
 

 

 
 الجوهـــــــىريـــــــت الجــــزائــزيـــــــت الذيــــوقــــزاطيـــت الشـــعبيـــــت

  

   
 وؾاؼج اٌردـــــــاؼج

  

   
 ِعٌؽٌح اٌرداؼج  ٌىالٌح اٌدـؿائؽ

  

 
 اٌّفرهٍـح اإللٍٍٍّــح ٌٍردـاؼج تثؽالـــً

  

      

      

 

 الخجار الوذاوهين علً  هسخىي بلذيت بزاقي

  

 
  8102لسنت  عيذ االسخقاللالوبارك  والفطزجذول عذد الخجار الوسخزين لوذاوهت عطلت عيذ 

   

 اٌعائؽج اإلظاؼٌح :

 تـــــــــــــؽالً
  

   

 بلذيت بزاقي
  

    

   

 تجارة بالتجزئة للخضر والفواكه 
 

  
 °N اإلسمو اللقب عنوان المحل بلدية المحل

 
 1 بولحٌة رابح  براقً  30حً المرجة  براقً

 
 2 فركوس فاتح براقً 30محل رقم  111حً بن غازي رقم  براقً

 
 3 مشتً صالح الدٌن  مسكن براقً 69كشك موقف الحفالت طرٌق االربعاء الحً الجدٌد  براقً

 
 1 حروز منصف 11محل رقم  91مسكن بن طلحة عمارة رقم  433حً  براقً

 
 4 دنٌدنً مناد 49البلدي شارع سعٌد ٌحٌاوي محل رقم سوق  براقً

 
 5 بوخاري اعمر 30ب محل رقم  090حً روكزان قسم  براقً

 
 6 دمدوم عبد النور 34محل  19حً طوٌلب شارع  براقً

 
 7 مٌلودي محمد براقً 03رقم  30حً المٌهوب  براقً

 
 8 بنور محمد 30محل رقم  56قسم رقم  براقً

 
 9 بوشمال بلقاسم 45الخضر و الفواكه محل رقم سوق  براقً

 
 10 واد فل حسان أ 126قسم  براقً

 
 11 قرٌن علً براقً 30رقم  53قسم  براقً

 
 12 بنور اسماعٌل براقً 39رقم  56قسم  براقً

 
 13 عساس ولٌد براقً 30رقم  56قسم  براقً

 
 14 محمد قالون  135حً بن غازي رقم  براقً

 

     

  
 تجارة بالتجزئة للتغدية العامة  

  
   اإلسمو اللقب عنوان المحل بلدية المحل

 
 1 سنوسً بوعالم براقً  39محل رقم  34حً روكزان قسم رقم  تؽالً

 
 2 قاٌد علً بن طلحة 963حً الجٌاللً رقم  براقً

 
 3 تٍماقًّ زكٍٓ تؽالً ;:9تؽالً نؽق ؼلُ  تؽالً

 
 4 ضاٌع زكٍٓ 9:9 تؽالً نؽق لطعح ؼلُ تؽالً

 



 

 

 5 وهىظ ٍٍِىح تؽالً  :?:لكُ ؼلُ  تؽالً
 

 6 تٓ قٍٍص ِسّع ِىؽؼ <7تؽالً نؽق لطعح ؼلُ  تؽالً
 

 7 غىتاي اقّاعًٍ زً غىٌٍة تؽالً >9ناؼع أ ؼلُ  تؽالً
 

 8 تٓ اعؽاب ِسّع ِىؽؼ  79اٌمطعح ؼلُ  تؽالً
 

 9 ِعىل زٍّع ;97زً تؽالً نؽق أ ؼلُ  تؽالً
 

 10 نؽِاغ وّاي ِكىٓ تٓ غٍسح تؽالً 77<زً  تؽالً
 

 11 عماب ازّع تؽالً 88ِكىٓ عّاؼج ؼلُ  ?<87زً  تؽالً
 

 12 أمحمد معوش براقً  39أ محل  109قسم رقم  تؽالً
 

 13 علٌبولمٌة ب براقً 241نهج مصطفى جعدي قطعة رقم  تؽالً
 

 14 سالمً طاوس براقً  936تجزئة رقم  تؽالً
 

 15 تمعوشت رضوان  براقً  36بن طلحة براقً محل رقم  15تجزئة رقم  تؽالً
 

 16 عنزة حفصة محمد  أ براقً 251قسم رقم  تؽالً
 

 17 بن ربٌع مبروك  بن طلحة براقً  1محل  10حً الملعب رقم  تؽالً
 

 18 بلخٌر مسعود  براقً 39محل  39قطعة  11حً بن طلحة الطرٌق الوالئً رقم  تؽالً
 

 19 سواس مصطفى  براقً 31حً بن طلحة  رقم  تؽالً
 

 20 زاٌري فٌصل  براقً 30رقم  13حوش مرٌم مج ملكٌة   تؽالً
 

 21 تواتً محمد براقً 090حً روكازان قسم رقم  تؽالً
 

 22 صدقاوي مراد  براقً 133قسم رقم  تؽالً
 

 23 بوعمرة ٌوسف  براقً )سوبٌرات( 31محل رقم  090حً بن طلحة قطعة رقم  تؽالً
 

 24 مزلً فارس  براقً 265حً روكزان قسم رقم  تؽالً
 

 25 عزونً سفٌان  أ براقً 43شارع محمد محمودي قطعة  تؽالً
 

 26 مرسً عبد الكرٌم براقً 31محل  153حً روكزان قطعة رقم  تؽالً
 

 27 فرحات عبد الكرٌم  براقً 033قسم رقم  تؽالً
 

 28 معٌوف عبد الرحمان  براقً 014قسم رقم  تؽالً
 

 29 حوى عبد المؤمن ج براقً 56قسم رقم  تؽالً
 

 30 علواش رضوان  أ براقً  100قسم رقم  تؽالً
 

 31 عثمانً عادل  براقً 33رقم  30حً مرٌم قسم رقم  تؽالً
 

 32 تىؼزٍح قعٍع  تٍعٌح تؽالً @:ؼلُ  :7زً اٌٍّهىب  تؽالً
 

 33 ظتاؾي ِسّع  تؽالً  7>< زً زىل اٌٍّهىب تؽالً
 

 34 قبالً عبد هللا  براقً 936حً بن طلحة رقم  تؽالً
 

 35 لعباوي رمضان س براقً  55قسم رقم  تؽالً
 

 36 جندي بومدٌن  مكرر براقً 31قطعة  31حً المٌهوب  تؽالً
 

 37 غٌماري محمد براقً  021قسم رقم  تؽالً
 



 

 

 38 جوابً فرٌد مكرر براقً 233قطعة رقم  31رقم  حً المٌهوب تؽالً
 

 39 غٌاطو منٌر  براقً  21مسكن عمارة رقم  9331حً  تؽالً
 

 40 بوشلغوم سلٌم  ب براقً 19شارع احمد جعدي رقم  تؽالً
 

 41 فرٌخ نبٌل  براقً 131قسم رقم  تؽالً
 

 42 مباركً محمد براقً  433حوش المٌهوب قطعة رقم  تؽالً
 

 43 عثمان مادي   31القطعةاالولة رقم   52/31حً روكزان قسم رقم  تؽالً
 

 44 بن خطار مولود  براقً 31محل  56طرٌق االربعاء قطعة رقم  تؽالً
 

 45 بن سلة حسان  براقً  32حً طوٌلب رقم  تؽالً
 

 46 سعٌدان محمد أمٌن  براقً 31رقم  91مسكن ع  9331حً  تؽالً
 

 47 بنور عبد العزٌز  براقً  50قسم رقم  تؽالً
 

 48 كٌموش عبد المالك  براقً 34حً بن غازي رقم  تؽالً
 

 49 العاٌب محمد براقً 931قسم رقم  تؽالً
 

 50 كروقلً محمد  براقً  31حً طوٌلب  تؽالً
 

 51 ولد بزٌو لخضر براقً 019قطعة رقم  تؽالً
 

 52 بالل حسٌن  براقً 939براقً شرق رقم  تؽالً
 

 53 زرفً رفٌق  براقً 093حً براقً شرق رقم  تؽالً
 

 54 زرقاط أحمد براقً  32قسم رقم  تؽالً
 

 55 ِازً عثّاْ تؽالً 78ِسً  78لطعح  >?;زً ؼووؿاْ ؼلُ  تؽالً
 

 56 اٌعىؽي ؼتٍعً  تؽالً  ?<<زً اٌٍّهىب  تؽالً
 

 57 وٌع زّؽاْ قاٍِح تؽالً  <>=لكُ ؼلُ  تؽالً
 

 58 تٓ عًٍ فؽٌع تؽالً ;9;لطعح  ؼلُ  تؽالً
 

 59 غاؾي قٍّؽج تؽالً 79ِسً ؼلُ  =7زً تٓ غاؾي ؼلُ  تؽالً
 

 60 ٌسً اتؽاهٍُ 78ِدّىعح ٍِىٍح ؼلُ  <7زىل اٌعٍّؽاخ ؼلُ  تؽالً
 

 61 نٍٍمح عثع اٌؽزّاْ 99=ذدؿئح ؼلُ  تؽالً
 

 62 قالَ ٌىقف >:ناؼع ِسّع تٍعؽتً لطعح  تؽالً
 

 63 تٓ قٍٍُ عثعإٌاصؽ ب تٓ غٍسح  78زً االلرصاظي ِسً ؼلُ  تؽالً
 

 64 وٍسً تؽاهٍُ ?>;زً ؼووؿاْ لكُ ؼلُ  تؽالً
 

 65 اٌعىؽوخ عالي ?8غؽٌك االؼتعاء لطعح ؼلُ  تؽالً
 

 66 ِؿٔاؼ ٔىؼاٌعٌٓ أ :89زً تٓ غاؾي لطعح ؼلُ  تؽالً
 

 67 ٌعداي عثع اٌّاٌه 987لكُ ؼلُ  تؽالً
 

 68 تىنالغُ زٍٍُ أ =:;ؼلُ  تؽالً
 

 69 ذاترً عثع اٌسىٍُ ;<;لكُ ؼلُ  تؽالً
 

 70 ذىاؾي عًٍ ب غؽٌك األؼتعاء تؽالً @>;لطعح ؼلُ  تؽالً
 



 

 

