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

البلدية

الوادي

الوادي

قطاع النشاط

مخابز

تغذية عامة

اطعام سريع

مقهى

إسم و لقب التاجر المسخر
العايبي يوسف
بن مبارك يحي
عدائكة محمد جابر
رزاق عويد سهيلة
نصرات توفيق أبو رحيل
مياسي بشيرة حرم لخوة
األخن على
محبوب حسين
باي نبيل
مخبزة تواتي
طليبة رياض
شيخة مبروك مراد
عزيزة كنيوة
رزاق زحاف اسامة
منصوري علي
مسغوني عبد الكريم
أحميمة إبراهيم

العنوان
حي أول نوفمبر
حي سيدي عبد هللا
حي الكوثر
حي أول نوفمبر
حي المصاعبة الغربية
حي سيدي عبد هللا
حي النخيل
حي اإلستقالل
نزلة المالح
حي أوالد تواتي
حي  08ماي
حي باب الواد
تكسبت
حي  400مسكن
حي أم سلمى
حي األعشاش
حي الحرية

قسوم مكي

جامع شادو

شحيطي بوبكر
كيرد الطاهر
بن ساسي زكرياء  -سوبيرات بن ساسي

حي الحرية
حي سيدي مستور
حي أول نوفمبر

محالت الغزالة للتسوق(خاف باها)

حي الشط مقابل دار الثقافة

ذهب للتسوق(ذهب أحمد)

حي  17أكتوبر

سوبيرات قفة العائلة (محمد قناني)

حي تكسبت

سوبيرات الحاج أحمد(مقزدر عادل)

القارة بجانب الدرك الوطني

سوبيرات القايد عمار(خلوط شعيب)

المنظر الجميل

سباق عبد القادر علي(سوبيرات الرحمة)

حي الصحن االول

عثمان مدخل

حي الشهداء

بن خليفة عبد الحكيم

حي باب الوادي

زيكو عطاهللا أحمد  -مغازة-

حي  17اكتوبر

قدة إلياس

حي أم سلمى

تومي للتسوق (أسامة التومي)
حمزة مداني

حي المجاهدين
حي المصاعبة

يوسف هزالوي

بجانب محطة المسافرين  18فيفري

يحي خميدة (سوبيرات العائلة)

حي الصحن األول بجوار التكوين

غمام نواس علي(نواس للتسوق)

حي الشهداء

صالح ديدة

شارع محمد خميستي

خليل أحمد (مغازة البركة)

