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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
التجــارة وزارة

ةــــة الجھویة للتجارة ورقلــالمدیری
الواديمدیریة التجارة لوالیة 

 

9201اركــــــالمبقائمة التجار المسخرین للمداومة خالل یومي عید الفطر 

وم األولـــالی
طبیعة النشاطالعنوانالتاجراسم و لقبالبلدیة

الوادي

حي أول نوفمبرالعایبي یوسف

مخبزة

حي أول نوفمبرحداد صھیب مدني
حي الكوثردقاشي محمد الصغیر

حي المصاعبة الغربیةنصرات توفیق أبو رحیل
حي سیدي عبد هللامیاسي بشیرة حرم لخوة

حي النخیلاألخن على
االستقاللحيمحبوب حسین

نزلة المالحباي نبیل
ماي08حي سباق محمد زكریاء

حي المنظر الجمیلجابر العید
حي المنظر الجمیلمدلل میلود جوھرة المخابز

حي المنظر الجمیلقریرح بوبكر
حي تكسبترحومة رضا الرحمة

حي باب الوادطلیبة ریاض
لوادحي باب اشیخة مبروك مراد

حي الصحن األولبوغزالة عباس
حي أم سلمىمحبوب حسن
حي أم سلمىمنصوري علي

حي األعشاشمسغوني عبد الكریم
حي الحریةأحمیمة إبراھیم
حي سیدي مستوركیرد الطاھر
حي أول نوفمبریاسین واسع

التغذیة العامة

حي النخیلذھب للتسوق
حي أم سلمى)نور البشیر للتسوق(جیدزالسي عبد الم

حي سیدي عبد هللابن مبارك محدة
أكتوبر17حي بقیطة محمد عارف

مقابل متوسطة دید (عادل مصباحي 
حي تكسبت)محمد

)سوق العصر(حي تكسبتمجیدة البشیر
سوبیرات التضامن بجانب (یوسف قناني 

حي المنظر الجمیل)الملعب

حي النورربيقدة الع
حي النورھنیة كنیوة

غوط مھریسیحي بوصبیع العایش
حي النخیل)جرمون للتسوق(جرمون الطیب 
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حي الشھداءعبسي الخزاني
مسكن300حي صالح دیدة

الصحن الثاني)مغازة البركة(خلیل أحمد 
الصحن األول)سوبیرات الھادي(منصر مبروك 

ماي8حي لسالمعلوش عبد ا
حي الناظور)مقابل المسجد(ابراھیم الریمي 

مارس19حي سوبیرات الحاج كمال
فیفري18حي سوبیرات بون بري

حي الشھداءمرغني زبیدة
القصابةحي تكسبتقصابة طیر حي أول نوفمبرأوالد الھزلة

توزیع الحلیبالواديغنادرة عبد الحمید الواديحرم صحراويشریط 
الصحن األولبوصبیع صالح سمیة

صیـدلیـة

حي تكسبت الشرقیةغنامي رقیة
حي باب الواديبلھادي عمار
مقابل مستشفى طب العیونبدادي فاطمة

سكن400حي حنكة اسماعیل
حي النزلةاالشعري عمار
مطعــم ومقــھىساحة السوقمطعم العلمي حي المنظر الجمیلالفردوسمطعم

مطحنةالواديشركة سوف للدقیق
ملبنة حي الشط الوادي El Maramملبنة 

تكسبت الواديوحدة نفطال

محطة بنزین

الواديمحطة باي عبد الحفیظ
الواديمحطة سعداني محمد السعید
الواديمحطة فرحات عبد المجید

الواديمحطة رحومة عمر
الواديمحطة قدیري سلیم

كوینین

مخبزةحي الشھداء كوینینشتوي محمد الطاھر النور
كوینینمنصور عبد الرحیم

التغذیة العامة كوینیناألشعري بدرالدین
كوینینفارح رابع

مطحنةكوینینشركة الرواد
محطة بنزینكوینینمحطة زوبیدي عبد المجید كوینینالدینمحطة طلیبة نصر

قمار

حي الظھراویةھایشة حسین

مخبزة حي الظھراویةعطیة توفیق
طریق المطار قمارمحمودي یحي
حي األمیر عبد القادر قمارمحمودي حمزة
قمار1956ماي 19حي خامسة خلیفة

