
العنوان المسخر التاجر ولقب اسمالنشاط نوع البلديةالدائرة
خنشلة بلدية باتنة طريقالزواوي بوزيد
(السوافة زقاق) لغرور عباس نهجحمدان قيرود
خنشلة بلدية مسكانة طريقحمدان قيرود
خنشلة بلدية الجزائر نهجنسيم زراري
خنشلة بلدية بوزيان حي مصطفى بولحبال
خنشلة بلدية الحدائق حيساسي عادل
خنشلة بلدية النصر حيكمال وادي
خنشلة بلدية 01 رقم محل العزار طريق 257 حيالباقي عبد مهدي

خنشلة بلدية النصر حي سليمة بحري
 خنشلة بلدية بغاي طريقالجبار عبد زطة بن

خنشلة بلدية ديكا عماراتمحمد حاجي
خنشلة بلدية الشرق نهج توفيق الحاج آيت

خنشلة بلدية الجزائر نهجلخضر بولخنين
خنشلة بلدية الشابور السالم حيحامي طارق
 خنشلة بلدية العيزار طريقزوهير بولفلفل

خنشلة بلدية باديس ابن الحميج عبد نهج موسى هللا عبد بن
خنشلة بلدية الحسناوي حيعمار فليس بن

خنشلة بلدية الجزائر نهجمراد عروج
خنشلة بلدية بابار طريقمحمد رايس
خنشلة بلدية نوفمبر أول حيكاوحة بن سليمة

خنشلة بلدية العيزار طريق   فيصل بوعقال
خنشلة بلدية العيزار طريق  الحليم عبد بوعقال

خنشلة بلدية العيزار طريق مراد بوعطيل
خنشلة بلدية العيزار طريق رضوان مرجان
خنشلة بلدية الجميل المنظر حيسمير  بوعطيل
خنشلة بلدية مسكن 344 حينبيل مراح
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خنشلةخنشلة

المخابز



خنشلة بلدية مسكن 344 حيالمالك عبد بوعقال
 خنشلة بلدية العسكرية الثكنة طريقفياللي صديق
خنشلة بلدية العيزار طريق فطيمي صحراوي
خنشلة بلدية  3 بابار طريق 137 تجزئةرمزي عروف
خنشلة بلدية العيزار طريق هتاك وذير
 خنشلة بلدية المحطة حيالدين سيف بوزاهر

خنشلة بلدية 344 حيفاتح دخيل
 خنشلة بلدية المحطة حيمحمد حفصي
خنشلة بلدية بغاي طريقخالد زيرق
خنشلة بلدية مرير لحسن حيعمار بوقفة

خنشلة بلدية بوزيان حيالرحمان عبد  بقاش
خنشلة بلدية النور حيبوجمعة بوقفة
خنشلة بلدية بابار طريقحسان حاجي
خنشلة بلدية الجميل المنظر حيبوخميس بوفنارة

خنشلة بلدية زوي تجزئةايمن مشري
خنشلة بلدية االوراس تجزئةالسعيد خطاف
خنشلة لغروربلدية االخوة نهج رحمان ايت سمير

خنشلة بلدية 01 بابار تجزئةمحمد مراح
خنشلة بلدية النصر تجزئة رضا بخوش
خنشلة بلدية 02 بابار تجزئةمحمود طايبي

خنشلة بلدية يوسفي نهججابر ناجي بن
خنشلة بلدية جويلية 05 حيهللا عبد قسام

خنشلة بلدية العزار طريقداودي رضوان 
خنشلة بلدية مسكانة طريقكريم موسي

خنشلة بلدية االستقالل نهجميهوب غالب بن
خنشلة بلدية  فلسطين  نهجنصيرة مزهود
خنشلة بلدية بولعيد بن حي فاطمة مباركي
خنشلة بلديةإبراهيم هزيل
خنشلة بلدية لغرور عباس نهج الوهاب عبد غالمي

خنشلة بلدية النصر تجزئةنورة تقرارت
خنشلة بلدية رداح موسى حي عزيزة حقاص
خنشلة بلدية157 رقم قطعة 214 تجوئةعامر بشير
خنشلة بلدية بابار طريقالحكيم عبد نصراوي
خنشلة بلدية مسكن 120 حيلخميسي هزيل
خنشلة بلدية المحطة حي لطفي حكار
خنشلة بلديةإسالم بوزيان
خنشلة بلديةخضرة مرير

خنشلةخنشلة

المخابز

 ،خضر عامة تغذية

وفواكه



خنشلة بلديةيونس جدو بن
خنشلة بلدية جبايلي متقن مقابل يزيد بوزيدي
خنشلة بلديةعمار مقداد
خنشلة بلدية لغرور عباس نهجرمزي بوروبة

خنشلة بلديةأمين محمد بوقفة
خنشلة بلدية مسكن 700 حي الدين جالل شرميم
خنشلة بلدية الثكنة طريق توفيق هاني
خنشلة بلدية بولعيد بن تجزئة مراد مسعي

خنشلة بلديةإلياس إيزم آيت
خنشلة بلديةحسين بقعوش
خنشلة بلديةعيسى زبير
خنشلة بلديةفاطمة كبش
خنشلة بلديةسعيدي فارس
خنشلة بلديةصابرة علويط
المستقبل تجزئةحسام بوشارب
خنشلة بلدية العيزار طريقمسعود مرجان

بابار طريقزهيرة عمران بن
خنشلة بلدية 88 رقم قطعة 299 تجزئة عمر جرمون
خنشلة بلدية نوفمبر اول تجزئة رشيدة بركان
خنشلة بلدية الشابور السالم حيالرؤوف عبد حقاص

خنشلة بلدية االحالم العقارية التعاونية بوبكر قريش
السالم حيعجيبة بوروبة
خنشلة بلدية العزار طريقالدين نصر دخوش

السالم حيكمال عنصل
الجزائر نهجعمار يماني
السعادة تجزئةحنيفة نوري
خنشلة بلدية لغرور عباس نهج فؤاد عقابة
خنشلة بلدية لغرور عباس نهج محمود صكاوي

بغاي طريقجمال خليفة بن
 خنشلة بلدية بوزيد حيامين بوقفة
 خنشلة بلدية مسكن 700 حي يزيد زاوية

 خنشلة بلدية النصر تجزئة الدين نور عمران بن
خنشلة بلدية مسكانة طريقنبيل معمرية
خنشلة بلدية مسكانة طريقممدوح بوزيدي
خنشلة بلدية باديس بن نهج برقية صالح
خنشلة بلدية زوي طريقمحمود خلفاوي
 خنشلة بلدية بوزيد حي فيصل مراد

خنشلةخنشلة

 ،خضر عامة تغذية

وفواكه



 خنشلة بلدية السعادة حيعباس صيد
 خنشلة بلدية مسكن 344 حيبوزيد بوروبة
 خنشلة بلدية مسكن 344 حي الدين عز منصوري

خنشلة بلدية بابار طريق يزيد مسعودي
 خنشلة بلدية الحسناوي حيمحمد شخاب
 خنشلة بلدية بوجلبانة حييوسف بخوش
 خنشلة بلدية بوجلبانة حياحمد بوزيدي
خنشلة بلدية البيضاء عين طريق تفاحة سابق
 خنشلة بلدية  العسكرية الثكنة طريق     لخميسي دهاني

 خنشلة بلدية الجميل المنظر حيعمار عدوان
 خنشلة بلدية المحطة حي ربوح مسعود
خنشلة بلدية زوي طريق زوبير برقية
 خنشلة بلدية باديس ابن حيجمال بيبي
 خنشلة بلدية بوزيد حيفرحات حقاص
 خنشلة بلدية العسكرية الثكنة طريققرسيف سليمان
 خنشلة بلدية بوزيد حيالدين سيف سابق
 خنشلة بلدية العيد بو بن مصطفى نهج الشريف محمد بزة

خنشلة بلدية زوي طريق زمان بديار
 خنشلة بلدية بوزيد حيرشيد هباز
بغاي طريقالحفيظ عبد لحول
 خنشلة بلدية العيد بو بن مصطفى نهجفريد عباس بن
خنشلة بلدية مسكانة طريق الوهاب عبد مقران

