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2019عيد

طبیعة النشاطالعنواناالسم واللقبالبلدیةالرقم
1

ورقلة

بني ثور ورقلةحي دوراري رضا

تغذیة عامة

شارع فلسطین بني ثورالمالكعبدشعباني2
حي بني ثورخالدبورقي3
حي النصرالواحدعبدحموبابا4
حي النصریحيغداري5
حي تزقرارتحاجي عبد القادر6
حي غربوز المخادمةالكریمعبدبوروس7
بوغفالةحي سیدي الدیننورزالسي8
حي بني حسن المخادمةبوبكرمزابیة9

فیرایر سیلیس24حي طارقشعبانبن10
حي بلعباسبراھمیةمسعود11
حي النصرالغانيزمولي12
مسكن السیلیس150حي حجاج یونس13
فیفري24حي سیلیس طارق شعباني14
شارع سي الحواسأحمد بالمھدي15
شارع عمر بن الخطاب المخادمةعیسى خالوي16
حي المخادمة الجنوبیةنوح خمقاني17
حي الخضرة المخادمةالشایب عواطف18
حي القارة الشمالیةحمزةصدیقي19
المخادمة01محل رقم ھتھات محمد20
حي الشرفة المخادمةنورة تیري21
المھیديحي العربي بن خدیجة طبال22
مسكن460حي العربي بن المھیدي حي أحمد ودادة23
حي غربوز المخادمةزوزي أحمد24
قرب المجمع التجاريعماري عبد المجید25
نھج الجمھوریةعدون الحاج محمد26
حي بني سیسین القصرقریدة مسعود27
حي بني سیسین القصر01محل رقم لكحل آمال28
حي بني سیسین القصرخراز بشیر29
حي بني سیسین القصربازین مراد30
حي بني ابراھیم القصرعبد القادر بختي31
حي سكرةخیاط عبد القادر32
حي حاسي البستان بني وقینسعداوي فتیحة33
حي سكرةمزار عبد الكامل34
وقینحي حاسي البستان بني بوخریص لمنور35
حي بایوب حاسي البستان03محل رقم بن یزة مالكیة36
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حي شیغیفارة بني ثورعبد العزیز مصطفى37
حي بني ثور01محل رقم فاتح مسعي أحمد38
شارع الجمھوریةزبیدي عمار39
حي بني ثوربكیشة مرزوقي40
حي اإلمام الغزالي بني ثوررابحي محمد41
شارع بلعباس بني ثورحومدي أحمد42
حي شیغیفارة بني ثورفیثة حكیم43

بني 03/04حي حاسي البستان محلین رقم فاتح دلیلي44
وقین

ساحة السوق القدیمزبیدي یمینة45
شارع الجمھوریةمیساوي أحمد46
مسكن حي النصر100حي رومیلي سمیة47
بامندیل الجدیدحي لبار عمار48

جناح بي حي 05عمار 94محل رقم لقاط عبد المجید49
بامندیل الجدید

حي سیدي بوغفالة07محل رقم عسال خدیجة50
حي سیدي بوغفالةصخر عبد الباسط51
33سوق القصر القدیم محل رقم سماحي شعیب52
حي سیدي بوغفالةعورة علي53
02مسكن بامندیل محل رقم 275حي بالة لطفي54
بحي باحمید02محل رقم سي حمدي حمید55
فیرایر24حي سیلیس العلمي العلمي56
شارع الجمھوریة01محل رقم كربوش باحمد57
حي سعید عتبة الشرقیةعویفات منصورة58

بامندیل 05حي النصرعمار 20محل رقم لھاللي مباركي59
الجدید

حي الشرفة01محل قواص نبیل60
مسكن السیلیس40حي میھوب بورنان61
فیفري24حي سیلیس العلمي العلمي62
63

ورقلة

حي النصر بامندیل الجدیدةسرار على

مطاعم

حي النصرأوالد العربي فاطمة64
حي بني ثور ورقلةدوراري حسان65
شیغیفارة بني ثورحي مصطفى خاللف66
حي سي الحواسبوقنوس مصطفى كمال67
حي شیغیفارة بني ثورآكلي قموش68
حي شیغیفارة بني ثورفیثة رابح69
حي باحمیدبوسلعة جمال70
شارع فلسطینقبایلي یوسف71

