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 8102لسنة  المواليين يينواليوم األضحىين بالمداومة خالل عطلة عيد يالقائمة االسمية للتجار المعن

 
 .وزرة/ دائرة المدية

 نشاط المخابز : 

 أيـام المداومـة واليـة المديـة
 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد لثالث يوم ا  االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة

 
 

 

 
 
 

 

 
 المديـة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المديـة

 .حي بايت السفلى/ نايب فضيل 
 .حي بايت العليا/خالدي فتيحة
 حي املصلى/حممد بن باشة

 قطيطن/بكري الرتكي فتحي
 .ديسمرب  51ط / علي زواوات

 مرج شكري/ خياطني حسان
 طريق اجلزائر/كيحلي حممد رضا

 ش خثريي بن سونة/غريب عمر
 طريق اجلزائر/ بن زايد عبد القادر

 .ع الذهب/ شركة بن صابر
 شلعلع/اسكندر عمر

 جويلية 51حي / شركة بن صابر
 تاكبو/حاج محدي حممد امني

 ع الذهب/ سعيدي رضا
 حي الكوالة/مومن امينة

 ثنية احلجر/مسري بن باشا

 تاكبو/عاشوري مراد 

 حي ع الذهب/رباحي حورية 
 
 

 حي ختابيت/مرسلي حممد
 .عني الكبري/ قحام حممد اهلادي

 بزيوش/ صابر حاجي
 تاكبو /شركة بن صابر

 فيفري 42حي / توفيق ياحي
 جويلية 51ش /خذير حاجي
 .ختابيت / رباحي ايوب

 تاكبو/ تيورقيوين سعيد

 تاكبو /صابر زيرق 

 .رقية مصطفى/رباحي حممد امني
 .ح مقدم بن يوسف/مسري بن باشة

 الداميات/بن بابا علي عمر ملختار
 ط اجلزائر/ باشن عرفات

 ساحة اول نوفمرب/بقاش عبد العزيز
 مرج شكري/ عبد العزيز حاجي

 حي سقدي /عبد الرزاق رباحي 
 ثنية احلجر/كاديك حممد

 ساحة اول/ يوسف بن حرزا اهلل
 نوفمرب

 

 
 

 طريق اجلزائر/كيحلي حممد رضا
 بايت السفلى/نايب فضيل

 بايت العليا/ خالدي فتيحة
 ح املصلى/ةحممد بن باش

 قطيطن/بكري الرتكي فتحي
 مرج شكري/خياطني حسان

تاكبو /حاج محدي حممد امني
 حي ع الذهب/سعيدي رضا

 حي الكوالة/مومن امينة
 ش خثريي بن سونة/غريب عمر

 عني الذهب/رباحي حورية
 تاكبو/عاشوري مراد
 ديسمرب 51ط /علي زواوات

 جويلية 51حي / شركة بن صابر
 شلعلع/اسكندر عمر
 ثنية احلجر/مسري بن باشا

 ساحة السوق/بن حرزاهلل نبيل
 

 .ع الذهب/ بن صابرشركة 
 مرج شكري/ عبد العزيز حاجي

 جويلية 51ش /خذير حاجي
 حي ختابيت/مرسلي حممد

حي عني / قحام حممد اهلادي
 .الكبري

 .طريق اجلزائر/ بن زايد عبد القادر
ساحة اول /بقاش عبد العزيز

 نوفمرب 
 .رقية مصطفى/رباحي حممد امني

 .ختابيت / رباحي ايوب
 ح بزيوش/صابر حاجي
 فيفري 42ح /توفيق ياحي

 تاكبو/صابر زيرق 
ساحة اول / يوسف بن حرزا اهلل

 نوفمرب
 الداميات/بن بابا علي عمر ملختار

 ط اجلزائر/ باشن عرفات
 حي سقدي/عبد الرزاق رباحي

ذراع 
 علي بن علي علي بن علي علي بن علي علي بن علي السمار

 

 وزرة

 بن علي رضا وزرة
 سيحاوي حسن

 بن علي رضا
 سيحاوي حسن

 بن علي رضا
 سيحاوي حسن

 بن علي رضا
 سيحاوي حسن

 محادي رشيد بن شكاو
 كرمت السعيد توفيق

 محادي رشيد
 كرمت السعيد توفيق

 محادي رشيد
 كرمت السعيد توفيق

 محادي رشيد
 كرمت السعيد توفيق
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 الجزارة نشاط: 
  أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد لثالث يوم ا  االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة

 
 
 
 
 

 المديـة

 
 
 
 
 

 المديـة

 واد الزيتون/حممد عياش 
 قطيطن/عبد الرحيم سعيد

 شارع ولد الرتكي/محيد خمباط
 رقية مصطفى/ايوب دويك

 مرج شكري/العيمش توفيق
طريق /عاشور عبد احلليم

 اجلزائر
 بزيوش/ دبدايب ع القادر

عني /تشوكش كبري عدالن
 الذهب

 تاكبو/ وكريف عبد الرمحان
 جويلية 51/بن خلفة قران

 ثنية احلجر/ باشن محزة
ش ولد / وكريف حممد املولود

 الرتكي
 ح السوق/بن لكحل ابراهيم

 عني الكبري/احلاج باشن

 شارع ولد الرتكي/ فخار محيد
 مرج شكري/عبد الرمحان حنو
 ع الكبري/ يونس  سليماين

 االخوة باشن/محزة شيخ التهامي
 القطب احلضري/ بن حيي عمر
 شلعلع/ فضيل سغوان

 طريق اجلزائر/ حممدموساوي 
 بزيوش/ ش  تضامن وكريف 

 ساحة السوق/جللط عبد الرزاق
 ساحة السوق/بن خاوة رضا
 مارس 51ش / دي بلعيمش اهلا
 عني الذهب/ فضيل رقاد

 ش ولد الرتكي/خليفي مدينة
 عني الكبري/دبدايب مراد

 شارع ولد الرتكي/بوهدة فوزي
 عني العرايس/عاشور ربح اهلل
 شكري مرج/مجال محادوش

 تاكبو/ رفاد علي
 عني الذهب/ لعيمش شريف

 فيفري 42/سليم على قاسم
 ساحة السوق/يرقي سليم

 ساحة السوق/خمباط نادية
 املصلى/محزة توايت

 تاكبو/وكريف عبد الرمحان
 ثنية احلجر/باشن محزة
 ديسمرب 51ح /جعفر بياتة
 ش ولد الرتكي/حممد خمباط

 

 مرج شكري/عطية رزقي
 مارس 51ش /وكريف كرمي

 .ختابيت/ بوعمريون هشام
 عني الذهب/ خمباط عبد املالك
 ط اجلزائر/عاشور عبد احلليم

 جويلية 51/موساوي فتحي
 ش االخوة فخار/فريد بن خاوة

 س السوق/نوال بن خاوة 
 االخوة قندوز/ بشري اعمر السبيت
 س السوق/قساميي عبد القادر

 حي الشهداء االربعة/حبة الطيب
 الشيخ التهاميش /حممد خمباط
 ش ولد الرتكي/ملود خمباط

 

 وزرة
 وزرة

 شراطي توفيق
 يسبع جلول
 كنودي رابح

 شراطي توفيق
 يسبع جلول
 كنودي رابح

 شراطي توفيق
 يسبع جلول
 كنودي رابح

 شراطي توفيق
 يسبع جلول
 كنودي رابح

 عماري المية محادي قدور ايرس صربينة عماري المية بن شكاو

 وتوزيع الحليبإنتاج  نشاط: 
  أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد الثالث يوم   االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة
 

