
2019: قائمة وحدات اإلنتاج المسخرة خالل عيد األضحى المبارك لسنة 02جدول رقم   

 

 اإلسم و اللقب أو المقر اإلجتماعي العنوان المجموع
 الوالية وحدات اإلنتاج 

05 

  جبهة التحرير الوطني55شارع 
 المركب الصناعي و التجاري

 ـ سيبوس ـ

 المطاحن

 عنابة

 ش.ذ.م.م اليد الذهبية المنطقة الصناعية العالليق
 ش.ذ.م.م ليانة المنطقة الصناعية الصرول 

 ش.ذ.م.م سيدي ابراهيم حي عزيزي أحمد 
 ش.ذ.م.م بلدي المنطقة الصناعية برحال 

04 

1962 جويلية 05حي   ش.ذ.م.م المراعي 

 الملبنات

 ش.ذ.أ اإليدوغ طريق الحجار لعالليق
 ش.ذ.م.م المائدة المنطقة الصناعية الكاليتوسة
 1المنطقة الصناعية جسر بوشي 

 من 105 رقم القطعة 1الطابق 
02القسم   

 ش.ذ.م.م سوبرود

 المياه المعدنية  / / /
 



1 
 

 2019:  قائمة التجار المسخرين لضمان المداومة خالل أيام عيد األضحى المبارك لسنة 01 رقمجدول
 لوالية عنابة

 الب�ية ٕامس ولقب التاجر العنوان طبيعة النشاط املالحظة

 
 

 
 اليوم  أ�ول

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

زخماب  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  ك�� السبيت   هنج زمويل عبد القادر 06
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنابـة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بوتفنوشات كامل    مسكن1172 � 02� السهل الغريب 

 بومية الطيب  � الشهداء (مقابل عيادة اجلزا�ر)

)56 مارس 08التعاونية العقارية الر�اء (  
رزيق محمد �رصمسري 

 رشكة الفتح إالخوة رزيق 

 بوخطوطة زوبري   شارع سيبوس ـ هنج ملوح محمد الصاحل 17

 حفيان نصيب   (وراء احلطاب)22� ديدوش مراد رمق 

 س�ناين مصطفى  شارع أ�مري عبد القادر 02

واد الفرشة مسكن 700�   مسعود بوقداح  

 بور�بة فيصل   مد�ل أٔ 01� واد ا�هب عامرة 

 �ن نصيب عبد الرزاق   شارع العقيد لطفي 16

 لعبين كامل  14� بلعيد بلقامس هنج مريطاس رمق 

 بوشارب عصام   08 رمق 2� واد القبة جيين س�يدار عامرة س

 
 
 
 
 
 

 
 اليوم
 الثاين

 
 
 
 
 

 
 
 

مصدق محمد أٔمني    شارع �روس�بار ديبورغ 02  

 �ربو�ة حسان   �ربوعي محمد (� جوانو)28

 حنون سفيان  09سوق واد الفرشة حمل رمق 

 بوسالية عبد القادر  25� عس� حسني رمق 

 بلقامس راحب   مسكن 1172 � 02� السهل الغريب 

 مسكن 400 مسكن و240� السهل الغريب بني 
 (جوار دار العجزة)

 بولقرع عبد الوحيد 

 زواميية عبد احلق   86 رمق 02تعاضدية الرمي 

  679� بلزيا�س واد القبة رمق 
لعوابدية ساليم محمد 

 �ليل 

 بوعاكز فتحي  رفاس زهوان 

 �وا�� �رص   شارع مصطفى �ن بولعيد 68

01� واد ا�هب حيمل رمق   دايس عبد الفتاح  

 �ربو�ة �سمينة   هنج عبد امحليد �ن �د�س 14

 سا�يل ٕا�راهمي   الطابق أ�ريض155 طريق رمق 47� بين حمافر فبال 

 �كييل موىس  � الرمي الرتقية العقارية الهناء 
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بة      عنا  
 

 
                 
                 

            
 أ��م  املوالية

                
  
 

 
 

 خما�ز
 

 سايس محمد أٔمني  06هنج عقبة �ن �فع رمق 

 �امتي رضوان   هنج مارسو  12

  05 مسكن قطعة رمق 1028� السهل الغريب 
�ن �رص عز ا��ن        

        

1سا�ة زغوان سابقا فردان رمق  
وطاراونيس العسكري 
 ش ذ م م  طلوع الفجر

 منصوري �يل  وراء � الربتقال95 قطعة 3جتزئة س�يدي حرب 

 دويب وليد   1960 د�سمرب11� 

  08شارع �ن معيور عبد القادر رمق 
�دي جامل مسري 

 ش.ذ.م.م الزنمي 

 أٔو��س�ية سفيان   � واد فرشة10طريق بيشة يوسف رمق 

 سامعي عز ا��ن  5 و4� س�يدي حرب الطابق أ�ريض حمل 

) مسكن الطابق أ�ريض 600 (02� السهل الغريب   بوزينة بدر ا��ن  

 خما�ز اليوم أ�ول
ٔأبو �كر عبد الكرمي مسري   1945 ماي 08� 

رشكة التضامن إالخوة بو 
 رسايـدي �كر  

نورة تيايبية     49 رمق 01� س�يدي متام  خما�ز اليوم الثاين

 
 اليوم
 أ�ول

 خما�ز

 بوحبي� نور ا��ن   (جبانب قا�ة الرتيك)89 مسكن رمق 900� 

 
 
