
 2019 الفطرمخطط مناوبة لبعض األنشطة التجارية لعيد 

 2019 الفطر من عيد اولاليوم األ: - دائرة األخضرية

 :تغذية عامة

 

المالحظة  عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

   أكزىثش17 خهٍهً وسٌذح 1

  02َسم سلى 02 يح 44 أكزىثش لغى 17 ؽؼالل يسًذ نًٍٍ 2

   أكزىثش17 ثذوي يسًذ 3

   اكزىثش17ؽبسع  ػضوق ٌبعٍٍ 4

  13 يغكٍ ػًبسح ذ سلى 39زً  ؽشلً يُىس 5

  ؽبسع ثبثب خىٌب يسًذ ؽشلً عفٍبٌ 6

  01ؽبسع صسولً صسوق  يسم سلى  ثهفىضٍم ػجذ انشزٍى 7

  زً رٍضي انجٍش عمبًَ انىَبط 8

  ة  األخضشٌخ9 يح 34 لغى 29ط وطًُ سلى  يزُبًَ يىعى 09

  ؽبسع انُمٍت ػجذ انسًٍذ زشاػ انغؼٍذ 10

  ؽبسع انُمٍت عً ػجذ هللا يبيىًَ ػجذ انشزًبٌ 11

  01  لفص 24 سلى 06 يغكٍ  ع 80زً  كشكىػ خٍشح 12

  01 يسم سلى 62 يح و 34 لغى 55 اود 20زً  سافغ ػبدل 13

  ؽبسع انُمٍت  عً ػجذ هللا ػهٍىاٌ سؽٍذ 14

   ؽبسع لذاسح29 ساهى ساثر 15

  28زً يغشاوي ػهً  لغى  ثىزدخ يشصاق 16

  انكشٌؾٍؼ  ؽبسع يغشاوي ػهً زًجهً ًٌٍُخ 17

  04 يسم 179 يح و 08ردضئخ يخبصًَ  لغى  خشدي ثالل 18

   خىٌهٍخ05زً  ونذاػ خًؼخ 19

  179 يح و 08ردضئخ يخبصًَ  لغى  يشثىػ عفٍبٌ 20

  01 يدم سلى 98ؽبسع يخبصًَ  يح و  عشاف َجٍم 21

 عىثٍشاد 01عً انسىاط  يسم سلى  دزى يسًذ 22

  65 يغكٍ  لطؼخ 81زً  لىيٍشي خًبل 23

  21 يسم سلى 08 يغكٍ ع 120زً  وؽفىٌ رىفٍك 24

  زضايخ ثهؼٍذي خًبل انذٌٍ 25

  انًكبٌ انًغًى ثبثب ػٍغى زضايخ زشاػ يشاد 26

  زضايخ انًُطمخ انسضشٌخ  اندذٌذح سيضبًَ ػهً 27

  زً يخبصًَ أونذاػ ساثر 28

  ؽبسع لذاسح ػالنى يسًذ 29

  04ؽبسع عً نخضش يسم سلى  صػًىو نطفً 30

  ؽبسع انًسطخ ثهكجٍش ػًش 31

  ؽبسع انًسطخ عاليً عبنى 32

   ؽبسع يسطخ انمطبس06 خهٍم ػهً 33

  ؽبسع ؽبٌغ ػًش ػجذ انسًٍذ  ثؼٍشي 34

  ؽبسع انؼشثً ثٍ يهٍذي ٌبعٍب ثالل 35

  ؽبسع انؼشثً ثٍ يهٍذي ثبٌخ ثهكجٍش 36

  زً انًهٍىٌ يبصوص  يسًذ ايٍٍ 37

 



: المخابز

 

 عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

  االخضشٌخ02 يسم 02 يح و  35 ؽبسع لذاسح  لغى 29 ثىيضٌجشح عًبػٍم 01

 62 يح و سلى 34 لغى 55 اود 20زً  لذواسي ػجذ انسًٍذ 02

 ردضئخ يخبصًَ اوكٍم يسًىد 03

 ؽبسع عً نخضش أوكٍم كشٌى 04

  اكزىثش17 ؽٍخً ساثر 05

  اكزىثش17ؽبسع  طبط ػًش 06

 ؽبسع انًغزؾفى خًٍظ لبسح عهزبنً زغبٌ 07

 2019 الفطرعيد  الثاني من اليوم : - دائرة األخضرية

 :عامةتغذية 

 

المالحظة  عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

   أكزىثش17 خهٍهً وسٌذح 1

  02َسم سلى 02 يح 44 أكزىثش لغى 17 ؽؼالل يسًذ نًٍٍ 2

  ؽبسع انؼشثً ثٍ يهٍذي يشثىػ ٌىعف 3

   اكزىثش17ؽبسع  ثبؽب خٍش انذٌٍ 4

  01ؽبسع خًٍظ لبسح  سلى  ؽٍالنً ٌؼمىة 5

  13 يغكٍ ػًبسح ذ سلى 39زً  ؽشلً يُىس 6

  ؽبسع ثبثب خىٌب يسًذ ؽشلً عفٍبٌ 7

  01ؽبسع صسولً صسوق  يسم سلى  ثهفىضٍم ػجذ انشزٍى 8

  01رٍضي انجٍش يسم سلى  يضٌهً ايسًذ 9

  زً رٍضي انجٍش عمبًَ انىَبط 10

 خضش وفىاكه  ؽبسع لذاسح29 زذاد ػهً 11

  ة  األخضشٌخ9 يح 34 لغى 29ط وطًُ سلى  يزُبًَ يىعى 12

  01يغكٍ  ع 80 زً 01يسم سلى  يمذو ػًش 13

  29ؽبسع لذاسح  سلى  ثهؼٍذ يخزبس 14

  ؽبسع انُمٍت ػجذ انسًٍذ زشاػ انغؼٍذ 15

 عىثٍشاد ؽبسع لذاسح عشعىة زًٍذ 16

  ؽبسع انُمٍت عً ػجذ هللا يبيىًَ ػجذ انشزًبٌ 17

   ؽبسع لذاسح17يسم سلى  يشصاق  صواوي 18

  01  لفص 24 سلى 06 يغكٍ  ع 80زً  كشكىػ خٍشح 19

  01 يسم سلى 62 يح و 34 لغى 55 اود 20زً  سافغ ػبدل 20

  ؽبسع انُمٍت  عً ػجذ هللا ػهٍىاٌ سؽٍذ 21

   ؽبسع لذاسح29 ساهى ساثر 22

  28زً يغشاوي ػهً  لغى  ثىزدخ يشصاق 23

  انكشٌؾٍؼ  ؽبسع يغشاوي ػهً زًجهً ًٌٍُخ 24

  ؽبسع يغشاوي ػهً لىسح ػًش 25

  04 يسم 179 يح و 08ردضئخ يخبصًَ  لغى  خشدي ثالل 26

   خىٌهٍخ05زً  ونذاػ خًؼخ 27

  179 يح و 08ردضئخ يخبصًَ  لغى  يشثىػ عفٍبٌ 28

  01 يدم سلى 98ؽبسع يخبصًَ  يح و  عشاف َجٍم 29



  01 يسم سلى 174 خىٌهٍخ   يح و 05زً  ؽٍكبوح صهٍش 30

  01عً انسىاط  يسم سلى  دزى يسًذ 31

  65 يغكٍ  لطؼخ 81زً  لىيٍشي خًبل 32

  21 يسم سلى 08 يغكٍ ع 120زً  وؽفىٌ رىفٍك 33

  زضايخ ثهؼٍذي خًبل انذٌٍ 34

  انًكبٌ انًغًى ثبثب ػٍغى زضايخ زشاػ يشاد 35

  زضايخ انًُطمخ انسضشٌخ  اندذٌذح سيضبًَ ػهً 36

  زً يخبصًَ أونذاػ ساثر 37

  ؽبسع لذاسح ػالنى يسًذ 38

  ؽبسع لذاسح يبيىًَ يسًذ 39

  ؽبسع لذاسح ػالنى يسًذ 40

  10ؽبسع عً نخضش  يسم سلى  نؼشٌجً   ػًش 41

  04ؽبسع عً نخضش يسم سلى  صػًىو نطفً 42

  ؽبسع انًسطخ ثهكجٍش ػًش 43

  ؽبسع يسطخ انمطبس ثهكجٍش سضىاٌ 44

   ؽبسع يسطخ انمطبس6 لشويً يصطفى 45

  ؽبسع انًسطخ عاليً عبنى 46

   ؽبسع يسطخ انمطبس06 خهٍم ػهً 47

  ؽبسع انؼشثً ثٍ يهٍذي ٌبعٍب ثالل 48

  ؽبسع انؼشثً ثٍ يهٍذي ثبٌخ ثهكجٍش 49

  ؽبسع ثٍ ثبدٌظ عجغ ساثر 50

  زً انًهٍىٌ يبصوص  يسًذ ايٍٍ 51

 

 :المخابز

 عنوان المحل االسم و اللقب الرقم
 29شارع قدارة رقم  قدواري محمد الشرٌف 01

 حً الكرٌشٌش  الطابق االرضً شٌخً فؤاد 02

 نهج قدارة قدواري محمد الٌاس 03
 ؽبسع عً نخضش أوكٍم كشٌى 04

  اكزىثش17ؽبسع  طبط ػًش 05

 شارع زروقً زروق  حمانة شٌخً سفٌان 06

 

 

 

 

 

 

 



 2019 الثالث من عيد الفطر اليوم : - دائرة األخضرية

 :عامةتغذية 

 

المالحظة  عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

   أكزىثش17 خهٍهً وسٌذح 1

  02َسم سلى 02 يح 44 أكزىثش لغى 17 ؽؼالل يسًذ نًٍٍ 2

  ؽبسع انؼشثً ثٍ يهٍذي يشثىػ ٌىعف 3

   اكزىثش17ؽبسع  ثبؽب خٍش انذٌٍ 4

   اكزىثش17ؽبسع  ػضوق ٌبعٍٍ 5

  01ؽبسع خًٍظ لبسح  سلى  ؽٍالنً ٌؼمىة 6

  13 يغكٍ ػًبسح ذ سلى 39زً  ؽشلً يُىس 7

  ؽبسع ثبثب خىٌب يسًذ ؽشلً عفٍبٌ 8

  ؽبسع ثبثب خىٌب يسًذ ػهٍىاٌ ػهً 9

  01ؽبسع صسولً صسوق  يسم سلى  ثهفىضٍم ػجذ انشزٍى 10

  ؽبسع رٍضي انجٍش ثبكٍشي ازًذ 11

  زً رٍضي انجٍش عمبًَ انىَبط 12

 خضش وفىاكه  ؽبسع لذاسح29 زذاد ػهً 13

  ة  األخضشٌخ9 يح 34 لغى 29ط وطًُ سلى  يزُبًَ يىعى 14

  01يغكٍ  ع 80 زً 01يسم سلى  يمذو ػًش 15

  29ؽبسع لذاسح  سلى  ثهؼٍذ يخزبس 16

  02َهح لذاسح  يسم سلى  يمذو كشٌى 17

  ؽبسع انُمٍت ػجذ انسًٍذ زشاػ انغؼٍذ 18

 عىثٍشاد ؽبسع لذاسح عشعىة زًٍذ 19

  ؽبسع انُمٍت عً ػجذ هللا يبيىًَ ػجذ انشزًبٌ 20

  َهح عىالفبد سصق هللا ثىسكبة خًؼخ 21

  01  لفص 24 سلى 06 يغكٍ  ع 80زً  كشكىػ خٍشح 22

  01 يسم سلى 62 يح و 34 لغى 55 اود 20زً  سافغ ػبدل 23

  ؽبسع انُمٍت  عً ػجذ هللا ػهٍىاٌ سؽٍذ 24

   ؽبسع لذاسح29 ساهى ساثر 25

  28زً يغشاوي ػهً  لغى  ثىزدخ يشصاق 26

  انكشٌؾٍؼ  ؽبسع يغشاوي ػهً زًجهً ًٌٍُخ 27

  80 يح و 28 لغى 02زً يغشاوي ػهً  يسم سلى  لىساط  ػجذ هللا 28

  ؽبسع يغشاوي ػهً لىسح ػًش 29

  04 يسم 179 يح و 08ردضئخ يخبصًَ  لغى  خشدي ثالل 30

   خىٌهٍخ05زً  ونذاػ خًؼخ 31

  179 يح و 08ردضئخ يخبصًَ  لغى  يشثىػ عفٍبٌ 32

  01 يدم سلى 98ؽبسع يخبصًَ  يح و  عشاف َجٍم 33

  01 يسم سلى 174 خىٌهٍخ   يح و 05زً  ؽٍكبوح صهٍش 34

  01عً انسىاط  يسم سلى  دزى يسًذ 35

  65 يغكٍ  لطؼخ 81زً  لىيٍشي خًبل 36

  21 يسم سلى 08 يغكٍ ع 120زً  وؽفىٌ رىفٍك 37

  زضايخ ثهؼٍذي خًبل انذٌٍ 38

  انًكبٌ انًغًى ثبثب ػٍغى زضايخ زشاػ يشاد 39

  زضايخ انًُطمخ انسضشٌخ  اندذٌذح سيضبًَ ػهً 40



  زً يخبصًَ أونذاػ ساثر 41

  ؽبسع لذاسح ػالنى يسًذ 42

  ؽبسع لذاسح يبيىًَ يسًذ 43

  ؽبسع لذاسح ػالنى يسًذ 44

  29 َهذ لذاسح  سلى 03يسم سلى  ػجذي ثؾٍش 45

  10ؽبسع عً نخضش  يسم سلى  نؼشٌجً   ػًش 46

  04ؽبسع عً نخضش يسم سلى  صػًىو نطفً 47

  ؽبسع ػجبٌ سيضبٌ زًجهً  كًبل 48

  خً انًهٍىٌ ثىسَبٌ يسًذ 49

  ؽبسع انًسطخ ثهكجٍش ػًش 50

  ؽبسع يسطخ انمطبس ثهكجٍش سضىاٌ 51

   ؽبسع يسطخ انمطبس6 لشويً يصطفى 52

  ؽبسع انًسطخ عاليً عبنى 53

   ؽبسع يسطخ انمطبس06 خهٍم ػهً 54

  ؽبسع ؽبٌغ ػًش ػجذ انسًٍذ  ثؼٍشي 55

  ؽبسع انؼشثً ثٍ يهٍذي ٌبعٍب ثالل 56

  ؽبسع انؼشثً ثٍ يهٍذي ثبٌخ ثهكجٍش 57

  ؽبسع ثٍ ثبدٌظ عجغ ساثر 58

  زً انًهٍىٌ يبصوص  يسًذ ايٍٍ 59

 

  :المخابز

 عنوان المحل االسم و اللقب الرقم
  االخضشٌخ02 يسم 02 يح و  35 ؽبسع لذاسح  لغى 29 ثىيضٌجشح عًبػٍم 01

