
ة  لد مالحظة طبیعة النشاطالعنوان التجارياالسم واللقب أو التسمیةال

10 شارع سایغي محمودلخلیفي احمد1
حي اول نوفمبربوكلوھة عز الدین
شارع مغالوة رمضانبقاش عز الدین
حي الكوفبولنوار ریاض
رقم 03حي الخربةبوعنان الزوبیر
حي الخربةزقرور عمار

االخوة ضمبريلكحل نور الدین
حي فاطمة بو عافیةبوحبل كمال

حي قصر الماءبو العیش عبد النور
شارع الحریةبوكلوھة سلیم
حي صناوة العلیالحكیري محمد
شارع زروقيسفیان بومزبر
الطریق اإلجتنابيمحطة سعیداني

شارع أول نوفمبر 1954بولقرن زكیة

الطریق الوطني رقم 79سویكي عاشور

شارع أول نوفمبر 1954بن محجوب سلیم

حي صناوةحوحامدي فؤاد
حي صناوة العلیاقرین فھیمة

حي حمري علي( الخربة)فرحات عمار

حي الخربة العلیابلمھبول عبد العزیز

الطریق المزدوج (االخوة فرحات تقي الدین
ضمبري)

الطریق المزدوج (االخوة فرحات رشید
ضمبري)

شارع اول نوفمبر 54 رقم بن الصالح الشریف
34

شارع زغدود عليشكیرو عبد الباسط
حي صناوة العلیالكنوش فرید
حي بن قربةدعاس جمال
شارع القدسبوطبجة خالد
الخضر و الفواكھحي التنیةجوال رشید

حي شرطیوي بشیر رقم تباني نور الدین
المخابز03

لة  م

المخابز

محطات الوقود

 السوبیرات و المواد 
الغدائیة

ارك ع مستوى  د  الفطر الم قائمة المداوم خالل يو ع
لة لسنة 2019 ة م وال



محطات الوقودسیدي خلیفةاالخوة شنینبة

السوبیرات و المواد سیدي خلیفة السفلىمدوري ولید
الغدائیة

الخضر و الفواكھسیدي خلیفةمدوري طارق
المخابزعین التینكینوشة إدریس

محطات الوقودعین التینبلكیموش  زین الدین

حي طلحاوي عبد الرحمن بلحساني عمر
عزابة لطفي

عزابة لطفيسمارة فیصل
عین التینكینوشة سفیان
شارع شندرلي ابراھیمنوال لبیوض
حي النسیم رقم 02قیرود نبیل

شارع بوغدة حمالويبن عریف مھدي
شلرع بورغدة حمالويجادلي احمد
شارع بوغدة حمالويخزار اسامة

شارع بوغدة حمالويبلخیر محمد الھادي

حي اوالد سمایل- التالغمةبزوح بوزید

حي اوالد سمایلنغیش سكینة
شارع بوغدة حمالوياالخوة مزعاش
مشتة الزمالةلیموني محمد

مشتة مخالفةبن عبد العزیز مریم

حي اوالد سمایل التالغمةفالحي سفیان

حي اوالد سمایل التالغمةنوارة ریاض

حي اوالد سمایل التالغمةلعیاضي جمال

حي اوالد سمایل التالغمةبراي محمد

حي اوالد صالح شارع بن عصمان العارم
بوغدة حمالوي

شارع بوغدة حمالويبن عریف جمیل
شارع بوغدة حمالويكبوط كریم

شارع بوغدة حمالويمزعاش جمال
حي اوالد صالحقریش رضوان
حي النسیمالعلمي احمد
حي 20اوت 1955لمودع ھشام
حي 300 مسكنشامي رشید
حي النسیم رقم 07غضبان خالد

حي المسجد العتیقبن جبار خیر الدین

السوبیرات و المواد 
الغدائیة

فة  دي خل س

ع الت 

التالغمة 

المخابز

محطات الوقود

السوبیرات و المواد 
الغدائیة



شارع بو غدة حمالويذیب فریال
شارع بوغدة حمالويمحوي رجم

شارع بوغدة حمالويمحوي اسماعیل
حي لمروج واد سقانبن بعلي رضا

حي غنیمي رابح وادي مخلوفي عصام
سقان

تحصیص فلتان 165حصةزقرار اسكندر

حي لمروج واد سقانقریش مفیدة
واد سقان مركزبوراس مروان

وادي  سقان مركزبرقالح نصرالدین
محطات الوقودبلدیة وادي سقانھامل علي
ملبنةمنطقة النشاطاتاماني لي

