
 

 دائرة قلعـة بوصبـع
 بلدية قلعة بوصبع : -1

 2019خالل أيام عطلة عيد الفطر المبارك لسنة  المداومينلمواد الغذائية قائمة تجار ا
 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

  ثانياليوم ال 1945شارع أول نوفمبر  سالمي هشام 01

 اليوم األول و الثاني شارع زمولي صالح بلدية قلعة بوصبع ناصري محمد بن عثمان 02

 اليوم األول و الثاني نوفمبرشارع أول  طبولة علي 03

 اليوم األول و الثاني حي القلعة زيتوني ساعد 04

 اليوم األول و الثاني شارع قارة صالح كموش عبد اليزيد 05

 الثاني اليوم بلدية قلعة بوصبع 02رقم  02التحصيص  عشيري هجيرة 06

 اليوم األول و الثاني حي القلعة طبازة عبد المجيد 07

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

 اليوم األول و الثاني شارع زموري صالح بتيحي نور الدين 09

 الثانياليوم  شارع زموري صالح عراب رابح 10

 اليوم األول 1954شارع أول نوفمبر  تباني صالح 11

بلدية قلعة  01حي بوشاهد حمودة محل رقم  زيتوني فاتح 12

 بوصبع

الثانياليوم   

 اليوم األول والثاني شارع أول نوفمبر بوشالغم عمار 13

والثاني اليوم األول ماي بلدية قلعة بوصبع 19حي  بوعوينة غنية 14   

 

 قائمة الخبازين 
 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 
01 
 

القلعة السوق المغطى القديمحي  عبد الوهاب فوغالي  اليوم األول و الثاني 

 
 ائمة محطات الخدماتق

 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم األول والثاني 21الطريق الوطني رقم  مرابط رشيد 01

 
 
 



 
 
 بلدية بومهرة أحمد : -2

 2019خالل أيام عطلة عيد الفطر المبارك لسنة  المداومينلمواد الغذائية قائمة تجار ا
 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 ثانياليوم ال حي ربعي الطاهر طالبي محمد فوزي  01

01مسكن ع رقم  60حي  عقيبي سمير 02  ثانياليوم ال 

 ولاليوم األ 10رقم  54شارع اول نوفمبر خضري وفاء  03

 اليوم الثاني 54شارع اول نوفمبر لعزايزية عمار 04

03قطعة رقم  2التحصيص الترقوي  براهمية سميرة 05  اليوم الثاني 

 اليوم األول حي عمراني موسى  بن عبدة ليلى 06

 ثانياليوم ال  08حومر عبد المجيد رقم شارع  بن شعبان سعد 07

 األول والثانياليوم  حومر عبد المجيدحي  بلحسان رمزي 08

 اليوم األول والثاني 92رقم  01التحصيص االجتماعي  بوشاهد فؤاد 09

 اليوم الثاني بلدية بومهرة احمد 05حي شرفة أحمد محل رقم  هوام عمار 10

 اليوم االول والثاني حي شرفة أحمد بلدية بومهرة احمد دالي الهاشمي 11

 
 

 قائمة الخبازين 
 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري التاجرلقب و اسم  الرقم

01 
األولاليوم  شارع مهدي الطيب بلدية بومهرة احمد  بوغازي هشام  

02 
قالمة 01التحصيص اإلجتماعي رقم   براهمية حواس  اليوم  الثاني 

03 
06حصة  02تحصيص بومهرة أحمد رقم  سوداني عمار ثانياليوم ال   

 
 قائمة محطات الخدمات

 
 
 
 
 
 
 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 والثانياليوم األول   20الطريق الوطني رقم  محطة نور اليسر 01



 
 

 بلدية بلخير : -3
 2018خالل أيام عطلة عيد الفطر المبارك لسنة  المداومينلمواد الغذائية قائمة تجار ا

 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم األول والثاني حي بن صويلح فنجال  حزام جمعة 01

 اليوم األول والثاني 02رقم  سهيلي محمد تحصيص شعابنة رضا 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

الثاني األول و اليوم 32رقم  حي بن صويلح فنجال غزالني نور الدين 06  

الثاني االول و اليوم 43حي حابس عيسى رقم  قاسمي حسام 07  

والثاني اليوم األول 1954شارع أول نوفمبر  بودمان عمار 08  

 اليوم األول 1954شارع أول نوفمبر  لطفي الصيد 09

الثاني االول و اليوم سهيلي محمدحي  حريدي خديجة 10  

ثانياليوم ال 06رقم  1954شارع أول نوفمبر  بوبة مزوز  11  

الثانياليوم  محل أ 91تحصيص سهيلي محمد رقم  صالحي أحمد 12  

الثانياالول واليوم  مكي عشيشحي  ابركان عبد اللطيف 13  

ولاليوم األ 340تحصيص سهيلي محمد رقم  قمريش أحمد 14  

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

الثاني االول و اليوم بلدية بلخير زعالني نصر الدين 16  

 اليوم األول والثاني  02شارع سعدي مجيد رقم  عليوي جليلة 17

 اليوم األول والثاني شارع سعدي مجيد  بوجاهم صالح الدين 18

 اليوم الثاني شارع بوزيت محمد بوسعيد محمد امين 19

 اليوم الثاني زموري مسعودشارع  شماخي رشيد 20

 اليوم األول والثاني بوزيت محمدشارع  بن فطوم فاروق 21

 اليوم األول والثاني حي خباب بلقاسم بن شعبان رجم 22

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

 اليوم األول والثاني طريق سدراتة بلدية بلخير يدة الطاهرابن ع 24

 ثانياليوم ال 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 شارع أول نوفمبر توبة عزيز 28

