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 1029لسنة  األضحى المباركين بالمداومة خالل عطلة عيد يالقائمة االسمية للتجار المعن.

 .سي المحجوب/ وزرة/ دائرة المدية
 نشاط المخابز : 

 أيـام المداومـة واليـة المديـة
 األضحىيوم الثاني لعيد   األضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة

 
 

 

 
 
 

 

 
 المديـة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المديـة

 عني الذهب/رباحي حورية -

 ثنية احلجر/ بن باشا علي -
 ثنية احلجر/بن ناصر حممد -
 ح مقدم بن يوسف/مسري بن باشة -
 .طريق جلزائر/ بن زايد عبد القادر -
 كيحلي حممد رض  -

 طريق اجلزائر/ا
 طريق اجلزائر/باشن عرفات -
 حي ختابيت/مرسلي حممد-
 حي بوزيان/رباحي عبد الرزاق-
 حي قطيطن/بطاهر ايوب -
 حي بزيوش/شركة  ت بن صابر -
 مرج شكري/ عبد العزيز حاجي -
 قطيطن/بكري الرتكي فتحي -
 بايت/غزايل نوفل  -
 ح املصلى/حممد بن باشة -
 شلعلع/اسكندر عمر -

 لكوالةحي ا/مومن امينة -
 بوزيان/غريب عمر  - 

 ع الذهب/ ت بن صابر شركة
 حي ع الذهب/سعيدي رضا -
 تاكبو/عاشوري مراد -
 تاكبو/ تيورقيوين سعيد -
جويلية ثنية  50حي / شركة  ت االخوةبن صابر -

 احلجر
 جويلية ثنية احلجر 50ش /خذير حاجي -
 ثنية احلجر/كاديك حممد  -
 .اجلزائرطريق / بن زايد عبد القادر -
 اكتوبر 71شارع /بقاش عبد العزيز -
 ختابيت/رباحي حممد امني -
 عني الكبري/ قحام حممد اهلادي -
 حي الكوالة/مومن امينة -
 حي بزيوش/خالد بن عروج - 
 مرج شكري/زوامبية مولود -
 مرج شكري/خياطني حسان -
 بايت السفلى/نايب فضيل -
 الداميات/بن بابا علي املختار -

 تاكبو/محدي حممد امنيحاج  -

 علي بن علي علي بن علي ذراع السمار

 

 وزرة

 رضا بن علي - وزرة
 سيحاوي احسن -
 راحبي عائشة -

 رضا بن علي -
 سيحاوي احسن -
 راحبي عائشة -

 محادي رشيد - بن شكاو
 كرمت السعيد توفيق  -

 محادي رشيد -
 كرمت السعيد توفيق  -

 بن علي حيىي - علي حيىيبن  - سي المحجوب سي المحجوب
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 نشاط الجزارة: 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى البلدية الدائرة

 
 
 
 

 المديـة

 
 

 
 

 المديـة

 عني الذهب/ خمباط عبد املالك -
 بركان غريب ساحة السوق -
 تاكبو/ عبد السالم تومي -
 ثنية احلجر/ باشن محزة -

 شارع بومنري/موساوي حممد
 بزيوش/شركة وكريف مروان واخوانه -
 بزيوش/ بلطرش اسيا هاجر -
 مرج شكري/لعيمش توفيق -
 ختابيت/عبد الرمحان حنو -
 

 عني الذهب/ لعيمش شريف -
 عني الذهب/ خمباط عبد املالك -
 ساحة السوق/نبيل بن خالد -
 تاكبو/عبد الرمحان وكريف -
 تاكبو/شاشة علي بن -
 فيفري 42حي / علي قاسم سليم -
 جويلية 50حي /نور الدين عابد -
 ثنية احلجر/خمباط بوعالم -
 شارع بومنري/موساوي حممد-
 بزيوش/ مجال محادوش -
 مرج شكري/ توفيق السعيد  -

 وزرة
 وزرة

 شراطي توفيق -
 يسبع جلول -
 كنودي رابح  -

 شراطي توفيق -
 يسبع جلول -
 كنودي رابح-

 عماري المية - ايرس صربينة - بن شكاو
 شواو سعيد - شواو سعيد - سي المحجوب سي المحجوب

    

 إنتاج وتوزيع الحليب نشاط: 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى البلدية الدائرة
 
 
 

 
 المدية

 

 
 المدية

 
 

 

 

 نقطة بيع عريب املدية  -
 سليماين توفيق -
 لبيض عائشة  -
 املدية/فقري محزة -
 املدية/بن بريدة  امحد -
 بن رقية حممد -

 نقطة بيع عريب املدية  -
 لبيض عائشة -
 املدية/شريط حممد -
 املدية/بن بريدة  مصطفى -
 بن رقية حممد -

 سي المحجوب
 
 

 ايرس عطاء اهلل -
 شريفي حكيم -

 ايرس عطاء اهلل -
 شريفي حكيم -
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 وحدات اإلنتاج نشاط 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى البلدية الدائرة

 .ع الذهب/ مطحنة حبة  - المدية المدية

 .ذراع السمار/ مطحنة بوعمرة  -
 .عني الذهب/ مطحنة حبة  -

 .ذراع السمار /مطحنة بوعمرة  -

 نشاط محطات الوقود: 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى البلدية الدائرة
 
 
 

 المديـة 
 

 المديـة

 مقابل الوالية/حمطة نفطال -
 عطية بن حفري

 حمطة خدمات تلمساين -
 حمطة خدمات حبة -

 مقابل الوالية/حمطة نفطال -
 عطية بن حفري

 حمطة خدمات تلمساين -
 حمطة خدمات حبة -

 حمطة خدمات نفطال - ذراع السمار
 

حمطة خدمات نفطال -  

 روحبي فيسة أمحد - روحبي فيسة أمحد - وزرة وزرة

 

 نشاط المطاعم واإلطعام السريع: 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى البلدية الدائرة
 المديـة 

