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قائمـــــــــة التجــــــــار الملزمــــــــــون بضمـــــــــــان المداومــــــــــة بمناسبـــــــــة
عيـــــــــد األضحـــــــى المبــــــــارك لسنــــــــة 2019 

واليـــــــــــــة:         قالمـــــــــــة

العنـــــــــــــــوانإســــم ولقــب التاجــــر النشــــاطالبلديــــةالدائــرة
شارع التطوع رقم 176 قالمةفارة مالك
حي فزاني رقم 272 قالمةبخمة علي

ضاحية مباركي السعيد رقم 05 قالمةرحايلية محمد مهدي
حي عين الدفلة رقم 46أ  قالمةموادنة العياشي

حي عين الدفلة رقم 93 أ  قالمةأم الخيوط نصر الدين
تحصيص ورثة هرقة رقم 19 قالمةفرحي منال
تحصيص عين الدفلة رقم 06 قالمةزايدي حفيظ
حي 19 جوان توسع 02 رقم 56 رقم 02 قالمةبخمة علي
حي 19 جوان توسع 02 رقم 301  قالمةبخمة علي
حي 19 جوان  قالمةبخمة علي

حي حديد حسين رقم 01 قالمةعبيد هللا عزيز
حي يحي مغمولي رقم 417 قالمةحواوسة مراد
حي يحي مغمولي رقم 36 قالمةعلوي عبد هللا

حي الحاج أمبارك قالمةعبيدي خير الدين
حي بن هرقة رقم 201 قالمةبن حمزة فتيحة

تحصيص 202 قطعة توسع 1000 قطعة وادي المعيزبخمة غنية

تحصيص 260 مسكن ترقوي واد المعيز قالمةمزهود عبد المالك
حي الحاج أمبارك رقم 474 قالمةبن ناصر حميد
حي يحي مغمولي رقم 216 محل ب قالمةسخاف منيرة
حي 19 جوان رقم 01 محل رقم 02 قالمةهميسي صالح
تحصيص 19 جوان رقم 01 قالمةتواهمية بشير
حي 19 جوان قالمةقيرود نبيل
حي مخانشة عبد اللطيف قالمةقرفي هناد

حي بورارة رقم 88 قالمةعبيد هللا فطيمة
المنطقة الصناعية اإلخوة رحابي رقم 01 قالمةفارة رضوان

حي بوروايح سليمان  قالمةمحي الدين نور الدين
حي يحي مغمولي رقم 11 محل رقم 04 قالمةقالمي محمد
تحصيص 19 جوان التوسعي الثاني قالمةكبابي حمزة
حي اإلخوة رحابي قالمةمدور عمار
حي اإلخوة رحابي قالمةنعيجة بريكة

حي اإلخوة رحابي قالمةبوطالب منصف
حي 390 مسكن تساهمي اإلخوة رحابي قالمةقفايفية عبد الغاني

حي 390 مسكن تساهمي اإلخوة رحابي قالمةقرزيز لخضر
حي 390 مسكن تساهمي اإلخوة رحابي قالمةسعداوي ياسين
حي اإلخوة رحابي قالمةشيهب أحسن

تحصيص المنطقة الصناعية 424 قالمةخشايمية صليحة
حي اإلخوة رحابي 62/2 قالمةبن قيراط عبد الحميد

حي اإلخوة رحابي قالمةمساخر لحسن
حي اإلخوة رحابي قالمةمزاري الزهرة

مخابــــــــــــزقالمــــــــةقالمــــــــة

مواد غذائية 
عامة، خضر 

وفواكه



حي زنداوي 10/110 قالمةكواحلة فطيمة
حي 110 مسكن قالمةسواني محمد عامر
حي 110 مسكن قالمةزعايمية عبد الكريم
حي عجابي رقم 108 محل رقم 02 قالمةبودور عبد القادر
حي االمير عبد القادر قالمةغريبي رمضان
اإلخوة رحابي قالمةصيافي خيرة

تحصيص 26 قطعة قالمةزياية شهر الدين
التحصيص الريفي واد المعيز قالمةسحاب أحمد
حي عين الدفلة رقم 24 ب قالمةشطيبي فريد
حي عين الدفلة س 19 قالمةرهدون فاتح

حي عين الدفلة س عمارة 22  رقم 02  قالمةبن قيراط طارق
حي عين الدفلة س  رقم 691 قالمةسعدان أسامة

تحصيص هرقة رقم 10محل رقم 03 قالمةبن قيراط مسعود
حي بن هرقة  رقم 326  قالمةحمزاوي حورية
تحصيص ورثة هرقة  رقم 10 محل رقم 04  قالمةشطابي سامية

حي عين الدفلة رقم 46   قالمةبلعز نهاد
حي بن هرقة رقم 205 قالمةعوافة العيد
حي عين الدفلة ع 27 أ قالمةأومدور رابح

حي عين الدفلة ع 30 رقم 02 قالمةبوجاهم أحمد الشريف
حي الحاج أمبارك  رقم 100  قالمةمرابط كمال

حي الحاج أمبارك رقم 210 قالمةعبداوي فاطمة
حي خلة عمارة 01 درج 27زعروري سمير
حي خلة محمد لخضر رقم 23 رقم 03مجالدي يزيد

حي خلة محمد  لخضر ع 01 درج27بورهواطه بغداد
حي عين الدفلة ع 22 س درج22 رقم 01 قالمةبن طبولة حسن
حي عين الدفلة س رقم 691 رقم 05 قالمةحساينية فريدة
تحصيص هرقة حصة قطعة رقم 10 قالمةشريط مهدي
حي شنيشن رقم 25  قالمةديب السعيد
حي شنيشن رقم 22  قالمةرقام عتيقة

حي شنيشن محمد رقم 438 محل أ  قالمةسعدان عبد الحكيم
حي بن شغيب رقم 33 قالمةشطيبي فطيمة

حي الحاج أمبارك رقم 248 قالمةعمراني رمضان
حي الحاج أمبارك رقم 248 قالمةعمراني جمال
تحصيص 07 رقم 02 قالمةحريدي أحسن
تحصيص 19 جوان التوسع 02 قالمةمسلم جليل

تحصيص 19 جوان التوسع 02 قالمةدرغوم محمد لمين
تحصيص 19 جوان قالمةسعدان سامية
تحصيص 19 جوان التوسع 02 قالمةبوجاهم سفيان
تحصيص 19 جوان التوسع 02 قالمةبلهاين فاتح

طريق عين العربي حي السوناكوم رقم 14أ قالمةمرابطي مليكة
طريق عين العربي رقم 10 قالمةبن قرينح فؤاد
حي بارة لخضر ع 14 درج 28 رقم 01 قالمةبوطالب مسعود
حي بارة لخضر ع 15 درج 30 رقم 01 محل02 قالمةبوكسول سمير

حي بارة لخضر ع 11 رقم 01 قالمةعيدود عمار
حي بارة لخضر ع 04  قالمةحمالوي بوجمعة
حي بارة لخضر قالمةبوكحول سليمان

طريق عين العربي قالمةسعادنة زبير
حي زنداوي 10-110 م أ ت ع 07 رقم 04 قالمةكواحلة فاطمة
حي 530/140 مسكن  قالمةبلواعر حدة
حي الكرمات رقم 33 محل رقم 03 قالمةغربي عادل

