
العنوانإسم و لقب التاجر المسخرنوعية النشاط البلدية الدائرة
شارع الزعاطشة بسكرةعثمان رفيق

شارع الزعاطشة بسكرةكريم نور الدين
طريق تقرت بسكرةخالدي حسان

حي الرمايش بسكرةبن يسري عبد القادر
شارع الزعاطشة بسكرةبيبط محمد

حي سطر الملوك بسكرةصحراوي عبد الحميد
زقاق بن رمضان بسكرةسكور يمينة

حي البوخاري بسكرةبن جاب هللا محمد
حي المنشي بسكرةبورويس عادل
شارع الزعاطشة بسكرةحاجي خالد

شارع االمير عبد القادر بسكرةحاجي نصر الدين
حي قوراري زقاق بن رمضان بسكرةعباس بوبكر
شارع االخوة صولي بسكرةحاجي خالد
حي 1000 مسكن بسكرةحاجي عادل
طريق 19 مارس العالية الشمالية بسكرةجدي عيسى

المنطقة الحضرية الشمالية ، العاليةتركماني سهيلة
18 الحي البلدي 02 العالية الشماليةرابحي مرشد
حي االنتفاضة العالية بسكرةمقراني ياسين

حي العالية بسكرةبن نجاعي جمعي
حي العالية الشمالية قسم 301 بسكرةشريفي محمد
حي 140مسكن   العالية الشماليةبهليس شعبان
العالية الشمالية بسكرةعثمان الربيع

العالية الشمالية بسكرةبن نجاعي موسى
19مارس العالية الشماليةحاجي رشيد
التعاونية روينة محمد رقم 09 المنطقة الشرقية بسكرةرفاس الحاج
حي المجاهدين بسكرةميهوبي انور
حي 830 مسكن بسكرةغشام فايزة

حي المجاهدين بسكرةتوهامي قيس
طريق باتنة بسكرةبن النوي طارق

شارع الجمهورية بسكرةزيرق بالل
المنطقة الغربية بسكرةطارق رحمان
المنطقة الغربية بسكرةبلغربي محمد

المنطقة الغربية بسكرةحاجي نصر الدين
المنطقة الغربية بسكرةيوسف صياد
باب الضرب بسكرةحاجي حمزة

حي المسيد بسكرةرغيس لخضر
حي المصلى بسكرةشتالة محمد

حي باب الضرب بسكرةقاضي محمد طارق
حي باب الضرب بسكرةحاجي خالد
حي زمام بسكرةشياح شاكر

137 رقم 38 سيدي غزال بسكرةحاجي عبد المالك
حي لبشاش بسكرةشطي عبد اللطيف

المنطقة الغربية بسكرةصيفي محمد رياض
شارع خراشي ابراهيم رقم 21 طريق القرية بسكرةبوعزيزي أحمد فوزي

87 تجزئة أ/2 المنطقة الحضرية الشرقية العالية بسكرةسوبيرات بالة
شارع اإلخوة صولي رقم 08. بسكرةبشار بدر الدين
تجزئة ديار السعادة المنطقة الغربية رقم 247 بسكرةعويش صابر

حي السايحي شارع منصور رقم 35  بسكرةطباز زين الدين
شارع رزوق عمار حي الحوزة بسكرةجوامع محمد فيصل

فلياش حي الهدى طريق سيدي عقبة بسكرةسالمي ماجد
سيدي بركات رقم 10 بسكرةبن دحمان محمد إقبال
التعاونية العقارية االنتفاضة م الحضرية الشرقية بسكرةسالطنية عبد الناصر
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة التجارة 

المديرية الجهوية للتجارة ــ باتنة ــ
مديرية التجارة بسكرة
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التعاونية العقارية مركب النسيج01 المنطقة الغربية02مصطفى شايب
حي مركب النسيج 01 المنطقة الغربية بسكرةطارق قسمية

