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أحياء  البلديات
 رقم س .ت أو ب.ح التجاريالعنوان  يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلدية

 جيجل
 حي 

 جيجل وسط

 مخابز
(10) 

 أول يوم العيد بوراوي حفيظة .1
شارع عبد الحميد بن باديس  07

 180110389 جيجل

2. SNC  تعاونية
 نيبوشة هشام 

أول ورابع يوم 
 180100005 25شارع جيش التحرير الوطني رقم  العيد

 بوفاغس حسان .3
ثاني وثالث يوم 

 العيد
شارع العربي بن مهيدي  02محل 

 180115579 28رقم 

 222 5846أ  02 نهج أحسن بن الشيخ جيجل ثاني يوم العيد بن سالم حسان  .4

 221 69 24أ  99 شارع العربي بن مهيدي جيجل 23 ثاني يوم العيد صموك محمد .5

 222 31 65أ  E 01 100شارع العقيد لطفي  ثاني يوم العيد خالفي نبيل .6

 180103474 نهج اإلخوة خالفي  ثالث يوم العيد كبيش نور الدين .7

 222 26 50أ  01 32نهج دخلي مختار رقم  ثالث يوم العيد نيبوشة عبد الكمال .8

 223 35 37أ  06 نهج سي الحواس 09 رابع يوم العيد عميور رابح .9

 رابع يوم العيد بوفاغس حسان.10
شارع العربي بن مهيدي  02محل 

 180115579 28 رقم

مواد غذائية 
 عامة

(23) 

 225 98 28أ  16 زاوية العربي بن مهيدي  أول يوم عيد قوارس محمد .1

شارع األمير عبد القادر الممتد  أول يوم عيد بوشفيرات مسعودة .2
 226 13 67أ  17 الطابق األرضي جيجل

شارع المجاهدين باب السور محل رقم  أول يوم عيد مسعودان هدى .3
 225 40 72أ  14 ب  1

 224 45 01أ  11 شارع عبد الحميد بن باديس 92 أول يوم عيد ولمان حمزة .4

 222 69 04أ  03 شارع بوريدح الصديق 25 أول يوم عيد بونار عبد العالي .5

 222 61 37أ  03 شارع  بوريدح الصديق 28 أول يوم عيد بن زايد رمضان .6

زاوية شارع اإلخوة شكرين وأحسن بن  أول يوم عيد حفصي جمال .7
 226 10 99أ  17 الشيخ

 223 34 17أ  06 أ شارع عبد الحميد بن باديس 02 أول يوم عيد .طالبي نجيب8

المركز التجاري شارع العربي بن  ثاني يوم عيد  . ملجم السعيد9
 مهيدي

 221 17 21أ  98

شارع المجاهدين باب السور محل رقم  ثاني يوم محمد.دبيب 10
 ب  1

 225 40 72أ  14
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أحياء  البلديات
 البلدية

النشاط 
 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم التجاري

 جيجل
 حي 

جيجل 
 وسط

مواد غذائية 
 عامة

(23) 

زاوية نهج عبد الحميد بن باديس  ثاني يوم العيد .عبدو نوال11
 225 80 04أ  15 الطابق األرضي 06محل 

 225 56 07أ  15 السوق المغطى القديم ثاني يوم العيد .نيبوشة مصطفى كمال12

زاوية شارع اإلخوة شكيرين و  ثاني يوم العيد .بوحارة دليلة13
 أحسن بن الشسيخ 

 226 32 48أ  18

 223 01 90أ  05 شارع عبد الحميد بن باديس ثاني يوم العيد .عريش مروان14

 ثاني يوم العيد .دحماني محمد15
مواجه لشارع العربي بن مهيدي 

 222 26 16أ  01 الممتد

 ثاني يوم العيد . ديوبي عمر16
واجهة شارع جيش التحرير الوطني 

 225 60 06أ  15 12محل رقم 

 222 31 65أ  01 36حي البساتين محل  ثاني يوم العيد . خالفي نبيل17

دثالث يوم العي سديرة بلقاسم .18  222 58 65أ  02 شارع األوراس جيجل 04 

دثالث يوم العي . حداد عبد السالم19  223 16 68أ  05 شارع أول نوفمبر 02 

ديوم العيثالث  . مريش الوريدة20  222 69 04أ  03 شارع بوريدح الصديق 25 

ديوم العيرابع  . بوراوي مراد21  223 71 94أ  08 دخلي مختارشارع  17 

ديوم العيرابع  . قوراس محمد22  224 56 55أ  11 مواجه لشارع العقيد لطفي 

ديوم العيرابع  . طالبي نجيب23  223 34 17أ  06 أ شارع عبد الحميد بن باديس 02 

خضر 
 وفواكه

 .دفوس أيوب1
أول و ثالث  

 يوم العيد
شارع اإلخوة شكرين  02محل 

 الطابق األرضي
 226 05 03أ  16

بن شارف جمال  .2
 الدين

أول و ثالث  
 223 03 23أ  05 ساحة الفدائيين  يوم العيد

 بوزكوك محمد .3
أول و رابع  

 221 34 69أ  98 السوق المغطى القديم يوم العيد

دأول يوم العي بن عميرة معاد .4 السوق  08المحل البلدي رقم  
 الجديدالمغطى 

 226 13 58أ  17
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أحياء  البلديات
 البلدية

النشاط 
 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم التجاري

 جيجل
 حي 

جيجل 
 وسط

خضر 
 وفواكه

بن أم العيد أرملة  .5
 سالمي

ثاني و رابع  
 يوم العيد

ساحة الفدائيين السوق  07
 المغطى

 221 64 71أ  99

دثاني يوم العي لطرش محمد .6 السوق البلدي السوق  
 المغطى الجديد

 221 33 49أ  98

 بازية محمد .7
ثاني و رابع  

 يوم العيد
محل  02طرق الصومام رقم 

 226 08 89أ  17 الطابق األرضي 03رقم 

دثاني يوم العي سويعد فاروق .8  225 14 32أ  13 ساحة الفدائيين 

دثالث يوم العي خباش شعيب .9 ساحة الفدائيين السوق  06 
 المغطى

 221 08 19أ  97

اللحوم 
 الحمراء 

 خداش غنية .1
أول و ثالث  

 222 91 13أ  04 نهج أحسن بن الشيخ 38 يوم العيد

 أول و رابع يوم بوطالب مسعود .2
 223 27 33أ  06 شارع سي الحواس محل ب العيد

 2243391أ 10 باب السور –طريق الصومام أول يوم العيد نواري عبد القادر .3

دثاني يوم العي نخول كريم .4  43A  شارع ذخلي مختار
 222 27 59أ  04 جيجل

دثاني يوم العي بوثانة عيسى .5  
زاوية شارع العربي بن 

مهيدي وشارع ديدوش مراد 
 07محل 

 226 10 43أ  17

 هاين شكيب .6
ثاني و رابع  

 يوم العيد
زاوية نهج سي الحواس  01

 وساحة الفدائيين
 222 5927أ  01

دثالث يوم العي نيبوشة مليك .7 السوق المغطى  05محل  
 القديم

 2223892أ01
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أحياء  البلديات
 البلدية

النشاط 
 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم التجاري

 جيجل
 حي 

جيجل 
 وسط

 الدواجن 

 بوجيت محمد.1
أول و ثالث  يوم 

 العيد
 -13السوق المغطى محل 

 جيجل
 2252161أ13

السوق المغطى  05محل  أول يوم العيد نيبوشة مليك  .2
 القديم

 2223892أ01

 شعبانة بسمة .3
أول و ثالث  يوم 

 العيد
شارع احسن بن الشيخ محل 

 "أ"
 2256960أ15

 عنترحريد  .4
 ثاني و رابع 
 يوم العيد

الطابق األرضي محل رقم ب 
 طريق الصومام 02

 226 01 56أ  16

 2212305أ 98 جيجل -السوق المغطى ثاني يوم العيد بوجيت الحسين .5

 نخول كريم .6
م ثاني و رابع  يو 

 العيد
43A  شارع ذخلي مختار

 جيجل
 222 27 59أ  04

 2243391أ 10 باب السور –طريق الصومام ثالث يوم العيد . نواري عبد القادر7

شارع العربي بن مهيدي زاوية  رابع يوم العيد بوثانة عيسى .10
 07وشارع ديدوش مراد محل 

 226 10 43أ  17
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أحياء  البلديات
 البلدية

النشاط 
 التجاري

 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم

 جيجل
 حي 

جيجل 
 وسط

 مطاعم 

و ثالث   أول بودربالة محمد.1
 يوم العيد

زاوية شارع العربي بن مهيدي 
اإلخوة خالفي وشارع  29رقم 

 13رقم 
 226 03 28أ  16

 العمري سليم .2
أول و ثالث  

 221 53 79أ  98 21شارع اإلخوة خالفي رقم  يوم العيد

 رويبح  .3
 عبد الكمال

دأول يوم العي  221 11 61أ  98 شارع الغربي بن مهيدي  33 

 العمري  .4
 عبد القادر

ثاني و رابع  
 224 16 10أ  10 العربي بن مهيديشارع  31 يوم العيد

 شلوش سامية .5
ثاني و رابع  

 يوم العيد
 222 33 29أ  01 نهج عبد السالم بن باديس 46

 كعيبوش  .6
 عبد الرزاق

ثاني و رابع  
يوم العيد     

شارع العربي بن  11و 11محل 
 مهيدي

 224 24 90أ  10

 221 46 79أ  98 خالفيشارع اإلخوة  ثالث يوم . بركاس السعيد7

 224 92 77أ  12 شارع العربي بن مهيدي 28 ثالث يوم . حرمي السعيد 8
.مسعود المدعو بوعزيز 9

 223 71 17أ  08 س شارع العربي بن مهيدي 13 رابع يوم عياد 

د رابع يوم عي . قرين عبد الحليم 10  223 23 52أ  06 شارع مقيدش جيجل 08 

د رابع يوم عي .بوفنغور محمد11 نهج سي الحواس الطابق  
 225 89 04أ  16 األرضي محل ز

محطات 
 الوقود

من أول إلى  .عراضة داود1
يدرابع يوم الع  

 / نهج األمير عبد القادر جيجل

من أول إلى  .بيوض عبد النور3
يدرابع يوم الع  

 / نهج أول نوفمبر جيجل
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 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري أحياء البلدية البلديات

 جيجل
 حي موسى

+ 
 حي المقاسب

 مخابز
(04) 

 180116372 حي المقاسب أول يوم العيد .بوراس عبد العزيز1

 221 92 81أ  99 حي الشهداء قميحة حي موسى  ثاني يوم العيد .شعابنة محمد2

حي اإلخوة قميحة زاوية اإلخوة  ثالث يوم العيد .بوكهولة عبد الوهاب3
 خشة

-165 9167أ  14
01/18 

 2256736أ 15 ج.د.وحي المقاسب محل  رابع يوم العيد .بوقطة عبد الحكيم4

مواد غذائية 
 عامة

(28) 

 2226780أ03 حي موسى أول يوم العيد .دوارة عنتر1

 16حي الشهداء قميحة مشروع  أول يوم العيد .جيملي عياش2
 225 65 96أ  15 ترقوي عمارة ب الطابق األول

 16حي الشهداء قميحة مشروع  أول يوم العيد .أحمية فريزة3
 2234951أ07 عمارة بترقوي 

 226 08 33أ  17 حي المقاسب أول يوم العيد . يوسف نور4

 221 10 66أ  98 حي المقاسب أول يوم العيد .عبد اهلل صالح5

ب حي  17نهج اإلخوة نغيز رقم  أول يوم العيد .شعبانة منير6
 الشهداء قميحة حي موسى

 222 76 01أ  03

يوم العيدأول  .مهران شافية7 حي موسى شارع اإلخوة خشة  
 أ 54محل 

 225 59 91أ  15

 225 19 71أ  13 01حي المقاسب محل  أول يوم العيد .بوفنينزة الخامسة8

نهج اإلخوة خشة حي  59رقم ب  أول يوم العيد .دري محمد9
 226 09 05أ  17 موسى 

حصة محل رقم  55تجزئة القنطرة  أول يوم العيد .سرحان يوسف10
 224 86 93أ  12 حي المقاسب 01

 16حي الشهداء قميحة مشروع  ثاني يوم العيد . بوالنار حمزة11
 223 88 78أ  09 ترقوي الطابق األرضي

الطابق األرضي نهج عليوان  ثاني يوم العيد .شعبانة بوعالم12
 225 91 09أ  16 محمد حي الشهداء قميحة 

 221 40 47أ  98 حي موسى ثاني يوم العيد .شباب محمد13

 223 12 99أ  05 حي المقاسب شارع اإلخوة نغيز ثاني يوم العيد .عميروش عبد الحكيم14

 224 84 80أ  Bc 12 67حي المقاسب  ثاني يوم العيد .بوالكور عبد الكريم15
-06- 
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النشاط  أحياء البلدية البلديات
 التجاري

 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم

 جيجل
 حي موسى

+ 
 حي المقاسب

مواد غذائية 
 عامة

(28) 

04نهج مهران البشير حي موسى  ثاني يوم العيد .رضا نبيل16  222 80 29أ  04 

 223 39 00أ  06 شارع عبدو إسماعيل حي موسى ثالث يوم العيد .هلة محمد الطاهر17

حي موسى  02محل رقم  ثالث يوم العيد .رشاق عزمة18  225 12 34أ  13 

أ28حي موسى رقم  ثالث يوم العيد .عشاب بلقاسم19  226 04 81أ  16 

ب 07حي المقاسب رقم  ثالث يوم العيد . بلقاسم خديجة20  224 76 13أ  12 

 222 91 53أ  04 حي المقاسب  ثالث يوم العيد . قيدؤر عمر21

 222 78 47أ  04 حي المقاسب  ثالث يوم العيد . بوسدر زهير22

العيدرابع يوم  . شعبانة هارون23  221 89 50أ  99 شارع اإلخوة نغيز 

02شارع اإلخوة نغيز رقم  رابع يوم العيد . شعبانة يزيد24  222 22 27أ  01 

 222 18 45أ  00 تجزئة لونيس المقاسب رابع يوم العيد . عباد طامة25

المقاسب 135تجزئة لونيس  رابع يوم العيد . بوناميس رشيد26  222 17 58أ  00 

نهج مهران البشير حي  29رقم  رابع يوم العيد . مندر عبد القادر 27
 221 13 42أ  98 موسى

 221 21 36أ  98 طريق المشفى حي موسى رابع يوم العيد . سويعد فريد 28

 خضر وفواكه
(06) 

حي الشهداء قميحة عمارة ج  حي  أول يوم العيد .رويبح ساعد1
 223 00 58أ  05 موسى 

حي موسى حي الشهداء قميحة  أول يوم العيد .بوفرصادة عبد المالك2
 225 88 60أ  16 الطابق األرضي عمارة ج 

حي الشهداء قميحة عمارة ج حي  ثاني يوم العيد .زعفري عبد الغاني3
 223 77 02أ  08 موسى

 225 43 74 أ 14 محل أ الطابق األرضي حي موسى  ثاني يوم العيد .بوتاعة نصر الدين4

 ثالث يوم العيد .مرابط منير5
 حي الشهداء قميحة عمارة د محل رقم

حي موسى   04  222 88 91أ  04 

 رابع يوم عيد .بوجريدة محمد6
حي  43شارع عليوان محمد محل رقم 

 225 72 59أ  15 موسى 
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 المتضمن قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة                                                    

 2018لسنة  األضحى المبارك عيد                                                

 : دائـــــــــــــرة جيجـــــــــــــــــــل

أحياء  البلديات
 البلدية

النشاط 
 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم التجاري

 جيجل

حي 
 موسى

+ 
حي 

 المقاسب

اللحوم 
الحمراء 

(10) 

 2220045أ00 11حي موسى رقم  أول يوم عيد .بوقطة فطيمة1

 2259398أ16 ج 102شارع عليوان محمد محل  أول يوم عيد .عليوان عز الدين2

أ حي  20شارع عليوان محمد  ثاني يوم عيد . بن حبيلس دوالف3
 موسى

 2257576أ15

حي  65Bالشهداءقميحة رقم حي  ثاني يوم عيد .بوجليدة مسعود4
 موسى

 2237831أ08

حي الشهداءقميحة ع ج حي  ثالث يوم عيد .عميروش وصيل5
 موسى

 2233381أ06

 2231504أ05 شارع عليوان محمد حي موسى ثالث يوم عيد .بوجليدة فارس6

ب حي  28الطابق األرضي محل  ثالث يوم عيد .بوباكير صالح7
 2260452أ16 حي موسى –اإلخوة نعيز

درابع يوم العي .أبو بادي سمير8 حي  069حي الشهداءقميحة محل  
 2234146106أ06 موسى

درابع يوم العي .ياحي عمار9  2234203أ06 شارع عليوان محمد حي موسى 

درابع يوم العي .جمام يمينة10  2230221أ05 نهج عليوان محمد حي موسى 

 الدواجن
(10) 

 222 5003أ  00 نهج اإلخوة خشة حي موسى أول يوم العيد سعيدة. بوشفرة 1

 أول يوم العيد . شتوان فتيحة2
حي موسى شارع عليوان محمد رقم 

 224 6091أ  12 56

 ثاني يوم عيد . بلعور نور الدين3
شارع عليوان محمد حي موسى رقم 

 222 1427أ  01 100

 2248126أ66A 12موسى رقم  حي ثاني يوم العيد . بوجريدة كمال4

حي 67شارع عليوان محمد رقم  ثالث يوم العيد . عرزيم فاطمة5
 224 2681أ  66A 12موسى رقم 

دثالث يوم العي . يخلف حسين6 حي  03حي الشهداء قميحة محل  
 223 8881أ  08 موسى

دثالث يوم العي . يخلف أسيا7  222 6257أ  02 شارع عليوان محمد حي موسى 

درابع يوم العي . يخلف مراد8  222 5338أ  01 حي موسى01نهج عليوان محمد  
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 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا
 واليــــــة جيجـــــــل
 مديرية التجارة

 في...............ملحق بالقرار رقم .............. المؤرخ                                         
 المتضمن قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة                                       

 2018لسنة  األضحى المبارك عيد                                     

 : دائـــــــــــــرة جيجـــــــــــــــــــل

 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم التجاريالنشاط  أحياء البلدية البلديات

 جيجل
 حي موسى

+ 
 حي المقاسب

 الدواجن
(10) 

نهج اإلخوة نغيز حي الشهداء  رابع يوم العيد . يخلف أحمد9
 222 16 88أ  00 قميحة

 04حي الشهداء قميحة رقم  رابع يوم العيد . عميروش عادل10
 225 46 56أ  14 الطابق األرضي 

 مطاعم
(04) 

 222 22 70أ  01 حي موسى أول يوم العيد .بويلوطة فطيمة1

د حي موسى شارع اإلخوة  64رقم  ثاني يوم العيد .حناش يوسف2
 225 84 62أ  16 خشة الطابق األرضي

 شارع عبدو إسماعيل ثالث يوم العيد .شعبان مسعود3
 223 34 11أ  06 حي موسى

 223 81 27أ  08 حي موسى  59Bعبدو إسماعيل  رابع يوم العيد .صويلح براهيم4

الوقود )محطات 
من أول إلى رابع  مؤسسة نقطال -1 الخدمات(

 / طريق قسنطينة جيجل يوم العيد
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 واليــــــة جيجـــــــل

 التجارةمديرية 
 ملحق بالقرار رقم .............. المؤرخ في...............                                
 المتضمن قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة                               

 2018لسنة  األضحى المباركعيد                                       
 : دائـــــــــــــرة جيجـــــــــــــــــــل

 البلديات
أحياء 
 رقم س .ت أو ب.ح التجاري العنوان يوم المداومة المداوم إسم التجاري النشاط البلدية

 جيجل

 

 

حي 
 الشاطئ

+ 
حي  

 العقابي
 + 

طريق 
 الملعب

 مخابز
(02) 

 

بوقطة عز الدين  .1
 مسيرش.ت وشركائه

أول ورابع يوم 
 العيد

 16بوالريب الجوهر محل شارع 
 0442195ب99 ب جيجل

أول، ثاني وثالث  يخلف مولود .2
 يوم العيد

نهج بوالريب الجوهر  81
 2239394أ09 لعقابي

مواد غذائية 
عامة + 

 مساحات صغرى
(36) 

أول وثاني وثالث  بوناميس مصطفى .1
 225 19 91أ  13 حي العقابي يوم العيد

 أول وثاني ورابع  بطاطاش زكية .2
 224 73 71أ  11 حي العقابي يوم العيد

أول وثاني ورابع  طالب ناصري .3
 224 80 65أ  12 حي العقابي يوم العيد

أول وثاني وثالث  عميروش حسينة .4
 221 81 75أ  99 حي العقابي يوم العيد

أول وثالث ورابع  سحالي عبد الحليم .5
 223 81 08أ  08 حي العقابي يوم العيد

 أول و ثاني وثالث بوبلوطة أحمد .6
 226 07 94أ  17 حي العقابي يوم العيد

أول وثالث ورابع  بوبعة صالح .7
 223 48 34أ  07 حي العقابي يوم العيد

أول وثاني ورابع  ولطاف جياللي .8
 225 11 53أ  13 حي العقابي يوم العيد

أول وثاني وثالث  محداب الصديق .9
 224 37 86أ  11 حي العقابي يوم العيد

أول وثالث ورابع  خيضر عبد الهادي .10
 223 81 08أ  08 حي العقابي يوم العيد

أول وثاني وثالث  بصيلة رشيدة .11
 225 08 30أ  13 حي الشاطئ يوم العيد

أول وثالث ورابع  فلتان عبد السالم.12
 225 84 45أ  16 حي الشاطئ يوم العيد

أول وثاني وثالث  منحور العانس .13
 224 66 92أ  11 حي الشاطئ يوم العيد
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 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا
 واليــــــة جيجـــــــل
 مديرية التجارة

 ملحق بالقرار رقم .............. المؤرخ في...............                                
 المتضمن قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة                               

 2018لسنة  المبارك األضحى عيد                                      
 : دائـــــــــــــرة جيجـــــــــــــــــــل

 البلديات
أحياء 
 رقم س .ت أو ب.ح التجاري العنوان المداومةيوم  المداوم إسم التجاري النشاط البلدية

 جيجل

 

 

حي 
 الشاطئ

+ 
حي  

 العقابي
 + 

طريق 
 الملعب

مواد غذائية 
عامة + 

 مساحات صغرى
(36) 

 بوقطة أمير.14
أول و ثاني 
دوثالث يوم العي  226 04 39أ  16 حي العقابي 

بوريدح نريمان .15
 زوجة شعابنة

 أول وثاني ورابع
 223 16 46أ  05 طريق الملعبحي الشاطئ  يوم العيد 

 لوطماني بالل.16
 أول وثاني وثالث

 224 15 47أ  10 حي الشاطئ طريق الملعب يوم العيد

 شعبانة فاتح.17
 ثالث ورابع يوم

 223 96 79أ  09 المحطة العيد

 بوراوي فريد.18
 أول وثاني وثالث

 222 03 11أ  00 حي الشاطئ يوم العيد

 بوتاعة عبد الكريم .19
 أول وثالث ورابع

 225 39 31أ  14 طريق قسنطينة يوم العيد

 سعيدي رضوان .20
 ثالث ورابع يوم

 225 53 43أ  14 المحطة العيد

تواتي محفوظ   .21
 )مساحة صغرى(

 أول وثاني وثالث
 يوم العيد

 222 05 15أ  00 حي العقابي

 أول وثاني ورابع دنايب حليمة  .22
 يوم العيد

مسكن المنظر الجميل  120حي 
 العقابي 

 2261549أ 17

 ثالث وثالث يوم شطيطح يلثوم .23
 العيد

 2255537أ 15 1م57تجزئة العقابي رقم 

 أول وثاني وثالث بوبندير نوارة.24
 يوم العيد

 2239060أ 09 حي لعقابي

 أول وثاني ورابع لعويسي رضا.25
 يوم العيد

شارع بوالريب الجوهر محل أ 
 جيجل

 2260757أ 17

 أول وثاني وثالث بلطاس حمزة.26
 يوم العيد

 2م17مسكن عمارة  30حي 
 العقابي

 2263237أ 18

 أول وثاني وثالث زيغة حليم.27
 يوم العيد

 2253605أ 14 أ118حي الزبيرية محل 

 أول وثاني ورابع سحالي فيصل  .28
 يوم العيد

 2234739أ07 حي الزبيرية محل أ
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 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا
 واليــــــة جيجـــــــل
 مديرية التجارة

 ملحق بالقرار رقم .............. المؤرخ في...............                                
 المتضمن قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة                               

 2018لسنة  المبارك األضحى عيد                                      
 : دائـــــــــــــرة جيجـــــــــــــــــــل

 البلديات
أحياء 
 رقم س .ت أو ب.ح التجاري العنوان يوم المداومة المداوم إسم التجاري النشاط البلدية

 جيجل

حي 
 الشاطئ

+ 
حي  

 العقابي
 + 

طريق 
 الملعب

غذائية  مواد
عامة + 

 مساحات صغرى
(36) 

 لحمر رشيد .29
 أول وثاني وثالث

 2256488أ 15 72حي الزبيرية محل  يوم العيد

 حمروش حليم .30
 أول وثاني ورابع

 2250501أ 13 أ139حي الزبيرية رقم  يوم العيد

 بوميمز مسعود .31
أول وثالث يوم 

 2210504أ 97 حي الزبيرية العيد

 بوناميس كمال .32
أول وثاني يوم 

 2236344أ 08 شارع بوالريب الجوهر العيد

 زيغة مسعود .33
أول وثالث يوم 

 2256233أ15 شارع بوالريب الجوهر العيد

 فوغالية خالد.34
 أول وثاني وثالث

 2256233أ15 لعقابي -شارع حيضر مختار  يوم العيد

 بولحية عز الدين .35
 أول وثاني ورابع

 2250354أ 13 01أ رقم حي الشمايم  يوم العيد

 أول وثاني وثالث كريكط رضا .36
 يوم العيد

 2251290أ 13 حي الشمايم 29رقم 
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 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا
 واليــــــة جيجـــــــل
 مديرية التجارة

 المؤرخ في............... ملحق بالقرار رقم ..............                                    
 المتضمن قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة                                    

 2018لسنة  المبارك األضحى عيد                              
 : دائـــــــــــــرة جيجـــــــــــــــــــل

 البلديات
أحياء 
 رقم س .ت أو ب.ح التجاري العنوان يوم المداومة المداوم إسم التجاري النشاط البلدية

 جيجل

حي 
 الشاطئ

+ 
حي  

 العقابي
 + 

طريق 
 الملعب

 مطاعم
(14) 

 

 عنصل عبد الحليم .1
 أول وثاني وثالث

 يوم العيد
شارع مصطفى بن  242

 223 08 75أ  05 حي الشاطئ بوالعيد

 زازوة سفيان .2
بع ثاني وثالث ورا

العيديوم   222 97 15أ  05 حي الشاطئ     " 

 شمعوني أحمد .3
بع ثاني وثالث ورا
 2214909أ 98 بوالريب الجوهر العقابي يوم العيد

 بوشفيرات ريمة .4
بع ثاني وثالث ورا
 225 56 50أ  15 حي الشاطئ    " يوم العيد

 بوعتروس عمار .5
أول وثاني وثالث 

 / طريق قسنطينة يوم العيد

 رياض ديرم .6
 أول وثاني وثالث

 222 6197أ  05 الملعب البلدي يوم العيد

 بولمعاش عبد اللطيف .7
أول وثاني يوم 

 9354222أ  02 طريق الملعب العيد

م ثاني وثالث يو  عميروش رمضان .8
 العيد

 224 97 08أ  12 المحطة

م ثاني وثالث يو  بوطاجين جمال .9
 العيد

 223 12 79أ  05 المحطة

بع ثاني وثالث ورا بوعتروس أحمد .10
 يوم العيد

 221 56 75أ  98 حي الشاطئ    

 ثالث ورابع يوم لغوشي بوجمعة .11
 العيد

 225 89 32أ  16 حي الشاطئ )طريق الملعب(

أول وثاني يوم  بلطاسي بشير .12
 العيد

ة القنطرة بمحاذاة محطة السك
07الحديدية محل   

 2262509أ 17

 ثالث ورابع يوم عميرة مولود .13
 العيد

ة القنطرة بمحاذاة محطة السك
 الحديدية 

 2252911أ 13

 أول وثاني وثالث بوشعال رشيدة .14
 أيام العيد

 2266882أ 03 الملعب البلدي
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 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا
 واليــــــة جيجـــــــل
 مديرية التجارة

 ملحق بالقرار رقم .............. المؤرخ في...............                             
 المتضمن قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة                            

 2018لسنة  المبارك األضحى عيد                           
 : جيجـــــــــــــــــــلدائـــــــــــــرة 

 البلديات
أحياء 
 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة المداوم إسم التجاري النشاط البلدية

 جيجل

حي 
 الشاطئ

+ 
حي 
 العقابي

خضر وفواكه 
(04) 

 أول وثاني وثالث . زمور جمال1
 225 08 53أ  13 حي العقابي يوم العيد

ثالث ورابع أول  . بوطاجين نجية2
   يوم العيد

 أول وثاني وثالث . بلطرش كمال3
يوم العيد   222 86 97أ  09 حي العقابي 

 أول وثاني ورابع . بولهولو صافية4
يوم العيد   2261940أ  17 حي العقابي 

 (02لحوم )
 . بروك عبد الحميد1

أول و ثاني 
دوثالث يوم العي  2238534أ08 حي العقابي 

 شوكي عبد القادر. 2
 أول وثاني ورابع

 2255132أ07 حي العقابي يوم العيد

الوقود )محطات 
 الخدمات(

. شركة التضامن مريمش 1
 أحسن

من أول إلى رابع 
 / ميناء بوالديس جيجل يوم العيد
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 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا
 واليــــــة جيجـــــــل
 مديرية التجارة

 ملحق بالقرار رقم .............. المؤرخ في...............                                        
 المتضمن قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة                                      

 2018لسنة  لمباركاألضحى ا عيد                     

 : دائـــــــــــــرة جيجـــــــــــــــــــل

 البلديات
النشاط  أحياء البلدية

 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم التجاري

 جيجل

حي مصطفى  -
+ 

 حي بلهاين -
 + 

حي بن  -
 عاشور

 مخابز
(04) 

شارع زعيمن عثمان بن  أول وثاني يوم العيد حنوف رياض .1
 عاشور

 0630364أ  07

 0630364أ  07 شارع زعيمن عثمان أول وثاني يوم العيد جعوي عزيز .2

 225 57 99أ  15 طريق الصومام جيجل ثاني+ثالث يوم العيد شعبان خليفة .3

 بطاقة حرفي تجزئة االخوة حليمي ثاني+ثالث يوم العيد شمعوني حسين .4

 مواد غذائية
(17) 

سحالي عبد  .1
شارع يخلف محمد مصطفى  وثاني يوم العيدأول  الرحمان

 2221632أ 00 42رقم 

شارع العقاري يوسف  12رقم  أول وثاني يوم العيد فارس منيع .2
 2260830أ 17 جيجل 12حي مصطفى رقم 

شارع العقاري يوسف  A 22 أول وثاني يوم العيد زيتوني صونية .3
 2244442أ11 جيجل

ايام  أول، ثاني وثالث بوشملة زهير  .4
 221147أ 07 طريق الصومام جيجل 54 العيد

أول، ثاني وثالث ايام  عليوان علي .5
 العيد

نهج رابح بوغنوط حي 
 223 62 92أ  07 أ 04مصطفى رقم 

 بلعابد عمر .6
ثاني+ثالث+رابع ايام  

 العيد
 B03شارع الصومام رقم 

 2246571أ 11 جيجل

 بوشوية يوسف .7
أول + ثاني ايام 

 2222792أ 01  65تجزئة النادي الجوي رقم  العيد

 مومن فريد .8
ثاني+ثالث+رابع ايام  

 العيد
 08تجزئة النادي الجوي رقم 

 222 88 65أ  04 أ جيجل 

 بلحيمر حسينة .9
ثاني+ثالث+رابع ايام  

 العيد
محل  86طريق الصومام رقم 

 2227917أ 04 جيجل 02رقم 

 2262902أ17 طريق الصومام -21محل  ثاني يوم العيد بوريدح صالح .10

 أول+ثاني يوم العيد بوريدان توفيق .11
تجزئة المستنقع لورثة خالف 

أ الطابق  07محل  01رقم 
 األرضي

 225 98 89أ  16
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 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا
 واليــــــة جيجـــــــل
 مديرية التجارة