 
      البـوين
 

 عبد الليوة فريد   01� طارق �ن ز�د رمق 

 بوحفص عبد امحليد   ZUHN املنطقة احلرضية السكنية

 اليوم
 الثاين

 خما�ز

 بوعقدية عصام   مسكن احملل أ�ول 900� �يسات ٕايد�ر 

 ملوك عبيد   01� س�يدي سامل عامرة ـ أٔ ـ رمق 

 بوعرطي عبد الرش�يد   مسكن (مقابل املستشفى) 450� 

 أ��م
 املوالية

 خما�ز

 شليب �ليل   54� �يسات ٕايد�ر فيال أٔمام سا�ة أٔول نومفرب 

 لكويف الرتيك   مسكن 900� املنظر امجليل 

 جتزئة بوزعرورة البوين
حشلفي �يل مسري 

 ش.ذ.م.م 

 اليوم أ�ول
 

 
 

  16هنج العريب �ن �يدي رمق و 
 

 �ن زعمي رضوان
                

احلجـار   
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 اليوم أ�ول

 خما�ز
 
 

 رمق 02شارع أ�مري عبد القادر املركز الت�اري دامر 
  ر 20

 �ن �رص عز ا��ن
 
 

احلجـار    
 
 
 

 اليوم
 الثاين

 بولقراع �يل  ب�ية احل�ار 04 حمل رمق 1954أٔول نومفرب 

 مجمو�ة ملكية رمق 37� جهبة التحر�ر الوطين قسم 
  04 حمل رمق 228

 زواتنة املوجني

 اليوم أ�ول

 
 خما�ز

 

 حنون سفيان  جفال عامر uv 02منطقة 

 س�يدي عامر

 بولقراع فاروق  فيال �ليل رش�يد الطابق أ�ريض 21� الشعيبة رمق 

 لونيس �رمية   1490جتزئة مرزوق عامر رمق 

 اليوم الثاين
 

  مسكن 508� 
شعابنة رضا مسري 

 ش.ذ.م.م العنابية

 صالح أٔمحد  98� درا� رمج رمق 

 13� البشري إال�راهميي جحرا��س القطعة أ�رضية 
  13حمل رمق 

 ٔأ�رم أٔمري

اليوم أ�ول 
 والثاين

 خما�ز
 عشارشة نور ا��ن  02 حيمل رمق 135 قطعة رمق 01� البس�باسة رمق 

 �ني الباردة
 ملواين د�دو�ة �ني الباردة مركز 

اليوم أ�ول 
 والثاين

 الرشفة مكنايس عبد العز�ز � عز�زي أٔمحد خما�ز

 اليوم أ�ول

 خما�ز

 � س�يدي �يل  
يعقوب عبد احلفيظ       

          

 �ر�ال

 مباريك سلمي   جزء أٔ الطريق املؤدية ٕاىل الاكليتوسة82القطعة 

 بوعر�شة مليكة  � طاشة 

 اليوم الثاين

 مناوي الهادي   1954شارع أٔول نومفرب 

 عشاري محمد   41 قسم 25� س�يدي �يل قطعة رمق 

 بولفجغال عبد الغاين   الطاشة10 و 09 حمل رمق 2 مسكن مد�ل 520

اليوم أ�ول و 
 الثاين

 معيار محمد الصاحل   51 رمق 11 مسكن الاكليتوسة عامرة د خمل 1950

 لبصري �شري   10 و 09� الاكليتوسة حمل رمق 

 اليوم أ�ول
 والثاين 

 
 اليوم أ�ول

 والثاين 

 خما�ز

 و�شاوي عز�ز  واد العنب مركز 

 واد العنب

 خملويف جنيب   06 و 05� ذراع الر�ش رمق 

 منصورية سعاد   02� خرازة رمق 

 شايب سلمي  � خرازة 

01� واد الز�د حمل رمق   دهشار حمسن  
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 سا�يل نرص ا��ن   أٔ 285� السط�ة واد ز�د حيمل رمق  

 اليوم أ�ول 
 خما�ز

 فرشاوي عبد هللا   الطابق أ�ريض 01رمق 
 الرتيعات

 ميالدي جامل   02� �ن مرابط ع�ن رمق  اليوم الثاين

 اليوم أ�ول
 خما�ز

 مجعون �ا�  شارع حفصاوي عامرة 
 شطاييب

 مليص نذ�ر  شارع داودي ا�راهمي  اليوم الثاين

 اليوم أ�ول
 خما�ز

 ع�ين يوسف   02واد احلوت حمل رمق 
 العلمة    

 �رغويث عبد العز�ز   02 حمل رمق 11واد احلوت رمق  اليوم الثاين

 اليوم
 أ�ول

 
 

 بقا�

  �يس حسني  الش�يخ الطاهر09
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنـــــابة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جتزئة بين حمافر عنابة(�ىل 156� بين حمافر رمق 
 ا�ميني يف طريق احملطة)

 كامل عطيل

 منري قرا�رية � الرمي س�يدي �اشور

املنطقة الريفية مسكن السهل الغريب املنطقة أٔ مد�ل 
  1172 رمق 10 رمق 42

 عيا�ش�ية راحب 

 (وراء 27 رمق 07 مسكن � واد ا�هب مد�ل 88
 صيدلية بلهوشات )

 يوسفي اكم�

03� فال مسكورت فيال رمق   نصيب نور ا��ن  

 نية عامد ا��ن   سويداين بومجعة 52

 14 رمق 5 مسكن عامرة ج 200� ر�ل س�يدار 
   الرمي 2الشطر

 ويزن عبد ا�يد 

زاوية شارع احسن شاوش محمد كامل و لعامري 
 عامر(مقابل الفرايب)

