
 دائرة قلعـة بوصبـع
 بلدية قلعة بوصبع : -1
 

 2018خالل أيام عطلة عيد الفطر المبارك لسنة  المداومينلمواد الغذائية قائمة تجار ا

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم األول و الثاني حي كموش بلدية قلعة بوصبع مروش الضاوية 01

 اليوم األول و الثاني شارع زمولي صالح بلدية قلعة بوصبع انناصري محمد بن عثم 02

 اليوم األول و الثاني شارع أول نوفمبر طبولة علي 03

 اليوم األول و الثاني 1954شارع أول نوفمبر  تباني صالح 05

 اليوم األول و الثاني شارع قارة صالح كموش عبد اليزيد 06

 اليوم األول و الثاني لدية قلعة بوصبعب 02رقم  02التحصيص  عشيري هجيرة 07

 اليوم األول والثاني بلدية قلعة بوصبع مرواني محفوظ 08

 اليوم األول و الثاني 1954شارع أول نوفمبر  كموش محمود 09

 اليوم األول و الثاني -الطريق الوطني –ماي  08حي  عبدة عبد اللطيف 10

 اليوم األول سكن عمارة س 38حي عبد الرحمان مراني  عويسي توفيق 11

 اليوم األول و الثاني 1954شارع أول نوفمبر  تباني صالح 12

بلدية قلعة بوصبع 01حي بوشاهد حمودة محل رقم  زيتوني فاتح 13  اليوم األول والثاني 

 اليوم األول والثاني شارع أول نوفمبر بوشالغم عمار 14

 اليوم األول عماي بلدية قلعة بوصب 19حي  بوعوينة غنية 15

 اليوم الثاني 97حي زموري صالح رقم  بدبودي عبد الرحمان 16

 اليوم األول و الثاني 1945شارع أول نوفمبر  بوسنة عبد الحليم 17

 اليوم األول و الثاني شارع زموري صالح بتيحي نور الدين 18

 اليوم األول و الثاني شارع زموري صالح عراب رابح 19

 اليوم األول و الثاني شارع زموري صالح الديننصيبي نور  20

 اليوم األول و الثاني حي القلعة طبازة عبد المجيد 21

 اليوم األول و الثاني حي القلعة العايب جمال 22

 اليوم األول و الثاني حي القلعة زيتوني ساعد 23

 اليوم األول و الثاني حي عبد الرحمان مراني حريد أحمد 24

 اليوم األول 1945شارع أول نوفمبر  شامسالمي ه 25

 
 قائمة الخبازين 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم األول و الثاني حي القلعة السوق المغطى القديم عبد الوهاب فوغالي 01

 
 قائمة محطات الخدمات

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم األول والثاني 21الطريق الوطني رقم  مرابط رشيد 01

 
 
 



 بومهرة أحمد : بلدية -2
 

 2018خالل أيام عطلة عيد الفطر المبارك لسنة  المداومينلمواد الغذائية قائمة تجار ا
 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 ثانياليوم ال 1945ماي  08حي  بن شعبان وليد 01

