
اليوم  الثاني 

العنوان  إسم و لقب التاجر المسخر قطاع النشاط البلدية الدائرة
حي أول نوفمبر العايب يوسف

حي سيدي عبد هللا بن مبارك يحي

حي المصاعبة الغربية نصرات توفيق أبو رحيل

حي سيدي عبد هللا مياسي بشيرة حرم لخوة

حي النخيل األخن على

حي أم سلمى محبوب حسن

نزلة المالح باي نبيل

حي أوالد تواتي مخبزة تواتي

طليبة رياض ماي08حي 

حي باب الواد شيخة مبروك مراد

تكسبت عزيزة كنيوة

رزاق زحاف اسامة مسكن400حي 

حي أم سلمى منصوري علي

حي الحرية أحميمة إبراهيم

حي الحرية شحيطي بوبكر

حي الشط نوبلي علي

حي باب الوادي بن خليفة عبد الحكيم

حي النخيل (اروقة الجنوب)غنابزية يوسف 

حي الصحن األول بجوار التكوين (سوبيرات العائلة)خميدة يحي 

حي أول نوفمبر الشط بوصبيع العايش صالح الدين

حي المجاهدين شريفي عبد الباسط

حي أم سلمى علية عبد الفتاح

حي أوالد حمد دبار العيد

حي الرمال سوبيرات الرمال عبد الحفيظ مصطفاوي

حي تكسبت الغربية هشام عوني

حي النور بنين بشير

حي القطب الجامعي شكيمة عادل سوبيرات شكيمة

حي الجدلة مقابل مديرية التربية سابقا سعد العايب حكيم

حي األصنام بجانب الطبيبة بكوش عمار عمامرة

قمودي عبد القادر مارس بجانب صندوق السكن19حي 

وجيه بن علي اكتوبر مقابل الحماية المدنية17حي 

حي الشهداء بقرب الجامعة االسالمية خزاني العبسي

حي الناظور محمد االمين بوزنة

حي سروطي غيالني فيصل

(االستعجاالت)النزلة  عباس الصوري

تكسبت مقابل خزان الماء محمد رضا النوبلي

مقابل محطة سوق ليبيا زين الدين شرفي

حي المجاهدين أحمد شيباني

مقابل بارك القعري عز الدين نصيب
حي تكسبت اسماعيل شريط

حمي الصادق ماي08حي 

حي تكسبت نصر الدين سويد

إلياس سليماني ماي08حي 

حي أوالد حمد بحري عبد المؤمن

طريق النزل المالي بوصبيع صالح ابراهيم

حي المنظر الجميل عزيزي أحمد

حي باب الواد مصطفاوي سامية

حي باب الواد بالهادي عمار

حي سيدي عبد هللا بحري عبد المؤمن

عازب عثمان يوسف سكن300حي 

دو محمد صالحة اكتوبر17حي 

عميرات عبد العالي مارس19حي 

أوالد تواتي حيمر عزيزة

حي الشهداء رمضاني بوبكر

حي الصحن األول بلول بشير

مقابل خزان الماء تكسبت قعري أحمد
ميكانيك السيارات 

وتصليح العجالت

الوادي

صيدلية

مخابز 

تغذية عامة وخضر 

وفواكه

قصابة

تعبئة الهاتف

اإلطعام السريع

مقهى

الوادي



وحدة نفطال الوادي48تكسبت الطريق الوطني رقم 

محطة باي عبد الحفيظ الوادي16الشط الطريق الوطني رقم 

حي سيدي عبد هللا محطة سعداني محمد السعيد

محطة فرحات عبد المجيد الوادي16طريق تقرت الطريق الوطني رقم 
حي أم سلمى محطة رحومة عمر

