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الرقم  امللبنة العنـــــوان أيام املداومة

 اول و الثا�ي اليوم

بلدية مجانة  ملبنة مجانة  01 

بلدية حسناوة   02 ملبنة سبيكة أقرو 

بلدية ع�ن �سرة    03 ملبنة زغدان * ملنور * 

اليوم اول  شعبة عون اوالد ابراهم رأس الوادي  ملبنة ابراهب�ي  04 

 اليوم الثا�ي

ع�ن تاغروت   ملبنة زمزم  05 

تيطست رأس الوادي  ملبنة السنو��ي  06 

 
 

 
 

 



 
 

U ا�جعافرةدائرة  ع�� إقليم  2019  املبارك الفطرقائمة التجار املداوم�ن أيام عيد  

Uبلدية ا�جعافرة  

 

 الرقم اسم و لقب التاجر عنوان املحل التجاري  أيام املداومة النشاط

كه
وا

لف
و ا

ر 
ض

�خ
و ا

ة 
ام

لع
ة ا

ذي
تغ

 ال

 اليوم اول 

مزهود سفيان  أوالد خليفة بلدية ا�جعافرة 01 

 02 اقدوش ولعيد أوالد خليفة بلدية ا�جعافرة

 03 بن جدو فؤاد أوالد خليفة بلدية ا�جعافرة

 04 سا��ي نبيل أوالد خليفة بلدية ا�جعافرة

 05 يحياوي يو�س أوالد خليفة بلدية ا�جعافرة

 06 ماضوي عبد ا�حميد أوالد خليفة بلدية ا�جعافرة

أوالد خليفة بلدية ا�جعافرة   07 بلقوم مراد

أوالد خليفة بلدية ا�جعافرة   08 حمدوش حمزة

 اليوم الثا�ي

 09 بن جدو  فؤاد أوالد خليفة بلدية ا�جعافرة

 10 يحياوي عبد هللا أوالد خليفة بلدية ا�جعافرة

 11 مسبل مصطفى أوالد خليفة بلدية ا�جعافرة

 12 يحياوي العيد أوالد خليفة بلدية ا�جعافرة

 13 بلقوم يو�س أوالد خليفة بلدية ا�جعافرة

 اليوم اول و الثا�ي

 14 زو���بوعقي��  جعافرة مركز

 15 عرقوب عبد العز�ز جعافرة مركز

 16 حديدي الزو���  بلدية ا�جعافرة18ا�حارة قسم 

 اطعام
جعافرة مركز بلدية ا�جعافرة  اليوم اول   01 بن رجيل عمر

 02 فتح هللا �عقوب جعافرة مركز بلدية ا�جعافرة اليوم الثا�ي

 املقا��

 اليوم اول 

 01 بن رجيل حمو جعافرة مركز بلدية ا�جعافرة

 02 مزهود رضوان  اوالد خليفة بلدية ا�جعافرة

 03 حموش بلقاسم اوالد خليفة بلدية ا�جعافرة

 اليوم  الثا�ي

 04 دهمان عبد الرحمان  السو  اسبو�� بلدية ا�جعافرة03محل 

 05 شر�� ع�� اوالد خليفة بلدية ا�جعافرة

 06 بداوي العيد اوالد خليفة بلدية ا�جعافرة

ال�حوم ا�حمراء 

 و البيضاء

 01 حمان الزو��� أوالد خليفة بلدية ا�جعافرة اليوم اول 

 02 بن جدو عبد ا�حميد أوالد خليفة بلدية ا�جعافرة اليوم الثا�ي

 

 
 
 
 
 



 
 

Uبلديـــــــــــــــــــــة القلـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 

 الرقم اسم و لقب التاجر عنوان املحل التجاري  أيام املداومة النشاط
كه

وا
لف

و ا
ر 

ض
�خ

و ا
ة 

ام
لع

ة ا
ذي

تغ
 ال

�ي
ـــــــا

لثــ
و ا

ل 
او

م 
ــو

ليـــــ
 ا

 01 عيادي يو�س الساطور بلدية القلة

 02 عيادي عثمان الساطور بلدية القلة

 03 ماز�ت سم�� الساطور بلدية القلة

 04 علواش فرحات الساطور بلدية القلة

 05 خماج موهوب الساطور بلدية القلة

 06 بوذراع حمزة الساطور بلدية القلة

 07 تميمونت ال��يد الساطور بلدية القلة

 08 بلوح��ي هشام الساطور بلدية القلة

 09 بن ح��ية فر�د ث��دكث بلدية القلة

يوسري  نزاري  تزالمت بلدية القلة  10 

 11 شلوش اسماعيل تزالمت بلدية القلة

 12 لعز�زي عبد املجيد بوعياش بلدية القلة

الغا�يبوحدة عبد  بلدية القلة  13 

محمد الشر�فشعشوع  بلدية القلة  14 

 15 شعشوع عبد ا�حكيم بلدية القلة

 اليوم اول و الثا�ي ا�خبازة
 01 خماج هالل الساطور بلدية القلة

 02 بن شو�ة مو��ى الساطور بلدية القلة

 اليوم اول و الثا�ي  املقا��
 01 ونوغ ر�اض  الساطور بلدية القلة03محل 

 02 علواش زهرة  ت��ي ار�عاء بلدية القلة02محل 

ال�حوم ا�حمراء     

  و البيضاء
 اليوم اول و الثا�ي

 01 كر�و�� املاضوي   بلدية القلةالساطور 

 02 عبالوي العر�ي  بلدية القلةالساطور 

 
 
 
 



 
 

Uبلدية املايــــــن 
 

أيام املداومة  النشاط  الرقم اسم و لقب التاجر عنوان املحل التجاري 

التغذية العامة      

 و ا�خضر و الفواكه
 الثا�ياليوم اول و 

 01 عالوي محمد الصاد  املاين مركز بلدية املاين

 02 بوفليح يو�س املاين مركز بلدية املاين

 03 تاوشيشات اعمر املاين مركز بلدية املاين

 04 راشدي مصطفى املاين مركز بلدية املاين

 05 بن مز�ان فارس املاين مركز بلدية املاين

 06 سي��ي عي��ى  بلدية املاينت��ي املاين مركز

 07 تيليوة الطيب قر�ة سيدي ايدير بلدية املاين

 08 بوغ��ي محمد ارز�� قر�ة سيدي ايدير بلدية املاين

بلدية املايناملاين مركز   09 بن مر�م محمد ال��يد 

 10 داعو عمر  قر�ة سيدي ايدير بلدية املاين

 11 داعو عبد الوهاب قر�ة سيدي ايدير بلدية املاين

 12 بوجناح توفيق قر�ة سيدي ايدير بلدية املاين

 اطعام
 اليوم اول والثا�ي

 01 مقرا�ي عبد املالك املاين مركز بلدية املاين

 02 مقرا�ي عادل املاين مركز بلدية املاين

 03 اولفقي مراد املاين مركز بلدية املاين

 04 داعو داود قر�ة سيدي ايدير بلدية املاين

 01 بو�عنقيقت محمد امل�ان املس�ى ت��ي قر�ة املاين املقا��

ال�حوم ا�حمراء و 

 البيضاء
 اليوم اولو  الثا�ي

 01 عبدون عي��ى املاين مركز بلدية املاين

 02 عبدون فارس املاين مركز بلدية املاين

 03 هراوة طاهر قر�ة سيدي ايدير بلدية املاين

 
 

 
 
 



 
 

 بلدية تفــــرق 
 

 
 

 
 

أيام املداومة  النشاط  الرقم اسم و لقب التاجر عنوان املحل التجاري 

التغذية العامة        

 و ا�خضر و الفواكه

 اليوم اول 

 01 ب�جودي بو�كر تفر  مركز بلدية تفر  

 02 زعموش رشيد اوالد زايد بلدية تفر  

 03 عباش وحشية اوالد زايد بلدية تفر   �� 14

 اليوم الثا�ي
بلقاسممخوخ  تفر  مركز بلدية تفر    04 

 05 محبوس لطيفة اوالد زايد بلدية تفر  

 اطعام
 اليوم اول 

 و الثا�ي

 01 بزطوط سفيان تفر  مركز بلدية تفر  

 02 مقدمي حكيم بلدية تفر  

 املقا��
 اليوم اول 

 و الثا�ي
 01 مقدمي حكيم بلدية تفر  



 
 

U ا�حماديةع�� إقليم دائرة  2019  املباركالفطرقائمة التجار املداوم�ن أيام عيد   

Uبلديـــــــــــــــــــــة ا�حماديـــــــــــــــــــــة 
 الرقم اسم و لقب التاجر عنوان املحل التجاري  أيام املداومة النشاط

كه
وا

لف
و ا

ر 
ض

�خ
و ا

ة 
ام

لع
ة ا

ذي
تغ

 ال

 اليوم اول 

ةـــــــشارع توهامي ا�حمادي  01 سعداوي أحمد 

 02 جندي عبد السالم  بلدية ا�حمادية16 قطعة رقم 86تجزئة 

 03 حندي السعيد شارع صاهد ساعد 09

عبد القادر  جدي ا�حمادية مركز  04 

مجموعة قطعة ا�حمادية 70  05 بن بتيش ا�خ�� 

 06 حنفي نبيل 15 قطعة الشطر الثا�ي رقم 18 التجزئة السكنية 02محل 

314 مسكن رقم 300/3500��   07 خال�� مولود 

 08 ر��� سيف الدين  مركز ا�حمادية شارع جندي السعيد01محل 

 09 بلمرابط رشيد شارع بن سعدون ع�� ا�حمادية مركز

 10 ��ي محمد الصا�ح  قطعة86 تجزئة 04رقم 

44 مم 06الكرومة قسم   11 بن التومي حور�ة 

36 مم 22هلتالة قسم   12 عب�� خضرة 

 13 بو بكر جمال الدين قر�ة ماجن عمران بلدية ا�حمادية

 14 العيساوي أحمد  بلدية ا�حمادية45دوار الزرازر�ة الطر�ق الوط�ي رقم 

 15 عل�� ا�خلفاوي  قر�ة الزرازر�ة بلدية ا�حمادية 

 16 بوها�� رابح  شارع سعد الدين محمد ا�حب��ي 

الثا�ياليوم   

 

 

 

21 قطعة رقم 50تجزئة   17 مال�ي حمزة  

 18 عد�� عبد ا�حميد   مسكن106�� 

 19 حاج حمدري رشيد 04 قطعة رقم 30 تجزئة 02محل 

 20 يوسف خوجة عبد الرزاق  من القطعة الهامشية11شارع حر�زي مبارك القطعة 

 21 دغدغ سليم ا�حمادية مركز

 22 بلمرابط عبد الرزاق شارع شوق فرحات بلدية ا�حمادية

33 مسكن رقم 30��   23 بن عي��ى نور الدين  

 24 حر�زي عبد املالك شارع سعد الدين محمد ا�حب��ي ا�حمادية

164 مم 03مشتة فطيمة قسم   25 خنتاش  عبد النور  

07 محل حصة 14��   26 روابح ا�خ�� 

04 قطعة رقم 30تجزئة   27 بوز�د نبيل 

 28 عيساوي الرز��  الزرازر�ة02محل رقم 

 29 العيدا�ي الصادق  محل تجاري 23 مسكن �ساه�ي و 40 �� 28محل رقم 

186 مم 22هلتالة قسم   30 سعيودي النذير 

680 مجموعة ملكية 19الواد �خضر قسم   31 رمي�� املهدي 

 32 ر��� أحمد قر�ة الر�يعيات بلدية ا�حمادية



 
 