حي المنظر الجميل

كنيوة حسن

حي األصنام

مكي بن علي

طريق تقرت

اسماعيل منهان
دودي تقي الدين

مقابل مديرية الفالحة
ساحة اتصاالت الجزائر

محمد حمانة

مقابل محطة سوق ليبيا

عبد الغني بله باسي

تكسبت

نادية شريط زوجة منصوري
محمد الحاج لمين

حي أم سلمى
مقابل ميدرية الفالحة

معوش حسن
صالح بالعيد
عبابة جلول

حي المنظر الجميل
حي تكسبت
حي المنظر الجميل

غنامي رقية
عازب عثمان يوسف

حي تكسبت
حي سيدي مستور

بوصبيع صالح ابراهيم

شارع القدس

مراد زينب

حي  19مارس

مصطفاوي سامية

حي السروطي  1نوفمبر

فارح معمر

حي األصنام

بالنور النايمة

حي الشط

ذهب نورة

حي سيدي عبد هللا

حفصي نصر الدين
لشهب عبد الغني
بوصبيع صالح يوسف

طريق النزل المالي
الشط
 18فيفري

وحدة نفطال

تكسبت الطريق الوطني رقم  48الوادي

محطة باي عبد الحفيظ
محطة سعداني محمد السعيد

الشط الطريق الوطني رقم  16الوادي
حي سيدي عبد هللا

محطة فرحات عبد المجيد
محطة رحومة عمر

طريق تقرت الطريق الوطني رقم  16الوادي
حي أم سلمى

محطة قديري سليم

تكسبت الشرقية طريق الجامعة

شركة طير للخدمات
بومعراف نادية ربيعة
اليامين بن عبد هللا

طريق تقرت الطريق الوطني رقم  16الوادي
الطريق االجتنابي الوادي الرباح
كوينين

منصور عبد الرحيم
األشعري بدرالدين

كوينين
كوينين

حواس اسامة (زاد كوم)
فارح رابع

كوينين
كوينين

قصابة

محدة علي

كوينين

مقهى

لعبيدي عقيلة

مقابل بريد الجزائر

مطعم

مدب مروان مطعم األناقة

طريق كوينين

خضر وفواكه
ميكانيك السيارات

فارس بوعافية
االرباع بشير
شركة الحاج زبيدي للخدمات
محطة طليبة نصر الدين

كوينين
كوينين
كوينين الطريق الوطني رقم 48
كوينين الطريق الوطني رقم 48

طه مفتاح

الشطاية

محمودي عادل

حي الظهراوية -الجبادي

حوقة يوسف

حي  11ديسمبر1960

فرحات بشير

الدبدابة شماال حي  20أوت

دمدوم السعيد
حاصي السعيد

حي  20أوت
غمرة الوسطى

عويوش جعفر

حي البريد و المواصالت

مرغني مسعودة
لوكة علي

حي  05جويلية 1962
حي  20أوت 1955

مرغني طارق
حمايتي كمال

حي  05جويلية 1962
حي  05جويلية1962

ستو محمد

حي البريد و المواصالت

ملوك العيد

حي الشهداء

تعبئة الهاتف
قصابة

صيدلية

الوادي

ميكانيك السيارات

الوادي
محطة وقود

مخبزة
تغذية عامة

كوينين

محطة وقود

مخبزة

قمار

قمار

تغذية عامة وخضر
وفواكه

قصابة
مقهى

مقهى

مرغني طارق

حي الباب الغربي

فاروق دادي

حي الظهراوية -الجبادي

ميكانيك السيارات

خليفة توفيق
العايب علي
عزيزي عبد الرحمان
محلو محمد
برحومة فارس

غمرة الشمالية
حي  08أوت 1955
حي الهود الشمالية
حي  01نوفمبر 1954
حي  20أوت 1955

صيدلية

شرقي مروان

الغربية

وحدة نفطال

قمار الطريق الوطني رقم 48

محطة بورقعة نجيبة
محطة سويد عبد هللا

غمرة – قمارالطريق الوطني رقم 48
غمرة – قمارالطريق الوطني رقم 48

مهيش عبد المالك

حي الهواء الطلق

غريرة العائش

حي  05جويلية 1962

عوادي مصطفى
دحة العيد
مهيش معمر
عوادي عبد الجليل

حي  08ماي 1945
حي البلدية
تحصيصة البلدية رقم2
حي 1نوفمبر

محمد الطاهر عبيد

حي  1نوفمبر

ممادي عبد الرحمان

حي العتيق

مسلم سفيان

حي اإلستقالل

عوادي لزهر

محل تجاري رقم 15 :

إطعام سريع

تركي محمد لمين

حي  05جويلية 1962

مقهى

ينبعي عادل

حي الهواء الطلق

محطة وقود

قديري محمد عبد الكامل

تغزوت الطريق الوطني رقم 48

مخبزة
قصابة

محمد بكاكرة
رحال كمال

حي محمد بوضياف
حي السالمات ورماس
حي السالمات ورماس

بطاقة تعبئة

قمار

إطعام سريع

محطة وقود

مخبزة

تغذية عامة وخضر
وفواكه

قمار
تغزوت

قصابة
بطاقة تعبئة

مجيدي علي
مرابطي عبد الحليم

حي السالمات ورماس

بوكي السعيد

حب  01نوفمبر1954

مقهى

شيبة سليم

ورماس حي االستقالل

محطة وقود

مكناسي لزهر

ورماس الطريق البلدي
حي اإلستقالل

جديع عتيقة
الطيب كساب

حي عبايدي الحبيب
حي القعايدة

عماري يوسف

الرقيبة

مقيرحي جعفر
بريبش محمد

حي المستقبل
الخبنة

كساب نور الدين

حي المستقبل

األعور طارق
قعيد نور الدين
عدالة ادريس سوبيرات

حي الشرقية
حي األمل
حي األمل

طويل عبد المالك
مسعي عون ياسين

ساحة السوق
هبة

زغدي محمد العيد
الحق فرحات
بقيوة منير
صبان محفوظ
دادة السعيد
شعباني السعيد
العاتي خالد