 خنشلة بلدية الشابور حي  فتحي عالم
 خنشلة بلدية العسكرية الثكنة طريقجمال حوحة
 خنشلة بلدية العسكرية الثكنة طريقالطيب وداوي
 خنشلة بلدية لغرور االخوة نهج توفيق مراح
 خنشلة بلدية العيزار طريق حقاص العياشي
 خنشلة بلدية بوزيد حي شريفة فالق

 العيزار طريقدليلة عثماني
 خنشلة بلدية الحسناوي حي لخميسي ليتيم

 خنشلة بلدية الحسناوي حيالشافعي مزياني
 خنشلة بلدية بغاي طريق عالوة مالح
 خنشلة بلدية العسكرية الثكنة طريق صالح بوهاللة
 خنشلة بلدية المحطة حيمحمد قسوم
 خنشلة بلدية 02 بابار قطعة 282 تجزئة سليمة سعيدي
 خنشلة بلدية بلعيد حوحة نهجلمين زرود
مسكيانة طريقاسماعيل زرود

خنشلةخنشلة

 ،خضر عامة تغذية

وفواكه



خنشلة بلدية الثقيل الوزن طريق لطفي درهم
خنشلة بلدية بابار طريق غيدة بوثريد
خنشلة بلدية بابار طريقمحمد مراح

 خنشلة بلدية الجميل المنظر حي الدين خير ساعد بن
خنشلة بلدية 05 رقم المستقبل تجزئةالباقي عبد عيدود

خنشلة بلدية بابار طريق قطعة 88 تجزئةفريتح عاشور
خنشلة بلدية بوضياف محمد تعاونيةمقراني وهيبة
خنشلة بلدية مسكانة طريقالغاني عبد ريم
خنشلة بلدية مسكانة طريقالوهاب عبد مخنان

خنشلة بلدية زوي طريقشريط الصيفي
 خنشلة بلدية العيزار طريق رضوان داودي
 خنشلة بلدية العيزار طريق الهادي حكار
 خنشلة بلدية االستقالل نهج احمد مرير

 خنشلة بلدية جبايلي الصالح محمد المتقن مقابل ياسين اونيسي بن
 خنشلة بلدية العيزار طريق الدين نور قسوم

 خنشلة بلدية العيد بو بن مصطفى نهج هللا عبد شنوف بن
 خنشلة بلدية العيزار طريق الرحيم عبد لكمين

خنشلة بلدية مسكانة طريق بوجمعة صحراوي
خنشلة بلدية مسكانة طريق الناصر عبد مرجان
 خنشلة بلدية النصر حي خوجة يوسف مروان

 خنشلة بلدية المتقنة حيفاتح صحراوي
 خنشلة بلدية الكرمة عين حي رضا سعدودي
 زوي طريقحبيبة بوردوسن
 خنشلة بلدية بوزيد حيحواس بوماجر
خنشلة بلدية بابار طريقلزهر بشير
خنشلة بلدية لغرور عباس نهج الحفيظ عبد معمرية
خنشلة بلديةالدين شمس نزلي

خنشلة بلديةبالل عروس
خنشلة بلديةمنير زايدي
خنشلة بلديةوردة شاوش
خنشلة بلديةأحمد مساهل
خنشلة بلديةعيصام عوايجية
خنشلة بلديةحمزة بالدح
خنشلة بلديةعمارة طراد

خنشلة بلديةمحمد كريكرو
االوراس حيسامي عجالي

خنشلة بلديةالعزيز عبد حوت

خنشلةخنشلة

 ،خضر عامة تغذية

وفواكه



خنشلة بلديةمنيرة شافع
خنشلة بلديةمحمد عثماني
خنشلة بلديةالجمعي بوقفة
خنشلة بلديةتارزي قادري
خنشلة بلديةنصيرة مرابطي
خنشلة بلديةمحمد بلحفصي
خنشلة بلديةحسان خلفاوي
خنشلة بلديةزكرياء بوجالل
خنشلة بلديةصالح حوت

خنشلة بلديةخليل زكراوي
خنشلة بلديةالشريف شريرو
خنشلة بلديةالسبتي قسوم
خنشلة بلديةالرحيم عبد بوسالم
خنشلة بلديةمبروكة عراب

خنشلة بلديةقويدر عطاءهللا
خنشلة بلدية رشد ابن حي اسالم بوزيان
خنشلة بلدية فلسطين نهجعيسى زبير

خنشلة بلدية مسكن 120 حينجيب هللا عبد بن
خنشلة بلدية العسكرية الثكنة طريقفريد معافة
خنشلة بلدية بابار طريقرضوان معافة
خنشلة بلدية 184 رقم 02 بابار تجزئةمحمد قب
خنشلة بلدية بابار طريق 17 رقم قطعة 36 تجزئةبوقفة لياس محمد

زوي طريقلزهر ضيف
خنشلة بلدية 17 رقم النصر تجزئةهناء قبطان
خنشلة بلدية جويلية 05 حي علي بلعيدي
التيجاني عثماني نهجالسعيد غزال
خنشلة بلدية االوراس تجزئة بوصكة رشيد

خنشلة بلدية بابار طريقطارق شخاب
خنشلة بلدية كوسيدار عمارات مقابل المتقنة طريق رضا محمد سعيدي

زوي طريقزيد الفاتح
خنشلة بلدية 01 بابار طريق الرزاق عبد بشخب
خنشلة بلدية بوزيان حيالرحيم عبد كرازدي

خنشلة بلدية 01 بابار طريقبوجوراف الحميد عبد
خنشلة بلدية بوزيان حيروشدي محمدي

خنشلة بلدية بولعيد بن تجزئةلشخب العربي محمد
خنشلة بلدية بوزيد حيدغمان العربي 

خنشلة بلدية المستقبل حي حسان قجوف

خنشلةخنشلة

 ،خضر عامة تغذية

وفواكه

اخرى نشطات



خنشلة بلدية المستقبل حيرزقي طبيب
خنشلة بلدية بولعيد بن تجزئةطلحة بن حفيظة

العيزار طريق ليتيم لخضر
خنشلة بلدية المستقبل حيسامية خالف

خنشلة بلدية المستقبل حيلحول الحق عبد
خنشلة بلدية المستقبل حيمرداسي الدين عالء

 خنشلة بلدية الثقافة دار مقابل بلخير بوغانم
خنشلة بلدية جويلية 05 حيالدين زين بوترعة

خنشلة بلدية جويلية 05 حيطهاري العزيز عبد
خنشلة بلدية جويلية 05 حيبوشارب مريامة

خنشلة بلدية جويلية 05 حيجرمون السالم عبد
خنشلة بلدية زوي طريقبعداش عمار
خنشلة بلدية جويلية 05 تجزئةبوزيدي حليم

خنشلة بلدية جويلية 05 حيلعور فوزي
خنشلة بلدية مسكن 300 حيمغني اسماعيل

خنشلة بلدية  البيضة عين شارع السبتي قليل
خنشلة بلدية  زوي شارععمار عرجون
خنشلة بلدية البيضاء عين طريقسليم قليل

باتنة طريق فيصل قفة بو
خنشلة بلدية البيضاء عين طريقلعبيدي شارب بو

خنشلة بلديةعمر جرامو
خنشلة بلدية 85 رقم وطامزة خنشلة الرابطبين طريقلخضر لتيم

خنشلة بلدية العزار طريقسمير بوغقال
العيزار طريقاسمهان بوغقال
خنشلة بلدية العزار طريقسعيدي مومن
خنشلة بلدية العزار طريقمبروك عساوي
  لغرور عباس نهجلطفي بودوحة
 خنشلة بلدية بابار طريقجغالل الشادلي
 خنشلة بلدية بابار طريقهللا عون لطفي

خنشلة بلدية مسكن 120 حيعماد شافع
 خنشلة بلدية بابار طريقحمداوي سفيان
 خنشلة بلدية بوزيد حيالعارفة حشوف
 خنشلة بلدية باديس ابن نهجنبيل عنصل

لغرور عباس نهجبوعالق ريق محمد
بابار طريق جمال جغالل
 خنشلة بلدية القادر عبد االمير نهجمحمد مرغاد
 خنشلة بلدية السعادة حيمنصف بوهيدل

خنشلةخنشلة

اخرى نشطات



خنشلة بلدية مسكن 120 حيزكية حيمر
بلعيد حوحة نهجصالح ليتيم
 خنشلة بلدية باديس ابن الحميد عبد نهجالغاوي بوروبة
 خنشلة بلدية باديس ابن الحميد عبد نهجفاروق بوروبة
 خنشلة بلدية المحطة حيربيع بوروبة
خنشلة بلديةحسان يعقوب
خنشلة بلدية مسكن 120 حييوغديري اسامة
بلعيد حوحة نهجالفاتح محمد جبايلي
ماي اول حيالصالح محمد بوروبة

