
العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
مقابل الجامعةزیرق صابرساحة اول نوفمبربن حرز هللا یوسف

حي قطیطنبطاھر ایوب عین الكبیرقحام الھادي
حي الدامیاتبن بابا علي عمر المختارالدامیاتوجواج عز الدین
تخابیتعروج خالدبزیوشرباحي صلیحة
تاكبوعاشوري مرادتاكبوامحمد بن باشة
حي تخابیترباحي محمد امینتخابیتمرسلي محمد
طریق الجزائرباشن عرفاتثنیة الحجردبیب انیسة 

ثنیة الحجرعلي باشاعین الذھبرباحي حوریة
حي الغزاغزةاحمد اشراق بلخیريحي الغزاغزةاحمد اشراق بلخیري

حي الكوالةمومن امینةحي الكوالةمومن امینة
حي باتي السفلىنابي فوضیل حي باتي السفلىنابي فوضیل 
حي سقدي بوزیانرباحي عبد الرزاق مرج شكیرخیاطین حسان

ساحة السوقبقاش عبد العزیزساحة النوربقاش عبد العزیز
بزیوششركة بن صابرثنیة الحجرمحمد امین بلخیري
عین الذھبسعیدي رضاعین الذھبشركة بن صابر 

قطیطنفتحي بكیر التركيقطیطنفتحي بكیر التركي
مرج شكیرحاجي عبد العزیزمرج شكیرحاجي عبد العزیز

ساحة الشھداءرضوان مھديمرج شكیرزوامبیة مولود
حي المصلىبن باشة محمد مقدم بن یوسفبن با شا سمیر 
حي الشلعلعاسكندر عمرحي الشلعلعاسكندر عمر
حي رقیة مصطفىرباحي ایوب حي رقیة مصطفىرباحي ایوب 
طریق 15 دیسمبرزواوت علي طریق 15 دیسمبرزواوت علي 

طریق الجزائركیحلي فتیحةحي 05 جویلیةشركة بن صابر 
طریق 17 اكتوبربقاش عبد العزیزطریق 17 اكتوبربقاش عبد العزیز
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العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
المدیةعطیة بن حفريالمدیةعطیة بن حفري

المدیة محطة خدمات تلمسانيالمدیة محطة خدمات تلمساني
مقابل الوالیةمحطة خدمات نفطالمقابل الوالیةمحطة خدمات نفطال
طریق 15 دیسمبرمحطة خدمات نفطالطریق 15 دیسمبرمحطة خدمات نفطال
المدیة محطة خدمات بحةالمدیةمحطة خدمات بحة
طریق الجزائرحاج احسن ابراھیمتاكبوعبد الرحیم دقداق
طریق 15 دیسمبرولد خاوة كمالطریق 15 دیسمبرولد خاوة كمال

حي الشلعلع بن بابا علي محمدالقطب الحضرياسكندر سید احمد

العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
نھج االخوة بورویسبوعالم رویسحي رقیة مصطفى بالل بن زیباك

شارع العقید بوقرةلیاسین رویساالخوة دقداقھشام اعمر ستي 
االخوة بن قرطبيعلجي محمد عادلشارع االخوة بن تركیةبرقیة جمال 
شارع االخوة بن تركیةاحمد بدانيشارع ولد التركيبزیو بادیس

طریق 15 دیسمبرخلیل الشرفي حیاةطریق 15 دیسمبربواحمد محمد االمین
حي الشلعلععمر صفرةحي الشلعلعنواري سلیم
حي الدامیاتابراھیم حیولةحي الدامیاتخلیلي جمال

حي الدامیاتعید میلودحي الشلعلعمرشادي سھام
حي القطب الحضريعبد الرزاق عشابحي القطب الحضريبوغولة رضوان
حي القطب الحضريبلخیري عبد الرزاقحي القطب الحضرياسامة بن عیسى
طریق 15 دیسمبراسكندر اسماعیل طریق 15 دیسمبراسكندر اسماعیل 

عین الكبیرصحراوي محمدطریق 17 اكتوبرعمیمش احمد
حي المصلىامعمر ستي محمدحي قطیطنكالش فوزیة

عین الكبیرمامي محمدعین الكبیرسعیداني مروان

القائمة االسمیة للتجار المعنیین بالمداومة خالل عطلة عید االضحى المبارك لسنة 2021
دائرة : المدیة

التغذیة العامةالمدیةالمدیة

الدائرة

محطات الخدمات

المدیة

تصلیح العجالت

الیوم الثانيالیوم األول النشاطالبلدیة 

القائمة االسمیة للتجار المعنیین بالمداومة خالل عطلة عید االضحى المبارك لسنة 2021
دائرة : المدیة

الیوم الثانيالیوم األول البلدیة الدائرة النشاط

المدیة



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
حي عین الذھب محمد المولود علجيحي عین الذھب تزغوین محمد
حي عین الذھبكاملي عبد الرزاقحي عین الذھب وجواج اعمر
حي عین الذھبشارفي عبد هللاحي عین الذھبعشوري حمید
حي تاكبوتونسي حكیمحي تاكبومحمد عاشوري

حي تاكبو مصطفى بومنیرحي تاكبو زكریاء بن قرطبي
حي تاكبومختار عاشوريحي تاكبومختار عاشوري
حي مرج شكیرلوسین اسماعیلحي 24 فیفري صالحي نعیمة
حي ثنیة الحجر فتحي بن قرطبيحي ثنیة الحجربابا علي محمد

حي ثنیة الحجر  مسعودان رابححي ثنیة الحجرعبد الحفیظ عبد الرحمان
حي ثنیة الحجربالل زمورحي ثنیة الحجربالل زمور

حي ثنیة الحجرمصطفى حناشيحي ثنیة الحجرشیخ تھامي نسیمة
حي ثنیة الحجرطوبال نور الدینحي ثنیة الحجربلعقون بن عیسى
حي ثنیة الحجركمال طوبالحي ثنیة الحجربوشریط عثمان

حي ثنیة الحجربوقارة عائشةحي ثنیة الحجربنادي حدة
حي ثنیة الحجرعبد الحفیظ عبد الرحمانحي ثنیة الحجربن عمور سارة

طریق الجزائر بكیر التركي الیاسطریق الجزائر بكیر التركي الیاس
طحطوحرباحي محمدطحطوحتشوكش كبیر سفیان

طحطوحیوسف حزایمیة طحطوحقرایریة محمد
 حي بزیوششندرلي خالدحي مرج شكیركمال اوقرید

حي مرج شكیرمحفوظ دحمانيحي مرج شكیربن كرمیسي جمیلة
حي مرج شكیرمحمد عالويحي مرج شكیربولدوم صدیق

حي مرج شكیركمال اوقریدحي مرج شكیرمصطفاوي عبد المولى
حي مرج شكیربوبكر غرنوطيحي مرج شكیرحوریة حجاج

حي مرج شكیربالل نعامحي مرج شكیرخیر الدین حنیفي
حي مرج شكیربن حجر یاسرحي مرج شكیرمناصر زكریاء

حي الدامیاتنجیب عاشوريحي مرج شكیرعبد القادر لعمیري
طریق الجزائرالعربي فریدطریق الجزائرمصطفى ولد بابا علي
طریق الجزائروجواج خیر الدینطریق الجزائرمحمد امین بوقلقال

حي تخابیتمحمد امین خوالدحي تخابیتمحمد حفري
حي تخابیتتوفیق رویسحي تخابیتبوخاتم الیاس
حي تخابیترویس محمدحي تخابیتسمانة محمد
حي تخابیتمرموز أحمدحي تخابیتمرموز أحمد
االخوة دقداقرضوان موسىنھج العقید بونعامةبوشو محمد
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الدائرة

