
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التجارة 

 مديرية التجارة لوالية سكيكدة
 مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

 

 عيد االستقالل  و 2019الفطر لسنة يومــي عيد قائمة التجار المسخرين لمداومة 
 حسب األنشطة التجارية الخاضعة إللزامية ضمان المداومة  عبر بلدية كركرة 

  لبلدبةا
 المخابز

تغذية عامة و مواد 
الحليب و البقالة و 

 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 قصابة 

 تجارة الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
مساحات كبرى أو 

 سوبيرات
 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
 كركرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بوالشرك عبد الغاني
شارع زيغود يوسف 

 كركرة 
XX+(*) 

 بوشمة توفيق
شارع عاشور محمد 

 كركرة 
XX+X 

 ناصر حمزة 
 شارع محمد عاشور كركرة

X+XX 

 عبوبو رياض
 شارع زيغود يوسف كركرة 

XX+X 

 زوين مراد
 شارع زيغود يوسف كركرة 

XX+X 

 

 العواطي عبد الكريم
 شارع أحمد سالم كركرة 

XX+(*) 

 علوان عبد القادر
 01/11/54شارع 
 كركرة 

XX+X 

 زايخ فوزية
 حي زويتن سعد  كركرة 

XX+X 

 عبوبو محمد لمين
 شارع زيغود يوسف كركرة 

XX+X 

 قيطون الساسي
 شارع زيغود يوسف كركرة 

XX+X 

 

 عبوبو عزوز
 نهج لعويلة  كركرة 

X+XX 

 عالط باديس
شارع زيغود يوسف 

 كركرة 
XX+X 

 بوعضمة خالد 
 شارع عاشور محمد كركرة 

XX+X 

 كارك محمد لمين
 شارع أول نوفمبر كركرة 

XX+(*)+X 

 

 عبدو بن بليدة
 01/11/54شارع 
 كركرة 

XX 

 كارك هشام
شارع بودبزة لخضر 

 كركرة 
XX+X 

 عبوبو مراد 
 شارع عاشور محمد كركرة 

 

 شواف مختار
 شارع زيغود يوسف كركرة 

XX+X 

 

 ريحان الساسي  
 01/11/54شارع 

 عبوبو السعيد 
 شارع زيغود يوسف كركرة 

 وعواع حليمة
 شارع زيغود يوسف كركرة 

 



 كركرة 
XX+X 

XX+(*) XX+X 

 علوان رابح 
 01/11/54شارع 
 كركرة 

XX+X 

 عبوبو أحسن 
 شارع زيغود يوسف كركرة 

XX+X 

 عبوبو جمال
 شارع زيغود يوسف كركرة 

XX+X 

 

 كاجيو هدبة  
شارع زيغود يوسف 

 كركرة 
XX+X 

    

 بولبنان عبدو 
 حي زيغود يوسف كركرة 

XX+X 

    

 عساس عبد المالك 
 حي زيغود يوسف كركرة 

XX+X 

    

 عمر دشير  
حي المجاهد بوغازي 

 الساسي كركرة 
XX+X 

    

 قريبع عريفة 
حي بودبزة لخضر 

 الساسي كركرة 
XX+X 

    

 وعواع مختار 
 حي زيغود يوسف كركرة 

XX+X 

    

 بومنجل عز الدين 
 حي حسين مصباح كركرة 

    



XX+X 
 بوقاريش محمد 

 حي زيغود يوسف كركرة 
XX+X 

    

عالط محمد شارع   
 عاشور محمد  كركرة 

XX+X 

    

 علوان عبد القادر  
 حي زيغود يوسف كركرة 

XX+X 

    

 كارك محمد فتحي 
 حي زيغود يوسف كركرة 

XX+X 

    

 بوخالطة محفوظ 
 حي زيغود يوسف كركرة 

XX+X 

    

 حسين حيوبر 
 حي زيغود يوسف كركرة 

XX+X 

    

مجموع 
 بلدية كركرة

 
04 

 
19 

 
02 

 
06 

 
06 

 
00 

X  مداومة اليوم األول  :........................  
XX    مداومة اليوم الثاني  :....................... 

X+XX  مداومة اليوم األول + الثاني :....................
 (*) ........................: مداومة يوم االستقالل

 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التجارة 

 مديرية التجارة لوالية سكيكدة
 مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

 

 عيد االستقالل  و 2019الفطر لسنة يومــي عيد قائمة التجار المسخرين لمداومة 
 حسب األنشطة التجارية الخاضعة إللزامية ضمان المداومة  عبر بلدية عين قشرة  

  لبلدبةا
 المخابز

تغذية عامة و مواد 
الحليب و البقالة و 

 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 قصابة 

 تجارة الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
مساحات كبرى أو 

 سوبيرات
 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
 عين قشرة 

 
 براهيم بن ناصر

 43طريق وطني  رقم 
 عين قشرة
XX+(*)+X 

 فوزي بودن
 عين قشرة
XX+(*)+X 

 عماد جغادر
  01حي المحتشد محل رقم 

 عين قشرة
XX+(*)+X 

 طمين احسن
 طريق الدائرة

 عين قشرة
XX+(*)+X 

 محفوظ بوغاغة
الشارع الرئيسي محل رقم 

   عين قشرة32
XX+(*)+X 

 

 عز الدين العيسوب
شارع  االستقالل  عين 

 قشرة
XX+(*)+X 

 سيف الدين حيدوس
الشارع الرئيسي طريق 

 عين 43وطني  رقم 
 قشرة

XX+(*)+X 

 رابح نغوش
 محل 05/07/62شارع 

  ب  عين قشرة15رقم 
XX+(*)+X 

 حميمد إلياس
 المحتشد   05/07/62شارع 

 عين قشرة
XX+(*)+X 

 عمر بوودن
شارع جيش التحرير  عين 

 قشرة
XX+(*)+X 

 

  



 

 جمال مخابة 
على الطريق نحو حجر 

 مفروش عين قشرة
XX+(*)+X 

 فطيمة بوضفة
بجانب الطريق وطني  

 69 محل رقم 43رقم  
 عين قشرة
XX+(*)+X 

 ابراهيم قويسم
شارع جيش التحرير  عين 

 قشرة
XX+(*)+X 

 بوالسليو رزيق
 نهج سالح الثورة  عين قشرة

XX+(*)+X 

  

 نرجس طلحي
 شارع الحرية  عين قشرة

XX+(*)+X 

 فتيحة لقصير
بجانب الطريق وطني  

  عين قشرة43رقم  
XX+(*)+X 

 جقريف عبد المالك 
 السوق البلدي  عين قشرة

XX+(*)+X 

  

 ثلجة جغادر 
شارع االستقالل عين 

 قشرة
X+(*) 

 طلحي سالم 
 05/07/62شارع 

 المحتشد  عين قشرة
XX+(*)+X 

    

 مسعود كعوان  
  محل 05/07/62شارع 

   عين قشرة01رقم 
XX+(*)+X 

    

 طلحي بوجمعة  
   عين قشرة45محل رقم 
XX+(*)+X 

    

  



 

 عمر رزيوق  
 وسط  عين قشرة

XX+(*)+X 

    

 صابر خوالد  
 حي المحتشد  عين قشرة

XX+(*)+X 

    

 رابح بوحفجوف  
 حي المحتشد  عين قشرة

XX+(*)+X 

    

 عماد جغادر  
حي المحتشد محل رقم 

   عين قشرة01
XX+(*)+X 

    

مجموع  
بلدية عين 

 قشرة 

 
05 

 
11 

 
03 

 
04 

 
02 

 
00 

X  مداومة اليوم األول  :........................  

XX   مداومة اليوم الثاني  :.......................  

X+XXمداومة اليوم األول + الثاني :....................  

 (*) ........................: مداومة يوم االستقالل



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التجارة 
 مديرية التجارة لوالية سكيكدة

 مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي
 

 عيد االستقالل  و 2019الفطر لسنة يومــي عيد قائمة التجار المسخرين لمداومة 
 حسب األنشطة التجارية الخاضعة إللزامية ضمان المداومة  عبر بلدية  بني زيد 

  لبلدبةا
 المخابز

تغذية عامة و مواد 
الحليب و البقالة و 

 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 قصابة 

 تجارة الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
مساحات كبرى أو 

 سوبيرات
 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
 ساسان سليم  بني زيد 

 بني زيد  
 (*)+X 

 مصباح عبد الرزاق 
 بني زيد  
XX+(*)+X 

 مشري فاطمة
 بني زيد  
XX+(*)+X 

 بولخصايم حمادة 
 بني زيد  
XX+(*)+X 

 لقوي محمد  
 بني زيد  
XX+(*) 

 

 بوخدشة عادل 
 بني زيد  
XX+(*) 

 لمراحي السعيد
 بني زيد  
XX+(*)+X 

 مخبي ضريفة  
 بني زيد  
XX+(*)+X 

 هاشمي محمد
 بني زيد  
XX+(*)+X 

 

 شكرود محمد 
 بني زيد  
XX+(*)+X 

 لرقم أيمن 
 بني زيد  
XX+(*)+X 

 لرقم جدية
 بني زيد  
XX+(*)+X 

 

 ساسي هادف زين الدين 
 بني زيد  
XX+(*)+X 

 بن علجية قدور  
 بني زيد  
XX+(*)+X 

 عمر زعيمش زهية 
 بني زيد  
XX+(*)+X 

 

 الزيغد صالح 
 بني زيد  
XX+(*)+X 

    

 لقوي فاتح   
 بني زيد  

    



XX+(*)+X 
 بوقموزة بالل  

 بني زيد  
XX+(*)+X 

    

 العيدي شياب  
 بني زيد  
XX+(*)+X 

    

 العيدي مخلوف  
 بني زيد  
XX+(*)+X 

    

 دكاري أسامة  
 بني زيد  
XX+(*)+X 

    

 الحادق عمار  
 بني زيد  
XX+(*)+X 

    

 العيدي عبد هللا  
 بني زيد  
XX+(*)+X 

    

مجموع 
بلدية بني 

 زيد

 
02 

 
12 

 
01 

 
04 

 
04 

 
00 

X  مداومة اليوم األول  :........................  

XX   مداومة اليوم الثاني  :.......................  

X+XXمداومة اليوم األول + الثاني :....................  

