
وزارة التجارة
المدیریة الجھویة  للتجارة – سعیـدة 
المدیــــریة  الوالئیة للتجارة بتیارت

- بلدیـة : تیارت

لیوم الثانيالیوم األولالنشاطاسم ولقب المداومالرقم

Xنوار خالد1

XXشقاقفي عبد القادر2

XXنقمي حاجي علي3

XXبن فاید العربي4

Xیماني عائشة5

Xعیاشي نادیة6

Xصحراوي خادم7

Xبن عبد اهللا كواشي8

Xبولنوار محمد9

XXعابد بوعالم10
Xمواز رشید11
XXكمال مواز12
XXمخطاري عبد القادر13
Xصحراوي ولید14
XXكاملة عدة15
Xعجوج محمد مختار16
XXعبد القادر جیاللي17
XXلعموري سلیمان18
Xسحنین عبد القادر19
XXبطاھر عبد القادر20
Xبطاھر خالد21

Xجیاللي عبد القادر22

XXبتة موسى23

XXعیسى فاطمة24

Xمصطفى خالد25

XXبوطباق رابح26

XXعمار امحمد27

Xشارع اإلخوة قایديمیموني عبد القادر28

Xدرمان بن عیسى29

Xمعیزة عبد الرحمان30

XXرابة عبد القادر31

XXسیساني سمارة32

Xفغول دومة33

XXبوغرارة عبد الھادي34

Xبن عمارة العربي35

XXآیت حمو سلیمان36

Xبوغنجة محمد37

Xسنجاق الدین خالد38

Xمكي دنیا39

Xبوغدو محمد40

Xدرماس محمد أمین41

XXقطاي نور الدین42

Xروان محمد43

Xبورنان إسماعیل44

XXلعرج محمد45

Xبوشنافة الجیاللي46

Xبوستة رابح47

Xكنتور الجیاللي48

XXشایب الذراع فاطمة49

المكان المسمى قاید أحمد س1 ك أ 28 رقم 14 عمارة 28

محمد جھالن قسم 197 د/131 محل رقم 02

مجموعة ملكیة 56 قسم 176 طریق فرندة د/ 100

طریق فرندة رقم 01 تخصیص د/07

طریق السوقر المحل الثاني سكن حي مسري جیاللي 02

حي الملعب الجدید مجمع 09 311

رقم 163 تجزئة الرحمة 02

رقم 156 حي الرحمة 02 155

حي المنظر الجمیل رقم 12 تجزئة د/124

عمارة أ الطابق األرضي یسار  مجموعة الملكیة 04 حي الملعب آیت عبد الرحیم قسم 45
القطعة 01

مجموعة الملكیة 23 شارع حمداني عدة قسم 57

حي حمداني عدة رقم 54

حي اإلخوة قیطون 19

حي اإلخوة قیطون عمارة 50

مكرر طریق الجزائر تجزئة د/122 رقم 01

مكرر طریق الجزائر تجزئة د/122 رقم 02

حي قاید احمد عمارة رقم 14

رقم 01 حي 500سكن عمارة 06

حي بصغیر رقم 119

طریق عین بوشقیف التخصیص  االجتماعي د/150

شارع النقیب لطفي محل ثاني شارع األمیر عبد القادر رقم 81

مج 19 قسم 60 اللة العابدیة رقم03 تخصیص/115

زعرورة سكن رقم  20 100 محل 02

شارع االنتصار رقم 17

شارع االنتصار07

شارع االنتصار  رقم  17

زعرورة مسكن رقم 130 تجزئة 425

حي زعرورة 275

رقم 23 طریق بوشقیف 405

تیارت رقم 162 حي زعرورة 425

سكن تجزئة طریق بوشقیف حي 405 رقم 28

عنوان المحل

مواد غذائیة + خضر وفواكھ

محل 02 تجزئة الرحمة 02 153

تجزئة  الرحمة الجدیدة محل رقم 01

تجزئة الرحمة رقم 179

تجزئة الرحمة رقم 276

حي اإلخوة قیطون تجزئة د/67

G عمارة سكن تساھمي طریق الجزائر رقم المحل 06 75

طریق الجزائر حي بوجلة عبد الھادي

ك ا26س5 رقم14 عمارة26 القاید احمد 500سكن البیع عن طریق اإلیجار برنامج 2002

رقم 04 سكن االنحراف عمارة 07 حي 500 محل رقم 03

رقم 01 سكن عمارة 06 حي 100 محل 01

طریق بوشقیف رقم 1473 تجزئة طریق الجزائر التخصیص االجتماعي3

تجزئة الرحمة رقم 296

التعاونیة العقاریة الفالح  محمد جھالن محل ثاني تجزئة د/131

رقم198 تجزئة الرحمة 03

التعاونیة العقاریة الفالح  محمد جھالن رقم 03 محل ثاني تجزئة د/131

زعرورة سكن رقم 36 حي 400

زعرورة سكن رقم 69 حي 400

القائمة االسمیة للمتعاملین االقتصادیین المسخرین لضمان المداومة 
بوالیة تیارت خالل یومي عید االضحى المبارك لسنة 2018
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لیوم الثانيالیوم األولالنشاطاسم ولقب المداومالرقم عنوان المحل

مواد غذائیة + خضر وفواكھ

محل 02 تجزئة الرحمة 02 153 Xھدیة عبد القادر50

Xحدو فضیلة51

Xمنور طاھر52

XXعابدي عابد53

Xبوزیان محمد سفیان54

Xبوعبد اهللا حري55

Xبن حلیمة عبد الھادي56

XXمعیزي عبد القادر57

XXمسري احمد58

XXبن مغنیة مختار59

Xصفار نور الدین60

XXحساني داود61

Xعابد حاسي62

XXسالیمي عائشة63

XXبلكرشة رماشیة64

XXورقلي خالد65

XXسلیمان عبد القادر66

Xبن عودة شعیبي67

Xحمزة إسماعیل68

XXآییس مصطفى69

Xمعیزیة  عبد الرحمان70

Xناصر عمار71

XXبوخمخام عیسى72

Xبن شھرة بلقاسم73

Xعنان مخطار74

Xمحمد  دیلمي75

XXبشیر دیبس76

Xبن سعدي مراد77

Xصحراري وحید78

XXطواھریة الطیب79

XXبلخیر قسمي80

Xلعروسي مصطفى81

Xمغراوي سعیدة82

Xبوزیان رتیبة83

Xخروبي عابد84

Xعیسى دنیا85

Xصغیر محمد86

XXبن عمارة مراد87

XXكواشي عیسى88

Xحاج فرطاس89

Xبوشاقور عابد90

XXبلعربي محمد91

XXداریس محمد92

Xسعیدي فاطمة93

Xإبراھیم یحي94

Xأمین لعربي95

Xقبور محمد96
Xمنور طاھر97
XXبرواقیة محمد98

Xرابة عبد القادر99

السوناتیبا محل أول حي الملعب الجدید رقم 237

شارع اإلخوة قایدي

01طریق فرندة تجزئة د/111

شارع النقیب یوسف محل ثاني رقم 37

محل 01 حي المنظر الجمیل عین قاسمة رقم 323 تجزئة د/ 116

محل 02 حي المنظر الجمیل  طریق عین قاسمة رقم 346 تجزئة د/116

مجمع د حي الملعب الجدید رقم 190

حي الملعب الجدید رقم 235 محل 03

المحل األول حي الملعب الجدید البناء الجاھز رقم 100

حي الملعب الجدید رقم 298

المحل حي الملعب الجدید رقم 204

م م 429 مكرر طریق بوشقیف قسم 11 تجزئة د104 محل رقم 01

المحل 02 حي التعاونیة العقاریة محمد بوضیاف طریق بوشقیف رقم 48

طریق عین قاسمة رقم 115 تجزئة د/139

رقم 364،  حي المنظر الجمیل طریق عین قاسمة تجزئة د/116 محل رقم 02

التعاونیة العقاریة االتحاد  حي المنظر الجمیل قطعة رقم 03 تجزئة د/139

رقم 18 قسم 166 شارع الرائد الزبیر رقم 02

حي البدر قطعة رقم 16 تخصیص د/143

10حي البدر

حي البدر رقم 03

حي البدر رقم 01

حي البدر رقم 118

حي البدر رقم 01

30تجزئة د/139

حي المنظر الجمیل رقم 145 توسعة د/128 محل رقم 01

طریق بوشقیف تجزئة محل رقم 01

شارع قالب العربي- تیارت 12

A القطعة مجموعة الملكیة رقم 68 شارع اإلخوة قایدي قسم 159

حي الشھداء رقم 04

التفاح 03 التخصیص االجتماعي د/150

طریق الجزائر  التفاح رقم 03 التفاح 03 التخصیص االجتماعي د/150

حي الشھداء قسم 166 رقم01

حي البدر

رقم 97 حي الشھداء قسم 173

حي كارمان 45

حي كارمان محل رقم01

مسكن مجمع كارمان حي 559 65

سكن رقم 31 طریق بوشقیف 405

المحل األول سكن طریق بوشقیف رقم 16 تجزئة 405

التعاونیة العقاریة المحبة تخصیص د/134

سكن رقم 01 حي 700 محل رقم 02

شارع خویدمي عبد القادر رقم 173 محل رقم 01

طریق السوقر رقم 169

طریق السوقر تیارت محل 01 حي مسري الجیاللي رقم 307 سكن  محل 01 327

حي المنظر الجمیل تیارت 06

طریق عین قاسمة حي المنظر الجمیل تجزئة د/124

طریق بوشقیف تجزئة طریق الجزائر تفاح رقم03 محل رقم 01

سكن طریق السوقر حي مسري الجیاللي 500 14

المحل األول حي البدر رقم 01 تجزئة د118

الطابق األرضي حي700سكن مدخل أ عمارة 01

مواد غذائیة + خضر وفواكھ
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لیوم الثانيالیوم األولالنشاطاسم ولقب المداومالرقم عنوان المحل

