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 و الية برج بوعريريج   عبر إقليم 8201 املبارك الاضحىأيام عيد  املطاحن املعنية بمناوبةقائمة / 1
 

 الرقم املطحنة العنـــــوان أيام املداومة

اليوم ألاول و 

 الثاني
 01 اقروديف *البيبان* بلدية برج بوعريريج

 اليوم الاول 

الراهجي  مطاحن الحماديةبلدية   02 

صوميبورجمطاحن  برج بوعريريجبلدية  بومرقد  03 

 04 الىعمةمطاحن  عين جضرةبلدية 

 اليوم الثاني
 05 املقراويمطاحن  بلدية العىاصر 

 06  رحال هور الدين مطاحن  عين ثاغروتبلدية 

 

 الية برج بوعريريج و   عبر إقليم 8201املبارك  الاضحى/قائمة امللبنات املعنية بمناوبة أيام عيد 2

 
 

 الرقم امللبنة العنـــــوان أيام املداومة

اليوم ألاول و 

 الثاني

 01 ملبىة مجاهة بلدية مجاهة

 02 ملبىة صبيكة أقرو  بلدية حضىاوة

 03 ملبىة زغدان * ملىور*  بلدية عين جضرة 

 04 ملبىة الابراهبمي شعبة عون اوالد ابراهم رأش الوادي اليوم الاول 

 اليوم الثاني
 05 ملبىة زمسم عين ثاغروت 

 06 ملبىة الضىوس ي ثيطضت رأش الوادي
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  كائمت الخجاز املداومين أًام عيد الاضحى املبازك  لظىت 8102عبر اكليم دائسة الجعافسة

  10/ بلدًت الجعافسة

 

 السكم اطم و للب الخاحس عىىان املحل الخجازي  أًام املداومت اليؼاط

كه
ىا

لف
و ا

س 
ض

لخ
و ا

ت 
ام

لع
ت ا

رً
خغ

 ال

 اليىم ألاول 

 10 بً حدو فؤاد أوالد خليفت بلدًت الجعافسة

 18 ًحياوي عبد هللا أوالد خليفت بلدًت الجعافسة

 10 مظبل مصطفى أوالد خليفت بلدًت الجعافسة

 10 ًحياوي العيد أوالد خليفت بلدًت الجعافسة

 10 بللىم دحمان أوالد خليفت بلدًت الجعافسة

 10 بللىم مساد أوالد خليفت بلدًت الجعافسة

 اليىم الثاوي

بلدًت الجعافسةأوالد خليفت   10 مصهىد طفيان 

هبيل س يطا أوالد خليفت بلدًت الجعافسة  12 

فاجحًحياوي  أوالد خليفت بلدًت الجعافسة  10 

 01 ًحياوي ًىوع أوالد خليفت بلدًت الجعافسة

الغاويبىطبت عبد  أوالد خليفت بلدًت الجعافسة  00 

 اليىم ألاول و الثاوي

شوبيربىعليلي  حعافسة مسكص  08 

ص حعافسة مسكص  00 عسكىب عبد العٍص

بلدًت الجعافسة 02الحازة كظم   00 حدًدي الصوبير 

 إلاطعام
 10 بً زحيل عمس حعافسة مسكص بلدًت الجعافسة اليىم ألاول 

 18 فخح هللا ٌعلىب حعافسة مسكص بلدًت الجعافسة اليىم الثاوي

 اليىم ألاول و الثاوي امللاهي
مسكص بلدًت الجعافسةحعافسة   10 بً زحيل حمى 

الظىق ألاطبىعي بلدًت الجعافسة 10محل   18 دهمان عبد السحمان 
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 18/ بلدًت الللـــــــــت

 

 السكم اطم و للب الخاحس عىىان املحل الخجازي  أًام املداومت اليؼاط
كه

ىا
لف

و ا
س 

ض
لخ

و ا
ت 

ام
لع

ت ا
رً

خغ
 ال

ىم
يـــــــ

ال
 

وي
ـــــــا

لثــ
و ا

ل 
ألاو

 

 10 عيادي ًىوع الظاطىز بلدًت الللت

 18 عيادي عثمان الظاطىز بلدًت الللت

ت طمير الظاطىز بلدًت الللت  10 ماٍش

 10 علىاغ فسحاث الظاطىز بلدًت الللت

 10 خماج مىهىب الظاطىز بلدًت الللت

 10 بىذزاع حمصة الظاطىز بلدًت الللت

د الظاطىز بلدًت الللت  10 جميمىهت اليًز

 12 بلىحش ي هؼام الظاطىز بلدًت الللت

ت فٍسد ثيزدكث بلدًت الللت  10 بً حيًز

 01 هصازي ًىطسي  جصالمت بلدًت الللت

 00 ػلىغ اطماعيل جصالمت بلدًت الللت

صي عبد املجيد بىعياغ بلدًت الللت  08 لعٍص

عبد الغاويبىحدة  بلدًت الللت  00 

 00 ػعؼىع محمد الؼٍسف بلدًت الللت

 00 ػعؼىع عبد الحكيم بلدًت الللت

 10 خماج هالل الظاطىز بلدًت الللت اليىم ألاول و الثاوي الخباشة

 اليىم ألاول و الثاوي  امللاهي
الظاطىز بلدًت الللت 10محل   10 وهىغ ٍزاض 

جيزي ألازبعاء بلدًت الللت 18محل   18 علىاغ شهسة 
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 / بلدًت املاًــــــ10ً
 السكم اطم و للب الخاحس عىىان املحل الخجازي  أًام املداومت اليؼاط

الخغرًت العامت      

 و الخضس و الفىاكه
 الثاوياليىم ألاول و 

 10 عالوي محمد الصادق املاًً مسكص بلدًت املاًً

 18 بىفليح ًىوع املاًً مسكص بلدًت املاًً

 10 جاوػيؼاث اعمس املاًً مسكص بلدًت املاًً

 10 بى عبطت عبد الىهاب املاًً مسكص بلدًت املاًً

ان فازض املاًً مسكص بلدًت املاًً  10 بً مٍص

ت طيدي اًدًس بلدًت املاًً  10 داعى عمس كٍس

ت طيدي اًدًس بلدًت املاًً  10 جيليىة الطيب كٍس

ت طيدي اًدًس  بلدًت املاًًكٍس  12 بىغبري محمد ازشقي 

ت طيدي اًدًس بلدًت املاًً  10 عدهان محمد لحظً كٍس

 01 زاػدي مصطفى املاًً مسكص بلدًت املاًً

 الثاوياليىم ألاول و  إلاطعام

 10 ملساوي عبد املالك املاًً مسكص بلدًت املاًً

 18 ملساوي عادل املاًً مسكص بلدًت املاًً

ت  طيدي اًدًس بلدًت املاًًكٍس  10 داعى داود 

ت املاًً  10 بىحعىليلت محمد املكان املظمى جيزي كٍس

ت املاًً اليىم ألاول والثاوي امللاهي  10 بىحعىليلت محمد املكان املظمى جيزي كٍس
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 / بلدًت جفــــسق 10

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 السكم الخاحس اطم و للب عىىان املحل الخجازي  أًام املداومت اليؼاط

الخغرًت العامت        

 و الخضس و الفىاكه

 اليىم ألاول 

بلقاصممخوخ  تفرق مركس بلدية تفرق   10 

 18 محبوش لطيفة اوالد زايد بلدية تفرق 

 10 عباش وحشية اوالد زايد بلدية تفرق حي  41

 اليىم الثاوي
 10 بلجودي بوبكر تفرق مركس بلدية تفرق 

بلدية تفرق اوالد زايد   10 زعموش رشيد 

 إلاطعام
 اليىم ألاول 

 و الثاوي

 10 بسطوط صفيان تفرق مركس بلدية تفرق 

 18 مقدمي حكيم بلدية تفرق 

 امللاهي
 اليىم ألاول 

 و الثاوي
 10 مقدمي حكيم بلدية تفرق 
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 قائمت التجار املداو مين أًام عيد ألاضحى املبارك2018عبر إقليم دائزة الحمادًت

 01/ بلدًتالحمادًت

 
 الزقم اسم و لقب التاجز عنىان املحل التجاري  أًام املداومت النشاط

كه
ىا

لف
و ا

ز 
ض

لخ
و ا

ت 
ام

لع
ت ا

ذً
تغ

 ال

 اليىم ألاول 

 52 ماليي حمشة  ججشئت 05 كطعت ركم 12

عبد الحميد عدلي  مطىن 251حي   51 

50كطعت ركم  05ججشئت  51محل   50 حاج حمدري رغيد 

من اللطعت الهامػيت 22غارع حزيشي مبارن اللطعت   50 يوضف خوجت عبد الزساق 

 50 دػدغ ضليم الحماديت مزهش

 51 بلمزابط عبد الزساق غارع غوق  فزحاث بلديت الحماديت

 52 بن عيس ى هور الدين  حي 05 مطىن ركم 00

 53 حزيشي عبد املالً غارع ضعد الدين محمد الحبش ي الحماديت

210مم  50مػخت فطيمت كطم   54 خىخاع  عبد الىور  

 25 روابح الخير حي 20 محل حصت 52

50كطعت ركم  05ججشئت   22 بوسيد هبيل 

الشراسريت 51محل ركم   21 عيطاوي الزسقي  

محل ججاري  10مطىن حطاهمي و  05حي  13 محل ركم  20 العيداوي الصادق 

231مم  11هلخالت كطم   20 ضعيودي الىذيز 

135مجموعت ملىيت  24الواد لخضز كطم   20 رميلي املهدي 

الحماديت كزيت الزبيعياث بلديت  21 ربعي أحمد 

الثاني اليىم  

-الحماديت–غارع جوهامي   22 ضعداوي أحمد 

بلديت الحماديت 21كطعت ركم  31ججشئت   23 جىدي عبد الطالم 

 24 حىدي الطعيد غارع صاهد ضاعد 09

-الحماديت مزهش   15 عبد اللادرجدي   

-الحماديت –مجموعت كطعت 25  12 بن بخيؼ الخير 

 11 حىفي هبيل 20 كطعت الػطز الثاوي ركم  23الخجشئت الطىىيت  51محل 

020مطىن ركم  055/0055حي   10 خالفي مولود 

مزهش الحماديت غارع جىدي الطعيد 52محل   10 ربعي ضيف الدين 

 10 بلمزابط رغيد غارع بن ضعدون علي الحماديت مزهش

 11 س ي محمد الصالح ركم 50 ججشئت 31 كطعت

00مم  51الىزومت كطم   12 بن الخومي حوريت 

01مم  11كطم  هلخالت  13 عبير خضزة 

الحماديت كزيت ماجن عمزان بلديت  14 بو بىز جماٌ الدين 

بلديت الحماديت 00دوار الشراسريت الطزيم الوطني ركم   05 العيطاوي أحمد 

 02 علجي الخلفاوي  كزيت الشراسريت بلديت الحماديت 

 01 بوهالي رابح  غارع ضعد الدين محمد الحبش ي 
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 الخبــــاسة
 اليىم الاول 

 52 عدلي اميىت الحماديت مزهش

 51 حزيشي فارص الحماديت مزهش

 50 بطاعد ضمير حي امللعب بلديت الحماديت اليىم الثاني

الحليب          

و مشتقاته    

 اليىم ألاول 

10كطعت ركم  01ججشئت  51محل   52 حزيؼ الحطين 

 51 عبدلي رابح 50ر الحماديتغارع ضعد الدين محمد الحبش ي بلديت 

 50 بن عيس ى أحمد ججشئت 221 كطعت ركم 01

 50 ضعد الدين ضفيان غارع عمز جوهامي الحماديت

 اليىم الثاني

 52 عبدلي املهدي  غارع ضعد الدين محمد الحبش ي الحماديت مزهش

14كطعت ركم  220ججشئت   53 دهيلي فاجح 

 54 بلحاج فطيمت الشهزاء واد لخضز بلديت الحماديت

 اللحىم 

            الحمزاء 

 و البيضاء

 اليىم ألاول 
كطعت  05محل ججاري ججشئت  20،  52محل ركم   52 بن جومي عبد الؼاوي  

 51 خالفي ابزاهيم غارع عاغور عمار الحماديت مزهش بلديت الحماديت

 اليىم الثاني
الػطز الثاوي 54كطعت ركم  23ججشئت   50 عباد عبد الطالم 

مطىن 05مػزوع  52محل   50 خلفاوي ابزاهيم  

إلاطعام -  

املقاهي -  

 اليىم ألاول 

الحماديت غارع ضعد الدين محمد الحبش ي مزهش بلديت  52 ػٌو جماٌ 

 51 جفاٌ غافيت  الحماديت مػخت فطيمت بلديت 52محل ركم  

 50 جباوي العيد غارع البػير بن الزبيعي الحماديت مزهش بلديت الحماديت

 50 فزحاث ياضين 50من اللطعت الهاغميت ركم 50كطعت ركم

 50 بوبىز محمد كطمت حشب جبهت الخحزيز الوطني

ملابل املسجد الحماديت مزهش  2400ماي  53حي   51 ضعداوي الصؼير 

 52 عامز بللاضم الشراسريت الحماديت

 اليىم الثاني

الحماديت غارع جومي فزحاث بلديت  53 ضعيودي عبد الزساق 

 54 جىدٌ جماٌ ههج ضعد الدين محمد الحبش ي

 10 بوكزة الصالح حي امللعب البلدي محل 21 بلديت الحماديت

05كطعت ركم  05ججشئت   11 بن راعي حطيبت 

15كطعت ركم05ججشئت 51محل  12 مزاهش ي فيروس  

101مم  50فطيمت كطم  مػخت  13 ضعيداوي اضامت 

0مػخت فطيمت امام الطزيم الوطني ركم   14 مهيريظ حىيمت 
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 02/بلدًتالزابطـــــــــــــت
 

