
العنوان التجارياللقب واالسمالبلدية الدائرة
بوزورانتقي الدين محمدي

( حي 800 مسكن )لغواق خالد
شارع بن فليس رقم 18  باتنةخالف عبد العزيز

دوار بوخريص "حي كشيدة "لمهل مسعود
طريق حملةمحرزي نور الدين

حي كشيدةقيرود محمد
طريق تازولتعبد المالك يحياوي
حي لمباركيةبيطام محمد الصالح

02 حي تامشيطقيرود موسي
ممرات العقيد لطفي حي قيرودعدالن
رقم 12 عيسى فالح حي البستانسمير قيرود

02 شارع "أ ن" بوعقال 03"حكيمة تيفرنت
رقم 116 شارع دمبري الطاهر غراب رائد

بوزورانكريم بوزويرة
بوزورانسوداني خالد
بوزورانشنة عادل

بوزورانرياض ابركان
بوزورانغنام بوعزيز
(حي النصر)غربي أنس
( 800مسكن)عزيل محمد

(حي النصر)طولة عبد المالكخضر 
ممرات بن بولعيدسهيلة شريط

2نهج بن باديس باتنةبن عباس بوبكر
حي 100 مسكن ممرات بن شيطح صالح الدين

ل مقابل الجهة الشرقية نهج اإلخوة تواتي فراق
06 شارع قرين بلقاسمقيدوم جمال

شارع الصادق شبشوبزيداني إنتصار
حي كشيدةبن حشاني محمد

حي كشيدةقيشاح لزهر

وزارة التجــارة
المديرية الجهوية للتجارة ــ باتنة ــ

مديرية التجارة لوالية باتنة

قائمـة التجـار المعنييـن بالمداومـة خـالل عطلـة عيد االضحى المبارك، أول محرم  جدول رقم 01: 
وعاشوراء  لسنة 2019

حسب األنشطة التجارية الخاضعة إللزامية ضمان المداومة ببلديات والية باتنة  (تجارة التجزئة و الخدمات)

باتنة

مواد غذائية باتنة
+خضر وفواكه

طبيعة النشاط

المخابز

تغذية عامة

خضر 
وفواكه

تغذية عامة

تغذية عامة

باتنة

باتنة

خضر 
وفواكه

تغذية عامة



طريق تازولتدريد سامية
طريق تازولت "قرب مدرسة حركاتي مراد

حي لمباركيةتمرسيت عمر  
خضر 

ف
حي لمباركيةفيصل أوشن

حي 1200 مسكنتامن عبد الحكيم
حي 1200 مسكنمسعودان بشير

حي 1200 مسكننايلي حليم
ممرات تامشيطخشخوش فريد

ممرات تامشيط "قرب إكمالية مغالوي بوجمعة
حي الشهداءسالمي نبيل 

حي البستانعبيد هللا أحمد
رقم 10 نهج "أ أ" حي اإلخوة حمة سنقوقة

ل  نهج "ف" حي بوعقال 03 رقم عبد الناصر زرافة 
حي بوعقال رقم 73حسان سنقوقة
06 سفح الجبل بوعقال 03سرايري زايد

بوزوراننور الدين بن الشريف
بوزورانعادل قالتي

حي النصرعرباوي عادل
حي النصرقارح فوزي
حي النصرجلول رحيم
نهج سيدي حني رقم 10 باتنةمليك نايت
رقم 13 شارع الجمهوري باتنةقواس قارح

طريق حملةعبد المالك حسيني
طريق حملةعبد القادر جبار
طريق تازولترمزي العمراوي
حي لمباركيةالعمراوي حمزة
ممرات تامشيط رقم 47 نهج العمراوي بلقاسم

رقم 09 شارع بورنان عيسىاسماعيل مرادي 
حي البستانبن الشريف محمد
دوار الديس رقم 23جرادي الجمعي
نهج "ب ك" رقم 87 حي محمد سعودي

