
اللقب واالسم /او التسمية النشــــــــــــــــاطبلديةدائرةالرقم
االجتماعية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان

حي 05 جـــويلية أدراربلهــــــادي أحســــــن1
شارع حميدة بلعقون  أدرارش.ذ.م.م  دليمي2
شارع المطار القديم  أدرارلكبير عبد الكبير3
حي  05 جويلية    أدرارشاوش عـــلي4
شارع مقدم العربي   أدرارامزال ورديـــة5
حي 191 مسكن  أدراربن يحي بوفلجة6
جوداد  7

حي 20 اوت  ادرارمعمــــــــــــــــــــــــــــــــر

حي 40 مسكن  ادرارمرابطـــي  عبد الكريم8
حي اوالد اوشن أدراربن حمو محمــــــــــــــــــــــــد9

حي 20 أوت أدرارمؤسســة اقروديف ( الرياض )10

حي الغربي ق 48 م م 254 رقم الباب علي المحفوظ11
01 ادرار

حي الغربي ق 50 م م 248 رقم الباب التوجي عمار12
13 ادرار

شارع بلغيت محمد ادرارسالم بلخيري13
شارع بن معمر محمد مقابل المقبرة ادرارحمو يعيش محمد14

سوق دينار ادراردهان محمد15
قصر ادغا قسم 58 م م 66 رقم الباب 8 التوجي عمار16

ادرار
قصر ادغا قسم 58 م م 66 رقم الباب 8 قداري مبروك17

ادرار
حي 40 مسكن ادرارنسامو بوبكـــر18
حي 80 مسكن أدراربن هاشم الطيب19
اوالد على ادرارهورو عبد الهادي20
شارع قدور بلعايب ادرارمحمد امين حمزة21
حي الغربي ق 48 م م 254 رقم الباب العمراني حسان22

03 ادرار
شارع العربي بن مهيدي ادرارخليل فريد23
حي 20 اوت   أدرارتكليت مخلوف24
حي 20 اوت   أدراربن يحي سمير25
حي 20 اوت   أدرارريكوح بومدين26
طريق تيليالن ق 171 م م 70 رقم الباب خوميسي بله باسي27

01 أدرار
طريق تيليالن حي 126 مسكن تساهمي عيدات بوجمعة28

أدرار
سوق الجملة ادرارعبدلي محمد29
سوق الجملة ادراربلحرش محمد30
حي 40 مسكن أدراربن دوبـــة زهــــرة31
حي 40 مسكن ادرارفورمـــة محمد32
شارع عبد القادر بن سليمان ادرارسالمي العربي33 ادرارادرار

مخبزة

مواد غذائية،خضر 
وفواكه

جدول رقم 01: قائمة المتعاملين االقتصاديين المسخرين للمداومة خالل ايام عيد االضحى2019 
حسب طبيعة النشاط المحدد



حي الغربي شارع قدور بلعايب  أدرارزراري عبد القادر34
حي 20 أوت ادراريحياوي أحمد35
الحي الغربي ق 50 م م 248 رقم 13 لخضر على الشريف36

ادرار
طريق تيليالن حي 126 مسكن تساهمي زراري عبد الجليل37

أدرار
طريق تيليالن حي 126 مسكن تساهمي سيد أحمد علي الشريف38

أدرار
حي ادغا ق 59 رقم الباب 8 ادرارقندول ميلود39
ادغا قسم 58 م م 66 رقم الباب 8 ادرارعثمان طلحة40

اوقديم 55 رقم 98 ادرارامير محمد41
الحي الغربي ق 47 م م 298 رقم 5 قندول محمد امين42

ادرار
الحي الغربي ق 48 م م 254 رقم 1 لمير محمد43

ادرار
سوق دينار ادراردهان محمد44
سوق دينار ادرارعبد الرحمان عبد هللا45
حي اخناتير ق 67 م م 88 ادراراقوجيل معمر46
حي 40 مسكن ادرارفورمـــة التوهامي47
حي 45 مسكن المنشات شارع عبد القادر جعفر بن بوزان48