مواد غذائیة + خضر وفواكھ

محل 02 تجزئة الرحمة 02 153
100

XXمناد نصر الدین
101

Xفغول دومة

Xبطاھر رابح102
Xبوعزة میسوم103
Xبلعباس عبد المجید104
Xدقداق موالي105
XXسوالمي طیب106
Xطاھري خالد107
Xقربوص عبد القادر108
109

Xعبد اللطیف بن فرحات

Xمكناس خالد110
Xبورزق عبد الحمید111
Xحالس قدور112
Xتغریني خالد113
Xبوفریوة حاج أحمد114
Xنوار محمد115
Xورقلي الھواري116
Xمیسوم أمین117
XXبلقاسم مخطار118
Xمحمد بومدین119
Xمغازة الیسر (تاجوري أسماء)120
Xش.ذ.م.م مغازة (اإلخوة ویس)121
Xداود محمد شمس الدین122
Xبوزیان بن عیسى123
Xبن فرحات بغداد124
XXمناد میلود125
Xفرنلن محمد سیف الدین126
Xمرابط خالد بن شھرة127
XXسكیوة سید احمد128
XXبلخیر مونیر129
XXبالفاطمي علي130
Xبوزیان فاطمة131
XXسنوسي خالد132
Xشقاللة صدیق133
Xلعالق مصطفى134
Xریاح عبد الھادي135
XXبن علیة كرد136
XXالعربي یحي137
Xحسین خالدیة138
Xطراري علي139
140

Xحساني محمد

Xمعمري خیرة141
Xجوریح بختة142
Xبوعبدلي عبد القادر143
Xبلحاج عمار144
XXبن عیسى مخطاري145
XXبن مومن محمد146
XXبسماك رزق اهللا محمد إبراھیم147
Xرشید ساعد148
Xعمر فدان149 سكن المبرد محل 01 حي 1976

القطعة  24/1000- د 3 سكن اجتماعي تساھمي حي البدر عمارة أ القطعة رقم 04 حي 32
رقم 04

سكن طریق بوشقیف رقم 96 تجزئة 405

سكن رقم 25 مكرر طریق عین بوشقیف405 محل رقم 01

حي الشھداء محل ثاني 01

محل شارع اإلخوة قایدي رقم 40

تیارت عمارة 11 مجموعة الملكیة 34 محل ثاني شارع اإلخوة قایدي قسم 88

التعاونیة العقاریة ریاض الفتح د/142

حي الشھداء التعاونیة العقاریة ریاض الفتح 02

محل 02 طریق المبرد رقم 02 د/118

سكن التعاونیة العقاریة طارق ابن زیاد رقم 01 تجزئة د/51حي 630

تیارت القطعة رقم 130 سكن تخصیص د/151 حي 630 محل رقم 01

حي الشھداء رقم 02 د/142

مكرر حي محمد جھالن تخصیص واد الطلبة د/ 127

مسكن رقم 13 حي 248

رقم 34/04 سكن من تخصیص د/123 حي 88

القصابة

محل 02 رقم 154 تجزئة الرحمة 02

محل أول قاید احمد  رقم 19ك أ 19ج01

سكن رقم 133 حي زعرورة 400 محل رقم 01

مجموعة الملكیة 04 شارع الرائد محجوب قسم 80

حي زعرورة 175

مج19 حي حمداني عدة قسم55 رقم01

حي حلوز عابد 72

مجموعة الملكیة 109 محل اول شارع حلوز عابد قسم 62

رقم 156 محل 02 حي الرحمة02

تیارت رقم 236 تجزئة الرحمة 01

طریق السوقر رقم 125 رقم 08

رقم 14 سكن عمارة 25 حي قاید احمد 500

طریق عین قاسمة الجزء ب رقم 52

التعاونیة العقاریة الفالح حي محمد جھالن رقم القطعة 03 تجزئة د/131

رقم06 المنظر الجمیل (كشك) 118

حي المنظر الجمیل رقم 06

سكن حي مسري جیاللي رقم 13 طریق السوقر 37

مج ملكیة 77 طریق السوقر شارع قالب العربي قسم 142

مج ملكیة 32 قسم 142 شارع قالب العربي رقم 01

محل رقم02 مج ملكیة 24 شارع قالب العربي قسم 150

حي شارع حمداني عدة

حي روسو تخصیص د/118 رقم 25 محل 01

سكن حي 150

حي روسو سابقا حمیري محمد مكرر رقم 13 محل رقم 05

مجموعة ملكیة 01 طریق السوقر قسم 151 BC سكن عمارة 20 حي 248 محل رقم 02
قطعة رقم 250

سكن طریق السوقر حي 248

المحل األول مج ملكیة 25 حي أراضي بومدین قسم 132

شارع بوعبدلي بوعبد اهللا 05

شارع غالم اهللا نور الدین محل رقم 01

قسم 178 القطعة رقم 07 سكن رقم 01 حي 500 تجزئة د/118 محل رقم 01

عمارة أ الطابق األرضي یسار  مجموعة الملكیة 04 حي الملعب آیت عبد الرحیم قسم 45
القطعة 02

شارع حمداني عدة 01

شارع حمداني عدة المحل الثاني 306

حي شارع حمداني عدة

مواد غذائیة + خضر وفواكھ
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لیوم الثانيالیوم األولالنشاطاسم ولقب المداومالرقم عنوان المحل

مواد غذائیة + خضر وفواكھ

محل 02 تجزئة الرحمة 02 153 Xطرشید بن فغول150
Xعثمان مكید151
Xسافیر حاج152
Xأحمد علي بوسبعین153
Xبوعبد اهللا خلیل154
Xبلحول نور الدین155
Xناصر دحو156
Xمقدم موالي علي157
Xحدو أبو بكر الصدیق158
Xبلكرشة الجیاللي159
Xبراھیم عبد الرحمان160
Xلعالق نور الدین161
XXبودالي جیاللي162
Xبوزكري أحمد163
XXإنتاج الحلیبوحدة سیدي خالد النتاج الحلیب164
XXعبادي محمد165
XXقیطون جمال166
XXبن غزالة أعمر167
XXجلول محمد168
XXعیسى جمال169
XXعابدي محمد170
XXعمار امحمد171
XXحلوز الصحراوي172
Xعبد المجید جلیل173
Xبن ھني الجیاللي174
Xمازوز عبد القادر175
Xمسلم لخضر176
XXش.ذ.م.م البكیرة177
Xمنجور مصطفى178
Xبناصر حمزة179
Xقرامي نور الدین180
Xحلوز مراد181
Xیحي جمال الدین182
Xمصاریعة خیرة183
XXعمار أمحمد184
Xعیسى جمال الدین185
Xقاضي عز الدین186
Xبلعباس خالد187
Xماحي عمار188
XXفرطاس مولود189
XXبناصر رضا190
XXمكي محمد سلیم191
Xرشدي بن ناصر192
Xمكي مصطفى نسیم193
XXدقیش موالي194
Xمسلم محمد195
XXقیرود العمري196

محل أول شارع أول نوفمبر رقم 06

حي روسو سابقا حمیري محمد محل رقم 03

حي 33/د تخصیص أراضي بومدین رقم 63

شارع معروف أحمد المدعو (النقیب بوسیف)

