
العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
طريق ادلستشفىحلرش عبد ادلؤمنالطيب اخلغاليلقساديي امحدطريق ادلستشفىحلرش عبد ادلؤمن
العريب التبسيعيسو مسعوداالمري عبد القادربن حرز اهلل صابرالعريب التبسيعيسو مسعود
حي اول نوفمرببلمزيان زلمدشارع اجلمهوريةمحيدية بشريحي اول نوفمرببلمزيان زلمد
//حي أول نوفمربمحادي يوسفسعد سعودزلجويب مجال
حي حنطابلي زلجويب زلجوبحي حنطابلي زلجويب زلجوبجي واد القالتمحادي امحد
//حي شريطبلخلفة فتحيجيش التحريرمحادي امحد
حي شريطسعدودي نورةحي جدي عبد القادرمحادي زلمدحي شريطسعدودي نورة
 مسكن483حي محيدية محزة مسكن483حي محيدية محزةحي أول نوفمربزلجويب أزلمد

//ديار الشمسبلمزيانديار الشمسبلمزيان
الربواقيةجاوي مصطفى الربواقيةجاوي مصطفى الربواقيةجاوي مصطفى 

الربواقيةشبان سليمالربواقيةشبان سليمالربواقيةشبان سليم
الربواقيةطييب زلمدالربواقيةطييب زلمدالربواقيةطييب زلمد

ذراع السنيانزلطة اخلدمات نافطالذراع السنيانزلطة اخلدمات نافطالذراع السنيانزلطة اخلدمات نافطال
الربواقيةم اخلدمات حسناوي فتحيالربواقيةم اخلدمات حسناوي فتحيالربواقيةم اخلدمات حسناوي فتحي
الشرفةزلطة اخلدمات نافطالالشرفةزلطة اخلدمات نافطالحي الشرفةزلطة اخلدمات نافطال
فرقة شراطة لكحل زلي الدين فرقة شراطة لكحل زلي الدين فرقة شراطة لكحل زلي الدين 

شارع اجلمهوريةزنكار رليدشارع امري عبد القادرمهرة هشامشارع اجلمهوريةزنكار رليد
الربواقيةفتحي جسناويالعريب تبسيالعريب طبالالربواقيةفتحي جسناوي
 سكن78حي مناصري صفية فيفري18حي غالل كمال سكن78حي مناصري صفية
 مسكن483حي دوادي عقبة07شارع بومساحة رقم موسوين ربيع مسكن483حي دوادي عقبة

حي حنطابلي بن طاية نسيمة فيفري18حي بن سامل مسعودةحي حنطابلي بن طاية نسيمة
حي احملطةيوسفى فاروقحي اول نوفمربشكاوي سيف الدينحي احملطةيوسفى فاروق
شارع اجلمهوريةبلحاج زلمدشارع ساحة السوقشقاط مولودشارع اجلمهوريةبلحاج زلمد
شارع االمري عبد القادرساقي ابراهيمحي حنطابلي بلمقاتلشارع االمري عبد القادرساقي ابراهيم
حي الشرفةصابور ياسني مسكن800حي علوي عبد احلفيظحي الشرفةصابور ياسني
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 البرواقية:  دائرة

البرواقية

اليوم األول النشاطالبلدية الدائرة

البرواقية

اليوم الثالث

تصليح العجالت

المخابز

توزيع الحليب

محطات الخدمات 
(وقود)

المطاعم

اليوم الثاني



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
شارع اجلمهوريةحيياوي إسحاقحي أول نوفمربساقي عبد الرمحانشارع اجلمهوريةحيياوي إسحاق
حي زلمديبن سامل بلقاسمساحة السوقحسين أمحدحي زلمديبن سامل بلقاسم
الشريف قرطيبقطاس بوعالمحي جديالشيخ مالكالشريف قرطيبقطاس بوعالم
حي أول نوفمرببلعرين أزلمدحي زلمديرامي لبنةحي أول نوفمرببلعرين أزلمد

حي أول نوفمربغرييب فاطمة الزهراءشارع ادلسجدزاودي زلمدحي أول نوفمربغرييب فاطمة الزهراء
 مسكن60حي شلفاوي رابححي جديزوليخة كمال مسكن60حي شلفاوي رابح
 مسكن483حي مزياين خالدزلطة احلافالت سابقاحسناوي فتحي مسكن483حي مزياين خالد

 مسكن800حي بلحاج سيد أمحد مسكن483حي سللوف مراد مسكن800حي بلحاج سيد أمحد
حي أول نوفمربمحدادو عيادحي ادلسجدقساديي رابححي أول نوفمربمحدادو عياد
 مسكن800حي الفاطمي أمحدشارع االمري عبد القادرسعد السعود أمحد الشريف مسكن800حي الفاطمي أمحد
حي أول نوفمرببن مزيان زلمدشارع احملطةبورويلة أبوبكرحي أول نوفمرببن مزيان زلمد
 مسكن78حي عزيزي سفيانشارع العريب التبسيحلرش العيد مسكن78حي عزيزي سفيان
حي جديمعقايف كمالحي أول نوفمربحنيش عبد الرؤوفحي جديمعقايف كمال
شارع االمري عبد القادربن نوة زلفوظحي الشرفةخرشف توفيقشارع االمري عبد القادربن نوة زلفوظ
 مسكن800حي عبدو زلمدحي جديكربويب كلة مسكن800حي عبدو زلمد

حي احملطةبوكتاب أمحد الشريفحي أول نوفمربلشمط عثمانحي احملطةبوكتاب أمحد الشريف
شارع ادلسجدهيصام سليمانحي جديبن زيدون فتحيشارع ادلسجدهيصام سليمان
حي أول نوفمرببوضياف إبراهيم سكن177حي عبد الناصر بوشيبانحي أول نوفمرببوضياف إبراهيم

 سكن177حي مكمش عبد الكرميحي حنطابليعبعوب ربيعة سكن177حي مكمش عبد الكرمي
حي حنطابليبالل بوشعبة مسكن60حي موسي باهيحي حنطابليبالل بوشعبة
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البرواقية:  دائرة

البرواقية

اليوم الثانيالدائرة اليوم الثالثاليوم األول النشاطالبلدية 

التغذية العامة البرواقية



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
الربعية ادلركزعالل لعواجيالربعية ادلركزمسري عبدوشالربعية ادلركزعالل لعواجي

الربعية ادلركزميطوش عبد احلميدالربعية ادلركزخيذر نورالدينالربعية ادلركزميطوش عبد احلميد
الربعية ادلركزرضا عبدوشالربعية ادلركزبوشيبان زينةالربعية ادلركزرضا عبدوش
الربعية ادلركززيتون بن عليةالربعية ادلركزناجي بضيافالربعية ادلركززيتون بن علية
الربعية ادلركزالياس بضيافالربعية ادلركزمحزة فالقالربعية ادلركزالياس بضياف

الربعيةطييب زلمدالربعيةطييب زلمدالربعيةطييب زلمدتوزيع الحليب
اوالد ذايد ادلركزبن خلفة فتحياوالد ذايد ادلركزبن خلفة فتحياوالد ذايد ادلركزبن خلفة فتحيالمخابز

اوالد ذايد ادلركزبوخيط سامل اوالد ذايد ادلركزعبدوش فاروقاوالد ذايد ادلركزبوخيط سامل 
اوالد ذايد ادلركزفراين زلمداوالد ذايد ادلركزالعبدودي يوسفاوالد ذايد ادلركزفراين زلمد

اوالد ذايد ادلركزالعماري احلسنياوالد ذايد ادلركزفتحياوالد ذايد ادلركزالعماري احلسني
الربعية طييب زلمدالربعيةطييب زلمدالربعيةطييب زلمدتوزيع الحليب

اوالد ذايد ادلركزبن ثاية ديينةأوالد ذايد ادلركزفراين ربيعاوالد ذايد ادلركزمناصري خلضرالجزارة
ساحة السوقبوقصة خالدشارع العريب التبسيدياين مصطفيساحة السوقبوقصة خالد
 مسكن تسامهي40حي مداين مباركحي أول نوفمربلواس أمحد مسكن تسامهي40حي مداين مبارك

 مسكن483حي بوخاري هيشامشارع الطيب اجلغاليلصخري نور الدين مسكن483حي بوخاري هيشام
حي واد القالتوزغارة عبد القادرحي جديقاسم امساعيلحي واد القالتوزغارة عبد القادر
شارع طيب اجلغاليلشاوشي عالل116سكن اجتماعي بن عيسى حفيظةشارع طيب اجلغاليلشاوشي عالل
حي جديقاسم زلمدحي أول نوفمرببوسامل زلمدحي جديقاسم زلمد
 مسكن78حي عليوش العيدشارع اجلمهوريةسلباط احلسني مسكن78حي عليوش العيد
سكن أجتماعي تسامهيقاسم أمحد116سكن اجتماعي قاسم زلمدسكن أجتماعي تسامهيقاسم أمحد

البرواقية
اوالد ذايد

الجزارةالبرواقية

اليوم الثالثالبلدية 

التغذية العامة

اليوم الثانياليوم األول 
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البرواقية:  دائرة

النشاط

التغذية العامة الربعية

الدائرة



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

سغوان ادلركزبوشنافة امعمرسغوان ادلركزجرجور موزةسغوان ادلركزبوشنافة امعمر
سغوان ادلركزعيفة حفيظةسغوان ادلركزتومي سليمانسغوان ادلركزعيفة حفيظة
سغوان ادلركزامساعيل الريحسغوان ادلركزمناد كمالسغوان ادلركزامساعيل الريح
سغوان ادلركزريان زلمدسغوان ادلركزعنيبة طارقسغوان ادلركزريان زلمد

