
 

  الجـمـھـوریـة الـجـزائـریـة الدیمـقـراطیـة  الشـعبیـة
  وزارة التجارة           

  المدیریة الوالئیة للتجــارة
                                                                  لعین تموشنت                                              

                                                                   عین تموشنت                                        دائرة      
                                                                  عین تموشنت                                         بلدیة                        

 2018المبارك  الضحىیومي عید اقـائمة التجار المداومین خـالل                        
 أیام المداومة العنوان التجاري النشاط اإلسم واللقب

الثاني.االول  مسكن حي الزیتون 476حي  تغذیة عامة مزیان میلود  
الثاني.االول  الزیتونحي  777مسكن رقم  476حي  تغذیة عامة بطواف عبد القادر  
الثاني.االول  حي الزیتون 102مسكن رقم  476حي  تغذیة عامة سعدي عبد الكریم  

الثاني.االول  حي الزیتون 712مسكن رقم  476حي  تغذیة عامة زمور عمر  
الثاني.االول  مسكن  حي الزیتون 476حي  خضر و فواكھ منقور عزیزقھواجي   

الثاني.االول  مسكن حي الزیتون 476حي  عامةتغذیة  سعید بوعزة عبید  
الثاني.االول  مسكن  حي الزیتون 476حي  خضر و فواكھ یخلف بن ددوش  

الثاني.االول   مسكن المنطقة الشمالیة الغربیة حي الزیتون 228حي   تغذیة عامة  ملیاني احمد  
الثاني.االول   23حي الزیتون رقم   تغذیة عامة  احمد العربي  

الثاني.االول   حي سیدي علي شریف حي الزیتون  خضر و فواكھ  محمد بن سعاد  
الثاني.االول   مسكن حي الزیتون 704حي   خضر و فواكھ  ھواري فرج جلول  

الثاني.االول   التعاونیة العقاریة حي الزیتون 01رقم   تغذیة عامة  شمنتل زھرة  
الثاني.االول   التعاونیة العقاریة حي الزیتون  تغذیة عامة  قداري طاھر امین  

الثاني.االول   مسكن حي الزیتون 630حي   تغذیة عامة  جریو مختار  
الثاني.االول   مسكن حي الزیتون 317حي   تغذیة عامة  بلغابة سعید  

الثاني.االول   مسكن حي الزیتون 317تقسیم  177رقم   تغذیة عامة  قبلي بوسیف  
 الثاني )كاسطورحي (شارع محمد بوضیاف  تغذیة عامة بوحجلة عماري

الثاني.االول  )حي كاسطور(حي النصر  تغذیة عامة یحي جمال  
 الثاني حي كاسطور تغذیة عامة طالب احمد

الثاني.االول  حي كاسطور تغذیة عامة بني عبد اللطیف  
الثاني.االول  .)حي كاسطور(حي النصر  خضر و فواكھ زعیمي اسامة  

الثاني.االول  كاسطورحي  تغذیة عامة بلغیتري عبد النور  
الثاني.االول  مسكن بجانب الخزینة العمومیة 200حي  تغذیة عامة مزیان سفیان   
الثاني.االول  حي كاسطور امام مسجد عبد الرحمان بن عوف خضر وفواكھ بن زیان علي  

الثاني.االول  حي كاسطور امام مسجد عبد الرحمان بن عوف تغذیة عامة مقني نور الدین  
الثاني.االول  )امام السوق( حي كاسطور تغذیة عامة بلغیتري عبد النور  

الثاني.االول  حي برواین سعید تغذیة عامة غیالن محمد  
الثاني.االول   حي الزیتون 05التعاونیة العقاریة رقم   تغذیة عامة  بن زینة دیاب  

الثاني.االول   حي سیدي علي شریف حي الزیتون  تغذیة عامة  بسعاوي سعودي  
الثاني.االول   طریق سیدي بن عدة 159  تغذیة عامة  سایح میلود  

الثاني.االول   حي قومید بوعزة حي الزیتون124  تغذیة عامة  بلمیمون عبد العزیز  
الثاني.االول   مسكن محل ب حي الزیتون 317حي   تغذیة عامة  بن عسلة ابراھیم  

الثاني.االول  حي برواین سعید تغذیة عامة بلخوجة محي الدین  
 الثاني حي برواین سعید خضر و فواكھ بطیوي بوعبد هللا

الثاني.االول  حي برواین سعید تغذیة عامة یحیاوي محمد  
 الثاني حي برواین سعید تغذیة عامة الحاج علي ملیاني

 الثاني حي برواین سعید 37 تغذیة عامة عبد هللا بن ختو نصر الدین
الثاني.االول  )طریق تارقة  (حي عمر بن الخطاب  تغذیة عامة بلحسن مراد  



الثاني.االول  )طریق تارقة  (حي عمر بن الخطاب تغذیة عامة بلحسن اسامة  
 الثاني )طریق تارقة  (حي عمر بن الخطاب تغذیة عامة جلیل محمد

الثاني.االول  )طریق تارقة  (حي عمر بن الخطاب خضر و فواكھ مقني محمد االمین  
الثاني.االول  )طریق تارقة  (حي موالي مصطفى  30 خضر و فواكھ میموني حسین  

الثاني.االول  )طریق تارقة  (حي موالي مصطفى  تغذیة عامة صابري الطیب  
الثاني.االول  )طریق تارقة  (مسكن تساھمي  100حي  تغذیة عامة طویلب عبد الكریم  

الثاني.االول  )طریق تارقة  (تساھمي مسكن  100حي  تغذیة عامة رحیل بوسیف  
 االول   )بجانب طریق المحكمة(مسكن  72حي  تغذیة عامة یوبي مراد

 الثاني )طریق المحكمة (مسكن  60حي  تغذیة عامة لوكیلي مراد
 الثاني )حي موالي مصطفى( حي الیاسمین  تغذیة عامة بن یوب طیب

الثاني.االول  )وھران طریق(مسكن  54حي  تغذیة عامة بوصافر عجیبة  
 االول  )طریق وھران.  حي موالي مصطفى ( التعاونیة العقاریة  تغذیة عامة علول عادل

الثاني.االول  )طریق وھران.  حي موالي مصطفى ( حي البدر  تغذیة عامة سلیماني خدیجة  
الثاني.االول   04مسكن عمارة  54حي  95  تغذیة عامة  ھني عبد العزیز  

 الثاني )المدینة الجدیدة(حي العقید عثمان   تغذیة عامة عبد هللا میلودقادة بن 
الثاني.االول  )المدینة الجدیدة(حي العقید عثمان تغذیة عامة قادة بلغیتري بوحوص  

 الثاني )المدینة الجدیدة(حي العقید عثمان تغذیة عامة بوحصیدة محمد
 الثاني )المدینة الجدیدة(عثمانحي العقید  تغذیة عامة محبوب رحمونة

الثاني.االول  )المدینة الجدیدة(حي العقید عثمان تغذیة عامة واضح مقداد  
الثاني.االول  )المدینة الجدیدة(حي العقید عثمان تغذیة عامة خالدي داود  

الثاني.االول  )المدینة الجدیدة(حي العقید عثمان تغذیة عامة سماحي حسین  
الثاني.االول  )المدینة الجدیدة(حي العقید عثمان تغذیة عامة شان ابراھیم  

الثاني.االول  )المدینة الجدیدة(حي العقید عثمان تغذیة عامة بركان ابراھیم  
الثاني.االول  )المدینة الجدیدة(حي العقید عثمان تغذیة عامة عمارة محمد  

الثاني.االول  )الجدیدةالمدینة (حي العقید عثمان خضر و فواكھ نواري رشیدة  
الثاني.االول  )المدینة الجدیدة(حي العقید عثمان تغذیة عامة فوقیة بالل  

الثاني.االول  )المدینة الجدیدة(حي العقید عثمان تغذیة عامة سلیمان عتصمان عائشة  
الثاني.االول  )المدینة الجدیدة(حي العقید عثمان تغذیة عامة حالیلي ماما  

الثاني.االول  )المدینة الجدیدة(حي العقید عثمان تغذیة عامة بلعباس قویدر  
الثاني.االول  )التونسي( مسكن  315حي  تغذیة عامة اروان حنان  

