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       وزارة التجارة

  المديرية الوالئية للتجارة   

دائرة عين تموشنت     

التجاري العنوانالتاجر لقب و اسم

مواد غدائية عامة

    بلديــة عيـن تموشنـت
 مسكن حي الزيتون476حي مزيان ميلود

 حي الزيتون777 مسكن رقم 476حي بطواف عبد القادر
 حي الزيتون102 مسكن رقم 476حي سعدي عبد الكريم
 مسكن حي الزيتون476حي سعيد بوعزة عبيد

 التعاونية العقارية حي الزيتون01رقم شمنتل زهرة
التعاونية العقارية حي الزيتونقداري طاهر امين

 مسكن حي الزيتون630حي جريو مختار
 مسكن حي الزيتون317حي بلغابة سعيد

 مسكن حي الزيتون317 تقسيم 177رقم قبلي بوسيف
 حي الزيتون05التعاونية العقارية رقم بن زينة دياب

حي سيدي علي شريف حي الزيتونبسعاوي سعودي
 طريق سيدي بن عدة159سايح ميلود

حي قوميد بوعزة حي الزيتون124بلميمون عبد العزيز
 مسكن محل ب حي الزيتون317حي بن عسلة ابراهيم
حي كاسطوربني عبد اللطيف

حي كاسطوربلغيتري عبد النور
حي كاسطور امام مسجد عبد الرحمان بن عوفمقني نور الدين

)امام السوق (حي كاسطوربلغيتري عبد النور
حي برواين سعيدغيالن محمد

حي برواين سعيديحياوي محمد
حي برواين سعيدالسبتي ميمون

حي برواين سعيدالحاج علي ملياني
 حي برواين سعيد184محمودي سيد احمد

)طريق تارقة  (حي عمر بن الخطاب بلحسن مراد
)طريق تارقة  (حي عمر بن الخطاببلحسن اسامة

)طريق تارقة  ( مسكن تساهمي 100حي طويلب عبد الكريم
)طريق تارقة  ( مسكن تساهمي 100حي رحيل بوسيف

)بجانب طريق المحكمة( مسكن 72حي يوبي مراد
)طريق المحكمة ( مسكن 60حي سليماني بوحوص

)طريق المحكمة ( مسكن 60حي لوكيلي مراد
)حي موالي مصطفى (حي الياسمين بن يوب طيب

)طريق وهران( مسكن 54حي بوصافر عجيبة
)طريق وهران.  حي موالي مصطفى  (التعاونية العقارية علول عادل

)طريق وهران.  حي موالي مصطفى  (حي البدر سليماني خديجة
)المدينة الجديدة(حي العقيد عثمان  قادة بن عبد هللا ميلود

)المدينة الجديدة(حي العقيد عثمانقادة بلغيتري بوحوص
)المدينة الجديدة(حي العقيد عثمانبوحصيدة محمد
)المدينة الجديدة(حي العقيد عثمانمحبوب رحمونة

)المدينة الجديدة(حي العقيد عثمانواضح مقداد
)المدينة الجديدة(حي العقيد عثمانخالدي داود

)المدينة الجديدة(حي العقيد عثمانسماحي حسين
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)المدينة الجديدة(حي العقيد عثمانشان ابراهيم
)المدينة الجديدة(حي العقيد عثمانبركان ابراهيم
)المدينة الجديدة(حي العقيد عثمانعمارة محمد
)التونسي ( مسكن 315حي اروان حنان

)التونسي ( مسكن 315حي بن ميرة سعيد
)التونسي ( مسكن 150حي مجاهد عمار

)التونسي ( مسكن 150حي صحراوي محمد
)التونسي ( مسكن 150حي معروف عدة

بلدية سيدي بن عدة
03 رقم 1954اول نوفمبر بوعزة عبد هللا

 شارع برافع علي26رقم رزيق منقور
 شارع االخوة بخيتر12رقم بوتليليس نور الدين

بلديـــــة عيـــن الكيحـــــــل    
شارع مفتاحي سليمان عين الكيحلدربال فؤاد

 مسكن عين الكيحل40حي خليفي رحمونة
 عين الكيحل51 حي سيدي زيدور تجزئة 06رقم عتو حميد

 مسكن عين الكيحل237حي " ا" 21رقم فرح جلود يوسف
عيـــــن الطلبــــــة                         

 المحل ا عين الطلبة75 قطعة رقم 101عبيدو بلحية
مصلى جرجرة القرية االشتراكيةبن سعاد محمد

 مسكن272 حي 46داود قدور
 القرية مصلى جرجرة08وليد زيات

33 مسكن رقم 272 حي 02المحل وردية بديار

 ا القرية االشتراكية الفالحية07بن سعيد بوزيان
 حي السعادة157 تجزئة رقم 107سفير سعيد

بلدية أغالل
شارع جريو بومدين اغاللموسي محمد

اغالل" او" مسكن المحل 40 حي 37رقم اوديعة منديل يونس
شارع سليمان عثمان الطيب اغاللقاسمي سعيد
اغالل" ب "17شارع المالزم مرباح رقم مداني سميرة

بلديــة عقب الليـــــل             
الحي الجديدبوكري خضرة

حي الكاسطوربن زبيبة عبد القادر
الحي الجديد عقب الليلبن شيخة زواوي

شارع هواري بومدينبن عياد لخضر
بلديــة  المـــالـــــح

 شارع الصايم قويدر المحل ا المالح12رقمبلحيارة عبد القادر
 محمد خميستي10رقم الحاج جديد

 شارع كوتونجون المالح16رقممحمد سماعين بوحجر
 مسكن المالح436شارع تارقة حي العربي شراك رشيد