 الزقم اسم و لقب التاجز عنىان املحل التجاري  أًام املداومت النشاط

التغذًت العامت    -  

الخضز و الفىاكه -  

 اليىم ألاول 

 01 ضعداوي  عبد الوهاب الػيحت كزيت اوالد احمد

 02 بوعيطيي ياضين اوالد عيس ى 

الصليعت كزيت الطزيواث 51محل ركم   03 عيطاث حطان 

الػزاواث 50محل ركم   04 مطعودان البػير 

الثانياليىم   

 05 طيب غزيف رغدي الزابطت مزهش

 06 ػاسي الزبيع الزابطت مزهش

مزهشالزابطت   07 غزيف عبد الزغيد 

 08 غزيف موس ى  الزابطت مزهش

 01 مطعودان محمد علي الزابطت مزهش بلديت الزابطت اليىم ألاول و الثاني الخباسة

اللحىم الحمزاء        

و البيضاء      

 01 ضيد علي محمد  الػزاواث  اليىم الاول 

الصور  50محل ركم  اليىم الثاني  02 عدلي محمد الطاهز 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



4 
 

 العش / بلدًت03
 

 الزقم اسم و لقب التاجز عنىان املحل التجاري  أًام املداومت النشاط

التغذًت العامت-  

الخضز و الفىاكه -  

 اليىم ألاول 

210اليوري كزيت املجاس ركم    01 بن يطعد أحمد  

 02 بن حمت عبد الؼني والد حمت بلديت العؼ

 03 لعزايب املطعود العؼ طزيم مطيلت

 04 غديح اليزيد العؼ مزهش بلديت العؼ

 05 دػدغ غزيفت كزيت معاسة 

 06 غديح محمد  الخفافن 

2000مم  25املخاسن كطم  52محل    07 محامديت  الياص 

24مم  12بومزوان كطم    08 بن دودة ضمير 

 09 عثامىت مخلوف ضد بلعباص 

 اليىم الثاني

 10 حزيشي لطفي املخاسن 

 11 غديح طارق  العؼ مزهش بلديت العؼ

 12 لىحل رياض العؼ مزهش بلديت العؼ

 13 عي فاجح بلديت العؼ

 14 دحيري الهلخالي العؼ ملجاس بلديت

 01 حديدان يووظ العؼ مزهش بلديت العؼ اليىم ألاول و الثاني  الخبـــاسة

        اللحىم الحمزاء 

 البيضاءو 
 01 بودوح فارص العؼ مزهش اليىم الاول و الثاني

 املقاهي و املطاعم 

 اليىم الاول 

 01 دريدع امليلود كطم22 مجموعت ملىيت002

 02 دريدع ماليً ركم 23 بجوار الطزيم الوطني ركم 00 بلديت

021مم53املخاسن الخفافن كطم   03 محامديت ضفيان 

 04 بن حمت عبد الؼني الولجت اوالد حمت كطم 53 مم 12

 اليىم الثاني

 

00اللىطزة طزيم وطني ركم  52محل    05 بن يطعد وردة 

 06 عامز موس ى محل ركم 51 امليان املطمى الولجت اوالد حمت 

 07 سرواحي عمز املخاسن بلديت العؼ 

 08 بعبوع يوضف عين الحزيؼ معاسة 
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 /بلدًتالقصىر 04
 

 الزقم اسم و لقب التاجز عنىان املحل التجاري  املداومت أًام النشاط

 التغذًت العامت-

 الخضز و الفىاكه

 اليىم ألاول 

 01 هويزي املطعود كزيت جوبو  

 02 عباص عبد املجيد كزيت اوراضن

 03 كوار عبد املجيد جوركوين 

 04 مطعودان يوضف كزيت اوراضن

 05 لعزوس ي عبد املجيد عشلت بن جاب هللا كزيت جاسروث 

 اليىم الثاني

 06 عباص جماٌ امليان املطمى الصفيت 

 07 مطعودي اضعيد كزيت جوبو بلديت 50محل ركم  

 08 وهاص مصطفى كزيت وراضن بلديت

 09 بوضيفت اعمز اللىطزة 

 10 عمارة عبد املالً  كزيت الحامت بلديت
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 املنصىرةدائزة   عبر إقليم 8201 املباركالاضحى مين أًام عيد قائمت التجار املداو 

 املنصىرةبلدًت  /01
 

 الزقم اسم و لقب التاجز عنىان املحل التجاري  أًام املداومت النشاط

التغذًت العامت 

و الخضز و 

 الفىاكه

اًام عيد الاضحى 

 املبارك

 01 ايت كاس ي سفيان  حي بن كدواد محمد السػيد 

 02 جاب هللا بللاسم  حي كلو محمد الصادق

 03 مداش غادل  مىصورة مزهش

 04 كصابي رضوان بوجبهت بلديت املىصورة 

 05 بن كدواد رفيم   بوجبهت بلديت املىصورة

 06 محيت دليفت  حي بن غامز حسين 

 07 مجػور جمال  حي بن غامز حسين 

 08 بلجودي  غمار  بوجبهت بلديت املىصورة 

 09 ايت بودوار حسين  املىصورة مزهش

 10 بوداش الزبيؼ بلديت املىصورة

 11 لطزش فزيد  بلديت املىصورة

 الخباسة

 01 حبيطوش رشيد  املىصورة مزهش 

 02 مذوخ يوسف املىصورة مزهشحي بن غامز حسين  

 03 مشاري غبد الػشيش  بوجبهت بلديت املىصورة 

 01 بوداش جهيد املىصورة مزهش  الحليب 

 01 بن بػشيش سػيدة بلديت املىصورة مقهى

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2 
 

 / بلدًت املهيــــز2

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الزقم اسم و لقب التاجز عنىان املحل التجاري  أًام املداومت النشاط

التغذًت العامت   

 الخضز و الفىاكه

اًام عيد الاضحى 

 املبارك

 01 بوسبحت هوارة         املهير مزهش

 02 بن حمشة مىير  حي حبيطوش  املهير

 03 لباشيش رابح  املهير مزهش

 04 دويب غبد الػشيش     املهير مزهشحي الادوة بن طشكل  70ركم  

 05 راشدي حمشة شارع املدامت املهير 

 06 بن غليت مفتاح  بلديت املهير 

 07 بوطغان محمد  حي حميطوش بن يوسف املهير 

 الخباسة

اًام عيد الاضحى 

 املبارك

 01 بن صغير مزاد حي حميطوش بن يوسف

 02 ديست هصز الدين   حي الادوة بن طشكل

 اليىم الاول 
 03 حماوي جمال الدين  بلديت املهير 

 04 شودار هبيل  بلديت املهير

 الحليب و مشتقاته
 عيد الاضحى املباركاًام 

 01 صبايحي امحمد  املهير مزهش 

 02 ثابت حميد  املهير مزهش 

 01 لباشيش هشام  بلديت املهير  مقهى و مطعم



3 
 

 3/ بلدًت بن داود 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزقم اسم و لقب التاجز عنىان املحل التجاري  أًام املداومت النشاط

التغذًت العامت  -

 الخضز و الفىاكه-

اًام عيد الاضحى 

 املبارك

 01 هزعي رمضان بلديت بن داود

 02 دزامسيت السػيد بلديت بن داود

 03 لباشيش اغمز  بلديت بن داود

 04 كادري الجياللي بلديت بن داود

 05 هكاع الػيد بلديت بن داود

 06 شيت لخضز بلديت بن داود

 07 جفافلت مصطفى  بلديت بن داود

 01 بوغشزين السػيد  حىاهت بلديت بن داود الخباسة

 املقاهي
 01 سغوبي بللاسم  بلديت بن داود

 02 دكداقي غادل بلديت بن داود



4 
 

 04/ بلدًت أوالد سيدي إبزاهيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزقم اسم و لقب التاجز عنىان املحل التجاري  أًام املداومت النشاط

التغذًت العامت  -

 و الفىاكه الخضز -

اًام عيد الاضحى 

 املبارك

 01 سيدي صالح هذيز  أوالد سيدي إبزاهيم

 02 مىاصزيت هزيم  أوالد سيدي إبزاهيم

 03 مػت فتيحت تيزي كشوشن

 04 مىاصزيت ياسين تيزي كشوشن

 01 شيبان بالل  تيزي كشوشن  الخباسة

 املقاهي
 01 شيبان يحي  تيزي كشوشن

 02 غبد الحميد سيدي صالح إبزاهيم أوالد سيدي



5 
 

 بلدًت حزاسة/ 5
 

 

 الزقم اسم و لقب التاجز عنىان املحل التجاري  أًام املداومت النشاط

كه
ىا

لف
و ا

ز 
ض

لخ
و ا

ت 
ام

لع
ت ا

ذً
تغ

ال
 

أًام عيد 

 الاضحى املبارك

 01 بن حمادة محمد بلديت حزاسة

 02 ملالتي مذلوف  بلديت حزاسة

 03 غيطوش احمد بلديت حزاسة

 04 بودشيشت محمد بلديت حزاسة

 05 سغيكت همال بلديت حزاسة

 06 بن بطاطت رابح بلديت حزاسة

 07 بن سىت مالك بلديت حزاسة

 08 سغيكت غميروش بلديت حزاسة

 09 بن شػبان حمشة بلديت حزاسة

 10 بن شػبان شافؼ بلديت حزاسة

 11 دوسن مبارن حزاسةبلديت 

 12 اغزاب فزيد بلديت حزاسة

 01 بن حمادة غبد الحفيظ     بلديت حزاسة الخباسة

 01 اغزاب فزيد بلديت حزاسة  مطػم

 



 

 بزج الغديز عبر إقليم دائزة8201املباركىحض   لا مين أيام عيد قائمت التجار املداو 

 بزج الغديز بلديت /01

 الزقم اسم و لقب التاجز عنىان املحل التجاري  أيام املداومت النشاط
كه

ىا
لف

و ا
ز 

ض
لخ

و ا
ت 

ام
لع

ت ا
ذي

تغ
ال

 

 اليىم لاول 

 01 درارجت ثامز  64حي  44خصت ركم  04الطابم الارض ي درج  04عمارة 

 02 مزوع فزيد  04مج د ق  01الخعاوهيت العلاريت الامان ركم  01مدل  

 03 ضعيداث يوضف بزج الغديز  . 02مططً كطم  100حي 

 04 جزيزاث عاغور  بزج الغديز –كطعت  425ججشئت 

 05 جزيزاث ياضين دريميع بلديت بزج الغديزحي الػهداء اخمد بً 

 06 بزواث هفيت حي الصفيت بلديت بزج الغديز-

 07 كزيىت يعلوب ( بزج الغديز263)510حي 

 08 جزيزاث يميىت 02الطابم ألارض ي خصت ركم  03مطىً عمارةركم  146حي 

 09 بورغداد اليزيد مطىً بزج الغديز 510حي 

 10 خمور أخمد الغديز حي الطعادة بزج

 11 غويلت رفيلت  165مم  11كطعت كطم  425ججشئت  02مدل  

 12 سواوي يحي  25مطىً فزدي جزكوي ركم  63ججشئت  03مدل ركم 

 13 ضعيداث فيروس  حي البوهالي 02مدل 

 14 عليدة عبد الطالم حي بورغداد مدمد العيد 

 15 بلفوضيل الحطين الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمزوجحي 

 16 بومزطت مالً  03غارع بً باديظ بزج الغديز ركم  

 17 بزواث عشالديً 179م م  11كطم  149ركم  425ججشئت  

 18 دهيماث عيس ى   194مم12كطعت كطم 425ججشئت  

 19 بً روضت خير الديً  75مت م  22كطم  02الخعاوهيت العلاريت الاغزاف ركم 

 20 سواوي بوبىز بلديت بزج الغديز 27مطىً فزدي ركم  63حي 

 21 بوخخالت عدهان  مم 17حي عبد الحميد بورسق كطم  

 22 بً عيس ى عبدهللا  321مم  02مياجب كطم 10مدل و 26مطىً و  50حي 

 23 خداد هجيب 35مم  17حي الطوق كطم  01مدل  

 24 بً أخمد ضاعد مدل ججاري بزج الغديز 64مطىً حطاهمي +  96حي 

 25 بلعلمي ابزاهيم بزج الغديز  08مم  02حي هواري بومديً كطم 

 الثاني اليىم

 26 بلحاج ضفيان  624م م  14كطم  02مج  02كطعت ركم  247ججشئت 

 27 بً عبد الوهاب هػام 235مجموعت ملىيت  15كطم  حي طورع 

 28 ضعيداث خطان بزج الغديز 200مم  11كطعت كطم  35ججشئت 

 29 بً بوكزة الطاهز غارع الطاهز خزوس

 30 بلعمزي عياغت .322مم  12كطم  30كطعت ركم د  425ججشئت 

 31 صحزاوي مزاد حي الصفيت بزج الغديز 02مدل ركم 

 32 العايب ضفيان بزج الغديز 34مم  17حي الطوق كطم 

 33 مزاح عبد الحميد 287مم10حعاوهيت علاريت الامان كطم 02مدل 

 34 مػزي الطاس ي 240مم  02كطعت كطم  111ججشئت 



 

