
 قائمة التجار و الوحدات اإلنتاجية الملزمة بضمان المداومة خالل
 حسب كل بلدية 2017يومي عيد األضحى المبارك لسنة 

 
 النشاط العنوان  اسم و لقب  التاجر  اليوم  البلدية 
 سلبزة  بلدية الطارف مركز شاطر اذلادي اليوم الثاين اىل اخلامس الطارف
 سلبزة  الطارف01شارع العلمي بودور زلل رقم  حسان ناصر ي اليوم االول اىل اخلامس الطارف
 سلبزة  أ الطارف18حي عبد الكرمي حداد زلل رقم  العريف عبد الرزاق اليوم االول اىل اخلامس الطارف
 تغذية عامة   حي فريخ طايف الطارف10زلل رقم  داود ابراىيم  اليوم األول و الثاين  الطارف
 تغذية عامة شارع حداد صاحل الطارف داودي رشيد اليوم األول و الثاين الطارف
 تغذية عامة شارع حداد صاحل الطارف قاسم نور الدين  اليوم األول و الثاين الطارف
 تغذية عامة  حي حداد صاحل الطارف01زلل رقم  مجال سعيدي اليوم األول و الثاين الطارف
 تغذية عامة  الطارف01حتصيص اجملمع السكين رقم  فريخ العيفة بن حسن اليوم األول و الثاين الطارف
 تغذية عامة  الطارف 01حي طراد نوار زلل رقم  طوايليب عصام اليوم األول و الثاين الطارف
 تغذية عامة شارع طراد نوار الطارف زايدي كمال اليوم األول و الثاين الطارف
 تغذية عامة هنج حداد صاحل الطارف بن عياد جناة اليوم األول و الثاين الطارف
 مطعم  الطارف44الطريق الوطين  دلزري عبد الرشيد من اليوم الثالت اىل اخلامس  الطارف
 مطعم شارع طايف فريخ الطارف بن محيمد عمار من اليوم الثالت اىل اخلامس الطارف
 مطعم  الطارف54 مسكن زلل رقم 168حي  ضواوي رفيق من اليوم الثالت اىل اخلامس الطارف

 خضر و فواكو  الطارف03شارع طراد نوار زلل رقم  ربيعي زلمد دلني  من اليوم الثالت اىل اخلامس الطارف



 خضر و فواكو  الطارف01شارع طراد نوار زلل رقم  ماز زلسن  من اليوم الثالت اىل اخلامس الطارف

 خضر و فواكو بلدية الطارف مركز قاسم كبلويت  من اليوم الثالت اىل اخلامس الطارف

 مقهى شارع حداد صاحل الطارف غناس علي  من اليوم الثاين اىل اخلامس الطارف
 مقهى  حي سيناوي اذلادي الطارف03زلل رقم  طويل ياسني من اليوم الثاين اىل اخلامس الطارف

 مقهى بلدية الطارف مركز شاطر عبد الوىاب من اليوم الثاين اىل اخلامس الطارف

 مقهى  الطارف82زلاذ لألروقة  الطريق الوطين  طويل فارس من اليوم الثاين اىل اخلامس الطارف

 زلطة بنزين الطارف 44الطريق الوطين زايدي الصادق  اليوم االول و الثاين الطارف
زلطة بنزين  قرية ايوس الطارف 44الطريق الوطين غناس خلضر   اليوم االول و التاين الطارف
زلطة بنزين  الطارف 44الطريق الوطين اوزروت فاطمة الزىراء  اليوم االول و الثاين الطارف
زلطة بنزين قرية ادلطروحة  الطارف شلويف منري   اليوم االول و الثاين الطارف
صيدلية   الطارف 44الطريق الوطين قريرة عبد اجمليد  اليوم االول الطارف
صيدلية  شارع طراد نوار  الطارف بولبيان كمال  اليوم الثاين الطارف

 سلبزة   ابن مهيدي44الطريق الوطين  تومي عيسى من اليوم الثاين اىل اخلامس ابن مهيدي

 سلبزة حيب ذييب علي  ابن مهيدي شعبوين رابح اليوم األول  ابن مهيدي

 سلبزة   ابن مهيدي 44الطريق الوطين  حاجي كمال  اليوم الثالت ابن مهيدي

 تغذية عامة شارع ذييب علي ابن مهيدي سرير ياسني  اليوم األول اىل اخلامس ابن مهيدي
 تغذية عامة حي ساحيية معمر ابن مهيدي مخريي زلمد رضا  اليوم الثاين اىل اخلامس ابن مهيدي
 تغذية عامة  ابن مهيدي44الطريق الوطين  قناديل حسان  اليوم الثاين اىل اخلامس ابن مهيدي
 تغذية عامة حي ساحيية معمر ابن مهيدي جابر زلمد اليوم الثاين اىل اخلامس ابن مهيدي
 خضر و فواكو  ابن مهيدي44الطريق الوطين  لعالميية فتحي اليوم الثالث اىل اخلامس ابن مهيدي
 مطعم  ابن مهيدي44الطريق الوطين  ذييب زلمد اليوم الثالث اىل اخلامس ابن مهيدي
 مطعم شارع غود البوك ابن مهيدي مسوك الطيب  اليوم الثالث اىل اخلامس ابن مهيدي



 مطعم  ابن مهيدي44الطريق الوطين  مساش رابح  اليوم الثالث اىل اخلامس ابن مهيدي
 مقاىي  ابن مهيدي44الطريق الوطين  تومي عيسى  من اليوم الثاين اىل اخلامس ابن مهيدي

 مقاىي  ابن مهيدي44الطريق الوطين  خبشاش علي  من اليوم الثاين اىل اخلامس ابن مهيدي

 مقاىي  ابن مهيدي44الطرريق الوطين  سريعي زلمد الصاحل من اليوم الثاين اىل اخلامس ابن مهيدي

