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رابح طيار
نهج علي النمر وسط 

المدينة
//وسط المدينةمحمد مقرانحي السطامصياف شرفيعبدالقادر االمير حيالدين وسام تمقلين

بوشبطول عبد 

الحفيظ

شارع سيدي حني 

السطا
ميمون صالح الدينحي السطاجرادي عزيزعبدالقادر االمير حيبوعون احمد

افريل حي 24رقم 

السطا
//

//////26 قسم السطا حيالرزاق عبد دماش//

زيدان جرادي//
 03 رقم اريس طريق

السطا
//////

//تامشيطبلقاسم العمراوي//تامشيطمرابط رمزيتامشيطعامر قيرود

//1200رابح بن دعاس//تامشيطفريد خشخوش1200عدالن قيرود

//////تامشيطالتركي النبي عبد//

//////سوناتيباالدين خير الدين عز

//////1272عشي ايوب//

//////1200 حيالحكيم عبد تامن//

حليب و مشتقاته وسوبيرات-مواد غذائية

وسط 

+ المدينة 

حي السطا

حي تامشيط 

 حي   

1200   

مسكن
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//الشهداء حيعصام عوفيالشهداء حيسلطان بونويرةالشهداء حيعزيز بوعزةالشهداء حيبوجمعة مغالوي

//الشهداء حيالسالم عبد فارح//الشهداء حيدراس مهدي حاتمالبستان حيسمير قيرود

//////الزهور حيحناطلة هللا عبدالزهور تجزئةعادل هوبيب

الياس خميلة03 بوعقال عمار بيطام
 احمد سخرية بن نهج

03 بوعقال
//////

//////03 بوعقال حيراجعي عمار//

//////03 بوعقال حيتباني المالك عبد//

//////05 بوعقال حيبونعاس رشيد//

//////تامشيط حي حيسفاري فؤاد//

//////الزهور حيخالد نزاري//

عمار مرعوش
 نهج  الزمالة حي

21 رقم الغرب
جالل غديري

 عبد شلغوم الزمالة حي

الوهاب
//الزمالة حيمحمد غول//

محمد ناصر بن
 شلغوم الزمالة حي

الوهاب عبد
//////الزمالة حي 04 رقمفواز معوش

//////////

محمد حشاني بنباتنة كشيدة حيمحمد قيرود
 المنطقة كشيدة حي

الحضرية السكنية
رشيد عوفي//

 حملة طريق- ب- محل

كشيدة حي
//

//////باتنة كشيدة حيسليم خمريكشيدة حملة طريقنورالدين محرزي

//حملة طريقرشيد عوفيحملة طريقخبان فوزيكشيدة حيمراد بوهيدلكشيدة حيزمة الدين حسام

//كشيدة حيعيساوي خالد//كشيدة حيمحمد حشانيكشيدة حيمحرزي الدين نور

حي الزمالة

حي بوعقال 

حي  +  

 مسكن742

 حي 

ح+الشهداء

ي البستان

حي كشيدة 

وطريق 

حملة



بوزيدة بلقاسم
 االخوة ممرات

النصر حي, عبدلي
غضابنة توفيق

 حي ش نهج 14 رقم

النصر
بومعراف عادل

 رقم عبدلي االخوة نهج

6-7
أوشن القادر عبد

 800 تجزئة 07 رقم

المجاهدين مسكن
//

لوشن بشير

  المجاهدين  تجزئة

 800 حي 05 رقم

مسكن

رحماني طارق
 ممرات النصر حي

عبدلي اإلخوة
//باتنة النصر حي ج نهجحسين مسعود//

جرادي الحكيم عبد//
 حي فليس بن تجزئة

المطالر
// /////

عزوزي الشريف//
 مسكن 1000 حي

بوزوران
ثابت السعيد

 مسكن 1000 حي

بوزوران
الشريف بن الدين نور

 ممرات بوزوران حي

رقاد األخوة
//

يحياوي ناجي//
 قطاع بوزوران تجزئة

67 رقم 01
ربيحي ابراهيم

 س نهج بوزوران حي

12 رقم
قالتي عادل

 مسكن 1000 حي

بوزوران 22 رقم عدل
//

جاباهلل األمين محمد//
 قطاع بوزوران تجزئة

05
//////

هللا عبد بزالة//
 قطاع بوزوران تجزئة

67 رقم 01
//////

//افوراج بارك حيعمر عبدو بنافوراج باركيونس جراديتازولت طريقتوفيق مزيانيافوراج باركخليل نزار

