
العنوانالتاجرالعنوانالتاجر
فرقة سيدي يوسفعايد مسريفرقة سيدي يوسفعايد مسري
سيدي نعمان مركزعايد مسري سيدي نعمان مركزعايد مسري 

السوق االسبوعيعلون احسن السوق االسبوعيعلون احسن 
حد عريب سيدي نعمانعوار عبد الباسطحد عريب سيدي نعمانعوار عبد الباسط
حد عريب سيدي نعمانعزيرة عبد القادرحد عريب سيدي نعمانعزيرة عبد القادر
السوق البلدي سيدي نعمانشعبان عويشفرقة سيدي يوسفبالمني رمضان
السوق البلدي سيدي نعمانفلفلي حممود سيدي نعمانصبوح مسري
قرية الفالحيةقايدي مجالسيدي نعمانشرقي مراد

فرقة سيدي يوسفشواط خالدالقرية الفالحيةلعبيدي حيي 
سوق اخلميساوزين صاحلحي سيدي يوسفشاوشي منور
فرقة سيدي يوسفجبار حممدسيدي نعمانعوار علي 
القرية الفالحيةشرقي محزةالسوق االسبوعيبارة مسعود 
سيدي نعمانبارة احسنالقرية الفاحليةشواط امحد

سيدي نعمانطييب ابراهيمسيدي نعمانطييب ابراهيم توزيع الحليب
18فرقة تورقة ط و بوشان حورية18فرقة تورقة ط و بوشان حوريةمحطات الوقود
سيدي نعمان مركزعايد عبد الكرميسيدي نعمانمولوة توفيقتصليح العجالت

بوشراحيل مركزعايد سليم بوشراحيل مركزعايد سليم 
بوشراحيلمحودي بالل بوشراحيل مركزمحودي بالل 
بوشراحيلحنيش فاطمةبوشراحيل مركزركاش اسالم
بوشراحيللكحل عمربوشراحيل مركزحنيش عيسى
بوشراحيلبوشريط حكيمبوشراحيل مركزمقدم احممد

بوشراحيلعثماين عمربوشراحيل مركزعمريي عاشور
بوشراحيلحضري مجالبوشراحيل مركزالعويف عيسى

بوشراحيل مركزحاجي عبد الرزاقبوشراحيل مركزحاجي عبد الرزاقجزارة
بوشراحيلطييب ابراهيمبوشراحيلطييب ابراهيم توزيع الحليب
بوشراحيل مركزمحيدوش محيدبوشراحيل مركزمحيدوش محيدمحطات الوقود

مخس جوامع مركزمباركة سحريي مخس جوامعيهمي مالي
01التجزئة االجتماعية رقم جدياين شعيبمخس جوامعموسى عمور

مخس جوامع مركزربيعي ساملمخس جوامعبلمادي رمضان
مخس جوامعطييب حممدمخس جوامعطييب حممد توزيع الحليب مخس جوامعخيثر ربيعمخس جوامعخيثر ربيعجزارة

اليوم الثاني اليوم االول النشاط البلدية الدائرة

مخابز

سيدي نعمان

تغذية عامة

جزارة

2020 لسنة المبارك األضحى عيد عطلة خالل بالمداومة المعنيين للتجار االسمية القائمة

سيدي نعمان : دائرة 

سيدي نعمان

تغذية عامة

مخابز

تغذية عامةبوشراحيل

خمس جوامع



العنوانالتاجرالعنوانالتاجر
العمارية مركزبلخريي عثمانالعمارية مركزبلخريي عثمان
منطقة النشاطاتبوخزاين رمضانمنطقة النشاطاتبوخزاين رمضان

العمارية مركزبلخريي عبد الغينالعمارية مركزبلخريي عبد الغين
العمارية مركزسعدي الطيبالعمارية مركزسعدي الطيب

 العمارية05جتزئة رقم غوايل عبد النورحي منطقة النشاطاتشريفي عبد العزيز
شارع ضيايف اعمرزروال عبد الكرميبلدية العماريةمسعوداين عمر

بلدية العماريةلفريد سعيدشارع بوقامسي الطيببوحدادو عبد الكرمي
حي بن طرشة ميلودمسعودي عليحي منطقة النشاطاتبالل قويدري
شارع خنافيف اعمرمربوكي فاطمةحي بن طرشة امليلودسواملي حممد
حي منطقة النشاطاتموسى حدادشارع حنافيف اعمر العماريةمربوكي فاطمة
بلدية العماريةبنية فتح النورحي تسامهيبورويلة إمساعيل
حي احلدائقبوعتو امحدحي التسامهي العماريةسعدادو احسن
سكن اجتماعي تسامهي44عامر سفيانالعمارية بوعتو حممد

العماريةطييب ابراهيمالعماريةطييب ابراهيم توزيع الحليب
العمارية مركزعتو اجلياليلالعمارية مركزعتو اجلياليلمحطات الوقود