 المدية
 

 المدية
  نقطة بيع عريب بوزيان

 تاكبو/زكرياء ين قرطيب
 لبيض عائشة 

 املدية/بن بريدة  امحد
 بن رقية حممد

 املدية/ سليماين توفيق
 لعروسي الديلمي جياليل

 نقطة بيع عريب بوزيان 
 تاكبو/زكرياء ين قرطيب
 لبيض عائشة 

 املدية/مصطفىبن بريدة  
 بن رقية حممد

املدية/ سليماين توفيق  
 لعروسي الديلمي جياليل

 تاكبو/زكرياء ين قرطيب
 لبيض عائشة 

 املدية/بن بريدة  امحد
 حممد بن رقية

 شريفي حكيم
 العيدي حممد فتحي

املدية/ سليماين توفيق  

 نقطة بيع عريب بوزيان 
 تاكبو/زكرياء ين قرطيب
 لبيض عائشة 

 املدية/بن بريدة  امحد
 بن رقية حممد
 شريفي حكيم

 العيدي حممد فتحي
املدية/ سليماين توفيق  
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 وحدات اإلنتاج نشاط 
  أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد الثالث يوم   االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة

 المدية المدية
 .الذهبع / مطحنة حبة  -

ذراع / مطحنة بوعمرة  -
 .السمار

 .عني الذهب/ مطحنة حبة  -

 .ذراع السمار/ مطحنة بوعمرة  -
 .عني الذهب/ مطحنة حبة  -

 .ذراع السمار/ مطحنة بوعمرة  -
 .عني الذهب/ مطحنة حبة  -

 ذراع السمار/ مطحنة بوعمرة  -

 نشاط محطات الوقود: 
  أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد الثالث يوم ا  االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة
 
 
 

 المديـة 
 

 المديـة

 مقابل الوالية/حمطة نفطال
 عطية بن حفري

 حمطة خدمات تلمساين
 حمطة خدمات حبة

 

 مقابل الوالية/حمطة نفطال
 عطية بن حفري

 حمطة خدمات تلمساين
 

 حمطة خدمات حبة
 
 

 مقابل الوالية/حمطة نفطال
 عطية بن حفري

 حمطة خدمات تلمساين
 

 حمطة خدمات حبة
 
 
 

 مقابل الوالية/نفطالحمطة 
 عطية بن حفري

 حمطة خدمات تلمساين
 

 حمطة خدمات حبة
 
 

ذراع 
 السمار

 حمطة خدمات نفطال
 

 حمطة خدمات نفطال حمطة خدمات نفطال حمطة خدمات نفطال

 روحبي فيسة أمحد روحبي فيسة أمحد روحبي فيسة أمحد روحبي فيسة أمحد وزرة وزرة

  السريعنشاط المطاعم واإلطعام: 
  أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد الثالث يوم   االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة
 المديـة 

 
 المديـة 

 
 تاكبو/مراكشي يوسف

 ط اجلزائر/بن وقليل سيدعلى
 ثنية احلجر/طهراوي حممد
رقية /الزهراءسبحة فاطمة 

 ح قطيطن/بصري مصطفى
االخوة / مرزوق آيت احلاج

 بورويس
 تاكبو/ على عبد السالم محداين

 عني الكبري/ولد قيار حممد
 

 اجلزائر -ط/بغدادي امساعيل
 االخوة دقداق/بن زيباك حممد

 مقابل اجلامعة/محيد معاشو
 تاكبو/عبد اللطيف حممد

 املصلى/ جنراوي سليم
 الزيتونواد /سليمة بن شهرة

 عني الكبري/رقية ولد قيار
 

 51/مصطفى طوبال صغري
 مارس

 تاكبو/يزيد بومنري
ساحة / يوسف بن عياد بن

 السوق
 حي املصلى/وشان حممد

 ساحة السوق/رويس امساعيل

 تاكبو/مراكشي يوسف
 تاكبو/ على عبد السالم محداين

 عني الكبري/ولد قيار حممد
 املصلى/ جنراوي سليم
 واد الزيتون/شهرةسليمة بن 

 ط اجلزائر/بن وقليل سيدعلى
 ثنية احلجر/طهراوي حممد

 

 
 المديـة 

 

ذراع 
 السمار

 حمجوبة قندوزي
 حرزيل احلسني
 بن حيي علي

 حمجوبة قندوزي
 حرزيل احلسني
 بن حيي علي

 حمجوبة قندوزي
 حرزيل احلسني
 بن حيي علي

 حمجوبة قندوزي
 حرزيل احلسني
 بن حيي علي
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  عامة تغذيةنشاط 

  أيــام المداومـــة واليـة المديـة 
 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد الثالث يوم   االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة

 
 
 

 المديـة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المديـة
 

االخوة بن / رباحي  هشام
 تركية

االخوة بن / حفري توفيق
 تركية

 51 ط/اسكندر امساعني
 ديسمرب

 ط بومنري/حجاج فارس
 ش بومنري/ فريد العريب

 حي ختابيت/يوسف وجواج 
 -ط/ بوقلقال حممد امني

 اجلزائر
 حي ثنية احلجر/بالل زمور

حي القطب / بوغولة رضوان
 احلضري

القطب / باية كوردايل
 احلضري
 تاكبو/عاشوري حممد 

عني / كاملي عبد الرزاق
 الذهب
حي بايت / خالدي بوعالم

 سفلىال
 بايت السفلى/ ناجي حسان

حي عني /بوقلقال حممد
 الكبري
 املصلى/ سعيدي فاروق 

 مرجشكري/ لوسي جياليل
 مرج شكري/سونة سفيان
 مرج شكري/ لقموشي يونس

مسراين عبد املومن 
 الكوالة/اسحاق

 الكوالة/بن كايل حممد
 الكوالة/تشبالو امساعيل
 الكوالة/قداوح عواوش

 مصطفىرقية / مفتاحي علي
 مرج شكري/تقية غرناوطي

 الرمايل/تشوكش كبري ليلى
 راس بيضاء/كراوش وهيبة
 

 مرج شكري/ كمال اقريد
 مرج شكري/صديق بولدوم

 شلعلع/ حلفاير ابراهيم
 محيدة عيدي
 بزيوش/الياس بكري الرتكي
 بوزيان/ شيخ التهامي مراد

 الرمايل/ محزة قصري
 راس قلوش/ يونس قهلوز
 قلوشراس /دريس زاوي
 راس بيضاء/كراوش وهيبة

 راس قلوش/غرناوطي كمال 
حي مقدم بن /شيخ التهامي حممد

 يوسف
 فيفري 42/نعيمة صاحلي 

 نصرية عمراوي
 ثنية احلجر/نورد الدين عايد
 ثنية احلجر/بلعقون بن عيسى
ش االخوة بن /بين شناشة طاريق
 تركية
 بايت السفلى/بوكلثوم عثمان

 لكوالةا/مسراين عبد املومن اسحاق
 الكوالة/بن كايل حممد
 الكوالة/تشبالو امساعيل
 الكوالة/قداوح عواوش
 رقية مصطفى/كالش عبد النور 

ش االخوة /بن زيباك خري الدين
 دقداق

 ش االخوة عبدي/حسايين خالد
 مرج شكري/امساعيل لوسني
 حي الرمايل/بن زيد ابراهيم

 القطب احلضري/قروجة عمر
 
 

 عني الكبري/ صحراوي حممد
 قطيطن/ فوزية كالش 

 خدجية سعيداين  املصلى
 عني الكبري/ بوزمالل حممد 

 عني الكبري/ سعيداين مروان
 ختابيت/ يوسف وجواج

 اجلزائر -ط/ غنية زيار
 رقية مصطفى/ زوليخة بلعيدي

االخوة بن /دريس شيخ التهامي
 تركية

حي مقدم بن / زكرياء طنجاوي
 يوسف
 فيفري 42/طوبال نور الدين

 ثنية احلجر/حسان حاجة امحد 
ش سقدي / حممد امني قروجة

 امحد املدية
حي مقدم / زكرياء مصطفاوي

 بن يوسف
 فيفري 42/دوة شريفة

 51-ط/اهلادي دايل ابراهيم
 ديسمرب
 بايت العليا/ حممود ولد مشاقجي

مسراين عبد املومن 
 الكوالة/اسحاق

 الكوالة/بن كايل حممد
 الكوالة/تشبالو امساعيل

 الكوالة/عواوشقداوح 
 ش ولد الرتكي/بزيو باديس

 ح الرمايل/رضوان قامسية
 حي مرج شكري/فيصل زمري
 ح عني الذهب/عمر جودي

 
 

