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  :ـفسطي بلديـة
                        : املبـارك األضحى عيـد •

 :للعيـد و الثالث األولاليـوم 
 

  

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

  نهج اإلخوة مزعاش املحطة سطيـف مخبـزة  عج*ي رابح

  شارع العقيد لطفي ثليجان سطيـف مخبـزة  خلفاوي عيل

  مسكن  1006جة مقابل مسجد عبيدة با الجراح حي تعاونية البه سطيـف مخبـزة  جساس يوسف

  حي الهضاب شارع مجرب عيل سطيـف مخبـزة  أمH رشيد

  08/07حي حاشمي موسع رقم ب  سطيـف مخبـزة  صغ* عمر

  حشمي موسعشارع  نحاوة العيد  سطيـف مخبـزة  العايب نجيمة

  شارع عباشة عUر سطيـف مخبـزة  حاجي السعيد

  21تجزئة عصU] حي الحدائق املعدومH الخمسة رقم  سطيـف مخبـزة  ت اإلخوة رشاقة.ش

  شارع بحري الخ* بيزار سطيـف مخبـزة  صغ* ميلود

  22حي يحياوي نهج ارضوان صالح  سطيـف مخبـزة  باروش مراد 

  03للتعليم األسايس قطاع ب رقم التعاونية العقارية  سطيـف سوبيـــــرات  بودماغ فاطمة

  01مسكن رقم  1006تعاونية البهجة  سطيـف سوبيـــــرات  ييسبن عيىس خم

  01محل  24رقم  02تجزئة مقام الشهيد الشطر  سطيـف سوبيـــــرات  بداد محمد

  شارع اإلخوة هباش سطيـف سوبيـــــرات  فتاش سليم

  حي يحياوي شارع بوراية أحمد سطيـف مواد غذائيـة عامـة  بوعUمة فيصل

ذائيـة عامـةمواد غ  قتال رشدي   حي يحياوي نهج العبفة أحمد سطيـف 

  حي اوالد ابراهم شارع زعباط رمضان سطيـف مواد غذائيـة عامـة  كسكاس بوبكر

  16شارع العيفة عم*وش رقم  سطيـف مواد غذائيـة عامـة  يحيى الرشيف سيف الدين 

  شارع عون الدراجي سطيـف مواد غذائيـة عامـة  الصغ*بلحامدي 

  76شارع بن دريس عيىس رقم  سطيـف مواد غذائيـة عامـة  عUر بن شبل

  شارع محمد صابر ثليجان سطيـف مواد غذائيـة عامـة  زميت عبد الحق

  شارع جارف بوبكر ثليجان سطيف جـــــزار   بلغجاq عبد الكريم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 :للعيـد و الرابع الثا]اليـوم 
  

  

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

  06شارع تواq السعيد رقم   سطيـف مخبـزة  إسعادي مصطفي

  شارع املعدومH الخمسة سطيـف مخبـزة  بن معيزة عUر

  تعاونية بولزداد حي يحياوي نهج املقاولH سطيـف مخبـزة  بن زاوي من* 

  شارع العيفة ألحمد حي يحياوي سطيـف مخبـزة  منصوري اليازيد

زةمخبـ  حUييل كرtة    شارع دخييل مربوك سطيـف 

  02/08شارع بحري الخ*  سطيـف مخبـزة  غرزويل بالل

  شارع اإلخوة طقيع حي املجاهدين سطيـف مخبـزة  بن شطة وليد

  قطعة حشمي رشق 221 سطيـف مخبـزة  عليوي سم*

   84أت مجموعة  23حي حاشمي قسم  سطيـف مخبـزة  سالم خالد

  24حشمي موسع الشطر الرابع شارع عيىس بن دريس رقم  تجزئة سطيـف مخبـزة  كUل حاجي

  الهضاب مفرتق الطرق عدل سطيـف سوبيـــــرات  سوب*ات نزار

  شارع عون الدراجي سطيـف سوبيـــــرات  قواس مراد

  03شارع رشاقة العيد رقم  سطيـف مواد غذائيـة عامـة  قاسمي محي الدين

طيـفس مواد غذائيـة عامـة  درويش شهاب الدين   الهضاب 02مدخل  02مسكن تساهمي ع  30حي  

  مسكن  400حي بن بقاق   سطيـف مواد غذائيـة عامـة  ديلمي نور الدين

  نهج زعباط رمضان سطيـف خضــر و فواكــه  بكار ساعد

  نهج بن بريك السايس حي يحياوي سطيـف خضــر و فواكــه  مايض حليم

فسطيـ بيع الحليب و العسل  ملعوش الزايدي   29حي حشمي شارع عبد االوي صالح رقم  

  شارع منصوري الخ* سطيـف بيع الحليب و مشتقاته  ترشة عبد الحق

  شارع عون ميلود  سطيـف  جـــــزار  خرخاش عيل

  مسكن مقابل صيدلية عجييس 85/500حي  سطيـف جـــــزار  زيغمي نورة

  21رقم  02مسكن د  1006حي  سطيـف جـــــزار  حداد حمزة

  حي عH تبينت سطيـف جـــــزار  دام عبد الحليمز 

  
  
  
  

 
 
 
  
  
  
 
 
 



  :ن آرنـاتـــبلديـة عي
 :للعيـد الثالثو  اليـوم األول                                        : املبـارك األضحى عيـد •

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 فةحي الشيخ العي عH آرنـات مخبـزة  رحمو] سليم

  املهدية عH آرنـات مخبـزة  *ي فاتحكب

  قطعة 140حي  عH آرنـات مخبـزة  بن طالب عUر

  قطعة   251حي  عH آرنـات مخبـزة  ش ت الغد للسالم توامر و رشكائه

  قطعة  140حي  عH آرنـات مخبـزة  رشاد عبد الرحUن

  قطعة  209حي  عH آرنـات مخبـزة  غجاq ز�

غذائيـة عامـة مواد  عا� عاشور   قطعة 209حي  عH آرنـات 

  عH أرنات 05و رقم .ط عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  منقالq فيصل

 السوق املغطاة عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  حلفاية شهربيل

 مسكن 300حي  عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  عيفة عامر

آرنـاتعH  مواد غذائيـة عامـة  فالحي عبد املالك   حي زيادنة عيل 

  قطعة  282حي  عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  محدادي أكرم

  قطعة  506حي  عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  بن هارون عUر

  قطعة  506حي  عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  بن سا� اليزيد

  قطعة  506حي  عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  عشاشة هارون

    قطعة 209حي  عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  عبد الفتاحدعاس 

  حي شيخ العيفة عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  بوعجاجة أنور

  حي شيخ العيفة عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  بوئالغم خالد

  حي زيادنة عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  تواq سفيان

  حي زيادنة عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  غرزويل من*ة

  حي زيادنة عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  نويوات عيل

  السوق املغطاة عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  بوزيدي الحاج 

  السوق املغطاة عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  منادي الخ*

  مسكن 95حي  عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  القيل تركية

  مسكن 251حي  عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  ثوامر جUل

 البحيــــرة عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  نقار موىس

 البحيــــرة عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  صالحي عبد الغا]

 البحيــــرة عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  نعيجة شاكر

يــــرةالبح عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  برما] محمد  

 البحيــــرة عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  مه* عصام

 املهديـــة عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  علقمة عنرت

 املهديـــة عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  بوجادي بالل

 املهديـــة عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  مهداوي لحسن

آرنـاتعH  مواد غذائيـة عامـة  حجاج فارس  املهديـــة 

 املهديـــة عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  مهداوي هشام

  عH مسعود عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  بناي بوبكر

  عH مسعود عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  بن طالب سيف اإلسالم

  عH مسعود عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  خو] منصور



  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

ائيـة عامـةمواد غذ  لعايب فريد   عH مسعود عH آرنـات 

 تيملوكة عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  بلمهدي بوبكر

 تيملوكة عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  مرابطي توفيق

 تيملوكة عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  رحاب عبد السالم

  خلفون عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  قيل محمد

غذائيـة عامـةمواد   جرودي جلول   خلفون عH آرنـات 

  السوق املغطاة عH آرنـات  لحـــوم حمـــراء  تش* الجمعي

  السوق املغطاة عH آرنـات  لحـــوم حمـــراء  زدادقة لخرض

  املهدية عH آرنـات  لحـــوم حمـــراء  بياز حمودي

  السوق املغطاة عH آرنـات بيـض و دواجـــن  مه* الخ*

Hض و دواجـــنبيـ  عزي ياس   السوق املغطاة عH آرنـات 

  السوق املغطاة عH آرنـات بيـض و دواجـــن  تش* عUر

  
  :للعيـد الرابع و الثا]اليـوم 

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 قطعة 251حي   عH آرنـات مخبـزة  غرزويل عادل

  عH أرنات 05الطريق الوطني رقم  عH آرنـات مخبـزة  بلعابد عيل

  قطعة   282حي  عH آرنـات مخبـزة  قوادري فريد

  قطعة  209حي  عH آرنـات مخبـزة  ختالة النوري

  عH أرنات عH آرنـات مخبـزة  يوسفي من*

  مهدية عH آرنـات مخبـزة  بن بريك فارس 

  قطعة 282حي  عH آرنـات مخبـزة  بورقبة الزايدي

ة عامـةمواد غذائيـ  بوصوم عبد الرحUن   قطعة 209حي  عH آرنـات 

  مسكن 300حي  عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  كعبوب عيل 

  مسكن 32حي  عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  عيفي إبراهيم

  قطعة  506حي  عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  غزال نورة

  قطعة  506حي  عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  صابري عبد النور

  قطعة  506حي  عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  رميش رشيدك

  قطعة  506حي  عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  خنشوش رضوان

  مسكن  1500حي  عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  حمورة عبد هللا

  حي شيخ العيفة   عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  حزي الزايدي 

ئيـة عامـةمواد غذا  محدادي عبد الغا]   حي شيخ العيفة   عH آرنـات 

  عH مسعود عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  لولو عدالن

  املهديـــة عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  جرمو] صليحة 

 املهديـــة عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  خو] رضوان

 املهديـــة عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  جارو رضا

 املهديـــة عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  السعيد عشاشة

 املهديـــة عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  مهداوي هشام

  البحيــــرة  عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  لغUرة ساعد

 البحيــــرة عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  لغUرة ناجي

 البحيــــرة عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  بوقرن رشيد 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 البحيــــرة عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  ساحيل عبد الغا]

  الغنارص عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  لخلف مسعود

  الغنارص  عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  لعوارم مسعود

  تيملوكة عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  بوحريزي سم*

مـةمواد غذائيـة عا  بلمهدي فريد  تيملوكة عH آرنـات 

 تيملوكة عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  خلويف مصطفى

 تيملوكة عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  بلمهدي بالل

 تيملوكة عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  محدادي حليمة

 خلفون عH آرنـات مواد غذائيـة عامـة  بداد عبد هللا

ةمواد غذائيـة عامـ  هامل حسان  خلفون عH آرنـات 

  السوق املغطاة عH آرنـات  لحـــوم حمـــراء  تش* رفيق

  مسكن 209حي  عH آرنـات  لحـــوم حمـــراء  بلقايد عبد العزيز

  مسكن اجتUعي 100حي  عH آرنـات  لحـــوم حمـــراء  بن عجيمي عبد الحفيظ

  مسكن 1500حي  عH آرنـات  لحـــوم حمـــراء  قداش نور الدين

  السوق املغطاة عH آرنـات  بيـض و دواجـــن  فالحي السعيد

  السوق املغطاة عH آرنـات بيـض و دواجـــن  قرلH اسUعيل

  مسكن 209حي  عH آرنـات بيـض و دواجـــن  نويوة عيىس



  :بلديـة عH عباسـة

 للعيـد و الثالث اليـوم األول                                : املبـارك األضحى عيـد •
  

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 عH عباسة  عH عباسـة مخبـزة  لطرش نورالدين

 عH عباسـة  عH عباسـة مخبـزة  عUرجية الجودي

 عH عباسة عH عباسـة مواد غذائيـة عامـة  دودو خليفة

اسـةعH عب مواد غذائيـة عامـة  حمون عاشور  عH عباسة 

 عH عباسة عH عباسـة مواد غذائيـة عامـة  زيات الهادي

 عH عباسة عH عباسـة مواد غذائيـة عامـة  دباح عبد الحفيظ

 عH عباسة عH عباسـة مواد غذائيـة عامـة  فايدي محمد

 عH عباسة عH عباسـة مواد غذائيـة عامـة  بوسحابة سهام

اتهحليب ومشتق  زهاف بدرالدين  عH عباسة عH عباسـة 

 عH عباسة عH عباسـة  اللحــــوم الحمــــراء و البيضاء  بــــارة نص*ة

 عH عباسة عH عباسـة اللحــــوم الحمــــراء  تجار عم*وش

 عH عباسة عH عباسـة اللحــــوم البيضاء  حـــداد علجية

  
  للعيد و الرابع اليوم الثا]                                                                 

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 عH عباسة  عH عباسـة مخبـزة  بقة عاشور

 عH عباسة عH عباسـة مواد غذائيـة عامـة  عباشة الطيب

 عH عباسة عH عباسـة مواد غذائيـة عامـة  عتيق رابح

ـةمواد غذائيـة عام  صالح نص*  عH عباسة عH عباسـة 

 عH عباسة عH عباسـة مواد غذائيـة عامـة  بوجالل فارس

 عH عباسة عH عباسـة مواد غذائيـة عامـة  عربات بالل

 عH عباسة عH عباسـة مواد غذائيـة عامـة  نني موىس

 عH عباسة عH عباسـة مواد غذائيـة عامـة  لعجال السعيد

اتهحليب ومشتق  روابحي فيصل  عH عباسة عH عباسـة 

 عH عباسة عH عباسـة  اللحــــوم الحمــــراء و البيضاء  بــــارة نص*ة

 عH عباسة عH عباسـة اللحــــوم الحمــــراء  تجار عم*وش

 عH عباسة عH عباسـة اللحــــوم البيضاء  حـــداد علجية

  
  
  
  
 
  
  

  
  



  :بلديـة األوريسيـا

 :للعيـد الثالثو اليـوم األول                              : املبـارك األضحى عيـد •
  

  
  :للعيـد و الرابع الثا]اليـوم 

   
  

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 األوريسيا األوريسيـا مخبـزة  بو بشطولة الصادق