التغذیة العامة

حي البریدكیر تقي الدین
قمار62مارس 19حي ترعة فؤاد
حي الشھداء قمارلوكة حسین

غمرة قمارحسونة بوبكر
قمار56أكتوبر17حي سعداني أحمد السعید
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حي باب الشرقي قماردیوان العید
غمرةحسونة خلیفة

أوت قمار20حي عیساوي عبد الكریم
جویلیة05حي مرغني مسعودة
حي باب الشرقي قمارخشخوش یونس

القصابةدیسمبر11حي د ضیاءسرھو الباب الغربيستو أیوب
حي الشھداء قمارحدیدة عبد العزیز

مطعــم ومقــھى حي الباب الغربيلوكة نبیل
جویلیة قمار05حي لسود عبد المجید
صیـدلیـةقمارقمار خاف بلقاسم

قماروحدة نفطال
محطة بنزین مارغمرة قمحطة بورقعة نجیبة

قمار–غمرة محطة سوید عبد هللا

تغزوت

مخبزةماي تغزوت08حي سعودي الصادق تغزوتغریرة العایش
تغزوتعوادي حمزة

التغذیة العامة

المنظرالجمیل تغزوتمساعید محمود
تغزوتغیوط صالح
تغزوتتلیلي مختار

ورماس
ورماسذكیر فریدة

السالمات ورماسحي عكشي أم الخیر
ورماسباللموشي عبد الخالق

الرقیبة

حي الرضوین الرقیبةرضواني منیر
مخبزة حي الشرقیة الرقیبةعماري یوسف

حي اإلنتصار الرقیبةقعید عبد الغني
النزلة الشرقیةزاوي بوبكر

التغذیة العامة

حي النخیل ھبةحریز بكار عمار
سوق الرقیبةحي العدالة ادریس

الرقیبةبراھیمي عبد الفتاح
ھبة الرقیبةمسعي عون یاسین
النزلة الشرقیةالزاوي لھواوي

القصابةھبةمسعي عون عمار حي األملعباسي عبد الرحمان
مطحنةالفولیة قمارمطاحن الفولیة
مطعــم ومقــھىھبة الرقیبةرضواني سلیم ي النخیل ھبةحبوعزیز بالعشي
صیـدلیـةحي األملفریخ نسرین

محطة بنزینھبة الرقیبةمحطة رضواني صالح الخبنة الرقیبةمحطة عطیة بشیر

الحمرایة
مخبزةحي المنظر الجمیل الحمرایةفارح بدر الدین

محطة بنزینالحمرایةمحطة تعاونیة الشباب الحمرایةشركة تضامن أوالد عون

غیرالم
المغیر01العالیة حاجي أحمد

مخبزة المغیر02العالیة جریبیع حسین
حي المجاھدین المغیرباعیسى عبد الجلیل



4

المغیر01العالیة علوش فطیمة
المغیر01العالیة جدي كمال
شارع بالرابح عليذیاب طارق

التغذیة العامة

حي الشھداءبوعافیة رمزي
.3. و.ط عمار اسعد
ساحة السوقالعایب قدور

مقابل ابتدائیة سي الحواسزغیدي عبد الناصر
ساحة السوققاشي عبد الباسط

01العالیة ذھب عمارة
حي الشھداءزعبوب مراد

3. و.ط طویل عبد العزیز
حي الشھداءجیرب سلیم

ساحة السوقبوعون السعید
القصابة ساحة السوقفدباخ یوس

ساحة السوقغربي نسیمة
مطعــم ومقــھى3ط و رقم جروني طارق وسط المدینةباب عبد الوھاب

توزیع الحلیبالمغیربالرابح محمد فتحي
صیـدلیـةالمغیرشقور ابراھیم
محطة بنزینالمغیروحدة نفطال المغیرمحطة بوزقاق عبد الكریم