 فيفري 42/رابح خوالد
 االخوة بن تركية/ بن سامل يوسف

القطب / محزة عيسى الديلمي
 احلضري

 عني الذهب/ عاشوري رضوان
 الشلعلع/ شكيوة الياس

 عني/سوبريات -وجواج عمر 
 الذهب
 عني الكبري/ سعدي بن عيسى
 املصلى/ علي مزواري

 االخوة بن تركية/ بركان حسني
 مرج شكري/ بن محدي حممد 

 املصلى/ فقري امحد زكرياء
 مكراز/تناح حممد امني

 بايت العليا/ حممد قروامسة
 بايت السفل/شعيب مصلى
 عني الكبري/ غزايل أيوب

 عني الكبري/مامش خدجية
 حي املصلى/العشناينفضيلة 

 الكوالة/مسراين عبد املومن اسحاق
 الكوالة/بن كايل حممد

 الكوالة/تشبالو امساعيل
 الكوالة/قداوح عواوش

 راس قلوش/ منادي حمفوظ
 حي مرج شكري/ طاهر بولدوم
 حي عني الذهب/تزغوين حممد

 حي الشلعلع/طاطا قراش
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ذراع 

 السمار
 

 بن على حممد
 رمحاين مجال

 قرنوس عائشة بن
 

 فتحي رمحاين
 يونسي نذير
 عكاك بالل

 مغراوي امال
 مصطفى مزواري

 رابح بلهواري خدوجة

 عبدو عبد القادر
 جنة فايزة

 بلحنيش الياقوت

 حممد سامل تمزقيدة 
 ابراهيم بلهواري امحد

 مزواري حورية

 مولواد ابراهيم
 سعيد موساوي رضوان

 حممد سامل

 ابراهيم بلهواري امحد
 حورية مزواري

 مولواد ابراهيم

 مولواد ابراهيم
 سعيد موساوي رضوان

 مزواري حورية
 
 
 

 وزرة

 
 وزرة

 زروقي كمال
 خضراوي عز الدين

 سعدون خمتار
 مسراين فريد
 كنودي علي

 يسبع بدر الدين
 جياليل علي
 قادري مسري

 غراف مجال 
 خلفي حسام

 زروقي كمال
 خضراوي عز الدين

 سعدون خمتار
 مسراين فريد
 كنودي علي

 يسبع بدر الدين
 جياليل علي
 قادري مسري

 غراف مجال 
 خلفي حسام

 
 بن شكاو

 بلعريب علي
 خذرية مراد
 معقايف علي

 عبد الكريم ناصري
 بن عيسى رشيد

 بلعريب علي
  خذرية مراد

 بن عيسى رشيد
 

 عبد الكريم ناصري
 بن عيسى رشيد

بلعريب علي   

 
 الحمدانية

 صايفي رابح
 خيلف المياء

 خيلف مصطفى

 صايفي رابح
 خيلف المياء

 خيلف مصطفى

 صايفي رابح
 خيلف المياء

 خيلف مصطفى

 صايفي رابح
 خيلف المياء

 خيلف مصطفى
 
 

سي 
 المحجوب

 
سي 

 المحجوب

 بن عمور بالل
 العرجاين حممد

 نور الدين صنهاجي

 بشراير رابح
 العرجاين يامنة
 حممد قسوم

 بن عمور بالل
 العرجاين حممد

 الدين صنهاجينور 

 بشراير رابح
 العرجاين يامنة
 حممد قسوم

تيزي 
 المهدي

 كحلية نصر الدين
 كحلية فضيل

 خالد توهامي
 فؤاد عميمش

 كحلية نصر الدين
 كحلية فضيل

 خالد توهامي
 فؤاد عميمش

 
 بوعيشون

 بوراكي عيسى
 عيد حممد

 بوراكي عيسى
 عيد حممد

 بوراكي عيسى
 عيد حممد

 بوراكي عيسى
 حممدعيد 
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  تصليح العجالتنشاط: 

  أيــام المداومـــة واليـة المديـة
 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد الثالث يوم   االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة

 
 المديـة 

 

 
 المديـة

 

 سيد امحد صاحلي
 اجلزائر -ط/زوبري قمام

مرج /موسى روحبي فيسة
 شكري

ط /حاج احس ابراهيم 
 اجلزائر

 اجلزائر -ط/زوبري قمام
 ط اجلزائر/حاج احس ابراهيم 

 سيد امحد صاحلي
 مرج شكري/موسى روحبي فيسة

 

 ط اجلزائر/حاج احس ابراهيم 
 مرج شكري/موسى روحبي فيسة
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 8102األضحى واليوميين المواليين لسنة القائمة االسمية للتجار المعنيين بالمداومة خالل عطلة عيد 

 
 الحوضان/مزغنة/دائرة تابالط

 نشاط المخابز : 

  أيــام المداومـــة واليـة المديـة
 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد الثالث يوم   االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة

 
 تابالط

 
 تابالط

 عصام علي 
 بومعزة كرمي

 لعشيب موسى

 زغار عبد احلفيظ
 بوكرية مجال 
 هودان علي

 زادل حكيم 
 زادل السعيد

 زغار عبد احلفيظ

 زادل حكيم 
 زادل السعيد

 زغار عبد احلفيظ

 نشاط المطاعم: 
  أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد الثالث يوم   االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة

 
 

 تابالط

 
 تابالط

 خفاف فريد
 زيقادي بومجعة

 ربيعي ناصر 
 دريش عبد القادر

 سالم عبد السالم
 عوار نور الدين

 سالم عبد السالم
 عوار نور الدين

 ليمارد فاطمة ليمارد فاطمة توايت حممد ميساوي امحد الحوضان

 نشاط الجزارة: 
  أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد الثالث يوم   االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة

 
 تابالط

 
 تابالط

 حجام حممد
 دراوي حممد
 بومعزة مسري

 سحنون رمضان
 شليب رمضان

 طهراوي مسعود

 قدوار علي 
 حملول عمر

 بومجعة عمرو

 قدوار علي 
 حملول عمر

 بومجعة عمرو

 
 نشاط محطات الوقود: 

  أيــام المداومـــة واليـة المديـة
 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد الثالث يوم   االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة

 
 تابالط

 
 تابالط 

 عليليش توفيق
 حمطة نفطال

 بورابعة السعيد

 عليليش توفيق
 حمطة نفطال

 بورابعة السعيد

 عليليش توفيق
 حمطة نفطال

 بورابعة السعيد

 عليليش توفيق
 حمطة نفطال

 بورابعة السعيد
 عالق وغفار عالق وغفار عالق وغفار عالق وغفار مزغنة
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 تغذية عامة  نشاط : 

  أيــام المداومـــة واليـة المديـة
 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد  الثالث يوم  االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة

 تابالط
 
 
 

 تابالط
 
 

 بومحيدي حممد
 قطاش حممد امني

 بوضياف سليم

 فالح موسى
 فاليت علي 

 خالفي الطاهر

 قيس عبد العزيز
 دمحاين رمضان

 حوت موراد

 قيس عبد العزيز
 رمضاندمحاين 

 حوت موراد

 لعرييب الوناس لعرييب الوناس بورابعة ناصر قاسي مصطفى مزغنة

 لقراف امساعيل الحوضان
 سالين خرية

 بوخالفة مسعود
 فرحات امحد

 طاليب امساعيل 
 لقراف امساعيل 

 طاليب امساعيل 
 لقراف امساعيل
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 .8102بالمداومة خالل عطلة عيد األضحى واليوميين المواليين لسنة القائمة االسمية للتجار المعنيين 

 .العمارية/سغوان/ دائرة البرواقية    

 نشاط المخابز : 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد  لثالثايوم   االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة
 