مقاھي

ساحة أول مايعرار مصطفى72
مسكن المخادمة148حي ساسي علي73

بامندیل B3مسكن عمارة 328حي قاسي أوسماعیل74
الجدیدة

سوق الحجر59مج ملكیة رقم خضایریة الضاویة75

محل رقم 49مسكن طریق وطني 72حي سعید بن عمار76
41/42
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)سوق الحجر ( ساحة جیش التحریر مراد غانم77
مبنى نزل مرحبامولود رخیس78

مسكن حي 800المحالت المتواجدة بحي القادر بشونيعبد 79
النصر

شارع الجمھوریةزطاي فؤاد80
مسكن المخادمة30حي بوخریص بوبكر81
حي بامندیل02محل رقم محمد جمال الدین لبار82

مخابز

النصرحي3رقممحلفرشةبلقاسم83
بامندیلحيمسعودسراي84
المخادمةحمداتحيعليسنان85
المخادمةحيالحمیدعبدسلفاوي86
المخادمةعمرانسیديفؤادزیرق87
الشرفةحيجمالقیرود88
سیسینبنيحيكلتومهللاعبدبن89
ثوربنيمسكن80حيالدیننصررحال90
ثوربنيبوزیدحيلزھرقیرود91
المخادمةغربوزحيحكیمحمیطوش92
بستانحاسيحيبوعالمبقاش93
بوغفالةسیديحي02و01رقممحللبزةرزاقاألزھر94
عقبةسعیدحيعدةعامربن95
ثورینيالشمالیةالقارةحيالھاديعبدبعیو96
القصرابراھیمبنيحيھواريفوزیة97
العیدحمةسلیمانيحيبكاريمسعود98
حي الشرفةحاجي فرید99
حي بني ثورأرزقي سفیان100
حي بني سیسینزیرق حمزة101
حي المخادمةزعطوط كریمة102
حي بني ثور03محل رقم خذیر بن دحمان103
حي القصر02محل رقم بوكفوس أحمد104
عتبةسعیدحيمرابطملیكة105
حركاتحيعمادبالطیب106
107

ورقلة

حي النصرفرید شریط

خضر وفواكھ

حي الشرفةعلي بخالد108
الجنوبیةحي المخادمة 03محل رقم منصوري منصور109
حي سیلیس ورقلةقوماش محمد فؤاد110
حي بني سیسینبن دراجي جمعي111
حي بامندیلبن دراجي نصر الدین112
الشرفةحي العطافي جالل113
حي القارة الشمالیةشبوعات سفیان114
حي بوزید بني ثوربن براھیم جمال115
02تجزئة المخادمة دحیلي عمر116
حي سیلیسمقعاش یاسین117
حي غربوزالشایب بلقاسم118
بامندیل الجدیدة ورقلة63محل رقم خلفاوي علي119
قصابةشیقیفارةشارع مخادمي ھشام120
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شارع شیقیفارةأوالد حاجو محمد121
بامندیل الجدیدةبخضرة سعد122
حي بني ثورمولود بوعلي123
المخادمةحي الشرفةخلیفة عبد المجید124
السوق القدیم القصرجباري بیات125
بامندیلحي بن دراجي نصر الدین126
حي المخادمةعبد الحفیظ مفاتیح127
شارع سیدي بوغفالةعمار بیات128
حي سیدي بلعباس بني ثور01محل رقم السعید كریو129
الشرفةحي بلخنفر أحمد130

نھج القدس طریق غربوز 02محل رقم رمضان لوغالني131
حي تزقرارت

حي سیدي عمران06محل رقم مختار زایدي132
شیغیفارة بني ثورشارعفوزي سالم133
شارع الجمھوریةالحاج أمحمد الحاج134
حي النصر بامندیل الجدیدةمخرمش أمین135
حي القارة الشمالیةمحمد السبتي مدور136
حي بامندیل الشرقیةأوالد حجو نجیب137

