
2017المباركعید الفطریوميالقائمة اإلسمیة للتجار المداومیین خالل عطلة
المقاطعة اإلداریة تقرت

رتـــــــــــدیة تقـــــــــــبل

العنواناالسم و اللقب
ةـــــــابــــــــــالقص

تقرت01حي الرمال زمالي  رضا
تقرت08جویلیة رقم 05شارع مصباحي عبد الحمید

تقرتشارع بن بو لعیدعویني مراد
02حي المستقبل 02محل رقم عمرلحرش 

سیدي بوعزیز264ك 01محل رقم بوزاھر بلقاسم
المخـــــــــابــــــــز
تقرتحي األمیر عبد القادرنور الدین بكاكرة 

حي العایش حركات بلدیة تقرتحلیس كریم
تقرت04.05.06محالت ھیشر یوسف

تقرت01حي الرمال . 01محل رقم ملي رضوانبوع
تغــــــــــــــذیة عـــــــــــــــــامة

مسكن تقرت630حي حجایجي الحاج
حي سیدي بوعزیز01محل رقم دردوري محمد
حي االمیر عبد القادر02رقم 227ك بن خثانة بشیر

تقرت02حي الرمال 02محل رقم إسماعیلبوبیش 
سیدي بوعزیزارمسعودي عم

خضــــــــر و فــــواكـــــھ
نوفمبر تقرت01شارع  محمدي فیصل

محطـــــات الوقـــــــود
طریق بسكرةمحطة نفطال

المطـــــــاعم و المقـــــــاھي
محطة المسافرین تقرتبكار محسن

تقرت01حي الرمال عرشوش عبد الكریم
تف النقالةأكشاك التعبئة المسبقة للھوا

حي األمیر عبد القادرزروقي سفیان
شارع فرنسفانون تقرتبوشاشي عبد الوھاب

وحدات اإلنتاج
تقرتالصناعیةالمنطقةالواحاتمطاحن



زلةــــــــــــــــــدیة النــــــــــبل

العنواناالسم و اللقب
ةــــــــابــــــــالقص

سیدي بوجنان 01رقم 73كتلة فؤادمیلودة 
جھة بومرداس1محل رقم بوسنینة الطاھر

عین الصحراء 20محل رقم لحرش  أحمد
المخــــــــابــــــــز

حي عین الصحراء 01محل رقم قریقة مراد
حي البناء الذاتي عین الصحراء قشي عبدهللا
حي النصر 305ا رقم 01محل رقم حسني رضا

بومرداس النزلةبن حمودة عبد الحمید

تغــــــــذیة عــــــــامة
عمارة عین الصحراء16محل رقم مدلل نجات

النزلةشارع محمد خمیستي 1رقم دبة خالد
النزلةصدیقي محمد فاتح 

حي المستقیل النزلة4رقم859كتلةفریجات فیصل
خــــــــــــــــضر و فــــــــواكھ

طریة لمنور النزلةشارع بنعبید عبد الجلیل
عین الصحراء النزلة01محل رقم براھمي میلود

محطات الوقود
سوق تزیوة النزلةبن عمر الطیب

المطاعم والمقاھي
شارع محمد خمیستي النزلةبن حمودة مولدي
عین الصحراء النزلة8محل رقم بن نجاح الطیب

اكشاك التعبئة المسبقة للھواتف النقالة
حي عین الصحراء النزلةحبیبةمنصوري

ساحة طوطال شارع خمیستي النزلةحساني رشید



بلــــــــــدیـــــــــــة تبســــــبســـــــــــــت

العنواناالسم و اللقب
القصــــــــــابـــــــــــــــة

حي المعلمین مدرسة تبسبستشحطي محمد
حي بني اسودلحرش سلیمان

حي المعلمین مدرسة تبسبستمدشحطي مح
تبسبست23حي المجاھد

المخـــــــــــابــــــــــــز
حي بني اسود تبسبستحاجي محمد الصالح
تبسبستمنطقة النشاطاترمضان عبد الرحیم

تبسبست630حي 01محل رقم ایت قاسي یاسین
تغــــــــــذیة عـــــامـــــة

حي الصومامشرةمقداد ب
23حي المجاھد 08محل رقم قویدري مفتاح

حي الفتح المنكوبینراشدي عبد الحلیم
حي سیدي عمر تبسبستعبعوب السایح
لبدوعات3رقم 277ك خلیل نورالدین