الثاني.االول  )التونسي( مسكن  315حي  تغذیة عامة بن میرة سعید  
الثاني.االول  )التونسي( مسكن  315حي  خضر و فواكھ بوشنتوف محمد  

الثاني.االول  )التونسي( مسكن  150حي  تغذیة عامة مجاھد عمار  
الثاني.االول  )التونسي( مسكن  150حي  تغذیة عامة صحراوي محمد  

الثاني.االول  )التونسي( مسكن  150حي  تغذیة عامة معروف عدة  
الثاني.االول  )التونسي( مسكن  150حي  تغذیة عامة منصوري رحمونة  

الثاني.االول  )التونسي( مسكن  150 حي خضر و فواكھ داسي طلحة  
الثاني.االول  )التونسي( مسكن  240حي  تغذیة عامة عواد عبد القادر  

الثاني.االول   rue platane )(ماي  01شارع   تغذیة عامة  بن حمو عبد الكریم  
الثاني.االول  (rue platane )ماي  01شارع  تغذیة عامة بن فیسة عبد العزیز   

الثاني.االول   )(la postمسكن  320حي  تغذیة عامة مسعودي مراد  
 الثاني )مقابل سكنات كناب(مسكن  320حي  تغذیة عامة زناقي مصطفى

الثاني.االول  )طریق مزعاش(مسكن  411حي  تغذیة عامة بن زورة بوعبد هللا  
 االول  )طریق مزعاش(مسكن  411حي  تغذیة عامة صالح فریدة

 الثاني )طریق مزعاش(مسكن  411حي  عامةتغذیة  بلكبیر بوسیف
الثاني.االول  )الجوھرة(مسكن تساھمي   110حي  تغذیة عامة بوسعید ماما  

الثاني.االول  )atakor(مسكن  180حي  تغذیة عامة دحامنة عبد الحمید  
الثاني.االول  )atakor(مسكن  180حي  تغذیة عامة بن عیسى مداح  



الثاني.االول  )atakor(مسكن  180حي  عامةتغذیة  بن قانة عبد الناصر  
الثاني.االول  )atakor(مسكن  180حي  تغذیة عامة بوخاللة صالح الدین  
الثاني.االول  )atakor(مسكن  180حي  خضر وفواكھ عمروني نصر الدین  

الثاني.االول  )atakor(مسكن  180حي  تغذیة عامة مناد عبد القادر  
 الثاني )atakor(مسكن  120حي  عامةتغذیة  بلعباس شریفة
الثاني.االول  )atakor(مسكن  24حي  تغذیة عامة الحسین طیب  

الثاني.االول  )سیدي سعید(شارع معاشو محمد  تغذیة عامة غزال سید احمد  
 الثاني شارع معاشو  تغذیة عامة میدون عباس

الثاني.االول  )سیدي سعید(شارع معاشو محمد  تغذیة عامة كرزازي سعید  
الثاني.االول  )الرایة(شارع العربي بن مھیدي  11 تغذیة عامة ظریف محمد امین  

الثاني.االول  شارع العربي بن مھیدي تغذیة عامة بن یشو احمد  
شارع العربي بن مھیدي 21 خضر وفواكھ بوزادة لیلى  الثاني 

الثاني.االول   شارع العربي بن مھیدي تغذیة عامة  محمد امین ظریف  
الثاني.االول  شارع دیدوش مراد تغذیة عامة عمراني بومدین  

 الثاني شارع غرباوي تغذیة عامة امیلي فتیحة
الثاني.االول  )مقابل مسجد خدیجة رضي هللا عنھا(شارع رحو قادة  تغذیة عامة بني محمد  

الثاني.االول  )marche couvert(ساحة المقاومة  14 تغذیة عامة قدور محمد  
الثاني.االول  )marche couvert(ساحة المقاومة  تغذیة عامة ربیب محمد  

الثاني.االول  )التونسي(مسكن تساھمي مقابل الحمایة المدنیة  129حي  تغذیة عامة صابري لخضر  
الثاني.االول  44شویرف صالح رقم شارع  تغذیة عامة واسطي نور السادات  

الثاني.االول  )marche couvert(شارع االمیر عبد القادر تغذیة عامة بن ناصر خدیجة  
الثاني.االول  )marche couvert(ساحة المقاومة  تغذیة عامة بوصوار حلیمة  
الثاني.االول  ) SINROK( حي مرباح 05رقم  تغذیة عامة عمارة ھواري  

الثاني.االول  ) SINROK( حي مرباح تغذیة عامة  لعبوري عبد المالیك  
 االول  ) SINROK(شارع االخوة بن فیسة تغذیة عامة ملیوي خلید

 الثاني )الجمارك(شارع عقاوي المیلود  تغذیة عامة بومعزة بوشنتوف
الثاني.االول  )طریق تیار(شارع الثورة  تغذیة عامة لشالش قویدر  
 الثاني )تیار(حي بوعناني عبد النور تغذیة عامة لعبدلي محمد

الثاني.االول  )تیار(حي بوعناني عبد النور تغذیة عامة بن معزوز رابح  
الثاني.االول   حي المحبة   تغذیة عامة  مخنتر محمد  

الثاني.االول    26دوار البنیني رقم   تغذیة عامة  بوحجلة لخضر  
 االول  شارع عقاوي المیلود  تغذیة عامة  اروان جمال الدین

الثاني.االول  )بركة(شعبة اللحم  طریق 435رقم  تغذیة عامة  الحاج علي عبد الحق  
الثاني.االول  حي بركة تغذیة عامة  زقاي خدیجة  
 الثاني حي بركة تغذیة عامة العبدلي محمد
 الثاني )جھة المسجد(حي بركة تغذیة عامة غیتري محمد

 االول  )جھة المسجد(حي بركة  تغذیة عامة خثیر لعرج
 االول  )الصیدلیةجھة (حي بركة  تغذیة عامة زناتي سعید

الثاني.االول  )جھة الصیدلیة(حي بركة  تغذیة عامة سوداني سعید  
 االول  )جھة المسجد(حي بركة  تغذیة عامة بوعزة معروف
الثاني.االول   مسكن حي الزیتون 704حي  23رقم  04المنطقة   مخبزة  بن زھرة مولود  
الثاني.االول   حي الزیتون 308رقم   مخبزة  فاسي عبد القادر  

الثاني.االول   عین تموشنت 126حي برواین سعید رقم   مخبزة  بن رابح الھواریة  
الثاني.االول   حي سیدي علي شریف حي الزیتون 10رقم   مخبزة  بوقطایة میلود  
الثاني.االول   حي كاسطور  مخبزة  التومي لطفي  

الثاني.االول  )marche couvert(ساحة المقاومة  07رقم  مخبزة بن ناصر عبد الكریم  
الثاني.االول  )سیدي سعید(شارع معاشو محمد  04 مخبزة بن معزوز بن یوسف  

الثاني.االول  شارع االمیر عبد القادر ودیدوش مراد مخبزة بلوذنین مھدي  



الثاني.االول  )Boulvard(نھج اول نوفمبر مخبزة تقرین نعیم  
الثاني.االول  35شارع عبید جلول رقم مخبزة  خفوس بدرة  

الثاني.االول  01شارع الثورة رقم مخبزة م البالموري.م.د.ش  
الثاني.االول  )خلف مركز الشرطة(مسكن  411حي  مخبزة مولفرعة اسماء  
الثاني.االول  )سان روك(حي مرباح  مخبزة زناسني فاطمة  

الثاني.االول  )GARGENTAطریق (شارع الثورة  مخبزة بن عبد هللا سیدي محمد  
الثاني.االول  )بجانب المستوصف عمور(مسكن 411حي  مخبزة منقوشي خدیجة  

الثاني.االول  )النخلة(مسكن   503حي  مخبزة خلوفي الخیر  
الثاني.االول   )EN FACE ATAKOR( مسكن 320حي  مخبزة بن درة اسامة  

الثاني.االول  )EN FACE ATAKOR( مسكن 320حي  مخبزة بن تركي حمزة  
الثاني.االول   حي عمر بن الخطاب  مخبزة  محمدبوحنیكة   

 االول   حي الیاسمین  مخبزة  بن ناصر نصر الدین
الثاني.االول   حي عمر بن الخطاب  مخبزة  معجوج عبد الغاني  

