
اللقب واإلسم / الرقمطبيعة النشاطالبلدية
مالحظاتالعنوان التجاريالتسمية اإلجتماعية

/المنطقة الصناعيةالكاهنة (حليب)1

/المنطقة الصناعيةماتيلي (حليب)2

مطاحن سيدي 3
ارغيس

/المنطقة الصناعية

/تحصيص العافريناصري مالك4

/تحصيص النصرلعور مالك5

/تحصيص النوربالل ساكر6

تجزئة 18 قطهة قرب لزهر بوزيد7
جد عقبة

/

مقابل دار الصناعات عابد عبد الحكيم8
دينة الجديدة التقليدية ال

/

/حي بوسيفبراح فريد9

/حي االماليوسفي طارق بالل10

/شارع عباد عالوةبولعسل علي11

/حي مصطفى بن بو العيدمرزوق وافية12

/حي السعادة طريق خنشلةقالي بدر الدين13

/حي البدرقالي عزالدين14

/شارع اول نوفمبرخليل السبتي15

/تحصيص النصرعطوي عزوز16

/حي األضواءدحدوح حسام17

/حي الحريةسفيان العمري18

وزارة التجــــــــــــــــــــــــــــــارة
المديرية الجهوية للتجارة باتنة

مديرية التجارة لوالية أم البواقي
الجدول رقم 01: المعلومات الخاصة بالمتعاملين اإلقتصاديين المسخرين لبرنامج مداومة عيد 
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/حي الكاهنةجرمان نذير19

تحصيص مالكي عالق سامية20
الحركات رق 182

/

حي 50 سكن تساهمي + حواس سهام21
ارة 2 حل تجاري ع  31

/

/حي مصطفى بن بوالعيدمدفوني علي22

/توسيع االمل قسم 02شعراوي داود23

/المنطقة 02 رقم 15حاجي محمد24

حي 22 سكن اجتماعي قالت الجودي25
اه ت

/

/حي المحطة القديمةرياض ذيب26

/شارع 20 اوتفوضيل سليم27

وحدة نفطال 28
باشر) يير  (ت

/حي 750 سكن

/طريق قرية سيدي ارغيسحجام الربيعي29

قالي محمد 30
الشريف

/حي السعادة رقم 02

/شارع اول نوفمبرهامل رياض31

خالص عبد 32
اللطيف

/حي الحرية

/شارع 20 اوتخميسي لخميسي33

/شارع 20 اوتحمودي العمري34

/حي المستقبلبلغول بالل35

المركب الرياضي بغو مبروك رشيد36
يد عبد الح

/

/حي االفاقموساوي حسين37

عبد الوهاب 38
رية نا

/تحصيص العافري

/طريق خنشلةعابد موسى39

/حي السعادة طريق خنشلةصالحي فرحات40

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

القصابة

محطات الوقود



/حي المستثمرينياحي بلقاسم41

/حي المساءجواني محمد لمين42

/حي المساءمعمري عصام43

/تحصيص النصر 03دربال حليم44

/حي النورالربيع عبود45

/حي النوربحار خالد46

/حي البستانعابد ربيع47

/حي محمد االخخضردحدوح يوسف48

/حي العربي بن مهيديغوتي السعيد49

/حي محمد األخضركوكة روماني50

/140 مشروع تساهميأمجوج فاتح51

مشروع 60 سكن بن حملة تقي الدين52
ارة 01 رق  اه ع ت

/

/التعاونية العقارية الورودسعيدة يوسفي53

/التعاونية العقارية الورودصابري توفيق54

حي 50 سكن المدنية عوني ضياء الدين55
الجديدة

/

/مقابل ثانوية بوخروبةبعلول عبد اللطيف56

تحصيص الحرية قرام هواري57
بيرات) )

/

مشروع 40 +100 سكن قراري فؤاد58
حل رق 01 اه  ت

/

/حي 70 سكن تساهميجعاوي حسام59

حي 400 سكن جواني إبراهيم60
حل تجاري   + اه ت

/

مشروع 45 سكن بلعابد فتيحة61
حل رق 03 اه  ت

/

/المدينة الجديدة 2عالوة كمال62
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حي 400 سكن عقال حسن63
حل   300 + اه ت