 71 اٌد عثّاْ ٌىقف :7ِسً ؼلُ  ;;و  :;زً تٓ غاؾي لطعح  تؽالً
 

 72 قٕىقً ِسّع تٍماقُ تؽالً  @><زً اٌٍّهىب  تؽالً
 

 73 ٔماب ِسّع تٓ غٍسح تؽالً @7ِسً  <>عّاؼج ِكىٓ  ?<87زً  تؽالً
 

 74 هعٌثً نهٍؽج ِىؽؼ 7@9لطعح  ؼلُ  8زً اٌٍّهىب  تؽالً
 

 75 زؽوؾ ِٕصف تٓ غٍسح 87ؼلُ  ;9ِكىٓ عّاؼج  77<زً  تؽالً
 

 76 قىاق زىٍُ 78ِسً ؼلُ  79أ <87لكُ ؼلُ  تؽالً
 

 77 تىذؽعح تىخّعح :7ِسً =9ظٌكّثؽ لكُ ؼلُ  88ِٕطمح إٌهاغ زً  تؽالً
 

 78 نؽٌف اتؽاهٍُ 79ِٕطمح أ ِسً  :9;زً ؼوواؾاْ لكُ ؼلُ  تؽالً
 

 79 ؼاتسً تىخّعح <=لكُ ؼلُ  تؽالً
 

 80 نٍطً عثع اٌسٍّع تٓ غٍسح تؽالً :7ِسً  <8ِكىٓ عّاؼج  ?<87زً  تؽالً
 

 81 زداج ِسّع ;<=لكُ ؼلُ  تؽالً
 

 82 تٓ ٌمؽج فاذر تؽالً 78ِسً  897ؼلُ  زً ؼووؿاْ غؽٌك االؼتعاء تؽالً
 

 83 وؽٌُ ِسّع تؽالً <>ٌىقف تىتاٌح ؼلُ  تؽالً
 

 84 فؽزاخ ِصطفى تؽالً  تؽالً
 

 85 ؾؼلً ؼفٍك تؽافً =9:زً تؽالً نؽق ؼلُ  تؽالً
 

 86 تىٌسً ِسفىظ تؽالً ;88زً تٓ غاؾي ؼلُ  تؽالً
 

 87 اٌٍؿٌعِدثؽ  أ تؽالً ==:لطعح ؼلُ  ;7ِسً  تؽالً
 

 88 اٌعؿوؼي ٔصؽ اٌعٌٓ تؽالً ;7ِسً  <7لطعح ؼلُ  تؽالً
 

 89 خٍٍع زّؿج تؽالً 79ِسً  =7زً تٓ غاؾي ؼلُ  تؽالً
 

 90 صىٌٍر تالي تؽالً 79ِسً  ;9;زً تٓ غاؾي لطعح  تؽالً
 

 91 خٍٍع ِسّع  زً تٓ غاؾي تؽالً تؽالً
 

 92 تٍمؽع فاذر تؽالً 879لكُ  تؽالً
 

 93 قالزً اٌطاوـ لكُ تؽالً تؽالً
 

 94 قاوى عثع اٌماظؼ تؽالً >98لطعح ؼلُ  تؽالً
 

 95 وٌع تىضٍطٍٓ أٌىب زّؿج /ذ تؽالً:9:زً تٓ غٍسح ؼلُ  تؽالً
 

 96 ٌعىؼ ِكعىظ تٓ غٍسح >8ؼلُ  :9ِكىٓ عّاؼج  77<زً  تؽالً
 

 97 زؽوؾ ِٕصف تٓ غٍسح 87ؼلُ  ;9ِكىٓ عّاؼج ؼلُ  77<زً  تؽالً
 

 98 زّؿج عّىؼ  أ ;89زً تٓ غاؾي ؼلُ  تؽالً
 

 99 خثاًٌٍ زٍّع  تؽالً  :7زىل تٓ غٍسح ِسً ؼلُ  79/ ?:لطعح ؼلُ  تؽالً
 

 100 تٓ ؾٌاظج ِثؽون  تؽالً  ;>8لكُ ؼلُ  تؽالً
 تؽالً 

 101 اٌعاٌة ِسّع  تؽالً <=لكُ ؼلُ 
 تؽالً 

عثع اٌىؽٌُ  صاٌة تؽالً  ?8/  ;7زً تٓ غٍسح لطعح ؼلُ   102 
 تؽالً 

 103 ظزّأً عثع اٌماظؼ  تؽالً  @8زً تٓ غٍسح ؼلُ 
 



 

 

 تؽالً
 104 تٓ عًٍ وّاي  تؽالً  >9زً تٓ غٍسح ؼلُ 

 تؽالً 
 105 عٍىأً عثع اٌىؽٌُ  تؽالً  78زً ِسّىظي ِسّع لطعح ؼلُ 

 تؽالً 
 106 قىاـ ِصطفى  تؽالً 78زً تٓ غٍسح ؼلُ 

 تؽالً 
 107 ِصعع ؼاتر  / ب تؽالً <8لطعح ؼلُ 

 تؽالً 
 108 أِؽي ِكعىظ تؽالً 9=8لكُ ؼلُ 

 تؽالً 
 109 قازً ؼفٍك  زً تٓ غٍسح ِماتً اٌفؽع اٌثٍعٌح  تؽالً

 تؽالً 
 110 ظزعاذ ِسّع  تؽالً  9=:لكُ ؼلُ  78زىل اٌٍّهىب 

 تؽالً 
 111 ٍِطٍم عثع اٌؽزّاْ  تؽالً 887لكُ ؼلُ 

 تؽالً 
 112 فؽٌص ٔثًٍ  تؽالًأ  ;=8لكُ ؼلُ 

 تؽالً 
 113 ظؼاخً ؾهٍؽ  تؽالً  79ِسً  =<<لطعح ؼلُ  79زً اٌٍّهىب 

 تؽالً 
 114 عّىؼ زّؿج  أ زً تٓ غاؾي تؽالً  ;89

 تؽالً 
 115 تىظؼواْ تؽاهٍُ  تٓ غٍسح تؽالً <>8زً اٌدٍالًٌ ؼلُ 

 تؽالً 
 116 هعٌثً ضاٌع  ِىؽؼ تؽالً 7@9لطعح ؼلُ  78زً اٌٍّهىب 

 تؽالً 
 117 ِهاًٌ عثع اٌؽزّاْ  تؽالً 79ِسً  ؼلُ  9@9زىل اٌٍّهىب لطعح ؼلُ 

 تؽالً 
 118 تؽٌمً ِعّؽ  زً اٌٍّهىب تؽالً

 تؽالً 
 119 وٕىال ِؽاظ  تؽالً =7زً تٓ غٍسح ؼلُ 

 تؽالً 
 120 ٌعؿؤً ٔثًٍ  تؽالً =7ؼلُ  79هىراؼ غؽٌك األؼتعاء عّاؼج  :8زً 

 تؽالً 
 121 تىنالغُ زٍٍُ  تؽالً =:;ؼلُ 

 تؽالً 
 122 أوواي قعٍع  تؽالً >=زً ؼوواؾاْ 

 تؽالً 
 123 ضؿٔاخً اعّؽ تؽالً   79ِٕطمح أ ِسً  :9;زً ؼوواؾاْ 

 تؽالً 
 124 ِعىل اِسّع تؽالً  79أ ِسً  9:;لكُ ؼلُ 

 تؽالً 
 125 قالَ ٌىقف  ِسّع اٌعؽتً تؽالً >:لطعح ؼلُ 

 تؽالً 
 126 غثاش ِسّع آٍِ تؽالً ?<<ؼلُ  زً  ٍِهىتً

 تؽالً 
 127 ِثاؼوً ِسّع  تؽالً ==<زىل  اٌٍّهىب لطعح ؼلُ 

 تؽالً 
 128 فٍاي ٌاقٍٓ  تؽالً 78ِسً  897ؼلُ  78ذدؿئح ؼووؿاْ لطعح 

 تؽالً 
 129 تٓ عاٌٍح وّاي  تؽالً  8=9لكُ ؼلُ 

 تؽالً 
 130 اٌعىؽوخ عالي  تؽالً  ?8غؽٌك األؼتعاء لطعح ؼلُ 

 



 

 

 تؽالً
 131 لثالج ِسّع  تؽالً >=<زىل اٌٍّهىب لطعح ؼلُ 

 تؽالً 
 132 تىقععٌح ؼظا  زىل اٌٍّهىب تؽالً

 تؽالً 
 133 ٌسٍاوي عائهح  تؽالً =>:زً اٌدالًٌ ؼلُ 

 تؽالً 
 134 تٓ لىٌع أزّع  تؽالً  @97زً تٓ غٍسح ؼلُ 

 تؽالً 
 134 اٌعىفً وٌٍع  تؽالً  =<:زً تٓ غٍسح ؼلُ 

 تؽالً 
 135 نؽٌهً اتؽاهٍُ  تؽالً  ;?:زً اٌدالًٌ لطعح ؼلُ  :7ِسً ؼلُ 

 

 

 حجارة بالخجزئت للذواجن و اللحىم و البيض       

 
  

   اإلسمو اللقب عنوان المحل بلدية المحل
 

 1 ِمطٍف  ِىٌىظ تؽالً <@زً ِسّىظي ِسّع لطعح ؼلُ  تؽالً
 

 2 ذاهًّ ِسّع   7:زً تٓ غٍسح ِسً ؼلُ  تؽالً
 

 3 ِازً ضاٌع تؽالً =@زً غىٌٍة ناؼع أ ؼلُ  تؽالً
 

 4 ضثٍؿي ٌاقٍٓ  79ب ِسً ؼلُ @89زً تٓ غٍسح لطعح ؼلُ  تؽالً
 

 5 خفاي عثع اٌماظؼ  =97زً تٓ غٍسح ؼلُ  تؽالً
 

 6 تالذ زّؿج  زً ؾووؿاْ  قاتما 9>لكُ ؼلُ  تؽالً
 

 7 ضىخح عثع اٌؽزّاْ  تؽالً  7;;ؼلُ ذدؿئح  تؽالً
 

 8 ِكعىظي عثع اٌّدٍع ِىؽؼ  78لطعح  78زً اٌٍّهىب ب ؼلُ  تؽالً
 

 9 تىِكىـ ؼاتر تؽالً 8>>لكُ ؼلُ  تؽالً
 

 10 ؾواؼي ِسّع <7ِسً  79زً غىٌٍة ناؼع  تؽالً
 

 11 قثرً وٌٍع  تؽالً :7ِسً  =><زً  زىنٍّهىب لطعح ؼلُ  تؽالً
 

 12 ِثاؼوً ؼاتر 78ِسً ؼلُ  @7زصح  @7ٌعٍّؽاخ لطعح زىل  تؽالً
 

 13 عىان قٍٍّاْ تؽالً ;7ؼلُ  :>ِكىٓ عّاؼج ؼلُ  ;977زً  تؽالً
 

 14 ظزّأً ِىؼاظ >7زً تٓ غاؾي ؼلُ  تؽالً
 

 15 ذٍثؿي ؼنٍع 79ِسً  @7زصح  @7زىل اٌعٍّؽاخ لطعح  تؽالً
 

 16 ذاِؽخ ذىفٍك 78أ ِسً ؼلُ  :@8لكُ ؼلُ  تؽالً
 

 17 ِؽاؾٌك نافٍح تٓ غٍسح :8ؼلُ  :9ِكىٓ عّاؼج  77<زً  تؽالً
 

 18 ظزّأً ذىفٍك تؽالً  9=8لكُ ؼلُ  تؽالً
 

  

 
 
 
 
 
 

  



 

 

  

 الوخابز

 
 1 ظعانً تٍماقُ  تؽالً 11زً اٌعٍّؽٌد لطعح ؼلُ  تؽالً  

 2 ٌىصٍف غاٌثً  تٓ غٍسح  تؽالً 69زً ِسّىظي ِسّع ؼلُ  تؽالً  
 3 نثاذ ٔثٍٍح  تؽالً  712تؽالً نؽق لطعح ؼلُ  تؽالً 
 4 عـرؽوؾ ِصثاذ 05زىل ِـؽٌُ  ؼلُ  تؽالً 
 5 مخبزة الصفا والمروة تؽالً 50ؾٌؿج لطعح ؼلُ زىل  تؽالً 
 6 لؽٌٓ ِطراؼ تؽالً :9;ذدؿئح ؼلُ  تؽالً 
 7 ذاِعج صٍٍسح 79ِسً ؼلُ  <:9تؽالً نؽق لطعح ؼلُ  تؽالً 
 8 بودوٌد مراد  اٌّؽخح تؽالً 87ؼلُ  79ناؼع  زً غىٌٍة تؽالً 
 9 تىلؽج قّاعٍٓ تؽالً 79ِسً  7?زً ؼووؿاْ ؼلُ  تؽالً 
 10 ٔصاذ فاؼوق 002ؼلُ  57زىل ٍِهىب  تؽالً 
 11 تٍطٍؽ وزٍع  تٓ غٍسح 57ؼلُ  10ٔهح اٌساِح اٌطؽٌك اٌىالئً ؼلُ  تؽالً 
 12 ِىخة قّاعٍٓ تؽالً 20ؼلُ  7552زً  تؽالً 
 13 ؼتٍع تٓ عٍدٍح تؽالً  296اٌٍّهىب ؼلُ زً  تؽالً 
 14 قاٌكً خّاي تؽالً 132لكُ ؼلُ  تؽالً 
 15 ٌثٍط ِسّع  ٌؽالً 172لكُ ؼلُ  تؽالً 
 16 تىؼذىل ؾوخح ذٕاْ تؽالً 170زً تٓ غٍسح  تؽالً 
 17 اٌعاٌة ِؽٌُ  تؽالً 50أ ِسً ؼلُ  17زً تٓ غٍسح ؼلُ  تؽالً 
 19 خىظي ؾٌٕح 751خٍالًٌ تٓ غٍسح ؼلُ زً  تؽالً 
 20 وعٍم خّاي  تؽالً 771زً ؼووؿاْ ؼلُ  تؽالً 
 21 عٍمأً زكٍٕح تؽالً 102زً ؼووؿاْ لكُ ؼلُ  تؽالً 
 

 99 ِازً ضاٌع تؽالً 69زً غىٌٍة ناؼع أ ؼلُ  تؽالً     
 :9 صٍر ٌعىؼ ؾتٍؽ تٓ غٍسح تؽالً 112زً ِسّىظي ِسّع ؼلُ  تؽالً 
 ;9 صطؽي ِطٍىف 166ناؼع ِسّع تٍعؽتً ؼلُ  تؽالً 
 >9 زٍٕم ازّع 150لكُ ؼلُ  تؽالً 
 26 ِازً ضاٌع تؽالً 69زً غىٌٍة ناؼع أ ؼلُ  تؽالً 
 <9 تهاؼ ٔدٍح ؾوخح صعلاوي تؽالً 199لكُ ؼلُ  تؽالً 
 ?9 لؽٌٓ ضاٌع تؽالً  305لكُ ؼلُ  تؽالً 
 