الثاني.االول  حي الیاسمین  مخبزة  بن درة مجید  
 الثاني  االمیر عبد القادر  مخبزة  اسماعیل محمد علي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  وزارة التجارة            

  المدیریة الوالئیة للتجارة لعین تموشنت
    بلدیة سیدي بن عدة               

  
  2018االضحى عید خالل یومي قائمة التجار المداومین 

  المداومة ایام  العنوان التجاري  النشاط  التاجر  اسم ولقب

 االول   تغذیة عامة  03رقم  1954اول نوفمبر   هللا بوعزة عبد

 االول   تغذیة عامة  شارع برافع علي 26رقم   رزیق منقور

شارع االخوة  12رقم   بوتلیلیس نور الدین
 بخیتر

 االول و الثاني  تغذیة عامة

شارع    میلود عبید درویش
 معروف بن عمارة

 االول و الثاني   تغذیة عامة

شارع    میرناس طاھر
 اول نوفمبر

 االول و الثاني   تغذیة عامة

اول نوفمبر  26 میلود معروف
1954 

  االول و الثاني  خضر وفواكھ

بن عدلة عبد 
 القادر

طریق الوطني 
سیدي بن عدة 02رقم   

  االول و الثاني  محطة الوقود

شارع اول   10 كمال دیسة
 نوفمبر سیدي بن عدة

 االول و الثاني  مخبزة

 االول و الثاني  مخبزة  100مسكن رقم  294حي  عبد الكریم میلود

 االول و الثاني  مخبزة  سیدي بن عدة  عبود نورالدین

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  وزارة التجارة            

  المدیریة الوالئیة للتجارة لعین تموشنت
  حمام بوحجر   بلدیة  

  
   2018ضحىعید اال خالل یوميقائمة التجار المداومین                                                

  المداومة ایام  النشاط  العنوان التجاري  التاجر  اسم ولقب

  أول و الثاني  تغذیة عامة  العربي بن مھیدي شارع   بن نقاز مصطفى

  أول و الثاني  تغذیة عامة   عراب ابراھیم شارع    بلقنادیل عبد القادر 

  الثاني   تغذیة عامة   05مسكن عمارة  178حي  03  نایت ابراھیم صدیق 

  الثانياالول و   تغذیة عامة  العربي بن مھیدي شارع   صایم حداش جمال 

 االول و الثاني   تغذیة عامة   العربي بن مھیدي شارع   بوحجر طاھر 

  أول و الثاني  تغذیة عامة  شارع العربي بن مھیدي  15   بلحسین عزیز 

 االول و الثني   تغذیة عامة  شارع العربي بن مھیدي   فالقة مامة 

 الثاني والثاني   تغذیة عامة  شارع كبیر عواد   لخضاري سعید  

 الثاني  تغذیة عامة  شارع سماحي نعیمي  21رقم  2م   جودي محمد الیاس 

 الثاني   تغذیة عامة  العربي بن مھیدي شارع 13  فورال موسیة  

 أول و الثاني   تغذیة عامة  حي بوغالم حمیدة   صایم حداش بومدین 

 أول و الثاني   تغذیة عامة  حي مزوار محمد  بوكحیلي زھر الدین   

 االول والثاني   تغذیة عامة  شارع شارف افغول مصطفى 05  العابد ھواري  

 أول و الثاني   تغذیة عامة  بوغالم حمیدة   برالم حلیمة 

 أول و الثاني   تغذیة عامة  شارع افغول مصطفى   شریف محمد

 أول و الثاني   بقالة وخضر   شارع افغول مصطفى   ھدي بلعید 

  الثاني  تغذیة عامة  شارع بلحسین سعید   اوالحي مراد 

 أول و الثاني   تغذیة عامة  شارع سماحي نعیمي م ح  بوكراع أم الجیاللي 

 االول والثاني   تغذیة عامة  شارع سماحي نعیمي   بن مھیدي سعید 

 الثاني   تغذیة عامة  التعاونیة العقاریة الصحیة 13شارع قطعة   بن سعادة زین الدین 

 االول والثاني   تغذیة عامة  11المحل ا حي بوزیدي محمد رقم   سمار بومدین 

 أول و الثاني   تغذیة عامة   حي بن نقاز میلود   حشماوي محمد 

 الثاني  تغذیة عامة  حي بن نقاز میلود  بلھاشمي محمد
 الثاني  تغذیة عامة  شارع اول ماي   08  بن عالیة ھواري 



 الثاني   تغذیة عامة  شارع اول ماي   براشد لخضر 
 أول و الثاني  تغذیة عامة  حي بنقاز میلود  ریغي عبد النور

 الثاني  تغذیة عامة  30بلحسین بوحجر رقم المحل د شارع   رحماني زین العابدین
االول والثاني                تغذیة عامة  قطعة أوراس المائدة   268تجزئة  133رقم   طیبي موالي  

  
  االول والثاني  تغذیة عامة  تحت مدرجات الملعب البلدي  11رقم   تشوار عائشة  

عامة تغذیة  حي بطبط بومدین  281رقم   مقطایطي زھرة     االول والثاني  
  الثاني   تغذیة عامة  01شارع محمد خمیستي حصة رقم 62رقم   سكالل كریم  

المنطقة الحضریة شارع عراب ابراھیم رقم   بلحلحالي فضیلة  
01   

  أول و الثاني تغذیة عامة

أ  5مسكن إجتماعي تساھمي عمارة  178  بخدة محمد  
   01رقم 

  الثاني   تغذیة عامة

  رقم ب  10حي بوغالم حمیدة شارع   شریف طیب  
  

  أول و الثاني تغذیة عامة

مجموعة  50شارع بوھادي سعید قسم طالبي فاطیمة الزھراء  
  شارع بریبي   162ملكیة 

  الثاني أول و الثاني تغذیة عامة

شارع عراب ابراھیم رقم  03المحل رقم   بلمؤذن میلود  
05    

  والثاني  األول تغذیة عامة

  شارع معطى محمد 06رقم   ریغي عبد هللا 
  

  األول والثاني  مخبزة

  االول و التاني   مخبزة  شارع االمیر عبد القادر   بلعباس ھواري
  

  االول والتاني   مخبزة  عراب ابراھیم   بن خالد محمد 

  االول و التاني  مخبزة  شارع العربي بن مھیدي   خمیسي قویسم 
  االول و التاني  مخبزة  بلحسین سعید   فریدة بن بوھة 

  االول و التاني  مخبزة  شارع محمد خمیستي   براجع میلود 

  االول و التاني  مخبزة  شارع محمد خمیستي   بوتشیش نور الدین 
  االول و التاني  مخبزة  حي بن نقاز میلود   ریغي العید 

  والثاني  األول  خضر وفواكھ  شارع افغول مصطفى   بوشریط سعید 
  األول والثاني   محطة وقود  شارع العربي بن مھیدي   برجي رفیق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  االسم و اللقب

  
  النشاط 

  
  العنوان التجاري

  
  المداومة أیام

  
  أول وثاني  عین البیضاء                 تغذیة عامة  بلعتبي سعید      

 أول وثاني عین البیضاء                 تغذیة عامة  بن كرامة عبد القادر 

12المحل أ عین البیضاء القطعة رقم   تغذیة عامة  ملیاني بن عامر     أول وثاني  

عین البیضاء      تغذیة عامةبوخدیمي بوحجر          أول و ثاني 



  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  وزارة التجارة               

  المدیریة الوالئیة للتجارة لعین تموشنت
  واد برقش  بلدیة                 

   2018ضحىعید اال خالل یوميقائــمـة التـجــار المـداومـین 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تاریخ المداومة  العنوان التجاري  النشاط التجاري  االسم و اللقب

  األول و الثاني  وادي برقش   ایداع الخبز  عمر بوحجلة 

 الثاني   أوت 20شارع  03  تغدیة عامة  بوسعید خیرة 

  الثاني   وادي برقش  تغذیة عامة   عائشة حمیاني 

  الثاني   شارع زعمة قویدر  01رقم   تغذیة عامة  داود رضا 

  الثاني   مركز التبادل التجاري  06المحل رقم   تغذیة عامة  مجاھد سعید 



  

