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 العنــــــوان االســـم واللقــب البلدٌـــــة الدائــــرة

 

 

 وهران

 وهران

 40شارع األوراس رقم  الغوش محمد

 26شارع األوراس رقم  غزلً مٌلود

 شارع ابراهٌمً جلول حً االمٌر 11 بلٌعة محمد علً

  شارع شرٌط علً شرٌف حً األمٌر10رقم  عمر بلكحل

  شارع األوراس حً األمٌر18 جٌاللً أحمد

  شارع األوراس حً األمٌر16 بخدة محمد

  شارع األوراس حً األمٌر28 بوزٌان أحمد

  شارع بوجرٌدةبودخبل حً األمٌر22 بن مسعود عبد الحفٌظ

  حً األمٌر04 اوت محل رقم 20شارع 17 بلخروفة فتحً 

 شارع الزوج فوضٌل حً األمٌر ٌعقوبً فٌصل 

  شارع حمدان عل05ً توهامً مٌلود

 اٌت سً العربً شرٌف
و زاوٌة شارع سارجان 17 حً االمٌر نهج الدكتور بن زرجب رقم 02محل رقم 

وهران 

قمبٌطة HLMحً  عتورة منصور

  مسكن287حسن الجوار اٌسطو المجمع السكنً  بوسري محمد 

 اٌسطو بن منً ثامر

 06 عمارة HLMحً  مخلوفً نو الدٌن

 وهران 05حً المقري شارع جنٌرال البرنبفال رقم  عبد العزٌز نور الدٌن

 حً المقري صنهاجً مولودة

  شارع ٌوبً حً المقري21 حمدونً فارس عزٌز 

 شارع منقولفً حً المقري120 اوعمارة عبد النور 

 40شارع األوراس رقم  الغوش محمد



 26شارع األوراس رقم  غزلً مٌلود

 شارع ابراهٌمً جلول حً االمٌر 11 بلٌعة محمد علً

  شارع شرٌط علً شرٌف حً األمٌر10رقم  عمر بلكحل

  شارع األوراس حً األمٌر18 جٌاللً أحمد

  شارع األوراس حً األمٌر16 بخدة محمد

  شارع األوراس حً األمٌر28 بوزٌان أحمد

  شارع بوجرٌدةبودخبل حً األمٌر22 بن مسعود عبد الحفٌظ

  حً األمٌر04 اوت محل رقم 20شارع 17 بلخروفة فتحً 

 شارع الزوج فوضٌل حً األمٌر ٌعقوبً فٌصل 

  شارع حمدان عل05ً توهامً مٌلود

 اٌت سً العربً شرٌف
و زاوٌة شارع سارجان 17 حً االمٌر نهج الدكتور بن زرجب رقم 02محل رقم 

وهران 

قمبٌطة HLMحً  عتورة منصور

  مسكن287حسن الجوار اٌسطو المجمع السكنً  بوسري محمد 

 اٌسطو بن منً ثامر

 06 عمارة HLMحً  مخلوفً نو الدٌن

 وهران 05حً المقري شارع جنٌرال البرنبفال رقم  عبد العزٌز نور الدٌن

 حً المقري صنهاجً مولودة

  شارع ٌوبً حً المقري21 حمدونً فارس عزٌز 

 شارع منقولفً حً المقري120 اوعمارة عبد النور 

شارع نورمندي زقاي علً حً تافنة  سودانً خلٌل

 جنرال فٌرادو حً الصدٌقٌة وهران 122 بن عمارة عبد الحلٌم

 نهج جالط حبٌب قمبٌطة1401 مٌهوب محمد عادل 

 شارع جنرال فٌرادو قمبٌطة140 قلوسً اعمر 

  شارع بن عوالً الهواري قمبٌطة11 عثمانً محمد

  شارع النقٌب حمري قمبٌطة153 داودي بشٌر 

  شارع النقٌب حمري قمبٌطة69 عدي الحاج محمد

  شارع جٌنٌرالفٌرادو59 بوحارة محمد

  سوق مطلع الفجر05محل  مصطفى بونعجة

 سوق مطلع الفجر18محل رقم  احمد حافظ

  شارع اٌزٌدي مٌلود21 لعبان أحمد 

  حً شالم03عمارة ب  عبد الغفار محمد

 حً شالم عمارة سً مكحلً محمد الشرٌف



  شارع دٌدوش مراد حً سٌدي البشٌر رفسً الهواري

  شارع األخوة نٌاطً حً سٌدي البشٌر20 بلقاسم رابح 

  شارع بن زرجب حً سٌدي البشٌر16 فلاير عطٌف 

  شارع األخوة نٌاطً  حً سٌدي البشٌر06 ترفوس خلٌل 

  شارع األخوة قراب11 ملٌانً خٌرة 

  شارع المقدم سٌدي الهواري03 خدٌم ناصر 

  شارع المقدم سٌدي الهواري03 مكً حمٌد

  حً سٌدي الهواري03 توفٌق امالو

  شارع الحدائق حً سٌدي الهواري51 فاقة عرٌش 

  شارع شرٌط علً شرٌف حً ٌاغمورسن52 بن غزالة عبد القادر

  شارع شرٌط علً شرٌف حً ٌاغمورسن48 حامدي محمد لطفً

 20شارع المورسٌا زاوٌة شارع ىكافٌنٌاكرفم  طاهر ابٌب

 01 محل 41شارع ما سٌل ساردون زاوٌة شارع لورمال رقم  برصة عبد األاله

 حً تافنة رومان مٌلود

 // محمد أمٌن مصمش

 // راجً أحمد

 هبري فاطمة
 

 قمبٌطة مخلوفً نور الدٌن

 // أفاد مٌلود

 // سً ٌوسف سنوسً

 // براهٌم محمد

 // واضم مهاخً

 // بن عمارة نور الدٌن

 

قـــائمة تّجـــار التغذٌــة للتجزئـة العامـة - 2

 العىوان االسم واللقب البلدٌت الدائرة

 وهران وهران

 40ؽبسع األوساط سلُ  اٌغىػ ِسّذ

 26ؽبسع األوساط سلُ  غضٌٍ ٍُِىد

 ؽبسع اثشاهٍُّ خٍىي زٍ االُِش 11 ثٍُعخ ِسّذ عٍٍ

  ؽبسع ؽشَظ عٍٍ ؽشَف زٍ األُِش10سلُ  عّش ثٍىسً

  ؽبسع األوساط زٍ األُِش18 خُالٌٍ أزّذ

  ؽبسع األوساط زٍ األُِش16 ثخذح ِسّذ

  ؽبسع األوساط زٍ األُِش28 ثىصَبْ أزّذ



  ؽبسع ثىخشَذحثىدخجً زٍ األُِش22 ثٓ ِغعىد عجذ اٌسفُظ

  زٍ األُِش04 اود ِسً سلُ 20ؽبسع 17 ثٍخشوفخ فزسٍ 

 ؽبسع اٌضوج فىضًُ زٍ األُِش َعمىثٍ فُصً 

  ؽبسع زّذاْ ع05ٍٍ رىهبٍِ ٍُِىد

 اَذ عٍ اٌعشثٍ ؽشَف
و صاوَخ ؽبسع عبسخبْ 17 زٍ االُِش ٔهح اٌذوزىس ثٓ صسخت سلُ 02ِسً سلُ 