مركز  المشیرة/میلةبرور لزھر
مركز  المشیرة/میلةبرور ولید

حي بغلیلي محمد/ المشیرةشعباني عبد الباقي

تجزئة 241 حصة 107عزري محمد
مشیرة مركزمغالوي عبد الرزاق

حي 30 مسكنمرداسي یعقوب
المشیرة مركزعزري جبایلي
المشیرة مركزبوزریدة یاسین
مشیرة مركزبرور الربیع

تحصیص 168 حصة رقم عزیري عبد اللطیف
70/المشیرة

محطات الوقوددوار بوحوفانبن جاب هللا كمال
المشیرة مركزعزري الحاج

المشیرة مركزعزري عبد العزیز
المشیرة مركزیسعدي عبد العزیز

حي بن بادیس المشیرة بن عثمان اسامة
مركز

عین البیضاء أحریش مركز

مشتة تیسویتبارش فرحات

عین البیضاء احریش مركزسعیود یاسر

مشتة السداريفدان الراجي
مشتة السداريفدان قدور

مشتة السداريمرمون حمزة

ة  المش

ضاء  ع الب
ش ح

السوبیرات و المواد 
الغدائیة

خضر و فواكھ

المخابز

السوبیرات والمواد 
الغذائیة

الخضر و الفواكھ

المخابز

الخضر و الفواكھ

المخابز بویحي مسعود

السوبیرات و المواد 
الغدائیة

واد سقان 



الخضر و الفواكھ مشتة السداريطرشي حمزة
محطة الوقودمشتة والد عاشوربوروح عادل

العیاضي برباسقوراس بوجمعة
العیاضي برباسمرمول عبد القادر

العیاضي برباسشوفي حمو
العیاضي برباسحارك خیر الدین

سیدي مروان مركزقراح اسامة
حي فرضوةبلمقیمح العید
طیبة یاسر

فرضوةبلغرز فضیلة
حي فرضوةغلیمة سمیر
سیدي مروان مركزشبري حكیم

حي راس البیركردود عبد العالي
محطات الوقودحي بودابغرنوب الشریف

سیدي مروان مركزبن صالح شمس الدین

بوصالحاقراب جمال
فرضوةخنیفر عمار

سیدي مروان مركزبن صالح رشید
المشتة الكبیرةبركات عبد المالك
حي اللوزبن زاید عبد المالك

سیدي مروان مركزجعبوب ربیع
حي الجناینبوفلغة كریم

حي راس البیردرموش احسن
سیدي مروان مركزغراز كریم

سیدي مروان مركزبن زاید عبد العالي
سیدي مروان مركزغراز ندیر
سیدي مروان مركزلعور سعد

سیدي مروان مركزالعشي احسن
حي ورزیر الشیقارةزطیلي نبیل

حي الزوابي الشیقارةعومارة عصام
حي الزوابي الشیقارةعومارة عبد المالك

حي الزوابي الشیقارةشكیرو الحاسن

حي الھواري بلدیة الشیقارةبن ناصر بالل

حي الزوابي الشیقارةبن قریط ناصر
حي الصفیصفةسعد هللا عمار
حي ورزیزبوقطة مسعود
حي شنقلي مخلوفخنفوس زلیخة

حمالة مركزیعقوب عبد الحكیمحمالة 

اس ا ب ع

ات و المواد  السب

السبیرات و المواد 
الغدائیة

السوبیرات و المواد 
غدائیة

المخابز

دي مروان  س

قارة  الش

المخابز عبدیش مسعود

الخضر و الفواكھ

السوبیرات و المواد 
الغدائیة

حي الزوابي



حمالة مركزسامح نور الدین
الوصافسامح طارق
الوصافمزھود محمد
حمالة مركزبلمیلي حمامة
حمالة مركزسوفي عامر