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  وزارة التجارة            

  المدیریة الوالئیة للتجارة لعین تموشنت
    حساسنة بلدیة                 

  
   2018 ضحىعید  االخالل یومي قائــمـة التـجــار المـداومـین 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تاریخ المداومة  العنوان التجاري  النشاط التجاري  االسم و اللقب

  األول و الثاني   شارع سي عمار 09 تغذیة عامة  بلوفة بوعمامة

 الثاني   شارع بعیلیش الجیاللي تغذیة عامة  رایح بعیلیش 

  األول والثاني   الحساسنة  تغذیة عامة   سفیان بوشعالة 



  

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التجارة                

 المدیریة الوالئیة للتجارة لعین تموشنت
  بلدیة          شنتوف                     

 
  2018 ضحىعید اال خالل یوميقائــمـة التـجــار المـداومـین                                     

  
   

  
 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تاریخ المداومة  العنوان التجاري  النشاط التجاري  االسم و اللقب

  األول و الثاني   حي محمد خمیستي  عامةتغدیة   رفاس لعرج

 الثاني  مسكن 16حي   تغدیة عامة  سطاح یحي

  االول والثاني  75المنطقة الحضریة حي أول نوفمبر رقم   تغدیة عامة  بن عویدات 



  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  وزارة التجارة                

  الوالئیة للتجارة لعین تموشنتالمدیریة 
  بلدیة عین األربعاء                   

  
  1820ضحىیومي عید االخالل قائمة التجار المداومین      

  

  

  تاریخ المداومة  النشاط  العنوان التجاري  التاجر  اسم ولقب

  أول وثاني   تغذیة عامة   01عمارة  5م رقم  291/ 170حي   عبد السالم بولنوار 

 أول وثاني    تغذیة عامة   شارع ھواري بومدین   زناسني حجریة 

 أول وثاني   تغذیة عامة  شارع العربي بن مھیدي   بختي عبد القادر 

 أول وثاني   محطة وقود  شارع أول نوفمبر  خلیل أمین

  أول وثاني    تغذیة عامة  شارع العربي بن مھیدي  14  بن زینة عدة 

  أول وثاني    تغذیة عامة  ساحة الشھداء   بو لنوار احمد

 أول وثاني   بقالة   42شارع  سماش بلغراي   بلمداح رحمونة 

 أول وثاني   تغذیة عامة  1954شارع أول نوفمبر   ولد ھاشمیة محمد

 أول وثاني   تغذیة عامة  شارع األمیر عبد القادر  8  عبد الرحمان بوزوینة

  أول وثاني  تغذیة عامة  مھیدي شارع العربي بن  بن بوھة عبد القادر 

  أول وثاني  تغذیة عامة  مسكن 226حي  26رقم   زمور علي 

  أول وثاني  تغذیة عامة  )حي سماحي تاج( حي سیدي بوعزة 02محل  85رقم   صحابي عابد محمد

  أول وثاني  تغذیة عامة  حي االخوة عزیز  مداح عائشة

  أول وثاني  تغذیة عامة  المسمى محیمدة العربيا المنطقة الحضریة المكان  19رقم   مغراوي فاطمة

  أول وثاني  تغذیة عامة  90الحي الجدید قطعة  رقم  246مقاسم   فنتوس نور الدین 

  اول و ثاني   مخبزة   مسكن  246حي   غالم محمد

  الثاني   مخبزة  بخالد بوعالم   بن نقادي لطفي عز الدین

  الثاني  مخبزة  شارع بوسحابة سعید   عبادلة قویدر 

  أول وثاني  مخبزة  65حي سیدي عامر رقم   بلحسن عبد القادر

  أول وثاني  مخبزة  مخطط التجزئة محل رقم ب  بن عتو قویدر 

  أول وثاني  مخبزة  زاویة شارعي األمیر عبد القادر و العربي بن مھیدي 13رقم   بغدادي سفیان 

  وثاني أول  مخبزة  شارع األمیر عبد القادر 17رقم   حارك خالد



  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  وزارة التجارة              

  المدیریة الوالئیة للتجارة لعین تموشنت
    سیدي بومدین بلدیة                 

  
  

    2018ضحىیومي عید اال خالل قائمة التجار المداومین
 

 المداومة تاریخ النشاط العنوان التجاري التاجر  اسم ولقب

 أول وثاني  تغذیة عامة الحي الجدید بن عمر عبد القادر

 أول وثاني  تغذیة عامة شارع اإلستقالل محمد یونس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
  وزارة التجارة

  المدیریة الوالئیة للتجارة لعین تموشنت
  بلدیة وادي الصباح

  
     2018 ضحىیومي عید اال خالل التجار المداومینقائمة  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تاریخ المداومة  النشاط  العنوان التجاري  اسم ولقب التاجر

  أول وثاني  محطة وقود  وادي الصباح  لحفى بلحضري
  

  أول وثاني  تغذیة عامة  وادي الصباح  بلعرق یعقوب سعید
  

  بورعدة علي
  

شارع ریازي بلحضري  03محل رقم 
  09رقم 

  أول وثاني  عامة تغذیة
  

  محل ب 01حي الكاسطور رقم   بن موسى خضرة
  

  أول وثاني  تغذیة عامة
  

  أول وثاني  مخابز  شارع كرارمة احمد  سالك محمد
  

  أول وثاني  مخابز  27مسكن رقم  57حي   زروقي لیلئ
  

  أول وثاني  مخابز  1شارع نقاز سعید محل رقم  77رقم   دحماني صدیق
  

  سالیمي نور الدین
  

  أول وثاني  تغذیة عامة  قریة السعایدة 03

  ثاني  تغذیة عامة  كرارمة احمد  بونصابیة محمد



 

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  وزارة التجارة

  المدیریة الوالئیة للتجارة لعین تموشنت
  بلدیة تامزوغة

  
  2018 خالل یومي عید االضحى قائمة التجار المداومین 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  و اللقب االسم

  
  النشاط 

  
  العنوان التجاري

  
  المداومة أیام

  
  األول والثاني  مسكن 238حي   محطة الوقود         بولحیة محمد امین

 األول والثاني مسكن  238حي   مخبزة  بلعال ق حمزة

 األول والثاني تامزوغة  تغذیة عامة   عاھد مسعود أوھیبي

 األول والثاني شارع محمد خمیستي   19  تغذیة عامة   دحوي كرالفة عبد القادر 

  األول والثاني  تامزوغة   تغذیة عامة   حنان لبیض 

  األول والثاني  مركز الخدایدة   تغذیة عامة  بونوارة محمد 



  

 الجـمـھـوریـة الـجـزائـریـة الدیمـقـراطیـة  الشـعبیـة 
  وزارة التجارة

  المدیریة الوالئیة للتجــارة
  لعین تموشنت

  عین الطلبة بلدیة
  

  2018المبارك  یومي عید االضحىقـائمة التجار المداومین خـالل                           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 أیام المداومة العنوان التجاري النشاط اإلسم واللقب

 األول والثاني مسكن 272 حي 46  تغذیة عامة  قدور داود

محمد سعاد بن  األول والثاني االشتراكیة القریة جرجرة مصلى  تغذیة عامة  

زیات ولید  األول والثاني جرجرة مصلى القریة 08  تغذیة عامة 

  األول والثاني  مسكن 97 حي 97 قصابة القادر عبد بلبشیر احمد

  األول والثاني الملعب طریق تموشنت عین طریق" د" المحل قصابة صابر بن كمال

طویجین الدین نصر  األول والثاني 105 حصة03 محل المصلى قریة قصابة 

الحاج بوعزة  األول والثاني  الطلبة عین  محطة وقود 
بلدغم بشیر  األول والثاني  االرضي الطابق زاد االشتراكیة القریة  مخبزة 

  األول والثاني   شارع حسیبة بن بوعلي  تغذیة عامة قني محمد
  والثاني األول  شارع العقید عمیروش 17رقم   قصابة قني عبد القادر

 األول والثاني  شارع حسیبة بن بوعلي 05رقم   تغذیة عامة قني علي
 األول والثاني  شارع حسیبة بن بوعلي  مخبزة سعیدي سفیان
 األول والثاني  شارع محمد الخامس  قصابة یحلى عبد هللا