  
  



حي قهدور الطاهر ع21 رقم 48/1  قالمةكاهية عمار
حي قهدور الطاهر ع 14   قالمةبزازي الصادق
حي قهدور الطاهر ع 05  رقم 02  قالمةحساينية فتيحة

حي قهدور الطاهر ع11 مدخل32 الطابق االرضيزناتي صالح الدين
حي قهدور الطاهر ع 07 درج 25 رقم 21  قالمةنعمان فطيمة
شارع قدماء المكافحين عمارة 01 درج01 قالمةراهم فريد

02 شارع 17 أكتوبر قالمةدهلوك بن يوسف
نهج يوغرطة ع 45 درج 01 قالمةعبد الحكيم أحمد هرقة

حي 19 جوان رقم 193 رقم  01 قالمةقريني نور الدين
حي 19 جوان رقم 01 قالمةعويسي رتيبة
تحصيص 19 جوان رقم 196 قالمةيخلف علي

تحصيص 19 جوان رقم 355 قالمةبهلول عبد الحليم
حي 19 جوان رقم 19 قالمةبن الشيخ محمد مرشدين

تعاونية الروضة قالمةغربي صالح
تحصيص 26 تعاونية رقم 63 قالمةيحي فوزي

تحصيص عين الدفلة 01 رقم04 قالمةحالسي نجم الدين
حي مقالتني محمد الشريف رقم 01 محل رقم 01 قالمةزعتر مولود

تحصيص أبناء الشهداء والمعلمين قالمةمهيرة منير
تعاونية الروضة قالمةبوجاهم فارس
تحصيص 19 جوان رقم 285 قالمةبن عباس عزيز
تحصيص 19 جوان رقم 326 محل رقم 01 قالمةنصر الدين قدور
حي يحي مغمولي 04 رقم 02 قالمةرحامنية كريم

حي صديقي رقم 113 محل رقم 01 قالمةبن الشيخ حسان
حي هرقة رقم 37 قالمةنمامشة زبيدة
مشروع 120 مسكن تساهمي ع أ قالمةغياط رؤوف

مشروع 120 مسكن تساهمي ع أ درج 01 قالمةقرماط عبد الحق
حي يحي مغمولي 02 رقم 588 قالمةبوكسكاس كريم

حي واد المعيز 02 رقم 598 قالمةدباش علي
حي يحي مغمولي رقم 117 قالمةطواهري ياسين
حي يحي مغمولي رقم 27 قالمةبلعزلة صبرينة
حي يحي مغمولي رقم 394 قالمةعليوي حورية
حي يحي مغمولي رقم 370 قالمةصحراوي وليد

حي يحي مغمولي رقم 01 قالمةحالسي آدم
حي يحي مغمولي رقم 07 قالمةمشعلي وهيبة

حي حسن اإلستقبال رقم 09 قالمةبراهم عبد العال
حي يحيى مغمولي قالمةأوذيني علي

حي 260 مسكن رقم 252 قالمةمقراني إبراهيم
التحصيص االجتماعي 260 مسكن رقم 97 قالمةأومدور وردة
تحصيص 1000 قطعة رقم B66 قالمةبوتمجة بالل

واد المعيز تحصيص 1000 قطعة مدعمة رقم 827 قالمةحيايحية أسامة

تحصيص 1000 قطعة مدعمة رقم 665 قالمةسباق عبد هللا
تحصيص 1000 قطعة قالمةبوزينة مبروك

عميرة مصطفى الصادق 
أل

تحصيص 1000 قطعة قالمة
شارع 800 سكن ع 08 محل رقم 12 قالمةقروي كمال

شارع 800 سكن ع 12 محل رقم 12 قالمةبورارة صالح
حي 08 مارس عمارة 02 رقم 01 قالمةبلحلو وليد

55 حي حديد حسين قالمةمنصوري صالح
حي 85 مسكن واد المعيز ع 14رقم 07 قالمةسعيداني أحمد

  
  



شارع عبان رمضان رقم 14 قالمةكردوسي علي الدين
ضاحية مباركي السعيد رقم 04 قالمةمزاري الطاهر

حي عين الدفلة رقم 46 قالمةبلعز نهاد
نهج طواهري عمار رقم 01 قالمةقمري لخضر
حي 54 تعاونية نورهان ع04 رقم 01 قالمةقصوري حيدر
حي بوزاوي الطاهر رقم 45   قالمةحيمري فتيحة

حي محمد دبابي رقم 02  محل رقم 01 قالمةطواهري بدر الدين
حي عين الدفلة ب ع 13 قالمةغريب نور الدين

حي عين الدفلة ع 30 رقم 02 قالمةبوجاهم محمد الشريف
حي عين الدفلة ع 27 أ قالمةاومدور رابح
حي 19 جوان رقم 10 قالمةكواحلة محمد
حي 19 جوان رقم 01 قالمةهميسي صالح

حي واد المعيز 02 رقم 48 قالمةمسعي عبد الحق
حي واد المعيز 01 رقم 84 قالمةمعط هللا مباركة
حي بورجيبة رقم 21 قالمةزراري حميد

حي بورجيبة رقم 24 قالمةطابوش نور الدين
حي صديقي قالمةغباشي رزيقة
حي صديقي قالمةفارح حمزة

حي صديقي رقم 182 قالمةحناشي وديعة
حي بورارة قالمةبن زايد محمد

حي بن شغيب رقم 176 قالمةحفيظي عبد الكريم
حي بن شغيب رقم 55 قالمةعمراوي السبتي
حي بن شغيب رقم 267 قالمةبابوري جميلة
حي بن شغيب رقم 323 قالمةسعدان صابر
حي بن بركان جميلة قالمةبوفكان أحمد

حي بن بركان جميلة رقم 26 قالمةعزوز رضوان
حي حناشي رقم  قالمة166بن الشيخ مولود
حي بورارة بلقاسم رقم 60 محل Bقصوري سفيان

حي بورارة رقم 68 ب قالمةشطيبي شمس الدين
حي بعزاوي الطاهر رقم 218 قالمةبدة حسان

حي الحفصي ترقوي رقم 298 قالمةعويسي حياة
مشروع 72 مسكن الحفصي محل رقم 01 قالمةمزياني السبتي
تحصيص عين الدفلة 03 قطعة 21 محل 03 قالمةمعوشي كمال

تحصيص عين الدفلة B 09 03 قالمةاوصيف نور الدين
حي فنجال رقم 138 أ قالمةعمروشي مراد

حي بوروايح سليمان قالمةحفار الساس عبد الحميد

تحصيص 177 قطعة 2500 رقم 137 قالمةبن صالح يمينة
حي يحي مغمولي رقم 02 محل رقم 04 قالمةرحامنية كريم

حي عقابي ع 12 درج 24 رقم 01 قالمةدخان عبد الجليل
حي عقابي ع 10 درج 19 رقم 01 قالمةبوشريط الخامسة

واد المعيز محل رقم 05 رقم 04بورنان بشير
تحصيص 26 تعاونية عقارية قالمةزياية هشام

تحصيص 1000 قطعة قالمةسالوي محمد
حي 1000 قطعة قالمةزغدودي يحي
حي يحي مغمولي قالمةبودور فارس
حي 260 مسكن قطعة قالمةمباركي جزيرة
208 حي فنجال قالمةمشطر جورية
207 حي فنجال قالمةبوعكاز توفيق
168 حي فنجال قالمةحواوسة سمير
حي فنجال رقم 05 قالمةلحواس مسعودة