 اليوم األول 54شارع اول نوفمبر بورجيبة لزهر 02

 اليوم األول حي شرفة أحمد زغدودي عبد القادر 03

 اليوم الثاني شارع مهدي الطيب حومر عماد 04

 اليوم األول حي بوخامة محمد الصالح جمال عبد الرزاق 05

 اليوم األول 01التحصيص اإلجتماعي رقم  بوشاهدفؤااد 06

 اليوم الثاني حي بوخامة محمد الصالح ناصر خلة 07

1945ماي  08حي  عقيبي سمير 08  اليوم األول 

1945ماي  08حي  قلي كمال 09  اليوم الثاني 

 اليوم الثاني 54شارع اول نوفمبر كتيب صالح 10

 اليوم الثاني 54شارع اول نوفمبر زدادرة رابح 11

 اليوم األول حي بوخامة محمد الصالح قيدوشي العربي 12

 اليوم الثاني شارع مهدي الطيب شريط الطاهر 13

03قطعة رقم  2التحصيص الترقوي  براهمية سميرة 14  اليوم الثاني 

 اليوم األول 168شارع خطاطبة رابح رقم  بلخيري حسين 15

 اليوم األول والثاني حي النخلة محل أ بوساحة مبروك 16

 اليوم األول 54شارع أول نوفمبر  بورصاص وليد 17

 اليوم األول شارع مهدي الطيب بن شعبان سعد 18

 اليوم األول حي عمري عمار درارجة وناسة 19

 اليوم الثاني حي بوخامة محمد الصالح سوداني فاتح 20

 اليوم األول والثاني 66حي عمري عمار رقم  شنعة عبد الحفيظ 21

 والثانياليوم األول  حي عمري عمار 61 مبروك طارق 22

 اليوم األول والثاني 04محل رقم  01رقم  02تحصيص رقم  حمالوي صبرينة 23

 اليوم األول والثاني شارع أول نوفمبر خطاطبة يوسف 24

 اليوم األول شارع مهدي الطيب خبالة عز الدين 25

 اليوم الثاني 02رقم  17نهج عميروش أحمد رقم  بوشبوط هدى 26

 اليوم األول والثاني 92رقم  01ص االجتماعي التحصي مالوي كريمة 27

 اليوم األول والثاني 90شارع عبد هللا حناشي رقم  بن هارون حسيبة 28

 اليوم الثاني 45ماي  08شارع  عدوان العيد 29

 اليوم األول والثاني شارع خطاطبة الطيب بوعوينة مباركة 30

 والثانياليوم األول  45ماي  08حي  135 حاليقية دليلة 31

 اليوم الثاني 9رقم  45ماي  08شارع  بن شعبان سمير 32

 اليوم األول حي ربعي الطاهر طالبي محمد فوزي 33

 
 



 قائمة تجار التجزئة للخضر والفواكه 

 
 قائمة الخبازين 

 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

األولاليوم  شارع مهدي الطيب بلدية بومهرة احمد بوغازي هشام 01  

قالمة 01التحصيص اإلجتماعي رقم  براهمية حواس 02  اليوم  الثاني 

بلدية بومهرة احمد 1945ماي 08شارع  سليماني زليخة 03  الثانياليوم  

 مليكة بهلول 04
بلدية بومهرة  13تحصيص بوخامة محمد الصالح رقم 

 احمد
 اليوم األول

45ماي  08شارع  عدوان العيد 05  اليوم الثاني 

06حصة  02تحصيص بومهرة أحمد رقم  مالوي محمود 06  اليوم األول 

 
 

 قائمة محطات الخدمات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

بلدية بومهرة احمد حي شرفة أحمد هوام عمار 01  اليوم الثاني 

بلدية بومهرة احمد شارع حرود أحمد براهمية حميدة 02  اليوم األول 

بلدية بومهرة احمد 1945ماي 08شارع  مخالفة رشدي 03  اليوم الثاني 

بلديةبومهرة احمد  08شارع مهدي الطيب رقم  جبالة عزالدين 04  اليوم األول 

بلدية بومهرة احمد حي عمري عمار بن مارس حميد 05 ياليوم الثان   

 ةالمداومأيام  العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 والثانياليوم األول  بلدية بومهرة احمد مخلوفي محمد 01

 والثانياليوم األول  20الطريق الوطني رقم  محطة نور اليسر 02



 بلدية بلخير :  -3
 

 2018خالل أيام عطلة عيد الفطر المبارك لسنة  المداومينلمواد الغذائية قائمة تجار ا
 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري اجرلقب و اسم الت الرقم