نهج "ب ك" رقم 13 حي جمال سعودي 
 

باتنة

  
+خضر وفواكه

قصابةنشاطات أخرى

تغذية عامة

تغذية عامة

خضر 
وفواكه

باتنة



العنوان التجارياللقب واالسمالبلدية الدائرة

حي المجاهدينباي الربيع

شارع العربي بن مهيديقوارف حمزة

تجزئة 25 قطعة الدرنانيبن قريشي فطيمة

01 شترع بورزق حي بن باديسسماعي عبد الكريم

حي بن دقيشبريش فارس

حي باللسعداوي عبد الكريم

محل رقم 03 حي النصرغانم العمري

حي النصرصراوي فاروق

شارع الحيحي المكيزروني بغدادي

نهج 05 جويليةحاجي خالد

شارع 05 جويليةعبد العزيز جبالي

حي المجاهدينمسعود خياري

حي بالل شارع نويس محمدسليم مرزوق

حي النصرمحمد معطاوي

حي النصرعبد النور حاجي

حي النصرلزهر رويشي

شارع 05 جويليةحليم خرموش

المدينة الجديدةعمار ضيافي

شارع معجوج العمريحمزة وناس

رقم 98 معجوج العمريطارق محمد رياض لبيد

رقم 01 شارع 20 اوتسمير موقاس

02 حي بالل نهج جغار رابحعبد هللا براهمي

حي 300 مسكننور االسالم لبيد

حي العقيد سي الحواسلخضر شاقي

شارع عزيل عبد الرحمانجمال زيرق

شارع عزيل عبد الرحمانعبد الحكيم بنيني

تغذية عامة

بريكة

بريكة

وزارة التجــارة
المديرية الجهوية للتجارة ــ باتنة ــ

مديرية التجارة لوالية باتنة

جدول رقم 01: قائمـة التجـار المعنييـن بالمداومـة خـالل عطلـة عيد االضحى المبارك، أول محرم وعاشوراء  لسنة 
2019

حسب األنشطة التجارية الخاضعة إللزامية ضمان المداومة ببلديات والية باتنة  (تجارة التجزئة و الخدمات)

بريكة

بريكة

طبيعة النشاط

المخابز

مواد غذائية +خضر 
وفواكه



شارع عزيل عبد الرحمانمحمد الطاهر بنيني

وسط المدينةحسين رحابي

حي 05 جويليةصالح حديدي

طريق باتنةهيبة جبالي

حي االخوةدباشمنير بصباص

حي 712 مسكنجزيري حمي

حي 712 مسكننوار مبروك

حي 712 مسكنخوجة فريد

شارع بورنان الحاسيصكاك عبد الصمد

شارع اول نوفمبرسمير شق الطين

بورزق لخضرحلجي رشيد

شارع العربي بن مهديدبي ناجي

شارع مدور موسىهالالت فارس

شارع الشرف لخضراحمد بن الطبي

حي بن دقيشعادل بصباص

شارع اول نوفمبرسامية بن قريشي

شارع بورادي اسماعيللزهر عريوات

شارع بورنان الخماسيجالل بن قسمي

شارع عزيل عب الرحمانالصديق حميدي

نهج 20 اوتلعلى لخضر

شارع بورنان الخماسيالطاهر سواسي

حي 712 مسكندبي محمد

طريق بسكرةمدور مصباح

شارع 20 اوتلعلى لخضر

مركزسامي قطاي

مركزالطاهر ناصر

مركزعادل بقوذيب

الشارع الرئيسيسالم رحابي

الشارع الرئيسيساعد بوسدرة

الشارع الرئيسيام الخير ناصر

مركزعلي سامعيقصابة

مركزالحركاتي بوذيبمطعم

مركزكمال تركماني

مركزعبد الكريم عريس

بيطام

المخابز

 

خضر وفواكه

قصابة

مطعم

تغذية عامة

نشاطات أخرى

بريكة

بريكة

المخابز

بيطام

   

مواد غذائية +خضر 
وفواكه

نشاطات أخرى



وزارة التجــارة
مديريـة التجــارة لواليـة  باتنـة

                                                                            مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

العنوان التجارياللقب واالسمطبيعة النشاطالبلدية الدائرة

حي الرابطةشيبان مختار

حي 50 مسكنبرش شعبان

شارع 05 جويليةسلمى علي

تاجر متنقلعالق محمد

حي الرابطةقارة عبد الحق

حي 150 مسكنلقرع معتز

حي المظاهراتحفيان عبد هللا

ساحة مواقف الحافالتبوقابة  خالف

شارع الجمهوريةبرش عبد هللا

شارع بارة بلقاسمخذري الطاهر

شارع 05 جويليةتولميت الجمعي

مقابل محطة المسافرينفاتة حمزة ابن مبارك

شارع الجمهوريةبعرارة عبد الحكيم

بلدية تالخمتشعبان الطاهر

وسط المدينةبطيط ناصر

تالخمتبن لوصيف السعدي

مصرة المركزيةعبد الكريم عزوز

تالخمتمرابط نواري

تالخمتبركات الخير

مركز رقم 57 تالخمتبحرون مسعود

شارع 08 ماي 1945أوشن محمد

تالخمتشافعي سميرمطعم

قصابة

                    الجمهوريـــــة الجزائريــــــة الديمقراطيــــــة الشعبيـــــــة

قائمـة التجـار المعنييـن بالمداومـة خـالل عطلـة عيد االضحى المبارك، أول محرم وعاشوراء  لسنة 2019 جدول رقم 01: 

