
أيام المداومةعنوان محلنوع النشاطالبلديةالدائرة

األول +  الثانيدوار شركة بلدية بن عزوزمخابزبن عزوزبن عزوز
 األول +  الثانيمحل رقم 19 أوسط بن عزوز
 األول + الثانيمحل رقم 01 بلدية  بن عزوز

 األول + الثانيبومعيزة -بن عزوز
  الثانيبومعيزة محل رقم 20 بن عزوز

 األول + الثانيبن عزوز مركز محل رقم 01 بلدية بن عزوز
األول + الثانيبن عزوز مركز محل رقم 01 بلدية بن عزوز

 األول +  الثانيمحل رقم 01 بلدية بن عزوز
 الثانيشارع 08 ماي 1945 محل رقم 02 بن عزوز

 األول +الثانيمحل رقم 01 بلدية بن عزوز
 األول +  الثانيمركز بلدية بن عزوز 
األول +  الثانيبومعيزة - بن عزوز

 األول +  الثانيبومعيزة محل رقم 02 بلدية بن عزوز
 األول +  الثانيمحل رقم 02 مركز بن عزوز
 األول + ا الثانيمحل رقم 02 مركز بن عزوز

 األول +  الثانيبلدية بن عزوز
  الثانيمحل رقم 03 بلدية بن عزوز
األول + الثانيمحل رقم 02 مركز بن عزوز

 الثانيمحل رقم 01 مركز بن عزوز بلدية بن عزوزالقصابات
 األول +  الثانيبومعيزة محل رقم 01 بن عزوز

 األول +  الثانيمفرزة البلدية محل رقم 21 بن عزوز
 األول + الثانيشارع 01 نوفمبر 54 محل رقم 01 بن عزوز

 الثانيمركز بن عزوز
األول + الثانيبومعيزة - بن عزوزسوبيرات

ساسي موسى

ضيف هللا حمدي 

خطاب ناصر

سطوطاح حبيب

بدوي شيماء
رحال عبد العزيز

درعي عبد القادر

حمو أحمد
نذير سطوطاح

اطعام سريع +  
مقهى

بن عارف كريم

رمضاني مجيد                                             
سموك مصعب                                             

سبعون يوسف                                               

أحمد جالل                                                   
جنان عمار                                                      

جدول رقم 01  :  قائمة التجار المسخرين بمناسبة عيد األضحى المبارك لسنة 2019  من حيث نوع النشاط
والية سكيكدة          (المفتشية االقليمية للتجارة - بن عزوز-)

اسم و لقب التاجر المسخر

برنوس حبيبة

شيدوح سعد الدين

قيرود جهيد
بومدين مصطفى

موالفي عمار

بلوط أحمد 
ضيف هللا أمير

السعيد حاجي                                            
بولعراوي نبيل

تغذية عامة و 
خضر و فواكه



 األول +الثانيحي 200 فيال محل رقم 01 بكوش لخضرمخابزبكوش لخضر
األول + الثانيحي شايب راسو عمار

األول +الثانيحي 50 مسكن محل رقم 04 بكوش لخضر
 األول + الثانيبكوش لخضر

األول +  الثانيشارع بوخروبة السعيد محل رقم 01
األول +  الثانيبكوش لخضر

 األول +الثانيقرية سيدي السعيد بكوش لخضر
 األول +الثانيشارع بوخروبة السعيد محل رقم 01

 األول +الثانيبكوش لخضر
 األول +  الثانيمنطقة سيدي سعيد محل رقم 04 

 األول + الثانيبلدية بكوش لخضر
 األول +  الثانيحي شارع الريش بكوش لخضرمغازة سوبيرات

 األول +  الثانيمفرزة الساحل البحري محل ر قم 02 المرسىمخابزالمرسى
األول + الثانيمحل رقم 07  المرسى
األول + الثانيمحل رقم 02 المرسى

 األول +  الثانيمفرزة الساحل محل رقم 01 المرسى
 الثانيالمفرزة السياحية رقم 03 289 المرسى

األول +  الثانيبلدية المرسى
األول + الثانيتجزئة 19 مارس 1962 محل رقم 05 المرسى
 األول + الثانيتجزئة 19 مارس 1962 حصة رقم 10 المرسى

األول +الثانيحي 19 مارس 1962 محل رقم 01 المرسىإطعام سريع
األول + الثانيمحل رقم 01 المرسى

 األول +  الثانيالمفرزة السياحية رقم 03 كشك رقم 27 المرسى

إطعام سريع+ 
مقهى

منيجل يزيد

تغذية عامة و 
خضر و فواكه

عمار موالفي
بوكراعين سمير 

سهتال عاطف 

عفيفي عمار

أيمن زرفي
خروزي يوسف

حسيني مسعود
عميرات عبد الحق

عادل بوكراعين                                        

دلهوم اسماعين                                           

بوزريعة محمد رضا

تيفوتي سفيان
شاوي غاني 

بوغنيم هشام 

زرادي سفيان 

منيجل وحيد
سطوح بوجمعة
غاني رحموني

برية وليد 

بوريحانة الياس

رزاق جعفر 

تغذية عامة و 
خضر و فواكه

لقرد مراد 



أيام المداومةعنوان محلنوع النشاطالبلديةالدائرة

 األول بني زيد
   الثانيبني زيد
 األول +  الثانيبني زيد
 األول +  الثانيبني زيد
 األول +  الثانيبني زيد
 األول +  الثانيبني زيد
 األول +  الثانيبني زيد
 األول +  الثانيبني زيد
 األول +  الثانيبني زيد
 األول +  الثانيبني زيد
  الثانيبني زيد
 األول +  الثانيبني زيد
 األول +  الثانيبني زيد
 األول +  الثانيبني زيد
  الثانيبني زيد
 األول بني زيد
  الثانيبني زيد
   الثانيبني زيد
 األول +  الثانيبني زيد
 األول +  الثانيبني زيد
 األول بني زيد
  الثانيبني زيد
 األول +  الثانيبني زيد
  الثانيبني زيد
 األول +  الثانيبني زيد

الثانينهج شابور محمد محل رقم 37 م القل
/قوسم عبد الحق القل

  الثانينهج قوسم عبد الحق القل
 األول +  الثانيشارع بوزيد محمد

 الثانينهج قوسم عبد الحق  محل رقم 9 ب القل
  الثانينهج يسعد رابح محل رقم 02 القل

  الثانيشارع حركات مصطفى القل
 األول شارع زيغود يوسف القل
 األول +  الثانيطبة قدارة بومهاجر القل

   الثانينهج فلسطين القل
  الثانينهج رويبح عبد الحميد محل رقم 09 أ القل

 األول رويبح الطاهر القل
 األول +  الثانيمجمع الشيخ القل

 األول +  الثانيحي الشيخ محمد القل
 األول +  الثانيشارع شابور القل

 األول +  الثانيحي الشيخ محمد القل

القل

تغذية عامة و خضر و 
فواكه

بني زيد

مخابز

إطعام سريع

القصابات

تغذية عامة و خضر و 
فواكه

مخابز

القل
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اسم و لقب التاجر المسخر

شكرود محمد

العيدي شباب

بوقموزة بالل
زيغد صالح

بولعواري مراد

ساسان سليم
بوخدشة عادل

الزاهي محمد
بوشارب بشير

العيدي عبد هللا

شكرود كمال

بورحايل جمال
خنان عبد العزيز

العيدي مخلوف

قاتي محمد الصالح
جامعي علي

صابر حميد
قيرود فريد

لمقيرة عمر
بوقاوين عمر
لرقم رضوان
صديقي نادية

بوقويزي جمال

عبد الرزاق بومصباح
لمراجي السعيد

مشري عائشة

مشري فطيمة
عمر زغيمش علي

لرقم أيمن
بولخصايم حمادة

مخبي ضريفة
عمر زغيمش زهية

لقوي محمد
نطور رابح

ساسي هادف عبد الحق
معوج عبد الحفيظ

ساسان عبد الكريم

بعزيز 

بولقنافد بالل
لمغيرة محمد

ناني فوزي



  الثانيحي الشيخ محمد القل
 األول +  الثانيحي الشيخ محمد القل
  الثانينهج شابور محمد  القل

 األول +  الثاني98 أرض عمران
 األول +  الثانيأرض عمران
 األول +  الثانيأرض عمران

 األول +  الثانينهج السعيد الشيخ حي الشيخي عبد الحميد
  الثانيالشطي عبد الحميد
  الثانيزيغود يوسف القل

 الثانيوسط المدينة
 الثانيوسط المدينة القل

  الثانيحي محمد الشيخ القل
 األول +  الثانيوسط المدينة
الثانيوسط المدينة
 األول +  الثانيوسط المدينة
 األول +  الثانيوسط المدينة

  الثانيقويسم عبد الحق القل
  الثانيالشيخ محمد

 األول +  الثانيوسط المدينة
 األول +  الثانيأرض عمران
 األول +  الثانيأرض عمران
 األول +  الثانيأرض عمران
الثانيوسط المدينة

 األول +  الثانينهج سعيد رابح محل رقم 01 س القل
الثانيحركات مصطفى القل

 األول +  الثانيالشطي عبد الحميد
 الثانيحي الشطي عبد الحميد القل

  الثانيبودليوة الشريف
الثانيحركات مصطفى القل
 الثانيحركات مصطفى القل
 األول +  الثانيالعموشي جمال القل

 األول +  الثانينهج فلسطين محل رقم 11 القل
 الثانيحي الشطي عبد الحميد القل

 الثانيوسط المدينة القل
الثانينهج علي بن جامع حي الشطي عبد الحميد

 األول +  الثانيقويسم عبد الحق القل
 األول +  الثانيحركات مصطفى القل

الثانيوسط المدينة
 األول +  الثانيحركات مصطفى القل

 األول +  الثانيالغموشي جمال
 األول +  الثانيقويسم عبد الحق القل

 األول +  الثانينهج لعموشي خمال
الثانيالشطي

/نهج فلسطين القل
االولالشطي عبد الحميد القل

الثانينهج فلسطين القل
الثانينهج قويسم عبد الحق

قصابات

     

