
ياليوم األول 
اليوم الثان 

العنوانالإمس واللقب التاجرالعنوانالإمس واللقب التاجرالنشاطالبلديةالدائرة
 اتكبواتكبو/ ت بن صابر شركة-حي عني الذهبت بن صابر شركة

عني الذهبرابحي حوريةحي عني الذهب سعيدي رضا
 فيفري24 حي  فيفري24حي / توفيق ايحي- اتكبو عاشوري مراد

ثنية احلجرثنية احلجر/ بن ابشا علي-  اتكبو تيورقيوين سعيد
 بثنية احلجرثنية احلجر/ بن انصر حممد جويلية ثنية احلجر05حي  شركة  ت االخوةبن صابر

حي مقدم بن يوسفح مقدم بن يوسف/مسري بن ابشة-  جويلية ثنية احلجر05حي خذير حاجي
. طريق جلزائربن زايد عبد القادرثنية احلجر كاديك حممد

طريق اجلزائر/اكيحلي حممد رضا. طريق اجلزائربن زايد عبد القادر
 اكتوبر17شارع  بقاش عبد العزيز

طريق اجلزائرطريق اجلزائر/ ابشن عرفاتختابيت رابحي حممد امني
حي ختابيتمرسلي حممد عني الكبري قحام حممد اهلادي

حي بوزاينحي بوزاين/رابحي عبد الرزاق-حي الكوالة مومن امينة
حي قطيطنحي قطيطن/بطاهر ايوب-  حي بزيوش خالد بن عروج

حي بزيوشحي بزيوش/شركة  ت بن صابر- مرج شكري زوامبية مولود
 مرج شكريمرج شكري/ عبد العزيز حاجي- مرج شكري خياطني حسان

قطيطنقطيطن/بكري الرتكي فتحي- ابيت السفلىانيب فضيل
حي ابيتابيت/غزايل نوفل - الدامياتبن اباب علي املختار

حي املصلىح املصلى/حممد بن ابشة-  اتكبو حاج محدي حممد امني
 شلعلعشلعلع/ اسكندر عمر

حي الكوالةحي الكوالة/مومن امينة
 حي بوزاينبوزاين/ غريب عمر 

حي عني الذهبع الذهب/ حممد املولود علجي- عني الذهب تزغوين حممد
عني الذهبعني الذهب/بن رقية حممود- عني الذهب وجواج اعمر

عني الذهبعني الذهب/دمحاين سليم- اتكبو خمتار عاشوري
اتكبواتكبو/حممد عاشوري - اتكبو زكرايء بن قرطيب

 اتكبواتكبو/مصطفى بومنري-  فيفري24حي  صاحلي نعيمة
 تونسي حكيماتكبو/تونسي حكيم-  ثنية احلجرثنية احلجر/ صاحي عبد الكرمي

 فيفري24حي  فيفري24حي /صاحلي نعيمة- ثنية احلجر جبارة ميلود

المدية

مخابز

تغذية عامة



ثنية احلجرثنية احلجر/فتحي بن قرطيب- حي مقدم بن يوسف طنجاوي زكرايء
 احلجرثنية احلجر/صاحي عبد الكرمي- شارع بن تركية يوسف بن سامل

ثنية احلجرثنية احلجر/ مسعودان رابح-  شارع ولد الرتكي عقيل مرموز
مقدم بن يوسفمقدم بن يوسف/مصطفاوي زكرايء-  طريق اجلزائر بكري الرتكي الياس

شارع بن تركيةشارع بن تركية/بركان حسني- زيوشزانيين دمحان
طريق اجلزائرطريق اجلزائر/حاج احسن ابراهيم-  بزيوشعميمش مسري

 حي بزيوشبزيوش/غزغازي نعيمة- رج شكري لقموشي يونس
 حي بزيوشبزيوش/ حورية ديلمي- خابيت بولدوم صديق
 حي بزيوشبزيوش/ حممد امني خوالد- ختابيت/ لوسني امساعني-  لوسني امساعيل

 حي بزيوشبزيوش/عمريي عبد القادرل- حي بوزاين بن دايل ابراهم عبد القادر
حي مرج شكريمرج شكري/سيدعلي قران- عبد املومن اسحاق- 

الكوالة/بن كايل حممد-  بن كايل حممد
حي الكوالةحي الكوالة/عبد املومن اسحاق مسراين- قطيطن/كالش فوزية-كالش فوزية

حي الكوالةالكوالة/بن كايل حممد-  ديسمرب15 تشوكش فضيلة
حي قطيطنقطيطن/ صدوقي يوسف- حي ابيتعالوة ايسني

حي قطيطنقطيطن/كالش فوزية-حي الزبوجة عثمان هشامة
 ديسمرب15حي  ديسمرب15/اهلادي دايل ابراهم- لداميات جنيب عاشوري

ابيت/سعيداين عمر- ابيت/سعيداين عمر- لشلعلعنواري سليم
حي الشلعلعالشلعلع/رمحون فضيل- 
حي الدامياتالداميات/عبد الرحيم زيرق- 

حي عني الذهبعني الذهب/ خمباط عبد املالك-  عني الذهب لعيمش شريف
ساحة السوقبركان غريب ساحة السوق- عني الذهب خمباط عبد املالك

حي اتكبواتكبو/ عبد السالم تومي- ساحة السوق نبيل بن خالد
حي ثنية احلجرثنية احلجر/ ابشن محزة- اتكبوعبد الرمحان وكريف

شارع بومنريشارع بومنري/موساوي حممداتكبوعلي بن شاشة
حي بزيوشبزيوش/شركة وكريف مروان واخوانه-  فيفري24 حي  علي قاسم سليم
حي بزيوشبزيوش/ بلطرش اسيا هاجر-  جويلية05حي  نور الدين عابد

حي مرج شكريمرج شكري/لعيمش توفيق- ثنية احلجرخمباط بوعالم
حي ختابيتختابيت/عبد الرمحان حنو- شارع بومنريموساوي حممد
 بزيوش مجال محادوش

مرج شكريتوفيق السعيد

المدية

تغذية عامة

جزارة



المدية نقطة بيع عريب  المدية نقطة بيع عريب 

 لبيض عائشة سليماين توفيق
المدية شريط حممد لبيض عائشة 

بن بريدة  مصطفىالمدية فقري محزة
بن رقية حممدالمدية بن بريدة  امحد
 بن رقية حممد

نشاط وحدات 

حي عي   الذهبمطحنة حبة حي عي   الذهبمطحنة حبة االنتاج

حي ذراع السمار. مطحنة بوعمرة حي ذراع السمار. مطحنة بوعمرة 

مقابل الوالية حمطة نفطالمقابل الوالية حمطة نفطال

عطية بن حفريعطية بن حفري
 حمطة خدمات تلمساين حمطة خدمات تلمساين

 حمطة خدمات حبةحمطة خدمات حبة
حي ثنية الحجر غبيش سفيانحي ثنية الحجر جالط عبد الرمحان