التغذيت العامت       

 و الخضز و الفىاكه
 اليىم الثاني

 35 خضور عبد الىور  الخعاوهيت العلاريت الشهزاء بلديت بزج الغديز

 36 ضالحجت صهيب مياجب  08+مدل 12مطىً حطاهمي +  20حي  صىداج 

 37 بً خياط عبد الىزيم  حي الطعادة

 38 غويلت عامز مطىً عمومي ايجاري 20/100/146حي 

 39 سواوي رغيدة 06مم  03مطىً جزكوي اوبيالف كطم  200حي  

 40 هصزي عبد الىور  الطابم  85خصت  8عمارة  مدل 28مطىً و  68حي 

 41 غويلت عىتر 93مجموعت  16حي بوضام ملىور كطم  02مدل ركم 

 42 جواحي صبريىت  06حي املاجً الخعاوهيت العلاريت الطالم ركم 

 43  بً دريميع هماٌ 344مم  11كطعت كطم  425ججشئت 

 44 خمور أخمد حي الطعادة بزج الغديز

 45 جزيزاث يوضف كطعت 425ججشئت 

 الخبـــاسة

 اليىم لاول 

 01  بً عيس ى وردة مطىً بزج الغديز  510حي 

 02 ضيف هللا رفيم حي عبد املجيد بورسق  بزج الغديز

 03 بً عبيد رضا حي املاجً بلديت بزج الغديز

 04 بلحاج عاطف ججشئت طزع بلديت بزج الغديز

 اليىم الثاني

 05 عبدالزغيد مهدي بلديت بزج الغديز1 كطعتركم 425 ججشئت-

 06 بلخضز هماٌ  بزج الغديز  31حي بوضام ملىور ركم 

 07 غزبي عادٌ  مطىً بزج الغديز  63حي 

 الحليب  و مشتقاته

 اليىم لاول 
 01 فزخاث عبد الىزيم غارع ملىور بوضام بزج الغديز

 02 بزواث هور الديً  غارع اٌو هوفمبر 

 اليىم الثاني

 03 بً عيس ى فزيد الشدايز بزج الغديز

 04 كويدراث عبد اللطيف  32مم  17حي الطوق كطم  02دل ركم م

 05 فزخاث فهيم كطعت 425ججشئت 

       اللحىم الحمزاء 

 و البيضاء 

 اليىم لاول 

 01 هطاٌ مدمد  بلديت بزج الغديز 1954غارع أٌو هوفمبر  

 02 بً خليفت ضليم   35مطىً فزدي جزكوي ) ( ركم  63ججشئت  

 03 أخمدمزوع  83مم  12كطعت كطم  425ججشئت 02مدل 

 اليىم الثاني

 04 مزوع هػام  ضوق املغطاة 

 05 مزوع عيس ى بلديت 80مم  17هوفمبر كطم  01حي  

 06 مزوع رغيدبً  321مم  02ق  73مطىً حطاهمي خصت  50حي  05ع  

 إلاطعام -

 املقاهي -    

 اليىم لاول 

 01 سواوي رضا 32مم 17حي الطوق كطم  03 

 02 باللطت رسيم حي الطوق 

 03 بً الىيت  عبد الىور  91مم  17كطم  

 04 بً درميع ضليمت  375مطىً جزكوي مم  63ججشئت 

 اليىم الثاني

 05 ضالحجت مزوان غارع الطعيد بخوع بلديت بزج الغديز 

 06 بلجيلح  عماد  621مم  14كطعت كطم  247ججشئت  

 07 بلعمزي مىصف 442مم  12مطىً جزكوي كطم  63ججشئت  

 08 لوعيل ابدطام مدل  24مدل ركم خصت 

 



 

 02بلديت العناصز
 

 

 الزقم اسم و لقب التاجز عنىان املحل التجاري  أيام املداومت النشاط

يت
غذ

لت
ا

 
كه

ىا
لف

و ا
ز 

ض
لخ

و ا
ت 

ام
لع

ا
 

 اليىم لاول 

 01 غزيف أخمد 01مجموعت  01كطعت اجخماعيت ركم  180ججشئت  

 02 لفلوف رغيد كزيت بوعزور 01مدل  

 03 بلواهزي ضمير بلديت 260كطعت ركم  266ججشئت  01مدل ركم 

 04 غىون رضا حي املدطت

الػزيفضيلم  غارع عابد الػزيف  01مدل ركم    05 

 06 مخالفيت عبد الىور  88كطعت ركم  299ججشئت  

 07 مزجي مدمد غارع عابد غزيف 

 08 ميهوبي علي 119مجموعت01جحيفت كطم 01مدل 

 09 هايلي علي كزيت كمور بلديت 02مدل  

 10 معضادي هور الديً  02مدل  06كطعت غارع بلواهزي مدمد ركم 111ججشئت

 11 طبي فضيلت 176مطىً ركم  150.3500حي 

 12 لوعيل الطاهز غارع خلدون املبرون كزيت كمور  01مدل 

 13 كاضمي أخمد حي البىاء الخطوري

يالثاناليىم   

 14 غاللي هبيل 70كطعت ركم  219ججشئت 

 15 فارح مدمد الطاهز 01مم  01جحيفت كطم  

 16 كاضمي خطان كزيت كمور  01مدل 

 17 بلواعز هورة  14ركم  180ججشئت 

 18 عليي بوعويىت مىاٌ 09مجموعت  11مطىً ركم  180ججشئت 

 19 غلباب العزبي  كزيت كمور بلديت 02مدل 

 20 صديلي الىايلي  بلديت العىاصز 01مزهش مدل ركم  1955اوث  20غارع 

 21 خلفاوي ولثوم  01مدل ركم  01ركم  111جشئت 

 22 خليلو سهيرة 03مدل  186كطعت ركم 219ججشئت

 23 طيون  موس ى بلديت العىاصز 13حي الاخوة صديلي ركم 

 24 بلواهزي الصالح 21ججشئت ضعيداوي ركم 

 25 عماري عبد العشيش العىاصز01مدل  14غارع عابد الػزيف ركم 

 26 لوعيل خبيبت حي بعبوع علي 01مدل 

 الخبـــاسة
لاول  اليىم  

 01 بً أخمد ابزاهيم حي المحطة  العناصر

 02 بً أخمد مهدي  بلدية العناصر8 رقم بلدية تجزئة 219 -

 03 خميس ي لعمارة قطعة  العناصر 622تجزئة  اليىم الثاني

الحليب          

و مشتقاته    

 اليىم لاول 
 01 طواهرية رشدي   26المجموعة رقم 29قطعة رقم  93تجزئة  26محل رقم 

 02 رخمت  فزج غارع ماضوي علي  01مدل ركم 

 اليىم الثاني

 03 كزيش ي العلواوي  غارع عابد الػزيف 01مدل 

 04  الجودي ضعيداوي بلديت العىاصز

 05 كاضمي عبد الزخمان  224ركم  219ججشئت 



 

اللحىم 

الحمزاء و 

 البيضاء 

 اليىم لاول 

ـــكطعت مجموع 180ججشئت  02 مدل ركم  ــ ـــ ـــ ــ  01 معضادي وليد  04ر  13ت ــ

ـــكزيت كم ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  02 مدمادي الػزيف  ور ـ

 03 مدمادي بً عشيش  1955اوث  20العىاصز اللديمت غارع  

 اليىم الثاني

 04 بلواهزي عبد الحم  طزيم امللعب 07 

 05 مباروي الشهزة  04ً مدل ركم ـــــــــحي البطاجي 

 06 بً بلواعز عبد املجيد 01غارع عومار الطيب مدل ركم 

إلاطعام     

 املقاهي

 اليىم لاول 

 01 جباوي جويدة  كطعت111ججشئت املطماة 54ركم 

 02 ضعيداوي عش الديً غارع عابد الػزيف 01مدل 

ابزاهيمبً خمادة  جحيفت 129مم  01كطم    03 

 04 هايلي مدمد 02ركم  55أوث  22غارع  02مدل  

 05 بلحداد صبيدت 265كطعت ركم  266ججشئت 

 06 وعمي جميم  غارع اخمد كاضمي 01مدل  

 07 ضيف مدمد  غارع طاهزي بللاضم 06مدل 

 08 عومار عبد الباقي العىاصز 42الطزيم الوالئي ركم 

 09 طاهزي سهير كزيت لبدايز بلديت 

 اليىم الثاني

 10 ضعدي ضهام 01حي املدطت مدل ركم  

 11 موضاوي وطيم الطابم الارض ي غارع اخمد كاضمي 

 12 ايذ مليل مىير  157مطىً ركم  150/3500حي  

 13 مدمادي اضماعيل  حي املدطت

 14 بلواهزي الشهزة  265كطعت ركم  266ججشئت 

 15 هايلي يوضف أمام الثاهويت العىاصز مزهش بلديت 

 16 ضعيداوي مطعود غارع بلواهزي مدمد  02مدل ركم  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 03/ بلديت بليمىر 

 
 الزكم اسم و لقب التاجز عنىان املحل التجاري  أيام املداومت اليػاط

التغذيت العامت  -  

الخضز و الفىاكه -  

 اليىم لاول 

 01 معيرع الصالح 1964ججشئت  

 02 خداد الػزيف بليمور مزهش حعاوهيت علاريت بوضياف 

 03 ضويس ي العمزي  كطعت الػاهيت 83ججشئت  02مدل ركم  

 04 سياوي عبد الباقي  12كطعت ركم  25ججشئت  

 05 معمزي خدة غارع بً هىايت ضاعد 64 

الخير كوادريت 57كطعت حي ضاعد بً هىايت ر 143ججشئت    06 

 07 بػان ضفيان غارع معمزي الدراجي بليمور مزهش 01مدل  

 08 طبي فضيلت بليمور مزهش

الثانياليىم   

 09 بعطوع أهور  07مم  11بيذ اوخيدة كطم  01مدل  

 10 بو خصيدة مزاد 39اجخماعيت ركم  107ججشئت  

 11 بً عيس ى أضامت 117ججشئت  

درميع هماٌبً  كطعت117ججشئت   12 

 13 لىدل هصز الديً غارع الاضخلالٌ 

 14 عطافي الىواري  حي الىصز غارع خزوس عيس ى 

 15 ابزاهيمي مىيرة  الػاهيت 

 16 غلباب ضفيان بليمور مزهش

 01 خاللؼ عبد الطالم بليمور مزهش اليىم لاول و الثاني  الخباسة 

        اللحىم الحمزاء

و البيضاء      
ول اليىم لا   

 01 بً منهي خليل 21كطعت مدل  117ججشئت 

 02 بً خياط مزاد غارع الاضخلالٌ بليمور مزهش بلديت 

 03 جيذ اضعيد 04ركم  01ججشئت بليمور خصت  01مدل  

 الحليب و مشتقاته
 01 ضياف رضا 03كطعت ركم  1964غارع الاضخلالٌ ججشئت   اليىم الاول 

الثاني  اليىم  02 بػان عبد الباضط غارع معمزي الدراجي بليمور مزهش 01مدل   

 املقاهي و املطاعم

 اليىم الاول 

 01 بػان سهزياء  25غارع الاضخلالٌ ركم  01مدل  

 02 بلعباس ي عبد هللا  25غارع الاضخلالٌ ركم  01مدل  

 03 ابزاهيمي ضامي كزيت الػاهيت بلديت 

 اليىم الثاني

 04 بوخصيدة  فواس مجموعت س الػاهيت 02 

 05 بً دخمان مدمد الصديم غارع بػان موس ى

 06 فزج هللا وخيد بليمور مزهش 

 
 



 

 / بلديت غيالست04
 

 الزكم اسم و لقب التاجز عنىان املحل التجاري  أيام املداومت النشاط

 التغذيت لعامت -

 الخضز و لفىاكه -

 اليىم لاول 

 01 بً ضعيد هػام غيالضت 09مج ملىيت  37كطم رأص العىصز 

 02 بلوعيل مىير غيالضت 1945ماي  08غارع 

 03 فزخاث هور الديً غيالضت 77مم  35كطعت كطم  95ججشئت 

 04 بلعواد جماٌ الديً غيالضت 1945ماي  08امليان املطمى الػبلت غارع 

 05 جواحي فاجذ جافزهذ

1945ماي08غارعالطاطور   06 بلعزبي  يووظ 

 الثانياليىم 

 07 جواحي الطعيد جافزهذ بلديت غيالضت

 08 بلعزبي يووظ غيالضت 01مدل ركم  1945ماي  08الطاطور غارع 

 09 خميميد اليزيد غيالضت 1945ماي  08حي 

 10 بً الىيت فيصل غيالضت 03كطم  172ركزاكت مج ملىيت  01مدل ركم 

 11 بً الىيت علي كزيت لبدايز بلديت

 12 جواحي وليد 84كطعت ركم  95ججشئت 

 الخباسة
 اليىم لاول 

 و الثاني
 01 بلعزبي وائل غيالضت مزهش

اللحىم الحمزاء       

 و البيضاء

             اليىم لاول 

 و الثاني 
 01 مزوع عادٌ مليان املطمى العتروص

 

 

 املقاهي و املطاعم 
 اليىم الاول 

 01 هلزع موس ى 1945ماي  08غارع 

 02 خميميد ضفيان  كطعت بلديت 95ججشئت  02مدل ركم  

 03 خميميد رياض الحمزاء 02مدل  اليىم الثاني

 
 



 

 / بلديت تقلعيت05
 

 الزكم اسم و لقب التاجز عنىان املحل التجاري  أيام املداومت النشاط

 لعامتاالتغذيت 

و  و الخضز 

 الفىاكه

 اليىم لاول 

 01 بوكفت عبد الغني جللعيذ مزهش بلديت جللعيذ

 

 امليان املطمى الدرارغت بلديت 

 
  بلهذلي فارص

 02 هواصزيت الشهزة جاسديذ جللعيذ  01مدل ركم 

 الثاني اليىم

 03 بوكفت مدمد جللعيذ مزهش بلديت جللعيذ

 04 مصطفىسياوي  لعموري كزيت الصزاء جللعيذ

 06 مػزي غىيت  14لهزوجت كطعت  01مدل 

 املقاهي و املطاعم

 ٌ  01 خزوس عبد الحىيم 14الثلثاء مزهش ركم 02  اليوم الاو

 02 عثامىت أخالم غارع اٌو هوفمبر 01مدل   اليوم الثاوي
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 دائزة بزج بىعزيزيج  عبر إقليم 8102املبارك  الاضحىقائمت التجار املداومين أيام عيد 

 النشاط أيام املداومت العنىان اسم و لقب التاحز الزقم

 نطػت قاعع " ب ب"  560ججؼئت  مهغاوي اؾامت  02
م 
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  31قاعع عابذ منهي عنم  ػعاًب الؿػُض  01