بوري محمد

لطفي علي عليوي
بوغاغة صالح الدين

بوخبزة جمال
علي علول

جوامع جابر

لزرق صابر
حميدة سمير
لعور محمد 

بوشارب نور الدين
صياد صالح

الحيول هشام
شنيقر احسن
بودماغ علي

بوالريش عبد الكريم
يوسف هادف

بوشمالي عبد الرزاق
بوشحيط الويزة

شريبط الشريف اليمين

محمد نغموس
صدوقي صبرينة

لفوش عبد الغاني 

بوعسلة رشيد
بوشارب خالد 

نطور سعد
بولخصايم فارس

زروال سمير

بلعابد هشام
شلية مولود

بن جامع فواز
بوالريش عبد الغاني

عميور عمر
شلغوم أحمد

تاجر عبد السالم
بلقاسم بن زايد

شنيقر لمياء
بلعشية أمين

بن جامع أحمد

بوعسلة فتيحة
مفروش فتحي

توتة يوسف
بوعسلة مولود

حمودة نصر الدين

بوقدح فطيمة
بوشارب هشام

ساسان عبد العزيز
كريم الشيخ



االولحي الشطي عبد الحميد القل
الثانيحي محمد الشيخ القل
االول + الثانينهج عياشي رابح القل

االول + الثانينهج قويسم عبد الحق اتلقل
االولحي محمد الشيخ القل

 األول +  الثانينهج أحمد بوالطمين القل
الثانينهج نحال السيب القل
 األول +  الثانيحي الشيخ محمد القل

الثانيالشطي عبد الحميد القل
االولالشطي عبد الحميد القل
االولالشطي عبد الحميد القل
الثانيالشطي عبد الحميد القل

االول + الثانيحي شابور محمد القل
الثانيحي الشيخ محمد القل
/حي الشيخ محمد القل
الثانينهج عياشي رابح القل

الثانيالشطي عبد الحميد القل
الثانيمنهج فلسطين القل

الثانيشارع جمال العموشي القل
االولشارع جمال العموشي القل

االولنهج احمد بوطمين القل
 األول +  الثانيحي الشطي حميد محل رقم 03 أ القل

 الثانيمفرزة غميرد القل
الثانيبلدية الشرايع
 األول +  الثانيبلدية الشرايع
 األول +  الثانيبلدية الشرايع
 األول +  الثانيبلدية الشرايع
 األول +  الثانيبلدية الشرايع

 األول +  الثانيعين اغبال بلدية الشرايع
 األول +  الثانيعين اغبال بلدية الشرايع
 األول +  الثانيعين اغبال بلدية الشرايع

 األول +  الثانيبلدية الشرايع
 األول +  الثانيعين اغبال بلدية الشرايع
 األول +  الثانيعين اغبال بلدية الشرايع
 األول +  الثانيعين اغبال بلدية الشرايع
 األول +  الثانيعين اغبال بلدية الشرايع
 األول +  الثانيعين اغبال بلدية الشرايع
 األول +  الثانيعين اغبال بلدية الشرايع

 األول +  الثانيبلدية الشرايع
 األول +  الثانيبلدية الشرايع
 األول +  الثانيبلدية الشرايع
 األول +  الثانيلدية الشرايع
 األول بلدية الشرايع
 األول +  الثانيبلدية الشرايع
 األول +  الثانيبلدية الشرايع

 األول +  الثانيبلدية الشرايع 

مخابز

تغذية عامة و خضر و 
فواكه

قصابات

اطعام سريع

الشرايع

مزدور رياضسوبيرات
شنوفي سعد هللا

محمد رضا قاضي
عبد المجيد بولهواين

شيخ علي

درويش عادل
زعير زيدان

اطعام سريع

قربوع فارس

بن جنة سامية
الياس ارنة
الشيخ فاتح

الفضيل قايد
بورنان عبد الغاني

توفيق حركات

بوعسلة مراد
عبوبو رياض

محمود بوغاغة

بوري محمد
شنيقر أحمد نذير

بوخبزة عبد الرحامان

ابراهيم بولحبال
قيسمون عبد الحكيم

قمون حمزة

حمودة كمال

لقريعي دحمان
عبد الحميد جامعي

جامعي شعبان
بريغت نورالدين

عبد المجيد عياشي
محمد بوحوش

سهيلة زيغد
بوزناد محمد

لكحل محمد
سعدلي كمال

كحيلة جمال الدين
بوزناد مسيكة

خزوز نبيل
بوحافر عبد الغاني

رايس صالح
على علوي نوال

لكحل عادل

بوعكاز مراد

سماسل عبد العزيز

بوشيح عمار
شريبط درويش مسعودة

بوعيطة موسى



 األول +  الثانيعين اغبال بلدية الشرايع
 األول +  الثانيبلدية الشرايع
 األول +  الثانيبلدية الشرايع
 األول +  الثانيبلدية الشرايع
 األول +  الثانيبلدية الشرايع

 األول +  الثانيبلدية الشرايعسوبيرات
 األول +  الثانيبوالنغرة مركز اوالد عطيةمخابز 

 األول +  الثانيبوالنغرة مركز اوالد عطية
 األول +  الثانيبوالنغرة مركز بجانب الطريق الوطني 132  اوالد عطية

  الثانيبوالنغرة مركز اوالد عطية
 األول +  الثانيبوالنغرة مركز محل 10 ب اوالد عطية

 األول +  الثانيبوالنغرة مركز اوالد عطية
  الثانيبوالنغرة مركز اوالد عطية

 األول +  الثانيبوالنغرة حي بوعون اوالد عطية
 األول +  الثانيبوالنغرة مركز اوالد عطية

 األول +  الثانيبوالنغرة حي بوعون اوالد عطية
 األول +  الثانيبوالنغرة مركز محل 20 أ اوالد عطية

 األول +  الثانيبوالنغرة مركز اوالد عطية
 األول +  الثانيبوالنغرة مركز اوالد عطية

 األول +  الثانيبوالنغرة حي بوعون اوالد عطية
 األول +  الثانيبوالنغرة مركز اوالد عطيةقصابات

 األول +  الثانيبوالنغرة مركز محل رقم 07اوالد عطية
 األول +  الثانيبوالنغرة مركز اوالد عطية
 األول +  الثانيبوالنغرة مركز اوالد عطية

   الثانيبوالنغرة مركز محل رقم 34 أ اوالد عطية
 األول +  الثانيبوالنغرة مركز  اوالد عطية

 األول +  الثانيلخميسي واد الزهورمخابز
 األول +  الثانيلخميسي واد الزهور
 األول +  الثانيلخميسي واد الزهور
 األول +  الثانيلخميسي واد الزهور

 األول +  الثانيلخميسي حي الجيزية واد الزهور
 األول +  الثانيتجمع الملعب بلدية واد الزهور

 األول +  الثانيالجيزية واد الزهور
 األول +  الثانيلخميسي واد الزهور

 األول +  الثانيتجمع الملعب بلدية واد الزهورقصابات
 األول +  الثانيلخميسي واد الزهور

 األول +  الثانيتجمع الملعب بلدية واد الزهور
 األول +  الثانيقرية الملعب محل رقم 11 اوالد الزهور

االولمحاداة الطريق الوالئي رقم 132 محل 26 الزيتونة
الثانيالطريق الوالئي 132 محل 42 الزيتونة

الثانيطريق االكمالية الزيتومة
االول+ الثانيطريق المسجد االكمالية الزيتونة

االول+ الثانيالقرب من ثانوية مخبوش السعيد الويتونة
االول+ الثانيطريق حي 60 مسكن الزيتونة

االول+ الثانيحصة رقم 01 الزيتونة
االول+ الثانيحصة رقم 04 الزيتونة
االول+ الثانيطريق الكاريار الزيتونة

االول+ الثانيمحاذات الطريفق الوالئي 132 رقم 63 ب الزيتونة

مخابزالزيتونة

تغذية عامة و خضر و 
فواكه

لحلح فاتح
رقبوع مراد

مملوط نورة

الزيغد عبد الحفيض
رشيد بلجهم 

عيد الكريم مصيبح

نظيرة بولقنافذ
لغموش يوسف
مسعود بلجهم

مصيبح عبد الحميد
محمد بوشوخ

الزيغد يمينة

واد زهير

أوالد عطية

الزيتونة

احمد غميرد
بوسنطوح بوبكر

محمد الفاتح صبوع
فروم صالح 

بوسيس رحيمة

رحيم عصام

بوساليع فاطمة

قريلي عبد المجيد
خديش رشيد

عادل زيغد

 

اوالد عطية
تغذية عامة و خضر و 

فواكه

اطعام

تغذية عامة و خضر و 
فواكه

اطعام سريع

فليغة خالد
بوساليع عائشة

فروم محمد
بوباكور صليحة

بولقصيبات تلركية

بوشبيح رشيد

شكيل محمد
صويلح محمد 

قريلي بلقاسم

ليتيم عبد الرحمان

طينون فاطمة

علي زوي محمد لمين
أودنيش محمد الطاهر

رحيم مفيدة

جبين عبد المالك
شريبط درويش حمزة

العمري عبد العزيز
بودماغ فتحي

طينونة رشيد
لعور محمد الصالح

بوشارب احمد
بلهي عز الدين
بوسايل عمار
الحيول صابر

دريدح باديس

صبوع محمد



االول+ الثانيالطريق الوالئي 132 محل 14 ب الزيتونة
االول+ الثانيبالقرب من مركز التكوين المهني الزيتونة

