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شارع ولد حسان عثمان - معسكرملبنة یاني مداوممداوممداومملبنة67
- معسكرملبنة الریان حصة رقم 101 مداوممداوممداومملبنةمنطقة النشاطات رقم 45

مداوممداوممداومإنتاج الدقیقنھج المحطة - معسكرمطاحن  بني شقران
مداوممداوممداومإنتاج الدقیقطریق خلویة - معسكرمطاحن بوعرقوب

– المامونیةیوسف محمد مداوممداوممداوممحطات خدماتطریق الجزائر الطریق الوطني رقم 07
معسكرقبایلي رضا مداوممداوممداوممحطات خدماتطریق وھران رقم 14
مداوممداوممداوممحطات خدماتطریق الوطني بلدیة عین فارسقدور دوبة

– حسینبعوش محمد مداوممداوممداوممحطات خدماتطریق الوطني رقم 06
مداوممداوممداوممحطات خدماتشارع حمو بوتلیلیس – معسكرعبد المومن بوعالم

مداوممداوممداوممحطات خدماتطریق بوحنیفیة - تیزيزقاي جلول
مداوممداوممداوممحطة الوقود  خدماتطریق معسكر – بوحنیفیةفقیر نور الدین

مداوممداوممداوممحطات خدماتطریق معسكر – بوحنیفیةبن عمارة محمد األمین
مداوممداوممداوممحطة خدماتطریق وھران – معسكربوكعبر محمد

مداوممداوممداوممحطات خدماتطریق الوطني بلدیة عین فارسقدور دوبة
مداوممداوممداومبقالةشارع التوفیق المدني معسكربولوحة الرفاس

معسكرحمو جمال محل 05 جزء ملكیة 98 مداوممداوممداوممخبزة صناعیةشارع جمال عبد الناصر رقم 100
محل د معسكرحنطاش بن عمر مداوممداوممداومقصابةشارع جمال عبد الناصر م 08

معسكرمحمد بلعجیمي شارع جمال عبد الناصر محل 5 مداوممداوممداومبقالةم 08
معسكربالطیر العید محل 02 رقم 80 نھج جمال عبد الناصر قسم 100 مداوممداوممداومقصابة08

شارع صور خیرة معسكربوجنان أحسن قطعة م 08 مداوممداوممداومبقالةرقم 29
محل 02یخلف ھشام قطعة شارع حداد عبد القادر م 080 مداوممداوممداومخضر وفواكھ23
معسكرمغربي علي مسكن م 08 شارع جمال عبد الناصر ص 614 مداوممداوممداومقصابة03

شارع جمال عبد الناصر معسكربلغزالن عادل أمین مداوممداوممداومبقالةم 08
معسكریعقوب بن جبور محل 03 مجموعة 03 مداوممداوممداومإطعام سریعشارع خضراوي حسین م 8

معسكربن دیدة امحمد محل 02 شارع حداد عبد القادر م 08 مداوممداوممداومبقالة29
معسكربوترعة حسین محل 02 مداوممداوممداومقصابةشارع بن عابد الحاج رقم 03

معسكربوترعة بن علي حي سیدي فراج شارع بن عابد الحاج م 08 مداوممداوممداوممخبزة صناعیة03
مداوممداوممداومخضر وفواكھحي سیدي فرج المنطقة08شارع بن عابد الحاج محل ب معسكربوشاقور بومعیزة

شارع جمال عبد الناصر معسكرسحنون حمید مداوممداوممداومبقالة94
معسكرخالدي عالل محل 02 رقم 47 القسم 70 مداوممداوممداومبقالةنھج جمال عبد الناصر م 8

مداوممداوممداوممخبزة صناعیةحي جمال عبد الناصر معسكرمعاش بن عومر
شارع جمال عبد الناصر محل األول معسكربن سحنون فتیحة مداوممداوممداومبقالةالمنطقة 08

معسكربالطیر توفیق محل 02 مداوممداوممداومقصابةتعاونیة عقاریة الخیر شارع جمال عبد الناصر م 08
شارع جمال عبد الناصر معسكرمحمود زینب محل 01 مداوممداوممداومبقالةالتعاونیة العقاریة الخیر منطقة 08
معسكربوبكر زاوي محل 01 مداوممداوممداومبقالةتعاونیة الخیر شارع جمال عبد الناصر المنطقة 08
معسكرمقدم نصیرة مداوممداوممداوممخبزة صناعیةالمنطقة الثامنة 08

تعاونیة حي زغلولمحي الدین ملوكة مداوممداوممداومبقالةالمنطقة 12
معسكرحساني سعید مداوممداوممداومقصابةالمنطقة 12

معسكربوشالغم  خیرة مداوممداوممداومبقالةشارع الحضري عثمان المنطقة 12
معسكربلبشیر خدیجة مداوممداوممداومبقالةتعاونیة ابن سینا المنطقة 12

محل صشاوي سید أحمد قطعة المنطقة 12 مداوممداوممداومبقالة77
معسكربیوض عبد القادر مداوممداوممداومخضر وفواكھالمنطقة 12

معسكرمدبر مراد مداوممداوممداومخضر وفواكھتعاونیة ابن سینا المنطقة 12
معسكرعبد الرحمان خنتاش مداوممداوممداوممخبزةنھج األمیر عبد القادر بابا علي رقم 12

معسكرعبید إلھام شارع فرحاوي مصطفى المحل رقم 02 مداوممداوممداومخبازة06
مداوممداوممداوممخبزةزاویة شارع ساحة ابن خلدون و شارع مرابوتجبلي علي

مداوممداوممداوممخبزةحي بابا علي نھج سیدي بوعمران معسكرزعیم حاج محمد
محل 01رضوان قندول رقم 39 شارع مھور محي الدین قسم 45 مداوممداوممداومت.ت للخضر و الفواكھحي بابا علي 14

محل 03عبد القادر علي شریف رقم 61 مداوممداوممداومخضر و فواكھحي بابا علي نھج األمیر عبد القادر قسم 80
محل 02علي كرومي رقم 227 شارع الشیخ الخالدي بابا علي د قطعة 232 مداوممداوممداومإطعام سریع13

محل 02عبد القادر بیمون رقم 39 شارع مھور محي الدین قسم 45 مداوممداوممداومقصابةحي بابا علي 14
شارع سیدي عبد القادر بابا علي معسكرمغربي عبد القادر مداوممداوممداومقصابة50

بلدیة معسكرحبیب بوترعة مداوممداوممداومقصابةشارع عبد القادر بابا علي محل رقم 05
مداوممداوممداومقصابةحي بابا علي زاویة شارع سیدي عبد القادر و شارع البساتین محل 08عباس الزھراء

معسكربالطیر قادة مداوممداوممداومقصابةحي بابا علي شارع الشیخ الخالدي محل 01
مداوممداوممداومخضر و فواكھ + بقالةبابا علي د شارع الشیخ الخالدي محل 02دحو فالح

معسكربن عمر بسكك مداوممداوممداومبقالةشارع ابن البھجة بابا علي رقم 09
مداوممداوممداومبقالةشارع مھور محي الدین معسكربدرة بوسي زوجة قنوني

شارع مھور محي الدین معسكرمالح بشیر نور الدین مداوممداوممداومبقالة02
محل رقم 01باعو قلیل مداوممداوممداومبقالةحي بابا علي شارع عین السلطان رقم 01

مداوممداوممداومبقالةحي بابا علي زاویة شارع سیدي عبد القادر و شارع سیدي بن عبد اهللاسي طیب حسیان
معسكرعمر صھریج مداوممداوممداومبقالةشارع مھور محي الدین محل 02

مداوممداوممداومبقالةشارع الشیخ الخالدي طریق الجامعة حي بابا علي محل 02كمال بن عائشة

المدیــــریة الوالئیة للتجارة معسكر
المدیریة الجھویة  للتجارة – سعیـدة 

وزارة التجارة

القائمة االسمیة للمتعاملین االقتصادیین المسخرین لضمان المداومة 
بوالیة معسكر خالل یومي عید االضحى المبارك لسنة 2018
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محل 01سنوسي دوقاني مداوممداوممداومبقالةحي بابا علي شارع سیدي عبد القادر رقم 34
مداوممداوممداومبقالةشارع سیدي عبد القادر معسكربوحبة حسین

مداوممداوممداومبقالةشارع مفدي زكریاء ساحة ابن بادیس معسكرعدة بركان
مداوممداوممداومبقالةزاویة شارع مفدي زكریاءكیاس بن عمر

معسكرباندو محمد األمین مداوممداوممداومبقالةشارع بن قابلیة نور الدین محل 03
مداوممداوممداومبقالةزاویة شارع سنوسي حبیب وبن ناصر جیاللي معسكرالعباس محمد
العربي بن مھیدي محل بدون رقمالعوفي قدور رقم 17 مداوممداوممداومبقالةالقسم 108