 
 المديـة 

 
 اجلزائر -ط/بغدادي امساعيل 

 االخوة دقداق/بن زيباك حممد
 مقابل اجلامعة/محيد معاشو

 تاكبو/عبد اللطيف حممد
 

 تاكبو/مراكشي يوسف
 ط اجلزائر/بن وقليل سيدعلى

 ثنية احلجر/طهراوي حممد
 رقية/سبحة فاطمة الزهراء

 
 المديـة 

 

 حمجوبة قندوزي السمارذراع 
 حرزيل احلسني
 بن حيي علي

 حمجوبة قندوزي
 حرزيل احلسني
 بن حيي علي

  تغذية عامةنشاط 

 أيــام المداومـــة واليـة المديـة 
 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى البلدية الدائرة

 
 
 

 المديـة

 
 

 
 

 ع الذهب/ حممد املولود علجي -
 عني الذهب/بن رقية حممود -
 عني الذهب/دمحاين سليم -
 تاكبو/حممد عاشوري  -
 تاكبو/مصطفى بومنري -
 تاكبو/تونسي حكيم -

 عني الذهب/تزغوين حممد -
 عني الذهب/وجواج اعمر -
 تاكبو/خمتار عاشوري -
 تاكبو/زكرياء بن قرطيب -
 فيفري 42حي /صاحلي نعيمة -
 ثنية احلجر/صاحي عبد الكرمي -
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 المديـة
 

 فيفري 42حي /صاحلي نعيمة -
 ثنية احلجر/فتحي بن قرطيب -
 ثنية احلجر/صاحي عبد الكرمي -
 ثنية احلجر/ مسعودان رابح  -
 مقدم بن يوسف/مصطفاوي زكرياء  -
 شارع بن تركية/ركان حسنيب -
 طريق اجلزائر/حاج احسن ابراهيم -
 بزيوش/غزغازي نعيمة -
 بزيوش/ حورية ديلمي -
 بزيوش/ حممد امني خوالد -
 بزيوش/عمريي عبد القادرل -
 مرج شكري/سيدعلي قران -
 ختابيت/لوسني جياليل -
 حي الكوالة/عبد املومن اسحاق مسراين -
 الكوالة/بن كايل حممد -
 قطيطن/ صدوقي يوسف -
 قطيطن/كالش فوزية-
 ديسمرب 70/اهلادي دايل ابراهم -
 بايت/سعيداين عمر -
 الشلعلع/رمحون فضيل -
 الداميات/عبد الرحيم زيرق -
 

 ثنية احلجر/جبارة ميلود -
 حي مقدم بن يوسف/طنجاوي زكرياء -
 شارع بن تركية/يوسف بن سامل -
 شارع ولد الرتكي/عقيل مرموز -
 طريق اجلزائر/بكري الرتكي الياس -
 بزيوش/زنايين دمحان -
 بزيوش/ عميمش مسري -
 مرج شكري/لقموشي يونس -
 بيتختا/بولدوم صديق -
 ختابيت/ لوسني امساعني -
 حي بوزيان/بن دايل ابراهم عبد القادر  -
 عبد املومن اسحاق  -
 الكوالة/بن كايل حممد -
 قطيطن/كالش فوزية-
 ديسمرب 70/تشوكش فضيلة -
 بايت/عالوة ياسني -
 حي الزبوجة/عثمان هشام -
 الداميات/جنيب عاشوري -
 الشلعلع/نواري سليم -
 

 ذراع السمار
 

 فتحي رمحاين
 يونسي نذير
 عكاك بالل

 بن على حممد
 رمحاين مجال

 بن قرنوس عائشة

 مولواد ابراهيم تمزقيدة 
 سعيد موساوي رضوان

 حممد سامل

 حممد سامل
 ابراهيم بلهواري امحد

 مزواري حورية
 
 
 

 وزرة

 
 وزرة

 قادري مسري -
 علوان فوزية -

 شرشور يوسف -

يسبع بدر الدين -  
 زروقي كمال -
 غراف مجال -

 
 بن شكاو

حميدية عمر -  
 بن عيسى رشيد -
 غنية عماد-
 ناصري عبد الكريم -
 بلعربي علي -

 بكري حممد -
 محزة بن عيسى -
 معقايف نبيل -
 بوخرشف ياسني-

 
 الحمدانية

 صايفي رابح
 خيلف المياء

 خيلف مصطفى

 صايفي رابح
 خيلف المياء

 خيلف مصطفى
 

 سي المحجوب
 

 سي المحجوب
 حممد قسوم -
 العرجاين احممد -
نور الدين صنهاجي-  

 جاليب عبد الكرمي -
 بشراير رابح -
 غياثي ابراهيم -
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 نشم عبد النور -

 كحلية نصر الدين  - تيزي المهدي
 كحلية فضيل  -
 نشم مجال -

 نشم كمال -
 خالد توهامي -
 فؤاد عميمش -

 
 بوعيشون

 بوراكي عيسى -
 عيد حممد -
 غرييب حفيظة -

 بوراكي عيسى -
 علواوي حسني -
 محدان بريهمي -

 نشاط تصليح العجالت: 

 أيــام المداومـــة واليـة المديـة
 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى البلدية الدائرة

 
 المديـة 

 

 
 المديـة

 

 ثنية احلجر/ غبيش سفيان -
 الشلعلع/بلقسامي تومي -
 مرج/موسى روحبي فيسة -

 ثنية احلجر/ عبد الرمحان جالط -
 الشلعلع/بن بابا علي حممد -
 مرج شكري/موسى روحبي فيسة -
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 . 1029لسنة  األضحىالقائمة االسمية للتجار المعنيين بالمداومة خالل عطلة عيد 

 الحوضان/مزغنة/دائرة تابالط
 نشاط المخابز : 

 المداومـــةأيــام  واليـة المديـة
 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى البلدية الدائرة

 
 تابالط

 
 تابالط

 لعشيب موسى شارع القدس -
 بوكرية علي شارع فلسطني  -
 مسايلي عبد اجمليد -

 هودان علي شارع حممد مخيسيت -
 عصام علي شارع حممد مخيسيت -
 زادال حكيم طريق الثانوية تابالط -

 نشاط المطاعم: 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى البلدية الدائرة

