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ـةـعبيـالشراطيـةـــ
لإ

القائمة االسمیة ألصحاب المحالت والمؤسسات التجاریة المداومة 

مالحظاتالنشاططبیعة العنواناسم ولقب التاجرالبلدیة
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مخبزةایلیزي-المنطقة الحضریة الجدیدةبن الزایر عبد الغاني

ول
األ

وم 
الی

حي الوسط ایلیزيفرحاني براھیم
ایلیزي-الحضریة الجدیدةالمنطقة باسي سلیمبلة

التغذیة العامة

ایلیزي-المنطقة الحضریة الجدیدةیخلف الدراجي
ایلیزي-المنطقة الحضریة الجدیدةــي محمد العیدبن الساسـ

ایلیزي-المنطقة الحضریة الجدیدةزمالي المشري
حي بلبشیربن عمارة عبد اللطیف

ایلیزي-الرمالحي بحري عباس
ج ایلیزي.ح.م.مسكن 42حي عمیمر رابح

حي الوسط ایلیزيدریعــــي خلیل
حي الوسط ایلیزيحواس عبد العالي

حي الوسط ایلیزيشنین لخضر
حي السالم ایلیزيعتوسي ابراھیم

حي السالم ایلیزيكوت حمزة
ایلیزي-المدنيحي الوئام بن عمارة عبد اللطیف

حي الرمال ایلیزيرحموني حمید
مسكن ایلیزي120حي رحماني محمد

خضر وفواكھج ایلیزي.ح.م.مسكن 42حي میساوي جمال الدین حي الوسط ایلیزيبوزید حكیم
حي المنطقة الحضریة الجدیدة ایلیزيیخلف بالل

صیدلیةالقادر مقابل المستشفىشارع األمیر عبد لخمیسي سماعیل حي السالم ایلیزيبوشطیبات احمد
حلویات ومرطباتایلیزي-المنطقة الحضریة الجدیدةبن باطة لخضر

قصابةحي الوسط ایلیزيبن زعیم عبد المالك
مقھى-خدماتایلیزي-المنطقة الحضریة الجدیدةبن باطة لخضر ایلیزيحي الوسط عتروس شكیب
ایلیزي-حي الوسطعصماني محمد

إطعام كامل المنطقة الحضریة الجدیدة ایلیزيبن یزة یاسین
خدمات التزود بالوقودامناسإنطریق1954نوفمبرأولنھجنفطال
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مخبزةایلیزي-مسكن195المنطقة الحضریة بن الزایر عبد الغاني

ني
لثا

م ا
یو
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حي السالم ایلیزيشیبان نبیل
يایلیزالمنطقة الحضریة الجدیدة عزي محمد

التغذیة العامة

ایلیزي-المنطقة الحضریة الجدیدة التومي لطفي
ایلیزي-المنطقة الحضریة الجدیدةزكور فرحات براھیم

ایلیزي-المنطقة الحضریة الجدیدةبن ساعد كمال
ایلیزي- حي عین الكورسعقباوي عبد هللا
مسكن ایلیزي30حي شویة عتمان

حي الوئام ایلیزياحمد عبد الباسطغدیر 
ج ایلیزي.ح.م.مسكن 42حي صالحي المسعود
حي السالم ایلیزيسلطاني السعید
حي السالم ایلیزيوكواك محمد

حي الوسط ایلیزيفرحاني عبد الرزاق
حي الوسط ایلیزيخثیر نور الدین
حي الطاسیلي ایلیزيجعفري سكینة

حي الحدب الشرقي ایلیزيتواتي عبد الفتاح
ایلیزيالمنطقة الحضریة الجدیدةیخلف عادل

خضر وفواكھ مسكن ایلیزي123حي برباش جمال الدین
حي الحدب الغربي ایلیزيبن زعیم عیسى
صیدلیةایلیزيالمنطقة الحضریة الجدیدةشمالي الصدیق
الشرقي ایلیزيحي الحدب ریمة تیقرین

حلویات ومرطباتمسكن ایلیزي42حي میھوب صلیحة
قصابةحي الحدب الشرقي ایلیزيبیات بوبكر

حي الوسط ایلیزيرویشي دلمي
مقھى-خدمات 

مسكن ایلیزي30حي رحاحلة الصادق

ایلیزيالمنطقة الحضریة الجدیدةبوتمجت فرحات
اطعام كامل

حي الوسط ایلیزيدغالي حمزة
محطة خدماتجانت-مفترق الطرق طاراتبن عویسة جمعة
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جانت-حي أغوم لقمان إسماعیل
زةــــبمخ
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األ
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الی

جانت-حي إفري لقمان حسان
جانت-حي إفري بوخنوفة رمزي

التغذیة العامة

جانت-حي إفري دوقات عبد الحكیم
جانت-حي إفري بالع السعید

مسكن15حي بوعزیز المسعود
حي اغومبارش نعمان

حي تین خاتمھساسي عبد الحق
حي تین خاتمھھالالت سلیم
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زلوازحي قرفالي سلیم
ابربرحي ان عصمان حمید
خضر وفواكھحي تین خاتمھھالالت زدام حي افريھالالت حفیظ