 البرواقية
 

 البرواقية
 

ش /سعد السعود رشيد
 .االمري عبد القادر
ساحة /حلرش عبد املومن

 .مسجد الفتح
حي اول /بن مزيان حممد

 .نوفمرب
/ عبد اهلل بن حرزاهلل 

 .الطيب اجلغاليل
 38حي / محدية محزة

 .مسكن

 ش العريب التبسي/عيسو مسعود
 ح اول نوفمرب/محادي يوسف

 واد القالت ح/ محادي امحد
 ح اول نوفمرب/بن مزيان حممد

 ش اجلمهورية/محدية البشري

 ح حممدي/العمري محزة
 ح حنطابلي/حمجويب حمجوب
 حي شريط/ بلخلفة الطيب

االمري عبد /عبد املومن حلرش
 القادر

ش االمري /سعد السعود رشيد
 .عبد القادر

ساحة /حلرش عبد املومن
 .مسجد الفتح

حي اول /بن مزيان حممد
 .نوفمرب

الطيب / عبد اهلل بن حرزاهلل 
 .اجلغاليل

 38حي / محدية محزة
 .مسكن

 
 سغوان

خمبزة  -مناد عبد القادر سغوان
 صناعية

خمبزة صناعية  مناد عبد القادر  مناد عبد القادر 

ثالثة 
 الدوائر

 لعجايل عبد القادر
 بيطام حيي بيطام حيي

 لعجايل عبد القادر
 

 بيطام حيي

 
 

دائرة 
 العمارية

 
 
 

 –بلحسن رشيدة  العمارية 
 العمارية مركز

 -بلخريي عثمان
 العمارية مركز

 -بلخريي عبد الغين
 العمارية مركز 

 بوخزاين العمارية مركز

العمارية  –بلحسن رشيدة 
 مركز

العمارية  -بلخريي عثمان
 مركز

العمارية  -بلخريي عبد الغين
 مركز 

 

العمارية  –بلحسن رشيدة 
 مركز

العمارية  -بلخريي عثمان
 مركز

 -بلخريي عبد الغين
 العمارية مركز 

 

العمارية  –بلحسن رشيدة 
 مركز

العمارية  -بلخريي عثمان
 مركز

 -بلخريي عبد الغين
 العمارية مركز 

 بوخزاين العمارية مركز
 اوالد 

 ابراهيم 
اوالد /هيسوس رمضان

 ابراهيم مركز
بن علي سليم اوالد 

 ابراهيم مركز

اوالد ابراهيم /هيسوس رمضان
 مركز

بن علي سليم اوالد ابراهيم 
 مركز

اوالد /هيسوس رمضان
 ابراهيم مركز

بن علي سليم اوالد ابراهيم 
 مركز

اوالد /هيسوس رمضان
 ابراهيم مركز

بن علي سليم اوالد ابراهيم 
 مركز

 :نشاط الجزارة
 أيــام المداومـــة                                                         واليـة المديـة

 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد  لثالثايوم   االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة
 
 

 
 البرواقية

السوق املغطاة / محزي امحد
 نايب ملياين

ش الطيب /حمجويب يعقوب

 مسكن 551حي /قاسم حممد
 ش اجلمهورية/عليلوش العيد

ش االمري عبد /بوخاري حمجوب

املركز التجاري / قاسم علي
 /لشمط

 ش اجلمهورية/خمباط حسني

السوق املغطاة / محزي امحد
 نايب ملياين

ش الطيب /حمجويب يعقوب
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 البرواقية

 
 
 

 اجلغاليل
ش العقيذ /قامسي خلضر

 سي حممد بونعامة
ش االمري /قاسم الصحراوي

 عبد القادر

 القادر
 ساحة السوق/بوقصة خالد

 238ح /قاسم عبد القادر
 مسكن

 ح اول نوفمرب/بوسامل قيس
 ساحة السوق/بوخاري هشام
شارع العريب /مياين مصطفى

 التبسي

 اجلغاليل
ش العقيذ سي /قامسي خلضر
 حممد بونعامة

ش االمري /قاسم الصحراوي
 عبد القادر

ثالثة 
 الدوائر

 شحام بلقاسم حبرية بن يوسف غامل امحد شحام بلقاسم

 دهاش امحد دهاش امحد بوشنافة عبد القادر الزوبيرية
 بوشنافة عبد القادر

 بوشنافة عبد القادر

 ريح حمجوب ريح حمجوب ريح حمجوب ريح حمجوب سغوان

دائرة 
 العمارية

ح احلدائق / بوعتو امحد العمارية
 العمارية

العمارية/احسنسعدادو   53حمل رقم /بوعتو سامل 
 اسواق العمارية

ح احلدائق / بوعتو امحد
 العمارية

اوالد 
 براهيم

ضيف اهلل توهامي اوال 
 ابراهيم

ضيف اهلل توهامي اوال 
 ابراهيم

ضيف اهلل توهامي اوال 
 ابراهيم

ضيف اهلل توهامي اوال 
 ابراهيم

  سريع إطعامنشاط المطاعم و: 
  أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد  لثالثايوم   االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة
 

 البرواقية
 

 
 البرواقية

 ش اجلمهورية/زبار احممد
ش االمري ع /تومي فتحي

 القادر

 ش االمري ع القادر/مهرة هشام
ش العريب / طوبال العريب

 التبسي

ش االمري ع /العمري كمال
 القادر

 س السوق/بوشنافة بلقاسم

 ش اجلمهورية/زبار احممد
ش االمري ع /تومي فتحي

 القادر

 

 
 سغوان

ثالثة 
 الدوائر

 شرقي مصطفى
 

 شرقي مصطفى حبرية سفيان بلمهوب احلاج

 دهاش مسري دهاش مسري دهاش مسري دهاش مسري الزوبيرية

 معمري حممد م اخلدمات -يونقة فرحات مصطفى معمري حممد سغوان

دائرة 
 العمارية

 

منطقة /حمداد عمر العمارية
 النشاطات

سي الطيب / زيان رابح
 العمارية -اجلغاليل

العمارية / العرجون رشيد
 مركز

منطقة /حمداد عمر
 النشاطات

اوالد 
 ابراهيم 

اوالد -هيصام امعمر
 ابراهيم مركز

مركز اوالد ابراهيم هيصام امعمر  هيصام امعمر 
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 توزيع الحليب ومشتقاته نشاط: 

 أيــام المداومـــة واليـة المديـة
 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد  لثالثايوم   االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة

 البرواقية البرواقية
ح اول / جاوي مصطفى
 نوفمرب

اول نوفمربح / جاوي مصطفى ح اول / جاوي مصطفى 
 نوفمرب

ح اول / جاوي مصطفى
 نوفمرب

 إنتاج الحليب نشاط: 

 أيــام المداومـــة واليـة المديـة
 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد الثالث  يوم  االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة

الشرفة/ ملبنة مدحية الشرفة/ مدحيةملبنة  البرواقية البرواقية الشرفة/ ملبنة مدحية  الشرفة/ ملبنة مدحية   

 

 نشاط محطات الوقود: 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد  لثالثايوم   االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة

 
 

 البرواقية
 

 
 البرواقية

ذراع /حمطة اخلدمات
 السنيان

حسناةي /حمطة اخلدمات
 فتحي

فرقة / لكحل حمي الدين
 شراطة

 ذراع السنيان/حمطة اخلدمات
 حسناةي فتحي/حمطة اخلدمات

 فرقة شراطة/ لكحل حمي الدين

 ذراع السنيان/حمطة اخلدمات
حسناةي /حمطة اخلدمات

 فتحي
فرقة / لكحل حمي الدين

 شراطة

 ذراع السنيان/اخلدماتحمطة 
حسناةي /حمطة اخلدمات

 فتحي
فرقة / لكحل حمي الدين

 شراطة

 بوشنافة امعمر بوشنافة امعمر بوشنافة امعمر بوشنافة امعمر سغوان

العمارية مركز/عتو اجلياليل العمارية مركز/عتو اجلياليل العمارية   العمارية مركز/عتو اجلياليل  مركزالعمارية /عتو اجلياليل   

 

 تصليح العجالت نشاط: 
  أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد  لثالثايوم   االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة
 

