
 2018مخطط مناوبة لبعض األنشطة التجارٌة لعٌد األضحى 

 2018الٌوم األول من عٌد األضحى  : - البوٌرةدائرة 

: تغذٌة عامة -1

 

 عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

 غارع غاٌع ِسّع اٌثىٌرج تىٌسارش  ِىضى  1

 غارع غاٌع ِسّع اٌثىٌرج رتٍع ازّع 2

 غارع غاٌع ِسّع اٌثىٌرج وطً زىٍُ  3

  ِطىٓ اٌثىٌرج126زً  تىواتىش عثع اٌماظر  4

 زً زرولً اٌثىٌرج  غعري ِعّر ذىفٍك  5

  ِطىٓ اٌثىٌرج126زً  غراراق عّرو  6

  ِطىٓ اٌثىٌرج47زً  زاٌعي عاظي  7

 غارع عٍطاخ اظٌر اٌثىٌرج ضععي زّسج  8

 غارع عٍطاخ اظٌر اٌثىٌرج تىخاوي ضعٍع  9

 غارع عٍطاخ اظٌر اٌثىٌرج ِٕغالذً زىٍُ  10

  ِطىٓ اٌثىٌرج126زً  تٍطضر خّاي 11

 غارع ِسّع تٓ عثع هللا تٍعٌح اٌثىٌرج اورِضاْ ٌطضر  12

 عٍٓ لراوظ اٌثىٌرج صثاٌسً راتر  13

 اٌثىٌرجاٌطىق اٌّغطى  عٍىاظ عٍطى  14

  ِطىٓ اٌثىٌرج126زً  زّالوي عسٌس  15

 غارع ِسّع تٓ عثع هللا تٍعٌح اٌثىٌرج ظِىظ ضععٌح 16

  ِطىٓ اٌثىٌرج140زً  ظف تٓ ضٍٍّاْ ِسّع 17

 اٌثىٌرج لطعح 72/197ِػروع رلُ  اٌّاْ ِهٕاْ  18

 اٌثىٌرجواظاخ أ  تىواتىش ِصطفى  19

  اٌثىٌرج125لطعح رلُ  واًٌ أعّر  20

 اٌثىٌرج ِطىٓ ذطاهًّ 80زً  ضعوضً ضٍّر  21

 اٌثىٌرج لطعح 138 عٍىاظ عاظي  22

  ِطىٓ اٌثىٌرج80زً  ِعسوز ورٌّح  23

  ِطىٓ ذطاهًّ  اٌثىٌرج95زً  عىاظي ِسّع 24

  ِطىٓ اٌثىٌرج140زً  غرتً زوخح ضاٌُ  25

  ِطىٓ اٌثىٌرج140زً  عسٌسي فارش  26

  ِطىٓ اٌثىٌرج140زً  ِاظي ظرٌاضح  27

  ِطىٓ اٌثىٌرج80/400زً  رزّىًٔ رضىاْ  28

  ِطىٓ اٌثىٌرج80/400زً  زٌرق ِسّع 29

  ِطىٓ اٌثىٌرج80/400زً  ًِٕ ضّاعًٍ 30

  ِطىٓ  اخرّاعً اٌثىٌرج160زً عسٌسي ضفٍاْ 31

 اٌثىٌرج 338ذدسئح  اولرٌفً ازطٓ 32

 اٌثىٌرج 338ذدسئح  صغٍر فاذر  33

 اٌثىٌرج 338ذدسئح  تىلعاظ ورٌُ  34

 اٌثىٌرج 338ذدسئح  تىظراف عثعا هلل  35

 اٌثىٌرج 338ذدسئح  وزأً ٌىٌسج  36

 اٌثىٌرج 94ذدسئح  زاٌر ِسّع 37

 اٌثىٌرج 94ذدسئح  اوًٍ ذىفٍك 38

 اٌثىٌرج 338ذدسئح  ذاِىرخ عالي  39



 اٌثىٌرج 85ذدسئح  تىلعاظ ارزلً 40

  ِطىٓ غراع اٌثرج اٌثىٌرج28زً  عمًٍ عثع اٌرزّاْ 41

 اٌثىٌرجزً واظاخ  ضٍٍف فاطّح  42

 غراع اٌثرج  اٌغرتً اٌثىٌرج ِثاروً زٌٓ اٌعٌٓ 43

 غراع اٌثرج  اٌغرتً اٌثىٌرج لاضً زٍاج  44

 اٌثىٌرج ِطىٓ 280زً  غاٌٍح غٍالٌى 45

 اٌثىٌرج ِطىٓ 280زً  ٌىضف ترواْ  46

 غراع اٌثرج  اٌػرلً اٌثىٌرج أترواْ زىٍُ  47

 غراع اٌثرج  اٌػرلً اٌثىٌرج ٌعالَ طارق 48

 ذدسئح زرواخ اٌثىٌرج زعٌىظ عًٍ  49

 ذدسئح زرواخ اٌثىٌرج تٍعٍعي ضٍّر  50

 غراع اٌثرج  اٌغرتً اٌثىٌرج ضٍفأً ضٍٍُ 51

 ذعاؤٍح عمارٌح طارق تٓ زٌاظاٌثىٌرج تىزاخً عثع اٌىرٌُ 52

 غراع اٌثرج  اٌغرتً اٌثىٌرج فرٌص وًٍّ  53

 غراع اٌثرج  اٌػرلً اٌثىٌرج تاظ ضعٍع 54

 غراع اٌثرج  اٌػرلً اٌثىٌرج زّاظي ضٍّر 55

 غراع اٌثرج  اٌػرلً اٌثىٌرج عٍطاوي تٍماضُ  56

 ذدسئح زرواخ اٌثىٌرج ٌمىاق تراهٍُ 57

 ذدسئح زرواخ اٌثىٌرج اٌصٍفً عثع اٌعسٌس 58

 ذدسئح زرواخ اٌثىٌرج طاًٌ ِدٍع 59

  اٌثىٌرجCCLSضىق اٌّغطى  ظرواي ضٍٍّاْ 60

 أوالظ تًٍٍ اٌثىٌرج زعاظي فروخح 61

 أوالظ تًٍٍ اٌثىٌرج ضفٍر ِسّع 62

 أوالظ تًٍٍ اٌثىٌرج زّاظ ٌىضف 63

 أوالظ تًٍٍ اٌثىٌرج ضٍٕح ِسّع 64

 راش اٌثىٌرج تٓ عثع هللا تٍعٌح اٌثىٌرج وػىخ ِسّع 65

 راش اٌثىٌرج تٓ عثع هللا تٍعٌح اٌثىٌرج تىواتىش وٌٍع 66

 راش اٌثىٌرج تٓ عثع هللا تٍعٌح اٌثىٌرج ظراج أزطٓ 67

 راش اٌثىٌرج تٓ عثع هللا تٍعٌح اٌثىٌرج لاظ زطٍٓ 68

 راش اٌثىٌرج تٓ عثع هللا تٍعٌح اٌثىٌرج تىًٌٍ رٌاض 69

تٍعٌح اٌثىٌرجراس البوٌرة  حمدانً سالم 70  

 زً زرولً اٌثىٌرج تٍسدر عّرو 71

  ِطىٓ اٌثىٌرج270زً  تغعاظي ورٌُ  72

ِطىٓ اٌثىٌرج270زً غىي زّسج 73  

  ِطىٓ اٌثىٌرج600زً  اوغٍػً زطٓ 74

  ِطىٓ اٌثىٌرج480زً  زدىج زطٍٓ 75

  ِطىٓ اٌثىٌرج40/400زً  ٍِىن رؤوف 76

  ِطىٓ اٌثىٌرج70/100زً  لاٌٍح رتٍسح 77

  ِطىٓ اٌثىٌرج90/1100زً  ظاوظي صاٌر 78

  ِطىٓ اٌثىٌرج100/500زً  ضاًٌّ رضا 79

  ِطىٓ اٌثىٌرج40/100/800زً ضععو وّاي 80

 زً اٌرٌع اٌثىٌرج ِىضىًٔ عّر 81

  ِطىٓ ذطاهًّ اٌثىٌرج210زً  فارٌع طاهر 82

  ِطىٓ تٍعٌح االضٕا300َزً  غثاب ضهاَ 83

 تٍعٌح االضٕاَ غراراق ضٍٍّاْ 84

  ِطىٓ ذطاهًّ تٍعٌح االضٕا60َزً  عمىْ زطاْ 85



 تٍعٌح االضٕاَ صاٌد عاغىر 86

 تٍعٌح االضٕاَ تٍىط عثع اٌرزاق 87

 تٍعٌح االضٕاَ وروظ زٍّع 88

 تٍعٌح االضٕاَ لري ِصطفى 89

 تٍعٌح االضٕاَ ِروس غراراق زٍّع 90

 تٍعٌح االضٕاَ ِروس عمىْ عثع اٌماظر 91

 تٍعٌح االضٕاَ ِروس اِهٍر عسٌس 92

 تٍعٌح االضٕاَ ِروس عثاش ِدٍع 93

 غراع اٌطٍّص تٍعٌح اٌثىٌرج غرٌمً زٍّع  94

 غراع اٌطٍّص تٍعٌح اٌثىٌرج ضعٍعي ٍٍِىظ 95

 لرٌح ضعٍع عثٍع تٍعٌح اٌثىٌرج رلٍاق فإاظ 96

 لرٌح ضعٍع عثٍع تٍعٌح اٌثىٌرج فرهً ِسّع 97

 لرٌح ضعٍع عثٍع تٍعٌح اٌثىٌرج ِسفىظ طاهر 98

 راش اٌثىٌرج تٓ عثع هللا تٍعٌح اٌثىٌرج وػىخ ِسّع 99

 راش اٌثىٌرج تٓ عثع هللا تٍعٌح اٌثىٌرج تىواتىش وٌٍع 100

 راش اٌثىٌرج تٓ عثع هللا تٍعٌح اٌثىٌرج ظراج أزطٓ 101

 راش اٌثىٌرج تٓ عثع هللا تٍعٌح اٌثىٌرج لاظ زطٍٓ 102

 راش اٌثىٌرج تٓ عثع هللا تٍعٌح اٌثىٌرج تىًٌٍ رٌاض 103

تٍعٌح اٌثىٌرجراس البوٌرة  حمدانً سالم 104  

 غارع ِسّع تٓ عثع هللا تٍعٌح اٌثىٌرج أورِضاْ ٌطضر 105

 غارع عٍطاخ اٌعٌر تٍعٌح اٌثىٌرج ِمالذً زىٍُ 106

 غارع عٍطاخ اٌعٌر تٍعٌح اٌثىٌرج عّاري زٍّع 107

 غارع عٍطاخ اٌعٌر تٍعٌح اٌثىٌرج اٌد اٌىاْ خّاي 108

 غارع عٍطاخ اٌعٌر تٍعٌح اٌثىٌرج ِىٌطً زٍّعج 109

 غارع عٍطاخ اٌعٌر تٍعٌح اٌثىٌرج رزلاْ فرٌع 110

 غارع عٍطاخ اٌعٌر تٍعٌح اٌثىٌرج تىخاوي ضعٍع 111

 غارع غاٌع ِسّع تٍعٌح اٌثىٌرج رتٍع أزّع 112

 غارع غاٌع ِسّع تٍعٌح اٌثىٌرج وطً زىٍُ 113

 غارع غاٌع ِسّع تٍعٌح اٌثىٌرج تىٌسارش ِىضى 114

 ضىق اٌّغطً عٍٓ لراوظ اٌثىٌرج عٍىاظ عٍطى 115

 غارع غرارق أزّع تٍعٌح اٌثىٌرج ظهًٍّ زىٍُ 116

 غارع غاٌع ِسّع تٍعٌح اٌثىٌرج صثاٌسً راتر 117

  ِطىٓ تٍعٌح اٌثىٌرج48غارع  زاٌعي عاظي 118

  ِطىٓ تٍعٌح اٌثىٌرج126غارع  زّالوي عسٌس 119

 غارع عٍٓ لراوظ تٍعٌح اٌثىٌرج راتسً ِصطفى 120

  ِطىٓ تٍعٌح اٌثىٌرج126غارع  تٍطضر خّاي 121

 ضىق اٌّغطً عٍٓ لراوظ اٌثىٌرج تىصٕعاٌح ِسفىظ 122

 ضىق اٌّغطً عٍٓ لراوظ اٌثىٌرج تٍغرتً ٌطضر 123

  ِطىٓ تٍعٌح اٌثىٌرج126غارع  غراق عّر 124

 ضىق اٌّغطً عٍٓ لراوظ اٌثىٌرج عّاري أزّع 125

 غارع عثاْ رِضاْ اٌثىٌرج ٍٍِىظي ضعٍع 126

 غارع عثاْ رِضاْ اٌثىٌرج زّسج ضععي 127

  ِطىٓ تٍعٌح اٌثىٌرج56غارع  تىواتىش عثع اٌماظر 128

 لرٌح اٌّاخٓ تٍعٌح عٍٓ اٌررن تىعىظ ضعٍع 129

 ِعرىلح تٍعٌح عٍٓ اٌررن ِسٌٓ طاهر 130

 عٍٓ اٌررن ِروس ٍٍِىظي عًٍ 131



 عٍٓ اٌررن ِروس ظرٌطً راتر 132

 عٍٓ عثّاْ عٍٓ اٌررن تراهًٍّ ضٍٍّاْ 133

  ِطىٓ اٌثىٌرج90/1100زً  تٓ رلىتح تػٍر 134

  ِطىٓ اٌثىٌرج80/400زً  رزّىًٔ رضىاْ  135

  ِطىٓ اٌثىٌرج80/400زً  زٌرق ِسّع 136

  ِطىٓ اٌثىٌرج80/400زً  ًِٕ ضّاعًٍ 137

 زً اٌثىرج اٌثىٌرج خىغالفً ٌاضٍٓ 138

  ِطىٓ اخرّاعً اٌثىٌرج160زً  عسٌسي ضفٍاْ 139

  ِطىٓ اٌثىٌرج72/197ِػروع  ِهٕاوي اٌّاْ  140

  اٌثىٌرج37 لطُ 125لطعح  واًٌ عّر 141

  اٌثىٌرج37 لطُ 142لطعح  تىواتىش ِصطفى 142

  اٌثىٌرج37 لطُ 138لطعح  عٍىاظ عاظي 143

  ِطىٓ ذطاهًّ اٌثىٌرج80زً  ضعوضً ضٍّر 144

  ِطىٓ ذطاهًّ اٌثىٌرج95زً  عىاظي ِسّع 145

  ِطىٓ اٌثىٌرج 80زً  ِعسوز ورٌّح 146

  ِطىٓ اٌثىٌرج200زً  عٍىاظ وّاي  147

  ِطىٓ اٌثىٌرج140زً  غرتً زوخح تٓ ضاٌُ  148

  ِطىٓ اٌثىٌرج140زً  عسٌسي فارش  149

  اٌثىٌرج12 عّارج 259ِح  تٍعرتً خّاي 150

  ِطىٓ اٌثىٌرج140زً  ظف تٓ ضاٌُ ِسّع 151

 آِ لرور اٌد ٌعسٌس  زعاظي  اٌطعٍع 152

  غىىذ اٌد ٌعسٌس زعاج عًٍ 153

 غىىذ اٌد ٌعسٌس لاضً خّاي 154

 اٌد ٌعسٌس لىاوي ازّع 155

 اٌد ٌعسٌس رزٍُ ٌاضٍٓ 156

 اٌد ٌعسٌس تىخاوي ضّاعًٍ 157

                   

: المخابز -2

 

 عنوان المحل االسم و اللقب        الرقم

  أورىتر اٌثىٌرج17زً  تٓ ضعٍع ضفٍاْ  01

  ِطىٓ  اٌثىٌرج56ذعاؤٍح عمارٌح تٓ تاظٌص  زواٌع ِأِىْ 02

  اٌثىٌرج04 لطعح رلُ 11زً  تٓ ضعٍع ٌاضٍٓ  03

 زً اٌثىرج اٌثىٌرج عّأً ِسّع فإاظ 04

 راش اٌثىٌرج زاِع ضىخح فرٌع 05

 اٌررلٍح اٌعمارٌح تٍعٌح اٌثىٌرج تٓ عًٍ زطٍٓ 06

  ِطىٓ اٌثىٌرج1100 وٌع لاضً عثع اٌىرٌُ 07

  لطعح ذدارٌح اٌثىٌرج26زً  ِدعوب غرٌف  08

 راش اٌثىٌرج تٍعٌح اٌثىٌرج ظهًٍ ضعٍع 09

  لطعح اٌثىٌرج166 أوصاٌر  عثع إٌاصر  10

  غارع عثاْ رِضاْ اٌثىٌرج44 عثى زٌٕح  11

 غارع تٓ عثعهللا اٌثىٌرج ظِىظ ذاضععٌد 12

 راش اٌثىٌرج اٌدعٌعج  ظهًٍ اٌطعٍع 13

 ضعٍع عثٍع اٌثىٌرج ِسفىظ طاهر  14

 زً زرولً عّرو تٍسدر 15



 

 2018مخطط مناوبة لبعض األنشطة التجارٌة لعٌد األضحى 

 2018الٌوم الثانً  من عٌد األضحى  : - البوٌرةدائرة 

: تغذٌة عامة -1

 

 عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

 غارع غاٌع ِسّع اٌثىٌرج تىٌسارش  ِىضى  1

 غارع غاٌع ِسّع اٌثىٌرج رتٍع ازّع 2

 غارع غاٌع ِسّع اٌثىٌرج وطً زىٍُ  3

  ِطىٓ اٌثىٌرج126زً  تىواتىش عثع اٌماظر  4

 زً زرولً اٌثىٌرج  غعري ِعّر ذىفٍك  5

  ِطىٓ اٌثىٌرج126زً  غراراق عّرو  6

  ِطىٓ اٌثىٌرج47زً  زاٌعي عاظي  7

 غارع عٍطاخ اظٌر اٌثىٌرج ضععي زّسج  8

 غارع عٍطاخ اظٌر اٌثىٌرج تىخاوي ضعٍع  9

 غارع عٍطاخ اظٌر اٌثىٌرج ِٕغالذً زىٍُ  10

  ِطىٓ اٌثىٌرج126زً  تٍطضر خّاي 11

 غارع ِسّع تٓ عثع هللا تٍعٌح اٌثىٌرج اورِضاْ ٌطضر  12

 عٍٓ لراوظ اٌثىٌرج صثاٌسً راتر  13

 اٌثىٌرجاٌطىق اٌّغطى  عٍىاظ عٍطى  14

  ِطىٓ اٌثىٌرج126زً  زّالوي عسٌس  15

 غارع ِسّع تٓ عثع هللا تٍعٌح اٌثىٌرج ظِىظ ضععٌح 16

  ِطىٓ اٌثىٌرج140زً  ظف تٓ ضٍٍّاْ ِسّع 17

 اٌثىٌرج لطعح 72/197ِػروع رلُ  اٌّاْ ِهٕاْ  18

 اٌثىٌرجواظاخ أ  تىواتىش ِصطفى  19

  اٌثىٌرج125لطعح رلُ  واًٌ أعّر  20

 اٌثىٌرج ِطىٓ ذطاهًّ 80زً  ضعوضً ضٍّر  21

 اٌثىٌرج لطعح 138 عٍىاظ عاظي  22

  ِطىٓ اٌثىٌرج80زً  ِعسوز ورٌّح  23

  ِطىٓ ذطاهًّ  اٌثىٌرج95زً  عىاظي ِسّع 24

  ِطىٓ اٌثىٌرج140زً  غرتً زوخح ضاٌُ  25

  ِطىٓ اٌثىٌرج140زً  عسٌسي فارش  26

  ِطىٓ اٌثىٌرج140زً  ِاظي ظرٌاضح  27

  ِطىٓ اٌثىٌرج80/400زً  رزّىًٔ رضىاْ  28

  ِطىٓ اٌثىٌرج80/400زً  زٌرق ِسّع 29

  ِطىٓ اٌثىٌرج80/400زً  ًِٕ ضّاعًٍ 30

  ِطىٓ  اخرّاعً اٌثىٌرج160زً عسٌسي ضفٍاْ 31

 اٌثىٌرج 338ذدسئح  اولرٌفً ازطٓ 32

 اٌثىٌرج 338ذدسئح  صغٍر فاذر  33

 اٌثىٌرج 338ذدسئح  تىلعاظ ورٌُ  34

 اٌثىٌرج 338ذدسئح  تىظراف عثعا هلل  35

 اٌثىٌرج 338ذدسئح  وزأً ٌىٌسج  36

 اٌثىٌرج 94ذدسئح  زاٌر ِسّع 37



 اٌثىٌرج 94ذدسئح  اوًٍ ذىفٍك 38

 اٌثىٌرج 338ذدسئح  ذاِىرخ عالي  39

 اٌثىٌرج 85ذدسئح  تىلعاظ ارزلً 40

  ِطىٓ غراع اٌثرج اٌثىٌرج28زً  عمًٍ عثع اٌرزّاْ 41

 اٌثىٌرجزً واظاخ  ضٍٍف فاطّح  42

 غراع اٌثرج  اٌغرتً اٌثىٌرج ِثاروً زٌٓ اٌعٌٓ 43

 غراع اٌثرج  اٌغرتً اٌثىٌرج لاضً زٍاج  44

 اٌثىٌرج ِطىٓ 280زً  غاٌٍح غٍالٌى 45

 اٌثىٌرج ِطىٓ 280زً  ٌىضف ترواْ  46

 غراع اٌثرج  اٌػرلً اٌثىٌرج أترواْ زىٍُ  47

 غراع اٌثرج  اٌػرلً اٌثىٌرج ٌعالَ طارق 48

 ذدسئح زرواخ اٌثىٌرج زعٌىظ عًٍ  49

 ذدسئح زرواخ اٌثىٌرج تٍعٍعي ضٍّر  50

 غراع اٌثرج  اٌغرتً اٌثىٌرج ضٍفأً ضٍٍُ 51

 ذعاؤٍح عمارٌح طارق تٓ زٌاظاٌثىٌرج تىزاخً عثع اٌىرٌُ 52

 غراع اٌثرج  اٌغرتً اٌثىٌرج فرٌص وًٍّ  53

 غراع اٌثرج  اٌػرلً اٌثىٌرج تاظ ضعٍع 54

 غراع اٌثرج  اٌػرلً اٌثىٌرج زّاظي ضٍّر 55

 غراع اٌثرج  اٌػرلً اٌثىٌرج عٍطاوي تٍماضُ  56

 ذدسئح زرواخ اٌثىٌرج ٌمىاق تراهٍُ 57

 ذدسئح زرواخ اٌثىٌرج اٌصٍفً عثع اٌعسٌس 58

 ذدسئح زرواخ اٌثىٌرج طاًٌ ِدٍع 59

  اٌثىٌرجCCLSضىق اٌّغطى  ظرواي ضٍٍّاْ 60

 أوالظ تًٍٍ اٌثىٌرج زعاظي فروخح 61

 أوالظ تًٍٍ اٌثىٌرج ضفٍر ِسّع 62

 أوالظ تًٍٍ اٌثىٌرج زّاظ ٌىضف 63

 أوالظ تًٍٍ اٌثىٌرج ضٍٕح ِسّع 64

 راش اٌثىٌرج تٓ عثع هللا تٍعٌح اٌثىٌرج وػىخ ِسّع 65

 راش اٌثىٌرج تٓ عثع هللا تٍعٌح اٌثىٌرج تىواتىش وٌٍع 66

 راش اٌثىٌرج تٓ عثع هللا تٍعٌح اٌثىٌرج ظراج أزطٓ 67

 راش اٌثىٌرج تٓ عثع هللا تٍعٌح اٌثىٌرج لاظ زطٍٓ 68

 راش اٌثىٌرج تٓ عثع هللا تٍعٌح اٌثىٌرج تىًٌٍ رٌاض 69

تٍعٌح اٌثىٌرجراس البوٌرة  حمدانً سالم 70  

 زً زرولً اٌثىٌرج تٍسدر عّرو 71

  ِطىٓ اٌثىٌرج270زً  تغعاظي ورٌُ  72

ِطىٓ اٌثىٌرج270زً غىي زّسج 73  

  ِطىٓ اٌثىٌرج600زً  اوغٍػً زطٓ 74

  ِطىٓ اٌثىٌرج480زً  زدىج زطٍٓ 75

  ِطىٓ اٌثىٌرج40/400زً  ٍِىن رؤوف 76

  ِطىٓ اٌثىٌرج70/100زً  لاٌٍح رتٍسح 77

  ِطىٓ اٌثىٌرج90/1100زً  ظاوظي صاٌر 78

  ِطىٓ اٌثىٌرج100/500زً  ضاًٌّ رضا 79

  ِطىٓ اٌثىٌرج40/100/800زً ضععو وّاي 80

 زً اٌرٌع اٌثىٌرج ِىضىًٔ عّر 81

  ِطىٓ ذطاهًّ اٌثىٌرج210زً  فارٌع طاهر 82

  ِطىٓ تٍعٌح االضٕا300َزً  غثاب ضهاَ 83



 تٍعٌح االضٕاَ غراراق ضٍٍّاْ 84

  ِطىٓ ذطاهًّ تٍعٌح االضٕا60َزً  عمىْ زطاْ 85

 تٍعٌح االضٕاَ صاٌد عاغىر 86

 تٍعٌح االضٕاَ تٍىط عثع اٌرزاق 87

 تٍعٌح االضٕاَ وروظ زٍّع 88

 تٍعٌح االضٕاَ لري ِصطفى 89

 تٍعٌح االضٕاَ ِروس غراراق زٍّع 90

 تٍعٌح االضٕاَ ِروس عمىْ عثع اٌماظر 91

 تٍعٌح االضٕاَ ِروس اِهٍر عسٌس 92

 تٍعٌح االضٕاَ ِروس عثاش ِدٍع 93

 غراع اٌطٍّص تٍعٌح اٌثىٌرج غرٌمً زٍّع  94

 غراع اٌطٍّص تٍعٌح اٌثىٌرج ضعٍعي ٍٍِىظ 95

 لرٌح ضعٍع عثٍع تٍعٌح اٌثىٌرج رلٍاق فإاظ 96

 لرٌح ضعٍع عثٍع تٍعٌح اٌثىٌرج فرهً ِسّع 97

 لرٌح ضعٍع عثٍع تٍعٌح اٌثىٌرج ِسفىظ طاهر 98

 راش اٌثىٌرج تٓ عثع هللا تٍعٌح اٌثىٌرج وػىخ ِسّع 99

 راش اٌثىٌرج تٓ عثع هللا تٍعٌح اٌثىٌرج تىواتىش وٌٍع 100

 راش اٌثىٌرج تٓ عثع هللا تٍعٌح اٌثىٌرج ظراج أزطٓ 101

 راش اٌثىٌرج تٓ عثع هللا تٍعٌح اٌثىٌرج لاظ زطٍٓ 102

 راش اٌثىٌرج تٓ عثع هللا تٍعٌح اٌثىٌرج تىًٌٍ رٌاض 103

تٍعٌح اٌثىٌرجراس البوٌرة  حمدانً سالم 104  

 غارع ِسّع تٓ عثع هللا تٍعٌح اٌثىٌرج أورِضاْ ٌطضر 105

 غارع عٍطاخ اٌعٌر تٍعٌح اٌثىٌرج ِمالذً زىٍُ 106

 غارع عٍطاخ اٌعٌر تٍعٌح اٌثىٌرج عّاري زٍّع 107

 غارع عٍطاخ اٌعٌر تٍعٌح اٌثىٌرج اٌد اٌىاْ خّاي 108

 غارع عٍطاخ اٌعٌر تٍعٌح اٌثىٌرج ِىٌطً زٍّعج 109

 غارع عٍطاخ اٌعٌر تٍعٌح اٌثىٌرج رزلاْ فرٌع 110

 غارع عٍطاخ اٌعٌر تٍعٌح اٌثىٌرج تىخاوي ضعٍع 111

 غارع غاٌع ِسّع تٍعٌح اٌثىٌرج رتٍع أزّع 112

 غارع غاٌع ِسّع تٍعٌح اٌثىٌرج وطً زىٍُ 113

 غارع غاٌع ِسّع تٍعٌح اٌثىٌرج تىٌسارش ِىضى 114

 ضىق اٌّغطً عٍٓ لراوظ اٌثىٌرج عٍىاظ عٍطى 115

 غارع غرارق أزّع تٍعٌح اٌثىٌرج ظهًٍّ زىٍُ 116

 غارع غاٌع ِسّع تٍعٌح اٌثىٌرج صثاٌسً راتر 117

  ِطىٓ تٍعٌح اٌثىٌرج48غارع  زاٌعي عاظي 118

  ِطىٓ تٍعٌح اٌثىٌرج126غارع  زّالوي عسٌس 119

 غارع عٍٓ لراوظ تٍعٌح اٌثىٌرج راتسً ِصطفى 120

  ِطىٓ تٍعٌح اٌثىٌرج126غارع  تٍطضر خّاي 121

 ضىق اٌّغطً عٍٓ لراوظ اٌثىٌرج تىصٕعاٌح ِسفىظ 122

 ضىق اٌّغطً عٍٓ لراوظ اٌثىٌرج تٍغرتً ٌطضر 123

  ِطىٓ تٍعٌح اٌثىٌرج126غارع  غراق عّر 124

 ضىق اٌّغطً عٍٓ لراوظ اٌثىٌرج عّاري أزّع 125

 غارع عثاْ رِضاْ اٌثىٌرج ٍٍِىظي ضعٍع 126

 غارع عثاْ رِضاْ اٌثىٌرج زّسج ضععي 127

  ِطىٓ تٍعٌح اٌثىٌرج56غارع  تىواتىش عثع اٌماظر 128

 لرٌح اٌّاخٓ تٍعٌح عٍٓ اٌررن تىعىظ ضعٍع 129



 ِعرىلح تٍعٌح عٍٓ اٌررن ِسٌٓ طاهر 130

 عٍٓ اٌررن ِروس ٍٍِىظي عًٍ 131

 عٍٓ اٌررن ِروس ظرٌطً راتر 132

 عٍٓ عثّاْ عٍٓ اٌررن تراهًٍّ ضٍٍّاْ 133

  ِطىٓ اٌثىٌرج90/1100زً  تٓ رلىتح تػٍر 134

  ِطىٓ اٌثىٌرج80/400زً  رزّىًٔ رضىاْ  135

  ِطىٓ اٌثىٌرج80/400زً  زٌرق ِسّع 136

  ِطىٓ اٌثىٌرج80/400زً  ًِٕ ضّاعًٍ 137

 زً اٌثىرج اٌثىٌرج خىغالفً ٌاضٍٓ 138

  ِطىٓ اخرّاعً اٌثىٌرج160زً  عسٌسي ضفٍاْ 139

  ِطىٓ اٌثىٌرج72/197ِػروع  ِهٕاوي اٌّاْ  140

  اٌثىٌرج37 لطُ 125لطعح  واًٌ عّر 141

  اٌثىٌرج37 لطُ 142لطعح  تىواتىش ِصطفى 142

  اٌثىٌرج37 لطُ 138لطعح  عٍىاظ عاظي 143

  ِطىٓ ذطاهًّ اٌثىٌرج80زً  ضعوضً ضٍّر 144

  ِطىٓ ذطاهًّ اٌثىٌرج95زً  عىاظي ِسّع 145

  ِطىٓ اٌثىٌرج 80زً  ِعسوز ورٌّح 146

  ِطىٓ اٌثىٌرج200زً  عٍىاظ وّاي  147

  ِطىٓ اٌثىٌرج140زً  غرتً زوخح تٓ ضاٌُ  148

  ِطىٓ اٌثىٌرج140زً  عسٌسي فارش  149

  اٌثىٌرج12 عّارج 259ِح  تٍعرتً خّاي 150

  ِطىٓ اٌثىٌرج140زً  ظف تٓ ضاٌُ ِسّع 151

 آِ لرور اٌد ٌعسٌس  زعاظي  اٌطعٍع 152

  غىىذ اٌد ٌعسٌس زعاج عًٍ 153

 غىىذ اٌد ٌعسٌس لاضً خّاي 154

 اٌد ٌعسٌس لىاوي ازّع 155

 اٌد ٌعسٌس رزٍُ ٌاضٍٓ 156

 اٌد ٌعسٌس تىخاوي ضّاعًٍ 157

 

                      

: المخابز -3

 

 عنوان المحل االسم و اللقب        الرقم

  أورىتر اٌثىٌرج17زً  تٓ ضعٍع ضفٍاْ  01

  ِطىٓ  اٌثىٌرج56ذعاؤٍح عمارٌح تٓ تاظٌص  زواٌع ِأِىْ 02

  اٌثىٌرج04 لطعح رلُ 11زً  تٓ ضعٍع ٌاضٍٓ  03

 زً اٌثىرج اٌثىٌرج عّأً ِسّع فإاظ 04

 راش اٌثىٌرج زاِع ضىخح فرٌع 05

 اٌررلٍح اٌعمارٌح تٍعٌح اٌثىٌرج تٓ عًٍ زطٍٓ 06

  ِطىٓ ذطاهًّ  اٌثىٌرج300زً  ٌسٍاوي ِسّع ٌٍّٓ  07

  ِطىٓ اٌثىٌرج1100 وٌع لاضً عثع اٌىرٌُ 08

  لطعح ذدارٌح اٌثىٌرج26زً  ِدعوب غرٌف  09

 راش اٌثىٌرج تٍعٌح اٌثىٌرج ظهًٍ ضعٍع 10

  لطعح اٌثىٌرج166 أوصاٌر  عثع إٌاصر  11

  غارع عثاْ رِضاْ اٌثىٌرج44 عثى زٌٕح  12



 غارع تٓ عثعهللا اٌثىٌرج ظِىظ ذاضععٌد 13

 راش اٌثىٌرج اٌدعٌعج  ظهًٍ اٌطعٍع 14

 ضعٍع عثٍع ِسفىظ طاهر  15

 زً زرولً عّرو تٍسدر 16

 

 قائمة التجار المناوبٌن خالل الٌوم األول من عٌد األضحى المبارك :بلدٌة قادرٌة 

تجارة بالتجزئة للتغذٌة العامة : أوال 

 العنوان اسم ولقب التاجر الرقم 

 لاظرٌح 04ِسً رلُ f ِطىٓ ذرلىي عّارج 52زً  تسار اضّاعًٍ 1

 ِسً رلُ  لاظرٌحf ِطىٓ ذرلىي عّارج 52زً  طىطاذ ضٍٍُ  2

  اٌماظرٌح 80ِح َ 9 ِطىٓ لطُ 215زً  ِدعوب عثع اٌفراذ  3

 زً أزّع فىظي اٌماظرٌح  ِطعىظي عثع إٌىر  4

  لاظرٌح 04 ِسً رلُ 226 ِطىٓ لطعح رلُ 15 +215زً  ِمعَ رغٍع  5

6 

 32 ِح َ 10لط06ُِسً رلُ 01 ِطىٓ ع ظ ضٍُ 48زً  غمىفً تالي 

 لاظرٌح 

  لاظرٌح 03رلُ 2ِطىٓ ع 100زً  زعاظ ِسّع  7

  لاظرٌح30 ِح َ 07 ِطىٓ عّارج ف لطعح 48زً  خىهري أزّع  8

  لاظرٌح 16طرٌك ذٍسي غٍٕف ِسً رلُ  ٔىاي زّسج  9

  لاظرٌح 87 ِح َ 6  لطُ 04غارع ِسّع رِضاْ ِسً رلُ  لاضُ ِسّع  10

   طاتك ارضً لاظرٌح 219 رل09ُ ِطىٓ  عّارج 150زً  ضثع اٌىٔاش  11

   لاظرٌح 08 ِطىٓ  عّارج 150زً  لرلىر صثرٌٕح  12

  ِطىٓ اٌماظرٌح 150زً  عاٌُ وّاي  13

14 

 124 اٌطاتك االرضً رلُ 05 ِطىٓ عّارج 150زً  زعاظ عًٍ 

 اٌماظرٌح 

  اٌماظرٌح 101 ِطىٓ رلُ 150زً  تىصثع ِطٍىف   15

 طرٌك ذٍسي غٍٕف  لاظرٌح زطٕاوي ورظٌح  16

  ِطىٓ لاظرٌح 215زً  عّراْ عثع اٌسك  17

  لاظرٌح 09 ِطىٓ عّارو أ رلُ 10زً  لرلىر ِسّع  18

  لاظرٌح 04 ِطىٓ عّارج 100زً  ِعّري ِطعىظ  19

  لاظرٌح 07 لطُ 02 عّارج 03 ِطىٓ ظرج 10زً  لرٌٓ رغٍع  20

 غارع عًٍ غأً اٌرعاؤٍح اٌعمارٌح  اٌماظرٌح  خثري ٌىٌسج  21

 غارع عًٍ غأً اٌرعاؤٍح اٌعمارٌح  اٌماظرٌح غاوظ أزّع  22

  اٌماظرٌح 02غارع ِسّع ضٍّطرً  طاتك ارضً ِسً رلُ  ضٍثر فطٍّح اٌسهرج  23

 خثازٍح ورطىش زهٍح 24

 خثازٍح ضععي اٌطعٍع 25

 خثازٍح ٌطعع زىٍُ 26

 خثازٍح زواوي ضعٍع 27

 خثازٍح زّىظي ضاعع 28

 خثازٍح اٌىٔاش أزّع 29

 خثازٍح تىٌسارش ِسٌاْ 30

 خثازٍح زداري ِصطفى 31

 خثازٍح ٌطعع ِسّع 32

 خثازٍح ٍٍِىظي ضٍٍُ 33

 خثازٍح اٌىٔاش عاظي 34



 عّر أطاي رغٍع 35

 عّر هطاي ِسّع 36

 عّر صغٍر خّاي 37

 عّر خثري خّاي 38

 عّر تٓ عّروظ ِسّع 39

 عّر خىاهرج زّسج 40

 عّر تعٌص ضٍٍّاْ 41

 المخابز: ثانٌا 

 العنوان اسم ولقب التاجر الرقم 

 غارع ِسّع ضٍّطرً لاظرٌح  عٍٍىاْ تاٌح  01

  لاظرٌح 86 ِح َ 06غارع غأً عًٍ  لطُ  ضٍٍف رغٍع  02

  ِطىٓ لاظرٌح215زً  ِهعي فضًٍ 03

 عّر اٌعىفً عثع اٌىهاب 04

 الملبنة: ثالثا 

 العنوان اسم ولقب التاجر الرقم 

  ِطىٓ لاظرٌح215ذدسئح  ٌسٍاوي تراهٍُ 01

 محطات الخدمات : رابعا 

 العنوان اسم ولقب التاجر الرقم 

  لاظرٌح05اٌطرٌك اٌىطًٕ رلُ  ٔفطاي لاظرٌح  01

 

 

قائمة التجار المناوبٌن خالل الٌوم الثانً  من عٌد األضحى المبارك  : بلدٌة قادرٌة 

تجارة بالتجزئة للتغذٌة العامة : أوال 

 العنوان اسم ولقب التاجر الرقم 

 لاظرٌح 04ِسً رلُ f ِطىٓ ذرلىي عّارج 52زً  تسار اضّاعًٍ 1

 ِسً رلُ  لاظرٌحf ِطىٓ ذرلىي عّارج 52زً  طىطاذ ضٍٍُ  2

  اٌماظرٌح 80ِح َ 9 ِطىٓ لطُ 215زً  ِدعوب عثع اٌفراذ  3

 زً أزّع فىظي اٌماظرٌح  ِطعىظي عثع إٌىر  4

  لاظرٌح 04 ِسً رلُ 226 ِطىٓ لطعح رلُ 15 +215زً  ِمعَ رغٍع  5

6 

 32 ِح َ 10لط06ُِسً رلُ 01 ِطىٓ ع ظ ضٍُ 48زً  غمىفً تالي 

 لاظرٌح 

  لاظرٌح 03رلُ 2ِطىٓ ع 100زً  زعاظ ِسّع  7

 غارع ازّع فىظي لاظرٌح  طىطاذ راتر  8

  لاظرٌح30 ِح َ 07 ِطىٓ عّارج ف لطعح 48زً  خىهري أزّع  9

  لاظرٌح 16طرٌك ذٍسي غٍٕف ِسً رلُ  ٔىاي زّسج  10

11 

 87 ِح َ 6  لطُ 04غارع ِسّع رِضاْ ِسً رلُ  لاضُ ِسّع 

 لاظرٌح 

   طاتك ارضً لاظرٌح 219 رل09ُ ِطىٓ  عّارج 150زً  ضثع اٌىٔاش  12

   لاظرٌح 08 ِطىٓ  عّارج 150زً  لرلىر صثرٌٕح  13



  ِطىٓ اٌماظرٌح 150زً  عاٌُ وّاي  14

15 

 124 اٌطاتك االرضً رلُ 05 ِطىٓ عّارج 150زً  زعاظ عًٍ 

 اٌماظرٌح 

  اٌماظرٌح 101 ِطىٓ رلُ 150زً  تىصثع ِطٍىف   16

 طرٌك ذٍسي غٍٕف  لاظرٌح زطٕاوي ورظٌح  17

  ِطىٓ لاظرٌح 215زً  عّراْ عثع اٌسك  18

  لاظرٌح 09 ِطىٓ عّارو أ رلُ 10زً  لرلىر ِسّع  19

  لاظرٌح 04 ِطىٓ عّارج 100زً  ِعّري ِطعىظ  20

  لاظرٌح 07 لطُ 02 عّارج 03 ِطىٓ ظرج 10زً  لرٌٓ رغٍع  21

 غارع عًٍ غأً اٌرعاؤٍح اٌعمارٌح  اٌماظرٌح  خثري ٌىٌسج  22

 غارع عًٍ غأً اٌرعاؤٍح اٌعمارٌح  اٌماظرٌح غاوظ أزّع  23

  اٌماظرٌح 02غارع ِسّع ضٍّطرً  طاتك ارضً ِسً رلُ  ضٍثر فطٍّح اٌسهرج  24

  اٌماظرٌح 19 ِطىٓ  ع أ رلُ 06غارع  ضٍثر اٌسطٍٓ  25

 المخابز:  ثانٌا 

 العنوان اسم ولقب التاجر الرقم 

  لاظرٌح 86 ِح َ 06غارع غأً عًٍ  لطُ  ضٍٍف رغٍع  01

  ِطىٓ لاظرٌح215زً  ِهعي فضًٍ 02

 الملبنة: ثالثا 

 العنوان اسم ولقب التاجر الرقم 

  ِطىٓ لاظرٌح215ذدسئح  ٌسٍاوي تراهٍُ 01

 محطات الخدمات : رابعا 

 العنوان اسم ولقب التاجر الرقم 

  لاظرٌح05اٌطرٌك اٌىطًٕ رلُ  ٔفطاي لاظرٌح  01

 