لُت عنم  05نطػت حي  473ججؼئت  بً صعاجي غبض الخو  00   52جٍو

ت الهضاب  لطُكي نغمُت  00  مؿًٌ  560الخػاوهُت الػهاٍع

م 00   02عنم  1945ماي  08 بوبػاًت غبض الٌٍغ

  405عنم  1945اي م 08حي  ػؾاص غبض الغخمان  00

 حي الٍاهىت  25 خاللل غمغ  00

ت الهضاب مكخاحمؼهوص  08  الخػاوهُت الػهاٍع

ضع  00   12حي الكهضاء قاعع غبض الؿالم غبض هللا عنم  نِش ي نٍو

 قاعع الامير غبض الهاصع  صضًهي الضعاجي  20

  15قاعع ػواوي الغبُؼ عنم  بً الضُل غىتر  22

 خوػة بوصة  26حي املدطت عنم  اع الظواصي غبض الؿني امؿ 21

غي بلهاؾم  20  خوػة الطُب زيرة قاعع صنضم مدمض  َع

  12قاعع غبض هللا غبض الؿالم عنم  مدماصي قُصل  20

 11حي غبض املومً قاعع "ب أ" عنم  هابي اخالم  20

 قاعع الامير غبض الهاصع  09عنم  ػهاع جماُ  20

 05عنم  15حػاوهُت الوناًت  قىافي قاعس ي  20

 11( عنم AAحي غبض املؤمً قاعع ) هوي بػبوف  28

ت مسخاع  20 وة عابذ عنم  بً خيًز   01مدل  01حي غبض املؤمً قاعع هٍو

ًي 10   120مم  07بومغنض نؿم  02مدل  وؿُمت مباع

وؽ قوػي  12   03حي الخضائو قاعع "ف" عنم  بلكًغ

 10" عنم 1"أ 1044حي  بً ؾػض هبُل  11

  28مؿًٌ غماعة  500حي  104 مدامضًت الىاًلي  10

ؿت غبض الؿاوي  10 و بئر صيب  500حي  بوغَغ  مؿًٌ طٍغ

  20مؿًٌ غماعة "أ" عنم  20حي  02مدل  قغاخخُت غبض الهاصع  10

 105مج  47مؿًٌ غماعة "أ" نؿم  632/680حي  خموف ٌػهوب  10

  25عنم  08مؿًٌ غماعة  عنم  500حي  بوخلكاًت موس ى  10

ت الكمالُت حي  مهيٌرـ غبض الخمُض  18 و مجاهت  100الهٍغ  مؿًٌ طٍغ

و مجاهت   181مؿًٌ عنم  600/125حي  والي قغف الضًً  10  طٍغ
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ي غبض الهاصع  00 و مجاهت  200حي  11مدل  جًغ  مؿًٌ حؿاهمي طٍغ
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  21مؿًٌ حؿاهمي غماعة  65/289حي  غماعة مىير 02

  05و  04خصت  24مؿًٌ حؿاهمي غماعة  210حي  بدغي اسخام  01

ان وهُبت  00 ت الاضواء نؿم  بً ٍػ   460مم  34الخػاوهُت الػهاٍع

بي لخضغ ججؼئت وعثت الطُب غلي  عخمووي صالح الضًً  00  نطػت  105قاعع غٍغ

اء  00  11ايخوبغ قاعع "ب ف" عنم  17حي  بونجاع ػيٍغ

  28مؿًٌ عنم  80حي الؿوم  نضعون صالح الضًً  00

 مؿًٌ  80حي الؿوم  بً مغبدت ملٌُت  00

  62مؿًٌ عنم  80حي الؿوم  جوامت مهضي  08

بي غبض الخو  00  ايخوبغ قاعع بلجوصي مسخاع  17حي  صٍو

  02نطػت قاعع "ع" عنم  295ايخوبغ ججؼئت  17حي  وخُض لػغاًب  00

 37عنم  94ججؼئت زلكالوي نؿم  ؾػضوصي جماُ  02

 ايخوبغ قاعع "أص"  17حي   بً مغػوم غبض هللا  01

ض  00   20عة ب عنم مؿًٌ مدمض زمِؿتي غما 109حي  قٍاب قٍغ

  45ايخوبغ قاعع "أص" عنم  17حي  بً غباؽ صابغ  00

  26ايخوبغ عنم  17حي  غوابض ؾلُم  00

  10ايخوبغ قاعع "أص" عنم  17حي  غُضي غاصُ  00

  14مدل عنم  24مؿًٌ غماعة  500حي  ؽ غلي صؾض 00

  16مؼعغت زلكالوي عنم  خكص ي خمؼة  08

و بئر الصيب عنم  20حي  وقً ًاؾين  00   07مؿًٌ طٍغ

  «o »  مؿًٌ غماعة 632/680مكغوع  صؾضؽ مىير  00

 688مم  26نطػت نؿم  159ججؼئت  عمُلي مصطكى  02

م  01   305مم  49نطػت نؿم  159ججؼئت  صصاف غبض الٌٍغ

 نطػت نطاع "ص" 226ججؼئت  لبواػصة الصالح  00

  34مم  54نطاع "ص" نؿم  لػمغي املىهظ ا مدمض الصالح 00

 نطاع "ص"  11مؿًٌ عنم  100خوػة مهؿاؽ حي  مهضي هبُل  00

 نطاع "ص"  مواس ي مغاص  00

  644حي اُو هوقمبر الجباؽ عنم  هغم غمغ  00

 مؿًٌ  500حي  صخماوي غِس ى  08

  33خوػة طُب زيرة قاعع "ب" عنم  بدغي غاصُ  00

  13ايخوبغ قاعع حجاب غِس ى عنم  17ي ح طبي خمؼة  00

  25ايخوبغ قاعع "أص" عنم  17حي  بوصعواػ قاعوم  02
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 خوػة طُب زيرة قاعع "ب ع"  43 مؿػوصان غبض الخكُظ  01
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  22حي غبض املومً قاعع "أ" عنم  صل بوبترة قُ 00

و بغج ػموعة  08مؿًٌ غماعة  130حي  بً الغبُؼ هبُل  00  طٍغ

جي مغاص  00   229نطاع "ب ؽ" عنم  مٍغ

 30مم  29نطػت نؿم  229نطاع " ب ؽ" ججؼئت  بوصاف ًخي  00

 نطػت غين بً غمغان  95ججؼئت  بً غمير غلي  08

 131مم عنم  22نؿم  16جؼئت قاطمي قاعع "أ" عنم ج بوػٍضي ػبير  00

 197مم  22نؿم  19نطاع "أ ف" عنم  بً غثمان زالض  00

  22نؿم  343مم  160نطاع "ب ؽ" ججؼئت  منهي مدمض  02

  265نطاع " ب ؽ" عنم  عبخي عابذ  01

ض  00  نطاع "أ" قاعع "أ"  31عنم  حجاج قٍغ

ض  00  " ب ؽ" حي "أ"  نطاع  بوعخلي قٍغ

  01مؿًٌ غماعة  "ج" عنم  162/1008مكغوع  ًاحي يماُ  00

  32حي الخضائو قاعع "ف" عنم  س ي مدمض اخمض  00

 04نطاع "أ" قاعع "ب" عنم  غهون ؾُالس ي  00

 509مم  30نطػت نطػت " ب ؽ" نؿم  231ججؼئت  قغاخخُت قاعؽ  08

 1008غماعاث  ب ؽ" نطاع " مواس ي الخؿين  00

  02مدل  105مم  20نؿم  53مؿًٌ "أص" عنم  517  عماف هبُل  80

  21حي الخضائو نطاع "أ" قاعع "ف" عنم  بؿوعة جهُضة  82

 قاعع "أ" نطاع "أ" حي الخضائو  عمُلي ػهُت   81

 حي الخضائو نطاع "ب" قاعع "أ"  ًويل جالُ  80

  57عنم  57اعع "ب ى" نؿم حي الخضائو ق ؾػوصي صابغ  80

 مؿًٌ  150حي الخضائو  بوعخلي زالض  80

 11مدل  71مؿًٌ خصت  1250حي  مجير لخؿً  80

ت الكمالُت حي  ًدُاوي غامغ  80  مؿًٌ قاعع "أف" 365الهٍغ

 214عنم  24مؿًٌ غماعة  400حي  قغاخخُت بالُ  88

 357مم  37نؿم  نطػت 105ججؼئت طُب غلي  نىضوػ مصطكى  80

  05نطػت وعثت مدموف نطاع "أ" مم  288ججؼئت  بدغي خؿان  00

 قاعع "أ"  04نطاع "ب ؽ" عنم  ػمُذ مسخاع  02

ت الغبُؼ  01 وف قاعع " ب ى" عنم  طواهٍغ   31حي الخضائو  ججؼئت بً ٍػ

 نطػت  482ججؼئت  غبض الخكُظ مهؿاؽ ؾػُض  00

  H "13قاعع " 1044 خوػة عاجعي بوبٌغ  00
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  31مم  49نؿم  16مؿًٌ قاعع "أ" عنم  190حي  ػؾاص قؤاص  00

عيد  ايـــــــــام 

 الاضــــــــــحى
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 مؿًٌ  680نطاع "ص"  ػمُذ مسخاع  00

ضة  00   15عنم  45نطاع "ص" قاعع "أ"  قالُ قٍغ

  312مم  134ايخوبغ عنم  17نطػت حي  264ججؼئت  هلخالي الغبُعي  08

  43نؿم  03حي غبض املؤمً قاعع "أ م" عنم  بً ثابذ غبض الؿالم  00

  03حي غبض املؤمً الؿوم املؿطى عنم  زخاُ الجمعي  200

 هٌخاع  12حي  ههطت بُؼ مطاخً البِبان  202

  10نطػت قاعع "أ أ" عنم  560ججؼئت  جِبوعجين الهاصي  201

        اليىم الاول 

 و الثاني 

  460حي الؿوم قاعع " ص ف" عنم  هاصغي قاعوم  200

 قاعع غبان عمضان  بً نضوج ؾكُان  200

  109مم  19ايخوبغ  قاعع "أ ى" عنم  17حي  غبضلي هصغ الضًً  200

ضف غباؽ  200 بي  288ججؼئت  صٍع   189مم  34لخضغ عنم مدموف قاعع غٍغ

 و الثالث الاول  نطاع " ؽ ج"  05مم  04نطػت عنم  482ججؼئت  مهالحي ؾػُض  200

اض  208 ي ٍع   47عنم  21مم  33مؿًٌ نؿم  200حي  جًغ

ك 
ار
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ى ا
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م 
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  01مدل  33مم  55ماي نؿم  08حي  عوابذ الػمغي  200

 حي اُو هوقمبر  الجباؽ   ؾضبان صالح الضًً 220

و غين ؾلطان حي  بً جواُ ؾمير  222  مؿًٌ  130طٍغ

  06حي الخضائو قاعع " ب ن" عنم  ؾػضون صالح  221

  32حي الخضائو قاعع " ن " عنم  بً زلل هللا مدمض يماُ  220

  12مؿًٌ حؿاهمي غماعة  246حي  بوصاخت غامغ  220

ؼ  220  نطػت نطاع " ب ؽ"  160ججؼئت  مػوف غبض الػٍؼ

و ؾطُل  مباعيُت البكير  220  حي امللػب طٍغ

 مؿًٌ  300مؼعغت زلكالوي حي  بً الكُش الخير  220

  16قاعع الكُش بلخضاص عنم  اعػقي مدمض الصضًو  228

  01" مم  1نطػت نطاع "ب  1044ججؼئت  جومي ًمُىت  220

  79عنم  51مؿًٌ غماعة  680حي  مهُضف غؼ الضًً  210

  01حي املدطت قاعع زىوف الخمِس ي عنم  بً ضُل عضوان  212

  97عنم  46مؿًٌ غماعة  500حي  ػوبير بلبواب  211

 قاعع بلجوصي مسخاع  36ايخوبغ عنم  17حي  ندكُل ؾكُان  210

ت الكملُت  بػبوف خمُض  210  الهٍغ

ت 210 و مجاهت  260حي  05 ناؾمي الكاٍػ  مؿًٌ طٍغ
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 نطػت  159ججؼئت  22عنم  بً ؾهُل اخمض قوقي  210

 اليىم الاول 
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ض  210   413عنم  1954حي اُو هوقمبر  مباعيُت قٍغ

هي ؾلُم  218   10حي الخضائو قاعع " ى" عنم  قٍغ

 غبض هللا حي الخضائو  ججؼئت بوصة قاعع مؼهوص 02 وهاؽ الصالح  210

غي قاجذ  200  01خصت  51حي الخضائو قاعع مباعيُت اؾماغُل عنم  َع

  27حي الخضائو عنم  بهلولي زثير  202

ش ي بكير  201 و مجاهت  خَو ــــانياليـــ حي غبض املؤمً طٍغ  ىم الاول  و الثـ

لُت  05حي  صضًهي اًمً بالُ  200  جٍو

  اليىم الثاني       

و الثالث من 

عيد الاضحى 

 املبارك

  22املجؼعة عنم  1945ماي  08حي  ؾاخت اخمض  200

  04حي الخضائو قاعع " أ ص" عنم  بً بخِل املسخاع  200

  03حي الخضائو قاعع " ب ى" عنم  عباح مغاص  200

  46خصت  12مؿًٌ حؿاهمي غماعة عنم  246حي  مهني هبُل  200

  08حي الخضائو قاعع " أ ص" عنم  خمض بوقو ا 208

ـ  200 و ؾطُل  وقً اصَع  حي امللػب طٍغ

  48مم  54نطػت نؿم  226ججؼئت  قاع  اؾالم  200

  01نطاع " ص" قاعع "م" عنم  س ي مدمض جماُ  202

ض  201  مؿًٌ  217حي  08غماعة عنم  بهلولي قٍغ

 قاعع بلجوصي مسخاع  07ايخوبغ عنم  17حي  لخواؾت مغػام  200

وؽ  بلػلى صالح الضًً  200 و مجاهت  2602مدالث بلكًغ  مؿًٌ طٍغ

و مجاهت  159ججؼئت  بؿعي ؾػُض  200  نطػت طٍغ

لُت قاعع " 05حي  بً صلوة الؿػُض  200   25" عنم Vجٍو

لُت قاعع " ث" عنم  5حي  473ججؼئت  زلُل ابغاهُم  200   28جٍو

  02خوػة طُب غلي عنم  بؿاغض ػهاحي  208

و مجاهت  169مؿًٌ عنم  126/750حي  مباعيُت اخمض  200  طٍغ

  63ججؼئت بوصة حي الخضائو عنم  بً صعاجي غاصُ  200

 حي غبض املؤمً قاعع عمضاوي غلواوي  ؾؿولي غبض الىوع  202

  33مم  55نؿم  1945ماي  08حي  بً الضُل الهاصي  201

 اليىم الثاني

وف  طوعف قُصل  200  حي الخضائو قاعع " ب أ" خوػة بً ٍػ

 نطػت  160ججؼئت قاطمي  صعاعجت هاوي  200

 نطػت نطاع " ب ؽ"  160ججؼئت  نؼو غبض الهاصع  200

ؼ  200  ههج الكُش بلخضاص  30عنم  عجوط غبض الػٍؼ
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  148مم  54نؿم  09نم نطاع " ص" قاعع ع  بلػؼوم ابغاهُم  200