//افوراج بارك حيالوهاب عبد قارح//تازولت طريقعلي روانافوراج بارك حيقيرود حمدان

الغجاتي قريةالدين نور عريف03 حملةنبيل جباريلمبيريدي قريةميلود عمار بنالغجاتي قريةيونس السعدي بن//

03 حملةعادل الصمد عبد//حملة قريةالوهاب عبد بوعليلمبريدي قريةمصطفى شباكي//

////03 حملةياسر بوستةحملة قريةمحمد بوعلي//

////03 حملةمحمد سلميالشعبة قريةأنور بولعراوي//

//////03 حملةبشير أوراغ//

//////03 حملةمعمر معافي//

//////03 حملةعادل بهدنة//

حي بارك 

+ أفوراج 

طريق 

تازولت

بوزوران

حي النصر 

 +800 

مسكن

    الشعبة   

      +  

3حملة  



//
 فدان الحكيم عبد

سدرار
//////03 حملة

//////03 حملةفاتح منصر//

//////03 حملةالغاني عبد بغياني//

//01 حملةمحمد العمراوي01 حملةمحمد شعيباي01 حملةهاني تاحوليت//

//01 حملةنجاة حركاتي//02 حملةعادل بوعلي//

//////02 حملةالحليم عبد غالب//

//فسديس بلديةسفيان دمبري بنفسديس بلديةالدين حسام وناسيفسديس بلديةفؤاد حليسيفسديس بلديةعمار ناصر

//////فسديس بلديةيوسف عالية//

//////فسديس بلديةالدين حسام وناسي//

مجموع 

الدائرة

فسديس

    الشعبة   

      +  

3حملة  

 1"حملة 

+2"

2 19501420
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السعيد عثمانب1954 نوفمبر اول حيمحمد لبالطةالمدينة  وسطزينب بوقبال
 عبد بن احمد شارع

الرزاق
نوفمبر اول حيهللا عبد بوشكيوة1954 نوفمبر أول حيعبدهللا بوقبال

الرحيم عبد بعزيزنوفمبر اول حيشافعي سودة بن
 عبد بن احمد شارع

الرزاق
سفيان عقاقنة

 التخصيص

213اإلجتماعي
زاوش رضوانالمدينة وسطتوفيق هنية بن

 عبد بن احمد شارع

الرزاق

مبارك بوقبال//
 عبد بن احمد شارع

الرزاق
مخلوف  بلورغي

 عبد بن احمد شارع

الرزاق
//بعلي طريقمحمد بهدي

عيسى غرابي//
 الحي ماي اول حي

البلدي
//////

//////مزاتةموسى بوقبال//

سالم بوصالحالطاهر خزانة//سالم بوصالحمحفوظ وادة بنسالم بوصالححسان عافية بن//

//////عمر تاغروتيونس مباركية//

//////تبندوتكمال بوهراوة//

//////سالم بوصالحايوب مزاش//

مجموع 

الدائرة

أريس
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اشمول بلديةأمال كعباشيلمدينةمغني رشيدلمدينةمخلوف شنانفةلمدينةعابد يحيلمدينةلمين بوغدادة

//لمدينةبوزيد نواصري//لمدينةعزوي منير//

الطوب فم بلديةنورة مزيانيالطوب فم بلديةالدين نور ملولي الطوب فم بلديةنورة بوجورافالطوب فمالحميد عبد سعادنةالطوب فمبولسناس مراد

//الطوب فم بلديةعمار بوصيودةالطوب فم بلديةهللا فتح فروجيالطوب فمالهاشمي سعيدي//

اينوغيسن بلديةسليمان لحماديإينوغيسن بلديةعائدة رحموني//مركز إينوغيسن كريم بوكريشة//

