
مديرية التجارة لوالية مستغانم

العنوان التجارياالسم و اللقبطبيعة النشاطالبلدياتالدائرة
حي جبلي محمد رقم 166 حراث الحبيب
حي جبلي محمد رقم 166/139 بساحة مصطفى
حي نفوسيبساحة مصطفى
محل أول صالمندر بي 24 عمارة إيحاج احمد محمد
حي 200 مسكن رقم 135بوتين عبد الجليل

شارع عمارة حميدةبختاوي مراد
شارع بوخليف بن شاعة رقم 21 محمد عبد الستار

22 شارع بن سي قدور محمد بيبينيارالحبيب كحلول موسى
شارع عياشي بلحاجماموني جمال
حي تيجديتقيرود سليم

حي السالم خروبةدحمان صورية
حي تيجديتميسوم أمين
حي السالم خروبةملحة الحاجة

حصة رقم 166 رقم 563 كاسطورعطية سيد احمد (سوبيرات)
حي جبلي محمدحمو مخطار
حصة رقم 166 رقم 522 كاسطورمراد مزيان
حي جبلي محمد رقم 163/166 محل رقم 02 عمر بلقاسم
حي جبلي محمد حصة رقم 166  الباي احمد

حي موشتي (بنفوسي-البناء الذاتي)مغراني احمد
المنطقة الحضرية التعاونية العقارية القلعة صالمندرمروان بن زيباق (سوبيرات)

صالمندر بـ 27 عمارة R رقم 115 زناقي نور الدين
صالمندر بـ  عمارة س رقم 06 نصر هللا بريكي
صالمندر عمارة 112 ش,ذ,أ نوميديس

المنطقة III التعاونية المرجان القلعة صالمندرمروان بن زيباق (سوبيرات)
حي 05 جويليةمخطار منصورعبد الكريم

نهج محمد خميستيبن علي عبد الرحمن
حي عياشي بلحاججدو عبد القادر
رقم 05 شارع درقاوي محمد و عرباوي بوزيدعبد هللا مواعي
حي 600 مسكن خروبةمحمودي جمال
حي خروبة رقم 13 قطعة أوبوقريدش محمد

وسط المدينةش,ذ,م,م فريق سيد سعيد
شارع بوبكرخالد تيجديتعصمان تواتي
حي600مسكن خروبةعبادي محمد
حي السالم خروبةبوزيان احمد

حي الشارة قطعة ارض رقم 32 تيجديتبن عبد الرحمن ندير
حي 300 مسكن خروبةقودجيل نور الدين
حي البحر عمارة س30 قوعيش خدوجة
حي جبلي محمد رقم 69دريوش رياض
صالمندر 113 مسكن عمارة 03 غالي غبريني

حي صالمندر إقامة الياسمين عمارة 04بن داحة مخطار

القائمة االسمية للمتعاملين االقتصاديين المعنيين بضمان المداومة خالل اليوم األول من عيد االضحى المبارك 
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رقم 02 تعاونية المرجان صالمندرعدة العربي 
حي عياشي بلحاج رقم 77 قسم 47 رقم 248بن محال يمينة
حي العقيد لطفي - درقاوي محمدبوزيان عدة

السوق المغطاة محل رقم 14بودينار محمد نصر الدين
السوق المغطاة محل رقم 68حراث عبد المجيد

حي 200 مسكن خروبةزوبيدة رحو
شارعالرائد زغلولبرحال مخطار احمد

شارع بوعمامةغربي مغطيط
مقابل السوق المغطاةمهال حمزة

طريق أوريعةهاشمي عيسى
السوق المغطاةبن براهيم جمعي

السوق المغطاةبوشهيدة عبد القادر
شارع الرائد زغلول 17صدوق بوعمران

شارع الزيتونيحياوي حسين (سوبيرات)
شارع 24 أفريلبن يمينة فتحي (سوبيرات)

شارع الرائد زغلولبونوة الشارف
السوق المغطاةقارة جياللي

حي قلوعة الشارف بن سعيد نسيمة
مزغران مركزعيسى زوبير

مزغران مركزبن ساعد مصطفى
حي التلغرافبخدة جياللي

قسم 46 رقم 42 مروشي لحسن
قلوعة الشارفبليدي عبد القادر
مزغران مركزبوسماط علي

طريق القممشوك ابراهيم ياسين
طريق وهران -أوريعة-والي عمار
حي 258 مسكن طريق حاسي ماماشسالب خالد

حي تلغرافبن عابد بشير
محل رقم 02 طريق حاسي ماماشبراهيمي هوشي

//المخابز
شارع الجزائربلمهوب علي (سوبيرات)

شارع 20 أوت 1955 رقم 03عبدلي عبد القادر
حي سي زغلولمروشي بن عودة

شارع الجزائرعنتر محمد
شارع الجزائرزفيزف رشدي
رقم 03 استيديابلقاسم مربوح
شارع األوراس أحسن محمد
شارع األوراسحاج طاهري
عين النويصي مركزسعداوي علي
حي الحدائقسعداوي محمد

حي 39 مسكن المنظر الجميلموالي احمد زكريا
شارع 19 جوانبكريتي وحيد

شارع محمد خميستيبوفرح صدام حسين
شارع والي زوبيركريس محمد

شارع محمد خميستيقارة عبد الكريمللحوم و الدواجن
دوار القدادرةسعداوي يوسف
دوار القدادرةشكال سفيان
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شارع األمير عبد القادرسعداوي علي
دوار القدادرةرحلة محمد
دوار القدادرةرويعي فؤاد

حي الجديد قسوس عبد القادر
شارع األمير عبد القادررحو ميلود

//للحوم و الدواجن
//المخابز
التغذية 
 

حسيان مركزبن عابد طيب
//للحوم و الدواجن

حي الملعببلطرش شارف
حي الملعب طريق السوقنوفل مراد

شارع بن عبد القادرحميتي عبد هللا
شارع بلطرش العيدحمادي عقبة

طريق مستغانمبلحوسين امبارك
حي العقيد لطفيزايد سعيد

شارع بلطرش العيدلطرش ميلود
190 مسكنموسى حبيب
حي 102 مسكنزوريفي ميلود
حي 190 مسكنبلغول جياللي

حي 190 مسكنمخاطرية حورية
حي 190 مسكنموسى رشيد
حي العقيد لطفيحراث محمد
حي العقيد لطفيبلغول حسان
حي العقيد لطفيعباسة شارف
حي العقيد لطفيعوجة حبيب
حي العقيد لطفيغريب محمد
طريق غليزانبن ذهيبة احمد

طريق غليزانخاطر عبد القادر
طريق غليزانطويل ابراهيم
حي المعلمينعمران عمر
حي عبان رمضانعباس شارف
حي بلطرش العجالموسى ميلود
حي خطاب سي طاهرموسى مهدي

حي بلطرش العجالبن علي عبد العزيز
طريق مستغانمبلطرش منصور
يناروبوداود محمد

يناروبطهير عبد القادر
يناروبوزيان محمد
يناروبودود العجال

حي خطاب سي طاهربلغول مصطفى
يناروجبور محمد
حي العقيد لطفيبلغول سفيان
ينارولزرق نذير
يناروكسار حمو

حي الملعب طريق السوقموالي عبد القادر
الصور مركزمدني حميد
الصور مركزكحلي محمد

عين النويصي

التغذية 
العامة، 

الخضر و 
الفواكه

للحوم و الدواجن

عين تادلس

فرناكة

الحسيان

التغذية 
العامة، 

الخضر و 
الفواكه

عين تادلس

المخابز

المخابز



الصور مركزكسار سنوسي
الصور مركزبغداد مدني

الصور مركزعباس الشارف
الصور مركزموسى التواتي

الصور مركزبن جليجل عبد القادر
الصور مركزبن عمران عبد هللا

الصور مركزقالل كريم
الصور مركزبن جليجل العجال

الصور مركزنومية موفق
واد الخير مركزخرفي بالل
واد الخير مركزمناد الحبيب

واد الخير مركزمناد عبد القادر
واد الخير مركزرزيقة عبد هللا

واد الخير مركزقالل احمد
واد الخير مركزتواتي الحاج

واد الخير مركزسنوسي عيسى
واد الخير مركزمناد العجال

واد الخير مركزمناد الميلود 
واد الخير مركزقسوس رشيد
واد الخير مركزدرقاوي محمد

محل رقم 04 شارع بقلول المختارمصطفى عبد العزيز
واد الخير مركزمغتات محمد
واد الخير مركزمغتات علي

سيدي بلعطارمغنية محمد المخابز
سيدي بلعطار مركزكروم لخضر 

سيدي بلعطار مركزبن عبد الرحمان شريف
//للحوم و الدواجن

خير الدين - مركزحمايدي فؤاد
خير الدين - وسطخلف هللا الزين
دوار أوالد البشير – خير الدين بن عمارة عمر
خير الدين - مركزهراس رابح
خير الدين - مركزبشارف وفاء
شارع بن سطالي - خير الدين -مداح الشارف
محمد خميستي – خير الدينقوميدي مراد
خير الدين - مركزيحي بشير

خير الدين - مركزجليدة الحبيب
بن صالح عبد هللا – خير الدينبن عياد عبد القادر
خير الدين - مركزبلعيد عبد القادر
خير الدين - مركزإيزة مصطفى

خير الدين - مركزبن عيسى البشير
دوار والد حمو بلدية خير الدينحمو بغداد
دوار والد حمو بلدية خير الدينحمو توفيق

دوار أوالد البشير – خير الدينبن عمارة عبد هللا
دوار أوالد البشير – خير الدينبن عياد حسين

دوار عمايرية أوالد البشير – خير الدينبن عمارة بلحول
خير الدين - مركزقبايلي محمد
الشارع الرئيسي – خير الدينبلعربي عدة
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شارع بن صالح – خير الدينمحي الدين أمين
خير الدين - مركزمحي الدين بن عمور

دوار والد حمو بلدية خير الدينحمو زهرة
دوار أوالد البشير – خير الدينقباجي مصطفى
دوار أوالد البشير – خير الدينشرارة محفوظ
دوار أوالد البشير – خير الدينبن عياد صديق
سيدي فالق بلدية صيادةجديد مجدوب

وادي الحدائق بلدية صيادةبن ملوكة فاروق
صيادة مركزبن زيان سليمان
سيدي عثمان بلدية صيادةبن وجاح عامر
وادي الحدائق بلدية صيادةفغول تواتي

دوار عليليش سيدي فالق - بلدية صيادةبلقصير جمال
سيدي فالق  - بلدية صيادةخاملي أحمد

سيدي فالق  - بلدية صيادةبلخلفة عبد النور
دبدابة بلدية صيادةلهروش حسنية
صيادة مركزجلول زواوي
سيدي عثمان بلدية صيادةشاهد محمد

بلدية صيادةجلول محمدللحوم و الدواجن
//المخابز

محل رقم 26 بلدية عين بودينارهاني محمد
محل رقم 28 عين بودينارقدور مصطفى

موقع 05 عجالنعمر مهديللحوم و الدواجن
حي الكروم بوقيراط بن عمار فتحي 
شارع محمد خميستي بوقيراط جرورو حسين

شارع محمد خميستي بوقيراطبلعياشي بلعياشي 
شارع محمد خميستي-بوقيراطجرورو محمد  

شارع محمد خميستي بوقيراط زيار الحاج
شارع سي ميمون بوقيراطبن قنونة عثمان
شارع محمد خميستيبصغير عبد هللا
بوقيراط مركزمدني عبد الحكيم
 شارف محمد  خميستي بوقيراطزيتوني شارف
شارع محمد خميستي بوقيراط  زيتوني محمد

شارع محمد خميستي بوقيراط   سنوسي الشارف
بوقيراط مركزغزالي حسنية

 بوقيراط مركزبن داني المداني
شارع محمد خميستي بوقيراطسنوسي حسين
شارع سي ميمون بوقيراطسنوسي جلول

سيرات مركزالميلود العربي 
شارع العربي بن مهيدي سيرات  بن شني عدة 

شارع العربي بن مهيدي سيرات مركزبن شني ميلود  
شارع مصطفى بن بولعيد سيراتبن قراش كريم