 األوريسيا األوريسيـا مخبـزة  زها] مصباح

 األوريسيا األوريسيـا مواد غذائيـة عامـة  هنـــوز حسيــن

 األوريسيا األوريسيـا مواد غذائيـة عامـة  يسخرباش لخمي

Hاألوريسيا األوريسيـا مواد غذائيـة عامـة  دبيش ياس 

 األوريسيا األوريسيـا مواد غذائيـة عامـة  منصوري مراد

 األوريسيا األوريسيـا مواد غذائيـة عامـة  خبشاش رابح

 املوان األوريسيـا مواد غذائيـة عامـة  قونار الطاهر

 األوريسيا األوريسيـا سوب*ات  خالد فراخ

 األوريسيا األوريسيـا حليب ومشتقاته  زيتو] بوجمعة

 األوريسيا األوريسيـا حليب ومشتقاته  عابد عبد الحميد

 األوريسيا األوريسيـا لحــوم حمـــراء و بيضـــاء  زايدي الطاهر

 ااألوريسي األوريسيـا لحــوم حمـــراء و بيضـــاء  فراج ها]

 األوريسيا األوريسيـا لحــوم حمـــراء و بيضـــاء  بورخيس أحمد

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 األوريسيا مركز األوريسيـا مخبـزة  دواير بش*

 األوريسيا  األوريسيـا مخبـزة  بلجنان عبد اللطيف

مـةمواد غذائيـة عا  رششور لزهر  األوريسيا األوريسيـا 

 األوريسيا األوريسيـا مواد غذائيـة عامـة  مهنانة حسام

 األوريسيا األوريسيـا مواد غذائيـة عامـة  بركاش عبد الحق

 األوريسيا األوريسيـا مواد غذائيـة عامـة  شمس الدين عادل

 األوريسيا األوريسيـا مواد غذائيـة عامـة  خلوفــي سلطانـــة

  املوان األوريسيـا مواد غذائيـة عامـة  محمدقرقاش 

 األوريسيا األوريسيـا سوب*ات  رحمون خليفة

 األوريسيا األوريسيـا حليب ومشتقاته  حوري نور السدات

 األوريسيا األوريسيـا حليب ومشتقاته  بوضياف ميلود

 األوريسيا األوريسيـا لحــوم حمـــراء و بيضـــاء  بورخيس خليل

 األوريسيا األوريسيـا لحــوم حمـــراء و بيضـــاء  ش*بوطالبي ب

 األوريسيا األوريسيـا لحــوم حمـــراء و بيضـــاء  بوذيب كUل

 األوريسيا األوريسيـا لحــوم حمـــراء و بيضـــاء  بوضياف عىل



  
  :بلديـة مزلـوق

 :للعيـد الثالثو  ولاليـوم األ                                 :املبـارك األضحى عيـد •

  
  :للعيـد و الرابع الثا]اليـوم 

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 مزلوق مركز  مزلـوق مخبـزة  رحمو] ساعد

 مزلوق مزلـوق مواد غذائيـة عامـة  عباوي سفيان
غذائيـة عامـة مواد  بلمهدي موىس  الحشيشية مزلـوق 
  حUم أوالد يلس مزلـوق مواد غذائيـة عامـة  نـــــوي عمــار

  مزلوق مزلـوق مواد غذائيـة عامـة  بورقبي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 مزلوق مركز  مزلـوق مخبـزة  نشود ميلود

 مزلوق مزلـوق مواد غذائيـة عامـة  غضبان فيصل

 الحشيشية مزلـوق مواد غذائيـة عامـة  عحييس فضيلة

Hم معد] مزلـوق مواد غذائيـة عامـة  نـــــوي محمد األمUح  

  أوالد الصيفي مزلـوق مواد غذائيـة عامـة  باركشهيل ام

  مزلوق مزلـوق مواد غذائيـة عامـة  راشدي



  :بلديـة عH آزال
 :للعيـد و الثالث اليـوم األول                                  : املبـارك األضحى عيـد •

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  إلسم و اللقبا

 ع� آزال عH آزال مخبـزة  بلعابد

 ع� آزال عH آزال مخبـزة  الربي�

 ع� آزال  عH آزال مخبـزة  عمران عبد الباقي

 ع� آزال عH آزال مواد غذائية عامة  جربوعة مخلوف

 ع� آزال عH آزال مواد غذائية عامة  قرناب عUر

 ع� آزال عH آزال مواد غذائية عامة  غر� فوضيل

 ع� آزال عH آزال سوب*ات  سوب*ات كعوان

 ع� آزال عH آزال لحـــوم حمـــــراء  بن لجنف علجية

 ع� آزال عH آزال لحـــوم حمـــــراء  عيىس بوحفص

 ع� آزال عH آزال لحـــوم حمـــــراء  خنفر رشدي

 :دللعيـ و الرابع يـالثاناليـوم 

  
  
  
  
  

 

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 ع� آزال عH آزال مخبـزة  عبد الحقسايح 

 ع� آزال عH آزال مخبـزة  طبيش نعيم

 ع� آزال عH آزال مخبـزة  النويمنصوري 

 ع� آزال عH آزال مواد غذائية عامة  زبيش صالح الدين

 الع� آز  عH آزال مواد غذائية عامة  بوساهل بوزيد

qUآزال مواد غذائية عامة  لهاط الس Hع� آزال ع 

 ع� آزال عH آزال مواد غذائية عامة  بلباش العيد

 عH آزال عH آزال سوبيـــرات  يحياوي جعفر

 عH آزال عH آزال جزار  مجراف عياش

  ع� آزال عH آزال جزار  بورغدة

 ع� آزال عH آزال جزار  العيدودي بدر الدين

 ع� آزال عH آزال مطعــــم  * السعديبلبص

 ع� آزال عH آزال مطعــــم  سايح رفيق بن العيد

 ع� آزال عH آزال مطعــــم  قوادري عز الدين

 ع� آزال عH آزال مطعــــم  منصوري حمو

 ع� آزال عH آزال مطعــــم  مطعم دريعي 

 ع� آزال عH آزال مطعــــم  تسوح رشدي بن الطيب



  
  :عH الحجـر بلديـة

 :للعيـد و الثالث اليـوم األول                                  : املبـارك األضحى عيـد •
  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 ع� الحجر مركز  عH الحجـر مخبـزة  بن دحUن رضوان

 ع� الحجر مركز  عH الحجـر بيع الحليب  قرين أسامة

 ع� الحجر مركز  عH الحجـر سوب*ات  يوسفسعيدي 

 ع� الحجر مركز  عH الحجـر سوب*ات  فلييس ميلود

 ع� الحجر مركز  عH الحجـر مواد غذائية عامة  كوسة عبد الوهاب

  ع� الحجر مركز عH الحجـر جــــزار  بركات لطفي

  ع� الحجر مركز عH الحجـر جــــزار  هدار عامر

  
  

  :للعيد الرابع و الثا]اليوم 
  

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

  ع� الحجر مركز  عH الحجـر مخبـزة  عبد القادرهاليل 

  ع� الحجر مركز  عH الحجـر مخبـزة  بونوارة مصطفى

 ع� الحجر مركز  عH الحجـر مواد غذائية عامة  سعيدي عثUن

 ركزع� الحجر م  عH الحجـر بيع الحليب  قرين أسامة

 ع� الحجر مركز  عH الحجـر مواد غذائية عامة  هوشات عز الدين

Hالحجـر مواد غذائية عامة  بارة اليام Hع� الحجر مركز  ع 

 ع� الحجر مركز  عH الحجـر سوب*ات  زعيم رابح

  ع� الحجر مركز عH الحجـر جــــزار  بوبلوطة مصطفى

  مركز ع� الحجر عH الحجـر جــــزار  بعداش أحمد

  
  :بلديـة برئ حـدادة

 :للعيـد الثالثو  اليـوم األول                                  : املبـارك الفطر عيـد •
 

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 برئ حدادة  برئ حـدادة مخبزة  حــراق عــاشــور

 برئ حدادة  برئ حـدادة مواد غذائيـة عامـة  بن سباع محمد

 برئ حدادة برئ حـدادة سوب*ات  دري عزوزقوا

 برئ حدادة  برئ حـدادة مواد غذائيـة عامـة  شوار فاطمة

 برئ حدادة  برئ حـدادة مواد غذائيـة عامـة  شوار عUر

موزع اللحوم الحمراء والبيضاء   العلميشوار 
 البيضاء

 برئ حدادة برئ حـدادة

  
  
  
  
  



  :للعيد و الرابع الثا]اليوم 
  

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اللقباإلسم و 
 برئ حدادة  برئ حـدادة مخبزة  بلعابد نور الدين

 برئ حدادة برئ حـدادة مواد غذائيـة عامـة  الطيبضواق 
 برئ حدادة برئ حـدادة مواد غذائيـة عامـة  شوار عادل

 برئ حدادة برئ حـدادة حليب ومشتقاته  يطوي الزوب*

دةبرئ حـدا سوب*ات  شوار حمزة  برئ حدادة 

موزع اللحوم الحمراء والبيضاء   شوار سليم
 البيضاء

 برئ حدادة برئ حـدادة

  
  :بلديـة بيضـاء بـرج

 :للعيـد الثالثو  اليـوم األول                                  : املبـارك األضحى عيـد •

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

بـرج بيضـاء مخبـزة  ميهو� فارس   شارع كريم مبارك 

  حي هواري بومدين بيضـاء بـرج مخبـزة  مراد حر� 

  نوفمرب بيضاء برج مركز 1شارع  بيضـاء بـرج سوب*ات  سوب*ات ميهو�

 نوفمرب بيضاء برج مركز 1شارع  بيضـاء بـرج مواد غذائيـة عامـة  بش* ميلود

 نوفمرب بيضاء برج مركز 1شارع  بيضـاء بـرج مواد غذائيـة عامـة  قبايش الجمعي

  قرية محمد بوضياف بيضـاء بـرج مواد غذائيـة عامـة  ة جUلر قا

  شارع عيل شورار بيضـاء بـرج حليب ومشتقاته  جزار مسعود

  نوفمرب بيضاء برج مركز 1شارع  بيضـاء بـرج حليب ومشتقاته  عيالن عيل

  
  :للعيد و الرابع الثا]اليوم 

  

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 نوفمرب بيضاء برج مركز 1شارع  بيضـاء بـرج مخبـزة  بلعابد عUر

  نوفمرب بيضاء برج مركز 1شارع  بيضـاء بـرج مواد غذائيـة عامـة  مايض مبارك

Hقرية محمد بوضياف بيضـاء بـرج مواد غذائيـة عامـة  حر� محمد األم  

ـرجبيضـاء ب مواد غذائيـة عامـة  شوافة جUل   بيضاء برج مركز 

 شارع كريم مبارك بيضـاء بـرج الحليب و مشتقاته  رئيد عقون

  نوفمرب بيضاء برج مركز 1شارع  بيضـاء بـرج حليب ومشتقاته  حر� البش*

  بيضاء برج مركز بيضـاء بـرج جــــزار  عيساوي عومار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  :عH الكبيـرة بلديـة

 :للعيـد الثالثو  اليـوم األول                                   :املبـارك األضحى عيـد •

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

54أول نوفمرب شارع   عH الكبيـرة  مخبـزة  بوقزاطة فهيمة  

لبص* محمدارع ش  عH الكبيـرة  مخبـزة   قباييل عبد املالك  

البقالةمواد   هديبل عUر رياملركز التجا عH الكبيـرة   

البقالةمواد   بن سليم سم* مومن السعيدشارع  عH الكبيـرة   

مسكن 80حي  عH الكبيـرة   مواد غذائيـة عامـة  بوطبة خليفة  

قطعة 21تجزئة  عH الكبيـرة مواد غذائيـة عامـة  بلعمري رابح  

نوفمرب 01شارع  عH الكبيـرة  الخضــر و الفواكـــه  كموش اليزيد  

ر و الفواكـــهالخضــ  زيدان جUل  الحي اإلداري عH الكبيـرة 

45ماي  08شارع  عH الكبيـرة  الحليب و مشتقاته  سباطة البش*  

 شارع سUرة أحمد عH الكبيـرة  الحليب و مشتقاته  أمغار محمد

45ماي  08حي  عH الكبيـرة  موزع للحليب  طالبي عبد العزيز  

  
 :للعيد و الرابع الثا]اليوم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  قباإلسم و الل

54شارع أول نوفمرب  عH الكبيـرة مخبـزة  ملول بوبكر  

 شارع سUرة أحمد عH الكبيـرة مخبـزة  منعة عبد الحفيظ

البقالةمواد   بجرو حدة  الحي اإلداري  عH الكبيـرة 

البقالةمواد    خنيش بوبكر قطعة 21تجزئة   عH الكبيـرة   

ذائيـة عامـةمواد غ  بوقزولة منصور 54شارع أول نوفمرب  عH الكبيـرة   

مسكن 80حي  عH الكبيـرة مواد غذائـية عامـة  بوسنينة محمد  

 املركز التجاري عH الكبيـرة الخضــر و الفواكـــه  نجمو من* 

 الحي اإلداري عH الكبيـرة الخضــر و الفواكـــه  عUمة عبد املجيد

مسكن 400حي  عH الكبيـرة  الحليب و مشتقاته  داود الطيب  

 شارع جيش التحرير عH الكبيـرة  الحليب و مشتقاته  بوطبة لونيس

45ماي  08حي  عH الكبيـرة  موزع للحليب  طالبي عبد العزيز  



  :أوالد عدوان بلديـة

 :ـدللعي و الثالث اليـوم األول                                   :املبـارك األضحى عيـد •

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 حي أوالد إعيش  أوالد عدوان  مخبـزة  عكوشلزهر 

1961أكتوبر  17حي   أوالد عدوان  مخبـزة  قهام عزالدين  

1961أكتوبر  17حي    أوالد عدوان مواد غذائيـة عامـة  مقدم لخرض   

إعيشحي أوالد  أوالد عدوان مواد غذائيـة عامـة   لطفيزغموري   

  
 :للعيد و الرابع الثا]اليوم 

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 حي أوالد إعيش  أوالد عدوان  مخبـزة  عكوشلزهر 

 حي أوالد إعيش أوالد عدوان مواد غذائيـة عامـة   لطفيزغموري 

1961أكتوبر  17حي    أوالد عدوان مواد غذائيـة عامـة  مقدم لخرض   

واد غذائيـة عامـةم  رشفاوي جهيد  حي أوالد إعيش أوالد عدوان 

  
  

  :بلديـة الدهامشـة

 :للعيـد و الثالث اليـوم األول                                   :املبـارك األضحى عيـد •

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

62جويلية  05شارع  الدهامشـة مواد غذائيـة عامـة  اــاح رضــذب  
أوالد معيزةا  الدهامشـة مواد غذائيـة عامـة  بايزة لعىلبن   

 شارع صدقة العمري الدهامشـة مواد غذائيـة عامـة  رحاحلة زين العابدين
54شارع أول نوفمرب  الدهامشـة مواد غذائيـة عامـة  مزيل هشام  

  
 :للعيدو الرابــع  يــالثاناليوم        

  ـوانالعن  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

62جويلية  05شارع  الدهامشـة مواد غذائيـة عامـة  ذباح رضا  
 الدهامشـة الدهامشـة مواد غذائيـة عامـة  بن بايزة لعىل

