
 الجوهـــــــىرَـــــــت الجــــزائــرَـــــــت الذَــــوقــــراطُـــت الشـــعبُـــــت
 

  
 وصاسج اٌردـــــــاسج

 

  

ِذٌشٌح اٌرداسج  ٌىالٌح 

 اٌدـضائش
 اٌّفرؾٍـح اإللٍٍٍّــح ٌٍردـاسج تثشالـــً 
 بلذَت براقٍ علً هسخىيالخجار الوذاوهُن         
 8102نىفوبر و عطلت الوىلذ النبىٌ الشرَف أولهذاوهت عطلت  
 

  

 اٌذائشج اإلداسٌح :

 تـــــــــــــشالً

 

  

 بلذَت براقٍ

 

   

  

 تجارة بالتجزئة للخضر والفواكه
 

بلدية  
 الرقم  اإلسم و اللقب عنوان المحل 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

 4 دنٌدنً مناد 49سوق البلدي شارع سعٌد ٌحٌاوي محل رقم  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 45سوق الخضر و الفواكه محل رقم  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

        
  

 تجارة بالتجزئة للتغدية العامة  

بلدية  
 الرقم  اإلسم و اللقب عنوان المحل المحل

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

 2 معوشأمحمد  براقً  39أ محل  109قسم رقم  تشالً

 3 علً بولمٌة ب براقً 241نهج مصطفى جعدي قطعة رقم  تشالً

 4 سالمً طاوس براقً 936تجزئة رقم  تشالً

 5 تمعوشت رضوان  براقً  36بن طلحة براقً محل رقم  15تجزئة رقم  تشالً

 6 عنزة حفصة محمد  أ براقً 251قسم رقم  تشالً

 7 بن ربٌع مبروك  بن طلحة براقً  1محل  10حً الملعب رقم  تشالً

 8 بلخٌر مسعود  براقً 39محل  39قطعة  11حً بن طلحة الطرٌق الوالئً رقم  تشالً

 9 سواس مصطفى  براقً 31حً بن طلحة  رقم  تشالً

 10 زاٌري فٌصل  براقً 30رقم  13حوش مرٌم مج ملكٌة   تشالً

 11 تواتٌمحمد براقً 090رقم حً روكازان قسم  تشالً

 12 صدقاوي مراد  براقً 133قسم رقم  تشالً

 13 بوعمرة ٌوسف  براقً )سوبٌرات( 31محل رقم  090حً بن طلحة قطعة رقم  تشالً



 14 مزلً فارس  براقً 265حً روكزان قسم رقم  تشالً

 15 عزونً سفٌان  أ براقً 43شارع محمد محمودي قطعة  تشالً

 16 مرسً عبد الكرٌم براقً 31محل  153روكزان قطعة رقم  حً تشالً

 17 فرحات عبد الكرٌم  براقً 033قسم رقم  تشالً

 18 معٌوف عبد الرحمان  براقً 014قسم رقم  تشالً

 21 حوى عبد المؤمن ج براقً 56قسم رقم  تشالً

 22 علواش رضوان  أ براقً  100قسم رقم  تشالً

 23 عثمانً عادل  براقً 33رقم  30 حً مرٌم قسم رقم تشالً

 24 تىسزٍح ععٍذ  تٍذٌح تشالً 03سلُ  30زً اٌٍّهىب  تشالً

 25 دتاصي ِسّذ  تشالً  053زً زىػ اٌٍّهىب  تشالً

 26 قبالً عبد هللا  براقً 936حً بن طلحة رقم  تشالً

 27 لعباوي رمضان س براقً  55قسم رقم  تشالً

 28 جندي بومدٌن  مكرر براقً 31 قطعة 31حً المٌهوب  تشالً

 29 غٌماري محمد براقً  021قسم رقم  تشالً

 30 جوابً فرٌد مكرر براقً 233قطعة رقم  31حً المٌهوب رقم  تشالً

 31 غٌاطو منٌر  براقً  21مسكن عمارة رقم  9331حً  تشالً

 32 بوشلغوم سلٌم  ب براقً 19شارع احمد جعدي رقم  تشالً

 33 فرٌخ نبٌل  براقً 131رقم قسم  تشالً

 34 مباركً محمد براقً  433حوش المٌهوب قطعة رقم  تشالً

 35 عثمان مادي   31القطعة االولة رقم   52/31حً روكزان قسم رقم  تشالً

 36 بن خطار مولود  براقً 31محل  56طرٌق االربعاء قطعة رقم  تشالً

 37 بن سلة حسان براقً  32حً طوٌلب رقم  تشالً



 38 سعٌدان محمد أمٌن  براقً 31رقم  91مسكن ع  9331حً  تشالً

 39 بنور عبد العزٌز  براقً  50قسم رقم  تشالً

 40 كٌموش عبد المالك  براقً 34حً بن غازي رقم  تشالً

 41 العاٌب محمد براقً 931قسم رقم  تشالً

 42 كروقلً محمد  براقً  31حً طوٌلب  تشالً

 43 ولد بزٌو لخضر براقً 019رقم قطعة  تشالً

 44 بالل حسٌن  براقً 939براقً شرق رقم  تشالً

 45 زرفً رفٌق  براقً 093حً براقً شرق رقم  تشالً

 46 زرقاط أحمد براقً  32قسم رقم  تشالً

 47 ِازً عثّاْ تشالً 30ِسً  30لطعح  585زً سووضاْ سلُ  تشالً

 48 اٌعىشي ستٍعً  تشالً  008زً اٌٍّهىب  تشالً

 49 وٌذ زّشاْ عاٍِح تشالً  750لغُ سلُ  تشالً

 50 تٓ عًٍ فشٌذ تشالً 525لطعح  سلُ  تشالً

 51 غاصي عٍّشج تشالً 32ِسً سلُ  37زً تٓ غاصي سلُ  تشالً

 52 ٌسً اتشاهٍُ 30ِدّىعح ٍِىٍح سلُ  30زىػ اٌعٍّشاخ سلُ  تشالً

 53 اٌشزّاْؽٍٍمح عثذ  722ذدضئح سلُ  تشالً

 54 عالَ ٌىعف 05ؽاسع ِسّذ تٍعشتً لطعح  تشالً

 55 تٓ عٍٍُ عثذإٌاصش ب تٓ طٍسح  30زً االلرصادي ِسً سلُ  تشالً