 األول والثاني  تقاطع الملعب مع طریق عین تموشنت  تغذیة عامة بوسیف بودالل

قویدریعقوب   األول والثاني  قریة المصلى جرجرة 19  تغذیة عامة 



 *الجـمـھـوریـة الـجـزائـریـة الدیمـقـراطیـة  الشـعبیـة * 
  وزارة التجارة

  المدیریة الوالئیة للتجــارة
  لعین تموشنت

 - بلدیة أغالل
  

 2018المبارك  الضحىیومي عید اقـائمة التجار المداومین خـالل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 أیام المداومة العنوان التجاري النشاط واللقباإلسم 

 األول والثاني اغالل  تغذیة عامة   بن یعقوب فاطمة

 األول والثاني اغالل" او" المحل مسكن 40 حي 37 رقم  تغذیة عامة  یونس مندیل اودیعة

 األول والثاني قطعة اغالل 40تجزئة  71رقم   مخبزة طارق زكارة

اغالل" ب" 17 رقم مرباح المالزم شارع  تغذیة عامة سمیرة مداني
   

 األول والثاني

 األول والثاني  اغالل  تغذیة عامة  بلوادي سعید



 *الجـمـھـوریـة الـجـزائـریـة الدیمـقـراطیـة  الشـعبیـة * 
  وزارة التجارة

  المدیریة الوالئیة للتجــارة
  لعین تموشنت

  بلدیة عقب اللیل
  

 2018المبارك  االضحىیومي عید قـائمة التجار المداومین خـالل 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 أیام المداومة العنوان التجاري النشاط اإلسم واللقب

 األول والثاني عقب اللیل  تغذیة عامة  منصوري بوحجر

 األول والثاني شارع اول نوفمبر 68رقم  تغذیة عامة  غازي جمال

 األول والثاني اللیل عقب  تغذیة عامة  دحو محمد



  

 الجـمـھـوریـة الـجـزائـریـة الدیمـقـراطیـة  الشـعبیـة 
  وزارة التجارة

  المدیریة الوالئیة للتجــارة
  لعین تموشنت

  عین الكیحل بلدیة
  

  2018المبارك  االضحىیومي عید اقـائمة التجار المداومین خـالل 
  

 أیام المداومة التجاري العنوان النشاط اإلسم واللقب

فؤاد دربال   االول والثاني  الكیحل عین سلیمان مفتاحي شارع  تغذیة عامة 
  االول   الكیحل عین مسكن 40 حي  تغذیة عامة  خلیفي رحمونة

حمید عتو   االول   الكیحل عین 51 تجزئة زیدور سیدي حي 06 رقم  تغذیة عامة 
  االول   الكیحل عین مسكن 237 حي" ا" 21 رقم  تغذیة عامة  یوسف جلود فرح
  االول والثاني  الكیحل عین زیدور سیدي حي  تغذیة عامة  ھشام منصور بن

سعید سفیر   االول والثاني  الكیحل عین سلیمان مفتاحي شارع  تغذیة عامة 
  الثاني  الكیحل عین شمنتل االخوة نھج  تغذیة عامة  میلود علي حاج

  الثاني  الكیحل عین 13 رقم مسكن165 حي  تغذیة عامة  محمد عبید بوعزة
  االول  الكیحل عین 35طریق نھج االخوة شمنتل رقم   تغذیة عامة  شریط محمد

  االول والثاني  الكیحل عین زیدور سیدي حي  محطة الوقود  یونس علوطي بن
  االول والثاني  -الكیحل عین– شویرف بن محمد سي مزعة 09  ملبنة  ھارون ملبنة م,م,ذ,ش

  االول والثاني  -ب-  المحل مسكن 165 حي 10 رقم  مخبزة  ھواري مرابط
  االول والثاني  الكیحل عین شمنتل شارع  مخبزة  المالك عبد بلغرواط

  االول و الثاني  مسكن حي سیدي محمد عین الكیحل117شارع   ذیة عامةتغ  فرح جلود الغوتي
  االول والثاني  مسكن عین الكیحل165حي   تغذیة عامة  حمالت نورة

  الثاني  شارع بناني أحمد عین الكیحل 44  تغذیة عامة  دحو علي بوزید
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 لـدیـمـقـراطـیــة  الـشـعـبـیــة الـجـزائـریــة  ا   الجمھوریة 
  وزارة  التجــارة

  المدیـریة  الوالئیـة للتجـارة عیــن  تموشنت
 المـالح  بلدیة

  
  

  2018المبارك  ضحىاالیومي عید قـائمة التجار المداومین خـالل 

  

  

  

  

  

  

  

  

 أیام المداومة عنوان المحل النشاط إسم و لقب التاجر

بلحیارة عبد  
 القادر

 الیوم األول و الثاني  المالح" أ"شارع الصایم قویدر المحل  12رقم  مواد غذائیة

 الیوم األول و الثاني   محمد خمیستي المالح 10رقم  مواد غذائیة  الحاج جدید

محمد سماعین 
  بوحجر

 الیوم األول و الثاني   شارع كوتون جون وأفغول عیسى المالح 16رقم  مواد غذائیة 

العربي شراك 
  رشید

 الیوم األول و الثاني  أ س المالح100مسكن رقم  436شارع تارقة  حي  مواد غذائیة

األول و الثاني  الیوم المنطقة الحضریة شارع محمد خمیستي المالح مواد غذائیة  قیقو فیصل  

 الیوم األول و الثاني  شارع محمد خمیستي المالح 13رقم  مواد غذائیة  عبدومي منصوریة

 الیوم األول و الثاني   المالح 59حي محمد بوضیاف رقم  مواد غذائیة  العباسي رشید

األول و الثاني  الیوم  قطعة  المالح 240حي محمد بوضباف تجزئة  57رقم  مواد غـذائیة  بن دردور بوحجر  

 الیوم األول و الثاني   شارع كوتون جون المالح سي 02رقم مواد غـذائیة نمیش یحیاوي

 الیوم األول و الثاني   شارع العربي بن مھیدي المالح 07رقم  مواد غذائیة بنات كریمة

األول و الثاني  الیوم  المالح 289قطعة رقم  436تجزئة  03و  02المحل رقم  مواد غذائیة  بوخوخي یاسین  

 الیوم األول و الثاني   المحل أ المالح 165قطعة رقم  204حي محمد بوضیاف تجزئة  مواد غذائیة  حمیدي بوحوص

 الیوم األول و الثاني   شارع كوتون جون المالح ج  مخبزة  توازي نسیم

 الیوم األول و الثاني المالح 65شارع محمد خمیستي رقم  مخبزة  قودیة مولود

 الیوم األول و الثاني  حي محمد بوضیاف المال 133رقم  مخبزة  اكساس زكریا بن

 الیوم األول و الثاني   المالح  32225تجزئة  قطعة رقم  01المحل رقم   مخبزة  حیاللش فیصل



  

  

  

 الشــــعـبــیـــــة الدیـــــمـقــراطـیـــــة الجـــزائـــریـــة لجـــمــھــــــوریـــــةا
  وزارة التجارة

  لعین تموشنت المدیریة الوالئیة للتجــارة
  بلدیة شعبة اللحم

  
  

  2018المبارك  االضحى یومي عید قـائمة التجار المداومین خـالل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 أیام المداومة العنوان التجاري النشاط اإلسم واللقب
األول و الثاني  الیوم قطعة شعبة اللحم 247تجزئة  43 مواد غذائیة  عقیلي سعید  

 الیوم األول و الثاني   حي محمد خمیستي شعبة اللحم مواد غذائیة  بن صالح سید أحمد 

 الیوم األول و الثاني   ب شارع محمد خمیستي شعبة اللحم 16رقم  مواد غذائیة   بتریكي محمد

 الیوم األول و الثاني  مسكن شعبة اللحم 274حي  مواد غذائیة  بوخریس الطاھر

 الیوم األول و الثاني  حي العقید عثمان شعبة اللحم 134تجزئة  مواد غذائیة  ھواري مدني

 الیوم األول و الثاني  حي ھواري بومدین شعبة اللحم 01رقم  مواد غذائیة  لوكیلي نور الدین