 ر�يل هشام 

 مجمو�ة ملكية رمق 145 شارع بيشة يوسف القسم 13
10  

 �يل بوتبان مسري 

 بوخنة محمد الز�ن   (مقابل مستشفى �ن رشد)03� الزعفرانية رمق 

 �لييل صربي   66� واد القبة تور س احلصة رمق 

 �اوي عبد القادر   1954� بوس�يجور بولفار أٔول نومفرب 

 بوربيع يو�س   45� الف�ار�ن شارع بلعيد بلقامس رمق 

 
 
 
 

 
 
 
 

  أٔحسن بونور   107شارع معطار خلرض رمق 

 التعاونية العقارية �دن الطابق أ�ريض � 09
  مارس 08الصفصاف 

 رواق وهيبة  

 زو�ش عز ا��ن  شارع بيشة يوسف (�ىل �سار مصنع بيشة)
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 اليوم
 الثاين

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 بقا�
 
 
 
 
 

 مسكن الرتقية العقارية 600 02� السهل الغريب 
 أ�عامر و التعمري عامرة الطابق أ�ول 

 ندة �يل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنـــــابة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صاحل أٔفتيت   (مقابل القرص املهدم)02� قاس�يو رمق 

138� فاملاسكورت رمق   بودومة ز�ية 

 مومين محمد الرشيف  � واد القبة مقابل مصاحل الربيد 

 بوساليع فاطمية الزهراء  مقابل املركز الصحي)15هنج زمويل و�سة رمق

 مسكن 128واد ا�هب الرتقية العقارية الزعمي مرشوع 
 محمد توفيق قشابية   29 حمل جتاري عامرة ج حمل رمق 55و 

 حريب محمد   الطابق أ�ريض 05 مد�ل ب رمق 3� امليناد� 

 بومن�ل محمد  02 رمق1 مسكن مد�ل 500� 

 التعاونية العقارية السالم عامرة ب 45 ماي 08� 
  الطابق أ�ريض 01 احلصة 03حمل رمق 

 محمد رضا محدي 

 غريب جامل   01� الرمي س�يدي �اشور احلصة رمق 

� واد القبة مرشوع جيين س�يدار الطابق أ�ريض 
  13عامرة رمق 

 عز�زي �ا� 

 رشيط مسري   (مقابل �ج مرحبا)230شاطئ ر�زي معر يب أٔي و 

 بودودة �دي   شاطئ اخلروبة 01جتزئة ا�نيا حصة رمق 

 
 
 
 

 أ��م  املوالية
 
 
 
 

 بقا�

 منطقة و 27 مسكن السهل الغريب مد�ل 1172� 
  21ب رمق 

 �ربو�ة معر 

 رشواط محمد الصاحل  � الرمي املاكن املسمى س�يدي �اشور

 لعور عبد الوهاب   09هنج إالخوة بورشيط رمق 

التعاونية العقارية زعمي ملني ٕاقامة أ�مل طريق واد 
 ا�هب 

 نور ا��ن صاري 

 05 مسكن السهل الغريب رمق 1275� الصفصاف 
 الطابق أ�ريض 

 عبد امحليد فرج 

 قيطوين عبد الرزاق   135 مسكن مد�ل 1276 � ماريتري 50

 محمدي �يىس   1954هنج أٔول نومفرب 

 حمل رمق أٔ الطابق  W 31س�يدي �اشور عامرة 
 أ�ريض 

 لكثوم بورجيبة 

01الش�يخ الطاهر   سوامل نرص ا��ن 

 شارع س�تاس�بورغ الطابق أ�ريض(قبل مستشفى 44
 �ن رشد)

 جحاج عبد اجلليل 

 بومليس رش�يد  ميني ا�زبة3 حمل رمق123� ديدوش مراد حيمل رمق 

اليوم أ�ول  1945 ماي 8شارع  بقا� رساي�دي     س�ياغي عبد هللا 
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 بولعراس فاروق رسايدي

 اليوم الثاين

1945 ماي 8شارع   بوقشبية محمد سلمي 

 عبد القادر محمد �زيد   شارع �بت حسني16

 اليوم
 

 أ�ول

 بقا�

 2نومفرب البناية 1 حمل جتاري شارع24الرتقية العقارية 
  10رمق 

 شوفة عبد الغاين

 
 البوين

 
 

 محمد ز�ر�ء �دي الرتقية العقارية ملويك � طارق �ن ز�د البوين مركز

 09 عامرة 3 مسكن ٕاج�عي �سامهي بوخرضة 400� 
 110رمق 

 محمد مسعى عون 

 1 و ب1� الر�ض مقابل املركز الت�اري رمق أٔ 
 (وراء ا�ا�رة و ا�رك)

 شوية السايس 

 منويش جنيبة   نومفرب1� �يسات ٕايد�ر 

 
 اليوم
 الثاين

 
 

 فهادة محمد الرتقية العقارية �راحب زيدان ـ البوين ـ 

 احساق �ديد  8 رمق س2 مد�ل3 مسكن بوخرضة 800� 

 فارس �راكين   الطابق أ�ريض 42� أٔول ماي رمق 

 05 احلصة رمق 1الرتقية العقارية مديتبات عامرة أٔ 
 �لطابق السفيل الثالث

 رؤوف لطفي أٔ�السة 

61 رمق 51 مسكن بوزعرورة مد�ل 100�   ع�ن فورايت  

أ��م  املوالية 

 03س بوخرضة 10 حمل 02 مسكن مد�ل 800� 
 (مقابل الثانوية)