 عصام عبد الرزاق واد احلد تابالط - تابالط تابالط
 دريش عبد القادر السوق املغطى تابالط -

شارع حممد مخيسيت/مصطفاوي كمال -  
خلدون تابالطشارع خالد / خفاف خلضر -  

ليمارد فاطمة احلوضان - الحوضان تابالط  
 طالب خلضر احلوضان -

 ميساوي امحد احلوضان -
توايت حممد احلوضان -  

 نشاط الجزارة: 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى البلدية الدائرة

 
 تابالط

 
 تابالط

 مسعود السوق املغطاةطهراوي  -
 السوق املغطى تابالط/حملول عمر  -
 بومعزة مسري علي ساليل و ابناؤه -
 تابالط 54/42التجزئة /دراوي حممد -
 

 حممد مخيسيت/زغواين عائشة  -
 حممد عليليش/شليب رمضان  -
 السوق املغطى تابالط/قرومي حمجوبة -
 السوق املغطى تابالط/شعوان حممد -
 

  الوقودنشاط محطات: 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى البلدية الدائرة
 
 

 تابالط

 
 تابالط 

 عليليش توفيق شارع حممد مخيسيت -
 حمطة نفطال واد احلد -
 بورابعة السعيد فرقة الزمالة -

 عليليش توفيق شارع حممد مخيسيت -
 احلدحمطة نفطال واد  -
 بورابعة السعيد فرقة الزمالة -

سويدي حكيم البويب بلدية مزعنة - عالق وغفار فرقة الدراوشية بلدية مزعنة - مزغنة  

 تغذية عامة  نشاط : 

 أيــام المداومـــة واليـة المديـة
 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى البلدية الدائرة

 
 

 
 

 بوقامسي مبارك سوق مغطى  -
 عماري فؤاد الطيب عالق -
 شربايل حممد ساليل علي -

 دمحاين رمضان القدس -
 حوت موراد باغوة تابالط -
 بلقاسم حممد واد احلد تابالط -
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 تابالط
 
 
 

 تابالط
 
 

 ماي تابالط 52قيس عبد العزيز  - تابالط 57حيمل رقم / زمري حممد  -

 مزغنة
 بلدية مزغنة قاسي مطفى -
 بلدية مزغنة لعرييب لوناس -

 

 بورابعة مجال بلدية مزغنة -
 بلدية مزغنة قاسي مطفى -
 

 الحوضان

 طاليب عيسى بلدية احلوضان -
 طاليب امساعيل بلدية احلوضان -

 فرحات امحد بلدية احلوضان -
 فرحات امحد بلدية احلوضان -

 توزيع الحليب ومشتقاته نشاط: 

 المداومـــةأيــام  واليـة المديـة
 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى البلدية الدائرة

 تابالط تابالط
 جمرب فاروق -
 عليلي توفيق - 

 جمرب فاروق -
عليلي توفيق -   

 :تصليح العجالت نشاط
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 األضحىيوم الثاني لعيد  يوم األول لعيد األضحى البلدية الدائرة
 52الطريق رقم / خري الدين خالدي - تابالط تابالط

 تابالط
 

 عطة ابراهيم واد احلد تابالط -
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 .1029لسنة  المبارك األضحىالقائمة االسمية للتجار المعنيين بالمداومة خالل عطلة عيد 

 .سغوان/ دائرة البرواقية    
 نشاط المخابز : 

 المداومـــةأيــام  واليـة المديـة
 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى  البلدية الدائرة

 
 
 

 
 البرواقية

 
 
 

 
 البرواقية

 

التجزئة الرتقوية حي / حمجوب احممد . -
 .اول نوفمرب

 الطيب اجلغاليل/حلرش عبد املومن -
 . ش العريب التبسي/عيسو مسعود -
شارع االمري عبد / صابر بن حرز اهلل -

 القادر
 .حي اول نوفمرب/ بلمزيان حممد-
 .ح واد القالت/ محادي امحد -
 حي حممدي/ محادي أمحد -

 . ش اجلمهورية/محدية البشري -

 .ح حنطابلي/حمجويب حمجوب --
 حي شريط/ بلخلفة الطيب - 
 حي حممدي/ العمري محزة -
 حي اول نوفمرب/محادي يوسف -
 حي التجزئة التاسعة/محادي حممد -
 مسكن 224حي / محدية محزة -
 

 
 سغوان

 مناد عبد القادر مناد عبد القادر سغوان

 مجال حمجويب مجال حمجويب الزوبيرية

 بيطام حيي بيطام حيي ثالثة الدوائر

 :نشاط الجزارة
 أيــام المداومـــة                                                         واليـة المديـة

 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى  البلدية الدائرة
 
 
 

 البرواقية
 
 
 

 
 البرواقية

 .ش االمري عبد القادر/قاسم الصحراوي -
 .مسكن 224ح /بوخاري حمجوب -
 .سكن تسامهي 771حي / خضراوي سامل -
 .مسكن  12حي /عليلوش العيد -
 .مسكن  224حي / قاسم علي -
 .224حي / قامسي خلضر -
 .ساحة السوق /بوقصة خالد -
 .شارع االمري عبد القادر / قاسم صباح -
 شارع الطيب اجلغاليل/بوخاري حممد -

 .ش اجلمهورية/خمباط احلوسني -
 .ش االمري عبد القادر/بوخاري حمجوب -
 .شارع العريب التبسي/مياين مصطفى -
 .مسكن 771حي /قاسم حممد -
 .العقارية السالم التعاونية / قاسم عبد القادر -
 .سكن اجتماعي  10حي / قاسم امحد -
 .ح اول نوفمرب/بوسامل قيس -
 .ش الطيب اجلغاليل /حمجويب يعقوب -
 

 
 سغوان

ثالثة 
 الدوائر

 غامل امحد -
 حبرية سفيان -

 شحام بلقاسم  -

 ربيح حمجوب - عرافة حممد  - سغوان

 امحددهاش سيد  - بوشنافة عبد القادر - الزوبيرية
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 نشاط المطاعم وإطعام سريع: 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى  البلدية الدائرة
 

