
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 
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 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



البرج129
البرج130
البرج131
البرج132
وادي األبطال133
وادي األبطال134
وادي األبطال135
وادي األبطال136
وادي األبطال137
وادي األبطال138
وادي األبطال139
وادي األبطال140
وادي األبطال141
وادي األبطال142
وادي األبطال143
وادي األبطال144
وادي األبطال145
وادي األبطال146
وادي األبطال147
وادي األبطال148
وادي األبطال149
وادي األبطال150
وادي األبطال151
وادي األبطال152
وادي األبطال153
وادي األبطال154
 غـريــس155
 غـريــس156
 غـريــس157
 غـريــس158
 غـريــس159
 غـريــس160
 غـريــس161
 غـريــس162
 غـريــس163
 غـريــس164
 غـريــس165
 غـريــس166
 غـريــس167
 غـريــس168
 غـريــس169
 غـريــس170
 غـريــس171
 غـريــس172
 غـريــس173
 غـريــس174

 غـريــس175

 غـريــس176
 غـريــس177
 غـريــس178
 غـريــس179
 غـريــس180
 غـريــس181
 غـريــس182
 غـريــس183
 غـريــس184
 غـريــس185
 غـريــس186
 غـريــس187
 غـريــس188
 غـريــس189
 غـريــس190
 غـريــس191
 غـريــس192
 غـريــس193
 غـريــس194
 غـريــس195