 ا�خبــــازة

 01 �ساعد سم�� �� امللعب بلدية ا�حمادية اليوم اول 

 اليوم الثا�ي
 02 عد�� أمينة ا�حمادية مركز

 03 حر�زي فارس ا�حمادية مركز

ا�حليب          

   و مشتقاته

 اليوم اول 

 01 عبد�� املهدي  شارع سعد الدين محمد ا�حب��ي ا�حمادية مركز

29 قطعة رقم 113تجزئة   02 دهي�� فاتح 

 03 ب�حاج فطيمة الزهراء واد �خضر بلدية ا�حمادية

 اليوم الثا�ي

25 قطعة رقم 52 تجزئة 02محل   04 حريش ا�حس�ن 

 05 عبد�� رابح 03شارع سعد الدين محمد ا�حب��ي بلدية ا�حمادية ر

32 قطعة رقم 116تجزئة   06 بن عي��ى أحمد 

 07 سعد الدين سفيان شارع عمر توهامي ا�حمادية

                            ال�حوم 

              ا�حمراء

 و البيضاء  

 اليوم اول 
 01 بن تومي عبد الغا�ي   قطعة 30 محل تجاري تجزئة 14 ، 01محل رقم 

 02 خال�� ابراهيم  ا�حماديةشارع عاشور عمار ا�حمادية مركز بلدية

 اليوم الثا�ي
 03 عباد عبد السالم  الشطر الثا�ي09 قطعة رقم 18تجزئة 

 04 خلفاوي ابراهيم   مسكن40 مشروع 07محل 

 - اطعام

 - املقا��

 اليوم اول 

 نوع ب س 02مسكن جماعي عمارة 40/100مشروع  
07 حصة 01درج  

 01 مسعودي فضيلة

 02 سعيودي عبد الرزاق شارع تومي فرحات بلدية ا�حمادية

 03 جندل جمال ن�ج سعد الدين محمد ا�حب��ي

ا�حمادية  بلدية16�� امللعب البلدي محل   04 بوقرة الصا�ح 

30 قطعة رقم 30تجزئة   05 بن را�� حسيبة 

20قطعة رقم30 تجزئة02محل  06 مراك��ي ف��وز  

236 مم 03مشتة فطيمة قسم   07 سعيدا�ي اسامة 

4مشتة فطيمة امام الطر�ق الوط�ي رقم   08 مه���س حكيمة 

 اليوم الثا�ي

 09 غول جمال شارع سعد الدين محمد ا�حب��ي مركز بلدية ا�حمادية

 10 جفال شافية   مشتة فطيمة بلدية ا�حمادية01محل رقم  

 11 تبا�ي العيد  ا�حماديةشارع البش�� بن الر�ي�� ا�حمادية مركز بلدية

 12 فرحات ياس�ن 03 من القطعة الهاشمية رقم05قطعة رقم

 13 بو�كر محمد قسمة حزب ج��ة التحر�ر الوط�ي

 14 سعداوي الصغ��  مقابل امل�جد ا�حمادية مركز 1945 ماي 08�� 

ا�حمادية الزرازر�ة  15 عامر بلقاسم 

30 قطعة رقم 70تجزئة     16 توهامي بلقاسم  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Uبلديـــــــــــة الرابطــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 

 الرقم اسم و لقب التاجر عنوان املحل التجاري  أيام املداومة النشاط

 - التغذية العامة   

 - ا�خضر و الفواكه

 اليوم اول 

 01 قواس�ي السعيد   شاردي02محل رقم   

 02 طيب شر�ف رشدي الرابطة مركز

 03 غازي الر�يع الرابطة مركز

 04 شر�ف عبد الرشيد الرابطة مركز

 05 عيسات ا�حس�ن  �� الصور 

 06 شر�ف مو��ى  الرابطة مركز

الثا�ياليوم   

 05 سعداوي  عبد الوهاب الشيحة قر�ة اوالد احمد

 06 بوعيسيي ياس�ن اوالد عي��ى 

 07 عيسات حسان  الصليعة قر�ة الطر�وات02محل رقم 

 08 غالم رزقية   07حي الصور رقم 

 09 مسعودان البش��  الشرا�ات03محل رقم 

 10 حاج العر�ي سامي  الشراكات01محل 

 01 مسعودان محمد ع�� الرابطة مركز بلدية الرابطة اليوم اول و الثا�ي ا�خبازة

ال�حوم ا�حمراء        

     و البيضاء

 01 سيد ع�� محمد  الشرا�ات  اليوم اول 

 02 عد�� محمد الطاهر  الصور 03محل رقم  اليوم الثا�ي

 مقا�� و مطاعم 

 01 محمد الصغ�� السعيد  حي شاردي محل " أ " بلدية   اليوم اول 

 02 بوز�ان صالح الدين  �� الصور 

 اليوم الثا�ي
 02 طيب شر�ف وردة �� الصور 

 03 سعدي مراد �� ال�وليج 

 
 

 
 
 
 



 
 

U بلديـــــــــــــــــــــــة القصـــــــــــــــــــــــــور 
 

أيام املداومة  النشاط  الرقم اسم و لقب التاجر عنوان املحل التجاري 

 التغذية العامة-

 ا�خضر و الفواكه

 اليوم اول 

 01 عباس جمال امل�ان املس�ى الصفية 

 02 عمارة عبد ا�حليم   188ا�حامة رقم 

 03 مسعودي اسعيد  قر�ة تو�و بلدية03محل رقم  

 04 وناس مصطفى قر�ة وراسن بلدية

 05 بوضيفة اعمر القنطرة 

 06 قوار عبد املجيد تورقو�ن

 07 عمارة عبد املالك  قر�ة ا�حامة بلدية

 اليوم الثا�ي

 08 نو�ري املسعود قر�ة تو�و  

قر�ة اوراسن   09 عباس عبد املجيد

 10 قوار عبد املجيد تورقو�ن 

قر�ة اوراسن   11 مسعودان يوسف

 12 لعرو��ي عبد املجيد عزلة بن جاب هللا قر�ة تازروت 

 

 

 مقا�� و مطاعم 

 اليوم اول 
 01 سعودي رمزي  قر�ة اوراسن

 02 حمرون بلقاسم 184 مم 13الديبل قسم 

 اليوم الثا�ي 
 01 عبو كمال قطع الجيزة قرية وراسن بلدية

  توبو بلدية01محل رقم   
 

 02 لونيس الر�يع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Uبلديـــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــــــــــــش 
 

 الرقم اسم و لقب التاجر عنوان املحل التجاري  أيام املداومة النشاط

 -التغذية العامة

 - ا�خضر و الفواكه

 اليوم اول 

 01 حر�زي لطفي املخازن 

 02 شتيح طارق  العش مركز بلدية العش

 03 لكحل ر�اض العش مركز بلدية العش

بلدية العش   04 �� فاتح

 05 دح��يالهلتا�� العشملجاز بلدية

 06 شتيح محمد  ا�خفافن 

1445 مم 10 املخازن قسم 01محل    07 محامدية  الياس 

19 مم 21بومروان قسم    08 بن دودة سم�� 

 09 عثامنة مخلوف سد بلعباس 

 اليوم الثا�ي

123ال�وري قر�ة املجاز رقم    10 بن �سعد أحمد  

 11 بن حمة عبد الغ�ي والد حمة بلدية العش

 12 لعرايب املسعود العش طر�ق مسيلة

 13 شتيح ال��يد العش مركز بلدية العش

 14 دغدغ شر�فة قر�ة معازة 

 01 حديدان يو�س العش مركز بلدية العش اليوم اول و الثا�ي  ا�خبـــازة

ال�حوم ا�حمراء               

 و البيضاء
 01 بودوح فارس العش مركز اليوم اول و الثا�ي

 املقا�� و املطاعم 

 اليوم اول 

45 القنطرة طر�ق وط�ي رقم 01محل    01 بن �سعد وردة 

 02 عامر مو��ى  امل�ان املس�ى الو�جة اوالد حمة02محل رقم  

 03 زروا�ي عمر املخازن بلدية العش 

27 مم 08 حامة قسم أوالدامل�ان املس�ى الو�جة    04 فايد بالل  

55 قطعة رقم 93تجزئة    05 بن بتيش هشام 

 06 �عبوش يوسف ع�ن ا�حريش معازة 

 اليوم الثا�ي

 

541 مجموعة ملكية11قسم  07 در�دش امليلود 

 08 در�دش ماليك  بلدية45 بجوار الطر�ق الوط�ي رقم 78رقم 

30 قطعة رقم 93 تجزئة 02محل رقم    09 بن بتيش حسان 

09 مم 54الشيحة قسم   10 بن دودة  عادل 

312مم08املخازن ا�خفافن قسم   07 محامدية سفيان 

27 مم 08الو�جة اوالد حمة قسم   08 بن حمة عبد الغ�ي 



 
 

 



 
 

U ع�� إقليم دائرة املنصورة  2019  املباركالفطر قائمة التجار املداوم�ن أيام عيد

Uاملنصورة  بلدية
النشاط  أيام املداومة  الرقم  اسم و لقب التاجر عنوان املحل التجاري 

التغذية العامة 

و ا�خضر و 

الفواكه 

ايام عيد اض�� 

 املبارك

�� بن قدواد محمد السعيد   ايت قا��ي سفيان   01 

�� قلو محمد الصادق  جاب هللا بلقاسم   02 

منصورة مركز  مداش عادل   03 

بوج��ة بلدية املنصورة   قصا�ي رضوان  04 

بوج��ة بلدية املنصورة  بن قدواد رفيق    05 

�� بن عامر حس�ن   محية خليفة   06 

�� بن عامر حس�ن   مجعور جمال   07 

بوج��ة بلدية املنصورة   ب�جودي  عمار   08 

املنصورة مركز  ار حس�ن  رايت بود 09 

 10 بوداش الر�يع بلدية املنصورة

 11 لطرش فر�د  بلدية املنصورة

 12 بوعون ا�حواس  �� عياطة ميلود املنصورة

 13 جعفري رابح  �� بن قدواد محمد السعيد املنصورة  

 14 ايت قا��ي سفيان  �� حمالت حمالت  املنصورة 

 15 بوزرورة جمال  �� مخوخ مولود املنصورة 

 16 عبادي ابراهيم  �� قلو محمد الصادق املنصورة

 17 مو�� فر�د  �� مو�� الهادي املنصورة 

 18 مخوخ احسن  �� بن عامر حس�ن املنصورة 

 19 مو�� عبد هللا  �� �جر��ي بن عمر املنصورة 

 20 تبابوشت امحمد  �� مو�� الهادي املنصورة 

 21 تبابوشت حس�ن  �� طهراوي عبد هللا املنصورة 

 22 تبابوشت مو��ى  �� عياطة ميلود املنصورة 

 ا�خبازة

 01 حبيطوش رشيد  �� عياطة ميلود املنصورة مركز 

املنصورة مركز  �� بن عامر حس�ن  مخوخ يوسف  02 

 03 بولعراس حس�ن  �� حبيطوش رشيد املنصورة 

 04 بن وطاس عبد ال�امل  �� مو�� الهادي املنصورة 

 05 مزاري عبد العز�ز  بوج��ة بلدية املنصورة 



 
 

