
DAIRA COMMUNE BRANCHE DACTIVITENOM ET PRENOM DESadresse 

شارع الفدائيين البيضضراب بوعالم
حي لعماري طريق الرقاصةفارح نوار

راس العين البيضضراب الناصر
حي  العناصر يلحواسضراب الناصر
حي العناصر البيضقرعاوي اعمر

قاعدة بوشريطسعيدي احمد التوفيق
طريق الحوضزرداني سعيد

قصر بوخواضةبومنير نور الدين
حي السالممنصوري فيصل

طريق افلو قسم 54علي قيري
شارع الفدائيين حي القرابةبوصيود حسين
حي اللوزتناح عبد القادر

بابي سمير
حي 950 مسكن عمارة f10محل 

05 البيض

قاسي سمير
حي 950 مسكن عمارة f1 محل 

03 البيض

باالحمر امحمد
حي 950 مسكن عمارة f1 محل 

03 البيض
BTA  قسم 36 م م ملكيةعطا هللا بن علي

حي 1300 مسكن عمارة 41 البيضنواري حورية

حي 1300 مسكن عمارة 41 البيضهرباش ابراهيم

حي 95 سكن التساهمي البيضمشراق بلقاسم

حي 95 سكن التساهمي البيضايدو ماسينا

باباس كمال
 حي 95 مسكن تساهمي م م 

27 البيض

براكة نور الدين
حي تعاونية سيد الشيخ 

منكوبين
مسكن تساهمي البيض 95حكوم مصطفى
95 مسكن تساهميالعلمي مزيان

فرحات بلحاج علي
حي 06 الزين عمارة 140 

قسم 94 البيض

حي 976 مسكن الزين البيضتومي الساسي

الزينركاد مصطفى
عقارية الزينمسعودي احمد
الزيننواري الشيخ

الزينصحراوي ياسين
220زوي محفوظ
قسم 64مم 38 البيضبلحواس سعيد

TABLEAU 01 :ETAT DES COMMERCANTS REQUISITIONS A L OCCASION 
               DE LA FETTE DE L'AID EL ADHA 2019 PAR BRANCHE D'ACTIVITE

                WILAYA D EL BAYADH 
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  Boulangerier 

 

ALIMENTATION 
GENERALE  FRUITS 
ET LEGUMES

 
    



قسم 64 رقم 20قوار محمد ياسين

حي الحياة قسم 71مم 11 عماري فاطنة
البيض

حي الحياةبلحاج علي شعبان

حي ليدياد 58 م م 127 حساني سليمان
البيض

حي ليدياد 68 م م  127 مامو حمزة
البيض

راس العينبلحواس عبد القادر

حي سيد الحاج بحوص مقابل مول الخلوة عبد القادر
مشفى الكناب

مسكن البيض 220تناح عبد القادر
حي الحياة قسم 71 م م 45 البيضبن عريشة فريد

اول نوفمبرزياني عبد القادر
اول نوفمبربن يخلف مخلوف
شارع سيدي عبد القادر الجيالليولد عمر فضيلة

سيدي عبد القادر الجيالليمحند اورابح بوشر
طريق افلومحمد مشرق
حي الحياة قسم 64 م م رقم 37عباس لخضر
شارع حمداني احمدبابي احسن

حي العناصربوزوادة عبد الكريم
سيد الحاج بحوصحميدي مريم
حي العناصرقاسي كريم

حي العناصربلعيدي محمد
حي العناصرقواري الحاج

حي سيد الحاج بحوصعماري بحوص
حي سيد الحاج بحوصعماري احمد

حي المنظر الجميلبراهمي موسى
طريق الحوضزرداني عيسى
طريق الحوضبلخيري نسيم

قصر بوخواضةصحراوي ياسين
 قصر بوخواضةحمادي  سعد
المحامي عابد البيضسودير حسين
المحامي عابدمجدوبي حمزة
المحامي عابدمامون محمد
حي قصر بن خيرةمداني محمد

حي قصر بن خيرةميلودي عبد القادر
قصر بن خيرةحداد عبد الحميد

حي 18 فبراير والد يحيريحي محمد
حي 18 فبراير والد يحيبوزيان مامون

حي والد يحيسوايب محمد االمين
حي السالم البيضمير عبد الوهاب

حي الصديقيةهبري رياض عبد هللا
حي الصديقيةبلحاج علي سليمان
حي الصنوبرزرداني رمضان
حي القرابةغانم مصطفى
حي القرابةباباس كمال