االول+ الثانيبلدية الزيتونة 
االول+ الثانيبلدية الزيتونة 

االول+ الثانيالطريق الوالئي 132 الزيتونة
االول+ الثانيمحاداة الطريق الوالئي رقم 132 محل 25 الزيتونة

االول+ الثانيشارح 01 نوفمبر 1954 الزيتونة
االول+ الثانيرقم 05 ح مركز الزيتونة

االول + الثانيقرية اهاللة بلدية قنواع دائرة الزيتونة
االول + الثانيقنواع مركز بلدية قنواع دائرة الزيتونة
االول + الثانيقنواع مركز بلدية قنواع دائرة الزيتونة
االول + الثانيقنواع مركز بلدية قنواع دائرة الزيتونة

االول + الثانيقنواع مركز بلدية قنواع محل رقم 03 دائرة الزيتونة
االول + الثانيشارع وقاف السعيد قنواع مركز بلدية قنواع

االول + الثانيقنواع مركز بلدية قنواع دائرة الزيتونة
االول + الثانيقنواع مركز بلدية قنواع دائرة الزيتونة
االول + الثانيقنواع مركز بلدية قنواع دائرة الزيتونة
االول + الثانيقنواع مركز بلدية قنواع دائرة الزيتونة

االولحي الساسي بوعصيدة محل رقم 61 تمالوس
الثانيطبة كدية الرفيس تمالوس

االول+ الثانيحي عبد هللا رهواج تمالوس
الثانيحي الساسي بوعصيدة  تمالوس
الثانيحي الساسي بوعصيدة  تمالوس

الثانيحي البياطة تمالوس
الثانيحي مولود بالسكة

االولحي المشتة محل 01 تمالوس
االول + الثانيحي محمد رهواج تمالوس

الثانيطبة كدية الرفيس محل رقم 04تمالوس
االول+ الثانيحي محمد رهواج تمالوس

االول+ الثانيمفرزة البلدية رقم 06 محل رقم 14 تمالوس
االول+ الثانيشارع محمد دباح محل رقم 09 تمالوس

االول+ الثانيالطريق الوطني رقم 43 ساحة القدس تمالوس
االول+ الثانيحي مولود بالسكة تمالوس

االول+ الثانيحي الساسي بوعصيدة  تمالوس
االول+ الثانيشارع الضيف بوسيرب طبة لحواط سمالوس

االول+ الثانيشارع 20 أوت 1955 تمالوس
االول+ الثانيالشارع الرئيسي محل رقم 266 تمالوس
االول+ الثانيشارع محمد ذباح محل رقم 01 تمالوس

االول+ الثانيحي 20 أوت 1955 محل رقم 38 تمالوس
االول+ الثانيشارع علي موسى الضيف تمالوس

االول + الثانيحي عبد هللا رهواج سمالوسسوبيرات

مخابزتمالوس

تغذية عامة و خضر و 
فواكه

قصابات

تمالوس

     

قصابات

اطعام سريع

مخابزقنواع

تغذية عامة و خضر و 
فواكه

قصابات

اطعام سريع

العلوش فاتن
بوعكاز عبد المجيد

شنيقر نبيل
بوشعالة عمار

خلفاوي الربيعي
بوعكاز الشريف

قنجرة عادل
بوالماء بوجمعة
سعيود حسناوي

بويديوة حمزة
زميت وليد

نجاح هاجر
بن ناصر الطيب
بوشعير احسن

شنيقي عزيز
بلهول عيسى
كرش صيفي
خشيرم فؤاد

فوزي بولقنافد

مصباح زبيدة
بويديوة حكيم

محمد لكحل
علي بوغمسة

النغرة نوارة
بولعبايز عيسى

عبد العزيز بهلول
وينز مولود

عبد الغافور بوشارب
هاشم قايد

بولعبايز أبو بكر
قايد ذهبية

بهلول مصطفى 
كبير سفيان

بوعصيدة ناجح
علي شقشق

بن زطة عبد الجبار

وليد بولقنافد

الصادق بولقنافد
بن قيبة يوسف

عزيز بوالصلصال
عاشور موهوب



الثانيبين الويدان
الثانيمحل رقم 65 بين الويدان

االول + الثانيالطاحونة بين الويدان
االول + الثانيالطاحونة بين الويدان
االول + الثانيالطاحونة بين الويدان

االول + الثانيحي رويبح بين الويدان
االول + الثانيبين الويدان

االول + الثانيمحل رقم 28 أ بين الويدان
االول + الثانيتجزئة البلدية حصة 11 بين الويدان

االول + الثانيبين الويدان
االول + الثانيبين الويدان وسط

االول + الثانيمنطقة التجارية محل رقم 08 بين الويدان
الثانيبلدية بين الويدان
االول + الثانيبلدية بين الويدان

االول + الثانيمفرزة رقم 01 محل رقم 03 بين الويدان
االول + الثانيحي قرنان يوسف محل رقم 140 بين الويدان

االول + الثانيالمفرزة التجارية رقم 08 محل 28 بين الويدان
االول + الثانيالمفرزة البلدية رقم 04 محل رقم 31 بين الويدان

االول + الثانيبين الويدان مركز
االول + الثانيشارع زيوط بوزيد محل رقم 25 بين الويدان

االول + الثانيبين الويدان
االول + الثانيبين الويدان

االول + الثانيبين الويدان مفرزة حصة رقم 05 محل رقم 04 
االول + الثانيبين الويدان وسط
االول + الثانيبين الويدان وسط

مخابزبين الويدان

تغذية عامة و خضر و 
فواكه

قصابات

اطعام سريع

الواهم بالل

عيواز مليكة
بوذيبة كمال

فرخ الدين عبد الغاني
بو ذيبة هالل
شالبي عمر

بن حمروش فرحات
بوذيبة عمر

لقوي مكي 
عبد النوري نورالدين

قرقور بلقاسم
بووودن نعيم

تومي الخضراوي
بوذيبة محمد

عبد النوري رياض
بودبوز كمال
عطوي كمال

بيرة أسماء
شالبي احسن

بازين الويزة
طبو توفيق

بيرة محمد
بقاش بلقاسم

بومصران بوجمعة
بومصران رضوان





أيام المداومةعنوان محلنوع النشاطالبلديةالدائرة

 األول +الثانيمنطقة الحمري مخابزسيدي مزغيشسيدي مزغيش
 األول شارع بوعنان فرحات
 األول +  الثانيشارع 20 أوت 1955 
 األول شارع 20 أوت 1955 

األول + الثانيبناء الذاتي رقم 04 
األول + الثانيمفرزة رقم 01 

  الثانيشارع 20 أوت 1955 
 الثانيشارع بوعنان فرحات

األول +  الثانيشارع 35 مسكن تساهمي
األول +  الثانيشارع 20 أوت 1955 
 األول + الثانيشارع بوعنان فرحات

األول + الثانيشارع احسن بوخميس
األول + الثانيالبناء الذاتي رقم 02

األول + الثانيبلدية عين بوزيان دائرة سيدي مزغيشمخابزعين بوزيان
األول + الثانيبلدية عين بوزيان محل رقم 177
األول +الثانيبلدية عين بوزيان محل رقم 179

األول + الثانيالشارع الرئيسي محل رقم 09 أ عين بوزيان
األول +الثانيوسط المدينة بلدية عين بوزيانالقصابات

األول + الثانيمحل رقم 86 بلدية عين بوزيان
األول +الثانيالمفرزة رقم 01 ,إطعام سريع

األول + الثانيمحل رقم 01 بلدية عين بوزيان
األول +الثانيحي خطابي لخضرمحل رقم 01مخابزبني والبان

 الثانيحي زمولي مخلوف محل رقم 03 
األول طريق قرماطة

 الثانيحي لمرابع محل رقم 01
األول + الثانيشارع 20 أوت 1955 محل رقم 08 

األول + الثانيشارع 20 أوت 1955 
األول + الثانيشارع  عتامن رابح محل رقم 01

األول + الثانيشارع 20 أوت 1955 
األول + الثانيشارع 20 أزت 1955
األول +الثانيشارع 20 أوت 1955

األول +الثانيشارع ولهة أحمد محل رقم 06 
األول +الثانيشارع قرماطة محل رقم 36 قصابات

األول + الثانيشارع 20 أوت 1955إطعام سريع

بوعظة عزيز
بوالعينين ياقوتة

دراوي عبد الحليم
عتامن جمال

بوزيدي احسن
عملزال لزهر
زغدود مبارك

بوفنيخ باديس عبد الرحمان
قزوي محمد

معادي العيدي
دراوي عصام

بيضة صالح
علوش ابرهيم هشام

تغذية عامة و خضر و 
فواكه

تغذية عامة و خضر و 
فواكه

عواطي عبد الوهاب
قاسمي سفيان

بوهزة علي
بولحلوبة محمد لمين

بوستة رمزي

رجامة حدة

تغذية عامة و خضر و 
فواكه

بوجريدة طارق
سياري بالل
بلعشية خالد

بوصليج محمد
نفير محمود

بن جامع فطيمة
بوشلجة كمال

جدول رقم 01  :  قائمة التجار المسخرين بمناسبة عيد األضحى المبارك لسنة 2019  من حيث نوع النشاط
والية سكيكدة          (المفتشية االقليمية للتجارة - الحروش-)