طریق عین قاسمة حي ترقیة السكن العائلي رقم 17

سكن تجزئة طریق بوشقیف حي 405 رقم 28

رقم 94 طریق الجزائر حي د/108

محل 01 حي الشھداء قسم 166 رقم 06

حي اإلخوة قایدي  رقم 48

مم 33 قسم 177 سكن التعاونیة العقاریة السعادة رقم 05 حي 500 محل رقم 01

تجزئة د/135 حي المنظر الجمیل طریق عین قاسمة رقم 248

مكرر رقم 08 طریق بوشقیف تخصیص د/104

حي محمد جھالن تحصیص د/127 15

مج ملكیة 56 شارع حمیري محمد قسم 150 رقم 04

شارع بوعبدلي بوعبد اهللا 102

شارع قالب العربي الطابق األرضي رقم 02

المنطقة الصناعیة زعرورة

مخبزة

رقم 81 تجزئة الرحمة02 محل رقم02

حي بوھني محمد رقم 12 02

حي زعرورة رقم 69

رقم 199 سكن محل 01 حي 400

حي زعرورة البناء الذاتي رقم 275 محل 02

قطعة رقم 06 شارع االنتصار رقم 11

طریق بوشقیف

شارع االنتصار عمارة 02

رقم 04 شارع االنتصار محل01

حي زعرورة البناء الذاتي رقم08

حي حمداني عدة رقم16

تجزئة حي الشھداء رقم02

عمارة ب 50 مجموعة الملكیة 70 قسم 79 شارع التحریر رقم 07

حي مسري الجیاللي رقم 08

حي مسري الجیاللي رقم 07

سكن طریق السوقر حي مسري جیاللي حي 327 153

حي البدر قطعة رقم 11 تخصیص د/143 رقم12

طریق الجزائر رقم 94 حي د/108

حي كارمان القدیمة رقم 17

و16 تعاونیة تحمل رقم 01 تجزئة د 135.41.140.139 رقم 02

شارع زروقي محل ثاني، تیارت 07

محل 01 مج ملكیة 13 قسم 150 شارع حمیري محمد رقم 19

رقم 161 حي المبرد تخصیص د118

حي البدر عمارة ا الطابق األرضي رقم 07

رقم المحل 02 التفاح 03 التخصیص االجتماعي د/150

محل 02 سكن رقم 04 حي 500 تجزئة د/118

17حي محمد جھالن د/127

محل ثالث حي المنظر الجمیل التعاونیة العقاریة اآلفاق القطعة رقم 131

محل 03 تعاونیة األفاق طریق عین قاسمة رقم 644 تجزئة د/139

قسم 197 رقم 04 حي محمد جھالن تخصیص د/131 رقم 01

القصابة

4



لیوم الثانيالیوم األولالنشاطاسم ولقب المداومالرقم عنوان المحل

مواد غذائیة + خضر وفواكھ

محل 02 تجزئة الرحمة 02 153 XXمول الخلوة عبد الرحمان197
XXبلخیر فاطمة الزھرة198
XXقواسم بلقاسم199
XXكرجو رشید200
XXشركة بلحیسن للخدمات201
XXمؤسسة نفطال202
XXكرجو بن سعدة203
XXمخطاري بوفاتح204
XXمخطاري عابد205
XXسي مرابط محمد العزیز206

Xصفار یوسف207

Xبزایز عبد الرحمان208
Xمجدوب سلیمان209
Xسانة زبیر210
Xجوریح إسحاق211
Xبدیار سمیر212
Xمحمد خمیس بوزكري213
XXالمطاحنمطاحن اإلخالص214

- قائمة موزیعي الحلیب لمختلف البلدیات
الیوم 
لیوم الثانيالیوم األولالنشـــاطاسم ولقب المداومالثاني

XXالسوقر- عین دزاریتإمسعودن عبد المجید1

XXتیارت – الرحویة – الجیاللي بن عمار - قرطوفةزبیدي الحاج2

XXتیارتبدیار خالد3

XXمھدیة - بوشقیفبومنقوش مختار4

XXمھدیة - حمادیةخوني الھواري5

XXالسوقرشیادي بلقاسم6

XXتیارتكبوش الجیاللي7

XXتیارتخلیفي عبد القادر8

XXتیارتموالي مھدي9
XXتیارتبن درار نبي عبد القادر10
XXقصر الشاللةمعلم حاج11
XXمشرع الصفابن مرزوق خالد12
XXتیارتكحالوي13
XXتیارتسكسي الجیاللي14
XXحي اإلخوة قایدي تیارتنقطة  بیع للملبنة15
XXحي البدر تیارتنقطة  بیع للملبنة16

- بلدیـة :الدحموني

الیوم الثانيالیوم األولالنشـــاطاسم ولقب المداومالرقم

Xحي العقید لطفي، الدحمونيمناد رابح1

XXحي المحطة رقم 12، الدحمونيحلیمي خالد2

Xشارع الكرد رقم 01، الدحمونيسعدیة رابحیة3

Xوسط المدینة، الدحمونيعبد الالوي سنوسي4

Xوسط المدینة، الدحمونيبلقرع بختة5

Xمحل  ثالث حي مزیان رقم 04، الدحمونيبغداد عبد القادر6

اوت 1955، الدحمونيلونیس علي أحمد7 حي 20 25XX

XXوسط المدینة الدحمونيعیشوبة علي1

Xحي دشراوي رقم 29، الدحمونيعماري أحمد2

XXحي الكومینال، الدحمونيعباس عدة3

عنــــــوان المحــــــــــــــل

مواد غذائیة + خضر وفواكھ

مكرر شارع معروف أحمد تیارت 1

موزعي الحلیب

عنــــــوان المحــــــــــــــل

تصلیح العجالت

التعاونیة العقاریة فرترنیتي ثالث كنزات القطعة رقم 03، تیارت تجزئة د/132 محل رقم 03

حي زعرورة، تیارت

طریق السوقر تعاونیة اإلخوة، تیارت

المطاعم

حي البناء الجاھز عبدالھادي بوجلة محل 03، تیارت

طریق عین قاسمة 66، تیارت تجزئة د/123 محل رقم 02

محطة نقل المسافرین طریق الجزائر رقم 02، تیارت

حي المنظر الجمیل 263، تیارت التعاونیة العقاریة أغیزو (األفاق) تجزئة د 135

محطات الخدمات

مج ملكیة 27، تیارت سكن قسم 155 شارع معروف أحمد حي 84 13

طریق فرندة، تیارت

طریق عین قاسمة، تیارت

طریق السوقر، تیارت

طریق الجزائر، تیارت

طریق الجزائر بلدیة تیارت

الریجینة، تیارت

اإلخوة سعدي، تیارت

نھج النقیب بوسیف، تیارت

نھج أول نوفمبر، تیارت

5



لیوم الثانيالیوم األولالنشاطاسم ولقب المداومالرقم عنوان المحل

مواد غذائیة + خضر وفواكھ

محل 02 تجزئة الرحمة 02 153 داخل المركز التجاري، الدحمونيلعالق علي4 Xرقم 11

Xداخل المركز التجاري، الدحمونيمعمر زعتر5

حي مزیان  تعاونیة ابن بادیس، الدحمونيمناد بن نوار6 02XX

Xمحل ثاني حي السوق رقم 05، الدحمونيخلیفي خالد7

Xوسط المدینة، الدحمونيحریكان الشیخ محند1

شارع السوق، الدحمونيعلي أحمد سلیمان2 05XX

تخصیص 105، الدحمونيعجول الزھرة3 حي الكومینال رقم 01 XXمحل 04

XXالدحمونيمحطة خدماتجقیدل عبد القادر4

- بلدیـة :عین بوشقیف

الیوم الثانيالیوم األولالنشاطاسم ولقب المداومالرقم

وسط مدینة عین بوشقیف تیارتقواسم مخطار1 16XX

150XXسكن، عین بوشقیف تیارتعباس خالد2

حي األمیر عبد القادر، عین بوشقیف تیارتبلقاسم عدة3 27X

Xطریق عین دزاریت، عین بوشقیف تیارتبعابسة عزیز4

XXعین بوشقیف تیارتحریكان الشیخ5

XXعین بوشقیفمحطة خدماتباللطة عثمان6

- بلدیـة :سید الحسني

الیوم الثانيالیوم األولالنشاطاسم ولقب المداومالرقم

XXحي علي بن ھني، سیدي الحسنيكافي رشید1

XXشارع أول نوفمبر رقم 37، سیدي الحسنيبن عربة رضوان2

، سیدي لعقابي عبد القادر3 RHP) قطعة قطعة (60 تحصیص 108 محل رقم 01
XXحسني

قطعة، سیدي الحسنيبلحسین عائشة4 حي 108 202XX

XXبلدیة سیدي الحسنيالعربي أحمد5

Xبلدیة سیدي الحسنيتیلي الطاھر6

قطعة رقم 46، سیدي الحسنيعبد اهللا راسین7 XXتحصیص 392

جویلیة، سیدي الحسنيبنت حمو رابة8 Xشارع 05

XXسیدي الحسنيمحطة خدماتلعریش عمر9

- بلدیة مغیلة

الیوم الثانيالیوم األولالنشاطاسم ولقب المداومالرقم

XXمخبزةضربان الطیب1

XXبلقرع الحاج2

Xمبروك معروف3

Xبلقرع عبد القادر4

XXبوعزة خالد5

XXزابور صالح6

XXأحمد شرشاف7

بلدیة فرندة

الیوم الثانيالیوم االولعنــــــوان المحــــــــــــــلالنشـــاطاسم ولقب المداومالرقم