 شارع صدقة العمري الدهامشـة مواد غذائيـة عامـة  رحاحلة زين العابدين

54شارع أول نوفمرب  الدهامشـة مواد غذائيـة عامـة  مزيل هشام  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :ة عH وملـانبلديـ •
        :املبـارك األضحى عيـد

  :للعيـد الثالثو  اليـوم األول
  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

  عH وملان مركز عH وملـان مخبـزة  بوشامة من*

  عH وملان مركز عH وملـان مخبـزة  شويل مراد

  عH وملان مركز عH وملـان مخبـزة  لعزيزي جUل

  عH وملان مركز عH وملـان مخبـزة  د حسانبلعاب

  عH وملان مركز عH وملـان مواد غذائية عامة  هرباجي عز الدين
  عH وملان مركز عH وملـان مواد غذائية عامة  شالط فارس

  عH وملان مركز عH وملـان مواد غذائية عامة  هرباجي محمد أرشف

  H وملان مركزع عH وملـان مواد غذائية عامة  عمورة جالل

  عH وملان مركز عH وملـان مواد غذائية عامة  خمس السهيل

  عH وملان مركز عH وملـان مواد غذائية عامة  شقعار محمد رمزي

  عH وملان مركز عH وملـان مواد غذائية عامة  مكاوي عبد الرؤوف
عسلحـليب و   خريش عبد الحكيم   عH وملان مركز  عH وملـان 

  عH وملان مركز  عH وملـان موزع الحليب  ن الدينفليليسة زي

  عH وملان مركز عH وملـان جـــزار  جالوجي عبد الكريم

  عH وملان مركز عH وملـان جـــزار  زيا] عادل

  عH وملان مركز عH وملـان جـــزار  خمس لخمييس

  عH وملان مركز عH وملـان جـــزار  هرباجي عUر
  
  

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  

  :للعيد و الرابع الثا]اليوم 
  

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب
Hوملـان مخبـزة  قبيل ياس Hوملان مركز ع Hع  

  عH وملان مركز عH وملـان مخبـزة  مخبزة عبد الكريم
  عH وملان مركز عH وملـان مخبـزة  مخبزة شحUنة

  ن مركزعH وملا عH وملـان مخبـزة  عدون نورة
  عH وملان مركز عH وملـان مخبـزة  مخبزة نارصي
  عH وملان مركز عH وملـان مخبـزة  مخلويف مربوك
  عH وملان مركز عH وملـان مواد غذائية عامة  شاوي الرزقي
  عH وملان مركز عH وملـان مواد غذائية عامة  شاوي كUل

  ان مركزعH ومل عH وملـان مواد غذائية عامة  خريش وهيبة
  عH وملان مركز عH وملـان مواد غذائية عامة  قروي العيايش

  عH وملان مركز عH وملـان مواد غذائية عامة  جالوجي عبد الباسط
  عH وملان مركز عH وملـان مواد غذائية عامة  بلعيدي رشيف
  عH وملان مركز عH وملـان مواد غذائية عامة  قوماش نص*
ذائية عامةمواد غ  قارة عUر   عH وملان مركز عH وملـان 
  عH وملان مركز  عH وملـان حـليب و عسل  شايب بالل
  عH وملان مركز  عH وملـان موزع الحليب  لكحل منجي
  عH وملان مركز عH وملـان جـــزار  شكر الرشيف

  عH وملان مركز عH وملـان جـــزار  تبا]
   وملان مركزعH عH وملـان جـــزار  راشدي فرحات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  :بلديـة قـالل

 :للعيـد الثالثو اليـوم األول                                :املبـارك األضحى عيـد •

 
  

  :للعيد والرابع الثا]اليـوم 
  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 قالل مركز  اللــــقـ مخبـزة  لعجال خليل

اللــــقـ مخبزة  ونوغي معمر   قالل مركز 

Hاللــــقـ مواد غذائيـة عامـة  بلعايب محمد األم   قالل مركز 

اللــــقـ مواد غذائيـة عامـة  ونوغي عمر   قالل مركز 

اللــــقـ مواد غذائيـة عامـة  رساي عبد الرؤوف   قالل مركز 

اللــــقـ مواد غذائيـة عامـة  بن العيادي مسعود   قالل مركز 

اللــــقـ مواد غذائيـة عامـة  قوسمي ميلود   قالل مركز 

اللــــقـ مواد غذائيـة عامـة  فاضل جUل   قالل مركز 

اللــــقـ مواد غذائيـة عامـة  بن قري صونية   قالل مركز 

اللــــقـ جـــزار بن قمجة شمس الدين   القرية الفالحية 

اللــــقـ جزار  عز الدينقوسمي    قالل مركز 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

اللــــقـ مخبـزة  مخبزة املقراوي  قالل مركز 

اللــــقـ مخبـزة  حاجي عبد السالم كزقالل مر    

اللــــقـ مواد غذائيـة عامـة  مرابط سليUن  قالل مركز 

اللــــقـ مواد غذائيـة عامـة  عليوات فيصل   قالل مركز 

اللــــقـ مواد غذائيـة عامـة  بلعايب عبد النور   قالل مركز 

اللــــقـ مواد غذائيـة عامـة  بولوحة عبد العزيز   قالل مركز 

اللــــقـ مواد غذائيـة عامـة  ونوغي عمر   قالل مركز 

اللــــقـ مواد غذائيـة عامـة  شبل جلول   قالل مركز 

اللــــقـ جـــزار قوسمي جالل   قالل مركز 



  
  
  

 :بلديـة قرص األبطـال •
  :للعيـد الثالثو  اليـوم األول                                   :املبـارك األضحى دعيـ 

  
  :للعيد و الرابع الثا]اليـوم 

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 قرص األبطال  قرص األبطـال مخبـزة  جبيل رشدي

 قرص األبطال  قرص األبطـال مخبـزة  جغلول جUل

 قرص األبطال  قرص األبطـال مواد غذائيـة عامـة  بوراس باية

 قرص األبطال  قرص األبطـال مواد غذائيـة عامـة  لعيادي هشام

اد غذائيـة عامـةمو   محمدلعيادي   قرص األبطال  قرص األبطـال 

 قرص األبطال  قرص األبطـال مواد غذائيـة عامـة  هدار جUل

 قرص األبطال  قرص األبطـال مواد غذائيـة عامـة  جابر لحسن

 قرص األبطال  قرص األبطـال مواد غذائيـة عامـة  لعم*ي عبد الغا]

 طالقرص األب  قرص األبطـال جزار  خرموش الدراجي

 قرص األبطال  قرص األبطـال جزار  سالم فريد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 مسكن 243حي   قرص األبطـال مخبـزة  سUري فيصل

  63قطعة رقم  138تجزئة   قرص األبطـال مخبـزة  اليزيدي رشدي

 قرص األبطال  قرص األبطـال مواد غذائيـة عامـة  دداش ابراهيم

 قرص األبطال  قرص األبطـال مواد غذائيـة عامـة  مبار� نرص الدين

 قرص األبطال  قرص األبطـال مواد غذائيـة عامـة  ي عىللعم* 

 قرص األبطال  قرص األبطـال مواد غذائيـة عامـة  تونيس فيصل

 قرص األبطال  قرص األبطـال مواد غذائيـة عامـة  كب* لخرض

 قرص األبطال  قرص األبطـال مواد غذائيـة عامـة  عاش جويدةم

 قرص األبطال  قرص األبطـال مواد غذائيـة عامـة  لعرق العيايش

 قرص األبطال  قرص األبطـال مواد غذائيـة عامـة  سعيدي وليد

 قرص األبطال  قرص األبطـال مواد غذائيـة عامـة  لعم*ي رابح



  
  
  

  :بلديـة أوالد يس أحمـد •
 :للعيـد الثالثو  اليـوم األول                                                        :        املبـارك األضحى عيـد   

 

  اليوم الثا] و الرابع للعيد •
  

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 لقرارسة  أوالد يس أحمـد مخبـزة  ستي نص*

Hلقرارسة - أوالد يس أحمد مركز  أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـة  بوشامة ياس  

لقرارسة - أوالد يس أحمد مركز  أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـة  عبد الحفيظستي   

لقرارسة - أوالد يس أحمد مركز  أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـة  زبيش نعيم  

لقرارسة - أوالد يس أحمد مركز  أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـة  زيان الدراجي  

ـةمواد غذائيـة عام  حUته الخوث*  مركز التبادل الريفي أوالد يس يحي أوالد يس أحمـد 

 لقرارسة أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـة  حامة مراد

 مركز التبادل الريفي أوالد يس يحي أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـة  بن عيل عبد العزيز

الريفي أوالد يس يحيمركز التبادل  أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـة  كتفي رشيف الهاشمي  

 مركز التبادل الريفي أوالد يس يحي أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـة  طار سليم

 مركز التبادل الريفي أوالد عائشة أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـة  خمس عبد الرزاق

ائشةمركز التبادل الريفي أوالد ع أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـة  ذويبي عبد الحق  

 لقرارسة أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـة  حمس ساعد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 لقرارسة  أوالد يس أحمـد مخبـزة  ستي نص*

لقرارسة - أوالد يس أحمد مركز  أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـة  قالq رابح بن عزوز  

لقرارسة - أوالد يس أحمد مركز  أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـة  قداري جUل  

لقرارسة - كز أوالد يس أحمد مر  أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـة  بوشامة نرص الدين  

 مركز التبادل الريفي أوالد يس يحي أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـة  حUنة عبد الرحيم

 مركز التبادل الريفي أوالد يس يحي أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـة  دريبزة لخرض

يمركز التبادل الريفي أوالد يس يح أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـة  دريبزة حسان  

 مركز التبادل الريفي أوالد يس يحي أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـة  حUنة إبراهيم

 مركز التبادل الريفي أوالد عائشة أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـة  دريش رابح

 مركز التبادل الريفي أوالد عائشة أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـة  دريش عبد الحق

اد غذائيـة عامـةمو   قاسمي عUر  مركز التبادل الريفي أوالد عائشة أوالد يس أحمـد 



  
  

  :بلديـة عموشـة

 :للعيـد و الثالث اليـوم األول                                        :املبـارك األضحى عيـد •
 

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 55أوت  20ارع ش عموشـة مخبـزة  طالبي عبد العزيز

  عموشة عموشـة مخبـزة  بن داوود محمود

خرض و فواكه+  مواد غذائيـة عامة  نوري نبيل  عموشة عموشـة 

خرض و فواكه+  مواد غذائيـة عامة  مجUج سيف هللا  عموشة عموشـة 

خرض و فواكه+  مواد غذائيـة عامة  مهنانة سليم  عموشة عموشـة 

خرض و فواكه+  مواد غذائيـة عامة  بويحي عبد النور  عموشة عموشـة 

خرض و فواكه+  مواد غذائيـة عامة  بوسنH عبد الباسط  عموشة عموشـة 

خرض و فواكه+  مواد غذائيـة عامة  بن جنان كUل  عموشة عموشـة 

 عموشة عموشـة حليب و مشتقاته  بوهني رشيد

 عموشة عموشـة لحوم حمراء وبيضاء  هندة عمر

ءلحوم حمراء وبيضا  مقدم مليك  عموشة عموشـة 

 عموشة عموشـة لحوم حمراء وبيضاء  ساف امل�

 عموشة عموشـة لحوم حمراء وبيضاء  سوا� من*
  

  :للعيد و الرابع الثا]اليوم 
  

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 55أوت  20ارع ش عموشـة مخبـزة  طالبي عبد العزيز

  عموشة عموشـة مخبـزة  بن داوود محمود

خرض و فواكه+  مواد غذائيـة عامة  خنتوت صالح  عموشة عموشـة 

خرض و فواكه+  مواد غذائيـة عامة  بلجنان محمد  عموشة عموشـة 

خرض و فواكه+  مواد غذائيـة عامة  بن علوط وليد  عموشة عموشـة 

خرض و فواكه+  مواد غذائيـة عامة  قرقور رابح  عموشة عموشـة 

Hخرض و فواكه+  مةمواد غذائيـة عا  نجمة حس  عموشة عموشـة 

 عموشة عموشـة حليب و مشتقاته  بوهني رشيد

 عموشة عموشـة لحوم حمراء وبيضاء  هندة عمر

 عموشة عموشـة لحوم حمراء وبيضاء  مقدم مليك

 عموشة عموشـة لحوم حمراء وبيضاء  ساف امل�

 عموشة عموشـة لحوم حمراء وبيضاء  سوا� من*
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  

  :تيزي نبشـار بلديـة

 :للعيـد و الثالث اليـوم األول                                        :املبـارك األضحى عيـد •
 

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 تيزي نبشار تيزي نبشـار مخبـزة  صابر سليم

 تيزي نبشار تيزي نبشـار مخبـزة  عاشوري مراد

ة عامـةمواد غذائيـ  مليا] سليUن  تيزي نبشار تيزي نبشـار 

 تيزي نبشار تيزي نبشـار مواد غذائيـة عامـة  احططاش سليمة

 تيزي نبشار تيزي نبشـار مواد غذائيـة عامـة  بن ايدر مربوك

 تيزي نبشار تيزي نبشـار مواد غذائيـة عامـة  قرنا] عبد الحفيظ

 ي نبشارتيز  تيزي نبشـار لحوم حمراء و بيضاء  عروس عبد الوهاب

Hتيزي نبشار تيزي نبشـار لحوم حمراء و بيضاء  بن ايدر حس 
  

  للعيدو الرابع الثا]اليوم 
  

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 تيزي نبشار تيزي نبشـار مخبـزة  بلعوط حكيم

 تيزي نبشار تيزي نبشـار مواد غذائيـة عامـة  يحياوي الرشيف

ذائيـة عامـةمواد غ  عروس عبد الباقي  تيزي نبشار تيزي نبشـار 

 تيزي نبشار تيزي نبشـار مواد غذائيـة عامـة  العيادي من*

 تيزي نبشار تيزي نبشـار لحوم حمراء و بيضاء  عيشون قايس

 تيزي نبشار تيزي نبشـار لحوم حمراء و بيضاء  لبصاري جUل
  

  :وادي الباردبلديـة 
 :للعيـدو الثالث اليـوم األول                                           :املبـارك األضحى عيـد •

 

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 وادي البارد مواد غذائيـة عامـة  لوصيف مبارك
حي اإلخوة الشهداء نوري ابراهيم و حي 

 نوري عUر
 زوادي البارد مرك وادي البارد مواد غذائيـة عامـة  عيساوي عبد الغا]

 حي تيزمالH وادي البارد مواد غذائيـة عامـة  مليا] نورالدين
  

  :للعيد و الرابــع يــالثاناليوم 
  

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 حي تيزمالH وادي البارد مواد غذائيـة عامـة  فالحي فاتح