بابار طريق حي علجية لعالونة
 خنشلة بلدية االستقالل نهجحصاد هشام
 خنشلة بلدية االستقالل نهج هللا عبد عليوش
 خنشلة بلدية لغرور اعباس نهج صابر مراح

 خنشلة بلدية تونس نهج داود حقاص

 خنشلة بلدية فلسطين نهج رشيد لحول

 خنشلة بلدية بابار طريق العربي ص حقا

 خنشلة بلدية باديس ابن نهج اعمر جبايلي

 خنشلة بلدية القادر عبد االمير نهج نبيلة قاسمي

 خنشلة بلدية باديس ابن نهجالمجيد عبد عنصر

 خنشلة بلدية باديس ابن نهج وهاب عثماني

 خنشلة بلدية الشرق نهجعادل أمير لويز

 خنشلة بلدية االستقالل نهجعمار بوجهين

 خنشلة بلدية تونس نهجمجيد بوزيدي

خنشلة لغروربلدية عباس نهجالعربي بوعطيل

 خنشلة بلدية تونس نهجخالد صدراتي

 خنشلة بلدية تونس نهجكمال ليتيم

خنشلة بلدية الثكنة طريق 249 تجزئة العابدين زين بخوش

خنشلةخنشلة

اخرى نشطات



 خنشلة بلدية الثقيل الوزن طريقديناري مسعود

 خنشلة بلدية الثقيل الوزن طريقوليد عباس بن

 خنشلة بلدية الثقيل الوزن طريقثابتي حمزة

خنشلة بلدية الكرمة عين حيالسعدي قرادو

 خنشلة بلدية باتنة طريقصالح حقاص

 خنشلة بلدية زوي طريقعادل حقاص

 خنشلة بلدية زوي طريقحامة لزهر

 خنشلة بلدية بابار طريق العابدين زين بوزيان

 خنشلة بلدية العيزار طريق جمال جغالل

 خنشلة بلدية االستقالل نهج خميسي لكمين

 خنشلة بلدية فلسطين نهجمراد ريم

 خنشلة بلدية الثقافة دار مقابل رضا ناصري

 خنشلة بلدية القادر عبد االمير نهجالشريف زواشي

 خنشلة بلدية القادر عبد االمير نهجمنصف بوهيدل

خنشلة لغروربلدية عباس نهجهللا عبد بوهاللة

 خنشلة بلدية تونس نهجمحمود عاقر

 خنشلة بلدية تونس نهج فيصل سالم

الجزائر نهج حمزة ليتيم

 خنشلة بلدية السعادة حي مختار بوروبة

خنشلة بلدية مسكانة طريقبوغديري اسامة

 خنشلة بلديةهللا عبد مرغاد

 خنشلة بلديةصياد فريد

 خنشلة بلديةالعزيز عبد بشير

خنشلةخنشلة

اخرى نشطات



خنشلة لغروربلدية عباس نهجلزهر حاجي
 خنشلة بلديةكمال عاقر
 خنشلة بلديةالجليل عبد بقاقة

خنشلة بلدية  كوسيدار حيعلي صياد
خنشلة بلدية  كوسيدار حياسامة بوطارفة
خنشلة بلدية بابار طريقهللا عبد بوزيدي
خنشلة بلدية  كوسيدار حيعبلة جالل
 خنشلة بلديةالمجيد عبد بوزيدي

 خنشلة بلديةرشيد زواشي
 خنشلة بلديةيزيد خوجة
 خنشلة بلديةفارس حيمر
 خنشلة بلديةرشيد جغالل
 خنشلة بلديةمصطفي جغالل

خنشلة بلديةنبيل بليان
 خنشلة بلديةفاتح خريف
 الحامة بلديةمحمد حاجي
 الحامة بلدية الربيع دغوس
الحامة بلدية لمحاشة دوارهللا عبد شريرو
الحامة بلدية دليلة العقون
الحامة بلدية منوبة لوصيف
الحامة بلديةرضوان بوشارب
 الحامة بلديةالعالي عبد تكواشت

 الحامة بلدية حسين حقاص

 الحامة بلدية خالد حقاص

 الحامة بلدية زينة زرود

 الحامة بلدية الحكيم عبد حقاص

 الحامة بلدية الدين صالح ناجي بن

 الحامة بلديةالحفيظ عبد عيادي

 الحامة بلديةخالد حقاص

 الحامة بلديةالرفيق عبد تكواشت

 الحامة بلديةالسعيد حفور
 الحامة بلديةادريس عمارة بن

 الحامة بلديةالقادر عبد بالع

الحامة

الحامة

خنشلةخنشلة

اخرى نشطات

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

مخابز



 الحامة بلدية بلفضل حليم
 الحامة بلديةالهادي ناجي بن

 الحامة بلديةاليامين رقاي
 الحامة بلديةعامر حقاص
 الحامة بلديةعامر بوهاللة

 الحامة بلديةالصادق محمد بالع
 الحامة بلديةالسبتي ناجي بن

 الحامة بلديةالدين نصر جغالل
 الحامة بلديةالرزاق عبد حقاص

 الحامة بلديةصالح عيادي
 الحامة بلديةيسين حقاص
 الحامة بلديةفيصل زردوم
 الحامة بلديةالرزاق عبد عقون

 الحامة بلديةالعالي عبد تكواشت
 الحامة بلديةرضوان لحول

 الحامة بلديةمبارك غمراسي
 نوفمبر اول حيادريس حكار
 الحامة بلديةالهادي حكار
 الحامة بلديةالدراجي حقاص

 الحامة بلديةعمر جباري
 الحامة بلديةبلقاسم بغزو

 الحامة بلديةحدة حقاص
 الحامة بلدية االستقالل حيمنوبة بوظيفة
 الحامة بلديةعلي عايدي
 الحامة بلديةداود حقاص

 الحامة بلديةنصرالدين عقون
 الحامة بلديةالحميد عبد حقاص

الحامة بلديةامين حقاص
 الحامة بلديةحكيم حقاص
 نوفمبر اول حيفارس سعيدي
 نوفمبر اول حيهللا عبد قسام

الحامة بلدية 02 رقم تجاري محل مركز االستقالل شارعنايلي العربي
الحامة بلدية الصالحين حمامالسبتي ناجي بن

الحامة بلدية 22 رقم الحرية نهججبار جغالل
مركز الحامةالهادي ناجي بن
الحامة بلدية 02 رقم تجاري محل  المستقبل تجزئةالدين صالح ناجي بن

الحامة بلدية 07 رقم  الحرية تجزئةسفيان لموشي

الحامة

الحامة

اخرى نشطات

 خضر عامة، تغذية

وفواكه



الحامة بلدية مركزياسين عقون
بلدية قطعة 176 تجزئةعاشور حقاص
بلدية مكرر 08 رقم سكن 46 حيالمالك عبد بوقولت
14 رقم محل الجميل المنظر حياللطيف عبد صدراتي

الشرقي المدخل اإلستقالل شارعنورة حفيان
بلدية 01 رقم تجاري محل لمحاشة مشتة فرنقالنورة لشخب
01 رقم محل اإلستقالل نهجعمار سعيدي
مركز الصالحين حمام ساحةالدين عز بلفضل

