
ورقلة والرویساتتيبلدی2017القائمة اإلسمیة للتجار المداومیین خالل عطلة عید الفطر 
:المواد الغذائیة

العنواناالسم واللقبالرقم
مسكن السیلیس40حي میھوب بورنان  1
فیفري24حي سیلیس طارق شعباني2
شارع سي الحواس أحمد بالمھدي3
شارع عمر بن الخطاب المخادمة عیسى خالوي4
حي المخادمة الجنوبیةنوح خمقاني5
حي الخضرة المخادمةالشایب عواطف6
حي سیدي مبارك الرویسات قریشي بن عمر7
المخادمة01محل رقم ھتھات محمد8
حي الشرفة المخادمةنورة تیري9
حي العربي بن المھیديخدیجة طبال10
مسكن460حي العربي بن المھیدي حي أحمد ودادة11
الحدب الرویساتیوسف بن زوادة12
حي سیدي امباركمسعود زایدي13
نھج الجمھوریةعدون الحاج محمد14
حي بني سیسین القصرقریدة مسعود15
حي بني سیسین القصر01محل رقم لكحل آمال16
حي بني سیسین القصرخراز بشیر17
حي بني سیسین القصرمرادبازین18
حي بني ابراھیم القصرعبد القادر بختي19
حي سكرةخیاط عبد القادر20
حي حاسي البستان بني وقینسعداوي فتیحة21
حي سكرةمزار عبد الكامل22
حي حاسي البستان بني وقینبوخریص لمنور23
حي بایوب حاسي البستان03محل رقم بن یزة مالكیة24
حي شیغیفارة بني ثورعبد العزیز مصطفى25
حي بني ثور01محل رقم فاتح مسعي أحمد26
شارع الجمھوریةزبیدي عمار27
حي بني ثوربكیشة مرزوقي28
حي اإلمام الغزالي بني ثوررابحي محمد29
شارع بلعباس بني ثورحومدي أحمد30
حي شیغیفارة بني ثورفیثة حكیم31
بني وقین03/04حي حاسي البستان محلین رقم فاتح دلیلي32
ساحة السوق القدیمزبیدي یمینة33
شارع الجمھوریةمیساوي أحمد34
مسكن حي النصر100حي رومیلي سمیة35
حي بامندیل الجدیدلبار عمار36
جناح بي حي بامندیل الجدید05عمار 94محل رقم لقاط عبد المجید37
حي سیدي بوغفالة07محل رقم عسال خدیجة38
حي سیدي بوغفالةصخر عبد الباسط39
33سوق القصر القدیم محل رقم سماحي شعیب40



حي سیدي بوغفالةعورة علي41
02مسكن بامندیل محل رقم 275حي بالة لطفي42
بحي باحمید02محل رقم سي حمدي حمید43
الزیاینةحي بوبكر بوزیان44
شارع الجمھوریة01محل رقم كربوش باحمد45
مسكن حي النصر100حي صالحي ساسیة46
حي سعید عتبة الشرقیةعویفات منصورة47
بامندیل الجدید05حي النصرعمار 20محل رقم لھاللي مباركي48
حي الشرفة01محل قواص نبیل49
فیفري24حي سیلیس العلمي العلمي50

: المطاعم

العنواناالسم واللقبالرقم
حي شیغیفارة بني ثورمصطفى خاللف1
مسكن بامندیل328حي 19و20محالن رقم سرار علي2
حي سي الحواسبوقنوس مصطفى كمال3
حي شیغیفارة بني ثورآكلي قموش4
حي شیغیفارة بني ثورفیثة رابح5
حي باحمید بوسلعة جمال6

: المقاھي

العنواناالسم واللقبالرقم
فیفري السیلیس24حي بروال ریمة1
41/42محل رقم 49مسكن طریق وطني 72حي سعید بن عمار2
)سوق الحجر ( ساحة جیش التحریر مراد غانم3
مبنى نزل مرحبامولود رخیس4
مسكن المخادمة 30حي بوخریص بوبكر5

:المخابز
العنواناالسم واللفبالرقم
حي بوزید بني ثورلزھر قیرود1
حي الزوایر الرویساتقیرود عبد الرزاق2
حي بني سیسینحمزة زیرق3
حي القصر02محل رقم أحمد بوكفوس4
حي النصر الخفجيمحزم حكیمة5
حي القارة الشمالیةعبد الھادي بعیو6
حي البستانعبد السالم حاجي7
حي بني ثور أرزقي عزیز8
حي المخادمة بلخیر بركة9
حي النصر بامندیل حاجي صالح10
حي الشرفةفرید حاجي11
حي السالم الرویسات بلعالیة عبد الرحمن12
حي سیدي عمران المخادمة ریزق فؤاد13
حي الزیاینة الرویساتبن علي سلیم14



:الخضر والفواكھ
العنوانواللقباالسم 

حي المخادمة ربیع حسینالرقم
تجزئة الزیاینة77القطعة رقم بن علي یوسف1
حي بني سیسینبن دراجي جمعي2
حي بامندیل الشرقیةسماحي عبد الحاكم 3
حي الشرفةالعطافي جالل4
حي القارة الشمالیةشبوعات سفیان5
حي بوزید بني ثوربن براھیم جمال6
02تجزئة المخادمة دحیلي عمر7
حي سیلیس مقعاش یاسین8
حي سكرة الرویسات9
بامندیل الجدیدة ورقلة63محل رقم خلفاوي علي10

:القصابة 
العنواناالسم واللفبالرقم
المخادمة 18شارع العربي بن المھیدي رقم ابراھیم طالب باحمد1
السوق القدیم القصرجباري بیات2
مسكن460حي صالح الحاج عیسى3
حي المخادمةعبد الحفیظ مفاتیح4
شارع سیدي بوغفالةعمار بیات5
حي سیدي بلعباس بني ثور 01محل رقم السعید كریو6
حي بني ثورعبد السالم بن لولو7
نھج القدس طریق غربوز حي تزقرارت02محل رقم رمضان لوغالني8
حي سیدي عمران 06محل رقم مختار زایدي9
حي شیغیفارة بني ثورفوزي سالم10
شارع الجمھوریةالحاج أمحمد الحاج11
سكرة 03محل رقم حبیش اسماعیل12
الحدب الرویسات بریك التجاني13
حي بامندیل الشرقیةأوالد حجو نجیب14
18محل رقم 03مدخل بمسكن حي النصر 100حي مصعب دالل15

:ھاتف عمومي
العنواناالسم واللفبالرقم
شارع الجمھوریةعبد الالوي توفیق1
حي حاسي البستان بني سیسین القصربازین محمود2
حي بني إبراھیم القصرقاوة ابراھیم الخلیل3
شارع حاسي البستان بني سیسین القصر02محل رقم سویسي رابح4
حي حركاتاالخضرسماحي 5
شارع فلسطین بني ثوربجرة خالد6
حي الشرفةشفیق جمال بدار7
01سعید عتبة رقم بجرة أم الخیر8
مسكن بامندیل الجدیدة100حي اللة طباخ9



:محطات الوقود
العنواناالسم واللفبالرقم
49الطریق الوطني رقم R3033نفطال 1
شارع فلسطین بني ثور R3031نفطال 2

الوحدات اإلنتاجیة
العنواناالسم واللفبالرقم
المنطقة الصناعیةسارل سومباس1


