
 دائـرة وادي الزناتـي
 بلدية وادي الزناتي : -1

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم الثاني حي عرفاوي محمد بلدية وادي الزناتي   ولباني الطاهر 01

 اليوم الثاني حي اإلخوة كعاص بلدية وادي الزناتي كشيتي احسن 02

ثانياليوم ال حي رابح لوصيف بلدية وادي الزناتي قنيفي عبد الرزاق 03  

مسكن تساهمي 50طريق قسنطينة حي  ديلمي مفتاح 04  اليوم األول 

مسكن تساهمي 50طريق قسنطينة حي  غنيسة أمير 05 ثانياليوم ال   

مسكن 400/70حي  درابلة فارس 06  اليوم األول 

 اليوم الثاني حي محمد الطاهر كحلي عيسىرحيم  07

03مسكن عمارة  50حي  عكي مراد 08  اليوم األول 

 اليوم الثاني ساحة محمد عرفاوي ولباني الطاهر 09

 اليوم الثاني المنطقة الحضرية لكشيتي حمزة 10

مسكن اجتماعي تساهمي 40/110حي  عبد هللا يوسف 11  اليوم األول 

02شارع محمد بوضياف محل رقم  الرزاقسالمي عبد  12  اليوم األول 

 اليوم األول شارع أول نوفمبر فريعن خير الدين 13

 اليوم الثاني شارع أول نوفمبر مخنان عبد الكريم 14

 اليوم األول شارع أول نوفمبر مسيود محمد 15

 اليوم الثاني شارع أول نوفمبر طيروش اليزيد 16

 اليوم األول شارع أول نوفمبر سهتال عمار 17

1955أوت  20نهج  بورقعة سامي 18  اليوم الثاني 

 اليوم األول  1955أوت  20نهج  شوابنة عالء الدين 19

 اليوم األول حي رابح لوصيف سقني فطيمة 20

 اليوم الثاني السوق المغطى خالدي اليمين 21

 اليوم األول السوق المغطى بريش نعناعة 22



 قائمة تجار التجزئة للخضر والفواكه
 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 ولاليوم األ السوق المغطى بلدية وادي الزناتي بن حمدي السعيد 01

 ثانياليوم ال السوق المغطى بلدية وادي الزناتي ميمون مهدي 02

كحليحي محمد الطاهر  هدار عبد الفتاح 03  ولاليوم األ 

 اليوم األول حي محمد الطاهر كحلي بلعوجة برهان 04

مسكن تساهمي 50طريق قسنطينة حي  بوشامة عبد الناصر 05  اليوم الثاني 

06مسكن عمارة س رقم  70حي  لعموري محمد األمين 06  اليوم الثاني 

 اليوم األول السوق المغطى محبوبي علي 07

 
 قائمة المخابز 

 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم االول 08رقم  02تحصيص الموسع رقم  فار عبد الوهاب 01

 ثانياليوم ال حي اول نوفمبر بلدية وادي الزناتي قدم موسى 02

  ثانياليوم ال حي محمد الطاهر كحلي بلدية وادي الزناتي دعلوش بالل 03

 اليوم الثاني نهج عمار غيبة بلدية وادي الزناتي قيراطي عبد العزيز 04

 اليوم االول حي جبسة محمود بلدية وادي الزناتي قروي وشركاؤه  05

ولاليوم األ حي رابح لوصيف بلدية وادي الزناتي ركاب مروان 06  

ثانياليوم ال حي اإلخوة كعاص بلدية وادي الزناتي عبد الغني بولمزاوط 07  

01نهج اول نوفمبر محل رقم  نعمان سيف الدين 08  اليوم االول 

 
 قائمة محطات الخدمات 

 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم األول والثاني  طريق قسنطينة عبد الكريمشطيبي  01

 اليوم األول والثاني طريق تاملوكة نفطال 02

 اليوم األول والثاني 20الطريق الوطني رقم  شغيب حسين 03

 
 قائمة المطاحن 

 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم األول والثاني  وادي الزناتي مطاحن الحسن 01

 اليوم األول والثاني وادي الزناتي مطاحن بني ظافر 02

 اليوم األول والثاني النشاطات الحرفيةمنطقة  مرواني محمود 03



 بلدية برج صباط : -2
 2019خالل أيام عطلة عيد الفطر المبارك لسنة قائمة تجار المواد الغذائية المداومين 

 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم األول حي فاطمة الزهراء حمود خيروني عادل 01

 اليوم الثاني حي فاطمة الزهراء حمود مسعودةدهشار  02

 اليوم األول حي شلية محمد بوهالي فضيلة 03

 اليوم الثاني حي محمد بوضياف سبتي عبد الباقي 04

 اليوم األول حي جيش التحرير الوطني شادر قدور 05

 اليوم الثاني حي فاطمة الزهراء حمود عرقي اسماعين 06

فاطمة الزهراء حمودحي  سلمى محمد 07  اليوم األول 

 
 قائمة المخابز 

 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 األولاليوم  بلدية عين رقادة علوش عبد الرحمان 01

 
 بلدية عين رقادة : -3

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

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم الثاني بلدية عين رقادة فالحي مراد 01

 ثانيالاليوم  بلدية عين رقادة ديلمي علي 02

 اليوم الثاني شارع صالح تيفوتي ربوح عبد الكريم 03

 اليوم األول بلدية عين رقادة غناي فارس 04

02التحصيص الترقوي رقم  رحامنية فطيمة 05  اليوم األول 

سكن تساهمي 24حي  رماش سيف 06  اليوم األول 

 
 قائمة المخابز

 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 ولاألاليوم  بلدية عين رقادة ديلمي إبراهيم 01

 تجار الخضر والفواكهقائمة 

 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

02محل رقم  01تحصيص بلدي رقم  أفناز مكي   اليوم األول 


