
 دائـرة قالمـــــة
 بلدية قالمــــة : -1

 2018المبارك لسنة  الح ألالمداومين خالل عطلة عيد ا قائمة تجار المواد الغذائية

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا

 اليوأل ألألول والثاني قالمة 14حي نهج ميهوب بن الطيب رقم  معاوي سفيان رضا 01

ألي ألهج أليهوب ألأل الطيب ألالألة وردة مرشلأل 02  اليألم ال

تساهمي ع  120حي  ش.ذ.م.م كاالما 03  01درج  01مسكن إجتماعي 

 ق.لمة 02رقم  

 اليوم الثاني

 اليوم األول قالمة 04ضاحية مباركي السعيد رقم  مزاري الطاهر 04

 اليوم األول والثاني حي الحاج أمبارك قالمة  سعيود سمير 05

 اليوم األول والثاني قالمة 07رقم  02درج  01اإلخوة رحابي ع  50/140حي  بن شاكر عبد اللطيف  06

 اليألأل ألألوأل ألالثاني قالمة 21رقم  25درج  07حي قهدور الطاهر ع  نعمان فطيمة 07

أل فتيألة 08 ي قاألألة 03شارع بومعزة السعيأل رقم  كألألألأل ل و الثان  اليوم األو

ي ألألمأل الصالأل رقم ألألألأل  شطيألي ألألألي 09  اليأل األول والألاألي س قالألأل 09ألألألن

ي موسى  10 قالمة 17نهج العربي بأل مهيدي رقم  17 مصاألأل ل و الثاني   اليوم األو

 اليوم األول والثاني قالألة 198ألن ألقم  19تحصيص  عأليألي رأليألة 11

 اليأل ألألول والثاني قالمة 01إلإل  02نهإل إللكرامة رقم  حي حسن اإلستألألألل خماسي عبد الوهاب 12

 إلإليوإل الثاني قالمة 09حي حسن اإلستقبال نهج األكرامأل رألم  براهم عبد العادل 13

ثاني أكتوبر قالمة 17شارع  02 دهلوك بإل يوسف 14  اليوم األول وال

ثاني قالمة 10شارع يوغرطة عمارة رقم  بوعشة يوسف 15  اليوم األول وال

 اليوم الثاني نهج العربي بن مهيدي قالمة سريدي جمال 16

ثاني قالمة 22حي عجابي عمارة  دخان جليل 17  اليوم ال

 اليوم األول والثاني قالمة 01ألم  19درج  10حي عجابي محمد عمارة  بوشريط الخامسة 18

عجابي محل رقم  بوشعير شهيرة 19  اليوم األول والثاني قالمة 01حي 

 اليوم األول والثاني قالمة 01محل رقم  33نهج محمد جوادي رقم  شريف عباس 20

 اليوم الثاني قالمة B 29ضاحية مباركي السعيد رقم  كموقات عبد النور 21

 اليوم األول والثاني قالمة 119ضاحية مباركي السعيد رقم  بلعادي فؤاد 22

 الثانياليوم  قالمة 254حي عجابي رقم  بونفلة سوسن 23

 اليوم األول والثاني قالمة 171بن هرقة رقم  بن رازق رفيق 24

 اليوم الثاني قالمة 04رقم  04ع B حي عين الدفلة  غمراني كمال 25

 02أ محل رقم  27أ درج  27حي عين الدفلة االالابق االرضي عمارة  أومدور رابح 26

 قالمة

 اليوم الثاني

 اليوم الثاني ب قالمة 326حي هرقة رقم  حمزاوي حورية 27

 اليوم الثاني حي بن هرقة رقم قالمة نمامشة زبيدة 28

 اليوم األول والثاني قالمة 01حي طواهري المد رقم  ساليمية عبد الوحيد 29



ثاني قالمة 128تحصيص عين الدفلة     رقم  مدور حسين 30  اليوم األول وال

 اليوم األول والثاني قالمة 165حي مقالتني محمد رقم  غريب محمد 31

 اليوم األول والثاني حي بوزاوي القطاع االول قالمة بوطاوطاو عادل 32

اوي الطاهر رقم  خياطي هارون 33  اليوم األول والثاني قالمة 19حي بوز

 اليوم الثاني قالمة 01محل رقأل  01حي شنيشن رقم  شنيشن أمير 34

ثانياليوم  حي بورارة قالمة بن زايد محمد 35  األول وال

 اليوم األول والثاني محل أ قالمة 01حي بن شغيب رقم  بن عياش أحمد 36

 اليوم األول والثاني حي روابحية عبد الحميد قالمة شغيب عبد الحفيظ 37

 اليوم الثاني حي روابحية عبد الحميد قالمة عميرة حسن 38

 األول والثانياليوم  قالمة 35نهج محمد دبابي رقم  طواهري حدة 39

 اليوم األول والثاني قالمة 33حي الكرمات رقم  غربي عادل 40

 اليوم األول والثاني قالمة 24حي بورجيبة رقم  طابوش نور الدين 41

 اليوم األول والثاني حي الحاج أمبارك قالمة ملوكي محمد  42

 اليوم األول والثاني قالمة 01محل رقم  01حي مقالتني محمد الشريف رقم  زعتر مولود 43

 اليوم األول والثاني قالمة 04رقم  01تحصيص عين الدفلة  حالسي نجم الدين 44

 اليوم األول والثاني قالمة 02رقم  13حي عميار عبد الرحمان ع  مرابطي طارق 45

 اليوم األول والثاني قالمة 13رقم  122حي عميار عبد الرحمان ع  لعويسي علي 46

 اليوم األول والثاني قالمة 02قطع رقم  07تحصيص  أحسنحريدي  47

 اليوم األول والثاني قالمة 113جوان التوسع الثاني رقم  19تحصيص  مسلم جليل 48

 اليوم األول والثاني جوان التوسعي قالمة 19حي  بورصاص يوسف 49

 اليوم الثاني حي يحي مغمولي قالمة صعاينة صالح الدين 50

 اليوم األول والثاني قالمة 48حي يحي مغمولي رقم  الحقمسعي عبد  51

 اليوم الثاني مسكن األمير عبد القادر قالمة 50/40حي  قروي سفيان 52

 اليوم األول قالمة 50/140حي اإلخوة رحابي  صيافي خيرة 53

 اليوم الثاني قالمة 50/140حي اإلخوة رحابي  بلواعر حدة 54

 اليوم الثاني مسكن إجتماعي تساهمي قالمة 188حي  رضاونة حورية 55

 اليوم األول والثاني مسكن إجتماعي تساهمي قالمة 188حي  حسين يزيد 56

 اليوم األول والثاني المدينة الجديدة قالمة غياط رؤوف 57

 اليوم األول والثاني المدينة الجديدة قالمة علواني اليامين 58

عياشي 59 شيش ال  اليوم األول والثاني قالمة 22رقم  حي شنيشن خر

 اليوم الثاني قالمة 45ضاحية مباركي السعيد رقم  لعرايسية عمار 60

 اليوم األول والثاني قالمة 46حي عين الدفلة رقم  بلعز نهاد 61

 اليوم الثاني قالمة  01نهج طواهري عمار رقم  قمري لخضر 62

 اليوم األول والثاني قالمةتعاونية نورهان  54حي  قصوري حيدر 63

 اليوم األول والثاني قالمة 02رقم  30حي عين الدفلة ع  بوجاهم محمد الشريف 64

 اليوم الثاني قالمة 02ضاحية مباركي السعيد رقم  بودودة سفيان 65



 اليوم األول قالمة 14شارع عبان رمضان رقم  كردوسيعلي الدين 66

 اليوم األول والثاني أ قالمة80حصة رقم  202تحصيص واد المعيز  زغدودي يحيى 67

 اليوم الثاني حي عقابي قالمة  مدور محمد  68

 اليوم الثاني نهج العربي بن مهيدي قالمة بن هارون هشام 69

 اليوم األول والثاني قالمة 94حي بن هرقة رقم  بوسلوى علي 70

الثانياليوم  قالمة  02حي بن هرقة  رقم  توبة مراد 71  

 اليوم الثاني قالمة 161تحصيص عين الدفلة رقم  كريمي الهادي 72

 اليوم الثاني قالمة 179حي الحاج أمبارك رقم  بن شيخ فتيحة 73

 اليوم الثاني قالمة 691حي عين الدفلة س  رقم  سعدان أسامة 74

 اليوم الثاني قالمة  25حي شنيشن رقم  ديب السعيد 75

 اليوم األول حي الحفصي قالمة 624 بن زايد زبيدة 76

 اليوم الثاني قالمة محل أ 438رقم  حي شنيشن محمد سعدان عبد الحكيم 77

 اليوم الثاني قالمة 248حي الحاج أمبارك رقم  ألمراني جمال 78

 اليوم األول والثاني قالمة 691رقم  حي عين الدفلة س سعدان أسامة 79

 اليوم األول قالمة 196 جوان رقم 19تحصيص  يخلف علي 80

 اليوم األول والثاني قالمة 355جوان رقم  19تحصيص  بهلول عبد الحليم 81

ثاني أكتوبر قالمة 17شارع  02 دهلوك بن يوسف 82  اليوم األول وال

 اليوم األول والثاني قالمة113التوسع الثاني رقم  جوان 19تحصيص  مسلم جليل 83

 اليوم الثاني قالمة 02محل رقم  66رقم فيفري  18حي  يحي فوزي 84

سكاس كريم 85  اليوم الثاني قالمة 337حي يحي مغمولي رقم  بوك

ي واد المعيز  عليدباش  86  اليوم الثاني قالمة 598رقم  02ح

ثاني تحصيص أبناء الشهداء والمعلمين مهيرة منير 87  اليوم ال

ثاني قالمة 14شارع يوغرطة رقم  طواهري فايزة 88  اليوم األول وال

 اليوم األول والثاني 27درج  01حي خلة عمارة  زعروري سمير 89

 اليوم الثاني 03رقم  23لخضر رقم  حمدحي خلة م مجالدي يزيد 90

 اليوم األول  قالمة 10تحصيص هرقة حصة قطعة رقم  شريط مهدي 91

 اليوم األول والثاني قالمة 01رقم  22س درج 22حي عين الدفلة ع  بن طبولة حسن 92

 اليوم األول والثاني قالمة  33رقم  12حي قهدور الطاهر ع حمداوي نعيمة 93

 اليوم األول والثاني قالمة  48/1رقم  21حي قهدور الطاهر ع كاهية عمار 94

 اليوم الثاني قالمة   14حي قهدور الطاهر ع  بزازي الصادق 95

ويدمي حليمة 96 ي قهدور خ ثاني قالمة  01رقم  30درج 10الطاهر ع ح  اليوم األول وال
 اليوم الثاني قالمة  04رقم  47درج 20حي قهدور الطاهر ع شيباني سليم 97

 اليوم الثاني قالمة 19حي عين الدفلة س  رهدون فاتح 98

 اليوم األول والثاني قالمة 207حي فنجال رقم  بوعكاز توفيق 99

ن قيراط طارق 100  اليوم األول والثاني قالمة  04رقم   22شغيب رابح س عمارة حي  ب

 اليوم األول قالمة 01رقم  28درج  14حي بارة لخضر ع  بوطالب مسعود 101



 اليوم الثاني قالمة 04رقم  07م أ ت ع  110-10حي زنداوي  كواحلة فاطمة 102

 اليوماألول قالمة 03رقم  15حي االخوة رحابي ع مدور عمار 103

 اليوأل األول قالمة 02رقم  62درج  62حي االخوة رحابي ع  بن قيراط عبد الحميد 104

 اليوم الثاني قالمة 06حي االخوة رحابي رقم  نعيجة بريكة 105

 اليومالثاني قالمة 01رإلم  68إلإلإليإل اإلخإلإل رإلاإلي إل  مساخر لحسن 106

شيش عبد الكريم 107  اليوم األول قالمة 12رقم  03مسكن عمارة  200مشروع  خر

 اليوم الثاني قالمة 04رقم  44حي االخوة رحابي ع  مزاري الزهرة 108

ثاني قالمة 01درج  45نهج يوغرطة ع  عبد الحكيم أحمد هرقة 109  اليوم ال

زعايمية عدناأو) نازيس  110
 مول)

