
العنوانإسم ولقب التاجر المسخرالنشاطالبلديةالدائرةالرقم

حي ذراع ليماملوجاني عثمانمخبزةتبسةتبسة1

طريق المطارمشري جمالمخبزةتبسةتبسة2

حي الروكادباشا بشيرمخبزةتبسةتبسة3

حي البساتينمعوش مفيدةمخبزةتبسةتبسة4

حي باب الزياتينجرو جلولمخبزةتبسةتبسة5

حي طريق عنابة 02سبتي عبد السالممخبزةتبسةتبسة6

حي ذراع ليمامكثير مباركةمخبزةتبسةتبسة7

طريق عنابةبولحبال عبد اللطيفمخبزةتبسةتبسة8

حي البساتينفالي كمالمخبزةتبسةتبسة9

حي الزاويةبوعالق عامرمخبزةتبسةتبسة10

حي البساتينفالي منورمخبزةتبسةتبسة11

حي البساتينفالي حسانمخبزةتبسةتبسة12

حي الزهورسالم عدالنمخبزةتبسةتبسة13

باب الزياتينمقدم عبد الباسطمخبزةتبسةتبسة14

حي المدرسةمطروح كمالمخبزةتبسةتبسة15

حي الرموطكواشي وليدمخبزةتبسةتبسة16

حي الزيتونبراكني كمالمخبزةتبسةتبسة17

حي الكومينحفيظي محمد الصالحمخبزةتبسةتبسة18

حي الزاويةمصباحي عبد اهللامخبزةتبسةتبسة19

حي األقواس الرومانيةقبي عبد الكريممخبزةتبسةتبسة20

حي البساتينالميطة ياسينمخبزةتبسةتبسة21

حي الروكادقاسمي منيرمخبزةتبسةتبسة22

حي طريق عنابةعباسي خولةمخبزةتبسةتبسة23

حي طريق عنابةسواحي عبد المنعممخبزةتبسةتبسة24

المخابز
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حي طريق عنابةقبي السعيدمخبزةتبسةتبسة25

حي المطارمشري ربيعمخبزةتبسةتبسة26

حي المطارسهايلية رؤوفمخبزةتبسةتبسة27

بن لعريبي الصغيرةكواشي وليدمخبزةتبسةتبسة28

حي األقواس الرومانيةمحند آكليمخبزةتبسةتبسة29

حي البازيليكفهدي الزوبيرمخبزةتبسةتبسة30

شريط مروانمخبزةتبسةتبسة31

حي جبل الجرفرمضاني طارقمخبزةتبسةتبسة32

وسط المدينبوطمين جمالمخبزةتبسةتبسة33

حي طريق قسنطينةمناعي فاطيمةمخبزةتبسةتبسة34

حي طريق قسنطينةحاجي محمدمخبزةتبسةتبسة35

حي طريق قسنطينةعزيزي باللمخبزةتبسةتبسة36

حي أول نوفمبر 1954ش ذ م م مخبزة أمانيمخبزةتبسةتبسة37

حي جبل أنوالسمايطية حماميمخبزةتبسةتبسة38

حي الحرية سكانسكاساسي أمينمخبزةتبسةتبسة39

حي جبل الجرفعالق بلقاسممخبزةتبسةتبسة40

طريق رفانة حي جبل الجرفمصباحي سفيانمخبزةتبسةتبسة41

حي الرفانةرزق اهللا عميرمخبزةتبسةتبسة42

حي أول نوفمبر 1954الوافي راميمخبزةتبسةتبسة43

حي الهواء الطلقشركة تضامن بوطمين مخبزةتبسةتبسة44

شارع هواري بومدينالعيفة صوريةمخبزةتبسةتبسة45

حي الجرف مقابل فيرفوسخادي كمالمخبزةتبسةتبسة46

حي البازليكمنسل عالوةتغذية عامةتبسةتبسة47

حي البازليكياسين جريدةتغذية عامةتبسةتبسة48

حي الرموطتوفيق سواحيتغذية عامةتبسةتبسة49

حي الرموطمانع سيف الدينتغذية عامةتبسةتبسة50

حي الرموطبوعكاز نصر الدينتغذية عامةتبسةتبسة51

حي الرموطمحي الدين وحيدتغذية عامةتبسةتبسة52

حي الرموطبراهمي هنيةتغذية عامةتبسةتبسة53

حي الرموطعاغثر حسينتغذية عامةتبسةتبسة54

حي الرموطسالمي ابراهيمتغذية عامةتبسةتبسة55

تغذية عامة وخضر وفواكه



حي باب الزياتينبوعكاز لطيفةتغذية عامةتبسةتبسة56

حي باب الزياتينحابس سيف الدينتغذية عامةتبسةتبسة57

حي باب الزياتينزغالمي فريدتغذية عامةتبسةتبسة58

حي باب الزياتينزغالمي حمزةتغذية عامةتبسةتبسة59

حي باب الزياتينزغالمي عمارتغذية عامةتبسةتبسة60

حي باب الزياتينمساعدي عبد العزيزتغذية عامةتبسةتبسة61

حي باب الزياتينرحال ميلودتغذية عامةتبسةتبسة62

حي الرموطغريب التيجانيتغذية عامةتبسةتبسة63

حي واد الناقصزيان لخضرتغذية عامةتبسةتبسة64

حي واد الناقصقوفي مختارتغذية عامةتبسةتبسة65

حي واد الناقصبوخالف الخميسيتغذية عامةتبسةتبسة66

حي واد الناقصزيان محمدتغذية عامةتبسةتبسة67

حي واد الناقصنجاة ابراهميتغذية عامةتبسةتبسة68

حي واد الناقصمنير حمديتغذية عامةتبسةتبسة69

حي واد الناقصسوالمي مباركتغذية عامةتبسةتبسة70

حي واد الناقصجعاللي عبد الرحمانتغذية عامةتبسةتبسة71

حي واد الناقصفارس هشامتغذية عامةتبسةتبسة72

حي الرموطحسانية رضاتغذية عامةتبسةتبسة73

  قرايدية فاطمة الزهراء تغذية عامةتبسةتبسة74
 

حي الرموط

حي الرموطزيادي حسانتغذية عامةتبسةتبسة75

حي الرموطبن الطيب طارقتغذية عامةتبسةتبسة76

طريق قسنطينةصميدة الصغيرتغذية عامةتبسةتبسة77

طريق قسنطينةمطروح حكيمتغذية عامةتبسةتبسة78

طريق قسنطينةمالك عبد المالكتغذية عامةتبسةتبسة79

طريق قسنطينةحسين هريكيستغذية عامةتبسةتبسة80

حي الزاويةمناح جميلةتغذية عامةتبسةتبسة81

حي الزاويةمناح الصادقتغذية عامةتبسةتبسة82

حي الزاويةعباس عزالدينتغذية عامةتبسةتبسة83

حي الزاويةسالمي رمضانتغذية عامةتبسةتبسة84

حي الشيخ العربي التبسيتواتي شوقيتغذية عامةتبسةتبسة85

حي الشيخ العربي التبسيمرزوقي خضرةتغذية عامةتبسةتبسة86

حي الكومينلبري عزيزةتغذية عامةتبسةتبسة87



تبسة88

تبسة89

تبسة90

تبسة91

تبسة92

تبسة93

تبسة94

تبسة95

تبسة96

تبسة97

تبسة98

تبسة99

تبسة100

تبسة101

تبسة102

تبسة103

تبسة104

تبسة105

تبسة106

تبسة107

تبسة108

تبسة109

تبسة110

تبسة111

تبسة112

تبسة113

تبسة114

تبسة115

تبسة116

تبسة117

تبسة118

تبسة119



حي البساتينزرقان خالدتغذية عامةتبسةتبسة120

حي البساتينلشهب فرحانتغذية عامةتبسةتبسة121

حي المرجةلعليوي سعادتغذية عامةتبسةتبسة122

حي البساتينقويدري الطاهرتغذية عامةتبسةتبسة123

الروكدسوفي جهادتغذية عامةتبسةتبسة124

طريق الكويف تبسةشنوفي فوزيتغذية عامةتبسةتبسة125

تحصيص 05 جويلية المنطقة وحيد محي الدينتغذية عامةتبسةتبسة126
حي 60 سكن تطوري سكانسكاعبد الحكيم عجالتغذية عامةتبسةتبسة127  

تحصيص الشيخ العربي التبسيسالف بكاكريةتغذية عامةتبسةتبسة128

تحصيص 05 جويلية المنطقة رشدي سعديتغذية عامةتبسةتبسة129
تحصيص 05 جويلية المنطقة بن الطيب عبد الرؤوفتغذية عامةتبسةتبسة130  
تحصيص شريط لزهر المنطقة جالب خديجةتغذية عامةتبسةتبسة131  
تحصيص رفانة 02نصر اهللا صالحتغذية عامةتبسةتبسة132  

