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دائرة :قالمــــــــة
البلديــــة
قالمــة

النشــــاط
مخابـــز

مواد غذائية
عامة ،خضر
وفواكه

إســــم ولقــب التاجــــر
فارة مالك
بخمة علي
رحايلية محمد مهدي
موادنة العياشي
أم الخيوط نصر الدين
فرحي منال
زايدي حفيظ
بخمة علي
بخمة علي
بخمة علي
عبيد هللا عزيز
حواوسة مراد
علوي عبد هللا
عبيدي خير الدين
بن حمزة فتيحة
بخمة غنية
مزهود عبد المالك
بن ناصر حميد
سخاف منيرة
هميسي صالح
تواهمية بشير
قيرود نبيل
قرفي هناد
عبيد هللا فطيمة
فارة رضوان
محي الدين نور الدين
قالمي محمد
كبابي حمزة
مدور عمار
نعيجة بريكة
بوطالب منصف
قفايفية عبد الغاني
قرزيز لخضر
سعداوي ياسين
شيهب أحسن
خشايمية صليحة
بن قيراط عبد الحميد
مساخر لحسن
مزاري الزهرة
كواحلة فطيمة

العنـــــــــــــــوان
شارع التطوع رقم  176قالمة
حي فزاني رقم  272قالمة
ضاحية مباركي السعيد رقم  05قالمة
حي عين الدفلة رقم 46أ قالمة
حي عين الدفلة رقم  93أ قالمة
تحصيص ورثة هرقة رقم  19قالمة
تحصيص عين الدفلة رقم  06قالمة
حي  19جوان توسع  02رقم  56رقم  02قالمة
حي  19جوان توسع  02رقم  301قالمة
حي  19جوان قالمة
حي حديد حسين رقم  01قالمة
حي يحي مغمولي رقم  417قالمة
حي يحي مغمولي رقم  36قالمة
حي الحاج أمبارك قالمة
حي بن هرقة رقم  201قالمة
تحصيص  202قطعة توسع  1000قطعة وادي المعيز
تحصيص  260مسكن ترقوي واد المعيز قالمة
حي الحاج أمبارك رقم  474قالمة
حي يحي مغمولي رقم  216محل ب قالمة
حي  19جوان رقم  01محل رقم  02قالمة
تحصيص  19جوان رقم  01قالمة
حي  19جوان قالمة
حي مخانشة عبد اللطيف قالمة
حي بورارة رقم  88قالمة
المنطقة الصناعية اإلخوة رحابي رقم  01قالمة
حي بوروايح سليمان قالمة
حي يحي مغمولي رقم  11محل رقم  04قالمة
تحصيص  19جوان التوسعي الثاني قالمة
حي اإلخوة رحابي قالمة
حي اإلخوة رحابي قالمة
حي اإلخوة رحابي قالمة
حي  390مسكن تساهمي اإلخوة رحابي قالمة
حي  390مسكن تساهمي اإلخوة رحابي قالمة
حي  390مسكن تساهمي اإلخوة رحابي قالمة
حي اإلخوة رحابي قالمة
تحصيص المنطقة الصناعية  424قالمة
حي اإلخوة رحابي  62/2قالمة
حي اإلخوة رحابي قالمة
حي اإلخوة رحابي قالمة
حي زنداوي  10/110قالمة

سواني محمد عامر
زعايمية عبد الكريم
بودور عبد القادر
غريبي رمضان
صيافي خيرة
زياية شهر الدين
سحاب أحمد
شطيبي فريد
رهدون فاتح
بن قيراط طارق
سعدان أسامة
بن قيراط مسعود
حمزاوي حورية
شطابي سامية
بلعز نهاد
عوافة العيد
أومدور رابح
بوجاهم أحمد الشريف
مرابط كمال
عبداوي فاطمة
زعروري سمير
مجالدي يزيد
بورهواطه بغداد
بن طبولة حسن
حساينية فريدة
شريط مهدي
ديب السعيد
رقام عتيقة
سعدان عبد الحكيم
شطيبي فطيمة
عمراني رمضان
عمراني جمال
حريدي أحسن
مسلم جليل
درغوم محمد لمين
سعدان سامية
بوجاهم سفيان
بلهاين فاتح
مرابطي مليكة
بن قرينح فؤاد
بوطالب مسعود
بوكسول سمير
عيدود عمار
حمالوي بوجمعة
بوكحول سليمان