حي الشلعلع بلقسامي توميحي مرج شكي  موسى روحبي فيسة

حي مرج شكي  موسى روحبي فيسةحي الشلعلع بن اباب علي حممد

ذراع السمارعلي بن عليذراع السمارعلي بن عليمخابز

ذراع السماريونسي نذيرذراع السماربن على حممد

ذراع السمارعكاك باللذراع السماررمحاين مجال

ذراع السمارعكاك باللذراع السماربن قرنوس عائشة

ذراع السمارحمطة خدمات نفطالذراع السمارمحطة خدمات نفطالمحطات الوقود

وزرةرضا بن عليوزرةرضا بن علي

وزرة سيحاوي احسنوزرة سيحاوي احسن

وزرة راحبي عائشةوزرة راحبي عائشة

وزرةقادري مسريوزرةيسبع بدر الدين

وزرة علوان فوزيةوزرة زروقي كمال

تغذية عامة

مخابز

ذراع السمار

تغذية عامة وزرة

المدية

تصليح العجالت

انتاح وتوزي    ع 

الحليب

محطات الوقود



وزرة شرشور يوسفوزرة غراف مجال

وزرةشراطي توفيقوزرةشراطي توفيق

وزرة يسبع جلولوزرة يسبع جلول

وزرة كنودي رابحوزرة كنودي رابح

وزرةروحبي فيسة أمحدوزرةروحبي فيسة أمحدمحطات الوقود

بن شكاومحادي رشيدبن شكاومحادي رشيد

بن شكاو كرمت السعيد توفيقبن شكاو كرمت السعيد توفيق

بن شكاوحميدية عمربن شكاوبكري حممد

بن شكاو بن عيسى رشيدبن شكاومحزة بن عيسى

بن شكاوغنية عمادبن شكاو معقايف نبيل

بن شكاو ناصري عبد الكريمبن شكاوبوخرشف ايسني

بن شكاوعماري الميةبن شكاوايرس صربينةجزارة

الحمدانيةصايفي رابحالحمدانيةصايفي رابح

الحمدانيةخيلف المياءالحمدانيةخيلف المياء

الحمدانيةخيلف مصطفىالحمدانيةخيلف مصطفى

ي المهدينشم كمال ي المهديكحلية نصر الدينتي   تي  

ي المهدي خالد توهامي ي المهدي كحلية فضيلتي   تي  

ي المهدي فؤاد عميمش ي المهدي نشم مجالتي   تي  

سي المحجوببن علي حيىيسي المحجوببن علي حيىيمخابز

سي المحجوبحممد قسومسي المحجوبجاليب عبد الكرمي

سي المحجوب العرجاين احممدسي المحجوب بشراير رابح

سي المحجوبنور الدين صنهاجيسي المحجوب غياثي ابراهيم

سي المحجوبشواو سعيدسي المحجوبشواو سعيدجزارة

سي المحجوبايرس عطاء هللاسي المحجوبايرس عطاء هللا

سي المحجوب شريفي حكيمسي المحجوب شريفي حكيم
توزي    ع الحليب

تغذية عامة

تغذية عامةالحمدانية

ي المهدي تغذية عامةتي  

تغذية عامة

جزارة

وزرة

مخابز

تغذية عامة
بن شكاو

سي المحجوب



بوعيشونبوراكي عيسىبوعيشونبوراكي عيسى

بوعيشونعيد حممدبوعيشون علواوي حسني

بوعيشون غرييب حفيظةبوعيشون محدان بريهمي

شارع االمي  عبد القادرسعد السعود رشيدشارع االمي  عبد القادرسعد السعود رشيد

حي محمدي العمري حمزةحي محمدي العمري محزة

.حي اول نوفمير محادي يوسف حي اول نوفميرمحادي يوسف

حي التجزئة التاسعة محادي حممدحي التجزئة التاسعة محادي حممد

حي محمديبن سامل بلقاسمشارع االمي  عبد القادربوخيط سامل

حي محمدي بلحلج سيد امحدشارع  الجمهورية شريف بلحاج نذير

حي محمدي بلمزاين توفيقشارع المسجد زوادي حممد

 مسكن800حي  مزايين خالدحي جدي زوليخة كمال

 مسكن 483حي  اكلي حدة محطة الحافالت سابقا حسناوي فتحي

حي اول نوفميرساقي عبد الرمحان  مسكن 483حي  خملويف مراد

ساحة السوق  حسني أمحدقسليمي رابح 

حي جدي الشيخ مالك  شارع االمي  عبد القادرسعد السعود امحد الشريف

التعاونية العقارية السالم  قاسم عبد القادرشارع  الجمهوريةخمباط احلوسني

 سكن اجتماعي65حي قاسم امحد  شارع االمي  عبد القادر بوخاري حمجوب 

ي التبسي مياين مصطفى  حي اول نوفمير بوسامل قيس شارع العرنر

شارع الطيب الجغاللي حمجويب يعقوب   مسكن116حي  قاسم حممد

حي اول نوفميرجاوي مصطفى حي اول نوفميرجاوي مصطفى توزي    ع الحليب

فةملبنة مدحية انتاح  الحليب فةملبنة مدحية الشر الشر

ذراع السنيانحمطة اخلدمات ذراع السنيان ذراع السنيانحمطة اخلدمات ذراع السنيان 

حمطة اخلدمات حسناةي فتحيحمطة اخلدمات حسناةي فتحي
اطة لكحل حمي الدين  اطة لكحل حمي الدين فرقة شر فرقة شر

جزارة

محطات الوقود

واقية البر

مخابز

تغذية عامة

تغذية عامة بوعيشون



شارع االمي  ع القادرساقي ابراهيم مسكن800حي علوي عبد احلفيظتصليح العجالت

مناد عبد القادرمناد عبد القادرمخابز
بوشنافة امعمر امساعيل ربح 
 عنيبة طارق  راين حممد 