قائمة التجار المناوبٌن خالل الٌوم الثالث  من عٌد األضحى  المبارك  :بلدٌة قادرٌة 

تجارة بالتجزئة للتغذٌة العامة : أوال 

 العنوان اسم ولقب التاجر الرقم 

 لاظرٌح 04ِسً رلُ f ِطىٓ ذرلىي عّارج 52زً  تسار اضّاعًٍ 1

 ِسً رلُ  لاظرٌحf ِطىٓ ذرلىي عّارج 52زً  طىطاذ ضٍٍُ  2

  اٌماظرٌح 80ِح َ 9 ِطىٓ لطُ 215زً  ِدعوب عثع اٌفراذ  3

 زً أزّع فىظي اٌماظرٌح  ِطعىظي عثع إٌىر  4

  لاظرٌح 04 ِسً رلُ 226 ِطىٓ لطعح رلُ 15 +215زً  ِمعَ رغٍع  5

6 

 32 ِح َ 10لط06ُِسً رلُ 01 ِطىٓ ع ظ ضٍُ 48زً  غمىفً تالي 

 لاظرٌح 

  لاظرٌح 03رلُ 2ِطىٓ ع 100زً  زعاظ ِسّع  7

 غارع ازّع فىظي لاظرٌح  طىطاذ راتر  8

  لاظرٌح30 ِح َ 07 ِطىٓ عّارج ف لطعح 48زً  خىهري أزّع  9

  لاظرٌح 16طرٌك ذٍسي غٍٕف ِسً رلُ  ٔىاي زّسج  10

   طاتك ارضً لاظرٌح 219 رل09ُ ِطىٓ  عّارج 150زً  ضثع اٌىٔاش  11



   لاظرٌح 08 ِطىٓ  عّارج 150زً  لرلىر صثرٌٕح  12

  ِطىٓ اٌماظرٌح 150زً  عاٌُ وّاي  13

14 

 124 اٌطاتك االرضً رلُ 05 ِطىٓ عّارج 150زً  زعاظ عًٍ 

 اٌماظرٌح 

  اٌماظرٌح 101 ِطىٓ رلُ 150زً  تىصثع ِطٍىف   15

 طرٌك ذٍسي غٍٕف  لاظرٌح زطٕاوي ورظٌح  16

  ِطىٓ لاظرٌح 215زً  عّراْ عثع اٌسك  17

  لاظرٌح 09 ِطىٓ عّارو أ رلُ 10زً  لرلىر ِسّع  18

  لاظرٌح 04 ِطىٓ عّارج 100زً  ِعّري ِطعىظ  19

  لاظرٌح 07 لطُ 02 عّارج 03 ِطىٓ ظرج 10زً  لرٌٓ رغٍع  20

  ِطىٓ لاظرٌح 30زً  تىغالغُ  ضاٌع  21

 غارع عًٍ غأً اٌرعاؤٍح اٌعمارٌح  اٌماظرٌح  خثري ٌىٌسج  22

 غارع عًٍ غأً اٌرعاؤٍح اٌعمارٌح  اٌماظرٌح غاوظ أزّع  23

  اٌماظرٌح 02غارع ِسّع ضٍّطرً  طاتك ارضً ِسً رلُ  ضٍثر فطٍّح اٌسهرج  24

 المخابز:  ثانٌا 

 العنوان اسم ولقب التاجر الرقم 

 غارع ِسّع ضٍّطرً لاظرٌح  عٍٍىاْ تاٌح  01

  لاظرٌح 86 ِح َ 06غارع غأً عًٍ  لطُ  ضٍٍف رغٍع  02

 محطات الخدمات : ثالثا 

 العنوان اسم ولقب التاجر الرقم 

  لاظرٌح05اٌطرٌك اٌىطًٕ رلُ  ٔفطاي لاظرٌح  01

 

 

 

قائمة التجار المناوبٌن خالل الٌوم الرابع  من عٌد األضحى  المبارك  :بلدٌة قادرٌة 

تجارة بالتجزئة للتغذٌة العامة : أوال 

 العنوان اسم ولقب التاجر الرقم 

 لاظرٌح 04ِسً رلُ f ِطىٓ ذرلىي عّارج 52زً  تسار اضّاعًٍ 1

 ِسً رلُ  لاظرٌحf ِطىٓ ذرلىي عّارج 52زً  طىطاذ ضٍٍُ  2

  اٌماظرٌح 80ِح َ 9 ِطىٓ لطُ 215زً  ِدعوب عثع اٌفراذ  3

 زً أزّع فىظي اٌماظرٌح  ِطعىظي عثع إٌىر  4

  لاظرٌح 04 ِسً رلُ 226 ِطىٓ لطعح رلُ 15 +215زً  ِمعَ رغٍع  5

  لاظرٌح 32 ِح َ 10لط06ُِسً رلُ 01 ِطىٓ ع ظ ضٍُ 48زً  غمىفً تالي  6

  لاظرٌح 03رلُ 2ِطىٓ ع 100زً  زعاظ ِسّع  7

 غارع ازّع فىظي لاظرٌح  طىطاذ راتر  8

  لاظرٌح30 ِح َ 07 ِطىٓ عّارج ف لطعح 48زً  خىهري أزّع  9

  لاظرٌح 16طرٌك ذٍسي غٍٕف ِسً رلُ  ٔىاي زّسج  10

   طاتك ارضً لاظرٌح 219 رل09ُ ِطىٓ  عّارج 150زً  ضثع اٌىٔاش  11



   لاظرٌح 08 ِطىٓ  عّارج 150زً  لرلىر صثرٌٕح  12

  ِطىٓ اٌماظرٌح 150زً  عاٌُ وّاي  13

  اٌماظرٌح 124 اٌطاتك االرضً رلُ 05 ِطىٓ عّارج 150زً  زعاظ عًٍ  14

  اٌماظرٌح 101 ِطىٓ رلُ 150زً  تىصثع ِطٍىف   15

 طرٌك ذٍسي غٍٕف  لاظرٌح زطٕاوي ورظٌح  16

  ِطىٓ لاظرٌح 215زً  عّراْ عثع اٌسك  17

  لاظرٌح 09 ِطىٓ عّارو أ رلُ 10زً  لرلىر ِسّع  18

  لاظرٌح 04 ِطىٓ عّارج 100زً  ِعّري ِطعىظ  19

  لاظرٌح 07 لطُ 02 عّارج 03 ِطىٓ ظرج 10زً  لرٌٓ رغٍع  20

  ِطىٓ لاظرٌح 30زً  تىغالغُ  ضاٌع  21

 غارع عًٍ غأً اٌرعاؤٍح اٌعمارٌح  اٌماظرٌح  خثري ٌىٌسج  22

 غارع عًٍ غأً اٌرعاؤٍح اٌعمارٌح  اٌماظرٌح غاوظ أزّع  23

  اٌماظرٌح 02غارع ِسّع ضٍّطرً  طاتك ارضً ِسً رلُ  ضٍثر فطٍّح اٌسهرج  24

 المخابز:  ثانٌا 

 العنوان اسم ولقب التاجر الرقم 

 غارع ِسّع ضٍّطرً لاظرٌح  عٍٍىاْ تاٌح  01

  لاظرٌح 86 ِح َ 06غارع غأً عًٍ  لطُ  ضٍٍف رغٍع  02

 الملبنة: ثالثا 

 العنوان اسم ولقب التاجر الرقم 

  ِطىٓ لاظرٌح215ذدسئح  ٌسٍاوي تراهٍُ 01

 

 



 2018مخطط مناوبة لبعض األنشطة التجارٌة لعٌد األضحى 

 2018الٌوم األول من عٌد األضحى : - دائرة األخضرٌة

: تغذٌة عامة

 

 عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

 األضضرٌح  أورىتر17زً  زّثًٍ عثع اٌىرٌُ 1

  األضضرٌح43 أورىتر لطعح رلُ 17غارع  تالي زٌاْ  2

  األضضرٌح أورىتر17غارع  عسوق ٌاضٍٓ  3

  األضضرٌحزً تىرتاظ ظٌعأً ِرزاق  4

 األضضرٌح أورىتر 17زً  ضٍّص لارج ِراظ 5

  األضضرٌح أورىتر17غارع  تاغا ضٍر اٌعٌٓ  6

  األضضرٌح06ذٍسي اٌثٍر ِسً رلُ  عٍٍىاْ عًٍ 7

 األضضرٌحزً ذٍسي اٌثٍر  ضمأً اٌىٔاش 8

 األضضرٌحزً ذٍسي اٌثٍر  عٍٍىاْ ٔىر اٌعٌٓ 9

  األضضرٌحزً ذٍسي اٌثٍر غهثىْ ٌىضف 10

 األضضرٌحزً ذٍسي اٌثٍر  زّثًٍ ِٕصىر 11

 األضضرٌحزً ذٍسي اٌثٍر  وثٍر ِسّع آٍِ  12

 األضضرٌح 05زً ذٍسي اٌثٍر ِسً رلُ  ٔاتً ضٍّر 13

 األضضرٌح ظرج ش 01زً اٌٍٍّىْ ع  ِازوز ِسّع آٍِ 14

 األضضرٌح 01زً اٌٍٍّىْ ع  ٔافع ضٍع عًٍ  15

 األضضرٌحغارع ٌىٍٔص عثع اٌعسٌس  ٌعراتً ضفٍاْ 16

 األضضرٌحغارع تاتا ضىٌا ِسّع  غرلً ضفٍاْ 17

 األضضرٌحغارع اٌّطرػفى  زّىًٔ ٔىرج 18

 األضضرٌحغارع اٌّطرػفى  لرٌى اٌطعٍع 19

 األضضرٌح 13 ِطىٓ عّارج ج رلُ 39زً  غرلً ِٕىر 20

 األضضرٌح 176غارع ضً ٌطضر ِسً رلُ  عالٌى ِسّع آٍِ 21

 األضضرٌح غارع ضً ٌطضر 186 زراظ اضّاعًٍ 22

 األضضرٌح ذٍسي اٌثٍر 05اٌطرٌك اٌىطًٕ رلُ  تىٍري ازّع 23

 األضضرٌح ِطىٓ 480زً  ِطاٌعي تراهٍُ 24

  األضضرٌح ِطى480ٓزً  رزى ِسّىظ 25

  األضضرٌح ِطى480ٓزً  ترٌه ٌسٌع 26

  األضضرٌح ِطى480ٓزً  ظاًٌ اتراهٍُ 27

  األضضرٌح ِطى480ٓزً  عالًٌ عثع اٌىرٌُ 28

  األضضرٌح ِطى480ٓزً  غرِاش وّاي 29

 األضضرٌح ِطىٓ 81زً  زٍّطى ظ صالذ اٌعٌٓ  30

 األضضرٌح LSP ِطىٓ 81زً  لىٍِري خّاي  31

32 

 04 ِسً 179 ِح 08ذدسئح ِطازًٔ لطُ  خرظي تالي

 األضضرٌح

 األضضرٌح 179 ِح 08ذدسئح ِطازًٔ لطُ  ِرتىظ ضفٍاْ 33



 األضضرٌحغارع ِطازًٔ  ضراف ٔثًٍ  34

 األضضرٌحزً ِطازًٔ  اوٌعاظ راتر  35

 األضضرٌح 25 رلُ 11 ِطىٓ عّارج 210زً  فروَ اٌسهرج 36

 األضضرٌح 21 رلُ 08 ِطىٓ ع 120زً  وغفىْ ذىفٍك 37

 األضضرٌحاٌّىاْ اٌّطّى تاتا عٍطى زساِح  زراظ ِراظ 38

 األضضرٌح 01 خىٌٍٍح ِسً رلُ 05زً  وٌعاظ خّعح 39

 األضضرٌح 01ضً اٌدىاش ِسً رلُ  ظزى ِسّع 40

 األضضرٌحزساِح إٌّطمح اٌسضرٌح اٌدعٌعج  رِضأً عًٍ  41

 األضضرٌح 29غارع لعارج رلُ  ِطرار تٍعٍع  42

 األضضرٌح 29غارع لعارج رلُ  راهُ راتر 43

 األضضرٌحغارع لعارج  ظاًٌ اضعٍع  44

 األضضرٌح 29غارع لعارج رلُ  زعاظعًٍ  45

 األضضرٌح 29غارع لعارج رلُ  عالٌى ِسّع 46

 األضضرٌح 29غارع لعارج  اٌطرٌك اٌىطًٕ رلُ  ٌعراب ِسّع 47

 األضضرٌح 29غارع لعارج رلُ  عٍعي تػٍر  48

 األضضرٌحغارع ِسطح اٌمطار  تٍىثٍر رضىاْ  49

 األضضرٌحغارع ِسطح اٌمطار  تٍىثٍر عّر  50

 األضضرٌحغارع  االضىج ِعور   خعٌىي عاِر  51

 األضضرٌحضازح االٍِر عثع اٌماظر  زّثًٍ ِسفىظ  52

 األضضرٌحغارع إٌمٍة ضً عثع اٌسٍّع  ِطاٌعي تراهٍُ  53

  األضضرٌحغارع ِسطح اٌمطار أووًٍ رضىاْ  54

 األضضرٌحغارع إٌمٍة ضً عثع هللا  ِاِىًٔ عثع اٌرزّٓ  55

 األضضرٌحٔهح  غاٌع عّر  عصّأً عثع اٌعسٌس  56

 األضضرٌحغارع إٌمٍة ضً عثع هللا   عٍٍىاْ رغٍع  57

 األضضرٌح 24 رلُ 6 ِطىٓ ع 80زً  وروىظ ضٍرج  58

 األضضرٌح  34 لطُ 55خ , أ20زً  رافع عاظي  59

 األضضرٌحغارع أوغاْ تىخّعح  تاغا عثع اٌغًٕ  60

 األضضرٌحٔهح ضىالفاخ رزق هللا عّر   تىرواب خّعح  61

 األضضرٌحذدسئح ذاٌىٌٓ   تىِالذ فرٌع  62

 األضضرٌحِعٌٕح اٌسٍاج  لسوي رضىاْ  63

 األضضرٌحِعٌٕح اٌدٍاج   تٍىثٍر فاطّح  64

 األضضرٌحِعٌٕح اٌدٍاج  تٍىثٍر ورٌّح  65

 األضضرٌحلرٌح ذاٌىٌٓ   لاضُ خّاي  66

 األضضرٌح لرٌح ذاٌىٌٓ عػاظ صاٌر  67

: المخابز

 عنوان المحل االسم و اللقب        الرقم

  االضضرٌح 62 ِح َ 34 اوخ لطُ 20زً  لعواري عثع اٌسٍّع  01
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غروح ذضآِ ِطثسج االضىج 

 تىِالذ
 لرٌح ذاٌٍىٌٓ األضضرٌح

  االضضرٌح(زترتىرج)ِعٌٕح اٌسٍاج  تغعاظي ورٌُ 15

 لروِح  ِروس تٍعٌح لروِح عٍاظي عًٍ 16

محطات الخدمات  : ثالثا 

 العنوان اسم ولقب التاجر الرقم 

   ذاٌٍى05ْاٌطرٌك اٌىطًٕ رلُ  لاضً صاٌر 01

   األضضرٌح05اٌطرٌك اٌىطًٕ رلُ  زٌعاْ تىعالَ 02

   األضضرٌح05اٌطرٌك اٌىطًٕ رلُ  تىغى ورٌُ 03

 

 2018مخطط مناوبة لبعض األنشطة التجارٌة لعٌد األضحى  

 2018الٌوم  الثانً من عٌد األضحى: - دائرة األخضرٌة

: تغذٌة عامة

 

 عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

 األضضرٌح أورىتر 17زً  زّثًٍ عثع اٌىرٌُ 1

 األضضرٌح 43 أورىتر لطعح رلُ 17غارع  تالي زٌاْ  2

 األضضرٌح أورىتر 17غارع  عسوق ٌاضٍٓ  3

  األضضرٌحزً تىرتاظ ظٌعأً ِرزاق  4
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  غارع ِسطح اٌمطار االضضرٌح06 لروًِ ِصطفى  62

 غارع ِسطح اٌمطار االضضرٌح تٍىثٍر رضىاْ  63

 غارع ِسطح اٌمطار االضضرٌح تٍىثٍر عّر  64

 غارع  االضىج ِعور  االضضرٌح خعٌىي عاِر  65

 ضازح االٍِر عثع اٌماظر االضضرٌح زّثًٍ ِسفىظ  66

 غارع اٌّسطح  االضضرٌح ضعىظي ِرزاق  67

 غارع إٌمٍة ضً عثع اٌسٍّع  ِطاٌعي تراهٍُ  68

 غارع ِسطح اٌمطار االضضرٌح أووًٍ رضىاْ  69

 غارع إٌمٍة ضً عثع هللا االضضرٌح ِاِىًٔ عثع اٌرزّٓ  70

 ٔهح  غاٌع عّر  االضضرٌح عصّأً عثع اٌعسٌس  71

  غارع ضىالفح االضضرٌح29 وغفىْ عثع اٌرزّٓ  72

 غارع إٌمٍة ضً عثع هللا  االضضرٌح عٍٍىاْ رغٍع  73

  االضضرٌح24 رلُ 6 ِطىٓ ع 80زً  وروىظ ضٍرج  74

   االضضرٌح34 لطُ 55خ , أ20زً  رافع عاظي  75

   االضضرٌح01 ِطىٓ ع 80زً  ِمعَ عّر  76

 غارع أوغاْ تىخّعح االضضرٌح تاغا عثع اٌغًٕ  77

 غارع رزق هللا عّر  االضضرٌح تىعٍح خّاي 78

 ٔهح ضىالفاخ رزق هللا عّر  االضضرٌح تىرواب خّعح  79

 ذدسئح ذاٌىٌٓ  االضضرٌح تىِالذ فرٌع  80

 ِعٌٕح اٌسٍاج  االضضرٌح لسوي رضىاْ  81
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 لرٌح ذاٌىٌٓ  االضضرٌح لاضُ خّاي  84

 لرٌح ذاٌىٌٓ االضضرٌح عػاظ صاٌر  85

 

: المخابز  
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 زً اٌىرٌػٍع طاتك أرضً االضضرٌح  غٍطً فإاظ  02

  غارع ِسطح اٌمطار األضضرٌح 06 زعأى ٔطٍُ  03

 غارع ضً ٌطضر األضضرٌح  أووًٍ ورٌُ  04

 أووًٍ ِسّىظ  05
 ِسً رلُ 175 ِح 8 خىٌٍٍح  لطُ 05خً 

  االضضرٌح 02

  زساِح االضضرٌح 08زً ِسازًٔ  لطُ  واًٌ ِسّع  06

  االضضرٌح 02غارع غاٌع عّر ِسً رلُ  واًٌ عثع اٌرزٍُ وّاي  07



  اورىتر االضضرٌح17غارع  طاش عّر 08

  اورىتر االضضرٌح17غارع  غٍطً راتر 09

 زً ذٍسي اٌثٍر االضضرٌح عسوق وّاي 10

  االخضرٌة29نهج قدارة رقم  قدواري محمد الٌاس 11
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15 
غروح ذضآِ ِطثسج االضىج 

 تىِالذ
 لرٌح ذاٌٍىٌٓ األضضرٌح

  االضضرٌح(زترتىرج)ِعٌٕح اٌسٍاج  تغعاظي ورٌُ 16

 لروِح  ِروس تٍعٌح لروِح عٍاظي عًٍ 17

 

 محطات الخدمات : ثالثا          

اسم ولقب  الرقم 

 التاجر

 العنوان

   ذاٌٍى05ْاٌطرٌك اٌىطًٕ رلُ  لاضً صاٌر 01

   األضضرٌح05اٌطرٌك اٌىطًٕ رلُ  زٌعاْ تىعالَ 02

   األضضرٌح05اٌطرٌك اٌىطًٕ رلُ  تىغى ورٌُ 03

 

 