//////تافصيحت حيحمزة العابدين زين//

//////مركز إينوغيسن سامي مناصرة//

//////اينوغيسن الشهداء حيغرابي سمير//

53

اينوغيسن

مجموع 

الدائرة
23 8

الشعبيـــــــة الديمقراطيــــــة الجزائريــــــة الجمهوريـــــة 

فم الطوب

البلدية
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المرابطين مشتةيسين عثمان بنالرئيسي الشارعالدين عز طلحيالرئيسي الشارعحسين الشريف يحيمركز الجزاراحمد عبيداتالرئيسي الشارعنورالدين طيان

ماهر لحالحمركز الجزارعيسى عثمان بن//مركز الجزارمصطفى الشريف يحيمركز الجزاررشيد سعيدي
 الحي 01 رقم محل

البلدي

مركز عمار اوالدجميلة قتالعمار اوالدالسعيد خميسي//مركز عمار اوالدالطيب سعداويمركز عمار اوالدسماعين حرزهللا بن

//////////

//////القرنيني مشتتةساعد باي//

//////دراج أوالد مشتىياسين دحاح بن//

المجموع
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الجزار

أوالد عمار

عزيل عبد 

القادر

35
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المدينة وسطيحي بوصوفالدوك حيبوقرة حوريةالدوك حيفاتح غضبانالوز  قرعةهللا عبد مقطعالدوك حيخليل معصم

الثقيل الوزن طريقيسين الذيب لكحلالدوك حيعمار معصمالقديم الحيهشام غضباناالداري الحيحياة عايشة بنالدوك حيعمار بولقرون

الدوك حييسين رحمونيالدوك حياالربعي حاجيالدوك حيالدين نور خريفالوز قرعة حيالقادر عبد معصم//

الدوك حيسليم مقطعالدوك حيسليم معصمالشعير دوار حيبلقاسم شرقيالثقيل الوزن طريقهللا عبد عربة//

علي زنودةالقديم الحيعاطف بوزيدي//المدينة وسطالدين نصر شرقي//
 من الشمرة مدينة مدخل

الشمالية الجهة

//////الدوك حيحكيم بوصوف//

//////الدوك حيخالد راسو شايب//

//////القديم الحيالشافعي شابو بن//

//
 بن علي لوصيف

بوجمعة
//////القديم الحي

الشمرة
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//////المدينة وسطبوباكر بوصوف//

//////الوز قرعة" 515" قطعة   بوجمعة بعداش//

بولهيالتجمال هللا حبيببولهيالتالعزيز عبد ساعد بنبولهيالتبولمزاير الشريفبولهيالتزهية شوشانبولهيالتفاتح لقرون بو

//////الكواشيةساعد حابة//

المجموع

بولهيالت

566 313

الشمرة
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الشمرة طريقعمر حدارالمعذرعبدالمالك براهيميالجواري السوقحمنة مالحالزيتون حيلزهر عالوةالمعذرمسعود منصور

//المستقبل حيبراهيم العلميالجواري السوقسالم ناصريالزيتون حيبوجمعة العزيز عبدالمستقبل حيمصطفى ناصر بن

////الجواري السوقهشام ناصريالعتيق حيلطفي شطوح//

////الجواري السوقعزيز بلونيسيالعتيق حيكمال مالح//

////الجواري السوقيحي العزيز عبدالشريف بوعزيز شارعميلود يحي//

////الجواري السوقصالح منصربوعكاز حيعبدالعزيز قدوار//

////الجواري السوقالطاهر العمري02 الفالح حيفريد باشا//

//////المستقبل حيفريد لغويل/

عادل بوزيدة بلقاسم
 عماري بن شارع

صالح
مبروك بوقرنصالح عماري بن شارعناصر مالحيبولطيف ذراعميلود عبدالنبي

 عماري بن شارع

صالح
صالح عماري بن شارعجمال قندوز

مبروك عبدالعزيز
 عموري شارع

محمد
الشريف قندوزمحمد عموري شارععمر قندوزمحمد عموري شارعجلول قايد احمد

 عماري بن شارع

صالح
صالح عماري بن شارعشعبان عموري

عبدالوهاب امزيانصالح عماري بن شارعمراد بوقادةصالح عماري بن شارعياسين ناصر بن//
 عماري بن شارع