03مسكن حي النصر مدخل ب100حي مصعب دالل138
18محل رقم 

حي السیلیس01محل رقم حبول علي139
140

ورقلة

حي حركات مقابل سوق الحجربن زریاطة عبد الحفیظ

أكشاك التعبئة 
المسبقة لرصید 

الھاتف

حي بني ثورسعداوي نبیل141
بامندیل06مسكن رقم 275حي عبیدي سلیم142
حي بوزیدعبد اللطیف بلمسعود143
حي النصرسلیمبیات 144
شارع الجمھوریةعبد الالوي توفیق145
نزل مرحباحمادي األخضر146
حي حاسي البستان بني سیسین القصربازین محمود147
حي بني إبراھیم القصرقاوة ابراھیم الخلیل148

شارع حاسي البستان بني 02محل رقم سویسي رابح149
سیسین القصر

حي حركاتسماحي االخضر150
شارع فلسطین بني ثوربجرة خالد151
حي الشرفةشفیق جمال بدار152
01سعید عتبة رقم أم الخیريبجر153
مسكن بامندیل الجدیدة100حي اللة طباخ154
حي بني سیسینشوال نور الدین155
49الطریق الوطني رقم R3033نفطال 156

الخدماتمحطات 

شارع فلسطین بني ثورR3031نفطال 157
سوق السبتمحطة زبیدي عبد الرحمان158

159
شركة التضامن بن فردیة 

49الطریق الوطني رقم وإخوانھ

160
محطة مصطفاوي محمد 

سوق السبتالصغیر
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سعید عتبةشركة التضامن زبیدي161
سعید عتبةمطاحن خیرات162

الوحدات اإلنتاجیة
المنطقة الصناعیة ورقلةسومباسمطحنة  163

164
مطحنة أو جي سي سي 

المنطقة الصناعیة ورقلةالجنوب

المنطقة الصناعیة ورقلةملبنة الكتو سود165
الفضاءات التجاریة حي سیدي بوغفالةكریست الین166

الكبرى
167

الرویسات

بلدیة الرویسات65التجاري قطعة الحيعبد المولى مسعود

تغذیة عامة

مسكن الرویسات100حي ساسیةصالحي168
حي سیدي مبارك الرویساتقریشي بن عمر169
حي الزوایر05محل رقم قماري یاسین170
166تجزئة ملحق الزیاینة القطعة رقم جعفري رضا171
حي الزیاینةبوبكر بوزیان172
الحدب الرویساتیوسف بن زوادة173
حي سیدي امباركمسعود زایدي174
حس سكرةبوغیدح حسین175

مطاعم المركز التجاري سكرةمدین مختار176
حي سكرةبوجاجة سفیان177
المركز التجاري للتعدیلبلعباس خیرة178
179

الرویسات

الحدبحياالمینمحمدالداوي

مخابز

الزوایرحيأرزقيعزیز180
الرویساتحاجي محمد181
حي السالمسلیم بوصبیع182
مباركسیديحي أرزقيیونس183
السالمحيصالحابراھیمبن184
الزیاینةحيسلیمعليبن185
سكرةحيالعیدمحمدسعدلعبیدي186
الزیاینةحيبوحفص جعفر187

خضر وفواكھ

حي سكرة الرویسات188
الزیاینةحيبوحفص جعفر189
حي سكرةمخرمش لحسن190
حي الزیاینةشعباني فؤاد191
حي االمیر عبد القادرمكاوي لیلى192
حي اوالد بوزیان سكرةسعود عبد الرزاق193
حي الزیاینةمزلي محمد امین194
حي الزیاینة01محل رقم عبد الحمیدبالطیب 195
الرویساتعباسي فاتح196
197

الرویسات

سكرة03محل رقم حبیش اسماعیل

قصابة

الحدب الرویساتبریك التجاني198
حي سكرةبیات توفیق199
حي البطحةخدیمو بن ساسي200
الزیاینةسرحاني محمد201
الزیاینةمزلي محمد امین202
سكرة04رقم 1204مجمع دادي حمو حمید203
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الزاویة04محل رقة ھاللي ھاني204
سكرةخویلدي صالح205
سكرةرشید مصطفى206
الحدببریك التجاني207
حي سكرالھلة محمد208