 2018مخطط مناوبة لبعض األنشطة التجارٌة لعٌد الفطر 

 2018الٌوم  الرابع من عٌد الفطر : - دائرة األخضرٌة

: تغذٌة عامة

 عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

 االخضرٌة أورىتر 17زً  زّثًٍ عثع اٌىرٌُ 1

 االخضرٌة 43 أورىتر لطعح رلُ 17غارع  تالي زٌاْ  2

 االخضرٌة أورىتر 17غارع  عسوق ٌاضٍٓ  3

 االخضرٌةزً تىرتاظ  ظٌعأً ِرزاق  4

 االخضرٌة أورىتر 17زً  ضٍّص لارج ِراظ 5

 االخضرٌة أورىتر 17غارع  تاغا ضٍر اٌعٌٓ  6

  اورىتر اٌمىٌر األضضرٌح17زً  ٌعرٌثً ازطٓ 7

 االخضرٌةزً اٌعرتً تٓ ِهٍعي  ِرتىظ ٌىضف 8

  األضضرٌح06ذٍسي اٌثٍر ِسً رلُ  عٍٍىاْ عًٍ 9

 االخضرٌةزً ذٍسي اٌثٍر  ضمأً اٌىٔاش 10

 االخضرٌةزً ذٍسي اٌثٍر  عٍٍىاْ ٔىر اٌعٌٓ 11



 االخضرٌةزً ذٍسي اٌثٍر  غهثىْ ٌىضف 12

 االخضرٌةزً ذٍسي اٌثٍر  زّثًٍ ِٕصىر 13

 االخضرٌة 04ذٍسي اٌثٍر ِسً رلُ  عٍٍىاْ عّر 14

 االخضرٌة 05غارع ذٍسي ٌثٍر ط و رلُ  عٍٍىاْ ضعٍع 15

 االخضرٌةزً ذٍسي اٌثٍر   وثٍر ِسّع آٍِ  16

 االخضرٌة 05زً ذٍسي اٌثٍر ِسً رلُ   ٔاتً ضٍّر 17

 االخضرٌةغارع ِعرضح تٓ تاظٌص  ضثع راتر 18

 االخضرٌة ظرج ش 01زً اٌٍٍّىْ ع  ِازوز ِسّع آٍِ 19

 االخضرٌة 01زً اٌٍٍّىْ ع  ٔافع ضٍع عًٍ  20

21 

زً اٌٍٍّىْ ع ش ظرج ش اٌطاتك االرضً  تىرٔاْ ِسّع

 االخضرٌة

 االخضرٌةغارع ٌىٍٔص عثع اٌعسٌس  ٌعراتً ضفٍاْ 22

 االخضرٌة 15 ِح 14غارع زّأح لطُ  ٌسرلً وّاي 23

 االخضرٌة 12غارع تاتا ضىٌا ِسّع ِسً رلُ  ضالًِ اضّاعًٍ 24

 االخضرٌةغارع تاتا ضىٌا ِسّع  غرلً ضفٍاْ 25

 االخضرٌةغارع اٌّطرػفى  ذٍمرٌٓ عثع اٌىرٌُ 26

 االخضرٌةغارع اٌّطرػفى  زّىًٔ ٔىرج 27

 االخضرٌةغارع زرولً زروق اٌّسً االوي  تٍفىضًٍ عثع اٌرزٍُ 28

 االخضرٌة 13 ِطىٓ عّارج ج رلُ 39زً  غرلً ِٕىر 29

 االخضرٌة ِطىٓ 56زً  لٍع ازطٓ 30

 االخضرٌةغارع ضً ٌطضر  زاج زٌاْ عًٍ  31

 االخضرٌةغارع ضً ٌطضر  تىرواب تراهٍُ  32

 االخضرٌة  176غارع ضً ٌطضر ِسً رلُ  عالٌى ِسّع آٍِ 33

 االخضرٌة غارع ضً ٌطضر 186 زراظ اضّاعًٍ 34

 االخضرٌة ذٍسي اٌثٍر 05اٌطرٌك اٌىطًٕ رلُ  تىٍري ازّع 35

 االخضرٌة ِطىٓ 480زً  ِطاٌعي تراهٍُ 36

 االخضرٌة ِطىٓ 480زً  رزى ِسّىظ 37

 االخضرٌة ِطىٓ 480زً  ترٌه ٌسٌع 38

 االخضرٌة ِطىٓ 480زً  ظاًٌ اتراهٍُ 39

 االخضرٌة ِطىٓ 480زً  عالًٌ عثع اٌىرٌُ 40

 االخضرٌة ِطىٓ 480زً  غرِاش وّاي 41

42 

زٍّطى ظ صالذ 

 اٌعٌٓ 

 االخضرٌة ِطىٓ 81زً 

 االخضرٌة  LSP ِطىٓ 81زً  لىٍِري خّاي  43

44 

 04 ِسً 179 ِح 08ذدسئح ِطازًٔ لطُ  خرظي تالي

 االخضرٌة

 االخضرٌة 179 ِح 08ذدسئح ِطازًٔ لطُ  ِرتىظ ضفٍاْ 45

 االخضرٌةغارع ِطازًٔ   ضراف ٔثًٍ  46

 االخضرٌةزً ِطازًٔ  اوٌعاظ راتر  47

 االخضرٌة 25 رلُ 11 ِطىٓ عّارج 210زً  فروَ اٌسهرج 48

 االخضرٌة 21 رلُ 08 ِطىٓ ع 120زً  وغفىْ ذىفٍك 49

 االخضرٌةاٌّىاْ اٌّطّى تاتا عٍطى زساِح  زراظ ِراظ 50



 االخضرٌة 01 خىٌٍٍح ِسً رلُ 05زً  وٌعاظ خّعح 51

 االخضرٌة 01ضً اٌدىاش ِسً رلُ  ظزى ِسّع 52

 االخضرٌةزساِح إٌّطمح اٌسضرٌح اٌدعٌعج  رِضأً عًٍ  53

 االخضرٌة 29غارع لعارج رلُ  ِطرار تٍعٍع  54

 االخضرٌة 29غارع لعارج رلُ  راهُ راتر 55

 االخضرٌةغارع لعارج  ظاًٌ اضعٍع  56

 االخضرٌة 29غارع لعارج رلُ  زعاظعًٍ  57

 االخضرٌة 29غارع لعارج رلُ  عالٌى ِسّع 58

 االخضرٌة 29غارع لعارج  اٌطرٌك اٌىطًٕ رلُ  ٌعراب ِسّع 59

 االخضرٌةغارع لعارج   ِاِىًٔ ِسّع 60

 االخضرٌةغارع لعارج  ضرضىب زٍّع 61

 االخضرٌةغارع لعارج  زواوي ِرزاق  62

 االخضرٌة غارع ِسطح اٌمطار 06 لروًِ ِصطفى  63

 االخضرٌةغارع ِسطح اٌمطار  تٍىثٍر رضىاْ  64

 االخضرٌةغارع ِسطح اٌمطار  تٍىثٍر عّر  65

 االخضرٌةغارع  االضىج ِعور   خعٌىي عاِر  66

 االخضرٌةضازح االٍِر عثع اٌماظر   زّثًٍ ِسفىظ  67

 االخضرٌةغارع اٌّسطح   ضعىظي ِرزاق  68

  االخضرٌةغارع إٌمٍة ضً عثع اٌسٍّع  ِطاٌعي تراهٍُ  69

 االخضرٌةغارع ِسطح اٌمطار  أووًٍ رضىاْ  70

 االخضرٌةغارع إٌمٍة ضً عثع هللا  ِاِىًٔ عثع اٌرزّٓ  71

 االخضرٌةٔهح  غاٌع عّر   عصّأً عثع اٌعسٌس  72

 االخضرٌة غارع ضىالفح 29 وغفىْ عثع اٌرزّٓ  73

 االخضرٌةغارع إٌمٍة ضً عثع هللا   عٍٍىاْ رغٍع  74

 االخضرٌة 24 رلُ 6 ِطىٓ ع 80زً  وروىظ ضٍرج  75

 االخضرٌة  34 لطُ 55خ , أ20زً  رافع عاظي  76

 االخضرٌة  01 ِطىٓ ع 80زً  ِمعَ عّر  77

 االخضرٌةغارع أوغاْ تىخّعح  تاغا عثع اٌغًٕ  78

 االخضرٌةغارع رزق هللا عّر   تىعٍح خّاي 79

 االخضرٌةٔهح ضىالفاخ رزق هللا عّر   تىرواب خّعح  80

 االخضرٌةذدسئح ذاٌىٌٓ   تىِالذ فرٌع  81

 االخضرٌةِعٌٕح اٌسٍاج   لسوي رضىاْ  82

 االخضرٌةِعٌٕح اٌسٍاج  تٍىثٍر فاطّح  83

 االخضرٌةِعٌٕح اٌسٍاج  تٍىثٍر ورٌّح  84

 االخضرٌةلرٌح ذاٌىٌٓ   لاضُ خّاي  85

 االخضرٌةلرٌح ذاٌىٌٓ  عػاظ صاٌر  86
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 غارع ضً ٌطضر األضضرٌح  أووًٍ ورٌُ  04

  زساِح االضضرٌح 08زً ِسازًٔ  لطُ  واًٌ ِسّع  05

  االضضرٌح 02غارع غاٌع عّر ِسً رلُ  واًٌ عثع اٌرزٍُ وّاي  06

  اورىتر االضضرٌح17غارع  غٍطً راتر 07

 زً ذٍسي اٌثٍر االضضرٌح عسوق وّاي 08

  االخضرٌة29نهج قدارة رقم  قدواري محمد الٌاس 09
  االخضرٌة29شارع قدارة رقم  قدواري محمد الشرٌف 10

 وجط أحسن  11
 مج م 09 قسم 01 مسكن محل رقم 210حً 

   األخضرٌة164
 طرٌق قدارة االخضرٌة اوكٌل نورالدٌن 12

13 
غروح ذضآِ ِطثسج 

 االضىج تىِالذ
 لرٌح ذاٌٍىٌٓ األضضرٌح
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 محطات الخدمات : ثالثا             

 العنوان اسم ولقب التاجر الرقم 

   ذاٌٍى05ْاٌطرٌك اٌىطًٕ رلُ  لاضً صاٌر 01

   األضضرٌح05اٌطرٌك اٌىطًٕ رلُ  زٌعاْ تىعالَ 02

   األضضرٌح05اٌطرٌك اٌىطًٕ رلُ  تىغى ورٌُ 03

 

 

 

 

 

 

 



 مخطط مناوبة لبعض األنشطة التجارٌة
ضحى ا لعيد  األولخالل اليوم     2018أل

  : المخابز: - دائرة امشداله                             
 

 االسم و اللقب عنوان المحل
 وعراب كرٌمة  بلدٌة امشدالة 
 مشنان المٌة  بلدٌة امشدالة 
 مرابط اٌدٌر  بلدٌة امشدالة
 ٌونسً حسام  بلدٌة احنٌف 
 معٌش خالد  بلدٌة الشرفة

 قاسً سمٌر بلدٌة الشرفة مركز 
 ٌورٌاح سلٌمان  بهالٌل بلدٌة اغبالو
 حمٌش جمال  سلوم بلدٌة اغبالو

 
 : التغذٌة العامة  : - دائرة امشدالة

 

 االسم و اللقب عنوان المحل
 شٌاد محند امزٌان  امشدالة ساحل
 شوبان مهانة  امشدالة ساحل

 مزٌانً جمال  امشدالة مركــــز
 بن وسعد ابراهٌم  امشدالة مركــــز

 بوراي جمال  امشدالة ساحل
 مزٌان فٌصل  امشدالة ساحل
 عدار حمو  امشدالة ساحل
 مزٌانً حلٌم   امشدالة ساحل
 بسعو صلٌحة  امشدالة ساحل
 مزٌانً مسعد  امشدالة ساحل

 شاشوة حمٌد   امشداله ساحل 
 ش ذ م م عالم بال حدود امشداله مركز 
 ابشٌش صفٌان  امشداله مركز

 عدار مجٌد  امشدالة مركز 
 منٌش رشٌد  امشدالة مركز
 موسً الوٌزة امشداله مركز
 نوري اسماعٌل  امشدالة مركز

 نوري مولود  امشدالة مركــــز
 عز الدٌن مختاري   امشداله مركز 
 حسٌن عدنان  امشداله مركز

 بوكرٌف خلٌدة   امشدالة مركز  
 نوري عبد النور امشدالة مركــــز
 عجو محند السعٌد   امشدالة مركــــز

 سعٌدانً نجٌم  رافور بلدٌة امشدالة 



 سعداوي الحسن  رافور بلدٌة امشدالة 
 بونادي عبد الحمٌد  رافور بلدٌة امشدالة
 بونادي محمد أرزقً   رافور بلدٌة امشدالة
 عكموش براهٌم رافور بلدٌة امشدالة

 مقراوي عبد الحمٌد  رافور بلدٌة امشدالة 
 عكوش عاشور رافور بلدٌة امشدالة
 تغرٌن فرٌد   رافور بلدٌة امشدالة
 طالب حمٌد رافور بلدٌة امشدالة
 بوخالفة حكٌمة  رافور بلدٌة امشدالة
 حداد رشٌد    رافور بلدٌة امشدالة
 عكوش شعبان رافور بلدٌة امشدالة
 عماروش ٌحٌى رافور بلدٌة امشدالة
 طالب حمٌد رافور بلدٌة امشدالة

 عالم سمٌر  بنً ٌخلف بلدٌة امشدالة
 مروش رشٌد  بنً ٌخلف بلدٌة امشدالة 
 لٌمام الٌزٌد  بنً ٌخلف بلدٌة امشدالة

 سعودي توفٌق  أحنٌف-إغرام 
أحنٌف-إغرام   لوقانً اكلً  
أحنٌف-إغرام   زنوش سً عبد الحفٌظ 
أحنٌف-إغرام   دشون ٌزٌد 
أحنٌف-إغرام   ٌونسً احمد 
أحنٌف-إغرام   زنوش احمد 

 عالٌم كمال أحنٌف مركز
 مشكاك موسى  بلدٌة احنٌف 
 حسٌن فٌروز  بلدٌة احنٌف 
 علٌان رشٌد بلدٌة احنٌف 
 حسٌن فاطمة  أحنٌف مركز

 شمو شعبان  اث منصور- ثاورٌرث
اث منصور- ثاورٌرث  حمداش احمد  
اث منصور- ثاورٌرث  مسعودي عبد الكرٌم  

اث منصور- اث بوعلً   عنون منٌر   
اث منصور- ثاورٌرث  مطروح كمال 
اث منصور- ثاورٌرث  مطروح الٌاس 
اث منصور- ثاورٌرث  لفضل حفٌظة 
اث منصور- ثاورٌرث  بن مٌرة محمد  
اث منصور- ثاورٌرث  دربال جمال  
اث منصور- ثاورٌرث  سعٌد بشكور بلقاسم  
 مزراري عبد القادر  اث منصور- ثاورٌرث
اث منصور- ثاورٌرث  حمداش نورالدٌن  
اث منصور- ثاورٌرث  حرمالً سالم  
اث منصور- ثاورٌرث  مسعودي عنتره  
اث منصور- ثاورٌرث  عكلوش الحسٌن 



اث منصور- ثاورٌرث  حبالل سمٌر  
اث منصور- ثاورٌرث  مزراري ٌوسف 

 عثمان ٌاسٌن  صحارٌج مركز 
 بوعزٌز زاهٌة  صحارٌج مركز 
 عامر كرٌم  صحارٌج مركز 
 العمري سفٌان  صحارٌج مركز 
 اٌدار مولود  صحارٌج مركز

 عباس قاسً  الٌتان بلدٌة صحارٌج
 عدنان نادٌة  بنً حماد بلدٌة صحارٌج

 عثمان علً  صحارٌج مركز
 جٌدل ٌحً  صحارٌج مركز
 مشو حسٌن  صحارٌج مركز
 العمري ماسٌنٌسا  صحارٌج مركز
 بوعزٌز أمحمد صحارٌج مركز

 مجري كرٌم  صحارٌج مركز 
 حاجو فاتح  بلدٌة الشرفة 

 شٌبان حكٌم  الشرفة مركز 
 عتو جوهرة  توغزة بلدٌة الشرفة
 بوشاشً نورالدٌن  توغزة بلدٌة الشرفة

 معبد سعٌد  اذرجً بلدٌة الشرفة 
 عباس عٌسى الشرفة مركز

 شٌبان عمٌروش  الشرفة مركز 
 مسعودي مراد  بلدٌة الشرفة26الطرٌق الوطنً رقم 
 قاسً ارزقً امزاورو بلدٌة الشرفة
 عربان توفٌق امزاورو بلدٌة الشرفة

 شٌبان المدنً  الشرفة مركز
 دحمون سعٌد بلدٌة الشرفة( خضر و فواكه)

 الدي مالك الشرفة مركز
 خالل صفٌان الشرفة مركز
 منٌش كمال الشرفة مركز
 شٌبان عبد هللا الشرفة مركز 
 عباس مراد الشرفة مركز

 عربان سعٌد الشرفة مركز 
 شٌبان نبٌل الشرفة مركز 

 عكاش محمد بلدٌة الشرفة
بلدٌة الشرفة ادرجً  حسٌن وردٌة 

 اٌت ساعً نصٌرة طوجً بلدٌة الشرفة
  العربً مالك  تكسٌغٌذان بلدٌة الشرفة 
  العربً سمٌر  تكسٌغٌذان بلدٌة الشرفة 
 عمروش عثمان  تكسٌغٌذان بلدٌة الشرفة 

 زقان ٌوبا حواري بلدٌة الشرفة
 ارحاب فرٌدة شوكران بلدٌة الشرفة



 بن عٌسو صفٌان شوكران بلدٌة الشرفة
 طالبً سمٌر شوكران بلدٌة الشرفة

 بوراي سعٌد بنً حمدون  بلدٌة اغبالو
 بودعة فتٌحة  اث حمدون  بلدٌة اغبالو

 بورنان اٌدٌر بهالٌل بلدٌة اغبالو
 بن اعمر لٌندة  بهالٌل بلدٌة اغبالو 
 شٌبان عمر بهالٌل بلدٌة اغبالو
 شعالل جمال  سلوم بلدٌة اغبالو 
 ٌحٌاوي حمزة  سلوم بلدٌة اغبالو 
 شرقً حمو سلوم بلدٌة اغبالو

 وراس الطٌب  عموش بلدٌة اغبالو
 شبً صلٌحة سلوم بلدٌة اغبالو
 شبً ٌمٌنة سلوم بلدٌة اغبالو

 بسعودي توفٌق تقاربوست بلدٌة اغبالو
 مقدي الوناس تقاربوست بلدٌة اغبالو
 ملٌكشً حفٌظ تقاربوست بلدٌة اغبالو
 دموش رشٌد تقاربوست بلدٌة اغبالو
 تكلٌش بوبكر تقاربوست بلدٌة اغبالو
 تٌقرٌن فارس تقاربوست بلدٌة اغبالو
 حمومً مالك  تقاربوست بلدٌة اغبالو 

 
 
 

 :   المطاحـــن– : دائرة امشداله    
        

 التسمٌة االجتماعٌة/االسم واللقب  عنوان المحل
  UOSISمطحنة  عمورة بلدٌة اغبالو

 
 

 المٌاه المعدنٌة:- دائرة امشداله    
 

 التسمٌة االجتماعٌة/االسم واللقب  عنوان المحل
 " طوجً" ش ذ م م  طوجً  بلدٌة الشرفة

 المنبع الكبٌر AS "G"ش ذ م م ارافو بلدٌة الشرفة
 

   
 

 الخدمات:- دائرة امشداله        
 

 التسمٌة االجتماعٌة/االسم واللقب  عنوان المحل
 رافور بلدٌة 26الطرٌق الوطنً رقم 

 امشداله
 محطات الخدمات نفط رافور  



 

 

 

ض األنشطة التجارية  مخطط مناوبة لبع

ضحى   لعيد  الثانيخالل اليوم      2018األ

  : المخابز: - دائرة امشداله                             
 

 االسم و اللقب عنوان المحل
 عجٌر مخلوف  بلدٌة امشدالة

 حداد غنٌمة    رافور بلدٌة امشدالة 
 عقال أرزقً  امشداله- رافور

 ٌحٌاوي عبد الحلٌم  بلدٌة امشدالة 
 قاسً عبد القادر بلدٌة الشرفة

 حداد الٌزٌد    بلدٌة الشرفة 
 حامً غنٌمة   بلدٌة اغبالو

 ابشٌش اسماعٌل   بلدٌة صحارٌج 
 ٌونسً حسام   بلدٌة احنٌف  

 
:  التغذٌة العامة  : - امشداله دائرة

  

 االسم و اللقب عنوان المحل
 شٌاد محند امزٌان  امشدالة ساحل
 شوبان مهانة  امشدالة ساحل

 مزٌانً جمال  امشدالة مركــــز
 بن وسعد ابراهٌم  امشدالة مركــــز

 بوراي جمال  امشدالة ساحل
 مزٌان فٌصل  امشدالة ساحل
 عدار حمو  امشدالة ساحل
 مزٌانً حلٌم   امشدالة ساحل
 بسعو صلٌحة  امشدالة ساحل
 مزٌانً مسعد  امشدالة ساحل

 شاشوة حمٌد   امشداله ساحل 
 ش ذ م م عالم بال حدود امشداله مركز 
 ابشٌش صفٌان  امشداله مركز

 عدار مجٌد  امشدالة مركز 
 منٌش رشٌد  امشدالة مركز
 موسً الوٌزة امشداله مركز
 نوري اسماعٌل  امشدالة مركز



 نوري مولود  امشدالة مركــــز
 عز الدٌن مختاري   امشداله مركز 
 حسٌن عدنان  امشداله مركز

 بوكرٌف خلٌدة   امشدالة مركز  
 نوري عبد النور امشدالة مركــــز
 عجو محند السعٌد   امشدالة مركــــز

 سعٌدانً نجٌم  رافور بلدٌة امشدالة 
 سعداوي الحسن  رافور بلدٌة امشدالة 
 بونادي عبد الحمٌد  رافور بلدٌة امشدالة
 بونادي محمد أرزقً   رافور بلدٌة امشدالة
 عكموش براهٌم رافور بلدٌة امشدالة

 مقراوي عبد الحمٌد  رافور بلدٌة امشدالة 
 عكوش عاشور رافور بلدٌة امشدالة
 تغرٌن فرٌد   رافور بلدٌة امشدالة
 طالب حمٌد رافور بلدٌة امشدالة
 بوخالفة حكٌمة  رافور بلدٌة امشدالة
 حداد رشٌد    رافور بلدٌة امشدالة
 عكوش شعبان رافور بلدٌة امشدالة
 عماروش ٌحٌى رافور بلدٌة امشدالة
 طالب حمٌد رافور بلدٌة امشدالة

 عالم سمٌر  بنً ٌخلف بلدٌة امشدالة
 مروش رشٌد  بنً ٌخلف بلدٌة امشدالة 
 لٌمام الٌزٌد  بنً ٌخلف بلدٌة امشدالة

 سعودي توفٌق  أحنٌف-إغرام 
أحنٌف-إغرام   لوقانً اكلً  
أحنٌف-إغرام   زنوش سً عبد الحفٌظ 
أحنٌف-إغرام   دشون ٌزٌد 
أحنٌف-إغرام   ٌونسً احمد 
أحنٌف-إغرام   زنوش احمد 

 عالٌم كمال أحنٌف مركز
 مشكاك موسى  بلدٌة احنٌف 
 حسٌن فٌروز  بلدٌة احنٌف 
 علٌان رشٌد بلدٌة احنٌف 
 حسٌن فاطمة  أحنٌف مركز

 شمو شعبان  اث منصور- ثاورٌرث
اث منصور- ثاورٌرث  حمداش احمد  
اث منصور- ثاورٌرث  مسعودي عبد الكرٌم  

اث منصور- اث بوعلً   عنون منٌر   
اث منصور- ثاورٌرث  مطروح كمال 
اث منصور- ثاورٌرث  مطروح الٌاس 
اث منصور- ثاورٌرث  لفضل حفٌظة 
اث منصور- ثاورٌرث  بن مٌرة محمد  



اث منصور- ثاورٌرث  دربال جمال  
اث منصور- ثاورٌرث  سعٌد بشكور بلقاسم  
 مزراري عبد القادر  اث منصور- ثاورٌرث
اث منصور- ثاورٌرث  حمداش نورالدٌن  
اث منصور- ثاورٌرث  حرمالً سالم  
اث منصور- ثاورٌرث  مسعودي عنتره  
اث منصور- ثاورٌرث  عكلوش الحسٌن 
اث منصور- ثاورٌرث  حبالل سمٌر  
اث منصور- ثاورٌرث  مزراري ٌوسف 