صالح
صالح عماري بن شارعزوبير عليوة

//محمد عموري شارعزوبير بلولة//محمد عموري شارعالعياشي عليكة//

//////محمد عموري شارععبدالقادر زكور//

//////صالح عماري بن شارعالحميد عبد مزياني//

//////الشريف بوزيدة شارععمار زرارة//
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مفتشية 

المعذر
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مطعمتجار الدواجن-القصاباتخضر و فواكهحليب و مشتقاته وسوبيرات-مواد غذائيةمخبزة

المعذر

عين ياقوت



مركز جرمةياسين مسعودانمركز جرمةخليفة مسعودان//مركز جرمةمخلوف لغرور//

//////مركز جرمةمراد مخلوف//

مركز بوميةخالد دعاس بن////مركز بوميةزوبيدة ساعد ين//

//////مركز بوميةمسعود سرايري//

76مجموع 41910

جرمة

بومية





وزارة التجــارة

مديريـة التجــارة لواليـة  باتنـة

مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي
                                                                            

العنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقب

الرئيسي الشارعبديس بعيطيالمدينة وسطيخلف بعيطيالمدينة وسطمختار مومنالمدينة وسطوسيم مربي بنالمدينة وسطالكريم عبد موساوي

//////المدينة وسطالحميد عبد مومن//

تاكسالنتحمنة سي العيدتينيباوين مشتةباكر بعاسوتاكسالنت مركزخوثير منصوريتاكسالنتمحمد خدةمركز تاكسالنتالوردي حريقة

تاكسالنتحمنة العباسي////////

//////مركز لمسلندرارجة الدين بدر//لمسان

المجموع

أوالد سي 

سليمان

خضر و فواكهحليب و مشتقاته وسوبيرات-مواد غذائيةمخبزة
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مطعم

تاكسالنت
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تجار الدواجن-القصابات البلدية
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وزارة التجــارة

مديريـة التجــارة لواليـة  باتنـة

مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي
                                                                            

العنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقب

بوزينة بلديةغشام خليلبوزينة بلديةحيزية نزاري أوريرعبدالحق عيساويبوزينة بلدية خالف بغزيخبرازبناصر المالك عبد

//////بوزينة بلدية اوريرحبيب مكنتيشي//

مجموع 

الدائرة
111
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البلدية
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بوزينة

12
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وزارة التجــارة

مديريـة التجــارة لواليـة  باتنـة

مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي
                                                                            

العنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقب

عيسى ذراعميلود سديرة بنالشريف منزر ممراتبربوش حميدالعتيق مسجد قربرابح محمديبلخير سيدي مرفقعقيلة بوزرينةمركونة شارععلي سمير عادل

الطرق مفترقسعيدة عمارة بنشليح أوال حيشوقي حماطةاآلمال حيفوزي لموشياآلمال حيمكي زاهيشليح أوال حيالحفيظ عبد ليتيم

شليح أوال حيالفتاح عبد منيعيشليح أوال حيمصطفى قنفودالفالحية التعاونيةنصير قلمامنشليح أوال حيالكريم عبد رفيس//

مركونة شارعفيصل كعنيت//شليح أوال حيأحمد بورفيسالشريف منزر ممراتلخضر قدوار//

معنصر سيديخالد محماديمعنصر سيديالوردي خميس بن//العصافير عيوننذير صالح بنالعصافير عيونالحفيظ عبد دربال

معنصر سيديمسعود لبصير////العصافير عيونمراد مسعودة بن//

//////العصافير عيونلخضر يحي بن//

//////العصافير عيونمخلوف بوحيلة//

//////العصافير عيونرشيدة براهيمي//

//////معنصر سيديسماعيل شيبون//

//////معنصر سيديرابح جحنيط//

//////معنصر سيديميلود رباحي//

مجموع 

الدائرة

تازولت

عيون 

العصافير

6 31244
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وزارة التجــارة

مديريـة التجــارة لواليـة  باتنـة

مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

العنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقب

مركز تكوتجعفر الرزاقي عبدمركز تكوتمراد هللا حبيب//تكوت بلدية تيغزة حيمحمود لونيسيتكوت بلديةبزة سلطاني