 مسعودي وس�مي 

 68 مد�ل س حمل رمق 11 مسكن عامرة 800� 
 بوخرضة 

 بل�ا� محمد 

 عصام بومعزة   41 رمق 02جتزئة البوين 

 غريب �س�مي  60 رمق 51 مسكن بوزعرورة مد�ل 100� 

 �دية �ياسة   78� أٔول ماي رمق 

 اليوم
 أ�ول

 بقا�

 فر�وس فوزي  مسكن150� 

 احلجـــــار

 عراب فيصل  شارع العريب �ن �يدي 261

 بوزريبة بالل شارع أ�مري عبد القادر 

 اليوم الثاين

 فريتح حياة شارع العقيد معريوش 

 خمناش العلمي  18 حمل رمق 14 مسكن مد�ل 436� 

 جعول عبد الكرمي منطقة الكرمة 
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 اليوم أ�ول
 

 اليوم أ�ول
  بقا� 

 
 
 

 نصرية زايد   133 مجمو�ة سكنية رمق 549الشعيبة رمق 

 س�يدي عامر
 
 
 
 
 

 طاحلي محمد الصاحل  مسكن �سامهي الشعيبة 800� 

 قرو� محمد الصاحل  الطابق السفيل 33 رمق 81 مسكن مد�ل 920� 

 
 اليوم
 الثاين

 بومود محزة  701 رمق 71 مسكن مد�ل 920� 

 مد�ل أٔ حصة 22 مسكن عامرة 7/8 م وف 498� 
02  

 محمد بوخيار

 خشاب الضاوية   622جتزئة الشعيبة رمق 

 نوري هبلويل  29 مسكن رمق 508� 

 اليوم أ�ول

 بقا�

 بوزيد راحب  شارع أ�مري عبد القادر17

 �ني الباردة
 أٔسامة ميدونة جتزئة املنبع 

 اليوم الثاين
 عراب فيصل �ني الباردة مركز

 بوشاهد �دة  01� البس�باسة رمق 

 اليوم أ�ول
 بقا�

 بوطالب عبد العز�ز � عز�زي أٔمحد الرشفة 

 �ر�وس خلرض � عز�زي أٔمحد الرشفة الرشفة

 مكناس محمد � عز�زي أٔمحد الرشفة اليوم الثاين

 اليوم
 أ�ول

 
 

 
 
 
 
 
 

 بقا�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 �يشوري مسعود  �ر�ال44عامرة �ىل �افة الطريقالوطين 
 
 
 
 

 �ر�ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 �الل رضوان  52 القسم22احلي اجلديد

 لك�ل كامل  �ر�ال مركز

 خطاب التوهايم  63 من خمطط التجزئة قطعة23 قطعة101جتزئة 

 بوزهوان محمد  27 مسكن حيمل رمق400�

 سوامل كامل � جتزئة الطابق أ�ريض البناية الفردية اجلهة اليرسى

من 74و72 احلصة 1أٔ مد�ل1مسكن عامرة 228� 
الطابق السفيل20و19اجلزء16القسم  

 ملياين أٔحسن

6 مد�ل160 � مسكن 7  �ري ا��ن عس�ىي 

42 القسم 2 الطابق السفيل حصة1عامرة  سكرود محمد 

 عشوري سايس  �ر�ال42 قسم 4 حصة 1عامرة

 فارق محمد ملني  طاشة14 مكرر رمق4 مسكن مد�ل30/50� 

1 حمل 1 رمق8� طاشة عامرة  معيوف فاطمة 

  �ر�ال1� أٔمحد بوقصاص حيمل رمق
 
 

 ساليم ميينة
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 اليوم
 الثاين

 بقا�
 

 بومخيس �ادل  �ر�ال44الطريق الوطين

2 رمق15 مسكن عامرة400�  مجوعي بوقرنني 

 غريب محمد الصاحل  مسكن130� 

27 مسكن عامرة 70/40�  سعودي حسان 

5 حمل رمق5جتزئة حصريي الرشيف قطعة  نواري عامر 

 معطى هللا مز�ن �ر�ال مقر

175 القطعة أٔر احلصة 15�ر�ال مركز عامرة  لشطر صورية 

 ثل�ة طارفة  2 حمل رمق82القطعة

1� خلوا� طاشة رمق  زوقاب عبد الرزاق 

 سل�ين راحب � الطاشة

10 رمق14 مسكن الاكليتوسة مد�ل 500+20  فراج عبد املا� 

 
 اليوم
 أ�ول

 
 بقا�

1واد العنب مركز رمق  فلفيل نبيل  

 
 

 واد العنب
 
 
 

 �ن داود وليد  مقابل طريق فرعية.واد العنب مركز1حمل

1السوق املغطى ذراع الر�ش حيمل رمق  معراوي اسامعيل 

1� �ايب عامر واد العنب رمق  رمضان �اشوراء 

 حامدي �شري واد ز�د واد العنب

1 حمل رمق2� خرازة  زا�ري شا�ر 

 عبد الرزاق غزا� خراز واد العنب

 اليوم
 الثاين

 جغايت فتحي ب�ية واد العنب

 11 مسكن واد العنب الشطر أ�ول مد�ل40�  
34رمق   

 بوجحي� يوسف

6ذراع الر�ش رمق  �ن جعيط حسينة 

 احططاش محزة  1� ذراع الر�ش رمق 

ب3منطقة خرازة حمل رمق  �رويش وليد 

2� واد ز�د حمل رمق   سالمة مشس ا��ن 

2املركز الت�اري � خرازة   عطوي عبد احلق 

 
 اليوم أ�ول

 
 بقا�

1� �ن سالمب ميلودرمق   محيدي رش�يد 
 

 الرتيعات
 
 