بن سليمان ادرار
تجزئة الحي  الغربي أدرارطالبي عبد الرحمـــان49
حي 20 أوت أدرارالتهامي سودي50
طريق تيليالن حي 126 مسكن تساهمي بالخير مصطفى51

أدرار
ادغا ق 58 م م 15 رقم 01 ادراركادي مسعودة52
شارع االمير عبد القادربقلزي عمر53
حي 154 مسكن تيليالن  ادراربن درية هوارية54
حي 20 اوت ادراررقيق جميلة55
المرحلة الخامسة  حي المستقبل ادراربوسعيد خيـــرة56
شارع طالب ع/ الرحمان المحطة البرية سعيدي محمد57

أدرار
شارع قدور بليتيم أدرارمحمد لحبيب بلمختار58
حي الحطابة أدرارعصينوني صالح59
حي سلمان الفارسي ادرارقــــداري مبروك60
شارع باجي مختار أدرارمحطة التوزيع  GD  بأدرار61
طريق بشار أدراردحماني  خليفة62
طريق بشار أدرارشركة تمسلقلوت63
طريق بشار أدرارشركة التوزيع مجمع الهامل64
أوالد علي اخناثير أدرارمؤسسة مرابطي65

بن عابد  اوقروتاوالعــــــــة يحيمخبزة1
بن عابــد اوقروتحسام بوشامة2
تبرغمين اوقروتارشيدي عبد هللا3
تبرغمين اوقروتبوســـاق   أحمد4
تبرغمين  اوقروتزايد فتيحــــــــــــــــــــة5
اوقروتشركة تمسلقلوت6
قصر المطارفةناصـري احمد7

  

انشطة اخرى

مخبزة

اوقروت

مواد غذائية،خضر 
وفواكه

انشطة اخرى



8
9
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17
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22
23
24
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28
29
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39
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41

1

2
3

4
5
6
7
8
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اوقرو



اولفبن مداني نور الدين10
اولفالعربي الدمي محمد11
اولفزنانـــي مبروكة12
اولففودوا فاطمـــة13
اولفبوشنـــة عبد الكريم14
اولفبسودي الشيخ بن البركة15
اولفكاوى فضيل16
اولفطوبال  ناصر بن محمد17
أولفلنصــاري محمود بن محمد18
أولفلنصاري بشير  بن محمد19
أولفقيدال  سليمان بن عمر20
أولفمحطة التوزيع  GD  بأولف21
أولفبايـــة السعيد22
تيطعتيقي عبد هللا23
تيطبن جياللي لكحل24
تيطبن عبد الكريم عبد القادرانشطة اخرى25

برج باجي مختاردريسي لمانة1
برج باجي مختارالتوجي سيد احمد2
برج باجي مختارطالبي محمد3
برج باجي مختاردنة ابراهيم4
برج باجي مختارعقباوي محمد5
برج باجي مختاررقــاني ماليك6
برج باجي مختارداللــي موالي7
برج باجي مختارلعروسي شريف8
برج باجي مختارداللي حمه9

برج باجي مختارناجي موالي بن بابا10
برج باجي مختارناجي موالي بن صادق11
برج باجي مختاراعبللة محمد12
برج باجي مختارورتي العالية13
برج باجي مختارمؤسســة اقروديف ( الرياض )14

برج باجي مختارمجمع الهامل ( المطاحن )15
برج باجي مختاربربوشي محمد يحيا16
برج باجي مختاربربوشي نجيه17
برج باجي مختاربن جعفر بريكة18
برج باجي مختاربن يحي منير19
برج باجي مختاربن طاطا سيداحمد20
برج باجي مختارهرباجي نصيرة21
برج باجي مختارشتوي هشام22
برج باجي مختاربوشامة عبد الرحمان23
برج باجي مختاربربوشي الوالد24
برج باجي مختاربن جعفر باحنيني25
برج باجي مختارهيري فوزية26
برج باجي مختارسامي حاجي27
برج باجي مختارعبدالسالم هالالت28

