
وزارة التجــارة

مدیریـة التجــارة لوالیـة  باتنـة

مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي
                                                                            

البلدیة / الدائرةالعنوان التجارياللقب واالسمالرقمطبیعة النشاط

شارع بن فلیس رقم 18 باتنةعبد العزیز خالف1

تامشیطقیرود جھید2

حي البستانابراھیم بن شعیرة3

حي الزمالةھارون بن ناصر4

حي الزمالةبن ناصر محمد5

طریق حملة كشیدةمحرزي نورالدین6

طریق حملة كشیدةمزھود رزیق7

15 نھج ا ب بوزورانمحمدي تقي الدین8المخابز

بارك افوراجقیرود حمدان9

تجزئة االرزلنواق مسعود10

712 مسكنزیوار مراد11

طریق متعكوكمیھوبي النوري12

االخوة ھیمةعقون لحسن13

حي المجاھدینبن قریشي فطیمة14
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حسب األنشطة التجاریة الخاضعة إللزامیة ضمان المداومة ببلدیات والیة باتنة  (تجارة التجزئة و الخدمات)

باتنة

بریكة



حي المجاھدینبریش فارس15

نھج 05 جویلیةحاجي ایدیر16

11دیسمبرسماعي فرید17

حي بن بادیسسامعي عبد الكریم18

بورنان الخماسيزروني بغدادي19

حي النصرصحراوي فاروق20

بیطام مركزبوذیب عادل21

بیطام مركزناصر الطاھر22

امدوكال مركزتركماني كمال23

امدوكال مركزعریس عبد الكریم24المخابز

تاوزلتحي اوالد شلیحلتیم عبد الحفیظ25

شارع عثامنة الحمالويعثامنة مریم26

حي 156 مسكن تساھميبادي عباس27

حي المظاھراتبرش شعبان28

وسط المدینةبطیط ناصر29

قیقبةغول سمیر30

الشارع الرئیسيبعیط محمد31

حي المحطةبوخالفة احمد توفیق32

جویلیة 05مھماھي فرید33

بریكة

راس العیون

عین التوتة



عین التوتةشارع عمر عمررقم 03بیطام الشریف34

طریق تاكسالنتبن دریھم انور35

حي راس العینبوتیاح احمد36

الشارع الرئیسيجبالي توفیق37

بلدیة سفیانبن حرز هللا عبد الباسط38

مروانةاعراب الخیر39

مروانةفرج عز الدین40

بلدیة قصر بلزمةمبروك عاشور41

بلدیة قصر بلزمةخماري محمد42

شارع حجیج موسىبن احمد نور الدین43المخابز

الشارع الرئیسيمسعود دواق خلیفة44

الشمرةالشمرةمعصم خلیل45

سقانةالبلدیة مركزبن حرز هللا عبد الباسط46

وسط المدینةموساوي عبد الكریم47

تاكسالنت مركزحریقة الوردي48

ذراع الطاقة ثنیة العابدبن ناصر الصالح49

ثالث بلدیة تنیة العابداوحامة خالد50

الحي الجدید وادي الطاقةزكري علي51

وادي الطاقةبلعیاطي مسعودة52

ثنیة العابد

نقاوس

مروانة

اوالد سي سلیمان



ثنیة العابدالنوادراوحامھ دنیا زاد53

تكوتبلدیة تكوتسلطاني بزة54

رقم 41 حي المجاھدین عین جاسركعبش بشیر55

بلدیة عین جاسرمزیز لعلى56

تمھریتلكحل فاتح57

مزاتة-بوقبال زینب58

حي اول نوفمبربن عبد القادر خالد59

حي االثار الرومانیةحرز هللا زھیر60