1� �ن سالمب ميلود الرتيعات رمق قالل السبيت  

�ن مرابط بديعة  القرية الفالحية الرتيعات مركز

 اليوم
 الثاين

 بقا�
1� �ن سالمب ميلود الرتيعات رمق  عياري �سني 

1� �وري حامدي مد�ل رمق  هاين نورة 

 العلمة طا�ني صاحل واد احلوت العلمة بقا� اليوم



9 
 

 سلكويل توفيق  1 م 2 مسكن  رمق 20�   أ�ول

 حامدي عزا��ن � احلص�اصية

 اليوم
 الثاين

1واد احلوت العلمة رمق بقا�  سيساوي السعيد 

 اودينة عبد الكرمي  العلمة2احلص�اصية رمق 

 اليوم
  أ�ول

 بقا�
 

 داودي رفيق ب�ية شطاييب 

 شطاييب
 مليص السبيت شارع مز�يش حسني شطاييب

 اليوم
 الثاين

 �رمي �سني ب�ية شطاييب

 جوادي مراد  هنج حفصاوي عامري 5

 
 اليوم
 الثاين

 

 
خرض وفواكه 

 مسكن التعاونية العقارية احلنفية 700� واد فرشة 
 (مقابل املس�د)

 بودراع فاحت 

 
 
 
 

 عنابة

 بوزيد محمد  الرمي04 مسكن الرمي حمل رمق 60/56

 بوعز�ز خلرض   1 حيمل رمق37� بين حمافر قطعة

 مزوز الوردي   (مقابل تور س )04� واد القبة عامرة ف رمق 

 جبار حسني   34 رمق 13 مسكن السهل الغريب مد�ل 500� 

 دبوش فتيح  شارع فاملاسكورت عنابة64

 نعامن فاطمة   سابقا 2 شارع مالطا رمق 07شارع �ن �د�س رمق 

 رشيط مسري   حمل أٔ 1� واد القبة عامرة ف

 ش�بل عبد الرحامن   (ميني مس�د الرمحة)02شارع التحر�ر رمق 

28 حمل 25 مسكن السهل الغريب عامرة 500�   �ليفايت حكمي  

 08 رمق 46مسكن السهل الغريب مد�ل 1172� 
 احلصة  

 بودودة محمد 

 حيي زبري 01 حمل رمق 150 مسكن رمق 580� بلعيد بلقامس 

 
 

 أ��م املوالية

 س(مقابل 50 ي رمق 12� س�يدي �اشور عامرة 
 الواك� الوطنية للتشغيل)

 عز ا��ن حسني 

 ز�ت محمد الرشيف  23شارع عبد امحليد �ن �د�س رمق 

 أٔمحد �ريك  ديدوش مراد 12

59سوق احلطاب �انة رمق  قياسة ملني 

 ايدوغي أٔمحد 70سوق احلطاب �انة رمق

41سوق احلطاب �انة رمق  �ن معرية زهرة 
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 زرارة مخييس 150 و 149السوق املركزي �انة رمق

190 و 189السوق املركزي �انة رمق  سلويف عبد احلق 

 �اكر مسعود 20السوق املركزي �انة رمق

 
 اليوم
 أ�ول

 
 خرض وفواكه

 

 عيداوي كامل  26 رمق 15 مد�ل 3 مسكن بوخرضة 500�

 البـوين

 تويم كامل  05 حمل رمق 493 مسكن قطعة 900� املنظر امجليل 

 اليوم الثاين

-البوين-7 مسكن حيمل رمق 900�   بوراوي عز�ز 

39 رمق 2جتزئة البوين   مرواين فوزي  

 كحيل �يل  04املنطقة العمرانية حيمل رمق 

 أ��م  املوالية

 س�ياغي ف�   04سوق اخلرض و الفواكه رمق 

04جبانب خمزبة البدر حمل رمق   حسنون خلرض  

 �اوي عز ا��ن  04املنطقة العمرانية حيمل رمق 

 اليوم أ�ول

  وفواكهخرض

 سلطاين رضا  شارع أ�مري عبد القادر 12

 
 احلج�ار

 سومايت  الربيع )  42(02شارع أ�مري عبد القادر رمق 

 مرزايق حسان  احل�ار30السوق املغطى �انة رمق  اليوم الثاين   

 اليوم أ�ول 

 خرض وفواكه

 �ليل تقي ا��ن   c01 حمل رمق أٔ c01  رمق x05 مسكن عامرة 372� 
 س�يدي عامر

 اليوم الثاين
 ب�ية س�يدي c05 رمق x03 مسكن عامرة 372� 
 عامر

س�يف إالسالم بدر 
 بورايس

اليوم أ�ول و 
 الثاين

 �ني الباردة طارق قتاتلية �ني الباردة

 اليوم أ�ول

 
 

 خرض وفواكه
 

 ب�ية 02 حمل رمق 40جتزئة حصريي رشيف قطعة رمق 
�ر�ال 

�دادي �سني  

 �ر�ال

حطاب ر�ض   05�ر�ال مركز حمل رمق 

بو�ارب صاحل  الطابق أ�ريض �ر�ال 06 حمل رمق 04� الاكليتوسة 

 اليوم الثاين

 عزوز �رنوس  �ر�ال09 رمق 01 مسكن عامرة 400� 

 الطابق 02 حيمل رمق 07 قطعة الن�� رمق 14جتزئة 
 أ�ريض �ر�ال

 بلي� عبد املا�

 37 رمق 13 مسكن الاكليتوسة مد�ل 500+20� 
 �ر�ال

 فراج مراد
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    اليوم أ�ول
 و الثاين