المنطقة الحضرية شارع محمد خميستيقيقو فيصل

 شارع محمد خميستي13رقم عبدومي منصورية

59حي محمد بوضياف رقم العباسي رشيد

 قطعة240 حي محمد بوضياف تجزئة 57رقم بن دردور بوحجر

 س شارع كوتونجون المالح02رقم نميش يحياوي

 شارع العربي بن مهيدي07رقم بنات كريمة

 قطعة436 تجزئة 03و02المحل رقم بوخوخو ياسين



 محل ا165 رقم 204حي محمد بوضياف تجزئة حميدي بوحوصص

بلدية شعبة اللحم 
 قطعة247 تجزئة 43عقيلي سعيد

حي محمد خميستيبن صالح سيد احمد
 ب شارع محمد خميستي16رقم بتريكي محمد
شارع محمد حبيبقداري ناصر
 حي العقيد عثمان134تجزئة هواري مدني

 حي هواري بومدين01رقم لوكيلي نور الدين
 مسكن274حي بوخريس الطاهر

بلديــة تارقــة
 تارقة1954شارع اول نوفمبر موني صنديد محمد

 تارقة1954  شارع اول نوفمبر 08كرادم شرة رشيد
بلديـة أوالد الكيحل

شارع بلغابة جياللي اوالد الكيحلالمقني نبية
شارع بلغابة جياللي اوالد الكيحلبرودي زعيمي

بلديـة بني صــاف
 المنطقة الحضرية129رحماني عبد الرحيم

 المنطقة الحضرية90منقوري اسماعيل

 قطعة سيدي الصحبي الشطر الثالث426 تجزئة 03رقم سعيد بهلول
سيدي بوسيفمحمد بلحاج أمين
شاطئ البئر بني صاف 26رقم بن رزاق لخضر
سيدي موسى  بوكوردانبن شالل بوسيف

 بلدية ولهاصة     
سوق اإلثنينبن حدة أحمد

 قطعة الشطر األول200 تجزئة سوق االثنين 98رقم بن رزاق عبد الكريم

بلدية األمير عبد القادر     
األمير عبد القادرلعوج محمد

األمير عبد القادربلعرج رشيد

بلدية سيدي الصافي
 أوت سيدي الصافي20 حي 22رقم بن صافي محمد

شارع بن صافي ميلودبراهيم صافي نقيب

بلدية سيدي ورياش
سيدي ورياشبن محمد محمد

سيدي ورياشطاهر عادل
بلدية العامرية

طريق بوزجارعابد جعفر
طريق بوزجاربلواتي خضرة

حي النهضةزاير علي
شارع االمير عبد القادرشالبي عبد القادر

 أوت العامرية20نهج هواري علي
شارع هواري عبد هللابوطريق جياللي

شارع بوزجارالعامريةمعمر الدين محمد
شارع العربي بن مهيدي العامريةروبة محمد رضى

شارع عابد بوحجر العامريةڤيز سمير

شارع األمير عبد القادرالعامريةإسمهان خالدي

شارع األمير عبد القادرالعامريةضيف هللا حسني



بلدية حاسي الغلة
حاسي الغلة–شارع بلواتي محمد  17بوجلة يطو

حاسي الغلة– اوت 20 شارع 26رقم مخلوفي بشير
بلدية بوزجار

بلدية بوزجار-شارع الشهيد طيبي قادة روان حسان عبد العزيز
بلدية بوزجار-شارع الشهيد روبة محمد روبة العربي
بلدية بوزجار- شاطئ بوزجارروبة محمد
بلدية بوزجار- شاطئ بوزجارروبة قاسم

بلدية بوزجار- شاطئ بوزجارجياللي خنفوسبة هواري
بلدية بوزجار-قرية الهواورةالعربي بونصابية عبد القادر

بلدية بوزجار- قرية الهواورةسبيع بن يوسف
بلدية بوزجار- قرية الهواورةمعروف بوشاقور

بوجمعة أوالد بلدية
اوالد بوجمعةبطاحي بلخير سعيد

اوالد بوجمعةبن مسلم حمزة

اوالد بوجمعةقرليفة يمينة
اوالد بوجمعةزحتي عبد الحفيظ

المساعيد بلدية
بلدية المساعيد–شارع سبيع عبد الرحمان ساحلي عبد القادر

بلدية  المساعيد-  شارع اول نوفمبرساحلي حمزة
بلدية المساعيد–شارع اول نوفمبر مداير مصطفى

  بوحجر حمام  دائرة

  شارع محمد خميستيسعيد عمور
شارع محمد خميستيرحال محمد
شارع محمد خميستيبراشد محمد

شارع محمد خميستيمحمد امين برايم
شارع محمد خميستيبوهدة سعيد

شارع بلحسين سعيدمجاجي قدور
)بلحسن بوحجر  (شارع كبير عواد براشد محمد

)بلحسن بوحجر  (شارع كبير عواد الهوارية بورويس
حي بن نقاز ميلودنعيمة شيخ بلخير
حي بن نقاز ميلودريغي عبد النور

شارع اول مايسفيان بروان
شارع اول مايشريف بوششالف

شارع بروان سعيدعبادلة كريم
شارع افغولبوضربة ستي
  شارع باليلي  قاسمقدور بشريف
شارع سماحي نعيميسكالل وافي