أم الطیور

مخبزةالحي القدیم أم الطیوروبي لزھرمیھ
الحي القدیمكمال شھرة

التغذیة العامة أم الطیوربرجوح عبد المجید بن ع الرحمان
أم الطیوربن عدي فتحي

حي السالمةعلوش عبد الكاملسیدي خلیل

أسطیل

مخبزةأسطیلعرجون محمد
محطة بنزینإسطیلوحدة نفطال
القصابةسطیلأفریح شوقي

التغذیة العامةأسطیلبن ثامر ألیاس أسطیلنذیر مردف
مطعــم ومقــھىأسطیلطویل مراد

محطة بنزینإسطیلمحطة قماري عمار

جامعة

جامعةبن عبد هللا عبد الحمید

مخبزة
جامعةبن صغیر محمد السعید

جامعةحمیدي محمد
حي السوققویدري قویدر

جامعةاد للمخبزة والحلویاتز
جامعةخبزي عبد الكریم

التغذیة العامة
حي الجبلبن ناصر الطاھر

جامعةبن نونة محمد الطاھر
وغالنة جامعةسلمي خلیل
جامعةبوزید خالد

القصابةجامعةقویري فتحي
توزیع الحلیبجامعةھباز كمال

مقــھىمطعــم وجامعةبولجمار حسان
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صیـدلیـةجامعةزھاني عبد القاھر
محطة بنزینجامعةمحطة قروف محمود

سیدي عمران

سیدي عمرانبلعید حیدر
مخبزة عین ااشوشةخاوة میلود

تمرنةحمالوي ھاني
التغذیة العامةسیدي عمرانبن حامد خلیل

محطة بنزینسیدي عمرانمحطة مسعودي جمال

مخبزةتندلةة عبد الرزاقبوذینتندلة
التغذیة العامةتندلةبن موسى جموعي

مخبزةالمرارةبوذینة عبد الرزاقالمرارة
التغذیة العامةالمرارةحنزاب الطیب

الدبیلة

الدبیلةقاسمي عمار

مخبزة
الدبیلةصحراوي محسن

الدبیلةبن منصور الجموعي
الدبیلةبوخزنة العید

الجدیدةمسعودشنوف 
الدبیلة المركزیةبوصبیع العایش علي

التغذیة العامة
الدبیلة المركزیةحامدي ھشام
أكفادوا الدبیلةبسر عبد هللا

الدریمینيجوادي عماد الدین
الجدیدةبوزیدي طارق

صیـدلیـةأكفادوسعیدي عبد الغني
محطة بنزینالدبیلةمحطة لعبیدي بلقاسم

حساني عبد 
الكریم

مخبزةالزقمھني مراد الزقممراح ابراھیم
حساني عبد الكریمترشة حسین

التغذیة العامة الزقمبالعقون عبد الفتاح
الزقمسعداني سعد

صیـدلیـةالزقمبن منصور مصطفى
محطة بنزینحساني عبد الكریممحطة بوترعة صالح ي عبد الكریمحسانمحطة عمیرات لمین

حاسي خلیفة

حي المرزاقةمعیطي مختار

مخبزة

حي الشرقیةبن الساسي احمد
حي الشھداءنواس غمام احمد

لیزیرق الطریفاويتركي علي بن أحمد
الغربیةعاد الطاھر

حي الشھداءنوبلي نور الدین
حي الغربیةغمام علي عبد المالك

التغذیة العامة
حي الشرقیةن مبروكةعوی

حي المرزاقةمعوش الصادق
حي الشھداءقیطوبي یوسف
صحن بريرضواني جمیلة
مطحنةالشرقیة حاسي خلیفةمطاحن الطیب
صیـدلیـةحاسي خلیفةخالیفة حمزة
محطة بنزینحاسي خلیفةبوغزالة محمد حاسي خلیفةشركة الشرفاء
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الطریفاوي
التغذیة العامةالطریفاويادبوزغایة مر

الطریفاويكرمادي بشیرة
محطة بنزینالطریفاويمحطة بوزغایة عائشة

المقرن

أم الزبدصوالح محمد بالل
مخبزة المقرنمعامرة التجاني

المقرنوقادي زكریاء
السوق المغطاةقلیدة یاسین

التغذیة العامة
السویھلةدبیلي رشیدة

المقرنالدین وقادينور 
الحمادیننعیمة الصولي

ام الزبددقة القدري
توزیع الحلیبالمقرننعیمة صولي
صیـدلیـةالمقرنعون بوبكر

محطة بنزینالمقرنمحطة قدوري بشیر

سیدي عون

مخبزةسیدي عونحنافي سرحان الجدیدة الجنوبیةموساوي جالل
التغذیة العامةالجنوبیةالجدیدةرحومة بلقاسم