 عثمان ٌاسٌن  صحارٌج مركز 
 بوعزٌز زاهٌة  صحارٌج مركز 
 عامر كرٌم  صحارٌج مركز 
 العمري سفٌان  صحارٌج مركز 
 اٌدار مولود  صحارٌج مركز

 عباس قاسً  الٌتان بلدٌة صحارٌج
 عدنان نادٌة  بنً حماد بلدٌة صحارٌج

 عثمان علً  صحارٌج مركز
 جٌدل ٌحً  صحارٌج مركز
 مشو حسٌن  صحارٌج مركز
 العمري ماسٌنٌسا  صحارٌج مركز
 بوعزٌز أمحمد صحارٌج مركز

 مجري كرٌم  صحارٌج مركز 
 حاجو فاتح  بلدٌة الشرفة 

 شٌبان حكٌم  الشرفة مركز 
 عتو جوهرة  توغزة بلدٌة الشرفة
 بوشاشً نورالدٌن  توغزة بلدٌة الشرفة

 معبد سعٌد  اذرجً بلدٌة الشرفة 
 عباس عٌسى الشرفة مركز

 شٌبان عمٌروش  الشرفة مركز 
 مسعودي مراد  بلدٌة الشرفة26الطرٌق الوطنً رقم 

 قاسً ارزقً امزاورو بلدٌة الشرفة
 عربان توفٌق امزاورو بلدٌة الشرفة

 شٌبان المدنً  الشرفة مركز
 دحمون سعٌد بلدٌة الشرفة( خضر و فواكه)

 الدي مالك الشرفة مركز
 خالل صفٌان الشرفة مركز
 منٌش كمال الشرفة مركز
 شٌبان عبد هللا الشرفة مركز 
 عباس مراد الشرفة مركز

 عربان سعٌد الشرفة مركز 
 شٌبان نبٌل الشرفة مركز 

 عكاش محمد بلدٌة الشرفة



بلدٌة الشرفة ادرجً  حسٌن وردٌة 
 اٌت ساعً نصٌرة طوجً بلدٌة الشرفة

  العربً مالك  تكسٌغٌذان بلدٌة الشرفة 
  العربً سمٌر  تكسٌغٌذان بلدٌة الشرفة 
 عمروش عثمان  تكسٌغٌذان بلدٌة الشرفة 

 زقان ٌوبا حواري بلدٌة الشرفة
 ارحاب فرٌدة شوكران بلدٌة الشرفة
 بن عٌسو صفٌان شوكران بلدٌة الشرفة
 طالبً سمٌر شوكران بلدٌة الشرفة

 بوراي سعٌد بنً حمدون  بلدٌة اغبالو
 بودعة فتٌحة  اث حمدون  بلدٌة اغبالو

 بورنان اٌدٌر بهالٌل بلدٌة اغبالو
 بن اعمر لٌندة  بهالٌل بلدٌة اغبالو 
 شٌبان عمر بهالٌل بلدٌة اغبالو
 شعالل جمال  سلوم بلدٌة اغبالو 
 ٌحٌاوي حمزة  سلوم بلدٌة اغبالو 
 شرقً حمو سلوم بلدٌة اغبالو

 وراس الطٌب  عموش بلدٌة اغبالو
 شبً صلٌحة سلوم بلدٌة اغبالو
 شبً ٌمٌنة سلوم بلدٌة اغبالو

 بسعودي توفٌق تقاربوست بلدٌة اغبالو
 مقدي الوناس تقاربوست بلدٌة اغبالو
 ملٌكشً حفٌظ تقاربوست بلدٌة اغبالو
 دموش رشٌد تقاربوست بلدٌة اغبالو
 تكلٌش بوبكر تقاربوست بلدٌة اغبالو
 تٌقرٌن فارس تقاربوست بلدٌة اغبالو
 حمومً مالك  تقاربوست بلدٌة اغبالو 

 
 

 :   المطاحـــن– : دائرة امشداله    
        

 التسمٌة االجتماعٌة/االسم واللقب  عنوان المحل
  UOSISمطحنة  عمورة بلدٌة اغبالو

 
 المٌاه المعدنٌة:- دائرة امشداله    

 

 التسمٌة االجتماعٌة/االسم واللقب  عنوان المحل
 " طوجً" ش ذ م م  طوجً  بلدٌة الشرفة

 المنبع الكبٌر AS "G"ش ذ م م ارافو بلدٌة الشرفة
 

 
 



 الخدمات:- دائرة امشداله        
 

 التسمٌة االجتماعٌة/االسم واللقب  عنوان المحل
 رافور بلدٌة 26الطرٌق الوطنً رقم 

 امشداله
 محطات الخدمات نفط رافور  

   

             

 

ض األنشطة التجارية  مخطط مناوبة لبع

ضحى خالل اليوم ث  لعيد األ     2018 الثال

  : المخابز: - دائرة امشداله                             
 

 االسم و اللقب عنوان المحل
 مشنان المٌة بلدٌة امشدالة 

 مرابط اٌدٌر  امشداله- رافور
 وعراب كرٌمة امشداله - رافور

 بوراٌن اكلً بلدٌة احنٌف

 بورٌاح سلٌمان  بهالٌل بلدٌة اغبالو 

 حمٌش جمال  بلـــدٌة اغبالو
 معٌش خالد  بلدٌة الشرفة 

 قاسً سمٌر  بلدٌة الشرفة

 
 : التغذٌة العامة  : - دائرة امشدالة

 

 االسم و اللقب عنوان المحل
 شٌاد محند امزٌان  امشدالة ساحل
 شوبان مهانة  امشدالة ساحل

 مزٌانً جمال  امشدالة مركــــز
 بن وسعد ابراهٌم  امشدالة مركــــز

 بوراي جمال  امشدالة ساحل
 مزٌان فٌصل  امشدالة ساحل
 عدار حمو  امشدالة ساحل
 مزٌانً حلٌم   امشدالة ساحل
 بسعو صلٌحة  امشدالة ساحل
 مزٌانً مسعد  امشدالة ساحل

 شاشوة حمٌد   امشداله ساحل 
 ش ذ م م عالم بال حدود امشداله مركز 
 ابشٌش صفٌان  امشداله مركز



 عدار مجٌد  امشدالة مركز 
 منٌش رشٌد  امشدالة مركز
 موسً الوٌزة امشداله مركز
 نوري اسماعٌل  امشدالة مركز

 نوري مولود  امشدالة مركــــز
 عز الدٌن مختاري   امشداله مركز 
 حسٌن عدنان  امشداله مركز

 بوكرٌف خلٌدة   امشدالة مركز  
 نوري عبد النور امشدالة مركــــز
 عجو محند السعٌد   امشدالة مركــــز

 سعٌدانً نجٌم  رافور بلدٌة امشدالة 
 سعداوي الحسن  رافور بلدٌة امشدالة 
 بونادي عبد الحمٌد  رافور بلدٌة امشدالة
 بونادي محمد أرزقً   رافور بلدٌة امشدالة
 عكموش براهٌم رافور بلدٌة امشدالة

 مقراوي عبد الحمٌد  رافور بلدٌة امشدالة 
 عكوش عاشور رافور بلدٌة امشدالة
 تغرٌن فرٌد   رافور بلدٌة امشدالة
 طالب حمٌد رافور بلدٌة امشدالة
 بوخالفة حكٌمة  رافور بلدٌة امشدالة
 حداد رشٌد    رافور بلدٌة امشدالة
 عكوش شعبان رافور بلدٌة امشدالة
 عماروش ٌحٌى رافور بلدٌة امشدالة
 طالب حمٌد رافور بلدٌة امشدالة

 عالم سمٌر  بنً ٌخلف بلدٌة امشدالة
 مروش رشٌد  بنً ٌخلف بلدٌة امشدالة 
 لٌمام الٌزٌد  بنً ٌخلف بلدٌة امشدالة

 سعودي توفٌق  أحنٌف-إغرام 
أحنٌف-إغرام   لوقانً اكلً  
أحنٌف-إغرام   زنوش سً عبد الحفٌظ 
أحنٌف-إغرام   دشون ٌزٌد 
أحنٌف-إغرام   ٌونسً احمد 
أحنٌف-إغرام   زنوش احمد 

 عالٌم كمال أحنٌف مركز
 مشكاك موسى  بلدٌة احنٌف 
 حسٌن فٌروز  بلدٌة احنٌف 
 علٌان رشٌد بلدٌة احنٌف 
 حسٌن فاطمة  أحنٌف مركز

 شمو شعبان  اث منصور- ثاورٌرث
اث منصور- ثاورٌرث  حمداش احمد  
اث منصور- ثاورٌرث  مسعودي عبد الكرٌم  

اث منصور- اث بوعلً   عنون منٌر   



اث منصور- ثاورٌرث  مطروح كمال 
اث منصور- ثاورٌرث  مطروح الٌاس 
اث منصور- ثاورٌرث  لفضل حفٌظة 
اث منصور- ثاورٌرث  بن مٌرة محمد  
اث منصور- ثاورٌرث  دربال جمال  
اث منصور- ثاورٌرث  سعٌد بشكور بلقاسم  
 مزراري عبد القادر  اث منصور- ثاورٌرث
اث منصور- ثاورٌرث  حمداش نورالدٌن  
اث منصور- ثاورٌرث  حرمالً سالم  
اث منصور- ثاورٌرث  مسعودي عنتره  
اث منصور- ثاورٌرث  عكلوش الحسٌن 
اث منصور- ثاورٌرث  حبالل سمٌر  
اث منصور- ثاورٌرث  مزراري ٌوسف 

 عثمان ٌاسٌن  صحارٌج مركز 
 بوعزٌز زاهٌة  صحارٌج مركز 
 العمري كرٌم  صحارٌج مركز 
 العمري سفٌان  صحارٌج مركز 
 اٌدار مولود  صحارٌج مركز

 عباس قاسً  الٌتان بلدٌة صحارٌج
 عدنان نادٌة  بنً حماد بلدٌة صحارٌج

 عثمان علً  صحارٌج مركز
 جٌدل ٌحً  صحارٌج مركز
 مشو حسٌن  صحارٌج مركز
 العمري ماسٌنٌسا  صحارٌج مركز
 بوعزٌز أمحمد صحارٌج مركز

 مجري كرٌم  صحارٌج مركز 
 حاجو فاتح  بلدٌة الشرفة 

 شٌبان حكٌم  الشرفة مركز 
 عتو جوهرة  توغزة بلدٌة الشرفة
 بوشاشً نورالدٌن  توغزة بلدٌة الشرفة

 معبد سعٌد  اذرجً بلدٌة الشرفة 
 عباس عٌسى الشرفة مركز

 شٌبان عمٌروش  الشرفة مركز 
 مسعودي مراد  بلدٌة الشرفة26الطرٌق الوطنً رقم 

 قاسً ارزقً امزاورو بلدٌة الشرفة
 عربان توفٌق امزاورو بلدٌة الشرفة

 شٌبان المدنً  الشرفة مركز
 دحمون سعٌد بلدٌة الشرفة( خضر و فواكه)

 الدي مالك الشرفة مركز
 خالل صفٌان الشرفة مركز
 منٌش كمال الشرفة مركز
 شٌبان عبد هللا الشرفة مركز 



 عباس مراد الشرفة مركز
 عربان سعٌد الشرفة مركز 
 شٌبان نبٌل الشرفة مركز 

 عكاش محمد بلدٌة الشرفة
بلدٌة الشرفة ادرجً  حسٌن وردٌة 

 اٌت ساعً نصٌرة طوجً بلدٌة الشرفة
  العربً مالك  تكسٌغٌذان بلدٌة الشرفة 
  العربً سمٌر  تكسٌغٌذان بلدٌة الشرفة 
 عمروش عثمان  تكسٌغٌذان بلدٌة الشرفة 

 زقان ٌوبا حواري بلدٌة الشرفة
 ارحاب فرٌدة شوكران بلدٌة الشرفة
 بن عٌسو صفٌان شوكران بلدٌة الشرفة
 طالبً سمٌر شوكران بلدٌة الشرفة

 بوراي سعٌد بنً حمدون  بلدٌة اغبالو
 بودعة فتٌحة  اث حمدون  بلدٌة اغبالو

 بورنان اٌدٌر بهالٌل بلدٌة اغبالو
 بن اعمر لٌندة  بهالٌل بلدٌة اغبالو 
 شٌبان عمر بهالٌل بلدٌة اغبالو
 شعالل جمال  سلوم بلدٌة اغبالو 
 ٌحٌاوي حمزة  سلوم بلدٌة اغبالو 
 شرقً حمو سلوم بلدٌة اغبالو

 وراس الطٌب  عموش بلدٌة اغبالو
 شبً صلٌحة سلوم بلدٌة اغبالو
 شبً ٌمٌنة سلوم بلدٌة اغبالو

 بسعودي توفٌق تقاربوست بلدٌة اغبالو
 مقدي الوناس تقاربوست بلدٌة اغبالو
 ملٌكشً حفٌظ تقاربوست بلدٌة اغبالو
 دموش رشٌد تقاربوست بلدٌة اغبالو
 تكلٌش بوبكر تقاربوست بلدٌة اغبالو
 تٌقرٌن فارس تقاربوست بلدٌة اغبالو
 حمومً مالك  تقاربوست بلدٌة اغبالو 

 
 

 :   المطاحـــن– : دائرة امشداله    
        

 التسمٌة االجتماعٌة/االسم واللقب  عنوان المحل
  UOSISمطحنة  عمورة بلدٌة اغبالو

 
 المٌاه المعدنٌة:- دائرة امشداله    

 

 التسمٌة االجتماعٌة/االسم واللقب  عنوان المحل
 " طوجً" ش ذ م م  طوجً  بلدٌة الشرفة



 المنبع الكبٌر AS "G"ش ذ م م ارافو بلدٌة الشرفة
 

 الخدمات:- دائرة امشداله        
 

 التسمٌة االجتماعٌة/االسم واللقب  عنوان المحل
 رافور بلدٌة 26الطرٌق الوطنً رقم 

 امشداله
 محطات الخدمات نفط رافور  

 

ض األنشطة التجارية  مخطط مناوبة لبع

ضحى خالل اليوم     2018 الرابع  لعيد األ

  : المخابز: - دائرة امشداله                             
 

 االسم و اللقب عنوان المحل
 ابشٌش اسماعٌل   بلـــدٌة صحارٌج

 بورٌاح سلٌمان  بهالٌل بلدٌة اغبالو 

 حامً غنٌمة  بلدٌة اغبالو 
 بوراٌن اكلً بلدٌة احنٌف

 عقال ارزقً  امشداله- رافور

 حداد غنٌمة  امشدالة - رافور  

 عجٌر مخلوف  بلدٌة امشداله
 ٌحٌاوي عبد الحلٌم  بلدٌة امشدالة 

 قاسً عبد القادر  بلدٌة الشرفة 

 حداد الٌزٌد  بلـــدٌة الشرفة
 

 : التغذٌة العامة  : - دائرة امشدالة
 

 االسم و اللقب عنوان المحل
 شٌاد محند امزٌان  امشدالة ساحل
 شوبان مهانة  امشدالة ساحل

 مزٌانً جمال  امشدالة مركــــز
 بن وسعد ابراهٌم  امشدالة مركــــز

 بوراي جمال  امشدالة ساحل
 مزٌان فٌصل  امشدالة ساحل
 عدار حمو  امشدالة ساحل
 مزٌانً حلٌم   امشدالة ساحل
 بسعو صلٌحة  امشدالة ساحل
 مزٌانً مسعد  امشدالة ساحل

 شاشوة حمٌد   امشداله ساحل 
 ش ذ م م عالم بال حدود امشداله مركز 



 ابشٌش صفٌان  امشداله مركز
 عدار مجٌد  امشدالة مركز 
 منٌش رشٌد  امشدالة مركز
 موسً الوٌزة امشداله مركز
 نوري اسماعٌل  امشدالة مركز

 نوري مولود  امشدالة مركــــز
 عز الدٌن مختاري   امشداله مركز 
 حسٌن عدنان  امشداله مركز

 بوكرٌف خلٌدة   امشدالة مركز  
 نوري عبد النور امشدالة مركــــز
 عجو محند السعٌد   امشدالة مركــــز

 سعٌدانً نجٌم  رافور بلدٌة امشدالة 
 سعداوي الحسن  رافور بلدٌة امشدالة 
 بونادي عبد الحمٌد  رافور بلدٌة امشدالة
 بونادي محمد أرزقً   رافور بلدٌة امشدالة
 عكموش براهٌم رافور بلدٌة امشدالة

 مقراوي عبد الحمٌد  رافور بلدٌة امشدالة 
 عكوش عاشور رافور بلدٌة امشدالة
 تغرٌن فرٌد   رافور بلدٌة امشدالة
 طالب حمٌد رافور بلدٌة امشدالة
 بوخالفة حكٌمة  رافور بلدٌة امشدالة
 حداد رشٌد    رافور بلدٌة امشدالة
 عكوش شعبان رافور بلدٌة امشدالة
 عماروش ٌحٌى رافور بلدٌة امشدالة
 طالب حمٌد رافور بلدٌة امشدالة

 عالم سمٌر  بنً ٌخلف بلدٌة امشدالة
 مروش رشٌد  بنً ٌخلف بلدٌة امشدالة 
 لٌمام الٌزٌد  بنً ٌخلف بلدٌة امشدالة

 سعودي توفٌق  أحنٌف-إغرام 
أحنٌف-إغرام   لوقانً اكلً  
أحنٌف-إغرام   زنوش سً عبد الحفٌظ 
أحنٌف-إغرام   دشون ٌزٌد 
أحنٌف-إغرام   ٌونسً احمد 
أحنٌف-إغرام   زنوش احمد 

 عالٌم كمال أحنٌف مركز
 مشكاك موسى  بلدٌة احنٌف 
 حسٌن فٌروز  بلدٌة احنٌف 
 علٌان رشٌد بلدٌة احنٌف 
 حسٌن فاطمة  أحنٌف مركز

 شمو شعبان  اث منصور- ثاورٌرث
اث منصور- ثاورٌرث  حمداش احمد  
اث منصور- ثاورٌرث  مسعودي عبد الكرٌم  



اث منصور- اث بوعلً   عنون منٌر   
اث منصور- ثاورٌرث  مطروح كمال 
اث منصور- ثاورٌرث  مطروح الٌاس 
اث منصور- ثاورٌرث  لفضل حفٌظة 
اث منصور- ثاورٌرث  بن مٌرة محمد  
اث منصور- ثاورٌرث  دربال جمال  
اث منصور- ثاورٌرث  سعٌد بشكور بلقاسم  
 مزراري عبد القادر  اث منصور- ثاورٌرث
اث منصور- ثاورٌرث  حمداش نورالدٌن  
اث منصور- ثاورٌرث  حرمالً سالم  
اث منصور- ثاورٌرث  مسعودي عنتره  
اث منصور- ثاورٌرث  عكلوش الحسٌن 
اث منصور- ثاورٌرث  حبالل سمٌر  
اث منصور- ثاورٌرث  مزراري ٌوسف 

 عثمان ٌاسٌن  صحارٌج مركز 
 بوعزٌز زاهٌة  صحارٌج مركز 
 العمري كرٌم  صحارٌج مركز 
 العمري سفٌان  صحارٌج مركز 
 اٌدار مولود  صحارٌج مركز

 عباس قاسً  الٌتان بلدٌة صحارٌج
 عدنان نادٌة  بنً حماد بلدٌة صحارٌج

 عثمان علً  صحارٌج مركز
 جٌدل ٌحً  صحارٌج مركز
 مشو حسٌن  صحارٌج مركز
 العمري ماسٌنٌسا  صحارٌج مركز
 بوعزٌز أمحمد صحارٌج مركز

 مجري كرٌم  صحارٌج مركز 
 حاجو فاتح  بلدٌة الشرفة 

 شٌبان حكٌم  الشرفة مركز 
 عتو جوهرة  توغزة بلدٌة الشرفة
 بوشاشً نورالدٌن  توغزة بلدٌة الشرفة

 معبد سعٌد  اذرجً بلدٌة الشرفة 
 عباس عٌسى الشرفة مركز

 شٌبان عمٌروش  الشرفة مركز 
 مسعودي مراد  بلدٌة الشرفة26الطرٌق الوطنً رقم 
 قاسً ارزقً امزاورو بلدٌة الشرفة
 عربان توفٌق امزاورو بلدٌة الشرفة

 شٌبان المدنً  الشرفة مركز
 دحمون سعٌد بلدٌة الشرفة( خضر و فواكه)

 الدي مالك الشرفة مركز
 خالل صفٌان الشرفة مركز
 منٌش كمال الشرفة مركز



 شٌبان عبد هللا الشرفة مركز 
 عباس مراد الشرفة مركز

 عربان سعٌد الشرفة مركز 
 شٌبان نبٌل الشرفة مركز 

 عكاش محمد بلدٌة الشرفة
بلدٌة الشرفة ادرجً  حسٌن وردٌة 

 اٌت ساعً نصٌرة طوجً بلدٌة الشرفة
  العربً مالك  تكسٌغٌذان بلدٌة الشرفة 
  العربً سمٌر  تكسٌغٌذان بلدٌة الشرفة 
 عمروش عثمان  تكسٌغٌذان بلدٌة الشرفة 

 زقان ٌوبا حواري بلدٌة الشرفة
 ارحاب فرٌدة شوكران بلدٌة الشرفة
 بن عٌسو صفٌان شوكران بلدٌة الشرفة
 طالبً سمٌر شوكران بلدٌة الشرفة