 مقاىي ابن مهيدي مركز بوركبة نبيل  من اليوم الثاين اىل اخلامس ابن مهيدي

 وحدات انتاج زاك ابن مهيدي   م مطاحن الصايف .م.ذ.ش من اليوم األول اىل اخلامس  ابن مهيدي
 وحدات انتاج حي ىواري بومدين ابن مهيدي م مطحنة الشرق .م.ذ.ش من اليوم األول اىل اخلامس ابن مهيدي

 زلطة بنزين ابن مهيدي 44الطريق الوطين شركة التضامن دراجي و شركاؤه  اليوم األول و الثاينابن مهيدي 
 زلطة بنزين ابن مهيدي 44الطريق الوطين زلطة نفطال   اليوم االول و الثاين ابن مهيدي
 زلطة بنزين ابن مهيدي 44الطريق الوطين بوبري يوغرطة  اليوم االول و الثاين ابن مهيدي
 صيادلة ابن مهيدي 44الطريق الوطين بن تليس عقيلة  اليوم االول  ابن مهيدي
 صيادلةحي دايرة مصطفى  قرفية زلمد وسيم  اليوم االول  ابن مهيدي

 صيادلة ابن مهيدي 44الطريق الوطين عباسي بلقاسم  اليوم الثاين ابن مهيدي

 صيادلة ابن مهيدي 44الطريق الوطين عزايب مفيدة  اليوم الثاين ابن مهيدي

 سلبزة حتصيص الرتقية العقارية للجيش صورية بعث اهلل  من اليوم األول اىل اخلامس القالة 

 سلبزة 01هنج الصحراء زلل رقم  عريف عادل  من اليوم األول اىل اخلامس القالة

 سلبزة هنج الصحراء  عجمي موسى  من اليوم األول اىل اخلامس القالة

 سلبزة حي جبهة التحرير الوطين  اوناس عمار  من اليوم األول اىل اخلامس القالة

 مطعم حتصيص االربع ثنايا خلدون مربوك اليوم الثالث اىل اخلامس القالة
 مطعم شارع باجي سلتار  بلهاين أمحد اليوم الثالث اىل اخلامس القالة
 مطعم  02 و 01حتصيص فرنانة زلل  بن جعفر يزيد اليوم الثالث اىل اخلامس القالة
 مطعم حي االمري عبد القادر  بن سبيت منري  اليوم الثالث اىل اخلامس القالة



 تغذية عامة  حي جبهة التحرير الوطين  شنوقة عبد الكرمي من اليوم الثاين اىل اخلامس القالة
 تغذية عامة 01 افريل زلل رقم 24هنج  كمامني مجيلة  من اليوم الثالت اىل اخلامس القالة
 تغذية عامة شارع الصحراء  بليدي احلازة  من اليوم الثالت اىل اخلامس القالة
 تغذية عامة  نوفمرب 01ساحة  ملواح يزيد من اليوم الثالت اىل اخلامس القالة
 تغذية عامة 02حي جفال الرتكي زلل رقم  تريدي ميلود من اليوم الثالت اىل اخلامس القالة
 تغذية عامة ساحة عنابة القالة  خليفاوي الطاىر من اليوم الثالت اىل اخلامس القالة
 تغذية عامة  افريل 24هنج  جبوج عزيزة  من اليوم الثالت اىل اخلامس القالة
 تغذية عامة حتصيص جفال الرتكي  ملواح عمر من اليوم الثالت اىل اخلامس القالة
 تغذية عامة  3حي جبهة التحرير الوطين رقم  بوسبسي رمزي  من اليوم الثالت اىل اخلامس القالة
 تغذية عامة حي جبهة التحرير الوطين  بكوش ناصر  من اليوم الثالت اىل اخلامس القالة
 خضر و فواكو  اورقة القالة 01زلل رقم  ملوح محزة  من اليوم الثالت اىل اخلامس القالة

 مقاىي  حتصيص حي جفال الرتكي  حلقوم عبد احلليم  من اليوم الثاين الىب اخلامس القالة
 مقاىي حي جبهة التحرير الوطين  بوساحة عمارة  من اليوم الثاين الىب اخلامس القالة

 مقاىي حي جبهة التحرير الوطين  منصورية عادل  من اليوم الثاين الىب اخلامس القالة

 مقاىي هنج باجي سلتار  حريزي مالك من اليوم الثاين الىب اخلامس القالة

 زلطة بنزينحي جبهة التحرير الوطين زلطة نفطال  اليوم االول و الثاين القالة
 زلطة بنزين 1حي بوليفة سدراوي خلضر  اليوم االول و الثاين القالة
 صيدلةحي جبهة التحرير الوطين بلعابد عبد النور  اليوم االول  القالة
 صيدلةطريق عنابة القالة عنيصر عبد العزيز  اليوم االول القالة
 صيدلةحي القمم مناس حيي  اليوم الثاين القالة
 صيدلةهنج زلمود بن زلمود دفون فاتن  اليوم الثاين القالة



 سلبزة  44الطريق الوطين  معيزي معتز من اليوم االول اىل ااخلامس  بوثلجة 

 سلبزة حي زراد حسني  كايف نادية  من اليوم االول اىل ااخلامس بوثلجة

 سلبزة  حي شارف01زلل رقم  زلرش شوقي  اليوم االول و اليوم اخلامس بوثلجة

 تغذية عامة  02حي زراد حسني زلل رقم  فيصل برايكية  اليوم االول اىل اخلامس بوثلجة
 تغذية عامة 44 الطريق الوطين 05زلل رقم  غزالة حريب  من اليوم االول اىل ااخلامس بوثلجة
 تغذية عامة  بوثلجة 02زلل رقم  سلطاين الباىي  من اليوم االول اىل ااخلامس بوثلجة
 تغذية عامة 01زلل رقم  زلمد الشريف راىب من اليوم االول اىل ااخلامس بوثلجة
 تغذية عامة  حي شارف01زلل رقم  زلمد زغدودي  من اليوم االول اىل ااخلامس بوثلجة
 تغذية عامة حي شارف بوثلجة  بن سامل برينيس من اليوم االول اىل ااخلامس بوثلجة
 تغذية عامة حي شارف بوثلجة  حناشي عبد النور  من اليوم الثاين اىل اخلامس بوثلجة
 44 الطريق الوطين 03زلل رقم  كحلي عبد النور  من اليوم الثاين اىل ااخلامس بوثلجة