 زً انكشٌؾٍؼ  انطبثك األسضً ؽٍخً فؤاد 02

 29شارع قدارة رقم  قدواري محمد الشرٌف 03

 62 يح و سلى 34 لغى 55 اود 20زً  لذواسي ػجذ انسًٍذ 04

 ردضئخ يخبصًَ اوكٍم يسًىد 05

 نهج قدارة قدواري محمد الٌاس 06
 ؽبسع عً نخضش أوكٍم كشٌى 07

  اكزىثش17ؽبسع  طبط ػًش 08

  اكزىثش17ؽبسع  بوشوشة عبد الحمٌد 09

 ؽبسع انًغزؾفى خًٍظ لبسح عهزبنً زغبٌ 10

 شارع زروقً زروق  حمانة شٌخً سفٌان 11

 

 

 

 

 

 

 



 2019 الرابع من عيد الفطر اليوم : - دائرة األخضرية

 :عامةتغذية 

 

المالحظة  عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

   أكزىثش17 خهٍهً وسٌذح 1

  02َسم سلى 02 يح 44 أكزىثش لغى 17 ؽؼالل يسًذ نًٍٍ 2

   أكزىثش17 ثذوي يسًذ 3

   اكزىثش17ؽبسع  ثبؽب خٍش انذٌٍ 4

   اكزىثش17ؽبسع  ػضوق ٌبعٍٍ 5

  01ؽبسع خًٍظ لبسح  سلى  ؽٍالنً ٌؼمىة 6

  13 يغكٍ ػًبسح ذ سلى 39زً  ؽشلً يُىس 7

  ؽبسع ثبثب خىٌب يسًذ ؽشلً عفٍبٌ 8

  01ؽبسع صسولً صسوق  يسم سلى  ثهفىضٍم ػجذ انشزٍى 9

  زً رٍضي انجٍش عمبًَ انىَبط 10

 خضش وفىاكه  ؽبسع لذاسح29 زذاد ػهً 11

  ة  األخضشٌخ9 يح 34 لغى 29ط وطًُ سلى  يزُبًَ يىعى 12

  01يغكٍ  ع 80 زً 01يسم سلى  يمذو ػًش 13

  29ؽبسع لذاسح  سلى  ثهؼٍذ يخزبس 14

  02َهح لذاسح  يسم سلى  يمذو كشٌى 15

  ؽبسع انُمٍت ػجذ انسًٍذ زشاػ انغؼٍذ 16

  ؽبسع لذاسح عشعىة زًٍذ 17

  ؽبسع انُمٍت عً ػجذ هللا يبيىًَ ػجذ انشزًبٌ 18

   ؽبسع لذاسح17يسم سلى  يشصاق  صواوي 19

  َهح عىالفبد سصق هللا ثىسكبة خًؼخ 20

  01  لفص 24 سلى 06 يغكٍ  ع 80زً  كشكىػ خٍشح 21

  01 يسم سلى 62 يح و 34 لغى 55 اود 20زً  سافغ ػبدل 22

  ؽبسع انُمٍت  عً ػجذ هللا ػهٍىاٌ سؽٍذ 23

   ؽبسع لذاسح29 ساهى ساثر 24

  28زً يغشاوي ػهً  لغى  ثىزدخ يشصاق 25

  انكشٌؾٍؼ  ؽبسع يغشاوي ػهً زًجهً ًٌٍُخ 26

  80 يح و 28 لغى 02زً يغشاوي ػهً  يسم سلى  لىساط  ػجذ هللا 27

  ؽبسع يغشاوي ػهً لىسح ػًش 28

  04 يسم 179 يح و 08ردضئخ يخبصًَ  لغى  خشدي ثالل 29

   خىٌهٍخ05زً  ونذاػ خًؼخ 30

  179 يح و 08ردضئخ يخبصًَ  لغى  يشثىػ عفٍبٌ 31

  01 يدم سلى 98ؽبسع يخبصًَ  يح و  عشاف َجٍم 32

  01 يسم سلى 174 خىٌهٍخ   يح و 05زً  ؽٍكبوح صهٍش 33

  01عً انسىاط  يسم سلى  دزى يسًذ 34

  65 يغكٍ  لطؼخ 81زً  لىيٍشي خًبل 35

  21 يسم سلى 08 يغكٍ ع 120زً  وؽفىٌ رىفٍك 36

  زضايخ ثهؼٍذي خًبل انذٌٍ 37

  انًكبٌ انًغًى ثبثب ػٍغى زضايخ زشاػ يشاد 38

  زضايخ انًُطمخ انسضشٌخ  اندذٌذح سيضبًَ ػهً 39

  زً يخبصًَ أونذاػ ساثر 40



  ؽبسع لذاسح ػالنى يسًذ 41

  ؽبسع لذاسح يبيىًَ يسًذ 42

  ؽبسع لذاسح ػالنى يسًذ 43

  29 َهذ لذاسح  سلى 03يسم سلى  ػجذي ثؾٍش 44

  10ؽبسع عً نخضش  يسم سلى  نؼشٌجً   ػًش 45

  04ؽبسع عً نخضش يسم سلى  صػًىو نطفً 46

  ؽبسع ػجبٌ سيضبٌ زًجهً  كًبل 47

  خً انًهٍىٌ ثىسَبٌ يسًذ 48

  ؽبسع انًسطخ ثهكجٍش ػًش 49

  ؽبسع يسطخ انمطبس ثهكجٍش سضىاٌ 50

   ؽبسع يسطخ انمطبس6 لشويً يصطفى 51

  ؽبسع انًسطخ عاليً عبنى 52

   ؽبسع يسطخ انمطبس06 خهٍم ػهً 53

  ؽبسع ؽبٌغ ػًش ػجذ انسًٍذ  ثؼٍشي 54

  ؽبسع انؼشثً ثٍ يهٍذي ٌبعٍب ثالل 55

  ؽبسع انؼشثً ثٍ يهٍذي ثبٌخ ثهكجٍش 56

  ؽبسع ثٍ ثبدٌظ عجغ ساثر 57

  زً انًهٍىٌ يبصوص  يسًذ ايٍٍ 58

  :المخابز

 عنوان المحل االسم و اللقب الرقم
  االخضشٌخ02 يسم 02 يح و  35 ؽبسع لذاسح  لغى 29 ثىيضٌجشح عًبػٍم 01

 زً انكشٌؾٍؼ  انطبثك األسضً ؽٍخً فؤاد 02

 29شارع قدارة رقم  قدواري محمد الشرٌف 03

 62 يح و سلى 34 لغى 55 اود 20زً  لذواسي ػجذ انسًٍذ 04

 ردضئخ يخبصًَ اوكٍم يسًىد 05

 نهج قدارة قدواري محمد الٌاس 06
 ؽبسع عً نخضش أوكٍم كشٌى 07

  اكزىثش17 ؽٍخً ساثر 08

  اكزىثش17ؽبسع  طبط ػًش 09

  اكزىثش17ؽبسع  بوشوشة عبد الحمٌد 10

 شارع زروقً زروق  حمانة شٌخً سفٌان 11

 



 قائمة التجار المناوبين خالل اليوم األول من عيد الفطر المبارك:بلدية قادرية 

 تجارة بالتجزئة للتغذية العامة: أوال 

 العنوان اسم ولقب التاجر الرقم 

  طشٌك رٍضي غٍُف لبدسٌخ زًضح َىال 1

  طشٌك رٍضي غٍُف لبدسٌخ زغُبوي وسدٌخ 2

  شارع مسعد رمضانً قادرٌة قاسم محمد 3

   يغك150ٍزً  ػبنى كًبل 4

   يغك150ٍزً  لشلىس صجشٌُخ 5

  يغك100ٍزً  زذاػ يسًذ 6

   يغك10ٍ 0زً لشٌٍ سؽٍذ 7

   يغك100ٍزً  يؼًشي يغؼىد 8

   يغك150ٍزً  زذوػ ػهً 9

  لبدسٌخ يشكض ثؼضٌض دنٍهخ 10

  ؽبسع ػهً غبًَ زذاػ سضىاٌ 11

  حً أحمد فودي مسعودي عبد النور 12

   يغكٍ رشلىي  ػًبسح ف52زً  طىطبذ عهٍى 13

  03 يغكٍ ػًبسح أ يسم سلى 10زً  لشلىس يسًذ 14

  19 يغكٍ ػًبسح أ سلى 50زً  انسغٍٍ خٍثش 15

  56 يغكٍ يسم أ 215 ثهؼجبط سضب 16

   يغك48ٍزً  ؽمىفً ثالل 17

  ؽبسع غبًَ ػهً  انزؼبوٍَخ انؼمبسٌخ خجشي نىٌضح 18

  ػهً غبًَ انزؼبوٍَخ انؼمبسٌخ دسيىػ فبسط 19

   ة7 يغكٍ يسم سق 90زً  ثىنُىاس يؼبَذي 20

 المخابز: ثانيا 

العنوان اسم ولقب التاجر الرقم 

ؽبسع يسًذ خًٍغزً لبدسٌخ ػهٍىاٌ ثبٌخ  01

 يغكٍ لبدسٌخ 215زً يهذي فضٍم  02

 

 

 

 

 

 



 قائمة التجار المناوبين خالل اليوم االثاني  من عيد الفطر المبارك:بلدية قادرية 

 تجارة بالتجزئة للتغذية العامة: أوال 

  العنوان اسم ولقب التاجر الرقم
  طشٌك رٍضي غٍُف لبدسٌخ زًضح َىال 01
  طشٌك رٍضي غٍُف لبدسٌخ زغُبوي وسدٌخ 02
   يغك150ٍزً  ػبنى كًبل 03
   يغك150ٍزً  لشلىس صجشٌُخ 04
  شارع محمد خمٌستً قادرٌة الزهراءخٌثر فاطمة  05
  يغك100ٍزً  زذاػ يسًذ 06
   يغك10ٍ 0زً لشٌٍ سؽٍذ 07
   يغك100ٍزً  يؼًشي يغؼىد 08
   يغك150ٍزً  زذوػ ػهً 09
  لبدسٌخ يشكض ثؼضٌض دنٍهخ 10
  ؽبسع ػهً غبًَ زذاػ سضىاٌ 11
  حً أحمد فودي مسعودي عبد النور 12
   يغكٍ رشلىي  ػًبسح ف52زً  طىطبذ عهٍى 13
  03 يغكٍ ػًبسح أ يسم سلى 10زً  لشلىس يسًذ 14
  19 يغكٍ ػًبسح أ سلى 50زً  انسغٍٍ خٍثش 15
  56 يغكٍ يسم أ 215 ثهؼجبط سضب 16
   يغك48ٍزً  ؽمىفً ثالل 17
  ؽبسع أزًذ فىدي طىطبذ ساثر 18
  ؽبسع غبًَ ػهً  انزؼبوٍَخ انؼمبسٌخ خجشي نىٌضح 19
  ػهً غبًَ انزؼبوٍَخ انؼمبسٌخ دسيىػ فبسط 20
   ة7 يغكٍ يسم سق 90زً  ثىنُىاس يؼبَذي 21

 المخابز: ثانيا 

العنوان اسم ولقب التاجر الرقم 

ؽبسع يسًذ خًٍغزً لبدسٌخ ػهٍىاٌ ثبٌخ  01

 يغكٍ لبدسٌخ 215زً يهذي فضٍم  02

 

 

 

 

 



 قائمة التجار المناوبين خالل اليوم الثالث  من عيد الفطر المبارك:بلدية قادرية 

 تجارة بالتجزئة للتغذية العامة: أوال 

  العنوان اسم ولقب التاجر الرقم
  طشٌك رٍضي غٍُف لبدسٌخ زًضح َىال 01
  طشٌك رٍضي غٍُف لبدسٌخ زغُبوي وسدٌخ 02
   يغك150ٍزً  ػبنى كًبل 03
   يغك150ٍزً  لشلىس صجشٌُخ 04
  شارع محمد خمٌستً قادرٌة الزهراءخٌثر فاطمة  05
  يغك100ٍزً  زذاػ يسًذ 06
   يغك10ٍ 0زً لشٌٍ سؽٍذ 07
   يغك100ٍزً  يؼًشي يغؼىد 08
   يغك150ٍزً  زذوػ ػهً 09
  لبدسٌخ يشكض ثؼضٌض دنٍهخ 10
  ؽبسع ػهً غبًَ زذاػ سضىاٌ 11
  حً أحمد فودي مسعودي عبد النور 12
   يغكٍ رشلىي  ػًبسح ف52زً  طىطبذ عهٍى 13
  03 يغكٍ ػًبسح أ يسم سلى 10زً  لشلىس يسًذ 14
  19 يغكٍ ػًبسح أ سلى 50زً  انسغٍٍ خٍثش 15
  56 يغكٍ يسم أ 215 ثهؼجبط سضب 16
   يغك48ٍزً  ؽمىفً ثالل 17
  ؽبسع أزًذ فىدي طىطبذ ساثر 18
  ؽبسع غبًَ ػهً  انزؼبوٍَخ انؼمبسٌخ خجشي نىٌضح 19
  ػهً غبًَ انزؼبوٍَخ انؼمبسٌخ دسيىػ فبسط 20
   ة7 يغكٍ يسم سق 90زً  ثىنُىاس يؼبَذي 21

 المخابز: ثانيا 

العنوان اسم ولقب التاجر الرقم 

 يغكٍ لبدسٌخ 215زً  يهذي فىضٍم 01

 

 

 

 

 



 قائمة التجار المناوبين خالل اليوم الرابع من عيد الفطر المبارك:بلدية قادرية 

 تجارة بالتجزئة للتغذية العامة: أوال 

  العنوان اسم ولقب التاجر الرقم
  طشٌك رٍضي غٍُف لبدسٌخ زًضح َىال 01
  طشٌك رٍضي غٍُف لبدسٌخ زغُبوي وسدٌخ 02
   يغك150ٍزً  ػبنى كًبل 03
   يغك150ٍزً  لشلىس صجشٌُخ 04
  شارع محمد خمٌستً قادرٌة الزهراءخٌثر فاطمة  05
  يغك100ٍزً  زذاػ يسًذ 06
   يغك10ٍ 0زً لشٌٍ سؽٍذ 07
   يغك100ٍزً  يؼًشي يغؼىد 08
   يغك150ٍزً  زذوػ ػهً 09
  لبدسٌخ يشكض ثؼضٌض دنٍهخ 10
  ؽبسع ػهً غبًَ زذاػ سضىاٌ 11
  حً أحمد فودي مسعودي عبد النور 12
   يغكٍ رشلىي  ػًبسح ف52زً  طىطبذ عهٍى 13
  03 يغكٍ ػًبسح أ يسم سلى 10زً  لشلىس يسًذ 14
  19 يغكٍ ػًبسح أ سلى 50زً  انسغٍٍ خٍثش 15
  56 يغكٍ يسم أ 215 ثهؼجبط سضب 16
   يغك48ٍزً  ؽمىفً ثالل 17
  ؽبسع أزًذ فىدي طىطبذ ساثر 18
  ؽبسع غبًَ ػهً  انزؼبوٍَخ انؼمبسٌخ خجشي نىٌضح 19
  ػهً غبًَ انزؼبوٍَخ انؼمبسٌخ دسيىػ فبسط 20
   ة7 يغكٍ يسم سق 90زً  ثىنُىاس يؼبَذي 21