سيرات مركزالعربي بن قالوز نور الدين
سيرات مركزبن قراش محمد

سيرات مركزبوطيبة بن قالوزمحمد األمين
سيرات مركزجدي محمد

سيرات مركزبن درف الهواري
سيرات مركزغزالي أحمد

عين بودينار

خير الدين
للحوم و الدواجن
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سيرات مركزغزالي الشارف  
سوافلية مركزميلود يوسفالمخابز

الشارع الرئيسي سوافلية مركزالعيد قورين
سوافلية مركزشرفي أحمد

//للحوم و الدواجن
//المخابز
التغذية 
 

 الصفصاف مركزمواليد عدة 
//اللحوم و 

حي سي خالد ماسرة دوبي بونوة عبد هللا
حي المنظر الجميل ماسرةبن خدة إبراهيم
 حي سي خالد ماسرة .نسلي الهواري
شارع المسجد -ماسرة بن شني فوضيل

حي محمد خميستي –ماسرة-   لعرج محمد
ماسرة مركز-ميلود يوسف
ماسرة مركز بن عياد سفيان
ماسرة مركز-لزرق الهواري
شارع محمد خمسيتي ماسرةبوبكر الهواري
ماسرة مركزلزرق سارة
شارع نيسلي الشارف ماسرةجدي الشيخ
الطريق الوطني رقم 23 ماسري جدي تواتي

عين سيدي شريف مركز-بن وكراف رضا المخابز
عين سيدي شريف مركزبن قوريش تواتية
 عين سيدي شريفبن قريش محمد 

//اللحوم و 
منصورة مركز -لزرق الحاج المخابز

منصورة مركز -بوقصة علي 
منصورة مركز-مرضي  الشارف 

//للحوم و الدواجن
الطواهرية- مركزمخنفر الشارف المخابز
التغذية 
 

طواهرية –مركز نجار مليكة  
//للحوم و الدواجن

- شارع أول نوفمبر- حمي محمد ياسين
- حي محمد الجبلي- بغدالي مبارك
- شارع أول نوفمبر- بوبقرة عمر
- حي محمد الجبلي- قاسمي خيرة

حي زغدانةبن ميموني حمادي علي
- حي محمد الجبلي- كرماس فطومة
- شارع 01 نوفمبر- كلويلي العيد

- حي 200 مسكن- بن عائشة صافي
- حي محمد الجبلي- فارس عبد الفتاح
- حي 200 مسكن- بغدالي حسين
- حي سيدي بختي- ضامن ناصر
- حي خروبة الراجع- بلعيد حمري

- حي محمد الجبلي- شريفي نصر الدين
- شارع أول نوفمبر- سيدي عدة سعدية
- حي زغدانة- عدول عبد الرحمن
بلدية أوالد مع هللا مركزفالحي عبد القادر
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بلدية أوالد مع هللا مركز-  مفالح نور الدين
بلدية أوالد مع هللا مركزمفتاح فتحي

 بلدية أوالد مع هللا مركز- بن عربية عمار
 بلدية أوالد مع هللا مركز- زروالي محمد

بلدية أوالد مع هللا مركز فالحي كلثومللحوم و الدواجن
//المخابز

تزقايت مركزجاللي محمد
 تزقايت مركز- دقيش ابراهيم
تزقايت مركز- ثابتي محمد

تازقايت مركز شاشور عبد القادرللحوم و الدواجن
- شارع العيدي عبد القادر- بن أحمد أمال

- شارع العيدي عبد القادر- برحمون فاطمة
- شارع سي عبد هللا- مناصر لخضر

- شارع سي عبد هللا- مناصر عبد القادر
- موقع 44 محل- فالح لكحل

شارع  سي عبد هللا- سعادي محمد
- شارع مهديد محمد- بوحفص أحمد
- شارع بوقشيش عفيف- بلهواري محمد
- شارع خربيش أحمد- ضامن نصيرة
- شارع لعرجاني محمد- بلعربية مراد
- موقع 44 محل- قرماش أحمد
- شارع سي عبد هللا- لعيدي توفيق
- شارع الشهداء- نور أمحمد

- شارع معداوي محمد- شاعة عبد القادر
- شارع سي عبد هللا- نور زروقي

- شارع ساخي خالدبوخريصة رضوان
- حي 50 مسكن- مومو أرزقي
حجاج مركز- مولود راجح

- حجاج مركز- نهاري ابراهيم
- حجاج مركز- مبرك هواري

- طريق الملعب- عبد الالوي يوسف
- حي 132 مسكن- سعدون رشيد

- شارع ساخي خالد- جربوعة كريمة
- شارع ساخي خالد- دربال حبيب
البلدية مركزسنوسة عفيف

 البلدية مركز- سنوسة بن دربوز
- بلدية مركز- زوقاح نصر الدين

- محالت الرئيس موقع 25 محل- ضامن مراد
- بلدية مركز- شداد محمد
- شارع برجي عمرمغاينية الغالي

- شارع برجي عمر- صالي خير الدين
عشعاشة مركزقليل سف�ان

ملحقة الرشايف�ةسعد شاوش امليلود

حمل �ٔول شارع معراين العيدعشعاشة مركز  رمق 22 مجمو�ة تلمساين نور ا��ن

اشة ش ة  � ة 39  لك
املركز الت�اري عشعاشة مركز الطابق ا�ٔريض احملل ا�ٔولبعيل م�صورية

المخابز

ة  غذ ل
 

  

للحوم و الدواجن

سيدي لخضر

ن عبد المالك رمضا

التغذية 
العامة، 

الخضر و 
الفواكه

للحوم و الدواجن

المخابز

التغذية 
العامة، 

الخضر و 

 

المخابز

التغذية 
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الخضر و 
الفواكه

للحوم و الدواجن

سيدي لخضر

أوالد مع هللا

التغذية 
العامة، 

الخضر و 
تازقايت

التغذية 
العامة، 

الخضر و 

المخابز

المخابز

حجاج



حمل �لث بلزرق احلاج عشعاشة مركزمميوين �رية

حمل �ين عشعاشة مركزش��ان محمد

عشعاشة مركزبعيل عبد القادر

دوار �ٔوالد احلاج محمدبودالل العيد

القطعة ا�ٔرضية رمق 314 عشعاشة مركز�سعد �ن ذهيبة

دوار الرشايف�ةرشيف �ٔمحد

عشعاشة مركزدوا� رمضان
خرضة مركزبعيل جامل

خرضة مركزسعد شاوش خلرض
حمل رمق 02 شارع ج�اليل معور خرضة مركزمجيل �شا محمد

خرضة مركزبواب عبد الغين

خرضة مركز�ٔندلويس عبد هللا

� 40 مسكن رمق 37 خرضة مركزجباوي بلع�ال

مق�ول محمد
دوار �ٔوالد �يل خرضة

اللحوم و 
ن ا الد

خرضة مركزهتو�زة مراد
�ٔوالد بو�امل مركزبو�امل العريب

�ٔوالد بو�امل مركز�الل خلرض

�ٔوالد بو�امل مركزس�باعي �راهمي

�ٔوالد بو�امل مركزبو�اري عبد احللمي

�ٔوالد بو�امل مركزلوايف عبد القادر
�ٔوالد بو�امل مركزبوعز�ز نور ا��ن

�ٔوالد بو�امل مركزقليل نور ا��نللحوم و الدواجن

�كامرية مركزع�ين اجلياليل

�كامرية مركز�يب عبد القادر

التغذية 
العامة، 

الخضر و 
نكمارية

عشعاشة

التغذية 
العامة، 

الخضر و 
الفواكه

للحوم و الدواجن

التغذية 
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الخضر و 
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التغذية 
العامة، 

الخضر و 
الفواكه

خضرة

المخابز

أوالد بوغالم

المخابز

عشعاشة



مديرية التجارة لوالية مستغانم

العنوان التجارياالسم و اللقبطبيعة النشاطالبلدياتالدائرة

حي جبلي محمد رقم 166 حراث الحبيب
حي جبلي محمد رقم 166/139 بساحة مصطفى
حي نفوسيبساحة مصطفى

المحل رقم 01 و 02 حي جبلي محمد كاسطور رقم 13رباعي سميرة
حي جبلي محمدلخضر نور الدين
حي جبلي محمدبلخفة أبو سفيان
محل أول صالمندر بي 24 عمارة إيحاج احمد محمد
حي 200 مسكن رقم 135بوتين عبد الجليل

شارع عياشي بلحاجماموني جمال
حي ريزانفيلبن يوسف العربي

شارع سعدي منوربكورة جمال
نهج محمد خميستيزيان شاوش محمد

حي تيجديتميسوم أمين
حي السالم خروبةملحة الحاجة
حصة رقم 166 رقم 522 كاسطورمراد مزيان
حي جبلي محمد رقم 163/166 محل رقم 02 عمر بلقاسم
حي جبلي محمد حصة رقم 166  الباي احمد

حي موشتي (بنفوسي-البناء الذاتي)مغراني احمد
حي جبلي محمد قطعة رقم 560  رشيد شاهد

حي جبلي محمد قطعة رقم 166/305  دريس بوعالم
حي جبلي محمد     مخطاري عبد القادر

شارع عمارة حميدةحمو كمال
صالمندر بـ  عمارة س رقم 06 نصر هللا بريكي
صالمندر عمارة 112 ش,ذ,أ نوميديس

المنطقة III التعاونية المرجان القلعة صالمندرمروان بن زيباق (سوبي
صالمندر بلوك 06 مج ملكية 279 عبد هللا بواب

صالمندر بي 08 رقم أل 196مريم بن عصمان 
محل رقم 02 المنطقة الحضرية III ZGHLK£Vمحمد رضا شاقور (سو

حي 05 جويليةزناتي حبيب
حي 05 جويليةسريسر منصور

قطعة رقم 17 حي زغلول 200 مسكندندن توفيق
طريق وهران صالمندرفارح عبد القادر
حي عياشي بلحاججدو عبد القادر
رقم 05 شارع درقاوي محمد و عرباوي بوزيدعبد هللا مواعي

نهج محمد خميستيبن علي عبد الرحمن
شارع محمد خميستيباربار احمد

شارع ولد صالح احمد رقم 09 القسم 68 المنصور زيان 
حي حمو بوتليليس شارع حنان خليفةحلوي نصر الدين ياسين
شارع بن سي قدور محمد 11ش,ذ,م,م موستاكوم (سو

التغذية 
العامة، 

الخضر و 
الفواكه

وزارة التجارة

القائمة االسمية للمتعاملين االقتصاديين المعنيين بضمان المداومة خالل اليوم الثاني من عيد االضحى 
المبارك لسنة 2019

مستغانممستغانم

المخابز



شارع بوبكرخالد تيجديتعصمان تواتي
حي600مسكن خروبةعبادي محمد
حي السالم خروبةبوزيان احمد

حي الشارة قطعة ارض رقم 32 تيجديتبن عبد الرحمن ندير
حي 300 مسكن قودجيل نور الدين

حي البحر عمارة س30 قوعيش خدوجة
السوق المغطاة محل رقم 63خالفي محمد

حي 300 مسكن مصباح عاشورية
حي السالم خروبةمروشي بن عودة

حي السالم خروبةعمار حميدة
حي 240 مسكن تجديتمغني محمد

حي جبلي محمدبن منور بوعسرية
رقم 02 تعاونية المرجان صالمندرعدة العربي 

حي صالمندر مج ملكية 279 عبد الرحمان محمد
حي 200 مسكنبلكحل عبد القادر
حي درقاوي محمد (العقيد لطفي)عبد العزيز عدة

شارع بوخليفة بن شاعة رقم 21عبد الحق عبد الستار
شارع محمد خميستيقارة عبد الرحمان

حي 200 مسكن خروبةزوبيدة رحو
شارع طريق الميناءتيجديت 26ثابت كريمة

مسكن تيجديت 240بلمصابيح فيصل
السوق المغطاة محل رقم 12مخربش عبد القادر
حي السالم خروبةعفاني حاج محمد