Xحي العناصرزیادي ابراھیم1

Xحي االمیر عبد القادرأبیزایر سعید2

Xطریق مستشفىبوخرص محجوبة3

Xنھج النقیب بوسیفھامل جویدة4

10Xشارع الشھداءسوالم حبیب5

مواد غذائیة +خضر وفواكھ

عنوان المحل

عنوان المحل

عنوان المحل

المخابز

القصابة

بلدیة مغیلة

مواد غذائیة + خضر وفواكھ

مخبزة

مواد غذائیة + خضر وفواكھ

قصابة

مخبزة

6



لیوم الثانيالیوم األولالنشاطاسم ولقب المداومالرقم عنوان المحل

مواد غذائیة + خضر وفواكھ

محل 02 تجزئة الرحمة 02 153 Xحي 220سكن رقم 17غول بومدین6

237بن فاطمة بوعالم7 X-حي القدس -2

Xحي حطاب احمدزیادي بخلیفة8

Xحي االنتفاضة رقم 01زیادي احمد9

Xشارع الشھداءغوباي10

تخصیص االمیر عبد القادرواضح بن نعار11 Xمحل رقم 17

Xحي العناصر رقم 16مغیث محمد امین12

Xمحل ثالث حي سوالم الكبیر رقم 03حساس جبلیة13

Xشارع الشھداءسمیرة تامدة14

Xمحل ثاني حي العناصر رقم 02بن موسى سید أحمد15

Xطریق معسكرمعیزیز مغراوي16

Xشارع الشھداءمحتوت مختار17

Xحي عین الكبیرةالعربي عمر18

Xنھج فلسطینبلحیة صلیحة19

Xحي االنتفاظةبوذریع بشیر20

Xسي عبد الھادي عمرخلفة جیاللي21

قطعة رقم 214عمارة تامي22 Xحي القدس 2

Xنھج سي عبد الھادي عمرعثمان سید أحمد23

سكنمرزوقي مولود24 Xحي 220

حي حطاب أحمدبلجیاللي ابراھیم25 Xمحل رقم 01

Xمحل ثاني شارع الشھداءمیلودي خالد26

Xشارع الشھداءبلحاج محمد27

شارع مشرع الصفارابح سمیر28 Xرقم 01

Xنھج شارع الشھداءمكي فتیحة29

سكنبلراضیة  مرسلي30 Xحي 220

سكنبلخماس بن عسلة31 Xحي 220

سكنبومدین عبد القادر32 Xحي 220

Xشلرع الشھداء رقم 181طیب ھواریة33

Xنھج ھواري عاللسعدي كمال34

Xطریق الملعب القدیم رقم 12مغیث عدة35

Xحي حطاب أحمددقاق عبد القادر36

حي سوالم الكبیربقدي محمد37 Xرقم 01

Xشارع الشھداءبن عیادة بشیر38

Xحي العباس و الحسینبكوش حلیمة39

سكنحمیدات محمد40 Xحي 220

Xشارع الشھداءنقاز محمد41

Xشارع الشھداءروابحي نصر الدین42

Xشارع الشھداءلقرع ماحي43

Xطریق معسكرسنوسي قادة44

- بلدیة عین الحدید

الیوم الثانيالیوم االولعنــــــوان المحــــــــــــــلالنشـــاطاسم ولقب المداومالرقم

Xعین الحدیدمخابزجبار دوبة

Xعین الحدیدخرشف عبد المجید

Xعین الحدیدمفتاح حبیب2

عین الحدیدبوطالب جیاللي3

Xعین الحدیدقدور محمدX

Xعین الحدیدباح مختارXX

Xعین الحدیدعرقوب زعتر جبار

Xعین الحدیدساھد طیب

عین الحدیدغول كلتومة

Xعین الحدیدعباس باللX

Xعین الحدیدحیمور سعید جلولX

Xعین الحدیدبن مغنیة نورالدینXX

Xعین الحدیدحریر جیاللي

عین الحدیدعوج عبد المجید

Xعین الحدیدسعدي مرسليX

Xطریق فرندة –عین الحدید-خدماتنفطالXX

XX--طریق فرندة –عین الحدیدXX

التغذیة العامة

قصابات

خضر و فواكھ

محطة خدمات

قصابات

التغذیة العامة

خضر وفواكھ

X 1
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لیوم الثانيالیوم األولالنشاطاسم ولقب المداومالرقم عنوان المحل

مواد غذائیة + خضر وفواكھ

محل 02 تجزئة الرحمة 02 153 - بلدیـة : تخـمارت

الیوم الثانيالیوم االولعنــــــوان المحــــــــــــــلالنشـــاطاسم ولقب المداومالرقم

حي الشھداءحراشي فضیل1 Xمحل رقم 01

Xشارع الشھداءقوبع رابح2

Xنھج الشھداءروان نجادي3

Xتخمارتبوعنیسة لخضر4

Xتخمارتبلعبید قادة5

Xتخمارتبن سعید بن یخلف6

Xتخمارتلبلج میمونة7

Xحي الشھداء   بورحلي جلولبورقیق ربیع8

ماي 1945بن لزرق محمد9 حي 08 Xمحل رقم 01

Xبلدیة تخمارتیاسیةھواریة10

Xحي االستقاللعلوش مرسلي11

Xحي االستقاللبن جلول عبد القادر12

Xتخمارتبوغنیسة سلیمان13

Xتخمارتبن براھیم لعربي14

Xتخمارتفاطمي محمد15

Xبلدیة تخمارتلبلج رمضان16

XXطریق معسكرالخدماتقصیر محمد17

-  بلدیـة: عین كرمـس

الیوم الثانيالیوم االولعنــــــوان المحــــــــــــــلالنشـــاطاسم ولقب المداومالرقم

قطعة محل ثاني رقم 128مطارش عادل لطفي1 Xحي تخصیص 168

قطعة رقم 54یاحي حسین2 Xمحل ثاني تجزئة 168

Xمحل رقم حي الشھید طیباويجرادي زوبیر3

Xعین كرمسبن عماري محمد4

Xالطریق الوطني رقم 08بوطویقة قادة5

Xشارع اول نوفمبر 54قاسمي عمر6

Xعین كرمسغربي قادة7

قطعةعرباوي احمد8 Xتجزئة 168

رقم 33عرباوي ماحي9 Xتجزئة 167

Xمحل ثاني حي اول نوفمبر شارع بوداود دحان رقم 03عمار مصطفى10

Xعین كرمسولد عمر مسعود11

Xالطریق الوطني رقم 08عبداللیعبد الرزاق12

Xعین كرمسفوسي سلیمان13

Xحي االمام مالك رقم 01بن عماري محمد14

قطعة رقم 70رحال تفاحة15 تجزئة 168 Xرقم 01

قطعة رقم 53شرواطي محمد16 Xتجزئة 168

Xمحل رقم 01حي60مسكنغواطیشایعة17

حي مھدي جبارقاسمي میلود18 Xمحل ثاني رقم 02

شارع الشھداء السبعبوعنان دنیة19 Xمحل ثالث رقم 03

Xحي المسجد االمام مالكتاقي عبد القادر20

حي المسجد العتیقغراب سعاد21 Xمحل رقم 01

Xطریق فرندةالخدماتمھدي بن علي22

القصابات

خضر والفواكھ

المخابز

القصابات

تغذیة العامة

خضروفواكھ

مخابز

التغذیة العامة

8



لیوم الثانيالیوم األولالنشاطاسم ولقب المداومالرقم عنوان المحل

مواد غذائیة + خضر وفواكھ

محل 02 تجزئة الرحمة 02 153 - بلدیـة : مدریسـة

الیوم الثانيالیوم االولعنــــــوان المحــــــــــــــلالنشـــاطاسم ولقب المداومالرقم

Xبلدیة مدریسةمسعود بقاش1

Xبلدیة مدریسةبن دیدة رابح2

Xبلدیة مدریسةبن مسعود مصطفى3

Xبلدیة مدریسةحمودة العربي4

Xبلدیة مدریسةبن رابح معمر5

Xبلدیة مدریسةمیھوبي مجید6

Xبلدیة مدریسةبلقندوز عثمان7

Xبلدیة مدریسةحري جلول8

Xبلدیة مدریسةمساني خالد9

Xبلدیة مدریسةغالي ام خلیفة10

Xبلدیة مدریسةبن علي یحي11

Xمدریسةجاللي عبد القادر12

Xمدریسةمیھوبي مجید13

Xبلدیة مدریسةشرقي احمد14

Xبلدیة مدریسةبن علي جمال15

Xبلدیة مدریسةعماري حاج16

Xبلدیة مدریسةجیاللي عبد القادر17

Xبلدیة مدریسةمیالني یوسف18

Xبلدیة مدریسةبن جاري جلول19

XXطریق فرندةبن رابح عبد المجید20

XXطریق السوقرنفطال21

- بلدیـة: سیدي عبد الرحـمان

الیوم الثانيالیوم االولعنــــــوان المحــــــــــــــلالنشـــاطاسم ولقب المداومالرقم