 المخابز: ثانيا 

العنوان اسم ولقب التاجر الرقم 

ؽبسع يسًذ خًٍغزً لبدسٌخ ػهٍىاٌ ثبٌخ  01

 يغكٍ لبدسٌخ 215زً  يهذي فىضٍم 02

 

 

 

 

 



 قائمة التجار المناوبين خالل اليوم األول من عيد الفطر المبارك:بلدية عمر 

 تجارة بالتجزئة للتغذية العامة: أوال 

 العنوان اسم ولقب التاجر الرقم 

  05طشٌك وطًُ سلى  اطبل سؽٍذ 1

   لطؼخ71ردضئخ  كسهىػ ػجذ انكشٌى 2

  05طشٌك وطًُ سلى  بن عمروش محمد 3

   يغك100ٍزً  َبصش ثبي ػجذ انُىس 4

   يغك40/100/1760ٍزً  عؼذي زغٍٍ 5

  ثهذٌخ ػًشيسطخ خىهشي َصش انذٌٍ 6

  ثهذٌخ ػًشيسطخ ثبدٌظ عهًٍبٌ 7

  05طشٌك وطًُ سلى  اػشاة خالنً 8

   يغك100ٍزً  يىنىدي عٍذ ػهً 9

  ثهذٌخ ػًشيسطخ ػكبؽخ يسًذ سضب 10

  ثهذٌخ ػًشيسطخ خىاهشح زًضح 11

  ثهذٌخ ػًشيسطخ جماح نبٌل 12

  ثهذٌخ ػًشيسطخ نؼًٍشي سفٍك 13

  ثهذٌخ ػًشيسطخ لُضاس ػًشو 14

  05طشٌك وطًُ سلى  هطبل يسًذ 15

 المخابز: ثانيا 

العنوان اسم ولقب التاجر الرقم 

/ / / 

 

 قائمة التجار المناوبين خالل اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك:بلدية عمر 

 تجارة بالتجزئة للتغذية العامة: أوال 

 العنوان اسم ولقب التاجر الرقم 

  05طشٌك وطًُ سلى  اطبل سؽٍذ 1

   لطؼخ71ردضئخ  كسهىػ ػجذ انكشٌى 2

  05طشٌك وطًُ سلى  بن عمروش محمد 3

   يغك100ٍزً  َبصش ثبي ػجذ انُىس 4

   يغك40/100/1760ٍزً  عؼذي زغٍٍ 5

  ثهذٌخ ػًشيسطخ خىهشي َصش انذٌٍ 6

  ثهذٌخ ػًشيسطخ ثبدٌظ عهًٍبٌ 7

  05طشٌك وطًُ سلى  اػشاة خالنً 8

   يغك100ٍزً  يىنىدي عٍذ ػهً 9

  ثهذٌخ ػًشيسطخ ػكبؽخ يسًذ سضب 10

  ثهذٌخ ػًشيسطخ خىاهشح زًضح 11



  ثهذٌخ ػًشيسطخ جماح نبٌل 12

  ثهذٌخ ػًشيسطخ نؼًٍشي سفٍك 13

  ثهذٌخ ػًشيسطخ لُضاس ػًشو 14

  05طشٌك وطًُ سلى  هطبل يسًذ 15

 المخابز: ثانيا 

العنوان اسم ولقب التاجر الرقم 

/ / / 

 

 قائمة التجار المناوبين خالل اليوم الثالث من عيد الفطر المبارك:بلدية عمر 

 تجارة بالتجزئة للتغذية العامة: أوال 

 العنوان اسم ولقب التاجر الرقم 

  05طشٌك وطًُ سلى  اطبل سؽٍذ 1

   لطؼخ71ردضئخ  كسهىػ ػجذ انكشٌى 2

  05طشٌك وطًُ سلى  بن عمروش محمد 3

   يغك100ٍزً  َبصش ثبي ػجذ انُىس 4

   يغك40/100/1760ٍزً  عؼذي زغٍٍ 5

  ثهذٌخ ػًشيسطخ خىهشي َصش انذٌٍ 6

  ثهذٌخ ػًشيسطخ ثبدٌظ عهًٍبٌ 7

  05طشٌك وطًُ سلى  اػشاة خالنً 8

   يغك100ٍزً  يىنىدي عٍذ ػهً 9

  ثهذٌخ ػًشيسطخ ػكبؽخ يسًذ سضب 10

  ثهذٌخ ػًشيسطخ خىاهشح زًضح 11

  ثهذٌخ ػًشيسطخ جماح نبٌل 12

  ثهذٌخ ػًشيسطخ نؼًٍشي سفٍك 13

  ثهذٌخ ػًشيسطخ لُضاس ػًشو 14

  05طشٌك وطًُ سلى  هطبل يسًذ 15

 المخابز: ثانيا 

العنوان اسم ولقب التاجر الرقم 

01 / / 

02 / / 

 

 

 



 قائمة التجار المناوبين خالل اليوم الرابع من عيد الفطر المبارك:بلدية عمر 

 تجارة بالتجزئة للتغذية العامة: أوال 

 العنوان اسم ولقب التاجر الرقم 

  05طشٌك وطًُ سلى  اطبل سؽٍذ 1

   لطؼخ71ردضئخ  كسهىػ ػجذ انكشٌى 2

  05طشٌك وطًُ سلى  بن عمروش محمد 3

   يغك100ٍزً  َبصش ثبي ػجذ انُىس 4

   يغك40/100/1760ٍزً  عؼذي زغٍٍ 5

  ثهذٌخ ػًشيسطخ خىهشي َصش انذٌٍ 6

  ثهذٌخ ػًشيسطخ ثبدٌظ عهًٍبٌ 7

  05طشٌك وطًُ سلى  اػشاة خالنً 8

   يغك100ٍزً  يىنىدي عٍذ ػهً 9

  ثهذٌخ ػًشيسطخ ػكبؽخ يسًذ سضب 10

  ثهذٌخ ػًشيسطخ خىاهشح زًضح 11

  ثهذٌخ ػًشيسطخ جماح نبٌل 12

  ثهذٌخ ػًشيسطخ نؼًٍشي سفٍك 13

  ثهذٌخ ػًشيسطخ لُضاس ػًشو 14

  05طشٌك وطًُ سلى  هطبل يسًذ 15

 المخابز: ثانيا 

العنوان اسم ولقب التاجر الرقم 

/ / / 

  من عيد الفطر المبارك4-3-2-1قائمة التجار المناوبين خالل األيام :بلدية الجباحية 

 تجارة بالتجزئة للتغذية العامة: أوال 

 العنوان اسم ولقب التاجر الرقم 

   لطؼخ اندجبزٍخ157ردضئخ  صواوي عؼٍذ 1

  ؽهٍذ نىَبط اندجبزٍخ اٌغؼذ يسًذ 2

   يشكضاندجبزٍخ أوجالة محمد أمٌن 3

   يشكضاندجبزٍخ سكٍجً َصٍشح 4

   يشكضاندجبزٍخ عبٌر زًبيخ 5

   يشكضاندجبزٍخ زًُبد ػهً 6

   يشكضاندجبزٍخ ػدىج كشٌى 7

   يشكضاندجبزٍخ انىَبط يشصاق 8

   يشكضاندجبزٍخ زًىدي عبػذ 9

 



 المخابز: ثانيا 

العنوان اسم ولقب التاجر الرقم 

/ / / 

 

 2019 الفطر من عيد ولاليوم األ: - البويرةدائرة 

: تغذية عامة -1

 

المالحظة  عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

   يغكٍ انجىٌشح126زً  ثهخضش خًبل 1

  ػٍٍ لشاوػ انجىٌشح ساثسً يصطفى 2

   يغك140ٍزً  ثىدٌغخ سؽٍذح 3

   يغك140ٍزً  ثٍ سلىثخ ثؾٍش 4

   يغك140ٍزً  دف ثٍ عهًٍبٌ يسًذ 5

   يغك280ٍزً  ثشكبٌ ٌىعف 6

  ؽبسع طبنً يٍهىد ثغٍش طبهش 7

  يغك280ٍزً  ؽالنى غبنٍخ 8

  رساع انجشج نؼالو طبسق 9

   رغبه24ًًزً  ثىفشكبط ػجذ انًبنك 10

   يغكٍ اخزًبػ24ًيؾشوع  صبٌفً يشاد 11

   يغكٍ رغبه60ًًزً  خذوعً عًٍش 12

   يغكٍ رغبه95ًًزً  ػىادي يسًذ 13

   انجىٌشح01 يح 37 يغكٍ لغى 125 واكهً ػًش 14

   يغكٍ رغبه60ًًزً  ػهىاػ ػبدل 15

   يغك126ٍزً  زًالوي ػضٌض 16

  انغىق انًغطى زً صسولً ػًبسي ازًذ 17

   يغك126ٍزً  ؽشاسق ػًشو 18

  انغىق انًغطى زً صسولً ػهىاػ ػٍغى 19

  انغىق انًغطى زً صسولً ثٍ نغشثً نخضش 20

   يغك56ٍزً  لطبف نخضش 21

   يغك56ٍزً  خشاذ ٌىَظ 22

   يغك78/150ٍزً  ػجذ انؼضٌض َؼًٍخ 23

   يغك400ٍزً  ثىداٌ ثىيذٌٍ 24

  زً صيىس يسًذ اػشاة ثىنسبسط يىعى 25

  زً صيىس يسًذ اػشاة ثىػًشح ثشاهٍى 26

  رؼبوٍَخ انؼمبسٌخ عً انسىاط زًذاػ عؼٍذ 27

   يغك56ٍزً  ثشاهٍى ثبزًذ 28

   يغك70ٍزً  كجٍش نؼٍذ 29

  ؽبسع ثٍ ػجذ هللا اوسيضبٌ نخضش 30



  ؽبسع ثٍ ػجذ هللا اودٌش ثهمبعى 31

  ؽبسع ثٍ ػجذ هللا انؼكشوو ػجذ انًبنك 32

  ػٍغبد اٌذٌش ػٍغبوي زًٍذ 33

  ػٍغبد اٌذٌش ثىخبوي عؼٍذ 34

   يغك56ٍزً  ثىكبثىط ػجذ انمبدس 35

   يغك270ٍزً  غىل زًضح 36

   يغك16ٍزً  ؽٍخً ثىػالو 37

   يغك100/500ٍزً  يصجبذ عفٍبٌ 38

   يغك600ٍزً  ؽزٍر ثىصٌذ 39

   ؽبسع ؽبٌذ يسًذ07 ثىنسبسط يىعى 40

  ؽبسع ؽبٌذ يسًذ15 سثٍغ ازًذ 41

  ؽبسع ؽبٌذ يسًذ ػجبط سيضي 42

  ؽبسع ؽبٌذ يسًذ اكهً ثهسبخً 43

  ؽبسع ػجبٌ سيضبٌ ثهغبنً سصلً 44

   لطؼخ28زً  ثهمبضً خٍالنً 45

   يغك140ٍزً  سزًىٌ سيضبٌ 46

   يغك140ٍزً  فبضم خىخخ َدبح 47

   يغك140ٍزً  غشثً نىٌضح 48

   يغك400ٍزً  صٌشق يسًذ 49

   يغك400ٍزً  ػضٌضي فبسط 50

   يغك70ٍزً  خؼذي نًٍٍ 51

   اود20زً  ثهمبعًً َىس انذٌٍ 52

   يغك70ٍزً  يؼُبٌ َبصش 53

  Pos u 28 زذاج كًبل 54

55 

دسٌضي هؾبو ػجذ 

 انؼضٌض

  ؽبسع ػجبٌ سيضبٌ

  ؽبسع ػجبٌ سيضبٌ كبدي ػجذ انمبدس 56

  ؽبسع انؼمٍذ ػًٍشوػ نىٌضح َىسعً 57

   انؼشثً ثٍ يهٍذي17ؽبسع  زذادي سيضبٌ 58

  ؽبسع يسًذ ػبيش زبيذ خىخخ يسًذ 59

  ؽبسع ثٍ ػجذ هللا طٍت ثؾٍش 60

  زً كبداد ثىطبل فشٌذ 61

  زً كبداد ثىطبل عهًٍبٌ 62

  ؽبسع ػًشوػ يىنىد ثىفشكبط يسًذ 63

  ؽبسع ػًشوػ يىنىد ثهغبنى رىفٍك 64

  ؽبسع دؽىٌ يسًذ وداس عؼٍذ 65

   انًُطمخ انسضشٌخ اندذٌذح05يسم  ؽؼجبٌ ؽبوػ َجٍم 66
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   يغك270ٍزً  غىل زًضح 36