طريق أوريعةهاشمي عيسى
محل قم 02 حاسي ماماشمكوسي فتحي

شارع الزيتونيحياوي حسين (سوبيرا
شارع 24 أفريلبن يمينة فتحي (سوبيرا

وادي الحدائقش.ذ.أ نوميديس 
محل رقم 02 حي سي محي الدين رقم 15 راجح خالد

حاسي ماماش مركزحمو عبد هللا
محل رقم 01 حاسي ماماشحمو عمور
حاسي ماماش مركزحراث بشير

السوق المغطاةقارة عبد الرحمان
السوق المغطاةقارة منصور

السوق المغطاةقارة الحاج
مزغران مركزعيسى زوبير

مزغران مركزبن ساعد مصطفى
حي التلغرافبخدة جياللي
حي التلغراففارح محمد

مزغران مركزبوسماط علي
طريق القممشوك ابراهيم ياسين

طريق حاسي ماماشبونوة هواري
طريق القممدبي بونوة منصور

قسم 12 مج ملكية رقم 96 محل 03 ليرش سمير
حي التلغرافبن سماعين سمير

طريق وهران -أوريعة-والي عمار
شارع تلغرافبن عابد حبيب
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سي ماما

حاسي ماماش 

المخابز

التغذية 
العامة، 

الخضر و 
الفواكه

للحوم و الدواجن

مزغران

المخابز

التغذية 
العامة، 

الخضر و 
الفواكه

  



 
 

للحو  

 
للحو   

عين تادلس

 
 

ال  

إستيدية

 
 

ال  

للحو  

 

ن النويص
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حي خطاب سي الطاهرموفق عبد هللا
حي العقيد لطفيدرقاوي محمد
حي المعلمينموسى عبد هللا

حي 190 مسكنأودير منير
الصور مركزمدني حميدالمخابز

الصور مركزكسار سنوسي
الصور مركزبغداد مدني

الصور مركزعباس الشارف
الصور مركزموسى التواتي

الصور مركزبن جليجل عبد القادر
الصور مركزبن عمران عبد هللا

الصور مركزقالل كريم
الصور مركزبن جليجل العجالللحوم و الدواج

واد الخير مركزخرفي بالل
واد الخير مركزمناد حبيب

واد الخير مركزمناد عبد القادر
واد الخير مركزمغالط الحاج

واد الخير مركزبلوفة بن شاعة
واد الخير مركزمناد العجال

واد الخير مركزقسوس رشيد
واد الخير مركزدرقاوي محمد

محل 04 شارع بقلول المختارمصطفى عبد العزيز
واد الخير مركزمغتات محمد

سيدي بلعطار مركزمغنية احمدالمخابز
سيدي بلعطار مركزحميتي موراد

سيدي بلعطار مركزغرمول عبد هللا
سيدي بلعطار مركزلخضر كروم

سيدي بلعطار مركزبن عبد الرحمان شريف
//للحوم و الدواج

خير الدين - وسطخلف هللا الزين
خير الدين - مركزحمايدي فؤاد

دوار أوالد البشير – خير الدينبن عمارة عمر
خير الدين - مركزهراس رابح

خير الدين - مركزبن عامر محمد
محمد خميستي – خير الدينكفيف محمد
شارع بن صالح – خير الدينعلواش عمر

بن صالح عبد هللا- خير الدينبن شريف عبد هللا
خير الدين - مركزبلعيد عبد القادر

خير الدين - مركزإيزة مصطفى
خير الدين - مركزبن عيسى البشير

دوار والد حمو بلدية خير الدينحمو بغداد
دوار والد حمو بلدية خير الدينحمو توفيق

دوار أوالد البشير – خير الدينبن عمارة عبد هللا
دوار أوالد البشير – خير الدينبن عياد حسين

دوار عمايرية أوالد البشير – خير الدينبن عمارة بلحول
دوار عمايرية أوالد البشير – خير الدينبن عمارة بلحول

شارع بن صالح – خير الدينبن عابد حليمة

التغذية خير الدين
العامة، 

الخضر و 
الفواكه

للحوم و الدواجن

وادي الخير

المخابز

للحوم و الدواجن

سيدي بلعطار
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للحوم و الدواجن

الصور
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عين تادلس

خير الدين



سيدي فالق بلدية صيادةجديد مجدوب
بن ملوكة فاروق
وادي الحدائق بلدية صيادةبن زيان سليمان
صيادة مركزبن وجاح عامر

وادي الحدائق بلدية صيادةفغول تواتي
دوار عليليش سيدي فالق - بلدية صيادةبلقصير جمال
سيدي فالق  - بلدية صيادةخاملي أحمد

سيدي فالق  - بلدية صيادةبلخلفة عبد النور
دبدابة بلدية صيادةلهروش حسنية
صيادة مركزجلول زواوي

سيدي عثمان بلدية صيادةشاهد محمد
صيادة مركزجلول محمد
بلدية صيادةشرفة أحمد

//المخابز
محل رقم 26 بلدية عين بودينارهاني محمد

محل رقم 28 عين بودينارقدور مصطفى
موقع 05 عجالنعمر مهدي للحوم و الدواج

شارع محمد خميستي بلدية بوقيراطجرورو حسين
حي الكروم بوقيراطبن عمار فتحي 

شارع محمد خميستي بوقيراطبلعياشي بلعياشي 
شارع محمد خميستي-بوقيراطجرورو محمد 

شارع محمد خميستي بوقيراط زيار الحاج
شارع سي ميمون بوقيراطبن قنونة عثمان
شارع محمد خميستيبصغير عبد هللا

بوقيراط مركزمدني عبد الحكيم
 شارف محمد  خميستي بوقيراطزيتوني شارف
شارع محمد خميستي بوقيراط  زيتوني محمد

شارع محمد خميستي بوقيراط   سنوسي الشارف
بوقيراط مركزبن داني المداني

شارع سي ميمونسنوسي جلول
شارع سي ميمون  بوقيراطبصغير عبد هللا
سيرات مركزالميلود العربي 

شارع العربي بن مهيدي سيرات  بن شني عدة 
شارع العربي بن مهيدي سيرات مركزبن شني ميلود  
شارع مصطفى بن بولعيد سيراتبن قراش كريم     

سيرات مركزالدين    
سيرات مركزاألمين

سيرات مركزبن قراش محمد
سيرات مركزجدي محمد

سيرات مركزبن درف الهواري
سيرات مركزغزالي أحمد

سيرات مركزغزالي الشارف  
ميلود يوسفالمخابز

الشارع الرئيسي سوافلية مركز العيد قورين
سوافلية مركزشرفي أحمد

//للحوم و الدواج
//المخابز

التغذية عين بودينار
العامة، 

  

بوقيرات

بوقيرات

المخابز

التغذية 
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سيرات 

المخابز

التغذية 
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التغذية السوافلية
العامة، 

  

التغذية صيادة
العامة، 

الخضر و 
الفواكه

للحوم و الدواجن

المخابز

 



التغذية 
 

الصفصاف مركز-مواليد عدة 
//اللحوم و 

حي سي خالد ماسرة دوبي بونوة عبد هللا
 حي سي خالد ماسرة .نسلي الهواري
حي المنظر الجميل ماسرةبن خدة إبراهيم

شارع المسجد -ماسرة بن شني فوضيل
حي محمد خميستي –ماسرة-   لعرج محمد

ماسرة مركز-ميلود يوسف
ماسرة مركز بن عياد سفيان
ماسرة مركز-لزرق الهواري
طريق الوطني رقم 23  ماسرة جدي تواتي  

شارع محمد خميستي بوبكر هواري 
ماسرة مركزلزرق سارة

لطريق الوطني ماسرةجدي الشيخ  
عين سيدي شريف مركزبن وكراف رضا 

عين سيدي شريف مركزبن قريش تواتية
التغذية 
 

محل رقم15 مجموعة ملكية رقم 41 عين سيدي شريفبن قريش محمد-
//اللحوم و 
 منصورة مركز لزرق الحاج المخابز

- منصورة مركز –بوقصة علي 
-منصورة مركز– مرضي  الشارف

//للحوم و الدواج
الطواهرية- مركزمخنفر الشارف المخابز
التغذية 
 

 طواهرية –مركز نجار مليكة 
//للحوم و الدواج

حي بوبقرةبراهمي محمد 
- شارع محمد الجبلي- بن طاطا عفيف

- شارع قاضي حليمة- بلعباس خالد
- شارع فارسي الحاج- بوسيف عبد القادر 

حي خروبة الراجع             مبرك حبيب
- حي  كاسطور- زعيطي عبد القادر 

- حي 195 مسكن - عدول عفيف
- شارع فلسطين- جاللي العيد

- شارع فلسطين- بساعد لحسن
- حي بوقرة - سباعي عبد القادر

- شارع قاضي حليمة- طاجين حبيب
- شارع أول نوفمبر- غوار محمد

حي كاسطور- بلحميتي محمد ياسين 
- شارع اول نوفمبر- نور أحمد

- حي خليفة فياللي- كاشو محمد األمين
بلدية أوالد مع هللا مركزبن شاعة عليالمخابز

بلدية أوالد مع هللا مركز- توات عمار
 بلدية أوالد مع هللا مركز- مفتاح ابراهيم

 بلدية أوالد مع هللا مركز- مفتاح كافي
بلدية أوالد مع هللا مركز- مفتاح سعيدللحوم و الدواج
//المخابز

تزقايت مركزمنصوري محجوب

سيدي علي

سيدي علي

المخابز

التغذية 
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الخضر و 
الفواكه

للحوم و الدواجن

أوالد مع هللا
التغذية 
العامة، 

الخضر و 

التغذية 
 

  

ماسرى

ماسرى

المخابز

التغذية 
العامة، 

الخضر و 
الفواكه

اللحوم و 
الدواجن

ن سيدي شري

التغذية منصورة
العامة، 

  

الطواهرية

المخابز

الصفصاف



 تزقايت مركزثابتي عابد
تزقايت مركز دقيش عبد القادر  

تازقايت مركز شاشور عبد القادر للحوم و الدواج
- شارع الشهداء- طيبي بلقاسم 
- حي كاسطور- طيفور محمد

- شارع لعرجاني محمد- اسماعيل لكحل
- شارع سي عبد هللا- فرحاوي مهدي
- شارع العيدي عبد القادر- فالح نورالدين

- شارع  سي عبد هللا - درار فاطمة
- شارع  سي عبد هللا - مصطفاوي فتيحة

- شارع  سي عبد هللا- بلعربي تواتي
- شارع حقاني حمو- بلهواري يمينة
- شارع الشهداء- مصالي لخضر

- شارع الشهداء- فرحي علي
- شارع أحمد عميروش- عمارة أمين

شارع سي عبد هللا- منواري فاطمة
 شارع سي عبد هللا- شاعة لخضر
 شارع سي عبد هللا- بلخير خثير

 50 مسكنبوحسون رحمة
حي بودي يزيد بوعبد هللا

- شارع فلسطين طريق البحر- عبد الالوي يوسف
- حي السوق- بن بدرة علي
- حي السوق- جابر بوبكر
- شارع فلسطين- حبالل أحمد

- حجاج مركز      - مبرك شارف
- شارع ساخي خالد- صهللو مصطفى 

- شارع البريد و المواصالت- حدوش عبد هللا
البلدية مركزمنور أمينةالمخابز

- شارع برجي عمر              - بن عروم محمد
- شارع برجي عمر- محلة ناضور
- شارع برجي عمر    - حميدات أحمد

- شارع برجي عمر- ريغي العيد
- حي الدار البيضاء- داودي فتيحة

عشعاشة مركزلوايف محمد

دوار الرشايف�ة عشعاشةرشيف احلب�ب

عشعاشة مركزمميوين احلاج

عشعاشة مركزز�حل عبد القادر

حمل �ٔول جتزئة 08 رمق 05 عشعاشة مركزبعيل العيد
حمل �ٔول عشعاشة مركزمرزوق ح�يب

حمل �امس مكرر عشعاشة مركزخملوف محمد
حمل �ين  عشعاشة مركزمرزقاين محمد

عامرة رمق 01 � 40 مسكن عشعاشة مركز�شري �شا احلاج

خرضة مركزبلخو�ة فريدالمخابز
حمل رمق 02 شارع ج�اليل معور خرضة مركزمجيل �شا محمد

عشعاشة

المخابز

التغذية 
العامة، 

الخضر و 
الفواكه

للحوم و الدواجن

 
 