 ملحق بالقرار رقم .............. المؤرخ في...............                                        
 المتضمن قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة                                      

 2018لسنة  لمباركاألضحى ا عيد                     

 : دائـــــــــــــرة جيجـــــــــــــــــــل
 

النشاط  أحياء البلدية البلديات
 التجاري

 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم

 جيجل

حي مصطفى  -
+ 

 حي بلهاين -
+ 

حي بن  -
 عاشور

 مواد غذائية
(17) 

 2239181أ 09 طريق الصومام جيجل B01 أول+ثاني يوم العيد بوشمال فريد .12
عقيقة زين  .13

 الدين
 2261090أ17 40طريق الصومام رقم  ثاني +ثالث يوم العيد

 226 9837أ  18 محل ت حي بن عاشور أول يوم العيد فنطازي مسعود .14

 223 08 20أ  05 طريق الصومام أول+ثاني يوم العيد عافر صدقي .15

 العيد أول+ثاني يوم عميروش توفيق .16
تجزئة اإلخوة حليمي  152
 2242476أ 10 جيجل

خليفاتي عبد  .17
 القادر

ثالث + رابع يوم 
 222 63 96أ  03 تجزئة اإلخوة حليمي جيجل العيد

 خضر وفواكه
(03) 

دأول+ثاني يوم العي زبيلة عبد النور .1  2261090أ17 طريق الصومام 43 

 2263779أ18 طريق الصومام 04ط.أ محل  ثاني يوم العيد سيفوان محمد .2

دأول+ثاني يوم العي أسامة خرشي  .3 الطابق  06تجزئة هاين محل  
 االرضي بلدية جيجل

 2263074أ17

 (04حوم )للا

دأول+ثاني يوم العي . عبد القادر نوراي1  2243391أ 10 طريق الصومام بلدية جيجل 
. شعالل عبد 2

 الرحمان
 2222040أ00 أ  53طريق الصومام رقم  ثاني يوم العيد

دأول+ثاني يوم العي .بلطاس الياس3  2231839أ 05 طريق الصومام 

دأول+ثاني يوم العي .جراب احمد4  2259403أ16  02حي بن عاشور محل  

 2237288أ08 تجزئة النادي الجوي ثاني يوم العيد .بولسبر يوسف1 (01مطاعم )
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 واليــــــة جيجـــــــل
 مديرية التجارة

 ملحق بالقرار رقم .............. المؤرخ في...............                                                     
 المتضمن قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة                                                     

 2018لسنة  األضحى المباركعيد                                              
 : دائـــــــــــــرة جيجـــــــــــــــــــل

أحياء  البلديات
 البلدية

النشاط 
 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم التجاري

 جيجل
حي 
 الرابطة

 إنتاج الحليب
 221 23 88أ  98 رويبح حسين ثاني يوم العيد جزار عزيز .1 (01)

موزع 
 الحليب

 221 23 88أ  98 رويبح حسين ثاني يوم العيد . جزار عزيز1

مواد غذائية 
 عامة
(09) 

دأول وثاني يوم العي بقاح عبد السالم .1  2212988أ 98 حي الرابطة 

م من أول إلى رابع يو  كاميل حمزة .2
 2258315أ16 حي الرابطة العيد

عيدثاني وثالث يوم ال سفيان شريط .3  225 42 97أ  14 رويبح حسين الرابطة 

ثاني +ثالث+رابع  لورسي محمد .4
 يوم العيد

 223 15 27أ  05 رويبح حسين الرابطة

م من أول إلى رابع يو  مسمة مصطفى .5
 العيد

 224 45 97أ  11 الرابطةحي 

م من أول إلى رابع يو  بوطغان فؤاد .6
 العيد

 225 29 35أ  14 حي الرابطة

م من أول إلى رابع يو  بوكرطوطة منور .7
 226 03 30أ  16 حي الرابطة العيد

م من أول إلى رابع يو  مخلوف بالل .8
 225 48 17أ  14 الرأس األسود حي الرابطة العيد

دأول وثاني يوم العي القادربلحمري عبد  .9  225 19 74أ  13 أ حي الرابطة  11رقم  

ثاني +ثالث+رابع  بوجريدة محمد الصالح .10
 223 54 22أ  07 حي الرابطة محل أ  27رقم  يوم العيد

 2263242أ 18 شارع رويبح حسين أول يوم العيد نسيمة العبودي .11

 2258432أ16 محل أ شارع رويبح حسين ثاني وثالث يوم العيد . مهدي بن زياد9

اللحوم 
الحمراء 

(01) 
يوم العيدأول  عبد المجيد خلدون .1 مسكن إجتماعي  15حي  

2261012أ17 تساهمي الرابطة  

الوقود 
)محطات 
 الخدمات(

من أول إلى رابع يوم  . مؤسسة نفطال1
 / طريق الصومام جيجل العيد
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 الشعبية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
 واليــــــة جيجـــــــل
 مديرية التجارة

 ملحق بالقرار رقم .............. المؤرخ في...............                                                                  
 الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة المتضمن قائمة التجار                                                                 

 2018لسنة  األضحى المباركعيد                                                                
 : دائـــــــــــــرة جيجـــــــــــــــــــل

 البلديات
أحياء 
 .ت أو ب.ح رقم س العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلدية

 جيجل

حي  
 حراثن
 + 

حي الكلم 
 الخامس

وثاني يوم  أول بن عميروش فيصل .1 المخابز
 العيد

الطابق  01حي حراثن محل 
 األرضي

/ 

 اللحوم الحمراء
 

ا02حي حراثن محل  أول يوم العيد عالوي حميد .1  2255709أ15 

حراثن05مارةعمسكن  50حي  ثاني يوم العيد بوباكير فوزي .2  2256103أ15 

 خضر وفواكه
(04) 

 225 77 78أ15 حي حراثن  ثالث يوم العيد عزرودي عاشور .1

 أول يوم العيد يسعد صالح .2
م حراثن مخطط شغل األراضي رق

 225 82 13أ15 03

 2259358أ16 مسكن حي حراثن 550حي  ثاني يوم العيد بوبكري فاتح .3

 226 00 12أ16 حراثن -مسكن 300حي  رابع يوم العيد بوفاغس وحيد .4

 (02الدواجن )
 2260819أ17 حراثن -مسكن 300حي  أول يوم العيد . العمري عبد الرحمان1

مسكن حراثن عمارة  180حي  ثاني يوم العيد . لورسي سمير2
 2253131أ14 05محل  17

 2249621أ12 الكلم الخامس محل ب ثاني يوم العيد . حمدي فارس1 (01المطاعم)

الوقود )محطات 
من أول إلى رابع  .شابي مصطفى1 الخدمات(

 2218919أ99 الكلم الخامس جيجل يوم العيد

مواد غذائية 
 (36عامة )

 2242327أ10 حي حراثن الكم الخامس أول يوم العيد بوجريحة مسعود .1

 15مسكن عمارة  180حي  أول يوم العيد طرفية علي .2
 1645593أ10 2004حراثن ب 10محل

 2238303أ08 حي حراثن محل أ أول يوم العيد عمورة يامنة .3

الكم  77حي حراثن رقم  أول يوم العيد غردة سفيان .4
 2243807أC77 11الخامس رقم 

 أول يوم العيد غويل محمد .5
 26الطابق األرضي للعمارة 

مسكن  300حي  04محل رقم 
 RPHP2009حراثن

 2243771أ11

حي حراثن الكم الخامس محل  أول يوم العيد ياسينلورسي  .6
 2247809أ12 ت

 2240058أ09 حي حراثن أول يوم العيد نويصر نزيه .7

 2236777أ08 حي حراثن أول يوم العيد يعقوب رشيدة .8
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 واليــــــة جيجـــــــل  
 مديرية التجارة 

 ملحق بالقرار رقم .............. المؤرخ في...............                                                         
 المتضمن قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة                                                          

 2018لسنة  األضحى المباركعيد                                                            
 : دائـــــــــــــرة جيجـــــــــــــــــــل

 البلديات
أحياء 
 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلدية

 جيجل

حي  
 حراثن
 + 

حي الكلم 
 الخامس

مواد غذائية 
 (36عامة )

 2235974أ07 حي حراثن الكلم الخامس أول يوم العيد يعقوب عبداهلل .9

 2252990أ14 د 33الكلم الخامس محل رقم  ثالث يوم العيد أقشيش مراد .10

مسكن حراثن بر  550حي  ثالث يوم العيد بودغدغ عبد الحق .11
 2255553أ15 01محل  36عمارة  09/05

 2252968أ14 حراثن تجزئة عليوةمشتى  ثالث يوم العيد بوسفط هشام .12

 ثالث يوم العيد بوعوة مراد .13
مسكن حراثنالطابق  550حي 

محل رقم  57االرضي عمارة 
01 

 2253770أ14

مسكن حراثن عمارة  300حي  ثالث يوم العيد خالف عادل .14
 2255891أ15 01محل رقم  23

 2253226أ14 الكلم الخامس حي حراثن ثالث يوم العيد دوخان زهير .15

الكلم الخامس حي حراثن محل  ثالث يوم العيد شبلوعة محي الدين .16
 أ

 2255699أ15

الطابق األرضي محل رقم أ حي  ثالث يوم العيد قسوم عمار .17
 حراثن

 2258328أ16

 ثالث يوم العيد كليخة إلياس .18
مسكن حراثن ب س  300حي 
الطابق األرضي  2009ه 

 01محل رقم  22عمارة 
 2258987أ16

مسكن حراثن عمارة  180حي  ثاني يوم العيد بن حمادة زين الدين .19
 2248120أ12 09محل  17

 2250432أ13 حي حراثن ثاني يوم العيد بن مازة حميد .20

 2251852أ13 16حي حراثن محل أ ثاني يوم العيد بوصبيعة ناصرالدين .21

 2250462أ13 ب 76 حي حراثن محل رقم ثاني يوم العيد جرافة الصديق .22

 2252217أ13 أ 30حي حراثن محل رقم  ثاني يوم العيد حناش داود .23

حي حراثن الكلم الرابع محل رقم  ثاني يوم العيد عزرودي عصام .24
33 

 2251039أ13

رقم  04مسكن عمارة  50حي  ثاني يوم العيد عليوة محمد كريم .25
 حراثن 02

 2249380أ12

مسكن حراثن عمارة  180حي  العيد ثاني يوم عياد توفيق .26
 أ 01رقم   18

 2250119أ12

-19- 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 واليــــــة جيجـــــــل
 مديرية التجارة

 في...............ملحق بالقرار رقم .............. المؤرخ                                                                           
 المتضمن قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة                                                                          

 2018لسنة  األضحى المباركعيد                                                                      
 : ـــــرة جيجـــــــــــــــــــلدائــــــــ

 

أحياء  البلديات
 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلدية

 جيجل

حي  
 حراثن
 + 

حي الكلم 
 الخامس

مواد غذائية 
 (36عامة )

مسكن حراثن "بر  550حي  ثاني يوم العيد غويل أحسن .27
 2249368أ12 01" عمارة 05/09

 2242327أ10 حي حراثن الكم الخامس يوم العيد رابع بوجريحة مسعود .28

 2234645أ07 الكلم الخامس يوم العيد رابع بولمعاش مجيد .29

 يوم العيد رابع طرفية علي .30
 15مسكن عمارة  180حي 
 1645593أ10 2004حراثن ب 10محل

 2238303أ08 حي حراثن محل أ يوم العيد رابع عمورة يامنة .31

حي الكم الخامس محل ب  يوم العيد رابع غراط هشام .32
 2260569أ16 الطابق األرضي

 2250901أ13 ب حي الكلم الخامس 28رقم  يوم العيد رابع لهولو أمال .33

 2240058أ09 حي حراثن يوم العيد رابع نويصر نزيه .34

 2236777أ08 حي حراثن يوم العيد رابع يعقوب رشيدة .35

 2235974أ07 حي حراثن الكلم الخامس يوم العيد رابع يعقوب عبداهلل .36
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 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا
 واليــــــة جيجـــــــل
 مديرية التجارة

 في...............ملحق بالقرار رقم .............. المؤرخ                                                  
 المتضمن قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة                                                

 2018لسنة  األضحى المبارك  الفطر عيد                                      

 : دائـــــــــــــرة جيجل

أحياء  البلديات
 البلدية

النشاط 
 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم التجاري

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جيجل 
 
 
 
 
 

حي أيوف 
 الغربي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخابز 
 

 224 85 42أ  12 شارع بوكبوس حسين    أول يوم  بوحنة أحمد .1

 223 98 83أ  09 نهج بوبشير أحمد أول يوم زرماني عدة   .2

يومثاني   شويعل إبراهيم  .3  223 19 56أ  05 شارع طالبي مختار  

 225 96 17أ  06 شارع عميرة محمد  ثاني يوم مفتاح فوزي  .4

مواد 
غذائية 
عامة+ 
مساحات 
صغرى 
 )سوبيراث(

 

 2258143أ 15 شارع بوكبوس حسين  أول يوم  بوجاجة أحمد  .1

 223 98 83أ  09 نهج بوبشير أحمد أول  يوم زرماني عدرة  .2

 2961 222أ  01 شارع عميرة أحمد أول  يوم سحالي  فريد  .3

3908 226 شارع بوكبوس حسين  أول  يوم زكية سعد زوجة مرابط .4 أ18  

 2241912أ  10 نهج كعولة مختار  ثاني يوم بن سوهالي سمير  .5

6990 222 شارع اإلخوة بوقطة  ثاني يوم بوسعيد شافية  .6 أ 03  

0697 223 نهج بوبشير أحمد ثاني يوم هادف مراد .7 أ 05  

28 2262 شارع بوكبوس حسين ثاني يوم مندر عمار  .8 أ 03  

أيوف –شارع كحالت محفوظ  ثالث  يوم شعباني صابر  .9
3125 226 الغربي  أ 17  

9590 225 شارع بوكبوس حسين ثالث  يوم بوخدنة مولود  .10 أ16  

9540 223 شارع كعولة مختار  ثالث  يوم مشطر حسين  .11 أ 09  

11 34 226 شارع بوكبوس حسين  رابع  يوم شعباني مسعودة  .12 أ 18  

2158 226 حي أيوف الغربي  رابع   يوم لعبيدي عماد  .13 أ 17  

مسكن ، حي أيوف  90حي رابع  يوم بوطغان فؤاد .14
2935 225 الغربي  أ 14  

خضر 
 وفواكه

-  
 

9535 223 مسكن  400حي  يوم أول بوشوية حسين  .1 أ 09    

050 2261 مسكن  400حي  يوم ثاني عياش علي  .2 أ 17  

747 2211 شارع بوكبوس حسين   يومثالث  بلعيور زهير  .3 أ 15  
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 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا

 واليــــــة جيجـــــــل
 مديرية التجارة

 بالقرار رقم .............. المؤرخ في...............ملحق                                                  
 المتضمن قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة                                                

 2018لسنة  األضحى المبارك  الفطر عيد                                      

 : دائـــــــــــــرة جيجل
 

أحياء  البلديات
 البلدية

النشاط 
 التجاري

 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم

760 2257 شارع طالبي مختار  يوم رابع عجرود العكري  .4    أ 15  

 
 
 

 جيجل
 

 
 

حي أيوف 
 الغربي
 

اللحوم  
 الحمراء 

-  
 

708 2262 شارع اإلخوة بوقطة  يومأول  هلة محمد .1 أ  17  

أ 12 361 2249 شارع اإلخوة بوالشعير  يوم ثاني جاب الخير إسماعيل  .2  

599 2217 شارع طالبي مختار يوم ثالث  شعالل نور الدين  .3 أ 99  

 أ17 708 2261 شارع طالبي مختار يوم رابع هلة محمد  .4

 مطاعـــــــم 
-  

  07 أ 991 2235 شارع عميرة محمد  أول و ثالث يوم ركروك الشريف  .1

203 2248 شارع اإلخوة بوقطة  أول و ثالث يوم شعبانة فزيل  .2 أ 02  

م ثاني و رابع يو  بوشينة صالح  .3 465 2246 شارع اإلخوة بوقطة  أ 11  

مثاني و رابع يو  هلة رضا  .4 589 2262 شارع اإلخوة بوقطة  أ  17  

661 2255 شارع اإلخوة بوقطة أول و ثالث يوم بوشنون موسى .5 أ 15  

 

 

حي أيوف 
 الشرقي

 مخابز
 

 

شارع مقراش محمد أيوف  أول يوم  كبسة كمال .1
 2215709أ98 الشرقي

 2217344أ99 شارع اإلخوة بوقطة أيوف ثاني يوم  عطوم براهيم  .2
شركة تضامن مخبزة  .3

صناعية بوحنة و 
 شركائه

 2442451ب03 حي الفرسان جيجل ثالث يوم 

 1800101352 جحيش عبد الرحمانشارع  رابع يوم  شمعوني مختار .4

مواد غذائية 
عامة + 
مساحات 
صغرى 
 )سوبيراث(

 
 

شارع مقراش عبود محل  أول  يوم  مسعودان عبد المالك .1
 2235978أ07 أ2

 2251148أ13 شارع زروق يوسف أول و ثالث يوم  بلحيمر حميد .2

 2260994أ17 حي الفرسان أول  و رابع يوم  بن بخمة أمال .3

 1شارع عبد المجيد محل  أول و ثالث يوم  أشوش رياض .4
 2262303أ17 أيوف الشرقي

م ثاني و رابع يو  بريغن عبد الوهاب .5  2264755أ11 شارع اإلخوة بوقطة 8 
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 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا
 واليــــــة جيجـــــــل
 مديرية التجارة

 ملحق بالقرار رقم .............. المؤرخ في...............                                                 
 المتضمن قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة                                                

 2018لسنة  األضحى المبارك  الفطر عيد                                      

 : دائـــــــــــــرة جيجل
 

أحياء  البلديات
 البلدية

النشاط 
 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم التجاري

 جيجل
 

حي أيوف 
 الشرقي

مواد غذائية 
عامة + 
مساحات 
صغرى 
 )سوبيراث(

 

 2264235أ18 حي الفرسان جيجل ثاني ورابع يوم بوكرمة محمد .6

م ثاني ورابع  يو  عالء الديننصراوي  .7  2250606أ13 .07شارع بوشملة بشير ب  

دري جميلة المولودة  .8
شارع مقراش عبود ، أيوف  أول  ورابع يوم هادف 

256 2210 جيجل  –الشرقي  أ97  

شارع عريض الصديق ،  أول  ورابع يوم عبد الوهاب خيضر  .9
 جيجل  –أيوف الشرقي 

2263 439 أ18  

 07شارع بوشملة بشير رقم  أول  ورابع يوم عز الدين بودالي  .10
330 2264  78محل  أ18  

413 2216 17تجزئة لونيس رقم  أول  ورابع يوم وافق زوجة بن عباس  .11 أ99  

أيوف الشرقي ،  04رقم  أول  ورابع يوم لورسي فوزية  .12
087 2257 "أ"  04المقاسب رقم  أ15  

شارع بوشملة بشير ، أيوف   ثالث ورابع يوم عز الدين وخان  .13
 الشرقي 

2234 672 أ07  

 خضر وفواكه
 
 

شارع رزوق يوسف محل  أول يوم  هاين طارق .1
 2263573أ18 أ جيجل 03

 أول وثاني يوم  بوناس عبد المالك .2
شارع أيوف الشرقي محل 

 2253552أ14 4رقم

 2257489أ15 حي مخيم الفرسان أو ل ورابع يوم  شخي سمير .3

 2256282أ15 شارع جحيش عبد المالك ثالث يوم  مشقف علوان .4

م ثاني و رابع يو  بلعوز نبيل .5  
شارع بن شريف عبد 

 2250375أ13 المجيد

اللحوم 
 الحمراء

 

 2239911أ09 حي الفرسان جيجل أول يوم  شعالل فريد .1

 2249117أ12 نهج بن شارف عبد المجيد ثاني يوم  باز عمار .2

زاوية الشهداء أو شارع  ثالث يوم  موساوي أحسن .3
 بوجدر

 2235105أ14

م ثالث و رابع يو  بوعجيمي عبد الرحيم .4  2262484أ17 حي أيوف الشرقي  
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 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا
 واليــــــة جيجـــــــل
 مديرية التجارة

 ملحق بالقرار رقم .............. المؤرخ في...............                                                 
 المتضمن قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة                                                

 2018لسنة  األضحى المبارك  الفطر عيد                                      

 : دائـــــــــــــرة جيجل
 

أحياء  البلديات
 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلدية

 جيجل
 

حي 
أيوف 
 الشرقي

 2250298أ12 حي أيوف الشرقي  رابع يوم  قندل سعاد .5 اللحوم الحمراء

 الدواجن 
 

 2251706أ03 بوقطة شارع اإلخوة أول يوم  بوشلوح هشام .1

 2243743أ11 شارع حجيس عبد الرحمان ثاني يوم  موساوي علي .2

شارع عبد المجيد الطابق  ثالث يوم  رابح شطابي .3
 األرضي

 2242847أ10

حي أيوف الشرقي الطابق  رابع يوم  سيوال هشام  .4
 2248084أ12 األرضي
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 جيجل والية   

      التجارة مديرية 
  …………        في المؤرخ  ……. رقم بالقرار ملحق                                                                          

 عطلة خالل المداومة بضمان زمينالمل التجار قائمة المتضمن                                                         
 2018 لسنة عيد األضحى                                                          

 : دائـــــــــــــرة جيجـــــــــــــــــــل
 

 رقم س.ت العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري أحياء البلدية البلديات
 أو ب.ح

حـــــــــــي    جيجل
 إيــــكـــيــــــــتي

 مخابــــــــــــز

 2263012أ17 حي ايكيتي جيجل أول يوم العيد بوالسبت وليد .1

 زوالي عمار .2
 

 18.0112434 اوالد عيسى Aمحل  ثاني يوم العيد

مواد غذائية عامة 
+ مساحات صغرى 

 )سبوبيرات(

 2261399أ17 مسكن ايكيتي 500حي  أول يوم العيد مرياي وليد .1

مسكن عمارة  500حي  أول يوم العيد بوقريقة احسن .2
03 

 2242133أ10

مسكن ايكيتي  500حي  أول يوم العيد بوزلوف عادل .3
 01محل 

 2251450أ13

 2251167أ13 حي ايكيتي جيجل أول يوم العيد سيرودة عبد المجيد .4

 2242789أ10 حي اوالد عيسى جيجل ثالث يوم العيد قرين محرز .5

 2233898أ06 حي اوالد عيسى جيجل ثالث يوم العيد قرواز مسعود .6

 16مسكن ع  300حي  ثالث يوم العيد قحام عبد الحق .7
 جيجل 01محل رقم 

 2231401أ05

 16مسكن ع  300حي  يوم العيد رابع بوصندل بلقاسم .8
 جيجل

 2247141أ11

مسكن ايكيتي  20حي  ثاني يوم العيد صويلح بوعالم .9
 جيجل

 2254446أ16

مسكن ايكيتي  20حي  ثاني يوم العيد مريخي عبدالمالك .10
 جيجل

 2261509أ17

 2234829أ07 مسكن جيجل 300حي  ثاني يوم العيد اخلفون زهيرة .11

 2233932أ06 حي اوالد عيسى جيجل ثاني يوم العيد مشعر مراد .12
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 جيجل والية   
      التجارة مديرية 

  …………        في المؤرخ  ……. رقم بالقرار ملحق                                                                          
 عطلة خالل المداومة بضمان الملزمين التجار قائمة المتضمن                                                         

 2018 لسنة عيد األضحى                                                          
 : دائـــــــــــــرة جيجـــــــــــــــــــل

 

 رقم س.ت العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري أحياء البلدية البلديات
 أو ب.ح

حـــــــــــي    جيجل
 إيــــكـــيــــــــتي

مواد غذائية عامة 
+ مساحات 

صغرى 
 )سبوبيرات(

 2231286أ05 اوالد عيسى جيجل رابع يوم العيد خالفي عادل .13

هكتار  40حي اوالد عيسى  رابع يوم العيد مريخي عبدالمجيد .14
 جيجل

 2229246أ04

 خضر وفواكه

 2263586أ18 مسكن ايكيتي 500حي  أول  يوم العيد حاروش مليكة .1

 2261111أ17 مسكن ايكيتي 20حي  أول وثالث يوم العيد رويط عبد المجيد .2

 2261399أ17 مسكن ايكيتي 500حي   ثاني ورابع يوم العيد مرياي وليد .3

 اللحوم 
 

 2240831أ09 15مسكن عمارة  500حي  أول وثالث يوم العيد حمدي حفيظ .1

 2217380أ99 18ايكيتي عمارة  ورابع يوم العيدثاني  خباش صالح .2

 أول وثالث يوم العيد عثماني نصير .3
مسكن ايكيتي  60حي 

 2251532أ13 جيجل
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 جيجل والية   

      التجارة مديرية 
  …………        في المؤرخ  ……. رقم بالقرار ملحق                                                                          

 عطلة خالل المداومة بضمان الملزمين التجار قائمة المتضمن                                                         
 2018 لسنة عيد األضحى                                                          

 : دائـــــــــــــرة جيجـــــــــــــــــــل

أحياء  البلديات
 رقم س.ت العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلدية

 أو ب.ح

 جيجل
حـــــــــــي 

40 
 هكتــــــــار

 مخابــــــــــــز
 

هكتار  40عيسى منطقة  اوالد أول يوم العيد عينوز مراد .1
 18011081 01التجزئة 

 005175 هكتار 40مسكن  30حي  ثاني يوم العيد مفتاح احسن .2

مواد غذائية 
عامة + 

مساحات صغرى 
 )سبوبيرات(

هكتار  40الطابق االرضي حي  اول يوم العيد طارق اوبادي .1
 2258770أ16 أ318محل 

 2224414أ02 هكتار 40أوالد عيسى حي  أول يوم العيد جطني عبد العزيز .2

 2225634أ02 هكتار 40مسكن  300حي  أول يوم العيد سويعد فريد .3

 2254314أ14 هكتار محل أ 40منطقة  ثالث يوم العيد قيروان جمال .4

 2238164أ08 01هكتار محل رقم  40 ثالث يوم العيد مرابط عمار .5

 2234829أ07 مسكن جيجل 300حي  ثاني يوم العيد اخلفون زهيرة .6

 2233932أ06 هكتار جيجل 40حي اوالد عيسى  ثاني يوم العيد قرواز مراد .7

 2223246أ04 هكتار جيجل 40حي اوالد عيسى  ثاني يوم العيد مريخي عبد المجيد .8

 2259446أ16 هكتار جيجل 40حي اوالد عيسى  رابع يوم العيد صويلح بوعالم .9

 2261509أ17 هكتار جيجل 40مسكن  20حي  رابع يوم العيد مريخي عبد المالك .10

 خضر وفواكه
وثالث يوم   أول بن سعيود نورالدين .1

 العيد
 18حي اوالد عيسى م.ش 

 2255445أ14 هكتار 40

ثاني ورابع يوم  رويط عبد المجيد .2
 2261111أ17 هكتار جيجل 40حي  العيد
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 جيجل والية   
      التجارة مديرية 

  …………        في المؤرخ  ……. رقم بالقرار ملحق                                                                          
 عطلة خالل المداومة بضمان الملزمين التجار قائمة المتضمن                                                         

 2018 لسنة عيد األضحى                                                          
 : دائـــــــــــــرة جيجـــــــــــــــــــل

أحياء  البلديات
 البلدية

النشاط 
 التجاري

 أو ب.ح  رقم س.ت العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم

 جــــــيــــجــــــل

 حــــي 
 اوالد عيسى

 
+ 
 

حي شابي 
 المكي
 
+ 
 

حي االخوة 
سليمون 

)... 

 مخابــــــــــز
 

شارع رويخة مختار اوالد عيسى  أول وثالث يوم العيد بوزكرية فيصل .1
 جيجل

 2251318أ13

 180104062 شارع شابي المكي أول ورابع يوم العيد بويلوطة منير .2

 بوقرة طاهر .3
 27شارع كماي سماعيل رقم  أول يوم العيد

 اوالد عيسى جيجل
 2237589أ08

 180102479 مسكن جيجل 1000حي  ثاني يوم العيد بوزكرية عمار .4

ثاني ورابع يوم  شباح صالح .5
 العيد

شارع االخوة صالحي محل أ  20
 أوالد عيسى

 2217682أ99

 01التجزئة  3المنطقة الحضرية  ثاني يوم العيد لعور رياض .6
 أوالد عيسى

 2223840أ01

 كبيش سفيان .7
أوالد  42شارع االخوة فافة محل  ثالث يوم العيد

 عيسى
 2215543أ99

مواد غذائية 
عامة + 
مساحات 
صغرى 

 )سبوبيرات(

 2247712أ12 شارع شابي المكي جيجل أول يوم العيد قادري زكريا .1

المكي حي اوالد شارع شابي  يوم العيد ثالث زغدودي مسعودة .2
 عيسى

 2232295أ06

 2228116أ04 نهج شابي المكي اوالد عيسى أول يوم العيد بن بخمة عبد الهادي .3

 2223514أ01 حي اوالد عيسى يوم العيد ثالث بوالريب عبد القادر .4

 2237327أ08 اوالد عيسى 3م م  01تجزئة رقم  يوم العيد ثالث حيول الطاهر .5

 01شارع االخوة صالحي رقم  يوم العيد ثالث شابو محمد .6
 اوالد عيسى

 2239892أ09

حي اوالد عيسى محل رقم أ  أول يوم العيد قحام علي .7
 شارعاالخوة صالحي

 2245625أ11

حمر العين صالح  .8
 2249804أ12 64شارع شابي المكي رقم  يوم العيد ثاني الدين

 2260996أ17 جيجل 10رقم اوالد عيسى  أول يوم العيد سحالي ليندة .9
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 جيجل والية   

      التجارة مديرية 
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أحياء  البلديات
 أو ب.ح  رقم س.ت العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلدية

 جــــــيــــجــــــل

 حــــي 
 اوالد عيسى

+ 
حي شابي 

 المكي
+ 

حي االخوة 
سليمون 

)... 