   يغك16ٍزً  ؽٍخً ثىػالو 37

   يغك100/500ٍزً  يصجبذ عفٍبٌ 38

   يغك600ٍزً  ؽزٍر ثىصٌذ 39

   ؽبسع ؽبٌذ يسًذ07 ثىنسبسط يىعى 40

  ؽبسع ؽبٌذ يسًذ15 سثٍغ ازًذ 41

  ؽبسع ؽبٌذ يسًذ ػجبط سيضي 42

  ؽبسع ؽبٌذ يسًذ اكهً ثهسبخً 43

  ؽبسع ػجبٌ سيضبٌ ثهغبنً سصلً 44

   لطؼخ28زً  ثهمبضً خٍالنً 45

   يغك140ٍزً  سزًىٌ سيضبٌ 46

   يغك140ٍزً  فبضم خىخخ َدبح 47

   يغك140ٍزً  غشثً نىٌضح 48

   يغك400ٍزً  صٌشق يسًذ 49

   يغك400ٍزً  ػضٌضي فبسط 50

   يغك70ٍزً  خؼذي نًٍٍ 51

   اود20زً  ثهمبعًً َىس انذٌٍ 52

   يغك70ٍزً  يؼُبٌ َبصش 53

  Pos u 28 زذاج كًبل 54

55 

دسٌضي هؾبو ػجذ 

 انؼضٌض

  ؽبسع ػجبٌ سيضبٌ

  ؽبسع ػجبٌ سيضبٌ كبدي ػجذ انمبدس 56

  ؽبسع انؼمٍذ ػًٍشوػ نىٌضح َىسعً 57

   انؼشثً ثٍ يهٍذي17ؽبسع  زذادي سيضبٌ 58

  ؽبسع يسًذ ػبيش زبيذ خىخخ يسًذ 59

  ؽبسع ثٍ ػجذ هللا طٍت ثؾٍش 60

  زً كبداد ثىطبل فشٌذ 61

  زً كبداد ثىطبل عهًٍبٌ 62

  ؽبسع ػًشوػ يىنىد ثىفشكبط يسًذ 63

  ؽبسع ػًشوػ يىنىد ثهغبنى رىفٍك 64

  ؽبسع دؽىٌ يسًذ وداس عؼٍذ 65

   انًُطمخ انسضشٌخ اندذٌذح05يسم  ؽؼجبٌ ؽبوػ َجٍم 66

   يغك1100ٍزً  زًسىو خًبل 67

  زً فشاؽبرً دػجىص يىنىد 68

   ردضئخ لطؼخ166زً  نٍبط خؼفش خىخخ 69

   يغك166ٍزً  سيضٌخ خذوخخ 70



   لطؼخ26ردضئخ  ثبدٌظ ػبدل 71

  ساط انجىٌشح اندذٌذح كشٌى ثهمبعى كؾىد يسًذ 72

  ساط انجىٌشح ثٍ ػجذ هللا ثىكبثىط ونٍذ 73

  ساط انجىٌشح ثٍ ػجذ هللا صذٌمً عؼٍذ 74

  ساط انجىٌشح ثٍ ػجذ هللا يذسثم يسًذ 75

  ساط انجىٌشح ثٍ ػجذ هللا زًذاػ عبنى 76

  ساط انجىٌشح ثٍ ػجذ هللا لبعً زغٍٍ 77

  ساط انجىٌشح ثٍ ػجذ هللا ؽىَبٌ يسًذ 78

   يغكٍ انجىٌشح1100زً  دهغً ػجذ انمبدس 79

  زً رساع انجشج انؾشلً فشٌخ كًٍم 80

  زً رساع انجشج انؾشلً ثبػ عؼٍذ 81

   ؽبسع لبعً خٍالنً انجىٌشح09 خهٍفً َصش انذٌٍ 82

 

: المخابز -4

 

 عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

 ػٍٍ لشاوػ انجىٌشح ثٍ ػًبسح عفٍبٌ 01

 زً رساع انجشج ػضٌض عُذٌذ 02

  اكزىثش17ؽبسع  ثٍ عؼٍذ عفٍبٌ 03

 ؽبسع ػجبٌ سيضبٌ ديذوو كشٌى 04

 ؽبسع ػجبٌ سيضبٌ ػجى صٌُخ 05

 ؽبسع ػٍغبد اٌذٌش فشهً ازًذ 06

  لطؼخ28زً  ثشهىٌ عبنى 07

  لطؼخ11زً  ونذ لبعً ػجذ انكشٌى 08

  لطؼخ ردبسٌخ11زً  يدذول ؽشٌف 09

 نً صانًى انجىٌشح زبخً زًضح 10

 ساط انجىٌشح ثٍ ػجذ هللا خبنذ خىخخ فشٌذ 11

 ؽبسع ثٍ ػجذ هللا ػ د يخجضح صيىسح ديىػ 12

 2019 الفطر من عيد اولاليوم األ: - حيزردائرة 

: تغذية عامة - بلدية تاغزوت

 

المالحظة  عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

  تاغزوت مركز اورمضان سالم 1

  عٍذي صبنر ربغضود ػجذدو عؼذح 2

  تاغزوت ثىكشدوٌ يىنخٍش 3

  قرٌة زارزتاغزوت ثىكشدوٌ فبطًخ 4

  ربغضود ثىلشٍٍَ يسًذ ايٍٍ 5

  ربغضود ػجذوٌ يدٍذ 6



 

: المخابز

 

 بلدية حيزر

: تغذية عامة

 

المالحظة  عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

  حٌزر مركز عزوق رابح 1

  حٌزر مركز يُصىسي ػًش 2

  حٌزر مركز عؼٍذي َبصش 3

  حٌزر مركز اٌذس يهذي 4

  حٌزر مركز يُصىسي ػهً 5

   حٌزر168/90حً  سوؽى اكهً 6

  حٌزر مركز يكبس اعًبػٍم 7

  حٌزر مركز ػذح اعًبػٍم 8

  حٌزر مركز عؼٍذي زغٍٍ 9

   مسكن حٌزر140حً  يُصىسي اكهً 10

 

: المخابز

 

 

 

 

 

 

 عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

 ربغضود- ثىكغٍهخ   ػجذوٌ يدٍذ 01

 ربغضود دهًًٍ يىنىد 02

 ربغضود ؽؼجبٌ ؽبوػ يسًذ 03

 عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

 زٍضس يشكض صبٌذ فشٌذ 01

 زٍضس يشكض صسلبٌ زكٍى 02



 2019 الفطر من عيد االثانياليوم : - حيزردائرة 

 بلدية تاغزوت

: تغذية عامة

 

المالحظة  عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

  تاغزوت مركز اورمضان سالم 1

  عٍذي صبنر ربغضود ػجذدو عؼذح 2

  تاغزوت ثىكشدوٌ يىنخٍش 3

  قرٌة زارزتاغزوت ثىكشدوٌ فبطًخ 4

  ربغضود ثىلشٍٍَ يسًذ ايٍٍ 5

  ربغضود ػجذوٌ يدٍذ 6

 

: المخابز

 

 بلدية حيزر

: تغذية عامة

 

المالحظة  عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

  حٌزر مركز عزوق رابح 1

  حٌزر مركز يُصىسي ػًش 2

  حٌزر مركز عؼٍذي َبصش 3

  حٌزر مركز اٌذس يهذي 4

  حٌزر مركز يُصىسي ػهً 5

   حٌزر168/90حً  سوؽى اكهً 6

  حٌزر مركز يكبس اعًبػٍم 7

  حٌزر مركز ػذح اعًبػٍم 8

  حٌزر مركز عؼٍذي زغٍٍ 9

   مسكن حٌزر140حً  يُصىسي اكهً 10

   مسكن حٌزر100حً  ػجذدو ػًش 11

  حٌزر مركز صسٌك ثىطبسف 12

 

 عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

 ربغضود- ثىكغٍهخ   ػجذوٌ يدٍذ 01

 ربغضود دهًًٍ يىنىد 02

 ربغضود ؽؼجبٌ ؽبوػ يسًذ 03



: المخابز

 2019 الفطر من عيد االثالثاليوم : - حيزردائرة 

 بلدية تاغزوت

: تغذية عامة

 

المالحظة  عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

  تاغزوت مركز اورمضان سالم 1

  عٍذي صبنر ربغضود ػجذدو عؼذح 2

  تاغزوت ثىكشدوٌ يىنخٍش 3

  قرٌة زارزتاغزوت ثىكشدوٌ فبطًخ 4

  ربغضود ثىلشٍٍَ يسًذ ايٍٍ 5

  ربغضود ػجذوٌ يدٍذ 6

 

: المخابز

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

 زٍضس يشكض صبٌذ فشٌذ 01

 زٍضس يشكض صسلبٌ زكٍى 02

 عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

 ربغضود- ثىكغٍهخ   ػجذوٌ يدٍذ 01

 ربغضود دهًًٍ يىنىد 02

 ربغضود ؽؼجبٌ ؽبوػ يسًذ 03



 بلدية حيزر

: تغذية عامة

 

المالحظة  عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

  حٌزر مركز عزوق رابح 1

  حٌزر مركز يُصىسي ػًش 2

  حٌزر مركز عؼٍذي َبصش 3

  حٌزر مركز اٌذس يهذي 4

  حٌزر مركز يُصىسي ػهً 5

   حٌزر168/90حً  سوؽى اكهً 6

  حٌزر مركز يكبس اعًبػٍم 7

  حٌزر مركز ػذح اعًبػٍم 8

  حٌزر مركز عؼٍذي زغٍٍ 9

   مسكن حٌزر140حً  يُصىسي اكهً 10

   مسكن حٌزر100حً  ػجذدو ػًش 11

  حٌزر مركز صسٌك ثىطبسف 12

 

: المخابز

 2019 الفطر من عيد االرابعاليوم : - حيزردائرة 

 بلدية تاغزوت

: تغذية عامة

 

المالحظة  عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

  تاغزوت مركز اورمضان سالم 1

  عٍذي صبنر ربغضود ػجذدو عؼذح 2

  تاغزوت ثىكشدوٌ يىنخٍش 3

  قرٌة زارزتاغزوت ثىكشدوٌ فبطًخ 4

  ربغضود ثىلشٍٍَ يسًذ ايٍٍ 5

  ربغضود ػجذوٌ يدٍذ 6

 

 

 

 عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

 زٍضس يشكض صبٌذ فشٌذ 01

 زٍضس يشكض صسلبٌ زكٍى 02



: المخابز

 

 بلدية حيزر

: تغذية عامة

 

المالحظة  عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

  حٌزر مركز عزوق رابح 1

  حٌزر مركز يُصىسي ػًش 2

  حٌزر مركز عؼٍذي َبصش 3

  حٌزر مركز اٌذس يهذي 4

  حٌزر مركز يُصىسي ػهً 5

   حٌزر168/90حً  سوؽى اكهً 6

  حٌزر مركز يكبس اعًبػٍم 7

  حٌزر مركز ػذح اعًبػٍم 8

  حٌزر مركز عؼٍذي زغٍٍ 9

   مسكن حٌزر140حً  يُصىسي اكهً 10

   مسكن حٌزر100حً  ػجذدو ػًش 11

  حٌزر مركز صسٌك ثىطبسف 12

 

: المخابز

 2019 الفطر من عيد اولاليوم األ- : االسنام بلدية

: تغذية عامة

 

المالحظة  عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

  االعُبو يشكض صبٌذ ػبؽىس 1

  االعُبو يشكض ػمىٌ ػجذ انمبدس 2

  االعُبو يشكض كشوػ زًٍذ 3

  االعُبو يشكض لشي يصطفى 4

 عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

 ربغضود- ثىكغٍهخ   ػجذوٌ يدٍذ 01

 ربغضود دهًًٍ يىنىد 02

 ربغضود ؽؼجبٌ ؽبوػ يسًذ 03

 عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

 زٍضس يشكض صبٌذ فشٌذ 01

 زٍضس يشكض صسلبٌ زكٍى 02



 

: المخابز

 

 2019 الفطرعيد  الثاني من اليوم : - االسنام بلدية

: تغذية عامة

 

المالحظة  عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

  االعُبو يشكض صبٌذ ػبؽىس 1

  االعُبو يشكض ػمىٌ ػجذ انمبدس 2

  االعُبو يشكض كشوػ زًٍذ 3

  االعُبو يشكض لشي يصطفى 4

 

: المخابز

 

 2019 الثالث من عيد الفطر اليوم : - االسنام بلدية

: تغذية عامة

المالحظة  عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

  االعُبو يشكض صبٌذ ػبؽىس 1

  االعُبو يشكض ػمىٌ ػجذ انمبدس 2

  االعُبو يشكض كشوػ زًٍذ 3

  االعُبو يشكض لشي يصطفى 4

 

 

 

 

 عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

 االعُبو يشكض هالل حموش 01

  يغك60ٍزً - االعُبو  شباب عبد العزٌز 02

 االعُبو يشكض سلٌمانً مراد 03

 عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

 االعُبو يشكض هالل حموش 01

  يغك60ٍزً - االعُبو  شباب عبد العزٌز 02

 االعُبو يشكض سلٌمانً مراد 03



: المخابز

 2019 الرابع من عيد الفطر اليوم : - االسنام بلدية

: تغذية عامة

 

المالحظة  عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

  االعُبو يشكض صبٌذ ػبؽىس 1

  االعُبو يشكض ػمىٌ ػجذ انمبدس 2

  االعُبو يشكض كشوػ زًٍذ 3

  االعُبو يشكض لشي يصطفى 4

 

: المخابز

 2019 الفطر من عيد اولاليوم األ- : الهاشمية بلدية

: تغذية عامة

 

المالحظة  عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

   يغك100ٍزً  كزبل يىعى 1

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ زذادو زًٍذ 2

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ زذادو َىس انذٌٍ 3

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض ػبسفً خًبل 4

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض هًُ زفٍظخ 5

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض انؼبسفً يسًذ 6

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض ؽؼبل ػجذ انكشٌى 7

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض ثىداود واضر 8

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض يسفىظ اًٌبٌ 9

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض لبعًًٍ خًبل 10

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض لبعًًٍ يخزبس 11

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض زًىدي عبػذ 12

 عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

 االعُبو يشكض هالل حموش 01

  يغك60ٍزً - االعُبو  شباب عبد العزٌز 02

 االعُبو يشكض سلٌمانً مراد 03

 عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

 االعُبو يشكض هالل حموش 01

  يغك60ٍزً - االعُبو  شباب عبد العزٌز 02

 االعُبو يشكض سلٌمانً مراد 03



 

: المخابز

 

 2019 الفطرعيد  الثاني من اليوم : - الهاشمية بلدية

: تغذية عامة

 

المالحظة  عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

   يغك100ٍزً  كزبل يىعى 1

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ زذادو زًٍذ 2

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ زذادو َىس انذٌٍ 3

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض ػبسفً خًبل 4

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض هًُ زفٍظخ 5

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض انؼبسفً يسًذ 6

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض ؽؼبل ػجذ انكشٌى 7

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض ثىداود واضر 8

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض يسفىظ اًٌبٌ 9

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض لبعًًٍ خًبل 10

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض لبعًًٍ يخزبس 11

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض زًىدي عبػذ 12

 

: المخابز

 

 

 

 

 

 عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

 ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض ثىنسبسط عهًٍبٌ 01

 ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض ػٍبد وسدٌخ 02

 عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

 ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض ثىنسبسط عهًٍبٌ 01

 ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض ػٍبد وسدٌخ 02



 2019 الثالث من عيد الفطر اليوم : - الهاشمية بلدية

: تغذية عامة

 

المالحظة  عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

   يغك100ٍزً  كزبل يىعى 1

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ زذادو زًٍذ 2

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ زذادو َىس انذٌٍ 3

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض ػبسفً خًبل 4

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض هًُ زفٍظخ 5

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض انؼبسفً يسًذ 6

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض ؽؼبل ػجذ انكشٌى 7

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض ثىداود واضر 8

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض يسفىظ اًٌبٌ 9

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض لبعًًٍ خًبل 10

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض لبعًًٍ يخزبس 11

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض زًىدي عبػذ 12

 

: المخابز

 

 2019 الرابع من عيد الفطر اليوم : - الهاشمية بلدية

 

: تغذية عامة

 