ثاني قالمة 20طريق قسنطينة الطريق الوطني رقم   اليوم األول وال

ثاني قالمة  12مسكن عمارة ب درج محل  112مشروع  هجيرةهميسي  111  اليوم ال

 اليوم الثاني حي يحيى مغمولي قالمة رحامنية عبد الكريم 112

 اليوم الثاني قالمة 03رقم  07مسكن إجتماعيت ع  110حي  سواني محمد عامر 113

 اليوم األول والثاني قالمة328حي شينيشن رقم  بونمرة فريد  114

 اليوم األول والثاني قالمة 01محل رقم  177حي بن عامر رقم  روابحية بريزة 115

 اليوم االول والثاني قالمة 01محل  145قطعة رقم  289حي شنيشن رقم  درغوم صالح 116

يبي فاطمة 117  اليوم األول والثاني قالمة 33حي بن شغيب رقم  شط

يبي شمس الدين 118  اليوم الثاني ب قالمة  68رقم  حي بورارة شط

 اليوم األول والثاني قالمة 08حي حديد حسين رقم  نصايبية عصام 119

 اليوم األول والثاني قالمة 06حي حديد حسين رقم  عيدود ياسين 120

 اليوم األول والثاني قالمة 168حي فنجال رقم  حواوسة سمير  121

ي فنجال رقم  مشطر حورية 122 ثاني قالمة 208ح  اليوم األول وال

 اليوم األول والثاني قالمة 79حي فنجال رقم   شطيبي مسعودة 123

 اليوم األول والثاني قالمة 55حي حديد حسين رقم  قصوري صالح 124

 اليوم الثاني قالمة 138حي فنجال رقم  عمروشي مراد 125

يقي رقم  بوشدق صالح 126  اليوم الثاني قالمة 205حي صد

يقي قالمة 165 زغدودي عالوة 127  اليوم الثاني حي صد

يقي قالمة حمزة فاتح 128  اليوم األول حي صد

يقي قالمة 73 حناشي وديعة 129  اليوم الثاني حي صد

 اليوم الثاني حي صديقي قالمة غباشي رزيقة 130

ي قهدور الطاهر عمارة رقم  بن دومة وداد 131 ثاني  قالمة 03ح  اليوم ال

 اليوم الثاني قالمة 14حي قهدور الطاهر عمارة رقم  بزازي الصادق 132

ي قهدور الطاهر عمارة حساينية فتيحة 133 ثاني قالمة 02رقم  05ح  اليوم األول وال

 اليوم األول والثاني قالمة 03محل رقم  02تحصيص تعاونية النور  غربي إبراهيم 134

 اليوم الثاني زاوية نهج محمد دبابي  صالحي محمد 135

 اليوم الثاني شارع خليل مختار  عامر فريد 136



ثاني قالمة 36نهج عنونة رقم  عياط السبتي 137  اليوم ال

 اليوم الثاني شارع عنونة قالمة حالسي حسن 138

 اليوم األول والثاني قالمة 36نهج سليماني عمار رقم  صحراوي فاطمة الزهراء 139

 اليوم األول والثاني المدينة الجديدة قالمة جبايحية أسامة 140

 اليوم األول والثاني المدينة الجديدة قالمة بلحواس توفيق 141

 اليوم األول والثاني المدينة الجديدة قالمة زياية مرواني 142

 اليوم األول والثاني المدينة الجديدة قالمة عبدة ريمة 143

قالمةالمدينة الجديدة  كافي بدر الدين 144  اليوم الثاني 

 اليوم األول والثاني المدينة الجديدة قالألة قناط سليم 145

 اليوم األول والثاني قالمة 39حي بورجيبة رقم  لونيس صالح 146

 اليوم األول والثاني حي بورجيبة قالمة زراري حميد 147

 اليوم الثاني قالمة 02رقم  02حي بارة لخضر عمارة  عيدود عمار 148

 اليوم األول والثاني قالمة 01رقم  30درج  15حي بارة لخضر عمارة  بوكسول سمير 149

 اليوم الثاني 03رقم  27درج  03حي خلة عمارة  بولغواطة بغدادي 150

 اليوم الثاني حي يحي مغمولي قالمة مشعلي وهيبة 151

والثانياليوم األول  قالمة 704حي يحي مغمولي رقم  مىطع هللا مباركة 152  

قالمة 454حي يحي مغمولي رقم  أوذيني محمد علي 153  اليوم األول والثاني 

قالمة 159حي يحي مغمولي رقم  بن نخلة طارق 154  اليوم األول والثاني 

 اليوم األول والثاني حي يحي مغمولي قالمة بزازي عبد الرحمان 155

قالمة 32حي يحي مغمولي رقم  صوطة الساسي 156 األول والثانياليوم    

 اليوم األول والثاني قالمة 29رقم  08اإلخوة رحابي عمارة  390حي  سعداوي ياسيأل 157

 اليوم الثاني قالمة 01رقم  12إلرإل  03حي اإلإلإلة رإلاإلي عمارة  زعايمية عبد الكريم 158

 اليوم الثاني حي اإلخوة رحابي  قالمة زعايمية سليمان 159

 اليوم الثاني قالمة 24درج  07اإلخوة رحابي عمارة حي  قرزيز لخضر 160

 اليوم الثاني قالمة 28ضاحية مباركي السعيد رقم  كيموقات عبد النور 161

 اليوم الثاني قالمة 24ضاحية مباركي السعيد رقم  بوسملة صورية 162

 اليوم األول قالمة 258مسكن رقم  260حي وادي المعيز  مقراني إبراهيم 163

قطعة التوسع األول تحصيص  202حي وادي المعيز تحصيص  بوزينة مبروك 164

 قطعة قالمة  1000

 اليوم األول

قطعة التوسع األول تحصيص  202حي وادي المعيز تحصيص  بن طبولة محمد الصالح 165

 قطعة قالمة 1000

 اليوم الثاني

عيز ع  182حي  كافي بدر الدين 166 ي وادي الم  اليوم الثاني قالمة 04رقم  01درج  28مسكن تساهم

عيز ع  182حي  قناط سليم 167 ي وادي الم  اليوم الثاني قالمة 02رقم  01درج  29مسكن تساهم

عيز ع  182حي  غمراني عقبة 168 ي وادي الم  اليوم األول قالمة 01رقم  01درج  09مسكن تساهم

والثانياليوم األول  قالمة 17مسكن ع  130حي  مخلوف السعيد 169  

 اليوم الثاني قالمة 01رقم  05مسكن ع  180حي  سكفالي صالح 170



 
 مطعم وإطعام سريع قائمة تجار 

 
لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيـام المداوم ا
قالمة 33حي بن هرقة رقم  قيدوشي مراد 01  اليوم األول والثاني 

 اليوم األول والثاني قالمة 193حي الحاج أمبارك رقم  طواهري كريم 02

 اليوم األول والثاني قالمة 33حي بن هرقة رقم  حيمري عبد القادر 03

يتي رضا 04  اليوم األول والثاني حي الحاج أمبارك قالمة بت

ب قالمة 31حي هرقة رقم  سقوالي رضوان 05  الثانيوم ليا 

قالمة 31حي بن هرقة رقم  بوغازي محمد 06  الثانياألول و اليوم 

 اليوم الثاني حي عين الدفلة بوزيدي حزيقة 07

 الثانياألول و اليوم قالمة 41رقم  1954نوفمبر  شارع أول صياد مولود 08

 الثانياألول و اليوم قالمة مفترق الطرق سليماني عمار وعبدي مبروك لشهب حسين 09

الثانياألول و اليوم قالمة 01درج  01نهج سليماني عمار عمارة  بوحصان عمر 10  

الثانياألول و اليوم قالمة 24نهج سليماني عمار رقم  ش ذ م م كموش للخدمات 11  

الثانياألول و اليوم نهج سليماني عمار  قالمة عبيدي كمال 12  

الثانياألول و اليوم قالمة 27نهج سليماني عمار رقم  جاهم فتيحة 13  

 الثانياألول و اليوم نهج سليماني عمار  قالمة جاهم نادية 14

الثانياألول و اليوم ساحة الشهداء قالمة درناوي حليم 15  

الثانياألول و اليوم قالمة 06وساحة الشهداء رقم  54نهج أول نوفمبر  بلحواس إسماعيل 16  

الثانياألول و اليوم شارع خليل مختار قالمة إيصالحي إبراهيم 17  

الثانياألول و اليوم قالمة 20شارع خليل مختار رقم  إيصالحي منير 18  

الثانياألول و اليوم قالمة 02وعثمان مدور رقم زاوية نهج خليل مختار  بوشارب صالح 19  

الثانياألول و اليوم قالمة 25شارع عثمان مدور رقم  سواحلية عمار 20  

يقي رقم  حريدي عبد الحق 21  اليوم الثاني قالمة 204حي صد

 اليوم الثاني قالمة 04درج  12مسكن ع  500حي  غرارة زهير 171

 اليوم األول والثاني قالمة 01درج  01مسكن ع  500حي  مساعدي عمار 172

والثانياليوم األول  قالمة 01رقم  02مارس عمارة  08حي  بلحلو وليد 173  

قابي عمارة  بوشريط الخامسة 174  اليوم األول والثاني قالمة  01رقم  19حي ع

 اليوم األول والثاني حي حديد حسين حفيظي عبد الوهاب 175

 اليوم األول والثاني قالمة 168حي فنجال رقم  سمير حواوسة 176

ي فنجال رقم  عمروش مراد 177 ثاني أ قالمة 138ح  اليوم ال

ثاني حي بوروايح سليمان قالمة عبد الحميد حفار الساس 178  اليوم األول وال

 اليوم الثاني قالمة 09حي حسن اإلستقبال رقم  براهم عبأل العال 179

 اليوم األول والثاني قالمة 78حي عين قرقور رقم  جغوط عبد العزيز 180

 والثاني اليوم األول قالمة 259حي هرقة  نحال لزهر 181



 
 للخضر والفواكهقائمة تجار التجزئة 

 
لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيـام المداوم ا
 اليوم األول والثاني حي حديد حسين قالمة قالمة بوسلبة محمد 01

ثاني قالمة 45نهج يوغرطة رقم  عبد الحليم حاجي 02  اليوم األول وال

 الثانييوم ال قالمة  88يحي مغمولي رقم حي  مغمولي نبيل 03

 الثانييوم ال قالمة  141يحي مغمولي رقم حي  زغالمي فؤاد 04

قالمة 26جوان رقم  19تحصيص  عيداوي عادل 05  اليوم األول والثاني 

شيش قدور 06 قالمة 286حي بن هرقة رقم  خر  اليوم الثاني 

 اليوم الثاني سوق الخضر والفواكه حي مرابط مسعود قالمة صنصري براهيم 07

 اليوم الثاني مسكن  قالمة 50/140/530حي  سايح عدة كلثوم 08

قالمة 03تحصيص شارع بوالنار صالح رقم  فرحاح عبد الحق 09 ل و الثاني   اليوم األو

جوان القديم شارع بوالنار صالح 19تحصيص  بن قيراط ع الحفيظ 10  

قالمة 20محل رقم  20رقم    

 اليوم األول والثاني

 اليوم األول أ 55تحصيص أبناء الشهداء والمعلمين وادي المعيز رقم  شغيب نبيل 11

قالمة 01محل رقم  06نهج عبان رمضان رقم  حالسي بالل 12  اليوم األول والثاني 

يقي رقم  عثامنية نادية 13  اليوم األول والثاني قالمة 118حي صد

 ثانياليوم ال قالمة 24أ رقم  29حي عين الدفلة عمارة  درغوم عمار 14

 اليوم الثاني قالمة 131المزرعة البيا) ءاضخوة رحابيإل) رقم  حوالة عبد الكريم 15

قالمة  04جوان رقم  19تحصيص  زمالي حسين 16  اليوم الثاني 

 الثانياألول واليوم  المدينة الجديدة قالمة حومة ليلى 17

 اليوم األول والثاني قالمة 01محل  702حي يحي مغمولي رقم  حمانة نجوى 18

ة حي  بن عبدة رشيد 19  اليوم األول والثاني قالمة 07مسكن رقم  384التعاونية العقاري

يبي رمضان 20 رقم  04درج  01م ت حي اإلخوة رحابي ع  50/140حي  غر

19  

 اليوم الثاني

 اليوم الثاني قالمة 01محل رقم  200جوان رقم  19تحصيص  حابس إيمان 21

 اليوم األول والثاني قالمة 296تحصيص الحفصي رقم  كزار عالء الدين 22

 اليوم الثاني قالمة 03محل رقم  570قطعة رقم  1000تحصيص  حريدي طارق 23

 اليوم الثاني قالمة 01محل  380رقم  02وادي المعيز  غياط عادل 24

 اليوم الثاني عين عين الدفلة قالمة قداش عبد الحق 25

 اليوم األول والثاني قالمة 01محل رقم  362حي وادي المعيزرقم  زغدودي سفيان 26

 اليوم األول قالمة 274الحاج أمبارك رقم  حي كودري أحمد 27

 اليوم األول والثاني رقم أ  قالمة 01تحصيص عين الدفلة  حربي علي 28

قالمة  05نهج طواهري عمار محل رقم  بوجاهم محمد 29  اليوم األول 

 
 



 
 قائمة الخبازين

 

 
 