أكشاك التعبئة 
المسبقة لرصید 

الھاتف

حي الحدبمناصري عبد القادر209
حي الداوي سكرةالداوي ایوب210
تجزئة الزاویة01محل رقم بوسماحة مراد211
مسكن100حي بن حود دام كلثوم212
حي الزیاینةعباسیة مالك213
سكرةبن سعیدة مولدي214
محطات الخدماتحي الزیاینةمحطة الحاج عمر میلود215
216

تقرت

حي األمیر عبد القادر تقرتقمازي محمد األزھاري

تغذیة عامة

حي المستقبل جنوبي تقرتسراي اسماعیل217
شارع الكویت بلدیة تقرتبدوي یونس218
تقرت02حي الرمال سوبیرات نومیدیا219
شارع اإلستقالل تقرت01محل رقم تراكة أحمد منیر220
بوعزیز تقرتحي سیدي )سوبیرات مریقة (مریقة علي221
حي األمیر عبد القادر تقرتسوبیرات  العائلة222
تقرت01حي الرمال سوبیرات الجوھرة223
حي سیدي بوعزیز تقرتخلیل یاسین224
225

تقرت

مطاعمتقرت01حي الرمال عرشوش عبد الكریم
مقاھيحي األمیر عبد القادر تقرتبوخریص كمال226
حي األمیر عبد القادر تقرتالصید حسین227
حي المستقبل شمالي تقرتنصیري السعید228

مخابز
حي سیدي بوعزیز تقرتحاجي محمد الصالح229
01حي الرمال قراح بالل230
حي األمیر عبد القادربلدیة تقرتقیرود عبد القادر231
العرقوب تقرترزاق سالم عبد الحلیم232
قصابةحي الرمال تقرتلحرش حمزة233
حي األمیر عبد القادر تقرتقزون عبد الغني234
أكشاك التعبئة سیدي بوعزیز تقرتبن سالم حمیدة235

المسبقة لرصید 
الھاتف

حي األمیر عبد القادر تقرتزروقي سفیان236
حي عین الصحراء14محل رقم عون عماد237
تقرت03طریق الوطني رقم نفطالمحطة238

محطات الخدمات سیدي بوعزیز تقرتمحطة حمروني239
تقرت03حي الرمال محطة شعیب أحمد240
الوحدات االنتاجیةمنطقة النشاط تقرتمطاحن الواحات241
242

النزلة

حي الحریة بلدیة النزلةبلمداني مصباح

تغذیة عامة

حي بومرداس  بلدیة النزلةالوھابالعابیي عبد 243
النزلة01حي النصر116محل قماري أحمد244
بلدیة النزلة12رقم 236ك العربي بلعید245
حي عین الصحراء النزلةحدید عبد الرحمان246
حي سیدي بوجنان النزلةسوبیرات باشي247
النزلةعین الصحراء 01محل رقم قدور محمد العید248



7

حي سیدي بوجنان النزلةسوبیرات فریجات249
حي عین الصحراء النزلةبن نجاح الطیب250

مقاھي شارع محمد خمیستي النزلةبن حمودة مولدي251
حي السوالس النزلةقاعة شاي حمو252
مقابل شارع بن طریة لمنورالنزلةبالناصر بلقاسم253

مخابز
حي النصر النزلةعبد القادرمسغوني 254
حي سیدي بوجنان النزلةأیمن كمال255
حي الحریة النزلة01محل رقم علیوة أحمد256
حي عین الصحراء النزلةقریقة مراد257
حي النصر  النزلةلحرش علي258

قصابة حي سیدي بوجنان النزلةمیلودة عبد المجید259
المستقبل النزلةحيمعاش بشیر260
حي عین الصحراء النزلةلحرش أحمد261
محطات الخدماتسوق تزیوة النزلةبن عمر الطیب262
النزلة03جانب الطریق الوطني رقم محطة شعیب263
264

تبسبست

حي البھجة تبسبستسوبیرات األصدقاء

تغذیة عامة

تبسبست الجنوبیةحي مدرسة جواد نور الیقین265
حي لبدوعات تبسبست01محل  قریر زھیر266

تجزئة حي لبدوعات 03و 2محل رقم بن حمودة محمد العید267
تبسبست

بلدیة  تبسبستریغي  عبد الرحیم268
بني اسود تبسبست03محل رقم خالوي عبد القادر269
تبسبست02مسكن رقم 630حي بزوزة جمیلة270