اولف

اولف

مواد غذائية،خضر 
وفواكه

انشطة اخرى

تيط
مواد غذائية،خضر 

وفواكه

  

برج باجي 
مختار

مخبزة

مواد غذائية،خضر 
وفواكه



برج باجي مختارهالالت حكيــــم29
برج باجي مختارملوكي بابا احمد30
برج باجي مختارالعربي الدمي احمد31
برج باجي مختارلبات عبد المومن32
برج باجي مختاربوحجر سيداة33
برج باجي مختارداللي  محمد34
برج باجي مختاربن يحي فـــؤاد35
برج باجي مختارخلوف عمار36
برج باجي مختارلنصاري اباد37
برج باجي مختارعربي الدمي اللة38
برج باجي مختارطمري بابا احمد39
برج باجي مختارجوالة عبد الرزاق40
برج باجي مختاركرتوس اغيالس41
برج باجي مختارداللي محمد42
محطة التوزيع  GD ببرج ب 43

برج باجي مختارمختار

النقطة الكيلومترية 200 برج باجي مختارمؤسسة صحــاري الجنوب44

برج باجي مختارمحطة بليلــة احمد45
برج باجـــــي مختاربن مخطــــاري فاطمة46
تيمياوينبوعاللة مباركة47
تيمياوينرقــادي احمد48
تيمياوينبابكر علي49
تيمياوينبعمر عبد القادر50
تيمياوينعقباوي بابا احمد51
تيمياوينمؤسسة بوركبة52
تيميـــــــــــــــــــاوينشركة فاكو اقرو53
تيميـــــــــــــــــــاوينبن جعفر عبد الرحمان54
تيميـــــــــــــــــــاوينرقاني عبد القادر55
تيميـــــــــــــــــــاوينبن يوسف محمد56
تيميـــــــــــــــــــاوينبن عمر محمد57
تيميـــــــــــــــــــاوينبكاري محمد سالم58
تيميـــــــــــــــــــاوينجنا عبد القادر59
تيمياوينمحطة التوزيع  GD  بتيمياوينانشطة اخرى60

اسبع.تسابيتلفقون العيدمخبزة1
اسبع تسابيتبوحفصي فاطمة2
اسبع تسابيتديابي فريد3
اسبع.تسابيتصنقلي عبد القادر4
اسبع.تسابيتعصيان موسى5
تسابيتبعـــــــــــــــــــزي حسين6
الهبلة.تسابيتدليل امينة7
بنطلحة تسايتقطيب محمد8
بنطلحة تسايتدباحـــي فريد9

بنطلحة تسايتجــرادي البركة10
بنطلحة تسايتجـــرادي  محمد11

برج باجي 
مختار

  

  

انشطة اخرى

تيمياوين

مخبزة

مواد غذائية،خضر 
وفواكه

مواد غذائية،خضر اسبع
وفواكه

مخبزة

  



بنطلحة تسايتحـــادو ابراهيم12
بنطلحة تسايتحيـــح بوجمعة13
بنطلحة تسايتشنـــافي محمد14
بنطلحة تسايتحجـــــاوي مريم15
بنطلحة تسايتوهـــاب محمد16
بنطلحة تسايتدحــان محمد17
بنطلحة تسايتقاسمي عبد الكريم18
بنطلحة تسايتبهمان محمد19
بنطلحة تسايتوهاب محمد20
بنطلحة تسايتصرندي مبارك21
بنطلحة تسايتيوسفات  عبد هللا22
بنطلحة تسايتسباعــي مريم23
بنطلحة تسايتيوسفات  عبد القادر24
تسابيتطلباني محمد25
بمطلحة تسابيتيوسفات احمد26
بمطلحة تسابيتدليل امحمد27
بنطلحة تسابيتسرجان عالل28
تسابيتشركة تمسلقلوت29