 قائمة محطات الخدمات
 

لعنوان التجاري سم التاجرإلقب و  الرقم  ةأيـام المداوم ا

 اليوم األول والثاني  حي الحاج أمبارك قالمة عبيدي خير الدين 01

 اليوم األول والثاني طريق سدراتة قالمة عبيدي محمد 02

 اليوم األول والثاني حي الحاج أمبارك قالمة عبفط هللا ديمة 03

 اليوم األول والثاني طريق عنابة قالمة م. طر .خيق عنابة 05

 اليوم األول والثاني طريق عين العربي قالمة ماضي عبد الحميد 06

 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
 اليوم األول  قالمة  176شارع التطوع رقم  فارة مالك 01
قالمة 272حي فزاني رقم  بخمة علي 02  اليوم األول والثاني 
 اليوم االول قالمة يحي مغمولي حي  بوجاهم عبد الوهاب 03

عياشي 04 أ  قالمة46حي عين الدفلة رقم  موادنة ال ثاني   اليوم األول وال

 اليوم األول أ  قالمة 93حي عين الدفلة رقم  ام الخيوط نصر الدين 05

 اليوم االول والثاني قالمة A 661قطعة رقم  1000 سقوالي يوسف 06

قالمة 19تحصيص هرقة رقم  فرحي منال 07  اليوم األول 

قالمة 06تحصيص عين الدفلة رقم  زايدي حفيظ 08  اليوم األول  

 األول والثانياليوم  جوان  قالمة 19تحصيص  كبابي حمزة 09

 ولاليوم األ قالمة 01المنطقة الصناعية اإلخوة رحابي رقم  فارة رضوان 10

 اليوم األول قالمة جوان 19حي  بخمة علي 11

الثانياألول واليوم  قالمة  301جوان التوسع الثاني رقم  19تحصيص  بخمة علي 12  

 اليوم األول  قالمة 36حي يحي مغمولي رقم  علوي عبد هللا 13

 اليوم األول والثاني حي الحاج أمبارك قالمة خير الدينعبيدي  14

قالمة 201حي بن هرقة رقم  بن حمزة فتيحة 15  اليوم األول 
قطعة وادي المعيز  1000قطعة توسع  202تحصيص  بخمة غنية 16  اليوم األول والثاني 

قالمة 474حي الحاج أمبارك رقم  بن ناصر حميد 17  الثانياألول و اليوم 

ألي رقم  سخاف منيرة 18 محل ب قالمة 216حي يحي مغ  اليوم األول  

قالمة 02محل رقم  01جوان رقم  19حي  هميسي صالح  19  اليوم األول والثاني 

قالمة 01جوان رقم  19تحصيص  تواهمية بشير 20  اليوم األول والثاني 

 اليوم االول  عبد اللطيف قالمة  حي مخانشة قرفي هناد 21

 اليوم االول  قالمة 113حي مقالتني محمد الشريف رقم  لونيسة جمال 22



 
 بلدية بن جراح : -2
 

 2018المبارك لسنأل  ضحىالالل اليام ألأللأل أليد األالمداومين لمواد الغذائيةقائمة تجار ا
 

 

 قائمة تجار التجزئة للخضر والفواكه
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
 اليوم األول والثاني بن جراح -حي بوراس أحمد سكفالي توفيق 01
 اليوم األول والثاني بن جراح -حي بوراس أحمد سكفالي فريد 02
 اليوم األول والثاني حي محمدي يوسف بن جراح ملوكي محمد 03
 اليوم األول والثاني بن جراح 02محل رقم  242حي مقالتني مسعود رقم  جبار محمد 04
 اليوم األول والثاني بن جراح  - 01محل  01حي بوراس أحمد رقم  بوشريط بوجمعة 05
 والثاني اليوم األول بن جراح 02حي مقالتني مسعود رقم  مباركي وليد 06
 اليوم األول والثاني بن جراح 02حي مقالتني مسعود رقم  مرابطي علي 07
 اليوم األول والثاني حي عميار عمار بن جراح مغيرس سمير 08

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
بطي فريد 01  اليوم األول والثاني بن جراح - 03مسعود رقم  حي مقالتني مرا
قاق محمد الطاهر 02  اليوم األول والثاني بن جراح -حي مقالتني مسعود   مر
 اليوم األول والثاني حي محمدي يوسف بن جراح بوشريط بوجمعة 03



 دائرة قلعـة بوصبـع
 بلدية قلعة بوصبع : -1

 
 2018لسنة  د االضحىخالل أيام عطلة عي المداومينلمواد الغذائية قائمة تجار ا

 
لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
ل و الثاني حي كموش بلدية قلعة بوصبع مروش الضاوية 01  اليوم األو
ل و الثاني شارع زمولي صالح بلدية قلعة بوصبع ناصري محمد بن عثمان 02  اليوم األو
ل و الثاني شارع أول نوفمبر طبولة علي 03  اليوم األو
ل و الثاني حي عاتي الهادي زيتوني زبيدة 05  اليوم األو
ل و الثاني شارع قارة صالح كموش عبد اليزيد 06  اليوم األو
ل و الثاني بلدية قلعة بوصبع 02رقم  02التحصيص  عشيري هجيرة 07  اليوم األو
 اليوم األول والثاني بلدية قلعة بوصبع مرواني محفوظ 08
ل و الثاني 1954شارع أول نوفمبر  كموش محمود 09  اليوم األو
ل و الثاني -الطريق الوطني –ماي  08حي  عبدة عبد اللطيف 10  اليوم األو
 اليوم األول سكن عمارة س 38حي عبد الرحمان مراني  عويسي توفيق 11
ل و الثاني 1954 شارع أول نوفمبر تباني صالح 12  اليوم األو
بلدية قلعة بوصبع 01حي بوشاهد حمودة محل رقم  زيتوني فاتح 13 ثاني   اليوم األول وال
ثاني شارع أول نوفمبر بالالالغم عمار 14  اليوم األول وال
 اليوم األول ماي بلدية قلعة بوصبع 19حي  بوعوينة غنية 15
 اليوم الثاني 97 حي زموري صالح رقم بدبودي عبد الرحمان 16
ل و الثاني 1945شارع أول نوفمبر  بوسنة عبد الحليم 17  اليوم األو
ل و الثاني شارع زموري صالح بتيحي نور الدين 18  اليوم األو
ل و الثاني شارع زموري صالح عراب رابح 19  اليوم األو
ل و الثاني شارع زموري صالح نصيبي نور الدين 20  اليوم األو
ل و الثاني حي القلعة عبد المجيدطبازة  21  اليوم األو
ل و الثاني حي القلعة العايب جمال 22  اليوم األو
ل و الثاني حي القلعة زيتوني ساعد 23  اليوم األو
ل و الثاني حي عبد الرحمان مراني حريد أحمد 24  اليوم األو
 اليوم األول 1945شارع أول نوفمبر  الالمي هشام 25

 
 قائمة الخبازين 

 
لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
 
01 
 

ل و الثاني حي القلعة السوق المغطى القديم عبد الوهاب فوغالي  اليوم األو

 
 قائمة محطات الخدمات  

 
لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا

طني رقم  مرابط رشيد 01  اليوم األول والثاني 21الطريق الو

 
 
 
 



 بومهرة أحمد : بلدية -2
 

 2018المبارك لسنة  ضحىخالل أليام عطلة عيد األ المداومينلمواد الغذائية قائمة تجار ا
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
 اليوم الثاني 1945ماي  08حي  بن شعبان وليد 01
 اليوم األول 54نوفمبرشارع اول  بورجيبة لزهر 02
 اليوم األول  حي شرفة أحمد زغدودي عبد القادر 03
 اليوم الثاني شارع مهدي الطيب حومر عماد 04
 اليوم األول حي بوخامة محمد الصالح جمال عبد الرزاق 05
 اليألأل األول 01التحصيص اإلجتماعي رقم  دفؤا بوشاهد 06
 اليوم الثاني حي بوخامة محمد الصالح خلة ناصر 07
يبي سمير 08 1945ماي  08حي  عق  اليوم األول 
1945ماي  08حي  قلي كمال 09  اليوم الثاني 
ثاني 54شارع اول نوفمبر كتيب صالح 10  اليوم ال
ثاني 54شارع اول نوفمبر زدادرة رابح 11  اليوم ال
 اليوم األول حي بوخامة محمد الصالح قيدوشي العربي 12
 اليوم الثاني شارع مهدي الطيب شريط الطاهر 13
03قطعة رقم  2التحصيص الترقوي  براهمية سميرة 14  اليوم الثاني 
 اليوم األول 168شارع خطاطبة رابح رقم  بلخيري حسين 15
ثاني حي النخلة محل أ بوساحة مبروك 16  اليوم األول وال
 اليوم األول 54شارع أول نوفمبر  بورصاص وليد 17
 اليوم األول  شارع مهدي الطيب سعدبن شعبان  18
 اليوم األول حي عمري عمار درارجة وناسة 19
 اليوم الثاني حي بوخامة محمد الصالح سوداني فاتح 20
 اليوم األول والثاني 66حي عمري عمار رقم  شنعة عبد الحفيظ 21
ثاني حي عمري عمار 61 مبروك طارق 22  اليوم األول وال
 اليوم األول والثاني 04محل رقم  01رقم  02تحصيص رقم  حمالوي صبرينة 23
ثاني شارع أول نوفمبر خطاطبة يوسف 24  اليوم األول وال
 اليوم األول شارع مهدي الطيب بالة عز الدينج 25
 اليوم الثاني 02رقم  17نهج عميروش أحمد رقم  بوشبوط هدى 26
ثاني 92رقم  01التحصيص االجتماعي  مالوي كريمة 27  اليوم األول وال
 اليوم األول والثاني 90شارع عبح هللا دناشي رقم  بن هارون حسيبة 28
ثاني 45ماي  08شارع  عدوان العيد 29  اليوم ال
ثاني شارع خطاطبة الطيب بوعوينة مباركة 30  اليوم األول وال
 اليوم األول والثاني 45ماي  08حي  135 حاليقية دليلة 31
ثاني 9رقم  45ماي  08شارع  سميربن شعبان  32  اليوم ال
 اليوم األول حي ربعي الطاهر طالبي محمد فوزي  33

 
 

 قائمة تجار التجزئة للخضر والفواكه 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا

بلدية بومهرة احمد حي شرفة أحمد هوام عمار 01  اليوم الثاني 

بلدية بومهرة احمد شارع حرود أحمد براهمية حميدة 02  اليوم األول 

بلدية بومهرة احمد 1945ماي 08شارع  مخالفة رشدي 03  اليوم الثاني 



 
 قائمة الخبازين 

 
لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا

األولاليوم  شارع مهدي الطيب بلدية بومهرة احمد  بوغازي هشام 01  

قالمة 01اإلإلحإليإل اإلجتماعي رقم   براهمية حواس 02  اليوم  اإلإلاني 

بلدية بومإلرة احإلإل 1945ماي 08شارع  سليماني زليخة 03  الثانياليوم  

بلدية  13تحصيص بوخامة محمد الصالح رقم  مليكة بهلول 04
 بومهرة احمد 

 اليوم األول

45ماي  08شارع  عدوان العيد 05 ثاني   اليوم ال

06حصة  02تحصيص بومهرة أحمد رقم  مالوي محمود 06  اليوم األول 

 
 قائمة محطات الخدمات

 
 
 بلدية بلخير : -3
 

 2018المبارك لسنة  ضحىخالل أليام عطلة عيد األ المداومينلمواد الغذائية قائمة تجار ا
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
 اليوم األول والثاني 39محل رقم  02التحصيص الترقوي رقم  بلخير محمد 01
 اليوم األول والثاني 02تحصيص رقم  ناحلي محمد 02
ضاوي عمار 03  اليوم األول 08حي كافي محمد الصالح رقم  م
 اليوم األول 124شارع بوزيت رقم  عبيزي عبد الحق 04
 اليوم األول 04رقم  04مسكن عمارة  100حي  بن شعبان رجم 05
 اليوم الثاني حي بن صويلح فنجال طاهر بن عايدة 06
سمي حسام 07  اليوم الثاني 43حي حابس عيسى رقم  قا
 اليوم األول حي كشيتي محمد بن عباس عبد الحليم 08
 اليوم األول 1954شارع أول نوفمبر  لطفي الصيد 09
 اليوم الثاني 01مسكن محل رقم  08حي  محمد أمين عريري 10
 اليوم األول 06رقم  1954شارع أول نوفمبر  بوبة مزوز 11
ثاني أ60تحصيص سهيلي محمد رقم  سعابنية رضا 12  اليوم األول وال
 اليوم الثاني 78حي سهيلي محمد رقم  حيمر عبد الرزاق 13

بلديةبومهرة احمد  08شارع مهدي الطيب رقم  جبالة عزالدين 04  اليوم األول 

بلدية بومهرة احمد حي عمري عمار بن مارس حميد 05  اليوم الثاني 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةالمداومأيام  ا