صیدلیةحي افريبعیو عبد العزیز
اغومحي بوشنعة رحیم
افريحي ساري حمید

مقھى-خدمات
تین خاتمھحي اوشیش رشید

افريحي خالف رشید
سریعإطعام

تین خاتمھي حلقمان جواد
زةــــبمخجانت-افريحي سلیماني عبد الحلیم

ني
لثا

م ا
یو
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جانت-حي إفري لقمان حسان
تین خاتمھي حالعقون عبد الوھاب

التغذیة العامة

جانت-حي إفري عطیلي الحسین
حي بني وسكنعزیزي موسى

تین خاتمھي حعبدو علي عبد الحكیم
حي اغومبارش نعمان
حي الجزیرةحباس سفیان
تین خاتمھي حالخطیب ھشام

تین خاتمھي حھالالت عبد الغفور
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السوق القدیمھالالت النوري
خضر وفواكھ

بني وسكنسایب فبصل
صیدلیةحي افريبعیو عبد العزیز
حي تین خاتمةبریھمات كمال
مقھى-خدمات حي تین خاتمھاوشیش رشید حي افريسراح سمیر
قصابةحي تین خاتمھدحیلي مسعود
حي افريخالف رشید

اطعام سریع
حي تین خاتمھلقمان جواد

س
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مخبزةبرج الحواسأمومن امینتھ

ول
األ

وم 
الی

برج الحواسغمام علي البشیر
التغذیة العامة

برج الحواسبحري محمد یحي
مقھى ومطعمبرج الحواسبلھادف زولیخة

مخبزةبرج الحواسدحو عكاشة

وم 
الی

ني
لثا

ا

التغذیة العامةبرج الحواسغمام علي احمد
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الحواسبرجأسوني لمین
خضر وفواكھبرج الحواسنواري عبد الباسط

س
منا

ن ا
ا

مخبزةوسط المدینةاسامر محمد

ول
األ

وم 
الی

مسكن14حي جدي عبد الحمید

التغذیة العامة
ھكتار10حي حمیدي محمد

حي الطشرونةلنصاري حسان
المجمع التجاريبكار حمزة

مسكن35حي عنیبي نور الدین
خضر وفواكھالمجمع التجاريعزي سعد المجمع التجاريھالالت المكي

قصابةالمجمع التجاريمكناسي لخضر
صیدلیةوسط المدینةاوعبد السالم فرید

س
منا

ن ا
ا

مقھىبجانب محطة الوقودعیساوي فتیحة

ول
األ

وم 
الی

مسكن22حي دبار عبد الكریم
المجمع التجاريشاعو محمد

إطعام سریع
المجمع التجاريلعلى محمد
مخبزةقریة اوھانتابا حمزة

التغذیة العامةفریة اوھانتحابي عمار
مقھىقریة اوھانتالعایب عبد الباقي
مخبزةوسط المدینةبن فرحي الزھرة

ني
لثا

م ا
یو
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مسكن135حي بوحفنة ولید

التغذیة العامة ھكتار10حي حمیدي جعفر
حي الطشرونةالھمال محمد

مسكن22حي محمدي مصطفى
المجمع التجاريعطیلي عبد الرحمان

خضر وفواكھ
المجمع التجاريھالالت نبیل
قصابةالمجمع التجاريبریك محمد

صیدلیةوسط المدینةاوعبد السالم فرید
التجاريالمجمع لعلى مراد

اطعام سریع
مسكن22حي بودوخة عادل

المجمع التجاريفالش عبد الغاني
مقھى

وسط المدینةبن عمارة محمد االمین
محطة التزود بالوقودان امناسنفطال

المخبزةقریة اوھانتابا حمزة
التغذیة العامةقریة اوھانتسوید فوزي

مقھىقریة اوھانتالعایب عبد الباقي
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مخبزةالمنطقة الحضریةحابیرش عبد المجید
ول

األ
وم 

الی وسط المدینةسلطاني محمد
التغذیة العامة

حي محمد بوضیافشعباني عبد الوھاب
التزود بالوقودلقبوراحاسي بنفطال
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مخبزةالمنطقة الحضریةحابیرش عبد المجید
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م ا
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زاویة سیدي موسىعزي جمال
التغذیة العامة

حي الحدبدالل موراد
محطة خدماتبرج عمرادریسقریشي الشیخ إسحاق

ب
بدا

الد

مخبزةالدبدابقاسمي احمد لزھر

ول
األ

وم 
الی

الدبداباودینة حسین

التغذیة العامة
الدبدابعمروني نصیرة

الدبدابشریط فوزي
الدبدابغدیر یمینة

صیدلیةالدبداباوعبد السالم فریدة
التزود بالوقودالدبدابنفطال

ب
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مخبزةالدبدابقاسمي احمد لزھر

ني
لثا

م ا
یو

ال

الدبدابحریز عبد القادر خالد

التغذیة العامة
الدبدابعروة خلیفة
الدبدابعیاشي عمار

الدبدابمحمد الطیبمقراني 
صیدلیةالدبداباوعبد السالم فریدة

التزود بالوقودالدبدابنفطال