شارع سماحي نعيميصايم علي
حي مزوارصديق عمران

شارع العربي بن مهيديبخدة ميلود
حي محمد بوضيافيمينة  بوهة

 عمارة ا04 مسكن رقم 26حي قادة رايح
حي محمد بوضيافالواكد مختار

حي محمد بوضيافشريفة حمو بوطريق
حي بطبط بومدينبخثة فاطمي

شارع سماحي نعيمينور الدين طيفور

برقش واد  بلدية 



 أوت20 شارع 03بوسعيد خيرة
 شارع زعمة قويدر01رقم داود رضا

 مركز التبادل التجاري06المحل رقم مجاهد سعيد
وادي برقشعائشة حمياني

  حساسنة بلدية

 شارع سي عمار09بلوفة بوعمامة
شارع بعيليش الجيالليرايح بعيليش

الحساسنةسفيان بوشعالة

  شنتوف  بلدية

 مسكن16حي سطاح يحي
المنطقة الحضرية حي اول نوفمبربن عويدات 
حي محمد خميستيرفاس لعرج

البيضاء عين
بلدية عين البيضاء     بلعتبي سعيد

بلدية عين البيضاءملياني بن عامر

بلدية عين البيضاءبن كرامة عبد القادر

    بلدية عين البيضاءبوخديمي بوحجر
األربعاء عين

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

شارع هواري بومدينزناسني حجرية

شارع العربي بن مهيديبختي عبد القادر
1954شارع اول نوفمبر ولد هاشمية محمد

شارع العربي بن مهيديبن بوهة عبد القادر
ساحة الشهداءبو لنوار احمد

42شارع  سماش بلغراي بلمداح رحمونة

 شارع األمير عبد القادر8عبد الرحمان بوزوينة
حي سيدي بوعزةصحابي عابد محمد

 بومدين سيدي

الحي الجديدبن عمر عبد القادر
شارع اإلستقاللمحمد يونس

الصباح وادي
كرارمة احمد بونصابية محمد

شارع بلحضري ريازيبورعدة علي
حي الكاسطوربن موسى خضرة
وادي الصباحبلعرق يعقوب سعيد
 قرية السعايدة03ساليمي نور الدين

تامزوغة
تامزوغةعاهد مسعود أوهيبي

شارع محمد خميستي 19دحوي كرالفة عبد القادر
تامزوغةلبيض حنان

الخدايدةبنوارة محمد

خضر و فواكه

    بلديـة عين تموشنت
 مسكن حي الزيتون  ع ت704 حي 04المنطقة " أ "263رقم هواري فرج جلول

)حي كاسطور( مسكن 52حي بن زيان علي
حي سيدي علي شريف حي الزيتونبن سعاد محمد



 حي موالي مصطفى30ميموني حسين

 مسكن  حي الزيتون476حي يخلف بن ددوش
atakor مسكن 180حي صالح عبد الغاني

)حي كاسطور(حي النصر زعيمي اسامة

 مسكن حي الزيتون476حي قهواجي منقور عزيز

)التونسي ( مسكن 315حي بوشنتوف محمد

ت, شارع ديدوش مراد ععمروني نصر الدين

  بلديـــــة سيدي بن عدة
1954 اول نوفمبر 26ميلود معروف

بلديـة بني صــاف
 الفرابي المخطط الثاني01رقم بن مداح بوسيف

 بلدية سيدي ورياش    
سيدي ورياشطاهر محمد

بلدية العامرية
شارع اإلخوة بوشريط العامريةبولحية محمد

العامريةموساوي رضوان
شارع اإلخوة بوشريط العامريةشراك عبد القادر

شارع االمير عبد القادر العامريةعبد الجبار عبد القادر

بلدية حاسي الغلة
حاسي الغلةمحمد سعيد

حاسي الغلة– اوت 20شارع الوافي بلخير

المساعيد بلدية
شارع اول نوفمبر بلديةحمدي بوعالم

  بوحجر حمام  دائرة

شارع افغول مصطفىبوشريط سعيد

محطة وقود

    بلديــة عين تموشنــت
ت/ طريق شعبة اللحم ع94رقم محطة خدمات مودن

شارع العربي بن المهيديمحطة نفطا ل
طريق تلمسانبن دهمة

معاشو محمدبوعزة معروف بومدين
بلدية سيدي بن عدة

 سيدي بن عدة02طريق الوطني رقم بن عدلة عبد القادر
  بلديـــــة عيـــن الكيحـــــــل    

حي سيدي زيدور عين الكيحلبن علوطي يونس

        عيـــــن الطلبــــــة                         
عين الطلبةبوعزة الحاج

بلديـة بني صــاف
شارع قادري قدورمحطة نفطال

حمار الشرايفيةبن تراري سمير

 بلدية ولهاصة     
ولهاصةشركة التضامن بلعرج



بلدية االمير عبد القادر
الطريق الوطني 35قاسمي للطرق

بلدية العامرية
 محطة البنزين 02شارع األمير عبد القادر  الطريق الوطني رقم ساحي موسى

العامرية شارع األمير عبد القادر  العامريةزور بن زرقة

بلدية حاسي الغلة
 اوت حاسي الغلة20شارع رحمون خديجة

  بوحجر حمام  دائرة

شارع العربي بن مهيديبرجي رفيق

األربعاء عين
شارع أول نوفمبرخليل أمين
الصباح وادي

وادي الصباحلحفى بلحضري

تامزوغة
 مسكن238حي بولحية محمد امين

ملبنـــــة
  بلديـــــة عيـــن الكيحـــــــل    

عين الكيحل–مزعة سي محمد بن شويرف  09م ملبنة هارون,م,ذ,ش -

الصباح وادي
-واد الصباح– شارع بن الدين علي 46قم بوشارب علي

    بلديــة عيـن تموشنــت
عين  – 102 مجموعة ملكية 03المنطقة الصناعية صوف التل قسم م ميلكينغ,م,ذ,ش

-تموشنت -عين تموشنت  – 35المنطقة النشاطات صوف التل جنوب رقم م محلبة سيدي سعيد,م,ذ,ش