المالحظة  عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

   يغك100ٍزً  كزبل يىعى 1

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ زذادو زًٍذ 2

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ زذادو َىس انذٌٍ 3

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض ػبسفً خًبل 4

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض هًُ زفٍظخ 5

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض انؼبسفً يسًذ 6

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض ؽؼبل ػجذ انكشٌى 7

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض ثىداود واضر 8

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض يسفىظ اًٌبٌ 9

 عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

 ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض ثىنسبسط عهًٍبٌ 01

 ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض ػٍبد وسدٌخ 02



  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض لبعًًٍ خًبل 10

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض لبعًًٍ يخزبس 11

  ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض زًىدي عبػذ 12

 

: المخابز

 

 2019 الفطر من عيد اولاليوم األ- : بلدية واد البردي

: تغذية عامة

 

المالحظة  عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

   وادي انجشدي02يسم سلى  َبدي ػهً 1

  وادي انجشدي سفغً يصطفى 2

  وادي انجشدي نؼًٍذي َىس انذٌٍ 3

  وادي انجشدي ثىساي ثىعؼذ 4

  وادي انجشدي ثىصٌذ اػًش 5

  وادي انجشدي ٌسىي سثٍغ 6

  وادي انجشدي ثىكبثىط ثىخًؼخ 7

  وادي انجشدي عجزً يىعى 8

 

: المخابز

 

 

 

 

 

 

 عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

 ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض ثىنسبسط عهًٍبٌ 01

 ثهذٌخ انهبؽًٍخ يشكض ػٍبد وسدٌخ 02

 عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

 وادي انجشدي دزى سؽٍذ 01



 2019 الفطرعيد  الثاني من اليوم : - بلدية واد البردي

: تغذية عامة

 

المالحظة  عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

   وادي انجشدي02يسم سلى  َبدي ػهً 1

  وادي انجشدي سفغً يصطفى 2

  وادي انجشدي نؼًٍذي َىس انذٌٍ 3

  وادي انجشدي ثىساي ثىعؼذ 4

  وادي انجشدي ثىصٌذ اػًش 5

  وادي انجشدي ٌسىي سثٍغ 6

  وادي انجشدي ثىكبثىط ثىخًؼخ 7

  وادي انجشدي عجزً يىعى 8

 

: المخابز

 

 2019 الثالث من عيد الفطر اليوم : - بلدبة واد البردي

: تغذية عامة

 

المالحظة  عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

   وادي انجشدي02يسم سلى  َبدي ػهً 1

  وادي انجشدي سفغً يصطفى 2

  وادي انجشدي نؼًٍذي َىس انذٌٍ 3

  وادي انجشدي ثىساي ثىعؼذ 4

  وادي انجشدي ثىصٌذ اػًش 5

  وادي انجشدي ٌسىي سثٍغ 6

  وادي انجشدي ثىكبثىط ثىخًؼخ 7

  وادي انجشدي عجزً يىعى 8

 

: المخابز

 

 عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

 وادي انجشدي دزى سؽٍذ 01

 عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

 وادي انجشدي دزى سؽٍذ 01



 2019 الرابع من عيد الفطر اليوم : - بلدبة واد البردي

: تغذية عامة

 

المالحظة  عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

   وادي انجشدي02يسم سلى  َبدي ػهً 1

  وادي انجشدي سفغً يصطفى 2

  وادي انجشدي نؼًٍذي َىس انذٌٍ 3

  وادي انجشدي ثىساي ثىعؼذ 4

  وادي انجشدي ثىصٌذ اػًش 5

  وادي انجشدي ٌسىي سثٍغ 6

  وادي انجشدي ثىكبثىط ثىخًؼخ 7

  وادي انجشدي عجزً يىعى 8

 

: المخابز

 

 2019 الفطر من عيد اولاليوم األ: - سوق الخميسدائرة 

: تغذية عامة

 

المالحظة  عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

  سوق الخمٌس مقران علً 1

2 

انؼًشي يسًذ ثٍ 

 ثهمبعى

  ثهذٌخ عىق انخًٍظ

  ثهذٌخ عىق انخًٍظ نهىاصي عؼٍذ 3

  ثهذٌخ عىق انخًٍظ دسٌذي يسًذ 4

5 

انؼًشي يسًذ ثٍ 

 دزًبٌ

  ثهذٌخ عىق انخًٍظ

  ثهذٌخ عىق انخًٍظ ثىصًٌُ ساثر 6

  سوق الخمٌس بوصٌقع رابح 7

  سوق الخمٌس دراجً نصٌرة 8
  سوق الخمٌس بن علً ٌاسٌن 9

 

 

 

 عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

 وادي انجشدي دزى سؽٍذ 01



: المخابز

 

 2019 الفطرعيد  الثاني من اليوم : - سوق الخميسدائرة 

: تغذية عامة

 

 

المالحظة  عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

  سوق الخمٌس مقران علً 1

2 

انؼًشي يسًذ ثٍ 

 ثهمبعى

  ثهذٌخ عىق انخًٍظ

  ثهذٌخ عىق انخًٍظ نهىاصي عؼٍذ 3

  ثهذٌخ عىق انخًٍظ دسٌذي يسًذ 4

5 

انؼًشي يسًذ ثٍ 

 دزًبٌ

  ثهذٌخ عىق انخًٍظ

  ثهذٌخ عىق انخًٍظ ثىصًٌُ ساثر 6

  سوق الخمٌس بوصٌقع رابح 7

  سوق الخمٌس دراجً نصٌرة 8
  سوق الخمٌس بن علً ٌاسٌن 9

 

: المخابز

 

 

 

 

 

 

 عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

 ثهذٌخ عىق انخًٍظ دسٌذي صذٌك 01

 بلدٌة سوق الخمٌس دنداوي حسٌن 02

 عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

 ثهذٌخ عىق انخًٍظ دسٌذي صذٌك 01

 بلدٌة سوق الخمٌس دنداوي حسٌن 02



 2019 الثالث من عيد الفطر اليوم : - سوق الخميسدائرة 

: تغذية عامة

 

 

المالحظة  عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

  سوق الخمٌس مقران علً 1

2 

انؼًشي يسًذ ثٍ 

 ثهمبعى

  ثهذٌخ عىق انخًٍظ

  ثهذٌخ عىق انخًٍظ نهىاصي عؼٍذ 3

  ثهذٌخ عىق انخًٍظ دسٌذي يسًذ 4

5 

انؼًشي يسًذ ثٍ 

 دزًبٌ

  ثهذٌخ عىق انخًٍظ

  ثهذٌخ عىق انخًٍظ ثىصًٌُ ساثر 6

  سوق الخمٌس بوصٌقع رابح 7

  سوق الخمٌس دراجً نصٌرة 8
  سوق الخمٌس بن علً ٌاسٌن 9

 

: المخابز

 

 2019 الفطر من عيد االرابعاليوم : - سوق الخميسدائرة 

 

: تغذية عامة

 

 

المالحظة  عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

  سوق الخمٌس مقران علً 1

2 

انؼًشي يسًذ ثٍ 

 ثهمبعى

  ثهذٌخ عىق انخًٍظ

  ثهذٌخ عىق انخًٍظ نهىاصي عؼٍذ 3

  ثهذٌخ عىق انخًٍظ دسٌذي يسًذ 4

5 

انؼًشي يسًذ ثٍ 

 دزًبٌ

  ثهذٌخ عىق انخًٍظ

 عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

 ثهذٌخ عىق انخًٍظ دسٌذي صذٌك 01

 بلدٌة سوق الخمٌس دنداوي حسٌن 02



  ثهذٌخ عىق انخًٍظ ثىصًٌُ ساثر 6

  سوق الخمٌس بوصٌقع رابح 7

  سوق الخمٌس دراجً نصٌرة 8
  سوق الخمٌس بن علً ٌاسٌن 9

 

: المخابز

 

 2019 الفطر من عيد االرابعاليوم : - بلدية عين بسامدائرة 

 

 :بلدية عين بسام

 

 المواد الغذائٌة/  1

 

  و الثالث الٌوم األول

 جدو بوجمعة 20 محل رقم 2 درج 2مسكن ع 600حً 

 قوٌدر خالف  عٌن بسام12/13 مسكن عمارة ن رقم 24حً 

 عبد الرزاق كرموس  الطابق االرض02ً مسكن تساهمً عمارة د محل رقم 80حً 

 محمد بن طاهر  الطابق االرض7ًمحل رقم 3 مسكن تساهمً عمارة ا80حً 

 لهوازي رشٌد شارع بوعالم العلوي

 مالكً كرٌم شارع  الرائد سً لخضر

 عبدالنور حكٌم  مسكن تطوري120حً 

 بوصٌقع اعمر  مسكن227حً 

 شراحٌل  سعٌدة  مسكن227حً 

 معزوز حدة حً علً بشٌر

 

 

 

 الٌوم الثانً و الرابع

 رابح بلٌلً 17 محل رقم 3مسكن ع ا  درج 600حً 

 كدٌقة عبدالقادر 6مسكن عمارة رقم 24حً 

 بن عبدي سالم  مسكن عمارة س74 /248حً 

 عبد النور عبدالقادر  مسكن تساهم24/152ًعمارة ب الطابق االررضً حً 

 عنوان المحل االسم و اللقب الرقم

 ثهذٌخ عىق انخًٍظ دسٌذي صذٌك 01

 بلدٌة سوق الخمٌس دنداوي حسٌن 02



 شرابً شرٌف شارع عبدالقادر بوزٌان

 قشو محمد االمٌن  مسكن تطوري120حً 

 بوصٌقع رابح مسكن227حً 

 رحمانً نبٌل مسكن227حً 

 

 قائمة الخبازٌن المداومٌن لكل   أٌام عٌد الفطر المبارك

 (األٌام األربعة كاملة  )

 

 غاوي مولود  مسكن260حً 

 طهراوي عبد الحمٌد شارع حمدان كراش
 مانً مروان شارع لخضر مٌهوبً بئرغبالو

 صبان نبٌل شارع محمد مطاري

 

 رحمونً ٌاسٌن  عٌن بسام4شارع علٌقً مخلوف محل رقم 

 كرمٌة رزٌقة شارع الشهداء عٌن بسام
 بوصٌقع عمر  مسكن عٌن بسام227حً 

 عماري موراد شارع بوعالم العلوي عٌن بسام
 لخضر عماري شارع محمد المغربً عٌن بسام

 درٌدي حً عراض  صالح

 شرفاوي  حمزة شارع الشهداء عٌن بسام

 شادي محمد 82حً الزمالة رقم 

 شرفاوي عمر شارع مٌهوبً عٌن بسام

 

 

 

مسخرٌن كل اٌام العٌد: -مطاحن – دائرة عين بسام   

 
 

 

. منطقة النشاطات بعٌن بسام 
 .منطقة النشاطات بعٌن بسام 

ناش : مطحنة اإلخوة ناش المسٌر
 رضوان

 شركة الحبوب الهضاب العلٌا

 

 

 

 

 
 



 بلدٌة بئرغبالو

 المواد الغذائٌة/  1

 

 الٌوم األول و الثالث

 خنوش اسماعٌن  مسكن بئرغبالو100حً 

 فاسً هشام  بئرغبالو02 قطعة محل 53تجزئة 

 كبوس توهامً  بئرغبالو33 قطعة رقم 211حً 

 زواتٌنً زٌنب  بئرغبالو04 قطعة رقم 211حً 

 توات احمد  بئرغبالو07 قطعة رقم 211حً 

 برٌش عبد العزٌز بئرغبالو مركز مفترق الطرق

 لوصٌف ربٌع عبد الوهاب الشارع الرئٌسً بئرغبالو

 سلمان رشٌد حً طبً قادة بئرغبالو
 

 بلدية بئرغبالو

 الٌوم الثانً و الرابع

 زكراوي عبد الرحمان بئر غبالو

 فضٌلً مسعود  عٌن بسامالطرٌق الرابط بٌن بئرغبالو و

 لعجال محمد 15 رقم 3 مسكن ترقوي ع أ 260حً 

 لوصٌف مصطفى 04 محل رقم 1حٌغازي احمد ع أ

 عمارة الضٌف شارع جلٌد لخضر بئر غبالو

 فاسً هشام  بئرغبالو02 قطعة محل 53تجزئة 
 

 

المخابز/ 2  

 قائمة الخبازٌن المداومٌن لكل   اٌام عٌد االضحى المبارك

  (االٌام االربعة كاملة )

 لوصٌف ربٌع عبدالوهاب بئرغبالو

 مانً مروان شارع لخضر مٌهوبً بئرغبالو
 مفترق الطرق بئرغبالو زٌرق فتحً

 بولعراس  فاتح ثئشغجبنى يشكض
 زبٌري  نبٌل ؽبسع يٍهىثً نخضش

 

 

 

 



 بلدية الروراوة

 

 المواد الغذائٌة/  1

 الٌوم األول و الثالث

 مسلم رضوان انشوساوح يشكض

 بوزٌدي عبد العزٌز 01 مسكن ع س محل رقم 20/700حً 
 ػجبط ساثر  انشوساوح02ؽبسع لبعى عبنى يسم سلى 

 

 الٌوم الثانً و الرابع

 جدٌلت عبدالقادر  انشوساوح6 لطؼخ سلى100ردضئخ 

 جدٌات  سعٌد 01 مسكن ع س محل رقم 20/700حً 
 ثغذادي ػذالٌ  انشوساوح8انطشٌك انىطًُ سلى 

 بلدية الخبوزية
 

 الٌوم االول و الثالث

 

 زٌالب رشٌد بلدٌة الخبوزٌة
 ماقري حمٌد بلدٌة الخبوزٌة

 العوادي سلٌمة بلدٌة الخبوزٌة

 

 الٌوم الثانً و الرابع
 

 دبابً  ٌوسف  الخبوزٌة14شارع فالح توتة احمد رقم 
 العوادي بلفرح مركز بلدٌة الخبوزٌة

 العوادي مسعودة  الخبوزٌةثهذٌخمركز 

 بلٌلً مٌلود مركز بلدٌة الخبوزٌة
 

 

 

 

 

 

 

 



 2019 الفطرعيد مداومة أيام : - دائرة سور الغزالن

 

