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 وادي الزناتي : بلدية -1

 2018 لسنةاألضحى خالل أيام عطلة عيد قائمة تجار المواد الغذائية المداومين 

 
 للخضر والفواكهقائمة تجار التجزئة 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم الثاني حي محمد الطاهر كحلي هدار عبد الفتاح 03

 اليوم االول السوق المغطى بلدية وادي الزناتي ميمون مهدي 02

 اليوم الثاني السوق المغطى بلدية وادي الزناتي بن حمدي السعيد 01

 اليوم األول حي محمد الطاهر كحلي برهان بلعوجة 04

 
 قائمة المخابز 

 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم االول حي جبسة محمود بلدية وادي الزناتي قروي وشركاؤه  01

 اليوم االول حي اول نوفمبر بلدية وادي الزناتي قدم موسى 02

 اليوم األول  الطاهر كحلي بلدية وادي الزناتيحي محمد  دعلوش بالل 03

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم الثاني ساحة محمد عرفاوي بلدية وادي الزناتي لجدل صابر 01

مسكن بلدية وادي الزناتي 70/400حي  غزال حبيبة 02  اليوم الثاني 

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

التانياليوم  حي الشهداء العشرة بلدية وادي الزناتي طويل كمال 04  

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

الشهداء العشرة بلدية وادي الزناتيحي  بوحالسة علي 06 الثانياليوم ا   

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

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

 اليوم الثاني حي اإلخوة كعاص بلدية وادي الزناتي كشيتي احسن 09

ثانيالاليوم  حي اإلخوة كعاص بلدية وادي الزناتي منير بوصنوبرة 10  

االولاليوم حي اإلخوة كعاص بلدية وادي الزناتي بوصنوبرة برهان 11  

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

لثانيااليوم  حي اإلخوة كعاص بلدية وادي الزناتي راشي المية 13  

 اليوم الثاني حي رابح لوصيف بلدية وادي الزناتي زنبوعة سامية 14

 اليوم الثاني شارع أول نوفمبر بلدية وادي الزناتي فريعن صالح 15

االولاليوم  السوق المغطى بلدية وادي الزناتي بن اسماعيل محمد 16  

طريق قسنطينة 06مسكن تساهمي عمارة  50حي  منصوري ابراهيم 17 الثانياليوم    

الثانياليوم  حي رابح لوصيف بلدية وادي الزناتي قنيفي عبد الرزاق 18  

 اليوم األول شارع أول نوفمبر طيروش اليزيد 19

 اليوم الثاني السوق المغطى بلدية وادي الزناتي شتيوي عبد الحق 20

15المنطقة الحضرية رقم  كشيتي حمزة 21  اليوم الثاني 



 اليوم الثاني نهج عمار غيبة بلدية وادي الزناتي قيراطي عبد العزيز 04

االولاليوم  حي رابح لوصيف بلدية وادي الزناتي ركاب مروان 05  

الثانياليوم  حي اإلخوة كعاص بلدية وادي الزناتي عبد الغاني بومزاوط 06  

04التحصيص رقم  الرزاقعالل عبد  07 الثانياليوم    

 
 قائمة محطات الخدمات 

 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم األول والثاني  طريق قسنطينة شطيبي رابح 01

 اليوم األول والثاني طريق تاملوكة نفطال 02

 
 قائمة المطاحن 

 
 

 ةأيام المداوم التجاريالعنوان  لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم األول والثاني  وادي الزناتي مطاحن الحسن 01

 اليوم األول والثاني وادي الزناتي مطاحن بني ظافر 02

 اليوم األول والثاني منطقة النشاطات الحرفية مرواني محمود 03

 
 
 بلدية برج صباط : -2

 
 2018 لسنةاالضحى خالل أيام عطلة عيد قائمة تجار المواد الغذائية المداومين 

 
 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 ثانياليوم ال برج صباط غامود كمال 01

 اليوم االول برج صباط دحمان عائشة 02

 ثانياليوم ال برج صباط علوش محمد 03

 لثانياليوم ا برج صباط خيروني عادل 04

 ثانياليوم ال برج صباط ظافر نصر الدين 05

 اليوم االول برج صباط سلمى محمد 06

 اليوم االول رأس العيون برج صباط جداوة أمباركة 07

 اليوم االول برج صباط بوخدنة حمزة 08

 اليوم االول برج صباط ظافر عبد العزيز 09

 ثانياليوم ال برج صباط غامود مسعودة 10

 اليوم االول برج صباط بوشريبة خميسي 11
 

 
 قائمة المخابز 

 

 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 األولاليوم  بلدية عين رقادة علوش عبد الرحمان 01
 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 بلدية عين رقادة : -3
 2018 لسنةاألضحى خالل أيام عطلة عيد قائمة تجار المواد الغذائية المداومين 

 

 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 االولاليوم ا بلدية عين رقادة ديلمي محمد الصالح 01

 ثانيال اليوم  بلدية عين رقادة ديلمي علي 02

 ثانياليوم ال بلدية عين رقادة قوادري الزناتي 03

 ألول االيوم  بلدية عين رقادة مفيد تواتي 04

 ثانياليوم ال بلدية عين رقادة رحامنية سرحان 05

 ألولااليوم  بلدية عين رقادة شاكر المية 06

 ثانيال اليوم  بلدية عين رقادة عالوةديلمي  07

 ألول االيوم  بلدية عين رقادة حدوش المكي 08

رقادةبلدية عين  حفايظية يوسف 09  ثانيال اليوم  

 ثانيال اليوم  بلدية عين رقادة جبيحة عمار 10
 

 قائمة تجار التجزئة للخضر والفواكه
 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم الثاني بلدية عين رقادة بن غانم عبد هللا 03

 االولاليوم  بلدية عين رقادة غرسي بدر الدين 02

 اليوم الثاني بلدية عين رقادة غرسي إسماعيل 01

 اليوم األول بلدية عين رقادة كواشي ميلود 04

 
 

 قائمة المخابز 
 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 االولاليوم  بلدية عين رقادة ديلمي إبراهيم 01

 