 اليىم الثاني 

كــه
ىا

لف
و ا

ز 
ض

لخ
و ا

ت 
امــ

لع
ت ا

ذي
تغ

ال
 

  18ايخوبغ  قاعع " ؽ" عنم  17حي  ؾوس ي خؿين  208

 قاعع الكُش بلخضاص  14 غُضُ الخاج  200

  25عنم  1945حي اُو هوقمبر  بوقالت مصطكى  200

  39 نطاع "ص" قاعع "ف" عنم 01مدل  مسور هواعة  202

  1044خوػة  س ي مدمض قاجذ  201

ؼة  200   33قاعع "ف" عنم  482ججؼئت  1044خوػة  مضاح لٍو

 " Vنطػت قاعع " 1044خوػة  مػؼة عضوان  200

 نطػت قغم املؿدككى  106ججؼئت  ؾُو صلُدت  200

 مؿًٌ  80حي الؿوم  مصضم الخير  200

ض  200 ت الكمالُت م طٍوى قٍغ  دالث الغئِـ الهٍغ

 196مم  18مؿًٌ اجخماعي م  165مكغوع  12غماعة  نؼو غكاف  208

ت الكمالُت حي  قمالُ اخمض  200   13قاعع "أف" عنم  365الهٍغ

 حي اُو هوقمبر الجباؽ  540 ؾماعة الخير  200
 اليىم الثالث

 جخُكت غماعاث ازغوف  ميهوبي غلي 101

ت حي ا بً هاصل ػوهير  201   13مؿًٌ عنم  16لخضائو الترنُت الػهاٍع

 ايام عيد الاضحى 

 إيداع الخبز

و مجاهت  12مؿًٌ غماعة  200حي  بً غلجُت مدمض  200  طٍغ

 15الخػاوهُت  02حي غبض املؤمً قاعع "ب ؽ" عنم  خكاوي عابذ 200

و ػموعة عنم  خكاوي غبض املالَ  200  اليىم الاول   03حي الخضائو طٍغ

 اليىم الثاني و الثالث حي الخضائو ججؼئت بوصة  مػاط غبض الىوع  200

ت الاهواع قاعع "م" 43 جالًلي ولُض  200  اليىم الثالث الخػاوهت الػهاٍع

 حي اُو هوقمبر  بً هوعة لخضغ  02

ايام عيد الاضحى 

 املبارك

 الخبـــــــاسة

 

وة قاعع "ص"  طُوب طاعم  01  حي غبض املؤمً خوػة هٍو

ان غمغ 00  نطػت 231ججؼئت  بً ٍػ

ان الخواؽ  00 ت   بً ٍػ   15حي غبض املؤمً الخػاوهُت الػهاٍع

و ؾطُل غباف ؾمير  00  بومغنض طٍغ

ضة  00  A Jمؿًٌ غماعة  632/680حي  ػعٍهين قٍغ

 03( نطػت نطاع أ مجموغت 388) 1044ججؼئت  بً قُش مىير  00

 قاعع أ 43حي غبض املؤمً  ث بً غبض الغخمان قغخا 08

 28ججؼئت زلكالوي غبض هللا عنم  قخذ هللا غبض الغػام  00

 197مم  22/ نؿم 18نطاع " ب ؽ" قاعع "أ ف" عنم  بً غثمان البكير  20

  29ججؼئت قاطمي عنم  بً مني ؾمير  22
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  03" عنم C Eقاعع " 229خوػة  بوؾػضة مدمض  21

ايام عيد الاضحى 

 باركامل

بـــــــ
لخ

ا
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ــــــ
ة س

ـــــــا
ـ

 
 39مم  10نطػت نطاع "ب ؽ" نؿم  107ججؼئت  مالَ هظًغ  20

  21عنم  04نطاع "أؽ" مم  1044ججؼئت  خكاوي غبض الخو  20

  13حي الخضائو قاعع " ب ى" عنم  ػاًضي مدمض ًاؾين  20

ت الامان حي غبض املؤمً  ت مالَ ًمُى 20  الخػاوهُت الػهاٍع

  108مم  09نطػت نؿم  482ججؼئت  خكاوي خمؼة  20

 ههج هواعي بومضًً  13 صؾكل مسخاع  28

 ججؼئت الطُب زيرة  24 لػُاض ي غباؽ  20

 نطػت  560ججؼئت  20قاعع " ب ب" عنم  غُكاوي غبض الغخمان  10

 01مدل  89نطػت مج  159ت ججؼئ غُكاوي ًاؾين  12
 الاول و الثاني 

  05نطػت وعثت مدموف نطاع "أ" مم  288ججؼئت  مجػل هواعي  11

 الاول و الثالث  05مؿًٌ نطاع " ص" م  190ججؼئت  بولكغار يماُ  10

 مؿًٌ  500ججؼئت بلػُاض ي  74 غهاص مدىض الؿػُض  10

 اليىم الاول 

 " Vقاعع " 1044خوػة  قهاب غبض الهاصي  10

و بئر صيب  20حي  وػُمي مدمض  10  مؿًٌ طٍغ

لُت  05حي  40نطػت عنم  473ججؼئت  غُكاوي ػهوة  10  جٍو

و مجاهت ججؼئت  ؾػُض خضاص عبُدت 18  37مج عنم  159طٍغ

و مجاهت بً ًوؾل مضاوي  10 ت نغواف طٍغ  الترنُت الػهاٍع

 الثاني و الثالث  01" عنم Eنطاع " ب ؽ" قاعع "  بً ػغؼع موس ى 00

 اع "ب ؽ" قاعع  "ي ؽ"نط بولكغار غبض الغخُم 02

 اليىم الثــــــاني

 

 13عنم  ADايخوبغ قاعع  17حي  صبِل ًخي  01

ت الاهواع قاع او  عػٍو مهضي 00  1044الخػاوهُت الػهاٍع

و ؾطُل مج  صخماوي اعػقي 00  1ججؼئت ازغوف طٍغ

  12نطػت قاعع "أ" عنم  240ججؼئت  غضة الطاهغ  00

  17عنم  03نطػت مم  324ت ججؼئ ػالقي يماُ 00

و مجاهت نؿم  175حي  مجػل وػُمي 00  203مم  17نطػت طٍغ

 نطاع ص  02نطػت عنم  278ججؼئت  بلبواب غبض اللطُل 08

ؼ هبُل  00   1044ججؼئت  بً غبض الػٍؼ

ؿطو  00  140مم   93نؿم  01مدل  م ف و ط م م َع

 حي الكهضاء  بً خامت ابغاهُم  02

ج 20. حي 3 بً الكُش قوػي 01 ٍغ  اوث بغج بوغٍغ

 1044ججؼئت  صبان موس ى  00
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لُت قاعع ث عنم  05نطػت حي  473ججؼئت  ػبيري الؿػضي  00  24جٍو

 الخباسة  الثالث و الزابع 
 نطػت   288ججؼئت مدموف  طالبي قُصل  00

 14حي الكهضاء عنم  بً ًوؾل جماُ 00

 غبض ملؤمً النغاف حي  خضاص ًوؾل ؾػُض  00

  07" مج 2نطػت نطاع "أ 1044جؼئت ج بوهابي ًاؾين  02

ايام عيد 

 الاضحى املبارك

      لحليــــب ا

 و مشتقاته

لُت 05حي  ػعاًبي اخمض 01  جٍو

ج شخابت غبض الكاجذ  00 ٍغ  ججؼئت مهؿاؽ بغج بوغٍغ

ج 30نطػت عنم  159ججؼئت  عانوب بلهاؾم  00 ٍغ  بغج بوغٍغ

وة هوع الضًً  00 ج 461مؿًٌ عنم  450حي  هٍو ٍغ  بغج بوغٍغ

خووي جماُ  00 ج  53قاعع أ عنم  ٍػ ٍغ  نطاع "ص"بغج بوغٍغ

ايام عيد 

الاضحى 

 املبارك
       لحليــــب ا

 و مشتقاته

خووي غبض الوهاب 00 ج ٍػ ٍغ  نطاع "ص"بغج بوغٍغ

ج ابً الكُش مغاص  08 ٍغ  حي غبض املؤمً بغج بوغٍغ

ت نغواف مجموغت ب الترن 26 صضًهي غبض الوهاب  00  ُت الػهاٍع

 هٌخاع 12نطػت   288ججؼئت  مواس ي بلُـ خمضي  20

ج بً خمُضة خمؼة  22 ٍغ  بلضًت بغج بوغٍغ

ج ؾمان أم الخير  21 ٍغ  بلضًت بغج بوغٍغ

ج طُاًبت غبض الهاصع  20 ٍغ  بلضًت بغج بوغٍغ

 حي الخضائو  غوالي غُاقت  20

  13قاعع " ؽ" عنم  نطاع "أ" قغج هللا ؾػض الضًً  20

ش ي قطُمت  20  حي الخضائو قاعع " ب ج"  28 نَغ

  274نطاع " ب ؽ" عنم  ؾمان ؾكُان  20

 21عنم  04نطاع "أؽ" مم  1044ججؼئت  خكاوي غبض الخو  28

  02غماعة  165حي ػواوي  02مدل  قغابُط ًاؾين  20

  56ضًً حي غبض املؤمً عنم قاعع مباعيُت غؼ ال 02مدل  عضوان بً طالب  10

  05حي غبض املؤمً قاعع "ؽ" عنم  05الخػاوهُت  بوغبض هللا غبض الخكُظ  12

 الاول و الثالث عنم  03نطاع " ؽ"  482ججؼئت  ػاًضي الخومي  11

 الثاني و الثالث   21مم  33نؿم  12عنم  03مؿًٌ غماعة  200حي  بلكغوم هصير  10

ايام عيد    07حي الخضائو قاعع " ب ج" عنم  ؾهُلي ؾمير  02

  الاضحى

 إلطعـاما

 

 حي الخضائو ههج مباعيُت اؾماغُل  ًاهُت لخضغ  01

  01قاعع غبان عمضان عنم  زىوف غبض الغخُم  00

    اليىم ألاول 

  16ايخوبغ قاعع "أ" عنم  17حي  زوضغي وػُمت  00

  607عنم  38م مؿًٌ غماعة عن 500حي  لوهِـ جباوي  00

ضًضة  00   41ايخوبغ قاعع بلجوصي مسخاع عنم  17حي  هبُل قٍو

 حي الٍاهىت  بً صاوص مدمض الهاقمي  00
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لُت مهابل املدٌمت   05حي  بً مػيزة غبض الغؤوف  08  جٍو

    اليىم ألاول 

 إلاطعام

و بئر صيب  112عنم  29مؿًٌ غماعة  500حي  بكير قٍغل جوقُو  00  طٍغ

 مؿًٌ 632/680حي  ض عوابذ غبض الخمُ 20

ت نغواف  116عنم  بلػلمي املبروى  22  الترنُت الػهاٍع

  35خوػة الطُب زيرة قاعع صنضم مدمض عنم  ؾؿولي بضع الضًً  21

  67مؿًٌ عنم  680حي  بً مغػوم بالُ  20

 اليىم الثاني

 حي الٍاهىت  ؾىوس ي الهاقمي  20

و 500حي  بوعخلي جالُ  20  ؾطُل  مؿًٌ طٍغ

لُت  05حي  ػالوي خمؼة ٌ 20   08قاعع طُبي اخمض عنم  62جٍو

 هٌخاع قاعع أ  12ججؼئت  26 غماعي غماص  20

  417مم  22نؿم  28مؿًٌ غماعة  290حي  عي ؾكُان  28

ض  20 ت قٍغ  حي الخضائو قاعع مباعيُت اؾماغُل  بً خيًز

خووي بوبٌغ  10  ػة الطُب زيرة قاعع صنضم مدمض خو  ٍػ

و مجاهت  03مؿًٌ عنم  91حي  موحي جماُ  12  طٍغ

 الثاني و الثالث ايخوبغ 17ججؼئت ولض ؾلُمان حي  34عنم  بوؾُضة مدمض اعػقي  11

  613مؿًٌ عنم  500حي  خمان غاصُ  10

 اليىم الثالث
خووي غبض الوهاب  10 لُت مهابل املدٌمت  05حي  ٍػ  جٍو

 خوػة بوصة  قاعؽ ؾكُان  10

خي مصطكى  10 ت نغواف مم  مٍغ   79مدل عنم  12الترنُت الػهاٍع

  25مؿًٌ ازغوف عنم  200/3500حي  بلػؼوم جماُ 02

ايام عيد الاضحى 

 املبارك 
 املقـــاهي

 46نطػت قاعع "ٌ" عنم  288ججؼئت  لػمت غبض املؤمً  01

و ؾطُلمؿٌ 450حي  لبواػصة طاوؽ 00  ً طٍغ

و بغج ػموعة ػؾضوص ػهاع  00  غماعاث بلػغبي طٍغ

 11هٌخاع قاعع صنضم مدمض عنم  12ججؼئت  قٍغل قٌــــاب 00

 28مؿًٌ نؿم  290حي  مهضي ػهاع 00

لُت  05حي  473ججؼئت  صابي هواعة  00  جٍو

وة مبروى 08 لُت  05حي  473ججؼئت  بً غٍغ  جٍو

 65مج  107قاعع مصطكى بً بوالػُض نؿم  الؿني بً ػؾُبت غبض 00

غي الؿػُض حي  مهني غؼ الضًً  20  م قغصي ط بئر صيب 13قاعع َع

و بئر صيب 10مؿًٌ غماعة  500حي  انضوف ػيُت 22  طٍغ

و بئر صيب 217حي  ؾهُلي يماُ 21  مؿًٌ طٍغ
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 دائزة بزج سمىرة  عبر إقليم 8102قائمت الخجار املداومين أًام عيد الاضحى املبارك 

 / بلدًت بزج سمىرة10

 الزقم اسم و لقب الخاجز عنىان املحل الخجاري  أًام املداومت النشاط
كه

ىا
لف

و ا
ز 

ض
لخ

و ا
ت 

ام
لع

ت ا
ذً

خغ
ال

 