19 شارع االستقالل رقم 01 ماوسةعوفي قدورالتغذية العامةماوسة  غـريــس196
19 شارع االستقالل رقم 02 ماوسةحبايب بغدادالتغذية العامةماوسة  غـريــس197
19 شارع االستقالل رقم 05 ماوسةحمادي حوريةالتغذية العامةماوسة  غـريــس198
19 شارع االستقالل ماوسةمحمود العربيالتغذية العامةماوسة  غـريــس199
03 شارع سحنون درويش محل 02 ماوسةبوعلي أمينالتغذية العامةماوسة  غـريــس200
شارع االستقالل – ماوسةبوخرص الحاجالتغذية العامةماوسة  غـريــس201
شارع سحنون درويش  ماوسةسحنون احمدالتغذية العامةماوسة  غـريــس202
رقم 15 شارع جلول محمد-ماوسةخضير احمدالتغذية العامةماوسة  غـريــس203
شارع سحنون درويش محل 02 ماوسةميموني محمدخضر وفواكهماوسة  غـريــس204
شارع االستقالل محل رقم 04 – ماوسةبوطالب عبد القادرخضر وفواكهماوسة  غـريــس205
رقم 14  شارع سحنون درويش محل 01 ماوسةبن طاطة جيالليجزارماوسة  غـريــس206
شارع االستقالل – ماوسةبالطير حميدجزارماوسة  غـريــس207
رقم 01 شارع االستقالل – ماوسةمجاج سعيدإطعام سريعماوسة  غـريــس208
09 شارع االستقالل – ماوسةمدين بلحسينإطعام سريعماوسة  غـريــس209
شارع  االستقاللدينار الحبيبمحطات الوقودماوسة  غـريــس210
شارع علي العربي -مطمورقنيش بلعيدمخبزة صناعيةمطمور غـريــس211
شارع لكحل حنيفي -مطمورقوريشي نورالدينمخبزة صناعيةمطمور غـريــس212
حي 10 سكنات تطورية –شارع سي زغلولمصابيح هواريتغذية عامةمطمور غـريــس213
شارع محمد خميستيبن مهنان عمرتغذية عامةمطمور غـريــس214
شارع حمادوش هاشمي رقم 08حدوسي زوليخةتغذية عامةمطمور غـريــس215
شارع األمير عبد القادر-مطمورتني نورالدينتغذية عامةمطمور غـريــس216
شارع األمير عبد القادربلحسان حاجتغذية عامةمطمور غـريــس217
شارع عبد الحميد بن باديسقاض منصورتغذية عامةمطمور غـريــس218
شارع محمد خميستيبوقاسم كرابشيتغذية عامةمطمور غـريــس219
شارع عبد الحميد ابن باديسلكحل محفوظتغذية عامةمطمور غـريــس220
رقم 03 شارع عبد الحميد بن باديسبن عيسى عبدهللاخضر وفواكهمطمور غـريــس221
شارع محمد خميستي محل 02نكروف بن علي غريسيخضر وفواكهمطمور غـريــس222
22 شارع محمد خميستي محل 02مراح بختةخضر وفواكهمطمور غـريــس223
شارع االمير عبدالقادر رقم الباب 10محل 01 -بلحسان حاججزارمطمور غـريــس224
شارع محمد خميستي رقم 02مغراوي حميدجزارمطمور غـريــس225
شارع غالي حبيب رقم 02قداوي قادةجزارمطمور غـريــس226
شارع 11 ديسمبر 1960مشتاوي اميناطعام سريعمطمور غـريــس227
شارع االستقالل رقم 65محل بدون رقمقيرود حسينمخبزة صناعيةعين فكانعين فكان228
شارع االستقاللبلعالية  رضامخبزة صناعيةعين فكانعين فكان229
شارع عدةشرفي خديجةالتغذية العامةعين فكانعين فكان230
شارع  االستقاللمزوار مليكةالتغذية العامةعين فكانعين فكان231
شارع  االستقاللحديم عبد الغنيالتغذية العامةعين فكانعين فكان232
شارع 01 نوفمبربوكروشة الهاشميالتغذية العامةعين فكانعين فكان233
شارع بوطيبة مختاربلحيل سيد احمدالتغذية العامةعين فكانعين فكان234
شارع االستقالل رقم 55 محل 01بلكبير مختاريةخضر وفواكهعين فكانعين فكان235
شارع بلخضر علي باب رقم 45 محل 02خنتر محمدخضر وفواكهعين فكانعين فكان236
حي 120 مسكن مدعمضياف ناصرجزارعين فكانعين فكان237
شارع االستقاللالعشاني ملوكةإطعام سريععين فكانعين فكان238
شارع االستقاللوجدي مختارإطعام سريععين فكانعين فكان239
شارع االستقاللش ذ أ نفطال محطات الوقود عين فكانعين فكان240
عين فكانمريح يوسفمطحنةعين فكانعين فكان241
شارع االستقاللقنون محمدمخبزة صناعيةوادي التاغيةوادي التاغية242
حي 146 مسكن  طريق وزغتالعزوني توفيقمخبزة صناعيةوادي التاغيةوادي التاغية243
شارع بوقوير علي طريق وزغت رقم 42 محل 01بودومي يونسالتغذية العامةوادي التاغيةوادي التاغية244
شارع بوقوير علي حي 159 سكن رقم  01 محل بفقير فاطمةالتغذية العامةوادي التاغيةوادي التاغية245
شارع زواوي عليشافي بوبكرالتغذية العامةوادي التاغيةوادي التاغية246
حي هواء الطلق رقم 24 محل 01عباد عزالدينالتغذية العامةوادي التاغيةوادي التاغية247
شارع146 مسكن طريق وزغتفارس محمدالتغذية العامةوادي التاغيةوادي التاغية248
شارع 05 جويلية حي الشهيد عمراني لعرجشلف امالالتغذية العامةوادي التاغيةوادي التاغية249
شارع 05 جويلية حس الشهيد عمراني لعرجبلوز بوبكرخضر وفواكهوادي التاغيةوادي التاغية250
شارع االستقاللرزقي مدانيخضر وفواكهوادي التاغيةوادي التاغية251
32 شارع االستقالل محل 01هيشور  مرادخضر وفواكهوادي التاغيةوادي التاغية252
شارع االستقاللحساني قويدرجزاروادي التاغيةوادي التاغية253
شارع االستقاللبن ناصر  مختارجزاروادي التاغيةوادي التاغية254
شارع االستقاللحناش فرحاتجزاروادي التاغيةوادي التاغية255
شارع 05 جويلية حي 34 سكن محل 01غايب بن ثابتجزاروادي التاغيةوادي التاغية256
وادي التاغيةشافي نورالدينإطعام سريعوادي التاغيةوادي التاغية257
شارع االستقاللش ذ أ نفطال محطات الوقود وادي التاغيةوادي التاغية258
عوف  مركزبوزبوجة محمدمخبزةعوفعوف259
عوف مركزشيبان عبد المومنتغذية عامةعوفعوف260
32 شارع مديوني محمد -عوفمتلف احمدتغذية عامةعوفعوف261
حي 59 قطعة –عوفجابر عبد الرحمنتغذية عامةعوفعوف262
عوف مركزسكران محمدخضر و فواكهعوفعوف263
شارع مرنايني عبدالقادر محل 01قداري بن يحيإطعام سريععوفعوف264