العنوانإسم و لقب التاجر المسخرنوعية النشاط البلدية الدائرة
التعاونية العقارية النسيج 02 المنطقة الغربية 03 قسم16 المجموعة معمر سارق

المنطقة الغربية بسكرة مقابل المديريةبن دحمان خير الدين  
حي السعادة المنطقة الغربية بسكرةقوط مريم زوجة بحري

حي السعادة المنطقة الغربية بسكرةيحي هارون
حي 176 مسكن ترقوي المنطقة الحضرية الغربية 98 جناح 02 سيف الدين عساسي

مشروع 70 مسكن اجتماعي المنطقة الغربية بسكرةسايغي فريد  
حي 156 مسكن اجتماعي تساهمي جناح04 عمارة 20 المنطقة رحمون سمير

تعاونية العقارية االتحاد بسكرةعمار عدوان  
تعاونية العقارية االتحاد بسكرةعمران الصادق

المنطقة الغربية قسم16 المجموعة الملكية 254 بسكرةمراد لراوي
02حي244 مسكن عمارة 08 درنوني المنطقة الغربية بسكرةبلهادي الطاهر

المنطقة الغربية الكورس بسكرةبومدين عبد الرؤوف
التعاونية العقارية الزير بشير القسم14 بسكرةيزيد بحة

التعاونية العقارية المنطقة الغربية بسكرةمحمد فراح
مشروع 90/280 سكن ترقوي جماعي المنطقة الحضرية الغربية عبد الجليل لعور

حي درنوني المنطقة الغربية بسكرةيحي هارون    
شارع الزعاطشة رقم 149 بسكرةالسبتي جاب هللا

شارع األمير عبد القادر بسكرةفالح كمال

حي المجاهدين بسكرةصيفي عبد الحميد
حي المجاهدين بسكرةزغدود سمير
حي المجاهدين بسكرةتليب حليم

حي المجاهدين بسكرةدبابش عبد الحكيم

حي المجاهدين بسكرةلعناني عز الدين
حي 104 مسكن اجتماعي تساهمي  1000 مسكن بسكرةحاجي لزهر
حي بن طالب بسكرةبالي زكرياء

حي بن طالب بسكرةلصوالحي صالح الدين
حي 1000 مسكن بسكرةأحمد عدوان
حي 1000 مسكن بسكرةمويحي الياس
حي 1000 مسكن عمارة 41 رقم 234 بسكرةنادية دوش
حارة الواد بسكرةهنة حبيب

حارة الواد بسكرةغريب طارق
حارة الواد بسكرةامون زرقان السعيد

شارع الزعاطشة بسكرةغانم كمال
حي فرحات بسكرةمناني نبيل
شارع بوستة مختار بسكرةمودع كريم

حي فرحات بسكرةبوجمعة لحسن
حي السايحي 02 بسكرة (تينال)طاجين فاتح
حي السايحي 02 بسكرة (تينال)سراي جلول
التعاونية العقارية الشهيد نصري(حي اإلطارات)رحال زكرياء

التعاونية العقارية الشهيد نصري(حي اإلطارات)ريحاني عبد الحكيم
حي 748 مسكن عمارة 25 العالية بسكرةعلوان رشيد

العالية الشمالية بسكرةخالصي محمد
حي 400 مسكن العالية بسكرةرماضنة شمس الدين

شارع 19 مارس العالية بسكرةضيافي بوزيد
شارع 19 مارس العالية بسكرةدرواق نزيهة

حي 169 مسكن العالية بسكرةميحي نور الدين
حي 300 مسكن العالية الشمالية بسكرةزقراوي عبد الغاني
حي 200 مسكن العالية الشرقية بسكرةبن عزرين حنان

حي 76 مسكن طريق شتمة بسكرةالمالحة عبد الكريم
تجزئة12 المنطقة الحضرية الشرقية طريق شتمة بسكرةعماري فاتح
حي الفجر العالية الشرقية بسكرةبوسرية يزيد
حي الفجر العالية الشرقية بسكرةحليم مقداد