ا�حليب  

ايام عيد اض�� 

 املبارك

املنصورة مركز  بوداش جهيد  01 

 املقا��

 01 بن �عز�ز سعيدة بلدية املنصورة

 02 العقون ع��  �� بن قدواد محمد السعيد املنصورة 

 03 حضري كمال  �� حمالت �خضر املنصورة 

 04 م��و�ي نصر الدين  �� مو�� الهادي املنصورة 

 05 محمادي مالك  �� قلو محمد الصادق املنصورة 

 06 عز�ب عبد الرزاق  �� �جر��ي بن عمر املنصورة 

 07 هرنوف سيد ع��  �� حبيطوش احمد  املنصورة 

 08 قلو احسن  عرقوس املنصورة 

 09 بن بر�مة جمال �� العيشاوي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلدي 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النشاط  أيام املداومة  الرقم  اسم و لقب التاجر عنوان املحل التجاري 

 التغذية العامة  

ا�خضر و الفواكه 

ايام عيد اض�� 

 املبارك

 01 قصوري عبد ا�حفيظ  امله�� مركز 

 02 بن منصور عبد القادر  املدامة بلدية امله�� 

 03 معوش الصديق  حراش مشتة امله�� 

 ا�خبازة
أيام عيد اض�� 

 املبارك

بن صغ�� مراد   امله�� �� حميطوش بن يوسف 01 

د�سة نصر الدين     امله�� �� اخوة بن طزقل 02 

 03 شودار نبيل  بلدية امله��

ا�حليب و مشتقاته 

 ايام عيد اض�� املبارك

امله�� مركز   صباي�� امحمد   01 

امله�� مركز   ثابت حميد   02 

 01 رابح بن قر�ن  �� السعيد جبلو بلدية امله��  مق�ى و مطعم

 01 بوطغان سم�� امله�� مركز مق�ى



 
 

U بلدية بن داود 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النشاط  أيام املداومة  الرقم  اسم و لقب التاجر عنوان املحل التجاري 

-التغذية العامة  

 ا�خضر و الفواكه-

ايام عيد اض�� 

 املبارك

بلدية بن داود   كر�� رمضان  01 

 02 بولقرون خليفة بلدية بن داود لعراف

بلدية بن داود  لباشيش اعمر   03 

بلدية بن داود أوالد ز�د  ن�اع العيد  04 

بلدية بن داود القصابية  شية �خضر  05 

بلدية بن داود ع�ن النوق  جفافلة مصطفى   06 

ا�خبازة  حنانة بلدية بن داود  بوعشر�ن السعيد   01 

املقا�� 
بلدية بن داود حنانة  زغو�ي بلقاسم   01 

بلدية بن داود حنانة  دقدا�� عادل  02 



 
 

 
Uبلدية أوالد سيدي إبراهيم 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النشاط  أيام املداومة  الرقم  اسم و لقب التاجر عنوان املحل التجاري 

-التغذية العامة  

 ا�خضر و الفواكه-

ايام عيد اض�� 

 املبارك

أوالد سيدي إبراهيم  سيدي صا�ح نذير   01 

أوالد سيدي إبراهيم  مناصر�ة كر�م   02 

ت��ي قشوشن  معة فتيحة  03 

ت��ي قشوشن  مناصر�ة ياس�ن  04 

ا�خبازة  ت��ي قشوشن   شيبان بالل   01 

املقا�� 
ت��ي قشوشن  شيبان ي��   01 

أوالد سيدي إبراهيم   02 عبد ا�حميد سيدي صا�ح



 
 

U بلدية حرازة
 

 

النشاط  أيام املداومة  الرقم  اسم و لقب التاجر عنوان املحل التجاري 

ه 
اك

فو
 ال

ر و
ض

�خ
و ا

ة 
ام

لع
ة ا

ذي
تغ

ال

أيام عيد 

 اض�� املبارك

بلدية حرازة  بن حمادة محمد  01 

بلدية حرازة  مقال�ي مخلوف   02 

بلدية حرازة  عيطوش احمد  03 

بلدية حرازة  بودشيشة محمد  04 

بلدية حرازة  زعيكة كمال  05 

بلدية حرازة  بن بطاطة رابح  06 

بلدية حرازة  بن سنة مالك  07 

بلدية حرازة  زعيكة عم��وش  08 

بلدية حرازة  بن شعبان حمزة  09 

بلدية حرازة  بن شعبان شافع  10 

بلدية حرازة  دوسن مبارك  11 

بلدية حرازة  اعراب فر�د  12 

بلدية حرازة  ا�خبازة  01 بن حمادة عبد ا�حفيظ 

 



 

U برج الغديرع�� إقليم دائرة 2019 املباركالفطر  قائمة التجار املداوم�ن أيام عيد  

Uبلديـــــــــــــــــــــــة برج الغديــــــــــــــــــــــر 

أيام املداومة  النشاط  الرقم اسم و لقب التاجر عنوان املحل التجاري 
كه

وا
لف

و ا
ر 

ض
�خ

و ا
ة 

ام
لع

ة ا
ذي

تغ
ال

 

 اليوم اول 

ب�حاج سفيان   624 م م 14 قسم 02 مج 02 قطعة رقم 247تجزئة  01 

بن عبد الوهاب هشام  235 مجموعة ملكية 15�� طورش قسم   02 

سعيدات حسان  برج الغدير 200 مم 11 قطعة قسم 35تجزئة  03 

شارع الطاهر حروز  بن بوقرة الطاهر  04 

. 322 مم 12 قسم 30 قطعة رقم د 425تجزئة  بلعمري ع�اشة  05 

�حراوي مراد  �� الصفية برج الغدير 02محل رقم  06 

العايب سفيان  برج الغدير 34 مم 17�� السوق قسم  07 

 08 مراح عبد ا�حميد 287مم10 ععاويية عاارةة امان قسم02محل 

 09 مشري السا��ي 240 مم 02 قطعة قسم 111تجزئة 

 10 خضور عبد النور  التعاويية العاارةة الزهراء بلدية برج الغدير

 11 سالحجة صهيب  م�اتب 08 محل+12 مسكن عساه�ي + 20صنداج ��  

 12 بن خياط عبد الكرةم  �� السعادة برج الغدير 

 13 غوةلة عامر مسكن عمومي ايجاري 20/100/146�� 

 14 زواوي رشيدة 06 مم 03 مسكن ترقوي او�يالف قسم 200��  

 15 يصري عبد النور   الطابق 85 حصة 8 محل عمارة 28 مسكن و 68�� 

 16 غوةلة عن�� 93 مجموعة 16 �� بوسام ملنور قسم 02محل رقم 

 17 تواعي ص��ينة  06�� املاجن التعاويية العاارةة السالم رقم 

 18 بن درةميع كمال  344 مم 11 قطعة قسم 425تجزئة 

 19 حمور أحمد �� السعادة برج الغدير

 20 ترةرات يوسف  قطعة425تجزئة 

 21 �عيش الطاهر  برج الغدير180 م م 11 قطعة قسم 425تجزئة  

 22 ترةرات شعيب   11 قسم 13 قطعة  �� السعاد ة رقم 35تجزئة 

 23 دهيمات ادم    برج الغدير 48 مسكن فردي ترقوي قطعة 63تجزئة 

 24 جواب سعاد   211 م م 12  قسم 07 قطعة رقم 425تجزئة 

 25 بحري عبد ا�حليم  مسكن بر ج الغدير .150�� 

الثا�ي اليوم 

 

-�� الصفية بلدية برج الغدير  بر�ات كفية  21 

) برج الغدير 263(510��  قرةنة �عاوب  22 

 23 بالليط لوةزة  برج الغدير28�� زقايدو رقم 

بورغداد ال��يد  مسكن برج الغدير 510��  24 

�� السعادة برج الغدير  حمور أحمد  25 

 26 مهدي يور الدين  السعادة برج الغدير.12محل رقم  

زواوي ي��   25 مسكن فردي ترقوي رقم 63 تجزئة 03محل رقم  27 

سعيدات ف��وز   �� البوها��02محل  28 

عايدة عبد السالم  �� بورغداد محمد العيد  29 



 

  التغذية العامة        

 و ا�خضر و الفواكه
 اليوم الثا�ي

بلفوضيل ا�حس�ن  �� الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمروج 30 

 31 بومرطة مالك  03شارع بن باد�س برج الغدير رقم  

بر�ات عزالدين  179 م م 11 قسم 149 رقم 425تجزئة   32 

دهيمات عي��ى    194مم12 قطعة قسم425تجزئة   33 

بن روضة خ�� الدين   75 مة م 22 قسم 02التعاويية العاارةة اشراف رقم  34 

زواوي بو�كر  بلدية برج الغدير 27 مسكن فردي رقم 63��  35 

بوختالة عديان    مم17�� عبد ا�حميد بورزق قسم   36 

بن عي��ى عبدهللا   321 مم 02 م�اتب قسم10 محل و26 مسكن و 50��  37 

حداد يجيب  35 مم 17 �� السوق قسم 01محل   38 

بن أحمد ساعد  محل تجاري برج الغدير 64 مسكن عساه�ي + 96��  39 

بلعل�ي ابراهيم  برج الغدير  08 مم 02�� هواري بومدين قسم  40 

درارجة ثامر   64 �� 44 حصة رقم 04 الطابق ار��ي درج 04عمارة  41 

مروش فرةد   04 مج د ق 01 التعاويية العاارةة امان رقم 01محل   42 

سعيدات يوسف  برج الغدير  . 02 مسطن قسم 100��  43 

ترةرات عاشور  قطعة – برج الغدير 425تجزئة  44 

�� الشهداء احمد بن درةميع بلدية برج الغدير  ترةرات ياس�ن  45 

 ا�خبـــازة

 اليوم اول 

عبدالرشيد      مهدي بلدية برج الغدير1 قطعةرقم 425 تجزئة 01 

 02 ب�خضر كمال  برج الغدير31�� بوسام ملنور رقم 

 03 غر�ي عادل  مسكن برج الغدير63�� 

 اليوم الثا�ي

 04 ضيف هللا رفيق - �� عبد املجيد بورزق  برج الغدير

 05 بن عبيد رضا �� املاجن بلدية برج الغدير

 06 ب�حاج عاطف تجزئة طرش برج الغدير 

 ا�حليب  و مشتقاته

 اليوم اول 

 01 بن عي��ى فرةد الزداير برج الغدير

 02 فرحات فهيم  قطعة425تجزئة 

 03 قوةدرات عبد اللطيف  32 مم 17 �� السوق قسم 02حل رقم م

 اليوم الثا�ي
 04 فرحات عبد الكرةم شارع ملنور بوسام برج الغدير

 05 بر�ات يور الدين  شارع اول يوفم��

 ال�حوم ا�حمراء       

  و البيضاء 

 اليوم اول 

 01 مروش عصام   برج الغدير 

 02 بلمدا�ي ساعد  شارع أول يوفم��  برج الغدير

 03 عبد الوهاب لي�� 371مم11مسكن فردي ترقوي قسم63حي

 اليوم الثا�ي

 04 بن عي��ى حميد  133 مجموعة ملكية رقم 17حي بن باديس قسم   

441 مم 12 مسكن فردي ترقوي قسم 63تجزئة     
 

 05 زواوي جابر

 06 زواوي عبد الكرةم 12  مم02 قسم 17 حصة 02 مسكن عمارة 100حي 

 - اطعام

     - املقا��
 اليوم اول 

 01 حنا��ي جمال  مكرر برج الغدير04 رقم 01�� بوعروس 

 02 بورغداد يبيل 07شارع الطاهر حروز رقم 

 03 خبابة عبلة 10التعاويية العاارةة امان قسم 

 04 حسا�ي يجيب  الطابق االرضي01 مسكن حي الصنداج عمارة 20حي 

 05 دباش أحمد   55 مم12 قطعة قسم 425تجزئة   



 