حي الفتح توسیع 02ؤ01محل رقم األعور تجاني271
تبسبست

مقاھيحي لبدوعات تبسبستعریف منصف272
630حي 06و 01محل رقم سعادة جمال الدین273

مخابز حي البھجة تبسبستھیشر خیر الدین274
حي لبدوعات تبسبستحاجي محمد الصالح275
حي الفتح تبسبسترمضان عبد الرحیم276
حي مدرسة تبسبست الجنوبیةعقون احمد277

قصابة حي الفتح توسیع تبسبست01محل رقم راشدي حذیفة278
حي بني اسود تبسبستلحرش سلیمان279

تبسبست23حي خرفي عبد الرحمان280
أكشاك التعبئة 
المسبقة لرصید 

الھاتف
محطات الخدماتالواديالمحادیة لطریقمحطة نفطال281
282

الزاویة 
العابدیة

حي المنصورة الزاویة العابدیةناقوص عبد الحلیم

تغذیة عامة

حي وادي ریغ  الزاویة العابدیةمدبوب عبد الغني283
حي المنصور الزاویة العابدیةسوبیرات كدة284
العابدیةالزاویة 02حي المنصورة تجزئة بودربالة نجیب285
حي البدر الزاویة العابدیةبن ناجي محمد286
جویلیة الزاویة العابدیة5حي باباعربي أحمد287
مخابزحي البدر الزاویة العابدیةحنوف طاریق288
حي السالم الزاویة العابدیةبوداب نعیمة289
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وفواكھخضر حي وادي ریغ الزاویة العابدیةبوناب سلیمان290
قصابةبلدیة الزاویة العابدیةبیبیھ سلیم291
بلدیة الزاویة العابدیةقمو عبد العالي292
أكشاك التعبئة جویلیة الزاویة العابدیة05حي بن سعدي السعید293

المسبقة لرصید 
الھاتف الزاویة العابدیة122كتلة رقم بلقاسم رضوان294

محطات الخدماتبلدیة الزاویة العابدیةاللطیفبالطیب عبد 295
الوحدات االنتاجیةالمنطقة الصناعیة الزاویة العابدیة تقرتمطاحن جدیع296
منطقة النشاط الزاویة العابدیةملبنة العائلة297
298

المقارین

حي المجاھدین المقارینعیشاوي رشیدة

تغذیة عامة

المقارینبلدیةحلوة عبد الستار299
بلدیة المقارینفھیمة عیشاوي300
حي عمیش المقارینحجاج الشیخ الطیب301
حي القصور المقارینبراھمي عبد الحمید302
حي األمل غمرة المقاریناوبیش جمال303
بلدیة المقارینحجاج عبد الحفیظ304
حي الجدید المقارینبن خیرة فیصل305

مخابز حي الفتح المقارینبن زید محمد306
المقارین03أفاق بوخلوة الزھرة307
قصابةبلدیة المقارینسویسي فضیلة308
شارع االستقالل المقارینبوخلوة عبد الرحمان309
أكشاك التعبئة المقارین القدیمة تقرتلمقدم عبد هللا310

المسبقة لرصید 
الھاتف حي األمل غمرةجمالاوبیش 311

المقارین03طریق الوطني رقم محطة المقدم للخدمات312
محطات الخدمات

المقارین03طریق الوطني رقم محطة یعقوب نجیب313

الوحدات االنتاجیةالمقارینمطاحن قنعوبة314

315

سیدي 
سلیمان

وسط سیدي سلیمانجفال ملیكة

تغذیة عامة
سیدي سلیمانبكاري احمد316
حي مقر بلدیة سیدي سلیمانبن معیزة العید317
سیدي سلیمانخدران رضوان318
حي الھرھیرة بلدیة سیدي سلیمانحماني بوعالم319
مطاعمسیدي سلیمان03طریق الوطني رقم مطعم محطة بولیفة320
قصابةسیدي سلیمانبن قلیة الزھرة321
سیدي سلیمانمبروكةبن قلیة 322
محطات الخدماتسیدي سلیمان03طریق الوطني رقم محطة بولیفة323
324