  

التغذية 
العامة، 

الخضر و 

للحوم و الدواجن

 

تازقايت
 
العامة، 

الخضر و 

التغذية 
العامة، 

الخضر و 
الفواكه

يدي لخض

سيدي لخضر

المخابز

التغذية 
العامة، 

الخضر و 
الفواكه

للحوم و الدواجن

حجاج

المخابز

للحوم و الدواجن

 عبد المالك رم



حمل �ين خرضة مركزمحدي �ٔمحد

الطريق الوطين رمق 11 خرضة مركزبعيل محمد

الطريق الوطين رمق 11 خرضة مركزبلامدي احلاج

خرضة مركز�ٔندلويس امليلود

دوار �ٔوالد �يل خرضةبلامدي عبد امحليد

اللحوم و 
ن ا الد

خرضة مركزهتو�زة مراد

�والد بو�املبو�امل محمدالمخابز

�ٔوالد بو�امل مركزجباوي احلب�ب

�ٔوالد بو�امل مركزروان نصرية
�والد بو�امل مركزلوايف �ا�شة
�والد بو�امل مركزلوايف شعبان

�والد بو�امل مركزحق�قي حمجوبةللحوم و الدواج

�كامرية مركزبو�اري محمد

دوار �ٔوالد �لول ب�ية �كامرية�يب محمد

التغذية 
العامة، 

الخضر و 

عشعاشة
خضرة

أوالد بوغالم

التغذية 
العامة، 

الخضر و 
الفواكه

نكمارية

التغذية 
العامة، 

الخضر و 
الفواكه



العنواناسم و لقب التاجر او التسمية اإلجتماعيةالنشاطالبلديةالدائرةالرقم

شارع الشهداء رقم 35 محل 01زيرق حمزةمخبزةتيغنيفتيغنيف1
شارع األمير عبد القادرحاجي فريدمخبزةتيغنيفتيغنيف2
نهج الثورة 3 ( سيدي حمو )جفال حسين عبد القادرمخبزةتيغنيفتيغنيف3
تجزئة 299/25 حي سيدي حموشعبان بطيرمخبزةتيغنيفتيغنيف4
شارع زمولي الطيبدقاق زوهيرمخبزةتيغنيفتيغنيف5
شارع الشهداءحمداوي هجيرةمخبزةتيغنيفتيغنيف6
شارع الشهداءبطير العيدمخبزةتيغنيفتيغنيف7
حي السالم شارع مرباح الحبيببطير عبد القادرمخبزةتيغنيفتيغنيف8
شارع دينار بومدينجعفري محمدمخبزةتيغنيفتيغنيف9

شارع األمير عبد القادرفرار خيرةمخبزةتيغنيفتيغنيف10
شارع جلولي بوشنتوفبلحاج تةفيقمخبزةتيغنيفتيغنيف11
شارع األمير عبد القادر و طريق سيدي قادةشناتيف عبد القادرخضر وفواكهتيغنيفتيغنيف12
شارع األمير عبد القادرمداني يسعد الهاشميخضر وفواكهتيغنيفتيغنيف13
شارع ددوش مومنزناتي فتحيخضر وفواكهتيغنيفتيغنيف14
شارع األمير عبد القادربلجياللي منيرخضر وفواكهتيغنيفتيغنيف15
شارع الشهداء محل 01 رقم 95قصاص هواريخضر وفواكهتيغنيفتيغنيف16
شارع الشهداءتاجموت عبد القادرخضر وفواكهتيغنيفتيغنيف17
شارع الشهداء رقم 04 محل 03قصاص زوبيرخضر وفواكهتيغنيفتيغنيف18
شارع الشهداءنوار عبد النابيخضر وفواكهتيغنيفتيغنيف19
261 شارع الشهداءمومنين كمالخضر وفواكهتيغنيفتيغنيف20
شارع خالدي الطيببغدادي دحوخضر وفواكهتيغنيفتيغنيف21
شارع األمير عبد القادرجمعة حسينتغذية عامةتيغنيفتيغنيف22
طريق سيدي قادةشناتيف محمدتغذية عامةتيغنيفتيغنيف23
شارع بوعزة عبد القادرحنتوت محمدتغذية عامةتيغنيفتيغنيف24
شارع ددوش مومنالعبدي عبد الحليمتغذية عامةتيغنيفتيغنيف25
شارع الشهداء رقم 82بلجياللي بومدينتغذية عامةتيغنيفتيغنيف26
24 شارع الشهداءصديقي محمدتغذية عامةتيغنيفتيغنيف27
شارع الشهداء رقم 186 محل 01مسعدي عليتغذية عامةتيغنيفتيغنيف28
شارع الشهداءفالح بن عومرتغذية عامةتيغنيفتيغنيف29
شارع الشهداءزرقوق بلحولتغذية عامةتيغنيفتيغنيف30
شارع الشهداءبوعالم عبد الحميدتغذية عامةتيغنيفتيغنيف31
شارع الشهداء محل 03 252دحماني غريسيتغذية عامةتيغنيفتيغنيف32
شارع الشهداءفريح عبد الغنيتغذية عامةتيغنيفتيغنيف33
264 شارع الشهداء محل 05عيموش مرادتغذية عامةتيغنيفتيغنيف34
شارع الشهداء رقم 261 محل 01حسين خنفارتغذية عامةتيغنيفتيغنيف35
شارع الشهداءمسعدي عبد الرحيمتغذية عامةتيغنيفتيغنيف36
70 شارع الشهداءحزوطي عبد الرحيمتغذية عامةتيغنيفتيغنيف37
شارع األمير عبد القادرحزوطي عبد الرحيمتغذية عامةتيغنيفتيغنيف38
شارع األمير عبد القادرتومي قدورتغذية عامةتيغنيفتيغنيف39
شارع ددوش مومنشراد رشيدةتغذية عامةتيغنيفتيغنيف40
شارع األمير عبد القادرحنطاز منورتغذية عامةتيغنيفتيغنيف41
شارع اإلخوة عرابيبوبكر عبد الرحيمتغذية عامةتيغنيفتيغنيف42
شارع مرباح الحبيببوعجمي الحبيبقصابةتيغنيفتيغنيف43
شارع محمد الخامسحمدادو محفوظقصابةتيغنيفتيغنيف44
شارع األمير عبد القادرخناثة بخدةقصابةتيغنيفتيغنيف45
شارع األمير عبد القادربرادعي بوجاللقصابةتيغنيفتيغنيف46
شارع السوققادة نايرقصابةتيغنيفتيغنيف47
شارع الشهداءجلطي ميلودقصابةتيغنيفتيغنيف48
شارع الشهداءحمداوي عثمانقصابةتيغنيفتيغنيف49
شارع الشهداء رقم 231جلطي ميلوداطعام سريعتيغنيفتيغنيف50
شارع األمير عبد القادر محل 03 رقم 27خناثة عبد القادراطعام سريعتيغنيفتيغنيف51
شارع األمير عبد القادرسعدون محمداطعام سريعتيغنيفتيغنيف52
شارع الشهداءبوعالم الحاجاطعام سريعتيغنيفتيغنيف53
شارع األمير عبد القادر محل 02سعدون فؤاداطعام سريعتيغنيفتيغنيف54
شارع الشهداءعالقي عمراطعام سريعتيغنيفتيغنيف55
شارع الشهداءمحطة خدمات نافطالمحطة خدماتتيغنيفتيغنيف56
طريق البرجخالدي مصطفىمحطة خدماتتيغنيفتيغنيف57
الطريق الوطني معسكرمحطة وقود سي حمديمحطة خدماتتيغنيفتيغنيف58
منطقة النشاطات - تيغنيفمسعدي دحو بن عمرالملبناتتيغنيفتيغنيف59

وزارة التجارة
المديرية الجهوية  للتجارة – سعيـدة 
المديــــرية  الوالئية للتجارة بمعسكر

 الجدول 01-القائمة االسمية للمتعاملين االقتصاديين المسخرين لضمان المداومة 
خالل يومي عيد االضحى المبارك لسنة 2019 بوالية معسكر- حسب النشاط-



السهايلية قسم 10 جزء ملكية 96 محل 01وحيد بومرةمطحنةالسهايليةتيغنيف60
شارع أول نوفمبر 1954بوزيت سيد أحمدمخبزةسيدي قادةتيغنيف61
شارع بعطوش زين العابدينبعطوش قادةمخبزةسيدي قادةتيغنيف62
شارع الشهداء رقم 119 محل 03سي الطيب محمد نصر هللامخبزةسيدي قادةتيغنيف63
الملعب البلديقالل حبيبخضر وفواكهسيدي قادةتيغنيف64
الملعب البلديبن سالم نور الدينخضر وفواكهسيدي قادةتيغنيف65
11 شارع اإلستقاللبوشناق عمرخضر وفواكهسيدي قادةتيغنيف66
شارع الشهداءمراح عبد القادرتغذية عامةسيدي قادةتيغنيف67
شارع الشهداءمعزوز لخضرتغذية عامةسيدي قادةتيغنيف68
شارع الشهداءمشري جادتغذية عامةسيدي قادةتيغنيف69
شارع الشهداءمخلوفي مختارتغذية عامةسيدي قادةتيغنيف70
شارع الشهداءمريني سعيدتغذية عامةسيدي قادةتيغنيف71
شارع الشهداءمعروف بخدةتغذية عامةسيدي قادةتيغنيف72
شارع الشهداءمراح رشيدتغذية عامةسيدي قادةتيغنيف73
شارع الشهداءمشرور قادةتغذية عامةسيدي قادةتيغنيف74
شارع الشهداءزحاف مرادتغذية عامةسيدي قادةتيغنيف75
شارع الشهداءبوخرص محمدتغذية عامةسيدي قادةتيغنيف76
شارع الشهداءبقارة عبد القادرتغذية عامةسيدي قادةتيغنيف77
شارع الشهداءمناد محمدتغذية عامةسيدي قادةتيغنيف78
شارع الشهداءمصدق بوزيداطعام سريعسيدي قادةتيغنيف79
شارع الشهداءمعروف توفيقاطعام سريعسيدي قادةتيغنيف80
شارع الشهداءبلخضر يوسفقصابةسيدي قادةتيغنيف81
شارع الشهداء محل 01ملوك عبد القادرقصابةسيدي قادةتيغنيف82
سيدي قادة طريق – مفترق الطريقزحاف عبد القادرمحطة خدماتسيدي قادةتيغنيف83
شارع األمير عبد القادرحمدي خديجةمخبزةهاشمهاشم84
حي محمد بوضيافرميل الحاجمخبزةهاشمهاشم85
حي محمد بوضيافبراهمي عبد الحكيممخبزةهاشمهاشم86
شارع زواد محمدبوجوراس أم الجيالليتغذية عامةهاشمهاشم87
شارع األمير عبد القادرقالل عبد القادرتغذية عامةهاشمهاشم88
شارع مرزة بلحولرميل مختارتغذية عامةهاشمهاشم89
شارع سماش سعيدحمدي أمالتغذية عامةهاشمهاشم90
شارع سدرية الشيخبوجوراس محمدتغذية عامةهاشمهاشم91
شارع صوافي بن زيانبوسلقي محمدتغذية عامةهاشمهاشم92
شارع صوافي بن زيانسعدون محمدتغذية عامةهاشمهاشم93
شارع صوافي بن زيانبلحو الحبيبتغذية عامةهاشمهاشم94
شارع الحي الجديد محل 01مومنين كريمتغذية عامةهاشمهاشم95
شارع مرزة بلحول رقم 01 محل 01بن نابي بن عودةتغذية عامةهاشمهاشم96
شارع مرزة بلحولخناثة عمرتغذية عامةهاشمهاشم97
شارع األمير عبد القادردحمان محمدتغذية عامةهاشمهاشم98
شارع مرزة بلحولبلطاش محمدخضر وفواكههاشمهاشم99