محطة بنزینسیدي عونمحطة ھیمة عبد الحق

الطالب العربي

مخبزةالطالب العربيذكیر محمد العید
الطالب العربيبلول ھنیة حرم بلول العید

التغذیة العامة الطالب العربيشاقوري حسن
الطالب العربيغربي إبراھیم

القصابةالعربيالطالباحمد الصالح احمد
محطة بنزینالطالب العربيمحطة تومي نور الدین

دوار الماء

مخبزةدوار الماءبن عمر صالح
دوار الماءجویدة مبروك عبد الكامل

التغذیة العامة دوار الماءلوبیري بشیر
دوار الماءرقیعة فتحي

القصابةدوار الماءشوشاني محمد العربي

أمیھ ونسھ

مخبزةأمیھ ونسھشایب رابح
التغذیة العامةإمیھ ونسةزیدي الھادي إمیھ ونسةثامة نصر

محطة بنزینأمیھ ونسھمحطة محدة قدور

وادي العلندة
مخبزةوادي العلندةصخري عائشة
التغذیة العامةواد العلندةشلیق نور الدین
مطحنةواد العلندةمطاحن الضیاء 

الرباح

مخبزةحي أوالد میاسةنصرات فوزي
حي علي دربال غربيالسعید مسعي بلقاسم

التغذیة العامة )المحكمة(حي الشعانبة وصیف حسن علوان
حي الزاویةالعایش حشیفة
حي العواشیرجابر صالحي

محطة بنزینالرباحمحطة بوصبیع العایش بشیر
ةصیـدلیـحي العواشیرجبالي فایزة

مخبزةالنخلةحمیداتو العیدالنخلة
التغذیة العامةالنخلةمسعي عون بشیر

مخبزةجویلیة05حي رضواني زھیرالبیاضة
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نوفمبر01حي نصرات الجباري
حي السالمخیشة یعقوب

مسكن81حي مسعي محمد محمد
حي النصرجرایة محمد فؤاد

التغذیة العامة

حي السالمحاج عمار مبروك
حي الصوالحصوالح احمیمة محمد فؤاد

حي أول نوفمبرأحمد الصالح صالح
جویلیة05حي رزیق الطاھر
حي الصومامبكوش فتحي
صیـدلیـةحي السالمجدید لخضر

محطة بنزینالبیاضةمحطة عبادي الھاشمي
محطة بنزینالدویالت بن قشةمحطة لمقدم إبراھیمبن قشة
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التجــارة 

المدیریــة الجھویة للتجارة ورقلــــة   
مدیریة التجارة لوالیة الوادي

2019قائمة التجار المسخرین للمداومة خالل یومي عید الفطر المبــــــارك 

وم الثانيـــــــــلیا

النشاطالعنواناالسم واللقبالبلدیة

الوادي

حي أول نوفمبرمصباحي عبد الحفیظ

مخبزة

حي أول نوفمبرطویل نعیمة
حي الكوثرحلواجي عائشة حرم شنوف

حي الكوثرنعیمة یحي حرم شنوف إدریس
حي الناظورحساني سارة حرم محبوب

حي سیدي عبد هللابقاش طارق البركة 
حي المصاعبةبوحالس لمین
حي الناظورجعفر فارح

حي اإلستقاللبن عتوس یوسف
حي اإلستقاللغنادرة المكي 

حي طرق تقرتبدة سعداني حسین النور
حي المنظر الجمیلرزاق زحاف اسامة
حي المنظر الجمیلبقاش طارق البركة

تكسبتحيبن ناصر لسعد
حي الصحن األولشمسة عبد الناصر

حي باب الوادشبل أحمد
حي سیدي مستورخیاري محمد الصالح

حي أم سلمىشیخة مبروك عبد الحق
حي الحریةشحیطي بوبكر

حي أوالد أحمدعاد ھیثم
حي أول نوفمبر)قالوري(بوروبة یوسف 

التغذیة العامة

أكتوبر17حي )حرزولي للتموین العام(حرزولي إسماعیل
حي أم سلمى)مول( دباب عبد الباسط 

حي سیدي عبد هللابقاسم شعباني
)جامع شادو(حي باب الواد سوبیرات بن خلیفة عبد الحكیم

)مقابل الجامعة(حي النورفرحات فیصل
حي النجارنسیمة غربي

حي تكسبت )حمدمقابل متوسطة دید م(حسین شكیمة 
حي تكسبتھاني الجیالني

)ملعب التضامن(المنظر الجمیل)سوبیرات التضامن(یوسف قناني
) ساحة فلسطین(السوق عبد القادر خنفور
حي النوریوسف شعباني