المدیة
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دائرة : المدیة

الیوم الثانيالیوم األول 
البلدیة 

التغذیة العامة المدیة

النشاط



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
حي عین الذھب مخباط عبد المالكحي عین الذھب لعیمش شریف

حي تاكبویونسي فارسحي عین الذھبعبد الحفیظ بن رامول
حي القطب الحضريبنیسان جمالحي تاكبوالزھور بن جباس
حي تاكبوعبد الرحمان وكریفحي تاكبو عبد السالم تومي

حي ثنیة الحجراسلیماني ربیعةحي ثنیة الحجر باشن حمزة
حي ثنیة الحجرلجلط رضاحي ثنیة الحجرمخباط بوعالم

حي ثنیة الحجرعمر فاطميحي ثنیة الحجرطوبال عبد الرحمان
حي 05 جویلیة ثنیة الحجرنور الدین عابدحي 24 فیفريسلیم علي قاسم

طریق الجزائربوعمریون ھشامطریق الجزائرعبد الحلیم عاشور
حي بزیوششندرلي مروانطریق الجزائرعبد القادر دبدابي

حي مرج شكیرعطیة رزقيحي مرج شكیر لعیمش توفیق
حي مرج شكیرتوفیق السعیدحي مرج شكیرعبد القادر مداني

حي مرج شكیرطوبال عیسىاالخوة بن تركیةجمال بنیسان
حي تخابیت بلطرش اسیا ھاجرحي تخابیتعصمان سلیمة

طریق 15 دیسمبرجعفر بیاتةطریق 15 دیسمبرجعفر بیاتة
عین الكبیرسلماني یونسعین الكبیرسلماني یونس
ساحة السوقاحمد بن لكحلساحة السوقبن خاوة  رضا
حي الشلعلعمحفوظ وشانالقطب الحضريبن یحي عمر

المدیةنقطة بیع عریبالمدیةنقطة بیع عریب
المدیةبن بریدة احمدالمدیةبن بریدة احمد

المدیةبن بریدة مصطفىالمدیةبن بریدة مصطفى
المدیةبن بریدة عبد الفتاحالمدیةبن بریدة عبد الفتاح
المدیةبرقیة محمد امینالمدیةبرقیة محمد امین
المدیةسعیدي فاروقالمدیةسعیدي فاروق

المدیةایرس عطاء هللالمدیةایرس عطاء هللا
المدیةبوغراف بن عیسىالمدیةبوغراف بن عیسى

المدیةسلیماني توفیقالمدیةسلیماني توفیق

دائرة : المدیة
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الیوم الثاني الیوم األول 

المدیةالمدیة

الجزارة

الدائرة

 توزیع الحلیب

النشاطالبلدیة 



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
تمزقیدةمولواد كریمتمزقیدةمولواد كریمالمخابز

تمزقیدةبراھیم بلھواري احمدتمزقیدةسلیمان فیسة فاروق
تمزقیدةابراھیم بلھواري عبد القادرتمزقیدةابراھیم بلھواري عبد القادر

تمزقیدةموسى بلقاسم عائشةتمزقیدةوشان محفوظالجزارة
تمزقیدةجودي میلودتمزقیدةجودي میلودتوزیع الحلیب

ذراع السمارعلي بن عليذراع السمارعلي بن عليالمخابز
ذراع السمارجرمون مختارذراع السمارمزواري مصطفى

ذراع السمارعكاك باللذراع السمارفتحي رحماني
ذراع السمارجودي میلودذراع السمارجودي میلودتوزیع الحلیب

ذراع السمارحرزلي فاطمة الزھراءذراع السمارعزیزي محمد امینالجزارة

دائرة : المدیة
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النشاطالبلدیة  الدائرة
الیوم الثاني

التغذیة العامةتمزقیدة

المدیة

الیوم األول 

التغذیة العامة ذراع السمار



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
وزرة حمدیة فتحيوزرة حمدیة فتحي

وزرة سیاحوي احسنوزرة سیاحوي احسن
وزرة سالمي خدیجةوزرة سالمي خدیجة
وزرة رابحي عائشةوزرة رابحي عائشة
وزرة قادري محمدوزرة یسبع بدر الدین
وزرة قادري سمیروزرة زروقي كمال

وزرة رابح یحیاويوزرة العیداني محفوظ
وزرة خلفي حساموزرة علوان محمد

وزرة دحماني أمحمدوزرة شراطي توفیق
وزرة كنودي رابحوزرة یسبع جلول

وزرة العیدي محمد امینوزرة العیدي محمد امینتوزیع الحلیب
محطات 

الخدمات (وقود)
وزرة روبحي فیسة احمدوزرة روبحي فیسة احمد
بن شكاو كرمت السعید توفیقبن شكاو كرمت السعید توفیق

بن شكاو حمادي رشیدبن شكاو حمادي رشید
بن شكاو حمیدیة عمربن شكاو بكیر محمد

بن شكاو نبیل معقافيبن شكاو بن عیسى رشید
بن شكاو ناصري عبد الكریمبن شكاو معقافي علي
بن شكاو كاملي مولودبن شكاو خذریة مراد

بن شكاو بلعربي عليبن شكاو بوخرشف یاسین
بن شكاو بلعربي محمدبن شكاو بلعربي فتحي

بن شكاو بن بریدة احمدبن شكاو بن بریدة احمدتوزیع الحلیب
بن شكاو عماري المیةبن شكاو عماري المیةالجزارة
محطات 

الخدمات (وقود)
بن شكاو حمیدوشبن شكاو حمیدوش

تیزي المھدينشم كمالتیزي المھديكحلیة محمد
تیزي المھديعمیمش فؤادتیزي المھديحمادي سمیر
تیزي المھديكحلیة حمزةتیزي المھديكحلیة فضیل

تیزي المھديبن بریدة مصطفىتیزي المھديبن بریدة مصطفىتوزیع الحلیب

النشاطالبلدیة الدائرة
دائرة : وزرة

وزرة

المخابز

بن شكاو

الیوم األول 

المخابزوزرة

التغذیة العامة

التغذیة العامةتیزي المھدي

التغذیة العامة

الجزارة

الیوم الثاني



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
الحمدانیة جلول صایفيالحمدانیة رابح صایفي 
الحمدانیة یخلف مصطفىالحمدانیة امحمد صایفي

الحمدانیة جودي میلودالحمدانیة جودي میلودتوزیع الحلیب
سي المحجوب كرف هللا حسینسي المحجوب كرف هللا حسینمخابز

سي المحجوب عرجوني أمحمدسي المحجوب جالبي عبد الكریم
سي المحجوب عرجوني أمحمدسي المحجوب بشرایر رابح

سي المحجوب غریبي وحمدادسي المحجوب غریبي وحمداد
سي المحجوب بن برید مصطفىسي المحجوب بن برید مصطفىتوزیع الحلیب

بوعیشون علواوي زوھیربوعیشون علواوي زوھیر
بوعیشون بریھمي حمدانبوعیشون بریھمي حمدان
بوعیشون علواوي حسینبوعیشون علواوي حسین

بوعیشون بن برید مصطفىبوعیشون بن برید مصطفىتوزیع الحلیب

سي المحجوب

الیوم األول 

التغذیة العامة سي المحجوب

التغذیة العامة بوعیشون

التغذیة العامة الحمدانیة

الیوم الثانيالنشاطالبلدیة الدائرة
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دائرة سي المحجوب : بلدیة سي المحجوب + بلدیة الحمدانیة + بوعیشون