شارع األمير عبد القادرخناثة قدورخضر وفواكههاشمهاشم100
شارع األمير عبد القادربن سكران جيالليخضر وفواكههاشمهاشم101
شارع سحانين جلولحمداش قدوراطعام سريعهاشمهاشم102
شارع األمير عبد القادربن سكران عبد القادراطعام سريعهاشمهاشم103
شارع األمير عبد القادرشركة ذات أسهم رمشافيقصابةهاشمهاشم104
شارع األمير عبد القادرهريم محمدقصابةهاشمهاشم105
شارع األمير عبد القادربوجوراس الحاجةقصابةهاشمهاشم106
شارع األمير عبد القادررميل محمدمحطة خدماتهاشمهاشم107
من مخطط التجزئةبهليل خير الدينمخبزةالبرجالبرج108
محالت الرئيس بجانب الملعب البلديحسين بلحساينمخبزةالبرجالبرج109
شارع محمد بن زرقة خلويةزلماط بن عبد هللامخبزةالبرجالبرج110
شارع عابد أحمدقوجيلي أحمدتغذية عامةالبرجالبرج111
شارع الشهداءبن قبلية حبيبتغذية عامةالبرجالبرج112
شارع الشهداءدندان سماعيلتغذية عامةالبرجالبرج113
شارع سيدي أمحمد بن زرقة خلويةحراث منصورتغذية عامةالبرجالبرج114
شارع الشهداء محل 01بلحنافي محمدتغذية عامةالبرجالبرج115
شارع حوثي محمد رقم 02 محل 03مهنان محمدتغذية عامةالبرجالبرج116
شارع الشهداءدندان نصر الدينتغذية عامةالبرجالبرج117
شارع الشهداءعايد فضيلةتغذية عامةالبرجالبرج118
شارع بن عامرمداح بن عامرتغذية عامةالبرجالبرج119
شارع أول نوفمبر  خلويةبنوة قادةتغذية عامةالبرجالبرج120
شارع أول نوفمبر خلويةالعروسي أحمدتغذية عامةالبرجالبرج121
شارع العقيد عميروش خلويةهاشمي عبد القادرتغذية عامةالبرجالبرج122
شارع حوثي محمد رقم 02مهنان محمدخضر وفواكهالبرجالبرج123
شارع الشهداءمرجي عز الدينخضر وفواكهالبرجالبرج124
شارع سيدي أمحمد بن زرقة خلويةبن زرام محمدخضر وفواكهالبرجالبرج125
شارع الشهداءفاطمي عبد القادرقصابةالبرجالبرج126
شارع العروسي عبد القادر خلويةبالطيب فايزةقصابةالبرجالبرج127
الموقع رقم 01 شارع الشهداء محل 02درير توفيققصابةالبرجالبرج128



شارع الشهداء محل 09قوجيلي محمد األميناطعام سريعالبرجالبرج129
رقم 49 شارع سيدي أمحمد بن زرقة خلويةهاشمي جمالاطعام سريعالبرجالبرج130
شارع الشهداء البرج شركة ذ.م.م بوعبيدة للطرقاتمحطة خدماتالبرجالبرج131
خلوية مركز خلويةسي الطيب أحمدمحطة خدماتالبرجالبرج132
شارع بلخديم بن عودة محل 03بالل يوسفيمخبزةوادي األبطالوادي األبطال133
شارع قنانشة عبد القادرقدوري سعادمخبزةوادي األبطالوادي األبطال134
شارع توربان أمحمدمهدي عبد القادرمخبزةوادي األبطالوادي األبطال135
شارع األمير عبد القادرسبط عدةتغذية عامةوادي األبطالوادي األبطال136
شارع بلهاس غوثيبلحاج جلولتغذية عامةوادي األبطالوادي األبطال137
شارع بقارة عبد القادرمحمد شريف عثمانتغذية عامةوادي األبطالوادي األبطال138
شارع بقارة عبد القادرمعوش عثمانتغذية عامةوادي األبطالوادي األبطال139
التعاونية العقارية النصر رقم 21 محل 01مهدي قويدرتغذية عامةوادي األبطالوادي األبطال140
شارع قنانشة عبد القادرعامر بغداديتغذية عامةوادي األبطالوادي األبطال141
شارع حجاج أحمدمغربي عبد القادرتغذية عامةوادي األبطالوادي األبطال142
واد األبطال مركزخفاف عدةتغذية عامةوادي األبطالوادي األبطال143
شارع حجاج أحمدماحي جيالليتغذية عامةوادي األبطالوادي األبطال144
شارع األمير عبد القادربوقصة بوبكرتغذية عامةوادي األبطالوادي األبطال145
شارع األمير عبد القادرسي العربي عبد القادرتغذية عامةوادي األبطالوادي األبطال146
شارع األمير عبد القادرقدوري لخضرتغذية عامةوادي األبطالوادي األبطال147
شارع تربان أمحمدعالية عبد القادرخضر وفواكهوادي األبطالوادي األبطال148
شارع بقارة عبد القادرفراكيس فؤادقصابةوادي األبطالوادي األبطال149
شارع بلهاس الغوثي محل 02فراح أحمدقصابةوادي األبطالوادي األبطال150
شارع بقارة عبد القادرشنين مرادقصابةوادي األبطالوادي األبطال151
شارع األمير عبد القادربن الحاج أعمراطعام سريعوادي األبطالوادي األبطال152
شارع دكالي أحمدبوسحابة عبد القادراطعام سريعوادي األبطالوادي األبطال153
وادي األبطال مركزمحطة خدمات نافطالمحطة خدماتوادي األبطالوادي األبطال154
شارع بن دحو  لخضر محل رقم 01 غريسمداني فواتيح قدورمخبزة صناعية غـريــس غـريــس155
شارع حمري عبد القادر محل 01زالطي إبراهيممخبزة صناعية غـريــس غـريــس156
شارع بن دحو لخضر –غريسبن قاسمية دحمانمخبزة صناعية غـريــس غـريــس157
شارع بن دحو لخضر و بن عطية مختار -غريسبن خدة مصطفىمخبزة صناعية غـريــس غـريــس158
شارع بن عائشة احمد طريق سعيدة – غريسعابد عائشةمخبزة صناعية غـريــس غـريــس159
حي 63 قطعة رقم 10 المحل رقم 01مداني زاهيةالتغذية العامة غـريــس غـريــس160
شارع جيدار بغداد محل بدون رقم –غريسبن عياد فطيمةالتغذية العامة غـريــس غـريــس161
شارع بن شهرة علي – غريسمنصورة فاطيمةالتغذية العامة غـريــس غـريــس162
شارع باندو محمد – غريسبعيرة عبد القادرالتغذية العامة غـريــس غـريــس163
شارع بن دحو لخضر – غريسسمار بن عومرالتغذية العامة غـريــس غـريــس164
شارع مجاهد علي حي البدر محل 02-غريسعتو عبدالقادرالتغذية العامة غـريــس غـريــس165
حي البدر شارع حموري بن يحي رقم 07-غريسبن شنون عبد الكريمالتغذية العامة غـريــس غـريــس166
شارع بن عطية مختار –غريسسمار بلحولالتغذية العامة غـريــس غـريــس167
شارع بن عطية مختارشيكر حليمةالتغذية العامة غـريــس غـريــس168
شارع حمور ي بن يحي – غريسعامر ميلودالتغذية العامة غـريــس غـريــس169
شارع بن دحو لخضرزالطي قادةالتغذية العامة غـريــس غـريــس170
17 شارع جيدار بغدادبن دادة مجاديالتغذية العامة غـريــس غـريــس171
رقم 63 شارع بلقاضي محل 01عامر محمد االمينالتغذية العامة غـريــس غـريــس172
17 شارع مجاهد علي محل 01 –غريسادريسي ميلودالتغذية العامة غـريــس غـريــس173
شارع مجاهد علي المحل الثاني –غريسبوفرة احمدالتغذية العامة غـريــس غـريــس174

شارع 95 قطعة شارع دحو لخضر رقم 74 –غريسبوغيول رحمةالتغذية العامة غـريــس غـريــس175

شارع بن شهرة عليشعشوعة نورالدينخضر و فواكه غـريــس غـريــس176
شارع باندو محمد محل 01 – غريسدايخ عبد القادرخضر و فواكه غـريــس غـريــس177
شارع مجاهد رقم 87 محل 01-غريسمزاري فطيمة الزهراءخضر و فواكه غـريــس غـريــس178
عابد محمد  شارع مجاهد عليغريسبن دحو الجيالليخضر و فواكه غـريــس غـريــس179
شارع بن عطية مختار المحل الثاني –غريسعامر كمالخضر و فواكه غـريــس غـريــس180
شارع مجاهد علي رقم 03-غريسعرفي امينخضر و فواكه غـريــس غـريــس181
شارع مجاهد علي -غريسقديدر  هواريجزار غـريــس غـريــس182
رقم 19 شارع بن عائشة احمد –غريسبن علي حسانجزار غـريــس غـريــس183
شارع بن عطية مختار محل 01-غريسبن عطة قادةجزار غـريــس غـريــس184
شارع بن عطية مختار رقم 05 محل 03 غريسبن ناصر  ناديةجزار غـريــس غـريــس185
195 شارع مجاهد حي البدر المحل 1 غريسبن زيرار محمداطعام سريع غـريــس غـريــس186
طريق سعيدة دوالر أوالد مراح غريس قالوزي بلحاج محطات الوقود  غـريــس غـريــس187
حي 129 مسكن - غريسمراح عبد الغانيملبنة غـريــس غـريــس188
دوار سيدي بقنان مطاحن سهل غريسمطحنة غـريــس غـريــس189
شارع برابح محمد( رقم 1و 3) –ماقضةبرابح بن عومرمخبزة صناعية ماقضة  غـريــس190
شارع العلمي بوزيان – ماقضةعنيبة  مختارالتغذية العامة ماقضة  غـريــس191
ماقضة مركز – ماقضةهزيل سنوسيالتغذية العامة ماقضة  غـريــس192
ماقضة مركز – ماقضةدرقاوي حسينخضر و فواكه ماقضة  غـريــس193
شارع االستقالل ماوسةتهامي كمالمخبزة صناعيةماوسة  غـريــس194
03 شارع سحنون درويش محل 02 ماوسةبوعلي  أمينمخبزة صناعيةماوسة  غـريــس195



 غـريــس196
 غـريــس197
 غـريــس198
 غـريــس199
 غـريــس200
 غـريــس201
 غـريــس202
 غـريــس203
 غـريــس204
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 غـريــس211
 غـريــس212
 غـريــس213
 غـريــس214
 غـريــس215
 غـريــس216
 غـريــس217
 غـريــس218
 غـريــس219
 غـريــس220
 غـريــس221
 غـريــس222
 غـريــس223
 غـريــس224
 غـريــس225
 غـريــس226
 غـريــس227
عين فكان228
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عين فكان239
عين فكان240
عين فكان241
وادي التاغية242
وادي التاغية243
وادي التاغية244
وادي التاغية245
وادي التاغية246
وادي التاغية247
وادي التاغية248
وادي التاغية249
وادي التاغية250
وادي التاغية251
وادي التاغية252
وادي التاغية253
وادي التاغية254
وادي التاغية255
وادي التاغية256
وادي التاغية257
وادي التاغية258
عوف259
عوف260
عوف261
عوف262
عوف263
عوف264



