
العنوان اإلسم و اللقبنوع النشاط البلدية الدائرة 

70قرية تيباونين رقم بوباعش موحوش تغذية عامة ايت العزيز

 62 قسم 11 أوت مج م رقم 20شارع بلقاسمي نور الدين

بلدية – السوق المغطى قويزي سعيد قنون سمير

 قطعة زمور محمد أعراب محل 28حي بلقاضي جياللي

 02 مسكن عيقون علي محل رقم 23حي بوعميرة ابراهيم

بلدية –  مسكن الطابق األرضي 70حي علي عبد الرحيم

 مج م 56 مسكن درج أ قسم 70حي جعدي أمين

 درج ب قسم 01 مسكن عمارة 70حي بولحارس اسماعيل

 – 37 مج م 47حي الثورة الغربي قسم بوكابوس أمين

والية – بلدية البويرة  – 149حي الحرية لعجال الياقوت زوجة 

والية – بلدية البويرة –  حي الحرية 131جبيري حسان

بلدية  – 10حي قويزي سعيد محل رقم هابل محمد

 قطعة 03 مجموعة ملكية رقم 57قسم عرعار جما ل

بلدية  – 70 مج م 57المحور المالي قسم حسين أمين

 1 درج س1 مسكن عمارة س1100حي مدات بالل

– بلدية البويرة  – 01 قطعة رقم11حي لودنين الحسين

والية – بلدية البويرة –  قطعة 11حي لعالم طارق

 أكتوبر17شارع هبول كريم

 أكتوبر17شارع كبوب نورالدين

 71 أكتوبر تجزئة حسيني قسم 17شارع أيت قاسي سمير

شارع عبان رمضاندريزي هشام عبد العزيز

12شارع العقيد عميروش رقم كوريسي الويزة

شارع العربي بن مهيدي عمارة أ درج بوتمر قاسي

 87 مج م 67شارع زعموم صالح قسم سبايعي سمير

 شارع دشون محمد42ودار السعيد

المركز التجاري شارع غربي قمراوي بوشنافة رابح

شارع عميروش مولوديحياوي عبد القادر

شارع عميروش مولودبلغالم توفيق

02شارع كادات أرقم بوطال فريد

والية       03مسكن محل رقم56حيالوافي لخضر

 مسكن البويرة1100حي سليماني حسين

 مسكن عمارة ب والية البويرة56حي مزاري كمال

 مسكن البويرة1100حي عون علي

 مسكن  الطابق االرضي  محل 56حي حمداني سعيد

 مسكن البويرة1100حي دهسي عبد القادر

 مسكن   والية البويرة56حي بورزيق مصطفى

 مسكن البويرة1100حي لهواس الحاج

 مسكن والية البويرة56حي حيدرة  اسماعيل

 مسكن البويرة1100حي بوشن عمر

تغذية عامة البويرة
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 مسكن البويرة1100حي رزق هللا محمد