حمالة مركزبومعزة عادل

تسدان حدادةسباحة فضیل
تسدان حدادةبن عثمان المولود

محطات الوقودمشتة اكدیانشركة الدراجي
تسدان حدادةعطا هللا ریاض
الحي البلديسباحة ریاض
تسدان مركزعصمان نورة

تسدان حدادةوارث عبد الحق
لنتیةقسیطة الربیع
بلعقون سمیر
تومسالتحیمر عاطف

بین لوعور مینار زارزةجحیش عثمان
تومسالتقندوز علي

تومسالتبن علي عبد الرؤوف
تومسالتوالدو مراد

تومسالتشطیبة المكي
حي عبد هللا باشاكنیزة حسان
شاع زیغود یوسفراشدي احمد
شارع زیغود یوسفدھمشي فؤاد
حي الجامع االخضرلكبیش عمار

شارع سدراتي عماربوخبوز بوخمیس

شارع خلیفي عبد الرحمنبوزرارة عبد الحق

تعاونیة االمانيبو الوزین عبد الحق

الطریق الوطني رقم 05نفطال 1 بوعشیبة لطفي
الطریق الوطني رقم 05نفطال 2بخوش عبد هللا

شارع اول نوفمبربن جاب هللا كمال

طریق فرجیوةالعایب عبد الكریم

مشتة العربيبن الصغیر عبد الكریم
حي عبان رمضاناوشریف ملیكة
الطریق وطني رقم 05ش.ذ.م.م بجاوي
شارع العربي بن مھیديناصري الیاس

د  شلغوم الع

المخابز

محطات الوقود

ات و المواد  السب
ة الغدائ

الخضر و الفواكھ

المخابز

السوبیرات و المواد 
الغدائیة

المواد الغدائیة

الخضر و الفواكھ

الخضر و الفواكھ

المخابز

مينار زارزة

سدان حدادة 



طریق فرجیوةمختاري عبد الحق
تعاونیة االمانيرزاق محمد

حي مصطفى بن بولعیدعلواش رضوان
شارع بونعاس احمدكبیش فاتح
حي دیدوش مرادقطو یوسف

االخوة بن نایت رقم 24بوناب یوسف
شارع اول نوفمبركعواش شمس الدین

المنطقة الصناعیةمطاحن بن سالم
المنطقة الصناعیةمطاحن داودي سمیر

تحصیص 279 حصةایھوال فارس
منطقة النشاط رقم35عاشوري جمال
شارع اول نوفمبرعرابة نور الدین
شارع اول نوفمبرشوقي سفیان
جبل عقاببخوش عمار

رقم 08 وادي العثمانیةاونیس السبتي
الطرق الوطني رقم 05نفطال (مبارك حداد)

جبل عقابطویوي كمال
حى 450 مسكنمغرزي احمد

شارع اول نوفمبربو سجرة مسعود

تحصیص 221 رقم106مخلوفي عبد المؤمن

تحصیص التجزئة  رقم 89بعلي عمار

بلدیة وادي العثمانیةقروزلي
بلدیة وادي العثمانیةمیاللي
بلدیة وادي العثمانیةماما لي

شارع اول نوفمبر 1954بعلي سلیمان

حي نعمون عبودبن زرافة ھاجر

نھج علمي عمار برامكي عومار
رقم12یحمل رقم01

رقم 28 المنطقة الصناعیة یسعد خیر الدین
محطات الوقودعین الملوك

مشتة عین الكحلةسخان یوسف
شارع بوسجرة المولودصغیر عبد الباقي
شارع اول نوفمبرصویلح الطیب

عین ملوك مركزبورمح عبد الحق
رجاص مركزحمزاوي أیوب
حي 96 مسكن رجاصخالطو شادلي

حي یحیاوي شعبان رجاصبولشفار عبد الحفیظ

ع الملوك

المخابز

السوبیرات والمواد 
الغذائیة

المطاحن

ة  واد العثمان

المخابز

محطات الوقود

السوبیرات والمواد 
الغذائیة

ملبنة

السوبیرات والمواد 
الغذائیة

الخضر والفواكھ



حي یحیاوي شعبان رجاصسویعدي الضاویة

شارع عزومي عبد المجیدبلعطار  ھشام

مشتة رجاصبوكردوخة أحمد

حي 96 مسكن رقمA41قرواز عبد المؤمن

شارع فلسطین رقم 18دوزة سمیر
طریق رجاص العرصةعاللطة حسین

شارع بورافة محمدلعور سلیم

شارع كوكو سماعیلحافي راسو زھر الدین

حي 20أوت 1955بلمھبول محمد

شارع مرازق أحمد رجاصبعوطة أسامة

طریق زغایةعجرود طارق

شارع فرحي محمد رجاصزنتوت محمد

قریة یحیاوي شعبانبیدة زوجة لعور
شارع فلسطینمنھان حسام
رجاص مركزخیاط عزیز
رجاص مركزباز نعمان

