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المدیریة  الوالئیة للتجارة - تیارت

مالحظةالنشاطالعنواناسم و لقب التاجر او التسمیة اإلجتماعیةالبلدیةالرقم

تیارتعیاشي نادیةتیارت1 G عمارة سكن تساھمي طریق الجزائر رقم المحل 06 75

طریق الجزائر حي بوجلة عبد الھادي رقم 75صحراوي  رقمتیارت2

ك ا26س5بولنوار محمدتیارت3 رقم14 عمارة26 القاید احمد 500سكن البیع عن طریق االیجار برنامج 2002
تیارت

رقم 01مواز رشیدتیارت4 سكن عمارة 06 حي 100 محل 01
حي محمد جھالن قطعة رقم 01بلھواري بختيتیارت5 تجزئة د/154 محل 01
رقم 06عصنون لیلىتیارت6 حي الشھداء التعاونیة العقاریة الفتح تخصیص د/142
شارع النقیب بوسیف محل ثاني رقم 37رابة عبد القادرتیارت7
نھج النقیب بوسیفبوفریوة میسومتیارت8 39

–تیارتشریف بلحسینتیارت9 مج ملكیة 222 قسم 17 رقم 03 تحصیص د/124 محل رقم 01

مكرر طریق الجزائرسنجاق الدین خالدتیارت10 تجزئة د 122 رقم 01
م ج  م 23مرابط بن عیسىتیارت11 قسم 57 شارع حمداني عدجة رقم 15
–تیارت-سنوسي خالدتیارت12 القطعة رقم 02 شارع االخوة قایدي رقم 11
تیارتبلقاسم مختارتیارت13 القطعة رقم 130 سكن تحصیص د/151 محل 01حي 630
مجموعة ملكیة 70- تیارت-مساح احمدتیارت14 حمیدي محمد قسم 148
محل ب تیارتولد عمارة مرادتیارت15 طریق الجزائر قسم 12 تخصص د 122
تیارتزیتوني عبد القادرتیارت16 سكن رقم 03 زعرورة11 محل 01
تیارتالعربي بن عمارتیارت17 حالیا حمداني عدة 54 محل اول شارع المرحلة رقم 54
الطابق االرضي االولدرقاوي حسین عبد الھاديتیارت18 حي االخوة قایدي رقم 17 محل رقم 02
شارع االخوة قایدي – تیارت-بن شھرة الجیالليتیارت19 05

تیارتطیب تابلتیارت20 العمارة أ3 سكن تساھمي الزمالة رقم 01 حي 303

تیارتكمال موازتیارت21 طریق یوشقیف رقم 1473 تجزئة طریق الجزائر التخصیص االجتماعي3

تیارتنصیر توكةتیارت22 حي الملعب الجدید مجمع رقم 02
تیارتكنتور جیالليتیارت23 حي الملعب الجدید رقم 22
حي بوھني تیارتعناصر خیرةتیارت24
تیارتبوعالم عابدتیارت25 رقم 04 سكن العمارة 07 حي 500 محل رقم 03
التعاونیة العقاریة الفالح  محمد جھالن رقم 03عجوج محمد مختارتیارت26 محل ثاني تجزئة د/131
سكن مجمع كارمان، تیارتورقلي خالدتیارت27 حي 559 65

حي زعرورةعیسى فاطمةتیارت28 275

سكن تجزئة طریق بوشقیف تیارتعمار امحمدتیارت29 حي 405 رقم 28
تیارتمیموني عبد القادر مغازة تیھرتتیارت30 شارع اإلخوة قایدي رقم 09، 
حي االخوة قیطون تیارتایت حمو سلیمانتیارت31 19

تیارتبوغنجة محمدتیارت32 حي االخوة قیطون عمارة 50
حي قاید احمد عمارة رقم 14، تیارتبوغدو محمدتیارت33
محمد جھالن قسم 197، تیارتقطاي نور الدینتیارت34 د/131 محل رقم 02
تیارتبورنان اسماعیلتیارت35 طریق فرندة رقم 01 تحصیص د/07
رقم 81بوراص احمدتیارت36 حي السوناتیبا تجزئة د /118
حي الرحمو االولى رقم 278بوشنافة عبد القادرتیارت37
27تجزئة الرحمة الثانیةعمار حلیمةتیارت38

المحل االول تیارتبنور فاطمةتیارت39 تجزئة الرحمة االولى رقم 290
محل رقم 01قدور كریمةتیارت40 تجزئة الرحمة 02 167

محلنوار خالدتیارت41 تجزئة الرحمة 02 153

حي السوناتیبتا رقم 01بوراص جیالليتیارت42 محل ثاني تجزئة د /118
حي البناء الذاتي زعرورةالعربي محمدتیارت43 218

تیارتبن شریف عبد الرحمانتیارت44 رقم 04 سكن عمارة 14 تجزئة  حي 30
حي المنظر الجمیل تیارتالعربي مداحتیارت45 04

حي البدربن مغنیة مختارتیارت46 رقم 01 تجزئة د/118

تیارتودان بن شھرةتیارت47 طریق بوشقیف تجزئة د 150 تخصیص ر التفاح 01 رقم 155 محل 01

تیارتبعوش حبیبتیارت48 توسیعات 2-1 تجزئة طریق الجزائر تفاح 03 محل رقم 01
تیارتالعربي عبد الرزاقتیارت49 حي الملعب الجدید البناء الجاھز رقم 2
حي زعرورة رقم 98بالمصابیح مداحتیارت50
تیارتبوجناح خالدتیارت51 مكرر محل أول رقم 09 تجزئة د/ 104
س المحل األول تیارترابح لخضرتیارت52 سكن الملعب الجدید رقم 204 حي 893

محل 01قدور محمدتیارت53 طریق السوقر رقم 203 حي الملعب الجدید البناء الجاھز 282

عمارة 03مكاوي صحراويتیارت54 سكن رقم 01 08حي 200

حي الفیداخلیفة بغدادتیارت55
عمارةخومس محمدتیارت56 سكن رقم 01 حي 200 07

تیارتیحیى ابراھیمتیارت57 مج  م 429 مكرر طریق بوشقیف قسم 11 تجزئة د/104 محل رقم 01

تیارتعمار ناصرتیارت58 رقم427 تفاح 03 طریق عین بوشقیف تحصیص اجتماعي د/150

تیارتبونوة لخضرتیارت59 محل 02 طریق بوشقیف رقم146
تیارتشراطي فاطمةتیارت60 موقع ا رقم 63 تحصیص تفاح 1 رقم 01
تیارتبن سطال یاسینتیارت61 طریق عین بوشقیف رقم 35 تفاح 02 تجزئة د/150 محل 02

تیارتبلعسل محمدتیارت62 محل 02 طریق عین بوشقیف رقم 1488 سكن تفاح 03 حي 150

رقم 34/04داود محمد شمس الدینتیارت63 سكن تخصیص د/123 حي 88
محل رقم 02جیاللي مختارتیارت64 مج 95 حي الملعب ارضیة بومدین قسم 126
تجزئة بومدینمخاطریة سمیرتیارت65 130

طریق السوقر المحل الثاني، تیارتلعرج محمدتیارت66 حي مسري الجیاللي 02
شارع خویدمي عبد القادر رقم 173منور طاھرتیارت67 محل رقم 01

طریق السوقر تیارت محل 01بوزیان محمد سفیانتیارت68 حي مسري الجیاللي رقم 307 سكن  محل 01 327

طریق عین قاسمةبن حلیمة عبد الھاديتیارت69 حي المنظر الجمیل تجزئة د/124
سكن طریق السوقرمسري احمدتیارت70 حي مسري الجیاللي 500 14

تیارتصفار نور الدینتیارت71 حي البدر رقم 02
حي البدرحساني داودتیارت72

وزارة التجــارة

القائمة االسمیة للمتعاملین االقتصادیین المسخرین لضمان المداومة 
بوالیة تیارت خالل ایام عطلة عید الفطر المبارك لسنة 2019

مواد غذائیة عامة



مالحظةالنشاطالعنواناسم و لقب التاجر او التسمیة اإلجتماعیةالبلدیةالرقم

مواد غذائیة عامة

تیارتعابد حاسيتیارت73 مم 97 حي الشھداء قسم 173

تیارتزروقي سالمةتیارت74 سكن فردي رقم 06 سكن الطریق الوالئي رقم 08 92 محل رقم 01

تیارتعیسى نور الدینتیارت75 محل 03 رقم 803 تفاح 03 تجزئة د/150
تیارتبن سعدي سمیرتیارت76 حي الملعب رقم 48 محل رقم 01
حي المنظر الجمیل طریق عین قاسمة تیارتحاج شعیب محمدتیارت77 11