بلدية العماريةعمريي احممدشارع بن ساعدمولوة ساملتصليح العجالت
اوالد ابراهيم مركزهيسوس رمضاناوالد ابراهيم مركزهيسوس رمضان
اوالد ابراهيم مركزبن علي سليماوالد ابراهيم مركزبن علي سليم
اوالد ابراهيم مركزامحد حيياوالد ابراهيم مركزغراف امليسوم
اوالد ابراهيم مناصري رشيداوالد ابراهيم مركزعقابة سفيان
اوالد ابراهيم هيصام حممداوالد ابراهيم مركزبوسهوة حيي

اوالد ابراهيم بوسهوة حممداوالد ابراهيم مركزخضراوي عبد القادرجزارة

اليوم الثانيالدائرة اليوم االول النشاط
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العمارية: دائرة 

جزارة

تغذية عامة اوالد ابراهيم

العمارية 

البلدية

مخابز

تغذية عامةالعمارية 

مخابز



العنوانالتاجرالعنوانالتاجر
السواقي مركزمريين نبيل السواقي مركزمريين نبيل 
السواقي مركزبلخري زيانالسواقي مركزبلخري زيان
السواقي مركزقطاش امحدالسواقي مركزقطاش امحد
السواقي مركزرمحاين قادةالسواقي مركزرمحاين قادة

بلدية السواقي مركزحممد المني بزيوالسواقي مركزتوايت بن يوسف
بلدية السواقي مركزمهدي نور الدينالسواقي مركزوحيد احمد سعيدي

بلدية السواقي مركزتوايت سفيانالسواقي مركزطجني مسري
بلدية السواقي مركزعاشور حممدالسواقي مركزدغيش خبتة

بلدية السواقي مركزلعرويب امحدبلدية السواقي ضياف حكيم
بلدية السواقي مركزساسي امحدالسواقي مركزمرزوق كرمية

بلدية السواقي مركزعمارة امحدبلدية السواقي مركزمالح حممدجزارة

السواقيسالين رضوانالسواقيسالين رضوان توزيع الحليب
السواقي مركزمرزوق عبد العزيزالسواقي مركزمرزوق عبد العزيز

سوق اجلمعةلونيس مرادسوق اجلمعةلونيس مراد
السواقي مركزعاشور صاحلالسواقي مركزسعادي بشريتصليح العجالت

بلدية جواببوداري احلاجبلدية جواببوداري احلاج
بلدية جوابقطيب الزهرةبلدية جوابقطيب الزهرة
بلدية جوابقطيب ساعدبلدية جوابقطيب ساعد
بلدية جوابعبدي سعيدبلدية جوابعبدي سعيد
بلدية جواببركاين اجلياليلبلدية جوابغياطو عيسى
بلدية جوابنايلي مرادبلدية جوابمحودي كمال
بلدية جواببلقاسم بوزيدبلدية جوابهادي علي

بلدية جوابوايل سعيدبلدية جوابشاليل احممدجزارة

بلدية جوابخالدي ادريسبلدية جوابخالدي ادريستصليح العجالت

تغذية عامة

تغذية عامة

محطات الوقود
السواقي
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السواقي:  دائرة 

النشاطالبلديةالدائرة
اليوم الثاني

مخابز

السواقي

مخابز

جواب

اليوم االول



العنواناإلسم واللقب التاجرالعنواناإلسم واللقب التاجرالنشاطالبلديةالدائرة
بين سليمانعيساين نورالدينبين سليمانابراهيمي مرزاق

بين سليمانزادل سعيدبين سليمانزعار رابح
بين سليمانقاليت حسنيبين سليمانشركة مالح
حي اول نوفمربفوضيلي عماراملدينة اجلديدةمربك امحد

55 اوت 20حي مكايت حممد06جتزئة بوقفة حسني
حي املوظفنيبوزينة الطاهر جويلية05حي بوفراش شعبان

بين سليمانمراح مرادبين سليمانمراح مرادتوزيع الحليب 
بين سليمانبوزينة امحدبين سليمانسحنني عبد املالكجزارة

بين سليمانعمراين عليبين سليمانحمطة نفطال
بين سليمانابراهيمي رشيدبين سليمانبوعيشاوي مصطفى

بين سليمانسحنني امحدبين سليمانبوراية مرادتصليح العجالت
بوسكنمراحي الطيببوسكنمراحي الطيبمخابز

بوسكنطوماش مسعودةبوسكنمخيلي علي
بوسكنمرزوق ذهبيةبوسكنمباركي رشيد

سيدي الربيععليالت رمضانسيدي الربيعسحنني عبد القادر
سيدي الربيعبوتليس عياشسيدي الربيعجدو ميينة

2020القائمة االسمية للتجار المعنيين بالمداومة خالل عطلة عيد األضحى المبارك لسنة 

2020 لسنة المبارك األضحى عيد عطلة خالل بالمداومة المعنيين للتجار االسمية القائمة

بني سليمان: دائرة 

بني سليمان

بني سليمان

مخابز

تغذية عامة

محطات الوقود

تغذية عامةبوسكن

تغذية عامةسيدي الربيع



العنواناإلسم واللقب التاجرالعنواناإلسم واللقب التاجرالنشاطالبلديةالدائرة
القلب الكبريزيرق فتحيالقلب الكبريرميدي حممد
القلب الكبريزايدي مجالالقلب الكبريزايدي مجال
القلب الكبريمكيد عبد الرزاقالقلب الكبريغزازي سبيت
القلب الكبريعبودة جلولالقلب الكبريكرموس محيد
القلب الكبريزواوي موسىالقلب الكبريخدمي علي

