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بلديـة سطيـف: 
 للعيـد: و الثانــي اليـوم األول                               :املبـارك الفطـــر عيـد
 

 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

  مسكن1014تجزئة بوعروة شارع مهjس مقابل مسجد  سطيـف مخبـزة غرزويل محمد رضا

 71 قطعة يحياوي 300حي  سطيـف مخبـزةبوغابة صالح 

 45 ماي 08شارع  سطيـف مخبـزةشاوي عبد الرزاق 

حي النقل الربي  سطيـف مخبـزةدyان اسxعيل 

حي أمن الحياة شارع عقون ميلود  سطيـف مخبـزةديلمي فضيلة 

 01حي بوعروة قطاع ف رقم  سطيـف مخبـزةبومعوط خليفة 

 08حي النقل الربي تعاونية بن الخطاب رقم  سطيـف مخبـزةمساحيل فضيلة 

شارع  رشقي العيايش كعبوب  سطيـف مخبـزةرشكة زيرم و رشكائه 

 27حي يحياوي شارع رضوان صالح رقم  سطيـف مخبـزةبروش مراد 

 قطعة 17حي ع� تبينت تجزئة  سطيـف مخبـزةهدنة فطيمة 

  315تجزئة الهضاب رقم  سطيـف مخبـزةخرموش نور الدين  

ش ذ م م ذ أ نوميديس إينو 
ربراب سليم 

بارك مول  سطيـف مخبـزة

 1954شارع أول نوفمرب  سطيـف مخبـزةعجjي إدريس 

 ثليجان 798شارع محمد صابر رقم  سطيـف مواد غذائيـة عامـةبوهالل مخطار 

 3حي ميكار� عيىس ع ب  سطيـف مواد غذائيـة عامـةرششور مربوك 

شارع بن بارة ميلود  سطيـف مواد غذائيـة عامـةقرايري هشام 

 نهج حنيش عxر 26 سطيـف مواد غذائيـة عامـةهيمة عxر 

 مسكن  تساهمي ع� موس 150حي  سطيـف مواد غذائيـة عامـةمونس عبد الغا� 

 02 رقم 4حي ع� تبينت تعاضدية عقارية صابر ع ج  سطيـف مواد غذائيـة عامـةمسعي بالل 

الحايس  سطيـف مواد غذائيـة عامـةبوبرyة الجمعي 

 01/77حي يحياوي إكس ك  سطيـف مواد غذائيـة عامـة غضبان عز الدين

 شارع خلوطة الطيب سطيـف مواد غذائيـة عامـةغيو عبد الحفيظ 

 1962 مارس 19حي ع� تبينت شارع  سطيـف مواد غذائيـة عامـةراحيل بوزيد 

 01 مسكن رقم 1006التعاونية العقارية البهجة  سطيـف مواد غذائيـة عامـةطويل سامــي  

 04شارع فراحتة عيل رقم  سطيـف سوبـــjاتعاليل عبد املالك 

شارع عقون ميلود بوعروة  سطيف بيــع اللحـــوممكار� نــور 

 tours 39 رقم 04 مسكن عxرة ب 500حي  سطيف بيــع اللحـــوممشتة جمــال 

 14 رقم 04 مسكن عxرة أ 326حي  سطيف بيــع اللحـــومبوراس أحمـــد 

 مجموعة ل 01حي لربارمة ترقية السال قطعة رقم  سطيف بيــع اللحـــومعنان محمد األم� 

 
 



 
 
 

  للعيـد:الثالث و الرابعاليـوم 
 
 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 شارع الجمهورية وسط املدينةسطيـف  مخبـزة بولحبال محمود

j07حي يحياوي عقارية األملقطاع ب رقم  سطيـف مخبـزة عون الصغ 

ترقية عقارية حامدي الرشيف  سطيـف مخبـزةجال¤ عبد الحق 

حي رشكة النقل الربي تعاونية ابن أ¤ طالب  سطيـف مخبـزةقارة مصباح 

شارع بن دريس عيىس حي حشمي  سطيـف مخبـزةبولعين� حسان 

  املعدوم� الحمسة06تجزئة ركوش مجموعة رشفة محمد رقم  سطيـف مخبـزةعيشور زوبيدة 

حي الهواء الجميل  سطيـف مخبـزةزوايد أحمد 

 608 رقم 03 مسكن عxرة أ 600حي  سطيـف مخبـزةدوارة مسعودة 

شارع خلوطة الطيب يحياوي  سطيـف مخبـزةتوا¨ مراد 

 نهج دخييل مربوك 10 سطيـف مخبـزةحساييل كرyة 

شارع سعيد توزا¨  سطيـف مخبـزةإسعادي توفيق 

 شارع بنانب عبد القادر 07حي يحياوي  سطيـف مخبـزةرحمو� زين الدين 

 حي الهضاب سطيـف مواد غذائيـة عامـة هكاس السعيد

شارع قطاف الزيتو� ثليجان  سطيـف مواد غذائيـة عامـةكتفي خj الدين 

  شارع كتفي عالوة176 سطيـف مواد غذائيـة عامـة آيت عيىس ابراهيم

 164 رقم 04 مسكن تساهمي ع� موس عxرة 150حي  سطيـف مواد غذائيـة عامـةلوصيف حمزة 

 03 مسكن عxرة س رقم 48 سطيـف مواد غذائيـة عامـةقعقع لزهر 

 سطيـف مواد غذائيـة عامـةعنقاق ميلود 
 شارع بن 33حي حاشمي موسع الشطر الثا� رقم ج 

دريس 

 16 مجموعة رقم 02 رقم 04الرتقية العقارية صابر ع ح  سطيـف مواد غذائيـة عامـةمسعي بالل  

  مسكن تعاونية توا¨1000حي سطيـف  سوبjاتتوا¨ و إخوانه 

 21/10حي بلj ق رقم  سطيـف بيــع اللحـــومرفاوي ابراهيم 

شارع حxدي تعاونية بلمجنح  سطيـف بيــع اللحـــومبارة عبد هللا 

 مسكن 1006حي حشمي الشطر األول بجوار سوق  سطيـف بيــع الدواجندايل عبد هللا 

 
 
 
 

 
 
 



ن آرنـات: ـــبلديـة عي
 للعيـد: و الثا� اليـوم األول                                         :املبـاركالفطر عيـد

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 حي الشيخ العيفة ع� آرنـات مخبـزةرحمو� سليم 

املهدية  ع� آرنـات مخبـزةيري فاتح كب

  قطعة140حي  ع� آرنـات مخبـزةبن طالب عxر 

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

 قطعة  140حي  ع� آرنـات مخبـزة رشاد عبد الرحxن

 قطعة  209حي  ع� آرنـات مخبـزة غجا¨ ز

  قطعة209حي  ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة عا® عاشور

  ع� أرنات05ط.و رقم  ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة منقال¨ فيصل

 السوق املغطاة ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة حلفاية شهربيل

  مسكن300حي  ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة عيفة عامر

 حي زيادنة عيل ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة فالحي عبد املالك

 قطعة  282حي  ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـةمحدادي أكرم 

 قطعة  506حي  ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـةبن هارون عxر 

 قطعة  506حي  ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـةبن سا® اليزيد 

 قطعة  506حي  ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـةعشاشة هارون 

حي شيخ العيفة    ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـةبوعجاجة أنور 

حي شيخ العيفة    ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـةبوشالغم خالد 

 حي زيادنة عيل  ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة توا¨ سفيان

 السوق املغطاة ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة بوزيدي الحاج

 املهدية ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة جرمو� صليحة

 املهدية ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة خو� رضوان

 املهدية ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة جارو رضا

 املهدية ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة عشاشة السعيد

 املهدية ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة مهداوي هشام

 ع� مسعود ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـةبناي بوبكر 

 ع� مسعود ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـةبن طالب سيف اإلسالم 

 ع� مسعود ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـةخو� منصور 

 البوحjة ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـةبرما� محمد 

 البوحjة ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـةمهj عصام 

 البوحjة ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـةلغxرة ناجي 

 البوحjة ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـةبوقرن رشيد 

 البوحjة ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـةساحيل عبد الغا� 

 العنارص ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة لخلف مسعود

jتيملوكة ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة بوحريزي سم 

 تيملوكة ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة بلمهدي فريد

 تيملوكة ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة خلويف مصطفى



العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 تيملوكة ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة بلمهدي بالل

 خلفون ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة قيل محمد

 خلفون ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة هامل حسان

 
 

  للعيـد:الثالث و الرابعاليـوم 

 مسكن 32حي  ع� آرنـاتمجمع حليب محدادي اسxعيل 
السوق املغطاة  ع� آرنـاتلحـــوم حمـــراء تشj الجمعي 
السوق املغطاة  ع� آرنـاتلحـــوم حمـــراء زدادقة لخرض 
املهدية  ع� آرنـاتلحـــوم حمـــراء بياز حمودي 
 jالخ jالسوق املغطاة  ع� آرنـاتبيـض و دواجـــن مه
 السوق املغطاة ع� آرنـاتبيـض و دواجـــن عزي ياس� 
 السوق املغطاة ع� آرنـاتبيـض و دواجـــن تشj عxر 
حي زيادنة عيل  ع� آرنـات مجمع حليبكواري وليد 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

  قطعة251حي ع� آرنـات  مخبـزةغرزويل عادل 

  ع� أرنات05الطريق الوطني رقم  ع� آرنـات مخبـزةبلعابد عيل 

 قطعة   282حي  ع� آرنـات مخبـزة قوادري فريد

 قطعة  209حي  ع� آرنـات مخبـزة ختالة النوري

 jع� أرنات  ع� آرنـات مخبـزةيوسفي من

مهدية  ع� آرنـات مخبـزةبن بريك فارس 

  قطعة209حي  ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة بوصوم عبد الرحxن

  مسكن300حي  ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة كعبوب عيل 

  مسكن32حي  ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة عيفي إبراهيم

 قطعة  506حي  ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـةغزال نورة 

 قطعة  506حي  ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـةصابري عبد النور 

 قطعة  506حي  ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـةكرميش رشيد 

 قطعة  506حي  ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـةخنشوش رضوان 

 مسكن  1500حي  ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـةحمورة عبد هللا 

حي شيخ العيفة    ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـةحزي الزايدي  

حي شيخ العيفة    ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـةمحدادي عبد الغا� 

حي زيادنة عيل   ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـةغرزويل منjة 

حي زيادنة عيل   ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـةنويوات عيل 

jالسوق املغطاة ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة منادي الخ 

  مسكن 95حي  ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة القيل تركية

  قطعة 251حي  ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة ثوامر جxل

 املهدية ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـةعلقمة منرت 

 املهدية ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـةبوجادي بالل 

 املهدية ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـةمهداوي لحسن 



 
بلديـة ع� عباسـة: 

 للعيـد و الثا� اليـوم األول                                 :املبـارك الفطر عيـد
 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 ع� عباسةع� عباسـة  مخبـزةبقة عاشور 

 ع� عباسـةع� عباسـة  مخبـزة عxرجية الجودي

 ع� عباسة ع� عباسـة مواد غذائيـة عامـةعباشة الطيب 

 ع� عباسة ع� عباسـة مواد غذائيـة عامـةعتيق رابح 

 jع� عباسة ع� عباسـة مواد غذائيـة عامـةصالح نص 

 ع� عباسة ع� عباسـة مواد غذائيـة عامـةبوجالل فارس 

 ع� عباسة ع� عباسـة مواد غذائيـة عامـة عربات بالل

 ع� عباسة ع� عباسـة مواد غذائيـة عامـةنني موىس 

 ع� عباسة ع� عباسـة مواد غذائيـة عامـة لعجال السعيد

 ع� عباسة ع� عباسـة حليب ومشتقاته روابحي فيصل

 ع� عباسة ع� عباسـةاللحــــوم الحمــــراء تشj الجمعي 

 املهدية ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـةحجاج فارس 

 املهدية ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـةمهداوي هشام 

 ع� مسعود ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـةلعايب فريد 

 ع� مسعود ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـةلولو عدالن 

 البوحjة ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة لغxرة ساعد

 البوحjة ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة نقار موىس

 البوحjة ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة صالحي عبد الغا�

 البوحjة ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة نعيجة شاكر

 العنارص ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة لعوارم مسعود

 تيملوكة ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة بلمهدي بوبكر

 تيملوكة ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة مرابطي توفيق

 تيملوكة ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة رحاب عبد السالم

 تيملوكة ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة محدادي حليمة

 خلفون ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة جرودي جلول

 خلفون ع� آرنـات مواد غذائيـة عامـة بداد عبد هللا

 مسكن 32حي  ع� آرنـاتمجمع حليب بن زميت لحسن 
السوق املغطاة  ع� آرنـاتلحـــوم حمـــراء تشj رفيق 

 مسكن 209حي  ع� آرنـاتلحـــوم حمـــراء بلقايد عبد العزيز 

 مسكن اجتxعي 100حي  ع� آرنـاتلحـــوم حمـــراء بن عجيمي عبد الحفيظ 

 مسكن 1500حي  ع� آرنـاتلحـــوم حمـــراء قداش نور الدين 

السوق املغطاة  ع� آرنـاتبيـض و دواجـــن فالحي السعيد 

السوق املغطاة  ع� آرنـات بيـض و دواجـــنقرل� اسxعيل 

 مسكن 209حي  ع� آرنـات بيـض و دواجـــننويوة عيىس 



 ع� عباسة ع� عباسـة اللحــــوم الحمــــراءزدادقة لخرض 

 ع� عباسة ع� عباسـة اللحــــوم الحمــــراءتشj رفيق 

 ع� عباسة ع� عباسـة اللحــــوم الحمــــراءبلقايد عبد العزيز 

 jالخ jع� عباسة ع� عباسـةبيـــض و دواجـــــن مه 

 ع� عباسة ع� عباسـة بيـــض و دواجـــــنعزي ياس� 

 ع� عباسة ع� عباسـة بيـــض و دواجـــــنتشj عxر 

 
 
 
 
 

 للعيـد: الثالث و الرابعاليـوم 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 ع� عباسةع� عباسـة  مخبـزةلطرش نورالدين 

 ع� عباسة ع� عباسـة مواد غذائيـة عامـةدودو خليفة 

 ع� عباسة ع� عباسـة مواد غذائيـة عامـةحمون عاشور 

 ع� عباسة ع� عباسـة مواد غذائيـة عامـةزيات الهادي 

 ع� عباسة ع� عباسـة مواد غذائيـة عامـة دبالح عبد الحفيظ

 ع� عباسة ع� عباسـة مواد غذائيـة عامـةفايدي محمد 

 ع� عباسة ع� عباسـة مواد غذائيـة عامـةبوسحابة سهام 

 ع� عباسة ع� عباسـة حليب ومشتقاته زهاف بدرالدين

 ع� عباسة ع� عباسـةاللحــــوم الحمــــراء بن عجيمي عبد الحفيظ 

 ع� عباسة ع� عباسـةاللحــــوم الحمــــراء قداش نور الدين 

 ع� عباسة ع� عباسـةاللحــــوم الحمــــراء بياز حمودي 

 ع� عباسة ع� عباسـةبيـــض و دواجـــــن فالحي السعيد 

 ع� عباسة ع� عباسـةبيـــض و دواجـــــن قرن� اسxعيل 

 ع� عباسة ع� عباسـةبيـــض و دواجـــــن نويوة عيىس 

 
 