/

/المدينة الجديدةصالحي عمار64

حي 400 سكن المدينة حفيظ خالد65
الجديدة

/

عمارة رقم4 + 100 مزيان بغو66
دينة  اه ال كن ت

/

محل رقم 03 مشروع لحسن مهدي67
كن  50

/

/قرية سيدي أرغيسالعمري النوار68

/قرية سيدي أرغيسكواشي بالل69

/قرية سيدي أرغيسعالوة عقيلة70

عيساني عبد 71
اللطيف

/حي بيوغرطة رقم 93

/حي مصطفى بن بالعيدرمول هيثم72

/حي عراركواشي فوزي73

حي 400 سكن عمارة 3 بلهوشات رمزي74
ب

/

/حي بوعزيز السعديبزاز عبد هللا75

/حس السعادة 2سامعي فاطمة76

تجزئة بوعزيز السعدي شلواش عبد القادر77
رق 01

/

/حي الجحفةحريزة سفيان78

حي 68 سكن تساهمي بوداب عبد الوهاب79
دينة الجديدة ال

/

/حي النسيمحاجي عبد العزيز80

/حي 750 سكنفرحي سيف الدين81

/حي الحديقةعابد نصيرة82

/حي الحديقةطهير ضياء الدين83

/حي البستانعابد الربيع84
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/نهج بوزيدي عبد المجيدسليماني أحمد107

/نهج عجال الطاهربن بغيلة رشيد108

/حيCLNصواب نصيرة109

/حي المناربركاني عادل110

/نهج 01 نوفمبربوشمال بلقاسم111

/حي النجمةمخبي عبد المجيد112

/حي االمل طريق كباشناصر خميسة113

/حي سعيدي الجموعيسلطاني سكيو114

/حي ابن رشدرجايمية امينة115

/نهج  عباس لغرورزرارة حكيمة116

/حي النصر رقم 43مرزوقي خالد117

/مركز عين البيضاءبولحروز خميسي118

/نهج حجاج العربيمرابط فيص119

/حي الحراكتةزيدي هشام120

حي سعيدي الجموعي دالج خير الدين121
الشطر الثان

/

ش ذ م م لوصيف 122
د الطاهر ح

/حي المنظر الجميل

/حي سعيدي الجموعيعقون السعيد123

رقاب فاطمة 124
الزهرا

/نهج سلطاني

/حي بن غيدة بلخيرعيادي سليم125

/حي منصوري عليشرقي شريفة126

/طريق خنشلةالعمراوي جهاد127

/نهج احمد بن موسىمجلني ناصر128
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حسيني محمد 129
الطاهر

/نهج 05 جويلية

/نهج زيدوني عمارةزرارة صالح130

/نهج عباس لغرورمحجوب رفيق131

/حي سعيدي الجموعيلربس يوسف132

لسعد محمد 133
الشريف

/نهج عباس لغرور

بومعرافي عبد 134
هاب ال

/طريق قسنطينة

/نهج عباس لغروربوعروج محبوبة135

/نهج عباس لغروربركاني سلطان136

/نهج قحموص محمد الكاملزرداني حسين137

/تحصيص االملفاضلي نبيل138

/تحصيص النهضةسايغي سيف الدين139

/نهج منصوريذبابنية السعيد140

/ نهج كانوني الطيبلعريبي سمير141

بورحلي عبد 142
ف الرؤ

/طريق سدراته

/الزرققرازة لمبارك143

/طريق خنشلةمحمد سعيدي144

/بئر رقعةسالم يوسف145

/حي ساحة فلسطينمسعد اليامين146

/تجزئة الموقع األولزكرياء علويط147

/ساحة فلسطينمسعد نور الدين148

/تحصيص المنارحجو مصطفى149

/حي االملزغادي خيرالدين150
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/بئر رقعةقدور جمال151

/نهج فارس حنافيمعمري نور الدين152

/حي cnlبومعراف جمال153

/حي المستقبلعمارة زين الدين154

/تحصيص ابن سيناحمدي شريفة155

/تجزئة المستقبلنبيل وناس156

/نهج مصطفى بن بولعيدبركاني محمد157

/تحصيص المستقبلإسحاق محمد158

/تحصيص المنارأحمد عبابسة159

/الموقع األولمحمد مطرش160

/نهج عباس لغروربن تونسي الحسن161

/حي سعيدي الجموعيبخوش هشام162

/حي الصندوق الوطنيبوقندورة جمال163

/حي ابن رشدبومعراف جمال164

المنطقة الحضرية  محمدي السعيد165
كن ع 72  شر الجديدة 

/

/تجزئة الحراكتةقوجيل كمال166

/حي االملزعباب الربيع167

/حي الحراكتةشوادلي مالك168

/حي الهواء الطلقمرابطي عالوة169

/عباس لغرورشبيلي كمال170

/شارع فارس حنافيبلخيري نور الدين171

/نهج بوزيد عبد المجيدسلطاني ربعية172

 
  

 
 

 
 

 
 

 