حي 246 مسكنزطیلي عبد المجید
زغایة مركزمخناش مفدي

زغایة مركزحافي راسو أحمد
زغایة مركزعالل رابح

محطات الوقودزغایة مركزعالل بادیس
زغایة مركزشایبي تقي الدین
زغایة مركزبوالودنین فارس
زغایة مركزجعطیط فارس

زغایة مركزشایبي تقي الدین
زغایة مركزبوقزوح رمضان
زغایة مركزبوعافیة الھاشمي

زغایة مركزحیور الطاھر
زغایة مركزحلیس فرید
حي حسین الزاھيبخمة الطاھر
حي بلي محمدبوكلوھة سلیم
حي 20 اوت 55بعوش محمد

شارع شكرود أحمدمیدو كالي یزید
شارع شكرود أحمدبلقصور عبد اللطیف

حي بوطوط سلیمانبغیبغ ابراھیم

الخضر و الفواكھ

مخبزة

ة  زغا

المخابز

السوبیرات والمواد 
الغذائیة

الخضر و الفواكھ

واد النجاء

المخابز

محطات الوقود

السوبیرات والمواد 
الغذائیة



حي 20 اوتبعوش الدراجي
حي بلي محمدحمادي عبد الرزاق

حي حریزي بلقاسمجامع حدة
حي مراكشي التونسيصایفي سلطانة
احمد راشديعتامنة مسعود
شارع حریزي بلقاسمشباح نور الدین
شارع زغمة بوزیدمراكشة خالد

حي 04 ھكتاراتعبد هللا عبد المالك

شارع لھوى محمد الطیببوجالل الیاس

حي 384 قطعةقاسة بغدوش مصطفى

شارع المحطةبقاش عبد السالم
حي خطاط احمدمزیان عبد المالك

شارع المحطةقریدة معمر
حي 246مسكن تاجنانتسفاري امین

الطریق الوطني رقم 05العمري محمد السعید
الطریق الوطني رقم05عزوز بن حمادة

الطریق الوطني رقم05شركة تضامن موساوي

حي 11 دیسمبربوراس سمیر
حي ھواري بومدیامصباح حسین

شارع بلعطافي احمدبرحایل عبد الباسط
شارع المحطةخدیجة الدوادوي
حي رقعي بشیربلكرفة بوجمعة
المطاحنالطریق الوطني رقم 05مطحنة التاج

ش ذ م م بي تي سي 
منتجي المیاه المعدنیةالطریق الوطني رقم 05روایال

المخابزمركز بن یحي عبد الرحمانسعودي عمار

مركز بن یحي عبد الرحمانبوزغایة معمر

مركز بن یحي عبد الرحمانبن عیسى حمزة

مركز بن یحي عبد الرحمانبوزغایة لزھر

مشتة توریت  بن یخى عبد فرحات بالل
الرحمن

مركز بن یحي عبد الرحمانفرطاس عمر

المخابزالقنطرة رقم 176بوالدخان نبیل

د  بن  ع
السوبیرات والمواد الرحمن

الغذائیة

تاجنانت

المخابز

محطات الوقود

السوبیرات والمواد 
الغذائیة

المواد غدائیةاحمد راشدي

الخضر و الفواكھ



حي 28 مسكنمسعود اخلوف الشریف

بلدیة مركزبن عیسى الطیب
بلدیة مركزبن صاف لطفي
بلدیة مركزمباركي السعید
شارع ھرنون احمدبن عبد هللا رابح

