
وزارة التجــارة

مدیریـة التجــارة لوالیـة  باتنـة

مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي
                                                                            

العنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقب

لیلى خنفوسينھج على النمرطیار رابح
نھج محطة القطار رقم 

81
زقریر بشیرحي المحطةبالل شافعي

ممرات بن بولعید 

عمارة ا
حي الفدائیینبوھیدل الطیب

مدور محمد//
رقم 48 نھج بن فلیس 

باتنة
//شارع علي  النمرمقران حمو//

معمري الیمینسوناتیباقیرود عامر
شارع 19 جوان رقم 6 

ب حي المجاھدین
الطاھر عبد النبي

حي 152 مسكن 

سوناتیبا عمارة 19 رقم 

6 باتنة

سوناتیبابن حسن باللسوناتیباالعمراوي حلیم

بن الطیب محمد كمالحي تامشیطحاجي رزیق
عمارة رقم 05 حي 

1272 مسكن باتنة
//سوناتیباجاب هللا محمدحي 220 مسكن سوناتیبابوحملة فؤاد

شالغمة محمدحي 1200 مسكنقیرود عدالن
محل البراكة مقابل 

السوناتیبا
//حي 1200 مسكنالعمراوي فریدحي سوناتیباسعیدي الشریف

//حي 1200 مسكنبن دعاس رابححي 1200 مسكمنبونویوة سلطانحي 1200 مسكنیسین عزازةحي 1200 مسكنسداري سمیر

//حي 1200 مسكناحمان فؤاد//حي 1200 مسكنبونیوة نور الدین//

بن حرز هللا عقبة
حي البستان قسم 

159 مم رقم18
احمد عبید هللا

حي البستان نھج عیسى 

فالح
براھیمي ملیكة

شارع 19 جوان حي 

الشھداء
اسماعیل مرادي

رقم 09 شارع بورنان 

عیسى
//

براھیمي ملیكة
شارع 19 جوتن حي 

الشھداء
//حي الشھداءسعودي حمودي//

مواد غذائیة-حلیب و مشتقاتھ وسوبیرات

وسط المدینة

حي تامشیط 
 حي   

   1200
مسكن

 حي 
الشھداء+ 
البستان
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تیفرنت حكیمة
 02شارع ا ن

بوعقال 3
شیخي امینبوعقال 3سنقوقة حسانبوعقال 3سنقوقة محمد

نھج الالخوة دبابي رقم 

18 دوار الدیس
//

صدام جبیرطریق تازولت باتنةبوتاوي صابرحي الزھورحركات صالح الدینتجزئة الزھورھوبیب عادل
حي بوعقال 3 محاذي 

لنھج دبابي بوعقال
//

////دوار الدیس بوعقال 3بن شافع عادل////

نور الدین فرحات 

طالب

حي الزمالة شارع 

الغرب رقم 21 باتنة
بلھادي سلیماننھج ف , حي الزمالةطوالي نصر الدین

نھج شلغوم  عبد 

الوھاب مقابل الوادي 

المغطى بجوار 

مرداوي محمد//
نھج شلغوم  عبد الوھاب 

حي الزمالة

محمود بن الشیخ
حي الزمالة شارع 

الغرب رقم 39 باتنة
تومي اسماعیل

رقم 01 مھج األخوة 

جداري سابقا نھج 

الشمال حي الزمالة

معرف صالح الدین////
شارغ الغرب الزمالة 

رقم31 باتنة

زھاق موسى//
نھج شلغوم  عبد الوھاب 

رقم 03حي الزمالة
رقم01 حي الزمالةبن حبرو یسین////

//كشیدةعوفي رشیدة//كشیدةفرحات جمالطریق حملة كشیدةمحرزي نور الدین

//////كشیدةدعموش السعیدكشیدةحسام الدین ذمة

////////كشیدةمحرزي لزھر

//نھج االخوة عبدليجلول عبد الكریمنھج االخوة جاب هللاسرایري عبد القادرنھج االخوة عبدليبلولة فیصل//

//نھج االخوة عبدليبلولة جمال الدیننھج االخوة عبدليطولة عبد المالكنھج االخوة عبدليعادل بومعراف//