فبراير 18 حيرضا مقرود

األمل حيرزقي لعالونة

03 رقم محل لمحاشة دوارفوزي عيادي

مركز الحامة الرئيسي الطريق 02 رقم تجاري محلحسان حقاص

 رقم قطعة 03 رقم ملكية مجموعة 58 قسم المستقبل تجزئةآسيا زردوم

160 02 رقم محل مركز الحامةيسين حقاص

الحامة بلديةالقادر عبد بالع 

الحامة بلديةزاوي بن حبيبة

االستقالل نهجالطيب تكواشت

19 رقم  الحرية حيفارس بلفضل

بلدية لمحاشةلطفي سعيدي

بلدية قطعة 176 تجزئةعاشور حقاص

المستقبل حيالحق عبد حقاص

 بين الرابط الوطني الطريق على 02 رقم تجاري محلرفيق حقاص

وباتنة خنشلة 159 رقم قطعة 04 رقم  تجاري محل المستقبل تجزئةمخلوف حقاص

02 رقم تجاري محل الحرية تجزئةيمينة حقاص 

الحامة

الحامة

اخرى نشطات



االستقالل شارع 01 رقم محلنزيهة ناجي بن

الحامة بلديةالهادي دخيل

الحامة بلديةرفيق دخيل

انسيغة بلدية بوغقال مصطفى حيزينة بوزيدي

انسيغةخالد زيرق

مقر انسيغةربيع لغرور

النسيغة بلدية 174 تجزئةصيد حكيم

الطاهر بركان حي صالح بركان

آنسيغة بلديةزينة بركان

آنسيغة بلديةمسعود لغرور

49 رقم قطعة 146 إلى المعدلة قطعة 174 تجزئةفريد قابوش

01 رقم قطعة بابار طريقهارون جحفة

بلدية مركز مسكن 200 تجزئةنصيرة بركان

بلدية قطعة 371 الي المعدلة و قطعة 379 تجزئةالدين عز حفطاري

انسيغة بلديةعثمان مدور
 مركز أنسيغةخليل صياد
النهضة حيحمودي بركان
01 رقم تجاري محل بياضة حيالمية رداح

بابار طريقباهية بولبيار

مركز أنسيغة  بومعراف صياد حي 01 رقم محلالدين نور بوغقال

 الي المعدلة قطعة 461 بتجزئة ،كائن 01 رقم تجاري محلالعالي عبد جريدي

 رقم مركز قطعةأنسيغة 379 إلى المعدلة قطعة 461 تجزئةحدة مراح

06 رقم  القطعة الحرية، العقارية التعاونيةحدة بوغقال

الياسمين حيهللا عبد حكار

الحضائر حيالدين محي جحفة

مخابز

الحامة

الحامة

اخرى نشطات

انسيغة

 خضر عامة، تغذية

وفواكه



تمايورت الطاهر بركان نهجفوزي عايب

تمايورتالنور عبد ساسي

انسيغة بلديةاليمين لشخب

انسيغة بلديةمولود عقابة

وبابار أنسيغة بين الرابط الطريق بمحاذاة لغرور دوارعادل لغرور

الطاهر بركان حي صالح بركان

النهضة حيدزاير بوزاهر

بلديةزياد ساسي

 مجموعة 18 قسم 04 بلفالح طبة شرق  رغيس أوالدالغاني عبد بوهاللة

مركز أنسيغة  بومعراف صياد حي 01 رقم محل الدين نور بوغقال 

01 رقم تجاري محل هارون جريدي

 تجاري محل  قطعة 379 إلى المعدلة و قطعة 461 تجزئة شوقي شرميم

بلديةالعالي عبد بعرة

أنسيغة مدينة وسطبالل جحفة

النسيغة بلدية 02 رقم تجاري محلكمال بركان

38النسيغة بلدية رقم قطعة الشعراوي العقارية التعاونيةحياة بوقندورة

مركز أنسيغةصالح فريحة

انسيغة بلديةمراح لمين محمد

انسيغة بلديةعادل لغرور

مسكن 52حيالعزيز عبد جحفة

بابار طريقميساء قابوش

الحامة

انسيغة

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

اخرى نشطات



بابار طريقفاتح اونيسي

مخرجلمين محمد مراح

النسيغة بلدية01 رقم تجاري محل بابار طريقرابح عربي

مخابز
بغاي بلديةخالد زيرق

بغاي بلديةعاشور لعور

بغاي بلديةوليد بوطرفة

بغايفريدة قرباع

مركز بلديةبغاي 01 رقم محلالدين عز قليل

75 رقم ملكية مجموعة 039 قسم الحميد عبد داودي حيفريد بوشارب

بلدية لكنيف بجبل محلالنور عبد حيمر

بلدية (قطعة 100) نوفمبر أول بتجزئة محلوردة خيار

االشتراكية الفالحية القريةحسن غول

بلدية الحميد عبد داودي حيعمار خضراوي

 112 رقم ملكية مجموعة 42 قسم الطاهر مغني حيتوفيق زروال

01 رقم محل (قطعة100) نوفمبر أول تجزئةعلي قليل
عباس بن الرشيد عبد حيرشدي سكور

 ملكية مجموعة 40 قسم علي بوشارب حي 01 رقم محلدليلة بوشارب
01رقم تجاري محل (نوفمبر أول) قطعة 100 تجزئةلمبارك مانع

73 رقم ملكية مجموعة 39 قسم الحميد عبد داوديخالد بوشارب
01 رقم محل عثمان منعة حيالدين حسام لعور

لكنيف حمامنورة همامي
003 رقم ملكية مجموعة 042 قسم الطاهر مغني حيالحميد عبد سكور
بغاي اليامين بشوع

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

بغاي

الحامة

انسيغة

اخرى نشطات



بغاي بلديةبوعالق بوعالق
بغايفريد بوطرفة
02 رقم تجاري محل (قطعة 100) نوفمبر أول تجزئةسعيدة زردوم
لكنيف حماميوسف مرير

الطاهر مغني حيبلقاسم ضاوي

بغاي بلديةالعربي قليل

بلدية 13 رقم (قطعة 100) نوفمبر أول تجزئةبلقاسم مقداد

01رقم تجاري محل (نوفمبر أول) قطعة 100 تجزئةلمبارك مانع
الرشيد محمد عباس بن حيالعالي عبد سهتال 

قطعة 100) نوفمبر اول تجزئةموسى عرشوش

//////////////////////////////مخابز

طامزة بلديةمحمد بيبي

طامزة بلديةالمامون صوالحي

المقبرة طريقمحبوبي بيبي

االشتراكية القريةفاتح غالية بن

بلدية ميمون عين عثمان أوالد مشتةسعاد حراث

ميمون عين قريةحوسين حوت

01 رقم تجاري محل قطعة 148 حيالجمعي خنافر

01 رقم تجاري محل قطعة 148 تجزئةيحي عربية بن

التطوري حياحسن مناصرية
104 رقم قطعة 148 تجزئةعمار جبايلي
01 رقم محل اإلشتراكية الفالحية القريةفريدة لغماسي
مركز طامزة 01 رقم محلصابر شرقية

محمد مباركية الشهيد مدرسة مقابلبلقاسم عمارة بن
104 رقم قطعة 148 تجزئةهشام بيبي
شاندقومة قريةالعزيز عبد خالف

طامزة بلديةبلقاسم مناصرية

االشتراكية القرية المجاهدين حيالغاني عبد فرحاتي

بلدية 43 رقم قطعة 148 تجزئةغالم صياد
طامزة بلديةالرحمان عبد لغماسي

77 رقم قطعة 148 تجزئة 01 رقم محلحسين جبايلي

اخرى نشطات

طامزة

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

اخرى نشطات

بغاي

الحامة



بلدية لغرور عباس شارعليلى جباري

عشي عمار الشهيد حيفارس ساسي بن

المغطاة السوقنورة بدلة

قطعة 558 تجزئة حيفضيلة مساعدية

قايس جوان 17 حيعيسى حقاص
قايس نواورة أحمد حيبعزيز أوشن

(ب.أ)80  ملكية مجموعة 33 قسم جوان 17 حيالهادف بوخضرة

لغرور عباس شارعموسى بقاش
حسرومي الفرحي حيرياض أوشن
45 ماي 08 حيعبدالكريم قاسمي
قايس بلديةالسعيد نايلي
عبدالقادر االمير حياحمد عطاهلل
لغرور عباس نهجصابر بودواور

الصادق بلعابد حيالجمعي مخناشي

عبدالقادر االمير حيمنير نجمة

عبدالقادر االمير حيلخضر معراد

لغرور عباس حيعبدالقادر بوريش

جويلية خمسة تجزئةرياض دعاس بن

القادر عبد االمير حيتوفيق دخيل

القادر عبد األمير حيفارس ناصر بن

السعيد مكرسي حيالدين نور بوذراع

مسكن 208 حيكريمة عبابسة

جوان عشر السابع حيسليمان ايذال

لغرور عباس شارعخالد عشبة

بلعابد االخوة حيالمالك عبد عروس

عجرود حمانة شارعكمال معراد
اوت 20 حيفاتح بحري
45 ماي 08 حيجالل غربي
بلعابد الصادق حيالدين تاج بلفوناس
لخضر العاطي حيمحمد شايبي