 56 وٍسً تشاهٍُ 558زً سووضاْ لغُ سلُ  تشالً

 57 اٌعىشوخ عالي 08طشٌك االستعاء لطعح سلُ  تشالً

 58 ٔىساٌذٌِٓضٔاس  أ 020زً تٓ غاصي لطعح سلُ  تشالً

 59 ٌعداي عثذ اٌّاٌه 203لغُ سلُ  تشالً



 60 تىؽالغُ زٍٍُ أ 507سلُ  تشالً

 61 ذاترً عثذ اٌسىٍُ 505لغُ سلُ  تشالً

 63 ذىاصي عًٍ ب طشٌك األستعاء تشالً 553لطعح سلُ  تشالً

 64 اٌد عثّاْ ٌىعف 30ِسً سلُ  55و  50زً تٓ غاصي لطعح  تشالً

 65 عٕىعً ِسّذ تٍماعُ تشالً  053زً اٌٍّهىب  تشالً

 66 ٔماب ِسّذ تٓ طٍسح تشالً 33ِسً  50ِغىٓ عّاسج  0308زً  تشالً

 67 هذٌثً ؽهٍشج ِىشس 233لطعح  سلُ  0زً اٌٍّهىب  تشالً

 68 زشوص ِٕصف تٓ طٍسح 03سلُ  25ِغىٓ عّاسج  033زً  تشالً

 69 زىٍُعىاق  30ِسً سلُ  32أ 030لغُ سلُ  تشالً

 70 تىذشعح تىخّعح 30ِسً 27دٌغّثش لغُ سلُ  00ِٕطمح إٌؾاط زً  تشالً

 71 ؽشٌف اتشاهٍُ 32ِٕطمح أ ِسً  520زً سوواصاْ لغُ سلُ  تشالً

 72 ساتسً تىخّعح 70لغُ سلُ  تشالً

 73 ؽٍخً عثذ اٌسٍّذ تٓ طٍسح تشالً 30ِسً  00ِغىٓ عّاسج  0308زً  تشالً

 74 زداج ِسّذ 705لغُ سلُ  تشالً

 75 تٓ ٌمشج فاذر تشالً 30ِسً  023زً سووضاْ طشٌك االستعاء سلُ  تشالً

 76 وشٌُ ِسّذ تشالً 50ٌىعف تىتاٌح سلُ  تشالً

 77 فشزاخ ِصطفى تشالً  تشالً

 78 صسلً سفٍك تشافً 027زً تشالً ؽشق سلُ  تشالً

 79 تىٌسً ِسفىظ تشالً 005زً تٓ غاصي سلُ  تشالً

 80 ِدثش اٌٍضٌذ أ تشالً 077لطعح سلُ  35ِسً  تشالً

 81 اٌعضوسي ٔصش اٌذٌٓ تشالً 35ِسً  30لطعح سلُ  تشالً

 82 خٍٍذ زّضج تشالً 32ِسً  37زً تٓ غاصي سلُ  تشالً



 83 صىٌٍر تالي تشالً 32ِسً  525زً تٓ غاصي لطعح  تشالً

 84 خٍٍذ ِسّذ  زً تٓ غاصي تشالً تشالً

 85 تٍمشع فاذر تشالً 032لغُ  تشالً

 86 عالزً اٌطاوط لغُ تشالً تشالً

 87 عاوى عثذ اٌمادس تشالً 205لطعح سلُ  تشالً

 88 وٌذ تىخٍطٍٓ أٌىب زّضج /ذ تشال020ًزً تٓ طٍسح سلُ  تشالً

 89 ٌعىس ِغعىد تٓ طٍسح 05سلُ  20ِغىٓ عّاسج  033زً  تشالً

 90 زشوص ِٕصف تٓ طٍسح 03سلُ  25ِغىٓ عّاسج سلُ  033زً  تشالً

 حجارة بالخجزئت للذواجن و اللحىم و البُض          
بلدية  

 الرقم  اإلسم و اللقب عنوان المحل المحل

 1 ِمطٍف  ِىٌىد  تشالً 30زً ِسّىدي ِسّذ لطعح سلُ  تشالً

 2 ذاهًّ ِسّذ   03زً تٓ طٍسح ِسً سلُ  تشالً

 3 ِازً خاٌذ تشالً 37زً طىٌٍة ؽاسع أ سلُ  تشالً

 4 خثٍضي ٌاعٍٓ  32ب ِسً سلُ 023زً تٓ طٍسح لطعح سلُ  تشالً

 5 خفاي عثذ اٌمادس  237زً تٓ طٍسح سلُ  تشالً

 6 تالذ زّضج  زً صووضاْ  عاتما 52لغُ سلُ  تشالً

 7 خىخح عثذ اٌشزّاْ  تشالً  553ذدضئح سلُ  تشالً

 8 ِغعىدي عثذ اٌّدٍذ ِىشس  30لطعح  30زً اٌٍّهىب ب سلُ  تشالً

 9 تىِغىط ساتر تشالً 550لغُ سلُ  تشالً

 10 صواسي ِسّذ 30ِسً  32زً طىٌٍة ؽاسع  تشالً



 11 عثرً وٌٍذ  تشالً 30ِسً  057زً  زىػ ٍِهىب لطعح سلُ  تشالً

 12 ِثاسوً ساتر 30ِسً سلُ  33زصح  33زىػ ٌعٍّشاخ لطعح  تشالً

 13 عىان عٍٍّاْ تشالً 35سلُ  50ِغىٓ عّاسج سلُ  2335زً  تشالً

 14 دزّأً ِىساد 35زً تٓ غاصي سلُ  تشالً

 15 ذٍثضي سؽٍذ 32ِسً  33زصح  33زىػ اٌعٍّشاخ لطعح  تشالً

 16 ذاِشخ ذىفٍك 30أ ِسً سلُ  030لغُ سلُ  تشالً

 17 ِشاصٌك ؽافٍح تٓ طٍسح 00سلُ  20ِغىٓ عّاسج  033زً  تشالً

 18 دزّأً ذىفٍك تشالً  072لغُ سلُ  تشالً

    
  

 الوخابز
 1 اٌعاٌة تىعالَ ب 82تشالً اٌؾشق لطعح سلُ  تشالً 

 2 واعح عادي  ؽاسع ِسّذ تٍعشتً تشالً  تشالً 

 3 ؽثاذ ٔثًٍ  تشالً  812تشالً ؽشق لطعح سلُ  تشالً

 4 عـرشوص ِصثاذ 35زىػ ِـشٌُ  سلُ  تشالً

 5 مبرك لخضر زىػ ِشٌُ تشالً تشالً

 6 ٔصاذ فاسوق 332سلُ  58زىػ ٍِهىب  تشالً

 7 عسٕىْ عسٕىْ تشالً 50هىراس ؽشق لطعح سلُ  11زً  تشالً

 8 ِىخة عّاعٍٓ تشالً 23سلُ  8552زً  تشالً

 9 ػ ر َ ِاالخى داعىْ زً اٌساِح تٓ طٍسح تشالً

 10 زإٌح وشٌُ 125لطعح سلُ  51زً اٌّشخح  تشالً

 11 زذسي عٍذ أزّذ تٓ طٍسح  تشالً 22زً اٌٍّعة  تشالً

 12 تىسذىػ صوخح ذٕاْ تشالً 182زً تٓ طٍسح  تشالً

 13 اٌعاٌة ِشٌُ  تشالً 53أ ِسً سلُ  18زً تٓ طٍسح سلُ  تشالً



 14 ِأع عىاؽح زً تٓ غاصي تشالً تشالً

 15 خىدي صٌٕح 851زً خٍالًٌ تٓ طٍسح سلُ  تشالً

 16 ؽشاٌطٍح تٍماعُ  تشالً 122زً سووضاْ سلُ  تشالً

 17 عٍمأً زغٍٕح تشالً 132زً سووضاْ لغُ سلُ  تشالً

 فاسج فىد

 
 