بلديـة األوريسيـا: 

 للعيـد:و الثا� اليـوم األول                               :املبـارك الفطر عيـد

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 jاألوريسيا مركز األوريسيـا مخبـزةدواير بش 

 األوريسيا  األوريسيـا مخبـزة بلجنان عبد اللطيف

 األوريسيا األوريسيـا مواد غذائيـة عامـةرششور لزهر 

 األوريسيا األوريسيـا مواد غذائيـة عامـة مهنانة حسام

 األوريسيا األوريسيـا مواد غذائيـة عامـة بركاش عبد الحق



 
 

 للعيـد: الثالث و الرابعاليـوم 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 األوريسيا األوريسيـا مخبـزة بو بشطولة الصادق

 األوريسيا األوريسيـا مخبـزةزها� مصباح 

 األوريسيا األوريسيـا مواد غذائيـة عامـة هنـــوز حسيــن

 األوريسيا األوريسيـا مواد غذائيـة عامـةخرباش لخمييس 

 األوريسيا األوريسيـا مواد غذائيـة عامـةدبيش ياس� 

 األوريسيا األوريسيـا مواد غذائيـة عامـةمنصوري مراد 

 األوريسيا األوريسيـا مواد غذائيـة عامـةخبشاش رابح 

 املوان األوريسيـا مواد غذائيـة عامـةقونار الطاهر 

 املوان األوريسيـا مواد غذائيـة عامـةبن حس� مصطفى 

 األوريسيا األوريسيـا سوبjات فراخ خالد

 األوريسيا األوريسيـا حليب ومشتقاته زيتو� بوجمعة

 األوريسيا األوريسيـا حليب ومشتقاته عابد عبد الحميد

 األوريسيا األوريسيـا لحــوم حمـــراء و بيضـــاءزايدي الطاهر 

 األوريسيا األوريسيـا لحــوم حمـــراء و بيضـــاءفراج ها� 

 األوريسيا األوريسيـا لحــوم حمـــراء و بيضـــاءبورغيس أحمد 

 
 
 
 
 
 

 األوريسيا األوريسيـا مواد غذائيـة عامـة شمس الدين عادل

 األوريسيا األوريسيـا مواد غذائيـة عامـة خلوفــي سلطانـــة

 املوان األوريسيـا مواد غذائيـة عامـةبرباش عبد الحكيم 

 املوان األوريسيـا مواد غذائيـة عامـةقرقاش محمد 

 األوريسيا األوريسيـا سوبjاترحمون خليفة 

 األوريسيا األوريسيـا حليب ومشتقاته حوري نور السدات

 األوريسيا األوريسيـا حليب ومشتقاتهبوضياف ميلود 

 األوريسيا األوريسيـا لحــوم حمـــراء و بيضـــاءبورخيس خليل 

 jاألوريسيا األوريسيـا لحــوم حمـــراء و بيضـــاءبوطالبي بش 

 األوريسيا األوريسيـا لحــوم حمـــراء و بيضـــاءبوذيب كxل 

 األوريسيا األوريسيـا لحــوم حمـــراء و بيضـــاءبوضياف عىل 



 بلديـة مزلـوق:

 للعيـد: و الثا� اليـوم األول                                 :املبـارك الفطر عيـد

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 مزلوق مركزمزلـوق  مخبـزةرحمو� ساعد 

 مزلوق مزلـوق مواد غذائيـة عامـة عباوي سفيان
 الحشيشية مزلـوق مواد غذائيـة عامـة بلمهدي موىس

حxم أوالد يلس  مزلـوق مواد غذائيـة عامـةلـــــوي عمــار 
  للعيـد:الثالث و الرابعاليـوم 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 مزلوق مركزمزلـوق  مخبـزةنشود ميلود 

 الحشيشيةمزلـوق  مخبـزةاإلخوة جنون 

 مزلوق مزلـوق مواد غذائيـة عامـة عباوي سفيان

 الحشيشية مزلـوق مواد غذائيـة عامـة بلمهدي موىس

حxم أوالد يلس  مزلـوق مواد غذائيـة عامـةلـــــوي عمــار 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



بلديـة ع� آزال: 
 للعيـد: و الثـــا� اليـوم األول                                  : املبـارك الفطر عيـد

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 شارع كرنيف محمد ع� آزال مخبـزة مخبزة بولحبال

 شارع داود  صالح صالح ع� آزال مخبـزةبلباش لخرض 

 شارع داود  صالح صالح  ع� آزال مخبـزةمخلويف قدور 

 عY آزال ع� آزال مخبـزة ماجور الطاهر

 عY آزال ع� آزال مخبـزة منصوري سليم

 عY آزال ع� آزال مخبـزةأوسايس مختار 

 عY آزالع� آزال  مخبـزة عمران عبد الباقي

 عY آزال ع� آزال مخبـزة منصوري عيىس

 شارع داود صالح ع� آزال مــواد غذائيــة عامــةتبا� عبد الغا� 

 شارع بعيطيش محمد ع� آزال مــواد غذائيــة عامــةواضح جعفر 

 حشاييش  عيل ع� آزال مــواد غذائيــة عامــةنعيجة عبد الحق 

 محل 36 سكنات و 09تعاونية عقارية  ع� آزال مــواد غذائيــة عامــةماجور أحمد 
 تجاري

 عY آزال ع� آزال سوبيـــراتعكة العيد 

 عY آزال ع� آزال سوبيـــراتلعxرة 

 عY آزال ع� آزال سوبيـــراتهرباجي عبد الباقي 

 عY آزال ع� آزال سوبيـــراتجادور خj الدين 

 عY آزال ع� آزال مطعــــم مطعم بن ولهة

 عY آزال ع� آزال مطعــــم بن قاسم العيد

 عY آزال ع� آزال مطعــــم بلبصj السعدي

 عY آزال ع� آزال مطعــــم مغيل فريد 

 عY آزالمركز الربيد  ع� آزال لحـــوم حمـــــراء بن قاسم

 عY آزال ع� آزال لحـــوم حمـــــراء شيبي

 عY آزال ع� آزال لحـــوم حمـــــراء مخلويف فاتج

 عY آزال ع� آزال لحـــوم حمـــــراء بورغدة مدايس

 أوصيف عhر ع� آزال لحـــوم حمـــــراءمجراف عياش 

 شارع داود صالج ع� آزال لحـــوم حمـــــراءبن قاسم مراد 

 شارع داود صالح ع� آزال لحـــوم حمـــــراءقيش مراد 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  للعيـد:الثالث و الرابعاليـوم 

 
 
 
 
 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 عY آزال ع� آزال مخبـزة منصوري سليم

 عY آزال ع� آزال مخبـزة حمودة توفيق

 عY آزال ع� آزال مخبـزة بوساهل أم�

 عY آزال ع� آزال مخبـزة أوساسيش مختار

 عY آزال ع� آزال مخبـزة كرنيف  عبد القادر

 عY آزال ع� آزال مخبـزة منصوري عيىس

 عY آزال ع� آزال مخبـزة الربي¸

 عY آزال ع� آزال مخبـزة ماجور الطاهر

 عY آزال ع� آزال مخبـزة بولحبال نور الدين

 عY آزال ع� آزال مخبـزة عمران عبد الباقي

 حي حمودة ع� آزال مخبـزةعبد الغا� هشام 

  مسكن192حي  ع� آزال مخبـزةكرنيف عبد القادر 

 الجزائرية للمياه ع� آزال مخبـزةبوساهل سفيان 

طريق بيضاء برج  ع� آزال سوبjاتعكة يوسف 

شارع كرنيف محمد  ع� آزال مواد غذائية عامةبوساهل عادل 

شارع دادد صالح  ع� آزال مواد غذائية عامةلعxرة عبد الوهاب 

 jحي حمودة  ع� آزال مواد غذائية عامةتسوح خث

 مسكن 311حي  ع� آزال مواد غذائية عامةدهيمي عبد الرزاق 

 عY آزال ع� آزال مطعــــم بوساهل أحمد

 عY آزال ع� آزال مطعــــم سايح فريد بن املدا�

 عY آزال ع� آزال مطعــــم قوادري مراد

 عY آزال ع� آزال مطعــــم مذكور يوسف

 عY آزال ع� آزال مطعــــم دريعي اسxعيل

 عY آزال ع� آزال مطعــــم مطعم بونقاب و لقرع

 أوصيف عhر ع� آزال جـــــزارحواس حكيم 

 السوق املغطاة ع� آزال جـــــزارشيبي ابراهيم 

 شارع داود صالح ع� آزال جـــــزاردرقال عاشور 



 بلديـة ع� الحجـر:
 للعيـد: و الثا� اليـوم األول                                  : املبـارك الفطر عيـد

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 عY الحجر مركزع� الحجـر  مخبـزة برويش عباس

 عY الحجر مركزع� الحجـر  مخبـزةبونوارة مصطفى 

 عY الحجر مركزع� الحجـر  بيع الخرض و الفواكه سعيدي قدور

 عY الحجر مركزع� الحجـر  مواد غذائية عامة زيتو� عصام

 عY الحجر مركزع� الحجـر  مواد غذائية عامةسعيدي عثxن 

 jمفرتق الطرق  رمادةع� الحجـر  مواد غذائية عامةطبيش نص 

مشتة الحhدشة ع� الحجـر  مواد غذائية عامةزعيم مراد 

 عY الحجر مركز ع� الحجـر جمع وبيع الحليب تلمسا� الجمعي

عY الحجر مركز  ع� الحجـر جــــزار نويوة عبد الرزاق

عY الحجر مركز  ع� الحجـر جــــزار خنفر بالل

 مفرتق الطرق  رمادة ع� الحجـر جــــزارعر¤ بوعالم 
 

 
اليوم الثالث و الرابع للعيد: 

 
العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 عY الحجر مركزع� الحجـر  مخبـزة شربي فوزي

عY الحجر مركز ع� الحجـر  مخبـزةهاليل عبد القادر 

 عY الحجر مركزع� الحجـر  مخبـزة سعيدي التونيس

 عY الحجر مركزع� الحجـر  بيع الحليب سعيدي حسني

 عY الحجر مركزع� الحجـر  بيع الخرض و الفواكه هوشات مراد

 عY الحجر مركزع� الحجـر  مواد غذائية عامةهوشات يوسف 

 عY الحجر مركزع� الحجـر  مواد غذائية عامةهوشات عز الدين 

 مفرتق الطرق رمادىع� الحجـر  مواد غذائية عامةدرافة السعيد 

 عY الحجر مركزع� الحجـر  مواد غذائية عامةهوشات مراد 

 عY الحجر مركزع� الحجـر  سوبjاتزعيم رابح 

عY الحجر مركز  ع� الحجـر جــــزار بعداش نارص

عY الحجر مركز  ع� الحجـر جــــزارخنفر بالل 

عY الحجر مركز  ع� الحجـر جــــزاربرويش منصور 

 
 
 
 
 
 



 بلديـة برئ حـدادة:
 للعيـد: و الثا� اليـوم األول                                  : املبـارك الفطر عيـد

 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 برئ حدادةبرئ حـدادة  مخبزة بلعابد نور الدين

 برئ حدادةبرئ حـدادة  مواد غذائيـة عامـة شوار عادل

 برئ حدادةبرئ حـدادة  مواد غذائيـة عامـةشوار فاطمة 

 برئ حدادةبرئ حـدادة  مواد غذائيـة عامـةنويوة الحاج 

 برئ حدادة برئ حـدادة مواد غذائيـة عامـة شوار عxر

 jبرئ حدادة برئ حـدادة مواد غذائيـة عامـةبن سباع الصغ 

 برئ حدادة برئ حـدادة مواد غذائيـة عامـة ضواق الطيب

jبرئ حدادة برئ حـدادة حليب ومشتقاته يطوي الزوب 

 برئ حدادة برئ حـدادة موزع الحليبهبjة محمد 

 برئ حدادة برئ حـدادة سوبjات شقعار وهيبة

 برئ حدادة برئ حـدادة سوبjاتشوار ميلود 

موزع اللحوم الحمراء شوار بالل 
  

 برئ حدادة برئ حـدادة
 

اليوم الثالث و الرابع للعيد: 
 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 
 برئ حدادةبرئ حـدادة  مخبزة بلعابد عامر
 برئ حدادةبرئ حـدادة  مواد غذائيـة عامـة شوار فتحي

 برئ حدادة برئ حـدادة مواد غذائيـة عامـةشوار الرزقي 
 برئ حدادة برئ حـدادة مواد غذائيـة عامـة نويوة عبد الرحxن

 برئ حدادة برئ حـدادة مواد غذائيـة عامـةسا® مراد 

jبرئ حدادة برئ حـدادة خرض و فواكه صكاك من 

jبرئ حدادة برئ حـدادة حليب ومشتقاته يطوي الزوب 

 برئ حدادة برئ حـدادة سوبjات شوار حمزة

موزع اللحوم الحمراء شوار العلمي 
  

 برئ حدادة برئ حـدادة

موزع اللحوم الحمراء شوار املحفوظ 
  

 برئ حدادة برئ حـدادة

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بلديـة بيضـاء بـرج:
 للعيـد: و الثا� اليـوم األول                                  : املبـارك الفطر عيـد

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

  نوفمرب بيضاء برج مركز1شارع  بيضـاء بـرج مخبـزة معاش صالح

  نوفمرب بيضاء برج مركز1شارع  بيضـاء بـرج مخبـزة ليتيم فوضيل

حي هواري بومدين  بيضـاء بـرج مخبـزةمراد حر¤  

 jنوفمرب بيضاء برج مركز1شارع  بيضـاء بـرج مواد غذائيـة عامـةسنويس خوث  

  نوفمرب بيضاء برج مركز1شارع  بيضـاء بـرج مواد غذائيـة عامـة حر¤ مسعودة

  نوفمرب بيضاء برج مركز1شارع  بيضـاء بـرج مواد غذائيـة عامـة قبايش الجمعي

شارع حجيجو بلقاسم  بيضـاء بـرج مواد غذائيـة عامـةساعي عبد الحميد 

زراية مركز  بيضـاء بـرج مواد غذائيـة عامـةمرابط الدراجي 

زراية مركز  بيضـاء بـرج مواد غذائيـة عامـةعباز محمد األم� 

شارع أول نوفمرب   بيضـاء بـرج مواد غذائيـة عامـةعيل برغوث 

شارع أول نوفمرب  بيضـاء بـرج مواد غذائيـة عامـةجxل شوافة 

شارع هوقار أحمد  بيضـاء بـرج مواد غذائيـة عامـةعالوة بقة 

حي هواري بومدين  بيضـاء بـرج مواد غذائيـة عامـةرؤوف طبي 

 شارع كريم مبارك بيضـاء بـرج حليب ومشتقاته بطاز زواوي

 
اليوم الثالث و الرابع للعيد: 