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
شارع طاسولي عبد هللا– سيقبن زيان رومانيالتغذية العامةسيقسيق340
52 مسكن تساهمي محل 66 – سيقجمال سطاحالتغذية العامةسيقسيق341

المنطقة الشرقية تجزئة ميلود بن سلطانة بلحول ياسر ميلود بن سلطانةالتغذية العامةسيقسيق342
رقم01- سيق

رقم 45 شارع سيد العربي بولنوار  - سيقعبد الكريم قادة بن عثمانالتغذية العامةسيقسيق343
المنطقة الشرقية محل أ- سيقبن شواكي محمدالتغذية العامةسيقسيق344
شارع مجاهد عبد القادر - سيقحبيب بودربال أحمدالتغذية العامةسيقسيق345
 تجزئة ج رقم 592 محل 01 - سيقبونجار صابرالتغذية العامةسيقسيق346
طريق معسكر رقم 509 محل 01- سيقبلهاشمي جيالليالتغذية العامةسيقسيق347
تجزئة ج رقم 189- سيقبن سليم علي الشريفالتغذية العامةسيقسيق348
تجزئة ج رقم 254- سيقمحمد نجيب علي بن ناصرالتغذية العامةسيقسيق349
شارع تويزة محمد- سيقمراش خالدالتغذية العامةسيقسيق350
25 شارع سيد العربي بولنوار محل ب- سيقبوعالم مليكةالتغذية العامةسيقسيق351
شارع الحواس رقم 27- سيقزغداني بقدور فتيحةالتغذية العامةسيقسيق352
38 شارع العربي التبسي محل 02- سيق.سمير محمد بن قادةالتغذية العامةسيقسيق353
شارع سيد العربي بولنوار محل 02– سيق.حبيب عوج الرقبةالتغذية العامةسيقسيق354

تجزئة ج رقم 589 طريق معسكر رقم 04 - سيقموالك خيرةالتغذية العامةسيقسيق355

زاوية شارع سيد العربي بولنوار وساحة السوق 38– عباسي الحاجالتغذية العامةسيقسيق356
سيق.

شارع عبد هللا مصطفى  – سيق.سماعين عيناسالتغذية العامةسيقسيق357
شارع سيد العربي بولنوار محل 02 - سيقبوحترة مختارالتغذية العامةسيقسيق358
48شارع سيد العربي بولنوار محل ج – سيق.الكدروسي مرادالتغذية العامةسيقسيق359
33 شارع سيد العربي بولنوار - سيقدادو مرادالتغذية العامةسيقسيق360
رقم 36 شارع طاسولي عبد هللا - سيقاليزيد فطيمةالتغذية العامةسيقسيق361
14 - شارع العربي بن مهيدي - سيق – سيق.مراد دروةخضر وفواكهسيقسيق362
تجزئة ج طريق معسكر – سيقسنوسي عثمانخضر وفواكهسيقسيق363

ساحة السوق المغطاة محل 03سيد العربي بولنوار – مراح قويدرخضر وفواكهسيقسيق364
سيق.