01 
 

 مخلوفي محمد
 

 
 بلدية بومهرة احمد

 
 والثانياليوم األول 

 والثانياليوم األول   20الطريق الوطني رقم  محطة نور اليسر 02



ثاني 96تحصيص سهيلي محمد رقم  أحمد صالحي 14  اليوم ال
ثاني ب 91تحصيص سهيلي محمد رقم  مالك فاروق 15  اليوم األول وال
ثاني 45ماي  08حي سعدي عبد المجيد شارع  هجدوب نعيمة 16  اليوم ال
 اليوم األول والثاني  02محل رقم  17شارع سعدي مجيد رقم  محانشة فاتح 17
والثاني اليوم األول شارع سعدي مجيد  بوجاهم صالح الدين 18  
ثاني 02تحصيص بلخير  توراش علي 19  اليوم ال
ثاني شارع بوزيت محمد شماخي رشيد 20  اليوم ال
 اليوم األول والثاني 01محل رقم  01شارع لوريث محمد رقم  عمار سوداني 21
 اليوم األول والثاني بلخير محمد110رقم  02التحصيص  عالل الهادي 22
 اليوم األول والثاني 16عمارة ج رقم مسكن  30حي  مالك حمة 23
ة بلخير بن عيدة الطاهر 24  اليوم األول والثاني طريق سدراتة بلدي
 اليوم األول حي سهيلي محمد  برينات حليم 25
 اليوم األول والثاني حي كافي محمد الصالح صحراوي كمال 26
 اليوم األول والثاني حي سهيلي محمد بوخروبة نسيم 27
 اليوم األول والثاني حي محمد سهيلي عميار السعيد 28
 اليوم األول والثاني حي عقون عبد الحميد بوسطحة جمال 29
 اليوم األول والثاني حي عقون عبد الحميد شايب الذرعين فاطمة الزهرة 30
ثاني شارع أول نوفمبر توبة عزيز 31  اليوم األول وال
ثاني شارع أول نوفمبر وحيد بن حيمود 32  اليوم األول وال
 اليوم األول والثاني حي حابس عيسى صحراوي ليندة 33
 اليوم األول والثاني حي عقون عبد الحميد بن بوهجة كمال 34

 
 قائمة الخبازين

 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
 اليوم األول والثاني شارع سعدي مجيد كبابي عمار 01
1954شارع أول نوفمبر مرابط عمار 02 اليوم الثاني    
داني عمار 03 ثاني شارع بوزيت محمد سو  اليوم األول وال

 
 

 قائمة محطات الخدمات
 
 
 
 

 
 

 قائمة المطاحن 

 
 قائمة الملبنات

 

 
 
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
عياشي 01 بلخير 54شارع اول نوفمبر  موادنة ال اليوم األول والثاني    
ل والثاني  بلدية بلخير الرحمانرحال عبد  02 اليوم األو  

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
اليوأل األول والثاني  طريق سدراتة بلدية بلخير مسير ش.ذ.م.م جماعة عبيدي  01  
اليوم األول والثاني  طريق سدراتة بلدية بلخير عبيدي محمد 02  
ثاني بلدية بلخير إسالم عبيدي 03  اليوم األول وال

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
ل والثاني  بلدية بلخيـر مسير ملبنة كافاك 01 اليوم األو  
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لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
 اليوم األول والثاني 34شارع حدادي بشير رقم  بوقرن رشيد 01
05شارع حدادي بشير رقم خوالد محمد 02  اليوم األول والثاني 
 اليوم األول والثاني 42شارع حدادي بشير رقم  زراولة عاشور 03
 اليوم األول والثاني بلدية جبالة لخميسي شريط حياة 04
 اليوم األول حي سلطاني الشابي زدادرة عماد الدين 05
09شارع زدوري محمد رقم  خوالد عبد المالك 06  اليوم األول والثاني 
34حي بلجودي رقم  جدور مريم 07  اليوم األول والثاني 
01محل رقم حي سلطاني الشابي  لعمايرية سميرة 08  اليوم األول والثاني 
 اليوم األول والثاني حي سلطاني الشابي مرابط محمد أمين 09
 اليوم األول والثاني حي سلطاني الشابي عيسى براهمية 10
54شارع حدادي بشير رقم  مسيودي محمد 11  اليوم األول والثاني 
شارع حدادي بشير 52 عبد العزيز خوالد 12 والثانياليوم األول    
 اليوم األول والثاني حي سلطاني الشابي الخامسة زدوري 13
شارع حدادي بشير 36 لعمايرية مسعود 14  اليوم األول والثاني 
 اليوم األول والثاني حي الحرية محمد خوالد 15
 اليوم األول والثاني حي الحرية حسيبة بن شرشار 16
األول والثانياليوم  شارع حدادي بشير لعيادة بريزة 17  

 

 محطات الخدمات  قائمة 
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا

126الطريق الوالئي رقم  بزمالل عمر 01 اليوأل األول والثاني    

 

 تجار غاز البوتان بالتجزئة   قائمة 
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا

ثاني حي الصفصاف لعيادةحورية  01  اليوم األول وال

شارع لعمايرية منصور 02 صالح سعايدية 02  اليوم األول والثاني 
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لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
 اليوم األول  شارع دراجي بوجمعة خلف هللا فيصل 01
 اليوم األول حي سقة محمود بلدية النشماية بوشاهد بوبكر 02
ثاني شارع المسجد بلدية النشماية بوشملة زين الدين 03  اليوم ال
بلدية النشماية شارع عبد هللا دراجي عيساوي محمد أمين 04  اليوم األول والثاني 
بلدية  01محل رقم  19حي عيساوي حسين رقم  مراح محمد 05

 النشماية
اليوم األول والثاني    

النشماية بلدية  34حي مراح زرقين رقم  دراجي نور الدين 06  اليوم الثاني 
 اليوم األول والثاني حي مراح عبد هللا هيشور مسعودة 07
األولاليوم  الطريق الوطني النشماية خفل هللا موسى 08  
ثاني التحصيص البلدي األول مراح فريد 09  اليوم ال
19حي جالل عبد االالالم رقم  حناش العيد 10  اليوم الثاني 
49رقم  01تحصيص  غراري عمار 11  اليوم األول  
ل و الثاني حي تازير رمضان قرقور عبد الرحمان 12  اليوم األو
10حي بوخرخور رقم  بن جدو مبروك 13  اليوم األول  
02محل رقم  05شارع بوشملة عمار رقم  بومعزة عادل 14 ثاني   اليوم ال
47حي بوضياف حسين رقم  عيساوي حسين 15 ثاني   اليوم ال
12حي سقة محمود رقم  فرنان مريم 16  اليوم األول  
ثاني شارع مراح عبد هللا عيساوي خميسي 17  اليوم األول وال

 
 قائمة تجار التجزئة للخضر والفواكه 

 
 قائمة الخبازين 

 
لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
بلدية النشماية شارع عبد السالم جالل حناشي عبد الكريم 01  اليوم الثاني 
 اليوم األول والثاني بلدية النشماية حمزة يسمينة 02
بلدية النشماية 14شارع بودودة احمد رقم  عشاشرة الساسي 03  اليوم األول والثاني 

 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا

 شارع دراجي بوجمعة خلف هللا فيصل 01
 اليوم األول والثاني

 شارع جالل عبد السالم دراجي شاكر 02
 اليوم األول والثاني

 12شارع مراح عبد هللا رقم  فرنان فهيمة 03
والثانياليألأل األول   

 05شارع بوشملة عمار رقم  بكاكرية سمير 04
 اليوم األول

 شارع جالل عبد السالم لعداسي حورية 05
 اليوم الثاني



 قائمة محطات الخدمات 
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا

يوي عبد المجيد 01  األول والثاني اليوم 21الطريق الوطني رقم  عبد الل

 
 بلدية بني مزلين : -6
 

 2018المبارك لسنة  ضحىخالل أيام عطلة عيد األقائمة تجار المواد الغذائية المداومين 
 

 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
بني مزلين حي عواشرية خلفة زهية 01  اليوم األول والثاني 
ثاني حي الناظور بلدية بني مزلين بوساحة طارق 02  اليوم األول وال
ثاني حي الناظور بلدية بني مزلين عبادلية فاروق 03  اليوم األول وال
اليوم األول والثاني  بلدية بني مزلين خوالد خالد 04  
بني مزلين 221شارع بايع راسو رابح رقم  عيدود جنات 05  اليوم األول والثاني 
 اليوم االول بلدية بني مزلين غضاب  لخضر 06
 اليوم األول والثاني شارع صنادلة محمد الصالح حي الناظور مرابطين خالد 07
 اليوم األول والثاني بني مزلين رضاضعة فيصل 08
 اليوم األول والثاني بني مزلين دوخي الوردي 09
02حي عواشرية محمد رقم  برقيعي خديجة 10  اليوم الثاني 
 اليوم األول شارع صنادلة محمد الصالح حي الناظور  السعيد موالكية 11

اليوم األول   حي الناظور بلدية بني مزلين بارس الزهرة 12  

 اليوم الثاني حي عواشرية محمد بني مزلين رزايقية سليم 13

 اليوم األول والثاني شارع خوالدية حسين حي الناظور شريط عبد الحق 14

ثاني شارع مزدور بليل بني مزلين سالطنية منصف 15  اليوم األول وال

 اليوم األول والثاني حي الناظور عالقي ابراهيم 16

 اليوم األول  حي الناظور روابحية عصام 17

 اليوم األول والثاني بني مزلين 04شارع رضاضعة صالح رقم  زلفة يحي 18

 اليوم األول والثاني شارع صنادلة محمد الصالح حي الناظور  مرابطين رابح 19

 اليوم األول  حي الناظور روابحية عبد الحفيظ 20

 اليوم األول والثاني حي عواشرية محمد بني مزلين عموشي مليكة 21

 اليوم الثاني شارع خوالدية حسين حي الناظور شريط عبد الكريم 22

 اليوم االول شارع خوالدية حسين حي الناظور حساينية ياسين 23

ثاني مشتةمزدور بليل بني مزلين خمايسية رياض 24  اليوم ال

 
 قائمة محطات الخدمات  وغاز البوتان

 
لعنوان التجاري لقب و اسم التاضر الرقم  ةأيام المداوم ا

 اليوم األول والثاني حي عواشرية خلفة زهية 01



 اليوم األول والثاني بني مزلين مناصرية محمد 02
 

 
 

 دائرة هيليوبوليس
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 2018الضضاضض لسنة ضحى عيد األقائمة تجار المواد الغذائية المداومين خالل أيام عطلة 

 
لعنوان التجاري أيام المداومة  الرقم لقب و اسم التاجر ا

32حي عياد لخضر عمارة أ رقم  اليوم األول  01 توبي احسن 
59حي فهللاهللا هللا رقم  2 تحصيص هيليوبوليس اليوم األول  02 هللاهللاهللاهللاهللاهللا هللايهللاض 
 03 بودودة فيصل شارع محمد خميستي  اليوم الهللاهللاهللاي

ثاني  04 عيساني الطيب نهج بن بروق حسين اليوم األول وال
الثانياليوم األول و  05 بلحواس عماد حي بولحفة عبد الحميد 

 06 عريفي محمد حي بن زعيم اليوم األول
عبد الحميد حي بولحفة اليوم الثاني  07 كحول هشام 

 08 كمال أوذيني شارع بن بروق حسين اليوم األول والثاني

 09 حياهم حسين حي بودور عبد الكريم اليوم الثاني
ثاني  10 حمادي بوشمال شارع بوجرود الشريف اليوم ال
ثاني  11 بن هارون يوسف حي بن سليم عبد المجيد اليوم ال
08حسين رقم نهج بن بروق  اليوم الثاني  12 خزناجي علي 
ثاني حي بن زعيم هيليوبوليس 31 اليوم ال غاني   13 بومعالي عبد ال
01حي مصمودي صالح رقم  اليوم الثاني  14 غريبي عبد الكريم 
هيليوبوليس 10شارع هميسي السبتي رقم  اليوم الثاني  15 بن قيراط صالح  
الطيبمانع  حي كحل الراس محمد العربي اليوم الثاني  16 
02مدخل  05ع  118حي قريستي محمد رقم  اليوم األول  17 خالدي اسيا 
 18 بوشينة نصيرة  حجرف ي هللا بشير هيلوبوليس اليوم الثاني
81رقم  02تحصيص هيليوبوليس  اليوم األول  19 سعايدية رضا 
03رقم  57رقم  02تحصيص هيليوبوليس  اليوم األول  20 سعايدية يزيد 

الثانياليوم  ب 20حي أحمد زمولي رقم    21 بوقطوش فريد 
بهيليوبوليس 11حي أحمد زمولي رقم  اليوم الثاني  22 درابلة عمار 
هيليوبولس 04رقم  01مسكن ع  100حي  اليوم الثاني  23 بختي مبروك 
حي أحمد زمولي  اليوم الثاني  24 نزار جمعة 24
غمراني أمينة حي أحمد زموليهيليوبوليس اليوم الثاني  25 
 26 نحال فارس هيليوبوليس اليوم األول
هيليوبوليس 503حي أحمد زمولي رقم  اليوم األول  27 كردوسي فوزي 
هيليوبوليس 51حجرف ي هللا بشير رقم  اليوم الثاني  28 بوشكري حمدي 
02حجرف ي هللا بشير تحصيص رقم  اليألم األول  29 رحال رجاء 
02محل رقم 246رقم  02هيليوبليس تحصيص  اليوم األول  30 زيدان نجاة 
02رقم 01مسكن عمارة 40/800حي  اليوم األول  31 حيمر حكيم 
01حي أحمد زمولي رقم  اليوم األول  32 سالمي عبد الرحمان 
 33 وارث رضوان حي مصمودي صالح اليوم الثاني
03محل رقم  109نهج بن بروق حسين رقم  اليوم الثاني عمارمهيرة    34 
08نهج بن بروق حسين رقم  اليوم الثاني  35 هميسي علي 