 فاسج فىد

  
 1 مسلم مسعود  براقً  31محل   45قسم رقم  حً روكزان تؽالً

 
 2 حورٌة محمد أمٌن  براقً 45قسم رقم  تؽالً

 
 3 قبً عبد النور براقً 31محل  63طرٌق االربعاء  رقم  تؽالً

 
 4 زبٌري أحمد براقً 31حً بن طلحة رقم  تؽالً

 
 5 بن جاب هللا محمد امٌن حً بن طلحة براقً تؽالً

 
 6 طٌار سمٌر  034حً روكزان قسم رقم  31محل رقم  تؽالً

 
 7 بوعنان عنابة  36رقم  A1مسكن عمارة  033حً  تؽالً

 
 8 عبد القادر عبد السالم 91حً بن طلحة رقم  تؽالً

 
 9 عكزٌز محمد امٌن 031حً المٌهوب قطعة رقم  31محل رقم  تؽالً

 
 10 محمد لكحل 212حً روكزان رقم  تؽالً

 



 

 

 11 زموشً مروان براقً 31قسم رفم  تؽالً
 

 12 بدرٌن سعٌد المحطة البرٌة لنقل المسافرٌن 31كشك  تؽالً
 

 13 مهنً مروان 32محل رقم  32حً روكزان قسم رقم  تؽالً
 

 14 صخري نبٌل شارع محمد بلعربً 166 تؽالً
 

 15 تامر ٌاسٌن شارع محمد بلعربً تؽالً
 

 16 اٌت الحسٌن اعمر 39محل رقم  313قسم رقم  حً روكزان تؽالً
 

 17 بوقروي هارون براقً 10حً بن طلحة رقم  تؽالً
 

 18 خبٌزي ٌاسٌن براقً 13محل 11مسكن عمارة  1345حً  تؽالً
 

 19 حٌمر حلٌمة براقً 014قسم  تؽالً
 

 20 دراوي رابح بن طلحة 31حً الحامة رقم  تؽالً
 

 

 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 المطاعم   
 

  
 1 بنور اسماعٌل 39محل  56قسم  تؽالً

 
 1 بن معوش عدالن  16محل رقم  91مسكن بن طلحة عمارة  433حً  تؽالً

 
 2 بن درٌس عٌسى د 52طرٌق االربعاء قسم  31محل رقم  تؽالً

 
 3 موسونً ابراهٌم 033قطعة رقم  تؽالً

 
 4 سرٌاك حسان  براقً 16تجزئة رقم  تؽالً

 
 5 زناٌدي ابراهٌم 900شارع محمد بلعربً قسم رقم  تؽالً

 
 6 بلعقون بوجمعة حً بن غازي 32 تؽالً

 
 7 سعٌدون رابح حً بن غازي تؽالً

 
 8 بوطرٌق جعفر 193حً بن غازي رقم  تؽالً

 
 هحطت خذهاث الىقىد

  
 1 بوسالمً لخضر محمد بلعربً محمد بلعربً 033قطاع  تؽالً

 
 GD 2نفطال موسى براقًطرٌق سٌدي  تؽالً

 
 انتاج الحليب

  
 1 ش ذ م م ملبنة مٌستار 146حً روكزان قسم  تؽالً

  
 
 

 
 

 



 

 

 المقاهي

 1 بلعالً عبد الكرٌم طرٌق االربعاء براقً تؽالً
 

 2 زٌان بدر الدٌن محطة المسافرٌن  تؽالً
 

 3 معٌوف الهاشمً أ براقً 35قطعة  تؽالً
 

 4 فضٌل السعٌد كشك محطة الحافالت تؽالً
 

 5 بودراوي عبد الكرٌم محطة الحافالت براقً تؽالً
 

 6 حجاج اسالم 53براقً شرق قطعة رقم  تؽالً
 

 7 حنٌش محمد مكرر براقً 42قسم  تؽالً
 

 8 شلباب جمال  بن طلحة 963حً الجٌاللً رقم  تؽالً
 

 9 معٌوف الهاشمً  براقً 53قسم  تؽالً
 

 10 لعرٌبً بالل فؤاد  13قطعة رقم  حً حوش لعمٌرات تؽالً
 

 11 قتال الٌاس براقً شرق 119قسم رقم  تؽالً
 

 12 نسال حورٌة الكالٌتوس 31حً االمٌر عبد القادر رقم  تؽالً
 

 13 بابا محمد بن طلحة 66حً حمودي محمد قطعة  تؽالً
 

 حلىياث

  
 1 عمروش 330قسم رقم  تؽالً

 
 2 برٌنس حسٌن 23مسكن رقم  9331حً  تؽالً

 
 3 لونلس كمال د 10قسم رقم  تؽالً

 
 4 عٌسو امال حً روكزان براقً 79 تؽالً

 
 5 ٌونزو سمٌر براقً طرٌق االربعاء 15رفم  تؽالً

 
 6 برٌك شاوش جمٌلة 9محل  1هكتار قطعة  10حً  تؽالً

 
 7 ذىاذً عّؽ براقً 31محل رقم  056قسم رقم  تؽالً

 
 8 ؼزاي تالي براقً 36محل رقم  91طلحة عمارة رقم  مسكن بن 433حً  تؽالً

 



 

 

   

     

     

   

     

     

 
 

 الخجار الوذاوهين علً  هسخىي بلذيت الكاليخىس

 8102لسنت  عيذ االسخقاللالوبارك  والفطزجذول عذد الخجار الوسخزين لوذاوهت عطلت عيذ  

   

 اٌعائؽج اإلظاؼٌح :

 تـــــــــــــؽالً
 

 
 بلذيت الكاليخىس

 

     

 

 تجارة بالتجزئة للخضر والفواكه 
 

 
   اإلسمو اللقب عنوان المحل بلدية المحل

 1 ٌغؽٌة اتؽاهٍُ  ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ <9زً أوالظ اٌساظج  اٌىاٌٍرىـ

 2 قٍٍّأً عٍٍىاخ زً اٌؿواوي اٌىاٌٍرىـ اٌىاٌٍرىـ

 3 ناغىؼ تٍماقُ اٌىاٌٍرىـِفرؽق اٌطؽق  8=اٌطؽٌك اٌىغًٕ ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ

 4 نالتً ِطٍىف اٌىاٌٍرىـ :88ِكىٓ اٌمصؽ األزّؽ لطعح ؼلُ  ??زً  اٌىاٌٍرىـ

 5 ٌىسً ِسّع ِكىٓ اٌمصؽ االزّؽ ??زً  اٌىاٌٍرىـ

     
   

   
 عاهت الللخغذيتحجارة بالخجزئت 

 
 1 اإلقّى اٌٍمة عٕىاْ اٌّسً بلدية المحل

 2 صىٌٍر عثع إٌىؼ اٌىاٌٍرىـ 97ؼلُ  ?7زً اٌؿواوي ناؼع  اٌىاٌٍرىـ

 3 قّاذً ٌعّىؼي  اٌىاٌٍرىـ 78ناؼع  8:زً تٍٍى ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ

 4 ِثاؼن زعاظ اٌطاهؽ ِماتً ِسطح اٌثٕؿٌٓ اٌىاٌٍرىـ ?7اٌطؽٌك اٌىغًٕ ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ

 5 ٌهىاؾي وؽٌُ ٌطفً زً اٌسٍعوقٍاٌىٍٍرىـ اٌىاٌٍرىـ

 6 ِسٕع أؼؾلً فؽاج اٌىاٌٍرىـ 9ناؼع زً اٌههٍع ِٕىؼ  اٌىاٌٍرىـ

 7 ؾوؽي زكٍٓ  تؽالً  ;8ؼلُ  88زً اٌسٍعوقً ناؼع  اٌىاٌٍرىـ

 8 تىٔمطح ؼظا ِىؽؼ اٌىاٌٍرىـ @ؼلُ  ;:ٔهح نؽاعثح ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ

 9 تٍماقُ تٓ ذؽوً اٌىاٌٍرىـ 89ؼلُ  <7زً اٌسٍعوقً ناؼع  اٌىاٌٍرىـ

 10 عٍى ِسّع اٌىاٌٍرىـ 78ؼلُ  :7ناؼع  زً تٍٍى اٌىاٌٍرىـ

 11 فإاظ ِسً اٌعٌٓ  اٌىاٌٍرىـ @7زً ؼِاظٍٕح ناؼع  اٌىاٌٍرىـ

 12 تىٍؽ عثع اٌسٍّع اٌىاٌٍرىـ ?8زً اٌعمٍع ِٕىؼ ؼلُ  8=غؽٌك اٌىغًٕ ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ

 13 تىنؽٌػ قعٍع اٌهؽاعٍح ;;ؼلُ  @7زً اٌؿواوي ناؼع  اٌىاٌٍرىـ

 14 نؽناؼي اقّاعًٍ  <@تٍٍى ؼلُ زً  اٌىاٌٍرىـ

 15 عثاـ ِسّع ?87ؼلُ  ??زً اٌمصؽ االزّؽ  اٌىاٌٍرىـ

 16 عٍكى تٍساج  79ِسً  @;ناؼع ؾواوي ؼلُ  78زً تٍٍى  اٌىاٌٍرىـ

 17 لاصع عثع اٌؽؤوف اٌىاٌٍرىـ :7ؼلُ ناؼع  79زً تٍٍى اٌىاٌٍرىـ



 

 

 18 تالي نؽٌفح زً ؾواوي نؽاعثح اٌىاٌٍرىـ

 19 ٔاًٌٍ زثٍة خٍىي ?7ؼلُ  79زً اٌؿواوي ناؼع  اٌىاٌٍرىـ

 20 ضٍفً ؼنٍع <8ؼلُ  >7زً اٌهؽاعثح ناؼع  اٌىاٌٍرىـ

 21 عّؽي خّاي قىٓ ئخرّاعٍّؿؼعحاٌهٍطاٌسعاظقاتماع:?<8ِهؽوع ئٔداؾ اٌىاٌٍرىـ

 22 أتؽتال ٌىصٍف زً ععي اٌىاٌٍرىـ

 23 ؾتٍعج لاقًّ =7ؼلُ  :7زً اٌسٍعوقً ناؼع  اٌىاٌٍرىـ

 24 ذؽتاذ وزٍعج >7زً اٌمصؽ األزّؽ لطعح ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ

 25 خمثىب ٌطعؽ ِفرؽق اٌطؽق اٌىاٌٍرىـ

 26 عٍال ٔصؽ اٌعٌٓ 87ناؼع االضىج خًٍٍ ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ

 27 زٕال اقّهاْ اٌهؽاعثح =7ؼلُ  =9;زً قٍعي اِثاؼن ناؼع  اٌىاٌٍرىـ

 28 وؽواؼ وؽٌُ  :>ؼلُ  78ناؼع  زً اٌسٍعوقً اٌىاٌٍرىـ

 29 لثً اتؽاهٍُ اٌمصؽ األزّؽ :8ِكىٓ ؼلُ ??زً  اٌىاٌٍرىـ

 30 عثع هللا ِصطفى 79ِسً:9ذدؿئح اٌىثٍؽ قاتمازً إٌطًٍ وزاٌٍازٍاٌىثٍؽلطعح اٌىاٌٍرىـ

 31 عالًٌ ِسّع 9<ؼلُ@7زً اٌؿواوي ناؼع اٌىاٌٍرىـ

 32 وؽب فاغّح اٌهؽاعثح =7ؼلُ  @7زً اٌؿواوي ناؼع  اٌىاٌٍرىـ

 33 زّاظ اٌٍاـ :7ِسً ؼلُ  8زً تٍٍى  اٌىاٌٍرىـ

 34 ِطٍىف ِؽاظ 78ِس7ً@ؼل78ُزً تٍٍى ناؼع  اٌىاٌٍرىـ

 35 ؾٔال ٔثًٍ 9:ؼلُ  @7زً اٌهؽاعثح ٔهح  اٌىاٌٍرىـ

 36 ِىً أِسّع اٌهؽاعثح78زً اٌؿواوي ناؼع اٌىاٌٍرىـ

 37 لعوؼٌىاًِ  >87ِكىٓ ناؼع898زً  اٌىاٌٍرىـ

 38 تىٌسً أوًٍ ِكى77ٓ=8زً  اٌىاٌٍرىـ

 39 تاؼ أزّع ؼٌاض زً اٌسٍعوقٍعٕعؾاوٌحذماغع غؽٌك اٌسؽال االؼتعاءوغؽٌمعاؼاٌثٍعاءقٍعي ِىقى اٌىاٌٍرىـ

