
أیام المداومةالعنــوان التجاريالنشاط التجاريإسم و لقب التاجرالبلدیةالرقم
خالل یومي العیدحي حلیل عبد القادربقالةغنیم مطماطي1
//حي غالم عبد القادر//صادق رشید2
//بني مایدة//حمادي نصر الدین3
//////عمیش بن شھرة4
//حي حسانیازة عبد الرحمن5
طریق حمادیة//عدة قویدر6 //حي 51
//طریق حمادیة//بسباس الزروق7
//حي السبع رقم 16أ//میرة أدیب8
//حي عین لورا//دھیل علي9
//حي سیدي الھواريمنتجات الحلیبعدة مخطار10
طریق حمادیة//آیت موھوب محمد أعراب11
//حي حلیل عبد القادرالخضر و الفوكھیونس علي12
//OFLA//كحلي الھادي13
//حي غالم عبد القادر//صادق رشید14
//شارع علي باي//رھواني عبد القادر15
//شارع أول نوفمبرقصابةنحال محمد16
//شارع علي باي رقم 15//ناشف عبد القادر17
//طریق حمادیة//والي أحمد18
//شارع فلسطین//جاوي خیرة19
//حي سیدي الھواريمخبزةبغدة محمد20
//شارع فلسطین//بلوادي لحسن21
//طریق حمادیة//بنة محمد22
سكن//عزیز رابح23 //حي 500
قطعة المرجة//حلیل الھواري24 //حي 75
//طریق سیدي عابدمحطة خدماتعمروس عبد القادر25
//طریق الجزائر//بوزكریني زھر26
//الطریق الوطني رقم 14//ھلة التركي27
//طریق حمادیة//بلقام غالم28
//حي المرجةمطعمشتة العید29
//حي 119//نحال أحمد30
قطعة رقم 01بقالةمزرود حلیمة31 خالل یومي العید20

ماي//بالعابد الغول32 //حي 08

//شارع أول نوفمبر//منیعة خدیجة33
//شارع أول نوفمبر//مبشیش محمود34
سكن//طاشور عمر35 حي 80 06//

سكن طریق بني شعیب//نذیر رشید36 //حي 20

سكن طریق بني شعیبمخبزةجلولي رابح37 //حي 20

مايقصابةبلقاسم عادل38 //حي 01

//شارع أول نوفمبر A65//ریاح مصطفى39

//شارع أول نوفمبرخضر و فواكھعاجد إبراھیم40

//شارع أول نوفمبرحلیب و مشتقاتھمشیش سعیدة41
خالل یومي العیدطریق المستشفىلحوم و داوجنشبیل خلیل42
قطعة//فلیو البداوي43 حي 42 01//
//24طریق المستشفىمخبزةبطاش وحید44
شارع أول نوفمبر//میصابیس فتحي45 24//
//طریق المستشفىبقالةبوخاوش نورالدین46
السوق المغطى//بن كوسة مصطقى47 07//
//شارع االستقالل رقم 80//بونیل الطاھر48
//شارع االستقالل رقم 26//عبو عبد القادر49
//شارع سیدي داودحلیب و مشتقاتھسقاي محي الدین50
شارع أول نوفمبرخضر و فواكھفندیل محمد51 47//
سكن//بوخرصین الناصر52 حي 280 38//
شارع أول نوفمبر//فینیني بوتوشنت53 05//
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تیسمسیلت