حي  110مسكن قالمة
حي  110مسكن قالمة
حي عجابي رقم  108محل رقم  02قالمة
حي االمير عبد القادر قالمة
اإلخوة رحابي قالمة
تحصيص  26قطعة قالمة
التحصيص الريفي واد المعيز قالمة
حي عين الدفلة رقم  24ب قالمة
حي عين الدفلة س  19قالمة
حي عين الدفلة س عمارة  22رقم  02قالمة
حي عين الدفلة س رقم  691قالمة
تحصيص هرقة رقم 10محل رقم  03قالمة
حي بن هرقة رقم  326قالمة
تحصيص ورثة هرقة رقم  10محل رقم  04قالمة
حي عين الدفلة رقم  46قالمة
حي بن هرقة رقم  205قالمة
حي عين الدفلة ع  27أ قالمة
حي عين الدفلة ع  30رقم  02قالمة
حي الحاج أمبارك رقم  100قالمة
حي الحاج أمبارك رقم  210قالمة
حي خلة عمارة  01درج 27
حي خلة محمد لخضر رقم  23رقم 03
حي خلة محمد لخضر ع  01درج27
حي عين الدفلة ع  22س درج 22رقم  01قالمة
حي عين الدفلة س رقم  691رقم  05قالمة
تحصيص هرقة حصة قطعة رقم  10قالمة
حي شنيشن رقم  25قالمة
حي شنيشن رقم  22قالمة
حي شنيشن محمد رقم  438محل أ قالمة
حي بن شغيب رقم  33قالمة
حي الحاج أمبارك رقم  248قالمة
حي الحاج أمبارك رقم  248قالمة
تحصيص  07رقم  02قالمة
تحصيص  19جوان التوسع  02قالمة
تحصيص  19جوان التوسع  02قالمة
تحصيص  19جوان قالمة
تحصيص  19جوان التوسع  02قالمة
تحصيص  19جوان التوسع  02قالمة
طريق عين العربي حي السوناكوم رقم 14أ قالمة
طريق عين العربي رقم  10قالمة
حي بارة لخضر ع  14درج  28رقم  01قالمة
حي بارة لخضر ع  15درج  30رقم  01محل 02قالمة
حي بارة لخضر ع  11رقم  01قالمة
حي بارة لخضر ع  04قالمة
حي بارة لخضر قالمة

سعادنة زبير
كواحلة فاطمة
بلواعر حدة
غربي عادل
كاهية عمار
بزازي الصادق
حساينية فتيحة
زناتي صالح الدين
نعمان فطيمة
راهم فريد
دهلوك بن يوسف
عبد الحكيم أحمد هرقة
قريني نور الدين
عويسي رتيبة
يخلف علي
بهلول عبد الحليم
بن الشيخ محمد مرشدين
غربي صالح
يحي فوزي
حالسي نجم الدين
زعتر مولود
مهيرة منير
بوجاهم فارس
بن عباس عزيز
نصر الدين قدور
رحامنية كريم
بن الشيخ حسان
نمامشة زبيدة
غياط رؤوف
قرماط عبد الحق
بوكسكاس كريم
دباش علي
طواهري ياسين
بلعزلة صبرينة
عليوي حورية
صحراوي وليد
حالسي آدم
مشعلي وهيبة
براهم عبد العال
أوذيني علي
مقراني إبراهيم
أومدور وردة
بوتمجة بالل
حيايحية أسامة
سباق عبد هللا