اسم و لقب التاجر المسخر

حداد احسن

مشحود علي

لبيض بوجمعة
لبيض الرزقي

بن ناصر إبراهيم
ش ت السياري

خمار مروان
بن يربح مصطفى



األول شارع 20 أوت 1955
 الثانيحي 50 مسكن أم الطوبمخابزأم الطوبأم الطوب

األول +الثانيحي أحمد بوالهندي
 الثانيمركز أم الطوب

األول حي أحمد بريم محل 01
األول + الثانيحي لعور رابح

األول + الثانيشارع عبد الرحمان 
األول + الثانيشارع محمود مهتور

األول +الثانيحي أحمد بولطب
 الثانيحي بوجمعة عاشور

األول + الثانيحي 50 مسكن محل رقم 01القصابات
األول + الثانيحي 48 مسكنإطعام سريع

األول + الثانيحي 48 مسكن
األول + الثانيمحل رقم 01  أوالد حبابةمخابزأوالد حبابةالحروش

األول + الثانيمحل رقم 35 مركز أوالد حبابة
األول +الثانيمحل رقم 15 أوالد حبابة

األول +الثاني 15شارع طريق القل محل رقم 04 
األول +الثانيحي 80 مسكن عمارة 01 أ رقم 04 إطعام سريع

 الثانيمحل 124 ص ب مخابزصالح بوالشعور
األول + الثانيشارع عمار خليل

األول + الثانيشارع زغدودي العربي محل 01
 الثانيحي السكة الحديدية والبناء الذاتي محل 02

األول + الثانيالمفرزة رقم 03 قطعة 77 محل رقم 01
 الثانيشارع بوجادرة فوضيل محل رقم 17

األول + الثانينهج بوحادرة فوضيل 
األول +الثانيالشارع الرئيسي محل رقم 11 

األول الشارع الرئيسي
األول الطريق الوطني رقم 01 

األول الشارع الرئيسي محل رقم 04
الثانيالطريق الوطني 03 محل رقم 01

الثانيشارع عمار خليل
األول +الثانيشارع عمار خليل محل 03

األول +الثانيمركز التبادل الريفي محل رقم 58مخابززردازة
األول شارع ابراهيم بلمقنعي

األول + الثانيشارع بلمقنعي ابراهيم محل رقم 103 
 الثانيشارع بلمقنعي ابراهيم محل رقم 103 إطعام سريع

األول + الثانيشارع بلمقنعي ابراهيم محل رقم 48 

دراوي سليم

غنانوة السعيد
جدو عادل

تغذية عامة و خضر و 
فواكه

جدو العياشي

لعريبي عبد العزيز

قرقاط عمر
طلعي بالل

بوزيد صهيب تقي الدين
جبابلة خالد

دب رابح

بوسبسي فاتح

بورية الطاهر
الخيرين دحمان

لقصير محمد

صلوبي توفيق

تغذية عامة و خضر و 
فواكه

العصوي فهيمة

تغذية عامة و خضر و 
فواكه

تغذية عامة و خضر و 
فواكه

قايد رابح
سليماني عبد الوهاب

بوصبع جمال
شويط سمير

سباغ الحاسن

بورطالي محمد
دردار جمال
بويعبية مراد

جغدير زواوي

شويط حمزة
حمروش عبد الحق

عصام يوسف

مدبحي علي 
بوعيطة رابح

 سياري وليد
لمجدر العيدي

بن لوصيف سميرة

جغادر كمال

سطوح سليم

مسيكر خالد
بوعيطة فضيلة



األول + الثانيشارع بلة لخضرمخابزأمجاز الدشيش
األول +الثانيشارع بعزيز مصطفى
األول +الثانيشارع بعزيز مصطفى
األول +الثانيشارع بودبوز أحسن
األول + الثانيشارع بودبوز أحسن

األول + الثانيشارع بعزيز مصطفى
األول + الثانيشارع بلة لخضر

األول + الثانيشارع بودبوز أحسن
األول +الثانيقرية الشومان الحروشمخابزالحروش

األول + الثانيقرية السعيد بوصبع محل 34 الحروش
األول +الثاني الحي الجديد شعبة مروج محل 03 الحروش

األول حي 400 مسكن محل 09
األول +الثانيحي التخصيص البلدي رقم 01 الحروش
األول + الثانيشارع بشير بوقادوم محل 107 الحروش

األول + الثانيشارع بشير بوقادوم  الحروش
الثانيشارع اإلخوة كافي محل 05 ب الحروش

األول شارع اإلخوة كافي الحروش
 الثانيشارع اإلخوة كافي محل 47 ب 

األول حي 460 مسكن 
األول + الثانيشارع بشير بوقادوم محل 131 أ الحروش

 الثانيشارع مهري محل 01 
األول السوق المغطاة محل 01 قصابات

األول +الثانيشارع 20 أوت محل 156 الحروشإطعام سريع

رمضان محمد إبراهيم
بريوط أسامة

شارف محفوظ 

ساعد جاب هللا سليم
بريوط منى

بوقموزة جمال

بوقادوم سمير
شالبي الزهرة

جمال الدين بوربيع
بوزكري محمد

قيرة حسين

بوثلجة أحسن
عطوي بالل
رجم رياض 
رميط عمار

لعويرة جمال

بوالكارعين الطيب

حداد سمير
بوروبة نجيب

بورقعة مصطفى 

تغذية عامة و خضر و 
فواكه

تغذية عامة و خضر و 
فواكه

بوالكارعين الطيب
شيحة أحميدة

دوب عصام



أيام المداومةنوع النشاطالبلديةالدائرة
الثاني
االول
االول
الثاني
االول
االول
الثاني
االول
الثاني
االول

االول + الثاني
الثاني
الثاني
االول
الثاني
الثاني

االول + الثاني
االول + الثاني

الثاني
األول
األول
الثاني
الثاني
األول
الثاني
الثاني

االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني

الثاني

سكيكدة

حي الممرات 20 أوت 1955 محل رقم 16 سكيكدة
حي صالح بوالكروة محل رقم 14 سكيكدة

حي صالح بوالكروة هواري بومدين محل 03  سكيكدة
حي 20 أوت 1955 سكيكدة

حي محمد ناموس بناية 16 محل 01 سكيكدة
حي صالح بوالكروة البناء الذاتي فيال رقم 167 سكيكدة
حي صالح بوالكروة الزرامنة بناية 07 محل 01 سكيكدة 

هضبة صالح بوالكروة بناية 19 محل 01 سكيكدة 
حي العربي بن مهيدي رقم 01 شالي رقم 01 س

حي العربي بن مهيدي محل رقم 01 

نهج هرموش شعبان رقم 07 مكرر سكيكدة
شارع الثورة رقم 06 سكيكدة
مفرزة األجور الغربية سكيكدة

نهج بشير بوقادوم رقم 57 سكيكدة
شارع بشير بوقادوم رقم 43 سكيكدة

المركز التجاري 1500 مسكن حي مرج الذيب حصة 130 سكيكدة
حي 1500 مسكن محل رقم 03 الزرامنة مرج الذيب سكيكدة

حي الممرات 20 أوت 1955 محل رقم 126 سكيكدة
حي الممرات 20 أوت 1955 محل رقم 1 سكيكدة

جدول رقم 01  :  قائمة التجار المسخرين بمناسبة عيد األضحى المبارك لسنة 2019  من حيث نوع النشاط
والية سكيكدة (المقر)

اسم و لقب التاجر المسخر
نهج مكي اورتيالني رقم 51 سكيكدة

نهج مكي اورتيالني عمارة 13 حصة 06رقم 51 سكيكدة
قدور بليزيدية رقم 36 سكيكدة

العنوان المحل

نهد زيغود يوسف رقم 20 سكيكدة
طاهر جاوود رقم 17 سكيكدة

سكيكدة

مهناوي سمير

حي 500 مسكن بناية 795+796 محل 03 سكيكدة
مفرزة األجور الغربية فيال 451 محل 03 س سكيكدة

حي عيسى بوكرمة تعاونية عقارية 
حي الزيتون رقم 17 سكيكدة
المركز التجاري عيسى بوكرمة

مشروع س,ت,ش 14 مسكن حي السيا سكيكدة
مصعب مبارك فلوتي

لبوز عادل
زقاري جمال
زعبوب وحيد

مغربي سليمان شعيب
تومي احسن

بورحايل محمد لمين
خراف محمد

صويلح عادل

لبزيز فريدة
بقاش محمد

بويمة علي
ضيف يوسف

حايد حمزة

بوشمال جمال الدين

مخابز

شرود عز الدين

قيسمون ساعد
خالد بوزمي

الواعر فتحي
ش,ت شوقي و أوالده

عليوة عمر
زيرق بالل

سليني منوبة
صويلح يوسف

مكناسي سامي

كبير صالح
بقاش بلقاسم

بوطالب وردة

لعموري هدى



الثاني
االول
الثاني
االول
الثاني
الثاني
الثاني
االول
الثاني
الثاني
الثاني
الثاني
الثاني
الثاني
الثاني

االول + الثاني
الثاني

االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني

الثاني

األول + الثاني
األول + الثاني

الثاني
األول + الثاني

الثاني حي 600 مسكن اجتماعي تساهمي مسيون ع 10 رقم 6 سكيكدة

شارع يوسف قديد رقم 19 سكيكدة
شارع قدور بليزيدية رقم 55 سكيكدة

نهج قدور بليزيدية رقم 76 سكيكدة
أسفل السوق المغطى نهج قدور بليزيدية سكيكدة

أمير شنيقي

جمال بوقروة
حداد محمد الصالح

بلهوشات خميسي

نهج يوسف قديد رقم 29 سكيكدة
نهج يوسف قديد محل رقم 01 رقم 21 سكيكدة

مطالوي رمزي

لعموري اسماهان
رحيم عبد المجيد

نهج قدور بليزيدية رقم 377 رقم 63 سكيكدة
نهج قدور بليزيدية رقم 10 و رقم 25 سكيكدة

نهج قدور بليزيدية رقم 32 سكيكدة

فارس حديد
العيادي عبد العزيز

عبد القادر لموشي
عدالني نور الدين

شارع مكي اورتيالني عمارة رقم 18 سكيكدة
نهج  مكي اورتيالني رقم 53  سكيكدة
شارع مكي اورتيالني رقم 36 سكيكدة