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

 2 حورٌة محمد أمٌن براقً 45قسم رقم  تشالً

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

 4 زبٌري أحمد براقً 31حً بن طلحة رقم  تشالً

 5 بن جاب هللا محمد امٌن حً بن طلحة براقً تشالً

 6 بدرٌن سعٌد المحطة البرٌة لنقل المسافرٌن 31كشك  تشالً

 7 مهنً مروان 32محل رقم  32حً روكزان قسم رقم  تشالً

 8 صخري نبٌل شارع محمد بلعربً 166 تشالً

 9 تامر ٌاسٌن شارع محمد بلعربً تشالً

 10 اٌت الحسٌن اعمر 39محل رقم  313حً روكزان قسم رقم  تشالً

 11 بوقروي هارون براقً 10حً بن طلحة رقم  تشالً

 12 خبٌزي ٌاسٌن براقً 13محل 11مسكن عمارة  1345حً  تشالً

 13 حٌمر حلٌمة براقً 014قسم  تشالً

 14 دراوي رابح بن طلحة 31حً الحامة رقم  تشالً

        



 
 المطاعم

 1 بنور اسماعٌل 39محل  56قسم  تشالً 

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

 3 موسونً ابراهٌم 033قطعة رقم  تشالً

 4 سرٌاك حسان  براقً 16تجزئة رقم  تشالً

 5 زناٌدي ابراهٌم 900شارع محمد بلعربً قسم رقم  تشالً

 6 بلعقون بوجمعة حً بن غازي 32 تشالً

 7 سعٌدون رابح حً بن غازي تشالً

 8 بوطرٌق جعفر 193حً بن غازي رقم  تشالً
 

 

 هحطت خذهاث الىقىد

 1 بوسالمً لخضر محمد بلعربً محمد بلعربً 033قطاع  تشالً 

 GD 2نفطال طرٌق سٌدي موسى براقً تشالً
 

 انتاج الحليب

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

 المقاهي

 1 بلعالً عبد الكرٌم طرٌق االربعاء براقً تشالً 

 2 زٌان بدر الدٌن محطة المسافرٌن  تشالً

 3 معٌوف الهاشمً أ براقً 35قطعة  تشالً



 4 فضٌل السعٌد كشك محطة الحافالت تشالً

 5 بودراوي عبد الكرٌم محطة الحافالت براقً تشالً

 6 حنٌش محمد مكرر براقً 42قسم  تشالً

 7 معٌوف الهاشمً  براقً 53قسم  تشالً

 8 نسال حورٌة الكالٌتوس 31حً االمٌر عبد القادر رقم   

 9 بابا محمد بن طلحة 66حً حمودي محمد قطعة   
 

 حلىَاث

 1 عمروش 330قسم رقم  تشالً 

 2 برٌنس حسٌن 23مسكن رقم  9331حً  تشالً

 3 لونلس كمال د 10قسم رقم  تشالً

 4 عٌسو امال حً روكزان براقً 32 تشالً

 5 ٌونزو سمٌر براقً طرٌق االربعاء 15رفم  تشالً

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الذَــــوقــــراطُـــت الشـــعبُـــــتلجوهـــــــىرَـــــــت الجــــزائــرَـــــــت 

  
 وصاسج اٌردـــــــاسج

 
  

 ِذٌشٌح اٌرداسج  ٌىالٌح اٌدـضائش
 اٌّفرؾٍـح اإللٍٍٍّــح ٌٍردـاسج تثشالـــً 
 

    
 الخجار الوذاوهُن علً  هسخىي بلذَت الكالُخىس    

 
 

 8102نىفوبر و عطلت الوىلذ النبىٌ الشرَفأولهذاوهت عطلت 

  
 تـــــــــــــشالً اٌذائشج اإلداسٌح :

 بلذَت الكالُخىس 
 

 تجارة بالتجزئة للخضر والفواكه      

   اإلسم و اللقب عنوان المحل بلدية المحل 

 1 ٌغشٌة اتشاهٍُ  سلُ  اٌىاٌٍرىط 20زً أوالد اٌسادج  اٌىاٌٍرىط

   عٍٍّأً عٍٍىاخ زً اٌضواوي اٌىاٌٍرىط اٌىاٌٍرىط

 2 ؽاطىس تٍماعُ ِفرشق اٌطشق اٌىاٌٍرىط 70اٌطشٌك اٌىطًٕ سلُ  اٌىاٌٍرىط

 3 ؽالتً ِخٍىف اٌىاٌٍرىط 000ِغىٓ اٌمصش األزّش لطعح سلُ  88زً  اٌىاٌٍرىط

  
 حجارة بالخجزئت للخغذَت العاهت 

 1 اإلسم و اللقب عنوان المحل بلدية المحل 

 2 صوٌلح عبد النور الكالٌتوس 93رقم  35حً الزواوي شارع  اٌىاٌٍرىط

 3 سماتً لعموري  الكالٌتوس 31شارع  01حً بٌلو رقم  اٌىاٌٍرىط

 4 مبارك حداد الطاهر مقابل محطة البنزٌن الكالٌتوس 35الطرٌق الوطنً رقم  اٌىاٌٍرىط



 5 لهوازي كرٌم لطفً حً الحٌدوسٌالكلٌتوس اٌىاٌٍرىط

 6 محند أرزقً فراج الكالٌتوس 9حً الشهٌد منور شارع  اٌىاٌٍرىط

 7 زكري حسٌن  براقً  11رقم  11حً الحٌدوسً شارع  اٌىاٌٍرىط

 8 بونقطة رضا مكرر الكالٌتوس 6رقم  01نهج شراعبة رقم  اٌىاٌٍرىط

 9 بلقاسم بن تركً الكالٌتوس 19رقم  34حً الحٌدوسً شارع  اٌىاٌٍرىط

 10 علو محمد الكالٌتوس 31رقم  30حً بٌلو شارع  اٌىاٌٍرىط

 11 فؤاد محً الدٌن  الكالٌتوس 36حً رماضنٌة شارع  اٌىاٌٍرىط

 12 تىٍش عثذ اٌسٍّذ اٌىاٌٍرىط 08زً اٌعمٍذ ِٕىس سلُ  70طشٌك اٌىطًٕ سلُ  اٌىاٌٍرىط

 13 تىؽشٌظ ععٍذ اٌؾشاعٍح 55سلُ  33زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 14 ؽشؽاسي اعّاعًٍ  30زً تٍٍى سلُ  اٌىاٌٍرىط