وهشاْ 

لّجُطخ HLMزٍ  عزىسح ِٕصىس

  ِغى287ٓزغٓ اٌدىاس اَغطى اٌّدّع اٌغىٍٕ  ثىعشٌ ِسّذ 

 اَغطى ثٓ ٍِٕ ثبِش

 06 عّبسح HLMزٍ  ِخٍىفٍ ٔى اٌذَٓ

 وهشاْ 05زٍ اٌّمشٌ ؽبسع خُٕشاي الثشٔجفبي سلُ  عجذ اٌعضَض ٔىس اٌذَٓ

 زٍ اٌّمشٌ صٕهبخٍ ِىٌىدح

  ؽبسع َىثٍ زٍ اٌّمش21ٌ زّذؤٍ فبسط عضَض 

ؽبسع ِٕمىٌفٍ زٍ اٌّمش120ٌ اوعّبسح عجذ إٌىس   

 ؽبسع ٔىسِٕذٌ صلبٌ عٍٍ زٍ ربفٕخ عىدأٍ خًٍُ

 خٕشاي فُشادو زٍ اٌصذَمُخ وهشاْ 122 ثٓ عّبسح عجذ اٌسٍُُ

ٔهح خالط زجُت لّجُطخ1401 ُِهىة ِسّذ عبدي   

ؽبسع خٕشاي فُشادو لّجُطخ140 لٍىعٍ اعّش   

  ؽبسع ثٓ عىاٌٍ اٌهىاسٌ لّجُطخ11 عثّبٍٔ ِسّذ

  ؽبسع إٌمُت زّشٌ لّجُطخ153 داودٌ ثؾُش 

  ؽبسع إٌمُت زّشٌ لّجُطخ69 عذٌ اٌسبج ِسّذ

  ؽبسع خُُٕشاٌفُشادو59 ثىزبسح ِسّذ

  عىق ِطٍع اٌفدش05ِسً  ِصطفً ثىٔعدخ

عىق ِطٍع اٌفدش18ِسً سلُ  ازّذ زبفظ  

  ؽبسع اَضَذٌ ٍُِىد21 ٌعجبْ أزّذ 

  زٍ ؽال03َعّبسح ة  عجذ اٌغفبس ِسّذ

 زٍ ؽالَ عّبسح عٍ ِىسٍٍ ِسّذ اٌؾشَف

  ؽبسع دَذوػ ِشاد زٍ عُذٌ اٌجؾُش سفغٍ اٌهىاسٌ

  ؽبسع األخىح ُٔبطٍ زٍ عُذٌ اٌجؾُش20 ثٍمبعُ ساثر 

  ؽبسع ثٓ صسخت زٍ عُذٌ اٌجؾُش16 فشَبي عطُف 

  ؽبسع األخىح ُٔبطٍ  زٍ عُذٌ اٌجؾُش06 رشفىط خًٍُ 

  ؽبسع األخىح لشاة11 ٍُِبٍٔ خُشح 

  ؽبسع اٌّمذَ عُذٌ اٌهىاس03ٌ خذَُ ٔبصش 

  زٍ عُذٌ اٌهىاس03ٌ ِىٍ زُّذ



  ؽبسع اٌسذائك زٍ عُذٌ اٌهىاس51ٌ رىفُك اِبٌى

  ؽبسع ؽشَظ عٍٍ ؽشَف زٍ َبغّىسع52ٓ فبلخ عشَؼ 

  ؽبسع ؽشَظ عٍٍ ؽشَف زٍ َبغّىسع48ٓ ثٓ غضاٌخ عجذ اٌمبدس

20ؽبسع الِىسعُب صاوَخ ؽبسع ىىبفُُٕبوشفُ  زبِذٌ ِسّذ ٌطفٍ  

01 ِسً 41ؽبسع ِب عًُ عبسدوْ صاوَخ ؽبسع ٌىسِبي سلُ  طبهش اثُت  

 زٍ ربفٕخ ثشصخ عجذ األالٖ

 // سوِبْ ٍُِىد

 // ِسّذ أُِٓ ِصّؼ

 ساخٍ أزّذ
 

 لّجُطخ هجشٌ فبطّخ

 // ِخٍىفٍ ٔىس اٌذَٓ

 // أفبد ٍُِىد

 // عٍ َىعف عٕىعٍ

 // ثشاهُُ ِسّذ

 // واضُ ِهبخٍ

 // ثٓ عّبسح ٔىس اٌذَٓ

 40ؽبسع األوساط سلُ  اٌغىػ ِسّذ

 26ؽبسع األوساط سلُ  غضٌٍ ٍُِىد

 ؽبسع اثشاهٍُّ خٍىي زٍ االُِش 11 ثٍُعخ ِسّذ عٍٍ

  ؽبسع ؽشَظ عٍٍ ؽشَف زٍ األُِش10سلُ  عّش ثٍىسً

  ؽبسع األوساط زٍ األُِش18 خُالٌٍ أزّذ

  ؽبسع األوساط زٍ األُِش16 ثخذح ِسّذ

  ؽبسع األوساط زٍ األُِش28 ثىصَبْ أزّذ

  ؽبسع ثىخشَذحثىدخجً زٍ األُِش22 ثٓ ِغعىد عجذ اٌسفُظ

  زٍ األُِش04 اود ِسً سلُ 20ؽبسع 17 ثٍخشوفخ فزسٍ 

 ؽبسع اٌضوج فىضًُ زٍ األُِش َعمىثٍ فُصً 

  ؽبسع زّذاْ ع05ٍٍ رىهبٍِ ٍُِىد

 اَذ عٍ اٌعشثٍ ؽشَف
و صاوَخ ؽبسع عبسخبْ 17 زٍ االُِش ٔهح اٌذوزىس ثٓ صسخت سلُ 02ِسً سلُ 

وهشاْ 

لّجُطخ HLMزٍ  عزىسح ِٕصىس

  ِغى287ٓزغٓ اٌدىاس اَغطى اٌّدّع اٌغىٍٕ  ثىعشٌ ِسّذ 

 اَغطى ثٓ ٍِٕ ثبِش

 06 عّبسح HLMزٍ  ِخٍىفٍ ٔى اٌذَٓ

 وهشاْ 05زٍ اٌّمشٌ ؽبسع خُٕشاي الثشٔجفبي سلُ  عجذ اٌعضَض ٔىس اٌذَٓ



 زٍ اٌّمشٌ صٕهبخٍ ِىٌىدح

  ؽبسع َىثٍ زٍ اٌّمش21ٌ زّذؤٍ فبسط عضَض 

 ؽبسع ِٕمىٌفٍ زٍ اٌّمش120ٌ اوعّبسح عجذ إٌىس 

ؽبسع ٔىسِٕذٌ صلبٌ عٍٍ زٍ ربفٕخ  عىدأٍ خًٍُ

 خٕشاي فُشادو زٍ اٌصذَمُخ وهشاْ 122 ثٓ عّبسح عجذ اٌسٍُُ

ٔهح خالط زجُت لّجُطخ1401 ُِهىة ِسّذ عبدي   

ؽبسع خٕشاي فُشادو لّجُطخ140 لٍىعٍ اعّش   

  ؽبسع ثٓ عىاٌٍ اٌهىاسٌ لّجُطخ11 عثّبٍٔ ِسّذ

  ؽبسع إٌمُت زّشٌ لّجُطخ153 داودٌ ثؾُش 

  ؽبسع إٌمُت زّشٌ لّجُطخ69 عذٌ اٌسبج ِسّذ

  ؽبسع خُُٕشاٌفُشادو59 ثىزبسح ِسّذ

  عىق ِطٍع اٌفدش05ِسً  ِصطفً ثىٔعدخ

عىق ِطٍع اٌفدش18ِسً سلُ  ازّذ زبفظ  

  ؽبسع اَضَذٌ ٍُِىد21 ٌعجبْ أزّذ 

  زٍ ؽال03َعّبسح ة  عجذ اٌغفبس ِسّذ

 زٍ ؽالَ عّبسح عٍ ِىسٍٍ ِسّذ اٌؾشَف

  ؽبسع دَذوػ ِشاد زٍ عُذٌ اٌجؾُش سفغٍ اٌهىاسٌ

  ؽبسع األخىح ُٔبطٍ زٍ عُذٌ اٌجؾُش20 ثٍمبعُ ساثر 

  ؽبسع ثٓ صسخت زٍ عُذٌ اٌجؾُش16 فشَبي عطُف 

  ؽبسع األخىح ُٔبطٍ  زٍ عُذٌ اٌجؾُش06 رشفىط خًٍُ 

  ؽبسع األخىح لشاة11 ٍُِبٍٔ خُشح 

  ؽبسع اٌّمذَ عُذٌ اٌهىاس03ٌ خذَُ ٔبصش 

  زٍ عُذٌ اٌهىاس03ٌ ِىٍ زُّذ

  ؽبسع اٌسذائك زٍ عُذٌ اٌهىاس51ٌ رىفُك اِبٌى

  ؽبسع ؽشَظ عٍٍ ؽشَف زٍ َبغّىسع52ٓ فبلخ عشَؼ 

  ؽبسع ؽشَظ عٍٍ ؽشَف زٍ َبغّىسع48ٓ ثٓ غضاٌخ عجذ اٌمبدس

20ؽبسع الِىسعُب صاوَخ ؽبسع ىىبفُُٕبوشفُ  زبِذٌ ِسّذ ٌطفٍ //   

01 ِسً 41ؽبسع ِب عًُ عبسدوْ صاوَخ ؽبسع ٌىسِبي سلُ  طبهش اثُت  

 زٍ ربفٕخ ثشصخ عجذ األالٖ

 // سوِبْ ٍُِىد

 // ِسّذ أُِٓ ِصّؼ

 ساخٍ أزّذ
 

 لّجُطخ هجشٌ فبطّخ



 // ِخٍىفٍ ٔىس اٌذَٓ

 // أفبد ٍُِىد

 // عٍ َىعف عٕىعٍ

 // ثشاهُُ ِسّذ

 // واضُ ِهبخٍ

 // ثٓ عّبسح ٔىس اٌذَٓ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة بئر الجٌر