حي النورفطحیزة التجاني ھاجر 
حي المجاھدینسوبیرات أسیلي 
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الشھداءحي سباق عبد القادر عمار
حي السروطيمحمد بوقطایة

حي التوبة )قدور للتسوق(قدور محمد زكي 
ماي8حي رمضاني نورة 

حي الناظور)مباركة العمامرة(سوبیرات السالمي
حي الناضور زینب طراد

حي الشط)المغازة(بن ساسي علي 
مارس19حي عثماني عبد الغني
أكتوبر17ي حصحراوي للتسوق

حي الحریة)خلیل أحمد(مغازة البركة 
قصابةسكن300حي قصابة قابوسة )البرید(حي المنظر الجمیلقصابة قماري
مطعــم ومقــھىطریق الجامعةمطعم النخیل حي أول نوفمبر مطعم جیجل
مطحنةالواديشركة السنابل

حلیبتوزیع الالواديغنادرة عبد الحمید الواديشریط حرم صحراوي
حي القارةعبابة جلول

صیدلیة

حي األصنامفارح أمعمر
حي أوالد أحمدبحري عبد المومن

أوالد تواتي-حي الصحن الثانيشایع اسماعیل
حي النزلةمومن بكوش زینب

ماي08حي انصیرة ایمان
تكسبت الواديوحدة نفطال

محطة بنزین

الواديمحطة باي عبد الحفیظ
الواديمحطة سعداني محمد السعید
الواديمحطة فرحات عبد المجید

الواديمحطة رحومة عمر
الواديمحطة قدیري سلیم

كوینین

مخبزةكوینینسلیماني جمال عبد الناصر
كوینیندقي محمد یزید

التغذیة العامة كوینینمحده یوسف
كوینینخیر الدینزبیدي 

مطحنةكوینینمؤسسة محمد الصغیر ذیب
ملبنةكوینین"حلیبBM"وحدة 

محطة بنزینكوینینمحطة زوبیدي عبد المجید كوینینمحطة طلیبة نصر الدین

قمار

حي السوق قمارنفوخ أعراب
مخبزة حي الشطایة حوقة طارق

حي الشطایاحوقة یوسف
حي الدبدابة قمار شرقسعیددمدوم ال

التغذیة العامة

غمرة الوسطىحاصي السعید
حي الشھداء قمارلوكة ابراھیم

حي البرید والمواصالتعویوش جعفر
حي الباب الظھراويبسة محمد

1961دیسمبر 11حي حاصي جمیلة
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جویلیة05حي ستو ربیع
حي باب الظھراويمیطو أحمد

حي الشھداء قماركمالكیر
حي القریة قمارلمحنط میلود
حي الباب الغربيدمدوم أنور

قصابةحي الشھداءفارس برحومة
حي الباب الغربي نفطیة حسین

مطعــم ومقــھى حي الشھداء قمارشنة أسماء
أوت قمار20حي برحومة فارس

صیدلیةحي الباب الغربيموان نجاح
قمارحدة نفطالو

محطة بنزین غمرة قمارمحطة بورقعة نجیبة
قمار–غمرة محطة سوید عبد هللا

تغزوت

مخبزةحي الشھداء تغزوتفاضل عمار تغزوتغریرة العایش
تغزوتعوادي مصطفى

التغذیة العامة تغزوتعرشي عبد الستار
تغزوتعوادي احمد
تغزوتدحة العید

قصابةتغزوتادي عبد الرحمانمم

ورماس
ورماسمجیدي علي

التغذیة العامة حي السالمات ورماسمرابط عبد الحلیم
حي أول نوفمبر ورماسبوكي السعید

الرقیبة

مخبزةحي القعایدة الرقیبةالطیب كساب حي السوق الرقیبةزرقي زین العابدین
الخبنة الرقیبةبریبش محمد

یة العامةالتغذ

حي السالم الرقیبةمقیرحي أحمد
حي األمل الرقیبةقعید نور الدین
الرقیبة الجنوبیةعماري التجاني
الشرقیة الرقیبةاألعور طارق
الخبنة  الرقیبةرضواني محمد
قصابةساحة السوقطویل عبد المالك ھبةمسعي عون یاسین
مطعــم ومقــھىھبة الرقیبةرضواني سلیم سوق الرقیبةشراحي عبد اللطیف
صیدلیةالخبنةعثماني زینب