مسكن عمارة رقم  88/152/400حيكسالمي عز الدين

 مسكن البويرة1100حي سكوم جمال

 مسكن محل رقم 64/152/400حيبودان بومد ين

 مسكن البويرة1100حي حمزة محمد

 Dمسكن عمارة 78/150/1750حي فراح محمد

 عمارة 07 مج م 37 قسم 125قطعة رقم والي أعمر

 عمارة 07 مج م 37 قسم 142قطعة رقم بوكابوس مصطفي

 05 مسكن تساهمي قطعة رقم 80حي خدوسي سمير

 قطعة 05 مج 37 مسكن قسم 80حي بلقاسم بالو

 مسكن اجتماعي عمارة ف قطعة 95حي عمر بال

 مسكن اجتماعي تساهمي عمارة 95حي عوادي محمد

 قسم 03 قطعة 235 مسكن محل 80حي علواش عادل

 البويرة04  مسكن ع أ رقم 80/405حي رحموني رضوان

 06 مسكن عمارة د رقم 100/500حي سالمي رضا

 البويرة06 مسكن عمارة د رقم 140حي غربي الويزة

 120رقم c مسكن عمارة 140حي مويسي بركاهم

 محل تجاري 104 مسكن و 600حي ديف بن سليمان عمر

 04 درج 04 مسكن عمارة 140حي خولة نجاة فاضل

 رقم 05 درج 05 مسكن عمارة 140حي حمداش الياس

 قطعة 03 مسكن عمارة رقم 600حي مقداد فهيم

 05 مسكن عمارة د رقم 80/400حي مني اسماعيل

 02 مسكن ع د رقم 400/800حي زيرق محمد

 مسكن البويرة160حي عزيزي فارس

 البويرة09شارع قاسي جاللي رقم خليفي نصر الدين

حي ذراع البرج التعاونية العقارية ملود حمادي سمير

حي ذراع البرج التعاونية العقارية ملود بلقاسم عيشاوي

ذراع البرج شرق البويرةلعالم طارق

 28شارع طالي مليود مجموعة مكية بيسير الطاهر

 مسكن حمالوي رابح عمارة 104حي لونيسي حمزة

 مسكن حمالوي رابح عمارة 104حي عجو ناصر

 ذراع البرج 96 مسكن رقم 104حي براهيمي حمزة

 01 رقم 14 مسكن عمارة 280حي شاللو غالية 

93حي دراع البرج الشرقي قطعة أعراب سيد علي 

حي ذراع البرجسنديد عزيز 

نهج بن عبد هللا محمدشركة تضامن مرمورة 

مشدالة ساهليحياوي عبد الحليم 

05قطعة رقم يحياوي محمد

قرية ثامرهيمون ردوان 

07حي زروقي محل رقم بلحجار عمر 

 أكتوبر17شارع بن سعيد سفيان 

03المحطة البرية القديمة رقم بن علي حسين 

البويرة

تغذية عامة 

البويرة 

مخبزة



شارع طالي معمرأبركان حسين 

01حي عين قراوش محل رقم بن عمارة سفيان 

 مسكن سوريكال1100حي بن ساعيد ياسين 

71 مسكن رقم 338حي بن يطو علي 

263 رقم 38 مسكن قطعة 338حي براجوبة جمال

المحطة البرية البويرةشدري معمر رابح

أوالد بوشية البويرةدالي ابراهيم 

90شارع عبان رمضان رقم دمدوم كريم 

 البويرة14حي حركات رقم كشكار محمد 

سعيد عبيد البويرةمحفوظ الطاهر 

حي السوريكالمجدوب شريف 

5الطريق الوطني رقم نوميديس أونو 

البويرةعماني محمد فؤاد 

البويرةعماري لخضر 

 مسكن110حي ولد قاسي عبد الكريم 

البويرةعبو زينة 

البويرةبرهون سالم 

البويرةبوعراب سمير 

البويرةفرهي احمد 

البويرةقادور نورة 

البويرةمبروك موسى 

البويرةأوصالح عبد الناصر 

البويرةصنديد عزيز 

عين التركميلودي سعيد

عين التركبوسبعين مخلوف

عين التركميلودي علي

عين التركبراهمي سليمان

قرية زبوجة عين التركزاوي رمضان مخبزة

 مسكن مجمع ك الهاشمية350مشروععبد الكريم شعال

 مركز الهاشمية03محل رقم قاسمي كريم

 02 من مخطط التجزئة محل رقم 52إيمان محفوض

.المحيط العمراني لبلدية الهاشميةواضح بوداود

 الهاشمية12المكان المسمى ذراع  رقم جروال نعيمة

05 04الهاشمية مركز محل رقم قاسيمي مخطار

الهاشمية مركزقاسيمي جمال

 الهاشمية01محل رقم خالدي زهير 

الهاشمية مركزبولعراس سليمان 

01 محل رقم 104حي عياد وردية 

واد البرديبوكابوس بوجمعة

واد البرديلعميدي نور الدين

واد البرديقنور عامر

تغذية عامة 

الهاشمية 

تغذية عامة 

تغذية عامة  وادي البردي

عين الترك

الهاشمية 

مخبزة

البويرة 

مخبزة البويرة



واد البردينادي علي

واد البرديرفسي مصطفى

قرية أوالد محمد بن عليدحو رشيد مخبزة

 مسكن   بلدية تاغزوت36/66حي دوايدي صالح

تاغزوت بلدية تاغزوتعزوق حسين

تاغزوت مركزبوكردون حموش

تاغزوت مركزمزهود أرزقي

تاغزوت مركزميلودي سليمان

 01 مسكن عمارة أ قسم 30/800حي بلغيط محمد

 مسكن تاغزوت1200حي أورمضان سالم

تاغزوت مركز تاغزوتشرمالي حسن

 تاغزوت03 مسكن عمارة 24مشروع قاضي براهيم

 بلدية 01 مسكن عمارة 60 /24حي بوقرنين محمد أمين

تاغزوت مركزشعبان شاوش محمد

إكليم تاغزوتدهيل مولود 

بوكسيل بلدية تاغزوتعيدون مجيد 

 حيزر مركز بلدية حيزر01محل رقم منصوري عمر

حيزر مركز بلدية حيزرمنصوري علي

 - 04 مسكن عمارة أ رقم 1500/50حي منصوري أكلي

 محل 26 مج م 36حيزر مركز    قسم ايدر مهدي

حيزر مركز بلدية حيزرعيقون محمد

حيزر مركز بلدية حيزرسعيدي ناصر

 مسكن عمارة ب محل رقم 168/90حي مكار إسماعيل

المكان المسمى مركز التكوين المهني بلقالم سمير

 - 04 مسكن عمارة أ رقم 1500/50حي عزوق رابح

 - 04 مسكن عمارة أ رقم 1500/50حي شرفاوي بوعالم

 - 04 مسكن عمارة أ رقم 1500/50حي بن براهم عالوة

 المكان المسمى قنتور الطابق االرضي سماعيلي لمين

ثيغيلت نسكسو  بلدية حيزرموساوي فريد

 - 04 مسكن عمارة أ رقم 1500/50حي حمادوش محجوبة

 03 رقم A2 مسكن عمارة 78/168حي دعبوز صليحة

05بلدية حيزر محل رقم قصوري سعيد 

حيزر مركزرزقان حكيم 

حيزر مركزصايت فريد 

حيزر مركزبلقاسم ساعيد 

حيزرحيزر

مخبزة

تغذية عامة 

تاغزوتحيزر

الهاشمية 
تغذية عامة 

وادي البردي



               العنوان نوع النشاطالبدلية      

شارع جليد خلضر
الشارع الرئيسي

 مسكن50حي 
01 مسكن ع س الطابق السفلي رقم 50حي 

شارع زروقي علي 
33 رقم 15 مسكن عمارة 60حي 

املنطقة احلضرية طريق عني بسام
 قطعة211احلي السكين 

 قطعة45حي 
 قطعة211حي 

شارع جليد خلضر
شارع جليد خلضر

 مسكن100حي 
 قطعة8 + 45حي 

مفرتق الطرق
شارع زروقي علي 

ي لخضر شارع ميهوب 

ي لخضر رقم  22شارع ميهوب 

بئر غبالو مركز

الشارع الرئيسي بئر غبالو

01 مسكن عمارة أ رقم 200/700حي 
14شارع فالح توتة أمحد رقم 

 اخلبوزية02حمل رقم 
السوق املغطى اخلبوزية

اخلبوزية
02 حمل رقم 79اجملمع السكين اجلهة الشرقية قطعة 

 مسكن عمارة أ اخلبوزية800/20 حي 02حمل رقم 
01اخلبوزية مركز حمل رقم 

شارع فالح توتة اخلبوزية
 اخلبوزية05السوق املغطى رقم 

اجملمع السكين اجلهة الشرقية اخلبوزية   
 اخلبوزية01حمل رقم 

01 حمل 60 قطعة رقم 100جتزئة 

قالون داود

الامس واللقب التاجر املسخر

عمارة الضيف
لوصيف ربيع عبد الوهاب

العريف نعيمة
كورابيل مسعودة

شويرف كمال
كحالل فاطمة

توات أمحد
فاسي هشام
زواتيين صادق

عالوة حممد رضا

مقاليت صاحل
جدايت عبد القادر

وحشية حممد
العوادي بلفرح

مزاري خالد

غازي رشيد
ماين صالح الدين

الخبوزية

الروراوة

تغدية عامة

تغدية عامة

زيالب رشيد
قرازم أمحد

مزاري حممد
دريدي نصرية 
ماقري محيد 

زوبريي نبيل
بولعراس فاتح

لوصيف ربيع عبد الوهاب
فاسي عبد الرمحان

دابيب يوسف
فوضيل عمر

تغذية عامة    
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والية البويرة 

المخابز

غبالو     بير

بنور حدة
خنوش إمساعيل
قرومي محيدة

زوبريي فرحات



01شارع قاسم سامل حمل رقم 
01 مسكن عمارة س رقم 20/700حي 
03 مسكن عمارة ب رقم 1700/80/39حي 