عوف مركزبن مشتة ميمونإطعام سريععوفعوف265
عوف مركزشقراني عليجزارعوفعوف266
عوف عوف خدماتمحطات الوقود عوفعوف267
شارع كبير نجادي محل 01بوزبوجة محمدمخبزة صناعيةالبنيـــــانعوف268
حي 103 قطعة اجتماعيةبومدين فضيلتغذية عامةالبنيـــــانعوف269
شارع كبير نجادي محل 03بودية محمدتغذية عامةالبنيـــــانعوف270
حي 57 مسكنبغدوس نورالدينتغذية عامةالبنيـــــانعوف271
01 شارع كبير نجاديمايدة عليخضر و فواكهالبنيـــــانعوف272
شارع  أحمد زبانة - زهانةقمراوي باللمخبزة صناعيةزهانة زهانة 273
الطريق الوطني 13 جنين مسكين - زهانةرباحية مختارمخبزة صناعيةزهانة زهانة 274
شارع اإلخوة رحال- زهانةرباحية فوزيةمخبزة صناعيةزهانة زهانة 275
شارع  احمد زبانة -زهانــةبوشامة ادريسمخبزة صناعيةزهانة زهانة 276
رقم 60 شارع براهمي عبد القادر- زهانــةامحمد دحوتغذية عامةزهانة زهانة 277
حي شريط رقم 01 محل 05- زهانـــةشريط براهيمتغذية عامةزهانة زهانة 278
 شارع براهمي عبد القادر- زهانةيبقى محمد األمينتغذية عامةزهانة زهانة 279
 شارع بوعبد عواد -   زهانــــــــةصم بوعافية طيبتغذية عامةزهانة زهانة 280
17 شارع لصهب - زهانةلدهم بن عبد هللاتغذية عامةزهانة زهانة 281
تجزئة رقم 145 قطعة رقم 07 محل 02 - زهانةالعربي شعيبتغذية عامةزهانة زهانة 282
حي مسكن رقم 25 -زهانـــــــــــــــةحبشي حمادوش رشيدتغذية عامةزهانة زهانة 283
موقع رقم 04 محل 04 زغلول- زهانةشيخي مجذوبتغذية عامةزهانة زهانة 284
زغلول  محل 03 - زهانةشيخي بلخيرتغذية عامةزهانة زهانة 285
الطريق الوطني رقم 04 زغلول - زهانةشيخي بشيرتغذية عامةزهانة زهانة 286
شارع حواس الوافي محل 02 –زهانة .قدور بودادي االمينخضر وفواكهزهانة زهانة 287
 04شارع االخوة حجام  -زهانـــــــــــــــةقبلي خالدخضر وفواكهزهانة زهانة 288
حي أحمد زبانة - زهانــةكفيف قادي رضوانخضر وفواكهزهانة زهانة 289
شارع أحمد زبانة –زهانة .بن معزة محمدخضر وفواكهزهانة زهانة 290
زغلول الطريق الوطني رقم 04-  زهانةلوميس توفيقاطعام سريعزهانة زهانة 291
زغلول مجمع 78 مسكن رقم 62 محل 02– زهانةشريط الطيبقصابةزهانة زهانة 292
شارع براهمي عبد القادر محل 02 - زهانة.بن شكر غفورلحوم ودواجنزهانة زهانة 293
زهــانــةنـــفــطــالمحطــة الوقودزهانة زهانة 294
زهــانــةصم بوعافية بن عاشورمحطــة الوقودزهانة زهانة 295
زهانةمطاحن "زبانة"مطحنةزهانة زهانة 296
بلدية القعدة – زهانةبويكن باهي اعمراعمرتغذية عامةالقعدة زهانة 297
بلدية القعدة – زهانةبلجنة باهي اعمر اعمرتغذية عامةالقعدة زهانة 298
تجزئة 90 قطعة رقم 13 - عقازمهتدي محمدمخبزةعقازعقاز299
قطعة رقم 25 حي األمال رقم 14 - عقازفتحي بوعالمالتغذية العامةعقازعقاز300
أهل العيد - عقازلبيوض حاجالتغذية العامةعقازعقاز301
حي بن باديس رقم 22 محل أ - عقازطاوي عبد الكريمالتغذية العامةعقازعقاز302
وسط مدينة - عقازطاوي ميلودالتغذية العامةعقازعقاز303
وسط مدينة - عقازسريج عاشورالتغذية العامةعقازعقاز304
وسط مدينة - عقازشاوي جمالالتغذية العامةعقازعقاز305
حي بن باديس رقم22 محل ب - عقازبوحريز حاج عباسخضر و فواكهعقازعقاز306
شارع 20 أوت رقم 02 - عقازسريج نور الدينخضر و فواكهعقازعقاز307
شارع مختار بن ونان بوعجمي - عقازشالبي عبد الرحمانلحوم ودواجنعقازعقاز308
شارع 20 أوت رقم 02- عقازقدار امحمداطعام سريععقازعقاز309
عقازش.ذ.م.م علي الشريف للخدماتمحطــة الوقودعقازعقاز310
محل رابع تجزئة 74 قطعة 34 - العاليميةبوشامة حمزةحرفي خباز وحلوانيالعاليميةعقاز311
12 شارع 05 جويلية - العاليميةهدار بوعبد هللالتغذية العامةالعاليميةعقاز312
01 حي ابن باديس - العاليميةهدار محمدالتغذية العامةالعاليميةعقاز313
04شارع العقيد لطفي - العاليميةفتحي عامرالتغذية العامةالعاليميةعقاز314
شارع مصطفي بن بولعيد- العاليميةزروقي خيرةالتغذية العامةالعاليميةعقاز315
شارع 05 جويلية رقم 06- العاليميةمباركي محمدالتغذية العامةالعاليميةعقاز316
شارع 05 جويلية - العاليميةوارد محمدمشوىالعاليميةعقاز317
06 شارع الثورة- العاليميةوارد محمدقصابةالعاليميةعقاز318
شارع 05 جويلية محل رقم 21- العاليميةعموري حميدةخضر و فواكهالعاليميةعقاز319
23 حي عميروش - العاليميةعبدي أميرخضر و فواكهالعاليميةعقاز320
27 شارع محمد خميستي - العاليميةعبو بوعجميخضر و فواكهالعاليميةعقاز321
العاليميةمطاحن بن شريف عبد الرحمان "النور"مطحنةالعاليميةعقاز322
تجزئة 50 قطعة–  رأس عين عميروشزحافي خالدمخبزة صناعيةراس العين عميروش عقاز323
 حي 50 مسكن -  رأس عين عميروشرشيد عتوالتغذية العامةراس العين عميروش عقاز324
ملكية 195 قسمة 32 محل أ -  رأس عين عميروشضامن عبد الكريمالتغذية العامةراس العين عميروش عقاز325

تجزئة 100 قطعة رقم  33 مج 76-  رأس عين حوض مصطفىالتغذية العامةراس العين عميروش عقاز326
عميروش

شارع أحمد زبانة – رأس عين عميروشبومعزة حسنالتغذية العامةراس العين عميروش عقاز327
شارع مجاهد عمارة الغوثي -  رأس عين عميروشعابد براهيمقصابةراس العين عميروش عقاز328

شارع مجاهد عبد القادر رقم33مج ملكية 83 –محل طاهر بورحلةخضر وفواكهراس العين عميروش عقاز329
ح- رأس العين عميروش

رأس العين عميروش مركزيوسف طيباطعام سريعراس العين عميروش عقاز330
رأس العين عميروشديف لخضرمحطــة الوقودراس العين عميروش عقاز331



الطابق االرضي 68 شارع مجاهد عبد القادر – سيقهشام بن زيانمخبزةسيقسيق332

04 شارع سيد العربي بولنوار- سيقدروة ياسينمخبزةسيقسيق333
 10شارع الثورة–سيق.بقادة حداد عبد العظيممخبزةسيقسيق334
حي 124 مسكن تجزئة ج – سيقبلبنة ابراهيممخبزةسيقسيق335
تجزئة ج محل ب رقم 466 –سيقجرابة أمينمخبزةسيقسيق336
ميسوم بن عباد محل أ– سيقبن يوب منصورمخبزةسيقسيق337
تجزئة 07 قطع بن زيان معطى هللا رقم 07 - سيقبودوكارة علي الشريفمخبزةسيقسيق338
43 طريق معسكر- سيقجابري فطيمة زهرةمخبزةسيقسيق339
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شارع االمير عبد القادربلعود فيصلمخبزةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة394
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شارع امتداد بن زهرة عبد القادر  محل 02بونوالة طارققصابةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة416
شارع باستور 26قرينات عبد الرحمانقصابةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة417
شارع باستوربطاهر وردةقصابةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة418
شارع بن زهرة عبد القادرثورية بن ثوريةقصابةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة419
شارع بن عدة محمدقارة محمد االمينقصابةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة420
شارع االمير عبد القادر رقم 33بومبارك زهرةقصابةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة421
شارع باستوربوشيبة خالدقصابةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة422
شارع االخوة مبركلخضر احمدقصابةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة423
شارع رياض محمد رقم 03بشيك حفيظةقصابةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة424
شارع القدس رقم 16 محل 02بوشاقور عبد القادرقصابةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة425
الصحاورية 59 مجموعة ملكية 94مخفي مصطفىقصابةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة426
الصحاورية مجموعة ملكية 93 قسم 58خليفاتي مختارقصابةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة427
حي 300 مسكن –االخوة مرابطيامحمد جليلخضر وفواكهالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة428
دوار سيدي عبد القادرشعالة دحوخضر وفواكهالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة429
شارع بن زهرة عبد القادرالعربي بن عودةخضر وفواكهالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة430
شارع محمد خميستيعمر مختارخضر وفواكهالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة431
شارع بن زهرة عبد القادر محل بزروال قادةخضر وفواكهالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة432
شارع بن زهرة عبد القادركثير هشامخضر وفواكهالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة433
شارع محمد بوضياف تجزئة 242 قطعة رقم 60 61بن قبلية محمدخضر وفواكهالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة434

 تجزئة 251 قطعة رقم 219 شارع خرشف عبد 38حبيب محمدخضر وفواكهالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة435
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شارع باستورسقراس فاتحخضر وفواكهالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة436
شارع بن زهرة عبد القادرمفتاح عز الدينخضر وفواكهالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة437
شارع بلبنة رقم 10سقار محمدخضر وفواكهالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة438
شارع طرابلسعامر مبركخضر وفواكهالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة439
شارع باستورعربي مختارخضر وفواكهالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة440
شارع بن زهرة عبد القادرسعدو براهيمخضر وفواكهالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة441
شارع باستوربوهالي نور الدينخضر وفواكهالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة442
شارع باستوريخلف احمدخضر وفواكهالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة443
شارع باستورعابد جيالليخضر وفواكهالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة444
شارع باستوردالي بلبنةخضر وفواكهالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة445
شارع االخوة مبركرزقي حمادوشتغذية عامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة446
شارع بن زهرة عبد القادر مطول رقم 02براهيم صديقتغذية عامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة447
علي بوهاللكركور محمدتغذية عامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة448
شارع العربي بن مهيديغالي منصورتغذية عامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة449
شارع بن زهرة عبد القادرغريش عبد الكريمتغذية عامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة450
شارعبنزهرةعبدالقادرجبور الحبيبتغذية عامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة451
شارع محمد خميستي رقم 55 محل 02حقيقي بوزيانتغذية عامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة452
شارع محمد خميستيبولكوان بغداديتغذية عامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة453
شارع العربي بن مهيديرشيد قادةتغذية عامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة454
شارع االمير عبد القادر 18جياللي العيدتغذية عامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة455
شارع العربي بن مهيدي 26جفال عبد الغنيتغذية عامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة456
شارع العربي بن مهيدي رقم 26 محل 02بناني نور الدينتغذية عامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة457
شارع بن زهرة عبد القادرصنور عدةتغذية عامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة458
شارع بن زهرة عبد القادرلغرس محمدتغذية عامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة459
مجموعة ملكية 124 قسم 81امحمد بوقرةتغذية عامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة460
قطعة 242دحو جياللي محمدتغذية عامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة461