قـــائمة الخّبـــازٌن المعنٌٌن بالمداومــة   - 

 بئر الجٌر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بئر الجٌر

  بلدٌة وهران13كنستال رقم  زٌرق فٌصل

  بلقاٌد02 محل 02تعاونٌة الغقارٌة النخلة رقم  حماشة ادرٌس

  سواق بن ٌحٌى بلقاٌد بئر الجٌر566 حشانً سعٌد

  بئر الجٌر02 تجزئة عقارٌة المالكٌة محل 24 راشد ٌوسف

  طرٌق كنستال26/27 سٌفً حمزة

  شارع كنستال بئر الجٌر15 جواد حلٌمة 

  حً خمٌست179ً تجزئة 11قطعة رقم  براهٌم دوبدٌد

  حً خمٌستً بئر الجٌر155 طالبً ناصر 

  طرٌق كنستال بئر الجٌر117 بوزٌد الهواري

 بئر الجٌرحً خمٌستً  جٌاللً مادي

   تعاونٌة عماد الدٌن بئر الجٌر48رقم  ٌعٌش سمٌر 

  طرٌق بئر الجٌر حاسً بونٌف423رقم  قنون الهواري

  بئر الجٌر33 رقم 01حً بن داود  نزار حسٌن

  بئر الجٌر02حً بن داود القسم  طٌب مزازٌغ

  بئر الجٌر190 رقم 341تجزئة  نجادي مجمد فرٌد

  بئر الجٌر38حً الشهٌد محمود رقم  بودالل محمد

  بئر الجٌر01حً بن داود  بن منً ساسً 

  بئر الجٌر01 حً بن داود 341تجزئة  مزازٌغ عبد العزٌز

  بئر الجٌر33 رقم 01حً بن داود  نزاري حسٌن

  حً بن داود سٌدي البشٌر42 حداد سمٌر 

  حً بن داود بئر الجٌر260 تجزئة 10رقم  نزاري ساعد 

 طرٌق حاسً بن عقبة حاسً عامر كلً اكلً

  بئر الجٌر77 تجزئة 02حً بن داود القسم  اكلً فرٌد

 حً القدماء المجاهدٌن ناٌت محمد سمٌر

  دوار حاسً بونٌف277رقم  ضٌف منصور

 الطرٌق الوطنً حاسً بونٌف با حمد سفٌان

  سواق ٌحٌى وهران02 حماشة ولٌد

  بئر الجٌر06 من مخطط التجزئة 232 فرس عمر

  اٌسطو بئر الجٌر01 بلوك 02 محل 50 مسكن 1196حً  بوعقٌل عبد المجٌد
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 بئر الجٍر

 

 

 بئر الجٍر

 