القلب الكبريقبالج رابحالقلب الكبريمحيدي مسعودجزارة

القلب الكبريبومهدي محيدةالقلب الكبريبومهدي محيدةتوزيع الحليب
سدرايةامبارك عامرسدرايةمزاري إبراهيم
سدرايةمحيدي محزةسدرايةرمحاوي خلضر

سدرايةميلودي احممدسدرايةعزوز العيدجزارة

سدرايةوازع نورالدينسدرايةوازع نورالدينتوزيع الحليب

بئر بن عابدقنفود كمالبئر بن عابدقنفود كمالمخابز
بئر بن عابدخيثر الطيببئر بن عابدرابح ماين

بئر بن عابدسعيدي عقيلةبئر بن عابدحبيش عثمان

بئر بن عابدفرج امساعيلبئر بن عابدفرج امساعيلجزارة

بئر بن عابدوازع نورالدينبئر بن عابدوازع نورالدينتوزيع الحليب

تابالط: دائرة 

العنواناإلسم واللقب التاجرالعنواناإلسم واللقب التاجرالنشاطالبلديةالدائرة
شارع حممد عليلشهودان عليشارع حممد عليليشبومعزة كرمي

2020 لسنة المبارك األضحى عيد عطلة خالل بالمداومة المعنيين للتجار االسمية القائمة

اليوم الثانياليوم األول 

تابالط

تابالط

مخابز

القلب الكبير:دائرة 
اليوم الثانياليوم االول

القلب الكبير

القلب الكبير

مخابز

تغذية عامة

سدراية
تغذية عامة

بئر بن عابد
تغذية عامة



شارع القدسالعشيب موسىطريق الثانويةزادل حكيم
01حيمل رقم زمري حممدطريق املستشفىبوقاسي عمر

واد احلدبلقاسم حممد45 ماي 08شارع تبنطش محيدات
عبد الرمحان بومحيديحوت مرادواد احلدنطاح حممد

علي ساليل وابناؤهبومعزة مسريالسوق املغطىسحنون رمضان
السوق املغطىشعوان حممدشارع حممد عليليش شليب رمضان
واد احلدحمطة نفطالواد احلدحمطة نفطال
فرقة الزمالةبورابعة السعيدشارع حممد مخيسيتعليليش توفيق

واد احلدعطة إبراهيم  08 الطريق رقم خالدي خري الدينتصليح العجالت
متنقلجمرب فاروقمتنقلجمرب فاروقتوزيع الحليب

مركز بلدية مزغنةبوابعة ناصرمركز بلدية مزغنةلعرييب الوناس
زدين فرقة حلشم مزغنةرزيق ياسنيمركز بلدية مزغنةقاسي مصطفى

املكان املسمى البويبسويدي حكيمكورشة فرقة الدراوشيةض ذ م م مرابط أبواب اجلنوبمحطات الوقود
متنقلبومهدي امحيدةمتنقلبومهدي امحيدةتوزيع الحليب

احلوضانطاليب إمساعيلاحلوضانطالب خلضر
احلوضانلقراف إمساعيلفرحات امحد

متنقلجمرب فاروقمتنقلجمرب فاروقتوزيع الحليب
شارع الشهيد بوطيارة حممدبلحميدي الطاهرشارع الشهيد بوطيارة حممدبلحميدي الطاهرتغذية عامة

متنقلجمرب فاروقمتنقلجمرب فاروقتوزيع الحليب

العزيزية:  دائرة 
العنواناإلسم واللقب التاجرالعنواناإلسم واللقب التاجرالنشاطالبلديةالدائرة

بلدية العزيزيةديدي خلضربلدية العزيزيةبوزاير جاللالمخابز
العزيزية مركزحدادي مجالالعزيزية مركزبوفتاح شعبان

 العزيزية03حمل رقم عبد الرؤوف يزيدالعزيزية مركزمكاوي عبد الرمحان
متنقلبومهدي امحيدةمتنقلبومهدي امحيدةتوزيع الحليب
بلدية العزيزيةيدو السعيدبلدية العزيزيةيدو السعيدمحطات الوقود

2020 لسنة المبارك األضحى عيد عطلة خالل بالمداومة المعنيين للتجار االسمية القائمة

العزيزية

العزيزية

تغذية عامة

تابالط

تابالط

مخابز

تغذية عامة

الجزارة

محطات الوقود

مزغنة
تغذية عامة

تغذية عامةالحوضان

العيساوية



العزيزية مركزعالش نبيلالعزيزية مركزجدو امحدالجزارة
شارع الشهيد حداديقطاش حسانشارع الشهيد حداديقطاش حسانتصليح العجالت