تیارتبروبة بن عیسىتیارت78 محل 01 طریق عین بوشقیف رقم 625 تجزئة التفاح 03
حي كارمانسالیمي عائشةتیارت79 45

التعاونیة العقاریة المحبة تیارتحمزة اسماعیلتیارت80 تخصیص د/134

المحل 03معیزیة  عبد الرحمانتیارت81 طریق عین بوشقیف رقم 268 التفاح 03 التحصیص االجتماعي د/150

تیارتبوزیان رتیبةتیارت82 حي المنظر الجمیل رقم 145 توسعة د/128 محل رقم 01

التعازنیة العقاریةالحریة حي المنظر الجمیل- تیارتبومدین خالدتیارت83 تجزئة د/124 یحمل رقم 04 محل 02

التعاونیة العقاریة االتحاد حي المنظر الجمیل قطعة رقم 03، تیارتصغیر محمدتیارت84 تجزئة د/139

محل 01، تیارتبن عمارة مرادتیارت85 حي المنظر الجمیل عین قاسمة رقم 323 تجزئة د/ 116

محل ثاني حي الملعب رقم120، تیارتصالحي عبد الحقتیارت86
تعاونیة علي معاشيحدو مھدي إسالمتیارت87

تیارتأمین لعربيتیارت88 المحل 02 حي التعاونیة العقاریة محمد بوضیاف طریق بوشقیف رقم 48

التعاونیة العقاریة األمیر عبد القادر –تیارتزرداني محمدتیارت89 تجزئة د/35
تیارتطیبة خالدتیارت90 طریق السوقر رقم 04 حي مسري الجیاللي محل 03
تیارتسمارة سیسانيتیارت91 قسم 60 اللة العابدیة رقم 03 تخصیص د 115 01

تیارتسفیان خالدتیارت92 محل 01 مكرر توسعة طریق عین قاسمة بلھواري محمد رقم 353 د/123

طریق بوشقیف تحصیص إجتماعي د/150بلقرع أمحمدتیارت93 رقم 452 حي التفاح 03

تیارتبن عبد الرحمن خالدتیارت94 محل 03 مج م 564 طریق بوشقیف قسم 12 التفاح 01 تحصیص د/150

تیارتسحلین عید القادرتیارت95 سكن رقم 20 حي زعرورة 100 محل 02
تیارتلعموري سلیمانتیارت96 حي زعرورة رقم 69
تیارتبوجناح عائشةتیارت97 رقم 150 حي العابدیة 02
تیارتبوحمید خالدتیارت98 المحل 2 تجزئة زعرورة 400سكن رقم 207
تیارتبرواقیة محمدتیارت99 01طریق فرندة تجزئة د/111

حي اإلخوة قایدي رقم 51بغني عبد الحلیمتیارت100
حي كارمان، تیارتبلكرشة رماشیةتیارت101 محل رقم 01
شارع حمداني عدة، تیارتبطاھر رابحتیارت102 01

الرحمة الجدیدةشقعاري عبد القادرتیارت103 محل 01
شارع حمداني عدة الطابق االولبن شریف یمینةتیارت104 48

حي شارع حمداني عدة، تیارتبلعباس عبد المجیدتیارت105
حي شارع حمداني عدة، تیارتدقداق مواليتیارت106
سكن طریق السوقر، تیارتمكناس خالدتیارت107 حي 248
رقم 01عكاشة خدیةتیارت108 شارع بوعبدلي بوعبد اهللا رقم 38
شارع غالم اهللا نور الدین-تیارتتغریني خالدتیارت109 محل رقم 01
–تیارتورقلي الھواريتیارت110 محل رقم02 مج ملكیة 24 شارع قالب العربي قسم 150
تیارتحسنة عليتیارت111 مج ملكیة رقم25 قسم 166 حي الشھداء رقم 03
تیارتعساس براھیمتیارت112 رقم 124 حي بصغیرد 68
شارع علي بختو تیارتمنصار میسومتیارت113
تیارتالعابدي براھیمتیارت114 زاویة قیطون علي و علي بختو رقم 05
تیارتمسعود أحمدتیارت115 شارع النقیب بوسیف رقم 03
شارع قالب العربي- تیارتبن شھرة بلقاسمتیارت116 12

مج م 44برحو سفیانتیارت117 رقم 87 رقم القطعة 02 حي االخوة قایدي تحصیص د/14
تیارتبن فاید العربيتیارت118 تجزئة الرجمة رقم 276
حي روسو رقم 01، تیارتدومة نصر الدینتیارت119
طریق عین قاسمة رقم 155، تیارتخروبي عابدتیارت120 تجزئة د/139
تجزئة زعرورة سكن تیارتمناعة بن عليتیارت121 73

تیارتقسمیة غالم اهللاتیارت122 تعاونیة العقاریة الصالح حي محمد جھالم رقم 03 تجزئة د/131 محل 02

حي روسو سابقا حمیري محمدفریوص عبد القادرتیارت123 مكرر رقم 13 محل رقم 05

تیارتنقمي حاجي عليتیارت124 تجزئة الرجمة رقم 179

مج 125صدیق أمحمدتیارت125 قسم 89 شارغ حمدي الغالي و لعراك محمد رقم 01 محل 01

القطعة رقم 05أمحمد أمحمدتیارت126 مج 49 شارع قیطون علي و النقیب بوسیف قسم 80
تیارتیطاغان بلقاسمتیارت127 مج ملكیة 58 قسم 133 سكن د/151 حي 630
تیارتدردر خدیجةتیارت128 طریق عین بوشقیف رقم 02 تفاح 01 تحصیص د/150
حي زعرورة تیارتبوشنافة عبد الحكیمتیارت129
تیارتمناد مخطارتیارت130 سكن رقم 20 حي السوناتیبا 947
تیارتبوجلة فتحيتیارت131 طریق عین بوشقیف توسعة 01و02 تجزئة طریق الجزائر تفاح 03 محل رقم 02
تیارتبلكرشة یوسفتیارت132 محل 01 طریق الجزائر رقم 99 تجزئة د/180
رقم 25جوریح بختةتیارت133 مكرر طریق بوشقیف 40 محل رقم 1
تیارتبالفاطمي عليتیارت134 م م 109 محل أول شارع حلوز عابد قسم 62
تیارتشاوي عیسىتیارت135 سكن رقم 97 حي زعرورة 100 رقم 01
تیارتقویدر رابحتیارت136 طریق بوشقیف رقم803 محل ثاني تجزئة التفاح 03
محل 01حاج جلول نور الدینتیارت137 رقم 282 POS طریق الجزائر
–تیارت-بلحاج میلودتیارت138 رقم 04 تجزئة االخوة قایدي د/14 محل 01
تیارتكمال موازتیارت139 رقم 03 سكن تساھمي طریق الجزائر العمارة 07 حي 100 رقم 01
طریق بوشقیف رقم 141عیسى امحمدتیارت140 تجزئة د/ 118
تیارتبلقاسم دردرتیارت141 رقم 31 سكن منطقة الحضائر عمارة س 05 حي 504
تیارتعیسى محمدتیارت142 سكن عمارة 21 حي القاید أحمد حي 500
– تیارت-مخطاري بن عیسىتیارت143 عمارة 11 م ج م 34 محل ثاني شارع االخوة قایدي قسم 88
حي االخوة قایدي – تیارت-الحاج سنوسيتیارت144 04

تیارتسنوسي صحراويتیارت145 قطعة 03 مج 176 حي الملعب الجدید طریق السوقر القسم 11
محل 01براھیمي عبد الرحمانتیارت146 مج م 13 قسم 150 شارع حمیري محمد رقم 19
محل رقم 03عواس خلوجةتیارت147 حي بومدین تجزئة د/66 12

حي بوھني محمد تیارتبلعباس راضیةتیارت148
محل رقم 01نداف محمدتیارت149 قسم 150 شارع قالب العربي  رقم 02

مواد غذائیة عامة

خضر وفواكھ

قصابة
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تیارتمناد میلودتیارت150 حي زعرورة 400سكن رقم 133 محل رقم 01
تیارتسكیوة سید احمدتیارت151 مجموعة الملكیة 19 حي حمداني عدة قسم55 رقم01
تیارتبوزیان فاطمةتیارت152 رقم 156 محل 02 حي الرحمة02
تیارتسنوسي خالدتیارت153 رقم 236 تجزئة الرحمة 01
حي محمد جھالنحلوز فتحيتیارت154 تجزئة د/154 03