  لطعخ زٍ ثٍمبَذ464 ردضئخ 460 ثٓ ِٕمىسح خُشح 

  دواس ثٓ داود عُذٌ اٌجؾُش304 ردضئخ 25 خذو ِسّذ

  عُذٌ اٌجؾُش02زٍ ثٓ داود لغُ  دساس ازّذ

  زٍ خُّغز407ٍ ردضئخ 232 عضَض عجذ اٌجبلٍ

ثىلدبس صَٓ 

 اٌذَٓ

 02رعبؤُخ اٌّغزمجً ثئش اٌدُش سلُ 

 470 زٍ ثٓ داود سلُ 715اعبدح اعىبْ  خعفشٌ اٌطُت

 120 ردضئخ 54زٍ االُِش  ثغذاد ِسّذ

 10 لطعخ 06ٔهح االٌفُخ اٌى  ثىسلجخ عّبسَخ

  ثئش اٌدُش02 ِسً 07 ِغىٓ سلُ 152زٍ  طّبس صَٓ اٌذَٓ

  ثئش اٌدُش33 لطعخ 140 ردضئخ 01اٌى  وسٍٍ َبعُٓ

 عُذٌ اٌجؾُش زٍ ثٓ داود ٌىصٌ ٔعُّخ

 349 ردضئخ 376زٍ اٌؾهُذ ِسّىد سلُ  عبثذ اٌعُذ

  ؽبسع ثذوْ اعُ عُذٌ اٌجؾُش717اعبدح اعىبْ  عضوق ِشاد

  دواس ثٓ داود713اعبدح اعىبْ  ثٍعشثٍ فبطّخ

 02 دواس ثٓ داود 199سلُ  سزى ٍُِىد

  ثئش اٌدُش304 ردضئخ 89 ثىَسًُ خبٌذ

 445 ردضئخ سلُ 390زٍ ثٓ داود  ثىخّبعخ ثىِذَٓ

طسشوس عُذٌ 

 ِسّذ

  ثئش اٌدُش06 ؽبسع ٍُُِٕىَ اٌى 05ِسً سلُ 

  ثئش اٌدُش77 ردضئخ 15سلُ  زذَجٍ عبِش

  زٍ االُِش عجذ اٌمبدس50 اٌى 19 وَظ خُشح

  اٌؾهُذ ِسّىد زبعٍ ثى ُٔف82 لطعخ 107ردضئخ  ثٍسبج فبسوق

  اٌؾهُذ ِسّىد زبعٍ ثىُٔف 01 سلُ  503اٌى  دو خالد

 ِغزىي اٌغىق زبعٍ ثىُٔف الزاوي صادق

زٌن العابدٌن 
 مهدي

  زبعٍ ثىُٔف42زبعٍ عبِش سلُ 

حاج مختار 
 بومدٌن

 ِغزىي اٌغىق زبعٍ ثىُٔف

  زٍ اٌدذَذ زبعٍ ثىُٔف443 لكحل عبد الحفٌظ

  اٌؾهُذ ِسّىد زبعٍ ثىُٔف02 ِسً 14سلُ  زوبٌري بسادات

وارش باكرتً 
 هواري

  زٍ ثٍمبَذ ثئش اٌدُش21سلُ 

  ثئش اٌدُش02 ِسً 07 ِغىٓ سلُ 152زٍ  طمار زٌن الدٌن

  ثئش اٌدُش33 ردضئخ زٍ ثٓ داود سلُ 24 مدانً محمد // 



بن دٌدي عز 
 الدٌن

  ثئش اٌدُش1974زٍ أوي ٔىفّجش 

  ثئش اٌدُش192اٌزعبؤُخ اٌعمبسَخ هىاسٌ ثىِذَٓ سلُ  محمد بن ناصر  

 اٌزعبؤُخ اٌعمبسَخ هىاسٌ ثىِذَٓ ثئش اٌدُش بقالً عباس

  اود وٕغزبي20زٍ  مونً مهدي

عكروم سعد 
 الدٌن

  زٍ ثٓ داود ثئش اٌدُش33

  ثئش اٌدُش05 لطعخ اٌّسً 440 ردضئخ 321 سٌدهم العٌد

 02 ِسً 05زٍ وٕغزبي رىععخ  بزو مصطفى

  وهشا02ْ ِسً 05 لطعخ اٌّسً 440ردضئخ  بن بعزٌز سلٌمان

  رعبؤُخ اٌّغشة اٌىجُش ثٍمبَذ ثئش اٌدُش142  غربً احمد

  وهشا02ْ ِسً 05زٍ وٕغزبي رىععخ  بزو مصطفى

  رعبؤُخ اٌُّبٖ زٍ خُّغزٍ وهشا03ْ بلقدري الهواري

  رعبؤُخ عمبسَخ ثٍهبؽٍّ ٔىس اٌذ59َٓ قادري شفٌق

  زٍ اٌصجبذ02 ِغىٓ عّبسح ة 172زٍ  راٌق قادة

  رعبؤُخ اٌُّبٖ زٍ خُّغزٍ وهشا03ْ بلقدري الهواري

  ثٍمبَذ321 لطعخ سلُ 440ردضئخ  بن بعزٌز سلٌمان

  ثئش اٌدُش05 لطعخ اٌّسً 440 ردضئخ 321 سٌدهم العٌد

  زٍ ثٍمبَذ ثئش اٌدُش92 مصواف ٌاسٌن

  زبعٍ ثىُٔف21اٌطشَك اٌىطٍٕ عّبسح  رٌاشً موسى

مزروري 
 هواري

  زبعٍ ثىُٔف20اٌطشَك اٌىطٍٕ سلُ 

 زبعٍ ثىُٔف ثذوْ اعُ نجادي مٌلود

 زٍ اٌّدبهذَٓ زبعٍ ثىُٔف قدوري هواري

 زبعٍ ثىُٔف موفق توفٌق

 زبعٍ ثىُٔف نجادي داود

 زبعٍ ثىُٔف شعالل احمد

 زبعٍ ثىُٔف سبحً قوٌدر

 زبعٍ ثىُٔف شرادي ٌحٌى

 طشَك زغُٓ طىاي زبعٍ عبِش احمد اوالد عمر

 

  ؽبسع ثذوْ إعُ زبعٍ ثٓ عمجخ56 ثٓ ِشاذ أزّذ به عقبت 

  زبعٍ ثٍٕ عمجخ151 ردضئخ 04 صلبق ِسّذ

 زبعٍ ثٍٕ عمجخ لبدسٌ ُِٕش



 طشَك اٌىطٍٕ ثٍٕ عمجخ ثٍهبدٌ أزّذ

  ِغىٓ زبعٍ ثٓ عمجخ44 عٌنة عبد الناصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة السانٌا
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 الســـانٌا

 السانٌا

  حً كاسطور السانٌة35رقم   عبد الرزاقحمودي 

  السانٌا02 مسكن قارة 22 حً 01محل رقم  عبد هللا طبوش

  شارع احمد زبانة السانٌة51رقم  خبستان خلٌل

  السانٌا03 المحل 27حً الرائد شرٌف ٌحً رقم  كالً إلٌاس

  مخطط التجزئة بلدٌة السانٌا14 قطعة ارض رقم 781رقم  فرٌد بن حامة

  السانٌا35حً الكاستور رقم  حمودي عبد الرزاق

 الكرمة

  الكرمة15 مسكن رقم 124 بوشامة سالم

  جوٌلٌة الكرمة05حً  بوشامة مسعود

  شارع العقٌد عمٌروش الكرمة35 بن دنون شرٌف

 سٌدي الشحمً

  حً الصباح02تعاونٌة عقارٌة السالم رقم  حداد عبد المالك

  سٌدي الشحم57ًشارع النجمة رقم  أودٌا عمر

  شارع األمٌر عبد القادر سان رٌمً سٌدي الشحم22ً بن ٌعقوب الحبٌب

  سٌدي الشحم01ً محل50 تجزئة 44 اوجٌت ٌوسف

  سٌدي الشحمً عدل 01 بلوك 1196 حً 02 بوعقٌل عبد الحمٌد

  سٌدي الشحم198ً رقم 209تجزئة  اجري الصافًه

واد 

 تلٍالث

 واد تلٍالث

  وادي تلٌالتطرٌق التكوٌن المهنً حفصً حسام

  وادي تلٌالتحً محمد بوضٌاف بولنوارسٌرات 

 وادي تلٌالتطرٌق سٌق  افتن فرٌدة

 البرٌة بلعباس دٌدة البرٌة

 طفراوي بوعدة بن هدة طفراوي

  بوفاطٌس26شارع بلمقداد محمد رقم  محجوبً ٌحٌى بوفاطٌس

 03شارع األمٌر عبد القادر محل رقم  مخلوفً عنتر مسرغٌن مسرغٌن
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 السبوٍب السبوٍب