سغوان ادلركزمسعودي باللسغوان ادلركزمسعودي باللسغوان ادلركزمسعودي بالل
سغوان ادلركزعبد الرزاق فاطمة الزهراءسغوان ادلركزعبد الرزاق فاطمة الزهراءسغوان ادلركزعبد الرزاق فاطمة الزهراء

سغوان ادلركزبوشنافة محزةسغوان ادلركزبوشنافة محزةسغوان ادلركزبوشنافة محزة
سغوان ادلركزعيهار مسريسغوان ادلركزعيهار مسريسغوان ادلركزعيهار مسري
سغوان ادلركزريح زلجوبسغوان ادلركزريح زلجوبسغوان ادلركزريح زلجوب

سغوان ادلركزلكحل عبد القادرسغوان ادلركزلكحل عبد القادرسغوان ادلركزلكحل عبد القادر
محطات الخدمات 

(وقود)
سغوان ادلركزبوشنافة معمرسغوان ادلركزبوشنافة معمرسغوان ادلركزبوشنافة معمر

الزبريية مركزمجال زلجويبالزبريية مركزمجال زلجويبالزبريية مركزمجال زلجويبالمخابز
الزبريية مركزبن عيشة زلمدالزبريية مركزمحزة حييالزبريية مركزبن عيشة زلمد
الزبريية مركزهجري يعقوبالزبريية مركزفريدي تفاحةالزبريية مركزهجري يعقوب

الزبريية مركزبوراس عبد الكرميالزبريية مركزعويف مجالالزبريية مركزبوراس عبد الكرمي
الزبريية مركزحبيب امحد الشريفالزبريية مركززعرور حجيلةالزبريية مركزحبيب امحد الشريف

الزبريية مركزاجلودي مصطفىالزبريية مركزاجلودي مصطفى
الزبريية مركزمسعودي باللالزبريية مركزمسعودي باللالزبريية مركزمسعودي بالل

الزبريية مركزعبد الرزاق فاطمة الزهراءالزبريية مركزعبد الرزاق فاطمة الزهراءالزبريية مركزعبد الرزاق فاطمة الزهراء
الزبريية مركزكربونيب فاطمةالزبريية مركزدهاش سيد أمحدالزبريية مركزبوشنافة عبد القادرالجزارة
الزبريية مركزدهاش مسريالزبريية مركزدهاش مسريالزبريية مركزدهاش مسريالمطاعم

اليوم الثانياليوم األول النشاطالبلدية الدائرة

توزيع الحليب

سغوان

المطاعم

سغوان: دائرة

اليوم الثالث
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سغوان

الجزارة

التغذية العامة

التغذية العامة

الزبيرية

توزيع الحليب



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
ثالثة دوائر مركزبيطام حييثالثة دوائر مركزبيطام حييثالثة دوائر مركزبيطام حييالمخابز

ثالثة دوائر مركزعنان زلمدثالثة دوائر مركزمسيشة عبد الكرميثالثة دوائر مركزعنان زلمد
ثالثة دوائر مركزبلميهوب جلولثالثة دوائر مركزبيطام حييثالثة دوائر مركزبلميهوب جلول
ثالثة دوائر مركزطرطار بومدينثالثة دوائر مركزمسيشة السايحثالثة دوائر مركزطرطار بومدين
ثالثة دوائر مركزبوشنافة عودةثالثة دوائر مركزبلمضوي محزةثالثة دوائر مركزبوشنافة عودة
ثالثة دوائر مركزمسعودي باللثالثة دوائر مركزمسعودي باللثالثة دوائر مركزمسعودي بالل
ثالثة دوائر مركزميساوي الزهرةثالثة دوائر مركزميساوي الزهرةثالثة دوائر مركزميساوي الزهرة
ثالثة دوائر مركزبن رامي عامرثالثة دوائر مركزشحام فيصلثالثة دوائر مركزبن رامي عامر
ثالثة دوائر مركزحبرية سفيانثالثة دوائر مركزغامل أمحدثالثة دوائر مركزحبرية سفيان

ثالثة دوائر مركزبلميهوب احلاجثالثة دوائر مركزبلميهوب احلاجثالثة دوائر مركزبلميهوب احلاج
ثالثة دوائر مركزمسيشة مجال الدينثالثة دوائر مركزمسيشة مجال الدينثالثة دوائر مركزمسيشة مجال الدين

رلرب مركزمحادي رشيدرلرب مركزمحادي رشيدرلرب مركزمحادي رشيدمخابز
رلرب مركزجودر خالدرلرب مركززيار العريبرلرب مركزجودر خالد
رلرب مركززيار ازلمدرلرب مركزبوقادة امنيرلرب مركززيار ازلمد
رلرب مركزهدارة مرميرلرب مركزميفي نورالدينرلرب مركزهدارة مرمي
رلرب مركززيار فؤادرلرب مركزمسلك مسعودةرلرب مركززيار فؤاد

رلرب مركزعروسي عليرلرب مركزمعسكري فاطمة الزهراءرلرب مركزعروسي علي
رلرب مركزمسعودي باللرلرب مركزمسعودي باللرلرب مركزمسعودي بالل

رلرب مركزعبد الرزاق فاطمة الزهراءرلرب مركزعبد الرزاق فاطمة الزهراءرلرب مركزعبد الرزاق فاطمة الزهراء

مجبر
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سغوان: دائرة

سغوان

التغذية العامة

توزيع الحليب

التغذية العامة

توزيع الحليب

اليوم الثالث

الجزارة

ثالثة دوائر

المطاعم

اليوم الثانياليوم األول النشاطالبلدية الدائرة



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
فرقة سيدي يوسفعايد مسريفرقة سيدي يوسفعايد مسريفرقة سيدي يوسفعايد مسري
سيدي نعمان مركزعايد مسري سيدي نعمان مركزعايد مسري سيدي نعمان مركزعايد مسري 

السوق االسبوعيعلون احسن السوق االسبوعيعلون احسن السوق االسبوعيعلون احسن 
سد عريبعوار عبد الباسطسد عريبعوار عبد الباسطسد عريبعوار عبد الباسط
سد عريبعزيرة عبد القادرسد عريبعزيرة عبد القادرسد عريبعزيرة عبد القادر
سيدي نعمانشعبان عويشالسوق البلديصبوح مسري سيدي نعمانشعبان عويش
سيدي نعمانشاوشي شعبانالسوق البلديشرقي مراد سيدي نعمانشاوشي شعبان
فرقة سيدي يوسفشواط خالدالقرية الفالحيةبالمني رمضانفرقة سيدي يوسفشواط خالد
القرية الفالحيةقايدي مجالسوق اخلميسلعبيدي حييالقرية الفالحيةقايدي مجال
حي سيدي يوسفاوزين صاحلفرقة سيدي يوسفشاوشي منورحي سيدي يوسفاوزين صاحل

//فرقة سيدي يوسفجيار زلمد//
القرية الفالحيةشرقي محزةالسوق االسبوعيبارة مسعودالقرية الفالحيةشرقي محزة
السوق االسبوعيبارة احسنالقرية الفالحيةشواط امحدالسوق االسبوعيبارة احسن
العماريةطييب ابراهيمالعماريةطييب ابراهيمالعماريةطييب ابراهيم

سيدي نعمانمسعودي باللسيدي نعمانمسعودي باللسيدي نعمانمسعودي بالل
سيدي نعمانبولعراش فاروقسيدي نعمانبولعراش فاروقسيدي نعمانبولعراش فاروق

محطات الخدمات 
(وقود)

20فرقة تورقة ط و بوشان حورية19فرقة تورقة ط و بوشان حورية18فرقة تورقة ط و بوشان حورية

//سيدي نعمانمولوة توفيقسيدي نعمان مركزعايد عبد الكرميتصليح العجالت

البلدية  الدائرة

المخابز

سيدي نعمان

الجزارة

 توزيع الحليب

اليوم الثاني اليوم األول  النشاط

2021 لسنة المبارك الفطر عيد عطلة خالل بالمداومة المعنيين للتجار االسمية القائمة

 نعمان سيدي:  دائرة

اليوم الثالث

التغذية العامة

سيدي نعمان



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
بوشراحيل مركزعايد سليم بوشراحيل مركزعايد سليم بوشراحيل مركزعايد سليم 
بوشراحيل مركزمحودي بالل بوشراحيل مركزمحودي بالل بوشراحيل مركزمحودي بالل 

بوشراحيل مركزعصماين حجيلةبوشراحيل مركزحنيش فاطمةبوشراحيل مركزعصماين حجيلة
بوشراحيل مركزشريف مرادبوشراحيل مركزعمريي عاشوربوشراحيل مركزشريف مراد

بوشراحيل مركزبوشريط زلمد شريفبوشراحيل مركزحنيش عيسىبوشراحيل مركزبوشريط زلمد شريف
بوشراحيل مركزعثماين عماربلدية بوشراحيلالعويف عيسىبوشراحيل مركزعثماين عمار
بوشراحيل مركزلكحل عماربلدية بوشراحيلاسالم ركاشبوشراحيل مركزلكحل عمار

بوشراحيل مركزحاجي عبد الرزاقبوشراحيل مركزحاجي عبد الرزاقبوشراحيل مركزحاجي عبد الرزاقالجزارة
بوشراحيلطييب اراهيمبوشراحيلطييب اراهيمبوشراحيلطييب اراهيم توزيع الحليب

محطات الخدمات 
(وقود)