 واد العنب �ر�ايل رزيقة  ب�ية وادي العنب02� خرازة حمل رمق  خرض وفواكه

 اليوم أ�ول
خرض وفواكه  

شارع حفصاوي عامرة ب�ية شطاييب  بوطرفة عبد الوحيد 
 شطاييب

شطاييب ب�ية شطاييب  اليوم الثاين العارف ريف  

 
 

 
 
 
 
 
 

ٔ��م  املواليةا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

مطامع و اطعام 
 رسيع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شارع افريقيا هنج �روفا�س 9و1973 نومفرب23شارع 
سابقا 

مسوك بالل 

 
 
 
 
 

 عنـــــابة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شارع بوزراد حسني عنابة50  عيدي مربوك 

06شاطئ اخلروبة جتزئة ا�نيا قطعة رمق   �ن رضوان خو�ة  

6 شارع العريب التبيس حمل رمق7  �ن در�س سفيان 

 زعفور محمد اليامني  9شارع زمويل عبد البايق عامرة 

 عبد امحليد أٓيت يوسف  الطابق أ�ريض2هنج بوزراد حسني رمق 

 �اب اخلري عز ا��ن  1 حمل18 شارع �ن وهيبة محمد رمق 18

111 رمق 8 مسكن مد�ل 1028� السهل الغريب   قوس موىس 

3 مسكن السهل الغريب فيال صاويل حمل رق400�   مربوك عطيل 

 حلكريي كامل  Cw22 طريق حضرية التسلية 1عامرة أٔ حيمل رمق 

 محدلو ز�ن ا��ن  3 حيمل رمق01تعاونية عقارية أ�حقوان � الرمي حصة

 �اين أٓيت الصب س�يدي �اشور � السهل الغريب أٔ .د.م عامرة أٔ 

زوبيدة لياين زو�ة   احسن شاوش كامل � الربتقال28هنج 
 بورايو

 فاضل توفيق  شارع قرود محمد �رص عنابة22

 �وال نرميان   بيشة يوسف 13

 بدبودي عبد ا�يد   08� واد الفرشة رمق 

 عامرة (حتت أ�من احلرضي جتاه 18� واد القبة رمق 
 املس�د)

 بوزندة أٔمحد �رمي 

15هنج بوخطوطة احسن رمق  معطار �لمية 

 عثامنية بوزيد   هنج محمد مخيس�يت31

 فتحي بلفاضل  هنج �ن معيور عبد القادر23� املقراين 

 كش�يد سايم   63شارع فالح رش�يد رمق 

 10شاطئ ر�زي معر املارينا جناح الطريق حيمل رمق 
 مكرر

 بوحسابة طارق 

 أ��م املوالية
 
 

 موساوي محمد �زيد مسكن البوين جبانب املستشفى 450
 البـوين

 �ن عطية راحب  حمل جتاري 24 س 3نومفرب 1تعاونية عقارية شارع 
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مطامع و اطعام 

 رسيع

 قوري اكهينة 51 القسم58البوين مركز مجمو�ة ملكية رمق

 سكن (مقابل 20الرتقية العقارية �راحب زيدان مرشوع
 مس�د إالمام مسمل)

شاوي �رشى مسري 
 مطعم حصة و هناء

 خيلف فؤاد  2 مسكن جتزئة قطعتني احلصة900� 

 2 نومفرب البناية1 حمل جتاري شارع 24الرتقية العقارية
 5 احلصة9ب رمق

 مولود لعور

 فر�ايت أٔمحد   02الرتقية العقارية ملويك طارق �ن ز�د عامرة أٔ رمق 

 �اللقة محمد الصاحل   06 احلصة رمق 02املنطقة العمرانية ختصيص الربادعية 

 �يل �كوش  ك3 حيمل رمق zhun املنطقة العمرانية البوين

 3عامرة3مسكن اج�عي �سامهي بوخرضة 400�
 31حمل

 رش�يد بو�شيشة

 عبد امحليد فتحي   (وراء دوش الن�الت)06حمل رمق 

 أ��م املوالية

 
 
 
 
مطامع و اطعام 

 رسيع

 بو�السة عبد العز�ز   87شارع أ�مري عبد القادر رمق 

 احلجـار

 دريدي سفيان  شارع العريب �ن �يدي  267

 بوالطل كامل شارع أ�مري عبد القادر

 زهاين عامر   01� جهبة التحر�ر الوطين حمل رمق 

 صاحل بوعراطة شارع أ�مري عبد القادر

 بصاحل توفيق   01 حيمل رمق 55حتصيص ا�اهد �يل رمق 

 
 
 

 أ��م املوالية
 
 
 

 
 

 
 
مطامع و اطعام 

 رسيع

 حمل 374 رمق 01-12 مسكن مد�ل 420� وف 
   2رمق 

 ميينة �دي�

 س�يدي عامر

 �ن عبد الوا�د �يل   12 مسكن رمق 508� 

 غر�يس �ري ا��ن  �لطابق أ�ريض 501 رمق 51 مسكن مد�ل 920� 

 صاحل معرية  88 رمق 49 مسكن  مد�ل 508� 

 �لطابق 16 مسكن حضرية جبانب العامرة 500� 
 أ�ريض  

 �ن جياليل مربوكة

 �امدي حسان   27 مسكن حمل رمق 920� 

 أ��م املوالية
 

مطامع و اطعام 
 رسيع

 مربوك شادلية  �ني الباردةجنان القهوة 
 �ني الباردة 

 فطنايس صاحل �ني الباردة مركز 

 أ��م املوالية
 

مطامع و اطعام 
 رسيع

 �رصي �يل  رشفة مركز 
 الرشفة 

 �ن �ريك عبد العز�ز الرشفة مركز

 أ��م املوالية

 
 
