
النشاط نوع حسب 2021المبارك الفطر عيد بمناسبة المسخرين التجار قائمة: 1جدول

للمخبزة التجاري العنوان واللقب االسم التجاري النشاط البلدية الدائرة الوالية
الزرقاء الحجرة بوسعدٌة جمال

الزرقاء الحجرة بوسعٌد عٌسى

الزرقاء الحجرة عقبة قفاؾ

تاقدٌت سعٌد بلعمٌري

تاقدٌت العزٌز عبد ٌوسفً

تاقدٌت لعموري بوعٌشة

تاقدٌت عمر بشٌري

تاقدٌت سفٌان زكراوي

71 قسم 22 م 02 رقم المستقبل حً جمال زكراوي 

34 رقم ضٌؾ صاٌفً حً مصطفى قوادري

أخرٌص برج إقلٌم فً سعٌدانً قالم تجزئة سعدات مولود

01 رقم محل الرئٌسً الشارع بوعٌشة رابح

09 رقم محل أخرٌص برج إقلٌم حلٌمة بن لمٌن

02 رقم محل مهادة أوالد بالل حٌدب

مهادة أوالد قرٌة الهوارٌة نوال الربح

البوٌرة أخرٌص برج بلدٌة رشٌد عاشور

خرٌص برج بلدٌة حمٌد وعٌل 

اخرٌص برج بلدٌة وادي بالل محطة

اخرٌص برج مهادة اوالد قرٌة بوعافٌة محمد محطة

مركز المزدور  عمر حٌدب 

مركز المزدور لعجالً مٌلود

االوناس قرٌة ٌحً بن شنان

االوناس قرٌة سمٌر بادٌس

المزدور بلدٌة محمد رزٌق

مركز المزدور المالك عبد رزٌق

89 رقم قطعة المحتشد تجزئة العٌدلً الٌمٌن

المحتشد تجزئة عمر سالم

مركز المزدور باٌة ظالع

محمد منٌعً الشهٌد حً  الدٌن نور جمعة

مركز المزدور vsa مسكن 60 حً  رابح جٌاللً

الرقادة - خدمات محطة-  دواجً بلقاسم
المسدور PVA HALALA- خدمات محطة

أخريص برج

المزدور

أخرى نشاطات

فواكه و خضر عامة، تؽذٌة
تاقديت

مخابز

فواكه و خضر عامة، تؽذٌةالزرقاء الحجرة

المخابز

المخابز

فواكه و خضر عامة، تغذية

أخرى نشاطات

فواكه و خضر عامة، تغذية

رة
ـــ
يـ
ـو
بــ
ال

ج
ـر
بـ

 
ص

ـــ
ري
خ
أ



المعمورة بلدٌة  المحجر حسٌن مهٌري المخابز معمورة

الخلٌفات حً زوهٌر خوماري

01 رقم عمارة مسكن500/80      ناجً براهٌم 

دٌرة  بلدٌة التجاري المركز العبداوي رشٌد

قطعة 95 حً براهٌمً فاتح

57 رقم قطعة 97 قطعة قطعة 95 حً عٌسى بداوي

قطعة 97 حً نخلة معمري

دٌرة التجاري المركز  رشٌد العبداوي

01 رقم محل 86 قطعة قطعة 97 العقارٌة التجزئة  الربح جربوع

دٌرة لشواؾ

 محطة- بلقاسم قوٌدر بن محطة

-خدمات

دٌرة فج (خدمات محطة) السعٌد محمد كدو
دٌرة لشواؾ

 محطة-اللطٌؾ عبد اوكرٌمً محطة

-خدمات

القادر عبد بهلولً القادر عبد بهلولً

محمد عمارة محمد عمارة

سفٌان قطاؾ سفٌان قطاؾ

قوٌدر بوقفة قوٌدر بوقفة

أحمد فضالة أحمد فضالة

الرحمان عبد بداوي الرحمان عبد بداوي

هللا عبد قواس هللا عبد قواس

قٌس رابحً قٌس رابحً

علً حمانً علً حمانً

كمال الدٌن نور كمال الدٌن نور

عمار شحٌمة عمار شحٌمة

ٌوسؾ نذٌر ٌوسؾ نذٌر

ربح زٌانً ربح زٌانً

العمري صحراوي العمري صحراوي الغزالن سور

بلعباس الزهرة فاطمة بلعباس الزهرة فاطمة

ملٌكة نوي ملٌكة نوي

حلفاوي حورٌة حلفاوي حورٌة

وسام زٌتٌنً وسام زٌتٌنً

معمري أسامة معمري أسامة

سوهٌلة بوروٌسة سوهٌلة بوروٌسة

حسٌن بلقاسم حسٌن بلقاسم

ولٌد ٌحٌاوي ولٌد ٌحٌاوي

لخضر بوسعٌدي لخضر بوسعٌدي

دحمان بكر أبو دحمان بكر أبو

شرٌؾ جعفر زكرٌا شرٌؾ جعفر زكرٌا

بوعراب أعمر بوعراب أعمر

فواكه و خضر عامة، تغذية

أخرى نشاطات

المخابز

فواكه و خضر عامة، تغذية

ديرة
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موالً سفٌان أبو موالً سفٌان أبو

نصٌرة زٌانً نصٌرة زٌانً

02 رقم محل عٌسى قرباص حً   االمٌن محمد زعنون

جوٌلٌة 05 حً  الؽانً عبد دراجً

مسكن 40 حً فؤاد شارفً

العزٌز عبد صالح حً  جمال عزي

الفتح حً سعٌد بلعٌد

لوصٌؾ جلول حً  الرحٌم عبد ناصر سالمً

لحمر ذراع حً مصطفى ٌحٌاوي

الؽزالن سور مارس19 بحً الكائن بالل حاجً

مختار مزانً شارع الدٌن صالح أوعمر احمد

لوصٌؾ جلول حً  بوعراب سمٌر

سعٌد خلٌفً بحً الكائن  بوعراب عمر

القادر عبد مصاؤور بحً الكائن الدٌن نصر زعنون

جوٌلٌة 05 حً مصطفً  علجٌة بن

03 رقم محل مسكن40 حً علً بوشاقور

114 رقم مج 11 قسم سلٌمان ؼوماري شارع  فرٌد فضالة

04 محل الجبسة حً   نوراالسالم كدو

05 اعمرمحل عٌن حً بالل كدو

زالن الػ سور السعٌدي مباركً حً خلٌؾ محطة

لحمر ذراع حً سمٌر مشتاوي

بكوش فج (خدمات محطة)كدو سعٌد محمد

نوفمبر أول شارع (خدمات محطة) حماٌدي حمٌد
الؽزالن سور 08 رقم و ط الؽزالن سور نفطال محطة

الدشمٌة بلدٌة الطوٌلة المرجة الالوي عبد جلول

01 رقم 3أ عمارة مسكن 800 /30 حً براهٌم تونسً

04 رقم محل الدشمٌة جلول ٌحٌاوي

مركز الدشمٌة بلدٌة الرحمان عبد مسعودي

مركز الدشمٌة سلٌمان حرحار

02 رقم 02أ عمارة مسكن 30 /800 حً محمد ٌحٌاوي

مركز العلوي  عٌن 06 رقم محل سمٌر بوعمرٌة

03 رقم E عمارة مسكن 1700 / 90 حً براهٌم شوانٌة

02 رقم محل محمد العموري شارع الحق عبد دحمانً

الرئٌسً الشارع 01 مدخل األرضً الطابق 02 رقم قطعة حٌاة دقً فواكه و خضر عامة، تغذية العلوي عين