األربعاء عين
-عين االربعاء– منطقة النشاطات م خبزي و اوالده,م,ذ,ش

مطحنـــة
    بلديـة عيـن تموشنـت

-عين تموشنت– المنطقة الصناعية م مطاحن حاج بالل,م,ذ,ش

األربعاء عين
-عين االربعاء–منطقة النشاطات مطاحن عمار

  بوحجر حمام  دائرة

-حمام بوحجر–منطقة النشاطات مطاحن علي بلحاج
الصباح وادي

دوار اهل بلحضري واد الصباحممطاحن جبل العصور,م,ذ,ش

مخبــــزة
    بلديــة عين تموشنــت

 مسكن حي الزيتون704 حي 23 رقم 04المنطقة بن زهرة مولود
 حي الزيتون308رقم فاسي عبد القادر

 مسكن عين تموشنت50حي دحو بوزيان
 عين تموشنت126حي برواين سعيد رقم بن رابح الهوارية

 حي سيدي علي شريف حي الزيتون10رقم بوقطاية ميلود
حي كاسطورالتومي لطفي

)marche couvert( ساحة المقاومة 07رقم بن ناصر عبد الكريم
حي الياسمين طريق تارقةبن درة مجيد

حي عمر بن الخطابمعجوج عبد الغاني



)سيدي سعيد( شارع معاشو محمد 04بن معزوز بن يوسف
312 مسكن رقم 411حي مولفرعة اسماء

35شارع عبيد جلول رقم خفوس بدرة

 مسكن320حي بن درة اسامة
 مسكن320حي بن تركي اسامة
حي مرباحزناسني فاطمة

01شارع الثورة رقمم البالموري,م,د,ش

 مسكن503حي خلوفي الخير
حي الياسمينبن ناصر نصر الدين

)boulvoird(نهج اول نوفمبرتقرين نعيم
شارع االمير عبد القادر وديدوش مرادبلوذنين مهدي

بلدية سيدي بن عدة
  شارع اول نوفمبر سيدي بن عدة10كمال ديسة

 مسكن294 حي 100رقم عبد الكريم ميلود
سيدي بن عدةعبود نورالدين

  بلديـــــة عيـــن الكيحـــــــل    
-ب- مسكن المحل 165 حي 10رقم مرابط هواري

شارع شمنتل عين الكيحلبلغرواط عبد المالك

110رقم " 01" مسكن المحل 165حي بلدغم علي

        عيـــــن الطلبــــــة                         
عين الطلبة04شارع العقيد عميروش رقم بن عدلة  الهواري

القرية االشتراكية زاد الطابق االرضيبشير بلدغم

             بلديــة  المـــالـــــح
نهج محمد خميستيقودية ميلود

 قطعة225 تجزئة 01فيصل حاللش
 حي محمد بوضياف المال133رقم بن اكساس زكريا

شارع كون توجونتوازي نسيم

بلدية شعبة اللحم 
شارع العقيد عميروشمؤدن محمد صالح الدين

بلديــة تارقــة
 تارقة1954شارع اول نوفمبر بن زينة هواري

بلديـة بني صــاف
مقابل ملعب البيتور المخطط الثانيبن صافي سامية
 المخطط الثاني62المحل أ رقم قادة محمد سعيد

 بني خالد61رقم عامر برحو فتحي
06تعاونية العقارية أطفال الحجارة سيدي موسى رقم ريميني زهير

طريق شاطئ البئر بوكوردانبن زينة كريمة

 قطعة المحل ب245أ تجزئة المنطقة الحضرية  243التومي لطفي

 المحل ب12شارع عيسات ايدير رقم بلمختار محمد
 سيدي الصحبي426 تجزئة 164طبيب سيدي محمد

بلدية سيدي الصافي
سيدي صافيقادري بوحركات

بلدية االمير عبد القادر
القادر عبد االميرلمين قاضي

 بلدية ولهاصة     
سيدي رحمون ولهاصةسي علي رشيد



بلدية العامرية
نهج هواري سعيد العامريةالزير بارودي

نهج األمير عبد القادر العامريةأوراغ غرواط تومي
بلدية حاسي الغلة

 اوت حاسي الغلة20شارع مكاوي عبد القادر
حاسي الغلة– نهج بن بكريت عبد السالم 16عمار نور الدين

حاسي الغلة–شارع بن ختو جلول محمد بن عمر خلوفي

بوجمعة أوالد بلدية
أوالد بوجمعةبن يزلي ربيع

أوالد بوجمعةسلسل الذهب عبد النور

المساعيد بلدية
بلدية المساعيد–شارع االخوة بن طويلة كوراي عبد الهادي

  بوحجر حمام  دائرة

 شارع معطى محمد06رقم ريفي عبد هللا

شارع االمير عبد القادربلعباس هواري
عراب ابراهيمبن خالد محمد

شارع العربي بن مهيديخميسي قويسم

بلحسين سعيدفريدة بن بوهة

شارع محمد خميستيبراجع ميلود
شارع محمد خميستيبوتشيش نور الدين

حي بن نقاز ميلودريغي العيد
برقش واد  بلدية 

وادي برقشعمر بوحجلة
األربعاء عين

عامر سيدي حيالقادر عبد بلحسن

 مسكن246حي غالم محمد
الربعاء عينقويدر عتو بن

شارع العربي بن مهيديسفيان بغدادي

سعيد نقاز شارعصديق دحماني
شارع كرارمة احمدسالك غانم

تامزوغة
 مسكن238حي بلعال ق حمزة

 مسكن238حي بلعال ق حمزة



التجاري العنوانالتاجر لقب و اسم

مواد غدائية عامة

    بلديـــــة عيـــن تموشنــــت
  شارع ديدوش مراد  عين تموشنت12رقم سقلي زكريا

 مسكن حي الزيتون476حي مزيان ميلود
 حي الزيتون777 مسكن رقم 476حي بطواف عبد القادر
 حي الزيتون102 مسكن رقم 476حي سعدي عبد الكريم
 مسكن حي الزيتون476حي سعيد بوعزة عبيد