 وادي البارد مواد غذائيـة عامـة  توريرت محمود
اء نوري ابراهيم و حي حي اإلخوة الشهد

  نوري عUر
 حي تاغزوت وادي البارد مواد غذائيـة عامـة  توفيقبوهزيلة 

 حي لحمة وادي البارد مواد غذائيـة عامـة  الحسHلقديم 
  
  
  



  
  

  :بلديـة بابـور

 :للعيـد و الثالث اليـوم األول                                       :املبـارك األضحى عيـد •
 

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  و اللقباإلسم 
 سيدي منصورطريق  بابـور مخبـزة  بودهان زه*

  سوق الجمعة -الشارع الرئييس  بابـور مواد غذائيـة عامـة  أمغار عبد الرحUن
  سوق الجمعة -الشارع الرئييس  بابـور مواد غذائيـة عامـة  محفوظ بوجنوية
وربابـ مواد غذائيـة عامـة  بن ذباح رشيد   سوق الجمعة -الشارع الرئييس  
 الحي التجاري بابـور مواد غذائيـة عامـة  السعيد عشوري

  سيدي منصورحي  بابـور مواد غذائيـة عامـة  داود يوسف

 حي سيدي منصور بابـور مواد غذائيـة عامـة  عياد مربوك
  حي سيدي منصور بابـور مواد غذائيـة عامـة  بويض رضوان
غذائيـة عامـة مواد  أمغار فاطمة   املحطةحي  بابـور 
  سيدي منصورحي  بابـور مواد غذائيـة عامـة  كباش النذير

 املحطةحي   بابـور مواد غذائيـة عامـة  عبد الحليم مسموس
 الرشفة بابـور مواد غذائيـة عامـة  خنيش عبد املالك

 أوالد بادي بابـور مواد غذائيـة عامـة  بادي محمد
ذائيـة عامـةمواد غ  لعقاب رفيق  تاتوبالت بابـور 

 الضعفة  بابـور مواد غذائيـة عامـة  بن رشيط لخرض
  

  :للعيد و الرابع الثا]اليـوم 
  

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب
 سيدي منصورحي  بابـور مخبـزة  أكنيو فاتح

 الحي التجاري  بابـور مخبـزة  الزموري رشيط
عامـة مواد غذائيـة  محمد بوشامة  سوق الجمعة -الشارع الرئييس  بابـور 

  سوق الجمعة -الشارع الرئييس  بابـور مواد غذائيـة عامـة  العزيز أمغار عبد
  سوق الجمعة -الشارع الرئييس  بابـور مواد غذائيـة عامـة  رابح بوشامة

  الحي التجاري بابـور مواد غذائيـة عامـة  أعراب عبد الرزاق
ذائيـة عامـةمواد غ  رفيقأعراب   حي سيدي منصور بابـور 

 حي سيدي منصور بابـور مواد غذائيـة عامـة  شيبان فريد
Hاملحطة بابـور مواد غذائيـة عامـة  خضار ياس  

  حي سيدي منصور بابـور مواد غذائيـة عامـة  أمغار عبد النور
 أوالد بادي بابـور مواد غذائيـة عامـة  ليمعبد الح بادي

 بوملاء بابـور مواد غذائيـة عامـة  ذبابحة بوعالم
 الرشفة بابـور مواد غذائيـة عامـة  خنيش عبد املالك

  الضعفة بابـور مواد غذائيـة عامـة  مشيش جUل
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  :ـولـرج الغــبلديـة س •
  :للعيـد و الثالث اليـوم األول                          :   املبـارك األضحى عيـد         

  :للعيد و الرابع الثا]اليـوم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  و اللقباإلسم 
 بيدة  رسج الغـول مخبـزة  بالل بولعوينات

 بيدة رسج الغـول مواد غذائيـة عامـة  كيحل خالد
 بيدة رسج الغـول مواد غذائيـة عامـة  بوحرود عUر
 كوكالس رسج الغـول مواد غذائيـة عامـة  عقاب بوزيد

ج الغـولرس  مواد غذائيـة عامـة  بوقطاية نور الدين  تيمدوين 
 تيمدوين رسج الغـول مواد غذائيـة عامـة  لعموري العر�

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 بيدة  رسج الغـول مخبـزة  نبييل نبيل

 تيمدوين رسج الغـول مواد غذائيـة عامـة  فرحاتزغمور 

ة عامـةمواد غذائيـ  حريدي عبد الكريم  بيدة رسج الغـول 

 بيدة رسج الغـول مواد غذائيـة عامـة  عم*وش عبد القادر

 بيدة رسج الغـول مواد غذائيـة عامـة  بولعوينات فريد



  
  
  
  

  :بلديـة بني عزيـز
 :للعيـد لثالثو ا األولاليـوم                                           املبـارك األضحى عيـد •

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 بني عزيز مركز  بني عزيـز  مخبـزة  لهاليل رشايطية

  بني عزيز مركز بني عزيـز مخبـزة  دميدم أحمد

 بني عزيز مركز بني عزيـز مخبـزة  منرص عبد العايل

 بني عزيز مركز بني عزيـز مخبـزة  العايب محمد

ائيـة عامـةمواد غذ  الخ* شلغوم  بني عزيز مركز بني عزيـز 

 البحباحة بني عزيـز مواد غذائيـة عامـة  عيل جابر

  لحجار بني عزيـز مواد غذائيـة عامـة  ياسH بن طاق

  القرية الفالحية بني عزيـز مواد غذائيـة عامـة  العمري بوسنينة

  لحجار بني عزيـز مواد غذائيـة عامـة  فوزار عبد الحكيم

  بني عزيز مركز بني عزيـز لحوم حمراء  عمر بن رسيدي

  بني عزيز مركز بني عزيـز مواد غذائيـة عامـة  مرشدي جUل
  :للعيد و الرابع الثا]اليـوم 

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 بني عزيز مركز بني عزيـز مخبـزة  قريدي مسعود

 بني عزيز مركز  بني عزيـز  مخبـزة  أحمد بازين

  البحباحة بني عزيـز مخبـزة  ترص هشاممن

 بني عزيز مركز بني عزيـز مواد غذائيـة عامـة  عيل بن يخلف 

 بني عزيز مركز بني عزيـز مواد غذائيـة عامـة  بش* بن رايس

 بني عزيز مركز بني عزيـز مواد غذائيـة عامـة  ليعا] نرص الدين

عزيز مركزبني  بني عزيـز مواد غذائيـة عامـة  بوفالقة عيل  

 بني عزيز مركز بني عزيـز مواد غذائيـة عامـة  شيهب رضوان

 بني عزيز مركز بني عزيـز اللحوم و الدواجن  بوذراع عبد الحميد

 بني عزيز مركز بني عزيـز تجارة التجزئة للحوم القصابة  موىس دميدم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

    ::بلديـة عH السبـت

 للعيـدو الثالث   اليـوم األول                                           :املبـارك األضحى عيـد •

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 عH السبت عH السبت مخبزة  بوروفة احسن

 عH السبت عH السبت مخبزة  زغرير كUل

 عH السبت عH السبت مواد غذائيـة عامـة  برابو السعيد

ئيـة عامـةمواد غذا  فايس ملطيش  عH السبت عH السبت 

 عH السبت عH السبت مواد غذائيـة عامـة  كيموش مختار

 عH السبت عH السبت حليب ومشتقاته بن قروق جعفر

 عH السبت عH السبت مواد غذائيـة عامـة  بوثلجة مولود

  :للعيد  و الرابع الثا]اليـوم 

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 عH السبت عH السبت مخبزة  زغرير كUل

 عH السبت عH السبت مخبزة  بعيبش -بن غريفة 

Hالسبت مواد غذائيـة عامـة  نكاع حس Hالسبت ع Hع 

 عH السبت عH السبت مواد غذائيـة عامـة  بن شايطة الزوب*

 عH السبت عH السبت مواد غذائيـة عامـة  لعجال فارس

د غذائيـة عامـةموا  الطيب طوبال  عH السبت عH السبت 

 عH السبت عH السبت حليب ومشتقاته بن قروق جعفر

  :بلديـة معاويـة
 :للعيـد و الثالث اليـوم األول                                 :املبـارك األضحى عيـد •

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 يةمعاو  معاويـة مخبـزة  رششوح سليم

 معاوية  معاويـة مخبـزة  قروط نور الدين

 معاوية معاويـة مواد غذائيـة عامـة  بن سعد هللا عادل

 معاوية معاويـة مواد غذائيـة عامـة  مرابط نعيمة

 معاوية معاويـة مواد غذائيـة عامـة  محمد العر� بادي

 معاوية معاويـة جزار  بناري محمود

  
  :للعيد  و الرابع الثا]اليـوم 

  

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 معاوية  معاويـة مخبـزة  رششوح سليم

 معاوية معاويـة مواد غذائيـة عامـة  بناري عبد املالك

 معاوية معاويـة مواد غذائيـة عامـة  باديمحمد 

 معاوية معاويـة مواد غذائيـة عامـة  ورز الدين عUر

ـةمواد غذائيـة عام  بن حميدة مسعود  معاوية معاويـة 

 معاوية معاويـة جزار  نوارصي عبد الكريم

 معاوية معاويـة جزار  عمر السعيد
           



  
  
  

  :بلديـة بني ورتيـالن    

 :للعيـد و الثالث اليـوم األول                                    :املبـارك االضحى عيـد •

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 بني ورتيالن مركز بني ورتيـالن مخبـزة  نور الدين شويطر

 بني ورتيالن مركز بني ورتيـالن مخبـزة  �ام عبد الحق

 بني ورتيالن مركز  بني ورتيـالن مخبـزة  بن مهدي عمر

 بني ورتيالن مركز بني ورتيـالن مواد غذائيـة عامـة  إخلف وأبنائه

ورتيـالن بني مواد غذائيـة عامـة  أوبعزيز العر�  بني ورتيالن مركز 

 بني ورتيالن مركز بني ورتيـالن مواد غذائيـة عامـة  اإلخوة بلة

 بني ورتيالن مركز بني ورتيـالن موزع الحليب  أوبعزيز هارون

  :للعيد و الرابع الثا]اليـوم 

  
  

  :بلديـة بني شبانـة

 :للعيـد و الثالث اليـوم األول                                       :املبـارك األضحى عيـد •

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 بني جqU بني شبانـة مخبـزة  إقرحبيب رابح

 بني شبانة مركز بني شبانـة مواد غذائيـة عامـة  غقاد عبد الكريم

 بني شبانة مركز بني شبانـة مواد غذائيـة عامـة  أعزيب الباهي

م و الدواجناللحو   تعرقوبت بوعالم  بني شبانة  بني شبانـة 

                                                          
  :للعيد و الرابع الثا]اليـوم 

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

بني عفيف  -  األربعاء بني شبانـة مخبـزة  مرعيوي جمعة  

 بني شبانـة بني شبانـة مخبـزة  عشون ساعد

 بني شبانة مركز بني شبانـة مواد غذائيـة عامـة  باج زين الدينه

 بني شبانة  بني شبانـة اللحوم و الدواجن  تعرقوبت بوعالم

  
  

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

ورتيالن مركز بني بني ورتيـالن مخبـزة  نور الدين شويطر  

 بني ورتيالن مركز بني ورتيـالن مخبـزة  �ام عبد الحق

 بني ورتيالن مركز  بني ورتيـالن مخبـزة  بن مهدي عمر

 بني ورتيالن مركز بني ورتيـالن مواد غذائيـة عامـة  أو�ون عبد املالك

 بني ورتيالن مركز بني ورتيـالن مواد غذائيـة عامـة  بن خدة عبد الغا]

 بني ورتيالن مركز بني ورتيـالن مواد غذائيـة عامـة  الفة مرادبوخ

 بني ورتيالن مركز بني ورتيـالن مواد غذائيـة عامـة  بوسيوف رضا

 بني ورتيالن مركز بني ورتيـالن موزع الحليب  أوبعزيز خالد



  
  
  

  :بلديـة عH لقـراج

 :للعيـد و الثالث اليـوم األول                                 :املبـارك األضحى عيـد •

  عنـوانال  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 بني براهيم عH لقـراج مخبـزة  مبار� عبد الحميد

 غبولة عH لقـراج مخبـزة  دهني مخلوف

 بني براهيم عH لقـراج مخبـزة  شوارحي خالد

 بني براهيم عH لقـراج مواد غذائيـة عامـة  صحا� بوزيد

  
  :للعيد و الرابع الثا]اليـوم 

  انالعنـو   البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 غبولة عH لقـراج مخبـزة  سUش سم*

 بني براهيم عH لقـراج مواد غذائيـة عامـة  سقاي بوبكر

 بني براهيم عH لقـراج مواد غذائيـة عامـة  مخوص بوعالم

  
  :بلديـة بني موحلـي

 :للعيـد و الثالث اليـوم األول                                   :املبـارك األضحى عيـد •

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  م و اللقباإلس

  مركز موحيل بني  موحلـي بني مخبزة  موبار� مصطفى

 مركز بني موحيل  بني موحلـي مواد غذائيـة عامـة  مرتيف نذير

 مركز بني موحيل بني موحلـي مواد غذائيـة عامـة  رسير وأبنائه

  
  :للعيد و الرابع الثا]اليـوم 

  العنـوان  لديـةالب  النشـاط  اإلسم و اللقب

  مركز موحيل بني  موحلـي بني مخبزة  موبار� مصطفى

 مركز بني موحيل بني موحلـي مواد غذائيـة عامـة  حمرا] ربيع

 مركز بني موحيل بني موحلـي مواد غذائيـة عامـة  كفكف عبد الحكيم

 مركز بني موحيل بني موحلـي مواد غذائيـة عامـة  حرفوش بوسعيد

د غذائيـة عامـةموا  عاشور محمد  مركز بني موحيل بني موحلـي 

  

  

  

  

  

  



  
  

  :رالعـرشـبلديـة بئ

 :للعيـد و الثالث اليـوم األول                                     :املبـارك األضحى عيـد •
  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 شارع السعيد بوخالفةعبد املجيد برئ العرش مخبـزة  رفيق داود

  مسكن 80حي  برئ العرش مخبـزة  غويل فيصل

 ورةــارع الثــش برئ العرش مواد غذائيـة عامـة  قريف إلياس
  شارع السعيد بوخالفةعبد املجيد برئ العرش مواد غذائيـة عامـة  طارق رفيق

  شارع هباش سليUن برئ العرش مواد غذائيـة عامـة  منصور خليفة

رئ العرشب مواد غذائيـة عامـة  رفيق سهيل   شارع بلقاسم بن زاوي 

 برئ العرش برئ العرش موزع الحليب  ابراهيم سا% مصباح
  شارع سفاري أحمد برئ العرش حالب  مسعود سا% ع)ر

  شارع حركات الطاهر برئ العرش حالب  العابد مروان

 محالت الرئيس برئ العرش سوب*ات  لحرش ذياب
 مسكن 200حي  برئ العرش مواد البقالة  نارص مرابط