 اٌغبُٔب وصاْ اٌهىاسٌ

 اٌغبُٔب دَت ِسّذ

  ِغىٓ اٌغبُٔب123 بن عٌسى بن قابو نور الدٌن

  اوزىثش اٌغبُٔب23 زٍ 100 خنوسً حسٌن

  عُٓ اٌجُضبء اٌغبُٔب19 ِغىٓ سلُ 139زٍ  بلحمٌدي فاضل

  ردضئخ عُٓ اٌجُضبء اٌغبُٔب97 شاقً قادة

  ؽبسع ِغشغُٓ اٌغبُٔب04 بوداود محمد



  ِغىٓ اٌعُٓ اٌجُضبء200زٍ  بلعروسً فؤاد

  اٌغبُٔب110 اوزىثش سلُ 23زٍ  بورغٌدة محمد

  اٌغبُٔب19 وعظ اٌّذَٕخ سلُ 01ؽبسع ثبهٍ عّش ِسً  بن عدنان الطٌب

  اٌغبُٔب01 زٍ ِسّذ ثىضُبف لبسح 324 بختً سعٌد

  ؽبسع صثبٔخ اٌغبُٔب51سلُ  نادٌة سحوان

  ِىشس ثٍذَخ اٌغبُٔب273 سلُ 01ردضئخ لبسح  ٌوسف بلهادف

  دواس والد عذح اٌغبُٔب03 داللً محمد

  اٌغبُٔب01 اٍَى ة ِسً سلُ 66 بلحاجً منٌر

  ِغىٓ عُٓ اٌجُضبء اٌغبُٔب64 زٍ 36 شافً عٌسى

  ؽبسع اٌعشثٍ ثٓ ِهُذٌ اٌغبُٔب60 ساردي فتحً

  ِغىٓ ثبهٍ عّش اٌغبُٔب132 ردضئخ 37 دٌدانً محمد

  ؽبسع ِسّذ خُّغزٍ اٌغبُٔب13 نجاح رواز

  زٍ عُذٌ اٌخُبس عُٓ اٌجُضبء اٌغبُٔب80 صابر سالم

  ِغىٓ عُٓ اٌجُضبء اٌغبُٔب207 ردضئخ 138 بخدة عبد الغفار

  ِغىٓ عُٓ اٌجُضبء39 زٍ 06سلُ  قلٌل فتحً

  عُٓ اٌجُضبء اٌغبُٔب148زٍ عُذٌ اٌخُبس سلُ  كرمٌن عمر

  زٍ وبعطىس اٌغبُٔب76 فاضل فتحٌة

  ِغى40ٓ زٍ 19عُذٌ اٌؾسٍّ سلُ  قادة خٌرة

 دواس لبسح اٌغبُٔب لعسل رضوان

  اٌغبُٔب01عُٓ اٌجُضبء زٍ اٌجٕبء اٌزارٍ سلُ  معروف عباس

  ؽبسع اٌعشثٍ ثٓ ِهُذٌ اٌغبُٔب67 نمٌش محمد

  ؽبسع اٌشائذ ؽشَف َسٍ اٌغبُٔخ19 شالبً الهواري

  ِغٓ عُٓ اٌجُضبء اٌغبُٔب263زٍ  قبلً عبد القادر

  زٍ اٌهىاسٌ ثىِذ482َٓ سلُ 02اٌّسً اٌثبٍٔ وبسح  عادل بوعلً بوعلً

  وبسح اٌغبُٔب61 زٍ 94سلُ  بوناقة عبد القادر

  زٍ إٌدّى اٌغبُٔب06 اٌزدضئخ 585سلُ  والً السعٌد

 زٍ اٌثىسح اٌضساعُخ عُٓ اٌجُضبء عبدلً عبد القادر

  زٍ االُِش عجذ اٌمبدس اٌغبُٔب41 سلُ 08ؽبسع  غولً رشٌد

  فُال اٌغبُٔب155 زٍ 62سلُ  حسٌن سالم

سٍدي 

 الشحمً

  ؽبسع اٌدّهىسَخ عُذٌ اٌؾس16ٍّ الوهاب عبد سعٌد بن

  عُذٌ اٌؾس03ٍّ ِسً سلُ 26 لطعخ 122االُِش عجذ اٌمبدس ردضئخ  بوخرطة محمد

  ٌضسق ثٓ عىِش

  أثٍهبض خٍُّخ 



  ثُذٌ اٌهىاسٌ

  أِسّذ صسلخ

  عُذٌ اٌؾس02ٍّ ِسً 03ؽبسع اٌدّهىسَخ سلُ  ثىخٍىح أزّذ

  04 ِغىٓ ثٍىن اٌجشج اٍَى 700 02زٍ اٌصجبذ اٌؾطش  سفبط صهُش

  زٍ إٌدّخ عُذٌ اٌؾس227ٍّ ردضئخ 06 زذٌ خُشح

  ِسّذ اٌّهذٌ ثٍّىٍ

  أزّذ ثشاؽذ

  عُذٌ اٌؾس08ٍّ سلُ 10زٍ اٌؾهذاء ِغىٓ  بن ٌحلو نصٌرة

  عُذٌ ِعشوف عُذٌ اٌؾس179ٍّسلُ  مداح محمد

 زٍ عُذٌ ِعشوف عُذٌ اٌؾسٍّ تاقً محمد

  عُذٌ اٌؾس790ٍّ سلُ 16إٌدّخ اٌزدضئخ  بن شٌخ مٌلود

 زٍ االُِش عجذ عُذٌ اٌؾسٍّ بلحٌزي الهواري

  ؽبسع ازّذ صثبٔخ اٌغبُٔب04 بن عزوز بن عٌسى

  إٌدّخ عُذٌ اٌؾس58ٍّ ِغىٕٓ سلُ 132زٍ  بهلولً الحبٌب

  عُذٌ اٌؾسٍّ 16 ِغىٓ سلُ 20 زٍ 02ِسً سلُ  بن سعٌد عمر الفروق

  ِغىٓ عُذٌ اٌؾس364ٍّ زٍ 11 عّبسح ا 13سلُ  بن زوبٌر احمد

  ِغىٓ عُذٌ اٌؾس174ٍّ زٍ 143 شرقً ابراهٌم

 الكرمت
  اٌىشِخ201 ردضئخ 02ِسً سلُ  رشدان محمد االمٌن

  اٌىشِخ ؽبسع اٌعمُذ عُّشوػ 26 بن عٌسى ولٌد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة واد تلٌالت
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واد 

 تلٍالث

 واد تلٍالث

  وادي تلٌالتطرٌق التكوٌن المهنً حفصً حسام

  وادي تلٌالتحً محمد بوضٌاف بولنوارسٌرات 

 وادي تلٌالتطرٌق سٌق  افتن فرٌدة

 البرٌة بلعباس دٌدة البرٌة

 طفراوي بوعدة بن هدة طفراوي

  بوفاطٌس26شارع بلمقداد محمد رقم  محجوبً ٌحٌى بوفاطٌس

 03شارع األمٌر عبد القادر محل رقم  مخلوفً عنتر مسرغٌن مسرغٌن
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 واد تلٍالث

  تلٍالثدوا

 ؽبسع األُِش عجذ اٌمبدس واد رٍُالد طبهش ِسّذ

  واد رٍُالد10ؽبسع سلُجخ عجذ اٌمبدس سلُ  ؽٍُر عجذ اٌهبدٌ

  واد رٍُالد01ؽبسع صَزىٍٔ ازّذ سلُ  اٌضاوػ ِهذٌ

  عبسع ثشخٍ ثٍخُش واد رٍُالد07 َىعف ثٓ لبدح فُصً

  وادٌ اٌزٍُالد02 لطعخ سلُ 05ردضئخ  بو الزٌت محمد الصدٌق

 زٍ ِسّذ ثىضُبف رٍُالد محلً قدور

  وادٌ رٍُالد43ؽبسع اٌعمُذ ٌطفٍ اٌمطعخ سلُ  محلً فؤاد

  وادٌ رٍُالد88 لطعخ سلُ 94ردضئخ  دهٌبة نور الدٌن

  ِغىٓ وادٌ رٍُالد140 زٍ 29سلُ  بلماحً شكري امٌن

  ِغىٓ اٌّهذَخ وادٌ رٍُالد144زٍ  بن كثٌرة احمد

  ؽبسع االُِش عجذ اٌمبدس رٍُالد17سلُ  ارحمان محمد

  رٍُالد180زٍ هىاسٌ ثىِذَٓ سلُ  حطاب محمد

  ؽبسع ثٓ لذَر عجذ اٌمبدس وادٌ رٍُالد57 سلُ 33لطعخ سلُ  سً العربً طٌب

  وادٌ رٍُالد140 ؽبسع ثشفبَظ خُالٌٍ ردضئخ 21 معسكري قادة

 البراٌت
  ِغىٓ اٌجشَخ75زٍ  ؽٕىفٍ ثٓ َعمىة

  ثٍجؾُش ازّذ اٌجشَخ71 صٔفٍ هىاسَخ 

 بوفبطٍس
  ثىفبطُظ06 ِسً سلُ 41اٌطشَك اٌىالئٍ سلُ  خثُش ِىعً 

  ثىفبطُظزٍ هىاسٌ ثىِذَٓ بن قرٌن نور الدٌن

 ِشوض اٌغبزخ طفشاوٌ عسبثخ رىارٍ طفراوي



  وعظ ثٍذَخ طفشاوٌ لطعخ ة01ِسً سلُ  دزى فزُسخ

 اٌىسبٍَُخ طبفشاوٌ بوعالم محمد االمٌن

 طبفشاوٌ برٌمة رٌمة الوافً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة عٌن الترك
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عٌن 
 الترك

 عٌن الترك

  01 محل رقم 101حً غرٌس طرٌق راس فلكون التعاونٌة العقارٌة النجمة رقم   باٌة عراج

  شارع المغرب عٌن الترك16 لو أ رقم 01 القسم 153د //41رقم   يبوشامة عثمان

  الطرٌق الوطنً عٌن الصافٌة عٌن الترك53 دٌلمً حسان

  عٌن الترك01 محل 243 كوة 01عٌن الصافٌة شارع طٌب رقم  إبزار الٌاس

  عٌن الترك02 المحل 05ساحة فاساس سابقا ساحة بوكوٌران مٌمون  حالٌا رقم  منصور ٌمٌنة

  العنصر01 محل 07نهج العقٌد عثمان رقم  حدودة نبٌل  العنصر

  العنصر01المنطقة الحضرٌة شارع بدون اسم قطعة ج محل  بن صدٌق سمٌر

 مرسى الكبٌر
  بلدٌة مرسى الكبٌر02 مكرر رقم 01شارع بغداد زاوٌة شارع العقٌد عمٌروش  منصور عبد الرزاق

  بلدٌة مرسى الكبٌر19شارع محمد خمٌستً رقم  بن حامنة بوبكر 

 حً الناٌب شارع ساردي سعٌد بوتلٌلٌس كروان بحري بوتلٌلٌس

  بوتلٌلٌس52شارع محمد خمٌستً رقم  رحالً سٌدي محمد

 

 

قـــائمة تّجـــار التغذٌــة للتجزئـة العامـة - 2

 

عٍه الترك 

 

 عٍه الترك

 