انًُطمخ  أٌــبو انًذاويــخ َىع  سلى انغدم انزدبسي

 انُؾـــبط

االعــى 

 وانهمت

انشلـــــى 

عــــــىس انغـــــضالٌ 

ردبسح ثبنزدضئخ  1451831 أ 13 زً اندجغخ   انثبًَ،األول

 نهزغزٌخ انؼبيخ

خؼفش ؽشٌف 

 صكشٌبء

01 

ردبسح ثبنزدضئخ  1433210 أ 07 زً صبنر ػجذ انؼضٌض   انثبًَ،األول

 نهزغزٌخ انؼبيخ

 02 يذاذ ازًذ

ردبسح ثبنزدضئخ  1429413 أ 06 زً صبنر ػجذ انؼضٌض  انثبًَ،األول

 نهزغزٌخ انؼبيخ

 03 ٌسٍبوي أيٍٍ 

ردبسح ثبنزدضئخ  1459367 أ 16  يغكٍ 62/200زً   انثبًَ،األول

 نهزغزٌخ انؼبيخ

عؼٍذاًَ 

 يغؼىد 

04 

ردبسح ثبنزدضئخ  1458338 أ 16 ؽبسع عٍذي صبدق  انثبًَ،األول

 نهزغزٌخ انؼبيخ

 05 أٌىة ثىخُبذ 

ردبسح ثبنزدضئخ  1447788 أ 12 اندجغخ  ،انثبنثانثبًَ

 نهزغزٌخ انؼبيخ

 06 خذو طٍت

،انثبنث  انثبًَ،األول

 وانشاثغ

ردبسح ثبنزدضئخ  1431256أ 07  يغك102ٍزً 

 نهزغزٌخ انؼبيخ

 07 فضبنخ كًبل

،انثبنث  انثبًَ،األول

 وانشاثغ

ردبسح ثبنزدضئخ  1454767أ 14  يغك102ٍزً 

 نهزغزٌخ انؼبيخ

 08 انُىي يهٍكخ 

ردبسح ثبنزدضئخ  1412025 أ 18  ؽبسع غًبسي18 ،انثبنث وانشاثغانثبًَ

 نهزغزٌخ انؼبيخ

 09 خٍثش يسًذ 

،انثبنث  انثبًَ،األول

 وانشاثغ

ردبسح ثبنزدضئخ  1412534 أ 98  يغكٍ 142

 نهزغزٌخ انؼبيخ

 10 ثىصٌذ فزٍسخ 

،انثبنث  انثبًَ،األول

 وانشاثغ

ردبسح ثبنزدضئخ  1459288 أ 16  َىفًجش 1ؽبسع 

 نهزغزٌخ انؼبيخ

 11 َبٌهً يسًذ 

،انثبنث  انثبًَ،األول

 وانشاثغ

ردبسح ثبنزدضئخ  1455548 أ 14 ؽبسع يبصاًَ يخزبس 

 نهزغزٌخ انؼبيخ

دسالً ػجذ 

 انسهٍى 

12 

،انثبنث  انثبًَ،األول

 وانشاثغ

ردبسح ثبنزدضئخ  1418903 أ 00 ؽبسع غًبسي عهًٍبٌ

 نهزغزٌخ انؼبيخ

 13 خٍثش كًبل 

ردبسح ثبنزدضئخ  1420193 أ 00 ؽبسع يبصاًَ يخزبس ،انثبنث وانشاثغانثبًَ

 نهزغزٌخ انؼبيخ

صوثٍشي 

 زغٍٍ 

14 

،انثبنث  انثبًَ،األول

 وانشاثغ

ردبسح ثبنزدضئخ  1414483أ98 ؽبسع خهٍفً

 نهزغزٌخ انؼبيخ

 15 كسالل عبػذ

،انثبنث  انثبًَ،األول

 وانشاثغ

ردبسح ثبنزدضئخ  1411532أ98 ؽبسع يضاًَ يخزبس

 نهزغزٌخ انؼبيخ

اٌذ ؽؼجبٌ 

 اعًبػٍم

16 

ردبسح ثبنزدضئخ  1411935أ98 ؽبسع يضاًَ يخزبس ،انثبنث وانشاثغانثبًَ

 نهزغزٌخ انؼبيخ

انؼٍفبوي 

 عؼٍذ

17 

،انثبنث  انثبًَ،األول ردبسح ثبنزدضئخ  1413468أ98         ؽبسع يضاًَ يخزبس ثكبي  18 



                                    وانشاثغ

                                   

      

 يصطفى نهزغزٌخ انؼبيخ

،انثبنث  انثبًَ،األول

 وانشاثغ

 و ا 30 زً 04يسم سلى 

 د 

ردبسح ثبنزدضئخ  1456823أ15

 نهزغزٌخ انؼبيخ

ثىؽُذولخ 

 زىسٌخ

19 

ردبسح ثبنزدضئخ  1422855أ02  خىٌهٍخ 05زً  ،انثبنث وانشاثغانثبًَ

 نهزغزٌخ انؼبيخ

 20 يسًذ ػًبسح

،الثالث والرابعالثانً 1420570 أ01  جوٌلٌة05حً   تجارة بالتجزئة  
 للتغذٌة العامة

بهلولً عبد 
 القادر

21 

،الثالث والرابعالثانً 1425481أ04  جوٌلٌة05حً   تجارة بالتجزئة  
 للتغذٌة العامة

 22 وابد فٌصل

،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

 مسكن 300مشروع 
 اجتماعً تساهمً 

1450659أ13 تجارة بالتجزئة  
 للتغذٌة العامة

سوهٌلة 
 بوروٌسة

23 

،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

 مسكن اجتماعً 100حً 
 تساهمً

1441133أ11 تجارة بالتجزئة  
 للتغذٌة العامة

حورٌة 
 حلفاوي

24 

،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

1434481أ08 تعاونٌة الفتح حً التساهمً تجارة بالتجزئة  
 للتغذٌة العامة

صحراوي 
 العمري

25 

،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

حً كحالل مسعود محل 
01رقم   

1460740أ17 تجارة بالتجزئة  
 للتغذٌة العامة

حكٌم 
 بوطرٌق 

26 

،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

 مسكن تساهمً 100حً 
18عمارة رقم   

1440819أ10 تجارة  
بالتجزئة 
للخضر 
 والفواكه

 خالد عٌشون
 

27 

،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

 مسكن تساهمً 100حً 
16عملرة   

1428039أ05 تجارة  
بالتجزئة 

 للتغذٌة العامة

 28 حكٌم درٌسً

،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

1457273أ15 الجبسة تجارة  
بالتجزئة 

 للتغذٌة العامة

 29 سمٌر فضالة 

،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

1464642أ18  مسكن62/200حً  تجارة  
بالتجزئة 

 للتغذٌة العامة

بوطرٌق 
 اٌوب

30 

،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

1425161أ04 حً شاوش عمر تجارة  
بالتجزئة 

 للتغذٌة العامة

 31 ٌاحً محمد

،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

1413419أ98  اوت20حً  تجارة  
بالتجزئة 

 للتغذٌة العامة

 32 نذٌر ٌوسف

،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

1434626أ08 حً بوحٌحاٌة تجارة  
بالتجزئة 

 للتغذٌة العامة

زوطاط 
 جمال

33 

،الثالث  الثانً،األول 1433329أ07 حً بوحٌحاٌة تجارة    34 خطاب قدور



بالتجزئة  والرابع
 للتغذٌة العامة

،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

1458486أ16 حً كحالل مسعود تجارة  
بالتجزئة 

 للتغذٌة العامة

 35 حاج خطاب

،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

1456910أ15 حً كحالل مسعود تجارة  
بالتجزئة 

 للتغذٌة العامة

لخضر 
 واضح

36 

،الثالث والرابعالثانً 1457305أ15 حً صالح عبد العزٌز  تجارة  
بالتجزئة 

 للتغذٌة العامة

 37 قصري محمد

،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

1413164أ98 حً صالح عبد العزٌز تجارة  
بالتجزئة 
للخضر 
 والفواكه

 38 قصري العٌد

،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

03حً اللٌن محل رقم  4812002أ04  تجارة  
بالتجزئة 

 للتغذٌة العامة

 39 صخري ٌحً

،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

1464057أ18 شارع مزانً مختار تجارة  
بالتجزئة 

 للتغذٌة العامة

 40 عبدلً حكٌم

،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

قرباص عٌسىحً  1444626أ98  تجارة  
بالتجزئة 

 للتغذٌة العامة

 41 حاٌد جمال 

،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

1465502أ19 عٌن أعمر تجارة  
بالتجزئة 
للخضر 
 والفواكه

 42 حمانً علً

،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

حً صالح عبد العزٌز 
14محل رقم   

1464599أ18 تجارة  
بالتجزئة 

 للتغذٌة العامة

 43 بغدالً هشام

،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

 

1429583أ06  مسكن40حً  تجارة  
بالتجزئة 

 للتغذٌة العامة

 44 ساسً خالد

،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

 

1416682أ99 حً صالح عبد العزٌز تجارة  
بالتجزئة 
للخضر 
 والفواكه

 45 زٌانً رابح

،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

حً مباركً السعٌد سور 
 الغزالن

0282174ب 98 محطة  
 خدمات

Khalif et 
cie 

46 

،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

محطة    سور الغزالن08ط و رقم 
 خدمات

محطة نفطال 
 سور الغزالن 

47 



،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

محطة   فج دٌرة بلدٌة سور الغزالن
 خدمات

SARL el 
wassiline 

48 

نوع  رقم السجل التجاري المنطقة أيــام المداومــة
 النشـــاط

االســم 
 واللقب

 الرقـــــم

   (مخابز صناعية) ســــــور الغـــــزالن

،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

شارع 
مزانً 
 مختار

141998أ 00 مخبزة  
 صناعٌة

صالح الدٌن 
 أحمد واعمر

01 

الجبسة رقم   الثانً واألول
04 

1454647أ14 مخبزة  
 صناعٌة

 02 نوٌشً احمد

،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

حً عٌن 
اعمر محل 

05رقم   

1438619ا10 مخبزة  
 صناعٌة

زعنون نصر 
 الدٌن 

03 

 19حً  الثالث والرابع
 مارس

1456011أ15 مخبزة  
 صناعٌة

 04 حاجً بالل 

حً صالح  األول
 عبد العزٌز

1423669أ03 مخبزة  
 صناعٌة

سالمً محمد 
 الٌاسٌن

05 

حً صالح  األول
 عبد العزٌز

1444839أ11 مخبزة  
 صناعٌة

 06 شارفً فؤاد

،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

 

قرباص حً ٌ
عٌسى محل 

02رقم   

1464390أ18 مخبزة  
 صناعٌة

زعنون محمد 
 االمٌن

07 

،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

 

تعاونٌة 
الفتح حً 
 التساهمً

1457426أ15 مخبزة  
 صناعٌة

 08 بلعٌد السعٌد

 
،الثالث  الثانً،األول

 والرابع

 05حً 
 جوٌلٌة

1464960أ18 مخبزة  
 صناعٌة

وابد محمد 
 أمٌن

 

09 

المزدور + برج اخريص   

 
،الثالث  الثانً،األول

 والرابع

برج 
أخرٌص 
 مركز 

مخبزة  
 صناعٌة

 01 عاشور رشٌد

،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

 80حً 
مسكن 
 المسدور 

مخبزة  
 صناعٌة 

 02 جاللً رابح 

 
،الثالث  الثانً،األول

 والرابع

 44حً 
مسكن برج 

   اخرٌص

تجارة  
بالتجزئة 
 للتغذٌة العامة

تومرت 
 سفٌان 

03 



،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

حً قالم 
برج 

 اخرٌص

تجارة  /
بالتجزئة 
 للتغذٌة العامة

 04 رحمونً ولٌد

 
،الثالث  الثانً،األول

 والرابع

قرٌة أوالد 
مهادة برج 
 اخرٌص 

تجارة  /
بالتجزئة 
 للتغذٌة العامة

 05 الربح نوال

،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

برج 
أخرٌص 

 مركز

تجارة  /
بالتجزئة 
 للتغذٌة العامة

 06 لعٌادي عمر 

 
،الثالث  الثانً،األول

 والرابع

 70حً 
مسكن برج 

  اخرٌص 

تجارة  /
بالتجزئة 
 للتغذٌة العامة

رمٌلً 
 مباركة 

07 

،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

بلدٌة 
 المسدور 

تجارة  /
بالتجزئة 
 للتغذٌة العامة

صعدلً 
 محمد

08 

 
،الثالث  الثانً،األول

 والرابع

تجزئة 
المحتشد 
بلدٌة 

 المسدور 

تجارة  /
بالتجزئة 
 للتغذٌة العامة

 09 سالم عمر 

،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

شارع 
صنٌفً  

بلدٌة 
 المسدور

تجارة  /
بالتجزئة 
 للتغذٌة العامة

 10 قلٌل بلقاسم 

 
،الثالث  الثانً،األول

 والرابع

عٌن ترزٌن 
برج 
  اخرٌص

تجارة  /
بالتجزئة 
 للتغذٌة العامة

 11 شارفً كمال

،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

حً قالم 
برج 

 اخرٌص

تجارة  /
بالتجزئة 
 للتغذٌة العامة

بوعالم 
 سلٌمانً

12 

 
،الثالث  الثانً،األول

 والرابع

قرٌة أوالد 
مهادة برج 

 اخرٌص

تجارة  /
بالتجزئة 
 للتغذٌة العامة

 13 علٌم احمد 

،الثالث  الثانً،األول
 والرابع

بلدٌة برج 
 اخرٌص

محطة  /
 خدمات 

 14 وادي بالل 

 
،الثالث  الثانً،األول

 والرابع

قرٌة أوالد 
مهادة برج 

 اخرٌص

محطة  /
 خدمات

بوعافٌة 
 محمد 

15 

 ديرة 

 الثالث  الثانً،األول
 والرابع

1427871أ05 دٌرة مخبزة  
 صناعٌة

 01 ناٌلً رابح



 

 

 

 

 

 الثالث  الثانً،األول
 والرابع

1420320أ01 دٌرة مخبزة  
 صناعٌة

لعٌداوي 
 رشٌد

02 

لشواف   والثالثالثانً،األول 
 دٌرة

2846746ا09 محطة  
 خدمات

بن قوٌدر 
 بلقاسم

03 

لشواف   والثالثالثانً،األول 
 دٌرة

1418482أ00 محطة  
 خدمات

اوكرٌمً عبد 
 اللطٌف

04 

 95حً   والثالثالثانً،األول 
 بلدٌة قطعة

 دٌرة

1464332أ18  05 براهٌمً فاتح سوبٌرات 

 01حً   والثالثالثانً،األول 
نوفمبرمحل 

01رقم   

1412877أ98 تجارة  
بالتجزئة 

 للتغذٌة العامة

 06 العٌش طاهر

 95حً   والثالثالثانً،األول 
 محل قطعة
01رقم   

1434868أ08 تجارة  
بالتجزئة 

 للتغذٌة العامة

معمري 
 النخلة

07 

 95حً   والثالثالثانً،األول 
 بلدٌة قطعة

 دٌرة

1450554أ13 تجارة  
بالتجزئة 

 للتغذٌة العامة

 08 بداوي عٌسى

 الثالث  الثانً،األول
 والرابع

1440080أ10 دٌرة مركز تجارة  
بالتجزئة 

 للتغذٌة العامة

مشتاوي 
 رشٌد

09 

 الثالث  الثانً،األول
 والرابع

 20حً 
 أوت

1465029أ18 تجارة  
بالتجزئة 

 للتغذٌة العامة

عبدات 
 مصطفى

10 

 الثالث  الثانً،األول
 والرابع

والد عٌسى 
 بوعزة

1442573أ11 تجارة  
بالتجزئة 

 للتغذٌة العامة

 11 حكٌم بوعزة

 الثالث  الثانً،األول
 والرابع

0281449ب00 دٌرة مركز مطحنة  
 صناعٌة

مطحنة 
 سومٌساد

12 

 الثالث  الثانً،األول
 والرابع

 01حً 
مارس 
 تاقدٌت

0283481ب 00 مطحنة  
 صناعٌة

 13 مطحنة زبارة



 مخطط مناوبة لبعض األنشطة التجارية
 2019 االفطر لعيد  األولخالل اليوم

   :المخابز: - دائرة امشداله                             
 

 االسم و اللقب عنوان المحل

 وعراب كرٌمة  بلدٌة امشدالة 

 مشنان المٌة  بلدٌة امشدالة 

 حداد غنٌمة  رافور بلدٌة امشدالة 

 بوراٌن اكلً  بلدٌة احنٌف 

 معٌش خالد  بلدٌة الشرفة

 ٌورٌاح سلٌمان  بهالٌل بلدٌة اغبالو

 
 