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
طریق المستشفىلحرش عبد المؤمنالطیب الخغالليقسایمي احمد

العربي التبسيعیسو مسعوداالمیر عبد القادربن حرز هللا صابر
حي اول نوفمبربلمزیان محمدشارع الجمھوریةحمیدیة بشیر

سعد سعودمحجوبي جمالحي أول نوفمبرحمادي یوسف
جي واد القالتحمادي احمدحي حنطابلي محجوبي محجوب

جیش التحریرحمادي احمدحي شریطبلخلفة فتحي
حي شریطسعدودي نورةحي جدي عبد القادرحمادي محمد
حي أول نوفمبرمحجوبي أمحمدحي 483 مسكنحمیدیة حمزة

دیار الشمسبلمزیان
حي الشرفةبوشعبة عبد الكریم

البرواقیةجاوي مصطفى البرواقیةجاوي مصطفى 
البرواقیةشبان سلیمالبرواقیةشبان سلیم
البرواقیةطیبي محمدالبرواقیةطیبي محمد

ذراع السنیانمحطة الخدمات نافطالذراع السنیانمحطة الخدمات نافطال
البرواقیةم الخدمات حسناوي فتحيالبرواقیةم الخدمات حسناوي فتحي
الشرفةمحطة الخدمات نافطالحي الشرفةمحطة الخدمات نافطال

فرقة شراطة لكحل محي الدین فرقة شراطة لكحل محي الدین 
شارع الجمھوریةزنكار مجیدشارع امیر عبد القادرمھرة ھشام

البرواقیةفتحي جسناويالعربي تبسيالعربي طبال
حي 78 سكنمناصري صفیةحي 18 فیفريغالل كمال

حي 483 مسكندوادي عقبةشارع بوسماحة رقم 06موسوني ربیع
حي حنطابلي بن طایة نسیمةحي 18 فیفريبن سالم مسعودة

حي المحطةیوسفى فاروقحي اول نوفمبرشكاوي سیف الدین
شارع الجمھوریةبلحاج محمدشارع ساحة السوقشقاط مولود

شارع االمیر عبد القادرساقي ابراھیمحي حنطابلي بلمقاتل
حي الشرفةصابور یاسینحي 800 مسكنعلوي عبد الحفیظ

القائمة االسمیة للتجار المعنیین بالمداومة خالل عطلة عید االضحى المبارك لسنة 2021
دائرة : البرواقیة 

البرواقیة

النشاطالبلدیة الدائرة
الیوم األول 

البرواقیة

تصلیح العجالت

الیوم الثاني

دیار الشمسبلمزیان

المخابز

توزیع الحلیب

محطات الخدمات 
(وقود)

المطاعم



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
شارع الجمھوریةیحیاوي إسحاقحي أول نوفمبرساقي عبد الرحمان

حي محمديبن سالم بلقاسمساحة السوقحسني أحمد
الشریف قرطبيقطاس بوعالمحي جديالشیخ مالك
حي أول نوفمبربلعرني أمحمدحي محمديرامي لبنة

حي أول نوفمبرغریبي فاطمة الزھراءشارع المسجدزاودي محمد
حي 60 مسكنشلفاوي رابححي جديزولیخة كمال
حي 483 مسكنمزیاني خالدمحطة الحافالت سابقاحسناوي فتحي
حي 800 مسكنبلحاج سید أحمدحي 483 مسكنمخلوف مراد
حي أول نوفمبرحمدادو عیادحي المسجدقسایمي رابح

حي 800 مسكنالفاطمي أحمدشارع االمیر عبد القادرسعد السعود أحمد الشریف
حي أول نوفمبربن مزیان محمدشارع المحطةبورویلة أبوبكر
حي 78 مسكنعزیزي سفیانشارع العربي التبسيلحرش العید

حي جديمعقافي كمالحي أول نوفمبرحنیش عبد الرؤوف
شارع االمیر عبد القادربن نوة محفوظحي الشرفةخرشف توفیق
حي 800 مسكنعبدو محمدحي جديكربوبي كلة
حي المحطةبوكتاب أحمد الشریفحي أول نوفمبرلشمط عثمان

شارع المسجدھیصام سلیمانحي جديبن زیدون فتحي
حي أول نوفمبربوضیاف إبراھیمحي 177 سكنعبد الناصر بوشیبان

حي 177 سكنمكمش عبد الكریمحي حنطابليعبعوب ربیعة
حي حنطابليبالل بوشعبةحي 60 مسكنموسي باھي

البرواقیة

القائمة االسمیة للتجار المعنیین بالمداومة خالل عطلة عید االضحى المبارك لسنة 2021
دائرة : البرواقیة

الیوم الثانيالدائرة الیوم األول النشاطالبلدیة 

التغذیة العامة البرواقیة



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
الربعیة المركزعالل لعواجيالربعیة المركزسمیر عبدوش
الربعیة المركزمیطوش عبد الحمیدالربعیة المركزخیذر نورالدین
الربعیة المركزرضا عبدوشالربعیة المركزبوشیبان زینة
الربعیة المركززیتون بن علیةالربعیة المركزناجي بضیاف
الربعیة المركزالیاس بضیافالربعیة المركزحمزة فالق

الربعیةطیبي محمدالربعیةطیبي محمدتوزیع الحلیب
اوالد ذاید المركزبوخیط سالم اوالد ذاید المركزعبدوش فاروق
اوالد ذاید المركزفراني محمداوالد ذاید المركزالعبدودي یوسف

اوالد ذاید المركزالعماري الحسیناوالد ذاید المركزفتحي
الربعیةطیبي محمدالربعیةطیبي محمدتوزیع الحلیب

اوالد ذاید المركزبن ثایة یمینةأوالد ذاید المركزفراني ربیعالجزارة
ساحة السوق رقم 40بوقصة خالدشارع العربي التبسيیماني مصطفي

حي 40 مسكن تساھميمداني مباركحي أول نوفمبرلواس أحمد
حي 483 مسكنبوخاري ھیشامشارع الطیب الجغالليصخري نور الدین

حي واد القالتوزغارة عبد القادرحي جديقاسم اسماعیل
شارع طیب الجغالليشاوشي عاللسكن اجتماعي 116بن عیسى حفیظة

حي جديقاسم محمدحي أول نوفمبربوسالم محمد
حي 78 مسكنعلیوش العیدشارع الجمھوریةمخباط الحسین

سكن أجتماعي تساھميقاسم أحمدسكن اجتماعي 116قاسم محمد

البلدیة 

القائمة االسمیة للتجار المعنیین بالمداومة خالل عطلة عید االضحى المبارك لسنة 2021
دائرة : البرواقیة، بلدیة الربعیة + بلدیة اوالد ذاید

النشاط

البرواقیة

الجزارةالبرواقیة

التغذیة العامة
الربعیة

الیوم الثانيالیوم األول الدائرة

اوالد ذاید
التغذیة العامة



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
سغوان المركزمناد عبد القادرسغوان المركزمناد عبد القادرالمخابز

سغوان المركزبوشنافة امعمرسغوان المركزجرجور موزة
سغوان المركزعیفة حفیظةسغوان المركزتومي سلیمان

سغوان المركزاسماعیل الریحسغوان المركزمناد كمال
سغوان المركزریان محمدسغوان المركزعنیبة طارق

سغوان المركزمسعودي باللسغوان المركزمسعودي بالل
سغوان المركزعبد الرزاق فاطمة الزھراءسغوان المركزعبد الرزاق فاطمة الزھراء