حي االستقاللبوبشنة المكي61

اوالدفاضر دوفانةطورش یوغرطة62المخابز

اشمولبلدیة اشمولبوغدادة لمین63

المعذرشیبان سامي64

عین یاقوتبلقاسم بوزیدة عادل65

منعةبلدیة منعةبوبیش عبد الرحمان66

الجزارسعیدي رشید67

الجزارجریدي جالل68

اوالد عمارزكور رمزي69

الجزار

عین جاسر

اریس

تیمقاد

المعذر



16 شارع قرین بلقاسم باتنةبوھیدل محمد الصالح70

تقاطع شارع مالخسو عبدالحفیظ و شارع بن فلیسبلھوشات نصر الدین71

تامشیطزیرق عبد الباقي72

تجزئة حشاشنة طریق الوزن الثقیلمحمدي زكریاء73

1272 مسكنزغیني عصام74

حي سوناتیباعثماني یاسین75

1272 مسكناسیا بن غزال76

حي العقید لطفي قسم 129دلندة احمد77

1272مسكنبوشباك عادل78

حي الشھداءعبد العالي بن فلیس79

حي الشھداءحسان قارح80مواد غذائیة

حي الشھداءنابت فاتح81

حي الشھداءفاتح سلطان82

نھج بن سخریة احمد رقم 06 بوعقال 3كشیدة حمزة83

رقم 97 نھج ب ك بوعقال3بن عبد الحفیظ محمد رضا84

نھج بن سخریة احمد رقم58 بوعقال3محمد محمدي85

رقم 07 شارع بن سخریة احمدالعقون ولید86

حي الزمالةبلیل سعیدة87

حي الزمالةزھاق موسى88

باتنة



حي الزمالةزھاق لمین89

حي الزمالةعیاش سعادنة90

حي الصادق شیبوب كسرةمرجان موسى91

طریق حملة كشیدةصابر كمال92

حي الصادق شیبوببن كرامة خلفة93

طریق حملة كشیدةعمراوي فرید94

نھج االخوة عبدليبلولة فیصل95

نھج االخوة عبدليعادل بومعراف96

نھج االخوة عبدليمسعودي مصطفى97

تجزئة بوزوران قطاع 01 قسم أ رقم 67یحیاوي ناجي98مواد غذائیة

تجزئة بوزوران قطاع 5جاب هللا محمد االمین99

حي االخوة احمان مقابل اكمالیة بن بادیس بوزورانشوالي علي100

حي المنظرالجمیلزرقي نور الھدى101

طریق تازولتخلفة بالل102

تجزئة بوعریف طریق عیون العصافیرمسعودة حب الدین103

بارك افوراجلمباركیة طارق104

تجزئة بوعریف بارك افوراجنور الدین جعفري105

 الغجاتيبن السعدي یونس106

 لمبیریديبن عزیز كتیبة107

باتنة



حملةبوعلي محمد108

 الشعبةمعمري بالل109

حملة 03اوراغ بشیر110

حملة03معافي معمر111

حملة 03بھدنة عادل112

حملة 03عبد الحكیم فدان سدرار113

حملة03منصر فاتح114

حملة03بغیاني عبد الغاني115

05جویلیةسامعي عبد الوھاب116

05جویلیةجبالي عبد العزیز117

05جویلیةخرموش حلیم118

عزیل عبد الرحمنبنیني الطاھر119مواد غذائیة

شارع 01 نوفمبرمزغیش بالل120

شارع 01 نوفمبرنویس النواري121

نھج العقید عمیروشقرورو صالح الدین122

نھج 11 دیسمبربوفنار الطاھر123

بیطام مركزیعقوبي خدیجة124

بیطام مركزدریس عبد الرحمن125

امدوكالعموري السعید126

باتنة

بریكة



بریكةامدوكالطیبي فتح هللا127

43 حي اوالد شلیحسابغ حكیم128

حي االمالعبد الكریم رفیس129

شارع شرفة حسینبادة جھید130