 التعاونية العقارية حي الزيتون01رقم شمنتل زهرة
التعاونية العقارية حي الزيتونقداري طاهر امين

 مسكن حي الزيتون630حي جريو مختار
 مسكن حي الزيتون317حي بلغابة سعيد

 مسكن حي الزيتون317 تقسيم 177رقم قبلي بوسيف
 حي الزيتون05التعاونية العقارية رقم بن زينة دياب

حي سيدي علي شريف حي الزيتونبسعاوي سعودي
 طريق سيدي بن عدة159سايح ميلود

حي قوميد بوعزة حي الزيتون124بلميمون عبد العزيز
 مسكن محل ب حي الزيتون317حي بن عسلة ابراهيم

حي كاسطورطالب احمد
شارع محمد بوضيافبوحجلة عماري
حي كاسطوربني عبد اللطيف

حي كاسطوربلغيتري عبد النور
حي كاسطور امام مسجد عبد الرحمان بن عوفمقني نور الدين

)امام السوق (حي كاسطوربلغيتري عبد النور
حي برواين سعيدغيالن محمد

حي برواين سعيديحياوي محمد
حي برواين سعيدالسبتي ميمون

حي برواين سعيدالحاج علي ملياني
 حي برواين سعيد184محمودي سيد احمد

 حي برواين سعيد37عبد هللا بن ختو نصر الدين
)طريق تارقة  (حي عمر بن الخطاب بلحسن مراد

)طريق تارقة  (حي عمر بن الخطاببلحسن اسامة
)طريق تارقة  (حي عمر بن الخطابجليل محمد

)طريق تارقة  ( مسكن تساهمي 100حي طويلب عبد الكريم
)طريق تارقة  ( مسكن تساهمي 100حي رحيل بوسيف

)طريق المحكمة ( مسكن 60حي سليماني بوحوص
)طريق المحكمة ( مسكن 60حي لوكيلي مراد

)حي موالي مصطفى (حي الياسمين بن يوب طيب
)طريق وهران( مسكن 54حي بوصافر عجيبة

)طريق وهران.  حي موالي مصطفى  (التعاونية العقارية علول عادل
)طريق وهران.  حي موالي مصطفى  (حي البدر سليماني خديجة

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

)المدينة الجديدة(حي العقيد عثمانبوحصيدة محمد
)المدينة الجديدة(حي العقيد عثمانمحبوب رحمونة

)المدينة الجديدة(حي العقيد عثمانواضح مقداد
)المدينة الجديدة(حي العقيد عثمانخالدي داود

)المدينة الجديدة(حي العقيد عثمانسماحي حسين

2018  االضحى لعيد الثاني اليوم خـالل  المداومين التجار  قـائمة



)المدينة الجديدة(حي العقيد عثمانشان ابراهيم
)المدينة الجديدة(حي العقيد عثمانبركان ابراهيم
)المدينة الجديدة(حي العقيد عثمانعمارة محمد
)التونسي ( مسكن 315حي اروان حنان

)التونسي ( مسكن 315حي بن ميرة سعيد
)التونسي ( مسكن 150حي مجاهد عمار

)التونسي ( مسكن 150حي صحراوي محمد
)التونسي ( مسكن 150حي معروف عدة

بلدية سيدي بن عدة
شارع معروف بن عمارةميلود عبيد درويش

شارع اول نوفمبرميرناس طاهر
 شارع االخوة بخيتر12رقم بوتليليس نور الدين

بلديـــــة عيـــن الكيحـــــــل    
حي سيدي زيدور عين الكيحلبن منصور هشام

شارع مفتاحي سليمان عين الكيحلسفير سعيد
نهج االخوة شمنتل عين الكيحلحاج علي ميلود

 عين الكيحل13مسكن رقم 165حي بوعزة عبيد محمد
شارع مفتاحي سليمان عين الكيحلداودي بوعبد هللا

عيـــــن الطلبــــــة                         
 المحل ا عين الطلبة75 قطعة رقم 101عبيدو بلحية

مصلى جرجرة القرية االشتراكيةبن سعاد محمد
 مسكن272 حي 46داود قدور
 القرية مصلى جرجرة08وليد زيات

33 مسكن رقم 272 حي 02المحل وردية بديار

 ا القرية االشتراكية الفالحية07بن سعيد بوزيان
 حي السعادة157 تجزئة رقم 107سفير سعيد

بلدية أغالل
شارع جريو بومدين اغاللموسي محمد

اغالل" او" مسكن المحل 40 حي 37رقم اوديعة منديل يونس
شارع سليمان عثمان الطيب اغاللقاسمي سعيد