عرافة حممدربيح حمجوبجزارة
بوشنافة امعمربوشنافة امعمرمحطات الوقود

عطاهللا امحدعطاهللا امحدليح العجالتتص
بن عيشة احممدبوراس عبد الكرمي  

يف  هجري يعقوب حبيب احمد الشر

بوشنافة عبد القادردهاش سيد امحدجزارة

بيطام حييلعجايل عبد القادرمخابز
عنان حممدطرطار بومدين
بلمهوب جلول بوشنافة عودة

غامل امحدشحام بلقاسمجزارة
رابح سعيدمرزوق امحدتصليح العجالت

هدارة مرمي جودر خالد 
 معسكري فاطمة الزهراء  زابر احممد 

بلخريات امحدمحية بن يوسفجزارة

واقية البر

تغذية عامة
مجبر

تغذية عامة
ثالثة الدوائر

تغذية عامة

سغوان

تغذية عامة
ية الزوببر



عنرتي امليسومدفيلية اجلياليلتغذية عامةأوالد عنرت

جالل اسحاقمحيدي الطيبتغذية عامةبوغار

أوال هالل مركزعريب حممدأوال هالل مركزعامر امليسوم

حي الخربةشراير ميلودحي الخربةعمام بلقاسم

عويسي عبد الرمحانركايب نصر الدينمخابز
عبابسي بن عثمانمزازقة عبد القادر

معزيب بلقاسممعدور بوزيد

راحو خالدسالم حممدتغذية عامةدراق

بونبال احممدبونبال عبد الرمحانتغذية عامةام الجليل
بن عيسى طاهرصيفي رشيدمخابز

الشهبونية

تغذية عامةأوالد هالل

تغذية عامة
عزيز



بداد الزهرةساملي حسان
طرشي العريبمحدي حممد

انتاج وتوزي    ع 

الحليب
طرشي حييطرشي حيي

عمرون صديقعمرون صديقمحطات الوقود

بدة رابحشكاي حممدمخابز
حاج علي ابراهيممعطوب بوزيد

حباش مرادمعطوب عبد القادر
Sarl pssEurl ccns  

قبايلي على امحدصمادي امحد

بوقصة مجالشلف محزةجزارة
فرقة سيدي يوسفعايد مسريفرقة سيدي يوسفعايد مسري

السوق االسبوعيعلون احسن  مسكن تسامهي80حي  الصحراوي مجعي

مسكن تساهمي80حي مجعي الصحرراويحد عريب سيدي نعمان غازي عمار

فرقة منداسزروال كمال فرقة منداسشبالوي محزة 

ي رقم عوار علي
السوق البلدي دهيلي عيسى 18لطريق الوطن 

 اوزين حليم سيدي القرية الفالحية صبوح عبد اهلادي 

فرقة سيدي يوسفشواط خالد فرقة سيدي يوسفجيار حممد 

القرية الفالحية سيدي  شرقي محزةلسوق االسبوعي سيدي نعمان رمحوين عيدة

نعمان

ساحة السوق االسبوعي  ابرة احسنالقرية الفالحية سيدي نعمان شواط امحد

سيدي نعمان

ي رقم بوشان حوريةمحطات الوقود
فرقة تورقة الطريق الوطن 

 سيدي نعمان18
ي بوشان حورية

فرقة تورقة الطريق الوطن 

 سيدي نعمان18رقم 

مولوة توفيقمولوة توفيقتصليح العجالت
احيل مركزعايد سليم  احيل مركزعايد سليم بوشر بوشر

احيل بوشر

مخابز

تغذية عامة

جزارة

سيدي نعمان

مخابز

تغذية عامة

الشهبونية

تغذية عامة

محطات الوقود

بوغزول



احيلمحودي بالل  احيلمحودي بالل بوشر بوشر

بوشراحيل مركز  زاوي عيسىبوشراحيل مركز حييوي فايزة
بوشراحيل مركز  حنيش عيسىبوشراحيل مركز محداين رضوان

احيل عمريي عاشور احيلوشراحيل ب شريف مراد بوشر بوشر

بوشراحيل مركز حاجي عبد الرزاق بوشراحيل مركز حاجي عبد الرزاق جزارة
محيدوش محيدمحيدوش محيدمحطات الوقود

خمس جوامع مركزيهمي مواليخمس جوامع مركزبلمادي رمضان

خمس جوامع مركزابرة اخليثرخمس جوامع مركزربيعي سامل مخس 

العمارية مركزبلخريي عثمان منطقة النشاطاتبوخزاين رمضان

العمارية مركز بلخريي عبد الغين العمارية مركز سعدي الطيب
العمارية مركز بلخريي عبد الغين

سي الطيب الجغالليطيبي عبد القادر العمارية05جتزئة رقم غوايل عبد النور

حي منطقة النشاطاتشريفي عبد العزيزمنطقة النشاطاتبن عالل محودة 

حي الملعبقيرواني درارالعماريةبوحدادو عبد الكرمي 

حي التساهميبورويلة عادل حي التسامهيبوزار سيدعلي 

حي التسامهي العماريةسعدادو أمحدالعمارية مركزبلوانس حمجوبة 
 اسواق العمارية08حمل رقم بوعتو سامل العمارية مركزحيياوي حممد

العمارية مركزعتو اجلياليل العمارية مركزعتو اجلياليل محطات الوقود

شارع بن ساعد محمد  مولوة سامل شارع بن ساعد محمد  العماريةمولوة سامل تصليح العجالت

العمارية

أوالد ابراهيم مركزهيسوس رمضان أوالد ابراهيم مركزهيسوس رمضان 

أوالد ابراهيم مركزبن علي سليمأوالد ابراهيم مركزبن علي سليم

أوالد ابراهيم مركزبواحمد يحي أوالد ابراهيم مركزعقابة سفيان 

أوالد ابراهيم مركزهصام محمد أوالد ابراهيم مركزغراف ميسوم 
تغذية عامة

أوالد ابراهيم

تغذية عامة

العمارية

جزارة

مخابز

تغذية عامة احيل بوشر

مخابز

تغذية عامة خمس جوامع

مخابز



ي مركزرمحاين قادة 
 
ي مركزبلخري زاين السواق

 
السواق

ي مركز مريين نبيل 
 
ي مركز قطاش امحد السواق

 
السواق

خدجية بلمادي
ي مركز

 
السواق

تواتي سفيان
ي مركز

 
السواق

 سعيدي عبد الوهاب
ي مركز

 
السواق

 حممد المني بزيو
ي مركز

 
السواق

عاشور ابراهيم
ي مركز

 
السواق

 سعيدي امحد وحيد
ي مركز

 
السواق

 لعيدي محيد
الجمعة مركز

 ساسي فريد
ي مركز

 
السواق

سالين رضوانسالين رضوانانتاج وتوزي    ع الحليب
ي مركزمرزوق عبد العزيزمحطات الوقود

 
ي مركزمرزوق عبد العزيزالسواق

 
السواق

ي مركز عاشور صالح سالم حكيم
 
السواق

سعادي بشري
 عيساين نور الدينابراهيمي مرزاق

عزو عبد القادرشركة مالح- 
 قاليت حسنيقطاش عثمان- 

السواقي مركز
تصليح العجالت

ي
 
السواق

مخابز ي سليمان
بن 

مخابز

تغذية عامة



العنواناليوم الثاينالعنواناليوم االولالنشاطالبلديةالدائرة
حي اول نوفمربحمجويب احممدشارع اجلمهوريةمحيدية بشري

الطيب اجلغاليلحلرش عبد املومنحي حنطابلي حمجويب حمجوب 
شارع العريب التبسيعيسو مسعودحي شريطبلخلفة الطيب
شارع االمري عبد القادربن حرزهللا حي حممديالعمري محزة

حي اول نوفمرببلمزاين حممدحي اول نوفمربمحادي يوسف
حي واد القالتمحادي امحد09حي التجزئة محادي حممد
حي حممديمحادي امحد مسكن التجزئة الرتقوية483حي محيدية محزة

بلدية اوالد دايدبن خلفة فتحيبلدية اوالد دايدبن خلفة فتحياوالد دايد
بلدية سغوانمناد عبد القادربلدية سغوانمناد عبد القادرسغوان
بلدية الزبرييةمجال حمجويببلدية الزبرييةمجال حمجويبالزبريية

بلدية ثالثة دوائربيطام حييبلدية ثالثة دوائربيطام حييثالثة دوائر
بلدية جمربمحادي رشيدبلدية جمربمحادي رشيدجمرب

شارع اجلمهوريةحيياوي اسحاق مسكن800حي مزايين خالد
 مسكن483حي ساقي النذيرحي اول نوفمربساقي عبد الرمحان

 مسكن 78خي حنيفة مرادساحة السوقحسين امحد
حي اول نوفمربمحدادو عيادحي جديالشيخ مالك
مسكن8000حي الفاطمي امحدحي حممديرامي لبنة

حي اول نوفمرببن مزاين حممدشارع املسجدزاودي حممد
حي حممديبن سامل بلقاسمحي جديزوليخة كمال

 مسكن800حي بلحاج سيد امحدحمطة احلافالت سابقا حسناوي فتحي 
حي حممديبلمزاين توفيق مسكن483حي خملوف مراد
 سكن400حي بن زكور عبد هللاحي املسجدقساميي رابح 