مواد غذائية 
عامة + 
مساحات 
صغرى 

 )سبوبيرات(

شارع االخوة فافة حي اوالد  يوم العيد رابع شابو احسن .10
 عيسى

 2252934أ14

 2237900أ08 شارع شابي المكي جيجل يوم العيد ثاني خبلي السعيد .11

نيبوش محمد  .12
 المهدي

 2260996أ17 جيجل 02حي االخوة فافا محل  يوم العيد رابع

ب شارع شابي المكي  16محل  يوم العيد ثاني خير الدين عبداهلل .13
 جيجل

 2231296أ05

 2255814أ15  01اوالد عيسى محل  يوم العيد رابع باكير فرحات .14

 2262544أ17 شارع شايب الدرع محل ب جيجل يوم العيد رابع عبورة محمد .15

 2210951أ97 شارع رويخة مختار  يوم العيد ثاني بوالريب نورالدين .16

 خضر وفواكه

 شابو حنان .1
اول وثالث يوم 

 العيد
 2247458أ11 02شارع شايب الدرع محل

 سامر خالد .2
ثاني ورابع يوم 

 العيد
 2259292أ16 شارع شايب الدرع

 اللحوم 
 

 بواللوف الزهرة .1
شارع شايب الدرع عبد  06 اول يوم العيد

 الكريم

 2238588أ09

 عباد جمال .2
 2217163أ99 شارع شابي المكي اوالد عسى ثاني يوم العيد

 خباش سماتي .3
 2256893أ15 شارع شابي المكي ثالث يوم العيد
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 : دائـــــــــــــرة جيجـــــــــــــــــــل
 

أحياء  لبلدياتا
 رقم س.ت العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلدية

 أو ب.ح

 جــــــيــــجــــــل

 حــــي 
 الحدادة

+ 
حي 
 بوالرمل

+ 
حي 

 البرقوقة

 مخابز
 

اول وثالث يوم  بن بخمة خير الدين .1
 العيد

 18-0106159 البرقوقة B20محل رقم

 18-0111192 حي الحدادة 7Cمحل رقم  اول يوم العيد شنيتي كريم  .2

 بن بخمة عبد الوهاب .3
ثاني ورابع يوم 

 العيد
الطابق االرضي  01رقم ج

  Cالحدادة
 2223207أ01

 18-0114603 حي الحدادة جيجل ثاني يوم العيد حريد رياض .4

مواد غذائية 
عامة + 
مساحات 
صغرى 

 )سبوبيرات(

 2210093أ97 حي الحدادة  اول يوم العيد كحل السنان فرحات .1

 اول يوم العيد عبد الهادي هشام .2
الطابق  02حي الحدادة محل 
 االرضي

 2240434أ09

 2249642أ12 جيجل 04حي بوالرمل تجزئة  اول يوم العيد واعر عدالن .3

حصة رقم  4تجزئة بوالرمل  اول يوم العيد فؤاد حارود .4
29 

 2250400أ13

 07أ2210916 حي الحدادة جيجل اول يوم العيد بوشملة عبد الغاني .5

 14أ2254167 حي البرقوقة جيجل اول يوم العيد عبدي بوعالم .6

 2230566أ05 حي الحدادة محل أ جيجل ثاني يوم العيد شباح المختار .7

 2249051أ12  20وب 30حي الحدادة أ ثاني يوم العيد ياسينبشكيط  .8

 2219746أ00 أ 41تجزئة بوالرمل رقم  ثاني يوم العيد تيتي لطفي .9

 شباح كمال .10
حي امزوي الحدادة محل رقم  ثاني يوم العيد

 2250222أ12 جيجل 02

 2259535أ16 حي البرقوقة جيجل ثاني يوم العيد عبدي حمزة .11

 2215889أ99 حي امزوي الحدادة ثالث يوم العيد حمروش محمد .12
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 جيجل والية   

      التجارة مديرية 
  …………        في المؤرخ  ……. رقم بالقرار ملحق                                                                          

 عطلة خالل المداومة بضمان الملزمين التجار قائمة المتضمن                                                         
 2018 لسنة عيد األضحى                                                          

 : دائـــــــــــــرة جيجـــــــــــــــــــل

 لبلدياتا
أحياء 
 العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلدية

 رقم س.ت
 أو ب.ح

 
 جــــــيــــجــــــل

 حــــي 
 الحدادة

+ 
حي 
 بوالرمل

+ 
حي 

 البرقوقة

مواد غذائية 
عامة + 
مساحات 
صغرى 

 )سبوبيرات(

 2213025أ98 حي الحدادة ثالث يوم العيد عباد محمد .13

حي البرقوقة الطابق االرضي  ثالث يوم العيد كحل السنان حسين .14
 01محل 

 2253216أ14

 2211144أ98 01حي بوالرمل  يوم العيدثالث  جوفلكيت دليلة  .15

 2227991أ04 حي الحدادة جيجل ثالث يوم العيد بوشنين رشيد .16

 2215512أ98 حي الحدادة جيجل 56 رابع يوم العيد حاريد يوسف .17

 2229079أ04 حي البرقوقة ثالث يوم العيد بشاني نعيم .18

 2252223أ13 جيجل 01حي بوالرمل  ثالث يوم العيد بتين سفيان .19

 18محل رقم  01حي بوالرمل  ثالث يوم العيد بن حميود عمار .20
 ب الطابق االرضي جيجل

 2263339أ18

 خضر وفواكه

 2249559أ12 حي البرقوقة اول يوم العيد زماموش رياض .1

 2246333أ11 03حي الحدادة محل رقم  ثاني يوم العيد سنة عبد السالم .2

حي بوالرمل الطابق االرضي  العيدثالث يوم  خباش سعيد .3
 ج جيجل87محل 

 2253791أ14

 2257528أ15 جيجل 01تجزئة بوالرمل  رابع يوم العيد لوراري مولود .4

 اللحوم 
 

 2223901أ01 حي بوالرمل جيجل اول يوم العيد حمدان فريد .1

 2225020أ07 حي الحدادة "" لعوير حفيظ .2

 2244173أ11 جيجلحي الحدادة  "" باعوز عالوة .3

 2260262أ16 حي بوالرمل ثاني يوم العيد حمدان مصطفى .4

 2253733أ14 حي البرقوقة ثالث يوم العيد معروف يعقوب .5

 عياد باديس .6
الشارع الرئيسي بحي الحدادة  رابع  يوم العيد

 جيجل
 2258701أ16
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 جيجل والية   

      التجارة مديرية 
  …………        في المؤرخ  ……. رقم بالقرار ملحق                                                                          

 عطلة خالل المداومة بضمان الملزمين التجار قائمة المتضمن                                                         
 2018 لسنة عيد األضحى                                                          

 : دائـــــــــــــرة جيجـــــــــــــــــــل
 

 رقم س.ت العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري أحياء البلدية البلديات
 أو ب.ح

حي اوالد  جــــــيــــجــــــل
 بوالنار

مواد غذائية 
عامة + 
مساحات 
صغرى 

 )سبوبيرات(

 2262815أ17 حي اوالد بونار اول يوم العيد بونار جمال  .1

 2262244أ17 "" اول يوم العيد خباش سفيان .2

 2237441أ08 "" يوم العيد ثاني بونار ناصر .3

 2219611أ99 "" يوم العيد ثاني بونار عبدالمالك .4

 2236379أ99 "" يوم العيد ثالث بونار داود .5

 2238664أ09 "" يوم العيد ثالث خباش فؤاد .6

 2236379أ08 "" يوم العيد رابع بونار م.رضا .7

 2262132أ17 "" يوم العيد رابع بونار نجية .8

 مطاعـــــــــــــــم
 

اول ورابع يوم  بونار خوجية .1
 العيد

 2252074أ13 حي اوالد بونار 

 2239785أ09 حي اوالد بونار  أول ورابع يوم ع/المجيدبونار  .2

ثاني وثالث يوم  عزون زكية .3
 العيد

 2242528أ10 ""

 2251723أ13 "" "" بونار فاتح .4

الوقــــود 
)محطات 
 الخدمات(

من أول الى رابع  دروة ياسمين .1
 / راس العافية يوم العيد
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 الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
 واليــــــة جيجـــــــل
 مديرية التجارة

 ملحق بالقرار رقم .............. المؤرخ في...............                                                          
 مداومة خالل عطلةالمتضمن قائمة التجار الملزمين بضمان ال                                                        

 2018لسنة  األضحى المباركعيد                                                    
 : دائـــــــــــــرة العوانة

 رقم س.ت أو ب.ح العنوانالتجاري يوم المداومة إسمالمداوم النشاطالتجاري البلديات

 
 
 
 

 العوانة مركز

 المخابز
 2231028أ05 تيميزار أول يوم  شويعل الشريف .1

 / بورشايد ثاني يوم شعابنة عدالن .2

 
 
 
 
 
 
 

مواد غذائية عامة 
+ مساحات صغرى 

 )سوبيراث(
 
 

 2252922أ14 العوانة وسط أول يوم بوحليسة يوسف .1

 2263670أ18 حي كياس رشيد أول يوم بوبربوش طارق .2

مسكن 24/42حي  أول يوم بولخيوط عبدالحميد .3  2215474أ98 

مسكن إجتماعي 50حي  أول يوم عبنون داود .4  2263006أ17 

 2223376أ01 تجزئة بوزرمان أول يوم مشنان حسان .5

 2240671أ09 تيميزار أول يوم بوفسيو محمد .6

 2240912أ09 تجزئة بوزرمان أول يوم فديخ عبدالحميد .7

 2250206أ12 الصخر األسود أول يوم مغاري مليكة .8

 2234874أ07 العوانة وسط أول يوم الصادقبن زايد عبد  .9

 2260243أ16 تيميزار ثاني يوم بوسنينة صليحة .10

 2252725أ13 تيميزار ثاني يوم بن لعرج مبروك .11

 2248729أ12 برج بليدة ثاني يوم بلهوان توفيق .12

 2248213أ12 تيميزار ثاني يوم عجرود إبراهيم .13

تساهميمسكن  50حي  ثاني يوم خميسة رضوان .14  2242566أ10 

مسكن تساهمي 50حي  ثاني يوم بولخيوط عبد العزيز .15  2242357أ10 

 2229275أ04 المنطقة الحضرية الجديدة ثاني يوم عجرود فريد .16

 2225162أ02 القريـة السياحية ثاني يوم بن زايد مختار .17

 2221005أ00 حي عربيد علي ثاني يوم بوقرزة الرشيد .18

 2219784أ00 مشتى بني قطيط ثالث يوم  بشاني مصطفى .19
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 واليــــــة جيجـــــــل
 مديرية التجارة

 ملحق بالقرار رقم .............. المؤرخ في...............                                                          
 المتضمن قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة                                                        

 2018لسنة  األضحى المباركعيد                                                    
 : دائـــــــــــــرة العوانة

 

 رقم س.ت أو ب.ح العنوانالتجاري يوم المداومة إسمالمداوم النشاطالتجاري البلديات

 
 
 
 

 العوانة مركز

مواد غذائية 
عامة + 

مساحات صغرى 
 )سوبيراث(

 

 2224305أ02 العوانة وسط ثالث يوم أونار رياض .20

 2229615أ04 حي عربيد علي ثالث يوم صويلح رابح .21

 2231811أ05 مشتى تيميزار ثالث يوم عمور موسى .22

 2231507أ05 العوانة ثالث يوم بوطاوي عزيز .23

 2232599أ06 حي عوام مدني ثالث يوم بوسدلنو مراد .24

 2235765أ07 المنطقة الحضرية الجديدة ثالث يوم بولخيوط أعمر .25

مسكن 48حي  ثالث يوم شرايطية كمال .26  2237270أ08 

مسكن تساهمي 50حي  ثالث يوم فديخ حمزة .27  2251275أ13 

مسكن 24حي  رابع يوم  أونار سهام .28  2233419أ06 

 2251474أ13 تجزئة بوزرمان رابع يوم  شرايطية يحي .29

 2251866أ13 مشتى تيميزار رابع يوم  مرداس صديق .30

 2252926أ14 المنطقة الحضرية الجديدة رابع يوم  بوطاوي توفيق .31

 2254112أ14 مشتى تيميزار رابع يوم  بوفسيو مروان .32

 2256184أ15 العوانة وسط رابع يوم  جناس عمر .33

 2260492أ16 مشتى تيميزار رابع يوم  تبيرة نجية .34

مسكن 48حي  رابع يوم  بلمان محمود .35  2261144أ17 

 2261470أ17 حي عربيد علي رابع يوم  بن أم العيد لقمان
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 واليــــــة جيجـــــــل
 مديرية التجارة

 ملحق بالقرار رقم .............. المؤرخ في...............                                                          
 الل عطلةالمتضمن قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة خ                                                        

 2018لسنة  األضحى المباركعيد                                                    
 : دائـــــــــــــرة العوانة

 

 رقم س.ت أو ب.ح العنوانالتجاري يوم المداومة إسمالمداوم النشاطالتجاري البلديات

 العوانة مركز

 خضر وفواكه
 
 

مدنيحي عوام  أول يوم بوسعيود بالل  2242893أ10 

مسكن إجتماعي 50حي  ثاني يوم فديخ هارون  2249351أ12 

مسكن 48حي  ثالث يوم بلمان عثمان  2257088أ15 

مسكن إجتماعي 50حي  رابع يوم بن زايد حمزة  2241549أ10 

 اللحوم الحمراء
 

 2243196أ10 حي عوام مدني أول+ثاني يوم قيبوعة سعيدة

مثالث+رابع يو  بوطاوي دوادي مسكن إجتماعي 50حي    2260114أ16 

 الدواجن
 

 2243196أ10 حي عوام مدني أول+ثاني يوم قيبوعة سعيدة

مثالث+رابع يو  بوطاوي دوادي مسكن إجتماعي 50حي    2260114أ16 

 مطاعم
 
 

 2259494أ16 العوانة وسط أول+ثالث يوم جارة عبد القادر

يومأول+ثالث  بودريعات عائشة  2221153أ00 برج بليدة 

مثاني+رابع يو  خشمار مراد  2226154أ03 برج بليدة 

مثاني+رابع يو  بوخاللة خالد  2254250أ14 برج بليدة 

مثالث+رابع يو  بوالجاج أيوب  2257178أ15 الصخر األسود 

 الوقود )محطات الخدمات(:
من أول إلى   نفطال محطة 01

  العوانة وسط رابع 

 أفتيسحي 

مواد غذائية عامة + مساحات 
 صغرى )سوبيراث(

- 

 2250900أ13 أفتيس أول+ثالث بوفنارة حمزة

 2246427أ11 أفتيس ثاني+رابع فنيش عبد الحليم

 مطاعم
 2239774أ09 أفتيس أول+ثالث بوحليسة ياسين

 2237287أ08 أفتيس ثاني+رابع بوحليسة نصرالدين

سلمى بن 
 زيادة

 عامةمواد غذائية 
 
 

 7المركز التجاري محل رقم  أول يوم العيد بوفرتلة مسعود
 2258472أ16 سلمى بن زيادة

دثاني يوم العي بوشنين زهير  ج 10جنان زطوط رقم  
 سلمى بن زيادة

 2250669أ13
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 جيجل والية   
      التجارة مديرية 

  …………        في المؤرخ  ……. رقم بالقرار ملحق                                                                          
 عطلة خالل المداومة بضمان الملزمين التجار قائمة المتضمن                                                         

 2018 لسنة عيد األضحى                                                          
 : زيامة منصورية دائـــــــــــــرة 

 

 رقم س.ت العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلديات
 أو ب.ح

زيامة 
 منصورية

 

 مخابــــــــــــــز
 

 2212918أ98 شارع جيش التحرير الوطني أول يوم العيد خالف لخضر .1

 180417280 بوبالطن ثاني يوم العيد علوطي جمال .2

مواد غذائية 
عامة + 

مساحات صغرى 
 )سبوبيرات(

 2236649أ08 شارع جيش التحرير الوطني أول يوم العيد سماني عادل .1

 2244791أ11 حي قمحون محل أ أول يوم العيد سعيود خالد .2

محل  06مسكن ع 48حي  أول يوم العيد منيرأوتخديجت  .3
 2224452أ02 ب

 2242734أ10 بوبالطن محل أ أول يوم العيد عبيدر ايدير .4

بوكروت زوجة سليمانو  .5
 2222142أ01 الشاطئ االحمر بوبالطن ثاني يوم العيد حسينة

 2232412أ06 تازة محل ب ثاني يوم العيد حريتي فاتح .6

 2216921أ99 شارع جيش التحرير العيدثاني يوم  بوكرع سمير .7

 2219440أ99 27حي قمحون العربي رقم  ثاني يوم العيد بودينة سليم .8

 2230499أ05 02مسكن ع 48حي  08 يوم العيد لثثا مقاللي عبدالقادر .9

 يوم العيد لثثا بوسنان مليكة .10
رقم  04مسكن ع 84حي 

 2251165أ13  07

شارع جيش التحرير  02 يوم العيد لثثا زمور عبد الحفيظ .11
 2233189أ06 الوطني

 2225925أ03 حي قمحون  يوم العيد لثثا بودينة بوعالم .12

 2241152أ10 الشاطئ االحمر 29A يوم العيد رابع علوطي مصطفى .13

 2239335أ09 حي بوبالطنB17 يوم العيد رابع بورطة محمد امين .14
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 جيجل والية   
      التجارة مديرية 

  …………        في المؤرخ  ……. رقم بالقرار ملحق                                                                          
 عطلة خالل المداومة بضمان الملزمين التجار قائمة المتضمن                                                         

 2018 لسنة عيد األضحى                                                          
 : زيامة منصورية دائـــــــــــــرة 

 رقم س.ت العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلديات
 أو ب.ح

زيامة 
 منصورية

 

عامة  مواد غذائية
+ مساحات صغرى 

 )سبوبيرات(

 2214483أ98 43الطريق الوطني رقم  يوم العيد رابع عاشور فارس .15

 2220398أ00 حي قمحون يوم العيد رابع حماز عبد العزيز .16

شارع جيش التحرير الوطني  أول يوم العيد شناح وليد .1 خضر وفواكه
 2258556أ16 زيامة مركز

 اللحوم
 

 2214463أ98 02محل 5مسكن ع 48حي  يوم العيد ثاني عقون سليم .1

 2256834أ15 بوبالطن محل أ يوم العيد ثالث شارة سمير .2

 

 مطاعــــــم

 اول يوم العيد زابر أحمد .1
حي  01عمارة  01محل 

 مسكن 50
 2262208أ17

 2256667أ15 بوبالطن زيامة منصورية اول يوم العيد شعباني فارس .2

 العيداول يوم  رابحي رضا .3
شارع جيش التحرير 

 الوطني
 2228803أ04

 سعيود محمد .4
اول وثالث يوم 

 العيد
شارع جيش التحرير 

 الوطني
 2235255أ07

 قندوزي  .5
 عبد الرزاق .6

اول وثالث يوم 
 العيد

 2256085أ15 حي قمحون محل أ

 سعدي مراد .7
اول وثالث يوم 

 العيد
 2223170أ01 حي عزيرو اعمر محل أ

 عمر بالل .8
اول وثالث يوم 

 العيد
شارع جيش التحرير 

 الوطني
 2239468أ09

 ثاني يوم العيد عياش مولود .9
حي عمروش علي الشاطئ 

 االحمر بوبالطن
 2251276أ13

 ثاني يوم العيد حسين براحية .10
 03محل رقم  12تجزئة 

 الطابق االرضي
 218113أ99

 2239483أ09 شارع دفوش عبد هللا ثاني يوم العيد أمغار كمال .11

 2221144أ00 حي الشاطئ االحمر ثاني يوم العيد عياش سعيد .12
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 جيجل والية   

      التجارة مديرية 
  …………        في المؤرخ  ……. رقم بالقرار ملحق                                                                          

 عطلة خالل المداومة بضمان الملزمين التجار قائمة المتضمن                                                         
 2018 لسنة عيد األضحى                                                          

 : زيامة منصورية دائـــــــــــــرة 
 

 رقم س.ت العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلديات
 أو ب.ح

زيامة 
 منصورية

 
 

 مطاعــــــم

شارع جيش التحرير  01 ثاني ورابع يوم بوكموش ع/الحميد .13
 الوطني

 2225155أ02

 2223081أ01 تازة زيامة منصورية "" بوريش فوضيل .14

 12االرضي تجزئة الطابق  رابع يوم العيد سعيود خالد .15
 2244791أ11 حصة مركز زيامة منصورية

الوقــــود )محطات 
 (الخدمات

رقم  2مسكن عمارة  40حي  اول يوم العيد كليخة سليمان .1
02  

/ 

 مواد غذائية عامة إراقــن سويسي

 2261812أ17 إراقن وسط 13محل رقم  اول يوم العيد بن صويلح عبد الحق .1

 2238485أ08 إراقن وسط العيدثاني يوم  باعوز مراد .2

 2219884أ00 زراع الميال إراقن سويسي ثالث يوم العيد بن صويلح مصطفى .3
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 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا
 واليــــــة جيجـــــــل
 مديرية التجارة

 .............. المؤرخ في............... ملحق بالقرار رقم                                           
 المتضمن قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة                                        

 2018لسنة  عيد األضحى                                     

 :دائـــــــــــــرة تاكسنة
 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلديات

 تاكسنة

 مخابز
(04) 

 224 07 40أ  10 حي المرجة تاكسنة أول يوم العيد جوفلكيت ياسين .1

 224 64 83أ  11 شارع أول نوفمبر تاكسنة 01 ثاني يوم العيد بوشوية شهرزاد .2

 ثالث يوم العيد مبيروك عبد الوافي .3
ب  15أ  15حي الغريانة محل 
 222 97 60أ  05 تاكسنة

 182411920 تاكسنة وسط رابع يوم العيد .بوهنيبة حمزة4

مواد غذائية 
 عامة

(10) 

 224 13 50أ  10 ب 8شارع أول نوفمبر محل  أول يوم العيد بوخراشف سماعيل .1

 أول يوم العيد شهير كمال .2
محل  10شارع أول نوفمبر رقم 

 2227822أ08 تاكسنة -ه

 أول يوم العيد مختار عميور .3
مركز  1954نوفمبر  1شارع 

 22218038أ99 تاكسنة- 49رقم 

شهير فطيمة أرملة  .4
 أول يوم العيد بوطاجين

 1954نوفمبر  1شارع  02
 221 28 01أ  98 تاكسنة

 ثاني يوم العيد بوسعدية احمد .5
تاكسنة  1954نوفمبر  1شارع 

 2220322أ16 محل ه

 223 39 95أ  06 شارع أول نوفمبر  العيدثاني يوم  عميرة محمد .6

 ثاني يوم العيد لوزري بوزيد .7
 34شارع أول نوفمبر رقم 

 221 75 98أ  99 تاكسنة

 2222358أ01 تاكسنة 1954نوفمبر  1شارع  ثالث يوم العيد جوهر يمينة .8

 222 97 60أ  05 حي الغريانة تاكسنة رابع يوم العيد مبيروك عبد الوافي .9

 2215044أ98 تاكسنة -أ حي الغريانة20   رابع يوم العيد اللوسي عبد السالم .10

 خضر وفواكه
(03) 

 2263005أ17 شارع بوغنوط رابح أول يوم العيد ..صوب عمر1

 08شارع بوغنوط رابح رقم  ثاني يوم العيد .حيرد غنية2
 2248497أ10 تاكسنة

 20نوفمبر محل رقم شارع اول  ثالث يوم العيد .زمور مغنية03
 2249977أ12 ج تاكسنة
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 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا
 واليــــــة جيجـــــــل
 مديرية التجارة

 ملحق بالقرار رقم .............. المؤرخ في...............                                          
 المتضمن قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة                                       

 2018لسنة  األضحى الفطر عيد                                    
 : دائـــــــــــــرة تاكسنة

 .ت أو ب.حرقم س  العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلديات

 تاكسنة

 اللحوم الحمراء
(03) 

 2242763أ98 1954شارع اول نوفمبر  أول يوم العيد . حايد صالح1

 2224821أ02 وسط تاكسنة ثاني يوم العيد ..ضامر عبد الفادر2

 2250628أ13 شارع اول نوفمبر تاكسنة ثالث يوم العيد .عميروش خالد3

 مطاعم
(03) 

 224 99 77أ  12 مركز تاكسنة العيد أول يوم .ادحيمن يوسف1

 221 74 72أ  99 شارع أول نوفمبر ثاني يوم العيد .جعفري الطاهر2

 أول يوم العيد .جغفري مخلوف3
الطابق األرضي  03محل 

 166 485 8أ  16 تاكسنة -مركز 

 إنتاج المياه المعدنية
(01) 

يخلف عبد  .1
الحكيم مسير 

SARL  سيدي
 يعقوب

 0442950ب 08 السبت تاكسنة أول يوم العيد

الوقود )محطات 
 الخدمات(

من أول إلى رابع يوم  .بوعموشة مولود1
 العيد

 / تاكسنة
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 واليــــــة جيجـــــــل
 مديرية التجارة

 ملحق بالقرار رقم .............. المؤرخ في...............                                                          
 المتضمن قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة                                                          

 2018لسنة  األضحى المباركعيد                                                        
 

 : دائـــــــــــــرة تاكسنة
 

 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلديات

 قاوس

 مخابز
(05) 

 

 223 88 95أ  09 أ حي المعدومين قاوس 40 أول و ثالث يوم العيد خالف عبد المالك .1

تجزئة قاوس الشرقية طريق  ثاني ورابع يوم العيد جداعي عياش .2
 الشادية

/ 

 223 59 94أ  07 حي قروسي أول يوم العيد يخلف عبد العزيز .3
بن أعميروش عبد  .4

طريق األمير عبد القادر محل  رابع يوم العيد الفتاح
 223 84 77أ  08 02

 224 27 62أ  10 01بوزنون أحسن محل ب حي  ثاني يوم العيد بن أعميروش إلياس .5

 اللحوم الحمراء
(04) 

 2255349أ14 شارع لهليلي عبد السالم  أول يوم العيد بوريدان موسى .1

-2253616/01أ14 بني أحمد ثاني يوم العيد عياد عصام .2
18 

 225 45 22أ  14 نهج فنطازي محمد الصالح  ثالث يوم العيد بوباكير عمار .3

 223 72 05أ  08 شارع جفال عبد الوهاب رابع يوم العيد رشيدةعبورة  .4

 الدواجن
(03) 

 2254690أ 14 ب36بني أحمد محل  أول يوم العيد . عبداهلل سعيدة1

شارع بورويس قدور محل رقم  رابع يوم العيد .رضا أحسن2
 2256409أ15 14

 2256554أ15 بني أحمد  ثاني يوم العيد . بوكحول زكية3

 شارع جفال عبد الوهاب رابع يوم العيد . بودرع شمس الدين4
-2243864ا11

01/18 

 المطاعم
(4) 

 2259299أ16 شارع شكيرو محمد ثاني ورابع يوم العيد  . مشقف رابح1

 2233878أ06 شارع شكيرو محمد اول و ثالث يوم العيد . ياسف عادل2

 2253120أ14 محمدشارع شكيرو  رابع يوم العيد .رويبح سامية3

 2249521أ12 شارع لهليلي عبد السالم ثالث يوم العيد . ياسف محمد امين4

 خضر وفواكه
 

-2255828/01أ15 شارع لهليلي عبد السالم 02 أول يوم العيد لحمر يعقوب .1
18 

 2226645أ03 51نهج اإلخوة حوش رقم  ثاني يوم العيد مصباح عبد الحليم .2
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 الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية 
 واليــــــة جيجـــــــل
 مديرية التجارة

 ملحق بالقرار رقم .............. المؤرخ في...............                                                         
 لتجار الملزمين بضمان المداومة خالل عطلةالمتضمن قائمة ا                                                          

 2018لسنة  األضحى المباركعيد                                                          
 

 : دائـــــــــــــرة تاكسنة
 

 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلديات

 قاوس

 خضر وفواكه
(04) 

 2258893أ16 نهج جنال عبد الوهاب ثالث يوم العيد بوتفنوشات طاهر .3

 221 81 58أ  99 ب 06شارع اإلخوة حوش رقم  رابع يوم العيد خلفون كمال .4

الوقود )محطات 
من أول إلى رابع يوم  بوالشمط الطيب .1 الخدمات(

 2215819أ99 قاوس جبجل العيد

 مواد غذائية عامة
(75) 

 

 2255563أ15 حي الشهداء ثاني يوم العيد بالل حبوبة .1

 2253570أ14 شارع ياسف السعيد محل أ ثاني يوم العيد بن بريهش جمال .2

 2251307أ13 نهج بن عياش رابح محل ب ثاني يوم العيد بن عياش أحسن .3

 2241895أ10 شارع لهليلي عبدالسالم محل أ رابع يوم العيد بن عياش عبدالمجيد .4

 2239326أ09 نهج بوجردة عبدالمجيد رابع يوم العيد ساميةبوالشعير  .5

ب 66نهج جفال عبدالوهاب محل  أول يوم العيد بوتفنوشات طاهر .6
 2258893أ16 الطابق االرضي

 ثالث يوم العيد بوجردة فارس .7
مسكن إجتماعي  20حي 

 02مكرر  06تساهمي محل 
 06الطابق األرضي العمارة 

 2260286أ16

 2258015أ15 ب07شارع شكيرو محمد رقم  أول يوم العيد صليحةبوحنة  .8

 ثاني يوم العيد بودهان نعمان .9
محل  05الطابق األرضي عمارة 

مسكن شادية  40حي  01رقم 
RPHP 2009 

 2260024أ16

عمارة ا  93مسكن حصة 50حي  ثالث يوم العيد بورزاق علي .10
 01محل رقم

 2254764أ14

العيد ثالث يوم بورويس بالل .11 ث 64محل  03حي بن عياش  
 الطابق األرضي

 2246670أ11

سوق األربعاء حي بني أحمد  رابع يوم العيد بوريدان زهير .12
 ب الطابق األرضي10محل رقم 

 2258401أ16

 2241943أ10 05حي بوزنون أحسن رقم  ثالث يوم العيد بوشالمة مبارك .13

 2246233أ11 ت34الغربية رقم تجزئة قاوس  رابع يوم العيد بوشلوح توفيق .14
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 واليــــــة جيجـــــــل
 مديرية التجارة

 ملحق بالقرار رقم .............. المؤرخ في...............                                                     
 المتضمن قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة                                                    

 2018لسنة  األضحى المباركعيد                                                       
 

 : دائـــــــــــــرة تاكسنة
 

 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلديات

 مواد غذائية عامة قاوس
(75) 

 2249031أB105 12حي االخوة بن عياد رقم  ثالث يوم العيد بوشمط بالل .15

 2243393أ10 حي اإلخوة بن عياد ثاني يوم العيد بوشمط سعيدة .16

 2239478أC140 09حي ياسف السعيد رقم  ثالث يوم العيد بوصبيعة عمار .17

حي بن شعبان محمد محل رقم  ثالث يوم العيد بوطغان الربيع .18
 2248650أ12 أ119

 2260673أ16 61قرية بني أحمد رقم  أول يوم العيد بوغنوط كمال .19

 2254444أ14 حي اإلخوة حوش محل ب ثاني يوم العيد بوفتوحة رزيقة .20

 2241422أ10 ب حي بن شعبان محمد محل ثاني يوم العيد بوكعيبةامحمد .21

حي بن شعبان محل ب الطابق  رابع يوم العيد بولحية فؤاد .22
 2248224أ12 األرضي

 2231204أ05 قرية بني أحمد محل ب ثالث يوم العيد بولعاط سمير .23

 2236550أ08 شارع شكيرو محمد زرزور محل أ ثالث يوم العيد بولمعاش فارس .24

 2256531أ15 شعبان محمد محل بحي بن  رابع يوم العيد بوهالل جميلة .25

 2220914أ00 أ138حي بن شعبان رقم  أول يوم العيد بياض فاطمة .26

 2253345أ14 حي اإلخوة بن عياد محل ت أول يوم العيد بيوط عمر .27

 2237257أ08 نهج بوجردة عبد الحميد أول يوم العيد جداعي عبد الكريم .28

محمد الصالح محل نهج فنطازي  رابع يوم العيد جعيوط عمر .29
 2230000أ05 ج85رقم 

 2232131أ06 ث02شارع اإلخوة حوش محل  ثاني يوم العيد جعيوط ناصر .30

 2229651أ04 شارع جفال عبد الوهاب ثاني يوم العيد حمر العين مراد .31

 2256030أ15 01حي الشماشمة محل  أول يوم العيد حميود فتيحة .32

 2243993أ11 57ياسف السعيد رقم أحي  رابع يوم العيد حميود محمد .33

 2248685أ12 59حي الشماشمة رقم أ أول يوم العيد حنتيت يمينة .34
-43- 



 
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 واليــــــة جيجـــــــل
 مديرية التجارة

 .............. المؤرخ في...............ملحق بالقرار رقم                                                             
 المتضمن قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة                                                       

 2018لسنة  األضحى المباركعيد                                                       
 

 : تاكسنةدائـــــــــــــرة 
 

 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلديات

 مواد غذائية عامة قاوس
(75) 

 2245087أ11 شارع زين مولود بني أحمد محل أ أول يوم العيد حنيش رشيد .35

 2242449أ10 حي الملعب محل أ أول يوم العيد حوش صابرينة .36

 2253676أ14 حي بن شعبان محمد محل ب رابع يوم العيد صليحةخديم اهلل  .37

 2235800أ07 03شارع االخوة حوش رقم  أول يوم العيد خديم اهلل عبد الحكيم .38

 2248852أ12 01حي الشماشمة رقم  رابع يوم العيد خشة رشيدة .39

الطابق  1م03قرية بني أحمد محل  رابع يوم العيد خن خالد .40
 2260476أ16 األرضي

حي ياسف السعيد غرب محل رقم  رابع يوم العيد رباط صالح .41
 2251510أ13 01

 2236096أ07 03نهج اإلخوة حوش رقم  رابع يوم العيد رضا سمير .42

 2256001أ15 أ01حي بوزنون أحسن محل  ثالث يوم العيد رويبح حفيظة .43

 2246955أ11 بني أحمد ثاني يوم العيد زيوان مسعود .44

شارع شكيرو محمد محل  06رقم  ثالث يوم العيد شابونية راضية .45
 2256782أ15 أ06

 12حي ياسف السعيد محل ب ثاني يوم العيد شكري مختار .46
 2258042أ15 الطابق األرضي

نهج فنطازي محمد الصالح رقم  ثاني يوم العيد شين عبدالسالم .47
 2237769أ08 59ب رقم 59

 2250284أ12 حي الشماشمة محل أ أول يوم العيد عربي فارس .48

مسكن  50حي عبيد عالوة حي  رابع يوم العيد عميروش فاتح .49
 2254472أ14 14سابقا عمارة ج حصة 

 2234693أ07 بني أحمد رابع يوم العيد عميروش كمال .50

 2256928أ15 القرية الفالحية بني أحمد أول يوم العيد عين عالي مسعود .51

العيد ثالث يوم غيبور آسية .52  2244904أ11 66نهج بوجردة عبدالمجيد رقم  
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 واليــــــة جيجـــــــل
 مديرية التجارة

 ملحق بالقرار رقم .............. المؤرخ في...............                                                             
 المتضمن قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة                                                              

 2018لسنة  األضحى المباركعيد                                                              
 

 : دائـــــــــــــرة تاكسنة
 

 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم التجاريالنشاط  البلديات

 مواد غذائية عامة قاوس
(75) 

أ 08قرية بني أحمد محل رقم  رابع يوم العيد قايدي حليمة .53
 2257527أ15 الطابق األرضي

 2256059أ15 03حي جفال عبدالوهاب محل  ثاني يوم العيد قحقيح ندير .54

يوم العيدرابع  قصير خديجة .55  2250729أ13 حي بوزنون أحسن 

 2253126أ14 نهج بوجردة عبد المجيد محل أ ثالث يوم العيد قيسوم عبد الغفور .56

 2253749أ14 حي الشماشمة ثالث يوم العيد كريوز فريد .57

 2241146أ10 أ118تجزئة قاوس الشرقية محل  أول يوم العيد لحمر حسين .58

 2250499أ13 حي بن شعبان محمد محل أ ثاني يوم العيد لحمر عقيلة .59

 2255570أ15 أ03تجزئة الشماشمة محل  رابع يوم العيد لعلفي رفيق .60

الطابق  90مسكن ج  50حي  رابع يوم العيد لعلوش أحسن .61
 2260259أ16 01األرضي العمارة ه  محل رقم 

 2235987أ07 بني أحمد 01رقم  ثاني يوم العيد لعيساني مراد .62

 2254243أ14 01حي اإلخوة بن عياد محل رقم  أول يوم العيد مسعود لورسي .63

 2251190أ13 مشتى الشادية محل أ أول يوم العيد مزرق فطيمة .64

 2235012أ07 01شارع لهليلي عبدالسالم محل  ثالث يوم العيد مزغيش نورالدين .65

 2257478أ15 قرية بني أحمد الطابق األرضي ثاني يوم العيد مشطر ناصر .66

 2248770أ12 قرية بني أحمد ثاني يوم العيد مشقف ندير .67

 2246053أ11 بني أحمد محل ث ثاني يوم العيد منيغر حبيبة .68

 2250978أ13 بني أحمد محل ث ثالث يوم العيد مواجيزيلوخة .69

 01شارع شكيرو محمد يحمل رقم  ثالث يوم العيد موسوس رشيد .70
 2257707أ15 بالطابق األرضي

حي بوزنون أحسن الطابق    ثاني يوم العيد هادف حسين .71
 2263795أ18 أ04األرضي محل رقم 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 واليــــــة جيجـــــــل
 مديرية التجارة

 رقم .............. المؤرخ في...............ملحق بالقرار                                                                         
 المتضمن قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة                                                                       

 2018لسنة  ركاألضحى المباعيد                                                                       
 

  : دائـــــــــــــرة تاكسنة
 

 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلديات

 مواد غذائية عامة قاوس
(75) 

 2246838أB45 11نهج اإلخوة حوش رقم  أول يوم العيد هشام سهيلة .72

 2255189أ14 الشماشمة أول يوم العيد يخلف سليمة .73

محل  05شارع شاطري اعمر رقم  ثالث يوم العيد يخلف وليد .74
 2258709أ16 الطابق االرضي 05رقم 

 2255563أ15 حي الشهداء ثاني يوم العيد بالل حبوبة .75
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 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا
 واليــــــة جيجـــــــل

 التجارةمديرية 
 ملحق بالقرار رقم .............. المؤرخ في...............                                   