الروراوةالمخابز

عباس رابح
بوزيدي عبد العزيز

مسلم زين الدين 

الروراوة
تغدية عامة

طيب رابح



               العنوان الامس واللقب التاجر املسخرنوع النشاطالبدلية      ادلائرة     

 مسكن تسامهي 16حي سعيفي علي 
شارع بوعالم العلوي هلوازي رشيد
أمام امللعب البلدي عماري ميلود

03شارع رابح درموش حمل رقم كرمية عبد الغاين
 عني بسام01شارع مطاري حممد حمل رقم مشري نور الدين

. مسكن100حي حمفوظ عبد احلميد
02 مسكن تسامهي حمل رقم 74 / 248حي بن طاهر زبيدة

 03 رقم 03 مسكن عمارة أ 92حي حدو حكيم عبد الكرمي
شارع عليقي خملوف بوعالم هللا نور الدين

شارع عليقي خملوف بوعالم هللا حسني
"ي "  مسكن تسامهي عمارة 1500/100حي معدون محيد

شارع الشهداء عني بسامدريدي حسان
 04 رقم C مسكن تسامهي عمار 74/248حي بن عبدي سامل

ع ب20 حمل رقم 02 درج 02 مسكنع أ 600حي جدو بومجعة
 عني بسام02املكان املسمى البحاير قطعة رقم قشو حممد ملني 
 31 مسكن رقم 227حي شراحيل سعيد

شارع الشهداء توايت حممد
شارع الرائد سي خلضر مالكي كرمي

حي عراض الصاحلأوجالة حممد أمني
02 حمل رقم 24شارع حممد رزيق رقم غاوي حسان

 مسكن 120حي عبد النور الطاهر
حي بن سنوسي على بن طاهر قويدر
شارع الشهداء عني بساملعروسي اجلياليل

حي احلدائق عني بسامطايل مجيلة
حي عراض صاحل عني بسامكرانن مجال
08 حمل رقم A مسكن ترقوي عمارة 600/114حي بوزيين عادل
49 قسم 03حي الزمالة رقم قراش خالد

02 ر F مسكن عمارة 2000/1400/100/48حي زاين مصطفى
100شارع الشهداء رقم شرفاوي عز الدين

01 رقم 01 مسكن تسامهي عمارة 90 / 248مشروع مخيسي هادي
 05 رقم 02 مسكن عمارة 246حي خريفي بومجعة

61 مج 40 قطعة قسم 188حي جدة مشس الدين
02 حمل رقم D 11 مسكن عمارة 80حي كرموس إمساعيل

 عني بسام02املكان املسمى البحاير قطعة رقم موساوي عزيز
 38 مسكن قطعة رقم 260حي معوش محيد
 عني بسام78حي سنوسي علي رقم خراز نصرية

حي احلدائق عني بساممرجي نور الدين
 مسكن    260حي طرايف عبد القادر

 02 وسط مدينة عني بسام 16شارع حممد املغريب ر تريدي رشيد
شارع حممد املغريب          زايين عز الدين

03شارع بومجعة بن شعبان رقم لعموري نور الدين
01 قطعة رقم 01 درج رقم C مسكن عمارة 200حي مطاري أمحد
 03 رقم B مسكن عمارة 126حي مزوين حكيم

ز بسام دائرة عي 
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ز بسام  عني بسام    تغذية عامة     عي 



شارع الرائد سي خلضر شرفاوي حممد
 ط أرضي09 رقم 01 مسكن عمارة و درج 300حي شناف بوعالم
حي عراض صاحل عني بسامإخداشن لياس

 جزء طريق اخلبوزية عني بسام28حي مصابيحي حممد
 عني بسام204حي علي بشري رقم معزوز حدة

  عني ب01 قطع للرتقية العقارية حمل رقم 06جتزئة تونسي عامر
حي أحرص سليمان عني بسامدمحاين يوسف
 عني بسام288حي عراض صاحل رقم عصماين حممد

03قرية السد لكحل رقم ملوك عبد الكرمي
قرية السد لكحل مسلم فاتح

 عني بسام32 قطعة رقم 260حي غاوي مولود

 عني بسام02حي بنينال أمحد حمل رقم علي حماد مراد
 حي زمالة عني بسام02حمل رقم شادي حممد

04منطقة احلضائر حي الزمالة رقم دريدي السعيد  
 22 مج 40حي رزيق حممد قسم نبهي عاشور

حي السكين اجلديدزوار عبد الرمحان
شارع الشهداءكرمية رزيقة

13شارع مشالل صاحل شرفاوي أعمر
شارع الشهداءشرفاوي محزة
68شارع الرائد سي خلضر رقم مادي حممد 
 05 و 04شارع عليقي خملوف حمل رقم رمحوين ايسني
 مسكن 227حي بوصيقع عمر
شارع بوعالم العلوي عماري موراد
28شارع حممد مطاري قطعة رقم صبان نبيل 

شارع حممد املغريب عماري خلضر
شارع محدان كراش طهراوي عبد احلميد

شارع حممد بوزاندإخداشن كمال
 عني  العلوي مركز06حمل رقم بوعمرية مسري
03 رقم E مسكن عمارة 1700 / 90حي شوانية براهيم

 02شارع العموري حممد حمل رقم دمحاين عبد احلق
 الشارع رئيسي01 الطابق األرضي مدخل 02قطعة رقم دقي حياة

05 مسكن عمارة أ رقم 50/ 1500حي مزراق رزيق
02 رقم B مسكن عمارة 50/ 1500حي لوانس حممد
04 رقم D مسكن عمارة 1700 / 90حي بوعمرية رفيق
01شارع ميسوم العيد حمل رقم رابح العجايب
بلدية عني العلويمزراق حممد
04 مسكن عمارة س رقم 1700 / 90حي لوانس حممد
 عني العلوي مركز02حمل رقم ابراهيم منفور