تماسین

حي سیدي عامر تماسینالسبع محمد الحافظ

تغذیة عامة
حي سیدي عامر تماسینبوھریرة نصر الدین325
حي الكودیة تماسینبوطبیلة عبد النور326
البحور تماسینحي الصخري عیسى327
حي تمالحت تماسینقیطون عبد الحفیظ328
مقاھيحي البحور بلدیة تماسینبوبكري صباح329
مخابزحي تمالحت تماسینالتجاني محمد الصادق330
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حي  تماسینصیاغ محمد الصالح331
حي الكودیة تماسینبن یحكم عمر332
عامر تماسینحي سیدي علیوة عبد المجید333
قصابةحي سیدي عامرتماسینزومالي احمد العید334
حي تمالحت تماسینأمن عبد المطلب335
أكشاك التعبئة حي تمالحت تماسینبدودة یوسف336

المسبقة لرصید 
الھاتف

حیسیدي عامر تماسینباحو شعیب337
حي الكودیة تماسینقاوقاو فوزیة338
339

عمربلدة 

بلدة عمرمحجوبي علي

تغذیة عامة

بلدة عمربن نوح فطیمة340
بلدة عمرشاشة العروسي341
قوقخرفي رحیمة342
قوقخرفي عبد العزیز343
قوقلكحل جمعة زوجة كركوري344
345

الطیبات

بلدیة الطیباتدردوري وفاء
تغذیة عامة الطیباتبلدیة دحدي سعیدة346

بلدیة الطیباتمزار الطاھر347
مقاھيالساحة الخظراء الطیباتمراد الزھرة348
مخابزبلدیة الطیباتفرطاس نورالدین349
بلدیة الطیباتغرارة صالح350
قصابةبلدیة الطیباتبلعجال العلمي351
بلدیة الطیباتبالضیاف االزھر352
أكشاك التعبئة بلدیة الطیباتبونجار فیصل353

المسبقة لرصید 
الھاتف بلدیة الطیباتعبید كمال354

بلدیة الطیباتمحطة نفطال355

356
محطة شركة تضامن تربش 

بلدیة الطیباتوقحمص

357

ناصربن

تغذية عامةبلدیة بن ناصررحماني ابراھیم
ناصربلدیة بن حند یوسف358
مطاعمبن ناصر الوسط359
مقاهيبن ناصر الوسطرحماني بوبكر360
بلدیة بن ناصربن حمادة نوال361
بلدیة بن ناصرحنوف خیر هللا362
حي السوق بن ناصرخضراوي بونقاب363
حي السوق بن ناصربونقاب ابراھیم364
قصابةبلدیة بن ناصرسراوي مسعودة365
بلدیة بن ناصرصحراوي فطیمة366
أكشاك التعبئة بلدیة بن ناصررحماني جمال367

المسبقة لرصید 
الھاتف بلدیة بن ناصرعلیات الصادق368

محطات الخدماتبلدیة بن ناصرمحطة معمري369
03طریق الوطني رقم محطة تماسین370
تغذیة عامةبلدیة المنقربالصحراوي رابحالمنقر371
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بلدیة المنقرعریق مراد372
بلدیة المنقربن ھنیة محمد373
بلدیة المنقرحامدي اسماعیل374
مقاهيالمنقر الوسطمخادمي محمد العید375
بلدیة المنقرعریق محمد السایح376
المنقربلدیة لوباقي مفتاح377
حي السوق المنقرغندیر أحمد378
حي السوق المنقررابحي التجاني379
قصابةبلدیة المنقرمھشي معمر380
بلدیة المنقرغربي عمراني381
أكشاك التعبئة المسبقة بلدیة المنقرغندیرمعمر382

لرصید الھاتف
383

بلدة عمر

مقاھيعمربلدة شنوف عبد العزیز
مخابزبلدیة بلدة عمرغطاس فؤاد384
بلدة عمربن نعمیة محمد الطاھر385
قصابةبلدة عمرخلیف محمد الھادي386
أكشاك التعبئة بلدة عمربلحبیب یاسین387