08نهج بن بروق حسين رقم  اليوم الثاني  36 دريدي رمزي 
 37 سعايدية محمد الصالح حي بودور عبد الكريم اليوأل األول
01محل رقم  27شارع محمد خميستي رقم  اليوم الثاني  38 بن جرور رضوان 
01مسكن ع ب رقم  100حي  اليوم الثاني  39 شويعل لطفي 

ل و الثاني هيليوبوليس حي أحمد زمولي اليوم االو  40 تيفوراق جميلة 
 

 قائمة تجار التجزئة للخضر واضضضاكه 

 
 قائمة الخبازين 

 
لعنوان التجاري أيام المداومة  الرقم لقب و اسم التاجر ا
01محل 02تحصيص هيليوبوليس  اليوم األول  01 رشيد فكاري 

ثانياليوم ال عبد الحميد حي بولحفة   02 فكاري علي 
 03 بالالالغم يوسف حي أحمد زمولي اليوم الثاني
 04 دغامنة توفيق  14حي أحمد زمولي رقم  اليوم األول 
 05 كحل الراس مسعودة حي توبى الهادي اليوم الثاني

 
 قائمة المطاحن

 
لعنوان التجاري أيام المداومة  الرقم لقب و اسم التاجر ا

والثانياليوم األول  ي"بلدية هيليوبوليس "قرية أوالد عل   01 مطحنة حابيبو 
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لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
 اليوم األول والثاني حي تباني السبتي فرشيشي عبد الكريم 01
01حي تباني السبتي محل رقم  بريكي وليد 02  اليوم األول والثاني 
ل و الثاني الطريق الوطني الفجوج تغري الزهرة 03  اليوم األو
80الطريق الوطني محل رقم  غجاتي حسان 04  اليوم األول والثاني 
19حي بودور اسماعيل رقم  بولحفة زهية 05  الثانياليوم األول و  
ل و الثاني الطريق الوطني الفجوج تغري الزهرة 06  اليوم األو
29حي بوذراع عمر رقم  بن عاشور بوبكر 07 ل و الثاني   اليوم األو
 اليوم الثاني حي بوذراع عمر طلحي فريد 08
أ04مسكن عمارة  50حي  بويدة وسيلة 09 FNBS اليوم األول 
ل و الثاني حي اإلسألقبال طلحي رابح 10  اليوم األو
20قرية كنيرمان سابقا تعمل رقأل  مجالدي فوزي 11  اليوم الثاني 
13رقم  1960ديسمبر  11حي  خالدي مهدي 12  اليوم األول 
ل و الثاني  02حي تباني السبتي محل رقم  تغري زهرة 13  اليوم األو

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا

ثاني حي مصمودي  صالح هيليوبوليس بوشالغم عادل 01  اليوم ال
 

أنيسة دغامنة 02 ثاني حي مصمودي  صالح هيليوبوليس   اليوم ال
 

ثاني حي مصمودي  صالح هيليوبوليس حمودة زيدان 03  اليوم ال
 



06مسكن تساهمي رقم  20حي  سيساوي هارون 14  اليوم الثاني 
ل و الثاني حي محمداتني علي سواقي حكيمة 15  اليوم األو

 
 قائمة الخبازين

 
لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
ئيسي 21 فتوحي عبد القادر 01 الطريق الوطني الر  اليوم الثاني 
 اليوم األول التعاونية العقارية السالم حي أول نوفمبر  بريكي عبد القادر 02

 

 قائمة محطات الخدمات

 
 

 قائمة المطاحن المداومين
 

 
 قائمة الملبنات

 
 بوعاتي محمود : بلدية -3

 2018المبارك لسنة  ضحىخالل أيام عطلأل أليد األالمداومين لمواد الغذائيةقائمة تجار ا
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
 اليوم الثاني شارع زروال رابح بوعاتي حميد 01
 اليوم األول بلدية بوعاتي محمود بوقطوش عمار 02
نابي الطاهر حداد عمار 03  اليوم األول والثاني شارع ع
16شارع زروال رابح رقم  بن عربية عبد العزيز 04  اليوم األول 
01تحصيص رقم  قايدي نور الدين 05  اليوم الثاني 
03مسكن رقم  78حي  منيجل كمال 06  اليوم األول والثاني 
بوعاتي محمود 01محل رقم  02تحصيص  بازين أحمد 07  اليوم الثاني 
يساوي ناجي 08 41شارع المكافحين رقم  س ثاني   اليوم ال
37شارع زروال رابح رقم  فراق سعاد 09  اليوم األول 
01رقم  02تحصيص رقم  زعالني مسعود 10  اليوم الثاني 
 اليوم الثاني بلدية بوعاتي محمود فتيسي نادية 11
 اليوم األول والثاني حي عنابي الطاهر بزويخقرقاح 12
نابي الطاهر عربية وحيد بن 13  اليألأل األول والثاني شارع ع
 اليوم األول بوعاتي ألألمود ألي علي 14
 اليوم األول حي عنابي الطاهر زروال صليحة 15
 اليوم األول حي عنابي الطاهر قايدي ناصر 16

ةأيام المداوم لعنوان التجاري   الرقم لقب و اسم التاجر ا
 01 موألألنأل ألأليأل المنطقة الصناعية اليوم األول والثاني

ةأيام الألضضضم لعنوان اضضجضري   الرقم لقب و اسم التضجر ا

 01 كريممطحنة عبيدي  بلدية الفجوج اليوم األول والثاني
 02 مطاحن عمر بن عمر المنطقة الصناعية اليوم األول والثاني

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم
 اليوم األول والثاني بلدية الفجوج ش ذ م م ألألي فوغال 01
ألول والثاني بلدية الفجوج ش ذ م م الصافية 02  اليوم ا



ويسي رضوان 17  اليوم األول حي بن عربية الصادق ع
 اليوم الثاني حي الطاهر عنابي عياد هجيرة 18
 اليوم األول شارع رابح زروال عز الدين ناصر 19
24شارع رابح زروال رقم  بوناب فارس 20  اليوم األول 
82شارع رابح زروال رقم  بويدة ياسين 21 ثاني   اليوم األول وال
 اليوم األول بلدية بوعاتي محمود بوناب صليحة 22
بوعاتي محمود 02تحصيص رقم  بوشبوط زينب 23  اليوم الثاني 
 اليوم األول والثاني حي بن عربية الصادق بودن عادل 24
 اليوم األول بلدية بوعاتي محمود بوعاتي نادية 25

 
 قائمة المخابز 

 
لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا

01  
 بودراس حسين

 
 نهج رابح زروال 02التحصيص رقم 

 
 اليوم األول والثاني

02 
 شرفي عبد الغاني 

 
 بلدية بوعاتي محمود

 
 اليوم األول

 
 

 قائمة محطات الخدمات
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ةأيام المداوم لعنوان التجاري   الرقم لقب و اسم التاجر ا

 01 حداد العطرة بلدية بوعاتي محمود اليوم األول والثاني



 دائرة لخزارة
 لخزارة : بلدية -1

 
 2018المبارك لسنة  ضحىخالل أيام عطلأل أليد األالمداومين الغذائيةلمواد قائمة تجار ا

 
لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
 الثاني األول واليوم  بلدية لخزارة 151حي كاف سيدي إبراهيمرقم  براغثة صالح 01

 والثانياليوم األول  حي كاف سيدي إبراه�م بلدية لخزارة بوحرارة حمزة 02

بلدية لخزارة 01محل  27تحصيص رابح فيصلي رقم  زويدي رضوان  03  الثانياألول واليوم  

 الثانياألول واليوم  حي زوازو بلدية لخزارة قرقاح نبيل 04

بلدية لخزارة 15تحصيص رابح فيصلي رقم  بن حميدة العيد 05  الثانياألول واليوم  

بلدية لخزارة 01حي صيود محمد محل رقم بوذراع الصادق 06  الثانياألول واليوم  

 اليوم األول والثاني تحصيص رابح فيصلي بلدية لخزارة 30 بداوي رضا 07

لخزارةحي حناشي أحمد بلدية  مسيود أحمد 08  اليوم األول والثاني 

بلدية لخزارة 02حي نحينح محمد رقم  بن حميدة زهير 09 ل واليوم   الثانياألو  

بلدية لخزارة 08تحصيص لخزارة رقم  بخوش كريم 10 الثانياألول واليوم    

لخزارة 1954شارع اول نوفمبر  مناصرية نبيل 11 الثانياألول واليوم    

الثانياألول واليوم  تحصيص رابح فيصلي بلدية لخزارة عز الدينبن حميدة  12  

لخزارة 04تحصيص رقم  شكروب ياسين 13 الثانياألول واليوم    

لخزارةحي حناشي أحمد بلدية  شريط نور الدين 14 الثانياألول واليوم    

لخزارة 1954شارع اول نوفمبر  ز الدينهوام ع 15 الثانياألول واليوم    

بلدية لخزارة 01حي صيود محمد محل رقم  بوشعير رابح 16 الثانياألول واليوم    

لخزارةحي حناشي أحمد بلدية  بخوش عمار 17 الثانياألول واليوم    

لخزارة 1954شارع اول نوفمبر  بوعزيز عبد الرحمان 18  اليوم األول والثاني 

ثاني تحصيص لخزارة  بلديةلخزارة بوطغان وليد 19  اليوم األول وال

 
 

 قائمة الخبازين المداومين 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
 اليوم األول  نحينح محمد بلدية لخزارةحي  عواطي مهدي 01
 اليوم الثاني تحصيص رابح فيصليبلدية لخزارة فتوحي عبد القادر 02



 بوحشانة : بلدية -2
 

 2018المبارك لسنة  ضحىخالل أيام عطلأل أليد األالمداومين لمواد الغذائيةقائمة تجار ا

 
 لخضر والفواكهقائمة تجار التجزئة ل

 
 
 بلدية عين صندل: -3

 
 2018المبارك لسنة  ضحىخالل أليام عطلة عيد األ المداومينلمواد الغذائية قائمة تجار ا

 
 بيع قارورات غاز البوتانقائمة تجار 

 
 قائمة تجار المياه المعدنية

 

 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةالمداومأيام  ا
ثاني بلدية بوحشانة بوعافية صالح 01  اليوم األول وال

ثاني بلدية بوحشانة زعايمية حورية 02  اليوم األول وال

ثاني بلدية بوحشانة عاسلة الصادق 03  اليوم األول وال

ثاني بلدية بوحشانة صالحبوعافية  04  اليوم األول وال

 والثانياليوم األول  بلدية بوحشانة قرقب رفيعة 05

ثاني بلدية بوحشانة بوعافية عبد الرحمان 06  اليوم األول وال

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
 اليوم األول والثاني بلدية لخزارة عباس محمد العيد 01

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
 اليوم األول والثاني عين صندلبلدية  صالحعفايفية  01

 اليوم األول والثاني بلدية عين صندلمرست لمحلة  سكاكمية عالوة 02

 اليوم األول والثاني بلدية عين صندل عين السودة فاضل سليم 03

 اليوم األول والثاني بلدية عين صندل عين السودة فراقة الوردي 04

 اليوم األول والثاني بلدية عين صندل سبع عيون مرابط ناصر 05

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
 اليوم األول والثاني بلدية عين صندلمرست لمحلة  سديرة عباسبن  01

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
ش.ذ.م.مالنتاج المياه المعدنية  01

 أحمد ظافري
ثاني عين السودة بلدية عين صندل  اليوم األول وال



 دائـرة بوشقــوف
 بوشقوف: بلدية -1

 2018لسنة  ىاالضحخالل أيام عطلة عيد المداومينلمواد الغذائية قائمة تجار ا
 

 
 قائمة تجار التجزئة للخضر و الفواكه

 
لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
 الثانياليوم  شارع اإلستقالل بلدية بوشقوف بن حميدة عبد الغاني 01
 اليوم الثاني شارع اإلستقالل ولعة علي 02
 اليوم الثاني شارع اإلستقالل بومعزة سلطان  03
مسكن بوشقوف 61حي  جبايلي عبد المومن 04  اليوم الثاني 

 
 قائمة الخبازين

 
لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
بورياشي عثامنية محمد 01 يوسف بلدية بوشقوف حي   ألولااليوم  
حي قاسم إسماعيل بلدية  02تحصيص سيدي أمحمد  حجاجي مسعودة 02