 مسكن78حي عزيزي سفيان شارع االمري عبد القادرسعد السعود امحد الشريف 

2020القائمة االمسية للتجار املعنيني ابملداومة خالل عطلة عيد الفطر املبارك لسنة 
سغوان/ الربواقية : دائرة 

الربواقية

سغوان

الربواقية

خمابز

الربواقية

الربواقية

تغذية عامة



حي جديمعقايف كمالشارع احملطةبورويلة ابوبكر
 مسكن60حي بوضياف مسعودشارع اجلمهوريةبوخيط سامل 
شارع االمري عبد القادربن نوة حمفوظشارع العريب التبسيحلرش العيد

مسكن800حي عبدو حممدسوبرياتقطاس بوعالم
حي جديسليمان العيدحي اول نوفمربحنيش عبد الرؤوف

شارع االمري عبد القادرساقي مفتاححي الشرفةخرشف توفيق
حي حمطة القطاربوكتاب امحد الشريفشارع االمري عبد القادربنوة حمفوظ

شارع املسجدهيصام سليمان
حي اول نوفمرببوضياف ابراهيم

بلدية الربعيةعالل لعواجيبلدية الربعيةمسري عبدوش
بلدية الربعيةميطوش عبد احلميدبلدية الربعيةخيذر نورالدين
بلدية الربعيةرضا عبدوشبلدية الربعيةبوشيبان زينة
بلدية الربعيةالياس بضيافبلدية الربعيةمحزة فالق

بلدية الربعيةزيتون بن عليةبلدية الربعيةانجي بضياف
بلدية اوالد دايدعبدوش فاروقبلدية اوالد دايدبوخيط سامل 
بلدية اوالد دايدالعبدودي يوسفبلدية اوالد دايدفراين حممد

بلدية اوالد دايدفتحيبلدية اوالد دايدالعماري احلسني
بلدية سغوان مركزبوشنافة امعمربلدية سغوان مركزجرجور موزة
بلدية سغوان مركزعيفة حفيظةبلدية سغوان مركزتومي سليمان
بلدية سغوان مركزامساعيل الريحبلدية سغوان مركزمناد كمال

بلدية سغوان مركزراين حممد
بلدية الزبريية مركزبن عيشة حممدبلدية الزبريية مركزمحزة حيي

بلدية الزبريية مركزهجري يعقوببلدية الزبريية مركزفريدي تفاحة
بلدية الزبريية مركزبوراس عبد الكرميبلدية الزبريية مركزعويف مجال

بلدية الزبريية مركزحبيب امحد الشريفبلدية الزبريية مركززعرور حجيلة
بلدية الزبريية مركزالوجدي مصطفى

الربعية

الربواقية

الربواقية

سغوان

تغذية عامة

الزبريية

سغوان

اوالد دايد



بلدية ثالثة دوائر مركزعنان حممدبلدية ثالثة دوائر مركزمسيشة عبد الكرمي
بلدية ثالثة دوائر مركزبلميهوب جلولبلدية ثالثة دوائر مركزبيطام حيي

بلدية ثالثة دوائر مركزطرطار بومدينبلدية ثالثة دوائر مركزمسيشة السايح
بلدية ثالثة دوائر مركزبوشنافة عودةبلدية ثالثة دوائر مركزبلمضوي محزة
بلدية جمرب مركزجودر خالدبلدية جمرب مركززاير العريب
بلدية جمرب مركززاير احممدبلدية جمرب مركزبوقادة امني

بلدية جمرب مركزهدارة مرميبلدية جمرب مركزميفي نورالدين
بلدية جمرب مركززاير فؤادبلدية جمرب مركزمسلك مسعودة

بلدية جمرب مركزمعسكري فاطمة الزهراء
بلدية جمرب مركزعروسي علي

الربواقيةجاوي مصطفى الربواقيةجاوي مصطفى الربواقية
الربواقيةشيبان سليمالربواقيةشيبان سليم

الربواقية حي اول نوفمربجاوي مصطفى الربواقية حي اول نوفمربجاوي مصطفى 
سغوانمسعودي باللسغوانمسعودي بالل

سغوانعبد الرزاق فاطمة الزهراءسغوانعبد الرزاق فاطمة الزهراء
الزوبرييةمسعودي باللالزوبرييةمسعودي بالل

الزوبرييةعبد الرزاق فاطمة الزهراءالزوبرييةعبد الرزاق فاطمة الزهراء
ثالثة دوائرمسعودي باللثالثة دوائرمسعودي بالل
ثالثة دوائرميساوي الزهرةثالثة دوائرميساوي الزهرة
جمربمسعودي باللجمربمسعودي بالل

جمربعبد الرزاق فاطمة الزهراءجمربعبد الرزاق فاطمة الزهراء

حي اول نوفمربجاوي مصطفى حي اول نوفمربجاوي مصطفى الربعية 

حي اول نوفمربجاوي مصطفى حي اول نوفمربجاوي مصطفى اوالد دايد
ذراع السنيانحمطة اخلدمات ذراع السنيان ذراع السنيانحمطة اخلدمات ذراع السنيان 

الربواقيةحمطة اخلدمات حسناوي فتحيالربواقيةحمطة اخلدمات حسناوي فتحي
فرقة شراطة لكحل حمي الدين فرقة شراطة لكحل حمي الدين 

جمرب

ثالثة دوائر

الربواقية

توزيع احلليب الزوبريية

سغوان

الربعية

حمطات الوقود

جمرب

ثالثة دوائر

الربواقية

سغوان

الربواقية

سغوان

تغذية عامة



شارع االمري ع القادرساقي ابراهيم مسكن800حي علوي عبد احلفيظ
شارع االمري عبد القادرساقي ابراهيمشارع االمري عبد القادرساقي ابراهيم

حي حنطابلي بلمقاتلحي حنطابلي بلمقاتل
تصليح العجالت

الربواقية
الربواقية



العنواناليوم الثاينالعنواناليوم االولالنشاطالبلديةالدائرة
فرقة سيدي يوسفعايد مسريفرقة سيدي يوسفعايد مسري
سيدي نعمان مركزعايد مسري سيدي نعمان مركزعايد مسري 

السوق االسبوعيعلون احسن السوق االسبوعيعلون احسن 
حد عريب سيدي نعمانعوار عبد الباسطحد عريب سيدي نعمانعوار عبد الباسط
حد عريب سيدي نعمانعزيرة عبد القادرحد عريب سيدي نعمانعزيرة عبد القادر

بوشراحيل مركزعايد سليم بوشراحيل مركزعايد سليم 
بوشراحيلمحودي بالل بوشراحيل مركزمحودي بالل 
العمارية مركزبلخريي عثمانالعمارية مركزبلخريي عثمان
منطقة النشاطاتبوخزاين رمضانمنطقة النشاطاتبوخزاين رمضان