 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

  مسكن بيضاء برج مركز52حي  بيضـاء بـرج مخبـزة فياليل عاطف

قرية محمد بوضياف  بيضـاء بـرج مخبـزةمعxش صالح 

شارع كريم مبارك  بيضـاء بـرج مخبـزةميهو¤ فارس 

 نوفمرب بيضاء برج مركز 1شارع  بيضـاء بـرج مواد غذائيـة عامـةرشاقة جxل 

 نوفمرب بيضاء برج مركز 1شارع  بيضـاء بـرج مواد غذائيـة عامـةمايض مبارك 

  نوفمرب بيضاء برج مركز1شارع  بيضـاء بـرج مواد غذائيـة عامـة قبايش جxل

 شارع أحمد هوقار بيضاء برج مركز بيضـاء بـرج مواد غذائيـة عامـة بوعون بلقاسم

زرايـــة مــركــــز  بيضـاء بـرج مواد غذائيـة عامـةاسxعيل كريم 

زرايـــة مــركــــز  بيضـاء بـرج مواد غذائيـة عامـةفاتح خليفة 

 نوفمرب بيضاء برج مركز  1شارع  بيضـاء بـرج مواد غذائيـة عامـةرشيد مقرا� 

 نوفمرب بيضاء برج مركز  1شارع  بيضـاء بـرج مواد غذائيـة عامـةمحمود لعىل 

شارع حجيجو بلقاسم  بيضـاء بـرج مواد غذائيـة عامـةميلود خلفة 

حي محمد ح=خميستي  بيضـاء بـرج مواد غذائيـة عامـةعبد هللا كاسح 

زرايـــة مــركــــز  بيضـاء بـرج مواد غذائيـة عامـةمختار بوحفص 

 شارع حجيجو بلقاسم بيضـاء بـرج الحليب و مشتقاته رشيد عقون

 



بلديـة ع� الكبيـرة: 

 للعيـد: و الثانــي اليـوم األول                                   :املبـارك الفطر عيـد
 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

54أول نوفمرب شارع ع� الكبيـرة مخبـزة  بولكحول العيايش  

سxرة  أحمدارع شع� الكبيـرة مخبـزة   منعة عبد الحفيظ  

البقالةمواد الطاهر معطوف  1954شارع أول نوفمرب  ع� الكبيـرة   

البقالةمواد  فودي بالل  شارع قرشوش سليxن ع� الكبيـرة 

 شارع لقديم مبارك ع� الكبيـرة مواد غذائيـة عامـة عزوق سفيان

 jرة أمxن ع� الكبيـرة مواد غذائيـة عامـةسxشارع قرشوش سلي 

 jاملركز التجاري ع� الكبيـرة الخضــر و الفواكـــهنجمة من 

 الحي اإلداري ع� الكبيـرة الخضــر و الفواكـــهعxمة عبد املجيد 

  مسكن400حي  ع� الكبيـرةالحليب و مشتقاته داود الطيب 

 شارع جيش التحرير ع� الكبيـرةالحليب و مشتقاته بوطبة لونيس 

 45 ماي 08حي  ع� الكبيـرةموزع للحليب طالبي عبد العزيز 

 
 اليوم الثالث و الرابــع للعيد:

 
 

 
 
 
 
 
 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

jشارع حجاجي الرشيف ع� الكبيـرة مخبـزة شنوف زه 

 شارع لبصj أحمد ع� الكبيـرة مخبـزة قباييل عبد املالك

البقالةمواد  سxرة اليم�  شارع سxرة أحمدع� الكبيـرة  

البقالةمواد  عقون مصطفى  54شارع أول نوفمرب ع� الكبيـرة    

 شارع لقديم مبارك ع� الكبيـرة مواد غذائيـة عامـة شيخي سليم

54شارع أول نوفمرب  ع� الكبيـرة مواد غذائـية عامـة بيرباس كريم  

جيش التحريرشارع  ع� الكبيـرة الخضــر و الفواكـــه كxل زيدان  

54شارع أول نوفمرب  ع� الكبيـرة الخضــر و الفواكـــه كموش اليزيد  

 j45 ماي 08شارع  ع� الكبيـرةالحليب و مشتقاته صباطة البش 

 شارع سxرة أحمد ع� الكبيـرةالحليب و مشتقاته أمغار محمد 

 45 ماي 08حي  ع� الكبيـرةموزع للحليب طالبي عبد العزيز 



 بلديـة أوالد عدوان:

 للعيـد: و الثا� اليـوم األول                                   :املبـارك الفطر عيـد

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 حي أوالد إعيشأوالد عدوان مخبـزة  عكوشلزهر 

1961 أكتوبر 17حي أوالد عدوان مخبـزة قهام عزالدين   

1961 أكتوبر 17حي    أوالد عدوان مواد غذائيـة عامـة مقدم لخرض   

 حي أوالد إعيش أوالد عدوان مواد غذائيـة عامـة هشام  خضار 

 حي أوالد إعيش أوالد عدوان مواد غذائيـة عامـة زغموري جxل 

 حي أوالد إعيش أوالد عدوان مواد غذائيـة عامـة رشفاوي جهيد

 
 اليوم الثالث و الرابع للعيد:

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 حي أوالد إعيشأوالد عدوان مخبـزة  عكوشلزهر 

1961 أكتوبر 17حي أوالد عدوان مخبـزة قهام عزالدين   

 حي أوالد إعيش أوالد عدوان مواد غذائيـة عامـة هشام  خضار 

 حي أوالد إعيش أوالد عدوان مواد غذائيـة عامـة زغموري جxل 

1961 أكتوبر 17حي    أوالد عدوان مواد غذائيـة عامـة مقدم لخرض   

 حي أوالد إعيش أوالد عدوان مواد غذائيـة عامـة رشفاوي جهيد

 
 

 بلديـة الدهامشـة:

 للعيـد: و الثا� اليـوم األول                                   :املبـارك الفطر عيـد

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

62 جويلية 05شارع  الدهامشـة مواد غذائيـة عامـةا ــاح رضــذب  

أوالد معيزةا الدهامشـة مواد غذائيـة عامـة بن بايزة لعىل  
 شارع صدقة العمري الدهامشـة مواد غذائيـة عامـةرحاحلة زين العابدين 

54شارع أول نوفمرب  الدهامشـة مواد غذائيـة عامـةمزيل هشام   
 

 اليوم الثالث و الرابع للعيد:

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

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

 شارع صدقة العمري الدهامشـة مواد غذائيـة عامـةرحاحلة زين العابدين 
54شارع أول نوفمرب  الدهامشـة مواد غذائيـة عامـةمزيل هشام   

 

 



  بلديـة ع� وملـان:

 للعيـد: و الثا� اليـوم األول         :املبـارك  الفطرعيـد
العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

  مسكن711 ع� وملـان مخبـزة دعاس هشام

 الشارع الرئييس ع� وملـان مخبـزة بقاش بلقاسم
  مسكن44حي  ع� وملـان مخبـزة هشامطالب 

 حي بعjة ع� وملـان مخبـزة زبيش صالح

 حي بعjة ع� وملـان مخبـزةعدون نورة 

  مسكن360ع� وملـان  مواد غذائيـة عامـة بلحاج جxل الدين

 حــي بعــjةع� وملـان  مواد غذائيـة عامـة بوسواليم مربوك

 حــي بعــjةع� وملـان  مواد غذائيـة عامـة عدون محي الدين
jشارع مليا� عبد الكريمع� وملـان  مواد غذائيـة عامـة بلعليات سم 

شارع العايب الحس�  ع� وملـان جـــزارقرباص عيد الرحيم 

السوق املغطاة  ع� وملـان جـــزارراشدي عزوز 

 مسكن 711خي  ع� وملـان حليب و عسلشايب بالل 
اليوم الثالث و الرابع للعيد: 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 
  مسكن711 ع� وملـان مخبـزة غشييش نور الدين

  مسكن360 ع� وملـان مخبـزة مخناش فjوز
  مسكن616حي  ع� وملـان مخبـزة ليلزيدي سليxن
  مسكن583حي  ع� وملـان مخبـزة لعزيزي فاروق
  مسكن583حي  ع� وملـان مخبـزة بوشارب سفيان
  مسكن20حي  ع� وملـان مخبـزة بلعابد حسان
 بعjةع� وملـان  مخبـزة جالب مدا�
ذراع امليعاد ع� وملـان  مخبـزةسالمة باسم 
  مسكن711ع� وملـان  مواد غذائيـة عامـة ذويبي أحمد

  مسكن360ع� وملـان  مواد غذائيـة عامـة قيل أكرم
 حي الحريةع� وملـان  مواد غذائيـة عامـة حداد رضوان
 مسكن 67ع� وملـان  مواد غذائيـة عامـةزنا¨ ربيعة 
 جويلية 05حي ع� وملـان  مواد غذائيـة عامـةتالية بوزيد 

شارع رشيدي البخوش ع� وملـان  مواد غذائيـة عامـةكانو� لخمييس 
 مسكن 44ع� وملـان  مواد غذائيـة عامـةعراب سيف الدين 

 مسكن 92ع� وملـان  مواد غذائيـة عامـةخxيزي عادل 
الشارع الرئييس ع� وملـان  مواد غذائيـة عامـةشوار مربوك 

شارع بن مخلوف  ع� وملـان  مواد غذائيـة عامـةفليليسة زين الدين 
 مسكن 266حي ع� وملـان  مواد غذائيـة عامـة بليليطة محمد شهاب الدين

 مسكن 266حي ع� وملـان  مواد غذائيـة عامـةحxيزي محمد مل� 
 jالضارع الرئييس  ع� وملـان جـــزارمراد سم

 مسكن 583 ع� وملـان جـــزارهرباجي جمعة 



شارع بن معxش العيايش  ع� وملـان جـــزارمخنفر 
حي لقطارات  ع� وملـان جـــزارحجازي مليلود 

 مسكن 711 ع� وملـان جـــزارلعمjي الرشيحي 
 قطعة 67تجزئة  ع� وملـان حليب و عسلخامج مصطفى 

 
بلديـة قـالل: 

 للعيـد:و الثا� اليـوم األول                                :املبـاركالفطر  عيـد
 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 قالل مركزالل ــــقـ مخبـزة لعجال خليل

اللــــقـ مخبـزة حاجي عبد السالم  قالل مركز 

اللــــقـ مخبزةونوغي معمر   قالل مركز 

اللــــقـ مواد غذائيـة عامـة بلعايب محمد األم�  قالل مركز 

اللــــقـ مواد غذائيـة عامـةبلوط خالد   قالل مركز 

اللــــقـ مواد غذائيـة عامـةرساي عبد الرؤوف   قالل مركز 

اللــــقـ مواد غذائيـة عامـةبن العيادي مسعود   قالل مركز 

اللــــقـ مواد غذائيـة عامـةبلعايب عبد النور   قالل مركز 

اللــــقـ مواد غذائيـة عامـةقوسمي ميلود   قالل مركز 

اللــــقـ مواد غذائيـة عامـةفاضل جxل   قالل مركز 

اللــــقـ مواد غذائيـة عامـةبن قري صونية   قالل مركز 

اللــــقـ جـــزار بن قمجة شمس الدين القرية الفالحية  
 

 :الثالث والرابع للعيداليـوم 
العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

اللــــقـ مخبـزة عجال خليل  قالل مركز 

اللــــقـ مخبـزةمخبزة املقراوي   قالل مركز 

اللــــقـ مخبـزةمرابط سليxن   قالل مركز 

اللــــقـ مخبـزةحراق عاشور   قالل مركز 

اللــــقـ مواد غذائيـة عامـة بلعايب محمد األم�  قالل مركز 

اللــــقـ مواد غذائيـة عامـةبن العيادي مسعود   قالل مركز 

اللــــقـ مواد غذائيـة عامـةبلعايب عبد النور   قالل مركز 

اللــــقـ مواد غذائيـة عامـةفاضل جxل   قالل مركز 

اللــــقـ مواد غذائيـة عامـةبولوحة عبد العزيز   قالل مركز 

اللــــقـ مواد غذائيـة عامـةونوغي عمر   قالل مركز 

اللــــقـ مواد غذائيـة عامـةشبل جلول   قالل مركز 

اللــــقـ جـــزار بن قمجة شمس الدين القرية الفالحية  

اللــــقـ جـــزار قوسمي جالل  قالل مركز 

اللــــقـ جـــزار بن العيادي حس�  قالل مركز 



  بلديـة قرص األبطـال:

للعيـد:  و الثا� اليـوم األول                                   :املبـارك الفطر عيـد

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 قرص األبطالقرص األبطـال  مخبـزة بلعابد رابح

 قرص األبطالقرص األبطـال  مخبـزة جغلول جxل

 قرص األبطالقرص األبطـال  مواد غذائيـة عامـة مبار نرص الدين

 قرص األبطالقرص األبطـال  مواد غذائيـة عامـة بوراس باية

 قرص األبطالقرص األبطـال  مواد غذائيـة عامـة لعيادي هشام

 قرص األبطالقرص األبطـال  مواد غذائيـة عامـة لعمjي رابح

 قرص األبطالقرص األبطـال  مواد غذائيـة عامـة هدار جxل

jقرص األبطالقرص األبطـال  مواد غذائيـة عامـة خربيش سم 

 قرص األبطالقرص األبطـال  مواد غذائيـة عامـة والع قدور

 قرص األبطالقرص األبطـال  مواد غذائيـة عامـة بايل عمjوش

 قرص األبطالقرص األبطـال  مواد غذائيـة عامـة معاش جويدة

 قرص األبطالقرص األبطـال  مواد غذائيـة عامـة تونيس فيصل

 قرص األبطالقرص األبطـال  مواد غذائيـة عامـة لعمjي عبد الغا�

 قرص األبطالقرص األبطـال  مواد غذائيـة عامـة لعرق الطاهر

 :الثالث و الرابع للعيداليـوم 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

  مسكن243حي قرص األبطـال  مخبـزةسxري فيصل 

قرص األبطـال قرص األبطـال  مخبـزة حبيش أنور

قرص األبطـال قرص األبطـال  مخبـزةمجييل رشدي 

 63 قطعة رقم 138تجزئة قرص األبطـال  مخبـزةاليزيدي رشدي 

  مركز64مقابل الطريق الوالÃ رقم قرص األبطـال  مواد غذائيـة عامـةلعبيدي محمد 

 قرص األبطالقرص األبطـال  مواد غذائيـة عامـةدداش ابراهيم 

 قرص األبطالقرص األبطـال  مواد غذائيـة عامـةلعxري عىل 

 قرص األبطالقرص األبطـال  مواد غذائيـة عامـة لعرق العيايش

 قرص األبطالقرص األبطـال  مواد غذائيـة عامـة كبj لخرض

 قرص األبطالقرص األبطـال  مواد غذائيـة عامـة هوشات التومي

 قرص األبطالقرص األبطـال  مواد غذائيـة عامـة سعيدي وليد

 قرص األبطالقرص األبطـال  مواد غذائيـة عامـة مبار إبراهيم

 قرص األبطالقرص األبطـال  مواد غذائيـة عامـة ساف عزوز

 قرص األبطالقرص األبطـال  مواد غذائيـة عامـة لعبيدي صالح

 قرص األبطالقرص األبطـال  مواد غذائيـة عامـة جابر لحسن

 قرص األبطالقرص األبطـال  مواد غذائيـة عامـة اليزيدي النواري

 قرص األبطالقرص األبطـال  مواد غذائيـة عامـة لعمjي السعيد



 قرص األبطالقرص األبطـال  مواد غذائيـة عامـة جxدي حمزة

 قرص األبطالقرص األبطـال  مواد غذائيـة عامـة زايدي مصطفى

 قرص األبطالقرص األبطـال  جـــزارخرموش الدراجي 

 قرص األبطالقرص األبطـال  جـــزارسالم فريد 

  بلديـة أوالد يس أحمـد:

 للعيـد: و الثا�    اليـوم األول           :        املبـارك الفطر عيـد
العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 jلقرارسةأوالد يس أحمـد  مخبـزةستي نص 

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

 لقراسة أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـةزبيش سهيل 

 أوالد يس أحمد مركز - لقرارسة أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـة ستي السعيد

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

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

 أوالد يس أحمد مركز - لقرارسة أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـةقاسمي بالل 

 أوالد يس أحمد مركز - لقرارسة أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـةتالية العلوا� 

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

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

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

 مركز التبادل الريفي أوالد يس يحي أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـةحxنة 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

 مركز التبادل الريفي أوالد عائشة أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـة قاسمي عxر

 قرية أوالد يس أسعيد أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـة عقون عبد القادر

 قرية لكتافة أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـة توا¨ رابح

 قريتي ع� لقرص و التليلة أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـة حمودة سا®

 أوالد يس أحمد مركز - لقرارسة أوالد يس أحمـد لجوم حمراء و بيضقطوش  عبد الغفار 

 أوالد يس أحمد مركز - لقرارسة أوالد يس أحمـد سوبـــjاتقداري املربوك 
اليوم الثالث و الرابع للعيد: 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 jلقرارسةأوالد يس أحمـد  مخبـزةستي نص 

 أوالد يس أحمد مركز - لقرارسة أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـة بوشامة ياس�

 أوالد يس أحمد مركز - لقرارسة أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـة ستي عبد الحفيظ

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

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

 مركز التبادل الريفي اوالد يس يحي أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـة بن عيل أيوب

jمركز التبادل الريفي أوالد يس يحي أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـة حامة الخوث 

 لقرارسة أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـةحامة مراد 

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



 مركز التبادل الريفي أوالد يس يحي أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـة كتفي رشيف الهاشمي

 مركز التبادل الريفي أوالد يس يحي أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـةطار سليم 

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

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

 قرية لكتافة أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـة لكحل املختار

 قريتي ع� لقرص و التليلة أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـة حمودة الجمعي

 قريتي ع� لقرص و التليلة أوالد يس أحمـد مواد غذائيـة عامـة هرباجي بوزيد

 أوالد يس أحمد مركز - لقرارسة أوالد يس أحمـد لجوم حمراء و بيضقطوش  عبد الغفار 

 أوالد يس أحمد مركز - لقرارسة أوالد يس أحمـد سوبـــjاتقداري املربوك 

بلديـة عموشـة: 

 للعيـد:والثا� اليـوم األول                                         :املبـارك الفطر عيـد
 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 55 أوت 20ارع ش عموشـة مخبـزةطالبي عبد العزيز 

عموشة  عموشـة مخبـزةبن داوود محمود 

 عموشة عموشـة مواد غذائيـة عامـة حلموش مراد

 عموشة عموشـة مواد غذائيـة عامـة مجxج سيف هللا

 عموشة عموشـة مواد غذائيـة عامـة مهنانة سليم

 عموشة عموشـة مواد غذائيـة عامـة بوسن� عبد الباسط

 عموشة عموشـة مواد غذائيـة عامـة لطرش عبد الوهاب

 عموشة عموشـة مواد غذائيـة عامـة خنتوت صالح

 عموشة عموشـة لحوم حمراء وبيضاء بوقزول مسعود

 عموشة عموشـة لحوم حمراء وبيضاء محنون مختار

 عموشة عموشـة لحوم حمراء وبيضاء حمزة عيل
اليوم الثالث والرابع للعيد: 

 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 55 أوت 20ارع ش عموشـة مخبـزةطالبي عبد العزيز 

عموشة  عموشـة مخبـزةبن داوود محمود 

 عموشة عموشـة مواد غذائيـة عامـة دعايش ياس�

 عموشة عموشـة مواد غذائيـة عامـة العيداوي عبد الحق

 عموشة عموشـة مواد غذائيـة عامـة صالحي عزالدين

 عموشة عموشـة مواد غذائيـة عامـة نجمة حس�

 عموشة عموشـة مواد غذائيـة عامـة بورشيط الطاهر

 عموشة عموشـة مواد غذائيـة عامـة بن عيل مبارك

 عموشة عموشـة مواد غذائيـة عامـة خنتوت سليxن

 عموشة عموشـة لحوم حمراء وبيضاء بوقزول مسعود

 عموشة عموشـة لحوم حمراء وبيضاء محنون مختار

 عموشة عموشـة لحوم حمراء وبيضاء حمزة عيل



بلديـة تيزي نبشـار: 

 للعيـد: و الثا� اليـوم األول                                        :املبـارك لفطرا عيـد
 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 تيزي نبشار تيزي نبشـار مخبـزة بلعوط حكيم

 تيزي نبشار تيزي نبشـار مخبـزةعاشوري مراد 

 تيزي نبشار تيزي نبشـار مواد غذائيـة عامـة بلعزيز كxل

 تيزي نبشار تيزي نبشـار مواد غذائيـة عامـة بوجمل� الطاهر

 تيزي نبشار تيزي نبشـار مواد غذائيـة عامـة بن بيش جابر

 تيزي نبشار تيزي نبشـار لحوم حمراء و بيضاء داودي عبد الكريم

 تيزي نبشار تيزي نبشـار لحوم حمراء و بيضاءلعبيدي ميلود 

 تيزي نبشار تيزي نبشـار خرض و فواكهبلعوط عبد الحميد 
 
 
 
 

 اليوم الثالث و الرابع للعيد
 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 تيزي نبشار تيزي نبشـار مخبـزة بوطالبي عز الدين

 تيزي نبشار تيزي نبشـار مواد غذائيـة عامـة مخاشن جxل

 تيزي نبشار تيزي نبشـار مواد غذائيـة عامـة بلعوط حكيم

 تيزي نبشار تيزي نبشـار مواد غذائيـة عامـة شداد أحمد

 تيزي نبشار تيزي نبشـار مواد غذائيـة عامـة عقاب رمضان

 تيزي نبشار تيزي نبشـار لحوم حمراء و بيضاء رح�x ميلود

 تيزي نبشار تيزي نبشـار لحوم حمراء و بيضاءبوجمل� عبد الفتاح 

 تيزي نبشار تيزي نبشـار خرض و فواكهمجxج رياض 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



: وادي الباردبلديـة 
 :للعيـدوالثا� اليـوم األول                                           :املبـارك الفطر عيـد

 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 مسكن 20حي  وادي البارد مواد غذائيـة عامـةعياد فاتح 

  مسكن20حي  وادي البارد مواد غذائيـة عامـة لوصيف مبارك

 وادي البارد مركز وادي البارد مواد غذائيـة عامـة عيساوي عبد الغا�

 حي تيزمال� وادي البارد مواد غذائيـة عامـة مليا� نورالدين

 حي تيزمال� وادي البارد مواد غذائيـة عامـة فالحي فاتح

 وادي البارد مركز وادي البارد مواد غذائيـة عامـة توريرت محمود

jحي تاغزوت وادي البارد مواد غذائيـة عامـة بوهزيلة زه 

 حي لحمة وادي البارد مواد غذائيـة عامـة لقديم عياش
 

اليوم الثالث والرابع للعيد: 
 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 مسكن 20حي  وادي البارد مواد غذائيـة عامـةعياد فاتح 

  مسكن20حي  وادي البارد مواد غذائيـة عامـة لوصيف مبارك

 وادي البارد مركز وادي البارد مواد غذائيـة عامـة عيساوي عبد الغا�

 حي تيزمال� وادي البارد مواد غذائيـة عامـة مليا� نورالدين

 حي تيزمال� وادي البارد مواد غذائيـة عامـة فالحي فاتح

 وادي البارد مركز وادي البارد مواد غذائيـة عامـة توريرت محمود

jحي تاغزوت وادي البارد مواد غذائيـة عامـة بوهزيلة زه 

 حي لحمة وادي البارد مواد غذائيـة عامـة لقديم عياش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



بلديـة بابـور: 

 للعيـد: و الثا� اليـوم األول                                       :املبـارك الفطر عيـد
 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 
 سيدي منصورحي  بابـور مخبـزةأكنيو فاتح 

 الحي التجاريبابـور  مخبـزة الزموري رشيط

 الشارع الرئييس - سوق الجمعة بابـور مواد غذائيـة عامـةمحمد بوشامة 

الشارع الرئييس - سوق الجمعة  بابـور مواد غذائيـة عامـة  العزيزأمغار عبد

الشارع الرئييس - سوق الجمعة  بابـور مواد غذائيـة عامـةرابح بوشامة 

 الحي التجاري بابـور مواد غذائيـة عامـة أعراب عبد الرزاق

 حي سيدي منصور بابـور مواد غذائيـة عامـة رفيقأعراب 

 حي سيدي منصور بابـور مواد غذائيـة عامـة شيبان فريد

 املحطة بابـور مواد غذائيـة عامـةخضار ياس� 

حي سيدي منصور  بابـور مواد غذائيـة عامـة أمغار عبد النور

 أوالد بادي بابـور مواد غذائيـة عامـة ليم عبد الحبادي

 بوملاء بابـور مواد غذائيـة عامـة ذبابحة بوعالم

 الرشفة بابـور مواد غذائيـة عامـة خنيش عبد املالك

 الضعفة بابـور مواد غذائيـة عامـة مشيش جxل

 
 :الثالث و الرابـــع للعيداليـوم 

 
العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 
 jسيدي منصورطريق  بابـور مخبـزةبودهان زه 

الشارع الرئييس - سوق الجمعة  بابـور مواد غذائيـة عامـةأمغار عبد الرحxن 
الشارع الرئييس - سوق الجمعة  بابـور مواد غذائيـة عامـةمحفوظ بوجنوية 
الشارع الرئييس - سوق الجمعة  بابـور مواد غذائيـة عامـةبن ذباح رشيد 
 الحي التجاري بابـور مواد غذائيـة عامـةالسعيد عشوري 

 حي سيدي منصور بابـور مواد غذائيـة عامـةعياد مربوك 
حي سيدي منصور  بابـور مواد غذائيـة عامـة بويض رضوان
املحطة حي  بابـور مواد غذائيـة عامـة أمغار فاطمة
 أوالد بادي بابـور مواد غذائيـة عامـة بادي محمد
 تاتوبالت بابـور مواد غذائيـة عامـة لعقاب رفيق

 املحطةحي  بابـور مواد غذائيـة عامـةعبد الحليم مسموس 
 الضعفة  بابـور مواد غذائيـة عامـة بن رشيط لخرض
 الرشفة بابـور مواد غذائيـة عامـة خنيش عبد املالك

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ـول: ـــرج الغـــبلديـة س

  للعيـد: و الثا�اليـوم األول                             :          املبـاركالفطر  عيـد

 
 :الثالث و الرابع للعيداليـوم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 
 بيدةرسج الغـول  مخبـزة بالل بولعوينات
 بيدة رسج الغـول مواد غذائيـة عامـةكيحل خالد 
 بيدة رسج الغـول مواد غذائيـة عامـة بوحرود عxر
 كوكالس رسج الغـول مواد غذائيـة عامـةعقاب بوزيد 

 تيمدوين رسج الغـول مواد غذائيـة عامـةبوقطاية نور الدين 
 تيمدوين رسج الغـول مواد غذائيـة عامـة لعموري العر¤

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 بيدةرسج الغـول  مخبـزة نبييل نبيل

 تيمدوين رسج الغـول مواد غذائيـة عامـة زغمور نذير

 بيدة رسج الغـول مواد غذائيـة عامـةحريدي عبد الكريم 

 بيدة رسج الغـول مواد غذائيـة عامـةعمjوش عبد القادر 

 بيدة رسج الغـول مواد غذائيـة عامـةبولعوينات فريد 



بلديـة بني عزيـز: 
 للعيـد: و الثا� اليـوم األول                                          املبـارك الفطر عيـد

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 بني عزيز مركز بني عزيـز مخبـزة قريدي مسعود

 بني عزيز مركزبني عزيـز مخبـزة لهاليل رشايطية 

 بني عزيز مركز بني عزيـز مخبـزةالعايب محمد 

البحباحة  بني عزيـز مخبـزةمنترص هشام 

 بني عزيز مركز بني عزيـز مواد غذائيـة عامـة رياش موىس

 بني عزيز مركز بني عزيـز مواد غذائيـة عامـةالعايب نسيم 

البحباحة  بني عزيـز مواد غذائيـة عامـة بن طاق ياس�

 شارع العقيد عمjوش بني عزيـز مواد غذائيـة عامـةشيهب رضوان 

 jشارع أول نوفمرب بني عزيـز مواد غذائيـة عامـةشلغوم الخ 

 شارع أول نوفمرب بني عزيـز مواد غذائيـة عامـةلزرق صالح 

 شارع أول نوفمرب بني عزيـز مواد غذائيـة عامـةطوبال عبد القادر 

 لحجار عبد العزيز بني عزيـز مواد غذائيـة عامـةفوزار عبد الحكيم 

 قرية أكريف بورديم بني  بني عزيـز مواد غذائيـة عامـةكjور حس� 

 البحباحة بني عزيـز مواد غذائيـة عامـةبوطانة يحيى 

 شارع أول نوفمرب بني عزيـز مواد غذائيـة عامـةخمخوم حمزة 

 شارع أول نوفمرب بني عزيـز اللحوم و الدواجنبوذراع عبد الحميد 

 شارع أول نوفمرب بني عزيـز اللحوم و الدواجنرسيدي عxر 

 jشارع أول نوفمرب بني عزيـز اللحوم و الدواجنقريدي زوب 

 شارع أول نوفمرب بني عزيـز اللحوم و الدواجنمزيش عيل 
 :الثالث و الرابع للعيداليـوم 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 بني عزيز مركز بني عزيـز مخبـزة منرص عبد العايل

 بني عزيز مركزبني عزيـز مخبـزة  أحمد بازين

بني عزيز مركز  بني عزيـز مخبـزة دميدم أحمد

 بني عزيز مركز بني عزيـز مواد غذائيـة عامـة سمj طوبال

 بني عزيز مركز بني عزيـز مواد غذائيـة عامـة بشj بن رايس

 لحجار بني عزيـز مواد غذائيـة عامـة فوزار عبد الحكيم

 البحباحة بني عزيـز مواد غذائيـة عامـة بوفالقة عيل

 شارع أول نوفمرب بني عزيـز مواد غذائيـة عامـةقريدي سفيان 

 شارع أول نوفمرب بني عزيـز مواد غذائيـة عامـةلعيسا� نرص الدين 

 شارع أول نوفمرب بني عزيـز مواد غذائيـة عامـةزغيو فوضيل 

 شارع أول نوفمرب بني عزيـز مواد غذائيـة عامـةجابر عيل 

 شارع أول نوفمرب بني عزيـز مواد غذائيـة عامـةمسخر النواري 

 لحجار بني عزيز بني عزيـز مواد غذائيـة عامـةخناف السعيد 

 قرية اكريف بورديم بني بني عزيـز مواد غذائيـة عامـةبوسنينة العمري 



 البحباحة بني عزيـز مواد غذائيـة عامـةبوقايس منصور 

 شارع أول نوفمرب بني عزيـز مواد غذائيـة عامـةامغار رابح 

 شارع أول نوفمرب بني عزيـز اللحوم و الدواجنزهرة عبد الوهاب 

 شارع أول نوفمرب بني عزيـز تجارة التجزئة للحوم القصابةعزوز عبد الرحxن 
   ::بلديـة ع� السبـت