  
  



حي فنجال رقم 06 قالمةعيدود ياسين
حي بن شغيب رقم 215 قالمةلكحل عبد الحق
حي عين الدفلة رقم  127 قالمةسعيود صهيب
34 حي عين الدفلة قالمةحامي سمير

حي الحاج أمبارك رقم 103 قالمةعبيدي خير الدين
حي فزاني رقم 168 قالمةستيتي ناصر
حي هرقة رقم 02 قالمةتوبة مراد

تحصيص 260 مسكن تطوري قالمةعماري عادل
حي 140 مسكن فردي رقم 43 قالمةمحمداتني عبد الرؤوف
حي يحي مغمولي رقم 01 قالمةصعاينية صالح الدين

حي يحي مغمولي رقم 08 قالمةصوالة عبد النور
حي يحي مغمولي رقم 117 قالمةطواهري الشريف

حي يحي مغمولي رقم 54 قالمةجغوط صالح
182 مسكن تساهمي قالمةقباط سليم

182 مسكن تساهمي قالمةكافي بدر الدين
حي بن هرقة رقم 94 قالمةبوسلوى علي
حي طواهري قالمةياحمدي محمد
نهج يوغرطة رقم 45 قالمةرماي حسين

حي حسن االستقبال رقم 09 قالمةبخاخشة الهاني
شارع العربي بن مهيدي قالمةمصالحي موسى

شارع العربي بن مهيدي قالمةخلة حورية
تحصيص 19 جوان رقم 26 قالمةمومني نصر الدين
شارع األمير عبد القادر قالمةفيصلي عبد الحفيظ

حي زنداوي رقم 110 قالمةزغدودي محمد
حي 50/140/530 مسكن  قالمةعبد الحليم حاجي
حي زنداوي رقم 110 قالمةشيحاوي حفصية

تحصيص 19 جوان قالمةعيداوي عادل
تحصيص 19 جوان قالمةسريدي أمين

تحصيص 19 جوان قالمةكردوسي عثمان
حي 18 فيفري رقم 388 محل رقم 01 قالمةزغدودي بالل

حي 19 جوان التوسع الثاني رقم 56 محل رقم 02 قالمةلعرايسية عبد الوهاب

07 قطع إيناس رقم 02 قالمةحريدي أحسن
حي عجابي قالمةزعايمية سليمان
حي عين الدفلة عمارة 29 أ رقم 24 قالمةسايح عدة كلثوم
حي ديدوش مرادرقم 38 قالمةحوالة عبد الكريم

حي 188 مسكن تساهمي وادي المعيز قالمةبن قيراط ع الحفيظ
حي حديد حسين رقم 01 قالمةطبايبية محمد
حي بن هرقة رقم 299 قالمةصديقي هجيرة
التعاونية العقارية حي 384 مسكن رقم 07 قالمةخليفة الهادي
التعاونية العقارية حي 384 مسكن قالمةدرغوم عمار
حي الحاج أمبارك رقم 169 قالمةبشكورة حمزة
المزرعة البيضاء رقم 120 قالمةمعايشية محمد
تحصيص 1000 قطعة  قالمةدرغوم حميد

وادي المعيز 02 رقم 380 محل 01 قالمةعثامنيةصونية
حي قهدور الطاهر ع 11 درج 31 رقم 02 محل 02 بن عبدة رشيد

قالمة
حي وادي المعيز رقم 362 محل رقم 01 قالمةمسيود سمير
حي واد المعيز تحصيص 54 تعاونية عقارية قالمةبن عبدة رشيد

  
  

تحصيص 19 جوان القديم شارع بوالنار صالح رقم 20 زغدودي عبد الحق
محل رقم 20 قالمة



حي الحاج أمبارك رقم 274 قالمةمرابطي حسام الدين
حي يحي مغمولي رقم 27 قالمةحيمري حسام
حي يحي مغمولي رقم 141 قالمةدبوش توفيق
حي يحي مغمولي رقم 161 قالمةغياط عادل

حي هرقة رقم 379 محل رقم 02  قالمةحمداوي وليد
حي بن هرقة رقم 209 قالمةزغدودي سفيان
حي بن هرقة رقم 208 قالمةكودري أحمد
حي 19 جوان رقم 04 قالمةغياط عصام
حي الحاج امبارك رقم 628 قالمةزغالمي فؤاد
ضاحية مباركي السعيد رقم 45 قالمةمزوز غنية

حي هرقة رقم 379 محل 02 قالمةخرشيش قدور
حي عقابي محل رقم 05 قالمةبشكورة بالل
حي فزاني رقم 232 رقم 100 محل رقم 01 قالمةكودري أحمد
حي فنجال قالمةرقام محسن

تحصيص 260 مسكن تطوري قالمةبلخير عبد الغاني
وادي المعيز التسوسع االول قالمةزغدودي سفيان

حي 182 مسكن تساهمي قالمةحومة ليلى
حي هرقة رقم 208 قالمةيحمدي محمد

حي عين الدفلة ع 16 س درج 16 س قالمةعمراوي شعيب
1 حي 80 مسكن ع 05 رقم 01 قالمةسكفالي صالح
حي 180 مسكن ع 17 محل 04 قالمةمخلوف السعيد
حي 500 مسكن عمارة 22 رقم 04 قالمةقرارة زهير

حي 500 مسكن عمارة 168 رقم 01 قالمةساليمية عبد الوحيد
حي 500 مسكن عمارة 08 رقم 04 قالمةمساعدي رضوان
حي 500 مسكن عمارة 11 رقم 01 قالمةمساعدي عمار
حي عين الدفلة ع 16 س قالمةزغدودي ميلود
حي عين الدفلة ع 1 س قالمةحامي هشام

واد المعيز التوسع االول 362 رقم 01 قالمةزغدودية سفيان
المجمع السكني االمير عبد القادر قالمةسلطاني إسماعين

حي 120 مسكن تساهمي اجتماعي قالمةأسواق كاالما
70 مسكن االمير عبد القادر  قالمةشعالل حورية

حي المزرعة البيضاء قالمةصالحي عبد الكريم
حي 200 مسكن رقم 12 قالمةخرشيش عبد الكريم

مشروع 112 مسكن قالمةهميسي هجيرة
حي الحاج أمبارك قالمةعبيدي خير الدين

طريق سدراتة قالمةعبيدي محمد
حي الحاج أمبارك قالمةعبد هللا فطيمة
شارع علي شرفي قالمةسقني مليكة

طريق عين العربي قالمةماضي عبد الحميد
حي علي بلعزلة بن جراحبوحليط عبد الوهاب

حي مقالتني مسعود بن جراحجبار محمد
حي بوراس أحمد بن جراحسكفالي توفيق

حي بوراس أحمد رقم 01 محل 01 - بن جراحبوشريط بوجمعة
حي مقالتني مسعود رقم 02 بن جراحمباركي وليد
حي بوراس أحمد رقم 11 بن جراحسكفالي فريد
حي عميار عمار بن جراحمغيرس سمير
حي مقالتني مسعود رقم رقم 03 - بن جراحمرابطي فريد