زاوية الدباغ تنركوكبوعباية فوضيل1
زاوية الدباغ تنركوكحمار فريزة2
زاوية الدباغ تنركوكاوالد حمادي محمد3
تنركوك  المقاطعة االدارية تيميمونبن يحي  عبد الباقي4
زاوية الدباغ تنركوكاوالد العربي أحمد5
زاوية الدباغ تنركوككحالوي عبد الحي6
زاوية الدباغ تنركوكالدباغي بلقاســـــــــــــــــــــــم7
زاوية الدباغ تنركوكعبد الواحد محمــــــــــــد8
زاوية الدباغ تنركوكاوالد حمـــــادي أحمــــد9

زاوية الدباغ تنركوككحـالوي محمد10
زاوية الدباغ تنركوكبضياف احمد11
زاوية الدباغ تنركوكولحاج ميلود12
زاوية الدباغ تنركوكلمقدم احمد13
زاوية الدباغ تنركوكاوالد العربي عبد الرحمان14
زاوية الدباغ تنركوكبولغيتي باحمود15
زاوية الدباغ تنركوكمؤسسة بن كـــادي16
تنركوكحكومي  ام الخير17
قصر قدورقندا عبد الرحمانمخبزة18
قصر قدورحناني سمير19
قصر قدورالدين فاطنــــــة20
قصــر قدورمهول بلقاسم21

شارع اول نوفمبر  تيميمونبوتدارة زينب1
حي بن حمادي عالل تيميمونعبد الرحمان عبد الغفار2
حي 20اوت تيميمونسيدي يده احمد3
حي 450 قطعـــة تيميمونبوزنيتية محمد الشريف4
شارع اول نوفمبر تيميمونبهلولي باسم5
شارع موالي عمر لحسن تيميمونمامو نذير6

تسابيت

تسابيت

مواد غذائية،خضر 
وفواكه

انشطة اخرى

تنركوك

تنركوك

مخبزة

مواد غذائية،خضر 
وفواكه

انشطة اخرى

مواد غذائية،خضر قصر قدور
وفواكه

مخبزة

  



حي حاسي تسلغى  تيميمونحوميميد نور الدين7
حي حاسي تسلغى تيميمونبوشركة مقران8
مفرزة 400 قطعة  تيميمونبراهيمي عبد اللطيف9

حي قوبا تيميمونقليل احسن10
شارع اول نوفمبر تيميمونمخناش جمال11
االمير عبد لقادر تيميمونمؤسسة تانغيط12
حي حاسي تسلغى تيميمونزبيش عادل13
شارع اول نوفمبر تيميمونخثير محمــــد14
شارع محمد العطشـــان تيميموناسالفـــــي بلقاسم15
شارع محمد العطشـــان تيميمونبن حمو ناصر16
شارع محمد العطشـــان تيميموننبهي محمد17
شارع اول نوفمبر تيميمونبوقرة حسان18
شارع اول نوفمبر تيميمونمادي مسعود19
حي تدمايت تيميمونماموني محمد20
شارع اول نوفمبر  تيميمونسليمان عز الدين21
شارع زيطـــة ميلود تيميمونمحطة التوزيع  GD  بتيميمون22

تيميمونلوطو عثمان23
تيميمونروابح موراد24

رقـــانبن منصور سليم1
رقانبربوشي الباتنة2
رقانبكاري عدنان3
رقانخــالدي مبارك4
رقانحمايزي منيــر5
قرب الملعب البلدي رقانبوراس مصطفى6
رقانموساوي محمد7
رقانعبدي مجيد8
رقاننواري مـــوالي9

شارع االمير عبد القادر رقانبوعسرية كمال10
رقانبن ضحــوى احمد11
السوق المغطى رقاننغراوي عبد النبي12
رقانعمراني عبد السالم13
رقــانبن سالم يسين14
رقـــانروابـــــــــــــــح مــــــراد15
رقـــانجبوري احمد16
رقــانمحطة التوزيع  GD  برقان17
رقــــــــــــــــــــــــــانمؤسســــة نقل الصحــراء18
رقــــــــــــــــــــــــــــــانالجديد عائشة19
ســالياحمادو احمد20
زاوية لحشف.ساليقرفاف امبارك21
ساليسعدون مباركة22
ساليهنون العيد23
ساليبن جابر قدور24
ساليسوادي عبد الحليم25
ساليبن الذهبي احمد26