Xسیدي عبد الرحمنالمخابزلداد مراد1

Xسیدي عبد الرحمنالقصاباتحشالف منصور2

Xسیدي عبد الرحمنحشالف منصور3

Xسیدي عبد الرحمنحشالف قادة4

Xسیدي عبد الرحمنشاللي واضح5

Xسیدي عبد الرحمنحشالف محمد امین6

Xسیدي عبد الرحمنبوركبة محمد امین7

Xسیدي عبد الرحمنجدید عمر8

Xسیدي عبد الرحمنحشالف قادة9

- بلدیـة: الرصفة

الیوم الثانيالیوم االولعنــــــوان المحــــــــــــــلالنشـــاطاسم ولقب المداومالرقم

Xبلدیة الرصفةالمخابزبن عماري عمر1

Xالرصفةقصابةجرادي رقیة2

Xبلدیة الرصفةتغذیة العامةھاشمي احمد3

Xبلدیة الرصفةوخضروفواكھكسال مرسلي4

Xبلدیة الرصفةعالم ھواري5

Xبلدیة الرصفةبن علي حاج6

Xبلدیة الرصفةرقاد العید7

Xبلدیة الرصفةبراھمي خالد8

- بلدیـة : مدروسة

الیوم الثانيالیوم االولعنــــــوان المحــــــــــــــلالنشـــاطاسم ولقب المداومالرقم

Xمدروسةمادي خیرة1

Xمدروسةسالم محمد2

Xمدروسةتغذیة العامةعبداهللا احمد3

Xمدروسةرحال احمد4

Xمدروسة+خضر وفواكھمبارك فاطمة5

Xمدروسةبن مصطفى جمیلة6

Xمدروسةحطاب عبدالقادر7

Xمدروسةموراح بن عیسى8

Xمدروسةقدور بختي9

مخابز

التغذیة العامة

القصابات

خضر وفواكھ

الخدمات

تغذیة العامة

خضر و فواكھ

القصابات

9



لیوم الثانيالیوم األولالنشاطاسم ولقب المداومالرقم عنوان المحل

مواد غذائیة + خضر وفواكھ

محل 02 تجزئة الرحمة 02 153 - بلدیة: مالكو

الیوم الثانيالیوم االولعنــــــوان المحــــــــــــــلالنشـــاطاسم ولقب المداومالرقم

Xرقم شارع عویسي عبد القادرمخبزةحسونة جمال1

Xبلدیة مالكومفتاح بودالي2

Xبلدیة مالكوجبلي لخضر3

Xوسط المدینةعبدلي بدرة4

Xحي عویسيسعدو بن عابد5

Xبلدیة مالكوعویسي فتحي6

حي سیرادي مالكوسعدو الحبیب7

Xبلدي مالكومفتاح بودالي8

Xبلدیة مالكوجبلي لخضر9

XXبلدیة مالكوخدماتمعاریف عبد الواحد10

- بلدیة سیدي بختي

الیوم الثانيالیوم االولعنــــــوان المحــــــــــــــلالنشـــاطاسم ولقب المداومالرقم

Xسیدي بختيمختاري نور الدین1

Xسیدي بختيتغذیة عامةجعیدر ابراھیم2

Xسیدي بختيمنصوري حوریة3

Xسیدي بختيدكداك أحمد4

Xسیدي بختيخضر و فواكھخروبي محمد5

Xسیدي بختيعقاد عبد القادر6

- بلدیة مادنة

الیوم الثانيالیوم االولعنــــــوان المحــــــــــــــلالنشـــاطاسم ولقب المداومالرقم

Xبلیة مادنةثابتي بن علي1

Xبلدیة مادنةبوزید بن علي2

Xبلدیة مادنةخضر و فواكھخربوش نور الدین3

Xبلدیة مادنةت ت خضر وللفواكھعمریة بن عطاهللا4

- بلدیـة: الرحویـة

الیوم الثانيالیوم األولعنوان المحلالنشاطاسم ولقب المداومالرقم

Xشارع النقیب بوسیفبن ستي أمحمد1

Xشارع بن عمارة الجیالليتیالتیزي عبد القادر2

حي معمري میسومبلونیس بن ھلة3 10X

Xمحل أول شارع ابن بادیسعلي مصطفى4

Xشارع بوخاريمواد غذائیةبن یطو محمد5

سكن+مشتى نور الدین6 Xحي 309

شارع بوسیفخضر وفواكھبن الحاج جلول خیرة7 14X

سكنبن مخطار بن عیسى8 Xحي 80

Xشارع النقیب بوسیفزویط لزرق9

Xشارع بن صخریة عبد القادربن حمودة عدة10

سكنبن خمخام میمونة11 Xحي 309

Xشارع النقیب بوسیفبن ستي جمال12

شارع إبن بادیسبلباشیر أمحمد13 Xرقم 29

الدواربلحمرة جلول14 تخصیص 72 Xرقم 02

Xحي بوخنتاش عبد القادر رقم 02بن علواش قادة15

سكنفضال عبد القادر16 Xتخصیص 60

سكنبعیط فاطمة17 تخصیص 30 Xمحل رقم 72

Xشارع بوختاش بوزیانحرزلي عبد القادر18

سكنبلمنورة میلود19 Xحي 150

Xشارع بن عمارة الجیالليرزاق محمد20

Xشارع ابن بادیسبن حمودة بن عبداهللا21

Xطریق بوخاري عبد اهللا رقم 28بوطیبة بن عودة22

Xشارع بن عمارة الجیالليبن زینب مھدي23

Xشارع مراح الطاھربن سكحال مھدي24

مخبزة

قصابة

التغذیة العامة +خضر 
وفواكھ

قصابة

تغذیة عامة

10



لیوم الثانيالیوم األولالنشاطاسم ولقب المداومالرقم عنوان المحل

مواد غذائیة + خضر وفواكھ

محل 02 تجزئة الرحمة 02 153 Xحي تركي الحاج - رحویةكاملة الغالي25

Xشارع بن عمارة الجیالليبن حمودة نورالدین26

Xشارع بن عمارة الجالليبن نافلة أمحمد27

قطعةبلحاج عبد القادر28 تحصیص 69 XXرقم 33

سكن الطریق الوطني رقم 24بوختاش جیاللي29 تجزئة 60

قطعة - رحویةجلولي محمد30 20Xتخصیص 69

Xشارع النقیب بوسیف- الرحویةبن صخریة عبد الرحمان31

Xالطریق الوطني رقم 91بن عیشاتة بن عودة32

قطعةتصلیح العجالتمشري محمد33 تخصیص 69 Xمحل رقم 02

- بلدیـة : قرطوفة

الیوم الثانيالیوم األولعنوان المحلالنشاطاسم ولقب المداومالرقم

- قرطوفةمخبزةعبدو الزین1 XXحي الشیخ الجیاللي رقم 36

مدخل 06طیب صحراوي2 سكن عمارة 01 Xحي 40

سكن عبد الرحمن نور الدین3 حي 50 الحي القدیم (مركز التجمع السكني) محل رقم 02
Xقرطوفة