قايس

المخابز

 و خضر+  عامة تغذية

فواكه



لغرور عباس شارعالسعيد نيد

تطوري 92 حيالسبتي غندوس

لغرور عباس شارععادل بوحركات

بلعابد الصادق حيصالح نارو مدرق

القادر عبد االمير حيمحمد الغم

-لغرور عباس شارع- بوعزة محمد حيتوفيق عبيد بن

65 رقم جويلية 05 تجزئةعلي عطاهلل

45 ماي 08 حيدزاير عيواج

القادر عبد االمير حيكمال تكواشت

لغرور عباس شارعخامسة مزياني

06 رقم محل القادر عبد االمير حيعبدالناصر معافي

القادر عبد األمير حيطارق يلوز

سكن 544 العمارات حيالهادي سوداني

بلعابد الصادق حيجمال بوزيدي

بلدية 02 رقم محل قطعة 558 تجزئة حيحسين بالولي

بلدية القادر عبد االمير حيالحفيظ عبد ايدير

سكن 558 التجزئة حيمسعود بخوش

45 ماي 08 حيصلوح نجمة

مسكن 98 حيزبير بالولي

القادر عبد االمير حيحكيم ساعي

1945 ماي 08 حيهنية توام

بلدية ريحاني اإلخوة حيعماد أونيسي

بلدية سليمان درارجة حيالسعدي عبيد بن

بلدية مسكن 558 اإلجتماعية التجزئة حيإبراهيم مخناشي

بلدية 45 ماي 08 حيموسى بردوك

بلدية نوفمبر أول حيرمزي أونيسي

1945 ماي 08 حيالربيعي غانيم

بلدية باتنة طريق حيالعايش بوزيدي

قايس

 و خضر+  عامة تغذية

فواكه



بلدية جويلية 05 حيحمزة عبداوي

بلدية 1945 ماي 08 حيفريدة بردوك

بلدية لغرور عباس شارعوليد بلعلمي

بلدية جوان 17 حيالعالي عبد مرقودة

بلدية 45 ماي 08 تجزئةمسعودة عزيزي

بلدية جوان 17 حيالدين نصر عقابة

بلدية 45 ماي 08 حيمهدي بوحركات

بلدية 45 ماي 08 حيسامي بلوناس

بلعابد الصادق حيعلي صيد

جويلية 05 حيمنير دعاس بن

بلدية بلعابد الصادق حيرشيد ذيب

بلدية 45 ماي 08 حيسهيلة هللا ضيف بن

بلدية بلعابد الصادق حيصليحة معيوف

ب,أ) 93 ملكية مجموعة 33 قسم جوان 17 حييوسف عبابسة

بلدية  مسكن 60 حيالطيب بوخنوفة

بلدية (القادر عبد األمير حي) الدشرة حيحسان غضبان

بلدية األمل تعاونيةيسين زالغ

مسكن60عيماد عباسي

بلدية علي شباطي حيشريفة هماس

بلدية قطعة 558 تجزئة حيسمير رقاوي

يوغرطة حيالرحمان عبد ساحلي

نوفمبر أول حيوسيم غربي

جوان 17 حيحمزة جحيش

لغرور عباس  شارعفوزية عيساوي

 رقم ملكية مجموعة 021 قسم القادر عبد األمير حيربعية أوشن

بلدية (ب,أ)0132

جوان 17 حيالماكودي غندوس

B02عمارة 08 رقم 209 100/460/1000 حيمهدي بريك

قايس

 و خضر+  عامة تغذية

فواكه



بلعابد الصادق حيالحميد عبد حشاني

القادر عبد األمير حيالدين شرف عيواج

588 اإلجتماعية التجزئة حيجمال عباشة

اليتجاني عثماني شارعهشام عثامنة

جوان 17 حيلزهر مزياني

15 رقم B04 عمارة 100/460/1000/2009 حيمبارك وادي

نوفمبر أول حي 03 رقم محلليلى حفيظي

بلعابد الصادق حيربعية ريحي

ب 03 عمارة الريان حيعماد خلوط

مسكن 216 حيرضوان قيدوم

إمتشاثينالدين تاج رقاوي

45 ماي 08 حيرمزي بوبير

CO5 عمارة 12 رقم  سكن  2240/500 حيمعزوزي تركي

بلقاسم ايذال حيحمزة بلفوناس

القادر عبد األمير حينذير نجمة

08 رقم B02 عمارة 100/460/1000حيأنيس مزاهدية

(ب.أ)59 ملكية مجموعة 20 قسم القادر عبد االمير حيمحمد نزار

جويلية 05 تجزئة حينونة نزار

97: ملكية مجموعة 30:قسم  جويلية 05 حيمحمد عطاهلل

54 نوفمبر أول حيصدام مليح

مسكن 558 حيوليد بورمادة

مسكن 200 حيزوليخة زراولية

45 ماي 08 حيالدين تفي بوخضرة

المتقن حيربعية غضابنة

(ج.ب.أ)127 ملكية مجموعة 44 قسم الزيتون شارعموسى بطاش

جوان 17 حيصالح زردوم

قايس

 و خضر+  عامة تغذية

فواكه



بلعابد الصادق حيعبدالجليل عيشاوي

قايس بلدية جوان 17 حيسليمان قطار

107 رقم لغرور عباس شارععقون قاسمي

جوان 17 حيمعيوف خنوف

القادر عبد االمير حيلمبارك بلهوشات

جوان 17 حيرشيد كراكير

جوان 17 حيعبدالحميد حسرومي

لغرور عباس شارعبلقاسم عروس

القادر عبد االمير حينجمة شكريدي

القادر عبد االمير حيمليك عبابسة

قايس بلدية لغرور عباس حيكمال يلوز

قايس بلدية جوان17 حيمالك سعيدي

قايس بلدية القادر عبد االمير حيهللا عبد معافي

قايس بلدية بلعابد الصادق حيخالد ميهوبي

والية قايس بلدية لغرور عباس شارعربيع ميهوبي

قايس بلدية 45 ماي 08 حيحمزة موساوي

جويلية 05 حيعمر قطار

بلدية جويلية 05 حيرفيق سكيو

باتنة طريقمحمد عبيد بن

بلدية العجاردية حيالشريف محمد بدغيو

لغرور عباس شارعجوهرة الرحمان عبد ايت

02 رقم محل  جوان 17 حيهشام عبيد بن

قطعة 558 اإلجتماعية التجزئة حيابراهيم غسير

قطعة 558 حيحكيمة زالغ

بريد طريقعادل كميني

لغرور عباس شارعالباسط عبد مقاسمي

قايس بلدية يوغرطة حيمبروك ريحاني

قايس بلدية لغرور عباس شارععيسى زرارة سي بن

قايس

 و خضر+  عامة تغذية

فواكه



قايس بلدية لغرور عباس شارعجالل مبخوت

قايس بلدية نوفمبر اول حيمسعود دربال

قايس بلدية لغرور عباس حينوح ناصري

قايس بلدية جوان 17 حيعادل عبيد

قايس بلدية جوان17 حيوليد دربال

قايس بلدية صالح عباسي حيجمال زقرار

لغرور عباس نهجصابر بودواور

لغرور عباس نهجعبدالمجيد العمري

اإلجتماعية التجزئة حيالكريم عبد زغالش

لغرور عباس حيشويخة منزر

عبدالقادر االمير حيحميد نجمة

لخضر العاطي نهجسليم بودراري

البساتين حينصيرة لعطر

لغرور عباس شارعنورالدين بودراري

القادر عبد االمير حيالدين بدر بوضيفة

لغرور عباس شارعيحي توام

بلدية القادر عبد االمير حيربيع عيواج

بلدية لغرور عباس شارعشريف عجرود

بلدية 35 رقم (قطعة 216) 45 ماي 08 بتجزئة محلمنيرة الطير

بلدية لخضر العاطي حيعماد لعطر

بلدية 1945 ماي 08 حيعقيلة طبيب

قايس القادر عبد األمير حيخالد  نجمة

قايس بلدية جويلية 05 حيسليم جبار

بلدية جوان 17 حينعيم منزر

79 رقم ملكية مجموعة 31 قسم جوان 17 حيمصباح شهبة

بلدية القادر عبد األمير حيمبروك مكناسي

بلدية لغرور عباس شارعالوردي دربال

قايس

 و خضر+  عامة تغذية

فواكه

اخرى نشاطات



بلدية جوان 17 حيرياض بوخنوفة

القادر عبد األمير حيرياض بوعلي

القادر عبد األمير حيالدين بدر نجمة

جوان 17 حيقويدر جيالني

بومدين هواري حيخميسة أيذال

جوان 17 حيرياض جبار

لغرور عباس نهجأحمد حبطة

عبدالقادر األمير حيالياس بونيبان

558 اإلجتماعية التجزئة حيربيع معيوف

(ج.ب.أ) 39 ملكية مجموعة 58 قسم  بلعابد الصادق حيحسيبة فحلول

لغرور عباس شارعشعبان بوعلي

تيمتشاثين حيالحليم عبد رقاوي

 مجموعة 37 قسم 02 رقم تجاري محل بومدين هواري حيلزهر محاملية

02 رقم تجاري محل (ب أ،) 19 رقم ملكية

جوان 17 حيتونس بوزيدي

جوان 17 حيأبوبكر نواري

القادر عبد األمير حيالدين تقي العاطي

التيجاني عثماني نهجحسام نجمة

القيس فم حيعمار سطحاوي

 ملكية مجموعة 29:المسحي القسم القادر عبد األمير حيهللا عبد مكرسي

(ج,ب,أ)60:رقم

80 ملكية مجموعة 34 قسم أول طابق ذو جوان 17 حيساعد كراكير

لغرور عباس نهجحكيمة اونيسي

بومدين هواري حيفاتح شعر بن

جوان 17 حيرشيد الغم

لغرور عباس نهجعبدالباقي معو

قايس

اخرى نشاطات



األسبوعية السوق قرباحسن بدلة

السعيد مكرسي حيالدين نور بوذراع

لغرور عباس شارععمر بدلة

األسبوعي السوق حيالوهاب عبد بدلة

بلدية بلعابد الصادق حيفاروق بدلة

بلدية 130 رقم مسكن 208 حيلبنى شهبة

قايس بلدية لغرور عباس شارعالقادر عبد بودراري

بلدية لغرور عباس شارعمحمد كروش

ب,أ) 93 ملكية مجموعة 33 قسم جوان 17 حييوسف عبابسة

بلدية جوان 17 حيأيمن غضبان

                                                                   مهدي نجمة

جوان 17 حيمحمد خلوط

لغرور عباس شارع بومدين هواري حيالدين عالء تلية

نوفمبر أول حيفريد حشايشي

(ب,أ) 02 رقم ملكية مجموعة 38 قسم بومدين هواري حيسمير جباري

المتقن حيأحمد رجعي

ريحاني اإلخوة متوسطة مقابل بومدين هواري حيمحمد بوجعدار

02 رقم تجاري محل جوان 17 حيبيقاد تامن

عشي عمار نهججمال تاربينت

لغرور عباس نهجلخضر عيسى بن

لغرور عباس شارعسليم غضابنة

جويلية05 تجزئةمحمد بردوك

 34 رقم ملكية مجموعة 35 قسم جوان عشر السابع حيعامر مدور

(ب,أ)