تجزئة 251 قطعة شارع محمد بوضيافطالي قدورتغذية عامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة462
التعاونية العقارية رقم 25حمو عثمانتغذية عامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة463
شارع االمير عبد القادر رقم 38صادق حبيبتغذية عامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة464
تجزئة شارع الثانوية رقم 27ابراهيم عبد هللاتغذية عامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة465
شارع محمد خميستي محل 04حسيني نوالتغذية عامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة466
تجزئة 25 قطعة شارع بن زهرة عبد القادرمارس العيدتغذية عامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة467
شارع االمير عبد القادر ممدد محل 01حيط ميلودتغذية عامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة468
شارع رياض محمد محل 01 رقم 04كريم عبد القادرتغذية عامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة469
قطعة مجموعة ملكية 35 قسم 91 256بلقلعي صالحتغذية عامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة470
شارع القاليلية موالي محل 05غالي منصورتغذيةعامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة471
حي 08 ماي 1945 محل 01مكي عبد القادرتغذيةعامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة472
قطعة رقم 19 مجموعة ملكية 17 محل 02 124عز الدين محمد االمينتغذيةعامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة473
تجزئة 242 قطعة 51 شارع محمد بوضيافجواحفة شادليتغذيةعامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة474
شارع محمد رياض رقم 11بن فريحة عثمانتغذيةعامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة475
شارع محمد خميستيبولحفة شادلي فطيمةتغذيةعامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة476
الصحاوربةطيب باي قادةتغذيةعامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة477
الصحاوريةبطاهر مختارتغذيةعامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة478
الصحاوريةسحنون محمدتغذيةعامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة479
شارع العربي بن مهيديبن عربة احمدتغذيةعامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة480
شارع االمير عبد القادردمو مرادتغذيةعامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة481
شارع محمد خميستيريف محمدتغذيةعامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة482
شارع طرابلسشادلي جيالليتغذيةعامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة483
شارع طرابلسدوار سنوسيتغذيةعامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة484
حي 124 قطعةسعيد بغشامتغذيةعامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة485
شارع قادة قدورحمدان اسماعيلتغذيةعامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة486
حي 300 مسكنبن قلعو محمد سليمتغذيةعامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة487
حي بن بولعيدعبيد هللا محمدتغذيةعامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة488
تجزئة بن زهرة عبد القادربوموس حبيبتغذيةعامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة489
شارع باستوروادي سعادةتغذيةعامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة490
شارع محمد خميستيشاوش عبد الغانيتغذيةعامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة491
شارع بلبنة رقم 10وناس محمدتغذيةعامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة492
شارع االمير عبد القادرميال براهيمتغذيةعامةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة493
صحاورية -المحمديةحمدي عبد هللامحطة الوقودالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة494
بوتفاحة -الغمريش. ذ. م. م جلطيمحطة الوقودالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة495
شارع العربي بن مهيديمحطة وقودمحطة الوقودالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة496
المحمديةسوفالفافةمحطة الوقودالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة497
المحمديةبوخاري مصطفىمحطة الوقودالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة498
الصحاوريةشركة حمديتوزيع الوقودالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة499
الغمري مركز -المحمديةايت حمود فيصلمخبزةالغـمـــــريالمـحمـديـــــة500

شارع األمير عبد القادر وسط مدينة الغمري -بلعربي جلولمخبزةالغـمـــــريالمـحمـديـــــة501
المحمدية

الغمري مركز –المحمديةمزيان حسينتغذية عامةالغـمـــــريالمـحمـديـــــة502
الغمري مركز -المحمديةقدوري حاجتغذية عامةالغـمـــــريالمـحمـديـــــة503
الغمري مركز -المحمديةماعي مروانتغذية عامةالغـمـــــريالمـحمـديـــــة504
الغمري مركز -المحمديةدقوم عبد الغنيتغذية عامةالغـمـــــريالمـحمـديـــــة505
الغمري مركز -المحمديةقدوري مغنيتغذية عامةالغـمـــــريالمـحمـديـــــة506
الغمري مركز -المحمديةلطرشمحمدتغذيةعامةالغـمـــــريالمـحمـديـــــة507
بوتفاحة–الغمريمزيان قادةمطعمالغـمـــــريالمـحمـديـــــة508
دواروالدالحاج  –الغمريبورقبةصالحمطعمالغـمـــــريالمـحمـديـــــة509
دوارالزرادلة –الغمريزرداليمعمرمطعمالغـمـــــريالمـحمـديـــــة510
بوتفاحة-الغمريكريم سعادةقصابةالغـمـــــريالمـحمـديـــــة511
بوتفاحة-الغمريبن يطو رمضانقصابةالغـمـــــريالمـحمـديـــــة512
دوار بوتفاحة - الغمريبلعالية أحمدملبنةالغـمـــــريالمـحمـديـــــة513
مقطع دوز -المحمديةدوحي محمدمخبزة صناعيةمقطـــع دوزالمـحمـديـــــة514
مقطعدوز -المحمديةمراير هاشميمخبزةمقطـــع دوزالمـحمـديـــــة515
مقطع دوز -المحمديةقيروان سنوسيقصابةمقطـــع دوزالمـحمـديـــــة516
مقطع دوز -المحمديةعقاد حاجتغذية عامةمقطـــع دوزالمـحمـديـــــة517
مقطع دوز -المحمديةبلعريبي طيبتغذية عامةمقطـــع دوزالمـحمـديـــــة518
مقطع دوز -المحمديةبن عطا حبيبتغذية عامةمقطـــع دوزالمـحمـديـــــة519
مقطع دوز -المحمديةمبارك عبد المجيدتغذية عامةمقطـــع دوزالمـحمـديـــــة520
مقطعدوز -المحمديةنجادي لخضرخضر وفواكهمقطـــع دوزالمـحمـديـــــة521
سيدي عبد المومنبحيرة لحسنمخبزةسيـــدي عبد المومنالمـحمـديـــــة522
سيديعبدالمومنعثماني دحوقصابةسيـــدي عبد المومنالمـحمـديـــــة523
سيدي عبد المومنعالم دحوتغذية عامةسيـــدي عبد المومنالمـحمـديـــــة524
سيدي عبد المومنصداق محمدتغذية عامةسيـــدي عبد المومنالمـحمـديـــــة525
سيدي عبد المومنجبور ميلودتغذية عامةسيـــدي عبد المومنالمـحمـديـــــة526

07 شارع زروقي بن زرقة حي 20 أوت المحطة ب بلقاسم محمدمخبزةمعسكرمعسكر527
معسكر

شارع المحطة ب القطعة رقم 187 المحل رقم 02 العوفي بن يخلفمخبزة صناعيةمعسكرمعسكر528



خصيبية 02 الطابق األرضي محل 15 معسكرقلواز بن عربيةبقالةمعسكرمعسكر529
موقع خصيبية الثاني الطابق األولمراح عبد القادرقصابةمعسكرمعسكر530
محل د شارع حمو بوتليليس معسكرمجادل دينارقصابةمعسكرمعسكر531
شارع حمو بوتليليس محل 01 معسكربن عمر عبد القادرقصابةمعسكرمعسكر532
شارع بوتليليس رقم 17 مدبر معسكرجديد رقيةبقالةمعسكرمعسكر533
شارع حمو بوتليليس مدبر معسكرمرزوق عمارمخبزة صناعيةمعسكرمعسكر534
شارع حمو بوتليليس محل 01 معسكرإبري عبد القادربقالةمعسكرمعسكر535
حي المحطة ب شارع درداك لخضر رقم 05 معسكربرخيسة عليبقالةمعسكرمعسكر536
رقم 16 عين البيضاء خصيبية محل 02 معسكــرهواري بوشنتوفقصابةمعسكرمعسكر537
12 شارع حمو بوتليليس محل أ معسكــرسماعيل عالقيقصابةمعسكرمعسكر538
شارع شريط علي شريف رقم 78 خصيبية الشمالية هدروق محمدبقالةمعسكرمعسكر539
عين البيضاءالعوفي عليمخبزة صناعيةمعسكرمعسكر540
عين البيضاء الشمالية 200 قطعة  رقم 184 خصيبية مناد عليبقالةمعسكرمعسكر541

ر ك ع 03 حي سيدي فراج شارع بن عابد الحاجبوترعة بن عليمخبزةمعسكرمعسكر542
شارع حداد عبد القادر المحل الثانيبطير كمالقصابةمعسكرمعسكر543
شارع بن عابد الحاج رقم 03 المنطقة 08بوترعة حسينقصابةمعسكرمعسكر544
تجزئة 153 قطعة شارع حداد عبد القادرطالبي زكرياءبقالةمعسكرمعسكر545
شارع بن عابد الحاج رقم 06 المنطقة 08زحاف حبيببقالةمعسكرمعسكر546
المنطقة 08مصطفاي دحوبقالةمعسكرمعسكر547
جمال عبد الناصر معسكر المنطقة 08سحنون محمدبقالةمعسكرمعسكر548
شارع حداد عبد القادر المنطقة 08 معسكربن ديدة أمحمدبقالةمعسكرمعسكر549
جمال عبد الناصر المنطقة 08 معسكرمغربي عليقصابةمعسكرمعسكر550

08 نهج جمال عبد الناصر رقم 08 محل 02 المنطقة بالطير العيدقصابةمعسكرمعسكر551
08 معسكر

شارع جمال عبد الناصر  المنطقة 08حنطاش بن عمرقصابةمعسكرمعسكر552
شارع جمال عبد الناصر القسم 10 المنطقة 08حمو جمالمخبزةمعسكرمعسكر553
المنطقة 08 معسكرمقدم نصيرةمخبزةمعسكرمعسكر554
شارع محمد التونسي معسكرعداوي باللقصابةمعسكرمعسكر555
شارع محمد التونسي محل رقم 27مجادل عبد القادرقصابةمعسكرمعسكر556

حي 936 مسكن القسم 124 رقم 63 محل 07 بلدية توفيق خسيبيبقالةمعسكرمعسكر557
معسكر

شارع صدمي بوسكرينمخنوزة الشيخخضر وفواكهمعسكرمعسكر558
04 شارع بن بولعيد معسكربن كرامة عبد العزيزبقالةمعسكرمعسكر559
شارع بن بولعيد معسكرغربي سيد أحمد عبد القادرمخبزةمعسكرمعسكر560
02 شارع بوكتاب محمد معسكرقوداح قدوربقالةمعسكرمعسكر561
منتيرة محي الدين معسكرمختاري محمدمخبزةمعسكرمعسكر562
شارع تونسي محمد رقم 18 محل بدون رقم بلدية بوزريبة مختاربقالةمعسكرمعسكر563

سوق بابا علي قسم 109 رقم 130 محل بدون رقم مروان جعطيطمخبزةمعسكرمعسكر564
معسكر

14 شارع محمد التونسي محل 04 بلدية معسكربلحنافي سميرقصابةمعسكرمعسكر565
حي 936 مسكن قسم 124 رقم 60 محل 02 ط أبن جلول عبد القادرإطعام سريعمعسكرمعسكر566

27 شارع طالب عبد الرحمان حي األمال المنطقة عبد الحليم بالطيرقصابةمعسكرمعسكر567
09 معسكر

شارع بورملة الحبيب حي 936 معسكرصايم قادة سيد أحمدمخبزة و حلويات معسكرمعسكر568

شارع بن عائشة محمد المنطقة 09 محل 02 بلدية بن يخلف ولد الشيخخضر وفواكهمعسكرمعسكر569
معسكر

المنطقة 09 حي االمال رقم 37 محل 01العوفي محمدمخبزة صناعيةمعسكرمعسكر570

حي 936 مسكن الطابق األرضي عمارة 1ص2 رقم نور  الدين شافيقصابةمعسكرمعسكر571
08

التعاونية العقارية المغرس المعسكري 39 فيال بن ناصر زوليخةبقالةمعسكرمعسكر572
المنطقة التاسعة

المنطقة 09 طابق 01 محل 17شريفي عبد القادرخضر وفواكهمعسكرمعسكر573
تعاونية عقارية المغرس المعسكري 39 فيال المنطقة زموري حبيب عبد النوربقالةمعسكرمعسكر574
حي 936 قسم 124 رقم 29 محل بدون رقمنوايري محمدبقالةمعسكرمعسكر575
14 حي تعاونية الحساني م 12 معسكرحساين سعيدقصابةمعسكرمعسكر576
المنطقة 12 حي 11 ديسمبرمقيطف عبد الحميدبقالةمعسكرمعسكر577
المنطقة 12 معسكرالبشير فاطمةبقالةمعسكرمعسكر578
تعاونية زغلول المنطقة 12 معسكرفتاح يحيىبقالةمعسكرمعسكر579
المنطقة 12 معسكرلعور سميرمخبزة صناعيةمعسكرمعسكر580