واد الوحش سكيكدة
واد الوحش سكيكدة

شارع بشير بوقادوم سكيكدة
شارع بشير بوقادوم رقم 59 سكيكدة

شارع بشير بوقادوم رقم 75 محل 75 سكيكدة
شارع بشير بوقادوم محل رقم 05 سكيكدة

حي االخوة بوحجة فيال رقم 174 رقم 02 سكيكدة
حي مرج الذيب قطعة رقم 07 سكيكدة

حي مرج الذيب عمارة 76 محل 03 سكيكدة
شارع بشير بوقادوم محل 37  سكيكدة 

حي االخوة بوحجة محل رقم 03 سكيكدة
حي مرج الذيب عمارة 168 رقم 01 سكيكدة

حي مرج الذيب قطعة 06 سكيكدة
المركز التجاري مفرزة الزرامنة محل رقم 106 مرج الذيب سكيكدة

مفرزة األجور الغربية سكيكدة
مفرزة األجور الغربية محل رقم 02 سكيكدة

مجمع 96 مسكن ترقوي مدعم منطقة األجور الغربية سكيكدة
حي الممرات 20 أوت 1955 قلعة 03 محل رقم 1 سكيكدة

حي الممرات 20 أوت 1955 المركز التجاري محل رقم 140 سكيكدة

قروم محمد لمين
زنير فتحي

لمرابط محفوظ
بلهي فاطمة

تواتي أيوب

رضوان مجماج
بوعديلة عبد الرزاق

سوامس وليد

تغذية عامة و 
خضر و فواكه

بوصوفة أحسن
دحمري احسن

دحمري بوبكر

مسعودي توفيق
قروط صالح
صيد الطاهر

بوعيطة مريم
سليني محمد

ميكيو عز الدين
رمول طارق

بوطبة محمد
بن ساسي محفوض

بومصران اسماعيل

بوغمارة موسى

حي صالح بوالكروة هواري بومدين محل 02  سكيكدة

حي 119 مسكن صالح بوالكروة محل 14 سكيكدة
مفرزة الزرامنة صالح بوالكروة مسكن 02 محل 02 سكيكدة

حي صالح بوالكروة فيال 343  سكيكدة
قيرة فجرية

مسيس محمد
خالد قنون



األول + الثاني
الثاني
الثاني
الثاني
األول
الثاني
الثاني
الثاني

األول + الثاني
األول
الثاني
الثاني
الثاني
األول
الثاني
الثاني
االول
الثاني
الثاني
الثاني

األول + الثاني
الثاني

األول + الثاني
األول + الثاني
األول + الثاني
األول + الثاني

الثاني
االول
الثاني

األول + الثاني
الثاني

األول + الثاني
األول + الثاني
األول + الثاني
األول + الثاني
األول + الثاني
األول + الثاني

حي االخوة ساكر رقم أ مدخل أو محل  47 سكيكدة 
حي االخوة ساكر عمارة أ مدخل أ محل رقم 43 سكيكدة سوداني مالك

صالح بوالكروة سكيكدة
صالح بوالكروة سكيكدةزمولي خالد

حي 20 أوت 1955 سكيكدةمبارك تيش تيش مراد
حي 20 أوت 1955 سكيكدةمبارك فلوتي فيصل

لطرش احسن

حي االخوة ساكر رقم أ سكيكدةحمزة محمد

حي 90 مسكن الفيجي عمارة ب محل رقم 01 سكيكدةبن حمايد نو الدين
حي محمد ناموس محل 11 سكيكدةصويلح مراد

حي 104 مسكن الزرامنة عمارة 12 رقم 01 سكيكدةحمادة وهيب
هضبة بوالكروة عمارة 10 رقم 03 سكيكدةلمرد عمار

حي صالح بوالكروة عمارة 09 حصة رقم 01 سكيكدةالجيلي عبد الحميد

حي محمد ناموس محل 12 حصة 01 سكيكدة
حي محمد ناموس رقم 27 سكيكدةبوطبة رضا

لوناس عبد الغاني

حي 01 نوفمبر 1954 عمارة 11 رقم 02 سكيكدة

حي صالح بوالكروة عقار 187 محل رقم 01 سكيكدةزيغد محمد
حي صالح بوالكروة مفرزة البناء الذاتي ع 336 محل 336 ب سكيكدةعقار 187    نوارة ابراهيم
مسلوب حليم

هضبة بوالكروة عمارة 10 رقم 01 سكيكدةبن جامع حليم

قحام سليمان
طبال احسن

بلعقون خير الدين
حداد مروان

رمضان أكرم
جبابلة خالد

مشروع ع,ع,ج حي الزيتون محل 49 سكيكدة 

حي 600 مسكن اجتماعي تساهمي مسيون ع 15 رقم 5 سكيكدة
حي 600 مسكن اجتماعي تساهمي مسيون ع 13 رقم 5 سكيكدة

حي 08 ماي 1945 عمارة 41 محل 31 سكيكدة
حي حمادة بولسنان 500 سابقا بناية 26 محل 03 سكيكدة

حي 500 مسكن فيال 796 محل 01 سكيكدة

حي 104 مسكن عمارة 12 رقم 02 سكيكدة

حي السيا عمارة الفيجي رقم 03 سكيكدة
حي الزيتون حصة 117 محل 01 و 02 سكيكدة

مفرزة بداي سفيان 
حي عيسى بوكرمة

   
  

جغادر رياض
دحماني منصف

بولمصران حسان
الشبل محمد

خنشول هدى
بولودينات فهيمة

بن ضيف زهيرة
حي 600 مسكن اجتماعي تساهمي مسيون ع 10 رقم 4 سكيكدة

صالح بوالكروة سكيكدة

حي 08 ماي 1945 عمارة 07 الحصة 01 سكيكدة
حي 490 مسمن هواري بومدين عمارة 07 محل 44  سكيكدة

حي 490 مسمن هواري بومدين محل 38 د سكيكدة
حي 08 ماي 1945 700 مسكن عمارة 03 محل 02 أ سكيكدة

حي 08 ماي 1945  عمارة 03 محل 14 سكيكدة
حي 08 ماي 1945 700 مسكن عمارة 42 محل 01 سكيكدة

الواهم مصباح يوسف

كينيو سليمان

ديبون ساهل عبد الرزاق
بودرمين نعيم

علي موسى عبد الناصر

بلهي عادل

عميرو جمال



األول + الثاني
األول + الثاني
األول + الثاني
األول + الثاني
األول + الثاني
األول + الثاني

الثاني
األول + الثاني

األول
األول + الثاني

االول
األول + الثاني

الثاني
األول + الثاني
األول + الثاني

الثاني
األول + الثاني
األول + الثاني
األول + الثاني
األول + الثاني

االول
الثاني

االول +الثاني
الثاني

االول +الثاني
االول +الثاني

الثاني
االول + الثاني

الثاني
الثاني
الثاني
الثاني

األول + الثاني
األول + الثاني
األول + الثاني
األول + الثاني
األول + الثاني

حي بوعباز محل أ2 سكيكدة بوناب صالح
حي بوعباز بناية 02 محل رقم 03  سكيكدة لشلق حسين
حي االخوة شبل سكيكدةزوالي حسين

حي العربي بن مهيدي محل رقم 01 بوزليفة حسان

حي 50 مسكن بوعباز حصة 41 محل 02 سكيكدة
حي بوعباز 600 مسكن عمارة 22 محل 02 سكيكدة

حي العربي بن مهيدي مخيم gnl 02 شالي 17 نوع 1 رقم 01 

حي االخوة ساكر محل رقم 16-23 سكيكدة لعموري سارة
حي االخوة ساكر محل رقم 02 سكيكدة جمال الدين سعيود

المنطقة الصناعية الصغرى بوعباز محل 141 سكيكدةرابح عماري
حي بوعباز 85 ش بناية 24 محل 24 سكيكدةسردوك زهير

حي االخوة ساكر رقم 67 سكيكدة 

حي بوعباز 02 محل رقم 71 سكيكدةقروط رابح
حي برج حمام قطعة 04 محل 01 سكيكدةفزاز نبيل

حي بوعباز سكيكدةرمول عبد الحميد
مفرزة برج حمام 10 قطعة رقم 09 سكيكدةحمركروها السعيد

حي االخوة ساكر مدخل أب رقم 26 سكيكدة بومادة جمال

حي االخوة ساكر بجانب قاعة المتعددة الرياضات محل 03 سكيكدةشبل احسن حسام
حي التيمقاد فيال رقم 14 سكيكدةفغرور السعيد

حي مرج الديب محل رقم 21 سكيكدة

بجانب قاعة المتعددة الرياضات حي االخوة ساكر حصة 5 و 7  سكيكدة
حي 600 مسكن بوعباز عمارة 20 رقم 01 سكيكدة

مفرزة الزرامنة 06 رقم 22 محل 03 مكرر سكيكدة

حي تيمقاد رقم 01 محل رقم 02 سكيكدة

حي االخوة ساكر بناية د محل رقم 03 سكيكدة 

نهج قدور بليزيلدية رقم 27 سكيكدةبوزمي مسعود
نهج مكي اورتيالني رقم 09 سكيكدة

بودانة العيدي
تومي عدالن
بوطبة نجمة
فواز لعوافي
فارس زعير

   
  