نوفمبر اول حيعادل دربال

جوان 17 حيزهير كراكير

لغرور عباس شارعنجاة عزيزي

قايس

اخرى نشاطات



بومدين هواري حيعبدالحميد بودواور

القادر عبد األمير حيالصادق سايحي

األمل حيالدين نور عبيد بن

عبدالقادر االمير حيصليح هللا ضيف بن

شباطي حيزايدة سطحاوي

بلدية المدينة وسطحمودي لعطر

بلدية األمل تعاونية حيعيسى عرواوي

بلدية 03 ب عمارة 13 رقم 1000.460.100 حيعاشور بريك

 131 ملكية مجموعة 44 قسم الرحمان عبد عمراني حيفريدة عقون

01 رقم محل

جوان 17 حياليامنة معو

54 نوفمبر أول حيالنوي مليح

الحدائق حيرضا سطحاوي

بلدية باتنة طريقرشيد عرواوي

بلدية باتنة طريق حيرياض شهبة

تاوزيانتيزيد صيودة

الفالحية التعاونية حيمراد بولبير

88 رقم الوطني طريقاعمر عزيزي

المسجد حيابراهيم فوغالي

المزدور حيمسعودة قابسي

الفالح لسوق المقابل البريد حيبشير بولبير

باتنة طريق حيمسعود حمزاوي

باتنة طريق حيربعية بالل

بلدية باتنة طريق حيعمر عشي بن

المزدور حيلزهر عبابسة

تاوزيانت بلديةعلي غالني

باتنة طريق حي  البريد طبةعاشور صيودة

المسجد حيعصام كرازدي

تاوزيانت

قايس

اخرى نشاطات

المخابز

 و خضر+  عامة تغذية

فواكه



,عبدالحليم بولبير باتنة طريق حي

تاوزيانت بلديةلمبارك حمزاوي

تاوزيانت بلديةامين محرزي

تاوزيانت بلديةابراهيم شخريط

تاوزيانتالحاج عشي بن

مدينة وسطاسماعيل عزيزي

باتنة  طريق حيبلقاسم بومليط

بلدية حدادي تجزئة حيلزهر سوداني

بلدية باتنة طريق حيمكي شخريط

بلدية البريد حيزرفة عشي بن

بلدية حدادي تجزئة حيسميرة صيودة

باتنة طريق بوجمعة احميداني حيالسعيد صيودة

حدادي تجزئة حيمناد فوغالي

باتنة طريق حي بوجمعة احميداني الشهيد حيسالم شخريط

عيساوي اإلخوة حياإليمان نور شخريط

88 رقم الوطني طريقاعمر عزيزي

المسجد حيالعمري اعراب

عيساوي اإلخوة حيمراد اعراب

باتنة طريق حيزوبير شخريط

بلدية باتنة طريق حيمسعود أونيسي

تاوزيانت باتنة طريق حيجمال مليح

باتنة طريق حيحسان بودواور

ابراهيم مزيتي حيعائشة اغرو

العاشرة حيالعالية أغرو

العتيق المسجد حينجيب محمد ناجي بن

حدادي تجزئة حيإسحاق شهبة

تاوزيانت بلديةمسعود عرعيش

تاوزيانت بلديةمريم شهبة

تاوزيانت

اخرى نشاطات

 و خضر+  عامة تغذية

فواكه



الرميلة مدينة وسطالحميد عبد بلهوشات

الرميلة بلديةنبيل مزياني

مليح هنشيرعباس شعراوي

الرميلة بلديةعقيلة مناصري

حصة 106 تجزئةعلي بلحسيني

106 تجزئة حي 02 رقم محلمنصورة بلهوشات

45 ماي 08 حينصيرة مساعدية

مليح هنشيرعفاف مناصري

45 ماي 08 تجزئة حيالحكيم عبد مبخوت

مليح هنشير الزراعية االشتراكية القريةعلي خنانو

الرميلة بلديةبلقاسم اوشن

مليح بهنشير الفالحيةاإلشتراكية القريةاعمر عابد

مركز الرميلةمريم نايلي

بلدية التجزئة حيفاطمة مليح

الرميلة بلديةماونة ريحاني

قطعة 106 تجزئة حيجالل عبيد بن

مسكن 20 حيعمار جبار

مليح هنشيرحكيم بخوش

الرميلة بلديةبلقاسم اوشن

بلدية لظهارة زرارة سي أوالدإسالم عبابسة

مليح هنشيرزهوة جبار

الرميلة بلديةبلقاسم اوشن

الرميلة بلديةالخامسة مزيتي

الرميلة بلدية حصة 106 تجزئةرفيق مباركي

الرميلة بلدية مركزمصطفى مناصري

 محل 98 رقم ملكية مجموعة 98 قسم مركز بوحمامةالعالية بوبير

01 رقم تجاري

مسكن 136 حيالدين بدر الدين نور

الرميلة

 و خضر+  عامة تغذية

فواكه

بوحمامة

المخابز

اخرى نشاطات



بوحمامة بلدية السوفي الحفيظ عبد حيجميلة زقادة

بوحمامة بلدية 408 حيجميلة زقادة

بوحمامة بلديةلطفي عشي

بوحمامة بلديةعبدالرحيم سالوي

نورالدين نهجالعالي عبد بوعكاز

بلدية عمر مدور الشهيد حيالطاهر بوهدة

بوحمامة مدينة وسطمحمد زقاغ

صالح ايذال نهجيزيد محسودي

بوحمامة مدينة وسطالعربي مدور

بوحمامة بلديةالوردي عفوفو

بلدية أمزيان محمد الشهيد حيوليد صالحي

بوحمامة بلديةزكية عريف

15 رقم سكن200.300 حيالتوفيق قرموعي

الغابات حيهارون قاسمي

سوفي الحفيظ عبد شارعحكيم زقاغ

.بوحمامة بلديةالهادي حانو

بوحمامة بلديةمحمد عيشاوي

بوحمامة بلديةبلقاسم عابدي

بوحمامة بلديةتوفيق زقاغ

بوحمامة بلديةلطفي عشي

بوحمامة بلديةعبدالرحيم سالوي

نورالدين نهجالعالي عبد بوعكاز

بلدية عمر مدور الشهيد حيالطاهر بوهدة

بوحمامة مدينة وسطمحمد زقاغ

صالح ايذال نهجيزيد محسودي

بوحمامة مدينة وسطالعربي مدور

بوحمامة بلديةالوردي عفوفو

بلدية أمزيان محمد الشهيد حيوليد صالحي

بوحمامة

المخابز

 و خضر+  عامة تغذية

فواكه



بوحمامة بلديةزكية عريف

15 رقم سكن200.300 حيالتوفيق قرموعي

الغابات حيهارون قاسمي

سوفي الحفيظ عبد شارعحكيم زقاغ

.بوحمامة بلديةالهادي حانو

بوحمامة بلديةمحمد عيشاوي

بوحمامة بلديةبلقاسم عابدي

بوحمامة بلديةتوفيق زقاغ

بوحمامة بلديةعبدالرحيم سالوي

الربيعي أكسل نهجابراهيم قابسي

بوحمامة بلدية موسى سي أوالد حيهشام لكحل

بوحمامة بلديةيونس صيد

البريد حيكريم صياد

قطعة 136 تجزئة حيطارق لطرش

لمصارة طريق المسمى المكان,02 رقم محلعابدي جمعي

لمصارة طريقهشام عيسى بن

أحمد قرموعي حيحسان لخزوم

الغابات حيحبيب زقاغ