معسكریرو محمد األمین مداوممداوممداومبقالة (مغازة سوبیرات)محل 02
شارع رحماني عابد بالطابق األرضي محل 01خلیف مصطفى رقم 08 مداوممداوممداومبقالةقسم 132

شارع بن بولعید معسكرطبجي محمد مداوممداوممداومبقالة19
شارع بوكتاب محمد معسكرقودیح قدور مداوممداوممداومبقالة02

معسكربوعموش ھواري محل 06 مداوممداوممداومبقالةساحة نعیمي عبد القادذر رقم 06
مداوممداوممداوممخبزة صناعیةشارع منتیرة محي الدین معسكرمختاري محمد

مداوممداوممداوممخبزةشارع زغلول معسكرالعكروت سفیان
مداوممداوممداوممخبزة صناعیةشارع یخلف بلعید (محل بدون رقم)بومعالي جمال

مداوممداوممداوممخبزة صناعیةشارع بن بولعید معسكرغربي سید أحمد عبد القادر
مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع صدمي بوسكرین (محل بدون رقم)مخنوزة شیخ

محل بدون رقممیموني بن عمر مداوممداوممداومت.ت للخضر والفواكھشارع مھرادریس الطابق األرضي ق 4
معسكربالطیر مراد مداوممداوممداومقصابةوسط المدینة زاویة محمود ونھج مھور ادریس محل 02

معسكرندیر بن دونان شارع بن بولعید (محل بدون رقم) مداوممداوممداومقصابةرقم 22
مداوممداوممداومقصابةشارع بھلول بلجیاللي معسكربنابي محمد

مداوممداوممداومقصابةشارع بھلول بلجیاللي وسط المدینة محل ب معسكرمعاویة عبد القادر
مداوممداوممداومقصابةشارع مفدي زكریاء المحل ب معسكربلخیرة عدة

مداوممداوممداومقصابةشارع بن بولعید محل ب معسكرمقدم عبد الرحمان
مداوممداوممداومقصابةشارع بوقسري الطاھر معسكرلعرج مخطار

معسكرالعالقي محمود مداوممداوممداومقصابةشارع مفدي زكریاء الركابة محل 01
معسكردحو عبد النور مداوممداوممداومإطعام سریعشارع بوقسري الطاھر محل 01

مداوممداوممداومإطعام سریعشارع بن بولعید معسكركاوي لعونیة
ا معسكرمحمد المشرفي مداوممداوممداومقصابةحي سیدي موفق شارع بن غالل فاطمة محل 01

معسكرریغي رشید مداوممداوممداوممخبزة صناعیةحي سیدي موفق شارع غالل زین العابدین رقم 06
مداوممداوممداومقصابةمفرزة عین البیضاء حي خصیبیة شارع بوبكر حسون (محل غیرمرقم)شرقي بوعالم

معسكرقیواف بن عمر مداوممداوممداومبقالةعین البیضاء خصیبیة محل 04
معسكرضیاف ملیكة محل 02 مداوممداوممداومبقالةعین البیضاء خصیبیة قسم 104
شارع درداك لخضر معسكربسكاك حلیمة قطعة رقم 76 مداوممداوممداومبقالةطریق لقار 129

معسكربلغربي محمد بشیر یوسف مداوممداوممداومبقالةعین البیضاء شارع حمداني عدة محل 01
مداوممداوممداومبقالةعین البیضاء خصیبیة المحل الثاني معسكربلغزالن أسامة

مسكن المحطة ب معسكرجبار سعدیة مداوممداوممداومبقالةشارع درداك لخضر حي 20
معسكرقرداش مصطفى محل 02 قطعة) مداوممداوممداومبقالةخصیبیة (80

معسكربن تلفوف موالي جیاللي مداوممداوممداومبقالةشارع درداك لخضر (محل بدون رقم)
معسكرالعوفي علي مداوممداوممداوممخبزة صناعیةتجزئة عین البیضاء شمالیة قطعة رقم 118

معسكرمیت علي مداوممداوممداوممخبزة صناعیةخصیبیة الشمالیة شارع شریط علي شریف محل 01
شارع بوحسون بوبكر عین البیضاء خصیبیة (محل غیر مرقم)بلحسان عبد القادر مداوممداوممداومخضر وفواكھ06

معسكرطوبال نجیب عین البیضاء خصیبیة (محل 05) مداوممداوممداومإطعام سریعرقم 16
معسكرھواري بوشنتوف عین البیضاء خصیبیة محل 02 مداوممداوممداومقصابةرقم 16
معسكرالعوفي بن یخلف (سوناكوم) المحل 02 مداوممداوممداوممخبزة صناعیةشارع المحطة ب القطعة 187
معسكربوعلي الجیاللي مداوممداوممداوممخبزة صناعیةشارع جندارا صادق (سوناكوم)
معسكرمراح عبد القادر مداوممداوممداومقصابةموقع خصیبیة الثاني الطابق األرضي محل رقم 18

معسكر (سوناكوم)قندوز محمد سكن رقم 28 مداوممداوممداومخضر و فواكھحي 10
مداوممداوممداوممخبزة صناعیةشارع حبوش عبد القادر (العرقوب)بلمرابطة العید

مداوممداوممداوممخبزة صناعیةشارع دحمان حي العرقوب محل 03یكن محمد ندیر
رقم 86ترنیفي مازوني مداوممداوممداومبقالةنھج بن عشیر دحمان قسم 119

مداوممداوممداومبقالةحي العرقوب شارع شبوب عبد القادر ملكیة 13تني مصطفى
مداوممداوممداومبقالةحي العرقوب شارع بن عشیر دحمان رقم 01فرحاوي فاطمة

بابا عليطیبي محمد مداوممداوممداومقصابةرقم 28
العرقوبمكید ھواري مداوممداوممداومقصابةشارع نھج بن عشیر دحمان محل 01

مداوممداوممداوممخبزة صناعیةحي مدبر تجزئة 55بوخدشة عاشور
مداوممداوممداوممخبزة صناعیةشارع حمو بوتلیلیسمرزوق عمر

شارع حمو بوتلیلیس محل أعالقي سماعیل مداوممداوممداومقصابة15
رقم 04بن عودة علي مداوممداوممداومبقالةحي مدبر 55

شارع حمو بوتلیلیس محل 02جدید رقیة مداوممداوممداومقصابة17
مداوممداوممداومإطعام سریعشارع حمو بوتلیلیسقربوس عبد القادر

مداوممداوممداومإطعام سریعشارع حمو بوتلیلیس محل 02محمد األمین بن عابد
مداوممداوممداومإطعام سریعشارع زیقون عبد القادر معسكرحیادسي بن عومر

محرار مختار مداوممداوممداومبقالةحي دیدوش مراد حي زیقون عبد القادر محل 03
مشوارفي بوزیري محل 03 رقم 27 مداوممداوممداومقصابةحي بابا علي شارع زیقون عبد القادر قسم 87
معسكربوعموش زھواني مداوممداوممداومبقالةشارع زیقون عبد القادر محل 02

معسكربلحدید بوجالل رقم 113 مداوممداوممداومخضر وفواكھسیدي سعید شارع زیقون عبد القادر القسم 88
مصغیر بن علي مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع عبادي بن عومر محل 03

مموساوي حفیظة مداوممداوممداومبقالةبابا علي األعلى ب شارع بن یرو أحمد محل 03
مبوجالل حازم مداوممداوممداومقصابةبابا علي األعلى ب شارع بن یرو أحمد محل 03
مكراس عثمان مداوممداوممداومبقالةشارع زیقون عبد القادر محل 02



الیوم النشاطالعنوانالتسمیة اإلجتماعیة
األول

الیوم 
الثاني

الیوم 
الثالث

معسكربوتیرا محمد بوجالل قطعة إجتماعیة محل 01 مداوممداوممداومقصابةبابا علي 162
مداوممداوممداومبقالةزیقون عبد القادر حي بابا علي محل الثاني معسكركرار بوسعید

شارع صوان بن یمینة سیدي سعید محل 01بن عبد اهللا فؤاد رقم 21 مداوممداوممداوممخبزة88
معسكربوقنة بن عومر قطعة اجتماعیة رقم 107 مداوممداوممداومبقالةبابا علي 162
قطعة اجتماعیة محل 02بودالي بن عمر مداوممداوممداومبقالةشارع درویش مختار بابا علي 80

