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    وزارة التجارة                   
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االسم و اللقب أو التسمیة طبیعة النشاطالبلدیة
اإلجتماعیة

تاریخ المداومةالعنوان

شارع الشهداء رقم 14لیلى بن سالمة
د القادرعبد القادر  فخار دي ع  مولود س

دالمیة یونقا نهج مصط بن بو الع
 االخوة مصط رقم 07بھیة حمیداني

نهج العر ت رقم 12لقاط زوھیر
شارع 17 جوان رقم 26صالح رشوم
د رقم 70عادل عبدة نهج مصط بن بو الع

د رقم 01نصیرة ھامل د عب  السع

شارع امالو بن يوسف رقم 42یاسمینة جربال
 140 مسكن عمارة 06 رقم 22عبد الحكیم عاشور

شبادیس قزاتي ع ال رقم 37 اوالد  ق الوط رقم 29 ف الط
شفلة ملوت ع  الع رقم 92 اوالد 

خدیجة عبد هللا الحرتیسي
ش ع شارع أ رقم 04 اوالد 

شعائشة بیبي قدوسي ع  160 مسكن عمارة رقم 09 رقم 45 اوالد 

سا 119 مسكن عمارة 03 ب مرادنجوى لطرش ال ال
 500 مسكن خزرونةمصباح بلحبیب

دة ل ال
ادلة اركالص د األض الم مداومة يو ع

بوعرفة

ش ع اوالد 

ب مراد



شارع فحاص محمد رقم 29 ب تامومھدي عبد العزیز تمار
شارع االخوة زدري ب تامواحمد مسعود ابتسام

لدي وادي العاليقفاطمة الزھراء العوفي ال ال
 اول نوفم وادي العاليقفاطمة الزھراء عجراد

شارع اول نوفم رقم 130 العفرونایدیر بلجودي
د القادر رقم 22 العفرونبوقرة امینة امیرة ف ع ارك  شارع ام
د القادر رقم 30 العفرونایمان بوعجناق شارع مهداوي ع

ة شفةلینة موزاوي ل واد ث ة ا ا ة االش الق
م تجزئة الزغا شفةلیلى بن سالم  الملعب القد

ةایمان ایمرة رزیق  205 مسكن عمارة 02 موزا
ةایمان یاسمینة ادالیة موزا شارع اول نوفم

ةنورة فھمي شارع بن سالم رقم 08 موزا
د القادر ع الرمانةنوال زنا  ج االم ع  ب

حانسارة علیلي  ال

فزمولي اسامة  المعا
واد جر مركزولید مزوغ

ا ع  ا 29شارع االخوة حمادوش عادل ولد 
ة رقم 187 رقم 30 رقم 02كمیلیة لكحل ع مل مجم

دا بوجمعة رقم 32عماري وفاء شارع س
شارع  سماع رقم 20محمد سنینات

ة رقم 25محمد الھادي سنیة ل مجموعة مل ة المستق تعاون
 عدل 865 مسكن محل رقم 06/09نادیة كریش

شارع را احمدسارة سكندر
دشمس الدین بورزاق رة الع شارع ز

ة رقم 160 قسم 03 رقم 01قورو صارة مجموعة المل
سا عمارة رقم 29محمد امین كوشیح  170 مسكن 

ل لنصیرة العایديبن خل ة بن خل لد ان  دوار بن شع
ادلة اركالص د األض الم مداومة يو ع

الصومعة

بوعينان

الش 

بوفارك

ادلة اركالص د األض الم مداومة يو ع

ب تامو

وادي العاليق

العفرون

شفة

ة موزا

ع الرمانة

واد جر



االخوة صحراويفطیمة حابس
شارع الشيخ المقرا نصیرة سنة

ر محمدجمیلة فروخي شارع أ 
ة الزاوش رقم 75فتحي كركاش  غا

ش احمد رقم 50ملیكة رحال شارع فن
 برقوقفوزیة بن صافي

اوالد سالمة مزكزسفیان امیراوالد سالمة

دسامیة نذیرحمام ملوان ال الجد

عاء ال

بوقرة

مفتاح
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