حسب األنشطة التجارية الخاضعة إللزامية ضمان المداومة ببلديات والية باتنة  (تجارة التجزئة و الخدمات)

رأس العيون

مواد غذائية +خضر 
وفواكه

المخابز

تغذية عامة

خضر وفواكه

قصابة

مطعم

تغذية عامة

نشاطات أخرى

تالخمت

مواد غذائية +خضر 
وفواكه

نشاطات أخرى

المخابز

رأس العيون

رأس العيون



الشارع الرئيسيغول سمير

مواد غذائية +خضر 
الشارع الرئيسيحميدات ابراهيمتغذية عامةوفواكه

الشارع الرئيسيشوار محمدقصابةنشاطات أخرى

//

مشتة جرياط القصباتالزايدي بن حدوش

مشتة جرياط القصباتبوعافية جمال

مشتة أوالد عباس القصباتبن خليفة طارققصابةنشاطات أخرى

الشارع الرئيسيزيرق علي

الشارع الرئيسي طريق عين جاسرخلقون سفيان

الحي الجنوبيغنام عيسى

الشارع الرئيسيبن عبد الكريم مصطفى

الحي الجنوبيجيتي شعبان

الشارع الرئيسيبن حداد مسعود

الشارع الرئيسيرقادة جودي

الحي الجنوبيجيتي توفيق

الشارع الرئيسيشافعي الوزناجي

حي المجاهدينبن يحي عاشور

تغذية عامة

خضر وفواكه

قصابة

مطعم

المخابز

تغذية عامة

رأس العيون

مواد غذائية +خضر القصبات
وفواكه

أوالد سالم

مواد غذائية +خضر 
وفواكه

نشاطات أخرى

القيقبة

المخابز

المخابز

 



وزارة التجــارة
مديريـة التجــارة لواليـة  باتنـة

                                                                            مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

العنوان التجارياللقب واالسمطبيعة النشاطالبلدية الدائرة

حي 250 مسكنمعافي محمد

شارع دحماني الطيب حي حمادة 02دالندة محمد

شارع بن عكشة حي السطابيطام الطيب

ممرات 05 جويليةمهماهي فريد

ممرات 05 جويليةبوخالفة يوسف

شارعمسجد حي النصربوخالفة عز الدين

شارع لخضر السوفي حي الكابلوصيف كريم

شارع دربالي العربي حمادة 02عقاقبة عادل

شارع اإلخوة بوحالسبن علي عادل

المخطط السكني الرابع ممرات 05 جويليةقطافي عميروش

حي 250 مسكنعبد القادر قشيش

حي 250 مسكنومولي منير

ساحة السوق القديم حي النصردالندة الجمعي

حي النصربلفرح لعلى

حي 250 مسكنتلي تامر

حي النصرحريشات بالل

شارع لوشان الطاهرفتحة علي

//المخابز

الشيحاتبن علجية عبد الغالي

أوالد بشينةبرحال الصالح

//

//

حي برباطمخربش وليد

تاسرغيتيمامي محمد

تاسرغيتمدور عبد الكريم

نشاطات أخرى

المخابز

عين التوتة

عين التوتة

عين التوتة

عين التوتة

تغذية عامة

افة
مواد غذائية 

ف تغذية عامة 

أوالد عوف
مواد غذائية 

+خضر وفواكه

                    الجمهوريـــــة الجزائريــــــة الديمقراطيــــــة الشعبيـــــــة

قائمـة التجـار المعنييـن بالمداومـة خـالل عطلـة عيد االضحى المبارك، أول محرم وعاشوراء  لسنة 2019 جدول رقم01: 

حسب األنشطة التجارية الخاضعة إللزامية ضمان المداومة ببلديات والية باتنة  (تجارة التجزئة و الخدمات)