 المتضمن قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة                                 
 2018لسنة  المبارك الفطر عيد                             

 : دائـــــــــــــرة جيملة

 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلديات

 جيملة

 مخابز
(04) 

 

 221 33 63أ  98 شارع أول نوفميرجيملة 22 أول يوم العيد بعيبش عبد اهلل .1

 225 17 02أ  13 المحدجيملة ثاني يوم العيد مخناش رياض .2

 223 13 17أ  05 مشتى طهر الطالع جيملة ثالث يوم العيد العقون جمال .3

 1817149335 مشتى الولجة رابع يوم العيد شحواطي رشيد .4

 مواد غذائية عامة
(09) 

 224 25 88أ  10 مشتى مرج  عبد اهلل  أول وثالث يوم العيد قسوم رياض .1

 223 06 14 أ 05 المحد مركز أول وثالث يوم العيد مخناش رمضان .2

 أول وثالث يوم العيد العايب صالح .3
 04مسكن عمارة  50حي 
 223 16 48أ  05 01محل 

ديوم العي ورابع ثاني كركاطو نبيل .4  223 92 46أ  09 مشتى بوجوادة 

 221 38 99أ  98 جيملة -مسكن 50حي  أول وثالث يوم العيد بوالروايح حسين .5

ديوم العي ورابع ثاني بودراعي رابح .6  221 06 39أ  97 المحد مركز 

ديوم العي ورابع ثاني بن عامر عنتر .7  224 22 06أ  10 المحد مركز 

 224 22 06أ  10 مشتى بوجوادة أول وثالث يوم العيد بن ميسية توفيق .8

ديوم العي ورابع ثاني موساوي ابراهيم .9  223 29 56أ  06 المحد مركز 

الوقود )محطات 
 الخدمات(

.شركة تضامن اإلخوة 1
 بنالي

 من أول إلى رابع
يوم العيد   / جيملة تامانتوت 

 (04اللحوم الحمراء )

 2228760أ04 المحد مركز رابع يوم العيد موساوي رمضان .1

 2213220أ98 المحد مركز ثاني يوم العيد مخناش مسعود .2

 2261948ا17 المحد مركز أول يوم العيد موساوي بسام .3

يوم العيد ثالث مسعودموساوي  .4  2213225أ98 المحد مركز 

 (04المطاعم )

يوم العيد ثاني . بوفاس حسين1  2251104أ13 المحد مركز 

 2246871أ11 المحد مركز أول يوم العيد .صوكو اسماعيل2

يوم العيد رابع . عميروش حسان3  2247183أا11 المحد مركز 
 2215767أ98 المحد مركز ثالث يوم العيد . بحيح ابراهيم4
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 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا

 واليــــــة جيجـــــــل
 مديرية التجارة

 ملحق بالقرار رقم .............. المؤرخ في...............                                                         
 المتضمن قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة                                                        

 2018لسنة  المبارك األضحى عيد                                                   
 : دائـــــــــــــرة جيملة

 .ت أو ب.ح رقم س العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلديات

بودريعة بني 
 ياجيس

 2228824أ 04 مشتى راس البور يوم العيد أول جبيلي رمضان .1 مخابز

 مواد غذائية عامة
(21) 

 2251225أ 13 مشتى صيدا أول يوم العيد بوفنيزة مسعود .1

 2215700أ 98 مشتى راس البور أول يوم العيد قجالي السبتي .2

 2248956أ 12 لعشاشمشتى  أول يوم العيد بلهور مسعود .3

 2239766أ 09 مشتى تسيطين أول يوم العيد بوالجاج براهيم .4

مشتى صايدا بودريعة بن  أول يوم العيد عبيبس عمر .5
 ياجيس

 2225300أ 00

مشتى صايدا بودريعة بن  أول يوم العيد بوالغمول عمار .6
 ياجيس

 2260516أ 16

بودريعة بن مشتى صايدا  أول يوم العيد بلغربي رابح .7
 ياجيس

  2254916أ 14

مشتى سطيطرة بودريعة بن  ثاني يوم العيد كريكط السعيد .8
 ياجيس

 2256435أ 15

 2257001أ 15 بودريعة بن ياجيس مركز ثاني يوم العيد ركروك إسحاق .9

 2257145أ 15 بودريعة بن ياجيس مركز ثاني يوم العيد صابر نوارة .10

 2257186أ 15 بودريعة بن ياجيس العيدثاني يوم  كريكط مولود .11

مشتى لعشاش بودريعة بن  ثاني يوم العيد بلهور لقمان .12
 2259850أ 16 ياجيس

مشتى لعشاش بودريعة بن  ثاني يوم العيد زغيلط عبد الرزاق  .13
 2260615أ 16 ياجيس

مشتى سطيطرة بودريعة بن  ثاني يوم العيد ملجم عبد المالك .14
 2252806أ 13 ياجيس

مشتى راس البور بودريعة بن  ثالث يوم العيد بلهور عمار  .15
 2254205أ 14 ياجيس

مشتى سريجة طبة الحمير  ثالث يوم العيد بوالشعير صليحة .16
 2258791أ 16 بودريعة بن ياجيس
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 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا
 واليــــــة جيجـــــــل
 مديرية التجارة

 ملحق بالقرار رقم .............. المؤرخ في...............                                   
 المتضمن قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة خالل عطلة                                 

 2018لسنة  المبارك األضحى عيد                             
 : جيملة دائـــــــــــــرة

 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلديات

بودريعة بني 
 ياجيس

 مواد غذائية عامة
(21) 

مشتى صايدا بودريعة بن  ثالث يوم العيد بوالشعير محمد .17
 2263920أ 18 ياجيس

مشتى لعشاش بودريعة بن  ثالث يوم العيد كيحل فارس .18
 2250972أ 13 ياجيس

مشتى سطيطرة بودريعة بن  رابع يوم العيد ملجم نبيل .19
 2253271أ 14 ياجيس

 2254756أ 14 بودريعة بن ياجيس مركز رابع يوم العيد كريكط أحسن .20

مشتى صايدا بودريعة بن  رابع يوم العيد بلغربي رابح .21
 2254916أ 14 ياجيس
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 جيجل والية   

      التجارة مديرية 
  …………        في المؤرخ  ……. رقم بالقرار ملحق                                                                          

 عطلة خالل المداومة بضمان الملزمين التجار قائمة المتضمن                                                         
 2018 لسنة عيد األضحى                                                          

 : الطاهير دائرة
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أحياء  البلديات
 البلدية

النشاط 
 التجاري

 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم

 الطاهير

 
 
 
 
 
 
 
 

المنطقة 
 األولى
 
 

الطاهير 
 وسط

       +
 المقيعدة

+ 
 تاسيفت

 
 
 

 المخــابـــــز
(11) 

 2222151أ01 شارع بوكروم الطاهر اول + ثالث موساوي محمد .1

 180511447 حي المقيعدة ثاني + رابع بوفروعة الياس .2

 2219947أ00 شارع عامرة الطاهر ثاني +رابع بوالطمين رضا-3

 2227020أ03 د13شارع اول نوفمبر رقك  اول+ثالث بوقادوم فاروق-4

شارع دخلي  10محل رقم  ثاني +رابع بوعشير اسماعيل-5
 180509742 مختار

شارع A 13محل رقم  اول+ ثالث بودراوي العيد -6
 180512757 بوكعبورعلي

 180508785 شارع اول نوفمبر  90 ثاني + رابع مرابط جياد-7

 -A11شارع عامرةالطاهر رقم  +ثالثاول  جعوي حسين-8
 2246523أ11 الطاهير

-حي تاسيفت ار.اش.بي اول+ ثالث عبد اللي نذير-9
 2264469ا18 الطاهير

 2252165ا13 الطاهير -تاسيفت ثاني +رابع بوحالس يوسف-10

 2261153ا17 02محل  –قرية الدكارة  اول +ثالث بومليط خير الدين-11

ت.بالجملة 
01حي زعموش محل  اول+ ثالث ـ قاوش رابح1 للمواد الغذائية  07A2235622 

ت.ت للتغذية 
 العامة

-شارع اول نوفمبر 03محل  اول+ثالث بوعشير عبد الحكيم-1
 الطاهير

 2263355ا18

 2245037أ11 شارع عامرة الطاهر اول+ثالث عبد العزيز طارق-2

 08نوفمبر محل رقم شارع أول اول+ثالث عيساوي   بشير-3
 2253508أ14 س

 2213853أ98 شارع كنيوة عاشور اول + ثالث فول خضير-4

 2232271أ06 شارع كنوة عمار ثاني +رابع يونسي محمد الصديق-5

ملتقى شارع المجاهدين و  ثاني +رابع مذكور مسعود-6
 2235194ا07 فاضلي عمار الطابق االرضي



 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 جيجل والية   

      التجارة مديرية 
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أحياء  البلديات
 البلدية

النشاط 
 التجاري

 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم

 الطاهير

المنطقة 
 األولى
 
 

الطاهير 
 وسط

       +
 المقيعدة

+ 
 تاسيفت

 

ت.ت للتغذية 
 العامة

 2224367أ02 شارع دخلي مختار أول +ثالث عبد العزيز ياسين-7

 2260437ا16 حي زعموش اول+ثالث بلعياط نصر الدين-8

2256507أ15 زعموش-حي المقيعدة  اول+ثالث بوفروعة عيسى-9  

شارع بوكروم الطاهر حي   ثاني+رابع قاوش عبد السالم-10
 زعموش

2232282ا06  

 02مسكن عمارةأ رقم  30حي  اول+ثالث بيراك جالل-11
 تاسيفت-

 2248800ا12

حي تاسيفت المدينة الجديدة  أول يوم العيد بوودن عبد الغاني -12
 02رقم 

 2249613أ12

 2252967أ14 حي تاسيفت محل أ ثاني+رابع بودويورة أحمد-13

حي تاسيفت حوز الطاهير رقم  أول +ثالث شباح عبد المؤمن-14
 2253371أ14 أ14

 2248369أ12 حي تاسيفت أول +ثالث رقايق أمين -15

 2227873أ04 حي تاسيفت أول +ثالث غردة عبد المؤمن -16

 2243520أ10 حي تاسيفت ثاني +رابع فنير سماح-17

مسكن تاسيفت عمارة 200حي  ثاني +رابع رقايق محمد-18
 2251502أ13 09رقم  78

 2226262أ03 قرية الدكارة ثاني +رابع كعواش عمار-19

 2219688أ00 مشتى أوالد صالح أول +ثالث بورحلي جياد-20

 2220411أ00 مشتى الفويلية أول +ثالث العجرود عبد القادر-21

 2250964أ13 02أقالل محل رقم أول +ثالث صحراوي سجية -22

 2247622أ12 مشتى القندولة أول +ثالث طيبوق رجم-23

 2248734أ12 مشتى القندولة ثاني+ رابع بودويورة عبد الحميد-24

 2257372ا15 تاسيفت اول+ ثالث هزيلي حمزة-25

 2230360ا05 24شارع المجاهدين رققم  ثاني+ رابع بوسماحة حسين-26
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أحياء  البلديات
 البلدية

النشاط 
 التجاري

 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم

 الطاهير

المنطقة 
 األولى
 
 

الطاهير 
 وسط

       +
 المقيعدة

+ 
 تاسيفت

 

ت.ت للتغذية 
 العامة

 104الطابق االرضي لبناية  ثاني+ رابع بن عيسى محمد الهادي-27
 شارع اول نوفمبر الطاهير

 2262950ا17

شارع الثورة المدخل الغربي  ثاني+ رابع بوالعيش  فريد-28
 ا14محل رقم 

 2254655ا14

 2260272ا16 س80شارع اول نوفمبر محل  اول+ ثالث بوشرمة رابح-29

 2257353ا15 01الدكارة محل  اول+ثالث شتوان عبد المجيد-30

 2253235ا14 الدكارة 02محل رقم  ثاني+رابع شباح يوسف -31

 2213698ا98 الدكارة اول+ ثالث بوخمخم محي الدين-32

 2215653ا99 حي زعموش  اول+ثالث بوركوة عبد الحميد-33

 2219638ا99 مشتى الفويلية  اول+ثالث حمايدي محمد-34

 2219439ا99 01حي لمقيعدة محل   ثاني+ رابع بودانوف  زكية-35

 2219233ا99 مشتى تاسيفت  ثاني+ رابع بوطرف  حفيظة-36

 2218027ا99 مشتى تاسيفت  اول+ثالث طيبوق الطيب -37

 2264383ا18 حي تاسيفت 71أ  اول+ثالث لعور عصام-38

 اول+ثالث بوريطة عبد الحق-39
شارع بوكروم الطاهر زعموش 

 2264119ا18 01رقم 

 2263355ا18 شارع اول نوفمبر 03محل   اول+ثالث بوعسير عبد الحكيم-40

 226335ا18 حي تاسيفت  اول+ثالث بودويورة  نجاة-41

 اول+ثالث عزيب سعيدة-42
تجزئة عمار بن ياسر حي  

 2263192ا18 تاسيفت

 2263022ا17 2-1شارع ياحي أحمد محل  اول+ثالث مشبو طارق-43

 2262704ا17 تجزئة تاسيفت ثاني+ رابع بوركوة  حبيبة -44

تاسيفت 414محل رقم   ثاني+ رابع بوحبيلة هشام-45  2262403ا17 



 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 جيجل والية   

      التجارة مديرية 
  …………        في المؤرخ  ……. رقم بالقرار ملحق                                                                          

 عطلة خالل المداومة بضمان الملزمين التجار قائمة المتضمن                                                         
 2018 لسنة عيد األضحى                                                          

 : الطاهير دائرة

 

-53- 

أحياء  البلديات
 البلدية

النشاط 
 التجاري

 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم

 الطاهير

المنطقة 
 األولى
 
 

الطاهير 
 وسط

       +
 المقيعدة

+ 
 تاسيفت

 

ت.ت للتغذية 
 العامة

(53) 

 ثاني+ رابع مقدم سيف الدين-46
شارع بوغدة عمار ىحي أوالد 

 2262032ا17 سويسي

 240لطابق السفلي عمارة م حي  ثاني+ رابع بوعكريف مسيكة-47
 2262011ا17 03مسكن بوشرقة محل رقم 

 اول+ثالث بوفليغة سميرة-48
شارع الشهيد فاضلي الهاشمي  

تاسيفت الطابق األرضي محل رقم 
01 

 2261928ا17

 اول+ثالث بلهادف التوفيق-49
مشتى عين قرينح الطابق  

رضي  2261573ا17 األأ

 2261513ا17 ظهر وصاف 01محل رقم   اول+ثالث اعميرة عبد  الكريم-50

 1161511ا17 مشتى الفويلية  اول+ثالث العربيالعجرود -51

 2261038ا17 01حي تاسيفت محل   اول+ثالث صوفان سفيان-52

 ثاني+ رابع بوحالة الطاهر-53
مسكن تاسيفت محل  200 حي
الطابق االرضي للعمارة  04رقم 
 09/05بر 78

 2261026ا17

ت.ت للخضر 
 و الفواكه

 2255556أ15 المجاهدينشارع  اول+ثالث شكيرو جمال-1

 2210715أ97 شارع فاضلي عمار اول +ثالث خيخم صالح-2

 2252085ا13 شارع اول نوفمبر 04رقم  ثاني + رابع بولفراخ احمد -3
 

 2261889ا17 شارع اول نوفمبر 04محل  ثاني +رابع بوفنشوشة حمزة-4

 2262541ا17 01شارع المجاهدين محل  اول +ثالث بوشرمة لخضر-5

 2261103ا17 شارع المجاهدين الطابق االرضي  ثاني + رابع بوركوة احمد-6

 اول +ثالث بوشطوب حسين-7
زاوية التقاء.ش.المجاهدين 

و.ش. كرود عبد الكريم الطابق 
 ا.12االرضي رقم 

 2259410ا16

 2263474ا18 شارع المجاهدين ثاني +رابع بوشطوب براهيم-8
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أحياء  البلديات
 البلدية

النشاط 
 التجاري

 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم

 الطاهير
المنطقة 
 األولى
 
 

الطاهير 
 وسط

       +
 المقيعدة

+ 
 تاسيفت

 

ت.ت للخضر 
 و الفواكه

(18) 

 03الطابق االرضي بناية رقم   ثاني +رابع بوركوة رابح-9
 شارع عامرة الطاهر

 2232213ا06

 2230360اC24  05شارع المجاهدين رقم ثاني +رابع بوسماحة حسين-10

شارع كرود عبد الكريم محل رقم   +ثالثاول  كحل السنان حفيظ-11
 2226777ا03 ج10

 2210715أ97 شارع فاضلي عمار ثالث يوم العيد خيخم صالح-12

 2230184اC24 05 شارع المجاهدين رقم  اول +ثالث بوبازين هشام-13

 اول +ثالث بوخنيفر عبد الغاني-14
 02شارع أول نوفمبر محل  

سوق  المجمع التجاري المسمى
  A07الحاج لخضر رقم

 2248458أ12

 2240034ا09 03شارع المجاهدين محل   اول +ثالث لعبني يزيد-15

شارع بوكروم الطاهر حي 16A اول +ثالث حليس يوسف-16 
 زعموش

 2243987أ11

 ثاني +رابع شواط عبد المؤمن-17
على الواجهة الشرقية شارع 

المجاهدين وسط مدينة اطاهير 
 35رقم  محل

 01-2247398ا11

 01-2216020ا99 شارع اول نوفمبر الطاهير 13ج ثالثاول+ زعيمش فؤاذ-18

 

مساحات 
 صغرى

 )سوبيرات(
(07) 

 2241776أ10 حي المقيعدة الطاهير اول +ثالث ـبريبر عبد الوهاب1

 2252325أ13 حي زعموش ثاني +رابع بويبية عز الدين-2

 2258219أ15 01شارع اول نوفمبر محل  +ثالثاول  ـ غميط محمود3

 2235498أ07 11شارع المجاهدين رقم  ثاني +رابع بورادة فتيحة-4

 2236038أ07 شارع فاضلي عمار اول +ثالث عليوة فريد-5

 ثاني +رابع بن سوهالي نجيب-6
شارع عامرة الطاهر الطابق تحت 

 2233732ا06 االرضي

 2226010ا03 شارع اول نوفمبر +ثالث اول مرابط لمين-7
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 البلديات
أحياء 
 البلدية

النشاط 
 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم التجاري

 الطاهير

المنطقة 
 األولى
 
 

الطاهير 
 وسط

       +
 المقيعدة

+ 
 تاسيفت

 

 ت.ت للحوم
(10) 

 07A2234934 حي زعموش محل أ اول +ثالث بومالة رياض -1

 2242823أ10 02شارع بوكروم الطاهر رقم   اول +ثالث سعيود هارون -2

 2250056أ12 ج10شارع بوكروم الطاهر محل  ثاني+رابع عويسي هشام -3

 2220901أ00 10شارع بودبازيوسف محل رقم ثاني +ثالث عثامنة نور الدين -4

 2218412أ99 شارع كرود عبد الكريم اول +ثالث شيخي ناصر -5

 2224109أ01 شارع المجاهدين ثاني +ثالث طيبوش رضا -6

شارع بودباز يوسف  18رقم  أول +ثالث زماموش  نسيمة -7
 2237339ا08 19الطابق االرضي محل رقم 

زاوية نهج بودباز يوسف ونهج  ثالث +رابع مشعر عبد الحميد -8
 22389908أ09 عامرة الطاهر

 2263422ا18 17شارع المجاهدين محل رقم  اول +ثالث كساسرة   ليلى-10

 الدواجن
(10) 

 2251838ا13 03الشهداء رقم شارع  اول +ثالث بوعاملي سليم-01
شارع بوكروم الطاهي حي  12B ثاني+رابع عياشي سعيدة-02

 2245924أ11 زعموش

 2236134أ07 ب19شارع أول نوفمبر رقم أول يوم العيد بن فريح فرحات-03
 2244292أ11 70شارع كرود عبد الكريم رقم أول يوم العيد بوجدير فريد-04
 02-2242939ا10 نهج بوزنون مختار 02رقم  ثاني + رابع السالمبوكرع عبد -05
 2226055ا03 03شارع فاضلي عمار محل رقم  ثاني+لرابع صمود مراد-06
 2235931أ07 يوسف محل ب شارع بودباز ثاني +رابع بوزعوط كمال-7
 2243706ا11 يوسف شارع بودباز اول +ثالث صابر رضوان-8
زاوية شارع اول نوفمبر و شارع   اول + ثالث عميور فوزي -9

 2235886ا07 المجاهدين

مسكن اجتماعي  400حي  اول+ثالث مرابط عائشة-10
 2250599ا13 بوشرقة 03تساهمي عمارة د محل 
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 البلديات
أحياء 
 البلدية

النشاط 
 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم التجاري

 الطاهير

المنطقة 
 األولى
 
 

الطاهير 
 وسط

       +
 المقيعدة

+ 
 تاسيفت

 االطعام
(12) 

 2258219ا15 02شارع أول نوفمبر محل رقم   اول +ثالث غميط محمود -1

مواجه لشارع عامرة الطاهر محل  اول+ثالث سرار سفيان  -2
02 

 2234008أ06

 2236038أ07 شارع فاضلي عمار ثاني+رابع عليوة فريد -3

زاوية نهج بودباز يوسف ونهج  اول+ثالث شكراوي عبد الحميد -4
 2254096أ14 الطاهر عامرة

 2249639أ12 شارع فاضلي عمار 01رقم  ثاني+رابع رقايق عبد الغاني -5

 2219934أ00 63ساحة الجمهورية رقم  ثاني+رابع بولبير الطاهر -6

01المدخل الغربي محل رقم   ثاني+رابع بن عيجة عبد الغاني -7  16A2260442 

 2235886ا07 شارع المجاهدين ثاني+رابع لعمارة حميد  -8

 03-2234334ا07 01شارع المجاهدين محل رقم  ثاني+ رابغ بلعور عبد العالي -9

 2257027أ15 ب25شارع عامرة الطاهر محل اول+ثالث بوالزيت علي-10

مواجه لشارع عامرة الطاهر محل  ثاني+رابع سرار سفيان  -11
 2234008أ06 02

 2263783ا18 01الطاهر محل رقم  شارع عامرة اول+ثالث خليفي مسعود -12

محطة  
خدمات 
 )الوقود (

 2217974ا99 الطاهير -شارع المجاهدين  اول +ثالث قصاب عبد الفتاح-01

المنطقة 
 الثانية 
أوالد 
 سوسي

+ 
 800حي 

 مسكن

 المخــابـــــز

 180502153 مسكن أوالد سويسي 800حي  اول + ثالث مغايشي الزوبير-1

مسكن  800مشتى لخالفة حي  ثاني +رابع عمورة عز الدين -2
 2220725أ00 62المنطقة 

 2248358أ12 الدكارة–مشتى الفويلية  اول+ثالث مقراني فريد  -3
اوالد -حي بوعاليق 01محل رقم  ثاني +رابع حمودة  بشير-4

 سويسي
180505272 
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 البلديات
أحياء 
 البلدية

النشاط 
 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم التجاري

 الطاهير

المنطقة 
 الثانية 
أوالد 
 سوسي

+ 
 800حي 

 مسكن

 المخــابـــــز
(07) 

-ب03مسكن رقم  800قرب حي  ثاني +رابع صلوبي كمال-5
 2252573ا13 الطاهير

شارع فاضل الهاشمي مشتى  اول +ثالث بوساكور ياسين-6
 بلدية الطاهير-بوعزم

 2263051ا17

 180512206 بني مترانD 03محل  اول +ثالث بونفيخة احمد-7
 

ت.بالجملة 
للمواد 
 الغذائية

 ثاني +رابع خالد قاسم-1
أ 03الطابق األرضي محل رقم  

ج شارع كعواش عبد  03ب 03
 الرحمن

17A2261190 

ت.ت 
للتغذية 
 العامة

ب اوالد 152شارع المجاهدين محل  اول +ثالث كعواش توفيق-1
 سويسي

 2258170أ15

حي -ب173شارع المجاهدين محل  أول +ثالث هربولة حسين-2
 اوالد سويسي

 2230209أ05

حي اوالد -شارع المجاهدين  ثاني+رابع بورادة هارون-3
 سويسي

 2227257أ03

 2260985أ17 شارع بوغدة عمار أول +ثالث بولحفان زكية-4

 2229286أ04 حي اوالد سويسي اول +ثالث بن صابرة عبد الوحيد-5

 اول +ثالث طيوان مولود-6
 01محل رقم شارع بوغدة عمار 

 2255423أ14 الطابق االرضي

 2224087أ01 شارع بوغدة عمارـاوالد سويسي ثاني+رابع ـموبحة نوار7

 2249135أ12 مسكن 300قرب حي  اول+ثالث ـالعجرود خالد8

 2211996أ98 مسكن اوالد سويسي300حي  اول+ثالث ـبورادة حميد9

 2260472أ16 ـ اوالد سويسي03محل ج  اول+ثالث ـ برغيدة بوعالم10

مسكن مشتى بوعزم  800حي  ثاني+ رابع ـبوالبرهان احمد11
 2256411أ0A 15محل رقم 

رقم  14مسكن عمارة  800حي  ثاني+رابع ـبوفرمل رابح12
 2211787أ98 02
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 البلديات
أحياء 
 البلدية

النشاط 
 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم التجاري

 الطاهير

المنطقة 
 الثانية 

 
أوالد 
 سوسي

+ 
 800حي 

 مسكن

ت.ت 
للتغذية 
 العامة

 ثاني+رابع بوغريرة عز الدين ـ13
مسكن ايكيثي قطاع  800حي  02

 2245547أ11 17أعمارة 

 2212209أ98 مسكن اوالد سويسي 800حي  ثاني +ثالث كوجة رابح ـ14

 18مسكن ايكيثي عمارة 800حي  اول +ثالث بن يامنة مراد ـ15
 2240792أ09 قطاع أ 02محل 

مسكن ايكيثي قطاع أ  800حي  ثاني +رابع ـ عدالة غنية16
 2255989أ15 01رقم  15عمارة رقم 

مسكن اوالد سويسي رقم  800حي  اول +ثالث سنطوح عبد الحق ـ17
 2240299أ09 09

بركات الطاوس زوجة  ـ18
مسكن ايكيثي قطاع س  800حي  اول +ثالث بوخبزة

 2218869أ99 04رقم  09عمارة 

 2247292أ11 01مسكن محل  800حي  ثاني +رابع فتيحةربوح  ـ19

مسكن ايكيثي قطاع ف  800حي  اول +ثالث بومسيد عبد الحميد ـ20
 2243535أ11 01رقم  38عمارة 

 2239469أ13B 09حي بوعاليق رقم  اول+ثالث حمروش فضيل-21

اوالد -شارع بوجريحة مسعود اول+ثالث حيمر احسن-22
 10سويسي رقم 

 2231580أ05

-ب09شارع بوغدة عمار محل  اول+ثالث ياحي العربي -23
 اوالد سويسي

 2239719ا09

 2240863ا09 الطاهير-مسكن  200حي  ثاني+رابع بيوط حسين -24

 2249690ا12 02حي اوالد سويسي محل رقم  اول+ثالث شيط عادل -25

ققرينح الطابق مشتى عيين  اول+ثالث بلهادف التوفيق -26
 2261573ا17 االرضيي

 اول+ثالث دلوش بسام -27
 200حي اوالد سويسي بجانب 

 2258783ا16 مسكن

 2224544ا02 حي اوالد سويسي ثاني+رابع كعواش مصطفى -28

 2259472ا16 مشتى بني متران اول+ثالث مخالفة سليم -29
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 البلديات
أحياء 
 البلدية

النشاط 
 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم التجاري

 الطاهير

المنطقة 
 الثانية 

 
أوالد 
 سوسي

+ 
 800حي 

 مسكن

ت.ت 
للتغذية 
 العامة

(46) 