بوشراحيل مركزمحيدوش محيدبوشراحيل مركزشاوشي منوربوشراحيل مركزمحيدوش محيد

مخس جوامع مركزبوعدلة عامرمخس جوامع مركزبوعدلة عامرمخس جوامع مركزبوعدلة عامرالمخابز
مخس جوامع مركزمباركة سحريي مخس جوامعيهمي موالي مخس جوامع مركزمباركة سحريي 
مخس جوامع مركزشرود احسنالتجزئة االجتماعيةموسى عمورمخس جوامع مركزشرود احسن
مخس جوامع مركزربيعي ساملمخس جوامعبلماضي مجالمخس جوامع مركزربيعي سامل

مخس جوامع مركزربيعي نورالدينمخس جوامعجدياين شعيبمخس جوامع مركزربيعي نورالدين
مخس جوامع مركزخيثر ريعةمخس جوامع مركزخيثر ريعةمخس جوامع مركزخيثر ريعةالجزارة

مخس جوامعطييب زلمدمخس جوامعشاوشي منورمخس جوامع مركزطييب زلمد توزيع الحليب

التغذية العامة

التغذية العامة

بوشراحيل

خمس جوامع

2021 لسنة المبارك الفطر عيد عطلة خالل بالمداومة المعنيين للتجار االسمية القائمة

 نعمان سيدي:  دائرة

المخابز

اليوم الثالثاليوم الثانياليوم األول النشاطالبلدية الدائرة

سيدي نعمان



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
العمارية مركزبلخريي عثمانالعمارية مركزبلخريي عثمانالعمارية مركزبلخريي عثمان
منطقة النشاطاتبوخزاين رمضانمنطقة النشاطاتبوخزاين رمضانمنطقة النشاطاتبوخزاين رمضان

العمارية مركزبلخريي عبد الغينالعمارية مركزبلخريي عبد الغينالعمارية مركزبلخريي عبد الغين
العمارية مركزسعدي الطيبالعمارية مركزسعدي الطيبالعمارية مركزسعدي الطيب
منطقة النشاطاتغوايل عبد النور05التجزئة شريفي عبد العزيزمنطقة النشاطاتغوايل عبد النور

العمارية مركززروال عبد الكرمي غيايف اعمر,شمسعوداين اعمرالعمارية مركززروال عبد الكرمي 
العماريةمسعودي علي العماريةبوحدادو عبد الكرميالعماريةمسعودي علي 
بوقامسي الطيب,شمربوكي فاطمةحي بن طرشة ادليلودبالل قويدريبوقامسي الطيب,شمربوكي فاطمة
منطقة النشاطاتموسى حدادخنافيف اعمر,شسوادلي زلمدمنطقة النشاطاتموسى حداد
حي بن طرشة ملودبنية فتح النورمنطقة النشاطاتفقري فؤادحي بن طرشة ملودبنية فتح النور
حي التسامهي العماريةبلحمزي رشيدحي التسامهيلقريد سعيدحي التسامهي العماريةبلحمزي رشيد
خنافيف اعمرمعمري العيدالعماريةبوزار سيد عليخنافيف اعمرمعمري العيد

//العماريةعقوين اخضر//
حي التسامهي العماريةحيياوي زلمدالعماريةسعدادو احسنحي التسامهي العماريةحيياوي زلمد
العماريةعامر سفيانسكن اجتماعي 44بوعتو زلمدالعماريةعامر سفيان

العماريةطييب ابراهيمالعماريةطييب ابراهيمالعماريةطييب ابراهيمتوزيع الحليب
حي النشاطاتغوايل محزةحي النشاطاتغوايل محزةحي النشاطاتغوايل محزة
العمارية مركزعتو اجلياليلالعمارية مركزعتو اجلياليلالعمارية مركزعتو اجلياليل

بلدية العماريةعمريي ازلمدشارع بن ساعد مولوة ساملبلدية العماريةعمريي ازلمدتصليح العجالت
اوالد ابراهيم مركزهيسوس رمضاناوالد ابراهيم مركزهيسوس رمضاناوالد ابراهيم مركزهيسوس رمضان
اوالد ابراهيم مركزبن علي سليماوالد ابراهيم مركزبن علي سليماوالد ابراهيم مركزبن علي سليم

اوالد ابراهيم مركزبوسهوة زلمداوالد ابراهيم مركزخضراوي عبد القادراوالد ابراهيم مركزبوسهوة زلمدالجزارة
اوالد ابراهيم مركزهيصام باللاوالد ابراهيم مركزغراف ادليسوم اوالد ابراهيم مركزهيصام بالل
اوالد ابراهيم مركزهيصام زلمداوالد ابراهيم مركزبن علي وهيبةاوالد ابراهيم مركزهيصام زلمد
اوالد ابراهيم مركزمناصري رشيداوالد ابراهيم مرسلي زلجوباوالد ابراهيم مركزمناصري رشيد

الدائرة

اوالد ابراهيم

العمارية 

العمارية 

المخابز

التغذية العامة

2021 لسنة المبارك الفطر عيد عطلة خالل بالمداومة المعنيين للتجار االسمية القائمة

العمارية:  دائرة

اليوم الثالث

محطات الخدمات 
(وقود)

اليوم الثاني اليوم األول  النشاط

التغذية العامة

الجزارة

المخابز

البلدية 



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
السواقي مركزقطاش امحدالسواقي مركزقطاش امحدالسواقي مركزغناي وائل
السواقي مركزرمحاين قادةالسواقي مركزرمحاين قادةالسواقي مركزبلخري زيان
السواقي مركزغناي وائلالسواقي مركزغناي وائلالسواقي مركزقطاش امحد
السواقي مركزبلخري زيانالسواقي مركزبلخري زيانالسواقي مركزرمحاين قادة

السواقي مركزابراهيم عاشورالسواقي مركززلمد المني بزيوالسواقي مركزابراهيم عاشور
السواقي مركزمهدي نور الدينالسواقي مركزمولوج مرميالسواقي مركزمهدي نور الدين

السواقي مركزتوايت سفيانالسواقي مركزتوايت بلقاسمالسواقي مركزتوايت سفيان
السواقي مركزعاشور زلمدالسواقي مركزضياف حكيمالسواقي مركزعاشور زلمد

السواقي مركزسعادي حكيمالسواقي مركزسلطاري بلقاسمالسواقي مركزسعادي حكيم
السواقي مركزلعربي احسنالسواقي مركزسعيدي عبد الوهابالسواقي مركزلعربي احسن
السواقي مركزمالح زلمدالسواقي مركزعمارة امحدالسواقي مركزمالح زلمد

السواقي مركزسليماين يوسفالسواقي مركزعياش سليماينالسواقي مركزسليماين يوسف
السواقي مركزسالين رضوانالسواقي مركزسالين رضوانالسواقي مركزسالين رضوان توزيع الحليب

السواقي مركزمرزوق عبد العزيزالسواقي مركزمرزوق عبد العزيزالسواقي مركزمرزوق عبد العزيز
سوق اجلمعةلونيس مرادسوق اجلمعةلونيس مرادسوق اجلمعةلونيس مراد

السواقي مركزعاشور صاحلالسواقي مركزسعادي بشريالسواقي مركزعاشور صاحلتصليح العجالت
جواب مركزعبدي سعيدجواب مركزعبدي سعيدجواب مركزبوداري احلاج
جواب مركزقطيب ساعدجواب مركزقطيب ساعدجواب مركزقطيب الزهرة
جواب مركزبوداري احلاججواب مركزبوداري احلاججواب مركزقطيب ساعد
جواب مركزقطيب الزهرةجواب مركزقطيب الزهرةجواب مركزعبدي سعيد
جواب مركزبركاين اجلاليلجواب مركزغياطو عيسىجواب مركزبركاين اجلاليل

جواب مركزبالل عبد احلكيمجواب مركزمحودي كمالجواب مركزبالل عبد احلكيم
جواب مركزشاليب مشريجواب مركزهادي عليجواب مركزشاليب مشري

جواب مركزبوعزة عبد الكرميجواب مركزنايلي مرادجواب مركزبوعزة عبد الكرمي
بلدية جوابشاليل ازلمدبلدية جوابوايل سعيدبلدية جوابشاليل ازلمدالجزارة

بلدية جوابخالدي ادريسبلدية جوابخالدي ادريسبلدية جوابخالدي ادريستصليح العجالت

التغذية العامة

محطات الخدمات 
(وقود)

الجزارة

المخابز

السواقي

السواقي

البلدية الدائرة

المخابز

جواب

التغذية العامة

2021 لسنة المبارك الفطر عيد عطلة خالل بالمداومة المعنيين للتجار االسمية القائمة

اليوم الثالث

السواقي:   دائرة

اليوم الثاني اليوم األول  النشاط



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
زلمد مخيسيت,شمسايلي عبد اجمليدشارع فلسطنيبوكربة عليزلمد مخيسيت,شهودان علي 

زلمد عليليش,شبومعزة كرميشارع القدسلعشيب موسىزلمد مخيسيت,شزغار عبد احلفيظ
طريق الثانويةزادال حكيمزلمد مخيسيت,شعصام عليزلمد عليليش, شبومعزة عبد الكرمي
الطيب عالق,شعماري فؤاد ماي08شارع قيس عبد العزيزشارع القدسدمحاين رمضان
زلمد مخيسيت,شفالح مرزاقواد احلدحوت مورادخالد خلدون,شكوري عمر

علي سالين,ششريايل زلمد تابالط 01حيمل رقمزمري زلمدواد احلدقطاش زلمد امني
السوق ادلغطىزللول عمرزلمد مخيسيت,شبومجعة عمروزلمد عليليش,ششليب رمضان
زلمد مخيسيت,شزغواين عائشةالسوق ادلغطىشعوان زلمدالسوق ادلغطىقرومي زلجوبة
خالد خلدون,شحجام ربيععلي ساليل,شبومعزة مسريالسوق ادلغطىطهراوي مسعود
 مسكن تسامهي75حي سوري فاتحواد احلدعصام عبد الرزاقزلمد مخيسيت,شمصطفاوي كمال
السوق ادلغطىمحيان السعيد اوت20شارع زيقادي بومجعةزلمد عليليش,شساليل عبد الكرمي