  شارع مصباح الدراجي برئ العرش مواد البقالة  بهبيط بوزيد
  شارع سفاري أحمد برئ العرش جزار  عصام قاسم

  :للعيدو الرابع  الثا]اليـوم 
  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 شــارع هبـاش سليمــان برئ العرش مخبـزة  العابد زوب*

عرشبرئ ال مخبـزة  مالس البش*  Hشارع احمد بن ياس  

 شــارع هبـاش سليمــان برئ العرش مواد غذائيـة عامـة  عيل بوخالفة عبد الحق

  مسكن 80حي  برئ العرش مواد غذائيـة عامـة  رساي عاشور

  شارع مصباح الدراجي برئ العرش مواد غذائيـة عامـة  مزيود صالح

  اسم بن زاويشارع بلق برئ العرش مواد غذائيـة عامـة  منور محمد

 برئ العرش برئ العرش موزع الحليب  بن زاوي أحمد

  حي مصباح الدراجي برئ العرش حالب  طارق بلبشوش

  حي هباش سليUن برئ العرش حالب  عابد مصطفى

 شارع محمد فرطاس برئ العرش سوب*ات  منرص مسعود

  سفاري أحمد برئ العرش سوب*ات  حسان بوخنفوف

البقالةمواد   رفيق عبد الرؤوف   شــارع الثــورة  برئ العرش 

  شارع الثورة برئ العرش مواد البقالة  العمري عسال

  شــارع هبـاش سليمــان برئ العرش جزار  خالد منصور
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  :بلديـة الولجـة

 :للعيـد و الثالث اليـوم األول                                    :املبـارك األضحى عيـد •
  العنـوان  البلديـة  النشـاط  لقباإلسم و ال

 الولجة  الولجـة مخبـزة  بن دادة عUر

 الولجة  الولجـة مواد غذائيـة عامـة  سليم عقاب
 الولجة  الولجـة مواد غذائيـة عامـة  عرعار عيل

 الولجة  الولجـة مواد غذائيـة عامـة  باص رشيد
 الولجة  الولجـة مواد غذائيـة عامـة  عرعارسبع

  :للعيد و الرابع ]الثا اليـوم 
  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 الولجة  الولجـة مخبـزة  بن دادة عUر
  الولجة الولجـة مواد غذائيـة عامـة  عيل هالل توفيق

 الولجة  الولجـة مواد غذائيـة عامـة  برحايل خالد

 الولجة  الولجـة مواد غذائيـة عامـة  لحسن مصطفى
ت املطحنة و مشتقاتهامنتجا  عرعار جUل  الولجة  الولجـة 

  :بلديـة تاشـودة

 :للعيـد و الثالث اليـوم األول                         :              املبـارك األضحى عيـد •
  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 تاشودة  تاشـودة سوبيــرات  بن غالب هشام 

 دةتاشو   تاشـودة سوبيــرات  كامل لحسن

 تاشودة  تاشـودة مواد غذائيـة عامـة  بن مزقنة بوزيد

 تاشودة  تاشـودة مواد غذائيـة عامـة  رشفـــة بــــالل

  :للعيد و الرابع الثا]اليـوم    
  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 تاشودة  تاشـودة سوبيــرات  كامل لحسن محمد الفاطمي

ـةمواد غذائيـة عام  درييس سليم  تاشودة  تاشـودة 

 تاشودة  تاشـودة سوبيــرات  ذويبي محمد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  :بلديـة البالعـة

 :للعيـد و الثالث اليـوم األول                           :املبـارك األضحى عيـد •
  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 البالعة  البالعة مخبـزة  بن دادة عUد
  البالعة مركز  البالعة مواد غذائية عامة  إلياسمهور باشة 

  البالعة مركز  البالعة مواد غذائية عامة  حمريش قايس
خرض وفواكه –حليب ومشتقاته   قريف محمد  البالعة البالعة 

 البالعة البالعة سوب*ات  بودنية عادل
 البالعة البالعة سوب*ات  عراق غنية زوجة مغاري عيل

لحمراء والبيضاءاللحوم ا  كباب الطاهر  البالعة البالعة 

 البالعة البالعة اللحوم الحمراء والبيضاء  حمودي مسعود
  

  :للعيد و الرابـع يـالثاناليـوم 
  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب
 البالعة البالعة مخبـزة  بن دادة عUد

خرض وفواكه –حليب ومشتقاته   عUرة العيايش  البالعة البالعة 
خرض وفواكه –حليب ومشتقاته   ن دادة عبد الحكيمب  البالعة البالعة 

 البالعة البالعة سوب*ات  بودنية عادل
 البالعة البالعة سوب*ات  عراق غنية زوجة مغاري عيل

 البالعة البالعة اللحوم الحمراء والبيضاء  كباب الطاهر
 البالعة البالعة اللحوم الحمراء والبيضاء  حمودي مسعود

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :بلديـة بوعنـداس

 :للعيـدو الثالث  اليـوم األول                                     :املبـارك األضحى عيـد •
  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

  بوعنداس   بوعنـداس مخبـزة   بن عيىس عبد الكريم

  بوعنداس   بوعنـداس سوب*ات  إيدير وليد

  بوعنداس  بوعنـداس تغذية عامة  عفرسلطان ج

 بوعنداس  بوعنـداس خرض وفواكه  دحدوح اليزيد

  بوعنداس   بوعنـداس تجارة التجزئة للحوم  مخلويف مراد
  

  :للعيد و الرابع الثا]اليـوم 

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

  بوعنداس   بوعنـداس مخبـزة   قوسم الهاشمي
عامة تغذية  سيوا] اسعيد   بوعنداس  بوعنـداس 

  بوعنداس  بوعنـداس تغذية عامة  بوحدوز كريم

 بوعنداس  بوعنـداس خرض وفواكه  بوشامة عUد

  بوعنداس   بوعنـداس تجارة التجزئة للحوم  عاشوري نوري
  

  :بلديـة بوسـالم

 :للعيـد  ثو الثال اليـوم األول                                         :املبـارك األضحى عيـد •

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 بوسـالم  بوسـالم مخبـزة  سيدير محمد امزيان

  بوسـالم  بوسـالم خرض وفواكه  سياج أبو بكر

  بوسـالم  بوسـالم مواد غذائيـة عامـة  أيت عيىس عبد الكريم
  

  :للعيد و الرابع الثا]اليـوم 

  نـوانالع  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 بوسـالم  بوسـالم مخبـزة  سيدير محمد امزيان

  بوسـالم  بوسـالم خرض وفواكه  سياج أبو بكر

  بوسـالم  بوسـالم مواد غذائيـة عامـة  أيت عيىس عبد الكريم
  

  :بلديـة أيت نوال مزادة

 : دللعيـ  و الثالث اليـوم األول                                     :املبـارك األضحى عيـد •
   

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب
 بني خالد أيت نوال مزادة مواد غذائيـة عامـة  سليU] فريد
 أيت نوال مزادة أيت نوال مزادة مواد غذائيـة عامـة  بركا] هشام

 بوعاصم أيت نوال مزادة مواد غذائيـة عامـة  تروانسعيد محمود
  :للعيد و الرابع الثا]اليـوم 

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  إلسم و اللقبا
 بني خالد أيت نوال مزادة مواد غذائيـة عامـة  أعراب نور الدين

 أيت نوال مزادة أيت نوال مزادة مواد غذائيـة عامـة  دعميش خالد
 أيت نوال مزادة أيت نوال مزادة مواد غذائيـة عامـة  بركاي بش*



  
  :يت تيزيأ بلديـة 

 : للعيـد  و الثالث اليـوم األول                                      :املبـارك األضحى عيـد •
  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 أيت تيزي أيت تيزي مواد غذائيـة عامـة  شقرة نص*
 أيت تيزي أيت تيزي مواد غذائيـة عامـة  يحياوي عيىس
 أيت تيزي أيت تيزي مواد غذائيـة عامـة  صابور عUر

  
  :للعيد و الرابع الثا]اليـوم 

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب
 أيت تيزي أيت تيزي مواد غذائيـة عامـة  صابري حواس

 أيت تيزي أيت تيزي مواد غذائيـة عامـة  مسعودي الحاسن
 أيت تيزي أيت تيزي مواد غذائيـة عامـة  رشيفي أحمد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :ديـة بوقاعـةبل

 :للعيـد و الثالث اليـوم األول                                     :املبـاركاألضحى  عيـد •

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

  فلسطHشارع  بوقاعـة مخبـزة  دهني جUل

 حي الحدائق 45قطعة رقم  58تجزئة  بوقاعـة مخبـزة  عالوةحUيش 

H1962جويلية  05ساحة  بوقاعـة مواد غذائيـة عامـة  بوقاعة محمد أم   

  حي بن عرعار بوقاعـة مواد غذائيـة عامـة  رقام عبد الكريم

  شارع فلسطH بوقاعـة مواد غذائيـة عامـة  بارة حليم

  07تجزئة أحمد بن خليف رقم  بوقاعـة مواد غذائيـة عامـة  كعرار هيشام

عـةبوقا مواد غذائيـة عامـة  كامل عبيد   حي الحدائق مركز 

  114رقم  4مسكن تالة تروميت عUرة أ 100حي  بوقاعـة مواد غذائيـة عامـة  هداجي جUل

   10السوق املغطى محل رقم  بوقاعـة خرض وفواكه  مسالتي محمد

  شارع عالوة العمري بوقاعـة خرض وفواكه  بن عراب يونس

Hيش اليامUبوقاعـة دواجن وبيض  ح Hحي فلسط  

  09السوق االمغطى محل رقم  بوقاعـة دواجن وبيض  طيش مالكبعي

  شارع اإلخوة ماجن بوقاعـة لحوم حمراء  رحمون نسيم

  
  :للعيد و الرابع الثا] اليـوم

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

  15قطعة عH مداح رقم  64تجزئة  بوقاعـة مخبـزة  حUيش خالد

ـةبوقاع مخبـزة  فارس بن خليف  شارع الشهداء 

 77تجزئة ساعد شوادرة تجزئة كاف نص* قطعة  بوقاعـة مواد غذائيـة عامـة  رخيس فارس

  07نوفمرب حصة رقم  01نهج  بوقاعـة مواد غذائيـة عامـة  بلقايض نجيب

  حي الحدائق مركز بوقاعـة مواد غذائيـة عامـة  كامل جUل الدين 

ةمواد غذائيـة عامـ  العايب عز الدين   52مجل رقم  14مسكن عUرة  300حي  بوقاعـة 

  حي تاسليت بوقاعـة مواد غذائيـة عامـة  بن هويري نبيل

  تجزئة العايب بوقاعـة مواد غذائيـة عامـة  غرزويل رابح

دواجن و بيضلحوم   حدوزي رشيد   حي فلسطH بوقاعـة 

  شارع الشهداء بوقاعـة دواجن وبيض  بن خليف صورية

واجن وبيضد  بن عداد لبنى   شارع العقيد عم*وش بوقاعـة 

  
  
  
  
 
 
 
  
  

  



  :بلديـة بنـي وسيـن

 :للعيـد و الثالث اليـوم األول                                  :املبـارك األضحى عيـد •
 

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

  بنـي وسيـن  بنـي وسيـن مخبـزة  حطاب رياض

  بنـي وسيـن  ي وسيـنبنـ مخبـزة  قشطول فاروق

 بنـي وسيـن بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـة  قرقاش فارس

 بنـي وسيـن  بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـة  شالل نرص الدين

 الحدرة بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـة  قوامي فرحات

 بنـي وسيـن بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـة  قوامي لونيس

غذائيـة عامـةمواد   قشطول عبد الغا]  بنـي وسيـن بنـي وسيـن 

 بنـي وسيـن بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـة  مزواط سليم

 بنـي وسيـن بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـة  بن رقرق زين الدين

 بنـي وسيـن بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـة  بن شي  عUد الدين

 ـي وسيـنبن بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـة  بودماغ مربوك

 بنـي وسيـن بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـة  طاجH العيد

 الحدرة بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـة  داود عبد الحفيظ

 الحدرة بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـة  شبارة فاتح 

 الحدرة بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـة  طبيش الربيع

نبنـي وسيـ مواد غذائيـة عامـة  ساري فيصل  الحدرة 

 الحدرة بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـة  لغالم ميلود

Hالحدرة بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـة  زرقون حس 

 الحدرة بنـي وسيـن جــــــزار  دكار خالد

)لحوم بيضاء(بيع الدواجن   علواش حسان  الحدرة بنـي وسيـن 

)لحوم بيضاء(بيع الدواجن   بن زاوي فارس  درةالح بنـي وسيـن 

ةـــبوقاع مــوزع الحلـــيب  شوادرة سيف الدين  بوقاعة 

  
  :للعيد الرابع الثا] اليـوم

  

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

  بنـي وسيـن  بنـي وسيـن  مخبـزة  بعوز فاتح

  الحدرة  بنـي وسيـن  مخبـزة  مخبزة الحدرة

 وسيـنبنـي  بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـة  بن رقرق خليفة

  نــبني وسي بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـة  بن شيبان عUد

 بنـي وسيـن بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـة  قرقاش فارس

 بنـي وسيـن بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـة  بن رقرق سم*

 بنـي وسيـن بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـة  غر� بالل

 بنـي وسيـن بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـة  شالل نرص الدين

 بنـي وسيـن بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـة  بويقار حسان

 الحدرة بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـة  عبيش كUل



 الحدرة بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـة  معوش زيدومة

 الحدرة بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـة  بعبوش عUر

 الحدرة بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـة  بونقار فاروق

 الحدرة بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـة  سالمي حكيم

 الحدرة بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـة  صوابني نص*

 الحدرة بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـة  هداج ساعد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  :بلديـة عيـن الروى

 :للعيـد و الثالث اليـوم األول                                            :املبـارك األضحى عيـد •
 

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب
 عيـن الروى عيـن الروى مخبـزة  عقون رابح

 عيـن الروى عيـن الروى مواد غذائيـة عامـة  بوبكرشواش 
 وىعيـن الر  عيـن الروى مواد غذائيـة عامـة  زه*عرباوي 

 عيـن الروى عيـن الروى مواد غذائيـة عامـة  شوادرة عبد االكريم

 عيـن الروى عيـن الروى خرض و فواكه  عقون عز الدين
 عيـن الروى عيـن الروى مواد غذائيـة عامـة  عاليل بوعالم

 عيـن الروى عيـن الروى مواد غذائيـة عامـة  بن خليف محمد
 عيـن الروى عيـن الروى سوب*ات  رششور الوناس

 عيـن الروى عيـن الروى سوب*ات  بن هباش سفيان

 عيـن الروى عيـن الروى سوب*ات  بوعجاجة مروان
 عيـن الروى عيـن الروى موزع الحليب  بورحلة عبد الحق