/نهج بن بوزيد عبد المجيدمصابحية المكي173

/حي سلطانيبليل جميل174

/حي الهناءبرحايل هشام175

/حي االملحفيظ بريزة176

/بئر وناسالعمراوي وليد177

/حي االخوة بلعلميبن بوشامة كريم178

/حي السعادةبن قاطي العمري179

/نهج عباس لغروربراهيمي شهرة180

/تحصيص  الحراكتةقزاينية حمزة181

/تحصيص الكاهنةعزوز رابح182

نهج سعيدي الجموعي شريفي صليحة183
ل قع األ ال

/

/نهج منصوري علييحياوي نور الدين184

/حي الهناء 2قدور عيسى185

مرواني عماد 186
الدين

/زاوية كانوني الطيب

/تجزئة الموثع األولعلويط سمير187

تحصيص سعيدي وكيل سليم188
ع الج

/

/نهج زيدوني عمارةمحمد برحايل189

/حي 300 سكندليلة موجاري190

/حي 520 سكننور الدين زراري191

براكنية عبد 192
الرزاق

/حي سعيدي الجموعي

/حي منصوري عليمصار رابح193

/حي السالم 2عصام دالج194
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/شارع خفاش عبد هللابن مخلوف تفاحة195

/تحصيص الكاهنةناصري عبد الحق196

/طريق خنشلةبوقرنين فرحات197

حي 550 سكن طريق بن عبود يزيد198
خنشلة

/

/نهج الجنوبكواشي كمال199

/حي المنظر الجميلكواشي جابو200

/تجزئة العزابيساحلي رفيق201

/نهج حركاتحمودي رفيقة202

/نهج مصطفى بن بولعيدرجال مسعود203

/نهج مصطفى بن بولعيدرجال عبد الحي204

/طريق سدراتةمنصوري سليم205

/تحصيص المستقبلعبايسة محمد206

/نهج عباس لغرورشيباني طارق207

/نهج عباس لغرورلعبيدي صالح208

/حي سعيدي الجموعيحميد حرزالوي209

/نهج عباس لغرورحفصي عمار210

/حي االملشمامي محمد211

/نهج زيدوني عمارةبورنان سمير212

/نهج 05 جويليةلعبيدي بوجمعة213

/طريق سدراتةمنصوري مراد214

/نهج عباس لغرورأحمد سليماني215

/حي االملزناي نبيل216

 
  

 
 

 
 

 
 

 



/نهج بوزيد عبد المجيدسلطاني ربعية217

تحصيص سعيدي لشقر غزيزة218
ع الج

/

/تجزئة الحراكتةعريفي سمير219

/شارع مصطفى بن بولعيدعبد الحليم رجال220

/طريق سدراتةمنصوري سليم221

/حي سعيدي الجموعيبوعقال رمزي222

مسعودي عبد 223
ال ال

/حي االمل

/حي الصوالحيةبوذراع قدور224

/حي 600 سكنبكاش لخضر225

/حي 24 فيفريدمان دبيح الهادي226

/الحي البلدينفير محمد رضا227

/حي المنظر الجنيلقروي مسعود228

/حي بوحة بلعربيقمصاص رشيد229

/حي 5 جويليةشعبان مسعود230

/حي قرايزيةعقبة زهير231

/حي قرابصيبولحبال حسان232

/حي بلحاتمحاجي نذير233

/حي قواجليةصخري أكرم234

/حي 600 سكنبخة فاتح235

/حي المنظر الجميلبن ناصر أسامة236

/تحصيص قواجلية 02حمودي فريد237

/حي المنظر الجميلشيبان عمر238
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بودربالة عبد 239
جيد ال

/تحصيص نوفمبر 03

/حي بوحة بلعربيبومعزة عبد الحليم240

/حي الصوالحيةكواسح سفيان241

مشروع 140 + 28 قوال تقي الدين242
اع كن اجت

/

بوالصوف عبد 243
الحلي

/تجزئة المنظر الجميل

/حي المنظر الجميلبعداش نور الدين244

قرابصي عبد 245
الرحي

/حي 05 جويلية

/منطقة النشاط الفزقيةمجرالي سفيان246

/حي بوحة بلعربيقويطن محمد247

/حي المنظر الجميلبوالصوف حليم248

كراد محمد عبد 249
ان الرح

/حي الهناء

/حي الهناءعميش فاتح250

/حي المنظر الجميل العلويشيبان حمزة251

/حي الصوالحيةزغمار حواس252

/نهج بلحاتمعقون جلول253

حي مالح نهج بعداش رقم شنيخري علي254
77

/

السوق البلدي للخضر عميش النوي255
اكه الف

/

/حي قواجلية رابحزحاف حمزة256

/حي 05 جويليةحمودي خالد257

شارع العربي بن مهيدي بخة حنافي258
رق 163

/

/حي قواجليةعكاشة عيسى259

/حي الصوالحية رقم 36زهاق فرحات260
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بلخيري عبد 261
الجليل