 : التغذية العامة  : - دائرة امشدالة
 

 االسم و اللقب عنوان المحل
 شٌاد محند امزٌان  امشدالة ساحل

 شوبان مهانة  امشدالة ساحل

 مزٌانً جمال  امشدالة مركــــز

 بن وسعد ابراهٌم  امشدالة مركــــز

 بوراي جمال  امشدالة ساحل

 عدار حمو  امشدالة ساحل

 مزٌانً حلٌم   امشدالة ساحل

 ش ذ م م عالم بال حدود امشداله مركز 

 ابشٌش صفٌان  امشداله مركز

 عدار مجٌد  امشدالة مركز 

 حسٌن عدنان  امشداله مركز

 بوكرٌف خلٌدة   امشدالة مركز  

 نوري عبد النور امشدالة مركــــز

 سعٌدانً نجٌم  رافور بلدٌة امشدالة 

 سعداوي الحسن  رافور بلدٌة امشدالة 

 بونادي عبد الحمٌد  رافور بلدٌة امشدالة

 مقراوي عبد الحمٌد  رافور بلدٌة امشدالة 

 حداد رشٌد    رافور بلدٌة امشدالة

 عالم سمٌر  بنً ٌخلف بلدٌة امشدالة

 مروش رشٌد  بنً ٌخلف بلدٌة امشدالة 

 لٌمام الٌزٌد  بنً ٌخلف بلدٌة امشدالة

 سعودي توفٌق  أحنٌف-إغرام 

أحنٌف-إغرام   زنوش سً عبد الحفٌظ 

أحنٌف-إغرام   دشون ٌزٌد 

 عالٌم كمال أحنٌف مركز



 مشكاك موسى  بلدٌة احنٌف 

 حسٌن فاطمة  أحنٌف مركز

 شمو شعبان  اث منصور- ثاورٌرث

اث منصور- اث بوعلً   عنون منٌر   

اث منصور- ثاورٌرث  مطروح كمال 

اث منصور- ثاورٌرث  سعٌد بشكور بلقاسم  

اث منصور- ثاورٌرث  مسعودي عنتره  

 عباس قاسً  الٌتان بلدٌة صحارٌج

 عثمان علً  صحارٌج مركز

 جٌدل ٌحً  صحارٌج مركز

 مشو حسٌن  صحارٌج مركز

 بوعزٌز أمحمد صحارٌج مركز

 مجري كرٌم  صحارٌج مركز 

 حاجو فاتح  بلدٌة الشرفة 

 شٌبان حكٌم  الشرفة مركز 

 عتو جوهرة  توغزة بلدٌة الشرفة

 معبد سعٌد  اذرجً بلدٌة الشرفة 

 عباس عٌسى الشرفة مركز

 شٌبان عمٌروش  الشرفة مركز 

 مسعودي مراد  بلدٌة الشرفة26الطرٌق الوطنً رقم 

 دحمون سعٌد بلدٌة الشرفة (خضر و فواكه)

 عكاش محمد بلدٌة الشرفة

بلدٌة الشرفة ادرجً  حسٌن وردٌة 

 اٌت ساعً نصٌرة طوجً بلدٌة الشرفة

  العربً مالك  تكسٌغٌذان بلدٌة الشرفة 

 زقان ٌوبا حواري بلدٌة الشرفة

 ارحاب فرٌدة شوكران بلدٌة الشرفة

 بودعة فتٌحة  اث حمدون  بلدٌة اغبالو

 شٌبان عمر بهالٌل بلدٌة اغبالو

 شعالل جمال  سلوم بلدٌة اغبالو 

 وراس الطٌب  عموش بلدٌة اغبالو

 مقدي الوناس تقاربوست بلدٌة اغبالو

 ملٌكشً حفٌظ تقاربوست بلدٌة اغبالو

 دموش رشٌد تقاربوست بلدٌة اغبالو

 تكلٌش بوبكر تقاربوست بلدٌة اغبالو

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

  :   المطاحـــن–: دائرة امشداله    
        

 التسمٌة االجتماعٌة/االسم واللقب  عنوان المحل
  UOSISمطحنة  عمورة بلدٌة اغبالو

 
 

 المياه المعدنية:- دائرة امشداله    
 

 التسمٌة االجتماعٌة/االسم واللقب  عنوان المحل
 " طوجً" ش ذ م م  طوجً  بلدٌة الشرفة

 المنبع الكبٌر " ASG"ش ذ م م ارافو بلدٌة الشرفة

 
   

 
 الخدمات:- دائرة امشداله        

 

 التسمٌة االجتماعٌة/االسم واللقب  عنوان المحل
 رافور بلدٌة 26الطرٌق الوطنً رقم 

 امشداله

 محطات الخدمات نفط رافور  

 

 

 

 

 

            

   

 

 

 



 

 

 

 مخطط مناوبة لبعض األنشطة التجارية

 2019 االفطرلعيد  األول خالل اليوم

   :المخابز: - دائرة بشلول                             
 

 االسم و اللقب عنوان المحل

 عٌساوي رشٌد   التل االحمر بلدٌة العجٌبة 

 لبط ادرٌس  بلدٌة بشلول

 داود رابح  بلدٌة اهل القصر 

 داود داود  اهل القصر

 
 : التغذية العامة : - دائرة بشلول

 

 االسم و اللقب عنوان المحل
 بشكٌر خالد  بلدٌة بشلول 

 العاطف حسٌن   بلدٌة بشلول 

 عقاد الٌاس بلدٌة بشلول

 شبوط مولود بلدٌة بشلول

 بوجرٌس ناصر بلدٌة بشلول مركز

 م م المٌزانٌة التجارٌة.ذ.ش بلدٌة بشلول  (جنوب)محطة الخدمات 

 عٌساوي احمد  بلدٌة بشلول

 خماش كمال    بلدٌة بشلول 

 بوقرو زاكً  بلدٌة بشلول 

 عباس ٌوغورطة  بلدٌة بشلول

 همالً عزٌز بلدٌة اهل القصر 

 مصباح بوبكر نجٌم  بلدٌة اهل القصر 

 نعمان زوبٌر بلدٌة اهل القصر

 همالً فؤاد بلدٌة اهل القصر 

 عزٌزي سمٌر  بلدٌة أهل القصر04أشٌر محل رقم 
 حمٌشً جمال  بلدٌة اهل القصر 

 بن عكوش عبد العزٌز بلدٌة اهل القصر

 بركانً عبد النور  بلدٌة اهل القصر

 فارٌش العٌد  بلدٌة أوالد راشد 

 قوزي حسٌن  بلدٌة أوالد راشد 

 فطانً بالل  بلدٌة أوالد راشد 

 قالل مراد التل األحمر بلدٌة العجٌبة

 عٌساوي كمال   بلدٌة العجٌبة التل االحمر 



 عباس مراد   بلدٌة العجٌبة05الطرٌق الوطنً رقم 
 قري عزٌز  التل األحمر بلدٌة العجٌبة

 مقران سلٌمان  بلدٌة العجٌبة
 مرزوق محمد  بلدٌة العجٌبة 

 عقاد الٌاس بلدٌة بشلول

 شبوط مولود بلدٌة بشلول

 
 

  :   محطات الخدمات–: دائرة بشلول     
        

االسم واللقب للمستغل  البلدية الطريق

 محطات الخدمات نفط  بشلول  05طرٌق وطنً رقم  
 محطات الخدمات نفط  بشلول  -شمال -  طرٌق سٌار 
 محطات الخدمات نفط  بشلول  - جنوب –طرٌق سٌار 
 ش تضامن ناصري واخوانه اهل القصر - 

 محطة الخدمات نفط  العجٌبة  05طرٌق وطنً رقم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخطط مناوبة لبعض األنشطة التجارية

 2019 الفطرلعيد   الجالث خالل اليوم

   :المخابز: - دائرة امشداله                             
 

 االسم و اللقب عنوان المحل

 مشنان المٌة بلدٌة امشدالة 

 وعراب كرٌمة  امشداله- رافور

 حداد غنٌمة  رافور امشدالىة 

 بوراٌن اكلً بلدٌة احنٌف



 بورٌاح سلٌمان  بهالٌل بلدٌة اغبالو 

 معٌش خالد  بلدٌة الشرفة 

 
 : التغذية العامة  : - دائرة امشدالة

 

 االسم و اللقب عنوان المحل
 بوراي جمال  امشدالة ساحل

 عدار حمو  امشدالة ساحل

 ش ذ م م عالم بال حدود امشداله مركز 

 نوري اسماعٌل  امشدالة مركز

 نوري مولود  امشدالة مركــــز

 عز الدٌن مختاري   امشداله مركز 

 بوكرٌف خلٌدة   امشدالة مركز  

 عكموش براهٌم رافور بلدٌة امشدالة

 مقراوي عبد الحمٌد  رافور بلدٌة امشدالة 

 عكوش عاشور رافور بلدٌة امشدالة

 حداد رشٌد    رافور بلدٌة امشدالة

 عالم سمٌر  بنً ٌخلف بلدٌة امشدالة

 مروش رشٌد  بنً ٌخلف بلدٌة امشدالة 

أحنٌف-إغرام   ٌونسً احمد 

أحنٌف-إغرام   زنوش احمد 

 حسٌن فاطمة  أحنٌف مركز

اث منصور- ثاورٌرث  مطروح كمال 

اث منصور- ثاورٌرث  مطروح الٌاس 

اث منصور- ثاورٌرث  سعٌد بشكور بلقاسم  

 العمري كرٌم  صحارٌج مركز 

 جٌدل ٌحً  صحارٌج مركز

 مشو حسٌن  صحارٌج مركز

 العمري ماسٌنٌسا  صحارٌج مركز

 بوعزٌز أمحمد صحارٌج مركز

 حاجو فاتح  بلدٌة الشرفة 

 شٌبان عمٌروش  الشرفة مركز 

 مسعودي مراد  بلدٌة الشرفة26الطرٌق الوطنً رقم 

 عباس مراد الشرفة مركز

 عربان سعٌد الشرفة مركز 

 شٌبان نبٌل الشرفة مركز 

 عمروش عثمان  تكسٌغٌذان بلدٌة الشرفة 

 طالبً سمٌر شوكران بلدٌة الشرفة

 شٌبان عمر بهالٌل بلدٌة اغبالو

 شرقً حمو سلوم بلدٌة اغبالو

 مقدي الوناس تقاربوست بلدٌة اغبالو

 دموش رشٌد تقاربوست بلدٌة اغبالو



 تكلٌش بوبكر تقاربوست بلدٌة اغبالو

 تٌقرٌن فارس تقاربوست بلدٌة اغبالو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  :   المطاحـــن–: دائرة امشداله    
        

 التسمٌة االجتماعٌة/االسم واللقب  عنوان المحل
  UOSISمطحنة  عمورة بلدٌة اغبالو

 
 المياه المعدنية:- دائرة امشداله    

 

 التسمٌة االجتماعٌة/االسم واللقب  عنوان المحل
 " طوجً" ش ذ م م  طوجً  بلدٌة الشرفة

 المنبع الكبٌر " ASG"ش ذ م م ارافو بلدٌة الشرفة

 
 الخدمات:- دائرة امشداله        



 

 التسمٌة االجتماعٌة/االسم واللقب  عنوان المحل
 رافور بلدٌة 26الطرٌق الوطنً رقم 

 امشداله

 محطات الخدمات نفط رافور  

 

 

 

 

 

 

 

 

            

   

 

 

 مخطط مناوبة لبعض األنشطة التجارية

 2019 االفطرلعيد  الجالث  خالل اليوم

   :المخابز: - دائرة بشلول                             
 

 االسم و اللقب عنوان المحل

 عٌساوي رشٌد   التل االحمر بلدٌة العجٌبة 

 داود رابح اهل القصر

أهل القصر   داود داود

 لبط ادرٌس  بلدٌة بشلول

 
 :التغذية العامة : - دائرة بشلول

 

 االسم و اللقب عنوان المحل
 عقاد الٌاس بلدٌة بشلول

 شبوط مولود بلدٌة بشلول

 بوجرٌس ناصر بلدٌة بشلول مركز



 م م المٌزانٌة التجارٌة.ذ.ش بلدٌة بشلول  (جنوب)محطة الخدمات 

 بشكٌر خالد  بلدٌة بشلول 

 العاطف حسٌن   بلدٌة بشلول 

 بوقرو زاكً  بلدٌة بشلول 

 عباس ٌوغورطة  بلدٌة بشلول

 عٌساوي احمد  بلدٌة بشلول

 خماش كمال    بلدٌة بشلول 

 نعمان زوبٌر بلدٌة اهل القصر

 همالً فؤاد بلدٌة اهل القصر 

 عزٌزي سمٌر  بلدٌة أهل القصر04أشٌر محل رقم 
 همالً عزٌز بلدٌة اهل القصر 

 مصباح بوبكر نجٌم  بلدٌة اهل القصر 

 حمٌشً جمال  بلدٌة اهل القصر 

 بن عكوش عبد العزٌز بلدٌة اهل القصر

 بركانً عبد النور  بلدٌة اهل القصر

 قوزي حسٌن  بلدٌة أوالد راشد 

 فطانً بالل  بلدٌة أوالد راشد 

 فارٌش العٌد  بلدٌة أوالد راشد 

 عباس مراد   بلدٌة العجٌبة05الطرٌق الوطنً رقم 
 قري عزٌز  التل األحمر بلدٌة العجٌبة

 مقران سلٌمان  بلدٌة العجٌبة
 مرزوق محمد  بلدٌة العجٌبة 

 قالل مراد التل األحمر بلدٌة العجٌبة

 عٌساوي كمال   بلدٌة العجٌبة التل االحمر 

 
 