زلمد مخيسيت,شعليش زبيدةالسوق ادلغطىدريش عبد القادرخالد خلدون,شخفاف خلضر
واد احلدزلطة نفطالواد احلدزلطة نفطالواد احلدزلطة نفطال
زلمد مخيسيت,شعليليش توفيقزلمد مخيسيت,شعليليش توفيقزلمد مخيسيت,شعليليش توفيق
فرقة الزمالةبورابعة السعيدشارع زلمد مخيسيتعليليش توفيقفرقة الزمالةبورابعة السعيد

حي بلوزةخالدي خري الدينفرقة بشالق الطابق األرضيعطية ابراهيمادلكان ادلسمى بروسعميين مسريتصليح العجالت
تابالطعليلي توفيقتابالطعليلي توفيقتابالطعليلي توفيق
تابالطرلرب فاروقتابالطرلرب فاروقتابالطعليلي توفيق
بلدية مزغنةلعرييب الوناسبلدية مزغنةبوابعة ناصر بلدية مزغنةبورابعة مجال

 بلدية مزغنةقاسي مصطفىبلدية مزغنةلعرييب الوناس بلدية مزغنةقاسي مصطفى
محطات الخدمات 

(وقود)
ادلكان ادلسمى البويبسويدي حكيم فرقة الدراوشيةعالق وغفارادلكان ادلسمى البويبسويدي حكيم

احلوضانزلمد لقرافاحلوضانفرحات امحداحلوضانطاليب عيسى
احلوضانميساوي امحداحلوضانبوخالفة مسعوداحلوضانطاليب امساعيل
احلوضانميساوي امحداحلوضانليمارد فاطمةاحلوضانمياوي امحد
احلوضانطالب خلضراحلوضانطالب خلضراحلوضانتوايت زلمد

المخابز

التغذية العامة

الجزارة

توزيع الحليب

المطاعم

المطاعم

2021 لسنة المبارك الفطر عيد عطلة خالل بالمداومة المعنيين للتجار االسمية القائمة

تابالط:  دائرة

اليوم الثالث اليوم األول 

تابالط

اليوم الثانيالنشاطالبلدية الدائرة

محطات الخدمات 
(وقود)

مزغنة
التغذية العامة

الحوضان
التغذية العامة

تابالط



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
بلدية العزيزيةالعزوري زلمدبلدية العزيزيةبوزاير جاللبلدية العزيزيةديدي خلضرالمخابز

العزيزية مركزشعنان صاحلالعزيزية مركزبوفتاح شعبانالعزيزية مركزحدادي مجال
العزيزية مركزعميمر رابحالعزيزية مركزمكاوي عبد الرمحان العزيزية03زلل رقم عبد الرؤوف يزيد

متنقلبومهدي امحيدةمتنقلبومهدي امحيدةمتنقلبومهدي امحيدةتوزيع الحليب
محطات الخدمات 

(وقود)
بلدية العزيزيةيدو السعيدبلدية العزيزيةيدو السعيدبلدية العزيزيةيدو السعيد

العزيزية مركزمحراوي زلمدالعزيزية مركزجدو امحد العزيزية مركزعالش نبيلالجزارة
شارع الشهيد حداديقطاش حسانشارع الشهيد حداديقطاش حسانشارع الشهيد حداديقطاش حسانتصليح العجالت

ادليهوب مركزبوخالفة عبد احلميدادليهوب مركزبوخالفة عبد احلميدادليهوب مركزبوخالفة عبد احلميدالمخابز
بلدية ادليهوبخضراوي امحدبلدية ادليهوبمودود عبد احلميدبلدية ادليهوبشرفاوي عمر
ادليهوب مركزحلوي رابحادليهوب- بروين عبدون كمالادليهوب مركزسباش كرديو

متنقلبومهدي امحيدةمتنقلبومهدي امحيدةمتنقلبومهدي امحيدةتوزيع الحليب
ادليهوب مركزرلوط مسعودادليهوب مركزرلوط مسعودادليهوب مركزرلوط مسعودتصليح العجالت

بلدية ادليهوب مركزخضراوي صاحلبلدية ادليهوب مركزخضراوي صاحلبلدية ادليهوب مركزخضراوي صاحلالجزارة
بلدية مغراوة مركزفاسي سيدعليبلدية مغراوة مركزفاسي سيدعليبلدية مغراوة مركزفاسي سيدعليالمخابز

 القرية 3زلل رقم مراد عباسبلدية مغراوةمليك رافعالتغذية العامة
الفالحية

بلدية مغراوةبلعزوز بشري

اليوم الثالث

2021 لسنة المبارك الفطر عيد عطلة خالل بالمداومة المعنيين للتجار االسمية القائمة

اليوم الثانياليوم األول النشاطالبلدية الدائرة

التغذية العامة
الميهوب

مغراوة

التغذية العامة

العزيزية

العزيزية:   دائرة



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
تعاونية العقارية الوطنابراهيمي مرزاقادلركز التجاريزادل سعيداحلي القدميشركة مالح
ادلركز التجاريعزو اسالم اوت20حي قاليت حسنيتعاونية العقارية الوطنزغار رابح

06حي جتزئة رقم ابراهيمي صاحلاحلي القدميعيساين نورالدين اوت20حي قطاش عثمان
حي اول نوفمرببوعالقة عبد القادرحي اول نوفمربفوضيلي عمارادلدينة اجلديدةمربك أمحد

 مسكن120حي قطاش سعد اوت20حي مكايت زلمد06حي جتزئة رقم بوقفة حسني
حي القدميعياد عليحي ادلوضفنيبوزينة الطاهر جويلية05حي بوفراش شعبان

بين سليمانسالين رضوانبين سليمانسالين رضوانبين سليمانسالين رضوانتوزيع الحليب 
 جويلية05حي بودية عبد اهللحي ادلوضفنيسحنني عبد ادلالك جويلية05حي بودية عبد اهللالجزارة

محطات الخدمات 
(وقود)

18طريق الوطين رقم رويس زلمدحي القدميعمراين علياحلي القدميزلطة نفطال

ادلدينة اجلديدةبوزينة زلمد18طريق الوطين رقم عالس أمحداحلي القدميبن عمارة معمرالمطاعم
 مسكن159حي يزيع يونس18طريق الوطين رقم سحنني امحدادلدينة اجلديدةبوراية مرادتصليح العجالت

بوسكن ادلركزمراحي الطيببوسكن ادلركزمراحي الطيببوسكن ادلركزمراحي الطيبالمخابز
بوسكن ادلركزطوماش مصطفىبوسكن ادلركزطوماش مسعودةبوسكن ادلركزمخيلي علي
بوسكن ادلركزمخيلي عليبوسكن ادلركزمرزوقي ذهبيةبوسكن ادلركزمباركي رشيد

بوسكن ادلركزملبة طومليبوسكن ادلركزملبة طومليبوسكن ادلركزملبة طومليانتاج الحليب
بين سليمانسالين رضوانبين سليمانسالين رضوانبين سليمانسالين رضوانتوزيع الحليب

بوسكن ادلركزمحداد زلمدبوسكن ادلركزمحداد زلمدبوسكن ادلركزمحداد زلمدالجزارة
محطات الخدمات 

(وقود)
20طريق الوطين رقم بوعيشاوي مصطفى19طريق الوطين رقم بوعيشاوي مصطفى18طريق الوطين رقم بوعيشاوي مصطفى

سيدي الربيع مركزبودين عبد الرزاقسيدي الربيع مركزبودين عبد الرزاقسيدي الربيع مركزبودين عبد الرزاقالمخابز
سيدي الربيع مركزجدو ديينةسيدي الربيع مركزسحنني عبد القادرسيدي الربيع مركزجدو ديينة

سيدي الربيع مركزعليالت رمضانسيدي الربيع مركزبوتليس عياشسيدي الربيع مركزعليالت رمضان

بني سليمان

التغذية العامة

التغذية العامة

2021 لسنة المبارك الفطر عيد عطلة خالل بالمداومة المعنيين للتجار االسمية القائمة

سليمان بني:  دائرة

المخابز

بني سليمان

بوسكن

اليوم الثالثاليوم الثانياليوم األول  النشاطالبلدية الدائرة

التغذية العامةسيدي الربيع



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
القلب الكبري ادلركزرميدي زلمدالقلب الكبري ادلركززيرق فتحيالقلب الكبري ادلركزرميدي زلمدالمخابز

القلب الكبري ادلركزحويت خوخةالقلب الكبري ادلركزمكيد عبد الرزاقالقلب الكبري ادلركزعزازي سبيت
القلب الكبري ادلركزاودين ابوبكرالقلب الكبري ادلركزعبودة جلولالقلب الكبري ادلركزكرموس محيد
القلب الكبري ادلركزبالل أعمرالقلب الكبري ادلركززواوي موسىالقلب الكبري ادلركزخدمي علي

القلب الكبري ادلركزصالح عمروالقلب الكبري ادلركزقبالج رابحالقلب الكبري ادلركزمحيدي مسعودالجزارة
القلب الكبري ادلركزرامي زهريالقلب الكبري ادلركزنقاش عيسىالقلب الكبري ادلركزشاوش خالدالمطاعم

سدراية ادلركزنكاع نبيلسدراية ادلركزمبارك عامرسدراية ادلركزمزاري ابراهيم
سدراية ادلركزرمحاوي خلضرسدراية ادلركزمحيدي محزةسدراية ادلركزرمحاوي خلضر