ریاض ابركانبوزورانبن دایخة یونس15 نھج ا بمحمدي تقي الدین
تجزئة بوزوران قطاع 

05

بن الشریف  نور 

الدین

تعاضدیة النور االقامة 

الجمیلة
بوزورانبن حفیظ احمد شوقي

بوزورانابراھیم ربیحيبوزورانمحمد االمین جاب هللا//
محمد االمین بن 

الشریف
//بوزوران بوزوران

حي النصر 
 800 +
مسكن

حي الزمالة

حي بوعقال 
   حي 742 

مسكن

حي كشیدة



//////بوزرانكریم بونویرة//

قیرود حمدان
حي بوعریف 1 

بارك افوراج
عمار بن فیفي

بارك افوراج ق 1 رقم 

349
خلفة بالل

مقابل المستشفى 

الجامعي
جلول فرید

بارك افوراج مقابل 

مدرسة البنات
مقابل المستشفى الجامعيسلیم زكري

لغواق یعقوب
حي بارك افوراج 

طریق عیون 

العصافیر

لمرد عمرمقابل المستشفى الجامعيخلفة بالل
بارك افوراج طریق  

عیون العصافیر
////

مسعودي شیماء//
حي بارك افوراجرقم 

2433 فرع 1
////

حملة 1بن براھیم نسیمحملة 1بن الشریف الطیبحملة 1محمد شعیبانيحملة 1مرزوق بلقاسم//

حملة 1زیداني تركيحملة1جنان فوزيحملة1مالخسو نور الدین//

////حملة 1غالب عبد الحلیم//

////حملة 1بومعزة محمد الطاھر//

//////حملة1فدان عبد الحایم//

مجموع 
الدائرة

حي بارك 
أفوراج + 

طریق 
تازولت

حملة 01

8 16291819



وزارة التجــارة

مدیریـة التجــارة لوالیـة  باتنـة

مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي
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غناي رضانھج العقید عمیروشمراح الدراجيحي الدرنانيمیھوبي النواري
شارع عیسات ایدیر 

بریكة
حي 11 دیسمبرفني محمد فاتحرقعة الشیح حي النصرحمادي عصام

القریة الجدیدةبلخیري النويشارع 20 اوتبن زعیم عبد الجلیلنھج 05 جویلیةبن یحي زكریانھج العقید عمیروشبلخنفر لخضرحي الدرنانيسماعي فرید

رحال شوقيطریق عزیل عبد القادربوفنار مباركنھج 20 اوتجریدي رؤوف
حي 11 دیسمیر 

الدرناني
حي غزیل عبد الرحمانخطاف عمادساحة السوقبن قویدر السعید

طریق سطیف نھج 05 مسعودي نزیھةشارع العربي بن مھیديمزغیش النوريحي المجاھدینباي الربیع

جولیة
شارع معجوج العمريبن حرز هللا ھشامساحة مھملي صالحمھملي فرید

سماعي عبد الكریم
حي بن بادیس نھج 

05 جویلیة
قسوم علي

حي 200 مسكن شارع 

بورزوق لخضر
شارع عزیل عبد القادربوقرة میمونساحة السوقداي توفیقالقریة الجدیدةبلخیري النوي

عیساني موسىحي بالل بریكةجدان سیف الدینشارع باللسعداوي عبد الحلیم
طریق سطیف نھج 05 

جویلیة
//حي 11 دیسمبربصباص محمد االمین

مرزوق مریامةشارع حیحي المكيزروني بغدادي
رقم 01 حي قواوسي 

الدراجي
نجاع یسیننھج 05 جویلیةبن زعیم زكریا

شارع العربي بن 

مھیدي
//

بن قریشي فطیمة
تجزئة 25 قطعة 

الدرناني
//حي باللبوشول حسام الدینشارع عزیل عبد القادربنیني محمد الطاھرحي النصرحاجي عبد النور

شارع جفاربراھمي عبد هللاحي 01 نوفمبربن قریشي مصطفى
لبید طارق محمد 

ریاض
//شارع بورادي سماعیلعریوات لزھرحي 300 مسكن

زیرق جمالحي شعبانيحمادي عبد هللاشارع االخوة ھیمةالعقون لحسن
شارع عزیل عبد 

الرحمان
//شارع 01 نوفمبرسیدي عثمان مشري

////شارع معجوج العمريناصر نبیلحي شعبانيعبود مصطفىنھج 05 جولیةحاجي خالد

بوعالق ماجدشارع فرحات عباسعثماني عالء الدین
حي الدرناني مشروع 70 

مسكن اجتماعي
بوحفص احمد

محل رقم 02 حي 

لفراض قبلة الواد
////

تجزئة 25 قطعة شروف نور الدینحي النصررویشي لزھر//

الدرناني
////

//////حي 712 مسكننوار مبروك//

بریكة
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البلدیة
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وسط المدینةعبود شیبوببیطام مركزسالمي عبد الحمیدبیطام مركزیعقوبي خدیجةبیطام مركزبوسدرة عبد الوھاببیطام مركزبوذیب عادل

وسط المدینةبوذیب حركاتيبیطام مركزبودراس حلیمحي المجاھدینبوذیب صالحالمركز التجاريزیان خالدبیطام مركزناصر الطاھر

حي المجاھدیننكوري السقايوسط المدینةقرومي نعیمة//الشارع الرئیسيبوطي ھشام//

وسط المدینةیوسف عبود ////الشارع الرئیسيبوسدرة حمزة//

//////الشارع الرئیسيدریس عبد الرحمن//

امدزكال مركزجبالي بشیرالقریة الجدیدةكریم رشیدامدوكالدلھوم فضیلةامدوكالمرزوقي لخضرامدوكال مركزتركماني كمال