 اليوم األول والثاني 39محل رقم  02التحصيص الترقوي رقم  بلخير محمد 01

 اليوم األول والثاني 02تحصيص رقم  ناحلي محمد 02

 اليوم األول 08حي كافي محمد الصالح رقم  مضاوي عمار 03

 اليوم األول 124شارع بوزيت رقم  عبيزي عبد الحق 04

 اليوم األول 04رقم  04مسكن عمارة  100حي  بن شعبان رجم 05

 اليوم الثاني حي بن صويلح فنجال طاهر بن عايدة 06

 اليوم الثاني 43حي حابس عيسى رقم  قاسمي حسام 07

 اليوم األول حي كشيتي محمد بن عباس عبد الحليم 08

 اليوم األول 1954شارع أول نوفمبر  لطفي الصيد 09

 اليوم الثاني 01مسكن محل رقم  08حي  يري محمد أمينعر 10

 اليوم األول 06رقم  1954شارع أول نوفمبر  بوبة مزوز 11

 اليوم األول والثاني أ60تحصيص سهيلي محمد رقم  سعابنية رضا 12

 اليوم الثاني 78حي سهيلي محمد رقم  حيمر عبد الرزاق 13

 اليوم الثاني 96تحصيص سهيلي محمد رقم  أحمد صالحي 14

 اليوم األول والثاني ب 91تحصيص سهيلي محمد رقم  مالك فاروق 15

 اليوم الثاني 45ماي  08حي سعدي عبد المجيد شارع  هجدوب نعيمة 16

 اليوم األول والثاني 02محل رقم  17شارع سعدي مجيد رقم  محانشة فاتح 17

والثانياليوم األول  شارع سعدي مجيد بوجاهم صالح الدين 18  

 اليوم الثاني 02تحصيص بلخير  توراش علي 19

 اليوم الثاني شارع بوزيت محمد شماخي رشيد 20

 اليوم األول والثاني 01محل رقم  01شارع لوريث محمد رقم  عمار سوداني 21

 اليوم األول والثاني بلخير محمد110رقم  02التحصيص  عالل الهادي 22

 اليوم األول والثاني 16رة ج رقم مسكن عما 30حي  مالك حمة 23

 اليوم األول والثاني طريق سدراتة بلدية بلخير بن عيدة الطاهر 24

 اليوم األول حي سهيلي محمد برينات حليم 25

 اليوم األول والثاني حي كافي محمد الصالح صحراوي كمال 26

 اليوم األول والثاني حي سهيلي محمد بوخروبة نسيم 27

 اليوم األول والثاني حي محمد سهيلي عميار السعيد 28

 اليوم األول والثاني حي عقون عبد الحميد بوسطحة جمال 29

 اليوم األول والثاني حي عقون عبد الحميد شايب الذرعين فاطمة الزهرة 30

 اليوم األول والثاني شارع أول نوفمبر توبة عزيز 31

ليوم األول والثانيا شارع أول نوفمبر وحيد بن حيمود 32  

 اليوم األول والثاني حي حابس عيسى صحراوي ليندة 33

 اليوم األول والثاني حي عقون عبد الحميد بن بوهجة كمال 34

 
 



 قائمة الخبازين
 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم األول والثاني شارع سعدي مجيد كبابي عمار 01

1954شارع أول نوفمبر ط عمارمراب 02 اليوم الثاني    

 اليوم األول والثاني شارع بوزيت محمد سوداني عمار 03

 
 

 قائمة محطات الخدمات

 

 قائمة المطاحن 

 
 قائمة الملبنات

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

بلخير 54شارع اول نوفمبر  موادنة العياشي 01 اليوم األول والثاني    

لدية بلخيرب رحال عبد الرحمان 02 اليوم األول والثاني    

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

اليوم األول والثاني  طريق سدراتة بلدية بلخير مسير ش.ذ.م.م جماعة عبيدي  01  

اليوم األول والثاني  طريق سدراتة بلدية بلخير عبيدي محمد 02  

ية بلخيربلد إسالم عبيدي 03  اليوم األول والثاني 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

اليوم األول والثاني  بلدية بلخيـر مسير ملبنة كافاك 01  



 بلدية جبالة لخميسي : -4
 

 2018المبارك لسنة  خالل أيام عطلة عيد الفطرقائمة تجار المواد الغذائية المداومين 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم األول والثاني 34شارع حدادي بشير رقم  بوقرن رشيد 01

05شارع حدادي بشير رقم خوالد محمد 02  اليوم األول والثاني 

 اليوم األول والثاني 42شارع حدادي بشير رقم  زراولة عاشور 03

 اليوم األول والثاني بلدية جبالة لخميسي حياةشريط  04

 اليوم األول حي سلطاني الشابي زدادرة عماد الدين 05

09شارع زدوري محمد رقم  خوالد عبد المالك 06  اليوم األول والثاني 

34حي بلجودي رقم  جدور مريم 07  اليوم األول والثاني 

01حي سلطاني الشابي محل رقم  لعمايرية سميرة 08  اليوم األول والثاني 

 اليوم األول والثاني حي سلطاني الشابي مرابط محمد أمين 09

 اليوم األول والثاني حي سلطاني الشابي عيسى براهمية 10

54شارع حدادي بشير رقم  مسيودي محمد 11  اليوم األول والثاني 

شارع حدادي بشير 52 عبد العزيز خوالد 12  اليوم األول والثاني 

 اليوم األول والثاني حي سلطاني الشابي لخامسة زدوريا 13

شارع حدادي بشير 36 لعمايرية مسعود 14  اليوم األول والثاني 

 اليوم األول والثاني حي الحرية محمد خوالد 15

 اليوم األول والثاني حي الحرية حسيبة بن شرشار 16

 اليوم األول والثاني شارع حدادي بشير لعيادة بريزة 17

 

 محطات الخدمات  قائمة 
 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

126الطريق الوالئي رقم  بزمالل عمر 01 اليوم األول والثاني    

 

 تجار غاز البوتان بالتجزئة   قائمة 
 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

ليوم األول والثانيا حي الصفصاف حورية لعيادة 01  

شارع لعمايرية منصور 02 صالح سعايدية 02  اليوم األول والثاني 

 
 



 بلدية النشماية : -5
 2018خالل أيام عطلة عيد الفطر المبارك لسنة قائمة تجار المواد الغذائية المداومين 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم األول  شارع دراجي بوجمعة خلف هللا فيصل 01