05 رقم أ عمارة مسكن 50/ 1500 حً رزٌق مزراق

02 رقم B عمارة مسكن 50/ 1500 حً محمد لوناس

04 رقم D عمارة مسكن 1700 / 90 حً رفٌق بوعمرٌة

01 رقم محل العٌد مٌسوم شارع العجابً رابح العلوي عين

 الدشمية

المخابز

أخرى نشاطات

فواكه و خضر عامة، تغذية

فواكه و خضر عامة، تغذية
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العلوي عٌن بلدٌة محمد مزراق

04 رقم C عمارة مسكن 1400/2000 حً شعبان جرالفٌة

01 رقم محل 28 رقم مسكن 69 حً هللا جاب بن موراد 

العلوي عٌن 30 رقم جزء 69 حً نبٌل صٌاد 

العلوي عٌن دواجً خدمات محطة أخرى نشاطات

01 رقم محل اوت 20 شارع زكرٌا مرابط واد

A عمارة مسكن 1700/70 حً محمد جرٌدان

C عمارة RDC مسكن 300/40 حً رشٌد حمداش

02 رقم محل قطعة 247 حً رشٌد جفال دٌاب

مركز الحجر عٌن احمد ذباح

A عمارة مسكن 400/20 حً صونٌا طٌب سً

02 رقم B عمارة RDC مسكن 300/40 حً ناصر بوعافٌا

الحجر عٌن قطعة 24 حً  االخضر الحواطً المخابز

الحجر عٌن جرالفٌة PVA الخدمات محطة أخرى نشاطات

تساهمً مسكن 16 حً علً سعٌفً

العلوي بوعالم شارع رشٌد لهوازي

البلدي الملعب أمام مٌلود عماري

03 رقم محل درموش رابح شارع الؽانً عبد كرمٌة

بسام عٌن 01 رقم محل محمد مطاري شارع الدٌن نور مشري

.مسكن 100 حً الحمٌد عبد محفوظ

02 رقم محل تساهمً مسكن 74 / 248 حً زبٌدة طاهر بن

03 رقم 03 أ عمارة مسكن 92 حً الكرٌم عبد حكٌم حدو فواكه و خضر عامة، تغذية بسام عين

مخلوؾ علٌقً شارع الدٌن نور هللا بوعالم

مخلوؾ علٌقً شارع حسٌن هللا بوعالم

" ي"  عمارة تساهمً مسكن 1500/100 حً حمٌد معدون

بسام عٌن الشهداء شارع حسان درٌدي

04 رقم C عمار تساهمً مسكن 74/248 حً سالم عبدي بن

بسام عٌن 20 رقم محل 02 درج 02 أ ع مسكن 600 حً بوجمعة جدو

سالم صحراوي

31 رقم مسكن 227 حً سعٌد شراحٌل

الشهداء شارع محمد تواتً

لخضر سً الرائد شارع كرٌم مالكً

الصالح عراض حً أمٌن محمد أوجالة

02 رقم محل 24 رقم رزٌق محمد شارع حسان ؼاوي

مسكن 120 حً الطاهر النور عبد

على سنوسً بن حً قوٌدر طاهر بن

بسام عٌن الشهداء شارع الجٌاللً لعروسً

بسام عٌن الحدائق حً جمٌلة طالً

المخابز

فواكه و خضر عامة، تغذية

الحجر عين
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بسام عٌن صالح عراض حً جمال كرنان

49 قسم 03 رقم الزمالة حً خالد قراش

02 رقم F عمارة مسكن 2000/1400/100/48 حً مصطفى زٌان

100 رقم الشهداء شارع الدٌن عز شرفاوي

01 رقم 01 عمارة تساهمً مسكن 90 / 248 مشروع هادي خمٌسً

05 رقم 02 عمارة مسكن 246 حً بوجمعة خرٌفً

61 مج 40 قسم قطعة 188 حً الدٌن شمس جدة

02 رقم محل D 11 عمارة مسكن 80 حً إسماعٌل كرموس

38 رقم قطعة مسكن 260 حً حمٌد معوش فواكه و خضر عامة، تغذية بسام عين

بسام عٌن 78 رقم علً سنوسً حً نصٌرة خراز

بسام عٌن الحدائق حً الدٌن نور مرجً

مسكن 260 حً القادر عبد طرافً

رشٌد ترٌدي 02 رقم ٌحمل بسام عٌن مدٌنة وسط 16 رقم المؽربً محمد شارع

المؽربً محمد شارع الدٌن عز زٌانً

03 رقم شعبان بن بوجمعة شارع الدٌن نور لعموري

01 رقم قطعة 01 رقم درج C عمارة مسكن 200 حً أحمد مطاري

03 رقم B عمارة مسكن 126 حً حكٌم مزونً

لخضر سً الرائد شارع محمد شرفاوي

األرضً الطابق 09 رقم 01 درج و عمارة مسكن 300 حً بوعالم شناؾ

بسام عٌن صالح عراض حً لٌاس إخداشن

بسام عٌن الخبوزٌة طرٌق جزء 28 حً محمد مصابٌحً

بسام عٌن 204 رقم بشٌر علً حً حدة معزوز

بسام عٌن الخبوزٌة طرٌق 01 رقم محل العقارٌة للترقٌة قطع 06 تجزئة عامر تونسً

بسام عٌن سلٌمان أحرص حً ٌوسؾ دحمانً

بسام عٌن 288 رقم صالح عراض حً محمد عصمانً

03 رقم لكحل السد قرٌة الكرٌم عبد ملوك

لكحل السد قرٌة فاتح مسلم

أ ع مسكن 1200/170/68 حً الدٌن صالح تواتً

15 رقم محل مسكن 200 حً مصطفى خرٌفً

22 مج40 قسم محمد رزٌق حً  عاشور نبهً

الزمالة الحضارٌة المنطقة  السعٌد درٌدي

الهاشمٌة طرٌق جزء 260 حً مولود ؼاوي المخابز

محمد بوزناد شارع كمال اخداشن

المؽربً محمد شارع08 شٌماء عتٌق

صالح شمالل شارع 13  عمر شرفاوي

01 رقم المؽربً محمد شارع الحمٌد عبد طهراوي

02 رقم المؽربً محمد شارع لخضر عماري

بسام عٌن مطاري محمد شارع نبٌل صبان
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العلوي بوعالم شارع موراد عماري