 (*) ........................: مداومة يوم االستقالل



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التجارة 

 مديرية التجارة لوالية سكيكدة
 مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

 

 عيد االستقالل  و 2019الفطر لسنة يومــي عيد قائمة التجار المسخرين لمداومة 
 حسب األنشطة التجارية الخاضعة إللزامية ضمان المداومة  عبر بلدية الشرايع  

 

  لبلدبةا
 المخابز

تغذية عامة و مواد 
الحليب و البقالة و 

 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 قصابة 

 تجارة الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
مساحات كبرى أو 

 سوبيرات
 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
 لشرايعا

 
 قويسم عبد الحكيم

 بلدية الشرايع  
XX+(*) 

 بوحافر مجيد
 بلدية الشرايع  

XX+(*)+X 

 بوخبزة محمد 
 بلدية الشرايع  

XX+(*)+X 

 نطور محمد الطيب
 بلدية الشرايع  

XX+(*)+X 

 محمد لمين علي زوي
 بلدية الشرايع  

XX+(*)+X 
 بولحبال براهيم
 بلدية الشرايع  

X 

 بوحافر عبد الغاني
 بلدية الشرايع  

XX+(*)+X 

 حمودة نوالدين 
 بلدية الشرايع  

XX+(*)+X 

 فالح نعيمة
 بلدية الشرايع  

XX+(*)+X 

 

 حسين محمد 
 بلدية الشرايع  

XX+(*)+X 

 حمودة صالح 
 بلدية الشرايع  

XX+(*)+X 

 الطيب علي زوي
 بلدية الشرايع  

XX+(*)+X 

 

  



 

 بوعبدة محمد  
 بلدية الشرايع  

XX+(*)+X 

 حمودة عبد المالك 
 بلدية الشرايع  

XX+(*)+X 

 حسين الربيع
 بلدية الشرايع  

XX+(*)+X 

 

 حمودة نور الدين 
 بلدية الشرايع  

XX+(*)+X 

 جمال بونمور 
 بلدية الشرايع  

XX+(*)+X 

 مسعودة شريبط درويش
 بلدية الشرايع  

XX+(*)+X 

 

 معيمش فارس 
 بلدية الشرايع  

XX+(*)+X 

    

 رايس صالح  
 بلدية الشرايع  

XX+(*)+X 

    

 جامعي شعبان 
 بلدية الشرايع  

XX+(*)+X 

    

 جامعي عبد الحميد 
 بلدية الشرايع  

XX+(*)+X 

    

 بلكحلة عيد الغاني 
 بلدية الشرايع  

XX+(*)+X 

    

  



 

 مرواني عبد العزيز  
 بلدية الشرايع  

XX+(*)+X 

    

 معيمش سليمة 
 بلدية الشرايع  

XX+(*)+X 

    

مجموع 
بلدية 
 الشرايع

 
02 

 
12 

 
00 

 
05 

 
05 

 
01 

X  مداومة اليوم األول  :........................  

XX   مداومة اليوم الثاني  :.......................  

X+XXمداومة اليوم األول + الثاني :....................  

 (*) ........................: مداومة يوم االستقالل

 

 

 

  



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التجارة 

 مديرية التجارة لوالية سكيكدة
 مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

 

 عيد االستقالل  و 2019الفطر لسنة يومــي عيد قائمة التجار المسخرين لمداومة 
 حسب األنشطة التجارية الخاضعة إللزامية ضمان المداومة  عبر بلدية القل  

  لبلدبةا
 المخابز

تغذية عامة و مواد 
الحليب و البقالة و 

 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 قصابة 

 تجارة الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
مساحات كبرى أو 

 سوبيرات
 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 
 
 
 
 القل

 النوار حاجي
حي شطي عبد الحميد محل 

 ل الق2 م23
X+XX+(*)  

 بوعسلة رشيد 
 نهج العموشي القل

 
X+XX+(*)   

 سليم علي سيطة  
 أكتوبر طريق 17نهج 

 الشرايع  القل
XX+(*)   

 طارق عمران 
 نهج العموشي جمال  القل

 
X+XX+(*)   

 مزدور رياض 
 نهج شطي حميد  القل

 
X+XX+(*)   

 لمغير عمر 
 القلشارع رويبح الطاهر 

X+XX+(*)  

 يوسف توتة
 نهج العموشي القل

X+XX+(*)  

 بوعسلة مراد 
 حي الشيخ محمد  القل

X+(*)   

 يوسف العامري 
 نهج بركات مصطفى  القل

 
XX+(*)   

 سعد هللا
 مفرزة غميرد محمد  القل

 
XX+(*)   

 علي جامعي
 طبة كرارة بومهاجر القل

X+XX+(*)  

 فتحي مغروش
 نهج العموشي القل

X+XX+(*)   

 أحمد نذير شنيقر  
 حي الشيخ محمد  القل

XX+(*)   

 بوعكاز مراد 
 نهج فلسطين  القل

X+XX+(*)   

 

 جمال بورحايل
نهج قويسم عبد الحق رقم 

 أ القل08
X+XX+(*) 

 اليمين شريبط الشريف 
نهج سطمبولي مصطفى 

 ب القل05محل 
X+XX+(*) 

 صالح الدين بوغاغة  
حي الشطي عبد الحميد 

 القل
X +(*)   

 زعير زيدان 
 حي الشطي عبد الحميد القل

 
X +(*)   

 

 فريد قيرود
نهج رويبح عبد الحميد محل 

 أ القل09

 عبد الرزاق بوشعالي
زاوية شارع جمال 

  القل03العموشي رقم 

 جودي محمد  
حي الشطي عبد الحميد 

 القل

 قايد رجيل 
 حي الشطي عبد الحميد القل

 

 



X+XX+(*)  XX+(*) XX +(*)   X+XX+(*) 
 محمد لمغيرة 

نهج سعيد رابح محل رقم 
  القل01

XX+(*)  

 فغموس محمد
نهج حركات مصطفى 

 القل
X+XX+(*) 

 جوامع جابر  
 نهج قويسم عبد الحق القل

X +(*)    

  فنبح علي
 حي الشيخ محمد القل

 
XX+(*) 

 

 خنات عبد العزيز
 نهج بوزيد محمد القل

X+XX+(*)  

 سمير زوال
نهج حركات مصطفى 

   القل01محل رقم 
XX+(*) 

 محمود بوغاغة  
 حي قويسم عبد الحق القل

XX +(*)   

 محمود لحمر 
 حي رويبح عبد الحميد القل

X+XX+(*) 

 

 بوعزيز كريم
 نهج قويسم عبد الحق القل 

X+XX+(*) 

 نطور سعد
نهج حركات مصطفى   

 القل
XX+(*)  

 شريف بوغازي  
 نهج رابح عياشي القل

XX +(*)   

 بغلول سليم
 نهج قويسم عبد الحق القل 

X +(*) 

 

 خان عبد الوهاب
 شارع فلسطين القل

XX+(*) 

 تاجر عبد السالم
 حي شطي حميد  القل

XX+(*)  

 عبد الرحمان بوحين  
 نهج عياشي رابح القل

X+XX+(*) 

 بوعسلة منيرة
 نهج قويسم عبد الحق القل 

XX+(*) 

 

 صيد صابر
 نهج فلسطين القل

XX+(*) 

 بوالريش عبد الغاني
نهج حركات مصطفى محل 

  س  القل36رقم 
XX+(*)   

 زهير عمران  
 نهج سطمبولي مصطفى القل 

XX+(*) 

 

 بوالريش عبد الكريم 
 نهج زيغود يوسف  القل

XX+(*) 

 زين العابدين عمران   
 نهج العموشي جمال القل

X+XX+(*) 

 

 بن جامع فواز 
نهج حركات مصطفى محل 

  س  القل38رقم 
XX+(*) 

     

 بن جامع أحمد  
نهج حركات مصطفى 12

   القل01محل رقم 

     



X+XX+(*) 
 محرز صديقي  

نهج خنات الصادق محل 
  س القل28رقم 

XX+(*)  

    

 يوسف بوزناد  
نهج خنات الصادق محل 

  أ القل28رقم 
XX+(*)+X 

    

 بن سعيد ياسين  
نهج عياش رابح محل رقم 

  ب القل42
XX+(*) 

    

 محمد سعداوي 
نهج جابة مختار محل 

   القل01رقم 
X+XX+(*) 

    

 ولد العايب يوسف 
 حي الشطي عبد الحميد  

X+XX+(*) 

    

 الشيخ عبد الوهاب  
 الشطي عبد الحميد  القل

XX+(*) 

    

 بوقارون محمد 
 حي الشايح محمد  القل

X+XX+(*) 

    

 الشيخ كريم 
 سعيد رابح  القل

XX+(*) 

    

     شلغوم أحمد  



 سعيد رابح  القل
XX+(*) 

 الشيخ كريم 
 سعيد رابح  القل

XX+(*) 

    

 الراتب سمير  
 قويسم عبد الحق  القل

XX+(*) 

    

 بوشارب هشام  
 أرض عمران  القل

XX+(*) 

    

 شلية ملود 
 أرض عمران  القل

X+XX+(*) 

    

 بوالقيشة أحين 
 قويسم عبد الحق  القل

XX+(*) 

    

 قويسم عز الدين 
 قويسم عبد الحق  القل

XX+(*) 

    

 لطرش عبد الغاني 
 قويسم عبد الحق  القل

XX+(*) 

    

 بلعابد هشام 
 شطي حميد  القل

X+XX+(*) 

    

 بوشارب عز الدين  
 أرض عمران  القل

XX+(*) 

    



 الحيول هشام  
 أرض عمران  القل

XX+(*) 

    

 صياد صالح  
 أرض عمران  القل

XX+(*)+X 

    

مجموع 
 بلدية القل

10 32 00 09 11 02 

X  مداومة اليوم األول  :........................  

XX   مداومة اليوم الثاني  :.......................  

X+XXمداومة اليوم األول + الثاني :....................  

 (*) ........................: مداومة يوم االستقالل

 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التجارة 

 مديرية التجارة لوالية سكيكدة
 مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

 

 عيد االستقالل  و 2019الفطر لسنة يومــي عيد قائمة التجار المسخرين لمداومة 
 حسب األنشطة التجارية الخاضعة إللزامية ضمان المداومة  عبر بلدية بين الويدان 

 

  لبلدبةا
 المخابز

تغذية عامة و مواد 
الحليب و البقالة و 

 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 قصابة 

 تجارة الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
مساحات كبرى أو 

 سوبيرات
 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
 بيرة محمد  بين الويدان

 وسط  بين الودان
XX+(*) 

 بازين الويزة 
 الطاحونة  بين الودان

XX+(*)+X 

 بن حمروش فرحات  
شارع االجوة شريدي 

  س بين الودان17رقم
XX+(*)+X 

 الواهم بالل
 بين الويدان

XX+(*)+X 

 

 نقاش بلقاسم  
   بين الودان65محل رقم 
XX+(*) 

 بودبوز كمال  
المنطقة التجارية محل 

  س  بين الودان08رقم 
XX+(*)+X 

 فرخ الذيب عبد الغاني 
 04المفرزة البلدية رقم 

 س بين الويدان 31محل 
XX+(*)+X 

 لقوي مكي
مفرزة بين الويدان حصة 

 04 محل 05
XX+(*)+X 

 

 بومصران رضوان  
 الطاحونة  بين الودان

XX+(*)+X 

 بودن نعيم 
 بين الويدان مركز

XX+(*)+X 

 بوديبة هالل  
 بين الويدان مركز

XX+(*)+X 

 عبد النوري نور الدين
 وسط بين الويدان

XX+(*)+X 

 

 بومصران  بوجمعة
  بين 01الطاحونة محل 

 الودان
XX+(*)+X 

 تومي الخضراوي
 11تجزئة البلدية حصة 

 بين الويدان 
XX+(*)+X 

 بوديبة عبد هللا  
شارع زيوط بوزيد محل 

   بين الويدان 25رقم 
XX+(*)+X 

  

   شالبي عمر   بلقاسم قرقور   



بين الويدان مركز محل 
 م 03
XX+X 

 بين الويدان مركز
XX+(*)+X 

 بوديبة محمد   
 بين الويدان  وسط

XX+(*)+X 

 بوديبة كمال   
 08المفرزة التجارية حصة 

  ف بين الويدان 28محل 
XX+(*)+X 

  

 عبد النوري رياض 
 بين الويدان  وسط

XX+(*)+X 

    

 عطوي كمال   
 بين الويدان  وسط

XX+(*)+X 

    

 عيواز مليكة  
حي قرنان يوسف محل 

  بين الويدان  140
XX+(*)+X 

    

مجموع 
بلدية بين 

 الويدان

 
04 

 
09 

 
00 

 
06 

 
03 

 
00 

 

X  مداومة اليوم األول  :........................  

XX   مداومة اليوم الثاني  :.......................  

X+XXمداومة اليوم األول + الثاني :....................  