تیارتالعربي یحيتیارت155 رقم06 المنظر الجمیل (كشك) 118

حي مسري الجیاللي 500سكن طریق السوقر رقم 05عمار عليتیارت156
سكن حي مسري الجیاللي رقم 13طراري عليتیارت157 طریق السوقر 37
محل مكررمغراوي مرادتیارت158 رقم 385 حي المنظر طریق عین قاسمة تجزئة د/116
طریق عین قاسمةحلوز بلقاسمتیارت159 15

–تیارت-خالدیة حسینتیارت160 حي المنظر الجمیل رقم 06

القطعة حساني محمدتیارت161 24/1000- د/3 سكن اجتماعي تساھمي حي البدر عمارة أ القطعة رقم 04 حي 32
رقم 04

شارع علي بختو رقم 12دفدار حاجتیارت162
حي البدر تیارتخیاطي لكحلتیارت163
تیارت02أحمد علي بوسبعینتیارت164 حي البدر رقم 13
17حي محمد جھالن د/127، تیارتبوعبد اهللا خلیلتیارت165

تیارتمعطااهللا ساعدتیارت166 رقم 22 محل 03 تجزئة د/143
تیارتسالمي فؤادتیارت167 محل 03 حي المنظر الجمیل تجزئة د/118 02

تیارتبلحول نور الدینتیارت168 محل ثالث حي المنظر الجمیل التعاونیة العقاریة  اآلفاق القطعة رقم 131
تیارتھداد بلقاسمتیارت169 مج 229 قسم 17 رقم 14 د/139 محل 02
شارع زروقي محل ثاني، تیارتبلكرشة الجیالليتیارت170 07

حي الشھداءولبشیر نور الدینتیارت171
انتاج الحلیبالمنطقة الصناعیة زعرورة تیارتوحدة سیدي خالد النتاج الحلیبتیارت172
تیارتعبادي محمدتیارت173 رقم 81 تجزئة  الرحمة 02 محل رقم02
تیارتعیسى جمالتیارت174 حي زعرورة البناء الذاتي رقم 275 محل 02
تیارتحلوز الصحراويتیارت175 شارع االنتصار عمارة 02
تیارتمازوز عبد القادرتیارت176 حي حمداني عدة رقم16
حي محمد جھالنحلوز بلقاسمتیارت177 رقم 04
شارع فیراري الحبیببودالیة عبد الغانيتیارت178 25

طریق البیضاءبوشتة رابحتیارت179

تیارتحاجي عمارتیارت180 رقم 33 قسم 177 سكن ت ع السعادة رقم 05 حي 500 محل 01

طریق بوشقیف تیارتجالیلي الطیبتیارت181 تجزئة طریق الجزائر تفاح 03 محل أ رقم 804

تیارتش.ذ.م.م البكیرةتیارت182 عمارة ب 50 مجموعة الملكیة 70 قسم 79 شارع التحریر رقم 07

سوناتیباقصاص عليتیارت183 حي الملعب الجدید رقم 311 محل 01

زعرورة تیارتقیایدة محمدتیارت184 سكن رقم 199 حي 400

تیارتبوخمخام عیسىتیارت185 طریق بوشقیف توسیعات 01و02 محل ثاني طریق الجزائر تفاح 03

سوناتیبامكي رشید عبد المجیدتیارت186 سكن س رقم 86 حي 893
تیارتمنجور مصطفىتیارت187 حي مسري الجیاللي رقم 08
حي مسري الجیاللي تیارتبناصر حمزةتیارت188 رقم 07
تیارتحلوز مرادتیارت189 حي البدر قطعة رقم 11 تحصیص د/143 رقم12
كارمانراشدي محمدتیارت190 رقم 01
محل 01قاضي محمد أمینتیارت191 حي الشھداء قسم 166 رقم 06
مجموعة الملكیة 44عمري قیرودتیارت192 قسم 87 محل أول طریق اإلخوة قایدي رقم 13
تیارتجلولي كلثومتیارت193 سكن (الجامعة) حي 500
تیارتفرطاس حمزةتیارت194 حي الملعب الجدید رقم 249
تجزئة د/135فرطاس مولودتیارت195 حي المنظر الجمیل طریق عین قاسمة رقم 248
حي زعرورة –المنار- تیارتبعابشة الربیعتیارت196
حي المنظر الجمیلسریج رابحتیارت197
–تیارت-زروقي واضحتیارت198 رقم 34 حي المنظر الجمیل د/128
محل أول، تیارترشدي بن ناصرتیارت199 شارع أول نوفمبر رقم 06
تیارتبن ناصر رضاتیارت200 رقم 08 طریق بوشقیف تحصیص د/104
حي روسو سابقا حمیري محمد، تیارتمكي مصطفى نسیمتیارت201 محل رقم 03
حي 33/د تخصیص أراضي بومدین رقم 63، تیارتدقیش مواليتیارت202
شارع اإلنتصار رقم 04زربق خالدتیارت203 محل رقم 05
تیارتعجمي عادلتیارت204 مج ملكیة 117 حي زروقي محمد قسم 63
شارع معروف أحمد المدعو(النقیب بوسیف)، تیارتمسلم محمدتیارت205
شارع أول نوفمبر، تیارتبناصر عمرتیارت206
حي األمیر عبد القادر- السوقرإمسعودن ع/ المجیدتیارت207
سكن، تیارتزبیدي الحاجتیارت208 حي 200
حي المنظر الجمیل رقم 287بدیار خالدتیارت209
شارع سي كحالوي عمي موسىكوالل عبد القادرتیارت210
شارع عبد الكریمبومنقوش مختارتیارت211
مھدیةخاوني ھواريتیارت212 حي جرجرة رقم 01
حي الملعب الجدید رقم 300شیادي بلقاسمتیارت213 محل رقم 01
قرطوفة،  تیارتكبوش جیالليتیارت214 حي مغراوي محمد رقم 31
رقم 08یحي منصورتیارت215 سكن عمارة رقم 02 حي 500
قصر الشاللةبلقصة عبد الكریمتیارت216 حي االنتصار رقم 01
حي ابن بادیس الرحویةبلعباس ھواريتیارت217
سكن، تیارتخلیفي عبد القادرتیارت218 رقم 12حي 620
قصر الشاللةحاج معلمتیارت219 رقم01 افریل1945 حي 18
حي لجدارھبة فتیحةتیارت220
نوفمبر مشرع الصفابن مرزوق خالدتیارت221 حي 01
طریق معسكر، فرندةعبید أمحمدتیارت222
شارع بوعبدلي بوعبداهللا، تیارتبن درار نابي عبد القادرتیارت223 رقم 30
سكن،  تیارتكحالوي محمد األمینتیارت224 حي 118 رقم 06
حي بوھني محمد تیارتسقسي جیالليتیارت225
حي البدر مھدیةقاضي عبد القادرتیارت226
شارع خویدمي عبد القادر، تیارتموالي مھديتیارت227 رقم 23
حي العقید بوقرة عین دزاریتعمارة مرادتیارت228
حي المستقبل، الرشایقةعوف سمیرتیارت229
عین الذھبملیاني طاھرتیارت230
شارع أول نوفمبر فرندةحاج علي بن شریطتیارت231

قصابة

مخبزة

توزیع الحلیب
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مواد غذائیة عامة

مج ملكیة 27، تیارتمول الخلوة عبد الرحمانتیارت232 سكن قسم 155 شارع معروف أحمد حي 84 13

طریق فرندةبلخیر فاطمة الزھرةتیارت233
طریق عین قاسمةقواسم بلقاسمتیارت234
طریق السوقركرجو رشیدتیارت235
طریق الجزائرشركة بلحیسن للخدماتتیارت236
تیارتمؤسسة نفطالتیارت237
الریجینة، تیارتكرجو بن سعدةتیارت238
االخوة سعديمخطاري بوفاتحتیارت239
نھج النقیب بوسیفمخطاري عابدتیارت240
نھج أول نوفمبرسي مرابط محمد العزیزتیارت241
طریق السوقر تیارترحموني مھديتیارت242
طریق السوقر تیارتبن حمدان بن عیسىتیارت243
طریق عین قاسمة تیارتمغازي رضوانتیارت244
الدحموني وسط المدینةعبد الالوي سنوسيدحموني245
الدحمونيزقاي خالددحموني246 حي الكومینال رقم 04
الدحمونيحلیمي خالددحموني247 حي المحطة رقم 12
دحمونيعلي احمد لونیسدحموني248 اوت 1955 حي 20 25