طریق مركونةفاتح سنقوقة131

وسط مدینة راس العیونسلمى علي132

حي الرابطةبونشادة عید الكریم133

طریق الرحباتربعي مصباح134

حي الرابطةبعطیش محمود135

شارع 05 جویلیةقانة الوردي136

مركز بلدیة تالخمتقدور عمار137

بلدیة تالخمتبلعید كلثوم138

شارع التعاونیة الفالحیةقبوج فطیمة139مواد غذائیة

تالخمتعوشاش نبیل140

وسط المدینةصوالحیة كمال141

مشتة جریاطزایدي بن حدوش142

الطارفبوعافیة جمال143

الشارع الرئیسيفیاللي عومار144

حي المجاھدمسیلس عیسى145

تازولت

راس العیون



حي الشافاتسعاد جلید146

حي السطایزاوي فیصل147

حي النصربوعون ماسینیسا148

شارع لوشان الطاھرجبایلیة عبد الرزاق149

حي حمادةلونانسة ھالل150

قریة فناروكداد فرحات 151

قریة الحجارةلكحل جمال الدین152

وسط مدینة نقاوسفالحي السعید153

طریق راس العینبن بختة فاروق154

حي 552 مسكنعطیر فوزي155

الشارع الرئیسيمحامدي عز الدین156مواد غذائیة

الشارع الرئیسيعلقتني مسعود157

سفسافة بلدیة سفیانقزیني مسعود158

وسط مدینةزروني بشیر159

مروانةكرشوش عبد اللطیف160

مروانةحمان سعدان161

مروانةبونوارة محمد162

مروانةبوخنشوش موسى163

مروانةاعراب خمیسي164

عین التوتة

نقاوس

مروانة



مروانةحشو جمال165

بلدیة قصر بلزمةنزار قبایلي سعیدة166

بلدیة قصر بلزمةحالس خرفیة167

حي بروال الباربوكثیر یحیى168

الشارع الرئیسيعقون سمیر169

قرعة  الوزمقطع عبد هللا170

حي الدوكطرفایة مسعود171

الشمرة مركزبوصوف حكیم172

بولھیالت مركززھیة شوشان173

بولھیالت مركزبن احمد السعید174

سقانة مركزبن دحمان سامیة175مواد غذائیة

سقانة مركزیوسفي زبیدة176

تیالطوزغیني العربي177

تیالطوعیفة محمد178

وسط المدینةبن مربى وسیم179

الشارع الرئیسيبن مربى لیلى180

تاكسالنتخدة محمد181

قریة تینیباوینماجور الصادق182

الشمرة

سقانة

مروانة



اوالد سي سلیمانتجزئة لمسان 01اركات لخمیسي183

ذراع الطاقةیوسف بشیر184

ذراع الطاقةفاضل جمال185

ذراع الطاقةاوحباب رشید186

 الحي الجدیدمھداوي خالد187

الحي الجدیدبن خادم عبد الكریم188

تقصریتونار عبد العالي189

وادي الطاقةبوكیحل عبد الحمید190

الحي الجدیدمعلم محي الین191مواد غذائیة

بوزیزةمزیاني مراد192

المرفقبوعكورة خیر الدین193

الحي الجدیدایدیري الساسي194

النوادربن خرور نصر الدین195

حي تیغزة بلدیة تكوتلونیسي عمار196

تكوت مركزلونیسي فاطمة197

تفلفالبلقاسمي فؤاد198

اوالد ایدیرتمجغدین عمار199

اریناشزروال مصطفى200

غوفيفلوسي بودرسة201

ثنیة العابد

تكوت



كاف لعروسبلقمان عبد الحكیم202

 كیملبیاضة توفیق203

كیملحقاین امینة204

سیدي علي كیمللملز توفیق205

حب التجزئة عین جاسربن زمیت محمد206

التعاونیة العقاریةاالستقالل عین جاسربوقفة اسد هللا207