  
  :للعيد و الرابع الثا] اليـوم

  

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

ىعيـن الرو  مخبـزة  شوادرة لخمييس  عيـن الروى 

 عيـن الروى عيـن الروى مواد غذائيـة عامـة  عرباوي الحسن

 عيـن الروى عيـن الروى مواد غذائيـة عامـة  فارسشواش 

 عيـن الروى عيـن الروى مواد غذائيـة عامـة  شوادرة عز الدين

 عيـن الروى عيـن الروى مواد غذائيـة عامـة  غر� جUل

ة عامـةمواد غذائيـ  بوعجاجة مروان  عيـن الروى عيـن الروى 

 عيـن الروى عيـن الروى خرض و فواكه  شوادرة نسيم

 عيـن الروى عيـن الروى سوب*ات  جدعية عبد العايل

 عيـن الروى عيـن الروى سوب*ات  كركار بلقاسم

 عيـن الروى عيـن الروى موزع الحليب  بورحلة عبد الحق

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  



  :بلديـة جميلـة

 :للعيـد الثالثو  اليـوم األول                                    :املبـارك ضحىاأل  عيـد •

  :للعيد و الرابع الثا]اليـوم 
  

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

ةمخبـز   رزق هللا عبد الحميد   حي روية محمد الصالح جميلـة 

  حي الفرد جميلـة مواد غذائيـة عامـة  تراعي عبد القادر

 حي الفرد جميلـة مواد غذائيـة عامـة  شوقي العيد

 حي الفرد جميلـة مواد غذائيـة عامـة  كروشة بالل

 حي الفرد جميلـة مواد غذائيـة عامـة  مجالدي إبراهيم

ـةمواد غذائيـة عام  يحياوي فارس  حي شعاب الطمH جميلـة 

 حي بوسعادة جميلـة مواد غذائيـة عامـة  حاجي عبد املالك 

 حي بوسعادة جميلـة مواد غذائيـة عامـة  فليغة فريد

 حي بوسعادة جميلـة مواد غذائيـة عامـة  فليغة حليم

 حي صاري بلقاسم جميلـة مواد غذائيـة عامـة  داود عبد الحميد

واد غذائيـة عامـةم  سعدون عبد الرحUن  حي الكركار جميلـة 

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

  حي بوسعادة جميلـة مخبـزة  يوسفرزق هللا 

  حي الفرد جميلـة مواد غذائيـة عامـة  ونوغي الزاهي

  حي الفرد جميلـة مواد غذائيـة عامـة  دراجي جUل

 حي الفرد جميلـة مواد غذائيـة عامـة  صحراوي عبد السالم

 حي الفرد جميلـة مواد غذائيـة عامـة  حنيش عبد الحق

 حي بوسعادة جميلـة مواد غذائيـة عامـة  بوعافية عمر

 حي بوسعادة جميلـة مواد غذائيـة عامـة  الجمعي عبد الرزاق

ةحي بوسعاد جميلـة مواد غذائيـة عامـة  قالq سم*  

 حي بوسعادة جميلـة مواد غذائيـة عامـة  كرؤشة موىس

Hحي الكركار جميلـة مواد غذائيـة عامـة  ذيب الحس  

 جميلة مركز جميلـة مواد غذائيـة عامـة  سعد ¥ سم*

 جميلة مركز جميلـة مواد غذائيـة عامـة  قطار عبد الحكيم

 جميلة مركز جميلـة مواد غذائيـة عامـة  فلكاوي مسعود

 جميلة مركز جميلـة مواد غذائيـة عامـة  رشيط السايس

 شارع أول نوفمرب جميلـة مواد غذائيـة عامـة  قسوم جUل

 حي العايدي أحمد جميلـة مواد غذائيـة عامـة  ملوك عتبة

 حي العايدي أحمد جميلـة مواد غذائيـة عامـة  جنان نص*

التحرير شارع جيش جميلـة مواد غذائيـة عامـة  دغول الحواس  

 شارع جيش التحرير جميلـة مواد غذائيـة عامـة  بونعاس محمد

 حي حباس جميلـة مواد غذائيـة عامـة  قطار توفيق

 حي حباس جميلـة مواد غذائيـة عامـة  مزيان بوبكر



  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 حي الكركار جميلـة مواد غذائيـة عامـة  مبار� السعيد

 حي حU] يوسف جميلـة مواد غذائيـة عامـة  محاجبي عزالدين

 جميلة مركز جميلـة مواد غذائيـة عامـة  عطية مربوك

 جميلة مركز جميلـة مواد غذائيـة عامـة  عطية الصادق

 جميلة مركز جميلـة مواد غذائيـة عامـة  وهابربيعي عبد ال

 جميلة مركز جميلـة مواد غذائيـة عامـة  قص* لعىل

 جميلة مركز جميلـة مواد غذائيـة عامـة  سجل عبد العزيز

  شارع أول نوفمرب جميلـة مواد غذائيـة عامـة  سعدون محمد

  حي العايدي أحمد جميلـة مواد غذائيـة عامـة  بزاز عبد الحميد

 حي العايدي أحمد جميلـة مواد غذائيـة عامـة  سعدون رابح

 حي العايدي أحمد جميلـة مواد غذائيـة عامـة  شامو احمد

  حي حباس جميلـة مواد غذائيـة عامـة  دغول عنرت

  حي حباس جميلـة مواد غذائيـة عامـة  دغول فواز

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  
  :بلديـة بنـي فـودة

 :للعيـد و الثالث اليـوم األول                                    :املبـارك حىاألض عيـد •

  :للعيد و الرابع الثا]اليـوم 

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

  أكتوبر 17شارع  بنـي فـودة مواد غذائيـة عامـة  قارة فاتح

  حي السكنات الريفية بنـي فـودة مواد غذائيـة عامـة  عبد املجيد مرابطي

  شارع بلول العلمي بنـي فـودة مواد غذائيـة عامـة  مكراز محمد

54شارع أول نوفمرب  بنـي فـودة مواد غذائيـة عامـة  معيزة السعيد  

  شارع أول نوفمرب بنـي فـودة سوبيـرات  هنيرشي أسامة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

  مسكن 86حي   بنـي فـودة  مخبـزة  كعاط فيصل

  ماي 08حي  بنـي فـودة مواد غذائيـة عامـة  قطاري من*

مسكن 86 حي بنـي فـودة مواد غذائيـة عامـة  خودير بوعالم  

مسكن 86حي  بنـي فـودة مواد غذائيـة عامـة  عباس الرشيف  

  شارع أول نوفمرب بنـي فـودة مواد غذائيـة عامـة  معيزة عزوز 



  :بلديـة العلمـة
 :للعيـد الثالثو  اليـوم األول                                     :املبـارك األضحى عيـد •

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب
  حي هواري بومدين العلمـة مخبـزة  سم* مسعودان

  حي هواري بومدين العلمـة مخبـزة  جبار لخرض

لمـةالع مخبـزة  فيصل بلعابد   شارع السعيد بوخالفة 
  شارع حداد العيايش العلمـة مخبـزة  ركاح الطيب

  حي اإلستقالل العلمـة مخبـزة  مشتة سامي
  حي قوطايل العلمـة مخبـزة  خريص مراد

  حي قوطايل العلمـة مخبـزة  بن الرشيط سا�
  دوار السوق العلمـة مخبـزة  موفق محمود
  لسوقدوار ا العلمـة مخبـزة  بقاش وناس

  املنظر الجميل العلمـة مخبـزة  رشيط سم*
  حي صخري العلمـة مواد غذائيـة عامـة  بدري عبد الوهاب

  حي صخري العلمـة مواد غذائيـة عامـة  بوسميد حورية
  شارع النرص العلمـة مواد غذائيـة عامـة  رحمون صالح
  شارع النرص العلمـة مواد غذائيـة عامـة  كربة مسعود

  شارع النرص العلمـة مواد غذائيـة عامـة  القادرذياب عبد 
  تعاونية األمل العلمـة مواد غذائيـة عامـة  اسحاق بن ضيف

  مسكن 800حي  العلمـة مواد غذائيـة عامـة  جارو نور الدين
Hمسكن 800حي  العلمـة مواد غذائيـة عامـة  بن حميدة ياس  

  السوق املغطاة العلمـة خرض وفواكه  بن صفية محمد
 احي هواري بومدين العلمـة خرض وفواكه  بن غربيد السعيد

 ا��وق ا���ط�ة العلمـة خرض و فواكه  عبدون عيل

  
  :للعيد و الرابع الثا]اليـوم 

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب
  حي هواري بومدين العلمـة مخبـزة  بن حميدة عبد الحليم

 ة مركزالعلم العلمـة مخبـزة  بقاش فاروق 
  شارع النرص العلمـة مخبـزة  بش* رشيف بش*

 شارع األم* عبد القادر العلمـة مخبـزة  بن صفية بك*
  العلمة مركز العلمـة مخبـزة  قوميدي عادل
  شارع الثورة العلمـة مخبـزة  ركاح عيىس
 حي ثابت بوزيد العلمـة سوب*ات  عرعار بالل

ةمواد غذائيـة عامـ  براقطة نور الدين  حي ثابت بوزيد العلمـة 
 حي قوطايل العلمـة مواد غذائيـة عامـة  سقني عبد املالك
  حي قوطايل العلمـة مواد غذائيـة عامـة  العايب رشدي
  حي قوطايل العلمـة مواد غذائيـة عامـة  فتح هللا فيصل

  حرمان العلمـة مواد غذائيـة عامـة  بوناب عبد العزيز
امـةمواد غذائيـة ع  قريف عصام  جرمان العلمـة 
 السوق املغطاة العلمـة خرض وفواكه  شينون عيل

  



 
 

  :بازر صخرةبلديـة 
 :للعيـد الثالثو  اليـوم األول                                  :املبـارك الفطر عيـد •

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

  حي الدواخة بازر صخرة مخبـزة  طارق دوخي

  حي مزيان الرشيف بازر صخرة مواد غذائيـة عامـة  حمدمدايس أ 

  حي عيل األورايس بازر صخرة مواد غذائيـة عامـة  ساليس بلقاسم

  حي عيل األورايس بازر صخرة مواد غذائيـة عامـة  بن مهني محمد العر�

 حي عيل ال؟أورايس بازر صخرة مواد غذائيـة عامـة  سقاي كريم

عامـةمواد غذائيـة   بوقرة عUر  حي املالح بازر صخرة 

 
  :للعيد و الرابع الثا]اليـوم 

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

  حي عىل األورايس بازر صخرة مواد غذائيـة عامـة  بن غربيد عبود

[Uقرية املالح عمويش بازر صخرة خرض وفواكه  رابح رح  

 الححي امل بازر صخرة مواد غذائيـة عامـة  مليزي محمد

 حي عىل األورايس بازر صخرة حليب ومشتقاته  بتشيم فرحات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  :القلتة الزرقاءبلديـة 
 :للعيـدو الثالث  اليـوم األول                                   :املبـارك األضحى عيـد •

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

الزرقاءالقلتة  مخبزة  رحU] جUل   سيدي صالح 

 سيدي صالح القلتة الزرقاء مواد غذائيـة عامـة  سيود محمد

 سيدي صالح القلتة الزرقاء مواد غذائيـة عامـة  مواسة محمد

 سيدي صالح القلتة الزرقاء مواد غذائيـة عامـة  موفق النواري

 سيدي صالح القلتة الزرقاء مواد غذائيـة عامـة  مجادبة عبد الحميد

 سيدي صالح القلتة الزرقاء مواد غذائيـة عامـة  عيل عبد الباقي مرابط

 سيدي صالح القلتة الزرقاء مواد غذائيـة عامـة  زروال عيل

 سيدي صالح القلتة الزرقاء مواد غذائيـة عامـة  سيود ساعد

 لقناطر القلتة الزرقاء مواد غذائيـة عامـة  بوعافية ساعد

  سيدي صالح القلتة الزرقاء مواد غذائيـة عامـة  عنا] جUل

  واد لعطش القلتة الزرقاء مواد غذائيـة عامـة  زراري الطاهر

  أوالد لهوى القلتة الزرقاء مواد غذائيـة عامـة  مانع الهاشمي

  سيدي صالح القلتة الزرقاء سوب*ات  زغالش طارق

 
 

  :للعيدو الرابع  الثا]اليـوم 

  انالعنـو   البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

  سيدي صالح القلتة الزرقاء مخبزة  رحU] جUل

  لقناطر القلتة الزرقاء مواد غذائيـة عامـة  حاصول موىس

 واد لعطش القلتة الزرقاء مواد غذائيـة عامـة  بوحفص سليم

 كعوان القلتة الزرقاء مواد غذائيـة عامـة  عزرة عبد السالم

 أوالد عمران القلتة الزرقاء مواد غذائيـة عامـة  تامن ساعد

 أوالد عمران القلتة الزرقاء مواد غذائيـة عامـة  عر� لخمييس

 كعوان القلتة الزرقاء مواد غذائيـة عامـة  مدايس التونيس

  سيدي صالح القلتة الزرقاء جــــزار  حUمنة املختار

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  



                             :املبـارك األضحى عيـد :بلديـة قجـال
  :للعيـدو الثالث  ليـوم األولا

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 رأس املاء قجـال مخبـزة  صفيح السعودي

  قجال قجـال مخبـزة  واسع قرييش

  برئ األبيض قجـال مخبـزة  مذكور فؤاد

  قجال قجـال مخبـزة  مراد شمس الدين

شتقاتهبحليب وم  دربال عبد القادر  رأس املاء قجـال 

 رأس املاء قجـال مواد غذائيـة عامـة  عبديل فاتح

 رأس املاء قجـال مواد غذائيـة عامـة  هيشور محمد

 رأس املاء قجـال مواد غذائيـة عامـة  حساين مالك

 رأس املاء قجـال مواد غذائيـة عامـة  خلفي مراد

 رأس املاء قجـال مواد غذائيـة عامـة  خلفي عبد الغا]