 البرواقية
 

 
 البرواقية

 ساحة السوق /بوشنافة بلقاسم  -
 ش االمري ع القادر/مهرة هشام -
 .ش االمري ع القادر/العمري كمال -
 

 ش العريب التبسي/ العريبطبال  -
 ش االمري ع القادر/تومي فتحي -

 

 
 سغوان

ثالثة 
 الدوائر

 شرقي مصطفى-
 مسيشة حممد  -
 حبرية سفيان -

 

 حبرية سفيان -
 بلمهوب احلاج -

 دهاش مسري بن عيشة بومدين - الزوبيرية

 معمري حممد - فرحات مصطفى - سغوان

 توزيع الحليب ومشتقاته نشاط: 

 أيــام المداومـــة المديـة واليـة
 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى  البلدية الدائرة

ح اول نوفمرب/ جاوي مصطفى ح اول نوفمرب/ جاوي مصطفى البرواقية البرواقية  

 إنتاج الحليب نشاط: 

 أيــام المداومـــة واليـة المديـة
 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى  البلدية الدائرة

الشرفة/ ملبنة مدحية الشرفة/ ملبنة مدحية البرواقية البرواقية  

 نشاط محطات الوقود: 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى  البلدية الدائرة
 
 

 البرواقية
 

 
 البرواقية

 .ذراع السنيان /حمطة اخلدمات-
 حسناةي فتحي/حمطة اخلدمات-
 .فرقة شراطة / لكحل حمي الدين-

 ذراع السنيان/حمطة اخلدمات
 حسناةي فتحي/حمطة اخلدمات

 فرقة شراطة/ لكحل حمي الدين
 بوشنافة امعمر بوشنافة امعمر سغوان
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 تصليح العجالت نشاط: 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى  البلدية الدائرة
 

 البرواقية
 

 البرواقية
 .ش االمري ع القادر/ساقي ابراهيم -
 حي حنطابلي/بلمقاتل -

 .مسكن 255حي /علوي عبد احلفيظ -
 .ش االمري ع القادر/ساقي ابراهيم

 سغوان
 عطااهلل امحد عطااهلل امحد سغوان

ثالثة 
 الدوائر

 مرزوق امحد  - رباح سعيد  -

 : تغذية عامة نشاط
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى  البلدية الدائرة
 
 

 
 البرواقية

 
 

 
 

 البرواقية

 .شارع اجلمهورية / حيياوي اسحاق -
 .مسكن  224حي /ساقي الطاهر -
 .مسكن  12حي / خليفة مراد -
 .ح اول نوفمرب/عيادمحدادو  -
 .مسكن  2555حي / الفاطمي امحد -
 حي اول نوفمرب/بن مزيان حممد -
 .حي حممدي/ بن سامل بلقاسم -
 .مسكن  255ح /بلحلج سيد امحد -
 .حي حممدي /بلمزيان توفيق -
 مسكن 255حي /بن زكور عبد اهلل ديلمي -
 سكن 771حي /شلفاوي رابح -
 حي جدي/معقايف كمال -
 .مسكن 12حي /سفيانعزيزي  -
 .سكن 15حي /بوضياف مسعود -
 شارع االمري عبد القادر/ بن نوة حمفوظ -
 مسكن 255حي / عبدو حممد -
 

 .مسكن  255حي / مزياين خالد -
 .حي اول نوفمرب/ساقي عبد الرمحان -
 .ساحة السوق / حسين أمحد -
 .حي جدي /الشيخ مالك -
 شارع اجلمهورية/شريف بلحاج نذير -
 شارع املسجد/زاودي حممد -
 حي جدي/زوليخة كمال-
 .حمطة احلافالت سابقا / حسناوي فتحي -
 مسكن  224حي /خملويف مراد -
 .قسليمي رابح  -
 .شارع االمري عبد القادر / سعد السعود امحد الشريف - 
 شارع االمري عبد القادر/سعد السعود امحد الشريف-
 شارع احملطة/برويلة بوبكر -
 شارع اجلمهورية/ سامل بوخيط -
 خالدي عبد الرحيم -
 العريب تبسي/ حلرش العيد -
 حي اول نوفمرب/ حنيش عبد الرزاق -

 
 
 
 
 
 

 سغوان

ثالثة 
 الدوائر

 مسيشة عبد الكرمي -
 .بيطام حيي  -

 مسيشة السايح
 بلمضوي محزة -

 عنان حممد -
 بلمهيوب جلول -
 طرطار بومدين -
 بوشنافة عودة -

 
 الزوبيرية

 محزة حيي  - 
 فريدي تفاحة-
 عويف مجال -

 بن عيشة احممد -
 .هجري يعقوب  -
 بوراس عبد الكرمي -

 
 سغوان

 جرجور موزة -
 جدي سليمان -
 تومي جابر سليمان -
 هاليل حورية -

 .بوشنافة امعمر  -
 .عنيبة طارق  -
 امساعيل ربح -
 .ريان حممد  -
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 مجبر

 .زبار العريب  -. 
 .امني بوقادة  -
 .سيفي نور الدين  -
 .مسلك مسعودة  -

 .جودر خالد  -
 زبار احممد -
 هدارة مرمي -
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 1029لسنة  األضحىلقائمة االسمية للتجار المعنيين بالمداومة خالل عطلة عيد ا

 .العمارية/ السواقي/ سيدي نعماندائرة 
 نشاط المخابز : 

 أيــام المداومـــة المديـةواليـة 
 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى  البلدية الدائرة
 

 سيدي نعمان 
 

سيدي 
 نعمان 

 (سيدي نعمان مركز)عايد مسري  -
 (السوق االسبوعي)علون احسن  -
 (حد عريب سيدي نعمان)غازي عمار  -
 

 (فرقة سيدي يوسف)عايد مسري-
 (عريب سيدي نعمانحد )غازي عمار  -
 (مسكن تسامهي25حي )مجعي الصحرراوي -

 (بوشراحيل مركز)عايد سليم  - بوشراحيل
 (بوشراحيل)محودي بالل 

 (بوشراحيل مركز)عايد سليم  -
 (بوشراحيل)محودي بالل 

 
 
