
لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في 829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:دائـــــــــــــرة جیجـــــــــــــــــــل

-01–

البلدیات
أحیاء 
البلدیة

النشاط 
ح.ت أو ب.رقم سالعنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالتجاري

جیجل
حي 

جیجل 
وسط

مخابز
)09(

180110389شارع عبد الحمید بن بادیس جیجل07ثاني یوم العیدبوراوي حفیظة.1
2.SNC 25180100005شارع جیش التحریر الوطني رقم أول یوم العیدتعاونیة نیبوشة هشام

بن سالم حسان.3
اربعأول یوم و

العید
5846222أ02نهج أحسن بن الشیخ جیجل

عمیور رابح.4
أول وثالث یوم 

العید
3735223أ06نهج سي الحواس09

بوفاغس حسان.5
اربع یوم  أول و

العید
شارع العربي بن مهیدي رقم 02محل 

28180115579

2469221أ99شارع العربي بن مهیدي جیجل23ثاني یوم العیدصموك محمد.6
6531222أ100E01شارع العقید لطفي ثاني یوم العیدخالفي نبیل.7
5026222أ3201نهج دخلي مختار رقم ثالث یوم العیدنیبوشة عبد الكمال.8
180103474نهج اإلخوة خالفيثالث یوم العیدكبیش نور الدین.9

مواد 
غذائیة 
عامة

)28(

2898225أ16األرضيازویة العربي بن مهیدي الطابق یوم العیدثاني غنيبورنان عبد ال.1

یوم العیدثانيبن زاید رمضان.2
شارع األمیر عبد القادر الممتد الطابق 

6713226أ17األرضي جیجل

یوم العیدأولدبیب محمد .3
1شارع المجاهدین باب السور محل رقم 

7240225أ14ب

0145224أ11شارع عبد الحمید بن بادیس92یوم العیدثانيحفصي جمال.4
0469222أ03شارع بوریدح الصدیق25یوم العیداول مریش الوریدة.5
3761222أ03شارع  بوریدح الصدیق28یوم العیدثالثعینوز لطفي .6
3550223أ07جیجل-شارع عبد الحمید بن بادیسیوم العیدأولحدادي شهیناز.7
2212961أ98جیجل-ساحة الفدائیینیوم العیدثالثأرملة شارف عبد للیوة.8

یوم العیدثالثكعولة خدیجة.9
الطابق -نهج االخوة شكرین محل ب

ازویة شارع االمیر عبد القادر 2262074أ17االرضي ب

2216566أ99شارع بوریدح الصدیق جیجل42رابع یوم العیدبوعكاز نعیم.10
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829بالقرار رقم ملحق
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:دائـــــــــــــرة جیجـــــــــــــــــــل

أحیاء البلدیات
البلدیة

النشاط
ح.بت أو.رقم سالتجاريالعنوانیوم المداومةالمداومإسمالتجاري

جیجل
حي

جیجل 
وسط

مواد 
غذائیة 

)28(

2264561أ18جیجل-شارع العربي بن مهیدي یوم العیدثانيبلهول خیرالدین.11
9650225أ14شارع األمیر عبد القادرثالث یوم العیدبن عیاد بالل.12

رابع یوم العیددحماني محمد.13
مواجه لشارع العربي بن مهیدي 

الممتد
1626222أ01

أول یوم العیدقشاشة مصطفى كمال.14
-01شارع العقید لطفي محل رقم 

جیجل
2293224أ12

9001223أ05شارع عبد الحمید بن بادیسثالث یوم العیدعریش مروان.15
ارس جیجل04رابع یوم العیدسدیرة بلقاسم.16 6558222أ02شارع األو

رابع یوم العیدملجم السعید.17
المركز التجاري شارع العربي بن 

2117221أ98مهیدي

0756225أ15السوق المغطى القدیمأول یوم العیدنیبوشة مصطفى كمال.18
6531222أ3601حي البساتین محل ثالث یوم العیدخالفي نبیل.19

أول یوم العیدولمان حمزة.20
ب60الطابق االرضي محل 
بادیسشارع عبد الحمید بن 

6841226أ18

رابع یوم العیددیوبي عمر.21
واجهة شارع جیش التحریر 

12الوطني محل رقم 
0660225أ15

6816223أ05شارع أول نوفمبر02رابع یوم العیدحداد عبد السالم.22
1734223أ06أ شارع عبد الحمید بن بادیس02أول یوم العیدطالبي نجیب.23
اروي مراد.24 9471223أ08شارع دخلي مختار17ثاني یوم العیدبو
بوشفیرات مسعودة.25

5564223أ98شارع العربي بن مهیدي42ثاني یوم العید)مساحة صغرى(

نهج االمیر 01الطابق االرضي محلأول یوم العیدبوكلوهة عبدالوهاب.26
1659167أ14عبد القادر جیجل

نهج عبد الحمید بن بادیس  وشارع ثاني یوم العیدقراني محمد االمین.27
2234147أ06الطابق االرضي06طریبولي محل 

ازویة شارعي االخوة شكرین ثاني یوم العیدبوحارة دلیلة.28 عل 
2263148أ18جیجل-واحسن بن الشیخ
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم مدیریة التجارة
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:دائـــــــــــــرة جیجـــــــــــــــــــل

أحیاء البلدیات
البلدیة

النشاط
ح.ت أو ب.رقم سالتجاريالعنوانیوم المداومةالمداومإسمالتجاري

جیجل
حي جیجل 

وسط

خضر 
وفواكه

)14(

ثاني یوم العیدبازیة محمد.1
محل رقم 02طرق الصومام رقم 

8908226أ17الطابق األرضي03

3214225أ13ساحة الفدائیینرابع یوم العیدسویعد فاروق.2
6934221أ98السوق المغطى القدیمثالث یوم العیدبوزكوك محمد.3

1908221أ97المغطىساحة الفدائیین السوق 06ثالث یوم العیدخباش شعیب.4

7164221أ99ساحة الفدائیین السوق المغطى07رابع یوم العیدبن أم العید أرملة سالمي.5

ثاني یوم العیدبن عمیرة معاد.6
السوق 08المحل البلدي رقم 

المغطى الجدید
5813226أ17

رابع یوم العیدلطرش محمد.7
السوق البلدي السوق المغطى 

الجدید
4933221أ98

2303223أ05ساحة الفدائیین ثاني یوم العیدبن شارف جمال الدین.8

أول یوم العیددفوس أیوب.9
شارع اإلخوة شكرین 02محل 

الطابق األرضي
0305226أ16

أول یوم العیدبودان صالح الدین.10
أ شارع 44الطابق االرضي محل 

جیجل-االخوة شیكرین 
2261345أ17

أول یوم العیدخمریش الیاس.11
إ عمارة .مسكن ص و ت 41حي 

الطابق -شارع احسن بن الشیخ
االرضي

2219174أ99

أول یوم العیدمیالط عادل.12
الطابق االرضي عمارة 04محل 

نهج CNEPمسكن41حي 02
احسن بن الشیخ

2264454أ18

ثاني یوم العیدبوسعید منیر.13
-05المغطى محل رقم السوق 

جیجل
2231236أ05

2233881أ06جیجل-شارع ذخلي مختار 21ثالث یوم العیدبوشملة سفیان.14

مطاعم
(10)

رابع یوم العیدبودربالة محمد.1
ازویة شارع العربي بن مهیدي رقم 

13وشارع اإلخوة خالفي رقم 29
2803226أ16

6111221أ98شارع الغربي بن مهیدي 33رابع یوم العیدرویبح عبد الكمال.2
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:دائـــــــــــــرة جیجـــــــــــــــــــل

أحیاء البلدیات
البلدیة

النشاط
ح.ت أو ب.رقم سالتجاريالعنوانالمداومةیوم المداومإسمالتجاري

جیجل
حي 

جیجل 
وسط

مطاعم
)10(

7953221أ2198شارع اإلخوة خالفي رقم ثالث یوم العیدالعمري سلیم.3

2242673أ10جیجل-54شارع أول نوفمبر ثاني یوم العیدبوخاللة احمد.4

رابع یوم العیدبوفنغور محمد.5
الطابق نهج سي الحواس 

0489225أ16األرضي محل ز

7792224أ12شارع العربي بن مهیدي28ثالث  یوم العیدحرمي سعید.6

ثاني یوم العیدكعیبوش عبد الرزاق.7
شارع العربي بن 11و11محل 

9024224أ10مهیدي

2933222أ01نهج عبد السالم بن بادیس46یوم العیدرابعشلوش سامیة.8
1771223أ08س شارع العربي بن مهیدي13یوم العیدأول مسعود المدعو بوعزیز عیاد.9

5223223أ06شارع مقیدش جیجل08یوم العیدأولقرین عبد الحلیم.10

اللحوم
)06(

أول یوم العیدنخول كریم.1
43A شارع ذخلي مختار

5927222أ04جیجل

أول یوم العیدبوثانة عیسى.2
ازویة شارع العربي بن مهیدي 

ارد محل  07وشارع دیدوش م
4310226أ17

1391222أ04نهج أحسن بن الشیخ38ثاني یوم العیدخداش غنیة.3

3327223أ06شارع سي الحواس محل بثالث یوم العیدبوطالب مسعود.4

4633223أ06نهج دخلي مختار ثاني یوم العیدبوبزاري رشید.5
2243391أ10باب السور–طریق الصومامرابع یوم العیدنواري عبد القادر.6

الدواجن 
)06(

أول یوم العیدحرید عنتر.1
الطابق األرضي محل رقم ب 

5601226أ16طریق الصومام02

2256960أ15"أ"محل شارع احسن بن الشیخ یوم العیدأول شعبانة بسمة.2
2212305أ98جیجل-السوق المغطىیوم العیدثاني بوجیت الحسین.3

بوجیت محمد.4
-13السوق المغطى محل رابع یوم العید

جیجل
2252161أ13

2223892أ01السوق المغطى القدیم05محل ثالث یوم العیدنیبوشة ملیك.5

اربل كریمة.6 العیدثاني یومبولغ
ج الطابق األرضي 17محل 

2265367أ18نهج دخلي مختار

-04–

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=5813340


لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:دائـــــــــــــرة جیجـــــــــــــــــــل

لبلدیاتا
أحیاء 
البلدیة

النشاط
ح.ت أو ب.رقم سالتجاريالعنوانیوم المداومةالمداومإسمالتجاري

جیجل

حي 
جیجل 
وسط

الوقود
محطات (

الخدمات
) (03(

عراضة داود.1
من أول إلى 
رابع یوم العید

/نهج األمیر عبد القادر جیجل

من أول إلى السیدة أرملة شریط.2
رابع یوم العید

/القادر جیجلنهج األمیر عبد 

بیوض عبد النور.3
من أول إلى 
رابع یوم العید

/نهج أول نوفمبر جیجل

حي 
موسى

+
حي 

المقاسب

مخابز
)06(

رابع  یوم العیدشعابنة محمد.1
س حي الشهداء 69نهج اإلخوة نغیز 

قمیحة حي موسى 
8192221أ99

ازویة اإلخوة خشةحي أول یوم العیدبوكهولة عبد الوهاب.2 -6791165أ14اإلخوة قمیحة 
01/18

ثالث یوم العیدنغیز كمال.3
المنطقة الحضریة السكنیة األولى تجزئة 

كوسین المقاسب
حرفي .ب

180101257
2256736أ15حي المقاسب محل ج و دثاني یوم العیدبوقطة عبد الحلیم..4

ثاني یوم العیدبن زكري عمر.5
شارع علیوان محمد حي موسى محل أ 

الطابق االرضي
2264487أ18

180116272ح/بحي المقاسبأول یوم العیدبوراس عبد العزیز.6

مواد 
غذائیة 
عامة

)27(

ثالث یوم العیدبوالنار حمزة.1
ترقوي 16حي الشهداء قمیحة مشروع 
الطابق األرضي

7888223أ09

ثالث یوم العیدشعبانة بوعالم.2
الطابق األرضي نهج علیوان محمد حي 

الشهداء قمیحة 
0991225أ16

4740221أ98حي موسىثالث یوم العیدشباب محمد.3
9912223أ05حي المقاسب شارع اإلخوة نغیزثالث یوم العیدعمیروش عبد الحكیم.4
67حي المقاسب ثالث یوم العیدبوالكور عبد الكریم.5 Bc128084224أ

2226780أ03حي موسىرابع یوم العیددوارة عنتر.6
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:جیجـــــــــــــــــــلدائـــــــــــــرة

النشاط أحیاء البلدیةالبلدیات
ح.ت أو ب.رقم سالعنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالتجاري

حي موسىجیجل
+

حي المقاسب

مواد غذائیة 
عامة

)27(

رابع یوم العیدجیملي عیاش .7
ترقوي عمارة ب 16حي الشهداء قمیحة مشروع 

الطابق األرضي
9665225أ15

2234951أ07ترقوي عمارة ب16حي الشهداء قمیحة مشروع رابع یوم العیدأحمیة فریزة.8
3308226أ17حي المقاسبرابع یوم العیدیوسف نور.9

6610221أ98حي المقاسبرابع یوم العیدعبد اهللا صالح.10

رابع یوم العیدشعبانة منیر.11
ب حي الشهداء 17نهج اإلخوة نغیز رقم 

قمیحة حي موسى
0176222أ03

9159225أ15أ54حي موسى شارع اإلخوة خشة محل رابع یوم العیدمهران شافیة.12
7119225أ0113حي المقاسب محل رابع یوم العیدبوفنینزة الخامسة.13
0509226أ17نهج اإلخوة خشة حي موسى 59رقم بثالث یوم العیددري محمد.14
4778222أ04حي المقاسبأول یوم العیدبوسدر زهیر.15
5391222أ04حي المقاسبأول یوم العیدقیدور عمر.16
2247613أ12ب7حي المقاسب رقم أول یوم العیدبلقاسم خدیجة.17
2260481أ16أ28حي موسى رقم أول یوم العیدعشاب بلقاسم.18
2251234أ13حي موسى–02محل رقم أول یوم العیدعزمةرشاق.19
2233900أ06شارع عبدو اسماعیل حي موسىأول یوم العیدهلة محمد الطاهر.20
ارن بشیر حي موسى29رقمثاني یوم العیدمندر عبد القادر.21 2211342أ98نهج مه
2221958أ00لمقاسب–135تجزئة لونیس ثاني یوم العیدبونامیس رشید.22
2221845أ00لمقاسب–تجزئة لونیسثاني یوم العیدعباد طامة.23
2222227أ0201شارع االخوة نغیز رقم ثاني یوم العیدشعبانة یزید.24
2218950أ99المقاسب-شارع االخوة نغیزثاني یوم العیدشعبانة هارون .25
ارن بشیر حي موسىثاني یوم العیدنبیلرضا .26 2228029أ04نهج مه
عریض محمد .27

2215220أ98حي موسى-72شارع االخوة نغیز رقمرابع یوم العیدالصدیق
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید:جیجـــــــــــــــــــلدائـــــــــــــرة

أحیاء البلدیات
البلدیة

النشاط 
ح.ت أو ب.رقم سالعنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالتجاري

جیجل
حي 
موسى

+
حي 

المقاسب

خضر 
وفواكه

)05(

رابع یوم عیدبوجریدة محمد.1
حي 43شارع علیوان محمد محل رقم 

موسى 
5972225أ15

اربط منیر.2 ثالث یوم العیدم
04الشهداء قمیحة عمارة د محل رقم حي 

حي موسى  
9188222أ04

زعفري عبد .3
ثاني یوم العیدالغاني

الشهداء قمیحة عمارة ج حي موسىحي 
0277223أ08

5800223أ05الشهداء قمیحة عمارة ج  حي موسى حي یوم العیدأولرویبح ساعد.4

بوفرصادة عبد .5
أول یوم العیدالمالك

الشهداء قمیحة الطابق حي موسى حي 
األرضي عمارة ج 

6088225أ16

اللحوم 
الحمراء

)13(

رابع یوم العیدعمیروش عادل.1
الطابق 04حي الشهداء قمیحة رقم 
األرضي 

5646225أ14

8816222أ00نهج اإلخوة نغیز حي الشهداء قمیحةیوم العیدرابعیخلف أحمد.2
2248126أ66A12حي موسى رقم أول یوم العیدبوجریدة كمال.3
6091224أ5612حي موسى شارع علیوان محمد رقم ثاني یوم العیدشتوان فتیحة.4
2230221أ05نهج علیوان محمد حي موسىعیدالرابع یوم جمام یمینة.5
2234203أ06شارع علیوان محمد حي موسىعیدالرابع یوم یاحي عمار.6
2234146106أ06حي موسى069حي الشهداءقمیحة محل عیدالثالث یوم أبو بادي سمیر.7

عیدالثالث یوم بوباكیر صالح.8
ب حي اإلخوة 28الطابق األرضي محل 

حي موسى–نعیز
2260452أ16

2231504أ05شارع علیوان محمد حي موسىعیدالأول یوم بوجلیدة فارس.9
بوجلیدة .10

2237831أ08حي موسى65Bحي الشهداء قمیحة رقم عیدالثاني یوم مسعود

حبیلسبن .11
دوالف

2257576أ15أ حي موسى20شارع علیوان محمد عیدالثاني یوم 

علیوان عز .12
الدین

2259398أ16ج102شارع علیوان محمد محل عیدالأول یوم 

2220045أ1100حي موسى رقم عیدالثالث یوم بوقطة فطیمة.13

-07-

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=5813340


لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:جیجـــــــــــــــــــلدائـــــــــــــرة

أحیاء البلدیات
البلدیة

النشاط 
ح.ت أو ب.رقم سالعنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالتجاري

جیجل

حي 
موسى 

+
حي 

المقاسب

مطاعم
)04(

7022222أ01حي موسىرابع یوم العیدفطیمةبویلوطة.1

ثاني یوم العیدشعبان مسعود2
عبدو إسماعیلشارع 

1134223أ06حي موسى

یوم العیدأولصویلح براهیم.3
حي  59Bعبدو إسماعیل 
2781223أ08موسى

ثالث یوم العیداش یوسفحن.4
د حي موسى شارع 64رقم

اإلخوة خشة الطابق األرضي
6284225أ16

الوقود
محطات (

)الخدمات
مؤسسة نقطال-1

رابع من أول إلى 
یوم العید

/طریق قسنطینة جیجل

حي 
ئالشاط
+

حي 
العقابي

مخابز
)02(

بوقطة عز الدین.1
ب16شارع بوالریب الجوهر محل یوم العیدوثاني أولتوشركائه.شمسی ر

0442195ب99جیجل

لعویسي عمر.2
ثاني وثالث ورابع 

یوم العید
180114787ح/بنهج بوالریب الجوهر لعقابي18محل

مواد 
غذائیة 

)36(

3008225أ13حي الشاطئیوم العیدأول وثاني بصیلة رشیدة.1
فلتان عبد .2

السالم
یوم أول وثاني وثالث

العید
4584225أ16حي الشاطئ

یوم أول وثاني وثالثمنحور العانس.3
العید

9266224أ11حي الشاطئ

و ثاني وثالثأولبوقطة أمیر.4
یوم العید

3904226أ16حي العقابي

خیضر عبد .5
0881223أ08حي العقابيیوم العیدثالث ورابعالهادي

8637224أ11حي العقابيدیوم العیوثالثأولمحداب الصدیق.6
بوریدحنریمان .7

زوجة شعابنة
یوم ثاني و ثالث 

العید 
4616223أ05الشاطئ طریق الملعبحي 
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلةالمتضمن 

2019لسنة الفطرعید
:دائـــــــــــــرة جیجـــــــــــــــــــل

أحیاء البلدیات
البلدیة

النشاطالتج
ح.ت أو ب.رقم سالعنوانالتجاريیوم المداومةإسمالمداوماري

جیجل

حي 
ئالشاط
+

حي 
العقابي

مواد 
غذائیة

)36(

وثاني و أوللوطماني بالل.8
یوم العیدثالث

4715224أ10طریق الملعبحي الشاطئ

یوم ثاني وثالثشعبانة فاتح.9
العید

7996223أ09المحطة

أول وثاني یوم ولطاف جیاللي.10
العید

5311225أ13حي العقابي

یوم ثالث ورابعفریدبوراوي .11
العید

1103222أ00حي الشاطئ

یوم ثالث ورابعبوبعة صالح.12
دالعی

3448223أ07حي العقابي

و ثاني أولبوبلوطة أحمد.13
یوم العیدوثالث

9407226أ17حي العقابي

أول ثاني وثالث عمیروش حسینة.14
یوم العید

7581221أ99حي العقابي

بوتاعة عبد الكریم.15
ثاني وثالث ورابع

3139225أ14طریق الملعبیوم العید

ثالث ورابع یوم بونامیس مصطفى.16
العید

9119225أ13حي العقابي

یوم أول و ثاني بطاطاش زكیة.17
العید

7173224أ11حي العقابي

یوم أول وثالثطالب ناصري.18
العید

6580224أ12حي العقابي

سعیدي رضوان.19
یوم أول وثاني
العید

4353225أ14المحطة

ثاني وثالث یوم سحالي عبد الحلیم.20
العید

0881223أ08حي العقابي

مساحة (تواتي محفوظ .21
)صغرى

أول وثاني وثالث 
یوم العید

1505222أ00حي العقابي
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الشعبیةلجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ا

والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:دائـــــــــــــرة جیجـــــــــــــــــــل

أحیاء البلدیات
البلدیة

النشاط
ح.ت أو ب.رقم سالتجاريالعنوانیوم المداومةلمداوماإسم التجاري

جیجل

حي 
ئالشاط
+

حي 
العقابي

مواد 
غذائیة

)36(

شعبانة فاتح.22
ثاني وثالث ورابع یوم 

العید
2239679أ09المحطة

2255537أ5715تجزئة لعقابي رقم ثاني وثالث یوم العیدشطیطح كلثوم.23

2239060أ09حي لعقابيأول وثاني یوم العیدبوبندیر نوارة.24

2263237أ17حي لعقابيأول وثاني یوم العیدلعویسي رضا.25

2263237أ18مسكن لعقابي30حي ثاني وثالث یوم العیدبلطاس حمزة.26

2253605أ14حي الزبیریةأول وثاني یوم العیدزیغة حلیم.27

2234739أ07حي الزبیریةأول وثاني یوم العیدسحالي فیصل.28

اربع یوم العیدلحمر رشید.29 2256488أ15حي الزبیریةثاني و

2250501أ13حي الزبیریةأول وثالث یوم العیدحمروش حلیم.30

2210504أ97حي الزبیریةثاني وثالث یوم العیدبومیمز مسعود.31

2228607أ04حي لعقابيثالث ورابع یوم العیدزیغة مسعود.32

2256233أ15حي لعقابيأول وثالث یوم العیدفوغالیة خالد.33

2250354أ0113حي الشمایم ا رقم أول وثاني یوم العیدعزالدینبولحیة .34

كریكط رضا.35
أول وثالث ورابع یوم 

العید
2251290أ13حي الشمایم29رقم

أول وثاني یوم العیددنایب حلیمة.36
مسكن المنظر 120حي 

لعقابي-الجمیل
2261549أ17

-10-

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=5813340


الدیمقراطیة الشعبیةلجمهوریة الجزائریة ا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:دائـــــــــــــرة جیجـــــــــــــــــــل

أحیاء البلدیات
ح.ت أو ب.رقم سالتجاريالعنوانیوم المداومةالمداومإسمالتجاريالنشاطالبلدیة

جیجل

حي 
ئالشاط
+

حي 
العقابي

مطاعم
)11(

بوجمعةلغوشي .1
یوموثانيأول

العید
3289225أ16)طریق الملعب(حي الشاطئ

ثالث ورابع یوم بوشفیرات ریمة.2
العید

5056225أ15"حي الشاطئ

عنصل حلیم.3
ثاني وثالث یوم 

العید
شارع مصطفى بن 242

7508223أ05حي الشاطئبوالعید

بوعتروس أحمد.4
أول وثاني وثالث  

یوم العید
7556221أ98"حي الشاطئ

أول وثاني یوم مونداس احمد.5
العید

3419224أ10"حي الشاطئ

/طریق قسنطینةیوم العیدثانیوثالثبوعتروس عمار.6

زازوة سفیان.7
اول وثالث یوم 

العید 
1597222أ05"حي الشاطئ

اربع یوم دریم ریاض.8 ثاني و
العید

6197222أ05الملعب البلدي

بولمعاش عبد الطیف.9
یوم ثالث  ورابع
العید

9354222أ02طریق الملعب

عمیروش رمضان.10
یوم أول وثاني
العید

0897224أ12المحطة

ثاني وثالث یوم بوطاجین جمال.11
العید

7912223أ05المحطة

-11–

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=5813340


الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةلجمهوریة ا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
خالل عطلةالمتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة

2019لسنة الفطرعید
:دائـــــــــــــرة جیجـــــــــــــــــــل

أحیاء البلدیات
ح.ت أو ب.رقم سالتجاريالعنوانیوم المداومةالمداومإسمالتجاريالنشاطالبلدیة

حي 
ئالشاط
+

حي 
العقابي

خضر وفواكه 
)04(

زمور جمال.1
أول وثاني وثالث یوم 

العید
5308225أ13حي العقابي

یوم أول وثالث ورابعبیزوش یعقوب.2
العید

/حي العقابي

ثاني وثالثورابع یوم بلطرش كمال.3
العید

9786222أ09حي العقابي

أول وثاني وثالث  بولهولو صافیة.4
یوم العید

2261940أ17حي العقابي

)02(لحوم ال
أول و ثاني وثالث بیروك عبد الحمید.1

یوم العید
2238534أ08حي العقابي

ثانیوثالث ورابع یوم شوكي عبد القادر.2
العید

2255132أ07حي العقابي

الوقود
محطات (

)الخدمات

شركة التضامن .1
مریمش أحسن

من أول إلى رابع یوم 
العید

/جیجلمیناء بوالدیس
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:جیجـــــــــــــــــــلدائـــــــــــــرة

-13–

أحیاء البلدیات
البلدیة

النشاط 
ح.ت أو ب.رقم سالعنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالتجاري

حي الرابطةجیجل

إنتاج الحلیب
8823221أ98رویبح حسینثاني یوم العیدجزار عزیز.1)01(

مواد غذائیة 
(09)

سفیان شریط.1
اول وثالث ورابع یوم 

العید
اربطة 9742225أ14رویبح حسین ال

اربطةالعیدثالث ورابع یوم لورسي محمد.2 2715223أ05رویبح حسین ال
اربطةأول وثاني یوم العیدمسمة مصطفى.3 9745224أ11حي ال
اربطةثالث ورابع یوم العیدبوطغان فؤاد.4 3529225أ14حي ال
اربطةثالث ورابع یوم العیدبقاح عبد السالم.5 3003226أ16حي ال
اربطةیوم العیدثالث ورابعمخلوف بالل.6 أرس األسود حي ال 1748225أ14ال
اربطة 11رقمأول وثاني یوم العیدبلحمري عبد القادر.7 7419225أ13أ حي ال
بوجریدة محمد .8

الصالح
اربطة محل أ 27رقمأول وثاني  یوم العید 2254223أ07حي ال

اربطةحي ثالث ورابع یوم العیدكامیل حمزة.9 2258315أ16ال

خضر وفواكه 
)02(

ثالث یوم العیدنسیمة العبودي.1
15حي

–تساھمي مسكنإجتماعی
01محل الرابطة

2263242أ18

اربطةأول وثاني یوم العیدمریغد یاسر.2 2262257أ17حي ال
االحوم 
الحمراء 

)01(
إجتماعيمسكن15حيالعیدیوموثالثثانيعبد المجید خلدون.1

2261012أ17الرابطةتساھمی

الوقود
محطات (

)الخدمات
من أول إلى رابع یوم مؤسسة نقطال.1

العید
/طریق الصومام جیجل

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=5813340


لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:جیجـــــــــــــــــــلدائـــــــــــــرة

أحیاء البلدیات
البلدیة

النشاط 
ح.ت أو ب.رقم سالعنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالتجاري

جیجل

حي 
+مصطفى

حي بن 
+عاشور
بلهاین

)04(مخابز

بطاقة حرفيتجزئة االخوة حلیميأول وثاني یوم العیدشمعوني حسین.1
9957225أ15طریق الصومام جیجلأول وثاني یوم العیدشعبان خلیفة.2
0630364أ07شارع زعیمن عثمان بن عاشورثالث ورابع یوم العیدحنوف ریاض.3
بطاقة حرفيتجزئة االخوة حلیميأول وثاني یوم العیدجعوي عزیز.4