 للعيـد و الثا� اليـوم األول                                           :املبـارك الفطر عيـد

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 ع� السبت ع� السبت مخبزة بوروفة احسن

 ع� السبت ع� السبت مخبزةزعباط عxر 

 القرية الفالحية ع� السبت مواد غذائيـة عامـة العمري بوسنينة
 ع� السبت ع� السبت مواد غذائيـة عامـة برابو السعيد

 ع� السبت ع� السبت مواد غذائيـة عامـة مخيلف فاطمة

 ع� السبت ع� السبت مواد غذائيـة عامـة فايس ملطيش

 ع� السبت ع� السبت مواد غذائيـة عامـةكيموش مختار 

 ع� السبت ع� السبت حليب ومشتقاته بن قروق جعفر

 :الثالث و الرابع  للعيداليـوم 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 ع� السبت ع� السبت مخبزة زغرير كxل

 ع� السبت ع� السبت مخبزة بن غريفة - بعيبش

 ع� السبت ع� السبت مواد غذائيـة عامـة نكاع حس�

jع� السبت ع� السبت مواد غذائيـة عامـة بن شايطة الزوب 

 ع� السبت ع� السبت مواد غذائيـة عامـة لعجال فارس

 ع� السبت ع� السبت مواد غذائيـة عامـةبوثلجة مولود 

 ع� السبت ع� السبت حليب ومشتقاته بن قروق جعفر

بلديـة معاويـة: 
  للعيـد: و الثا� اليـوم األول                                 :املبـارك الفطر عيـد

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 معاويةمعاويـة  مخبـزة رششوح سليم

 معاوية معاويـة مواد غذائيـة عامـةبن سعد هللا عادل 

 شارع أول نوفمرب معاويـة مواد غذائيـة عامـةبن حميدة مسعود 

 معاوية معاويـة مواد غذائيـة عامـة مرابط نعيمة

 معاوية معاويـة مواد غذائيـة عامـةمحمد العر¤ بادي 

 معاوية معاويـة جزاربناري محمود 

 
 :الثالث و الرابع  للعيداليـوم 

 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 54شارع أول نوفمرب معاويـة  مخبـزة قروط نور الدين

 معاوية معاويـة مواد غذائيـة عامـة بناري عبد املالك



 معاوية معاويـة مواد غذائيـة عامـةبادي محمد 

 معاوية معاويـة مواد غذائيـة عامـةورز الدين عxر 

 54شارع أول نوفمرب  معاويـة لجوم و دواجنعمور السعيد 

 معاوية معاويـة جزار نوارصي عبد الكريم
          

بلديـة بني ورتيـالن:     

 للعيـد: والثا� اليـوم األول                                    :املبـارك الفطر عيـد

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 بني ورتيالن مركز بني ورتيـالن مخبـزة  نور الدينشويطر

 بني ورتيالن مركز بني ورتيـالن مخبـزة Æام عبد الحق

 بني ورتيالن مركزبني ورتيـالن  مخبـزةبن مهدي عمر 

 بني ورتيالن مركز بني ورتيـالن مواد غذائيـة عامـةإخلف وأبنائه 

 بني ورتيالن مركز بني ورتيـالن مواد غذائيـة عامـةأوبعزيز العر¤ 

 بني ورتيالن مركز بني ورتيـالن مواد غذائيـة عامـةاإلخوة بلة 

 بني ورتيالن مركز بني ورتيـالن موزع الحليب أوبعزيز هارون

 :الثالث والرابع للعيداليـوم 

 
بلديـة بني شبانـة: 

 للعيـد: والثا� اليـوم األول                                       :املبـارك الفطر عيـد

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

  بني عفيف - األربعاء بني شبانـة مخبـزةمرعيوي جمعة 

 بني شبانة مركز بني شبانـة مواد غذائيـة عامـةهباج زين الدين 

 بني شبانة مركز بني شبانـة مواد غذائيـة عامـةأعزيب الباهي 

                                                         
 :الثالث والرابع للعيداليـوم 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 بني جx¨ بني شبانـة مخبـزة إقرحبيب رابح

 بني شبانة مركز بني شبانـة مواد غذائيـة عامـةغقاد عبد الكريم 

 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 بني ورتيالن مركز بني ورتيـالن مخبـزة  نور الدينشويطر

 بني ورتيالن مركز بني ورتيـالن مخبـزة Æام عبد الحق

 بني ورتيالن مركزبني ورتيـالن  مخبـزةبن مهدي عمر 

 بني ورتيالن مركز بني ورتيـالن مواد غذائيـة عامـةأوÆون عبد املالك 

 بني ورتيالن مركز بني ورتيـالن مواد غذائيـة عامـةبن خدة عبد الغا� 

 بني ورتيالن مركز بني ورتيـالن مواد غذائيـة عامـة بوخالفة مراد

 بني ورتيالن مركز بني ورتيـالن مواد غذائيـة عامـة بوسيوف رضا

 بني ورتيالن مركز بني ورتيـالن موزع الحليب أوبعزيز خالد



بلديـة ع� لقـراج: 

 للعيـد: والثا� اليـوم األول                                 :املبـارك الفطرا عيـد

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 بني براهيم ع� لقـراج مخبـزةمبار عبد الحميد 

 غبولة ع� لقـراج مخبـزةدهني مخلوف 

 بني براهيم ع� لقـراج مواد غذائيـة عامـةسقاي بوبكر 

 بني براهيم ع� لقـراج مواد غذائيـة عامـةصحا¤ بوزيد 

 
 :الثالث والرابع للعيداليـوم 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 jش سمxغبولة ع� لقـراج مخبـزةس 

 بني براهيم ع� لقـراج مخبـزةشوارحي خالد 

 بني براهيم ع� لقـراج مواد غذائيـة عامـةمخوص بوعالم 

 
بلديـة بني موحلـي: 

 للعيـد: والثا� اليـوم األول                                   :املبـارك الفطر عيـد

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 مركز موحيل بني موحلـي بني مخبزة موبار مصطفى

  مركزبني موحيلبني موحلـي  مواد غذائيـة عامـةمرتيف نذير 

  مركزبني موحيل بني موحلـي مواد غذائيـة عامـةحرفوش بوسعد 

  مركزبني موحيل بني موحلـي مواد غذائيـة عامـةعاشور محمد 

 
 :الثالث والرابع للعيداليـوم 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 مركز موحيل بني موحلـي بني مخبزة موبار مصطفى

  مركزبني موحيل بني موحلـي مواد غذائيـة عامـةرسير وأبنائه 

  مركزبني موحيل بني موحلـي مواد غذائيـة عامـةحمرا� ربيع 

  مركزبني موحيل بني موحلـي مواد غذائيـة عامـةكفكف عبد الحكيم 

 

 

 

 

 

 

 



رالعـرش: ـبلديـة بئ

 للعيـد: والثا� اليـوم األول                                     :املبـارك الفطر عيـد
العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

  مسكن80حي  برئ العرش مخبـزة غويل فيصل
 حي هباش سليxن برئ العرش مواد غذائيـة عامـة منصور خليفة
شارع بلقاسم بن زاوي  برئ العرش مواد غذائيـة عامـةرفيق سهيل 

 محالت الرئيس برئ العرش سوبjات لحرش ذياب
شارع مصباح الدراجي  برئ العرش مواد البقالةبهبيط بوزيد 

 برئ العرش برئ العرش موزع الحليب إبراهيم سا® مصباح
 شارع حركات الطاهر برئ العرش حالب العايب مروان

 :الثالث والرابع للعيداليـوم 
العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

jشارع أحمد بن ياس� برئ العرش مخبـزة مالس البش 

  مسكن80حي  برئ العرش مواد غذائيـة عامـة رساي عاشور

شارع مصباح الدراجي  برئ العرش مواد غذائيـة عامـةمزيود صالح 

  قطعة293شارع  برئ العرش موزع الحليب بن زاري أحمد

حي هباش سليxن  برئ العرش حالبعابد مصطفى 

سفاري أحمد  برئ العرش سوبjاتحسان بوخنفوف 

شارع الثورة  برئ العرش مواد البقالةالعمري عسال 
 

بلديـة الولجـة: 

 للعيـد: والثا� اليـوم األول                                    :املبـارك الفطر عيـد
العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 
 الولجةالولجـة  مخبـزةبن دادة عxر 

 الولجة الولجـة مواد غذائيـة عامـةتوفيق عيل هالل 
 الولجةالولجـة  مواد غذائيـة عامـةسليم عقاب 

 الولجة مركزالولجـة  مواد غذائيـة عامـة عرعار كxل
الولجة مركز الولجـة  مواد غذائيـة عامـةباص رشيد 

الولجة مركز الولجـة  مواد غذائيـة عامـةعرعار جxل 
 :الثالث والرابع للعيداليـوم 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 
 الولجةالولجـة  مخبـزةبن دادة عxر 

  مركزالولجة الولجـة مواد غذائيـة عامـة عيل هالل كxل

 الولجةالولجـة  مواد غذائيـة عامـةسليم عقاب 
 الولجة مركزالولجـة  مواد غذائيـة عامـة عرعار سبع

الولجة الولجـة  مواد غذائيـة عامـةلحسن مصطفى 
 

 
 



 
 

بلديـة تاشـودة: 

 للعيـد: والثا� اليـوم األول                                       :املبـارك الفطر عيـد

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 تاشودةتاشـودة  مواد غذائيـة عامـة بن غالب هشام 

 تاشودةتاشـودة  مواد غذائيـة عامـة كامل لحسن بن محمد الفاطمي

 تاشودةتاشـودة  مواد غذائيـة عامـة درييس سليم

 تاشودةتاشـودة  مواد غذائيـة عامـة ذويبي محمد

 :الثالث والرابع للعيداليـوم 
العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 تاشودةتاشـودة  مواد غذائيـة عامـة كامل لحسن 

 تاشودةتاشـودة  مواد غذائيـة عامـة بن مزقنة بوزيد

 تاشودةتاشـودة  مواد غذائيـة عامـة درييس سليم

 تاشودةتاشـودة  مواد غذائيـة عامـة ذويبي محمد

 
بلديـة البالعـة: 

 للعيـد: والثا� اليـوم األول                                      :املبـاركالفطر  عيـد
العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 البالعةالبالعة  مخبـزةبن دادة عxد 
 البالعة مركز البالعة مواد غذائية عامة مهور باشة إلياس

 البالعة مركز البالعة مواد غذائية عامةكرميش العر¤ 
 البالعة مركز البالعة مواد غذائية عامةحمريش قايس 

 البالعة البالعة  خرض وفواكه–حليب ومشتقاته  قريف محمد

 البالعة البالعة سوبjات بودنية عادل
 البالعة البالعة سوبjات عراق غنية زوجة مغاري عيل

 البالعة البالعة اللحوم الحمراء والبيضاءكباب الطاهر 
 البالعة البالعة اللحوم الحمراء والبيضاءحمودي مسعود 

 
 :الثالث والرابع للعيداليـوم 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 البالعة البالعة مخبـزةبن دادة عxد 
 البالعة البالعة  خرض وفواكه–حليب ومشتقاته  عxرة العيايش

 البالعة البالعة  خرض وفواكه–حليب ومشتقاته  بن دادة عبد الحكيم

 البالعة البالعة سوبjات بودنية عادل
 البالعة البالعة سوبjات عراق غنية زوجة مغاري عيل

 البالعة البالعة اللحوم الحمراء والبيضاءكباب الطاهر 
 البالعة البالعة اللحوم الحمراء والبيضاءحمودي مسعود 

 



بلديـة بوعنـداس: 

 للعيـد: و الثا� اليـوم األول                                     :املبـارك الفطر عيـد
العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 بوعنداس بوعنـداس  مخبـزةاسعــادي مصطفـــى  

(jزه) بوعنداس بوعنـداس  مواد البقالة -حليب ومشتقاته إسعادي عبد الحميد

 بوعنداسبوعنـداس  خرض وفواكه مخلوفــي ياسيــن
 

 :الثالث و الرابع للعيداليـوم 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 بوعنداس بوعنـداس  مخبـزةرشيفي و حمزيوي  
-حليب مواد غذائيـة عامـة إسعادي رشيد

 
بوعنداس بوعنـداس 

 بوعنداسبوعنـداس  خرض وفواكه تكركارت مبارك
 

بلديـة بوسـالم: 

 للعيـد: و الثا� اليـوم األول                                         :املبـارك الفطر عيـد

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 ع� دكاربوسـالم  مخبـزةسيدير محمد امزيان 

بوسـالم بوسـالم  مواد غذائيـة عامـة دعيدش براهم

بوسـالم بوسـالم  خرض وفواكهأيت عيىس عبد الكريم 
 

 :الثالث و الرابع للعيداليـوم 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 ع� دكاربوسـالم  مخبـزةسيدير محمد امزيان 

بوسـالم بوسـالم  مواد غذائيـة عامـة دعيدش براهم

بوسـالم بوسـالم  خرض وفواكهأيت عيىس عبد الكريم 
 

بلديـة أيت نوال مزادة: 

  للعيـد: و الثا�اليـوم األول                                     :املبـارك الفطر عيـد
   

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 
البقالةمواد  دعميش خالد  مزادة أيت نوال مزادة 

 أيت نوال مزادة أيت نوال مزادة مواد غذائيـة عامـة لحرش اسxعيل
jأيت نوال مزادة أيت نوال مزادة مواد غذائيـة عامـة بركاي بش 

 
 :الثالث و الرابع للعيداليـوم 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 
البقالةمواد  دعميش خالد  مزادة أيت نوال مزادة 

 أيت نوال مزادة أيت نوال مزادة مواد غذائيـة عامـة لحرش اسxعيل
jأيت نوال مزادة أيت نوال مزادة مواد غذائيـة عامـة بركاي بش 

 
 



يت تيزي: أبلديـة 

 للعيـد: و الثا� اليـوم األول                                      :املبـارك الفطر عيـد
العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 
 حي سوق األثن� أيت تيزي مواد غذائيـة عامـة رشيفي رشيف
 قرية انفتاحن أيت تيزي مواد غذائيـة عامـة حمدا� العيد
 قرية احxم أيت تيزي مواد غذائيـة عامـة صابور عxر

 قرية اغيل ازوقاغن أيت تيزي مواد غذائيـة عامـة يحياوي السعيد
jان أيت تيزي مواد غذائيـة عامـة شقرة نصyقرية بو 

 حي سوق األثن� أيت تيزي مواد غذائيـة عامـةعياش سفيان 
 

 :الثالث و الرابع للعيداليـوم 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 
 قرية تيزرارين أيت تيزي مواد غذائيـة عامـة رشيفي أحمد

 قرية تنارين أيت تيزي مواد غذائيـة عامـة مسعودي الحاسن
 قرية تيزي نتاقة أيت تيزي مواد غذائيـة عامـة صابري الحواس
 قرية اغيل ازوقاغن أيت تيزي مواد غذائيـة عامـة يحياوي محمد