حي رفانة 02الكامل جديليتغذية عامةتبسةتبسة133

حي رفانة 02كمال جديليتغذية عامةتبسةتبسة134

حي جبل الجرففياللي كريمتغذية عامةتبسةتبسة135

حي جبل الجرفهندة حسانتغذية عامةتبسةتبسة136

حي جبل الجرفحداد فتحيتغذية عامةتبسةتبسة137

حي البساتين حائطة 346 رقم 8ضوايفية عادلتغذية عامةتبسةتبسة138

حي البساتين حائطة 346 رقم 7كرايدية جبارتغذية عامةتبسةتبسة139

حي البساتين قسم 53 مج 125شنوفي فوزيتغذية عامةتبسةتبسة140

حي البساتين حائطة 346 رقم 7كرايدية كمالتغذية عامةتبسةتبسة141

حي الزهورعيادي فايزةتغذية عامةتبسةتبسة142

حي البساتين رقم 4ميزاب زكرياتغذية عامةتبسةتبسة143

حي البساتينرشاش محمدتغذية عامةتبسةتبسة144

حي البساتينشريط يونستغذية عامةتبسةتبسة145

حي البساتينمريم عيشةتغذية عامةتبسةتبسة146

حي البساتينمقاق عبد الرحمانتغذية عامةتبسةتبسة147

حي البساتينحفير شعبانتغذية عامةتبسةتبسة148

حي المرجةطبيب لزهرتغذية عامةتبسةتبسة149

حي المرجةبوقرة نور الدينتغذية عامةتبسةتبسة150

حي البساتينحفصي مرادخضر وفواكهتبسةتبسة151



حي وسط المدينةغربي فؤادتغذية عامةتبسةتبسة152

حي وسط المدينةلعموري بوجمعةتغذية عامةتبسةتبسة153

حي وسط المدينةبلقاسم عبد العليمتغذية عامةتبسةتبسة154

حي وسط المدينةبلقاسم عادلتغذية عامةتبسةتبسة155

حي وسط المدينةخلف اهللا كمالتغذية عامةتبسةتبسة156

حي فاطمة الزهراءساكر هشامتغذية عامةتبسةتبسة157

حي فاطمة الزهراءعزيري عاشورتغذية عامةتبسةتبسة158

حي فاطمة الزهراءساسي عبد القدوستغذية عامةتبسةتبسة159

حي فاطمة الزهراءطوالبية السبتيتغذية عامةتبسةتبسة160

حي فاطمة الزهراءزرقان محمودتغذية عامةتبسةتبسة161

حي فاطمة الزهراءأونيس يحيتغذية عامةتبسةتبسة162

حي فاطمة الزهراءرمايلي خير الدينتغذية عامةتبسةتبسة163

حي فاطمة الزهراءبن صغير مولديتغذية عامةتبسةتبسة164

حي فاطمة الزهراءفرحي ياسمينةتغذية عامةتبسةتبسة165

حي فاطمة الزهراءعوينة رضاتغذية عامةتبسةتبسة166

حي 600 سكنبوفرح عليتغذية عامةتبسةتبسة167

حي جبل الجرفحسناوي الربعيتغذية عامةتبسةتبسة168

حي جبل الجرفمنصر فاتحتغذية عامةتبسةتبسة169

حي جبل الجرفزارعي محمدتغذية عامةتبسةتبسة170

حي جبل الجرفحمانة العاليةتغذية عامةتبسةتبسة171

حي جبل الجرفعبد الكريم قرميةتغذية عامةتبسةتبسة172

حي جبل الجرفعبادة الصحراويتغذية عامةتبسةتبسة173

حي جبل الجرفخلفي فيصلتغذية عامةتبسةتبسة174

حي جبل الجرفخذيري الزوبيرخضر وفواكهتبسةتبسة175

حي أول نوفمبر 1954عبد السالم بن بعزيزتغذية عامةتبسةتبسة176

حي أول نوفمبر 1954شعبان رؤوفتغذية عامةتبسةتبسة177

حي أول نوفمبر 1954دغمة مروانتغذية عامةتبسةتبسة178

حي أول نوفمبر 1954بوقصة وليدتغذية عامةتبسةتبسة179

حي أول نوفمبر 1954مساعدية لزهرتغذية عامةتبسةتبسة180

حي أول نوفمبر 1954محمدي مبروكةتغذية عامةتبسةتبسة181

حي أول نوفمبر 1954لطرش محسنتغذية عامةتبسةتبسة182

تجزئة طريق عنابة 1مصطفى سماعليخضر وفواكهتبسةتبسة183



حي المطار طريق عنابةشهرزاد مدانيتغذية عامةتبسةتبسة184

تحصيص بوشيحة طريق عنابةدربازي عادلتغذية عامةتبسةتبسة185

طريق عنابة تبسة 66منير زرقينتغذية عامةتبسةتبسة186

حي طريق عنابة تبسةعبد اللطيف صالحيتغذية عامةتبسةتبسة187

حي سكانسكاسرحاني مداسيمقهىتبسةتبسة188

حي سكانسكاطيبي رشيدقصابةتبسةتبسة189

حي سكانسكاسلطاني حاميقصابةتبسةتبسة190

حي سكانسكاعيسى فراديقصابةتبسةتبسة191

حي سكانسكارمضاني حساممقهىتبسةتبسة192

طريق الكويف تبسةمنسل رضامقهىتبسةتبسة193

طريق الكويف تبسةسعداني عزالدينتصليح العجالتتبسةتبسة194

طريق الكويف تبسةطيورة السعيدمقهىتبسةتبسة195

تحصيص 05 المنطقة العمرانيةالعلمي جديليمقهىتبسةتبسة196

حي سكانسكاسليم زموليمقهىتبسةتبسة197

تحصيص حي جبل الجرفعمار دربالإطعام سريعتبسةتبسة198

حي الرفانة 02عبد الغفور جديليمقهىتبسةتبسة199

حي جبل الجرفمطروح حنانقصابةتبسةتبسة200

حي جبل الجرففاروق محرزقصابةتبسةتبسة201

حي جبل الجرفمحمد حسنمقهىتبسةتبسة202

طريق الرفانةالوافي زكرياإطعام سريعتبسةتبسة203

طريق رفانةقبابي ابراهيممقهىتبسةتبسة204

طريق قسنطينةجعالب عليت.ت. للدواجن والبيضتبسةتبسة205

طريق قسنطينةكريم بيازةقصابةتبسةتبسة206

طريق قسنطينةسفيان عوايشيةاستديو تصويرتبسةتبسة207

طريق قسنطينةبوزيد عثمانقصابةتبسةتبسة208

طريق قسنطينةعجمي سفيانأعشابيتبسةتبسة209

طريق قسنطينةأيمن حميدانقصابةتبسةتبسة210

طريق قسنطينةلخضر زرقانقصابةتبسةتبسة211

طريق قسنطينةمفتاح صاوليت.ت لمواد المخبزةتبسةتبسة212

حي الرموطمانع سيف الدينمقشدةتبسةتبسة213

حي بازليكعمر بابا موسىحلوياتتبسةتبسة214

أنشطة أخرى



حي باب الزياتينقرايدية مختارمقهىتبسةتبسة215

حي الرموطغريب التيجانيمقهىتبسةتبسة216

حي الرموطبلحردي فاروقمقهىتبسةتبسة217

حي الرموطعاشر الناصرمقهىتبسةتبسة218

حي الزاويةرزق اهللا الحاجمقهىتبسةتبسة219

حي الزاويةرمضاني حليمةمقهىتبسةتبسة220

حي الزاويةصالح مسعودتجارة منتجات الحليبتبسةتبسة221

حي البلديةجابري سماعينتبغ وكبريتتبسةتبسة222

حي طريق قسنطينة تبسةدعاس سيف الدينمقهىتبسةتبسة223

تبسة224

حي الزهور رقم 4عوني الطاوسمقهىتبسةتبسة225

حي الزهور محل رقم 1بوزرياطة منيرةإطعام سريعتبسةتبسة226

حي البساتينعمارة عبد الحيمقهىتبسةتبسة227

حي المرجةبوخالفة فوزيمقهىتبسةتبسة228

حي البساتينخزاري وناسةمقهىتبسةتبسة229

حي وسط المدينةمصباح باللإطعام سريعتبسةتبسة230

حي وسط المدينةشوايب محمدإطعام سريعتبسةتبسة231

حي وسط المدينةأونيس صابرإطعام سريعتبسةتبسة232

حي وسط المدينةعيادي زهورمقهىتبسةتبسة233

حي وسط المدينةهامل دليلةمقهىتبسةتبسة234

حي وسط المدينةهدفي تركيةمقهىتبسةتبسة235

حي وسط المدينةرجال عباسمقهىتبسةتبسة236

حي وسط المدينةعيادي زهوربيع وطحن البنتبسةتبسة237

حي وسط المدينةخمايسية حاجيتبغ وكبريتتبسةتبسة238

حي وسط المدينةمبروك عمارتبغ وكبريتتبسةتبسة239

حي فاطمة الزهراءطوالبية مهديتجارة بالتجزئة للبنتبسةتبسة240

حي فاطمة الزهراءالعيمش محمد الصغيرمقهىتبسةتبسة241

حي فاطمة الزهراءبن خديم سليممقهىتبسةتبسة242

حي فاطمة الزهراءغالب عليمقهىتبسةتبسة243

حي فاطمة الزهراءسالمة سفيانمقهىتبسةتبسة244

حي جبل الجرفحميدان صوريةقصابةتبسةتبسة245

حي جبل الجرفسليمان عادلقصابةتبسةتبسة246