محطة بنزینھبة الرقیبةمحطة رضواني صالح الخبنة الرقیبةمحطة عطیة بشیر

الحمرایة
مخبزةحي المنظر الجمیل الحمرایةفارح بدر الدین

محطة بنزینالحمرایةمحطة تعاونیة الشباب الحمرایةتضامن أوالد عونشركة

المغیر

حي السعادة البناء الذاتي حاجي السعید

مخبزة
المغیر02العالیة زغیدي یحي

حي السعادة بوحامد عبد الرؤوف
شارع بالراشد عبد الرزاقطلحة یاسین

شارع بالراشد عبد الرزاقحمالوي شراف
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ساحة السوقراشد نبیل
المغیرلحفیظلقبج عبد ا

التغذیة العامة

ساحة السوقممي جمال
ساحة السوقمطیر رابح

ساحة السوقبن علي عبد اللطیف
مقابل ابتدائیة سي الحواسزغیدي ھالل
المغیرقماري تواتي
ساحة السوقجحیش توفیق

قصابة 02العالیة بدرة الزھرة
ساحة السوقشطي بلقاسم

مطعــم ومقــھى3ط و رقم بوبكردباخ  وسط المدینةحبة عائشة
توزیع الحلیبالمغیربالرابح محمد فتحي

صیدلیةالعالیةزبیلة الھام
محطة بنزینالمغیروحدة نفطال المغیرمحطة بوزقاق عبد الكریم

أم الطیور

مخبزةأم الطیوربراھیمي مولود
أم الطیورالعمري زكریاء

التغذیة العامة أم الطیورالعابد خالد
أم الطیورخلیفي عز الدین

أسطیل

مخبزةأسطیلعرجون محمد
قصابةأسطیلفریح شوقي

التغذیة العامةأسطیل3. و.ط مصباح سمیر أسطیلمردف حشاني
مطعــم ومقــھىأسطیلحمادي فؤاد

محطة بنزینإسطیلمحطة قماري عمار
محطة بنزینإسطیلحدة نفطالو

التغذیة العامةحي السالمةبن عمر حسامسیدي خلیل

جامعة

جامعةبن نوار بوجمعة

مخبزة حي البلیدةقدرة كمال 
حي وغالنة جامعةبر هللا عمر 
حي السالمحمیة غافور

جامعةسخري سعد هللا

التغذیة العامة جامعةسوبیرات المستقبل
جامعةتیتة علي

جامعةبن قدور عدواني
قصابةجامعةعویني فؤاد ساحة السوقحداد بشیر

مطعــم ومقــھىجامعةبونلفي میلود 
توزیع الحلیبجامعةھباز كمال
صیدلیةحي الجبلخالد نوار

محطة بنزینجامعةمحطة قروف محمود

سیدي عمران 

سیدي عمرانبلعید حیدر
مخبزة عین الشوشة خاوة میلود

تمرنة حمالوي ھاني
التغذیة العامةسیدي عمرانبن قسوم فؤاد
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محطة بنزینسیدي عمرانمحطة مسعودي جمال
مخبزةتندلةبوذینة عبد الرزاقتندلة

المرارةبوذینة عبد الرزاقالمرارة
التغذیة العامةالمرارةحنزاب الطیب

الدبیلة

الدبیلةاودي العروسيد

مخبزة الدبیلة الشرقیةاللبي سلیم
الدبیلة تركي الجموعي
الجدیدةفرج عبد الغني
الدبیلة المركزیةقدیري محمد

التغذیة العامة أكفادوا الدبیلة)كارفور(عدواني یحي 
الدبیلة الشرقیةسوبیرات أبو غسان