Xدوار شمیطبن كبیش عبد المالك4

سكن رقم 06طریش أحمد5 Xحي 30-18

حي غافول یحي 50مناد صحراوي6 الحي القدیم مركز التجمع السكني رقم 92
Xسكن

سكن قرطوفةبن شعیب أم الخیر7 Xحي 50

قطعةبلحاج رابح8 تحصیص 168 رقم120

سكن رقم 12جامعة نور الدین9 Xحي 80

ماي 1945بوصبیع محمد10 شارع 08 Xرقم 40/01

حي خلیل عبد القادربوستة بشیر11 Xمحل 08

Xالقریة الفالحیة تامدةأمحمدي أمحمد12

XXبلدیة قــرطــوفــــةمطاعمعبد الرحمان صحراوي13

-  قرطوفــةمحطات الخدماتبلحسین عیسى14 XXالطریق الوطني رقــم 23

- بلدیـة: مشـرع الصـفا

الیوم الثانيالیوم األولعنوان المحلالنشاطاسم ولقب المداومالرقم

جویلیة مشرع الصفازواتنیة أمحمد1 Xحي 05

Xحي المحطة مشرع الصفاولد معمر العربي2

Xمشرع الصفاقالع الضروس صالح3

Xحي أول نوفمبرمحمدي عبد القادر4

الحي القرويعویمر محمد5 Xتخصیص 141

أوتبن عبد المومن ھواري6 حي 20 Xمحل 01

Xوسط بلدیة مشرع الصفاجبالي الجیاللي7

Xحي شرفوح بن زینببن دویة الغالي8

Xحي الدرك الوطنيعابدي یمینة9

جویلیةبلقاسم أمحمد10 Xحي 05

جویلیةبن عسلة أمحمد11 حي 05 Xمحل رقم 01

Xقریة خروبةجلولي عبد الحمید12

دوار أوالد میمون زاویة قدارقصابةعبد اهللا عبد القادر13 XXمحل رقم 02

جویلیة+سنوسي مراد14 Xحي 05

XXمشرع الصفامطعمبلھواري أمحمد15

جویلیةزواتنیة أمحمد16 Xحي 05

جویلیةبودالي أحمد17 Xحي 05

جویلیة مشرع الصفامحطة الخدماتطاھري محمد18 XXحي 05

مواد غذائیة و خضر وفواكھ

مطاعم

محطات خدمات

مخابز

خضر وفواكھ مواد غذائیة +

قصابة

11



لیوم الثانيالیوم األولالنشاطاسم ولقب المداومالرقم عنوان المحل

مواد غذائیة + خضر وفواكھ

محل 02 تجزئة الرحمة 02 153 - بلدیـة : تاقدمت

الیوم الثانيالیوم األولعنوان المحلالنشاطاسم ولقب المداومالرقم

تاقدمتمواد غذائیة +عواق فتیحة1 Xمحل رقم 01

Xمركز تاقدمتخضر وفواكھقطاف عدة2

Xمركز تاقدمتبلعباس بلقاسم3

تاقدمتتیماوي فتحي4 Xمحل رقم 01

تاقدمتبن عامر حمادي5 Xعین الصرب محل رقم 01

- بلدیـة : جیاللي بن عمار

الیوم الثانيالیوم األولعنوان المحلالنشاطاسم ولقب المداومالرقم

حي فروج عبد القادرمخبزةبن ثابت أحمد1 XXمحل رقم 01

حي فروج عبد القادربكوش عوالي2 Xرقم 01

Xدوار بورمانلكحل بوزیان3

Xحي فروج عبد القادرطوایبیة أمحمد4

Xحي عماري الطیب المركز رقم 38رحماني عبد العزیز5

Xحي بوزید عبد القادر رقم 02بن عوالي وردة6

Xمحل واحد حي بوزید عبد القادركواشي ملیكة7

حي فروج عبد القادرونان الجیاللي8 Xرقم 02

Xحي عماري الطیببوتمرة ھواري9

Xبلدیة جاللي بن عماربوخرص نور الدین10

Xحي شایب العین مصطفىجادل محمد11

XXبلدیة جاللي بن عمارمطعمبن ثابت حكیم12

- بلدیـة : تیــدة

الیوم الثانيالیوم األولعنوان المحلالنشاطاسم ولقب المداومالرقم
Xتیدة وسطمواد غذائیةتوھامي عبد القادر1
Xالحي القدیم رقم 03+سنوسي رابح2
Xحي بن عمارة محمدخضر وفواكھشفار محمد3
Xالمركز رقم 01- بلـدیـة تیـــدةبوشنافة بوعبد اهللا1
حي االخوة بزروقمیسوم فاطمة2 Xرقم 04
Xبلدیة تیدةبلقاسم عائشة3

- بلدیـة : سیدي علي مالل

الیوم الثانيالیوم األولعنوان المحلالنشاطاالسم واللقبالرقم
Xسیدي علي ماللمواد غذائیةسعدي محمد1
Xسیدي علي مالل+حفصة عابد2
Xسیدي علي ماللخضر وفواكھفندي حمیدة3
Xسیدي علي ماللعروسي عبد القادر4
Xسیدي علي ماللمروان مریم5
Xسیدي علي ماللودان كریمة6
سیدي علي ماللفندي سلیم7
Xسیدي علي ماللبخدة لخضر8
XXسیدي علي ماللقصابةبوشتة خالد9

- بلدیـة: واد لیلـي

الیوم الثانيالیوم األولعنوان المحلالنشاطاسم ولقب المداومالرقم

حصة رقم 04رابح عبد القادر1 Xتخصیص 74

Xشارع فغالي بلقاسم رقم 25بوعبدلي الحاج2

Xقریة فالحیة غالل-الطریشمواد غذائیةلشھب خالد3

Xقریة فالحیة غالل-الطریش+زمیت عمار4

الطریشخضر وفواكھبن كلثوم خالد5 Xمحل رقم 01

حي بلعباس أحمدمحمد یوسف6 Xمحل 01

Xمحطة المسافرین رقم 08بن عمارجیاللي7

Xشارع االستقاللبلمھیدي خالد8

Xحي حلوز عدة رقم 40بوھالي لخضر9
Xشارع االستقالل رقم 25بلكحل رابح10
حي بلعباس عبد القادربلھادي عبد القادر11 Xمحل 01
Xواد لیليتواتي رابح12
Xشارع االستقاللبرابح رابح13
XXواد لیليمحطة الخدماتبن علو محمود14

مواد غذائیة و خضر وفواكھ

قصابة

مخابز

قصابة ومطعم

12



لیوم الثانيالیوم األولالنشاطاسم ولقب المداومالرقم عنوان المحل

مواد غذائیة + خضر وفواكھ

محل 02 تجزئة الرحمة 02 153 - بلدیة: السوقـر

الیوم الثانيالیوم األولعنوان المحلالنشاطاسم ولقب المداومالرقم

توسیع المرحلة الثالثة مرتیبة عجالي1 XXتجزئة 168

XXالمرحلة الثالثةقریشي عمار2

Xالعقید عمیروش السوقربوشاقور احمد3

السوقرخنوس عبد الحمید4 Xحي المرحلة 3

قطعة توسیع المرحلة الثالثة  رقم 157بوسعید نورة5 XXمحل ثاني تجزئة 168

سكن -السوقرلعطر سید احمد6 طریق مالكو حي 100 54X

Xالحي القروي طریق بوشقیف السوقربلحي محمد7

XXشارع عبد االوي الطیب السوقردحماني مخلوف عالوة8

Xتجزئة المرحلة الثالثة السوقرخلف اهللا سعد9

Xشارع ابن بادیس السوقردحماني یاسین10

Xحي االمیر  اتلسوقربرداع عبد القادر11

Xشارع موالي بوشریط السوقرغاسول عبدالقادر12

Xشارع األمیر عبد القادر- السوقربن دیدة عبد اهللا13

Xطریق توسنینة- السوقرقاضي محمد عراب14

Xشارع موالي بوشریط السوقرزقراوي عطاهللا15

Xحي المرحلة الثالثة السوقرعیسي مقدم16

Xطریق توسنینة السوقرمكاحلي سعید17

Xحي المرحلة الثالثة السوقرمستور منصور18

Xطریق توسنینة- السوقرحمدي بوعالم19

Xطریق توسنینة - السوقرالعایدي صافي20

Xحي المرحلة الثالثة السوقربحة محمد21

Xشارع أول نوفمبر- السوقراوداي یمینة22

Xحي المرحلة الثانیة- السوقرمرجاني كمال23

Xحي الدوك - السوقرعمال محفوظ24

Xطریق عین الذھب - السوقربرق ناصر25

Xحي االمیر عبد القادر السوقرزین بشیر26

Xحي المرحلة األولى- السوقرلزول جودي27

XXشارع العقید عمیروش - السوقرقبسي السعید28

Xحي صافا عبد القادر- السوقربن شھرة محمد29

- السوقرقادر واضح30 Xتجزئة المرحلة الثالثة 24

Xشارع اول نوفمبر السوقرنجم الدین نور الدین31

XXشارع موالي بوشریط- السوقررشید سعدي32

Xنھج ابن خلدونخلف اهللا ساحل33

Xمحالت حمداني ملیكةقشیرة خالد34

XXنھج ابن  خلدونخمیر عبد القادر35

شارع األمیر عبدالقادر رقم 49بن سحنون محمد36

XXشارع العقید عمیروش رقم 31كروم عابد37

Xطریق الفایجة رقم 08كراك بلعباس38

Xشارع موالي بوشریط السوقرمیقادیم مختار39

XXشارع األمیر- السوقربوخاتم عبد القادر40

XXطریق توسنینة- السوقرمعروف بن عیسى41

حي المرحلة الثالثة السوقربوشكوة رشید42

XXطریق توسنینة السوقربوصوار بن عیسى43

طریق توسنینة- السوقرناضري عبد القادر44

قصابة

المخابز

مواد غذائیة

خضر وفواكھ
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لیوم الثانيالیوم األولالنشاطاسم ولقب المداومالرقم عنوان المحل