 - اطعام

   - املقا��
 اليوم الثا�ي              

 06 بورغداد يص��ة  مسكن فردي ترقوي برج الغدير63تجزئة 

 07 بورغداد طارق   برج الغدير11�� درارجة ا�حنا��ي قسم 

 08 بورغداد عصام  مسكن شارع درارجة دلولة100�� 

 09 زغاد فاروق  برج الغدير12 قطعة قسم 425تجزئة 

 10 ترةرات يور الدين برج الغدير

 11 ب�حاج العلوا�ي 09 مم 16حي السعيد بخوش قسم 
 مم 03 قسم 01 مسكن ترقوي أو بي أل أف حصة 200حي 
 12 بن طلة عبد الرحيم 07

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uبلدية العناصر 

 
 الرقم اسم و لقب التاجر عنوان املحل التجاري  أيام املداومة النشاط

كه
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 اليوم اول 

 01 بلواهري أحمد  مجموعة ملكية20المساكن التطورية قسم  

 02 خلفالوي حمزة  المدخل الغربي1962 مارس 19 حي 01محل رقم   

 03 قاس�ي حسان قرةة قمور  01محل 

 04 بلواعر يورة  14 رقم 180تجزئة 

 05 لعيا��ي الصا�ح  حي خلدون المبروك قرية قمور01محل 

 06 شلباب العر�ي   قرةة قمور بلدية02محل 

 07 صدياي الناي��   بلدية العناصر01 مركز محل رقم 1955 اوت 20شارع 

1955 اوت 20 شارع 01محل     08 بن قسمية محمد أم�ن  

 09 حليلو زه��ة 03 محل 186 قطعة رقم219تجزئة

 10 ط�وك  مو��ى  بلدية العناصر13�� اخوة صدياي رقم 

 11 بلواهري الصا�ح 21تجزئة سعيدا�ي رقم 

 12 عماري عبد العزةز العناصر01 محل 14شارع عابد الشرةف رقم 

 13 خلدون الر�يع 32 قطعة رقم 219 تجزئة 01محل 

يالثاناليوم   

 14 شرةف أحمد 01 مجموعة 01 قطعة اجتماعية رقم 180تجزئة  

 15 لفلوف رشيد  قرةة بوعرور01محل  

 16 بلواهري سم��  بلدية260 قطعة رقم 266 تجزئة 01محل رقم 

�� املحطة   17 شنون رضا

 18 سيلم الشرةف  شارع عابد الشرةف 01محل رقم  

 19 مخالفية عبد النور  88 قطعة رقم 299تجزئة  

 20 مر�� محمد شارع عابد شرةف 

 21 محداد معمر 153 رقم 219 تجزئة 01محل رقم   

 22 ياي�� ع��  قرةة قمور بلدية02محل  

 23 معضادي يور الدين  02 محل 06قطعة شارع بلواهري محمد رقم 111تجزئة

 24 ط�ي فضيلة 176 مسكن رقم 150.3500�� 

 25 لوعيل الطاهر  شارع خلدون امل��وك قرةة قمور 01ل 

 26 قاس�ي أحمد �� البناء التطوري

 ا�خبـــازة
 01 خمي��ي لعمارة   قطعة العناصر 266تجزئة  اليوم اول 

 02 بن أحمد ابراهيم حي المحطة  العناصر اليوم الثا�ي

ا�حليب          

   و مشتقاته

 اليوم اول 

 

 01  ا�جودي سعيدا�ي بلدية العناصر

قاس�ي عبد الرحمان   224 رقم 219تجزئة  02 

قري��ي العلوا�ي   شارع عابد الشرةف 01محل  03 

 اليوم الثا�ي 

 04 طواهرية رشدي   02المجموعة رقم 03 قطعة رقم 39 تجزئة 02محل رقم 

رحمة   فرج شارع ماضوي ع��  01محل رقم  05 



 

ال�حوم 

ا�حمراء             

 و البيضاء 

 اليوم اول 

 01 بلواهري عبد ا�حق  طرةق امللعب 07 

 02 مبار�ي الزهرة  04ن محل رقم ـــــــــ�� البساعي 

 03 بن بلواعر عبد املجيد 01شارع عومار الطيب محل رقم 

 اليوم الثا�ي

 04 معضادي وليد  04 ر 13ة ـــــــــــــــ قطعة مجموع180 تجزئة 02محل رقم  

ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقرةة قم  05 محمادي الشرةف 

 06 محمادي بن عزةز  1955 اوت 20العناصر الاديمة شارع  

اطعام     

 املقا��

 اليوم اول 

 01 سعدي سهام 01�� املحطة محل رقم  

 02 موساوي �سيم الطابق ار��ي شارع احمد قاس�ي 

 03 ايت مليل من��  157 مسكن رقم 150/3500��  

�� املحطة   04 محمادي اسماعيل 

 05 بلواهري الزهرة  265 قطعة رقم 266تجزئة 

 06 ياي�� يوسف أمام الثايوةة العناصر مركز بلدية 

 07 سعيدا�ي مسعود  شارع بلواهري محمد 02محل رقم  

 اليوم الثاني 

 08 تبا�ي جوةدة  قطعة111 تجزئة املسماة54رقم 

 09 سعيدا�ي عز الدين  شارع عابد الشرةف01محل 

 10 بن حمادة ابراهيم  جحيفة129 مم 01قسم  

 11 ياي�� محمد 02 رقم 55 أوت 22 شارع 02محل  

 12 ب�حداد صبيحة 265 قطعة رقم 266تجزئة 

 13 �ع�ي تميم   شارع احمد قاس�ي01محل  

 14 ضيف محمد   شارع طاهري بلااسم06محل 

 15 عومار عبد البا��  العناصر42الطرةق الوالئي رقم 

 16 طاهري زه�� قرةة لبحاير بلدية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Uبلديــــــــــــــــــــــــــة غيالسة 
 

أيام املداومة  النشاط  الرقم اسم و لقب التاجر عنوان املحل التجاري 

 التغذية لعامة- 

 - ا�خضر و لفواكه

 اليوم اول 

 01 تواعي السعيد تافريت بلدية غيالسة

 02 بلعر�ي يو�س  غيالسة01 محل رقم 1945 ماي 08الساطور شارع 

 03 حميميد ال��يد  غيالسة1945 ماي 08�� 

 04 بن النية فيصل  غيالسة03 قسم 172 رقراقة مج ملكية 01محل رقم 

 05 بن النية ع��  غيالسةقرةة لبحاير بلدية

 06 تواعي وليد 84 قطعة رقم 95تجزئة 

 الثا�ياليوم 

 07 بن سعيد هشام  غيالسة09 مج ملكية 37رأس العنصر قسم 

 08 بلوعيل من��  غيالسة1945 ماي 08شارع 

 09 فرحات يور الدين  غيالسة77 مم 35 قطعة قسم 95تجزئة 

 10 بلعواد جمال الدين  غيالسة1945 ماي 08امل�ان املس�ى الشبلة شارع 

 11 تواعي فاتح تافريت

19 مم 05 اوالد سيدي احسن قسم 01محل    12 خضور خليدة 

 ا�خبازة
 اليوم اول 

 و الثا�ي
 01 بلعر�ي وائل غيالسة مركز

ال�حوم ا�حمراء       

 و البيضاء

اليوم اول             

 و الثا�ي 
 01 مروش عادل مل�ان املس�ى الع��وس

 

 

 املقا�� و املطاعم 
 اليوم اول 

 01 يارش مو��ى 1945 ماي 08شارع 

 02 حميميد سفيان   قطعة 95 تجزئة 02محل رقم  

 اليوم الثا�ي

 03 شدادي ع�� 52 مسكن رقم 2009 / 1500/ 50حي 

 04 حميميد رةاض  ا�حمراء02محل 



 

 
Uبلديــــــــــــــــــــــــة تقلعيت 

 

أيام املداومة  النشاط  الرقم اسم و لقب التاجر عنوان املحل التجاري 

 التغذية العامة

و ا�خضر                      

 و الفواكه

 اليوم اول 

 01 بوقفة محمد تالعيت مركز بلدية تالعيت

 02 زةا�ي مصطفى لعموري قرةة الصراء تالعيت

 03 مشري غنية  14 لهروتة قطعة 01محل 

 الثا�ياليوم 

 04 بوقفة عبد الغ�ي تالعيت مركز بلدية تالعيت

 

 امل�ان املس�ى الدرارشة بلدية 

 
 05 بلهذ�� فارس

 06 يواصرةة الزهرة  تازديت تالعيت 01محل رقم 

 املقا�� و املطاعم

 01 عثامنة أحالم   شارع اول يوفم��01محل   اليوم اول 

 01 حـــروز عبد ا�حكيم 14 رقم  الثلثاء مركز 02  اليوم الثا�ي

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
U بلديـــــــــــــــــــــــــة بليمــــــــــــــــــــــور 

 
 الرقم اسم و لقب التاجر عنوان املحل التجاري  أيام املداومة النشاط

 - التغذية العامة 

 - ا�خضر و الفواكه

 اليوم اول 

 01 معمري عمران  شارع ساعد سعود بليمور

 من المخطط الخصوصي لتجزئة البلدية 34رقم  
 02 سعيدات الجمعي ) قطعة اجتماعية53(

 03 بو حصيدة مراد 39 اجتماعية رقم 107تجزئة  

 04 بن عي��ى أسامة 117تجزئة  

 05 بن درميع كمال قطعة117تجزئة 

 06 لكحل يصر الدين شارع استاالل 

 07 عطا�� النواري  �� النصر شارع حروز عي��ى 

 08 ابراهي�ي من��ة  الشايية 

 09 شلباب سفيان بليمور مركز

 10 �شان عبد الباسط  شارع معمري الدراجي بليمور مركز01محل 

الثا�ياليوم   

 11 قميام ابراهيم  التعاونية العقارية هواري بومدين 26 

 12 مع��ش الصا�ح 1964تجزئة  

 13 حداد الشرةف بليمور مركز ععاويية عاارةة بوضياف 

 14 سوي��ي العمري   قطعة الشايية83 تجزئة 02محل رقم  

 15 زةا�ي عبد البا��  12 قطعة رقم 25تجزئة  

 16 معمري حدة شارع بن هناية ساعد 64 

 17 قوادرةة ا�خ�� 57 قطعة �� ساعد بن هناية ر143تجزئة  

 18 �شان سفيان شارع معمري الدرا�� بليمور مركز 01محل  

 19 بن بوقرة حكيم قطعة بليمور188 تجزئة01محل رقم 

 20 ط�ي فضيلة بليمور مركز

 01 حاللش عبد السالم بليمور مركز اليوم اول و الثا�ي  ا�خبازة 

ال�حوم ا�حمراء            

 و البيضاء
 اليوم اول و الثا�ي 

 01 بن م�ي خليل 21 قطعة محل 117تجزئة 

شارع استاالل بليمور مركز بلدية    02 بن خياط مراد

 03 تيت اسعيد 04 رقم 01 تجزئة بليمور حصة 01محل  

 ا�حليب و مشتقاته

 اليوم اول 

 محل 03 حصة رقم 04شارع لعمارة لعروسي رقم  
 02 رقم

 01 بلاندوز مباركة 

 02 �شان عبد الباسط  شارع معمري الدرا�� بليمور مركز01محل  

 03 ضياف رضا  03 قطعة رقم 1964شارع استاالل تجزئة  اليوم الثا�ي 



 