تجزئة رقم 01 قطعة رقم 24بن مبارك نورة208

بلدیة الحاسيیعیش فیصل209

حي اول نوفمبر 1954بوشكیوة عزوز210

حي ذراع الزیتوندینار حسین211مواد غذائیة

شارع احمد بن عبد الرزاقیزة حسین212

مزاتةبن كاوحة جالل213

تاغروت عمر تیغانمینبركي سلیم214

سامر تیغانمینبن وادة عبد الحفیظ215

تابندوت تیغانمینبوھراوة كمال216

سامر تیغانمینعثماني الصالح217

الحي الجدیدبن عائشة سامي218

حي شلیاتمرحولت جمال219

تكوت

عین جاسر

اریس

تیمقاد



حي االخوة شماللبلخباط ناصر220

اوالدفاضر دوفانةقرزیز عبد هللا221

اوالدفاضر دوفانةمخلوفي خمیسي222

اوالدفاضر دوفانةبلبش دنیازاد223

بلدیة اشمولبن حوة حدة224

بلدیة اشمولمناعي حسین225

بلدیة فم الطوبمسعودي مخلوف226

بلدیة فم الطوبملولي نور الدین227

بلدیة إینوغیسنبوكریشة كریم228مواد غذائیة

بلدیة إینوغیسنرحموني كریم229

المعذرمنى عبد المالك230

المعذرمنصر عز الدین231

عین یاقوتزرارة عمار232

عین یاقوتدیلخ الزھرة233

جرمةوناس لمبارك234

اوریر بلدیة بوزینةعشام عز الدین235

اوریر بلدیة بوزینةمقواسي شكیب236

منعةرحموني عبد الرحمان237

طریق منعةقالة فرید238

تیمقاد

اشمول

المعذر

بوزینة

منعة



تیغرغارمدور جموعي239

تیغرغارسعادة یوسف240

الشارع الرئیسيیحي الشریف مصطفى241

الشارغ الرئیسيعبیدات احمد242مواد غذائیة

مشتة اوالد عمارسعداوي الطیب243

مشتة اوالد عمارسعداوي جمال244

مشتى أوالد دراجبندحاح یاسین245

حي متكعوكزوقار عیسى246

06 شارع قرین بلقاسم بلدیة باتنةقیدوم جمال247

محل رقم 02 البھو المركزي رقم 02 (محالت خارجیة) وسط المدینةعبد الرزاق اونیسي248

حي سوناتیبابوحملة حكیم249

نھج االخوة جاب هللاسرایري عبد القادر250

نھج االخوة عبدليطولة عبد المالك251خضر وفواكھ

تجزئة بوزوران قطاع 05ریاض ابركان252

نھج أ,د حي بوزورانغنام بوعزیز253

طریق تازولتخلفة بالل254

بارك افوراجبوحدید عادل255

بارك افوراجبرقیة حسام256

لمبریديبن عمار میلود257

منعة

الجزار

باتنة



حملةبوعلي توفیق258

حملة03بوستة یاسر259

حملة03سلمي محمد260

حي العقید شعبانيحمادي عبد هللا261

نھج 20اوتحجیمي مراد262

نھج معجوج العمريرزیق سمیر263

شارع یحیاوي عماردریس نصر الدین264

نبھج عزیل عبد القادرحمیدي حشاني265خضر وفواكھ

شارع براني العیدبن بعطوش نبیل266

نھج معجوج العمريبوعالق نعمان267

مسكن 712سایب حدة268

بیطام مركزبوسدرة عبد الوھاب269

بیطام مركزبوسدرة ساعد270

امدوكالدلھوم فضیلة271

امدوكالشكشاك الطاھر272

شارع مركونةمحمدي محمد273

اوالد عوفبن علجیة سمیر274

الشارع الرئیسيربعي محمد275

الشارع الرئیسيفرحات عبد الجبار276

باتنة

بریكة

تازولت

راس العیون