حي السوق
هبة
حي األمل
حي السوق
حي النخيل
حي النهضة
الرقيبة

تغذية عامة
ورماس

بطاقة تعبئة

مخبزة

تغذية عامة و خضر
وفواكه
الرقيبة

الرقيبة
قصابة
بطاقة تعبئة
إطعام سريع
مقهى
مكانيك السيارات
صيدلية
الرقيبة

بطينة يوسف

الرقيبة
محطة وقود
الرقيبة

الحمراية

مخبزة
تغذية عامة

حي المنظر الجميل

قصابة

بجوطي البشير

الحمراية

مقهى ومطعم

فرحات محمد العيد

الحمراية

تعاونية الشباب الحمراية

الحمراية الطريق الوطني رقم 48

شركة التضامن أوالد عون

الحمراية الطريق الوطني رقم 48

داودي العروسي

الدبيلة الشرقية

صحراوي محسن

حي  17أكتوبر

سوبيرات

قديري محمد(بون بري)
العدواني عزوزي(كارفر العز)

الدبيلة
أكفادوا الدبيلة

تغذية عامة

بوصبيع عايش علي

الدبيلة

قصابة

حمي السعيد

الدبيلة

إطعام سريع

عبد الحميد بوخزنة

الدبيلة

عتاد المهاتفة
الصيانة الميكانيكية
صيدلية

لعبيدي المولدي
العابد أحمد

الدبيلة
الدبيلة

خنوفة نور الدين

اكفادو

شركة لعبيدي للخدمات
معمري عبد الفتاح

الدريميني الدبيلة
الدبيلة الطريق الوطني رقم 16
الزقم

هني مراد

الزقم

بسرني لحسن

الزقم

مسغوني عبد الكريم
بالعقون عبد الفتاح
بالعقون االمين
تجيني عبد الفتاح
مصباحي الهادي
بدر الدين رمزي
حطابي المنتصر باهلل

حساني عبد الكريم
الزقم
الزقم
حساني عبد الكريم
حساني عبد الكريم
الزقم
الزقم
حساني عبد الكريم الطريق الوطني رقم 16

مخبزة

محطة وقود

الدبيلة

مخبزة

حساني عبد
الكريم

تغذية عامة
قصابة
إطعام سريع
الصيانة الميكانيكية
محطة وقود
مخبزة

بالضياف يوسف

حي الهمايسة

نسيب عبد المالك
مياسي كمال

حي الغربية

قصابة

رقيق جمال

حي الشرقية

إطعام سريع

خاليفة بشير

حي مرزاقة

الصيانة الميكانيكية
صيدلية

نوبلي عادل
مسيوغي فاطمة

حاسي خليفة
حاسي خليفة

شركة الشرفاء

حاسي خليفة الطريق الوطني رقم 16

بوغزالة معطاهلل
نصرات نورة
عاد خالد

حاسي خليفة الطريق الوطني رقم 16
ليزيرق
الطريفاوي

تركي حمزة
بوزغاية مراد

الطريفاوي
الطريفاوي

مخبزة
تغذية عامة

حاسي خليفة

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

غمام نواس العربي

محطة وقود

الطريفاوي

محطة بوترعة صالح
محطة عميرات لمين
نوبلي بالل
غمام جريدي خديجة
عاد الطاهر

حي الغربية

حاسي خليفة

الطريفاوي

حنة محمد الطاهر

حي الشرقية

تغذية عامة

حاسي خليفة

محطة عطية بشير
فرجاني مفتاح
شركة دقة للنقل والخدمات

الخبنة الرقيبة الطريق الوالئي
الطريق بين الرقيبة والذهبية جامعة
الرقيبة الطريق الوطني رقم 48
المنطقة الريفية

فارح بدر الدين
عتير جلول

محطة وقود

الدبيلة

محطة رضواني واخوانه للخدمات

هبة الرقيبة الطريق الوطني رقم 48

حاسي خليفة

الطريفاوي

إطعام سريع
تعبئة الهاتف
محطة وقود
مخبزة

تغذية عامة
المقرن

المقرن

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

سيدي عون

قصابة
اطعام سريع
محطة وقود
مخبزة

الطالب العربي

تغذية عامة و خضر
وفواكه

تعبئة الهاتف
صيدلية
الصيانة الميكانيكية
محطة وقود
مخبزة

الطالب العربي

دوار الماء

تغذية عامة
قصابة
تغذية عامة

بن قشة

قصابة
مقهى
الصيانة الميكانيكية
محطة وقود
مخبزة

اميه ونسة

اميه ونسة

اميه ونسة

واد العلندة

تغذية عامة
مقهى
صيدلية
محطة وقود
مخبزة
مقهى

بدي نجيب
علية نجية

الطريفاوي
الطريفاوي

محطة بوزغاية عائشة
عمر دبش
السعيد بلقاسم
خشيم مادي عبد الكريم
شكيمة األزهر
غزال السعيد