حي يدير العالية الشمالية بسكرةغمري محمد شريف
العالية الشمالية بسكرةشياد بلقاسم

العالية الشمالية بسكرةخالدي السعيد
التعاونية العقارية االنتفاظة المنطقة الحضرية الشرقية بسكرةشروب يسمينة
153 تعاونية عقارية االنتفاظة المنطقة الحضرية الشرقية بسكرةغسكيلي مراد
حي 24 مسكن طريق شتمة بسكرةناصري هشام
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حي سيدي غزالعاشور زروق

العنوانإسم و لقب التاجر المسخرنوعية النشاط البلدية الدائرة
شارع روينة محمد حي لمسيد بسكرةزير محمد لمين
حي 748 مسكن عمارة20 محل رقم03 العالية بسكرةسخساخي فاطمة

حي 500 مسكن عمارة51 رقم 31 العالية بسكرةحلماط مراد
حي 300 مسكن عمارة22 رقم16 العالية بسكرةبكوش عماد

حي 24 مسكن رقم 5 طريق شتمة بسكرةرحال صبري
حي322 مسكن  عمارة 09 محل رقم05 العالية بسكرةشخشوخ نبيل
حي 748 مسكن عمارة24 العالية رقم07 بسكرةتباني جمال
حي186 مسكن محل رقم 36 العالية بسكرةيحي نجاة

حي 500/300 مسكن العالية بسكرةبن علية طرشي
تعاونية عقارية خملة ابراهيم المنطقة الحضرية الشرقية بسكرةمنصري أحمد
تعاونية عقارية المنطقة الحضرية  الشرقية بسكرةدباح ابراهيم

العالية الشمالية بسكرةلمعيني محمد شريف
ديار السعادة المنطقة الغربية بسكرةعبد الرحمان هاليلي

المنطقة الحضرية الغربية بسكرةلعجايلية بالل
مشروع 90/280 سكن ترقوي المنطقة الغربية بسكرةفاتح عمارة
العالية الشمالية بسكرةقبايلي لزهر

الحاجبزيرق عبد السالممخابزالحاجب
وسط المدينة جمورةشاكور السبتي

وسط المدينة جمورةبن يسري عبد العزيز
بلدية جمورةعالق فوضيل
بلدية جمورةمرابط نبيل

بلدية جمورةمطاعي علجية
بلدية جمورةيمامي فرحات

بلدية جمورةقاقي كمال
بلدية جمورةبرباري بشير
بلدية جمورةبرباري علي
بلدية جمورةبن زاف كمال

بلدية جمورةهادف عبد الجليل
بلدية جمورةحمزة حشاني

بلدية جمورةعبد العزيز حشاني
بلدية جمورةهادف خالد
بلدية جمورةناصر فوزي

بلدية برانيسبوجمعة جمال مخابزبرانيس
بلددية لوطايةسالمي حمزة
بلددية لوطايةبوجمعة السعيد

حي شريط بلقاسم لوطاية ادريس نور الدين 
بلدية لوطايةعزوز محمد
بلدية لوطايةعبود بشير

منبع الغزالنطرشي عادل
بلدية لوطايةطرشي نور الدين
بلدية الوطايةبوجمعة سفيان
بلدية الوطايةبودراس السعيد

بلدية الوطايةعرعار نور الدين
بلدية الوطايةسوفي لزهر

حي اول نوفمبر القنطرةفريد لطفي رمضان
حي اول نوفمبر القنطرةمهدي هاشمي
حي 05 جويلية القنطرةبن ذياب امينة

حي 20اوت القنطرةيوكانة نور الدين
حي اول نوفمبر القنطرةحسام الدين زكري

حي اول نوفمبر القنطرةغرد معمر
حي 05 جويلية القنطرةحاتشة فلسطيني

حس االستقالل القنطرةحمود رفيق
حس االستقالل القنطرةلعلى مسعود
حي 08 ماي القنطرةحمدان ربيع

حي القوس القنطرةبن غزال نبيل
حي برينيس القنطرةغزال الياس
حي برينيس القنطرةبورزق مراد