طريق عين العربي قالمة
حي زنداوي  110-10م أ ت ع  07رقم  04قالمة
حي  530/140مسكن قالمة
حي الكرمات رقم  33محل رقم  03قالمة
حي قهدور الطاهر ع 21رقم  48/1قالمة
حي قهدور الطاهر ع  14قالمة
حي قهدور الطاهر ع  05رقم  02قالمة
حي قهدور الطاهر ع 11مدخل 32الطابق االرضي
حي قهدور الطاهر ع  07درج  25رقم  21قالمة
شارع قدماء المكافحين عمارة  01درج 01قالمة
 02شارع  17أكتوبر قالمة
نهج يوغرطة ع  45درج  01قالمة
حي  19جوان رقم  193رقم  01قالمة
حي  19جوان رقم  01قالمة
تحصيص  19جوان رقم  196قالمة
تحصيص  19جوان رقم  355قالمة
حي  19جوان رقم  19قالمة
تعاونية الروضة قالمة
تحصيص  26تعاونية رقم  63قالمة
تحصيص عين الدفلة  01رقم 04قالمة
حي مقالتني محمد الشريف رقم  01محل رقم  01قالمة
تحصيص أبناء الشهداء والمعلمين قالمة
تعاونية الروضة قالمة
تحصيص  19جوان رقم  285قالمة
تحصيص  19جوان رقم  326محل رقم  01قالمة
حي يحي مغمولي  04رقم  02قالمة
حي صديقي رقم  113محل رقم  01قالمة
حي هرقة رقم  37قالمة
مشروع  120مسكن تساهمي ع أ قالمة
مشروع  120مسكن تساهمي ع أ درج  01قالمة
حي يحي مغمولي  02رقم  588قالمة
حي واد المعيز  02رقم  598قالمة
حي يحي مغمولي رقم  117قالمة
حي يحي مغمولي رقم  27قالمة
حي يحي مغمولي رقم  394قالمة
حي يحي مغمولي رقم  370قالمة
حي يحي مغمولي رقم  01قالمة
حي يحي مغمولي رقم  07قالمة
حي حسن اإلستقبال رقم  09قالمة
حي يحيى مغمولي قالمة
حي  260مسكن رقم  252قالمة
التحصيص االجتماعي  260مسكن رقم  97قالمة
تحصيص  1000قطعة رقم  B66قالمة
واد المعيز تحصيص  1000قطعة مدعمة رقم  827قالمة
تحصيص  1000قطعة مدعمة رقم  665قالمة

بوزينة مبروك
عميرة مصطفى الصادق
األمين
قروي كمال
بورارة صالح
بلحلو وليد
منصوري صالح
سعيداني أحمد
قادري فاطمة
بوزيان بشير
بوجاهم ياسين
زغدودي علي
جبايحية اسامة
حمودة عمار

شارع  800سكن ع  08محل رقم  12قالمة
شارع  800سكن ع  12محل رقم  12قالمة
حي  08مارس عمارة  02رقم  01قالمة
 55حي حديد حسين قالمة
حي  85مسكن واد المعيز ع 14رقم  07قالمة
حي  85مسكن واد المعيز ع 13رقم  01قالمة
واد المعيز رقم  05قالمة
 01حي حسن اإلستقبال طريق عين العربي قالمة
طريق عين العربي رقم  01قالمة
المدينة الجديدة قالمة
حي  50مسكن اجتماعي تساهمي ع  01درج  02رقم  02قالمة

تواتي يزيد
زريبي فهد عبد المجيد
صابون بدر الدين

 100مسكن اجتماعي تساهمي واد المعيز قالمة
المدينة الجديدة قالمة
حي  100مسكن اجتماعي تساهمي عمارة  07درج  07قالمة

حواس عمار
معاوي سفيان رضا
مرشلة وردة
زياية المرواني
رزقي حسان
مغازة كبرى وازيس مول
لزعايمية عدنان
العافري السعيد
عبدة ريمة
صديقي حسين
مرابط محمد
الحومر أحمد
توايمية جمال
بوسلوى علي
سكراني نصر الدين
بن صويلح طارق
سعيود سمير
شغيب فتحي
مخلوف عادل
نحال لزهر
بن رزاق رفيق
مفتاح عبد القادر
بوشالغم وليد
بونفلة سوسن