بابا علي شارع بن بهجة قسم 91 جزء ملكية رقم قشايري عبد الحقبقالةمعسكرمعسكر581
224 محل 03 معسكر

رقم 50 شارع سيدي عبد القادر بابا علي معسكرمغربي عبد القادرقصابةمعسكرمعسكر582
حي بابا علي نهج سيدي بوعمران معسكرزعيم الحاج محمدمخبزة صناعيةمعسكرمعسكر583
حي 32 سكن (السكن الهش) رقم 04 معسكرصحراوي أحمدبقالةمعسكرمعسكر584

حي بابا علي شارع موالي محمد محل بدون رقم صهريج قدوربقالةمعسكرمعسكر585
معسكر

شارع مجادي مصطفى حي بابا علي رقم 92 تجزئة عمارة خيرةمخبزةمعسكرمعسكر586
معسكر



حي بابا علي شارع عين السلطان رقم 34 محل 04 فؤاد بن عبد هللامخبزة صناعيةمعسكرمعسكر587
معسكر

حي بابا علي التعاونية العقارية األمير 01 رقم 96 زحاف عبد القادرخضر وفواكهمعسكرمعسكر588
محل 01 معسكر

حي التعاونية العقارية األمير عبد القادر 02 حي بابا سعودي النبيةبقالة + خضر وفواكهمعسكرمعسكر589
علي معسكر

بابا علي شارع الخالدي محل 02 معسكرفالح دحوبقالةمعسكرمعسكر590

حي بابا علي 14 شارع مهور محي الدين قسم 45 ميمون عبد القادرقصابةمعسكرمعسكر591
رقم 39 محل 06 معسكر

رقم 02 شارع مهور محي الدين معسكرصالح بلبشير نور الدينبقالةمعسكرمعسكر592

حي بابا علي 14 شارع مهور محي الدين قسم 45 قندول رضوانخضر وفواكهمعسكرمعسكر593
رقم 39 معسكر

بابا علي م شارع ميمون دحو رقم 189 معسكرالعوفي بن عومربقالةمعسكرمعسكر594

شارع الشيخ الخالدي طريق الجامعة حي بابا علي بن عائشة كمالبقالةمعسكرمعسكر595
محل 02 معسكر

06 شارع فرحاوي مصطفى رقم 02 معسكرعبيد إلهاممخبزةمعسكرمعسكر596
القسم 2188 شارع صوان بن يمينة سيدي سعيد فؤاد بن عبد هللامخبزةمعسكرمعسكر597
شارع زيقون عبد القادر محل 03 معسكرحرار مختاربقالةمعسكرمعسكر598
بابا علي األعلى ب شارع بن يرو أحمد محل 03 موساوي حفيظةبقالةمعسكرمعسكر599
03 شارع زعقوني عبد القادر حي بابا علي ب سيدي بن عدة خالدقصابةمعسكرمعسكر600
بابا علي 162 قطعة محل 01 معسكرمحمد بوجالل بوتيراقصابةمعسكرمعسكر601
بابا علي 162 قطعة رقم 107 معسكربوقنة بن عومربقالةمعسكرمعسكر602

حي بابا علي 162 قطعة اجتماعية رقم 99 محل 01 معمر بهلوليبقالةمعسكرمعسكر603
معسكر

شارع زيقون عبد القادر محل 02 معسكربحار زكريابقالةمعسكرمعسكر604
شارع زيقون عبد القادر رقم 87 رقم 27 معسكردرار محمد األمينقصابةمعسكرمعسكر605
شارع زيقون عبد القادر محل 02 معسكرزهراني بوعمرانبقالةمعسكرمعسكر606
حي بابا علي نعاونية النجمة رقم 39 قطعة بلدية بجو مسعودمخبزةمعسكرمعسكر607

حي باباعلي التعاونية العقارية االمير محل 01 بلكبير عمارمخبزةمعسكرمعسكر608
طريق الجزائر الطريق الوطني رقم 07 – المامونيةيوسف محمدمحطات خدماتمعسكرمعسكر609
طريق وهران رقم 14 معسكرقبايلي رضامحطات خدماتمعسكرمعسكر610
شارع حمو بوتليليس – معسكر عبد المومن بوعالم محطات خدماتمعسكرمعسكر611
معسكرملبنة ياني ملبنةمعسكرمعسكر612
معسكرملبنة الريان ملبنةمعسكرمعسكر613
معسكرمطاحن بني شقران معسكرمعسكر614
معسكرمطـاحـن بوعرقوب معسكرمعسكر615
معسكرمطاحن نسمطمعسكرمعسكر616
شارع 01 نوفمبر بوحنيفيةصحبي بلق جمال الدينإطعام سريعبوحنيفيةبوحنيفية617
شارع 01 نوفمبر بوحنيفيةبوشعيب حاجإطعام سريعبوحنيفيةبوحنيفية618
شارع 01 نوفمبردالعة بوبكرإطعام سريعبوحنيفيةبوحنيفية619
شارع 01 نوفمبر بوحنيفيةتواتي محمدإطعام سريعبوحنيفيةبوحنيفية620
بوحنيفيةميلغ كريممخبزة صناعيةبوحنيفيةبوحنيفية621
بوحنيفيةدهكال صحبيمخبزةبوحنيفيةبوحنيفية622
بوحنيفيةحسين بن عامرمخبزةبوحنيفيةبوحنيفية623
بوحنيفيةبرواين أحمدخضر وفواكهبوحنيفيةبوحنيفية624
بوحنيفية السوق المغطاةراجف محمدخضر وفواكهبوحنيفيةبوحنيفية625
بوحنيفية السوق المغطاةرزقي يوسفخضر وفواكهبوحنيفيةبوحنيفية626
بوحنيفية السوق المغطاةمكيد جلولقصابةبوحنيفيةبوحنيفية627
بوحنيفية السوق المغطاةبلحنف لخضرقصابةبوحنيفيةبوحنيفية628
بوحنيفية السوق المغطاةمكيد أحمدقصابةبوحنيفيةبوحنيفية629
بوحنيفية السوق المغطاةمكيد بشيرقصابةبوحنيفيةبوحنيفية630
شارع 01 نوفمبر بوحنيفيةبومعزة محمدبقالةبوحنيفيةبوحنيفية631
شارع 01 نوفمبر بوحنيفيةعزري يمينةبقالةبوحنيفيةبوحنيفية632
بوحنيفية شارع بن حدوب وحجرعويمر فاروقبقالةبوحنيفيةبوحنيفية633
بوحنيفية شارع الجمهوريةدحو خفيفبقالةبوحنيفيةبوحنيفية634
بوحنيفية حي األمير عبد القادربوعبد هللا أم الجيالليبقالةبوحنيفيةبوحنيفية635
بوحنيفية طريق معسكرحنصالي زكرياءبقالةبوحنيفيةبوحنيفية636
بوحنيفية حي األمير عبد القادرزموري كريمبقالةبوحنيفيةبوحنيفية637
طريق معسكر – بوحنيفيةفقير نور الدينمحطات خدماتبوحنيفيةبوحنيفية638
طريق معسكر – بوحنيفيةبن عمارة محمدمحطات خدماتبوحنيفيةبوحنيفية639
حسينرابحي خيرةإطعام سريعحسينبوحنيفية640
حسينغواضني بن عومرخضر وفواكهحسينبوحنيفية641
حسينحاج مختار توفيققصابةحسينبوحنيفية642
حسينطلحة حسينمخبزةحسينبوحنيفية643
حسينبن يحلو قادةمخبزةحسينبوحنيفية644
حسينبعطيش لخضربقالةحسينبوحنيفية645
حسينبن علي دحوبقالةحسينبوحنيفية646
حسينمسقم دحوبقالةحسينبوحنيفية647

مطـاحـن



حسينعجوت قادةبقالةحسينبوحنيفية648
طريق الوطني رقم 06 – حسينبعوش محمدمحطات خدماتحسينبوحنيفية649
شارع بن قادة محمد قطعة رقم 03 محل 05 تيزيبوفاس مختارإطعام سريعتيزيتيزي650
شارع األمير عبد القادر تيزيستي أحمد حكيمقصابةتيزيتيزي651
محل رقم 02 شارع األمير عبد القادر تيزيفراحي قادةخضر وفواكهتيزيتيزي652
شارع األمير عبد القادر محل بدون رقم تيزيمقايز عز الدينمخبزة صناعيةتيزيتيزي653
17 شارع األمير عبد القادر تيزيبوجزيرية أحمدبقالةتيزيتيزي654
شارع األمير عبد القادر محل 01 تيزيتامي سيد أحمدقصابةتيزيتيزي655
07 شارع أحمد زبانة محل رقم 03 تيزيسالمة عبد العاليبقالةتيزيتيزي656
شارع األمير عبد القادر تيزيزقاي بن عليبقالةتيزيتيزي657
شارع األمير عبد القادر تيزيستي أحمد بن عودةمخبزة صناعيةتيزيتيزي658

تجزئة 30 قطع شارع العقيد مصطفى بن بولعيد تيزيدقيش عبد القادربقالةتيزيتيزي659

طريق بوحنيفية - تيزيش.ذ.م.م زقايمحطات خدماتتيزيتيزي660
 تيزي ملبنة األميرملبنةتيزيتيزي661
شارع برحال حبيب فروحةحرير بلعيدقصابةفروحة تيزي662
شارع بوقوير ميلود فروحةعشاب قادةخضر وفواكهفروحة تيزي663
شارع بوقوير ميلود فروحةبلحتحات مختارقصابةفروحة تيزي664
شارع برحال حبيب فروحة رقم 17 ب محل 02رزوق لخضربقالةفروحة تيزي665
شارع برحال حبيب فروحةمسحوب الحاجإطعام سريعفروحة تيزي666
شارع بن تهامي عبد القادر رقم 21 فروحةبن تهامي محمدبقالةفروحة تيزي667
المحل رقم 02 القسم 21 جزء ملكية 184 فروحةمقايز عز الدينحرفي خباز وحلوانيفروحة تيزي668
شارع برحال الحبيب فروحةعراب عبد القادربقالةفروحة تيزي669
شارع برحال الحبيب فروحةرزقي سفيانإطعام سريعفروحة تيزي670
شارع برحال حبيب محل 01 فروحةسعيد بغرسةبقالةفروحة تيزي671
فروحةخالوي كمالبقالةفروحة تيزي672
شارع برحال حبيب فروحةشرقي محمدمخبزة صناعيةفروحة تيزي673
شارع برحال حبيب الطريق الوطني رقم 06 – بوزيان الحبيبمحطات خدماتفروحة تيزي674
شارع أول نوفمبر 1954 عين فارسغرواط يحيى بن شريفمخبزة صناعيةعين فارس عين فارس 675
12 شارع بني شقران عين فارسسالم عليمخبزة صناعيةعين فارس عين فارس 676
شارع 01 نوفمبر محل ب عين فارسمصطفى حمداويبقالةعين فارس عين فارس 677
شارع أول نوفمبر محل 02 عين فارسبلعزيز لعنتريبقالةعين فارس عين فارس 678
شارع أول نوفمبر عين فارسرزاق حاج الحبيببقالةعين فارس عين فارس 679
شارع أول نوفمبر محل 02 بلدية عين فارسيوفاف دحوبقالةعين فارس عين فارس 680

شارع أول نوفمبر 1954 وشارع الدكتور خالد محل جياللي نحالت.ت خضر وفواكهعين فارس عين فارس 681
بدون رقم عين فارس

شارع أول نوفمبر محل 01 عين فارسقيواف الحاجقصابةعين فارس عين فارس 682
طريق الوطني بلدية عين فارسقدور دوبةمحطات خدماتعين فارس عين فارس 683
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