حي 24 فيفري رقم 12

/تجزئة الهناء رقم 189حمودي عياش262

/حي قواجلية 01ريغي مسعود263

بن صالح عبد 264
ف الرؤ

/نهج العربي بن مهيدي

عبد العزيز 265
ر ن

المنطقة السكنية الحضرية 
الجديدة

/

/سوق الخضر والفواكهلوز هاشم266

/نهج بلحاتم رقم 02بومعزة خليفة267

حي المنظر الجميل رقم بوهالي محي الدين268
02

/

لعويسي عبد 269
ان الرح

نهج بلحاتم رقم 02

نهج العربي بن مهيديكروش نصر الدين270

المنطقة السكنية الحضرية غصاب الربعي271
الجديدة

تجزئة نوفمبر 03 رقم صالحي رمزي272
97

حي قواجلية رابح رقم غواط مسعود273
231

/

بن فليس محمد 274
عبد الجليل

/الطريق الوطني رقم 03

/طريق باتنةعدادي عمار275

طريق عين كرشةعميش إبراهيم276

/قرية فورشيداودي حسين277

/طريق الوزن الثقيلشهرة عبد العزيز278

/الطريق الوطني رقم 100فريجة عراس279

/طريق باتنةمؤسسة نفطال280

/طريق قسنطينةاالخوة بولقرن281

/حي 08 ماي 1945بن عياد حياة282
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المطاعم

محطات الوقود



/حي 50 سكن محل 01بوعفان بلدية283

/تحصيص الهواء الطلقخرخاش رشيد284

/حي األمير عبد القادرخالدي ميمشة285
وحدات انتاج 

الحليب
ملبنة حابس امير 286

ابراهي
/مسكيانة

/نهج فروج الطاهرسيواني منير287

/حي مرايحي حسينمزياني هشام288

تجزئة المجمع السكني مباركي عبد الحق289
390 قطعة

/

/حي المجاهديندالج بالل290

زراري محمد 291
الهادي

/مركز

/حي األمير عبد القادرمهدي عبد النور292

/حي بركاني حمزةبرحايل الرهوني293

/حي خرخاش السعيدحافظ فريد294

/حي األمير عبد القادرلعبيدي رماني295

/تجزئة راجعي عمارفقير هشام296

/تجزئة راجعي عماربلخيري إسماعيل297

/حي زواقة العياشيمعاش رمضان298

/حي بركاني حمزةحابس عمار299

/حي األمير عبد القادربن منيعة فاتح300

/حي األمير عبد القادرقميني النوار301

/حي األمير عبد القادرزراري عبد السالم302

/تجزئة زواقة العياشيعثماني فريد303

/تحصيص االملاونيسي فؤاد304
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/حي بركاني حمزةبوحفص ميميشة305

/تجزئة الهواء الطلقمزياني نورة306

/حي بركاني حمزةبوعفان يوسف307

/حي بركاني حمزةاونيس الربيع308

/رقم 66 نهج راجعي عماربوحفص قدور309

/رقم 34 نهج راجعي عمارمحلعين رابح310

/رقم 20 نهج بركاني عليموساوي الصديق311

/حي االروقة رقم 13 بنموس حبيب312

/نهج فروج الطاهررومان عراس313

نهج راجعي عمار عمارة خلفاوي محمد314
85

/

/حي 48 سكن طريق تبسةبودبوز لزهر315

/حي 48 سكن طريق تبسةحابس السعيد316

/شارع راجعي عمارصباحي حدادي317

/شارع راجعي عمارمومني رشدي318

/نهج مرايحي حسينبوحفص عمارة319

/نهج مزياني عبد الحميددالج حليم320

طريق تبسةتونسي السبتي321

حي بن بوالعيدمخلوخفي جمال322

/حي بركاني حمزةذيب حسين323

/إقليم الرحيةمحطة هوام324

محطة خدمات 325
نفطال

/طريق تبسة

/بحير الشرقيزراري عائشة326

 
 

  
   

ة
 

ه
 

 
 

 
 

المطاعم

القصابة

محطات الوقود



/بحير الشرقيعلوي علي327

بورقية عبد 328
هاب ال

/بحير الشرقي

/بحير الشرقيعلوي سهام329

/بحير الشرقيحجام وليد330

/بحير الشرقيغريب حسان331محطات الوقود

/وسط المدينةكنوش إسماعيل332

/مركز الرحيةبومهدي معمر333

/مركز الرحيةحمة رشيد334

/الرحية مركزبريكي هدى335المطاعم

طريق الوطني رقم 10 هوام منير336
شتة عين ذياب

/

طريق الوطني رقم 10 عبدللي لخميسي337
رة شتة عين ال

/

/شارع أول مايمهدي جمال338

/شارع أول باللةمهدي لحريزي339

نهج الشهيد بوغانم محمد سدايرية كمال340
يد ال

/

/مشتة بوسعدةقصري ابو طالب341محطات الوقود

/طريق عين كرشةمطحنة الهذبة342

/طريق عين كرشةملبنة حذاق343

/شارع بوعبد هللا الدراجيكابار بلعيد344

/شارع أول نوفمبرحيمرحمزة345

تعاونية العقارية االخوة رياض الشريف346
شيبان

/

/تجزئة 05 جويليةزروقي يوسف347

/حي أول نوفمبرمجوج بدر الدين348
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بلدية 
بحير 
الشرقي
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وفواكه
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مواد غذائية 
عامة + خضر 