 15 عثاط ِسّذ 038سلُ  88زً اٌمصش االزّش  اٌىاٌٍرىط

 16 عٍغى تٍساج  32ِسً  53ؽاسع صواوي سلُ  30زً تٍٍى  اٌىاٌٍرىط

 17 لاصذ عثذ اٌشؤوف اٌىاٌٍرىط 30سلُ ؽاسع  32زً تٍٍى اٌىاٌٍرىط

 18 تالي ؽشٌفح زً صواوي ؽشاعثح اٌىاٌٍرىط

 19 ٔاًٌٍ زثٍة خٍىي 38سلُ  32ؽاسع  زً اٌضواوي اٌىاٌٍرىط

 20 خٍفً سؽٍذ 00سلُ  35زً اٌؾشاعثح ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 21 عّشي خّاي عىٓ ئخرّاعٍّضسعحاٌؾٍخاٌسذادعاتماع0080ِؾشوع ئٔداص اٌىاٌٍرىط

 22 أتشتاػ ٌىصٍف زً عذي اٌىاٌٍرىط

 23 لاعًّ صتٍذج 37سلُ  30زً اٌسٍذوعً ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 24 ذشتاذ وزٍذج 35زً اٌمصش األزّش لطعح سلُ  اٌىاٌٍرىط

 25 خمثىب ٌخضش ِفرشق اٌطشق اٌىاٌٍرىط



 26 عٍاػ ٔصش اٌذٌٓ 03ؽاسع االخىج خًٍٍ سلُ  اٌىاٌٍرىط

 27 زٕاػ اعّهاْ اٌؾشاعثح 37سلُ  527زً عٍذي اِثاسن ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 28 وشواس وشٌُ  50سلُ  30زً اٌسٍذوعً ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 29 لثً اتشاهٍُ اٌمصش األزّش 00ِغىٓ سلُ 88زً  اٌىاٌٍرىط

 30 عثذ هللا ِصطفى 32ِس20ًذدضئح اٌىثٍش عاتمازً إٌخًٍ وزاٌٍازً اٌىثٍشلطعح اٌىاٌٍرىط

 31 عالًٌ ِسّذ 02سل33ُزً اٌضواوي ؽاسع اٌىاٌٍرىط

 32 وشب فاطّح اٌؾشاعثح 37سلُ  33زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 33 زّاد اٌٍاط 30ِسً سلُ  0زً تٍٍى  اٌىاٌٍرىط

 34 ِخٍىف ِشاد 30ِس33ًسل30ُزً تٍٍى ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 35 صٔاػ ٔثًٍ 02سلُ  33زً اٌؾشاعثح ٔهح  اٌىاٌٍرىط

 36 ِىً أِسّذ اٌؾشاعثح30زً اٌضواوي ؽاسع اٌىاٌٍرىط

 37 ٌىاًِ لذوس 035ِغىٓ ؽاسع020زً  اٌىاٌٍرىط

 38 تىٌسً أوًٍ ِغى0733ٓزً  اٌىاٌٍرىط

 39 تاس أزّذ سٌاض زً اٌسٍذوعٍعٕذصاوٌحذماطع طشٌك اٌسشاػ االستعاءوطشٌمذاساٌثٍضاءعٍذي ِىعى اٌىاٌٍرىط

 40 أتــشتـــاػ ِــــخــٍـــىف 35أو سلُ  30ِغىٓ عّاسج  537 اٌىاٌٍرىط

 41 تٓ لغىَ زّضج 258سلُ  38زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 42 تدادي ِسّذ أٍِٓ زً إٌخًٍ اٌىاٌٍرىط

 43 وشوػ ِسّذ طشٌك داس اٌثٍضاء زً اٌضواوي اٌىاٌٍرىط

 44 ِىعاوي طٍة 88سلُ  030زً اٌمصش االزّش سلُ  اٌىاٌٍرىط

 45 لاسج عثذ اٌمادس زً تٍٍى 32ؽاسع ععذ هللا سؽٍذ سلُ  اٌىاٌٍرىط

 46 تىاي سلٍح اٌؾشاعٍح 073زً عٍذي ِثاسن لطعح سلُ  اٌىاٌٍرىط



 47 ِىعىًٔ أزّذ 3سلُ  32تٍٍى  05ؽاسع سلُ  اٌىاٌٍرىط

 48 عًّ ِغعىدج 3زً اٌضواوي سلُ  50ؽاسع سلُ  اٌىاٌٍرىط

 49 تٓ ٔاصش ٌٍّٓ 00زً أوالد اٌساج طشٌك اٌىطًٕ سلُ  اٌىاٌٍرىط

 50 زّش اٌعٍٓ أزّذ ؽشاستح 27سلُ  30زً صواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 51 عىادجصوٌٕح 20سلُ  33زً اٌسٍذوعً ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 52 اِسّذ ِىً  اٌؾشاعثح اٌىاٌٍرىط 30زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 53 دسدوزح فش زاخ اٌىاٌٍرىط 32طشٌك زً اٌضواوي ِسً 30 اٌىاٌٍرىط

 54 صىٌٍر عثذ اٌعضٌض زً االٍِش عثذ اٌمادس اٌىاٌٍرىط اٌىاٌٍرىط

 55 صىٌٍر عثذ اٌغأً زً االٍِش عثذ اٌمادس اٌىاٌٍرىط اٌىاٌٍرىط

 56 تىسالح صهٍش  اٌىاٌٍرىط 32طشٌك اٌذاس اٌثٍضاء ِسً  اٌىاٌٍرىط

 57 صٍٔفؼ خاٌذ 30طشٌك اٌذاس اٌثٍضاء زً ؽشاعثح ِسً  35سلُ  اٌىاٌٍرىط

 58 زٍّذ ِٕصىس اٌىاٌٍرىط 70زً االٍِش عثذ اٌمادس طشٌك ووًٕ  اٌىاٌٍرىط

 59 اوِذادتؾٍظ اٌؾشاعثح 30ِسً  30سلُ  35زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 60 ساؽذي خاٌذ ِسً ب اٌىاٌٍرىط 32اٌسً اٌىثٍش سلُ  اٌىاٌٍرىط

 61 ِخٍىفً ِشاد اٌىاٌٍرىط 30ِسً  33سلُ  0زً تٍٍى ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 62 ؽٍخ اٌعٍذ ِغىٓ اٌمصٍش االزّش اٌىاٌٍرىط 053زً  اٌىاٌٍرىط