حي جبل الجرفنصر عليقصابةتبسةتبسة247

حي جبل الجرفزراري عبد الرحمانإطعام سريعتبسةتبسة248

حي جبل الجرفعالوة الطيبإطعام سريعتبسةتبسة249

حي جبل الجرفدري الهاديإطعام سريعتبسةتبسة250

حي جبل الجرفزمال عمارمقهىتبسةتبسة251

حي أول نوفمبر 1954عسال شكريقصابةتبسةتبسة252

حي أول نوفمبر 1955بوثلجة فاطمةمقهىتبسةتبسة253

حي أول نوفمبر 1956عايب محمد لحبيبمقهىتبسةتبسة254

حي المطار طريق عنابةلحسن مويسيبيع قطع الغيارتبسةتبسة255

تحصيص بوشيحة طريق عنابةعبد الرزاق حميدانقصابةتبسةتبسة256

حي طريق عنابةحميدان نور الدينقصابةتبسةتبسة257

حي 50 سكنبوعلي عيسىمخبزةالشريعةالشريعة258

بجانب البلديةزيرق قويدرمخبزةالشريعةالشريعة259

طريق الضلعةجباري رضوانمخبزةالشريعةالشريعة260

الشريعةبريك وحيدمخبزةالشريعةالشريعة261

الشريعةضيف كمالمخبزةالشريعةالشريعة262

الشريعةبراهمية نوارمخبزةالشريعةالشريعة263

طريق الثليجانمساعدية إيمانمخبزةالشريعةالشريعة264

طريق الثليجانقاسمي ونيسمخبزةالشريعةالشريعة265

الشريعةجبالي عبد الحكيممخبزةالشريعةالشريعة266

الشريعةفتح اهللا عبد الستارمخبزةالشريعةالشريعة267

طريق تبسةشعبانة نورةمخبزةالشريعةالشريعة268

طريق تبسةمصار جابرمخبزةالشريعةالشريعة269

أرض الشافعيجباري الربعيمخبزةالشريعةالشريعة270

وسط المدينةجبالي فريدمخبزةالشريعةالشريعة271

وسط المدينةعبد المالك األيمنمخبزةالشريعةالشريعة272

وسط المدينةجدي نصر الدينتغذية عامةالشريعةالشريعة273

الحي السكني الجديدبلهوشات التوهاميتغذية عامةالشريعةالشريعة274

وسط المدينةبوزيدة عليتغذية عامةالشريعةالشريعة275

طريق ثليجانبراهمية الجيالنيتغذية عامةالشريعةالشريعة276

المخابز

تغذية عامة + خضر وفواكه



طريق ثليجانممو فريدتغذية عامةالشريعةالشريعة277

طريق تبسةجبالي سليمتغذية عامةالشريعةالشريعة278

طريق ثليجانبلغيث آمالتغذية عامةالشريعةالشريعة279

الحي الجديدرجوح منذرتغذية عامةالشريعةالشريعة280

الحي الجديدقواسمية محمد لزهرتغذية عامةالشريعةالشريعة281

الشريعةشايب محمدتغذية عامةالشريعةالشريعة282

الطريق اإلجتنابيبهلول حاتمتغذية عامةالشريعةالشريعة283

أرض مراحي الكاملعبدي عبد الحليمتغذية عامةالشريعةالشريعة284

التحصيص اإلجتماعي النور 02حركات خديجةتغذية عامةالشريعةالشريعة285

وسط المدينةبوزيدة العايشتغذية عامةالشريعةالشريعة286

وسط المدينةبوشكيوة عبد الرزاقتغذية عامةالشريعةالشريعة287

طريق تبسةبريك فريدتغذية عامةالشريعةالشريعة288

طريق خنشلةسماعل عبد السالمتغذية عامةالشريعةالشريعة289

طريق خنشلةعبدي التليتغذية عامةالشريعةالشريعة290

طريق ثليجانجفني أسامةتغذية عامةالشريعةالشريعة291

وسط المدينةبريك صالحتغذية عامةالشريعةالشريعة292

طريق خنشلةفارح عبد الرحمانتغذية عامةالشريعةالشريعة293

وسط المدينةبوزيدة الزينتغذية عامةالشريعةالشريعة294

طريق تبسةقدري زين الدينتغذية عامةالشريعةالشريعة295

الشريعةتوايتية عليتغذية عامةالشريعةالشريعة296

الشريعةرحماني نصرتغذية عامةالشريعةالشريعة297

الشريعةرحال طارقتغذية عامةالشريعةالشريعة298

الشريعةسلطاني رشيدةتغذية عامةالشريعةالشريعة299

طريق تبسةسعد الدين أحمدخضر وفواكهالشريعةالشريعة300

طريق تبسةبوشكيوة صالحخضر وفواكهالشريعةالشريعة301

طريق تبسةعبيدات حسانخضر وفواكهالشريعةالشريعة302

وسط المدينةفارح راضيةخضر وفواكهالشريعةالشريعة303

وسط المدينةفارح رشديخضر وفواكهالشريعةالشريعة304

وسط المدينةسعيدي عبد الرزاقخضر وفواكهالشريعةالشريعة305

بلدية الشريعةروابحية عبد المجيدتغذية عامةالشريعةالشريعة306

بلدية الشريعةجالل هشامتغذية عامةالشريعةالشريعة307

بلدية الشريعةمالك توفيقتغذية عامةالشريعةالشريعة308



بلدية الشريعةمعمري عليتغذية عامةالشريعةالشريعة309

بلدية الشريعةبخوش مالكتغذية عامةالشريعةالشريعة310

بلدية الشريعةسراج عمارتغذية عامةالشريعةالشريعة311

بلدية الشريعةسراج نبيلتغذية عامةالشريعةالشريعة312

بلدية الشريعةبلغيث الوليدتغذية عامةالشريعةالشريعة313

بلدية الشريعةرحامنية جمالتغذية عامةالشريعةالشريعة314

بلدية الشريعةفارح رضاتغذية عامةالشريعةالشريعة315

بلدية الشريعةجدي ريمتغذية عامةالشريعةالشريعة316

وسط المدينةبراجي هارونحليب ومشتقاتهالشريعةالشريعة317

وسط المدينةشعبانة سميرمطعمالشريعةالشريعة318

وسط المدينةقدري الطيبمطعمالشريعةالشريعة319

وسط المدينةنصرالدين الورديمطعمالشريعةالشريعة320

وسط المدينةبهلول حسنيمطعمالشريعةالشريعة321

وسط المدينةبراهمية بشيرمطعمالشريعةالشريعة322

وسط المدينةبوطورة عبد الكريممطعمالشريعةالشريعة323

وسط المدينةصدار الطاهرمطعمالشريعةالشريعة324

طريق تبسةممو ساعيمقهىالشريعةالشريعة325

وسط المدينةقواسمية عادلمقهىالشريعةالشريعة326

طريق خنشلةروابحية محمد عليمقهىالشريعةالشريعة327

طريق تبسةمصار اسماعيلمقهىالشريعةالشريعة328

طريق اإلجتنابيبعلوج عبد المطلبمقهىالشريعةالشريعة329

طريق تبسةبوطورة العارممقهىالشريعةالشريعة330

طريق الماء األبيضجباري توفيققصابةالشريعةالشريعة331

طريق تبسةمراحي لزهرقصابةالشريعةالشريعة332

وسط المدينةبراهمي حسانقصابةالشريعةالشريعة333

وسط المدينةجواد العيدقصابةالشريعةالشريعة334

وسط المدينةحفظ اهللا صالحقصابةالشريعةالشريعة335

وسط المدينةجباري اليزيدقصابةالشريعةالشريعة336

وسط المدينةبراجي هارونحليب ومشتقاتهالشريعةالشريعة337

ثليجانمساعدية موسىمخبزةثليجانالشريعة338

المخابز

أنشطة أخرى



ثليجانجداي فوزيتغذية عامةثليجانالشريعة339

ثليجانمساعدية عادلتغذية عامةثليجانالشريعة340

ثليجانمساعدية عز الدينتغذية عامةثليجانالشريعة341

ثليجانبورزق الصديقتغذية عامةثليجانالشريعة342

ثليجانتوايتية زرفةتغذية عامةثليجانالشريعة343

ثليجانجفال عبودةتغذية عامةثليجانالشريعة344

ثليجانبورزق سعدتغذية عامةثليجانالشريعة345

ثليجانجاب اهللا عليتغذية عامةثليجانالشريعة346

ثليجانتوايتية مصباحتغذية عامةثليجانالشريعة347

ثليجانتوايتية صالحمقهىثليجانالشريعة348

ثليجانبراهمية زروالقصابةثليجانالشريعة349

وسط المدينةجارش محمدمخبزةالعقلةدائرة العقلة350

وسط المدينةأيمن الهاشميمخبزةالعقلةدائرة العقلة351

وسط المدينةبلعيساوي عبد الحكيممخبزةالعقلةدائرة العقلة352

وسط المدينةعبد الكريم وريدةمخبزةالعقلةدائرة العقلة353

العقلةخلفي ساعيتغذية عامةالعقلةدائرة العقلة354