راس العیونالشارع الرئیسيجیتي علي277

حي حمادةعبد الرحمان رواحنة278

ساحة السوقبوشطیط نور الدین279

حي الرحاحلة نقاوسحمیتي العمري280

حي راس العین نقاوسخبرارة حسام281

حي لمعامیر الطریق الوطني رقم 78بلخیري كمال282

الشارع الرئیسيجبالي العربي283

حي عین احمیدةبخوش عبد الباسط284

مروانةخماري رضوان285

مروانةبن سعد هللا ادریس286خضر وفواكھ

بلدیة قصر بلزمةطیرشي عمار287

شارع الرئیسيحماش عالوة288

الشمرةالشمرة مركزبوشامة رمزي289

سقانةتازغتزیرق عبد العزیز290

وسط المدینةبوتیطاو عیسى291

مشتة الشعابنةشعابنة جمال292

حي تینیباوینرخیصة عبد الرزاق293

لمسان مركزدرارجة بدر الدین294

ثنیة العابدذراع الطاقةبلموش رشید295

عین التوتة

نقاوس

مروانة

اوالد سي سلیمان



ذراع الطاقةفقوس حكیم296

الحي الجدیدبدة محمد297

بایوخاللي عمر298

الحي الجدیدسعادة جالل299

النوادركیج مراد300

الشارع الرئیسيحجار ناصر301

حي المجاھدلحسن خالد302

شارع احمد بن عبد الرزاق اریسغزاز فیصل303

طریق بسكرةبن یكن طارق304

تیمقادحي االخوة اوجرةقادرة علي305

اشمولمرزوقي یزید306خضر وفواكھ

بلدیة فم الطوببن شایبة عیاش307

بلدیة فم الطوبفروجي جمال308

عین یاقوتبوقادة مراد309

جرمةلخضر صلیحة310

بوزینةأوریربقزي خالف311

منعةمنعةفاتح اوریدة312

الشارع الرئیسيمرزوق لخضر313

الشارع الرئیسيیحي الشریف حسین314

اوالد عماربن قریشي نور الدین315

ثنیة العابد

عین جاسر

اریس

اشمول

المعذر

الجزار



وسط المدینةبن دعاس بدر الدین316

شارع بن سخریةزیداني فاروق317

حي الشھداءاسماعیل مرادي318

حي الشھداءربیع بن شریف319

بوعقالاسماعیل سامعي320

شارع االخوة دبابي رقم 10بن الشریف عبد الوھاب321

نھج االخوة دبابي رقم 18 دوار الدیسامین شیخي322

حي الزمالةبلجبل یوسف323

كشیدةواش زھیر324

حي الصادق شیبوببن ام السعد ھشام325قصابات

نھج االخوة عبدليجلول عبد الكریم326

نھج االخوة عبدليبلولة جمال الدین327

تعاضدیة النور االقامة الجمیلةبن الشریف  نور الدین328

بارك افوراجمالخسو الجمعي329

حملة03جباري نبیل330

شارع 01 نوفمبربن قریشي سامیة331

حي 11 دیسمیربصباص محمد االمین332

بورادي اسماعیلعریوات لزھر333

ساحةالسوقداي توفیق334

باتنة

بریكة



حي 712 مسكنبراني فریدة335

نھج 05 جویلیةمسیاوي نور الدین336

شارع موسلي نور الدینتیجاني معیوف337

شارع موسلس نور الدینبن زعیم مكي338

بیطام مركزسالمي عبد الحمید339

بیطام مركزبودراس حلیم340

امدوكالرزیق لزھر341

امدوكالبن قویدر342

حي التعاضدیة شارع منزر الشریفبنیني السعید343قصابات

رقم 05 شارع منزر الشریفموراد حماطة344

مدخل السوق الیوميتولمیت عمر345

محاذاة مسج النورخذري الطاھر346

