الجدول رقم  01 :قائمة التجار المسخرين للمداومة بمناسبة عيد األضحى المبارك  2022حسب كل نشاط
والية  :الـــــــــــــوادي
اليوم األول
الدائرة

البلدية

الوادي

الوادي

قطاع النشاط

إسم و لقب التاجر المسخر
شنوف الجيالني
حساني سارة حرم محبوب
بقاش طارق البركة
محدة عبد المجيد
جعفر فارح
غنادرة المكي

العنوان
حي تكسبت
حي الناظور
حي تكسبت
حي المجاهدين
حي الناظور
حي اإلستقالل

مخابز

لقميري يحي
بن ناصر لسعد
شمسة عبد الناصر
شبل أحمد
خياري محمد الصالح
شيخة مبروك عبد الحق
كيرد الطاهر
محبوب حسين
باهي محمد البشير
بوروبة يوسف

حي المنظر الجميل خلف أفلة
حي تكسبت
حي الصحن األول
حي باب الواد
حي سيدي مستور
حي أم سلمى
حي سيدي مستور
حي اإلستقالل
حي الكوثر
حي أول نوفمبر
حي تكسبت الغربية
حي سيدي مستور
حي الصحن الثاني
حي الصحن األول
حي القطب الجامعي
حي ام سلمى
حي الرمال مقابل عبيد 2
حي النجار
حي الكوثر
حي القطب الجامعي
حي الجدلة مقابل عيادة بكار
حي األصنام بجانب بنك البركة
حي  19مارس مقابل CNAC
حي  17اكتوبر مقابل الوالية
حي  18فيفري بجانب صيدلية فوناس
حي  300سكن
مقابل النزل المالي
حي المجاهدين
مقابل مديرية المجاهدين
شارع محمد خميستي
حي  08فيفري(محطة المسافرين)
حي  08ماي
حي أم سلمى
حي تكسبت
حي المصاعبة
حي  08ماي
حي تكسبت
حي  300سكن
حي الناظور
حي أوالد حمد
حي  19مارس
طريق النزل المالي
طريق تقرت
حي الصحن
حي النزلة
حي تكسبت الغربية
حي  400سكن
حي النور
شارع محمد خميستي

تغذية عامة

اطعام سريع
مقهى

تعبئة الهاتف

قصابة

صيدلية

زالسي عبد المجيد
دركي عبد العالي
منصور مبروك (سوبيرات الهادي)
سباق عبد القادر علي
فرحات عبد الرزاق
صحراوي معمر (سوبيرات دادة)
بوقنة لزهر
سبتي عبد القوي
وليد شريط
غميمة زكرياء
بقيطة محمد عارف
قدور مصطفى
ابراهيم بحير
وليد مقى
بن حدة زكرياء
صالح ديدة
صليحة بوسنينة
عادل شعالل (مطعم شيباني)
باي عبد الكريم
خرباش فريد
الطالب الساسي حمادي
حامد محمد علي
نادية شريط زوجة منصوري
هاني ضو
الطير عامر
حمزة حميداني
عزيزي موسى
حيمر عزيزة
زايز ليلى
خالدي محمد الطاهر
مراد زينب
عوم حمزة
زين عبد الحميد
رحومة بلقاسم
مومن بكوش زينب
حمتين عبد المالك
حنكة اسماعيل
غدير عمر حسن
دياب ياسين

ميكانيك السيارات
وتصليح العجالت

الوادي
محطة وقود

مخبزة
الوادي
تغذية عامة وخضر وفواكه

كوينين

قصابة
تعبئة الهاتف
مقهى
مطعم
ميكانيك السيارات
وتصليح العجالت
محطة وقود
مخبزة

الرباح

الرباح
العقلة

النخلة

تغذية عامة

قصابة
صيدلية
محطة وقود
مخبزة
تغذية عامة
مخبزة
تغذية عامة
تعبئة الهاتف
مخبزة

البياضة

البياضة
تغذية عامة

صيدلية
محطة وقود
مخبزة
أميه ونسه

تغذية عامة
صيدلية
محطة وقود

أميه ونسه

مخبزة
وادي العلندة

تغذية عامة

لشهب عبد الغني
بوصبيع صالح يوسف
وحدة نفطال
محطة باي عبد الحفيظ
محطة سعداني محمد السعيد
محطة فرحات عبد المجيد
محطة رحومة عمر
محطة قديري سليم
شركة طير للخدمات
بومعراف نادية ربيعة
اليامين بن عبد هللا
األشراف محمد سفيان
احمودة العربي
سوبيرات البركة
زموري امعمر بن سعد
فارس بوعافية
علي بليمة
األشراف علي
معتز باهلل األشعري
مدب مروان مطعم األناقة