العقلةسحار بغداشتغذية عامةالعقلةدائرة العقلة355

العقلةسليماني الورديتغذية عامةالعقلةدائرة العقلة356

العقلةمرخي جمعةتغذية عامةالعقلةدائرة العقلة357

العقلةجرادي لعبيديتغذية عامةالعقلةدائرة العقلة358

العقلةدريدي بوزيدتغذية عامةالعقلةدائرة العقلة359

العقلةعزيزي سعدتغذية عامةالعقلةدائرة العقلة360

العقلةجبالي رابحتغذية عامةالعقلةدائرة العقلة361

العقلةجعفر حسنتغذية عامةالعقلةدائرة العقلة362

العقلةقتال عبد العزيزتغذية عامةالعقلةدائرة العقلة363

العقلةجارش عبد المجيدتغذية عامةالعقلةدائرة العقلة364

وسط المدينةبوعروج لزهرإطعام سريعالعقلةدائرة العقلة365

أنشطة أخرى

أنشطة أخرى

تغذية عامة + خضر وفواكه

تغذية عامة + خضر وفواكه

المخابز



وسط المدينةسالمي عبد العاليإطعام سريعالعقلةدائرة العقلة366

العقلةقتال عبد العزيزمقهىالعقلةدائرة العقلة367

العقلةسعدون محمدمقهىالعقلةدائرة العقلة368

العقلةمالك عبد الكريممقهىالعقلةدائرة العقلة369

العقلةنسيب النويقصابةالعقلةدائرة العقلة370

العقلةمالك الطيبقصابةالعقلةدائرة العقلة371

العقلةمنصوري عمارقصابةالعقلةدائرة العقلة372

الكويف/تبسةمالزم فاروقمخبزةبلدية الكويفدائرة الكويف373

الكويف/تبسةميزاب مبروكةمخبزةبلدية الكويفدائرة الكويف374

الكويف/تبسةعيادي مبروكمخبزةبلدية الكويفدائرة الكويف375

الكويف/تبسةبوترعة يحيمخبزةبلدية الكويفدائرة الكويف376

الكويف/تبسةقزونة محمد الرايسمخبزةبلدية الكويفدائرة الكويف377

الكويف/تبسةديجاوي محمد الصالحتغذية عامة + خضر بلدية الكويفدائرة الكويف378

الكويف/تبسةبوخاتم توفيقتغذية عامة + خضر بلدية الكويفدائرة الكويف379

الكويف/تبسةبوتواتة بلخيرتغذية عامة + خضر بلدية الكويفدائرة الكويف380

الكويف/تبسةبن ذيب محمد الصالحتغذية عامة + خضر بلدية الكويفدائرة الكويف381

الكويف/تبسةبن طيبة توفيقتغذية عامة + خضر بلدية الكويفدائرة الكويف382

الكويف/تبسةبن جرو الذيب نبيلتغذية عامة + خضر بلدية الكويفدائرة الكويف383

الكويف/تبسةالميطة مبروكتغذية عامة + خضر بلدية الكويفدائرة الكويف384

الكويف/تبسةتريعة رفيقتغذية عامة + خضر بلدية الكويفدائرة الكويف385

الكويف/تبسةبن ذيب محمد الطيبتغذية عامة + خضر بلدية الكويفدائرة الكويف386

الكويف/تبسةخاليفية محمد الطيبتغذية عامة + خضر بلدية الكويفدائرة الكويف387

الكويف/تبسةعويدات رشيدتغذية عامة + خضر بلدية الكويفدائرة الكويف388

الكويف/تبسةغربي فيصلتغذية عامة + خضر بلدية الكويفدائرة الكويف389

الكويف/تبسةمناعي محمدتغذية عامة + خضر بلدية الكويفدائرة الكويف390

الكويف/تبسةزرقان يحيتغذية عامة + خضر بلدية الكويفدائرة الكويف391

الكويف/تبسةمنسل حريزتغذية عامة + خضر بلدية الكويفدائرة الكويف392

الكويف/تبسةبوزقارة براهيمتغذية عامة + خضر بلدية الكويفدائرة الكويف393

الكويف/تبسةمنسل نبيلتغذية عامة + خضر بلدية الكويفدائرة الكويف394

الكويف/تبسةتريعة الزينتغذية عامة + خضر بلدية الكويفدائرة الكويف395

مخابز

تغذية عامة + خضر وفواكه



الكويف/تبسةزرقان مرادقصابةبلدية الكويفدائرة الكويف396

الكويف/تبسةزغيب حسامقصابةبلدية الكويفدائرة الكويف397

الكويف/تبسةساسي رمزيقصابةبلدية الكويفدائرة الكويف398

الكويف/تبسةزرقان مدانيقصابةبلدية الكويفدائرة الكويف399

الكويف/تبسةماينة حافظ الدينمقهىبلدية الكويفدائرة الكويف400

الكويف/تبسةبوحفارة شفيقمقهىبلدية الكويفدائرة الكويف401

الكويف/تبسةمنسل لطفيمقهىبلدية الكويفدائرة الكويف402

الكويف/تبسةمومني حسانمقهىبلدية الكويفدائرة الكويف403

الكويف/تبسةعويدات طارقمقهىبلدية الكويفدائرة الكويف404

الكويف/تبسةعيادي فيصلمقهىبلدية الكويفدائرة الكويف405

الكويف/تبسةقصار الليل يوسفمقهىبلدية الكويفدائرة الكويف406

الكويف/تبسةجفال رمضانمقهىبلدية الكويفدائرة الكويف407

 بكاريةصياد شعبانمخبزةبلدية بكاريةدائرة الكويف408

بكاريةزغالمي محمودتغذية عامة + خضر بلدية بكاريةدائرة الكويف409

بكاريةعياش نورةتغذية عامة + خضر بلدية بكاريةدائرة الكويف410

بكاريةدربال مرادتغذية عامة + خضر بلدية بكاريةدائرة الكويف411

بكاريةمحمد حامدتغذية عامة + خضر بلدية بكاريةدائرة الكويف412

بكاريةمقاق عمر خضر وفواكهبلدية بكاريةدائرة الكويف413

بكاريةمقاق مسعود خضر وفواكهبلدية بكاريةدائرة الكويف414

بكاريةبن حناشي حسينإطعام سريعبلدية بكاريةدائرة الكويف415

بكاريةكحايلية حريزمقهىبلدية بكاريةدائرة الكويف416

بكاريةقدري شمس الدينت ت للحوم و الدواجنبلدية بكاريةدائرة الكويف417

بكاريةطارق بوصيدةت ت للحوم و الدواجنبلدية بكاريةدائرة الكويف418

بكاريةعيسى زواويإطعام سريعبلدية بكاريةدائرة الكويف419

بكاريةخطيب بوقرةمقهىبلدية بكاريةدائرة الكويف420

بولحاف الديرزرقين دليلةتغذية عامةبولحاف الديردائرة الكويف421

بولحاف الديربراح شعيبتغذية عامةبولحاف الديردائرة الكويف422

أنشطة أخرى

مخابز

تغذية عامة + خضر وفواكه

أنشطة أخرى

تغذية عامة + خضر وفواكه



بولحاف الديربوذيبة عادلتغذية عامةبولحاف الديردائرة الكويف423

بولحاف الديربن جداي وليدتغذية عامةبولحاف الديردائرة الكويف424

بولحاف الديربن جداي جمالتغذية عامةبولحاف الديردائرة الكويف425

بولحاف الديرزرقين جمالإطعام سريعبولحاف الديردائرة الكويف426

بولحاف الديرحاليمية نرجسإطعام سريعبولحاف الديردائرة الكويف427

بولحاف الديرحاليمية نرجسمكتبة ووراقةبولحاف الديردائرة الكويف428

بولحاف الديرعايب شعبانمقهىبولحاف الديردائرة الكويف429

بئر مقدمعابر دليلةمخبزةبئر مقدمدائرة بئر مقدم430

بئر مقدمعيدودي ابراهيممخبزةبئر مقدمدائرة بئر مقدم431

بئر مقدممناصرية الجموعيتغذية عامةبئر مقدمدائرة بئر مقدم432

بئر مقدممباركة فريدتغذية عامةبئر مقدمدائرة بئر مقدم433

بئر مقدمشريط بريكةتغذية عامةبئر مقدمدائرة بئر مقدم434

بئر مقدممباركة محمد عبدوتغذية عامةبئر مقدمدائرة بئر مقدم435

بئر مقدممباركة نوارةتغذية عامةبئر مقدمدائرة بئر مقدم436

قيدوم عبد اللطيفتغذية عامةالشريعةدائرة بئر مقدم317

مباركة بشرىتغذية عامةالشريعةالشريعة318

بئر مقدمنصر اهللا يونستغذية عامةبئر مقدمدائرة بئر مقدم437

بئر مقدمعرعار باللمطعمبئر مقدمدائرة بئر مقدم438

بئر مقدمعرعار طارقمطعمبئر مقدمدائرة بئر مقدم439

بئر مقدمجربوع حكيممطعمبئر مقدمدائرة بئر مقدم440

بئر مقدمجالل شفيقمقهىبئر مقدمدائرة بئر مقدم441