حي االستقالل بور عباس القنطرةلروي نصر الدين
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العنوانإسم و لقب التاجر المسخرنوعية النشاط البلدية الدائرة
حي 20 اوت القنطرةبن حفيظ سعدان

حي اول نوفمبر القنطرةبوزيدي محمد الرشيد

حي 20 اوت القنطرةناصري عدنان
الطريق الوطني 03 القنطرةبوهالي توفيق
حي القوس القنطرةكيسة عيسى

حي القوس القنطرةطارق العلوي
الطريق الوطني 03 القنطرةشيتر هشام
حي القوس القنطرةكيسة عيسى

حي القوس القنطرةطارق العلوي
حي القوس القنطرةبوخبزة فوزي
حي القوس القنطرةزيدي محمد

بلدية عين زعطوطشطوح عبد الحميد
بلدية عين زعطوطقنة جمال

بلدية عين زعطوطبن وخير عز الدين
بلدية عين زعطوطبربوش بوبكر
بلدية عين زعطوطبشكي رشيد

بلدية عين زعطوطقنة عز الدين

بلدية عين زعطوطغرارة يوسف
شارع سلطاني أحمد طولقةالنوي مهران

رسوطة الشرقية طولقةعثماني مرابط مصطفى
حي السعادة طولقةبوخليفي قويدر عبد الرحيم

حي السعادة طولقةخذيري عماد
حي سيدي رواق طولقةبن بشة نور الدين
شارع األمير عبد القادر طولقةبن عبد هللا اليامين

شارع سي الحواس طولقةحاجي عثمان
شارع األمير عبد القادر طولقةبن دحمان خليفة

ساحة العروسين طولقةعالوي خالد
حي السعادة طولقةحاجي سليمان
شارع سي الحواس طولقةمرابط سمير
شارع سي الحواس طولقةعطية وليد
شارع سي الحواس طولقةلخنش عقبة
حي 200 مسكن طولقةلقلوق حمزة

حي البستان طولقةاحميدة الطاهر
حي سيدي رواق طولقةتميم زكرياء

حي 400 مسكن طولقةعالوي محمود
شارع سلطاني طولقةكرد الواد العربي
شارع سي الحواس طولقةبن ساهل خميسي
حي النخيل طولقةحمالوي عصام
حي النخيل طولقةحرزلي علي
شارع سلطاني أحمد طولقةجيدل محمد
شارع حشاني البحري طولقةحبيبي عمر

شارع صحراوي عمر طولقةبن عطية وليد
رسوطة الغربية طولقةقنيفي الطيب
شارع اإلخوة مومي طولقةغربال جمال

شارع سي الحواس طولقةبن عبد الحليم مقدم حفيظة
شارع سلطاني أحمد طولقةقوجيل يزيد

نهج سي الحواس طولقةبلعباس عبد الحكيم

نهج سي الحواس طولقةشيتر خالف
نهج سي الحواس طولقةشكال زين الدين
نهج سي الحواس طولقةعيدي يوسف

نهج االمير عبد القادر طولقةقيصران عز الدين
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شارع سلطاني احمد طولقةحاتم عطية

العنوانإسم و لقب التاجر المسخرنوعية النشاط البلدية الدائرة
شارع أول نوفمبر ليشانةمعاش بالل
شارع أول نوفمبر ليشانةزاوي محمد

شارع أول نوفمبر ليشانةخنفري عبد الحميد
شارع أول نوفمبر ليشانةمعافي زكرياء

شارع ساعد مفتاح ليشانةجبالحي عبد الرحمان
حي الزعاطشة ليشانةمفتاح كمال
شارع أول نوفمبر ليشانةحشاني علي
شارع أول نوفمبر ليشانةهيشر الطيب
شارع أول نوفمبر ليشانةبولقرون مراد
شارع غريب قويدر بوشقرونسمير ايت علي