//////تكوت بلديةفاطمة لونيسي//

تيفلفالفالم بلقاسميغسيرة تيفلفالالوهاب عبد زروال//اريناشفريد زعكير//

//اريناشالوهاب عبد ازرايب//ايدير اوالدعمار تمجغدين//

//////غوفيبودرسة فلوسي//

//////كيمل توفيق بياضة//

//////كيملامينة حقاين//

المجموع

تكوت

مطعمتجار الدواجن-القصاباتخضر و فواكهحليب و مشتقاته وسوبيرات-مواد غذائية

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

032

غسيرة

كيمل

17



وزارة التجــارة

مديريـة التجــارة لواليـة  باتنـة

مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي
                                                                            

العنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقب

العابد ثنيةاحمد بوشكيوةالعابد ثنيةياسين هنية بن//العابد ثنيةحكيم فقوسالعابد ثنية الطاقة ذراعالصادق شباح

العابد ثنيةأوريدة امعلم////العابد ثنيةوليد بومرزوقالعابد تنية بلدية ثالثخالد اوحامة

//////العابد ثنيةفاتح عزيزة بن//

الجديد الحييزيد برينيستاقصريتحافظ عزوزيتيجداياليمين غسيريالجديد الحي خالد مهداويالجديد الحيعلي زكري

الجديد الحيالمالك عبد عباس بنبايووليد مغشوشالعتيق الحيالدين محي معلمبايوالحفيظ عبد تمرابطالجديد الحيمسعودة بلعياطي

تيجدايياسين مدورالجديد الحيمحمد بهديالجديد الحيفؤاد عزوزيتقصريتالعالي عبد ونارالجديد الحيعبدالغني بوخاشة

تيجدايالمالك عبد  خادم بنالجديد الحيالتهامي بعزبزالمرفقالدين خير بوعكورةالمزرعةمراد مزياني//

تقصريتبالل الوناستيجداييلوز عمربايوالحميد عبد بوكحيلالجديد الحيفيصل يوسفي//

//////تيجدايالمالك عبد يلوز//

//////تيجداياسماعيل دراز//

//////بوزيزةعبدالسالم بومسعودة//

المرفقلزهر عباس بن

//////الجديد الحيالكريم عبد خادم بن//

النوادرالسالم عبد حمزاويالنوادرشعبان حمزاويالنوادرعيسى اوحامةالنوادربشير هللا خاتم بنالنوادرزاد دنيا اوحامةشير

المجموع

    الجمهوريـــــة الجزائريــــــة الديمقراطيــــــة الشعبيـــــــة
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البلدية
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مطعمتجار الدواجن-القصاباتخضر و فواكهحليب و مشتقاته وسوبيرات-مواد غذائيةمخبزة

ثنية العابد

وادي الطاقة

78 6146



                                                                            

العنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقب

مريم اعثامنة
 اعثامنة شارع

الحمالوي
الرئيسي الشارعمراد الدين عزالجمهورية شارعزوبير حميدة بنالرئيسي الشارعزهير عوفالمدينة مركزعالوة بعيطيش

الرئيسي الشارعاليمين حميدة بنالجمهورية شارععومار تولميتالرئيسي الشارعمصطفى فرحاتالحمالوي اعثامنة شارعمحمد عالقالمظاهرات حيالعربي بومخيلة

الرئيسي الشارعسفيان دواديالرئيسي الشارعزوهير راجعيالرئيسي الشارعالجبار عبد فرحاتالمظاهرات حيمسعود مسوس بن//

//الرئيسي الشارعبومخيلة دراجيالرئيسي الشارعمحمد ربعيالمظاهرات حيالدين عز اعثامنة//

//المظاهرات حيفؤاد دماس//جربوع عينسوبهر محمود//

//////الرابطةنوار دريس//

تالخمت مركزسمير شافعينوفمبر 01 شارعقبوج فرحات//تالخمت بلديةنبيل عوشاشتالخمتالطاهر شعبان