 قرية بوyان أيت تيزي مواد غذائيـة عامـة شقرة ملنور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



بلديـة بوقاعـة: 

 للعيـد: والثا� اليـوم األول                                     :املبـاركالفطر عيـد

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

شارع الشهداء  بوقاعـة مخبـزة بن عداد فاتح

 15 قطعة ع� مداح رقم 64تجزئة  بوقاعـة مخبـزة حxيش خالد

 شارع الشهداء بوقاعـة مخبـزة بن عداد مصطفى

 57 قطعة كاف نصj رقم 175تجزئة  بوقاعـة سوبjات بن سا® فاروق

 حي قدور بلحطاب بوقاعـة  سوبjات بلوشن محمد

حي قدور بلحطاب  بوقاعـة مواد غذائيـة عامـةËديل ياس� 

 jشارع اإلخوة ماجن  بوقاعـة مواد غذائيـة عامـةكامل زه

 104 مسكن الطابق األريض رقم 48/100حي  بوقاعـة مواد غذائيـة عامـةسxعن العيايش 

 قطعة ع� مداح 64تجزئة  بوقاعـة مواد غذائيـة عامـةمسالتي صالح 

 مسكن 90حي  بوقاعـة مواد غذائيـة عامـةكامل محمد 

 مسكن 300حي  بوقاعـة مواد غذائيـة عامـةبن بليل عبد النور 

 بيوزي 18 رقم 6 مسكن تساهميى مدخل 24/50حي  بوقاعـة مواد غذائيـة عامـةروابحي بالل 

حي الحدائق  بوقاعـة مواد غذائيـة عامـةبعطوش الطيب 

 مسكن 250حي  بوقاعـة مواد غذائيـة عامـةكامل براهيم 

شارع فلسط�  بوقاعـة خرض وفواكهتاكليت جxل 

مفرتق الطرق ملستشفى السعيد عوامري  بوقاعـة خرض وفواكههمييس جميلة 

حي تالة تروميت  بوقاعـة دواجن وبيضحمزيو طارق 

شارع الشهداء  بوقاعـة دواجن وبيضمقال¨ الطيب 

شارع الشهداء  بوقاعـة لحوم حمراءشوادرة فريد 

 
 : الثالث والرابع للعيداليـوم

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 حي تالة تروميت بوقاعـة مخبـزة فعلوس صالح

  مسكن250حي  بوقاعـة مخبـزة فعلوس صالح

 شارع الشهداء بوقاعـة مخبـزة رحمون فارس

  جويلية05بوقاعة مركز ساحة  بوقاعـة مواد غذائيـة عامـة أوشكديد بلقاسم

 التعاونية العقارية الصفح بوقاعـة مواد غذائيـة عامـة بن عداد عاشور

 حي السوق األسبوعي بوقاعـة مواد غذائيـة عامـة بن توا¨ مراد

شارع الشهداء  بوقاعـة مواد غذائيـة عامـةبن شخان نارص 

شارع فلسط�  بوقاعـة مواد غذائيـة عامـةموهبة أمحمد 

 jتجزئة العايب  بوقاعـة مواد غذائيـة عامـةمهري خوث

شارع عالوة العمري  بوقاعـة مواد غذائيـة عامـةتاكليت عبد الرحيم 

 01الصفح قطعة رقم  بوقاعـة مواد غذائيـة عامـةبن اعراب الطاهر 



 مسكن 90حي  بوقاعـة مواد غذائيـة عامـةبوقاعة وليد 

حي تالة تروميت  بوقاعـة خرض وفواكهمسالتي فارس 

 مسكن 250حي  بوقاعـة خرض وفواكهكرمــــة 

شارع الشهداء  بوقاعـة جــــزاربن مروش فتحي 

شارع اإلخوة ماجن  بوقاعـة لحوم حمراءمروش جxل 

شارع فلسط�  بوقاعـة دواجن وبيضكفوس فهيم 

شارع الشهداء  بوقاعـة دواجن وبيضمقال¨ عبد الحق 

 
 

بلديـة بنـي وسيـن: 

 للعيـد: والثا� اليـوم األول                                  :املبـارك الفطر عيـد
 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

بنـي وسيـن بنـي وسيـن  مخبـزةحطاب رياض 

 بنـي وسيـن بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـةقرقاش فارس 

 بنـي وسيـنبنـي وسيـن  مواد غذائيـة عامـةقشطول عبد الغا� 

 بنـي وسيـن بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـةبن رقرق زين الدين 

بنـي وسيـن بنـي وسيـن  مواد غذائيـة عامـةبن شيبان عxد الدين 

 الحدرة بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـةطبيش الربيع 

 jالحدرة بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـةصوابني نص 

 الحدرة بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـةعبيش كxل 

 الحدرة بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـة ساري فيصل

 
 : الثالث والرابع للعيداليـوم

 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

بنـي وسيـن بنـي وسيـن مخبـزة  بعوز فاتح

 بنـي وسيـن بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـةقرقاش عxر 

الحدرة  بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـةقوامي لونيس 

 بنـي وسيـن بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـةمزواط سليم 

 بنـي وسيـن بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـةشالل نرص الدين 

 الحدرة بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـةشبارة فاتح 

 الحدرة بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـةهداج ساعد 

 الحدرة بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـةقوامي فرحات 

 الحدرة بنـي وسيـن مواد غذائيـة عامـةنني عيىس 

 
 
 
 



بلديـة عيـن الروى: 

 للعيـد: والثا� اليـوم األول                                            :املبـارك الفطر عيـد
 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 عيـن الروى عيـن الروى مخبـزةعقون رابح 
 عيـن الروى عيـن الروى مخبـزةشوادرة لخمييس 

 عيـن الروى عيـن الروى مواد غذائيـة عامـة شواش فارس
 عيـن الروى عيـن الروى مواد غذائيـة عامـة شوادرة عبد االكريم

 jعيـن الروى عيـن الروى مواد غذائيـة عامـةعرباوي زه 

 عيـن الروى عيـن الروى سوبjاتجدعية عبد العايل 
 عيـن الروى عيـن الروى سوبjات كركار بلقاسم

 عيـن الروى عيـن الروى سوبjاتبوعجاجة مروان 
 عيـن الروى عيـن الروى خرض وفواكه عاليل بوعالم

 عيـن الروى عيـن الروى خرض وفواكه شوادرة عبد الكريم

 عيـن الروى عيـن الروى موزع الحليببورحلة عبد الحق 
 

 
 

 : الثالث والرابع للعيداليـوم
 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 عيـن الروى عيـن الروى مخبـزةعقون رابح 

 عيـن الروى عيـن الروى مخبـزةشوادرة لخمييس 

 عيـن الروى عيـن الروى مواد غذائيـة عامـةشواش بوبكر 

 عيـن الروى عيـن الروى مواد غذائيـة عامـةشوادرة عزالدين 

 عيـن الروى عيـن الروى سوبjاترششور الوناس 

 عيـن الروى عيـن الروى سوبjات بن هباش سفيان

 عيـن الروى عيـن الروى خرض وفواكهعقون عزالدين 

 عيـن الروى عيـن الروى موزع الحليببورحلة عبد الحق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



بلديـة جميلـة: 

 للعيـد: و الثا� اليـوم األول                                    :املبـارك الفطر عيـد

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

حي روية محمد الصالح  جميلـة مخبـزةرزق هللا عبد الحميد 

 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

 حي شعاب الطم� جميلـة مواد غذائيـة عامـة يحياوي فارس

 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

 حي الكركار جميلـة مواد غذائيـة عامـة سعدون عبد الرحxن

 حي الكركار جميلـة مواد غذائيـة عامـة مبار السعيد

 حي ح�x 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 ربيعي عبد الوهاب

 جميلة مركز جميلـة مواد غذائيـة عامـة قصj 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

 
 :الثالث و الرابع للعيداليـوم 

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 جxل

 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



jحي بوسعادة جميلـة مواد غذائيـة عامـة قال¨ سم 

 حي بوسعادة جميلـة مواد غذائيـة عامـة سا® حمزة

 حي الكركار جميلـة مواد غذائيـة عامـة ذيب الحس�

jسم Í جميلة مركز جميلـة مواد غذائيـة عامـة سعد 

 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 جxل

 حي العايدي أحمد جميلـة مواد غذائيـة عامـة ملوك عتبة

jحي العايدي أحمد جميلـة مواد غذائيـة عامـة جنان نص 

 حي حباس جميلـة مواد غذائيـة عامـة بوركيوة نذير

 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

 شارع جيش التحرير جميلـة مواد غذائيـة عامـةدغول الحواس 

بلديـة بنـي فـودة: 

  للعيـد: و الثا�اليـوم األول                                    :املبـارك الفطر عيـد

 :الثالث و الرابع للعيداليـوم 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 مسكن 86حي بنـي فـودة مخبـزة  كعاط فيصل

 شارع معيزة أحمد بنـي فـودة مواد غذائيـة عامـة رابحغارو 

 حي الحرية بنـي فـودة مواد غذائيـة عامـة صدقة النذير

 أكتوبر 17شارع  بنـي فـودة مواد غذائيـة عامـة قارة فاتح

 شارع أول نوفمرب بنـي فـودة مواد غذائيـة عامـةمعيزة عزوز  

شارع حداد لحسن  بنـي فـودة مواد غذائيـة عامـةخودير العيد 

حي السكنات الريفية  بنـي فـودة مواد غذائيـة عامـةمرابطي عبد املجيد 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 حي الحريةبنـي فـودة مخبـزة ذويب سليم 

jشارع أول نوفمرب  بنـي فـودة مواد غذائيـة عامـة كريبع من

 شارع كرمايل الخj بنـي فـودة مواد غذائيـة عامـة معيزة أحمد

حداد لحسنشارع  بنـي فـودة مواد غذائيـة عامـة عطروش عادل  

  مسكن86حي  بنـي فـودة مواد غذائيـة عامـة خوثj بوعالم

 شارع معيزة أحمد بنـي فـودة مواد غذائيـة عامـةغارو رضا 

  مسكن86حي  بنـي فـودة مواد غذائيـة عامـةعباس عبد السالم 

 شارع سخنون الطاهر بنـي فـودة مواد غذائيـة عامـةخودير نور الدين 

 مسكن 77حي  بنـي فـودة سوبيـرات الطاهربولحية 



شارع بلول العلمي  بنـي فـودة مواد غذائيـة عامـةمكراز محمد 

 54شارع أول نوفمرب  بنـي فـودة مواد غذائيـة عامـةمعيزة السعيد 

 شارع أول نوفمرب بنـي فـودة سوبيـرات هنيرشي أسامة

 
بلديـة العلمـة: 

 للعيـد: و الثا� اليـوم األول                                     :املبـارك الفطر عيـد
العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 
jحي هواري بومدين العلمـة مخبـزة سعدون سم 

 حي هواري بومدين العلمـة مخبـزة جبار لخرض
 شارع السعيد بوخالفة العلمـة مخبـزة فيصل بلعابد

 شارع حداد العيايش العلمـة مخبـزة ركاح الطيب
 حي اإلستقالل العلمـة مخبـزة مشتة سامي

 حي قوطايل العلمـة مخبـزةخريص مراد 
حي قوطايل  العلمـة مخبـزةبن الرشيط سا® 
دوار السوق  العلمـة مخبـزةموفق محمود 

دوار السوق  العلمـة مخبـزةبقاش وناس 
 jاملنظر الجميل  العلمـة مخبـزةرشيط سم

حي صخري  العلمـة مواد غذائيـة عامـةبدري عبد الوهاب 
حي صخري  العلمـة مواد غذائيـة عامـةبوسميد حورية 
شارع النرص  العلمـة مواد غذائيـة عامـةرحمون صالح 

شارع النرص  العلمـة مواد غذائيـة عامـةكربة مسعود 
شارع النرص  العلمـة مواد غذائيـة عامـةذياب عبد القادر 

تعاونية األمل  العلمـة مواد غذائيـة عامـةاسحاق بن ضيف 
 مسكن 800حي  العلمـة مواد غذائيـة عامـةجارو نور الدين 

 مسكن 800حي  العلمـة مواد غذائيـة عامـةبن حميدة ياس� 
السوق املغطاة  العلمـة خرض وفواكهبن صافية محمد 
 احي هواري بومدين العلمـة خرض وفواكهبن غربيد السعيد 

  العلمـة سوبjاتعرعار بالل 

 :الثالث و الرابع للعيداليـوم 
العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 حي هواري بومدين العلمـة مخبـزة بن حميدة عبد الحليم
 العلمة مركز العلمـة مخبـزة بقاش فاروق 
jعبد القادر العلمـة مخبـزة بن صفية بك jشارع األم 
 العلمة مركز العلمـة مخبـزة قوميدي عادل
 شارع الثورة العلمـة مخبـزة ركاح عيىس

 حي ثابت بوزيد العلمـة مواد غذائيـة عامـةبراقطة نور الدين 
 حي قوطايل العلمـة مواد غذائيـة عامـةسقني عبد املالك 
حي قوطايل  العلمـة مواد غذائيـة عامـةالعايب رشدي 
حي قوطايل  العلمـة مواد غذائيـة عامـةفتح هللا فيصل 



  العلمـة مواد غذائيـة عامـةبوذيب عبد العزيز 

 جرمان العلمـة مواد غذائيـة عامـةقريف عصام 
 السوق املغطاة العلمـة خرض وفواكهشينون عيل 

 
 بازر صخرة:بلديـة 

 للعيـد: و الثا� اليـوم األول                                  :املبـارك الفطر عيـد

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 حي العوازقة بازر صخرة مخبـزة بالل السعيد

حي الدواخة  بازر صخرة مخبـزةطارق دوخي 

حي مزيان الرشيف  بازر صخرة مواد غذائيـة عامـةمدايس أحمد 

قرية املالحعمويش  بازر صخرة مواد غذائيـة عامـةسفيان لعور 

حي عيل األورايس  بازر صخرة مواد غذائيـة عامـةسقاي كريم 

حي عيل األورايس  بازر صخرة مواد غذائيـة عامـةساليس بلقاسم 

 بازر صخرة بازر صخرة مواد غذائيـة عامـة ساعو سفيان

حي املالح  بازر صخرة مواد غذائيـة عامـةعطايف عبد الوهاب 

حي عيل األورايس  بازر صخرة مواد غذائيـة عامـةبن مهني محمد العر¤ 

حي املالح  بازر صخرة خرض وفواكهقوناش عز الدين 

حي مزيان الرشيف  بازر صخرة خرض وفواكهمزعاش رابح 

 حي مزيان الرشيف بازر صخرة سوبjات مرزوقي جهيد

 حي مزيان الرشيف بازر صخرة سوبjاتدوخي العيد 

 حي مزيان الرشيف بازر صخرة سوبjاتحxش عيل 

 حي عيل ال؟أورايس بازر صخرة سوبjاتسقاي لخرض 

 حي املالح بازر صخرة سوبjاتبوقرة عxر 

 jاتحداد سمjحي املالح بازر صخرة سوب 

 بازر صخرة بازر صخرة حليب ومشتقاتهبتشيم عبد الكريم 

 :الثالث و الرابع للعيداليـوم 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

jحي مزيان الرشيف العيايش بازر صخرة مخبـزة ربوح الخ 

حي املالح  بازر صخرة مواد غذائيـة عامـةطالبي العلمي 

حي مزيان الرشيف العيايش  بازر صخرة مواد غذائيـة عامـةعقون بالل 

حي عىل األورايس  بازر صخرة مواد غذائيـة عامـةبن غربيد عبود 

 �xقرية املالح عمويش  بازر صخرة خرض وفواكهرابح رح

 حي عيل األورايس بازر صخرة خرض وفواكه بن غربيد إبراهيم

 بازر صخرة بازر صخرة سوبjاتبوساحة السعيد 

 حي املالح بازر صخرة سوبjات مليزي محمد

 حي العوازقة بازر صخرة سوبjاتدرفال جxل 



 حي العوازقة بازر صخرة سوبjاتحxدو أسعيد 

 حي عىل األورايس بازر صخرة حليب ومشتقاتهبتشيم فرحات 

 
 القلتة الزرقاء:بلديـة 

 للعيـد: و الثا� اليـوم األول                                   :املبـارك الفطر عيـد