الدریمینيرضواني عمر
صیدلیةالدبیلةورة حمزةنعر

محطة بنزینالدبیلةمحطة لعبیدي بلقاسم

حساني عبد 
الكریم

الزقممعمري نصر الدین
مخبزة الزقممعمري عبد الفتاح

حي الھدى الزقمبسرني لحسن
حساني عبد الكریمزنینة ابراھیم

التغذیة العامة الزقم ح ع كھاشم ھشام
الزقمریاحي صابر

مطحنةحساني عبد الكریمشركة الحاج صالح
صیدلیةالزقمجبار یسمینة

محطة بنزینحساني عبد الكریممحطة بوترعة صالح حساني عبد الكریممحطة عمیرات لمین

حاسي خلیفة

مرزاقةكناویة العروسي

مخبزة

حي أول نوفمبرعربیة محمد السعید 
الھمایسةتي یاسین

لیزیرق الطریفاويخالدعاد
حي الشوایحةعوینات سفیان

حي الشھداءنوبلي بالل
حي الغربیةحمیدي الطیب

التغذیة العامة
حي الشھداءمیاسي كمال
حي الشھداءمحمد عثماني

حي الشرقیةنسیب عبد المالك
حي الھمایسةبالضیاف یوسف

مطحنةلیفةالمرزاقة حاسي خ1مطاحن نجمة 
صیدلیةحاسي خلیفةخالیفة مبروك
محطة بنزینحاسي خلیفةبوغزالة محمد حاسي خلیفةشركة الشرفاء

التغذیة العامةالطریفاويغندیر مرادالطریفاوي الطریفاويبوزغایة بلقاسم
محطة بنزینالطریفاويمحطة بوزغایة عائشة

المقرن

مخبزةأم الزبدعمر دبش المقرنالسعید بلقاسم
التغذیة العامةالمقرنشكیمة محمد المقرنغزال السعید
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أم الزبدتواتي ابراھیم محمد البشیر
المقرنمنصر أحمد
صیدلیةحي الحمادینذھب نورة

محطة بنزینالمقرنمحطة قدوري بشیر

سیدي عون

مخبزةسیدي عونمصباحي عبد الرزاق
التغذیة العامةسیدي عونألقرعمحمد ا الجدیدة الجنوبیةالزاوي عبد الحمید

محطة بنزینسیدي عونمحطة ھیمة عبد الحق

الطالب العربي

مخبزةالطالب العربيبلول جمال
مخبزةالطالب العربيبن دویم محمد

الطالب العربيبلول سھام

التغذیة العامة
الطالب العربيغمیمة فؤاد

الطالب العربيعیاشي نصرات عماد
الطالب العربيسلمان جابر

الطالب العربيسعیدي عبد الجلیل
قصابةالطالب العربيبلول بدر الدین

محطة بنزینالطالب العربيمحطة تومي نور الدین

دوار الماء

مخبزةدوار الماءشراحي یوسف
دوار الماءاحفوظة نصر

عامةالتغذیة ال دوار الماءخیشة حمزة
دوار الماءشنطابي معمر

قصابةدوار الماءشوشاني محمد العربي
محطة بنزینالدویالت بن قشةمحطة لمقدم إبراھیمبن قشة

أمیھ ونسھ
مخبزةأول نوفمبر إمیھ ونسةزواري أحمد إسماعیل

التغذیة العامةإمیھ ونسةببوخة علي
محطة بنزینأمیھ ونسھرمحطة محدة قدو

وادي العلندة

مخبزةوادي العلندةزالسي خیر الدین وادي العلندةصخري عائشة
التغذیة العامةواد العلندة واد العلندةالھادي غنابزیة

الرباح

مخبزةحي علي دربالطواھریة علي
حي علي دربال شماليحمزة بریك

التغذیة العامة األمیر عبد القادر شرقيعبد المجید دبار
حي الزاویةابراھیم حشیفة
حي أوالد میاسةعبد القادر بسر
صیدلیةالرباحمیلودي سعید

محطة بنزینالرباحمحطة بوصبیع العایش بشیر

مخبزةالعقلةمسعود عقیبالعقلة
التغذیة العامةالعقلة مكي یونس

البیاضة

حي الصوالحربيعاد الع

مخبزة
حي أول نوفمبرذیاب عبد المنعم
حي االزدھارمھوات یوسف

جویلیة05حي مسعي محمد عبد المالك
حي اإلستقاللھمیسي الزھرة 
التغذیة العامةحي النصربن عمارة عمر
أول نوفمبرخضیر مبروك
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محمد بوضیاففرحات عبد المجید
أوت20حي سمھوات الیا

جویلیة05حي باسي مطیرة
حي اإلزدھارعباسي أسامة
صیدلیةحي الفطاحزةسالمي عادل

محطة بنزینالبیاضةمحطة عبادي الھاشمي


