حمام  دائرة
شارع افغول مصطفىبوشرٌط سعٌد

محطة وقود
    ثٍذٌـــــخ عٍـــٓ رّٛؽٕــــذ

طشٌك رٍّغبْثٓ دّ٘خ

د/ طشٌك ؽعجخ اٌٍسُ ع94سلُ ِسطخ خذِبد ِٛدْ

ؽبسع اٌعشثً ثٓ اٌٍّٙذيِسطخ ٔفطب ي

ِعبؽٛ ِسّذثٛعضح ِعشٚؾ ثِٛذٌٓ

ثٍذٌخ عٍذي ثٓ عذح
 عٍذي ثٓ عذح02طشٌك اٌٛطًٕ سلُ ثٓ عذٌخ عجذ اٌمبدس

  ثٍذٌـــــخ عٍـــٓ اٌىٍســـــــً    
زً عٍذي صٌذٚس عٍٓ اٌىٍسًثٓ عٍٛطً ٌٛٔظ

        عٍـــــٓ اٌطٍجــــــخ                         
عٍٓ اٌطٍجخثٛعضح اٌسبج

ثٍذٌـخ ثًٕ فــبؾ
طشٌك رٍّغبْـمٍٗ ثٛداًٌ

زّبس اٌؾشاٌفٍخثٓ رشاسي عٍّش

 ثٍذٌخ ٌٚٙبفخ     
ٌٚٙبفخبن حدة بوسٌف

ثٍذٌخ االٍِش عجذ اٌمبدس
اٌطشٌك اٌٛطًٕ 35لبعًّ ٌٍطشق

ثٍذٌخ اٌعبِشٌخ
 ِسطخ اٌجٕضٌٓ 02ؽبسع األٍِش عجذ اٌمبدس  اٌطشٌك اٌٛطًٕ سلُ عبزً ِٛعى

اٌعبِشٌخ



ؽبسع األٍِش عجذ اٌمبدس  اٌعبِشٌخصٚس ثٓ صسلخ

ثٍذٌخ زبعً اٌؽٍخ
 اٚد زبعً اٌؽٍخ20ؽبسع سزّْٛ خذٌدخ

  بوحجر حمام  دائرة
شارع العربً بن مهٌديبرجً رفٌق

األربعاء عٌن
شارع أول نوفمبرخلٌل أمٌن

الصباح وادي
وادي الصباحلحفى بلحضري

تامزوغة
 مسكن238حً بولحٌة محمد امٌن

ملبنـــــت
  ثٍذٌـــــخ عٍـــٓ اٌىٍســـــــً    

عٍٓ اٌىٍسً–ِضعخ عً ِسّذ ثٓ ؽٌٛشؾ  09َ ٍِجٕخ ٘بسْٚ,َ,ر,ػ -
الصباح وادي

-ٚاد اٌقجبذ– ؽبسع ثٓ اٌذٌٓ عًٍ 46لُ ثٛؽبسة عًٍ

    ثٍذٌـــــخ عٍـــٓ رّٛؽٕــــذ
عٍٓ  – 102 ِدّٛعخ ٍِىٍخ 03إٌّطمخ اٌقٕبعٍخ فٛؾ اٌزً لغُ َ ٍٍِىٍٕػ,َ,ر,ػ

-رّٛؽٕذ -عٍٓ رّٛؽٕذ  – 35إٌّطمخ إٌؾبطبد فٛؾ اٌزً خٕٛة سلُ َ ِسٍجخ عٍذي ععٍذ,َ,ر,ػ