وفواكه



/حي السطحة الشرقيةزروقي صالح349

/حي 500 سكنبوحكاك عصام350

/شارع بوعبدهللا الدراجيبوعبد هللا فتحي351

/شارع اول نوفمبرطبيب عبد القادر352

/حي دكدوك الطيببوالطيور الربعي353

تحصيص حي السطحة دربال ياسين354
الية الش

/

/تجزئة افاق 03حالق فريد355

حي السطحة الغربية طهير زكرياء356
الية الش

/

/حي المحاربينبوهالي عصام357

/شاعرع اول نوفمبرمجوج احمد358

/شارع أول نوفمبرفتحي صابر359

/حي 17 جواناوشن حسام360

روحاني عبد 361
جيد ال

/شارع المسجد العتيق

/شارع شايب راسو سلطانزحاف عبد الحفيظ362

/تعاونية العدلنزار خالد363

/شارع شايب راسو سلطانضافري عبد الباقي364

/شارع أول نوفمبرمراح علي365

/شارع بوزيديرحالي رماش366

شارع المسجد العتيقراحم جمال367

حي 500 سكن الشطر دير باهي368
كن الثان 

المخطط الخصوصي بوشعير نور الدين369
للتجزئة رق 67 الطابق 

تجزئة المجاهدينسية سميح370

ون
كر

ن ف
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ية 
بلد
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مة
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ية 
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حي االملفرح عبد الحكيم371

/حي 05 جويليةسعودي خالد372

شارع اول نوفمبرغناي شعيب373

/حي المسجدحنيش حمانة374

/شارع اول نوفمبرجبيل محمد رضا375

/شارع اول نوفمبروقاف لخميسي376

/طريق قسنطينةوحدة نفطال377

/طريق عين كرشةحلوي الطيب378

/طريق ام البواقيمغياز عبد المجيد379

/طريق ام البواقيقعقاع طارق380
بلدية 

غرارة  ب
مواد غذائية 

ة + خضر  عا
/بوغرارة السعوديمقري بريكة381

/وسط المدينةبوصيد محمد382

/حي المنظر الجميلقندوزي موسى383

/فرز المنار رقم 441بوعكيرة جمال384

مخبزة المنظر 385
يل الج

/شارع االستقالل

/حي شاكري خليفةبلعيدي وهاب386

/حي الوفاء 1معصم زين الدين387

/مقابل محالت البلديةالواعر قرميش388

/حي الوفء 02بلعيدي ياسين389

/وسط المدينةالواعر الخامسة390

/حي شاكري خليفةقايم رابح391

/وسط المدينةساطور سمير392 ان
عم

ق ن
سو

ية 
بلد

المخابز

مواد غذائية 
عامة + خضر 

وفواكه

 
 

 
 

 
 

 

القصابة

المطاعم

محطات الوقود



/حي المنظر الجميلسيغة بوبكر393

/حي المستقبلبخوش فاروق394

/حي المنظر الجميلساطور صالح395

ممرات عناب شعبان حي بلبزوح حمزة396
2 فا ال

/

ازروال حسام 397
الدين

/حي المستقبل

/ممرات عناب شعبانركاب ياسين398

/ممرات عناب شعبانبن اعراب محمد399

/طريق بئر الشهداءبخوش محمد400محطات الوقود

تجزئة 125 قطعة رقم بوطهرة سليمان401المخابز
21

/

تحصيص 125 قطعة بوناب عبد الباسط402
رق 110

/

تجزئة المخطط بلقاسمي عمر403
الخ رق 24

/

/شارع جيش التحريربوناب عبد هللا404

/وسط المدينةبلقاسمي الهادي405

/وسط المدينةبوذراع رياض406

/وسط المدينةبوذراع هشام407

/وسط المدينةبوشالغم نجيب408

/وسط المدينةبوناب حمزة409

/وسط المدينةقارون زهير410

وسط المدينةزروق حمو411

مسعودي عبد 412
ال ال

وسط المدينة

/وسط المدينةسعداوي محمد413

/وسط المدينةسعداوي امحمد414
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مواد غذائية 
عامة + خضر 
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القصابة