العمارية مركزبلخريي عبد الغينالعمارية مركزبلخريي عبد الغين
العمارية مركزسعدي الطيبالعمارية مركزسعدي الطيب
اوالد ابراهيم مركزهيسوس رمضاناوالد ابراهيم مركزهيسوس رمضان
اوالد ابراهيم مركزبن علي سليماوالد ابراهيم مركزبن علي سليم
السواقي مركزمريين نبيل السواقي مركزمريين نبيل 
السواقي مركزبلخري زاينالسواقي مركزبلخري زاين
السواقي مركزقطاش امحدالسواقي مركزقطاش امحد
السواقي مركزرمحاين قادةالسواقي مركزرمحاين قادة
بلدية جواببوداري احلاجبلدية جواببوداري احلاج
بلدية جوابقطيب الزهرةبلدية جوابقطيب الزهرة
بلدية جوابقطيب ساعدبلدية جوابقطيب ساعد
بلدية جوابعبدي سعيدبلدية جوابعبدي سعيد
السوق البلدي سيدي نعمانشعبان عويشفرقة منداس سيدي نعمانزروال كمال
السوق البلدي سيدي نعمانفلفلي حممود  سيدي نعمان18الوطين رقم عالن اسالم

2020القائمة االمسية للتجار املعنيني ابملداومة خالل عطلة عيد الفطر املبارك لسنة 
السواقي/ العمارية/سيدي نعمان : دائرة 

سيدي نعمان

العمارية

السواقي

سيدي نعمان

اوالد ابراهيم

خمابز

تغذية عامة

بوشراحيل

العمارية

السواقي

جواب

سيدي نعمان

سيدي نعمان



فرقة سيدي يوسفبالمني رمضانالقرية الفالحية سيدي نعمانقايدي مجال
فرقة سيدي يوسفشواط خالدالقرية الفالحية سيدي نعمانلعبيدي حيي
سوق اخلميس سيدي نعماناورين حليم حي سيدي يوسف سيدي نعمانجيار حممد

بوشراحيل مركزركاش اسالمبوشراحيل مركزمحداين حكيم
بوشراحيل مركزمحداين رضوانبوشراحيل مركزبوشريط حكيم
بلدية بوشراحيلشريف مرادبوشراحيل مركزموساوي الرشيد
بلدية بوشراحيلبرابر سهامبوشراحيل مركزعثماين عمر

مخس جوامعيهمي ماليمخس جوامع مركزمباركة سحريي 
مخس جوامعموسى عمور01التجزئة االجتماعية رقم جدايين شعيب

مخس جوامعبلمادي رمضانمخس جوامع مركزربيعي سامل
 العمارية05جتزئة رقم غوايل عبد النورحي منطقة النشاطاتشريفي عبد العزيز
شارع ضيايف اعمرزروال عبد الكرميبلدية العماريةمسعوداين عمر
منطقة النشاطاتبن عالل محودةبلدية العماريةلفريد سعيد

حي منطقة النشاطاتبالل قويدريحي بن طرشة امليلودمسعودي عمر
حي بن طرشة امليلودسواملي حممدشارع خنافيف اعمرمربوكي فاطمة
شارع حنافيف اعمر العماريةمربوكي فاطمةحي منطقة النشاطاتموسى حداد
منطقة النشاطات العماريةمعمري توفيقبلدية العماريةبنية فتح النور

اوالد ابراهيم مركزمرسلي حمجوباوالد ابراهيم مركزبوخدميي اهلادي 
اوالد ابراهيم مناصري رشيداوالد ابراهيم مركزعقابة سفيان

بلدية السواقي مركزسعيدي عبد الوهاببلدية السواقي مركزحممد المني بزيو
بلدية السواقي مركزسعيدي امحد وحيدبلدية السواقي مركزمهدي نور الدين

بلدية السواقي مركزسعدي فاطمةبلدية السواقي مركزتوايت سفيان
بلدية السواقي مركزدغيش خبتةبلدية السواقي مركزعاشور حممد
بلدية السواقي مركزمرزوق كرميةبلدية السواقي ساسي امحد
بلدية جوابكتاب العكروتبلدية جوابانيلي مراد

بلدية جوابهادي عليبلدية جواببلقاسم بوزيد
بلدية جوابغياطو عيسىبلدية جوابلونيس بلقاسم
القرية الفالحيةشرقي محزةالسوق االسبوعيابرة مسعود 

سيدي نعمان

سيدي نعمان

مخس جوامع

العمارية 

اوالد ابراهيم

السواقي 

جواب

العمارية

السواقي

سيدي نعمان

جزارة

تغذية عامة

بوشراحيل

سيدي نعمان



سيدي نعمانابرة احسنالقرية الفاحليةشواط امحد
بوشراحيل مركزحاجي عبد الرزاقبوشراحيل مركزحاجي عبد الرزاقبوشراحيل

حي احلدائقبوعتو امحدحي التسامهي العماريةسعدادو احسن
سكن اجتماعي تسامهي44عامر سفيانالعمارية بوعتو حممد

بلدية السواقي مركزعمارة امحدبلدية السواقي مركزمالح حممدالسواقي
بلدية جوابوايل سعيدبلدية جوابشاليل احممدجواب

سيدي نعمان ملبنة غامل صديقسيدي نعمان ملبنة غامل صديق
سيدي نعمانطييب ابراهيمسيدي نعمانطييب ابراهيم

بوشراحيلطييب اراهيمبوشراحيلطييب اراهيمبوشراحيل
مخس جوامعطييب حممدمخس جوامعطييب حممدمخس جوامع

العماريةطييب ابراهيمالعماريةطييب ابراهيمالعماريةالعمارية
السواقيسالين رضوانالسواقيسالين رضوانالسواقيالسواقي

18فرقة تورقة ط و بوشان حورية18فرقة تورقة ط و بوشان حوريةسيدي نعمان
بوشراحيل مركزمحيدوش محيدبوشراحيل مركزمحيدوش محيدبوشراحيل

العمارية مركزعتو اجلياليلالعمارية مركزعتو اجلياليلالعماريةالعمارية
السواقي مركزمرزوق عبد العزيزالسواقي مركزمرزوق عبد العزيز

سوق اجلمعةلونيس مرادسوق اجلمعةلونيس مراد
سيدي نعمانمولوة توفيقسيدي نعمان مركزعايد عبد الكرميسيدي نعمانسيدي نعمان

شارع بن ساعدمولوة ساملبلدية العماريةعمريي احممدالعماريةالعمارية
السواقي مركزعاشور صاحلالسواقي مركزسعادي بشريالسواقي
بلدية جوابخالدي ادريسبلدية جوابخالدي ادريسجواب

سيدي نعمان

سيدي نعمان

السواقي

سيدي نعمان

السواقي

سيدي نعمان

العمارية

السواقي

سيدي نعمان

حمطات الوقود

السواقي

تصليح العجالت

جزارة

انتاح وتوزيع احلليب

العمارية



العنواناليوم الثاينالعنواناليوم االولالنشاطالبلديةالدائرة
العنواناإلسم واللقب التاجرالعنواناإلسم واللقب التاجرالنشاطالبلديةالدائرة

بين سليمانابراهيمي مرزاقبين سليمانعيساين نورالدين
بين سليمانقطاش عثمانبين سليمانزادل سعيد
بين سليمانشركة مالحبين سليمانقاليت حسني

بوسكنمراحي الطيببوسكنمراحي الطيببوسكن
بئر بن عابدقنفود كمالبئر بن عابدقنفود كمالبئر بن عابد

القلب الكبريرميدي حممدالقلب الكبريرميدي حممدالقلب الكبري
بين سليمانفوضيلي عماربين سليمانبزيغ بالل

بين سليمانمكايت حممدبين سليمانحجام سعيد
بين سليمانبوزينة الطاهربين سليمانقروط مسعود
بوسكنطوماش مسعودةبوسكنمخيلي علي