األربعاء عٌن
-عٍٓ االسثعبء– ِٕطمخ إٌؾبطبد َ خجضي ٚ اٚالدٖ,َ,ر,ػ

مطحنـــت
    ثٍذٌـــــخ عٍـــٓ رّٛؽٕــــذ

-عٍٓ رّٛؽٕذ– إٌّطمخ اٌقٕبعٍخ َ ِطبزٓ زبج ثالي,َ,ر,ػ

  بوحجر حمام  دائرة
-بوحجر حمام– النشاطات منطقةالحصان صفٌحة

-زّبَ ثٛزدش–ِٕطمخ إٌؾبطبد ِطبزٓ عًٍ ثٍسبج
الصباح وادي

دٚاس اً٘ ثٍسضشي ٚاد اٌقجبذِّطبزٓ خجً اٌعقٛس,َ,ر,ػ

مخبــــسة
    ثٍذٌـــــخ عٍـــٓ رّٛؽٕــــذ

 ِغىٓ زً اٌضٌز704ْٛ زً 23 سلُ 04إٌّطمخ ثٓ ص٘شح ٌِٛٛد

 زً اٌضٌز308ْٛسلُ ـبعً عجذ اٌمبدس

 ِغىٓ عٍٓ رّٛؽٕذ50زً دزٛ ثٛصٌبْ

 عٍٓ رّٛؽٕذ126زً ثشٚآٌ ععٍذ سلُ ثٓ ساثر اٌٙٛاسٌخ

 زً عٍذي عًٍ ؽشٌؿ زً اٌضٌز10ْٛسلُ ثٛلطبٌخ ٍٍِٛد

زً عّش ثٓ اٌخطبةِعدٛج عجذ اٌؽبًٔ

ٔٙح اٚي ٔٛـّجشرمشٌٓ ٔعٍُ

35ؽبسع عجٍذ خٍٛي سلُخفٛط ثذسح

01ؽبسع اٌثٛسح سلَُ الثبٌّٛسي.َ.د.ػ



 ِغى411ٓزً ٌِٛفشعخ اعّبء

 ِغى503ٓزً خٍٛـً اٌخٍش

 ِغى320ٓزً ثٓ دسح اعبِخ

 ِغى320ٓزً ثٓ رشوً زّضح

زً ِشثبذصٔبعًٕ ـبطّخ

ؽبسع االٍِش عجذ اٌمبدس ٚدٌذٚػ ِشادثٍٛرٍٔٓ ِٙذي

ثٍذٌخ عٍذي ثٓ عذح
  ؽبسع اٚي ٔٛـّجش عٍذي ثٓ عذح10وّبي دٌغخ

 ِغى294ٓ زً 100سلُ عجذ اٌىشٌُ ٍٍِٛد

عٍذي ثٓ عذحعجٛد ٔٛساٌذٌٓ

  ثٍذٌـــــخ عٍـــٓ اٌىٍســـــــً    
-ة- ِغىٓ اٌّسً 165 زً 10سلُ ِشاثظ ٘ٛاسي

ؽبسع ؽّٕزً عٍٓ اٌىٍسًثٍؽشٚاط عجذ اٌّبٌه

110سلُ " 01" ِغىٓ اٌّسً 165زً ثٍذؼُ عًٍ

        عٍـــــٓ اٌطٍجــــــخ                         
عٍٓ اٌطٍجخ04ؽبسع اٌعمٍذ عٍّشٚػ سلُ ثٓ عذٌخ  اٌٙٛاسي

اٌمشٌخ االؽزشاوٍخ صاد اٌطبثك االسضًثؾٍش ثٍذؼُ

             ثٍذٌــخ  اٌّـــبٌـــــر
ٔٙح ِسّذ خٍّغزًلٛدٌخ ٍٍِٛد

 لطعخ225 ردضئخ 01ـٍقً زالٌؼ

 زً ِسّذ ثٛضٍبؾ اٌّبٌر133سلُ ثٓ اوغبط صوشٌب

ؽبسع وْٛ رٛخْٛرٛاصي ٔغٍُ

ثٍذٌخ ؽعجخ اٌٍسُ 
ؽبسع اٌعمٍذ عٍّشٚػِؤدْ ِسّذ فالذ اٌذٌٓ

ثٍذٌــخ ربسلــخ
 ربسلخ1954ؽبسع اٚي ٔٛـّجش ثٓ صٌٕخ ٘ٛاسي

ثٍذٌـخ ثًٕ فــبؾ
 إٌّطمخ اٌسضبسٌخ221سلُ ثٓ صٌٕخ رٛـٍك

 عٍذي اٌقسج426ً ردضئخ 164طجٍت عٍذي ِسّذ

 اٌّخطظ اٌثب62ًٔاٌّسً ا سلُ لبدح ِسّذ ععٍذ

 ثًٕ خبٌذ61سلُ عبِش ثشزٛ ـزسً

06اٌزعبٍٚٔخ اٌعمبسٌخ اطفبي اٌسدبسح عٍذي ِٛعى سلُ سًٌٍّٕ صٍ٘ش

ثٛوشداْ" ة "10سلُ ٔدبسي عجذ اٌٛ٘بة

طشٌك ؽبطئ اٌجئش ثٛوشداْثٓ صٌٕخ وشٌّخ

الثانً المخطط البٌتور ملعب مقابلسامٌة صافً بن

ثٍذٌخ عٍذي اٌقبـً

 ِغىٓ عٍذي اٌقبـ83ً زً 01سلُ فبثشي عجذ اٌمبدس
ثٍذٌخ االٍِش عجذ اٌمبدس

القادر عبد االمٌرلمٌن قاضً

 ثٍذٌخ ٌٚٙبفخ     



عٍذي سزّْٛعً عًٍ سؽٍذ
ثٍذٌخ اٌعبِشٌخ

ٔٙح ٘ٛاسي ععٍذ اٌعبِشٌخاٌضٌش ثبسٚدي

ٔٙح األٍِش عجذ اٌمبدس اٌعبِشٌخأٚساغ ؼشٚاط رًِٛ

ثٍذٌخ زبعً اٌؽٍخ
 اٚد زبعً اٌؽٍخ20ؽبسع ِىبٚي عجذ اٌمبدس

زبعً اٌؽٍخ– ٔٙح ثٓ ثىشٌذ عجذ اٌغالَ 16عّبس ٔٛس اٌذٌٓ

زبعً اٌؽٍخ–ؽبسع ثٓ خزٛ خٍٛي ِسّذ ثٓ عّش خٍٛـً
بوجمعة أوالد بلدٌة

أٚالد ثٛخّعخثٓ ٌضًٌ سثٍع

أٚالد ثٛخّعخعٍغً اٌز٘ت عجذ إٌٛس
المساعٌد بلدٌة
بلدٌة المساعٌد–شارع االخوة بن طوٌلة كوراي عبد الهادي

  بوحجر حمام  دائرة
 شارع معطى محمد06رقم رٌفً عبد هللا

شارع االمٌر عبد القادربلعباس هواري

عراب ابراهٌمبن خالد محمد

شارع العربً بن مهٌديخمٌسً قوٌسم

بلحسٌن سعٌدفرٌدة بن بوهة

شارع محمد خمٌستًبراجع مٌلود

شارع محمد خمٌستًبوتشٌش نور الدٌن

حً بن نقاز مٌلودرٌغً العٌد

برقش واد  بلدٌة 
وادي برقشعمر بوحجلة

األربعاء عٌن

 مسكن246حً غالم محمد

الصباح وادي
شارع كرارمة احمدسالك غانم

تامزوغة
 مسكن238حً بلعال ق حمزة

الصباح وادي
شارع كرارمة احمدسالك غانم

تامزوغة
 مسكن238حً بلعال ق حمزة