بئر مقدمعابر دليلةمقهىبئر مقدمدائرة بئر مقدم442

بئر مقدمساهي شوقيمقهىبئر مقدمدائرة بئر مقدم443

بئر مقدمبوطوبة فجرةمقهىبئر مقدمدائرة بئر مقدم444

طريق تبسة قسم 47 الحماماتطايبي عبد الغانيمخبزةبلدية دائرة بئر مقدم445

وسط المدينة الحماماتبلمادي مصطفىمخبزةبلدية دائرة بئر مقدم446

حي البساتين الحماماتطايبي أنيسمخبزةبلدية دائرة بئر مقدم447

المخابز

مخابز

تغذية عامة + خضر وفواكه

أنشطة أخرى

أنشطة أخرى



وسط المدينة الحماماتتبسي حسانمخبزةبلدية دائرة بئر مقدم448

شارع األمير عبد القادر الحماماتنصري وناسةمخبزةبلدية دائرة بئر مقدم449

حي المستقبل الحماماتبوغنبوز تقي الذينتغذية عامة + خضر بلدية دائرة بئر مقدم450

حي طريق تبسة الحماماتفارح سليمتغذية عامة + خضر بلدية دائرة بئر مقدم451

وسط المدينة الحماماتزمالي يعقوبتغذية عامة + خضر بلدية دائرة بئر مقدم452

وسط المدينة الحماماتجدواني عبد الحقتغذية عامة + خضر بلدية دائرة بئر مقدم453

وسط المدينة الحماماتحفظ اهللا ساميتغذية عامة + خضر بلدية دائرة بئر مقدم454

وسط المدينة الحماماتبوخاتم عادلخضر وفواكهبلدية دائرة بئر مقدم455

وسط المدينة الحماماتعزويمر عبد الرزاقخضر وفواكهبلدية دائرة بئر مقدم456

وسط المدينة الحماماتنصري منىخضر وفواكهبلدية دائرة بئر مقدم457

وسط المدينة الحماماتجدواني جمالخضر وفواكهبلدية دائرة بئر مقدم458

حي طريق تبسة الحماماتبعلوج عبد الرؤوفمقهىبلدية دائرة بئر مقدم459

وسط المدينة الحماماتبوقصة حضريةمقهىبلدية دائرة بئر مقدم460

حي جبل أرقو الحماماتمعافي حسينمقهىبلدية دائرة بئر مقدم461

حي طريق تبسة الحماماتبوقفة عليإطعام سريعبلدية دائرة بئر مقدم462

وسط المدينة الحماماتجدواني نور الدينإطعام سريعبلدية دائرة بئر مقدم463

وسط المدينة الحماماتبوقفة الطاهرإطعام سريعبلدية دائرة بئر مقدم464

وسط المدينة الحماماتسهايلية ابراهيمإطعام سريعبلدية دائرة بئر مقدم465

وسط المدينة الحماماتبوروبة رضاإطعام سريعبلدية دائرة بئر مقدم466

الماء األبيضبوعالق يونسمخبزةالماء األبيضدائرة الماء 467

الماء األبيضمصباحي نورالدينمخبزةالماء األبيضدائرة الماء 468

الماء األبيضحركاتي عالء الدينمخبزةالماء األبيضدائرة الماء 469

الماء األبيضمصطفاوي فاروقتغذية عامةالماء األبيضدائرة الماء 470

الماء األبيضمصطفاوي الطاهرتغذية عامةالماء األبيضدائرة الماء 471

الماء األبيضالصيد الشهبةتغذية عامةالماء األبيضدائرة الماء 472

الماء األبيضقفايفية بدر الدينتغذية عامةالماء األبيضدائرة الماء 473

الماء األبيضجدي مجيدتغذية عامةالماء األبيضدائرة الماء 474

الماء األبيضجالب لخميسيتغذية عامةالماء األبيضدائرة الماء 475

المخابز

تغذية عامة + خضر وفواكه

تغذية عامة + خضر وفواكه

أنشطة أخرى



الماء األبيضجابري سناءتغذية عامةالماء األبيضدائرة الماء 476

الماء األبيضمصطفاوي ياسينتغذية عامةالماء األبيضدائرة الماء 477

الماء األبيضمصطفاوي الطيبتغذية عامةالماء األبيضدائرة الماء 478

الماء األبيضبوشقورة ابراهيمخضر وفواكهالماء األبيضدائرة الماء 479

الماء األبيضبن خديم مفتاحقصابةالماء األبيضدائرة الماء 480

الماء األبيضشايب حسينقصابةالماء األبيضدائرة الماء 481

الماء األبيضصمايدي هانيإطعام سريعالماء األبيضدائرة الماء 482

الماء األبيضحمايدية عادلإطعام سريعالماء األبيضدائرة الماء 483

الماء األبيضمباركية حوريةمقهىالماء األبيضدائرة الماء 484

الماء األبيضعثمانية احمدمقهىالماء األبيضدائرة الماء 485

الحويجباتمحمد صوالحتغذية عامةبلدية دائرة الماء 486

الحويجباتخلفون حسام الدينتغذية عامةبلدية دائرة الماء 487

الحويجباتصوالح محسنتغذية عامةبلدية دائرة الماء 488

الحويجباتعواس فاطمةتغذية عامةبلدية دائرة الماء 489

الحويجباتفرشيشي الزينتغذية عامةبلدية دائرة الماء 490

الحويجباتصوالح محسنإطعام سريعبلدية دائرة الماء 491

الحويجباترشاش سعدمقهىبلدية دائرة الماء 492

حي المجاهدينبزينة جمالمخبزةبلدية بئر دائرة بئر العاتر493

حي الحريةالعرفي رشيدةمخبزةبلدية بئر دائرة بئر العاتر494

حي هواري بومدينمالوي حليمةمخبزةبلدية بئر دائرة بئر العاتر495

حي العتيقبوزيان حساممخبزةبلدية بئر دائرة بئر العاتر496

حي الجديدناجري رضامخبزةبلدية بئر دائرة بئر العاتر497

حي المطاررقية محمدمخبزةبلدية بئر دائرة بئر العاتر498

حي العامريةمنصر بشيرمخبزةبلدية بئر دائرة بئر العاتر499

حي الزهورمناس وليدمخبزةبلدية بئر دائرة بئر العاتر500

حي هواري بومدينملوك حمامةمخبزةبلدية بئر دائرة بئر العاتر501

حي الجماركحاجي عبد اللطيفمخبزةبلدية بئر دائرة بئر العاتر502

حي المطارموسى عليمخبزةبلدية بئر دائرة بئر العاتر503

تغذية عامة + خضر وفواكه

أنشطة أخرى

أنشطة أخرى

مخابز



حي العامريةمخلوف عباسمخبزةبلدية بئر دائرة بئر العاتر504

حي المجاهدينزديري شريفةمخبزةبلدية بئر دائرة بئر العاتر505

حي هواري بومدينلولباني مباركمخبزةبلدية بئر دائرة بئر العاتر506

حي المجاهدينمومن حمزةمخبزةبلدية بئر دائرة بئر العاتر507

حي الحريةالعرفي عنترمخبزةبلدية بئر دائرة بئر العاتر508

حي الشهداءوناس رشيدمخبزةبلدية بئر دائرة بئر العاتر509

حي الشهداءحاجي يعقوبمخبزةبلدية بئر دائرة بئر العاتر510

فركانقتال غاليةمخبزةبلدية فركاندائرة بئر العاتر511

نقرينمبارك لزهرمخبزةبلدية نقريندائرة بئر العاتر512

حي البلديةبوطرفة الناصرتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر513

حي الزهورمناس ياسينتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر514

حي الشهداءيخلف حنانتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر515

حي 300 سكنمناس حسينتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر516

حي المجاهدينعزيزي رفيقتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر517

حي الحريةملوك نعيمةتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر518

حي هواري بومدينأحمد عمارتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر519

حي البلديةمالوي محمد لخضرتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر520

حي الزهورموايعية صالحتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر521

حي الزهورعيادة عبد القادرتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر522