 اليوم األول والثاني شارع أول نوفمبر وحيد بن حيمود 29

والثانياليوم األول  حي حابس عيسى صحراوي ليندة 30  

 اليوم األول والثاني حي عقون عبد الحميد بن بوهجة كمال 31

 اليوم األول والثاني حي سعدي مجيد رباشي صالح 32

 
 

 قائمة الخبازين
 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم األول  شارع سعدي مجيد كبابي عمار 01

1954نوفمبرشارع أول  مرابط عمار 02 اليوم الثاني    

 
 

 قائمة محطات الخدمات
 

 
 
 
 

 
 

 قائمة المطاحن 

 
 قائمة الملبنات

 

 
 
 بلدية جبالة لخميسي : -4

 2019خالل أيام عطلة عيد الفطر المبارك لسنة قائمة تجار المواد الغذائية المداومين 
 
 

 ةالمداومأيام  العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم األول والثاني 34شارع حدادي بشير رقم  بوقرن رشيد 01

05شارع حدادي بشير رقم خوالد محمد 02 الثانياليوم    

 اليوم األول  42شارع حدادي بشير رقم  زراولة عاشور 03

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

بلخير 54شارع اول نوفمبر  حسينموادنة  01 اليوم األول والثاني    

اليوم األول والثاني  بلدية بلخير رحال عبد الرحمان 02  

 ةأيام المداوم العنوان التجاري اسم التاجرلقب و  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  

 اليوم األول والثاني بلدية بلخير إسالم عبيدي 03

 ةأيام المداوم العنوان التجاري اسم التاجرلقب و  الرقم

اليوم األول والثاني  بلدية بلخيـر مسير ملبنة كافاك 01  



 اليوم األول والثاني بلدية جبالة لخميسي شريط حياة 04

لخميسيبلدية جبالة  عاشوري أحمد 05 ثانياليوم ال   

09شارع زدوري محمد رقم  خوالد عبد المالك 06  اليوم األول 

34حي بلجودي رقم  جدور مريم 07  اليوم األول 

01حي سلطاني الشابي محل رقم  لعمايرية سميرة 08 الثانياليوم    

 اليوم األول والثاني حي سلطاني الشابي مرابط محمد أمين 09

الثانياليوم  حي سلطاني الشابي براهميةعيسى  10  

54شارع حدادي بشير رقم  مسيودي محمد 11  اليوم األول  

شارع حدادي بشير 52 عبد العزيز خوالد 12  اليوم األول والثاني 

 اليوم األول والثاني حي سلطاني الشابي الخامسة زدوري 13

الثانياليوم  حي الحرية محمد خوالد 14  

 اليوم األول والثاني حي الحرية حسيبة بن شرشار 15

 

 محطات الخدمات  قائمة 
 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

126الطريق الوالئي رقم  باز نفط جبالة الخميسي 01 اليوم األول والثاني    

 
 بلدية النشماية : -5

 2019خالل 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

شارع أحمد بن جميل 23 حناش العيد 04 ولاليوم األ   

بلدية النشمايةحي عيساوي حسين  مقدم فاتح 05 اليوم األول     

النشماية 07رقم  حي حسين ضياف بولحية عز الدين 06 ثانياليوم ال   

النشماية ضيافحي حسين  حميدة نور الدين 07  اليوم األول 

 اليوم الثاني التحصيص البلدي األول مراح فريد 08

 
 قائمة تجار التجزئة للخضر والفواكه 

 
 
 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 شارع جالل عبد السالم لعداسي حورية 01
 اليوم الثاني

 شارع جالل عبد السالم دراجي شاكر 02
 اليوم األول والثاني



 
 
 

 قائمة الخبازين
 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

بلدية النشماية شارع عبد السالم جالل حناشي عبد الكريم 01  ولاليوم األ 

الثانياليوم  بلدية النشماية حمزة يسمينة 02  

 عشاشرة الساسي 03
بلدية  14شارع بودودة احمد رقم 

 النشماية

 اليوم األول

 
 قائمة محطات الخدمات 

 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

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

 
 بلدية بني مزلين : -6

 2019خالل أيام عطلة عيد الفطر المبارك لسنة قائمة تجار المواد الغذائية المداومين 
 
 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم األول والثاني بني مزلين رضاضعة حواس 01

 اليوم األول والثاني حي الناظور بلدية بني مزلين ساعدبوساحة  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 

ثانياليوم ال بلدية بني مزلين غضاب  لخضر 06  

 اليوم األول والثاني الناظورحي  دخاخنة أحسن 07

 اليوم األول والثاني حي الناظور رضاضعة فيصل 08

 اليوم األول والثاني شارع بهلول خميسي  دوخي الوردي 09

02حي عواشرية محمد رقم  برقيعي خديجة 10 الثاني االول و اليوم   

الثانياليوم  شارع صنادلة محمد الصالح حي الناظور  شرفة سلمى 11  

  والثاني 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



الثانياليوم  شارع مزدور بليل بني مزلين منصفسالطنية  15  

 اليوم األول والثاني حي الناظور عالقي ابراهيم 16

  والثاني اليوم األول حي الناظور سوايسية سامية 17

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

 اليوم األول والثاني شارع صنادلة محمد الصالح حي الناظور  مرابطين رابح 19

  والثاني اليوم األول حي الناظور روابحية عبد الحفيظ 20

 اليوم األول  حي عواشرية محمد بني مزلين عموشي مليكة 21

ولاليوم األ شارع خوالدية حسين حي الناظور شريط عبد الكريم 22  

والثاني اليوم االول مزلينبني  لطفيحساينية  23  

 اليوم األول والثاني حي عواشرية خلفة زهية 24

 اليوم األول والثاني حي الناظور موالكية السعيد 25

 