المدينة وسطحداد شافعي1945 ماي 08 شارعمحمد اوشن//تالخمت بلدية مركزالخير اركاتالمدينة وسطناصر بطيط

//المدينة وسطمحمد شوار//المدينة وسطابراهيم حميداتقيقبةسمير غولالقيقبة

//عباس أوالد مشتةطارق خليفة بن//جرياط مشتةحدوش بن زايدي//

//////المدينة وسطجمال بوعافية//

الرئيسي الشارعنورالدين رقادسالم أوالدنصيرة مزعاش سالم أوالدعلي جيتيسالم أوالدالسعيد دعموشالرئيسي الشارععلي زيرق

المجاهد حيعاشور يحي بنسالم أوالدميلود حرشاش بن//سالم أوالدعومار فياللي//

مجموع 

الدائرة

مطعمتجار الدواجن-القصاباتخضر و فواكهحليب و مشتقاته وسوبيرات-مواد غذائيةمخبزة

وزارة التجــارة

مديريـة التجــارة لواليـة  باتنـة

مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

     الجمهوريـــــة الجزائريــــــة الديمقراطيــــــة الشعبيـــــــة

7 613511

القصبات

تالخمت
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البلدية

رأس العيون
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أوالد سالم
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وزارة التجــارة

مديريـة التجــارة لواليـة  باتنـة

مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي
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بن حرز هللا عبد 

الباسط
ممرات األخوة حاجيصالحي جمالممرات األخوة حاجيمزهود رياضممرات األخوة حاجيزيرق مسعودممرات االخوة حاجيبن حرز هللا ادريسالبلدية مركز

ممرات األخوة حاجيبوشطيط محمدممرات األخوة حاجيمزهود امينممرات األخوة حاجيعثماني منورممرات االخوة حاجيلويفي غنية//

ممرات األخوة حاجيبن احميدة مباركةمركزسديري الذواديةممرات األخوة حاجيقيرود عبد الغانيتازغتبن دحماان عزوز//

//
عبد العزيز بن حرز 

هللا
مركزبن سميرة مسعود//قرية تازغتزيرق عبد العزيزمحاذي مدرسة سقانة

////مركزشاللي صالحمركزمزهود ميلود//

//////مركزصالحي عبد العالي//

//////ممرات االخوة حاجياشرقي رضا//

مشتى متليليحواس حورية////مشتى متليليقايم جالل//

//////////

5المجموع 15 8
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سقانة
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وزارة التجــارة

مديريـة التجــارة لواليـة  باتنـة

مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي
                                                                            

العنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقب

الجديدة المحطة حيتوفيق بوزيديالطاهر لوشان شارعسمير حموديالسطا حيعادل علي بنالجديدة الحضرية المنطقةالدين سيف عبة2 حمادةأمين رحماني

صالح لعلى شارعخالد لوشانالنصر حيالصالح بكيررجويلية 05 ممراتعميروش قطافيحمادة حيبزيحة نقيسيعمر عمر شارععمر بيطام

السطا حيفارس عقودةالنصر حيرشيد بلخيري//النصر حيشاكر بوقلعةجويلية 05 ممراتفريد مهماهي

//////جويلية 05 حيالمالك عبد بوجالل//

//////لعلى صالح شارعجمال جاري//

//////الشيحاتالعالي عبد علجية بن//

//////بشينة أوالدالصالح برحال//

مجموع

عين التوتة

233 37

أوالد عوف
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وزارة التجــارة

مديريـة التجــارة لواليـة  باتنـة

مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

العنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقب

حسام فرفاش01 رقم التجزئة حيممدوح حشاشالمجاهد حي 41 رقمبشير كعبش
 رقم التجزئة حي

02
حي أول نوفمبرخانف عبد الغانيمسكن20حي لحسن ميلود

الرئيسي الشارعزيدي فرحات////نوفمبر أول حيالسعيد وزانيالمجاهد حيسليم قرفي

//////الجاهد حيقرفي هيثم//

بالل يعيش//
 1 رقم السكنية التجزئة

الحاسي
زيدان بن عبد الرحمانالحاسي بلديةفيصل يعيش

 الجديدة البلدية قرب

الحاسي
حنفوق ابراهيم

 األول السكنية التجزئة

الحاسي

نورة بارك بن//
 رقم قطعة 1 رقم تجزئة

الحاسي 24
//////

المجموع

عين جاسر

             الجمهوريـــــة الجزائريــــــة الديمقراطيــــــة الشعبيـــــــة
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الحاسي