خالل یومي العیدحي مھزول الجیاللي رقم 144بقالةحفصاوي عبد القادر54
//حي مھزول الجیاللي رقم 04//حفصاوي مكي55
قطعة رقم 15مخبزةرنان المقراري56 خالل یومي العید23
سكن شارع العربي عالملحوم و دواجنجیر فاطمة57 حي 23 13//
//شارع فربوني محمد رقم 16بقالةعمیروش منصور58
قطعة//سرصال محمد59 تخصیص 23 10//
حي لعزب بلقاسم//لعزب محمد60 32//
قطع//تیطاوي رابح61 تخصیص 04 01//
محالت حي المسجد الطابق السفلي رقم 08مخبزةدراوش سعید62 خالل یومي العید08
//تمرساطلحوم و داوجنرزقي رابح63
//الشارع الرئیسيبقالةمزرار بن یحي64
//مقر البلدیة رقم 02//بوقادري براجع65
خالل یومي العیدعین بوبزیز شارع علیوات عبد القادرمخبزةبربر عمر66
//حي البناء الجاھز رقم 14مخبزةابن زاید عبد القادر67
//حي المنظر الجمیلبقالة +خضر و فواكھشرماط عیسى68
عین بوبزیز//بوكرمة عبد القادر69 13//
قطع رقم 02//عاشق مھني70 //حي 08
ماي رقم 09لحوم و دواجننحال بلقاسم71 //شارع 08
//منطقة النشاطات سیدي منصورملبنة بواليحطاب غانم72
قطعة رقم 03مخبزةبربر الطیب73 خالل یومي العیدتخصیص 65
قطعة//ابن صرایة میمونة74 حي 65 16//
شارع جمیل بلقاسملحوم و دواجنحركاش أحمد75 73//
شارع أول نوفمبر//رافد علي76 70//
//شارع أول نوفمبرخضر و فواكھفریكش بلوعالم77
//حي النور رقم 12بقالةابن حلیمة جیاللي78
شارع أول نوفمبر//ابن خذیر الزھرة79 46//
الشارع الرئیسي//ابن علي محفوظ80 64//
//قریة سلمانةانتاج الفرینةمطحنة القاید81

بقالة + خضر و فواكھ و حلیب و نادي محمد82
خالل یومي العیدحي اإلخوة تعیانمشتقاتھ

قطعة//ذري محمد83 تجزئة 13 09//
قطعة//شنون الحبیب84 //13أ تجزئة 13
شارع ھواري بومدین//داغب أحمد85 45//
//حي حبال رابح رقم 05//مجناح قدور86
شارع اإلخوة تعیاناللحوم و الدواجنبلغازي عبد القادر87 53//
//شارع اإلخوة تعیان رقم 31//شاكر الجیاللي88
//حي حبال رابح الطابق األولمخبزةعمار زیرق89
A//عبسي سمیر90 //حي قاصدي قدور 29

بقالة + خضر و فواكھ و حلیب   و قاھر بختة91
شارع محمد ربحيمشتقاتھ خالل یومي العید89

شارع أول نوفمبر//غالب احمد92 16//
//شارع بن عمر نقروف رقم 25//عبوش مسعد93

بقالة + خضر و فواكھ   و حلیب و باقل الطاھر94
خالل یومي العیدفرقة المحامدیةمشتقاتھ

//الشارع الرئیسي//برودي الطاھر95

بقالة + خضر و فواكھ     و حلیب و فراد احمد96
مركزمشتقاتھ خالل یومي العیدشارع یونسي أعمر رقم 39

//شارع یونسي أعمر رقم 119//لعكف عبد القادر97

بقالة + خضر و فواكھ      و حلیب شرف عبد القادر98
خالل یومي العیدشارع الجیاللي بونعامة رقم 22و مشتقاتھ

ب شارع صفو جلول//حبال الحسین99 48//
//شارع الجیاللي بونعامة//جعران علي100
//حي قدور لوادني رقم 02//لحمن علي101
د حي لوادني قدورمخبزةلحمن أحمد102 19//
شارع الجیاللي بونعامة//ناتش عدة103 05//

برج األمیر عبد 
القادر

األزھریة

الیوسفیة

خمیستي

العیون

برج بونعامة

سیدي سلیمان

بني لحسن

بني شعیب

سیدي بوتشنت
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بقالة + خضر و فواكھ و حلیب و ساھر مصطفى104
خالل یومي العیدحي اإلخوة غالب رقم 28مشتقاتھ

س حي عقال مفتاح//قاید عبد القادر105 27//
أ حي اإلخوة نادي//غالل بختة106 04//
//حي عقال مفتاح رقم 01مخبزةقانیت محمد107
قطعة//العقاب ناصر108 //حي بن علي شاكر تخصیص 12

بقالة + خضر و فواكھ  و حلیب و نكاع فاطمة109
خالل یومي العیدشارع أول ماي مركز البلدیةمشتقاتھ