تحصيص  1000قطعة قالمة
تحصيص  1000قطعة قالمة

المدينة الجديدة واد المعيز قالمة
حي نهج ميهوب بن الطيب رقم  14قالمة
نهج ميهوب بن الطيب قالمة
المدينة الجديدة قالمة
المدينة الجديدة قالمة
طريق قسنطينة قالمة
واد المعيز تحصيص  54تعاونية عقارية رقم  07قالمة
وادي المعيز حي  70مسكن إجتماعي تساهمي ع رقم  01درج
 05قالمة
واد المعيز التحصيص اإلجتماعي  54تعاونية محل رقم 09
قالمة
حي عجابي قالمة
حي الحفصي رقم  18قالمة
حي الحاح أمبارك رقم  271قالمة
حي بن هرقة رقم  94قالمة
حي الحاح أمبارك رقم  100قالمة
حي بن هرقة رقم  300قالمة
حي الحاج أمبارك قالمة
حي هرقة رقم  196اقلمة
حي عجابي  216قالمة
حي هرقة  259قالمة
حي هرقة رقم  171قالمة
حي  120مسكن ت ع  02درج  01رقم  02قالمة
حي  50/140مسكن تساهمي قالمة
حي عجابي رقم  254قالمة

مخلوف عادل
سريدي جمال
عباس شريف
شطيبي شوقي
درغوم صالح
عمراني أسماء
بلعادي فؤاد
بلمير غنية
كيموقات فتيحة
طواهري محمد
لعرايسية عمار
بوشملة صورية
قتاتلية إسالم
كردوسي علي الدين
مزاري الطاهر
بلعز نهاد
قمري لخضر
قصوري حيدر
حيمري فتيحة
طواهري بدر الدين
غريب نور الدين
بوجاهم محمد الشريف
اومدور رابح
كواحلة محمد
هميسي صالح
مسعي عبد الحق
معط هللا مباركة
زراري حميد
طابوش نور الدين
غباشي رزيقة
فارح حمزة
حناشي وديعة
بن زايد محمد
حفيظي عبد الكريم
عمراوي السبتي
بابوري جميلة
سعدان صابر
بوفكان أحمد
عزوز رضوان
بن الشيخ مولود
قصوري سفيان
شطيبي شمس الدين
بدة حسان
عويسي حياة
مزياني السبتي

حي عجابي رقم  216قالمة
نهج العربي بن مهيدي قالمة
نهج محمد جوادي قالمة
شارع حساني محمد الصالح رقم  09س قالمة
حي شينيشن رقم  389قالمة
حي شنيشن محمد رقم  136قالمة
ضاحية مباركي السعيد رقم  119قالمة
نهج عبد الحميد بن باديس قالمة
ضاحية مباركي السعيد رقم  28قالمة
ضاحية مباركي السعيد رقم  84قالمة
ضاحية مباركي السعيد قالمة
ضاحية مباركي السعيد قالمة
حي مخانشة عبد اللطيف قالمة
شارع عبان رمضان رقم  14قالمة
ضاحية مباركي السعيد رقم  04قالمة
حي عين الدفلة رقم  46قالمة
نهج طواهري عمار رقم  01قالمة
حي  54تعاونية نورهان ع 04رقم  01قالمة
حي بوزاوي الطاهر رقم  45قالمة
حي محمد دبابي رقم  02محل رقم  01قالمة
حي عين الدفلة ب ع  13قالمة
حي عين الدفلة ع  30رقم  02قالمة
حي عين الدفلة ع  27أ قالمة
حي  19جوان رقم  10قالمة
حي  19جوان رقم  01قالمة
حي واد المعيز  02رقم  48قالمة
حي واد المعيز  01رقم  84قالمة
حي بورجيبة رقم  21قالمة
حي بورجيبة رقم  24قالمة
حي صديقي قالمة
حي صديقي قالمة
حي صديقي رقم  182قالمة
حي بورارة قالمة
حي بن شغيب رقم  176قالمة
حي بن شغيب رقم  55قالمة
حي بن شغيب رقم  267قالمة
حي بن شغيب رقم  323قالمة
حي بن بركان جميلة قالمة
حي بن بركان جميلة رقم  26قالمة
حي حناشي رقم قالمة166
حي بورارة بلقاسم رقم  60محل B
حي بورارة رقم  68ب قالمة
حي بعزاوي الطاهر رقم  218قالمة
حي الحفصي ترقوي رقم  298قالمة
مشروع  72مسكن الحفصي محل رقم  01قالمة

