
Tableau 01: Etat des commerçants réquisitionnés a l'occasion de la féte
 de l'aid El Adha 2019 par branche d'activité

Daira Communes

حي الحفرة طريق التكوين المهني
بيدي محمد طريق سرسوف مقابل م التربية
قاسمي بالل حي أمشوان

حي سرسوف

TamanrassetTamanrasset

التوهامي عمر حي سرسوف
معاش محمد حي سرسوف قرب المتوسطة
غيات سعد حي تافسيت

Boulangeries

حي تافسيت
مشتي فاتح حي الحفرة طريق التكوين المهني
بلعيبود الياس

حي تهقارت
فليسي فريد حي الوئام
طاطي محمد حي مالطا مقابل الدائرة

العمراني مرزاق حي مالطا مقابل الدائرة

حي سرسوف
بوصبع كمال حي سرسوف

قاسمي بالل حي أمشوان
حي قطع الواد الصفصاف

مهداوي محمد حي قطع الواد الصفصاف
بلوصيف حسين حي قطع الواد األسيهار

حي قطع الواد الصفصاف
بن علجية رابح حي قطع الواد الصفصاف

الجامع بلعيد حي مالطا
حي تهقارت

رحال مصطفى حي سرسوف
غيالس حازن حي أمشوان

قيداها براهيم حي صورو الفولتيف

بوزربة كمال حي صورو
حي قطع الواد

بللو علي حي قطع الواد
حليس أحمد حي قطع الواد
لعوير ساعود حي الحفرة

حي أمشوان
حي أنكوف طريق الجزيرة
حي أنكوف طريق الجزيرة

 wilaya de: Tamanrasset

Nom et Prénom des 
commerçants 
réquisitionnés 

branche d'activité

غديري أحمد

سالمي مصطفى

الجامع غيالس

لعمراني إلياس

صوار رشيد

سباعي البشير

ذويبي عبد الحكيم

العمراني نبيل

Alimentation 
générale, fruis et 

légumes

معاش هشام

Adresse

حي صورو
غديري داود حي صورو
غديري لقمان حي تهقوين
تيقروجة حميد حي سرسوف

خمس عبد الخليم
أوالد البكاي سيدعمر

أوالد البكاي محمد األمين
الهمال الشريف
رقادي سيدأحمد

حي أنكوف طريق الجزيرة
حي أنكوف طريق الجزيرة
أوالد البكاي معطاہللحي أنكوف طريق الجزيرة

عثامنة فاروق حي لقصر الفوقاني



Daira Communes

مبروكي ناجم طريق تبركات قرب المتوسطة
عسيلة عماد القصر الفوقاني بمحاذاة المخبزة

سعيدات عامر حي صورو القهوة
لنصاري موسى مدخل حي سرسوف الفيراي 
ترمزي سيدأحمد حي تبركات مقابل المسجد

غيات سعد حي تافسيت
مشتي فاتح حي الحفرة طريق التكوين المهني

EURL TEFAX مفترق الطرق تافسيت صورو الفولتيف

بلعيبود الياس حي الحفرة طريق التكوين المهني
أوالد البكاي سيدعمر حي أنكوف طريق الجزيرة

أوالد البكاي محمد األمين حي أنكوف طريق الجزيرة
حي أنكوف طريق الجزيرة

رقادي سيدأحمد حي أنكوف طريق الجزيرة
أوالد البكاي معطاہلل حي أنكوف طريق الجزيرة
بن خالد فاتح حي صورو المعلمين- أنكوف
العمراني حمزة حي صورو

branche d'activité
Nom et Prénom des 

commerçants 
réquisitionnés 

Adresse

حي سرسوف قرب المتوسطة

العمراني مرزاق حي مالطا مقابل الدائرة
بوصبع كمال حي سرسوف
التوهامي عمر حي سرسوف

بلوصيف حسين حي قطع الواد األسيهار

صوار رشيد حي تهقارت مقابل سوق الطولة
طاطي محمد حي مالطا مقابل الدائرة

عسيلة عماد

ترمزي سيدأحمد
مبروكي ناجم
كوني عبد القادر
العمراني نبيل
عثامنة فاروق

سعيدات عامر
منصوري رحاب
صوار منير

لنصاري موسى

مفترق الطرق أنكوف -أدريان 
طريق حي أدريان

حي صورو المعلمين- أنكوف
طريق حي صورو الجامع
طريق حي صورو الجامع

حي صورو
حي صورو قرب مخبزة غديري

معاش محمد

القصر الفوقاني بمحاذاة المخبزة

معاش عبد المجيد
بن مسعود عبد هللا
بن خالد فاتح
العمراني يزيد

أوالد مرزوق صالح حي صورو القهوة
أوالد مرزوق أحمد حي صورو القهوة

الهمال الشريف

Alimentation 
générale, fruis et 

légumes

حي تبركات مقابل المسجد
طريق تبركات قرب المتوسطة

حي صورو الفولتيف
و المدينة قرب األمن الحضري

حي القصر الفوقاني

حي صورو القهوة
حي تبركات قرب العيادة

تهقارت قرب مسجد ف الزهراء
مدخل حي سرسوف الفيراي 

غردة رابح
العمراني حمزة

بوعافية قرمش عمر
أوالد مرزوق صالح
أوالد مرزوق أحمد

حي صورو القهوة
حي صورو القهوة

صوار رشيد حي تهقارت مقابل سوق الطولة

Autres branches 
d'activité

TamanrassetTamanrasset



Daira Communes

Ain Salah

Ain Salah

خناثة قادة وسط المدينة
بومزيود يوسف حي 5 جويلية
عالن مصطفى قصر المرابطين
حفاوي محمد  قصر العرب
ملوكي شريف