شارع 01 نوفمبرفرحات قبوج347

مركز البلدیةغنام اسماعیل348

الشارع الرئیسيصوالحیة سمیر349

مشتة الطارفبوعافیة عبد الناصر350

حي المجاھدبن حرشاش میلود351

حي المجاھدرقاد جودي352

عین التوتةشارع لوشان الطاھرھنین كمال353

بریكة

تازولت

راس العیون



ساحة السوقبوعون سلیمان354

حي النصردرار الجمعي355

الشارع الرئیسيلكحل عیسى356

محاذي لمسجد سیدي قاسم نقاوسشمالل غنیة357

الشارع الرئیسيفالحي عبد القادر358

طریق  نقاوسعشي عالوة359

مروانةحساني توفیق360

بلدیة قصر بلزمةالعلمي فارس361

شارع الرئیسيبوطھرة عمر362

الشمرة مركزحاجي الربعي363

بولھیالت مركزالشافعي كباش364قصابات

سقانةسقانةمزھود ریاض365

وسط المدینةبعیطي جمال366

مشتة تینیباوینبعاسو عبد السالم367

لمسان مركزواش عبدالرحمن368

ذراع الطاقةبن بوتة خیر الدین369

ذراع الطاقةنزاري حسین370

تیجدايبلوز عمر371

الحي الجدیدبعزیز داود372

عین التوتة

نقاوس

مروانة

الشمرة

اوالد سي سلیمان

ثنیة العابد



الحي الجدیدبعزیز علي373

الحي الجدیدبعزیز التھامي374

النوادرحمزاوي شعبان375

النوادرعشي سمیر376

تكوت مركزحبیب هللا مراد377

تیفلفال غسیرةزروال عبد الوھاب378

اریناشازرایب عبد الوھاب379

وسط مدینة عین جاسرمیمون صابر380

حي 20مسكنلحسن میلود381

قرب البلدیة الجدیدة الحاسيبن عبد الرحمان زیدان382قصابات

المركز التجاري الحاسياعیش حسین383

حي أول نوفمبر 1954مرزوقي نبیل384

وسط المدینةبن ھنیة توفیق385

شارع احمد بن عبد الرزاقبوحدید محمد386

تیمقاد مركزطراد ابراھیم387

حي االستقاللبن زینة عاشور388

اوالدفاضر دوفانةصبور عمار389

بلدیة اشمولمسعودي نور الدین390

بلدیة اشمولبوھراوة الصالح391

ثنیة العابد

تكوت

عین جاسر

اریس

تیمقاد

اشمول



بلدیة فم الطوبحمیزي عیاش392

بلدیة فم الطوببوصیودة عمار393

بلدیة إینوغیسنرحموني عائدة394

المعذریحي عامر395

عین یاقوتقندوز الشریف396

جرمةلخضر عمیروش397

بوزینةبلدیة بوزینةنزاري مسعود398قصابات

منعةقالة الصالح399

تیغرغارملیكة حمزة400

الشارع الرئیسيطلحي عز الدین401

الجزار مركزبن عثمان عیسى402

مشتة اوالد عمارسعداوي الزیتوني403

اوالد عماركاكة عامر404

نھج بن فلیس بلقاسم رقم 02توفیق تور405

رقم 311 جزء 32 قسم اوكسترالفؤاد فروج406

كشیدةزایدي مخلوفي407

طریق تازولتسلیم زكري408مطاعم

الغجاتيعریف نور الدین409

حملة 03عبد الصمد عادل410

باتنة

اشمول

المعذر

منعة

الجزار



01نوفمبرسواسي عامر411

حي 712 مسكنوفاي نجوى412

شارع القدسسباخي عالوة413

شارع الجمھوریةھالالت فطیمة414

شارع عزیل عبد القادرسایب محمد415

05جویلیةھالالت الساكر416

05جویلیةداي عبد الرزاق417مطاعم

01نوفمبرمیھوبي عالء418