المسبقة لرصید 
الھاتف بلدة عمرشاشة محمد االخضر388

محطات الخدماتبلدة عمر03الطریق الوطني رقم محطة سالمي389
390

عین البیضاء

الشط عین البیضاءزیدي ابراھیم

تغذیة عامة

عین البیضاءزھواني محمد الصدیق391
عین البیضاءبن منصور مسعودة392
عین البیضاءبن عامر سلیمان393
عین البیضاءبن میر بن ساسي394
عین البیضاءبن میر فتحي395
مخابزعین البیضاءعبابسة ولید396
عین البیضاءبن كدة الحسین397
خضر وفواكھعین البیضاءزاوي صحبي398
قصابةعین البیضاءعبشة بلخیر399
عین البیضاءبیات بشیر400
أكشاك التعبئة عین البیضاءروابح مصعب401

المسبقة لرصید 
الھاتف عین البیضاءالقادربوسعید عبد 402

403

أنقوسة

تغذیة عامةأنقوسةبونازف رشید
أنقوسةعبد هللا غریاني404
مخابزأنقوسةحلیمي اسماعیل405
أنقوسةدادي فاطمة الزھراء406
قصابةأنقوسةبیات مسعود407

أنقوسةعنان براھیم408
أكشاك التعبئة 
المسبقة لرصید 

الھاتف
حاسي بن 409

عبد هللا

حاسي بن عبد هللاقبیلي نور الدین
تغذیة عامة حاسي بن عبد هللاولید مرجان410

حاسي بن عبد هللانصیري سلیمة411
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مخابزحاسي بن عبد هللابكیرات محمد ھشام412
حاسي بن عبد هللاحمدي سعید413
قصابةحاسي بن عبد هللاقبي عبد الرزاق414
415

سیدي خویلد

سیدي خویلدوسار حوریة

تغذیة عامة

سیدي خویلدجوھري بوجمعة416
سیدي خویلدنمیر رزقـي417
سیدي خویلدقوارح فرحات418
سیدي خویلددرید عبد الحمید419
سیدي خویلدقداري رشیدة420
سیدي خویلدشعران عبد المالك421
مخابزسیدي خویلدشبطول یاسر422
سیدي خویلدروابح عبد العالي423
قصابةسیدي خویلدقوارح ادریس424

سیدي خویلدبوشامة فیصل425
أكشاك التعبئة 
المسبقة لرصید 

الھاتف
وحدات انتاجیةمنطقة النشاط سیدي خویلدمطحنة مومن426

الفضاءات التجاریة منطقة النشاط سیدي خویلدالمتجر الضخم عسیلة427
الكبرى

428

الحجیرة

01حي بن الزین محل رقم بالحاج عبد الھادي

تغذیة عامة

سارع السوق الحجیرةبالطیب االخضر429
حي النصر الحجیرةبن خناثة عبد هللا430
حي النصر الحجیرةبوقفة جعفر431
الحجیرةبوقفة صغیر432
حیابنبادیس الحجیرة01محلرقمتلي خثیر433
مسكن الحجیرة50حي جغاب محمدالطاھر434
سارع السوق الحجیرةحواس عبد الكریم435
حي االمیر عبد القادر الحجیرةزغابي ابراھیم436
جویلیة الحجیرة05حي شبوب سلیمان437
شارع السوق الحجیرةغریب عبد الكریم438
حي بن الزین الحجیرةعبدالجبارغریب 439
حي البشیر االبراھیمي الحجیرةمزاري نور الدین440
حي بشیراالبراھییمي الحجیرةمناصریة الساسي441
جویلیة الحجیرة05حي منصوري محمد الحافظ442
حي البشیر االبراھیمي الحجیرةبلمعبدي محمد443

مخابز

النصر الحجیرةحي بن علي بوطي444
عي العقید سي الحواس لقراف الحجیرةبوقفة سمیر445
حي الحریة الحجیرةحاجي محمد446
حي البشیر االبراھیمي الحجیرةغریب محمد447
حي بن الزین الحجیرةلحسیني عبد هللا448
449

الحجیرة

الحجیرةربیحةدراجی
قصابة الحجیرةحي النصركراربي سایح450

حیالنصر الحجیرةمنصوري سعید صابر451
أكشاك التعبئة حي بن الزین الحجیرةبالطیب عبد الكریم452

المسبقة لرصید  بجانب الملعب البلدي الحجیرةتارش اسماعیل453
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الھاتفحي الحریة الحجیرةرحماني مبارك454
حي بن الزین02محل رقم غریب فتحي455
حي النصر الحجیرةمنصوري أحمد456
457