امدزكال مركزبوعالق البايالقریة االشتراكیةثاري احمدامدوكالبھلولي مبروكامدوكالطیبي فتح هللامدوكال مركزعریس عبد الكریم

امدوكالبوعالق عمارالمجمع التجاريرزیق لزھروسط المیدنةتومي كمالحي الشھید لخضر عباسعموري السعیدحي غزاالتدحومان لیلى

//حي الشھید رابح داھومبن قویدر حلیموسط المدینةتوتي عبد الغانيوسط المدینةزلوف مبروك//

مجموع 

الدائرة
1712

بیطام

172319

مدوكال
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بنیني السعیدتازولتریقط محمد43 حي اوالد شلیحسابغ حكیمحي اوالد شلیحلتیم عبد الحفیظ
حي التعاضدیة شارع 

منزر الشریف
تازولتعباس ربعیة

//تازولتبربوش حمید//حي االمالعبد الكریم بورفیس//

//////تازولتعوف موسى//

مجموع 

الدائرة
1

تازولت

1312
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عثامنة مریم
شارع عثامنة 

الحمالوي
الشارع الرئیسيدوادي عصامالشارع الرئیسيبن حمیدة زبیروسط المدینةتوكة حسینحي المظاھراتحفیان عبد هللا

الشارع الرئیسيبن زعبار محمد ایمنحي الرابطةخذري رشیدالشارع الرئیسيفرحات عبد الجبارمدخل السوق الیوميخننو عبد الصمدحي الرحباتبرش مختار

//////طریق المتقنعز الدین عبد النورطریق مروانةحاجي الحاج

//////حي الرابطةبن الصغیر علجیة//

//////150مسكنلقرع عبد الوھاب//

//////راس العیونعالق محمد//

//////راس العیونزدام عبد الرحیم//

وسط المدینةشافعي حدادشارع 08 ماي 1945اوشن محمد//بلدیة تالخمتعوشاش نبیلوسط المدینةبطیط ناصر

رقم 04 وسط المدینةشافعي لخمیسي////مركز بلدیة تالخمتقبوج فطیمة//

//الشارع الرئیسيبن اسباع خالد//وسط المدینةمنصوریة نور الدینقیقبةغول سمیرالقیقبة

//مشتة جریاطبن خلیفة طارق//مشتة جریاطزایدي بن حدوش//

//////الطارفبوعافیة جمال//

خلفون سعدان
 طریق عین جاسر 

الشارع الرئیسي
الشارع الرئیسيشافعي الوزناجيالشارع الرئیسيرقاد جوديالحي الجنوبيجیتي شعبانالحي الجنوبيغنام عیسى

حي المجاھدبن یحي عاشورالحي الجنوبيجیتي توفیقالشراع الرئیسيبن حداد مسعودالشارع الرئیسيبن عبد الكریم مصطفى//

مجموع 

الدائرة
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مطعمالقصابات-تجار الدواجنخضر و فواكھمواد غذائیة-حلیب و مشتقاتھ وسوبیراتمخبزة
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6 61447

أوالد سالم

القصبات

تالخمت

     قائمـة التجـار المعنییـن بالمداومـة خـالل عطلـة عید االضحى المبارك، محرم وعاشوراء  لسنة 2018.

حسب األنشطة التجاریة الخاضعة إللزامیة ضمان المداومة ببلدیات والیة باتنة  (تجارة التجزئة و الخدمات)

البلدیة

راس العیون
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عبة سیف الدینحي النصرمعافي محمد

تحصیص التعاونیة 

العقاریة المسماة االوراس 

المنطقة الحضریة الجدیدة

بن علي عادل

محل رقم 03 شارع 

االخوة بوحالس حي 

السطا

حمودي سمیر
شارع لوشان الطاھر 

رقم : 12
حي المحطة الجدیدةبوزیدي توفیق

دلندة محمد
حي حمادة 02 

شارع دحماني الطیب
قطافي عمیروشحي حمادةنفیسي بزیحة

رقم 151 شارع 05 

جویلیة
لوشان خالدحي النصربكیر الصالح

شارع صالح لعلى 

وسط عین التوتة

رحماني امین
حي حمادة الثانیة 

بلدیة عین التوتة
بوقلعة شاكر

حي المعسكر سابقا حي 

النصر حالیا
عبھ قدور لطفي//

رقم 11 حي االخوة 

اقیالل حي حمادة 01
عقودة فارس

شارع بن عكشة حي 

السطا

//////حي 05 جولیةبوجالل عبد المالك03شارع عمر عمربیطام عمر

//////شارع صالح لعلىجاري جمالممرات 05 جویلیةمھماھي فرید

مجموع

عین التوتة
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مفتشیة عین 

التوتة
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مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

العنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقب

طریق راس العینموني زین الدینوسط المدینةماضوي رزاقطریق راس العینبن راحلة بشیرطریق راس العینبن بختة ھشامراس العینكواوشة یوسف