30 جزء رقم 69حي صياد نبيل
عني احلجرمحداش رشيد
عني احلجربوعافية انصر

عني احلجرذايب جفال رشيد
عني احلجرجرييدان حممد

عني احلجروادي مرابط زكرايء
عني احلجردابح أمحد

عني احلجرعباس الطاهر
عني احلجراحلواطي االخضرالمخابز

 عني بسام  

ز العلوي    عي 
  تغذية عامة

ز بسام  عي 

  تغذية عامة  

المخابز

ز الحجر    عي 
  تغذية عامة

املخابز



العنواناإلسم واللقب التاجر المسخرنوع النشاطالبلديةالدائرة

طريق قدارةاوكيل نور الدين

ي فؤاد
يشيخز

حي الكريشيش الطابق االرضز

شارع خميس قارةسهتالي حسان

يف يةقدواري محمد اشر شارع قدارة االخضز

شارع شايع عمروالي عبد الرحيم كمال

نهج قدارةقدواري محمد الياس

ي  فؤاد
يةشيخز ي زروق بلدية األخضز

 
حي زروق

ية20حي قدواري عبد الحميد أوت األخضز

يةحدانو نسيم شارع محطة القطار األخضز

يةأوكيل كريم شارع سي لخضز األخضز

ية عزوق كمال  ي البي  األخضز ز تي 

ز   أكتوبر 17شارع عزوق ياسي 

مدينة الحياةبغدادي كريم

كة تضامن / بومالح سمي   قرية تلوين snc/شر

ة أوكيل  ز  جويلية 05حي مخي 

ة إسماعيل ية02 محل 35شارع قدارة رقم  29بومزيي   األخضز

ي رابح
 أكتوبر17شارعشيخز

 أكتوبر 17شارع طاس عمر 

ي عبد العزيز
ز
يةعصمان نهج شايع عمر االخضز

يةحمبلي محفوظ ساحة االمي  عبد القادر االخضز

يةاولداش رابح ي االخضز
ز
حي مخازن

ي جمال 65 قطعة LCP مسكن 81حي قومي 

01سي الحواس محل دحو محمد

174 جولية مج 5حي شيحاوة زهي 

ي قسم موحوش سفيان
ز
179 مج م 8تجزئة مخازن

ي قسم جردي بالل
ز
179 مج م 8تجزئة مخازن

يةبلعيدي جمال الدين حزامة االخضز

يةزغدي مرزاق شارع قدارة االخضز

يةعاللو محمد نهج قدارة االخضز

يةخليل علي شارع طوطاح موح رابح االخضز

ي محمد
ز
يةمامون شارع قدارة االخضز

ية2نهج قدارة رقم مقدم كريم  االخضز

ي عبد الرحمان
ز
شارع النقيب سي عبد هللامامون

ية29غانم فاطمة  شارع قدارة االخضز

ية29وشفون عبد الرحمان شارع سوالفة االخضز

ية1 محل 1 مسكن  ع80حي مقدم عمر  االخضز

يةبلعيد سمي  شارع قدارة االخضز

ي سفيان
 
ق يةشر شارع بابا خويا محمد االخضز

يةلونيسي سعيد ي زروق االخضز
 
شارع زروق

يةعليوان علي شارع بابا خويا محمد االخضز

يةقريو سعيد شارع المستشفز االخضز

قبايلي رابح

  محل رقم57 مج م 20شارع المستشفز رقم 16

ية 1 االخضز

يةعليوان مرزاق خميس قارة بلدية األخضز

يةبلفوضيل عبد الرحيم ي  زروق المحل األول بلدية األخضز
 
شارع زروق

ي نورة
ز
يةحمون ي بلديةاألخضز

شارع المستشفز

ية12شارع بابا خويا محمد محل رقم سالمي إسماعيل  بلدية األخضز

يةبلكبي  عمر  شارع المحطة األخضز

يةبلكبي  رضوان شارع محطة القطار األخضز

ية20حي رافع عادل  أوت األخضز

النشاط نوع حسب 2020 المبارك الفطر عيد بمناسبة المسخرين التجار قائمة :01 جدول

األخضرية للتجارة اإلقليمية المفتشية  البويرة والية
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يةموالي رابح  شارع المحطة األخضز

ة ية80حي كركوش خي   مسكن األخضز

شارع رزق هللا عمر بوعلة جمال

يةإسماعيل محمد سفيان شارع المحطة األخضز

يةعليوان رشيد شارع النقيب سي عبد الحميد األخضز

ي منور
 
ق 15حي مسكن عمارة ج رقم شر

يةبوركاب إبراهيم شارع سي لخضز األخضز

ي عمر  10Bشارع سي لخضز محل رقم لعيي 

ية فوضيل بعزيز  شارع خميس قارة األخضز

ية عليوان علي  ي البي  األخضز ز تي 

ية سفيان الوناس  ي البي  األخضز ز تي 

ي أحمد ية باكي  ي البي  األخضز ز تي 

ية عليوان نور الدين  ي البي  األخضز ز تي 

ز  ية طي  محمد أمي  ي البي  األخضز ز تي 

 أكتوبر 17شارع بوزيدي داود 

 شارع سي لخضز 186حداش اسماعيل 

ي البي  مزيلي محمد ز شارع تي 

شارع سي لخضز علي حاج زيان

 أكتوبر 17شارع لطرش عبد الرحمان 

ي علي 
ز
يةرمضان حزامة االخضز

 جويلية 05حي جمعة ولداش 

 أكتوبر17حي حمبلي عبد الكريم 

 أكتوبر17حي زيان بالل

ي مرزاق
ز
يةديدان حي بورباش األخضز

ز حي الليون مازوز محمد أمي 

حي الملون نافع سيدعلي

تلوينبومالح فريد

 مسكن 480حي مخالدي ابراهيم 

 مسكن 480حي رحو  محمد

 مسكن 480حي دالي ابراهيم

 مسكن 480حي بريك  يزيد

  مسكن81حي حميطوش صالح الدين

معالةزموري محمد

ي علي
 
معالةتوان

الزبربرحامة رابحزبربر

بوكراموجط مهدي

بوكرامبوغربال فريد

قرومةعصام بوعالم

قرومةكوسة حمود

قرومةسعدون فاطمة

بودربالةرزيق فاطمة

بودربالةقريمريان عثمان

بودربالةزروق عبد القادر

ي قادريةعليوان باية
شارع محمد حميت 

ي قادريةمعمري رمضان
ز
شارع علي غان

 مسكن قادرية 215حي مهدي فوضيل 

ي حورية ي غنيف قادريةلعريت  ز طريق تي 

 مسكن قادرية250حي بوصبع مخلوف

حي البدر قادريةعمران عبد الحق

 مسكن قادرية10حي قرقور محمد

 مسكن قادرية100حي معمري محمد

 مسكن قادرية100حي قرين رشيد

 مسكن قادرية100حي حداش محمد

 مسكن قادرية150حي قرقور صابرينة

شارع محمد رمضان قادريةقاسم محمد
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ي قادريةطي  فاطمة الزهراء
شارع محمد حميت 