مسكن227 حً عمر بوصٌقع المخابز بسام عين

05 قطعة 45 قسم 200 مج الشهداء شارع01 رقم رزٌقة كرٌمة

الشهداء شارع جلول شرفاوي

البلدي الملعب مقابل ٌاسٌن رحمونً

بسام عٌن زمالة المسمى المكان محمد شادي

الهاشمٌة طرٌق جزء 260 حً رابح لعربً

01رقم الجدٌد الحً الرحمان عبد زوار

بسام عٌن GDR1026 الخدمات محطة أخرى نشاطات

01 رقم السفلً الطابق س ع مسكن 50 حً مسعودة كوربالً

علً زروقً شارع داود قالون

33 رقم 15 عمارة مسكن 60 حً كمال شوٌرؾ

بسام عٌن طرٌق الحضرٌة المنطقة فاطمة كحالل

قطعة 211 السكنً الحً أحمد توات

قطعة 45 حً هشام فاسً

قطعة 211 حً صادق زواتٌنً

لخضر جلٌد شارع رضا محمد عالوة

قطعة 211 السكنً الحً سمٌر بركات

مسكن 100 حً إسماعٌل خنوش

قطعة 8 + 45 حً حمٌدة قرومً

الطرق مفترق فرحات زوبٌري

علً زروقً شارع رشٌد ؼازي فواكه و خضر عامة، تغذية غبالو بئر

01 رقم محل الحضرٌة المنطقة جمال طٌبً

قادة طبً حً رشٌد سلمان

بسام وعٌن بئرؼبالو بٌن الرابط الطرٌق مسعود فضٌلً

ترقوي مسكن 260 حً محمد لعجال

28 رقم محل أحمد ؼازي حً ٌاسٌن احمد خنوش

الطرق مفترق العزٌز عبد برٌش

02 رقم محل علً زروقً حً جمال بلٌلً

E عمارة مسكن 50 حً عمرو سلمان

02 رقم محل مسكن 50 حً رابح معٌوؾ

01 رقم محل لخضر مٌهوبً شارع حسان ذٌب

لخضر جلٌد شارع الضٌؾ عمارة

الرئٌسً الشارع الوهاب عبد ربٌع لوصٌؾ فواكه و خضر عامة، تغذية

مسكن 50 حً نعٌمة العرفً

بئرؼبالو الرئٌسً الشارع  الوهاب عبد لوصٌؾ

بسام عٌن طرٌق مركز بئرؼبالو  فاتح بولعراس غبالو بئر

ؼبالو بٌر فتحً زٌرق المخابز
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بئرؼبالو 07 محل ا22 لخضر مٌهوبً شارع  نبٌل زوبٌري

ؼبالو بئر لخضر مٌهوبً شارع  الدٌن صالح مانً

ؼبالو بئر  قرٌمً خدمات محطة أخرى نشاطات

01 رقم محل سالم قاسم شارع رابح عباس

03 رقم ب عمارة مسكن 1700/80/39 حً رابح طٌب

28 رقم محل سالم قاسم شارع عٌسى اوراغ

بوضٌاؾ محمد شارع محمد عباس

الروراوة  الدٌن زٌن مسلم المخابز

الروراوة  روراوة خدمات محطة أخرى نشاطات

الخبوزٌة توتة فالح شارع حمٌد ماقري

الخبوزٌة 02 رقم محل عمر فوضٌل

أ عمارة مسكن 800/20 حً 02 رقم محل محمد مزاري

05 رقم المؽطى السوق رشٌد زٌالب

الخبوزٌة بلدٌة وردة مزاري

0 رقم 4 أ عمارة مسكن 50 حً الرحمان عبد بوصٌقع

الرئٌسً الشارع مسكن 10/700 حً ٌاسٌن العمري بن

الخمٌس سوق إبراهٌم طاهري

الخمٌس سوق رضوان منصوري

سرٌن رابح شارع السعٌد لهوازي

الخمٌس سوق سفٌان شاللً

01 رقم محل مركز الخمٌس سوق محمد العمري

مركز الخمٌس سوق محمد درٌدي

الخمٌس سوق حسٌن دنداوي الخميس سوق

الخمٌس سوق نبٌل سكٌمً

قلمام أوالد رابح بوزٌنً

الخمٌس سوق لوٌزة بوزٌنً

02 رقم محل درموش رابح شارع لمٌن محمد سالم علٌكً

الخمٌس سوق عٌسى دالع

الخمٌس سوق ٌعقوب علً بن

الخمٌس سوق نعٌمة ٌراري

1 رقم محل الخمٌس سوق علً مقران 

مركز الخمٌس سوق عمر سٌرٌن  المخابز

الخمٌس سوق  الصدٌق درٌدي  المخابز الخميس سوق

الخمٌس سوق 01 رقم محل سرٌن رابح شارع حسٌن دنداوي 

المقرانً بلدٌة المقرانً حٌاة عزاز

المقرانً الكرٌم عبد صبان

المقرانً رمضان نواري

المقرانً احمد مزراق

المخابز

فواكه و خضر عامة، تغذية

فواكه و خضر عامة، تغذية المقراني

فواكه و خضر عامة، تغذية

فواكه و خضر عامة، تغذية

الخبوزية

الروراوة
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المقرانً مصطفى لعجال

المقرانً نعٌمة بوركاب

المقرانً بلدٌة 07 رقم محل أحمد حدٌوشً

قدارة شارع حمٌد سرسوب

هللا رزق شارع 51 بوعلة جمال

عمر هللا رزق سوالفات نهج جمعة بوركاب

قدارة شارع مختار بلعٌد

سالفة شارع 29 لرحمن عبد وشفون

02 رقم محل قدارة شارع 29 الشرٌؾ محمد حداد

قدارة شارع علً حداد

هللا عبد سً النقٌب شارع الرحمن عبد مامونً

قارة خمٌس شارع ٌعقوب شٌاللً 

لخضر سً شارع ٌوسؾ زعموم فواكه و خضر عامة، تغذية األخضرية

لخضر سً شارع ابراهٌم بوركاب

المستشفى شارع نورة حمونً

المستشفى شارع رابح قباٌلً

خوٌا بابا شارع سفٌان شرقً

زروق زروقً الرحمن عبد بلفوضٌل

محمد خوٌا بابا شارع اسماعٌل سالمً

المشفى شارع الكرٌم عبد  تٌقرٌن

17 محل قدارة شارع مرزاق زواوي

3 رقم  قدارة نهج الفتاح عبد عاللو

176 رقم محل لخضر سً شارع عقاب علً

لخضر سً شارع علً زٌان حاج

لخضر سً حً 186 حراش اسماعٌل

05 رقم و ط الطرق مفترق كرٌم لعرابً

ب قطعة 60 مجم 25 قسم  القطر محطة شارع 6 علً خلٌل

مسكن 480 حً عمر قرابً

مسكن 480 حً حسٌن مصطفاوي

مسكن 23 حً رشٌد بوشناق

مسكن 81 حً عادل أوكٌل

مسكن 81 حً جمال قزمٌري

01 رقم محل الحواس سً محمد دحو

حزامة الدٌن جمال بلعٌدي

حزامة الكرٌم عبد حراش

مخازنً حً رابح أولداش

مخازنً تجزئة سفٌان مربوش

مخازنً تجزئة بالل جردي

فواكه و خضر عامة، تغذية المقراني
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جوٌلٌة 05 حً سمٌر فرحات

أكتوبر 17 الرحمن عبد لطرش

اكتوبر 17 حً ٌاسٌن عزوق

اكتوبر 17 حً امٌن محمد شعالل

13 رقم  ج عمارة  مسكن 39 حً منور شرقً

حمانة شارع  أحمد سٌد سبع

مهٌدي بن العربً شارع ٌوسؾ مربوش

اكتوبر 17 حً ورٌدة خلٌل

اكتوبر 17 حً زكرٌا لعرٌبً

مخازنً حً محمد بودور

حزامة مصطفى حمود مصطفاي

مسكن 480 حً ابراهٌم مخالدي

مسكن 480 حً ٌزٌد برٌك

مسكن 480 حً ٌمٌنة بحار

مسكن 480 حً رابح شرٌؾ فواكه و خضر عامة، تغذية األخضرية

مسكن 480 حً محمود رحو

11 رقم حمانة حً امٌن محمد قاٌد

قدارة شارع محمد مامونً

29 رقم قدارة نهج 03 رقم محل عبدي بشٌر

29 قدارة نهج عاللو محمد

54 م مج 37 قسم المحطة شارع 11 قرازم جمال

عمر شاٌع نهج العزٌز عبد  عصمانً

قدارة شارع 04 سعٌد حٌرش

01 رقم المحطة شارع سعدودي مرزاق

62 مج 34 قسم 55 اوت 20 حً عادل رافع

هللا عبد سً النقٌب شارع الرحٌم عبد مقدم

29 رقم الوطنً الطرٌق موسى متنانً

6 عمارة مسكن 80 حً جالل كركوش

المحطة شارع بلكبٌر عمر

هللا عبد سً النقٌب شارع رشٌد علٌوان

مسكن 80 حً 01 رقم محل عمر مقدم

البٌر تٌزي أمحمد مزٌلً

01 مج  46 رقم  البٌر تٌزي حً عمر رجدال

02 رقم محل البٌر تٌزي مصطفى علٌوان

06 رقم محل البٌر تٌزي علً علٌوان

05 رقم محل البٌر تٌزي سمٌر نابً

04 محل البٌر تٌزي امٌن محمد طٌر

البٌر تٌزي حً منصور حمبلً
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اكتوبر 17 حً لخضر بودور