 
 تغذية عامة

 تغذية عامة 44 الطريق الوطين رقم 03حي شارف زلل رقم  رمزي بعث اهلل من اليوم الثاين اىل ااخلامس بوثلجة
 مطعم 44 الطريق الوطين 01زلل رقم  زايدي فتحي  من اليوم الثالث اىل اخلامس بوثلجة
 مطعم 44الطريق الوطين  بوىانية رضا  من اليوم الثالث اىل اخلامس بوثلجة
 خضر و فواكو  44 الطريق الوطين 03حي شارف زلل رقم  رمزي بعث اهلل  من اليوم الثالث اىل اخلامس بوثلجة
 خضر و فواكو  02زلل رقم  فجري عطية  من اليوم الثالث اىل اخلامس بوثلجة

 خضر و فواكو  بوثلجة مركز04زلل رقم  عياشي ساكر  من اليوم الثالث اىل اخلامس بوثلجة

 خضر و فواكو  44 الطريق الوطين 05زلل رقم  بولنوار بعرة  من اليوم الثالث اىل اخلامس بوثلجة

 مقاىي  مركز بلدية بوثلجة  موساوي عيدة  من اليوم الثاين اىل ااخلامس بوثلجة
 مقاىي 44الطريق الوطين  سبتوي مسعود  من اليوم الثاين اىل ااخلامس بوثلجة

 مقاىي 04 احملل 07 القطعة 01حتصيص زراد حسني رقم  طارق مشس الدين سلطاين  من اليوم الثاين اىل ااخلامس بوثلجة



 مقاىي  44الطريق الوطين  قامسي زلمد من اليوم الثاين اىل ااخلامس بوثلجة

 زلطة بنزين  44الطريق الوطين راوية الضاوي  اليوم االول و الثاين بوثلجة
 صيدلةبوثلجة مركز  سبين نادية  اليوم االول  بوثلجة
 صيدلة  44الطريق الوطين زراد وردة  اليوم الثاين بوثلجة

     
 وحدات انتاج زاك الشط  مطاحن الساحل  من اليوم الثاين اىل ااخلامس الشط
 سلبزة   2 و 1 زلل 03حتصيص ادلنطقة  تيتاح احسن من اليوم االول اىل اخلامس  الشط
 سلبزة حي الشكوبية  حسينيو خالد من اليوم االول اىل اخلامس الشط
 تغذية عامة   مسكن 600حي  عمراين عبد السالم  من اليوم االول اىل اخلامس الشط
 تغذية عامة حي بوثلجة صاحل  عمري محيدة  من اليوم االول اىل اخلامس الشط
 تغذية عامة حي سالمة محيد  بدراوي كرمية  من اليوم الثاين اىل ااخلامس الشط
 تغذية عامة 01حتصيص توسيع اجملزاء االوائل زلل رقم  شنياف فريدة  من اليوم الثاين اىل ااخلامس الشط
 تغذية عامة حي بوثلجة صاحل طغان يوسف  من اليوم الثاين اىل ااخلامس الشط
 تغذية عامة حي سيناوي سلطان  بوشعالة زين الدين  من اليوم الثاين اىل ااخلامس الشط
 مطعم  84الطريق الوطين  ساىل عبد احلق  من اليوم الثالت اىل اخلامس الشط
 مطعم 84الطريق الوطين  بومالة زلمد من اليوم الثالت اىل اخلامس الشط
 خضر و فواكو حي سيناوي  دراغمية فتحي من اليوم الثالت اىل اخلامس الشط
 خضر و فواكو زلتشذ االجنيليزي  غريبيلي عبد العزيز من اليوم الثالت اىل اخلامس الشط
 خضر و فواكو حي سيناوي سلطان سناوي زلمد اسالم  من اليوم الثاين اىل اخلامس الشط

 خضر و فواكو 84الطريق الوطين  غريبلي حكيم  من اليوم الثاين اىل اخلامس الشط

 مقاىي   02حتصيص رلزا ادلنطفة االوىل زلل  بوعرقوب عبد القادر  من اليوم الثاين اىل اخلامس الشط
 مقاىي  حي جندي علي  زياين سفيان  من اليوم الثاين اىل اخلامس الشط



 مقاىي   44الطريق الوطين  ساىل عبد احلق  من اليوم الثالت اىل اخلامس الشط
 زلطة بنزين الشط مركز بوخاري فؤاد اليوم االول و الثاين الشط
 زلطة بنزين الكوس  قزولة فريد اليوم االول و الثاين الشط
83الطريق الوطي  مرادي خدجية اليوم االول و الثاين الشط  زلطة بنزين 
 صيدلة الشط مركز قحموس لطفي اليوم االول  الشط
83الطريق الوطين  دراجي مسرية اليوم الثاين الشط  صيدلة 

 صيدلة حي بوشعالة العريب حربيح سلوى اليوم الثاين الشط

     
 سلبزة  شارع عبد االمري عبد القادر  مكسم عبد العزيز من اليوم االول اىل اخلامس العصفور

 سلبزة  مسكن 150حي  صناعي يوسف  من اليوم االول اىل اخلامس العصفور

 تغذية عامة  حي معيز حسان  بونيف ياسني  من اليوم االول اىل اخلامس العصفور
 تغذية عامة شارع االمري عبد القادر  بوصبع عبد العزيز  من اليوم االول اىل اخلامس العصفور
 تغذية عامة شارع االمري عبد القادر  ماصر زىية من اليوم االول اىل اخلامس العصفور
 تغذية عامة حي معيز حسان  شريف مباركة من اليوم االول اىل اخلامس العصفور
 تغذية عامة حي عياد رمضان  عروسي عامر  من اليوم االول اىل اخلامس العصفور
 تغذية عامة حي زوية الطيب  عياد زلسن  من اليوم االول اىل اخلامس العصفور
 مقاىي حي معيزي حسان  بوصبع الصادق من اليوم الثاين اىل اخلامس  العصفور