3 2522



5



وزارة التجــارة

مديريـة التجــارة لواليـة  باتنـة

مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

العنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقب

ابراهيم منزربومدين هواري حيتوفيق ماجور
 العهد عقارية تعاونية

مروانة
صهيب بوخالفةساسي بن اإلخوة حيفاروق هللا سعد بن

 نوفمبر 01 شارع

مروانة

 ابراهيم شافعي

بلقاسم
جويلية 05 شارع

قومري أعراجبلزمة قصر طريقوليد حاجي
 05 رقم نوفمبر أول حي

مروانة بلدية
//رشيد نزار  تجزئةعمر زميكالطويل الطاهر شارعيحي بونوارة

//////مروانة رشيد نزار حيلزهر اركاتجويلية 05 شارعيزيد ناصر بن

الرئيسي الطريقعيسى جعفر عليالمدينة وسطفيصل زايد بنبلزمة قصر بلديةشفيق عزوزبلزمة قصر بلديةخالد خيثربلزمة قصرعاشور مبرك

////بلزمة قصر مركزيزيد زايد بنبلزمة قصر بلديةسالم قبايلي نزار//

الرئيسي الشارعنظيرة بورنينالرئيسي الشارعتوفيق حسانيعمار قرينة شارعأمين العلميالبار بروال حييحيى بوكثيرالرئيسي الشارعخليفة دواق مسعود

//////الرئيسي الشارعسمير عقونعالية اإلخوة حينبيل عزاز

مجموع

الدائرة

 

مروانة

قصر بلزمة

وادي الماء

543 67
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وزارة التجــارة

مديريـة التجــارة لواليـة  باتنـة

مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي
                                                                            

العنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقب

منعةالمهدي أوراغمنعةالصالح قالةمنعةعادل فاتحمنعةالوهاب عبد بوتنونبلدية منعةمحمد اوراغ

//////منعة الكفلي ذو العشي//

تيغرغاربغورة مسعودةتيغرغارمليكة حمزةتيغرغارعمار عكسةتيغرغارمسعود عكسة//

//////تيغرغارعمار عكسة//

مجموع 

الدائرة

تيغرغار

منعة

222 14

            الجمهوريـــــة الجزائريــــــة الديمقراطيــــــة الشعبيـــــــة
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مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

العنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقب

المدينة وسطعالوة بختة بنالعين رأس حيمحمد حذفانيالرئيسي الشارعالحليم عبد زواقريتاكسالنت طريقأحمد شنةنقاوس العين رأسيوسف كواوشة

غنية شماللالمدينة وسط بريكة طريقالرزاق عبد بوعكازتاكسالنت طريقأحمد مقراننقاوس رابح عواسيالعزيز عبد بوتياح
 سيدي مسجد بمحاذاة

قاسم
بريكة طريقطارق معامير

تاكسالنت طريقمحمد عمرانالمدينة وسطمحمد العايبسطيف طريقعنتر دراجيالعين رأس حيفوزي عطيرسطيف طريقالكريم عبد دريهم بن

//////بريكة طريقمحمد معاميرالثقيل الوزن طريقأشرف عيساني

الكوليج حيحاتم مسعوديالرئيسي الشارععبدالقادر فالحيبومقر شنطوطفواز معاذبومقر بلدية لقصرهللا جاب علقتنيبومقر بلدية لقصرالدين نصر مرزوقي

//////الكوليج حيالصمد عبد مخلوف بن//

مركز سفيانالكريم عبد لبرارةمركز سفيانعالوة عشيالسفسافة حيجمال بردعيمركزالعالي عبد دراسسفيان مركزطارق زروني

//////السفسافةهللا عبد قزيني//

//////العين رأس طريقبلقاسم رقاعة//

مجموع 

الدائرة

سفيان

وزارة التجــارة

مديريـة التجــارة لواليـة  باتنـة
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