العالیة

بلدیة العالیةتجیني عبد القادر

تغذیة عامة

بالسوق العالیة11محل رقم جواحي عز الدین458
الحي الجدید العالیةصندالي محمد السعید459
حي المستقبل العالیةطیباوي محمد الصالح460
الدبدابة العالیةحي عبیدلي بوطي461
حي البرید الطیبین العالیةلعجیالت یوسف462
حي المستقبل العالیةمكاوي عبد الرزاق463
أكشاك التعبئة حي المستقبل العالیةعالوي فاطمة464

المسبقة لرصید 
الھاتف

الطیبین العالیةبلحارث ام الخیر465
الطیبین العالیةبوتلي فاطمة466
الحي السكنيخنیش رشید467

تغذية عامة

الحي السكنيعاد العید468
حي مقدم عبد الرحمانمقطوف محمود469
حي مقدم عبد الرحمانھارون لمین470
مسكن442حي مداني كمال471
مسكن442حي شیحة فؤاد472
مسكن272حي طرابلسي یحي473
المنطقة الصناعیةبشیربحمي474
المنطقة الصناعیةسروطي خلیفة475
مسكن272حي بھلول سید علي476
المنطقة الصناعیةسعیدي جمال477
حي سي الحواسرزیق عبد الكریم478
حي سعدوديبار ملخیر479
المنطقة الصناعیةدردقة جمال480
مسكن1850حي دو اسماعیل481
حي طالب عبد الرحمانبتقة عمر482
مسكن136حي قبي فتحي483
مسكن314حي عازب عثمان عبد القادر484
مسكن136حي دوش طارق485
مسكن40حي ھامل رشیدة486
مسكن40حي بولوسة دزیریة487
مسكن442حي صوالح احمیمة الھادي488
مسكن442حي شعابنة سلیم489
محطة المسافرینحفیظ سلیمان490

مطاعم

محطة المسافرینمرزوقي محمد491
الحي السكنيبكاري عبد الحمید492
مسكن1850حي رمضاني أمین493
المنطقة الصناعیةبرادعي عبد هللا494
حي طالب عبد الرحمانخالف محمد495
سعدوديحي عمامرة بدر الدین496
حاسي 497

مسعود
مقاهيحي المسجد العتیقفاضل عبد الحمید

مسكن136حي رجعي محمد498
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حي مقدم عبد القادرشماخ توفیق499
مسكن442حي بلحیرث علجیة500
الحي السكنيكیحل نور الدین501
مسكن314حي بن مسعود نجیب502
الحي السكنيبالناصر عبد العزیز503

مخابز
مسكن1850حي بن مني خلیل504
مسكن1850حي قرح عبد القادر505
حي سي الحواسقیرود صالح506
حي الشیخ بوعمامةشركة الجودة507
السوق االسبوعيیخلف شعبان508

خضر وفواكھ
حي األمیر عبد القادربنیس رمضان509
العقید عمیروشحي سعدي وسیم510
حي طالب عبد الرحمانبوشاریة حسین511
المنطقة الصناعیةباحمي الحبیب512
مسكن442حي الحاج ابراھیم صالح513

قصابة

مسكن442حي بلعید عبد القادر514
السوق االسبوعيتاغیة االخضر515
مسكن1850حي سي الحواس كواسح مراد516
حي الشیخ بوعمامةماطر البشیر517
مسكن272حي اوالد حجو صالح518
حي المقدم عبد الرحمانمزمازة المانع519

أكشاك التعبئة 
المسبقة لرصید 

الھاتف

مسكن136حي قنان توفیق520
مسكن442حي خلخال عبد الحق521
محطة نقل المسافرینمراقب مزیان522
مسكن40حي توفیقسماح 523
حي سي الحواسكناویة مختار524
المنطقة الصناعیةGD R 3023محطة نفطال 525

محطات الخدمات
محطة المسافرینGD R 3026محطة نفطال 526
GD R 3029C.R.Dطة نفطال حم527
طریق ورقلةمحطة عوینات عبد الحفیظ528
ورقلةطریق محطة شیھاوي كمال529