غذائيـة عامـة مواد  العيادي محمد  قجال قجـال 

 قجال قجـال مواد غذائيـة عامـة  كسكاس محمد

 قجال قجـال مواد غذائيـة عامـة  مد] رمضان

 برئ األبيض قجـال مواد غذائيـة عامـة  مذكور ملنور

 برئ األبيض قجـال مواد غذائيـة عامـة  مزيان مناع

 ملزارة قجـال مواد غذائيـة عامـة  عمري عيسئ

 برئ األبيض قجـال مواد غذائيـة عامـة  ة نبيلبراكن
  :للعيد و الرابع الثا]اليـوم 

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

لـقجـ مخبـزة  قريس عمر   رأس املاء 

  قجال قجـال مخبـزة  شويل خمييس

 رأس املاء قجـال مخبـزة  صفيح السعودي

  قجال قجـال مخبـزة  مراد شمس الدين

  برئ األبيض قجـال مخبـزة  ؤادمذكور ف

  بوعواجة قجـال مخبـزة  راقوب فاتح

 رأس املاء مخبـزة حليب ومشتقاته  دربال عبد القادر

 رأس املاء قجـال مواد غذائيـة عامـة  خلفي عبد الحق

 رأس املاء قجـال مواد غذائيـة عامـة  عبد العزيز طارق

 املاء رأس قجـال مواد غذائيـة عامـة  بن صيفي السعيد

Hرأس املاء قجـال مواد غذائيـة عامـة  لعور حس 

 رأس املاء قجـال مواد غذائيـة عامـة  خياط محي الدين

 رأس املاء قجـال مواد غذائيـة عامـة  قعقع شمس الدين

 قجال قجـال مواد غذائيـة عامـة  عنقاق عبد الوهاب

 قجال قجـال مواد غذائيـة عامـة  مسلم مبارك

 قجال قجـال مواد غذائيـة عامـة  ويخرو� صحرا

 قجال قجـال مواد غذائيـة عامـة  طيباللعيادي 

 برئ األبيض قجـال مواد غذائيـة عامـة  عمري عيسؤ



  

  
    :بلديـة أوالد صابـر

 :للعيـد و الثالث اليـوم األول                                   :املبـارك األضحى عيـد •
  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 تينار  أوالد صابـر مخبـزة  عريب خالد

السكن التساهمي عH الرمانالولجة  أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـة  عثU] حمزة  

 الولجة السكن التساهمي عH الرمان أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـة  عمراوي عبد الغا]

 الولجة السكن التساهمي عH الرمان أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـة  صاويل صب*ة

عH الرمان 308تجزئة  أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـة  عمورة لزهر  

 تينار أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـة  سم* بن الزوب* فالحي

 تينار أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـة  فالحي عيىس

 برئ السوييس أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـة  بوجليدة ملربوك

 برئ السوييس أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـة  بوجليدة الحمالوي

والد صابـرأ  مواد غذائيـة عامـة  غر� الطاهر  برئ السوييس 

 برئ السوييس أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـة  عابد بوزيد

 برئ السوييس أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـة  حساين عالوة

مسكن حرضي برئ سوييس 50ب أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـة  قبايش جابر  

الطيب برئ سوييس حي سلUن أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـة  بوراس عبد الحق  

 حي سلUن الطيب برئ سوييس أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـة  نعمون عبد الرزاق

 الوجة السكن التساهمي عH الرمان أوالد صابـر جــــزار  مزيان النواري

 السوق اليومي برئ سوييس أوالد صابـر خضـــر و فواكــــه  سلUن نور الدين
                      

  :للعيد و الرابع الثا]وم اليـ
  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 تينار  أوالد صابـر مخبـزة  عريب خالد

 الولجة السكن التساهمي عH الرمان أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـة  لعور املسعود

عH الرمان 308تجزئة  أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـة  لعور رياض  

 تينار أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـة  ن الطاهرفالحي سم* ب

 برئ السوييس أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـة  سUعني عبد القادر

 مشتة بوراس أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـة  بوراس النواري

 برئ السوييس أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـة  بوجليدة أحمد

 برئ السوييس أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـة  زرزور النواري

 مشتة بوغنجة أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـة  ملعب عزوز

 الوجة السكن التساهمي عH الرمان أوالد صابـر جــــزار  رويلة معتز

 السوق اليومي برئ سوييس أوالد صابـر خضـــر و فواكــــه  فتاش لياس
 
  

Hبرئ األبيض قجـال مواد غذائيـة عامـة  بونشادة الحس 

 برئ األبيض قجـال مواد غذائيـة عامـة  قندوز عالوة

 برئ األبيض قجـال مواد غذائيـة عامـة  بورغدة عبيد



 
  

  :بلديـة حUم قرقـور

                          :املبـارك األضحى عيـد •
 :للعيـد و الثالث اليـوم األول                                                          

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 موقة  حUم قرقـور مخبـزة  طبلوح الصالح

 تجزئة واد السبت  حUم قرقـور مخبـزة  ديفي عمر

ائية عامةمواد غذ  نايش افريقيا  بوفروج حUم قرقـور 

 واد السبت حUم قرقـور مواد غذائية عامة  زقطوف عبد هللا

 عH الكرمة حUم قرقـور مواد غذائية عامة  مسالتي بوبكر

 عH الكرمة حUم قرقـور مواد غذائية عامة  عياد فارس

 عH الكرمة حUم قرقـور مواد غذائية عامة  خرضاويعياد 

 أوالد عياد حUم قرقـور مواد غذائية عامة  بن خالد سفيان

 واد السبت حUم قرقـور مواد غذائية عامة  زهوا] عبد الحكيم

   
  :للعيد  و الرابع الثا]اليـوم 

  

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 بوفروج  حUم قرقـور مخبـزة  عبد الحفيظديفي 

 موقة  حUم قرقـور مخبـزة  طبلوح الصالح

 حUم قرقور  حUم قرقـور مواد غذائية عامة  كرمة توفيق

 حUم قرقور  حUم قرقـور مواد غذائية عامة  لونييس مصطفى

 بوفروج حUم قرقـور مواد غذائية عامة  لعطوي عبد الحميد

 موقة حUم قرقـور مواد غذائية عامة  دراس الهاشمي

 موقة حUم قرقـور مواد غذائية عامة  بن كتفي محمد

 عH لعروس حUم قرقـور مواد غذائية عامة  حمزة نورالدين

 سحاق حUم قرقـور مواد غذائية عامة  قرنيش مربوك

 موقة  حUم قرقـور مواد غذائية عامة  وايل عبد املومن

 بوفروج  حUم قرقـور مواد غذائية عامة  عياد عمر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  :بلديـة ذراع قبيلـة

 :للعيـد و الثالث اليـوم األول                                   :املبـارك األضحى عيـد •

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 ملروج  ذراع قبيلـة مخبـزة  بن بودة منور

 تازوقارت ذراع قبيلـة مواد غذائية عامة  عبيزة سليUن

 مهطية ذراع قبيلـة مواد غذائية عامة  ماq الحلو

 ملروج ذراع قبيلـة مواد غذائية عامة  أخريب عبد الكريم

Hملروج ذراع قبيلـة مواد غذائية عامة  حربييل حس 

 ملروج ذراع قبيلـة مواد غذائية عامة  أمعوش توفيق

 ملروج ذراع قبيلـة مواد غذائية عامة  عبد الكريمأبديون 

 ملروج ذراع قبيلـة مواد غذائية عامة  أزونطار فوضيل

ائية عامةمواد غذ  بوذراع سعيد  ملروج ذراع قبيلـة 

 بوزالطن ذراع قبيلـة مواد غذائية عامة  قايم عبد الكريم

 بوزالطن ذراع قبيلـة مواد غذائية عامة  قاوة أعمر

 أومرت ذراع قبيلـة مواد غذائية عامة  بولكباس محفوظ

 زباشة ذراع قبيلـة مواد غذائية عامة  بن بودة سليم

مةمواد غذائية عا  مومني رمضان  لبقليعة ذراع قبيلـة 

  
  :للعيد و الرابع الثا]اليـوم 

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 أوالد عيل بن عثUن  ذراع قبيلـة مخبـزة  مسياف عUد

 أوالد سعيدي ذراع قبيلـة مواد غذائية عامة  بن وادفل فريد

 خنانشة ذراع قبيلـة مواد غذائية عامة  بن بارة فوضيل

 مرج أعصمن ذراع قبيلـة مواد غذائية عامة  بارة لوصيفبن 

 تيزي وغالد ذراع قبيلـة مواد غذائية عامة  بن لعىل خالد

 تيزي وغالد ذراع قبيلـة مواد غذائية عامة  بوداش نورالدين

 أوالد قبيلة ذراع قبيلـة مواد غذائية عامة  أمعوش جUل

 أوالد قبيلة ذراع قبيلـة مواد غذائية عامة  قشتوم أوزايد

 أوالد عيل بن عثUن ذراع قبيلـة مواد غذائية عامة  أخناق الصالح

 أوالد عيل بن عثUن ذراع قبيلـة مواد غذائية عامة  تغمH عبد النور

 أوالد عيل بن عثUن ذراع قبيلـة مواد غذائية عامة  بن سا� مراد

ثUنأوالد عيل بن ع ذراع قبيلـة مواد غذائية عامة  أمغار حليم  

 أوالد عيل بن عثUن ذراع قبيلـة مواد غذائية عامة  حUش نجيم

 أقرقار ذراع قبيلـة مواد غذائية عامة  شيبان رابح

 تازوقارت ذراع قبيلـة مواد غذائية عامة  هموس عبد الرزاق

  
  
 
 



  :قنزاتبلديـة 

 :للعيـدلثالث و ا اليـوم األول                                  :املبـارك األضحى عيـد •

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 قنزات  قنـزات مخبـزة  شالة سم*

 قنزات  قنـزات مواد غذائيـة عامـة  سعداوي عبد الغفور

 قنزات  قنـزات مواد غذائيـة عامـة  عبد الرحUن الزه*

 قنزات  قنـزات مواد غذائيـة عامـة  صفار الزوب*

يـة عامـةمواد غذائ  نايش السعيد  قنزات  قنـزات 

 قنزات  قنـزات خرض وفواكه  زرقون رضوان

 قنزات  قنـزات سوب*ات  أولعر� سم*

 قنزات  قنـزات اللحوم البيضاء  هباط عبد الحميد

 قنزات  قنـزات اللحوم البيضاء والحمراء  خيار فاروق

 قنزات  قنـزات موزع الحليب  مخلوف اليزيد

  :دللعيو الرابع  الثا]اليـوم 

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 قنزات  قنـزات مخبـزة  شالة سم*

Hقنزات  قنـزات مواد غذائيـة عامـة  فركوس حس 

 قنزات  قنـزات مواد غذائيـة عامـة  راجي زكرياء

 قنزات  قنـزات مواد غذائيـة عامـة  مدور محمد

 قنزات  قنـزات تجارة متعددة  نايش السعيد

Hقنزات  قنـزات خرض وفواكه  بوقرة ياس 

 قنزات  قنـزات سوب*ات  أولعر� سم*

 قنزات  قنـزات جزار  حدادي توفيق

 قنزات  قنـزات موزع الحليب  مخلوف اليزيد

  :بلديـة حربيـل
 :للعيـد و الثالث اليـوم األول                                    :املبـارك االضحى عيـد •

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 تيتاست  حربيـل مواد غذائيـة عامـة  توكال عبد النور

 كرجانة  حربيـل مواد غذائيـة عامـة  الطيببلقايض 

 تيتاست  حربيـل مواد غذائيـة عامـة  مرابطH العلمي

 كرجانة  حربيـل مواد غذائيـة عامـة  بلقايض خالد

  :للعيدو الرابع  الثا]اليـوم 

  العنـوان  البلديـة  لنشـاطا  اإلسم و اللقب

 تيتاست  حربيـل مواد غذائيـة عامـة  مرابطH شعيب

 تيتاست  حربيـل مواد غذائيـة عامـة  لو] عبد الكريم

 كرجانة  حربيـل مواد غذائيـة عامـة  بونقطة عUر

  دار الحاج  حربيـل مواد غذائيـة عامـة  معبد محمد إلياس
  



  
  :حمـام السخنـة بلديـة

 :للعيـد و الثالث اليـوم األول                           :              املبـارك األضحى عيـد •

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 حي السعادة  حمـام السخنـة مخبـزة  ش ت طرطاق رشيد 

  275شارع جيش التجرير الوطني    حمـام السخنـة مخبـزة  بن حرز هللا وليد
*اتــــسوب  طرطاق سليم  حمـام السخنـة حمـام السخنـة 

هــر وفواكـخض  زغار أم*  حمـام السخنـة حمـام السخنـة 

 حي الثورة حمـام السخنـة مواد غذائيـة عامـة  كباب حسان
 حي السعادة حمـام السخنـة مواد غذائيـة عامـة  عبد القادر سلطان
 حمـام السخنـة حمـام السخنـة اللحوم الحمراء والبيضاء  مودع عزام نعيم

  
  :للعيد والرابع الثا]اليـوم 

  :الطايـة بلديـة

 :للعيـد الثو الث اليـوم األول                                     :املبـارك األضحى عيـد •

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

  الطايـة   الطايـة  مخبـزة  زنيتي سامي

  حي أم العجول الطايـة مواد غذائيـة عامـة  هالل صالح

  الطاية مركز الطايـة مواد غذائيـة عامـة  بويلفان العلمي

  الطاية مركز الطايـة مواد غذائيـة عامـة  قرعيش بوبكر

  قطعة 151تجزئة  الطايـة مواد غذائيـة عامـة  د العزيزقاسمية عب

 الطايـة الطايـة مواد غذائيـة عامـة  شاقور عزالدين

 الطايـة الطايـة مواد غذائيـة عامـة  برباش بوزيد

 حي أم العجول الطايـة مواد غذائيـة عامـة  دعموش بش*

 حي أم العجول الطايـة مواد غذائيـة عامـة  عيشور رياض

مسكن ريفي 20حي  الطايـة تجارة بالتجزئة للدواجن  ريف مصباحمط  
  :والرابع للعيد الثا]اليـوم     

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

  الطايـة   الطايـة  مخبـزة  بن زاوي فارس

 الطايـة  الطايـة مواد غذائيـة عامـة  شاوي بلخ*

لطايـة ا الطايـة مواد غذائيـة عامـة  علوش أعمر  

 حي أم العجول الطايـة مواد غذائيـة عامـة  هالل فيصل

 حي أم العجول الطايـة مواد غذائيـة عامـة  هالل خالد

 الطاية مركز الطايـة مواد غذائيـة عامـة  طالبي لطفي

  
  

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

  حمـام السخنـة  حمـام السخنـة مخبـزة  اعيش نارص

  جوان 19حي   حمـام السخنـة مخبـزة  طرطاق العيد

 حمـام السخنـة حمـام السخنـة سوب*ات  دعموش فوزي

�ط� 124ا���ز	� ا������  حمـام السخنـة مواد غذائيـة عامـة  دعموش كUل   

 �� ا���دة حمـام السخنـة مواد غذائيـة عامـة  سلطان مجيد
 حمـام السخنـة حمـام السخنـة اللحوم الحمراء والبيضاء  بوخنفوف إلياس



  
  :بلديـة التلـة

 :للعيـد و الثالث ولاليـوم األ                                             :املبـارك األضحى عيـد •

  
  

  :والرابع للعيد الثا]اليـوم 
  العنـوان  البلديـة  النشـاط  و اللقباإلسم 

 التلـة  التلـة مخبزة  صيد سليم
 التلـة التلـة مواد غذائيـة عامـة  اليازيد بدار
20مسكن  التلـة مواد غذائيـة عامـة  شبيل جمعي  
 التلـة التلـة سوب*ات  سلU] هج*ة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب
 التلـة  التلـة مخبزة  صيد سليم