امليهوب مركزبوخالفة عبد احلميدامليهوب مركزبوخالفة عبد احلميدالمخابز
امليهوب مركزمودود عبد احلميدبلدية امليهوبشرفاوي عمر
امليهوب مركزعبدون كمالامليهوب- بروين سباش كرميو

امليهوب مركزحلوي رابحبلدية امليهوبامحد خضراوي
متنقلبومهدي امحيدةمتنقلبومهدي امحيدةتوزيع الحليب

بلدية امليهوب مركزخضراوي صاحلبلدية امليهوب مركزخضراوي صاحلالجزارة

بلدية امليهوب مركزجموط مسعودبلدية امليهوب مركزجموط مسعودتصليح العجالت

26شارع القرية الفالحية رقم فاسي سيدعلي26شارع القرية الفالحية رقم فاسي سيدعليالمخابز

4حمل جتاري رقم 20 مليك رافع القرية الفالحية3حمل رقم مراد عباستغذية عامة  

متنقلبومهدي امحيدةمتنقلبومهدي امحيدةتوزيع الحليب

العنواناليوم الثانيالعنواناليوم االولالنشاطالبلديةالدائرة
وامري مركزموسى حممدوامري مركزحاج قناوي

وامري مركزمتيجي مساعيلوامري مركزخليفة كبري

وامري مركزمزاري رابح وامري مركزبن عمارة مراد

وامري مركزبوعبد اهلل بن عمارةوامري مركززروايل عبد القادر

وامري مركزبوزيد رؤوفوامري مركزاوراغي علي

وامري مركزدويك مصطفىوامري مركزواضح عبد القادر

وامري مركزبن عمارة بومجعةوامري مركزبوعبد اهلل رشيدجزارة

وامريمشري رابحوامريحاج قناوي علياطعام سريع

وامريدوي حسين رشيدوامريدوي حسين رشيدمحطات الوقود

حناشة مركزبوعالمي مجالحناشة مركزبوعالمي مجالمخابز

2020القائمة االسمية للتجار المعنيين بالمداومة خالل عطلة عيد األضحى المبارك لسنة 
وامــــري: دائرة 

وامري

وامري

مخابز

تغذية عامة

حناشة

العزيزية

العزيزية

الميهوب
تغذية عامة

مغراوة



حناشة مركزكداسي حممدحناشة مركزبن خيلف لطرش

حناشة مركزبلطرش خيلفحناشة مركزبوزياين الطيب

حناشة مركزبوعزة منريحناشة مركزبوزياين علي

حناشة قدوري بلقاسمحناشة بوزياين منرياطعام سريع

حربيل مركزرمحاين عبد القادرحربيل مركزرمحاين عبد القادرمخابز

حربيل مركزسونة مصعبحربيل مركزبن طيب امساعيل

حربيل مركزلعروسي ديلمي حممدحربيل مركزمنيفي مولود

حربيل مركزقرمزيل حسنيحربيل مركزمراكشي ام اخلري

حربيلبوشريط باللحربيلبوشريط باللاطعام سريع

حربيلسليماين بن يوسفحربيلسليماين بن يوسفمحطات الوقود

العنواناليوم الثانيالعنواناليوم االولالنشاطالبلديةالدائرة
وامري مركزموسى حممدوامري مركزحاج قناوي

وامري مركزمتيجي مساعيلوامري مركزخليفة كبري

وامري مركزمزاري رابح وامري مركزبن عمارة مراد

وامري مركزبوعبد اهلل بن عمارةوامري مركززروايل عبد القادر

وامري مركزبوزيد رؤوفوامري مركزاوراغي علي

وامري مركزدويك مصطفىوامري مركزواضح عبد القادر

وامري مركزبن عمارة بومجعةوامري مركزبوعبد اهلل رشيدجزارة

وامريمشري رابحوامريحاج قناوي علياطعام سريع

وامريدوي حسين رشيدوامريدوي حسين رشيدمحطات الوقود

حناشة مركزبوعالمي مجالحناشة مركزبوعالمي مجالمخابز

حناشة مركزكداسي حممدحناشة مركزبن خيلف لطرش

حناشة مركزبلطرش خيلفحناشة مركزبوزياين الطيب

2020القائمة االسمية للتجار المعنيين بالمداومة خالل عطلة عيد األضحى المبارك لسنة 
وامــــري: دائرة 

وامري

وامري

مخابز

تغذية عامة

تغذية عامةحناشة

وامري
تغذية عامةحناشة

تغذية عامةحربيل



حناشة مركزبوعزة منريحناشة مركزبوزياين علي

حناشة قدوري بلقاسمحناشة بوزياين منرياطعام سريع

حربيل مركزرمحاين عبد القادرحربيل مركزرمحاين عبد القادرمخابز

حربيل مركزسونة مصعبحربيل مركزبن طيب امساعيل

حربيل مركزلعروسي ديلمي حممدحربيل مركزمنيفي مولود

حربيل مركزقرمزيل حسنيحربيل مركزمراكشي ام اخلري

حربيلبوشريط باللحربيلبوشريط باللاطعام سريع

حربيلسليماين بن يوسفحربيلسليماين بن يوسفمحطات الوقود

العنواناإلسم واللقب التاجرالعنواناإلسم واللقب التاجرالنشاطالبلدية الدائرة
 جويلية ثنية احلجر05حي  شركة  ت االخوةبن صابر عني الذهبشركة ت االخوة بن صابر
حي عني الذهب سعيدي رضاحي بزيوششركة ت االخوة بن صابر