 2228950ا04 مشتى بني متران ثاني+رابع قشي رياض  -30

 2259181ا16 01مشتى اقالل محل رقم  اول+ثالث بوكرع  فاتح -31

 2258005ا15 مشتى باشلو موز 03رقم  اول+ثالث كواهي رياض-32

والية شارع بوغدة عمار الطاهير   اول+ثالث بوجريحة توفيق-33
 جيجل

 2218904ا99

مسكن إيكيتي قطاع س  800حي   ثاني+رابع بركات الطاوس-34
 04رقم  09عمارة 

 2218869ا99

 2264507ا18 مسكن 300بالقرب من حي   اول+ثالث بشكيط  فوزي-35

 2264384ا18 مشتى عين قرينح  اول+ثالث بولفوس  سفيان-36

 2264271ا18 متران بني  اول+ثالث بردي محمد -37

بني  01الطابق األرضي محل   ثاني+رابع عيشونة حسان-38
 متران

 2264250ا18

أوالد  01شارع المجاهدين محل   اول+ثالث بوزلوف مليكة-39
 سويسي

 2264213ا18

 2264100ا18 01مشتى أوالد فاضل محل رقم   اول+ثالث بوزنون   حدة-40

مسكن إيكيتي قطاع ف  800ي ح  اول+ثالث بومسيد  محمد االمين -41
 2264032ا18 01رقم  38عمارة 

 اول+ثالث صوفان عماد-42
مسكن أوالد سيوسي  800ي ح 

الطابق  03محل  15قطاع أ عمارة 
 األرضي

 2263933ا18

 2263414ا18 مشتى أوالد منصور  اول+ثالث كرطوس  سفيان-43

 2262607ا17 حي بولشعور  اول+ثالث بومليط اسامة-44

 2262527ا17 مشتى لخرابشية  اول+ثالث عويسي فريد-45

01مشتى أوالد منصور محل   اول+ثالث بن عراب مراد-46  2261583ا17 

مغازة  
 )سوبيرات (

 بريبر توفيق-01
 0618917أ99 الطابق االرضي اوالد سويسي اول +ثالث
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 البلديات
أحياء 
 البلدية

النشاط 
 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم التجاري

 لطاهيرا

المنطقة 
 الثانية 

 
أوالد 
 سوسي

+ 
 800حي 

 مسكن

مغازة 
 02 01شارع بريغن عمار محل  اول +ثالث شليغم مسعود-02 )سوبيرات (

 2261409أ17 اوالد سويسي 03

ت.ت 
للخضر و 

 الفواكه
(08) 

 اول +ثالث سيساوي حنان-1
مسكن ايكيثي قطاع ا  800حي 

محل  16الطابق االرضي عمارة 
 03رقم 

 2262181ا17

 ثاني+ رابع بيراك منير-2
قطاع  21مسكن عمارة  800حي 

 2242429ا10 الطاهير - 04ف رقم 

 2250858ا13 ه 18اوالد سويسي محل رقم  اول+ ثالث بوكسول احمد -1

 2243127ا10 حي اوالد سويسي 11د . ثاني + رابع بوزنون نوار-4

 2260639ا16 مسكن 800حي  اول + ثالث بوفرور زهير-5

 ثاني + رابع مقدم سيف الدين-6
شارع بوغدة عمار حي أوالد 

 2262032ا17 سويسي

 2245463ا11 الطاهير-S01اوالد سويسي محل  اول + ثالث شواط حمزة-7

اوالد سويسي شارع المجاهدين  ثاني + ثالث بولودم نور الدين-8
 الطابق االرضي 03محل 

 2250979ا13

 المنطقة
 الثالثة 

 
حي 
 بوشرقة

+ 
 لثالثاء

+ 
 )سوكر(

+ 
اوالد 
 صالح
+  

 بازول

 المخــابـــــز
(08) 

أول العيد  بوشرمة لخضر-1
 2246076أ11 شارع فريخ علي +ثالث

 / الطاهير-حي بوشرقة ثاني +رابع جعريط  احسن-2

 2242740ا10 الطاهير-حي بوشرقة اول+ثالث جعريط منوبة-3

 2252572أ13 الطاهير-غدير المرج  ثاني +رابع بوقجان احمد-4

 1805064أ99 بوشرقة بني عيسى اول +ثالث بصيلة مراد -5

 2248933أ12 مشتى بني عيسى 1محل رقم  اول+ ثالث بولحسة عمار -6

 2255944أ15 بازول ثاني +رابع بن زكري الهاشمي-7

 2263468ا18 الطاهير -01بازول رقم  قرية اول+ثالث بوشرمة عمار-8
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 البلديات
أحياء 
 البلدية

النشاط 
 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم التجاري

 

 المنطقة
 الثالثة 

 
حي 
 بوشرقة

+ 
 لثالثاء

+ 
 )سوكر(

+ 
اوالد 
 صالح
+  

 بازول

المطاحن ) 
السميد 
 والفرينة(

لعماري رمضان مسير -01
شركة 

SARLALCODIMEX 
 0442149ب 99 منطقة أشواط اول +ثالث

 2236282أ07 الشوكغدير  ثاني +رابع بلحمر فاطمة-02

 لطاهيرا
ت.ت 
للتغذية 
 العامة

 2235583ا07 حي بني عيسى بوشرشور  اول+ثالث بوزلوف بالل-1

 حي بني عيسى بوشرقة ثاني+ثالث بوعسيلة عبد الهادي-2
 2233134ا06

 

غدير المرج حي بني  02محل رقم   اول+ثالث دري كمال-3
2256317ا15 عيسى  

 2237426ا08 حي بوشرقة محل د  ثاني+ثالث مونداس محمد-4

 2232370أ06 شارع شتوان عبد اهلل أول +ثالث بوفاغس هشام-5

 2236440أ08 حي بني عيسى بوشرقة ثاني +رابع بن عبو محمد -6

 2254883أ14 طريق الغدير –بوشرقة  أول +ثالث خرفي علي -7

 2255015ا14 الطاهير-01عيسى محل حي بني  أول +ثالث بوطابونة فطيمة-8

ثاني يوم العيد  دسدوس فريد -9
 +ثالث

شارع بومسالت السعيد بوشرقة 
 2239408أ09 02رقم

شارع  01الطابق االرضي محل  أول +ثالث دسدوس رفيق-10
 2239170ا09 حيمر محمود

 2221681أ00 مشتى الرجلة اول+ثالث سعداوي منير -11

 2254990أ14 قرية الثالثاء اول +ثالث فاطيمةمحروق -12

 2232359أ06 قرية الثالثة ثاني +رابع بلعور عبد الوهاب-13

 2247523أ12 قرية الثالثاء أول +ثالث ضربان يوسف -14

 2238213أ08 أ 10قرية الثالثاء رقم  ثاني +رابع شين رشيد -15

 2239184أ10A 09الثالثاء  رقم قرية  اول +ثالث حانون سعيد-16

 2257213ا15 حي الثالثاء اول+ثالث بوغابة فريد-17
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 البلديات
أحياء 
 البلدية

النشاط 
 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم التجاري

 لطاهيرا

 المنطقة
 الثالثة 

 
حي 
 بوشرقة

+ 
 لثالثاء

+ 
 )سوكر(

+ 
اوالد 
 صالح
+  

 بازول

ت.ت 
للتغذية 
 العامة

 2250682ا13 01قرية الثالثاء محل ثاني+رابع بوحبل فاتح-18

 2235366أ07 01بازول محل  +رابع ثاني لعرج سفيان  -19

 2235860أ07 02قرية بازول محل رقم ثاني +رابع بوزقوق رياض -20

2220249ا00 بازول الطاهير والية جيجل  أول +ثالث شاكر عبد الحق-21  

 2221828أ00 قرية بازول اول +ثالث مونداس رشيد-22

 2221363أ00 بازول -درادر  اول +ثالث بهلول عز الدين-23

 2255090ا14 بازول محل ب  اول +ثالث كميتي بوعالم-24

 2247813أ12 بازول 02رقم   ثاني +رابع بوهراوة عبد الرحيم-25

 2235315أ07 بازول ثاني +رابع عامرة بشير -26

ثاني يوم العيد  صمود  عبد الحكيم  -27
 2236277أ07 قرية بازول +رابع

 2255090ا14 بازول محل ب  اول +ثالث كميتي بوعالم-28

 2247813أ12 بازول 02رقم   ثاني +رابع بوهراوة عبد الرحيم-29

 2235315أ07 بازول ثاني +رابع عامرة بشير -30

ثاني يوم العيد  صمود  عبد الحكيم  -31
 2236277أ07 قرية بازول +رابع

 2211584ا98 قرية بازول اول+ثالث امقران محمد-32

شارع شتوان عبد اهلل حي المحطة   اول+ثالث قنون عبد الحميد-33
 2219249ا99 القديمة

 2219233ا98 شارع بوربيع محمد بني عيسى  اول+ثالث قريقة محمد-34

 2218440ا99 قرية الرجلة  اول+ثالث بودن عمار-35
 2221828ا00 بازولقرية  اول+ثالث مونداس رشيد-36
 2217301ا99 مشتى القندولة  اول+ثالث شلوش فطيمة-37
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أحياء  البلديات
 البلدية

النشاط 
 التجاري

 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم

 لطاهيرا

 المنطقة
 الثالثة 

 
حي 
 بوشرقة

+ 
 لثالثاء

+ 
 )سوكر(

+ 
اوالد 
 صالح
+  

 بازول

للتغذية 
 العامة

(54) 

 2216891ا99 قرية بازول اول+ثالث الفيلف نور الدين-38

 2264485ا18 قرية بازول ثاني +رابع شاكر بوعالم-39

 2264177ا18 ب06أوالد صالح محل   اول+ثالث بوباطة صليحة-40

 2264101ا18 تجزئة أوالد صالح الطابق االرضي  ثاني +رابع بورانة نورة-41

 2264078ا18 03قرية بازول محل رقم   اول+ثالث بوحنيكة عبد المالك-42

 2263907ا18 د حي بوشرقة محل  اول+ثالث فبثة جمال-43

02شارع بوالطمين فرحات محل اول+ثالث الفليلف   حدة-44  2263907ا18 

 2263409ا18 شارع دخلي مختار  اول+ثالث بولعسل عبد العالي-45

 22262997ا17 01مشتى بني عيسى محل   اول+ثالث بويد عبد المالك-46

 2262638ا17 قرية بازول 01محل   اول+ثالث بوخالفة العيد -47

حي بوشرقة طريق مسجد اإلمام   اول+ثالث بولحسة عماد-48
 2262827ا17 أ20علي محل 

 2262415ا17 أ14حي القندولة محل   اول+ثالث بوالزيت كمال-49

 2262402ا17 ج المحطة القديمة05محل رقم   ثاني +رابع شليغم عبد العزيز-50

 2262209ا17 أوالد صالح  ثاني +رابع بوخنفير فواذ-51

 2261761ا17 قرية الثالثة  ثاني +رابع بوحناش ذهبية-52

 ثاني +رابع فاضل سمير-53
ج الطابق األرضي  27محل رقم 

 2261253ا17 حي بوشرقة

 2261251ا17 شارع المحطة الطابق األرضي ثاني +رابع فاضلي روفية-54

مغازة 
 )سوبيرات(

 2262652ا17 مشتى اوالد صالح الطابق االرضي ثاني + رابع الدينبوكروش نور -01
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 البلديات
أحياء 
 البلدية

النشاط 
 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم التجاري

 لطاهيرا

 المنطقة
 الثالثة 

 
حي 
 بوشرقة

+ 
 لثالثاء

+ 
 )سوكر(

+ 
اوالد 
 صالح
+  

 بازول

مغازة 
 )سوبيرات(

 2218887ا99 المدخل الغربي بلدية الطاهير اول +ثالث بوخاللة خير الدين-02

 2241414أ10 الطابق االرضي الثالثة +ثالثاول  الصادق خالف-03

خضر و 
 فواكه

(05) 

حي  01تجزئة شمال الطاهير محل  أول+ ثالث حليس عبد الهاني -1
 بوشرقة

 2210975أ97

 أول+ ثالث فيثة رضوان -2
المنطقة الحضرية الطابق األرضي 

 48حي بوشرقة عمارة د حصة 
 04محل 

 22588806أ16

 2259925أ16 مشتى سوكر قريق الثالثاء أول+ثالث حليس كمال -3

 2258075أ15 أ 50الثالء محل  ثاني+ رابع مهيدي أحسن -4

بوسماحة محمد  -5
 2251052أ 13 حي بن عيسى بوشرقة ثاني +رابع الصالح

 2212856ا98 شارع دخلي  مختار 32 اول+ثالث بلهادف السعيد-06

 2254395ا14 قرية بازول اول+ثالث بوعلي زهير-07

 - المدخل الغربي لبلدية الطاهير أول+ثالث نفطال -01 محطة الوقود
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 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلديات

 وجانة
 

 المخــابـــــز
(03) 

 0442078ب98 وجانة -مشتى العنصر اول +ثالث لعمارة عمار -1

 2261392ا17 وجانة وسط ثاني +رابع كحول سعيدة -2

 2248538ا12 وجانة وسط اول +ثالث خيخم جمال-3

مواد غذائية 
 عامة 

 2220138أ00 وجانة وسط أول +ثالث بومحروق موسى -1

 2243859أ11 وجانة-مشتى العنصر أول +ثلث قارة أمين -2

 2241335أ10 وجانة-53بوعفرون محل  أول +ثالث قناط رضوان -3

 2229780أ05 وجانة -مشتى أغبير أول +ثالث ربيعي عبد السالم -4

 2231927أ05 وجانة وسط ثاني +رابع خيخم عائشة -5

 2234862أ07 مشتى العنصر ثاني +رابع لعمارة إلياس -6

 2222937أ01 وجانة-مشتى أوالد رابح اول +ثالث كنيوة نور الدين -7

 2221903أ00 وجانة-مشتى بوعفرون ثاني +رابع قناط عز الدين -8

 2251273أ13 وجانة 02محل أ اول +ثالث بومحروق محمد يزيد -9

 2225503أ02 وجانة -مشتى أكروشن اول +ثالث  خبلي السعيد -12

 2252140أ13 وجانة -مشتى أغبير اول +ثالث  حمودة نبيل -13

 2222937ا01 مشتى أوالد رابح  ثاني + رابع كنيوة نورالدين-14

 2224772ا02 مشتى العنصر  ثاني+رابع قارة عبد الرحمان-15

 2225708ا02 وجانة مركز ثاني + رابع يحياوي نوارة-16

 2225898ا02 مشتى أكروشن  اول +ثالث عمورة نورالدين-17

 2222267ا01 وجانة وسط اول +ثالث عينون مسعودة -18

محل محلي رقم  11مشروع  ثاني + رابع زروال فاتح-19
 وجانة وسط 03و02

 2242601ا10

 2214735ا98 مشتى اغبير وجانة اول +ثالث بريهوم شعبان-20

 2215018ا98 مشتى أكروشن  ثاني + رابع عمورة عز الدين-21

 2259141ا16 وجانةوسط  05محل رقم  اول +ثالث فيثة  هشام-22
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 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلديات

 الشحنة

مواد غذائية 
 عامة

(19) 

 2248687أ12 القلعة أول +ثالث غردة حسين -1

 2248171أ12 خولة أول +ثالث سطاطرة فؤاد -2

 2246240أ11 الشحنة وسط أول +ثالث قريقة سفيان -3

 2233682أ06 الشحنة وسط محل أ ثاني +رابع  بوقشيرة الطاهر -4

 2249445أ12 قرية القلعة ثاني +رابع بن غرادة فريد -5

 2249365أ12 خولة الشحنة ثاني +رابع لمواري مراد -6

 2249126أ12 األحواط الزويتنة محل أ اول +ثالث بولشفار سفيان -7

 2248904أ12 الشحنة وسط اول +ثالث كيموش نصيرة  -8

 2250932أ13 قرية الزويتنة +رابعثاني  بوسنيو محمد -9

 2249489أ12 القلعة ثاني +رابع بوليلة بالل -10

 2251091أ13 قرية الزويتنة اول +ثالث زعبار خضرة -11

 2252409أ13 قرية األحواط ثاني +رابع كواهي الضاوية -12

 2252071أ13 ب 07قرية الزويتنة محل رقم اول +ثالث بلواد عمر -13

 2237792أ08 الشحنة 16رقم  ثاني +رابع كيموش أحسن -14

 مشتى األحواط 18رقم ب  اول +ثالث لحواطي فاتح-15
 

 2264201ا18
 

 2264220ا18 شارع روابح علي القلعة وسط  اول +ثالث هزيلي محمد-16

 قرية خولة  ثاني +رابع عزيزي عماد-17
 

 2259349ا16

 2259084ا16 الزويتنة محل ب  +رابعثاني  كيموش سليمان-18

 2259078ا16 01قرية األحواط محل رقم   ثاني +رابع جرفي مراد-19

 2256090ا13 الشحنة مركز اول+ثالث بوعنيقة جمال-1 اللحوم الحمراء
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 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلديات

 أوالد عسكر

 182200أ98 الزويتنة اوالد عسكر اول+ثالث سرار بشير -1 المخابز

 للتغذية العامة
(16) 

 2251491أ13 سوق الثالثة أوالد عسكر أول ثالث فارسبولمزاود  -1

 2217246أ99 مشتى الزويتنة أوالد عسكر أول +ثالث بوالعيش بوخميس -2

 2250515أ13 لمرابع مشتى لمنازل أول +ثالث ماضي كمال  -3

 2240762أ09 مشتى سوق الثالثة ثاني +رابع بوخنوفة نور الدين -4

 2244290أ11 أرسيو لمنازل +رابعثاني  زعرور كمال  -5

 2249179أ12 الزويتنة أوالد عسكر اول +ثالث بوالميس كمال -6

 2217165أ99 مشتى النغرة بوسيف أوالد عسكر اول +ثالث  بوشبطول نعمان -7

 2227401أ03 لبراشمة المنازل محل أ اول +ثالث بيرم رابح -8

بوسيف اوالد  03الزويتنة محل  ثاني +رابع بوالعيش الويزة-9
 عسكر

 2258706أ16

 2257806أ15 الزويتنة مركز اول +ثالث بوضراوي العيد-10

 2262469ا17 سوق الثالثاء  اول +ثالث بوخنوفة بالل-11

 2262486ا17 71مشتى الزويتنة محل   ثاني +رابع سبوتة نوار-12

 2258706ا16 03محل الزويتنة   اول +ثالث بوالعيش لويزة-13

 2258544ا16 مشتى المنازل اول +ثالث زعرور مخلوف-14

 2258022ا15 مشتى الزيتنة  ثاني +رابع صمود الفايزة-15

 2256235ا15 الصفصاف مشتى المنازل  ثاني +رابع بوفنغور طارق-16
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 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلديات

 
 
 
 

األمير عبد 
 القادر

 
 

 المخابز
(09) 

 2230747أ05 حصة  تاسوست83تجزئة  ثاني +رابع ـبومعزة عبد اليزيد    1
 ش.ذ.م.م مخبزة -2

تاسوست األمير عبد  -بوحمدون اول+ثالث بوحمدون بومعزة مختار
 0442102ب98 القادر

 2239420أ09 تاسوست04و03محلين ثاني+رابع حيمر نصر الدين   -3

 أول+ثالث بونقطة عبد الحفيظ-4
حصة  83تاسوست مركز تجزئة 
 2259185أ16 01الطابق االرضي محل 

 2248172أ12 قرية تاسوست اول +رابع طابتي محفوظ        -5

 2259185أ16 01حي المجاهدين تاسوست محل  أول +ثالث ميالط عبد السالم   -6

 2246882ا11 تاسوست مركز محل د اول + ثالث بوحبل رياض-7

2231753ا05 القادراامير عبد  –حي المرجة  أول +ثالث حبيلة عبد الحكيم -8  

 180615051 أ50شارع نصرالدين الدراجي رقم  اول+ثالث ـبوجدير مراد9

المطاحن ) 
 السميد والفرينة(

 2216292أ99 المنطقة الصناعية أوالد صالح ثاني + رابع بوجريحة عبد الحكيم  -1

 0442983ب09 المنطقة الصناعية أوالد صالح 01 اول+ثالث ش.ذ.م.م لعالوي      -2

إنتاج الحليب 
 المبستر ) ملبنة(

 شيهب بشير   -1
 0442078ب98 األمير عبد القادر -قرية تاسوست أول + ثالث ملبنة ايجيلي      

تجارة بالجملة 
 2231438ا05 حصة 87تجزئة تاسوست   اول +الثالث بوسعيد تميم -1 للمواد الغذائية

تجارة بالتجزئة 
 للمواد الغذائية

 2250086أ12 أ01تاسوست محل رقم  أول +ثالث بونقط عبد الرزاق -1

 2236597أ08 تاسوست اول+ثالث ـبوغابة سامي2

 2225359أ02 تاسوست ثاني +رابع ضربان صابر-3

 2241790أ10 تاسوست مركز ثاني +رابع بياض فارس -4

 11مسكن عمارة  100حي  اول + ثالث ـ عياشي عبد الرزاق5
 2245847أ11 تاسوست
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 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلديات

األمير عبد 
 القادر

تجارة بالتجزئة 
 للمواد الغذائية

 2232986أ06 حي المجاهدين تاسوست اول+ثالث ـ  بوخالفة عائشة6

 2216453أ99 تاسوست ثاني +رابع بوروينة عبد الحميد -7

 2256816أ15 تاسوست مركز ثاني + رابع عباس جالل -8
بوحالس مولودة شالبي  -9

 فطيمة
أول يوم 
 2212904أ98 تاسوست العيد+ثالث

 2259369أ16 قرية تاسوست 02محل  ثاني +رابع بوسعيد زهير--10

 2258800أ16 قرية بوحمدون اول++ثالث بن سهلة رياض-11

شارع بوكشكولة بلقاسم حي  03 اول++ثالث بوخمخم محمد-12
 القادراالمير عبد  –لعريشة 

 2221839أ00

 2249527أ12 حي البرقوقة تاسوست ثاني +رابع بوزيدي نسيم-13

االمير –شارع بومرديس عبد الرحمان  اول+ثالث بن بخمة نبيل-14
 2225903أ02 عبد القادر

االمير عبد -شارع بيطاطاش يوسف اول+ثالث بولحة ياسين -15
 2230227أ05 القادر

 02-4898895أ12 بوحمدون بلدية االمير عبد القادر ثاني+ثالث بن طوبال هارون -16

 اول +ثالث بن طوبال اسماعيل-17
 02قرية بوخالفة بوحمدون رقم 

 2257781أ15 االمير.ع.القادر-الطابق االرضي

 ثاني+رابع شايب الدور بشير-18
-شارع بوخالفة عمار 01محل رقم 

 2259933أ16 االمير.ع.القادر

 اول+ثالث بويلوطة عزيز-19
شارع بومرديس عبد الرحمان محل 

 2241388أ10 االمير عبد القادر– 01

 ثاني+رابع كسيس خالف-20
-ب 13قرية بوحمدون محل رقم 

 2247457أ11 االمير عبد القادر

 2263367ا18 مشتى البرقوقة تاسوست 01محل  اول +ثالث عبد الليوة محمد-21

االميرعبد  -شارع محمديوة يوسف اول +ثالث لطفيبوروينة  -22
 2263654ا18 القادر

 2229955ا05 الكلم الخامس–مشتى بوخرتوم  اول+ثالث بلطيطن  عمار-23
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 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلديات

األمير عبد 
 القادر

تجارة بالتجزئة 
 للمواد الغذائية

 2263652ا18 االمير عبد القادر–مشتى بوخرتوم  ثاني +ثالث روانة الزهرة-24

الطابق االرضي  01محل رقم  اول +ثالث مقراني الهادي-25
 بوحمدون

 2263836ا18

شارع بوكشكولة بلقاسم المدعو   اول +ثالث بوخمخم خالد-26
 س02مختار رقم 

 2263305ا18

حي المجاهدين قرية تاسوست محل  اول + ثالث بوغابة ربيع-27
 الطابق االرضي 02رقم 

 2258025ا15

 2241021ا10 قرية تاسوست  C04 ثاني+رابع رفيقهلة  -28

 اول + ثالث سطيحي مراد-29
–مشتى تاميلة الطابق االرضي 

 االمير.ع
 2259790ا16

 2223673ا01 قرية تاسوست اول + ثالث ثيثوس مصطفى-30

 –حي المنظر الجميل A11 اول +ثالث قردوح شهير-31
 االمير.ع.القادر

 2240355ا09

قرية تاسوست الطابق األرضي محل   اول+ثالث حسام عباس-32
 14ب

 2264122ا18

 2263652ا18 01مشتى بوخرتوم رقم   اول+ثالث روانة الزهرة-33

 2229955ا05 مشتى بوخرتوم-الكلم الخامس  ثاني+رابع بلطيطن عمار-34

 2263654ا18 شارع محمديوة يوسف  اول+ثالث بوروينة لطفي-35

 2263732ا18 طريق تاسوست-حي بوخرتوم محل ا اول+ثالث عراب سفيانبن -36

 2253838ا14 بوحمدون -قرية بوخالفة ثاني+رابع سويعد ادريس-37

 2261562ا17 االمير.ع-شارع محمديوة يوسف اول+ثالث بوعتروس يحي-38

 2264136ا18 االمير.ع-شارع محمديوة يوسف ثاني+رابع مرغيت اسيا-39

شارع بوكشكولة بلقاسم الطابق   اول+ثالث حيمر مسعود-40
 األرض

 2264133ا18

 2263850ا18 قرية تاسوست 01محل رقم   اول+ثالث صمود نبيل-41
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 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلديات

األمير عبد 
 القادر

تجارة بالتجزئة 
 للمواد الغذائية

الطابق باألرضي قرية  01رقم  محل ثاني+رابع مقراني الهادي-42
 بوحمدون

 2263836ا18

 2263745ا18 أ01حي العريشة رقم   اول+ثالث حميود حورية-43

 2263660ا18 أ01مشتى تاميلة محل   ثاني+رابع عبد اللي هارون-44

 2263027ا17 مشتى تاميلة حوز  اول+ثالث عمور التوفيق-45

ج28شارع بوكشكولة بلقاسم محل   ثاني+رابع حاجي عبد الجليل-46  2263027ا17 

 2263586ا17 قرية تاسوست 02محل   اول+ثالث عبورة مسيكة-47

الطابق  03تاسوست محل رقم   اول+ثالث بلعمري مختار-48
 األرضي

 2262102ا17

 2262058ا17 تجزئة تاسوست الطابق األرضي  اول+ثالث عباس محمد اسالم-49

 2261881ا17 حي الشهداء 01محل رقم  ثاني+رابع فطومةبن سالم -50

 2261837ا17 د قرية تاسوست02محل   اول+ثالث احميم صليحة-51

 2261806ا17 محل أ الطابق االرضي تاسوست  ثاني+رابع فنور محمد-52

مشتى شرافة تاسوست الطابق   اول+ثالث حميدوش نورة-53
 األرضي

 2261262ا17

 2260949ا17 قرية تاسوست  ثاني+رابع نوالشكوط -54

حي بوهالي قرية  01محل رقم  اول+ثالث مزالوي مولود-55
 تاسوست

 2260849ا17

 2260663ا16 02حي المرجة محل   اول+ثالث طافر وهيبة-56

 2259933ا16 شارع بوخالفة عمار 01محل   اول+ثالث شايب الدور بشير-57

 2258829ا16 29حي المجاهدين تاسوست محل  ثاني+رابع جاليلية صالح-58

 2257092ا15 حي لعريشة اول+ثالث زيار محمود-59

حي  24مسكن محل  100حي   اول+ثالث بويعجة عبد الرحيم-60
 الشهداء
 االمير.ع

 2255672ا15
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 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلديات

األمير عبد 
 القادر

تجارة بالتجزئة 
 للمواد الغذائية

 2254313ا14 01تجزئة بوهالي تاسوست محل رقم  ثاني+رابع بريهش يمينة-61

 2253330ا14 االمير عبد القادر–تاسوست   اول+ثالث بورورو عز الدين-62

 2253636ا14 أ 13بوحمدون محل   ثاني+رابع بوريدان حورية-63

 2242362ا10 شارع ناصر الدراجي  اول+ثالث بوخمخم  حورية-64

 عياشي عبد الرزاق -65
محل رقم  11مسكن ع  100حي   اول+ثالث

 تاسوست 04
 2245847ا11

 2247263ا11 حي شندوح اول+ثالث لحولة  مسعود-66

 2247970ا12 مشتى بوخرتوم  ثاني+رابع اعمارة  الظريفة -67

 2247994ا12 قرية تاسوست  ثاني+رابع بن عمر مربوحة-68

 2261837ا12 قرية تاسوستد 02محل   اول+ثالث احميم  صليحة-69

 2241423ا10 123حي البرقوقة تاسوست رقم  اول+ثالث بونفيخة  سليمة-70

شارع بومريس عبد الرحمان محل رقم  اول+ثالث بويلوطة عزيز-71
01 

 02-2241388ا10

03شارع ناصر الدراجي رقم   ثاني+رابع فافة    فاتح-72  2241127ا10 

 22240747ا09 مشتى بوخرتوم  ثاني+رابع بوقزيوة   جودي-73

 2239435ا09 01حي ناصر الدراجي محل رقم  ثاني+رابع بن بخمة    فطيمة-74

 2239369ا09 حي المنظر الجميل اول+ثالث لحمر فطيمة-75

 2239280ا09 55حي الثورة محل   اول+ثالث فتيح  كمال-78

 2239787ا09 أ 117تاسوست محل رقم قرية   ثاني+رابع بوعافية نصرالدين-79

 2229592ا04 االمير.ع -قرية بوحمدون  اول +ثالث بن طوبال فاتح-80

 2228682ا04 االمير .ع -شارع محمديوة يوسف  اول +ثالث عميور سيد علي-81

 2226171ا03 االمير .ع -بوحمدون  اول +ثالث العايب رشيد-82

 2226122ا03 االمير .ع –حي المرجة   ثاني+رابع جبيلة حفيظة-83
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 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلديات

األمير عبد 
 القادر

تجارة بالتجزئة 
 للمواد الغذائية

(95) 

 222690ا02 حي المجاهدين قرية تاسوست  اول +ثالث درمان نورية-84

 2223154ا01 االمير .ع–حي الكاليتوس  اول +ثالث درنون سماعيل-85

 2222349ا01 تاسوستمشتى بوحمدون   ثاني+رابع بن يحي فاطمة-86

 2222099ا00 االمير.ع -حي العريشة  اول +ثالث فافة علي-87

 2221847ا00 شارع بومريس عبد الرحمان  ثاني+رابع زعيمي سعيدة-88

 03رقم  07مسكن عمارة  100حي  اول +ثالث بوركوة اعمر-89
 تاسوست

 2220760ا00

 2220556ا00 قرية تاسوست  اول +ثالث دسدوس تونس-90

 2220493ا00 قرية تاسوست  ثاني+رابع هلة فريد-91

االمير عبد  -حي المنظر الجميل  ثاني+رابع فافة عبد المالك-92
 القادر

 2220213ا00

 2220191ا00 االمير عبد القادر-قرية بوحمدون  ثاني+رابع بيطاط  السعيد-93

 2219941ا00 االمير عبد القادر -حي أكزذ   اول +ثالث بوطغان زهرة-94

 2219729ا00 ب10تاسوست وسط رقم   اول +ثالث معزة نسيمة-95

-شارع بوكشكولة بلقاسم 01محل  اول +ثالث بوجدير ادريس-01 مغازة )سوبيرات(
 االمير.ع

 2262996ا17

 اللحوم الحمراء
(04) 

 2247509أ12 أ تاسوست76 اول+ثالث عديلة بوخميس-1

حي  04الطابق االرضيعمارة 64محل  ثاني+رابع حمياني مليكة-02
 مسكن تاسوست 50

 2263081ا17

 2243748ا11 تاسوست مركز محل ا ثاني+رابع صغير احسن-03

 2255760ا15 04قرية تاسوست محل  اول+ثالث جليط حسام الدين-04
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 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلديات

 الشقفة
 

 المخــابـــــز
(11) 

 