 البرواقية
 

 البرواقية
ش االمري /ساقي ابراهيم

 ع القادر
 355حي /علوي عبد احلفيظ

 مسكن
ش االمري ع /ساقي ابراهيم حي حنطابلي/بلمقاتل

 القادر

 سغوان

 عطااهلل امحد عطااهلل امحد عطااهلل امحد عطااهلل امحد سغوان

ثالثة 
 الدوائر

 مرزوق امحد  رباح سعيد مرزوق امحد
 رباح سعيد

 

 مرزوق امحد 
 

العمارية/ مولوة سامل العمارية/ مولوة سامل العمارية   العمارية/ مولوة سامل  العمارية/ مولوة سامل   
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 : تغذية عامة نشاط
  أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد  لثالثايوم   االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة
 
 

 
 البرواقية

 
 

 
 

 البرواقية

 355ح/حسناوي بومجعة
 مسكن
 ش اجلمهورية/ساملبوخيط 

ش /شريف بلحاج نذير
 اجلمهورية

ش /بلحاج امحد الشريف
 املستشفي

 ش املسجد/زوادي حممد
 حي جدي/ زوليخة كمال

ح /بلحلج سيد امحد
 مسكن 355

 حي حممدي/بلمزيان توفيق
 355حي / مزياين خالد

 مسكن
ح /سي حممد ابراهيم

 مسكن 238

حي اول /ساقي عبد الرمحان
 نوفمرب

 حي الشرفة/خرشف توفيق
حي اول /حنيش عبد الرزاق

 نوفمرب
 ش االمري عبد القادر/شواو سفيان
 املركز التجاري لشمط/ اكلي حدة

السوق / اعراب اهؤيش فاطمة
 املغطى

 ش العريب تبسي/ حلرش العيد
ش / سعد السعود امحد الشريف

 االمري عبد القادر

 355ح /مناصري سيدعلي
 مسكن

حي /بن زكور عبد اهلل ديلمي
 مسكن 255

 حي اول نوفمرب/مولودي حممد
 ح جدي/قطايف كمال

 238حي /ساقي الطاهر
 مسكن

 مسكن 83ح/خليفة مراد
 ح اول نوفمرب/محدادو عياد

 551ح /غزغي حممد وليد
 مسكن

 ساحة املسجد/بن نوة حمفوظ

 355ح/حسناوي بومجعة
 مسكن

 ش اجلمهورية/بوخيط سامل
 ش اجلمهورية/شريف بلحاج نذير

ش /د الشريفبلحاج امح
 املستشفي

 ش املسجد/زوادي حممد
 حي جدي/ زوليخة كمال

 355ح /بلحلج سيد امحد
 مسكن

 حي حممدي/بلمزيان توفيق
 355حي / مزياين خالد

 مسكن
 238ح /سي حممد ابراهيم

 مسكن

ثالثة 
 الدوائر

 طرطار بومدين
 بوشنافة عودة

 عنان حممد

 بلمهوب جلول
 بيطام حيي

 سيشة السايح

 الكرمي مسيشة عبد
 بلمضوي محزة

 طرطار بومدين
 بوشنافة عودة

 عنان حممد
 

 الزوبيرية
 بن عيشة احممد

 حبيب امحد الشريف
 بوراس عبد الكرمي

 عويف مجال
 هجري يعقوب

 فريدي تفاحة
 محزة حيي

 بن عيشة احممد
 حبيب امحد الشريف

 بوراس عبد الكرمي
 

 سغوان
 جرجور موزة
 امساعيل ريح

 جدي سليمان
 جابر سليمتومي 

 بوشنافة امعمر
 عنيبة طارق

 جرجور موزة
 امساعيل ريح

 
 مجبر

 معسكري فاطمو الزهراء
 شرقي نصرية

 زبار العريب
 جودر خالد

 هدارة مرمي
 بوقادة امني

 معسكري فاطمو الزهراء
 شرقي نصرية

 
 العمارية

 
 العمارية 

حي /شريفي عبد العزيز
 منطقة النشاطات

ح / بورويلة عادل
 التسامهي

/ طييب عبد القادر
 العمارية

بورقعة رابح سي الطيب 
 اجلغاليل

 العمارية مركز/ هناوي انس
 ح التسامهي/بوزار سيدعلي 

مريي ساعد حي امللعب 
 العمارية

ح منطقة /فرجاين الطاهر
 النشاطات

بن عالل عبد 
 العمارية/الرمحان

حي /شريفي عبد العزيز
 منطقة النشاطات

 ح التسامهي/ بورويلة عادل
 العمارية/ طييب عبد القادر

اوالد /هيصام حممد اوالد براهيم
 ابراهيم

 اوالد ابراهيم/هيصام حممد اوالد ابراهيم/خرشف حمفوظ اوالد ابراهيم/عقابة سفيان
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 8102لقائمة االسمية للتجار المعنيين بالمداومة خالل عطلة عيد األضحى واليوميين المواليين لسنة ا

 .السواقي/ سليمان دائرة بني
 نشاط المخابز : 

 أيــام المداومـــة واليـة المديـة
 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد  لثالثايوم   االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة
 
 
 

بني 
 سليمان

 
 بني سليمان

 زغار رابح
 قطاش عثمان

 عيساين نور الدين 

 عزو عبد القادر
 مالحشركة 

 ابراهيمي مرزاق

 ابراهيمي صاحل
 قنفود يوسف
 قاليت حسني

 ابراهيمي حممد
 سعادي عبد الوحيد

 رزيق فاتح

 قطاش حيي قطاش حيي قطاش حيي قطاش حيي بوسكن
 قادة رمحاين السواقي    

 مريين نبيل
 بلخري زيان

 قادة رمحاين
 مريين نبيل
 بلخري زيان

 قادة رمحاين
 مريين نبيل
 بلخري زيان

 قادة رمحاين
 مريين نبيل
 بلخري زيان

 عبدي سعيد جواب
 قطيب ساعد

 بوداري احلاج
 قطيب زهرة

 عبدي سعيد
 قطيب ساعد

 بوداري احلاج
 قطيب زهرة

 
سيدي 
 نعمان 

 
 سيدي نعمان 

 عايد مسري
 غازي عمار

 عزيرة عبد القادر

 عايد مسري
 غازي عمار

 عزيرة عبد القادر

 عايد مسري
 غازي عمار

 عبد القادرعزيرة 

 عايد مسري
 غازي عمار

 عزيرة عبد القادر
 عايد سليم حيل ابوشر 

 محودي بالل
 

 عايد سليم
 محودي بالل

 

 عايد سليم
 محودي بالل

 

 عايد سليم
 محودي بالل

 

 نشاط المطاعم: 

  أيــام المداومـــة واليـة المديـة
يوم األول لعيد  البلدية الدائرة

  االضحى
 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد  لثالثايوم   االضحىيوم الثاني لعيد 

بني 
 سليمان

 عالش امحد بني سليمان
 

 عالش امحد بن عمارة معمر رامي زهري
 

 مرزوق رضوان بلعريب بلقاسم بلعريب بلقاسم مرزوق رضوان السواقي 

سيدي 
 نعمان

 مرزوق رضوان نواري نصر الدين مرزوق رضوان صراح عبد النور
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 نشاط الجزارة: 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد  لثالثايوم   االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة
بني 

 سليمان
 

 بني سليمان
 سحنني عبد املالك

 بودية عبد اهلل
 بودربالة فاروق

 بوزينة اعمر
 حجاج سعيد

 بوزينة امحد
 عواج حممد
 رامي علي

 مالح حممد السواقي
 عمارة امحد

 سحنون مصطفى 
 بولعراس مسيحة

 سليماين عياش 
 عمارة امحد

 مالح حممد
 عمارة امحد

  كتاب عبد القادر وايل سعد خدمي الصغري جواب

سيدي 
 نعمان

سيدي 
 نعمان

 تركماين فاطمة الزهراء
 سعداوي عبد القادر

 شرقي محزة
 بارة مسعود

 تركماين فاطمة الزهراء
 بارة مسعود

 تركماين فاطمة الزهراء
 سعداوي عبد القادر

 ربيعي باديس ربيعي باديس ربيعي باديس ربيعي باديس بوشراحيل 

 تغذية عامة نشاط: 