 مقاىي  حي معيز حسان  بونيف لزىر  من اليوم الثاين اىل اخلامس العصفور

 مقاىي  شارع االمري عبد القادر  ىادف منور  من اليوم الثاين اىل اخلامس العصفور

زلطة بنزين العصفور مركز العياد لزىر اليوم االول و الثاين  العصفور
صيدلة العصفور مركز بوسيل مسري اليوم الثاين  العصفور



     

 
 سلبزة  بلدية زريزر مركز بوقلب عادل  من اليوم االول اىل اخلامس زريزر 
 سلبزة   01حتصيص سيدي سليمان زلل رقم  بوسنة مجال الدين  من اليوم االول اىل اخلامس زريزر
 تغذية عامة  زريزر مركز زقاي زلمود من اليوم االول اىل اخلامس زريزر
 تغذية عامة زريزر مركز عرباوي رضوان من اليوم االول اىل اخلامس زريزر
 تغذية عامة حي ادلهندسني  يوسفي زكريا  من اليوم االول اىل اخلامس زريزر
 تغذية عامة زريزر مركز سناين زلمد  من اليوم االول اىل اخلامس زريزر
 خضر و فواكو زريزر مركز سلمي علي من اليوم الثالث اىل اخلامس زريزر

 خضر و فواكو زريزر مركز عبديل زلمد من اليوم الثالث اىل اخلامس زريزر
 مقاىي زريزر مركز علوش عادل من اليوم الثاين اىل اخلامس زريزر
171حتصيص سيدي سليمان قطعة  فالح عبد اهلل من اليوم الثاين اىل اخلامس زريزر  مقاىي  
 مقاىي  زريزر مركز سناين عامر  من اليوم الثاين اىل اخلامس زريزر
م صدام عماد الدين.م.ذ.ش اليوم االول و الثاين  زريزر  زلطة بنزين زريزر مركز 
 زلطة بنزين زريزر مركز بوقفة عبد اهلل اليوم االول و الثاين  زريزر
 صيدلة زريزر مركز نابيت كرمية اليوم االول زريزر

     
03 قطعة 34 حتصيص 01زلل رقم  بن طراد نذير من اليوم االول اىل اخلامس البسباس  سلبزة 
 سلبزة  البسباس مركز  معيزي بومجعة  اليوم االول و من الثالت اىل اخلامس البسباس

 سلبزة  البسباس مركز خريسي فتحي من اليوم الثالت اىل اخلامس البسباس

08 زلل 08 عمارة 66،67 ،65 ، 64زلل رقم  عبادلة عبد الباقي  من اليوم االول اىل اخلامس  البسباس  تغذية عامة  



 تغذية عامة البسباس مركز  عليشوش فطيمة  من اليوم االول اىل اخلامس البسباس
 تغذية عامة البسباس مركز مشري عبد الباقي  من اليوم الثاين اىل اخلامس  البسباس
 تغذية عامة   44البسباس مركز زلل رقم  طراد نبيل من اليوم الثاين اىل اخلامس البسباس
01 زلل 190حتصيص طلحي امحد قطعة  أمحد دايل مباركة  من اليوم الثاين اىل اخلامس البسباس  تغذية عامة 
19البسباس مركز زلل  بوبكر عيدة من اليوم الثاين اىل اخلامس البسباس  تغذية عامة 
 تغذية عامة البسباس مركز  مشري يزيد من اليوم الثاين اىل اخلامس البسباس
 تغذية عامة البسباس مركز بلهاين عبد ادلطلب  من اليوم الثاين اىل اخلامس البسباس
 تغذية عامة البسباس مركز زماري طارق من اليوم الثاين اىل اخلامس البسباس
 تغذية عامة البسباس مركز خرويب خلضر  من اليوم الثالث اىل اخلامس البسباس
 تغذية عامة 01البسباس مركز زلل  منري فزاع من اليوم الثالث اىل اخلامس البسباس
 مطعم  البسباس مركز ناصري زلمد من اليوم الثالث اىل اخلامس البسباس
 مطعم  البسباس مركز زماري رضا  من اليوم الثالث اىل اخلامس البسباس
 مطعم البسباس مركز  مخال محزة  من اليوم الثالث اىل اخلامس البسباس
 خضر و فواكو حي واد البسباس لعالميية عبد اجلليل  من اليوم الثالث اىل اخلامس البسباس

 خضر و فواكو البسباس مركز زماري رضا  من اليوم الثالث اىل اخلامس البسباس

 خضر و فواكو  02حي الزىور زلل  عرفة زلمد دلني  من اليوم الثالث اىل اخلامس البسباس

 خضر و فواكو البسباس مركز مهري علي  من اليوم الثالث اىل اخلامس البسباس
 مقاىي  البسباس مركز مجيلي رابح  من اليوم الثاين اىل اخلامس البسباس

 مقاىي  البسباس مركز  مهري عادل  من اليوم الثاين اىل اخلامس البسباس

 مقاىي البسباس مركز بن زديرة رفيق من اليوم الثاين اىل اخلامس البسباس

 مقاىي البسباس مركز معيزي عبد النور  من اليوم الثاين اىل اخلامس البسباس

 مقاىي البسباس مركز مايدي حيي  من اليوم الثاين اىل اخلامس البسباس



 مقاىي البسباس مركز خرويب زلمد  من اليوم الثالث اىل اخلامس البسباس

 زلطة بنزينالبسباس مركز م اذلوارية .م.ذ.شاليوم االول و الثاين  البسباس
 زلطة بنزينالبسباس مركز باروش نصر اليوم االول و الثاين  البسباس
 صيدلةالبسباس مركز عشاري عبد الكرمي اليوم االول  البسباس
 صيدلةحي غزة فرطاس اسيا اليوم االول  البسباس
 صيدلةالبسباس بوساحة عايدة اليوم الثاين  البسباس