 بوشقوف
 الثاني اليوم

بلدية بوشقوف حي غريسي صالح خصيب محمد الصالح 03  اليوم األول  
 اليوم األول والثاني شارع بليلي خميسي بوشقوف لجرادي عبد المجيد 04
بوشقوف 04شارع اإلستقالل محل رقم  نجم الدين قواسمية 05  اليوم األول والثاني 
 اليوم األول شارع بليلي خميسي بوشقوف بن ناصر نور الدين 06
بوشقوف 24حي الشهداء يحمل رقم  بوعافية حسينة 07  اليوم األول والثاني 

 
 
 
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
بلدية بوشقوف 17حي جاهل إبراهيم  رقم  سحتوري أسامة 01  اليوم الثاني 
 اليوم الثاني حي بورياشي يوسف بلدية بوشقوف نواورية محمد 02
 اليوم األول  شارع اإلستقاللبوشقوف مرداس نسيمة 03
 اليوم الثاني حي بورياشي يوسف بلدية بوشقوف مختاري طارق 04
مسكن بلدية بوشقوف 550حي  خماري عبد المجيد 05  اليوم األول والثاني 
 اليوم الثاني  حي بورياشي يوسف بلدية بوشقوف مختاري مهدي 06
مسكن بلدية بوشقوف 61حي  حساينية حسان 07  اليوم الثاني 
بلدية بوشقوف 50مسكن رقم  61حي  سوالمية سميرة 08 ل و الثاني   اليوم األو
مسكن بلدية بوشقوف 61حي  شوابي قائد الدين 09  اليوم األول  
شيش عصام 10  اليوم األول  شارع بليلي خميسي بلدية بوشقوف ب
مسكن بلدية بوشقوف 61حي  سحتوري عادل 11  اليوم األول والثاني 
 اليوم األول والثاني شارع اإلستقالل بلدية بوشقوف بن سعدون ابراهيم 12
مسكن بلدية بوشقوف 78حي  علواني سليم 13  اليوم األول والثاني 
بوشقوف  حزام احمد 14 04التحصيص البلدي رقم    اليوم الثاني 
بوشقوف  04التحصيص البلدي رقم   توفيق براهمية 15  اليوم األول والثاني 
مسكن بلدية بوشقوف 61حي  جاهل محمد أمين 16  اليوم الثاني 



 المداومينقائمة المطاحن 
 

 ةأيام المداوم التجاريالعنوان  لقب و اسم التاجر الرقم

01 
المؤسسة العمومية الالالتصادية مرمورة 

 بوشقوف
ل و الثاني بوشقوف  اليوم األو

 
 قائمة محطات الخدمات

 
لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
ل و الثاني قرية بورياشي يوسف بوشقوف شركة تضامن بن زرقين 01  اليوم األو

 
 عين بن بيضاء : بلدية -2

 
 2018لسنة حالالاى عيد خالل أيام عطلة عيد  المداومينقائمة تجار المواد الغذائية 

 قائمة الخبازين

 
 بلدية وادي فراغة : -3

 2018لسنة  االضحى خالل أيام عطلة عيد المداومين قائمة تجار المواد الغذائية 
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام  المداوم ا
ثاني شارع نوادرية بن الطاهر بلدية عين بن بيضاء ماليكية عادل 01  اليوم االول وال
 اليوم االول والثاني بلدية عين بن بيضاء 01محل رقم  جميلي محمد 02
ثاني عين بن بيضاء –الحي البلدي  ماليكية مبروك 03  اليوم االول وال
 اليوم االول والثاني بلدية عين بن بيضاء محمد شريف بن نوار 04

 اليوم االول VSAعين بن بيضاء بواشرية سمير 05
 الثانياليوم  VSAعين بن بيضاء عبد القادربليلي  06
 اليوم االول والثاني عين بن بيضاء( الكبر) بنوار محمد الشريف 07
الثانياليوم  عين بن بيضاء( الحي البلدي) بن شانة عبد الحميد 08  

 اليوم االول عين بن بيضاء( الحي البلدي) حسان ماليكية 09
 اليوم االول نوادرية بركوس عزو 10
الثانياليوم  نوادرية حشفلس  يالم 11  
 اليوم االول عين بن بيضاء دلازراد ع 12

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
 اليوم األول والثاني شارع شعابنية مهدي بلدية عين بن بيضاء الهادي حناشي 01

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
ل و الثاني بلدية وادي فراغة قرفي طارق 01  اليوم األو
ل و الثاني مركز بلدية وادي فراغة عوايشية قويدر 02  اليوم األو
 اليوم األول بلدية وادي فراغة درارجة عز الدين 03
 اليوم األول والثاني 02محل رقم  01تحصيص رقم  عوايشية رحيم 04
 اليوم األول والثاني فراغةي  واد  بن حميدة حورية 05
 اليوم األول والثاني فراغةيواد  عوايشية علجية 06
 اليوم األول والثاني فراغةيواد  عوايشية فوزي 07
والثانياليوم األول  فراغة يواد  برينيس عبد لسالم 08  
 اليوم األول والثاني فراغةيواد  طلبة محمد 09



 
 قائمة تجار التجزئة للخضر و الفواكه

 
لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
 اليوم األول والثاني فراغةيواد  روابحية خميسي 01
 اليوم األول والثاني راغة يواد  درارجة صالح 02

 
 الخبازينقائمة 

 
 

 
 

 قائمة محطات الخدمات

 
 :مجاز الصفاء  بلدية -4

 
 2018لسنة  االضحىخالل أيام عطلة عيد المداومين قائمة تجار المواد الغذائية 

 

 
 قائمة الخبازين

 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
ل و الثاني بلدية وادي فراغة 01حي براكنة عالوة رقم  عطايلية مراد 01  اليوم األو

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
ل و الثاني بلدية وادي فراغة ماضي عبد الحميد 01  اليوم األو

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا

 اليالم االول  بلدية مجاز الصفاء زقاولة وليد 01
ثاني قرية باجي مختار برجم الطاوس 02  اليوم األول وال

ثاني حي باجي مختار برجم أحمد 03  اليوم األول وال

 اليوم األول والثاني قرية باجي مختار كالعي يوسف 04

ثاني قرية باجي مختار زعايمية زينب 05  اليوم األول وال

ثاني قرية باجي مختار حداد عبد القادر 06  اليوم األول وال

مجاز الصفاءبلدية  خاف ربي يسمينة 07  اليوم األول والثاني 

 اليوم األول والثاني بلدية مجاز الصفاء كالعي محمد 08

 اليوم األول والثاني بلدية مجاز الصفاء زدوري رابح 09

 ليوم األول والثاني بلدية عين تحميمين مناصرية منيرة 10

 ليوم األول والثاني بلدية عين تحميمين برانصية عبد الرحمن 11

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
ثاني قرية باجي مختار زعايمية زينب 01  اليوم األول وال
 اليوم األول والثاني مجاز الصفاء لعرايبية يعقوب 02



 
 دائـرة حمـام النبائـل

 بلدية حمام النبائل: -1
 2018لسنة االضحى خالل أيام عطلة عيد المداومين قائمة تجار المواد الغذائية 

 
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا

 اليوم األول  بلدية حمام النبائل عوالمية بوساحة 01
بلدية حمام النبائل 1954شارع أول نوفمبر  سوالمية فيصل 02  اليوم األول  
الصغيرقرية غاوي محمد  مسعودية محمد 03  اليوم الثاني 
مسكن الملعب البلدي  52حي  كاليعية الشريف 04  اليوم األول 
 اليوم األول قرية غاوي محمد الصغير بوعزيز زينب 05
ل و الثاني بلدية حمام النبائل شعابنة العياشي 06  اليوم األو
1962جويلية  05شارع  هرامزة مصطفى 07 ل و الثاني   اليوم األو

 

 قائمة تجار التجزئة للخضر و الفواكه
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
 اليوم األول حي عيايشية محمد بلدية حمام النبائل قرفي محمد الطيب 01

 
 قائمة الخبازين المداومين 

 
لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
بلدية حمام النبائل 1954شارع أول نوفمبر  الدينبضياف نور  01  اليوم األول  
بلدية حمام النبائل 1954شارع أول نوفمبر  طوالبية رضوان 02  اليوم الثاني  

 

 (ت ت غاز البوتان) قائمة محطات الخدمات
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا

غاوي محمد الصغيرقرية  كاليعية عبد اللطيف 01  اليوم األول والثاني 

 
 :وادي الشحم  بلدية -2

 2018المبارك لسنة  ضحىخالل أليام عطلة عيد األالمداومين قائمة تجار المواد الغذائية 
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا

 والثانياليوم األول  شارع زيوط صالح بلدية وادي الشحم كاتب فضيلة 01
 اليوم األول شارع مساعدية العياشي بلدية وادي الشحم سعيدي رؤوف 02
 اليوم األول بلدية وادي الشحم عوايجية الزين 03
 اليوم األول حي الطقطاقة قرفة بلقاسم 04
يسي 05  اليوم األول حي الطقطاقة مباركي خم
 اليوم األول حي منزل بوقطاية العيد عباس محمد 06
 اليوم األول حي منزل بوقطاية العيد تغار ياسين 07
 اليوم الثاني شارع محمودي محمد عمامرة عبد الرحمان 08
19الطريق الوالئي رقم  كافي فؤاد 09  اليوم الثاني 



 اليوم الثاني شارع زيوط صالح روابحية مسعود 10
ثاني شارع أول نوفمبر ليراتني ناصر 11  اليوم ال
 اليوم الثاني شارع أول نوفمبر قمداني أمين 12
ثاني حي منزل بوقطاية العيد غنام سليم 13  اليوم ال
 اليوم األول والثاني بلدية ولدي الشحم ليراتني كلثوم 14

 
 قائمة الخبازين المداومين 

 
لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
ل و الثاني شارع أول نوفمبر حمايدية عبد الرحمان 01  اليوم األو
19الطريق الوالئي رقم  حمايدية حسين 02 ل و الثاني   اليوم األو
ل و الثاني بجانب السوق المغطاة مباركي إسماعيل  03  اليوم األو
1945ماي  08حي  دريدر صورية 04  اليوم األول 

 
 
 :الدهوارة بلدية -3

 2018الضضاضض لسنة  ضحىعطلة عيد األخالل أيام المداومين قائمة تجار المواد الغذائية 
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا

 اليوم الثاني عين أمباركة بلدية الدهوارة رفاد فريد 01

بلدية  04شارع حمايزية الصادق محل رقم  حمايزية حليم 02
 اليوم الثاني الدهوارة

 والثاني اليوم األول عين أمباركة دالجي نوار 03

 اليوم األول والثاني عين أمباركة الجودي عوايسية 04

 اليوم األول والثاني عين أمباركة إبراهيم روابح 05

 اليوم األول عين أمباركة مقنين سميرة  06

 اليوم األول والثاني عين أمباركة  عوايسية حميد 07

 
 قائمة الخبازين المداومين 

 
لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا

 اليوم االول والثاني عين أمباركة بلدية الهوارة روابح سليمان 01

 اليوم االول والثاني عين أمباركة روابح محمد 02

 
 
 
 
 

 
 



 دائـرة وادي الزناتـي
 وادي الزناتي : بلدية -1

 2018 لسنة األضحىعيد خالل أيام عطلة قائمة تجار المواد الغذائية المداومين 
 

 
 قائمة تجار التجزئة للخضر والفواكه

 
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
الطاهر كحليحي محمد  هدار عبد الفتاح 03  اليوم الثاني 
 اليوم االول السوق المغطى بلدية وادي الزناتي ميمون مهدي 02
 اليوم الثاني السوق المغطى بلدية وادي الزناتي بن حمدي السعيد 01
 اليوم األول حي محمد الطاهر كحلي بلعوجة برهان 04

 
 
 
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
 اليوم الثاني ساحة محمد عرفاوي بلدية وادي الزناتي لجدل صابر 01