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 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 مجادلة عبد الحميد

 سيدي صالح القلتة الزرقاء مواد غذائيـة عامـة مرابط عيل عبد الباقي

 سيدي صالح القلتة الزرقاء مواد غذائيـة عامـة زروال عيل

 سيدي صالح القلتة الزرقاء مواد غذائيـة عامـة سيود ساعد

 لقناطر القلتة الزرقاء مواد غذائيـة عامـةبوعافية ساعد 

سيدي صالح  القلتة الزرقاء مواد غذائيـة عامـةعنا� جxل 

واد لعطش  القلتة الزرقاء مواد غذائيـة عامـةزراري الطاهر 

أوالد لهوى  القلتة الزرقاء مواد غذائيـة عامـةمانع الهاشمي 

سيدي صالح  القلتة الزرقاء سوبjاتزغالش طارق 

 
 
 

 :الثالث و الرابع للعيداليـوم 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

سيدي صالح  القلتة الزرقاء مخبزة رح�x جxل

 لقناطر القلتة الزرقاء مواد غذائيـة عامـة حصول 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

 القلتة الزرقاء مركز القلتة الزرقاء مواد غذائيـة عامـة سيود محمد

jسيدي صالح القلتة الزرقاء مواد غذائيـة عامـة عبديل زه 

 القلتة الزرقاء مركز القلتة الزرقاء مواد غذائيـة عامـة زغالش طارق

 كعوان القلتة الزرقاء مواد غذائيـة عامـة مدايس التونيس

سيدي صالح  القلتة الزرقاء جــــزارحxمنة املختار 

 
 
 



 
بلديـة قجـال: 

 للعيـد: و الثا� اليـوم األول                                   :املبـارك الفطر عيـد
 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 رأس املاء قجـال مخبـزةصفيح السعودي 

قجال  قجـال مخبـزةواسع قرييش 

برئ األبيض  قجـال مخبـزةمذكور فؤاد 

 قجال قجـال مخبـزة مراد شمس الدين

 رأس املاء قجـال حليب ومشتقاتهدربال عبد القادر 

 رأس املاء قجـال مواد غذائيـة عامـةعبديل فاتح 

 رأس املاء قجـال مواد غذائيـة عامـةهيشور محمد 

 رأس املاء قجـال مواد غذائيـة عامـةحساين مالك 

 رأس املاء قجـال مواد غذائيـة عامـةخلفي مراد 

 رأس املاء قجـال مواد غذائيـة عامـةخلفي عبد الغا� 

 قجال قجـال مواد غذائيـة عامـةالعيادي محمد 

 قجال قجـال مواد غذائيـة عامـةكسكاس محمد 

 قجال قجـال مواد غذائيـة عامـةمد� رمضان 

 برئ األبيض قجـال مواد غذائيـة عامـةمذكور ملنور 

 برئ األبيض قجـال مواد غذائيـة عامـةمزيان مناع 

 ملزارة قجـال مواد غذائيـة عامـةقرقور العر¤ 

 برئ األبيض قجـال مواد غذائيـة عامـةبراكنة نبيل 
 :الثالث و الرابع للعيداليـوم 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

لـقجـ مخبـزةقريس عمر  رأس املاء  

 قجال قجـال مخبـزة شويل خمييس

بوعواجة  قجـال مخبـزةراقوب فاتح 

 رأس املاء مخبـزة حليب ومشتقاتهدربال عبد القادر 

 رأس املاء قجـال مواد غذائيـة عامـةخلفي عبد الحق 

 رأس املاء قجـال مواد غذائيـة عامـةعبد العزيز طارق 

 رأس املاء قجـال مواد غذائيـة عامـةبن صيفي السعيد 

 رأس املاء قجـال مواد غذائيـة عامـةلعور حس� 

 رأس املاء قجـال مواد غذائيـة عامـةخياط محي الدين 

 رأس املاء قجـال مواد غذائيـة عامـةقعقع شمس الدين 

 قجال قجـال مواد غذائيـة عامـةعنقاق عبد الوهاب 



 

  بلديـة أوالد صابـر:

  للعيـد: و الثا� اليـوم األول                                   :املبـارك الفطر عيـد
العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 تينارأوالد صابـر  مخبـزةعريب خالد 

 الولجة السكن التساهمي ع� الرمان أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـة عث�x حمزة

 الولجة السكن التساهمي ع� الرمان أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـةعمراوي عبد الغا� 

 الولجة السكن التساهمي ع� الرمان أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـةمسjة صاويل 

  ع� الرمان308تجزئة  أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـة عمورة لزهر

 jبن الزوب jتينار أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـةفالحي سم 

 تينار أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـة فالحي عيىس

 برئ السوييس أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـةبوجليدة ملربوك 

 برئ السوييس أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـةبوجليدة الحمالوي 

 برئ السوييس أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـةغر¤ الطاهر 

 برئ السوييس أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـةعابد بوزيد 

 برئ السوييس أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـةحساين عالوة 

  مسكن حرضي برئ سوييس50ب أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـة قبايش جابر

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

 الوجة السكن التساهمي ع� الرمان أوالد صابـر جــــزارمزيان النواري 

 السوق اليومي برئ سوييس أوالد صابـر خضـــر و فواكــــهسلxن نور الدين 
                     

 :الثالث و الرابع للعيداليـوم 
العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 تينارأوالد صابـر  مخبـزةعريب خالد 

 حي سلxن الطيب برئ سوييسأوالد صابـر  مخبـزة نعمون عبد الرزاق

 الولجة السكن التساهمي ع� الرمان أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـة لعور املسعود

  ع� الرمان308تجزئة  أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـة لعور رياض

 تينار أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـةفالحي سمj بن الطاهر 

 برئ السوييس أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـة سxعني عبد القادر

 قجال قجـال مواد غذائيـة عامـةمسلم مبارك 

 قجال قجـال مواد غذائيـة عامـةخرو¤ صحراوي 

 قجال قجـال مواد غذائيـة عامـةطيب اللعيادي 

 بوعواجة قجـال مواد غذائيـة عامـةبراكنة نبيل 

 برئ األبيض قجـال مواد غذائيـة عامـةبونشادة الحس� 

 برئ األبيض قجـال مواد غذائيـة عامـةقندوز عالوة 

 برئ األبيض قجـال مواد غذائيـة عامـةبورغدة عبيد 

ملزارة  قجـال مواد غذائيـة عامـةلعىل ميلود 



 مشتة بوراس أوالد صابـر مواد غذائيـة عامـةبوراس 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 ع� الرمان أوالد صابـر جــــزاررويلة معتز 

 السوق اليومي برئ سوييس أوالد صابـر خضـــر و فواكــــهفتاش لياس 
بلديـة حxم قرقـور: 

                          :املبـارك لفطرا عيـد
  للعيـد: و الثا�اليـوم األول                                                          

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 موقةحxم قرقـور  مخبـزة طبلوح الصالح

 حxم قرقورحxم قرقـور  مواد غذائية عامة كرمة توفيق

 حxم قرقورحxم قرقـور  مواد غذائية عامة لونييس مصطفى

 ع� لعروس حxم قرقـور مواد غذائية عامة حمزة نورالدين

 سحاق حxم قرقـور مواد غذائية عامةقرنيش مربوك 

 ع� الكرمة حxم قرقـور مواد غذائية عامة عياد بالل

 موقة حxم قرقـور مواد غذائية عامة دراس الهاشمي

 بوفروج حxم قرقـور مواد غذائية عامةلعطوي عبد الحميد 

 أوالد عياد حxم قرقـور مواد غذائية عامة بن خالد سفيان

 واد السبت حxم قرقـور مواد غذائية عامة زهوا� عبد الحكيم

  
الثالث و الرابع للعيد : اليـوم 

 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 بوفروجحxم قرقـور  مخبـزة ديفي عبد الحفيظ

 حxم قرقورحxم قرقـور  مواد غذائية عامة برحال ابراهيم

 بوفروجحxم قرقـور  مواد غذائية عامة عياد رضا

 أوالد عياد حxم قرقـور مواد غذائية عامةبرحال الصالح 

 واد السبت حxم قرقـور مواد غذائية عامةزقطوف عبد هللا 

 
بلديـة ذراع قبيلـة: 

 للعيـد: و الثا� اليـوم األول                                   :املبـارك الفطر عيـد

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 ملروجذراع قبيلـة  مخبـزةبن بودة منور 

 تازوقارت ذراع قبيلـة مواد غذائية عامةعبيزة سليxن 

 مهطية ذراع قبيلـة مواد غذائية عامةما¨ الحلو 

 ملروج ذراع قبيلـة مواد غذائية عامةأخريب عبد الكريم 

 ملروج ذراع قبيلـة مواد غذائية عامةحربييل حس� 



 ملروج ذراع قبيلـة مواد غذائية عامةأمعوش توفيق 

 ملروج ذراع قبيلـة مواد غذائية عامةأبديون عباس 

 ملروج ذراع قبيلـة مواد غذائية عامةأزونطار فوضيل 

 ملروج ذراع قبيلـة مواد غذائية عامةبوذراع سعيد 

 بوزالطن ذراع قبيلـة مواد غذائية عامةقايم عبد الكريم 

 بوزالطن ذراع قبيلـة مواد غذائية عامةقاوة أعمر 

 أومرت ذراع قبيلـة مواد غذائية عامةبولكباس محفوظ 

 زباشة ذراع قبيلـة مواد غذائية عامةبن بودة سليم 

 
 :الثالث و الرابع للعيداليـوم 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 أوالد عيل بن عثxنذراع قبيلـة  مخبـزةمسياف عxد 

 أوالد سعيدي ذراع قبيلـة مواد غذائية عامةبن وادفل فريد 

 خنانشة ذراع قبيلـة مواد غذائية عامةبن بارة فوضيل 

 تيزي وغالد ذراع قبيلـة مواد غذائية عامةبوداش نورالدين 

 أوالد قبيلة ذراع قبيلـة مواد غذائية عامةأمعوش جxل 

 أوالد قبيلة ذراع قبيلـة مواد غذائية عامةقشتوم أوزايد 

 أوالد عيل بن عثxن ذراع قبيلـة مواد غذائية عامةأخناق الصالح 

 أوالد عيل بن عثxن ذراع قبيلـة مواد غذائية عامةتغم� عبد النور 

 أوالد عيل بن عثxن ذراع قبيلـة مواد غذائية عامةبن سا® مراد 

 أوالد عيل بن عثxن ذراع قبيلـة مواد غذائية عامةأمغار حليم 

 أوالد عيل بن عثxن ذراع قبيلـة مواد غذائية عامةحxش نجيم 

 أقرقار ذراع قبيلـة مواد غذائية عامةشيبان رابح 

 تازوقارت ذراع قبيلـة مواد غذائية عامةهموس عبد الرزاق 

 :قنزاتبلديـة 

 للعيـد: والثا� اليـوم األول                                  :املبـارك الفطر عيـد

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

jقنزاتقنـزات  مخبـزة شالة سم 

 قنزاتقنـزات  مواد غذائيـة عامـة فركوس حس�

 jن الزهxقنزاتقنـزات  مواد غذائيـة عامـةعبد الرح 

 قنزاتقنـزات  تجارة متعددةنايش السعيد 

 قنزاتقنـزات  خرض وفواكه بوقرة ياس�

 قنزاتقنـزات  مواد البقالةموجب مخلوف 

jات أولعر¤ سمjقنزاتقنـزات  سوب 

 قنزاتقنـزات  جزارحدادي توفيق 

 قنزاتقنـزات  موزع الحليبمخلوف اليزيد 



 :الثالث والرابع للعيداليـوم 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

jقنزاتقنـزات  مخبـزة شالة سم 

 قنزاتقنـزات  مواد غذائيـة عامـةراجي زكريا 

 قنزاتقنـزات  مواد غذائيـة عامـةمدور محمد 

 قنزاتقنـزات  خرض وفواكه زرقون رضوان

jات أولعر¤ سمjقنزاتقنـزات  سوب 

 قنزاتقنـزات  اللحوم البيضاءهباط عبد الحميد 

 قنزاتقنـزات  اللحوم البيضاء والحمراءخيار فاروق 

 قنزاتقنـزات  موزع الحليبمخلوف اليزيد 

 
بلديـة حربيـل: 

 للعيـد: و الثا� اليـوم األول                                    :املبـارك لفطرا عيـد

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 تيتاستحربيـل  مواد غذائيـة عامـة مرابط� شعيب

 تيتاستحربيـل  مواد غذائيـة عامـة لو� عبد الكريم

 كرجانةحربيـل  مواد غذائيـة عامـة بونقطة عxر

 
 :الثالث و الرابع للعيداليـوم 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 تيتاستحربيـل  مواد غذائيـة عامـة توكال عبد النور

 تيتاستحربيـل  مواد غذائيـة عامـة مرابط� العلمي

 كرجانةحربيـل  مواد غذائيـة عامـة بلقايض الطيب

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بلديـة حمـام السخنـة:

 للعيـد: والثا� اليـوم األول                           :              املبـارك الفطر عيـد
 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

حمـام السخنـة حمـام السخنـة  مخبـزة اعيش نارص

 جوان 19حي حمـام السخنـة  مخبـزةطرطاق العيد 

 حمـام السخنـة حمـام السخنـة سوبjات دعموش فوزي

 حمـام السخنـة حمـام السخنـة خرض وفواكه قفي محمد

 حمـام السخنـة حمـام السخنـة خرض وفواكه قبايش ميلود

jحمـام السخنـة مواد غذائيـة عامـة عيواج زه  

 حمـام السخنـة مواد غذائيـة عامـةسلطان مجيد 

 حمـام السخنـة حمـام السخنـة حليب ومشتقاتهثابت هشام 

 حمـام السخنـة حمـام السخنـة اللحوم الحمراء والبيضاءبوخنفوف إلياس 

 
 :الثالث والرابع للعيداليـوم 

 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 حمـام السخنـةحمـام السخنـة  مخبـزة طرطاق فيصل

 275شارع جيش التجرير الوطني  حمـام السخنـة  مخبـزةبن حرز هللا وليد 
 حمـام السخنـة حمـام السخنـة سوبjات طرطاق سليم

jحمـام السخنـة حمـام السخنـة خرض وفواكه زغار أم 

 حمـام السخنـة حمـام السخنـة خرض وفواكه مزعاش هالل

 حي الثورة حمـام السخنـة مواد غذائيـة عامـةكباب حسان 
 حي السعادة حمـام السخنـة مواد غذائيـة عامـةعبد القادر سلطان 