 اليىم ألاول 

 10 دالي عصمان محمد بلديت بسج شموزة

بسج شموزةبلديت   18 بً هاصف طيب 

 10 بً كدوز حظام حي بوعصيص ملابل البلديت بلديت بسج شموزة

 10 والي عبد املالك حي بوطويل بلديت بسج شموزة

 10 بً زجم شيخووي بلديت بسج شموزة

 10 بً زجم شيخووي بلديت بسج شموزة

 اليىم الثاني

هؼام كجوطي الحي الجديد بلديت بسج شموزة  10 

 12 ػوػو عبد السؤوف حي بوطويل بلديت بسج شموزة

 10 بلحاج مخخاز بلديت بسج شموزة

 01 مىدود حظام الديً حي بوطويل بلديت بسج شموزة

 00 بلبواب بوبكس حي أوالد عبد الواحد بلديت بسج شموزة

 الخباسة
 10 حماغ جوفيم بلديت بسج شموزة اليىم ألاول 

 18 علباغ ػمع الديً هوفمبر بلديت بسج شموزة 10حي  الثاني اليىم

 إلاطعام

 10 ثابت عص الديً بلديت بسج شموزة اليىم ألاول 

 اليىم الثاني
 18 ػاوغ بغدادي حي بوعصيص بلديت بسج شموزة

 10 والي عبد الوهاب بلديت بسج شموزة

 املقاهي

 اليىم ألاول 
 10 ثابت عبد الكسيم الظوق املسكصي بلديت بسج شموزة

 18 علباغ غىيت بلديت بسج شموزة

 اليىم  الثاني
 10 شزوق هوزالديً بلديت بسج شموزة

 10 ثابت عثمان الظوق املسكصي بلديت بسج شموزة
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 حسامزث / بلدًت8
 الزقم اسم و لقب الخاجز عنىان املحل الخجاري  أًام املداومت النشاط

ًت
غذ

لخ
ا

 
كه

ىا
لف

و ا
ز 

ض
لخ

و ا
ت 

ام
لع

ا
 

 اليىم ألاول 

 

 

 10 ملويع عىتر بلديت حظامسث-لوطا–بني لعالم 

 18 ملويع هازون بلديت حظامسث-لوطا–بني لعالم 

بلديت حظامسث-لوطا–بني لعالم   10 شزكين ايريس 

 10 كايدي يوطف الدهظت  بلديت حظامسث

 10 شواغ حمصة الدهظت  بلديت حظامسث

لديت حظامسثب -ذزاع يحي–الدهظت  10 شواغ حظين 

الثانياليىم   

 12 شزكين ايديس بلديت حظامسث-لوطا–بني لعالم 

بلديت حظامسث-لوطا–بني لعالم   10 بلعصوق ابساهيم 

 01 بوشيدي طامي الدهظت  بلديت حظامسث

الطيبشزكين  بلديت حظامسث مسكص  00 

 اليىم الاول و الثاني

بلديت حظامسث-اجلت–لعالم بني   08 شواغ ابساهيم 

 00 بً موس ى لحظً كسيت حظامسث بلديت حظامسث

 00 ػاوغ بوبكس اوالد ػاوغ بلديت حظامسث

 إلاطعام
 10 بً كدوج عبد الوهاب الدهظت بلديت حظامسث اليىم ألاول 

 18 ياطينبوشيدي  الدهظت بلديت حظامسث اليىم الثاني

ألاول و الثاني اليىم املقاهي  10 طليمكبايلي  بلديت حظامسث -لوطا–بني لعالم  

 01 بً خليل عبد هللا بلديت حظامسث أوالد ػاوغ اليىم ألاول و الثاني محطت خدماث
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 / بلدًت أوالد دحمــــان10
 الزقم اسم و لقب الخاجز عنىان املحل الخجاري  أًام املداومت النشاط

العامت          الخغذًت

 و الخضز و الفىاكه

 اليىم ألاول 

 10 بومعصة زابح بلديت اوالد دحمان

 18 دكيؽ طفيان املكان املظمى الثييت بلديت اوالد دحمان

بلديت اوالد دحمان 10الثييت كظم   10 زحالي هاصس 

 10 بً دزاجي يعلوب الخد بلديت اوالد دحمان

 الثانياليىم 

 10 بً عبيدة مظعودة بلديت أوالد دحمان  ام الحجس  املكان املظمى

 10 ماضوي عباض بلديت اوالد دحمان

 10 بً ضياف امير بلديت اوالد دحمان

 12 بً ضياف مىير الوطيت كسيت اوالد عماز بلديت اوالد دحمان

 10 طعدان معاوي  بلديت  اوالد دحمان اليىم ألاول و الثاني الخباسة

 10 بومعصة زابح بلديت اوالد دحمان اليىم ألاول و الثاني  مشخقاجهالحليب و 

 إلاطعام
 10 بلخير عخيلت بلديت اوالد دحمان اليىم ألاول 

 18 زحالي عبد الحليم بلديت اوالد دحمان اليىم الثاني

 املقاهي

 اليىم ألاول 

ديت اوالد دحمانبل  10 معاوي الؼسيف 

ديت اوالد دحمانبل  18 الوهابدكيؽ عبد  

ديت اوالد دحمانبل  10 بلفاز عبد الوهاب 

 اليىم الثاني

 10 دزيكؽ خليفت بلديت اوالد دحمان

 10 بلفاز مساد ديت اوالد دحمانبل

ديت اوالد دحمانبل  10 بً دزاجي عبد السحمان 
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 بئر قاصد عليدائزة   عبر إقليم  2018 املبارك ألاضحىمين أًام عيد قائمت التجار املداو 

 بئر قاصد عليبلدًت  /10
 

 

 الزقم اسم و لقب التاجز عنىان املحل التجاري  أًام املداومت النشاط

   التغذًت العامت 

و الخضز و 

 الفىاكه

اًام عيد الاضحى 

 املبارك

 10 عمارة عمز  شارع بورحلة الذوادي 

 10 مخوخ عبذ هللا   10شارع صخزاوي ركم 

 10 عمارة عماد   01مجموعة  10كطعة ركم  001ثجشئة 

 10 ضعيذي الجمعي شارع إلاخوة صخزاوي بلذًة بئر كاصذ علي

 الخباسة

 اليىم ألاول 

 10 سركين أشزف شارع التومي ضعود بئر كاصذ علي 10محل 

 10 سركين ضليم بلذًة بئر كاصذ علي

 اليىم الثاني

 10 دبوشة الشيخ  كطعة الذوار العتيق 071ثجشئة 

 10 ساًذي عش الذًن كطعة بئر كاصذ علي 005ثجشئة 

 املقاهي

 10 حوامذ عبذ الزشيذ بئر كاصذ علي 12مجموعة  10دوار العتيق ركم  اليىم ألاول 

 10 سعيبات الطاهز مجموعة د بئر كاصذ علي 00كطعة  005 ثجشئة اليىم الثاني
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 / بلدًت خليــــل0
 

 الزقم اسم و لقب التاجز عنىان املحل التجاري  أًام املداومت النشاط

التغذًت العامت 

و الخضز و 

 الفىاكه

اًام عيد الاضحى 

 املبارك 

 10 بن علية جلول  بلذًة خليل 

 10 عميــــــــزي عبذ الحق  شارع الطاهز ميهوب بلذًة خليل 

 10 بن الظاهز عبذ الحميذ  بلذًة خليل 

 10 موضاوي لخضز بلذًة خليل اليىم الثاني

 01 بلعلى أمال بلذًة خليل اليىم ألاول  الخباسة

 إلاطعام

 10 حطام داش  شارع الطاهز موهوبي 10حصة  10محل ركم  اليىم الثاني

 اليىم الثالث

 10 عشاشة عبذ الطالم  شارع الطاهز ميهوبي

 10 لوصيف سينة  شارع الطاهز موهوبي  10محل ركم 

 10 حذاد فزيذ  كطعة  061ثجشئة  11محل ركم 

 املقاهي
اًام عيد الاضحى 

 املبارك 
 10 خمال جمال  بلذًة خليل 
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 / بلدًت سيدي امبارك03
 

 

 الزقم اسم و لقب التاجز عنىان املحل التجاري  املداومت أًام النشاط

 التغذًت العامت -

 الخضز و الفىاكه-
 10 مبارمي سهير   12كطم  01كطعة ركم  041ثجشئة  الثاني  اليىم

 10 عابذ اضامة  كطعة  041التجشئة  اليىم الثاني  الخباسة

 إلاطعام

 اليىم الاول 

 10 حمذان نطيم   13شارع العزبي عباس ي ط.و. ركم 

 10 دباب ضزيع   13الطزيق الوطني ركم 

 10 بلعشوق مختار  13بومزكذ الطزيق الوطني ركم 

 اليىم الثاني

 10 ضاحلي ميلود ضيذي امبارك مزلش

 10 ضاحلي منير  ضيذي امبارك مزلش

 10 فارص ضذًزة  شارع عابذ الحواص 

 10 بلخيري العياش ي ضيذي امبارك  اليىم ألاول و الثاني

 املقاهي 

اًام عيد الاضحى 

 املبارك
 10 بوعوينة عبذ املالك ضيذي امبارك 

 10 سيان عبذ الوهاب  13الطزيق الوطني ركم  اليىم الثاني
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 دائشة سأط الـــىادي  غبر إكلُم 8102كائمت الخجاس املذاومين أًام غُذ الاضحى املباسن 

 / بلذًت سأط الـــىادي10
 الشكم اظم وللب الخاحش غىىان املحل الخجاسي  اًام املذاومت اليؽاط

 

ـــه
اهـ

ــى
ـفــ

والـ
ش 

ضــــ
خــــ

وال
ت 

مــــ
ػــــا

 ال
ًت

ــز
خــغ

 ال

 الُــــىم الاول 

شق ظلُم  حي الحذائم سأط الىادي  10 ٍص

 18 (  SPGGAمغاصة ) بلذًت سأط الىادي

 10 دضىس العػُذ سأط الىادي0191ماسط  01حي 

 10 فذفاد اظماغُل  ؼاسع سباح العػُذ سأط الىادي

 10 بىضُاف غبذ هللا حي للالليز سأط الىادي

لح ظلُمان ؼاسع صساس لهاللي سأط الىادي  19 صٍى

 10 ؼُخ همال سأط الىادي 90كعم  10كطػت مم  080ججضئت  10محل 

 12 ثلُجان هبُل معكً سأط الىادي 011حي 

 11 ؼبحي  غبذ املالك ؼاسع صالح باي ساط الىادي

 01 لىغُل ًىوغ سأط الىادي 0100هىفمبر 10ؼاسع 

 

 الُىم الثاوي

 00 هبير معػىد حي الحذائم سأط الىادي

 08 غشابي بىصٍذ سأط الىادي 0دسج  19معكً حعاهمي حصت  00حي 

ت الاظخلالل سأط الىادي 10محل   00 حمادي ظمير حػاوهُت الػلاٍس

 00 بىسحلت ظمير  معكً جشكىي ساط الىادي 08

لُت  10حي   00 بً صسطُحت مشاد ساط الىادي 0198حٍى

 09 بىداسي ًىظف معكً حعاهمي سأط الىادي 01حي 

 00 مػاسؼت حفُظ كطػت طىملت سأط الىادي 019ججضئت  10محل سكم 

 02 بىادي مشاد ؼاسع البؽير غاؼىس سأط الىادي

 01 ظاس ي محمذ ؼاسع صساس لهاللي ساط الىادي

 81 غضبان مىير  ؼاسع ؼذاد العػُذ سأط الىادي

 80 ؼباح محمذ معكً حعاهمي سأط الىادي 90حي 

 

الُىم 

 الثالث

 88 ؼبحي هبُل  حي للالليز سأط الىادي

 80 حماجت فاجح  معكً سأط الىادي 011حي 

ض معكً سأط الىادي 011حي   80 لحمش غبذ الػٍض

 80 بلحذاد الُاط ؼاسع صساس لهاللي سأط الىادي

 89 بلطشػ غمش) مغاصة( سأط الىادي 20مم  01حي الحذائم كعم 

 80 ؼشاد فطُمت الضهشاء سأط الىادي حي ملىصة

 82 بىادي غىُت  معكً حعاهمي سأط الىادي 90حي 

اء جلُت سأط الىادي 10مم  00كطػت كعم  001ججضئت   81 صهٍش

 01 ًىظفي الػمشي  سأط الىادي0100هىفمبر  10ؼاسع 

ت الهضاب سأط الىادي  00 محجىب سابح حػاوهُت غلاٍس

 08 بلػلمي دالذ محمذ صسوقي سأط الىاديكطػت  080ججضئت 
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 الخغزًت الػامت 

 و الخضش و الفىاهه

 

 الُىم الشابؼ

ت الشماًل سأط الىادي 011حي   00 ظاف صهير  معكً كٍش

 00 ميهىبي محمذ ؼاسع ؼذاد غِس ى سأط الىادي

 00 ؼبحي فؤاد معكً سأط الىادي 080ججضئت  10محل 

يب ؼاسع ؼذاد غِس ى سأط الىادي  09 بىغاصي ٍص

 00 ؼاهشي لضهش ؼاسع ؼذاد غِس ى سأط الىادي

 02 بىغاصي غمش معكً سأط الىادي 001حي 

م املعدؽفى سأط الىادي  01 بىهثير دالذ طٍش

 01 بلم صهير ؼاسع احمذ طُاس سأط الىادي

 00 حللىم دالذ كطػت ساط الىادي 008ججضئت 

 08 بىصٍذصغذان  دواس غُاض ساط الىادي

لُت  10حي   00 حللىم غبذ املجُذ سأط الىادي 0198حٍى

خـــب
ال

ـــ
ـــــــــــــ

ــــ
ة ص

ـا
 

 

 

 

 الُىم الاول 

 

 10 حغُمت جلي الذًً بلذًت سأط الىادي 09ججضئت 

 18 صغذان مشاد  00كعم  00ؼاسع صساس لهاللي مجمىغت ملكُت  10محل سكم: 

 10 غذالت ًمُىت صوحت الػاًب مىطلت اليؽاطاث سأط الىادي

 10 سباح دلُذة معكً طىملت سأط الىادي 21حي 

 10 الػمشي غبلت صوحت ظاس ي الىادي ماسط ساط 01كطػت حي  011ججضئت 

 الُىم الثاوي

 19 بىسحلت سابح  سأط الىادي  00كعم  09كطػت مم   011ججضئت  10محل 

 10 غضبان مىير  للالليز سأط الىادي غماساث 

لح ديرة صوحت لػُذي ؼاسع الػمشي ملصىد سأط الىادي  12 صٍى

 11 دوباخ طاسق  سأط الىادي 22كعم  90دواس غُاض حػاوهُت م م  10محل سكم 

م بلذًت سأط الىادي 01مم  09ججضئت حللىم كعم  18محل   01 حللىم غبذ الكٍش

 