 املقا�� و املطاعم

 اليوم اول 

 01 �شان زكرةاء  25 شارع استاالل رقم 01محل  

 02 بدار حدة 95 قطعة رقم 117 تجزئة 001محل  

 03 بن مخلوف عادل شارع اإلستقالل بلدية 

 04 بوحصيدة  فواز مجموعة ز الشايية 

 05 ابراهي�ي سامي قرةة الشايية بلدية 

 اليوم الثا�ي

 06 بلعبا��ي عبد هللا 25 شارع استاالل رقم 01 محل 02 

 07 بن دحمان محمد الصديق شارع �شان مو��ى

 08 دغية �حسن عين مرزوق بلدية 

 
 

 



 
 

U برج زمورةع�� إقليم دائرة  2019   املباركالفطرقائمة التجار املداوم�ن أيام عيد 

Uبلدية برج زمورة 
 

أيام املداومة  النشاط  الرقم اسم و لقب التاجر عنوان املحل التجاري 

كه
وا

لف
و ا

ر 
ض

�خ
و ا

ة 
ام

لع
ة ا

ذي
تغ

ال
 

 اليوم اول 

 01  هشامقجوطي بلدية برج زمورةال�� ا�جديد 

 02  عبد الرؤوفشوشو بلدية برج زمورة�� بوطو�ل 

ب�حاج مختار  بلدية برج زمورة 03 

 04 مندود حسام الدين �� بوطو�ل بلدية برج زمورة

الد عبد الواحد   05 بو�كربلبواب  بلدية برج زمورة 

 06 بن رجم ز�تو�ي برج زمورة 

 الثا�ياليوم 

دا�� عصمان محمد  بلدية برج زمورة 07 

 08 طيببن ناصف  بلدية برج زمورة

 09 بن قدور حسام بلدية برج زمورة�� بوعز�ز مقابل البلدية

 10 وا�� عبد املالك بلدية برج زمورة�� بوطو�ل

 ا�خبازة
 01 زق�� فؤاد �� حموش السعدي بلدية برج زمورة اليوم اول 

بلدية برج زمورة  اليوم الثا�ي  02 حماش توفيق

 اطعام
 اليوم اول 

بلدية برج زمورة  وا�� عبد الوهاب  01 

بلدية برج زمورة �� بوعز�ز   02 شاوش �غدادي

بلدية برج زمورة  اليوم الثا�ي ثابت عز الدين  03 

 املقا��

 اليوم اول 
 01 زروق نورالدين بلدية برج زمورة

بلدية برج زمورة السوق املركزي   02 عثمانثابت 

 اليوم  الثا�ي
بلدية برج زمورة السوق املركزي   03 عبد الكر�مثابت 

 04 عقباش غنية بلدية برج زمورة

ال�حوم ا�حمراء 

 و البيضاء

 اليوم اول 
 01 بوف�� مصطفى بلدية برج زمورة

بلدية برج زمورة ال�� ا�جديد  02 بن قارة محمد ايمن

 اليوم الثا�ي
بلدية برج زمورة السوق املركزي   03 دغاش رز��

 04 بوف�� حس�ن بلدية برج زمورة

 
 



 
 

Uبلدية �سامرت 
 

أيام املداومة  النشاط  الرقم اسم و لقب التاجر عنوان املحل التجاري 
كه

وا
لف

و ا
ر 

ض
�خ

و ا
ة 

ام
لع

ة ا
ذي

تغ
 ال

 اليوم اول 

زرق�ن ايدير  ب�ي لعالم –لوطا-بلدية �سامرت 01 

ب�ي لعالم –لوطا-بلدية �سامرت   02 بلعزوق ابراهيم

 04 الطيبزرق�ن  بلدية �سامرت مركز

زواش حمزة  الدهسة  بلدية �سامرت 05 

لدية �سامرت بالدهسة–ذراع ي��-  زواش حس�ن  06 

الثا�ياليوم   

 07 ملويس عن�� ب�ي لعالم –لوطا-بلدية �سامرت

ب�ي لعالم –لوطا-بلدية �سامرت   08 ملويس هارون

 09 بوز�دي سامي الدهسة  بلدية �سامرت

 10 قايدي يوسف الدهسة  بلدية �سامرت

 اليوم اول و الثا�ي

بلدية �سامرت  -اجقةب�ي لعالم –  11 زواش ابراهيم

 12 بن مو�ىى �حسن قر�ة �سامرت بلدية �سامرت

شاوش بو�كر  شاوش بلدية �سامرت أوالد 13 

 اطعام
الدهسة بلدية �سامرت  اليوم اول   01 ياس�نبوز�دي 

 02 بن قدوج عبد الوهاب الدهسة بلدية �سامرت اليوم الثا�ي

ب�ي لعالم –لوطا- بلدية �سامرت  اليوم اول و الثا�ي املقا��  01  سليمقباي��

ال�حوم 

ا�حمراء             

 و البضاء

ب�ي لعالم –لوطا- بلدية �سامرت  اليوم اول و الثا�ي  01 بلعزوق عبد الباسط

 01 بن خليل عبد هللا أوالد شاوش بلدية �سامرت اليوم اول و الثا�ي محطة خدمات

 
 
 
 
 
 



 
 

Uبلدية أوالد دحمــــان 
 

 

أيام املداومة  النشاط  الرقم اسم و لقب التاجر عنوان املحل التجاري 

التغذية العامة         

 و ا�خضر و الفواكه

 اليوم اول 

 01 بن عبيدة مسعودة امل�ان املس�ى ام ا�حجر  بلدية أوالد دحمان

بلدية اوالد دحمان   02 ماضوي عباس

 03 بن ضياف ام�� بلدية اوالد دحمان

 04 بن ضياف من�� الوطية قر�ة اوالد عمار بلدية اوالد دحمان

 الثا�ياليوم

 05 بومعزة رابح بلدية اوالد دحمان

 06 دقيش سفيان امل�ان املس�ى الثنية بلدية اوالد دحمان

 07 رحا�� ناصر  بلدية اوالد دحمان04الثنية قسم 

 08 بن درا�� �عقوب ا�خد بلدية اوالد دحمان

بلدية  اوالد دحمان  اليوم اول و الثا�ي ا�خبازة سعدان  معاوي  01 

بلدية اوالد دحمان  اليوم اول و الثا�ي  ا�حليب و مشتقاته بومعزة رابح  01 

 اطعام
بلدية اوالد دحمان  اليوم اول  رحا�� عبد ا�حليم  01 

 02 ب�خ�� عتيقة بلدية اوالد دحمان اليوم الثا�ي

 املقا��

 اليوم اول 

بلدية اوالد دحمان  در�كش خليفة  01 

دية اوالد دحمان بل  02 بلفار مراد

دية اوالد دحمانبل  03 بن درا�� عبد الرحمان 

 اليوم الثا�ي

دية اوالد دحمانبل  04 معاوي الشر�ف 

دية اوالد دحمانبل  05 دقيش عبد الوهاب 

دية اوالد دحمانبل  06 بلفار عبد الوهاب 

 
 

 



Uب�� قاصد ع��ع�� إقليم دائرة  2019  قائمة التجار املداوم�ن أيام عيد الفطر املبارك  

U ��بلدية ب�� قاصد ع

النشاط  أيام املداومة  الرقم  اسم و لقب التاجر عنوان املحل التجاري 

ة 
ام

لع
ة ا

ذي
تغ

ال

 

كه
وا

لف
و ا

ر 
ض

�خ
و ا

 

 اول اليوم 

حنواش النوري  بلدية ب�� قاصد ع�� 416تجزئة  01 

ر��� لطفي   شارع هواري بومدين  بلدية ب�� قاصد ع�� 01 02 

محتال م��وك  شارع زواوي بورحلة ب�� قاصد ع�� 05محل رقم  03 

عمارة خالد   07 مجموعة 90 قطعة رقم 416 تجزئة 01محل  04 

شارع اخوة �خراوي ب�� قاصد ع��  �خارة ال���ي  05 

 اليوم الثا�ي

شارع اخوة �خراوي بلدية ب�� قاصد ع��  سعيدي ا�جم��  06 

زقادي نور الدين  شارع بورحلة زواوي ب�� قاصد ع�� 07 07 

وناس عادل  مسكن ب�� قاصد ع��  416 تجزئة 01محل  08 

شارع ام�� عبد القادر ب�� قاصد ع��  بلقاس�ي ع��  09 

�خارة لطفي  ب�� قاصد ع�� 304 مسكن قطعة رقم 416��  10 

   ا�خبــــــــــــــازة 

 اول اليوم 

زرق�ن أشرف  شارع التومي سعود ب�� قاصد ع�� 02محل  01 

ناصف فهيمة   ب�� قاصد ع�� 16 قطعة رقم 416تجزئة  02 

ناصري مسعود  قطعة ب�� قاصد ع�� 416تجزئة  03 

اليوم الثا�ي 
بلدية ب�� قاصد ع�� مركز  زرق�ن سليم  04 

زايدي عز الدين  قطعة ب�� قاصد ع�� 127تجزئة  05 

 

 

 

اطعام 

 اول اليوم 

ب�� قاصد ع�� مركز   رحال العلوا�ي  01 

بلعر�ي بالل   06 مجموعة 01 قطعة رقم 290تجزئة  02 

شر�ط يو�س  ب�� قاصد ع�� 267 قطعة رقم 416حوزة  03 

اليوم الثا�ي 

مخالفية عصام  ب�� قاصد ع�� 278 قطعة رقم 416 تجزئة 01محل  04 

العقار�ة الهالل    التعاونية 10 قطعة رقم 16تجزئة  الواسع هشام  05 

بوكرمة عبد العز�ز  شارع زواوي بورحلة ب�� قاصد ع�� 04محل رقم  06 

املقا�� 
 اول اليوم 

حوامد عبد الرشيد  ب�� قاصد ع�� 04 مجموعة 01دوار العتيق رقم  01 

الدوار العتيق ب�� قاصد ع��  سعيدي فر�دة  02 

اليوم الثا�ي  زعيبات الطاهر  مجموعة د ب�� قاصد ع�� 12 قطعة 127تجزئة  03 

محطات 

 ا�خدمات

 اول اليوم 

والثا�ي 

 01  بوقرة الطاهر بلدية ب�� قاصد ع��

 02 بوعبدهللا محمد بلدية ب�� قاصد ع��

بلدية ب�� قاصد ع��   ش ذ م م صهد  03 

 

 

 

 

 

 

 



U بلديـــــــــــة خليـــــــــــــــــــل
 

النشاط  أيام املداومة  الرقم  اسم و لقب التاجر عنوان املحل التجاري 
ه 

اك
فو

 ال
ر و

ض
�خ

و ا
ة 
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ة ا
ذي

تغ
ال

 

 اول  اليوم

 

بو�شادة بالل  بلدية خليل  19 مسكن ترقوي رقم 19 �� 02محل  01 

بن ظاهر الصغ��  بلدية خليل 19شارع موهو�ي بلقاسم قطاع ب رقم  02 

لوصيف ر�يعة  بلدية خليل 133 قطعة رقم 183تجزئة  03 

ال�� ا�جنو�ي بلدية خليل  فرج هللا سليمة   04 

شارع بلقاسم موهو�ي بلدية خليل  غر�ي التوفيق  05 

نوري فرحات  شارع موهو�ي الطاهر بلدية خليل 06محل  06 

 الثا�ي اليوم

بن عر�ب عبد النور  بلدية خليل 08 قطعة رقم 12 تجزئة 01محل  07 

سا��ي فواز   �� املشتة القطاع ب  13شارع موهو�ي بلقاسم رقم  08 

شارع الطاهر موهو�ي بلدية خليل  عم��ي عبد ا�حق  09 

شارع السعيد بن عر�ب بلدية خليل  خينوش من��  10 

شارع موهو�ي الطاهر بلدية خليل  درو السعيد   11 

خالدي م��وك  مجموعة ه  08 قطعة رقم 248 �� 01محل  12 

   ا�خبــــــــــــــازة 

 اول اليوم 

صايم عي��ى   بلدية خليل 104تجزئة  01 

بن الشيخ ز�ن الدين   شارع موهو�ي الطاهر  04 قطعة رقم 184تجزئة  02 

بلدية خليل  بن الشيخ فر�د  03 

اليوم الثا�ي 

بلدية خليل  بن عريس رمضان  04 

بلدية خليل  بلع�� أمال   05 

بن الشيخ أحمد  بلدية خليل 04 رقم 184تجزئة  06 

 