مواد 
غذائیة

)17(

أ08تجزئة النادي الجوي رقم أول وثاني یوم العیدمومن فرید.1
6588222أ04جیجل 

2262902أ17طریق الصومام-21محل أول وثاني یوم العیدبوریدح صالح.2
2261090أ4017طریق الصومام رقم أول وثاني یوم العیدعقیقة زین الدین.3
2227917أ8604طریق الصومام أول وثاني یوم العیدبلحیمر حسینة.4
2008223أ05طریق الصومامثاني یوم العیدعافر صدقي.5

اربح بوغنوط حي مصطفى أول وثاني یوم العیدعلیوان علي.6 نهج 
9262223أ07أ04رقم

تي عبد اخلیف.7
9663222أ03تجزئة اإلخوة حلیمي جیجلأول وثاني یوم العیدالقادر

العیدأول وثاني یوم بوریدان توفیق.8
تجزئة المستنقع لورثة خالف 

أ الطابق 07محل 01رقم
األرضي

8998225أ16

فنطازي مسعود.9
ثاني وثالث یوم 

العید
9837226أ18محل ت حي بن عاشور

ثاني وثالث یوم بوشمال فرید.10
العید

B012239181أ09طریق الصومام جیجل

تجزئة االخوة حلیمي 152أول وثاني یوم العیدعمیروش توفیق.11
2242476أ10جیجل
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:جیجـــــــــــــــــــلدائـــــــــــــرة

النشاط أحیاء البلدیةالبلدیات
ح.ت أو ب.رقم سالعنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالتجاري

جیجل

+صطفىحي م
حي بن 
+عاشور
بلهاین

مواد ال
غذائیةال

سحالي عبد .12
شارع یخلف محمد حي أول وثاني یوم العیدالرحمن

2221632أ4200مصطفى رقم 

فارس منیع.13
ثاني وثالث یوم 

العید

شارع العقاري یوسف 12رقم
-أ12رقمحي مصطفى 
جیجل

2260830أ17

أول وثاني یوم العیدبلعابد عمر.14
شارع العقاري یوسف 12رقم

-أ12حي مصطفى رقم 
جیجل

2246571أ11

زیتوني صونیة.15
ثاني وثالث یوم 

العید
22A شارع العقاري یوسف

2244442أ11جیجل-

ثاني وثالث یوم بوشملة زهیر.16
العید

2211147أ98الصومام جیجلطریق 54

بوشویة یوسف.17
ثاني وثالث یوم 

العید
تجزئة النادي الجوي رقم 

2228865أ04أ08

خضر وفواكه
)03(

ثاني وثالث یوم سیفوان محمد.1
العید

طریق 04أ محل .ط
الصومام

2263779أ18

2261090أ17طریق الصومام43أول وثاني یوم العیدزبیلة عبد النور.2
2251527أ0313طریق الصوماماول وثالث یوم العید  أسامة طرشي.3

اللحوم 
الحمراء 

)04(

شعالل عبد .1
الرحمان

ثاني وثالث یوم 
العید

2222040أ00ا53طریق الصومام رقم 

2254551ا14ج17طریق الصومام رقم اول یوم العیدبوشملة صالح.2
2259403أ16حي بن عاشور العیداول وثاني یوم جراب احمد.3

ثاني وثالث یوم بلطاس الیاس.4
العید

2231839أ05طریق الصومام

01(المطاعم
غبغوب محمد.1)

ثاني وثالث یوم 
العید

23Aتجزئة هاین الرشید-
2249009أ12جیجل
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:جیجـــــــــــــــــــلدائـــــــــــــرة

أحیاء البلدیات
ح.ت أو ب.رقم سالعنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالنشاط التجاريالبلدیة

جیجل

حي  
حراثن
+

حي الكلم 
الخامس

یوم وثانيأولبن عمیروش فیصل.1المخابز
العید

الطابق01حي حراثن محل 
األرضي

/

ارء اللحوم الحم
02

2255709أ15ا02محل حراثنحي أول یوم العیدعالوي حمید.1

مسكن 50حي یوم العیدثانيبوباكیر فوزي.2
حراثن05عمارة

2256103أ15

خضر وفواكه
(04)

ارثنأول یوم العیدعزرودي عاشور.1 7877225أ15حي ح

ثاني یوم العیدیسعد صالح.2
ارثن  ارضي ح مخطط شغل األ

1382225أ0315رقم

ارثنمسكن 550حي یوم العیدرابعبوبكري فاتح.3 2259358أ16حي ح
ارثن-مسكن300حي یوم العیدثالثبوفاغس وحید.4 1200226أ16ح

)02(الدواجن 
ارثن-مسكن300حي أول یوم العیدالعمري عبد الرحمان.1 2260819أ17ح

ثاني  یوم العیدلورسي سمیر.2
ارثن عمارة 180حي  مسكن ح

2253131أ0514محل 17

2249621أ12الكلم الخامس محل بثاني یوم العیدحمدي فارس.1)01(المطاعم
محطات (الوقود

من أول إلى رابع شابي مصطفى.1)الخدمات
یوم العید

2218919أ99الكلم الخامس جیجل

مواد غذائیة 
)30(

2234645أ07أحي الكلم الخامس02ثاني یوم العیدبولمعاش مجید.1
ارثن-مسكن 180حي رابع یوم العیدعیاد توفیق.2 2250119ا12ح

ثالث یوم العیدكلیخة الیاس.3
ارثن –مسكن 800حي  ح

2258987أ2216عمارة 

ثالث یوم العیدبن حمادة زین الدین.4
ارثن –مسكن 180حي  ح

09محل 17عمارة 
-2248120أ12

18/01
ارثنأول یوم العیدیعقوب رشیدة.5 2236777أ08حي ح

ثاني یوم العیدقسوم عمار.6
ارثن محل أ الطابق  حي ح

2258328أ26االرضي

22335974أ07الكلم الخامسیوم العیدأولیعقوب عبد اهللا.7

یوم العیدأولخالف عادل.8
ارثن –مسكن 300حي  ح

2255891أ0115محل 23عمارة 

یوم العیدرابعشبلوعة محي الدین.9
ارثن -الكلم الخامس حي ح

2255699أ15محل أ
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:جیجـــــــــــــــــــلدائـــــــــــــرة

أحیاء البلدیات
ح.ت أو ب.رقم سالعنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالنشاط التجاريالبلدیة

جیجل

حي  
حراثن
+

حي الكلم 
الخامس

مواد غذائیة 

ثالث یوم العیدعلیوة محمد كریم.10
ارثن مسكن50حي –حي ح

2249380أ0212رقم04عمارة 

ارثن محل أأول یوم العیدعمورة یامنة.11 2238303أ08حي ح
ارثنأول یوم العیدنویصر نزیه.12 22240058أ09حي ح
ارثنثاني یوم العیدطرفیة علي.13 1645593أ10حي ح
ارثنالكلم الخامسثاني یوم العیدبوجریحة مسعود.14 2242327أ10حي ح

یوم العیدثاني غویل محمد.15
محل 26الطابق االرضي للعمارة 

ارثن300حي 04رقم 2243771أ11مسكن ح

ثاني یوم العیدغردة سفیان.16
ارثن  الكلم الخامس رقم 77حي ح

C77112243807أ

ارثن الكلم الخامس محل تثالث یوم العیدلورسي یاسین.17 2247809أ12حي ح

ارثن 550حي العیدثالث یوم غویل احسن.18 بر "مسكن ح
2249368أ0112عمارة "09/05

ارثنرابع یوم العیدبن مازة حمید.19 2250432أ13حي ح
ارثنمحل رقم رابع یوم العیدجرافة الصدیق.20 2250462أ13ب76حي ح
اربع محل رقم رابع یوم العیدعزرودي عصام.21 ارثن الكلم ال 2251039أ3313حي ح
بوصبیعة نصر .22

ارثن محل أ رقم أول یوم العیدالدین 2251852أ1613حي ح

ارثن محل رقم ثاني یوم العیدحناش داود.23 2252217أ13أ30حي ح
ارثن تجزئة علیوةثالث یوم العیدبوسفط هشام.24 2252968أ14مشتى ح
2252990أ14د33الخامس محل رقم الكلمرابع یوم العیدأقشیش مراد.25
ارثنأول یوم العیددوخان زهیر.26 2253226أ14الكلم الخامس حي ح

ثاني یوم العیدبوعوة مراد.27
ارثن الطابق 550حي  مسكن ح

2253770أ0114محل رقم 57االرضي عمارة 

بودغدغ عبد .28
ثالث یوم العیدالحق

ارثن 550حي  بر "مسكن ح
2255553أ0115محل 36عمارة "09/05

2250901أ13ب حي الكلم الخامس28رقمرابع یوم العیدلهولو امال.29

أول یوم العیدغراط هشام.30
حي الكلم الخامس محل ب الطابق 

2250569أ16االرضي
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:جیجـــــــــــــــــــلدائـــــــــــــرة

أحیاء البلدیات
البلدیة

النشاط 
التجاري

ح.ت أو ب.رقم سالعنوان التجاريیوم المداومةإسم المداوم

ــــل جیجــ
حي 

أیوف 
الشرقي

المخابز
)04(

ارش محمود أیوف الشرقي رقم یوم العیدأول كبسة كمال.1 0957221أ1598شارع مق
ارهیم .2 7344 221أ99جیجل –شارع اإلخوة بوقطة أیوف الشرقي ثاني یوم العیدعطوم إب
5213101800أیوف الشرقي -شارع جحییش عبد الرحمانیوم العید "ثالثشمعوني مختار.3
صناعیة  شركة تضامن مخبزة .4

بوحنة و شركاؤه
اربع  ثاني و ثالث و 

یوم العید
0442451ب03حي الفرسان جیجل 

مواد 
غذائیة 

)13(

5547224أ11شارع اإلخوة بوقطة08أول و ثالث یوم العیدبریغت عبد الوهاب.1
9409226أ2317حي الفرسان محل رقم ثاني و رابع یوم العیدبن بخمة آمال.2
2262302أ17حي أیوف الشرقي 01شارع عبد المجید محل أولثالث یوم العیدأكنوش ریاض .3
ارش عبود محل رقم ثاني  ورابع یوم العید مسعودان عبد المالك .4 2235978أ07"أ"2شارع مق
اروي عالء الدین.5 0606225أ0713شارع بوشملة البشیر محل أول و ثالث یوم العیدنص
2251148أ13جیجل –شارع زروق یوسف ، أیوف الشرقي أول و ثالث یوم العیدبلحیمر محمد .6
2264235أ18جیجل –حي الفرسان ، أیوف الشرقي أول و ثالث یوم العیدبوكرمة محمد .7
ارش عبود ، أیوف الشرقي أول و ثالث یوم العیدذري جمیلة المولودة هادف .8 2210256أ97جیجل –شارع مق
اربع یوم العیدعبد الوهاب خیضر .9 2263439أ18جیجل –شارع عریض الصدیق ، أیوف الشرقي ثاني  و

اربع یوم العیدعز الدین بودالي.10 330 2264أ18جیجل –78، محل 07شارع بوشملة بشیر رقم ثاني  و
2213413أ1799تجزئة لونیس رقم أول و ثالث یوم العیدوافق زوجة عباس .11
087 2257أ15أیوف الشرقي 04رقمثاني و رابع یوم العید  لورسي فوزیة .12
672 2234أ97جیجل –شارع بوشملة بشیر ، أیوف الشقي ثاني و رابع یوم العیدوفاق عز الدین .13

خضر 
وفواكه

)04(

8974225أ15"ج"حي مخیم الفارس الطابق األرضي عمارة  ثاني و رابع یوم العیدشخي  سمیر.1
8262225أ15شارع جحیش عبد الرحمانأول و ثالث یوم العیدمشقف هارون.2
7503225أ0513شارع بن شریف عبد المجید محل رقم أول وثالث یوم العیدأقشیش لمیاء .3
اربع یوم العیدبونامیس عبد المالك .4 5235225أ0414حي أیوف الشرقي محل رقم ثاني و

اللحوم
ارء  الحم

)05(

3991122أ0709نهج  بن شریف عبد المجید محل أول  یوم العیدباز عمار .1
2235105أ0714نهج  بن شریف عبد المجید محل ثاني یوم العید موساوي أحسن .2
2239911أ09جیجل  -حي الفرسانثالث یوم العیدشعالل فرید .3
4728224أ17جیجل –حي أیوف الشرقي ثالث یوم العید بوعجیمي عبد الرحمان .4

2216739أ0199حي أیوف الشرقي رقم اربع یوم العیدالیاورسي عبد الوهاب.05
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الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
الملزمین بضمان المداومة خالل عطلةالمتضمن قائمة التجار 

2019لسنة الفطرعید
:دائـــــــــــــرة جیجـــــــــــــــــــل

أحیاء البلدیات
البلدیة

النشاط 
ح.ت أو ب.رقم سالعنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالتجاري

حي أیوف جیجل
الغربي

المخابز
(04)

1796225أ06شارع عمیرة محمدأول یوم العیدشویعل ابراهیم.1
5619223أ05شارع طالبي مختارثاني یوم العید مفتاح فوزي.2
4285224أ12شارع بوكبوس حسینرابع یوم العید بوحنة أحمد.3
8398223أ09نهج بویشر أحمدثالث یوم العید زرماني عدرة.4

مواد 
غذائیة 
عامة

)15(

-شارع عمیرة محمدأول  یوم العیدبوعلي محمد .1
-اإلخوة بوقطةعیدیومالثاني شعبانة إدریس.2
 2961 222أ01شارع عمیرة أحمد أول  یوم العیدسحالي فرید.3
اربط.4 3908 226أ18شارع بوكبوس حسین أول  یوم العیدزكیة سعد زوجة م

جبیلي أحمد.5
ثالث +ثاني 

یوم العید 
-مسكن72حي 

-مسكن72حي عیدیومالثاني قیوس صالح .6
9706223أ05نهج بوبشیر أحمدأول و ثاني یوم العید ادهادف م ر.7
28 2262أ03شارع بوكبوس حسینعیدیومالثاني مندر عمار .8
3125 226أ17شارع كحالت محفوظالعیدأول و ثالث یوم شعباني صابر.9

9590 225أ16شارع بوكبوس حسینعیدیومالثاني بوخدنة مولود .10
9540 223أ09شارع كعولة مختار أول و ثالث یوم العید مشطر حسین .11
3411 226أ18شارع بوكبوس حسینأول و رابع یوم العید شعباني مسعودة .12
2262158أ17حي أیوف الغربي ثاني یوم العید لعبیدي عماد .13
2252935أ14مسكن90حي ثاني یوم العید بوطغان فؤاد.14
-مسكن1000حي ثاني یوم العید نیبوش مهدي .15

خضر 
وفواكه
(04)

أول و ثالث  یوم بوشویة حسین.1
العید

3595223أ109مسكن ع ك 400حي 

عیاشي علي .2
رابع  یوم ثاني و 

العید
8167221أEPBTP99مسكن72حي 

4717221أ98شارع بوكبوس حسین أول و ثالث یوم العیدبلعیبود زهیر.3

6077225أ15شارع طالبي مختارثاني و رابع یوم العیدعجرودالعكري.4
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الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
دائـــــــــــــرة جیجـــــــــــــــــــل

أحیاء البلدیات
البلدیة

النشاط 
ح.ت أو ب.رقم سالعنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالتجاري

حي أیوف جیجل 
الغربي

اللحوم 
الحمراء 

)03(

2262708أ17اإلخوة بوقطةشارعأول یوم  العیدهلة محمد .1

2317599أ99شارع طالبي مختار یوم العید ثالثشعالل نور الدین .2

708 2261شارع طالبي مختاررابع یوم هلة محمد .3 أ17
203 2248أ02اإلخوة بوقطةشارعأول و ثالث  یوم العیدشعبانة فزیل .1مطاعم 

589 2262أ17اإلخوة بوقطةشارعثاني و رابع  یوم العیدهلة رضا .2

465 2246أ11اإلخوة بوقطةشارعیوم العیدثاني بوشینة صالح .3

2255661أ15اإلخوة بوقطةشارعالعیدیوم أول و ثالث بوشتوت موسى .5
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الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:دائـــــــــــــرة جیجـــــــــــــــــــل

أحیاءالبلدیات
ت.رقم سالعنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالنشاط التجاريالبلدیة

ح.أو ب

حـــــــــــي   جیجل
إیــكـیــتي

مخابــــــــــــز
(2)

2263012أ17حي ایكیتي جیجلأول  یوم العیدبوالسبت ولید.1
18.0112434عیسىأوالدAمحل ثاني یوم العیدزوالي عمار.2

مواد غذائیة 
عامة 

)19(

2261399أ17مسكن ایكیتي500حي اول یوم العیدمریاي ولید.1
2242133أ0310مسكن عمارة 500حي اول یوم العیدبوقریقة احسن.2
2224414أ02مسكن300حي یوم العیدأولسویعد فرید.3
2251167أ13حي ایكیتيیوم العیدأولسیرودة عبد المجید.4
2254446أ16مسكن ایكیتي20حي یوم العیدأولصویلح بوعالم.5
2261509أ17مسكن ایكیتي20حي یوم العیدأولمریخي عبدالمالك.6
2251450أ13مسكن ایكیتي500حي یوم العیدأولبوزلوف عادل.7
ارد.8 2233932أ06حي اوالد عیسىثاني یوم العیدمسطر م
2234829أ07مسكن ایكیتي300حي یوم العیدثاني اخلفون زهیرة.9

2233898أ06عیسىأوالدحي ثاني یوم العیدقرواز مسعود.10
2247141أ11مسكن ایكیتي300حي ثاني یوم العیدبوصندل بلقاسم.11
2231286أ05عیسىأوالدثاني یوم العیدخالفي عادل.12
2229246أ04عیسىأوالدثاني یوم العیدمریخي عبد المجید.13
2261399أ17مسكن ایكیتي500حي ثالث یوم العیدمریاي ولید.14
2242133أ0310مسكن عمارة 500حي ثالث یوم العیدبوقریقة احسن.15
2251167أ13حي ایكیتيثالث یوم العیدسیرودة عبد المجید.16
2247141أ11مسكن ایكیتي300حي رابع یوم العیدبوصندل بلقاسم.17
2234829أ07مسكن ایكیتي300حي رابع یوم العیداخلفون زهیرة.18
2251450أ13مسكن ایكیتي500حي رابع یوم العیدبوزلوف عادل.19

خضر وفواكه
(04)

2261399أ17مسكن ایكیتي500حي أول یوم العیدمریاي ولید.1
2261111أ17ایكیتيمسكن 20حي ثاني یوم العیدرویط عبد المجید.2
2263586أ18مسكن ایكیتي500حي ثالث یوم العیدحاروش ملیكة.3
2259292أ16عیسىأوالدرابع یوم العیدسامر خالد.4

ارء اللحوم الحم
(03)

2240831أ1509مسكن عمارة 500حي أول یوم العیدحمدي حفیظ.1
2257209أ15مسكن ایكیتي 500حي ثاني یوم العیدالیاوراسي میلود.2
2258993أ15عیسىأوالدثالث یوم العیدخباش سماتي.3
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الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:دائـــــــــــــرة جیجـــــــــــــــــــل

النشاط أحیاء البلدیةالبلدیات
ت.رقم سالعنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالتجاري

ح.أو ب

جیجل

حـــــــــــي   
إیــكـیــتي

الدواجن
(03)

2217163أ99عیسىأوالدیوم العیدأولعباد جمال.1
2217380أ1899حي ایكیتي عمارةثاني یوم العیدخباش صالح.2
2238588أ09عیسىأوالدرابع یوم العیدبواللوف الزهرة.3

40حي 
هكتار

مخابز
(02)

005175هكتار40مسكن 30حي أول یوم العیدمفتاح احسن.1
هكتار 40اوالد عیسى منطقة ثاني یوم العیدعینوز مراد.2

01التجزئة 
18011081

مواد غذائیة ال
(17)

2224414أ02هكتار40حي أوالد عیسى العیدأول یوم جطني عبد العزیز.1
هكتار 40حي األرضيالطابق أول یوم العیداوبادي طارق .2

أ318محل 
2258770أ16

2246920أ11محل أ01هكتار تجزئة 40حي أول یوم العیدبوحاریش شعبان.3
2225634أ02هكتار40مسكن 300حي أول یوم العیدسویعد فرید.4
40حي 10رقم13م ش أ رقمأول یوم العیدبوخناق قدور.5

هكتار
2231445أ05

2213876أ0198عیسى رقم أوالدأول یوم العیدبن قدیدح محمد.6
2238164أ0108هكتار محل رقم 40أول یوم العیدمرابط عمار.7
2254314أ14هكتار محل أ40منطقة ثاني یوم العیدقیروان جمال.8
2229246أ04هكتار40حي أوالد عیسى ثاني یوم العیدمریخي عبد المجید.9

2231286أ05أوالد عیسىثاني یوم العیدخالفي عادل.10
2225644أ0102عیسى تجزئة رقم أوالدثاني یوم العیدقحام نور الدین.11
2233932أ06هكتار40أوالد عیسى ثاني یوم العیدقرواز مسعود.12
2261509أ17هكتار40مسكن 20حي ثاني یوم العیدمریخي عبد المالك.13
2234829أ07مسكن300حي ثالث یوم العیدإخلفون الزهرة.14
2224414أ02هكتار40عیسى أوالدحي ثالث یوم العیدجطني عبد العزیز.15
2233932أ06هكتار40عیسى أوالدرابع یوم العیدقرواز مسعود.16
2234829أ17هكتار40مسكن 20حي رابع یوم العیدمریخي عبدالمالك.17

خضر وفواكه
(1)

18ش.عیسى مأوالدحي أول  یوم العیدبن سعیود نورالدین.1
هكتار40

2255445أ14
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الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:دائـــــــــــــرة جیجـــــــــــــــــــل

أحیاء البلدیات
البلدیة

النشاط 
ت.رقم سالعنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالتجاري

ح.أو ب

جیجل

40حي 
هكتار

اللحوم 
الحمراء
(02)

2240831أ1509عمارةمسكن500حي أول  یوم العیدحمدي حفیظ.1
2251532أ13مسكن60حي ثاني یوم العیدعثماني نصیر.2

حــــي 
اوالد عیسى

+
حي شابي 

المكي
+

حي االخوة 
سلیمون 

(...

مخابــــــــــز
(07)

أول یوم العیدشباح صالح.1
صالحي محل اإلخوةشارع 20

2217682أ99أ أوالد عیسى

التجزئة 3المنطقة الحضریة العیدأول یوم لعور ریاض.2
2223840أ01أوالد عیسى01

أولى.ح.عیسى مأوالدحي ثاني یوم العیدعزوزة ولید.3
2247097أ11طریق س محل أ

37مسكن عمارة 1000حي ثاني یوم العیدبوزكریة عمار.4
18.0102479جیجل

ع القلعة شارع.ت.ت3ح.مثاني یوم العیدطیار موسى.5
2253165أ14شابي المكي

ح.بشارع شابي المكيثالث یوم العیدبویلوطة منیر.6
180104062

أوالدشارع رویخة مختار رابع یوم العیدبوزكریة فیصل.7
2251318أ13عیسى جیجل

مواد 
غذائیة
(21)

2210951أ97شارع رویخة مختارأول یوم العیدبوالریب نورالدین.1

أوالدشارع شابي المكي حي أول یوم العیدمسعودةزعدودي.2
عیسى

2232295أ06

2260996أ17جیجل10عیسى رقم أوالدحي أول یوم العیدسحالي لیندة.3

01صالحي رقم اإلخوةشارع أول یوم العیدشابو محمد.4
عیسىأوالد

2239892أ09

حمر العین صالح .5
الدین

2249804أ6412المكي رقم شارع شابي أول یوم العید

2247712أ12شارع شابي المكيأول یوم العیدقادري زكریا.6

2260785أ17نهج شابي المكيأول یوم العیدمرزوق حسین.7

2223514أ01عیسىأوالدحي ثاني یوم العیدبوالریب عبد القادر.8

أوالدفافة حي اإلخوةشارع ثاني یوم العیدشابو احسن.9
2252934أ14عیسى
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الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:دائـــــــــــــرة جیجـــــــــــــــــــل

النشاط أحیاء البلدیةالبلدیات
ت.رقم سالعنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالتجاري

ح.أو ب

جیجل

حــــي
عیسىأوالد

+
حي شابي 

المكي
+
اإلخوةحي 

...)سلیمون 

مواد غذائیة 

ارلدین.10 2225644أ02عیسىأوالد01تجزئة رقم 3م حثاني یوم العیدقحام نو
نیبوش محمد .11

2260996أ0217فافة محل اإلخوةحي ثاني یوم العیدالمهدي

2237327أ08عیسىأوالد3م م01تجزئة رقم ثاني یوم العیدالطاهرحیول.12

ثاني یوم العیدقحام علي.13
اإلخوةعیسى محل رقم أ شارعأوالدحي 

2245625أ11صالحي

2237900أ08شارع شابي المكيثاني ایام العیدخبلي السعید.14
خیر الدین عبد .15

ثاني یوم العیداهللا
شایب الدرع عبد الكریم ب شارع 16محل 

2231296أ0105رقم

2255814أ0115عیسى محل أوالدثالث یوم العیدباكیر فرحات.16

2263728أ18عیسىأوالد12شارع بوفروم محمد رقم ثالث یوم العیدعبورة محمد.17
بن موالهم .18

2227535أ03عیسىأوالدحي شایب الدرع ثالث یوم العیدسلیم

رابع یوم العیدزهیربلعابد.19
أوالد–األولىالمنطقة الحضریة الجدیدة 

2257143أ15عیسى

2263728أ18عیسىأوالد12شارع بوفروم محمد رقم رابع یوم العیدمنذر سفیان.20

2257152أ15عیسىأوالد01حي شابي المكي محل رابع یوم العیدبوشكریط فار.21

خضر وفواكه
(04)

2259292أ16شارع شایب الدرعأول یوم العیدسامر خالد.1

2261980أ17محل ج شارع شابي المكيثاني یوم العیدرباعي حسین.2
شالعي .3

2233914أ06شارع شابي المكيثالث یوم العیدمخلوف

2254605أ14مسكن1000حي رابع یوم العیدسالمنة كریمة.4

اللحوم 
+الحمراء
(03)

2249022أ12عیسى شارع شابي المكيأوالدحي یوم العیدأولمحمد منیر.1

ارد.2 2214019أ98شارع شابي المكي جیجلثاني یوم العیدشیوخ م

2238588أ09شارع شایب الدرع عبد الكریم06ثالث یوم العیدبواللوف الزهرة.3
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الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
جیجـــــــلوالیــــــة 

مدیریة التجارة
11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 

المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة
2019لسنة الفطرعید

:دائـــــــــــــرة جیجـــــــــــــــــــل

النشاط أحیاء البلدیةالبلدیات
ت.رقم سالعنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالتجاري

ح.أو ب

الدواجــــــــــــن
(03)

2244210أ11شارع شایب الدرع عبد الكریمالعیدأول یومموساوي عبدالرحیم.1

2216544أ1199عیسى رقم أوالدحي ثاني یوم العیدالعایب حسین.2

2217163أ99عسىأوالدشارع شابي المكي ثالث یوم العیدعباد جمال.3

حــــي 
الحدادة

+
حي بوالرمل

+
حي البرقوقة

مخابز

(04)

18-0114603حي الحدادة جیجلالعیدأول یوم حرید ریاض.1

ثاني یوم العیدبن بخمة عبد الوهاب.2
األرضيالطابق 01رقم ج

2223207أC01الحدادة

18-0106159البرقوقةB20محل رقمثالث یوم العیدبن بخمة خیر الدین.3

18-0111192حي الحدادة7Cمحل رقم رابع یوم العیدشنیتي كریم .4

مواد غذائیة 
(24)