حي هواري بومدينعلي بوجمعةتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر523

الحي العمرانيسالط عبد اهللاتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر524

حي الحرية العرفي رشيدةتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر525

حي المطارعمروش رشيدتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر526

حي العمرانيطيار زهيرتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر527

حي االملعليوات بهاء الدينتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر528

حي الشعببورقعة العربيتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر529

حي الجديدعبدو احمدتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر530

طريق الشريعةمناس عبد السالمتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر531

حي هواري بومدينزرقي عبد السالمتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر532

تحصيص سوق ليبياعباس فوزيتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر533

حي المجاهدينقرقاح حسانتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر534

تغذية عامة + خضر وفواكه



ط و رقم 16بن عمر الهاديتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر535

حي المجاهدينسلطاني الطاهرتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر536

حي العتيق لبيض صالحتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر537

حي المجاهديننصيب حسانتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر538

حي هواري بومدينطالب يوسفتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر539

حي العتيق بوراس شعبانتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر540

حي الجديدبوقطوف زينةتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر541

حي 20 سكن تساهميهاللي سهامتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر542

حي السعادةعمير مصطفىتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر543

حي المطاربشوات باللتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر544

حي الشهداء عيادة خالدتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر545

حي هواري بومدينسوفي عيسىتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر546

حي 150 سكنعمراني يوسفتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر547

حي هواري بومدينبوراس صالحتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر548

حي العماريةزغبي التيجانيتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر549

حي 150 سكنفاطمي رضاتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر550

حي المجاهدينمخلوف عبد الكريمتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر551

حي هواري بومدينزرقي فوزيتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر552

حي المطاربوراس الهاديتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر553

حي الحريةفارس عبد القادرتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر554

حي المجاهدينناصري نورةتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر555

حي الجبللعبيدي محمد الطيبتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر556

حي الحريةناجم الطيبتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر557

حي هواري بومدينطبة عبد اللطيفتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر558

حي العتيقسليمي صالحتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر559

حي الجديدطبة محمدتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر560

حي العمراني سالطني  عبد الكريمتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر561

حي العتيقمعبد  ابراهيمتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر562

حي المطارمالوي مسعودتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر563

حي البركةقوسمي توفيقتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر564

حي األملحامد خالدتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر565

حي هواري بومدينبونوارة الصالحةتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر566



حي العامريةبوالديار المولديتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر567

حي المطارعلي سميرتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر568

حي المطاربكار هشامتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر569

حي الشهداءعيادة لخميسيتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر570

حي الجديدعمر محمودتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر571

حي هواري بومدينعبيد الصادقتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر572

حي الحريةشرقي صالحتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر573

حي الشعبساري محمودتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر574

حي هواري بومدينربيعي مصباحتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر575

حي العتيقبوعمرة صالح الدينتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر576

حي المجاهدينفارس نور الدينتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر577

حي هواري بومدينبلخيري ربيعتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر578

حي المطارموسى محمدتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر579

حي الكاهنةناصري نور الدينتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر580

حي هواري بومدينعبيد نبيلتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر581

حي المجاهدينسلطاني بلقاسمتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر582

حي المطاررزايقية مسعودةتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر583

حي العمراني عبيدي فوزيتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر584

حي الشهداءعيادة ناجيتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر585

حي هواري بومدينقيزة سريةتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر586

حي هواري بومدينبوصبع سليمانتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر587