البٌر تٌزي الوناس سقانً فواكه و خضر عامة، تغذية

05 رقم و ط احمد بكٌري

3 م مج 38 قسم  المحطة شارع سالم سالمً

02 رقم المحطة شارع سفٌان سماعٌل محمد

المحطة شارع 06 مصطفى  قرومً

رضوان بلكبٌر

علً مؽراوي شارع الكرٌشٌش ٌمٌنة حمبلً

علً مؽراوي شارع النور عبد رنان

02 رقم محل علً مؽراوي شارع قوراس هللا عبد األخضرية

جوٌلٌة 05 حً محمد اوكٌل

اوت 20 حً  الحمٌد عبد قدواري

زروق زروقً حً  سفٌان شٌخً

المحطة شارع 06 
 نسٌم حدانو


قدارة نهج  الٌاس محمد قدواري


قدارة طرٌق
الدٌن  نور اوكٌل


البٌر تٌزي  كمال عزوق

الشرٌؾ محمد قدواري 29 رقم قدارة حً 

كمال الرحٌم عبد  والً 01 رقم محل عمر شاٌع حً 

كرٌم اوكٌل 05 رقم وطنً طرٌق 

فؤاد شٌخً  الكرٌشٌش  

رابح شٌخً  اكتوبر 17 شارع  

 محمود اوكٌل  جوٌلٌة 05 حً 

عمر طاس  اكتوبر 17 حً  

حسان سهتالً  قارة خمٌس شارع  

بومالح االخوة   تالوٌن 

5 رقم و ط كرٌم بوشو

بلعزم حً بركات االخوة أخرى نشاطات

5 رقم و ط بوعالم زٌدان

تالوٌن 5 رقم و ط صالح قاسً أخرى نشاطات األخضرية

/ / فواكه و خضر عامة، تغذية

كمال زوٌش  مركز قرومة   المخابز

قرومة GDR1023 خدمات محطة أخرى نشاطات

مسكن 215 حً رشٌد مقدم

خمٌستً محمد شارع دلٌلة بعزٌز

تساهمً مسكن150 حً الوناس سبع

تساهمً مسكن150 حً توفٌق حمداش

مسكن 215 حً ٌوسؾ صؽٌر

فواكه و خضر عامة، تغذية

المخابز

 قرومة
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خمٌستً محمد شارع الزهراء فاطمة خٌثر

مسكن 42 حً أحمد جوهري

ؼانً علً تعونٌة حً فارس درموش

ؼنٌؾ تٌزي طرٌق وردٌة حسناوي

مسكن 48 حً بالل شقوفً

مسكن100 حً محمد قرقور  قادرية

تساهمً مسكن 30 حً خالد بوشالؼم

هراوي صؽٌر محمد شارع المؽطى السوق الحق عبد عمران

مسكن100 حً مسعود معمري

مسكن100 حً رشٌد قرٌن

مسكن100 حً محمد حداش

تساهمً مسكن 150 حً صبرٌنة قرقور

تساهمً مسكن 150 حً كمال عالم

تساهمً مسكن 150 حً مخلوؾ بوصبع

تساهمً مسكن 150 حً علً حداش

تساهمً مسكن 150 حً بالل قراش

باٌة علٌوان  خمٌستً محمد حً   

فوضٌل مهدي  مسكن 215 حً  

رمضان معمري  قادرٌة  

GDR1022 خدمات محطة قادرٌة أخرى نشاطات

جباحٌة مسكن 107 حً زهٌة كرطوس

جباحٌة مسكن 1700/1300/50 حً مصطفى حجاري

جباحٌة محمد العمراوي حً حفٌظة بوخرٌسة

الجباحٌة علً سنوسً شارع ٌمٌنة بلقاسم

جباحٌة علٌوات علً شارع فواكه و خضر عامة، تغذية فؤاد قزوٌط جباحية

 حكٌم ٌسعد االستقالل ساحة

جباحٌة ساعد حمودي

جباحٌة حمامة ساٌح

جباحٌة الوناس حسٌن شارع مزٌان بولحارس

مركز جباحٌة الوناس مرزاق

جباحٌة مسكن 157 حً محمد اسٌعد فواكه و خضر عامة، تغذية جباحية

القادر عبد زواوي جباحٌة

جباحٌة الوناس حسٌن شارع سلٌم مٌلودي

جباحٌة رابح درموش شارع عادل الوناس

مركز جباحٌة حسان صندٌد المخابز

عمر قاسً بوري حً محمد جواهرة

عمر موسى سعدي حً جمال صؽٌر

عمر مسكن 100 حً الدٌن بدر جواهرة

فواكه و خضر عامة، تغذية

المخابز

فواكه و خضر عامة، تغذية
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عمر مسكن 100 حً علً سٌد مولودي

عمر 40/100/1750 حً حسٌن سعدي

عمر قاسً بوري حً جمال جبري

البوٌرة 05 الوطنً الطرٌق نبٌل جماح

محطة عمر رضا محمد عكاشة

عمر مسكن 100 حً رشٌدة جاوي عمر

عمر مسكن 100 حً بلقاسم لعربً

عمر مسكن 100 حً النور عبد باي ناصر

البوٌرة 05 الوطنً الطرٌق جٌاللً اعراب

عمر الدٌن شمس بدٌس

عمر رفٌق لعمٌري

البوٌرة 05 الوطنً الطرٌق محمد عمروش بن

البوٌرة 05 الوطنً الطرٌق محمد هطال

محطة عمر رفٌق محمد قاسٌمً

05 رقم الوطنً الطرٌق حافة رشٌد اطال

البوٌرة ملٌل بنً قرٌة  حمٌد زوبة المخابز

البوٌرة- عمر  كونتٌنونتال محطة أخرى نشاطات

تاؼزوت امٌن محمد بوقرنٌن   

مركز تاؼزوت ارزقً مزٌود

مركز تاؼزوت سعٌد بوطٌط

تاؼزوت حسن عزوق

تاؼزوت حموش بوكردون

تاؼزوت ابراهٌم شعبة احمد بلؽٌت تاغزوت

تاؼزوت ابراهٌم شعبة كسٌلة رضا

تاؼزوت زارز مولود اوعمران

مركز تاؼزوت صالح اٌدي دو المخابز

مركز تاؼزوت ابراهٌم قاضً

مركز تاؼزوت  محمد شاوش شعبان المخابز تاغزوت

تاؼزوت 124 تجزئة مولود دهٌمً

مركز حٌزر مهدي اٌدر

مركز حٌزر عمر منصوري

حٌزر صلٌحة دبوز

حٌزر سماعٌل مكر

مركز حٌزر سعٌد عفان

حٌزر علً منصوري حيزر

حٌزر ناصر سعٌدي

حٌزر حسٌن سعٌدي

حٌزر اسعٌد خٌتر

فواكه و خضر عامة، تغذية

فواكه و خضر عامة، تغذية

فواكه و خضر عامة، تغذية
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حٌزر أكلً منصوري