  :  محطات الخدمات– : دائرة بشلول  
      

 

االسم واللقب للمستغل  البلدية الطريق

 محطات الخدمات نفط  بشلول  05طرٌق وطنً رقم  

 محطات الخدمات نفط  بشلول  -شمال -  طرٌق سٌار 
 محطات الخدمات نفط  بشلول  - جنوب –طرٌق سٌار 
 ش تضامن ناصري واخوانه اهل القصر - 

 محطة الخدمات نفط  العجٌبة  05طرٌق وطنً رقم 

 

 مخطط مناوبة لبعض األنشطة التجارية

 2019 االفطر لعيد  الجانيخالل اليوم

   :المخابز: - دائرة امشداله                             

 



 االسم و اللقب عنوان المحل

 عجٌر مخلوف  بلدٌة امشدالة

 ٌحٌاوي عبد الحلٌم  بلدٌة امشدالة 

 قاسً عبد القادر بلدٌة الشرفة

 حداد الٌزٌد    بلدٌة الشرفة 

 ابشٌش اسماعٌل   بلدٌة صحارٌج 

 ٌونسً حسام   بلدٌة احنٌف  

 
 : التغذية العامة  : - امشداله دائرة

  

 االسم و اللقب عنوان المحل
 بن وسعد ابراهٌم  امشدالة مركــــز

 بوراي جمال  امشدالة ساحل

 مزٌان فٌصل  امشدالة ساحل

 بسعو صلٌحة  امشدالة ساحل

 مزٌانً مسعد  امشدالة ساحل

  شاشوة حمٌد  امشداله ساحل 
 ش ذ م م عالم بال حدود امشداله مركز 

 نوري مولود  امشدالة مركــــز

 عز الدٌن مختاري   امشداله مركز 

 عجو محند السعٌد   امشدالة مركــــز

 سعداوي الحسن  رافور بلدٌة امشدالة 

 عكموش براهٌم رافور بلدٌة امشدالة

 مقراوي عبد الحمٌد  رافور بلدٌة امشدالة 

 عكوش عاشور رافور بلدٌة امشدالة

 تغرٌن فرٌد   رافور بلدٌة امشدالة

 طالب حمٌد رافور بلدٌة امشدالة

 عماروش ٌحٌى رافور بلدٌة امشدالة

 مروش رشٌد  بنً ٌخلف بلدٌة امشدالة 

 لٌمام الٌزٌد  بنً ٌخلف بلدٌة امشدالة

أحنٌف-إغرام   زنوش سً عبد الحفٌظ 

أحنٌف-إغرام   دشون ٌزٌد 

 عالٌم كمال أحنٌف مركز

 مشكاك موسى  بلدٌة احنٌف 

اث منصور- ثاورٌرث  مسعودي عبد الكرٌم  

اث منصور- ثاورٌرث  مطروح الٌاس 

 عثمان ٌاسٌن  صحارٌج مركز 

 العمري سفٌان  صحارٌج مركز 

 اٌدار مولود  صحارٌج مركز

 مشو حسٌن  صحارٌج مركز

 بوشاشً نورالدٌن  توغزة بلدٌة الشرفة

 معبد سعٌد  اذرجً بلدٌة الشرفة 



 عباس عٌسى الشرفة مركز

 شٌبان عمٌروش  الشرفة مركز 

 شٌبان المدنً  الشرفة مركز

 دحمون سعٌد بلدٌة الشرفة (خضر و فواكه)

 اٌت ساعً نصٌرة طوجً بلدٌة الشرفة

  العربً سمٌر  تكسٌغٌذان بلدٌة الشرفة 

 بن عٌسو صفٌان شوكران بلدٌة الشرفة

 بوراي سعٌد بنً حمدون  بلدٌة اغبالو

 بورنان اٌدٌر بهالٌل بلدٌة اغبالو

 ٌحٌاوي حمزة  سلوم بلدٌة اغبالو 

 شرقً حمو سلوم بلدٌة اغبالو

 بسعودي توفٌق تقاربوست بلدٌة اغبالو

 تٌقرٌن فارس تقاربوست بلدٌة اغبالو

 حمومً مالك  تقاربوست بلدٌة اغبالو 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  :   المطاحـــن–: دائرة امشداله    

        

 التسمٌة االجتماعٌة/االسم واللقب  عنوان المحل
  UOSISمطحنة  عمورة بلدٌة اغبالو

 
 المياه المعدنية:- دائرة امشداله    

 

 التسمٌة االجتماعٌة/االسم واللقب  عنوان المحل



 " طوجً" ش ذ م م  طوجً  بلدٌة الشرفة

 المنبع الكبٌر " ASG"ش ذ م م ارافو بلدٌة الشرفة

 
 

 الخدمات:- دائرة امشداله        
 

 التسمٌة االجتماعٌة/االسم واللقب  عنوان المحل
 رافور بلدٌة 26الطرٌق الوطنً رقم 

 امشداله

 محطات الخدمات نفط رافور  

    

 مخطط مناوبة لبعض األنشطة التجارية

 2019 االفطر لعيد  الجانيخالل اليوم

   :المخابز: - دائرة بشلول                             
 

 االسم و اللقب عنوان المحل

 شاشة كرٌم  بلدٌة بشلول

 م ش ذ م م مخبزة عطاء هللا   العجٌبة مركز

 حمٌشً المهدي  اهل القصر 

 رزق هللا علً  أهل القصر
 

 : التغذية العامة : - دائرة بشلول
 

 االسم و اللقب عنوان المحل
 عباس ٌوغورطة  بلدٌة بشلول

 شبوط مولود بلدٌة بشلول

 بوجرٌس ناصر بلدٌة بشلول مركز

 م م المٌزانٌة التجارٌة.ذ.ش بلدٌة بشلول  (جنوب)محطة الخدمات 

 بشكٌر خالد  بلدٌة بشلول 

 عباس اسماعٌل  مالوة بلدٌة بشلول 

 اٌت عباس احسن  بلدٌة بشلول

 جوادي حموش  بلدٌة بشلول

 دربال جٌالللً بلدٌة اهل القصر

 حموش اكلً بلدٌة اهل القصر

 شعبً ذهبٌة بلدٌة اهل القصر

 رزٌق اسماعٌل  قرٌة وطوف بلدٌة اهل القصر 

 داود العٌد بلدٌة اهل القصر

 فطانً فرٌد بلدٌة اهل القصر

 بن عكوش عبد العزٌز بلدٌة اهل القصر

 فارٌش العٌد  بلدٌة أوالد راشد 



 ساحً كمال  بلدٌة أوالد راشد 

 خطاري ماسٌنٌسا  بلدٌة أوالد راشد 

 عباس مراد   بلدٌة العجٌبة05الطرٌق الوطنً رقم 

 مقران بوعالم  مسكن اجتماعً بلدٌة العجٌبة70
 قري عزٌز  التل األحمر بلدٌة العجٌبة

 بلقاسمً عماد  سماش بلدٌة العجٌبة

 قالل مراد التل األحمر بلدٌة العجٌبة

 رماسً عمرو التل االحمر بلدٌة العجٌبة

   
 
 
 
 
 
 

   
  :  محطات الخدمات– : دائرة بشلول  

      
 

االسم واللقب للمستغل  البلدية الطريق

 محطات الخدمات نفط  بشلول  05طرٌق وطنً رقم  
 محطات الخدمات نفط  بشلول  -شمال -  طرٌق سٌار 
 محطات الخدمات نفط  بشلول  - جنوب –طرٌق سٌار 
 ش تضامن ناصري واخوانه اهل القصر - 

 محطة الخدمات نفط  العجٌبة  05طرٌق وطنً رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مخطط مناوبة لبعض األنشطة التجارية

 2019 االفطر لعيد  الرابع خالل اليوم

   :المخابز: - دائرة امشداله                             
 

 االسم و اللقب عنوان المحل

 ابشٌش اسماعٌل   بلـــدٌة صحارٌج

 ٌونسً حسام   بلدٌة احنٌف  

 عجٌر مخلوف  بلدٌة امشداله

 ٌحٌاوي عبد الحلٌم  بلدٌة امشدالة 

 قاسً عبد القادر  بلدٌة الشرفة 

 حداد الٌزٌد  بلـــدٌة الشرفة

 
 : التغذية العامة  : - دائرة امشدالة

 

 االسم و اللقب عنوان المحل
 مزٌان فٌصل  امشدالة ساحل

 عدار حمو  امشدالة ساحل

 مزٌانً حلٌم   امشدالة ساحل

 ش ذ م م عالم بال حدود امشداله مركز 

 ابشٌش صفٌان  امشداله مركز

 عدار مجٌد  امشدالة مركز 

 بونادي عبد الحمٌد  رافور بلدٌة امشدالة

 بوخالفة حكٌمة  رافور بلدٌة امشدالة

 حداد رشٌد    رافور بلدٌة امشدالة

 لٌمام الٌزٌد  بنً ٌخلف بلدٌة امشدالة

 سعودي توفٌق  أحنٌف-إغرام 

أحنٌف-إغرام   ٌونسً احمد 

 مشكاك موسى  بلدٌة احنٌف  

 شمو شعبان  اث منصور- ثاورٌرث

اث منصور- ثاورٌرث  حمداش احمد  

اث منصور- ثاورٌرث  مسعودي عبد الكرٌم  

اث منصور- ثاورٌرث  مطروح الٌاس 

اث منصور- ثاورٌرث  حرمالً سالم  

اث منصور- ثاورٌرث  مسعودي عنتره  

اث منصور- ثاورٌرث  عكلوش الحسٌن 

اث منصور- ثاورٌرث  حبالل سمٌر  

 عثمان ٌاسٌن  صحارٌج مركز 

 بوعزٌز زاهٌة  صحارٌج مركز 

 العمري كرٌم  صحارٌج مركز 

 العمري سفٌان  صحارٌج مركز 



 اٌدار مولود  صحارٌج مركز

 عباس قاسً  الٌتان بلدٌة صحارٌج

 العمري ماسٌنٌسا  صحارٌج مركز

 بوعزٌز أمحمد صحارٌج مركز

 مجري كرٌم  صحارٌج مركز 

 حاجو فاتح  بلدٌة الشرفة 

 شٌبان عمٌروش  الشرفة مركز 

 مسعودي مراد  بلدٌة الشرفة26الطرٌق الوطنً رقم 

 عباس مراد الشرفة مركز

 عربان سعٌد الشرفة مركز 

 شٌبان نبٌل الشرفة مركز 

 عكاش محمد بلدٌة الشرفة

بلدٌة الشرفة ادرجً  حسٌن وردٌة 

 اٌت ساعً نصٌرة طوجً بلدٌة الشرفة

  العربً مالك  تكسٌغٌذان بلدٌة الشرفة 

 بودعة فتٌحة  اث حمدون  بلدٌة اغبالو

 بورنان اٌدٌر بهالٌل بلدٌة اغبالو

 بن اعمر لٌندة  بهالٌل بلدٌة اغبالو 

 شرقً حمو سلوم بلدٌة اغبالو

 وراس الطٌب  عموش بلدٌة اغبالو

 شبً صلٌحة سلوم بلدٌة اغبالو

 شبً ٌمٌنة سلوم بلدٌة اغبالو

 بسعودي توفٌق تقاربوست بلدٌة اغبالو

 ملٌكشً حفٌظ تقاربوست بلدٌة اغبالو

 دموش رشٌد تقاربوست بلدٌة اغبالو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  :   المطاحـــن–: دائرة امشداله    
        

 التسمٌة االجتماعٌة/االسم واللقب  عنوان المحل
  UOSISمطحنة  عمورة بلدٌة اغبالو

 
 المياه المعدنية:- دائرة امشداله    

 

 التسمٌة االجتماعٌة/االسم واللقب  عنوان المحل
 " طوجً" ش ذ م م  طوجً  بلدٌة الشرفة

 المنبع الكبٌر " ASG"ش ذ م م ارافو بلدٌة الشرفة

 
 الخدمات:- دائرة امشداله        

 

 التسمٌة االجتماعٌة/االسم واللقب  عنوان المحل
 رافور بلدٌة 26الطرٌق الوطنً رقم 

 امشداله

 محطات الخدمات نفط رافور  

 

 

 

 

 

 مخطط مناوبة لبعض األنشطة التجارية

 2019 االفطرلعيد   لرابعا خالل اليوم

   :المخابز: - دائرة بشلول                             
 

 االسم و اللقب عنوان المحل

 م ش ذ م م مخبزة عطاء هللا   العجٌبة مركز

 شاشة كرٌم  بلدٌة بشلول

 حمٌشً المهدي  اهل القصر 

 رزق هللا علً  أهل القصر
 

 :التغذية العامة : - دائرة بشلول
 
 

 االسم و اللقب عنوان المحل
 عباس اسماعٌل  مالوة بلدٌة بشلول 

 بشكٌر خالد  بلدٌة بشلول 



 عباس ٌوغورطة  بلدٌة بشلول

 شبوط مولود بلدٌة بشلول

 بوجرٌس ناصر بلدٌة بشلول مركز

 م م المٌزانٌة التجارٌة.ذ.ش بلدٌة بشلول  (جنوب)محطة الخدمات 

 دربال جٌالللً بلدٌة اهل القصر

 حموش اكلً بلدٌة اهل القصر

 اٌت عباس احسن  بلدٌة بشلول

 جوادي حموش  بلدٌة بشلول

 داود العٌد بلدٌة اهل القصر

 فطانً فرٌد بلدٌة اهل القصر

 شعبً ذهبٌة بلدٌة اهل القصر

 رزٌق اسماعٌل  قرٌة وطوف بلدٌة اهل القصر 

 بن عكوش عبد العزٌز بلدٌة اهل القصر

 فارٌش العٌد  بلدٌة أوالد راشد 

 عباس مراد   بلدٌة العجٌبة05الطرٌق الوطنً رقم 

 مقران بوعالم  مسكن اجتماعً بلدٌة العجٌبة70

 ساحً كمال  بلدٌة أوالد راشد 

 خطاري ماسٌنٌسا  بلدٌة أوالد راشد 

 قالل مراد التل األحمر بلدٌة العجٌبة

 رماسً عمرو التل االحمر بلدٌة العجٌبة

 قري عزٌز  التل األحمر بلدٌة العجٌبة
 بلقاسمً عماد  سماش بلدٌة العجٌبة

 
   

  :  محطات الخدمات– : دائرة بشلول  
      

 

االسم واللقب للمستغل  البلدية الطريق

 محطات الخدمات نفط  بشلول  05طرٌق وطنً رقم  
 محطات الخدمات نفط  بشلول  -شمال -  طرٌق سٌار 
 محطات الخدمات نفط  بشلول  - جنوب –طرٌق سٌار 
 ش تضامن ناصري واخوانه اهل القصر - 

 محطة الخدمات نفط  العجٌبة  05طرٌق وطنً رقم 

 
 