ا�حليب            

و مشتقاته 

 اول اليوم 
بن عر�ب فر�د  قطعة مركز خليل 183تجزئة  01 

قر�ة الشفاء بلدية  خليل  فحيمة عمر   02 

اليوم الثا�ي 
بن عر�ب رشدي  بلدية خليل 03شارع املحطة  03 

بلدية خليل مركز  بن زرارة عبد املجيد  04 

 

 

 

اطعام 

 اول اليوم 

شارع الطاهر موهو�ي بلدية خليل  عشاشة عبد السالم   01 

موساوي مراد   شارع موهو�ي الطاهر بلدية خليل 02محل رقم  02 

عويشات من��   بلدية خليل 42 قطاع د �� املشتو رقم 02محل  03 

اليوم الثا�ي 

لعديمي عمار  شارع موهو�ي الطاهر بلدية خليل 02محل رقم  04 

بن مر�ول أيمن  بلدية خليل 143 قطعة رقم 144تجزئة  05 

ري�� مهدي  بلدية خليل 01 قطعة رقم 16 تجزئة 02محل  06 

املقا�� 

 اول اليوم 
هواري توفيق  خليل مركز 51شارع  موهو�ي الطاهر رقم  01 

�حنون نوال  خليل 03 رقم 16شارع الطاهر موهو�ي تجزئة  02 

اليوم لثا�ي 
بلدية خليل مركز  مقال�ي مصطفى  03 

مخالفية محمد  بلدية خليل 01شارع الطاهر موهو�ي رقم  04 

محطات 

 ا�خدمات
الثا�ي   واول اليوم  بلدية خليل مركز  شركة ز�دا�ي  مفتاح  01 

 



U أمباركبلدية سيدي 
 

 

النشاط  أيام املداومة  الرقم  اسم و لقب التاجر عنوان املحل التجاري 

-التغذية العامة  

-ا�خضر و الفواكه 
 اليوم اول و الثا�ي 

 01 لعرو��ي فيصل  05شارع العمري بن ز�وش ط و  رقم  

 02 بن قزو مرزاقة سيدي امبارك

 03 عساس عبد ا�حليم 05شارع العمري بن ز�وش ط و  رقم  

 04 ضياف سعيدة 05شارع العر�ي عبا��ي ط و رقم 

 05 ضياف مصطفى 05شارع العمري بن ز�وش ط و  رقم  

 06 قزو عماد سيدي امبارك

ا�خبازة  اليوم اول و الثا�ي    01  ناصري ع��  05شارع العر�ي عبا��ي ط و  رقم 

 ا�حليب و مشتقاته
اليوم اول و الثا�ي   01 بوخرو�ة سم�� 05شارع العر�ي عبا��ي ط و  رقم 

اليوم اول و الثا�ي   02 منصوري عبد ا�حكيم 05شارع العر�ي عبا��ي ط و  رقم 

اطعام  الثا�ي و اليوم اول 
شارع العر�ي عبا��ي  بن ز�وش رمزي   01 

ساح�� ميلود   05الطر�ق الوط�ي رقم  02 

املقا��  اليوم اول و الثا�ي  سيدي امبارك مركز   قروا�ي ياس�ن   01 

 

 

 



 
 

Uرأس الـــوادي  ع�� إقليم دائرة 2019 املبارك قائمة التجار املداوم�ن أيام عيد الفطر

Uبلدية رأس الـــوادي  
 الرقم اسم ولقب التاجر عنوان املحل التجاري  ايام املداومة النشاط

 

ـــه
اكـ

ــو
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ل 
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م 

ــو
ليــ

 ا

  

�� لقالل�� رأس الوادي  شب�� نبيل   01 

حماتة فاتح   مسكن رأس الوادي 400��  02 

�حمر عبد العز�ز  مسكن رأس الوادي 400��  03 

شارع زرار لهال�� رأس الوادي  ب�حداد الياس  04 

بلطرش عمر  83 مم 59�� ا�حدائق قسم  05 

�� ملوزة رأس الوادي  شراد فطيمة الزهراء  06 

بوادي غنية   مسكن �ساه�ي رأس الوادي 65��  07 

زكر�اء تقية  04 مم 71 قطعة قسم 470تجزئة  08 

رأس الوادي 1954 نوفم�� 01شارع  يوسفي العمري  09 

�عاونية عقار�ة الهضاب رأس الوادي  محجوب رابح  10 

بلعل�ي خالد  قطعة محمد زرو�� رأس الوادي 125تجزئة  11 

ساف زه��   مسكن قر�ة الرمايل رأس الوادي 100��  12 

شارع شداد عي�ىى رأس الوادي  م��و�ي محمد  13 

شب�� فؤاد  مسكن رأس الوادي 125 تجزئة 01محل  14 

شارع شداد عي�ىى رأس الوادي  بوغازي ز�نب  15 

شارع شداد عي�ىى رأس الوادي  شاكري لزهر  16 

بوغازي عمر  مسكن رأس الوادي 130��  17 

طر�ق املستشفى رأس الوادي  بوكث�� خالد  18 

شارع احمد طيار رأس الوادي  بلم زه��  19 

حلقوم خالد  قطعة راس الوادي 552تجزئة  20 

دوار عياض راس الوادي  زغدان بوز�د  21 

حلقوم عبد املجيد  رأس الوادي 1962 جو�لية 05��  22 

 اليوم الثا�ي

�� ا�حدائق رأس الوادي  ز�رق سليم   23 

بلدية رأس الوادي   SPGGA  ( 24مغازة (

رأس الوادي 1960 مارس 19��  خضور السعيد  25 

شارع ر�اح السعيد رأس الوادي  فدفاد اسماعيل   26 

�� لقالل�� رأس الوادي  بوضياف عبد هللا  27 

شارع زرار لهال�� رأس الوادي  صو��ح سليمان  28 
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ــذ
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 اليوم الثا�ي

شيخ كمال  65 قسم 01 قطعة مم 323 تجزئة 01محل  29 

ثليجان نبيل  مسكن رأس الوادي 400��  30 

شارع صا�ح باي راس الوادي  شب��  عبد املالك  31 

لوعيل يو�س  رأس الوادي 1954 نوفم��01شارع  32 

�� ا�حدائق رأس الوادي  كب�� مسعود  33 

غرا�ي بوز�د  1 درج 06 مسكن �ساه�ي حصة 33��  34 

حمادي سم��  �عاونية العقار�ة استقالل 01محل  35 

بورحلة سم��   مسكن ترقوي راس الوادي 52 36 

بن زرطيحة مراد  راس الوادي 1962 جو�لية 05��  37 

بوخاري يوسف  مسكن �ساه�ي رأس الوادي 40��  38 

معارشة حفيظ  قطعة طوملة 196 تجزئة 01محل رقم  39 

شارع البش�� عاشور رأس الوادي  بوادي مراد  40 

شارع زرار لهال�� راس الوادي  سا�ىي محمد  41 

شارع شداد السعيد رأس الوادي  غضبان من��   42 

شباح محمد  مسكن �ساه�ي رأس الوادي 64��  43 
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اول اليوم   

 

 

 

 

 

 

 

شارع أحمد طيار رأس الوادي  زغدودي مسعود  01 

تجزئة لقالل�� رأس الوادي  لضياف احمد  02 

شارع �ش�� عاشور رأس الوادي  الوا�� عز الدين  03 

حفيضة كتفي                                   رأس الوادي 46 مسكن �ساه�ي قسم 49��  04 

�عاونية الفالح رأس الوادي  بورحلة عبد الرحمان  05 

تجزئة قطعة  لقالل��  رأس الوادي  زغدودي وليد   06 

�� امللعب القديم  رأس الوادي  العايب سامي   07 

توا�ي ملنور   مسكن رأس الوادي 400��  08 

جغيمة تقي الدين  بلدية رأس الوادي 56تجزئة  09 

 قسم 14 شارع زرار لهال�� مم 01محل رقم: 

43  
زغدان مراد  10 

 

 

 اليوم الثا�ي

 

منطقة النشاطات رأس الوادي  عدالة يمينة   11 

ر�اح خليدة  مسكن طوملة رأس الوادي 80��  12 

العمري عبلة   مارس راس الوادي 19 قطعة �� 399تجزئة  13 

بورحلة رابح     41 قسم 16 قطعة مم  399 تجزئة 01محل  14 

عمارات لقالل�� رأس الوادي  غضبان من��   15 



 
 

 ا�خبــــــــــــــــــــــــازة
 اليوم الثا�ي

 

شارع العمري مقصود رأس الوادي  صو��ح خ��ة   16 

دو�اخ طارق    88 قسم 61 دوار عياض �عاونية م م 01 17 

حلقوم عبد الكر�م   40 مم 46 تجزئة حلقوم قسم 02محل  18 

شارع شداد عي�ىى رأس الوادي  حلقوم سعيد ياس�ن   19 

الــحـليــــب 

 ومشـــتقاتــه

 اليوم اول 

بوستة عزوز   مسكن رأس الوادي 400��  01 

شارع صا�ح باي راس الوادي  مدا�ىي الياس  02 

جدي صليحة   راس الوادي 1954شارع اول نوفم��  03 

سالمي يوسف   قطعة راس الوادي 100تجزئة  04 

 اليوم الثا�ي

�� ا�حدائق راس الوادي  بوسعدة سامي  05 

صدام حس�ن  بوكث�� السوق اليومي راس الوادي 18محل  06 

طوملة رأس الوادي  تيطست زغ�ي فاتح  07 

 

ام
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طعـ
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اول اليوم   

 

شارع أول نوفم�� رأس الوادي  مناصر�ة عمر   01 

شارع �ش�� عاشور رأس الوادي  بوغاز�زو���  02 

�سعد الصا�ح  رأس الوادي 54شارع أول نوفم��  03 

شارع ا�حس�ن قمبور رأس الوادي  قمبور حس�ن البدر  04 

مناصر�ة أيوب   04 رقم 03 مسكن �ساه�ي عمارة 70��  05 

ساف وداد  رأس الوادي 1954شارع أول نوفم��  06 

 اليوم الثا�ي

بورحلة رابح   03 محل رقم1954 نوفم��01شارع  07 

شر�� أحمد    41 قسم 113 قطعة مم 399 تجزئة 03محل  08 

شارع البش�� عاشور رأس الوادي  م��و�ي عبد الرحمان  09 

سا�ىي �حسن  رأس الوادي 54شارع أول نوفم��  10 

 مسكن 50 طابق ار�ىي �� 02 عمارة 01محل 

 رأس الوادي 15 قسم 40�ساه�ي خلوي مم 
جر�وع ا�حاق  11 

 

ــي
هــــــ

قا
مــــ

الـــ
 

اول اليوم   

 