حي القلعة السوق المغطى القديمعبد الوهاب فوغاليمخابــــــــــــــز
شارع زمولي صالح بلدية قلعة بوصبعناصري محمد بن عثمان

شارع أول نوفمبرطبولة علي

قلعة قلعة بوصبع
بوصبع

نشاطات أخرى

بن جراح

  
  

مواد غذائية، 
خضر وفواكه

  
 



حي القلعةزيتوني ساعد
شارع قارة صالحكموش عبد اليزيد

شارع أول نوفمبر 1945سالمي هشام
حي القلعةطبازة عبد المجيد

بلدية قلعة بوصبعالعايب جمال
شارع زموري صالحبتيحي نور الدين

شارع زموري صالحعراب رابح
بلدية قلعة بوصبععويسي توفيق
شارع أول نوفمبربوشالغم عمار
حي بوشاهد حمودةزيتوني فاتح

حي 08 ماي 1945عبدة عبد اللطيف
حي 08 ماي 1945عشيري هجيرة

شارع أول نوفمبر 54تباني صالح
حي 19 ماي بلدية قلعة بوصبعبوعوينة غنية
شارع مهدي الطيب بلدية بومهرة احمدبوغازي هشام
تحصيص بوخامة محمد الصالح رقم 13 أ بلدية بومهرة بهلول مليكة

احمد
شارع 08 ماي 45 بلدية بومهرة احمدعدوان العيد
بلدية بومهرة أحمدبوشبوط هدى
التحصيص الترقوي 2 قطعة رقم 03براهمية سميرة
بلدية بومهرة أحمدبراهمية حميدة
شارع مهدي الطيب بلدية بومهرة أحمدحومر عماد

شارع 08 ماي 45 رقم 29 محل E بلدية بومهرة احمدبن شعبان سمير

التحصيص االجتماعي 01 رقم 92بوشاهد فؤاد
شارع 01 نوفمبر 54 بلدية بومهرة احمدشلغوم عبد الكريم

حي شرفة أحمدزغدودي عبد القادر
شارع مهدي الطيبجبالة عز الدين
شارع 08 ماي 1945بن شعبان وليد

حي شرفة أحمدهوام عمار
شارع أول نوفمبر 1954كتيب صالح
شارع اول نوفمبر 54 بلخيرزدادرة رابح

حي عمري عمار رقم 01 بلدية بومهرة احمددرارجة وناسة
حي عمري عمار بلدية بومهرة احمدبشاشرية تفاحة
حي عمري عمار شارع زيادة أحمد 61مروك طارق

تحصيص بوخامة محمد الصالح رقم 68جمال عبد الرزاق

حي بوشمال رابح ع 01 رقم 06 بلدية بومهرة أحمدبوشبوط عبد المالك

حي 100 مسكن 52ع 01 رقم 01 بلدية بومهرة أحمدعثامنية غنية
112 حي بوخامة محمد الصالح بلدية بومهرة أحمدقيدوشي العربي

بلدية بومهرة أحمدمخلوفي محمدنشاطات أخرى
حي سهيلي محمد بلدية بلخيربهلول بوبكر
تحصيص سهيلي محمد رقم 03بورنان زهير
شارع سعدي مجيدكبابي عمار
شارع أول نوفمبر1954مرابط عمار
تحصيص سهيلي محمد رقم 02شعابنة رضا

حي 100 مسكن عمارة 04 رقم 04بن شعبان رجم
حي بن صويلح فنجال رقم 32غزالني نور الدين

شارع أول نوفمبر 1954لطفي الصيد

مخابـــــــــــز

مواد غذائية، 
خضر وفواكه

  

بومهرة 
أحمد

بلخيــر

مخابـــــــــز

  
 

مواد غذائية، 
خضر وفواكه



شارع أول نوفمبر 1954 رقم 06توبة مزوز
تحصيص سهيلي محمد رقم 91مالك فاروق
تحصيص سهيلي محمدصالحي أحمد

حي كافي محمد الصالحصحراوي كمال
حي كافي محمد الصالح رقم 08مصاوي عمار
حي بن صويلح فنجالحزام جمعة

شارع أول نوفمبربودمان عمار
حي سهيلي محمدحريدي خديجة
حي سهيلي محمدبوخروبة نسيم
حي حابس عيسى رقم 43قاسمي حسام

شارع بوزيت رقم 124عبيزي عبد الحق
حي سهيلي محمدبرينات حليم

حي مكي عشيشأبركان عبد اللطيف
شارع أول نوفمبربن حيمود وحيد

شارع سعدي مجيدبوجاهم صالح الدين
حي حابس عيسىصحراوي ليندة
شارع بوزيت محمدبن فطوم فاروق
تحصيص سهيلي محمد رقم 340قمريش أحمد

شارع بوزيت محمدبوسعيد محمد امين
تحصيص سهيلي محمد رقم 95مالك أحسن

بلدية بلخيرزعالني نصر الدين
شارع زموري مسعودشماخي رشيد

شارع بوشاهد عمار رقم 03بن فطوم فاروق
حي عقون عبد الحميدبن بوحجة كمال
حي 50 مسكن رقم 08بورمانة السعيد

حي 30 مسكن عمارة ج رقم 16مالك حمة
حي سهيلي محمد رقم 18حيمر عبد الرزاق

حي عبد الحق عقون بلدية بلخيربادي العطرة
طريق سدراتة بلدية بلخيربن عايدة الطاهر
شارع اول نوفمبر 54 بلخيرموادنة حسين

بلدية بلخيررحال عبد الرحمان
بلدية جبالة لخميسيمسعودي الزين
شارع حدادي بشير رقم 42زراولة عاشور

12 شارع حدادي بشيرخوالد عبد العزيز
34 شارع حدادي بشيربوقرن رشيد
بلدية جبالة لخميسيشريط حياة

بلدية جبالة لخميسيعاشوري أحمد
شارع زدوري محمد رقم 09خوالد عبد المالك

حي بلجودي رقم 34جدور مريم
حي سلطاني الشابي محل رقم 01لعمايرية سميرة
حي سلطاني الشابيزدوري الخامسة
حي الحريةبن شرشار حسيبة
حي سلطاني الشابيبراهمية عيسى
07 شارع حدادي بشيرخوالد محمد

36 شارع حدادي بشيرمسعود لعمايرية
حي سلطاني الشابيمرابط محمد أمين
حي سلطاني الشابيعيسى براهمية
شارع حدادي بشير رقم 54مسيودي محمد

بزمالل عمار جبالة نشاطات أخرى
الخميسي

الطريق الوالئي رقم 126

 

نشاطات أخرى

مواد غذائية، 
خضر وفواكه

جبالة 
لخميسي

مواد غذائية، 
خضر وفواكه



شارع عبد السالم جالل بلدية النشمايةحناشي عبد الكريم
بلدية النشمايةحمزة يسمينة

شارع بودودة احمد رقم 14 بلدية النشمايةعشاشرة الساسي
بلدية النشمايةبوشملة أحمد
23 شارع أحمد بن جميلحناش العيد