حي الحمري – سيق.أونيز عثمانخضر وفواكهسيقسيق365
29 شارع العربي التبسي  محل أ– سيق.شنافي جمالخضر وفواكهسيقسيق366
36 شارع طاسولي عبد هللا – سيق.حمادن عليخضر وفواكهسيقسيق367
شارع األمير عبد القادر رقم 36– سيق.محمد جياللي بلعويناتخضر وفواكهسيقسيق368

حي الحدائق رقم 44محل 03 – سيق.الحدائق رقم بن عامر بوديسةخضر وفواكهسيقسيق369
44محل 03 - سيق.

33 شارع الثورة - سيقصحراوي براهيماطعام سريعسيقسيق370
رقم 38 شارع سيد العربي بولنوار- سيق.سفير عبد القادرلحوم ودواجنسيقسيق371
شارع األمير عبد القادر رقم 41 محل 02- سيق.بن يطو جوادلحوم ودواجنسيقسيق372
22 حي بن ديمراد– سيق.دحو بوجالللحوم ودواجنسيقسيق373

تجزئة ج طريق معسكر رقم 466 محل ج – سيق.عز الدين بن شريفلحوم ودواجنسيقسيق374

سـيـقبن نقعوش أعمرمحطــة الوقودسيقسيق375
سـيـقفداق البشيرمحطــة الوقودسيقسيق376
المنطقة الصناعية – سيقش.ذ.م.م مطاحن معقل للغربسيقسيق377
المنطقة الصناعية – سيقمطاحن صابريسيقسيق378
شارع بوزينة حبيب محل ج - بوهنيبوزارة طيبمخبزةبوهنيسيق379
- بوهني وسط.بودية محمدالتغذية العامةبوهنيسيق380
شارع بوزينة الحبيب رقم 04- بوهنيحاج مختار عبد القادرالتغذية العامةبوهنيسيق381
محل 02 تجزئة 50 قطعة رقم 50- بوهنيبختي أسيلةالتغذية العامةبوهنيسيق382
شارع أول نوفمبر- بوهنيالمهاجي براهيمالتغذية العامةبوهنيسيق383
شارع بوخاتمي عبد القادر رقم 23 محل 05 -بوهنيبودية هواريالتغذية العامةبوهنيسيق384
بوهني وسط – بوهني.صانة عالء الدينالتغذية العامةبوهنيسيق385
محل 04 (بجانب الملعب البلدي) بوهني وسط– حاج مختار بوبكرخضر وفواكهبوهنيسيق386
حي 50 مسكن - بوهنيبودية سيد أحمدخضر وفواكهبوهنيسيق387
نهج ب رقم 09 محل 01 –بوهني.بودية محمدقصابةبوهنيسيق388
تجزئة 72 قطعة – بوهني.بلعباس لخضرلحوم ودواجنبوهنيسيق389
12 شارع أول نوفمبر – بوهني.سكفال محمداطعام سريعبوهنيسيق390
بوهنيالمهاجي حسانمحطــة الوقودبوهنيسيق391
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شارع محمد خميستيبوشامة عبد الرحمانمخبزةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة395
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شارع العربي بن مهيديلغرس عمرمطعمالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة404
شارع االمير عبد القادرزردالي محمدمطعمالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة405
شارعاالميرعبدالقادركركور قادةمطعمالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة406
شارعاالميرعبدالقادربولنوار دحومطعمالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة407
شارع العربي بن مهيديبن يمينة سفيانمطعمالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة408
شارع االمير عبد القادربو الثلج وليدمطعمالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة409
نهج بن زهرة عبد القادر 28قارة قادةقصابةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة410
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شارع امتداد بن زهرة عبد القادر  محل 02بونوالة طارققصابةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة416
شارع باستور 26قرينات عبد الرحمانقصابةالمـحمـديـــــةالمـحمـديـــــة417
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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
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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
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 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
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