سدراية ادلركزعزوز العيدسدراية ادلركزبريش مصطفىسدراية ادلركزعزوز العيدالجزارة
بئر بن عابد ادلركزقنفود كمالبئر بن عابد ادلركزقنفود كمالبئر بن عابد ادلركزقنفود كمالالمخابز

بئر بن عابد ادلركزحبيش سعيدبئر بن عابد ادلركزخيثر الطيببئر بن عابد ادلركزرابح ماين
بئر بن عابد ادلركزفرج زلمدبئر بن عابد ادلركزسعيدي عقيلةبئر بن عابد ادلركزحبيش عثمان

بئر بن عابد ادلركزفرج امساعيلبئر بن عابد ادلركزفرج امساعيلبئر بن عابد ادلركزفرج امساعيلالجزارة

سدراية

التغذية العامة

التغذية العامة

القلب الكبير

القلب الكبير

التغذية العامة بئر بن عابد

اليوم الثالث النشاط البلدية  اليوم الثانيالدائرة اليوم األول 
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الكبير القلب:  دائرة



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
وامري مركزبومعزة زلمدوامري مركزحاج قناوي زلمدوامري مركزبومعزة محمد

وامري مركزموسى زلمدوامري مركزامحد سرير سلمىوامري مركزلعيمش رضا

وامري مركزواضح عبد القادروامري مركزبن عمارة مرادوامري مركزمزاري رابح 

وامري مركزدويك مصطفىوامري مركزهواري يوسفوامري مركززلمد زلمود 

وامري مركزبومدين بوزيدوامري مركزشيخاوي زلمدوامري مركزالعيدي سليم

وامري مركزرؤوف أزلمدوامري مركزبلخياين زهرةوامري مركزفالق معمر

وامري مركزمتيجي زلمدوامري مركزخالدي محدانوامري مركزواضح اجلاليل

وامري مركزلعجال التومي أزلمدوامري مركزبوعبد اهلل رشيدوامري مركزبن عمارة بومجعةالجزارة

وامري مركزلعروسي ديلمي جياليلوامري مركزلعروسي ديلمي جياليلوامري مركزلعروسي ديلمي جياليلتوزيع الحليب 

وامري مركزبن عياش قدوروامري مركزحاج قناوي عليوامري مركزمشري رابحالمطاعم

محطات الخدمات 
(وقود)

وامريدوي حسين رشيدوامريدوي حسين رشيدوامريدوي حسين رشيد

حناشة مركزبوعالمي مجالحناشة مركزبوعالمي مجالحناشة مركزبوعالمي مجالمخابز

حناشة مركزبوزياين مصطفىحناشة مركزقدوري عليحناشة مركزبوعزة منري

حناشة مركزعالوي مهديحناشة مركزلطرش بن خيلفحناشة مركزبوزياين بوعالم

حناشة مركزبوزياين زلفوظحناشة مركزيوسفي مليكةحناشة مركزبوزياين علي

حناشة مركزز/عبد الرزاق فحناشة مركزز/عبد الرزاق فحناشة مركزز/عبد الرزاق فتوزيع الحليب 

حناشة مركزقدوري بلقاسمحناشة مركزبلهواري حناشيحناشة مركزقدوري بلقاسمالمطاعم

حناشة مركزقالليب جلولحناشة مركزقالليب جلولحناشة مركزقالليب جلولالجزارة

حربيل مركزرمحاين عبد القادرحربيل مركزرمحاين عبد القادرحربيل مركزرمحاين عبد القادرمخابز

حربيل مركزسليماين عز الدينحربيل مركزلعروسي ديلمي زلمدحربيل مركزبن طيب امساعيل

حربيل مركزعيسى الديلمي حسنيحربيل مركزقرمزيل حسنيحربيل مركزمنيفي مولود

حربيل مركزسونة مصعبحربيل مركزبن رقية انيسةحربيل مركزمراكشي ام اخلري

حربيل مركزبوغراف بن عيسىحربيل مركزبوغراف بن عيسىحربيل مركزبوغراف بن عيسىتوزيع الحليب 

حربيل مركزبوشريط باللحربيل مركزبوشريط باللحربيل مركزبوشريط باللالمطاعم

محطات الخدمات 
(وقود)

حربيل مركزسليماين بن يوسفحربيل مركزسليماين بن يوسفحربيل مركزسليماين بن يوسف

حربيل

وامري
تغذية عامة

تغذية عامة

المخابز

وامري

تغذية عامة

حناشة
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وامــــري:  دائرة

اليوم الثالث اليوم الثانيالنشاطالبلدية الدائرة اليوم األول 



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
 فيفري24حيي سبعي فيفري24حيي سبعي فيفري24حيي سبعي
 حي قطيطنبطاهر ايوب عني الكبريقحام اذلادي حي قطيطنبطاهر ايوب 

الدامياتبن بابا علي عمر ادلختارحي الدامياتوجواج عز الدينالدامياتبن بابا علي عمر ادلختار
بزيوششركة بن صابربزيوشرباحي صليحةبزيوششركة بن صابر
بزيوشرباحي صليحةبزيوشعروج خالدبزيوشعروج خالد

تاكبوتيورقيوين سعيدتاكبوازلمد بن باشةتاكبوتيورقيوين سعيد
تاكبوازلمد بن باشةتاكبوعاشوري مرادتاكبوعاشوري مراد

ختابيترباحي زلمد امني حي ختابيتمرسلي زلمدختابيترباحي زلمد امني 
ثنية احلجرشركة بن صابرثنية احلجردبيب انيسة ثنية احلجرشركة بن صابر

ثنية احلجردبيب انيسة ثنية احلجرعلي باشاثنية احلجرعلي باشا
حي الغزاغزةامحد اشراق بلخرييحي الغزاغزةامحد اشراق بلخرييحي الغزاغزةامحد اشراق بلخريي

حي الكوالةمومن امينةحي الكوالةمومن امينةحي الكوالةمومن امينة
حي بايت السفلىنايب فوضيل حي بايت السفلىنايب فوضيل حي بايت السفلىنايب فوضيل 

حي سقدي بوزيانرباحي عبد الرزاق حي سقدي بوزيانرباحي عبد الرزاق حي سقدي بوزيانرباحي عبد الرزاق 
ساحة النوربن حرز اهلل يوسفساحة النوربقاش عبد العزيزساحة النوربن حرز اهلل يوسف

طريق اجلزائركيحلي فتيحةطريق اجلزائرباشن عرفاتطريق اجلزائركيحلي فتيحة
عني الذهبرباحي حوريةعني الذهبشركة بن صابر عني الذهبرباحي حورية
عني الذهبشركة بن صابر عني الذهبسعيدي رضاعني الذهبسعيدي رضا

قطيطنفتحي بكري الرتكيقطيطنفتحي بكري الرتكيقطيطنفتحي بكري الرتكي
مرج شكريحاجي عبد العزيزمرج شكريزوامبية مولودمرج شكريخياطني حسان

مقابل اجلامعةزيرق صابرمقابل اجلامعةزيرق صابرمقابل اجلامعةزيرق صابر
مقدم بن يوسفبن با شا مسري مقدم بن يوسفبن با شا مسري مقدم بن يوسفبن با شا مسري 
حي الشلعلعاسكندر عمرحي الشلعلعاسكندر عمرحي الشلعلعاسكندر عمر
حي ادلصلىبن باشة زلمد حي ادلصلىبن باشة زلمد حي ادلصلىبن باشة زلمد 
حي رقية مصطفىرباحي ايوب حي رقية مصطفىرباحي ايوب حي رقية مصطفىرباحي ايوب 
 ديسمرب15طريق زواوت علي  ديسمرب15طريق زواوت علي  ديسمرب15طريق زواوت علي 

 اكتوبر17طريق بقاش عبد العزيز اكتوبر17طريق بقاش عبد العزيز اكتوبر17طريق بقاش عبد العزيز

المخابز

2021 لسنة المبارك الفطر عيد عطلة خالل بالمداومة المعنيين للتجار االسمية القائمة

المدية:  دائرة

اليوم الثالث النشاطالبلدية  اليوم الثانياليوم األول الدائرة

المدية المدية



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
حي تاكبورويس زلمد امنيحي تاكبوالياس سكندرحي تاكبورويس زلمد امني
حي عني الذهبعاشوري باللحي ثنية احلجربلطرش هبيةحي عني الذهبعاشوري بالل
ادلديةعطية بن حفريادلديةعطية بن حفريادلديةعطية بن حفري

ادلدية زلطة خدمات تلمساينادلدية زلطة خدمات تلمساينادلدية زلطة خدمات تلمساين
مقابل الواليةزلطة خدمات نفطالمقابل الواليةزلطة خدمات نفطالمقابل الواليةزلطة خدمات نفطال
ادلديةزلطة خدمات حبةادلدية زلطة خدمات حبةادلديةزلطة خدمات حبة
حي ثنية احلجر جالط عبد الرمحانطريق اجلزائرحاج احسن ابراهيمتاكبوعبد الرحيم دقداق
 ديسمرب15طريق ولد خاوة كمال ديسمرب15طريق ولد خاوة كمال ديسمرب15طريق ولد خاوة كمال

حي مرج شكري موسى روحبي فيسةحي الشلعلع بن بابا علي زلمدالقطب احلضرياسكندر سيد امحد

2021 لسنة المبارك الفطر عيد عطلة خالل بالمداومة المعنيين للتجار االسمية القائمة

المدية:  دائرة

النشاط اليوم الثانياليوم األول البلدية الدائرة

المطاعم

محطات الخدمات 
(وقود)