مواد غذائیة + خضر وفواكھ

محل 02 تجزئة الرحمة 02 153 XXشارع معمري میسوم السوقرحاج قویدر عبد العظیم45

Xشارع العقید عمیروش  السوقربن عسلة السعید46

Xطریق سي عبد الغنيإنتاج الحلیبملبنة البھجة47

Xطریق الفایجة - السوقرخلف اهللا خالد48

Xشارع العقید عمیروش- السوقرقرصان علي49

- بلدیـة: توسنینة

الیوم الثانيالیوم األولعنوان المحلالنشاطاسم ولقب المداومالرقم

Xتوسنینةبریج مختار1

Xتوسنینةعسول عبد القادر2

XXدوبة بركانة3

Xطیبي عبد القادر4

XXقصابةبن عسة بن عودة5

XXإنتاج المیاه المعدنیةش ذ م م لجدار6

- بلدیـة : سي عبد الغاني

الیوم الثانيالیوم األولعنوان المحلالنشاطاسم ولقب المداومالرقم

XXبلدیة سي عبد الغنيمخبزةمانو فایزة1

Xساحلي حبیب2

XXحطابي رابح3

XXقصابةشواط محمود4

- بلدیـة: عین الذھب

الیوم الثانيالیوم األولعنوان المحلالنشاطاسم ولقب المداومالرقم

Xحي الجمیل عین الذھبسایج سعید1

Xحي الجمیل عین الذھبكلثوم وكریف2

Xشارع األمیر عبد القادر- عین الذھبمواد غذائیةمنجارة عبد القادر3

Xطریق افلوا عین الذھب+خرشي محمد4

Xحي عالوي محمد عین الذھبخضر وفواكھمقران صادق5

XXعین الذھبشریف العید6

XXحي االمیر عبد القادر عین الذھبخرشي عبد القادر7

XXعین الذھبرابح ناصر8

XXشارع االمیر عبد القادرشیبي خلف اهللا9

Xطریق افلوا عین الذھبالمطاعمناصر احمد10

Xطریق افلوا عین الذھبتصلیح العجالتحمو محمد11

-  بلدیـة: مھدیـة

الیوم الثانيالیوم األولعنوان المحلالنشاطاسم ولقب المداومالرقم

قطعة الحي البلدي رقم 86لعمارة سھیلة1 118X

XXشارع عبد الكریمحبیرش ساعد2

Xشارع علي البارزیانيولد حسین محمد3

شارع األمیر عبد القادر رقم 37حمداش محمد4 Xمحل رقم 02

قطعة الحي البلدي رقم 86ماحیة مراد5 118X

قطعة، رقم 127خلفة عبد القادر6 Xحي 200

قطعة، رقم 153بوجالل صالح الدین7 Xتجزئة 200

Xشارع عبد الكریم، رقم 86دایب عزالدین8

قصابة

المخابز

مطاعم

تصلیح العجالت

مخبزة

خضر وفواكھ مواد غذائیة +

بلدیة توسنینة

خضر وفواكھ مواد غذائیة +
بلدیـة سي عبد الغاني

مخبزة
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لیوم الثانيالیوم األولالنشاطاسم ولقب المداومالرقم عنوان المحل

مواد غذائیة + خضر وفواكھ

محل 02 تجزئة الرحمة 02 153 Xشارع سي یوسف محل رقم 01وزیر عبد الرحمان9

Xشارع سي یوسفدیدوش الطیب10

Xحي كاستورمیركاتي جمال11

قطعة محل رقم 01مداني محمد12 حي 233 XXرقم 07

طریق الناظورةشتوان محمد أمین13 Xمحل رقم 02

شارع طریق الناظورةمباني محمد14 قطع محل رقم 02 Xتجزئة 05

Xشارع األمیر عبد القادربن لولو سلیمان15

Xشارع األمیر عبد القادربلقرش محمد16

شارع األمیر عبد القادرناوي عبد الحلیم17 XXمحل رقم 01

محل رقم 10رتیمي محمد18 Xشارع األمیر عبد القادر، رقم 03

قطعةكریمة بوحفص19 تجزئة 233 Xمحل رقم 01

Xشارع الناديدحماني أحمد20

سكنخناق بن عیسى21 حي 40 Xرقم 01

Xشارع عبد الكریمبرایك العمري22

قطعة رقم 98بوسد منیر23 تخصیص 166 Xمحل رقم 01

Xشارع بوزیان عبد القادرحمام عبد القادر24

قطعة رقم 130لعزب علي25 245 Xرقم 01

XXالحي البلدينجوى رابح26

Xشارع علي البارزیانيمعروفي منصور27

Xالسوق المغطاةشھبة عابد28

Xالمنطقة الصناعیةمطاحن مھدیة29

قطعةالمطاحن الكبرى لمھدیة30 Xتخصیص 132

Xشارع بوھتور المیلودسعیداني لحسن31

شارع عبد الكریمضیف مھدي32 07X

Xشارع عبد الباقيزراقني محمد33

Xشارع عبد الكریمجلولي أحمد34

Xشارع األمیر عبد القادرونید حمید35

Xشارع األمیر عبد القادر رقم 05كالل زھمي36

Xشارع األمیر عبد القادرحكیم سحنون37

Xشارع األمیر عبد القادرغیوب الطاھر38

Xشارع األمیر عبد القادرنبلي الحاج بن عودة39

XXشارع علي البارزیاني رقم 31تین یحي40

XXحي جرجرةخوني ھواري41

شارع األمیر عبد القادربلقاسم داحي42 Xرقم 01

XXرقم 02، شارع حمداني عدةدرویش عائشة43

شارع األمیر عبد القادرصافا عبد اللطیف44 105X

شارع األمیر عبد القادررتیمي بن علي45 16X

Xشارع األمیر عبد القادرقاسمي بوعالم46

XXشارع األمیر عبد القادرمتیجي یوسف47

48SARL DEBOUZ SERVICE62شارع األمیر عبد القادر رقمXX

XXمحل أول منطقة النشاطات طریق الناظورةمحدان قویدر49

XXالطریق الوطني رقم 40آیت قرایشي مجید50

قطعة رقم 01-02-03-04-05بلحسین عیسـى51 منطقة النشاطات تجزئة 68
XXعلى الطریق الوطني رقم 40