حي القرابةبوشريط احمد
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حي الشعب بن مهيدي النشاطات بن جدي ركبية
باألبيض سيد الشيخ

 حي االستقالل باألبيض سيد الشيخخديري عبد القادر

 الحي الغربي مراد باألبيض سيد الشيخبوعزة فاطمة

حي االستقالل  مراد باألبيض سيد مناد الشيخ
الشيخ

حي ااالستقالل األبيض سيد الشيخبن جبارة عبد القادر
الحي الغربي باألبيض سيد الشيخفتاتي عبد الحفيظ
حي الشعب باألبيض سيد الشيخبن طيفور محمد

حي الغربي باألبيض سيد الشيخدلباز فضيلة
وسط المدينة باألبيض سيد الشيخمرسلي عبد هللا
شارع ديدوش باألبيض سيد الشيخبن مبارك ايمان

شارع 01 نوفمبر باألبيض سيد الشيخبواب العيد

حي الداخلية باألبيض سيد الشيخمداني ميلود
حي االشعب باألبيض سيد الشيخصعدلي محمد

شارع محمد خميستي باالبيض سيد بن الشيخ محمد
الشيخ

شارع محمد خميستي  االبيض سيد رحماني علي
الشيخ

شارع محمد خميستي  باالبيض سيد رياحي احمد
الشيخ

حي الشرقيبيكري رقية
حي الشعبباال بيض سيد الشيخقنيبر الدين

شارع خميستي  االبيض سيد الشيخنعماوي فاطنة
حي الشرقي االبيض سيد الشيخبن زهرة امحمد

حي الشرقي االبيض سيد الشيخزقاي عالل

شارع جيش التحرير االلبيض سيد مشراق بلقاسم
الشيخ

الشارقة االبيض سيد الشيخسايح محمد
الشارقة االبيض سيد الشيخسايح احمد

الشارقة االبيض سيد الشيخشاحطو محمد
حي الغربي باألبيض سيد الشيخمعزوز قادة
طريق الوطني رقم 54وكالة نفطال

شارع اول نوفمبربرزوق الطيب

قسم 79 مجموعة الملكية رقم بورنان مقران
04

هواري سليمة
حي 20 مسكن مراد باألبيض سيد 

الشيخ
حي 100 مسكن جودي محمد 

اول نوفمبر     خلوفي رشيدة
قسم 54 م م 12    سماعي احمد 

boulongeries اربوات التحتانيبالمخفي ياسين
اربوات تحتانيكركب احمد

اربوات الفوقانيرخروخ نعبمة
اربوات تحتانيمعازيز عبد العالي

اربوات التحتانيحلوز الشيخ
autre branche 

d'activité //
boulongeries//

البنودأل سيد الشيخ حمزة
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البنودبعزبزي خديجة
البنودبوسيف ذهيبة
البنودبوسيف نصيرة

autre branche 
d'activité بنودمحطة منصوري

boulongeriesقسم 12م م محل رقم 02صباحي لخضر
قسم 10 م م 20نعماوي فاطمة
شارع كقوس سليمانمشري رمضان

شارع احمد بن صالحعل الشريف علي
قسم 12 م م 11مقطيط خديجة

شارع الشيخ بوعمامةبوغفالة عبد الناصر
قسم 12م م 43باهرة محمد الطاهر

شارع الشيخ بوعمامةطيباوي سمية
autre branche 
d'activité الشاللةباقي فؤاد
boulongeriesبوسمغونعزوز رقية

شارع سمغوني محمدبزة حورية
قسم 05 م م 65عزيزي ربيحة
شارع قاسي احمدبغدادي قاطمة
شارع االمير عبد القادركريمي الشيخ
شارع يحياوي تجيني رقم 03كرومي فتيحة

دائرة بوسمغونجبار عبد الغاني
autre branche d'activité //

قسم 10 م م 20نعماوي فاطمة
قسم 11مج رقم 23بلدية بوعالمزوار محمد
بوعالمجالخ الزهرة

بوعالمالعقوني فطيمة
بوعالممباركي جلول

بوعالموعيلي محمد االمين
بوعالمنزيهة عباس

autre branche d'activité بوعالمديداني الزهرة
boulongeriesالرقاصةلعماري عبد الغاني