حٌزر زرٌق بوطارن

حٌزر حجٌلة حجوج

حٌزر سعٌد كسوري

حٌزر رابح عزوق

مركز حٌزر حكٌم رزقان

مركز حٌزر  فرٌد صاٌت

مركز حٌزر  سعٌد بلقسام

مركز حٌزر  سعٌد قصوري

حٌزر تركمانً خدمات محطة أخرى نشاطات

العلٌا بزٌت سمٌر  بوقندورة

قرور امان قرٌة محمد بربر

قرور امان قرٌة سعٌد حدادي

قصارة جمال رشام

قصارة رابح رشام

معالة قرٌة رابح صٌاد

فودة بنً حكٌم اجراد

قصارة محفوظ عمٌري

معالة قرٌة علً حداج

فودة بنً رابح اجراد

معالة قرٌة جمال قاسً

العلٌا بزٌت ٌاسٌن رحٌم

لعزٌز اٌت تٌبعوانٌن قرٌة فودة بنً   موحوش  بوبعٌش المخابز

الترك عٌن معتوقة الطاهر مزٌن

مركز الترك عٌن علً مٌلودي

الترك عٌن مخلوؾ بوسبعٌن

الترك عٌن محمد مزٌن

الترك عٌن الزبوجة قرٌة رمضان زاوي

البوٌرة اٌدٌر عٌسات شارع رزقان فرٌد

البوٌرة مسكن 104 حً حمزة لونٌسً

البوٌرة مسكن 280 حً شاللو ؼالٌة

البوٌرة مسكن 280 حً ٌوسؾ بركان

البوٌرة اٌدٌر عٌسات شارع بوجاوي ناصر

البوٌرة 35رقم محمد هللا عبد بن شارع بلقاسم اودٌن

البوٌرة 71رقم 01  محل محمد هللا عبد بن شارع منقالتً عمر

البوٌرة البرج ذراع طارق لعالم

البوٌرة مٌلود طالً شارع طاهر بسٌر

البوٌرة مولود عمروش شارع توفٌق بلؽانم

ايت العزيز 

فواكه و خضر عامة، تغذيةعين الترك

فواكه و خضر عامة، تغذية

فواكه و خضر عامة، تغذية

المخابز
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البوٌرة مولود عمروش شارع القادر عبد ٌحٌاوي

البوٌرة قمراوي ؼربً شارع رابح بوشنافة

البوٌرة صالح زعموم شارع أمٌن فران

البوٌرة B كادات حً فرٌد محفوظ بن

البوٌرة علً لرباسً شارع أحمد فران

البوٌرة B كادات حً فرٌد بوطال فواكه و خضر عامة، تغذية البىيرة

البوٌرة 125 رقم قطعة اعمر والً

البوٌرة مسكن 80 حً عادل علواش

البوٌرة مسكن 80 حً بلقاسم بالو

البوٌرة مسكن 95 حً عمر بالو

البوٌرة البطولة اوالد اسالم العربً سً

البوٌرة خوجة اعمر تجزئة علً سٌد بوعافٌة

البوٌرة البطولة اوالد طارق بوطارن

البوٌرة البطولة اوالد عادل محفوظ

البوٌرة البطولة اوالد موسى خادر

البوٌرة مسكن 140 حً رضوان رحمونً

البوٌرة 80/400 حً محمد زٌرق

البوٌرة مسكن 140 حً فارس عزٌزي

البوٌرة مسكن 140 حً خولة فاضل نجاة

البوٌرة مسكن 140 حً عمر سلٌمان بن دؾ

البوٌرة مسكن 140 حً بشٌر راقوبة بن

البوٌرة مسكن 140 حً الٌاس حمداش

البوٌرة 80/400 حً اسماعٌل منً

البوٌرة اعراب محمد زمور حً جٌاللً بلقاضً

الؽربً الثورة حً بالل بوكابوس

البوٌرة الحرٌة حً جبٌري حسان

البوٌرة قطعة 11 حً الحسٌن لودنٌن

البوٌرة مسكن 08 حً لحاج لهواس

البوٌرة هللا عبد بن حً جمٌلة اوسلٌمان

البوٌرة رمضان عبان شارع رابح هشٌش

البوٌرة رمضان عبان شارع المالك عبد منصوري

البوٌرة المحطة طرٌق حسان بوسبعٌن

البوٌرة المحطة طرٌق محمد زكنون

البوٌرة المحطة طرٌق كمال خلوفً

البوٌرة المحطة طرٌق ناصر عوادي

البوٌرة المحطة طرٌق محمد خلوفً

البوٌرة حسٌنً تجزئة رشٌد فورور

البوٌرة قطعة 26 تجزئة مصطفى رابح بن
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البوٌرة قطعة 26 تجزئة عدنان ساٌح

البوٌرة قطعة 26 تجزئة كرٌم سالم بن

اوت 20 شارع لخضر بلقاسم

البوٌرة معمر طالً تجزئة حكٌم بلؽربً فواكه و خضر عامة، تغذية البىيرة

هللا عبد بن شارع مولود نملً

البوٌرة 70/400 حً فؤاد معنال

البوٌرة سعٌد قوٌزي المؽطى السوق سمٌر قنوش

البوٌرة سعٌد قوٌزي محمد هابل

البوٌرة مسكن 23 حً ابراهٌم بوعمرة

البوٌرة اعراب محمد زمور حً اسماعٌل بولحارس

البوٌرة مسكن 70 حً رابح هابل

البوٌرة مسكن 70 حً علً الرحٌم عبد

البوٌرة مسكن 70 حً لمٌن جعدي

البوٌرة مسكن 104 حً حسان حمٌدي

البوٌرة البرج ذراع حً حمزة براهٌمً

البرج ذراع حً الدٌن نصر خلٌفً

البرج ذراع حً سعٌد باش

البرج ذراع حً سمٌر حمادي

البرج ذراع حً بلقاسم عٌشاوي

البرج ذراع حً الوناس بلقاسمً

البوٌرة حركات حً حمٌد طالً

البوٌرة حركات حً العزٌز عبد الصٌفً

البوٌرة الؽربً البرج ذراع علً حدٌوش

البوٌرة حركات حً سمٌر بلعٌدي

البوٌرة حركات حً فاطمة خلٌفً

البوٌرة حركات حً مولود سعدون

حركات زٌاد بن طارق العقاؤٌة التعاونٌة الكرٌم عبد بوزاجً

البوٌرة حركات حً سفٌان حمادي

البوٌرة حركات حً كمال بوكابوس

البوٌرة محمد شاٌد حكٌم دهٌمً

البوٌرة محمد شاٌد حكٌم كسً

محمد الشهٌد شارع موسى بولحارس

اكتوبر 17 شارع كرٌم هبول

هللا عبد بن شارع محمد بولحارس

ثمؽوط العقارٌة التعاونٌة عمر شنافً

-البوٌرة-عبٌد سعٌد قرٌة محفوظ الطاهر

ثامر قرٌة الرزاق عبد بوقرة

-البوٌرة -16 و 15 رقم محل الجدٌدة الحضرٌة المنطقة عماري لخضر
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مسكن 56 حً السالم  العقارٌة التعاونٌة لخضر الوافً