 (*) ........................: مداومة يوم االستقالل



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التجارة 

 مديرية التجارة لوالية سكيكدة
 مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

 

 عيد االستقالل  و 2019الفطر لسنة يومــي عيد قائمة التجار المسخرين لمداومة 
 حسب األنشطة التجارية الخاضعة إللزامية ضمان المداومة  عبر بلدية خناق ميون 

 

  لبلدبةا
 المخابز

تغذية عامة و مواد 
الحليب و البقالة و 

 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 قصابة 

 تجارة الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
مساحات كبرى أو 

 سوبيرات
 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
خناق 
 مايون

 عبد الرزاق بولكره
 خناق ميون

 
XX+(*)+X 

 أحمد كريم
قرية لعوينات خناق 

 ميون
XX+(*)+X 

 عبد الفتاح سعيود 
 قرية لعوينات خناق ميون

 
XX+(*)+X 

 أمال بوربيع
 قرية لعوينات خناق ميون

 
XX+(*)+X 

 

 قاري عماد 
قرية لعوينات خناق 

 ميون
XX+(*)+X 

 محمد بوربيع 
 قرية لعوينات خناق ميون

 
XX+(*)+X 

 بوعزيز جميلة
 قرية لعوينات خناق ميون

 
XX+(*)+X 

 

  



 أحمد زوالي  
قرية لعوينات خناق 

 ميون
XX+(*)+X 

 هاشمي علي  
 قرية لعوينات خناق ميون

 
XX+(*)+X 

 

 عبد الحق بوربيع 
قرية لعوينات خناق 

 ميون
XX+(*)+X 

    

 نارسيس نوال 
قرية لعوينات خناق 

 ميون
XX+(*)+X 

    

 الهاشمي علي 
قرية لعوينات جناق 

 ميون
XX+(*)+X 

    

مجموع  
بلدية خناق 

 ميون

 
01 

 
06 

 
00 

 
02 

 
03 

 
00 

X  مداومة اليوم األول  :........................  
XX   مداومة اليوم الثاني  :.......................  

X+XXمداومة اليوم األول + الثاني :....................  
 (*) ........................: مداومة يوم االستقالل



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التجارة 

 مديرية التجارة لوالية سكيكدة
 مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

 

 عيد االستقالل  و 2019الفطر لسنة يومــي عيد قائمة التجار المسخرين لمداومة 
 حسب األنشطة التجارية الخاضعة إللزامية ضمان المداومة  عبر بلدية واد زهور 

 

  لبلدبةا
 المخابز

تغذية عامة و مواد 
الحليب و البقالة و 

 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 قصابة 

 تجارة الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
مساحات كبرى أو 

 سوبيرات
 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
 أحمد غميرد واد زهور

 لخميس بلدية واد الزهور
XX+(*)+X 

 عريف عائشة
 لخميس بلدية واد الزهور

XX+(*)+X 

 بودفع عبد الحميد  
 لخميس بلدية واد الزهور

XX+(*)+X 

 

 بوشطوح بوبكر 
 لخميس بلدية واد الزهور

XX+(*)+X 

 لطرش دوادبوضاخة  
 لخميس بلدية واد الزهور

XX+(*)+X 

 

  



 

 بلهي عز الدين  
 لخميس بلدية واد الزهور

XX+(*)+X 

 بوشطوح عيسى  
 لخميس بلدية واد الزهور

XX+(*)+X 

 

 أحسن جاب هللا بوجمهة 
 132الطريق الوالئي 

XX+(*)+X 

    

مجموع 
بلدية واد 

 الزهور

 
01 

 
04 

 
00 

 
00 

 
03 

 
00 

 

X  مداومة اليوم األول  :........................  
XX   مداومة اليوم الثاني  :.......................  

X+XXمداومة اليوم األول + الثاني :....................  
 (*) ........................: مداومة يوم االستقالل

 

 

 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التجارة 

 مديرية التجارة لوالية سكيكدة
 مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

 

 عيد االستقالل  و 2019الفطر لسنة يومــي عيد قائمة التجار المسخرين لمداومة 
 حسب األنشطة التجارية الخاضعة إللزامية ضمان المداومة  عبر بلدية تمالوس 

  لبلدبةا
 المخابز

تغذية عامة و مواد 
الحليب و البقالة و 

 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 قصابة 

 تجارة الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
مساحات كبرى أو 

 سوبيرات
 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
 تمالوس

 
 مصباح زبيدة

 حي البياضة تمالوس
+(*)X 

 صلصول عيسى
 06المفرزة البلدية رقم 

  تمالوس14محل 
XX+X 

 بوشعالة عمار
 1955 أوت 20شارع 

 تمالوس
XX 

 بوالما بوجمعة
 حي موسى الضيف تمالوس

(*)XX++X 

 سعيود الحسناوي 
حي عبد هللا رهواج  

 تمالوس
(*)XX++X 

 بوعصيدة ناجح
حي الساسي بوعصيدة 

 تمالوس
(*)XX++X 

 بورقوق يوسف
شارع محمد ذباح 

 تمالوس
(*)XX+ 

 خلفاوي الربيعي
 286الشارع الرئيسي رقم 

 تمالوس
XX+X 

 بوعكاز الشريف
 01شارع محمد دباح رقم 

 تمالوس
(*)XX+ 

  

 بوطبزة نورالدين 
حي مولود بالسكة 

 تمالوس
(*)XX++X 

 بودالعة الضيف
 16حي البياضة محل 

 تمالوس
(*)XX++X 

    

 بورقوق  نورالدين
 حي البياضة تمالوس

+(*)X 

 تومي يوسف
حي علي موسي الضيف 

 البياضة تمالوس
(*)XX++X 

    

 بويديوة حكيم 
حي مولود بالسكة 

 تمالوس
+(*)X 

 شمس الدين مشحود
نهج سعد بوقليع محل 

  تمالوس182
(*)XX++X 

    



 سيساوي وليد
حي الساسي بوعصيدة 

 تمالوس
(*)XX+ 

 شطاح محفوظ
شارع زيغود يوسف  

 تمالوس
(*)XX++X 

    

 لحرش الصيفي  
شارع محمد ذباح محل 

   تمالوس03 م19رقم 
XX+X 

    

 عالط مولود 
نهج سعد بوقليع  

 تمالوس
(*)XX++X 

    

 بويديوة عزيز 
نهج سعد بوقليع  

 تمالوس
(*)XX+ 

    

 شنيقي عزيز 
حي محمد رهواج  

 تمالوس
(*)XX++X 

    

 بوعكاز  
حي الساسي بوعصيدة 

   تمالوس19محل رقم 
(*)XX++X 

    

مجموع 
بلدية 
 تمالوس

 
06 

 
11 

 
02 

 
02 

 
00 

 
01 

X  مداومة اليوم األول  :........................  

XX   مداومة اليوم الثاني  :.......................  

X+XXمداومة اليوم األول + الثاني :....................  



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التجارة 

 مديرية التجارة لوالية سكيكدة
 مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

 

 عيد االستقالل  و 2019الفطر لسنة يومــي عيد قائمة التجار المسخرين لمداومة 
 حسب األنشطة التجارية الخاضعة إللزامية ضمان المداومة  عبر بلدية  قنواع 

  لبلدبةا
 المخابز

تغذية عامة و مواد 
الحليب و البقالة و 

 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 قصابة 

 تجارة الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
مساحات كبرى أو 

 سوبيرات
 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
 نغرة نوارة قنواع

 هاللة بلدية قنواع
XX+X 

 دريدي رشيد
 بلدية قنواع

XX+X 

 أبو بكر بولعبايز 
 بلدية قنواع

XX+X 

  

 بولعبايز عيسى
 بلدية قنواع

XX+(*)+X 

 وينز مولود
 بلدية قنواع

XX+X 

 قايد ذهبية 
 بلدية قنواع

XX+X 

  

 بهلول عبد العزيز 
 بلدية قنواع

XX+X 

    

 وفاف السعيد  
 بلدية قنواع

XX+X 

    

 هاشم قايد 
 بلدية قنواع

XX+X 

    

مجموع 
 بلدية قنواع

 
02 

 
05 

 
00 

 
02 

 
00 

 
00 

 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التجارة 

 مديرية التجارة لوالية سكيكدة
 مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

 

 عيد االستقالل  و 2019الفطر لسنة يومــي عيد قائمة التجار المسخرين لمداومة 
 حسب األنشطة التجارية الخاضعة إللزامية ضمان المداومة  عبر بلدية الزيتونة 

 

  لبلدبةا
 المخابز

تغذية عامة و مواد 
الحليب و البقالة و 

 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 قصابة 

 تجارة الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
مساحات كبرى أو 

 سوبيرات
 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
 الزيتونة

 
 عادل ريغة

 132الطريق الوالئي 
 الزيتونة

XX+(*)+X 

 مصيبح عبد الحميد
  مسكن60قرب حي 
 الزيتونة

XX+(*)+X 

 بولقنافد الصادق 
 132الطريق الوالئي 

 الزيتونة
XX+(*)+X 

 لكحل محمد
 01/11/54حي 

 الزيتونة
XX+(*)+X 

 

 يمينة ريغة
 132الطريق الوالئي 

  الزيتونة42رقم 
XX+(*)+X 

 محمد بوشزخ
  مارس الزيتونة19حي 

XX+(*)+X 

 يوسف بن قيبة 
محاداة الطريق الوالئي 

 الزيتونة132
XX+(*)+X 

 علي بوغمسة
 ج الزيتونة مركز05رقم 

XX+(*)+X 

 

  



 

 نظيرة بولقنافد 
 طريق االكمالية

 الزيتونة
XX+(*)+X 

 مسعود بلجهم
 طريق الثانوية 

 الزيتونة
XX+(*)+X 

 رمزي مصيبح 
 31منطقة الكاليتوسة محل 

 الزيتونة
XX+(*)+X 

  

 يوسف لغموش 
 بمحاذاة طريق المسجد

 الزيتونة
XX+(*)+X 

    

 رشيد بلجهم  
 شارع الكارير

 الزيتونة
XX+(*)+X 

    

 رزيقة بوزناد 
 01/11/54شارع 

 الزيتونة
XX+(*)+X 

    

 عاشور مهوب 
 بلدية الزيتونة

XX+(*)+X 

    

 عبد الحفيظ ريغة 
  بلدية04حصة رقم 

 الزيتونة
XX+(*)+X 

    

 بولقنافد فوزي 
 132الطريق الوالئي 

  ب الزيتونة14محل 
XX+(*)+X 

    

     عبد الكريم مصيبح   



بمحاذاة الطريق الوالئي 
 ب 63 رقم 132

 الزيتونة
XX+(*)+X 

 الوليد بولقنافد  
بالقرب من المركز 

 76التكوين المهني رقم 
 الزيتونة

XX+(*)+X 

    

مجموع 
بلدية 

 الزيتونة

 
03 

 
11 

 
00 

 
03 

 
02 

 
00 

 

X  مداومة اليوم األول  :........................  

XX   مداومة اليوم الثاني  :.......................  

X+XXمداومة اليوم األول + الثاني :....................  