بلدية النشمايةبولعراس طارق
بلدية النشمايةبوسلوى لخضر
بلدية النشمايةالباح بوجمعة

حي مراح عبد اللحهيشور مسعودة
بلدية النشمايةحناشي محمد

شارع مراح  عبد هللاعيساوي خميسي
بلدية النشمايةصويلح مصطفى
شارع دراجي بوجمعةخلف هللا فيصل
شارع جالل عبد السالمدراجي شاكر
حي مراح زرقينفراح فريد

بلدية النشمايةسعيودي الطاهر
الطريق الوطني رقم 21عبد الليوي عبد المجيدنشاطات أخرى

شارع بايع راسو رابح رقم 221 بني مزلينعيدود جنات

شارع بهلول خميسيدوخي الوردي
بني مزلينرضاضعة فيصل
حي الناظورشريط عبد الحق
حي الناظورعبادلية فاروق

بني مزلينرضاضعة حواس
بني مزلينخوالد خالد

حي الناظوردخاخنة أحسن
بني مزلينزلفة يحي

بني مزلينسوايسية سامية
حي عواشرية محمد بني مزلينبرقيعي خديجة
حي الناظورعالقي ابراهيم
حي الناظورموالكية السعيد

حي عواشرية محمد بني مزلينخلفة زهية
حي الناظوربوساحة ساعد
شارع صنادلة محمد الصالح حي الناظورشرفة سلمى
حي عواشرية محمد بني مزلينرزايقية سليم

شارع خوالدية حسين حي الناظورشريط عبد الكريم
شارع مزدور بليل بني مزلينسالطنية منصف
شارع صنادلة محمد الصالح حي الناظورمرابطين رابح

حي الناظورروابحية عبد الحفيظ
حي عواشرية محمد بني مزلينعموشي مليكة
بني مزلينحساينية لطفي
تحصيص هيليوبوليس 02 محل01رشيد فكاري
حي بولحفة عبد الحميدفكاري علي

نهج بن بروق حسين رقم 46بن طبولة عبد الغاني
تحصيص هيليوبوليس 02 رقم81سعايدية رضا
حي قريستي محمد رقم 118 ع 05 مدخل 02خالدي آسيا
شارع بن بروق حسينقريشي عمار
حي مصمودي صالحعريفي محمد

هيليوبوليس

 

النشماية
مخابـــــــــز

مواد غذائية، 
خضر وفواكه

مواد غذائية بني مزلين
عامة، خضر 

وفواكه

مخابــــــــــــز

مواد غذائية 
عامة، خضر 

وفواكه

هيليوبولي
س



حي بولحفة عبد الحميدكحول هشام
حي بودور عبد الكريمعوامري صبرينة
تحصيص 02 حي فرج هللا بشير 59بوشارب رياض
تحصيص هيليوبوليس 02 رقم 57 محل رقم 03سعايدية يزيد
نهج بن بروق حسين رقم 08خزناجي علي
تحصيص هيليوبوليس 02 رقم 246 محل رقم 02زيدان نجاة

حي 70/700 مسكن ع 05 درج 05دغمان روبيلة
270 تحصيص هيليوبوليس رقم 02عبودي سامية
شارع حيلول محمد رقم 24 أمرشلة عمار
حي محمد خميستي  هيليوبوليسبودودة فيصل
حي بودور عبد الكريمغمراني السعيد
حي أحمد زمولي رقم 20 ببوقطوش فريد
حي أحمد زمولي رقم 11 بهيليوبوليسدرابلة عمار
حي 100 مسكن ع 01 رقم 04 هيليوبولسبتيتي مبروك
حي مصمودي صالحوارث رضوان
شارع بودودة أحمد رقم 613 رقم 41 ببوخالفة رابح

حي عياد لخضر رقم 24خالد عبد القادر
تحصيص هيليوبوليس 2 حي فرج هللا رقم 59بوشارب رياض

الطريق الوطني الرئيسي21فتوحي عبد القادرمخابــــــــز
حي 40/800 مسكن ع 02 الفجوجمخالفة نورة

حي بوذراع عمرشرايطية سمير
الطريق الوطني محل رقم 80غجاتي حسان
حي بودور اسماعيل رقم 19بولحفة زهية

حي تباني السبتيخرشيش عبد الكريم
حي تباني السبتي رقم 01 الفجوجبريكي وليد
حي تباني السبتي الفجوجبودور حمزة
حي اإلستقبالطلحي رابح

قرية كنيرمان سابقا تعمل رقم 20مجالدي فوزي
حي 11 ديسمبر 1960 رقم 13خالدي مهدي
حي تباني السبتي الفجوجثغري زهرة
حي 500 مسكن ع 04 الفجوجبويدة وسيلة
حي محمداتني علي الفجوجسواقي حكيمة

التحصيص رقم 02 نهج رابح زروالبودراس حسينمخابـــــــــــز
حي عنابي الطاهرسالطنية عزيز
تحصيص رقم 01قايدي نور الدين

شارع زروال رابح رقم 16بن عربية عبد العزيز
شارع بومهرة أحمد 30 بوعاتي محمودبورغدة حمزة
شارع رابح زروالبوعاتي حميد
الطريق الوطني  بوعاتي محمودبويدة فتحي
شارع زروال رابح رقم 37فراق سعاد

تحصيص رقم 02 رقم 01زعالني مسعود
شارع رابح زروال بلدية بوعاتي محمودبن عربية مليك
41 شارع المكافحين بلدية بوعاتي محمودبوناب صليحة
شارع األمير عبد القادر بوعاتي محمودسالوي حميد
شارع رابح زروال بلدية بوعاتي محمودفتيسي نادية

حي نحينح محمد لخزارةعواطي مهدي
تحصيص رابح فيصلي بلدية لخزارةفتوحي عبد القادر
بلدية لخزارةعواودة بدر الدين

حي العصافير بلدية لخزارةقرقاح نبيل

لخزارةلخزارة

مواد غذائية 
ة  

  
  

مخابـــــــــــز

مواد غذائية 
عامة، خضر 

وفواكه

الفجـــوج

مواد غذائية 
عامة، خضر 

وفواكه

بوعاتي 
محمود



شارع 01 نوفمبر 1954 بلدية لخزارةهوام عبد الجليل
حي حناشي أحمد بلدية لخزارةمناصرية نبيل
حي حناشي أحمد بلدية لخزارةمسيود أحمد

القرية الفالحية بلدية لخزارةبوحرارة حمزة
بلدية لخزارةبو الشعير رابح
بلدية لخزارةشكروب ياسين
حي صيود محمد بلدية لخزارةبوذراع الصادق

تحصيص رابح فيصلي بلدية لخزارةبداوي رضا
التحصيص البلدي 03 بلدية لخزارةخبالة ايمان

حي كاف سيدي إبراهيم رقم 151 بلدية لخزارةبراغثة صالح
حي كاف سيدي إبراهيم بلدية لخزارةغمرياني الويزة

تحصيص رابح فيصلي بلدية لخزارةبن حميدة عز الدين
بلدية لخزارةزويدي دليلة
القرية الفالحية بلدية لخزارةبريزة جليلة

القرية الفالحية بلدية لخزارةمكناسي مليكة
تحصيص لخزارة  بلدية لخزارةبوطغان وليد

تحصيص لخزارة 04 رقم 16 بلدية لخزارةشكروب مولود
بلدية لخزارةجليلة بريزة

حي نحينح محمد بلدية لخزارةبن حميدة زوهير
بلدية لخزارةهوام عز الدين
بلدية لخزارةقبايلية سامي