العقارٌة التعاونٌة سماعٌل حٌدرة فواكه و خضر عامة، تغذية البىيرة

مسكن 56 حً امال العقارٌة التعاونٌة احمد ابراهٌم

البوٌرة- الحواش حً العقارٌة التعاونٌة سعٌد حمدانً

- البوٌرة- المستقبل العقارٌة التعاونٌة كمال مزاوي

- البوٌرة- ترقوي مسكن 25 مشزوع محمد هانً

هللا عبد بن شارع عمر منقالتً

محمد شاٌد شارع اكلً بلحاجً

اكتوبر 17 شارع الدٌن نور كعبوب

زروقً حً جمال ركنون

-البرج ذراع- مسكن 152/مسكن 104 حً حٌاة قاضً

مسكن 126 حً عزٌز حمالوي

زروقً حً حمزة حٌدزة

زروقً حً الدٌن بدر معمر شدري

اكتوبر 17شارع سمٌر قاسً اٌت

البوٌرة النشاطات منطقة هنادي نادٌة طٌب

البوٌرة  اٌنو الضخم متجر

البوٌرة بوشٌة اوالد براهٌم داعً

اكتوبر17  سفٌان سعٌد بن

البوٌرة الؽربً البرج ذراع حً علً سٌد عرعار المخابز

البوٌرة حركات حً موسى مبروك

البوٌرة سورٌكال حً  ٌاسٌن سعٌد بن

البوٌرة اعراب محمد زموري حً سالم برهون

البوٌرة مسكن 338 حً  جمال برقوبة

البوٌرة قراوش عٌن  سفٌان عمارة بن

البوٌرة مسكن 338 حً  علً ٌوطو بن

البوٌرة محمد هللا عبد بن شارع  مرمورة دموش

مسكن 1100 حً  لخضر عماري

البوٌرة مسكن 166 حً  الناصر عبد اوصالح

البوٌرة حركات حً مراد سعٌد بن

البوٌرة الثورة حً لمٌن  محمد ٌحٌاوي

البوٌرة قطعة 11 مسكن 1100 حً الكرٌم عبد قاسً ولد شرٌؾ مجدوب

البوٌرة سورٌكال حً حسٌن أبركان

البوٌرة معمر  طالً تجزئة

14 رقم حركات حً  اسماعٌل كشكار

البوٌرة القدٌمة المحطة  حسٌن علً بن

الجدٌد البوٌرة بلمهدي حً  عزٌز صندٌد

البوٌرة مولود عمروش شارع نورة قدور المخابز البىيرة
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البوٌرة رمضان عبان شارع  كرٌم دمدوم

البوٌرة اٌدٌر عٌسات شارع أحمد فرهً

البوٌرة رمضان عبان شارع زٌنة عبو

-البوٌرة -338 تجزئة علً ٌطو بن

العقارٌة التعاونٌة ٌوسؾ قطاؾ

البوٌرة زروقً حً  عمر بلحجار

البوٌرة- اكتوبر17 - سعٌد بن سفٌان

البوٌرة عبٌد سعٌد قرٌة  طاهرمحفوظ

مسكن 1100 تجارٌة قطعة 11 الكرٌم عبد قاسً ولد

السورٌكال قطعة 26 سعٌد بن ٌاسٌن

البوٌرة ثامر قرٌة  رضوان حٌموم

البوٌرة مسكن 200 حً حمزة حاجً

الثورة حً لمٌن محمد ٌحٌاوي

01 رقم محل 63 ملكٌة مج 05 قسم الرٌش  رابح عباس

البوٌرة- البوٌرة راس مسكن 30 حً علً كدو

البوٌرة بوشٌة اوالد سفٌان سعٌد بن

المؽطاة السوق -فواكه خضرو- حفٌظ فراح

المؽطاة السوق -فواكه خضرو-رمضان هالل

المؽطاة السوق -فواكه خضرو-كمال خالدي أخرى نشاطات

المؽطاة السوق -فواكه خضرو-عادل جٌاللً

المؽطاة السوق -فواكه خضرو-قاسً اكساس

المؽطاة السوق -فواكه خضرو-الوافً ناصر

المؽطاة السوق -فواكه خضرو-جٌاللً قالٌة

المؽطاة السوق -فواكه خضرو-كمال بلباري

المؽطاة السوق -فواكه خضرو-حموش أكساس

المؽطاة السوق -فواكه خضرو-اسماعٌل قالٌة

المؽطاة السوق -فواكه خضرو-ٌحٌى مسعاوي

المؽطاة السوق -فواكه خضرو-محمد طالً أخرى نشاطات البىيرة

المؽطاة السوق -فواكه خضرو-علً بشٌر

المؽطاة السوق -فواكه خضرو-سلٌماب بوٌب

المؽطاة السوق -فواكه خضرو-محمد بوزتٌن

البوٌرة GD R 1020خدمات محطة
البوٌرة  GD R1025خدمات محطة 

االصنام مسكن 100 حً عاشور صاٌت

مركز االصنام فاطمة بلقاسمً

االصنام مسكن 100/1500 حً حمٌد كروش

مركز االصنام مصطفى قرٌم

االصنام مسكن 300/20 حً العاج كمال
فواكه و خضر عامة، تغذية

األسنام 
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االصنام عباس قرٌة سعٌد عٌساوي

االصنام عباس قرٌة سلٌمان شراراق

االصنام 1200/60حً عزٌز امهٌر

االسنام بوجنان عباس قرٌة  مراد سلٌمانً

مركز االسنام  مصطفى هالل

مركز االسنام  حموش هالل

االسنام مسكن 60 حً  عبدالعزٌز شباب

بشلول سعٌد شراراق

بشلول فرٌد عموش

بشلول الٌاس عقاد

بشلول ناصر بوجرٌص

بشلول رمضان فالحً  

بشلول شعبان بوشرعٌن

بشلول ولعٌد بوقرو فواكه و خضر عامة، تغذية بشلىل

بشلول زاكً بوقرو

بشلول ٌوؼرطة عباس

بشلول ٌامبن بوتاتة

بشلول عاشور بوراس

بشلول كرٌم مسعودي

بشلول حموش جوادي

بشلول  العٌد دحاك

بشلول علً بشكٌر

بشلول احمد عٌساوي

بشلول براهٌم شراراق فواكه و خضر عامة، تغذية بشلىل

بشلول بلدٌة مالوة  سماعٌل عباس

بشلول حمزة باشوش

بشلول علً سٌد بوشرعٌن

 - مركز بشلول سمٌر شحات المخابز

05 الوطنً الطرٌق نافطال الخدمات محطة

ؼرب-شرق السٌار الطرٌق شمال بشلول نافطال الخدمات محطة

ؼرب-شرق السٌار الطرٌق جنوب بشلول نافطال الخدمات محطة

العجٌبة نسٌم والً

العجٌبة زهٌر ؼضبان

العجٌبة بلدٌة ازكنون محمد عباس

العجٌبة بلدٌة ازكنون حمو عباس

العجٌبة مراد قالل

العجٌبة جمال اوجٌت

العجٌبة حفٌظ خدوسً

المخابز

فواكه و خضر عامة، تغذية

فواكه و خضر عامة، تغذية

األسنام 

أخرى نشاطات
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العجٌبة مهدي سعودي