 التلـة التلـة مواد غذائيـة عامـة  سعدي فريد
 التلـة التلـة مواد غذائيـة عامـة  شعبية يوسف

 التلـة التلـة سوب*ات  سجار عبد الوهاب



  
  :ماوكـالن بلديـة

 :للعيـد و الثالث اليـوم األول                                    :بـاركامل األضحى عيـد •
  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 قرية تيزرة  ماوكـالن مخبـزة  وكيل وليد

 قرية واد املالحة ماوكـالن مواد غذائيـة عامـة  بارة مبارك

مركزماوكالن  ماوكـالن مواد غذائيـة عامـة  خUل الطاهر  

 ماوكالن مركز ماوكـالن مواد غذائيـة عامـة  بن وادفل الصالح

 قرية زواوة ماوكـالن مواد غذائيـة عامـة  رششور عباس

 قرية لعقاقH ماوكـالن مواد غذائيـة عامـة  العقون عبد املالك

 قرية أوالد بوعروة ماوكـالن مواد غذائيـة عامـة  رساج عبيد

النماوكـ سوب*ات  حباس العيد  ماوكالن مركز 
  

  :للعيدو الرابع  الثا]اليـوم 
  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 ماوكالن مركز  ماوكـالن مخبـزة  رشفوح الصالح

سوب*ات- مواد غذائيـة عامـة  حباس سليم  ماوكالن مركز  ماوكـالن 

 قرية واد املالحة ماوكـالن مواد غذائيـة عامـة  بارة كريــــم

 قرية عH مرقوم ماوكـالن مواد غذائيـة عامـة  راq حسHصد

 قرية بني ملول ماوكـالن مواد غذائيـة عامـة  منديل الدراجي

 قرية املشتة ماوكـالن مواد غذائيـة عامـة  دوخي صالح

 قرية واد املالحة ماوكـالن مواد غذائيـة عامـة  بوخالفة الصيفي

ن مركزماوكال  ماوكـالن سوب*ات  مغاغة كUل  
  :بلديـة تالة إيفاسـن

 :للعيـد و الثالث  اليـوم األول                                    :املبـارك األضحى عيـد •
  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 تيزي نرباهم  تالة إيفاسـن مخبـزة  رشيفي عبد الرزاق

 نرباهم تيزي تالة إيفاسـن مواد غذائيـة عامـة  دبش الطاهر

 تيزي نرباهم تالة إيفاسـن خضــر و فـواكـــه  شلغوم مسعود

 تيزي نرباهم تالة إيفاسـن  ومــع اللحــبي  بن عرعور السعيد

 تيزي نرباهم تالة إيفاسـن  ومـــ� ا���ــ��  جحنH سUعيل
  

  :للعيد و الرابع الثا]اليـوم 
  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 تيزي نرباهم  تالة إيفاسـن مخبـزة  العيدبوشامة 

  تيزي نرباهم تالة إيفاسـن مواد غذائيـة عامـة  عاليل محند

هـــواكـر و فــضـخ  خريف عمر  تيزي نرباهم تالة إيفاسـن 

 تيزي نرباهم تالة إيفاسـن  ومـــع اللحــبي  بو�ام مصطفى
  

  
  



 
  :ايـــبلديـة صالـح ب

 :للعيـد و الثالث اليـوم األول                                    :املبـارك األضحى عيـد •

 

  :للعيد الثا] و الرابعاليـوم 

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 صالح باي مركز صالـح بـاي مخبـزة  السعودي بلعابد

41قطعة رقم  280تجزئة   صالـح بـاي مخبـزة  شواغي أسامة  

مسكن 250حي  صالـح بـاي مخبـزة  قيمش عبد هللا  

 صالح باي مركز صالـح بـاي مخبـزة  دهان خالد

 صالح باي مركز صالـح بـاي مخبـزة  بن جدية عUر

بـايصالـح  مخبـزة  جوال عبد الحق  صالح باي مركز 

 صالح باي مركز صالـح بـاي مخبـزة  ركع السعدي

 الشارع الرئييس صالـح بـاي مواد غذائيـة عامـة  عنان رضا

 حي عنقاق مسعود صالـح بـاي مواد غذائيـة عامـة  قواو خالد

 حي العر� بونور صالـح بـاي مواد غذائيـة عامـة  قواو عبد املالك

ئيـة عامـةمواد غذا  حامي أحمد  صالح باي مركز صالـح بـاي 

مسكن 99حي  صالـح بـاي مواد غذائيـة عامـة  العطري رفيق  

1955أوت  20حي  صالـح بـاي مواد غذائيـة عامـة  بهالل سليم  

 معفر صالـح بـاي مواد غذائيـة عامـة  دومان خالد

62مارس  19حي  صالـح بـاي مواد غذائيـة عامـة  مهروع عبد السالم  

 السوق الجواري صالـح بـاي الخضــر و الفــواكــه  سحنون عزوز

1955أوت  20حي  صالـح بـاي الخضــر و الفــواكــه  بزاح الرشيف  

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 شارع كعبش عUر صالـح بـاي مخبـزة  كعبش يوسف

مسكن 686حي  صالـح بـاي مخبـزة  سلطا] نبيل  

 صالح باي مركز صالـح بـاي مخبـزة  لعجال خليل

ئيـة عامـةمواد غذا  بقرار الدراجي  صالح باي مركز صالـح بـاي 

مسكن 250حي  صالـح بـاي مواد غذائيـة عامـة  منا] يونس  

 صالح باي مركز صالـح بـاي مواد غذائيـة عامـة  حمداوي فوضيل

 صالح باي مركز صالـح بـاي مواد غذائيـة عامـة  بوحموش الصالح

ركزصالح باي م صالـح بـاي حليب و مشتقاته  قواو لخمييس  

 صالح باي مركز صالـح بـاي مواد غذائيـة عامـة  بلعقروز محمد

 صالح باي مركز صالـح بـاي مواد غذائيـة عامـة  دوحي جUل

 صالح باي مركز صالـح بـاي مواد غذائيـة عامـة  فليليسة حسان

 صالح باي مركز صالـح بـاي مواد غذائيـة عامـة  رسحان محمد رياض

و الفــواكــهالخضــر   كرميش محمد  صالح باي مركز صالـح بـاي 

 صالح باي مركز صالـح بـاي بيع اللحوم الحمراء و البيضاء  كروش خمييس

 صالح باي مركز صالـح بـاي بيع اللحوم الحمراء و البيضاء  سحنون عبد العزيز 



 حي عنقال مسعود صالـح بـاي الخضــر و الفــواكــه  داحي الخمييس

62مارس  19حي  صالـح بـاي بيع اللحوم الحمراء و البيضاء  مهروع عبد السالم  

1955أوت  20 صالـح بـاي بيع اللحوم الحمراء و البيضاء  زاح الجياليلب  

 الشارع الرئييس صالـح بـاي بيع اللحوم الحمراء و البيضاء  زرؤقي أحمد

 املركز التجاري صالـح بـاي بيع اللحوم الحمراء و البيضاء  بلعقروز لغشييش

بـايصالـح  بيع اللحوم الحمراء و البيضاء  سحنون عبد العزيز  شارع بلوط أحمد 

  
  :بلديـة الرصفـة

 :للعيـد الثالثو  اليـوم األول                                    :املبـارك األضحى عيـد •
  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 راس ايسيل غرب الرصفـة مخبزة  بعيطيش محمد

قرش  راس ايسيل الرصفـة مواد غذائيـة عامـة  قUز هارون  

 أوالد بوسالمة الرصفـة مواد غذائيـة عامـة  جعالب عبد السالم

 راس ايسيل غرب الرصفـة مواد غذائيـة عامـة  حداد رضا

 راس ايسيل مركز الرصفـة مواد غذائيـة عامـة  قباييل فرح الدين

 راس ايسيل مركز الرصفـة مواد غذائيـة عامـة  مهروع شعبان

ذائيـة عامـةمواد غ  لغبي مريم زوجة رسحان  راس ايسيل مركز الرصفـة 

 الرصفة مركز الرصفـة مواد غذائيـة عامـة  عطوي سامي

 الرصفة مركز الرصفـة مواد غذائيـة عامـة  منا] عبد الحميد

 الرصفة مركز الرصفـة مواد غذائيـة عامـة  الغا]قادري عبد 

 مشتة لغريبة الرصفـة مواد غذائيـة عامـة  لوصيف لخرض

 راس ايسيل غرب الرصفـة مواد غذائيـة عامـة  كUل قبال

 أوالد بوسالمة الرصفـة مواد غذائيـة عامـة  نوي لزهر

 أوالد بوسالمة الرصفـة مواد غذائيـة عامـة  نارصي لخمييس
  

  :للعيد و الرابع الثا]اليـوم 
  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

ة مركزالرصف الرصفـة مخبزة  منا] ذياب  

 راس ايسيل غرب الرصفـة مواد غذائيـة عامـة  سباعي نعUن

رشقراس ايسيل  الرصفـة مواد غذائيـة عامـة  باشا الرزقي  

مركزراس ايسيل  الرصفـة مواد غذائيـة عامـة  بلعمري زه*  

 أوالد بوسالمة الرصفـة مواد غذائيـة عامـة  بوعيشة بالل

رصفـةال مواد غذائيـة عامـة  زمام عياش  راس ايسيل رشق 

 راس ايسيل رشق الرصفـة مواد غذائيـة عامـة  بن زواش موىس

 الرصفة مركز الرصفـة مواد غذائيـة عامـة  بوقرعة خليل

 الرصفة مركز الرصفـة مواد غذائيـة عامـة  حامي محمد

 الرصفة مركز الرصفـة مواد غذائيـة عامـة  عطية عبد النارص

غذائيـة عامـة مواد  قادري بوبكرالصديق  مشتة لغريبة الرصفـة 

 راس ايسيل مركز الرصفـة مواد غذائيـة عامـة  دروغ  يونس

 راس ايسيل مركز الرصفـة مواد غذائيـة عامـة  هالل إبراهيم



  
  :بلديـة أوالد تبـان

 :للعيـد الثالثو  اليـوم األول                                    :املبـارك األضحى عيـد •
  العنـوان  البلديـة  النشـاط  سم و اللقباإل

 أوالد تبـان أوالد تبـان مخبـزة  العمزاوي أحمد

 أوالد تبـان أوالد تبـان مخبـزة  جوهاري فاتح

 أوالد تبـان أوالد تبـان مواد غذائيـة عامـة  يخوي عاشور

 أوالد تبـان أوالد تبـان مواد غذائيـة عامـة  سالمي هنرت

غذائيـة عامـةمواد   بلعكري موىس  أوالد تبـان أوالد تبـان 

 أوالد تبـان أوالد تبـان مواد غذائيـة عامـة  العطايف نرص الدين

Hأوالد تبـان أوالد تبـان حليب و مشتقاته  بلوز اليم 
  :للعيد و الرابع الثا]اليـوم 

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

نأوالد تبـا مخبـزة  العمزاوي يعقوب  أوالد تبـان 

 أوالد تبـان أوالد تبـان مواد غذائيـة عامـة  مخناش العمري

 أوالد تبـان أوالد تبـان مواد غذائيـة عامـة  العزيزقتال عبد 

 أوالد تبـان أوالد تبـان خرض و فواكه  قتال سعد

 أوالد تبـان أوالد تبـان بقالة  الحفيظالعطايف عبد 

Hوالد تبـانأ  حليب و مشتقاته  بلوز اليم  أوالد تبـان 
  

  :بلديـة الحامـة

 :للعيـد الثالثو  اليـوم األول                                    :املبـارك األضحى عيـد •

  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 عداوة الحامـة مواد غذائيـة عامـة  عوير لخمييس

 داوةع الحامـة مواد غذائيـة عامـة  بلكرفة منصور

 عداوة الحامـة مواد غذائيـة عامـة  عوير محمود

 عداوة الحامـة مواد غذائيـة عامـة  الداي  معمر

 عداوة الحامـة مواد غذائيـة عامـة  العيب بش*

  :للعيد و الرابع الثا]اليـوم 
  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 وةعدا الحامـة مواد غذائيـة عامـة  طو العمرييعط

 عداوة الحامـة مواد غذائيـة عامـة  جوادة عيىس

 عداوة الحامـة مواد غذائيـة عامـة  يب عبد الرزاقاالع

 عداوة الحامـة مواد غذائيـة عامـة  العيايش مراد

 عداوة الحامـة مواد غذائيـة عامـة  العيب فؤاد

qUعداوة الحامـة مواد غذائيـة عامـة  دقيش الس 

ذائيـة عامـةمواد غ  عوير رابح  عداوة الحامـة 
  
  
  



  
 
  

  :بلديـة بوطالـب

 :للعيـد الثالثو  اليـوم األول                                    :املبـارك األضحى عيـد •
  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 الغابة بوطالـب مواد غذائيـة عامـة  زب* عبد العزيز

مـةمواد غذائيـة عا  عبسة الصالح  الحريق بوطالـب 

 الحريق  بوطالـب مواد غذائيـة عامـة  وايل رابح

 الحريق بوطالـب مواد غذائيـة عامـة  عبسة الصالح

 الحريق بوطالـب مواد غذائيـة عامـة  بعزيز عبد العزيز

 الحريق بوطالـب مواد غذائيـة عامـة  شوتر عبد النور

لـببوطا مواد غذائيـة عامـة  بن دادة  أم السعد  الحريق 

 الربدعة بوطالـب مواد غذائيـة عامـة  غشييش حدة

 قرب دلح بوطالـب مواد غذائيـة عامـة  جوادة سيف الدين

 الحريق بوطالـب مواد غذائيـة عامـة  جوادة النواري

 الحريق بوطالـب مواد غذائيـة عامـة  جوادة كUل

 الحريق بوطالـب مواد غذائيـة عامـة  جوادة عUر

  :للعيد و الرابع الثا]م اليـو 
  العنـوان  البلديـة  النشـاط  اإلسم و اللقب

 الغابة بوطالـب مواد غذائيـة عامـة  العقون السعيد

 الغابة بوطالـب مواد غذائيـة عامـة  حاجي الخ*

 الحريق بوطالـب مواد غذائيـة عامـة  بلعقون حسان

 الحريق بوطالـب مواد غذائيـة عامـة  عبسة صليحة

 الحريق بوطالـب مواد غذائيـة عامـة  تر النص*شو 

 املراجع بوطالـب مواد غذائيـة عامـة  بن دادة الذوادي

 بوجليخ بوطالـب مواد غذائيـة عامـة  جوادة عبد الحكيم

 قنيفة بوطالـب مواد غذائيـة عامـة  واضح العمري

 الحريق  بوطالـب مواد غذائيـة عامـة  جوادة مصطفى

اد غذائيـة عامـةمو   جوادة فاتح  الحريق بوطالـب 

 