 180708574 شارع دخلي مختار ثاني  + رابع جعفري حسين-1

 2257642أ15 وسط 01محل  اول + ثالث جعفري فريد -2

 180715847 حي التجزئة الغربية 01محل رقم  ثاني+ رابع العمري رضوان-3

 18072264 بلدية الشقفة وسط اول+ ثالث مصباحي محمد-4

 2213055ا98 شارع العقيد عميروش اول+ ثالث بلجازية رشيد-5

 18.07.12730 الشقفة وسط -01محل رقم  اول+ثالث مولودبودفار  -6

 180715685 قرية جيمار 01محل رقم  اول+ ثالث كريمش عمار -7

 180715783 الحميمرة-قرية جيمار ثاني +رابع ميالط الطيب -8

 180712081 الشقفة -جيمار  ثاني +رابع غذيري رؤوف-9

 180713335 بوطالبمشتى  اول + ثالث جيهل طارق -10

 2246970أ11 الشقفة-السبت  أول +ثالث بغول رابح -11

 مواد غذائية عامة 

 2252587أ13 شارع رويبح حسين اول +ثالث بوهالي كريم -1

 2252118أ13 شارع دخلي المختار ثاني+رابع عبد اللي أحمد -2

 2249839أ12 شارع رويبح حسين ثاني+رابع بوكسول نضال  -3

 2243539أ11 الشقفة -حي يوفنة ثاني + رابع بومنة زين الدين -4

 2231336أ05 شارع رويبح حسين اول+ثالث شتوان عمر -5

 2240039أ09 شارع رويبح حسين ثاني + رابع بوخزر عبد المالك  -6

مسكن بر  35حي  02رقم   اول+ثالث بوملطة حبيبة-7
 الطابق األرضي للعمارة ج 98/01

 2264154ا14

 2251562أ13 الشقفة -حي يوفنة ثاني+ رابع بيوط رشيد -8
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 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلديات

 الشقفة
 

مواد غذائية 
 عامة

 2252081أ13 أوت الشقفة 20شارع  ثاني+رابع بولنوار الطيب-9

 2227753أ03 06مسكن عمارة ب رقم  35حي  اول+ثالث بن سليمان حسين  -10

 2247349أ04E 11شارع رويبح حسين رقم  ثاني+رابع مهبول مريم -11

 2234091أ06 الشقفة 02لعسالة رقم  اول +ثالث شتوان فؤاد -12

 2234385أ07 الشقفة -02حي السوق رقم  اول +ثالث شرفي مراد  -13

 00A2219743 الشقفة وسط اول+ثالث بوقادوم عادل-14

 01A2223204 شارع رويبح حسين اول+ثالث يونسي محمد 15

 00A2221308 شارع فارح السعيد اول +ثالث جعفري محمد -16

 01A2223642 شارع دخلي مختار ثاني + ثالث قندوز زيدان -17

 01A2224037 07نهج فازة رقم  ثاني + ثالث طالبي خديجة-18

 01A2224105 شارع رويبح حسين ثاني + ثالث بوهالي عبد اهلل-19

 01A2224156 الغربية وسطالتجزئة   اول+ثالث بن سليمان باية-20

 02A2224464 السقفة-حي السوق اول+ثالث شايب  صبيحة-21

 02A2225353 الشقفة -مشتى العزيب اول+ثالث طيبوش رشيد-22

 03A2226617 01شارع رويبح حسين  وسط  اول+ثالث بوتسطة فيصل-23

 99A2219329 الشقفة وسط ثاني+رابع بلطرش سمير-24

 03شارع رويبح حسين محل   ثاني +رابع فطيمة جعفري-25
 الطابق األرضي

18A2264152 

 17A2262042 الشقفة-حي براك  اول+ثالث بوشفيرات كمال -26

شارع حمدوش العربي محل 04أ و  اول+ثالث بوصهال منية-27
 17A2262019 04ب
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 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلديات

 الشقفة
 

مواد غذائية 
 عامة

 04عمارة  99مسكن بر  32حي   اول+ثالث بورجول جمال-28
 03A2227396 04رقم 

 02A2224199 قرية جيمار اول+ثالث لعبني  محمد الصالح-29

 17A2261560 01مشتى لوليجات محل   اول+ثالث طبال عبد النور-30

 17A2261771 قرية السبت 01محل   اول+ثالث بوجريحة سليمة-31

مشتى بلعليوي جيمار الطابق   اول+ثالث بوخذنة جمال-32
 االرضي

17A2261843 
 

 17A2261754 الشقفة -جيمار  ثانث+رابع فدسي عنابة-33

 01A2222773 مشتى تازودة جيمار اول +ثالث شعابنة علي -34

 17A2262353 أ33قرية تازودة محل  اول+ثالث صادقي زليخة-35

حي تازودة قرية جيمار محل رقم  ثاني +رابع بوفاغس مليكة-36
02 17A2262825 

 18A2264242 رأ قرية جيما05تازودة محل  ثاني+رابع محمود هارون--37

 18A2264407 رجيما 01تازودة محل رقم  اول+ثالث قشي زينب-38

 01A2222333 الشقفة-قرية بودقاق اول+ثالث لعيور نوارة -39

 17A2263068 حي جيمار الشقفة اول+ثالث حمروش عبد الحق-40

 18A2263751 02قرية بوطالب محل  ثاني+رابع دبيش محسن--41

 01A2223605 قرية جيمار اول+ثالث بوزلوف ياسين-42

 00A2221056 قرية جيمار الشقفة اول +ثالث لعويسي عبد الرفيق-43

 00A2222075 قرية جيمار الشقفة ثاني +ثالث بلعايب جميلة -44

 2229541أ04 قرية جيمار أول +ثالث جبروني أمين -45

 2254099أ14 05قرية بوطالب محل رقم  ثاني+رابع جيهل عماد  -46
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 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة المداومإسم  النشاط التجاري البلديات

 الشقفة
 

مواد غذائية 
 عامة

(55) 

 2242101أ10 06قرية جيمار محل  ثاني +رابع بوكرمة هشام -47

 2231626أ05 قرية جيمار ثاني +رابع جامع جابر  -48

 2238508أ09 02قرية بوطالب محل  اول +ثالث  دبيش عبد النور -49

 2223605أ01 قرية جيمار اول + ثالث  بوزلوف ياسين -50

-03الرصع جيمار محل رقم  اول+ثالث توافق مليكة -51
 الشقفة

 2257494ا15

 2264407ا18 جيمار -01تازودة محل رقم  اول +ثالث قشي زينب--52

 2259541ا16 الشقفة-تازودة قرية لكاف اول+ثالث  بن زكة  مراد -53

 2251716ا13 الشقفة-20قرية جيمار محل رقم  اول+ثالث شيط عنتر-54

 2222075أ00 قرية جيمار ثاني +رابع بلعايب جميلة -55

 خضر وفواكه
(04) 

 2219329أ99 الشقفة وسط اول +ثالث  بلطرش سمير -1

 2231960أ05 الشقفة وسط 01محل  ثاني +رابع بعيط حسين  -2

 2238089ا08 الشقفة-ا04شارع رويبح حسين اول+ثالث الحليمقردوح عبد -3

 2249839أ12 الشقفة وسط ثاني + رابع  بركاس محمد-4

الوقود  )محطة 
 خدمات(

ش.ذ.م.م االخوة بن -01
 فاضل

 ثاني+ رابع
 الشقفة -جيمار  

 0443214ب12

 2230440ا05 الشقفة مركز اول + ثالث بن زايد محمد-02
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 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلديات

 برج الطهر
 

 عامةمواد غذائية 
(11)  

 2217274أ99 برج الطهر مركز أول +ثالث بولحبال الطاهر -1

 16A2259208 مركز 02محل رقم  ثاني +رابع حراق ايوب  -2

 16A2258461 برج الطهر مركز ثاني +رابع شعابنة نصر الدين -3

 15A2257963 01برج الطهر وسط محل  ثالث +ثالث كيموش عبد الرحمان -4

 3413497أ99 ب وسط برج الطهر09محل رقم  ثاني +رابع حراق محمود -5

 2221823أ00 مشتى أشرار برج الطهر أول +ثالث حراق محمد-6

 02مسكن محل  120حي  اول +ثالث حراق محمود-8
 الطابق االرضي وسط برج الطهر

 02-3413497ا99

 2263281ا18 محل ا مركز برج الطهر اول +ثالث بوعطن عمر-9

 2260999ا17 برج الطهر 04محل رقم  اول + ثالث حافي هجيرة-10

 2217274أ99 برج الطهر مركز أول +ثالث بولحبال الطاهر -11

 2261186أ17 -برج الطهر – 03محل رقم  أول+ ثالث بدري الزوبير -1 اللحوم الحمراء
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 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلديات

 القنار نشفي
 

 المخــابـــــز
(06) 

 2250784أ13 أ شارع أول نوفمبر10 رقم ثاني +رابع الواتي يوسف-1

 182000333 القديم 43الطريق الوطني رقم  اول +ثالث حمادو محمود-2

 182004211 القنار نشفي مركز ثاني +رابع لعرج عبد المجيد -3

السيدة بوناب المولودة  -4
 اول +ثالث ضلوش الصافية

 2214658أ98 مشتى عرسة الزويتنة

 2263892ا18 القنار نشفي مركز اول +ثالث بليردوح محمد  -5

 182007930 القنار نشفي–جويلية  05حي  ثاني +رابع بوطالب عبد الحميد-6

مواد غذائية 
 عامة 

 2235005أ07 شارع أول نوفمبر أول +ثالث كحيلة رفيق -1

 2243646أ11 القنار وسط اول +ثالث لباد رضا -2

 2231395أ05 القنار وسط اول +ثالث محمدلعرج  -3

 2211642أ98 القنار وسط اول+ ثالث غويل محمد الشريف-4

 2256729أ15 القنار وسط ثاني +رابع بوجعطيط خالد-5

 2231503أ05 حي الرجينصة ثاني +رابع بوجنانة ابراهيم  -6

 2240436أ09 حي الرجينصة اول +ثاني قرارة سعيد -7

 محمديوة وافي -8
 أول +ثاني

محل رقم  02مسكن عمارة  20حي 
02 

 2250106أ12

 2252119أ13 أ142جويلية رقم  05حي  اول +ثاني بوطالب رمزي -9

 2220517أ00 جويلية 05حي  ثاني+ ثالث بوطالب نبيل  -10

 2253823أ14 جويلية 05حي  ثاني +ثالث بوطالب حسام -11

القنار -ا142جويلية رقم  05حي اول+ثالث بوزريبة حمزة-12
 نشفي

 2252119ا13
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 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلديات

القنار 
 نشفي
 

 مواد 
 ذائية عامةغ

 02-2243027ا10 القنار وسط اول + ثالث بدروني منير -13

شارع الشهيد بطاش يوسف بن  اول+ثالث عمور فاطمة-14
 17A2262859 02الطيب محل 

أ15محل  القنار نشفي - ثاني+رابع بوطالب سياف-15  15A2255918 

 بوناب حمزة-16
 اول+ثالث

2008مسكن  20حي    RPHP 
04محل  02عمارة   14A2253379 

ه25قرية الزويتنة محل   اول+ثالث بوسطيل توفيق-17  17A2260717 

 2251375أ13 الزويتنة اول +ثالث كحيلة محمد -18

 2253626أ14 الزويتنة ثاني +رابع بومكاح رشيد -19

المزاير 95رقم   +رابعثاني  دقمارة زهية– 20  13A2252676 

 2233765أ06 قرية االمزاير اول+ثالث دقمارة عبد الحكيم-21

 13A2252509 قرية المزاير اول+ثالث بدروني عبد الحميد-22
 

 16A2260316 قرية الزويتنة ثاني +ثالث بيبخ بالل -23
 

 2255133ا14 نشفيالقنار –ج 15المزاير محل  ثاني+رابع دقمارة خالد -24

 2259574أ16 المزاير ثاني+رابع لكميتي وليد---25

 2258443ا16 15المزاير محل   اول+ثالث بهلول عادل-26

 2259923ا16 القنار نشفي-قرية المزاير اول+ثالث منوش سمية-27

 2212147ا98 قرية االمزاير ثاني+رابع بن عالية تفاحة-28

 2251041ا13 المزاير -03محل  اول+ثالث كحيلة خالد-29

 17A2263047 المزاير القنار نسفي اول+ثالث كحيلة محمد-30
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 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلديات

  
 

 مواد 
 ذائية عامةغ

(46) 

 2229012أ04 القنار-قرية فازة  أول +ثالث كنيش محمد  -31

 226328ا18 المزاير-الطابق االرضي 03محل  اول+ثالث عميرات شعيب-32

 2229247أ04 القنار-فازة قرية  أول +ثالث شيكيرو أحسن  -33

 2239915أ09 القنار-فازة ثاني +رابع زغاد سليم -34

 16A2260276 37فازة الطابق األرضي محل رقم أ  اول+ثالث العجرود عبد الوهاب-35

 16A2260688 01قرية فازة محل   اول+ثالث بوطالب حمزة-36

 2234117ا06 القنارنشفي-قرية فازة محل ا  اول+ثالث روانة نوارة-37

 16A2260363 02قرية فازة محل رقم  ثاني+رابع سويعدي زيلوخة-38

 2244985أ11 القنار-قرية فازة ثاني+رابع  شكال عزيز -39

القنار 
 نشفي
 

 2229723أ05 القنار-مشتى فازة ثاني +رابع  فدسي عبود -40

 2234082أ06 القنار- Aقرية فازة رقم  اول+ثالث  بن ثريثرة محمد -41

قرية فازة 03الطابق األرضي محل   اول+ثالث بلمنيغر محمد -42  17A2260771 

 2264310ا18 القنار نشفي–قرية فازة  اول+ ثالث بلمنيغر حسام الدين -43

ازةمحل أ حي الشهيد نفلة مشتى ف  اول+ثالث كنيش حمزة-44  18A2264198 

 18A2263286 محل ب قرية فازة +ثالثثاني  بولحسة حفيظة-45

 2234117أ06 01قرية فازة محل أ رقم ثاني+رابع  روانة نوارة -46

تجارة بالتجزئة 
للخضر و 

 الفواكه

 2258312ا15 وسط1955شارع أول نوفمبر  أول +ثالث لعبني الياس -1

 2253312أ14 القنار وسط 01محل رقم  ثاني +رابع بوحنيكة عبد الحق -2

 2258962ا16 03محل 1954شارع أول نوفمبر  اول +ثالث بلعمرانية سيف الدين-3
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 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلديات

القنار 
 نشفي
 

لخضر و ا
 2259088ا16 أ10قرية المزايرمحل  اول +رابع لكميتي تهامي -4 الفواكه

 للحوم ا
(07) 

 

 2261350ا17 وسط 1954شارع أول نوفمبر   اول+ثالث محمديوة سمير-1

 2259391ا16 شارع مخلوفي المكي 01محل رقم   اول+ثالث بدروني عبد الرحيم-2

 2222023أ00 قرية المزاير اول+ثالث لقاط عبد الرحمان-3

 2263919ا18 القنار نشفي وسط-ا36محل  اول+ثالث كرميش عبد الرحمان -4

 2211953ا98 القنار نشفي–شارع اول نوفمبر  اول +ثالث بوجنانة رابح-5

 2227892ا04 وسط القنار نشفي ثاني+رابع عبد  موش يوسف -6

 2221686أ00 قرية المزاير ثاني +رابع شربال احسن-7

 الدواجن
(03) 

 12A2247536-01 القنار نشفي01سارع A10 اول+ثالث بوبلي نجيب-01

 18A2263799 07شارع مصطفى بن بوالعيدرقم ا  ثاني + ثالث بوسطيل احمد -02

 10A2242603 شارع  اولنوفمبر القنار-01محل  اول +ثالث بلعمرانية الحسين-03

 
 

 اإلطعام
 
 
 
 
 
 

 2222992ا01 شارع اول نوفمبر 10 اول +ثالث مروش عبد النور-1

 2211912أ98 طريق اول نوفمبر ثاني +رابع لباد محمد الصديق-2

 2216009أ99 43الطريق الوطني رقم  ثاني+رابع بوجعطيط عبد الكريم-3

 2217730أ99 مشتى الزويتنة القنار اول+ثالث كحيلة رابح-4

 2221126أ00 مشتى الزويتنة القنار ثاني +رابع كساسرة حورية-5

 2223510ا01 القنار وسط اول + ثالث بوشنقة عبد الحميد-6
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 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلديات

القنار 
 نشفي
 

 اإلطعام
(10) 

 

 2227461ا03 قرية المزاير رقم أ  ثاني +رابع عثامنة وليد-7

 2251359ا13 القنار نشفي –المزاير حوز  اول +ثالث اعميور نبيل-8

 2230640ا05 القنار نشفي-قرية المزاير اول+ثالث دقمارة محمد -9

 10A2242594 القنار نشفي-قرية المزاير ثاني+رابع لكميتي بالل-10

الوقود ) محطة 
 خدمات (

 226442ا03 نشفيالقنار  اول+ثالث حمادو لخضر-01
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 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلديات

بلدية سيدي 
 عبد  العزيز

 

 المخابز
(04) 

 181304819 سيدي عبد العزيز ثاني +رابع بعوني نور الدين -1

 181311523 سيدي عبد العزيز مركز اول+ثالث زوجة بعوني حجازي حنان -2

شارع حجازي عبد القادر محل  ثاني +رابع محروق ناصر -3
 أ03

 2249655أ12

 2211711أ98 سيدي عبد العزيز اول + ثالث الصالح قدورمحمد -4

مواد غذائية 
 عامة 

 01-0724290أ00 وسط 39ج  أول +ثالث بوسطيل عبد الحميد  -1

 2252679أ13 شارع رمضاني رابح أول+ثالث محروق ياسر -2

 2252728أ13 شارع لدرع حسين أول +ثالث كياس علي  -3

 2226586أ03 سيدي عبد العزيز وسط ثاني+رابع  باقة سعيدة  -4

 2210798أ97 سيدي عبد العزيز ثاني+رابع  قدور ياسين  -5

 2211916أ98 سيدي عبد العزيز ثاني +رابع  ماني علي  -7

الغار دي مونداس سيدي عبد  اول +ثالث  بوغريررة خالد -8
 العزيز

 2216207أ99

تجزئة غار دي مونداس رقم  ثاني +رابع  راميشربال  -9
03 

 2231968أ05

 2250719أ13 شارع قدور محمد اول +ثالث  قدور داود -10

تجزئة الحي السكني  04رقم  اول +ثالث  بوفريس عبد الوهاب  -11
 08بناية رقم 

 2253049أ14

 20شارع أول نوفمبر محل رقم  اول +ثالث  عثمان ياسر -12
 ج

 2254125أ14

 2261671ا17 شارع رمضاني رابح اول +ثالث  بولقرون عز الدين-13

 18A2264272 -شارع لدرع حسين ثاني +رابع شربال عبد الناصر-14
 

 2261796أ17 مشتى تيمليكان الطابق االرضي اول +ثالث  دغاب عبد الهادي-15
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 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلديات

بلدية سيدي 
 عبد  العزيز

مواد غذائية 
 عامة

(26) 

05حي حجاني عبد القادر محل   اول+ثالث لقاف هارون-16  18A2264237 

 بوخليفة فضيلة-17
ب شارع لدرع حسين02محل رقم   ثاني +رابع  

 17A2261850 

شارع رمضاني رابح 53أ  ثاني +رابع بولقرون عز الدين-18  
 

17A2261671 
 

 مشتى تمليكان الطابق األرضي  ثاني +رابع دغاب عبد الهادي-19
 

17A2261796 
 

 17A2261693 محل أ مشتى لعزيب  اول+ثالث بوشاشي يوسف-20

أ37صخر البلح رقم  اول+ثالث بن عمرة عبد الحق-21  18A2264210 

 2258417أ16 مشتى تيمليكان ثاني +رابع  دغاب وليد-22

 2236749أ08 حي حجاني عبد النور تيمديوان اول +ثالث  محروق ياسين-23

 2228437أ04 مشتى تيمديوان 02 اول +ثالث  نايلي يوسف-24

 2248846أ12 01قرية الماحوز رقم ثالث يوم العيد لدرع عبد الحميد -25

 2254816أ14 أ85قرية الجناح محل رقم   ثاني يوم العيد بلعمري براهيم -26

 مساحات صغرى 
supérettes 

 
 ـبلفقير عادل1

اول يوم 
العيد+ثاني يوم 

 العيد
 2251615أ13 حي بولعسل السعيد 

 
 

 اللحوم
(04) 

تجزئة مركز سيدي 53حصة رقم  أول+ ثالث شربال عبد السالم -1
 2232126أ06 عبد العزيز 

شارع اول نوفمبر وسط سيدي عبد  ثاني+رابع شربال الطاهر -2
 2216984أ99 العزيز

 2257977أ15 شارع لدرع حسين أول+ثالث شربال مراد -3

 2257977أ15 شارع لدرع حسين 01 ثاني +رابع بودودة شعيب -4
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 رقم س .ت أو ب.ح العنوان التجاري يوم المداومة إسم المداوم النشاط التجاري البلديات

بلدية سيدي 
 عبد  العزيز

 

 المطاعم
(07) 

 2256692أ15 شارع قدور عبد النور اول +ثالث زروق حسن -1

 قيسوم كمال -2
 2230745أ05 حي قدور عبد النور أول +ثالث 

أ الجناح سيدي عبد 86 اول +ثالث شعابنة رضا -3
 2246572أ11 العزيز

 2254093أ14 شارع برويس ابراهيم اول +ثالث فوزي بودور -4

 2254816أ14 أ 85قرية الجناح محل رقم  ثاني + رابع بلعمري ابراهيم-5

حي  بولعسل السعيد محل  ثاني + رابع بري صطفى -6
 1660157ا14 -02رقم 

شارع رمضاني رابح محل رقم  أول+ ثالث درويش حليم -7
 2245947أ11 01



 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 جيجل والية   

      التجارة مديرية 
  …………        في المؤرخ  ……. رقم بالقرار ملحق                                                                          

 عطلة خالل المداومة بضمان الملزمين التجار قائمة المتضمن                                                         
 2018 لسنة عيد األضحى                                                          

 : دائرة الميلية
 

 رقم السجل التجاري أو ب ح العنوان التجاري المداومةتاريخ  اسم ولقب المداوم النشاط الحي البلديات

الحي  الميلية
 السفلي

 المخابز
 

 18A2263440 الميلية –ساحة بو النح بلقاسم  و الثالث اليوم األول زيرق فاروق .1

 2261197ا17 الميلية -تجزئة الشارع الكبير اليوم األول و الثالث بوبعة محمد .2

 2244541أ11 الميلية -تجزئة الشارع الكبير و التالتاليوم األول  قديحة حسين .3

 2234110أ06 الميلية -حي منقوش  اليوم التاني و الرابع بوسقيعة توفيق .4

 1239165أ  11 الميلية  -شارع بوعندل رابح   اليوم األول و التالت حاجي عثمان .5

 2234110أ  06 الميلية -شارع بوعندل رابح   اليوم األول و التالت بوسقيعة توفيق .6

حي الضمان االجتماعي   اليوم التاني و الرابع عليوش سفيان  .7
 الميلية 

 2235049أ  07

 2212213أ  98 الميلية  –حي بومهران  اليوم التاني و الرابع رغيوة عبد المجيد .8

 18. 09. 12247ب ح  الميلية  –حي بولعتيقة صالح  اليوم الثاني والرابع سطيلة محمد اسالم .9

 13A2252731 الميلية -حي بومهران  اليوم الثاني والرابع شيكر يزيد .10

 1239165أ  11 الميلية سونلغاز –طريق جيجل  اليوم األول و التالت حاجي عثمان  .11

التغذية 
 العامة

 

الشارع الكبير  01رقم  اليوم االول بوعيطة ادريس .1
 حصة 64

 2263959ا18

 2260049ا16 الميلية -الشارع الكبير  اليوم االول كربوش رابح .2

 18A2263359 الطابق االرضي حي الصخري اليوم االول عبد الوهاب فارس .3

الطابق األرضي تجزئة  03رقم  اليوم االول عميور زينب .4
 نضال

17A2262962 

 2257671ا15 الميلية -الشارع الكبير  اليوم االول كحوال بوجمعة .5

 2261091ا17 الميلية -شارع بوعندل  اليومالرابع شبيل سعيدة .6

 2238166أ08 تجزئة الشارع الكبير الميلية اليومالرابع بولطيف بوالعيد .7

 2258008ا15 شارع الملعب بوجمعة الطاهر اليومالرابع بوسقيعة كمال .8
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      التجارة مديرية 
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 رقم السجل التجاري أو ب ح العنوان التجاري تاريخ المداومة اسم ولقب المداوم النشاط الحي البلديات

الحي  الميلية
 السفلي

التغذية 
 العامة

 2251865أ13 توسعة الشارع الكبير الميلية الرابع اليوم بوشعيب مهدية .9

 2227271أ03 الشارع الكبير الميلية الرابع اليوم لطرش فتيحة .10

 2215761أ98 تجزئة الشارع الكبير الميلية الرابع اليوم بوبشيرة عمار .11

 2256077أ  15 الميلية -ساحة بوالنح بلقاسم  الرابع اليوم بلحيول عبد الفتاح .12

 2232475أ  06 الميلية -شارع بوعندل رابح   اليوم االول بوسقيعة عبد الحميد .13

 2250914أ  13 حي الضمان االجتماعي الميلية اليوم االول قليل فؤاد  .14

 2222722أ01 الميية -حي الملعب  اليوم االول بوسالم سفيان .15

    2219318أ 99 الميلية  –تجزئة التنس  اليوم االول لعور أحسن .16

حي  01الطابق األرضي محل   اليوم االول نوار محمد .17
 بومهران

18A2263204 

 2225304أ  02 الميلية  –مسكن  312حي  اليوم االول عميور إبراهيم  .18

 2219594أ  99 الميلية –مسكن  312حي  اليوم ااالول جبلي هالل  .19

 2225024أ02 الميلية -مسكن  100حي  اليوم االول لعور سمير .20

 2242807أ  10 الميلية –حي بومهران  اليوم ااالول كريد علي .21

 2238646أ09 الميلية -تجزئة بومهران  اليوم التاني بكري وسيم .22

 2221750أ00 الميلية –حي بومهران  اليوم االتاني هزيل علي .23

 2223193أ  01 الميلية –حي بولعتيقة صالح  اليوم االتاني دنش علي  .24

 2233799أ  06 الميلية –حي بولعتيقة صالح  اليوم التاني بعداش عيسى .25

 2253710أ  14 الميلية –حي بولعتيقة صالح  اليوم التاني لرقط عمر .26

 2232759أ  06 الميلية –حي بولعتيقة صالح  اليوم التاني بوسطلة حسين .27
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      التجارة مديرية 
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رقم السجل التجاري أو ب  العنوان التجاري تاريخ المداومة اسم ولقب المداوم النشاط الحي البلديات
 ح

الحي  الميلية
 السفلي

التغذية 
 العامة

 2233322أ  06 محطة نقل المسافرين  اليوم التاني بوبعة محمد .28

 2261695ا17 المحطة القديمة اليوم االول عبد المولى عامر .29

 2226162أ  03 محطة نقل المسافرين اليوم التاني فنيط رابح  .30

 2252444أ  13 محطة نقل المسافرين اليوم االتاني عميور احمد .31

 2228798أ  04 محطة نقل المسافرين التانياليوم  بودالل عبد الحميد  .32

 2226821أ  03 محطة نقل المسافرين اليوم التالت بوفاغر الصديق .33

 2235962أ  07 تجزئة تعاونية الزهور  اليوم التالت بعداش عبد القادر .34

 2230493أ05 الميلية -محطة نقل المسافرين  اليوم التالت شنوقي فيصل .35

 2251759ا13 تجزئة تعاونية الزهور اليوم الرابع بوفاغر جمال .36

 2218571أ99 الميلية -حي منقوش  اليوم التالت بوالنش صالح .37

 2259263ا16 الميلية -حي منقوش  اليوم التالت لعور فوزي .38

 2260551ا16 الميلية -حي منقوش  اليوم الرابع بوالنش سعيدة .39

 2216131أ99 الميلية  -حي منقوش اليوم التالت بوالنش الطاهر .40

 2259675ا16 الميلية -حي منقوش اليوم التالت بوحلوفة سليمان .41

 2253965أ14 الميلية  –حي منقوش  اليوم التالت بودياب محمد  .42

 2234813أ  07 الميلية  –القنطيلة  اليوم االتالت بوتش ربيع .43

 2249060ا12 الميلية –حي منقوش  اليوم االتالت لرقط رياض .44

 2254828ا14 الميلية –حي منقوش  اليوم االتالت مليكة مخلوف .45

 2250635أ  13 الميلية  –المصيف  اليوم التالت بوالصوف أمين .46
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 جيجل والية   

      التجارة مديرية 
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 : دائرة الميلية
 

رقم السجل التجاري أو ب  العنوان التجاري تاريخ المداومة اسم ولقب المداوم النشاط الحي البلديات
 ح

 الميلية
الحي 
 السفلي

مساحات 
 صغرى

 2263713ا18 تجزئة التنس الميلية اليوم االول مريمش عزيز .1

 2264185ا18 الميلية -توسيع الشارع الكبير  االولاليوم  عبد المولى هارون .2

ت ج ت 
 ع

 
 

 2255970أ  15 الميلية –حي بومهران  اليوم األول جالودي حمزة  .1

 2244325أ  11 الميلية –حي بومهران  اليوم األول بوزراع جمال الدين  .2

 2253917أ  14 الميلية –حي بومهران  اليوم الثاني بن الساسي سماعيل  .3

 2217920أ   99 الميلية –حي بومهران  اليوم الثالث بصيصل عمار .4

 2210634ا97 الميلية -تجزئة بومهران  اليوم االول بوعيطة محمد .5

 2238334أ08 الشارع الكبير الميلية اليوم األول بوتعية فوزي .6

 2235283أ07 الميلية -الشارع الكبير اليوم األول بومسحل عبد الملك .7

 مطاعم

 2243078أ10 الميلية -الشارع الكبير  اليوم الثاني مريمش كريم .1

 2249398أ  12 محطة نقل المسافرين اليوم الثالث بوعيطة نور الدين .2

 2224219ا  02 محطة نقل المسافرين اليوم الثالث بودندونة فوزي  .3

 2231307أ  05 الميلية  –المحطة القديمة  اليوم الرابع  حميمد عبد الحق  .4

 2216149أ  99 الميلية  –المحطة القديمة  اليوم الرابع بوسالم علجية  .5

 2245624أ11 الميلية -تعاونية الزهور م. ق  اليوم الرابع جريو علي .6

 2255976أ  15 الميلية  –طريق قسنطينة  اليوم الثاني بوالغبرة موسى  .7

الخضر 
 والفواكه

 2255278أ14 تجزئة الشارع الكبير الميلية األولاليوم  هواين ياسين .1

 2258743أ16 الميلية -الشارع الكبير  اليوم الثاني مكاحلي توفيق .2

 2242949أ  10 الميلية -شارع بوعندل رابح   اليوم الثالث العارم اليزيد .3
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رقم السجل التجاري أو ب  العنوان التجاري تاريخ المداومة اسم ولقب المداوم النشاط الحي البلديات
 ح

 الميلية

الحي 
 السفلي

الخضر 
 والفواكه

 2243795أ  11 الميلية -  شارع بوعندل رابح اليوم الرابع بوشارب عزيز  .4

السوق 
المغطى 

للخضر و 
 الفواكه

 السوق المغطى .1
 للخضر و الفواكه

اليوم األول و 
 الثاني

 و الثالث و الرابع

 - الميلية  –المحطة القديمة 

 لحوم
 2213109أ  98 الميلية -شارع بوعندل رابح   اليوم الثاني غنيو موسى .2

 2259622أ  16 الميلية –تجزئة التنس  الثانياليوم  عبد بوالجدري المالك .3

 دواجن
 2236513أ  08 الميلية -شارع بوعندل رابح   اليوم الثالث بولمناخر عادل .4

 2245234أ  11 الميلية  –تجزئة بومهران  اليوم الرابع ركيمة عمار .5

الحي 
 العلوي

 مخابز
 

 15A2257256 الميليةحي الخناق  اليوم الثاني والرابع بوشعير نور الدين .1

 98A2214568 الميلية -حي جنوحات بشير  اليوم األول والثالث بن سي علي عما ر .2

 2223701أ01 الميلية –حي الخناق  اليوم الثاني والرابع بوبازين عبد الكريم .3

 2215413أ98 الميلية –حي الخناق  اليوم الثاني والرابع عبد الوهاب سمير .4

 2224599أ02 الميلية –حي الخناق  اليوم األول والثالث دباش حنان .5

 18A2263440 الميلية  –شارع لبصير عبد اهلل  اليوم األول والثالث زيرق فاروق .6

  18.09.  22884ب .ح الميلية  – 55أوت  20شارع  والرابع اليوم الثاني كعبوبة نوارة  .7