الرقاصةبن قمار عبد الفتاح
الرقاصةبلعكرمي بدر الدين
الرقاصةعاشوري لخضر
الرقاصةعبد الحاكم محمد

autre branche 
d'activité //

boulongeriesبريزينةعيساوي عبد القادر
بريزينةخدروقي عيد  القادر

بريزينةبن زاهية عبد الرحمن
بريزينةبلبشير سالمة
بريزينةمعازيز سعيد

بريزينةبوخرص بوحفص
بريزينةفتاتي فاطنة

بريزينةزايدي عبد العالي
autre branche d'activit بريزينةمحطة نفطال  

شارع اول نوفمبر بوقطببن عيشوبة محمد
حي البهجة بوقطب بوقطباللماس الشريف

عيهار جلول
شارع بالبشير البشير بوقطبصغير فؤاد
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Boulongeries

 DAIRA 05COMMUNE 01

boulongeries

ALIMENTATION 
GENERALE  FRUITS ET 
LEGUMES

DAIRA 06COMMUNE 01ALIMENTATION 
GENERALE  FRUITS ET 
LEGUMES

daira 03comune 01

ALIMENTATION 
GENERALE  FRUITS ET 
LEGUMES
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حي الدبدابة رقم 144 قسم 13 مكاوي قادة
مجموعة ملكية رقم 55

حي الهدى ق 17 مم 18 بوقطبدردار عبد الحميد

شارع شرفاوي محمد رقم 04 بوشنافة جمال
بوقطب

شارع الدبدابة بوقطبطرشي فاطمة

شارع النصر قسم 11 مم 164 دردار ابراهيم
بوقطب

شارع عليان بسدات قسم 13 مم عمريو جميلة
142

شارع العربي بن مهيدي بوقطبحلوزة خضرة
حي 30مسكن بوقطببورحلة سعدية

شارع اول نوفمبر بوقطبشطي علي

حي المستقبل قسم 08      رقم 60 حميتوش الهواري
بوقطب

شارع ميلودي بشارزناقي الشيخ
حي البهجةرحماني الزانة

شارع اول نوفمبرعبوط عبد الحميد
حي النصر شارع بلبشيردردار فريد

حي الدبدابة رقم 03 قسم 13 عمارة نور الدين
مجموعة ملكية رقم 107

حي البهجة قسم 20 مجموعة صغير فريد
ملكية رقم 75

مقبرة الشهداء قسم 40 مجموعة عيساوي بشير
ملكية رقم 23 محل رقم 05

حي الشهيد لحمر رقم 24 قسم 40 عيساوي حمزة
مجموعة ملكية رقم 17

شارع محمدي عبد الرشيدبركات بلعيد

حي سيد الشيخ قسم 19 مجموعة براكة عبد الكريم
ملكية رقم 55

شارع محمدي عبد الناصرتونسي الهواري
حي سيد الشيخ بوقطببن الدين بنت حليس

حي محمد بوضياف بوقطببن جراد شيكر

حي الدبدابة رقم 144 قسم 13 مكاوي قادة
مجموعة ملكية 17

تجزئة حي البهجة رقم 68 قسم مكاوي عبد المالك
21 مجموعة ملكية رقم 48

حي القرابة قسم 14 مجموعة بن جراد رمضان
ملكية رقم 40

حي 30 مسكن بوقطببورحلة سعدية

حي العربي بن مهيدي رقم 18 قسم بن جراد مختار
45 مجموعة ملكية رقم 38

حي االلوز بوقطبعيساوي االخضر
مطحنةالخليل

مطحنةسيدي عثمان
مطحنةسيدي خليفة
محطة خدماتوكالة نفطال

محطة خدماتبورنان مقران
محطة خدماتعشعاشي الحبيب

DAIRA 08 COMMUNE 01
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محطة خدماتحشيليف الشيخ

wilaya 
unité de productio  nom et prenom et 

raison social  
adresse total 

laitterier 
SAEL AL BARAKA 
LILHALIB   GERANT : 
kessi ali 

zone d'activité route saida 
El Bayadh

1

sidi yahai
EPIS CENT GRAIN
MASKAR YASINE
EL KHALIL
SIdi OTHEMEN
SDI KHELIFA

EAUX Mineral///

tableau n° 02: etat des unités de production requisitionnés a l’ocasion 

minotreries

zone d'activité route saida 
El Bayadh

6
 zone d'activité route 
mechriya BOUGTOUB  
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