معسكربجو مسعود مداوممداوممداوممخبزةحي بابا علي تعاونیة النجمة رقم 39
مداوممداوممداومبقالةحي بابا علي التعاونیة العقاریة النجمةرحماني ناصر
محرار ابراھیم تعاونیة األمیر عبد القادر بابا علي محل 01 مداوممداوممداومبقالةرقم 102
مقندول قویدر تعاونیة عقاریة أبي رأس الناصري محل 01 مداوممداوممداومبقالة04

مبالطیر عبد العزیز محل رقم 03 مسكن الطابق األرضي العمارة ب 1 مداوممداوممداومقصابةحي 80
شارع زیقون عبد القادر حي بابا علي ب سیدي سعیدمعسكربن عدة خالد مداوممداوممداومقصابة03

مداوممداوممداوممخبزةشارع الحمامات بوحنیفیةدھكال صحبي
مداوممداوممداوممخبزةبوحنیفیةمیلغ كریم

مداوممداوممداوممخبزةبوحنیفیةبركان حواس
مداوممداوممداوممخبزةبوحنیفیةبركان شعبان

مداوممداوممداومبقالةطریق معسكر بوحنیفیةحنصالي محمد زكریاء
نوفمبر بوحنیفیةعزري یمینة مداوممداوممداومبقالةشارع 01

مداوممداوممداومبقالةبوحنیفیةبنكروف علي
نوفمبر بوحنیفیةبومعزة محمد مداوممداوممداومبقالةشارع 01
مداوممداوممداومبقالةشارع جلطي صحبي بوحنیفیةزمالي حنفیة

مداوممداوممداومبقالةبوحنیفیة طریق معسكربركان حواس
مداوممداوممداومقصابةالسوق المغطاة بوحنیفیةمكید أحمد
مداوممداوممداومقصابةالسوق المغطاة بوحنیفیةتواتي قادة

مداوممداوممداومقصابةالسوق المغطاةعیسى بدرابني
مداوممداوممداومخضر وفواكھالسوق المغطاة بوحنیفیةقدیم محمد رضا

مداوممداوممداومخضر وفواكھالسوق المغطاة بوحنیفیةغراق یحیى
مداوممداوممداومخضر وفواكھالسوق المغطاة بوحنیفیةراجف محمد
مداوممداوممداومإطعام كاملبوحنیفیةعریبي بشیر

مداوممداوممداومإطعام سریعشارع بودراعة نور الدین بوحنیفیةعاشور صحبي خالد
مداوممداوممداومإطعام سریعبوحنیفیةقالوزي نور الدین

مداوممداوممداومإطعام كاملشارع بودراعة نور الدین بوحنیفیةعراب عبد اهللا
مداوممداوممداوممخبزةحسینبن یحلو

مداوممداوممداوممخبزةحسینطلحة عیسى
مداوممداوممداومبقالةحسینبن قویدر محمد
مداوممداوممداومبقالةحسینمدبر بوعبد اهللا
مداوممداوممداومبقالةحسینوادني زولیخة

مداوممداوممداومقصابةحسینحاج مختار توفیق
مداوممداوممداومخضر وفواكھحسینغواضني بن عومر

تیزينابي ھالل مداوممداوممداوماطعام سریعشارع االمیر عبد القادر محل 03
تیزيبلحاج نور الدین مداوممداوممداومبقالةشارع االمیر عبد القادر محل 04

مداوممداوممداومبقالة17شارع االمیر عبد القادر تیزيبوجزیریة أحمد علي
شارع االمیر عبد القادر تیزيبن صاري عبد القادر مداوممداوممداومبقالة09

مداوممداوممداومقصابةشارع االمیر عبد القادر محل أ تیزيبن حواء نور الدین
تیزيبلحول لكحل مداوممداوممداومبقالةشارع االمیر عبد القادر محل 01

مداوممداوممداوماطعام سریعشارع االمیر عبد القادر محل ب تیزيسلیمان حجایل
مداوممداوممداوممخبزةشارع االمیر عبد القادر تیزيعز الدین مقایز
مداوممداوممداومخضر و فواكھشارع االمیر عبد القادر تیزيبلخیثر الجیاللي

مداوممداوممداومخضر و فواكھشارع االمیر عبد القادر تیزيحاكم ابراھیم
مداوممداوممداومقصابةشارع االمیر عبد القادرتیزيحجاري بن علي
تیزي مركزمجاھد مصطفى الموقع 01 مداوممداوممداومقصابةمحل 11
مداوممداوممداوممخبزةحي االمیر عبد القادر تیزيستي أحمد حكیم

مداوممداوممداوممخبزةتیزي مركزمزیان عبد القادر
مداوممداوممداومبقالةشارع برحال حبیب فروحةبغرسة سعید
مداوممداوممداومبقالةشارع مھني عبد القادر فروحةنساي فاطمة
مداوممداوممداومبقالةشارع برحال الحبیب فروحةمخفي مریم

مداوممداوممداومبقالةشارع برحال الحبیب فروحةنھاري فطیمة
مداوممداوممداومبقالةشارع برحال الحبیب فروحةرزوق لخضر

مداوممداوممداومبقالةفروحة مركزخضراوي حاج علي
مداوممداوممداومبقالةشارع بوزیان فروحةعلوش مختار
مداوممداوممداومبقالةشارع برحال الحبیب فروحةتھامي الحبیب

مداوممداوممداومخضر و فواكھفروحة مركزجحالط غریسي
مداوممداوممداومخضر و فواكھشارع بوقویر میلود فروحةعشاب قادة

مداوممداوممداوممخبزةشارع برحال الحبیب فروحةشرقي محمد
مداوممداوممداومقصابةشارع بوقویر میلود فروحةبلحتحات مختار

مداوممداوممداومقصابةشارع برحال الحبیب فروحةحریر بلعید
مداوممداوممداومقصابةشارع برحال الحبیب فروحةعیدة خدة

مداوممداوممداوماطعام سریعشارع برحال الحبیب فروحةمسحوب سمیر
مداوممداوممداوماطعام سریعشارع برحال الحبیب فروحةقرساني ملیكة

دائرة بوحنیفیة

دائرة تیزي



الیوم النشاطالعنوانالتسمیة اإلجتماعیة
األول

الیوم 
الثاني

الیوم 
الثالث

عین فارسالحاج قیواف مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع أول نوفمبر محل رقم 03
مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع أول نوفمبر عین فارسمحمد قیواف

مداوممداوممداومخضر و فواكھشارع أول نوفمبر عین فارسعبد القادر بوخاري
مداوممداوممداومبقالةشارع أول نوفمبر عین فارسحمداوي مصطفى

عین فارسبلعزیز لعنتري مداوممداوممداومبقالةشارع أول نوفمبر محل رقم 02
شارع بن شقران عین فارسغریب مصطفى مداوممداوممداومبقالة10
عین فارسطھوري محمد مداوممداوممداوممقھىشارع أول نوفمبر 1954

عین فارسغرواط یحیى بن شریف مداوممداوممداوممخبزةشارع أول نوفمبر 1954
شارع بني شقران عین فارسسالم علي مداوممداوممداوممخبزة12
مداوممداوممداومبقالةشارع علي بوھالل بلدیة عین فارسمراد نحال

عین فارسعمر بلطاش قطعة رقم 27 مداوممداوممداومبقالة1245
عین فارسحاج الحبیب رزاق مداوممداوممداومبقالةشارع أول نوفمبر محل 02

مداوممداوممداومملبنة سیرینغریسملبنة سیرین
مداوممداوممداوممطاحن سمراءغریسمطاحن سمراء
مداوممداوممحطات الوقودغریسنفطال غریس

مداوممداوممداوممخبزة صناعیةشارع بلقاضيعابد عائشة
مداوممداوممداوممخبزة صناعیةبن دحو  لخضرمدني فواتیح قدور

مسكنعتو الحاج مداوممداوممداوممخبزة صناعیةحي 129
مداوممداوممداوممخبزة صناعیةشارع بن عطیة مختارجزیري خیرة

مداوممداوممداوممخبزة صناعیةشارع بن دحو لخضر المحل األولبن كرامة مصطفى
مداوممداوممداوممخبزة صناعیةشارع بن عطیة مختارمداني ھواري

مداوممداوممداومالتغذیة العامةشارع حموري بن یحيعامر میلود
شارع بلقاضي محل 01عامر محمد أمین مداوممداوممداومالتغذیة العامةرقم 43

مداوممداوممداومالتغذیة العامةشارع  تواتي سلیمانمراح طاھر
مداوممداوممداومالتغذیة العامةشارع مجاھد علي المحل األولادریسي میلود

مداوممداوممداومالتغذیة العامةشارع مجاھد علي رقم 03محل 02مراح مصعب إلیاس
مداوممداوممداومالتغذیة العامةشارع بن عائشة أحمد محل 2بن عزة بدر الدین