 (*) ........................: مداومة يوم االستقالل



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التجارة 

 مديرية التجارة لوالية سكيكدة
 مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

 

  2019الفطر المبارك و عيد االستقالل لسنة يومــي عيد قائمة التجار المسخرين لمداومة 
 حسب األنشطة التجارية الخاضعة إللزامية ضمان المداومة  عبر بلدية  المرصى 

 
  لبلدبةا

 المخابز
تغذية عامة و مواد 

الحليب و البقالة و 
 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
مساحات كبرى أو 

 سوبيرات
 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
 عفيفي عمار المرسى

 المرسى
X+XX  

 معيوش صالح الدين
 المرسى
X+XX  

 خالدي أيمن 
 المرسى
X+XX  

 لقرد مراد
 المرسى
X+XX  

 

 بوزريعة محمد رضا
 المرسى
XX+X 

 رزاق جعفر
 المرسى
X+XX 

 عاللي فاروق  
 المرسى
X+XX  

 

 حسين عيسى 
 المرسى
X+XX  

    

مجموع 
 البلدية

02 03 00 01 02 00 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التجارة 
 مديرية التجارة لوالية سكيكدة

 مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي
 

  2019الفطر المبارك و عيد االستقالل لسنة يومــي عيد قائمة التجار المسخرين لمداومة 
  بلدية أم الطوب  حسب األنشطة التجارية الخاضعة إللزامية ضمان المداومة  عبر 

  لبلدبةا
 المخابز

تغذية عامة و مواد 
الحليب و البقالة و 

 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
مساحات كبرى أو 

 سوبيرات
 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
 

 

 

 

 بورية الطاهر  أم الطوب
 ب أم 21محل رقم 

 الطوب مركز  
X+XX(*) + 

 بوفولة عادل 
حي أحمد بولغب محل 

  03رقم 
X+XX(*) +  

 دردار جمال
حي بوجمعة عاشور محل 

02. 
X+XX(*) + 

 بورية نو الدين
حي ابراهيم بوبريم محل رقم 

  س21
X+XX(*) + 

 طويل موسى
 حي ابراهيم بوبريم

 
X+XX(*) + 

 

 بريغت جمال
حي أحمد بواللغب محل 

  أ.53
XX(*) + 

 طويل بالل
 أم الطوب مركز

 
X+XX(*) + 

 بورطالي محمد
 حي أحمد بولغب أم الطوب

X+XX(*) + 

 بوربيعة عادل
 .01حي بوجمعة عاشور محل 

XX(*) + 

 دربال سفيان
 أم 41حي أحمد بولغب محل 

 الطوب
X+XX(*) + 

 

 بوطلبة بوجمعة
 حي أحمد بوالهندي

X+XX(*) + 

 قعبور عبد المجيد 
حي أحمد بولغب محل 

  01رقم 
X+XX(*) + 

    

 00 02 02 02 03 03  مجموع



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التجارة 
 مديرية التجارة لوالية سكيكدة

 مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي
 

  2019الفطر المبارك و عيد االستقالل لسنة يومــي عيد قائمة التجار المسخرين لمداومة 
  بلدية عين بوزيان  حسب األنشطة التجارية الخاضعة إللزامية ضمان المداومة  عبر 

 
  لبلدبةا

 المخابز
تغذية عامة و مواد 

الحليب و البقالة و 
 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
مساحات كبرى أو 

 سوبيرات
 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
عين 
 بوزيان

 نفير محمود
 بلدية عين 38محل رقم 

 بوزيان.
X+XX(*)+ 

 بن جامع فطيمة
 بلدية عين 179محل 

  بوزيان
X+XX(*)+ 

 عواطي عبد الوهاب
 أ 09الشارع الرئيسي رقم 

 عين بوزيان.
X+XX(*)+ 

 بوهزة علي
 86شارع المسجد. محل رقم 

 ب
XX(*)+ 

 صابر نفير
 .حي العساس عين بوزيان

 
X+XX(*)+ 

 

 كمال بوشليحة 
 بلدية عين 179محل 

  بوزيان
X+XX(*)+ 

 قاسمي سفيان 
وسط المدينة بجانب محطة 

 القطار عين بوزيان.
XX(*)+ 

 بن سعيد بوزيد
  عين 04حي العساس محل 

 .بوزيان
X+XX(*)+ 

 

 00 02 02 01 02 01 المجموع 

X.......... مداومة اليوم األول  :................ 
XX   مداومة اليوم الثاني  :.......................  

X+XX مداومة يومي العيد :.................... 
 .......................: مداومة يوم عيد االستقالل(*)  

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التجارة 
 مديرية التجارة لوالية سكيكدة

 مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي
 

  2019الفطر المبارك و عيد االستقالل لسنة يومــي عيد قائمة التجار المسخرين لمداومة 
  بلدية بني ولبان  حسب األنشطة التجارية الخاضعة إللزامية ضمان المداومة  عبر 

 

  لبلدبةا
 المخابز

تغذية عامة و مواد 
الحليب و البقالة و 

 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
مساحات كبرى أو 

 سوبيرات
 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
 بوالعينين ياقوتة بني ولبان

حي زمزلي مخلوف محل 
  03رقم 
+X(*) 

 بوزيدي احسن
 1955 أوث 20شارع 

X+XX(*) + 

 معاوي العيدي
 .1955 أوت 20شارع 

X+XX(*) +  
 

 لبيض صالح 
 .26شارع قرماطة محل 

XX (*)+ 
 

 دراوي سليم
 .14شارع ولهة أحمد محل 

X+XX(*) +  

 

 

 نصر الدين عميري
 1955 أوث 20حي 

 11محل 
XX(*)+ 

 خلخال لزهر
 1955 أوث 20شارع 

X+XX(*) + 

 عصام دراوي
  06حي ولهة أحمد محل 

X+XX(*) +  

 

 علوش صليح
  1955 أوت 20شارع 

+X(*) 

 علوش والم هشام
  1955 أوت 20شارع 

X+XX(*) +  

 

 

 دراوي عبد الحليم
 طريق قرماطة

XX(*)+ 

بوفدح باديسي عبد 
 الرحمان 

 1955 أوث 20شارع 
X+XX(*) + 

    

  



 

 عثامن جمال 
 .01حي لمرابع محل رقم

XX(*)+ 

 قزوي محمد
 1955 أوث 20شارع 

X+XX(*) + 

    

 زغدود مبارك   
شارع عتامن رابح محل 

 01رقم 
+XX(*) 

    

 00 02 02 02 05 04 مجموع 
 

X.......... مداومة اليوم األول  :................ 
XX   مداومة اليوم الثاني  :.......................  

X+XX مداومة يومي العيد :.................... 
 .......................: مداومة يوم عيد االستقالل(*)  

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التجارة 
 مديرية التجارة لوالية سكيكدة

 مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي
 

  2019الفطر المبارك و عيد االستقالل لسنة يومــي عيد قائمة التجار المسخرين لمداومة 
  بلديات  المفتشية االقليمية للتجارة  - الحروش - حسب األنشطة التجارية الخاضعة إللزامية ضمان المداومة  عبر 

 
  لبلدبةا

 المخابز
تغذية عامة و مواد 

الحليب و البقالة و 
 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
مساحات كبرى أو 

 سوبيرات
 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
 الحروش

 
 

 بورقعة السعيد
شارع بشير بوقادوم محل 

83  
+XX(*) 

 رمضان محمد لزهر
شارع مهري محل رقم 

01. 
XX(*) +  

 ساعد جاب هللا سليم
حي االخوة كافي محل 

 ب47
XX(*)+  

 توهامية رابح
شارع بشير بوقادوم محل رقم 

01 
+XX(*)  

 محفوظ شارف  
 محل 1955 أوت 20حي 
 56رقم 

X+XX(*)+ 

 قيرة حسين 
 نهج اإلخوة كافي

+XX(*)  

 عطوي بالل
 حي التوميات الحروش

X+XX(*)+ 

 دخموش مولود
 شارع بشير بوقادوم

XX(*)+ 

 مني بريوط
 مسكن محل 460حي 
 ب 10
XX +X(*) +  

   

 سمير بوقادوم 
حي التخصيص البلدي 

   130 محل 01رقم 
X+XX(*)+ 

 بوزكري محمد
حي االخوة كافي محل 

 ب50
XX(*)+  

   
 

 

  



 

 
 
 
 

 خنشول خالد 
  05شارع غريب رقم 

X(*)+ 

 بومود إبراهيم
 شارع بشير بوقادوم

X+XX(*)+  

    

 رجم رياض
 قرية السعيد بوصبع

الشارع الرئيسي محل 
 ب 399

X+XX(*)+ 

 شالبي الزهرة
نهج بشير بوقادوم محل 

187  
XX+X(*)+ 

    

 01 01 01 02 05 05 مجموع 
 

X.......... مداومة اليوم األول  :................ 
XX   مداومة اليوم الثاني  :.......................  

X+XX مداومة يومي العيد :.................... 
 .......................: مداومة يوم عيد االستقالل  (*)  
  

 
 

 

 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التجارة 
 مديرية التجارة لوالية سكيكدة

 مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي
 

  2019الفطر المبارك و عيد االستقالل لسنة يومــي عيد قائمة التجار المسخرين لمداومة 
  بلدية مجاز الدشسش حسب األنشطة التجارية الخاضعة إللزامية ضمان المداومة  عبر 

 
  لبلدبةا

 المخابز
تغذية عامة و مواد 

الحليب و البقالة و 
 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
مساحات كبرى أو 

 سوبيرات
 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
امجاز 
 الدشيش

 بولكرعان الطيب
شارع بلة لخضر ،مجاز 

 الدشيش
X+XX(*)+ 

 حداد سمير
نهج دبوزاحسن ،محل 

 ، مجاز الدشيش.03
X+XX(*)+ 

 عبد الوهاب فنيخ
 حي العربي مصبيح 

X+XX(*)+ 

 نبيل لعور عوادي
شارع بوذراع عالوة،مجاز 

 الدشيش.
X+XX(*)+  

 بوطغان صافية
أ 44شارع الملعب محل رقم 

 مجاز الدشيش.
X+XX(*)+ 

 

 دوب عصام
شارع بعزيز مصطفى 

 03رقم 
X+XX(*)+ 

 بوراوي عادل
شارع بعزيز مصطفى 

 37رقم 
X+XX(*)+ 

 رحايل وكيل 
 02شارع ساعد الحمود رقم 

 مجاز الدشيش.
X+XX(*)+ 

 بوخمعة نورالدين
 شارع المسجد مجاز الدشيش

X+XX 

 

 بولكرعان حبيب 
شارع دبوزاحسن،محل 

10. 
X+XX(*)+ 

    

 00 02 02 01 03 02 المجموع 

X.......... مداومة اليوم األول  :................ 
XX   مداومة اليوم الثاني  :.......................  

X+XX مداومة يومي العيد :.................... 
 .......................: مداومة يوم عيد االستقالل  (*)  
  



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التجارة 
 مديرية التجارة لوالية سكيكدة

 مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي
 

  2019الفطر المبارك و عيد االستقالل لسنة يومــي عيد قائمة التجار المسخرين لمداومة 
  بلدية أوالد حبابة  حسب األنشطة التجارية الخاضعة إللزامية ضمان المداومة  عبر 

  لبلدبةا
 المخابز

تغذية عامة و مواد 
الحليب و البقالة و 

 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
مساحات كبرى أو 

 سوبيرات
 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
 صلوسي توفيق  أوالد حبابة

  اوالد حبابة01محل 
X+XX(*) + 

 السعيد غنانوة 
 مركز اوالد 35محل 
 حبابة

X+XX(*) + 

 عادل جدو  
   15اوالد حبابة مركز محل 

X+XX(*) + 

 لقصير محمد   
 01 مسكن عمارة 30حي 

X+XX(*) + 

 

 عادل جدو   
اوالد حبابة مركز محل 

15   
X+XX(*) + 

    

 العياشي جدو   
 شارع طريق القل 15

  04محل رقم 
X+XX(*) + 

    

مجموع 
 البلدية

01 03 01 00 01 00 

 

X.......... مداومة اليوم األول  :................ 
XX   مداومة اليوم الثاني  :.......................  