 الیوم األول و الثاني   شارع محمد خمیستي شعبة اللحم 11رقم  مواد غذائیة  قداري ناصر

محمد صالح الدین مؤذن  الیوم األول و الثاني شعبة اللحم 12شارع العقید عمیروش رقم   مخبزة 



  

  

  

 الشــــعـبــیـــــة الدیـــــمـقــراطـیـــــة الجـــزائـــریـــة لجـــمــھــــــوریـــــةا
  وزارة التجارة

  المدیریة الوالئیة للتجارة
 لعین تموشنت

 تارقــــــــة  بلدیــة
 2018المبارك االضحىیومي عید قـائمة التجار المداومین خـالل 

  
  أیام المداومة  النشـــــــاط  عنوان المحل  إسم و لقب التاجر

 الیوم األول و الثاني  مواد غذائیة  تارقة  رحالفي عبد القادر

 الیوم األول و الثاني  مواد غـذائیة تارقة  بن شیخ عمر

 الیوم األول و الثاني  مواد غـذائیة تارقة  بزاعیم جلول

 الیوم األول و الثاني  مواد غـذائیة تارقة  مراح یحیاوي

 الیوم األول و الثاني  مواد غـذائیة تارقة  بن عامر جباري بن عمر

 الیوم األول و الثاني   مخبزة تارقة قریش الھواري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 الشــــعـبــیـــــة الدیـــــمـقــراطـیـــــة الجـــزائـــریـــة لجـــمــھــــــوریـــــةا
  وزارة التجارة

  المدیریة الوالئیة للتجارة
  لعین تموشنت

 أوالد الكیحل  بلدیــة

 2018المبارك  االضحىیومي عید قـائمة التجار المداومین خـالل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أیام المداومة  النشـــــــاط  عنوان المحل  إسم و لقب التاجر
  الیوم األول و الثاني   مواد غـذائیة أوالد الكیحل بخیتي زواوي



  

  

  

 الشــــعـبــیـــــة الدیـــــمـقــراطـیـــــة الجـــزائـــریـــة لجـــمــھــــــوریـــــةا
  وزارة التجارة

  المدیریة الوالئیة للتجارة
 لعین تموشنت

 بلدیة بني صاف

 2018المبارك  االضحىیومي عید قـائمة التجار المداومین خـالل 
  مخبزة

  أیام المداومة  العنوان   اللقب واإلسم  الرقم 
 األول والثالثالیوم  المنطقة الحضاریة  116رقم  ذھبیة غزالي  01
المنطقة الحضاریة  221رقم  بن زینة توفیق  02   ولاألالیوم  
الحضاریة  المنطقة شویرف یامنة 03  الیوم الثاني 
سیدي الصحبي   426تجزئة  164 طبیب سیدي محمد  04  األول والثالثالیوم  
 الیوم الثاني سیدي الصحبي الشطر الثالث  426تجزئة  123رقم  بن شریف محمد  05
 الثاني والثالثالیوم  " ب"المحل  12شارع عیسات إیدیر رقم  بلمختار محمد  06
الدینسیفي نور  07  األولالیوم  شارع قادري قدور  
حي البوحمیدي  42شارع خالدي عائشة رقم  بن زینة نادیة  08  األولالیوم  
 الثانيالیوم  مقابل ملعب البیتور المخطط الثاني  بن صافي سامیة  09
المخطط الثاني  07رقم  سیدي یعقوب عیسى  10  األولالیوم  
المخطط الثاني  62المحل أ رقم  قادة محمد سعید  11  األولالیوم  
بني خالد  98رقم  سناینة عبد المجید  12  الثانيالیوم  
بني خالد  61رقم  عامر برحو فتحي  13  األولالیوم  
ساحة السوق بوكردان   بومدین حسیبة  14  الثالثالیوم  
06موسى رقم  تعاونیة العقاریة أطفال الحجارة سیدي ریمیني زھیر 15  األولالیوم  
 الثاني والثالثالیوم  بني خالد  نجاري عبد الوھاب  16
 الثانيالیوم  طریق شاطئ البئر بوكوردان بن زینة كریمة 17
قطعة المحل ب 245أ تجزئة المنطقة الحضریة  243 التومي لطفي  18   األول الیوم 

  قصابة
الزین 128 الغا ولید 01  األول الیوم  
سیدي الصحبي - الشطر الثالث 377رقم  سیدي یخلف اسماعیل 02  الثالثالیوم  
قطعة سیدي الصحبي 426تجزئة  401رقم  فرح جلول عبد القادر 03  الثانيالیوم  
 الثالثالیوم  ساحة سیدي بوسیف  علي بن داود عبد الحفیظ 04
الزین 128 الغا ولید 05  الثانيالیوم  
01المحل  -شارع ملعب كرة القدم 77رقم  بوقرة أحمد  06  الثاني والثالثالیوم  
01المحل  - قطع بوكوردان 04تجزئة  -01المنطقة الحضریة رقم  قدار فاروق 07   األولالیوم  
قطعة بوكوردان 38تجزئة  19رقم  بلھاشمي عبد الحمید 08  الثانيالیوم  
دیبالكس 05رقم  مولود مغربي 09   األولالیوم  
سمیربن حدة  10 المخطط الثاني 376   األولالیوم  

  مستودعات الوقود
 الیوم االول شارع قادري قدور محطة نفطال  01
 الیوم الثاني طریق تلمسان فقیھ بودالي  02
 الیوم االول  حمار الشرایفة بن تراري سمیر   03

  ئیة عامةذامواد غ
 األولالیوم   المنطقة الحضریة 129  رحماني عبد الرحیم 01
 األول والثانيالیوم   المنطقة الحضریة - س- 02رقم   سیدي یخلف محمد 02
 الثانيالیوم   المنطقة الحضریة  90  منقوري اسماعیل 03
 الثالثالیوم  قطعة سیدي الصحبي الشطر الثالث 426تجزئة  401رقم   الغا عبد القادر 04
 الثانيالیوم   الثالثقطعة سیدي الصحبي الشطر  426تجزئة  03رقم   سعید بھلول 05
 الثانيالیوم   شارع قادري قدور 06المحل أ رقم   بن مقران محمد أمین 06
  الیوم الثاني  سیدي بوسیف  بن یخلف عبد الكریم 07
 الثانيالیوم   قطعة ساحة بوكوردان 38تجزئة  23رقم   خفیف خدیجة 08
  األولالیوم   سیدي موسى  بوكوردان  بن شالل بوسیف  09
 الثاني والثالثالیوم  شاطئ البئر 8رقم  "ح"محل   عثماني یوسف  10



 الیوم األول شاطئ البئر بني صاف 26رقم   بن رزاق لخضر  11
  خضر وفواكھ

عزة تافزة المخطط الثاني  79 بوحسون قویدر   01   الیوم الثاني 
  األولالیوم  المحل أ 06حي البوحمیدي رقم  جلطي اسماعیل  02

 

  الشــــعـبــیـــــة الدیـــــمـقــراطـیـــــة الجـــزائـــریـــة لجـــمــھــــــوریـــــةا
 

  وزارة التجارة
  المدیریة الوالئیة للتجارة

  لعین تموشنت
 بلدیة األمیر عبد القادر

 2018المبارك  االضحىیومي عید قـائمة التجار المداومین خـالل 
  
  مخبزة

  الیوم األول والثاني  عبد القادراألمیر   قاضي لمین  01
  قصابة

األمیر عبد القادر -شارع مقداد محمد  05رقم  میلود بصدوق  01   والثاني الیوم األول 
األمیر عبد القادر -" ب"مسكن عمارة  50حي  03رقم  بلحریزي مراد   02   والثالث الیوم الثاني 

  مستودعات الوقود
الطریق الوطني 35 قاسمي للطرق  01   والثالث الیوم األول والثاني 

  مواد غائیة عامة
  الیوم األول  األمیر عبد القادر  بلعرج رشید  01
  الیوم الثاني  األمیر عبد القادر  بن عیسى عبد الرحیم  02
  والثالث الیوم الثاني  األمیر عبد القادر  لعوج محمد  03
  والثالث الیوم األول والثاني  األمیر عبد القادر  بلحریزي رشید  04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الشــــعـبــیـــــة الدیـــــمـقــراطـیـــــة الجـــزائـــریـــة لجـــمــھــــــوریـــــةا
  وزارة التجارة