2230566أ05حي الحدادة محل أ جیجلأول  یوم العیدشباح المختار.1

2249051أ2012وب30حي الحدادة أ أول یوم العیدبشكیط یاسین.2

2250222أ0212حي أمزوي الحدادة محل أول یوم العیدشباح كمال.3

2259535أ16حي البرقوقةأول یوم العیدعبدي حمزة.4

2219746أ00أ41تجزئة بوالرمل رقم أول یوم العیدتیتي لطفي.5

2246151أ11حي البرقوقة محل ج جیجلأول یوم العیدزماموش محمد.6

2262885أ17األرضيحي البرقوقة الطابق أول یوم العیدزعیمن فوزي.7

2234802أ07حي بوالرمل123أول یوم العیدصالحي داود .8

2210093أ97حي الحدادةثاني یوم العیدالسنان فرحاتكحل .9

ثاني یوم العیدعبد الهادي هشام.10
الطابق 2حي الحدادة محل 
2240434أ09األرضي

2249642أ0412حي بوالرمل تجزئة ثاني یوم العیدواعر عدالن.11

2250400أ2913حصة رقم 4تجزئة بوالرمل ثاني یوم العیدفؤاد حارود.12

2210916أ07حي الحدادة جیجلثاني یوم العیدبوشملة عبد الغاني.13

2254167أ14حي البرقوقة جیجلثاني یوم العیدعبدي بوعالم.14
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الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:دائـــــــــــــرة جیجـــــــــــــــــــل

النشاط أحیاء البلدیةالبلدیات
ت.رقم سالعنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالتجاري

ح.أو ب

جیجل

حــــي 
الحدادة

+
حي بوالرمل

+
حي البرقوقة

مواد غذائیة 
عامة

2234614أ07حي البرقوقة جیجلالعیدثاني یوم حارود زین الدین.15

2262651أ17حي الحدادة محل ب جیجلثاني یوم العیدسلطانة زهیر.16

2215512أ98حي الحدادة56ثالث یوم العیدحارید یوسف.17

2229079أ04حي البرقوقةثالث یوم العیدبشاني نعیم.18

2252223أ13جیجل01حي بوالرمل ثالث یوم العیدبتین سفیان.19

ثالث یوم العیدبن حمیود عمار.20
ب18محل رقم 01حي بوالرمل 

2263339أ18األرضيالطابق 

2215889أ99حي أمزوي الحدادةرابع یوم العیدحمروش محمد.21

2213025أ98حي الحدادةرابع یوم العیدعباد محمد.22

رابع یوم العیدكحل السنان حسین.23
األرضيحي البرقوقة الطابق 

2253216أ0114محل 

2211144أ0198حي بوالرمل رابع یوم العیدجوفلكیت دلیلة .24

خضر وفواكه
(4)

2257528أ15األرضيالطابق 1تجزئة بوالرمل أول یوم العیدلوراري مولود.1

2253791أ14األرضيحي بوالرمل الطابق ثاني یوم العیدخباش سعید.2

2246333أ0311حي الحدادة محل رقم ثالث یوم العیدسنة عبد الوهاب.3

2249559أ12حي البرقوقةرابع یوم العیدزماموش ریاض.4

ارء اللحوم الحم
)03(

2244173أ11حي الحدادة جیجلیوم العیدأولباعوز عالوة.1

2260262أ16حي بوالرمل جیجلیوم العیدأولحمدان فرید.2

ثاني  یوم العیدعیاد بادیس.3
الشارع الرئیسي بحي الحدادة 

2258701أ16جیجل

الدواجن
)03(

2253733أ14حي البرقوقةیوم العیدأولمعروف یعقوب.1

2260262أ16حي بوالرملثالث یوم العیدحمدان مصطفى.2

2225020أ07حي الحدادةرابع یوم العیدلعویر حفیظ.3
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الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:دائـــــــــــــرة جیجـــــــــــــــــــل

أحیاء البلدیات
ت.رقم سالعنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالنشاط التجاريالبلدیة

ح.أو ب

حي اوالد جیجل
بوالنار

مواد غذائیة 
)07(

2262815أ17أوالد بوالنارحي یوم العیدوثالث أول بونار جمال.1

2262244أ17أوالد بوالنارحي یوم العیدوثالث أول خباش سفیان.2

2237441أ08أوالد بوالنارحي یوم العیدوثالث أول بونار ناصر.3

2219611أ99أوالد بوالنارحي یوم العیدوثالث أول بونار عبدالمالك.4

2236379أ99أوالد بوالنارحي یوم العیدورابعثانيبونار داود.5

2238664أ09أوالد بوالنارحي یوم العیدورابعثانيخباش فؤاد.6

2262132أ17أوالد بوالنارحي یوم العیدورابعثانيبونار نجیة.7

مطاعــــــــــم
)04(

أول یوم العیدبونار خوجیة.1
أوالدج حي 59ب و59رقم

2252074أ13نارالب و

2239785أ09نارالحي اوالد ب وثاني یوم العیدالمجید/بونار ع.2

2242528أ10نارالحي اوالد ب وثالث یوم العیدعزون زكیة.3

2251723أ13نارالاوالد ب وحي رابع یوم العیدبونار فاتح.4
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:العوانةدائـــــــــــــرة

ح.ت أو ب.رقم سالعنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالنشاط التجاريالبلدیات

العوانة 

المخابز
)02(

2244312أ11حي عربید عليیوم أول خام اهللا عیاش.1

ازریوم ثانيشویعل الشریف.2 028 2231أ05تیمی

مساحات +مواد غذائیة 
)سوبیراث(صغرى 
)14(

7414225أ13تجزئة بوزرمان محل أیوم أولشرایطیة یحي.1
9925223أ06مسكن العوانة50حي یوم أولبوسدلنو مراد.2
ازر200حي یوم أولبشكیط حمو.3 2260739أ17مسكن تیمی
2629225أ14الحي التطوريیوم ثانيبوطاوي توفیق.4
7512225أ13مسكن تساهمي50حي یوم ثانيفدیخ حمزة.5
2987224أ12مسكن أندرو20حي یوم ثانيبن لعرج مبروك.6
ازریوم ثالثمرداس صدیق.7 2251866أ13مشتى تیمی
2252926أ14المنطقة الحضریة الجدیدةیوم ثالثبوطاوي توفیق.8
ازریوم ثالثبوفسیو مروان.9 2254112أ14مشتى تیمی

2256184أ15العوانة وسطرابع یوم جناس عمر.10
ازررابع یوم تبیرة نجیة.11 2260492أ16مشتى تیمی
6879224أ12مشتى أفتیسثالث+أولجرو جمال.12

0009225أ13مشتى أفتیسرابع+ثانيبوفنارة حمزة.13

2261144أ17مسكن48حي رابع یوم بلمان محمود.14

خضر وفواكه
)03(

7088225أ15مسكن48حي یومأولبلمان عثمان.1
ازید حمزة.2 4945224أ10مسكن تساهمي50حيیومثانيبن 

یوماربع+ثالثفدیخ هارون.3
مسكن 50حي 3محل رقم 

تساهمي 
5193224أ12

ارء اللحوم الحم
)03(

0125221أ98مسكن اجتماعي تساهمي50حي یومأولبوطاوي جمال.1
3699224أ412مسكن عمارة 48حي یومثانيبویشر عمر.2

2377225أ15مسكن إجتماعي تساهمي 50حي یوم اربع+ثالثعدالنبوزمادة .3

الدواجن
)03(

0125221أ98مسكن اجتماعي تساهمي50حي یومأولبوطاوي جمال.1
3699224أ412مسكن عمارة 48حي یومثانيبویشر عمر.2

2377225أ15مسكن إجتماعي تساهمي 50حي یوماربع+ثالثبوزمادة عدالن.3
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلةالمتضمن قائمة 

2019لسنة الفطرعید:العوانةدائـــــــــــــرة

-29-

النشاط البلدیات
ح.ت أو ب.رقم سالعنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالتجاري

العوانة 

مطاعم

7458225أ15حي عربید عليثالثو أوللعویسي ملیكة.1

1159223أ07العوانة وسطثالث+أولدراجي عبد الحكیم.2

ازررابع+ثانيزعینك فاتح.3 4307221أ97تیمی

2998223أ09وسط01محل رابع+ثانيجناس أمین.4

8772223أ08أفتیس العوانة ثالث+أولبوحلیسة نصر الدین.5

1574223أ08أفتیس محل أاربع+ثانيبوعفو محمد أمین.6

9366222أ03حي عوام مدنيثالثبوطاوي رشید.7

الوقود
محطات (

)الخدمات

5042225أ14مسكن برج بلیدة200حي رابعبوخاللة خالد.1

/العوانة وسطمن أول إلى رابع یوم العیدمؤسسة نفطال.2

سلمى 
مواد بن زیادة

غدائیة

أول یوم العیدبوفرتلة مسعود
سلمى 7المركز التجاري محل رقم 

2258472أ16بن زیادة

ثاني یوم العیدبوشنین زهیر 
ج سلمى بن 10جنان زطوط رقم 

2250669أ13زیادة
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الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
والیــــــة جیجـــــــل

مدیریة التجارة
11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 

المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة
2019لسنة الفطرعید

دائرة زیامة منصوریة

ت.رقم سالعنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالنشاط التجاريالبلدیات
ح.أو ب

زیامة 
منصوریة

)02(مخابــــــــــز
180417280بوبالطنثاني یوم العیدعلوطي جمال.1

2212918أ98شارع جیش التحریرأول یوم العیدخالف لخضر.2

مواد غذائیة 
)22(

2236649أ08شارع جیش التحریرأول یوم العیدسماني عادل.1

2244791أ11حي قمحون محل أأول یوم العیدسعیود خالد.2

2224452أ02محل ب06مسكن ع48حي أول یوم العیدأوتخدیجت منیر.3

2242734أ10بوبالطن محل أأول یوم العیدعبیدر ایدیر.4
بوكروت زوجة سلیمانو .5

حسینة
2222142أ01بوبالطناألحمرالشاطئ أول یوم العید

2232412أ06تازة محل بأول یوم العیدحریتي فاتح.6

2217738أ99حي قمحون زیمة منصوریةأول یوم العیدبوبسیط عمار.7

2216921أ99شارع جیش التحریرأول یوم العیدبوكرع سمیر.8

ثاني یوم العیدعاشور فارس.9
زیامة 43الطریق الوطني رقم 
2214483أ98منصوریة

2220398أ08حي قمحون زیامة منصوریةثاني یوم العیدحماز عبدالعزیز.10

2251165أ0413مسكن ع 84حي ثاني یوم العیدبوسنان ملیكة.11

2239335أ09ب حي بوبالطن17ثاني یوم العیدبورطة محمد أمین.12

ثاني یوم العیدحمیمش فاتح.13
1شارع بوفالح السعدي محل 

2263650أ18زیامة منصوریة

2261602أ17ثاني یوم العیدفنیش صابر.14

2233189أ06شارع جیش التحریر12ثاني یوم العیدزمور عبدالحفیظ.15

2241362أ210محل4مسكن عمارة 50حي ثاني یوم العیدالرزاقعمیور عبد .16

ثالث یوم العیدشناح حسام الدین.17
شارع جیش التحریر الوطني 

2261868أ17زیامة منصوریة

2225925أ03حي قمحون زیامة منصوریةثالث یوم العیدبودینة بوعالم.18
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الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
والیــــــة جیجـــــــل

مدیریة التجارة
11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 

المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة
2019لسنة الفطرعید

دائرة زیامة منصوریة

ت.رقم سالعنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالنشاط التجاريالبلدیات
ح.أو ب

زیامة 
منصوریة

مواد غذائیة 

)22(

ثالث یوم العیدعبدالقادرمقالل .19
زیامة 02مسكن ع48حي 08

2230499أ05منصوریة

2241152أ10زیامة منصوریةاألحمرأ الشاطئ 29ثالث یوم العیدعلوطي مصطفى.20

2240728أ09شارع جیش التحریررابع یوم العیدعاشور نزیهة.21

رابع یوم العیدبودینة سلیم.22
زیامة 27حي قمحون الغربي رقم 

2219440أ99منصوریة

خضر وفواكه
)02(

أول یوم العیدكریبع الخیر.1
محل ب زیامة 02مسكن ع48حي 

2258047أ15منصوریة

ثاني یوم العیدشناح ولید.2
زیامة 3محل 05مسكن ع48حي 

2258556أ16منصوریة

ارء اللحوم الحم
)02(

أول یوم العیدعقون سلیم.1
زیامة 7محل 03مسكن ع48حي 

2256862أ15منصوریة

2256834أ15بوبالطن محل أثاني یوم العیدشارة سمیر.2

2253989أ14زیامة منصوریةأعمرشارع خام اهللا ثالث یوم العیدعاشور حسین.3

الدواجن

)04(

موسوني عبد .1
2242421أ10شارع جیش التحریرأول یوم العیدالرحمان

زیامة 3محل 05مسكن ع48حي ثاني یوم العیدكسوار عمار.2
2214463أ98منصوریة

2228183أ04شارع اول نوفمبر زیامة منصوریةثالث یوم العیدشاهب جمال.3
/لراري وداد م.4

2252186أ13شارع جیش التحریر زیامة منصوریةرابع یوم العیدبوصورة

مطاعـــــــــــــــم

)13(

یوم العیدأولعیاش مولود.1
األحمرحي عمروش علي الشاطئ 

2251276أ13بوبالطن

محل أ شارع دفوس یوم العیدأولعاشور حسین.2
2253989أ14عبد اهللا  

ارد.3 2223170أ01حي عزیرو اعمر محل أیوم العیدأولمسعدي م

-31-

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=5813340


الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
والیــــــة جیجـــــــل

التجارةمدیریة 
11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 

المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة
2019لسنة الفطرعید

:دائرة زیامة منصوریة

ت.رقم سالعنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالنشاط التجاريالبلدیات
ح.أو ب

زیامة 
مطاعـــــــــــــــممنصوریة

)13(

2255475أ02جیش التحریرشارع یوم العیدأولبوكرع عبدالمجید.4

2221144أ00األحمرحي الشاطئ ثاني یوم العیدعیاش سعید.5

12تجزئة األرضيالطابق ثاني یوم العیدسعیود خالد.6
2244791أ11حصة مركز

2239483أ09شارع دفوش عبد اهللاثاني یوم العیدأمغار كمال.7

2243695أ11مركزم.ز.محل دثاني یوم العیدبوكرش عبدالحمید.8

ثالث یوم العیدبراحیة حسین.9
الطابق 03محل رقم 12تجزئة 

218113أ99االرضي

2263727أ18شارع جیش التحریرثالث یوم العیدزطوط هشام.10

2235255أ07شارع جیش التحریر الوطنيثالث یوم العیدسعیود محمد.11

رابع یوم العیدبراحیة حسین.12
مركز زیامة حصة 12تجزئة 

2262208أ99منصوریة

50حي 01عمارة 01محل رابع یوم العیدزابر أحمد.13
2262208أ17مسكن

محطات (الوقــــود
یوم العیدأولكلیخة سلیمان.1)الخدمات

رقم2مسكن عمارة 40حي 
02/

اراقن
سویسي

مواد غذائیة 
)14(

ارقن سویسيأول یوم العیدلبرش عبد الحلیم.1 2231440أ05ا

ارقن وسط13محل رقم ثاني یوم العیدبن صویلح عبد الحق.2 2261812أ17أ ا

ارقن وسطثالث یوم العیدباعوز مراد.3 2238485أ08ا
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:جیملةدائـــــــــــــرة

ح.ت أو ب.رقم سالعنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالنشاط التجاريالبلدیات

جیملة

مخابز
)04(

1713223أ05مشتى طهر الطالع جیملةیوم العیدأول وثالثالعقون جمال.1

0217225أ13المحدجیملةیوم العیدأول وثالثمخناش ریاض.2

اربعبعیبش عبد اهللا.3 6333221أ98شارع أول نوفمیرجیملة22یوم العیدثاني و

اربع یوم العیدشحواطي رشید.4 1817149335مشتى الولجةثاني و

مواد غذائیة 
)14(

8825224أ10مشتى مرج  عبد اهللا یوم العیدأول وثالثقسوم ریاض.1

1406223أ05المحد مركزیوم العیدأول وثالثمخناش رمضان.2

اربعالعایب صالح.3 4816223أ105محل04مسكن عمارة 50حي یوم العیدأول و

اربعتواتي الطاهر.4 7082224أ2212أ حي المحد رقم 22یوم العیدأول و

9938221أ98جیملة-مسكن50حي یوم العیدثانيبوالروایح حسین.5

اربح.6 3906221أ97المحد مركزیوم العیدثانيبودراعي 

2232956أ16المحد مركزیوم العیدأول وثالثموساوي ابراهیم.7

2241173أ10مشتى بوجوادةیوم العیدأول وثالثبن مبیبة عباس.8

اربع یوم العیدبن عامر عنتر.9 2242107أ10المحد مركزثاني و

اربع یوم العیدالحفیظ.یعقوبي ع.10 2245872أ11المحد مركزثاني و

اربع یوم العیدالمالك.هریكشع.11 2256720أ15المحد مركزثاني و

اربع یوم العیدعریس وداد.12 2263335أ18مشتى الجیزةثاني و

2214073أ98مسكن المحد50حي یوم العیدأول وثالثبومعزة عبداهللا.13

اربعبوخناف بالل.14 2260128أ16مسكن المحد30حي یوم العیدأول و

محطات (الوقود
)الخدمات

شركة تضامن اإلخوة .1
بنالي

من أول إلى رابع
یوم العید

/جیملةتامانتوت

ارء  اللحوم الحم
)04(

2228760أ04المحد مركزیوم العیدأولموساوي رمضان.1

2213220أ98المحد مركزیوم العیدثانيمخناش مسعود.2

2261948ا17المحد مركزالعیدرابع یوم موساوي بسام.3

2213225أ98المحد مركزثاني یوم العیدموساوي مسعود.4

)04(المطاعم 

2251104أ13المحد مركزیوم العیدأولبوفاس حسین.1

2246871أ11المحد مركزیوم العیدثانيصوكو اسماعیل.2

2247183أا11المحد مركزثالث یوم العیدعمیروش حسان.3

2215767أ98المحد مركزرابع یوم العیدبحیح ابراهیم.4
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:دائـــــــــــــرة جیملة

ح.ت أو ب.سرقمالعنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالنشاط التجاريالبلدیات

بودریعة بني 
یاجیس

ارس البوریوم العیدأولجبیلي رمضان.1مخابز 2228824أ04مشتى 

مواد غذائیة 
)21(

یوم العیدأولكریكط السعید.1
مشتى سطیطرة بودریعة بن 

2256435أ15یاجیس

2257001أ15بودریعة بن یاجیس مركزیوم العیدأولركروك إسحاق.2

2257145أ15بودریعة بن یاجیس مركزیوم العیدأولصابر نوارة.3

2257186أ15بودریعة بن یاجیسیوم العیدأولكریكط مولود.4

یوم العیدأولبلهور لقمان.5
مشتى لعشاش بودریعة بن 

2259850أ16یاجیس

یوم العیدأولزغیلط عبد الرزاق .6
مشتى لعشاش بودریعة بن 

2260615أ16یاجیس

یوم العیدأولملجم عبد المالك.7
مشتى سطیطرة بودریعة بن 

2252806أ13یاجیس

2251225أ13مشتى صیدایوم العیدثانيبوفنیزة مسعود.8

ارس البوریوم العیدثانيقجالي السبتي.9 2215700أ98مشتى 

2248956أ12مشتى لعشاشیوم العیدثانيبلهور مسعود.10

ارهیم.11 2239766أ09مشتى تسیطینیوم العیدثانيبوالجاج ب

2225300أ00مشتى صایدا بودریعة بن یاجیسیوم العیدثانيعبیبس عمر.12

2260516أ16مشتى صایدا بودریعة بن یاجیسیوم العیدثانيبوالغمول عمار.13

2254916أ14مشتى صایدا بودریعة بن یاجیسیوم العیدثانيبلغربي رابح.14

ثالث یوم العیدبلهور عمار .15
ارس البور بودریعة بن  مشتى 

2254205أ14یاجیس

ثالث یوم العیدبوالشعیر صلیحة.16
مشتى سریجة طبة الحمیر 

2258791أ16بودریعة بن یاجیس
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:دائـــــــــــــرة جیملة

ح.ت أو ب.رقم سالعنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالنشاط التجاريالبلدیات

بودریعة بني 
یاجیس

مواد غذائیة 
)21(

ثالث یوم العیدملجم نبیل.17
مشتى سطیطرة بودریعة بن 

یاجیس
2253271أ14

2254756أ14بودریعة بن یاجیس مركزثالث یوم العیدكریكط أحسن.18

ثالث یوم العیدبلغربي رابح.19
مشتى صایدا بودریعة بن 

یاجیس
2254916أ14

یوم العیدرابعبوالشعیر محمد.20
مشتى صایدا بودریعة بن 

یاجیس
2263920أ18

یوم العیدرابعكیحل فارس.21
مشتى لعشاش بودریعة بن 

یاجیس
2250972أ13
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلةالمتضمن قائمة 

2019لسنة الفطرعید
:تاكسنةدائـــــــــــــرة

النشاط البلدیات
ح.ت أو ب.رقم سالتجاريالعنوان یوم المداومةإسم المداومالتجاري

تاكسنة

مخابز
)05(

4007224أ10حي المرجة تاكسنةیوم العیدأول وثانيجوفلكیت یاسین.1

8364224أ11شارع أول نوفمبر تاكسنة01یوم العیدثاني وثالثبوشویة شهرزاد.2

182411920تاكسنة وسطیوم العیدثالث ورابعبوهنیبة حمزة.3

یوم العیدأول وثانيعبد الوافيمبیروك .4
15أ15حي الغریانة محل 

ب تاكسنة
6097222أ05

اربح تاكسنةیوم العیدأول وثانيعمیرة محمد.5 2263870أ18شارع بوغنوط 

مواد غذائیة 
عامة

)14(

3440225أ14وسط تاكسنةیوم العیدثاني وثالثالدینخیرشلوش .1

9539223أ06شارع أول نوفمبر یوم العیدورابعثالث عمیرة محمد.2

5013224أ10ب8شارع أول نوفمبر محل یوم العیدثاني وثالثبوخراشف سماعیل.3

9875221أ3499شارع أول نوفمبر رقم یوم العیدثاني وثالثلوزري بوزید.4

یوم العیدثالث ورابعشهیر فطیمة أرملة بوطاجین.5
1954نوفمبر 1شارع 02

تاكسنة
0128221أ98

اول یوم العیدشهیر كمال.6
10شارع أول نوفمبر رقم 

تاكسنة-محل ه
2227822أ08

2212664ا98شارع أول نوفمبر تاكسنةثاني یوم العیدبودینة صالح.7

2215044أ98تاكسنة-أ حي الغریانة20یوم العیدثاني وثالثاللوسي عبد السالم.8

یوم العیدثالث ورابعجوهر یمینة.9
1954نوفمبر 1شارع 

تاكسنة
2222358أ01

شارع أول نوفمبر تاكسنةیوم العیدثاني وثالثبودینة سفیان.10

أول یوم العیدعمیور مختار.11
مركز 1954نوفمبر 1شارع 

22218038أ99تاكسنة-49رقم

6097222أ05حي الغریانةتاكسنةیوم العیدأول وثانيمبیروك عبد الوافي.12

2213393أ98شارع أول نوفمبر تاكسنةیوم العیدأولحمداوي مریم مولودة شطابي.13

2222315أ01شارع أول نوفمبر تاكسنةیوم العیدأولبوطاجین عبد الكمال.14

خضر وفواكه
یوم العیدأولوثانيحیرد نسیمة.01)03(

اربح  08رقمشارع بوغطوط 

تاكسنة مركز
2248497أ10
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:تاكسنةدائـــــــــــــرة

ح.ت أو ب.رقم سالعنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالنشاط التجاريالبلدیات

تاكسنة

خضر وفواكه
)03(

اربحیوم العیدأول وثانيصوب عمر.02 2263005أ17شارع بوغنوط 

یوم العیدثاني وثالثزمور مغنیة.03
شارع اول نوفمبر محل رقم 

2249977أ12ج تاكسنة20

ارء اللحوم الحم
)03(

2224821أ02وسط تاكسنةورابع بوم العیدثالث ضامر عبد الفادر.01

2250628أ13شارع اول نوفمبر تاكسنةیوم العیدأول وثانيعمیروش خالد.02

2242763أ195498شارع اول نوفمبر یوم العیدأول وثانيحاید صالح.03

مطاعم
)03(

یوم العیدأولوثانیجغفري مخلوف.1
الطابق األرضي 03محل 

تاكسنة-مركز 
8485166أ16

7799224أ12مركز تاكسنةیوم العیدأول وثانيادحیمن یوسف.2

7274221أ99شارع أول نوفمبریوم العیدثاني وثالثجعفري الطاهر.3

إنتاج المیاه 
المعدنیة

)01(

یخلف عبد الحكیم .1
سیدي SARLمسیر 
یعقوب

5029044ب12السبت تاكسنةالعیدیومأول

الوقود
محطات (

)الخدمات
بوعموشة مولود.1

من أول إلى رابع یوم 
العید

/تاكسنة
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:تاكسنةدائـــــــــــــرة

ح.ت أو ب.رقم سالعنوان التجاريیوم المداومةالمداومإسم النشاط التجاريالبلدیات

قاوس

مخابز
)04(

یوم أول وثالثخالف عبد المالك.1
العید

9588223أ09أ حي المعدومین قاوس40

یخلف عبد العزیز.2
اربعثاني یوم و

العید
9459223أ07حي قروسي

بن أعمیروش عبد .3
الفتاح

األمیر عبد القادر محل طریق یوم العیدأول
02

7784223أ08

6227224أ0110حي بوزنون أحسن محل ب یوم العیدثانيبن أعمیروش إلیاس.4

اللحوم الحمراء
)04(

2255349أ14شارع لهلیلي عبد السالم یوم العیدأولبوریدان موسى.1

یوم العیدثالثبوركوة ندیر.2
02نهج االخوة حوش محل 

2265421أ19االرضيالطابق

2245225أ14شارع لهلیلي عبد السالمیوم العیدرابعبوریدان رضوان.3

یوم العیدثانيعبورةعمار.4
شارع جفال عبد 08م02محل

الطابق االرضي–الوهاب
2263284أ18

الدواجن
)04(

2254690أ14ب36بني أحمد محل یوم العیدأولعبداهللا سعیدة.1

2256554أ15بني أحمد یوم العیدثالثبوكحول زكیة.2

2263054أ17شارع لهلیلي عبد السالم محل أیوم العیدثانيكروي عمار.3

2256409أ0415شارع بورویس قدور محل رابع یوم العیدرضا احسن.4

المطاعم
)04(

2259299أ16شارع شكیرو محمداول یوم العیدمشقف رابح.1

2233878أ06شارع شكیرو محمدثاني یوم العیدیاسف عادل.2

2249521أ12شارع لهلیلي عبد السالمرابع یوم العیدیاسف محمد امین.3

2253102أ14شارع شكیرو محمدثالث یوم العیدرویبح سامیة.4

خضر وفواكه
)04(

-2255828/01أ15شارع لهلیلي عبد السالم02یوم العیدثالثلحمر یعقوب.1
18

2226645أ5103نهج اإلخوة حوش رقم یوم العیدثانيمصباح عبد الحلیم.2

2265255أ0318تجزئة قاوس الشرقیة رقمرابع یوم العیدتبوب فرید.3

5881221أ299م23شارع شكیرو محمد رقم یوم العیدأولقردوح سلیم.4
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الدیمقراطیة الشعبیةلجمهوریة الجزائریة ا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:تاكسنةدائـــــــــــــرة

النشاط البلدیات
ت أو.رقم سالعنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالتجاري

ح.ب

قاوس
مواد غذائیة 

عامة
)77(

2255563أ15حي الشهداءأول یوم العیدبالل حبوبة.1

2253570أ14شارع یاسف السعید محل أأول یوم العیدجمالبن بریهمش .2

اربح محل بأول یوم العیدبن عیاش احسن.3 2251307أ13نهج بن عیاش 

2223747أ01بني احمدأول یوم العیدبن عیاش بلقاسم.4

2260903أ17محل أ مشتى العیاشیةأول یوم العیدبن عیاش محمد.5

2247848أ12حي بن شعبان محمد محل أالعیدأول یومبن یحي جمال.6

2260286أ16ب الطابق االرضي66نهج جفال عبد الوهاب محل أول یوم العیدبوجردة فارس.7

2249789أ12بني احمد مشتى سوق االربعاء محل أأول یوم العیدبودرع سعید.8

2254764أ0114عمارة أ محل 93مسكن حصة 50حي أول یوم العیدبورزاق علي.9

2265482أ19أ الطابق االرضي81قریة بني أحمد رقم أول یوم العیدبوروح یاسین .10

2246670أ11ث الطابق االرضي64محل 03حي بن عیاش أول یوم العیدبورویس بالل.11

2258401أ16ب07شارع شكیرو محمد رقم أول یوم العیدبوریدان زهیر.12

2241943أ0510حي بوزنون أحسن رقم العیدأول یوم بوشالمة مبارك.13

2261993أ17الطابق االرضي نهد فنطازي محمد الصالح03رقمأول یوم العیدبوشكریط أحمد.14

2246233أ11ت34تجزئة قاوس الغربیة رقم أول یوم العیدبوشلوح توفیق .15

أول یوم العیدبوشلوح حسن.16
شارع لهلیلي عبد 2م104الطابق االرضي محل 

السالم حي الشهداء
2261454أ17

2249031أB10512حي االخوة بن عید رقم أول یوم العیدبوشمط بالل.17

2239478أC14009حي یاسف السعید رقم أول یوم العیدبوصبیعة عمار.18

2246297أ12أ119حي بن شعبان محمد محل أول یوم العیدبوطغان الربیع.19

2248650أ0111حي جفال عبد الوهاب رقم أول یوم العیداهللا محمدبوعبد .20

2248152أ12حي االخوة بن عیادأول یوم العیدبوغنوط صلیحة.21

2264928أ18الطابق االرضي حي االخوة بن عیادأول یوم العیدبوغنوط كریم.22

2231578أ05بني احمدثاني یوم العیدبوفنوش محمد.23

2265452أ19الطابق االرضي بني احمدثاني یوم العیدمسعودةبوقلیع .24

2248224أ12حي بن شعبان محل ب الطابق االرضيثاني یوم العیدبولحیة فؤاد.25

2231204أ05قریة بني احمد محل بثاني یوم العیدبولعاط سمیر.26

2253345أ14حي االخوة بن عیاد محل تثاني یوم العیدبیوط عمر.27
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
الملزمین بضمان المداومة خالل عطلةالمتضمن قائمة التجار 

2019لسنة الفطرعید
:تاكسنةدائـــــــــــــرة

النشاط البلدیات
ت أو.رقم سالعنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالتجاري

ح.ب

قاوس

مواد 
غذائیة 
عامة

)77(

2265429أ19شارع جفال عبد الوهاب محل ا الطابق االرضيثاني یوم العیدجعیوط حفیظة.28

2232131أ06ث02شارع االخوة حوش محل ثاني یوم العیدجعیوط ناصر.29

22642019أ18أ بني احمد77الطابق االرضي محل ثاني یوم العیدحریش نعیمة.30

2256030أ0115الشماشمة محل حي ثاني یوم العیدحمیود فتیحة.31

2243993أ11أ57حي یاسف السعید رقم ثاني یوم العیدحمیود احمد.32

2245087أ11شارع زین مولود بني احمد محل اثاني یوم العیدحنیش رشید.33

2253676أ14حي بن شعبان محمد محل بثاني یوم العیدخدیم اهللا صلیحة.34

2248852أ0112حي الشماشمة محل ثاني یوم العیدخشة رشیدة.35

2248922أ12حي جفال عبد الوهابثاني یوم العیدخالف توفیق.36

2264987أ16الطابق االرضي1م03بني احمد محل ثاني یوم العیدخن خالد.37

2264987أ18شارع زیغة محمد محل أ الطابق االرضيثاني یوم العیددوخان علي.38

2263349أ18شارع شكیرو محمد01الطابق االرضي محل یوم العیدثانيدویر عبد العزیز.39

2236096أ0307نهدج االخوة حوش رقم ثاني یوم العیدرضا سمیر.40

2246955أ11بني احمدثاني یوم العیدزیوان مسعود.41

2261977أ17قریة بني احمد1م70الطابق االرضي محل رقم ثاني یوم العیدسعیود ادریس.42

ارضیة.43 2256782أ15أ06شارع شكیرو محمد محل 06رقمثاني یوم العیدشابونیة 

2263597أ18حي االخوة حوش الطابق االرضي محل بثاني یوم العیدشبطة مسعودة.44

2247752أ0112رقم1954نوفمبر 1حي ثالث یوم العیدطموزة بلقاسم.45

2250284أ12أحي الشماشمة محل ثالث یوم العیدعربي فارس.46

2247894أ12الشاذیة محل اثالث یوم العیدالمالك.عریس ع.47

2248045أ12مشتى شادیة محل أثالث یوم العیدعفاق جمال.48

2238070أ08أ108حي االخوة بن عیاد رقم ثالث یوم العیدعمیروش فاتح.49

ثالث یوم العیدعمیروش فاتح.50
عمارة ج  مسكن سابقا 50حي عبید عالوة حي 

114حصة 
2254472أ14

2234693أ07بني احمدثالث یوم العیدعمیروش كمال.51

2263473أ18بني احمد01الطابق االرضي محل ثالث یوم العیدعیشونة رشید.52

2256928أ15القریة الفالحیة بني احمدثالث یوم العیدعین عالي مسعود.53

2257527أ15أ الطابق االرضي08محل بني احمدثالث یوم العیدقایدي حلیمة.54
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:تاكسنةدائـــــــــــــرة

النشاط البلدیات
ت أو.رقم سالعنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالتجاري

ح.ب

قاوس
مواد ال
غذائیة ال
)77(

2265940أ19شادیة04محل 12مسكن العمارة 70حي ثالث یومقحام مراد.55

2256059أ0315حي جفال عبد الوهاب محل ثالث یومقحیقح ندیر.56

2253126أ14نهج بوجردة عبد المجید محل أثالث یومالغفور.قیسومع.57

2265083أ18حي علواش الطابق الرضيثالث یومكروي بشیر.58

2253749أ14حي الشماشمةثالث یومكریوز فرید.59

2241146أ10أ118تجزئة قاوس الشرقیة محل ثالث یوملحمر حسین.60

2250499أ13حي بن شعبان محمد محل أثالث یوملحمر عقیلة.61

2255570أ15أ03تجزئة الشماشمة محل رابع یوم العیدلعلفي رفیق.62

2235987أ07بني احمد01رقمرابع یوم العیدلعیساني مراد.63

2254243أ0114حي االخوة بن عیاد محل رابع یوم العیدلورسي مسعود.64

2262569أ0117نهج بوجردة عبد المجید محل رقم رابع یوم العیدمرغیت حبیبة.65

2251190أ13مشتى الشادیة محل أرابع یوم العیدمزرق فطیمة.66

2257478أ15قریة بني احمد الطابق االرضيرابع یوم العیدمشطر ناصر.67

2248770أ12قریة بني احمدرابع یوم العیدمشقف ندیر.68

2224543أ02قریة بني احمدرابع یوم العیدمنیغر سعید.69

2246053أ11بني احمد محل ثرابع یوم العیدمنیغر حبیبة.70

2250978أ13محل ثبني احمد رابع یوم العیدمواجیزیلوخة.71

2263795أ18أ04حي بوزنون أحسن الطابق االرضي محل رابع یوم العیدهادف حسین.72

2246838أB4511نهج االخوة حوش رقم رابع یوم العیدهشام سهیلة.73

رابع یوم العیدهشام هاجر.74
شادیة 04رقم10مسكن عمارة 150حي 

2010ح2014/2010
2265735أ19

2255189أ14الشماشمةرابع یوم العیدسلیمةیخلف .75

2258709أ16الطابق االرضي12حي یاسف السعید محل برابع یوم العیدیخلف ولید.76

2263019أ17الطابق االرضي بني احمد1م12محل رابع یوم العیدیوبي عبد الحلیم.77
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
جیجـــــــلوالیــــــة

مدیریة التجارة
11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 

المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة
2019لسنة الفطرعید

:الطاهیردائـــــــــــــرة 

النشاط البلدیات
رقم س ت أوالعنوان التجاريتاریخ المداومةإسم المداومالمنطقةالتجاري 

ح.ب

الطاهیر

المخابز

المنطقة األولى

الطاهیر وسط
+

المقیعدة
+

تاسیفت

2222151أ01شارع بوكروم الطاهراربع+ثاني موساوي محمد-1
180511447حي المقیعدةثالث+أولبوفروعة  الیاس-2
2219947أ00شارع عامرة الطاهرثالث+أول بوالطمین رضا-3
2227020أ03د13شارع اول نوفمبر رقك اربع+ثانيبوقادوم فاروق-4
180509742شارع دخلي مختار10محل رقم ثالث+أول اسماعیلبوعشیر -5
اروي العید -6 180512757شارع بوكعبور علي13Aمحل رقم اربع+ثانيبود
اربط جیاد-7 180508785شارع اول نوفمبر90ثالث+أول م
2246523أ11الطاهیر-A11شارع عامرة الطاهر رقم ثالث+أول جعوي حسین-8
2240006ا09الطاهیر-بي.اش.حي تاسیفت ارثالث+أولاینینب فارس-9

2262557ا17الطاهیر-تاسیفتاربع+ثاني حنوف عمر -10
2261153ا0217محل –قریة الدكارة ثالث+أول بوملیط خیر الدین -11
اربح -12 018008المقیعدة -حي زعموش ثالث+ثانيلحلو 

المنطقة الثانیة
أوالد سوسي

+
مسكن800

180502153مسكن أوالد سویسي800حي اربع+ثاني مغایشي الزوبیر-1
2220725أ6200مسكن المنطقة 800مشتى لخالفة حي ثالث+أول عمورة عز الدین -2
ارني فرید -3 2248358أ12الدكارة–مشتى الفویلیة ثالث+أولمق

ارن03Dمحل ثالث+أول بونفیخة احمد-4 180512206بني مت

المنطقة الثالثة
حي بوشرقة

الثالثاء
+

بازول

2252572أ13الطاهیر-غدیر المرج ثالث+أول بوقجان احمد-1
ارد-2 180506499بوشرقة بني عیسىاربع+ثاني بصیلة م
2248933أ12مشتى بني عیسى1محل رقم اربع+ثاني بولحسة عمار -3
2246076أ11شارع فریخ عليثالث+أول بوشرمة لخضر-4
/الطاهیر-حي بوشرقةثالث+أولجعریط  احسن-5
2242740ا10الطاهیر-حي بوشرقةاربع+ثانيجعریط منوبة-6

2255944أ15بازولثالث+أول بن زكري الهاشمي-7

)السمید والفرینة(المطاحن

لعماري رمضان  -01
مسیر شركة

SARLALCODIMEX
9044214ب99الطاهیرمنطقة أشواطاربع+ثاني 

2236282أ07الطاهیرغدیر الشوكثالث+أول مر فاطمةیبلح-2

المواد الغدائیة
خالدقاسم-1

اربع+ثاني 
03ب03أ03الطابق األرضي محل رقم 

17A2261190الطاهیرعبد الرحمنج شارع كعواش

اربح -2 07A2235622الطاهیر01حي زعموش محل ثالث+أولقاوش 
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الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
والیــــــة جیجـــــــل

مدیریة التجارة
11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 

المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة
2019لسنة الفطرعید

:دائـــــــــــــرة الطاهیر

النشاط البلدیات
رقم س ت أوالعنوان التجاريتاریخ المداومةإسم المداومالمنطقةالتجاري 

ح.ب

الطاهیر

المواد 
الغدائیة

المنطقة  
األولى

الطاهیر وسط
+

المقیعدة
+

تاسیفت

2263355ا18الطاهیر-شارع اول نوفمبر03محل ثالث+أولبوعشیر عبد الحكیم -1
2245037أ11شارع عامرة الطاهرثالث+أولالعزیز طارقعبد  -2
2253508أ14س08شارع أول نوفمبر محل رقمثالث+أولعیساوي   بشیر -3
2213853أ98شارع كنیوة عاشورثالث+أول فول خضیر -4
یونسي محمد  -5

الصدیق
2232271أ06شارع كنوة عماررابع+ثاني 

رابع+ثاني مذكور مسعود -6
ملتقى شارع المجاهدین و فاضلي عمار 

2235194ا07الطابق االرضي

2224367أ02شارع دخلي مختارثالث+أول عبد العزیز یاسین -7
2260437ا16حي زعموشثالث+اولبلعیاط نصر الدین -8
2256507أ15زعموش-حي المقیعدة ثالث+اولبوفروعة عیسى -9

2232282ا06شارع بوكروم الطاهر حي زعموشرابع+ثانيعبد السالمقاوش-10
2248800ا12تاسیفت-02مسكن عمارةأ رقم 30حي ثالث+اولبیراك جالل-11
2249613أ0212حي تاسیفت المدینة الجدیدة رقم أول یوم العیدبوودن عبد الغاني -12
2252967أ14تاسیفت محل أحي رابع +ثانيبودویورة أحمد-13
2253371أ14أ14حي تاسیفت حوز الطاهیر رقم ثالث+أول شباح عبد المؤمن-14
2248369أ12حي تاسیفتثالث+أول رقایق أمین -15
2227873أ04حي تاسیفتثالث+أول غردة عبد المؤمن -16
2243520أ10حي تاسیفترابع +ثاني فنیر سماح-17
2251502أ0913رقم78مسكن تاسیفت عمارة 200حي رابع+ثاني رقایق محمد-18
2226262أ03قریة الدكارةرابع +ثاني كعواش عمار-19
2219688أ00مشتى أوالد صالحثالث+أول بورحلي جیاد-20
2220411أ00مشتى الفویلیةثالث+أول العجرود عبد القادر-21
2250964أ0213أقالل محل رقمثالث+أول صحراوي سجیة -22
2247622أ12مشتى القندولةثالث+أول طیبوق رجم-23
بودویورة عبد -24

الحمید
2248734أ12مشتى القندولةرابع +ثاني

2263192أ18تاسیفت الطاهیر-تجزئة عمار بن یاسرثالث+أول عزیب سعیدة-25
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
بضمان المداومة خالل عطلةالمتضمن قائمة التجار الملزمین 

2019لسنة الفطرعید
:الطاهیردائـــــــــــــرة 

البلدیات
النشاط 
العنوان التجاريتاریخ المداومةإسم المداومالمنطقةالتجاري 

رقم س ت أو
ح.ب

الطاهیر

المواد 
الغدائیة

)34(

المنطقة  
األولى

الطاهیر وسط
+

المقیعدة
+

تاسیفت

22633330أ18الطاهیر–حي تاسیفت رابع+ثاني بودیورة نجاة-26
بوعشیر عبد -27

الحكیم
2263355أ18الطاهیر-شارع أول نوفمبر 03محل ثالث+اول

2263409أ18الطاهیر-شارع دخلي مختار ثالث+ثاني بولعسل عبد العالي-28
2263414أ18الطاهیر-مشتى أوالد منصوررابع+ثانيكرطوس سفیان-29
2263753أ18الطاهیر-02شارع بةالطمین فرحات محلثالث+اولالفیلف حدة-30
-01شارع بوكروم الطاهر زعموش رقم ثالث+ثاني بوریطة عبد الحق-31

الطاهیر
2264119أ18

2264383أ18الطاهیر-حي تاسیفت 71أثالث+اولعصاملعور-32
2265546أ19الطاهیر-الطابق األرضي تاسیفت رابع+ثانيبوجمیعة توفیق-33
2264384أ18تاسیفت-مشتى عین قرینح بولفوس سفیان-34

لموادا

الغذائیة

المنطقة الثانیة

اوالد سویسي

+
800حي 

+

مسكن300

2258170أ15ب اوالد سویسي152شارع المجاهدین محل ثالث+اول كعواش توفیق -1
حي اوالد -ب173شارع المجاهدین محل ثالث+أول هربولة حسین -2

سویسي
2230209أ05

2227257أ03حي اوالد سویسي-شارع المجاهدین رابع+ثانيبورادة هارون -3
2260985أ17شارع بوغدة عمارثالث+أول بولحفان زكیة -4
بن صابرة عبد  -5

الوحید
2229286أ04حي اوالد سویسيثالث+اول 

الطابق 01شارع بوغدة عمار محل رقم ثالث+اول طیوان مولود -6
االرضي

2255423أ14

2224087أ01والد سویسيأشارع بوغدة عماررابع+ثانيموبحة نوار -7
2249135أ12مسكن300قرب حي ثالث+اولالعجرود خالد -8
2211996أ98مسكن اوالد سویسي300حي ثالث+اولبورادة حمید -9

2260472أ16ـ اوالد سویسي03محل ج ثالث+اولبرغیدة بوعالم-10
2256411أ0A15مسكن مشتى بوعزم محل رقم 800حي رابع+ثانيبوالبرهان احمد-11
2211787أ0298رقم14مسكن عمارة 800حي رابع+ثانيبوفرمل رابح-12
2245547أ1711مسكن ایكیثي قطاع أعمارة 800حي 02رابع+ثانيبوغریرة عز الدین-13
2212209أ98مسكن اوالد سویسي800حي ثالث+ثاني كوجة رابح-14
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الشعبیةلجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:الطاهیردائـــــــــــــرة 

النشاط البلدیات
تاریخ إسم المداومالمنطقةالتجاري 

رقم س ت أوالعنوان التجاريالمداومة
ح.ب

الطاهیر

المواد
المنطقة الثانیةالغذائیة

اوالد سویسي

+
800حي 

+

مسكن300

قطاع02محل 18مسكن ایكیثي عمارة800حي ثالث+اول بن یامنة مراد-15
2240792أ09أ

رقم15مسكن ایكیثي قطاع أ عمارة رقم 800حي رابع+ثاني عدالة غنیة-16
2255989أ0115

سنطوح عبد -17
الحق

2240299أ0909سویسي رقم مسكناوالد 800حي ثالث+اول 

بركات الطاوس -18
زوجة بوخبزة

رقم09مسكن ایكیثي قطاع س عمارة 800حي ثالث+اول 
2218869أ0499

2247292أ0111مسكن محل 800حي رابع+ثاني ربوح فتیحة-19
بومسید عبد -20

الحمید
رقم38مسكن ایكیثي قطاع ف عمارة 800حي ثالث+اول 

2243535أ0111

2239469أ13B09حي بوعالیق رقم ثالث+اولحمروش فضیل-21
2231580أ1005اوالد سویسي رقم -شارع بوجریحة مسعودثالث+اولحیمر احسن-22
2239719ا09اوالد سویسي-ب09شارع بوغدة عمار محل ثالث+اولیاحي العربي-23
2240863ا09الطاهیر-مسكن 200حي رابع+ثانيبیوط حسین-24
-مسكن 200حي اوالد سویسي بجانب حي رابع+ثاني دلوش بسام-25

2258783ا16الطاهیر

15مسكن أوالد سویسي قطاع أ عمارة 800حي رابع+اول صوفان عماد-26
2263933ا0318محل 

إیكیتي قطاع ف مسكن أوالد سویسي 800حي ثاني +اولبومسید عماد-27
2264032أ0118رقم38عمارة 

2264100أ18الطاهیر01مشتى أوالد فاضل محل رقم رابع+ثاني بوزنون حدة-28
2264213أ18أوالد سویسي01شارع المجاهدین محل رابع+ثاني بوزلوف ملیكة-29
2264507أ18مسكن300بالقرب من حي ثالث+اولبشكیط فوزي -30
2265214أ18شارع بوغدة عمار حي أوالد سویسيرابع+ثانيطیوان مصطفى-31
2265563أ19أوالد سویسي–أ08بولشعور ثاني+اولفاضل عبد اهللا-32
2210744أ97مسكن800حي أوالد سویسي بالقرب من رابع+ثالثبورادة جمال-33
2249690ا0212أوالد سویسي محل رقم ثالث+اولشیط عادل-34
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة                         

2019لسنة الفطرعید
:الطاهیردائـــــــــــــرة 

النشاط البلدیات
رقم س ت أوالتجاريالعنوان تاریخ المداومةإسم المداومالمنطقةالتجاري 

ح.ب

الطاهیر

المواد
الغذائیة

المنطقة 
الثالثة

حي بوشرقة

+
بازول

+
الثالثاء

ثالث+اولبوزلوف بالل -1
2235583ا07حي بني عیسى بوشرشور

2233134ا06حي بني عیسى بوشرقةثالث+ثانيبوعسیلة عبد الهادي -2

ثالث+اولدري كمال -3
غدیر المرج حي بني 02محل رقم 

2256317ا15عیسى

2237426ا08حي بوشرقة محل دثالث+ثانيمونداس محمد -4
2232370أ06شارع شتوان عبد اهللاثالث+أول بوفاغس هشام -5
2236440أ08حي بني عیسى بوشرقةرابع+ثاني بن عبو محمد  -6
2254883أ14طریق الغدیر–بوشرقة ثالث+أول خرفي علي  -7
2239408أ0209شارع بومسالت السعید بوشرقة رقمثالث+ثاني دسدوس فرید -8
2221681أ00مشتى الرجلةثالث+اولسعداوي منیر -9

2254990أ14قریة الثالثاءثالث+اول محروق فاطیمة-10
2232359أ06قریة الثالثةرابع+ثاني بلعور عبد الوهاب-11
2247523أ12قریة الثالثاءثالث+أول ضربان یوسف -12
2238213أ08أ10قریة الثالثاء رقم رابع+ثاني شین رشید -13
2239184أ10A09قریة الثالثاء  رقم ثالث+اول حانون سعید-14
2235366أ0107بازول محل رابع+ثاني لعرج سفیان -15
2235860أ0207قریة بازول محل رقمرابع+ثاني بوزقوق ریاض-16
2220249ا00بازول الطاهیر والیة جیجلثالث+أول شاكر عبد الحق-17
2221828أ00قریة بازولثالث+اول مونداس رشید-18
اردرثالث+اول بهلول عز الدین-19 2221363أ00بازول-د
2255090ا14بازول محل بثالث+اول كمیتي بوعالم-20

2247813أ12بازول02رقمرابع+ثاني بوهراوة عبد الرحیم-21
2235315أ07بازولرابع+ثاني عامرة بشیر-22
2236277أ07قریة بازولرابع+ثاني صمود  عبد الحكیم-23
2263907أ18الطاهیر–حي بوشرقة محل د ثاني+أولفیتة جمال-24
2264078أ0318قریة بازول محل ثالث+اول بوحنیكة عبد المالك-25
2264485أ18قریة بازولرابع+ثاني شاكر بوعالم-26
2265505أ19قریة الثالثاءثاني+اولبوقشور عبد المجید-27
2264978أ18قریة  الثالثاءثالث+ثاني بولیر خاد-28
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
بضمان المداومة خالل عطلةالمتضمن قائمة التجار الملزمین

2019لسنة الفطرعید
:الطاهیردائـــــــــــــرة 

النشاط البلدیات
رقم س ت أوالعنوان التجاريتاریخ المداومةإسم المداومالمنطقةالتجاري 

ح.ب

الطاهیر

لخضرا
و الفواكه

المنطقة األولى

الطاهیر وسط
+

المقیعدة
+

تاسیفت

2255556أ15شارع المجاهدینثالث+اولشكیرو جمال -1
2210715أ97شارع فاضلي عمارثالث+اول خیخم صالح -2
ارخ احمد  -3 2252085ا13شارع اول نوفمبر04رقمرابع+ثاني بولف
2261889ا17شارع اول نوفمبر04محل رابع+ثاني بوفنشوشة حمزة -4
2262541ا0117شارع المجاهدین محل ثالث+اول بوشرمة لخضر -5
2261103ا17شارع المجاهدین الطابق االرضي رابع+ثاني بوركوة احمد -6
كرود عبد .ش.المجاهدین و.ش.ازویة التقاءثالث+اول بوشطوب حسین -7

.ا12الكریم الطابق االرضي رقم
2259410ا16

2263474ا18شارع المجاهدینرابع+ثاني بوشطوب براهیم -8
شارع عامرة 03الطابق االرضي بنایة رقم رابع+ثاني بوركوة رابح -9

الطاهر
2232213ا06

2230360اC2405شارع المجاهدین رقمرابع+ثاني بوسماحة حسین-10

كحل السنان -11
حفیظ

2226777ا03ج10شارع كرود عبد الكریم محل رقم ثالث+اول

2210715أ97شارع فاضلي عمارخیخم صالح-12
2230184اC2405شارع المجاهدین رقمثالث+اول بوبازین هشام-13
سعیود عبد -14

الفاتح
المجمع التجاري 02شارع أول نوفمبر محل ثالث+اول 

وسط04لخضر رقمالسمى سوق الحاج
2263848أ18

2240034ا0309شارع المجاهدین محل رابع +ثالث لعبني یزید-15
2264058أ18شارع أول نوفمبرثاني+أولبوركوة إلیاس-16
07المجمع التجاري سوق الحاج لخضر رقم ثاني+أول حمیدوش سمیر-17

وسط04شارع أول نوفمبر محل 
2263848أ18

2263848أ18شارع بوالطمین فرحاتثالث+ثانيألفیلف حدة-18
2243987أ11شارع بوكروم الطاهر حي زعموش16Aثالث+اول حلیس یوسف-19
2263192ا18الطاهیر-تجزئة عمار بن یاسر ثاني+اول عزیب سعیدة-20
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:الطاهیردائـــــــــــــرة 

النشاط البلدیات
التجاري 

تاریخ إسم المداومالمنطقة
المداومة

رقم س ت أوالعنوان التجاري
ح.ب

الطاهیر

لخضرا
و الفواكه

المنطقة 
الثانیة

أوالد
سویسي

+
800حي 

مسكن

مسكن ایكیثي قطاع ا الطابق االرضي عمارة 800حي ثالث+اول سیساوي حنان-1
2262181ا0317محل رقم 16

ارك منیر-2 2242429ا10الطاهیر-04قطاع ف رقم21مسكن عمارة 800حي اربع+ثانيبی
2250858ا13ه18اوالد سویسي محل رقم ثالث+اولبوكسول احمد-3
2243127ا10حي اوالد سویسي11.داربع+ثاني بوزنون نوار-4
2260639ا16مسكن800حي ثالث+اول بوفرور زهیر-5
2262032ا17شارع بوغدة عمار حي أوالد سویسياربع+ثاني مقدم سیف الدین-6
2245463ا11الطاهیر-S01اوالد سویسي محل ثالث+أول شواط حمزة-7
2250979ا13الطابق االرضي03اوالد سویسي شارع المجاهدین محل ثالث+ثاني بولودم نور الدین-8

لخضرا
و الفواكه

المنطقة 
الثالثة

حي بوشرقة
+

بازول
+

الثالثاء

2210975ا97حي بوشرقة01تجزئة شمال الطاهیر محل ثالث+اول حلیس عبد الهاني-1
المنطقة الحضریة الطابق األرضي حي بوشرقة عمارة د ثالث+اولرضوانفیثة -2

04محل 48حصة 
2258806ا16

2259925ا16مشتى سوكر قریة الثالثاءثالث+اول حلیس كمال-3
2258075ا15ا50الثالثاء محل اربع+ثاني مهیدي  احسن-4
بوسماحة محمد -5

الصالح
2251052ا13عیسى بوشرقةحي بني اربع+ثاني 

2264594أ4518الطابق االرضي شارع دخلي لمختار حي بوشرقة رقم ثاني+أول بوخزر نذیر-6

2264485أ18قریة بازول اربع+ثاني شاكر بوعالم-7
2263907أ18حي بوشرقة محل دثاني+أول فیثة جمال-8
2263880أ18قریة بازول01محل ثاني+أول فدسي عدالن-9

مساحات صغرى

supérettes

2241776أ10حي المقیعدة الطاهیرثالث+اول بریبر عبد الوهاب-1
2252325أ13حي زعموشاربع+ثاني بویبیة عز الدین-2
2258219أ0115شارع اول نوفمبر محل ثالث+اول غمیط محمود-3
اردة فتیحة-4 2235498أ1107شارع المجاهدین رقم اربع+ثاني بو
2236038أ07شارع فاضلي عمارثالث+أول علیوة فرید-5
0618917أ99الطابق االرضي اوالد سویسيثالث+أول بریبر توفیق-6
2233732ا06شارع عامرة الطاهر الطابق تحت االرضياربع+ثاني بن سوهالي نجیب-7

2265435أ19اوالد سویسي010203شارع بریغن عمار محل ثالث +اول شلیغم عادل-8
2262652ا17مشتى اوالد صالح الطابق االرضياربع+ثاني بوكروش نور الدین-9