شارع االمير عبد القادر بوشقرونبن ناصر يونس

شارع األمير عبد القادر بوشقرونبن ناصر أمين
شارع الجمهورية بوشقرونبن الطاهر سليم
ساحة السوق بوشقرونالعابد ابراهيم

شارع األمير عبد القادر بوشقرونمبروكي عبد الحق
شارع العربي بن مهيدي بوشقرونالعابد مختار

شارع العربي بن مهيدي بوشقرونالعابد وليد
شارع أول نوفمبر فوغالةبقاش ميلود

شارع أول نوفمبر فوغالةالسايح فاطمة الزهرة
حي حجاز لخضر فوغالةبن لجلط عبد الحميد

شارع اول نوفمبر فوغالةجاللي عمر
شارع اول نوفمبر فوغالةسراي سليم

شارع اول نوفمبر فوغالةبن مجدل أحمد
شارع اول نوفمبر فوغالةسعادة حمي صالح الدين

شارع اول نوفمبر فوغالةلطرش حسيبة
شارع اول نوفمبر فوغالةبوغرارة ربيع
شارع اول نوفمبر فوغالةضيف رشيد

شارع زيان عيسى لغروسأموساش عاشور
شارع زيان عيسى لغروسبن قسمية زهير
شارع زيان عيسى لغروسجناوي عباس
شارع زيد الطاهر لغروسغباش محمد
شارع زيد الطاهر لغروسشيبة لحسن

شارع زيد الطاهر لغروسمطاعي نور الدين
قطعة رقم 04 لغروسالسايب اسماعيل
لغروسبوجملين يوسف
لغروسبوطاس سمير
لغروسشتيوي الطاهر

برج بن عزوزفورورو عبد الكريممخابز
شارع جيش التحرير برج بن عزوزلعجال الطيب
شارع حايف خايف علي برج بن عزوزلعجال سليمة
شارع عبد الحميد ابن باديس برج بن عزوزدادي الطاهر
برج بن عزوزشريف وديع

شارع حايف علي برج بن عزوزعزوز عبد الحي

شارع سهلي الهاني اورالل بلقيدوم بشير مخابز
حي تاتاي محمد الصادق أوراللزوبيري محمد
حي القرية االشتراكية بن طيوسقصة عمار

حي عطاهللا محمد اوراللبوذراع فيصل
شارع عشيبة عبد الحميد اوراللخليفة حسين

القرية االشتراكية بن طيوسعيساوي عبد القادر

شارع زاغز امخادمةديمي محمدمخابز

بلدية امخادمةلخذاري الطيبتغذية عامة ، خضر و فواكه
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حي لونيسي دهيمي بلدية اوماشصديق زين العابدينمخابزاوماش
العنوانإسم و لقب التاجر المسخرنوعية النشاط البلدية الدائرة

حي العقيد شعباني محمد بلدية اوماشصيفي عبد الجالل
حي العقيد شعباني محمد بلدية اوماشعديسة الطيب
حي العقيد شعباني محمد بلدية اوماشمرداس ابراهيم

حي العقيد شعباني محمد بلدية اوماشفاتح حدبي
حي لونيسي دهيمي بلدية أوماشيعقوب زرزور

حي عريش الحاج قدور بلدية أوماشعثماني جمال

السوق المغطاة بلدية اوماشعدوان عبد القادرنشاطات اخرى
بلدية امليليالك طارقمخابزامليلي

شارع قطاف تمام الطيب ليوةيعيش  تمام مختار
شارع عاشور الطاهر ليوةقطاف تمام نجيب
شارع خطاب عبد الحفيظ سيدي عقبةبن دحمان عبد هللا

طريق قرطة سيدي عقبةبعية محمد
الطريق الوطني رقم83 سيدي عقبةسعيدي حمزة
الطريق الوطني رقم83 سيدي عقبةمشراوي محمد
الطريق الوطني رقم83 سيدي عقبةحاجي نادية