مواد غذائية 
+خضر وفواكه

نشاطات أخرى

تغذية عامة

خضر وفواكه

قصابة

مطعم

المخابز



تاسرغيتمدور عبد العزيز

حي موليةحربوش علي

حي موليةحربوش صالح الدين

// نشاطات أخرى

 

معافة
  

تغذية عامة+خضر وفواكه



وزارة التجــارة
مديريـة التجــارة لواليـة  باتنـة

                                                                            مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

العنوان التجارياللقب واالسمطبيعة النشاطالبلدية الدائرة

حي 250 مسكنمعافي محمد

شارع دحماني الطيب حي حمادة 02دالندة محمد

شارع بن عكشة حي السطابيطام الطيب

ممرات 05 جويليةمهماهي فريد

ممرات 05 جويليةبوخالفة يوسف

شارعمسجد حي النصربوخالفة عز الدين

شارع لخضر السوفي حي الكابلوصيف كريم

شارع دربالي العربي حمادة 02عقاقبة عادل

شارع اإلخوة بوحالسبن علي عادل

المخطط السكني الرابع ممرات 05 جويليةقطافي عميروش

حي 250 مسكنعبد القادر قشيش

حي 250 مسكنومولي منير

ساحة السوق القديم حي النصردالندة الجمعي

حي النصربلفرح لعلى

حي 250 مسكنتلي تامر

حي النصرحريشات بالل

شارع لوشان الطاهرفتحة علي

//المخابز

الشيحاتبن علجية عبد الغالي

أوالد بشينةبرحال الصالح

//

//

حي برباطمخربش وليد

تاسرغيتيمامي محمد

تاسرغيتمدور عبد الكريم

نشاطات أخرى

المخابز

عين التوتة

عين التوتة

عين التوتة

عين التوتة

تغذية عامة

افة
مواد غذائية 

ف تغذية عامة 

أوالد عوف
مواد غذائية 

+خضر وفواكه

                    الجمهوريـــــة الجزائريــــــة الديمقراطيــــــة الشعبيـــــــة

قائمـة التجـار المعنييـن بالمداومـة خـالل عطلـة عيد االضحى المبارك، أول محرم وعاشوراء  لسنة 2019 جدول رقم01: 

حسب األنشطة التجارية الخاضعة إللزامية ضمان المداومة ببلديات والية باتنة  (تجارة التجزئة و الخدمات)

مواد غذائية 
+خضر وفواكه

نشاطات أخرى

تغذية عامة

خضر وفواكه

قصابة

مطعم

المخابز



تاسرغيتمدور عبد العزيز

حي موليةحربوش علي

حي موليةحربوش صالح الدين

// نشاطات أخرى

 

معافة
  

تغذية عامة+خضر وفواكه



وزارة التجــارة
مديريـة التجــارة لواليـة  باتنـة

                                                                            مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

العنوان التجارياللقب واالسمالبلدية الدائرة

طريق تاكسالنتزغدود فتيحة

قرية فناروجبالي مصطفى

وسط المدينةبوعكاز عبد السالم

حي راس العينبن راحلة زكرياء

طريق سطيفمرابطي سعيد

وسط المدينةفالحي السعيد

وسط المدينةبوغرارة محمد

طريق القصباتسعدي محمد رضا

حي راس العينميهوب الصديق

حي 552 مسكن راس العينبن راحلة شعيب

طريق تاكسالنتشنة احمد

وسط المدينةبن عياش لخضر

حي الرحاحلةحميتي العمري

طريق القصباتاصغير مصطفى

وسط المدينةلكحل عمار

وسط المدينةبن سديرة لحسن

طريق راس العينبريش عبد الجبار

شارع بلحسن الصديقنزار عبد المجيد

الشارع الرئيسيجبالي توفيق

الشارع الرئيسيبعيرة نور الدين

الشارع الرئيسيصحراوي محمد

الشارع الرئيسيقليان سميرخضر وفواكه

حي شنطوطصحراوي محمدقصابة

حي حسونبوراضي نبيلمطعم

سفيان مركزبن حرز هللا عبد الباسط

سفيان مركزلكحل عبد الجبار

نقاوس

 

المخابز

المخابز

تغذية العامة

خضر وفواكه

قصابة

مطعم

تغذية العامة

نقاوس

نقاوس

نقاوس

بومقر

مواد غذائية +خضر 
وفواكه

نشاطات أخرى

   