تاكبو عاشوري مرادحي ثنية احلجر بن باشا علي
 تاكبو تيورقيوين سعيدتاكبوتيورقيوين سعيد

 شلعلعشلعلع/ اسكندر عمرعني الذهبزيرق صابر
 جويلية ثنية احلجر05حي خذير حاجيحي مقدم بن يوسف مسري بن باشة

 اكتوبر17شارع  بقاش عبد العزيزساحة السوقبقاش عبد العزيز
ساحة اول نوفمرببقاش عبد العزيزطريق اجلزائركيحلي حممد رضا

 بثنية احلجرانيسة دبيبحي ختابيترباحي أيوب
حي رقية مصطفى رباحي حممد امنيطريق اجلزائر باشن عرفات
 عني الكبري قحام حممد اهلاديحي ختابيتمرسلي حممد

الدامياتبن بابا علي املختارحي بوزيانرباحي عبد الرزاق
117 حي ختابيت رقم خالد بن عروجحي قطيطن بطاهر ايوب
مرج شكري زوامبية مولودعني الذهبرباحي حورية

مرج شكري خياطني حسان مرج شكري عبد العزيز حاجي
بايت السفلىنايب فضيلقطيطن بكري الرتكي فتحي

حي الكوالة مومن امينةحي الكوالةمومن امينة
 تاكبو حاج محدي حممد امنيحي املصلى حممد بن باشة

حي ولد الطيب الغزاغزةحممد اشراق بلخرييحي ولد الطيب الغزاغزةحممد اشراق بلخريي
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المدية:  دائرة

الثاني اليوم األول اليوم

المديةالمدية

مخابز

وامري
تغذية عامةحناشة

تغذية عامةحربيل



ساحة الشهداءرضوان مهدي ساحة الشهداءرضوان مهدي 
املديةعطية بن حفرياملديةعطية بن حفري

املدية حمطة خدمات تلمسايناملدية حمطة خدمات تلمساين
املدية حمطة خدمات حبةاملديةحمطة خدمات حبة

ذراع السمارحمطة نفطالذراع السمارحمطة نفطال
 جويلية ثنية احلجر05حي خري الدين قحامحي ثنية احلجرملواح مصطفى

هنج فراح امخدمصطفى وليد غزايلحي مقدم بن يوسفبن رويسي نصر الدين
شارع جيش التحرير الوطينزهية بومهديشارع العقيد سي بونعامةاتشي إمساعيل

حي عني الذهبوهيب بن عبديحي تاكبوحممد األمني رويس
القطب احلجري اجلديدحسان توميحي ثنية احلجربالل عاشوري

حي تاكبودقداق عبد الرحيمحي تاكبودقداق عبد الرحيم
حي بزيوشقمام زوبريحي بزيوشقمام زوبري

سيدي بوحييبلقامسي توفيقسيدي بوحييبلقامسي توفيق

العنواناإلسم واللقب التاجرالعنواناإلسم واللقب التاجرالنشاطالبلدية الدائرة
عني الذهب تزغوين حممدحي الرمايلولد خاوة حممد
عني الذهب وجواج اعمرعني الذهب بن رقية حممود
تاكبو خمتار عاشوريعني الذهب دمحاين سليم
تاكبو زكرياء بن قرطيبحي ختابيتمرموز امحد

شارع األبناء بن قرطيبحممد عادل علجي تاكبو مصطفى بومنري
 ثنية احلجر صاحي عبد الكرمي ثنية احلجر صاحي عبد الكرمي

ثنية احلجر جبارة ميلودطريق اجلزائروجواج يوسف
حي مقدم بن يوسف طنجاوي زكرياءثنية احلجر فتحي بن قرطيب
ثنية احلجرطوبال نور الدينثنية احلجر  مسعودان رابح

حي ثنية احلجرعبد احلفيظ عبد الرمحانمقدم بن يوسف  مصطفاوي زكرياء
طريق اجلزائر بكري الرتكي الياسثنية احلجرطوبال نور الدين

شارع االخوة كاديكيونس رياض تشوكتش كبريطريق اجلزائرحاج احسن ابراهيم
 بزيوشعميمش مسريهنج العقيد بونعامةسعاد تشوكتش كبري

مرج شكري لقموشي يونس حي بزيوشحورية ديلمي
خابيت بولدوم صديق حي بزيوش حممد امني خوالد
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المدية:  دائرة

الثاني اليوم األول اليوم

تغذية عامةالمديةالمدية

المديةالمدية

مخابز

محطات الوقود

اطعام سريع

تصليح العجالت



حي ختابيت لوسني امساعيل حي بزيوشعمريي عبد القادرل 
حي بوزيان بن دايل ابراهم عبد القادرحي مرج شكري سيدعلي قران
حي ختابيت عبد املومن اسحاقحي ختابيترويس توفيق