شارع بوتوحة محمدطروش یحي
شارع زموري یوسفرجیمي نبیل

حي المنظر الجمیلبوشرمة صالح
حي أحمد بن صالححمة زیلوخة
شارع بلوط صالحفلیفلة امال

مشتة الزیتونةزموري عیسى
حي یحیون الدواديصوكو حكیم
شارع بوتوحة محمدطروش یحي

شارع جوامبي مباركبن براھم بادیس
شارع بوصبع مسعودبوالشعیر عبد الحلیم

حي 100 مسكنشحدان فتاح
شارع بلوط صالحسعیدي كمال

17 شارع ھادف مسعودبودربالة  عبد الحكیم

شارع ھادف مباركنیبوش عبد الحفیظ

تجزئة 147 حصة (27) دیبي المولود
من المخطط

شارع العقید عمیروشزموري نوار
شارع بودن عبد هللابوكریعة مراد

شارع أول نوفمبر 1954مشقف سامي

شارع أول نوفمبر 1954 لبصیر نبیل
رقم 17

شارع درادة محمدبوراس عالوة
شارع قناطي الطاھرحمیدة فرحات

محطات الوقودالطریق  الوطني رقم 79االخوة فارة

تارماست بوحاتمعولمیت سلیمان
بوحاتم مركزعولمیت رابح
عین الكحلةقشي فتیحة
تارماست بوحاتمفریج محمد

عین الكحلة بوحاتمم .د.م.م العین
رقم 21جزء قسم 15قاسة سخان

حي 30مسكن عمارة رقم عقون لخضر
03

بوحاتم 

المخابز

محطات الوقود

قنت تي

المخابز

المواد غدائیة

الخضر و الفواكھ

الرواشد 

مخابز

السوبیرات والمواد 
الغذائیة

الخضر والفواكھ

السوبیرات والمواد اوالد خلوف
الغذائیة



مشتة تارماستدرغال رضا
مشتة عین الكحلةفتوحي عبد العزیز

مشتة عین الكحلةلعوامري یحى
بوحاتم مركزقلوت نصیر

الخضر و الفواكھبوحاتم مركزعبد الوھاب بجاط

دراحي بوصالحبن میسیة عبد الرزاق

دراحي بوصالحبلمرابط عمار

دراحي بوصالحدیب نور الدین مروانة

تحصیص 529 تجزئة 491أورزیفي عمار

المخابزحي 05 جویلیةخالد حسان
نھج طورشي المكيبوالسكك إلیاس
شارع أول نوفمبرزیدي عبدالمالك

حي 24 مسكن تساھميمریج نعمان
مركب النجاحبزیزة محمد

سوایح زكریاء
حي 20 مسكن إجتماعي تساھمي 
و08 محالت تجاریة من مخطط 

شغل األراضي رقم 05 عمارة 02

حي 529بوراس اسالم

شارع أول نوفمبربن عبد هللا عبد المجید

مشتة السبیخیةحماني ھشام
مشتة السبیخیةسدیرة علي
شارع اول نوفمبرقویتة نبیل

مشتة طرمیلبورورو احمد
منطقة النشاطاتبعوطة علي

حي 306 بشركة د.م.م تاراست

26 شارع احمد بوسكیننفطال

بن سي عمار عبد 
حي 306 قطعةالرزاق

شارع صالح جیبركعولة عصام
شارع اول نوفمبریحى یاسین

أحمد بوالسكینفوزي منصور
شارع تیس عاشوربوخناقة عبد الغاني
شارع تیس عاشوربو السكك رمضان

شارع اول نوفمبرقدیدة معاذ

شارع بوغواص عز الدینقایور عبد القادر

المواد الغدائیةدرا بوصالح

فرجيوة 

محطات الوقود

السوبیرات والمواد 
الغذائیة

السوبیرات والمواد 
الغذائیة



التعاونیة العقاریة بن عبد بوساحة محمد
العزیز

شارع اول نوفمبرتعوینین عبد المالك
السبیخیةغمراني كمال

شارع اول نوفمبربلیمان عبد السالم
حي سخان الماءسمیر جواد

شارع احمد بوالسكینسقواط عبد الحق
المطاحنفرجیوةالمطاحن بني ھارون

بني قشة مركزضیف سفیان
بني قشة مركزدراجي كمال

بني قشةعیادي سیف الدین
بني قشة مركزقشي مدني
مشتة الطورشبخوش بالل

بني قشة مركزعزوز سلیمان
بني قشة مركزضیف عمار

بني قشة مركزعولمیت عبد الكریم
بني قشة مركزعمورة عاشور

بني قشة مركزسعیدي عبد الخكیم
بني قشة مركزبوبرام التوفیق
بني قشة مركزعزوز سلیمان
حي باردو باینانبوعظم فرحات