2218887ا99المدخل الغربي بلدیة الطاهیرثالث+اول بوخاللة خیر الدین -10
2241414أ10االرضي الثالثةالطابق ثالث+اول الصادق خالف -11
2226010أ03الطاهیر94شارع أول  نوفمبر رقم أول عیدمرابط لمین -12
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:الطاهیردائـــــــــــــرة 

رقم س ت أوالعنوان التجاريتاریخ المداومةالمداومإسم النشاط التجاري البلدیات
ح.ب

الطاهیر

ارء اللحوم الحم

)11(

07A2234934حي زعموش محل أثالث+اول بومالة ریاض -1
2242823أ0210شارع بوكروم الطاهر رقم ثالث+اول سعیود هارون -2

2250056أ12ج10شارع بوكروم الطاهر محل رابع+ثانيعویسي هشام -3

2220901أ1000شارع بودبازیوسف محل رقمثالث+ثاني عثامنة نور الدین -4
2218412أ99شارع كرود عبد الكریمثالث+اول شیخي ناصر -5
2224109أ01شارع المجاهدینثالث+ثاني طیبوش رضا -6
شارع بودباز یوسف الطابق االرضي 18رقمثالث+أول زماموش  نسیمة -7

19محل رقم
2237339ا08

431862أ02شارع بودباز یوسف محل جرابع+ثالثبوداب یوسف -8
22389908أ09ازویة نهج بودباز یوسف ونهج عامرة الطاهررابع+ثالث مشعر عبد الحمید -9

2264370ا18شارع عامرة الطاهیررابع+ثاني بوالشكرین زین الدین-10
2263422ا1718شارع المجاهدین محل رقم ثالث+اول كساسرة   لیلى-11

الدواجن
)13(

2251838ا0313شارع الشهداء رقم ثالث+اول بوعاملي سلیم -1
2245924أ11شارع بوكروم الطاهي حي زعموش12Bرابع+ثانيعیاشي سعیدة -2
2236134أ07ب19شارع أول نوفمبر رقمأول یوم عیدبن فریح فرحات -3
2244292أ7011شارع كرود عبد الكریم رقمأول یوم عیدبوجدیر فرید -4
02-2242939ا10نهج بوزنون مختار02رقمرابع+ثاني بوكرع عبد السالم -5
2226055ا0303شارع فاضلي عمار محل رقم لرابع+ثانيصمود مراد -6
2235931أ07شارع بودباز یوسف محل برابع+ثاني وزعوط كمال -7
2243706ا11شارع بودباز یوسفثالث+أول صابر رضوان -8
2235886ا07ازویة شارع اول نوفمبر و شارع المجاهدینثالث+أول عمیور فوزي -9
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:الطاهیردائـــــــــــــرة 

النشاط البلدیات
رقم س ت أوالعنوان التجاريتاریخ المداومةإسم المداومالتجاري

ح.ب

الطاهير

الدواجن

03مسكنا إجتماعي تسامهي عمارة د حمل400حيثالث+أولمرابط عائشة-10
2250599ا13بوشرقة

2263275أ18ب66نوفمرب رقمشارع أولرابع+ثانيبيراك اليزيد-11
2263307أ18زاوية شارع أول نوفمرب وا�اهدين الطاهريأول عيدعميور إبراهيم-12
2263880أ18شارع ا�اهدين الطاهري02حملرابع+ثالثبوالعيش إسالم-13

اإلطعام
)10(

2258219ا0215شارع أول نوفمرب حمل رقمرابع+ثانيغميط محمود-1
2234008أ0206مواجه لشارع عامرة الطاهر حملرابع+ثانيسرار سفيان-2
2236038أ07شارع فاضلي عمارثالث+اولعليوة فريد-3
2254096أ14زاوية �ج بودباز يوسف و�ج عامرة الطاهرثالث+اولشكراوي عبد الحميد-4
2249639أ12شارع فاضلي عمار01رقميوم+ثانيرقايق عبد الغاني-5
2219934أ6300ساحة اجلمهورية رقمثالث+اولبولبير الطاهر-6
0116A2260442املدخل الغريب حمل رقمثالث+اولبن عيجة عبد الغاني-7
2235886ا07شارع ا�اهدينثالث+اوللعمارة حميد-8
03-2234334ا0107رقمشارع ا�اهدين حملرابغ+ثانيبلعور عبد العالي-9

2257027أ15ب25شارع عامرة الطاهر حملرابع+ثانيبوالزيت علي-10

األمير عبد القادر
المخابز

)09(

2230747أ05حصة  تاسوست83جتزئةثالث+اولبومعزة عبد اليزيدـ1
م مخبزة.م.ذ.ش-2

بوحمدون بومعزة مختار
0442102ب98تاسوست األمري عبد القادر-بومحدونثالث+اول

2239420أ09تاسوست04و03حملنيثالث+أولحيمر نصر الدين-3
2259185أ0116حصة الطابق االرضي حمل83تاسوست مركز جتزئةثالث+أولبونقطة عبد الحفيظ-4
2248172أ12قرية تاسوستثالث+ثانيطابتي محفوظ-5
2259185أ0116حي ا�اهدين تاسوست حمل ثالث+أولميالط عبد السالم-6
2246882ا11تاسوست مركز حمل دثالث+ثانيبوحبل رياض-7

2231753ا05اامري عبد القادر–حي املرجةثالث+أولحبيلة عبد الحكيم-8

180615051أ50شارع نصر الدين الدراجي رقمثالث+اولبوجدير مراد-9
المطاحن

السميد(
)والفرينة

2216292أ99املنطقة الصناعية أوالد صاحلثالث+اولبوجريحة عبد الحكيم-1

0442983ب09املنطقة الصناعية أوالد صاحل01رابع+ثانيم لعالوي.م.ذ.ش-2
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
جیجـــــــلوالیــــــة 

مدیریة التجارة
11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 

المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة
2019لسنة الفطرعید

:الطاهیردائـــــــــــــرة 
رقم س ت أوالعنوان التجاريتاریخ المداومةإسم المداومالنشاط التجاري البلدیات

ح.ب

األمير عبد
القادر

إنتاج الحليب
)ملبنة(المبستر

شيهب بشير ملبنة-1
ايجيلي

0442078ب98األمري عبد القادر-قرية تاسوستثالث+أول

تجارة بالجملة
2231438ا05حصة87جتزئة تاسوستالثالث+اولبوسعيد تميم-1للمواد الغذائية

المواد
الغذائیة

2250086أ12أ01تاسوست حمل رقمثالث+أولبونقط عبد الرزاق-1
2236597أ08تاسوستثالث+اولبوغابة سامي-2
2225359أ02تاسوسترابع+ثانيضربان صابر-3
2241790أ10تاسوست مركزرابع+ثانيبياض فارس-4
11مسكن عمارة100حيثالث+اولعياشي عبد الرزاق-5

تاسوست
2245847أ11

2232986أ06حي ا�اهدين تاسوستثالث+اولبوخالفة عائشة-6
2216453أ99تاسوسترابع+ثانيبوروينة عبد الحميد-7
2256816أ15تاسوست مركزرابع+ثانيعباس جالل-8
بوحالس مولودة شالبي-9

فطيمة
2212904أ98تاسوستثالث+أول

2259369أ16قرية تاسوست02حملرابع+ثانيبوسعيد زهير-10
2258800أ16قرية بومحدونثالث++اولبن سهلة رياض-11
شارع بوكشكولة بلقاسم حي03ثالث++اولبوخمخم محمد-12

2221839أ00لعريشة

2249527أ12حي الربقوقة تاسوسترابع+ثانيبوزيدي نسيم-13
االمري–شارع بومرديس عبد الرمحانثالث+اولبن بخمة نبيل-14

2225903أ02عبد القادر

االمري عبد-شارع بيطاطاش يوسفثالث+اولياسينبولحة-15
2230227أ05القادر

02-4898895أ12بومحدون بلدية االمري عبد القادرثالث+ثانيبن طوبال هارون-16
الطابق02قرية بوخالفة بومحدون رقمثالث+اولبن طوبال اسماعيل-17

2257781أ15القادر.ع.االمري-األرضي

-شارع بوخالفة عمار01حمل رقمرابع+ثانيالدور بشيرشايب-18
القادر.ع.االمري

2259933أ16
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:الطاهیردائـــــــــــــرة 

النشاط البلدیات
رقم س ت أوالعنوان التجاريالمداومةتاریخ إسم المداومالتجاري 

ح.ب

تاسوست

+

األمير عبد القادر

مواد الغذائيةال

2241388أ10االمري عبد القادر–01شارع بومرديس عبد الرمحان حملثالث+اولبويلوطة عزيز-19
2247457أ11االمري عبد القادر-ب13قرية بومحدون حمل رقمرابع+ثانيكسيس خالف-20
2263367ا18مشىت الربقوقة تاسوست01حملثالث+اولعبد الليوة محمد-21
2263654ا18االمريعبد القادر-شارع حممديوة يوسفثالث+اولبوروينة لطفي-22
2263652ا18االمري عبد القادر–مشىت بوخرتومثالث+اولروانة الزهرة-23
2263732ا18حي بوخرتوم حمل ا طريق تاسوستثالث+ثانيبن عراب سفيان-24
2263836ا18الطابق االرضي بومحدون01حمل رقمثالث+اولمقراني الهادي-25
2258025ا0215حي ا�اهدين قرية تاسوست حمل رقم ثالث+اولبوغابة ربيع-26
2240355ا09القادر.ع.االمري–حي املنظر اجلميلA11ثالث+اولقردوح شهير-27

اللحوم الحمراء
2247509أ12أ تاسوست76ثالث+اولعديلة بوخميس-1
2260997أ17تاسوست04و03الطابق االرضي حملثالث+اولفدسي حمزة-2
2257688أ0215شارع ا�اهدين تاسوست ذو  واجهتني رقم ثالث+ثانيعميور عبد الرحيم-3

وجانة

المخابز
0442078ب98وجانة-مشىت العنصرثالث+اوللعمارة عمار-1
2261392ا17وجانة وسطرابع+ثانيكحول سعيدة-2

المواد
الغذائیة

2220138أ00وجانة وسطثالث+أولبومحروق موسى-1
2243859أ11وجانة-مشىت العنصرثلث+أولقارة أمين-2
2241335أ10وجانة-53بوعفرون حملثالث+أولرضوانقناط-3
2229780أ05وجانة-مشىت أغبريثالث+أولربيعي عبد السالم-4
2231927أ05وجانة وسطرابع+ثانيخيخم عائشة-5
2234862أ07مشىت العنصررابع+ثانيلعمارة إلياس-6
2222937أ01وجانة-رابحمشىت أوالدثالث+اولكنيوة نور الدين-7
2221903أ00وجانة-مشىت بوعفرونرابع+ثانيقناط عز الدين-8
2251273أ13وجانة02حمل أثالث+اولبومحروق محمد يزيد-9

2225503أ02وجانة-مشىت أكروشنثالث+اولخبلي السعيد-12
2252140أ13وجانة-مشىت أغبريثالث+اولحمودة نبيل-13
2222937ا01مشىت أوالد رابحرابع+ثانيكنيوة نورالدين-14
2224772ا02مشىت العنصررابع+ثانيقارة عبد الرحمان-15
2225708ا02وجانة مركزرابع+ثانييحياوي نوارة-16
2263486أ3518شارع الشهيد حيياوي الطيب رقمثالث+رابعبوزناد نصحية-17
2264877أ18وسط1م16حمل رقمثالث+رابعسنطوح أمينة-18
2265882أ196218جويلية05شارعرابع+ثانيبن عزيزة حكيم-19
2265882أ0218قرية العنصر حمل رقمثاني+أولبلمحنوف عمار-20
2265230أ18وجانة وسطثاني+أولبن شوية وليد-21

-
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
بضمان المداومة خالل عطلةالمتضمن قائمة التجار الملزمین 

2019لسنة الفطرعید
:دائـــــــــــــرة الطاهیر

رقم س ت أوالعنوان التجاريتاریخ المداومةإسم المداومالنشاط التجاري البلدیات
ح.ب

أوالد عسكر

182200أ98الزويتنة اوالد عسكرثالث+اولسرار بشير-1المخابز

مواد الغذائيةال

2251491أ13سوق الثالثة أوالد عسكرأول ثالثبولمزاود فارس-1
2217246أ99مشىت الزويتنة أوالد عسكرثالث+أولبوالعيش بوخميس-2
2250515أ13ملرابع مشىت ملنازلثالث+أولماضي كمال-3
2240762أ09مشىت سوق الثالثةرابع+ثانيبوخنوفة نور الدين-4
2244290أ11أرسيو ملنازلرابع+ثانيزعرور كمال-5
2249179أ12الزويتنة أوالد عسكرثالث+أولبوالميس كمال-6
2217165أ99مشىت النغرة بوسيف أوالد عسكرثالث+أولبوشبطول نعمان-7
2227401أ03لربامشة املنازل حمل أثالث+أولرابحبيرم-8
2258706أ16بوسيف اوالد عسكر03الزويتنة حملرابع+ثانيبوالعيش الويزة-9

2257806أ15الزويتنة مركزثالث+أولبوضراوي العيد-10
بولقويقة-11

مسعودة
بوسيف أوالد عسكررابع+ثالث

2265882أ19

الغذائيةموادال

2248687أ12القلعةثالث+أولغردة حسين-1
2248171أ12خولةثالث+أولسطاطرة فؤاد-2
2246240أ11الشحنة وسطثالث+أولقريقة سفيان-3
2233682أ06الشحنة وسط حمل أرابع+ثانيبوقشيرة الطاهر-4
2249445أ12قرية القلعةرابع+ثانيبن غرادة فريد-5
2249365أ12خولة الشحنةرابع+ثانيلمواري مراد-6
2249126أ12األحواط الزويتنة حمل أثالث+اولبولشفار سفيان-7
2248904أ12الشحنة وسطثالث+اولكيموش نصيرة-8
2250932أ13قرية الزويتنةرابع+ثانيبوسنيو محمد-9

2249489أ12القلعةرابع+ثانيبوليلة بالل-10
2251091أ13قرية الزويتنةثالث+اولزعبار خضرة-11
2252409أ13قرية األحواطرابع+ثانيكواهي الضاوية-12
2252071أ13ب07قرية الزويتنة حمل رقمثالث+اولبلواد عمر-13
2237792أ08الشحنة16رقمرابع+ثانيكيموش أحسن-14
2264201أ18مشىت األحواط الشحنة18رقم برابع+ثانيلحواطي فاتح-15
2263848أ18شارع روابح علي القلعة وسط الشحنةثاني+اولهزيلي محمد-16
2264220أ18شارع روابح علي القلعة وسط الشحنةرابع+ثانيبن غرادة-17

2256090ا13مركزالشحنةثالث+اولبوعنيقة جمال-1اللحوم الحمراء
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلةالمتضمن 

2019لسنة الفطرعید
:دائـــــــــــــرة الطاهیر

-54-

ح.ت أو ب.رقم سالعنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالنشاط التجاريالبلدیات

الشحنة
مواد غذائیة 

عامة
)19(

2248687أ12القلعةثالث+أول غردة حسین -1

2248171أ12خولةثالث+أول سطاطرة فؤاد -2

2246240أ11الشحنة وسطثالث+أول قریقة سفیان -3

2233682أ06الشحنة وسط محل أرابع +ثاني بوقشیرة الطاهر -4

2249445أ12قریة القلعةرابع+ثاني بن غرادة فرید -5

ارد -6 2249365أ12خولة الشحنةرابع+ثاني لمواري م

2249126أ12األحواط الزویتنة محل أثالث+اول بولشفار سفیان -7

2248904أ12الشحنة وسطثالث+اول كیموش نصیرة  -8

2250932أ13قریة الزویتنةرابع+ثاني بوسنیو محمد -9

2249489أ12القلعةرابع+ثاني بولیلة بالل-10

2251091أ13قریة الزویتنةثالث+اول زعبار خضرة-11

2252409أ13قریة األحواطرابع+ثاني كواهي الضاویة-12

2252071أ13ب07قریة الزویتنة محل رقمثالث+اول بلواد عمر-13

2237792أ08الشحنة16رقمرابع+ثاني كیموش أحسن-14

2264201ا18مشتى األحواط18رقم بثالث+اول لحواطي فاتح-15

2264220ا18شارع روابح علي القلعة وسطثالث+اول هزیلي محمد-16

2259349ا16قریة خولةرابع+ثاني عزیزي عماد-17

2259084ا16الزویتنة محل برابع+ثاني كیموش سلیمان-18

2259078ا0116األحواط محل رقم قریة رابع+ثاني جرفي مراد-19
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:الشقفةدائـــــــــــــرة 

-55-

ت أو .رقم س العنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالنشاط التجاريالبلدیات
ح.ب

الشقفة

المخــابـــــز

180708574شارع دخلي مختاررابع+ثانيجعفري حسین-1
2257642أ15وسط01محل ثالث+اول جعفري فرید-2
180715847حي التجزئة الغربیة01محل رقم رابع+ثانيالعمري رضوان-3
18072264بلدیة الشقفة وسطثالث+اولمصباحي محمد-4
2213055ا98شارع العقید عمیروشثالث+اولبلجازیة رشید-5
18.07.12730الشقفة وسط-01محل رقم ثالث+اولبودفار  مولود-6
180715685قریة جیمار01محل رقم ثالث+اولكریمش عمار-7
180715783الحمیمرة-قریة جیماررابع+ثانيمیالط الطیب-8
180712081الشقفة-جیمار رابع+ثانيغذیري رؤوف-9

180713335مشتى بوطالبثالث+اول جیھل طارق-10
2246970أ11الشقفة-السبت ثالث+أول بغول رابح-11

مواد غذائیة 

2252587أ13شارع رویبح حسینثالث+اول بوھالي كریم-1
2252118أ13شارع دخلي المختاررابع+ثانيعبد اللي أحمد-2
2249839أ12شارع رویبح حسینرابع+ثانيبوكسول نضال -3

2243539أ11الشقفة-حي یوفنةرابع+ثانيبومنة زین الدین-4

2231336أ05شارع رویبح حسینثالث+اولشتوان عمر-5

2240039أ09شارع رویبح حسینرابع+ثانيبوخزر عبد المالك -6

2251562أ13الشقفة-حي یوفنةرابع+ثانيرشیدبیوط -7

2252081أ13أوت الشقفة20شارع رابع+ثانيبولنوار الطیب-8

2227753أ0603مسكن عمارة ب رقم 35حيثالث+اولبن سلیمان حسین -9

2247349أ04E11شارع رویبح حسین رقم رابع+ثانيمھبول مریم-10

2234091أ06الشقفة02لعسالة رقم ثالث +اول شتوان فؤاد-11

2234385أ07الشقفة-02حي السوق رقم ثالث+اول شرفي مراد-12

00A2219743الشقفة وسطثالث+اولبوقادوم عادل-13

01A2223204شارع رویبح حسینثالث+اولیونسي محمد14

00A2221308شارع فارح السعیدثالث+اول جعفري محمد-15

01A2223642شارع دخلي مختارثالث+ثانيقندوز زیدان-16

0701A2224037نھج فازة رقم ثالث+ثانيطالبي خدیجة-17

01A2224105شارع رویبح حسینثالث+ثانيبوھالي عبد هللا-18

01A2224156التجزئة الغربیة وسطثالث+اولبن سلیمان بایة-19

02A2224464حي السوق-الشقفةثالث+اولشایب  صبیحة-20
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:الشقفةدائـــــــــــــرة 

-56-

النشاط البلدیات
ح.ت أو ب.رقم س العنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالتجاري

مواد غذائیة الشقفة

الشقفةثالث+اولطیبوش رشید-21 02A2225353مشتى العزیب-

03A2226617شارع رویبح حسین  وسط 01ثالث+اولبوتسطة فیصل-22

99A2219329الشقفة وسطرابع+ثانيبلطرش سمیر-23

الطابق 03شارع رویبح حسین محل رابع+ثانيجعفري فطیمة-24
18A2264152األرضي

17A2262042الشقفة-حي براك ثالث+اولبوشفیرات كمال-25

شارع حمدوش العربي محل 04أ و ثالث+اولبوصھال منیة-26
0417A2262019ب

رقم 04عمارة 99مسكن بر 32حيثالث+اولبورجول جمال-27
0403A2227396

02A2224199قریة جیمارثالث+اوللعبني  محمد الصالح-28

17A2261560مشتى لولیجات محل 01ثالث+اولطبال عبد النور-29

17A2261771قریة السبت01محل ثالث+اولبوجریحة سلیمة-30

17A2261843مشتى بلعلیوي جیمار الطابق االرضيثالث+اولبوخذنة جمال-31

الشقفةرابع+ثانثفدسي عنابة-32 17A2261754جیمار -

01A2222773مشتى تازودة جیمارثالث+اول شعابنة علي-33

17A2262353أ33قریة تازودة محل ثالث+اولصادقي زلیخة-34

17A2262825حي تازودة قریة جیمار محل رقم 02رابع+ثانيبوفاغس ملیكة-35

18A2264242تازودة محل 05أ قریة جیماررابع+ثانيمحمود ھارون-36

مسكن ب ر 98/01ثاني+أول بوملطة حبیبة-37 35 حي رقم 02
18A2264154الطابق األرضي للعمارة ج

الطابق ثالث+أولجغفري فطیمة-38 شارع رویبح حسین محل 03
18A2264152األرضي الشقفة

18A2264771الشقفةرابع+ثانيبولفراخ عادل-39

مسكن عمارة ز الشقفةرابع+ثانيبنون بسیم-40 100 18A2264829حي

شارع الشھیدین بوھالي رابح وحسین رابع+ثالث الغة مولود-41
18A2265092محل ج الطابق األرضي تجزئة الشقفة

جیمارثالث+اولقشي زینب-42 18A2264407تازودة محل رقم 01

01A2222333قریة بودقاق-الشقفةثالث+اوللعیور نوارة-43

17A2263068حي جیمار الشقفةثالث+اولحمروش عبد الحق-44

18A2263751شارع بن مریومة عیسى الشقفةرابع+ثانيبیوط عصام-45

01A2223605قریة جیمارثالث+اولبوزلوف یاسین-46
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل

التجارةمدیریة 
11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 

المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة
2019لسنة الفطرعید

:الشقفةدائـــــــــــــرة 
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النشاط البلدیات
ح.ت أو ب.رقم س العنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالتجاري

الشقفة

مواد غذائیة 

00A2221056قریة جیمار الشقفةثالث+اول لعویسي عبد الرفیق-47

00A2222075الشقفةقریة جیمار ثالث+ثانيبلعایب جمیلة-48

2229541أ04قریة جیمارثالث+أول جبروني أمین-49

2254099أ0514قریة بوطالب محل رقم رابع+ثانيجیھل عماد-50

2242101أ0610قریة جیمار محل رابع+ثانيبوكرمة ھشام-51

2231626أ05قریة جیماررابع+ثانيجامع جابر-52

2238508أ0209قریة بوطالب محل ثالث+اول النوردبیش عبد -53

2223605أ01قریة جیمارثالث+اول بوزلوف یاسین-54

2257494ا15الشقفة-03الرصع جیمار محل رقم ثالث+اولتوافق ملیكة-55

2264407ا18جیمار-01تازودة محل رقم ثالث+اول قشي زینب--56

2259541ا16الشقفة-تازودة قریة لكافثالث+اولبن زكة  مراد-57

2251716ا13الشقفة -20قریة جیمار محل رقم ثالث+اولشیط عنتر-58

2222075أ00قریة جیماررابع+ثانيبلعایب جمیلة-59
2259861ا16شارع فارح السعیدثالث+اولزایدي محمد الصالح-60

01محل 81مسكن حصة 40حيرابع+ثانيبوصبیعات احسن-61
2259932ا16عمارة ب

2260171ا0416العمارة رقم 99مسكن بر32حيثالث+اولطبال حسام-62

2260869ا17مشتى الحمیمرة01محل ثالث+اولبودالل اسحاق-63

2260911ا17أ شارع رویبح حسین16محل رقم رابع+ثانيقردوح بوالعید-64

2260942ا17الشقفة-قریة جیماررابع+ثانيعمادبوعافیة -65

2261180ا17ب األربعاء22محل رقم ثالث+اولبوالصابون موسى-66
2219329أ99الشقفة وسطثالث+اول بلطرش سمیر-1خضر وفواكھ

2231960أ05الشقفة وسط01محل رابع+ثانيبعیط حسین-2
2238089ا08الشقفة -ا04شارع رویبح حسینثالث+اولقردوح عبد الحلیم-3
2249839أ12الشقفة وسطرابع+ثانيبركاس محمد-4

2264582أ18داخل المحیط العمراني الطابق الشقفةثالث+ثانيبوخنوفة عز الدین-5

محطة (الوقود  
)خدمات

م االخوة بن .م.ذ.ش-01
0443214ب12الشقفة-جیمار رابع+ثانيفاضل

2230440ا05الشقفة مركزثالث+اول بن زاید محمد-02
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم مدیریة التجارة

المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة
2019لسنة الفطرعید

الشقفةدائـــــــــــــرة 

-58-

البلدیات
النشاط 
ح.ت أو ب.رقم سالعنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالتجاري

القنار نشفي

المخــابـــــز

2250784أ13أ شارع أول نوفمبر10رقم رابع+ثانيلواتي یوسف-1
182000333القدیم43الطریق الوطني رقم ثالث+اول حمادو محمود-2
182004211القنار نشفي مركزرابع+ثانيلعرج عبد المجید-3
السیدة بوناب المولودة-4

2214658أ98مشتى عرسة الزویتنةثالث+اول ضلوش الصافیة

2263892ا18القنار نشفي مركزثالث+اول بلیردوح محمد  -5
182007930القنار نشفي–جویلیة 05حيرابع+ثانيبوطالب عبد الحمید-6

مواد غذائیة 

2235005أ07نوفمبرشارع أول ثالث+أول كحیلة رفیق-1
2243646أ11القنار وسطثالث +اول لباد رضا-2
2231395أ05القنار وسطثالث +اول لعرج محمد-3
2211642أ98القنار وسطثالث +اولغویل محمد الشریف-4
2256729أ15القنار وسطرابع+ثانيبوجعطیط خالد-5
2231503أ05حي الرجینصةرابع +ثانيبوجنانة ابراھیم -6
2240436أ09حي الرجینصةثاني+اول قرارة سعید-7
2250106أ0212محل رقم 02مسكن عمارة 20حيثاني+أول محمدیوة وافي-8
2252119أ13أ142جویلیة رقم 05حيثاني+اول بوطالب رمزي-9

2220517أ00جویلیة05حيثالث +ثانيبوطالب نبیل -10
2253823أ14جویلیة05حيثالث+ثانيبوطالب حسام-11
2252119ا13القنار نشفي-ا142جویلیة رقم 05حيثالث+اولبوزریبة حمزة-12
02-2243027ا10القنار وسطثالث+اول بدروني منیر-13
0217A2262859شارع الشھید بطاش یوسف بن الطیب محل ثالث+اولعمور فاطمة-14

القنار نشفيرابع+ثانيبوطالب سیاف-15 15A2255918أ15محل 

2008مسكن 20حيثالث+اولبوناب حمزة-16 RPHP  محل 02عمارة
0414A2253379

2517A2260717قریة الزویتنة محل ثالث+اولبوسطیل توفیق-17
2251375أ13الزویتنةثالث +اول كحیلة محمد-18
13A2252676المزایر95رقم رابع+ثانيدقمارة زھیة–20
2233765أ06قریة االمزایرثالث +اولدقمارة عبد الحكیم-21
13A2252509قریة المزایرثالث+اولبدروني عبد الحمید-22
16A2260316قریة الزویتنةثالث+ثانيبیبخ بالل-23
2255133ا14القنار نشفي–ج 15المزایر محل رابع+ثانيدقمارة خالد -24
2259574أ16المزایررابع +ثانيلكمیتي ولید---25
2258443ا1516المزایر محل ثالث +اولبھلول عادل-26
2259923ا16القنار نشفي-قریة المزایرثالث+اولمنوش سمیة-27
2212147ا98قریة االمزایررابع +ثانيبن عالیة تفاحة-28
2251041ا13المزایر-03محل ثالث+اولكحیلة خالد-29
17A2263047المزایر القنار نسفياول یومكحیلة محمد-30
2229012أ04القنار-قریة فازة ثالث+أول كنیش محمد -31
226328ا18المزایر-الطابق االرضي03محل ثالث+اولعمیرات شعیب-32
2229247أ04القنار-قریة فازة ثالث+أول شیكیرو أحسن -33
2239915أ09القنار-فازةرابع +ثانيزغاد سلیم-34
3716A2260276فازة الطابق األرضي محل رقم أثالث+اولالعجرود عبد الوھاب-35
0116A2260688قریة فازة محل ثالث+اولبوطالب حمزة-36
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الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةلجمهوریةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المداومة خالل عطلةالمتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان 