لوحيشي كمال

سليمان تيش مسعود
لعريض رشيد

طنفور كريم

عبد الجليل بوهدوف
شتيوي توفيق

بن حمادة محي الدين
عمار بودبزة

شبلي الربيع

حي االخوة بوحجة عمارة 02 رقم 02 سكيكدة
حي االخوة بوحجة محل رقم 183 سكيكدة

شارع بشير بوقادوم محل رقم 05 مكرر سكيكدة 
شارع بشير بوقادوم محل ب رقم 53  سكيكدة 

شارع بشير بوقادوم عمارة 15 محل 01  سكيكدة 

بوقفة محمد لمين
طنفور حسين

تجزئة بويعلى بناية 46 محل 04 سكيكدةمبارك أودينة فارس
حي بويعلى االخوة بوعصيدة عمارة 04 رقم 06 سكيكدةمليك بن صايب

المركز التجاري بويعلىيحيى زهير
الطيرق األربعة حي بني مالك ع 03 محل 39 سكيكدةبلعور عادل

حي الطريق االربعة حي بني مالك عمارة 01 بلعور رمضان



األول + الثاني
األول + الثاني
األول + الثاني
األول + الثاني

األول 
األول

األول + الثاني
األول + الثاني

الثاني
الثاني
الثاني
االول

االول +الثاني
الثاني
االول
االول
الثاني
الثاني

االول + الثاني
الثاني
الثاني
الثاني

االول + الثاني
الثاني

االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني

الثاني
األول + الثاني
األول + الثاني

الول مساء الثاني 
األول + الثاني

األول
الثاني
الثاني

األول + الثاني

حي صالح بوالكروة فيال 155 محل 57 س سكيكدة
حي صالح بوالكروة بناية 133 محل 01 سكيكدةنشم النوري

مخبي بالل

ياسر طراد
حي السيا محل رقم 07 سكيكدةعماد سمومة

حي العربي بن مهيدي مخيم sh enip  02 رقم 18 محل 03 مزالوي ابراهيم
حي العربي بن مهيدي مخيم sh enip  02 01 شالي 31 لكحل جمال

بولحليب محمد

حي 600 مسكن اجتماعي تساهمي مسيون ع 10 رقم 5 سكيكدة
حي 20 أوت 1955 سكيكدة
حي 20 أوت 1955 سكيكدة
حي 20 أوت 1955 سكيكدة

خلفة مصباح صبري
قريش حليم
غريبي والي

نهج بشير بوقادوم بناية 45 رقم 02 سكيكدة
نهج بشير بوقادوم رقم 84 محل 01 سكيكدة

نهج بشير بوقادوم رقم 25 مكرر محل رقم 01 سكيكدة

حي صالح بوالكروة فيال 14 رقم 05  سكيكدة
حي صالح بوالكروة هواري بومدين محل 01  سكيكدة

نهج  مكي اورتيالني رقم 34 محل ب  سكيكدة

لغليط سفيان

مصباح بالل

كريش سعيد
لعريض رشيد

لعريض رشيد
حاجي عمر

تفاحي رابح
لوصيف عبد الرزاق

بن موسى الياس

بيع بالتجزئة 
لللحوم و الدواجن

لغليط صالح
قربش صالح

شبلي شريف

نفلة سمير

   
  

دليلة دالل

لبوازدة محمد لمين
بوزراع ابراهيم

بورغيدة عمر
عطوي فؤاد

حسان بوعصيدة نور الدين

حي مرج الذيب قرب عمارة 125 محل رقم 03 سكيكدة
حي عمار شطايبي عمارة 23 رقم 12 سكيكدة

حي 790 مسكن حي الممرات 20 أوت 1955 محل رقم 62 سكيكدة

طبوش منير

حجوجي محمد

فؤاد ميزاب
طبوش بالل

سليمان تيس تيس حميدة
شبلي مصطفى

الواهم مصباح عبد العزيز
سلوغة عبد الواحد

فليغة فوزي

حي االخوة بوحجة محل رقم 02 سكيكدة
حي مرج الذيب عمارة رقم 05 محل رقم 01 سكيكدة

حي االخوة بوحجة محل رقم 183 ب سكيكدة
المجمع التجاري الممرات 20 أوت 1955 محل 37 سكيكدة

حي الممرات 20 أوت 1955 محل 01 ج سكيكدة

حي صالح بوالكروة بناية 33 محل 35 سكيكدة
حي 600 مسكن اجتماعي تساهمي مسيون ع 09 رقم 1 سكيكدة

حي صالح بوالكروة سكيكدة
حي صالح بوالكروة قطعة 331 محل 04 سكيكدة

حي صالح بوالكروة
شارع هواري بومدين 120 مسكن عمارة 01 محل 01 أ سكيكدة
شارع هواري بومدين 120 مسكن عمارة 01 محل 02  سكيكدة

حي السيا عمارة عمارة د حصة رقم 06 مكرر سكيكدة
حي السيا عمارة عمارة د حصة رقم 08 سكيكدة

نهج  مكي اورتيالني رقم 34 محل 02  سكيكدة
نهج مكي اورتيالني رقم 53 سكيكدة

نهج يوسف قديد رقم 58 سكيكدة
واد الوحش سكيكدة
واد الوحش سكيكدة

شارع بشير بوقادوم رقم 30  سكيكدة 



األول + الثاني
األول + الثاني
األول + الثاني

الثاني
االول
الثاني
الثاني
الثاني
الثاني

االول
الثاني
الثاني

األول + الثاني
الثاني
الثاني
الثاني
الثاني
الثاني
الثاني

االول + الثاني
الثاني
الثاني

االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني

الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني

حي صالح شبل واد لقصب فلفلة 

حي العربيبن مهيدي مخيم ا,ب,ك شالي 23 أ 
حي العربي بن مهيدي مخيم أونيب رقم 01  مسكن 30 محل 30 حدوشي نذير

بومايلة عبد الكريم

عبد اللوش رضوان

حي البناء الذاتي صالح بوالكروة فيال 328 محل 03 سكيكدةموات كريمة

نهج مكي اورتيالني رقم 39 سكيكدة
نهج قدور بليزيدية رقم 21 سكيكدة

حي الزيتون االتحاد العام للعمال الجزائريين محل 11 سكيكدة
حي الزيتون مشروع إ,ع,ع,ج محل رقم 05 سكيكدة

حي العربي بن مهيدي مخيم sh enip  01  شالي 31 

حي االخوة لكحل محل 01 فلفلةشطوح بالل 

شبل حمزة

حي صالح شبل واد لقصب فلفلة 
حي صالح شبل واد لقصب فلفلة 
حي صالح شبل واد لقصب فلفلة 
حي صالح شبل واد لقصب فلفلة 

مشتة لغواط
مشتة لغواط بلدية فلفلة

حي االخوة لكحل عمارة 26 رقم 73  فلفلة 

حي زندوح محمد فلفلة

حي لغواط فلفلة 
الشارع الرئيسي محل 01 فلفلة

حي االخوة عياشي مفرزة 18 فلفلة

جبيو زقاري
رماش احسن

طبال رابح
نفلة سمير

بلمرابط بوجمعة

  
  

عماري رضوان

وهام صالح
مخلوفي عبد القادر

لبيض احسن
بوخملة فؤاد

مبارك أودينة عبد الكريم
سليني ابراهيم

حي صالح بوالكروة حصة 391 محل 04 سكيكدة
حي صالح بوالكروة حصة 391 محل 02 سكيكدة

شارع بشير بوقادوم رقم 59 سكيكدة
شارع بشير بوقادوم محل رقم 45 سكيكدة

شارع بشير بوقادوم رقم 71 سكيكدة

حي عيسى بوكرمة المركز التجاري فيال 16 سكيكدة
حي عيسى بوكرمة  سكيكدة

سليني صالح

مخابز

حي صالح شبل واد لقصب مشتة لغواط فلفلة 

حي االخوة عياشي مفرزة 18 فلفلة بناية 11 محل ب فلفلة

شارع هواري بومدين 120 مسكن محل رقم 52 سكيكدةميزاب عمار
حي االخوة ساكر سكيكدةخليفي حليم

حي 200 مسكن تساهمي بويعلى ع 14 بولفطور نورالدين
حي العربي ن ت مهيدي رقم 60 سكيكدةزبيدة معيزة زوجة تومي

بن طاوس حسين

حي البناء الذاتي صالح بوالكروة فيال 337  فيال رقم 01 سكيكدة

فلفلة
ش,ت,شوقي و أبنائه

كرميش سفيان
حميد حمزة

بن عوادي رشيد

توفيق عمارة

بن ذيب زكرياء 

تغذية عامة و 
خضر و فواكه

لكحل عادل

خودير لعريبي

علي موسى بوخميس
لخشين سامية

الوابد عبد العزيز

اطعام سريع

سوبيرات 



الثاني
الثاني
الثاني
الثاني

األول + الثاني
األول + الثاني

الثاني 
األول
الثاني

األول + الثاني
الثاني 
األول
الثاني

األول + الثاني
األول + الثاني

األول + الثاني

األول + الثاني

األول

األول + الثاني

األول + الثاني

األول + الثاني

األول + الثاني

الثاني

األول + الثاني

األول + الثاني

األول + الثاني

الثاني

االول + الثاني

االول + الثاني

االول + الثاني

االول + الثاني
األول + الثاني

الثاني
الثاني

بناية رقم 04 محل رقم 02 بـ  حمادي كرومةهشام زوالي حمادي كرومة

كمال بوالريش
احسن بوشارب

زين الدين بوطهرة

حي 18 مسكن بناية 14 محل 14 محل ب حمادي كرومة
حي 164 مسكن محل رقم 02 حمادي كرومة

حي البناء الذاتي بناية 291 محل 02 حمادي كرومة

تغذية عامة و 
خضر و فواكه

مخابز

حي االخوة لكحل عمارة 22 رقم 58  فلفلة 

حي صالح شبل  فلفلة 

الخروبة حي عالوة طغان حمادي كرومةأورال جهيد

مفرزة رقم 01 قطعة 04 حصة 08 بناية 08 حمروش حموديبن شامون سفيان
المركز التجاري رقم 01 حمروش حمودينطور عبد الكريم