الشط
 18فيفري
تكسبت الطريق الوطني رقم  48الوادي
الشط الطريق الوطني رقم  16الوادي
حي سيدي عبد هللا
طريق تقرت الطريق الوطني رقم  16الوادي
حي أم سلمى
الطريقطريق
تقرتالشرقية
تكسبت
الجامعة16
الوطني رقم
طريق
الوادي
الطريق االجتنابي الوادي الرباح
كوينين
كوينين
كوينين
كوينين
كوينين
كوينين
حي االزدهار
كوينين
بجانب سوبيرات زاكوم
طريق كوينين

االرباع بشير

كوينين

شركة الحاج زبيدي للخدمات
محطة طليبة نصر الدين
بلحوت جهاد
بوكرشة عبد الحليم
مزوار جمعة
صالحي بن سالم
برة عبد الكريم
اسماعيل عناد
بورقعة بدر
لتيم أيوب
ميلودي سعيد
شركة إتحاد بوصبيع
صابر قدوري
عقيب عبد الرحمان
حميداتو العيد
خالدي علي
بن عبد هللا لطفي
عطاء هللا عبد اللطيف
عطر خليفة (البركة)
ليدي هناء
رضواني زهير
ذياب عبد المنعم
حمامة عمار
خيشة أحمد
بوراس محمد رشدي
حدي بنت البشير هالة
حنكة ضياء
حاج عمار علي
حاج عمار عمر
العايب علي
سالمي عادل
محطة عبادي يوسف
االدغم بوبكر
احميم الياس (سوبيرات الرحمة)
تامة نصر
مراد لزهر
محطة محدة قدور
زالسي خير الدين
صخري عائشة
عبد الرؤوف زيتون ( زيتون للتسوق)
منصوري عبد الرحيم

كوينين الطريق الوطني رقم 48
كوينين الطريق الوطني رقم 48
حي أوالد مياسة
حي الزاوية
حي الشعانبة
حي األمير عبد القادر
حي علي دربال
حي علي دربال
حي األمير
حي األمير
وسط المدينة
الطريق الوالئي البياضة الرباح
العقيلة
العقلة
النخلة
حي النور
النخلة
حي البدر
الخبنة
النخلة
حي  05جويلية
حي أول نوفمبر
حي أوالد سلمى الغربي
حي السالم
حي السالم
حي  05جويلية
حي  05جويلية
الصوالح
البياضة بجانب الدائرة
طريق الملعب البلدي
حي الفطاحزة
الطريق الوالئي البياضة الرباح
أميه ونسه
إميه ونسة
إميه ونسة
إميه ونسة
أميه ونسه الطريق الوطني رقم 16
وادي العلندة
وادي العلندة
واد العلندة شمالي
واد العلندة

أميه ونسه
وادي العلندة
محطة وقود
مخبزة

تغذية عامة وخضر وفواكه

قصابة
قمار
مقهى
بطاقة تعبئة
ميكانيك السيارات
إطعام سريع
صيدلية
قمار
محطة وقود
مخبزة

تغذية عامة وخضر وفواكه
تغزوت

قصابة
بطاقة تعبئة
إطعام سريع
مقهى
محطة وقود
مخبزة
قصابة
تغذية عامة

ورماس

مقهى
بطاقة تعبئة
محطة وقود
مخبزة

تغذية عامة و خضر
وفواكه
الرقيبة

الرقيبة
قصابة
مقهى
بطاقة تعبئة

سليماني التارزي
عطية توفيق
محمودي امبارك
حوقة يوسف
محمودي حمزة
كير تقي الدين
بسة محمد
شدالة محمود
ستوربيع
عيساوي عبد الكريم
كير كمال
ستو الصادق
سرهود ضياء
قية محمد علي
مسلم عبد العزيز
نفطية حسين
دخان يوسف
خليقة توفيق
عرجون احمد
شرفي عبد هللا
سوفي هارون
زلومة محمد صابر
دخان نصيرة
وحدة نفطال
محطة بورقعة نجيبة
محطة سويد عبد هللا
سعودي الصادق
عوادي حمزة
مساعيد محمود
قطارني سعد
زهواني سعد
عوادي عبد الجليل
تركي محمد لمين
شارف الطاهر
سلطاني الصبحي
تركي محمد لمين
كشو العايش
قديري محمد عبد الكامل
محمد بكاكرة
مكناسي محمود
ذكير فريدة
عكيشي أم الخير
شيبة سليم
سعدان عبد الرزاق
مامون عماد الدين
مامون عماد الدين
عطية أحمد
قعيد عبد الغني
رضواني منير
زواري بوبكر
حريز بكار عمار
عماري التجاني
عبادي سعيد
براهمي عبد الباسط
لهواري الزاوي
مسعي عون عمار
عباسي مداني
زقب عبد الرفيع
شراحي عبد اللطيف
بوشول زهير
بكاكرة عبد الباري