  عُٓ اٌزشن03 ِسً 120طشَك وطٍٕ  ثٓ عبٌُ ِسّذ

  رشوفًُ عُٓ اٌزشن161 ثىعّبزخ ععُذ 

 ؽبسع اٌضَزىْ صبٌسٍ ِعّش

  عُٓ اٌزشن600ٔهح اٌدّهىسَخ ُٔؼ  اٌعشاثٍ صوخخ ِىالٌ اٌضهشح

  عُٓ اٌزشن 243زٍ اٌشائذ فشاج ؽبسع غُش ِغًّ سلُ  ثىسصاق اٌسجُت

 ؽبسع فشعبْ عُٓ اٌزشن زغبْ عفُبْ

 اٌشائذ فشاج طىًَ اٌسجُت

  عُٓ اٌزشن04 اٌّسً 56ثىصفًُ ؽبسع اٌطشَك اٌىطٍٕ سلُ  ثىىػ ربج

 رعبؤُخ اٌعمبسَخ اٌغبزً اٌىهشأٍ رشوفًُ ثشاثر لبدح 

  عُٓ اٌزشن02 رشوفًُ 91 عٍطبٍٔ عجذ اٌمبدس

  عُٓ اٌزشن05ؽبسع ثبعزىس سلُ  ِىي اٌىاد عُذ

  عُٓ اٌزشن489ؽبسع ٍُِٕبد سلُ  ثٓ ِؾزخ ٍُِه

  عبزخ فٍصٍص عُٓ اٌزشن14 دسِبػ عجذ اٌىشَُ 

 وبفٍىى عُٓ اٌزشن ثًٍُ عبثذ

 اَذاْ عُٓ اٌزشن ٌطشػ ِخزبس

 ؽبسع ٍُِٕبد عُٓ اٌزشن ؽٕىفٍ ِخزبس

  عُٓ اٌزشن02 ِسً سلُ 03زٍ ثٓ عُّش سلُ  بوبو محمد زكرٌاء



 ؽبسع اٌعمُذ عجبط عُٓ اٌزشن بكوش التاج

 رشوفًُ حبوشً الهواري

  عُٓ اٌزشن02رشوفًُ سلُ  جبور امٌن

 زٍ اٌعمُذ فشاج ؽبسع اٌّغشة عُٓ اٌزشن طوٌل بلحضري حبٌب

 376ثىعفش ؽبطئ سلُ  زلوش فاطمة

  رشوف03ًُرعبؤُخ اثى دس سلُ  جمعة لوناس

  وبفبٌىى04 ِغىٓ سلُ 39 محً الدٌن مالح زكرٌا

  عُٓ اٌزشن190 ِغىٓ سلُ 300زٍ  بن وٌس مروان

 زٍ عٍ طبسق عُٓ اٌزشن بوزٌري الجٌاللً

 مرسى الكبٍر
  زٍ اٌضهىس ِشعً اٌىجُش30سلُ  زّبَذٌ عجذ اٌمبدس

  اٌّشعً اٌىجُش18زٍ اٌىٔؾشَظ سلُ  قدوري عبد الكرٌم

 بوسفر

  ثىعفش11ؽبسع إثٓ ثبدَظ سلُ  ٌسّش عٍٍ

  بوسفر01نهج بلعربً بوعامر رقم  رىاٌخ ؽبٍَخ ِخزبس

  شارع بودٌنار زاوٌة ساحة األبطال  السبع بوسفر01 ثىوىعخ ثٍخُش

 01 شارع األمٌر عبد القادر محل 02رقم  ثٍمبعُ لطبسٌ

  بوسفر18شارع ابن بادٌس رقم  ثٓ عجذ هللا

  ثىعفش ؽبطئ219سلُ  بوقورشً عاشور

 زٍ زبفخ اٌؾبطئ وىاسَظ ثىعفش نساخ محمد األمٌن

  ثىعفش59ؽبسع ثىعفش ؽبطئ ة ثٍ سلُ  منصوري رابح

 العىصر

 شارع العقٌد لطفً العنصر ِخفٍ عجذ اٌمبدس صَٓ اٌعبثذَٓ

 ِضسعخ صَذاْ ثٓ عىدح اٌعٕصش حباس قدور

  اٌعٕصش02 ؽبسع اٌعمُذ عثّبْ اٌّسً 90 دالوي قدور

  اٌعٕصش14اٌمطعخ  قدور محجوبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة أرزٌو
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 ارزٌو ارزٌو

 وسط مدٌنة أرزو بوجالل فرٌد 

 حً خلٌفة بن محمود حشانً مفتاح 

 حً أحمد زبانة  مزازٌغ مصطفً

  مسكن1500حً  مزازٌغ محمد االمٌن

 حً أحمد زبانة  خالف مصطفً 

  مسكن 1500حً  حمودي كرٌم 

 حً تروفٌل  بن حاٌة رشٌد 

 ملحقة المحقن  بن علجٌة سفٌان

 وسط المدٌنة  بلغٌر قدور 

 ملحقى المحقن  ناٌت حمود محمد سعٌد

 حً الحدائق بن عدة بن عٌسى 

 وسط المدٌنة موٌلح بومدٌن
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 ارزٌــــو

 ارزٌــــو

 زٍ األُِش عجذ اٌمبدس زفشاد أعّش

 زٍ األُِش عجذ اٌمبدس غانمً ٌوسف

 زٍ خٍُفخ ِسّىد اسصَى بوبراك محمود

 زٍ اٌسذائك رٌري ابو بكر

  اٌّسمٓ اسصَى229 سلُ 471ردضئخ  بوزٌدي عمر

  اسصَى12 سلُ 36زٍ ثٓ ثىٌعُذ عّبسح ا  بن عٌاد حوسٌن

  أسصَى06 سلُ 05ردضئخ سلُ  براك زٌن العابدٌن

  ؽبسع اٌجٍذَخ اٌّسم04ٓسلُ  طوٌل عبد الغانً

 أسصَى بوعالم حمزة

  اٌّسم332ٓ لطعخ سلُ 471ردضئخ  زروال فتح هللا

  أسصَى08عُذٌ ثٓ َجمً ؽبسع إٌّجع سلُ  عبدون كرٌم

  أوصَى11 سلُ 35/1زٍ ثٓ ثىٌعُذ ع  خالدي محمد

 اٌطبثك األسضٍ زٍ إٌىس أسصَى دودوح عز الدٌن

 عُذٌ ثٓ َجمً طبال مرٌم

 عُذٌ ثٓ َجمً بلمهدي محمد

  ِغىٓ أسصَى776زٍ  شٌبان ٌوسف

 طشَك اٌّسطخ اٌّسمٓ موفق محمد

 عُذٌ ثٓ َجمً عواد امٌن

 زٍ اٌخٍُفخ ِسّىد أسصَى بن بوراك محمود

 زٍ اٌسذائك خمو شمس الدٌن



 زٍ اٌسذائك عزرٌن محمد

 زٍ اٌمُطٕخ بلمعطً فاتح

 زٍ اٌمُطٕخ لوجان محمد

 زٍ اٌمُطٕخ كسوم نور الدٌن

 أسصَى- وعظ اٌّذَٕخ قوٌدر عرٌبً نظٌرة

 أسصَى- وعظ اٌّذَٕخ بورة بن رزٌقة مصمودي

 أسصَى- وعظ اٌّذَٕخ عزٌزي الطٌب

 أسصَى- وعظ اٌّذَٕخ احمد تواتً 

 أسصَى- وعظ اٌّذَٕخ حموش أعمر 

 أسصَى- وعظ اٌّذَٕخ عمً السعٌد عبد الملٌك

 أسصَى- وعظ اٌّذَٕخ زواوي سعٌد

 رشوفًُ  -بكاوي عبد العالً

 أسصَى-ٍِسمخ اٌّسمٓ قدور بوزٌد

 زٍ ثٓ ثىٌعُذ بوقطوطة مصطفً

 ٍِسمخ اٌّسمٓ سً موسى محمد

 ٍِسمخ اٌّسمٓ قورٌن ناصر

 أسصَى–عُذٌ ثٓ َجمً  مزونً محمد

 زٍ أزّذ صثبٔخ تملوت بوزٌد

 زٍ أزّذ صثبٔخ خمدوش عبد الغانً 

 زٍ أزّذ صثبٔخ نراوي نصٌرة

 زٍ أزّذ صثبٔخ بن فطومة تواتً

 حً أحمد زبانة مخنصوري مهدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دائرة بطٌوة
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 بطٌوة

 بطٌوة 

 بطٌوة ٌحً باي عبد هللا

 بطٌوة طوبال حكٌم

 بطٌوة نوفل حمزة

 عٌن البٌة

 عٌن البٌة زركوك نور الدٌن

 عٌن البٌة رحمانً عبد المجٌد

 عٌن البٌة لبضا قوٌدر

 عٌن البٌة بلهوط جمال

 عٌن البٌة قارة عبد هللا
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بطٌوة 

 

 