وسط المدینةزغدزد العربيوسط المدینةدریاس شمس الدیننقاوسسویھر محمدوسط المدینةشنة سمیرطریق سطیفبن دریھم عبد الكریم

////وسط المدینةبن عیاش عبد السالمقریة فناروبن الزاوي عمرطریق تاكسالنتزغدود فتیحة

//////طریق الوزن الثقیلجو هللا الربیعشارع عواسي رابحبوتیاح عبد العزیز

الشارع الرئیسيمرزاقة شاكرالشارع الرئیسيفالحي عبد القادرالشارع الرئیسيجبالي العربيالشارع الرئیسيمحامدي عز الدینالشارع الرئیسيجبالي توفیق

//////الشارع الرئیسيقوجیل بلدیة//

الشارع الرئیسيبلوم عبد العاليطریق  نقاوسعشي عالوةحي  السفسافةعدي عادلسفیان مركزدراس عبد العاليمركز سفیانعزیز الخیر

//////طریق راس العینرقاعة بلقاسم//

مجموع 

الدائرة

سفیان

وزارة التجــارة

مدیریـة التجــارة لوالیـة  باتنـة
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البلدیة
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بومقر

نقاوس

68544



وزارة التجــارة

مدیریـة التجــارة لوالیـة  باتنـة

مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي
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//الشمرة مركزحاجي الربعيالشمرة مركزبوشامة رمزيقرعة  الوزمقطع عبد هللالشمرةمعصم خلیل

//////حي الدوكطرفایة مسعود//

//////الشمرة مركزبوصوف حكیم//

//بولھیالت مركزالشافعي كباش//بولھیالت مركززھیة شوشان//

//////بولھیالت مركزبن احمد السعید//
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بولھیالت

الشمرة
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البلدیة
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وزارة التجــارة

مدیریـة التجــارة لوالیـة  باتنـة

مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

العنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقب

نھج شاغي السعیدمراح حكیمشارع الطاھرعوف فرحاتحي نزار رشیداعراج ریاضالحي الجنوبياعراب وحیدمروانةعراب الخیر

شافعي صالح 

الدین
شارع الثورة الزراعیةلعراري حسانشارع اول مايعماري عالءحي ھواري بومدینبن سعد هللا ادریسحي 75 مسكناركات عصامحي 874 مسكن

شارع 05 جولیةشاافعي جمالالسوق المغطاةعوف لعلىشارع شاغي السعیدشبیلة بعبوشحي محمد بوضیافعنون منصرحي نزار رشیدحریقة السعید

شارع الثورة الزراعیةحفیظ علیوةشارع اول نوفمبرعوف یزیدحي 200 مسكنبونواورة الصالححي 200 مسكنبونواورة الصالحطریق الثانویةموساوي سھیل

شارع اول نوفمبرلعلمي الصالحطریق متقن مروانةعباس مرادشارع الثورة الصناعیةزوبیر سلطانيشارع الثورة الزراعیةزوبیر سلطانيحي شیديطایري رمضان

////شارع 05 جویلیةحساني جمالالحي الجنوبياعراب یزید//

//////الحي الجنوبيبوبشیش فاتح//

//////نافلةابراھیم شرقي//

//////الرحواتكمال مخلوف//

الشارع الرئیسيالعلمي توفیقبلدیة قصر بلزمةالعلمي كمالبلدیة قصر بلزمةجاب هللا حدةبلدیة قصر بلزمةبوزیان جمعةبلدیة قصر بلزمةمبرك عاشور

شارع اول نوفمبرالعلمي عليشارع اول نوفمبرالعلمي بوضیافشارع اول نوفمبرعزوز عبد الزھاببلدیة قصر بلزمةخیثر خالد//

//////شارع اول نوفمبرطیرشي سلیم//

مروانة

حیدوسة
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البلدیة
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//////شارع اول نوفمبرالعلمي كمال//

//////شارع اول نوفمبرنزار قبایلي العادل//

//////شارع اول نوفمبربغیاني طارق//

//////شارع اول نوفمبرحشیشي عبد المجید//

الشارع الرئیسيبورنین نظیرةشارع بوكثر احمدحساني توفیقشارع الرئیسيحماش عالوةحي بروال الباربوكثیر یحیىالشارع الرئیسيمسعود دواق خلیفة

//شارع مكربش لخضرحساني خالدشارع  الشھید بالة عیاشعطیة عبد الحمیدحي االخوة عالیةالعمري خرفیة//

مجموع

الدائرة

قصر بلزمة

وادي الماء

1098 718
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مدیریـة التجــارة لوالیـة  باتنـة
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بن حرز هللا عبد 

الباسط
البلدیة مركزبوشطیط بشیرسقانةمزھود ریاضقریة تازیغتحاجي سمیرممرات االخوة حاجيمزھود میلودالبلدیة مركز