 بن كايل حممد بن كايل حممدحي الكوالة عبد املومن اسحاق مسراين
حي مرج شكريمنيفي حياةحي الكوالةبن كايل حممد
 ديسمرب15 تشوكش فضيلةحي تاكبوأكرم بن خاوة
حي بايتعالوة ياسنيحي مرج شكريمنيفي حياة

حي الزبوجة عثمان هشاممقابل اجلامعةعبد الرزاق كاملي
حي تاكبوتونسي حكيم ديسمرب15حي  إمساعيل إسكندر

حي الداميات جنيب عاشوريحي ثنية احلجرسهام زرقي
حي الداميات عبد الرحيم زيرقحي الشلعلع رمحون فضيل

العنواناإلسم واللقب التاجرالعنواناإلسم واللقب التاجرالنشاطالبلدية الدائرة
 عني الذهب لعيمش شريف عني الذهب خمباط عبد املالك

 ديسمرب15طريق جعفر بياتةساحة السوقبركان غريب
ساحة السوق نبيل بن خالدحي تاكبو عبد السالم تومي

تاكبوعبد الرمحان وكريفحي ثنية احلجر باشن محزة
تاكبوعلي بن شاشةشارع بومنريموساوي حممد

 فيفري24 حي  علي قاسم سليمحي بزيوش شركة وكريف مروان واخوانه
 جويلية05حي  نور الدين عابدهنج ولد الرتكيحممد املولود وكريف

هنج ولد الرتكيهامشي خمباطمحيد فخارمحيد فخار
هنج ولد الرتكيمحيد فخارمحيد فخارمحيد فخار

ثنية احلجرخمباط بوعالمحي مرج شكري لعيمش توفيق
شارع بومنريموساوي حممدحي ختابيت عبد الرمحان حنو

املديةبن بريدة امحداملديةبن بريدة امحد
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المدية:  دائرة

الثاني اليوم األول اليوم

المديةالمدية

جزارة

توزيع الحليب

تغذية عامةالمديةالمدية



املديةبن بريدة مصطفىاملديةبن بريدة مصطفى
املديةبن بريدة عبد الفتاحاملديةبن بريدة عبد الفتاح

املديةبرقية حممد امنياملديةبرقية حممد امني
املديةسعيدي فاروقاملديةسعيدي فاروق
املديةايرس عطاء اهللاملديةايرس عطاء اهلل

املديةبوغراف بن عيسىاملديةبوغراف بن عيسى
املديةسليماين توفيقاملديةسليماين توفيق

العنواناإلسم واللقب التاجرالعنواناإلسم واللقب التاجرالنشاطالبلدية الدائرة
بلدية متزقيدةكرمي مولواد بلدية متزقيدةكرمي مولواد مخابز

متزقيدة وسطحممد ساملمتزقيدة وسط موساوي رضوان
متزقيدة وسطابراهيم بلهواري امحدمتزقيدة وسطمولواد إبراهيم

ذراع السمار وسطعلي بن عليذراع السمار وسطعلي بن عليمخابز
ذراع السمار وسطجالل اهلاديذراع السمار وسطفتحي رمحاين
ذراع السمار وسطعكاك باللذراع السمار وسطمغراوي آمال

ذراع السمار وسطعزيزي حممد امنيذراع السمار وسطعزيزي حممد امنيجزارة

املديةجودي ميلود املديةجودي ميلود توزيع الحليب

ذراع السمارحمطة نفطالذراع السمارحمطة نفطالمحطات الوقود
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المدية:  دائرة

الثاني اليوم األول اليوم

المدية

تمزقيدة
تغذية عامة

ذراع السمار
تغذية عامة

المديةالمدية

توزيع الحليب



العنواناإلسم واللقب التاجرالعنواناإلسم واللقب التاجرالنشاطالبلدية الدائرة
وزرة وسطبن علي رضاوزرة وسطبن علي رضا

وزرة وسطسياحوي احسنوزرة وسطسياحوي احسن
وزرة وسطراحبي عائشةوزرة وسطراحبي عائشة
وزرة وسطالعيداين حمفوظوزرة وسطقادري حممد
وزرة وسطعلوان فوزيةوزرة وسطيسبع جلول
وزرة وسطدمحاين احممدوزرة وسطكنودي رابح
وزرة وسطيسبع جلولوزرة وسطشراطي توفيق

وزرةالعيدي حممد امنيوزرةالعيدي حممد امنيتوزيع الحليب
وزرةروحبي فيسة امحدوزرةروحبي فيسة امحدمحطات الوقود

بن شكاو وسطمحادي رشيدبن شكاو وسطمحادي رشيد
بن شكاو وسطكرمت السعيد توفيقبن شكاو وسطكرمت السعيد توفيق
بن شكاو وسطمحيدية عمربن شكاو وسطعبد الكرمي ناصري

بن شكاو وسطبن عيسى رشيدبن شكاو وسطكاملي مولود
بن شكاو وسطايرس صربينةبن شكاو وسطعماري الميةجزارة

