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الصحن الثانيسوبیرات زالسي محمد علي08
حي األمیرشیباني یحي09
ماي08عزیزي جابر10
ماي08رمضاني نورة11
حي الشھداءزغدي عبد الوھاب12
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جامعةالواعر مصطفى29
جامعةبن نونة محمد الطاھر30
جامعةسلمي خلیل31
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الزقم ح ع كھاشم ھشام97
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جامعةجغبالة مسعودة145
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المغیرطویل عبد العزیز153
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المغیربابا عبد الجبار155
المغیرزغیدي عبد الحكیم156
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حي الشھداء قمارلوكة حسین172
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حي السوق الرقیبةعدالة ادریس182
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حي السالمحاج عمار مبروك194
حي الصوالحصوالح احمیمة محمد فؤاد195
حي أول نوفمبرأحمد الصالح صالح196
جویلیة05حي رزیق الطاھر197
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الجدیدةبوزیدي طارق201
الدبیلة المركزیةحامدي ھشام202
حساني عبد الكریمترشة إسماعیلحساني عبد الكریم203
الزقمبلیل محمد204
الزقمریاحي صابر205
حي الشھداءمیاسي كمالحاسي خلیفة206
حي الشرقیةعوین مبروكة207
حي الغربیةحمیدي الطیب208
حي الشرقیةنسیب عبد المالك209
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السوق المغطاةقلیدة یاسینالمقرن210
المقرنغزال السعید211
أم الزبدتواتي ابراھیم محمد البشیر212
سیدي عوناألقرعمحمد سیدي عون213
الطالب العربيمصباحي رابحالطالب العربي214
الطالب العربيغمیمة فؤاد215
الطالب العربيبلول سھام216
الطالب العربيشراحي علي217
الطالب العربيعیاشي نصرات عماد218
دوار الماءاحفوظة نصردوار الماء219
الماءدوار خیشة حمزة220

دوار الماءشنطابي معمر221

3(:
األولالیـــوم 

مالحظةالعنواناإلسم واللقبالبلدیةالرقم
حي النخیلبوصبیعالوادي01
الرمالالبدوي02
المغیربرجوح عقبةالمغیر03
المغیرخمري مصطفى04
إسطیلالسایب ربیعإسطیل05
إسطیلطویل مراد06
جامعةكریمة عمارجامعة07
جامعةلبید لمین08
حي الباب الغربي نفطیة حسینقمار09
حي الشھداء قمارشنة أسماء10
أوت قمار20حي برحومة فارس11
ھبة الرقیبةرضواني صالحالرقیبة12
سوق الرقیبةتجاني محمد الصالح13

الثانيالیـــوم 

مالحظةالعنواناإلسم واللقبالبلدیةالرقم
حي أول نوفمبرالشافالوادي14
المنظر الجمیلالمرجان15
المغیربلقبایلي إلیاسالمغیر16
المغیرطویل سلیمان17
إسطیلحنیش عبد العزیزإسطیل18
إسطیلحمادي فؤاد19
جامعة03ط و رقم عبد المجید بوحفصجامعة20
طریق الوزن الثقیلحمیدي محمد 21
حي الشھداء قمارحدیدة عبد العزیزقمار22
حي الباب الغربيبلكبیر أحسن23
جویلیة قمار05حي لسود عبد المجید24
ھبة الرقیبةرضواني صالحالرقیبة25
ساحة السوق الرقیبةاألمینشیحاني محمد 26

4(:

مالحظةالعنواناإلسم واللقبالبلدیةالرقم
كوینینشركة برودیاككوینین01
المرزاقة حاسي خلیفة2مطاحن نجمة حاسي خلیفة02
المقرنمطاحن قدوريالمقرن03
حساني عبد الكریممنقرمطاحنحساني عبد الكریم04
ورماسمطاحن الشنيورماس05
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مالحظةالعنواناإلسم واللقبالبلدیةالرقم
كوینینمطاحن الجزائر الخضراءكوینین06
كوینینمؤسسة محمد الصغیر ذیبكوینین07
البیاضةمطاحن سوفیاالبیاضة08
وادي العلندةمطاحن الضیاءوادي العلندة09
الطریفاويمطاحن الحبیب ذھبحاسي خلیفة10

5(:

مالحظةالعنواناإلسم واللقبالبلدیةالرقم
حي الشط الوادي"المرام"وحدة الوادي01
الواديغنادرة عبد الحمید02
الواديشریط حرم صحراوي03
جامعةھباز كمالجامعة04
المغیربالرابح محمد فتحيالمغیر05

مالحظةالعنواناإلسم واللقبالبلدیةالرقم
الواديغنادرة عبد الحمیدالوادي06
الواديشریط حرم صحراوي07
كوینین"حلیبBM"وحدة كوینین08
المقرننعیمة صوليالمقرن09
جامعةھباز كمالجامعة10
المغیربالرابح محمد فتحيالمغیر11

6(:
مالحظةالعنواناإلسم واللقبالبلدیةالرقم

حي المنظر الجمیلسواكر عفافالوادي01
حي النجاربن علي محمد الصادق02
سكن300حي خالدي سمیة03
حي سیدي عبد هللالعزیززین عبد04
حي النزلةعمیرات عبد العالي05
حي أوالد حمدخالدي محمد الطاھر06
الرقیبةھاني زبیدةالرقیبة07
حي الشھداءزغودة دلیلةقمار08
الدبیلةلمناجلیة مرادالدبیلة09
حساني عبد الكریممدلل عبد القادرحساني عبد الكریم10
حي الشرقیةذیب بشیرحاسي خلیفة11
حي السوققرفي ادریسالمقرن12
حي البغازلیةعبد العزیز فایزةالرباح13
حي االزدھارحاج عمار عبد الحيالبیاضة14
118سكن رقم 300حي میدة سمیرةالمغیر15
حي المجاھدینترشة ابراھیمجامعة16