     
 سلبزة  2 رقم54 نوفمرب 21شارع  ضوايفية محزة من اليوم االول اىل اخلامس الدرعان 

 سلبزة  مسكن 500حي  حاجي فريد من اليوم الثالت اىل اخلامس الدرعان

 سلبزة  03شارع العريب التبسي زلل  بومجعة بوكرش اليوم االول و الثاين  الدرعان

 تغذية عامة  ورثة مزبور عمار طلحي حفصي  من اليوم االول اىل اخلامس الدرعان

 تغذية عامة 01شارع مصطفى بن بولعيد زلل  منوشي عمار  من اليوم الثاين اىل اخلامس الدرعان
 تغذية عامة هنج زيغوذ يوسف  رفاس بالل  من اليوم الثاين اىل اخلامس الدرعان
 تغذية عامة 01حي فداوي مسعود زلل  لعبادلية زلمد من اليوم الثاين اىل اخلامس الدرعان
 تغذية عامة شارع العريب التبسي  مشام وديع  من اليوم الثالث اىل اخلامس الدرعان
 تغذية عامة 14شارع العقيد عمريوش زلل  حرقاص عبد احلميد من اليوم الثالث اىل اخلامس  الدرعان
 تغذية عامة شارع بن بعلي زلمد  توايت ابراىيم  من اليوم الثالث اىل اخلامس الدرعان
 مطعم 01 زلل 54 نوفمرب 01شارع  غرايبية نور الدين  من اليوم الثالث اىل اخلامس الدرعان

 مطعم  54 نوفمرب 01شارع  عرعاري موسى  من اليوم الثالث اىل اخلامس الدرعان
 خضر و فواكو شارع العقيد عمريوش  بن صويلح علي  من اليوم الثالث اىل اخلامس الدرعان

 خضر و فواكو زاوية شارع العقيد عمريوش  بوعصيدة حسني  من اليوم الثالث اىل اخلامس الدرعان

 خضر و فواكو شارع بلهوشات رابح  حيزية عمامرة  من اليوم الثالث اىل اخلامس الدرعان



 خضر و فواكو  العقيد عمريوش01زلل  عرايفي لطفي  من اليوم الثالث اىل اخلامس الدرعان

 خضر و فواكو 12شارع العقيد عمريوش زلل  زيتون الطاىر  من اليوم الثالث اىل اخلامس الدرعان

 مقاىي شارع العقيد عمريوش معيزية عبد احلميد من اليوم الثاين اىل اخلامس الدرعان

 مقاىي  بن بعلي زلمد1شارع  قرفة عبد الرزاق من اليوم الثاين اىل اخلامس الدرعان

 مقاىي  54 نوفمرب 1شارع  عمارة ماضي منري  من اليوم الثاين اىل اخلامس الدرعان

 مقاىي حي قالين امحد  درارجة رابح  من اليوم الثاين اىل اخلامس الدرعان

 مقاىي شارع بلهوشات رابح  بومعزة زلمد الزين  من اليوم الثاين اىل اخلامس الدرعان

 مقاىي 54 نوفمرب  01شارع  بوطمني رمزي  من اليوم الثاين اىل اخلامس الدرعان

 مقاىي 54 نوفمرب 01شارع  بوزيان رشيد من اليوم الثاين اىل اخلامس الدرعان

زلطة بنزين  شارع   العقيد عمريوشبوقرة العياشي اليوم االول و الثاين  الدرعان
زلطة بنزين   54 نوفمرب 1شارع زلطة نفطال اليوم االول و الثاين  الدرعان
صيدلة  شارع العقيد عمريوشخلفة عبد احلميد اليوم االول  الدرعان
صيدلة عني اعالم مزبور صربينة  اليوم االول  الدرعان
صيدلة عني اعالم حراث اسيا اليوم الثاين  الدرعان
صيدلة الدرعان مركز عليمات الضاوية اليوم الثاين  الدرعان
صيدلة  شارع بلهوشات رابح زراولية دنيا اليوم الثاين   الدرعان

     
 سلبزة الزيتونة مركز شلويف قيس من اليوم االول اىل اخلامس الزيتونة

 تغذية عامة   427 قطعة 3زلل  عماري ىشام  من اليوم الثالث اىل اخلامس الزيتونة

 تغذية عامة  الزيتونة مركز01زلل  هتنيت حكيم  من اليوم الثالث اىل اخلامس الزيتونة
 تغذية عامة 3 زلل 773الزيتونة مركز قطعة  حبري الشريف  من اليوم الثالث اىل اخلامس الزيتونة



 تغذية عامة  03حتصيص الزيتونة مركز زلل  شايب يسمينة  من اليوم الثاين اىل اخلامس  الزيتونة
 مقاىي  424حتصيص الزيتونة مركز قطعة  سادلي زلمد الصاحل من اليوم الثاين اىل اخلامس الزيتونة

زلطة بنزين الزيتونة مركز محداوي نوار اليوم االول و الثاين  الزيتونة
صيدلة الزيتونة مركز محيدة نذير اليوم االول  الزيتونة
صيدلة حتصيص الزيتونة  دريسي ربيعة اليوم الثاين  الزيتونة

     
 سلبزة  شبيطة سلتار مركز طوبال اليامني  من اليوم االول اىل اخلامس شبيطة مختار 

 سلبزة شبيطة سلتار مركز طايف زلمد شوقي  من اليوم االول اىل اخلامس شبيطة مختار
 تغذية عامة  حي فداوي صاحل  عويسة الربيع من اليوم االول اىل اخلامس شبيطة مختار