سغوان المركزبوشنافة حمزةسغوان المركزبوشنافة حمزة
سغوان المركزعیھار محادسغوان المركزعیھار محاد

سغوان المركزریح محجوبسغوان المركزریح محجوب
سغوان المركزلكحل عبد القادرسغوان المركزلكحل عبد القادر

محطات الخدمات 
سغوان المركزبوشنافة معمرسغوان المركزبوشنافة معمر(وقود)

الزبیریة مركزجمال محجوبيالزبیریة مركزجمال محجوبيالمخابز
الزبیریة مركزبن عیشة محمدالزبیریة مركزحمزة یحي

الزبیریة مركزھجري یعقوبالزبیریة مركزفریدي تفاحة
الزبیریة مركزبوراس عبد الكریمالزبیریة مركزعوفي جمال

الزبیریة مركزحبیب احمد الشریف
الزبیریة مركزالجودي مصطفى

الزبیریة مركزمسعودي باللالزبیریة مركزمسعودي بالل
الزبیریة مركزعبد الرزاق فاطمة الزھراءالزبیریة مركزعبد الرزاق فاطمة الزھراء

الزبیریة مركزبوشنافة عبد القادرالزبیریة مركزدھاش سید أحمدالجزارة
الزبیریة مركزدھاش سمیرالزبیریة مركزدھاش سمیرالمطاعم

الیوم الثانيالیوم األول النشاطالبلدیة الدائرة

توزیع الحلیب

سغوان

المطاعم

القائمة االسمیة للتجار المعنیین بالمداومة خالل عطلة عید االضحى المبارك لسنة 2021

الزبیریة مركززعرور حجیلة

سغوان

الجزارة

التغذیة العامة

التغذیة العامة

الزوبیریة

توزیع الحلیب

دائرة :سغوان، بلدیة سغوان + بلدیة الزوبیریة



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
ثالثة دوائر مركزبیطام یحيثالثة دوائر مركزبیطام یحيالمخابز

ثالثة دوائر مركزعنان محمدثالثة دوائر مركزسمیشة عبد الكریم
ثالثة دوائر مركزبلمیھوب جلولثالثة دوائر مركزبیطام یحي

ثالثة دوائر مركزطرطار بومدینثالثة دوائر مركزسمیشة السایح
ثالثة دوائر مركزبوشنافة عودةثالثة دوائر مركزبلمضوي حمزة
ثالثة دوائر مركزمسعودي باللثالثة دوائر مركزمسعودي بالل

ثالثة دوائر مركزمیساوي الزھرةثالثة دوائر مركزمیساوي الزھرة
ثالثة دوائر مركزبن رامي عامرثالثة دوائر مركزشحام فیصل
ثالثة دوائر مركزبحریة سفیانثالثة دوائر مركزغالم أحمد

ثالثة دوائر مركزبلمیھوب الحاجثالثة دوائر مركزبلمیھوب الحاج
ثالثة دوائر مركزسمیشة جمال الدینثالثة دوائر مركزسمیشة جمال الدین

مجبر مركزحمادي رشیدمجبر مركزحمادي رشیدمخابز
مجبر مركزجودر خالدمجبر مركززیار العربي
مجبر مركززیار امحمدمجبر مركزبوقادة امین

مجبر مركزھدارة مریممجبر مركزمیفي نورالدین
مجبر مركززیار فؤادمجبر مركزمسلك مسعودة

مجبر مركزعروسي عليمجبر مركزمعسكري فاطمة الزھراء
مجبر مركزمسعودي باللمجبر مركزمسعودي بالل

مجبر مركزعبد الرزاق فاطمة الزھراءمجبر مركزعبد الرزاق فاطمة الزھراء

مجبر

القائمة االسمیة للتجار المعنیین بالمداومة خالل عطلة عید االضحى المبارك لسنة 2021
دائرة :سغوان، بلدیة ثالثة دوائر + بلدیة مجبر

سغوان

التغذیة العامة

توزیع الحلیب

التغذیة العامة

توزیع الحلیب

الیوم الثاني

الجزارة

ثالثة دوائر

المطاعم

الیوم األول النشاطالبلدیة الدائرة



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
فرقة سیدي یوسفعاید سمیرفرقة سیدي یوسفعاید سمیر
سیدي نعمان مركزعاید سمیر سیدي نعمان مركزعاید سمیر 
السوق االسبوعيعاید سمیر السوق االسبوعيعاید سمیر 

سد عریبعوار عبد الباسطسد عریبعوار عبد الباسط
سد عریبعزیرة عبد القادرسد عریبعزیرة عبد القادر

القریة الفالحیةقایدي جمالفرقة سیدي یوسفشاوشي منور
السوق البلديشعبان عویشفرقة سیدي یوسفجیار محمد

القریة الفالحیةشاوشي شعبانفرقة سیدي یوسفصبوح سمیر 
سوق الخمیساوزین صالحسوق الخمیسعالن اسالم
سوق الخمیسبالمین رمضانسوق الخمیسدھیلي عیسى
سوق الخمیسعوار عليسوق الخمیساوزین حلیم
القریة الفالحیةشرقي حمزةالقریة الفالحیةشواط احمد

السوق االسبوعيبارة احسنالسوق االسبوعيرحموني عیدة
العماریةطیبي ابراھیمالعماریةطیبي ابراھیم
سیدي نعمانمسعودي باللسیدي نعمانمسعودي بالل

سیدي نعمانبولعراش فاروقسیدي نعمانبولعراش فاروق
محطات الخدمات 

فرقة تورقة ط و 18بوشان حوریةفرقة تورقة ط و 18بوشان حوریة(وقود)

سیدي نعمانمولوة توفیقسیدي نعمان مركزعاید عبد الكریمتصلیح العجالت

البلدیة  الدائرة

المخابز

سیدي نعمان

الجزارة

 توزیع الحلیب

الیوم الثاني الیوم األول 
النشاط

القائمة االسمیة للتجار المعنیین بالمداومة خالل عطلة عید االضحى المبارك لسنة 2021
دائرة : سیدي نعمان. بلدیة : سیدي نعمان

التغذیة العامة

سیدي نعمان

القائمة االسمیة للتجار المعنیین بالمداومة خالل عطلة عید االضحى المبارك لسنة 2021



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
بوشراحیل مركزعاید سلیم بوشراحیل مركزعاید سلیم 

بوشراحیل مركزحمودي بالل بوشراحیل مركزحمودي بالل 
بوشراحیل مركززرقاني رابحبوشراحیل مركزعصماني حجیلة

بوشراحیل مركزلكحل بولرباحبوشراحیل مركزشرفي مراد
بوشراحیل مركزحنیش عیسىبوشراحیل مركزبوشریط محمد شریف

بوشراحیل مركزعمیري بلقاسمبوشراحیل مركزعثماني عمار
بوشراحیل مركزحمیدوش موسىبوشراحیل مركزحمداني رضوان

بوشراحیل مركزاسالم ركاش
بوشراحیل مركزحنیش فاطمة

بوشراحیل مركزحاجي عبد الرزاقبوشراحیل مركزحاجي عبد الرزاقالجزارة
بوشراحیلطیبي اراھیمبوشراحیلطیبي اراھیم توزیع الحلیب

محطات الخدمات 
بوشراحیل مركزحمیدوش حمیدبوشراحیل مركزحمیدوش حمید(وقود)