X+XX مداومة يومي العيد :.................... 
 .......................: مداومة يوم عيد االستقالل  (*)  



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التجارة 
 مديرية التجارة لوالية سكيكدة

 مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي
 

  2019الفطر المبارك و عيد االستقالل لسنة يومــي عيد قائمة التجار المسخرين لمداومة 
  بلدية صالح بوالشعور حسب األنشطة التجارية الخاضعة إللزامية ضمان المداومة  عبر 

 
  لبلدبةا

 المخابز
تغذية عامة و مواد 

الحليب و البقالة و 
 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
مساحات كبرى أو 

 سوبيرات
 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري
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 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
 شوقي عماد و أوالده فلفلة

الشارع الرئيسي محل 
  01رقم 
XX 

 بوشارب حسان 
حي خزوز الطاهر 

 لبالطان فلفلة  
XX  

 لعريبي خيضر 
 قطعة حي 18مفرزة 

 11االخوة عياشي بناية 
 فلفلة  

XX 

   

 سليني منوبة
حي اإلخوة عياشي بناية 

  01 حصة رقم264
X 

 زياني صالح الدين 
حي خزوز الطاهر حصة 

  فلفلة  14
XX 

    

 بحري احسن 
مفرزة الشارع الرئيسي 

  فلفلة  25بناية 
XX  

    

 حرود خير الدين  
حي االخوة لكحل طريق 

 المسجد  فلفلة  
XX 

 

    

 بولحوت نبيل  
حي االخوة عياشي قطعة 

    فلفلة  02 رقم 10
XX+X 

    

 بكري عبد المالك 
 55الشارع الرئيسي رقم 

 واد ريغة 
X+XX  

    



 قيرة سمير 
 مسكن 1000حي 

  01 رقم 151عمارة 
XX 

    

 بوشليط حفيظ   
حي اإلخوة عياشي 

  02 قطعة 18مفرزة 
X+XX 

    

 00 00 00 01 08 02 المجموع 
 لبلدبة/ا 

 الحي
 
 
 

 
 المخابز

تغذية عامة و مواد 
الحليب و البقالة و 

 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
 مساحات كبرى
  أو سوبيرات

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
 

حي صالح 
 الشبل
 )(فلفلة

 لعور جميلة  
حي حمادي بولوداني 

   03مخيم 
XX+X  

 لقصير نصر الدين  
حي صالح الشبل واد القصب 

  01محل رقم 
XX  

  

 زقاري جبير 
قرية واد القصب حي 

 صالح الشبل
XX+X  

 بوشربط شعيب 
 حي صالح الشبل  

XX 

  

 بن تامون سفيان 
قرية وادي القصب حي 

 صالح الشبل محل ج
XX  

    

 حمزة حميد  
 حي صالح شبل

 XX+X 

    

 بن عوادي رشيد 
حي صالح شبل واد 

 القصب 

    



XX 
 00 00 02 00 05 00 المجموع 

X  مداومة اليوم األول  :........................  

XX   مداومة اليوم الثاني  :.......................  

X+XXمداومة يومي عيد الفطر :....................  

  عيد االستقالل...............: مداومة يوم .........(*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التجارة 
 مديرية التجارة لوالية سكيكدة

 مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي
 

  2019الفطر المبارك و عيد االستقالل لسنة يومــي عيد قائمة التجار المسخرين لمداومة 
  بلدية حمادي كرومة حسب األنشطة التجارية الخاضعة إللزامية ضمان المداومة  عبر 

 

 لبلدبة/ا 
 الحي

 
 
 

 
 المخابز

تغذية عامة و مواد 
الحليب و البقالة و 

 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
 مساحات كبرى
  أو سوبيرات

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
حمادي 
 كرومة

 

 زوالي هشام 
 أ محل رقم 04بناية رقم 

  ب بلدية 02
X+XX 

 بوزرد حمودي
 بناية 01المفرزة رقم 

  01 محل رقم 113رقم 
X+XX  

 كركار ساعد
حي حسين دردور الشارع 

  02الرئيسي محل رقم 
X+XX  

 عليوش جاسم
 بلدية حمادي 01محل رقم 

 كرومة
XX 

 بوختالة صالح 
 محل 41حي المعلمين بناية 

  01رقم 
X+XX 

 

 دردار نور الدين 
حي البناء الذاتي محل 

  ب 02رقم 
X+XX 

 خالف وليد
حي المعلمين بناية رقم 

 01 محل رقم 199
X+XX  

 كرومة عيسى
حي صالح بوزغاية محل 

  02رقم 
X 

 حمبارك عالء الدين
 291حي البناء الذاتي بناية 

 02محل رقم 
X+XX 

 بوزبرة مهدي
  محل16بجانب مجمع 

X+XX 

 

 بوالريش كمال   
 14 مسكن بناية 18حي 

 محل ب 
 X+XX  

 خرواطي طارق 
 176مستودع م ت س ع 

 13 محل 04عمارة أ مدخل 
XX 

  

 بوشارب أحسن 
 مسكن محل 164حي 
  02رقم 

X+XX 

    

 بوشارب جمال  
 حي البناء الذاتي

    



X+XX 
 صياد ياقوتة  

 حي البناء الذاتي
X+XX 

    

 عليوش أسامة  
  03عمارة أ محل رقم 

X+XX 

    

 00 02 03 02 07 02 مجموع ال
 لبلدبة/ا 

 الحي
 

 المخابز
تغذية عامة و مواد 

الحليب و البقالة و 
 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
 مساحات كبرى
  أو سوبيرات

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
حمروش حي 

 حمودي
 نطور عبد الكريم

المركز التجاري محل 
 حي حمروش 01

 حمودي
X+XX 

  شلية منير
المفرزة السكنية قطعة 

  حمروش 38/76
 حمودي
X+XX 

  شبل مولود 
المركز التجاري لحي حمروش 

 حمودي
X+XX 

 زكرياء بوعافية
 03 فيال 01المفرزة رقم 

 أ حمروش 03محل رقم 
 حمودي
X+XX 

  صاالح الدين سليماني
 03مجمع محالت تجارية 

 حي 03 محل 02قطع قطعة 
 حمروش حمودي

XX 
 بن تامون سفيان

 قطعة 01مفرزة رقم 
 08أبناية 08حصة 04

 حمروش حمودي
X 

     

 المجموع
 

02 01 00 01 01 01 

X  مداومة اليوم األول  :........................  

XX   مداومة اليوم الثاني  :.......................  

X+XXمداومة يومي عيد الفطر :....................  

  عيد االستقالل...............: مداومة يوم .........(*)



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التجارة 
 مديرية التجارة لوالية سكيكدة

 مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي
 

  2019الفطر المبارك و عيد االستقالل لسنة يومــي عيد قائمة التجار المسخرين لمداومة 
  بلدية الحدائق حسب األنشطة التجارية الخاضعة إللزامية ضمان المداومة  عبر 

 
 لبلدبة/ا 

 الحي
 
 
 

 
 المخابز

تغذية عامة و مواد 
الحليب و البقالة و 

 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
 مساحات كبرى
  أو سوبيرات

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري
اليوم الخاص 

 بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 بولسان العياشي  الحدائق 
حي زغدود عبد المجيد 

  .01محل رقم 
XX 

 لرنق إبراهيم 
حي زغدود مجيد محل رقم 

08. 
XX 

   

ناصر بوالفركات حي  
  01زغدود مجيد محل رقم 

X+XX  
 

    

 صلعة رفيق   
  زغدود 04المفرزة البلدية 

 08 قطعة بناية 78مجيد 
 .01محل رقم 
X+XX  

    

 لرنق إبراهيم  
 08حي زغدود مجيد محل 

XX  

    

     بورويسة وهاب  



حي زغدود مجيد مشروع 
 .01 مسكن  محل رقم 21

X+XX  
 دباح احسن  

 .22عمارة "ج" رقم 
X+XX  

    

 بالل بولسنان  
 مسكن محل رقم 216حي 

  بلدية الحدائق 172

    

 عواد خالد  
 محل 1954 ماي 08حي 
01 
XX+X 

    

 00 00 00 01 08 00 مجموع 

 

X  مداومة اليوم األول  :........................  

XX   مداومة اليوم الثاني  :.......................  
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التجارة 
 مديرية التجارة لوالية سكيكدة

 مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي
 

  2019الفطر المبارك و عيد االستقالل لسنة يومــي عيد قائمة التجار المسخرين لمداومة 
  بلدية رمضان جمال حسب األنشطة التجارية الخاضعة إللزامية ضمان المداومة  عبر 

 
 لبلدبة/ا 

 الحي
 
 
 

 
 المخابز

تغذية عامة و مواد 
الحليب و البقالة و 

 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
 مساحات كبرى
  أو سوبيرات

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
رمضان 
 جمال 

 

   لطفي وضاح
 شارع بشير بوقادوم 

X 

 العيفة هارون
الشارع الرئيسي بشير 

   04بوقادوم رقم 
X 

 العيفة هارون
الشارع الرئيسي بشير 

   04بوقادوم رقم 
X 

 بوكلوة وائل 
 مسكن م ت س ع 100حي 

  05عمارة ب محل رقم 
XX 

 
 

 صويلح رؤوف 
 حصة رقم 04مفرزة رقم 

11  
XX+X 

 حمراس مراد
بالقرب من السوق محل 

  01رقم 
X+XX 

 بوعويش رمزي 
  51بناية 

X+XX  

 زروق مراد
 مسكن ترقوي م 110حي 

    01ت س ع عمارة د محل 
XX 

 لطرش عبد الكريم  
مفرزة بوالفطور رابح محل 

  06رقم 
X+XX 

  

 قطوش إبراهيم 
  شارع بشير بوقادوم 17
XX  

 الدوش هشام
     1 محل 04المفرزة رقم 

XX  

 صروب كريم
 حي بوكرمة لخضر 

X+XX 

 بلعشية يمينة 
  02 محل 04المفرزة رقم 

XX 

  

 بن ناصر هشام  
 04المفرزة البلدية رقم 

  03 محل 15حصة رقم 
XX 

 حمروش عبد الرزاق
 محل رقم 04مفرزة رقم 

  ب14
X 

 ناشف سارة
 04المفرزة البلدية رقم 

 04 رقم 09الحصة 
X 

   

 مخلوف عمر  
 مسكن ع أ 100مشروع 

  01رقم 

    



XX 
 لقصير أيوب 

 02المفرزة البلدية رقم 
  01محل رقم 

XX 

    

 حربي زهير  
مفرزة حي الضمان 

  02اإلجتماعي محل رقم 
XX 

    

 مشاطي عبد الحميد 
 شارع الضمان اإلجماعي 

XX 

    

 رضا العمري  
مفرزة بوالفطور محل 

 04رقم 
X+XX 

    

 رواق عمر  
شارع الضمان 

 01اإلجتماعي محل رقم 
X+XX 

    

 مطوق خميس  
مفرزة حي الضمان 

  04اإلجتماعي محل رقم 
X+XX 

    

 حربي رابح  
  04المفرزة رقم 

XX 

    

 لقصير حسان  
 مسكن ع 80/100حي 
  17 رقم 04
XX 

    



 صروب كريم 
 حي بوكرمة لخضر 

X+XX 

    

 01 00 03 04 14 04 مجموع 
X  مداومة اليوم األول  :........................  

XX   مداومة اليوم الثاني  :.......................  