الدحمونيسعدیة رابحیةدحموني249 شارع الكرد رقم 01
حي العقید لطفي،  الدحمونيمناد رابحدحموني250
الدحمونيیوسف حروشدحموني251 حي البلدي رقم 13
وسط المدینة الدحمونيعیشوبة عليدحموني252
بلدیة الدحمونيعماري احمددحموني253 حي دشراوي رقم 29
داخل المركز التجاري، الدحمونيلعالق عليدحموني254 رقم 11
داخل المركز التجاريمعمر زعتردحموني255
الدحمونيخلیفي خالددحموني256 محل ثاني حي السوق رقم 05
شارع السوق الدحمونيعلي أحمد سلیماندحموني257 05

تحصیص رقم 05عجول الزھرةدحموني258 محل رابع حي الكومینال 01
وسط المدینة الدحمونيخنوف مراددحموني259
عین بوشقیفعماري مخطاریةعین بوشقیف260 تحصیص رقم 02 15

قطعة عین بوشقیفبن قسمیة محمدعین بوشقیف261 حي تحصیص 292 18

وسط مدینة عین بوشقیفقواسم مخطارعین بوشقیف262 16

150سكن عین بوشقیف تیارتعباس خالدعین بوشقیف263

طریق عین دزاریتبعابشة عزیزعین بوشقیف264
عین بوشقیفحریكان الشیخعین بوشقیف265
محطة خدماتعین مریمباللطة عثمانعین بوشقیف266
حي علي بن ھني سیدي الحسنيكافي رشیدسیدي الحسني267
سیدي الحسنيبن عربة رضوانسیدي الحسني268 شارع أول نوفمبر رقم 37
جویلیة رقم 13دیب عبد القادرسیدي الحسني269 شارع 05 محل رقم 01
قطعة سیدي الحسنيبلحسین عائشةسیدي الحسني270 حي 108 202

سیدي الحسنيراسین عبد اهللاسیدي الحسني271 قطعة رقم 46 تحصیص 392
جویلیة سیدي الحسنيبنت حمو رابةسیدي الحسني272 شارع 05
مخبزةشارع أول نوفمبر سیدي حسنيمداح حجارسیدي الحسني273
محطة خدماتسیدي حسنيلعریش عمرسیدي الحسني274
بلدیة مغیلةبلقرع الحاجمغیلة275
بلدیة مغیلةمبرك معروفمغیلة276
بلدیة مغیلةبوطباق بن عیسىمغیلة277
بلدیة مغیلةزابور صالحمغیلة278
بلدیة مغیلةبوعزة خالدمغیلة279
مخبزةبلدیة مغیلةحاج محمد آیت یعلىمغیلة280
شارع االمیر السوقربلغنسة صادقالسوقر281
شارع االنیر السوقرجیالي مختارالسوقر282
شارع االمیر السوقربن دیدة بلقاسمالسوقر283
شارع األمیر- السوقرسامر كریمالسوقر284
طریق توسنینة- السوقرقاضي محمد عرابالسوقر285
شارع المیر السوقرشاشوة امحمدالسوقر286
حي المرحلة الثالثة السوقرعیسي مقدمالسوقر287
طریق توسنینة السوقرمكاحلي سعیدالسوقر288
حي المرحلة الثالثة السوقرمستور منصورالسوقر289
طریق توسنینة- السوقرحمدي بوعالمالسوقر290
شارع العقید عمیروش- السوقرقربوز نور الدینالسوقر291
المرحلة االولى السوقرمختاري الطاھرالسوقر292
حي المرحلة الثانیة- السوقرمختاري سنوسيالسوقر293
طریق توسنینة - السوقرالعایدي صافيالسوقر294
حي المرحلة الثالثة السوقربحة محمدالسوقر295
شارع أول نوفمبر- السوقراوداي یمینةالسوقر296
حي المرحلة الثانیة- السوقرمرجاني كمالالسوقر297
حي الدوك - السوقرعمال محفوظالسوقر298
طریق عین الذھب - السوقربرق ناصرالسوقر299
طریق الفایجة- السوقرشرفي محمدالسوقر300
حي عبد الالوي الطیب - السوقرعبد اللي میلودالسوقر301
حي االمیر عبد القادر السوقرزین بشیرالسوقر302
حي المرحلة األولى- السوقرلزول جوديالسوقر303
شارع العقید عمیروش - السوقرقبسي السعیدالسوقر304
حي صافا عبد القادر- السوقربن شھرة محمدالسوقر305
- السوقرقادر واضحالسوقر306 تجزئة المرحلة الثالثة 24
طریق توسنینة السوقربومعزة واضحالسوقر307
حي المرحلة الثالثة السوقرعقبي عبدالقادرالسوقر308
شارع االمیر السوقربلقصة توفیقالسوقر309
شارع االمیر السوقربلقصة فیصلالسوقر310
شارع اول نوفمبر السوقرنجم الدین نور الدینالسوقر311
السوقرمیقادیم مختارالسوقر312 حي السوق المحل رقم 01
شارع سي عبد الغني السوقرلخضر اسماعیلالسوقر313
حي االمیر عبد القادر السوقرغرسلي الوافيالسوقر314
قصابةشارع االمیر السوقربطحي مرادالسوقر315