 
 
 

 العمارية

 
 

 العمارية

 (العمارية مركز)بلخريي عثمان  -
 (منطقة النشاطات)بوخزاين رمضان  -
 (العمارية مركز)بلخريي عبد الغين -
 (العمارية مركز)سعدي الطيب  -
 

 (العمارية مركز)بلخريي عبد الغين  -
 (العمارية مركز)سعدي الطيب  -
 (العمارية مركز)بلخريي عثمان  -

 (منطقة النشاطات)بوخزاين رمضان 

 
اوالد 
 ابراهيم

 (اوالد ابراهيم مركز)هيسوس رمضان  -
 بن علي سليم -
 (اوالد ابراهيم مركز)

 (اوالد ابراهيم مركز)هيسوس رمضان  -
 بن علي سليم -
 (اوالد ابراهيم مركز)

 
 
 

 
 السواقي

 
 جواب

 بوداري احلاج -
 قطيب الزهرة -
 عبدي سعيد -
 قطيب ساعد -

 عبدي سعيد -
 قطيب ساعد -
 بوداري احلاج -
 قطيب الزهرة -

 
 السواقي

 مريين نبيل السواقي مركز -
 (السواقي مركز)بلخريي زيان -
 ( قطاش امحد السواقي مركز -
 (السواقي مركز)رمحاين قادة  -

 ( قطاش امحد السواقي مركز -
 ( السواقي مركز)رمحاين قادة  -
 (مريين نبيل السواقي مركز -
 
 (السواقي مركز)بلخري زيان  -
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 :نشاط المطاعم

 أيــام المداومـــة واليـة المديـة
 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى  البلدية الدائرة

 
 

 سيدي نعمان

 
سيدي 
 نعمان

 (سيدي نعمان)صراح عبد النور  -
 72طريق الوطين رقم )مربوش حممد  -

 (سيدي نعمان

 (سيدي نعمان)شريفي عبد العزيز -
 (سيدي نعمان 72طريق الوطين رقم ) فتحي نواري  -

 (سي الطيب اجلغاليل )زيان رابح  - (العمارية مركز)ضية مرمي - العمارية العمارية

 (السواقي مركز)بلعريب بلقاسم  - (السواقي مركز)مرزوق رضوان  - السواقي السواقي

 ناجي بالل - جندي امحد - جواب 

 نشاط الجزارة: 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى  البلدية الدائرة
 

سيدي 
 نعمان

سيدي 
 نعمان

 (بارة مسعود ساحة السوق االسبوعي سيدي نعمان -
 (القرية الفالحية سيدي نعمان)شواط امحد -
   

 (القرية الفالحية سيدي نعمان)شرقي محزة  -
 (ساحة السوق االسبوعي سيدي نعمان)بارة احسن  -

(بوشراحيل مركز)حاجي عبد الرزاق  - (بوشراحيل مركز)حاجي عبد الرزاق  - بوشراحيل  

 
 العمارية

 
 العمارية

 (حي التسامهي العمارية)سعدادو أحسن -
 (العمارية)بوعتو حممد  -

 (حي احلدائق) بوعتو امحد  -
 سكن اجتماعي تسامهي 22عامر سفيان حي  -

(السواقي مركز)يوسف سليماين  - (مركزالسواقي )امحد عمارة  - السواقي  السواقي  
 

وايل سعيد - شاليل احممد - جواب   

 تغذية عامة نشاط: 

 أيــام المداومـــة واليـة المديـة
 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى  البلدية الدائرة
 
 
 
 
 
 
 

سيدي 
 نعمان

 
 

سيدي 
 نعمان

 (فرقة منداس)زروال كمال  -
 سيدي نعمان  72ط الوطين رقم  سالما  عالن -
 قايدي مجال القرية الفالحية سيدي نعمان -
 القرية الفالحية سيدي نعمان/ لعبيدي حيي -

 

 السوق البلدي/شعبان عويش  -
 السوق البلدي سيدي نعمان/ فلفلي حممود -
 فرقة سيدي يوسف/ بالمني رمضان  -
 .فرقة سيدي يوسف/ شواط خالد -

 
 

 بوشراحيل

 (بوشراحيل مركز)محداين حكيم -
 بوشريط حكيم  -
 (بوشراحيل مركز) 

 موساوي الرشيد -
 (بوشراحيل مركز)

 (.بوشراحيل مركز) زاوي عيسى -
 محداين رضوان  -
 (بوشراحيل مركز) 

 (بوشراحيل) شريف مراد  -
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خمس 
 جوامع

 يهوين عبد العزيز -
 (.مخس جوامع مركز)
 (.مركزربيعي سامل مخس جوامع  -

 (.مخس جوامع مركز) يهمي موالي -
 بلمادي رمضان -
 (.مخس جوامع مركز)
 

 
 
 

 العمارية

 
 

 العمارية

 حي منطقة النشاطات/ شريفي عبد العزيز -
 بلدية العمارية/ مسعوداين عمر -
 بلدية العمارية/ لقريد سعيد -
 حي بن طرشة امليلود/ مسعودي علي -
 شارع خنافيف اعمر/مربوكي فاطمة  

 العمارية 50جتزئة رقم /غوايل عبد النور -
 شارع ضيايف اعمر/زروال عبد الكرمي -
 منطقة النشاطات/بن عالل محودة  -
 حي القرية الفالحية/ سهمي ابراهيم -
 حي بن طرشة امليلود/ سواملي حممد -

أوالد 
 ابراهيم

 مركزاوالد ابراهيم /بوخدميي اهلادي -
 صاحلي مليكة اوالد ابراهيم مركز -

 مرسلي محجوب اوالد ابراهيم مركز -
 مناصري رشيد اوالد ابراهيم  -
 

 نايلي حممد - جواب 
 خدمي عبد القادر -
 لونيس بلقاسم -

 مفتي عبد القادر -
 مفتي عبد الحكيم -

  السواقي
 
 