X+XXمداومة يومي عيد الفطر :....................  
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التجارة 
 مديرية التجارة لوالية سكيكدة

 مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي
 

  2019الفطر المبارك و عيد االستقالل لسنة يومــي عيد قائمة التجار المسخرين لمداومة 
  بلدية سكيكدة حسب األنشطة التجارية الخاضعة إللزامية ضمان المداومة  عبر 

 
 لبلدبة/ا

 الحي
 

 المخابز
تغذية عامة و مواد 

الحليب و البقالة و 
 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
 مساحات كبرى
  أو سوبيرات

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
  سكيكدة وسط

 
 

 بويمة علي
نهج قدور بليزيدية رقم 

62  
X+ (*) 

 ابراهيم الخليل رمضاني
  نهج بوعيطة 19

X+ (*) 

 شاوش سفيان
شارع مكي أورتيالني محل 

 38رقم 
+(*)XX  

 رابح تفاحي
 نهج مكي أورتيالني محل 34

 .رقم ب
+(*)XX 

 بلمرابط بوجمعة
  نهج مكي أورتيالني 39

+(*)XX 

 

 ش ت شوقي وأوالده 
  نهج زيغود يوسف20

X+ (*) 

 بوسوفة وهاب
  نهج قدور بليزيدية52

X+ (*) 

 دحمري موسى
نهج مكي أورتيالني رقم 

40. 
+(*)XX 

 بالرة عبد هللا 
شارع مكي أورتيالني رقم 

33 
(*)X+ 

 

 بوشمال جمال 
  06شارع الثورة محل 

X+ (*) 

 بوسوغة أحسن 
  يوسف قديد 19

X+ (*)   
 

 محمد جيجة
 نهج مكي أورتيالني 

+(*)XX 

 قثيطار عزيزة 
  نهج مكي أورتيالني31

+(*)XX  

 

 خالد بوزمي 
  مكي أورتيالني  39

XX+(*) 

 أم العز سمير
 مكي أورتيالني 44

 سكيكدة
XX+(*) 

 حالج فؤاد
نهج زيغود يوسف عمارة 

  سكيكدة24
+(*)X 

   

 الواعر فتحي 
 شارع قدور 36

 عاللو محمد
 نهج مكي أورتيالني 41

 ريغي عادل
نهج مكي أورتيالني رقم 

   



 بليزيدية 
XX+(*) 

  أ.41 محل 04رقم 
X+(*) 

15. 
+(*)XX 

 ديبون نور الدين عدالتي 
 نهج يوسف قديد 21

 .01محل 
XX+(*) 

    

 عتوسي الصادق 
  نهج مكي أورتيالني26

XX+(*) 

    

 مجموع
 

05 07 05 01 03 00 

 لبلدبة/ا
 الحي

 
 المخابز

تغذية عامة و مواد 
الحليب و البقالة و 

 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
 مساحات كبرى
  أو سوبيرات

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
واد حي 

 الوحش
 بويمة علي 

مفرزة اآلجور الغربية 
  محل أ 222قطعة  

XX 

 بوعديلة عبد الرزاق
 مسكن 60مجمع 

إجتماعي تساهمي ماد 
 الوحش 

X 

  
 

 شبلي شريف 
 رقم 03واد الوحش عمارة 

04  
XX 

  

 شرود عز الدين
مفرزة اآلجور الغربية 

 430محل رقم 
X  

 مشري صالح الدين
مفرزة اآلجور الغربية 

 420محل رقم 
XX  

    

 المحموع
 

02 02 00 01 00 00 

 

 

 



 لبلدبة/ا 
 الحي

 
 المخابز

تغذية عامة و مواد 
الحليب و البقالة و 

 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
 مساحات كبرى
  أو سوبيرات

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
 علوش ياسر  مسيونحي 

 مسكن 600حي مسيون 
  6 محل 32ع 

XX 

 خلفة مصابح صبري 
 مسكن 600حي مسيون 

  5 محل 10ع 
XX 

 بالل مصباح
 مسكن ع 600حي مسيون 

  1 محل 09
XX 

  

 كنيو سليمان 
 مسكن 600حي مسيون 

 4 محل 10ع 
XX  

    

 خنشول هدي 
 مسكن 600حي مسيون 

  5 محل 15ع 
XX 

    

 قوادري عبد العالي 
 مسكن 600حي مسيون 

  4 محل 12ع 
X 

    

 فهيمة بولولينات  
 مسكن 600حي مسيون 

  05 محل 13ع 
XX 

    

 نور الدين رباحي 
 مسكن 600حي مسيون 

  6 محل 10ع 
XX 

    

 المحموع
 

00 
 

06 01 01 00 00 



 لبلدبة/ا 
 الحي

 
 المخابز

تغذية عامة و مواد 
الحليب و البقالة و 

 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
 مساحات كبرى
  أو سوبيرات

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
حي مرج 

 الذيب
 بويمة علي

 مسكن 1500حي 
 الزرامنة مرج 03رقم

 الذيب 
X 

 مسيعد فاتح
 مسكن رقم 1500حي 
  الزرامنة مرج الذيب 02

 
X 

 رامول طارق
 06حي  مرج الذيب حصة 

XX 

 لعريض رشيد
حي  االخوة بوحجة محل 

 ب183
XX 

 ساكر سليم
حي مرج الذيب قرب 

  04 محل 152عمارة 
XX+X 

 

 بوطالب وردة
 1500المركز التجاري 

مسكن حي  مرج الذيب 
 130حصة 

XX+X 

 رامول طارق
حي  مرج الذيب حصة 

06 
XX 

 لعريض رشيد
حي  االخوة بوحجة محل 

 أ183
XX 

   

 ميكيو عز الدين  
المركز التجاري مفرزة 

 مرج 06الزرامنة محل 
 الذيب
XX 

    

 المحموع
 

02 03 02 01 01 00 

 لبلدبة/ا 
 الحي

 
 المخابز

تغذية عامة و مواد 
الحليب و البقالة و 

 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
 مساحات كبرى
  أو سوبيرات

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
نهج بشير 

 بوقادوم
 بقاس محمد

  نهج بشير بوقادوم 57
X 

 سيليني محمد
  نهج بشير بوقادوم 59
XX 

 بودابة العيدي
نهج بشير بوقادوم محل 

   02 مكرر 05رقم 
 XX 

 نفلة سمير
  45نهج بشير بوقادوم عمارة 

    02محل 
XX+X 

 بولعشب رضا
 نهج بشير بوقادوم 52

    01محل 
X +XX 

 



 لبزيز فريدة
  نهج بشير بوقادوم 43
XX 

 مطالوي رمزي
 نهج بشير بوقادوم  75

 175محل رقم 
XX 

 طوبي عدالن
 نهج بشير بوقادوم 53

 محل ب  
 X 

 لعريض رشيد
 25نهج بشير بوقادوم رقم 

 01مكرر محل رقم 
XX 

 طبال رابح
 نهج بشير بوقادوم 71

    01محل 
X  

 

 بوعيطة مريم  
 نهج بشير بوقادوم  

X 

 معلم شمس الدين
 نهج بشير بوقادوم 54

   01محل 
XX 

 لعناني فتحي 
 نهج بشير بوقادوم 31

    01محل 
XX+ X 

 

 لمرابط محفوظ  
  نهج بشير بوقادوم  27
X+ XX 

 لعويرة عبد المجيد
  نهج بشير بوقادوم   57
XX 

 بعداش رؤوف 
  نهج بشير بوقادوم    82
XX 

 

 بن حميدشة احسن  
  نهج بشير بوقادوم  13
X 

 بوطبة نجمة 
 15نهج بشير بوقادوم ع

    01محل 
X +XX 

 لشهب عمار 
نهج بشير بوقادوم عمارة 

    04 مكرر محل 25
XX+X 

 

 نفلة سمير    
نهج بشير بوقادوم محل 

     45رقم 
XX+X 

 

 المحموع
 

02 05 05 02 06 00 

 

 

 

 

 

 

 



 
 لبلدبة/ا 

 الحي

 
 المخابز

تغذية عامة و مواد 
الحليب و البقالة و 

 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
 مساحات كبرى
  أو سوبيرات

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
الزرامنة + 

الزرامنة 
 (رابح بطاط)

 لبوز عادل 
حي صالح بوالكروة 

  187البناء الذاتي فيال 
X 

 حمادة وهيب 
 مسكن 504حي 

 01 محل 12الزرامنة ع 
XX 

 جبيلي عبد الحميد
حي صالح بوالكروة عمارة 

 01 حصة رقم 09
X+XX   

 موات كريمة 
حي البناء الذاتي صالح 

 03 محل 328بوالكروة فيال 
X 

  

 مسلوب حليم  
 12 مسكن ع 504حي 

  02محل رقم 
X+XX   

 طراد ياسر
 155صالح بوالكروة فيال 

  س57محل رقم 
XX 

 طورش عبد الحميد
حي صالح بوالكروة البناء 

  330الذاتي بناية رقم 
XX   

  

خنشول الهادي حي أول   
  08 بناية 1954نوفمبر 
X+XX   

    

 بوزبرة ناصر   
حي صالح بوالكروة 

  02 رقم 11عمارة 
XX  

    

 بن جامع حليم   
هضبة صالح بوالكروة 

  01 محل رقم 10ع/
X  

    

 الزيغد محمد  
حي صالح بوالكروة 

 01 محل 187عقار 
X 

    

 مخبي عبد الرزاق   
 حي صالح بوالكروة 

XX 

    



 المحموع
 

01 07 02 02 00 00 

 لبلدبة/ا 
 الحي

 
 المخابز

تغذية عامة و مواد 
الحليب و البقالة و 

 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
 مساحات كبرى
  أو سوبيرات

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
 تأو20حي 

1955 
 صويلح عادل

  55أوث 20حي 
X+XX 

 الزمولي خالد
  55أوث 20حي 
XX 

 بوربيع لخضر
  10رقم  55أوت 20حي 

 ب سكيكدة
X+XX 

  زطوط محمد الطاهر
 35 ع1955 أوت 20حي 
  سكيكدة17رقم 
XX 

  

 بن ضيف هجيرة  
  مسكن عدل200حي 

X 

  أوتيلي عادل 
  سكيكدة1955 أوت 20حي 
XX 

  

 المجموع
 

01 02 01 02 00 00 

 لبلدبة/ا 
 الحي

 
 المخابز

تغذية عامة و مواد 
الحليب و البقالة و 

 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
 مساحات كبرى
  أو سوبيرات

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
 حي الممرات

 
 كبير صالح 

 أوت 20حي الممرات 
  16 محل رقم 55
X  

 بن ساسي محفوظ
 أوت 20حي الممرات 

 محل رقم 03  قلعة 55
01  

XX+X 

 كبير فؤاد 
المركز التجاري حي 

 1955 أوث 20الممرات 
 .02محل رقم 

X 

 حجوجي محمد
  1955 أوت 20حي الممرات 

  ج 01محل 
  

XX 

 عسيلة عبد الرزاق
 20المجمع التجاري حي 

 محل 03  قلعة 55أوت 
  111رقم 

XX+X  

 يونس سمير
  55 أوت 20حي الممرات 

  03 محل رقم 26عمارة 
XX 

 ضيف يوسف
 أوث 20حي الممرات 

 .126 محل رقم 1955
XX 

 صديق قرة
 أوت 20حي الممرات 

 محل 03 عمارة 1955
  ب 08
XX 

 طغان نصر الدين
 أوت 20حي الممرات 

  05 محل 03 قلعة 1955
  

XX 

 لعالوي إلياس
 1955 أوث 20حي الممرات 

  مكرر14محل رقم 
 

X 

 مصباح حليمة
 أوث 20حي الممرات 

  05 محل رقم 1955
 

X 

 



 المجموع
 

02 02 02 02 02 01 

 لبلدبة/ا 
 الحي

 
 المخابز

تغذية عامة و مواد 
الحليب و البقالة و 

 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
 مساحات كبرى
  أو سوبيرات

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
حي بوعباز 

01 
 

+ 
 

حي بوعباز 
02  

 
 + 

 
حي برح 

 حمام 
 

 بوناب صالح 
 2حي بوعباز محل أ

 سكيكدة 
X+XX  

    