 بوراي سعٌد بنً حمدون  بلدٌة اغبالو
 بودعة فتٌحة  اث حمدون  بلدٌة اغبالو

 بورنان اٌدٌر بهالٌل بلدٌة اغبالو
 بن اعمر لٌندة  بهالٌل بلدٌة اغبالو 
 شٌبان عمر بهالٌل بلدٌة اغبالو
 شعالل جمال  سلوم بلدٌة اغبالو 
 ٌحٌاوي حمزة  سلوم بلدٌة اغبالو 
 شرقً حمو سلوم بلدٌة اغبالو

 وراس الطٌب  عموش بلدٌة اغبالو
 شبً صلٌحة سلوم بلدٌة اغبالو
 شبً ٌمٌنة سلوم بلدٌة اغبالو

 بسعودي توفٌق تقاربوست بلدٌة اغبالو
 مقدي الوناس تقاربوست بلدٌة اغبالو
 ملٌكشً حفٌظ تقاربوست بلدٌة اغبالو
 دموش رشٌد تقاربوست بلدٌة اغبالو
 تكلٌش بوبكر تقاربوست بلدٌة اغبالو
 تٌقرٌن فارس تقاربوست بلدٌة اغبالو
 حمومً مالك  تقاربوست بلدٌة اغبالو 

 
 :   المطاحـــن– : دائرة امشداله    

        

 التسمٌة االجتماعٌة/االسم واللقب  عنوان المحل
  UOSISمطحنة  عمورة بلدٌة اغبالو

 
 المٌاه المعدنٌة:- دائرة امشداله    

 

 التسمٌة االجتماعٌة/االسم واللقب  عنوان المحل
 " طوجً" ش ذ م م  طوجً  بلدٌة الشرفة



 المنبع الكبٌر AS "G"ش ذ م م ارافو بلدٌة الشرفة
 

 الخدمات:- دائرة امشداله        
 

 التسمٌة االجتماعٌة/االسم واللقب  عنوان المحل
 رافور بلدٌة 26الطرٌق الوطنً رقم 

 امشداله
 محطات الخدمات نفط رافور  

 

ض األنشطة التجارية  مخطط مناوبة لبع

ضحىا لعيد  األولخالل اليوم    2018 أل

  : المخابز: - دائرة بشلول                             
 

 االسم و اللقب عنوان المحل
 شاشة بوعالم  بلدٌة بشلول

 م ش ذ م م مخبزة عطاء هللا   العجٌبة مركز
 داود رابح  بلدٌة اهل القصر 

 داود داود  اهل القصر
 

:  التغذٌة العامة : - دائرة بشلول
 

 االسم و اللقب عنوان المحل
 عقاد الٌاس بلدٌة بشلول
 شبوط مولود بلدٌة بشلول

 بوجرٌس ناصر بلدٌة بشلول مركز
 باشوش علً  بلدٌة بشلول مركز

 م م المٌزانٌة التجارٌة.ذ.ش بلدٌة بشلول ( جنوب)محطة الخدمات 

 بوراس عاشور بلدٌة بشلول 
 اوصٌف لخضر بلدٌة بشلول

 بوراس صالح  بلدٌة بشلول 
بلدٌة بشلول( خضر و فواكه)   بوراس فارس 

 بشكٌر خالد  بلدٌة بشلول 
 حمٌطوش عتٌقة   بلدٌة بشلول 
 بوقرو زاكً  بلدٌة بشلول 
 بوقرو ولعٌد  بلدٌة بشلول 
 شراراق براهٌم بلدٌة بشلول 
 بوشراعٌن شعبان  بلدٌة بشلول
 عباس ٌوغورطة  بلدٌة بشلول
 عٌساوي احمد  بلدٌة بشلول

 عباس اسماعٌل  مالوة بلدٌة بشلول 



 اٌت عباس احسن  بلدٌة بشلول
 جوادي حموش  بلدٌة بشلول

 دربال جٌالللً بلدٌة اهل القصر
 حموش اكلً بلدٌة اهل القصر
 نعمان زوبٌر بلدٌة اهل القصر
 شعبً ذهبٌة بلدٌة اهل القصر

 همالً فؤاد بلدٌة اهل القصر 
 همالً سفٌان بلدٌة اهل القصر 

 عزٌزي سمٌر  بلدٌة أهل القصر04أشٌر محل رقم 

 همالً عزٌز بلدٌة اهل القصر 
 مصباح بوبكر نجٌم  بلدٌة اهل القصر 
 حمٌشً جمال  بلدٌة اهل القصر 
 رزواي رابح بلدٌة اهل القصر 

 رزٌق اسماعٌل  قرٌة وطوف بلدٌة اهل القصر 
 منصر اسماعٌل   بلدٌة اهل القصر
 علواش الضو  بلدٌة اهل القصر
 مزٌانً عزٌز  بلدٌة اهل القصر
 حمٌشً عادل  بلدٌة اهل القصر
 داود العٌد بلدٌة اهل القصر
 ٌحٌاوي مراد بلدٌة اهل القصر
 رزٌق فرٌد  بلدٌة اهل القصر
 والً لخضر  بلدٌة اهل القصر
 فطانً فرٌد بلدٌة اهل القصر
 بن عكوش عبد العزٌز بلدٌة اهل القصر
 بركانً عبد النور  بلدٌة اهل القصر
 قوزي حسٌن  بلدٌة أوالد راشد 
 فطانً بالل  بلدٌة أوالد راشد 
 فارٌش العٌد  بلدٌة أوالد راشد 
 ساحً كمال  بلدٌة أوالد راشد 
 دحمونً مجٌد  بلدٌة أوالد راشد 
 خطاري ماسٌنٌسا  بلدٌة أوالد راشد 

 عباس مراد   بلدٌة العجٌبة05الطرٌق الوطنً رقم 

 مقران بوعالم  مسكن اجتماعً بلدٌة العجٌبة70

 قري عزٌز  التل األحمر بلدٌة العجٌبة
 مقران سلٌمان  بلدٌة العجٌبة

 خدوسً شفٌعة  بلدٌة العجٌبة 
 عٌرش حسٌنة  بلدٌة العجٌبة 

 بلقاسمً عماد  سماش بلدٌة العجٌبة
 بوعمران عمرو التل األحمر بلدٌة العجٌبة

 علواش سعٌد سماش بلدٌة العجٌبة 
 قالل مراد التل األحمر بلدٌة العجٌبة



 موحوش محمد اعراب  بلدٌة العجٌبة 
 عباس حمو  ازكنون بلدٌة العجٌبة 

 بانوح اٌدٌر بلدٌة العجٌبة 
 رماسً عمرو التل االحمر بلدٌة العجٌبة

 زوانً محمد امزٌان  سماش بلدٌة العجٌبة 
 مرزوق محمد  حقً بلدٌة العجٌبة 
 جوادي الٌمٌن  بلدٌة العجٌبة مركز
 سعودي فاهم  بلدٌة العجٌبة مركز

 ش ذ م م شبوط بلدٌة العجٌبة 
 ش ذ م متعدد الخدمات بلدٌة العجٌبة مركز

 والً نسٌم بلدٌة العجٌبة
 جلوط سماعٌل التل األحمر بلدٌة العجٌبة
 عٌساوي كمال التل األحمر بلدٌة العجٌبة

 
 

 :   محطات الخدمات– : دائرة بشلول     
        

 االسم واللقب للمستغل البلدٌة الطرٌق
 محطات الخدمات نفط  بشلول  05طرٌق وطنً رقم  

 محطات الخدمات نفط  بشلول  -شمال -  طرٌق سٌار 
 محطات الخدمات نفط  بشلول  -جنوب – طرٌق سٌار 
 ش تضامن ناصري واخوانه اهل القصر - 

 محطة الخدمات نفط  العجٌبة  05طرٌق وطنً رقم 

 

ض األنشطة التجارية  مخطط مناوبة لبع

ضحى   لعيد  الثانيخالل اليوم     2018األ

  : المخابز: - دائرة بشلول                             
 

 االسم و اللقب عنوان المحل
 شاشة بوعالم  بلدٌة بشلول

 مزٌانً نور الدٌن  بلدٌة بشلول   
 رزق هللا علً  أهل القصر
 حمٌش المهدي أهل القصر

 
 : التغذٌة العامة : - دائرة بشلول

 

 االسم و اللقب عنوان المحل
 عقاد الٌاس بلدٌة بشلول
 شبوط مولود بلدٌة بشلول

 بوجرٌس ناصر بلدٌة بشلول مركز



 باشوش علً  بلدٌة بشلول مركز
 م م المٌزانٌة التجارٌة.ذ.ش بلدٌة بشلول ( جنوب)محطة الخدمات 

 بوراس عاشور بلدٌة بشلول 
 اوصٌف لخضر بلدٌة بشلول

 بوراس صالح  بلدٌة بشلول 
بلدٌة بشلول( خضر و فواكه)   بوراس فارس 

 بشكٌر خالد  بلدٌة بشلول 
 حمٌطوش عتٌقة   بلدٌة بشلول 
 بوقرو زاكً  بلدٌة بشلول 
 بوقرو ولعٌد  بلدٌة بشلول 
 شراراق براهٌم بلدٌة بشلول 
 بوشراعٌن شعبان  بلدٌة بشلول
 عباس ٌوغورطة  بلدٌة بشلول
 عٌساوي احمد  بلدٌة بشلول

 عباس اسماعٌل  مالوة بلدٌة بشلول 
 اٌت عباس احسن  بلدٌة بشلول
 جوادي حموش  بلدٌة بشلول

 دربال جٌالللً بلدٌة اهل القصر
 حموش اكلً بلدٌة اهل القصر
 نعمان زوبٌر بلدٌة اهل القصر
 شعبً ذهبٌة بلدٌة اهل القصر

 همالً فؤاد بلدٌة اهل القصر 
 همالً سفٌان بلدٌة اهل القصر 

 عزٌزي سمٌر  بلدٌة أهل القصر04أشٌر محل رقم 
 همالً عزٌز بلدٌة اهل القصر 
 مصباح بوبكر نجٌم  بلدٌة اهل القصر 
 حمٌشً جمال  بلدٌة اهل القصر 
 رزواي رابح بلدٌة اهل القصر 

 رزٌق اسماعٌل  قرٌة وطوف بلدٌة اهل القصر 
 منصر اسماعٌل   بلدٌة اهل القصر
 علواش الضو  بلدٌة اهل القصر
 مزٌانً عزٌز  بلدٌة اهل القصر
 حمٌشً عادل  بلدٌة اهل القصر
 داود العٌد بلدٌة اهل القصر
 ٌحٌاوي مراد بلدٌة اهل القصر
 رزٌق فرٌد  بلدٌة اهل القصر
 والً لخضر  بلدٌة اهل القصر
 فطانً فرٌد بلدٌة اهل القصر
 بن عكوش عبد العزٌز بلدٌة اهل القصر
 بركانً عبد النور  بلدٌة اهل القصر
 قوزي حسٌن  بلدٌة أوالد راشد 



 فطانً بالل  بلدٌة أوالد راشد 
 فارٌش العٌد  بلدٌة أوالد راشد 
 ساحً كمال  بلدٌة أوالد راشد 
 دحمونً مجٌد  بلدٌة أوالد راشد 
 خطاري ماسٌنٌسا  بلدٌة أوالد راشد 

 عباس مراد   بلدٌة العجٌبة05الطرٌق الوطنً رقم 

 مقران بوعالم  مسكن اجتماعً بلدٌة العجٌبة70
 قري عزٌز  التل األحمر بلدٌة العجٌبة

 مقران سلٌمان  بلدٌة العجٌبة
 خدوسً شفٌعة  بلدٌة العجٌبة 
 عٌرش حسٌنة  بلدٌة العجٌبة 

 بلقاسمً عماد  سماش بلدٌة العجٌبة
 بوعمران عمرو التل األحمر بلدٌة العجٌبة

 علواش سعٌد سماش بلدٌة العجٌبة 
 قالل مراد التل األحمر بلدٌة العجٌبة

 موحوش محمد اعراب  بلدٌة العجٌبة 
 عباس حمو  ازكنون بلدٌة العجٌبة 

 بانوح اٌدٌر بلدٌة العجٌبة 
 رماسً عمرو التل االحمر بلدٌة العجٌبة

 زوانً محمد امزٌان  سماش بلدٌة العجٌبة 
 مرزوق محمد  حقً بلدٌة العجٌبة 
 جوادي الٌمٌن  بلدٌة العجٌبة مركز
 سعودي فاهم  بلدٌة العجٌبة مركز

 ش ذ م م شبوط بلدٌة العجٌبة 
 ش ذ م متعدد الخدمات بلدٌة العجٌبة مركز

 والً نسٌم بلدٌة العجٌبة
 جلوط سماعٌل التل األحمر بلدٌة العجٌبة
 عٌساوي كمال التل األحمر بلدٌة العجٌبة

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   



 :   محطات الخدمات– : دائرة بشلول  
      

 
 االسم واللقب للمستغل البلدٌة الطرٌق

 محطات الخدمات نفط  بشلول  05طرٌق وطنً رقم  
 محطات الخدمات نفط  بشلول  -شمال -  طرٌق سٌار 
 محطات الخدمات نفط  بشلول  -جنوب – طرٌق سٌار 
 ش تضامن ناصري واخوانه اهل القصر - 

 محطة الخدمات نفط  العجٌبة  05طرٌق وطنً رقم 

 

ض األنشطة التجارية  مخطط مناوبة لبع

ضحى خالل اليوم ث  لعيد األ    2018 الثال

  : المخابز: - دائرة بشلول                             
 

 االسم و اللقب عنوان المحل
 شاشا  بوعالم  بلدٌة بشلول 
 داود رابح اهل القصر
 داود داود أهل القصر

 م ش ذ م م مخبزة عطاء هللا  ٌلدٌة العجٌبة 
 

 :التغذٌة العامة : - دائرة بشلول
 

 االسم و اللقب عنوان المحل
 عقاد الٌاس بلدٌة بشلول
 شبوط مولود بلدٌة بشلول

 بوجرٌس ناصر بلدٌة بشلول مركز
 باشوش علً  بلدٌة بشلول مركز

 م م المٌزانٌة التجارٌة.ذ.ش بلدٌة بشلول ( جنوب)محطة الخدمات 
 بوراس عاشور بلدٌة بشلول 
 اوصٌف لخضر بلدٌة بشلول

 بوراس صالح  بلدٌة بشلول 
بلدٌة بشلول( خضر و فواكه)   بوراس فارس 

 بشكٌر خالد  بلدٌة بشلول 
 حمٌطوش عتٌقة   بلدٌة بشلول 
 بوقرو زاكً  بلدٌة بشلول 
 بوقرو ولعٌد  بلدٌة بشلول 
 شراراق براهٌم بلدٌة بشلول 
 بوشراعٌن شعبان  بلدٌة بشلول
 عباس ٌوغورطة  بلدٌة بشلول



 عٌساوي احمد  بلدٌة بشلول
 عباس اسماعٌل  مالوة بلدٌة بشلول 

 اٌت عباس احسن  بلدٌة بشلول
 جوادي حموش  بلدٌة بشلول

 دربال جٌالللً بلدٌة اهل القصر
 حموش اكلً بلدٌة اهل القصر
 نعمان زوبٌر بلدٌة اهل القصر
 شعبً ذهبٌة بلدٌة اهل القصر

 همالً فؤاد بلدٌة اهل القصر 
 همالً سفٌان بلدٌة اهل القصر 

 عزٌزي سمٌر  بلدٌة أهل القصر04أشٌر محل رقم 
 همالً عزٌز بلدٌة اهل القصر 
 مصباح بوبكر نجٌم  بلدٌة اهل القصر 
 حمٌشً جمال  بلدٌة اهل القصر 
 رزواي رابح بلدٌة اهل القصر 

 رزٌق اسماعٌل  قرٌة وطوف بلدٌة اهل القصر 
 منصر اسماعٌل   بلدٌة اهل القصر
 علواش الضو  بلدٌة اهل القصر
 مزٌانً عزٌز  بلدٌة اهل القصر
 حمٌشً عادل  بلدٌة اهل القصر
 داود العٌد بلدٌة اهل القصر
 ٌحٌاوي مراد بلدٌة اهل القصر
 رزٌق فرٌد  بلدٌة اهل القصر
 والً لخضر  بلدٌة اهل القصر
 فطانً فرٌد بلدٌة اهل القصر
 بن عكوش عبد العزٌز بلدٌة اهل القصر
 بركانً عبد النور  بلدٌة اهل القصر
 قوزي حسٌن  بلدٌة أوالد راشد 
 فطانً بالل  بلدٌة أوالد راشد 
 فارٌش العٌد  بلدٌة أوالد راشد 
 ساحً كمال  بلدٌة أوالد راشد 
 دحمونً مجٌد  بلدٌة أوالد راشد 
 خطاري ماسٌنٌسا  بلدٌة أوالد راشد 

 عباس مراد   بلدٌة العجٌبة05الطرٌق الوطنً رقم 

 مقران بوعالم  مسكن اجتماعً بلدٌة العجٌبة70

 قري عزٌز  التل األحمر بلدٌة العجٌبة
 مقران سلٌمان  بلدٌة العجٌبة

 خدوسً شفٌعة  بلدٌة العجٌبة 
 عٌرش حسٌنة  بلدٌة العجٌبة 

 بلقاسمً عماد  سماش بلدٌة العجٌبة
 بوعمران عمرو التل األحمر بلدٌة العجٌبة



 علواش سعٌد سماش بلدٌة العجٌبة 
 قالل مراد التل األحمر بلدٌة العجٌبة

 موحوش محمد اعراب  بلدٌة العجٌبة 
 عباس حمو  ازكنون بلدٌة العجٌبة 

 بانوح اٌدٌر بلدٌة العجٌبة 
 رماسً عمرو التل االحمر بلدٌة العجٌبة

 زوانً محمد امزٌان  سماش بلدٌة العجٌبة 
 مرزوق محمد  حقً بلدٌة العجٌبة 
 جوادي الٌمٌن  بلدٌة العجٌبة مركز

 
 
 

 :   محطات الخدمات– : دائرة بشلول  
      

 
 االسم واللقب للمستغل البلدٌة الطرٌق

 محطات الخدمات نفط  بشلول  05طرٌق وطنً رقم  

 محطات الخدمات نفط  بشلول  -شمال -  طرٌق سٌار 
 محطات الخدمات نفط  بشلول  -جنوب – طرٌق سٌار 
 ش تضامن ناصري واخوانه اهل القصر - 

 محطة الخدمات نفط  العجٌبة  05طرٌق وطنً رقم 
 

ض األنشطة التجارية  مخطط مناوبة لبع

ضحى خالل اليوم    2018 الرابع  لعيد األ

  : المخابز: - دائرة بشلول                             
 

 االسم و اللقب عنوان المحل
 مزٌانً نورالدٌن   بلدٌة بشلول  
 شاشة بوعالم  بلدٌة  بشلول 
 حمٌشً المهدي  اهل القصر 
 رزق هللا علً  أهل القصر

 
 :التغذٌة العامة : - دائرة بشلول

 
 

 االسم و اللقب عنوان المحل
 عقاد الٌاس بلدٌة بشلول
 شبوط مولود بلدٌة بشلول

 بوجرٌس ناصر بلدٌة بشلول مركز
 باشوش علً  بلدٌة بشلول مركز



 م م المٌزانٌة التجارٌة.ذ.ش بلدٌة بشلول ( جنوب)محطة الخدمات 
 بوراس عاشور بلدٌة بشلول 
 اوصٌف لخضر بلدٌة بشلول

 بوراس صالح  بلدٌة بشلول 
بلدٌة بشلول( خضر و فواكه)   بوراس فارس 

 بشكٌر خالد  بلدٌة بشلول 
 حمٌطوش عتٌقة   بلدٌة بشلول 
 بوقرو زاكً  بلدٌة بشلول 
 بوقرو ولعٌد  بلدٌة بشلول 
 شراراق براهٌم بلدٌة بشلول 
 بوشراعٌن شعبان  بلدٌة بشلول
 عباس ٌوغورطة  بلدٌة بشلول
 عٌساوي احمد  بلدٌة بشلول

 عباس اسماعٌل  مالوة بلدٌة بشلول 
 اٌت عباس احسن  بلدٌة بشلول
 جوادي حموش  بلدٌة بشلول

 دربال جٌالللً بلدٌة اهل القصر
 حموش اكلً بلدٌة اهل القصر
 نعمان زوبٌر بلدٌة اهل القصر
 شعبً ذهبٌة بلدٌة اهل القصر

 همالً فؤاد بلدٌة اهل القصر 
 همالً سفٌان بلدٌة اهل القصر 

 عزٌزي سمٌر  بلدٌة أهل القصر04أشٌر محل رقم 

 همالً عزٌز بلدٌة اهل القصر 
 مصباح بوبكر نجٌم  بلدٌة اهل القصر 
 حمٌشً جمال  بلدٌة اهل القصر 
 رزواي رابح بلدٌة اهل القصر 

 رزٌق اسماعٌل  قرٌة وطوف بلدٌة اهل القصر 
 منصر اسماعٌل   بلدٌة اهل القصر
 علواش الضو  بلدٌة اهل القصر
 مزٌانً عزٌز  بلدٌة اهل القصر
 حمٌشً عادل  بلدٌة اهل القصر
 داود العٌد بلدٌة اهل القصر
 ٌحٌاوي مراد بلدٌة اهل القصر
 رزٌق فرٌد  بلدٌة اهل القصر
 والً لخضر  بلدٌة اهل القصر
 فطانً فرٌد بلدٌة اهل القصر
 بن عكوش عبد العزٌز بلدٌة اهل القصر
 بركانً عبد النور  بلدٌة اهل القصر
 قوزي حسٌن  بلدٌة أوالد راشد 
 فطانً بالل  بلدٌة أوالد راشد 



 فارٌش العٌد  بلدٌة أوالد راشد 
 ساحً كمال  بلدٌة أوالد راشد 
 دحمونً مجٌد  بلدٌة أوالد راشد 
 خطاري ماسٌنٌسا  بلدٌة أوالد راشد 