//
بن حرز هللا صالح 

الدین
البلدیة مركزھدان حسینالبلدیة مركزسدیري الدوادیةتازیغتقیرود الناصرحي 50 مسكن

//
عبد العزیز بن حرز 

هللا
ممرات االخوة حاجيبوشطیط محمد//ممرات االخزو حاجيعبد المجید عثمانيمحاذي مدرسة سقانة

ممرات االخوة حاجيبن احمید مباركة//مشتى عبد العزیززیرق عبد العزیزممرات االخوة حاجياشرقي رضا//

//////ممرات االخوة حاجيین حرز هللا ادریس//

//////ممرات االخوة حاجيلویفي غنیة//

//////تازغتبن دحمان عزوز//

مشتة متلیليھامل حنان//تیالطوعیفة محمدتیالطوقایم جالل//

تیالطوحواس حوریة////مشتى متلیليعیفة عمار//
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مطعم
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سقانة
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القصابات-تجار الدواجنخضر و فواكھمواد غذائیة-حلیب و مشتقاتھ وسوبیراتمخبزةالبلدیة

تیالطو



وزارة التجــارة

مدیریـة التجــارة لوالیـة  باتنـة

                                                                            مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي
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الشارع الرئیسيبخوش صلیحةوسط المدینةشنة حساموسط المدینةشنة رابحوسط المدینةبوتیطاو مسعودوسط المدینةموساوي عبد الكریم

////اوالد سي سلیمانعمران احمدوسط المدینةبوتیطاو زیاد//

//مشتة تینیباوینبعاسو عبد السالممركز تاكسالنتمنصوري  خوثیرتاكسالنتخدة فوزیةتاكسالنت مركزحریقة الوردي

////حي تینیباوینرخیسة عبد الرزاققریة تینیباوینحمیش اسماعیل//

//////لمسان مركزبیطام عمار//لمسان

المجموع

أوالد سي 

سلیمان

خضر و فواكھمواد غذائیة-حلیب و مشتقاتھ وسوبیراتمخبزة
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مطعم
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القصابات-تجار الدواجن البلدیة

تاكسالنت



وزارة التجــارة

مدیریـة التجــارة لوالیـة  باتنـة

مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي
                                                                            

العنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقب

ذراع الطاقةبوشكیوة احمدذراع الطاقةبلورغي مرادذراع الطاقةكیج یعقوبذراع الطاقةكیج یعقوبذراع الطاقة ثنیة العابدبن ناصر الصالح

ذراع الطاقةحمزاوي عبد السالمذراع الطاقةبن ھنیة یاسینذراع الطاقةبومزراق ولیدذراع الطاقةبومرزوف ولیدثالث بلدیة تنیة العابداوحامة خالد

ذراع الطاقةحموتة ربیعة////ذراع الطاقةبن عزیزة فاتح//

//////ذراع الطاقةبلموش رشید//

//////ذراع الطاقةفاضل جمال//

الحي الجدید وادي زكري علي

الطاقة
الحي الجدیدبرینیس یزیدالحي الجدیدعزوزي حافظالحي الجدیدبدة محمد الحي الجدیدمھداوي خالد

الحي الجدیدبن عباس عبد المالكالحي الجدیدبعزیز التھاميالحي الجدیدعزوزي تامرالحي الجدیدخاللي اسماعیلوادي الطاقةبلعیاطي مسعودة

تیجدايمعو یاسنالحي الجدیدبعزیز عليالحي الجدیدسعادة جاللتقصریتونار عبد العاليتیجدايبوخاشة عبد الغني

تیجدايبن خادم عبد المالكالحي الجدیدعزوزي الھاشميالحي العتیقدلندي مخلوفوادي الطاقةبوكیحل عبد الحمید//

الحي الجدیدمدور یسینبایومغشوش ولیدتیجدايعمري حكیمةتیجدايیلوز عبد المالك//

العین الیابسةبرینیس ساعدتیجدايبھدي محمدالحي الجدیدبدة ملیكبوزیزةبومسعود مسعود//

تقصریتالوناس باللتیجدايعمر یلوزتیجدايغسیري توفیقتیجدايدراز اسماعیل//

//المرفقبوعكورة زكریاءالحي العتیقمعلم محي الدینتیجدايیلوز رشید//

////المرفقبوعكورة خیر الدینبایوتمرابط عبد الحفیظ//
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البلدیة
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ثنیة العابد

وادي الطاقة



//////الحي الجدیدیوسفي فیصل//

//////بایولخوادة حسین//

//////المزرعةمزیاني مراد//

//////الحي الجدیدبن خادم كریم//

النوادرمقراني محمدالنوادرحمراوي شعبانالنوادراوحامة عیسىالنوادرعشي لحسنالنوادراوحامھ دنیا زاد

النوادرحمزاوي عبد السالم//النوادركیدج مرادالنوادربن خاتم هللا بشیرالنوادراوحامة عبد الحق