الطاهر غنيمي نهججازية زايدي

موسى سي أوالد طريق حيأيوب بوسنة

محمد بن ابراهيم مفرجي المهني التكوين مركز مقابلفيروز إسغيذن

بوحمامة مستشفى مقابل نوفمبر 01 ممرات الغابات حيالسبتي حانو

أمزيان محمد حيمليكة معمرية

اعمر مدور نهجعلي زراد

بوحمامةعبدالرحيم سالوي

موسي سي اوالد شارعيزيد زراد

بوحمامة بلديةعقيلة زوقاغ

بوحمامة

 و خضر+  عامة تغذية

فواكه

اخرى نشاطات



بوحمامةصالح صالحي

لخميسي برجي حيالرحمان عبد عربية بن

سوفي الحفيظ عبد نهجنوارة زقاغ

الرئيسي الشارعالعزيز عبد عمراوي

بلدية السوفي الحفيظ عبد حيجمال زقاغ

بلدية بوحمامةنبيل عابدي

الفالح سوق محالت الحفيظ عبد سوفي شارعالربيع عربية بن

األرضي الطابق 09 رقم 3000/200حيبالل زقاغ

بوحمامة بلديةالرؤوف عبد عزيزي

بوحمامة بلدية الصغير محمد مساعدي حيربعية بوعكاز

بوحمامة بلديةطارق عزيزي

1955 أوت 20 حيزكرياء الدين نور
يابوس بلديةحمودي ناصر بنالمخابز

يابوس بلديةاسماعيل زرارة بن

يابوس بلديةالغاني عبد بورزان

يابوس بلديةمحجوزة معاش

وسط يابوس بلديةالسالم عبد قعقاعي

يابوس بلديةسمير زراولية

الكانطينة قريةاسماعيل بركان

يابوس بلديةالغاني عبد موساوي

يابوس بلديةهشام شيرمسال

يابوس بلديةبولعيد شدودي

يابوس بلديةمامون غيالني

يابوس بلديةالمجيد عبد بوذراع

بلدية بوكثير بذراعصدام فرطاس

تيغزة طريقخميسة العزيز عبد

لمبارك بولعزيز ممرات حيمداني شدودي

01 رقم محل  يابوس مدينة وسطوسيم موساوي
يابوس

 و خضر+  عامة تغذية

فواكه

بوحمامة

اخرى نشاطات



الرئيسي بالشارع التجزئة حيجمعي حمزاوي

يابوس بلديةعبدالعالي بوسلسلة

يابوس بلديةالغاني عبد تاغريست

يابوس بلديةالحكيم  عبد معاش

يابوس بلديةلحباسي زروالي

يابوسنورة ورتان

يحي بن اإلخوة شارعياسين نواصرية

يابوس بلديةمحمد تاغريست

يابوس بلديةالسبتي رداح

يابوس بلديةالغاني عبد موساوي

يابوس بلديةهشام شيرمسال

يابوس بلديةاسماعيل معاش

يابوس بلديةلزهاري بوسلسلة

بولعزيز ممراتحمزة بوسلسلة

بلدية الهنشير راسيمينة بهلول

يابوس بلديةالزين بوسلسلة

بوحمامة دائرة لمصارة بلديةعبدالمالك بوعليالمخابز

أمصارة بلديةحورية مباركي

لمصارة بلديةفريد عباسي

رويبي فرحات شارعالعيد محمد فرحاتي

أمصارة بلديةموسى بوزيدي

بلدية الجمعي زروالي نهجالدين محي حاجي

بلدية لعبارة ثنية دوارحدة فرحاتي

بلدية لعبار ثنية قريةعلي بركاني

أمصارة بلديةالسالم عبد كزبار

بلدية حدوف عمار بن محمد الشهيد شارعالرؤوف عبد بوعلي

أمصارة بلديةكمال بوعلي

مهيدي بن العربي حيعلجية زايدي

لمصارة

 و خضر+  عامة تغذية

فواكه

يابوس

 و خضر+  عامة تغذية

فواكه

اخرى نشاطات



مسكن 16 حيالزهرة وناسي

لعبار ثنية قريةاألمين أعثامنة

لعبار ثنية قريةفريدة عثامنة

يمينة حدوف
 الطريق مقابل لمصارة الصغير محمد مساعيد الشهيد حي

01 رقم محل A172 الوالئي

حدوف عمار بن محمد شارعالرحمان عبد مرزوقي

حدوف عمار بن محمد شارعالحكيم عبد فرحاتي

لمصارة بلدية حدوف عمار بن محمدسليمة بخوش

لمصارة بلديةتركية بلقرون

محمد عثامنة نهجالدين نجم حسيني

(اللوق ذراع دوار) لعبار ثنيةعلي قبوجي

لعبار تنية قريةياسين زغداني

لمصارة بلديةابراهيم فرحاتي

المصارةالصاكرة بوعلي

بلدية الصيد عين دوارخرفية شحاط

57 رقم ملكية مجموعة111 المساحي القسمفاروق فرحاتي

شلية بلديةلمبارك لبيار

شلية بلديةمحمد قابسي

شلية بلديةصليحة غضبان

شلية بلديةفاتح مدور

بلدية ونجل أوالد قريةفتيحة بوعلي

بوخاشة قريةعاطف ايذال

شلية بلديةوناسة مدور

بوخاشة قريةعبدالغني ناجي بن

بلدية مسكن 73عائشة ربيعي

بلدية إيقوبان قريةحسام قطار

شلية بلديةعلجية مدور

مركز شليةالنور عبد عشي

لمصارة

 و خضر+  عامة تغذية

فواكه

شلية

 و خضر+  عامة تغذية

فواكه

اخرى نشاطات



الشريف محمد مدور حيعمر مدور

شلبا بلدية ونجل أوالد قريةمتروجة بوعلي

شلية بلديةعلي مدوراخرى نشاطات

رشاش اوالدعزوز مراح

رشاش اوالدالزين شحاوي

رشاش اوالدحمدان قيرود

رشاش اوالدالهادي الصيفي

رشاش اوالدجمعة اعبيد بن

رشاش اوالدالربيعي سعدي

رشاش اوالدطارق الالوي عبد

رشاش اوالدحامد كزيز

رشاش اوالدسماعلي لزهر

رشاش اوالدكلثوم عيساوي

رشاش اوالدمحمد ميرة

رشاش اوالدمصطفى دقيش

رشاش اوالدالوهاب عبد شناقر

رشاش اوالدرشيد رابحي

رشاش اوالدلزهر وناس

رشاش اوالدفارس كزيز

رشاش اوالدالجليل عبد سعودي

رشاش اوالدمجور الحميد عبد

رشاش اوالدمسعودة صحراوي

رشاش اوالدالطاهر صحراوي

رشاش اوالدلخضر بوسالم

رشاش اوالدالسعيد قاسمي

رشاش اوالدفاتح بضياف

رشاش اوالدجموعي عبيد بن

رشاش اوالدرضوان عبدلالوي

شلية

 و خضر+  عامة تغذية

فواكه

اوالدرشاش

اوالدرشاش

وفواكه خضر عامة تغذية

مخابز



رشاش اوالدمجور الحميد عبد

رشاش اوالدمسعودة صحراوي

رشاش اوالدالطاهر صحراوي

رشاش اوالدلخضر بوسالم

رشاش اوالدالسعيد قاسمي

رشاش اوالدفاتح بضياف

رشاش اوالدجموعي عبيد بن

رشاش اوالدرضوان عبدلالوي

رشاش اوالدحسين درغال

رشاش اوالدالنوار مرزوقي

رشاش اوالدمرزوق خليفي