 اليوم األول حي سقة محمود بلدية النشماية بوشاهد بوبكر 02

 اليوم الثاني شارع المسجد بلدية النشماية بوشملة زين الدين 03

بلدية النشماية شارع عبد هللا دراجي عيساوي محمد أمين 04  اليوم األول و الثاني 

اليوم األول والثاني    01محل رقم  19رقم حي عيساوي حسين  مراح محمد 05  

بلديةالنشماية  34حي مراح زرقين رقم  دراجي نور الدين 06  اليوم الثاني 

 اليوم األول والثاني حي مراح عبد هللا هيشور مسعودة 07

 اليوم األول الطريق الوطني النشماية خلف هللا موسى 08

لدي األولالتحصيص الب مراح فريد 09  اليوم الثاني 

19حي جالل عبد السالم رقم  حناش العيد 10  اليوم الثاني 

49رقم  01تحصيص  غراري عمار 11  اليوم األول  

 اليوم األول و الثاني حي تازير رمضان قرقور عبد الرحمان 12

10حي بوخرخور رقم  بن جدو مبروك 13  اليوم األول  

02محل رقم  05مار رقم شارع بوشملة ع بومعزة عادل 14  اليوم الثاني 

47حي بوضياف حسين رقم  عيساوي حسين 15  اليوم الثاني 

12حي سقة محمود رقم  فرنان مريم 16  اليوم األول  

 اليوم األول والثاني شارع مراح عبد هللا عيساوي خميسي 17

 
 قائمة تجار التجزئة للخضر والفواكه 

 
 قائمة الخبازين 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

بلدية النشماية شارع عبد السالم جالل حناشي عبد الكريم 01  م الثانياليو 

 اليوم األول والثاني بلدية النشماية حمزة يسمينة 02

بلدية النشماية 14شارع بودودة احمد رقم  عشاشرة الساسي 03  اليوم األول والثاني 

 
 قائمة محطات الخدمات 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

21رقم الطريق الوطني  عبد الليوي عبد المجيد 01  اليوم األول والثاني 

 ةأيام المداوم ان التجاريالعنو لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم األول والثاني شارع دراجي بوجمعة بلدية النشماية خلف هللا فيصل 01

 اليوم األول والثاني شارع جالل عبد السالم بلدية النشماية دراجي شاكر 02

 اليوم األول والثاني بلدية النشماية 12شارع مراح عبد هللا رقم  فرنان فهيمة 03

 اليوم األول بلدية النشماية 05شارع بوشملة عمار رقم  سميربكاكرية  04

 اليوم الثاني شارع جالل عبد السالم بلدية النشماية لعداسي حورية 05



 بلدية بني مزلين : -6
 

 2018خالل أيام عطلة عيد الفطر المبارك لسنة قائمة تجار المواد الغذائية المداومين 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

بني مزلين حي عواشرية خلفة زهية 01  اليوم األول والثاني 

 اليوم األول والثاني حي الناظور بلدية بني مزلين بوساحة طارق 02

 اليوم األول والثاني حي الناظور بلدية بني مزلين عبادلية فاروق 03

اليوم األول والثاني  بلدية بني مزلين خوالد خالد 04  

بني مزلين 221شارع بايع راسو رابح رقم  عيدود جنات 05  اليوم األول والثاني 

 اليوم االول ية بني مزلينبلد غضاب  لخضر 06

 اليوم األول والثاني شارع صنادلة محمد الصالح حي الناظور مرابطين خالد 07

 اليوم األول والثاني بني مزلين رضاضعة فيصل 08

 اليوم األول والثاني بني مزلين دوخي الوردي 09

02حي عواشرية محمد رقم  برقيعي خديجة 10  اليوم الثاني 

 اليوم األول شارع صنادلة محمد الصالح حي الناظور  سعيدموالكية ال 11

اليوم األول   حي الناظور بلدية بني مزلين بارس الزهرة 12  

 اليوم الثاني حي عواشرية محمد بني مزلين رزايقية سليم 13

 اليوم األول والثاني شارع خوالدية حسين حي الناظور شريط عبد الحق 14

 اليوم األول والثاني زدور بليل بني مزلينشارع م سالطنية منصف 15

 اليوم األول والثاني حي الناظور عالقي ابراهيم 16

 اليوم األول  حي الناظور روابحية عصام 17

 اليوم األول والثاني بني مزلين 04شارع رضاضعة صالح رقم  زلفة يحي 18

األول والثانياليوم  شارع صنادلة محمد الصالح حي الناظور  مرابطين رابح 19  

 اليوم األول  حي الناظور روابحية عبد الحفيظ 20

 اليوم األول والثاني حي عواشرية محمد بني مزلين عموشي مليكة 21

 اليوم الثاني شارع خوالدية حسين حي الناظور شريط عبد الكريم 22

 اليوم االول شارع خوالدية حسين حي الناظور حساينية ياسين 23

 اليوم الثاني مشتةمزدور بليل بني مزلين رياضخمايسية  24

 
 قائمة محطات الخدمات  وغاز البوتان

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم األول والثاني حي عواشرية خلفة زهية 01

 اليوم األول والثاني بني مزلين مناصرية محمد 02

 
 
 

 