مالحظةالعنواناإلسم واللقبالبلدیةالرقم
17

الوادي

حي تكسبتعزیزي أحمد
حي النور قرب الجامعةغدیر عمر حسن18
سكن300طریق سونلغاز حي حیمر عزیزة19
ماي08حي عشیري جمال20
حي األصنامبوسنینة لخضر21
حي باب الواديرزیق محمد الصالح22
الرقیبةوالبي أسماءالرقیبة23
60دیسمبر11حي خطرة أم الخیرقمار24



9

الدبیلةابحري الیازیدالدبیلة25
حساني عبد الكریمعیة عليحساني عبد الكریم26
حاسي خلیفةمسیوغي فاطمةحاسي خلیفة27
المقرنعون بوبكرالمقرن28
حي الزاویةباحدي عليالرباح29
حي لبامةحلواجي نور الدینالبیاضة30
حي السعادة طریق بریبح عليقرقازي مفیدةالمغیر31
جامعةفتیتي محمد فضیلجامعة32

:ـقائمة  )7

مالحظةالعنواناإلسم واللقبالبلدیةالرقم
تكسبت الواديوحدة نفطال01
الواديمحطة باي عبد الحفیظ02
الواديمحطة سعداني محمد السعید03
الواديمحطة فرحات عبد المجید04
الواديمحطة رحومة عمر05
الواديمحطة قدیري سلیم06
كوینینمحطة زوبیدي عبد المجید07
كوینینمحطة طلیبة نصر الدین08
غمرة قمارجنيبةمحطة بورقعة قمار09
قمار–غمرة سوید عبد هللامحطة 10
قماروحدة نفطال11
تغزوتقدیري كمال تغزوت12
ھبة الرقیبةمحطة رضواني صالحالرقیبة13
الخبنة الرقیبةمحطة عطیة بشیر14
الحمرایةمحطة تعاونیة الشباب15
جامعةمحطة قروف محمودجامعة16
سیدي عمرانمحطة مسعودي جمالسیدي عمران17
المغیروحدة نفطالالمغیر18
المغیرمحطة بوزقاق عبد الكریم19
إسطیلوحدة نفطالإسطیل20
إسطیلمحطة قماري عمار21
أمیھ ونسھمحطة محدة قدورأمیھ ونسھ22
البیاضةمحطة عبادي الھاشميالبیاضة23
الرباحمحطة بوصبیع العایش بشیرالرباح24
الطالب العربيمحطة تومي نور الدینالطالب العربي25
الدویالت بن قشةمحطة لمقدم إبراھیم26
المقرنمحطة قدوري بشیرالمقرن27
حساني عبد الكریممحطة بوترعة صالححساني عبد الكریم28
حساني عبد الكریممحطة عمیرات لمین29
الدبیلةبلقاسممحطة لعبیدي الدبیلة30
سیدي عونمحطة ھیمة عبد الحقسیدي عون31
الطریفاويمحطة بوزغایة عائشةحاسي خلیفة32
حاسي خلیفةبوغزالة محمد33
حاسي خلیفةشركة الشرفاء34
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مالحظةالعنواناإلسم واللقبالبلدیةالرقم
تكسبت الواديوحدة نفطال35
الواديمحطة باي عبد الحفیظ36
الواديمحطة سعداني محمد السعید37
الواديمحطة فرحات عبد المجید38
الواديمحطة رحومة عمر39
الواديمحطة قدیري سلیم40
كوینینمحطة زوبیدي عبد المجید41
كوینینمحطة طلیبة نصر الدین42
غمرة قمارنجیبةمحطة بورقعة قمار43
قمار–غمرة محطة سوید عبد هللا44
قماروحدة نفطال45
تغزوتقدیري كمال تغزوت46
ھبة الرقیبةمحطة رضواني صالحالرقیبة47
الخبنة الرقیبةمحطة عطیة بشیر48
الحمرایةمحطة تعاونیة الشباب49
جامعةمحطة قروف محمودجامعة50
سیدي عمرانمحطة مسعودي جمالسیدي عمران51
المغیروحدة نفطالالمغیر52
المغیرمحطة بوزقاق عبد الكریم53
إسطیلوحدة نفطالإسطیل54
إسطیلمحطة قماري عمار55
أمیھ ونسھمحطة محدة قدورأمیھ ونسھ56
البیاضةمحطة عبادي الھاشميالبیاضة57
الرباحمحطة بوصبیع العایش بشیرالرباح58
الطالب العربيمحطة تومي نور الدینالطالب العربي59
الدویالت بن قشةمحطة لمقدم إبراھیم60
المقرنمحطة قدوري بشیرالمقرن61
حساني عبد الكریممحطة بوترعة صالححساني عبد الكریم62
حساني عبد الكریممحطة عمیرات لمین63
الدبیلةمحطة لعبیدي بلقاسمالدبیلة64
سیدي عونمحطة ھیمة عبد الحقسیدي عون65
الطریفاويمحطة بوزغایة عائشةحاسي خلیفة66
حاسي خلیفةبوغزالة محمد67
حاسي خلیفةشركة الشرفاء68

ساعة24إن محطات البنزین معنیة بالعمل على مدار أیام األسبوع مدة : مالحظة 