خمس جوامع مركزبوعدلة عامرخمس جوامع مركزبوعدلة عامرالمخابز
خمس جوامع مركزمباركة سحیري خمس جوامع مركزیھمي موالي 
خمس جوامع مركزشرود احسنخمس جوامع مركزموسى عمور

خمس جوامع مركزربیعي سالمخمس جوامع مركزبلمادي رمضان
خمس جوامع مركزبارة فاطمة الزھرةخمس جوامع مركزخیاطي أحمد
خمس جوامع مركزربیعي نورالدینخمس جوامع مركزجدیاني شعیب

خمس جوامع مركزخیاري ریعةخمس جوامع مركزخیاري ربیعةالجزارة
خمس جوامعشاوشي منورخمس جوامع مركزطیبي محمد توزیع الحلیب

التغذیة العامة

الیوم الثانيالیوم األول النشاطالبلدیة الدائرة

التغذیة العامة

بوشراحیل مركزالعوفي عیسى

القائمة االسمیة للتجار المعنیین بالمداومة خالل عطلة عید االضحى المبارك لسنة 2021
دائرة : العماریة. بلدیة: العماریة + أوالد براھیم

دائرة : سیدي نعمان. بلدیة: بوشراحیل + خمس جوامع

الیوم الثاني الیوم األول  النشاط الدائرة

بوشراحیل

خمس جوامع

المخابز

سیدي نعمان

البلدیة 



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
العماریة مركزبلخیري عثمانالعماریة مركزبلخیري عثمان

حي منطقة النشاطاتبوخزاني رمضانحي منطقة النشاطاتبوخزاني رمضان
العماریة مركزبلخیري عبد الغنيالعماریة مركزبلخیري عبد الغني

العماریة مركزسعدي الطیبالعماریة مركزسعدي الطیب
حي منطقة النشاطاتغوالي عبد النورالتجزئة 04شریفي عبد العزیز
العماریة مركززروال عبد الكریم ش,غیافي اعمرمسعوداني اعمر

العماریة مركزمسعودي علي العماریة المركزبوحدادو عبد الكریم
ش,بوقاسمي الطیبمبروكي فاطمةحي بن طرشة المیلودبالل قویدري
ش,خنافیف اعمرسوالمي محمدحي منطقة النشاطاتموسى حداد

منطقة النشاطاتفقیر فؤادحي بن طرشة ملودبنیة فتح النور
حي التساھميلقرید سعیدالعماریة المركزعقوني اخضر
العماریةبوزار سید عليحي منطقة النشاطاتمعمري العید
العماریة مركزیحیاوي محمدسكن أجتماعي تساھمي 43سعدادو احسن
سكن أجتماعي تساھمي 44عامر سفیانالعماریة المركزبوعتو محمد

العماریةطیبي ابراھیمالعماریةطیبي ابراھیمتوزیع الحلیب
محطات الخدمات 

حي النشاطاتغوالي حمزةحي النشاطاتغوالي حمزة(وقود)

بلدیة العماریةعمیري امحمدبلدیة العماریةمولوة سالمتصلیح العجالت
اوالد ابراھیم مركزھیسوس رمضاناوالد ابراھیم مركزھیسوس رمضان

اوالد ابراھیم مركزبن علي سلیماوالد ابراھیم مركزبن علي سلیم
اوالد ابراھیم مركزخضراوي عبد القادراوالد ابراھیم مركزبوسھوة محمدالجزارة

اوالد ابراھیم مركزغراف المیسوم اوالد ابراھیم مركزعقابة سفیان
اوالد ابراھیم مركزھیصام باللاوالد ابراھیم مركزبواحمد یحي
اوالد ابراھیم مركزمناصري رشیداوالد ابراھیم مركزبوسھوة یحي

العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
السواقي مركزقطاش احمدالسواقي مركزغناي وائل
السواقي مركزرحماني قادةالسواقي مركزبلخیر زیان

العماریة 

المخابز

التغذیة العامة

القائمة االسمیة للتجار المعنیین بالمداومة خالل عطلة عید االضحى المبارك لسنة 2021

النشاط

التغذیة العامة

الدائرة

الجزارة

دائرة :  السواقي. بلدیة: السواقي + جواب
الیوم الثاني الیوم األول 

النشاط

المخابز

البلدیة 

المخابز

اوالد ابراھیم

العماریة 

البلدیة الدائرة



السواقي مركزغناي وائلالسواقي مركزقطاش احمد
السواقي مركزبلخیر زیانالسواقي مركزرحماني قادة

السواقي مركزتواتي سفیانالسواقي مركزمحمد المین بزیو
السواقي مركزعاشور محمدالسواقي مركزمحمد شریف
السواقي مركزلعبري احسنالسواقي مركزتواتي بلقاسم
السواقي مركزسعادي حكیمالسواقي مركزضیاف حكیم

السواقي مركزمھدي نور الدینالسواقي مركزمخطاري بلقاسم
السواقي مركزسھیل الطیبالسواقي مركزسعیدي أحمد وحید
السواقي مركزعمارة احمدالسواقي مركزسحنون مصطفى

السواقي مركزیوسف سلیماني
السواقي مركزمالح محمد

السواقي مركزسالني رضوانالسواقي مركزسالني رضوان توزیع الحلیب
السواقي مركزمرزوق عبد العزیزالسواقي مركزمرزوق عبد العزیز

سوق الجمعة السواقيلونیس مرادسوق الجمعة السواقيلونیس مراد
السواقي مركزسعادي بشیرالسواقي مركزعاشور صالحتصلیح العجالت

جواب مركزعبدي سعیدجواب مركزبوداري الحاج
جواب مركزقطبي ساعدجواب مركزقطبي الزھرة
جواب مركزبوداري الحاججواب مركزقطبي ساعد
جواب مركزقطبي الزھرةجواب مركزعبدي سعید

جواب مركزغیاطو عیسىجواب مركزبركاني الجاللي 
جواب مركزحمودي كمالجواب مركزبالل عبد الحكیم
جواب مركزھادي عليجواب مركزشالبي شمیر

جواب مركزنایلي مرادجواب مركزبوعزة عبد الكریم
جواب مركزحریم صغیرجواب مركزوالي سعیدالجزارة

بلدیة جوابخالدي ادریسبلدیة جوابخالدي ادریستصلیح العجالت
اطو لخظرمحطات الخدمات ة جوابغ اطو لخظرلد ة جوابغ لد

السواقي مركزعیاش سلیماني

المخابز

التغذیة العامة

جواب
التغذیة العامة

محطات الخدمات 
(وقود)

الجزارة

السواقي

المخابز

السواقي



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
شارع فلسطینبوكربة عليش,محمد خمیستيمسایلي عبد المجید

ش,محمد علیلیشزغار حفیظشارع القدسلعشبي موسى
ش,محمد خمیستيعصام عليطریق الثانویةزادال حكیم
شارع 08 مايقیس عبد العزیزش,الطیب عالقعماري فؤاد
واد الحدقطاش محمد امینالقطب الحضريشملول رشید

ش,محمد خمیستيبوعزة حمودةش,عبد الرحمان بوحمیديغربي عبد الباسط
ش,محمد خمیستيبوجمعة عمروش,محمد خمیستيزغواني عائشة
ش,محمد علیلیششلبي رمضانش,علي سالليبومعزة سمیر

ش,محمد علیلیشساللي عبد السالمالسوق المغطىدریش عبد القادر
ش,محمد خمیستيمصطفاوي كمالشارع 20 اوتزیقادي محمد
واد الحدعصام نبیلش,خالد خلدوندحماني وھاب
واد الحدمحطة نفطالواد الحدمحطة نفطال
ش,محمد خمیستيعلیلیش توفیقش,محمد خمیستيعلیلیش توفیق
شارع محمد خمیستيعلیلیش توفیقفرقة الزمالةبورابعة السعید