مسكن بلدية وادي الزناتي 70/400حي  غزال حبيبة 02 لثانياليوم ا   

مسكن بلدية وادي الزناتي 70/400حي  شقرني نور الدين 03 ألولااليوم    

التانياليوم  حي الشهداء العشرة بلدية وادي الزناتي طويل كمال 04  

 اليوم األول حي محمد الطاهر كحلي  بلدية وادي الزناتي بوسعيد محمود 05

الثانياليوم ا حي الشهداء العشرة بلدية وادي الزناتي بوحالسة علي 06  

 اليوم الثاني حي محمد الطاهر كحلي  بلدية وادي الزناتي قروي ربيعة 07

مسكن  بلدية وادي الزناتي 90حي  مزغاش عبد الغفور 08 االولاليوم ا   

يتي احسن 09 ثاني حي اإلخوة كعاص بلدية وادي الزناتي كش  اليوم ال

ثانيالاليوم  حي اإلخوة كعاص بلدية وادي الزناتي بوصنوبرة منير 10  

الزناتيحي اإلخوة كعاص بلدية وادي  بوصنوبرة برهان 11 االولاليوم   

ناتي  02التحصيص البلدي رقم  خالدي حسام الدين 12 بلدية وادي الز  اليوم األول 

ثانيااليوم  حي اإلخوة كعاص بلدية وادي الزناتي راشي المية 13 ل  

 اليوم الثاني حي رابح لوصيف بلدية وادي الزناتي زنبوعة سامية 14

وادي الزناتيشارع أول نوفمبر بلدية  فريعن صالح 15  اليوم الثاني 

االولاليوم  السوق المغطى بلدية وادي الزناتي بن اسماعيل محمد 16  

طريق قسنطينة 06مسكن تساهمي عمارة  50حي  منصوري ابراهيم 17 لثانياليوم ا   

يفي عبد الرزاق 18 الثانياليوم  حي رابح لوصيف بلدية وادي الزناتي قن  

نوفمبرشارع أول  طيروش اليزيد 19  اليوم األول 

 اليوم الثاني السوق المغطى بلدية وادي الزناتي شتيوي عبد الحق 20

15المنطقة الحضرية رقم  كشيتي حمزة 21  اليوم الثاني 



 قائمة المخابز 
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
 اليوم االول حي جبسة محمود بلدية وادي الزناتي قروي وشركاؤه  01
 اليوم االول حي اول نوفمبر بلدية وادي الزناتي قدم موسى 02

 اليوم األول  حي محمد الطاهر كحلي بلدية وادي الزناتي دعلوش بالل 03

 اليوم الثاني الزناتينهج عمار غيبة بلدية وادي  قيراطي عبد العزيز 04

االولاليوم  حي رابح لوصيف بلدية وادي الزناتي ركاب مروان 05  

ثانياليوم  حي اإلخوة كعاص بلدية وادي الزناتي عبد الغاني بومزاوط 06 ال  

04التحصيص رقم  عالل عبد الرزاق 07 ثانياليوم   ال  

 
 قائمة محطات الخدمات 

 
 ةأيام المداوم التجاريالعنوان  لقب و اسم التاجر الرقم
ثاني  طريق قسنطينة شطيبي رابح 01  اليوم األول وال
 اليوم األول والثاني طريق تاملوكة نفطال 02

 
 قائمة المطاحن 

 
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
 اليوم األول والثاني  وادي الزناتي مطاحن الحسن 01
 اليوم األول والثاني وادي الزناتي مطاحن بني ظافر 02

ثاني منطقة النشاطات الحرفية مرواني محمود 03  اليوم األول وال
 

 
 بلدية برج صباط : -2

 
 2018 لسنةاالضحى عيد خالل أيام عطلة قائمة تجار المواد الغذائية المداومين 

 
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
 ثانياليوم ال برج صباط غامود كمال 01
 اليالال االول برج صباط دحمان عائشة 02
 ثانياليوم ال برج صباط علوش محمد 03
 لثانياليوم ا برج صباط خيروني عادل 04
 ثانياليوم ال برج صباط ظافر نصر الدين 05
 اليوم االول برج صباط سلمى محمد 06
 اليوم االول رأس العيون برج صباط جداوة أمباركة 07
 اليوم االول برج صباط بوخدنة حمزة 08
 اليوم االول برج صباط ظافر عبد العزيز 09
 ثانياليوم ال برج صباط غامود مسعودة 10
ميسي 11  اليوم االول برج صباط بوشريبة خ

 



 
 قائمة المخابز 

 

 
لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةالمداومأيام  ا

 األولاليوم  بلدية عين رقادة علوش عبد الرحمان 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بلدية عين رقادة : -3
 2018 لسنة األضحىعيد خالل أيام عطلة قائمة تجار المواد الغذائية المداومين 

 

 
لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا

 االولاليوم ا بلدية عين رقادة ديلمي محمد الصالح 01
 ثانيال اليوم  بلدية عين رقادة ديلمي علي 02
 ثانيالاليوم  بلدية عين رقادة قوادري الزناتي 03
 ألول االيوم  بلدية عين رقادة تواتي مفيد 04
 ثانيالاليوم  بلدية عين رقادة رحامنية سرحان 05
رقادةبلدية عين  شاكر المية 06  ألولااليوم  
 ثانيال اليوم  بلدية عين رقادة عالوةديلمي  07
 ألول االيوم  بلدية عين رقادة حدوش المكي 08
 ثانيال اليوم  بلدية عين رقادة حفايظية يوسف 09
 ثانيال اليوم  بلدية عين رقادة جبيحة عمار 10

 

 قائمة تجار التجزئة للخضر والفواكه
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
 اليوم الثاني بلدية عين رقادة بن غانم عبد هللا 03
 اليوم االول بلدية عين رقادة غرسي بدر الدين 02
 اليوم الثاني بلدية عين رقادة غرسي إسماعيل 01
 اليوم األول بلدية عين رقادة كواشي ميلود 04

 
 

 قائمة المخابز 
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا

 االولاليوم  بلدية عين رقادة ديلمي إبراهيم 01

 
 
 
 
 
 

 



 دائـرة عين مخلـوف:
 بلدية عين مخلوف : -1

 
 2018المبارك لسنة  ضحىخالل أيام عطلة عيد األقائمة تجار المواد الغذائية المداومين 

 
لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
 اليوم الثاني حي بونمرة الزين بلدية عين مخلوف درويش صالح  01
بلدية عين مخلوف 24مسكن تساهمي رقم 18-03عمارة  قوادري نصيرة 02  اليوم االول 
 اليوم الثاني حي قرزيز العياشي بلدية عين مخلوف  األصفر الطيب 03
 اليوم الثاني حي قرزيز العياشي بلدية عين مخلوف  مهديثور  04
 اليوم االول حي زريف مخلوف بلدية عين مخلوف زريف فاروق 05
بلدية عين مخلوف  1955أوت  20حي  مسيخ عبد الحكيم 06  اليوم االول 
محمد بوضياف بلدية عين مخلوف 02تحصيص رقم  بورقعة عادل 07 ثاني   اليوم ال
بلدية عين مخلوف  1955أوت  20حي  جمالدحماني  08  اليوم األول 
ميسي 09  اليوم األول حي مسياد محمد الطاهر بلدية عين مخلوف عشيري خ
 اليوم الثاني حي زريف مخلوف بلدية عين مخلوف ضيف شمس الدين 10
 لثانياليوم  حي قرزيز العياشي بلدية عين مخلوف  طاجينصونية 11
فقرزيز العياشي بلدية عين مخلوحي  تمام هجيرة 12  اليوم الثاني 
يمي وافية 13 بلدية عين مخلوف  1955أوت  20حي  دل  اليوم الثاني 
حيدوسي عمارحي  بوحبيلة محمد 14  اليوم الثاني 
بلدية عين مخلوف  1955أوت  20حي  بعلي زينب 15  اليوم األول 
بلدية عين مخلوف  1955أوت  20حي  رباعي الحمادي 16  اليوم الثاني 
 اليوم الثاني حي مسياد محمد الطاهر بلدية عين مخلوف ضيف كمال 17

 
 قائمة تجار الخضر والفواكه

 قائمة الخبازين 
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا

 اليوم الثاني مقابل محل البلدية بلدية عين مخلوف علواني محمد 01
أوت بلدية عين مخلوف 20شارع  العايب رابح 02  اليوم االول  
 اليوم االول  حي مسياد محمد الطاهر بلدية عين مخلوف بوناب رضوان 03

 
 قائمة محطات الخدمات 

 
لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا

ل و الثاني حي مسياد محمد الطاهر طلحي عبد الكريم 01  اليوم األو
ل و الثاني بمحاذاة مقبرة الشهداء ربيعي كمال 02  اليوم األو

 
 
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا

 اليوم االول حي قرزيز العياشي بلدية عين مخلوف دحماني عبد الكريم 01

مخلوفبلدية عين  صوشي محمد االمين 02  ولاليوم اال 

 حي قرزيز العياشي بلدية عين مخلوف زلوف عبد المالك 03
  



 تاملوكة : بلدية -2
 

 2018المبارك لسنة  ضحىخالل أيام عطلة عيد األقائمة تجار المواد الغذائية المداومين 
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
 ثانياليوم ال شارع خليل بلعابد بلدية تاملوكة بيري محمد العيد 01
 ولاليوم اال شارع خليل بلعابد بلدية تاملوكة ربيحة بوخدنة 02
 اليوم االول شارع الجمهورية بلدية تاملوكة بلخرشوش لزهر 03
ةحي زيتوني عبد العزيز بلدية تاملوك منايفة عمار 04  اليوم الثاني 
02التحصيص البلدي رقم  بوخدنة فتيحة 05  ولاليوم اال 
 اليوم االول بلدية تاملوكة بومنقار وسيلة 06
 اليوم األول قرية عين اركو بلدية تاملوكة طويل راضية 07
 اليوم الثاني قرية عين اركو بلدية تاملوكة زكراوي عالوة 08
 اليالال االول شارع الجمهورية بلدية تاملوكة عزوز عمر 09
 اليوم الثاني نهج الجمهورية بلدية تاملوكال جودي هشام  10
 اليألأل األول حي زيدان دربال بلدية تاملوكة قروف رضوان 11
ثاني حي زيدان دربال بلدية تاملوكة مناصرية رؤوف 12  اليوم ال
 اليوم األول شارع حقاص محمد أللدية تاملوكة بن نصر مروان 13
 اليوم الثاني حي شعبان لغرور بلدية تاملوكة زهيوة لطفي 14
 حي صالح طكوك بوجمعة نكاز 15

 
 اليوم األول

 قائمة تجار التجزئة للخضر و الفواكه
 

لعنوان التجاضي لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا

 اليوم األول  حي خليل بلعابد بلدية تاملوكة سلمي عبد الباقي 01

عياشي 02  اليوم األول  قرية عين اركو بلدية تاملوكة مزراق ال

ي صالح 03  اليوم الثاني  قرية عين اركو بألدية تاملوكة زكر

 ثانياليوم ال شارأل خليل بلعابد بلدية تاملوكة بيري محمد العيد 04

 
 قائمة الخبازين 

 
لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا

 اليوم االول  نهج الجمهورية بلدية تاملوكة عميار عماد 01
بلدية تاملوكة 02تحصيص رقم  صمادي لطفي 02  الثانياليوم  
 اليوم االول نهج الجمهورية بلدية تاملوكة بوطمين محمد الطاهر 03
 اليوم الثاني نهج الجمهورية بلدية تاملوكة قوادري عز الدين 04
 ولاليوم اال حي الطيب بوبكري بلدية تاملوكة بال غضبان الدراجي 05
 اليوم الثاني نهج الجمهورية بلدية تاملوكة رماش سامي 06
 اليوم األول  قرية عين اركو بلدية تاملوكة شيبي صالح 07
 اليوم الثاني نهأل الجمهورية بلدية تاملوكة قوادري عيسى 08

 
 
 
 
 



 قائمة محطات الخدمات 
 

لعنوان التجاري ضضض و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
 الثانياليوم األول و طريق عين البيضاء بلدية تاملوكة اورحماني يوسف 01
 اليوم األول طريق عين البيضاء بلدية تاملوكة تواألي محمد 02

 
 

 بلدية عين العربي : -3
 

 2018المبارك ضضنة  ضحىخالل أيام عطلة عيد األقائمة تجار المواد الغذائية المداومين 
 

لعنوان التجاري لقب ض اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
عربيشارع كحيلة خميسي  محبوبي نبيل 01 عين ال  اليوم الثاني 
 اليوأل األول شارع قرقوري عبد هللا عين العربي محل العين كألل 02

 اليوأل األول شارع قرقوري عبد هللا عين العربي صالحي محمد 03

 اليوم الثاني شارع زاوي مسعود رمضاني زهير 04

ثاني شارع بن أحسن الطيب طالبي محمد 05  اليوم ال

عربي قرباجة لخضر 06  اليوأل األول شارع قرقوري عبد هللا عين ال

 اليوم األول عين العربي منصوري ابراهيم 07

 عين العربي عين العربي حرواط عائشة 08
 

 قائمة تجار التجزئة للخضر و الفواكه
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا

ضاني إبراهيم 01  االولاليوم ا شارع كحيلة خميسي رم

ثاني شارع كحيلة خميسي عين العربي منصوري جهيد 02  اليوم ال

 
 قائمة المخابز

 
لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا

 لثانياليوم ا شارع كحيلة خميسي عين الالالالي كاليعية ثلجة 01
 ألولاليوم ا شارع تريكي الهادي عين العربي فيصلي أحسن 02

 
 
 
 
 

 
 