  المدیریة الوالئیة للتجارة
  لعین تموشنت

 سیدي الصافيبلدیة 
  

 2018المبارك  االضحىیومي عید قـائمة التجار المداومین خـالل 
 

  مخبزة
  والثالث الیوم األول والثاني سیدي الصافي  قادري بوحركات   01
مسكن سیدي الصافي  83حي  01رقم  صابري عبد القادر   02   والثالث الیوم األول والثاني 

  قصابة
األولالیوم  سیدي الصافي بن صافي كمال  01  
قطعة  83تجزئة  84 بلحریر محمد  02  الیوم الثاني 
الصافي سیدي صوافي فوزیة  03  الیوم الثالث 

  مواد غائیة عامة
الثالثالیوم  سیدي الصافي بن صافي بومدین  01  
قطعة سیدي الصافي 281تجزئة  طاھري بوبكر  02 األولالیوم    
الثانيالیوم  سیدي الصافي بوقادة عائشة زوجة بلوار  03  

  مستودعات الوقود

  1.2.3  عین االربعاء  حاج عبد الرحمان ماما  01
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الشــــعـبــیـــــة الدیـــــمـقــراطـیـــــة الجـــزائـــریـــة لجـــمــھــــــوریـــــةا
  وزارة التجارة

  المدیریة الوالئیة للتجارة
  لعین تموشنت
 بلدیة ولھاصة

 2018المبارك  االضحىیومي عید قـائمة التجار المداومین خـالل 
 

  مخبزة
  والثالث الیوم األول والثاني  رحمون ولھاصةسیدي   سي علي رشید  01

  قصابة
 الیوم االول المحل س سوق االثنین أوعاله بوسیف  01
س سوق االثنین 49رقم  بدر الدین مراد  02  الیوم الثاني 
سوق االثنین الشطر األول ولھاصة 42رقم  عبد الھادي عبد السالم  03  الیوم الثاني 

  مستودعات الوقود
التضامن بلعرجشركة   01  الیوم االول  ولھاصة 
والثالث الیوم األول والثاني ولھاصة بن حدة بوسیف  02  

  مواد غائیة عامة
حاج عبد الرحمان عبد   01

  الرحمان
سوق اإلثنین  128رقم   الیوم االول 

سوق االثنین –أوالد بونوار  بن جبارة عمر   02 الثانيالیوم    
سوق االثنین –أوالد بونوار  بن حدة سید أحمد  03  الیوم األول 
 الیوم الثالث سوق االثنین بن رزاق عبد الكریم  04

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الشــــعـبــیـــــة الدیـــــمـقــراطـیـــــة الجـــزائـــریـــة لجـــمــھــــــوریـــــةا
  وزارة التجارة

  المدیریة الوالئیة للتجارة
  لعین تموشنت

سیدي وریاشلدیة ب  

 
 2018المبارك  االضحىیومي عید قـائمة التجار المداومین خـالل 

  
  قصابة

والثاني الیوم األول سیدي وریاش علي بورطال  01  
الثالثالیوم  سیدي وریاش  عبد الحكیمبن أعمر   02  

  مواد غائیة عامة
والثاني الیوم األول سیدي وریاش بن محمد محمد 01  
والثاني والثالث الیوم األول سیدي وریاش بن عزوز محمد 02  
والثاني والثالث الیوم األول سیدي وریاش طاھر عادل 03  
  والثاني والثالث الیوم األول سیدي وریاش مسعود عبد النور 04

  مستودعات الوقود

  1.2.3  سیدي وریاش  بن سنوسي یوزیان  01
  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  الدیمقراطیـة الشعـبیةالجمھـوریة الجزائریـة 

  وزارة التجارة
  المدیریة الوالئیة للتجارة لعین تموشنت

  بلدیة العامریة
                      

  2018لسنة   االضحىیومي عید قائمة التجـار المداومـین خالل                      

 اسم و لقب التاجر النشاط التجاري عـــــــنوان المحل أیام المداومة
  عابد جعفر  مواد غذائیة طریق بوزجار  الیوم األول و الثاني
 شنافة جلول مواد غـذائیة طریق بوزجار الیوم األول و الثاني 
 بلواتي خضرة مواد غـذائیة طریق بوزجار الیوم األول و الثاني 
 یعقوب روبة اسماعیل مواد غـذائیة طریق بوزجار الیوم األول و الثاني 

األول و الثاني  الیوم  زایر علي مواد غـذائیة حي النھضة 
 شالبي عبد القادر مواد غـذائیة شارع االمیر عبد القادر الیوم األول و الثاني 
أوت العامریة 20نھج  الیوم األول و الثاني   ھواري علي مواد غـذائیة 
غـذائیة مواد نھج األمیر عبد القادر العامریة الیوم األول و الثاني   ھواري قویدر 
 بوطریق جیاللي مواد غـذائیة شارع ھواري عبد هللا العامریة الیوم األول و الثاني 
 معمر الدین محمد مواد غـذائیة شارع بوزجارالعامریة الیوم األول و الثاني 
 روبة محمد رضى مواد غـذائیة شارع العربي بن مھیدي العامریة الیوم األول و الثاني 
 بلوھراني كبیر محمد مواد غذائیة شارع ھواري عبد هللا العامریة الیوم األول و الثاني 
یز سمیرڤ مواد غذائیة شارع عابد بوحجر العامریة الیوم األول و الثاني   
 إسمھان خالدي مواد غذائیة شارع األمیر عبد القادرالعامریة الیوم األول و الثاني 
 ضیف هللا حسني مواد غذائیة شارع األمیر عبد القادرالعامریة الیوم األول و الثاني 

شارع بن سعید بارودي العامریة 09 مواد غـذائیة  حمالت عبد الكریم   الیوم األول و الثاني 
شارع بن سعید بارودي العامریة 12 مواد غـذائیة روان حسن  المحفوظ  الیوم األول و الثاني  

غـذائیة مواد حموتي عبد القادر شارع األمیر عبد القادر العامریة " ب" 02رقم     الیوم األول و الثاني  
نھج األمیر عبد القادر العامریة  مواد غـذائیة ھواري قویدر  الیوم األول و الثاني  

 الیوم األول و الثاني  شارع عابد بوحجر العامریة مواد غـذائیة كرادراوي مراد
 الیوم األول و الثاني  العامریة خضر و فواكھ موساوي رضوان

 الیوم األول و الثاني  شارع اإلخوة بوشریط العامریة خضر و فواكھ بولحیة محمد
 الیوم األول و الثاني  شارع اإلخوة بوشریط العامریة خضر و فواكھ شراك عبد القادر

 الیوم األول و الثاني  شارع االمیر عبد القادر العامریة خضر و فواكھ عبد الجبار عبد القادر
العامریة 02حي السالم المحل رقم  04رقم  خضر و فواكھ بلمھاجي بدرة  الیوم األول و الثاني  

 الیوم األول و الثاني  المنطقة الحضریة طریق بوزجار العامریة خضر و فواكھ عمارة عبد القادر
العامریة 02حي السالم المحل رقم  04رقم  خضر و فواكھ بلمھاجي بدرة  الیوم األول و الثاني  
.طریق بوزجار العامریة خضر و فواكھ روان حسن   الیوم األول و الثاني  

 الیوم األول و الثاني  نھج ھواري سعید العامریة مخبزة الزایر بارودي
 الیوم األول و الثاني  نھج األمیر عبد القادر العامریة مخبزة أوراغ غرواط تومي

  الیوم األول و الثاني شارع األمیر عبد القادر العامریة مخبزة اوراغ یونس 
 الیوم األول و الثاني  شارع بوزجار   حي خراجي عبد القادر العامریة شارع  مخبزة  بن عمارة نور الدین

 الیوم األول و الثاني  شارع بن شیبان محمد العامریة مخبزة معزوز بارودي
شارع شراك قویدر العامریة 09رقم  مخبزة بن دالح علي  الیوم األول و الثاني  

شارع شراك عبد القادر  العامریة 03رقم  مخبزة ولد قاضي ھواریة  الیوم األول و الثاني  
 الیوم األول و الثاني  شارع األمیر عبد القادر  محطة البنزین العامریة الوقود ساحي موسى
القادر  العامریةشارع األمیر عبد  الوقود زور بن زرقة  الیوم األول و الثاني  