مداوممداوممداومالتغذیة العامةحي البدر شارع حموري بن یحي رقم 07بن شنون  عبد الكریم
شارع حموري بن یحيرفیس ھواریة مداوممداوممداومالتغذیة العامةرقم 96

مداوممداوممداومالتغذیة العامةشارع بن عطیة مختار محل 02عامر كمال
قطعة محل 04سعیدي محمد مداوممداوممداومالتغذیة العامةحي63
مداوممداوممداومالتغذیة العامةشارع مجاھد علي محل 01ترنیفي نوریة

مداوممداوممداومالتغذیة العامةشارع مجاھد عليبوفرة سید أحمد
محل 01نزاري فاطیمة زھرة مداوممداوممداومخضر و فواكھشارع مجاھد على رقم 37

مداوممداوممداومخضر و فواكھشارع مجاھد علي رقم 03عرفي أمین
مداوممداوممداومخضر و فواكھشارع مجاھد عليبن دحو جیاللي
مداوممداوممداومخضر و فواكھحي النصربعطوش نصیرة

محل 02قریشي فاطمة مداوممداوممداومخضر و فواكھشارع مجاھد على رقم 23
مسكن محل 01قنیش یوسف مداوممداوممداومجزارشارع مجاھد علي حي 63

مداوممداوممداومجزارشارع مجاد علي رقم 04قدیدر  ھواري
مداوممداوممداومجزارحي البدر شارع مجاھد علي رقم 37بولنوار عبد القادر

شارع بن عطیة مختاربسكك محمد مداوممداوممداومإطعام سریعرقم 68
مداوممداوممداومإطعام سریعشارع مجاھد على رقم 19بن زرار محمد
النخیل محل رقم 15دوقاني فاطمة مداوممداوممداومإطعام سریعالموقع رقم 03
مداوممداوممداومالتغذیة العامةشارع محمد بوضیافعنیبة جیاللي

مداوممداوممداومالتغذیة العامةشارع محمد بوضیافشادلي عبد الحق
مداوممداوممداومالتغذیة العامةشارع درویش محمدبن عمار سلیمان

مداوممداوممداومخضر وفواكھماقضة مركزدرقاوي حسین
مداوممحطات الوقودشارع اإلستقالل لخضر علي 
مداوممداوممداوممخبزة صناعیةشارع اإلستقالل محل بدون رقمتھامي كمال

مداوممداوممداوممخبزة صناعیةشارع اإلستقاللبن قضنیة ھاشمي
مداوممداوممداومالتغذیة العامة11شارع أول نوفمبر 1954قادة فاطمة

مداوممداوممداومالتغذیة العامةشارع درویش سحنون محل 01سحنون أحمد
مداوممداوممداومالتغذیة العامةشارع أول نوفمبر 1954زیاني فاطیمة

مداوممداوممداومالتغذیة العامةشارع اإلستقالل محل 06حمادي حوریة
مداوممداوممداومالتغذیة العامةشارع جلول محمد رقم 15خضیر  أحمد

مداوممداوممداومالتغذیة العامةشارع اإلستقالل محل بدون رقممصدق عبد القادر
مداوممداوممداومالتغذیة العامة19شارع اإلستقالل رقم 1محل 4عوفي قدور
محل 01نمیر توفیق مداوممداوممداومالتغذیة العامةشارع اإلستقالل رقم 75

مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع جلول محمد محل رقم 01قایدي بوشنتوف
مداوممداوممداومخضر وفواكھ21شارع  درویش سحنون محل 02میموني محمد

مداوممداوممداومجزارشارع بكار طاھربصایم أحمد
مداوممداوممداومجزاررقم 09شارع اإلستقالل محل رقم 02حاج یحي شریف

مداوممداوممداومإطعام سریعشارع اإلستقالل رقم 1المحل 2مجاج سعید
مداوممداوممحطات الوقودشارع األمیر عبد القادر ش ذ م م مطمور خدمات

مداوممداوممداوممخبزة صناعیةشارع لكحل حنفيقریشي نور الدین
مداوممداوممداوممخبزة صناعیةشارع علي  العربيقنیش بلعید

محل 01بن على صافي رقم 51 دیسمبر 1960 مداوممداوممداومتغذیة عامة11
مداوممداوممداومتغذیة عامة26شارع محمد خمیستيزعاف علي

دائرة عین فارس

دائرة غریس
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مداوممداوممداومتغذیة عامة10شارع محمد خمیستيحطال كریم
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع محمد خمیستيبن مھنان عمار
دیسمبر 1960قاضي منصور 1 مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع 1

مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع الشھید غربال الحبیب رقم 03دندان لطیفة
ب شارع محمد خمیستي محل 03بوقاسم كرابشي مداوممداوممداومتغذیة عامة49
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع غربالي الحبیبقداوي غریسي

مداوممداوممداومخضر وفواكھ22شارع  محمد خمیستي  محل 02مراح بختة
مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع عبد الحمید ابن بادیسبن عیسى عبد اهللا
مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع محمد خمیستي محل 03نكروف بن علي

مداوممداوممداومجزارشارع األمیر عبد القادرمراح قادة
مداوممداوممداومجزارشارع محمد خمیستيمغراوي محمد
مداوممداوممداومإطعام سریع11دیسمبر 1960محل 02مشتاوي أمین

مداوممداوممداوممحطات الوقودعین فكاننفطال عین فكان
مداوممداوممداومالمطاحنعین فكانمریح یوسف

قطعة اجتماعیةبلوصیف عبد العالي مداوممداوممخبزة صناعیةحي نیو 86
مداوممداوممخبزة صناعیةشارع اإلستقاللبلعالیا رضا

مداوممداومالتغذیة العامةشارع اإلستقاللمنداس مختاریة
مداوممداومالتغذیة العامةشارع اإلستقاللعبد الالوي غشام

مداوممداومالتغذیة العامةسوق الفالح سابقاعمراني میلود
مداوممداومالتغذیة العامةشارع اإلستقاللالمشرفي حاج علي

مداوممداومالتغذیة العامةشارع اإلستقاللحدیم  عبد الغاني
مداوممداومالتغذیة العامةشارع اإلستقاللصفھ قدور

مداوممداومالتغذیة العامةسوق الخضر والفواكھیخو عدة حبیب
مداوممداومخضر وفواكھسوق الخضر والفواكھبلقاید بخدة

مداوممداومخضر وفواكھشارع بلخضر عليخنتر  محمد
قطعة اجتماعیةمكیكة مختاریة مداوممداومخضر وفواكھحي 20
مداوممداومجزارسوق المغطاةبوعبد اهللا میلود

مداوممداومإطعام سریعشارع اإلستقاللعشاني عبد القادر

مداوممحطة الوقودنفطال وادي التاغیة محطة الوقودنفطال وادي التاغیة
مداوممداوممخبزةحي الدرعيعینون رابح

محل 01بلوز أبوبكر صدیق مداوممداوممخبزةشارع فالح ابراھیم رقم باب 19
مداوممداومالتغذیة العامةشارع اإلستقاللغرمول نصیرة
مداوممداومالتغذیة العامةشارع بوقویر علي محل 02بودومي یونس

مداوممداومالتغذیة العامةشارع اإلستقاللنافع الحبیب
مداوممداومالتغذیة العامةشارع اإلستقالل رقم 129محل 02شریفي عبد القادر

مداوممداومالتغذیة العامةشارع الشھید زرقي محمدصوان قدور
مداوممداومالتغذیة العامة108شارع اإلستقاللعمراني بن عومر

مداوممداومالتغذیة العامةشارع بوقویر عليشافي حلیمة
مداوممداومالتغذیة العامةحي 100قطعة لورثة رزقي رقم 57العزوني بن عیسى

مداوممداومخضر وفواكھشارع اإلستقالل الجامع العتیق محل 02مزوار  زولیخة
مداوممداومخضر وفواكھشارع اإلستقاللعبو حمزة

محل 01بلوز أبوبكر الصدیق مداوممداومخضر وفواكھشارع فالح ابراھیم رقم 19
مداوممداومجزارشارع اإلستقالل المحل الثاني رقم 33شیكر  سفیان
مداوممداومجزارشارع اإلستقاللعریبي قدور

مداوممداومإطعام سریعحي الدرعي شارع فالح ابراھیمبوطاوس حلیمة
مداوممداوممحطة الوقودعوفآیت بلعباس عبد الحكیم

مداوممداوممخبزةشارع رفاس محمدبوزبوجة محمد
مداوممداومتغذیة عامةحي 111قطعةسكران محمد