//شارع أول ماي مركز رقم 05//مطاري عائشة110
//شارع أول ماي مركز البلدیة//زنودة عبد القادر111
خالل یومي العیدشارع االمیر عبد القادر رقم 01مخبزةعدان الجیاللي112
//شارع االمیر عبد القادر//بربر عبد القادر113
حي السالم رقم 01//بایة الجیاللي114 13//
//دوار الكرارمة رقم 100//بربر كمال115
شارع االمیر عبد القادرتغذیة عامةبن موسى نور الدین116 60//
بلدیة لرجام//راتول الحسین117 //حي الثورة رقم 11
//شارع االمیر عبد القادر رقم 11//عدان مراد118
مكرر شارع األمیر عبد القادرمقھىسحوان الحاج119 20//
//شارع االمیر عبد القادر رقم 02//صحراوي عبد العزیز120
//شارع االمیر عبد القادرخضر و فواكھالعاشي محمد121
//حي الثورة//جالل الطیب122
حي البناء الجاھزالحلیب و مشتقاتھمزاري بوحفص123 07//
حي المتقنة لرجام//معزوز ع/ق124 69//
//حي الغزلیة طریق وطني رقم 19محطات الخدماتدحمان الطیب125
//حي جدو قدور رقم 23//شعالل عبد القادر126
//شارع االمیر عبد القادر رقم 76إطعام سریععالق سعدة127
//حي لعطب محمد//قرنون أحمد128
//شارع األمیر عبد القادر رقم 31لحوم و دواجندحمان الطیب129
//شارع االمیر عبد القادر رقم 08//عبدیش احمد130
//حي جدو قدور رقم 04//بارك الحبیب131

بقالة + خضر و فواكھ و حلیب و دامو العالیة132
خالل یومي العیدحي الشھید غالم سلیمان رقم 66مشتقاتھ

قطعة رقم 01مخبزةبلحدیدي عبد القادر133 //تجزئة 42
//حي عوج محمدمقھىبركوس أمحمد134
//مركز البلدیةمحطة الخدماتملوك محمد135

بقالة + خضر و فواكھ و حلیب و حمادي أحمد136
خالل یومي العیدحي منصوري محمدمشتقاتھ

//حي منصوري محمد//حمادي الجیاللي137
//حي الشھید منصوري محمد//ختال رابح138

بقالة + خضر و فواكھ  و حلیب و بوشنافة محمد139
جویلیة رقم 04مشتقاتھ خالل یومي العیدشارع 05

//شارع أول نوفمبر رقم 10//بلفاطمي عبد القادر140
شارع أول نوفمبر//مداح العربي141 26//
//شارع أول نوفمبرمخبزة صناعیةبلحاج عبد الغاني142
سكنبقالةمالل جمعة143 حي 22 خالل یومي العید08
سكن//وابل میمونة144 //حي 40
//حي معقب رابح//جطي خیرة145
//الشارع الرئیسي//مداس عبد القادر146
//بجانب المؤسسة اإلستشفائیة//كناي أحمد147
//الشارع الرئیسي//مصباح محمد148
//حي معقب رابحخضر و فواكھكناي أحمد149
//الشارع الرئیسيقصابةشبیل لعرج150
//حي وابل السنیة//فوداد أحمد151
//الشارع الرئیسيمخبزةمرابط خالد152
خالل یومي العیدحي رابحي عبد القادر رقم 143بقالة + خضر و فواكھقدوري العبادي153
//فرقة أوالد عمر//عوار الحاج154
//فرقة أوالد عمر//عوار أحمد155
//صب السمن//بلقاسم محمد156
//الشارع الرئیسيمخبزةعبد الرحمن عبد القادر157
//الشارع الرئیسيقصابةعبد الرحمن محمد158
//مركز البلدیة//حمادي خیرة159

بقالة + خضر و فواكھ     و حلیب و مسیب أحمد160
خالل یومي العیدحي الونشریسمشتقاتھ

//حي بكي رابح رقم 03//بكي محمد161
سیدي عابد

لــرجام

تمالحت

سیدي العنتري

الملعب

عماري

المعاصم

بوقائد

األربعاء
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