العجٌبة سلٌمان مقران

العجٌبة بلدٌة االحمر التل حسٌن عٌساوي

العجٌبة بلدٌة االحمر التل عزٌز قري

العجٌبة بلدٌة االحمر التل كمال عٌساوي

السماش سعٌد مخلوؾ

العجٌبة بلدٌة حقً الحمٌد عبد قالز العجيبت

العجٌبة محمد مرزوق

العجٌبة بلدٌة حقً سمٌرة بوسلخة  

العجٌبة بلدٌة السماش اعمر بوعمران

العجٌبة بلدٌة السماش محمد بوٌزري

العجٌبة بوعالم مقران

العجٌبة اكلً محمد بانوح

العجٌبة مراد عباس

العجٌبة مكران   بوعالم 

العجٌبة ٌوسؾ دحمانً

العجٌبة اعراب محمد محوش

العجٌبة امٌن محمد شبوط

العجٌبة سلٌمان خدوسً

العجٌبة الٌامٌن جوادي

مركز العجٌبة مراد عٌساوي

االحمر التل رشٌد عٌساوي العجيبت

مركز العجٌبة بوخالفة عباس

العجٌبة 26 رقم الوطنً الطرٌق شبوط الخدمات محطة  أخرى نشاطات

القصر اهل ذهبٌة شعبً 

القصر اهل اكلً حموش

القصر اهل عزٌز مزٌانً

القصر اهل عزٌز همالً

القصر اهل لخضر والً

القصر اهل فؤاد قٌواس

القصر اهل سلٌمان العمري

القصر اهل  اسماعٌل رزٌق

القصر اهل الدٌن خٌر زرقً

القصر اهل الوهاب العمري

القصر اهل زوبٌر نعمان

القصر اهل مصطفى شاشوة اهل القصر

القصر اهل العٌد داود

القصر اهل حمٌد قوٌدري

فواكه و خضر عامة، تغذية

المخابز

فواكه و خضر عامة، تغذية
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القصر اهل سماعٌل منصر

القصر اهل صفٌان مسعودي

القصر اهل فرٌد رزٌق

القصر اهل امحمد ٌحٌاوي

القصر اهل جمال حمٌشً

القصر اهل فرٌد فطانً

القصر اهل فؤاد همالً

القصر اهل طاهر دربال

القصر اهل بوبكر عكوش بن

القصر اهل محمد والً   

مركز القصر اهل رابح داود

مركز القصر اهل داود داود

مركز القصر اهل  مراد قرفوؾ

مركز القصر اهل  مهدي حمٌشً

القصر اهل ناصري شركة نافط اخدمات محطة  أخرى نشاطات

رشٌد أوالد ماسٌنٌسا خطاري

رشٌد أوالد ماسٌنٌسا لوار فواكه و خضر عامة، تغذية اوالد راشد

رشٌد أوالد كمال ساهً

رشٌد أوالد حمٌد سالً  

عباهلل اوالد محمد  ٌاحو فواكه و خضر عامة، تغذية اوالد راشد

رشٌد أوالد عمر بوداود

الهاشٌمٌة مسكن 104 حً اٌمان محفوظ

مركز الهاشٌمٌة جمال قاسٌمً

الهاشٌمٌة مسكن 108 حً الكرٌم عبد شعال

مركز الهاشٌمة حفٌظة هنً

الهاشٌمٌة جمٌلة شناؾ

الهاشٌمٌة حمٌد حدادو

مركز الهاشٌمٌة مختار قاسٌمً

مركز الهاشمٌة  سلٌمان بولعراس

الهاشٌمٌة محمد العٌداوي

الهاشمٌة مسكن 104 حً ٌزٌد منً

مركز الهاشمٌة  زهٌر خالدي

الحمام طرٌق الهاشمٌة حازم عٌن خدمات محطة أخرى نشاطات

البردي واد علً نادي

البردي واد عامر قنور

البردي واد بوكابوس بوجمعة

البردي واد اعمر بوزٌر

البردي واد علً عٌسى

فواكه و خضر عامة، تغذية
واد البردي

المخابز

المخابز

الهاشميت

فواكه و خضر عامة، تغذية

فواكه و خضر عامة، تغذية
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البردي واد سعٌدة بلخضر

وادالبردي علً بن محمد اوالد قرٌة رشٌد دحو المخابز

مركز امشدالة  خلٌدة بوكرٌؾ

مركز امشدالة  حسٌن عدنان

مركز امشدالة   النور عبد نوري

مركز امشدالة   فرٌد عٌساوي

مركز امشدالة   جمال دموش

مركز امشدالة   جمال مزٌان

مركز امشدالة   السعٌد محند عجو

مركز امشدالة   رشٌد منٌش فواكه و خضر عامة، تغذية  امشدالت 

مركز امشدالة  حمداش علون   

مركز امشدالة   طارق احمناش

مركز امشدالة   صفٌان ابشٌش

مركز امشدالة   فرٌد قالز

مركز امشدالة  حسٌن بوكرٌؾ

مركز امشدالة  عزالدٌن مختاري

ساحل امشدالة   مهانة شوبان

ساحل امشدالة صلٌحة بسعو

ساحل امشدالة   جمال بوراي

ساحل امشدالة   عبدالسالم منوار

ساحل امشدالة   حلٌم مزٌانً

ساحل امشدالة رشٌد حداد

ساحل امشدالة محمد عدار

ساحل امشدالة مراد رناق

ساحل امشدالة لٌد و مختاري

ساحل امشدالة  حمو عدار

ساحل امشدالة  فٌصل مزٌان

ساحل امشدالة سمٌر مزٌان

ساحل امشدالة حسٌن ٌحٌاوي

بووكالن نوارة ازٌدان

بووكالن صافٌة وعراب

بووكالن جمال دحموش

بووكالن فؤاد وعراب

بووكالن نسٌم مشكاك

بووكالن نادٌة عكاش

بووكالن اعلً دموش فواكه و خضر عامة، تغذية  امشدالت 

بووكالن سكٌنة اعمارة بن

بووكالن كرٌم منوس

فواكه و خضر عامة، تغذية
واد البردي
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بووكالن احمد دحموش

براهٌم اوالد كمال ٌلمانً

ازمور ثمورث فرٌد احواو

ٌخلؾ بنً سمٌر عالم

ٌخلؾ بنً رشٌد مروش

ٌخلؾ بنً حسٌنة عزوز

ٌخلؾ بنً الٌزٌد لٌمام

رافور حمٌد طالب

رافور عاشور عكوش

رافور الحمٌد عبد بونادي

رافور حمٌد علٌوات

رافور الحمٌد عبد مقراوي

رافور كمال عكموش

رافور شرٌؾ زٌدانً

رافور حكٌمة بوخالفة

رافور كرٌم سعٌدي

رافور الرحمان عبد طراش

رافور ابراهٌم عكموش

رافور نجٌم سعٌدانً

رافور مسٌنٌسا طالب فواكه و خضر عامة، تغذية

رافور عنتر سعودي

رافور تكفارٌناس سعٌدانً

مركز امشدالة  مخلوؾ عجٌر

ساحل امشدلة المٌة مشنان

رافور قرٌة السعٌد محمد مرابط  امشدالت 

رافور قرٌة  كوسٌلة زٌدان

البرد واد  الحلٌم عبد ٌحٌاوي

رافور قرٌة كرٌمة وعراب

رافور قرٌة ؼنٌمة حداد

امشدالة بلدٌة  صابر جدي بن

رافور 26  رقم الوطنً الطرٌق رافور نفط الخدمات محطة أخرى نشاطات

الشرفة حكٌم شٌبان

الشرفة احمد منوس

الشرفة هللا عبد شٌبان

الشرفة مالك الدي

الشرفة فاتح بانوح

الشرفة فٌروز تمساوت

الشرفة فؤاد خالل
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الشرفة جعفر شٌبان   