مداوممداومتغذیة عامة32شارع مدیوني محمدمتلف أحمد
قطعة الجھة الشرقیة رقم 18جابر عبد الرحمان مداوممداومتغذیة عامةحي 59
مداوممداومتغذیة عامةعوف مركز 67شیبان عبد المومن

مداوممداومتغذیة عامةحي 111قطعة شارع 8ماي 1945محل 1بوزیدي بلحلول
مداوممداومخضر و فواكھتجزئة 50مركز التجمع السكني حي18فبرایر محل 1بودنة حمید

مداوممداومخضر و فواكھمركز التجمع السكني 30سكن رقم 06بولوحة أحمد
مداوممداومإطعام سریعشارع باھي میمون تجزئة 23مسكن رقم 03یاسیا عومریة

مداوممداوممحطة الوقوددوار أوالد  بودیةبودیة عبد الرزاق
سكن شارع كبیر نجادي رقم 03سمار قادة مداوممداومتغذیة عامةمجمع سكني 260

مداوممداومتغذیة عامةدوار والد بودیةبودیة محمد
سكن شارع صحراوي العربي رقم 02كبیر فطیمة مداوممداومتغذیة عامةحي 260

سكنبغدوس نور الدین مداوممداومتغذیة عامةحي 27
مداوممداومخضر و فواكھشارع كبیر نجادي محل 01مایدة علي

دائرة عین فكان

دائرة وادي التاغیة
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مداوممداوممداومملبنةمنطقة النشاطاتمسعدي دحو بن عمر
مداوممداوممداوممطحنةالمنطقة الصناعیةسي حمدي عصام

محطة طریق  SARLمداوممداوممداوممحطة خدماتشارع األمیر عبد القادر
مداوممداوممداوممحطة خدماتشارع الشھداءمحطة خدمات نافطال

مداوممداوممداوممحطة خدماتطریق البرجخالدي مختار
مداوممداوممداوممخبزةشارع الشھداءحمداوي ھجیرة

محل 01زیرق حمزة مداوممداوممخبزةشارع الشھداء رقم 35
محل 04مزادة أمینة مداوممداوممداوممخبزةشارع نزھة المسبح رقم 47

مسكن سیدي عقبةدقاق بومدین مداوممداوممداوممخبزةحي 80
حي سیدي عقبةبطیر قدور مداوممداوممداوممخبزةتحزئة 299/ 25

مداوممداوممداوممخبزةشارع دینار بومدینجعفري محمد
مداوممداوممخبزةشارع الشھداء محل 01فاتح بن ناصر

مداوممداوممخبزةحي السالم شارع مرباح الحبیببطیر عبد القادر
حي سیدي حموشعبان بطیر مداوممداوممخبزةتجزئة 299/25

سیدي حمو )جفال حسین عبد القادر ) مداوممداوممداوممخبزةنھج الثورة 3
مداوممخبزةشارع العربي بن مھیديحاجي سلیمان

مداوممداوممخبزةشارع دحماني  محمدبن ناجي عبد القادر
مداوممداوممخبزةشارع نھج الثورةعابد مختاریة

شارع بلخامسة بلخلوةتیغنیفي مصطفى مداوممداوممداوممخبزة21
شارع األمیر عبد القادربوثلجة رضا مداوممداوممداومقصابة30

شارع األمیر عبد القادر المحل 02جعفري بلعربي مداوممداوممداومقصابة15
مداوممداوممداومقصابةشارع األمیر عبد القادر رقم 01حمداني موراد

مداومقصابةشارع محمد خمیستي رقم 18خالدي محمد األمین
مداوممداومقصابةشارع السوق مبنى زمولى رقم 04قادة نایر

مداوممداومقصابةشارع العربي بن مھیديمجادل سید أحمد
مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع األمیر عبد القادربالجیاللي منیر

مسكن رقم 11عالم میلود مداوممداوممداومخضر وفواكھحي 37
شارع األمیر عبد القادر محل 04رمیل عبد القادر مداوممداوممداومخضر وفواكھرقم 01

مداومخضر وفواكھشارع العربي بن مھیديحنطاز فتحي
مداوممداومخضر وفواكھشارع محمد بوضیافحنطاز أمحمد

دیسمبرشراد نبیل مداومخضر وفواكھشارع 11
دیسمبرمسعدي سنوسي مداوممداومخضر وفواكھشارع 11

محل 01بوبكارة علي شریف مداوممداوممداومخضر وفواكھتعونیة حي الصنوبر رقم 14
مداوممداوممداوماطعام سریعشارع الشھداء رقم 231بوعالق الحبیب
رقم 27خناثة عبد القادر مداوممداوممداوماطعام سریعشارع األمیر عبد القادر محل 03
شارع الشھداءوذان عبد الكریم مداوممداوممداوماطعام سریع02

مداوممداوماطعام سریعشارع الشھداءبوعالم الحاج
مداوممداوماطعام سریعشارع الشھداءجعفري عبد القادر

مداوممداومتغذیة عامةشارع تیغنیفیي بن عومرمقدم محمد
مداوممداومتغذیة عامةشارع دحماني محمدعابد عبد السالم

دیسمبر حي سیدي عثماندحو سمیر مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع 11
مداوممداومتغذیة عامةشارع العربي بن مھیديشلیل الھاشمي

مداوممداومتغذیة عامةشارع نھج الثورةشریفي الھواري
مداوممداومتغذیة عامةشارع أمحمد بوضیافبوعكاز بن علي

مداوممداومتغذیة عامةشارع العربي بن مھیدي 46ابري ھواري بومدین
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع الشھداءحشالف بن عمر

مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع الشھداء محل بدون رقمصدیقي محمد
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع الشھداءحمداوي زوبیر

مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع األمیر عبد القادر محل 01مسعدي جمال الدین
قطعة رقم 03حمداني مراد ملكیة 28 مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع األمیر عبد القادر رقم 89
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع األمیر عبد القادرخثیر بركان
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع األمیر عبد القادر محل  رقم 04جلطي دحو

محل بعكرمي مراد مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع الشھداء رقم 12
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع األمیر عبد القادرشریط محمد

مداوممداوممداوممحطة خدماتالطریق الوطني رقم 14محطة خدمات شریفي سیدي 
مداوممداوممداوممحطة خدماتسیدي قادة طریق – مفترق الطریقزحاف عبد القادر
مداوممداوممداوممخبزةشارع أول نوفمبر 1954بوزیت سید أحمد

مداوممداوممداوممخبزةشارع بوحفص أحمدحشام بشیر
مداوممداوممداومقصابةشارع الشھداءبلمختار عبد القادر

مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع الشھداءبلمختار حمید
مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع الشھداءسي حمدي بن علي

مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع الشھداءبوزیان الحبیب
مداوممداوممداوماطعام سریعشارع الشھداءشریف قادة
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع الشھداء محل 02مناد محمد

مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع الشھداءمعروف بخدة
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع الشھداءبودالي جمال

مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع الشھداءبرخروخ سید أحمد
شارع الشھداءمراح رشید مداوممداوممداومتغذیة عامة31
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع بعطوش الحاجبوعلي أمیر

دائرة تیغنیف
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مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع الشھداءمشرور قادة
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع األمیر عبد القادرشایب بشیر

مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع الشھداء رقم 27غالمي بن عیسى

مداوممداوممداوممخبزةشارع حمامدة  قادةزروقات مسعود
مداوممداوممداوممخبزةشارع خشموني قادةرمیل الحاج

مداوممداوممداوممخبزةشارع األمیر عبد القادرحمدي خدیجة
مداوممداوممداوممخبزةزالمطةقالل عبد القادر

مداوممداوممداومقصابةشارع األمیر عبد القادرقاسمي أمحمد
مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع بوطویل عبد اهللابوجوراس غریسي

مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع األمیر عبد القادرمصرف الحبیب
مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع األمیر عبد القادربراھمي عمر

مداوممداوممداوماطعام سریعشارع األمیر عبد القادربن سكران عبد القادر
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع حمامدة قادةحمامدة أحمد
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع مرزة بلحولرمیل مختار
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع مشاني سعیدحمدي أمال

دیسمبرمیزادة حمزة مداوممداوممداومتغذیة عامةحي 11
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع حمامدة أحمددحماني منور

مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع األمیر عبد القادرمصرف الحبیب
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع خشموني أمحمدبراھمي عمر

مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع األمیر عبد القادرزمولي الصافي
مداوممداوممداوممحطة خدماتطریق عین منصوربراھمي بن عودة