تكسبت الشرقية طريق الجامعة محطة قديري سليم

شركة طير للخدمات الوادي16 طريق تقرت الطريق الوطني رقم 

بومعراف نادية ربيعة  الطريق االجتنابي الوادي الرباح

كوينين سليماني جمال عبد الناصر مخبزة
كوينين منصور عبد الرحيم

كوينين طواهرية أحمد

كوينين (زاد كوم)حواس اسامة 
كوينين محدة يونس

كوينين عبد العزيز باري
مقابل بريد الجزائر لعبيدي عقيلة مقهى

بجانب الحرس البلدي صحراوي محمد ياسين اطعام سريع

كوينين ساسي سايغي تعبئة هاتف
كوينين محدة علي قصابة

بجانب نزل التجاني هشام قسوم
ميكانيك السيارات 

وتصليح العجالت
48كوينين الطريق الوطني رقم  شركة الحاج زبيدي للخدمات

48كوينين الطريق الوطني رقم  محطة طليبة نصر الدين

حي الشعانبة وادة ساعد

حي علي دربال بوذينة محمد السعيد

حي علي دربال الضيف البشير

حي األمير عبد القادر عمر لعريض

حي الدرابلية بوغزالة محمد علي

الشعانبة غربي خليفة بن لمين

حي العواشير شعباني حسين

حي االمير الرباح صالحي محمد الصالح قصابة
الطريق الوالئي البياضة الرباح شركة إتحاد بوصبيع محطة وقود

حي األمير عبد القادر بلقاسمي حنان صيدلية
العقلة مسعود عقيب مخبزة
العقلة عقيب عبد الرحمان تغذية عامة
النخلة دادة الصادق مخبزة

مقابل البلدية (أبو عائشة)مسغوني عبد الرحمان

النخلة الشمالية معوش السعيد

حي النصر حنكة عبد هللا

الخبنة كهمان الجيالني

النخلة بالي مبروكة تعبئة الهاتف
حي الصوالح عاد العربي

نصرات الجباري نوفمبر01حي 

مسعي محمد محمد مسكن81حي 

حي السالم (سوبيرات الطاسيلي)صبري بوراس 

حي الصومام عبيد حسن

حي الفاتح نوفمبر لبامة العابد جميلة

الطاهر رزيق جويلية السماحة05حي 

حي الصوالح شكيمة مبروكة

حي الكرامة قرفي عمر

حي الكرامة عزي زياد صيدلية
الطريق الوالئي البياضة الرباح محطة عبادي يوسف محطة بنزين

أول نوفمبر إميه ونسة زواري أحمد إسماعيل
أميه ونسه شايب رابح

إميه ونسة (سوبيرات احميم)احميم يوسف 

إميه ونسة (سوبيرات الحاج سالم)تامة عبد الباقي 

إميه ونسة الهادي رزاق زواري مقهى
اميه ونسة بن حمدة حسين صيدلية

16أميه ونسه الطريق الوطني رقم  محطة محدة قدور محطة وقود

واد العلندة صخري عائشة مخبزة

واد العلندة شمالي محمد محدة مقهى
واد العلندة الهادي غنابزية
واد العلندة شليق نور الدين