ي قادريةحداش رضوان
ز
شارع علي غان

ي غنيف قادريةحمزة نوال ز طريق تي 

 مسكن قادرية150حي عالم كمال

قادرية مركزبعزيز دليلة

 مسكن قادرية150حي حداش علي

ي غنيف قادريةحسناوي وردية ز طريق تي 

يةعليوان مرزاق خميس قارة بلدية األخضز

 مسكن قادرية 215حي مقدم رشيد

 مسكن قادرية 215حي عمران عبد الحق

  مسكن عمارة رقم ب10حي قرقور محمد

ي بالل
ز
 مسكن 48حي شقوق

البويرة-  عمر05الطريق الوطني رقم جماح نبيل

البويرة-  عمر05الطريق الوطني رقم أعراب جياللي

البويرة-  مسكن عمر60حي بديس سليمان

البويرة-  مسكن ترقوي عمر80حي لعميري رفيق

البويرة-  عمر05الطريق الوطني رقم بن عمروش محمد

البويرة-  مسكن عمر 20/400حي هطال محمد

البويرة- حي بوري قاسي عمر جبري جمال

البويرة- حي بوري قاسي عمر مولودي سيد علي

البويرة-  مسكن عمر100حي جواهرة بدر الدين

بني مليل زوباغ حميد 

بلدية عمر مرزوقي رابح 

 أوت بلدية جباحية20حي يسعد حكيم

 مركز بلدية جباحية46قطعة رقم الوناس مرزاق

شارع الوناس الوناس بلدية جباحيةاسعد محمد

 مسكن بلدية جباحية157حي زواوي عبد القادر

 مسكن بلدية جباحية157حي اوجالة محمد امين

شارع صغير بوجمعة بلدية جباحيةسعدي السعيد

 مسكن بلدية جباحية1700/1300/50حي حجاري مصطفى

 مسكن بلدية جباحية1700/1300/50حي حمينات علي

 جباحية03شارع رابح درموش محل رقم الوناس عادل

ميلودي سليم
 53 مج م 05شارع حسين الوناس قسم 

جباحية

جباحية مركزصنديد حسان

تغذية عامة 

مخبزة

تغذية عامة الجباحية
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 حسب نوع النشاط2020 قائمة التجار المسخرين بمناسبة عيد الفطر المبارك  01جدول  

نوع النشاطالبلديةالدائرة

االسم و اللقب التاجر 

المسخر
العنوان

 مسكن الدشمية30/800حي يحياوي محمد

الدشمية مركزيحياوي جلول

 الدشمية04 مسكن عمارة أ رقم 30/800حي سعدي حميد

 ب الدشمية01 مسكن رقم 30/800حي تونسي ابراهيم

ي مختار سور الغزالنصالح الدين احمد و اعمر
ز
شارع  مزان

ي 
 سور الغزالن04الجبسة رقم احمد نويسر

ز اعمر محل رقم نض الدين زعنون  سور الغزالن05حي عي 

ز سالمي حي صالح عبد العزيز سور الغزالنمحمد ياسي 

ي 
ز
حي صالح عبد العزيز سور الغزالنفؤاد شارق

ز زعنون  سور الغزالن02حي قرباص عيس محل رقم محمد االمي 

تعاونية الفتح حي التساهمي سور الغزالنالسعيد بلعيد

ز وابد  جويلية سور الغزالن05حي محمد االمي 

يف زكرياء  حي الجبسة سور الغزالنجعفر شر

حي صالح عبد العزيز سور الغزالنمداح احمد
ز حي صالح عبد العزيز سور الغزالنيحياوي امي 