الطريق الوالئي الوادي الطريفاوي
أم الزبد
المقرن
المقرن
ام الزبد
ام الزبد

نعرورة نور الدين
دقة يعقوب
قدوري حسين
غناية أحمد
تواتي ابراهيم عماد الدين

الحمادين
المقرن
المقرن
المقرن
أم الزبد

قرفي األخضر
بن عيشة حنان

المقرن
المقرن

شركة قدوري للخدمات

الطريق الوالئي الدبيلة المقرن

اجبالي عمار
مداني حسين
محمد األقرع
حافي جلول
حمي مسعود
اعبيد السعيد
هيمة عبد الحق
محطة شرفي بوبكر
ذكير محمد نجيب
بلول جمال
بلول هنية
غربي إبراهيم
دويم الجيالني
دويم حسين
دويم مبروك
دويم محمد
منصوري السعيد
عالل جهاد
تيوة ادريس
محطة تومي نور الدين
بن عمر صالح
جويدة مبروك عبد الكامل
شنطابي معمر
رقيعة فتحي
شوشاني محمد العربي
ضو صالح
لعبيدي عبد الحميد
نافع اسامة
نافع اكرم
مهدي ضو
محطة لمقدم إبراهيم
االدغم بوبكر
شايب رابح

سيدي عون
سيدي عون
سيدي عون
الجديدة الجنوبية
سيدي عون
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
الطالب العربي
وسط المدينة
الطالب العربي
الطالب العربي الطريق الوطني رقم 48
دوار الماء
دوار الماء
دوار الماء
دوار الماء
دوار الماء
بن قشة
بن قشة
بن قشة
بن قشة
الدويالت
الدويالت بن قشة الطريق الوطني رقم 16
أميه ونسه
أميه ونسه

احميم يوسف (سوبيرات احميم)
تامة عبد الباقي (سوبيرات الحاج سالم)
الهادي رزاق زواري
لطرش جهاد

إميه ونسة
إميه ونسة
إميه ونسة
اميه ونسة
أميه ونسه الطريق الوطني رقم 16
واد العلندة
واد العلندة شمالي

محطة محدة قدور
صخري عائشة
محمد محدة

اميه ونسة

واد العلندة

تغذية عامة
محطة وقود
مخبزة

تغذية عامة
الرباح
قصابة
صيدلية
محطة وقود
الرباح

العقلة

مخبزة
تغذية عامة
مخبزة

النخلة

تغذية عامة

تعبئة الهاتف
مخبزة

البياضة

البياضة

تغذية عامة

صيدلية
محطة وقود

الهادي غنابزية
شليق نور الدين
سليماني التارزي

واد العلندة
واد العلندة
واد العلندة الطريق الوطني رقم 16

نصرات فوزي
السعيد مسعي بلقاسم

حي أوالد مياسة
حي علي دربال غربي

فريوة سفيان

حي أوالد مياسة

بوديسة أحمد

حي الزاوية

جابر صالحي
جاب هللا الصادق
كينة العايش

حي العواشير
حي العواشير
حي علي دربال

شركة إتحاد بوصبيع

الطريق الوالئي البياضة الرباح

مسعود عقيب
صابر قدوري
عقيب عبد الرحمان
دادة الصادق

العقلة
العقلة
العقلة
النخلة

جويدة مبروك مباركة

الخبنة

بن علي يوسف

النخلة

فطحيزة علي عمار

النخلة

عيدان محمد

النخلة

محمد سوفية
ليدي هناء
عاد العربي
نصرات الجباري

النخلة
النخلة
حي الصوالح
حي  01نوفمبر

مسعي محمد محمد

حي  81مسكن

عبد الكامل ذياب

حي لبامة البياضة

بومدين عباد مونوبري للتسوق

حي لبامة البياضة

باسي مطيرة

حي  05جويلية

صوالح حميمة فؤاد

حي الصوالح

سوبيرات القناعة
سبيرات الجغلي
بن عمر محمد بومدين
محطة عبادي يوسف

أول نوفمبر
حي أوالد سلمى
حي االزدهار
الطريق الوالئي البياضة الرباح