حي المطارعبيد االزهرتغذية عامةبلدية بئر دائرة بئر العاتر588

حي الحريةحومر حسينخضر وفواكهبلدية بئر دائرة بئر العاتر589

ط و رقم 16عيادي سعيدخضر وفواكهبلدية بئر دائرة بئر العاتر590

حي العمراني عزيزي رفيقخضر وفواكهبلدية بئر دائرة بئر العاتر591

حي البريدعطية العايشخضر وفواكهبلدية بئر دائرة بئر العاتر592

حي الزهورناجري الطيبخضر وفواكهبلدية بئر دائرة بئر العاتر593

حي 300 سكنمالوي نجيبخضر وفواكهبلدية بئر دائرة بئر العاتر594

حي المجاهدينمباركي نوارخضر وفواكهبلدية بئر دائرة بئر العاتر595

حي العمراني عمير ابراهيمخضر وفواكهبلدية بئر دائرة بئر العاتر596

حي الدائرةدريس الفاهمةقصابةبلدية بئر دائرة بئر العاتر597

أنشطة أخرى



حي الشهداءحامد محمدقصابةبلدية بئر دائرة بئر العاتر598

حي الزهورمناس لطفيقصابةبلدية بئر دائرة بئر العاتر599

حي المطارجدع عباسقصابةبلدية بئر دائرة بئر العاتر600

حي الجبلعبدو فوزيقصابةبلدية بئر دائرة بئر العاتر601

حي هواري بومدينبلخيري صالحقصابةبلدية بئر دائرة بئر العاتر602

حي العتيقكاتف العلميقصابةبلدية بئر دائرة بئر العاتر603

حي المجاهديندهام الصدوققصابةبلدية بئر دائرة بئر العاتر604

طريق الشريعةناصر الهاشميقصابةبلدية بئر دائرة بئر العاتر605

حي الزهورمراحي رمزيقصابةبلدية بئر دائرة بئر العاتر606

حي 150 سكنعبيد زوهيرقصابةبلدية بئر دائرة بئر العاتر607

حي الجديدعبدو بوزيانقصابةبلدية بئر دائرة بئر العاتر608

حي البلديةبلخيري فتحيقصابةبلدية بئر دائرة بئر العاتر609

حي الجديدعبيدي لخضرقصابةبلدية بئر دائرة بئر العاتر610

حي المجاهدينالعرفي مالكقصابةبلدية بئر دائرة بئر العاتر611

حي الجديدشارفي عبد الحفيظقصابةبلدية بئر دائرة بئر العاتر612

حي الجديدعبدو توفيققصابةبلدية بئر دائرة بئر العاتر613

حي المجاهدينماليم مرادقصابةبلدية بئر دائرة بئر العاتر614

حي الشهداءطبة محمدقصابةبلدية بئر دائرة بئر العاتر615

حي العتيقزغبي التيجانيقصابةبلدية بئر دائرة بئر العاتر616

حي الجديدعبدو عبد الجوادقصابةبلدية بئر دائرة بئر العاتر617

حي الجماركمناعي صالحقصابةبلدية بئر دائرة بئر العاتر618

حي 150 سكنعطية محمدقصابةبلدية بئر دائرة بئر العاتر619

حي الجديدعبدو شوقيمطعمبلدية بئر دائرة بئر العاتر620

حي المطاررتيمة عمارمطعمبلدية بئر دائرة بئر العاتر621

حي الدائرةرابح نور الدينمطعمبلدية بئر دائرة بئر العاتر622

حي البلديةبوالديار عبد الهاديمطعمبلدية بئر دائرة بئر العاتر623

حي 150 سكنميهوبي صالحمطعمبلدية بئر دائرة بئر العاتر624

حي المطارزرقي حسانمطعمبلدية بئر دائرة بئر العاتر625

حي البلديةقريم سليممطعمبلدية بئر دائرة بئر العاتر626

حي المطاربوديار عبد الستارمطعمبلدية بئر دائرة بئر العاتر627

حي الشهداءدريس عبد اللطيفمطعمبلدية بئر دائرة بئر العاتر628

حي الشهداءعبد المومن خليلمطعمبلدية بئر دائرة بئر العاتر629



حي البلديةدهام العيدمطعمبلدية بئر دائرة بئر العاتر630

حي الحريةالعرفي رشيدةمطعمبلدية بئر دائرة بئر العاتر631

ط و رقم 16جبيري جمال عبد الناصرمطعمبلدية بئر دائرة بئر العاتر632

حي المطارطوطاح رابحمطعمبلدية بئر دائرة بئر العاتر633

حي الشهداءعيادة وريدةمطعمبلدية بئر دائرة بئر العاتر634

حي الشهداءبشيشي أنيسةمطعمبلدية بئر دائرة بئر العاتر635

حي هواري بومدينبوراس محمد الهاديمطعمبلدية بئر دائرة بئر العاتر636

حي الدائرةالطيب سفيانمطعمبلدية بئر دائرة بئر العاتر637

حي الحريةبورقعة عمارمطعمبلدية بئر دائرة بئر العاتر638

حي 300 سكنمناس مأمونمطعمبلدية بئر دائرة بئر العاتر639

حي الشهداءالطيب عبد اهللامطعمبلدية بئر دائرة بئر العاتر640

حي العامريةرمضاني ابراهيممطعمبلدية بئر دائرة بئر العاتر641

حي العامريةبراهمي فوزيمطعمبلدية بئر دائرة بئر العاتر642

حي هواري بومدينحاليمية محمد أيمنمطعمبلدية بئر دائرة بئر العاتر643

حي الحريةمناس العربيمطعمبلدية بئر دائرة بئر العاتر644

حي العامريةلولباني عبد الكريممطعمبلدية بئر دائرة بئر العاتر645

ط و رقم 16ربيعي حمزةمطعمبلدية بئر دائرة بئر العاتر646

حي المطاربوعمرة خميسيمطعمبلدية بئر دائرة بئر العاتر647

حي الجبلبوعمرة سالممطعمبلدية بئر دائرة بئر العاتر648

حي المطاروناس فريدمطعمبلدية بئر دائرة بئر العاتر649

حي الدائرةسالط األخضرمقهىبلدية بئر دائرة بئر العاتر650

حي 300 سكنمناس باللمقهىبلدية بئر دائرة بئر العاتر651

حي العتيقتوبة باللمقهىبلدية بئر دائرة بئر العاتر652

حي المجاهدينالعرفي لطيفةمقهىبلدية بئر دائرة بئر العاتر653

حي الحريةالعرفي كمالمقهىبلدية بئر دائرة بئر العاتر654

حي الشهداءرزايقية صميدةمقهىبلدية بئر دائرة بئر العاتر655

ط و رقم 16عبيدي عبد الرزاقمقهىبلدية بئر دائرة بئر العاتر656

حي العامريةمناصر سلطانمقهىبلدية بئر دائرة بئر العاتر657

طريق الشريعةحامد هشاممقهىبلدية بئر دائرة بئر العاتر658

حي العتيقتوبة محمدمقهىبلدية بئر دائرة بئر العاتر659

حي الجديدمناس عليمقهىبلدية بئر دائرة بئر العاتر660

حي هواري بومدينعلي الوازنةمقهىبلدية بئر دائرة بئر العاتر661



حي المجاهدينبلقاسم راضيةمقهىبلدية بئر دائرة بئر العاتر662

حي الدائرةبشوات الطيبمقهىبلدية بئر دائرة بئر العاتر663

حي الشهداءمنصور مريممقهىبلدية بئر دائرة بئر العاتر664

حي الجديدعبيدي محمدمقهىبلدية بئر دائرة بئر العاتر665

ط و رقم 16تيفاست للمياه المعدنيةإنتاج المياه المعدنيةبلدية بئر دائرة بئر العاتر666