ي مسعود
ز
 مسكن سور الغزالن200/62حيسعيدان

شارع سيدي الصادق سور الغزالنايوب بوجناح

شارع سيدي الصادق سور الغزالنجدو الطيب

 مسكن سور الغزالن102حي فضالة كمال

 مسكن سور الغزالن102حي النوي مليكة

شارع غماري سليمان18 خيير محمد  

مسكن سور الغزالن142 بوزيد فتيحة

 نوفمي  سور الغزالن01شارع نايلي محمد

ي عبد الحليم
 
ي مختار سور الغزالندراق

ز
شارع مزان

شارع غماري سليمان سور الغزالنخيير كمال
ز ي حسي  ي مختار سور الغزالنزوبي 

ز
شارع مزان

ي سور الغزالنكحالل ساعد
شارع خليفز

ي مختار سور الغزالنايت شعبان اسماعيل
ز
شارع مزان

ي مختار سور الغزالنالعيفاوي سعيد
ز
شارع مزان

ي مختار سور الغزالنبكاي مصطفز
ز
شارع مزان

ي مختار سور الغزالنبوشندوقة حورية
ز
شارع مزان

 جويلية سور الغزالن05حي محمد عمارة

 جويلية سور الغزالن05حي بهلولي عبد القادر

 جويلية سور الغزالن05حي وابد فيصل

وع سوهيلة بورويسة  مسكن اجتماعي تساهمي سور الغزالن300مشر

 مسكن اجتماعي تساهمي سور الغزالن100حي حورية حلفاوي

تعاونية الفتح حي التساهمي سور الغزالنصحراوي العمري

 سور الغزالن01حي كحالل مسعود محل رقم حكيم بوطريق

 مسكن سور الغزالن40حي ساسي خالد

 سور الغزالن16 مسكن تساهمي عمارة رقم 100حي حكيم دريسي

 سور الغزالن16 مسكن تساهمي عمارة رقم 100حي سمي  فضالة 

 مسكن سور الغزالن200/62حي بوطريق ايوب

حي شاوش عمر سور الغزالنياحي محمد

 اوت سور الغزالن20حي نذير يوسف

حي بوحيحاية سور الغزالنزوطاط جمال 

حي بوحيحاية سور الغزالنخطاب قدور

حي كحالل مسعود سور الغزالنحاج خطاب

حي كحالل مسعود سور الغزالنلخضز واضح

حي صالح عبد العزيز سور الغزالنمحمد قضي

ز محل رقم رقم يحت  صخري  سور الغزالن03حي اللي 

ي مختار سور الغزالنحكيم عبدلي 
ز
شارع مزان

حي قرباص عيس سور الغزالنجمال حايد

 سور الغزالن14حي صالح عبد العزيز محل رقم هشام بغدالي

تغذية عامة،  

خضز و فواكه

دائرة برج خريص+المفتشية االقليمية للتجارة بسور الغزالن دائرة سور الغزالن 

سور الغزالن

سور الغزالن

سور الغزالن

سور الغزالن

تغذية عامة، 

خضز و فواكه

تغذية عامة الدشمية

المخابز



 سور الغزالن18 مسكن تساهمي عمارة رقم 100حي خالد عيشون 

 بوحيحاية سور الغزالن01محل رقم ربيعي الضاوية

حي صالح عبد العزيز سور الغزالنالعيد قضي

ي رابح
ز
حي صالح عبد العزيز سور الغزالنزيان

حي مباركي السعيدي سور الغ زالنمحطة خليف

 سور الغزالن08ط و رقم محطة نفطال سور الغزالن

sarl el  Wassiline فج ديرة بلدية سور الغزالنمحطة

بلدية ديرةرابح نايلي

بلدية ديرةرشيد لعيداوي

ديرة 01 نوفمي  محل رقم 01حي الطاهر العيش

 ديرة01 قطعة محل رقم 95حي النخلة معمري

 قطعة بلدية ديرة95حي عيس بداوي

ديرة مركزرشيد مشتاوي

 قطعة ديرة مركز95حي فاتح براهيمي

 بلدية ديرة05محل رقم مصطفز عبدات

اوالد عيس بلدية ديرةبوعزة حكيم

لشواف ديرةمحطة بن ق ويدر بلقاسم

لشواف ديرةمحطة اوكريمي عبد اللطيف

ديرةمطحنة سوميساد

برج اخريصرشيد عاشور

الشارع الرئيسي برج اخريصموس جودي

 مسكن برج اخريص44حي سفيان تومرت

ي
ز
حي قالم السعداوي برج اخريصوليد رحمون

قرية اوالد مهادة برج اخريصنوال الرب  ح

برج اخريص مركزاعمر لعيادي

 مسكن برج اخريص70حي مباركة رميلي

ي
ز
ز ترزين برج اخريصكمال شارق عي 

ي بوعالم
ز
حي قالم السعداوي برج اخريصسليمان

قرية اوالد مهادة برج اخريصاحمد عليم

بلدية برج اخريصمحطة بالل وادي

قرية اوالد مهادة برج اخريصمحطة محمد بوعافية

تاقديتمطحنة الزبارة 

بلدية المزدور المزدوررابح جاللي
ز المزدور مركزمجاد لمي 

بلدية المزدور المزدورجمعة¨نور الدين 

بلدية المسدورمحمد صعدلي

تجزئة المحتشد بلدية المسدورعمر سالم

ي بلدية المسدوربلقاسم قليل
شارع  صنيفز

المخابز

برج اخريص

سور الغزالن

سور الغزالن

تغذية عامة، 

خضز و فواكه

نشاطات اخرى

تغذية عامة،

  خضز و فواكه

نشاطات اخرى

المخابز

ديرة

برج اخريص

تغذية عامة،

خضز و فواكه

نشاطات اخرى

المخابز

المزدور

تغذية عامة،

خضز و فواكه



 