 عباس مراد   بلدٌة العجٌبة05الطرٌق الوطنً رقم 

 مقران بوعالم  مسكن اجتماعً بلدٌة العجٌبة70

 قري عزٌز  التل األحمر بلدٌة العجٌبة
 مقران سلٌمان  بلدٌة العجٌبة

 خدوسً شفٌعة  بلدٌة العجٌبة 
 عٌرش حسٌنة  بلدٌة العجٌبة 

 بلقاسمً عماد  سماش بلدٌة العجٌبة
 بوعمران عمرو التل األحمر بلدٌة العجٌبة

 علواش سعٌد سماش بلدٌة العجٌبة 
 قالل مراد التل األحمر بلدٌة العجٌبة

 موحوش محمد اعراب  بلدٌة العجٌبة 
 عباس حمو  ازكنون بلدٌة العجٌبة 

 بانوح اٌدٌر بلدٌة العجٌبة 
 رماسً عمرو التل االحمر بلدٌة العجٌبة

 زوانً محمد امزٌان  سماش بلدٌة العجٌبة 
 مرزوق محمد  حقً بلدٌة العجٌبة 
 جوادي الٌمٌن  بلدٌة العجٌبة مركز
 سعودي فاهم  بلدٌة العجٌبة مركز

 ش ذ م م شبوط بلدٌة العجٌبة 
 ش ذ م متعدد الخدمات بلدٌة العجٌبة مركز

 والً نسٌم بلدٌة العجٌبة
 جلوط سماعٌل التل األحمر بلدٌة العجٌبة
 عٌساوي كمال التل األحمر بلدٌة العجٌبة

 
   

 :   محطات الخدمات– : دائرة بشلول  
      

 
 االسم واللقب للمستغل البلدٌة الطرٌق

 محطات الخدمات نفط  بشلول  05طرٌق وطنً رقم  

 محطات الخدمات نفط  بشلول  -شمال -  طرٌق سٌار 
 محطات الخدمات نفط  بشلول  -جنوب – طرٌق سٌار 
 ش تضامن ناصري واخوانه اهل القصر - 

 محطة الخدمات نفط  العجٌبة  05طرٌق وطنً رقم 
 

 2018مداومة التجار لعٌد األضحى



 

: بلدٌة عٌن بسام

 

المواد الغذائٌة /  1       

 

الٌوم األول         

 جدو بوجمعة 20 محل رقم 2 درج 2مسكن ع 600حً 

 قوٌدر خالف  عٌن بسام 12/13 مسكن عمارة ن رقم 24حً 

 الطابق 02 مسكن تساهمً عمارة د محل رقم 80حً 
 االرضً 

 عبد الرزاق كرموس

 الطابق 7محل رقم 3 مسكن تساهمً عمارة ا80حً 
 االرضً

 محمد بن طاهر

 لهوازي رشٌد شارع بوعالم العلوي 

 مالكً كرٌم شارع  الرائد سً لخضر 

 عبدالنور حكٌم  مسكن تطوري 120حً 

 بوصٌقع اعمر   مسكن 227حً 

 شراحٌل  سعٌدة   مسكن227حً 

 معزوز حدة حً علً بشٌر 

 درٌدي حسان شارع الشهداء

 تواتً محمد شارع الشهداء

 بوعالم هللا حسٌن  شارع الرائد سً لخضر 

 بوزٌان موراد شارع الرائد سً لخضر

 ثابتً كرٌمة  مسكن 246حً 

 باقً السعٌد  02 مسكن رقم 246حً 

  

 

 

 ٌونسً احمد  مسكن260  حً 2محل رقم 

 صحراوي  سالم شارع سً احمد

 تونسً عامر 01 قطع للترقٌة العقارٌة محل رقم 06 تجزئة 

 

: بلدٌة عٌن بسام

الٌوم الثانً  

 رابح بلٌلً  17 محل رقم 3مسكن ع ا  درج 600حً 

 كدٌقة عبدالقادر   6مسكن عمارة رقم 24حً 

 بن عبدي سالم   مسكن عمارة س 74 /248حً 

 عبد النور عبدالقادر   مسكن تساهمً 24/152عمارة ب الطابق االررضً حً 

 شرابً شرٌف شارع عبدالقادر بوزٌان



 قشو محمد االمٌن  مسكن تطوري 120حً 

 بوصٌقع رابح مسكن227حً 

 رحمانً نبٌل مسكن227حً 

 عبد الحمٌد محفوظ مسكن100حً 

 مشري نورالدٌن 01شارع مطاري محمد محل رقم 

 ٌونسً عبدالوهاب المنطقة الحضارٌة السكنٌة الجدٌدة 

 خرٌفً بوجمعة  عٌن بسام والٌة البوٌلرة

 كرنان جمال  حً عراض صالح

 ٌونسً عبد الوهاب المنطقة الحضرٌة السكنٌة الجدٌدة

 بوعالم هللا نور الدٌن 03شارع الرائد سً لخضر محل 

 بوعالم هللا حسٌن 02شارع الرائد سً لخضر محل 

 بوزٌان مراد شارع الرائد سً لخضر

 غضبان فاطمة 01 رقم 11 مسكن تساهمً اجتماعً ع 80مشروع 

 مشري نور الدٌن 01شارع مطاري محمد محل رقم 
  حً عراض صالح  ضٍّاْ راتر

 عصمانً محمد حً عراض صالح

 بنٌنال عبد القادر  حً عراض صالح

  

 

          الٌوم  الثالث
 جدو بوجمعة 20 محل رقم 2 درج 2مسكن ع 600حً 

 قوٌدر خالف  عٌن بسام 12/13 مسكن عمارة ن رقم 24حً 

 الطابق 02 مسكن تساهمً عمارة د محل رقم 80حً 
 االرضً 

 عبد الرزاق كرموس

 الطابق 7محل رقم 3 مسكن تساهمً عمارة ا80حً 
 االرضً

 محمد بن طاهر

 لهوازي رشٌد شارع بوعالم العلوي 

 مالكً كرٌم شارع  الرائد سً لخضر 

 عبدالنور حكٌم  مسكن تطوري 120حً 

 بوصٌقع اعمر   مسكن 227حً 

 شراحٌل  سعٌدة   مسكن227حً 

 معزوز حدة حً علً بشٌر 

 درٌدي حسان شارع الشهداء

 تواتً محمد شارع الشهداء

 بوعالم هللا حسٌن  شارع الرائد سً لخضر 

 بوزٌان موراد شارع الرائد سً لخضر

 ثابتً كرٌمة  مسكن 246حً 

 باقً السعٌد  02 مسكن رقم 246حً 

  

 ٌونسً احمد  مسكن260  حً 2محل رقم 



 صحراوي  سالم شارع سً احمد

 تونسً عامر 01 قطع للترقٌة العقارٌة محل رقم 06 تجزئة 

الٌوم الرابع    

 رابح بلٌلً  17 محل رقم 3مسكن ع ا  درج 600حً 

 كدٌقة عبدالقادر   6مسكن عمارة رقم 24حً 

 بن عبدي سالم   مسكن عمارة س 74 /248حً 

 عبد النور عبدالقادر   مسكن تساهمً 24/152عمارة ب الطابق االررضً حً 

 شرابً شرٌف شارع عبدالقادر بوزٌان

 قشو محمد االمٌن  مسكن تطوري 120حً 

 بوصٌقع رابح مسكن227حً 

 رحمانً نبٌل مسكن227حً 

 عبد الحمٌد محفوظ مسكن100حً 

 مشري نورالدٌن 01شارع مطاري محمد محل رقم 

 ٌونسً عبدالوهاب المنطقة الحضارٌة السكنٌة الجدٌدة 

 خرٌفً بوجمعة  عٌن بسام والٌة البوٌلرة

 كرنان جمال  حً عراض صالح

 ٌونسً عبد الوهاب المنطقة الحضرٌة السكنٌة الجدٌدة

 بوعالم هللا نور الدٌن 03شارع الرائد سً لخضر محل 

 بوعالم هللا حسٌن 02شارع الرائد سً لخضر محل 

 بوزٌان مراد شارع الرائد سً لخضر

 غضبان فاطمة 01 رقم 11 مسكن تساهمً اجتماعً ع 80مشروع 

 مشري نور الدٌن 01شارع مطاري محمد محل رقم 
  حً عراض صالح  ضٍّاْ راتر

 عصمانً محمد حً عراض صالح

 بنٌنال عبد القادر  حً عراض صالح

 تونسً عامر 01 قطع للترقٌة العقارٌة محل رقم 06تجزئة 

 صحراوي  سالم  شارع سً احمد

 احمد ٌونسً   مسكن 260 حً 02محل رقم 

 

 

المخابز  / 2     

 

 لخضر عماري حً الزملة سابقا  عٌن بسام
 غاوي مولود  مسكن 260حً 

 طهراوي عبد الحمٌد شارع حمدان كراش
 مانً مروان شارع لخضر مٌهوبً بئرغبالو

 صبان نبٌل شارع محمد مطاري
 كرمٌة حكٌم عٌن العلوي
 الحواطً لخضر عٌن الحجر
 لراشً مراد عٌن العلوي



  

 رحمونً ٌاسٌن  عٌن بسام4شارع علٌقً مخلوف محل رقم 
 كرمٌة رزٌقة شارع محمد بن سنوسً عٌن بسام

 بوصٌقع عمر  مسكن عٌن بسام227حً 
 عماري موراد  شارع بوعالم العلوي عٌن بسام
 لخضر عماري شارع محمد المغربً عٌن بسام

 درٌدي  حسان حً عراض  صالح
 شرفاوي  حمزة شارع الشهداء عٌن بسام 

 شادي محمد 82حً الزمالة رقم 

 شرفاوي عمر شارع مٌهوبً عٌن بسام
 

بلدٌة بئرغبالو 

المواد الغذائٌة /  1  

 

  الٌوم األول 

 

 كحالل فاطمة  المنطقة الحضرٌة ئبرغبالو

 زكراوي عبد الرحمان بئر غبالو

 خنوش اسماعٌن  مسكن بئرغبالو100حً 

 فاسً هشام   بئرغبالو02 قطعة محل 53تجزئة 

 كبوس توهامً  بئرغبالو33 قطعة رقم 211حً 

 زواتٌنً زٌنب  بئرغبالو04 قطعة رقم 211حً 

 توات احمد  بئرغبالو07 قطعة رقم 211حً 

 برٌش عبد العزٌز بئرغبالو مركز مفترق الطرق

 لوصٌف ربٌع عبد الوهاب الشارع الرئٌسً بئرغبالو

 سلمان رشٌد حً طبً قادة بئرغبالو

 قالون داوود  بئرغبالو01شارع زروقً علً محل رقم 

 غازي رشٌد شارع زروقً علً بئرغبالو

 لوصٌف ربٌع عبد الوهاب الشارع الرئٌسً بئرغبالو

 قنفود ٌوسف  شارع مٌهوبً لخضر بئرغبالو01

 مانً صالح الدٌن شارع مٌهوبً لخضر بئرغبالو
 

 بلدٌة بئرغبالو

  الٌوم الثانً 

 

 زكراوي عبد الرحمان بئر غبالو

 فضٌلً مسعود الطرٌق الرابط بٌن بئرغبالو و عٌن بسام 



 لعجال محمد  15 رقم 3 مسكن ترقوي ع أ 260حً 

 لوصٌف مصطفى  04 محل رقم 1حٌغازي احمد ع أ

 عمارة الضٌف شارع جلٌد لخضر بئر غبالو

 فاسً هشام   بئرغبالو02 قطعة محل 53تجزئة 

 كبوس توهامً  بئرغبالو33 قطعة رقم 211حً 

 زواتٌنً زٌنب  بئرغبالو04 قطعة رقم 211حً 

 توات احمد  بئرغبالو07 قطعة رقم 211حً 

 لوصٌف ربٌع عبد الوهاب الشارع الرئٌسً بئرغبالو

 زروقً عبد الحمان الطرٌق الرئٌسً  بئرغبالو

 تواق أحمد شارع جلٌد لخضربئرغبالو

 سلمان رشٌد حً طبً قادة بئرغبالو

 قالون داوود  بئرغبالو01شارع زروقً علً محل رقم 

 غازي رشٌد شارع زروقً علً بئرغبالو

 لوصٌف ربٌع عبد الوهاب الشارع الرئٌسً بئرغبالو

 قنفود ٌوسف  شارع مٌهوبً لخضر بئرغبالو01

 مانً صالح الدٌن شارع مٌهوبً لخضر بئرغبالو
 

 

 

 

 الٌوم الثالث

 

 

 

 

 

 

 

لٌوم الرابع ا

 كحالل فاطمة  المنطقة الحضرٌة ئبرغبالو

 زكراوي عبد الرحمان بئر غبالو

 خنوش اسماعٌن  مسكن بئرغبالو100حً 

 فاسً هشام   بئرغبالو02 قطعة محل 53تجزئة 

 كبوس توهامً  بئرغبالو33 قطعة رقم 211حً 

 زواتٌنً زٌنب  بئرغبالو04 قطعة رقم 211حً 

 توات احمد  بئرغبالو07 قطعة رقم 211حً 

 برٌش عبد العزٌز بئرغبالو مركز مفترق الطرق

 لوصٌف ربٌع عبد الوهاب الشارع الرئٌسً بئرغبالو

 سلمان رشٌد حً طبً قادة بئرغبالو

 قالون داوود  بئرغبالو01شارع زروقً علً محل رقم 

 غازي رشٌد شارع زروقً علً بئرغبالو

 لوصٌف ربٌع عبد الوهاب الشارع الرئٌسً بئرغبالو

 قنفود ٌوسف  شارع مٌهوبً لخضر بئرغبالو01

 زكراوي عبد الرحمان بئر غبالو مانً صالح الدٌن شارع مٌهوبً لخضر بئرغبالو

 فضٌلً مسعود الطرٌق الرابط بٌن بئرغبالو و عٌن بسام 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     المخابز  / 2  

  

 لوصٌف ربٌع عبدالوهاب بئرغبالو

 مانً مروان شارع لخضر مٌهوبً بئرغبالو
 

 

بلدٌة الروراوة 

المواد الغذائٌة /   1    

 

 

الٌوم األول        

 مسلم رضوان اٌروراوج ِروس

 بوزٌدي عبد العزٌز 01 مسكن ع س محل رقم 20/700حً 
 عثاش راتر  اٌروراوج02غارع لاضُ ضاٌُ ِسً رلُ 

  

 رابحً محمد  اٌروراوج ِروس2ِسً رلُ 

 طابق 01 مسكن ع ا محل رقم 20/700حً 
 ارضً

 جدٌات سعٌد

 راتسً ضٍرج  اٌػارع اٌرئٍطً تٍعٌح اٌروراوج

 لعجال محمد  15 رقم 3 مسكن ترقوي ع أ 260حً 

 لوصٌف مصطفى  04 محل رقم 1حٌغازي احمد ع أ

 عمارة الضٌف شارع جلٌد لخضر بئر غبالو

 فاسً هشام   بئرغبالو02 قطعة محل 53تجزئة 

 كبوس توهامً  بئرغبالو33 قطعة رقم 211حً 

 زواتٌنً زٌنب  بئرغبالو04 قطعة رقم 211حً 

 توات احمد  بئرغبالو07 قطعة رقم 211حً 

 لوصٌف ربٌع عبد الوهاب الشارع الرئٌسً بئرغبالو

 زروقً عبد الحمان الطرٌق الرئٌسً  بئرغبالو

 تواق أحمد شارع جلٌد لخضربئرغبالو

 سلمان رشٌد حً طبً قادة بئرغبالو

 قالون داوود  بئرغبالو01شارع زروقً علً محل رقم 

 غازي رشٌد شارع زروقً علً بئرغبالو

 لوصٌف ربٌع عبد الوهاب الشارع الرئٌسً بئرغبالو

 قنفود ٌوسف  شارع مٌهوبً لخضر بئرغبالو01

 مانً صالح الدٌن شارع مٌهوبً لخضر بئرغبالو



  

الٌوم الثانً         

 جدي مصطفى  3غارع عٍػىْ عثعاٌماظر رلُ 

 شالبً عقٌلة 03مسكن ع د محل رقم 20/1100حً 
 خعٌاخ عثع اٌماظر  1 ِسً رلُ 60 لطعح رل100ُذدسئح 

 

الٌوم الثالث         

 مسلم رضوان اٌروراوج ِروس

 بوزٌدي عبد العزٌز 01 مسكن ع س محل رقم 20/700حً 
 عثاش راتر  اٌروراوج02غارع لاضُ ضاٌُ ِسً رلُ 

  

 رابحً محمد  اٌروراوج ِروس2ِسً رلُ 

 طابق 01 مسكن ع ا محل رقم 20/700حً 
 ارضً

 جدٌات سعٌد

 راتسً ضٍرج  اٌػارع اٌرئٍطً تٍعٌح اٌروراوج
 

    الٌوم الرابع       

 جدي مصطفى  3غارع عٍػىْ عثعاٌماظر رلُ 

 شالبً عقٌلة 03مسكن ع د محل رقم 20/1100حً 
 خعٌاخ عثع اٌماظر  1 ِسً رلُ 60 لطعح رل100ُذدسئح 

 

  

  بلدٌة سوق الخمٌس

            الٌوم االول 

 

 ولد قاسم محمد شارع رابح سرٌن  بلدٌة سوق الخمٌس
 العمري  محمد سوق الخمٌس مركز

 
 لهوازي السعٌد شارع رابح سرٌن  سوق الخمٌس

 سوق 05مسكن الشارع الرئٌسً عمارة ا باب 10/700حً 

 الخمٌس
 

 منصوري رضوان

 العمري محمد بلدٌة سوق الخمٌس
 علً مقران بلدٌة سوق الخمٌس



    الٌوم الثانً 

 

 

 

 

 

         الٌوم الثالث

 

 

    الٌوم الرابع

 مسلم ٌوسف  شارع رابح سرٌن  سوق الخمٌس
  مقران علً 04سوق الخمٌس محل رقم 

 مسلم ملٌكة   سوق الخمٌس02شارع رابح سرٌن محل رقم

 بن علً زٌن العابدٌن  مسكن عمارة  ا الطابق االرضً سوق الخمٌس50حً 
 

     المخابز

 درٌدي صدٌق بلدٌة سوق الخمٌس
 سٌرٌن عمر سق الخمٌس مركز

 

 
 
 
 
 
 

 مسلم ٌوسف  شارع رابح سرٌن  سوق الخمٌس
  مقران علً 04سوق الخمٌس محل رقم 

 مسلم ملٌكة   سوق الخمٌس02شارع رابح سرٌن محل رقم

 مسكن عمارة  ا الطابق االرضً سوق 50حً 

 الخمٌس
 بن علً زٌن العابدٌن

 ولد قاسم محمد شارع رابح سرٌن  بلدٌة سوق الخمٌس
 العمري  محمد سوق الخمٌس مركز

 
 لهوازي السعٌد شارع رابح سرٌن  سوق الخمٌس

مسكن الشارع الرئٌسً عمارة ا باب 10/700حً 

  سوق الخمٌس05
 

 منصوري رضوان

 العمري محمد بلدٌة سوق الخمٌس
 علً مقران بلدٌة سوق الخمٌس



 

بلدٌة الخبوزٌة 
 

 الٌوم االول   

 

 بلٌلً مسعود بلدٌة الخبوزٌة مركز
 زٌالب رشٌد   الخبوزٌة5السوق المغطى رقم 

 دبابً ٌوسف 14شارع فالح توتة احمد رقم 
 وحشٌة محمد السوق المغطى   الخبوزٌة

 ماقري حمٌد بلدٌة الخبوزٌة
 العوادي سلٌمة بلدٌة الخبوزٌة

 

 
الٌوم الثانً  

 
 

 مزاري وردة  الخبوزٌة 
 العوادي بلفرح  مركز بلدٌة الخبوزٌة
 العوادي مسعودة مركز بلدٌة الخبوزٌة
 بلٌلً مٌلود مركز بلدٌة الخبوزٌة

 

الٌوم الثالث 
 

 بلٌلً مسعود بلدٌة الخبوزٌة مركز
 زٌالب رشٌد   الخبوزٌة5السوق المغطى رقم 

 دبابً ٌوسف 14شارع فالح توتة احمد رقم 

 وحشٌة محمد السوق المغطى   الخبوزٌة
 ماقري حمٌد بلدٌة الخبوزٌة
 العوادي سلٌمة بلدٌة الخبوزٌة

 

الٌوم الرابع 
 

 مزاري وردة الخبوزٌة
 العوادي بلفرح  مركز بلدٌة الخبوزٌة
 العوادي مسعودة مركز بلدٌة الخبوزٌة
 بلٌلً مٌلود مركز بلدٌة الخبوزٌة

 
 

 
 
 



:  -مطاحن – دائرة عٌن بسام 
 
 

 منطقة النشاطات بعٌن بسام 
.  