 تغذية عامة  مسكن 32حي  مرداسي رشيد من اليوم الثاين اىل اخلامس شبيطة مختار
 تغذية عامة  مسكن 380حي  فارس عز الذين  من اليوم الثاين اىل اخلامس شبيطة مختار
 تغذية عامة شبيطة سلتار مركز بوعجيلة منصف  من اليوم الثاين اىل اخلامس شبيطة مختار
 خضر و فواكو شبيطة سلتار مركز مشعل عمار  من اليوم الثالث اىل اخلامس شبيطة مختار

 مقاىي  حي فداوي صاحل  عويسة عالء الدين  من اليوم الثاين اىل اخلامس شبيطة مختار

 مقاىي شبيطة سلتار مركز صايب امحد من اليوم الثاين اىل اخلامس شبيطة مختار

 مقاىي شبيطة سلتار مركز صايب زلمد الطاىر  من اليوم الثاين اىل اخلامس شبيطة مختار

 مقاىي شبيطة سلتار مركز زيريزي رضا  من اليوم الثالث اىل اخلامس شبيطة مختار

 صيدلةشبيطة سلتار مركز بوفلفل رابح اليوم االول   شبيطة مختار
 صيدلةشبيطة سلتار مركز عدواين سلوى اليوم الثاين  شبيطة مختار

     

 



 
 تغذية عامة محام بين صاحل منال سلتار اليوم األول حمام بني صالح
 تغذية عامة محام بين صاحل تليلي رابح اليوم األول و اليوم الثالث حمام بني صالح
 تغذية عامة محام بين صاحل مشري وناسة اليوم الثاين و اليوم الثالث حمام بني صالح
 تغذية عامة محام بين صاحل مشري سعاد اليوم الثاين و اليوم الثالث حمام بني صالح
 تغذية عامة محام بين صاحل خبوش الصادق اليوم الثاين و اليوم الثالث حمام بني صالح
 خضر و فواكو محام بين صاحل بن شاويل الصادق اليوم الثاين و اليوم الثالث حمام بني صالح
 مقهى محام بين صاحل غماري حليمة من اليوم الثاين اىل اليوم اخلامس حمام بني صالح
صيدلة  محام بين صاحلجاوحدو سعاد اليوم االول  حمام بني صالح

     
 سلبزة صناعية السوارخ بوضياف صابر  من اليوم الثاين اىل اليوم اخلامس السوارخ
اليوم األول والثالث و الرابع  السوارخ

 واخلامس
 سلبزة صناعية السوارخ ضياف يزيد

 خضر و فواكو السوارخ بليدي مجعة  اليوم الثالث والرابع واخلامس السوارخ
 خضر و فواكو السوارخ ميي جلول اليوم الثالث والرابع واخلامس السوارخ
 مقهى السوارخ رجيل أمحد من اليوم الثاين اىل اليوم اخلامس السوارخ
 مقهى السوارخ توام ياقوتة من اليوم الثاين اىل اليوم اخلامس السوارخ
 تغذية عامة السوارخ طالب صاحل من اليوم األول اىل اخلامس السوارخ
 تغذية عامة السوارخ ولعي مجال  من اليوم األول اىل اخلامس السوارخ
 تغذية عامة السوارخ حليم حسني من اليوم األول اىل اخلامس السوارخ
 تغذية عامة السوارخ صدور مكي من اليوم األول اىل اخلامس السوارخ



 تغذية عامة السوارخ بوحبشي رؤوف  من اليوم الثاين اىل اليوم اخلامس السوارخ
 تغذية عامة السوارخ بوكسيبة فريد من اليوم األول اىل اخلامس السوارخ
 تغذية عامة السوارخ بكريي مالية من اليوم الثاين اىل اليوم اخلامس السوارخ
زلطة بنزين السوارخ قداورة زاىو اليوم االول و الثاين  السوارخ
صيدلة السوارخ بوسبسي عالء اليوم الثاين  السوارخ

     
 مقهى رمل السوق بن ستيتة رضا من اليوم الثاين اىل اليوم اخلامس رمل السوق
 مقهى رمل السوق بشاينية حفناوي من اليوم الثاين اىل اليوم اخلامس رمل السوق
تغذية +خضر و فواكو رمل السوق حسيين عز الدين اليوم الثالث والرابع واخلامس رمل السوق

 عامة
 تغذية عامة رمل السوق مازين مجعة من اليوم األول اىل اخلامس رمل السوق
 تغذية عامة رمل السوق عجيمي حليمة من اليوم األول اىل اخلامس رمل السوق
 تغذية عامة رمل السوق صواب ىندة من اليوم األول اىل اخلامس رمل السوق
 تغذية عامة رمل السوق جبايلي وفاء من اليوم الثاين اىل اليوم اخلامس رمل السوق
 تغذية عامة رمل السوق جبايلي عدالن اليوم الثالث والرابع واخلامس رمل السوق

     
 سلبزة صناعية حي أول نوفمرب حو الوردي اليوم األول والثاين بوحجار
 سلبزة صناعية  بوحجار45 ماي 08حي  جبلي علجية من اليوم الثاين اىل اخلامس بوحجار
 سلبزة صناعية / حرياطي ىشام اليوم الثالث بوحجار

 سلبزة صناعية حي سعدي الطيب نوري زىري اليوم األول بوحجار

 تغذية عامة  شارع بن سامل06زلل رقم  سودة حورية  من اليوم األول اىل الثالث بوحجار
 تغذية عامة 45 ماي 08حي  مباركي زلمد من اليوم األول اىل الثالث بوحجار



خضر +تغذية عامة  مسكن بلدية بوحجار24مشروع خلفي زلمد من اليوم األول اىل الثالث بوحجار
 وفواكو

 تغذية عامة  بلدية بوحجار04 مسكن زلل رقم 54مشروع  بن ىوس زلمد من اليوم الثاين اىل الرابع بوحجار
 تغذية عامة 1956 اوت 20حي  قمريي خلضر اليوم الثاين و الثالث بوحجار
 تغذية عامة 1956 اوت 20حي  دلوم الصادق اليوم الثاين و الثالث بوحجار
 اطعام سريع  مسكن بلدية بوحجار24مشروع جالب راضية  من اليوم الثالث اىل اخلامس بوحجار
 مطعم 45 ماي 08حي  حسيين كرمية اليوم الثالث بوحجار
 مطعم  بوحجار54 مشروع  مسكن21زلل رقم  سودة صاحل اليوم الثالث بوحجار