  

  



  

  الجمھـوریة الجزائریـة الدیمقراطیـة الشعـبیة

  وزارة التجارة
 المديرية الوالئية للتجارة لعين تموشنت

 بلدیة حاسي الغلة
  2018لسنة   ضحىعید اال یوميقائمة التجـار المداومـین خالل                      

  أیام المداومة  النشـــاط  المحل عنوان  إسم و لقب التاجر
حاسي الغلة –شارع تاقمي عبد السالم  بن حابي إلیاس    الیوم األول و الثاني مواد غذائیة 

حاسي الغلة –شارع بلواتي محمد  17 بوجلة یطو   الیوم األول و الثاني  مواد غذائیة 
 الیوم األول و الثاني  مواد غذائیة شارع ستوتي مصطفى حاسي الغلة 108رقم  بردان بلحول

حاسي الغلة –اوت  20شارع  26رقم  مخلوفي بشیر   الیوم األول و الثاني  مواد غذائیة 
اوت المحل ب حاسي الغلة  20شارع  موسى مروان محمد  الیوم األول و الثاني  مواد غذائیة 

اوت  حاسي الغلة20شارع  بوھنیة تامي  الیوم األول و الثاني  مواد غذائیة 
أوت حاسي الغلة 20 باشا حسن  الیوم األول و الثاني  مواد غذائیة 

نھج مقني بو زیان اوت حاسي الغلة 08 بلقاسم نمیش سعید  الیوم األول و الثاني  مواد غذائیة 
أوت حاسي الغلة 20حي  حیمور فرید  الیوم األول و الثاني  مواد غذائیة 

الغلةاوت حاسي  20شارع  بلعباس لن قرعة عباس  الیوم األول و الثاني  مواد غذائیة 
اوت حاسي الغلة 20شارع  بن زینة زھرة  الیوم األول و الثاني  مواد غذائیة 

 الیوم األول و الثاني  مواد غذائیة شارع مقني  بوزبان بلقاسم نعیمة
 الیوم األول و الثاني  خضر و فواكھ  حاسي الغلة محمد سعید

 الیوم األول و الثاني  خضر و فواكھ   حاسي الغلة –اوت  20شارع  الوافي بلخیر 
 الیوم األول و الثاني  مخبرة  اوت حاسي الغلة 20شارع  مكاوي عبد القادر
  الیوم األول و الثاني مخبزة   حاسي الغلة –نھج بن بكریت عبد السالم  16 عمار نور الدین 

 الیوم األول و الثاني  مخبزة   حاسي الغلة –شارع بن ختو جلول  محمد بن عمر خلوفي 
 الیوم األول و الثاني  مخبزة   حاسي الغلة 01شارع بوسماحة سعید رقم  حرمان عمر

 الیوم األول و الثاني   الوقود  اوت حاسي الغلة 20شارع   رحمون خدیجة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  الجمھـوریة الجزائریـة الدیمقراطیـة الشعـبیة

  وزارة التجارة
 المدیریة الوالئیة للتجارة لعین تموشنت

 بلدیة بوزجار
 

2018لسنة  ضحىعید اال یوميقائمة التجـار المداومـین خالل    
 

  أیام المداومة  عنوان المحل  النشاط  إسم و لقب التاجر
بلدیة بوزجار-شارع الشھید طیبي قادة  مواد غذائیة روان حسان عبد العزیز  الیوم األول و الثاني  

یوزجار مركز بلدیة بوزجار 76 مواد غـذائیة روبة عبد القادر  الیوم األول و الثاني  
بلدیة بوزجار-شارع الشھید روبة محمد  مواد غذائیة روبة العربي   الیوم األول و الثاني  

بلدیة بوزجار -شاطئ بوزجار مواد غذائیة روبة محمد  الیوم األول و الثاني  
غذائیة  مواد روبة قاسم  بلدیة بوزجار -شاطئ بوزجار   الیوم األول و الثاني  

بلدیة بوزجار -شاطئ بوزجار مواد غذائیة  جیاللي خنفوسبة ھواري   الیوم األول و الثاني  
بلدیة بوزجار -قریة الھواورة مواد غذائیة العربي بونصابیة عبد القادر   الیوم األول و الثاني 

بلدیة بوزجار  -قریة الھواورة مواد غذائیة سبیع بن یوسف  الیوم األول و الثاني  
بلدیة بوزجار -قریة الھواورة مواد غذائیة  معروف بوشاقور   الیوم األول و الثاني  

بوزجار  2-1حي بوزجار لو رقم  مواد غذائیة شراك محمد  الیوم األول و الثاني  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  الدیمقراطیـة الشعـبیةالجمھـوریة الجزائریـة 

  وزارة التجارة
 المدیریة الوالئیة للتجارة لعین تموشنت

 بلدیة أوالد بوجمعة
 

2018لسنة  االضحىیومي عید قائمة التجـار المداومـین خالل    

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إسم و لقب التاجر  النشاط  عنوان المحل  أیام المداومة

  بطاحي بلخیر سعید  مواد غذائیة اوالد بوجمعة الثاني الیوم األول و

  بن مسلم حمزة مواد غذائیة اوالد بوجمعة الثاني الیوم األول و
  قرلیفة یمینة  مواد غذائیة اوالد بوجمعة الثاني الیوم األول و
  زحتي عبد الحفیظ مواد غذائیة اوالد بوجمعة الثاني الیوم األول و
  بلواتي بدرة  مواد غذائیة  الطاوي أوالد بوجمعة الشارع الرئیسي دوار أوالد 09رقم  الثاني الیوم األول و

  مقني سعید مواد غذائیة أوالد بوجمعة الیوم األول والثاني 
  مسلم براھیم مواد غذائیة شارع بن مسلم الحبیب اوالد بوجمعة الثاني الیوم األول و
  میرة بوعبد هللا مواد غذائیة  شارع الشھداء أوالد بوجمعة الثاني الیوم األول و
  عبد القادر عدة ولد بوجمعة مواد غذائیة  دوار اوالد طاوي أوالد بوجمعة الثاني الیوم األول و
  عوفي عبد هللا مواد غذائیة مسكن أوالد بوجمعة 180حي  الثاني الیوم األول و
  بن یزلي ربیع مخبزة  أوالد بوجمعة الثاني الیوم األول و
  سلسل الذھب عبد النور   مخبزة  أوالد بوجمعة الثاني الیوم األول و



  

  الجمھـوریة الجزائریـة الدیمقراطیـة الشعـبیة

  وزارة التجارة
 المدیریة الوالئیة للتجارة لعین تموشنت

 بلدیة المساعید
 

2018لسنة  االضحىیومي عید قائمة التجـار المداومـین خالل    
 
 
 

لقب التاجرإسم و  النشاط عنوان المحل أیام المداومة  
بلدیة المساعید –شارع سبیع عبد الرحمان  الیوم األول و الثاني   ساحلي عبد القادر  مواد غذائیة 
بلدیة  المساعید-شارع اول نوفمبر   الیوم األول و الثاني   ساحلي حمزة مواد غذائیة 
بلدیة المساعید –شارع اول نوفمبر  الیوم األول و الثاني   مدایر مصطفى  مواد غذائیة  
شارع أول نوفمبر المساعید 208 الیوم األول و الثاني   بوكرنافة مراد مواد غذائیة 
مسكن المساعید 178حي التجزئة  الیوم األول و الثاني   بوشریط ھواري مواد غذائیة 
 بن شیخ توفیق مواد غذائیة شارع حشالف  مصطفى المساعید الیوم األول و الثاني 

األول و الثاني  الیوم المساعید"  1"شارع أول نوفمبر المحل 331   شراك محمد مواد غذائیة 
 باغابة  خضرة مواد غـذائیة شارع حشالف مصطفى  المساعید الیوم األول و الثاني 
بلدیة المساعید–شارع االخوة بن طویلة  الیوم األول و الثاني  كوراي عبد الھادي مخبزة 

األول و الثاني الیوم  حمدي بوعالم خضر و فواكھ شارع اول نوفمبر بلدیة 

 