 حسين لشلق 
 02حي بوعباز بناية 

  سكيكدة 03محل 
X+XX  

    

 رمول عبد الحميد 
 حي بوعباز سكيكدة 

X+XX 

    

 فزاز نبيل 
 04حي برج حمام قطعة 

  سكيكدة 01محل 
XX 

 
 

   

 زوالي حسين  
حي االخوة شبل سكيكدة 

X 

    

 حمراكروها السعيد   
 10مفرزة برج حمام 

  09قطعة رقم 
XX  

    

 سردوك زهير   
 85حي بوعباز حصة 

  ب 24 محل 24مسكن ع

    



XX+ X 
 قروط رابح  

  71 محل 02حي بوعباز 
XX+ X 

    

 رابح مباركي  
المنطقة الصناعية 

الصغرة بوعباز محل 
141  
XX 

    

 عمار بودبزة    
 مسكن 600حي بوعباز 

   02 محل 22عمارة 
XX+ X 

    

 محي الدين بن حمادة   
 مسكن 600حي بوعباز 

   02 محل 41قلعة 
XX+ X 

    

 00 00 00 00 11 00 مجموع
 لبلدبة/ا 

 الحي
 

 المخابز
تغذية عامة و مواد 

الحليب و البقالة و 
 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
 مساحات كبرى
  أو سوبيرات

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
حي صالح 

 بوالكروة
 بلقاسم بقاش

حي صالح بوالكروة محل 
  .14رقم  
XX 

 قيرة فجرية 
حي صالح بوالكرواة 
   02هواري بومدين محل 

X+XX  

 قاسم يوسف 
حي صالح بوالكروة 

المركز التجاري الحصة 
  07رقم 

X+XX  

 عبد المجيد شبلي
المركز التجاري حي صالح 

   10بوالكروة حصة 
X+XX  

 

 كامل فوزي
 مسكن عمارة 40مشروع 

التعاونية العقارية حي صالح 
 بوالكروة
X+XX  

 

 سمير مهناوي
حي صالح بوالكروة 
 .3هواري بومدين محل 

 لقصير عاشور  
حي صالح بوالكروة قرب 

  19 و 18عمارتين 

 لقصير عاشور  
حي صالح بوالكروة قرب 

  19 و 18عمارتين 

 حميدة سليمان تيش تيش 
 حي صالح بوالكرواة  

 مبارك أودينة عز الدين  
حي صالح بوالكروة الحصة 

    04 محل 391

 
 



XX+ X XX  XX  X+XX  XX+ X 
 ديليمي ربيع

حي صالح بوالكروة 
بمحاداة الطريق الرئيسي 

X 

 زوهير حداد 
حي صالح بوالكرواة رقم 

27   
XX  

 منير طبوش 
 33حي صالح بوالكروة بناية 

     05محل 
XX  

  

 قاسم يوسف  
حي صالح بوالكروة 

المركز التجاري الحصة 
  07رقم 

X+XX  

    

 00 02 03 02 04 03 مجموع
 لبلدبة/ا  

 الحي
 
 
 

 
 المخابز

تغذية عامة و مواد 
الحليب و البقالة و 

 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
 مساحات كبرى
  أو سوبيرات

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
 

حي االخوة 
 ساكر

 عبد الجليل بوهدوف   
حي االخوة ساكر بجانب 
قاعة المتعددة الرياضات 

   01 محل 558 و 557
X  

   خليفي حليم  
 حي االخوة ساكر   

XX 

 

 جيالني نعيمة   
حي االخوة ساكر بجانب 

   2قاعة متعددة رياضات 
XX 

   صيفي فارس  
حي االخوة ساكر محل رقم 

01    
XX+X 

 

   احسن حسام الشبل 
حي االخوة ساكر بجانب 
قاعة المتعددة الرياضات 

   02محل 
XX 

    

   سعيود جمال  
حي االخوة ساكر عمارة 

    



  04"ز" رقم 
XX+X 

   بوقفة عبد األمير 
 محل 01حي تيمقاد رقم 

 02رقم 
XX+X 

    

   حمزة محمد  
 حي االخوة ساكر ع  أ

XX+X 

    

 00 02 00 00 06 00 المجموع 
 لبلدبة/ا 

 الحي
 
 
 

 
 المخابز

تغذية عامة و مواد 
الحليب و البقالة و 

 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
 مساحات كبرى
  أو سوبيرات

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
 حي الزيتون

 
+ 

 
حي محمد 
الناموس 
 (القبية)

 مصعب مبارك فلوتي
حي محمد الناموس بناية 

 01 محل رقم 16رقم 
X+XX 

 عبد الرحمان جيجة
حي محمد الناموس بناية 

 01 محل رقم 14رقم 
XX+X 

 ريابي يوسف
حي الزيتون عمارة ف 

  08حصة رقم 
X+XX 

 عبد اللوش رضوان 
حي الزيتون مشروع اإلتحاد 
العام للعمال الجزائريين محل 

  11رقم 
X+XX 

 أحسن مطاطلة
 مسكن الفيجي 90مشروع 

   23عمارة س رقم 
X+XX 

 

 بوطبة رضا 
حي محمد الناموس رقم 

37  
X+XX 

 عماري هشام
حي الزيتون مشروع إ ع 

 03ح محل رقم 
X+XX 

   

 بودالعة عصام 
حي محمد الناموس رقم 

16  
X+XX 

    

 بن حمايد نورالدين 
 مسكن 90مشروع 

الفيجي عمارة ب رقم 

    



01   
X+XX 

 00 01 01 02 04 01 مجموع 
 

 

 لبلدبة/ا 
 الحي

 
 المخابز

تغذية عامة و مواد 
الحليب و البقالة و 

 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
 مساحات كبرى
  أو سوبيرات

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
 500حي 

 مسكن 
 

 + 
 

 700حي 
 مسكن

 ديبون ساهل عبد  الرزاق
حي حمادة بولسنان بناية 

 03 محل 26
X+XX  

 بوعطيط عز الدين
 مسكن حصة 500حي 

 محل رقم 796 و 795
01 

X+XX  

    

 خراف محمد
مفرزة األحر الغربية فيال 

 .03 محل رقم 451
XX+X 

 مرابط جمال
 1945 ماي 08حي 

  د 15محل 
XX 

    

 بويمة حسان
 محل 45 ماي 08حي 
  س 15رقم 

X 

 طبال أحسن
 عمارة 45 ماي 08حي 
 14 محل رقم 03
XX  

    

 محمد لمين بورحايل 
 مسكن بناية 500حي 

 محل رقم 796 ة 795
03 
XX  

 بلعقون خير الدين
 حي 45 ماي 08حي 

 مسكن عمارة 700
 02محل رقم 03
X 

    

     قحام سلمان  



 700 45 ماي 08حي 
 01 حصة 42مسكن ع 

X  
 00 00 00 00 05 04 مجموع

 لبلدبة/ا
 الحي

 
 
 

 
 المخابز

تغذية عامة و مواد 
الحليب و البقالة و 

 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
 مساحات كبرى
  أو سوبيرات

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
 

حي بني 
 مالك 

 
  + 

 
 المذبحة

 عبد الرحمان بولعزيب
طريق المدرسة بني 

 01 محل 33مالك رقم 
XX 

 بوقدح حكيم
حي حسين رويبح بني 

 مالك
X+XX  

 عبد الرزاق ديبون ساهل
حي بني مالك المذبحة محل 

02 
X+XX 

 هشام فطيمة 
 ساحة المذبحة بني مالك 

XX+X 

 

 نجار بوقاسم 
حي حسين رويبح بني 

 مالك
X+XX 

 وهاب بوحراقة
حي بني مالك طريق القل 

  بلدية سكيكدة03محل رقم 
XX 

   

 رابح العيفة 
 طريق القل بلدية سكيكدة

XX 

    

 شعبان سعد جاب هللا 
 04المفرزة البلدية ذات 

 طريق 02قطع حصة 
 القل بني مالك

XX 

    

 00 01 00 02 04 01 المجموع 

 

 

 



 لبلدبة/ا 
 الحي

 
 
 

 
 المخابز

تغذية عامة و مواد 
الحليب و البقالة و 

 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
 مساحات كبرى
  أو سوبيرات

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
 

 حي السيا
   لعموري الهدبة

 مسكن 14مشروع 
  04الفيجي محل 

XX+X 

   عصام بوقريط
 03حي السيا محل رقم 

XX 

   مرزوق سهام
 محل  الفيجي 14مشروع 

 13رقم 
XX 

   

   طويلح يوسف
حي الزيتون فيال النصر 

  17رقم 
XX 

   دحماني منصف
 117حي الزيتون حصة 

 02 و 01محل رقم 
XX 

 فراحتية مراد
 مسكن عمارة 30مشروع 

  مكرر01
XX 

   

 00 00 00 02 02 02 المجموع 
 لبلدبة/ا 

 الحي
 
 
 

 
 المخابز

تغذية عامة و مواد 
الحليب و البقالة و 

 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
 مساحات كبرى
  أو سوبيرات

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
 

حي عيسى 
 بوكرمة

 سيليني منوبة  
تعاونية عقارية االمل 
 12عيسى بوكرمة حصة 

X 

 شبل رياض  
حي عيسى بوكرمة محل 

16   
X  

 بومصران حسان
حي عيسى بوكرمة  محل 

01    
XX 

 لبيض أحسن  
 06حي عيسى بوكرمة فيال 

     01محل 
X 

  

 مكناسي سامي   
 01عيسى بوكرمة رقم 

XX 

 شبل محمد  
حي عيسى بوكرمة بناية 

   02 محل 06
X 

 بوخملة فؤاد 
 حي عيسى بوكرمة 

XX 

  

 بوسواط احمد   
حي عيسى بوكرمة بناية 

    04 رقم 7ب

    



X 
 ساعد جاب هللا   

حي عيسى بوكرمة بناية 
    67 رقم 03
XX 

    

 برباج كريم    
حي عيسى بوكرمة بناية 

    05 رقم 01
XX 

    

 بومصران حسان  
حي عيسى بوكرمة  محل 

01    
XX 

    

 00 00 02 01 06 02 المجموع 
 لبلدبة/ا 

 الحي
 
 
 

 
 المخابز

تغذية عامة و مواد 
الحليب و البقالة و 

 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
 مساحات كبرى
  أو سوبيرات

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
 

مفرزة 
األجور 
 الغربية

 زنير فتحي 
مفرزة األجور الغربية 

 01 محل 50بناية رقم 
X+XX  

    

 سوامس وليد 
 مسكن ترقوي 96مجمع 

مدعم مفرزة األجور 
 الغربية

X+XX 

    

 00 00 00 00 02 00 المجموع 
 

 



 لبلدبة/ا 
 الحي

 
 المخابز

تغذية عامة و مواد 
الحليب و البقالة و 

 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
 مساحات كبرى
  أو سوبيرات

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
حي العربي 

 بن مهيدي
 مغربي سليمان شعيب

حي العربي بن مهيدي 
  شالي01مخيم ع ط رقم 

X+XX  

 بوزليفة حسان
حي العربي بن مهيدي 

 01 محل 01مخيم 
X+XX 

 لكحل جمال
حي العربي بن مهيدي 

   31  شالي01مخيم أونيب 
XX 

 شركة تضامن خديش و اخوانه
حي العربي بن مهيدي مخيم ع 

 03 شالي محل 01ط رقم 
XX 

  