اغالل" ب "17شارع المالزم مرباح رقم مداني سميرة
بلديــة عقب الليـــــل             

الحي الجديدبوكري خضرة
حي الكاسطوربن زبيبة عبد القادر

الحي الجديد عقب الليلبن شيخة زواوي
شارع هواري بومدينبن عياد لخضر

بلديــة  المـــالـــــح
 شارع الصايم قويدر المحل ا المالح12رقمبلحيارة عبد القادر

 محمد خميستي10رقم الحاج جديد

 شارع كوتونجون المالح16رقممحمد سماعين بوحجر

 مسكن المالح436شارع تارقة حي العربي شراك رشيد

المنطقة الحضرية شارع محمد خميستيقيقو فيصل

 شارع محمد خميستي13رقم عبدومي منصورية

59حي محمد بوضياف رقم العباسي رشيد

 قطعة240 حي محمد بوضياف تجزئة 57رقم بن دردور بوحجر

 س شارع كوتونجون المالح02رقم نميش يحياوي
 شارع العربي بن مهيدي07رقم بنات كريمة



 قطعة436 تجزئة 03و02المحل رقم بوخوخو ياسين
 محل ا165 رقم 204حي محمد بوضياف تجزئة حميدي بوحوصص

بلدية شعبة اللحم 
 قطعة247 تجزئة 43عقيلي سعيد

حي محمد خميستيبن صالح سيد احمد
 ب شارع محمد خميستي16رقم بتريكي محمد
شارع محمد حبيبقداري ناصر
 حي العقيد عثمان134تجزئة هواري مدني

 حي هواري بومدين01رقم لوكيلي نور الدين
 مسكن274حي بوخريس الطاهر

بلديــة تارقــة
 تارقة1954شارع اول نوفمبر موني صنديد محمد

 تارقة1954  شارع اول نوفمبر 08كرادم شرة رشيد

بلديـة أوالد الكيحل
شارع بلغابة جياللي اوالد الكيحلالمقني نبية

شارع بلغابة جياللي اوالد الكيحلبرودي زعيمي
بلديـة بني صــاف

المنطقة الحضرية- س-02رقم سيدي يخلف محمد

قطعة سيد الصحبي 426تجزئة  416رقم بن عزوز بوسيف
 شارع قادري قدور06المحل أ رقم بن مقران محمد أمين

شاطئ البئر 8رقم " ح"محل عثماني يوسف

 قطعة ساحة بوكوردان38 تجزئة 23رقم خفيف خديجة

 بلدية ولهاصة     
سوق اإلثنين أوالد بونوار المحلبومدين جمال

سوق االثنين– المحل أ أوالد بونوار طاهري محمد أمين

بلدية األمير عبد القادر     
األمير عبد القادربن عيسى عبد الرحيم

األمير عبد القادربلحريزي رشيد

بلدية سيدي الصافي
 قطعة سيدي الصافي281تجزئة طاهري بوبكر

1945 ماي 08حي بوحميدي فاطمة

بلدية سيدي ورياش
سيدي ورياشبن عزوز محمد

سيدي ورياشاعمر بلعربي فاروق
بلدية العامرية

طريق بوزجارعابد جعفر
طريق بوزجاربلواتي خضرة

حي النهضةزاير علي
شارع االمير عبد القادرشالبي عبد القادر

 أوت العامرية20نهج هواري علي

شارع هواري عبد هللابوطريق جياللي

شارع بوزجارالعامريةمعمر الدين محمد
شارع العربي بن مهيدي العامريةروبة محمد رضى

شارع عابد بوحجر العامريةڤيز سمير
شارع األمير عبد القادرالعامريةإسمهان خالدي

شارع األمير عبد القادرالعامريةضيف هللا حسني



بلدية حاسي الغلة
حاسي الغلة–شارع بلواتي محمد  17بوجلة يطو

حاسي الغلة– اوت 20 شارع 26رقم مخلوفي بشير
بلدية بوزجار

بلدية بوزجار-شارع الشهيد طيبي قادة روان حسان عبد العزيز
بلدية بوزجار-شارع الشهيد روبة محمد روبة العربي

بلدية بوزجار- شاطئ بوزجارروبة محمد
بلدية بوزجار- شاطئ بوزجارروبة قاسم

بلدية بوزجار- شاطئ بوزجارجياللي خنفوسبة هواري
بلدية بوزجار-قرية الهواورةالعربي بونصابية عبد القادر

بلدية بوزجار- قرية الهواورةسبيع بن يوسف

بلدية بوزجار- قرية الهواورةمعروف بوشاقور
بوجمعة أوالد بلدية

اوالد بوجمعةبطاحي بلخير سعيد
اوالد بوجمعةبن مسلم حمزة

اوالد بوجمعةقرليفة يمينة
اوالد بوجمعةزحتي عبد الحفيظ

المساعيد بلدية
بلدية المساعيد–شارع سبيع عبد الرحمان ساحلي عبد القادر

بلدية  المساعيد-  شارع اول نوفمبرساحلي حمزة
بلدية المساعيد–شارع اول نوفمبر مداير مصطفى

  بوحجر حمام  دائرة

  شارع محمد خميستيسعيد عمور
شارع محمد خميستيرحال محمد
شارع محمد خميستيبراشد محمد

شارع محمد خميستيمحمد امين برايم
شارع محمد خميستيبوهدة سعيد

شارع بلحسين سعيدمجاجي قدور
)بلحسن بوحجر  (شارع كبير عواد براشد محمد

)بلحسن بوحجر  (شارع كبير عواد الهوارية بورويس
حي بن نقاز ميلودنعيمة شيخ بلخير
حي بن نقاز ميلودريغي عبد النور

شارع اول مايسفيان بروان
شارع اول مايشريف بوششالف

شارع بروان سعيدعبادلة كريم
شارع افغولبوضربة ستي
  شارع باليلي  قاسمقدور بشريف
شارع سماحي نعيميسكالل وافي