واد العلندة الطريق الوطني رقم 16
حي الظهراوية
حي األمير عبد القادر
حي  11ديسمبر1960
حي الظهراوية
حي البريد والمواصالت قمار
حي باب الظهراوي
حي  08أوت 1956
حي  17أكتوبر 1961
حي  05جويلية 1962
حي الشهداء
حي الشهداء
حي  11ديسمبر1960
حي  20اوت  -قمار
حي 20أوت 1955
الساحة الخضراء الباب الغربي
حي 05جويلية1962
غمرة الشمالية
حي  08أوت -قمار
 19مارس
حي  08أوت -قمار
حي  20أوت -قمار
قمار
قمار الطريق الوطني رقم 48
غمرة – قمارالطريق الوطني رقم 48
غمرة – قمارالطريق الوطني رقم 48
حي العتيق
حي  08ماي 1945
حي المنظر الجميل
حي اإلستقالل
حي المنظر الجميل
حي 1نوفمبر
حي  05جويلية 1962
حي العتيق
حي  01نوفمبر1954
حي  05جويلية 1962
الحي العتيق
تغزوت الطريق الوطني رقم 48
حي محمد بوضياف
حي عبايدي الحبيب
حي السالمات ورماس
حي السالمات ورماس
ورماس
حي البشير الرزقي
حي السالمات ورماس
حي السالمات ورماس
حي  20أوت 1955
حي اإلنتصار
حي الرضوين
النزلة الشرقية
حي النخيل هبة
حي السوق
حي الشرقية
حي السوق
النزلة الشرقية
هبة الرقيبة
حي السوق
حي  08ماي 1945
حي السوق
حي األمل
حي  05جويلية 1962

هزالوي فؤاد
سواكر فاتح
براهمي جابر
محطة رضواني واخوانه للخدمات
محطة عطية بشير
فرجاني مفتاح
شركة دقة للنقل والخدمات
فارح بدر الدين
عتير جلول
بجوطي البشير
فرحات محمد العيد
تعاونية الشباب الحمراية
شركة التضامن أوالد عون
تركي الجموعي
اللبي رياض
اللبي سليم
عالل يعقوب
عدواني عزوزي
بوزيدي طارق
عالق لزهر
سعيد جعفر
فائزي عماد
نعرورة حمزة

حي األمل
حي النخيل
حي السوق
هبة الرقيبة الطريق الوطني رقم 48
الخبنة الرقيبة الطريق الوالئي
الطريق بين الرقيبة والذهبية جامعة
الرقيبة الطريق الوطني رقم 48
المنطقة الريفية
حي المنظر الجميل
الحمراية
الحمراية
الحمراية الطريق الوطني رقم 48
الحمراية الطريق الوطني رقم 48
الدبيلة
الدبيلة
الدبيلة الشرقية
الدبيلة الشرقية
اكفادو
الجديدة
الدبيلة
الدبيلة
الدبيلة
الدبيلة
الدريميني الدبيلة
الدبيلة الطريق الوطني رقم 16
الزقم
الزقم
الزقم
الزقم
الزقم
حساني عبد الكريم
الزقم
حساني عبد الكريم
حي الهدى الزقم
حساني عبد الكريم
حساني عبد الكريم الطريق الوطني رقم 16