 مطعم 54أول نوفمرب  حو منري  اليوم الرابع بوحجار

 خضر وفواكو 54أول نوفمرب  سعدي احسن من اليوم األول اىل الثالث بوحجار
 مقهى 1956 اوت 20حي  سعد خبوش جنيب  من اليوم األول اىل الثالث بوحجار
 مقهى 54أول نوفمرب  بن عمار مجال من اليوم األول اىل الثالث بوحجار

 مقهى شارع حو صاحل بوحجار خضراوي برنية اليوم األول والثاين بوحجار

 زلطة بنزين  56 اوت 20حي زلطة نفطال اليوم االول و الثاين   بوحجار
 زلطة بنزينبوحجار مركز بوقرة امحد اليوم االول و الثاين   بوحجار
 صيدلةبوحجار مركز معلم عبد الغاين  اليوم االول   بوحجار
 صيدلة 1954شارع اول نوفمرب بوغلوم سامية اليوم الثاين   بوحجار

     
 تغذية عامة عني الكرمة عبادة عبد احلميد من اليوم األول اىل اخلامس عين الكرمة
 تغذية عامة عني الكرمة قسم اهلل زلمد من اليوم الثاين اىل اخلامس عين الكرمة
 تغذية عامة 01بلدية عني الكرمة زلل رقم  زرزوين زلمد الصادق من اليوم األول اىل اخلامس عين الكرمة
 سلبزة  مركزعني الكرمة صاحلي بدر الدين  من اليوم الثاين اىل اخلامس عين الكرمة



 مطعم  مركزعني الكرمة سلطاين ابراىيم من اليوم الثاين اىل اخلامس عين الكرمة
 مقهى  مركزعني الكرمة أوىيبة مسعود من اليوم الثاين اىل اخلامس عين الكرمة

 مقهى  مركزعني الكرمة بلخريي عبد احلفيظ من اليوم الثاين اىل اخلامس عين الكرمة

 مقهى  مركزعني الكرمة ملوكي طارق من اليوم األول اىل اخلامس عين الكرمة

 زلطة بنزين   مركزعني الكرمةجديد عبد اجمليد اليوم االول و الثاين   عين الكرمة
 زلطة بنزين   مركزعني الكرمةنوري عمار اليوم االول و الثاين   عين الكرمة
 صيدلة   مركزعني الكرمةبضياف محيدة اليوم االول  عين الكرمة
 صيدلة   مركزعني الكرمةبورمة الشريف اليوم الثاين  عين الكرمة
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  العيون عليات يوسف من اليوم االول اىل الثالث العيون

 هنج بوطبة بالعيد العيون طليبة سلسبيل من اليوم الثاين اىل اليوم اخلامس مواد غذائية عامة
  العيون01حتصيص منطقة ب رقم  بن سللوف محزة من اليوم الثاين اىل الرابع
  العيون44طريق وطين  سلطاين وليد اليوم االول والثاين  
  جويلية 05شارع  بكار عبد احلسني اليوم الثالث والرابع
 خضر وفواكه  جويلية 05شارع  خلدون يوسف اليوم الثالث و الرابع
 مقهى  العيون44طريق وطين  بن زارع ابراىيم اليوم الثاين والرابع

صيدلة العيون مركز حتري وفاء اليوم االول 
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 الشافية
 مخابز بلدية الشافية مركز مهيسي امساعيل من اليوم االول اىل اخلامس
 تغذية عامة بلدية الشافية مركز شريبريي محراية من اليوم الثاين اىل اخلامس
 مقهى بلدية الشافية مركز بوذيب محيد من اليوم االول اىل اخلامس

صيدلة  بلدية الشافية مركزخاشا رؤوف اليوم االول 
   

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 البلدية 

 النشاط العنوان  اسم و لقب  التاجر  اليوم 

 
 

 واد الزيتون

  حي بن شايب  حلواين حليمة من اليوم االول اىل الثالث
 واد الزيتون مركز حو عبد اهلل من اليوم االول اىل الثالث مواد غذائية عامة

 واد الزيتون مركز حبرون مخيسي من اليوم االول اىل الثالث
 واد الزيتون مركز بوعافية لويزة اليوم الثاين والثالث

 واد الزيتون مركز باىي يوسف اليوم االول
 مقهى واد الزيتون مركز مصدق عادل اليوم الثاين والثالث
 واد الزيتون مركز ذيايب زلمد اليوم الثاين والثالث
 واد الزيتون مركز زالل مراد اليوم الثاين والثالث
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   عين عسل

  عني العسل مركز برقوق ابراىيم من اليوم االول اىل اخلامس
 عني العسل مركز لعليلش فارس من اليوم الثاين اىل اخلامس

 عني العسل مركز غلدان موسى من اليوم الثاين اىل اخلامس

 عني العسل مركز قميدي زلمد اذلادي من اليوم الثاين اىل اخلامس
 عني العسل مركز بوزعطة فارس من اليوم الثاين اىل اخلامس
 خضر وفواكه عني العسل مركز حسيين مجال من اليوم الثالث اىل اخلامس
  عني العسل مركز فساح الرتكي من اليوم الثالث اىل اخلامس

 عني العسل مركز رفعي عبد الرمحن من اليوم الثالث اىل اخلامس مقهى

 عني العسل مركز بن عياد عمار من اليوم الثالث اىل اخلامس

 عني العسل مركز بوزريبة مراد من اليوم الثالث اىل اخلامس

  عني العسل مركز دويسي ىادي من اليوم الثالث اىل اخلامس
 عني العسل مركز حسيين منري من اليوم الثالث اىل اخلامس مطعم