 63 صٔذاوي ٍِٕش اٌىاٌٍرىط 30ؽاسع  57زً ِىًٔ سلُ  اٌىاٌٍرىط

 64 ععذوْ سؽٍذ اٌىاٌٍرىط 30سلُ  38ؽاسع  2زً تٍٍى  اٌىاٌٍرىط

 65 اٌعٍذوعً ِشاد اٌىاٌٍرىط 32ِسً  83سلُ  00زً اٌسٍذوعً  اٌىاٌٍرىط

 66 عًّ صوخح ِشصؤً ِغعىدج زً اٌضواوي اٌىاٌٍرىط 50ؽاسع سلُ 33 اٌىاٌٍرىط

 67 زؾفح فضٍٍح  ِغىٓ اٌمصش االزّش اٌىاٌٍرىط  88زً  اٌىاٌٍرىط



 68 تىاسي خٍٍفح  اٌىاٌٍرىط   اٌىاٌٍرىط

 69 تىدسع ِسّذ  اٌىاٌٍرىط 03سلُ  33زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 70 عسىي ٔدٍة  اٌىاٌٍرىط 35ؽاسع  32زً اٌضواوي سلُ  اٌىاٌٍرىط

 71 عٍطؼ ٔاصش  اٌىاٌٍرىط 37سلُ  30زً ِىًٔ  اٌىاٌٍرىط

 72 صاٌشي فٍصً  اٌمصش األزّش اٌىاٌٍرىط  037ِغىٓ سلُ  88زً  اٌىاٌٍرىط

 73 ؽشٌفً صوهٍش اٌمصش األزّش اٌىاٌٍرىط 88ِغىٓ سلُ  88زً  اٌىاٌٍرىط

 74 ععذوي وّاي اٌمصش األزّش اٌىاٌٍرىط 35ِغىٓ ؽاسع  88زً  اٌىاٌٍرىط

 75 ِىاٌه ِسّذ اٌىاٌٍرىطِسً ب  38طشٌك اٌىطًٕ سلُ  اٌىاٌٍرىط

 76 عٍىػ ِسّذ  اٌىاٌٍرىط 00زً تٍٍى سلُ  اٌىاٌٍرىط

 77 ٌعماب عثذ اٌمادس اٌؾشاعثح اٌىاٌٍرىط 25سلُ  00زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 78 لاعُ عّش اٌىاٌٍرىط 38زً تٍٍى سلُ  اٌىاٌٍرىط

 79 ؽىؽح عثذ اٌسك  اٌىاٌٍرىط 30سلُ  37زً ِىعى ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 80 تشاهًٍّ ٔىس اٌذٌٓ  زً اٌمصش االزّش اٌىاٌٍرىط اٌىاٌٍرىط

 81 عّاسي عّش اٌىاٌٍرىط 02سلُ  37زً اٌمصش األزّش ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 82 عىِأً أزّذ اٌىاٌٍرىط 25سلُ  37زً اٌمصش األزّش ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

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

 84 تاًٌ عثذ اٌشصاق  اٌىاٌٍىط  38اٌطشٌك اٌىطًٕ سلُ  005عىٓ ئخرّاعً سلُ 0080ِؾشوع ئٔداص اٌىاٌٍرىط

 85 زذاد تؾٍش  اٌىاٌٍرىط 30ِسً  20عّاسج  اٌىاٌٍرىط

 86 ٔىي صاتش اٌىاٌٍرىط 30ِسً سلُ  07زً والد فاسهح سلُ  اٌىاٌٍرىط

 87 تٍساج عٍغى  اٌىاٌٍرىط 30ِسً  53صواوي  عثذ اٌمادس سلُ ؽاسع  30زً تٍٍى  اٌىاٌٍرىط

 88 ِىٍذ عثذ إٌىس اٌؾشاعثح اٌىاٌٍرىط 38زً اٌضواوي سلُ  اٌىاٌٍرىط



 89 تىسزٍح ععٍذ  تٍذٌح تشالً 03سلُ  30زً اٌٍّهىب  اٌىاٌٍرىط

 90 تىععذٌح سضا  تشالً  053زً زىػ اٌٍّهىب لطعح سلُ  اٌىاٌٍرىط

 91 دتاصي ِسّذ  تشالً  053زً زىػ اٌٍّهىب  اٌىاٌٍرىط

 92 ٔىاصش عثذ اٌثاعظ  اٌؾشاعثح اٌىاٌٍرىط 25سلُ  00زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 93 زّىد عثذ اٌثاعظ  اٌؾشاستح اٌىاٌٍرىط 23سلُ  35زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 94 تشزاي أزغٓ  اٌؾشاعثح  اٌىاٌٍرىط 05سلُ  33زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 95 ٔاٌد اٌصغٍش  اٌىاٌٍرىط 02سلُ   508زً عٍذي ِثاسن سلُ  اٌىاٌٍرىط

 96 تىرسع ِسّذ  اٌىاٌٍرىط  30سلُ  35زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 97 ٔماس ٔزتش ِماتً اٌّغدذ اٌىاٌٍرىط 28زً اٌمصش األزّش لطعح سلُ  اٌىاٌٍرىط

 98 تٍسىج ععٍذج  اٌىاٌٍرىط  025زً أوالد اٌساج سلُ  اٌىاٌٍرىط

 99 صىٌٍر عثذ اٌغأً  زً األٍِش اٌىاٌٍرىط  اٌىاٌٍرىط

 100 ِٕصىسي زٍّذ  اٌىاٌٍرىط  758سلُ  50ِغىٓ ع  300زً  اٌىاٌٍرىط

 101 ؽاطىس تٍماعُ  زً اٌسٍذوعٍاٌىٍٍرىط اٌىاٌٍرىط

 102 تؾىٍطأوعاِح اٌؾشاعثح 30 ِسً 30سلُ  35زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 103 عىان هؾاَ  اٌىاٌٍرىط  000ِغىٓ سلُ  88زً  اٌىاٌٍرىط

 104 ٌعىشٌُ ععذ  واد اٌغّاس اٌىاٌٍرىط  30دواس اٌؾشاعثح سلُ  اٌىاٌٍرىط

 105 تٍماعُ ؽاطىس ِفرشق اٌطشق اٌىاٌٍرىط 70اٌطشٌك اٌىطًٕ سلُ  اٌىاٌٍرىط

 106 عثذ اٌسك عثذ اٌىشٌُ اٌىاٌٍرىطزً اٌىثٍش  2ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 107 غشتً عثذ إٌىس اٌؾشاعثح 30سلُ  30زً صواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 108 ٌعمىب ِصطفى اٌىاٌٍرىط 38زً اٌسٍذوعً ِفرشق اٌطشق لطعح  اٌىاٌٍرىط

 109 تىغٍح ٍٍِه زً اٌؾشاعثح ؽاسع االخىج خًٍٍ اٌىاٌٍرىط اٌىاٌٍرىط



 110 تىوشِح فشٌذ اٌىاٌٍرىطزً ؽشاستح  اٌىاٌٍرىط

 111 ؽشاٌظ صاٌر اٌؾشاعثح اٌىاٌٍرىط 03سلُ  00زً صواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 112 خزٌٓ ِخراس اٌىاٌٍرىط 38ؽاسع صواوي سلُ  اٌىاٌٍرىط