2019لسنة الفطرعید
:الشقفةدائـــــــــــــرة 

-59-

ح.ت أو ب.رقم سالعنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالنشاط التجاريالبلدیات

القنار نشفي

مواد غذائیة 

2234117ا06القنارنشفي–محل ا قریة فازة ثالث+اولروانة نوارة-37
0216A2260363قریة فازة محل رقم رابع+ثانيسویعدي زیلوخة-38

2244985أ11القنار-قریة فازةرابع +ثانيشكال عزیز-39
2229723أ05القنار -مشتى فازةرابع +ثانيفدسي عبود-40
2234082أ06القنار-Aقریة فازة رقم ثالث +اولبن ثریثرة محمد-41
17A2260771ةقریة فاز03الطابق األرضي محل ثالث+اولبلمنیغر محمد-42
2264310ا18القنار نشفي–قریة فازة ثالث+اولبلمنیغر حسام الدین -43
18A2264198محل أ حي الشھید نفلة مشتى فازةثالث+اولكنیش حمزة-44
18A2263286محل ب قریة فازةثالث+ثانيبولحسة حفیظة-45
18A2264963الطابق األرضي القنار نشفيرابع+ثانيبوطالب كمال-46
18A2264198محل أ حي الشھید نقلة مشتى فازةرابع+ثانيكنیش حمزة-47
18A2264310قریة فازة القنار نوشفيانيث+اولبلمنیغر حسام الدین-48
18A2264645القنار نوشفي3المزایر محل انيث+اولمیالط ھاني-49
18A2263286القنار نوشفي3قریة لمزایر محل ثالث+ثانيبولقرون فتیحة-50
19A2265889القنار2جویلیة رقم 05حيرابع+ثانيصیفر سفیان-51
2234117أ0106قریة فازة محل أ رقمرابع +ثانيروانة نوارة-52

و الفواكھلخضرا

2258312ا15وسط1955شارع أول نوفمبر ثالث+أول لعبني الیاس-1
2253312أ14القنار وسط01محل رقم رابع+ثانيبوحنیكة عبد الحق-2
2258962ا0316محل1954شارع أول نوفمبر ثالث+اول بلعمرانیة سیف الدین-3
2259088ا16أ10قریة المزایرمحل رابع+اول لكمیتي تھامي-4

الحمراءحوم للا

2261350ا17وسط1954شارع أول نوفمبر ثالث+اولمحمدیوة سمیر-1
2259391ا16شارع مخلوفي المكي01محل رقم ثالث+اولبدروني عبد الرحیم-2
2222023أ00قریة المزایرثالث+اوللقاط عبد الرحمان-3
2263919ا18القنار نشفي وسط-ا36محل ثالث+اولكرمیش عبد الرحمان-4
2211953ا98القنار نشفي–شارع اول نوفمبر ثالث+اول بوجنانة رابح-5
2227892ا04وسط القنار نشفيرابع+ثانيعبد  موش یوسف-6
2221686أ00قریة المزایررابع+ثانيشربال احسن-7

الدواجن

12A2247536-01القنار نشفي01سارع A10ثالث+اولبوبلي نجیب-01

0718A2263799شارع مصطفى بن بوالعیدرقم ا ثالث+ثانيبوسطیل احمد-02

10A2242603شارع  اولنوفمبر القنار-01محل ثالث+اول بلعمرانیة الحسین-03

اإلطعام

2222992ا01شارع اول نوفمبر10ثالث+اول مروش عبد النور-1

2211912أ98طریق اول نوفمبررابع+ثانيلباد محمد الصدیق-2

2216009أ4399الطریق الوطني رقم رابع+ثانيبوجعطیط عبد الكریم-3

2217730أ99مشتى الزویتنة القنارثالث+اولكحیلة رابح-4
2221126أ00مشتى الزویتنة القناررابع+ثانيكساسرة حوریة-5
2223510ا01القنار وسطثالث+اول عبد الحمیدبوشنقة -6
2227461ا03قریة المزایر رقم أرابع+ثانيعثامنة ولید-7
2251359ا13القنار نشفي–المزایر حوز ثالث+اول اعمیور نبیل-8

2230640ا05القنار نشفي-قریة المزایرثالث+اولدقمارة محمد-10

10A2242594القنار نشفي-قریة المزایررابع+ثانيلكمیتي بالل-11

محطة (الوقود 
226442ا03القنار نشفيثالث+اولحمادو لخضر-01)خدمات 
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:الشقفةدائـــــــــــــرة 
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ح.ت أو ب.رقم س العنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالنشاط التجاريالبلدیات

سیدي عبد  
العزیز

المخابز

181304819سیدي عبد العزیزرابع+ثانيبعوني نور الدین-1
حجازي حنان-2

زوجة بعوني
181311523زسیدي عبد العزیز مركثالث+اول

2249655أ12أ03شارع حجازي عبد القادر محل رابع+ثانيمحروق ناصر-3
2211711أ98سیدي عبد العزیزثالث+اول قدورمحمد الصالح-4

غذائیة المواد ال

01-0724290أ00وسط39ج ثالث+أول بوسطیل عبد الحمید -1
2252679أ13حشارع رمضاني رابثالث+أولیاسرمحروق -2
2252728أ13شارع لدرع حسینثالث+أول كیاس علي -3
2226586أ03سیدي عبد العزیز وسطرابع+ثانيباقة سعیدة -4
2210798أ97سیدي عبد العزیزرابع+ثانيقدور یاسین -5
2211916أ98سیدي عبد العزیزرابع+ثانيماني علي-7
2216207أ99الغار دي مونداس سیدي عبد العزیزثالث+اول بوغریررة خالد-8
2231968أ0305تجزئة غار دي مونداس رقم رابع+ثانيشربال رامي-9

2250719أ13شارع قدور محمدثالث+اول قدور داود-10
بوفریس عبد -11

الوھاب 
2253049أ0814بنایة رقم تجزئة الحي السكني 04رقم ثالث+اول 

2254125أ14ج20شارع أول نوفمبر محل رقم ثالث+اول عثمان یاسر-12
2261671ا17شارع رمضاني رابحثالث+اول بولقرون عز الدین-13
18A2264272-شارع لدرع حسینرابع+ثانيشربال عبد الناصر-14
2261796أ17تیملیكان الطابق االرضيمشتىثالث+اول دغاب عبد الھادي-15
حي حجاني عبد القادر محلثالث+اوللقاف ھارون-16

0518A2264237

17A2261850ب شارع لدرع حسین02محل رقم رابع+ثانيبوخلیفة فضیلة-17

17A2261671شارع رمضاني رابح53أثالث+اولبولقرون عز الدین-18
17A2261796مشتى تملیكان الطابق األرضيثالث+اولدغاب عبد الھادي-19
17A2261693محل أ مشتى لعزیبثالث+اولبوشاشي یوسف-20
18A2264210أ37صخر البلح رقم بن عمرة عبد الحق-21
2258417أ16مشتى تیملیكانرابع+ثانيدغاب ولید-22
2236749أ08النور تیمدیوانحي حجاني عبدثالث+اول محروق یاسین-23
2228437أ04مشتى تیمدیوان02ثالث+اول نایلي یوسف-24
ثالث یوم لدرع عبد الحمید-25

العید
2248846أ0112قریة الماحوز رقم
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:الشقفةدائـــــــــــــرة 

-61-

ح.ت أو ب.رقم س العنوان التجاريیوم المداومةإسم المداومالنشاط التجاريالبلدیات

سیدي عبد  
العزیز

ثاني یوم بلعمري براھیم-26مواد غذائیة 
2254816أ14أ85قریة الجناح محل رقم  العید

مساحات صغرى 
supérettes12251615أ13حي بولعسل السعیداول یوم العیددلـبلفقیر عا

حوم للا
تجزئة مركز سیدي عبد 53حصة رقم ثالث+أولشربال عبد السالم-1

2232126أ06العزیز

2216984أ99شارع اول نوفمبر وسط سیدي عبد العزیزرابع+ثانيشربال الطاھر-2
2257977أ15شارع لدرع حسینثالث+أولشربال مراد-3
2257977أ15شارع لدرع حسین01رابع+ثانيبودودة شعیب-4

المطاعم

2256692أ15شارع قدور عبد النورثالث+اولزروق حسن-1
2230745أ05حي قدور عبد النورثالث+أولقیسوم كمال-2
2246572أ11أ الجناح سیدي عبد العزیز86ثالث+اولرضاشعابنة-3
2254093أ14شارع برویس ابراھیمثالث+اولبودور فوزي-4
2254816أ14أ85قریة الجناح محل رقم رابع+ثانيبلعمري ابراھیم-5
1660157ا14-02-حي  بولعسل السعید محل رقم ثالث+اولبري صطفى-6

2245947أ0111شارع رمضاني رابح محل رقم ثالث+أولدرویش حلیم-6

بلدیة برج 
مواد غذائیة الطهر

2217274أ99برج الطھر مركزثالث+أول بولحبال الطاھر-1
16A2259208مركز02محل رقم رابع+ثانيحراق ایوب -2
16A2258461برج الطھر مركزرابع+ثانيشعابنة نصر الدین-3
كیموش عبد -4

الرحمان
0115A2257963برج الطھر وسط محل ثالث+ثالث 

3413497أ99ب وسط برج الطھر09محل رقم رابع+ثانيحراق محمود-5
2221823أ00مشتى أشرار برج الطھرثالث+أول حراق محمد-6
االرضي الطابق 02مسكن محل 120حيثالث+اول حراق محمود-7

02-3413497ا99وسط برج الطھر

2263281ا18محل ا مركز برج الطھرثالث+اول بوعطن عمر-8
2260999ا17برج الطھر04محل رقم ثالث+اول حافي ھجیرة-10
بولحبال -11-10

الطاھر
2217274أ99برج الطھر مركزثالث+أول 

ارء 2261186أ17-برج الطھر–03محل رقم ثالث+أولبدري الزوبیر-1اللحوم الحم
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعیدالمیلیةدائـــــــــــــرة 

التجاري أو رقم السجل العنوان التجاريتاریخ المداومةاسم ولقب المداومالنشاطالحيالبلدیات
ب ح

الميلية

الحي 
السفلي

المخابز

الثاني والیوم بوسقيعة توفيق.1
الرابع

2234110أ06امليلية-شارع بوعندل رابح

2235049أ07حي الضمان االجتماعي امليليةوالثالثاألولالیوم عليوش سفيان.2

و األولالیوم رغيوة عبد المجيد.3
الثالث

2212213أ98امليلية–حي بومهران

و األولالیوم محمد إسالمسطيلة.4
الثالث

12247.09.18ب حامليلية–حي بولعتيقة صاحل

و األولالیوم شيكر يزيد.5
الثالث

13A2252731امليلية-حي بومهران

و الثاني الیوم زيرق فاروق.6
الرابع

18A2263440امليلية–ساحة بوالنح بلقاسم

و الثاني الیوم بوبعة محمد.7
الرابع

2261197ا17امليلية-جتزئة الشارع الكبري

و الثاني الیوم قديحة حسين.8
الرابع

2244541أ11امليلية-جتزئة الشارع الكبري

اني و ثالیوم البوسقيعة توفيق.9
الرابع

2234110أ06امليلية-حي منقوش

الیوم األول و عثمانحاجي.10
الثالث

1239165أ11امليلية-شارع بوعندل رابح

التغذیة 
العامة

2263959ا18حصة64الشارع الكبري01رقمالثالثاليومدريسإبوعيطة.1

2260049ا16جتزئة الشارع الكبري امليليةالثالثاليومكربوش رابح.2

2238166أ08جتزئة الشارع الكبري امليليةاليوم التالتبولطيف بوالعيد.3

2251865أ13توسعة الشارع الكبري امليليةالثالثاليومبوشعيب مهدية.4

2261091ا17امليلية-شارع بوعندل رابحالثالثاليومشبيل سعيدة.5

2227271أ03الشارع الكبري امليليةالثالثاليوملطرش فتيحة.6

2215761أ98جتزئة الشارع الكبري امليليةالثالثاليومبوبشيرة عمار.7

2256077أ15امليلية-ساحة بوالنح بلقاسمالثالثاليومبلحيول عبد الفتاح.8

2232475أ06امليلية-شارع بوعندل رابحانيثاليوم البوسقيعة عبدالحميد.9

2260041ا16مسكن486مشروعالثالثاليومغراز عالوة.10
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلةالمتضمن قائمة 

2019لسنة الفطرعیدالمیلیةدائـــــــــــــرة 

رقم السجل التجاري أو العنوان التجاريتاریخ المداومةاسم ولقب المداومالنشاطالحيالبلدیات
ب ح

الحي الميلية
السفلي

التغذیة 
العامة

2219713ا00حي الضمان االجتماعي المیلیةالثالثالیوم جبلي فیصل.11

2250914أ13حي الضمان االجتماعي المیلیةانيثالیوم القلیل فؤاد .12

2222722أ01المیلیة-حي الملعب انيثالیوم البوسالم سفیان.13

2219318أ99المیلیة –تجزئة التنس انيثالیوم اللعور أحسن .14

2222126ا00المیلیة-حي الملعب انيثالیوم البودراع هشام.15

2225304أ02المیلیة –مسكن 312حي انيثالیوم العمیور إبراهیم .16

2219594أ99المیلیة–مسكن 312حي انيثالیوم الجبلي هالل .17

2225024أ02المیلیة-مسكن 100حي انيثالیوم اللعور سمیر.18

ارن  محل 10رقمالیوم األولكروم رشید.19 2265782ا0119تجزئة بومه

ارن الیوم الثانيكرید علي.20 2242807أ10المیلیة–حي بومه

2220736أ00حي أوالد عليالیوم الثانيبكیري یقوتة.21

2241424أ10حي أوالد عليالیوم الثانيغنیو زهیة.22

ارن الیوم الثانينوار محمد.23 2263204أ18المیلیة–حي بومه

ارن الیوم األولبوفافة فطیمة.24 2241754أ10المیلیة–حي بومه

2260645أ16مشتة أوالد عنانالیوم األولغدار نجیب.25

2264273أ18مشتة أوالد عنانالیوم األولبوكندیر الطاهر.26

ارن الیوم األولبكري وسیم.27 2238646أ09المیلیة-تجزئة بومه

ارن الیوم األولهزیل علي.28 2221750أ00المیلیة–حي بومه

2223193أ01المیلیة–حي بولعتیقة صالح الیوم األولدنش علي .29

2233799أ06امليلية–حي بولعتيقة صاحلاليوم األولبعداش عيسى.30
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الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةلجمهوریة ا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المداومة خالل عطلةالمتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان 

2019لسنة الفطرعیدالمیلیةدائـــــــــــــرة 

تاریخ اسم ولقب المداومالنشاطالحيالبلدیات
المداومة

رقم السجل التجاري أو العنوان التجاري
ب ح

الحي المیلیة
السفلي

التغذیة 
العامة

2220859ا1200الطریق البلدي رقم الیوم األولعیاشصابر.31

2248095ا12منطقة تاطارالیوم األولزعیمش ملیكة.32

2253710أ14المیلیة–حي بولعتیقة صالح الیوم األوللرقط عمر.33

2232759أ06المیلیة–حي بولعتیقة صالح الیوم األولبوسطلة حسین.34

2233322أ06محطة نقل المسافرین األولالیومبوبعة محمد.35

2261695ا17المحطة القدیمةالیوم األولعبد المولى عامر.36

2226162أ03محطة نقل المسافرینالیوم األولفنیط رابح .37

2252444أ13محطة نقل المسافرینالیوم األولعمیور احمد.38

2228798أ04نقل المسافرینمحطة الیوم األولبودالل عبد الحمید .39

2226821أ03محطة نقل المسافرینالیوم الرابعبوفاغر الصدیق.40

2235962أ07تجزئة تعاونیة الزهورالیوم الرابعبعداش عبد القادر.41

2230493أ05المیلیة-محطة نقل المسافرین الیوم الرابعشنوقي فیصل.42

2218571أ99المیلیة-حي منقوش الیوم الرابعبوالنش صالح.43

2216131أ99المیلیة -حي منقوشالیوم االولبوالنش الطاهر.44

2254828ا14المیلیة-حي منقوشالیوم األولمخلوف ملیكة.45

2249060ا12المیلیة-حي منقوشالیوم الرابعلرقط ریاض.46

2259263ا16المیلیة-حي منقوشالیوم الرابعلعور فوزي.47

2253965أ14المیلیة –حي منقوش الیوم الرابعبودیاب محمد .48

2221570ا00المیلیة–حي منقوش الیوم الرابعدردوس فارس.49

2259675ا16المیلیة–حي منقوش الیوم الرابعبوحلوفة سلیمان.50
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
جیجـــــــلوالیــــــة 

مدیریة التجارة
11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 

المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة
2019لسنة الفطرعید

دائـــــــــــــرة المیلیة

رقم السجل التجاري أو العنوان التجاريتاریخ المداومةاسم ولقب المداومالنشاطالحيالبلدیات
ب ح

الحي المیلیة
السفلي

التغذیة 
العامة

2260551ا16المیلیة–حي منقوش الیوم الرابعبوالنش سعیدة.51

2234813أ07المیلیة –القنطیلة الیوم الرابعبوتش ربیع.52

2250635أ13المیلیة –المصیف الیوم الرابعبوالصوف أمین.53

مساحات 
صغرى

2263713ا18تجزئة التنس المیلیةالیوم األولمریمش عزیز.1

2264185ا18المیلیة-توسیع الشارع الكبیر الیوم التانيعبد المولى هارون.2

تجارة جملة 
لتغدیة 
العامة

ارن الیوم التانيجالودي حمزة .1 2255970أ15المیلیة–حي بومه

ارن الیوم األولبوزراع جمال الدین .2 2244325أ11المیلیة–حي بومه

ارن الیوم األولبن الساسي إسماعیل .3 2253917أ14المیلیة–حي بومه

ارن الیوم االولبصیصل عمار.4 2217920أ99المیلیة–حي بومه

ارن الیوم التانيبوعیطة محمد.5 2210634ا97المیلیة-تجزئة بومه

2238334أ08الشارع الكبیر المیلیةالیوم التالتبوتعیة فوزي.6

2235283أ07المیلیة-الشارع الكبیرالیوم الرابعبومسحل عبد الملك.7

مطاعم

2243078أ10المیلیة-الشارع الكبیر الیوم األولكریممریمش .1

2249398أ12محطة نقل المسافرینالیوم األولبوعیطة نور الدین.2

2224219ا02محطة نقل المسافرینالیوم التانيبودندونة فوزي .3

2231307أ05المیلیة –المحطة القدیمة الیوم التانيحمیمد عبد الحق .4

2216149أ99المیلیة –المحطة القدیمة الیوم الثالثبوسالم علجیة .5

2245624أ11المیلیة-ق.تعاونیة الزهور مالیوم التالتجریو علي.6

2255976أ15المیلیة –طریق قسنطینة الیوم الرابعبوالغبرة موسى .7

الخضر 
والفواكه

2255278أ14الشارع الكبیر المیلیةتجزئة الیوم الثانيهواین یاسین.1
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
دائـــــــــــــرة المیلیة

التجاري أو ب رقم السجل العنوان التجاريتاریخ المداومةاسم ولقب المداومالنشاطالحيالبلدیات
ح

المیلیة

الحي 
السفلي

الخضر 
والفواكه

2258743أ16المیلیة-الشارع الكبیر الیوم األولمكاحلي توفیق.2

اربح  الیوم الرابعالعارم الیزید.3 2242949أ10المیلیة-شارع بوعندل 

اربح  الیوم التالتبوشارب عزیز .4 2243795أ11المیلیة-شارع بوعندل 

حوملال
اربح  الیوم االولغنیو موسى.1 2213109أ98المیلیة-شارع بوعندل 

2259622أ16المیلیة–تجزئة التنس الیوم التالتبوالجدري عبد المالك.2

دواجن
اربح  الیوم الرابعبولمناخر عادل.1 2236513أ08المیلیة-شارع بوعندل 

ارن تجزئة الیوم التانيركیمة عمار.2 2245234أ11المیلیة–بومه

الحي 
العلوي

مخابز

الیوم األول و عبد الوهاب سمیر.1
الثالث

2215413أ98المیلیة–حي الخناق 

الیوم الثاني دباش حنان.2
والرابع

2224599أ02المیلیة–حي الخناق 

الیوم الثاني زیرق فاروق.3
والرابع

المیلیة –شارع لبصیر عبد اهللا 
18A2263440

الیوم الثاني و كعبوبة نوارة .4
الرابع

22884.18.09ح.بالمیلیة –55أوت20شارع 

15A2257256حي الخناق المیلیةالیوم األول والثالثبوشعیر نور الدین.5

98A2214568المیلیة -حي جنوحات بشیر الیوم األول والثالثبن سي علي عمار.6

2223701أ01المیلیة–حي الخناق األول والثالثالكریمبوبازین عبد .7

تغذیة 
عامة

2222562أ01المیلیة-نهج بغیجة عبد المجید الیوم الثانيبوعبان الزهرة.1

2263268ا18المیلیة-نهج بغیجة عبد المجید الیوم الثانيمغریش نجیبة.2

2261436ا17المیلیة–حي الخناق الیوم الثانيبعداش اسامة.3

ازوش المیلیةالیوم الثانيخنشیل سامیة.4 2264162ا18دار ال

ازوش المیلیةالیوم الثانيبوشموخة عبد الحمید.5 2250136ا12دار ال
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
دائـــــــــــــرة المیلیة

رقم السجل التجاري أو العنوان التجاريتاریخ المداومةاسم ولقب المداومالنشاطالحيالبلدیات
ب ح

المیلیة

الحي 
العلوي

تغذیة 
عامة

2265270ا18المیلیة–حي الخناق الیوم األولمزهود ایمن.6

2220375ا00المیلیة–حي الخناق الیوم األولبورغدة فطیمة.7

2261588ا17المیلیة–حي الخناق الیوم األولمرزوق عمار.8

2264287ا18شارع جنوحات بشیرالیوم الثانيبولجویجة سعاد.9

2254649ا14شارع جنوحات بشیرالیوم األولمجدوب نبیل.10

2250424أ13المیلیة-شارع بغیجة عبد المجیدالیوم الثانيبن شمخ محمد.11

2241810أ10المیلیة–حي الخناق الیوم الثانيبوبرطخ بوالعید.12

2215507أ98المیلیة–حي الخناق الیوم الثانيكرواز سفیان.13

2231581أ05المیلیة–حي الخناق الیوم الثانيبوسبولة نورالدین.14

2263359ا18حي الصخري المیلیةالیوم األولعبد الوهاب فارس.15

2258099أ15المیلیة-حي الخناق الیوم الثانيبعداش بوبكر الصدیق.16

2253844أ14المیلیة–حي بوقعود العربي الیوم الثانيغراز عبد الوهاب.17

2261226ا17المیلیة–حي بوقعود العربي الیوم األولحمدادوش نورة.18

2264075ا18المیلیة–بوقعود العربي حي الیوم الثانيبو سقیعة حسام.19

2263982ا18المیلیة–حي بوقعود العربي الیوم الثانيبوكالب كمال.20

2263750ا18المیلیة–حي بوقعود العربي الیوم الثانيبوشافر فرید.21

2239525أ09المیلیة–حي بوقعود العربي الیوم الثانيعاللوش بدرة.22

2248661أ12المیلیة–حي بوقعود العربي الیوم الثانيبن زیغة فاروق.23

2261203أ17المیلیة–حي بوقعود العربي الیوم األولدواس سمیر.24
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
دائـــــــــــــرة المیلیة

رقم السجل التجاري العنوان التجاريتاریخ المداومةاسم ولقب المداومالنشاطالحيالبلدیات
أو ب ح

المیلیة

الحي 
العلوي

تغذیة 
عامة

2242127أ10المیلیة–حي منقوش طریق أوالد عمیور األولالیوم بودرع وردیة .25

2223764أ01المیلیة–الحي التطوري األولالیوم بوالغبرة سلیمة.26

2243932أ11المیلیة-أوالد عمیور األولالیوم بعیو عبد المالك.27

2221100ا00المیلیة-أوالد عمیور األولالیوم بن غالیة رشید.28

2212041أ98المیلیة–شارع لبصیر عبد اهللا األولالیوم مغریش نسیم .29

2216126أ99المیلیة –شارع بولطیف الصادق األولالیوم فرماس ریاض.30

2261613ا17منطقة النشاطاتاألولالیوم بوعرورة یوسف.31

2263108ا17المیلیة-أوالد عمیور الیوم الرابعدلوش صالح.32

2262994ا17المیلیة–شارع بولطیف الصادق األولالیوم شیدخ زین الدین.33

2212350أ98المیلیة–شارع بولطیف الصادق األولالیوم بوبرطخ كمال .34

2230674أ05المیلیة-شارع بولطیف الصادقالیوم االولبوكري الصدیق.35

2219553أ99المیلیة –شارع الشمال األولالیوم بوجعدار رضوان .36

2234637أ07المیلیة –شارع زیغود یوسف األولالیوم كیروان مر یم .37

2227546أ03المیلیة-زیغود یوسفشارع األولالیوم كحوال عبد الفتاح.38

2254384أ14المیلیة–شارع زیغود یوسف الیوم الرابعبوسالم فؤاد.39

2217317أ99المیلیة–شارع زیغود یوسف الیوم الرابعبوشریط محمد بالل .40

2243756ا11المیلیة–شارع أوصیف عیسى الیوم الرابعدش عائشة.41

2251539ا13المیلیة–شارع زیغود یوسف الیوم الرابعبولوساخ رضا .42

2236311أ08المیلیة–شارع زیغود یوسف الیوم الرابعبكیري یوسف.43

2214085أ98المیلیة-شارع زیغود یوسف الیوم الرابعبعداش موسى.44
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
دائـــــــــــــرة المیلیة

رقم السجل التجاري العنوان التجاريتاریخ المداومةاسم ولقب المداومالنشاطالحيالبلدیات
أو ب ح

المیلیة

الحي 
العلوي

تغذیة 
عامة

2216449أ99المیلیة –شارع أوصیف عیسى الیوم الرابعبكیري مخلوف .45

2213885أ98المیلیة–شارع أوصیف عیسى الیوم الرابعبكیري الزیادي .46

2251570أ13المیلیة –شارع غربي صالح الیوم الرابعموشموش علي.47

2248962ا12المیلیة–شارع غربي صالح الیوم الثالثزرقینوح فاتح عمر.48

2232533أ06المیلیة –شارع المسجد الیوم الرابعبكیري سمیر.49

2211422أ98المیلیة-شارع قنیدرة أحمد الیوم الثالثبكیري سلیم.50

2252096أ13المیلیة  –طریق سكیكدة الیوم الثالثمزهود مسعود.51

2263817ا18تجزئة قریقة عبد الحمیدالیوم الثالثبوراس نوفل.52

2213983أ98المیلیة  –طریق سكیكدة الثالثالیومبوحجار عبد الرحمن.53

2249403ا12المیلیة  –طریق سكیكدة الیوم الثالثعبد الوهاب سامي.54

ازهر الیوم الثالثبولطیف عبد الناصر .55 2218292أ99المیلیة –حي 

ازهر الیوم الثالثبن شمخ نجیب.56 2222017ا00المیلیة–حي 

ازهر الیوم الثالثلكحل جمال.57 2258535أ16المیلیة–حي 

2244489أ11المیلیة–55أوت20شارع الیوم الثالثبوعبسة عقیلة .58

2233432أ06المیلیة–55أوت20شارع الیوم الثالثكعبوبة احمد .59

2212213أ98المیلیة–55أوت20شارع الیوم الثالثرغیوة عبد المجید.60

2237284أ08المیلیة–55أوت20شارع الیوم الثالثبوعمر محمد رضا .61

2213235أ98المیلیة–55أوت20شارع الیوم الرابعبوطبیبة علي.62

2213661أ98المیلیة–55أوت20شارع الیوم الرابعبوفاغر عمر .63

2247226ا11المیلیة–55أوت20شارع الیوم الثالثبلحیول احسن.64
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلةالمتضمن قائمة 