 دائـرة حمـام دبـاغ
 حمام دباغ : بلدية -1

 
 2018لسنة  األضحىخالل أيام عطلة عيد قائمة تجار المواد الغذائية المداومين 

 
لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
أكتوبر 17حي  مرابطي عالوة 01  اليوم االول والثاني 
 اليوم االول والثاني تعاونية المستقبل شايب سمير 02
71حي شطاب الطاهر رقم  زيغم مبارك 03 ثاني   اليوم االول وال
01تحصيص إجتماعي رقم  عافري جمال 04 ثاني   اليوم ال
أ170رقم  01تحصيص إجتماعي  رهدون عبد المالك 05  اليوم االول والثاني 
 اليوم الثاني حي البساتين فني عمار 06
مسكن 100حي بلميسي كمال 07  اليوم الثاني 
02المركز التجاري رقم  حميدة مراد 08 ثاني   اليوم االول وال
 01مدخل  01مسكن تساهمي عمارة  70حي  حميدي محمد 09

02رقم   
 اليوم االول والثاني

 اليوم االول والثاني التحصيص البلد� عافري جمال 10
11تحصيص التعاونية العقارية رقم  خلفالوي عبد العزيز 11  اليوم االول والثاني 
11اكتوبر رقم  17حي  شاوي وليد 12  اليوم األول والثاني 
ئيسي رقم  مياسي بدر الدين 13  اليوم األول والثاني  01الطريق الر
جويلية 05حي  موساوي عبد العزيز 14  اليوم االول والثاني 
 اليوم االول والثاني حي محمد بودفل الصادقبن قيراط  15
 اليوم األول والثاني التحصيص البلدي االجتماعي   سرفاني مسعودة 16
 اليوم االول والثاني بلدية حمام دباغ مرابطي عالوة 20
ة حمام دباغ حمودة مسعودة 22  اليوم االول والثاني قرية عين الرقبة بلدي
 اليوم االول والثاني قرية عين الرقبة بلدية حمام دباغ معدول بريزة 23
 اليوم االول والثاني حي عمار مرابطي  جامع السبتي 24
 اليوم االول والإلإلإلي  01إلإلإليإل اإلجتماعي رقم  حمودة يعقوب 25
مسكن إجتماعي تساهي 50حي  بازين عبد الرزاق 26  اليوم االول والثاني 
 اليوم االول والثاني التعاونية العقارية المستقبل زيغم رابح 27
 اليوم االول والثاني حي محمد بودفل دحمون رفيق 28
 اليوم االول والثاني حي محمد بودفل بن رمضان علي 29
جويلية 05حي  نحال التوهامي 30  اليوم االول والثاني 

 
 قائمة الخبازين 

 
لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
03اكتوبر محل رقم  17حي  بوعبيد يونس 01  االول والثانياليوم  
 اليوم األول حي مرابطي عمر  بومعالي لطفي 02
 اليوم االول والثاني حي البساتين بن يحي السعيد 03
 اليوم االول والثاني حي شويعل مولود قوارطة عز الدين 04
جوان 19حي  بوطارفة وهاب 05  اليوم االول والثاني 
جوان 19حي  بوخروبة فوزي  06 الالثانياليوم االول    
02المركز التجاري رقم : مخبزة الينابيع 07   

 
 
 



 قائمة تجار التجزئة للخضر والفواكه 
 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

يرسي صالح 01  اليوم االول والثاني  02المركز التجاري  مغ
غيرسي كمال 02 الاالثانياليوم االول  التعاونية العقارية المستقبل م  

 
 قائمة محضضض اضضضضضض ضضضض البوتان

 
لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقض  ةأيام المداوم ا
 اليوم االول والثاني بلدية حمام دباغ حسين بوعبيد 01
 اليوم االول والثاني حي نعيجة عبد الرحمان قوارطة لخضر 02
 اليوم االول والثاني قرية عين الرقبة نحلي طارق 03

 
 بلدية الركنية : -2

 2018المبارك لسنض  ضحىخالل أيام عطلة عيد األقائمة تجار المواد الغذائية المداومين 
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
ل و الثاني بلديةالركنية مساعدية طارق 01  اليوم األو
الركنيةبلدية  1954نوفمبر 01حي  زعالني عبد هللا 02  اليوم األول والثاني 
بلدية الركنية 01محل رقم  بوالمخ يوسف 03  اليوم االول والثاني 
ثاني شارع غمريان ابراهيم بلدية الركنية عرفاوي منير 04  اليوم األول وال
بلدية الركنية 55اوت 20شارع  غازي مراد 05  اليوم األول والثاني 
الثانياليوم األول و  شعابنة ربيعة 06  اليوم األول والثاني 
ثاني شارع اوغيدني حميدة بوجخجاخة محمد 07  اليوم األول وال
بلدية الركنية 108رقم  55اوت 20شارع  قايدي توفيق 08 ثاني   اليوم األول وال
 اليوم األول والثاني شارع إبراهيم غمريان بلدية الركنية غجاتي بشير 09
غمريان بلدية الركنيةشارع إبراهيم  مواهبة خديجة 10  اليوم األول والثاني 
ل و الثاني حي محمود عرفاوي لعبادلة فاتح 11  اليوم األو
ل و الثاني بلدية الركنية قميحي عائشة 12  اليوم األو
55اوت  20شارع  حيلمي عاشور 13 ل و الثاني   اليوم األو
  حي محمد منيجل حداد عالوة  14
55اوت  20شارع  شعابنة ربيعة 15 ل و الثاني   اليوم األو
55اوت  20شارع  حليمي وليد 16 ل و الثاني   اليوم األو
ل و الثاني بلدية الركنية معطي هللا أحسن 17  اليوم األو
ل و الثاني شارع غمريان إبراهيم  جواد الطاهر 18  اليوم األو
55اوت  20شارع  بهاليل محمد 19 ل و الثاني   اليوم األو

 
 قائمة الخبازين 

 
لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
الركنية  55اوت  20شارع  غازي نصير 01  اليوم األول والثاني 
1954نوفمبر  01حي  قرود نصير 02 ل و الثاني   اليوم األو

 
 
 
 



 قائمة تجار التجزئة  للخضر و الفواكه 
 

 ةأيام المداوم التجاريالعنوان  لقب و اسم التاجر الرقم
الركنية 1955أوت  20شارع  قميحي عائشة 01  اليوم األول والثاني 
الركنية 1955أوت  20شارع  شريط أنيس 02  اليوم األول والثاني 

 
 قائمة محطات الخدمات وغاز البوتان

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
ميحي فاطمة 01 عرفاوي محمودشارع  ق  اليوم االول والثاني 
 اليوم االول والثاني شارع علي حداد  بلدية الركنية حليمي صالح 02
ثاني حي عليبلمارسبلديةالركنية حمودة الصادق 03  اليوم االول وال

 
 بوحمدان : بلدية -3

 2017المبارك لسنة  ضحىخالل أيام عطلة عيد األتجار المواد الغذائية المداومين 
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
 اليوم االول والثاني بلدية بوحمدان عريبي قدور 01
بلدية بوحمدان 97شارع محمد زروق رقم  لطرش حسان 02  اليوم االول والثاني 

 
 

 قائمة تجار التجزئة  للخضر و الفواكه
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةالمداومأيام  ا
 اليوم االول والثاني  ساحة الحرية بلدية بوحمدان هادف بومنجل 01
ثاني  شارع محمد زروق دغمان لزهر 02  اليوم االول وال

 
 قائمة تجار موزعي غاز البوتان 

 
لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
 الثانياليوم االول و  حي عيسى زرميش زريمش  سليم 01

 
 
 
 
 
 
 
 



 دائـرة عين أحساينيــة:
 بلدية هواري بومدين : -1

 2018لسنة  األضحىخالل أيام عطلة عيد  المداومين قائمة تجار المواد الغذائية
 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم
 اليوم الثاني حي عميار محمود بلدية هواري بومدين أوالد شايال جمال 01

 اليوم الثاني بلدية هواري بومدين 03رقم  62جويلية  05حي  برمضان علي 02

األولاليوم  بلدية هواري بومدين شرقي زينب 03  

 اليوم األول  بلدية هواري بومدين بلحساب صالح 04

 اليوم األول بلدية هواري بومدين عيادي رشيد 05
األولاليوم  بلدية هواري بومدين نغيش عبد العزيز 06  
 اليوم األول بلدية هواري بومدين مفتاح صالح 07
 اليوم األول بلدية هواري بومدين حريدي عصام 08
 اليوم الثاني بلدية هواري بومدين مقدر محمد الصالح 09
 اليوم الثاني بلدية هواري بومدين بن عيش سلطان 10
 اليوم الثاني بلدية هواري بومدين قريش الزهرة 11
 اليوم الثاني بلدية هواري بومدين لخضر فراح 12
 اليوم األول بلدية هواري بومدين هباش نور الدين 13

 
 قائمة تجار التجزئة للخضر والفواكه 

 
لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا

 اليوم األول  هواري بومدين 1962جويلية  05حي  بلحساب العيد 01

 اليوم األول بلدية هواري بومدين مراد بن قديدح 02

 اليوم الثاني بلدية هواري بومدين قرنوطي شهير 03

 اليوم الثاني بلدية هواري بومدين بن قديدح مراد 04

 
 قائمة المخابــز 

 
لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا

أس العقبة  بوفريس  ةدمير 01 والثانياليوم األول  بلدية ر  

انيو الث اليوم األول بلدية هواري بومدين يحمدي حسين 02  

 قائمة محطات الخدمات
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
 اليوم االول والثاني  بلدية هواري بومدين نفطال عين أحساينية 01

 
 



 بلدية مجاز عمار: -2
 

 2018المبارك لسنة  ضحىخالل أليام عطلة عيد األ المداومين قائمة تجار المواد الغذائية
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
ثاني حي صالح لطرش مجاز عمار لونسية عبد الحميد 02  اليوم ال
ثاني حي صالح لطرش مجاز عمار محسن طاوطاو 03  اليوم األول وال
مجاز عمار مارسمحمد بن حي  مبروك موساوي 04  اليوم الثاني 
محمد بن مارسحي  عبد المجيد حجوجي 05  اليوم األول والثاني 
 اليوم األول والثاني حي صالح صالح بن طابوش ميهوب محمود 06
محمد بن مارسحي  موساوي و ثابت 07  اليوم األول والثاني 
 اليوم األول والثاني حي صالح صالح بن طابوش عوادي عمار 08
صرفانيحي صالح  توفيق حجوجي 09  اليوم األول والثاني 
 اليوم األول والثاني حي محمد اوالد اضياف عيسى سكفالي 10
ثاني حي صالح لطرش مجاز عمار لعفيفي بلقاسم 11  اليوم األول وال

 
 

 قائمة المخابــز 
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا

ثاني حي صالح لطرش مجاز عمار محسن طاوطاو 01  اليوم األول وال

 
 
 بلدية راس العقبة : -3

 
 2018المبارك لسنة  ضحىخالل أليام عطلة عيد األ المداومين قائمة تجار المواد الغذائية

 
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
والثاني األول اليوم نهج صالح دردار بلدية رأس العقبة لبرش الطاهر 01  
والثاني اليوم األول حي محمود بكوش بلدية ألأس العقبة مومني فطيمة 02  

والثاني اليوم األول حي محمود بكوش بلدية رأس العقبة بوشحدان نبيل 03  

والثاني اليوم األول لدية رأس العقبةب غمراني عزيز 04  

لدية رأس العقبةب بشيري محي الدين 05 والثاني اليوم األول   

لدية رأس العقبةب مسعودي غنية 06 والثاني اليوم األول   

لدية رأس العقبةب وارث إلهام 07 والثاني اليوم األول   
 

 قائمة المخابــز 
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا

 اليوم األول والثاني بلدية رأس العقبة  بن ادريس بالل 01

 
 



 سالوة عنونة : بلدية -4
 

 2018المبارك لسنة  ضحىخالل أيام عطلة عيد األقائمة تجار المواد الغذائية المداومين 
 

لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
 اليوم األول  حي غولي السعيد بلدية سالوة عنونة بن حمدي باريزة 01
نيسي شداد بلدية  مسماري صالح 02 ي لو  اليوأل األول  سالوة عنونةح
 اليوم الثاني شارع حدوش عبد القادر بلدية سالوة عنونة خلة حمامة 03
 الثانياألول واليوم  سالوة عنونة شداد السعيد 04
 الثانياألول واليوم  سالوة عنونة بلبهاين عادل  05
الثانياألول واليوم  سالوة عنونة خلدون ياسين 06  

ل واليوم  الالوال عنونة مخلوف لخضر 07 الثانياألو  

الثانياألول واليوم  سالوة عنونة دلمي سليم 08  

 
 قائمة تجار التجزئة للخضر و الفواكه

 
لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا

والثاني اليوأل األول بلدية سالوة عنونة مسماري أسامة 01  

 
 قائمة محطات الخدمات 

 
لعنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم  ةأيام المداوم ا
سالوة عنونةبلدية  غولي محمد 01 ثاني    اليوم االول وال

 
 

 

 

ضمان مداومة اليومين المواليين للعيد أي اليوم الثالث والرابع لعيد  كل هؤالء التجار أكدلقد  مالحظة:
 .2018األضحى 