مواد غذائیة عامة

قصابة

مواد غذائیة عامة

مواد غذائیة عامة

قصابة

مخبزة

محطة خدمات

فلكنة

مواد غذائیة عامة

مخبزة

مواد غذائیة عامة



مالحظةالنشاطالعنواناسم و لقب التاجر او التسمیة اإلجتماعیةالبلدیةالرقم
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طریق توسنینة - السوقرمعروف بن عیسىالسوقر316
معمري میسوم السوقرشحماني نعیميالسوقر317
شارع االمیر السوقرطویھري خالدالسوقر318
شارع االمیر السوقربوخاتم خیرالدینالسوقر319
شارع معمري میسوم السوقرحاج قویدر عبد العظیمالسوقر320
شارع العقید عمیروش  السوقربن عسلة السعیدالسوقر321
شارع سي عبد الغني السوقرحسین  عبد القادرالسوقر322
ملبنةطریق سي عبد الغني - السوقرملبنة سیدي عابدالسوقر323
طریق الفایجة - السوقرخلف اهللا خالدالسوقر324
شارع العقید عمیروش- السوقرقرصان عليالسوقر325
حي المرحلة الخامسة طریق تیارت -السوقرقرصان عبد الغنيالسوقر326
شارع العقید عمیروش- السوقرحسناوي بوعالمالسوقر327
توسیع المرحلة الثالثة مرتیبة عجاليالسوقر328 تجزئة 168
المرحلة الثالثةقریشي عمارالسوقر329
العقید عمیروش السوقروكریف عمرالسوقر330
قطعة توسیع المرحلة الثالثة  رقم 157بوسعید نورةالسوقر331 محل ثاني تجزئة 168
54لعطر سید احمدالسوقر332 سكن -السوقر طریق مالكو حي 100
الحي القروي طریق بوشقیف السوقربلحي محمدالسوقر333
حي ابن بادیس السوقرعلي باشا محمدالسوقر334
طریق مالكو السوقرلعطر مختارالسوقر335
حي المرحلة الثالثة السوقربوطالب جیاللي قاسیميالسوقر336
شارع ابن بادیس السوقردحماني یاسینالسوقر337
حي االمیر  السوقربرداع عبد القادرالسوقر338
نھج ابن خلدونخلف اهللا ساحلالسوقر339
حي المرحلة االولى السوقرمعروف بن عیسىالسوقر340
نھج ابن  خلدونخمیر عبد القادرالسوقر341
معمري میسوم السوقرتاج زروقالسوقر342
شارع العقید عمیروش رقم 31كروم عابدالسوقر343
طریق الفایجة رقم 08كراك بلعباسالسوقر344
حي عالوي محمد عین الذھبمقران صادقعین الذھب345
شارع األمیر عبد القادر- عین الذھبمنجارة عبد القادرعین الذھب346
طریق افلوا عین الذھبخرشي محمدعین الذھب347
عین الذھبشریف العیدعین الذھب348
حي االمیر عبد القادر عین الذھبخرشي عبد القادرعین الذھب349
حي عالوي محمد رقم 03- عین الذھبشیبوط الشیخعین الذھب350
شارع األمیر عبد القادر- عین الذھبخرشي صحراويعین الذھب351
عین الذھبرابح  ناصرعین الذھب352
شارع األمیر عبد القادر - عین الذھبشیبي خلف اهللاعین الذھب353
شارع األمیر عبد القادر - عین الذھبموجب یوسفعین الذھب354
مطعمطریق افلوا عین الذھبناصر احمدعین الذھب355
طریق افلوا عین الذھبخیثر مختارعین الذھب356
طریق افلوا عین الذھبحمو محمدعین الذھب357
حي الجمیل عین الذھبقادري بوحركاتعین الذھب358
شارع االمیر عبد القادر عین الذھبحمیدي محمدعین الذھب359
حي صافي الشیخ  عین الذھبقادري بوحركاتعین الذھب360
عین الذھببوشیخي محمدعین الذھب361
توسنینةدوبة بركانةتوسنینة362
توسنینةطیبي عبد القادرتوسنینة363
قصابةتوسنینةبن عسة بن عودةتوسنینة364
انتاج المیاهتوسنینةلجدار  SARLتوسنینة365
توسنینةعسول عبد القادرتوسنینة366
توسنینةبریج مختارتوسنینة367
سي عبد الغنيساحلي حبیبسي عبد الغني368
سي عبد الغنيحطابي رابحسي عبد الغني369
مخبزةبلدیة سي عبد الغنيمانو فایزةسي عبد الغني370
بلدیة شحیمةمالوي عمرالشحیمة371 كشك رقم 15
بلدیة شحیمةمراوح خالدالشحیمة372
حي كالخي عبد المالك  بلدیة الشحیمةكالخي یحيالشحیمة373
بلدیة النعیمةیحیاوي احمدالنعیمة374
بلدیة النعیمةبخیرة حبیبالنعیمة375
شارع عبد الباقيعبد العالي مباركةمھدیة376
شارع شعبانبدرة العونيمھدیة377 محل 04
قطعةكریمة بوحفصمھدیة378 تجزئة 233 محل رقم 01
شارع االمیر عبد القادربن حاج تركیةمھدیة379
طریق الناظورةزرناح عبد اهللامھدیة380 قطعة محل رقم 02 حي 221
- شارع االمیر عبد القادربن احمد عبد القادرمھدیة381 محل -03
طریق الناظورةشتوان محمد االمینمھدیة382 محل رقم 02
شارع األمیر عبد القادروزیر عبد الرحمانمھدیة383
محل 01شارع األمیر عبد القادرناوي عبد الحلیممھدیة384
شارع األمیر عبد القادر،غزال عبد القادرمھدیة385
شلرع االمیر عبد القادر-17-محل01زراقني مصطفىمھدیة386
محل 02شارع االمیر عبد القادررتیمي رشیدمھدیة387
شارع األمیر عبد القادر رقم 21نزاي الطیبمھدیة388
شارع عبد الكریمبرایك العمريمھدیة389
شارع االمیر عبد القادرلصنام تركیةمھدیة390
شارع عبد الباقيبودربالة العربيمھدیة391 محل رقم 01
محل رقم 01شارع عبد القادربلفاطمي خدیجةمھدیة392
شارع األمیر عبد القادرزیرق الطاھرمھدیة393 محل 01
حي كاستورحبیرش ساعدمھدیة394 محل 01
شارع الحریة رقم 04نحیلي  احمدمھدیة395 محل 01
شارع األمیر عبد القادر رقم 37حمداش  محمدمھدیة396 محل 02
قطعة الحي البلدي رقم 86ماحیة مورادمھدیة397 118

شارع عبد الكریم رقم 17درویش براھیم الخلیلمھدیة398
شارع األمیر عبد القادر محل 1شوقي رابحمھدیة399
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مواد غذائیة عامة

07شارع عبد الكریمضیف مھديمھدیة400

شارع بوھتور المیلودسعیداني لحسنمھدیة401
شارع األمیر عبد القادر رقم 07كالل عبد الرؤوفمھدیة402
شارع األمیر عبد القادر روانید حمیدمھدیة403
شارع بوھتور المیلودزعتر عليمھدیة404
شارع األمیر ع القادرمكاوي محمدمھدیة405 محل رقم 03
شارع األمیر عبد القادرغیوب طاھرمھدیة406
شارع األمیر عبد القادرامسعودان  لخضرمھدیة407
شارع علي البارزیاني رقم 31تین یحيمھدیة408
حي جرجرةخوني ھواريمھدیة409
شارع األمیر عبد القادربودین لخضرمھدیة410 رقم 01
رقم 02، شارع حمداني عدةدرویش عائشةمھدیة411
محل 01شارع األمیر عبد القادر رقم الباب 07واضحي الجیالليمھدیة412
منطقة النشاطات رقم 68كرنافیة عبد الغانيمھدیة413 محل1
شارع األمیر عبد القادرمتیجي یوسفمھدیة414
شارع األمیر عبد القادر رقمSARL DEBOUZ SERVICE62مھدیة415
محل أول منطقة النشاطات طریق الناظورةمحدان قویدرمھدیة416
الطریق الوطني رقم 40ایت قرایشي  مجیدمھدیة417
الطریق الوطني رقم 40بلحسین عیسىمھدیة418 منطقة النشاطات تجزئة 68
السوق المغطاةشھبة عابدمھدیة419
شارع االمیر عبد القادرقرموزي رحمانيمھدیة420 محل -01
شارع بوھتور المیلود محل 01مناد خضرةمھدیة421
شارع علي البارزیانيمعروفي منصورمھدیة422
الحي البلدينجوة رابحمھدیة423
شارع سي الھاشميفدول العربيمھدیة424
شارع االمیر عبد القادرغریبي عبد القادرمھدیة425
شارع أول نوفمبر سي الحواسسرباح رابحالسبعین426
شارع أول نوفمبر سي الحواسحنیفي عبد الرحمانالسبعین427
طریق اإلخوة اإلخالصطراري  محمدالسبعین428 80

سي الحواسمباني الحاجالسبعین429 قطع رقم 02 تحصیص 05 محل رقم 01
شارع الحریةمعیز مغنیةالسبعین430 محل رقم 01
شارع النور رقم 09بوغنجة عبد القادرالسبعین431
سي الحواسھبري حمزةالسبعین432 محل رقم 01الطریق الوطنى رقم 40
شارع اول نوفمبر سى حواسروان بشیرالسبعین433 مخبزةمحل رقم 01
الشارع الرئیسي سي حواسمدون خالدالسبعین434
الطریق الرئیسي سي حواسبوتناف الحاجالسبعین435
الطریق الرئیسي سي حواسبومعزة خالدالسبعین436
الطریق الرئیسي سي حواسبلحسن سعیدالسبعین437
المنطقة الریفیةبوعكاز مختارالسبعین438
الناظورةیوسفي أحمدالناظورة439 رقم 20 حي الشھید بن عوالي علي محل رقم01
شارع أول نوفمبر الناظورةرحال مصطفىالناظورة440 محل رقم 01
ضایة الترفاسمجادي فاطمةالناظورة441
ضایة الترفاسرقیق ثامرالناظورة442
24حیرش حلیمةالناظورة443 محطة خدماتشارع مسكف
رقم 99داودي محمدعین دزاریت444 سكن محل رقم 01 خضر وفواكھحي 102
حي العقید شابوقصار میھوبعین دزاریت445 محل رقم 01
قطعة رقم 17بلخیرات سعدعین دزاریت446 تحصیص 69 محل رقم 01
شارع أول نوفمبربن عز الدین محمدعین دزاریت447
عین دزاریتبن عز الدین منصورعین دزاریت448 مخبزةالشارع الرئیسي رقم 07
قطعة محل رقم 01صاف الطاھرحمادیة449 تجزئة 197
شارع األمیر عبدالقادررقم01ھوقة بوعالمحمادیة450
شارع األمیر عبد القادرقیمور بشیرحمادیة451 رقم 02
شارع بونعامة الجیاللي رقم 10بودار بن میرةحمادیة452
محل رقم654رقم48سلیخ عليحمادیة453
حي القدس رقم144قانة عبد القادرحمادیة454 محل رقم 01
أوتجواعة رابححمادیة455 حي 20 رقم 02
شارع االمیر عبدالقادرشایب باشا باللحمادیة456 محل رقم 01
رقم114فیاللي محمدحمادیة457 حي القدس محل رقم 02
شارع األمیر عبدالقادربودار العربيحمادیة458
حلیب ومشتقاتھشارع االمیر عبد القادر رقم10طیر الباس حاج احمدحمادیة459
مارسي میمونةزبیري تكلیتحمادیة460 محل رقم 04
الشارع الرئیسي رقم40عیاط فیصلحمادیة461 محل رقم 03
وسط المدینة قطعة 107دیلمي نصیرةحمادیة462
شارع االمیر عبد القادر رقم 01 بودار محمد عمرحمادیة463
حي قیدود عبد القادرغذاب محمدحمادیة464
تحصیص 250رقم140فالق عبد القادرحمادیة465
شارع األمیر عبدالقادریوسفي بن یعقوبحمادیة466 محل رقم 02
قطعةوجدي سمىحمادیة467 حي 197 رقم 78
التعاونیة العقاریة ھواري بومدین بجانب الطریق الوطني رقم 40العیدي تركيحمادیة468
الشارع األمیر عبدالقادرقناب عبد القادرحمادیة469 رقم 03
طریق مھدیةنفطالحمادیة470
الطریق الوطني رقم 40محمودي مسعودحمادیة471
منطقة النشاطات رقم 45مطحنة القایدحمادیة472 مطحنةرقم 01
تجزئة 284قطعةشراك محمدالرشایقة473 محل رقم 01
شارع ھواري بومدینبن ھني محمدالرشایقة474
حي محمد بوضیافعزوز العیدالرشایقة475 محل رقم 07
محل رقم 02بغاش شریفالرشایقة476 حي حجیج الحسین رقم 438
الشارع الرئیسيمكي الطیبالرشایقة477
حي حجیج الحسینجمعي وناسةالرشایقة478 محل رقم 01
حي حجیج دوادمسروق  یحیىالرشایقة479 محل رقم 01
حي حجیج لحسینرشایقي محمدالرشایقة480
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مواد غذائیة عامة