تحصيص رابح فيصلي رقم 13 محل أ لخزارةبن حميدة العيد
بلدية لخزارةشواربية عبد الحليم
بلدية بوحشانةعساسلة الصادق
بلدية بوحشانةسلطاني أحمد

بلدية بوحشانةقبايلية عبد الحفيظ
بلدية بوحشانةزعايمية حورية

بلدية بوحشانةبوعافية عبد الرحمان
بلدية بوحشانةبوعافية صالح
بلدية بوحشانةبوعافية الطاهر
شارع كاف الريح بلدية بوحشانةتيفوراق عبد هللا
بلدية عين صندلعفايفية صالح
مرست لمحلة بلدية عين صندلسكاكمية عالوة
سبع عيونمرابط ناصر

مرست لمحلة بلدية عين صندلبن سديرة السعيد
عين الورة بلدية عين صندلفاضل سليم
عين الصابون بلدية عين صندلخليفة وهاب

حي بورياشي يوسف بلدية بوشقوفعثامنية محمد
شارع بليلي خميسي بوشقوفلجرادي عبد المجيد

حي الشهداء يحمل رقم 24 بوشقوفبوعافية حسينة
غريسي صالحخصيب محمد الصالح
حي 61 مسكن بلدية بوشقوفجاهل محمد اليمين
حي 61 مسكن بلدية بوشقوفحساينية حسان
حي 61 مسكن بلدية بوشقوفسوالمية سميرة
حي محمد بوضياف بوشقوفعزيزي العربي
تحصيص رقم 04 محل رقم 01 بوشقوفبساقلية حسين

مواد غذائية 
عامة، خضر 

وفواكه

مخابــــــــــز

بوشقوف بوشقوف

  
عامة، خضر 

وفواكه

مواد غذائية 
عامة، خضر 

وفواكه

بوحشانة

عين صندل

مواد غذائية 
عامة، خضر 

وفواكه

عين السودة بلدية عين صندل فراقة فهيمة



بوعصيدة حسين محل رقم 04 بوشقوفقارون اعمارة
حي 550 مسكن بلدية بوشقوفخماري عبد الحميد

جسر بلدية بوشقوفلعشوري عبد الوهاب
حي 61 مسكن بلدية بوشقوفشوابي قائد الدين

شارع بليلي خميسي بلدية بوشقوفقحام خالد
شارع بليلي خميسي بلدية بوشقوفبراهمية مراد

شارع أول نوفمبرزنطار عبد الناصر
الطريق الوطني رقم 16طيايبة محمد

شارع اإلستقالل بوشقوفبومعزة سلطان
شارع الشهداءمجاهد بالخير

تحصيص البلدي رقم 22مرداس عبد الرزاق
تحصيص البلدي رقم 03 محل رقم 13بوعصيدة سميرة
مشتة الشارفخراخرية زهية
حي موالكية محمدشوابية عزيز

حي جبار الطيبزان بالل
مشتة الشارفعفايفية خالد
حي عيسانس ساعدعطايلية غالية

حي جبار الطيبكافي أحمد
شارع اإلستقالل بلدية بوشقوفبن حميدة عبد الغاني

شارع اإلستقاللولعة علي
شارع أول نوفمبربن حميدة بلقاسم

بجانب الطريق الوطني رقم 20 حي بورياشي يوسفعلمي يوسف
تحصيص رقم 03 بوشقوفرابح غنام

شارع بليلي خميسي بوشقوفتاليلية الربيعي

شارع بليلي خميسي بوشقوفحجاجي عز الدين

قرية بورياشي يوسف بوشقوفشركة تضامن بن زرقيننشاطات أخرى

شارع شعابنية مهدي بلدية عين بن بيضاءالهادي حناشيمخابــــــــــز

مشتة نوادريةمرابط نوار
قرية نوادريةجمال سيلة

شارع نوادرية بن الطاهر بلدية عين بن بيضاءماليكية عادل
حي شعابنة مهديدرارجة كمال
محل رقم 04 بلدية عين بن بيضاءزراد عادل

حي زيغود يوسف شارع شعابنة مهديجبابلة النوي
بلدية عين بن بيضاءحميد بن شانة

حي براكنة عالوة رقم 01 بلدية وادي فراغةعطايلية مرادمخابــــــــــز
واد فراغةبن حميدة حورية
بلدية وادي فراغةدرارجة عز الدين

شارع أوذاينية مختار رقم 01/09علي طربوش
قرية باجي مختار رقم 01 مجاز الصفاءزعايمية زينب
التحصيص البلدي رقم 02 مجاز الصفاءدريدر صورية

حي باجي مختاربرجم أحمد

عين تحممين بلدية مجاز الصفاءبن علي فاطمة
بلدية مجاز الصفاءزقاولة وليد

 

عين بن 
بيضاء

وادي 
فراغة

مجاز 
الصفاء

مواد غذائية 
عامة، خضر 

وفواكه

  
  

مواد غذائية 
عامة، خضر 

وفواكه

مواد غذائية 
عامة، خضر 

وفواكه

مخابــــــــــز



المقسمية محل رقم 02 مجاز الصفاءبوكرش حمزة
قرية باجي مختار رقم 01 مجاز الصفاءخلة ناصرنشاطات أخرى

شارع أول نوفمبر 1954 بلدية حمام النبائلبوضياف نور الدين
شارع أول نوفمبر 1954 بلدية حمام النبائلطوالبية رضوان

بلدية حمام النبائلعوالمية بوساحة

شارع أول نوفمبر 1954 بلدية حمام النبائلعوالمية محمد

شارع أول نوفمبر 1954 بلدية حمام النبائلكاليعية رضا
شارع أول نوفمبر1954 محل رقم 34  بلدية حمام النبائلموامنية الطاوس

بجانب السوق المغطاة بلدية وادي الشحممباركي إسماعيلمخابــــــــــز

شارع مساعدية العياشي بلدية وادي الشحمسعيدي رؤوف

شارع بوقطف رابح بلدية وادي الشحمعوايجية الزين

شارع زيوط صالح بلدية وادي الشحمكاتب فضيلة

بلدية الدهوارةروابح سليمانمخابــــــــــز

محاذي لمخزن البلدية محل رقم 21/62 - الدهوارةعيد عواسية

عين أمباركة محل رقم 02- الدهوارةعزايزية رضوان
عين أمباركة- الدهوارةعوايسية مبروك

عين أمباركة - الدهوارةنوار دالجي
تحصيص لكحل عياط قيدومبقاش تقي الدين
تحصيص الموسع رقم 02 رقم 08فار عبد الوهاب

حي اول نوفمبر بلدية وادي الزناتيقدم موسى
حي محمد الطاهر كحلي بلدية وادي الزناتيدعلوش بالل

نهج عمار غيبة بلدية وادي الزناتيقيراطي عبد العزيز
حي جبسة محمود بلدية وادي الزناتيقروي وشركاؤه
حي رابح لوصيف بلدية وادي الزناتيركاب مروان

حي اإلخوة كعاص بلدية وادي الزناتيبولمزاوط عبد الغني
نهج اول نوفمبر محل رقم 01نعمان سيف الدين