/بئر الشهداء مركزقودار شويخة415المطاعم

/طريق مشيرةسعداوي مختار416محطات الوقود

/اوالد زواي مركزعكاشة عالوة417

/اوالد زواي مركزعكاشة علي418

/اوالد زواي مركزعكاشة يوسف419

/اوالد زواي مركزعكاشة حميد420

/اوالد زواي مركزقشيشي مصطفى421

/ وسط المدينةعكاشة عبد العزيز422قصابة

/وسط المدينةالعارف ناصر423المطاعم

/مفترق الطريق باتنةاالخوة حذاق424محطات الوقود

/أوالد حملةملبنة طورش425حدات  انتاج الحليب 

/اوالد حملةفياللي جالل426

/اوالد حملةعشاري أسامة427

/اوالد حملةعريبي رمضان428

/اوالد حملةبوزيدي عبد الباقي429

/اوالد حملةفياللي يوسف430

اوالد حملةبالدهان حسان431

/اوالد حملةمناجلية ناصر432

بوضارن عبد 433القصابة
الكري

/اوالد حملة

/اوالد حملةعنانة بوجمعة434

/اوالد حملةصالحي خالد435

شركة التضامن 436
ري ن ة  االخ

/اوالد حملة

اي
زو

الد 
 أو

دية
بل

مواد غذائية 
عامة + خضر 

وفواكه

ملة
 ح

الد
 أو

دية
بل

المخابز

مواد غذائية 
عامة + خضر 

وفواكه

محطات الوقود

 
 



/أوالد قاسممرازقة باديس437

/أوالد قاسمقشاو رزاق438

/أوالد قاسمعجرود جمال439

/أوالد قاسمطوبال440

/أوالد قاسمخلفي النوار441

/أوالد قاسملوز عزوز442القصابة

/حي وقاف السبتيشرقي معيش443المخابز

/حي وناس بشيرقادم يونس444

/حي وناس بشيرعمي صالح445

/حي شلغوم الشريفبن حملة سمير446

حي وقاف السبتي زرزور  سمير447
بيرات

/

/حي وناس بشيرعبابسة448

/حي وناس بشيردحدوح لمنور449

/حي وناس بشيرزيزي عبد هللا450

/الشارع الرئيسيقصار عبد السالم451المطاعم

/طريق أم البواقيشبيلي محمد452محطات الوقود

/عين الديسيحياوي لحسن453

/عين الديسمخناش عمر454

/عين الديسقدادرة جمال455

/عين الديسمخناش احمد456

/عين الديسغربي لخضر457

/عين الديسبوقلمون اسماعيل458القصابة

سم
 قا

الد
 أو

دية
مواد غذائية بل

عامة + خضر 
وفواكه
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عين الديسغربي لخضر459محطات الوقود

/حي فنطازي محمدبولخراص مراد460المخابز

/قصر الصبيحيمطحنة ذيب461دات اإلنتاج المطا

/قصر الصبيحي مركزبلعابد عباس462

/حي فنطازي محمدطراد عبد الرؤوف463

/حي أول نوفمبرنوي عبد المجيد464

/حي أول نوفمبرعليقي كمال465

/حي أول نوفمبربلخرشوش نعمان466

/حي أول نوفمبرنوادري الطيب467

/قصر الصبيحيزواتين علي468

/قصر الصبيحيعشيري عبد هللا469

/حي أول نوفمبرليتيم عمار470

/حي أول نوفمبراسماعيل رشيد471

/حي أول نوفمبرنوادري ناصر472

/قصر الصبيحيبن عيسى سفيان473المطاعم

وحدة نفطال 474محطات الوقود
باشر) يير  (ت

/قصر الصبيحي

/الطريق الوطني رقم 80عيساني عمار475

فكيرينة وسطلطفي بن حملة476

/الطريق الوطني رقم 80مباركي حدة477

/فكيرينةملبنة ندى478حدات انتاج الحليب

/وسطحجو عمر479

/الطريق الوطني رقم 80فرحي مقالتي480

حي
صبي

 ال
صر

ة ق
لدي

مواد غذائية ب
عامة + خضر 

وفواكه

القصابة

 

المخابز

  
   



/القريةزيناي العيد481

/فكيرينة وسطمنه بلقاسم482

/القريةخنفر حكيم483

/فكيرينة وسطبن عياد ثلجة484

/حي أوالد تمرابطشامة العايش485

/وسطرزقي الجموعي486

/فكيرينةجدي محمد487

/وسطفريد زعيمي488

/وسطلحشير العمري489

/وسطلطفي العمري490

/وسطسليم العمري491

/وسطمناع جمال492

/فكيرينةهامل جالل493

/فكيرينة مركزياحي يونس494

فكيرينة مركززديرة عادل495

فكيرينة مركزالعمري الشادلي496

/فكيرينة مركزخنفر جالل497

فكيرينةمخبي مجيد498

/فكيرينةقداش عليمة499

/فكيرينةالربيعي هلو500محطات الوقود

/واد نينيعلويط لزهر501

واد نينيزيادي سمير502

 
 