حي جمعي رابحبغدالي مختارالرشایقة481
محل ثالث الرشایقةدحماني عبد العزیزالرشایقة482 القطعة رقم75
حي جمعي رابح محل 01عیاد تركيالرشایقة483 158

حي جمعي رابحبن داودي بن علیةالرشایقة484
محل خامس حي جمعي رابح رقم 426بدران محمدالرشایقة485
حي حجیج الحسینسرخان الحاج عليالرشایقة486 محل رقم 01
الطریق الوطني رقم 40مویسي ساعدالرشایقة487
الطریق الوطني رقم 40بلحسن سعیدالرشایقة488
قطعة محل رقم02بوسماحة جمالبوقارة489 تحصیص 58
شارع المعلمین رقم 01مداحي خالدبوقارة490
القریة الفالحیة بوقارةقشار  بخولةبوقارة491
أوت رقم 157ناصري جلولبوقارة492 حي 20
شارع المعلمینشامخي عامربوقارة493 رقم 05
قطعة بوقرةمداحي أحمدبوقارة494 تجزئة 58 رقم 48
شارع المعلمینشامخي عامربوقارة495 رقم 05
شارع بن صخریة عبد القادرقندوز غالمالرحویة496
شارع  بن عمارة جیالليتیالتیزي عبد القادرالرحویة497
حي معمري میسومبلــونیس بن ھلـــةالرحویة498 10

شارع ابن بادیسعلي مصطفىالرحویة499
شارع مراح طاھربن عبد اهللا حلیمةالرحویة500
شارع بن عمارة جیالليبن یعقوب عبد القادرالرحویة501
شارع بوسیف رقم 02شفار بن عنانالرحویة502
شارع النقیب بوسیفبلجیاللي عابدالرحویة503
شارع بن عمارة جیالليبن حاج جلول محمدالرحویة504
شارع بن عمارة جیالليمحند اوسعید سلیمانالرحویة505
وسط المدینةبوختاش عوادالرحویة506
قطعةبن موسى مختارالرحویة507 تحصیص 309
سكن رقم 01كرادرة براھمیة فوزیةالرحویة508 حي 12
محل ثاني شارع بوختاش بوزیانقربوز خالدالرحویة509
شارع بن عمارة جیاللي رقم 25بن نــافلــة محمــدالرحویة510
قطعــــةبلحاج عبد القادرالرحویة511 تحصیص 69 رقم 33
الشارع النقیب بوسیفعبد الحكیم بوشنافةالرحویة512 طریق رقم 23
شارع النقیب بوسیفباعة محمدالرحویة513 01

شارع النقیب بوسیفبن صخریة عبد الرحمانالرحویة514
الطریق الوطني رقم 91بن عیشـاتـة بن عودةالرحویة515
سكن حي بوختاش بوزیانقربوز بن عودةالرحویة516 تحصیص 69
قطعةجلولي محمدالرحویة517 20تخصیص 69

قطعة حي بلخضرة جلولبن علو أمحمدالرحویة518 فلكنةتحصیص 69
- قرطوفةعبدو الزینقرطوفة519 مخبزةحي الشیخ الجیاللي رقم 36
مدخل رقم 06طیبي صحراويقرطوفة520 سكن عمارة 01 حي 40
سكنعبد الرحمن نور الدینقرطوفة521 الحي القدیم حي 50 محل رقم 02
دوار شمیط – بلدیة قرطوفةبن كبیش عبد المالكقرطوفة522
سكنمناد صحراويقرطوفة523 حي غافول یحي 50 الحي القدیم رقم 92
سكن قرطوفةبن شعیب أم الخیرقرطوفة524 حي 50
رقم 120تحصیص 168قطعة المكان المسمى مركزبلحاج رابحقرطوفة525
ماي 1945بوصبیع محمدقرطوفة526 شارع 08 01/ رقم 40
-  قرطوفــةبلحسین عیسىقرطوفة527 محطة خدماتالطریق الوطني رقــم 23
تاقدمتفتیحة عواقتاقدمت528 محل رقم 01
تاقدمت مركزقطاف عدةتاقدمت529
تاقدمت مركزتیماوي فتحيتاقدمت530 محل رقم 01
عین الصرب محل رقم 03- تاقدمتطاھري أحمدتاقدمت531
تیدة مركزتوھامي عبد القادرتیدة532
حي القدیم رقم 03سنوسي رابحتیدة533
حي بن عمارة محمد - بلدیة تیـــدةشفار محمدتیدة534
المركز رقم 01- بلـدیـة تیـــدةبوشنافة بوعبد اهللاتیدة535
جویلیة مشرع الصفاالمعطي نجمةمشرع الصفا536 حي 05 68

جویلیة مشرع الصفاغالم عبد القادرمشرع الصفا537 حي 05
مشرع الصفابوثلیجان عودةمشرع الصفا538 قطعة رقم 83 تحصیص اإلجتماعي 128
تحصیص مشرع الصفا المنطقة الفالحیة محل أول مكررمصطفاي عبد القادرمشرع الصفا539 رقم4
مشرع الصفابن مرزوق أمحمدمشرع الصفا540 دیسمبر رقم 46 حي 11
حصة المركز الفالحيمجادي مصطفىمشرع الصفا541 تحصیص 72
جویلیةزواتنیة بن فغولمشرع الصفا542 حي 05
تحصیص مشرع الصفا المنطقة الفالحیة محل رقم 07بن عودة بالقاسممشرع الصفا543
حي أول نوفمبربوقرید الھواريمشرع الصفا544 رقم 21
رقم 23حي أول نوفمبررحموني رابحمشرع الصفا545
أوت رقم 02قریسي اوذینةمشرع الصفا546 حي 20
رقم 09جیاللي بلقاسممشرع الصفا547 محل رقم واحد تحصیص 72
من تحصیص مشرع الصفا المنطقة الفالحیة المحل 02رحماني عبد القادرمشرع الصفا548 رقم 04
جویلیةعابدي محمدمشرع الصفا549 حي 05
مشرع الصفابلھواري أمحمدمشرع الصفا550
مشرع الصفاشیخ بوزیدمشرع الصفا551 قطع رقم 07 تحصیص 09
جویلیة مشرع الصفامیموني عبد الحلیممشرع الصفا552 محل أول حي 05
جویلیة مشرع الصفاطاھري محمدمشرع الصفا553 محطة خدماتحي 05
حي فروج عبد القادربن ثابت أحمدجیاللي بن عمار554 مخبزةمحل رقم 01
جیاللي بن عماربلعربي لخضرجیاللي بن عمار555
حي شایب العین مصطفىھني عبد اهللاجیاللي بن عمار556 رقم 01
حي فروج عبد القادر - جیاللي بن عمارجدیاتي كریمةجیاللي بن عمار557 محل رقم 01
داخل المنطقة الحضریة - جیاللي بن عمارمیلـــود بـوزیـدجیاللي بن عمار558 محل رقم 01
دوار بورنان فوج امالك الدولةبــوزید خـالدیــةجیاللي بن عمار559
حي فروج عبد القادربوزید یمینةجیاللي بن عمار560 رقم 26
حي بوزید عبد القادرعنایة الزھرةجیاللي بن عمار561
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مواد غذائیة عامة