شارع العمري مقصود رأس الوادي  بلعل�ي نور الدين  01 

بن بلقاسم ا�حاق   53 قسم 111شارع زرار لهال�� مم  02 

لرقط ادريس   03 مسكن �ساه�ي خلوي عمارة 50��  03 

م��و�ي نبيل   65  �� 01 محل 03الطابق ار�ىي عمارة  04 

 مسكن عمارة س الطابق ار�ىي درج 150�� 

 رأس الوادي 88 حصة 37 قسم 01
�شان عبد العز�ز   05 

بوادي خالد  مسكن �ساه�ي  رأس الوادي 64��  06 

شارع م��و�ي محمد رأس الوادي  حمادي املسعود  07 

احميدي عامر   170 مم 35 مسكن ترقوي قسم 52تجزئة  08 

 اليوم الثا�ي

 

جدي ابراهيم  رأس الوادي 401 مسكن رقم 750/400��  09 

عدالة وليد  رأس الوادي 399تجزئة  10 

سعدودي عمر  شارع صا�ح مازوز رأس الوادي 31 11 



 
 

 اليوم الثا�ي املقا��
ب�حداد عالء الدين  مسكن محل  200شارع أحمد بو�كة ��  12 

زغدان طارق   37 التعاونية العقار�ة الفالح قسم 01محل  13 

 محطات

 ا�خدمات
 اليوم اول والثا�ي

بلدية رأس الوادي  بن حمادي عز الدين  01 

بلدية رأس الوادي  و�رو ا�حاج ي�� باية  02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

U بلدية ع�ن �سرة 
 

النشاط  أيام املداومة  الرقم  اسم و لقب التاجر عنوان املحل التجاري 

ا�خبازة 
بلدية سدراتة ع�ن �سرة  اليوم اول   حبيش انور  01 

حلواش وردة  قطعة ع�ن �سرة 40محل تجزئة  اليوم الثا�ي   02 

التغذية العامة 
 اليوماألول 

قر�ة سدراتة ع�ن �سرة  بن ذيب لزهر  01 

قر�ة ب�� عي�ىى بلدية ع�ن �سرة  ب�جيال�� فارس  02 

اليوم الثا�ي   عياضات ع�ن �سرة  �شان ا�جم��  03 

اطعام 

اليوم اول  بن يحياوي صليحة  قطعة ب�� عي�ىى ع�ن �سرة 167 تجزئة 01 01 

الثا�ي  اليوم

ب�� عي�ىى ع�ن �سرة  لعماري مصطفى  02 

ق��وا�ي فؤاد  قطعة ب�� عي�ىى ع�ن �سرة 144تجزئة  03 

ب�� عي�ىى ع�ن �سرة  اليوم اول و الثا�ي محطات ا�خدمات
اسهم   شركة  ذات

الرحمة 
01 

 

U بلدية اوالد براهم
 

 

النشاط  أيام املداومة  الرقم  اسم و لقب التاجر عنوان املحل التجاري 

 التغذية العامة

اليوم اول 

 01 بنور عبد الرحمان أوالد أبراهم 

نوارة مبارك  ابرأهم  أوالددوار ع�ن برصه  02 

خنوف رابح  أبراهم  أوالددوار ع�ن بن عياد  03 

 اليوم الثا�ي

ع�ن بن عياد أوالد أبراهم   عزة ا�حاج  01 

ع�ن برصة أوالد أبراهم   بلم رفيق  02 

حمزة زواوي  20التجزئة اجتماعية أوالد أبراهم  رقم  اليوم اول والثا�ي  ا�خبازة 01 

 
 



 
 

Uع�� إقليم دائرة ع�ن تاغروت  2019 املبارك قائمة التجار املداوم�ن أيام عيد الفطر

U   بلدية ع�ن تاغروت 

النشاط  أيام املداومة  الرقم  اسم و لقب التاجر عنوان املحل التجاري 
ه 
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ة ا
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 اول  اليوم

 

بلدية ع�ن تاغروت  شرابة زكر�اء  01 

بلدية ع�ن تاغروت  عويشات مراد  02 

بلدية ع�ن تاغروت  مخالفية عم��وش  03 

بلدية ع�ن تاغروت  قريش صالح  04 

طواهر�ة حسان   13 مجموعة 18 رقم 332 تجزئة 01محل  05 

قري��ي حمزة  ع�ن تاغروت 266 قطعة رقم 390 تجزئة 01محل  06 

 الثا�ي اليوم

بونوة عبد الكر�م  مسكن ع�ن تاغروت 06��  07 

بن مساهل نفيسة  شارع الصا�ح ري�� ع�ن تاغروت 04محل 08 

طوال فؤاد  شارع ري�� عبد ا�حميد ع�ن تاغروت 04محل  09 

مخنن رز�قة  مجموعة ب  15 قطعة رقم 104تجزئة  10 

بلدية ع�ن تاغروت  قريش نبيل   11 

بلدية ع�ن تاغروت  بونا�ي توفيق  12 

   ا�خبـــــــــــازة 

 اول اليوم 
مخالفية محسن  ع�ن تاغروت 17شارع الصا�ح ري�� رقم  01 

مغر�ي العيا��ي  قطعة ع�ن تاغروت 104تجزئة  02 

اليوم الثا�ي 
بلدية ع�ن تاغروت مركز  بلعلو�امبارك  03 

قاس�ي �عيم  شارع هواري بومدين ع�ن تاغروت 01محل  04 

 

 

 

اطعام 

 اول اليوم 

شال�ي خث��  ع�ن تاغروت مركز  03محل  01 

شتوانة فطيمة  مقابل بلدية ع�ن تاغروت 01محل  02 

م�اري امليلود   01 محل 23 حصة ب قطعة 33تجزئة  03 

اليوم الثا�ي 

دبوشة مختار   50 امللعب البلدي مجمع 24محل رقم  04 

 التجزئة املسماة ا�جهة الغر�ية (طر�ق ب�� 01محل 

قاصد ع��)  

بونا�ي لهال�� 
05 

مساهل نص��  ق  332 تجزئة 21 مج 05 شارع ز�ا�ي ق 01محل  06 

املقا�� 

 اول اليوم 

بضياف ساعد   25 مجموعة 07 رقم 332تجزئة  01 

الطابق ار��ي محل س بمحاذاة تجزئة ا�جهة 

  24الغر�ية قطعة رقم 
شال�ي أيمن  02 

اليوم الثا�ي  
قفاف نور الدين  شارع خرو�ي عبد القادر  30 03 

شارع الصا�ح ري�� ع�ن تاغروت  بوز�ان عبد العز�ز  04 

محطات 

 والثا�ي اول اليوم  ا�خدمات
 01 نفطال بلدية ع�ن تاغروت

 02 اخوة زهراوي  بلدية ع�ن تاغروت

 

 



 
 

Uار ـــــــــــــــــــــــــــة تيكستـــــــــــــــــــــــــبلدي
 

النشاط  أيام املداومة  الرقم  اسم و لقب التاجر عنوان املحل التجاري 

التغذية 

            العامة 

        و ا�خضر 

 و الفواكه

اليوم اول  
قمقامة رابح  تيكستار مركز 01محل  01 

تيكستار مركز  ناصري كمال  02 

 الثا�ي اليوم
شارع العمري مجي�� بلدية تيكستار  درمان ع��   03 

شوشان رابح  زاو�ة شار�� خالدي خالد ومجي�� العمري  01محل  04 

اليوم اول والثا�ي     ا�خبــــــــــــــازة  تيكستار مركز  لعم��ي محسن  
01 

 

 

 

 

اطعام 

اليوم اول 

شتوان جمال  شارع خالدي خالد تيكستار 01محل  01 

ر�يع �خضر    22 قسم 161 مم رقم 251 تجزئة 01محل رقم  02 

سال�ي باية  شارع مجي�� العمري تيكستار 01محل  03 

اليوم الثا�ي 

م�اري عمر   محل تيكستار 40 مجمع 03محل رقم  04 

شارع مجي�� العمري تيكستار  بر�ا�ي عبد العز�ز  05 

غر�ي عقبة   شارع أول نوفم�� تيكستار 02محل  06 

املقا�� 

اليوم اول 
شارع بوز�د مجيليتيكستار  حماش فضيل  01 

حافظ العر�ي  محل تيكستار 40 مجمع 02محل  02 

اليوم 

الثا�ي  

بن سالم زكر�اء  تيكستار 22 مم قسم 82 تجزئة 01محل  03 

تيكستار مركز  شوشان رضا   04 

محطات 

 ا�خدمات
اليوم اول والثا�ي  بلدية تيكستار  مجي�� السعيد   01 

 



 
 

U ع�� إقليم دائرة مجانة  2019   املباركالفطرقائمة التجار املداوم�ن أيام عيد

U بلدية مجانـــــة 
 

أيام املداومة  النشاط  الرقم اسم و لقب التاجر عنوان املحل التجاري 
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 اليوم اول 

 01 معرف عبد النور   املشرع بلدية مجانة245 مم 11

 02 سليما�ي عياش املشرع بلدية مجانة

 03 مدا�ي حواس  شارع ا.ج بلدية مجانة06عو�ن الزر�قة رقم 

 04 خماج مولود  بلدية مجانة10 عو�ن الزر�قة شارع 11

 05 مر��� عبد الكر�م  بلدية مجانة227  مم 36عو�ن الزر�قة قسم 

 06 بوشي�ي امحمد ع�ن السلطان بلدية مجانة

 07 بن ز�ان عبد ا�حفيظ  بلدية مجانة04 قطعة رقم 550قطاع-ا- تجزئة 

 08 طو�ال سليم  قطعة-مجانة-550 التجزئة الرا�عة 01قطاع-ا- مج 

 09 زراي�ي عبد الغا�ي شارع عمار بوجالل مو�ىى بلدية مجانة

 10 قيسوس ياس�ن  �� محمد املقرا�ي بلدية مجانة05محل 

 11 بن عبد هللا السعيد  بلدية مجانة02 مم 52 قسم 379 تجزئة 01محل 

 12 خليف خولة شارع سق�ي عي�ىى بلدية مجانة

س- بلدية مجانة– قطعة قطاع 550تجزئة   13 �اهية دلولة 

 14 ثاب�ي رمضان  بلدية مجانة26 مسكن �ساه�ي رقم 65مشروع 

 15 داداش  مسكن التجزئة الرا�عة بلدية مجانة550�� 

 16 ماضوي الياز�د  بلدية مجانة62 مم 36 عو�ن الزر�قة قسم 02محل 

 17 سليما�ي سليم  مسكن بلدية مجانة200 ��02 عمارة رقم09

 18 ح��ش غنية قر�ة ع�ن السلطان بلدية مجانة

 19 قطاطرةالياز�د  ع�ن السلطان بلدية مجانة02قطعة رقم 102تجزئة 

105 مسكن ر قم 100��  مجانة  20 بن ز�ان عبد الكر�م 

بلدية مجانة119 مم 54 قطعة قسم 73تجزئة  21 بوصوار توفيق 

 اليوم الثا�ي

 22 نوي محمد  بلدية مجانة62 جو�لية 05ساحة 

 23 رفاف جمال قر�ة ع�ن السلطان بلدية مجانة

 24 عبدو محمد  شارع ب�حسن الطاهر بلدية مجانة01

 25 بونا�ي ارز��  واد صياد بلدية مجانة01رقم 

 26 مر��� عبد الكر�م  بلدية مجانة227 مم 36عو�ن الزر�ق قسم

 27 بلعباس بالل  بلدية مجانة04 مسكن تجزئة 550�� 

 28 ب�حاج دياب ��  ب�خزنا�� فرحات بلدية مجانة

 29 خليف جمال �� محمد املقرا�ي بلدية مجانة

 30 تيميمونت سم��  قطعة بلدية مجانة211تجزئة 

 31 ط�ي فارس  بلدية مجانة14 رقم 11 مم 211تجزئة 

 32 بلعبا�ىي ا�جودي  جو�لية بلدية مجانة05�� 

 33 بارة هشام �� مداس محمد بلدية مجانة

 34 بلعبا�ىي سم�� بلدية مجانة مركز



 
 