المخابز

ينة
ير

 فك
دية

بل

مواد غذائية 
عامة + خضر 

وفواكه

القصابة

المطاعم



/واد نينيعلواني عادل503

/واد نينيعلويط ابراهيم504

/واد نينيمشنن معمر505

/واد نينيبويس عبد غاني506

واد نينيعلويط عماد507

/واد نينيزياد عبد هللا508

/واد نينيهني سمير509

/واد نينيحجاب مبروك510

/واد نينيزيادي كريم511

واد نينيتريد الهام512

/واد نينيبزغي فواز513

/حي النهضةبلخير لزهر514

/شارع اول نوفمبرمحجوب شهرزاد515

/بئر رقعةالنوي مزراري516

/حي النهضةبوعقال فوزي517

/حي النهضةيحي طارق518

/حي البناء الذاتيالربيع بوعقال519

/حي البناء الذاتيرفيق خرخاش520

/شارع أول نوفمبرالنوي مسعود521

/شارع اول نوفمبرلوصيف خامر522

/شارع اول نوفمبرلطفي مراكشي523

معمري جمال 524
الدين

/حي البناء الذاتي

ني
 ني

واد
ية 

بلد

مواد غذائية 
عامة + خضر 

وفواكه

القصابة

 

المخابز
 

 
 

 
 



/حي السعادةبلقاسمي محمد525

العمراوي محمد 526
يد ال

/شارع أول نوفمبر

/حي السعادةخرخاش سفيان527

/حي السعادةالربيع لهاللي528

/حي القرية الفالحيةبلقاسمي رحيم529

/حي الصاصنايلي العايش530

بوعقال محمد 531
الح ال

/حي السعادة 02

/حي القرية الفالحيةمسعود صالح532

مالكي عبد 533
ان الرح

/حي الصاص

مقابل العيادة المتتعددة خنفر الساسي534
ات الخد

/

/بئر رقعةقدور نور الدين535

/بئر رقعةقدور عمار536

/شارع اول نوفمبرلخضر مراكشي537

/حي السعادة 01بالل العمراوي538

/حي عثمان مساعديةسفيان مراكشي539

/السوق المغطاة الجديدةفرحاتي مزيان540

/بئر رقعةجفالي مسعود541

محالت الرئيس قرب بلقاسمي فاتح542
طن الدرك ال

/

/حي السعادة 02معمري ميلود543

/بئر رقعةحمادي يوسف544

/السوق القديمةبوعقال حمزة545

/شارع اول نوفمبرالسعدي بتول546

ش
ري

ة ب
لدي

ب
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فوا
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+ 

مة
عا

ية 
ذائ

 غ
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/السوق المغطى الجديدبوبكر بن عياد547

/السوق المغطىمراكشي الربيع548

/السوق المغطى الجديدبوعقال عبدة549

/السوق المغطى الجديدبن عياد منير550

/حي السعادة 01مراكشي عبد هللا551

/السوق المغطىمراكشي رشيد552

/حي القرية الفالحيةبلغالم عبد الغاني553

/بئر رقعةعمار قدور554

/السوق المغطى الجديدبن عياد عمار555

/حي السعادة 02النوار طلحي556

/شارع اول نوفمبرتركي بشير557

/السوق القديمةزغالش معطاہلل558

/طريق سدراتةلخضاري الزين559

محالت الريس قرب بلغالم شكري560
طن الدرك ال

/

/بئر رقعةشلواش يازيد561

/بئر رقعةقدور عصام562

/بئر رقعةدريدي563

محالت الرئيس قرب بوعقال بوزيان564
طن الدرك ال

/شارع اول نوفمبرطلبة يسين565

/بريشعبد الحفيظ تركي566

/بئر رقعةسالم يوسف567

/الزرقرزاق إسماعيل568

 

  
   

 

القصابة

المطاعم

محطات الوقود



سماعيلي محمد 569
العرب

/الزرق

/عين فرحاتالسعيد هواري570

/الزرقطمالي مديان571

/الزرقبن زاوي نبيل572

/عين فرحات الزرقحفصي حمزة573

/الزرقمرازقة لخميسي574

/الزرققرازة لمبارك575محطات الوقود

/الزرقالطيب فرحون576القصابة

/مقر البلديةبعلول حدة577

/مقر البلديةساكري عثمان578

/مقر البلديةبسي غنية579

/مقر البلديةصيد محمود580

/المعازيلبورصاص عبد هللا581

مقر البلديةصيد خليفة582

/مقر البلديةقادري وليد583القصابة

/حي األمير عبد القادرشبوكي احمد584

/حي المحاربينمرابط محمد585

/حي المحاربينقوراري  محمد586

/حي االملبريزة عماد587

/حي الشريحتينسيالت الشافعي588

/شارع هبير مختارهبير عزالدين589

/الحرمليةشنيخر كمال590المخابز
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/ بلدية الحرمليةبن بوط اونيس591