 >7أو ؼلُ  78ِكىٓ عّاؼج  =7; اٌىاٌٍرىـ
أتــؽتـــال 

 40 ِــــطــٍـــىف

 41 لكىَ زّؿجتٓ  ?>9ؼلُ  ?7زً اٌؿواوي ناؼع  اٌىاٌٍرىـ

 42 تداظي ِسّع أٍِٓ زً إٌطًٍ اٌىاٌٍرىـ

 43 وؽول ِسّع غؽٌك ظاؼ اٌثٍعاء زً اٌؿواوي اٌىاٌٍرىـ

 44 ِىقاوي غٍة ??ؼلُ  878زً اٌمصؽ االزّؽ ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ

 45 لاؼج عثع اٌماظؼ زً تٍٍى 79ناؼع قعع هللا ؼنٍع ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ

 46 تىاي ؼلٍح اٌهؽاعٍح 7=8ؼلُ زً قٍعي ِثاؼن لطعح  اٌىاٌٍرىـ

 47 ِىقىًٔ أزّع @ؼلُ  79تٍٍى  ;8ناؼع ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ

 48 عًّ ِكعىظج @زً اٌؿواوي ؼلُ  8>ناؼع ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ

 49 تٓ ٔاصؽ ٌٍّٓ 88زً أوالظ اٌساج غؽٌك اٌىغًٕ ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ

 50 زّؽ اٌعٍٓ أزّع نؽاؼتح =9ؼلُ  :7زً ؾواوي ناؼع  اٌىاٌٍرىـ



 

 

 51 قىاظجؾوٌٕح :9ؼلُ  @7زً اٌسٍعوقً ناؼع  اٌىاٌٍرىـ

 52 اِسّع ِىً  اٌهؽاعثح اٌىاٌٍرىـ 78زً اٌؿواوي ناؼع  اٌىاٌٍرىـ

 53 ظؼظوزح فؽ زاخ اٌىاٌٍرىـ 79غؽٌك زً اٌؿواوي ِسً <7 اٌىاٌٍرىـ

 54 صىٌٍر عثع اٌعؿٌؿ زً االٍِؽ عثع اٌماظؼ اٌىاٌٍرىـ اٌىاٌٍرىـ

 55 صىٌٍر عثع اٌغأً االٍِؽ عثع اٌماظؼ اٌىاٌٍرىـزً  اٌىاٌٍرىـ

 56 تىؼالح ؾهٍؽ  اٌىاٌٍرىـ 79غؽٌك اٌعاؼ اٌثٍعاء ِسً  اٌىاٌٍرىـ

 57 ؾٍٔفم ضاٌع 78غؽٌك اٌعاؼ اٌثٍعاء زً نؽاعثح ِسً  >7ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ

 58 زٍّع ِٕصىؼ اٌىاٌٍرىـ 8=زً االٍِؽ عثع اٌماظؼ غؽٌك ووًٕ  اٌىاٌٍرىـ

 59 اوِعاظتهٍػ اٌهؽاعثح :7ِسً  78ؼلُ  ;7زً اٌؿواوي ناؼع  اٌىاٌٍرىـ

 60 ؼانعي ضاٌع ِسً ب اٌىاٌٍرىـ 79اٌسً اٌىثٍؽ ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ

 61 ِطٍىفً ِؽاظ اٌىاٌٍرىـ 78ِسً  7@ؼلُ  8زً تٍٍى ناؼع  اٌىاٌٍرىـ

 62 نٍص اٌعٍع ِكىٓ اٌمصٍؽ االزّؽ اٌىاٌٍرىـ 7;8زً  اٌىاٌٍرىـ

 63 ؾٔعاوي ٍِٕؽ اٌىاٌٍرىـ <7ناؼع  =>زً ِىًٔ ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ

 64 قععوْ ؼنٍع اٌىاٌٍرىـ 78ؼلُ  ?7ناؼع  9زً تٍٍى  اٌىاٌٍرىـ

 65 اٌعٍعوقً ِؽاظ اٌىاٌٍرىـ 79ِسً  @?ؼلُ  88زً اٌسٍعوقً  اٌىاٌٍرىـ

 زً اٌؿواوي اٌىاٌٍرىـ 8>ناؼع ؼلُ @7 اٌىاٌٍرىـ
عًّ ؾوخح 

 66 ِؽؾؤً ِكعىظج

 67 زهفح فعٍٍح  ِكىٓ اٌمصؽ االزّؽ اٌىاٌٍرىـ  ??زً  اٌىاٌٍرىـ

 68 تىاؼي ضٍٍفح  اٌىاٌٍرىـ   اٌىاٌٍرىـ

 69 تىظؼع ِسّع  اٌىاٌٍرىـ 87ؼلُ  @7زً اٌؿواوي ناؼع  اٌىاٌٍرىـ

 70 قسىي ٔدٍة  اٌىاٌٍرىـ ;7ناؼع  79زً اٌؿواوي ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ

 71 عٍطم ٔاصؽ  اٌىاٌٍرىـ =7ؼلُ  78زً ِىًٔ  اٌىاٌٍرىـ

 72 ؾاٌؽي فٍصً  اٌمصؽ األزّؽ اٌىاٌٍرىـ  =87ِكىٓ ؼلُ  ??زً  اٌىاٌٍرىـ

 73 نؽٌفً ؾوهٍؽ اٌمصؽ األزّؽ اٌىاٌٍرىـ ??ِكىٓ ؼلُ  ??زً  اٌىاٌٍرىـ

 74 قععوي وّاي اٌمصؽ األزّؽ اٌىاٌٍرىـ ;@ِكىٓ ناؼع  ??زً  اٌىاٌٍرىـ

 75 ِىاٌه ِسّع ِسً ب اٌىاٌٍرىـ ?7غؽٌك اٌىغًٕ ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ

 76 عٍىل ِسّع  اٌىاٌٍرىـ 8:زً تٍٍى ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ

 77 ٌعماب عثع اٌماظؼ اٌهؽاعثح اٌىاٌٍرىـ >9ؼلُ  :8زً اٌؿواوي ناؼع  اٌىاٌٍرىـ

 78 لاقُ عّؽ  اٌىاٌٍرىـ ?7زً تٍٍى ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ

 79 نىنح عثع اٌسك  اٌىاٌٍرىـ <7ؼلُ  =7زً ِىقى ناؼع  اٌىاٌٍرىـ

 80 تؽاهًٍّ ٔىؼ اٌعٌٓ  زً اٌمصؽ االزّؽ اٌىاٌٍرىـ اٌىاٌٍرىـ

 81 عّاؼي عّؽ اٌىاٌٍرىـ 89ؼلُ  =7زً اٌمصؽ األزّؽ ناؼع  اٌىاٌٍرىـ

 82 قىِأً أزّع اٌىاٌٍرىـ ;9ؼلُ  =7زً اٌمصؽ األزّؽ ناؼع  اٌىاٌٍرىـ

 83 بلشهب فطٌمة  الكالٌتوس 16رقم  30حً القصر األحمر شارع  اٌىاٌٍرىـ



 

 

 84 تاًٌ عثع اٌؽؾاق  اٌىاٌٍىـ  ?7اٌطؽٌك اٌىغًٕ ؼلُ  ;:8قىٓ ئخرّاعً ؼلُ :?<8ِهؽوع ئٔداؾ اٌىاٌٍرىـ

 85 زعاظ تهٍؽ  اٌىاٌٍرىـ :7ِسً  98عّاؼج  اٌىاٌٍرىـ

 86 ٔىي صاتؽ  اٌىاٌٍرىـ 78ِسً ؼلُ  =:زً والظ فاؼهح ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ

 87 تٍساج عٍكى  اٌىاٌٍرىـ 78ِسً  @;ناؼع ؾواوي  عثع اٌماظؼ ؼلُ  78تٍٍى زً  اٌىاٌٍرىـ

 88 ِىٍع عثع إٌىؼ اٌهؽاعثح اٌىاٌٍرىـ ?7زً اٌؿواوي ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ

 89 تىؼزٍح قعٍع  تٍعٌح تؽالً @:ؼلُ  :7زً اٌٍّهىب  اٌىاٌٍرىـ

 90 تىقععٌح ؼظا  تؽالً  7><زً زىل اٌٍّهىب لطعح ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ

 91 ظتاؾي ِسّع  تؽالً  7><زً زىل اٌٍّهىب  اٌىاٌٍرىـ

 92 ٔىاصؽ عثع اٌثاقػ  اٌهؽاعثح اٌىاٌٍرىـ >9ؼلُ  :8زً اٌؿواوي ناؼع  اٌىاٌٍرىـ

 93 زّىظ عثع اٌثاقػ  اٌهؽاؼتح اٌىاٌٍرىـ @9ؼلُ  >7زً اٌؿواوي ناؼع  اٌىاٌٍرىـ

 94 تؽزاي أزكٓ  اٌىاٌٍرىـاٌهؽاعثح   ;8ؼلُ  @7زً اٌؿواوي ناؼع  اٌىاٌٍرىـ

 95 ٔاٌد اٌصغٍؽ  اٌىاٌٍرىـ 9:ؼلُ   ?:;زً قٍعي ِثاؼن ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ

 96 تىغؼع ِسّع  اٌىاٌٍرىـ  78ؼلُ  >7زً اٌؿواوي ناؼع  اٌىاٌٍرىـ

 97 ٔماؼ ٔػتؽ ِماتً اٌّكدع اٌىاٌٍرىـ ?9زً اٌمصؽ األزّؽ لطعح ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ

 98 تٍسىج قعٍعج  اٌىاٌٍرىـ  ;89زً أوالظ اٌساج ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ

 99 صىٌٍر عثع اٌغأً  زً األٍِؽ اٌىاٌٍرىـ  اٌىاٌٍرىـ

 100 ِٕصىؼي زٍّع  اٌىاٌٍرىـ  ?;=ؼلُ  8>ِكىٓ ع  <8@زً  اٌىاٌٍرىـ

 101 ناغىؼ تٍماقُ  زً اٌسٍعوقٍاٌىٍٍرىـ اٌىاٌٍرىـ

 102 تهىٍطأوقاِح اٌهؽاعثح :7ِسً  78ؼلُ  ;7زً اٌؿواوي ناؼع  اٌىاٌٍرىـ

 103 عىان ههاَ  اٌىاٌٍرىـ  888ِكىٓ ؼلُ  ??زً  اٌىاٌٍرىـ

 104 ٌعىؽٌُ قعع  واظ اٌكّاؼ اٌىاٌٍرىـ  78ظواؼ اٌهؽاعثح ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ

 105 تٍماقُ ناغىؼ ِفرؽق اٌطؽق اٌىاٌٍرىـ 8=اٌطؽٌك اٌىغًٕ ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ

 106 قىٌعي عثع اٌىؽٌُ زً اٌىثٍؽ اٌىاٌٍرىـ 9ناؼع  اٌىاٌٍرىـ

 107 غؽتً عثع إٌىؼ اٌهؽاعثح 78ؼلُ  78زً ؾواوي ناؼع  اٌىاٌٍرىـ

 108 ٌعمىب ِصطفى اٌىاٌٍرىـ ?7زً اٌسٍعوقً ِفرؽق اٌطؽق لطعح  اٌىاٌٍرىـ

 109 تىغٍح ٍٍِه زً اٌهؽاعثح ناؼع االضىج خًٍٍ اٌىاٌٍرىـ اٌىاٌٍرىـ

 110 تىوؽِح فؽٌع زً نؽاؼتح اٌىاٌٍرىـ اٌىاٌٍرىـ

 111 نؽاٌػ صاٌر اٌهؽاعثح اٌىاٌٍرىـ @8ؼلُ  :8زً ؾواوي ناؼع  اٌىاٌٍرىـ

 112 ضػٌٓ ِطراؼ  اٌىاٌٍرىـ ?7ناؼع ؾواوي ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ

 113 تٓ لكىَ عثع اٌىؽٌُ ناؼع ؾواوي اٌىاٌٍرىـ اٌىاٌٍرىـ

 114 ِسّع تٓ عٍىال اٌىاٌٍرىـ 8:زً تٍٍى ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ

 115 آٍِ تٍىعٍىي ؼِؿ ظ  ;7ؼلُ  @9زً اٌىثٍؽ   اٌىاٌٍرىـ

  =9زً اوالظ اٌساج ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ
قعع هللا ِسّع تٓ 

 116 لعوؼ



 

 

 117 اٌعٍعوقً اٌىب غؽٌك اٌعاؼ اٌثٍعاء ;7زً اٌسٍعوقً ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ

 118 وّاي ِكٍُ  :7->7زً ععي ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ

 119 زّؿج نىؽ  :>ِكىٓ ؼلُ  ??زً  اٌىاٌٍرىـ

 120 عٍال اِمؽاْ اٌمصؽ االزّؽ  79ؼلُ  888ِكىٓ لطعح ؼلُ  ??زً  اٌىاٌٍرىـ

 121 ِثاؼوً ههاَ  زً إٌّاصؽٌح اٌىاٌٍرىـ اٌىاٌٍرىـ

 122 ٌههة فطٍّح  اٌىاٌٍرىـ  @;ِكٓ ؼلُ  898زً  اٌىاٌٍرىـ
 اٌىاٌٍرىـ

 123 تىٔمطح فؽٌع اٌىاٌٍرىـ ;:ؼلُ  @7زً إٌطٍح ناؼع 
 اٌىاٌٍرىـ

 124 تىٔمطح ضعؽج اٌىاٌٍرىـ <;ؼلُ  @7زً إٌطٍح ناؼع 
 اٌىاٌٍرىـ

 125 عٍانً تٓ واؼز اٌىاٌٍرىـ =8ؼلُ    RHP =@8زً 
 اٌىاٌٍرىـ

 126 لطاـ أزّع  ٍِرمى ِفرؽق اٌطؽق اٌىاٌٍرىـ
 اٌىاٌٍرىـ

 127 إٌّؽزكاْ تى  اٌىاٌٍرىـ :7ؼلُ  87ِكىٓ  77=8زً 
 اٌىاٌٍرىـ

 128 ؾوتٍعج تالي  اٌىاٌٍرىـ ;7ؼلُ  89زً اٌسٍعوقً ناؼع 
 اٌىاٌٍرىـ

 129 صٕهاخً ذىفٍك  اٌىاٌٍرىـ اٌعاٌٍح  ;7ِسً ؼلُ  87:ِكىٓ عّاؼج  ?9@زً 
 اٌىاٌٍرىـ

 130 غٍة زٍّع  زً قٍعي ِثاؼن نؽاعثح  اٌىاٌٍرىـ ;?
 اٌىاٌٍرىـ

 اٌىاٌٍرىـ  :>ِكىٓ ؼلُ  ??زً 
فؽزاخ زفصح  

 131 ئظؼٌف
 اٌىاٌٍرىـ

 132 صىٌٍر عثع اٌعؿٌؿ  زً األٍِؽ عثع اٌماظؼ اٌىاٌٍرىـ
 اٌىاٌٍرىـ

 133 قعع هللا ِسّع زً أوالظ اٌساج اٌىاٌٍرىـ
 اٌىاٌٍرىـ

 134 قّاعًٍ عًٍ  اٌىاٌٍرىـ =9ؼلُ   79ِكىٓ ناؼع  77=8زً 
 اٌىاٌٍرىـ

 135 تىخّعح عًٍ  اٌىاٌٍرىـ 88ِكىٓ لطعح ؼلُ  977زً 
 اٌىاٌٍرىـ

 136 تىٌثعاوي قعٍع  اٌمصؽ األزّؽ  اٌىاٌٍرىـ =88ِكىٓ ؼلُ  ??زً 
 اٌىاٌٍرىـ

 137 لطاـ أزّع  ٍِرمى اٌطؽق اٌىاٌٍرىـ
 اٌىاٌٍرىـ

 138 تٍىعٍىي أٍِٓ  اٌؽِؿ "ظ " اٌىاٌٍرىـ ;7ؼلُ  @9زً اٌىثٍؽ 
 اٌىاٌٍرىـ

 139 ٌهىًٔ أتى تىؽ  اٌىاٌٍرىـ 78زً تٍٍى 
 اٌىاٌٍرىـ

 اٌىاٌٍرىـ 79ِسً  ;@ؼلُ   78زً تٍٍى
ِفرازً عثع 

 140 اٌؽزّاْ 
 اٌىاٌٍرىـ

 141 أقاِؽ عّؽ  اٌىاٌٍرىـ =8زً اٌمصؽ األزّؽ ؼلُ 
 اٌىاٌٍرىـ

 142 لثاًٌٍ وٌٍع  ِىؽؼ نؽاعثح اٌىاٌٍرىـ @7ناؼع  ::زً اٌؿواوي 
 اٌىاٌٍرىـ

 143 قىاظجؾوٌٕح اٌىاٌٍرىـ  :9ؼلُ  @7ناؼع 
 اٌىاٌٍرىـ

 144 ؼفاع اٌطاهؽ اٌىاٌٍرىـ :87ِكىٓ اٌمصؽ االزّؽ  ??زً 

 

 



 

 

 حجارة بالخجزئت للذواجن  واللحىم و البيض

   اإلسمو اللقب عنوان المحل بلدية المحل

 1 عؿوْ خّعح ِسً =88لطعح ؼلُ  ?7زً اٌمصؽ االضّؽ اٌطؽٌك اٌىغًٕ ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ

 2 واؼؾلً فىؾي ناؼع االضىج خًٍٍ ِسً ب اٌهؽاعثح اٌىاٌٍرىـ

 3 وساي األٍِٓ ?7) اٌكىق اٌّغطاج ( ِسً ؼلُ  79زً تٍٍى  اٌىاٌٍرىـ

 4 عىان هٍهاَ  >88ِكىٓ ؼلُ  ??زً  اٌىاٌٍرىـ

 5 عثعي قفٍاْ زً االٍِؽ عثع اٌماظؼ نؽاعثح اٌىاٌٍرىـ

 6 قىفاْ فاؼـ زً االٍِؽ عثع اٌماظؼ نؽاعثح اٌىاٌٍرىـ

 7 ِسّىظي عٍكى اٌمصؽ االزّؽ 887ِكىٓ ؼلُ  ??زً  اٌىاٌٍرىـ

 8 ٔىاؼ تٍماقُ اٌمصؽ االزّؽ :88ِكىٓ لطعح ؼلُ  ??زً  اٌىاٌٍرىـ

 9 ازّع نثاذ ;87زً إٌطٍح اٌمصؽ االزّؽ قاتما اٌمطعح  اٌىاٌٍرىـ

 10 ِسّع االٍِٓ ظؼاج اٌمصؽ االزّؽ 888ِكىٓ لطعح ؼلُ  ??زً  اٌىاٌٍرىـ

 11 عثعي قفٍاْ زً االٍِؽ عثع اٌماظؼ نؽاعثح اٌىاٌٍرىـ

 12 ِؽنعي عّاؼ نؽاعثح >9ؼلُ  :8زً اٌؿواوي ناؼع  اٌىاٌٍرىـ

 الوخابز
 

 1 شاوش عز الدٌن 136حً القصر االحمر قطعة رقم  اٌىاٌٍرىـ

 2 مقدس فلة  الكالٌتوس 31رقم  31حً الزواوي شارع  اٌىاٌٍرىـ

 3 مكٌد مصطفى  الكالٌتوس 31رقم  11شارع  بٌلوحٌ اٌىاٌٍرىـ

 4 مسعود طوٌع الكالٌتوس 31والد حداج رقم  حً اٌىاٌٍرىـ

 5 بوشكارة عبد النور القصر االحمر 90رقم30شارع  اٌىاٌٍرىـ

 6 مزرب أحمد مسكن الكالٌتوس 1333حً  اٌىاٌٍرىـ

 7 بوسنة موسى حً سٌدي مبارك سٌدي موسى  اٌىاٌٍرىـ

 8 رقولً حكٌم   31رقم  35حً الشراعبة شارع  اٌىاٌٍرىـ

 9 نور الدٌن أعمر القصر األحمر 13م رقم113حً  اٌىاٌٍرىـ

 10 زكراوي نسٌمة 31حً بٌلو رقم  اٌىاٌٍرىـ

 11 بولجنوح عبد القادر 35حً أوالد الحاج محل رقم  اٌىاٌٍرىـ

 12 شلً سمٌر 91رقم  39حً بٌلواا شارع  اٌىاٌٍرىـ

 13 شوٌعل شوقً  حً سٌدي مبارك  اٌىاٌٍرىـ

 14 طوٌع أحمد أر أش بً 154حً  اٌىاٌٍرىـ

 15 زدام رضا  الكالٌتوس 14رقم  31حً األخوة كلواز شارع  اٌىاٌٍرىـ

 16 قحام فوضٌل شراعبة 44رقم  36حً الزواوي شارع  اٌىاٌٍرىـ

 17 مولود برحال الكالٌتوس 31مدرسة أسامر محمد مفترق الطرق رقم حً  اٌىاٌٍرىـ

 18 غزال محمد  مجموعة  الملكٌة 35الشراعبة الجنوبٌة قسم  اٌىاٌٍرىـ



 

 

 @8 عبد الوهاببونقطة 11حً بٌلواا رقم  اٌىاٌٍرىـ

 97 منزل حلٌم الشراعبة39رقم11حً الزواوي شارع   اٌىاٌٍرىـ

 98 مخلوفً لخمٌسً قبالة محطة البنزٌن بقاح 35الطرٌق الوطنً رقم حً الحٌدوسً اٌىاٌٍرىـ

 99 حشفة بلقاسم براقً  32محب  04رقم  31الحٌدوسً رقم حً  اٌىاٌٍرىـ

 :9 تٍؽَ عثع اٌىهاب  =9زً اوالظ اٌساج ؼلُ  اٌىاٌٍرىـ

 ;9 مزرب محمد الشراعبة 90رقم 33حً الزواوي شارع اٌىاٌٍرىـ

 31رقم  31القصر االحمر شارع حً  اٌىاٌٍرىـ
بو صوف محمد 

 >9 العربً

 =9 بومعراف شعبان مسكن 933حً القصر االحمر أمام  اٌىاٌٍرىـ

 <9 عامر عمر  طرٌق األربعاء مفترق الطرق  اٌىاٌٍرىـ

 ?9 بن قوٌدر رابح حً الجمهورٌة 190رقم اٌىاٌٍرىـ

 فاسج فىد
 

 1 عشاش أٌوب الكالٌتوس 35حً الحٌدوسً رقم  اٌىاٌٍرىـ

 2 بولحب الرشٌد مسكن ص و ت ا محل ف  933حً  اٌىاٌٍرىـ

 3 غناي احمد  الكالٌتوس 31حً القصر االحمر رقم  اٌىاٌٍرىـ

 4 سعد هللا محمد الكالٌتوس 35حً الحٌدوسً رقم  اٌىاٌٍرىـ

 5 دٌب نبٌل حً االمٌر الكالٌتوس اٌىاٌٍرىـ

 6 سٌحالً حسٌن القصر االخمر 113قطعة  35الطرٌق الوطنً رقم  اٌىاٌٍرىـ

 7 لولً سمٌر حً الجمهورٌة الكالٌتوس اٌىاٌٍرىـ

 8 سٌحالً محمد خلٌل القصر االحمر 113مسكن رقم  55حً  اٌىاٌٍرىـ

 9 حمادي فرٌد محل حً المناصرٌة 11مشروع  34محل رقم  اٌىاٌٍرىـ

 10 بوهنقل الطاهر جٌلً الشراربة شارع االخوة 35 اٌىاٌٍرىـ

 11 بولحبال رشٌد مسكن ص و ت او محل ف 933حً  اٌىاٌٍرىـ

 12 شاطور سلٌما ن الكالٌتوس 35الطرٌق الوطنً رقم  اٌىاٌٍرىـ

 المطاعم
 

 1 سعٌدي محمد امٌن حً مفترق الطرق الكالٌتوس اٌىاٌٍرىـ

 2 عبد النور مناد 10رقم  39حً مونً شارع  35الطرٌق الوطنً رقم  اٌىاٌٍرىـ

 3 حمادي لخضر مفترق الطرق الكالٌتوس اٌىاٌٍرىـ

 4 عكاك طارق 21رقم  39حً زواوي شارع  اٌىاٌٍرىـ

 5 غٍة صال نؽاعثح 79ؼلُ  78زً اٌؿواوي ناؼع  اٌىاٌٍرىـ

 6 بن قسمٌة رضوان الكالٌتوس 12طرٌق الدار البٌضاء كشك رقم  اٌىاٌٍرىـ

  136حً الجمهورٌة رقم  اٌىاٌٍرىـ
امزل حسان بن 

 7 العٌد

 8 براهٌمً نصٌرة  مفترق الطرق 35الطرٌق الوطنً رقم  اٌىاٌٍرىـ

 
 



 

 