محطة عميرات لمين
نوبلي نور الدين
صوالح محمد عبد هللا
غمام جريدي خديجة

حساني عبد الكريم الطريق الوطني رقم 16
حي الشهداء
حي الشرقية
حي الشهداء

بليلة السعيد

حي الشرقية

نسيب بوبكر

حي الشرقية

مياسي أحمد

حي الشهداء

كروش بوبكر

حي الهمايسة

قصابة

غريسي العيد

حي الشهداء

معدات الهاتف

سعيدي عمر

حي الغربية

إطعام سريع

قسوم يحيى

حي الشرقية

الصيانة الميكانيكية
صيدلية

عاد كمال
مسيوغي فاطمة

حي الشهداء
حاسي خليفة

شركة الشرفاء

حاسي خليفة الطريق الوطني رقم 16

بوغزالة معطاهلل
الشايب عيسى
الشايب عبد الوهاب

حاسي خليفة الطريق الوطني رقم 16
الطريفاوي
الطريفاوي

ملوكة محمد
عاد محمد
شاوش سمية

الطريفاوي
ليزيرق
الطريفاوي

إطعام سريع
مكانيك السيارات
صيدلية
الرقيبة
محطة وقود
الرقيبة

الحمراية

مخبزة
تغذية عامة
قصابة
مقهى ومطعم
محطة وقود
مخبزة

تغذية عامة
الدبيلة

قصابة
إطعام سريع
الصيانة الميكانيكية
صيدلية
محطة وقود

الدبيلة

مخبزة

تغذية عامة
حساني عبد الكريم

قصابة
معدات الهاتف
إطعام سريع
الصيانة الميكانيكية
محطة وقود

مخبزة

تغذية عامة
حاسي خليفة

حاسي خليفة

محطة وقود
مخبزة
الطريفاوي

تغذية عامة
تعبئة الهاتف

حنة محمد الطاهر
شركة لعبيدي للخدمات
معمري عبد الفتاح
مراح ابراهيم
غربي المكي
بالليل عز الدين
خطارة نعيمة
بالي محمد السعيد
بريكي محمد األمين
زنينة محمد
قروي مريم
دحمري حسين
محطة بوترعة صالح

الطريفاوي

محطة وقود
مخبزة

تغذية عامة
المقرن

المقرن

إطعام سريع
قصابة
تعبئة الهاتف
الصيانة الميكانيكية
صيدلية
محطة وقود
مخبزة
تغذية عامة

سيدي عون
قصابة
محطة وقود
مخبزة

تغذية عامة و خضر
وفواكه
الطالب العربي
اللحوم البيضاء والحمراء
مقاهي
اطعام سريع
تعبئة الهاتف
صيدلية
الصيانة الميكانيكية

الطالب العربي

محطة وقود
مخبزة
دوار الماء

تغذية عامة
قصابة
تغذية عامة

بن قشة

قصابة
مقهى
الصيانة الميكانيكية
محطة وقود

محطة بوزغاية عائشة
صوالح محمد بالل
معامرة التجاني
مسعودي احمد
خاليفة الساسي
نعرورة عمر

الطريق الوالئي الوادي الطريفاوي
ام الزبد
المقرن
المقرن
المقرن
المقرن

غانية جمال
بتة حمزة
قدوري عمار
زكايرة جمال
قرفي األخضر
عون بوبكر

المقرن
المقرن
الحمادين
المقرن
المقرن
المقرن

شركة قدوري للخدمات

الطريق الوالئي الدبيلة المقرن

موساوي جالل
دبيلي رشيدة
قست روضة
رحومة بلقاسم
حمي السعيد
هيمة عبد الحق
محطة شرفي بوبكر
ذكير محمد نجيب
بلول جمال
بلول هنية
غربي إبراهيم
دويم الجيالني
دويم حسين
دويم مبروك
دويم محمد

الجديدة الجنوبية
سيدي عون
السويهلة
الجديدة الجنوبية
سيدي عون
طريق الجديدة سيدي عون
طريق الجديدة سيدي عون
الطالب العربي
الطالب العربي
الطالب العربي
الطالب العربي
الطالب العربي
الطالب العربي
الطالب العربي
الطالب العربي

مسعودي حمزة
ذكير الطاهر
نقاز ميلود
منصوري السعيد
سعيد الهادي

الطالب العربي
الطالب العربي
الطالب العربي
الطالب العربي
الطالب العربي

تيوة ادريس

الطالب العربي

محطة تومي نور الدين
بن عمر صالح
جويدة مبروك عبد الكامل
شنطابي معمر
رقيعة فتحي
رضواني حسين
شوشاني محمد العربي
ضو صالح

الطالب العربي الطريق الوطني رقم 48
دوار الماء
دوار الماء
دوار الماء
دوار الماء
دوار الماء
دوار الماء
بن قشة

لعبيدي عبد الحميد

بن قشة

نافع اسامة
نافع اكرم
مهدي ضو

بن قشة
بن قشة
الدويالت

محطة لمقدم إبراهيم

الدويالت بن قشة الطريق الوطني رقم 16