بوسكنمرزوق ذهبيةبوسكنالعكروت عبد الوهاب
سيدي الربيعبوتليس عياشسيدي الربيعجدو ميينةسيدي الربيع

بئر بن عابدفرج حممدبئر بن عابدسرير موسى
بئر بن عابدسعيدي عقيلةبئر بن عابدحبيش سعيد
سدرايةمحيدي محزةسدرايةمزاري حممد
سدرايةمعيوف كمالسدرايةنكاع نبيل

القلب الكبريحويت خوخةالقلب الكبرياوديين ابوبكر
القلب الكبريبوقرومي عليالقلب الكبريمكيد مسري

القلب الكبريخلفون عيسىالقلب الكبريجوهري خمتار
بين سليمانبودرابلة فاروقبين سليمانبودية عبد هللابين سليمانبين سليمان

القلب الكبريالوانس رشيدالقلب الكبريصالح عمروالقلب الكبري

بين سليمان

خمابز بين سليمان

بين سليمان

تغذية عامة

القلب الكبري

القلب الكبري

جزارةالقلب الكبري

بوسكن 

القلب الكبري/بين سليمان: دائرة 
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بين سليمان

بئر بن عابد

سدراية



بئر بن عابدفرج امساعيلبئر بن عابدفرج امساعيلبئر بن عابد
سدرايةعزوز العيدسدرايةميلودي احممدسدراية

بين سليمانمراح مرادبين سليمانمراح مرادبين سليمان
بوسكنملببنة طوماشبوسكنملبنة طوماش
بوسكنسالين رضوانبوسكنسالين رضوان
بين سليمانعمراين عليبين سليمانحمطة نفطال

بين سليمانابراهيمي رشيدبين سليمانبوعيشاوي مصطفى
بين سليمانسحنني امحدبين سليمانالعمراين حممد
بين سليمانالعمراين حممد بن جلولبين سليمانبوراية عادل

القلب الكبريبودومي كمالالقلب الكبريعليوش عادلالقلب الكبريالقلب الكبري

تصليح العجالتبين سليمانبين سليمان

انتاح وتوزيع احلليب بوسكنبين سليمان

جزارةالقلب الكبري

حمطات الوقود بين سليمانبين سليمان



2020القائمة االمسية للتجار املعنيني ابملداومة خالل عطلة عيد الفطر املبارك لسنة 
العزيزية/ اتبالط: دائرة 

العنواناإلسم واللقب التاجرالنشاطالبلديةالدائرة

حمطات الوقود
تصليح العجالت

تغذية عامة
تغذية عامة

اليوم األول 

خمابز

تغذية عامة

اجلزارة

توزيع احلليب



اجلزارة
حمطات الوقود
توزيع احلليب

اجلزارة
حمطات الوقود
تغذية عامة

قصابة
توزيع احلليب

تغذية عامة
تغذية عامة

توزيع احلليب

تغذية عامة

تغذية عامة

تغذية عامة

تغذية عامة

تعذية عامة

تغذية عامة
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العنواناإلسم واللقب التاجر
اليوم الثاين





العنواناإلسم واللقب التاجرالعنواناإلسم واللقب التاجرالنشاطالبلدية الدائرة
 اتكبوشركة ت بن صابرحي عني الذهبشركة ت بن صابر

عني الذهبرابحي حوريةحي عني الذهب سعيدي رضا
حي ثنية احلجركديك حممداتكبو عاشوري مراد
ثنية احلجر بن ابشا علي اتكبو تيورقيوين سعيد

 بثنية احلجر بن انصر حممد جويلية ثنية احلجر05حي  شركة  ت االخوةبن صابر
حي مقدم بن يوسف مسري بن ابشة جويلية ثنية احلجر05حي خذير حاجي
. طريق جلزائربن زايد عبد القادرثنية احلجر كاديك حممد

طريق اجلزائركيحلي حممد رضا. طريق اجلزائربن زايد عبد القادر
 حي بوزاين غريب عمر  اكتوبر17شارع  بقاش عبد العزيز
طريق اجلزائر ابشن عرفاتختابيت رابحي حممد امني
حي ختابيتمرسلي حممد عني الكبري قحام حممد اهلادي

حي بوزاينرابحي عبد الرزاقحي الكوالة مومن امينة
حي قطيطن بطاهر ايوب117 حي ختابيت رقم خالد بن عروج
حي بزيوش شركة  ت بن صابرمرج شكري زوامبية مولود

 مرج شكري عبد العزيز حاجيمرج شكري خياطني حسان
قطيطن بكري الرتكي فتحيابيت السفلىانيب فضيل

حي ابيت غزايل نوفل الدامياتبن اباب علي املختار
حي املصلى حممد بن ابشة اتكبو حاج محدي حممد امني

حي الكوالةمومن امينة شلعلعشلعلع/ اسكندر عمر
بلدية متزقيدةمولواد هيشامبلدية متزقيدةمولواد هيشاممتزقيدة

ذراع السمار وسطعلي بن عليذراع السمار وسطعلي بن عليذراع السمار

سي احملجوب/وامري / وزرة /املدية: دائرة 
2020القائمة االمسية للتجار املعنيني ابملداومة خالل عطلة عيد الفطر املبارك لسنة 

ي
 
اليوم الثان اليوم األول 

املدية

خمابز

املدية



وزرة وسطبن علي رضاوزرة وسطبن علي رضا
وزرة وسطسياحوي احسنوزرة وسطسياحوي احسن
وزرة وسطراحبي عائشةوزرة وسطراحبي عائشة
بن شكاو وسطمحادي رشيدبن شكاو وسطمحادي رشيد

بن شكاو وسطكرمت السعيد توفيقبن شكاو وسطكرمت السعيد توفيق
سي احملجوب وسطبن علي حييسي احملجوب وسطبن علي حييسي احملجوب

حي عني الذهب حممد املولود علجيعني الذهب تزغوين حممد
عني الذهب بن رقية حممودعني الذهب وجواج اعمر
عني الذهب دمحاين سليماتكبو خمتار عاشوري
حي ختابيتمرموز امحداتكبو زكرايء بن قرطيب
 اتكبو مصطفى بومنري فيفري24حي  صاحلي نعيمة
ثنية / صاحي عبد الكرمي

احلجر
 تونسي حكيم تونسي حكيم ثنية احلجر

 فيفري24حي  صاحلي نعيمةثنية احلجر جبارة ميلود
ثنية احلجر فتحي بن قرطيبحي مقدم بن يوسف طنجاوي زكرايء
 احلجرصاحي عبد الكرميشارع بن تركية يوسف بن سامل
ثنية احلجر  مسعودان رابحشارع ولد الرتكي عقيل مرموز

مقدم بن يوسف  مصطفاوي زكرايءطريق اجلزائر بكري الرتكي الياس
ثنية احلجرطوابل نور الدينزيوشزانيين دمحان
طريق اجلزائرحاج احسن ابراهيم بزيوشعميمش مسري

 حي بزيوش غزغازي نعيمةمرج شكري لقموشي يونس
 حي بزيوشحورية ديلميخابيت بولدوم صديق
 حي بزيوش حممد امني خوالد لوسني امساعني لوسني امساعيل

 حي بزيوشعمريي عبد القادرل حي بوزاين بن دايل ابراهم عبد القادر
حي مرج شكري سيدعلي قران عبد املومن اسحاق