 بطٌوة

  ماي بطٌوة01  شارع 36 بوكراع أعمر

  شارع عربً بن مهٌدي بطٌوة16 شرٌف عمر

 بطٌوة شرٌف عبد القادر

 بطٌوة غازي عمر

 بطٌوة حمداش ٌاسٌن

 بطٌوة شكٌر لخضر

 بطٌوة شرٌف جمال

 بطٌوة بن شعرة جالل

 بطٌوة تحٌدوشً محمد أمٌن

 القرانٌن بطٌوة الكنوزي منصورٌة

  بطٌوة03 مكرر محل 07شارع الثورة رقم  صماش بٌوض

  شارع االمٌر عبد القادر بطٌوة05 موصدق مصطفى

  بطٌوة19حً البدر رقم  طٌبً عمر

مرسى 
 الحجاج

 بطٌوة ستارسة حبٌب

 بطٌوة بلزرق محمد

 بطٌوة موسً نادٌة

 بطٌوة حسانً عادل

 بطٌوة منصوري منصور

 بطٌوة بن كرٌرة كرادرة حمزة

 بطٌوة ساعد شاوش محمد

  شارع احمد زبانة مرسى الحجاج17 زحاف كرادرة لعرق



 شارع االمٌر عبد القادر مرسى الحجاج جمٌل ارقٌة

  مرسى الحجاج68شارع السالم رقم  بن كرٌرة عدة

  مرس الحجاج1954شارع اول نوفمبر  بودالل محمد

 عٌن البٌة

 عٌن البٌة قداوي محمد

 عٌن البٌة قاضً مختار

 عٌن البٌة بن عودة الهواري

 عٌن البٌة شنانً بن عبو

 عٌن البٌة فالح جٌاللً

 عٌن البٌة إدرٌس جٌاللً

 عٌن البٌة حٌرش عواد

 عٌن البٌة بلمداح مراد

 عٌن البٌة شاعة حمزة

 قرٌة زغول الشهارٌة عٌن البٌة حالوت بن احمد

 حً هنان تدرٌس عٌن البٌة بطٌوة وارد ٌمٌنة

 حً هنان ادرٌس عٌن البٌة بطٌوة بلحمرة حلٌمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دائرة بوتلٌلٌس
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 حً الناٌب شارع ساردي سعٌد بوتلٌلٌس كروان بحري بوتلٌلٌس بوتلٌلٌس

  بوتلٌلٌس52شارع محمد خمٌستً رقم  رحالً سٌدي محمد

 03شارع األمٌر عبد القادر محل رقم  مخلوفً عنتر مسرغٌن مسرغٌن
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 بوتلٍلٍس

 

 بوتلٍلٍس

 

 ؽبسع ِسّذ خُّغزٍ ثىرٍٍُُظ هذاس خىهش

 ؽبسع ِسّذ خُّغزٍ ثىرٍٍُُظ ثشَغٍ عجذ اٌمبدس

 ؽبسع ِسّذ خُّغزٍ ثىرٍٍُُظ ثٍعشوعٍ ععُذ

 ؽبسع ِسّذ خُّغزٍ ثىرٍٍُُظ ثىععذح ععُذ

  ِغى50ٓزٍ  عصّزٍٕ ؽفبء

 04ؽبسع ثٓ عُذح سلُ  ثٓ ٌجخ لىَذس

 ؽبسع اٌسبج عٍٍ عبسدٌ سزى ثخزخ

 زٍ اٌهبؽُ ثىرٍٍُُظ لشٌُفخ ثىثىش

  ثىرٍٍُُظ01ٔهح سزى ثغذاد اٌمطعخ  عالي فبطّخ

 زٍ ٔبَت ثىرٍٍُُظ رّىسد ازّذ

  ثىرٍٍُُظ13ؽبسع اٌسبج عٍٍ عبسدٌ سلُ  عبعذ عٍُُ

 زٍ اٌىئبَ ثىرٍٍُُظ عجبط عجذ هللا

  عىٓ زٍ إٌبَت50زٍ  عرقوب بلحول

 زٍ ثشَذَخ ثىرٍٍُُظ مسوطر محمد

 ؽبسع ٍُِىد صولبس ثىرٍٍُُظ برٌغً حبٌب

  ِغى51ٓزٍ  صَذاْ ثٍمبعُ عٍه الكرمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دائرة قدٌل
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 قدٌـــــل

 قدٌـــــل

  قدٌل82 نهج محمد خمٌستً رقم 03محل  حضري مٌلود

 قدٌـــــل معوش التومً

 قدٌـــــل نوفل فرٌد

 قدٌـــــل سعٌدي عمار

 قدٌـــــل بنكرٌوف وهٌبة

 قدٌـــــل بن شعبان رشٌد

 قدٌـــــل سعٌدي فاتح

  حاسً مفسوخ05الطرٌق الوطنً رقم  بوراس بوعلً حاسً مفسوخ

  حاسً مفسوخ05الطرٌق الوطنً رقم  نصٌرة نعٌمة

  حاسً مفسوخ05الطرٌق الوطنً رقم  الصب عاشور

 الطرٌق الوطنً حسٌان الطوال أكلً جمال بن فرٌحة

 الطرٌق الوطنً حسٌان الطوال أكلً كالً

  حسٌان الطوال 08 رقم 55 تجزئة 01مجموعة ملكٌة رقم  منصوري تركً
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 قدٌل

 

 قدٌل

 لذًَ ِؾشٌ لذوس

 لذًَ سَشٌ َضَذ

 لذًَ ِسبٍِ َىعف

 لذًَ ثىداَ عجذ اٌمبدس

 لذًَ َجمٍ عجذ اٌشزّبْ

 لذًَ خذَُ ِسّذ

 لذًَ ثٍمبعٍّ ِسّذ

 لذًَ صجبذ ٔىس اٌذَٓ

 لذًَ زضشٌ عثّبْ

 لذًَ ثٍعشثٍ خُشح

 لذًَ سلُك َغعذ عجذ هللا

 لذًَ خالط عٍٍ

 لذًَ غشَغٍ عٍ ثؾُش

 لذًَ صِىسٌ خبٌذ

 لذًَ ثٕبَؼ عجذ اٌمبدس

 لذًَ لطبسٌ صوشٌ



 لذًَ ُِّىْ ازّذ

 لذًَ طُت ؽشَف زّضح

 لذًَ سلُك ِصطفً

 لذًَ ثىسوق خعفش

  زغُبْ اٌطىاي14ؽبسع اٌسّبَ سلُ  قادة بن عثمان عبد القادر

  ِغىٓ لذ206ًَ زٍ 15سلُ  بخضرة عبد العزٌز

 بن فرٌحة

  بن فرٌحة01حسٌان الطوال شارع رقم  حمادوش موسى

  دي أي حسٌان الطوال01 من مخطط رقم 54 قطعة رقم 55تجزئة  قورٌبً أحمد

 طرٌق حاسً بن عقبة حسٌان الطوال بن قوٌدر عبد الحكٌم

  بن فرٌحة09 مقاطعة 11 تجزئة 03محل  صدوق مٌلود 

  شارع البرٌد و المواصالت بن فرٌحة12رقم  قرٌن شالٌة

  حسٌان الطوال04رقم  بنو مشراٌة نجٌب

  ثٓ فشَسخ66 ِغىٓ سلُ 90زٍ زٍ  محرز علً

 ؽبسع دَذوػ اٌمطعخ ة ثىفبطُظ بن دالً بوزٌان بوفاطٌس

حبسً 

 مفسوخ

  زبعٍ ِفغىش05 طشَك اٌىطٍٕ سلُ 27 خُبس زجُت

  زبعٍ ِفغىش14طشَك ِغزغبُٔ سلُ  َطى ٔبصشَخ

  زبعٍ ِفغىش01 سلُ 01 ِغىٓ عّبسح 128زٍ  سَف فبطّخػطُت 

  طشَك اٌىطٍٕ زبعٍ ِفغىش25سلُ  ثىٌطبفٍ ثٓ ٔسٍخ

 ؽبسع اٌعشثٍ ثٓ ِهُذٌ زبعٍ ِفغىش ثىؽبفٍ فضٍُخ

 اٌطشَك اٌىطٍٕ  ثٓ زشاس عجذ اٌمبدس

  زبع14ٍ سلُ 28 ِغىٓ إٍَى 58زٍ  ٔىفً عّبس

  ؽبسع االُِش  عجذ اٌمبدس زبعٍ ِفغىش10سلُ  الصب غانً

  ؽبسع ِغزغزُٕ زبعٍ ِفغىش06سلُ  بلجٌاللً طٌب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دائرة بوتلٌلٌس



 قـــائمة الخّبـــازٌن المعنٌٌن بالمداومــة 1-

 حً الناٌب شارع ساردي سعٌد بوتلٌلٌس كروان بحري بوتلٌلٌس بوتلٌلٌس

  بوتلٌلٌس52شارع محمد خمٌستً رقم  رحالً سٌدي محمد

 03شارع األمٌر عبد القادر محل رقم  مخلوفً عنتر مسرغٌن مسرغٌن

 