 واد البارد 

طريق سليم امشدالة ساحل

رافور  

امشدالة مركز    

  امشدالة مركز

  امشدالة مركز

  امشدالة مركز

  امشدالة مركز

  امشدالة مركز

  امشدالة مركز

  امشدالة مركز

  امشدالة مركز

  امشدالة مركز

 امشدالة مركز

 امشدالة مركز

 امشدالة مركز

  امشدالة مركز

امشدالة مركز

بومجي 

بومجي 

امشدالة ساحل  

امشدالة ساحل

 امشدالة ساحل

 امشدالة ساحل

 امشدالة ساحل

 امشدالة ساحل

امشدالة ساحل

امشدالة ساحل

امشدالة ساحل

امشدالة ساحل

امشدالة ساحل

بووكالن

بووكالن

بووكالن

بووكالن

بووكالن

ي يخلف
بتز

ي يخلف
بتز

ي يخلف
بتز

ي يخلف
بتز

واد البارد

واد البارد

ثمورث ازمور

ثمورث ازمور

رافور

رافور

رافور

رافور

رافور

دائرة بشلول +دائرة امشدالة 

مشنان الميةالمخابز
يحياوي عبد الحليم

ر عدنان حسي 
عالم بال حدود
نوري عبد النور

مروش رشيد

مشكاك نسيم

ابشيش صفيان

ر بوكريف حسي 
حداد غنيمة    

تغذية عامة 

وخضر وفواكه

عجو محند السعيد

اإلسم واللقب التاجر المسخرنوع النشاطالبلدية الدائرة

بوخالفة حكيمة

يف احمد نارص شر

عيساوي فريد

العنوان

نوري مولود
دموش جمال

ي كمال
يلمابر

شياد محند امزيان
شوبان مهانة
بوراي جمال

منور عبدالسالم
ي حليم

مزيابر
ي الياس

عقينر

رناق مراد

مزيات جمال
منيش رشيد

نوري اسماعيل
بوكريف خليدة

مختاري عالزدين
بن وسعد براهيم

مزيان فيصل
ي مسعد

مزيابر
شاشوة حميد

عدار محمد

ازيدان نوارة

دموش اعلي 
بن اعمارة سكينة

عكاش نادية

عالم سمئ 
يد ر ليمام الئ 

ساسي عالزدين
شاشوة محمد

قالز فريد
ر بوكريف حسي 

احواو فريد

سعيدي كريم
طراش عبد الرحمان

ي نجيم
سعيدابر

عكلوش اعمر

امشدالة

ز المفتشية االقليمية للتجارة بأمشدالة : 01جدول  قائمة التجار المناوبي 

امشدالة



رافور

رافور

رافور

رافور

رافور

رافور

رافور

رافور

رافور

فة مركز الشر

فة الشر

فة الشر

فة الشر

فة الشر

فة الشر

فة الشر

فة الشر

فة ي  الشر ادرح 

فة فالكي الشر

فة ي  الشر ادرح 

فة ي  الشر ادرح 

فة الشر

فة الشر

فة الشر

فة ي الشر طوح 

فة الشر

فة الشر

فة الشر

فة الشر

فة الشر

فة الشر

فة الشر

فة ي الشر طوح 

فة اساراق  الشر

فة الشر

فة الشر

فة الشر

فة الشر

فة شوكران الشر

فة شوكران الشر

فة شوكران الشر

فة شوكران الشر

فة حواري الشر

فة توغزة الشر

فة توغزة الشر

فة توغزة الشر

تكسيغيدان

تكسيغيدان

تكسيغيدان

تكسيغيدان

فة  ي الشر طوح 

فة ارافو الشر

ي رقم  
محطة الخدمات نفط رافور رافور26الطريق الوطتز

تغذية عامة 

وخضر وفواكه

نشاطات أخرى

شيبان جعفر      

مخابز

معبد سعيد

مسعودي مراد
ر وردية حسي 

نشاطات أخرى

تغذية عامة

عباس هالل

حاجو فاتح

الدي مالك
دحمون الياس

سعودي عنطر

طالب حميد

ي للمياه المعدنية كة طوج  شر

اكريد مراد

ارحاب فريدة

سعداوي الحسن

عكموش ابراهيم
عكوش عاشور

بونادي عبد الحميد
مقراوي عبد الحميد
ي تكفاريناس

سعيدابر

طالب مسينيسا

قاسي عبد القادر
خالل فؤاد

منوس احمد

شيبان حكيم
احدادن فؤاد
شيبان عيس 

ة ايت ساعي نصئ 
عليان فؤاد

مجاط طاوس

شيبان عبد هللا

مرزوق عبدالنور
عكاش يعقوب
عربان سعيد

ي
شيبان مدبر

شيبان نبيل

شمالل سمئ 

خالل سفيان
فة طاوس شر

قالو عمر
زهار نارص

شيبان اكلي

ساسي خليجة

بن عيسو سفيان
ي نوار طالن 

مجبار حميد
ر اكلي حسي 
ي كريم طالن 

ي مالك العرب 

ي سمئ  العرب 
بوليلة فؤاد

وز تمساوت فئ 

ش المنبع الكبئ  للمياه المعدنية

امشدالة

فة شر

فة شر

امشدالة



ايت بوعلي

ايت بوعلي

ايت بوعلي

 تاوريرت اثمنصور

 تاوريرت اثمنصور

 تاوريرت اثمنصور

 تاوريرت اثمنصور

 تاوريرت اثمنصور

 تاوريرت اثمنصور

 تاوريرت اثمنصور

 تاوريرت اثمنصورغضبان بوخلفة

 تاوريرت اثمنصور

 تاوريرت اثمنصور

 تاوريرت اثمنصور

 تاوريرت اثمنصور

 تاوريرت اثمنصور
ر  تاوريرت اثمنصورسعيدي حسي 

 تاوريرت اثمنصور

 تاوريرت اثمنصور

 تاوريرت اثمنصور

 تاوريرت اثمنصور

 تاوريرت اثمنصور

 تاوريرت اثمنصور

 تاوريرت اثمنصور

 تاوريرت اثمنصور

 تاوريرت اثمنصور

احنيفالمخابز

احنيف

احنيف

احنيف

احنيف

احنيف

احنيف

 احنيف

احنيف

احنيف

  بورمال 

احنيف

شيخ اللفت

اغرام

اغرام

اغرام

اغرام

اغرام

اغرام

اغرام

اغرام

اغرام

بهاليلالمخابز

بهاليل

بهاليل

بهاليل

ي حمدون
بتز

ي حمدون
بتز

ي حمدون
بتز

ي حمدون
بتز

ي حمدون
بتز

اث منصور
تغذية عامة 

وخضر وفواكه

أحنيف

سعيد بشكور بلقاسم

تغذية عامة 

وخضر وفواكه

زنوش احمد        

مشكاك موس        

بورنان ايدير

حرمالي سليم

عنون منئ 

بن قاسمية صالح
دعو وردية

دربال جمال

بهلول تكفاريناس
مرزوق عمر
مطروح كمال

مسعودي عنطر
مسعودي عبد الكريم

مطروح اليس

حبالل سمئ 
ة زغدان نصئ 
ر لفضل حسي 
شمو شعبان

راشدي عبد المالك
غضبان فؤاد

بن سنة العيفة

عليان رشيد

ة محمد بن مئ 

ي
حمداش لطفر

شمود بالل
هروس فريد

بن اعمارة لهنة

عالم كمال

يونيس حسام

يونسي توفيق
راشدي سامية

بن سايح عاشور
علون عزالدين

هاللي عبد الرحمان
يد ر عيش الئ 

مسلي حدة

عبدون زهئ 
راشدي وردية

زنوش سي عبد الحفيظ
دشون يزيد

مجري سعدة

سعودي توفيق

علون حمداش
يونسي احمد

ي اكلي
لوقابر

بورياح سليمان

عالم يزيد

ر شالحي ياسي 
بن اعمارة ليندة       

لحسن سامية
بودعة فتيحة

برفان وردية
بوراي سعيد

لحسن سعيد

امشدالة

تغذية عامة
أغبالو



سلوم

سلوم

سلوم

سلوم

سلوم

سلوم

سلوم

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

عمورة اغبالونشاطات أخرى

صحاري    ج مركز 

صحاري    ج عتمان علي

صحاري    ج 

صحاري    ج 

صحاري    ج 

صحاري    ج 

صحاري    ج 

صحاري    ج 

صحاري    ج 

صحاري    ج 

صحاري    ج 