2019لسنة الفطرعید
دائـــــــــــــرة المیلیة

رقم السجل التجاري العنوان التجاريتاریخ المداومةاسم ولقب المداومالنشاطالحيالبلدیات
أو ب ح

المیلیة

الحي 
العلوي

تغذیة
عامة

2260458أ16المیلیة-55أوت20شارع الیوم الرابعشیدخ فضیلة.65

2239337أ09المیلیة –شارع جنوحات بشیر الیوم الرابعبن سي علي احمد.66

2224851أ02المیلیة –حي ملیط احمد الیوم الرابعمعروك عادل.67

2262294ا17المیلیة–حي ملیط احمد الیوم األولمحروق موسى.68

2264354ا18المیلیة–زرزورالیوم الثالثدردور زهیر.69

2238721أ09المیلیة –زرزورالیوم األوللعجل نوار .70

2224894أ02المیلیة–زرزورالیوم الثانيعبد النور أحمد .71

طعامإ

2256369أ15المیلیة-شارع لبصیر عبد اهللا الیوم األولكحال مسعودة.1

2264268ا18المیلیة-1955اوت20شارع الیوم التانيبعیو عبد الحكیم.2

2229964أ05المیلیة-شارع لبصیر عبد اهللا الیوم التالتمریمش جمال.3

2225429أ02المیلیة-شارع بوخشم علي الیوم الرابعبوفیایة أحسن.4

2263854ا18المیلیة-یوسفشارع زیغود الیوم األولركیمة محمد.5

2231142أ05المیلیة –شارع اول نوفمبر الیوم التانيعكاك شریف.6

دواجن

2259706أ16المیلیة-شارع بغیجة عبد المجیدالیوم األولغنیو یوسف.1

2241326أ10المیلیة–شارع لبصیر عبد اهللا الیوم االولغنیو عبد الرحمن .2

2219297أ99المیلیة–شارع لبصیر عبد اهللا الیوم التالتبوجعادة عیاش .3

2237259أ08المیلیة–شارع لبصیر عبد اهللا الیوم التالتغنیو عادل.4

2262678ا17المیلیة–شارع لبصیر عبد اهللا الیوم الرابعشریدي خاتمة.5

2255034أ14المیلیة–55أوت20شارع الیوم التانيغنیو یاسین.6

06A2233085المیلیة-شارع زیغود یوسف الیوم التانيدیدي ریاض.7
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم مدیریة التجارة

المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة
2019لسنة الفطرعید

دائـــــــــــــرة المیلیة

رقم السجل التجاري العنوان التجاريتاریخ المداومةاسم ولقب المداومالنشاطالحيالبلدیات
أو ب ح

المیلیة

الحي 
العلوي

2219991أ00المیلیة–شارع لبصیر عبد اهللا الیوم الرابعمغریش فرید.8دواجنال

حوملال
الحمراء

2229280أ04المیلیة–شارع زیغود یوسف لثالثالیوم ابوالجدري عبد العالي.1

2264299ا18شارع زیغود یوسف02محل لثالثالیوم اقریقة نورالدین.2

2237564أ08شارع لبصیر عبد اهللالثالثالیوم ابودندونة مصطفى.3

22497844أ12المیلیة–55أوت20شارع الیوم الرابعكحال عمار .4

2262552ا17المیلیة–55أوت20شارع انيثالیوم البو لمناخر رضوان.5

2234246أ07المیلیة–55أوت20شارع انيثالیوم الكیروان محمد .6

2255955أ15المیلیة–55أوت20شارع ولألالیوم ازیموش بالل .7

4861790أ08المیلیة–55أوت20شارع ولألالیوم ابن زغیوة فاروق.8

2216378أ99المیلیة–55أوت20شارع ولألالیوم اخنیفر نصر الدین.9

2247402أ11المیلیة–55أوت20شارع انيثالیوم المغریش الربیع .10

2253010أ14المیلیة–55أوت20شارع الیوم الثانيقرنوب زین الدین .11

خضر 
وفواكه

2256561أ15المیلیة-شارع بغیجة عبد المجیدالیوم الثانيبوالخضرة فارس.1

2255483أ14المیلیة–لبصیر عبد اهللا شارعالیوم الثانيغنیو شعیب.2

2243897أ11المیلیة–شارع زیغود یوسف الیوم الثالثكحال حسن.3

2255729أ15المیلیة–شارع زیغود یوسف ولاألالیوم قریقة صالح.4

2237069أ08المیلیة-شارع زیغود یوسف ولاألالیوم كرواز عزالدین.5

2243030أ10المیلیة–شارع أوصیف عیسى ولاألالیوم بوخشم الطاهر .6

2257578أ15المیلیة–55أوت20شارع ولاألالیوم سعیود زهیر .7

2244135أ11المیلیة–55أوت20شارع الیوم الثالثحماتة هشام.8
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
دائـــــــــــــرة المیلیة

رقم السجل التجاري العنوان التجاريتاریخ المداومةاسم ولقب المداومالنشاطالحيالبلدیات
أو ب ح

المیلیة

الحي 
العلوي

خضر 
وفواكه

2256821أ15المیلیة-55أوت20شارع الیوم الرابعبوسقیعة شمس الدین.9

2242705أ10المیلیة-55أوت20شارع الیوم الرابعبودرمین عادل.10

الحي 
الشمالي

مخابز

2237522أ08المیلیة–حي تانفدور الیوم األول والثالثبودغدغ زهیر.1

2252625أ13المیلیة–حي المریجة الیوم األول والثالثشبیرة موسى.2

2223216أ01المیلیة –حي عجنق األول والثالثالیوم بوخشم محمود .3

2215543أ98المیلیة–حي عجنق الیوم األول والثالثبوخشم سفیان.4

2252211أ12المیلیة–حي تانفدور الیوم التاني و الرابعبودغدغ ناجي.5

2229070أ04المیلیة–حي تانفدور الیوم التاني و الرابعزویتني تجاني.6

2251123أ13المیلیة–حي تانفدور الیوم التاني و الرابعبلهولة فارس.7

تغذیة 
عامة

2232755أ06المیلیة–حي تانفدور الیوم الثانيبودغدع فرید.1

2262668ا17المیلیة–حي تانفدور الیوم الثانيسعدود سمیر.2

2265469ا19المیلیة–حي تانفدور الیوم االولبودغدغ عفاف.3

2259333ا16المیلیة–حي تانفدور الیوم االولركیمة سعید.4

2260759ا17المیلیة–حي تانفدور الیوم االولبوفنشوش خالد.5

2220166ا00المیلیة–حي تانفدور الیوم االولبوتعیة عزالدین.6

22211539ا00المیلیة–حي تانفدور الیوم االولبوتعیة موسى.7

2241441ا10المیلیة–حي تانفدور الیوم االولزویتني علي.8

2248537ا12المیلیة–حي تانفدور الیوم الثانيبوشریط الیزید.9

3014509ا12المیلیة–حي تانفدور الیوم الثانيبوفنشوش سفیان.10

2222068ا00المیلیة–حي تانفدور الیوم الثانيبلهولة ریاض.11

-72-

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=5813340


لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
بضمان المداومة خالل عطلةالمتضمن قائمة التجار الملزمین 

2019لسنة الفطرعید
دائـــــــــــــرة المیلیة

رقم السجل التجاري العنوان التجاريتاریخ المداومةاسم ولقب المداومالنشاطالحيالبلدیات
أو ب ح

الحي المیلیة
الشمالي

تغذیة 
عامة

2222115ا00المیلیة–حي تانفدور الیوم الثالثركیمة احسن.12

2222065ا00المیلیة–حي تانفدور الیوم الثالثبوخطوطة سعیدة.13

2222009ا00المیلیة–حي تانفدور الیوم الثالثبوتعیة عبد الحمید.14

2255266ا14المیلیة–حي تانفدور الیوم الرابعطاوطاو خالد.15

2254784ا14المیلیة–حي تانفدور الیوم الرابعمریخي ربیع.16

2262635ا17العتقة المیلیةالیوم الرابعشماع عبد الحمید.17

2264279ا18المیلیة–حي تانفدور الیوم الثانيمریخي فرید.18

2252529أ13المیلیة–حي تانفدور الیوم الثانيبوتعیة یعقوب.19

2214749أ98المیلیة–حي تانفدور الیوم الثانيمریخي الطاهر.20

2217923أ99المیلیة–حي تانفدور الیوم الثانيبوسمغون حسین.21

2214587أ98المیلیة–حي تانفدور الیوم الثانيمغریش عزیزة.22

2241441أ10المیلیة–حي تانفدور الیوم الثانيزویتني عبد الكریم.23

2261182أ17المیلیة–تانفدور حي الیوم الثانيكربوش أحمد.24

2234436أ07المیلیة–حي المریجة الیوم االولعاللوش رفیق.25

ارت الصندوق الوطني للتوفیرالیوم الرابعبوفسیوة عبد السالم.26 2264316ا18عما

2264096ا18المیلیة–حي المریجة الیوم االولبو تعیة بوزید.27

2235556أ07المیلیة–حي المریجة االولالیوم برطال عبد الرحمن.28

2261075ا17حي لحمر العربيالیوم الرابعبوعزیز نعیم.29

ارهیم .30 2228458أ04المیلیة–حي المریجة الیوم االولبوسعدیة إب

2264352ا18مسكن المیلیة186حي الیوم الرابعزعیط عماد.31

-73-

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=5813340


الدیمقراطیة الشعبیةلجمهوریة الجزائریة ا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
عطلةالمتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل 

2019لسنة الفطرعید
دائـــــــــــــرة المیلیة

رقم السجل التجاري أو العنوان التجاريتاریخ المداومةاسم ولقب المداومالنشاطالحيالبلدیات
ب ح

الحي المیلیة
الشمالي

تغذیة 
عامة

عبد المولى فاطمة .32
ارء 2221539أ00المیلیة–حي المریجة االولالیومالزه

2222043ا00المیلیة–حي المریجة الیوم الرابعمشربط سفیان.33

2249441ا12المیلیة–حي المریجة الیوم الرابعبوجعدار محمد.34

2249876ا12المیلیة–حي المریجة الیوم الرابعبوبعة عبد الهادي.35

2237577أ08المیلیة–حي المریجة االولالیوم طوبال لمیاء.36

2211546أ98المیلیة–حي المریجة الیوم االولمریمش عبد السالم.37
2248160ا12المیلیة–حي المریجة الیوم االولبوتعیة محمد.38

2210190أ97المیلیة-حي المریجة الیوم االولشكیرب فیصل.39

2261998ا17حي الخناق01محل االولالیوم بو الغبرة منصور.40

2240184أ09المیلیة–حي عجنق الیوم االوللبعیلي عمار .41

2261009ا17المیلیة–حي عجنق الیوم االولكرید سفیان.42

2250213أ12المیلیة–حي عجنق الیوم االولبوشریط عثمان.43

2259962ا16المیلیة–حي عجنق الیوم االولقیدري بالل.44

2228284أ04المیلیة–حي عجنق الیوم االولعاللوش محمد .45

2225492أ02المیلیة–حي عجنق الیوم االولمغریش عادل.46

2230833أ05المیلیة –حي الطهر الیوم الرابعبوعباز محمد.47

2262957ا17المیلیة–حي الطهر الیوم االولدباش نصر الدین.48

2249899ا12المیلیة–حي الطهر الیوم االوللبعیلي فاروق.49

2250173ا12المیلیة–حي الطهر الیوم الثالثالنمر هشام.50

2259547ا16المیلیة–حي الطهر الیوم الثالثدردوس شرف الدین.51
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل

التجارةمدیریة 
11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 

المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة
2019لسنة الفطرعید

:دائـــــــــــــرة المیلیة

رقم السجل التجاري العنوان التجاريتاریخ المداومةاسم ولقب المداومالنشاطالحيالبلدیات
أو ب ح

الحي المیلیة
الشمالي

تغذیة 
عامة

2240650أ09حي تطار عجنق المیلیة الیوم الثالثمغریش سمیعة .52

2241520أ10المیلیة –شارع القل الثالثالیوم بوشموخة علي .53

2221109ا00المیلیة–شارع القل الیوم الثالثلفویلي زلیخة.54

2219779ا00المیلیة–شارع القل الیوم الثالثبوزكري رفیق.55

2253095أ14المیلیة–شارع القل الیوم الثالثبن فطیمة حسین .56

2254136أ14المیلیة–شارع القل الیوم الثالثمعلم محمد.57

2210436أ97المیلیة–شارع القل الیوم الثالثكحال حسان.58

2224718أ02المیلیة–شارع القل الیوم الثالثكحال وهیب.59

2254136أ14المیلیة–شارع القل الیوم الثالثمعلم محمد.60

2265213ا18المیلیة–حي األشجار الیوم الثالثبودشیشة رضوان.61

2248448ا12المیلیة–حي األشجار الیوم الثالثمریمش عبد الحفیظ.62

2265369ا18المیلیة–حي األشجار الیوم الثالثبزازل الجودي.63

2260752ا17المیلیة–حي األشجار الیوم الثالثبومقرقب محمد.64

2243404أ10المیلیة –حي األشجار الیوم الثالثشكیرب جمال .65

2262382ا0317المیلیة رقم –حي األشجار الیوم الرابعدایخ نجاة.66

2262045ا17المیلیة-مسكن  المریجة486حي الیوم الرابعشناف محمد امین.67

2251421أ13المیلیة-حي مغریش الشریف الیوم الرابعمحیدب سمیر.68

مساحات 
صغرى

13A2250783المیلیة-حي المریجة الیوم األولسعیدوني جمال.1

2241326أ10المیلیة –حي عجنق الیوم األولغنیو عبد الرحمن.1حوم للا

خضر و 
فواكه

2232619أ06المیلیة–حي المریجة الیوم الثانيبوطرس رشید.1
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:دائـــــــــــــرة المیلیة

رقم السجل التجاري العنوان التجاريتاریخ المداومةاسم ولقب المداومالنشاطالحيالبلدیات
أو ب ح

المیلیة 

الحي 
الشمالي

خضر و ال
فواكهال

2257568أ15المریجة المیلیة–مسكن 486التالتالیوم بعیلي جمال الدین.2

2213570أ98المیلیة–حي عجنق الیوم الثانيكرید كمال .3

2228261أ04المیلیة–حي عجنق الیوم الثالثكحال فیصل.4

2220544أ00المیلیة–شارع القل الیوم الرابعبوسقیعة زهیر .5

الحي 
الجنوبي

تغذیة 
عامة

2259158أ16المیلیة –أوالد بوزید الیوم األولكنار محمد.1

2251760أ13المیلیة–أوالد بوزید الیوم األولبوسنة نجیب.2

2261654أ17المیلیة–أوالد بوزید الیوم األولبولطیف مسعودة .3

2251948أ13المیلیة –حي تارزوست الیوم الثانيشنوقي حسام الدین .4

2252502أ13المیلیة –حي تابریحت الیوم الثانيبوعیطة بریزة.5

22246756ا11المیلیة–حي تابریحت الیوم الثانيحمیمد امین.6

2216861أ99المیلیة –واد ادارالیوم الثانيعبد المولى صالح .7

2245712ا11المیلیة–واد ادارالیوم الثانيشنوقي فؤاد.8

2258617ا16المیلیة –واد ادارالیوم األولشیكر نورة.9

2260844ا17المیلیة–حي تابریحت الیوم األولشیكر موسى.10

2260979ا17المیلیة–واد ادارالیوم األولشبیرة سمیر.11

2261716ا16المیلیة-الشرفة  الیوم األولتابت زهیر.12

2258758أ16المیلیة -الشرفة  الیوم األولثابت رابح .13

2259915أ16ثارزوست المیلیة الیوم الثالثلسمر توفیق.14

2262101ا17مسكن تارزوست المیلیة170حي الیوم الثالثحمیمد عماد الدین.15

2229721أ05المیلیة –ثارزوست الیوم الثانيخنیفر نبیل .16
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الدیمقراطیة الشعبیةلجمهوریة الجزائریة ا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
عطلةالمتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل 

2019لسنة الفطرعید
:دائـــــــــــــرة المیلیة

رقم السجل التجاري العنوان التجاريتاریخ المداومةاسم ولقب المداومالنشاطالحيالبلدیات
أو ب ح

المیلیة
الحي 
تغذیة الجنوبي

عامة

2261155أ17المیلیة –تابریحت الثالثالیوم لعور بلقاسم.17

2260625ا16المیلیة–تابریحت الیوم األولقندوز سمیة.18

2246756أ11المیلیة –تابریحت الیوم الرابعحمیمد احسن .19

2262813ا217تابریحت  الطابق األرضي محلالیوم االولشطي فاتح.20

2259087ا16المیلیة–واد ادارالیوم األولخنشیل مراد.21

2233427أ06المیلیة –واد ادارالیوم الثالثخنشیل احسن .22

2260683ا16المیلیة–واد ادارالیوم الرابععبد المولى سفیان.23

2221788ا00المیلیة–واد ادارالیوم الرابعشنوقي عبد الحمید.24

2262955ا17المیلیة–واد ادارالیوم الرابعبوسطلة مجید.25

2261614ا17المیلیة–واد ادارالیوم التانيعیمون عماد.26

2262337ا17واد ادار09الطابق األرضي محل الیوم االولشنوقي زكریاء.27

2250451أ13المیلیة -بوتیاس  الیوم الرابعقرنوب فرید.28

اطعام

2219152ا99المیلیة –بوتیاس الیوم التانياماتة موسى .1

2229443أ04المیلیة–بوتیاس الیوم التالتمریمش عمار.2

2246964أ11المیلیة–بوتیاس الیوم الرابععیمون عبد الحلیم .3

2221016أ00المیلیة-بوتیاس الیوم االولبهلول عمار.4

2255844أ15المیلیة–بوتیاس الیوم االولسطیلة خالد.5
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة                         

2019لسنة الفطرعید
:دائـــــــــــــرة المیلیة

ح.س ت أو ب:رقمالعنوان التجاريتاریخ المداومةاسم المداومالنشاط التجاريالبلدیات

أوالد یحي 

خدروش

المخابز

182112244أیدال أوالد یحي خدروشاالول و التالتعیسوس مبارك.1

8221907أ99أوالد یحي خدروشاألول و اكتالتبوطرنیخ بونوار.2

2248623ا12شوف االتنیناألول و التالتبونحاس حسین.3

2261620ا17تالفت أوالد یحي خدروشالثاني و الرابعبوعیطة عمر.4

2214349أ98أیدال أوالد یحي خدروشالثاني و الرابعبوخنطیط عبد الرحمان.5

لتغذیة العامةا

2251089أ13شوف اإلثنین أوالد یحي خدروشالیوم الثانيتبوب جالل.1

2264453ا18منطقة ایدالالیوم التالتشروال رابح.2

2263148ا1منطقة اشبوالیوم التالتعرجونة عمار.3
2263113ا17ایدال02رقمالیوم الرابعبوفنش رضوان.4

2262711ا17طریق بولعابةالیوم الرابعبوطرنیخ فاروق.5

2262548ا1اشبوالیوم التانيعمیرة عبد المالك.6

2262488ا17منطقة مازروالیوم التانيجعكور موسى.7

2261978ا17اشبوالیوم التانيبوطرنیخ زهرة.8

2261685ا17منطقة اینانالیوم األولبوكاكة سفیان.9

2261193ا17منطقة شوف االتنینالیوم األولجامع صالح.10

2261192ا17منطقة شوف االتنینالیوم األولمحمیذات عمار.11

2261006ا17منطقة مازروالیوم األولبوزراع ریاض.12

2260500ا16ایدالالیوم األوللقراني بوزیان.13
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلةالمتضمن قائمة 

2019لسنة الفطرعید
:دائـــــــــــــرة المیلیة

النشاط البلدیات
التجاري

ح.س ت أو ب:رقمالعنوان التجاريتاریخ المداومةاسم المداوم

أوالد یحي 

خدروش

موادال

الغذائية

2224117أ01اسول أوالد یحي خدروشالیوم الثانيغراز یوسف.14

2258982أ16مركز أوالد یحي خدروشالیوم الثانيعمیرة زهیر.15

2260893أ17شوف اإلثنین أوالد یحي خدروشالیوم الثانيجامع عبد الحمید.16

2260289أ16شوف اإلثنین أوالد یحي خدروشالیوم االولبوزراع عمار.17

2224665أ02بوعقبة أوالد یحي خدروشالیوم االوللعدادرة العباس.18

2228195أ04مسایكة أوالد یحي خدروشالیوم االوللعریبي عز الدین.19

2224171أ02شوف االثنین أوالد یحي خدروشالیوم االوللبیض رفیعة.20

2227551أ03منطقة تالفت أوالد یحي خدروشالیوم الرابعبودالل الزهرة.21

2232183أ06تالف أوالد یحي خدروشالیوم الرابعبوعیطة مسعود.22

2235811أ07مسایكة أوالد یحي خدروشالیوم الرابعلحمیرة رابح.23

2242264أ10شوف اإلثنین أوالد یحي خدروشالیوم الرابعدرویش سفیان.24

2238022أ08أیدال أوالد یحي خدروشالیوم الثالثبوفنش محمد.25

2252062أ13بني میمون أوالد یحي خدروشالیوم الثالثبوعیطة أحمد.26

2252389أ13مشتة بوعقبة أوالد یحي خدروشالیوم الثالثبزاز الحسن.27

المطاحن
السمید و (

)الفرینة

الیوم األول و یحي عبد المجید.1
الثاني

2216978أ99أوالد یحي خدروش

انتاج الحلیب 
)ملبنة (

2241196أ10خدروش-حي مزرو أوالد یحي الیوم األولبوحربیط علي.1

اللحوم

2243176أ10أشبو أوالد یحي خدروشالیوم التالتبوحربیط جلول.1

2221799أ00شوف االثنین اوالد یحي خدروشالیوم االولدرویش عبد الحكیم.2

2225084أ02خدروشتالفت أوالد یحي الیوم التانيحجاز بلقاسم.3
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا

والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجا

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلةالمتضمن 

2019لسنة الفطرعید
:دائــــــــرةالعنصر

ح.س ت أو ب:رقمالعنوان التجاريتاریخ المداومةاسم المداومالنشاط التجاريالبلدیات

العنصر

المخابز

عبد الحقزطوط.1
الیوم التاني و 

اربع ال
18.12.02562شارع االخوة بولحیة العنصر

بو العیش لیندة.2
الیوم األول و 

التالت
03تجزئة المستقبل محل رقم 

العنصر
2251122أ13

خالفي عبد الحكیم.3
الیوم األول و 

التالت
2230460أ05شارع محمد خیري العنصر

لتغذیة العامةا

2241885أ10العنصر01مسكن عمارة 55حي الیوم الثانيبوسنة جمال.1

05مسكن عمارة55حي 01الیوم الثانيقارة علي مراد.2
العنصر

2227523أ03

2265922ا19تامنجرالیوم التالتبودن صلیحة.3

2265748ا19بلغیموزالیوم التالتبوحافر علي.4

اربعطغلیل شریف.5 2264149ا18جمعونبن زهرة مشتى الیوم ال

اربعجنیح عبد السالم.6 2263346ا0318محل04مسكن عمارة 55حي الیوم ال

2263300ا18شارع عبد الحمید ابن بادیسالیوم االولبازین رفیق.7

2261786ا17تامنجر المحارقةالیوم االولبوعزة عزیز.8

2261102ا17بلغیموزالیوم االولبوقلمون مبروك.9

2255794ا0115أوالد عواط محل رقمالیوم االولشعراوي احمد.10

2256955ا15شارع بوشارب محمدالیوم الثانيلعسل كریم.11

2257631ا15بلغیموزالیوم الثانيبو صبیع حبیبة.12

اربة01محل الیوم الثانيخیري عمار.13 2258307ا15الع

2228052أ04العنصرشارع عمر قرفي الیوم الثانيبوشطوط حسین.14

2234922أ07شارع عمر قرفي العنصرالیوم الثانيبرنو محمد.15
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید

:دائــــــــرةالعنصر

ح.س ت أو ب:رقمالعنوان التجاريتاریخ المداومةاسم المداومالنشاط التجاريالبلدیات

العنصر
لتغذیة العامةا

تجزئة خیري محمد و بومعیزة بشیر الیوم الثانيبودرقة صلیحة.16
وسط العنصر03محل 18حصة 

2235679أ07

2220753أ00بلغیموزالیوم الثانيالباز عمار.17

2248893أ12بلغیموزالیوم الثانيرحمة محمد.18

2214868أ98تجزئة السعادة العنصرالیوم االولدقیش مبارك.19

2234660أ07تجزئة السعادة العنصر01رقمالیوم االولبوراوي هشام.20

2254907أ14العنصر10تجزئة الحیاة محل رقم الیوم االولإحسان بلوط.21

2247931أ12العنصر24شارع محمد خیري رقم الیوم االولفرحات قارة.22

2222844أ01تجزئة المستقبل العنصرالیوم االولالدینلحمر زین .23

2221001أ00شارع محمود معتوق العنصرالیوم االولزعیك مسعود.24

2231997أ05شارع عمر قرفي  العنصرالیوم االولخربوش أحمد.25

2250262أ12بلغیموز العنصرالیوم االولفارح خالد.26

2246139أ11عبد الحمید العنصرشارع الیوم الرابعفیالة لویزة.27

2250393أ13تجزئة السعادة العنصرالیوم الرابعقارة توفیق.28

2224946أ02شارع معتوق محمود العنصرالیوم الرابعكربوش الشریف.29

2218648أ99المحارقة العنصرالیوم الرابعكرون جمال.30

2234219أ06شارع معتوق محمودالیوم الرابعبوشریم بوجمعة.31

2238286أ08بلغیموز العنصرالیوم الرابعلرقش نبیل.32

2240354أ09المحارقة العنصرالیوم الرابعكحول منیر.33

اربة العنصرالیوم التالتعبد السالم العربي.34 2220713أ00مشطة لع
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل

التجارةمدیریة 
11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 

المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة
2019لسنة الفطرعید

:دائــــــــرةالعنصر

ح.س ت أو ب:رقمالعنوان التجاريتاریخ المداومةاسم المداومالنشاط التجاريالبلدیات

العنصر

لتغذیة العامةا

2247571أ12بلغیموز العنصرالیوم التالتداموس جمیلة.35

اربة العنصرالیوم التالتالعربي عبد السالم.36 2220713أ00مشتة لع

2250573أ13العنصرالیوم التالتحمدود فضیلة.37

2232961أ00بغیموز العنصرالیوم التالتبوقمحة رمضان.38

2251710أ13العنصر-02بلغیموز محل رقم الیوم التالتبعبع رابح.39

2260323ا16شارع عمر قرفي العنصر الیوم التالتزعیك حسان .40

2231695أ05العنصر –بلغیموز التالتالیوم یونسي احمد.41

2222761أ01العنصر -بلغیموز  الیوم التالتزعیك حبیب.42

للحوم  ا

2233839أ06العنصر-03حي الریاض محل رقمالیوم الثانيخنفر موسى.1
2229847أ05عمر قرفي العنصرالیوم الثانيلعور محمد.2
2250663أ13معتوق محمود العنصرشارع الیوم الثانيرحیمة سبتي.3
2211840أ98نهج محمود معتوق  العنصرالیوم االولمرابط محمد.4
2237233أ08شارع صیوان علي العنصرالیوم االولقارة عبد السالم.5
2231912أ05شارع عمر قرفي العنصرالیوم االولبومالي علي.6
2240522أ09العنصرتجزئة السعادة الیوم الثالثدكون رشید.7
2255472أ14شارع عمر قرفي العنصرالیوم التالتشمال بلقاسم.8
2250566أ13العنصر مركز العنصرالیوم الرابعدكون عباس.9

هري.10
الیوم الرابعبوبكرالصدیق

2227822أ04شارع عمر قرفي العنصر11

انتاج الحلیب المبستر 
)ملبنة (

التاني و الیوم بوجعادة الطاهر.1
الرابع

اربة العنصر 2221533أ00لع

02رقم03شارع عمر قرفي محلالیوم التانيبروم عبد الغني.1اطعام
العنصر

072234383

2220523أ00العنصر-تجزئة الریاض الیوم الرابعقلور محمد.2
2235173أ07شارع معتوق محمود العنصرالیوم االولقعودي موسى.3
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
بضمان المداومة خالل عطلةالمتضمن قائمة التجار الملزمین 

2019لسنة الفطرعید
:دائــــــــرةالعنصر

ح.س ت أو ب:رقمالعنوان التجاريتاریخ المداومةاسم المداومالنشاط التجاريالبلدیات

2212346أ98شارع معتوق محمود العنصرالیوم االولفیاللي صالح.4إطعام
2227229أ03العنصر مركزالیوم التالتماضي یوسف.5

خضر وفواكه

2221380أ00العنصر وسطالیوم التانيشاین الطاهر.1

2258414أ16أوالد عواط العنصرالیوم التانيسبوطبة عیا.2

2243431أ10العنصر-25تجزئة المستفبل حصة الیوم االولبریوات عبد الحمید.3

2257560أ15شارع معتوق محمود العنصرالیوم االولبوشارب  لخضر.4

03محل بلغیموز رقم المحل 22موقعالیوم الرابعحمادي عماد.5العنصر
الطابق االرضي

2259183أ16

رقم1أ+مسكن عمارةب30/20حي الیوم التالتالباز یونس.6
العنصر02

2224257أ02

2213567أ98شارع معتوق محمود العنصرالیوم التالتدیوخ محمد.7

محطات الخدمات

محطة خدمات .1
عمیمور عمار

الیوم الثالث 
والرابع

2213526ا98بلغیموز العنصر

شركة تضامن .2
مریمش واخوانه

الیوم األول و 
التاني

الصفصاف الجمعة بني حبیبي الطریق 
جیجل43الوطني 

0442356ا01
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الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةلجمهوریة ا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المداومة خالل عطلةالمتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان 

2019لسنة الفطرعید
:دائــــــــرةالعنصر

س ت أو ب:رقمالعنوان التجاريتاریخ المداومةاسم المداومالنشاط التجاريالبلدیات
ح.