معوشي كمال
اوصيف نور الدين
عمروشي مراد
حفار الساس عبد الحميد
بن صالح يمينة
رحامنية كريم
دخان عبد الجليل
بوشريط الخامسة
بورنان بشير
زياية هشام
سالوي محمد
زغدودي يحي
بودور فارس
مباركي جزيرة
مشطر جورية
بوعكاز توفيق
حواوسة سمير
لحواس مسعودة
عيدود ياسين
لكحل عبد الحق
سعيود صهيب
حامي سمير
عبيدي خير الدين
ستيتي ناصر
توبة مراد
عماري عادل
محمداتني عبد الرؤوف
صعاينية صالح الدين
صوالة عبد النور
طواهري الشريف
جغوط صالح
قباط سليم
كافي بدر الدين
بوسلوى علي
ياحمدي محمد
رماي حسين
بخاخشة الهاني
مصالحي موسى
خلة حورية
مومني نصر الدين
فيصلي عبد الحفيظ
زغدودي محمد
عبد الحليم حاجي
شيحاوي حفصية
زغدودي عبد الحق

تحصيص عين الدفلة  03قطعة  21محل  03قالمة
تحصيص عين الدفلة  B 09 03قالمة
حي فنجال رقم  138أ قالمة
حي بوروايح سليمان قالمة
تحصيص  177قطعة  2500رقم  137قالمة
حي يحي مغمولي رقم  02محل رقم  04قالمة
حي عقابي ع  12درج  24رقم  01قالمة
حي عقابي ع  10درج  19رقم  01قالمة
واد المعيز محل رقم  05رقم 04
تحصيص  26تعاونية عقارية قالمة
تحصيص  1000قطعة قالمة
حي  1000قطعة قالمة
حي يحي مغمولي قالمة
حي  260مسكن قطعة قالمة
 208حي فنجال قالمة
 207حي فنجال قالمة
 168حي فنجال قالمة
حي فنجال رقم  05قالمة
حي فنجال رقم  06قالمة
حي بن شغيب رقم  215قالمة
حي عين الدفلة رقم  127قالمة
 34حي عين الدفلة قالمة
حي الحاج أمبارك رقم  103قالمة
حي فزاني رقم  168قالمة
حي هرقة رقم  02قالمة
تحصيص  260مسكن تطوري قالمة
حي  140مسكن فردي رقم  43قالمة
حي يحي مغمولي رقم  01قالمة
حي يحي مغمولي رقم  08قالمة
حي يحي مغمولي رقم  117قالمة
حي يحي مغمولي رقم  54قالمة
 182مسكن تساهمي قالمة
 182مسكن تساهمي قالمة
حي بن هرقة رقم  94قالمة
حي طواهري قالمة
نهج يوغرطة رقم  45قالمة
حي حسن االستقبال رقم  09قالمة
شارع العربي بن مهيدي قالمة
شارع العربي بن مهيدي قالمة
تحصيص  19جوان رقم  26قالمة
شارع األمير عبد القادر قالمة
حي زنداوي رقم  110قالمة
حي  50/140/530مسكن قالمة
حي زنداوي رقم  110قالمة
تحصيص  19جوان القديم شارع بوالنار صالح رقم  20محل
رقم  20قالمة

زغدودي عبد الحق
عيداوي عادل
سريدي أمين
كردوسي عثمان
زغدودي بالل
لعرايسية عبد الوهاب
حريدي أحسن
زعايمية سليمان
سايح عدة كلثوم
حوالة عبد الكريم
بن قيراط ع الحفيظ
طبايبية محمد
صديقي هجيرة
خليفة الهادي
درغوم عمار
بشكورة حمزة
معايشية محمد
درغوم حميد
عثامنيةصونية
بن عبدة رشيد
مسيود سمير
بن عبدة رشيد
مرابطي حسام الدين
حيمري حسام
دبوش توفيق
غياط عادل
حمداوي وليد
زغدودي سفيان
كودري أحمد
غياط عصام
زغالمي فؤاد
مزوز غنية
خرشيش قدور
بشكورة بالل
كودري أحمد
رقام محسن
بلخير عبد الغاني
زغدودي سفيان
حومة ليلى
يحمدي محمد
عمراوي شعيب
سكفالي صالح
مخلوف السعيد
قرارة زهير
ساليمية عبد الوحيد