تصليح العجالت

اليوم الثالث



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
حي عني الذهب تزغوين زلمدحي عني الذهب زلمد ادلولود علجيحي عني الذهب تزغوين زلمد
حي عني الذهب وجواج اعمرحي عني الذهبكاملي عبد الرزاقحي عني الذهب وجواج اعمر
حي عني الذهبعشوري محيدحي عني الذهبشاريف عبد اهللحي عني الذهبعشوري محيد
حي تاكبوزلمد عاشوريحي تاكبوتونسي حكيمحي تاكبوزلمد عاشوري

حي تاكبو زكرياء بن قرطيبحي تاكبو مصطفى بومنريحي تاكبو زكرياء بن قرطيب
حي تاكبوسلتار عاشوريحي تاكبوسلتار عاشوريحي تاكبوسلتار عاشوري
 فيفري24حي  صاحلي نعيمةحي ثنية احلجر فتحي بن قرطيب فيفري24حي  صاحلي نعيمة

حي ثنية احلجر صاحي عبد الكرميحي ثنية احلجر  مسعودان رابححي ثنية احلجرعبد احلفيظ عبد الرمحان
حي ثنية احلجرطوبال نور الدينحي ثنية احلجرزمور باللحي ثنية احلجرزمور بالل

حي ثنية احلجرشيخ هتامي نسيمةحي ثنية احلجرمصطفى حناشيحي ثنية احلجرشيخ هتامي نسيمة
حي ثنية احلجربلعقون بن عيسىحي ثنية احلجرطوبال نور الدينحي ثنية احلجربلعقون بن عيسى
حي ثنية احلجربوشريط عثمانحي ثنية احلجركمال طوبالحي ثنية احلجربوشريط عثمان
حي ثنية احلجربنادي حدةحي ثنية احلجربوقارة عائشةحي ثنية احلجربنادي حدة

حي ثنية احلجربن عمور سارةحي ثنية احلجرعبد احلفيظ عبد الرمحانحي ثنية احلجربن عمور سارة
طريق اجلزائر بكري الرتكي الياسطريق اجلزائر بكري الرتكي الياسطريق اجلزائر بكري الرتكي الياس

حي مرج شكريكمال اوقريد حي بزيوششندريل خالدحي مرج شكريكمال اوقريد
حي مرج شكريبن كرميسي مجيلةحي مرج شكريزلفوظ دمحاينحي مرج شكريبن كرميسي مجيلة
حي مرج شكريبولدوم صديقحي مرج شكريزلمد عالويحي مرج شكريبولدوم صديق

حي مرج شكريمصطفاوي عبد ادلوىلحي مرج شكريكمال اوقريدحي مرج شكريمصطفاوي عبد ادلوىل
حي مرج شكريحورية حجاجحي مرج شكريبوبكر غرنوطيحي مرج شكريحورية حجاج

حي مرج شكريخري الدين حنيفيحي مرج شكريبالل نعامحي مرج شكريخري الدين حنيفي
حي مرج شكريمناصر زكرياءحي مرج شكريبن حجر ياسرحي مرج شكريمناصر زكرياء

حي مرج شكريعبد القادر لعمرييحي الدامياتصليب عاشوريحي مرج شكريعبد القادر لعمريي
حي ختابيتزلمد حفريحي ختابيتزلمد امني خوالدحي ختابيتزلمد حفري
حي ختابيتبوخامت الياسحي ختابيتتوفيق رويسحي ختابيتبوخامت الياس
حي ختابيتمسانة زلمدحي ختابيترويس زلمدحي ختابيتمسانة زلمد
حي ختابيتمرموز أمحدحي ختابيتمرموز أمحدحي ختابيتمرموز أمحد

البلدية الدائرة

التغذية العامة المدية المدية

النشاط

2021 لسنة المبارك الفطر عيد عطلة خالل بالمداومة المعنيين للتجار االسمية القائمة

المدية:  دائرة

اليوم الثالث اليوم الثانياليوم األول 



هنج العقيد بونعامةبوشو زلمداالخوة دقداقرضوان موسىهنج العقيد بونعامةبوشو زلمد

العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
حي رقية مصطفى بالل بن زيباكهنج االخوة بورويسبوعالم رويسحي رقية مصطفى بالل بن زيباك

االخوة دقداقهشام اعمر سيت شارع العقيد بوقرةلياسني رويساالخوة دقداقهشام اعمر سيت 
شارع االخوة بن تركية جمال برقيةاالخوة بن قرطيبعلجي زلمد عادلشارع االخوة بن تركيةبرقية مجال 
شارع ولد الرتكيبزيو باديسشارع االخوة بن تركيةامحد بداينشارع ولد الرتكيبزيو باديس

طريق اجلزائربوخلخال زلمد امنيطريق اجلزائربوخلخال زلمد امنيطريق اجلزائربوخلخال زلمد امني
طريق اجلزائروجواج يوسفطريق اجلزائروجواج يوسفطريق اجلزائروجواج يوسف

 ديسمرب15طريق خليل الشريف حياة ديسمرب15طريق خليل الشريف حياة ديسمرب15طريق بوامحد زلمد االمني
حي الشلعلعنواري سليمحي الشلعلععمر صفرةحي الشلعلعنواري سليم
حي الدامياتخليلي مجالحي الدامياتابراهيم حيولةحي الدامياتخليلي مجال

حي الشلعلعمرشادي سهامحي الدامياتعيد ميلودحي الشلعلعمرشادي سهام
حي القطب احلضريبوغولة رضوانحي القطب احلضريعبد الرزاق عشابحي القطب احلضريبوغولة رضوان

حي القطب احلضرياسامة بن عيسىحي القطب احلضريبلخريي عبد الرزاقحي القطب احلضرياسامة بن عيسى
 ديسمرب15طريق بوامحد زلمد االمني ديسمرب15طريق اسكندر امساعيل  ديسمرب15طريق اسكندر امساعيل 
 اكتوبر17طريق عميمش امحدعني الكبريصحراوي زلمد اكتوبر17طريق عميمش امحد
حي قطيطنيوسف صدوقي حي ادلصلىامعمر سيت زلمدحي قطيطنكالش فوزية

عني الكبريسليماين بن يوسفعني الكبريمامي زلمدعني الكبريسعيداين مروان

التغذية العامةالمدية
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المدية:  دائرة

التغذية العامة المدية المدية

اليوم الثانيالبلدية الدائرة النشاط

المدية

اليوم الثالثاليوم األول 



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
حي عني الذهب لعيمش شريفحي عني الذهب سلباط عبد ادلالكحي عني الذهب لعيمش شريف

حي عني الذهبعبد احلفيظ بن رامولحي تاكبويونسي فارسحي عني الذهبعبد احلفيظ بن رامول
حي تاكبوالزهور بن جباسحي القطب احلضريبنيسان مجالحي تاكبوالزهور بن جباس
حي تاكبو عبد السالم توميحي تاكبوعبد الرمحان وكريفحي تاكبو عبد السالم تومي

حي ثنية احلجر باشن محزةحي ثنية احلجراسليماين ربيعةحي ثنية احلجر باشن محزة
حي ثنية احلجرسلباط بوعالمحي ثنية احلجرجللط رضاحي ثنية احلجرسلباط بوعالم

حي ثنية احلجرطوبال عبد الرمحانحي ثنية احلجرعمر فاطميحي ثنية احلجرطوبال عبد الرمحان
طريق اجلزائرعبد القادر دبدايبحي بزيوششندريل مروانطريق اجلزائرعبد القادر دبدايب

حي مرج شكري لعيمش توفيقحي مرج شكريعطية رزقيحي مرج شكري لعيمش توفيق
حي مرج شكريعبد الرزاق مداينحي مرج شكريتوفيق السعيدحي مرج شكريعبد القادر مداين

االخوة بن تركيةمجال بنيسانحي مرج شكريطوبال عيسىاالخوة بن تركيةمجال بنيسان
حي ختابيتعصمان سليمةحي ختابيت بلطرش اسيا هاجرحي ختابيتعصمان سليمة

 ديسمرب15طريق جعفر بياتة ديسمرب15طريق جعفر بياتة ديسمرب15طريق جعفر بياتة
حي ادلصلىزلمد بن باشةحي ادلصلىزلمد بن باشةحي ادلصلىزلمد بن باشة

حي قطيطنعبد الرحيم سعيدحي قطيطنعبد الرحيم سعيدحي قطيطنعبد الرحيم سعيد
عني الكبريسلماين يونسعني الكبريسلماين يونسعني الكبريسلماين يونس
ساحة السوقبن خاوة  رضاساحة السوقامحد بن لكحلساحة السوقبن خاوة  رضا
القطب احلضريبن حيي عمرحي الشلعلعزلفوظ وشانالقطب احلضريبن حيي عمر

ادلديةنقطة بيع عريبادلديةنقطة بيع عريبادلديةنقطة بيع عريب
ادلديةفقري محزةادلديةفقري محزةادلديةفقري محزة

ادلديةبن بريدة امحدادلديةبن بريدة امحدادلديةبن بريدة امحد
ادلديةبن بريدة مصطفىادلديةبن بريدة مصطفىادلديةبن بريدة مصطفى

ادلديةبن بريدة عبد الفتاحادلديةبن بريدة عبد الفتاحادلديةبن بريدة عبد الفتاح
ادلديةبرقية زلمد امنيادلديةبرقية زلمد امنيادلديةبرقية زلمد امني
ادلديةسعيدي فاروقادلديةسعيدي فاروقادلديةسعيدي فاروق
ادلديةايرس عطاء اهللادلديةايرس عطاء اهللادلديةايرس عطاء اهلل

ادلديةبوغراف بن عيسىادلديةبوغراف بن عيسىادلديةبوغراف بن عيسى

 توزيع الحليب

المدية

المدية:  دائرة

الجزارة

اليوم الثالث الدائرة

المدية

اليوم الثانياليوم األول النشاطالبلدية 
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ادلديةسليماين توفيقادلديةسليماين توفيقادلديةسليماين توفيق

العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
بلدية دتزقيدةمولواد كرميبلدية دتزقيدةمولواد كرميبلدية دتزقيدةمولواد كرميالمخابز

دتزقيدة وسطسليمان فيسة فاروقدتزقيدة وسطبراهيم بلهواري امحددتزقيدة وسطسليمان فيسة فاروق
دتزقيدة وسطابراهيم بلهواري امحددتزقيدة وسطابراهيم بلهواري عبد القادردتزقيدة وسطابراهيم بلهواري عبد القادر

دتزقيدة وسطموسى بلقاسم عائشةدتزقيدة وسطموسى بلقاسم عائشةدتزقيدة وسطوشان زلفوظالجزارة
دتزقيدة وسطجودي ميلوددتزقيدة وسطجودي ميلوددتزقيدة وسطجاوي ميلودتوزيع الحليب

ذراع السمار وسطعلي بن عليذراع السمار وسطعلي بن عليذراع السمار وسطعلي بن عليالمخابز
ذراع السمار وسطجرمون سلتارذراع السمار وسطجرمون سلتارذراع السمار وسطمزواري مصطفى
ذراع السمار وسطرمحاين مجالذراع السمار وسطعكاك باللذراع السمار وسطفتحي رمحاين

ذراع السمار وسطجاوي ميلودذراع السمار وسطجاوي ميلودذراع السمار وسطجاوي ميلودتوزيع الحليب
ذراع السمار وسطعبد القادر شيخ التهاميذراع السمار وسطحرزيل فاطمة الزهراءذراع السمار وسطعزيزي زلمد امنيالجزارة

محطات الخدمات 
(وقود)

ذراع السمارزلطة نفطالذراع السمارزلطة نفطالذراع السمارزلطة نفطال

النشاط

 توزيع الحليب

التغذية العامة

التغذية العامة

اليوم الثالث

المدية

المدية

اليوم الثانياليوم األول البلدية الدائرة

المدية

ذراع السمار

تمزقيدة
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المدية:  دائرة



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
وزرة وسطمحدية فتحيوزرة وسطمحدية فتحيوزرة وسطمحدية فتحي

وزرة وسطسياحوي احسنوزرة وسطسياحوي احسنوزرة وسطسياحوي احسن
وزرة وسطسالمي خدجيةوزرة وسطسالمي خدجيةوزرة وسطسالمي خدجية
وزرة وسطراحبي عائشةوزرة وسطراحبي عائشةوزرة وسطراحبي عائشة
وزرة وسطقادري زلمدوزرة وسطيسبع بدر الدينوزرة وسطقادري زلمد
وزرة وسطقادري مسريوزرة وسطزروقي كمالوزرة وسطقادري مسري
وزرة وسطرابح حيياويوزرة وسطالعيداين زلفوظوزرة وسطرابح حيياوي
وزرة وسطخلفي حساموزرة وسطعلوان زلمدوزرة وسطخلفي حسام
وزرة وسطدمحاين أزلمدوزرة وسطشراطي توفيقوزرة وسطدمحاين ازلمد
وزرة وسطكنودي رابحوزرة وسطيسبع جلولوزرة وسطكنودي رابح

وزرة وسطالعيدي زلمد امنيوزرة وسطالعيدي زلمد امنيوزرة وسطالعيدي زلمد امنيتوزيع الحليب
محطات الخدمات 

(وقود)
وزرة وسطروحبي فيسة امحدوزرة وسطروحبي فيسة امحدوزرة وسطروحبي فيسة امحد

بن شكاو وسطكرمت السعيد توفيقبن شكاو وسطكرمت السعيد توفيقبن شكاو وسطكرمت السعيد توفيق
بن شكاو وسطمحادي رشيدبن شكاو وسطمحادي رشيدبن شكاو وسطمحادي رشيد
بن شكاو وسطمحيدية عمربن شكاو وسطبكري زلمدبن شكاو وسطمحيدية عمر
بن شكاو وسطنبيل معقايفبن شكاو وسطبن عيسى رشيدبن شكاو وسطنبيل معقايف

بن شكاو وسطناصري عبد الكرميبن شكاو وسطمعقايف عليبن شكاو وسطناصري عبد الكرمي
بن شكاو وسطكاملي مولودبن شكاو وسطخذرية مرادبن شكاو وسطكاملي مولود
بن شكاو وسطبلعريب عليبن شكاو وسطبوخرشف ياسنيبن شكاو وسطبلعريب علي
بن شكاو وسطبلعريب زلمدبن شكاو وسطبلعريب فتحيبن شكاو وسطبلعريب زلمد

بن شكاو وسطمراح حكيمبن شكاو وسطمراح حكيمبن شكاو وسطمراح حكيمتوزيع الحليب
بن شكاو وسطعماري الميةبن شكاو وسطعماري الميةبن شكاو وسطعماري الميةالجزارة

تيزي ادلهدينشم كمالتيزي ادلهديكحلية زلمدتيزي ادلهدينشم كمال
تيزي ادلهديعميمش فؤادتيزي ادلهديمحادي مسريتيزي ادلهديعميمش فؤاد
تيزي ادلهديكحلية محزةتيزي ادلهديكحلية فضيلتيزي ادلهديكحلية محزة

بن شكاو وسطمراح حكيمبن شكاو وسطمراح حكيمبن شكاو وسطمراح حكيمتوزيع الحليب

اليوم الثالثاليوم الثانياليوم األول النشاطالبلدية الدائرة
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وزرة:  دائرة

وزرة

بن شكاو

المخابز

التغذية العامة

التغذية العامةتيزي المهدي

التغذية العامة

الجزارة

وزرة

المخابز





العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
احلمدانية وسطرابح صايفي احلمدانية وسطرابح صايفي احلمدانية وسطجلول صايفي
احلمدانية وسطخيلف مصطفىاحلمدانية وسطازلمد صايفياحلمدانية وسطخيلف مصطفى
احلمدانية وسطخيلف عمراناحلمدانية وسطفيصل صطايفياحلمدانية وسطخيلف عمران
احلمدانية وسطدوخ فريداحلمدانية وسطدوخ فريداحلمدانية وسطدوخ فريد

احلمدانية وسطجاوي ميلوداحلمدانية وسطجاوي ميلوداحلمدانية وسطجاوي ميلودتوزيع الحليب
سي احملجوب وسطعرجوين أزلمدسي احملجوب وسطجاليب عبد الكرميسي احملجوب وسطعرجوين أزلمد
سي احملجوب وسطعرجوين أزلمدسي احملجوب وسطبشراير رابحسي احملجوب وسطعرجوين أزلمد
سي احملجوب وسطغرييب ومحدادسي احملجوب وسطغرييب ومحدادسي احملجوب وسطغرييب ومحداد

سي احملجوب وسطمراح حكيمسي احملجوب وسطمراح حكيمسي احملجوب وسطمراح حكيمتوزيع الحليب
بوعيشون وسطعلواوي زوهريبوعيشون وسطعلواوي زوهريبوعيشون وسطعلواوي زوهري
بوعيشون وسطبريهمي محدانبوعيشون وسطبريهمي محدانبوعيشون وسطبريهمي محدان
بوعيشون وسطعلواوي حسنيبوعيشون وسطعلواوي حسنيبوعيشون وسطعلواوي حسني

بوعيشون وسطمراح حكيمبوعيشون وسطمراح حكيمبوعيشون وسطمراح حكيمتوزيع الحليب

المطاعم

التغذية العامة

التغذية العامة بوعيشون

التغذية العامة

سي المحجوب

الحمدانية

سي المحجوب

اليوم الثالثاليوم الثانياليوم األول 
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المحجوب سي دائرة:  دائرة

النشاطالبلدية الدائرة



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
عني بوسيف بوشهري عثمانعني بوسيف سحوان محزةعني بوسيف بوشهري عثمان
عني بوسيف سللوف عمرعني بوسيف بن ضياف مونريعني بوسيف سللوف عمر
عني بوسيف بن ذباح عيسىعني بوسيف قرشي ابراهيمعني بوسيف بن علية رحيم
عني بوسيف عرباوي فيصلعني بوسيف بن قيدة توفيقعني بوسيف رحباوي بلقاسم
عني بوسيف عمراوي عيسىعني بوسيف بن ذباح عبد احلفيظعني بوسيف قويدري زلمد

عني بوسيف رحيم امحدعني بوسيف مولود ربيععني بوسيف عمراوي نور الدين
عني بوسيف مشيت عبد القادرعني بوسيف شاليل عبد الرمحانعني بوسيف بن شعبان سليم
عني بوسيف شرفاوي محزةعني بوسيف مسعودي بلحوتعني بوسيف بن ذباح زكرياء
عني بوسيف بن قيدة نبيلعني بوسيف بين عيش امحدعني بوسيف دمحان ازلمد
عني بوسيف موسى زلمدعني بوسيف سعيداين عبد القادرعني بوسيف ربيع امحد
عني بوسيف قرج مقرانعني بوسيف دنيدين حييعني بوسيف عدة زلمود

محطات الخدمات 
(وقود)