 محطات الوقود

 33الطرٌق الوطنً الكلٌتوس القصر األحمر رقم  الكالٌتوس
محطة خدمات  

 1 طلحة

 2 بقاح حسٌن الكالٌتوس 35الطرٌق الوطنً رقم  الكالٌتوس

 المقاهي
 

 1 لخضر  حمادي الكالٌتوس 31حً مفترق الطرق محل رقم  اٌىاٌٍرىـ

 2 ٌاسٌن معوش محل  س الكالٌتوس 63قطعة  35طرٌق الوطنً رقم  اٌىاٌٍرىـ

 5 جعفر سٌحالً القصر االحمر 113مسكن قطعة  55حً  اٌىاٌٍرىـ

 6 عزوز حسٌن الكالٌتوس 33رقم  30حً الحٌدوسً شارع  اٌىاٌٍرىـ

 7 بن قسمٌة حسان  31الطرٌق الوطنً  39حً بٌلو رقم  اٌىاٌٍرىـ

 8 شاللً محمد 39رقم  11مسكن سهم 133حً  اٌىاٌٍرىـ

 9 نسال حورٌة الكالٌتوس 31حً االمٌر عبد القادر رقم  اٌىاٌٍرىـ

    
 تجارة بالتجزئة للحلويات

 
 1 بوتقراٌن عائشة 03رقم  35حً زواوي شارع  اٌىاٌٍرىـ

 2 علوانً فٌصل الكالٌتوس 31محل  19حً والد الحاج رقم  اٌىاٌٍرىـ

 3 دراج عشور الكالٌتوس 10مسكن رقم  55حً القصر األحمر  اٌىاٌٍرىـ

 حً القصر االحمر على الطرٌق الوطنً الكالٌتوس اٌىاٌٍرىـ
ٌوسف حسن 

 4 زكارٌا

 5 قحام فضٌل 130مسكن حً القصر االحمر رقم  55حً  اٌىاٌٍرىـ

 شراعبة 0رقم  21مكرر  6حً زواوي شارع  اٌىاٌٍرىـ
شرٌخً نور 

 6 االسالم

 7 تامر هشام طرٌق الدار البٌضاء 9حً زواوي رقم  اٌىاٌٍرىـ

 8 بتو مرٌم حوش مرٌم الكالٌتوس اٌىاٌٍرىـ

 9 ٌوسف زكرٌاء محل ب بالكالٌتوس 131قطعة  35حً القصر االحمر على الطرٌق الوطنً رقم  اٌىاٌٍرىـ

 10 بوحشٌش رابح  30محل رقم  31حً االمٌر عبد القادر رقم  اٌىاٌٍرىـ

 11 عًٍ زعاظ 79ؼلُ  78زً اٌؿواوي ناؼع  اٌىاٌرىـ

 12 اٌعثؽي قهٍٍح 89ِسً  =8/:ؼلُ  :7ِكىٓ عّاؼج  =8;زً  اٌىاٌٍرىـ

 13 تؽخة عثع اٌماظؼ اٌمصؽ االزّؽ اٌىاٌٍرىـ  9<ِكىٓ ؼلُ  ??زً  اٌىاٌٍرىـ

 14 نالًٌ قٍع عًٍ  اٌمصؽ االزّؽ اٌىاٌٍرىـ  :>ِكىٓ ؼلُ  ??زً  اٌىاٌٍرىـ

 شراعبة 30رقم  1مكرر  6حً الزواوي شارع  اٌىاٌٍرىـ

شرٌفً نور 
 15 االسالم

 16 بوترٌة صالح  الكالٌتوس 11التعاونً العقارٌة الرٌاض قطعة  اٌىاٌٍرىـ

  

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نشاطات  أخرى
 

للعطارة و  ت ت 
 1 عمراوي فتحً محل ب القصر األحمر الكلٌتوس 11مسكن رقم  55حً  مواد التجمٌل

ت ت للعطارة و 
 2 بن لشهب غنٌة الكلٌتوس 66حً القصر األحمر رقم  مواد التجمٌل

ت ت للعطارة و 
 الكالٌتوس 39محل رقم  35حً الكبٌر رقم  مواد التجمٌل

مدادي عبد 
 3 الوهاب

ٌٍرثغ  خ خ

 4 ٌؿؼٌف أزكٓ اٌىاٌٍرىـ 87زً ِىًٔ ؼلُ  وأظواخ اٌّعضٍٕٓ

   

     

     

   

 

 

    

 

     

     

     

   



 

 

   اإلسمو اللقب عنوان المحل بلدية المحل

 1 تىظٌكح قٍٍّاْ غؽٌك االؼتعاء =:8لطعح ؼلُ:>8ذدؿئح  قٍعي ِىقى

 2 نؽاتً ِسّع اٌثٍعاء قٍعي ِىقىغؽٌك اٌعاؼ  قٍعي ِىقى

 3 صسؽاوي عّؽ ب 79زً اٌعهٍّاخ ؼلُ  قٍعي ِىقى

 4 ذهعىاو ؼاتر @8غؽٌك أوالظ عالي ؼلُ  قٍعي ِىقى

 5 لاٌىْ ِسّع زً اٌؿواوي اٌّعؼقح اٌّطرٍطح اٌؿواوي قٍعي ِىقى

 6 ذفاخ تىخّعح >7ِسً ؼلُ  79غؽٌك األؼتعاء لطعح ؼلُ  قٍعي ِىقى

 7 زعٌىل قٍع عًٍ غؽٌك اوالظ عالي قٍعي ِىقى قٍعي ِىقى

 حجارة بالخجزئت للخغذيت العاهت
 

   اإلسمو اللقب عنوان المحل بلدية المحل

 1 بودٌسة سمٌر قطعة طرٌق االربعاء 120تجزئة  قٍعي ِىقى

 2 عزٌب محمد طرٌق بوقرة 53جوٌلٌة  رقم32تعاونٌة عقارٌة  قٍعي ِىقى

 3 حرٌسً نور الدٌن 33رقم  حً الدهٌمات قٍعي ِىقى

 4 ماا حً اسٌا 31حً الراٌس رقم  قٍعي ِىقى

 5 مرازقة عبد الرحٌم 102حً الراٌس رقم  قٍعي ِىقى

 6 عمام عبد هللا 919حً الراٌس رقم  قٍعي ِىقى

 7 أسامر مولود 95حً الراٌس رقم  قٍعي ِىقى

 8 تٌتبرت حمٌد 32حً الراٌس رقم  قٍعي ِىقى

 9 مالحً اسٌا 31حً الراٌس محل  قٍعي ِىقى

 10 بالطٌب ٌوسف حً الزواوي قٍعي ِىقى

 11 غزالً عٌاش 20حً الزواوي رقم  قٍعي ِىقى

 12 ٌتٌم علً  مسكن سٌدي موسى033حً  قٍعي ِىقى

 13 العمري نور الدٌن  مسكن سٌدي موسى 031حً  قٍعي ِىقى

 14 عمر  لجوص سٌدي موسى 39مسكن  رقم  031حً  قٍعي ِىقى

 15 زٌكٌو صدٌق  حً والد عالل سٌدي موسى  قٍعي ِىقى

 16 بلعٌفة بشٌر  سٌدي موسى  109مج ماكٌة  93حً والد عالل قسم رقم  قٍعي ِىقى

 17 قالون موسى  سٌدي موسى 30محل رقم  31حً المكتوب  رقم  قٍعي ِىقى

 18 بوقزولة لحسن  حً الراٌس سٌدي موسى قٍعي ِىقى

 19 علوش محمد طرٌق األربعاء  31تجزئة رقم  114شمال طرٌق الوالئً رقم  ِىقىقٍعي 

 20 باش نورالدٌن  حً المكتوب طرٌق األربعاء سٌدي موسى قٍعي ِىقى

 21 سلٌمانً جٌطلً حً المكتوب سٌدي موسى  قٍعي ِىقى

 22 صحراوي حورٌة  سٌدي موسى  15طرٌق أوالد عالل محل  قٍعي ِىقى

 23 خالدي اسماعٌل حً الزواوي محل  أ ِىقىقٍعي 



 

 

 24 صدوقً مسعود 34حً المكتوب طرٌق براقً  محل رقم  قٍعي ِىقى

 25 بوكرٌة فرٌد 19حً اوالد الحاج سهم  قٍعي ِىقى

 26 عّىؼي ؾهٍؽ زً أوالظ عالي قٍعي ِىقى

 27 عانىؼ قٍع   أزّع 79لفص أ ؼلُ=8عّاؼج 79زً تىلؽج   قٍعي ِىقى

 28 عثعي صاٌر زً تىلؽج  قٍعي ِىقى ِىقىقٍعي 

 29 سلمً خٌر الدٌن 12حً راٌس رقم  قٍعي ِىقى

 30 حمدي محمد 122حً زواوي رقم  قٍعي ِىقى

 31 زّؿاوي قٍع عًٍ غؽٌك  أوالظ عالي ??ؼلُ قٍعي ِىقى

 32 هدٌلً محمد 15طرق براقً رقم  قٍعي ِىقى

 33 فاٌزيحوت  طرٌف براقً سٌد موسى قٍعي ِىقى

 34 زىاء ؼاتر غؽٌك االؼتعاء قٍعي ِىقى

 35 تفات رشٌد طرٌق االربعاء قٍعي ِىقى

 36 بلقاٌد عمر طرٌق االربعاء قٍعي ِىقى

 37 شرمالً الٌاس طرٌق األربعاء قٍعي ِىقى

 38 ؾٌاْ عًٍ :7ِسً ؼلُ  89غؽٌك األؼتعاء ؼلُ  قٍعي ِىقى

 39 ِطٍىف ضٍثؽ 97غؽٌك االؼتعاء ؼلُ  قٍعي ِىقى

 40 ضٌف توفٌق 26طرٌق االربعاء رقم  قٍعي ِىقى

 41 معرٌش أٌوب 31محل رقم  39طرٌق األربعاء قطعة رقم  قٍعي ِىقى

 42 ضٌف سمٌر ب92طرٌق الدار البٌضاء رقم  قٍعي ِىقى

 43 سلٌمانً محمد طرٌق الربعاء قٍعي ِىقى

 44 رحالً عز الدٌن 93طرٌق اوالد  عالل رقم  قٍعي ِىقى

 45 تشعواو رابح 16طرٌق اوالد عالل رقم  قٍعي ِىقى

 46 صحراوي نورٌة 15طرٌق أوالد عالل محل رقم  قٍعي ِىقى

 47 قالَ اٌىٔاـ 79غؽٌك اوالظ عالي ِسً ؼلُ قٍعي ِىقى

 48 جٌجلً سعٌد 39طرٌق اوالد عالل محل رقم قٍعي ِىقى

 49 لوناسسالم  39طرٌق اوالد عالل محل رقم قٍعي ِىقى

 50 سلٌمانً جٌاللً طرٌق براقً قٍعي ِىقى

 51 مرٌزق رضا طرٌق براقً قٍعي ِىقى

 52 قىاغ ِسّع :7غؽٌك تؽالً ؼلُ  قٍعي ِىقى

 53 هوٌلً محمد 16طرٌق براقً رقم  قٍعي ِىقى

 54 تٓ عثّاْ ِسّع أٍِٓ 87غؽٌك تؽالً قٍعي ِىقى ِسً ؼلُ  قٍعي ِىقى

 55 بن عثمان محمد أمٌن 13سٌدي موسى محل رقم طرٌق براقً  قٍعي ِىقى

 56 بعونً جمال طرٌق بوقرة قٍعي ِىقى



 

 

 57 صكوشً عمر طرٌق بوقرة قٍعي ِىقى

 58 بعونً جمال طرٌق بوقرة قٍعي ِىقى

 59 بكاري سمٌر 54جوٌلٌة قطعة 32طرٌق بوقرة تعاونٌة العقارٌة   قٍعي ِىقى

 60 سٌد علًسعود  39طرٌق بوقرة رقم  قٍعي ِىقى

 61 تاظوظ قعٍع 79أِسً 9وقػ قٍعي ِىقى لطعح ؼلُ  قٍعي ِىقى

 62 بادود سعٌد 39أمحل 9وسط سٌدي موسى قطعة رقم  قٍعي ِىقى

 63 ؾٌاْ عًٍ :7ِسً ؼلُ  89غؽٌك األؼتعاء ؼلُ  قٍعي ِىقى

 64 تٓ عثّاْ ِسّع أٍِٓ 87غؽٌك تؽالً قٍعي ِىقى ِسً ؼلُ  قٍعي ِىقى

 65 عىًٌّ ِسّع قٍعي ِىقى <8غؽٌك اوالظ عالي ؼلُ  قٍعي ِىقى

 66 اٌىٔاـ قالَ 79غؽٌك اوالظ عالي ؼلُ  قٍعي ِىقى

 67 غؽٌة ِسّع  غؽٌك تىلؽج =?خىٌٍٍح  ؼلُ>7ذعاؤٍح عماؼٌح  قٍعي ِىقى

 68 ذىٌىْ ٌىقف غؽٌك تىلؽج =?خىٌٍٍح  ؼلُ>7ذعاؤٍح عماؼٌح  قٍعي ِىقى

    