تيميمونتيميمون

مواد غذائية،خضر 
وفواكه

انشطة اخرى

سالي

مخبزة

مواد غذائية،خضر 
وفواكه

رقـــان

رقـــان

مخبزة

مواد غذائية،خضر 
وفواكه

انشطة اخرى



ساليلنصاري كريمة27
ساليالذهبـــي عبد هللا28
ســــاليكرومي عبد الرحمان29

تيدماين انزجميرعلي  محمدمخبزة1
تيدماين انزجميرحــاجي جلول2
بوانجي انزجميركــادي رشيد3
تيدماين انزجميرمؤسسة بن حمادي4
بلدية انزجميرابي هريرة بشيــر5
زاوية كنتة الطيب عبد المومن6
زاوية كنتةسماعيلي عبد هللا7
زاوية كنتةصالحي صالح8
زاوية كنتةالهاشمي شرفاوي9

زاوية كنتةالداودي عائشــة10
زاوية كنتةسرقمة محمد11
زاوية كنتةقاضي ناجم12
زاوية كنتةعلي عبد السالم13
زاوية كنتةرحموني الزهراء14
زاوية كنتةلمين عبد الرحيم15
زاوية كنتةقاضي العربي16
زاوية كنتةابي هريرة احمد17
زاوية كنتةسرقمة مبارك18
زاوية كنتةموسى حمزة19
زاوية كنتةلمين سليمان20
زاوية كنتةموســى محمد21
زاوية كنتةلخضــاري  عبد القادر22
زاوية كنتةصادقي محمد23
زاوية كنتةبالل غنـــاي24
زاوية كنتةالســــر بوجمعــة25
زاوية كنتةمـــعتوق سالــم26

تامستطمبو بوجمعــة1
تامستمقــــدم عبد القادر2
تامستسقـــي اسيا3
تامستبابا عبد المالك4
تمنطيطسعيد عبد الحميــــــــــد5
تمنطيطزاوكي صديق6
تمنطيطقادري عبد الخلق7
تمنطيطحسين احمد8
تمنطيطموساوي محمد9

تمنطيطالطيبي عبد هللا10
تمنطيطولد الحاج عبد هللا11
بوفـــــــــاديقيرو بشير12
تمنطيطنسامو نور الدين13
مؤسسة ســـــــــــــــــودي 14

تمنطيطبوجمعــــة

تمنطيطسلطـــاني مراد15

  

انشطة اخرى

زاوية كنتة

انزجمير
مواد غذائية،خضر 

وفواكه

انشطة اخرى

زاوية كنتة

مخبزة

مواد غذائية،خضر 
وفواكه

انشطة اخرى

فنوغيل

تامست
مخبزة

مواد غذائية،خضر 
وفواكه

تمنطيط

مواد غذائية،خضر 
وفواكه

انشطة اخرى



فنوغيلعبد الرحيم عبد الرحمانمخبزة16
فنوغيلصمبا  زوبير17
فنوغيلقندوسي عبد القادر18
فنوغيلرقادي مسعود19
فنوغيليزولي عبد الحميد20
فنوغيلشركة الطرشان21
فنوغيل22

وحدة 
االنتاج

اللقب 
واالسم 

/او 
التسمية 
االجتماع

ية

المجموعالعنوان

انتاج 
الحليب

شركة 
أدرار 
حليب

المنطقة 
1الصناعية أدرار

مطحنة

مجمع 
الهامل 
(فرع 

المطاحن)

المنطقة 
1الصناعية أدرار

انتاج 
المياه 
المعدنية

مؤسسة 
انتاج 
المياه 

المعدنية 
تازليزا

تنركوك  
المقاطعة 
االدارية 
تيميمون

1

3

مواد غذائية،خضر 
وفواكه

انشطة اخرى

والية 
ادرار

المجموع

فنوغيل

جدول رقم 02:قائمة الوحدات االنتاجية المسخرة خالل ايام عيد االضحى 2019 حسب طبيعة 
النشاط
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