خـــــضر و فـــــواكـــــھ
حي توسیع ا لفتح تبسبستشلیق مصباح

محطـــــــات الوقــــــــود
طریق الوادينفطال محطة

المطاعم والمقاھي
حي لبدوعات تبسبستعریف منصف

اكشاك التعبئة المسبقة للھواتف النقالة
حي لبدوعات تبسبستبلحسن ھشام

حي الكواكبي تبسبسترجال لمالح مراد



ةــــابدیـــــــــة العـــــــــدیة الزاویـــــــبل

وحدات اإلنتاج
العنواناللقباالسم و

منطقة النشاط ا الزاویة العابدیةملبنة العائلة
ةــــــــــابــــــــــالقص

الزاویة العابدیةبیبیة سلیم
المخابز

حي الزاویة العابدیةكلیش علي
الزاویة العابدیةبوداب عبد الغني

امةــــــــــذیة عــــــــــتغ
لزاویة العابدیةحي وادي ریغ امدبوب عبد الوھاب

الزاویة العابدیةحي المنصوربلحسن عائشة
الزاویة العابدیةالمنصورحي بودربالة نجیب

حي البدر الزاویة العابدیةعلیوة محمد الھادي
واكھــــــــــر و فــــــــخض

ةمزدوج زاویة العابدی03حي البدر زنو خیر الدین 
ودــــــــــــــات الوقــــــمحط

الزاویة العابدیةبن الطیب عبد اللطیف
المطاعم والمقاھي

//
اكشاك التعبئة المسبقة للھواتف النقالة

حي السالم الزاویة العابدیةبھلول لیلى
جویلیة الزاویة العابدیة5حي بن سعدي السعید



نـــــــــاریــــــــــالمقدیة ــــــــبل

العنواناالسم و اللقب
ةـــــــــــــــابــــــــــالقص

ساحة البلدیة المقارینزمالي میدة
زــــــــــــابـــــــــــالمخ

حي الجدید المقارینبن خیرة فیصل
المقارین1حي األفاق بن موسى عمر

ةـــــامـــــذیة عــــــــــتغ
ساحة البلدیة المقارینالعایب عبد الحمید

المقارینفارح نجیة
بلدیة المقارینحجاج  كمال

لقصوربن عامر یاسین
لقصوربراھمي عبد الحمید

غمرةعیادي زین الدین
غمرةأوبیش فاطمة

ودـــــــات الوقــــــــمحط
المقارین03الوطني رقم طریق محطة لمقدم اسماعیل

المطاعم والمقاھي
//

اكشاك التعبئة المسبقة للھواتف النقالة
مقارین القدیمةلمقدم عبد هللا
حي األمل غمرة اوبیش جمال