شارع سماحي نعيميصايم علي
حي مزوارصديق عمران

شارع العربي بن مهيديبخدة ميلود
حي محمد بوضيافيمينة  بوهة

 عمارة ا04 مسكن رقم 26حي قادة رايح
حي محمد بوضيافالواكد مختار

حي محمد بوضيافشريفة حمو بوطريق
حي بطبط بومدينبخثة فاطمي

شارع سماحي نعيمينور الدين طيفور

برقش واد  بلدية 



 أوت20 شارع 03بوسعيد خيرة

 شارع زعمة قويدر01رقم داود رضا
 مركز التبادل التجاري06المحل رقم مجاهد سعيد

وادي برقشعائشة حمياني

  حساسنة بلدية

 شارع سي عمار09بلوفة بوعمامة
شارع بعيليش الجيالليرايح بعيليش

الحساسنةسفيان بوشعالة

  شنتوف  بلدية

 مسكن16حي سطاح يحي

المنطقة الحضرية حي اول نوفمبربن عويدات 
حي محمد خميستيرفاس لعرج

البيضاء عين
بلدية عين البيضاء     بلعتبي سعيد
بلدية عين البيضاءملياني بن عامر

بلدية عين البيضاءبن كرامة عبد القادر
    بلدية عين البيضاءبوخديمي بوحجر

األربعاء عين
01 عمارة 5 م رقم 291 /170حي عبد السالم بولنوار

شارع هواري بومدينزناسني حجرية
1954شارع اول نوفمبر ولد هاشمية محمد

شارع العربي بن مهيديبن بوهة عبد القادر
حي سيدي بوعزةصحابي عابد محمد

شارع العربي بن مهيديبختي عبد القادر
ساحة الشهداءبو لنوار احمد

42شارع  سماش بلغراي بلمداح رحمونة

 شارع األمير عبد القادر8عبد الرحمان بوزوينة

 بومدين سيدي

الحي الجديدبن عمر عبد القادر
شارع اإلستقاللمحمد يونس

الصباح وادي
كرارمة احمد بونصابية محمد

شارع بلحضري ريازيبورعدة علي
حي الكاسطوربن موسى خضرة
وادي الصباحبلعرق يعقوب سعيد
 قرية السعايدة03ساليمي نور الدين

تامزوغة
تامزوغةعاهد مسعود أوهيبي

شارع محمد خميستي 19دحوي كرالفة عبد القادر
الخدايدةبنوارة محمد
تامزوغةلبيض حنان

خضر و فواكه

    بلديـــــة عيـــن تموشنــــت

 مسكن  حي الزيتون476حي يخلف بن ددوش
حي سيدي علي شريف حي الزيتونبن سعاد محمد



 مسكن حي الزيتون476حي قهواجي منقور عزيز

)التونسي ( مسكن 150حي داسي طلحة

ت, شارع ديدوش مراد ععمروني نصر الدين

 مسكن حي الزيتون  ع ت704 حي 04المنطقة " أ "263رقم هواري فرج جلول

حي برواين سعيدبيتيوي بمعبد هللا
)حي كاسطور( مسكن 52حي بن زيان علي

حي عمر بن الخطابمقني محمد االمين
)المدينة الجديدة(حي العقيد عثمان  نواري رشيدة

atakor مسكن 180حي صالح عبد الغاني

ساحة المقاومةبن معزوز بن يوسف
)حي كاسطور(حي النصر زعيمي اسامة

  بلديـــــة سيدي بن عدة
1954 اول نوفمبر 26ميلود معروف

بلديـة بني صــاف
عزة تافزة المخطط الثاني 79بوحسون قويدر

بلدية العامرية
العامريةموساوي رضوان

شارع اإلخوة بوشريط العامريةبولحية محمد

شارع اإلخوة بوشريط العامريةشراك عبد القادر

شارع االمير عبد القادر العامريةعبد الجبار عبد القادر
بلدية حاسي الغلة

حاسي الغلةمحمد سعيد

حاسي الغلة– اوت 20شارع الوافي بلخير

المساعيد بلدية
شارع اول نوفمبر بلديةحمدي بوعالم

  بوحجر حمام  دائرة

شارع افغول مصطفىبوشريط سعيد

محطة وقود

    بلديـــــة عيـــن تموشنــــت
طريق تلمسانبن دهمة

ت/ طريق شعبة اللحم ع94رقم محطة خدمات مودن
شارع العربي بن المهيديمحطة نفطا ل

معاشو محمدبوعزة معروف بومدين

بلدية سيدي بن عدة
 سيدي بن عدة02طريق الوطني رقم بن عدلة عبد القادر

  بلديـــــة عيـــن الكيحـــــــل    
حي سيدي زيدور عين الكيحلبن علوطي يونس

        عيـــــن الطلبــــــة                         
عين الطلبةبوعزة الحاج

بلديـة بني صــاف
طريق تلمسانفقيه بودالي

 بلدية ولهاصة     



ولهاصةبن حدة بوسيف
بلدية االمير عبد القادر

الطريق الوطني 35قاسمي للطرق

بلدية العامرية
 محطة البنزين 02شارع األمير عبد القادر  الطريق الوطني رقم ساحي موسى
شارع األمير عبد القادر  العامريةزور بن زرقة

بلدية حاسي الغلة
 اوت حاسي الغلة20شارع رحمون خديجة

  بوحجر حمام  دائرة

شارع العربي بن مهيديبرجي رفيق
األربعاء عين

شارع أول نوفمبرخليل أمين
الصباح وادي

وادي الصباحلحفى بلحضري

تامزوغة
 مسكن238حي بولحية محمد امين

ملبنـــــة
  بلديـــــة عيـــن الكيحـــــــل    

عين الكيحل–مزعة سي محمد بن شويرف  09م ملبنة هارون,م,ذ,ش -

الصباح وادي
-واد الصباح– شارع بن الدين علي 46قم بوشارب علي

    بلديـــــة عيـــن تموشنــــت
عين  – 102 مجموعة ملكية 03المنطقة الصناعية صوف التل قسم م ميلكينغ,م,ذ,ش