 السواقي

 السواقي مركز/حممد المني بزيو -
 بلدية السواقي مركز/ الدينبوعالقة نور  -
 السواقي مركزتواتي سفيان  -
 السواقي مركز/عاشور عبد الرمحان -
 لعيدي محيد اجلمعة السواقي -

 السواقي مركز/خدجية بلمادي  -
 سعيدي امحد وحيد السواقي مركز -
 ( السواقي مركز)ساسي فريد  -
 بلدية السواقي مركز/ عاشور ابراهيم -

  الوقودنشاط محطات: 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى  البلدية الدائرة
 
 

سيدي 
 نعمان 

 
 سيدي نعمان

 72فرقة تورقة الطريق الوطين رقم ) بوشان حورية -
 (سيدي نعمان

سيدي  72فرقة تورقة الطريق الوطين رقم ) بوشان حورية -
(نعمان  

 محيدوش محيد - بوشراحيل 
 (بوشراحيل مركز) 

 محيدوش محيد -
 (بوشراحيل مركز) 

(العمارية مركز)عتو اجلياليل  - (العمارية مركز)عتو اجلياليل  - العمارية  العمارية  

 مرزوق عبد العزيز - السواقي السواقي
 (مركز بلدية السواقي)

 مرزوق عبد العزيز -
 (مركز بلدية السواقي)
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 تصليح العجالت نشاط: 

 أيــام المداومـــة واليـة المديـة
 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى  البلدية الدائرة

 عايد عبد الكرمي - سيدي نعمان سيدي نعمان
 

 مولوة توفيق -

 العمارية/عمريي احممد- العمارية العمارية
(شارع بن ساعد حممد  العمارية)مولوة سامل  -  

 خالدي ادريس - جواب 
خالدي ادريس -  

 السواقي السواقي
 (السواقي مركز)سعادي بشري  -

 
 (السواقي مركز)عاشور صاحل  -

 وتوزيع الحليبإنتاج  نشاط 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى  البلدية الدائرة
 غامل الصديق   - غامل الصديق  - سيدي نعمان سيدي نعمان

طييب ابراهيم - طييب ابراهيم - العمارية العمارية  

سالين رضوان - سالين رضوان - السواقي  السواقي   

غامل الصديق - غامل الصديق - بوشراحيل بوشراحيل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



16 
  

 1029لسنة  االضحىعيد القائمة االسمية للتجار المعنيين بالمداومة خالل عطلة 

 .السدراية/ القلب الكبير/ سليمان دائرة بني
 نشاط المخابز : 

 أيــام المداومـــة واليـة المديـة
 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى  البلدية الدائرة
 
 

 
 
 
 

 
بني 

 سليمان

 
 بني سليمان

 عيساين نور الدين -
 زعار رابح -
 ابراهيمي صاحل -
 حسني قاليت -
 

 ابراهيمي مرزاق -
 عزو عبد القادر -
 قطاش عثمان -
 شركة مالح -

 بمراحي الطي - مراحي الطيب - بوسكن

 قنفود كمال - قنفود كمال - بئر بن عابد
 رميدي حممد -

 مشيين الطاهر - مشيين الطاهر - السدراية

 
 القلب الكبير

 رميدي حممد -
 زايدي مجال -
 

 رميدي حممد -
 زايدي مجال -
 

 ديدي خلضر - العزيزية
 العزوري حممد -

 ديدي خلضر -
 بوزاير جالل -

 خبوص حممد - ميهوب
 بوخالفة عبد اجمليد -

 خبوص حممد -
 بوخالفة عبد اجمليد -

 فاسي سيدعلي - فاسي سيدعلي - مغراوة

 نشاط المطاعم: 

 أيــام المداومـــة واليـة المديـة
 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى  البلدية الدائرة

 عالش امحد - بن عمارة امعمر - بني سليمان بني سليمان

القلب 
 الكبير

 رامي زهري - القلب الكبير
 

 سعدوين حممد -
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 نشاط الجزارة: 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 لعيد األضحىيوم الثاني  يوم األول لعيد األضحى  البلدية الدائرة
بني 

 سليمان
 بودية عبد اهلل - بني سليمان

 سحنني ماليك -
 رامي علي -

 بودربالة فاروق
بوزينة اعمر -  
حجاج سعيد-  

 محيدي حممد - القلب الكبير
 بلعمري علي -

 الوناس رشيد -
 قبالج رابح -

 فرج امساعيل - بئر بن عابد
فرج امساعيل -  

 
 عزوز العيد - ميلودي احممد - السدراية
 عالش نبيل - العزيزية

 معيزي امحد -
 محراوي علي -
 زوان رشيد -

 

 تغذية عامة نشاط: 

 أيــام المداومـــة واليـة المديـة
 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى  البلدية الدائرة
 
 

بني 
 سليمان

 
 بني سليمان

 حجاج اعمر -
 حجام سعيد -
 مربك امحد -
 بالل بزيغ -
 

 فوضيلي عمار-
 مكايت حممد -
 كشاد سليمان  -
 بوشاف رقي -

 مخلي علي - بوسكن
 مباركي مسعود -

 العكروت عبد الوهاب -
 مرزوق ذهبية -

 سرير موسى - بئر بن عابد
 حبيش سعيد -

 فرج حممد -
 .سعيدي عقيلة -
 

 اوصيين ابو بكر - القلب الكبير
 سفر حممد -
 جوهري خمتار -

 خوخة حويت -
 بوقرومي علي -
 مهداد عمرو -

 مزاري التوايت - السدراية
 جدو حكيم -

 محيدي الطاهر -
 معيوف كمال -

 بوفتح شعبان - العزيزية
 يدو مجال-

 حطايب حسني -
 امحد جدو -
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 عبدون كمال - الميهوب
 رحش امحد -

 جويط حممد -
 قرومي رمضان -

 قاسي عبد احلفيظ - مغراوة
 البشريبلعزوز  -

 .رحيش حممد -
 رافع مليك -

 نشاط محطات الوقود: 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى  البلدية الدائرة
بني 