الشرفة صالح حاجو

الشرفة فؤاد علٌان

الشرفة سعٌد معبد فواكه و خضر عامة، تغذية الشرفت

الشرفة مدنً شٌبان

الشرفة ٌعقوب عكاش

الشرفة مراد مسعودي

الشرفة عمر قالو

الشرفة سعٌد عربان

الشرفة نبٌل شٌبان

الشرفة سفٌان خالل

الشرفة عمٌروش شٌبان

الشرفة طاوس شرفة

الشرفة ناصر زهار

الشرفة العزٌز عبد عباس

الشرفة  ادرجً طاوس مجاط

الشرفة طوجً سمٌر شمالل

الشرفة  اساراق اكلً شٌبان

الشرفة  ادرجً فؤاد احدادن

الشرفة فالكً عٌسى شٌبان

الشرفة شوكران خلٌجة ساسً

الشرفة شوكران كرٌم طالبً

الشرفة توؼزة نورالدٌن بوشاشً

الشرفة توؼزة شادٌة خلٌفاتً فواكه و خضر عامة، تغذية الشرفت

الشرفة توؼزة حسٌن اكلً

تكسٌؽٌدان مالك العربً

تكسٌؽٌدان سمٌر العربً

تكسٌؽٌدان فؤاد بولٌلة

الشرفة بلدٌة توؼزة كاهنة شمالل

الشرفة بلدٌة توؼزة امٌن بولكباش

الشرفة بلدٌة توؼزة جوهرة عتو

الشرفة لونٌس سعودي

مركز الشرفة القادر عبد قاسً

الشرفة  عمر عمارة بن

مركز الشرفة  سمٌر قاسً

الشرفة نكسٌؽدان قرٌة الخدمات محطة أخرى نشاطات

سلوم جمال شعالل

سلوم صلٌحة شبً
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سلوم كرٌم اعراب

سلوم براهٌم ٌحٌاوي

سلوم حمزة ٌحٌاوي

بهالٌل ٌاسٌن شالحً

بهالٌل مجٌد بوزٌد

اوشكرٌد اؼٌل سماعٌل بابا

بهالٌل لٌندة اعمر بن فواكه و خضر عامة، تؽذٌة اغبالى

بهالٌل اٌدٌر بورنان

عموش طٌب واراس

حمدون بنً فتٌحة بودعة

حمدون بنً وردٌة برفان

حمدون بنً حسام بودعة

حمدون بنً سعٌد بوراي

تقربوست مناد العربً

تقربوست اعمر معمري

تقربوست بوبكر تكلٌشت

تقربوست مزٌان كورداش

تقربوست زهٌر وادي

تقربوست ملٌكة مسعودي

تقربوست العربً محمد بوعقلٌن

تقربوست ادرٌس بوعقلٌن

تقربوست رشٌد دموش

تقربوست توفٌق بسعودي

تقربوست بلقاسم تودٌات

تقربوست فارس تقرٌن فواكه و خضر عامة، تؽذٌة اغبالى

تقربوست زوبٌر تنساوت

تقربوست زهٌر بالل

تقربوست الوٌزة مكتوب

تقربوست قاسً  دموش

تقربوست اكلً احدادن

تقربوست اونٌس مكدحً

تقربوست سلٌمان الول

تقربوست توفٌق زرٌرقً

تقربوست  نادٌة دموش

سلوم اذورار م م ذ ش

بهالٌل سلٌمان بورٌاح

احنٌؾ موسى مشكاك  

احنٌؾ حمزة عٌمان
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احنٌؾ توفٌق ٌونسً

احنٌؾ كمال عالم

احنٌؾ عزالدٌن علون

احنٌؾ عاشور ساٌح بن

احنٌؾ الٌزٌد عالم

احنٌؾ حسٌن علٌم فواكه و خضر عامة، تغذية احنيف

احنٌؾ المالك عبد حمً

احنٌؾ مسعود هالل

احنٌؾ حدة مسلً

احنٌؾ-   بورمال رشٌد علٌان

احنٌؾ-  اللفت شٌخ وردٌة راشدي

احنٌؾ-  تكرمطاط خالؾ عقاد

اؼرام احمد ٌونسً

اؼرام سعدة مجري

اؼرام الحفٌظ عبد سً زنوش

اؼرام اكلً لوقانً

اؼرام ٌزٌد دشون فواكه و خضر عامة، تغذية احنيف

اؼرام توفٌق سعودي

احنٌؾ-  بورمال الرحمان عبد هاللً

احنٌؾ رابح هاللً

احنٌؾ حسام ٌونٌس المخابز

احنبؾ علً علٌوات الخدمات محطة أخرى نشاطات

ولبان بنً عزالدٌن مؽالت

اٌلٌتان احمد مرزوق

اٌلٌتان قاسً عباس

حماد بنً صفٌان اٌدٌر

حماد بنً نادٌة عدنان

صحارٌج كرٌم مجري

صحارٌج صفٌان العمري

صحارٌج صفٌان معمري

صحارٌج مالك مشو

صحارٌج حسٌن مشو

صحارٌج ٌحٌى جٌدل فواكه و خضر عامة، تغذية

صحارٌج ماسٌنٌسا العمري

صحارٌج النور عبد نوري

صحارٌج ٌاسٌن التري

صحارٌج علً عتمان

صحارٌج بوحو العمري

صحاريج
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صحارٌج ٌاسٌن عتمان

صحارٌج فارس لبعل

صحارٌج مولود اٌدٌر

ولبان بنً مجٌد مجري

مركز صحارٌج اسماعٌل ابشٌش المخابز

بوعلً اٌت عمر مرزوق

بوعلً اٌت فؤاد فراج

بوعلً اٌت تكفارناس بهلول

بوعلً اٌت الحسن عكلوش

بوعلً اٌت منٌر عنون فواكه و خضر عامة، تغذية اث منصىر

اثمنصور تاورٌرت  بوخالفة ؼضبان

اثمنصور تاورٌرت  طارق حبالل

اثمنصور تاورٌرت  كمال مطروح

اثمنصور تاورٌرت  شعبان شمو

اثمنصور تاورٌرت  عنطر مسعودي

اثمنصور تاورٌرت  الكرٌم عبد مسعودي

اثمنصور تاورٌرت  صالح قاسمٌة بن

اثمنصور تاورٌرت  حسٌن عتمان

اثمنصور تاورٌرت  سالم حرمالً

اثمنصور تاورٌرت  فرٌد هروس

اثمنصور تاورٌرت  حسٌن لفضل

اثمنصور تاورٌرت  المالك عبد راشدي

اثمنصور تاورٌرت  حسٌن سعٌدي فواكه و خضر عامة، تغذية اث منصىر

اثمنصور تاورٌرت  بلقاسم بشكور سعٌد

اثمنصور تاورٌرت  سمٌر حبالل

اثمنصور تاورٌرت  جمال دربال

اثمنصور تاورٌرت  فؤاد ؼضبان

اثمنصور تاورٌرت  الٌاس مطروح

اثمنصور تاورٌرت  العٌفة سنة بن

اثمنصور تاورٌرت  بالل شمود

اثمنصور تاورٌرت نصٌرة زؼدان

اثمنصور تاورٌرت  لهنة اعمارة بن

اثمنصور تاورٌرت ولعٌد سكندر

منصور اث عبدالعزٌز مولوج الخدمات محطة أخرى نشاطات
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