الوادي

البياضة

الرباح

تغذية عامة

النخلة

مخبزة

العقلة

الرباح

مخبزة

البياضة
تغذية عامة

تغذية عامة

كوينين

تغذية عامة وخضر 

وفواكه

محطة وقود

محطة وقود

الوادي

اميه ونسة

واد العلندة اميه ونسة

اميه ونسة

مخبزة

تغذية عامة

تغذية عامة



16واد العلندة الطريق الوطني رقم  سليماني التارزي محطة وقود

الشطايا طه مفتاح

حي الظهراوية الجبادي محمودي عادل

1955 أوت 08حي  حوقة طارق

فرحات بشير أوت20الدبابة شماال حي 

1955 أوت 20حي  دمدوم السعيد

غمرة الوسطى حاصي السعيد

حي البريد و المواصالت عويوش جعفر

1962 جويلية 05حي  مرغني مسعودة

1955 أوت 20حي  لوكة علي

1962 جويلية 05حي  مرغني طارق

1962 جويلية05حي  حمايتي كمال

حي البريد و المواصالت ستو محمد

حي الشهداء ملوك العيد

حي الباب الغربي مرغني طارق

الجبادي-حي الظهراوية  فاروق دادي

1955 أوت 08حي  العايب علي

1954 نوفمبر 01حي  محلو محمد

1955 أوت 20حي  برحومة فارس

قمار عزي رشيد صيدلية
حي الهود الشمالية عزيزي عبد الرحمان ميكانيك السيارات 

48قمار الطريق الوطني رقم  وحدة نفطال

48قمارالطريق الوطني رقم – غمرة  محطة بورقعة نجيبة

48قمارالطريق الوطني رقم – غمرة  محطة سويد عبد هللا

حي الهواء الطلق مهيش عبد المالك

1962 جويلية 05حي  غريرة العائش

1945 ماي 08حي  عوادي مصطفى

حي البلدية دحة العيد

02تحصيصة البلدية رقم  مهيش معمر

نوفمبر1حي  عوادي عبد الجليل

نوفمبر1حي  محمد الطاهر عبيد

حي الهواء الطلق ينبعي عادل مقهى

حي العتيق ممادي عبد الرحمان قصابة

حي اإلستقالل مسلم سفيان

15محل تجاري رقم  عوادي لزهر

1962 جويلية 05حي  تركي محمد لمين إطعام سريع

48تغزوت الطريق الوطني رقم  قديري محمد عبد الكامل محطة وقود

حي محمد بوضياف محمد بكاكرة مخبزة

حي السالمات ورماس مجيدي علي

حي السالمات ورماس مرابطي عبد الحليم

1954 نوفمبر01حي  بوكي السعيد

حي السالمات ورماس رحال كمال قصابة

ورماس حي االستقالل شيبة سليم مقهى

حي اإلستقالل بطينة يوسف

حي عبايدي الحبيب جديع عتيقة

ورماس الطريق البلدي مكناسي لزهر محطة وقود

حي القعايدة الطيب كساب

الرقيبة عماري يوسف

حي المستقبل مقيرحي جعفر

الخبنة بريبش محمد

حي المستقبل كساب نور الدين

حي الشرقية األعور طارق

حي األمل قعيد نور الدين

حي األمل عدالة ادريس سوبيرات

ساحة السوق طويل عبد المالك

هبة مسعي عون ياسين

قمار

قمار

الرقيبة

ورماس

الرقيبة

واد العلندة اميه ونسة

بطاقة التعبئة

تغزوت

بطاقة التعبئة

بطاقة التعبئة

مخبزة

تغذية عامة وخضر 

وفواكه

محطة وقود

اإلطعام السريع

قصابة

تغذية عامة وخضر 

وفواكه

مخبزة

قصابة

تغذية عامة

مخبزة

تغذية عامة وخضر 

وفواكه

مقهى



حي السوق صبان محفوظ

حي النخيل دادة السعيد

حي السوق زغدي محمد العيد

هبة الحق فرحات

حي األمل بقيوة منير إطعام سريع
حي النهضة شعباني السعيد مكانيك السيارات

حي الحرية زاوش أحمد صيدلية
48هبة الرقيبة الطريق الوطني رقم  محطة رضواني واخوانه للخدمات

الخبنة الرقيبة الطريق الوالئي محطة عطية بشير

الطريق بين الرقيبة والذهبية جامعة فرجاني مفتاح

48 الرقيبة الطريق الوطني رقم  شركة دقة للنقل والخدمات

حي المنظر الجميل الحمراية فارح بدر الدين مخبزة
الحمراية بجوطي البشير قصابة

حي المنظر الجميل عتير جلول تغذية عامة
الحمراية فرحات محمد العيد مقهى ومطعم

48الحمراية الطريق الوطني رقم  تعاونية الشباب الحمراية

48الحمراية الطريق الوطني رقم  شركة التضامن أوالد عون

الدبيلة الشرقية داودي العروسي

صحراوي محسن أكتوبر17حي 

الدبيلة الشرقية تواتي حمزة

الجديدة عثمان لعويني
الدبيلة فقيري فتحي

الدبيلة حمي نور الدين قصابة
الدبيلة عبد الحميد بوخزنة إطعام سريع

الدبيلة العابد احمد الصيانة الميكانيكة

الدبيلة بكار نادية صيدلية

الدريميني الدبيلة حنة محمد الطاهر

16الدبيلة الطريق الوطني رقم  شركة لعبيدي للخدمات

الزقم هني رشيد

الزقم معمري نصر الدين

الزقم بسرني لحسن

حساني عبد الكريم مسغوني عبد الكريم
حساني عبد الكريم حمزة يونس سوبيرات الواحة

الزقم ح ع ك رياحي علي

الزقم سمير عاللة

الزقم عبيدي رزيقة

الزقم عباسي هشام إطعام سريع

حساني عبد الكريم مصباحي الهادي قصابة

الزقم عصامي رمزي تعبئة الهاتف
الزقم حطابي منتصر باهلل الصيانة الميكانيكة

16حساني عبد الكريم الطريق الوطني رقم  محطة بوترعة صالح
16حساني عبد الكريم الطريق الوطني رقم  محطة عميرات لمين