/ بلدية الحرمليةحويلية مسعود592

/ بلدية الحرمليةبورنان فاتح593

/ بلدية الحرمليةالربيع شنيخر594

/ بلدية الحرمليةصبحي قزعوط595القصابة

تحصيص رقم 05 حي طويجني محمد596
بر ف ل ن ا

/

/حي الهواء النقيعابد إسماعيل597

/حي صوالج بوجمعةحيدوسي الطاهر598

/حي صوالج بوجمعةحمالوي مليكة599

/حي المعلمين  -سوبيرات-بوشيعة ربعية600

/الطري الوطني رقم 10رهوني زيدان601

/حي اول نوفمبربوطي عبد العالي602

/حي الهواء النقيبلغول بالل603

/حي 150 مسكناجنف عبد الناصر604

/حي 40 مسكنزيناجي حفصية605

/حي قرابص عبد الباقياجنف حسين606

/حي اول نوفمبرمعمري إبراهيم607

/حي أول نوفمبرغناي عماد608

/حي أول نوفمبرجفال مهدي609

/حي الهواء النقيعابد كمال610

/الطريق الوطني رقم 01رهوني رؤوف611

/حي الهواء النقيبلغول عمار612

لية
رم
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عامة + خضر 
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/حي اول نوفمبرحليمي عمار613

/حي اول نوفمبرعمار رضا614

/الطريق الوطني رقم 10زغدار امين615

/نهج بلعقونالعايب مسعود616

معمري عبد 617
الرزاق

/الطريق الوطني رقم 10

/حي قرابصيكنزاي مسعود618

/الطريق الوطني رقم 10زغدار زوهير619

/الطريق الوطني رقم 10زغدار بالل620

حي اول نوفمبرمعزاوي حكيم621

تحصيص 09 قطع رقم رابح زغدار622
23

/

أوالد سعودزياد نوح623

/سيقوسكعبي عبد العالي624

/حي طاقزةبوغازي بوجمعة625

/طريق قسنطينةلعور خليفة626

أوالد ناصرعياش صالح627المخابز

/أوالد ناصرويس رشيد628

/أوالد ناصرويس الشريف629

/أوالد ناصرتميم جمال630

/أوالد ناصرعربوز سمير631

/عين البرجبراشية خثير632

/أوالد جليلةجربوعة إسماعيل633

/عين البرجشحتاتي علي634

رية
عام

 ال
دية
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مواد غذائية 
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وفواكه

 

  
   

القصابة

المطاعم

محطات الوقود



/عين البرجحشاشنة يوسف635محطات الوقود

/حي مقن محمدزبوش عالوة636

/نهج أبا بكر الصديقبوعافية دلولة637

/شارع اول نوفمبرقلقول جعفر638

تجزئة النصرقالتي عصام639

دهيليس عبد 640
الرزاق

شارع محمد النجار

/شارع اول نوفمبرهبير حسين641

/شارع اوشن مختاربوعافية الجمعي642

/حي السعادةبوجرار ميلود643

/شارع اوشن مختارامجوج صالح644

/شارع اول نوفمبربوشاقور لخميسي645

/السوق المغطاةهبير سليمان646

/السوق المغطاةكزاسح لخميسي647

/طري عين فكرونسيالت محمد648

/وسط المدينةبركان جمال649

/شارع اول نوفمبربومعراف مالك650

/وسط المدينةزعبوب عدالن651

/شارع اول نوفمبرشريرو حسين652

/شارع اول نوفمبرقلقول كمال653

/ساحة الشهداءكعوش بالل654

/طريق عين مليلةرابحي بلقاسم655

/طريق عين فكروناوشن لخميسي656
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بن منصور 657
ف عي

/حي 246 قطعة

زرداني عبد 658
الكري

شارع االندلس

محمد الصالح 659
ة عر

/حي المستقبل

/مركز الضلعةحكيم لعباسي660

/نهج مصطفى بن بولعيدحجيلة وليد661

/نهج مصطفى بن بولعيدصالطة صالح662

/وسط المدينةحجيلة السبتي663

/شارع السوقمحمد عبيدات664

/حي 246 قطعةسلت قمر الزمان665

/نهج مصطفى بن بولعيدعرجونة فاضل666

/نهج مصطفى بن بولعيدمروش كمال667

/حي المستقبلميمون لخميسي668

/حي 09 سكنات الضلعةعبيدات منصف669

/حي حسيبة بن بولعيدلعبيدي احمد670

/نهج مصطفى بن بولعيدبقلي اسد هللا671

بن منصور سيف 672
الدين

/نهج مصطفى بن بولعيد

/الضلعة مركزبوخاري صالح673

/ مركز الضلعةبرجة جالل674

/ وسط المدينة الضلعةميمون السعيد675

/وسط المدينةعقون نبيل676

/وسط المدينةبن منصوري علي677

/طريق مسكيانةصهران بوعزيز678
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/مشتة رقادةقصري عمار679

/بلدية الجازيةبلخيري صالح680

/بلدية الجازيةمخلوفي حمامة681

/بلدية الجازيةبلخيري شوشان682

بلدية الجازية
مواد غذائية 

عامة + خضر 
وفواكه

 

محطات الوقود
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