المنطقة الحضرية رقم 15لكشيتي حمزة
حي 40/110 مسكن اجتماعي تساهميعبد هللا يوسف

شارع محمد بوضياف محل رقم 02سالمي عبد الرزاق
شارع أول نوفمبرمخنان عبد الكريم

شارع أول نوفمبربوزاوط طارق
شارع أول نوفمبرمسيود محمد
شارع أول نوفمبرسهتال عمار
نهج 20 أوت 1955بورقعة سامي

نهج 20 أوت 1955شوابنة عالء الدين
حي رابح لوصيفسقني فطيمة
السوق المغطىخالدي اليمين
السوق المغطىبريش نعناعة

السوق المغطى بلدية وادي الزناتيبن حمدي السعيد
السوق المغطى بلدية وادي الزناتيميمون مهدي

حي محمد الطاهر كحليهدار عبد الفتاح

 

حمام النبائل

وادي وادي الزناتي
الزناتي

  
  

مخابــــــــــز

مواد غذائية 
عامة، خضر 

وفواكه

حمام 
النبائل

وادي 
الشحم

مواد غذائية 
عامة، خضر 

وفواكه

مواد غذائية 
عامة، خضر 

وفواكه

الدهوارة

المخابـــــــــز

مواد غذائية 
عامة، خضر 

وفواكه



حي محمد الطاهر كحليبلعوجة برهان
طريق قسنطينة حي 50 مسكن تساهميبوشامة عبد الناصر
حي 70 مسكن عمارة س رقم 06لعموري محمد األمين

السوق المغطىمحبوبي علي
حي عرفاوي محمد بلدية وادي الزناتيولباني الطاهر
حي اإلخوة كعاص بلدية وادي الزناتيكشيتي احسن

حي رابح لوصيف بلدية وادي الزناتيقنيفي عبد الرزاق
طريق قسنطينة حي 50 مسكن تساهميديلمي مفتاح
طريق قسنطينة حي 50 مسكن تساهميغنيسة أمير
حي 400/70 مسكندرابلة فارس
حي محمد الطاهر كحليرحيم عيسى
حي 50 مسكن عمارة 03عكي مراد

طريق قسنطينةشطيبي عبد الكريم
طريق تاملوكةنفطال

الطريق الوطني رقم 20شغيب حسين
وادي الزناتيمطاحن الحسن

وادي الزناتيمطاحن بني ظافر
منطقة النشاطات الحرفيةمرواني محمود

بلدية برج صباطعلوش عبد الرحمانمخابـــــــــــز
حي فاطمة الزهراء حموددهشار مسعودة
حي شلية محمدبوهالي فضيلة

حي محمد بوضيافسبتي عبد الباقي
حي جيش التحرير الوطنيشادر قدور

حي فاطمة الزهراء حمودعرقي اسماعين
بلدية برج صباطيخلف عبد الناصر

حي فاطمة الزهراء حمودخيروني عادل
بلدية عين رقادةديلمي إبراهيممخابـــــــز

بلدية عين رقادةديلمي علي
شارع صالح تيفوتيربوح عبد الكريم

بلدية عين رقادةغناي فارس
التحصيص الترقوي رقم 02رحامنية فطيمة
حي 24 سكن تساهميرماش سيف
تحصيص بلدي رقم 01 محل رقم 02أفناز مكي
بلدية عين رقادةفالحي مراد

حي بونمرة أحمد الزين بلدية عين مخلوفمرزوقي جهيدة
شارع أول نوفمبر 1954 بلدية عين مخلوفخباطي حكيمة
مقابل محل البلدية بلدية عين مخلوفعلواني محمد

بلدية عين مخلوفجبنوني عبد الحكيم
حي مسياد محمد الطاهر بلدية عين مخلوفبوناب رضوان

حي قرباجي موسى بلدية عين مخلوفمعروف عبد الرحمان
حي محمد بوضياف بلدية عين مخلوفديلمي وافية
حي محمد بوضياف بلدية عين مخلوفبورقبة عادل
حي مسياد محمد الطاهر بلدية عين مخلوفضيف كمال

حي مسياد محمد الطاهر بلدية عين مخلوفعشيري خميسي
حي زريف مخلوف بلدية عين مخلوفضيف شمس الدين

حي قرزيز العياشي بلدية عين مخلوفطاجين صونية
حي زريف مخلوفخباطي يمينة
حي 50 مسكن تساهميالفيل ميلود

 

عيـــــن 
مخلوف

 

نشاطات أخرى

برج صباط

مخابــــــــــز

مواد غذائية 
عامة، خضر 

وفواكه

عين 
مخلوف

مواد غذائية 
عامة، خضر 

وفواكه

عين رقادة

  
  

مواد غذائية 
عامة، خضر 

وفواكه



شارع زريف مخلوفركاب تركية
حي بوكحيل عبد الحق بلدية عين مخلوفجاب هللا أسامة

حي قرزيز العياشي بلدية عين مخلوفزلوف عبد المليك
حي 20 أوت 1955طلحي صابر

حي بونمرة الزين بلدية عين مخلوفدرويش صالح
عمارة 03-18 مسكن تساهمي رقم24 بلدية عين مخلوفقوادري نصيرة

حي قرزيز العياشي بلدية عين مخلوفاألصفر الطيب
حي قرزيز العياشي بلدية عين مخلوفثور مهدي

حي زريف مخلوف بلدية عين مخلوفزريف فاروق
حي 20 أوت 1955  بلدية عين مخلوفبعلي زينب
حي قرزيز العياشيتمتام هجيرة

حي 20 أوت 1955  بلدية عين مخلوفرباعي الحمادي
حي مسياد محمد الطاهر بلدية عين مخلوفطلحي عبد الكريم

بمحاذاة مقبرة الشهداء بلدية عين مخلوفربيعي كمال
نهج الجمهورية بلدية تاملوكةعميار عماد
تحصيص رقم 02 بلدية تاملوكةهادي لطفي

نهج الجمهورية بلدية تاملوكةبوطمين محمد الطاهر
حي الطيب بوبكري بلدية تاملوكةبن غضبان الدراجي

نهج الجمهورية بلدية تاملوكةرماش سامي
التحصيص البلدي رقم 06صغير عادل

نهج الجمهوريةقوادري عيسى
قرية عين اركو بلدية تاملوكةزكراوي عالوة
قرية عين اركو بلدية تاملوكةمزراق العياشي
قرية عين اركو بلدية تاملوكةبن زكري ياسين
حي زيدان دربال بلدية تاملوكةقروف رضوان
حي شعبان لغرورشرفي نادية
قرية عين اركو بلدية تاملوكةزكري صالح
شارع خليل بلعابدنقاز بوجمعة

التحصيص الترقوي رقم 06سليماني نور الدين
التحصيص الترقوي رقم 06نقاز عمار

طريق عين أعبيدسردوك محمد
طريق عين أعبيدبولمية يزيد
الطيب بوبكريجنة صالح
الطيب بوبكريوشام وليد

الطيب بوبكريبن زيتوني رفيق
حي حمانة زكريابراهيم لشطر
نهج الجمهوريةبورورو خضير
شارع الجمهورية بلدية تاملوكةبلخرشوش لزهر

حي زيتوني عبد العزيز بلدية تاملوكةمنايفة عمار
قرية عين اركو بلدية تاملوكةبومعراف فريد
قرية عين آركوقايدي نورة
قرية عين اركو بلدية تاملوكةطويل راضية