Alimentation 
générale, fruis et 

légumes

عزي ديدي لحبيب حي قصر المرابطين
بلخوص محمد أقبور قصر المرابطين
عاللي عبد القادر قصر العرب

زنقيلة عمر

حي 05 جويلية

Autres branches 
d'activité

بوجاوي مسعود قصر المرابطين

branche d'activité
Nom et Prénom des 

commerçants 
réquisitionnés 

Adresse

Boulangeries

بوشليطة معمر حي 05 جويلية
جبالة مختار اقسطن

هيباوي أحمد رضه قصر المرابطين
بوحناش عبد الرزاق حي 05 جويلية

قاسمي عمر قصر المرابطين

قصر العرب
الغرمة عقيدة قصر المرابطين
بن حمادي هدي وسط المدينة
طاكوبة محمد وسط المدينة

سالم فاطمة حي السالم قصر العرب
بولخراص محمد وسط المدينة
زنوش حسين حي الشريط

برمكي موسى حي قطع الواد الصفصاف

وسط المدينة

بركة عائشة  قصر العرب
الحمراني الزهراء حي 5 جويلية

بالي فريد حي لفقيقيرة

برمكي حسين قصر المرابطين
قادري عبد الحليم حي 5 جويلية
خليفي عادل قصر العرب المدخل الشمالي

بوحبيلة هاني وسط المدينة
افروقادة محمد قصر المرابطين

برمكي عبد الناصر قصر المرابطين
بوعافية مصطفى قصر المرابطين
برمكي أحمد وسط المدينة

مويسي عبد الجبار حي السالم
بلخوص عزيز التراقة قصر العرب
بلغيزة علي قصر العرب

خليفي عادل

Ain Salah

شركة بيق سبيس وسط المدينة
محالة مقران المنطقة الصناعية
كزار فاروق وسط المدينة
بوعالم نجاري حي 80 مسكن



Daira Communes

مسعدي بالل وسط المدينة
بن علي محمد لمين المركز التجاري - فقارة الزوى-

F,Ezzoua

Alimentation 
générale, fruis et 

légumes

InguzzamInguzzam

Ain Slah

Boulangeries

Alimentation 
générale, fruis et 

légumes

رمضاني محمد

أوالد البكاي عبد هللا

بن الدين الجياللي

بن جلول أحمد

حي كنته الغربي
بوسواليم عبد هللا سوق وسط المدينة
سليماني الناتو حي أول نوفمبر
شيكود سليمان ساحة البلدية

رقاني سيدي محمد حي 600 مسكن
سلمان سمير وسط المدينة

زنقاي يوسف حي لبراريك

حي كنته

حاجي عبد الكريم حي وسط المدينة
لمصادفة البان حي وسط المدينة

أوالد البكاي محمد  شارع و اإلفريقية

رقاني الحاج حي أول نوفمبر
سليماني إبراهيم حي 600 مسكن
مخلوفي فيصل حي وسط المدينة
زنقاي يوسف حي لبراريك
دريسي علي السوق البلدي

Boulangeries

سلخ خالد حي كنته الغربي

حاج عصمان علي حي الفوليتيف

المركز التجاري

بن مبيريك مبيريك السوق الريفي –فقارة الزوى

حي مخلوف- فقارة الزوى-

أوالد الموالت علي حي مخلوف- فقارة الزوى-
بلبركة جمعة مركز التبادل الريفي فقارة الزوى
حمداني مبارك السوق الريفي
باقدير عائشة

Nom et Prénom des 
commerçants 
réquisitionnés 

Adresse

حي مخلوف

Autres branches 
d'activité

حي القصر الجديد
عسالي العربي وسط المدينة

عماري عبد المالك القصر الجديد 
سعسع عبد الفتاح القصر الجديد

بن مسعود جمعة

مسيران محمد حي كنته

بوزيان عبد الرحمان وسط المدينة
ايكار صديق شويطر

Inghar

باحمو عبد هللا تورفين
عزي بابا أحمد القصر الجديد
قيداها مريم حي السبخة

ولد لقرع محمد حي القصر الجديد
Alimentation 

générale, fruis et 
légumes

branche d'activité

مسعدي بالل Boulangeriesوسط المدينة

Inghar

ولد لقرع أحمد حي القصر الجديد



Daira Communes

Alimentation 
générale, fruis et 

légumes

branche d'activité
Nom et Prénom des 

commerçants 
réquisitionnés 

Autres branches 
d'activité

InguzzamInguzzam
إيدناني بيقة حي 600 مسكن

بلوافي موالي عبد هللا حي لبراريك
إقاللي أغالي حي وسط المدينة
برهوص محمد شارع و االفريقية
اماد مصطفى حي الفوليتيف

اننقي لحسن حي 600 مسكن
قمامة الة حي 600 مسكن

الهال أحمد حي 600 مسكن

Adresse

رقادي سيد علي الشارع الرئيسي
سمات سمير وسط المدينة
سعيد عز الدين حي وسط المدينة


	T1