 113 تٓ لغىَ عثذ اٌىشٌُ ؽاسع صواوي اٌىاٌٍرىط اٌىاٌٍرىط

 حجارة بالخجزئت للذواجن  واللحىم و البُض     
   اإلسم و اللقب عنوان المحل بلدية المحل 

 1 عضوْ خّعح ِسً 007لطعح سلُ  38زً اٌمصش االخّش اٌطشٌك اٌىطًٕ سلُ  اٌىاٌٍرىط

 2 واسصلً فىصي ؽاسع االخىج خًٍٍ ِسً ب اٌؾشاعثح اٌىاٌٍرىط

 3 وساي األٍِٓ 38) اٌغىق اٌّغطاج ( ِسً سلُ  32زً تٍٍى  اٌىاٌٍرىط

 4 عىان هٍؾاَ  005ِغىٓ سلُ  88زً  اٌىاٌٍرىط

 5 ِشؽذي عّاس ؽشاعثح 25سلُ  00زً اٌضواوي ؽاسع  اٌىاٌٍرىط

 الوخابز

 
 

 1 شاوش عز الدٌن 136حً القصر االحمر قطعة رقم  اٌىاٌٍرىط

 2 مقدس فلة  الكالٌتوس 31رقم  31حً الزواوي شارع  اٌىاٌٍرىط

 0 طوٌع مسعود 13رقم  31والد الحاج محل حً  اٌىاٌٍرىط

 5 بوشكارة عبد النور القصر االحمر 90رقم30شارع  اٌىاٌٍرىط

 5 مزرب أحمد مسكن الكالٌتوس 1333حً  اٌىاٌٍرىط

 7 حومر محمد محل أ 31حً فازلً رقم  اٌىاٌٍرىط

 0 برحال مولود  31مدرسة أسامر محمد مفترق الطرق رقم حً  اٌىاٌٍرىط



 8 نور الدٌن أعمر األحمر القصر 13م رقم113حً  اٌىاٌٍرىط

 3 زكراوي نسٌمة 31حً بٌلو رقم  اٌىاٌٍرىط

 03 بولجنوح عبد القادر 35حً أوالد الحاج محل رقم  اٌىاٌٍرىط

 00 شلً سمٌر 91رقم  39حً بٌلواا شارع  اٌىاٌٍرىط

 02 شوٌعل شوقً  حً سٌدي مبارك اٌىاٌٍرىط

 00 طوٌع أحمد أر أش بً 154حً  اٌىاٌٍرىط

 05 صاف محمد   139الجمهورٌة رقم حً  اٌىاٌٍرىط

 فاسج فىد

 

 
 
 

 1 عشاش أٌوب الكالٌتوس 35حً الحٌدوسً رقم  اٌىاٌٍرىط

 2 بولحبالرشٌد مسكن ص و ت ا محل ف  933حً  اٌىاٌٍرىط

 3 غناي احمد  الكالٌتوس 31حً القصر االحمر رقم  اٌىاٌٍرىط

 4 نبٌلدٌب  حً االمٌر الكالٌتوس اٌىاٌٍرىط

 5 سٌحالً حسٌن حً القصر االحمر الكالٌتوس اٌىاٌٍرىط

 6 لولً سمٌر حً الجمهورٌة الكالٌتوس اٌىاٌٍرىط

 7 بولحبال رشٌد مسكن ص و ت او محل ف 933حً  اٌىاٌٍرىط

 8 شاطور سلٌما ن الكالٌتوس 35الطرٌق الوطنً رقم  اٌىاٌٍرىط

 المطاعم

 1 سعٌدي محمد امٌن الكالٌتوسحً مفترق الطرق  اٌىاٌٍرىط 

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

 3 حمادي لخضر مفترق الطرق الكالٌتوس اٌىاٌٍرىط



 4 براهٌمً نصٌرة  مفترق الطرق 35الطرٌق الوطنً رقم  اٌىاٌٍرىط

 محطات الوقود

 1 محطة خدمات طلحة  33القصر األحمر رقم الطرٌق الوطنً الكلٌتوس  الكالٌتوس 

 2 بقاح حسٌن الكالٌتوس 35الطرٌق الوطنً رقم  الكالٌتوس

 المقاهي

 1 لخضر  حمادي الكالٌتوس 31حً مفترق الطرق محل رقم  اٌىاٌٍرىط 

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

 3 شاللً محمد 39رقم  11سهم مسكن 133حً  اٌىاٌٍرىط

 4 نسال حورٌة الكالٌتوس 31حً االمٌر عبد القادر رقم  اٌىاٌٍرىط

 تجارة بالتجزئة للحلويات    

 1 بوتقراٌن عائشة 03رقم  35حً زواوي شارع  اٌىاٌٍرىط 

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

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

 4 ٌوسف حسن زكارٌا حً القصر االحمر على الطرٌق الوطنً الكالٌتوس اٌىاٌٍرىط

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

 6 شرٌخً نور االسالم شراعبة 0رقم  21مكرر  6حً زواوي شارع  اٌىاٌٍرىط

 7 تامر هشام طرٌق الدار البٌضاء 9زواوي رقم  حً اٌىاٌٍرىط

 8 بتو مرٌم حوش مرٌم الكالٌتوس اٌىاٌٍرىط

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

 10 شرٌفً نور االسالم شراعبة 30رقم  1مكرر  6حً الزواوي شارع  اٌىاٌٍرىط



 11 بوترٌة صالح  الكالٌتوس 11التعاونً العقارٌة الرٌاض قطعة  اٌىاٌٍرىط

    

  
 نشاطات  أخرى

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

 2 زكارٌا ءٌوسف  محل ب الكلٌتوس 131رقم  35حً القصر األحمر  الطري الوطنً  رقم  حلوٌات
ت ت للعطارة و 

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

 4 مدادي عبد الوهاب الكالٌتوس 39محل رقم  35حً الكبٌر رقم  مواد التجمٌل
خ خ ٌٍرثغ 

 5 ٌضسٌف أزغٓ اٌىاٌٍرىط 03زً ِىًٔ سلُ  وأدواخ اٌّذخٍٕٓ

 

 

 

 

 

 

 



 الجوهـــــــىرَـــــــت الجــــزائــرَـــــــت الذَــــوقــــراطُـــت الشـــعبُـــــت
 

  
 وصاسج اٌردـــــــاسج

 
  

 ِذٌشٌح اٌرداسج  ٌىالٌح اٌدـضائش
 اٌّفرؾٍـح اإللٍٍٍّــح ٌٍردـاسج تثشالـــً 
 

    
 الخجار الوذاوهُن علً هسخىي بلذَت سُذٌ هىسً    

 
 