 تومي أحسن
حي العربي بن مهيدي 

 01محل 
XX 

 زقاري زهير
حي العربي بن مهيدي 

 04 قطعة فيال 16مفرزة 
  01محل 

X+XX 

 مخلوفي عبد القادر 
حي العربي بن مهيدي مخيم 

   31أونيب شالي 
XX+X 

  

 حيدوشي نذير 
حي العربي بن مهيدي 

 مسكن 01مخيم أونيب
  أ 30 محل 30
X 

    

 شبلي الربيع  
حي العربي بن مهيدي 

 شالي 2مخيم جي أن أل 
   01 محل 17
XX 

    

زبيدي مغيري زوجة  
 تومي

حي العربي بن مهيدي 
   60رقم 
XX  

    

 00 00 02 01 05 02 مجموع

 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التجارة 

 مديرية التجارة لوالية سكيكدة
 مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

 

  2019الفطر المبارك و عيد االستقالل لسنة يومــي عيد قائمة التجار المسخرين لمداومة 
 حسب األنشطة التجارية الخاضعة إللزامية ضمان المداومة  عبر بلدية  عزابة 

 
  لبلدبةا

 المخابز
تغذية عامة و مواد 

الحليب و البقالة و 
 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
مساحات كبرى أو 

 سوبيرات
 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
 مجدوب هشام عزابة

XX(*)+ 
 قحام إلياس

X+XX +  (*)  
 بوطلبة حسان 

XX +   (*)  
 مرجة مراد 

X+XX +     (*)  
 بوقالل مليكة

X+XX +     (*)  
 برانية عبد الرحمان

XX +     (*)  
 روايقية محمد الهادي 

X+XX 
 مخزوم شافية 

X+XX +     (*)  
 محقني رابح 

X  +       (*)  
 مرجة النوري 

X+XX +     (*)  
 بوزيان رابح 

X+XX +     (*)  
 مانع عبد السالم

XX +     (*)  
 بوعزيز الياس 

X+XX(*)+  
 حداد بالل 

X+XX +     (*)  
 زايد بشير

XX +      (*)  
 عزري مجيد

X+XX +     (*)  
 ميرة شريف 

X+XX +     (*)  
 مطالوي محمد شريف 

X +      (*)  
 زيرق فاروق 

X+XX(*)+  
 قداش سليم 

XX +     (*)  
 قداش سليم .

XX +     (*)  
 حمادة حبيب 

X+XX +     (*)  
 بوجالل هشام 

X+XX +     (*)  
 

 زيرق لطفي 
X+XX(*)+ 

 بلمانع سليم
X+XX +      (*)  

  زردازي فضلة 
X+XX +     (*)  

 حمادة مهدي 
X+XX +     (*)  

 كياتي فارس
X+XX +     (*)  

 

  



 

 جواد عادل  
X+XX +     (*)  

 فوغالي وهاب
X+XX +     (*)  

 مسيف بشير
X+XX +     (*)  

 لوراسية رفيق 
X+XX +     (*)  

 بن جدو رؤوف 
X+XX +     (*)  

 

 بن ناصر علي  
X+XX +     (*)  

 مطالوي أشرف
X+XX +     (*)  

 مطالوي أشرف
X+XX +     (*)  

 منجلي عبد الصمد 
X+XX +     (*)  

 نشم عمار
X+XX +     (*)  

 

 بلمانع طارق  
XX +     (*)  

 لعدايسية فؤاد
X+XX +      (*)  

 عالمة أعمر  
X+XX +     (*)  

 عزري عالوة 
X +     (*)  

 هادي عبده
X+XX +     (*)  

 

 بوعديلة كمال
XX +     (*)  

 وشتاتي عبد الفتاح
X+XX +     (*)  

 لكحل سليم   
X+XX +     (*)  

 

 أوالد ضياف شهيدة 
X+XX +     (*)  

  بوفنارة نبيل سليم
X+XX +     (*)  

 مطالوي مراد  
X+XX  

 

 مقران فارس
X +     (*)  

 مريني محمد 
X+XX +     (*)  

 شابي فارس  
X+XX +     (*)  

 

 لعواشرية رضا   
X +     (*)  

 صيدة مسعودة  
XX +     (*)  

 

 مسيف بشير  
X+XX +     (*)  

 وشتاتي عبد الكريم   
X+XX +     (*)  

 

 بوزانة سعيد  
XX +     (*)  

    

  



 

 سطارة أحمد   
X+XX +     (*)  

    

  بوطلبة حسان  
XX +     (*)  

    

 بورشاق سفيان 
X+XX +     (*)  

    

 داود حراث  
X+XX +     (*)  

    

مجموع 
 بلدية

11 18 08 08 13 03 

 

X  مداومة اليوم األول  :........................  

XX   مداومة اليوم الثاني  :.......................  

X+XXمداومة يومي العيد :....................  

 يوم عيد اإلستقالل .........................: (*)

 

 

 

 

 

 

 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التجارة 

 مديرية التجارة لوالية سكيكدة
 مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

 

  2019الفطر المبارك و عيد االستقالل لسنة يومــي عيد قائمة التجار المسخرين لمداومة 
 حسب األنشطة التجارية الخاضعة إللزامية ضمان المداومة  عبر بلدية  عين شرشار 

 
  لبلدبةا

 المخابز
تغذية عامة و مواد 

الحليب و البقالة و 
 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
مساحات كبرى أو 

 سوبيرات
 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
عين 
 شرشار

 عمدان رضا
X+XX 

 غوطي توفيق
X+XX +    (*)   

 شريطة عبد العزيز
X+XX +    (*)   

 بالخير منية
X+XX +    (*)   

 شرايفية عبد الحميد
X+XX +    (*)   

 

 موردي نبيل
X+XX +    (*)   

 ضيف وحيد
XX +    (*)   

 معاللة العياشي
X+XX +    (*)   

 لصمر النوري
X+XX +    (*)   

 عياشي منير
X+XX +    (*)   

 

 بوخملة رابح
X+XX +    (*)   

 قرواح مهدي
X+XX +    (*)   

 لصمر سالم 
X+XX +    (*)   

 بوعزيزي ربيحة
X+XX +    (*)   

 

 شرايني حليم
X+XX +    (*)   

 بوقشيبة رضوان
X+XX +    (*)   

 بوالشرك مسعود 
X+XX +    (*)   

 كميتي محمد
X+XX +    (*)   

 

 سعدي فتيحة 
X+XX +    (*)    

 قواسمي عبد هللا  
X+XX +    (*)   

 

 كنوز رضوان 
X+XX +    (*)   

    

  



 

 

 باي سفيان  
X+XX +    (*)   

    

 بوعاتي حسين 
X+XX +    (*)   

    

 زايدي رضا 
X+XX +    (*)   

    

 معاللة العياشي 
X+XX +    (*)   

    

 شريط عبد العزيز   
X+XX +    (*)   

    

مجموع 
 البلدية

04 17 02 04 05 00 

X  مداومة اليوم األول  :........................  

XX   مداومة اليوم الثاني  :.......................  

X+XXمداومة يومي العيد :....................  

 يوم عيد اإلستقالل .........................: (*)

 

 

 

 

 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التجارة 

 مديرية التجارة لوالية سكيكدة
 مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

 

  2019الفطر المبارك و عيد االستقالل لسنة يومــي عيد قائمة التجار المسخرين لمداومة 
 حسب األنشطة التجارية الخاضعة إللزامية ضمان المداومة  عبر بلدية  جندل 

 
  لبلدبةا

 المخابز
تغذية عامة و مواد 

الحليب و البقالة و 
 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
مساحات كبرى أو 

 سوبيرات
 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
 لزهر رحال جندل محمد

X+XX +    (*)   
 هادف كريمة

X+XX +    (*)   
 خنطول حفيظ

X+XX +    (*)   
 سوادنية سليم

X +    (*)   
 عميرة مسعودة

X+XX +    (*)   
 

 مسقاش سعيدة 
X+XX +    (*)   

 خطاب مبروك
X+XX +    (*)   

 جودي كريم
XX +    (*)   

 بورقوق نور الدين 
X+XX +    (*)   

 

 بوعنيقة بالل 
X+XX +    (*)   

 خراف بركاهم  
X+XX +    (*)   

 

 بوجوكل فوزي 
X+XX +    (*)   

 ربيعي مراد  
X+XX +    (*)   

 

مجموع 
 البلدية

01 04 02 02 04 00 

X  مداومة اليوم األول  :........................  

XX   مداومة اليوم الثاني  :.......................  

X+XXمداومة يومي العيد :....................  

 يوم عيد اإلستقالل .........................: (*)



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التجارة 

 مديرية التجارة لوالية سكيكدة
 مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي

 

  2019الفطر المبارك و عيد االستقالل لسنة يومــي عيد قائمة التجار المسخرين لمداومة 
 حسب األنشطة التجارية الخاضعة إللزامية ضمان المداومة  عبر بلدية  السبت 

 
  لبلدبةا

 المخابز
تغذية عامة و مواد 

الحليب و البقالة و 
 مشتقاته

 
 الخضر والفواكه

 
 تجارة  الدواجن

 
 اإلطعـام السريـع  

 
مساحات كبرى أو 

 سوبيرات
 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة 

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة

 االسم و اللقب 
 العنوان التجاري

 اليوم الخاص بالمداومة
 كركوب عبد الرزاق السبت

X+XX +      (*)  
 لنكار عزيز

X+XX +     (*)  
 عوابدية أحمد

X+XX +      (*)  
 مناجلي أحمد

X+XX +     (*)  
 منيعي جالل

X+XX +      (*)  
 بادي بشرى

X+XX +    (*)   

 بادي صورية
X+XX +      (*)  

 براهيمي الهامل
X+XX +     (*)  

 هنداي سفيان
X+XX +     (*)  

 لوراسي علي 
X+XX +     (*)  

 مرجي عبد الرزاق
X+XX +     (*)  

 

 بوعقبة باديس
X+XX +     (*)  

 كريم سالم
X+XX +     (*)  

 حالسي رزيق
X+XX +      (*)  

 عزوزي فارس
X+XX +     (*)  

 غجاتي صالح
X+XX +     (*)  

 

 مقران عبد الجليل
XX +     (*)  

 ورقلي مراد
X+XX +      (*)  

 حناشي أحسن
X+XX +     (*)  

 لنكار عبد الرؤوف 
X+XX +     (*)  

 

 حالسي رزيق 
X+XX +     (*)  

 هنداي عبد السالم  
X+XX +     (*)  

 

 زرازحي وحيد  
X+XX +     (*)  

 غربي مالك  
X+XX +     (*)  

 

 بوكبير عبد الفتاح 
X+XX +     (*)  

     

 صفصاف عبد   
 الوهاب

    



X+XX +     (*)  
 حالسي محمد الياسين  

X+XX +     (*)  
    

 حناشي أحسن 
X+XX +     (*)  

    

 قواسمية العمري 
X+XX +     (*)  

    

 هنداي سفيان  
X+XX +     (*)  

    

 رحمان عمار  
X+XX +     (*)  

    

 قابلي حسان 
X+XX +     (*)  

    

 لنكار فيصل 
X+XX +     (*)  

    

 حراقة رضوان 
X+XX +     (*)  

    

  



 

 رزاقي نور الدين  
X+XX +     (*)  

    

 دوحي حورية 
X+XX +     (*)  

    

 شيدوح أحمد 
X+XX +     (*)  

    

 لعمري لويزة 
X+XX +     (*)  

    

مجموع 
 البلدية

04 20 04 03 06 01 



X  مداومة اليوم األول  :........................  

XX   مداومة اليوم الثاني  :.......................  

X+XXمداومة يومي العيد :....................  

 يوم عيد اإلستقالل .........................: (*)
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