  أيــام المداومـــة واليـة المديـة
يوم األول لعيد  البلدية الدائرة

  االضحى
 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد  لثالثايوم   االضحىيوم الثاني لعيد 

 
 

 بني سليمان

 
 سليمان بني

 طوماش نبيل
بوعيشاوي حممد 

 امني
 قروط مسعود
 ركاش بلقاسم

 عياد علي
 حجام سعيد 

 بوعالقة عبد القادر
 وزاع عبد القادر 

 مربك امحد
 مكايت حممد
 بوقفة حسني
 حنيفي مراد

 براقشي امحد
 فضيلي عمار 

 بورحلة نبيل
 بوقراش شعبان

العكروت عبد  بوسكن
 احلفيظ

 مرزوق ذهبية

 طوماش مصطفى 
 شلوش رابح

 معيزي مسعودة
 مربك مراد

 العكروت عبد احلفيظ
 مرزوق ذهبية 

 
 

 السواقي

 القادر بدسعادي ع السواقي
 العروي امحد
 توايت بلقاسم

 عاشور ابرهيم
 مقراين بغداد

 بزيو حممد امني

 سحنون امحد
 العروي امحد
 سفيان توايت

 سعيدي امحد وحيد
 سعيدي عبد الوهاب

 بزيو حممد امني
 عبدي محيد جواب

 بوداري احلاج
 

 خادي سفيان
 مصطفاوي رشيد

 مرسلي اخلالدي
 قاسم سفيان

 عبدي محيد
 بوداري احلاج

 
 سيدي نعمان

 

 وزين حليم سيدي نعمان
 جبار حممد
 عازب عمر

 صبوح سمير
 العقريب لخضر

 قايدي جمال

 شرقي حكيم
 قايدي عميروش

 لعبيدي يحيى

 وزين حليم 
 جبار حممد
 عازب عمر

 موساوي رشيد بوشراحيل
 محداين حكيم

 العوفي عيسى
 بولعراس موسى

 ركاش احمد
 يحوي فايزة

 موساوي رشيد
 محداين حكيم
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 نشاط محطات الوقود: 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

يوم األول لعيد  البلدية الدائرة
  االضحى

 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد الثالث  يوم  االضحىيوم الثاني لعيد 

 بني
 سليمان

 ابراهيمي رشيد عمراين علي بوعيشاوي مصطفى عمراين علي بني سليمان

 مرزوق عبد العزيز مرزوق عبد العزيز مرزوق عبد العزيز مرزوق عبد العزيز السواقي

سيدي 
 نعمان 

 بوشان حورية بوشان حورية بوشان حورية بوشان حورية سيدي نعمان

 محيدوش محيد محيدوش محيد محيدوش محيد محيدوش محيد بوشراحيل 

 
 إنتاج الحليب نشاط 

 أيــام المداومـــة واليـة المديـة
يوم األول لعيد  البلدية الدائرة

  االضحى
 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد  لثالثايوم   االضحىيوم الثاني لعيد 

 ملبنة طوماش ملبنة طوماش ملبنة طوماش ملبنة طوماش بني سليمان بني سليمان

 ملبنة غامل  ملبنة غامل  ملبنة غامل  ملبنة غامل  سيدي نعمان سيدي نعمان

 تجارة بالتجزئة لإلطارات المطاطية نشاط: 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

  
 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد  لثالثايوم   االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة

 سحنني امحد العمراين حممد سحنني امحد العمراين حممد بني سليمان بني سليمان

 مولوة التوفيق مولوة التوفيق مولوة التوفيق مولوة التوفيق سيدي نعمان سيدي نعمان 

 

 توزيع الحليب نشاط 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

  
 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد  الثالثيوم   االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة

 
 بني سليمان

 مكيد مسعود بني سليمان
 مراح مراد

 مكيد مسعود
 مراح مراد

 مكيد مسعود
 مراح مراد

 مكيد مسعود
 مراح مراد

 سالين رضوان سالين رضوان سالين رضوان سالين رضوان بوسكن

 سالين رضوان سالين رضوان سالين رضوان سالين رضوان السواقي السواقي 

 طييب حممد طييب حممد طييب حممد طييب حممد سيدي نعمان سيدي نعمان

 



16 
  

 8102بالمداومة خالل عطلة عيد األضحى واليوميين المواليين لسنة قائمة االسمية للتجار المعنيين 

 
 .شاللة العذاورة/ دائرة عين بوسيف

 نشاط المخابز : 
  أيــام المداومـــة واليـة المديـة

يوم األول لعيد  البلدية الدائرة
  االضحى

 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد  لثالثايوم   االضحىيوم الثاني لعيد 

 بوشهري عثمان عين بوسيف عين بوسيف
 بن دريسي عامر

 قلة مراد
 بن قيدة نبيل

 سحوان محزة
 بن ضياف مونري

 يوسف حممد االمني
 بوشهري عثمان 

شاللة 
 العذاورة

شاللة 
 العذاورة

 باشا عبد العزيز
 تيتان توفيق

 بن قويدر حممد
 فدالة فريد

 باشا عبد النور
 تيتان توفيق 

 بن قويدر حممد
 فريد فدالة

 نشاط الجزارة: 
  أيــام المداومـــة واليـة المديـة

يوم األول لعيد  البلدية الدائرة
  االضحى

 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد  لثالثايوم   االضحىيوم الثاني لعيد 

 
 عين بوسيف

 
 عين بوسيف

 مسعودي بلحوت
 بن قيدة نبيل

 سعيدي فتحي
 بين عيش امحد

 شرفاوي محزة
 عبد القادر دمحان

 دمحان احممد
 طوبال احلسني

 
شاللة 
 العذاورة

 
شاللة 
 العذاورة

 بوحسني البشري
 العقلي سفيان

 ربيعي حممد امني
 لوصايق النذير

 قري فريد
 صيد بلقاسم

 تاجر االخضر
 برامهي حفصة

 تغذية عامة نشاط: 
  أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد  لثالثايوم   االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة

 
عين 
 بوسيف

 
عين 
 بوسيف

 بن ذباح عيسى
 حبيب فريد

 بن بورحلة محيدة
 ضرواية امحد

 شاليل عبد الرمحان

 قرشي ابراهيم
 داود بن عزيز
 عرباوي فيصل
 كريوان امساعيل

 عباد رمية

 رحيم بلعلية
 ظرواية حممد
 قويدري حممد
 بن ذباح مجيل

 مشيت عبد القادر

 رحباوي بلقاسم
 عمراوي عيسى 
 العرباوي فيصل
 سبسي حممد

 بن ذباح عبد القادر

شاللة 
 العذاورة 

شاللة 
 العذاورة 

 سعيداين حدة
 مسلس محرة
 بورنان ياسني
 شاليل عيسى
 صيد حممد

 عقيب عبد الرمحان
 صيد احلاج عالل سليم

 بلحوت النذير
 عبد احلليمقري 

 ونوغي عائشة

 بوذيلة االخضر
 قاسحي حكيم
 بن قويدر قويدر
 بوشريط عمر
 بلحوت امحد

 طياري رابح
 ملياين رضا
 باشة فريد

 ولد جاباهلل صاحل 
 دراجي محزة
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 :نشاط محطات الوقود

 أيــام المداومـــة واليـة المديـة
يوم األول  البلدية الدائرة

  االضحىلعيد 
 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد  لثالثايوم   االضحىيوم الثاني لعيد 

 حمطة نافطال حمطة نافطال حمطة نافطال حمطة نافطال عين بوسيف عين بوسيف

شاللة 
 العذاورة

شاللة 
 العذاورة

 حمطة نافطال حمطة نافطال حمطة نافطال حمطة نافطال

 نشاط المطاعم: 

 المداومـــةأيــام  واليـة المديـة
يوم األول  البلدية الدائرة

  االضحىلعيد 
 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد  لثالثايوم   االضحىيوم الثاني لعيد 