 سليمان
 حمطة نفطال - بني سليمان

 بوعيشاوي مصطفى- 
 عمراين علي

 ابراهيمي رشيد 

 :تصليح العجالت نشاط
 أيــام المداومـــة المديـةواليـة 

 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى  البلدية الدائرة
 سحنني امحد - العمراين حممد - بني سليمان بني سليمان

القلب 
 الكبير

 عليوش عادل - عليوش عادل - القلب الكبير

 قطاش حسان - قطاش حسان - العزيزية العزيزية

 إنتاج الحليب نشاط 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى  البلدية الدائرة

 ملبنة طوماش ملبنة طوماش بني سليمان بني سليمان

 توزيع الحليب نشاط 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

  
 األضحىيوم الثاني لعيد  يوم األول لعيد األضحى  البلدية الدائرة

 
 بني سليمان

 مكيد مسعود -  بني سليمان
 مراح مراد -

 مكيد مسعود -
 مراح مراد -

 سالين رضوان - سالين رضوان - بوسكن
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 1029سنة ضحى المبارك لألاقائمة االسمية للتجار المعنيين بالمداومة خالل عطلة عيد 

 .شاللة العذاورة/ دائرة عين بوسيف
 نشاط المخابز : 

 أيــام المداومـــة واليـة المديـة
 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى البلدية الدائرة

 بوشهري عثمان - عين بوسيف عين بوسيف
 بن دريسي عامر -

 بن قيدة نبيل -

 سحوان محزة -
 فدالة فريد - شاللة العذاورة شاللة العذاورة

 باشا عبد النور -
 

 ملياين رضا -
 تيتان توفيق -
 

 نشاط الجزارة: 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى البلدية الدائرة

 
 عين بوسيف

 
 عين بوسيف

 مسعودي بلحوت -
 طوبال احلوسني -

 بن ذباح زكرياء -
 دمحان احممد -

شاللة 
 العذاورة

 بوحسني بشري - شاللة العذاورة
 صيد بلقاسم -
 

 العقلي سفيان -
 برامهي حفصة -

 تغذية عامة نشاط: 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى البلدية الدائرة

 
 عين بوسيف

 
 عين بوسيف

 بن ذباح عيسى -
 حبيب فريد -
 عرباوي فيصل -
 كريوان امساعيل  -
 مشيت عبد القادر -
 

 بن علية رحيم -
 بن ذباح عبد احلفيظ -
 لكحل عامر  -
 بن ذباح مجيل -
 شاليل عبد الرمحان -
 

شاللة 
 العذاورة 

 شاللة العذاورة 

 زروقي امني -
 سعيداين حدة -
 بورمحاين عمر -
 بوشريط عمر -
 صيد لعموري -
 

 طياري رابح  -
 خضراوي حممد -
 عيوش يوسف -
 صيد حممد -
 بلحوت أمحد -
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 :نشاط محطات الوقود

 أيــام المداومـــة واليـة المديـة
 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى البلدية الدائرة

 حمطة نافطال حمطة نافطال عين بوسيف عين بوسيف

شاللة 
 العذاورة

 حمطة نافطال حمطة نافطال شاللة العذاورة

 نشاط المطاعم: 

 المداومـــةأيــام  واليـة المديـة
 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى البلدية الدائرة

 سعيداين عبد القادر- عين بوسيف عين بوسيف
 عسلي االخضر -

 موسي حممد -
 بداوي سليم -

 بوخضرة امحد - شاللة العذاورة شاللة العذاورة
 بن سعدي لعموري -

 لشرف حممد -
 قامسي مسري -
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 1029لسنة  األضحى المباركالقائمة االسمية للتجار المعنيين بالمداومة خالل عطلة عيد           
 .وامريدائرة 

 نشاط المخابز : 

 أيــام المداومـــة واليـة المديـة
 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى البلدية الدائرة

 
 
 وامري

 وامري
 

موسى حممد -  
خليفة كبري -  

محد حاج اقناوي -  
متيجي مساعني -  

بوعالمي مجال- حناشة بوعالمي مجال-   
رمحاين عبد القادر- عبد القادررمحاين - حربيل  

 :نشاط الجزارة
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى البلدية الدائرة

 
 وامري

 

 لعجال التومي احممد بونوة حممد - وامري

 قالليب جلول - قالليب جلول - حناشة

 بوعبد اهلل بن سونة - بوعبد اهلل بن سونة- حربيل

 : تغذية عامة نشاط* 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى البلدية الدائرة
 
 

 وامري

 
 وامري

 محدانخالدي  -
 شيخاوي حممد -
 العيدي سليم -
 واضح اجلياليل-
 بومدين احممد -

 مزاري رابح
 بن عمارة مراد -
 زيتوين فضيل -
 متيجي علي -
 فالق امعمر -
 

 حربيل

 بن رقية أنيسة -
 منيفي مولود -
 لعروسي ديلمي حممد -
 

بلحنيش بالل -  
سليماين بالل -  
قرمزيل حسني -  

 
 

 حناشة

بوعزة منري -  
 كداسي حممد   -
بوزياين علي -  
قدوري علي -  

كداسي نور الدين-  
بلطرش بن خيلف -  
عالوي مهدي -  
  بوزياين حمفوظ -
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 إنتاج وتوزيع الحليب نشاط: 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى البلدية الدائرة
 
 

 وامري

 وامري
 

لعروسي ديلمي جياليل - جياليللعروسي ديلمي  -  

 حناشة
 

 لعروسي ديلمي جياليل - لعروسي ديلمي جياليل -

 حربيل
 

 لعروسي ديلمي جياليل - لعروسي ديلمي جياليل -

 :المطاعم نشاط
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى البلدية الدائرة

 
 وامري

حاج قناوي        علي - وامري عمران بن عيسى -   
زيات زوبيدة  - حربيل زيات زوبيدة -   

 بلهواري حناشي - قدوري بلقاسم - حناشة
 نشاط محطات الوقود: 

 أيــام المداومـــة واليـة المديـة
 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى البلدية الدائرة

 
 وامري

 دوي حسين رشيد - حسين رشيد دوي - وامري

 سليماين بن يوسف - سليماين بن يوسف - حربيل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
  