رشاش اوالدسماعلي سليمان

رشاش اوالدعيسى سماعلي

رشاش اوالدمسعود بضياف

رشاش اوالدكمال رابحي

رشاش اوالدالزهرة خرقاق

رشاش اوالدالجليل عبد سعودي

رشاش اوالدزريبة محمد

المحملالدين تقي بوزيان

المحملالباقي عبد مهدي

المحملجوهرة بوزيان

المحملرامي بوعزيز

المحملمصباح هللا حرز بن

المحملحسين عروف

المحملمحمود عباد

المحملعمار فروج

المحملإسالم بوزيان

المحملميهوب تريكي

اوالدرشاش

اوالدرشاش

وفواكه خضر عامة تغذية

اخرى نشاطات

المحمل

المخابز

 ،خضر عامة تغذية

وفواكه



المحملعيسى عباد

المحملزروالة ميزان

المحملالعزيز عبد شريط

المحململيكة بوعصيد

المحملبزاحة بوطيغان

المحملالعيد محمد خنوف

المحملميلود خبثان

المحملابراهيم لعصيص

المحملخرفية بلحارث

المحملمنصف منشار

المحملطالب طارق

المحملاعمر شرشار

المحملعادل مرابط

المحملبشير لعصيص

المحملعماد صيافي

المحملرشيد مدفع

المحملياسين بوعزيز

المحملالوردي زاوية

الطويلة عينياسر العايش

الطويلة عينيزيد العايش

الطويلة عينمصطفى علوي

الطويلة عينيحي مخدم

الطويلة عينمحمد العايش

الطويلة عينفريد محلعين

الطويلة عينمصطفى عمران

الطويلة عينحسين غزالن

الطويلة عينالطاهر العايش

الطويلة عينصالح العايش

اوالدرشاش

المحمل
 ،خضر عامة تغذية

وفواكه

اخرى نشاطات

الطويلة عين

الطويلة عين

المخابز

 ،خضر عامة تغذية

وفواكه



الطويلة عينناجي سباع

الطويلة عينجمال حمالوي

الطويلة عينالعايش العايش

الطويلة عينالحكيم عبد بوحالسة

الطويلة عينالرحمان عبد العايش

الطويلة عيناسماعيل نهضي

الطويلة عيناحمد العايش

الطويلة عينفريد مرير

الطويلة عيناحمد فروج

الطويلة عينالوهاب عبد العايش

الطويلة عينصليحة حمزاوي

الطويلة عينمحمد ركاب

الطويلة عينجمعة لورابي

الطويلة عينزكريا عمران

متوسةمعمر بوغرارةالمخابز

متوسةبلقاسم مرابط

متوسةالمالك عبد سابق

متوسةبومدين الالوي عبد

متوسةالشريف نهضي

متوسةوليمة مرابط

متوسةتيتي لوصيف

متوسةمحمد بوغرارة

متوسةفاروق بوقندورة

متوسةمحمد بوعبيد

ششار بلدية الجميل المنظر حيعزالدين مساهلي

ششار بلديةعباس قرمي

ششار بلديةعلي قرمي

ششار بلدية الدين زين براهمية

ششار بلدية

الطويلة عين

الطويلة عين
 ،خضر عامة تغذية

وفواكه

اخرى نشاطات

متوسة

 ،خضر عامة تغذية

وفواكه

اخرى نشاطات

مخابز



ششار بلديةالجمعي خوني

ششار بلدية هللا عبد دحمان بن

ششار بلديةالوردي زراري

ششار بلديةالرحيم عبد نادري

ششار بلديةموسي مهدي

ششار بلديةابراهيم غزال

ششار بلديةرشيد رحال

ششار بلدية جمال عويدان

ششار بلديةخميسة طايبي

ششار بلديةيمينة طايبي

ششار بلديةالطاهر بومعراف

ششار بلديةجالل زروالي

ششار بلديةعبدالغاني زروالي

ششار بلديةلمبارك مباركي

ششار بلديةجمال بروكي

ششار بلديةحميدة مالكي

ششار بلديةفارس زراري

ششار بلديةبشير مهدي

ششار بلديةعبدالمجيد زراري

ششار بلديةفوزي كورداني

ششار بلديةالطاهر علوي

ششار بلديةلهادي سعيداني

ششار بلديةمحمد سعيداني

ششار بلديةعصام انوري

ششار بلديةبالل دراجي

ششار بلديةابراهيم بشيعي
ششار بلديةجغمومة كربادو

ششار بلديةعمار مخالفة

ششار بلدية

مخابز

 خضر و عامة تغذية

وفواكه

اخرى نشاطات



ششار بلديةمداني بوغرارة
ششار بلدية ادريس منصوري
ششار بلديةفاتح دراجي
ششار بلدية غزالة اطوس
ششار بلديةالياس مرزوقي
ششار بلديةيحيى مهدي
ششار بلدية زينب جبالوي
ششار بلديةعبدهللا هزيل
ششار بلدية لخضر عثماني
ششار بلديةمهدي منتصر
ششار بلدية العالي عبد عالوي

ششار بلديةيوسف بلكفيف
ششار بلديةالدين نور دراجي 

ششار بلديةجمال دراجي
بابار بلديةاللطيف عبد لكمين
بابار بلديةالدين سيف عنان

بابار بلديةسليم سعودي
بابار بلديةمحمد براني
بابار بلديةشاهر زيلرق

بابار بلديةكمال نصراوي
بابار بلديةلعصيص لخميسي

بابار بلديةحدة عمراوي
بابار بلديةزليخة سعودي
بابار بلديةرمزي مومني

بابار بلديةيحي صوالحي
بابار بلدية الصغير محمد سعداوي

بابار بلديةمبارك جبار
بابار بلديةالغاني عبد صوالحي
بابار بلدية موسى غزال

بابار بلديةعبدالحق عبيد بن
بابار بلديةجميلة بوساحة
بابار بلديةوليد سعداوي
بابار بلدية جمال بوطبة

بابار بلديةالسبتي محمد غربي
بابار بلدية داود هللا معط

بابار بلدية حسين غربي
بابار بلدية زهير بوساحة

ششار بلدية

مخابز

 ،خضر عامة تغذية

وفواكه

اخرى نشاطات



بابار بلديةكمال تقرارت
بابار بلديةتوفيق صحراوي
بابار بلدية ربيع بوعزيز
بابار بلديةالدين نور بوماجر

بابار بلديةالجمعي حفصاوي
بابار بلدية عمار بوعزيز
بابار بلديةحفصة رهيفة

بابار بلديةعادل عمامري
بابار بلديةلزهر حمداوي
بابار بلديةالطيب بوزكري
بابار بلديةالناصر عبد سعودي
بابار بلدية السبتي بوطبة
بابار بلدية المجيد عبد معطاهلل

بابار بلدية حسين غربي
بابار بلدية نبيه حمداوي
بابار بلدية علي بوقفة
بابار بلديةهشام بوعزيز
بابار بلدية عمر قرفي
بابار بلدية جمعة لكمين
بابار بلدية قوتة هللا معط

اخرى نشاطات

 ،خضر عامة تغذية

وفواكه






