المكان المسمى بروسعمیني سمیرحي بلوزةخالدي خیر الدینتصلیح العجالت
تابالطعلیلي توفیقتابالطعلیلي توفیق
تابالطمجبر فاروقتابالطمجبر فاروق
بلدیة مزغنةبوابعة ناصر بلدیة مزغنةرزیق یاسین

 بلدیة مزغنةقاسي مصطفىبلدیة مزغنةلعریبي الوناس
محطات الخدمات 

المكان المسمى البویبسویدي حكیم فرقة الدراوشیةعالق وغفار(وقود)

الحوضانفرحات احمدالحوضانمحمد لقراف
الحوضانطالبي عیسىالحوضانبوخالفة مسعود
الحوضانتواتي محمدالحوضانلیمارد فاطمة
الحوضانفركوس فاطمةالحوضانطالب لخضر

توزیع الحلیب

المطاعم

المطاعم

المخابز

التغذیة العامة

الجزارة

القائمة االسمیة للتجار المعنیین بالمداومة خالل عطلة عید االضحى المبارك لسنة 2021
دائرة : تابالط

الیوم األول 

تابالط

النشاطالبلدیة الدائرة
الیوم الثاني

محطات الخدمات 
(وقود)

مزغنة
التغذیة العامة

الحوضان
التغذیة العامة

تابالط



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
بلدیة العزیزیةبوزایر جاللبلدیة العزیزیةالعزوري محمدالمخابز

بلدیة العزیزیةعزراوي عبد العزیزبلدیة العزیزیةیدو جمال
بلدیة العزیزیةرضا سلیمبلدیة العزیزیةصبور ھجیرة

متنقلبومھدي احمیدةمتنقلبومھدي احمیدةتوزیع الحلیب
محطات الخدمات 

بلدیة العزیزیةیدو السعیدبلدیة العزیزیةیدو السعید(وقود)

العزیزیة مركزجدو احمد العزیزیة مركزحمراوي محمدالجزارة
شارع الشھید حداديقطاش حسانشارع الشھید حداديقطاش حسانتصلیح العجالت

المیھوب مركزبوخالفة عبد الحمیدالمیھوب مركزلمداني امحمدالمخابز
بلدیة المیھوببحوص رابحبلدیة المیھوبشرفي فرید

بلدیة المیھوبرحیش احمدبلدیة المیھوبسباش كریمو
متنقلبومھدي احمیدةمتنقلبومھدي احمیدةتوزیع الحلیب

المیھوب مركزمجوط مسعودالمیھوب مركزمجوط مسعودتصلیح العجالت
بلدیة المیھوب مركزخضراوي صالحبلدیة المیھوب مركزخضراوي صالحالجزارة
بلدیة مغراوةفاسي سیدعليبلدیة مغراوةفاسي سیدعليالمخابز

محل رقم 3 القریة الفالحیةمراد عباسبلدیة مغراوةبلعزوز بشیرالتغذیة العامة

الیوم الثانيالیوم األول 
النشاطالبلدیة الدائرة

التغذیة العامة
المیھوب

مغراوة

التغذیة العامة

العزیزیة

القائمة االسمیة للتجار المعنیین بالمداومة خالل عطلة عید االضحى المبارك لسنة 2021
دائرة :  العزیزیة







العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
تعاونیة العقاریة الوطنابراھیمي مرزاقالحي القدیمعیساني نور الدین

المركز التجاريعزو اسالمتعاونیة العقاریة الوطنزغار رابح
الحي القدیممالح حسینحي 20 اوتقطاش عثمان
حي تجزئة رقم 06ابراھیمي صالحالمركز التجاريزادل سعید
حي اول نوفمبرفوضیلي عمارالمدینة الجدیدةبزیع بالل

حي 20 اوتزبیش محمدحي تجزئة رقم 06حجام الطیب
حي 05 جویلیةقروط مسعودحي 20 اوتمكافي محمد
الحي القدیمعیاد عليالحي القدیمعتابي رابح

بني سلیمانسالني رضوانبني سلیمانسالني رضوانتوزیع الحلیب 
حي 05 جویلیةبودربالة فاروقالمركز التجاريمبرك علي
حي 20 اوتحمداد عبد الكریمالحي القدیمحجاج سعید

محطات الخدمات 
حي القدیمعمراني عليالحي القدیممحطة نفطال(وقود)

الحي القدیمرامي زھیرالحي القدیمبن عمارة معمرالمطاعم
طریق الوطني رقم 18سحنین احمدالمدینة الجدیدةبورایة مرادتصلیح العجالت

بوسكن المركزمراحي الطیببوسكن المركزمراحي الطیبالمخابز
بوسكن المركزمرزوقي ذھبیةبوسكن المركزالعكروت عبد الوھاب

بوسكن المركزطوماش مصطفىبوسكن المركزمباركي یوسف
بني سلیمانسالني رضوانبني سلیمانسالني رضوانتوزیع الحلیب

بوسكن المركزمبرك بوزیدبوسكن المركزحمداد محمدالجزارة
محطات الخدمات 

طریق الوطني رقم 19بوعیشاوي مصطفىطریق الوطني رقم 18بوعیشاوي مصطفى(وقود)

سیدي الربیع مركزبودین عبد الرزاقسیدي الربیع مركزبودین عبد الرزاقالمخابز
سیدي الربیع مركزسحنین عبد القادرسیدي الربیع مركزجدو یمینة

سیدي الربیع مركزبوتلیس عیاشسیدي الربیع مركزعلیالت رمضان

القائمة االسمیة للتجار المعنیین بالمداومة خالل عطلة عید االضحى المبارك لسنة 2021
دائرة : بني سلیمان

المخابز

بني سلیمان

بوسكن

الجزارة

الیوم الثانيالیوم األول 
النشاطالبلدیة الدائرة

القائمة االسمیة للتجار المعنیین بالمداومة خالل عطلة عید االضحى المبارك لسنة 2021
دائرة : القلب الكبیر

التغذیة العامةسیدي الربیع

بني سلیمان

التغذیة العامة

التغذیة العامة



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
القلب الكبیر المركززایدي جمالالقلب الكبیر المركزرمیدي محمدالمخابز

القلب الكبیر المركزقاشي حسنالقلب الكبیر المركزكرموس إسماعیل
القلب الكبیر المركزخلفون عیسىالقلب الكبیر المركزغزالي لخضر
القلب الكبیر المركزحوتي خوخةالقلب الكبیر المركزاودني ابوبكر
القلب الكبیر المركزجوھري المختارالقلب الكبیر المركزمعیدادي أعمر

القلب الكبیر المركزقبالج رابحالقلب الكبیر المركزحمیدي مسعودالجزارة
القلب الكبیر المركزشاوش خالدالقلب الكبیر المركزنقاش عیسىالمطاعم

سدرایة المركزمبارك عامرسدرایة المركزنكاع نبیل
سدرایة المركززوان سفیانسدرایة المركزرحماوي لخضر

سدرایة المركزبریش مصطفىسدرایة المركزعزوز العیدالجزارة
بئر بن عابد المركزقنفود كمالبئر بن عابد المركزقنفود كمالالمخابز

بئر بن عابد المركزبلقاسم حامدبئر بن عابد المركزشریفي خالد
بئر بن عابد المركزفرج محمدبئر بن عابد المركزالوناس رشید