 . 1029لسنة  األضحى المباركالقائمة االسمية للتجار المعنيين بالمداومة خالل عطلة عيد       
 . عزيز/ أوالد عنتر/  قصر البخاري دائرة

 : نشاط المخابز

 المداومـــةأيــام  واليـة المديـة
 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى  البلدية الدائرة

 
 قصر

 البخاري
 

 
 قصر

 البخاري

مركز/كحال كمال-  
الزبرة/بومساحة قدور -  
الزبرة/ موجب منصف -  
ج.خ/دايدي نور الدين -  
الوئام/ زرواطي عمر -  
رومانات / بن شارف مراد-  

 مركز/ قبوح رضا -
 الزبرة/حممدرباحي  -
 الزبرة/نوال حممد -
 ج.خ/شاريف حممد -
 الوئام / فضلو توهامي -
 ل كربال/ رضوان فضيل -

 ركايب نصر الدين -            عويسي عبد الرمحان  - عزيز عزيز

 
 الشهبونية

 صيفي رشيد - بن عيسى طاهر  - الشهبونية

 بدة رابح - شكاي حممد- بوغزول

 :نشاط الجزارة

 أيــام المداومـــة المديـة واليـة
 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى  البلدية الدائرة

 
قصر 
 البخاري

 
قصر 

 البخاري
 

 مكز/بوحليمة ميسوم -
 مركز/بن هالل عبد الكرمي -
 مركز/ حديد مراود-
 ج.خ /حطاب امحد -
 الزبرة/ تراي صفيان -

 مركز/مدراق عالل -
 مركز/الرزاقخربة عبد -
 مركز/ بن هالل لعجال -
 ج.ح/بواريد عيسى -
 الزبرة/عبد اهلل فيصل -

 مجعي طاهر - طرشي العريب - الشهبونية الشهبونية

 شلف محزة - بوقصة مجال  - بوغزول

 تصليح العجالت نشاط: 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 الثاني لعيد األضحىيوم  يوم األول لعيد األضحى  البلدية الدائرة
قصر 
 البخاري

قصر 
 البخاري

 الزبرة/ حسان حسني - حي فحيص/ بناين سليمان -
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 تغذية عامة نشاط : 

 أيــام المداومـــة واليـة المديـة
 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى  البلدية الدائرة

 
 

قصر 
 البخاري

 
 
 

 

 
 

قصر 
 البخاري

                

 م مخيسيت/تومي رشيد -
 م مخيسيت/ منصوري منصور -
 ا خربوش/ حيياوي عبد الرزاق -
 جسر الشلف/حاللة عبد القيوم -
 الوئام/ قبال الطيب -
 ج.خ/زردايل حممد -
 ج.خ/بن غواليعمارية -
 الزبرة/ صدوقي عبد الرزاق -
 الزبرة/ر.يوسف تومي ع -
 اوت 45/ بودالل مليكة  -
 زاويةال/ مرسلي ميينة -
 رومانات/ فريوم مليكة -

 م مخيسيت/ بورقعة دليلة -
 م مخيسيت/ لعيمش مسرية -
 ا خربوش/شخاوي زينب -
 جسر الشلف/ حاللة علي -
 الوئام/زياينية فتحي  -
 ج. خ/ صوادقية بلخري -
 بن موسى عبد احلميد -
 الزبرة/بن عامر خالد -
 الزبرة/تومي بن حيى -
 اوت 45/بودالل رضوان -
 الزاوية/ حرمة خرية -
 رومانات/ بوسويال بوداود -

 ساييب حممد - سانق
 بلي عبد الرمحان -

 بلى فتحي -
 لعيشور مراد -

 قوية بن حوى - قيز احممد - المفاتحة
 
 أوالد عنتر

 

 دفيلية اجلياليل - عنرتي امليسوم   - أوالد عنتر
 عثماين ضيف اهلل - قوادرية صفيان - بوغار

 مركز/ا.عريب حممد - هاللأوالد 
 اخلربة/شراير ميلود -

 مركز/عامر امليسوم -
 اخلربة/عمام بلقاسم -
 

 

 عزيز عزيـز
 عبابسي رابح -
 مزازقة ذهبية -

 ز عباسي / بن موسى فاطمة -
 مزازقة مليكة  -

 بغلول عبد القادر - نصرون خلضر - دراق
 شخشوخ صاحل - بونبال حيىي - أم الجليل 

 
 الشهبونية

 ساملي حممد - الشهبونية
 زواوشة ناصر -

 ميسوم ميلود  -
 برامهي خمتار -

 شندريل أيوب - بوغزول 
 حباش مراد -

 حاج علي ابراهيم -
 معطوب بوزيد -

 دمحان حممد - حواش امحد - البواعيش 
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 نشاط محطات الوقود: 

 أيــام المداومـــة واليـة المديـة
 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى  البلدية الدائرة

 قصر
 البخاري 

 بن عيسى حممد - معزوز ابو صفيان - قصر البخاري

عمرون صديق - عمرون صديق - الشهبونية الشهبونية  

Sarl pss صخري حنفي - بوغزول صمادي امحد-  

 إنتاج وتوزيع الحليب نشاط: 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى  البلدية الدائرة

 فراح سليم فتحي - قصر البخاري قصر البخاري
 قريد مراد -

 كحالل عمريوش  -
 قريد مراد -

 طرشي حيي - طرشي حيي - الشهبونية الشهبونية

  ملمطاعانشاط: 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 يوم الثاني لعيد األضحى األول لعيد األضحىيوم  البلدية الدائرة

 ع لونيس/ بن عبد النيب زينب - خ مكاوي/دعاس صالح الدين - قصر البخاري قصر البخاري

 الشهبونية
 طريشي عائشة - بواشرية خمتار - الشهبونية

 بن عصنون رشيد - صخري حنفي - بوغزول

 :نشاط المطاحن
 المداومـــةأيــام  واليـة المديـة

 يوم الثاني لعيد األضحى يوم األول لعيد األضحى  البلدية الدائرة

قصر 
 البخاري

قصر 
 البخاري

 مطاحن قصر البخاري - مطاحن قصر البخاري -

 