حي الحريةالعرفي محمدالحليب ومشتقاتهبلدية بئر دائرة بئر العاتر667

حي العامريةبديار عمارالحليب ومشتقاتهبلدية بئر دائرة بئر العاتر668

بلدية العقلة دائرة بئر العاتر669
ة ال ال

العقلة المالحةزديري احمدتغذية عامة

بلدية العقلة دائرة بئر العاتر670
ة ال ال

العقلة المالحةبزينة فضةتغذية عامة

بلدية العقلة دائرة بئر العاتر671
ة ال ال

العقلة المالحةبلقاسمي الطاهرتغذية عامة

بلدية العقلة دائرة بئر العاتر672
ة ال ال

العقلة المالحةشنيخر لزهرتغذية عامة

بلدية العقلة دائرة بئر العاتر673
ة ال ال

العقلة المالحةخلدوني محمدتغذية عامة

بلدية العقلة دائرة بئر العاتر674
ة ال ال

العقلة المالحةساري نوارتغذية عامة

بلدية العقلة دائرة بئر العاتر675
ة ال ال

العقلة المالحةبورقعة عادلتغذية عامة

بلدية العقلة دائرة بئر العاتر676
ل ل

العقلة المالحةمناصرة حامدتغذية عامة

بلدية العقلة دائرة بئر العاتر677
ة ال ال

العقلة المالحةصالحي بشيرتغذية عامة

بلدية العقلة دائرة بئر العاتر678
ة ال ال

العقلة المالحةبن ناجي جمالتغذية عامة

بلدية العقلة دائرة بئر العاتر679
ة ال ال

العقلة المالحةعوايشية نور الدينالقصابة

بلدية العقلة دائرة بئر العاتر680
ة ال ال

العقلة المالحةصالحي قايسمقهى

بلدية العقلة دائرة بئر العاتر681
ة ال ال

العقلة المالحةمسلوب توفيقمقهى

بلدية العقلة دائرة بئر العاتر682
ة ال ال

العقلة المالحةبورقعة الباهيمقهى

بلدية صفصاف دائرة بئر العاتر683
ال

صفصاف الوسرىزمال بوزيدتغذية عامة

بلدية صفصاف دائرة بئر العاتر684
ال

صفصاف الوسرىجباري العابدتغذية عامة

بلدية صفصاف دائرة بئر العاتر685
ال

صفصاف الوسرىديرم الطاهرتغذية عامة

بلدية صفصاف دائرة بئر العاتر686
ال

صفصاف الوسرىزمال حكيمتغذية عامة

صفصاف الوسرىلسود عمارةاطعام سريعدية صفصاف الوسرىدائرة بئر العاتر687

صفصاف الوسرىزمال الربعيالقصابةدية صفصاف الوسرىدائرة بئر العاتر688

صفصاف الوسرىمسعي صالحالقصابةدية صفصاف الوسرىدائرة بئر العاتر689

تغذية عامة + خضر و فواكه

انشطة اخرى

تغذية عامة + خضر و فواكه

انشطة اخرى



صفصاف الوسرىشارفي النويمقهىدية صفصاف الوسرىدائرة بئر العاتر690

صفصاف الوسرىجباري زيادمقهىدية صفصاف الوسرىدائرة بئر العاتر691

حي النصربوراني ابراهيمتغذية عامةبلدية أم عليدائرة أم علي692

حي 20 اوت 1955فردي فايزةتغذية عامةبلدية أم عليدائرة أم علي693

حي 20 اوت 1955فردي الهاديتغذية عامةبلدية أم عليدائرة أم علي694

حي البساتينمحمودي يونستغذية عامةبلدية أم عليدائرة أم علي695

حي 20 اوت 1955محمودي يوسفتغذية عامةبلدية أم عليدائرة أم علي696

حي 20 اوت 1955محمودي لطفيتغذية عامةبلدية أم عليدائرة أم علي697

حي البساتينمحمودي رفيقتغذية عامةبلدية أم عليدائرة أم علي698

حي النصرصخري عثمانتغذية عامةبلدية أم عليدائرة أم علي699

حي النصرقبلة الورديتغذية عامةبلدية أم عليدائرة أم علي700

حي النصررمضان عز الدينتغذية عامةبلدية أم عليدائرة أم علي701

حي 20 اوت 1955محمودي احمد التليليتغذية عامةبلدية أم عليدائرة أم علي702

االسواق الجديدةقدوري سفيانتغذية عامةبلدية أم عليدائرة أم علي703

ام علي محمودي مصطفىقصابةبلدية أم عليدائرة أم علي704

ام علي بن فاطمة محمد لخضرقصابةبلدية أم عليدائرة أم علي705

ام علي معيفي محمد االمينالمقاهيبلدية أم عليدائرة أم علي706

ام علي حمدي باشا محمد المقاهيبلدية أم عليدائرة أم علي707

ام علي محمودي رحيمالمقاهيبلدية أم عليدائرة أم علي708

ام علي قبلة كمالالمقاهيبلدية أم عليدائرة أم علي709

ام علي فردي بلنوارمطعمبلدية أم عليدائرة أم علي710

ام علي فريد سليمانمطعمبلدية أم عليدائرة أم علي711

نقرينرواق عثمانتغذية عامةبلدية نقريندائرة نقرين712

نقرينعباس دريديتغذية عامةبلدية نقريندائرة نقرين713

نقرينقتال زينةتغذية عامةبلدية نقريندائرة نقرين714

نقرينرجب نجيبتغذية عامةبلدية نقريندائرة نقرين715

نقرينخالد منيرتغذية عامةبلدية نقريندائرة نقرين716

نقرينمعاشي صالحتغذية عامةبلدية نقريندائرة نقرين717

نقرينبلعيد رمضانتغذية عامةبلدية نقريندائرة نقرين718

تغذية عامة + خضر وفواكه

انشطة اخرى

تغذية عامة + خضر و فواكه



نقرينمساني الزينتغذية عامةبلدية نقريندائرة نقرين719

نقرينزروانة حمزةتغذية عامةبلدية نقريندائرة نقرين720

نقرينزاوي عبد الناصرتغذية عامةبلدية نقريندائرة نقرين721

نقرينعبان السبتيتغذية عامةبلدية نقريندائرة نقرين722

نقرينسعودي عبد القادرالقصابةبلدية نقريندائرة نقرين723

نقرينخالد منورالقصابةبلدية نقريندائرة نقرين724

نقرينزتوي مبروكالقصابةبلدية نقريندائرة نقرين725

نقرينقتال نور الدينالقصابةبلدية نقريندائرة نقرين726

نقرينزاوي عبد الناصرالقصابةبلدية نقريندائرة نقرين727

فركانبوضياف صالحتغذية عامةبلدية فركاندائرة نقرين728

فركانقاسم صالحتغذية عامةبلدية فركاندائرة نقرين729

فركانمسعود مدانيتغذية عامةبلدية فركاندائرة نقرين730

فركانقتال رابحتغذية عامةبلدية فركاندائرة نقرين731

فركانقاسم سعيدمقهىبلدية فركاندائرة نقرين732

فركانعروى عبد الحفيظمقهىبلدية فركاندائرة نقرين733

فركانمسعود مدانيالقصابةبلدية فركاندائرة نقرين734

فركانمرخي عمرالقصابةبلدية فركاندائرة نقرين735

الونزةبدايرية نور الدينمخبزةبلدية الونزةدائرة الونزة736

الونزةحازم الطاهرمخبزةبلدية الونزةدائرة الونزة737

الونزةمهدي فوزيمخبزةبلدية الونزةدائرة الونزة738

الونزةحمي لحبيبمخبزةبلدية الونزةدائرة الونزة739

الونزةبوحملة حميدمخبزةبلدية الونزةدائرة الونزة740

الونزةنبة سميرمخبزةبلدية الونزةدائرة الونزة741

الونزةبوصيود صالحمخبزةبلدية الونزةدائرة الونزة742

الونزةبن مدخن كمالمخبزةبلدية الونزةدائرة الونزة743

الونزةعبيدي جمالتغذية عامةبلدية الونزةدائرة الونزة744

الونزةموساوي الشابيتغذية عامةبلدية الونزةدائرة الونزة745

المخابز   

تغذية عامة + خضر وفواكه

تغذية عامة + خضر و فواكه

انشطة اخرى

انشطة اخرى



الونزةفركوس مقدادتغذية عامةبلدية الونزةدائرة الونزة746

الونزةسرود عمادتغذية عامةبلدية الونزةدائرة الونزة747

الونزةطبيب نور الدينتغذية عامةبلدية الونزةدائرة الونزة748

الونزةلعويني محمد لزهرتغذية عامةبلدية الونزةدائرة الونزة749

الونزةصخري جمالتغذية عامةبلدية الونزةدائرة الونزة750

الونزةالعولدي عادلتغذية عامةبلدية الونزةدائرة الونزة751

الونزةبن زين الشريفتغذية عامةبلدية الونزةدائرة الونزة752

الونزةبن زين فوزيتغذية عامةبلدية الونزةدائرة الونزة753

الونزةصخري جمالتغذية عامةبلدية الونزةدائرة الونزة754

الونزةلحمر حسنتغذية عامةبلدية الونزةدائرة الونزة755

الونزةخليفي فتحيخضر و فواكهبلدية الونزةدائرة الونزة756

الونزةوهاب جمالخضر و فواكهبلدية الونزةدائرة الونزة757

الونزةبوغرارة مسعودخضر و فواكهبلدية الونزةدائرة الونزة758

الونزةطرش سعدخضر و فواكهبلدية الونزةدائرة الونزة759

الونزةنموشي حسينمطعمبلدية الونزةدائرة الونزة760

الونزةحمي فتحيمطعمبلدية الونزةدائرة الونزة761

الونزةصياد سلطانمطعمبلدية الونزةدائرة الونزة762

الونزةشلي حكيممطعمبلدية الونزةدائرة الونزة763

الونزةموله بوعالممطعمبلدية الونزةدائرة الونزة764

الونزةشابي عبد الوهابمقهىبلدية الونزةدائرة الونزة765

الونزةمهية رشيدمقهىبلدية الونزةدائرة الونزة766

الونزةعيسات منورمقهىبلدية الونزةدائرة الونزة767

الونزةبعلوج سعادمقهىبلدية الونزةدائرة الونزة768

الونزةقرابسي نور الدينمقهىبلدية الونزةدائرة الونزة769

الونزةبلعيدي محسنمقهىبلدية الونزةدائرة الونزة770

الونزةعمري رياضمقهىبلدية الونزةدائرة الونزة771

المريجبوعالق احسنمخبزةبلدية المريجدائرة الونزة772

المريجحمبلي مصطفىمخبزةبلدية المريجدائرة الونزة773

المريجزايز عانسمخبزةبلدية المريجدائرة الونزة774

انشطة اخرى

عين الزرقاء

مخابز



عين الزرقاءعين الزرقاء مركزمخبزةلدية عين الزرقاءدائرة الونزة775

عين الزرقاءكالع فوزيمخبزةلدية عين الزرقاءدائرة الونزة776

العويناتبوكاف عمادمخبزةبلدية العويناتدائرة العوينات777

العويناتاوصايفية العياشيمخبزةبلدية العويناتدائرة العوينات778

العويناتاوصايفية العياشيمخبزةبلدية العويناتدائرة العوينات779

العويناتبن ناصر زوبيدةمخبزةبلدية العويناتدائرة العوينات780

العويناتبن ناصر زوبيدةمخبزةبلدية العويناتدائرة العوينات781

العويناتطالب الشادليمخبزةبلدية العويناتدائرة العوينات782

العويناتحاجي صالحمخبزةبلدية العويناتدائرة العوينات783

العويناتعبد اللطيف مرادتغذية عامةبلدية العويناتدائرة العوينات784

العويناتعبد اللطيف زكرياءتغذية عامةبلدية العويناتدائرة العوينات785

العويناتبوقفة السعيدتغذية عامةبلدية العويناتدائرة العوينات786

العويناتبن عيسى محمدتغذية عامةبلدية العويناتدائرة العوينات787

العويناتبن سودة عبد النورتغذية عامةبلدية العويناتدائرة العوينات788

العويناتزيان رضاتغذية عامةبلدية العويناتدائرة العوينات789

العويناتشنته عبد الحليمتغذية عامةبلدية العويناتدائرة العوينات790

العويناتمزري نوارتغذية عامةبلدية العويناتدائرة العوينات791

العويناتبوعفان طارقتغذية عامةبلدية العويناتدائرة العوينات792

العويناتغباش بوجمعهتغذية عامةبلدية العويناتدائرة العوينات793

العويناتمراحي رضاتغذية عامةبلدية العويناتدائرة العوينات794

العويناتبوترعة احمدتغذية عامةبلدية العويناتدائرة العوينات795

العويناتثابت لحبيبتغذية عامةبلدية العويناتدائرة العوينات796

العويناتبورنان صبرينةتغذية عامةبلدية العويناتدائرة العوينات797

العويناتهمايلي حبارةتغذية عامةبلدية العويناتدائرة العوينات798

العويناتزايدي يحيتغذية عامةبلدية العويناتدائرة العوينات799

العويناتطبيب جمالتغذية عامةبلدية العويناتدائرة العوينات800

العويناتبياضي يحيخضر و فواكهبلدية العويناتدائرة العوينات801

العويناتسعداوي منورخضر و فواكهبلدية العويناتدائرة العوينات802

العويناتتواتي محمدخضر و فواكهبلدية العويناتدائرة العوينات803

المخابز

تغذية عامة + خضر و فواكه

انشطة اخرى



العويناتمسعي جيالنيمطعمبلدية العويناتدائرة العوينات804

العويناتبن سودة عبد النورمطعمبلدية العويناتدائرة العوينات805

العويناتكحاحلية عبد العزيزمطعمبلدية العويناتدائرة العوينات806

العويناتدبيلي عصاممطعمبلدية العويناتدائرة العوينات807

العويناتبلعقون عبد الكريممقهىبلدية العويناتدائرة العوينات808

العويناتثابت العياشيمقهىبلدية العويناتدائرة العوينات809

العويناتقرقاح بشيرمقهىبلدية العويناتدائرة العوينات810

العويناتبوترعة فاروقمقهىبلدية العويناتدائرة العوينات811

العويناتمعنصري انورمقهىبلدية العويناتدائرة العوينات812

العويناتعبد اللطيف نذيرمقهىبلدية العويناتدائرة العوينات813

بوخضرةقنز وليدتغذية عامةبلدية بوخضرةدائرة العوينات814

بوخضرةعمران عصامتغذية عامةبلدية بوخضرةدائرة العوينات815

بوخضرةعراف محمد الصالحتغذية عامةبلدية بوخضرةدائرة العوينات816

بوخضرةنويري حمزةتغذية عامةبلدية بوخضرةدائرة العوينات817

بوخضرةمرايحي جوديتغذية عامةبلدية بوخضرةدائرة العوينات818

بوخضرةقنز بوزيديتغذية عامةبلدية بوخضرةدائرة العوينات819

بوخضرةبوطرفيف عبد السالمتغذية عامةبلدية بوخضرةدائرة العوينات820

بوخضرةبوراس رمضانتغذية عامةبلدية بوخضرةدائرة العوينات821

بوخضرةبوطرفيف نجاةتغذية عامةبلدية بوخضرةدائرة العوينات822

بوخضرةبوطرفيف نصر الدينبيع مواد التجميلبلدية بوخضرةدائرة العوينات823

تغذية عامة + خضر وفواكه

أنشطة أخرى
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