////الحي الجدیدیكن الطاھرالحي الجدیدایدیري الساسي//

//////النوادربن خرور نصر الدین//

المجموع

شیر

1112 72214



وزارة التجــارة

مدیریـة التجــارة لوالیـة  باتنـة

مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

العنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقب

تكوت مركزعبد الرزاقي جعفرتكوت مركزحبیب هللا مراد//تاغیت-بلدیة تكوتبزالة عمربلدیة تكوتسلطاني بزة

//////بلدیة تكوتلونیسي محمود//

//////طریق شناورةغقالي عبد الحمید//

تیفلفالبردود صدامتیفلفال غسیرةزروال عبد الوھاب//تفلفالبلقاسمي فؤاد//

//اریناشازرایب عبد الوھاب//اوالد ایدیرتمجغدین عمار//

//////اریناشزروال مصطفى//

//////غوفيفلوسي بودرسة//

//////كاف لعروسبولقمان عبد الحكیم//

////// كیملبیاضة توفیق//

//////كیملحقاین امینة

المجموع

تكوت

مطعمالقصابات-تجار الدواجنخضر و فواكھمواد غذائیة-حلیب و مشتقاتھ وسوبیرات
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     قائمـة التجـار المعنییـن بالمداومـة خـالل عطلـة عید االضحى المبارك، محرم وعاشوراء  لسنة 2018

حسب األنشطة التجاریة الخاضعة إللزامیة ضمان المداومة ببلدیات والیة باتنة  (تجارة التجزئة و الخدمات)

البلدیة
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مخبزة

032

غسیرة

كیمل

110



وزارة التجــارة

مدیریـة التجــارة لوالیـة  باتنـة

مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي
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حي المجاھدمكربش مسعودحي 20مسكنلحسن میلودالشارع الرئیسيحجار ناصربلدیة عین جاسرقاضي عليتجزئة 125 قطعةحجار سمیرة

//////حي اول نوفمبرالسعید وزانيبلدیة عین جاسرمزیز لعلى

التجزئة السكنیة االولىحنفوق ابراھیمالمركز التجارياعیش حسین//تجزئة رقم 01بن عقون كنزيتمھریتلكحل فاتحالحاسي

المجموع

عین جاسر

             الجمھوریـــــة الجزائریــــــة الدیمقراطیــــــة الشعبیـــــــة

قائمـة التجـار المعنییـن بالمداومـة خـالل عطلـة عید االضحى المبارك، محرم وعاشوراء  لسنة 2018.
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البلدیة
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وزارة التجــارة

مدیریـة التجــارة لوالیـة  باتنـة

مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

العنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقب

ابركان شمس 

الدین

شارع مصطفى بن 

بولعید
حي اول نوفمبربن بالط خلیفةحي أول نوفمبر 1954براكنة یسینحي اول نوفمبر اریسشراقة نذیرحي اول نوفمبر 1954بوتمامین حسین

لملز أحمد راميوسط المدینةبلورغي عبد الحمیدطریق بسكرةتیماقولت عبد العزیزحي ذراع الزیتونبن مزیان جمعةطریق بعلي اریسیوقبال الصالح
شارع احمد بن عبد 

الرزاق

بوقبال مبارك//
شارع احمد بن عبد 

الرزاق
بھدي محمد//

شارع احمد بن عبد 

الرزاق
طریق بسكرةعداسي ناصر

//////مزاتة اریسبوعلي مباركة//

غدادة عبد الحق//
حي اول ماي الحي 

البلدي
//////

بوصالح تیغانمینخزانة الطاھر////تاغروت عمر تیغانمینبركي سلیم//

//////سامر تیغانمینبن وادة عبد الحفیظ//

//////تابندوت تیغانمینبوھراوة كمال//

//////سامر تیغانمینعثماني الصالح//

مجموع 

الدائرة

أریس

   الجمھوریـــــة الجزائریــــــة الدیمقراطیــــــة الشعبیـــــــة
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البلدیة
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تیغانمین

34 292



وزارة التجــارة

مدیریـة التجــارة لوالیـة  باتنـة

مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

العنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقب

محطة خدمات بوزیديصیفي الطیبحي االستقاللالعیساوي كمالحي االستقاللاوجرة حمزةحي االوراسمزیاني فریدحي االستقاللبن مزمارة المكي

ھدار فارسحي االستقاللبلكبیر لحسنحي االستقاللبوبشنة المكي
مقابل محطة خدمات 

بوزیدي
//حي االستقاللسلطان السعید

//////حي شیلیابلغوار عبد الحفیظ//

//////الحي الجدید 140 مسكنتمرحولت ساعد//

اوالد فاضللونیسي نور الدیناوالد فاضلذیاب خالداوالد فاضلقلفن عبد العلياوالد فاضلعمیري سھیلةاوالد فاضلطورش یعقوب