قـــائمة تّجـــار التغذٌــة للتجزئـة العامـة - 2

 

 

 بوتلٍلٍس

 

 بوتلٍلٍس

 

 ؽبسع ِسّذ خُّغزٍ ثىرٍٍُُظ هذاس خىهش

 ؽبسع ِسّذ خُّغزٍ ثىرٍٍُُظ ثشَغٍ عجذ اٌمبدس

 ؽبسع ِسّذ خُّغزٍ ثىرٍٍُُظ ثٍعشوعٍ ععُذ

 ؽبسع ِسّذ خُّغزٍ ثىرٍٍُُظ ثىععذح ععُذ

  ِغى50ٓزٍ  عصّزٍٕ ؽفبء

 04ؽبسع ثٓ عُذح سلُ  ثٓ ٌجخ لىَذس

 ؽبسع اٌسبج عٍٍ عبسدٌ سزى ثخزخ

 زٍ اٌهبؽُ ثىرٍٍُُظ لشٌُفخ ثىثىش

  ثىرٍٍُُظ01ٔهح سزى ثغذاد اٌمطعخ  عالي فبطّخ

 زٍ ٔبَت ثىرٍٍُُظ رّىسد ازّذ

  ثىرٍٍُُظ13ؽبسع اٌسبج عٍٍ عبسدٌ سلُ  عبعذ عٍُُ

 زٍ اٌىئبَ ثىرٍٍُُظ عجبط عجذ هللا

  عىٓ زٍ إٌبَت50زٍ  عرقوب بلحول

 زٍ ثشَذَخ ثىرٍٍُُظ مسوطر محمد

 ؽبسع ٍُِىد صولبس ثىرٍٍُُظ برٌغً حبٌب

  ِغى51ٓزٍ  صَذاْ ثٍمبعُ عٍه الكرمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة المطاحن المعنٌة بالمداومة - 3



 اسم المطحىت العىوان

  ٔدبح ٔهبيِطسٕخ ثئش اٌدُش

صبٌرِطسٕخ  زبعٍ عبِش  

اِالِطسٕخ واد رٍُالد  

اخىح عبَرِطسٕخ  اٌغبُٔب  

 هجخِطسٕخ  اٌغبُٔب

 اٌسبعٍِطسٕخ  اٌسبعٍ

 خىدٌِطسٕخ  ثٓ عمجخ

 لٍفبطِطسٕخ  عُذٌ اٌؾسٍّ

 فالذِطسٕخ  اٌغبُٔب

 

 قائمة الملبنات المعنٌة بالمداومة- 4

 اسم الملبىت العىوان
 اٌّغشةٍِجٕخ  اٌغبُٔب

 اٌهٕبءٍِجٕخ  واد رٍُالد

 

 

:قـــائمة محطات الخدمات للبنزٌن- 5  

 

 العىوان االسم واللقب البلدٌت الدائرة

 وهران

 

 

 وهران

 زٍ ٌطفٍ   دهُبي اٌجؾُش

 HLM ثٓ عٍٍ سضب

 COURBET ثىلبسٌ عجذ اٌشزُُ 

R3130    

 ِبوظ ِبسؽى ٌؾمش طُت 

  ٔهح عذح ثٓ عىدح وهشا33ْ ثهزبوٌ زجُت

 ٔهح اٌؾهذاء زٍ اٌغالَ وهشاْ صَمذساْ صوٌُخخ

  ؽبسع ؽىُت أسعالْ وهشا79ْسلُ  ثىٌُسخ ثغذاد

 زٍ إٌخًُ وهشاْ خّبي عجذ إٌبصش صّىد

  ٔهح ؽىُت أسعال64ْ ٔبفع اٌهجشٌ

  ٔهح األُِش خبٌذ94 ثىعضح زغُٓ

 ٔهح االُِش خبٌذ ثىثصٍخ عجذ هللا

 ٔهح االُِش خبٌذ ثىسوجخ خُشح

  ٔهح اٌعمُذ ٌطف01ٍ ثٓ داَغ

 ٔهح ِصطفً ثٓ ثىٌعُذ ثىؽٕبفخ

 ٔهح اٌدُؼ اٌىطٍٕ اٌغُذح صّىد

 وهشاْ دهُبي ثؾُش

 وهشاْ ِجبسوٍ لذوس



 عبزخ لّجُطخ سواْ لبعُ

 طشَك إٌُّبء وهشاْ عٍىخ ِٕصىس

 َبعزٍ وهشاْ عشثبي اٌسجُت

 ؽبسع ثٓ ِهُذٌ ثبٔىَخ ٌطفٍ وخذاوٌ

  ٔهح زّبْ وهشا56ْ ؽذاد عجذ اٌسك

 ٔهح ثىلشح خٍفخ ثٓ عٍٍ خٍُفخ

R3120 ORAN RTA 

R3124 ٍِْعت صثبٔخ وهشا 

 اٌىالَخ وهشاْ  3126

3133  TIRE PISTOLETْوهشا  

 ِذَٕخ اٌدذَذح وهشاْ  3134

 داس اٌسُبح وهشاْ 3135

 اٌجبهُخ وهشاْ 3132

 بئر الجٍر
 بئر الجٍر

 طشَك أسصَى زٍ خُّغزٍ ثئش اٌدُش عفبْ اعّبعًُ

  Roulai routier bir el djir ثٓ ِٕصىس عجذ اٌسٍُُ

  ثئش اٌدُش01اٌطشَك اٌىطٍٕ أسصَى صت سلُ  لبٌخ اٌغبعٍ 

  زبعٍ ثىُٔف46اٌطشَك اٌىطٍٕ سلُ  عٍىخ سضب

  ثئش اٌدُش86-85ِٕطمخ إٌؾبطبد اٍَى  صذَمٍ ثٓ عبِش

 زٍ خُّغزٍ ثئش اٌدُش ثىخبسٌ ِسّذ

  طشَك اٌىطٍٕ زبعٍ ثىُٔف04 اغب ِجبسوخ بووٍف

 السبوٍت السبوٍت

  اٌغبُٔب83 اٌطشَك اٌىالئٍ 33 َ اٌغبُٔب غبص اَغى.َ.ر.ػ

  طشَك اٌىالئٍ عُذٌ اٌؾس35ٍّ ثٍهبؽٍّ زجُت

 طشَك ِسّذ خُّغزٍ ثىعالَ عّبِشح

  اٌىشِخ04اٌطشَك اٌىطٍٕ سلُ  وشساص ِسّذ

R 3127 اٌغبُٔب 

  ٔهح األُِش عجذ اٌمبدس واد رٍُالد28 ؽشَف زضشَخ اٌطبهش واد تلٍالث واد تلٍالث

 عٍه الترك

 ٔهح ِسّذ خُّغزٍ عُٓ اٌزشن سِبط ِسّذ عٍه الترك

  زٍ  ثٓ ثبدَظ ثىعفش31  فشَر ثٓ لبثى أR 3125ُِٓ بوسفر

 اٌطشَك اٌىطٍٕ ِشعً اٌىجُش   ِسٍٍ عفُبR 3136ْ مرسى الكبٍر

 بوتلٍلٍس

 ٔهح األُِش عجذ اٌمبدس طشَك رٍّغبْ ِغشغُٓ َ ثشوثبي اٌدضائش.َ.ر.ػ مسرغٍه

 بوتلٍلٍس R 3130 بوتلٍلٍس

 الكرمت R3137 الكرمت

 أوصَى-ؽبسع فشأزض فبٔضْ ِسطخ ٔفطبي أرزٌو أرزٌو



 اسصَى 3121

 بطٍوة
مرسى 

 الحجبج

R3130    اٌطشَك اٌىطٍٕ ثطُىح 

  ِىصذق لبدح

  طجٍ عّش

  ِسطخ ٔفطبي

 قدٌل قدٌل

 ؽبسع ِسّذ خُّغزٍ لذًَ 05 ٌطىأٍ ؽىلٍ

 

  ثىلشح خٍُفخ لذ58ًَ ثىخبسٌ عجذ اٌشزُُ

 

: قـــائمة منتجً المٌاه المعدنٌة- 06

 العىوان االسم واللقب البلدٌت الدائرة

  ِغشغ01ُِٕٓطمخ إٌؾبطبد سلُ  وزذح طىطبٌُُ مسرغٍه بوتلٍلٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 

 