 عني العسل مركز لبيض حسن من اليوم الثالث اىل اخلامس

44الطريق الوطين دويسي ىادي اليوم االول و الثاين   محطة بنزين 
44الطريق الوطين دين زلمد علي  اليوم االول و الثاين  محطة بنزين 

44الطريق الوطين قداورة عادل  اليوم االول   صيدلة 
44الطريق الوطين وناس علجية  اليوم الثاين  صيدلة 
44الطريق الوطين زحال زينب  اليوم الثاين  صيدلة 
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 بحيرة الطيور
 
 
 

 

 مخابز  بلدية حبرية الطيور01زلل رقم  حريب مجال اليوم ااالول ، الثالث، الرابع واخلامس
 بلدية حبرية الطيور سوامل مساح من اليوم الثاين اىل اخلامس
  بلدية حبرية الطيور بلغيث خالد من اليوم االول اىل اخلامس

 
 تغذية عامة

01زلل رقم  سوامل عبد اللطيف من اليوم الثاين اىل الرابع  

  الطريق الوطين01زلل رقم  حريب صاحل من اليو الثالث اىل اخلامس

 خضر وفواكه 44طريق الوطين رقم  خرايب حسني من اليوم الثاين اىل اخلامس
  44طريق الوطين رقم  بوسطالة مهاين من اليوم االول اىل اخلامس

04 حتصيص ادلنطقة الشمالية رقم 02زلل رقم  محيزي عمار من اليوم االول اىل اخلامس مقهى  

04 حتصيص ادلنطقة الشمالية رقم 01زلل رقم  جيالين نسيمة اليوم الثالث و اخلامس  

  حبرية الطيور36 مشروع 03زلل رقم  حويل عبد الوىاب اليوم الرابع و اخلامس

 مطعم بلدية حبرية الطيور صالح عبد الكرمي من اليوم الثالث اىل اخلامس
  حبرية الطيور03زلل رقم  شريف عادل اليوم الرابع و اخلامس
 محطة بنزين 44طريق الوطين رقم شاييب يوسف اليوم االول و الثاين 

 صيدلة 44طريق الوطين رقم داودي عمار اليوم االول  
 صيدلة طريق السبعةلعبيدي ياقوتة اليوم الثاين 
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 شيحاني
 
 
 

 

 مخابز حي عجال الطاىر خالدي سعاد اليوم االول ، الثالث ،الرابع و اخلامس
  حي عنون زلمد الصاحل02حتصيص رقم  خرويب سليمة اليوم االول ، الثالث ،الرابع و اخلامس

 شارع خرويب مخيس بوالعيش عبد ادلالك اليوم االول و الثالث
01زلل رقم  بن سلطان بن زاىر من اليوم االول اىل اخلامس   

 الطريق الوطين  بومعرف مجال من اليوم االول اىل اخلامس تغذية عامة
 شارع دزيري حسني صويل شايب من اليوم االول اىل اخلامس

 حي الفدائيني درعي عبد اجمليد من اليوم االول اىل اخلامس

01شارع سهيل اذلادي زلل رقم  الشايب خذايرية من اليوم االول اىل اخلامس  

  مركز بلدية الشيحاين10 قطعة رقم 01زلل رقم  لواشرة حسام الدين من اليوم االول اىل اخلامس

  01هنج خرويب مخيسي حتصيص  بوساحة نورة زوجة العيد من اليوم االول اىل اخلامس
 حي مخيسي زلمد  بوزيان ميلود من اليوم االول اىل اخلامس مقهى

 حي الفدائيني بوزان عبد الوىاب من اليوم االول اىل اخلامس

 صيدلة الشيهاين مركزبارة مسية  اليوم الثاين 
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 بريحان
 
 
 

 

 مخابز 04زلل رقم  حريب عبد الكرمي من اليوم االول اىل اخلامس
 قرية الريغية بوعراف صربي اليوم االول والثاين

  الريغية  خنوشي منري  من اليوم االول اىل اخلامس 
 برحيان بلدية  زرييب الطاىر  من اليوم االول اىل اخلامس تغذية عامة

 قرية السبعة  صايفي عزيز  من اليوم االول اىل اخلامس
 حي دايل رابح  عالم رانية  من اليوم االول اىل اخلامس

  01قرية السبعة برحيان مركز زلل رقم  بن جديد قدور  من اليوم االول اىل اخلامس

 الريغية  قسم اهلل فاطمة  من اليوم االول اىل اخلامس
 برحيان  بشاين محادي  من الثاين اىل اخلامس 
  01حي دايل رابح زلل رقم  وشواش عبد ادلؤمن  من الثاين اىل اخلامس

 خضر و فواكه  برحيان مركز  جراي يوسف من اليوم االول اىل اخلامس
  الداغرة برحيان  شارف ازلمد من اليوم االول اىل اخلامس

  33 قرعة الوزة رقم 01زلل رقم  زرييب عبد اهلل من اليوم االول اىل اخلامس مقهى

 حي بعث اهلل صاحل  بغذادي زكية   من اليوم االول اىل اخلامس

 مطعم   07 مساكن عمارة أ الطابق االرضي زلل رقم 10حي  مخار حنان  من الثالث الى الخامس 
محطة بنزين   السبعة بن جديد علي   اليوم االول و الثاني
صيدلة  برحيان مركزغوافرية سامية  اليوم االول و  الثاني
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 بوقوس

 مخبزة  بوقوس عمراوي عبد اجمليد  اليوم االول ، الربع و اخلامس
 بوقوس وادي زلمد من اليوم الثاين اىل اخلامس
  بوقوس  بومازة عماد  من اليوم االول اىل اخلامس

 بوقوس موسى الشاديل  من اليوم االول اىل اخلامس مواد غذائية عامة
 خضر و فواكه  بوقوس موسى الشاديل  من اليوم االول اىل اخلامس
 مقهى  بوقوس تومي زىية  من اليوم  الثاين اىل اخلامس

صيدلة  بوقوسحتري عمار  اليوم االول 
صيدلة  بوقوسمهيسي انيس  اليوم الثاين 

 