 
 
 

ا�مو�ة العقارية بوشارب الصادق �ر�ال مركز 
 ب�ية �ر�ال 07مد�ل د حمل رمق 

حفصاوي خو� 
 �ر�ال

�الدي بالل  �ر�ال 44الطريق الوطين رمق 
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مطامع و اطعام 

 رسيع

منجح �ادل  ب�ية �ر�ال 18�ر�ال مد�ل س رمق 

جي�يل �يل  ب�ية �ر�ال 73� مس�د أ�نصار رمق 

 52 من القسم 17احلي اجلديد الطابق أ�ريض احلصة 
 ب�ية �ر�ال 14اجلزء 

�ليفي مراد 

بو�السة يوسف  القطعة أٔ �ر�ال عنابة 50 القسم 03حيمل رمق 

هبلويل عبد الوحيد  �ر�ال 44الطريق الوطين رمق 

مويم جنيب  ب�ية �ر�ال 164 رمق 44طريق الوطين رمق 

 مقابل القطاع الصحي  1960 د�سمرب 11� 
ب�ية �ر�ال 

قنوش هدى 

د�دوح رضا  الطابق أ�ريض عامرة و ح �ر�ال 05احلي اجلديد رمق 

 ب�ية 01 حمل رمق 35جتزئة حصريي الرشيف قطعة رمق 
�ر�ال 

شايب ٕالياس 

السوق املغطى �ن خملوف أٔمحد �ر�ال  د�وك جامل 

ساعو العيد  �ر�ال 15 مسكن طاشة رمق 50/30� 

 الطابق أ�ريض 02 حمل رمق 04� الاكليتوسة رمق 
ب�ية �ر�ال 

فارس محدي  

� الاكليتوسة ب�ية �ر�ال  يعالوي لطفي 

 أ��م املوالية
 

مطامع و اطعام 
 رسيع

الرتيعات مقر ب�ية عنابة  سعدون �رية 
 الرتيعات

�ليفي وحيد   الرتيعات  95 مجمو�ة ملكية 21الرتيعات مركز القسم 

 أ��م املوالية

 
 

مطامع و اطعام 
 رسيع

 

وشواش أٔحسن  وادي العنب 06 رمق 02 مسكن مد�ل 20� 

 واد العنب

خمابة فتي�ة  ب�ية �ر�ال 01وادي العنب حيمل رمق 

عريوة عبد الرحامن  ب�ية وادي العنب 01� خرازة حمل رمق 

قوري محمد ملني  وادي العنب 01� احلوض وادي العنب حيمل رمق 

 أ��م املوالية

 
مطامع و اطعام 

 رسيع

شارع داودي �شري الطابق أ�ريض ب�ية شطاييب  ��ون عبد العز�ز 

 شطاييب

الطابق الريض شطاييب ب�ية شطاييب  جامل ا��ن محدوش 

عبد اللطيف بوقرفة  ب�ية عنابة 03شطاييب رمق 

� املنظر امجليل ب�ية شطاييب  حورية صاحلي 
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 أ��م املوالية

 
 

مطامع و اطعام 
 رسيع

 

رحياين مسري  العلمة العني الباردة 02 منطقة العلمة مركز 08رمق 

 العلمة
تلييل قدور  منطقة العلمة مركز العني الباردة 01رمق 

بلوهاب بلقامس  العني الباردة 04 و 03العلمة رمق 

يويم العيد 
 وأ��م املوالية

 

           احلليب 
 و مش�تقاته

 البوين قويدر فتحي  البوين

 �ر�ال بطيس �ادل �ر�ال

 احل�ار عيادي بالل  الطابق أ�ريض 241هنج العقيد معريوش رمق ج 

 29 حيمل رمق 54 نومفرب 01املركز الت�اري حمالت 
 الطابق أ�ريض

 كرشود فاطمة الزهرة 
 الرشفة

 اليوم أ�ول

 توزيع احلليب
 

 داللو رضا  الف�ار�ن ، الصفصاف ، ٕالزيا 

 عنـــــابة

 �سييب الهادي  ال�ولون ، الربمة ، لوري روز

 غرايبية مسعود  عنابة وسط 

 اليوم الثاين

 �ابد محدان  واد ا�هب و الصفصاف 

ال�ولون ، ٕالزيا ، ملبيا ، بالس دارم،جبانة ا�هيود ، � 
 أٔزاس

 عر�ار عبد الرزاق 

 أ��م املوالية
 بوزندة رضا  الوالية ،املاجستيك ، حقل مارس ،ليفران 

 ميك فريوز � أ�بطال 

 و اليوم أ�ول
 الثاين 

 
 توزيع احلليب

 ميك فريوز س�يدي سامل ، جوانو ، بوخرضة 

 البوين
 مفتا� �ادل  بوزعرورة 

 عو�سة حسني  البوين مركز

 قويدر فتحي  البوين

اليوم أ�ول و 
 الثاين

 توزيع احلليب
 عيادي بالل  احل�ار ، � عطوي 

 احل�ار 
 �ر�ايل منية  احلر�شة 

    اليوم أ�ول
 و الثاين

 

 
 