شارع خطاب عبد الحفيظ سيدي عقبةكحكاح لحسن
طريق قرطة سيدي عقبةبوسنة بشير

حي قدواري عبد القادر سيدي عقبةبعية عبد الجليل
بوزيتونة الشمالية سيدي عقبةجالبي مبروك
الطريق الوطني 83 سيدي عقبةقطاري العربي

الطريق الوطني 83 سيدي عقبةبن عبد الرحمان رضا
الطريق الوطني 83 سيدي عقبةمنصوري الصادق

بوزيتونة الجنوبية سيدي عقبةبعية لخضر
حي التساهمي سيدي عقبةشابي عمار

شارع خطاب عبد الحفيظ سيدي عقبةبشيشي عبد الحليم
حي 310 مسكن سيدي عقبةعون محمد بشير
طريق قرطة سيدي عقبةرقيم نور الدين
طريق المنية سيدي عقبةجالل عمار

طريق المنية سيدي عقبةطيباني نور الدين
الطريق الوطني رقم 83 سيدي عقبةحسن شاكر

الطريق الوطني رقم 83 سيدي عقبةمزدوات لخضر
الطريق الوطني رقم 83 سيدي عقبةلعاللي عمار

الطريق الوطني رقم 83 سيدي عقبةمحمدي ابراهيم
الحرملية الوسطى سيدي عقبةعالق سليمان
الحرملية الوسطى سيدي عقبةشريط بشرى
الطريق الوطني رقم 83 سيدي عقبةمريجة فاتح
الطريق الوطني رقم 83 سيدي عقبةراجح مراد

الطريق الوطني رقم 83 سيدي عقبةلوصيف عمار
الطريق الوطني رقم 83 سيدي عقبةحساني كمال
الطريق الوطني رقم 83 سيدي عقبةنايلي السعيد
شارع خطاب عبد الحفيظ سيدي عقبةبن ثابت دليلة

شارع 35 الصادق لعروسي شتمةحاجي عبد العزيز
الحي الجديد شتمةشيقة فتيحة
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العنوانإسم و لقب التاجر المسخرنوعية النشاط البلدية الدائرة
بلدية شتمةلعور محمد

بلدية شتمةشعابنة بن عودة
بلدية شتمةبن فيفي عادل
بلدية شتمةبورمل هشام
الحرملية الوسطىحدنانة كمال

500 مسكن تساهميبن بالط بومعراف
500 مسكن تساهميالمهارات خضرة
الدروع شتمةبن فيفي سليمان

بلدية شتمةحواس عبد الماليك
بلدية شتمةعطية هارون
بلدية شتمةطلحة الزهرة

شارع 35 الصادق لعروسي شتمةشيحة ميلود

الحي الجديد شتمةشاطري العيد
بلدية عين الناقةبونوة عبد هللا
بلدية عين الناقةسعد هللا هاني
بلدية عين الناقةلصقع الطيب
بلدية عين الناقةمفتاح هشام

بلدية عين الناقةبوشمال كمال
بلدية عين الناقةبن علية نصر الدين

بلدية عين الناقةبحري صالح
بلدية عين الناقةمعمر لزهر

بلدية عين الناقةوشن نصر الدين
بلدية عين الناقةالدراجي سليم
الطريق الوطني رقم 83 سيدي عقبةفرادي الطيب
الطريق الوطني رقم 83 سيدي عقبةبن عمار رضا

الحرملية الوسطى سيدي عقبةتلي مداني
الحرملية الجنوبية سيدي عقبةبرمضان فريدة

الطريق الوطني رقم 83 سيدي عقبةقيرود جمال الدين
الحرملية الوسطى سيدي عقبةسعدون بلعيد
الطريق الوطني رقم 83 زريبة الواديحسن شاكر

الطريق الوطني رقم 83  زريبة الواديمزدوات لخضر
الطريق الوطني رقم 83  زريبة الواديلعاللي عمار