تغذية 
 عامة
 

 2222562أ01 الميلية -بغيجة عبد المجيد  نهج اليوم االول بوعبان الزهرة .1

 تا2254649ا14 شارع جنوحات بشير اليوم االول مجدوب نبيل .2

 2264287ا18 شارع جنوحات بشير اليوم االول بولجويجة سعاد .3

 2250424أ13 الميلية -شارع بغيجة عبد المجيد اليوم االول بن شمخ محمد .4
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رقم السجل التجاري أو ب  العنوان التجاري تاريخ المداومة اسم ولقب المداوم النشاط الحي البلديات
 ح

الحي  الميلية
 العلوي

تغذية 
 عامة
 

 18A2264162 01دار الزاوش محل رقم  اليوم االول سامية خنشيل .5

 2261588ا17 الميلية –حي الخناق  اليوم األول مرزوق عمار .6

 2252466ا13 الميلية –حي الخناق  اليوم األول كيسوم مليكة .7

 2241810أ10 الميلية –حي الخناق  اليوم األول بوبرطخ بوالعيد .8

 2215507أ98 الميلية –حي الخناق  اليوم األول كرواز سفيان .9

 2231581أ05 الميلية –حي الخناق  اليوم األول بوسبولة نورالدين .10

بعداش بوبكر  .11
 الصديق

 2258099أ15 الميلية -حي الخناق  اليوم األول

 2253844أ  14 الميلية –حي بوقعود العربي  اليوم األول غراز عبد الوهاب .12

 2256886ا15 الميلية –حي بوقعود العربي  اليوم األول شهرةعيبش  .13

 2264075ا18 الميلية –حي بوقعود العربي  اليوم االول بوسقيعة حسام .14

 2263982ا18 الميلية –حي بوقعود العربي  اليوم االول بوكالب كمال .15

 2263750ا18 الميلية –حي بوقعود العربي  اليوم األول بوشافر فريد .16

 2239525أ09 الميلية–حي بوقعود العربي  اليوم االول عاللوش بدرة .17

 2252539ا13 الميلية–حي بوقعود العربي  اليوم االول لوام صورية .18

 2248661أ12 الميلية –حي بوقعود العربي  اليوم االول بن زيغة فاروق .19

 2257230ا15 الميلية –حي بوقعود العربي  اليوم الثاني بوعبان نسيم .20

 2261226ا17 الميلية –حي بوقعود العربي  اليوم الثاني حمدادوش نورة .21

 2258687ا16 الميلية –حي بوقعود العربي  اليوم التالت بن زيغة ام الخير .22

 2261203أ17 الميلية –حي بوقعود العربي  اليوم الثاني دواس سمير .23

 

-92- 

 



 

 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 جيجل والية   

      التجارة مديرية 
  …………        في المؤرخ  ……. رقم بالقرار ملحق                                                                          

 عطلة خالل المداومة بضمان الملزمين التجار قائمة المتضمن                                                         
 2018 لسنة عيد األضحى                                                          

 : دائرة الميلية
 

رقم السجل التجاري أو ب  العنوان التجاري تاريخ المداومة اسم ولقب المداوم النشاط الحي البلديات
 ح

الحي  الميلية
 العلوي

تغذية 
 عامة
 

حي منقوش طريق أوالد عميور  اليوم الثاني بودرع وردية  .24
 الميلية –

 2242127أ10

 2223764أ01 الميلية –الحي التطوري  اليوم الثاني بوالغبرة سليمة .25

 2243932أ11 الميلية -أوالد عميور  اليوم الثاني بعيو عبد المالك .26

 2252972ا14 الميلية -حي متيجة  اليوم الثاني غدار رحيمة .27

 2212041أ  98 الميلية –شارع لبصير عبد اهلل  اليوم الثاني مغريش نسيم  .28

 2216126أ  99 الميلية  –شارع بولطيف الصادق  اليوم الثاني فرماس رياض .29

 2262994ا17 الميلية –شارع بولطيف الصادق  اليوم الثاني شيدخ زين الدين .30

 2212350أ  98 الميلية –الصادق شارع بولطيف  اليوم الثاني بوبرطخ كمال  .31

 2230674أ05 الميلية -شارع بولطيف الصادق اليوم الثاني بوكري الصديق .32

 2219553أ  99 الميلية  –شارع الشمال  اليوم الثاني بوجعدار رضوان  .33

 2234637أ  07 الميلية  –شارع زيغود يوسف  اليوم الثاني كيروان مر يم  .34

 2227546أ03 الميلية -شارع زيغود يوسف اليوم ااالول الفتاحكحوال عبد  .35

 2254384أ  14 الميلية –شارع زيغود يوسف  اليوم الثالث بوسالم فؤاد .36

 2217317أ  99 الميلية –شارع زيغود يوسف  اليوم الثالث بوشريط محمد بالل  .37

 2251539ا  13 الميلية –شارع زيغود يوسف  اليوم الثالث بولوساخ رضا  .38

 2236311أ  08 الميلية –شارع زيغود يوسف  اليوم الثالث بكيري يوسف .39

 2214085أ98 الميلية -شارع زيغود يوسف  اليوم الثالث بعداش موسى .40

 2216449أ  99 الميلية  –شارع أوصيف عيسى  اليوم الثالث بكيري مخلوف  .41

 2258545ا16 الميلية – شارع أوصيف عيسى اليوم الثالث بكيري رزقي .42
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 عامة
 

 2213885أ  98 الميلية –شارع أوصيف عيسى  اليوم الثالث بكيري الزيادي  .43

 2243756ا11 الميلية –شارع أوصيف عيسى  اليوم الثالث دبش عائشة .44

 2251570أ  13 الميلية  –شارع غربي صالح  اليوم الثالث موشموش علي .45

 2248962ا12 الميلية –شارع غربي صالح  اليوم الثالث زرقينوح فاتح عمر .46

 2232533أ 06 الميلية  –شارع المسجد  اليوم الثالث بكيري سمير .47

 2211422أ98 الميلية -شارع قنيدرة أحمد  اليوم الرابع بكيري سليم .48

 2252096أ  13 الميلية   –طريق سكيكدة  اليوم الرابع مزهود مسعود .49

رقم  I تجزئة قريقة عبد الحميد اليوم الرابع بوراس نوفل .50
131 

18A2263817 

 2213983أ  98 الميلية   –طريق سكيكدة  اليوم الرابع بوحجار عبد الرحمن .51

 2218292أ  99 الميلية  –حي زاهر  اليوم الرابع بولطيف عبد الناصر  .52

 2258535أ  16 الميلية –حي زاهر  اليوم الرابع لكحل جمال .53

 2256916ا15 الميلية –حي زاهر  اليوم الرابع بو شريط عبد الحميد .54

 2244489أ  11 الميلية – 55أوت  20شارع  اليوم الرابع بوعبسة عقيلة  .55

 2233432أ  06 الميلية – 55أوت  20شارع  اليوم الرابع كعبوبة احمد  .56

 2212213أ  98 الميلية – 55أوت  20شارع  اليوم الرابع رغيوة عبد المجيد .57

 2237284أ 08 الميلية – 55أوت  20شارع  اليوم الرابع بوعمر محمد رضا  .58

 2213235أ  98 الميلية – 55أوت  20شارع  اليوم الثالث بوطبيبة علي .59

 2213661أ  98 الميلية – 55أوت  20شارع  اليوم األول بوفاغر عمر  .60

 2260458أ16 الميلية - 55أوت  20شارع  اليوم األول شيدخ فضيلة .61
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رقم السجل التجاري أو ب  العنوان التجاري تاريخ المداومة اسم ولقب المداوم النشاط الحي البلديات
 ح

الحي  الميلية
 العلوي

تغذية 
 عامة

 2239337أ  09 الميلية  –شارع جنوحات بشير  اليوم األول بن سي علي احمد .62

 2224851أ  02 الميلية  –حي مليط احمد  اليوم الرابع معروك عادل .63

 2262294ا17 الميلية –حي مليط احمد  اليوم الثاني محروق موسى .64

 2238721أ  09 الميلية  –زرزور  اليوم األول لعجل نوار  .65

 18A2264354 02مشتى زرزور المحل   اليوم األول دردور زهير .66

 2224894أ  02 الميلية –زرزور  اليوم الثاني عبد النور أحمد  .67

 اطعام

 2256369أ15 الميلية -شارع لبصير عبد اهلل  اليوم األول كحال مسعودة .1

 2264268ا18 الميلية - 1955اوت 20شارع  اليوم األول بعيو عبد الحكيم .2

 2229964أ05 الميلية -شارع لبصير عبد اهلل  اليوم الثاني مريمش جمال .3

 2225429أ02 الميلية -شارع بوخشم علي  اليوم الثاني بوفياية أحسن .4

 2263854ا18 الميلية-شارع زيغود يوسف اليوم الثالث ركيمة محمد .5

 2231142أ  05 الميلية  –شارع اول نوفمبر  اليوم الرابع عكاك شريف .6

 دواجن
 

 2259706أ  16 الميلية -شارع بغيجة عبد المجيد اليوم األول غنيو يوسف .1

 2241326أ  10 الميلية –شارع لبصير عبد اهلل  األولاليوم  غنيو عبد الرحمن  .2

 2219297أ  99 الميلية –شارع لبصير عبد اهلل  اليوم الثاني بوجعادة عياش  .3

 2237259أ  08 الميلية –شارع لبصير عبد اهلل  اليوم الثاني غنيو عادل .4

 2262678ا17 الميلية –شارع لبصير عبد اهلل  اليوم األول شريدي خاتمة .5

 2255034أ   14 الميلية – 55أوت  20شارع  اليوم الثالث غنيو ياسين .6

 06A2233085 الميلية -شارع زيغود يوسف  اليوم األول ديدي رياض .7
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رقم السجل التجاري أو ب  العنوان التجاري تاريخ المداومة اسم ولقب المداوم النشاط الحي البلديات
 ح

الحي  الميلية
 العلوي

 دواجن
 

 2219991أ 00 الميلية –شارع لبصير عبد اهلل  اليوم الثالث مغريش فريد .8

 لحوم

 2229280أ  04 الميلية –شارع زيغود يوسف  اليوم الثالث العالي بوالجدري عبد .1

 2264299ا18 شارع زيغود يوسف 02محل  اليوم األول قريقة نورالدين .2

 2237564أ08 شارع لبصير عبد اهلل اليوم الرابع بودندونة مصطفى .3

 22497844أ  12 الميلية – 55أوت  20شارع  اليوم الثالث كحال عمار  .4

 2262552ا17 الميلية – 55أوت  20شارع  اليوم األول بو لمناخر رضوان .5

 2234246أ  07 الميلية – 55أوت  20شارع  اليوم الرابع كيروان محمد  .6

 2255955أ  15 الميلية – 55أوت  20شارع  اليوم الرابع زيموش بالل  .7

 4861790أ 08 الميلية – 55أوت  20شارع  اليوم الرابع بن زغيوة فاروق .8

 2216378أ  99 الميلية – 55أوت  20شارع  اليوم الرابع خنيفر نصر الدين .9

 2247402أ  11 الميلية – 55أوت  20شارع  اليوم الرابع مغريش الربيع  .10

 2253010أ  14 الميلية – 55أوت  20شارع  اليوم الرابع قرنوب زين الدين  .11

خضر 
 وفواكه

 2256561أ  15 الميلية -شارع بغيجة عبد المجيد اليوم األول فارسبوالخضرة  .1

 2255483أ  14 الميلية –شارع لبصير عبد اهلل  اليوم األول غنيو شعيب .2

 2243897أ  11 الميلية –شارع زيغود يوسف  اليوم األول كحال حسن .3

 2255729أ  15 الميلية –شارع زيغود يوسف  اليوم الثاني  قريقة صالح .4

 2237069أ08 الميلية -شارع زيغود يوسف  اليوم الثاني كرواز عزالدين .5

 2243030أ  10 الميلية –شارع أوصيف عيسى  اليوم الثاني بوخشم الطاهر  .6

 2257578أ  15 الميلية – 55أوت  20شارع  اليوم الثالث  سعيود زهير  .7
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 ح

 الميلية

الحي 
 العلوي

خضر 
 وفواكه

 2244135أ  11 الميلية – 55أوت  20شارع  اليوم الثالث حماتة هشام .8

 2256821أ15 الميلية - 55أوت  20شارع  اليوم الرابع  بوسقيعة شمس الدين .9

 2242705أ10 الميلية - 55أوت  20شارع  اليوم الرابع بودرمين عادل .10

الحي 
 الشمالي

 مخابز
 

 2252211أ12 الميلية –حي تانفدور  اليوم األول والثالث بودغدغ ناجي .1

 2229070أ04 الميلية–حي تانفدور  اليوم األول والثالث زويتني تجاني .2

 2251123أ13 الميلية –حي تانفدور  اليوم األول والثالث بلهولة فارس .3

اليوم التاني و  بودغدغ زهير .4
 الرابع

 2237522أ08 الميلية –حي تانفدور 

 2252625أ13 الميلية –حي المريجة  والرابعاليوم التاني  شبيرة موسى .5

 2223216أ  01 الميلية  –حي عجنق  اليوم التاني والرابع بوخشم محمود  .6

 2215543أ  98 الميلية –حي عجنق  اليوم األول والثالث بوخشم سفيان .7

تغذية 
 عامة
 

 2232755أ06 الميلية–حي تانفدور  اليوم األول بودغدع فريد .1

 2262668ا17 الميلية –حي تانفدور  اليوم األول سمير سعدود .2

 2264279ا18 الميلية –حي تانفدور  اليوم األول مريخي فريد .3

 18A2263427 الميلية –حي تانفدور  اليوم األول بوشريط رمضان .4

 2251546ا13 الميلية –حي تانفدور  اليوم األول ركيمة جمال .5

 2254784ا14 الميلية –حي تانفدور  اليوم األول مريخي ربيع .6

 2255266ا14 الميلية –حي تانفدور  اليوم األول طاوطاو خالد .7

 2257116ا15 الميلية –حي تانفدور  اليوم األول لملوم فيصل .8

 2257402ا15 الميلية –حي تانفدور  اليوم األول جمعون عبد العزيز .9
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رقم السجل التجاري أو ب  العنوان التجاري تاريخ المداومة اسم ولقب المداوم النشاط الحي البلديات
 ح

الحي  الميلية
 الشمالي

تغذية 
 عامة

 2258151ا15 الميلية –حي تانفدور  اليوم التاني بويغ رشيد .10

 2259333ا16 الميلية –حي تانفدور  اليوم التاني ركيمة سعيد .11

 2260759ا17 الميلية –حي تانفدور  اليوم التاني بوفنشوش خالد .12

 2248537ا12 الميلية –حي تانفدور  اليوم التاني بوشريط اليزيد .13

 2252529أ13 الميلية –حي تانفدور  األولاليوم  بوتعية يعقوب .14

 2214749أ98 الميلية –حي تانفدور  اليوم األول مريخي الطاهر .15

 2217923أ99 الميلية –حي تانفدور  اليوم األول بوسمغون حسين .16

 2214587أ98 الميلية –حي تانفدور  اليوم األول مغريش عزيزة .17

 2241441أ10 الميلية –تانفدور  حي اليوم األول زويتني عبد الكريم .18

 2261182أ17 الميلية–حي تانفدور  اليوم األول كربوش أحمد .19

 2234436أ  07 الميلية –حي المريجة  اليوم الثاني عاللوش رفيق .20

مسكن  186حي  05محل رقم  اليوم الثاني زعيط عماد .21
 15عمارة 

18A2264352 

 2264096ا18 الميلية –المريجة حي  اليوم الثاني بو تعية بوزيد .22

 2261075ا17 الميلية -لحمر العربي  اليوم الثاني بوعزيز نعيم .23

 اليوم الثاني بوفسيوة عبد السالم .24
 77مسكن محل رقم  486حي 

عمارات الصندوق الوطني للتوفير 
 واإلحتياط

18A2264316 

 2235556أ  07 الميلية –حي المريجة  اليوم الثاني برطال عبد الرحمن .25

 2228458أ  04 الميلية –حي المريجة  اليوم الثاني بوسعدية إبراهيم  .26

عبد المولى فاطمة  .27

 الزهراء
 2221539أ  00 الميلية –حي المريجة  اليوم الثاني
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رقم السجل التجاري أو ب  العنوان التجاري تاريخ المداومة اسم ولقب المداوم النشاط الحي البلديات
 ح

الحي  الميلية
 الشمالي

تغذية 
 عامة

 2237577أ  08 الميلية –حي المريجة  اليوم الثاني طوبال لمياء .28

 18A2264273 أوالد عنان اليوم الثاني بوكندير الطاهر .29

 2260645ا16 أوالد عنان الميلية اليوم الثاني غدار نجيب .30

 2211546أ  98 الميلية –حي المريجة  اليوم الثاني مريمش عبد السالم .31

 2210190أ97 الميلية -حي المريجة  اليوم الثاني شكيرب فيصل .32

 2261998ا 17 حي الخناق 01محل  اليوم الثاني بو الغبرة منصور .33

 2261436ا17 الميلية -حي لخناق  اليوم الثالث بعداش اسامة .34

الطابق األرضي تجزئة المريجة   اليوم الثالث بوزيد بوتعية .35
 قطعة 100

18A2264096 

 2240184أ  09 الميلية –حي عجنق  اليوم الثالث لبعيلي عمار  .36

 2252225ا13 الميلية –حي عجنق  اليوم الثالث كحال رابح .37

 2259962ا16 الميلية –حي عجنق  اليوم الرابع قيدري بالل .38

 2261009ا17 الميلية –حي عجنق  اليوم الرابع كريد سفيان .39

 2250213أ  12 الميلية –حي عجنق  اليوم الثالث بوشريط عثمان .40

 2228284أ  04 الميلية –حي عجنق  اليوم الثالث عاللوش محمد  .41

 2225492أ  02 الميلية –حي عجنق  اليوم الثالث مغريش عادل .42

 2230833أ  05 الميلية  –حي الطهر  اليوم الثالث بوعباز محمد .43

 2259547ا16 الميلية –حي الطهر  اليوم الثالث دردوس شرف الدين .44

 2240650أ  09 حي تطار عجنق الميلية  اليوم الثالث مغريش سميعة  .45

  2256142ا15 الميلية –حي عجنق  اليوم الثالث كحال جواد .46

 17A2262957 01حي الطهر محل رقم  اليوم الرابع دباش نصر الدين .47
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رقم السجل التجاري أو ب  العنوان التجاري تاريخ المداومة اسم ولقب المداوم النشاط الحي البلديات
 ح

الحي  الميلية
 الشمالي

تغذية 
 عامة

 2241520أ  10 الميلية  –شارع القل  اليوم الرابع بوشموخة علي  .48

 2250500ا13 طريق القل حي عجنق اليوم الرابع كحال خالد .49

 2253095أ 14 الميلية –شارع القل  اليوم الرابع بن فطيمة حسين  .50

 2254136أ 14 الميلية –شارع القل  اليوم الرابع معلم محمد .51

 2210436أ  97 الميلية –شارع القل  اليوم الرابع كحال حسان .52

 2224718أ  02 الميلية –شارع القل  اليوم الرابع كحال وهيب .53

 2254136أ  14 الميلية –شارع القل  اليوم الرابع معلم محمد .54

 2243404أ  10 الميلية  –حي األشجار  اليوم الرابع شكيرب جمال  .55

 2260752ا16 الميلية –حي األشجار  اليوم الرابع بومقرقب محمد .56

 2248448ا12 الميلية –حي األشجار  اليوم الرابع مريمش عبد الحفيظ .57

 2262382ا17 03الميلية رقم  –حي األشجار  اليوم االول دايخ نجاة .58

 2260041ا16 مسكن  المريجة 486حي  اليوم االول غراز عالوة .59

 2262045 ا17 مسكن  المريجة 486حي  اليوم االول شناف محمد امين .60

 2251421أ13 الميلية -حي مغريش الشريف  اليوم الثاني محيدب سمير .61

مساحات 
 صغرى

 13A2250783 الميلية -حي المريجة  اليوم األول سعيدوني جمال .1

 2241326أ  10 الميلية  –حي عجنق  اليوم الثاني غنيو عبد الرحمن .1 حوم للا

خضر و 
 فواكه

 

 2232619أ  06 الميلية –حي المريجة  اليوم األول بوطرس رشيد .1

 2257568أ  15 المريجة الميلية –مسكن  486 اليوم الثاني بعيلي جمال الدين .2

 2213570أ 98 الميلية –حي عجنق  اليوم الثاني كريد كمال  .3
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رقم السجل التجاري أو ب  العنوان التجاري تاريخ المداومة اسم ولقب المداوم النشاط الحي البلديات
 ح

 الميلية

الحي 
 الشمالي

خضر و 
 فواكه

 

 2228261أ  04 الميلية –حي عجنق  اليوم األول كحال فيصل .4

 2220544أ  00 الميلية –شارع القل  اليوم الثالث بوسقيعة زهير  .5

الحي 
 الجنوبي

تغذية 
 عامة

 2259158أ  16 الميلية  –أوالد بوزيد  اليوم األول كنار محمد .1

 2251760أ  13 الميلية –أوالد بوزيد  اليوم الثاني بوسنة نجيب .2

 2261654أ  17 الميلية –أوالد بوزيد  اليوم الثالث بولطيف مسعودة  .3

 2251948أ  13 الميلية  –حي تارزوست  اليوم األول شنوقي حسام الدين  .4

 2253023ا14 الميلية –أوالد بوزيد  اليوم األول رمضان حنان .5

 2254448ا14 الميلية اليوم األول زغودي محمود .6

 17A2263108 أوالد عميورحي  اليوم األول دلوش صالح .7

 2258272ا15 حي أوالد عميور اليوم الثاني فنيط هشام .8

 2253300ا14 الميلية اليوم األول مقروس لخضر .9

 17A2262955 اوالد بولمناخر واد أدار  اليوم األول بوسطلة عبد المجيد .10

 2260683ا16 الميلية –واد ادار  اليوم الرابع عبد المولى سفيان .11

 2261614ا17 الميلية –واد ادار  اليوم الرابع عيمون عماد .12

 2245712ا11 الميلية –واد ادار  اليوم الرابع شنوقي فؤاد .13

 2246916ا11 الميلية 01المشتلة رقم  اليوم الرابع فنور عبد الوهاب .14

 2257279ا15 اوالد بولمناخر واد أدار اليوم الرابع بولمناخر سليم .15

 2252502أ  13 الميلية  –حي تابريحت  اليوم األول بوعيطة بريزة .16

 2260844ا17 الميلية –حي تابريحت  اليوم األول شيكر موسى .17

 2260625ا16 الميلية –حي تابريحت  اليوم األول قندوز سمية .18
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 جيجل والية   

      التجارة مديرية 
  …………        في المؤرخ  ……. رقم بالقرار ملحق                                                                          

 عطلة خالل المداومة بضمان الملزمين التجار قائمة المتضمن                                                         
 2018 لسنة عيد األضحى                                                          

 : دائرة الميلية

 العنوان التجاري تاريخ المداومة اسم ولقب المداوم النشاط الحي البلديات
رقم السجل التجاري أو ب 

 ح

 الميلية
الحي 
 الجنوبي

تغذية 
 عامة

 2216861أ  99 الميلية  –واد ادار  اليوم األول عبد المولى صالح .19

 2258617ا  16 الميلية  –واد ادار  اليوم الثاني شيكر نورة .20

 2260979ا17 الميلية –واد ادار  اليوم الرابع شبيرة سمير .21

  2259087ا16 الميلية –واد ادار  اليوم الرابع خنشيل مراد .22

 2258069ا15 الميلية –واد ادار  اليوم الثاني خنيفر يحي .23

 2258758أ  16 الميلية  -الشرفة   اليوم األول ثابت رابح  .24

 2261716ا17 الميلية -الشرفة   اليوم الثالث تابت زهير .25

 2259915أ  16 ثارزوست الميلية  اليوم الثالث لسمر توفيق .26

مسكن تارزوست  170حي  اليوم االول حميمد عماد الدين .27
 الميلية

 2262101ا17

 2229721أ  05 الميلية  –ثارزوست  اليوم الثاني خنيفر نبيل  .28

 2261155أ   17 الميلية  –تابريحت  اليوم الثالث لعور بلقاسم .29

 2246756أ  11 الميلية  –تابريحت  اليوم الرابع حميمد احسن  .30

 2250635ا13 المصيف الميلية اليوم الثالث بو الصوف امين .31

 2255852ا15 المصيف الميلية اليوم الرابع المالكفنيط عبد  .32

 2262813ا17 2تابريحت  الطابق األرضي محل اليوم االول شطي فاتح .33

 2233427أ 06 الميلية  –واد ادار  اليوم الثالث خنشيل احسن  .34

واد  09الطابق األرضي محل  اليوم االول شنوقي زكرياء .35
 ادار

 2262337ا17

 2250451أ  13 الميلية  -بوتياس   اليوم الرابع قرنوب فريد .36
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 2018 لسنة عيد األضحى                                                          

 : دائرة الميلية
 

رقم السجل التجاري أو ب  العنوان التجاري المداومةتاريخ  اسم ولقب المداوم النشاط الحي البلديات
 ح

 الميلية
الحي 
 اطعام الجنوبي

 2219152ا  99 الميلية  –بوتياس  اليوم األول اماتة موسى  .1

 2229443أ   04 الميلية –بوتياس  اليوم األول مريمش عمار .2

 2246964أ  11 الميلية –بوتياس  اليوم الثاني عيمون عبد الحليم  .3

 2221016أ00 الميلية-بوتياس  اليوم الثاني بهلول عمار .4

 2255844أ  15 الميلية –بوتياس  اليوم الثالث سطيلة خالد .5
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 جيجل والية   

      التجارة مديرية 
  …………        في المؤرخ  ……. رقم بالقرار ملحق                                                                          

 عطلة خالل المداومة بضمان الملزمين التجار قائمة المتضمن                                                         
 2018 لسنة عيد األضحى                                                          

 : دائرة الميلية

النشاط  البلديات
 التجاري

 رقم : س ت أو ب .ح العنوان التجاري تاريخ المداومة اسم المداوم

 

أوالد يحي 

 خدروش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المخابز

اليوم الثاني  بوعيطة عمر .1
 والرابع

 2261620ا17 تالفت أوالد يحي خدروش

اليوم الثاني  الرحمانبوخنطيط عبد  .2
 والرابع

 2214349أ98 أيدال أوالد يحي خدروش

 182112244 أيدال أوالد يحي خدروش األول والثالث عيسوس مبارك .3

 8221907أ99 أوالد يحي خدروش األول والثالث بوطرنيخ بونوار .4

 2248623ا12 شوف االتنين األول والثالث بونحاس حسين .5

تجارة بالتجزئة 
 للتغذية العامة

 2251089أ  13 شوف اإلثنين أوالد يحي خدروش اليوم االول تبوب جالل .1

 2224117أ  01 اسول أوالد يحي خدروش اليوم االول غراز يوسف .2

 2258982أ  16 مركز أوالد يحي خدروش اليوم االول عميرة زهير .3

 17A2262549 اشبو  اليوم االول عميرةعبد المالك .4

 17A2262711  طريق بولعابة اليوم االول بوطرنيخفاروق .5

 17A2263113 أوالد يحي خدروش/جيجل ليوم التاني رضوان بوفنش .6

 2260893أ  17 شوف اإلثنين أوالد يحي خدروش اليوم االول جامع عبد الحميد .7

 2260289أ16 شوف اإلثنين أوالد يحي خدروش اليوم التاني بوزراع عمار .8

 2224665أ02 بوعقبة أوالد يحي خدروش اليوم التاني لعدادرة العباس .9

 2228195أ04 مسايكة أوالد يحي خدروش اليوم التاني لعريبي عز الدين .10

 2224171أ02 شوف االثنين أوالد يحي خدروش اليوم التاني لبيض رفيعة .11

 2227551أ03 منطقة تالفت أوالد يحي خدروش اليوم الثالث بودالل الزهرة .12

 2232183أ06 تالف أوالد يحي خدروش اليوم الثالث بوعيطة مسعود .13
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 جيجل والية   

      التجارة مديرية 
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 2018 لسنة عيد األضحى                                                          

 : دائرة الميلية
 

النشاط  البلديات
 التجاري

 رقم : س ت أو ب .ح العنوان التجاري تاريخ المداومة اسم المداوم

أوالد يحي 

 خدروش

تجارة بالتجزئة 

 للتغذية العامة

 2235811أ07 مسايكة أوالد يحي خدروش اليوم الثالث  لحميرة رابح .14

 2242264أ10 شوف اإلثنين أوالد يحي خدروش اليوم الثالث درويش سفيان .15

 2238022أ08 أيدال أوالد يحي خدروش اليومالرابع بوفنش محمد .16

 2252062أ13 بني ميمون أوالد يحي خدروش اليومالرابع  بوعيطة أحمد .17

 2252389أ13 مشتة بوعقبة أوالد يحي خدروش اليومالرابع  بزاز الحسن .18

 المطاحن
)السميد و 

 الفرينة(
 2216978أ99 أوالد يحي خدروش اليوم االول يحي عبد المجيد .1

انتاج الحليب 
المبستر )ملبنة 

) 
 بوحربيط علي .1

اليوم األول و 

 التالت
 2241196أ10 خدروش -حي مزرو أوالد يحي 

 للحوما

 2243176أ10 أشبو أوالد يحي خدروش اليوم االول بوحربيط جلول .1

 2221799أ00 شوف االثنين اوالد يحي خدروش اليوم االتاني درويش عبد الحكيم .2

 2225084أ02 تالفت أوالد يحي خدروش اليوم التالت حجاز بلقاسم .3
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 جيجل والية   

      التجارة مديرية 
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 عطلة خالل المداومة بضمان الملزمين التجار قائمة المتضمن                                                         
 2018 لسنة عيد األضحى                                                          

 دائــــــــرةالعنصر:
 رقم : س ت أو ب .ح العنوان التجاري تاريخ المداومة المداوماسم  النشاط التجاري البلديات

 

 العنصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المخابز

 2230460أ05 شارع محمد خيري العنصر اليوم التاني و الرابع خالفي عبد الحكيم .1

 18.12.02562 شارع االخوة بولحية العنصر اليوم االول و االتالت زطوط عبد الحق .2

 03تجزئة المستقبل محل رقم  اليوم األول و التالت بو العيش ليندة .3
 العنصر

 2251122أ13

تجارة بالتجزئة 
 للتغذية العامة

 2241885أ10 العنصر 01مسكن عمارة  55حي  اليوم االول بوسنة جمال .1

 15A2256955 02شارع بوشارب محمد محل رقم  اليوم االول كريم لعسل .2

عواطأوالد   اليوم االول حسين عليوات .3  16A2258836 

 16A2259638 مسكن بلغيمو 80/60حي  اليوم االول عبد الكريم كلكول .4

 15A2257631 بلغيموز  اليوم التاني حبيبة بوصبيع .5

 15A2258136 بلغيموز  اليوم التاني قيلة مكيع .6

 15A2258307 حي العرابة 01محل  اليوم التاني عمار خيري .7

 16A2258536 بلغيموز الطابق األرضي اليوم التاني سعيد بودرع .8

محالت محالت رقم  07لعرابة   اليوم التالت حسين خنشول .9
الطابق االرضي 03 02 01  

16A2258803 

 18A2264149 بن زهرة مشتى جمعون  اليوم التالت شريف طغليل .10

شارع عبدالحميد بن باديس محل   اليوم التالت رفيق بازين .11
04 

18A2263300 

 05مسكن عمارة 55حي 01 اليوم االول قارة علي مراد .12
 العنصر

 2227523أ03
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      التجارة مديرية 
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 دائــــــــرةالعنصر:
 رقم : س ت أو ب .ح العنوان التجاري تاريخ المداومة المداوماسم  النشاط التجاري البلديات

 العنصر

 
تجارة بالتجزئة 
 للتغذية العامة

 2228052أ04 شارع عمر قرفي العنصر اليوم االول بوشطوط حسين .13

 2253608ا14 تايلمام العنصر اليوم االول فياللي احسن .14

 2234922أ07 شارع عمر قرفي العنصر اليوم أول برنو محمد .15

تجزئة خيري محمد و بومعيزة بشير  اليوم االول بودرقة صليحة .16
 وسط العنصر 03محل  18حصة 