تحصيص  19جوان القديم شارع بوالنار صالح رقم  20محل
رقم  20قالمة
تحصيص  19جوان قالمة
تحصيص  19جوان قالمة
تحصيص  19جوان قالمة
حي  18فيفري رقم  388محل رقم  01قالمة
حي  19جوان التوسع الثاني رقم  56محل رقم  02قالمة
 07قطع إيناس رقم  02قالمة
حي عجابي قالمة
حي عين الدفلة عمارة  29أ رقم  24قالمة
حي ديدوش مرادرقم  38قالمة
حي  188مسكن تساهمي وادي المعيز قالمة
حي حديد حسين رقم  01قالمة
حي بن هرقة رقم  299قالمة
التعاونية العقارية حي  384مسكن رقم  07قالمة
التعاونية العقارية حي  384مسكن قالمة
حي الحاج أمبارك رقم  169قالمة
المزرعة البيضاء رقم  120قالمة
تحصيص  1000قطعة قالمة
وادي المعيز  02رقم  380محل  01قالمة
حي قهدور الطاهر ع  11درج  31رقم  02محل  02قالمة
حي وادي المعيز رقم  362محل رقم  01قالمة
حي واد المعيز تحصيص  54تعاونية عقارية قالمة
حي الحاج أمبارك رقم  274قالمة
حي يحي مغمولي رقم  27قالمة
حي يحي مغمولي رقم  141قالمة
حي يحي مغمولي رقم  161قالمة
حي هرقة رقم  379محل رقم  02قالمة
حي بن هرقة رقم  209قالمة
حي بن هرقة رقم  208قالمة
حي  19جوان رقم  04قالمة
حي الحاج امبارك رقم  628قالمة
ضاحية مباركي السعيد رقم  45قالمة
حي هرقة رقم  379محل  02قالمة
حي عقابي محل رقم  05قالمة
حي فزاني رقم  232رقم  100محل رقم  01قالمة
حي فنجال قالمة
تحصيص  260مسكن تطوري قالمة
وادي المعيز التسوسع االول قالمة
حي  182مسكن تساهمي قالمة
حي هرقة رقم  208قالمة
حي عين الدفلة ع  16س درج  16س قالمة
 1حي  80مسكن ع  05رقم  01قالمة
حي  180مسكن ع  17محل  04قالمة
حي  500مسكن عمارة  22رقم  04قالمة
حي  500مسكن عمارة  168رقم  01قالمة

نشاطات أخرى

بن جراح

مواد غذائية،
خضر وفواكه

مساعدي رضوان
مساعدي عمار
زغدودي ميلود
حامي هشام
زغدودية سفيان
سلطاني إسماعين
أسواق كاالما
شعالل حورية
صالحي عبد الكريم
خرشيش عبد الكريم
هميسي هجيرة
عبيدي خير الدين
عبيدي محمد
عبد هللا فطيمة
سقني مليكة
ماضي عبد الحميد
بوحليط عبد الوهاب
جبار محمد
سكفالي توفيق
بوشريط بوجمعة
مباركي وليد
سكفالي فريد
مغيرس سمير
مرابطي فريد

حي  500مسكن عمارة  08رقم  04قالمة
حي  500مسكن عمارة  11رقم  01قالمة
حي عين الدفلة ع  16س قالمة
حي عين الدفلة ع  1س قالمة
واد المعيز التوسع االول  362رقم  01قالمة
المجمع السكني االمير عبد القادر قالمة
حي  120مسكن تساهمي اجتماعي قالمة
 70مسكن االمير عبد القادر قالمة
حي المزرعة البيضاء قالمة
حي  200مسكن رقم  12قالمة
مشروع  112مسكن قالمة
حي الحاج أمبارك قالمة
طريق سدراتة قالمة
حي الحاج أمبارك قالمة
شارع علي شرفي قالمة
طريق عين العربي قالمة
حي علي بلعزلة بن جراح
حي مقالتني مسعود بن جراح
حي بوراس أحمد بن جراح
حي بوراس أحمد رقم  01محل  - 01بن جراح
حي مقالتني مسعود رقم  02بن جراح
حي بوراس أحمد رقم  11بن جراح
حي عميار عمار بن جراح
حي مقالتني مسعود رقم رقم  - 03بن جراح