 منطقة النشاطات بعٌن بسام

                              

  ناش رضوان: مطحنة اإلخوة ناش المسٌر
 

  اقرومٌد  

 
 
 

 

 

 االسم واللقب المنطقة النشاط

 ســـــــــــور الـــــــــغزالن 

 مخبزة صناعٌة: األول من عٌد األضحى

 بلعٌد سعٌد حً الفتح مخبزة صناعٌة

 سالمً محمد لٌاسٌن شارع صالح عبد العزٌز مخبزة صناعٌة

 ٌحٌاوي مصطفى ذراع لحمر مخبزة صناعٌة

 عبدات عبد القادر حً قرباص مخبزة صناعٌة

 حاجً بالل  مارس19حً  مخبزة صناعٌة

 بوعراب سمٌر  حً لوصٌف جلول مخبزة صناعٌة

 شارفً فؤاد حً صالح عبد العزٌز  مخبزة صناعٌة

04جً الجبسة محل  مخبزة صناعٌة  نوٌشً احمد 

 زعنون نصر الدٌن شارع مصاؤور عبد القادر  مخبزة صناعٌة

 احمد واعمر صالح الدٌن شارع مزانً مختار مخبزة صناعٌة

 تغدٌة عامة: األول من عٌد األضحى

 لعشاشً بوعزة حً سعٌدي مباركً تغذٌة عامة

 بوقفة قوٌدر  حً الثانوٌة الجدٌدة غازي احمد تغذٌة عامة

 عزوز عبد القادر  عٌن اعمر تغذٌة عامة

 عمار شحٌمة  حً الكنطالٌة تغذٌة عامة

08 مسكن عمارة ل 400حً  تغذٌة عامة  عمارة محمد 

04 مسكن اجتماعً عمارة 300حً  تغذٌة عامة  زٌنٌتً وسام  

 عمً فرٌد  مارس طرٌق سطٌف19حً  تغذٌة عامة

 ساسً خالد   مارس12 مسكن 40حً  تغذٌة عامة

 حمٌدي كمال  مارس طرٌق سطٌف19حً  تغذٌة عامة

 حلٌمً مصطفى  مسكن40حً  تغذٌة عامة

 نوي ٌحً عٌن اعمر تغذٌة عامة

 واضح فاتح حً طرٌق سطٌف تغذٌة عامة

 العربً شرٌف اسماعٌل شارع مزانً مختار تغذٌة عامة

 بكاي مصطفى شارع مزانً مختار تغذٌة عامة

 موٌسً أمٌن شارع مزانً مختار تغذٌة عامة



 ناٌلً محمد  شارع أول نوفمبر تغذٌة عامة

 زوبٌري حسٌن شارع مزانً مختار تغذٌة عامة

 خبٌزي ساعد  تغذٌة عامة

 عٌشون خالد  مسكن تساهم100ًحً  تغذٌة عامة

 حمانً عبد القادر  05 مسكن ع ب رقم 101حً  تغذٌة عامة

 زٌانً محمد الطٌب  مسكن500حً  تغذٌة عامة

04 مسكن ع أ رقم 395/495حً  تغذٌة عامة  جمٌلةحمانً 

 أٌوببوجناح التومحً تغذٌة عامة

 عٌشون ابراهٌم  مسكن395/495حً  تغذٌة عامة

 أٌت أمٌر جمال  مسكن395حً  تغذٌة عامة

 ٌوسفنذٌر  أوت20حً  تغذٌة عامة

 محمدقصري حً صالح عبد العزٌز  تغذٌة عامة

 جمٌلةحمانً  مسكن395/495حً  تغذٌة عامة

 احمدمداح  01قطعة رقم  تغذٌة عامة

 زٌانً رابح حً صالح عبد العزٌز تغذٌة عامة

 حمٌدي فاتح  مسكن395حً  تغذٌة عامة

 سعدون عبد القادر  مسكن101حً  تغذٌة عامة

 حاٌد جمال حً قرباص عٌسى  تغذٌة عامة

 حمٌدي كمال  مارس طرٌق سطٌف19حً  تغذٌة عامة

 قاسم عبد العزٌز عقبة حً بوشالغم تغذٌة عامة

04 عمارة ب رقم 395محل  تغذٌة عامة  كمال فرٌد 

 بوترعة مسعود حً عٌاش رابح تغذٌة عامة

 عاشور رٌاض حً جٌش التحرٌر الوطنً تغذٌة عامة

 خٌذر كمال شارع غوماري سلٌمان تغذٌة عامة

 درٌسً حكٌم  مسكن تساهم100ًحً  تغذٌة عامة

 جدو الطٌب المكان المسمى الجبسة  تغذٌة عامة

 فضالة كمال  مسكن تساهم102ًحً  تغذٌة عامة

 ملٌكة نوي  مسكن تساهم100ًحً  تغذٌة عامة

 العمري صحراوي تعاونٌة الفتح حً تساهمً تغذٌة عامة

04 مسكن رقم 210/62حً  تغذٌة عامة  سعٌدانً مسعود 

 بوخشٌة حمٌد  حً الشبور01محل رقم  تغذٌة عامة

 عمارة محمد حً المحطة تغذٌة عامة

 زٌانً مٌلود حً الصالح عبد العزٌز  تغذٌة عامة

 بوٌعٌدي لخضر  حً عٌاش رابح  تغذٌة عامة

 قصري العٌد حً صالح عبد العزٌز تغذٌة عامة

 بوطٌبة حسٌن حً الجبسة  تغذٌة عامة

 ٌحٌاوي جلول شارع مزانً مختار تغذٌة عامة

 عبدلً حكٌم شارع مزانً مختار تغذٌة عامة

 العٌفاوي سعٌد شارع مزانً مختار تغذٌة عامة

 حلفاوي حورٌة  مسكن تساهم100ًحً  تغذٌة عامة

 ذٌب جمال حً مباركً السعٌد تغذٌة عامة

 رزٌق جمال حً مباركً السعٌد تغذٌة عامة



 وابد فٌصل  حوٌلٌة05حً  تغذٌة عامة

 بهلولً عبد القادر  حوٌلٌة05حً  تغذٌة عامة

 العمري رشٌد  مارس13حً  تغذٌة عامة

 قطاف سفٌان شارع مزانً مختار تغذٌة عامة

 سعٌدانً عمر حً عٌاش رابح  تغذٌة عامة

 بوعالقة عبد القادر  طرٌق المقبرة  تغذٌة عامة

 عٌسات سعٌد شارع خلٌفً السعٌد  تغذٌة عامة

 حماٌدي حمٌد  شارع أول نوفمبر  تغذٌة عامة

 بلقاسم حسٌن  طرٌق المقبرة  تغذٌة عامة

 قصري عاشور حً عٌن اعمر تغذٌة عامة

 بوشندوقة حورٌة  مسكن تساهم30ًحً  تغذٌة عامة

 سهٌلة بورشة  مسكن تساهم30ًمشروع  تغذٌة عامة

 عٌشون خالد  مسكن اجتماعً 100حً  تغذٌة عامة

 لزرق ٌحً عٌن اعمر  تغذٌة عامة

 قطاف مراد  عٌن اعمر  تغذٌة عامة

 بن مجبر مسعود شارع مزانً مختار تغذٌة عامة

 مشتاوي موسى شارع مزانً مختار تغذٌة عامة

 أٌت سفٌان اسماعٌل شارع مزانً مختار تغذٌة عامة

 سالم ابراهٌم شارع سالم احمد تغذٌة عامة

تغذٌة عامة: الثانً من عٌد األضحى  

]تغذٌة عامة  لعشاشً بوعزة حً سعٌدي مباركً 

 بوقفة قوٌدر  حً الثانوٌة الجدٌدة غازي احمد تغذٌة عامة

 عزوز عبد القادر  عٌن اعمر تغذٌة عامة

 عمار شحٌمة  حً الكنطالٌة تغذٌة عامة

08 مسكن عمارة ل 400حً  تغذٌة عامة  عمارة محمد 

04 مسكن اجتماعً عمارة 300حً  تغذٌة عامة  زٌنٌتً وسام  

 عمً فرٌد  مارس طرٌق سطٌف19حً  تغذٌة عامة

 ساسً خالد   مارس12 مسكن 40حً  تغذٌة عامة

 حمٌدي كمال  مارس طرٌق سطٌف19حً  تغذٌة عامة

 حلٌمً مصطفى  مسكن40حً  تغذٌة عامة

 نوي ٌحً عٌن اعمر تغذٌة عامة

 واضح فاتح حً طرٌق سطٌف تغذٌة عامة

لعربً شرٌف اسماعٌلا شارع مزانً مختار تغذٌة عامة  

 بكاي مصطفى شارع مزانً مختار تغذٌة عامة

 موٌسً أمٌن شارع مزانً مختار تغذٌة عامة

 ناٌلً محمد  شارع أول نوفمبر تغذٌة عامة

 زوبٌري حسٌن شارع مزانً مختار تغذٌة عامة

 خبٌزي ساعد  تغذٌة عامة

 عٌشون خالد  مسكن تساهم100ًحً  تغذٌة عامة

 حمانً عبد القادر  05 مسكن ع ب رقم 101حً  تغذٌة عامة

 زٌانً محمد الطٌب  مسكن500حً  تغذٌة عامة

04 مسكن ع أ رقم 395/495حً  تغذٌة عامة  جمٌلةحمانً 



 أٌوببوجناح التومحً تغذٌة عامة

 عٌشون ابراهٌم  مسكن395/495حً  تغذٌة عامة

 أٌت أمٌر جمال  مسكن395حً  تغذٌة عامة

 ٌوسفنذٌر  أوت20حً  تغذٌة عامة

 محمدقصري حً صالح عبد العزٌز  تغذٌة عامة

 جمٌلةحمانً  مسكن395/495حً  تغذٌة عامة

 احمدمداح  01قطعة رقم  تغذٌة عامة

 زٌانً رابح حً صالح عبد العزٌز تغذٌة عامة

 حمٌدي فاتح  مسكن395حً  تغذٌة عامة

 سعدون عبد القادر  مسكن101حً  تغذٌة عامة

 حاٌد جمال حً قرباص عٌسى  تغذٌة عامة

 حمٌدي كمال  مارس طرٌق سطٌف19حً  تغذٌة عامة

 قاسم عبد العزٌز عقبة حً بوشالغم تغذٌة عامة

04 عمارة ب رقم 395محل  تغذٌة عامة  كمال فرٌد 

 بوترعة مسعود حً عٌاش رابح تغذٌة عامة

 عاشور رٌاض حً جٌش التحرٌر الوطنً تغذٌة عامة

 خٌذر كمال شارع غوماري سلٌمان تغذٌة عامة

 درٌسً حكٌم  مسكن تساهم100ًحً  تغذٌة عامة

 جدو الطٌب المكان المسمى الجبسة  تغذٌة عامة

 فضالة كمال  مسكن تساهم102ًحً  تغذٌة عامة

 ملٌكة نوي  مسكن تساهم100ًحً  تغذٌة عامة

 العمري صحراوي تعاونٌة الفتح حً تساهمً تغذٌة عامة

04 مسكن رقم 210/62حً  تغذٌة عامة  سعٌدانً مسعود 

 بوخشٌة حمٌد  حً الشبور01محل رقم  تغذٌة عامة

 عمارة محمد حً المحطة تغذٌة عامة

 زٌانً مٌلود حً الصالح عبد العزٌز  تغذٌة عامة

 بوٌعٌدي لخضر  حً عٌاش رابح  تغذٌة عامة

 قصري العٌد حً صالح عبد العزٌز تغذٌة عامة

 بوطٌبة حسٌن حً الجبسة  تغذٌة عامة

 ٌحٌاوي جلول شارع مزانً مختار تغذٌة عامة

 عبدلً حكٌم شارع مزانً مختار تغذٌة عامة

 العٌفاوي سعٌد شارع مزانً مختار تغذٌة عامة

 حلفاوي حورٌة  مسكن تساهم100ًحً  تغذٌة عامة

 ذٌب جمال حً مباركً السعٌد تغذٌة عامة

 رزٌق جمال حً مباركً السعٌد تغذٌة عامة

 وابد فٌصل  حوٌلٌة05حً  تغذٌة عامة

 بهلولً عبد القادر  حوٌلٌة05حً  تغذٌة عامة

 العمري رشٌد  مارس13حً  تغذٌة عامة

 قطاف سفٌان شارع مزانً مختار تغذٌة عامة

 سعٌدانً عمر حً عٌاش رابح  تغذٌة عامة

 بوعالقة عبد القادر  طرٌق المقبرة  تغذٌة عامة

 عٌسات سعٌد شارع خلٌفً السعٌد  تغذٌة عامة



 حماٌدي حمٌد  شارع أول نوفمبر  تغذٌة عامة

 بلقاسم حسٌن  طرٌق المقبرة  تغذٌة عامة

 قصري عاشور حً عٌن اعمر تغذٌة عامة

 بوشندوقة حورٌة  مسكن تساهم30ًحً  تغذٌة عامة

 سهٌلة بورشة  مسكن تساهم30ًمشروع  تغذٌة عامة

 عٌشون خالد  مسكن اجتماعً 100حً  تغذٌة عامة

 لزرق ٌحً عٌن اعمر  تغذٌة عامة

 قطاف مراد  عٌن اعمر  تغذٌة عامة

 بن مجبر مسعود شارع مزانً مختار تغذٌة عامة

 مشتاوي موسى شارع مزانً مختار تغذٌة عامة

 أٌت سفٌان اسماعٌل شارع مزانً مختار تغذٌة عامة

 سالم ابراهٌم شارع سالم احمد تغذٌة عامة

تغذٌة عامة: الثالث من عٌد األضحى  

 لعشاشً بوعزة حً سعٌدي مباركً تغذٌة عامة

 بوقفة قوٌدر  حً الثانوٌة الجدٌدة غازي احمد تغذٌة عامة

 عزوز عبد القادر  عٌن اعمر تغذٌة عامة

 عمار شحٌمة  حً الكنطالٌة تغذٌة عامة

08 مسكن عمارة ل 400حً  تغذٌة عامة  عمارة محمد 

04 مسكن اجتماعً عمارة 300حً  تغذٌة عامة  زٌنٌتً وسام  

 عمً فرٌد  مارس طرٌق سطٌف19حً  تغذٌة عامة

 ساسً خالد   مارس12 مسكن 40حً  تغذٌة عامة

 حمٌدي كمال  مارس طرٌق سطٌف19حً  تغذٌة عامة

 حلٌمً مصطفى  مسكن40حً  تغذٌة عامة

 نوي ٌحً عٌن اعمر تغذٌة عامة

 واضح فاتح حً طرٌق سطٌف تغذٌة عامة

 العربً شرٌف اسماعٌل شارع مزانً مختار تغذٌة عامة

 بكاي مصطفى شارع مزانً مختار تغذٌة عامة

 موٌسً أمٌن شارع مزانً مختار تغذٌة عامة

 ناٌلً محمد  شارع أول نوفمبر تغذٌة عامة

 زوبٌري حسٌن شارع مزانً مختار تغذٌة عامة

 خبٌزي ساعد  تغذٌة عامة

 عٌشون خالد  مسكن تساهم100ًحً  تغذٌة عامة

 حمانً عبد القادر  05 مسكن ع ب رقم 101حً  تغذٌة عامة

 زٌانً محمد الطٌب  مسكن500حً  تغذٌة عامة

04 مسكن ع أ رقم 395/495حً  تغذٌة عامة  جمٌلةحمانً 

 أٌوببوجناح التومحً تغذٌة عامة

 عٌشون ابراهٌم  مسكن395/495حً  تغذٌة عامة

 أٌت أمٌر جمال  مسكن395حً  تغذٌة عامة

 ٌوسفنذٌر  أوت20حً  تغذٌة عامة

 محمدقصري حً صالح عبد العزٌز  تغذٌة عامة

 جمٌلةحمانً  مسكن395/495حً  تغذٌة عامة

 احمدمداح  01قطعة رقم  تغذٌة عامة



 زٌانً رابح حً صالح عبد العزٌز تغذٌة عامة

 حمٌدي فاتح  مسكن395حً  تغذٌة عامة

 سعدون عبد القادر  مسكن101حً  تغذٌة عامة

 حاٌد جمال حً قرباص عٌسى  تغذٌة عامة

 حمٌدي كمال  مارس طرٌق سطٌف19حً  تغذٌة عامة

 قاسم عبد العزٌز عقبة حً بوشالغم تغذٌة عامة

04 عمارة ب رقم 395محل  تغذٌة عامة  كمال فرٌد 

 بوترعة مسعود حً عٌاش رابح تغذٌة عامة

 عاشور رٌاض حً جٌش التحرٌر الوطنً تغذٌة عامة

 خٌذر كمال شارع غوماري سلٌمان تغذٌة عامة

 درٌسً حكٌم  مسكن تساهم100ًحً  تغذٌة عامة

 جدو الطٌب المكان المسمى الجبسة  تغذٌة عامة

 فضالة كمال  مسكن تساهم102ًحً  تغذٌة عامة

 ملٌكة نوي  مسكن تساهم100ًحً  تغذٌة عامة

 العمري صحراوي تعاونٌة الفتح حً تساهمً تغذٌة عامة

04 مسكن رقم 210/62حً  تغذٌة عامة  سعٌدانً مسعود 

 بوخشٌة حمٌد  حً الشبور01محل رقم  تغذٌة عامة

 عمارة محمد حً المحطة تغذٌة عامة

 زٌانً مٌلود حً الصالح عبد العزٌز  تغذٌة عامة

 بوٌعٌدي لخضر  حً عٌاش رابح  تغذٌة عامة

 قصري العٌد حً صالح عبد العزٌز تغذٌة عامة

 بوطٌبة حسٌن حً الجبسة  تغذٌة عامة

 ٌحٌاوي جلول شارع مزانً مختار تغذٌة عامة

 عبدلً حكٌم شارع مزانً مختار تغذٌة عامة

 العٌفاوي سعٌد شارع مزانً مختار تغذٌة عامة

 حلفاوي حورٌة  مسكن تساهم100ًحً  تغذٌة عامة

 ذٌب جمال حً مباركً السعٌد تغذٌة عامة

 رزٌق جمال حً مباركً السعٌد تغذٌة عامة

 وابد فٌصل  حوٌلٌة05حً  تغذٌة عامة

 بهلولً عبد القادر  حوٌلٌة05حً  تغذٌة عامة

 العمري رشٌد  مارس13حً  تغذٌة عامة

 قطاف سفٌان شارع مزانً مختار تغذٌة عامة

 سعٌدانً عمر حً عٌاش رابح  تغذٌة عامة

 بوعالقة عبد القادر  طرٌق المقبرة  تغذٌة عامة

 عٌسات سعٌد شارع خلٌفً السعٌد  تغذٌة عامة

 حماٌدي حمٌد  شارع أول نوفمبر  تغذٌة عامة

 بلقاسم حسٌن  طرٌق المقبرة  تغذٌة عامة

 قصري عاشور حً عٌن اعمر تغذٌة عامة

 بوشندوقة حورٌة  مسكن تساهم30ًحً  تغذٌة عامة

 سهٌلة بورشة  مسكن تساهم30ًمشروع  تغذٌة عامة

 عٌشون خالد  مسكن اجتماعً 100حً  تغذٌة عامة

 لزرق ٌحً عٌن اعمر  تغذٌة عامة



 قطاف مراد  عٌن اعمر  تغذٌة عامة

 بن مجبر مسعود شارع مزانً مختار تغذٌة عامة

 مشتاوي موسى شارع مزانً مختار تغذٌة عامة

 أٌت سفٌان اسماعٌل شارع مزانً مختار تغذٌة عامة

 سالم ابراهٌم شارع سالم احمد تغذٌة عامة

 محطة خدمات: األول من عٌد األضحى

ش تضامن خلٌف و  حً مباركً سعٌد محطة خدمات          
 شركائه

األول والثانً: بلدٌة دٌرة  

أوكرمً عبد اللطٌف  لشواف محطة خدمات
 جمال

 بن قوٌدر بلقاسم لشواف محطة خدمات

 كدو محمد السعٌد دٌرة  محطة خدمات

 ناٌلً رابح دٌرة مركز مخبزة صناعٌة

 العبداوي رشٌد دٌرة مركز مخبزة صناعٌة

 خوماري ٌزٌد قرٌة الخلٌفات دٌرة بقالة

 العٌش الطاهر  نوفمبر دٌرة 01حً  تغذٌة عامة

 معمري نخلة  قطعة دٌرة95حً  تغذٌة عامة

 بوكراع ٌسٌن  مسكن عمارة أ80/500حً  تغذٌة عامة

 بداوي عٌسى  قطعة 95حً  تغذٌة عامة

 لخضر براهٌمً  قطعة95حً  تغذٌة عامة

  دٌرة مركز مطحنة

األول والثانً: الهاشمٌة  

 بادٌس الشرٌف الهاشمٌة مركز مخبزة صناعٌة

 لعراشً عبد الحكٌم  الهاشمٌة مركز مخبزة صناعٌة

 نعٌمة جرلول  01الذراع رقم  تغذٌة عامة

01مخطط شغل األراضً محل  تغذٌة عامة  قاسٌمً جمال 

 محمودي ساعد الهاشمٌة مركز تغذٌة عامة

 شاكر لخضر الهاشمٌة مركز تغذٌة عامة

األول و الثانً: واد البردي   

 رقمً مصطفى  مسكن200/400حً  تغذٌة عامة

 ربٌع ٌحوي  مسكن2000/1400/38حً  تغذٌة عامة

 بوزٌر اعمر  مسكن50/400حً  تغذٌة عامة

 نادي علً  مسكن20/40حً  تغذٌة عامة

 األول و الثانً: المزدور + برج اخرٌص 

 عاشور رشٌد برج أخرٌص مركز  مخبزة صناعٌة

 بوعٌشة رابح برج أخرٌص مركز  بقالة

 وادي بالل برج أخرٌص مركز  محطة خدمات

 حٌدب بالل  مسكن برج اخرٌص44حً  تغذٌة عامة

 بلٌلً بلقاسم شارع حمادي عٌسى برج اخرٌص تغذٌة عامة

 زهور مٌلود بلدٌة برج اخرٌص تغذٌة عامة

 غماري حكٌم  الشارع الرئٌسً برج اخرٌص تغذٌة عامة



 شارفً عادل عٌن ترزٌن بلدٌة برج اخرٌص تغذٌة عامة

 جمعة نور الدٌن حً الشهٌد منٌعً محمد المزدور مخبزة صناعٌة

 سالم عمر تجزئة المحشد بلدٌة المزدور تغذٌة عامة

 جمعة ٌحً المزدور مركز تغذٌة عامة

 مطحنة الزبارة  تاقدٌت مركز  مطحنة

 