//////اوالد فاضلقلفن عبد العلي//

مخلوفي لخمیسي//
اوالد فاضل

//////

مجموع 

الدائرة

       الجمھوریـــــة الجزائریــــــة الدیمقراطیــــــة الشعبیـــــــة             

  قائمـة التجـار المعنییـن بالمداومـة خـالل عطلـة عید االضحى المبارك، محرم وعاشوراء  لسنة 2018

حسب األنشطة التجاریة الخاضعة إللزامیة ضمان المداومة ببلدیات والیة باتنة  (تجارة التجزئة و الخدمات)

البلدیة

طبـــــــــیـــــــــعـــــــــــــــــــة النشــــــــــاط

مطعمالقصابات-تجار الدواجنخضر و فواكھمواد غذائیة-حلیب و مشتقاتھ وسوبیراتمخبزة

اوالد فاضل

تیمقاد

2 3733



مدیریـة التجــارة لوالیـة  باتنـة

مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

العنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقب

بلدیة اشمولنواصریة نور الدینبلدیة اشمولمسعودي نور الدیناشمولمخناش بركةبلدیة اشمولبن حوة حدةبلدیة اشمولبوغدادة لمین

//بلدیة اشمولبوھراوة الصالح//بلدیة اشمولمناعي حسین//

بلدیة فم الطوبكرارشة محمدبلدیة فم الطوبحمیزي عیاشبلدیة فم الطوببن شایبة عیاشبلدیة فم الطوبمسعودي مخلوف//

//بلدیة فم الطوببوصیودة عماربلدیة فم الطوبفروجي جمالبلدیة فم الطوبملولي نور الدین//

بلدیة اینوغیسنلحمادي سلیمانبلدیة إینوغیسنرحموني عائدة//بلدیة إینوغیسنبوكریشة كریم//

//////بلدیة إینوغیسنعایشي لعلى//

مجموع 

الدائرة

اشمول

5

اینوغیسن

 الجمھوریـــــة الجزائریــــــة الدیمقراطیــــــة الشعبیـــــــة

فم الطوب

163

البلدیة

طبـــــــــیـــــــــعـــــــــــــــــــة النشــــــــــاط

مطعمالقصابات-تجار الدواجنخضر و فواكھمواد غذائیة-حلیب و مشتقاتھ وسوبیراتمخبزة

3

قائمـة التجـار المعنییـن بالمداومـة خـالل عطلـة عید االضحى المبارك، محرم وعاشوراء  لسنة 2018

وزارة التجارة

حسب األنشطة التجاریة الخاضعة إللزامیة ضمان المداومة ببلدیات والیة باتنة  (تجارة التجزئة و الخدمات)



وزارة التجــارة

مدیریـة التجــارة لوالیـة  باتنـة

مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

العنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقب

طریق الشمرةحدار عمرطریق الشمرةبراھیمي عبد المالك//حي الزیتونعالوة لزھرالمعذرمنصور مسعود

//حي المستقبلالعلمي براھیم//حي الزیتون 02عبد العزیز بوجمعةحي المستقبلبن ناصر مصطفى

//////الحي العتیقشطوح لطفي//

//////الحي العتیقمالح كمال//

//////شارع بوعزیز الشریفیحي میلود//

//////حي الفالحعواج یسین//

//////حي بوعكازقدوار عبد العزیز//

//////حي الفالح 02باشا فرید//

//////حي المستقبللغویل فرید//

بلقاسم بوزیدة عادل
شارع بن عماري 

صالح
بوقرن مبروكشارع بنعماري صالحمالحي ناصرذراع بولطیفعبد النبي میلود

شارع بن عماري 

صالح
شارع بن عماري صالحقندوز جمال

عبد العزیز مبروك
شارع عموري 

محمد
قندوز الشریفشارع عموري محمدقندوز عمرشارع عموري محمداحمد قائد جلول

شارع بن عماري 

صالح
شارع بن عماري صالحعموري شعبان

بوقادة مرادشارع بن عماري صالحبن ناصر یاسین//
شارع بن عماري 

صالح
امزیان عبد الزھاب

شارع بن عماري 

صالح
شارع بن عماري صالحعلیوة زوبیر

المعذر

        الجمھوریـــــة الجزائریــــــة الدیمقراطیــــــة الشعبیـــــــة

    قائمـة التجـار المعنییـن بالمداومـة خـالل عطلـة عید االضحى المبارك، محرم وعاشوراء  لسنة 2018.
حسب األنشطة التجاریة الخاضعة إللزامیة ضمان المداومة ببلدیات والیة باتنة  (تجارة التجزئة و الخدمات)