بئر بن عابد المركزفرج اسماعیلبئر بن عابد المركزفرج اسماعیلالجزارة

سدرایة

التغذیة العامة

التغذیة العامة

القلب الكبیر

القلب الكبیر

التغذیة العامة بئر بن عابد

النشاط البلدیة  الدائرة
الیوم الثاني الیوم األول 



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
وامري مركزحاج قناوي محمدوامري مركزبومعزة محمد
وامري مركزاحمد سریر سلمىوامري مركزلعیمش رضا

وامري مركزمزاري رابح وامري مركزواضح عبد القادر
وامري مركزبن عمارة مرادوامري مركزمحمد محمود محمد
وامري مركزخالدي حمدانوامري مركزشیخاوي محمد
وامري مركزفالق معمروامري مركزالعیدي سلیم

وامري مركزھواري یوسفوامري مركزواضح الجیاللي
وامري مركزبلخیاني زھرة//

وامريلعروسي دیلمي الجیالليوامريلعروسي دیلمي الجیالليتوزیع الحلیب
وامري مركزبوعبد هللا رشیدوامري مركزبونو محمدالجزارة
وامري مركزمشري رابحوامري مركزحاج قناوي عليالمطاعم

وامريدوي حسني رشیدوامريدوي حسني رشیدمحطات الخدمات

حناشة مركزبوعالمي جمالحناشة مركزبوعالمي جمالمخابز
حناشة مركزقدوري عليحناشة مركزبوعزة منیر

حناشة مركزلطرش بن یخلفحناشة مركزبوزیاني بوعالم
حناشة مركزیوسفي ملیكةحناشة مركزبوزیاني علي

حناشة مركزبلھواري حناشيحناشة مركزقدوري بلقاسمالمطاعم
حناشة مركزقاللیب جلولحناشة مركزقاللیب جلولالجزارة
حربیل مركزرحماني عبد القادرحربیل مركزرحماني عبد القادرمخابز

حربیل مركزلعروسي دیلمي محمدحربیل مركزبن طیب اسماعیل
حربیل مركزقرمزلي حسینحربیل مركزمنیفي محمد

حربیل مركزبن رقیة انیسةحربیل مركزسونة مصعب
حربیل مركزسلیماني عزالدینحربیل مركزمراكشي ام الخیر

حربیل مركزبوشریط باللحربیل مركزبوشریط باللالمطاعم

حربیل مركزسلیماني بن یوسفحربیل مركزسلیماني بن یوسفمحطات الخدمات

حربیل

وامري

تغذیة عامة

تغذیة عامة

المخابز

وامري

حناشة

تغذیة عامة

القائمة االسمیة للتجار المعنیین بالمداومة خالل عطلة عید االضحى المبارك لسنة 2021
دائرة : وامــــري

النشاطالبلدیة الدائرة
الیوم الثاني الیوم األول 





العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
ش,بودھري عبد القادرسحوان حمزةالحي الغربي بوشھیر عثمان
الحي الغربي الطابق االرضي وسطبن ضیاف مونیروسط المدینةمخلوف عمر

حي الشھید محمد بوضیافمحمودي عقیلةمحل رقم 02 الحي الغربي بن ذباح عیسى
حي عبرازعمراوي كمالش,نھاندي عبد القادرمشتي عبد القادر

الحي الغربي لزرق جالل حي الشھید محمد بوضیافحبیب فرید
حي محمد بوضیاف الطابق االرضيعمراوي عیسىالتجزئة الفتح الطابق االرضيوناس اعمر

عین بوسیف شاللي عبد الرحمانص,ب رقم 01 عین بوسیفبن ذباح جمیل
الحي الغربي مسعودي بلحوتمحل رقم 06 حي محمد بوضیافمحودي عقیلة
الحي التجزئة 20 حصة رقم 14بني عیش احمدمحل رقم 02 الشارع الرئیسيشرفاوي حمزة

عین بوسیف سایبي محمدالحي الغربي الطابق االرضي ربیع احمد
الطریق الرئیسيدنیدني یحيالحي الغربي رقم 03موسى محمد

عین بوسیف وعراب عزالدینعین بوسیف میساوي زھرةتوزیع الحلیب

عین بوسیف محطة نفطالعین بوسیف محطة نفطالمحطات الخدمات

محل رقم 01 حي الشھداءبن قویدر محمدرقم 01 حي الثورةباشة عبد النور
محل رقم 01 حي اول نوفمبرعثماني عبد الحكیمحي القدستیتان توفیق
محل رقم 01 حي االحالممسلس حمزة التجزئة الترقویة 118سعیداني حدة
محل رق 03 تجزئة السوق الجدیدصید الحاج عالل سلیمشاللة العذاورةسالمة عادل

محل رقم 02 حافة ط,و رقم 60مھدي عزالدینمحل رقم 02شاللي عبد الوھاب 
محل رقم 01 حي الحریةقیر كمال شاللة العذاورةعزوزي خالد
حي الحریةبوشریط اعمرشاللة العذاورةصید محمد

محل رقم 01 حي اول نوفمبرالعقلي سفیانوسط المدینةصید لعموري
شاللة العذاورةبوحسین البشیرحي اول نوفمبر رقم 38قیر فرید

شاللة العذاورةلشرف محمدحي الشھداء الطابق االرضيبوخضرة احمد
حي ملحقة البشیر االبراھیميقیر موسىحي اول نوفمبر رقم 01بن سعدي لعموري 

شاللة العذاورةسبع زیانشاللة العذاورةسبع زیانتوزیع الحلیب

شاللة العذاورةمحطة نفطالشاللة العذاورةمحطة نفطالمحطات الخدمات

شاللة العذاورة شاللة العذاورة
الجزارة

مخابز

تغذیة عامة

المطاعم

التغذیة العامة

الجزارة

المخابز

المطاعم

القائمة االسمیة للتجار المعنیین بالمداومة خالل عطلة عید االضحى المبارك لسنة 2021
دائرة : عین بوسیف/ شاللة العذاورة

الیوم الثانيالیوم األول 
البلدیة  النشاطالدائرة

عین بوسیف عین بوسیف



الحي الغربي الطابق االرضي وسط

حي محمد بوضیاف الطابق االرضي



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
مركزقبوح رضامركزكمال كحال

حي ل,كریالرضوان فوضیلحي الزبرةلعربي سمیر أحمد
تجزئة 106موجب منصفتجزئة 106حراتي علي
حي الوئامفضلو تھاميحي الوئامفضلو تھامي

حي الوئامزرواطي عمرحي الوئامزرواطي عمر
ت, ترقویة 27كریال زكریاء
خ, الجنوبیةشارفي محمد
شارع م, خمیستيبورقعة دلیلةشارع م, خمیستيداود میسوم

شارع م, خمیستيممي یونسشارع م, خمیستيمنصوري منصور
شارع م, خمیستيحجوط رضوانشارع م, خمیستيبن شیخ أمین
اإلخوة خربوشیحیاوي عبد الرزاقاإلخوة خربوششیحاني زینب
شارع سلیمانحمداوي عبد الكریمشارع سلیمانزواوشة فؤاد
حي الوئامسوماتي محفوظحي الوئامزیاینیة فتحي
حي الزبرةولجة عبد الرحمانحي الزبرةزاھي صوریة
حي الزبرةشارن عطیةحي الزبرةقادة ابراھیم

خ, الجنوبیةبن موسى رشیدخ, الجنوبیةزردالي محمد
حي الزاویةحرمة خیرةحي الزاویةدحماني عائشة