 موسي حممد عين بوسيف عين بوسيف
 بداوي سليم

 سعيداين عبد القادر
 هيمة ابراهيم

 عراس موفق
 دنديين حيي

 عراس بلقاسم
 قرج مقران

 لشرف حممد شاللة العذاورة شاللة العذاورة
بوحمياصي 
 االخضر

 بن سعدي لعموري
 صيد كرمي

 لوصايق حيي
 مدكور مولود

 لشرف حممد
 بوحمياصي االخضر
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 8102القائمة االسمية للتجار المعنيين بالمداومة خالل عطلة عيد األضحى واليوميين المواليين لسنة           
 

 .وامريدائرة 
 نشاط المخابز : 

 أيــام المداومـــة واليـة المديـة
 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد  لثالثايوم   االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة

 
 

 وامري

 وامري
 

 حاج اقناوي 
 موس حممد 

 خليفة كبري 
 مرسلي محزة

 حاج اقناوي 
 موس حممد

 خليفة كبري 
 مرسلي محزة

 بوعالمي مجال بوعالمي مجال بوعالمي مجال بوعالمي مجال حربيل

رمحاين عبد  حناشة
 القادر

رمحاين عبد 
 القادر

رمحاين عبد 
 القادر

رمحاين عبد 
 القادر

 :نشاط الجزارة
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد  لثالثايوم   االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة

 
 وامري

 

بوعبد اهلل  وامري
 رشيد

 بوعبد اهلل رشيد بونوة حممد بن عمارة بومجعة

 قالليب جلول  قالليب جلول  قالليب جلول  قالليب جلول  حناشة

بوعبد اهلل بن  حربيل
 سونة

 بوعبد اهلل بن سونة بوعبد اهلل بن سونة بوعبد اهلل بن سونة

 : تغذية عامة نشاط* 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد  لثالثايوم   االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة
 
 

 وامري

 
 وامري

 بن عمارة مراد
 زروايل عبد القادر

 اوراغي علي
 القادرواضح عبد 

 مزاري رابح
 متيجي حممد الصغري

 بوزيد رؤوف
 دويك مصطفى

 بلحياين الزهرة
 فالق امعمر

 قريوش اجلياليل
 خالدي محدان

 سايح حممد
 واضح اجلياليل
 هواري يوسف
 بومدين احممد

 حربيل

 بن رقية انيسة
 منيفي مولود

لعروسي ديلمي 
 حممد

 بلحنيش بالل
 سليماين بالل
 قرمزيل حسني

 انيسةبن رقية 
 منيفي مولود

لعروسي ديلمي 
 حممد

 بلحنيش بالل
 سليماين بالل
 قرمزيل حسني

 
 حناشة

 بوعزة منري 
 كداسي حممد
بوزياين علي 

 كداسي نور الدين
 بلطرش بن خيلف 

 عالوي مهدي 

 بوعزة منري 
 كداسي حممد

بوزياين علي                  

كداسي نور 
 الدين

 بلطرش بن خيلف 
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 عالوي مهدي  قدوري علي بوزياين حمفوظ قدوري علي
 بوزياين حمفوظ          

 المطاعم نشاط: 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

يوم األول لعيد  البلدية الدائرة
  االضحى

 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد  لثالثايوم   االضحىيوم الثاني لعيد 

 
 وامري

مشري  وامري
 رابح

 مشري رابح حاج قناوي علي عمران بن عيسى

زيات  حربيل
 زوبيدة 

 زيات زوبيدة زيات زوبيدة  زيات زوبيدة 

 قدوري بلقاسم بلهواري حناشي قدوري بلقاسم بلهواري حناشي حناشة
 نشاط محطات الوقود: 

 أيــام المداومـــة واليـة المديـة
 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد  لثالثايوم   االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة

 
 وامري

 دوي حسين رشيد دوي حسين رشيد دوي حسين رشيد دوي حسين رشيد وامري

 سليماين بن يوسف سليماين بن يوسف سليماين بن يوسف سليماين بن يوسف حربيل
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 8102بالمداومة خالل عطلة عيد األضحى واليوميين المواليين لسنة القائمة االسمية للتجار المعنيين       
 . عزيز/ أوالد عنتر/  قصر البخاري دائرة

 : نشاط المخابز

 أيــام المداومـــة واليـة المديـة
 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد  لثالثايوم   االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة

 
 قصر

 البخاري
 

 
 قصر

 البخاري

معزوز كمال 
قبوح رضا 

بومساحة قدور 
حرايت علي 
 زرواطي عمر

 كحال كمال
 شعبة حممد

 رباحي حممد
 نوال حممد

 فضلو امساعيل

 معزوز كمال
 قبوح رضا

 بومساحة قدور
 حرايت علي

 زرواطي عمر

 كحال كمال
 شعبة حممد

 رباحي حممد
 نوال حممد

 فضلو امساعيل

 ركايب نصر الدين عويسي عبد الرحان ركايب نصر الدين عويسي عبد الرحان عزيز عزيز

 
 الشهبونية

 بلوديين السعيد بلوديين السعيد بن عيسى طاهر صيفي رشيد الشهبونية

 بدة رابح بدة رابح شكاي حممد شكاي خلضر بوغزول

بن ساحة  بواعيش
 نسرين

نسرينبن ساحة  بن ساحة نسرين بن ساحة نسرين  

 :نشاط الجزارة

 أيــام المداومـــة واليـة المديـة
 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد  لثالثايوم   االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة

 
قصر 
 البخاري

 
قصر 

 البخاري
 

 مدراق عالق
 حرمة ابراهيم

 بن زرقة ميسوم 
 عابر حممد ملني

 قتال عيسى
 حرمة احملجوب
 سبع ابراهيم

 مدراق مصطفى

 مدراق عالق
 حرمة ابراهيم

 بن زرقة ميسوم 
 عابر حممد ملني

 قتال عيسى
 حرمة احملجوب
 سبع ابراهيم

 مدراق مصطفى

بن فرحات عبد  الشهبونية الشهبونية
 القادر

بن فرحات عبد  مجعي الطاهر
 القادر

 مجعي الطاهر

 بن ساعد امحد شتان خلضر بن ساعد امحد شتان خلضر بوغزول
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 :نشاط المطاحن
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد  لثالثايوم   االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة

قصر 
 البخاري

قصر 
 البخاري

 مطاحن قصر البخاري قصر البخاريطاحن م مطاحن قصر البخاري مطاحن قصر البخاري

 

 تغذية عامة نشاط : 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد  لثالثايوم   االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة

 
 

قصر 
 البخاري

 
 
 

 

 
 

قصر 
 البخاري

                

 داود ميسوم
 بوقفطان مصطفى

 حاج علي عبد النيب
 صدوقي عبد الرزاق

 بن عامر خالد
 زياينية فتحي

 صحراوي يامنة
 

 شنيين ابراهيم
 بن فاطمة  حممد
 بن غوايل عمارية

 شخشوخ بن يوسف
 شارن عطية
 بوقدرة بالل

 شرايري نعيمة

داود ميسوم 
 بوقفطان مصطفى

 حاج علي عبد النيب
 صدوقي عبد الرزاق

 بن عامر خالد
 زياينية فتحي

 صحراوي يامنة
 

 شنيين ابراهيم
 بن فاطمة  حممد 
 بن غوايل عمارية

 شخشوخ بن يوسف
 شارن عطية
 بوقدرة بالل

 شرايري نعيمة

 لعشبور مراد بلى فتحي لعشبور مراد بلى فتحي سانق
 خوجة بلقاسم بتيخ امني خوجة بلقاسم بتيخ امني المفاتحة

 
 أوالد عنتر

 

 حجاجيية علي دفيلية اجلياليل حجاجيية علي دفيلية اجلياليل أوالد عنتر
 جالل اسحاق حنان ميلود جالل اسحاق حنان ميلود بوغار