مفتشیة 

المعذر

طبـــــــــیـــــــــعـــــــــــــــــــة النشــــــــــاط

مطعمالقصابات-تجار الدواجنخضر و فواكھمواد غذائیة-حلیب و مشتقاتھ وسوبیراتمخبزة



بلولھ زوبیر//شارع بن عماري محمدعلیكة العیاشي//
شارع بن عماري 

محمد
//

//////شارع بن عماري محمدزكور عبد القادر//

//////شارع بن عماري صالحمزیاني عبد الحمید//

//////شارع بوزیدة تالشریفزرارة عمار//

بومیةبندعاس خالد////بومیةبن ساعد زوبیدة//

//////بومیةسرایري مسعود//

جرمة مركزمسعودان یاسینجرمة مركزمسعودان خلیفة//جرمة مركزلغرور مخلوف//

//////جرمة مركزمخلوف مراد//

76مجموع

عین یاقوت

4203

جرمة

بومیة



وزارة التجــارة

مدیریـة التجــارة لوالیـة  باتنـة

                                                                            مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

العنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقب

بلدیة بوزینةزیتوني فریدبلدیة بوزینةبوذھبة الیمینأوریرعیساوي عبد الحقبلدیة بوزینةبقزي خالفخبرازناصري رمزي

//////اوریر بلدیة بوزینةمكنتیشي حبیب//

مجموع 

الدائرة
111

  الجمھوریـــــة الجزائریــــــة الدیمقراطیــــــة الشعبیـــــــة
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حسب األنشطة التجاریة الخاضعة إللزامیة ضمان المداومة ببلدیات والیة باتنة  (تجارة التجزئة و الخدمات)

البلدیة

طبـــــــــیـــــــــعـــــــــــــــــــة النشــــــــــاط
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بوزینة

12



وزارة التجــارة

مدیریـة التجــارة لوالیـة  باتنـة

                                                                            مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

العنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقب

منعةبورك سلیممنعةفوتیح فاتحمنعةقارح احمدمنعةقارح احمدبلدیة منعةالعشي سمیر

//////طریق منعةلوصیف فتیحة//

تیغرغاریملمي ربیعةتیغرغاربن بوتة سلیمتیغرغارعكسة عمارتیغرغارعكسة مسعود//

//////تیغرغارعكسة عمار//

مجموع 

الدائرة

تیغرغار

منعة

222 14

            الجمھوریـــــة الجزائریــــــة الدیمقراطیــــــة الشعبیـــــــة
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العنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقبالعنواناإلسم و اللقب

لحالح ماھروسط المیدنةمحمدي انورالشارع الرئیسيمرزوق لخضرالشارع الرئیسيطیان ریاضالجزارسعیدي رشید
محل رقم 01 الحي 

البلدي

یحي الشریف حمزةالحي الجدیدعبیدات احمدالشارع الرئیسيلحالح عالوةالجزارطیان نور الدین
محیط البلدي الشارع 

الرئیسي
مشتي المرابطینبن عثمان یاسین

سعیدي عبد المنعمالشارع الرئیسيیحي الشریف حسینالحي البلديمحمدي عبد الرؤوفالجزاربوعزیز دحمان
لفراض الشارع 

الرئیسي الجزار
الشارع الرئسیسسعیدي معاذ

الشارع الرئیسيبن عثمان سمیروسط المدینة الجزارطلحي عز الدین//الجزارطلحي الجمعيالجزاریحي الشریف زینب

////////
یحي الشریف 

مخلوف
الحي البلدي

اوالد عمارقتال جمیلةمركز اوالد عمارحمیسي السعیداوالد عماربن قریشي نور الدینمشتة اوالد عمارسعداوي الطیباوالد عماربن قؤیشي سمیر

//اوالد عماركاكة عامراوالد عمارعطار حسیناوالد عمارحساني خالد//

////اوالد عمارسعداوي جمالالشارع الرئیسيكویني الخیر//

//////مشتة لقرنینيباي لزھر//

//////مشتة لقرینيبیوض ساعد//

مجموع 

الدائرة
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الجزار

أوالد عمار

عزیل عبد 

القادر
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العنوان التجارياإلسم التجاريالعنوان التجارياإلسم التجاريالعنوان التجارياإلسم التجاري

مطاحن األوراس وحدتي اریس 

و باتنة
بلدیة فیسدیسشركة ماء باتنة المعدني كاسروالمنطقة الصناعیة حي كشیدة باتنةملبنة األوراسنھج المحطة باتنة

ملبنة تیمقاد ليالمنطقة الصناعیة حي كشیدة باتنةمطاحن محمد سلیم
حي الزھور فیال م ت س ع بلدیة 

رقم 16 باتنة

مطاحن سونیماكس
مفترق الطرق طریق الوزن 

الثقیل بریكة

مطاحن قطیان
الطریق الوطني رقم 78 القیقبة 

باتنة

حي المجاھدین - عین جاسر-مطاحن المحراب

أوالد عیش بیطام – بریكة-مطاحن قریون

-عین یاقوت–مطاحن المرابطین

طریق باتنة – بریكة-مطاحن الشجعان

عین جاسر -باتنة-مطاحن عین السلطان

الحي الشمالي اوالد سالم -باتنة-مطاحن شایب عینو

المنطقة الصناعیة عین یاقوتمطاحن الرخاء
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المیاه المعدنیةانتاج الحلیب المبستر و مشتقاتھوحدات انتاج الدقیق و السمید