طريق عين البيضاء بلدية تاملوكةاورحمان يوسف
المكان المسمى بن مقواش القطعة أتواتي محمد

شارع كحيلة خميسي عين العربيكاليعية ثلجة
شارع تريكي الهادي عين العربيفيصلي أحسن
بلدية عين العربيطالبي هشام

بلدية عين العربيمنصوري محمد

مواد غذائية 
عامة، خضر 

وفواكه

مخابـــــــــــز

نشاطات أخرى

تاملوكة

نشاطات أخرى

مواد غذائية 
عامة، خضر 

ف

عين 
العربي

 

مخابـــــــــــز

  
  

 



بلدية عين العربيحرواط عائشة
حي البساتينبن يحي السعيد
حي شويعل مولودقوارطة العالية
حي 17 أكتوبر بلدية حمام دباغبوعبيد يونس
حي 17 أكتوبر بلدية حمام دباغبداوي امنة

حي مرابطي عمربومعالي لطفي
حي 40 مسكن تساهميبوطارفة رابح

تحصيص التعاونية العقارية رقم 11خلفالوي عبد العزيز
حي 50 مسكنبازين عبد الرزاق
قرية الطاهر دحمونجامع عبد الحق

حي محمد بودفلبن قيراط الصادق
قرية عين الرقبة بلدية حمام دباغحمودة مسعودة
شطاب الطاهرخلفون صالح
حي 17 أكتوبر بلدية حمام دباغحميدة فريد

تحصيص اإلجتماعي البلديسرفاني مسعودة
التعاونية العقارية المستقبلزيغم رابح

حي محمد بودفلدحمون رفيق
تعاونية المستقبلمغيرسي كمال
المركز التجاري 02مغيرسي صالح
حي 17 أكتوبرمرابطي عالوة
تعاونية المستقبلشايب رمزي
حي شطاب الطاهر رقم 71زيغم مبارك
تحصيص إجتماعي رقم 01عافري جمال
حي100 مسكنبلميسي كمال
المركز التجاري رقم 02حميدة مراد

مدخل المدينةبوعبيد حسين
قرية عين الرقبةنحلي طارق

حي نعيجة عبد الرحمانقوارطة لخضر
شارع 20 اوت 55 الركنيةغازي نصير
حي 01 نوفمبر 1954قرود نصير

شارع 20 اوت55 بلدية الركنيةسواقي بدر الدين
شارع علي حدادبلميسي كمال
حي محمود عرفاويرحامنية محمد
حي 01 نوفمبر1954 بلدية الركنيةزعالني عبد هللا
محل رقم 01 بلدية الركنيةبوالمخ يوسف
شارع غمريان ابراهيم بلدية الركنيةعرفاوي منير
شارع 20 اوت55 بلدية الركنيةغازي مراد

اليوم األول و الثانيشعابنة ربيعة
شارع اوغيدني حميدةبوجخجاخة محمد

شارع 20 اوت 55 بلدية الركنيةرجاتي شعبان
شارع إبراهيم غمريان بلدية الركنيةغجاتي بشير
حي محمد منجل بلدية الركنيةلوصيف محمد
حي محمود عرفاويلعبادلة فاتح

شارع 20 اوت 55أحمد بهاليل محمد
شارع 20 اوت 55حليمي عاشور
شارع 20 أوت 1955 الركنيةقميحي عائشة
شارع 20 أوت 1955 الركنيةسواحلية عزيز
شارع عرفاوي محمودقميحي فاطمة
شارع علي حداد  بلدية الركنيةحليمي صالح

  
  

وفواكه

 

مخابــــــــــــــــز

حمام دباغ

مخابـــــــــز

مواد غذائية 
عامة، خضر 

وفواكه

الركنية

نشاطات أخرى

حمام دباغ

مواد غذائية 
عامة، خضر 

وفواكه

نشاطات أخرى

 



حي علي بلمارس بلدية الركنيةحمودة الصادق
بلدية بوحمدانمرابط ناصرمخابـــــــز

بلدية بوحمداندغمان رشيد
بلدية بوحمدانكحل اللسان عبد الحق

بلدية بوحمدانلوصيف رابح
بلدية بوحمدانشكروبة نور الدين

حي عيسى زرميشخالف مصطفىنشاطات أخرى
بلدية هواري بومدينيحمدي حسينمخابز

حي عميار محمود بلدية هواري بومدينأوالد شايب جمال
بلدية هواري بومدينبرمضان علي
بلدية هواري بومدينمفتاح صالح

بلدية هواري بومدينبلحساب صالح
بلدية هواري بومدينعيادي رشيد

بلدية هواري بومديننغيش عبد العزيز
بلدية هواري بومدينقريش الزهرة
بلدية هواري بومدينحريدي عصام

بلدية هواري بومدينهباش نور الدين
بلدية هواري بومدينبن عيش سلطان

بلدية هواري بومدينفراح لخضر
بلدية هواري بومدينمقدر محمد الصالح

حي 05 جويلية 1962 هواري بومدينبلحساب العيد
بلدية هواري بومدينبن قديدح مراد
بلدية هواري بومدينقرنوطي شهير

بلدية هواري بومديننفطال عين أحساينيةنشاطات أخرى
بلدية مجاز عمارطاوطاو محسنمخابـــــز

حي صالح لطرش رقم 01 محل 01لعفيفي بلقاسم

حي صالح لطرش مجاز عمارلونسية عبد العزيز
حي صالح صالح بن طابوشميهوب محمود
حي محمد بن مارسموساوي مبروك

حي محمد بن مارسحجوجي عبد الحميد
حي صالح صرفانيحجوجي توفيق
حي صالح صالحصالح بن طابوشعوادي عمار
حي محمد أوالد ضيافسكفالي عيسى
حي محمد بن مارس بلدية مجاز عمارموساوي وثابت

بلدية رأس العقبةبن ادريس باللمخابـــــــــز
نهج صالح دردار بلدية رأس العقبةلبرش الطاهر
بلدية رأس العقبةوارث إلهام

حي محمود بكوش بلدية رأس العقبةبوشحدان نبيل
حي محمود بكوش بلدية رأس العقبةلعموري وردة
بلدية رأس العقبةبن قرينح سعاد
بلدية رأس العقبةغمراني عزيز
بلدية رأس العقبةبوفريدة هشام
بلدية سالوة عنونةمخلوف لخضر
بلدية سالوة عنونةشداد السعيد

حي غولي مسعودبن حمدي بريزة
حي لونيسي شداددرغال مليكة
بلدية سالوة عنونةبلهاين عادل

بلدية سالوة عنونةمسماري أسامة
بلدية سالوة عنونةخلدون ياسين

مواد غذائية 
عامة، خضر 

وفواكه

رأس 
العقبة

مواد غذائية 
عامة، خضر 

وفواكه

سالوة 
عنونة

مواد غذائية 
عامة، خضر 

وفواكه

مواد غذائية 
عامة، خضر 

وفواكه
بوحمدان

 

مواد غذائية 
عامة، خضر 

وفواكه

هواري 
بومدين

عين 
أحساينية

 

مجاز عمار



بلدية سالوة عنونةديلمي سليم
بلدية سالوة عنونةغولي محمدنشاطات أخرى
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