 2235679أ07

 2220753أ00 بلغيموز اليوم االول الباز عمار .17

 2248893أ12 بلغيموز االولاليوم  رحمة محمد .18

 2214868أ98 تجزئة السعادة العنصر اليوم االول دقيش مبارك .19

 2234660أ07 تجزئة السعادة العنصر 01رقم  اليوم الثاني بوراوي هشام .20

 2254907أ14 العنصر 10تجزئة الحياة محل رقم  اليوم الثاني إحسان بلوط .21

 2247931أ12 العنصر 24شارع محمد خيري رقم  اليوم الثاني فرحات قارة .22

 2222844أ01 تجزئة المستقبل العنصر اليوم الثاني لحمر زين الدين .23

 2221001أ00 شارع محمود معتوق العنصر اليوم الثاني زعيك مسعود .24

 2231997أ05 شارع عمر قرفي  العنصر اليوم الثاني خربوش أحمد .25

 2250262أ12 بلغيموز العنصر اليوم الثاني فارح خالد .26

 2246139أ11 شارع عبد الحميد العنصر اليوم الثالث فيالة لويزة .27

 2250393أ13 تجزئة السعادة العنصر اليوم الثالث توفيققارة  .28

 2224946أ02 شارع معتوق محمود العنصر اليوم الثالث كربوش الشريف .29

 2218648أ99 المحارقة العنصر اليوم الثالث كرون جمال .30
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 جيجل والية   

      التجارة مديرية 
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 2018 لسنة عيد األضحى                                                          

 دائــــــــرةالعنصر:
 

 رقم : س ت أو ب .ح العنوان التجاري تاريخ المداومة اسم المداوم النشاط التجاري البلديات

 العنصر

 

تجارة بالتجزئة 

 للتغذية العامة

 2234219أ06 شارع معتوق محمود اليوم الرابع بوشريم بوجمعة .31

 2238286أ08 بلغيموز العنصر اليوم الرابع لرقش نبيل .32

 2240354أ09 المحارقة العنصر اليوم الرابع كحول منير .33

 2220713أ00 مشطة لعرابة العنصر اليوم الرابع عبد السالم العربي .34

 2247571أ12 بلغيموز العنصر اليوم األول داموس جميلة .35

 2220713أ00 لعرابة العنصر مشتة اليوم األول العربي عبد السالم .36

 2250573أ13 العنصر اليوم األول حمدود فضيلة .37

 2232961أ00 بغيموز العنصر اليوم األول بوقمحة رمضان .38

 2251710أ13 العنصر-02بلغيموز محل رقم  اليوم األول بعبع رابح .39

 2260323ا  16 شارع عمر قرفي العنصر  اليوم الثاني زعيك حسان  .40

 2231695أ  05 العنصر  –بلغيموز  اليوم الثاني احمد يونسي .41

 2222761أ  01 العنصر  -بلغيموز   اليوم الثاني زعيك حبيب .42

 للحوم  ا

 اليوم االول خنفر موسى .1
 -03حي الرياض محل رقم

 2233839أ06 العنصر

 2229847أ05 عمر قرفي العنصر اليوم االول لعور محمد .2

 2250663أ13 شارع معتوق محمود العنصر االولاليوم  رحيمة سبتي .3

 2211840أ98 نهج محمود معتوق  العنصر اليوم الثاني مرابط محمد .4

 2237233أ08 شارع صيوان علي العنصر اليوم الثاني قارة عبد السالم .5

 2231912أ05 شارع عمر قرفي العنصر اليوم الثالث بومالي علي .6
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 رقم : س ت أو ب .ح العنوان التجاري تاريخ المداومة اسم المداوم النشاط التجاري البلديات

 العنصر

 

 للحوم  ا

 2240522أ09 تجزئة السعادة العنصر الثالثاليوم  دكون رشيد .7

 2255472أ14 شارع عمر قرفي العنصر اليوم الرابع شمال بلقاسم .8

 2250566أ13 العنصر مركز العنصر اليوم الرابع دكون عباس .9

 2227822أ04 شارع عمر قرفي العنصر11 اليوم االول الصديق هري بوبكر .10

انتاج الحليب 
 المبستر )ملبنة (

 2221533أ00 لعرابة العنصر اليوم التاني و الرابع بوجعادة الطاهر .1

 اطعام

 اليوم االول بروم عبد الغني .1
 02رقم  03شارع عمر قرفي محل

 072234383 العنصر

 2220523أ00 العنصر -تجزئة الرياض  اليوم االول قلور محمد .2

 2235173أ07 شارع معتوق محمود العنصر اليوم الثاني قعودي موسى .3

 2212346أ98 شارع معتوق محمود العنصر اليوم الثالث فياللي صالح .4

 2227229أ03 العنصر مركز اليوم الرابع ماضي يوسف .5

 خضر وفواكه

 2221380أ00 العنصر وسط اليوم االول شاين الطاهر

 2258414أ16 أوالد عواط العنصر اليوم األول سبوطبة عيا 

-25تجزئة المستفبل حصة  اليوم الثاني الحميدبريوات عبد  
 العنصر

 2243431أ10

 2257560أ15 شارع معتوق محمود العنصر اليوم الثاني بوشارب  لخضر 

محل بلغيموز رقم المحل  22موقع اليوم الثالث حمادي عماد 
 الطابق االرضي 03

 2259183أ16

مسكن  30/20حي  اليوم التالت الباز يونس 
 العنصر 02رقم 1عمارةب+أ

 2224257أ02

 2213567أ98 شارع معتوق محمود العنصر اليومالرابع ديوخ محمد 
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 العنوان التجاري تاريخ المداومة اسم المداوم النشاط التجاري البلديات

 محطات الخدمات

محطة خدمات  .1
 عميمور عمار

 2213526ا98 بلغيموز العنصر اليوم األول والثاني

شركة تضامن مريمش  .2
 واخوانه

الصفصاف الجمعة بني حبيبي  اليوم الثالث والرابع
 جيجل 43الطريق الوطني 

 0442356ا 01
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 دائــــــــرةالعنصر:
 رقم : س ت أو ب .ح العنوان التجاري المداومةتاريخ  اسم المداوم النشاط التجاري البلديات

الجمعة بني 
 حبيبي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المخابز

 2258882ا16 الجمعة بني حبيبي اليوم التاني و الرابع بنو مشيارة ياسين .1

 18.25.12699 الجمعة بني حبيبي اليوم التاني و الرابع بوالقدرة زكرياء .2

 2252419أ13 الجمعة بني حبيبي الرابعاليوم التاني و  بوترية محي الدين .3

 4033849أ03 الجمعة بني حبيبي األول و الثالت بوعروج أحمد .4

 2242861أ10 الجمعة بني حبيبي األول و التالت بوترية محمد الشريف .5

 2252196أ13 الجمعة بني حبيبي األول و التالت جيجلي أحمد .6

 2240165أ09 حبيبيالجمعة بني  األول و التالت بوكحيل سهيل .7

تجارة بالتجزئة 
 للتغذية العامة

االولاليوم  جيجلي كمال .1  2248654أ  12 الجمعة بني حبيبي 

االولاليوم  بوشطوط سامي .2  2255290أ  14 الجمعة بني حبيبي  

االولاليوم  بودور محمد الهادي .3  2257220أ15 الجمعة بني حبيبي مركز 

االولاليوم  صابة محمد .4  2259196أ16 الجمعة بني حبيبي 

االولاليوم  بولبينة رابح .5  2217130أ99 الجمعة بني حبيبي 

االولاليوم  بلجودي إلياس .6  2241308أ10 الجمعة بني حبيبي 

االولاليوم  عزيزي حبيبة .7  2238906أ09 الجمعة بني حبيبي 

 2250643أ13 الجمعة بني حبيبي مركز اليوم التاني كحول بالل .8

الثاني اليوم بودور رياض .9  2224031أ01 الجمعة بني حبيبي 

الثاني اليوم العابد هشام .10 بني معزوز الجمعة بني  
 حبيبي

 2243456أ10
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 دائــــــــرةالعنصر:
 

 رقم : س ت أو ب .ح العنوان التجاري تاريخ المداومة اسم المداوم النشاط التجاري البلديات

الجمعة بني 
 حبيبي
 

تجارة بالتجزئة 
 للتغذية العامة

الثاني اليوم بوالعنين نجية .11  2231592أ05 الجمعة بني حبيبي 

 2215882أ99 الجمعة بني خبيبي اليومالثاني بولقرع يوسف .12

 2240243أ09 الجمعة بني حبيبي مركز اليومالثاني بلجودي نور الدين .13

 2236291أ07 الجمعة بني حبيبي اليومالثاني بومزيبرة عبد النور .14

 2258519أ16 حبيبي مر كز الجمعة بني اليوم التالت بورفروف حسين .15

 2238288أ08 القعدة الجمعة بني حبيبي اليوم التالت بوطار مولود .16

بني معزوز الجمعة بني  اليوم التالت بودرعون سعيدة .17
 حبيبي

 2246876أ11

 2246776أ11 الجمعة بني حبيبي اليوم التالت طالب مبارك .18

 2229308أ04 مركزالجمعة بني حبيبي  اليوم التالت عوار أحسن .19

 2216794أ99 الجمعة بني حبيبي مركز اليوم التالت  بولبينة مراد .20

 2255222أ14 الجمعة بني حبيبي مركز الرابع اليوم  متناني زينب .21

الرابع اليوم دليلش الخلفة .22  2252619أ13 الجمعة بني حبيبي مركز 

الرابع اليوم  منيغد خالد .23  2247593أ12 الجمعة بني حبيبي مركز 

الرابع اليوم بوالعينين نسيمة .24  2237157أ08 الجمعة بني حبيبي مركز 

الرابع اليوم  بولعراوي هجيرة .25  2243708أ11 الجمعة بني حبيبي مركز 

الرابع اليوم بولبينة حسن .26  2218868أ99 الجمعة بني حبيبي مركز 

الرابع اليوم بومغي عماد .27  2226984أ03 القعدة الجمعة بني حبيبي 
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 دائــــــــرةالعنصر:
 

 رقم : س ت أو ب .ح العنوان التجاري المداومةتاريخ  اسم المداوم النشاط التجاري البلديات

الجمعة بني 
 حبيبي
 

تجارة بالتجزئة 
 للتغذية العامة

الرابع اليوم بودريعات عبد الرشيد .28 بني معزوز الجمعة بني  
 حبيبي

 2248567أ12

تجارة بالتجزئة 
للخضر  و 

 الفواكه

-03حي أرسى محل رقم اليوم االول حبشي عبد الحفيظ .1
 الجمعة

 2256660أ15

الجمعة بني  01محل رقم  اليوم االول  فيالة عادل .2
 حبيبي

 2255459أ14

الجمعة بني  -01محل رقم  اليوم الثاني معوج عماد الدين .3
 حبيبي

 2253539أ14

 2234267أ07 الجمعة بني حبيبي مركز اليوم الثاني سيساوي عبد الحكيم .4 

 2239480أ09 بني حبيبي مركزالجمعة  اليوم التالت مسكين نور الدين .5

 الرابع اليوم عميرة عبد االوهاب .6
 03الطابق االرضي عمارة رقم

الجمعة بني  –31محل 
 حبيبي

 2260168أ16

 

 اطعام

الجمعة بني –الصفصاف  اليوم االول صابة لمياء .1
 حبيبي 

 2258341أ  16

 2215421أ98 وسط الجمعة بني حبيبي اليوم الثاني بولبينة مولود .2 

الصفصاف الجمعة بني  اليوم التالت مريمش جمال .3 
 حبيبي

 2240848أ09
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 دائــــــــرةالعنصر:
 رقم : س ت أو ب .ح العنوان التجاري تاريخ المداومة المداوماسم  النشاط التجاري البلديات

بوراوي 

 بلهادف

 

 مخابز

 18.1617688 بوراوي بلهادف اليوم األول و التالت بولكويرات هارون .1

 18.10.04694 بلهادف  التاني والرابع صغير بولعيد .2

 تغذية عامة

 2224670أ02 بوراوي بلهادف اليوم االول بوجعطاط عبد الوهاب .1

 2258627أ16 غدير الكبش بلهادف  اليوم االول لهنادة عبد المجيد .2

 2250282أ12 بوراوي بلهادف  اليوم االول صغير محمد .3

 2213534أ98 بوراوي بلهادف اليوم الثاني بودرع عمار .4

 2247789أ12 بوراوي بلهادف مركز اليوم الثاني بوفرمل عبد النور .5

 2249338أ12 بوراوي بلهادف مركز اليوم الثاني لمزاودة خالد .6

 2217721أ99 بوراوي بلهادف اليوم الثالث بوقليع عبد الحفيظ .7

 2242478أ10 بوراوي بلهادف مركز اليوم الثالث بوالطين كمال .8

 2234116أ06 بلهادف وسط اليوم الثالث بن شويخ خالد .9

 2217613أ99 بلهادفبني فتح بوراوي  اليومالرابع بوالقرعة سمير .10

 2224670أ02 بوراوي بلهادف اليومالرابع بوجعطاط عبد الوهاب .11

تجارة بالتجزئة 
 للخضر و الفواكه

 2256837أ15 مركز بوراوي بلهادف اليوم االول بولكويرات عبد البديع .1

 2242478أ10 مركز بوراوي بلهادف اليوم الثاني بوالطين كمال .2

 2229502أ04 بوراوي بلهادف التالتاليوم  لكحل سعد الدين .3

 2224946أ02 بوراوي بلهادف –مركز  اليومالرابع كربوش الشريف .4
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 عطلة خالل المداومة بضمان الملزمين التجار قائمة المتضمن                                                         
 2018 لسنة عيد األضحى                                                          

 دائــــــــرةالعنصر:
 رقم : س ت أو ب .ح العنوان التجاري تاريخ المداومة اسم المداوم النشاط التجاري البلديات

بوراوي 
 بلهادف

 للحوما

 2259290أ16 بلهادف مركز اليوم االول بوراوي عز الدين .1

 2255652أ15 بوراوي بلهادف اليوم الثاني بومزبر فاخر .2

 2240902أ09 بلهادفبوراوي  اليوم التالت بوباصير عبد الحليم .3

 2231568أ05 بلهادف مركز اليومالرابع زعرور نوار .4

شارع زعيط مصطفى بوراوي  اليوم االول بولكويرات رابح .1 مطاعم
 بلهادف

 2218885أ99
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 عطلة خالل المداومة بضمان الملزمين التجار قائمة المتضمن                                                         
 2018 لسنة عيد األضحى                                                          

 

 دائــــــــرةالعنصر:
 رقم : س ت أو ب .ح العنوان التجاري تاريخ المداومة اسم المداوم النشاط التجاري البلديات

خيري واد 
 عجول

 2248540أ12 واد عجولبني بلعيد  اليوماألول و الثاني دهماني عبد الغني .1 مخابز

 تغذية عامة

 2256965أ15 منطقة بني مروان بني بلعيد اليوم االول حديد ناصر .1

  أ09منطقة بني مسلم محل   اليوم االول الدين نور خريص .2
18A2263893 

 18A2263247 خيري واد أعجول والية جيجل اليوم االول فاطمة بوديب .3

 17A2263104 بني بلعيدأيدم   اليوم االول رياض درواز .4

 2220100أ00 بني مسلم واد عجول اليوم االول شعور خالد .5

 2220100أ00 بني مسلم واد عجول اليوم االول  شعور خالد .6

 2229956أ05 بني مسلم واد عجول اليوم الثاني بويلو فريد .7

 2218067أ99 الدمنة واد عجول اليوم الثاني حديد عبد الوهاب .8

 2213574أ98 بني بلعيد واد عجول اليوم الثاني صالحمرزوق  .9

 2218784أ99 بني مسلم واد عجول اليوم الثالث ليروط صالح .10

 2259846ا16 ارديخ 01محل  اليوم الثالث بوفاتيس يوسف .11

 2257349ا15 بني بلعيد اليوم الثالث بوحيرد بوعالم .12

 2216707أ99 بني بلعيد واد عجول اليوم الثالث تريش السعيد .13

  واد عجول اليوم الربع بوكليوة رابح .14

 2259647أ16 قمير خيري واد عجول اليوم االول زرزايحي محمد .1 الخضر و الفواكه

 للحوما
 2219507أ99 بني بلعيد اليوم االول بوحيلة عماد .2

 2259978أ16 خيري واد عجول اليوم الثاني يزري بالل .3
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 دائــــــــرةالعنصر:
 

 رقم : س ت أو ب .ح العنوان التجاري تاريخ المداومة اسم المداوم النشاط التجاري البلديات

خيري واد 

 عجول

طبو مريان مشتى مريان واد  الرابع اليوم بوفتة علي .4 للحوما
 عجول

 2243862أ11

 مطاعم
بني بلعيد مشتى أمريان  اليوم االول يزري عادل .1

 01محل
 2210549أ97

 2241929أ10 قمير واد عجول اليوم التاني زرزايحي العربي .2
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    :سيدي معروف دائــــــــرة
 رقم : س ت أو ب .ح العنوان التجاري تاريخ المداومة اسم المداوم النشاط التجاري البلديات

سيدي 
 معروف

 

 

 مخابز

 

 رشيدة اعبكة .1
اليوم التاني و 

 الرابع
 181007157 مركزسيدي معروف 

 2253742ا14 مشتة الساحل سيدي معروف األول و التالت لعمامري جلول .2

طبة لحبل دي النشمة سيدي  األول و التالت بوراوي يوسف .3
 معروف

18.10.13368 

 18.1012556 الرد دي النشمة األول و التالت بولصباع عبد الحميد .4

اليوم التاني و  قطيش وليد .5
 الرابع

 181012652 دي النشمةالرد 

اليوم التاني  و  بعيو الطاهر .6
 الرابع

 181010583 غزالة سيدي زروق

 تغذية عامة

 2258898أ  16 ادرار سيدي معروف  اليوم االول بوكالب تاج .1

 2250768ا13 01بني حي محل رقم  اليوم االول بوضامور زين الدين .2

 2251058ا13 02محل  شارع عيسى لكحل اليوم االول بن شدرو مليكة .3

 2261711أ  17 ادرار سيدي معروف اليوم االول غسمون محمد .4

 2215094ا  98 غزالة سيدي معروف اليوم االول مسالوي احسن .5

 2255751أ  15 مشتة الساحل سيدي معروف اليوم االول بوحداد الطيب  .6

شارع لكحل عيسى سيدي  اليوم االول بوفلقة زهير .7
 معروف

 2256797أ15

 2216752أ99 قرية المنتاية سيدي معروف اليوم االول غليمي كمال .8

 2240305أ09 مشتة بوفاس سيدي معروف اليوم االول بوالريحان عبد العالي .9
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    :سيدي معروف دائــــــــرة
 

 رقم : س ت أو ب .ح العنوان التجاري تاريخ المداومة اسم المداوم النشاط التجاري البلديات

سيدي 
 معروف

 تغذية عامة

النشمة سيدي طبة لجبل دي  اليوم االول بوشيخ أحسن .10
 معروف

 2244268أ11

 2252141أ13 مركز سيدي معروف اليوم الثاني مانع محمد .11

 2252607ا13 09لحبل دي النشمة محل  اليوم الثاني مانع ليلى .12

 2254723أ14 سيدي معروف 02محل  اليوم الثاني مقيمح فتاح .13

الحبل دي النشمة سيدي  اليوم الثاني مانع بوزيد .14
 معروف

 2251589أ13

مسكن محل 70حي  اليوم الثاني بوبرطخ سامية .15
 سيدي زروق02رقم

 2251000أ13

 2241490أ10 المنتاية سيدي معروف اليوم الثاني كرباش عقيلة .16

 2264484ا18 سيدي الزروق سيدي معروف اليوم الثاني عبد الوافي بعداش .17

 2264477ا18 السابالنالطابق األرضي حي   اليوم الثاني فاتح بوطارفي .18

 18A2264291 الطابق األرضي سيدي الزروق اليوم الثاني هارون طيغة .19

 18A2264202 مشتة المنتاية  اليوم االول بوخميس بوشاقور .20

الطابق األرضي طبة الرمجة  اليوم االول مسعود ديب .21
 أحميدن

18A2263803 

 اليوم االول محمد بوحداد .22
عمار لطابق االرضي شارع 

 قطيش
18A2263673 

سيدي  01غزالة محل رقم  اليوم االول محمد بوبكر .23
 الزروق

18A2263627 

 17A2263028 الطابق األرضي الشكريدة اليوم االول أحمد دقدق .24

 01مسكن عمارة  100حي  اليوم التالت أمير قرين .25
 01محل 

17A2262796 
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    :سيدي معروف دائــــــــرة
 

 رقم : س ت أو ب .ح العنوان التجاري تاريخ المداومة اسم المداوم النشاط التجاري البلديات

سيدي 

 معروف

 تغذية عامة

التالتاليوم  باديس بولقرون .26 بن دياب مشتة  01محل  
 الساحل

17A2262312 

 17A2261711 أدرار الطابق األرضي  اليوم التالت محمد غسمون .27

 2222410أ01 محطة المسافرين سيدي معروف اليوم الثاني ديب خالد .28

 2221066أ00 سيدي معروف مركز اليوم الثاني غطوط فريد .29

شارع عيسى لكحل سيدي  اليوم الثاني بوالحيلة سعد الدين .30
 معروف

 2233123أ06

 2240076أ09 سيدي معروف اليوم التالت بوكالب نبيل .31

الحبل دي النشمة سيدي  اليوم التالت بوالشيخ أحسن .32
 معروف

 2244268أ11

 2234040أ06 سيدي معروف مركز اليوم التالت بالح باديس .33

 2248728أ12 مركزسيدي معروف  اليوم التالت بولصباع عبد المالك .34

 2231979أ05 سيدي معروف مركز اليوم التالت بوكالب خميسة .35

 2226687أ03 التجزئة العمرانية سيدي معروف اليوم التالت بولقرون حمالوي .36

 2231898أ05 التجزئة العمرانية سيدي معروف اليوم التالت مانع سامي .37 

 2241745أ10 سيدي معروف اليوم التالت لعمامري محمد .38

الرابع اليوم جريو محفوظ .39  2250237أ12 سيدي زروق سيدي معروف 

الرابع اليوم مدني خديجة .40  2233681أ06 سيدي زروق سيدي معروف 

لرابع اليوم بولعتالي فيصل .41 شارع عيسى لكحل سيدي  
 معروف

 2251638أ13

الرابع اليوم خنشول عبد الوهاب .42  2247467أ11 سيدي زروق سيدي معروف 
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 رقم : س ت أو ب .ح العنوان التجاري تاريخ المداومة اسم المداوم النشاط التجاري البلديات

سيدي 
 معروف

 تغذية عامة

الرابع اليوم عطوي خليل .43  2251358أ13 مركز سيدي معروف 01رقم  

الرابع اليوم قيطاتني عبد الفتاح .44  2236352أ08 سيدي معروف 

الرابع اليوم مانع أحمد .45  2223351أ01 سيدي معروف 

الرابع اليوم حميدي فوزي .46  2247714أ12 سيدي معروف 

 اطعام

 2244520أ  11 طبة المرجة س/ معروف  الرابع اليوم بكوج جمال .1

 2242765أ  10 شارع سعد بولعتالي س/معروف اليوم التالت لرقط عمار  .2

 2249939أ  12 سيدي الزروق س/ معروف  اليوم التالت مريوة سليم  .3

 2250038أ  12 الساحل س / معروف مشتة اليوم التاني بوجريو منصور .4

 2248479أ  12 محل س/ معروف 32مشروع  اليوم االتاني زيدي مراد .5

 2250502أ  13 محل س/ معروف 32مشروع  اليوم االول بوتكزز طارق .6

 1445030أ  11 سيدي معروف  –غار الديبة  اليوم االول كريكة جمال .7

تجارة بالتجزئة 
للخضر و 

 الفواكه

شارع بولعتالي سعد سيدي  اليوم االول بلمرابط مولود .1
 معروف

 2248068أ12

 2242409أ10 سيدي معروف اليوم االول بولقرون محمد .2

 2221678أ00 سيدي معروف اليوم ااالول قيطاتني عمار .3

 2239743أ09 سيدي معروف مركز اليوم الثاني رويمل األمين .4

 2248989أ12 سيدي معروف مركز اليوم التاني بوزعزوعة اسماعيل .5

الجبل دي النشمة سيدي  اليوم التالت بولخماير ربيع .6
 معروف

 2231375أ05

 2221514أ00 غزالة سيدي معروف الرابع اليوم لعالمة بلقاسم .7 
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 سيدي معروف
 

 محطات الخدمات

اليوم التاني و  ش د م م الساحل .1
 0443450ب15 لملز مشتى الساحل الرابع

م ش و د م م  .2
طيغة لتوزيع 

 الوقود

اليوم األول و 
 التالت

وليجة عياش بجانب 
الطريق الوطني رقم 

الرابط بين الميلية و 27
 قسنطينة سيدي معروف

 

 0443589ب17
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 أوالد رابح

 

 

 

 

 

 

 2225395ا02 االربعاء مركز اليوم االول والثاني مقيح احمد .1 المخابز

تجارة بالتجزئة 

 للتغذية العامة

الرابع اليوم مورياس عبد العزيز .1  2258105أ15 مشتة االربعاء أوالد رابح 

 15A2255869 أوالد رابح  اليوم االول ناصر أعبكة .2

 15A2256188 مشتى ماقطيط  اليوم االول جمال بولحمار .3

 15A2256583 02بومسعود محل رقم  اليوم االول أحسن كحال .4

 16A2260392 بوطويل أوالد رابح  اليوم االول سكينة بوشيخ .5

الطابق األرضي طبة المرج دي  اليوم االول عبد الناصر بوعبد اهلل .6
 بوياسوق االربعاء

16A2260554 

الطابق تحت األرضي عين   اليوم التاني بدرة بوكنة .7
 الجنة

17A2260947 

 17A2262305 تامخرت  اليوم التاني نورة لرقط .8

قرية عين الجنة الطابق   اليوم التاني فارس موراس .9
 األرضي

17A2263136 

 15A2256675 األربعاءأوالد رابح اليوم التاني فؤاد بوودين .10

 17A2261975 مشتى بوطويل اليوم التاني محمد بوعليطة .11

 اليوم التالت العزيز عبد موراس .12
األربعاء الطابق األرضي مشتة  

 15A2258105 االربعاء مركز

الرابع اليوم هرقال عبد العزيز .13  2252591أ13 االربعاء أوالد رابح 

 2214958أ98 أوالد رابح اليوم التالت هدور محمد الصالح .14

 2226673أ03 األربعاء مركز أوالد رابح اليوم التالت بوعكوش لخضر .15

 2233837أ06 أوالد رابح مركز التاني اليوم موراس عبد المالك .16
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 أوالد رابح

 

تجارة بالتجزئة 

 للتغذية العامة

 2230242أ05 األربعاء أوالد رابح اليوم التاني هدور عبد العالي

 2219732أ00 األربعاء مركز أوالد رابح اليوم االول بوعبد اهلل صالح

 2232949أ06 األربعاء أوالد رابح اليوم االول بوعبد اهلل مصطفى
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 السطارة

 

 

 

 المخابز

 2250147أ12 تجزئة الهناء السطارة 01 و الرابع اليوم التاني زعومة نوارة .1

 18.11.00686 حي عيمن السطارة وسط اليوم التاني و الرابع عيمن محمد .2

 18.11.16038 برج علي السطارة اليوم االول التالت لفزة مراد .3

 18.11.00620 حي ألقوف السطارة االول و التالت اليوم عميور الحاسن .4

تجارة بالتجزئة 

 للتغذية العامة

الرابع اليوم عيساني كمال .1  –نهج بولجويجة عمر  
 السطارة 

 2261191ا  17

حي عمار  02محل رقم  اليوم االول لطرش بوخميس .2
 مخلوف

 2264160ا18

الرابع اليوم سلطاني عزوز .3  2257277أ  15 السطارة  -نهج لحنش رابح  

الرابع اليوم لفزة محمود .4  2259798أ16 برج علي السطارة 

الرابع اليوم كحوال بلقاسم .5  2214833أ98 مشتة الزان السطارة 

الرابع اليوم كريوي عبد القادر .6  2260295أ16 بن دراية السطارة 

الرابع اليوم بوالبخ صبيرنة .7 حي بوشارف العلوي محل  
 ب السطارة 57

 2261137أ17

 2213144أ98 أوالد مبارك السطارة اليوم االرابع قرندو محمد .8

الرابع اليوم كربوش فريد .9 شارع بوزردوم علي  
 السطارة

 2235881أ07

الرابع اليوم عيمن علي .10 شارع بودرمين أحمد  
 السطارة

 2250903أ13

 2249165أ12 أقوف السطارة اليوم التالت عميرة سميحة .11

 اليوم االول معوش عبد اهلل .12
الطابق  02اقوف محل رقم 

 االرضي
 2263141ا17

 2222741أ01 حي عيمن عيسى السطارة اليوم التالت منهان حسين .13
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 دائــــــــرة السطارة:

 رقم : س ت أو ب .ح العنوان التجاري تاريخ المداومة اسم المداوم النشاط التجاري البلديات

 السطارة

 

تجارة بالتجزئة 

 للتغذية العامة

 2250764أ13 بوزدوم علي السطارةشارع  اليوم التالت دني علي .14

 2239814أ09 مسكن السطارة20حي  اليوم التالت بوغاشيش الخوجة .15

 2237790أ08 برج علي السطارة اليوم التالت قندوز الطاهر .16

 2253980أ14 برج علي السطارة اليوم التالت بورزامة عز الدين .17

شارع بوسالم أحسن  اليوم التالت بوزق محمد .18
 السطارة

 2225610أ02

 2212116أ98 بوشارف السطارة اليوم التالت بوالطبخ سمير .19

 2235619أ07 برج علي  السطارة اليوم التالت مشاور زبير .20

 2239079أ09 مسكن السطارة30حي  اليوم التالت بوزيان عادل .21

 2214144أ98 أقوف السطارة اليوم التاني خلدون رابح .22

 2210103أ97 حي عبد اللطيف مختار اليوم التاني كربوش أحسن .23

 2256136أ15 بن دراية السطارة اليوم التاني بولحديد رضوان .24

 2254879أ14 برج علي السطارة اليوم التاني دني رضوان .25

 2256099أ15 حي عليوش عمار السطارة اليوم التاني جنحيةبالل .26

 2231645أ05 برج علي السطارة اليوم التاني قندوز إلياس .27

 2213021أ98 بوشارف العلوي السطارة اليوم التاني بوعناني حسان .28

حي بوشارف  01محل رقم  اليوم التاني عيساني علي .29
 العلوي

 2262505ا17

حي عبد اللطيف مختار  اليوم التاني ناصر حسام الدين .30
 السطارة

 2230243أ05

 2240356أ09 حي الهناء السطارة اليوم التاني العبودي يوسف .31
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 السطارة

 

تجارة بالتجزئة 

 للتغذية العامة

 2247818أ12 برج علي السطارة اليوم االول بسام سمية .32

 2227124أ03 برج علي السطارة اليوم االول محسن عبد الوهاب .33

 2230374أ05 مسكن السطارة20حي  اليوم االول قزول سيهام .34

 2261137أ17 بوشارف العلوي السطارة اليوم االول صبرينةبوالطبخ  .35

 2214746أ98 بوشارف العلوي السطارة ا اليوم االول دباح مسعود .36

 2213021أ98 بوشارف العلوي السطارة اليوم االول بوعناني حسان .37

حي عبد اللطيف مختار  اليوم االول ناصر حسام الدين .38
 السطارة

 2230243أ05

 –نهج بولجويجة عمر  اليوم االول كمالعيساني  .39
 السطارة 

 2261191ا  17

 2257277أ  15 السطارة  -نهج لحنش رابح  اليوم االول سلطاني عزوز
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 غبالة

تجارة بالتجزئة 

 للتغذية العامة

 2257164ا  15 بجانب الحظيرة غبالة اليوم التاني بوعمامة مسعود .1

االول اليوم داموس زهير .2  2264090ا18 قرية الرمامن 

 2218562أ  99 سوق الحد غبالة  اليوم التاني شالط عمار .3

 2225061أ  02 مشتة عجيسة غبالة  اليوم التالت بلبلدي عبد المجيد .4

 2227226أ03 غبالة مركز اليوم التالت بودرع عائشة .5

 2250452أ13 مشتة الرمامن غبالة اليومالرابع بوديار رزيقة .6

 2218554أ99 قليع الديس غبالة اليومالرابع بوعناني أحمد .7

 2251717أ13 قرية برة غبالة اليوم التاني نقوب عبد اهلل .8

 2238931أ09 قليع الديس غبالة اليوم االول بودربالة أحمد الشريف .9

اليوم األول  لعمامري محي الدين .1 المخابز
 والثاني

 2257080أ15 غبالة-بني داود
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