 جالوي عبد القادر سقاي عبد القادر جالوي عبد القادر سقاي عبد القادر أوالد هالل
 

 عزيز عزيـز
 عبابسي بن عثمان

 عزيب بلقاسمم
 مزازقة عبد القادر

 بوزيدمغدور 
معزيب  عبابسي بن عثمان

 بلقاسم
 

 مزازقة عبد القادر
 مغدور بوزيد

 
 راحو خالد سالم حممد راحو خالد سالم حممد دراق

 بونبال احممد بونبال عبد الرمحان بونبال احممد بونبال عبد الرمحان أم الجليل 

 
 الشهبونية

 ساملي حسان الشهبونية
 ساملي حممد

 طرشي العريب

 عبد العزيزجرادنية 
 جرادنية مصطفى

 براهيمي حممد

 ساملي حسان
 ساملي حممد

 
 طرشي العريب

 جرادنية عبد العزيز
 جرادنية مصطفى

 براهيمي حممد

 حباش مراد بوغزول 
ب عبد معطو 
 القادر

 ابراهيم حاج علي
 بوعلية عبد القادر

 حناش مراد
معطوب عبد 

 القادر

حاج علي ابراهيم 
 بوعلية عبد القادر

 
 بن كشنة بلقاسم ولد لقرع امحد بن كشنة بلقاسم ولد لقرع امحد البواعيش 
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 نشاط محطات الوقود: 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

يوم األول لعيد  البلدية الدائرة
  االضحى

 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد  لثالثايوم   االضحىيوم الثاني لعيد 

 قصر
 البخاري 

 ار أ دي ا مم .م.ذ.ش م زيزو.م.ذ.ش قصر البخاري
 للخدمات

 معزوز علي بن عيسى حممد

 صحراوي آسيا صحراوي آسيا صحراوي آسيا صحراوي آسيا الشهبونية الشهبونية

  --  Sarl pss بلحسني عيسى بوغزول
صمادي امحد 
servce 

  Eurl ccns صخري حنايف
 قبايلي على امحد

 إنتاج وتوزيع الحليب نشاط: 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

يوم األول لعيد  البلدية الدائرة
  االضحى

 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد  لثالثايوم   االضحىيوم الثاني لعيد 

 بن هالل خلضر قصر البخاري قصر البخاري
 ميمونة حممد

 كحالل عمريوش
 بن زرقة ميسوم

 بن هالل خلضر
 ميمونة حممد

 عمريوشكحالل 
 بن زرقة ميسوم

 طرشي حيي طرشي حيي طرشي حيي طرشي حيي الشهبونية الشهبونية

  ملمطاعانشاط: 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

يوم األول لعيد  البلدية الدائرة
  االضحى

 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد  لثالثايوم   االضحىيوم الثاني لعيد 

 البخاريقصر  قصر البخاري
العريج عبد 

 القادر
 زالق نور الدين كربيتة نصر الدين

 بن قراشة الطيب

 الشهبونية
 طرشي عائشة بواشرية خمتار دمهاس هجرية سعيداين حممد الشهبونية

 بوغزول
منصوري عبد 

 القادر
 بن عيشة حممد ملني بن عبد النيب عيسى

 بوقصة رابح

 تصليح العجالت نشاط: 
  أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 االضحىلعيد لرابع يوم ا االضحىلعيد لثالث يوم ا  االضحىيوم الثاني لعيد   االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة
 

قصر 
 البخاري

 
قصر 
 البخاري

 الزبرة/ عزيزي عيسى رومانات/معزوز معمر احملطة/بن شريط يوسف فحيص/بناين سليمان
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 8102للتجار المعنيين بالمداومة خالل عطلة عيد األضحى واليوميين المواليين لسنة القائمة االسمية   

 .القلب الكبير/  دائرة العزيزية
 نشاط المخابز : 

 أيــام المداومـــة واليـة المديـة
 االضحىلعيد الرابع يوم  االضحىلعيد  الثالثيوم   االضحىيوم الثاني لعيد  االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة

 
 العزيزية  

 بوزاير جالل العزيزية
 ديدي خلضر 
 العزوري حممد

 ديدي خلضر 
 بوزاير جالل 

 العزوري حممد 
 بوزاير جالل 

 ديدي خلضر 
 العزوري حممد

بوخالفة عبد  حبوص السعيد الميهوب
 احلميد

بوخالفة عبد 
 احلميد 

 حبوص السعيد

 فاسي سيد علي فاسي سيد علي فاسي سيد علي فاسي سيد علي مغراوة
 

 القلب الكبير
القلب 
 الكبير

 زيرق فتحي 
 زايدي مجال 
 رميدي حممد

 زايدي مجال 
 رميدي حممد

 زايدي مجال 
 رميدي حممد

 زيرق فتحي

 مشيين قويدر مشيين قويدر مشيين قويدر مشيين قويدر سدراية

بئر بن 
 عابد

كمالقنفود   قنفود كمال قنفود كمال قنفود كمال  

 نشاط المطاعم: 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

يوم األول لعيد  البلدية الدائرة
 االضحى

 االضحىلعيد الرابع يوم  االضحىلعيد  الثالثيوم   االضحىيوم الثاني لعيد 

 سعدوين حممد سعدوين حممد سعدوين حممد سعدوين حممد القلب الكبير القلب الكبير

 نشاط الجزارة: 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 االضحىلعيد الرابع يوم  االضحىلعيد  الثالثيوم   االضحىيوم الثاني لعيد  االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة

 محراوي علي  العزيزية العزيزية
 

 محراوي علي معيزي امحد معيزي امحد

 
 القلب الكبير

 

 بلعمري علي  القلب الكبير
 حممدمحيدي 

 وناس ناصر 
 قبالج رابح

 عمرو صالح
 محيدي حممد

 وناس ناصر 
 قبالج رابح 

 فرج امساعيل فرج امساعيل فرج امساعيل فرج امساعيل بئر بن عابد

 ميلودي علي  بريش مصطفى ميلودي علي  بريش مصطفى سدراية
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 تغذية عامة نشاط: 

 أيــام المداومـــة واليـة المديـة
 االضحىلعيد الرابع يوم  االضحىلعيد  الثالثيوم   االضحىيوم الثاني لعيد  االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة

 بالل عمر  القلب الكبير القلب الكبير
 عبودة جلول 
 كرموس امساعيل

 العزازي سبيت 
 مكيد مسري

 جوهري حممد

 قاشي حيي 
 قدوار مسري 
 حويت خوخة

 حويت خوخة 
 مهداد عمرو

 كرموس امساعيل
 ماين رابح  بئر بن عابد 

 سعيدي حممد
 سرير موسى 
 حبيش سعيد

 ماين رابح 
 سعيدي حممد

 سرير موسى 
 حبيش سعيد

 
 العزيزية

 

 مزاري توايت  سدراية
 معيوف كمال 

 جدو رابح 
 محيدي محزة

 مزاري توايت 
 معيوف كمال

 جدو رابح 
 محيدي محزة

 محراوي عمر العزيزية
 مسريالعزوري 

 محراوي عمر
 العزوري مسري

 سعودي عيسى
 حدادي مبارك

 مواعدي الطاهر
 عمريي سعدي

 شرقي فريد الميهوب
 مودود مسعود

 شرقي فريد عبدون كمال  جويط حممد

 بلعبيدي حممد  مغراوة
 رافع ماليك 

 رحيش حممد بلعبيدي حممد  رحيش حممد

 

 نشاط بالجملة لمواد المطحنة: 

 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 االضحىلعيد الرابع يوم  االضحىلعيد  الثالثيوم   االضحىيوم الثاني لعيد  االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة
 سواس العيد سواس العيد سواس العيد سواس العيد القلب الكبير القلب الكبير

 نشاط محطات الوقود: 
 أيــام المداومـــة واليـة المديـة

 االضحىلعيد الرابع يوم  االضحىلعيد  الثالثيوم   االضحىيوم الثاني لعيد  االضحىيوم األول لعيد  البلدية الدائرة

 ورثة يدو بلقاسم ورثة يدو بلقاسم ورثة يدو بلقاسم ورثة يدو بلقاسم العزيزية  العزيزية

 