مداوممداوممداوممحطة خدماتشارع األمیر عبد القادررمیل محمد

مداوممداوممداوممحطة خدماتالطریق الوطني رقم 07شركة بوعبیدة طریق
مداوممداوممداوممخبزةمن مخطط التجزئةبھلیل خیر الدین
مداوممداوممداوممخبزةمحالت الرئیس بجانب الملعب البلديحسین بلحساین

مداوممداوممداوممخبزةشارع محمد بن زرقة خلویةزلماط بن عبد اهللا
مداوممداوممداومقصابةشارع الشھداء محل 02رضا بلحنافي

مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع الشھداءمرجي عز الدین
مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع عابد أحمدصحراوي عبد القادر

مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع سیدي عبد القادرقوجیلي بغشام
مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع الشھداءبسوف عبد الرحیم

مداوممداوممداوماطعام سریعشارع الشھداء محل 09قوجیلي محمد األمین
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع الشھداءدندان نصر الدین

مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع الشھید زغولدرقاوي نور الدین
محل 03مھنان محمد مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع حوثي محمد رقم 02

مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع الشھداء محل رقم 02بن قبلیة حبیب
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع الشھداءبلحنافي محمد
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع الشھداءبورقبة فطیمة
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع الشھداء محل 02بن قبلیة محمد

شارع زغلولبن علي عبد الرحیم مداوممداوممداومتغذیة عامة22

مداوممداوممداوممحطة خدماتوادي األبطال مركزمحطة خدمات نافطال
مداوممداوممداوممخبزةشارع العقید لطفيبلعالیة قادة

مداوممداوممداوممخبزةشارع قنانشة عبد القادرقدوري سعاد
مداوممداوممداوممخبزةشارع بوطالبي الجیالليقندوزي محمد

مداوممداوممداوممخبزةشارع طریق الملعب البلديبوشیبة بنت بلعالیة
مداوممداوممداومقصابةشارع بلخدیم بن عودةبراھمي أحمد

مداوممداوممداومخضر وفواكھواد األبطال مركزبوغالم اهللا محمد
مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع األمیر عبد القادربشیري بغداد

مداوممداوممداوماطعام سریعشارع األمیر عبد القادربن الحاج أعمر
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع بقارة محمدشارب یسعد محمد

مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع قنانشة عبد القادربلحاج جلول عدة
قطعةمغربي عبد القادر مداوممداوممداومتغذیة عامةتجزئة 44

قطعة رقم 167شتوان عثمان مداوممداوممداومتغذیة عامة200
مداوممداوممداومتغذیة عامةواد األبطال مركزمعوش عثمان
محل 01بودھان سمیر مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع قنانشة عبد القادر رقم 32

مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع بلھاس الغوثي محل رقم 10معوش علي
محل 01بودھان سمیر مداوممداوممداومتغذیة عامةحجاج أحمد رقم 25
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع المحطة حي التعاونیة العقاریة ابن خلدونعنتري أعمر
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع قنانشة عبد القادرعامر بغدادي

دائرة  ھاشم

دائرة  وادي األبطال



الیوم النشاطالعنوانالتسمیة اإلجتماعیة
األول

الیوم 
الثاني

الیوم 
الثالث

مداوممداوممداوممطحنةزھانةمطاحن "بن شعبان"
- زغلولصم بوعافیة بن عاشور مداوممداوممداوممحطــة خدماتطریق وطتي رقم 04

- زھانةادریس بوشامة مداوممداوممداوممخبزة صناعیةالطریق الوطني رقم 13
مداوممداوممداوممخبزة صناعیة24شارع زبیدة محمود - زھانةبوشامة مسعود
مداوممداوممداوممخبزة صناعیةشارع براھمي عبد القادر - زھانةبالدھان فیصل
مداوممداوممداوممخبزة صناعیةشارع االخوة رحال - زھانةرباحیة فوزیة

مداوممداوممداومتغذیة عامةحي الحدائق - زھانةساردي لقجع محي الدین
- زھانةعفیفي مختار قطع رقم 05 مداوممداوممداومتغذیة عامةتجزئة 07

مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع براھمي عبد القادر - زھانةحمادوش رشید
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع براھمي عبد القادر - زھانةیبقى كمال

- زھانةعطاف محمد األمین مداوممداوممداومتغذیة عامةنھج شریف عدالوي القطعة رقم 03
- زھانةبن یطو محمد قطعة رقم 09 مداوممداوممداومخضر وفواكھتجزئة 32

مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع براھمي عبد القادر - زھانةكفیف قاضي رضوان
- زھانةبو خیرة خالد مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع الحواس الوافي محل 02
مداوممداوممداومخضر وفواكھششارع أحمد زبانة - زھانةبو معزة أحمد

- زھانةلومویس توفیق مداوممداوممداومإطعام سریعزغلول الطریق الوطني رقم 04
مداوممداوممداومقصابةشارع براھمي عبد القادر - زھانةبن شكر علي

مداوممداوممداومالتغذیة العامةالقعدة - زھانةشرنوحي أحمد
مداوممداوممداومخضر و فواكھالقعدة - زھانةبن مبارك أحالم

- عقازش.ذ.م.م بحالز مجموعة الملكیة 35 مداوممداوممداوممطحنةقسمة 17
- عقــازش.ذ.م.م علي شریف الخدمات مداوممداوممداوممحطــة الوقودطریق الوطني رقم 04

مداوممداوممداوممحطــة الوقودقواسم أھل امحمد - رأس العین عمیروشدیف لخضر
- رأس العین عمیروشمـخـفي حاج صالح مجموعة ملكیة 29 مداوممداوممداوممحطــة الوقودحي قسم30

مداوممداوممداومالتغذیة العامةقریة أھل العید- عقازلبیوض الحاج
مداوممداوممداومالتغذیة العامةقریة أھل العید- عقازبن كنان خالد

مداوممداوممداومالتغذیة العامةقریة أھل العید- عقازمقداد محمد
ماي  - عقازشالبي عبد الرحمان مداوممداوممداومجزارشارع 01

- عقازسریج نور الدین أوت رقم 02 مداوممداوممداومخضر و فواكھشارع 20
مداوممداوممداومخضر و فواكھقریة أھل العید- عقازلبیوض الحاج
- عقازمخفي عمري مداوممداوممداومخضر و فواكھأھل الونان رقم 52
- عقازموفق بوعزة قطعة اجتماعیة رقم 10 مداوممداوممداومإطعام سریعتجزئة 20
مداوممداوممداوممخبزةالعالیمیةدویس فتحي
حي ابن بادیس - العالیمیةھدار محمد مداوممداوممداومالتغذیة العامة01
شارع عمیروش - العالیمیةعبدي قادة مداوممداوممداومالتغذیة العامة21

شارع العقید لطفي - العالیمیةعامر فتحي مداوممداوممداومالتغذیة العامةرقم 04
مداوممداوممداومقصابةشارع أحمد زبانة - العالیمیةباب الشیخ مصطفى

مداوممداوممداومقصابةشارع مصطفى بن بولعید - العالیمیةوارد محمد أمین
مداوممداوممداومخضر و فواكھشارع أحمد زبانة - العالیمیةعبدي أمیر

محل بدون رقم - العالیمیةبراھیم بن عودة رقم 40 مداوممداوممداومخضر و فواكھقریة مناصریة رقم 172
- العالیمیةحمیدة عموري جویلیة 1962 مداوممداوممداومخضر و فواكھشارع 05

جویلیة - العالیمیةوارد محمد شارع 05 مداوممداوممداومإطعام سریعرقم 14
مداوممداوممداومإطعام سریعشارع أحمد زبانة - العالیمیةمقداد عائشة

-  رأس العین عمیروشرشید عتو مسكن محل 02 حیي 50 مداوممداوممداومالتغذیة العامةرقم 56
مداوممداوممداومالتغذیة العامةحي قدور بن غفور - رأس العین عمیروشنحال كریمة

محل أ -  رأس العین عمیروشضامن عبد الكریم قسم 32 مداوممداوممداومالتغذیة العامةجزء ملكیة 195
مداوممداوممداوماللحوم، الدواجن والبیضشارع مجاھد عمارة الغوتي محل 02- راس العین عمروشبراھیم عابد
مداوممداوممداومإطعام سریعراس عین عمیروشیوسف طیب

دائـــرة زھانـــة

دائـــرة عـــقـــاز



الیوم النشاطالعنوانالتسمیة اإلجتماعیة
األول

الیوم 
الثاني

الیوم 
الثالث

مداوممداوممداومإنتاج الدقیقالمنطقة الصناعیة - سیقشركة ذات أسھم مطاحن 
مداوممداوممداومإنتاج الدقیقالمنطقة الصناعیة - سیقمطاحن معقل