بن ثابت وھیبةجیاللي بن عمار562
جبار جیالليجیاللي بن عمار563
یوسف حاججیاللي بن عمار564
ویس فاطمةجیاللي بن عمار565
باھي عبد الوھابسیدي علي مالل566
سلیماني حاجسیدي علي مالل567
بشیخ جمالسیدي علي مالل568
شریف احمدسیدي علي مالل569
نوار خیر الدینسیدي علي مالل570
بخدة لخضرسیدي علي مالل571
فندي سلیمسیدي علي مالل572
بوشتة خالدسیدي علي مالل573
بوعبدلي حاجواد لیلي574
بالغوثي عبد القادرواد لیلي575
بن شھرة قویدرواد لیلي576
محمد عیسىواد لیلي577
محمد تواتيواد لیلي578
بن فاضل وعزانیةواد لیلي579
بن یحي عبد القادرواد لیلي580
بن علو میلودواد لیلي581
وھبي عبد الحلیمواد لیلي582
بن عمار مخطارواد لیلي583
عابد بلھواريواد لیلي584
برابح رابحواد لیلي585
بلغوثي رشیدواد لیلي586
تواتي رابحواد لیلي587
ناصر فاطمةواد لیلي588
بن سعید رابحواد لیلي589
بن علو محمودواد لیلي590
زیرق عیاشفرندة591
زیرق عیاشيفرندة592
أبیزایر سعیدفرندة593
ھامل جویدةفرندة594
زیادي إبراھیمفرندة595
عبد الجبار عبد القادرفرندة596
زاوي عید القادرفرندة597
بوخرص محجوبةفرندة598
معیزیز خدیجةفرندة599
بوفلغة رابحفرندة600
سالم بغدادفرندة601
بن فاطمة بوعالمفرندة602
زلماط عیسىفرندة603
زیادي بخلیفةفرندة604
زیادي أحمدفرندة605
بن موسى سید أحمدفرندة606
شتوان قادةفرندة607
بوداود أحمدفرندة608
محتوت مختارفرندة609
عبد الجبار رابحةفرندة610
میموني بن عليفرندة611
بودربالة جلولفرندة612
بخیت خالدفرندة613
حساس جبلیةفرندة614
واضح بن نعارفرندة615
بن بیقع كمالفرندة616
العربي عمرفرندة617
بلحیة صلیحةفرندة618
بوذریع بشیرفرندة619
بن شھرة بوشنتوففرندة620
بن عماري فضیلةفرندة621
عمارة تاميفرندة622
عثمان بن عیسىفرندة623
سالم منیرفرندة624
عثمان سید أحمدفرندة625
طیب ھواریةفرندة626
بقدي محمدفرندة627
نھاري مباركة(خالد خوجة بوزیان)فرندة628
صالي عبد القادرفرندة629
میلودي خالدفرندة630
مكي فتیحةفرندة631
بلحقات عیسىفرندة632
رابح سمیرفرندة633
بكوش حلیمةفرندة634
بومدین عبد القادرفرندة635
حمیدات محمدفرندة636
لقرع ماحيفرندة637
روابحي نصر الدینفرندة638
سنوسي عبد القادرفرندة639
نقاز محمدفرندة640
قوبع رابحتخمارت641
حراشي فوضیلتخمارت642



مالحظةالنشاطالعنواناسم و لقب التاجر او التسمیة اإلجتماعیةالبلدیةالرقم

مواد غذائیة عامة

تخمارتالمادوناس مرزوقتخمارت643
نھج الشھداءروان نجاديتخمارت644
حي مدرسة بن ضحوى ساسي تازقة رقم 21بودیفة عبد القادرتخمارت645
تخمارتبوعنیسة لخضرتخمارت646
تخمارتبوغنیسة سلیمانتخمارت647
حي الشھداء بورحلي جلولبورقیق ربیعتخمارت648
حي تزقة رقم 01بن جلول عبد القادرتخمارت649
حي تزقةبن لزرق محمدتخمارت650
شارع بورحلي جلولیاسیة ھواریةتخمارت651
حي تزقة رقم 01علوش مرسليتخمارت652
تخمارتعلیم مرسليتخمارت653
تخمارتفاطمي  محمدتخمارت654
تخمارتلبلج رمضانتخمارت655
شارع الشھداءقوبع عمر الحقتخمارت656
تاخمرتبن سعید بن یخلفتخمارت657
تخمارتلبلج میمونةتخمارت658
تخمارتمادي الجیالليتخمارت659
تخمارتبوغنیسة جیالليتخمارت660
طریق معسكرقصیر محمدتخمارت661
طریق الوطني تخمارتش.ذ.م.م اإلخوة بطوطةتخمارت662 رقم 14
محل رقم حي الشھید طیباويجرادي زوبیرعین كرمس663
قطعة رقم 54یاحي حسینعین كرمس664 محل ثاني تجزئة 168
عین كرمسھونس عمارعین كرمس665
شارع الشھداءفرحة سمیرعین كرمس666 ماي 1945 حي 8 محل ثاني رقم 02
عین كرمسبن عماري محمدعین كرمس667
الطریق الوطني رقم 08بوطویقة قادةعین كرمس668
شارع أول نوفمبر 54قاسمي عمرعین كرمس669
عین كرمسغربي قادةعین كرمس670
قطعةعرباوي أحمدعین كرمس671 تجزئة 168
رقم 33عرباوي ماحيعین كرمس672 تجزئة 167
محل ثاني حي أول نوفمبر شارع بوداود دحان رقم 03عمار مصطفىعین كرمس673
حي مھدي جبارقاسمي میلودعین كرمس674 محل ثاني رقم 02
شارع الشھداء السبعبوعنان دنیةعین كرمس675 محل ثالث رقم 03
حي المسجد اإلمام مالكتاقي عبد القادرعین كرمس676
حي المسجد العتیقغراب سعادعین كرمس677 محل رقم 01
الطریق الوطني رقم 08عبداللي عبد الرزاقعین كرمس678
حي اإلمام مالك رقم 01بن عماري محمدعین كرمس679
قطعة رقم 53شرواطي محمدعین كرمس680 تجزئة 168
رقم 70رحال تفاحةعین كرمس681 تجزئة 168 رقم 01
محطة خدماتطریق فرندةمھدي بن عليعین كرمس682
بلدیة مدریسةبن مسعود مصطفىمدریسة683
المنطقة الرابعةمخلوفي فریدمدریسة684 شارع  براھیم منصور رقم 04
بلدیة مدریسةمسعود بقاشمدریسة685
بلدیة مدریسةحمودة العربيمدریسة686
بلدیة مدریسةبن رابح معمرمدریسة687
بلدیة مدریسةغالي أم خلیفةمدریسة688
بلدیة مدریسةمیھوبي مجیدمدریسة689
بلدیة مدریسةبلقندوز عثمانمدریسة690
بلدیة مدریسةحري جلولمدریسة691
بلدیة مدریسةمساني خالدمدریسة692
بلدیة مدریسةبن علي یحيمدریسة693
شارع بوحفص محمودبن صحراوي عیسىمدریسة694
بلدیة مدریسةشرقي أحمدمدریسة695
شارع محمد منصورقطاف خالدمدریسة696
بلدیة مدریسةبن علي جمالمدریسة697
بلدیة مدریسةعماري حاجمدریسة698
بلدیة مدریسةجاللي عبد القادرمدریسة699
بلدیة مدریسةمیالني یوسفمدریسة700
بلدیة مدریسةبن جاري جلولمدریسة701
طریق فرندةبن رابح عبد المجیدمدریسة702
بلدیة مدریسةعماري حاجمدریسة703
بلدیة مدریسةشرقي أحمدمدریسة704
بلدیة مدریسةبن علي جمالمدریسة705
محطة خدماتطریق السوقرنفطالمدریسة706
مخبزةبلدیة سیدي عبد الرحمنلداد مرادسیدي عبد الرحمان707
بلدیة سیدي عبد الرحمنحشالف قادةسیدي عبد الرحمان708
بلدیة سیدي عبد الرحمنحشالف محمد أمینسیدي عبد الرحمان709
بلدیة سیدي عبد الرحمنبوركبة محمد أمینسیدي عبد الرحمان710
بلدیة سیدي عبد الرحمنجدید عمرسیدي عبد الرحمان711
قصابةبلدیة سیدي عبد الرحمنحشالف منصورسیدي عبد الرحمان712
بلدیة عین الحدیدأبیزار طاھرعین الحدید713
بلدیة عین الحدیدجبار دویةعین الحدید714
بلدیة عین الحدیدخرشف عبد المجیدعین الحدید715
بلدیة عین الحدیدمفتاح حبیبعین الحدید716
بلدیة عین الحدیدقدور محمدعین الحدید717
بلدیة عین الحدیدباح مختارعین الحدید718
بلدیة عین الحدیدساھد طیبعین الحدید719
بلدیة عین الحدیدمھدي عبد الكریمعین الحدید720
بلدیة عین الحدیدعباس باللعین الحدید721
بلدیة عین الحدیدغول كلتومةعین الحدید722
بلدیة عین الحدیدحریر جیالليعین الحدید723
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بلدیة عین الحدیدسعدي مرسليعین الحدید724
محطة خدماتبلدیة عین الحدیدمؤسسة نفطالعین الحدید725
مخبزةبلدیة الرصفةبن عماري عمرالرصفة726
بلدیة الرصفةھاشمي أحمدالرصفة727
بلدیة الرصفةكسال مرسليالرصفة728
بلدیة الرصفةعالم ھواريالرصفة729
بلدیة الرصفةبن علي الحاجالرصفة730
بلدیة الرصفةرقاد العیدالرصفة731
بلدیة الرصفةبراھمي خالدالرصفة732
بلدیة الرصفةحمو عبد القادرالرصفة733
قصابةبلدیة الرصفةجرادي رقیةالرصفة734
بلدیة مدروسةعبد اهللا أحمدمدروسة735
بلدیة مدروسةرحال أحمدمدروسة736
بلدیة مدروسةمبارك فاطمةمدروسة737
بلدیة مدروسةبن مصطفى جمیلةمدروسة738
بلدیة مدروسةحطاب عبد القادرمدروسة739
بلدیة مدروسةموراح بن عیسىمدروسة740
بلدیة مدروسةقدور بختيمدروسة741
بلدیة مدروسةسالم محمدمدروسة742
بلدیة مدروسةمادي خیرةمدروسة743
بلدیة مدروسةمرسلي عاللمدروسة744
شارع عویسي عبد القادرحسونة جمالمالكو745 مخبزةرقم 20
شارع بلقاسم مالكولحسن مصطفىمالكو746 02