 

 الُىم الثالث

 00 صغذودي معػىد الىاديؼاسع أحمذ طُاس سأط 

 08 لضُاف احمذ ججضئت للالليز سأط الىادي

 00 الىالي غض الذًً ؼاسع بؽير غاؼىس سأط الىادي

 00 حفُضت هخفي                                  بلذًت سأط الىادي 09معكً حعاهمي كعم  01حي 

 

 

  الُىم الشابؼ

 00 غبذ الشحمان بىسحلت حػاوهُت الفالح سأط الىادي

 09 صغذودي ولُذ  ججضئت كطػت  للالليز  سأط الىادي

 00 الػاًب ظامي  حي امللػب اللذًم  سأط الىادي

 02 جىاحي ملىىس  معكً سأط الىادي 011حي 

 الــحـلُــــب
 ومؽـــخلاجــه

الُىم الاول 

 والثالث

 10 بىظػذة ظامي حي الحذائم ساط الىادي

 18 بىهثير صذام حعين العىق الُىمي ساط الىادي 02محل 

 10 صغبي فاجح جُطعذ طىملت سأط الىادي

الُىم الثاوي 

 والشابؼ

 10 بىظخت غضوص  معكً سأط الىادي 011حي 

 10 مذاس ي الُاط ؼاسع صالح باي ساط الىادي

  19 حذي صلُحت  ساط الىادي 0100ؼاسع اول هىفمبر 

 10 ظالمي ًىظف  ساط الىاديكطػت  011ججضئت 

 

 الاطػام

 

 الُىم الاول 

 10 بىسحلت سابح سأط الىادي 10محل سكم 0100هىفمبر 10ؼاسع 

 18 ؼشقي أحمذ  سأط الىادي 00كعم  000كطػت مم  011ججضئت  10محل 

 10 ميهىبي غبذ الشحمان ؼاسع البؽير غاؼىس سأط الىادي
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 الاطػام

 الُىم الثاوي

 10 ظاس ي لحعً سأط الىادي 00هىفمبر ؼاسع أول 

معكً حعاهمي دلىي  01طابم اسض ي حي  18غماسة  10محل 

 سأط الىادي 00كعم  01مم 
 10 حشبىع اسحاق

 19 بىسحلت سابح سأط الىادي 10محل سكم 0100هىفمبر 10ؼاسع 

 الُىم الثالث

ت غمش  ؼاسع أول هىفمبر سأط الىادي  10 مىاصٍش

 12 بىغاصي صوبير غاؼىس سأط الىاديؼاسع بؽير 

 11 ٌعػذ الصالح سأط الىادي 00ؼاسع أول هىفمبر 

 الُىم الشابؼ

 01 كمبىس حعين البذس ؼاسع الحعين كمبىس سأط الىادي

ت أًىب سأط الىادي 10سكم  10معكً حعاهمي غماسة  01حي   00 مىاصٍش

 08 ظاف وداد سأط الىادي 0100ؼاسع أول هىفمبر 

 

 الـــمــــلاهــــــــي

 الُىم الاول 

 10 حذي ابشاهُم سأط الىادي 010معكً سكم  001/011حي 

 18 غذالت ولُذ سأط الىادي 011ججضئت 

 10 ظػذودي غمش ؼاسع صالح ماصوص سأط الىادي 00

 10 بلحذاد غالء الذًً سأط الىادي 10معكً محل سكم  811ؼاسع أحمذ بىبكت حي 

الثاويالُىم   

ت الفالح كعم  10محل   10 صغذان طاسق  سأط الىادي 10مم  00الخػاوهُت الػلاٍس

 19 ؼُخ غبذ الشصاق ؼاسع حعين كمبىس ساط الىادي

 10 بلحذاد مشاد ؼاسع ؼذاد العػُذ سأط الىادي

 12 احمُذي غامش سأط الىادي 001مم  00معكً جشكىي كعم  08ججضئت 

 الُىم الثالث

 11 بلػلمي هىس الذًً الػمشي ملصىد سأط الىاديؼاسع 

 01 بً بللاظم اسحاق سأط الىادي 00كعم  000ؼاسع صساس لهاللي مم 

غ سأط الىادي 10حصت  10معكً حعاهمي دلىي غماسة  01حي   00 لشكط ادَس

 08 ميهىبي هبُل سأط الىادي 90حي   10محل  10الطابم ألاسض ي غماسة 

 الُىم الشابؼ

 00كعم  10معكً غماسة ط الطابم الاسض ي دسج  001حي 

 سأط الىادي 22حصت 
ض   00 بؽان غبذ الػٍض

 00 بىادي دالذ معكً حعاهمي  سأط الىادي 90حي 

 00 حمادي املعػىد ؼاسع ميهىبي محمذ سأط الىادي

 09 احمُذي غامش سأط الىادي 001مم  00معكً جشكىي كعم  08ججضئت 

 00 بً بللاظم اسحاق  لهاللي ساط الىادي ؼاسع صساس 

 محطاث

  الخذماث

الُىم الاول 

 والثاوي

 10 بً حمادي غض الذًً بلذًت سأط الىادي

شو الحاج ًحي باًت بلذًت سأط الىادي  18 ٍو
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 / بلذًت غين حعشة02
 

 

 الشكم اظم و للب الخاحش غىىان املحل الخجاسي  أًام املذاومت اليؽاط

 الخباصة
 10 حلىاػ وسدة كطػت غين حعشة 01محل ججضئت  الُىم الاول والثالث 

 18 حبِؾ اهىس  بلذًت ظذساجت غين حعشة الُىم الثاوي  والشابؼ

 الخغزًت الػامت

 غُاضاث غين حعشة الُىم ألاول والثالث
 بؽان الجمعي

 
10 

 الُىم الثاوي والشابؼ 
ت ظذساجت غين حعشة  18 بً رًب لضهش كٍش

ت بئر غِس ى بلذًت غين حعشة   10 بلجُاللي فاسط كٍش

 إلاطػام

 10 كيرواوي فؤاد كطػت بئر غِس ى غين حعشة 000ججضئت  الُىم ألاول والثالث 

 الُىم الثاوي والشابؼ
 18 بً ًحُاوي صلُحت كطػت بئر غِس ى غين حعشة 090ججضئت  10

 10 لػماسي مصطفى بئر غِس ى غين حعشة

 10 ؼشهت  راث ألاظهم  الشحمت بئر غِس ى غين حعشة الُىم ألاول و الثاوي الخذماث محطاث

 

 / بلذًت اوالد بشاهم10
 

 

 الشكم اظم و للب الخاحش غىىان املحل الخجاسي  أًام املذاومت اليؽاط

 الخغزًت الػامت

 الُىم ألاول  
 10 غضة الحاج غين بً غُاد أوالد أبشاهم سأط الىادي

 18 بلم سفُم أوالد أبشاهم سأط الىادي غين بشصت

 الُىم الثاوي
 10 بىىس غبذ الشحمان أوالد أبشاهم سأط الىادي

ىت سؼُذ أوالد ظُذي إبشاهُم اوالد ابشأهم سأط الىادي  10 بىغٍى

 الُىم الثالث 
 10 هىاسة مباسن دواس غين بشصه اوالد ابشأهم سأط الىادي

 19 دىىف سابح أبشاهم سأط الىاديدواس غين بً غُاد اوالد 

 10 حمضة صواوي  81الخجضئت الاحخماغُت أوالد أبشاهم  سكم  10 الُىم الاول والثاوي  الخباصة
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 غين جاغزوثدائزة   غبر إقليم 8104 املبارك الاضحىمين أًام غيد قائمت الخجار املداو 

 غين جاغزوثبلدًت  /01

 الزقم اسم و لقب الخاجز غىىان املدل الخجاري  أًام املداومت اليشاط

      الخغذًت الػامت 

 الفىاله و و الخضز

اليىم ألاول 

 والثالث 

 10 غبد النزيمبىهىة  مسنً غين جاغزوث 12حي 

 18 بً مساهل هفيست شارع الصالح ريغي غين جاغزوث 10مدل

 10 طىال فؤاد شارع ريغي غبد الحميد غين جاغزوث 10مدل 

 10 مخنن رسيقت مجمىغت ب  01قطػت رقم  010ججشئت 

 11 قزيش هبيل  بلدًت غين جاغزوث

 12 بىهابي جىفيق بلدًت غين جاغزوث

اليىم الثاوي 

 والزابؼ

 13 شزابت سلزياء بلدًت غين جاغزوث

 14 غىيشاث مزاد بلدًت غين جاغزوث

 15 مخالفيت غميروش بلدًت غين جاغزوث

 01 قزيش صالح بلدًت غين جاغزوث

 00 طىاهزيت خسان  00مجمىغت  04رقم  008ججشئت  10مدل 

 08 خمشةقزيش ي   822قطػت رقم  051ججشئت  10مدل 

 00 مػىش اسماغيل مقابل املسجد الػخيق  18خصت رقم 

 الخبـــــــــــاسة

اليىم الاول 

 والثالث

 10 درمان غبد الػشيش  مقابل الضمان الاجخماعي 10مدل رقم 

 18 بلػلىي مبارك بلدًت غين جاغزوث 

 10 قاسمي وػيم  شارع هىاري بىمدًً غين جاغزوث 10مدل 

اليىم الثاوي 

 والزابؼ

 10 مخالفيت مدسً غين جاغزوث 03شارع الصالح ريغي رقم 

 10 مغزبي الػياش ي قطػت غين جاغزوث 010ججشئت 

 

 

 

 إلاطػام

 اليىم الاول 

 والثالث

 10 دبىشت مخخار مدل  11امللػب البلدي مجمؼ  80مدل رقم 

 18 لهالليبىهابي  الخجشئت املسماة الجهت الغزبيت  10مدل 

 10 مساهل هصير قطػت  008ججشئت  80مج  11شارع سياوي قطػت 

 اليىم الثاوي

 والزابؼ

 10 شالبي خثير غين جاغزوث مزلش  10مدل 

 11 شخىاهت فطيمت مقابل بلدًت غين جاغزوث 10مدل 

 12 مهاري امليلىد  10مدل  80خصت ب قطػت  00ججشئت 

 املقاهي

 اليىم الاول 

 والثالث

 10 قفاف هىر الدًً شارع خزوبي غبد القادر غين جاغزوث 01

 18 بىسيان غبد الػشيش شارع الصالح ريغي غين جاغزوث

    لثاويااليىم 

 و الزابؼ 

 10 بضياف ساغد غين جاغزوث 81مجمىغت  13رقم  008ججشئت 

 10 شالبي أًمً   80ججشئت الجهت الغزبيت قطػت رقم 

 الخدماث مدطاث
اليىم الاول 

  والثاوي

 10 هفطال بلدًت غين جاغزوث 

 18 الاخىة سهزاوي  بلدًت غين جاغزوث
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 / بلدًت جينسخار18

 

 الزقم اسم و لقب الخاجز غىىان املدل الخجاري  أًام املداومت اليشاط

 الخغذًت الػامت 

          و الخضز  

 و الفىاله 

 اليىم الاول والثالث
 10 درمان غلي شارع الػمزي مجيلي بلدًت جينسخار

 18 شىشان رابذ ساويت شارعي خالدي خالد ومجيلي الػمزي 

 اليىم الثاوي والزابؼ
 10 قمقامت رابذ جينسخار مزلش 10مدل 

 10 هاصزي لمال جينسخار مزلش

 الخبــــــــــــــاسة   
 10 خبابت سامي قطػت بلدًت جينسخار 48ججشئت  10مدل رقم  اليىم الاول والثالث

 18 لػميري مدسً  جينسخار مزلش اليىم الثاوي والزابؼ

 

 

 

 إلاطػام

 اليىم الاول والثالث

 10 مهاري غمز  مدل جينسخار 01مجمؼ  10مدل رقم 

 18 بزماحي غبد الػشيش شارع مجيلي الػمزي جينسخار

 10 غزبي غقبت  شارع أول هىفمبر جينسخار 18مدل 

 اليىم الثاوي والزابؼ

 10 شخىان جمال شارع خالدي خالد جينسخار 10مدل 

 11 ربيؼ لخضز   88قسم  020رقم م م 810ججشئت  10مدل 

 12 ساملي باًت  شارع مجيلي الػمزي جينسخار 10مدل 

 املقاهي

 اليىم الاول والثالث
 10 بً سالم سلزياء جينسخار 88مم قسم  48ججشئت  10مدل 

 18 شىشان رضا  جينسخار مزلش

 اليىم الثاوي والزابؼ
 10 خماش فضيل شارع بىسيد مجيلي جينسخار

 10 خافظ الػزبي مدل جينسخار 01مجمؼ  18مدل 

مدطاث 

 الخدماث
 10 مجيلي السػيد بلدًت جينسخار اليىم الاول والثاوي
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 مجاهتدائزة   عبر إقليم 8201 املبارك ألاضحىمين أًام عيد قائمت التجار املداو 

 تـــــبلدًت مجاه /01
 

 الزقم اسم و لقب التاجز عىىان املحل التجاري  أًام املداومت اليشاط
كه

ىا
لف

و ا
ز 

ض
لخ

و ا
ت 

ام
لع

ت ا
ذً

تغ
ال

 