وحدات اإلنتاج
تقرتالمقارینوإخوانھقنعوبةمؤسسة



مانــــدي سلیـــــــــدیة سیـــــــبل

العنواناالسم و اللقب
القصــــــــــابـــــــــــــــة

سیدي سلیمانبن قلبة زھرة
سیدي سلیمانبن قلیة مبروكة

المخـــــــــــابــــــــــــز
سیدي سلیمان دائرة مقارینمقر كیند علي

تغــــــــــذیة عـــــامـــــة
وسط سیدي سلیمانجفال ملیكة

سیدي سلیمانبركبیة قمیر
سیدي سلیمانالطاھر خدران محمد 

الھرھیرةبیدةجعفور ز
مقربن دحمان بدیعة

خـــــضر و فـــــواكـــــھ
سیدي سلیمان بكاري أحمد

حي الھرھیرةحماني بوعالم
محطــــــــات الوقـــــــود

سیدي سلیمان03طریق الوطني رقم محطة بولیفة 
المطاعم والمقاھي

ت سیدي سلیمانمحطة الخدمامقھى بولیفة
اكشاك التعبئة المسبقة للھواتف النقالة

الھرھیرةبن عمر محمد
حي المستشفى سیدي سلیمانقسوم سمیرة



ینــــــــاســــــــــــدیة تمــــــــــــبل

العنواناالسم و اللقب
القصــــــــــابـــــــــــــــة

البحورمن أحمدأ
تمالحتبأمن عبد المطل

سیدي عامرزومالي محمد العید
المخـــــــــــابــــــــــــز

سیدي عامر علیوة عبد المجید
البحور بوبكري عثمان

تمالحت التجاني محمد الصادق
تماسینصیاغ محمد الصالح

تغــــــــــذیة عـــــامـــــة
حي البحور رحال محمد البشیر

ة حي الكودیطبة لطفي
تماسینخروبي إسماعیل

تماسینبوجمعة رحیمة
سیدي عامرفاسي محمد الصالح 

سیدي عامرالقاید حیاة 
تمالحتعبد المجید بالربح

خـــــضر و فـــــواكـــــھ
حي تماسینخیاط نعیمة

محطــــــــات الوقـــــــود
03طریق الوطني رقم محطة تماسین 

المطاعم والمقاھي
البحور تماسینبوبكري صباح

اكشاك التعبئة المسبقة للھواتف النقالة
سیدي عامرالسبع محمد الفاضل 
تمالحت تماسینبدودة فاطمة الزھراء

لبحورتاتي خدیجة 



مرــــــــدة عـــــــة بلـــــــــــلدیــــــــب

العنواناالسم و اللقب
//

ــــــــــــةالقصــــــــــابـــ
بلدة عمرالھاديخلیف 

بلدة عمرغشوة عبد النور
المخـــــــــــابــــــــــــز

بلدة عمرغطاس فؤاد
قوقفطیمي یوسف

تغــــــــــذیة عـــــامـــــة
بلدة عمرونیس محمد الشریف

بلدة عمر محمد األمینبالحبیب
بلدة عمر بوحنیك نبیلة

بلدة عمرة بن نعمیة خضر
قوقخرفي رحیمة
قوقفطیمي یوسف

قوقلكحل جمعة
خـــــضر و فـــــواكـــــھ

بلدة عمر03رقم 144كتلة بكوش محمد رشید
محطات الوقود
بلدة عمر03الطریق الوطني رقم محطة سالمي 

والمقاھيالمطاعم
بلدة عمرشنوف عبد العزیز

واتف النقالةاكشاك التعبئة المسبقة للھ
الحي القدیم بلدة عمرشاشة محمد لخضر

ماي بلجة عمر8حي الجید رشید



بــلــــــــدیـــــة الـــطـــیبـــــــات

العنواناالسم و اللقب
//

القصــــــــــابـــــــــــــــة
الطیباتبلدیة باللعجالي العلمي

بلدیة الطیباتبن تركیة علي
المخـــــــــــابــــــــــــز

بلدیة الطیباتفرطاس نور الدین
بلدیة الطیباتحنوف رضوان
بلدیة الطیباتبن ھنیة بلخیر

تغــــــــــذیة عـــــامـــــة
بلدیة الطیباتنصرات كریمة
بلدیة الطیباتصحراوي مریم

بلدیة الطیباتالزھرةخلفاوي
اتبلدیة الطیبسعادحمادي 
المقاھي

بلدیة الطیباتبونقاب كلثوم
محطات الوقود

الطیباتدائرة محمد لسعد
دائرة الطیباتمحطة نفطال

دائرة الطیباتمحطة مسعودي وتریش
اكشاك التعبئة المسبقة للھواتف النقالة

الطیباتبدادي الصادق



بــلــــــــدیـــــة بن ناصر

لعنوانااالسم و اللقب
//

القصــــــــــابـــــــــــــــة
بن ناصربلدیة سراوي مسعود

بلدیة بن ناصردكمة عمار
المخـــــــــــابــــــــــــز

بلدیة بن ناصربن حمادة نوال
تغــــــــــذیة عـــــامـــــة

بلدیة بن ناصرحند یوسف
بلدیة بن ناصرلیمان محمد العید

بلدیة بن ناصرعبد الرحمانبونقاب 
بلدیة بن ناصرسراوي محمد
خضر و فواكھ
بلدیة النقربونقاب إبرھیم

اكشاك التعبئة المسبقة للھواتف النقالة
بن ناصررحماني جمال

بــلــــــــدیـــــة النقر

العنواناالسم و اللقب
القصــــــــــابـــــــــــــــة

النقربلدیة شلیق الطیب
بلدیة النقرغربي عمراني

المخـــــــــــابــــــــــــز
بلدیة النقر2بن حمادة نوال 

بلدیة النقرعریف محمد السایح
تغــــــــــذیة عـــــامـــــة

بلدیة النقرإسماعیلامديح
بلدیة النقرحمادي جمال
بلدیة النقرعریف مراد
بلدیة النقرنعجة حلیمة

وفواكھخضر
بلدیة النقرحامدي إسماعیل

اكشاك التعبئة المسبقة للھواتف النقالة
النقرغندیر لزھر