    
 للذواجن و البيضحجارة بالخجزئت 

 
   اإلسمو اللقب عنوان المحل بلدية المحل

 1 زّؿاوي ظزّاْ غؽٌك أوالظ عالي قٍعي ِىقى قٍعي ِىقى

 2 عٕاْ عثع اٌعؿٌؿ ِكىٓ زً اٌهٍص فىأظ قاتما :?<8ِكىٓ ِهؽوع أداؾ  =@8زً  قٍعي ِىقى

 3 زّؿاوي ظزّاْ غؽٌك أوالظ عالي  قٍعي ِىقى

 4 أزّع تٍماقُ االؼتعاءغؽٌك  قٍعي ِىقى

 5 وكىَ اٌٍاـ قٍعي ِىقى ?7غؽٌك االؼتعاء ؼلُ  قٍعي ِىقى

 6 تٓ عٍكاخ ؼأٍح غؽٌك االؼتعاء  قٍعي ِىقى قٍعي ِىقى

 7 اؾؼوق وؽٌُ 78غؽٌك االؼتعاء ِسً  قٍعي ِىقى

 8 أٍِؽ فإاظ 88زً اٌعهٍّاخ ؼلُ  قٍعي ِىقى

 9 خالًٌ تىعالَ  غؽٌك ضؿاْ اٌٍّاٖ قٍعي ِىقى قٍعي ِىقى

 10 نىي عًٍ ;;زً اٌؽاٌف ؼلُ  قٍعي ِىقى

 11 وؽواؼ زّؿج >7غؽٌك اٌعاؼ اٌثٍعاء لطعح ؼلُ  قٍعي ِىقى

 12 هٍهؽ ِكعىظ ـ زً اٌؽاٌف898 قٍعي ِىقى

 13 لؽٌٓ ئتؽاهٍُ 7<زً اٌؿواوي  ِسً قٍعي ِىقى

 14 لٍٍعً ِسّع ?7ناؼع أوالظ عالي عّاؼج أ ؼلُ قٍعي ِىقى

 15 عٍٍّؽٌٕح عثع اٌماظؼ >:8زً اٌؽاٌف لطعح ؼلُ  ِىقى قٍعي

 16 اٌهؽلً تٓ ٌىقف >:زً اٌعهٍّاخ زىل اٌؿواوي قاتما ؼلُ  قٍعي ِىقى

 17 عثعوْ ِصطفى 78غؽٌك تؽالً ِسً ؼلُ  قٍعي ِىقى

 18 ؾٌثأً قعٍع 889زً  اٌؽاٌف لطعح ؼلُ  قٍعي ِىقى



 

 

 الوخابز
 

 1 حنصالً فاتح 02زً اٌؽاٌف ؼلُ  قٍعي ِىقى

 2 بالصٌود توفٌق سٌدي موسى وسط 12رفم  قٍعي ِىقى

 3 حواء حمزة سٌدي موسى 120تجزئة  قٍعي ِىقى

 4 مكٌد عبد الحلٌم سٌدي موسى 10حً متٌجة رقم  قٍعي ِىقى

 5 مقرانً رضوان غؽٌك تؽالً قٍعي ِىقى

 6 عمر بومكاح غؽٌك تىلؽج  قٍعي ِىقى  قٍعي ِىقى

 < العربً كبٌر حً زواوي سٌدي موسى قٍعي ِىقى

 اطعام سزيع

 
 1 سعدي عبد الكرٌم سٌدي موسى 39طرٌق اوالدعالل محل  قٍعي ِىقى

 2 مسعودي محمد  سٌدي موسى المركز قٍعي ِىقى

 3 المهدي لحسن 31طرٌق االربعاء حصة  قٍعي ِىقى

 4 مباركً مسعود 940مج ملكٌة  31حً دهٌمات رقم  قٍعي ِىقى

 5 رحال باٌة حً زواوي  سٌدي موسى قٍعي ِىقى

 6 عٌادي محمد سٌدي موسى 39حً لهواورة  محل  قٍعي ِىقى

 7 بوخاتم سعود طرٌق بوقرة سٌدي موسى قٍعي ِىقى

 8 براٌس اكرم سٌدي موسى 91طرٌق الدار البٌضاء رقم  قٍعي ِىقى

 9 بن سماعٌل محمد حٌزواوٌسٌدٌموسى قٍعي ِىقى

 10 بن زٌنة عٌاش سٌدي موسى 39شارع اوالد عالل  قٍعي ِىقى
 ا

 لوطاعن

 
 1 سعود الٌاس 13طرٌق بوقرة  رقم  قٍعي ِىقى

 2 الحٌط جالل طرٌق بوقرة قٍعي ِىقى

 خذهاث الىقىد

 
 1 طوٌلب حسان حً العمٌرات قٍعي ِىقى

 2 نشادي رضوان سٌدي موسى المركز قٍعي ِىقى

 الوقاهي

 
 1 لعربً مراد اوالد عاللطرٌق  قٍعي ِىقى

 2 لحٌط رابح طرٌق بوقرة قٍعي ِىقى

 3 مكاتٌلوناس غؽٌك االؼتعاء قٍعي ِىقى قٍعي ِىقى

  
 حلويات و مرطبات

 
 1 سٌحنً حسٌن غؽٌك تىلؽج 7<خىٌٍٍح  ؼلُ>7ذعاؤٍح عماؼٌح  قٍعي ِىقى

 2 قوٌسم نوال ِكىٓ ِسً ؼلُ قٍعي ِىقى 77:ٍِعاْ اٌؽئٍف زً  قٍعي ِىقى

 3 لكروت عبد الكرٌم غؽٌك االؼتعاء قٍعي ِىقى قٍعي ِىقى



 

 

 



 
 الجوهـــــــىرَـــــــت الجــــزائــزَـــــــت الذَــــوقــــزاطُـــت الشـــعبُـــــت

  

   
 وزارج انتجـــــــارج

  

   
 يذٌرٌح انتجارج  نىالٌح انجـسائر

  

 
 انًفتشٍـح اإللهًٍٍــح نهتجـارج تثرالـــً

  

      

      

 

 بلذَت بزاقٍ علً هستىيالتجار الوذاوهُن 

  

 
  8102لسنت  عُذ االستقالل الوبارك و الفطزجذول عذد التجار الوسخزَن لوذاوهت عطلت عُذ 

   

 تـــــــــــــرالً انذائرج اإلدارٌح : 
  

   

 بلذَت بزاقٍ
  

    

   

 تجارة بالتجزئة للخضر والفواكه 
 

  
 °N اإلسم و اللقب عنوان المحل بلدية المحل

 
 1 محمد قالون  108حً بن غازي رقم  براقً

 
 2 مهنً فؤاد  براقً 02حوش طوٌلب لعمٌرات محل رقم  براقً

 
 3 غراد سمٌر  براقً 06حً المٌهوب قطعة رقم  براقً

 
 4 صحراوي حسٌن  براقً 765حً المٌهوب قطعة رقم  براقً

 
 5 وادفل حسان  أ براقً 159قسم رقم  براقً

 
 6 قرٌن علً  03محل رقم  86قسم رقم  طرٌق االربعاء براقً

 
 7 لمٌن لطفً  براقً 595حً روكزان  براقً

 

 

  
 تجارة بالتجزئة للتغدية العامة  

  
   اإلسم و اللقب عنوان المحل بلدية المحل

 
 1 أمحمد معوش براقً  02أ محل  432قسم رقم  ترالً

 
 2 بولمٌة علً  ب براقً 571نهج مصطفى جعدي قطعة رقم  براقً

 
 3 سالمً طاوس براقً  209تجزئة رقم  ترالً

 
 4 تمعوشت رضوان  براقً  09بن طلحة براقً محل رقم  18تجزئة رقم  ترالً

 
 5 عنزة حفصة محمد  أ براقً 581قسم رقم  ترالً

 
 6 بن ربٌع مبروك  بن طلحة براقً  1محل  13حً الملعب رقم  ترالً

 
 7 بلخٌر مسعود  براقً 02محل  02قطعة  14الوالئً رقم حً بن طلحة الطرٌق  ترالً

 
 8 سواس مصطفى  براقً 01حً بن طلحة  رقم  ترالً

 
 9 زاٌري فٌصل  براقً 03رقم  46حوش مرٌم مج ملكٌة   ترالً

 
 10 تواتً محمد براقً 323حً روكازان قسم رقم  ترالً

 
 11 صدقاوي مراد  براقً 166قسم رقم  ترالً

 
 12 بوعمرة ٌوسف  براقً )سوبٌرات( 01محل رقم  323حً بن طلحة قطعة رقم  ترالً

 
 13 مزلً فارس  براقً 598حً روكزان قسم رقم  ترالً

 
 14 عزونً سفٌان  أ براقً 70شارع محمد محمودي قطعة  ترالً

 
 15 مرسً عبد الكرٌم براقً 04محل  180حً روكزان قطعة رقم  ترالً

 
 16 فرحات عبد الكرٌم  براقً 366قسم رقم  ترالً

 



 17 معٌوف عبد الرحمان  براقً 347قسم رقم  ترالً
 

 18 حوى عبد المؤمن ج براقً 89قسم رقم  ترالً
 

 19 علواش رضوان  أ براقً  133قسم رقم  ترالً
 

 20 عثمانً عادل  براقً 66رقم  03حً مرٌم قسم رقم  ترالً
 

 21 تىردهح ضعٍذ  تهذٌح ترالً 39رلى  33 دً انًٍهىب ترالً
 

 22 دتازي يذًذ  ترالً  753دً دىظ انًٍهىب  ترالً
 

 23 قبالً عبد هللا  براقً 209حً بن طلحة رقم  ترالً
 

 24 لعباوي رمضان س براقً  88قسم رقم  ترالً
 

 25 جندي بومدٌن  مكرر براقً 01قطعة  01حً المٌهوب  ترالً
 البُض جارة بالتجزئت للذواجن و اللحىم و ت 

 
  

   اإلسم و اللقب عنوان المحل بلدية المحل
 

 1 عكاك جمال براقً 15حوش مرٌم رقم  ترالً
 

 2 خثٍسي ٌاضٍٍ  32ب يذم رلى 129دً تٍ طهذح لطعح رلى  ترالً
 

 3 جفال عثذ انمادر  236دً تٍ طهذح رلى  ترالً
 

 4 تالح دًسج  زوكساٌ  ضاتمادً  52لطى رلى  ترالً
 

 5 خىجح عثذ انردًاٌ  ترالً   443تجسئح رلى  ترالً
  

 لمطاعما
 

  
 1 حالس امحمد  براقً  180حً روكزان قسم رقم  07محل رقم  ترالً

 
 2 بن قدٌدح مكً  براقً 50حً المرجة رقم  ترالً

 
 3 بلوصٌف محمد براقً شرق  205قطعة رقم  ترالً

 
 4 والً زكرٌا  براقً 114بن غازي محل أ رقم حً  ترالً

 
 5 بومهٌرة عبد العزبز  براقً 215و  203حً روكزان قطعة رقم  ترالً

 
 لمقاهيا

  
 1 حجاج اسالم  براقً  80براقً شرق قطعة رقم  ترالً

 
 2 قتال الٌاس  براقً شرق  142قسم رقم  ترالً

 
 3 شلباب جمال  بن طلحة براقً 290حً الجاللً رقم  ترالً

 
 4 خرٌفً كمال  براقً   03رقم  01مسكن مقابل عمارة  2004حً  ترالً

 
 5 طهراوي عرٌفة  براقً  12حً بن طلحة رقم  ترالً

 
 حلىَاث

  
 ترالً

 بوخمٌخم ٌسمٌنة 693رقم  32حً المٌهوب 
1 

 
 ترالً

 صوٌلح ٌاسٌن 36محل رقم  -39حصة رقم  - 39حوش العمٌرات قطعة رقم 
2 

 
 ترالً

 عمروش محمد  633/32شارع محمد بلعربً قطعة 
3 

 
 ترالً

 جنادي حمٌد 31أ محل 676شارع محمد بلعربً قطعة 
4 

 
 ترالً

 بوزٌت محمد 31شارع مهدي بوعالم رقم 
5 

 



 

 

 

 

 

 الجوهـــــــىرَـــــــت الجــــزائــزَـــــــت الذَــــوقــــزاطُـــت الشـــعبُـــــت
 

   
 وزارج انتجـــــــارج

   
 يذٌرٌح انتجارج  نىالٌح انجـسائر

 
 انًفتشٍـح اإللهًٍٍــح نهتجـارج تثرالـــً

    

    

 
 

 التجار الوذاوهُن علً  هستىي بلذَت الكالُتىس

 8102لسنت  عُذ االستقالل الوبارك و الفطزجذول عذد التجار الوسخزَن لوذاوهت عطلت عُذ  

   

 تـــــــــــــرالً اإلدارٌح : انذائرج 
 

 
 بلذَت الكالُتىس

 

     

 