بن شكاو وسطمراح حكيمبن شكاو وسطمراح حكيمتوزيع الحليب
تيزي املهدينشم كمالتيزي املهدينشم كمال

تيزي املهديفؤاد عميمشتيزي املهديفؤاد عميمش
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المحجوب سي دائرة  وزرة:  دائرة

الثاني اليوم األول اليوم

وزرة

وزرة

مخابز

تغذية عامة

جزارة

بن شكاو

مخابز

تغذية عامة

تغذية عامةتيزي المهدي



بن شكاو وسطمراح حكيمبن شكاو وسطمراح حكيمتوزيع الحليب
احلمدانية وسطصايفي رابحاحلمدانية وسطمصطفى خيلف
احلمدانية وسطصايفي جلولاحلمدانية وسطأحممد صايفي

سي احملجوب وسطبن علي حييسي احملجوب وسطبن علي حييمخابز
سي احملجوب وسطغياثي ابراهيمسي احملجوب وسطجاليب عبد الكرمي

سي احملجوب وسطنشم عبد النورسي احملجوب وسطبشراير رابح
سي احملجوب وسطشواو سعيدسي احملجوب وسطشواو سعيدجزارة

سي احملجوب وسطمراح حكيم سي احملجوب وسطمراح حكيمتوزيع الحليب
بوعيشون وسطبوراكي عيسىبوعيشون وسطبوراكي عيسى
بوعيشون وسطعلواوي حسنيبوعيشون وسطعلواوي حسني

العنواناليوم الثانيالعنواناليوم االولالنشاطالبلديةالدائرة
عني بوسيف - احلي الغريب بوشهري عثمانعني بوسيف - احلي الغريب بوشهري عثمان
وسط املدينةخملوف عمروسط املدينةخملوف عمر
شارع بودهري  عني بوسيف سحوان محزةشارع بودهري  عني بوسيف سحوان محزة
 02احلي الغريب حمل قم بن ذباح عيسىاحلي الغريب عني بوسيف بن علية رحيم
حي الشهيد حممد بوضيافعمراوي عيسىحي الشهيد حممد بوضيافحبيب فريد

جتزئة الفتحوناس اعمرحي الشهيد حممد بوضيافحممودي عقيلة
Eاحملل حيمل احلرف عرباوي فيصلشارع بودهري  عني بوسيف بن قيدة توفيق
01ص ب رقم بن ذباح مجيلحي عربازعمراوي كمال
عني بوسيف - احلي الغريب مسعود بلحوت احلي الغريب بن ذباح زكرياء
02الشارع الرئيسي حمل شرفاوي محزةوسط املدينةطوبال احلسني
بلدية عني بوسيفدمحان عبد القادرحي السوقدمحان احممد

عني بوسيفحمطة نفطالعني بوسيفحمطة نفطالمحطات الوقود
01حي الشهداء حمل رقم بن قويدر حممد01حي الثورة حمل رقم باشا عبد النور
03حي اول نوفمرب حمل رقم فضالة فريدحي القدستيتان توفيق

شاللة العذاورةعقيب عبد الرمحان118التجزئة الرتقوية سعيداين حدة
03السوق اجلديد جتزئة رقم سليم عالل الحاج صيد01حي االحالم حمل رقم مسلس محزة 
406 مسكن ع 245حي بلحوت النذيرشارع علي بساميقاسحي حكيم

شاللة العذاورةشاللة العذاورة

مخابز

تغذية عامة
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شاللة العذاورة/ عين بوسيف: دائرة 

عين بوسيفعين بوسيف

مخابز

تغذية عامة

جزارة

سي المحجوب
تغذية عامةسي المحجوب

تغذية عامةبوعيشون

وزرة

تيزي المهدي

تغذية عامةالحمدانية



01حي احلرية حمل رقم قري كمالحي كاف الطريشاليل عيسى
حي مدرسة البناتونوغي عائشةشاللة العذاورةصيد حممد

 حي احلرية01حمل رقم برامهي حفصةشاللة العذاورةبوحسني البشري
 حي اول نوفمرب41حمل رقم لوصايق النذير01حي اول نوفمرب حمل العقلي سفيان

شاللة العذاورةحمطة نفطالشاللة العذاورةحمطة نفطالمحطات الوقود

العنواناإلسم واللقب التاجرالعنواناإلسم واللقب التاجرالنشاطالبلديةالدائرة
مركزكحال كمالمركزمعزوز كمال
حي الزبرةعرييب مسريحي الزبرةبومساحه قدور
106جتزئة حرايت علي106جتزئة موجب منصف
اخلرجة اجلنوبيةديداين نور الديناخلرجة اجلنوبيةشاريف حممد
حي الوئامزرواطي عمرحي الوئامفضلو هتامي
شارع م مخيسيتشنييت ابراهيشارع م مخيسيتبورقعه دليله

شارع م مخيسيتمنصوري منصورشارع م مخيسيتبن فاطمه بشري
شارع م مخيسيتبن شيخ امنيشارع م مخيسيتبلعيفه امحد
االخوة خربوشحيياوي عبد الرزاقاالخوة خربوشمناصر نعيمه