طبيعة النشاط

المخابز
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مواد غذائية +خضر 
وفواكه

نشاطات أخرى



سوبيريت طريق راس العينفرحي سعدان

حي السفسافةزيادي عياش

حي السفسافةقارش عبد العزيزخضر وفواكه

سفيان مركززروني عبد الرزاققصابة

حي حسونبوراضي نبيلمطعم

تغذية العامة

سفيان

مواد غذائية +خضر 
وفواكه

نشاطات أخرى



وزارة التجــارة
مديريـة التجــارة لواليـة  باتنـة

                                                                            مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

العنوان التجارياللقب واالسمالبلدية الدائرة

حي محمد بوضيافشافعي صالح الدين

بلدية مروانةموساوي سهيل

طريق الثانويةبركات سليمان

حي محمد بوضيافقيدوم سفيان

حي 874 مسكنبوساحة مرادخضر و فواكه

حي محمد بوضيافرضى شافعةقصابة

بلدية مروانةشاوش عبد الكريممطعم

قصر بلزمةمبرك عاشور

قصر بلزمةنزار قبايلي سالم

قصر بلزمةبغياني الياس

شارع 05 جويليةالخير رويبيخضر و فواكه

الحي الرئيسيحالس موسىقصابة

قصر بلزمةبن زايد عصاممطعم

الحي الرئيسيمسعود دواق خليفة

حي بروال الباربوكثير يحي

حي اإلخوة عاليةالعمري خرفية

الحي الرئيسيحماش عالوة

شارع الشهيد بالة عياشعطية عبد الحميد

شارع بوكثير أحمدحساني توفيققصابة

الحي الرئيسيبورنين نظيرةمطعم

مروانة

                    الجمهوريـــــة الجزائريــــــة الديمقراطيــــــة الشعبيـــــــة
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مواد غذائية +خضر مروانة
وفواكه

نشاطات أخرى

قصر بلزمة

مواد غذائية +خضر 
وفواكه

نشاطات أخرى

وادي الماء

مواد غذائية +خضر 
وفواكه

نشاطات أخرى

طبيعة النشاط

المخابز

مروانة

خضر و فواكه

المخابز

المخابز

تغذية عامة

تغذية عامة

تغذية عامة



وزارة التجــارة
مديريـة التجــارة لواليـة  باتنـة

                                                                            مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

العنوان التجارياللقب واالسمطبيعة النشاطالبلدية الدائرة

حي الدوكبولقرون عمار

حي الدوكمعصم خليل

الحي اإلداريبن عائشة حياة

حي الدوكبوصوف حكيم

حي قرعة اللوزمقطع عبد هللا

حي قرعة اللوزمعصم عبد القادر

طريق الوزن الثقيلعربة عبد هللا

حي الدوكشايب راسو خالد

الحي القديمبن شابو الشافعي

الحي القديملوصيف علي بن بوجمعة

وسط المدينةبوصوف بوباكر

وسط المدينةشرقي نصر الدين

  قرعة اللوز515 قطعة بعداش بوجمعة

حي الدوكغضبان فاتح

الحي القديمغضبانهشام

حي الدوكخريف نور الدين

حي دوار الشعيرشرقي بلقاسم

حي الدوكحورية بوقرة

حي الدوكمعصمعمار

حي الدوكحاجي الربعي

حي الدوكمعصم سليم

الحي اإلداريبوزيدي عاطف

وسط المدينةبوصوف يحي

طريق الوزن الثقيللكحل الذيب يسن

حي الدوكرحموني يسين

حي الدوكمقطع سليم

مدخل مدينة الشمرة من الجهة الشماليةزنودة علي

بولهيالتبولقرون فاتح

قصابة

مطعم

المخابز

قائمـة التجـار المعنييـن بالمداومـة خـالل عطلـة عيد االضحى المبارك، أول محرم وعاشوراء  لسنة 2019 جدول رقم01: 
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نشاطات أخرى

الشمرة

الشمرة

الشمرة

الشمرة

مواد غذائية +خضر 
وفواكه

المخابز

تغذية عامة

خضر و فواكه



بولهيالتغديري معمر

الكواشيةشايب راسو مجيد

بولهيالتالشريف بولمزايرخضر و فواكه

بولهيالتصدوقي عائشةقصابة

بولهيالتحبيب هللا جمالمطعم
نشاطات أخرى

مواد غذائية +خضر 
وفواكه

بولهيالت

تغذية عامة
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