بیطام مركزعبود یوسف419

بیطام مركززیان بلقاسم420

امدزكال مركزجبالي بشیر421

امدزكال مركزعطالوي فؤاد422

تازولتحي المستقبلحدادي عبد العالي423

الشارع الرئیسيعز الدین مراد424

الشارع الرئیسيبرش سلیم425

وسط المدینةشافعي حداد426

بلدیة تالخمتسخراوي قرمیة427

الشارع الرئیسيمنصوریة محمد428

الشارع الرئیسيتواتي سمیر429

بریكة

راس العیون



راس العیونالشارع الرئیسيبن صغیر عمار430

حي 05 جویلیة الشافاتبوخالفة جمال الدین431

شارع لوشان الطاھراحمد ریاض دلندة432

طریق بریكةزغدودي العربي433

الشارع الرئیسيبن بختة عالوة434

الشارع الرئیسيبولقیس زعیم435

عین موسىلبرارة عبدالكریم436

مروانةبلقاسمي عبد هللا437

مروانةبغیاني فتیحة438

الشارع الرئیسيالعلمي توفیق439

الشارع الرئیسيبورنین نظیرة440مطاعم

سقانةمباركة بن حمیدة441

سقانةموساوي یاسین442

تیالطومیھوبي صابر443

تیالطوحواس حوریة444

الشارع الرئیسيبعیطي لحسن445

وسط المدینةبیطام رضوان446

ذراع الطاقةصاولي ابراھیم447

ذراع الطاقةبوتة جمال448

عین التوتة

نقاوس

مروانة

سقانة

اوالد سي سلیمان

ثنیة العابد



ذراع الطاقةبوخنون سعید449

الحي الجدیدبرینیس یزید450

الحي الجدیدبن عباس عبد المالك451

النوادرمقراني محمد452

تكوت مركزعبد الرزاقي جعفر453

تیفلفالبردود صدام454

حي 05 جویلیةنجاي بالل455

حي 05 جویلیةصباح بشیر456

بلدیة الحاسيبن حصیر مختار457

حي اول نوفمبربوشكیوة عبد هللا458

شارع احمد بن عبد الرزاقدغو االزھر459

طریق بسكرةاوراغ عصام460مطاعم

بوصالح تیغانمینخزانة الطاھر461

حي االستقاللصیفي الطیب462

تیمقاد مركزسایغي حسین463

اوالدفاضر دوفانةبومعراف ربیعة464

بلدیة اشمولنواصریة نور الدین465

بلدیة فم الطوبكرارشة محمد466

بلدیة اینوغیسنلحمادي سلیمان467

اشمول

ثنیة العابد

تكوت

عین جاسر

اریس

تیمقاد



بوزینةبلدیة بوزینةالعقون احمد468

منعةرحموني نور الدین469

تیغرغارریحاني بلقاسم470

فیض اللیللعلى نعمان471مطاعم

الطریق الوطني 28بن عثمان عمر472

اوالد عمارقتال جمیلة473

باتنةالمنطقة الصناعیة حي كشیدةملبنة االوراس474الملبنات

باتنةالمنطقة الصناعیة حي كشیدة باتنةمحمد سلیم475

بریكةمفترق الطرق طریق الوزن الثقیل بریكةسونیماكس476

القیقبةالطریق الوطني رقم 78 القیقبة باتنةقطیان477

عین جاسرحي المجاھدین - عین جاسر-المحراب478

بریكةأوالد عیش بیطام – بریكة-قریون479

عین یاقوت-عین یاقوت–المرابطین480

بریكةطریق باتنة – بریكة-الشجعان481

عین یاقوتالمنطقة الصناعیة عین یاقوتالرخاء482

باتنةنھج المحطة - باتنة -االوراس483

فسدیسبلدیة فیسدیسشركة ماء باتنة المعدني كاسرو484المیاه المعدنیة

المطاحن

منعة

الجزار