حي روماناتفیروم ملیكةحي روماناتفرید أمین
جسر شلفحاللة عبد القیومجسر شلفحاللة علي

حي الزبرةمحمد علي خوجةمحمد خمیستيشنیني ابراھیم
حي الزبرةغرفة العیدمحمد خمیستيبن فاطمة بشیر
الخرجة الجنوبیةصحیح حمزةمحمد خمیستيحماد مروان

حي الوزاویةمرسلي یمینةاالخوة خربوشبن فاطمة محمد
حي الروماناتشرایر نعیمةش, سلیمانكحالل عمیروش
جسر الشلفریف عمرحي الوئاملریاقي بوعزة

نھج بن عیشةیحیاوي عبد القادر
نھج بن عیشةسبع الطیب

التغذیة العامة

الیوم الثاني
النشاطالبلدیة الدائرة

حي فحیصفضلو إسماعل

المخابز

شارع م, خمیستيفضلوا لخضر المطاعم

القائمة االسمیة للتجار المعنیین بالمداومة خالل عطلة عید االضحى المبارك لسنة 2021
دائرة : قصر البخاري

الیوم األول 

قصر البخاري قصر البخاري



ساحة الشھداءناصري ربیحةساحة الشھداءطالبي یحي
حي الزبرةعابر محمد امینحي الزبرةصدوقي قویدر
شریف سلیمانسبع السعیدساحة الشھداءزوبیري محمد
محمد خمیستيحدید میلودحركات عبد القادرفضلو فتیحة
ساحة الشھداءطالبي یحيحصة الزبرة 246بن عبد هللا 

شارع م, خمیستيحرمة المحجوبشارع م, خمیستيمعزوز لحسن
شارع م, خمیستيبن عیسى محمد

شارع م, خمیستيمعزوز علي

حي روماناتمعزوز معمر
حي الزبرةعزیزي عیسى

متنقلفراح سلیممتنقلعیدات عبد العزیز
متنقلبن ھالل مسعودمتنقلموساوي عبد الناصر

متنقلعیداد محمد
متنقلكحالل عمیروش

سانق المركزلعیشور مراد
سانق المركزبلي بن حوى
مفاتحة المركزمعذور جمال
مفاتحة المركزربیع محمد

متنقلعیدات میھوب

مفاتحة المركز التغذیة العامةمفاتحة

الجزارة

توزیع الحلیب

شارع م, خمیستي محطات الخدمات 
(وقود)

حي المحطةبن شریط یوسف تصلیح العجالت

سانق مركزبلي عبد الرحمان التغذیة العامةسانق

قیز زین العابدین

قصر البخاري

قصر البخاري

القائمة االسمیة للتجار المعنیین بالمداومة خالل عطلة عید االضحى المبارك لسنة 2021
دائرة : قصر البخاري

معزوز أبو صفیان



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
الشھبونیة المركزعزابة احمد

الشھبونیة المركزبن عیسى الطاھر
الشھبونیة المركزبواشریة ناصرالشھبونیة المركزبداد الزھرة

الشھبونیة المركزبراھیمي محمدالشھبونیة المركزجمعي عبد الرحمان
الشھبونیة المركزطرشي ابراھیمالشھبونیة المركزمیسوم میلود

الشھبونیة المركزعزوزي سعید
الشھبونیة المركزطرشي العربي

محطات الخدمات 
المدخل الغربيسبیل بلقاسمالمدخل الشرقيعمرون صدیق(وقود)

متنقلطرشي یحيمتنقلطرشي یحيتوزیع الحلیب
بوغزول المركزشكاي محمدبوغزول المركزشكاي محمدالمخابز

بوغزول المركزشندرلي ایوببوغزول المركزحباش مسعود
بحةمعطوب بوزیتدبوغزول المركزسقاي عبد القادر
بوغزول المركزشلف حمزةبوغزول المركزكركوب عیسى
بوغزول المركزلعیھور محمد
ة محمد بوغزول المركزبوعل
طریق الوطني رقم 40صخري حنفي

sarl pss (صمادي احمد)طریق الوطني رقم 01

البواعیش المركزدحماني محمد
البواعیش المركزدحماني مصطفى
أوالد عنتر المركزبن موسى لخضر

أوالد عنتر المركزبدران محمد
متنقلقرید مرادمتنقلقرید مرادتوزیع الحلیب

أوالد ھالل المركزعامر میسومخربة ھاللعمام بلقاسم
خربة ھاللشرایر میلودخربة ھالللعایدي أحمد

أوالد ھالل المركزسقاي عبد القادرأوالد ھالل المركزالعربي محمد لمین
بوغار المركزقوادریة صفیان
بوغار المركزقوادریة لخضر

البلدیة الدائرة

الشھبونیة

التغذیة العامة

الجزارة

البواعیش

أوالد عنتر
التغذیة العامة

بوغار

أوالد ھالل

أوالد عنتر المركزحجایجیة علي

التغذیة العامة

بوغار المركزالتغذیة العامة

البواعیش المركزحواش أحمدالتغذیة العامة

التغذیة العامة

بوغزول

الشھبونیة المركزالمخابز صایفي رشید

عثماني ضیف هللا

الشھبونیة المركز

الجزارة

Eurl ccns (قبایلي علي احمد)طریق الوطني رقم 40 محطات الخدمات 
(وقود)

بوغزول المركزبن سعد عبد الكریم

القائمة االسمیة للتجار المعنیین بالمداومة خالل عطلة عید االضحى المبارك لسنة 2021
دائرة :  الشھبونیة / دائرة أوالد عنتر

القائمة االسمیة للتجار المعنیین بالمداومة خالل عطلة عید االضحى المبارك لسنة 2021

الشھبونیة

اوالد عنتر

الیوم الثانيالیوم األول النشاط

جمعي طاھر



دراق مركزسالم نور الدیندراق المركزراحو خالد
الخربةنفاذ مسعودالخربةجعوشي إبراھیم

دراق المركزبربیحة أحمد
أم جلیل المركزبونبال عبد الرحمان

أم جلیل المركزفرطاسي میسومأم جلیل المركزبونبال امحمدالتغذیة العامةام الجلیل
عزیز المركزعویسي عبد الرحمان
عزیز المركزركابي نصر الدین
عزیز مركزقاللیب كمالعزیز المركزقاللیب نور الدین

عزیز مركزعبابسي بن عثمانعزیز المركزعبابسي رابح
عزیز مركزمعدور بوزیدعزیز المركزمعزبي بلقاسم
عزیز مركزعزیز المركزقصاب محمد
عزیز مركزعزیز المركزقصاب جمال

متنقلقاللیب حمزةمتنقلقاللیب حمزةتوزیع الحلیب

عزیز
التعذیة العامة

الجزارة

دراق
الخربةقلعي إبراھیم 

التغذیة العامة

قصاب جمال

عزیز مركزركابي نصر الدین المخابز
عزیز

دائرة :   دائرة عزیز









المجموعالعنوان االسم واللقب الوحدات اإلنتاجیةالوالیة
1مجموعة ملكیة 156 بوسكن - المدیةملبنة طوملي الملبنة

ص ب المنطقة الصناعیة قصر البخاريمطاحن قصر البخاري
المنطقة الصناعیة ذراع السمار المدیةمطحنة بوعمرة

حي عین الذھب المدیةمطحنة بحة

تعزیزة الكاف لخضرمطحنة میري
000المیاه المعدنیة

4المطحنة المدیة

جدول 02 : قائمة الوحدات اإلنتاجیة المسخرة لعطلة عید االضحى المبارك 2021
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