بوشارب جمال

حي المعلمين بناية رقم 199 بلدية حمادي كرومةخالف وليد

بلدية حمادي كرومة مركزكيحل عايدة

حي البناء الذاتي محل رقم 23 س حمادي كرومةعبد الغاني نويوات

المفرزة االجتماعية 02 بناية رقم 01 محل "د" حمادي كرومةفريد بوشارب

مجمع البناء الذاتي قطعة 49 بناية 51 محل رقم 01 

بناية 20 محل 04 حمادي كرومةعمار قرقابو

المفرزة السكنية حمروش حمودي 38/76 قطعة شلية منير 

حمروش حمودي حمادي كرومةلزغد علي 

منطقة التجديد حمروش حمودي حمودي قطعة رقم 71 ح كرومة بوبكر الصديق لعلمي

الخروبة حي عالوة طغان حمادي كرومةالعلمي احسن

سفيان رحاي

حي حمادة بولقطوط محل 01 البناء الذاتي حمادي كرومة

قصابات

حي صالح شبل  فلفلة 

حي البناء الذاتي محل 02 بـ حمادي كرومةدردار نورالدين

اطعام سريع
العلمي منصر

جفال نضيرة

رماش فؤاد

لرقم رابح

شطوح سفيان

دالية أحالم سوبيرات

حي صالح شبل  فلفلة 
حي صالح شبل واد لقصب محل رقم 01 فلفلة 

حي العربي بن مهيدي 18 مسكن األغواط بناية 11 فلفلة

حي االخوة لكحل عمارة 242 رقم 07  فلفلة 
الشارع الرئيسي بناية 08 محل 08 د فلفلة

بوبكر محمد
نصر الدين لقصير

حي بوزغاية محل 02 بلدية حمادي كرومةعيسى كرومة

المفرزة رقم 01 بلدية حمادي كرومةبوزرد حمودي

حي البناء الذاتي مسكن 27 محل 02 حمادي كرومةشبل سمير 

حي 176 مسكن م,ت,س,ع محل رقم 07 بلدية حمادي كرومةعبد الحفيظ زنيسي

فؤاد بن جامع

الشارع الرئيسي بناية 05 محل 02  فلفلة

الخروبة حي عالوة طغان حمادي كرومةلعناني وهيبة 

الخروبة حي عالوة طغان حمادي كرومةبوشلوح  رابح



الثاني
الثاني

االوا + الثاني
األول + الثاني

الثاني
االول 

االول+ الثانيمخابز
الثاني
الثاني

االول+ الثاني
االول+ الثاني
االول+ الثاني
االول+ الثاني

الثاني
االول+ الثاني
االول+ الثاني
االول+ الثاني
االول+ الثاني
االول+ الثاني
االول+ الثاني
االول+ الثاني
االول+ الثاني
االول+ الثاني

الثاني
االول+ الثاني
االول+ الثاني

الثاني
االول+ الثاني

االول
الثاني
األول
الثاني
االول
الثاني

االول+ الثاني
االول
الثاني

حي زغدود مجيد الحدائقمجماج عادل

نهج محمد سعيود رقم 46 بلدية حمادي كرومةخرواطي طارق 

تغذية عامة و 
خضر و فواكه

المفرزة رقم 01 حصة رقم 44 بوشطاطةبوحلوفة حميد
حي 30 مسكن بلدية بوشطاطة مجماج مخلوف

حمروش حمودي حمادي كرومةلزغد علي 

مخابزبوشطاطة

تغذية عامة و 
خضر و فواكه

المفرزة االجتماعية01 محل رقم 01 بلدية بوشطاطة محمودبوكرومة مسعود معاذ
حي بوزبرة مسعود بلدية بوشطاطةبولسنان خروفة

محمد األمين بولسنان

 

علوش جاسم
خرواطي طارق 

محل رقم 01 بلدية حمادي كرومة 
مشروع م,ت,س,ع 176 مسكن عمارة أ مدخل 04 محل 13 

حمادي كرومة وسطحمبارك مروان

قصابات

لرنق ابراهيم
حي زغدود مجيد بناية 21 محل 01 الحدائقرفيق صلعة
عمارة  جيم محل 22 الحدائقدباح احسن

حي 216 مسكن محل رقم 172 الحدائقبولسنان بالل

حي زغدود مجيد محل 08 الحدائق

حي زغدود مجيد مشروع 11 مسكن بناء ذاتيبورويسة وهاب
حي زغدود مجيد محل 01 الحدائقبولفركات ناصر

بوشطاطة محمود

حي زغدود مجيد محل 01 الحدائق فيال بولسنانبولسنان العياشي

حي حسين سدحان محل رقم 01 بوشطاطة محمودقرفي رابح 

مفرزة حي بوزبرة مسعود بلدية بوشطاطة محل رقم 08بوبعيو رابح
الطريق الرئيسى محل رقم 05 بلدية بوشطاطةبداي رابح

شبلي فاتح

حي بوزبرة مسعود  بلدية بوشطاطة محل رقم 04
حي سدحان حسين بوشطاطة محمودبوسنسخ فتيحة

قرب حضيرة البلدية محل رقم 02 بوشطاطةبوزبرة جمال

حي سدحان حسين بوشطاطة محمودلطرش كمال

17 شارع بشير بوقادوم  رمضان جمال

المركز التجاري رقم 01 حمروش حمودي لزغد عصام 
الحدائق

مخابز

الشارع الرئيسي بشير بوقادوم بناية 132 معلم عليه 72 رقم 72 رمضان جمالجغال عدنان
مجمع 30 مسكن اجتماعي بناية أ حصة 01 رمضان جمالمزدور عادل
المفرزة البلدية رقم 02  محل 01 رمضان جماللقصير أيوب

المفرزة رقم 04 فيال 05 رمضان جمالحربي رابح
المفرزة رقم 04 فيال 14 ب رمضان جمالعمروش عبد الرزاق

بناية رقم 51 بلدية رمضان جمالبوعويش رمزي
الشارع الرئيسي بشير بوقادوم رقم 04 رمضان جمالالعيفة هارون

حي سطورة الطريق الوطني رقم 03 محل 01 رمضان جمال

رمضان جمال

رابح بوطويل

مشروع 100 مسكن عمارة أ رقم 01 رمضان جمالمخلوف عمر

المفرزة البلدية رقم 04 حصة 15 محل 05 رمضان جمالبن ناصر هشامرمضان جمال
ابراهيم قطوش

الحدائق

تغذية عامة و 
خضر و فواكه



االول+ الثاني
الثاني

االول+ الثاني
الثاني
الثاني

االول+ الثاني
الثاني
الثاني
الثاني

االول+ الثاني
االول

االول+ الثاني
االول
االول

االول + الثانيسوبيرات
االول + الثانيمخابز

االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني

حي 20 أوت 1955 نبي بشيرنوارة حميد
بني بشير وسطمزغيش موعاد

شعبان مبوني
عمر رواق

ابراهيم حوسو

المفرزة البلدية رقم 02  حصة 03 محل 04 رمضان جمالسارة ناشف
خي 110 مسكن يرقاوي م,ت,س,ع عمارة د محل 01 مراد زروق

المفرزة 04 محل رقم 04 رمضان جمال

شارع الضمان االجتماعي   رمضان جمالمشاطي عبد الحميد
حي 80/100 مسكن عمارة 14 رمضان جمالمحمد صالح ميتة

مفرزة بولفطور محل رقم 04 رمضان جمالرضا العمري

 

المفرزة رقم 04 محل 01 رمضان جمال

قصابات

شارع بوجاجة يوسف محل رقم 80 بلدية رمضان جمال

حي بوكرمة لخضر رمضان جمال

حي سطورة الطريق الوطني رقم 03 محل 03 رمضان جمال

 

زطوط توفيق

شارع الضمان االجتماعي رمضان جمال
شارع الضمان االجتماعي محل رقم 01  رمضان جمال

صروب كريم 

داود عبد اللوش

رؤوف صويلح

بورنان محمد
حي خليفة رابح بني بشيرغرس هللا شريف

العنابات حي قصاب لخضر بني بشير

شارع بشير بوقادوم محل رقم 03 رمضان جمالبوعفار محمد نجيب
مفرزة بولفطور رابح محل رقم 06 رمضان جمالعبد الكريم لطرش

حي الضمان االجتماعي محل 03 رمضان جمالاينال عبد هللا

محل رقم 05 بني بشير

بني بشبر
تغذية عامة و 
خضر و فواكه

   
  

بلعشية يمينة





أيام المداومةنوع النشاطالبلديةالدائرة
االول + الثانيعزابةعزابة

االول
االول + الثاني
االول + الثاني

االول
االول + الثاني

االول
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني

الثاني
الثاني

االول + الثاني
الثاني

االول + الثاني
الثاني
الثاني
االول

االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني

الثاني
الثاني

االول + الثاني

سحنون عبد الحميد
قحام الياس

مريان حدة

فيصلي حميد
عزري عالوة
جعفري معاد

بخاخش سفيان
فيصلي محمد

بوعزيز الياس
زيرق عبد المالك

مقران فارس
بومقورة عثمان

روايقية محمد الهادي
مجدوب هشام

زيرق فاروق
جواد عادل

بلمانع طارق
اوالد ضياف شهسدة

اساسفة حميدة

بورشاق سفيان
حراث داود

قداش سليم
بوعالم بوالعيش

بن زغي سمير
مسيف بشير

غربي حمدان
عزري يوسف

جدول رقم 01  :  قائمة التجار المسخرين بمناسبة عيد األضحى المبارك لسنة 2019  من حيث نوع النشاط
والية سكيكدة          (المفتشية االقليمية للتجارة - عزابة-)