عني بوسيف زلطة نفطالعني بوسيف زلطة نفطالعني بوسيف زلطة نفطال

شاللة العذاورةبن قويدر زلمدشاللة العذاورةبن قويدر زلمدشاللة العذاورةباشة عبد النور
شاللة العذاورةعثماين عبد احلكيمشاللة العذاورةملياين رضاشاللة العذاورةتيتان توفيق
شاللة العذاورةزروقي امنيشاللة العذاورةعقيب عبد الرمحانشاللة العذاورةمسلس محزة 
شاللة العذاورةملياين رضاشاللة العذاورةصيد احلاج عالل سليمشاللة العذاورةبوذينة خلضر
شاللة العذاورةعزوزي خالدشاللة العذاورةمصباح امحدشاللة العذاورةعيوش يوسف
شاللة العذاورةبوشريط عمرشاللة العذاورةبوعالم ابراهيمشاللة العذاورةصيد زلمد
شاللة العذاورةسالمة عادلشاللة العذاورةسعيداين حدةشاللة العذاورةشرقي فيصل
شاللة العذاورةقري فريدشاللة العذاورةصيد لعموريشاللة العذاورةصيد بلقاسم
شاللة العذاورةبن عروس لعموريشاللة العذاورةبوحسني البشريشاللة العذاورةالعقلي سفيان
شاللة العذاورةلشرف امساعيل شاللة العذاورةبن سعدي لعموري شاللة العذاورةبوخضرة امحد

شاللة العذاورةقري موسىشاللة العذاورةلشرف زلمدشاللة العذاورةصيد كرمي

محطات الخدمات 
(وقود)

شاللة العذاورةزلطة نفطالشاللة العذاورةزلطة نفطالشاللة العذاورةزلطة نفطال

شاللة العذاورة شاللة العذاورة
الجزارة

مخابز

تغذية عامة

المطاعم

التغذية العامة

الجزارة

المخابز

المطاعم
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العذاورة شاللة/ بوسيف عين:  دائرة

اليوم الثالثاليوم الثانياليوم األول  البلدية  النشاطالدائرة

عين بوسيف عين بوسيف



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
كريال,حي لرضوان فوضيلمركزقبوح رضامركزكمال كحال

حي الزيرةلعريب مسري أمحدحي الزبرةرباحي زلمدحي الزبرةبودربالة مصطفى
27ترقوية , تكريال زكرياء106جتزئة موجب منصف106جتزئة حرايت علي
اجلنوبية, خشاريف زلمدحي الوئامفضلو هتاميحي الوئامفضلو هتامي
حي فحيصفضلو إمساعلحي الوئامزرواطي عمرحي الوئامزرواطي عمر
مخيسيت, شارع مشنيين إبراهيممخيسيت, شارع مبورقعة دليلةمخيسيت, شارع مداود ميسوم

مخيسيت, شارع مبن فاطمة بشريمخيسيت, شارع مشلي يونسمخيسيت, شارع ممنصوري منصور
مخيسيت, شارع ممحاد مروانمخيسيت, شارع محجوط رضوانمخيسيت, شارع مبن شيخ أمني
اإلخوة خربوشبن فاطمة زلمداإلخوة خربوشحيياوي عبد الرزاقاإلخوة خربوششيحاين زينب
شارع سليمانكحالل عمريوششارع سليمانمحداوي عبد الكرميشارع سليمانزواوشة فؤاد
حي الوئاملرياقي بوعزةحي الوئامسومايت زلفوظحي الوئامزياينية فتحي
حي الزبرةبن علي خوجة, محي الزبرةوجلة عبد الرمحانحي الزبرةزاهي صورية
حي الزبرةغرفة العيدحي الزبرةشارن عظيةحي الزبرةقادة ابراهيم
اجلنوبية, خصحيح محزةاجلنوبية, خبن موسى رشيداجلنوبية, خزردايل زلمد

حي الزاويةمرسلي ديينةحي الزاويةمحرمة خريةحي الزاويةدمحاين عائشة
حي روماناتشراير نعيمةحي روماناتفريوم مليكةحي روماناتفريد أمني
جسر شلفريف عمارجسر شلفحاللة عبد القيومجسر شلفحاللة علي

هنج بن عيشةسبع الطيبهنج بن عيشةحيياوي عبد القادرمخيسيت, شارع مفضلوا خلضرالمطاعم
ساحة الشهداءمدارق زين العابدينساحة الشهداءناصري ربيحةساحة الشهداءطاليب حيي

حي الزبرةبن زرقة عليحي الزبرةعابر زلمد امنيحي الزبرةصدوقي قويدر
مخيسيت, شارع مبن عبد اهلل ادليلودمخيسيت, شارع محرمة احملجوبمخيسيت, شارع ممعزوز حلسن

محطات الخدمات 
(وقود)

مخيسيت, شارع ممعزوز عليمخيسيت, شارع مبن عيسى زلمدمخيسيت, شارع ممعزوز أبو صفيان

حي روماناتمعزوز معمرحي الزبرةعزيزي عيسىحي احملطةبن شريط يوسفتصليح العجالت
متنقلعيدات عبد العزيزمتنقلفراح سليممتنقلعيدات عبد العزيز
متنقلموساوي عبد الناصرمتنقلعيداد زلمدمتنقلبن هالل مسعود
متنقلعيدات ميهوبمتنقلكحالل عمريوشمتنقلعيدات ميهوب

سانق ادلركزبلي بنحواءسانق ادلركزلعيشور مرادسانق ادلركزبلي عبد الرمحانالتغذية العامةسانق
مفاحتة ادلركزربيع زلمدمفاحتة ادلركزمعذور مجالمفاحتة ادلركزقيز زين العابدينالتغذية العامةمفاتحة

قصر البخاري

توزيع الحليب

قصر البخاري
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البخاري قصر:  دائرة
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المخابز
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الجزارة

النشاطالبلدية الدائرة



العنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجرالعنوانإسم ولقب التاجر
الشهبونية ادلركزميسوم ميلودالشهبونية ادلركزبداد الزهرةالشهبونية ادلركزبراهيمي زلمد
الشهبونية ادلركزبواشرية ناصرالشهبونية ادلركزمجعي عبد الرمحانالشهبونية ادلركزطرشي ابراهيم

الشهبونية ادلركزعزوزي سعيدالشهبونية ادلركزطرشي لعريبالشهبونية ادلركزمجعي طاهرالجزارة
محطات الخدمات 

(وقود)
ادلدخل الشرقيعمرون صديقادلدخل الغريبسبيل بلقاسمادلدخل الشرقيعمرون صديق

متنقلطرشي حييمتنقلطرشي حييمتنقلطرشي حييتوزيع الحليب
بوغزول ادلركزشكاي زلمدبوغزول ادلركزشكاي زلمدبوغزول ادلركزشكاي زلمدالمخابز

بوغزول ادلركزبوعلية زلمدبوغزول ادلركزحباش مسعودبوغزول ادلركزشندريل ايوب
حبةبن سعد عبد الكرميحبةسقاي عبد القادربوغزول ادلركزمعطوب بوزيتد

بوغزول ادلركزكركوب عيسىبوغزول ادلركزلعيهور زلمدبوغزول ادلركزشلف محزةالجزارة
محطات الخدمات 

(وقود)
sarl pss       (صمادي 

(امحد
01طريق الوطين رقم 

Eurl ccns            
(قبايلي علي امحد)

40طريق الوطين رقم صخري حنفي40طريق الوطين رقم 

البواعيش ادلركزدمحاين مصطفىالبواعيش ادلركزدمحاين زلمدالبواعيش ادلركزحواش أمحدالتغذية العامةالبواعيش
عزيز ادلركزركايب نصر الدينعزيز ادلركزعويسي عبد الرمحانعزيز ادلركزركايب نصر الدينالمخابز

عزيز ادلركزقالليب كمالعزيز ادلركزعبابسي رابحعزيز ادلركزعبابسي بن عثمان
عزيز ادلركزقالليب نور الدينعزيز ادلركزمعدور بوزيدعزيز ادلركزمعزيب بلقاسم

عزيز ادلركزقصاب مجالعزيز ادلركزقصاب زلمدعزيز ادلركزقصاب مجالالجزارة
متنقلقالليب محزةمتنقلقالليب محزةمتنقلقالليب محزةتوزيع الحليب

دراق ادلركزبربيحة أمحددراق ادلركزراحو خالددراق ادلركزسالم نور الدين
اخلربةجعوشي إبراهيماخلربةقلعي إبراهيم اخلربةنفاذ مسعود

أم جليل ادلركزبونبال ازلمدأم جليل ادلركزبونبال عبد الرمحانأم جليل ادلركزفرطاسي ميسومالتغذية العامةام الجليل
أوالد عنرت ادلركزبن موسى خلضرأوالد عنرت ادلركزبدران زلمدأوالد عنرت ادلركزحجاجيية عليالتغذية العامة
متنقلقريد نرادمتنقلقريد مرادمتنقلقريد نرادتوزيع الحليب

أوالد هالل ادلركزالعريب زلمد دلنيأوالد هالل ادلركزعامر ميسومأوالد هالل ادلركزسقاي عبد القادر
خربة هاللشراير ميلودخربة هاللعمام بلقاسمخربة هالللعايدي أمحد

بوغار ادلركزقوادرية خلضربوغار ادلركزقوادرية صفيانبوغار ادلركزعثماين ضيف اهللالتغذية العامةبوغار

عزيز

أوالد عنتر

البلدية الدائرة

الشهبونية

الشهبونية

أوالد عنتر

التغذية العامةأوالد هالل

التغذية العامةدراق

اليوم الثالث اليوم الثانياليوم األول 

التغذية العامة

التغذية العامة

التعذية العامة عزيز

بوغزول

النشاط
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عنتر أوالد دائرة/ عزيز دائرة/ الشهبونية:   دائرة



2021قائمة الوحدات اإلنتاجية المسخرة لعطلة عيد الفطر المبارك  : 02جدول 

المجموعالعنوان االسم واللقب الوحدات اإلنتاجيةالوالية
1المدية-  بوسكن 156مجموعة ملكية ملبنة طوملي الملبنة

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

000المياه المعدنية

3المطحنة المدية