صحاري    ج 

صحاري    ج 

صحاري    ج 

صحاري    ج 

صحاري    ج 

ايليتان

ايليتان

ايليتان

ي ولبان
بتز

ي ولبان
بتز

ي حماد
بتز

ي حماد
بتز

العجيبة- التل االحمر 

التل االحمر

التل االحمر

التل االحمر

امشدالة

عيساوي رشيد
قري عزيز

مرزوق احمد

العمري بوحو

ي توفيق
 
زريرق

يحياوي مراد
ي حمو

 
ق شر

شعالل جمال

يحياوي حمزة
ي صليحة شن 

اعراب كريم

حميش سعيد
عباس وليد

معمري اعمر

وادي زهئ 
امسعودان رستم
تكليشت بوبكر

وش ارقام اعمئ 

توديات بلقاسم
عبدلالوي عادل

ي  محمد العرب 
ر بوعقلي 

مكتوب الويزة
مسعودي مليكة

احدادن اكلي

دموش رشيد

تنساوت زوبئ 

مكدجي اونيس
تقرين فارس

ر ادريس بوعقلي 
الول سليمان
وادي محند

مليكش حفيظ

مجري كريم
ايدير مولود

و ر بوطريف- مطحنة سئ 

ابشيش اسماعيل

ر عيساوي حسي 
عيساوي كمال

معمري صفيان
ر مشو حسي 

العمري صفيان
مشو مالك

بوعزيز محمد
حمودي مرزوق

العمري ماسينيسا
ر عتمان ياسي 

جيدل يحن 
نوري عبد النور

ر التري ياسي 

عباس قاسي
مرزوق حميد
مجري مجيد

تغذية عامة 

وخضر وفواكه

صحاري    ج

مغالت عزالدين
عدنان نلدية
ايدير صفيان

تغذية عامة

تغذية عامة 

وخضر وفواكه

أغبالو



التل االحمرقالل مراد

التل االحمر

لمويجات العجيبة

السماش

السماش

السماش

السماشعلواش سعيد

السماش

ازكنون

ازكنون

العجيبة

العجيبة

العجيبة

العجيبة

العجيبة

العجيبة

العجيبة

العجيبة

العجيبة

العجيبة

العجيبة

العجيبة

العجيبة

ي رقم اخرى
 العجيبة26الطريق الوطتز

اهل القض

اهل القض

اهل القض

اهل القض

اهل القض

اهل القض

اهل القض

اهل القض

اهل القض

اهل القض

اهل القض

اهل القض

اهل القض

اهل القض

اهل القض

اهل القض

اهل القض

اهل القض

اهل القض

اهل القض

اهل القض

اهل القض

اهل القض

اهل القض

اهل القض

اهل القض

اهل القض

اهل القض

/

اهل القض

/المخابز

أوالد رشيد

أوالد رشيد فارس العيد

           رزاوي رابح                  

رزيق اسماعيل 
همالي فؤاد

نعمان زوبئ 
داود العيد
وعلي لخضر

قويدري حميد

دربال طاهر
ي محمد 

بركابر
ي محمد

حميسر
همالي عزيز
عزيري سعيد
ي عزيز

 
زرق

رزيق فريد
ي فريد

فطابر
قيواس كريم
لبيض عاشور
ي جمال

حميسر
العمري سليمان

مقران سليمان

غضبان زهئ 
عباس مراد

ايت عباس احسن
مقران بوعالم

محوش محمد اعراب

اوجيت جمال
والي نسيم

شبوط مولود
سعودي مهدي
ي يوسف

دحمابر
خدوسي حفيظ

عليان بوعالم

أهل القض

رزيق رابح

يحياوي محمد

كة نارصي محطة اخدمات نافط شر
/

بانوح عبد المالك

تغذية عامة 

وخضر وفواكه

داود داود

/

 سالي حميد       

رزق هللا علي

نشاطات أخرى

شاشوة مصطفر

دربال جاللي

حموش اكلي
بن عكوش بوبكر

محطة الخدمات شبوط

ي حكيم
حميسر

ة بوسلخة سمئ 

عباس حمو

تغذية عامة 

وخضر وفواكه

رماسي عمرو

بشلول

تغذية عامة
أوالد راشد

مخلوف سعيد
بويزري محمد

بلقاسمي عماد
عباس محمد

المخابز

العجيبة



أوالد رشيد

أوالد رشيد

أوالد رشيد

أوالد رشيد

أوالد رشيد

اوالد عباهلل

بلدية االسنام
بلدية االسنامصايت عاشور

بلدية االسنامعقون عبد القادر
بلدية االسنام
بلدية االسنام
بلدية االسنام

وال فطمة بلدية االسنامشئ 
بلدية االسنامقري مصطفر

بلدية االسنام
ر بلدية االسنامبوشلقيع محمد االمي 

ي سليمان
سليمابر

شباب عبدالعزيز

بشلولمخابز

بشلول

بشلول

بشلول

بشلولبوجريص نارص

بشلولمزيان بشئ 

بشلول

بشلول

بشلول

بشلول

بشلول

بشلول

بشلول

بشلول

بشلول

بشلول

بشلول

بشلول

بشلول

بشلول

بشلول

بشلول

مالوة

محطة الخدمات شمال

محطة الخدمات جنوب

بوعيش بشلول

ي 
 05الطريق الوطتز

ق غرب-الطريق السيار شر

ق غرب-الطريق السيار شر

نشاطات اخرى

تغذية عامة

بشلول

محطة الخدمات نافطال
محطة الخدمات نافطال بشلول شمال

       محطة الخدمات نافطال بشلول جنوب        

بوراس عاشور
حميتوش عتيقة

جوادي حموش

بشكئ  علي
ر شعبان عي  بوشر

انية الجارية ر المئ 
انية الجارية ر المئ 

بوقرو ولعيد

شاشا كريم
عموش فريد
بشكئ  خالد
عقاد الياس

بوقرو سعدة زوجة جوادي

عيساوي احمد

بوقرو زاكي
عباس يوغرطة
باشوش حمزة

فالجي رمضان
اراق براهيم          شر

عباس سماعيل

واعلي نسيم
حبيش فارس

ساهي كمال
خطاري ماسينيسا

ي رشيد
دحموبر

ي طاهر ناج 
مسعودي كريم

ي بالل
فطابر

ر غوزي حسي 

االسنام

مخابز

هالل عمر

كروش حميد 
بلوط عالوة
شباب سهام

     بوداود عمر       

تغذية عامة 

وخضر وفواكه

بلدية االسنام
 مسكن تساهمي األسنام 60جي 

األسنام مركز هالل حموش

عباس مجيد

بشلول

أوالد راشد















               العنوان الامس واللقب التاجر املسخرنوع النشاطالبدلية      ادلائرة     

شارع رابح درموش بوصيقع عبد الرمحان
05 مسكن الشارع الرئيسي عمارة رقم 700/10حي بن العمري ايسني
سوق اخلميس مركزطاهري إبراهيم

04 مسكن عمارة ب درج قطعة رقم 700/10حي منصوري رضوان  تغذية عامة  
سوق اخلميس مركزهلوازي السعيد

سوق اخلميس مركزبن متاين إمساعيل
01سوق اخلميس مركز رقم العمري حممد

سوق اخلميس مركزدريدي حممدسوق الخميسسوق الخميس 
04سوق اخلميس حمل رقم مقران علي

سوق اخلميس مركزسكيمي نبيل
سوق اخلميس مركزالعمري حممد
سوق اخلميس مركزبوزيين رابح
بلدية سوق اخلميسبوزيين لويزة
أوالد قلمام سوق اخلميسبوزيين رابح

شارع رابح درموش عليكي سامل حممد ملني
سوق اخلميس مركزكرمية فايزة

يندنداوي حسنيالمخابز شارع رابح سئ 

سوق الخميسدريدي صديق

بلدية سوف اخلميسسرين عمر
املقراين بلدية املقراينعزاز حياة

املقراينلعجال مصطفى
 املقراينمزراق أمحد

ي سوق الخميس
ز
املقراينبوركاب نعيمةتغذية عامة المقران

املقراينبلحاج أمينة
 بلدية املقراين07حمل رقم حديوشي أمحد

ز لدائرة سوق الخميس : 01جدول  قائمة التجار المناوبي 