الجمعة 
بني حبیبي

المخابز

4033849أ03الجمعة بني حبیبيو الرابعالیوم التانيبوعروج أحمد.1

2242861أ10الجمعة بني حبیبيالیوم التاني و الرابعبوتریة محمد الشریف.2

2252196أ13الجمعة بني حبیبيالیوم التاني و الرابعجیجلي أحمد.3

2240165أ09الجمعة بني حبیبيالیوم االول و التالتبوكحیل سهیل.4

2258882ا16الجمعة بني حبیبيالیوم االول و التالتیاسینبنو مشیارة .5

18.25.12699الجمعة بني حبیبيالیوم االول و التالتبوالقدرة زكریاء.6

2252419أ13الجمعة بني حبیبيالیوم االول و التالتبوتریة محي الدین.7

لتغذیة العامةا

2248654أ12الجمعة بني حبیبيالیوم التانيجیجلي كمال.1

2255290أ14الجمعة بني حبیبي الیوم التانيبوشطوط سامي.2

2257220أ15الجمعة بني حبیبي مركزالیوم التانيبودور محمد الهادي.3

2259196أ16الجمعة بني حبیبيالیوم التانيصابة محمد.4

2217130أ99الجمعة بني حبیبيالیوم التانيبولبینة رابح.5

2241308أ10الجمعة بني حبیبيالیوم التانيإلیاسبلجودي .6

2259838ا16الجمعة بني حبیبيالیوم التانيطالب حبیبة.7

2261276ا17بني معزوز الجمعة بني حبیبيالیوم التالتالصید مسعود.8

2262004ا17شارع بولة مبروك الجمعةالیوم التالتبوطبایر موسى.9

2261741ا17شارع عوار حسین الجمعةالرابعالیوم كبوب هدى.10

2262756ا17الجمعة بني حبیبيالیوم االولعمروني عتمان.11

2264016ا18الجمعة بني حبیبيالیوم االولطالب هیتم.12

2238906أ09الجمعة بني حبیبيالیوم التانيعزیزي حبیبة.13

-84-

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=5813340


لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:دائــــــــرةالعنصر

س ت أو ب:رقمالعنوان التجاريتاریخ المداومةاسم المداومالنشاط التجاريالبلدیات
ح.

الجمعة بني 
لتغذیة العامةاحبیبي

2250643أ13الجمعة بني حبیبي مركزالیوم االولكحول بالل.14

2224031أ01الجمعة بني حبیبيالیوم االولبودور ریاض.15

2243456أ10بني معزوز الجمعة بني حبیبيالیوم االولالعابد هشام.16

2231592أ05الجمعة بني حبیبيالیوم االولبوالعنین نجیة.17

2215882أ99الجمعة بني خبیبيالیوم االولبولقرع یوسف.18

2240243أ09الجمعة بني حبیبي مركزالیوم االولالدینبلجودي نور .19

2236291أ07الجمعة بني حبیبيالیوم االولبومزیبرة عبد النور.20

2258519أ16الجمعة بني حبیبي مر كزالیوم االولبورفروف حسین.21

2238288أ08القعدة الجمعة بني حبیبيالیوم الرابعبوطار مولود.22

2246876أ11بني معزوز الجمعة بني حبیبيالیوم الرابعبودرعون سعیدة.23

2246776أ11الجمعة بني حبیبيالیوم الرابعطالب مبارك.24

2229308أ04الجمعة بني حبیبي مركزالیوم الرابععوار أحسن.25

2216794أ99الجمعة بني حبیبي مركزالیوم الرابعبولبینة مراد.26

2255222أ14الجمعة بني حبیبي مركزالیوم الرابعمتناني زینب.27

2252619أ13الجمعة بني حبیبي مركزالیوم التالتدلیلش الخلفة.28

2247593أ12الجمعة بني حبیبي مركزالیوم التالتمنیغد خالد.29

2237157أ08الجمعة بني حبیبي مركزالیوم التالتبوالعینین نسیمة.30

2243708أ11الجمعة بني حبیبي مركزالیوم التالتبولعراوي هجیرة.31

2218868أ99الجمعة بني حبیبي مركزالیوم التالتبولبینة حسن.32
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:دائــــــــرةالعنصر

س ت أو ب:رقمالعنوان التجاريالمداومةتاریخ اسم المداومالنشاط التجاريالبلدیات
ح.

الجمعة بني 
حبیبي

2226984أ03القعدة الجمعة بني حبیبيالیوم التالتبومغي عماد.33لتغذیة العامةا

2248567أ12بني معزوز الجمعة بني حبیبيالیوم التالتبودریعات عبد الرشید.34

لخضر  و ا

الفواكه

2256660أ15الجمعة-03حي أرسى محل رقمالیوم الثانيحبشي عبد الحفیظ.1

2255459أ14الجمعة بني حبیبي01محل رقم الیوم الثانيفیالة عادل.2

2253539أ14الجمعة بني حبیبي-01محل رقم الیوم االولمعوج عماد الدین.3

2234267أ07الجمعة بني حبیبي مركزالیوم االولسیساوي عبد الحكیم.4

2239480أ09الجمعة بني حبیبي مركزالیوم الرابعالدینمسكین نور .5

03الطابق االرضي عمارة رقمالیوم التالتعمیرة عبد االوهاب.6
الجمعة بني حبیبي–31محل 

2260168أ16

اطعام

2258341أ16الجمعة بني حبیبي –الصفصاف الیوم التانيصابة لمیاء.1

2215421أ98الجمعة بني حبیبيوسط الیوم التالتبولبینة مولود.2

2240848أ09الصفصاف الجمعة بني حبیبيالیوم االولمریمش جمال.3
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:دائــــــــرةالعنصر

ح.س ت أو ب:رقمالعنوان التجاريتاریخ المداومةاسم المداومالنشاط التجاريالبلدیات

بوراوي 

بلهادف

مخابز

الیوم التاني و بولكویرات هارون.1
الرابع

اروي بلهادف 18.1617688بو

18.10.04694بلهادف االول و التالتصغیر بولعید.2

عامةالتغذیة ال

اروي بلهادفالیوم الثانيبوجعطاط عبد الوهاب.1 2224670أ02بو

2258627أ16غدیر الكبش بلهادف الیوم الثانيلهنادة عبد المجید

اروي بلهادف الیوم الثانيصغیر محمد.2 2250282أ12بو

اروي بلهادفالیوم االولبودرع عمار.3 2213534أ98بو

2264274ا18غدیر الكبش10رقمالیوم االولبوبعور عزالدین.4

اروي بلهادفالیوم االولبعزیز حسین.5 2263954ا18بو

2263841ا18منطقة غدیر الكبشالیوم الثانيدیب عمار.6

اروي بلهادف مركزالیوم االولبوفرمل عبد النور.7 2247789أ12بو

اروي بلهادف مركزالیوم االوللمزاودة خالد.8 2249338أ12بو

اروي الیوم الرابعبوقلیع عبد الحفیظ.9 2217721أ99بلهادفبو

اروي بلهادف مركزالیوم الرابعبوالطین كمال.10 2242478أ10بو

2234116أ06بلهادف وسطالیوم الرابعبن شویخ خالد.11

اروي بلهادفالیوم التالتبوالقرعة سمیر.12 2217613أ99بني فتح بو

اروي بلهادفالیوم التالتبوجعطاط عبد الوهاب.13 2224670أ02بو

-87-

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=5813340


لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
الملزمین بضمان المداومة خالل عطلةالمتضمن قائمة التجار 

2019لسنة الفطرعید
:دائــــــــرةالعنصر

ح.س ت أو ب:رقمالعنوان التجاريتاریخ المداومةاسم المداومالنشاط التجاريالبلدیات

بوراوي 

بلهادف

لخضر و الفواكها

اروي بلهادفالیوم التانيالبدیعبولكویرات عبد .1 2256837أ15مركز بو

اروي بلهادفالیوم االولبوالطین كمال.2 2242478أ10مركز بو

اروي بلهادفالیوم الرابعلكحل سعد الدین.3 2229502أ04بو

اروي بلهادف–مركز الیوم التالتكربوش الشریف.4 2224946أ02بو

حوم للا

2259290أ16بلهادف مركزالتانيالیومبوراوي عز الدین.1

اروي بلهادفالیوم االولبومزبر فاخر.2 2255652أ15بو

اروي بلهادفالیوم الرابعبوباصیر عبد الحلیم.3 2240902أ09بو

2231568أ05بلهادف مركزالیوم التالتزعرور نوار.4

اروي الیوم االولبولكویرات رابح.1مطاعمال شارع زعیط مصطفى بو
بلهادف

2218885أ99
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:دائــــــــرةالعنصر

ح.س ت أو ب:رقمالعنوان التجاريتاریخ المداومةاسم المداومالنشاط التجاريالبلدیات

وادخیري 
عجول

الیوم األول و دهماني عبد الغني.1مخابز
التالت

2248540أ12بني بلعید واد عجول

تغذیة عامة

2256965أ15منطقة بني مروان بني بلعیدالیوم الثانيحدید ناصر.1

2263247ا18منطقة مریان بني بلعیدالیوم االولبودیب فاطمة.2

2263104ا17ایدم بني بلعیدالیوم االولدرواز ریاض.3

2263893ا18ا09بني مسلم محلالیوم الثانيخریص نورالدین.4

2262558ا17منطقة الرمیلةالیوم الثالتبولسان علي.5

2220100أ00بني مسلم واد عجولالیوم الثانيشعور خالد.6

2229956أ05بني مسلم واد عجولالیوم االولبویلو فرید.7

2218067أ99الدمنة واد عجولالیوم االولعبد الوهابحدید .8

2213574أ98بني بلعید واد عجولالیوم االولمرزوق صالح.9

2218784أ99بني مسلم واد عجولالیوم الربعلیروط صالح.10

2216707أ99بني بلعید واد عجولالیوم الثالثتریش السعید.11

واد عجولالیوم الثالثبوكلیوة رابح.12

الیوم األول و زرزایحي محمد.1الخضر و الفواكه
التاني

2259647أ16قمیر خیري واد عجول

2219507أ99بني بلعیدالیوم التانيبوحیلة عماد.1لحوم ال

2259978أ16خیري واد عجولالیوم االولیزري بالل.2

2243862أ11طبو مریان مشتى مریان واد عجولالیوم التالتبوفتة علي.3

2210549أ0197بني بلعید مشتى أمریان محلالیوم التانيیزري عادل.1مطاعم

2241929أ10قمیر واد عجولالیوم االولزرزایحي العربي.2
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:سیدي معروفدائرة

ح.س ت أو ب:رقمالعنوان التجاريتاریخ المداومةاسم المداومالنشاط التجاريالبلدیات

سیدي 

معروف

مخابز

181007157سیدي معروف مركزاألول و التالترشیدة اعبكة.1
الیوم التاني  و لعمامري جلول.2

الرابع
2253742ا14مشتة الساحل سیدي معروف

الیوم التاني  و بوراوي یوسف.3
الرابع

طبة لحبل دي النشمة سیدي 
معروف

18.10.13368

الیوم التاني  و بولصباع عبد الحمید.4
الرابع

18.1012556الرد دي النشمة

181012652الرد دي النشمةاألول و التالتقطیش ولید.5
ازلة سیدي األول و التالتبعیو الطاهر.6 181010583زروقغ

عامةالتغذیة ال

ارر سیدي معروف الیوم الثانيبوكالب تاج.1 2258898أ16اد
2265912ا19مشتة الساحلالیوم الثانيلرقط سلیمة.2
2265912ا19سیدي الزروقالیوم الثانيلعالمة عائشة.3
2264665ا18منطقة المنتایاالیوم الثانيخدروش بلقاسم.4
2264484ا18سیدي الزروقالیوم الثانيعبد الوافيبعداش .5
2264477ا18حي السابالنالیوم االولبوطارفي فاتح.6
2264291ا18سیدي الزروقالیوم االولطیغة هارون.7
2264202ا18منطقة المنتایاالیوم االولبو شاقور بوخمیس.8
2263803ا18طبة المرجة احمیدنالیوم االولدیب مسعود.9

2263673ا18شارع عمار قطیشالیوم االولبوحداد محمد.10
ازلة محل الیوم التالتبوبكر محمد.11 2263627ا18سیدي الزروق01غ
2263028ا17الشكریدةالیوم التالتدقدق احمد.12
2262796ا17مسكن100حي الیوم التالتقرین امیر.13
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الدیمقراطیة الشعبیةلجمهوریة الجزائریة ا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
عطلةالمتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل

2019لسنة الفطرعید
سیدي معروفدائرة

النشاط البلدیات
التجاري

تاریخ اسم المداوم
المداومة

ح.س ت أو ب:رقمالعنوان التجاري

سیدي 

معروف
تغذیة عامة

2262312ا17مشتة الساحلالیوم الرابعبولقرون بادیس.14

2261002ا17الجبل دي النشمةالیوم الرابعمانع تفاحة.15

2256808ا15مشتة الساحلالیوم الرابعبیطاط جویدة.16

ارر سیدي معروفالیوم الثانيغسمون محمد.17 2261711أ17اد

ازلة سیدي معروفالیوم الثانيمسالوي احسن.18 2215094ا98غ

2255751أ15الساحل سیدي معروفمشتة الیوم الثانيبوحداد الطیب .19

2256797أ15شارع لكحل عیسى سیدي معروفالیوم الثانيبوفلقة زهیر.20

2216752أ99قریة المنتایة سیدي معروفالیوم الثانيغلیمي كمال.21

2240305أ09مشتة بوفاس سیدي معروفالیوم الثانيبوالریحان عبد العالي.22

2244268أ11طبة لجبل دي النشمة سیدي معروفالیوم االولبوشیخ أحسن.23

2252141أ13مركز سیدي معروفالیوم االولمانع محمد.24

2254723أ14سیدي معروف02محل الیوم االولمقیمح فتاح.25

2251589أ13الحبل دي النشمة سیدي معروفالیوم االولمانع بوزید.26

بوبرطخ سامیة.27
سیدي 02رقممسكن محل 70حي الیوم االول

زروق

2251000أ13

2241490أ10المنتایة سیدي معروفالیوم االولكرباش عقیلة.28

2222410أ01محطة المسافرین سیدي معروفالیوم االولدیب خالد.29
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
:سیدي معروفدائرة

ح.س ت أو ب:رقمالعنوان التجاريتاریخ المداومةاسم المداومالنشاط التجاريالبلدیات

سیدي 
معروف

2221066أ00سیدي معروف مركزالیوم االولغطوط فرید.30

2233123أ06شارع عیسى لكحل سیدي معروفالیوم االولبوالحیلة سعد الدین.31

2240076أ09سیدي معروفالرابعالیوم بوكالب نبیل.32

2244268أ11الحبل دي النشمة سیدي معروفالیوم الرابعبوالشیخ أحسن.33

2234040أ06سیدي معروف مركزالیوم الرابعبالح بادیس.34

2248728أ12سیدي معروف مركزالیوم الرابعبولصباع عبد المالك.35

2231979أ05سیدي معروف مركزالیوم الرابعبوكالب خمیسة.36

ارنیة سیدي معروفالیوم الرابعبولقرون حمالوي.37 2226687أ03التجزئة العم

ارنیة سیدي معروفالیوم الرابعمانع سامي.38تغذیة عامةال 2231898أ05التجزئة العم

2241745أ10سیدي معروفالیوم التالتلعمامري محمد.39

2250237أ12معروفسیدي زروق سیدي الیوم التالتجریو محفوظ.40

2233681أ06سیدي زروق سیدي معروفالیوم التالتمدني خدیجة.41

2251638أ13شارع عیسى لكحل سیدي معروفالیوم التالتبولعتالي فیصل.42

2247467أ11سیدي زروق سیدي معروفالیوم التالتخنشول عبد الوهاب.43

2251358أ13مركز سیدي معروف01رقمالیوم التالتعطوي خلیل.44

2236352أ08سیدي معروفالیوم التالتقیطاتني عبد الفتاح.45

2223351أ01سیدي معروفالیوم التالتمانع أحمد.46

2247714أ12سیدي معروفالیوم التالتحمیدي فوزي.47
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم مدیریة التجارة

المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة
2019لسنة الفطرعید

:سیدي معروفدائرة

ح.س ت أو ب:رقمالعنوان التجاريتاریخ المداومةاسم المداومالنشاط التجاريالبلدیات

سیدي 
معروف

إطعام

2244520أ11معروف /طبة المرجة سالیوم االولبكوج جمال.1

2242765أ10معروف/شارع سعد بولعتالي سالیوم االوللرقط عمار .2

2249939أ12معروف /سیدي الزروق سالیوم التانيمریوة سلیم .3

2250038أ12معروف/مشتة الساحل س الیوم التانيبوجریو منصور.4

2248479أ12معروف/محل س32مشروع الیوم التالتزیدي مراد .5

2250502أ13معروف/محل س32مشروع الیوم التالتبوتكزز طارق.6

1445030أ11سیدي معروف –غار الدیبة الیوم الرابعكریكة جمال.7

لخضر و ا

الفواكه

2248068أ12شارع بولعتالي سعد سیدي معروفالیوم التانيبلمرابط مولود.1

2242409أ10سیدي معروفالیوم التانيبولقرون محمد.2

2221678أ00سیدي معروفالیوم التانيقیطاتني عمار.3

2239743أ09سیدي معروف مركزالیوم االولرویمل األمین.4

2248989أ12سیدي معروف مركزالیوم االولبوزعزوعة اسماعیل.5

2231375أ05الجبل دي النشمة سیدي معروفالیوم الرابعبولخمایر ربیع.6

ازلة سیدي معروفالیوم التالتلعالمة بلقاسم.7 2221514أ00غ

محطات 
الخدمات

الیوم األول و ش د م م الساحل.1
التالت

0443450ب15لملز مشتى الساحل

م ش و د م م طیغة .2
الیوم التاني و لتوزیع الوقود

الرابع

ولیجة عیاش بجانب الطریق الوطني 
اربط بین المیلیة و قسنطینة 27رقم ال

سیدي معروف
0443589ب17
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید:سیدي معروفدائرة

النشاط البلدیات
التجاري

ح.س ت أو ب:رقمالعنوان التجاريتاریخ المداومةاسم المداوم

أوالد رابح

2225395ا02االربعاء مركزالیوم االول و التالتمقیح احمد.1المخابز

لتغذیة ا

العامة

اربحالیوم االولموریاس عبد العزیز.1 2258105أ15مشتة االربعاء أوالد 

اربحالیوم االولهرقال عبد العزیز.2 2252591أ13االربعاء أوالد 

اربحالیوم االولبوشیخ سكینة.3 2260392ا16بوطویل أوالد 

اربحالیوم االولبوعبداهللا عبد الناصر.4 2260554ا16طبة المرج اوالد

اربحالیوم االولبوعكوش عبد السالم.5 2228321ا04األربعاء أوالد 

اربحالیوم التانيسالم زهیر.6 2229145ا04المرجة أوالد 

اربحالیوم التانيلكحل فرید.7 2231385ا05المرجة أوالد 

اربحالیوم التانيزواغي بدیعة.8 2231889ا05أوالد 

اربحالیوم التانيناطي مسعودة.9 2233017ا06أوالد 

اربحالیوم التالتبوكبة بدرة.10 2260947ا17عین الجنة أوالد 

2261975ا17مشتة بوطویلالیوم التالتبوعیطة محمد.11

اربحالیوم التالتلرقط نورة.12 2262305ا17تامخرت أوالد 

اربحالیوم الرابعموراس فارس.13 2263136ا17قریة عین الجنة أوالد 

2264634ا18الطابق األرضي بومسعودالیوم الرابعلبیض نزیهة.14

اربحالیوم الرابعدلول ماجد.15 2237796ا08أوالد 

اربحالیوم التانيهدور محمد الصالح.16 2214958أ98أوالد 

اربحالیوم التانيبوعكوش لخضر.17 2226673أ03األربعاء مركز أوالد 

اربح مركزالتالتالیوم موراس عبد المالك.18 2233837أ06أوالد 

اربحالیوم التالتهدور عبد العالي.19 2230242أ05األربعاء أوالد 

اربعبوعبد اهللا صالح.20 اربحالیوم ال 2219732أ00األربعاء مركز أوالد 

اربعبوعبد اهللا مصطفى.21 اربحالیوم ال 2232949أ06األربعاء أوالد 
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الدیمقراطیة الشعبیةلجمهوریة الجزائریة ا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
عطلةالمتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل 

2019لسنة المباركالفطرعید
:دائــــــــرة السطارة

النشاط البلدیات
التجاري

ح.س ت أو ب:رقمالعنوان التجاريتاریخ المداومةاسم المداوم

السطارة
المخابز

الیوم االول و زعومة نوارة.1
التالت

2250147أ12تجزئة الهناء السطارة01

18.11.00686حي عیمن السطارة وسطالیوم االول التالتعیمن محمد.2

18.11.16038برج علي السطارةالیوم االول التالتلفزة مراد.3

الیوم التاني و عمیور الحاسن.4
الرابع

18.11.00620حي ألقوف السطارة

لتغذیة العامة

2261191ا17السطارة –نهج بولجویجة عمر االولالیومعیساني كمال.5

2265413ا19شارع بودرمین احمدالیوم االولبوحجار احسن.6

2264160ا18حي عمار مخلوف02محل رقم الیوم االوللطرش بوخمیس.7

اربح الیوم االولسلطاني عزوز.8 2257277أ15السطارة -نهج لحنش 

2259798أ16برج علي السطارةاالولالیوم لفزة محمود.9

ازن السطارةالیوم االولكحوال بلقاسم.10 2214833أ98مشتة ال

اریة السطارةالیوم االولكریوي عبد القادر.11 2260295أ16بن د

الیوم االولبوالبخ صبیرنة.12
ب57حي بوشارف العلوي محل 

السطارة
2261137أ17

2213144أ98مبارك السطارةأوالدالیوم االولقرندو محمد.13

2235881أ07شارع بوزردوم علي السطارةالیوم االولكربوش فرید.14

2250903أ13شارع بودرمین أحمد السطارةالیوم االولعیمن علي.15

2249165أ12أقوف السطارةالیوم التانيعمیرة سمیحة.16

2263141ا17االرضيالطابق 02اقوف محل رقم الیوم التانيمعوش عبد اهللا.17

2222741أ01حي عیمن عیسى السطارةالیوم التانيمنهان حسین.18
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة المباركالفطرعید
:دائــــــــرة السطارة

النشاط البلدیات
التجاري

ح.س ت أو ب:رقمالعنوان التجاريالمداومةتاریخ اسم المداوم

لتغذیة االسطارة

العامة

2250764أ13شارع بوزدوم علي السطارةالیوم التانيدني علي.19

2239814أ09مسكن السطارة20حي الیوم التانيبوغاشیش الخوجة.20

2237790أ08برج علي السطارةالیوم التانيقندوز الطاهر.21

2253980أ14برج علي السطارةالیوم التانيالدینبورزامة عز .22

2225610أ02شارع بوسالم أحسن السطارةالیوم التانيبوزق محمد.23

2212116أ98بوشارف السطارةالیوم التانيبوالطبخ سمیر.24

2235619أ07برج علي  السطارةالیوم التانيمشاور زبیر.25

2239079أ09السطارةمسكن 30حي الیوم التانيبوزیان عادل.26

2214144أ98أقوف السطارةالیوم التانيخلدون رابح.27

2210103أ97حي عبد اللطیف مختارالیوم التالتكربوش أحسن.28

اریة السطارةالیوم التالتبولحدید رضوان.29 2256136أ15بن د

2254879أ14برج علي السطارةالیوم التالتدني رضوان.30

2256099أ15حي علیوش عمار السطارةالیوم التالتجنحیةبالل.31

2231645أ05برج علي السطارةالیوم التالتقندوز إلیاس.32

2213021أ98بوشارف العلوي السطارةالیوم التالتبوعناني حسان.33

2262505ا17حي بوشارف العلوي01محل رقم الیوم التالتعیساني علي.34

2230243أ05حي عبد اللطیف مختار السطارةالتالتالیوم ناصر حسام الدین.35

2240356أ09حي الهناء السطارةالیوم الرابعالعبودي یوسف.36

2247818أ12برج علي السطارةالیوم الرابعبسام سمیة.37
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لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةا
والیــــــة جیجـــــــل
مدیریة التجارة

11/04/2019المؤرخ في829ملحق بالقرار رقم 
المتضمن قائمة التجار الملزمین بضمان المداومة خالل عطلة

2019لسنة الفطرعید
دائــــــــرة السطارة

ح.س ت أو ب:رقمالعنوان التجاريتاریخ المداومةاسم المداومالنشاط التجاريالبلدیات

السطارة
لتغذیة العامةا

2227124أ03برج علي السطارةالیوم الرابعمحسن عبد الوهاب.38

2230374أ05مسكن السطارة20حي الیوم الرابعقزول سیهام.39

2261137أ17بوشارف العلوي السطارةالیوم الرابعبوالطبخ صبرینة.40

2214746أ98بوشارف العلوي السطارةالیوم الرابعدباح مسعود.41

2213021أ98بوشارف العلوي السطارةالیوم الرابعبوعناني حسان.42

2230243أ05حي عبد اللطیف مختار السطارةالیوم الرابعناصر حسام الدین.43

2261191ا17السطارة –نهج بولجویجة عمر الیوم الرابععیساني كمال.44

اربح الیوم الرابعسلطاني عزوز.45 2257277أ15السطارة -نهج لحنش 

2233783ا06مشتة برةالیوم االولبوعیطة نعیمة.46

2247495ا0111مشتة المایدة محلالیوم التانيیخلف مراد.47

العامةالتغدیة غبالة

2257164ا15بجانب الحظیرة غبالةالیوماالولبوعمامة مسعود.1

2264090ا18قریة الرمامنالیوم االولداموس زهیر.2

2218562أ99سوق الحد غبالة الیوم التانيشالط عمار.3

2225061أ02مشتة عجیسة غبالة الیوم التانيبلبلدي عبد المجید.4

2227226أ03غبالة مركزاالولالیوم بودرع عائشة.5

2250452أ13مشتة الرمامن غبالةالیوم الرابعبودیار رزیقة.6

2218554أ99قلیع الدیس غبالةالیوم التالتبوعناني أحمد.7

2251717أ13قریة برة غبالةالیوم الرابعنقوب عبد اهللا.8

2238931أ09قلیع الدیس غبالةالیوم التالتبودربالة أحمد الشریف.9

2257080أ15غبالة-بني داودالیوم األول والتالتلعمامري محي الدین.10
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