ش سليمانكادي يوسفش سليمانسنوساوي عماد
اخلرجه اجلنوبيهزردايل حممداخلرجه اجلنوبيهشويح مجال
 مسكن66حي عيهور عبد القادر مسكن66حي بالل اميني
حي الويامقويدري هواريحي الواامزعرت سفيان
حي الزبرهزاهي فاطمه سوريهحي الزبرهعويسي حممد
حي الزبرهبن عامر خالدحي الزبرهشارن عطيه
الزبره/ مسكن200حي عيسات بن حييالزبره/مسكن200حي تاج يوسف
حي الزاويهمرسلي ميينهحي الزاويهحرمه خريه
جسر الشلفحالله عليجسر الشلفريف عمار

حي الروماناتمصباحي خدجيهحي الرماناتبوسوبالبوداود
ساحه الشهدامدراق عاللساحه الشهداسبع سعيد

حممد مخيسيتحديد ميلودحممد مخيسيتحرمة حمجوب
الزبرةبن عمار أسامةاخلرجة اجلنوبيةبوازيد عيسى
اخلرجة اجلنوبيةحطاب امحدالزبرةبن زرقة علي

لعجال اهلامشي
ش ذ م م زيزو
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قصر البخاري: دائرة 

اليوم الثانياليوم األول 

قصر البخاري

قصر البخاري

مخابز

تغذية عامة

الجزارة

منطقة التخزينش ذ م م أم دي أر للخدمات01الطريق الوطين رقم محطات الوقود

تغذية عامةشاللة العذاورةشاللة العذاورة

جزارة



حي فحيصقريد خملوفحي فحيصبناين سليمانتصليح العجالت
متنقلفراح سليممتنقلعيداد عبد العزيز

متنقلبن هالل مسعودمتنقلعيداد حممد
مركزبلى بن حواءمركزبلي حممد
مركزبوصوار رشيدمركزبالل مرمي

مركزقلييت إمساعيلمركزمعذور مجالتغذية عامةمفاتحة

العنواناإلسم واللقب التاجرالعنواناإلسم واللقب التاجرالنشاطالبلديةالدائرة
مركزصيفي رشيدمركزبن عيسى الطاهرمخابز

مركزساملي حممدمركزطرشي العريب
مركزبواشرية ناصرمركزمحدي حممد

مركزمجعي عليمركزطرشي لعريبالجزارة
املدخل الشرقيعمرون صديقاملدخل الشرقيعمرون صديقمحطات الوقود
متنقلطرشي حييمتنقلطرشي حييتوزيع الحليب

مركزشكاي حممدمركزبدة رابحمخابز
مركزبن حليمة رشيدمركزحاج علي إبراهيم
حبةبن ساعد عبد الكرميحبةسفاي عبد القادر

مركزشلف محزةمركزلعيهور حممدالجزارة
01ط و رقم صمادي امحد01sarl pssط و رقم بلحسني عيسىمحطات الوقود

مركزحواش امحدمركزين كشنة بلقاسمتغذية عامةالبواعيش
مركزركايب نصر الدينمركزعويسي عبد الرمحانمخابز

مركزمزازقة ذهبية مركزبرد عبد الرزاق
مركزقالليب كمالمركزعبابسي توفيق

مركزقصاب مجالمركزقصاب حممدالجزارة
متنقلقالليب محزةمتنقلقالليب محزةتوزيع الحليب

مركزسالم نور الدينمركزرحو خالد
اخلربةنفاذ مسعوداخلربةقلعي براهيم 

مركزبونبال احممدمركزفرطاسي مسعودتغذية عامةام الجليل
مركزعنرتي ميسوممركزدفيلية اجلياليلتغذية عامة

أوالد عنتر

أوالد عنتر

عزيز

تعذية عامةعزيز

تغذية عامةدراق
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دائرة أوالد عنتر/ دائرة عزيز/ الشهبونية:  دائرة 

اليوم الثانياليوم األول 

الشهبونية

الشهبونية
تغذية عامة

تغذية عامةبوغزول

قصر البخاري

قصر البخاري

توزيع الحليب

تغذية عامةسانق



//متنقلقريد مرادتوزيع الحليب
مركزعرييب حممد امنيمركزعامر ميسوم 
خربة هاللعمام بلقاسمخربة هاللشراير ميلود

مركزعثماين ضيف اهللمركزحنان ميلودتغذية عامةبوغار

2020قائمة الوحدات اإلنتاجية المسخرة لعطلة عيد االصحى المبارك  : 02جدول 

المجموعالعنوان االسم واللقب الوحدات اإلنتاجيةالوالية
المدية-  بوسكن 156مجموعة ملكية ملبنة طوملي 
فرقة سيدي محي الدين سيدي نعمانملبنة غالم 

ص ب المنطقة الصناعية قصر البخاريمطاحن قصر البخاري
المنطقة الصناعية ذراع السمار المديةمطحنة بوعمرة
حي عين الذهب المديةمطحنة بحة

000المياه المعدنية

2

3المطحنة 

أوالد عنتر

أوالد عنتر

تغذية عامةأوالد هالل

المدية

الملبنة