 بن كايل حممد بن كايل حممد
حي الكوالة عبد املومن اسحاق مسراينكالش فوزيةكالش فوزية

حي الكوالةبن كايل حممد ديسمرب15 تشوكش فضيلة
حي قطيطن صدوقي يوسفحي ابيتعالوة ايسني

تغذية عامة

املدية

املدية

خمابز

بن شكاو

وزرة



حي قطيطنكالش فوزيةحي الزبوجة عثمان هشامة
 ديسمرب15حي  اهلادي دايل ابراهملداميات جنيب عاشوري

ابيت/سعيداين عمر-  سعيداين عمرلشلعلعنواري سليم
حي الشلعلع رمحون فضيلحي الداميات عبد الرحيم زيرق
ذراع السمار وسطجرمون خمتارذراع السمار وسطبن علي فتحي
ذراع السمار وسطموزاوي مصطفىذراع السمار وسطرمحاين مجال
متزقيدة وسطمولواد ابراهيممتزقيدة وسطحممد سامل

متزقيدة وسطسعيد موساوي رضوانمتزقيدة وسطابراهيم بلهواري امحد
وزرة وسطشرشور يوسفوزرة وسطزروقي كمال
وزرة وسطقادري مسريوزرة وسطغراف مجال
بن شكاو وسطمحيدية عمربن شكاو وسطبكري حممد
بن شكاو وسطبن عيسى رشيدبن شكاو وسطمحزة نبيل

احلمدانية وسطصايفي رابحاحلمدانية وسطصايفي رابح
احلمدانية وسطخيلف المياءاحلمدانية وسطخيلف المياء
تيزي املهدينشم كمالتيزي املهدينشم كمال

تيزي املهديفؤاد عميمشتيزي املهديفؤاد عميمش
سي احملجوب وسطغياثي ابراهيمسي احملجوب وسطجاليب عبد الكرمي

سي احملجوب وسطنشم عبد النورسي احملجوب وسطبشراير رابح
بوعيشون وسطبوراكي عيسىبوعيشون وسطبوراكي عيسى
بوعيشون وسطعلواوي حسنيبوعيشون وسطعلواوي حسني
حي عني الذهب خمباط عبد املالك عني الذهب لعيمش شريف

ساحة السوقبركان غريب ساحة السوقعني الذهب خمباط عبد املالك
حي اتكبو عبد السالم توميساحة السوق نبيل بن خالد

حي ثنية احلجر ابشن محزةاتكبوعبد الرمحان وكريف
شارع بومنريموساوي حممداتكبوعلي بن شاشة

حي بزيوش شركة وكريف مروان واخوانه فيفري24 حي  علي قاسم سليم
حي بزيوش بلطرش اسيا هاجر جويلية05حي  نور الدين عابد
حي مرج شكري لعيمش توفيقثنية احلجرخمباط بوعالم

املدية

بوعيشون

تيزي املهدي

جزارة

تغذية عامة

املدية

ذراع السمار

متزقيدة

وزرة

بن شكاو

احلمدانية

سي احملجوب

املدية



حي ختابيت عبد الرمحان حنوشارع بومنريموساوي حممد
وزرة وسطكنودي رابحوزرة وسطشراطي توفيق
وزرة وسطشراطي توفيقوزرة وسطيسبع جلول

بن شكاو وسطايرس صربينةبن شكاو وسطايرس صربينةبن شكاو
سي احملجوب وسطشواو سعيدسي احملجوب وسطشواو سعيدسي احملجوب

املديةبن بريدة امحداملديةسليماين توفيق
املديةبن بريدة مصطفىاملديةبن بريدة امحد

املديةبرقية حممد امنياملديةبن بريدة مصطفى
املديةالعيدي حممد فتحياملديةبرقية حممد امني

املديةسعيدي فاروقاملديةالعيدي حممد فتحي
املديةبن بريدة عبد الفتاحاملديةسعيدي فاروق

املديةايرس عطاء هللااملديةبن بريدة عبد الفتاح
املديةجودي ميلود املديةايرس عطاء هللا
املديةبوغراف بن عيسىاملديةجودي ميلود 

املديةقهلوز فوزيةاملديةبوغراف بن عيسى
املديةسليماين توفيقاملديةقهلوز فوزية

وزرةالعيدي حممد امنيوزرةالعيدي حممد امنيوزرة 
سي احملجوب وسطمراح حكيم سي احملجوب وسطمراح حكيمسي احملجوب

حي عني الذهبمطحنة حبة حي عني الذهبمطحنة حبة 
حي ذراع السمار. مطحنة بوعمرة حي ذراع السمار. مطحنة بوعمرة 
مقابل الوالية حمطة نفطالمقابل الوالية حمطة نفطال

املديةعطية بن حفرياملديةعطية بن حفري
املدية حمطة خدمات تلمسايناملدية حمطة خدمات تلمساين

املدية حمطة خدمات حبةاملديةحمطة خدمات حبة
ذراع السمارحمطة نفطالذراع السمارحمطة نفطالذراع السمار

وزرة روحبي فيسة امحدوزرة روحبي فيسة امحدوزرة
حي ثنية احلجر غبيش سفيانحي ثنية احلجر جالط عبد الرمحان
حي الشلعلع بلقسامي توميحي مرج شكري موسى روحبي فيسة

املدية

املدية

وزرة

املدية

جزارة

انتاح وتوزيع 
احلليب

املدية

املدية

نشاط وحدات 
االنتاج

تصليح العجالت املدية

حمطات الوقود



حي مرج شكري موسى روحبي فيسةحي الشلعلع بن اباب علي حممد

املدية

تصليح العجالت املدية











العنواناليوم الثاينالعنواناليوم االولالنشاطالبلديةالدائرة
وامري مركزموسى حممدوامري مركزحاج قناوي

وامري مركزمتيجي مساعيلوامري مركزخليفة كبري

حناشة مركزبوعالمي مجالحناشة مركزبوعالمي مجالحناشة

حربيل مركزرمحاين عبد القادرحربيل مركزرمحاين عبد القادرحربيل

وامري مركزمزاري رابح وامري مركزبن عمارة مراد

وامري مركزمتيجي حممد الصغريوامري مركززروايل عبد القادر

وامري مركزبوزيد رؤوفوامري مركزاوراغي علي

وامري مركزدويك مصطفىوامري مركزواضح عبد القادر

حناشة مركزكداسي حممدحناشة مركزبن خيلف لطرش

حناشة مركزبلطرش خيلفحناشة مركزبوزايين الطيب

حناشة مركزبوعزة منريحناشة مركزبوزايين علي

حربيل مركزسونة مصعبحربيل مركزبن طيب امساعيل

حربيل مركزلعروسي ديلمي حممدحربيل مركزمنيفي مولود

حربيل مركزقرمزيل حسنيحربيل مركزمراكشي ام اخلري

وامري مركزبن عمارة بومجعةوامري مركزبوعبد هللا رشيدجزارةوامريوامري

وامريدوي حسين رشيدوامريدوي حسين رشيدوامري

حربيلبوشريط باللحربيلبوشريط باللحربيل

2020القائمة االمسية للتجار املعنيني ابملداومة خالل عطلة عيد الفطر املبارك لسنة 
وامــــري: دائرة 