37بن نقوش أعمر مداوممداوممداوممحطة خدماتشارع الثورة - سـیـق
- سـیـقبشیر بویجرة عبد العزیز مداوممداوممداوممحطة خدماتالطریق الوطني رقم 04

مداوممداوممداوممحطة خدماتنھج الثورة - سیقفداق بشیر
مداوممداوممداوممحطة خدماتبوھنيمھاجي حسان
مداوممداوممداوممخبزةشارع الثورة - سیقبوشامة حمزة
شارع الثورة - سیقعرقوب فرید مداوممداوممداوممخبزة09

قطعة حي التعاوینة - سیقبن عامر عبد القادر حي 20 مداوممداوممداوممخبزةالمنطقة 12
- سیقبن ناصر فارس مداوممداوممداوممخبزةشارع نقاب میلود محل 02

وشارع بولنوار العرج - سیقبن نفلة نصر الدین مداوممداوممداوممخبزةزاویة شارع بطاھر بوعجمي رقم 44
- سیقدروة یاسین مداوممداوممداوممخبزةشارع سید العربي بولنوار محل 04
شارع طاسولي عبد اهللا - سیقدروة عالل مداوممداوممداوممخبزة32

مداوممداوممداوممخبزةشارع مصطفى بن بةلعید محل 02- سیقبن ناصر مرزاق
- سیقعلي الشریف بودكارة قطع بن زیان معطى اهللا رقم 07 مداوممداوممداوممخبزةتجزئة 07

مداوممداوممداوممخبزةشارع الثورة سابقا طریق سیدي بلعباس محل أول رقم - سیقشحمي یمینة
مداوممداوممداوممخبزةشارع میسوم بن عباد محل أ - سیقبن یوب منصور
زاویة شارع سید العربي بولنوار وشارع األمیر عبدالقادربن سلیم صادق مداوممداوممداومالتغذیة العامة14

- سیقرضواني رشیدة مداوممداوممداومالتغذیة العامةشارع الثورة رقم 29
-سیقبلقاسم بن زقاي محل 05 مداوممداوممداومالتغذیة العامةحي خمیستي رقم 19

طریق وھران - سیقبن فریحة بودادي عبد الكریم مداوممداوممداومالتغذیة العامة10
مداوممداوممداومالتغذیة العامةشارع العربي بن مھیدي - سیقبراھمي محي الدین
- سیقسمیر محمد بن قادة شارع العربي التبسي محل 02 مداوممداوممداومالتغذیة العامة38

شارع العربي التبسي - سیقمراح محمد مداوممداوممداومالتغذیة العامة43
محل بدون رقم - سیقلونیس حبوش مج 22 مداوممداوممداومالتغذیة العامةحي بن زیان معطى اهللا قسم 33

مداوممداوممداومالتغذیة العامةطریق سیدي بلعباس محل 02- سیقعبدالقادر عتو مصطفى
- سیقسید أحمد عبد اهللا قطعة اجتماعیة رقم 01 مداوممداوممداومالتغذیة العامةتجزئة 17

حصر - سیقبلعربي رضا حي بلحاج ملكیة 119 مداوممداوممداومالتغذیة العامةرقم 12
- سیقطالبي عمر مداوممداوممداومالتغذیة العامةشارع بطاھر بوعجمي رقم15

شارع الثورة - سیقشوقار عبد الناصر مداوممداوممداومالتغذیة العامة33
شارع طاسولي عبد اهللا محل ثاني - سیقالعسة محمد مداوممداوممداومالتغذیة العامة20

- سیقسباحي كمال مداوممداوممداومالتغذیة العامةحي بلحاج رقم 16
شارع بطاھر بوعجمي - سیقساعد بن عابد مداوممداوممداومالتغذیة العامةرقم 19

نھج الثورة  - سیقلعوج محمد مداوممداوممداومالتغذیة العامة13
حي بلحاج المحل الثاني ب - سیقعربي صحبي مداوممداوممداومالتغذیة العامة05

مداوممداوممداومالتغذیة العامةشارع طاسولي عبد اهللا محل أ - سیقمحمد بن قادة طاھر
- سیقمستور محمد رقم 25 مداوممداوممداومالتغذیة العامةشارع العربي بن مھیدي محل 01

- سیقمحمد بن قادة محمد االمین مداوممداوممداومالتغذیة العامةشارع طاسولي عبد اهللا رقم 41
نھج الثورة - سیقدادو میلود مداوممداوممداومالتغذیة العامةرقم 32

مداوممداوممداومالتغذیة العامةشارع طاسولي عبد اهللا - سیقفداق محمد االمین
طریق معسكر - سیقدادو رضوان مداوممداوممداومالتغذیة العامة77
طریق معسكرتكفاوي قدور مداوممداوممداومالتغذیة العامةشارع الثورة 42
- سیقبودیة جیاللي مداوممداوممداومالتغذیة العامةشارع الثورة طریق معسكر محل 04

- سیقشریط میرة مداوممداوممداومالتغذیة العامةنھج االمیر عبد القادر رقم 09
- سیقعبد الھادي جیاللي محل 01 مداوممداوممداومالتغذیة العامةشارع طاسولي عبد اهللا رقم 37

شارع دیدوش مراد محل ثاني ب - سیقمواسي سمیر مداوممداوممداومالتغذیة العامة16
شارع االمیر عبد القادر محل 01- سیقسحنون خدوجة مداوممداوممداومالتغذیة العامة18

شارع الثورة طریق معسكر - سیقبشیر ابراھیم جمال مداوممداوممداومالتغذیة العامة38
- سیقبلحاج عبد الحمید مداوممداوممداومالتغذیة العامةتجزئة بن زیان معطى اهللا رقم 101

- سیقغالم ابراھیم مداوممداوممداومالتغذیة العامةتجزئة بن زیان معطى اهللا رقم 40
محل ب- سیقمحمد الحمري مداوممداوممداومالتغذیة العامةشارع الحواس قسمة 67-مج ملكیة 06

- سیقدروة مراد شارع العربي بن مھیدي محل 02 مداوممداوممداومخضر وفواكھ14
مداوممداوممداومخضر وفواكھحي بلحاج رقم محل ب - سیقیوسف بقدور

شارع االمیر عبد القادر - سیقمحمد جیاللي بلعوینات مداوممداوممداومخضر وفواكھ36
- سیقمراح قویدر مداوممداوممداومخضر وفواكھساحة السوق حالیا شارع العربي بولنوار محل 03

مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع االمیر عبد القادر محل د - سیقبغداد عراج توفیق
شارع العربي بن مھیدي  - سیقبعطوش نبیل مداوممداوممداومخضر وفواكھ09

طریق وھران - سیقعمارة محمد االمین مداوممداوممداومخضر وفواكھرقم 07
شارع األمیر عبد القادر - سیقبن یطو جواد مداوممداوممداومجزار41

مداوممداوممداومجزارنھج طاسولي عبد اهللا محل بدون رقم - سیقبن حامد فتحي
- سیقبن حامد حمزة مداوممداوممداومجزارالسوق المغطاة رقم 33

- سیققادة بن نكروف شارع العربي بن مھیدي محل 02 مداوممداوممداومجزار11
- سیقبلونیس عائشة مداوممداوممداومجزارزاویة شارع االمیر عبد القادر و شارع زیغوت یوسف محل 03

- سیقبراھیم محمد بن قادة مداوممداوممداومجزارشارع الشیخ العربي التبسي رقم 28
مداوممداوممداومإطعام سریع33شارع الثورة - سیقصحراوي ابراھیم

مداوممداوممداومإطعام سریعشارع األمیر عبد القادر محل ب - سیقعلیك بلقاسم
(محل بدون رقم)- سیقمداح بن بلة مجموع ملكیة62 شارع الثورة قسم 60 مداوممداوممداومإطعام سریع09

- سیقعاقب داود حفیظة مداوممداوممداومإطعام سریعنھج الثورة طریق معسكر محل 05
- سیقبلقاضي كمال مداوممداوممداومإطعام سریعشارع الثورة محل 06

مداوممداوممداومالتغذیة العامةبوھنيبودیة محمد

دائـــرة سیـــق



الیوم النشاطالعنوانالتسمیة اإلجتماعیة
األول

الیوم 
الثاني

الیوم 
الثالث

قطعة اجتماعیة رقم10- بوھنيبن عثمان میلود مداوممداوممداومخضر وفواكھتجزئة 20
- بوھنيبوعزة عبد الرحمان مداوممداوممداومجزارقطعة رقم 01

مداوممداوممداوممحطة الوقودصحاوریة -المحمدیةحمدي عبد اهللا
مداوممداوممداوممحطة الوقودبوتفاحة -الغمريش. ذ. م. م جلطي