التغذية 

 العامة
 اليوم الثا�ي

 35 معوش عبد الرحيم  بلدية مجانة04شارع دقدق خليفة محل 

 36 رادي خالد  مسكن بلدية مجانة100��

 37 نوفل عبد الوهاب  شارع مداس محمد بلدية مجانة38

 38 زهراوي كمال ع�ن السلطان بلدية مجانة

130 م م 36 عو�ن الزر�قة قسم 01محل رقم  مجانة  39 قاقيش فيصل 

قطعة قطاع-ا-بلدية مجانة550تجزئة   40 بن ضياف مصطفى  

 ا�خبازة

 اليوم اول 
بن ضياف سفيان  مجانة 01 رقم 1945 ماي 08��  01 

 02 سالم حشا�ي بلدية مجانة 43 مم 45 قسم 379تجزئة 

 اليوم الثا�ي
 03 سب�� العر�ي  بلدية مجانة مجانة مركز

هوايري النذير  بلدية مجانة 04 مسكن رقم 550قطعة *ا*  04 

ا�حليب            

 و مشتقاته

لعيدي كمال*ملبنة*  قطعة بلدية مجانة 293تجزئة  اليوم اول و الثا�ي  01 

 اليوم اول 
 02 بو�جلود نورالدين بلدية مجانة 03 مم65 قطعة قسم 353تجزئة 

خليف منصورة  شارع اوصا�ح عبد القادر مجانة 45 ماي 08��  03 

 اليوم الثا�ي
 04 خليف عبد العز�ز  بلدية مجانة121 مج 54 مسكن قسم 73تجزئة 

 05 �حراوي مسعود  قطعة  05 تجزئة 01 قطعة رقم 02محل رقم 

 املقا�� 

 اليوم اول 

 01 عز�ب الر�يع  شارع مداس محمد بلدية مجانة61رقم

 02 لعيفاوي مروان  بلدية مجانة01  قطعة محل 05تجزئة

 03 خليف فاروق �� محمد املقرا�ي بلدية مجانة

 اليوم الثا�ي

 04 �حراوي ام�ن  بلدية مجانة01 قطعة 63 قسم 03 مم 06محل 

 05 نزاري شعبان  مجانة122 مم 54 قطعة قسم73 تجزئة 02محل 

 06 خليف ا�حاج شارع ب�خزنا�� فرحات بلدية مجانة

 اليوم االول و الثاني محطات خدمات

 مجانة مركز
محطة خدمات عمار 

 بوجالل و شر�ائه
01 

 02 بن الشيخ احمد  عو�ن زر�قة طر�ق مجانة 

 عو�ن زر�قة طر�ق مجانة
شركة تضامن فاندي و 

 ابنائه
03 

 04 شركة تضامن عدروش  واد صياد بلدية مجانة

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 بلدية حسناوة
 

 

أيام املداومة  النشاط  الرقم اسم و لقب التاجر عنوان املحل التجاري 

التغذية العامة      

 و ا�خضر و الفواكه

 اليوم اول 

 01 عنصر سليم �� سليمان عم��ات بلدية حسناوة

 02 ز�اينة مخلوف �� محمد بوضياف بلدية حسناوة

 03 بوعافية سفيان شارع �حواسة عمار بلدية حسناوة

 04 كسوري نورالدين �� محمد بو ضياف بلدية حسناوة

 الثا�ياليوم 

 05 مباركية بالل �� سليمان عم��ات بلدية حسناوة

 06 بن مخلوف هشام �� سليمان عم��ات بلدية حسناوة

 07 بوحلفاية خليفة  بلدية حسناوة02ذراع عر�ية محل 

 08 �عي�� فاروق �� محمد بو ضياف بلدية حسناوة

 09 صال�� فاطمة الزهراء �� محمد بو ضياف بلدية حسناوة

 ا�خبازة
 01 مجعور مقران �� محمد بو ضياف بلدية حسناوة اليوم اول 

 02 زهار  حمزة �� محمد بو ضياف بلدية حسناوة اليوم الثا�ي

ا�حليب                   

 و مشتقاته

 ع�ن سبيكة بلدية حسناوة اليوم اول و الثا�ي 
ري�� نصر الدين مس�� 

 ملبنة سبيكة اقرو 
01 

 02 قوادر�ة عمر ب�� بولعراس-الزعامشة- بلدية حسناوة اليوم اول 

 03 مشارة يمينة �� محمد بو ضياف بلدية حسناوة اليوم الثا�ي

 اطعام

 اليوم اول 

 01 بوطاهر عبد الغفار �� سليمان عم��ات بلدية حسناوة

 02 خنوف بوز�د  بلدية حسناوة33 مم 15قسم 

 03 بن الشيخ الدرا�� �� محمد بو ضياف بلدية حسناوة

 اليوم الثا�ي

 04 طورش عبد ا�حق �� سليمان عم��ات بلدية حسناوة

 05 زواش براهيم �� سليمان عم��ات بلدية حسناوة

 06 كسوري فاروق �� محمد بوضياف بلدية حسناوة

 املقا��

 اليوم اول 

 01 بن خلف هللا الياس امل�ان املس�ى بن دريس-الشرشار بلدية حسناوة

 02 ازروقن عزالدين �� �حواسة عمار بلدية حسناوة

 03 شرحة عادل �� محمد بوضياف بلدية حسناوة

 اليوم الثا�ي

 04 خنوف نصر الدين �� سليمان عم��ات بلدية حسناوة

 05 شرحة عادل �� محمد بوضياف بلدية حسناوة

 06 خنوف وليد �� سليمان عم��ات بلدية حسناوة

ال�حوم ا�حمراء         

 و البيضاء

 01 ز�تو�ي فؤاد �� هواري بومدين بلدية حسناوة اليوم اول 

 02 شلبا�ي عبد الغ�ي �� محمد بوضياف بلدية حسناوة اليوم الثا�ي

 
 
 
 



 
 

Uبلدية ثنية النصر 
 

 
 
 
 

أيام املداومة  النشاط  الرقم اسم و لقب التاجر عنوان املحل التجاري 

- التغذية العامة     - 

 ا�خضر و الفواكه
 اليوم اول و الثا�ي 

 01 تو�ا�� عبد الوهاب بلدية ثنية النصر

 02 بن م��وك عبد املالك بلدية ثنية النصر

 03 دحامنة مو�ىى بلدية ثنية النصر

 04 ز�وج زهار بلدية ثنية النصر

 05 بن م�ي عبد الكر�م بلدية ثنية النصر

 06 بن ز�ان الصا�ح بلدية ثنية النصر

 07 بن ز�ان الياز�د بلدية ثنية النصر

 08 دحامنة النعي�ي بلدية ثنية النصر

 09 بن رقيق عمر قر�ة ا�حشاشنة بلدية ثنية النصر

 10 نوفل عمار قر�ة ا�حشاشنة بلدية ثنية النصر

 11 نوفل حجيلة قر�ة ع�ن الكحلة بلدية ثنية النصر

بلدية ثنية النصر  اليوم اول و الثا�ي ا�خبازة  01 زر�ق�ن بو�كر

 اليوم اول و الثا�ي اطعام
بلدية ثنية النصر   01 مرخوف عاشور 

بلدية ثنية النصر   02 بن م�ي محند الر�يع

 اليوم اول و الثا�ي املقا��

 01 فر�وس نورالدين بلدية ثنية النصر

 02 بن م�ي بوعالم بلدية ثنية النصر

 03 نايت حمودة جمال بلدية ثنية النصر

 04 زرق�ن محمد الطاهر بلدية ثنية النصر

ال�حوم ا�حمراء           

 و البيضاء
 اليوم اول و الثا�ي

 01 جلود رابح بلدية ثنية النصر

 02 ب�حاج عبد النور  بلدية ثنية النصر



 
 

U��بلدية اليش 
 

أيام املداومة  النشاط  الرقم اسم و لقب التاجر عنوان املحل التجاري 
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بلديــــــة اليشيــــــر ن�ج ا�حر�ة   01 معو�ىي احمد

بلديــــــة اليشيــــــر 1945 ماي 08ن�ج   02 ثاب�ي مصطفى

بلديــــــة اليشيــــــر 1945 ماي 08ن�ج   03 عي�ىي الزرو�ي

بلديــــــة اليشيــــــر شارع بن عامر حس�ن   04 حرزهللا الر�يع

بلديــــــة اليشيــــــر شارع زيغود يوسف   05 ب�خ��ي عبد اللطيف

بلديــــــة اليشيــــــر شارع شتوح عمارة   06 علو عبد القادر

بلديــــــة اليشيــــــر 1945 ماي 08ن�ج   07 حفص العيد

بلديــــــة اليشيــــــر ن�ج ا�حر�ة   08 حبيطوش مولود

بلديــــــة اليشيــــــر ن�ج ا�حر�ة   09 موساوي العيا�ىي

بلديــــــة اليشيــــــر  62 جو�لية05��   10 العو�� عمار

بلديــــــة اليشيــــــر قطعة 180تجزئة  11 حفص عزالدين

بلديــــــة اليشيــــــر شارع زيغود يوسف   12 مر��� عبد ا�حق

 13 فار من�� �� املحطة بلدية اليش��

 14 عبادي نجيب �� املحطة بلدية اليش��

 اليوم اول و الثا�ي ا�خبازة

بلديــــــة اليشيــــــر  درا�� عادل  01 

 02 طهراوي نجيب بلديــــــة اليشيــــــر

تبابوشات احسن  بلديــــــة اليشيــــــر 03 

بلديــــــة اليشيــــــر   04 بن ع�جية مخلوف 

بلديــــــة اليشيــــــر   05 شيبان �سيمة

 اليوم اول و الثا�ي ا�حليب 
بلدية الياش�� 62 جو�لية05��   01 بوعكة مراد

 02 حوفاف سليم  اليش�� 03التعاونية العقار�ة السالم رقم 

 اليوم اول و الثا�ي  اطعام

بلديــــــة اليشيــــــر 05الطر�ق الوط�ي رقم   01 عباس عادل  

 02 بونوة ع�� بلديــــــة اليشيــــــرن�ج ا�حر�ة 

 03 بلعمري ذهبية بلديــــــة اليشيــــــرن�ج ا�حر�ة 

 اليوم اول و الثا�ي املقا��
 01 سعودي عائشة بلديــــــة اليشيــــــرن�ج ا�حر�ة 

 02 فار مراد بلديــــــة اليشيــــــرن�ج ا�حر�ة 

ال�حوم ا�حمراء 

 و البيضاء

 اليوم اول 

 و الثا�ي

 01 لعالوي مصطفى بلديــــــة اليشيــــــرن�ج ا�حر�ة 

 02 لعطوي جمال بلديــــــة اليشيــــــرن�ج ا�حر�ة 

 03 ب�حاج هشام بلديــــــة اليشيــــــرن�ج ا�حر�ة 

 04 راقوب رمضان بلديــــــة اليشيــــــرن�ج ا�حر�ة 

بلديــــــة اليشيــــــر  اليوم اول و الثا�ي مياه معدنية  01 شركة مليــــزة
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