 اليىم ألاول 

بلضيت مجاهت 26جىيليت  50ؾاخت   01 هىي مدمض 

 02 عفاف جماٌ كغيت غين الؿلطان بلضيت مجاهت

قاعع بلخؿً الطاهغ بلضيت مجاهت 50  03 غبضو مدمض 

واص صياص بلضيت مجاهت 50عكم   04 بىهابي اعػقي 

بلضيت مجاهت 662مم  62غىيً الؼعيم كؿم  05 مغيجي غبض الىغيم 

بلضيت مجاهت 50مؿىً ججؼئت  005حي   06 بلػباؽ بالٌ 

مؿىً قاعع خغاف الؿػيض بلضيت مجاهت 005ججؼئت   07 زلىفي مغوان 

 08 زليف جماٌ حي مدمض امللغاوي بلضيت مجاهت

كطػت بلضيت مجاهت 600ججؼئت   09 جيميمىهت ؾمير 

بلضيت مجاهت 00عكم  00مم  600ججؼئت   10 طبي فاعؽ 

جىيليت بلضيت مجاهت 50حي   11 بلػباس ي الجىصي 

مضاؽ مدمض بلضيت مجاهتحي   12 باعة هكام 

 13 بلػباس ي ؾمير بلضيت مجاهت مغهؼ

بلضيت مجاهت 50قاعع صكضق زليفت مدل   14 مػىف غبض الغخيم 

مؿىً بلضيت مجاهت 055حي  15 عاصي زالض 

قاعع مضاؽ مدمض بلضيت مجاهت 63  16 هىفل غبض الىهاب 

هماٌػهغاوي  غين الؿلطان بلضيت مجاهت  17 

065م م  62غىيً الؼعيلت كؿم  50مدل عكم  مجاهت  18 كاكيل فيصل 

بلضيت مجاهت-ا-كطػت كطاع005ججؼئت   19 مهضي مػمغ بغاهيم 

050مؿىً عكم  055حي  بلضيت مجاهت  20 بً ػيان غبض الىغيم 

بلضيت مجاهت004مم  00كطػت كؿم  26ججؼئت  21 بىصىاع جىفيم 

مؿىً بلضيت مجاهت 655حي  56غماعة  00مدل   22 والي بكير 

 اليىم الثاوي

املكغع بلضيت مجاهت 600مم  00  23 مػغف غبض الىىع  

 24 ؾليماوي غياف املكغع بلضيت مجاهت

قاعع ا.ج بلضيت مجاهت 52غىيً الؼعيلت عكم   25 مضاوي خىاؽ 

بلضيت مجاهت 05غىيً الؼعيلت قاعع  00  26 زماج مىلىص 

 27 مغيجي غبض الىغيم غىيً الؼعيلت كؿم 62 مم  662 بلضيت مجاهت

 28 بىقيبي امدمض غين الؿلطان بلضيت مجاهت

بلضيت مجاهت 50كطػت عكم  005ججؼئت  -ا-كطاع  29 بً ػيان غبض الخفيظ 

-مجاهت-كطػت 005الخجؼئت الغابػت  50مج  -ا-كطاع  30 طىباٌ ؾليم 

مىس ى بلضيت مجاهت قاعع غماع بىجالٌ  31 ػعايبي غبض الغاوي 

حي مدمض امللغاوي بلضيت مجاهت 50مدل   32 كيؿىؽ ياؾين 

بلضيت مجاهت 56مم  06كؿم  624ججؼئت  50مدل   33 بً غبض هللا الؿػيض 

 34 لػماعة جماٌ غىيً الؼعيلت كؿم62مم 20 بلضيت مجاهت
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بلضيت مجاهت -ؽ–كطػت كطاع  005ججؼئت   35 واهيت صلىلت 

التغذًت 

 العامت
 اليىم الثاوي

بلضيت مجاهت 62مؿىً حؿاهمي عكم  20مكغوع   36 ثابتي عمضان 

بلضيت مجاهت 640مم60 53الخجؼئت الثالثت مج   37 بً غبض هللا اؾيا 

بلضيت مجاهت 26مم  62غىيً الؼعيلت كؿم  56مدل   38 ماضىي الياػيض 

مؿىً بلضيت مجاهت 655حي 56غماعة عكم 54  39 ؾليماوي ؾليم 

 40 خيرف غىيت كغيت غين الؿلطان بلضيت مجاهت

غين الؿلطان بلضيت مجاهت 56كطػت عكم 056ججؼئت   41 كطاطغة الياػيض 

 الخباسة

 اليىم ألاول 

 01 خكاوي ؾالم بلضيت مجاهت06م.م  00كؿم 624ججؼئت 

 02 ؾفيانبً ضياف  مجاهت 50عكم  0400ماي  53حي 

 03 كمغاوي الػيض مجاهت  كطػت 005 كطاع ب الخجؼئت الغابػت 2مجمىغت 50 

 اليىم الثاوي
 50 هىايغي الىظيغ بلضيت مجاهت 50مؿىً عكم  005كطػت *ا* 

 05 ؾبخي الػغبي مجاهت مغهؼ بلضيت مجاهت

الحليب            

 و مشتقاته

 بلضيت مجاهتكطػت  646ججؼئت  اليىم ألاول و الثاوي 
 لػيضي هماٌ

 *ملبىت*
01 

 اليىم ألاول 
ٌ  مجاهت مغهؼ بلضيت مجاهت 50قاعع جيخىوي الػيض مدل    02 بىلجلىص جلى

 03 صخغاوي مؿػىص كطػت بلضيت مجاهت 50ججؼئت  56مدل عكم 

 اليىم الثاوي
 04 بىلجلىص هىعالضيً بلضيت مجاهت 56مم 20كطػت كؿم  606ججؼئت 

 05 زليف مىصىعة قاعع اوصالح غبض اللاصع مجاهت 00ماي  53حي 

 املقاهي 

 اليىم ألاول 

بلضيت مجاهت 50كطػت  26كؿم  56مم  52مدل   01 صخغاوي امين 

مجاهت 066مم  00كطػت كؿم 26ججؼئت  56مدل   02 هؼاعي قػبان 

 03 زليف الخاج قاعع بلخؼهاجي فغخاث بلضيت مجاهت

 اليىم الثاوي

قاعع مضاؽ مدمض بلضيت مجاهت 20عكم  04 غؼيب الغبيؼ 

بلضيت مجاهت 50كطػت مدل   50ججؼئت  05 لػيفاوي مغوان 

 06 زليف فاعوق حي مدمض امللغاوي بلضيت مجاهت

 اليىم ألاول و الثاوي محطة خدمات

 مجاهت مغهؼ بلضيت مجاهت

مؿير قغهت جضامً اماوي 

مدطت زضماث غماع –

 بىجالٌ وقغوائه

01 

  62كؿم  040غىيً الؼعيلت عكم 

 بلضيت مجاهت
 02 بً الكيش اخمض

 امليان املؿمى غىيً الؼعيلت بلضيت مجاهت 56مدل 
مؿير قغهت جضامً فاهضي 

 وابىائه
03 

 واص صياص بلضيت مجاهت
مؿير قغهت جضامً 

 غضعوفص
04 
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 / بلدًت ثييت الىصز02
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 الزقم اسم و لقب التاجز التجاري  عىىان املحل أًام املداومت اليشاط

 التغذًت العامت      -

 الخضز و الفىاكه -
 اليىم ألاول و الثاوي 

 01 جىوالي غبض الىهاب بلضيت ثييت الىصغ

 02 بً مبرون غبض املالً بلضيت ثييت الىصغ

 03 صخامىت مىس ى بلضيت ثييت الىصغ

 04 ػبىج ػهاع بلضيت ثييت الىصغ

ثييت الىصغبلضيت   05 بً مني غبض الىغيم 

 06 بً ػيان الصالح بلضيت ثييت الىصغ

 07 بً ػيان الياػيض بلضيت ثييت الىصغ

 08 صخامىت الىػيمي بلضيت ثييت الىصغ

 09 بً عكيم غمغ كغيت الخكاقىت بلضيت ثييت الىصغ

 10 هىفل غماع كغيت الخكاقىت بلضيت ثييت الىصغ

الىدلت بلضيت ثييت الىصغكغيت غين   11 هىفل حجيلت 

 01 ػعيلين بىبىغ بلضيت ثييت الىصغ اليىم ألاول و الثاوي الخباسة

 اليىم ألاول و الثاوي إلاطعام
 01 مغزىف غاقىع  بلضيت ثييت الىصغ

 02 بً مني مدىض الغبيؼ بلضيت ثييت الىصغ

 اليىم ألاول و الثاوي املقاهي

 01 فغوىؽ هىعالضيً بلضيت ثييت الىصغ

 02 بً مني بىغالم بلضيت ثييت الىصغ

 03 هايت خمىصة جماٌ بلضيت ثييت الىصغ

 04 ػعكين مدمض الطاهغ بلضيت ثييت الىصغ
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 / بلدًت حسىاوة03
 

 الزقم اسم و لقب التاجز عىىان املحل التجاري  أًام املداومت اليشاط

العامت       التغذًت

 و الخضز و الفىاكه

 اليىم ألاول 

 01 مباعهيت بالٌ حي ؾليمان غميراث بلضيت خؿىاوة

 02 بً مسلىف هكام حي ؾليمان غميراث بلضيت خؿىاوة

بلضيت خؿىاوة 56طعاع غغبيت مدل   03 بىخلفايت زليفت 

 04 بً ػيان زالض حي مدمض بى ضياف بلضيت خؿىاوة

ضياف بلضيت خؿىاوةحي مدمض بى   05 مكغي مغاص 

 الثاوياليىم 

 06 مباعهيت بالٌ حي ؾليمان غميراث بلضيت خؿىاوة

 07 بً مسلىف هكام حي ؾليمان غميراث بلضيت خؿىاوة

بلضيت خؿىاوة 56طعاع غغبيت مدل   08 بىخلفايت زليفت 

 09 بً ػيان زالض حي مدمض بى ضياف بلضيت خؿىاوة

ضياف بلضيت خؿىاوةحي مدمض بى   10 مكغي مغاص 

 الخباسة
 01 يػالوي ؾفيان حي ؾليمان غميراث بلضيت خؿىاوة اليىم ألاول 

 02 مجػىع ملغان حي مدمض بى ضياف بلضيت خؿىاوة اليىم الثاوي 

الحليب                   

 و مشتقاته

 بلضيت خؿىاوة اليىم ألاول و الثاوي 
عيغي هصغ الضيً مؿير 

 ؾبيىت اكغو ملبىت 
01 

 02 مكاعة يميىت حي مدمض بى ضياف بلضيت خؿىاوة اليىم ألاول 

 03 كىاصعيت غمغ بلضيت خؿىاوة -الؼغامكت-بئر بىلػغاؽ اليىم الثاوي

 إلاطعام

 اليىم ألاول 

 01 بىغلي مصطفى حي ؾليمان غميراث بلضيت خؿىاوة

 02 باقً مىس ى حي هىاعي بىمضيً بلضيت خؿىاوة

مدمض بىضياف بلضيت خؿىاوةحي   03 ؾهيل الطيب 

 اليىم الثاوي

 04 عوابذ ؾامي حي ؾليمان غميراث بلضيت خؿىاوة

 05 زىىف بىػيض بلضيت خؿىاوة 66مم  00كؿم 

 06 بً الكيش الضعاجي حي مدمض بى ضياف بلضيت خؿىاوة

 املقاهي

 اليىم ألاول 

 01 الضيًزىىف هصغ  حي ؾليمان غميراث بلضيت خؿىاوة

 02 ؾىالمي عضىان بلضيت خؿىاوة 00مم  65طغيم ػمىعة كؿم 

 03 زىىف وليض حي ؾليمان غميراث بلضيت خؿىاوة

 اليىم الثاوي

 04 بً زلف هللا الياؽ الكغقاع بلضيت خؿىاوة-امليان املؿمى بً صعيـ

 05 اػعوكً غؼالضيً حي لخىاؾت غماع بلضيت خؿىاوة

 06 قغخت غاصٌ بلضيت خؿىاوة حي مدمض بىضياف
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 / بلدًت اليشير04
 

 الزقم اسم و لقب التاجز عىىان املحل التجاري  أًام املداومت اليشاط
 و 

ضز
لخ

و ا
ت 

ام
لع

ت ا
ذً

تغ
ال

كه
ىا

لف
ا

 

 اًام عيد الاضحى 

 01 ؾاغض الػيضاوي  ههج الخغيت  50مدل 

 02 فاع  ياؾين  مؿىً اليكير  625حي 

 03 بً واضح خمالوي   0400ماي  53ههج 

 04 باعة مدمض  0400ماي  53ههج  اليىم الاول 

 اليىم الثاوي
 05 خبيطىف غبض الىغيم حي املدطت 

 06 بىلفغار غبض الػؼيؼ كطػت  000ججؼئت 

 اليىم ألاول و الثاوي الخباسة

ـــــغ ــــت اليكيـ  01 صعاجي غاصٌ بلضيــ

ــــت  ـــــغبلضيــ  02 طهغاوي هجيب اليكيـ

ـــــغ ــــت اليكيـ  03 جبابىقاث اخؿً بلضيــ

ـــــغ ــــت اليكيـ  04 بً غلجيت مسلىف  بلضيــ

ـــــغ ــــت اليكيـ  05 قيبان وؿيمت بلضيــ

 01 خىفاف ؾليم اليكير 56الخػاوهيت الػلاعيت الؿالم عكم  اًام عيد الاضحى الحليب 

 إلاطعام

 01 غباصي عضىان   50ههج الخغيت الطغيم الىطني عكم  عيد الاضحىاًام 

 اليىم ألاول 
ـــغههج الخغيت  ــ  02 بلػمغي طهبيت بلضيــــــت اليكيـ

 03 بغييي ياؾين  50ههج الخغيت الطغيم الىطني عكم  50مدل 

 اليىم الثاوي

ـــغ 50الطغيم الىطني عكم  ــ  04 عاكىب مفخاح بلضيــــــت اليكيـ

 05 غثماوي ػوبير جغام ههج الخغيت  50مدل 

 06 واعم خمؼة  ههج الخغيت  50مدل 

ـــغههج الخغيت  الثالثاليىم  ــ  07 بىهىة غلي بلضيــــــت اليكيـ

 املقاهي

 01 بً غامغ الغبيؼ  ههج الخغيت بلضيت اليكير  اليىم الاول 

 02 ػويىت بؿت  ههج الخغيت بلضيت اليكير اليىم الثاوي

اًام عيد الاضحى 

 املبارك 

ـــغ 50الطغيم الىطني عكم  ــ  03 فاع غبض الخليم بلضيــــــت اليكيـ

ـــغ 50الطغيم الىطني عكم  ــ  04 لػمامغي غبض الخليم بلضيــــــت اليكيـ

ـــــغ 50الطغيم الىطني عكم   ـــــت اليكيـ  05 عياض فاع بلضيـ

ـــغ 50الطغيم الىطني عكم  ــ  06 بىهىة بضع الضيً بلضيــــــت اليكيـ

ـــغههج الخغيت  ــ بلضيــــــت اليكيـ  07 ؾػىصي غائكت 

ـــغههج الخغيت  ــ بلضيــــــت اليكيـ  08 فاع مغاص 
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