 8102نىفوبر و عطلت الوىلذ النبىٌ الشرَف أولهذاوهت عطلت 

  
 تـــــــــــــشالً اٌذائشج اإلداسٌح :

 

  
 تٍذٌح عٍذي ِىعى

 

 تجارة بالتجزئة للخضر والفواكه      
 

   اإلسم و اللقب عنوان المحل بلدية المحل

 1 تىدٌغح عٍٍّاْ طشٌك االستعاء 007لطعح سل050ُذدضئح  عٍذي ِىعى

 2 ؽشاتً ِسّذ طشٌك اٌذاس اٌثٍضاء عٍذي ِىعى عٍذي ِىعى

 3 صسشاوي عّش ب 32زً اٌذهٍّاخ سلُ  عٍذي ِىعى

 4 ذؾعىاو ساتر 03طشٌك أوالد عالي سلُ  عٍذي ِىعى

 5 لاٌىْ ِسّذ زً اٌضواوي اٌّذسعح اٌّخرٍطح اٌضواوي عٍذي ِىعى

 6 ذفاخ تىخّعح 35ِسً سلُ  32طشٌك األستعاء لطعح سلُ  عٍذي ِىعى



 7 زذٌىػ عٍذ عًٍ طشٌك اوالد عالي عٍذي ِىعى عٍذي ِىعى

 حجارة بالخجزئت للخغذَت العاهت
   اإلسم و اللقب عنوان المحل بلدية المحل 

 1 بودٌسة سمٌر قطعة طرٌق االربعاء 120تجزئة  عٍذي ِىعى

 2 محمدعزٌب  طرٌق بوقرة 53جوٌلٌة  رقم32تعاونٌة عقارٌة  عٍذي ِىعى

 3 حرٌسً نور الدٌن 33حً الدهٌمات رقم  عٍذي ِىعى

 4 ماا حً اسٌا 31حً الراٌس رقم  عٍذي ِىعى

 5 مرازقة عبد الرحٌم 102حً الراٌس رقم  عٍذي ِىعى

 6 عمام عبد هللا 919حً الراٌس رقم  عٍذي ِىعى

 7 أسامر مولود 95حً الراٌس رقم  عٍذي ِىعى

 8 تٌتبرت حمٌد 32رقم حً الراٌس  عٍذي ِىعى

 9 مالحً اسٌا 31حً الراٌس محل  عٍذي ِىعى

 10 بالطٌب ٌوسف حً الزواوي عٍذي ِىعى

 11 غزالً عٌاش 20حً الزواوي رقم  عٍذي ِىعى

 12 ٌتٌم علً  مسكن سٌدي موسى033حً  عٍذي ِىعى

 13 العمري نور الدٌن  مسكن سٌدي موسى 031حً  عٍذي ِىعى

 14 لجوص عمر  سٌدي موسى 39مسكن  رقم  031حً  عٍذي ِىعى



 15 زٌكٌو صدٌق  حً والد عالل سٌدي موسى  عٍذي ِىعى

 16 بلعٌفة بشٌر  سٌدي موسى  109مج ماكٌة  93حً والد عالل قسم رقم  عٍذي ِىعى

 17 قالون موسى  سٌدي موسى 30محل رقم  31حً المكتوب  رقم  عٍذي ِىعى

 18 بوقزولة لحسن  موسى حً الراٌس سٌدي عٍذي ِىعى

 19 علوش محمد طرٌق األربعاء  31تجزئة رقم  114شمال طرٌق الوالئً رقم  عٍذي ِىعى

 20 باش نورالدٌن  حً المكتوب طرٌق األربعاء سٌدي موسى عٍذي ِىعى

 21 سلٌمانً جٌطلً حً المكتوب سٌدي موسى  عٍذي ِىعى

 22 صحراوي حورٌة  سٌدي موسى  15طرٌق أوالد عالل محل  عٍذي ِىعى

 23 خالدي اسماعٌل حً الزواوي محل  أ عٍذي ِىعى

 24 صدوقً مسعود 34حً المكتوب طرٌق براقً  محل رقم  عٍذي ِىعى

 25 بوكرٌة فرٌد 19حً اوالد الحاج سهم  عٍذي ِىعى

 26 عّىسي صهٍش زً أوالد عالي عٍذي ِىعى

 27 عاؽىس عٍذ   أزّذ 32لفص أ سل07ُعّاسج 32زً تىلشج   عٍذي ِىعى

 28 عثذي صاٌر زً تىلشج  عٍذي ِىعى عٍذي ِىعى

 29 سلمً خٌر الدٌن 12حً راٌس رقم  عٍذي ِىعى

 30 حمدي محمد 122حً زواوي رقم  عٍذي ِىعى

 31 زّضاوي عٍذ عًٍ طشٌك  أوالد عالي 88سلُ عٍذي ِىعى



 32 هدٌلً محمد 15رقم طرق براقً  عٍذي ِىعى

 33 حوت فاٌزي طرٌف براقً سٌد موسى عٍذي ِىعى

 34 زىاء ساتر طشٌك االستعاء عٍذي ِىعى

 35 تفات رشٌد طرٌق االربعاء عٍذي ِىعى

 36 بلقاٌد عمر طرٌق االربعاء عٍذي ِىعى

 37 شرمالً الٌاس طرٌق األربعاء عٍذي ِىعى

 38 صٌاْ عًٍ 30سلُ  ِسً 02طشٌك األستعاء سلُ  عٍذي ِىعى

 39 خٍثش ِخٍىف 23طشٌك االستعاء سلُ  عٍذي ِىعى

 40 ضٌف توفٌق 26طرٌق االربعاء رقم  عٍذي ِىعى

 41 معرٌش أٌوب 31محل رقم  39طرٌق األربعاء قطعة رقم  عٍذي ِىعى

 42 ضٌف سمٌر ب92طرٌق الدار البٌضاء رقم  عٍذي ِىعى

 43 محمدسلٌمانً  طرٌق الربعاء عٍذي ِىعى

 44 رحالً عز الدٌن 93طرٌق اوالد  عالل رقم  عٍذي ِىعى

 45 تشعواو رابح 16طرٌق اوالد عالل رقم  عٍذي ِىعى

 46 صحراوي نورٌة 15طرٌق أوالد عالل محل رقم  عٍذي ِىعى

 47 عالَ اٌىٔاط 32طشٌك اوالد عالي ِسً سلُ عٍذي ِىعى

 48 جٌجلً سعٌد 39طرٌق اوالد عالل محل رقم عٍذي ِىعى



 49 سالم لوناس 39طرٌق اوالد عالل محل رقم عٍذي ِىعى