حي الشهداء نوبلي بالل

حي الهمايسة الكوت محمد العيد

حي النصر عاد الطاهر

حي المرزاقة معيطي العايش

حي الشرقية هالة ميلودة

حي الشرقية موساوي عبد الكامل
حي الشهداء صياد كمال

حي المرزاقة غربي صالح

حي المرزاقة معوش الصادق

حي الغربية مباركي عصام إطعام سريع

حي الهمايسة مدخل موسى قصابة

حي الشهداء قديري عالء الدين تعبئة الهاتف

الشرقية مباركي فوزي صيدلية

حاسي خليفة نوبلي عادل الصيانة الميكانيكة
16حاسي خليفة الطريق الوطني رقم  شركة الشرفاء

16حاسي خليفة الطريق الوطني رقم  بوغزالة معطاهلل
ليزيرق تركي علي

الطريفاوي نصرات نورة
الطريفاوي تريكي حمزة
الطريفاوي بوزغاية مراد

الرقيبة

الرقيبة

حاسي خليفة

الدبيلة

الرقيبة

الرقيبة

الطريفاوي

حاسي خليفة

مخبزة

بطاقة التعبئة

محطة وقود

تغذية عامة

مخبزة

مخبزة

مخبزة

محطة وقود

تغذية عامة

تغذية عامة

محطة وقود

محطة وقود

تغذية عامة

مقهى

الحمراية

الدبيلة

حساني عبد الكريم

محطة وقود



الطريفاوي بدي نجيب إطعام سريع
الطريفاوي علية نجية تعبئة الهاتف

محطة بوزغاية عائشة الطريق الوالئي الوادي الطريفاوي محطة وقود
ام الزبد عمر دبش

الحمادين خالدي خليفة

المقرن عياشي عمر علي

المقرن خشيم مادي عبد الكريم

المقرن شكيمة لزهر

ام الزبد غزال السعيد

أم الزبد دقة يعقوب

المقرن قدوري حسين إطعام سريع
المقرن غانية احمد قصابة
ام الزبد تواتي ابراهيم عماد الدين تعبئة الهاتف

المقرن الغرايسة الحبيب صيدلية

الطريق الوالئي الدبيلة المقرن شركة قدوري للخدمات محطة وقود

سيدي عون حنافي سرحان مخبزة

سيدي عون مداني حسين
سيدي عون االقرع عبد الوهاب

الجديدة الجنوبية حافي جلول

طريق الجديدة سيدي عون هيمة عبد الحق

طريق الجديدة سيدي عون محطة شرفي بوبكر

الطالب العربي دويم ضو مخبزة

الطالب العربي غربي محمد سيف االسالم

الطالب العربي عياشي نصرات عماد

الطالب العربي سلمان الطاهر

الطالب العربي سعيدي فارس

الطالب العربي دويم محمد

الطالب العربي احمد الصالح احمد

الطالب العربي بلول بدر الدين

الطالب العربي نقاز ميلود اطعام سريع

الطالب العربي ذكير الطاهر مقهى

الطالب العربي دويم الطاهر تعبئة الهاتف

الطالب العربي عاللي جهاد صيدلية

الطالب العربي تيوة ادريس الصيانة الميكانيكية

48الطالب العربي الطريق الوطني رقم  محطة تومي نور الدين محطة وقود

دوار الماء شراحي يوسف مخبزة

دوار الماء بلول خالد

دوار الماء شوشاني عبيد حسين

دوار الماء خيشة حمزة

دوار الماء بن الصغير الهادي قصابة
بن قشة لعبيدي عبد الحميد

بن قشة ضو سالم

الدويالت لمقدم ابراهيم مقهى

الدويالت لمقدم بلقاسم

بن قشة مخيبر عبد المالك
الدويالت مهدي ضو الصيانة الميكانيكية

16الدويالت بن قشة الطريق الوطني رقم  محطة لمقدم إبراهيم محطة وقود

المقرن

المقرن

حاسي خليفة

قصابة

تغذية عامة و خضر 

وفواكه

تغذية عامة

الطالب العربي

الطريفاوي

تغذية عامة

قصابة

دوار الماء

الطالب العربي

سيدي عون
تغذية عامة

محطة وقود

مخبزة

بن قشة

تغذية عامة