اسم و لقب التاجر المسخر
عزابة مركز
عزابة مركز
عزابة مركز

العنوان المحل

عزابة مركز
عزابة مركز

مخابز

عزابة مركز
عزابة مركز
عزابة مركز

عزابة مركز
عزابة مركز
عزابة مركز
عزابة مركز
عزابة مركز
عزابة مركز

عزابة مركز
عزابة مركز
عزابة مركز
عزابة مركز

عزابة مركز
عزابة مركز
عزابة مركز

عزابة مركز
عزابة مركز

عزابة مركز
عزابة مركز
عزابة مركز

عزابة مركز

تغذية عامة و 
خضر و فواكه



الثاني
الثاني
الثاني

االول + الثاني
الثاني

االول + الثاني
االول + الثاني

الثاني
الثاني
الثاني
الثاني

االول + الثاني
الثاني

االول + الثاني
االول + الثاني

الثاني
الثاني

االول + الثاني
الثاني

االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني

الثاني
الثاني
الثاني

االول + الثاني
الثاني

االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني

الثاني

عزابة مركز
عزابة مركز
عزابة مركز
عزابة مركز

عزابة مركزبوعناني سليم
عزابة مركزقمري لبنى

ناجي احسن
لعواشرية رضا

بورضوة عبد الغالي
لوراسية مختار

رتبة عادل

بلمانع سليم
بوعبد اله أيمن
بولعسل ناصر

بخاخش حمادة
بوفنارة نبيل سمير

فياللي محمد

روابحي جمال الدين

عزابة مركز
عزابة مركز
عزابة مركز
عزابة مركز
عزابة مركز
عزابة مركز
عزابة مركز
عزابة مركز
عزابة مركز

ناجي احسن

بندير عيسى

بوعبد االه أيمن
فيصلي محمد

قلعي فريد

بلماضي سليم
رباحي حبيبة

عزابة مركز

عزابة مركز

بوزانة السعيد

زيات رياض
خلفي كمال

فيصلي مراد
زايد بشير

بلكحلة مراد
ركروكي كريمة

لعالمة عمر

عزابة مركز

عزابة مركز

عزابة مركز

عزابة مركز

عزابة مركز
عزابة مركز

عزابة مركز

عزابة مركز
عزابة مركز
عزابة مركز
عزابة مركز

عزابة مركز

عزابة مركز

عزابة مركزمرجة النوري

حمادة مهدي
عزابة مركزعزري عبد المجيد

بيع بالتجزئة 
لللحوم و الدواجن



االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني

الثاني
االول + الثاني

االول + الثاني

االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني

االول + الثانيسوبيرات
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني

 الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني

مخابز

عزابة مركز

السبت مركز

عزابة مركز
عزابة مركز
عزابة مركز
عزابة مركز

السبت
بادي صورية

بوعقبة باديس

كركوب عبد الرزاق

مقران عبد الجليل

بوشنقير عبد العزيز

زروال موسى

عزابة مركز
عزابة مركز

عزابة مركز
عزابة مركز

عزابة مركزلوراسية رفيق

بوجالل هشام
هادي عبدة

عزابة مركز
عزابة مركز
عزابة مركز

ميرة شريف
كرايم منصف

مرارب موسى
بوشنقير الوهاب

كياتي فارس
عزابة مركزحمادة حبيب

عزابة مركزكبابي عزيز
عزابة مركزعزري عبد الكريم

اطعام سريع

عزابة مركز

بومقورة عبد االه
عزابة مركزمانع حسين

خليفة حكيمة

السبت مركز

السبت مركز

نشم عمار
مانع عبد السالم

كرايم عبد الكريم
براهيمي لويزة

عزابة مركز
عزابة مركز

عزابة مركز
عزابة مركز

عزابة مركزكنوز خير الدين
عزابة مركز

عزابة مركز
عزابة مركز

السبت مركز

بن حمود حسام
مطالوي مونية
صيدة مسعود

وشتاتي عبد الكريم
غربي مراد

السبت مركزبوكبير عمار
السبت مركزقابلي فنيحة



االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني

السبت مركز
السبت مركز

السبت مركز
السبت مركز

لنكار عبد العزيز
براهيمي موسى

كريم سالم

هنداي سفيان

السبت مركز

السبت مركز

السبت مركز
السبت مركز

السبت مركز

السبت مركز
السبت مركز

السبت مركز

السبتي سالوي

قواسمية العمري

غربي مالك
شاوي سليم

رحمان عمار

لعميري لويزة
عوابدية احمد

السبت مركزورقلي ربيع

السبت مركز

السبت مركز
السبت مركز

السبت مركز
السبت مركز
السبت مركز

السبت مركزمساعل حسين

حراقة رضوان
رزاقي نور الدين

السبت مركز

السبت مركز

السبت مركز
السبت مركز

السبت مركز

عوابدية احمد
يسعد عمر

شيدوح احمد

منيعي جالل

مناجلي احمد

مقران حبيبة

دوحي حورية

هنداي عبد السالم

قصابات

اطعام سريع

تغذية عامة و 
خضر و فواكه

لوراسي علي
مناجلي حسين

مرجي عبد الرزاق
غجاتي صالح

لنكار عبد الرؤوف

السبت مركزلنكار مراد
السبت مركزصفصاف عبد الوهاب

السبت مركزحالسي محمد الياسمين
السبت مركزحناشي احسن

السبت مركز
السبت مركزحالسي رزيق

السبت مركز

السبت مركزلنكار فريد
السبت مركزلنكار فيصل

السبت مركز



االول + الثانيسوبيرات
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني

االول + الثانيسوبيرات
االول + الثانيمخابزعين شرشار

االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني لونيس بوبكر

الغدير مركز مقسم شادس

الغدير مركز بورمل حسين

السبت مركز

عين شرشار
عين شرشاركنوز رضوان

عين شرشارغوطي سعيد
عين شرشارزايدي كمال

عين شرشارعمراني رضا

عين شرشارنميس عبد الرحمان
عين شرشارتشاشي فاروق

عين شرشار

عين شرشاركنوز رزيق
عين شرشارضيف وحيد
عين شرشارزايدي فؤاد

عين شرشارموردي نبيل
عين شرشارجامعي سليم

عين شرشارعاشوري احسن
عيش فارس

بادي بشرى
الغدير مركز مطوق ماكلغدير

تغذية عامة و 
خضر و فواكه

بوالرمل عبد الحميد
الغدير مركز بسباس عمار

الغدير مركز يعقوبي عباس
الغدير مركز عوداش رشيد
الغدير مركز بودواب عالم
الغدير مركز بسباس عمار

الغدير مركز  قمقام محمد لمين

الغدير مركز بوالدواب نور الدين

الغدير مركز 

الغدير مركز كرسنة توفيق

اطعام سريع

مخابز

عين شرشارسعدي فتيحة

عين شرشار

عين شرشارعماري منير

عين شرشارمعاللة العياشي
عين شرشارشريط عبد العزيز

عين شرشاربوقشيبة رضوان
بوقشبية عبد الوهاب

عين شرشارزايدي رضا

تغذية عامة و 
خضر و فواكه



االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني

االول قصابات
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني
االول + الثاني

عين شرشار
عين شرشار

جندل محمد السعدي
جندل محمد السعدي
جندل محمد السعدي
جندل محمد السعدي

جندل محمد السعدي

عين شرشار
عين شرشار
عين شرشار

جندل محمد السعدي
جندل محمد السعدي
جندل محمد السعدي
جندل محمد السعدي
جندل محمد السعدي

بوعنيقة بالل
بورحلة حسين

بونعمة صالح
عماري صالح

ساكري احسن
بومعزة فاطمة
بوعوكل فوزي

بالخير منية

جندل محمد السعديفوزي سمير
جندل محمد السعديعميرة مسعودة

جندل محمد السعديمعليم سوالف

عين شرشار
عين شرشار

شاوش ياسين

مسقاش سعيدة

عين شرشار

يعقوب جميلة
سطارة محمد

صياد لويزة 

جندل محمد 
السعدي

عين شرشارلصمر حبيب
لصمر سالم

زايدي حسام الدين

قصابات

اطعام سريع

تغذية عامة و 
خضر و فواكه

اطعام سريع

هادف حليمة

خطاب مبروك
جندل محمد السعديسوادنية سليم

جندل محمد السعديصوالحي طارق

بوعزيزي ربيحة







المجموع العنوان الوحدة االنتاجية

مديرية التجارة لوالية سكيكدة

الجدول 02  : قائمة  الوحدات االنتاجية المسخرة بمناسبة عيد األضحى المبار  

الوالية

مطاحن روسيكاديا : منطقة االيداع حصة 05/07 و 05/08 
حمروش حمودي

سوق الجملة للخضر و الفواكه : منطقة سحقي أحمد صالح 
بوالشعور

المجموع الكلي :   12

وحدة المياه المعدني

سوق الجملة للخضر 
و الفواكه

1

3

7

مطاحن بوزرارة  : منطقة النشاط عين قشرة

مطاحن البركة : السوق التجاري رمضان جمال

سكيكدة

الملبنــــــــات

ملبنة ويسلي : الشطي حمدي بلدية القل

مطاحن واد زقار  : الطريق الوطني 43 بودوخة عين قشرة

المطاحـــــن

ملبنة ساحلي  : منطقة اليداع حمروش حمودي حمادي 
كرومة

ملبنة صابلي : منطقة اليداع حمروش حمودي حمادي كرومة

مطاحن بوغاغة : قرية الطاحونة بين الودان

مطاحن الحروش: منطقة النشاط طريق سكيكدة الحروش

1

شركة منبع سيدي ادريس بلدية بني ولبان

مطاحن الليطورال : نهج 20 أوت 1955 سكيكدة
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