 50 سلٌمانً جٌاللً طرٌق براقً عٍذي ِىعى

 51 مرٌزق رضا طرٌق براقً عٍذي ِىعى

 52 عىاط ِسّذ 30طشٌك تشالً سلُ  عٍذي ِىعى

 53 هوٌلً محمد 16طرٌق براقً رقم  عٍذي ِىعى

 54 تٓ عثّاْ ِسّذ أٍِٓ 03ِسً سلُ  طشٌك تشالً عٍذي ِىعى عٍذي ِىعى

 55 بن عثمان محمد أمٌن 13طرٌق براقً سٌدي موسى محل رقم  عٍذي ِىعى

 56 بعونً جمال طرٌق بوقرة عٍذي ِىعى

 57 صكوشً عمر طرٌق بوقرة عٍذي ِىعى

 58 بعونً جمال طرٌق بوقرة عٍذي ِىعى

 59 بكاري سمٌر 54قطعة جوٌلٌة  32طرٌق بوقرة تعاونٌة العقارٌة   عٍذي ِىعى

 60 سعود سٌد علً 39طرٌق بوقرة رقم  عٍذي ِىعى

 61 تادود ععٍذ 32أِسً 2وعظ عٍذي ِىعى لطعح سلُ  عٍذي ِىعى

 62 بادود سعٌد 39أمحل 9وسط سٌدي موسى قطعة رقم  عٍذي ِىعى

 63 صٌاْ عًٍ 30ِسً سلُ  02طشٌك األستعاء سلُ  عٍذي ِىعى

 64 تٓ عثّاْ ِسّذ أٍِٓ 03تشالً عٍذي ِىعى ِسً سلُ طشٌك  عٍذي ِىعى

 65 عىًٌّ ِسّذ عٍذي ِىعى 00طشٌك اوالد عالي سلُ  عٍذي ِىعى



 66 اٌىٔاط عالَ 32طشٌك اوالد عالي سلُ  عٍذي ِىعى

 67 غشٌة ِسّذ  طشٌك تىلشج 87خىٌٍٍح  سل35ُذعاؤٍح عماسٌح  عٍذي ِىعى

 68 ذىٌىْ ٌىعف طشٌك تىلشج 87خىٌٍٍح  سل35ُذعاؤٍح عماسٌح  عٍذي ِىعى

 حجارة بالخجزئت للذواجن و البُض         
   اإلسم و اللقب عنوان المحل بلدية المحل 

 1 زّضاوي دزّاْ طشٌك أوالد عالي عٍذي ِىعى عٍذي ِىعى

 2 اٌعضٌضعٕاْ عثذ  ِغىٓ زً اٌؾٍخ فىأد عاتما 0080ِغىٓ ِؾشوع أداص  037زً  عٍذي ِىعى

 3 زّضاوي دزّاْ طشٌك أوالد عالي  عٍذي ِىعى

 4 أزّذ تٍماعُ طشٌك االستعاء عٍذي ِىعى

 5 أٍِش فإاد 00زً اٌذهٍّاخ سلُ  عٍذي ِىعى

 6 خالًٌ تىعالَ  طشٌك خضاْ اٌٍّاٖ عٍذي ِىعى عٍذي ِىعى

 7 ؽىي عًٍ 55زً اٌشاٌظ سلُ  عٍذي ِىعى

 8 وشواس زّضج 35لطعح سلُ طشٌك اٌذاس اٌثٍضاء  عٍذي ِىعى

 9 هٍؾش ِغعىد ط زً اٌشاٌظ020 عٍذي ِىعى

 10 لشٌٓ ئتشاهٍُ 03زً اٌضواوي  ِسً عٍذي ِىعى

 11 لٍٍعً ِسّذ 38ؽاسع أوالد عالي عّاسج أ سلُ عٍذي ِىعى



 12 عًٍ ِشٌٕح عثذ اٌمادس 005زً اٌشاٌظ لطعح سلُ  عٍذي ِىعى

 13 اٌؾشلً تٓ ٌىعف 05عاتما سلُ  زً اٌذهٍّاخ زىػ اٌضواوي عٍذي ِىعى

 14 عثذوْ ِصطفى 30طشٌك تشالً ِسً سلُ  عٍذي ِىعى

 15 صٌثأً ععٍذ 002زً  اٌشاٌظ لطعح سلُ  عٍذي ِىعى

 الوخابز

 1 بالصٌود توفٌق سٌدي موسى وسط 12رفم  عٍذي ِىعى 

 2 حواء حمزة سٌدي موسى 120تجزئة  عٍذي ِىعى

 3 تومً ربٌع  براقً 39 طرٌق براقً رقم عٍذي ِىعى

 4 مقرانً رضوان طشٌك تشالً عٍذي ِىعى

 5 عبد اللهوم عبد المالك عٍذي ِىعى  52طشٌك تىلشج لطعح سلُ  عٍذي ِىعى

 6 قاسم السعٌد 51طشٌك أوالد عالي سلُ  عٍذي ِىعى

 7 محروم سمٌر 39طرٌق براقً محل رقم  عٍذي ِىعى

 8 العربً كبٌر حً زواوي سٌدي موسى عٍذي ِىعى

 اطعام سرَع

 1 سعدي عبد الكرٌم سٌدي موسى 39طرٌق اوالدعالل محل  عٍذي ِىعى 

 2 مسعودي محمد  سٌدي موسى المركز عٍذي ِىعى

 3 المهدي لحسن 31طرٌق االربعاء حصة  عٍذي ِىعى



 4 مباركً مسعود 940مج ملكٌة  31حً دهٌمات رقم  عٍذي ِىعى

 5 رحال باٌة سٌدي موسىحً زواوي   عٍذي ِىعى

 6 عٌادي محمد سٌدي موسى 39حً لهواورة  محل  عٍذي ِىعى

 7 بن سماعٌل محمد حٌزواوٌسٌدٌموسى عٍذي ِىعى

 8 بن زٌنة عٌاش سٌدي موسى 39شارع اوالد عالل  عٍذي ِىعى

 الوطاعن

 1 سعود الٌاس 13طرٌق بوقرة  رقم  عٍذي ِىعى 

 2 جاللالحٌط  طرٌق بوقرة عٍذي ِىعى

 خذهاث الىقىد

 1 طوٌلب حسان حً العمٌرات عٍذي ِىعى 

 2 نشادي رضوان سٌدي موسى المركز عٍذي ِىعى
 

 الوقاهٍ

 1 لعربً مراد طرٌق اوالد عالل عٍذي ِىعى 

 2 لحٌط رابح طرٌق بوقرة عٍذي ِىعى

 3 مكاتٌلوناس طشٌك االستعاء عٍذي ِىعى عٍذي ِىعى

  

 
 

 



 حلويات و مرطبات

 1 سٌحنً حسٌن طشٌك تىلشج 03خىٌٍٍح  سل35ُذعاؤٍح عماسٌح  عٍذي ِىعى

 2 قوٌسم نوال ِغىٓ ِسً سلُ عٍذي ِىعى 033ٍِذاْ اٌشئٍظ زً  عٍذي ِىعى
 