حمطات الوقودوامري

وامري

تغذية عامةوامري

وامري
خمابز

حربيل

حناشة

وامري



العنواناليوم الثاينالعنواناليوم االولالنشاطالبلديةالدائرة
عني بوسيف بوشهري عثمانعني بوسيف بوشهري عثمان
عني بوسيف خملوف عمرعني بوسيف خملوف عمر
عني بوسيف سحوان محزةعني بوسيف سحوان محزة

شاللة العذاورةابشة عبد النورشاللة العذاورةابشة عبد النور
شاللة العذاورةتيتان توفيقشاللة العذاورةتيتان توفيق
شاللة العذاورةملياين رضاشاللة العذاورةملياين رضا

عني بوسيف بن علية رحيمعني بوسيف بن ذابح عيسى
عني بوسيف بن ذابح عبد احلفيظعني بوسيف حبيب فريد

عني بوسيف لكحل عامرعني بوسيف عرابوي فيصل
عني بوسيف بن ذابح مجيلعني بوسيف كريوان امساعيل
عني بوسيف شاليل عبد الرمحانعني بوسيف مشيت عبد القادر
عني بوسيف مليك نصريةعني بوسيف رحباوي بلقاسم
عني بوسيف قويدري حممدعني بوسيف عمراوي عيسى
عني بوسيف حممودي عقيلةعني بوسيف فراح رضوان
شاللة العذاورةزروقي امنيشاللة العذاورةمسلس محزة 
شاللة العذاورةسعيداين حدةشاللة العذاورةبوذينة خلضر
شاللة العذاورةمهدي عزالدينشاللة العذاورةعيوش يوسف

شاللة العذاورةبوشريط عمرشاللة العذاورةولد شفعاوي موسى
شاللة العذاورةشاليل عبد الوهابشاللة العذاورةونوغي عائشة

عني بوسيف بن ذابح زكرايءعني بوسيف مسعودي بلحوت
عني بوسيف معمري خمتارعني بوسيف بن قيدة نبيل

عني بوسيف شرفاوي محزةعني بوسيف دمحان عبد القادر
عني بوسيف دمحان احممدعني بوسيف طوابل احلسني

عني بوسيف

شاللة العذاورة

عني بوسيف
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جزارة
عني بوسيفعني بوسيف

تغذية عامة

شاللة العذاورة

خمابز

عني بوسيف

شاللة العذاورة

عني بوسيف

شاللة العذاورة



شاللة العذاورةبن عروس لعموريشاللة العذاورةبرامهي حفصة
شاللة العذاورةصيد بلقاسمشاللة العذاورةقري فريد

عني بوسيفحمطة نفطالعني بوسيفحمطة نفطالعني بوسيفعني بوسيف
شاللة العذاورةحمطة نفطالشاللة العذاورةحمطة نفطالشاللة العذاورةشاللة العذاورة

حمطات الوقود

جزارة

شاللة العذاورة شاللة العذاورة



اليوم الثايناليوم األول 
العنواناإلسم واللقب التاجرالعنواناإلسم واللقب التاجرالنشاطالبلديةالدائرة

مركزقبوح رضامركزكمال كحال
حي الزبرةبودرابلة مصطفىحي الزبرةرابحي حممد
106جتزئة موجب منصف106جتزئة حرايت علي

اخلرجة اجلنوبيةشاريف حممداخلرجة اجلنوبيةدايدي نور الدين
حي الوائمفضلو هتاميحي الوائمزرواطي عمر
حي ل كرايلرضوان فضيلحي ع فحيصفضلو إمساعيل
شارع م مخيسيتداود ميسومشارع م مخيسيتشنيين إبراهيم

شارع م مخيسيتلعيمش مسريةشارع م مخيسيتمنصوري إبراهيم
شارع م مخيسيتحجوط رضوانشارع م مخيسيتمحاد مروان

االخوة خربوشبوقفطان مصطفىاالخوة خربوشبن فاطمة حممد
اخلرجة اجلنوبيةبن موسى رشيداخلرجة اجلنوبيةصحيح محزة
حي الوائمسومايت حمفوظحي الوائمبوقدرة بالل

حي الزبرةوجلة عبد الرمحانحي الزبرةدعاس عبد القادر
حي الزبرةغرفة العيدحي الزبرةشعريي امحد

جسر الشلفحاللة عليجسر الشلفحاللة عبد القيوم
حي الزاويةحرمة خريةحي الزاويةمرسلي ميينة
القصر العتيقلعريب عبد القادرالقصر العتيقزيتوين أيوب
حي روماانتفاجلريوم مليكةحي روماانتشراير نعيمة

ساحة الشهداءبن عائشة خلضرساحة الشهداءمدارق زين العابدين
حي الزبرةصدوقي قويدرحي الزبرةعابر حممد امني
شارع م مخيسيتبن عبد هللا امليلودشارع م مخيسيتبن هالل حممد

شارع م مخيسيتمعزوز عليشارع م مخيسيتمعزوز أبو صفيانحمطات الوقود

قصر البخاري

خمابز

تغذية عامة

اجلزارة
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حي الزبرةحسان حسنيحي احملطةبن شريط يوسفتصليح العجالت
متنقلفراح سليممتنقلعيداد عبد العزيز
متنقلبن هالل خلضرمتنقلميمومنة حممد

مركزلعيشور مرادمركزبلي عبد الرمحانتغذية عامةسانق
مركزقوبة بن حوىمركزقيز زين العابدينتغذية عامةمفاحتة

مركزبداد الزهرةمركزبراهيمي خمتار
مركزميسوم ميلودمركزبواشرية انصر

مركزطرشي لعريبمركزمجعي علياجلزارة
املدخل الشرقيعمرون صديقاملدخل الشرقيعمرون صديقحمطات الوقود
متنقلطرشي حييمتنقلطرشي حييتوزيع احلليب

مركزحاج علي إبراهيممركزبن حليمة رشيد
حبةسفاي عبد القادرحبةبن ساعد عبد الكرمي

مركزلعيهور حممدمركزشلف محزةاجلزارة
01ط و رقم قبايلي علي امحد 01Eurl ccnsط و رقم صمادي امحدsarl pssحمطات الوقود

مركزدمحاين حممدمركزولد لقرع امحدتغذية عامةالبواعيش
مركزعبابسي رابحمركزعبابسي بن عثمان

مركزمعدور بوزيدمركزمعزيب بلقاسم
مركزقصاب حممدمركزقصاب مجالقصابة

متنقلقالليب محزةمتنقلقالليب محزةتوزيع احلليب
مركزبربيحة عبد الرمحانمركزسالم نور الدين
اخلربةقلعي إبراهيم اخلربةنفاذ مسعود

مركزبونبال عبد الرمحانمركزبونبال احممدتغذية عامةام اجلليل
مركزبدران حممدمركزبن موسى خلضرتغذية عامة

متنقلقريد مرادمتنقلقريد نرادتوزيع احلليب
مركزهواري فاطمةمركزعريب حممد ملني
خربة هاللعمام بلقاسمخربة هالللعايدي امحد

مركزقوادرية صفيانمركزقوادرية خلضرتغذية عامةبوغار

قصر البخاري

توزيع احلليب

أوالد عنرت

تغذية عامةأوالد هالل

الشهبونية

الشهبونية

تغذية عامة

بوغزول
تغذية عامة

عزيز

عزيز
تعذية عامة

تغذية عامةدراق

قصر البخاري