الطريق الوطني رقم 83  زريبة الواديمحمدي ابراهيم
الحرملية الوسطى زريبة الواديعالق سليمان
الحرملية الوسطى  زريبة الواديشريط بشرى
الطريق الوطني رقم 83  زريبة الواديمريجة فاتح
الطريق الوطني رقم 83  زريبة الواديراجح مراد

الطريق الوطني رقم 83  زريبة الواديلوصيف عمار

بلدية الفيضعيساوي الزبيرمخابز
بلدية الفيضمريجة عبد الرحيم

بلدية الفيضبن سعدي عبد المالك
بلدية الفيضمقراني الطيب

بلدية الفيضتركي عبد الحكيم
بلدية الفيضبن علية مراد
بلدية مزيرعةفراجي موسى
بلدية مزيرعةبوعكاز عمر

بلدية مزيرعةالمهرات كمال الدين
بلدية مزيرعةايزمورمن عماد الدين

بلدية مزيرعةبويعلي محمد
بلدية مشونشبنيني علي مخابز

بلدية مشونشعبيبسي يعقوب
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بلدية مشونششرقي حواس

العنوانإسم و لقب التاجر المسخرنوعية النشاط البلدية الدائرة
شارع زوايد زيان أوالدجالللعسل معتز هللا

شارع زوايد زيان أوالدجاللبعوج ابراهيم الخليل
المدينة الجديدة أوالدجاللعبد هللا فاطمة الزهرة

شارع 26 نوفمبر اوالدجاللبن طالب عمار
شارع تتاي محمد اوالدجاللعزوز احمد
حي المجاهدين اوالدجاللشالة وليد
شارع اول نوفمبر اوالدجاللسكر جابر

شارع 26 نوفمبر اوالدجالللصطب مولود
حي 412 قطعة رقم388 اوالدجاللبرقم اليامين
شارع قاسمي ابراهيم اوالدجاللقريد محمد

شارع قاسمي ابراهيم اوالدجاللبن حسن السعيد
شارع االمير عبد القادر اوالدجاللشالة مراد

شارع اول نوفمبر اوالدجاللعريف حمزة
شارع 26 نوفمبر اوالدجاللشالة اسماء

شارع 26 نوفمبر اوالدجاللالعمري مصطفى
أوالد رميلة الحي الغربي اوالدجاللقرينات نصيرة

رقم22 شارع ديدوش مراد اوالدجاللعزوز فاطمة الزهرة
شارع حبة عبد المجيد اوالدجاللعمامرة اسحاق
المدينة الجديدة اوالدجاللبن نايلي فريد

شارع شنوفي لخضر اوالدجاللطبش محمد الصغير
حي 166 مسكن اوالدجالللمباركي عبد القادر
شارع شبوحة رشيد اوالدجاللبشيري عبد السالم

شارع 26 نوفمبر اوالدجاللزوين محمد
شارع اول نوفمبر اوالدجاللمعيش السعيد
شارع 26 نوفمبر اوالدجاللوهاب خديجة

شارع طرابلس اوالدجاللعبد العزيز مصطفى
حي الحرية اوالدجاللاعمير بلقاسم
شارع االستقالل اوالدجاللتونسي مراد
شارع فرفاد علي اوالدجاللجنيدي نورة

المدينة الجديدة اوالدجاللغيابة عمار
حي المجاهدين اوالدجالللعياضي احمد
شارع قاسمي ابراهيم اوالدجاللهاني قدور

شارع االستقالل اوالدجاللصحراوي حمزة

شارع عبان رمضان اوالدجاللكشكار سعيد
شارع االستقالل اوالدجاللبن ابراهيم عبد الحفيظ
شارع قاسمي ابراهيم اوالدجاللخلفة فاطمة الزهرة
شارع العربي بن مهيدي اوالدجاللمنيب محمد العيد

شارع طارق بن زياد اوالدجاللروان فاطمة
شارع شنوفي لخضر اوالدجاللبوشعايب بلقاسم
شارع اوالد موسى العربي اوالدجاللسعادة زكرياء