Xشارع سي الھاسميتصلیح العجالتفدول العربي52

- بلدیـة : الناظورة

الیوم الثانيالیوم األولعنوان المحلالنشاطاسم ولقب المداومالرقم

XXشارع أول نوفمبر رقم 01مواد غذائیةرحال مصطفى1

رقم 149+بختاوي رابح2 XXشارع أول نوفمبر رقم 01

Xضایة الترفاسخضر وفواكھلحرش محمد3

Xضایة الترفاسرقیق ثامر4

Xشارع مسكف عدةبختاوي محمد5

24قصابةحیرش حلیمة6 XXشارع مسكف عدة محل رقم 01

المواد الغذائیة

الخضر والفواكھ

المطاحن

القصابة

الحلیب ومشتقاتھ

المطاعم

محطات الخدمات

15



لیوم الثانيالیوم األولالنشاطاسم ولقب المداومالرقم عنوان المحل

مواد غذائیة + خضر وفواكھ

محل 02 تجزئة الرحمة 02 153 - بلدیـة : عین دزاریت

الیوم الثانيالیوم األولعنوان المحلالنشاطاسم ولقب المداومالرقم

حي العقید شابومواد غذائیةقصار میھوب1 XXمحل رقم 01

رقم 99+داودي محمد2 سكن محل رقم 01 Xحي 102

قطعة رقم 17خضر وفواكھبلخیرات سعد3 تخصیص 69 Xمحل 01

XXشارع أول نوفمبربن عز الدین محمد4

X

X

قطعة 88قصابةبحري جمال6 تخصیص 102 Xمحل رقم 01

- بلدیة : سبعین

الیوم الثانيالیوم األولعنوان المحلالنشاطاسم ولقب المداومالرقم

Xالطریق الرئیسيمواد غذائیةمادون عبد القادر1

Xطریق السبعین+حلیل المیلود2

Xشارع أول نوفمبر سي الحواسخضر وفواكھسرباح رابح3

Xشارع أول نوفمبر سي الحواسحنیفي عبد الرحمان4

طریق اإلخوة اإلخالصطراري  محمد5 80XX

سي الحواسمباني الحاج6 قطع رقم 02 تخصیص 05 Xمحل رقم 01

XXشارع تاسلمتبوروینة لخضر7

سي الحواسھبري حمزة8 XXمحل رقم 01الطریق الوطنى رقم 40

XXسي الحواسمخبزةروان بشیر9

Xالشارع الرئیسي سي حواسمدون خالد10

Xالطریق الرئیسي سي حواسبوتناف الحاج11

Xالطریق الرئیسي سي حواسفضال حامد12

XXالطریق الرئیسي سي حواسبلحسن سعید13

XXالمنطقة الریفیةبوعكاز مختار14

- بلدیـة : حمادیة

الیوم الثانيالیوم األولعنوان المحلالنشاطاسم ولقب المداومالرقم

قطعةبوطالب خیرة1 تجزئة 250 Xرقم 49

الشارع الرئیسي رقم 40عیاط فیصل2 XXمحل رقم 03

حي القدس محل رقم03بن یمینة أحمد3 144X

Xشارع بونعامة الجیاللي رقم 10مواد غذائیةبودار بن میرة4

قطعة رقم14-01+حرابي أحمد5 تجزئة 250

Xشارع األمیر عبد القادر وسط المدینةخضر وفواكھھوقة بوعالم6

رقم 48صافا الطاھر7 قطعة محل 01 Xتجزئة 197

بجمال مبارك8 Xحي كیدود عبد القادر رقم 125

حي القدس رقم الباب 144قانة عبد القادر9 Xمحل01

قطعة رقم 48سلیخ علي10 تجزئة 65 Xمحل01

قطعة رقم 17مقني مسعودة11 تجزئة 197 Xمحل01

شارع األمیر عبد القادرقیمور بشیر12 Xرقم 02

شارع بنشلیح الحاج رقم 04خنقي بلوالي13 Xمحل 05

Xالطریق الرئیسيحاج بوسعادة صالح14

Xالشارع الرئیسي رقم11شرماط خالد15

Xشارع األمیر عبد القادر رقم22عكریش الحاج16

تجزئة قطعةفالق عبد القادر17 134X

Xشارع األمیر عبد القادر محل رقم 2حاجي عبد القادر18

قطعةوجدي سمى19 حي 197 Xرقم 78

Xالتعاونیة العقاریة ھواري بومدین بجانب الطریق الوطني رقم 40العیدي تركي20

Xالطریق الوطني رقم 40محمودي حمزة21

XXطریق مھدیةنفطال22

قصابة

مطاعم

محطة خدمات

Xالشارع الرئیسي رقم 07مخبزةبن عز الدین منصور5

قصابة

محطة خدمات

مخبزة

16



لیوم الثانيالیوم األولالنشاطاسم ولقب المداومالرقم عنوان المحل

مواد غذائیة + خضر وفواكھ

محل 02 تجزئة الرحمة 02 153 - بلدیـة : الرشایقة

الیوم الثانيالیوم األولعنوان المحلالنشاطاسم ولقب المداومالرقم

Xحي جمعي رابحبغدالي مختار1

محل ثالث الرشایقةدحماني عبد العزیز2 Xالقطعة رقم75

حي جمعي رابح محل 01عیاد تركي3 158X

Xحي حجیج حسینمواد غذائیةمسروق عامر4

Xشارع الرشایقي عبد القادر+فدول عبد القادر5

محل رقم 02خضر وفواكھبغاش شریف6 Xحي حجیج الحسین رقم 438

رقم 127رشایقي لحسن7 Xشارع جمعي رابح محل رقم 01

محل 01زیتوني عائشة8 Xحي حجیج حسین رقم52

Xالرشایقةمكي الطیب9

Xشارع ھواري بومدینبن ھني محمد10

رقم 127رشایقي لحسن11 Xشارع جمعي رابح محل رقم 01

Xمحل خامس حي جمعي رابح رقم 426محمد بدران12

Xحي حجیج حسین رقم 03ثوامریة عبد القادر13

حي حجیج الحسینسرخان الحاج علي14 Xمحل رقم 01

Xالطریق الوطني رقم 40مویسي ساعد15

XXالطریق الوطني رقم 40رتیمي الحبیب16

- بلدیة : بوقارة

الیوم الثانيالیوم األولعنوان المحلالنشاطاسم ولقب المداومالرقم

Xالقریة الفالحیة بوقارةمواد غذائیةقشار  بخولة1

أوت رقم 157خضر وفواكھناصري جلول2 Xحي 20

قطعة بوقرة 0793946048مداحي أحمد3 تجزئة 58 XXرقم 48

شارع المعلمینشامخي عامر4 رقم 05

Xشارع محمد بونعامة القریة الفالحیة رقم 01مستل العید5

- بلدیة قصر الشاللة

الیوم الثانيالیوم األولعنوان المحلالنشاطاسم ولقب المداومالرقم

XXطریق الرشایقة ق شحایك مسعودة1

XXبالقرب من الضمان االجتماعي ق شخبیزات عبد القادر2

XXق.شأوقاسي أحمد3

XXشارع التطور ق شبوكعبورة داود4

XXحي األمل ق شمكي شھرزاد5

XXحي البدر ق شرحموني كمال6

XXحي البدر – ق شبن سمرة حبیبة7

أفریل ق شبوفریس مراد8 XXحي 18

XXحي البدر ق.شمواد غذائیةبوطالب عبد الكریم9

XXبالقرب من متوسطة أبو الیقضان+حلموش محمد10

سكنات تساھمیةخضر وفواكھبن سدات رابح11 XXتخصیص 10

XXحي البدر ق شعمیار أبوبكر12

XXشارع أحمد بوقرة- ق شمطالس الطیب13

XXبقرب البرید المركزي- ق شمناري مختار14

XXحي البدر – ق شبومھد حكیم15

XXحي األمل – قصر الشاللةبن یحي محمد16

XXحي المستقبل ق شمدوح عبد القادر17

XXقرب السوق المغطاةصباحة طیب18

XXشارع أول نوفمبر ق شخفیف الزھرة19

XXحي البدر ق شصید كمال20

XXحي البدربوشریط عبد الھادي21

XXحي األمل ق شمیھوب محمد22

أفریلبودالي محمد23 XXحي 18

XXشارع أول نوفمبر – ق ششویدیرة مسعود24

XXشارع العربي بن مھیديشابي رشید25

XXحي السالم ق شحدبي عبد الحي26

XXحي البدر ق شبن سدات معمر27

XXشارع أول نوفمبر رقم الباب 08حنشي تركیة28

أفریل ق شمختاري حكیم29 XXحي 18

قصابة

المخابز

مخبزة

قصابة

محطة خدمات

17



لیوم الثانيالیوم األولالنشاطاسم ولقب المداومالرقم عنوان المحل

مواد غذائیة + خضر وفواكھ

محل 02 تجزئة الرحمة 02 153 XXقصر الشاللةفتح اهللا لعموري30

– ق شرحابي سلیمان31 XXفوج 22

XXشارع السوق – ق شمناري أحمد32

نوفمبر – ق شزیاني عبد الباقي33 Xشارع 1

سكن حي المستقبل – ق شجلولي محمد34 700XX

XXحي البدر - ق شبوسایر رابح35

XXحي المنظر الجمیل – ق شسدي ابوبكر الصدیق36

XXحي البدر – ق شجعفور محمد37

XXحي البدر – ق شتومي كریم38

XXطریق الرشایقة- ق ششعالل جلول39

XXطریق الرشایقة- ق شزكراوي أحمد40

مسكنمستودعات الوقوددوبة یاسین مجد الدین41 XXحي 78

XXشارع سي محمد بوقرة – ق شتصلیح العجالتدیلمي محمد42

- بلدیـة : زمالة األمیر عبد القادر

الیوم الثانيالیوم األولعنوان المحلالنشاطاسم ولقب المداومالرقم

XXبلدیة زمالة االمیرعماري عبد القادر1

XXبلدیة زمالة االمیرقسوم ضیاء الدین2

XXبلدیة زمالة األمیر عبد القادرصادق عبد القادر3

سكن زمالة األمیر عبد القادررحماني فتحي4 XXحي 70

XXبلدیة زمالة األمیر عبد القادربوكتاب كمال5

XXطریق عین الذھب ز أ ع  قحمر العین سعید6

XXبلدیة زمالة األمیر عبد القادرسعیداني محمد7

XXشارع العربي بن مھیديبن یمینة سالم8

XXبلدیة زمالة األمیر عبد القادربوعزة محمد یاسین9

XXبلدیة زمالة األمیر عبد القادردحو بلقاسم10

XXبلدیة زمالة األمیر عبد القادربن زاھیة محمد11

XXبلدیة زمالة األمیر عبد القادرسلماني بلقاسم12

XXبلدیة زمالة األمیر عبد القادرقصابةیعقوب أحمد13

XXبلدیة زمالة األمیر عبد القادرمحطة بنزینقداري العیاشي14

- بلدیـة : سرقین

الیوم الثانيالیوم األولعنوان المحلالنشاطاسم ولقب المداومالرقم

XXبالقرب من البلدیة،  سرقینعقاب عبد الحكیم1

XXمنطقة سي الطیب بلدیة سرقینمراكشي موالي2

XXمنطقة عین راجح بلدیة سرقینحیدرة الونوفي3

XXمنطقة عین راجح   بلدیة سرقینحیدرة زھرة4

الحلیب ومشتقاتھ

محطات البنزین

مخبزة

مواد غذائیة

خضر وفواكھ مواد غذائیة +

القصابة
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