وسط المدینة مالكوعبدلي بدرةمالكو747
حي عویسي بن عیسى، مالكوسعدو بن عابدمالكو748
بلدیة مالكوعویسي فتحيمالكو749
حي سرایدي، مالكوسعدو الحبیبمالكو750
بلدیة مالكومفتاح بوداليمالكو751
بلدیة مالكوجبلي لخضرمالكو752
محطة خدماتبلدیة مالكومعاریف عبد الواحدمالكو753
بلدیة سیدي بختيمختاري نور الدینسیدي بختي754
بلدیة سیدي بختيجعیدر ابراھیمسیدي بختي755
بلدیة سیدي بختيمنصوري حوریةسیدي بختي756
بلدیة سیدي بختيدكداك أحمدسیدي بختي757
بلدیة سیدي بختيخروبي محمدسیدي بختي758
بلدیة سیدي بختيعقاد عبد القادرسیدي بختي759
بلدیة سیدي بختيعماري عبد القادرسیدي بختي760
بلدیة مادنةثابتي بن عليمادنة761
بلدیة مادنةبوزید بن عليمادنة762
بلدیة مادنةخربوش نور الدینمادنة763
بلدیة مادنةعمریة بن عطااهللامادنة764
بلدیة مادنةبن الشیخ یوسفمادنة765
شارع مصطفى بن بولعید  - ق شصدوقي خیرةقصر الشاللة766
حي البدر ق شمعمري محمدقصر الشاللة767
شارع اول نوفبر ق شنصراوي عبد المجیدقصر الشاللة768
حي االستقالل ق شحایف مسعودةقصر الشاللة769
حي سعد دحلب ق شاوقاسي رزقيقصر الشاللة770 رقم الباب 08
قرب البلدیة قصر الشاللةخیار عثمانقصر الشاللة771
حي البدر ق شبن سمرة حبیبةقصر الشاللة772
ق شخبیزات عبد القادرقصر الشاللة773
حي البدر ق شعبدي شعبانقصر الشاللة774
ق شالغربي میھوبيقصر الشاللة775 رقم 19 فوج 22
حي التفاح ق شسعیداني لخضرقصر الشاللة776
شارع مصطفى بن بولعید ق شصید عبد الحمیدقصر الشاللة777
حي البدر ق شبومھد حكیمقصر الشاللة778
حي المستقبل قصر الشاللةمدوح عبد القادرقصر الشاللة779
حي االروقة ق شبوطالب عبد الكریمقصر الشاللة780 رقم 1
شارع شرطون مصطفى ق شدزیري عبد الحققصر الشاللة781
شارع اول نوفمبر قصر الشاللةشویدرة مسعودةقصر الشاللة782
شارع سي امحمد بوقرة  ق شخالدي یوسفقصر الشاللة783
شارع مصطفى بن بولعید ق شمعزوزي محمد لمینقصر الشاللة784
شرق ثانویة شباكي رقم رقم 46ا ق شزقاي عبد القادرقصر الشاللة785
ق شسي یوسف بومدینقصر الشاللة786 تجزئة 666 فوج 22
حي البدر ق شبن السادات معمرقصر الشاللة787
ق شبوجناح باللقصر الشاللة788 افریل 1945 حي 18
شارع اول نوفبر ق شخفیف زھرةقصر الشاللة789
حي االمل ق شبن یحي محمدقصر الشاللة790
شعمیار بوبكرقصر الشاللة791 افریل 45 شارع 18
حي المستقبل قصر الشاللةبوشریط عبد الھاديقصر الشاللة792
شارع العقید عمیروش ق شمناري احمدقصر الشاللة793
شارع محمد بوراص حي السالم ق شزوابلیة عليقصر الشاللة794
حي راس العین ق شعامر یتقىقصر الشاللة795
افریل ق شبن سعیدان عبد القادرقصر الشاللة796 حي 18
افریل ق شمعلم محمدقصر الشاللة797 حي 18
حي البدر ق شبن ابراھیم عبد القادرقصر الشاللة798
قصر الشاللةعامر احمدقصر الشاللة799
سكن حي المستقبل ق شجلولي محمدقصر الشاللة800 700

سكن بیحي المستقبلزیتوني ابراھیمقصر الشاللة801 حي 20
شارع دحالب لحسن ق شعیاط  روانقصر الشاللة802
ق شحنشي تركیةقصر الشاللة803 شارع اول نوفمبر رقم 08
حي البدر ق شبن عرعار بلقاسمقصر الشاللة804
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طریق الرشایقة- ق ششعالل جلولقصر الشاللة805
شارع اول نوفمبر ق ششرفي صدیققصر الشاللة806
مسكن ق شدوبة یاسین مجد الدینقصر الشاللة807 مستودع وقودحي 78
ق شدیلمي محمدقصر الشاللة808 قطعة ترقویة رقم 25 فلكنةتخصیص 46
بلدیة الزمالة االمیر عبد القادرصادق عبد القادرزمالة االمیر عبد القادر809
بالقرب من مكتبة البلدیة ز أ عسلیماني بلقاسمزمالة االمیر عبد القادر810
شارع العربي بن مھیدي ز ا عبن یمینة سالمزمالة االمیر عبد القادر811
بلدیة زمالة االمیر عبد القادررحو بلقاسمزمالة االمیر عبد القادر812
بلدیة زمالة االمیر عبد القادربوعزة محمد یاسینزمالة االمیر عبد القادر813
بلدیة زمالة االمیر عبد القادرقریشي مختارزمالة االمیر عبد القادر814
بلدیة زمالة االمیر عبد القادرمحمد سفیانزمالة االمیر عبد القادر815
طریق عین الذھب ز م أحمر العین السعیدزمالة االمیر عبد القادر816
بلدیة زمالة االمیر عبد القادرعرابة مدانيزمالة االمیر عبد القادر817
خضر وفواكھبلدیة زمالة األمیر عبد القادرسلماني بلقاسمزمالة االمیر عبد القادر818
شارع دوارسي طیب سرقینعقاب عبد الحكیمسرقین819 6

منطقة سي الطیب بلدیة سرقینمراكشي مواليسرقین820
منطقة عین راجح بلدیة سرقینحیدرة الونوفيسرقین821
خضر وفواكھمنطقة عین راجح   بلدیة سرقینحیدرة زھرةسرقین822
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