شارع حيلة سالم اوالدجاللعباسي عالء الدين
ساحة السوق اوالدجاللغضاب مفتاح
شارع العربي بن مهيدي اوالدجاللحليمات بالل
شارع براهيمي عمر الدوسنشنيني رضا
شارع عمران حفناوي الدوسنسكال احمد

شارع عمران حفناوي الدوسنطراد عبد الجليل
شارع عياش المداني الدوسنمبارك رضوان

حي السطحة الدوسنلحمر محمد بوزيد
محل رقم 03 حي السطحة الدوسنبنيني جهيد

حي رميلي محمد الدوسنشنيني يوسف

تغذية عامة ، خضر و فواكه

مخابز

مخابز

كه
فوا

و 
ر 

ض
 خ

ة ،
عام

ة 
غذي

ت

نشاطات اخرى

مخابز

 

الل
دج

وال
أ

الل
دج

وال
أ

الدوسن

تغذية عامة ، خضر و فواكه



حي النمس علي الدوسنعلوي صالح الدين

العنوانإسم و لقب التاجر المسخرنوعية النشاط البلدية الدائرة
تجزئة 212 قطعة رقم184 حي السطحة الدوسنجاللي فاروق

حي السوق الدوسنبوساحة الطاهر

شارع سعودي قويدر الدوسنشناف صالح

حي السطحة الدوسنبوسنة عبد الحكيم

شارع 26 نوفمبر الدوسنلزرق نبيل

حي سيدي عطية الدوسنمغزي عبد الرحمان
حي 26 نوفمبر الدوسنلزرق عبد الجواد

شارع عمران حفناوي الدوسنخويدم رابح
شارع ابراهيم عمر الدوسنبوساحة زين الدين
حي 26 نوفمبر الدوسنشروف الطاهر
شارع عمران حفناوي الدوسنشروف لعماري
شارع سعودي قويدر الدوسنبوساحة مختار

شارع عمران حفناوي الدوسنبراهيمي سليمان
شارع عمران حفناوي الدوسنحساين عمر
حي السوق الدوسنباشا حمزة

شارع عمران حفناوي الدوسنرحماني علي

رقم27 كتلة25 الشعيبةشنوفي فواز

شارع لعيمش احمد الشعيبةبودور حليمة
حاسي السيدة الشعيبةشرون عبد الرحمان

حي 20مسكن بئر النعام الشعيبةتميم لزهر
شارع عفيصة البشير سيدي خالدشاوي عامر
حي المجاهدين سيدي خالدتوام بشير

شارع نواجي بوزيد سيدي خالدالعطرة محمد
تجزئة 218 قطعة سيدي خالدقاسم خالد

شارع هاني خالد سيدي خالدكربوع كلثوم
المدينة الجديدة سيدي خالدطيطي كمال
شارع لبيض مسعود سيدي خالدلزرق خيرة
شارع االمير عبد القادر سيدي خالدعنقر مبروك
شارع محبوب البوزيدي سيدي خالدباسة الصادق

شارع شقرة بن صالح سيدي خالددهان رشيد
شارع ساكر عبد العزيز سيدي خالدتراكة تلية

شارع هاني محمد سيدي خالدخليفة زين العابدين

حي البناء الذاتي سيدي خالدلزرق عبد القادر
تجزئة 390 قطعة سيدي خالدبوطي الصادق
شارع قوطار محمد سيدي خالدالصيد حسين

شارع هاني محمد سيدي خالدكربوع زكرياء

شارع محبوب بوزيدي سيدي خالدهياق لويزة
شارع النعيمي عامر سيدي خالدهاني حيدر

شارع هاني محمد سيدي خالدلزرق فطيمة
حي المجاهدين سيدي خالدبوطي سليمان
شارع هاني محمد سيدي خالدطكوك بوبكر
شارع لبيض المسعود سيدي خالدخليفة طارق
شارع أول نوفمبر راس المعادمحبوب سليم

راس المعادعبد الالوي عبد القادر
شارع طورف المختار راس المعادمفتاح باري
راس المعادلزرق خالد
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