 توزيع احلليب
 
 
 

 س�يدي عامر غرايبية  مسعود س�يدي عامر ، �رقوقة ، جحر ا��س ، القنطرة 

 �ني الباردة عيوين سلمي  احلرويش ، �ني اليباردة

 �ر�ال عبد هللا عبد الرحامن �ر�ال 

 واد العنب شعباين سعاد واد العنب ، واد النيل 

 الرتيعات عبد هللا عبد الرحامن الرتيعات

يويم العيد 
 وأ��م املوالية

 
و�دات ٕانتاج 

 عنابة ملبنة املراعي   1962 جولية 05� 

 البـوين ملبنة إاليدوغ  طريق احل�ار لعالليق 
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            احلليب
      

 105 رمق القطعة etat 1املنطقة الصناعية جرس بويش 
  02من القسم 

أٔمحد قايد الهامشي 
 (ش.ذ.م.م سو�رود)

 احل�ار

 اليوم أ�ول
 

 حمطات اخلدمات

 لو�يل �دجية  سا�ة هيبون

 عنـــــابة

 محيود ف�  شارع مصطفى �ن بولعيد 

 صاويل هشام   مسكن 1172 مارس 08� 

 اليوم الثاين
 العيايش فيصل   هنج مصطفى �ن بولعيد 01

 خروف مجي�  سا�ة أٔحسن نوري 

 اليوم أ�ول
 حمطات اخلدمات 

 حصرواي شويق   463� البوين حصة 
 البـوين

 در�س مسري  مارس 08 � 02السهل الغريب  اليوم الثاين

    اليوم أ�ول
 و الثاين

 احلجـــــار بوعر�شة محمد الرشيف  احل�ار حمطات اخلدمات

    اليوم أ�ول
 و الثاين

 حمطات اخلدمات
 �ديدان السبيت املنطقة الصناعية مبعو�ة

 س�يدي عامر

    اليوم أ�ول
 و الثاين

 حمطات اخلدمات
 ش ذ م م حمطة الفتح �ني الباردة 

 �ني الباردة

     اليوم أ�ول

 حمطات اخلدمات

 �� محمد السعيد  طريق طاشة �ر�ال 

 �ر�ال
الثايناليوم   قسم هللا عبد امحليد  10�ني شوقة رمق  

أ�ول اليوم 
الثاينو  

 حمطة الوقود نفطال  �ر�ال مركز 

     اليوم أ�ول
 

 
 حمطات اخلدمات

 ج �ني 190املاكن املسمى واد العنب مركز قطا�ة رمق 
 مكراء 

 بوجحي� مو�ي 

 واد العنب
 �لفة راحب  حمطة اخلدمات واد ز�د 

 اليوم الثاين

 ش.ذ.م.م أٔوتو قرفة  44الطريق الوطين 

 � العايب عامر 
ورثة بوقرة السعيد 

 احلضنة

    اليوم أ�ول
 و الثاين

 الرتيعات �ليفي وحيد   90قطعة ملكية رمق  حمطات اخلدمات

    اليوم أ�ول
 و الثاين

 شطاييب حمطة اخلدمات نفطال  شطاييب مركز  حمطات اخلدمات

يويم عيد   عنابة مطحنة سيبوس   جهبة التحر�ر الوطين 55 
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وأ��م أ�حضى 
  �املوالية

و�دات ٕانتاج 
 ا�قيق و السميد

 مطحنة اليد ا�هبية  املنطقة الصناعية العالليق      اليوم أ�ول
 البوين

 مطحنة ليانة  املنطقة الصناعية الرصول  اليوم الثاين

يويم عيد 
وأ��م أ�حضى 
  �املوالية

 ش.ذ.م.م س�يدي ا�راهمي  ب�ية الرشفة
املسري:�ن زعمي محمد 

 الهادي
 الرشفة

يويم عيد 
وأ��م أ�حضى 
  �املوالية

 �ر�ال ش.ذ.م.م مطحنة ب�ي  املنطقة الصناعية �ر�ال 

 اليوم أ�ول

 املياه املعدنية

 التعاونية العقارية 02 مارس السهل الغريب 8� 
2 رمق 02إالسالم عامرة ب  

 رش�يد �رايعية

 عنابة
 اليوم الثاين

 20الرتقية العقارية س�يدي ٕا�راهمي � واد ا�هب عامرة 
14 ـ 13رمق   

 قيطون سفيان 

 �املي سعيد  زاوية شارع بوزراد حسني وطريق واد ا�هب 

 عامرة بدر ا��ن   02الطا��وب املنطقة الت�ارية  أ��م املوالية

اليوم أ�ول 
 والثاين

 البوين �سني عبيدي  � الشهيد أٔمحد (أ�روقة سابقا) املياه املعدنية

أ�ول اليوم 
الثاينو  

 املنطقة الصناعية �ر�ال املياه املعدنية
ويناز جامل موىس مسري 
 ش.ذ.م.م مرشو�ت بونة

 �ر�ال

 واد العنب عزري زبري  واد العنب02� خرازة  املياه املعدنية اليوم الثاين

 اليوم أ�ول
 املياه املعدنية

 صاحل عبد اللطيف املنطقة الصناعية جرس بويش 
 احل�ار

 �ايم محمد أ�مني املنطقة الصناعية جرس بويش ر اليوم الثاين

 اليوم أ�ول
 املياه املعدنية

 ليدوغي سفيان املنطقة الصناعية مبعو�ة 
 س�يدي عامر

 بو�دوزة عبد النور املنطقة الصناعية مبعو�ة  اليوم الثاين
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