مداوممداوممداوممحطة الوقودشارع العربي بن مھیديمحطة وقود
مداوممداوممداوممحطة الوقودالمحمدیةسوفال فافة

مداوممداوممداوممحطة الوقودالمحمدیةبوخاري مصطفى
مداوممداوممداومتوزیع الوقودالصحاوریةشركة حمدي
مداوممداوممداومملبنةدوار بوتفاحة - الغمريبلعالیة أحمد

مداوممداوممداوممخبزةحي بايقیروان  فطیمة
شارع بن زھرة عبد القادرشقرون خدیجة مداوممداوممداوممخبزة15

مداوممداوممداوممخبزةشارع زھانة حمیدةطبیش محمد نضال
مداوممداوممداوممخبزةشارع محمد خمیستينایت حمود عبد المالك

مداوممداوممداوممخبزةشارع االمیر عبد القادربوسدرة مختار
محل 02بن ناصر فاتح مداوممداوممداوممخبزةتجزئة بن زھرة عبد القادر رقم 07

شارع محمد بوضیافنایت حمود توفیق قطعة رقم 106 مداوممداوممداوممخبزة124
قطعة رقم 55بوشامة عبد الرحمان مداوممداوممداوممخبزة124

مداوممداوممداوممخبزةشارع بطاھر محمدخلیفاتي عبد القادر
مداوممداوممداوممخبزةشارع علي بوھاللنایت حمود سفیان

مداوممداوممداوممخبزةشارع باستورغریبلي ریاض
مداوممداوممداوممخبزةشارع بن عبو حمیة –صحاوریةعرعار حبیب
مداوممداوممداوممخبزةشارع طرابلس رقم 06بن یبقة میلود

ملكیة من محل 02براني عبد القادر مداوممداوممداومقصابةقسم 78
مداوممداوممداومقصابةشارع علي بوھاللسبیعات رشید

مداوممداوممداومقصابةشارع بن زھراء عبد القادربراني حمادوش
مداوممداوممداومقصابةشارع بن زھراء عبد القادردنون حسان

مداوممداوممداومقصابةشارع بن زھراء عبد القادرقارة قادة
مسكن االخوة مرابطي رقم 65زروال بوشعالة مداوممداوممداومقصابة300

شارع علي بوھاللعمارة حاج مداوممداوممداومقصابة12
مداوممداوممداومقصابةشارع بن زھراء عبد القادربحري امین

مداوممداوممداومقصابةسوق المغطاة-المحمدیةزیقدران عبد القادر
مداوممداوممداومقصابةسوق المغطاة-المحمدیةدحاوة بلھاشمي
مداوممداوممداومقصابةشارع باستورنمر عبد القادر

مداوممداوممداومقصابةسوق المغطاة –المحمدیةدحاوة عبد الرحمان
محل 04برحال سمیر مداوممداوممداومقصابةنھج باستور وریاض محمد تجزئة 54

مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع بن زھرة عبد القادربن عودة محفوظ
مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع باستورسقراس فاتح

مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع ھواري بومدیندرقاوي عبد القادر
مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع باستورساقیة مختاریة

مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع بن زھرة عبد القادرمفتاح عز الدین
مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع باستورعربي مختار
مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع باستورعابد جیاللي

مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع االمیر عبد القادرمداح احمد
مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع سعید جلولعمر ناصر
مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع بلبنة رقم 10سقار محمد
مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع طرابلسعامر مبرك

مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع طرابلسفالح العربي میلود
مداوممداوممداومخضر وفواكھسیدي محمدبوبكر عبد القادر
مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع باستوربوھالي نور الدین

مداوممداوممداومخضر وفواكھشارع باستوریخلف احمد
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع علي بوھاللمازوني یوسف

مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع زھانة حمیدةشتوان عیاد
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع بن زھرة عبد القادرصنور سفیان

مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع محمد خمیستيریف محمد
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع االمیر عبد القادر محل رقم 06جاد حبیب

مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع باستورمحمدي غزالة
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع باستوروادي سعادة

مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع محمد خمیستيشاوش عبد الغاني
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع باستورشاقیة مختاریة

مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع االمیر عبد القادرجیاللي العید
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع االمیر عبد القادرعبادي مصطفى

مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع بلبنة رقم 10وناس محمد
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع العربي بن مھیديرشید قادة

مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع طرابلسشادلي جیاللي
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع طرابلسدوار سنوسي

مداوممداوممداومتغذیة عامةالصحاوریةطیب باي قادة
مداوممداوممداومتغذیة عامةالصحاوریةسحنون خیار
مداوممداوممداومتغذیة عامةالصحاوریةسحنون محمد

مداوممداوممداومتغذیة عامةالصحاوریةدحام بشیر قادة
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع االمیر عبد القادرمیال براھیم

دائــــــــرة  المحمدیــــــــــة
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مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع االمیر عبد القادرمرابطي محمد
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع االمیر عبد القادرسایح مصطفى

مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع االمیر عبد القادرحمو احمد
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع االمیر عبد القادرصانع قویدر

مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع االمیر عبد القادرحیط میلود
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع بن زھرة عبد القادردحو جیاللي مصطفى

قطعة رقم 122كان عادل مداوممداوممداومتغذیة عامةتجزئة 124
مداوممداوممداومتغذیة عامةالصحاوریةدحام بشیر
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع بن زھرة عبد القادركریم محمد

مداوممداوممداومتغذیة عامةحي قدور بلقایمبن رابح عبد اهللا
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع علي بوھاللشتوان عمر
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع بن زھرة عبد القادرتراس محمد

مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع محمد ریاضھنكاش عثمان
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع االمیر عبد القادرمرابطي محمد

قطعةدحو جیاللي محمد مداوممداوممداومتغذیة عامةحي 242
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع االخوة مبرككان عادل

شارع بن زھرة عبد القادرمایو  سفیان مداوممداوممداومتغذیة عامة72
مداوممداوممداومتغذیة عامةشارع بن زھرة عبد القادرتونسي ھشام

مداوممداوممداوماطعام سریعشارع العربي بن مھیديزردالي سمیر
مداوممداوممداوماطعام سریعشارع العربي بن مھیديقنیش محمد
مداوممداوممداوماطعام سریعشارع العربي بن مھیديلغرس عمر

مداوممداوممداوماطعام سریعشارع العربي بن مھیديسفیان بن یمینة
شارع االمیر عبد القادربولنوار دحو مداوممداوممداوماطعام سریع11

مداوممداوممداوممخبزةالغمري مركز -المحمدیةایت حمود فیصل
مداوممداوممداومخباز حرفيشارع األمیر عبد القادر وسط مدینة الغمري -المحمدیةبلعربي جلول
مداوممداوممداومتغذیة عامةالغمري مركز -المحمدیةقدوري حاج

مداوممداوممداومتغذیة عامةالغمري مركز -المحمدیةماعي مروان
مداوممداوممداومتغذیة عامةالغمري مركز -المحمدیةكریم خالد

مداوممداوممداومتغذیة عامةالغمري مركز -المحمدیةماعي محمد
مداوممداوممداومتغذیة عامةالغمري مركز -المحمدیةلطرش خالد

مداوممداوممداوممطعمبوتفاحة –الغمريبن مزیان قادة
مداوممداوممداوممطعمدوار والد الحاج  –الغمريبورقبة صالح

مداوممداوممداوممطعمدوار والد الحاج  –الغمريزردالي صالح
مداوممداوممداوممطعمدوار الزرادلة –الغمريزردالي محمد
مداوممداوممداوممخبزة صناعیةمقطع دوز -المحمدیةدوحي محمد

مداوممداوممداومقصابةمقطع دوز -المحمدیةقیروان سنوسي
مداوممداوممداومتغذیة عامةمقطع دوز -المحمدیةمكرلوف قادة

مداوممداوممداومتغذیة عامةمقطع دوز -المحمدیةعقاد حاج
مداوممداوممداومتغذیة عامةمقطع دوز -المحمدیةزحاف حلیمة
مداوممداوممداومتغذیة عامةمقطع دوز -المحمدیةبلعریبي طیب
مداوممداوممداومخضر و فواكھمقطع دوز -المحمدیةبن عطا حبیب

مداوممداوممداومخضر و فواكھمقطع دوز -المحمدیةمبارك عبد المجید
مداوممداوممداومقصابةسیدي عبد المومنعثماني دحو

مداوممداوممداومتغذیة عامةسیدي عبد المومنعالم دحو
مداوممداوممداومتغذیة عامةسیدي عبد المومنصداق محمد
مداوممداوممداومتغذیة عامةسیدي عبد المومنجبور میلود