 حمـام السخنـة حمـام السخنـة حليب ومشتقاته عليان فيصل

 حمـام السخنـة حمـام السخنـة اللحوم الحمراء والبيضاء مودع عزام نعيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بلديـة الطايـة:

 للعيـد: والثا� اليـوم األول                                     :املبـارك الفطر عيـد

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

الطايـة  الطايـة مخبـزة زنيتي سامي 

  قطعة124التجزئة السكنية  الطايـة مواد غذائيـة عامـة دعموش كxل

الطاية مركز  الطايـة مواد غذائيـة عامـةبويلفان العلمي 

الطاية مركز  الطايـة مواد غذائيـة عامـةقرعيش بوبكر 

 قطعة 151تجزئة  الطايـة مواد غذائيـة عامـةقاسمية عبد العزيز 

 الطايـة الطايـة مواد غذائيـة عامـةشاقور عزالدين 

 الطايـة الطايـة مواد غذائيـة عامـة برباش بوزيد

jحي أم العجول الطايـة مواد غذائيـة عامـة دعموش بش 

 حي أم العجول الطايـة مواد غذائيـة عامـةعيشور رياض 

  مسكن ريفي20حي  الطايـة تجارة بالتجزئة للدواجنمطريف مصباح 
 :الثالث والرابع للعيداليـوم     

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

الطايـة  الطايـة مخبـزة  بن زاوي فارس

jالطايـة  الطايـة مواد غذائيـة عامـة شاوي بلخ 

 الطايـة  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 عامـةطالبي لطفي 

 حي أم العجول الطايـة حريف صانع للحلوياترزقي علواش 

 
 

 بلديـة التلـة:

 للعيـد: والثا� اليـوم األول                                             :املبـارك الفطر عيـد
العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 التلـةالتلـة  مخبزةصيد سليم 
 التلـة التلـة مواد غذائيـة عامـة اليازيد بدار

20مسكن  التلـة مواد غذائيـة عامـةشبيل جمعي   
 التلـة التلـة سوبjاتسل�x هجjة 

 
 :الثالث والرابع للعيداليـوم 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 
 التلـةالتلـة  مخبزةصيد سليم 
 التلـة التلـة مواد غذائيـة عامـة سعدي فريد

 التلـة التلـة مواد غذائيـة عامـةشعبية يوسف 
 التلـة التلـة سوبjات سجار عبد الوهاب

 
 
 



بلديـة ماوكـالن: 

 للعيـد: و الثا� اليـوم األول                                    :املبـارك الفطر عيـد
العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 ماوكالن مركزماوكـالن  مخبـزة رشفوح الصالح

 ماوكالن مركزماوكـالن  سوبjاتمغاطة كمــــال 

 قرية واد املالحة ماوكـالن مواد غذائيـة عامـة بارة كريــــم

 قرية ع� مرقوم ماوكـالن مواد غذائيـة عامـةصدرا¨ حس� 

 قرية بني ملول ماوكـالن مواد غذائيـة عامـةمنديل الدراجي 

 قرية املشتة ماوكـالن مواد غذائيـة عامـة دوخي صالح

 قرية واد املالحة ماوكـالن مواد غذائيـة عامـة بوخالفة الصيفي
 

 :الثالث و الرابع للعيداليـوم 
العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 قرية تيزرةماوكـالن  مخبـزة وكيل وليد

 ماوكالن مركزماوكـالن  سوبjات عباس العيد

 قرية واد املالحة ماوكـالن مواد غذائيـة عامـة بارة مبارك

 ماوكالن مركز ماوكـالن مواد غذائيـة عامـةخxل الطاهر 

 ماوكالن مركز ماوكـالن مواد غذائيـة عامـةبن وادفل الصالح 

 قرية زواوة ماوكـالن مواد غذائيـة عامـةرششور عباس 

 قرية لعقاق� ماوكـالن مواد غذائيـة عامـةالعقون عبد املالك 

 قرية أوالد بوعروة ماوكـالن مواد غذائيـة عامـة رساج عبيد
 

بلديـة تالة إيفاسـن: 

 للعيـد: و الثا� اليـوم األول                                    :املبـارك الفطر عيـد
العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 تيزي نرباهمتالة إيفاسـن  مخبـزةبوعروري عثxن 

 تيزي نرباهم تالة إيفاسـن مواد غذائيـة عامـةخريف عمر 

 تيزي نرباهم تالة إيفاسـن مواد غذائيـة عامـةدبش الطاهر 

 تيزي نرباهم تالة إيفاسـن مواد غذائيـة عامـةنارصي السعيد 
 

 :الثالث و الرابع للعيداليـوم 
العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 تيزي نرباهمتالة إيفاسـن  مخبـزةرشيفي عبد الرزاق 

تيزي نرباهم  تالة إيفاسـن مواد غذائيـة عامـة قنوش حس�

 تيزي نرباهم تالة إيفاسـن مواد غذائيـة عامـةسباس العيد 

 تيزي نرباهم تالة إيفاسـن مواد غذائيـة عامـةشلغوم مسعود 
 

 



 اي:ـــبلديـة صالـح ب

 للعيـد: و الثا� اليـوم األول                                    :املبـارك الفطر عيـد

 

: الثالث و الرابع للعيداليـوم 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 شارع كعبش عxر صالـح بـاي مخبـزة كعبش يوسف

  مسكن686حي  صالـح بـاي مخبـزةسلطا� نبيل 

 شارع كعبش عxر صالـح بـاي مخبـزةبلعابد سعودي 

 شارع بوقرة أمحمد صالـح بـاي مخبـزة لعجال خليل

 صالح باي مركز صالـح بـاي مخبـزة بن جدية عxر

 صالح باي مركز صالـح بـاي مواد غذائيـة عامـة بقرار الدراجي

 صالح باي مركز صالـح بـاي مواد غذائيـة عامـة معيوف فوزي

 صالح باي مركز صالـح بـاي مواد غذائيـة عامـة لغبي عامر

62 مارس 19حي  صالـح بـاي مواد غذائيـة عامـة قبال شهرة  

 صالح باي مركز صالـح بـاي مواد غذائيـة عامـةعطية عادل 

 62 مارس 19حي  صالـح بـاي مواد غذائيـة عامـةمهروع عبد السالم 

1955 أوت 20حي  صالـح بـاي خضــــر و فواكــــهدرييس فارس   

17القطعة رقم  صالـح بـاي حليب ومشتقاتهقواو لخمييس   

 صالح باي مركز صالـح بـاي جـــــزاربوجموش نور الدين 

 صالح باي مركز صالـح بـاي جـــــزاربليليطة جxل 

 
 
 
 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

41 قطعة رقم 280تجزئة صالـح بـاي  مخبـزة شواغي أسامة  

  مسكن257حي  صالـح بـاي مخبـزةدهان خالد 

  مسكن250حي  صالـح بـاي مخبـزة قيمش عبد هللا

 معفر صالـح بـاي مخبـزة جوال عبد الحق

55 أوت 20حي  صالـح بـاي مخبـزة ركح السعدي  

 شارع بوقرة أمحمد صالـح بـاي خضــــر و فواكــــه بلفاطمي عبد املالك

55 أوت 20حي  صالـح بـاي مواد غذائيـة عامـة حمداوي أحمد  

 صالح باي مركز صالـح بـاي مواد غذائيـة عامـةبقرار فارس 

 صالح باي مركز صالـح بـاي مواد غذائيـة عامـةبلقط لعرويس 

 صالح باي مركز صالـح بـاي مواد غذائيـة عامـةفليليسة حسان 

 صالح باي مركز صالـح بـاي مواد غذائيـة عامـة سعود عبد العايل

 صالح باي مركز صالـح بـاي جزاربوعيشة السبتي 

 صالح باي مركز صالـح بـاي جزاربليليطة جxل 



 
 
 

 بلديـة الرصفـة:

 للعيـد: و الثا� اليـوم األول                                    :املبـارك الفطر عيـد
العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 الرصفة مركزالرصفـة  مخبـزة منا� ذياب

 راس ايسيل رشق الرصفـة مواد غذائيـة عامـةبن زواش موىس 

 راس ايسيل غرب الرصفـة مواد غذائيـة عامـةسباعي نعxن 

 راس ايسيل رشق الرصفـة مواد غذائيـة عامـةباشا الرزقي 

 راس ايسيل رشق الرصفـة مواد غذائيـة عامـةزمام عياش 

 الرصفة مركز الرصفـة مواد غذائيـة عامـةبوقرعة خليل 

 الرصفة مركز الرصفـة مواد غذائيـة عامـةحامي محمد 

 الرصفة مركز الرصفـة مواد غذائيـة عامـةعطية عبد النارص 

 مشتة لغريبة الرصفـة مواد غذائيـة عامـةقادري بوبكرالصديق 

 راس ايسيل مركز الرصفـة مواد غذائيـة عامـةدروغ  يونس 

 راس ايسيل مركز الرصفـة مواد غذائيـة عامـةهالل إبراهيم 

 jراس ايسيل مركز الرصفـة مواد غذائيـة عامـةبلعمري زه 

 أوالد بوسالمة الرصفـة مواد غذائيـة عامـةبوعيشة بالل 
 

: الثالث و الرابع للعيداليـوم 
العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 راس ايسيل غربالرصفـة  مخبـزةبعيطيش محمد 

  رشقراس ايسيل الرصفـة مواد غذائيـة عامـةقxز هارون 

 راس ايسيل مركز الرصفـة مواد غذائيـة عامـةقباييل فرح الدين 

 أوالد بوسالمة الرصفـة مواد غذائيـة عامـةجعالب عبد السالم 

 مشتة لغريبة الرصفـة مواد غذائيـة عامـةلوصيف لخرض 

 راس ايسيل غرب الرصفـة مواد غذائيـة عامـةحداد رضا 

 الرصفة مركز الرصفـة مواد غذائيـة عامـةعطوي سامي 

 الرصفة مركز الرصفـة مواد غذائيـة عامـةمنا� عبد الحميد 

 الرصفة مركز الرصفـة مواد غذائيـة عامـةقادري عبد الغا� 

 راس ايسيل مركز الرصفـة مواد غذائيـة عامـةمهروع شعبان 

 راس ايسيل مركز الرصفـة مواد غذائيـة عامـةلغبي مريم زوجة رسحان 

 راس ايسيل غرب الرصفـة مواد غذائيـة عامـةقبال كxل 

 أوالد بوسالمة الرصفـة مواد غذائيـة عامـةنوي لزهر 

 أوالد بوسالمة الرصفـة مواد غذائيـة عامـةنارصي لخمييس 

 
 
 



بلديـة أوالد تبـان: 
 للعيـد: و الثا� اليـوم األول                                    :املبـارك الفطر عيـد

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 أوالد تبـان أوالد تبـان مخبـزةالعمزاوي أحمد 

 أوالد تبـان أوالد تبـان مخبـزةالعمزاوي يعقوب 

 أوالد تبـان أوالد تبـان مواد غذائيـة عامـة بخوش فارس

 أوالد تبـان أوالد تبـان مواد غذائيـة عامـة حنايش موىس

 أوالد تبـان أوالد تبـان مواد غذائيـة عامـة بلعكري عبد الحميد

 أوالد تبـان أوالد تبـان جــــزار العطايف الحاج

 أوالد تبـان أوالد تبـان جــــزاربلوز البخوش 
: الثالث و الرابع للعيداليـوم 

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 أوالد تبـان أوالد تبـان مخبـزة جوهاري فاتح

 أوالد تبـان أوالد تبـان بقالة العطسايف علبد الحميد

 أوالد تبـان أوالد تبـان خرض وفواكه قتال سعد

 أوالد تبـان أوالد تبـان مواد غذائيـة عامـة العيدي أحمد

 أوالد تبـان أوالد تبـان مواد غذائيـة عامـة شباح عxر

 أوالد تبـان أوالد تبـان مواد غذائيـة عامـة لعرايض يوسف

 أوالد تبـان أوالد تبـان جــــزاركركار عيل 
 بلديـة الحامـة:

 للعيـد: و الثا� اليـوم األول                                    :املبـارك الفطر عيـد

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 عداوة الحامـة مواد غذائيـة عامـة جوادة عامر

 عداوة الحامـة مواد غذائيـة عامـة عوير لخمييس

 عداوة الحامـة مواد غذائيـة عامـة بلكرفة منصور

 عداوة الحامـة مواد غذائيـة عامـة قادري عثxن

 عداوة الحامـة مواد غذائيـة عامـة عوير محمود

 عداوة الحامـة مواد غذائيـة عامـة الداي  معمر

jعداوة الحامـة مواد غذائيـة عامـة العيب بش 

: الثالث و الرابع للعيداليـوم 
العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 عداوة الحامـة مواد غذائيـة عامـةعوير رابح 
 عداوة الحامـة مواد غذائيـة عامـةعطيطو العمري 
 عداوة الحامـة مواد غذائيـة عامـةجوادة عيىس 

 عداوة الحامـة مواد غذائيـة عامـةالعيب عبد الرزاق 
 عداوة الحامـة مواد غذائيـة عامـةالعيايش مراد 
 عداوة الحامـة مواد غذائيـة عامـة العيب فؤاد

¨xعداوة الحامـة مواد غذائيـة عامـة دقيش الس 



بلديـة بوطالـب: 
 للعيـد: و الثا� اليـوم األول                                    :املبـارك الفطر عيـد

العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 الحريق بوطالـب مخبـزة صحراوي عيل

 الحريق بوطالـب مواد غذائيـة عامـة عبسة الصالح

 الغابة بوطالـب مواد غذائيـة عامـةبعزيز لخمييس 

 الغابة بوطالـب مواد غذائيـة عامـة زبj عبد العزيز

 الحريق بوطالـب مواد غذائيـة عامـة شوتر عبد النور

 الحريق بوطالـب مواد غذائيـة عامـة وايل رابح

 الحريق بوطالـب مواد غذائيـة عامـة بن دادة أم السعد

 الربدعة بوطالـب مواد غذائيـة عامـة غشييش حدة

 بوجليخ بوطالـب مواد غذائيـة عامـة بلخادم العيايش

 قرب دلح بوطالـب مواد غذائيـة عامـة جوادة سيف الدين

 الحريق بوطالـب  جملة -- مواد غذائيـة عامـة جوادة النواري

 الحريق بوطالـب  جملة -- مواد غذائيـة عامـة جوادة كxل

 الحريق بوطالـب  جملة -- مواد غذائيـة عامـة جوادة عxر
 

: الثالث و الرابع للعيداليـوم 
العنـوان البلديـة النشـاط اإلسم و اللقب 

 الغابة بوطالـب مواد غذائيـة عامـة العقون السعيد

jالغابة بوطالـب مواد غذائيـة عامـة حاجي الخ 

 الحريق  بوطالـب مواد غذائيـة عامـة بلعقون حسان

 الحريق بوطالـب مواد غذائيـة عامـة عبسة صليحة

jالحريق بوطالـب مواد غذائيـة عامـة شوتر النص 

 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

 الحريق بوطالـب  مواد غذائيـة عامـة جوادة فاتح
 


