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

 ةالمداومأيام  العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

بلدية بوشقوف 17حي جاهل إبراهيم  رقم  سحتوري أسامة 01  اليوم الثاني 

مسكن بلدية بوشقوف   550حي  حميدخماري عبد ال 02  اليوم األول والثاني 

 اليوم الثاني  حي بورياشي يوسف بلدية بوشقوف مختاري مهدي 03

مسكن بلدية بوشقوف 61حي  شوابي قائد الدين 04  اليوم األول  

 اليوم األول والثاني شارع بليلي خميسي بلدية بوشقوف بشيش عصام 05

مسكن بلدية بوشقوف 61حي  جاهل محمد اليمين 06  اليوم الثاني 

مسكن بلدية بوشقوف  61حي  سحتوري عادل 07  اليوم األول والثاني 

األول والثانياليوم  شارع اإلستقالل بلدية بوشقوف بن سعدون ابراهيم 08  

بوشقوف 04تحصيص رقم  عوالمية عبد القدر 09  اليوم الثاني 

بوشقوف 01محل رقم  04تحصيص رقم  بساقلية حسين 10  اليوم األول 

بوشقوف 04بوعصيدة حسين محل رقم  قارون اعمارة 11  اليوم األول 

 اليوم األول شارع االستقالل قواسمية عنتر 12

05االستقالل رقم شارع  بوكرش فريد 13  اليوم الثاني 

 اليوم الثاني نهج بليلي خميسي سباتة ياسين 14

 اليوم الثاني نهج بليلي خميسي مرداس اشواق 15

45ماي  08شارع  كرايمية نور الدين 16  اليوم األول والثاني 

 اليوم الثاني شارع أول نوفمبر زنطار عبد الناصر 17

16الوطني رقم الطريق  طيايبة محمد 18  اليوم األول 

 اليوم األول والثاني شارع أول نوفمبر كالعي محمد رحيم 19

 اليوم األول والثاني شارع الشهداء مجاهد بالخير 20

22تحصيص البلدي رقم  مرداس عبد الرزاق 21  اليوم األول والثاني 

13محل رقم  03تحصيص البلدي رقم  بوعصيدة سميرة 22 الثانياليوم    

03تحصيص البلدي رقم  خاف هللا محمد 23  اليوم الثاني 

02شارع االستقالل رقم  بورصاص نبيل 24  اليوم األول والثاني 

03شارع بوعصيدة حسين محل رقم  لعشوري حفيظة 25  اليوم الثاني 

 اليوم األول شارع االستقالل عسوس نبيل 26

 اليوم األول والثاني حي محمد بوضياف العربي عزيز 27



 
 قائمة تجار التجزئة للخضر و الفواكه

 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم الثاني شارع اإلستقالل بلدية بوشقوف حميدة عبد الغانيبن  01

 اليوم الثاني شارع اإلستقالل ولعة علي 02

 اليوم األول والثاني شارع أول نوفمبر بن حميدة بلقاسم 03

حي  20بجانب الطريق الوطني رقم  علمي يوسف 04

 بورياشي يوسف

 اليوم الثاني

03تحصيص رقم  رابح غنام 05  اليوم األول 

03تحصيص رقم  سالطنية عمارة 06  اليوم الثاني 

 اليوم األول والثاني شارع أول نوفمبر سعايدية عبد الرؤوف 07

 
 قائمة الخبازين

 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 والثانياليوم األول  حي بورياشي يوسف بلدية بوشقوف عثامنية محمد 01

 اليوم األول  شارع بليلي خميسي بوشقوف لجرادي عبد المجيد 02

 اليوم األول والثاني شارع بليلي خميسي بوشقوف بن ناصر نور الدين 03

بوشقوف 24حي الشهداء يحمل رقم  بوعافية حسينة 04  اليوم األول  

 اليوم األول غريسي صالح خصيب محمد الصالح 05

 
 المداومينقائمة المطاحن 
 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

01 
المؤسسة العمومية االقتصادية 

 مرمورة بوشقوف

 اليوم األول و الثاني بوشقوف

05الطريق الرئيسي محل رقم  زقاولة صالح 28  اليوم الثاني 

 اليوم األول والثاني شارع الشهداء بومعزة حواس 29

 اليوم األول والثاني مشتة الشارف خرخرية زهية 30

 اليوم األول والثاني حي موالكية محمد شوابية عزيز 31

 اليوم الثاني حي جبار الطيب زان بالل 32

 اليوم الثاني مشتة الشارف عفايفية خالد 33

 اليوم األول والثاني حي عيسانس ساعد عطايلية غالية 34

 اليوم األول والثاني حي جبار الطيب كافي أحمد 35



 
 قائمة محطات الخدمات

 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم األول و الثاني قرية بورياشي يوسف بوشقوف شركة تضامن بن زرقين 01

 
 بلديةعين بن بيضاء : -2

 2019خالل أيام عطلة عيد الفطر المبارك لسنة المداومينقائمة تجار المواد الغذائية 
 

 
 

 قائمة تجار التجزئة للخضر و الفواكه
 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم األول والثاني بلدية عين بن بيضاء درارجة سفيان 01

 

 قائمة الخبازين

 

 

 

 

 

 ةأيام  المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم االول والثاني عين بن بيضاءشارع نوادرية بن الطاهر بلدية  ماليكية عادل 01

 اليوم األول والثاني مشتة نوادرية  مرابط نوار 02

 اليوم األول والثاني قرية نوادرية جمال سيلة 03

 اليوم االول والثاني بلدية عين بن بيضاء محمد شريف بن نوار 04

 اليوم األول والثاني حي شعابنة مهدي درارجة كمال 05

 اليوم األول والثاني بلدية عين بن بيضاء 04محل رقم  عادلزراد  06

 اليوم األول 01القرية الفالحية االشتراكية محل رقم  بليلي عبد القادر 07

 اليوم الثاني شارع بواشرية محمد عائشة بيا جبابلة 08

 اليوم األول والثاني بلدية عين بن بيضاء حميد بن شانة 09

 اليوم األول والثاني زيغود يوسف شارع شعابنة مهديحي  جبابلة النوي 10

 ةأيام المداوم التجاريالعنوان  لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم األول والثاني شارع شعابنية مهدي بلدية عين بن بيضاء الهادي حناشي 01



 بلدية وادي فراغة : - 3

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

 

 
 قائمة الخبازين

 
 

 
 
 :مجاز الصفاء بلدية  -4

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

 

 قائمة الخبازين
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ةالمداومأيام  العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم األول بلدية وادي فراغة درارجة عز الدين 01

الثاني اليوم واد فراغة بن حميدة حورية 02  

 اليوم األول والثاني  01/09شارع أوذاينية مختار رقم  علي طربوش 03

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم األول و الثاني بلدية وادي فراغة  01حي براكنة عالوة رقم  مرادعطايلية  01

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم االول  مجاز الصفاءبلدية  زقاولة وليد 01

 اليوم األول قرية باجي مختار مهدي الطاهر 02

 الثانياليوم  حي باجي مختار برجم أحمد 03

 اليوم األول والثاني قرية باجي مختار كالعي يوسف 04

 اليوم األول والثاني شارع سردوك اعمر نايلي رنا 05

 ةأيام المداوم العنوان التجاري التاجرلقب و اسم  الرقم

 اليوم األول  قرية باجي مختار زعايمية زينب 01

 اليوم األول والثاني 02التحصيص البلدي رقم  دريدر صورية 