باینان مركزبخبخ فؤاد
شارع أحمد قادريعتموني رابح
حي باردوبعوش نوار
حي باردومتران مراد
حي باردولعور عصام
حي باردوبقاش خالد

باردومولھ عبد الھادي

تحصیص 156 قطعة رقم عزیز زھیر
21

باردوحمودي عبد الھادي
باردومرابط عبد الحلیم

باینان مركزكریوط كمال
شارع بوالدبان محمودزنتوت ھشام
باینان مركزشباح حسان

باینان مركزرزایقي عبد الحلیم
باینان مركزبن رجم باروق

مفتاح عمار
رقم 36تحصیص156 

مسكن
حي باردوزماموش حسین

باینان مركزعزیز كمال

اينان  تر 

المخابز

السوبیرات والمواد 
الغذائیة

الخضر و الفواكھ

 ب قشة 

المخابز

السوبیرات و المواد 
الغدائیة

الخضر و الفواكھ

الخضر و الفواكھ



باینان مركزبو الصیود عبد الفتاح
باردوقطیش عبد الغاني
مشتة بوغرداینبوحناش الیزید

تصافات بلدیة اعمیرة بن عسكر معمر
اراس

عمیرة اراس مشتة بویلفبوقجاني عبد الرؤوف

أعمیرة أراس مركزبن عسكر فتیحة
عمیرة اراسبلعیدي جنات

مشتة بوغرداینسالم عبد الرحیم

 بو غرداین عمیرة اراسبن عسكر اسماعیل

حي الشھید لكنوش تاصافتبلمھبول حفیظ

تصافات بلدیة اعمیرة خالد غیموز
اراس

تصافات بلدیة اعمیرة لبصیر محمد
اراس

تصافات بلدیة اعمیرة بوملیط موسى
اراس

محطات الوقودبوغرداینبوقجاني عبد الرحمان

مشتة عین الكبیرةبوخش فوضیل
عین الكبیرةبولقرون عبد القادر

تسالة لمطاعيجامع محمد
تسالة لمطاعينور الدین جامع

تسالة لمطاعيجبلي صالح
انسا تسالة لمطاعيمسیوط المدني
تسالة لمطاعيالعقون فرید

انسا تسالة لمطاعيالعایب نور الدین
تسالة لمطاعيسدراتي نور الدین

محطات الوقودتسالة لمطاعيزمیش مولود
تسالة لمطاعيجامع صالح

تسالة لمطاعيعمیمور الخوتیر
تسالة لمطاعيبلقط كمال

شارع جیش التحریرثعلوب الھاني
عنوش عليعیسى شخموم
حي االخوة خیاطبوزبرة محمد
حي االخوة خیاطوالزرایب فؤاد
الصفصافةجلول لعمامري

سالة لمطا 

المخابز

السوبیرات و المواد 
الغدائیة

الخضر و الفواكھ

ة اراس اعم

المخابز

السوبیرات و المواد 
الغدائیة

الخضر و الفواكھ

المخابز



شارع جیش التحریربوفنغور بدر الدین
حي االخوة نجاربن ناصر یاسین
شارع بوجریوبوحلوف رفیق

دار لفوینيبوجمعة بولحلیب

شارع جیش التحریرناموس سمیر

عنوش عليبادیس بوشطاط

حي احسن دواسعزیز محمد

حي الصفصافةلشھب كمال
عنوش عليدفوس تھامي

حي احسن دواسبوقطوش ریاض
حي احسن دواسعزیز محمد
حي االخوة نجاربلبراني سعد

شارع محمد بوخروبةبوخروبة ناصر
شارع زرارة السعیدعلیوط عبد المجید

حي احسن دواسقارون توفیق
شارع محمد بوقریوعمامري بالل

شارع محمد بوقریوعمامري سامي

القرارم قوقة 

محطات الوقود

ة ات و المواد الغذائ الس

الخضر و الفواكھ
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