 تجارة بالتجزئة للخضر والفواكه 
  

 
   اإلسم و اللقب عنوان المحل بلدية المحل

 1 علوش محمد الكالٌتوس  31حً بٌلو رقم  انكانٍتىش

 2 بن لفقً سمٌر  حً المناصرٌة الكالٌتوس انكانٍتىش

 3 عنان عبد القادر الشراعبة الكالٌتوس  26رقم    13شارع  حً الزواوي انكانٍتىش

 4 عتروس علً  الكالٌتوس 33حً محمد زروقً رقم  انكانٍتىش

 5 شاطىر تهماضى يفترق انطرق انكانٍتىش 61انطرٌك انىطًُ رلى  انكانٍتىش

     

 

 
 عاهت ال للتغذَتتجارة بالتجزئت  

 1 و انهمة اإلضى عُىاٌ انًذم بلدية المحل

 2 علو محمد الكالٌتوس 01رقم  03حً بٌلو شارع  انكانٍتىش

 3 فؤاد محً الدٌن  الكالٌتوس 09حً رماضنٌة شارع  انكانٍتىش

 4 تكٍر عثذ انذًٍذ انكانٍتىش 18دً انعمٍذ يُىر رلى  61طرٌك انىطًُ رلى  انكانٍتىش

 5 ضعٍذ تىشرٌظ انشراعٍح 44رلى  39دً انسواوي شارع  انكانٍتىش

 6 شرشاري اضًاعٍم  97دً تٍهى رلى  انكانٍتىش

 7 عثاش يذًذ 138رلى  88دً انمصر االدًر  انكانٍتىش

 8 عٍطى تهذاج  32يذم  49شارع زواوي رلى  31دً تٍهى  انكانٍتىش

 9 لاصذ عثذ انرؤوف انكانٍتىش 33رلى شارع  32دً تٍهى انكانٍتىش

 10 شرٌفحتالل  دً زواوي شراعثح انكانٍتىش

 11 َاٌهً دثٍة جهىل 38رلى  32دً انسواوي شارع  انكانٍتىش

 12 خهفً رشٍذ 17رلى  35دً انشراعثح شارع  انكانٍتىش

 13 عًري جًال ضكٍ إجتًاعً يسرعحانشٍخ انذذادضاتماع1783يشروع إَجاز انكانٍتىش

 14 أترتاظ نىصٍف دً عذل انكانٍتىش



 15 لاضًً زتٍذج 36رلى  33شارع  دً انذٍذوضً انكانٍتىش

 16 ترتاح ودٍذج 35دً انمصر األدًر لطعح رلى  انكانٍتىش

 17 جمثىب نخضر يفترق انطرق انكانٍتىش

 18 عٍاظ َصر انذٌٍ 13شارع االخىج جٍهً رلى  انكانٍتىش

 19 دُاظ اضًهاٌ انشراعثح 36رلى  426دً ضٍذي ايثارن شارع  انكانٍتىش

 20 كركار كرٌى  53رلى  31انذٍذوضً شارع دً  انكانٍتىش

 21 لثً اتراهٍى انمصر األدًر 13يطكٍ رلى 88دً  انكانٍتىش

 22 عثذ هللا يصطفى 32يذم23تجسئح انكثٍر ضاتمادً انُخٍم ودانٍادً انكثٍرلطعح انكانٍتىش

 23 عالنً يذًذ 72رلى39دً انسواوي شارع انكانٍتىش

 24 كرب فاطًح انشراعثح 36رلى  39شارع  دً انسواوي انكانٍتىش

 25 دًاد انٍاش 33يذم رلى  1دً تٍهى  انكانٍتىش
 

 تجارة بالتجزئت للذواجن  واللحىم و البُض

 

 
 

   اإلضى و انهمة عُىاٌ انًذم بلدية المحل

 1 عسوٌ جًعح يذم 116لطعح رلى  38دً انمصر االخًر انطرٌك انىطًُ رلى  انكانٍتىش

 2 وارزلً فىزي شارع االخىج جٍهً يذم ب انشراعثح انكانٍتىش

 3 كذال األيٍٍ 38) انطىق انًغطاج ( يذم رلى  32دً تٍهى  انكانٍتىش

 4 عكان هٍشاو  115يطكٍ رلى  88دً  انكانٍتىش

 5 يرشذي عًار شراعثح 25رلى  13دً انسواوي شارع  انكانٍتىش

  
 المطاعم

 
 1 ترخاش محمد  وسطسٌدي موسى  انكانٍتىش

 2 حمدونً نبٌل  سٌدي موسى 62طرٌق بوقرة بناٌة تحمل رقم  انكانٍتىش

 3 شمشام عبد الكرٌم  لكالٌتوس 01رقم  08حً الحٌدوسً الطرٌق الوطنً رقم  انكانٍتىش

 4 سعدو صدٌق  الكالٌتوس 37الدار البٌضاء رقم  61حً الحٌدوسً طرٌق رقم  انكانٍتىش

 5 لوناس عبد الباسط  الكالٌتوس 38الطرٌق الوطنً رقم  31حً الكبٌر رقم  انكانٍتىش

 المقاهي
 

 1 بن قسمٌة رضوان الكالٌتوس  15طرٌق الدار البٌضاء كشك رقم  انكانٍتىش

 2 عزوز حسٌن  الكالٌتوس  06رقم  03حً الحٌدوسً شارع  انكانٍتىش

 3 بوركوة أحمد  الكالٌتوس  08حوش سلٌمانً الطرٌق الوطنً رقم  انكانٍتىش

 4 خدٌجً نور االسالم  حً أوالد الحاج الكالٌتوس  انكانٍتىش

 5 زعٌتلر لمٌن  الكالٌتوس 05و  04الطابق االرضً محل  127مسكن رقم  1600 انكانٍتىش

 تجارة بالتجزئة للحلويات
 

 انكانٍتىش
 بوحشٌش رابح 33محل رقم  31حً األمٌر عبد القادر رقم 

1 

 انكانٍتىش
 برحال مولود 61حً مدرسة أسامر محمد مفترق الطرق رقم 

2 

 انكانٍتىش
 كعسٌس فرٌد 31طرٌق األربعاء الكالٌتوس محل رقم  38الطرٌق الوطنً رقم 

3 



 
 انكانٍتىش

 سامً توفٌق مقابل مركز التكوٌن 32حً بٌلو 
4 

 انكانٍتىش
 فقاص عبد المنعم  الشراعبة 34رقم  37حً الزواوي شارع 

5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 التجار الوذاوهُن علً  هستىي بلذَت سُذٌ هىسً

 8102لسنت  عُذ االستقالل الوبارك و الفطزجذول عذد التجار الوسخزَن لوذاوهت عطلت عُذ  

   

     تـــــــــــــرالً  اإلدارٌح:انذائرج 

   

 تهذٌح ضٍذي يىضى
 

     

 

 والفواكه تجارة بالتجزئة للخضر           
 

 
   اإلسم و اللقب عنوان المحل بلدية المحل

 1 تىدٌطح ضهًٍاٌ طرٌك االرتعاء 136لطعح رلى153تجسئح  ضٍذي يىضى

 2 شراتً يذًذ طرٌك انذار انثٍضاء ضٍذي يىضى ضٍذي يىضى

 3 صذراوي عًر ب 32رلى  دً انذهًٍاخ ضٍذي يىضى

 4 تشعىاو راتخ 19طرٌك أوالد عالل رلى  ضٍذي يىضى

 5 لانىٌ يذًذ دً انسواوي انًذرضح انًختهطح انسواوي ضٍذي يىضى

 تجارة بالتجزئت للتغذَت العاهت

 
 

   اإلسم و اللقب عنوان المحل بلدية المحل

 1 بالطٌب ٌوسف حً الزواوي ضٍذي يىضى

 2 غزالً عٌاش 53الزواوي رقم حً  ضٍذي يىضى

 3 ٌتٌم علً  مسكن سٌدي موسى300حً  ضٍذي يىضى

 4 العمري نور الدٌن  مسكن سٌدي موسى 304حً  ضٍذي يىضى

 5 لجوص عمر  سٌدي موسى 02مسكن  رقم  304حً  ضٍذي يىضى

 6 زٌكٌو صدٌق  حً والد عالل سٌدي موسى  ضٍذي يىضى

 7 بلعٌفة بشٌر  سٌدي موسى  132مج ماكٌة  20قسم رقم  حً والد عالل ضٍذي يىضى

 8 قالون موسى  سٌدي موسى 03محل رقم  01حً المكتوب  رقم  ضٍذي يىضى

 9 بوقزولة لحسن  حً الراٌس سٌدي موسى ضٍذي يىضى

 10 علوش محمد طرٌق األربعاء  04تجزئة رقم  117شمال طرٌق الوالئً رقم  ضٍذي يىضى

 11 باش نورالدٌن  المكتوب طرٌق األربعاء سٌدي موسىحً  ضٍذي يىضى

 12 سلٌمانً جٌطلً  حً المكتوب سٌدي موسى  ضٍذي يىضى

 13 صحراوي حورٌة  سٌدي موسى  18طرٌق أوالد عالل محل  ضٍذي يىضى

 14 خالدي اسماعٌل حً الزواوي محل  أ ضٍذي يىضى

 15 صدوقً مسعود 07حً المكتوب طرٌق براقً  محل رقم  ضٍذي يىضى

 16 بوكرٌة فرٌد 12حً اوالد الحاج سهم  ضٍذي يىضى

 17 عًىري زهٍر دً أوالد عالل ضٍذي يىضى

 18 عاشىر ضٍذ   أدًذ 32لفص أ رلى16عًارج 32دً تىلرج   ضٍذي يىضى

 19 عثذي صانخ دً تىلرج  ضٍذي يىضى ضٍذي يىضى

 20 سلمً خٌر الدٌن 15حً راٌس رقم  ضٍذي يىضى

 21 حمدي محمد 155حً زواوي رقم  ضٍذي يىضى

 22 دًساوي ضٍذ عهً طرٌك  أوالد عالل 88رلى ضٍذي يىضى



 

 

 

 23 هدٌلً محمد 18طرق براقً رقم  ضٍذي يىضى

 24 حوت فاٌزي طرٌف براقً سٌد موسى ضٍذي يىضى

 25 دىاء راتخ طرٌك االرتعاء ضٍذي يىضى
 

 تجارة بالتجزئت للذواجن و البُض 

 
 

 

   اإلسم و اللقب عنوان المحل بلدية المحل

 1 جالنً تىعالو  طرٌك خساٌ انًٍاِ ضٍذي يىضى ضٍذي يىضى

 2 شىي عهً 44دً انراٌص رلى  ضٍذي يىضى

 3 كركار دًسج 35طرٌك انذار انثٍضاء لطعح رلى  ضٍذي يىضى

 4 هٍشر يطعىد ش دً انراٌص121 ضٍذي يىضى

 5 لرٌٍ إتراهٍى 73دً انسواوي  يذم ضٍذي يىضى

 اطعام سزَع

 
 1 رزٌق رٌاض  ب سٌدي موسى  02محل رقم  67طرٌق بوقرة رقم  ضٍذي يىضى

 2 بودركة محمد  سٌدي موسى  82مج ملكٌة رقم  22طرٌق والد عالل قسم رقم  ضٍذي يىضى

 3 فارس بن ثلٌجان  مكرر حً الهواورة سٌدي موسى  47 ضٍذي يىضى

 الوطاعن

 
 1 ترخاش محمد  سٌدي موسى وسط ضٍذي يىضى

 ضٍذي يىضى
 2 حمدونً نبٌل  سٌدي موسى 62طرٌق بوقرة بناٌة تحمل رقم 

 ضٍذي يىضى
 3 شلٌغوم عبد الغفور  سٌدي موسى  106حً لراٌس  رقم 

 الوقاهٍ

 
 1 ناٌلً لزهر  طرٌق براقً سٌدي موسى  14مج  07محل رقم  ضٍذي يىضى

 2 قناٌة حكٌم  سٌدي موسى  01طرٌق األربعاء محل رقم  ضٍذي يىضى

  
 حلويات و مرطبات

 1 الكرٌم عبد لكروت االرتعاء طرٌك ضٍذي يىضى 

 ضٍذي يىضى
 

 2 دطٍٍ شٍخً يذم أ 73جىٌهٍح طرٌك تىلرج لطعح  35انتعاوٍَح انعمارٌح 
 ضٍذي يىضى

 3 عهىظ يذًذ 32طرٌك انذار انثٍضاء رلى ب 
 ضٍذي يىضى

 4 ادًذ عثاضً أ37طرٌك االرعاء يذم رلى 
 ضٍذي يىضى

 5 عودة بن امٌن محمد 34 و32 يذم ترالً طرٌك انًكتىب دً
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