-تموشنت -عين تموشنت  – 35المنطقة النشاطات صوف التل جنوب رقم م محلبة سيدي سعيد,م,ذ,ش

األربعاء عين
-عين االربعاء– منطقة النشاطات م خبزي و اوالده,م,ذ,ش

مطحنـــة
    بلديـــــة عيـــن تموشنــــت

-عين تموشنت– المنطقة الصناعية م مطاحن حاج بالل,م,ذ,ش
األربعاء عين

-عين االربعاء–منطقة النشاطات مطاحن عمار

  بوحجر حمام  دائرة

-حمام بوحجر– منطقة النشاطات 17رقم ممطاحن صفيحة الحصان,م,ذ,ش
الصباح وادي

دوار اهل بلحضري واد الصباحممطاحن جبل العصور,م,ذ,ش

مخبــــزة
    بلديـــــة عيـــن تموشنــــت

 مسكن حي الزيتون704 حي 23 رقم 04المنطقة بن زهرة مولود
 حي الزيتون308رقم فاسي عبد القادر

 مسكن عين تموشنت50حي دحو بوزيان
 عين تموشنت126حي برواين سعيد رقم بن رابح الهوارية

 حي سيدي علي شريف حي الزيتون10رقم بوقطاية ميلود
حي كاسطورالتومي لطفي

)marche couvert( ساحة المقاومة 07رقم بن ناصر عبد الكريم
حي عمر بن الخطابمعجوج عبد الغاني



حي الياسمينبن درة مجيد
نهج اول نوفمبرتقرين نعيم

35شارع عبيد جلول رقمخفوس بدرة

01شارع الثورة رقمم البالموري.م.د.ش

 مسكن411حي مولفرعة اسماء
 مسكن503حي خلوفي الخير

حي الياسمينبن ناصر نصر الدين
 مسكن320حي بن درة اسامة

 مسكن320حي بن تركي حمزة

حي مرباحزناسني فاطمة
)سيدي سعيد( شارع معاشو محمد 04بن معزوز بن يوسف

شارع االمير عبد القادر وديدوش مرادبلوذنين مهدي
بلدية سيدي بن عدة

  شارع اول نوفمبر سيدي بن عدة10كمال ديسة
 مسكن294 حي 100رقم عبد الكريم ميلود

سيدي بن عدةعبود نورالدين
  بلديـــــة عيـــن الكيحـــــــل    

-ب- مسكن المحل 165 حي 10رقم مرابط هواري

شارع شمنتل عين الكيحلبلغرواط عبد المالك

110رقم " 01" مسكن المحل 165حي بلدغم علي

        عيـــــن الطلبــــــة                         
عين الطلبة04شارع العقيد عميروش رقم بن عدلة  الهواري

القرية االشتراكية زاد الطابق االرضيبشير بلدغم

             بلديــة  المـــالـــــح
نهج محمد خميستيقودية ميلود

 قطعة225 تجزئة 01فيصل حاللش

 حي محمد بوضياف المالح133رقم بن اكساس زكريا

شارع كون توجونتوازي نسيم
بلدية شعبة اللحم 

شارع العقيد عميروشمؤدن محمد صالح الدين
بلديــة تارقــة

 تارقة1954شارع اول نوفمبر بن زينة هواري
بلديـة بني صــاف

 المخطط الثاني07رقم سيدي يعقوب عيسى

 الحضارية المنطقةيامنة شويرف

 المنطقة الحضارية116رقم ذهبية غزالي
 المنطقة الحضارية221رقم بن زينة توفيق

 حي البوحميدي42شارع خالدي عائشة رقم بن زينة نادية

شارع قادري قدورسيفي نورالدين

 بني خالد98رقم سناينة عبد المجيد

 سيدي الصحبي الشطرالثالث426 تجزئة 123رقم بن شريف محمد

بني خالدنجاري عبد الوهاب
 ساحة السوق بوكردانبومدين حسيبة

بلدية سيدي الصافي
 مسكن سيدي الصافي83 حي 01رقم صابري عبد القادر

بلدية االمير عبد القادر



القادر عبد االميرلمين قاضي

 بلدية ولهاصة     
سيدي رحمون ولهاصةسي علي رشيد

بلدية العامرية
نهج هواري سعيد العامريةالزير بارودي

نهج األمير عبد القادر العامريةأوراغ غرواط تومي

بلدية حاسي الغلة
 اوت حاسي الغلة20شارع مكاوي عبد القادر

حاسي الغلة– نهج بن بكريت عبد السالم 16عمار نور الدين

حاسي الغلة–شارع بن ختو جلول محمد بن عمر خلوفي
بوجمعة أوالد بلدية

أوالد بوجمعةبن يزلي ربيع
أوالد بوجمعةسلسل الذهب عبد النور

المساعيد بلدية
بلدية المساعيد–شارع االخوة بن طويلة كوراي عبد الهادي

  بوحجر حمام  دائرة

 شارع معطى محمد06رقم ريفي عبد هللا
شارع االمير عبد القادربلعباس هواري
عراب ابراهيمبن خالد محمد
شارع العربي بن مهيديخميسي قويسم

بلحسين سعيدفريدة بن بوهة
شارع محمد خميستيبراجع ميلود

شارع محمد خميستيبوتشيش نور الدين

حي بن نقاز ميلودريغي العيد
برقش واد  بلدية 

 مسكن246حي غالم محمد
الصباح وادي

شارع كرارمة احمدسالك غانم
تامزوغة

 مسكن238حي بلعال ق حمزة


