
بلديـــة ســطيف مــداومـــة عيـــد الفطـــر  المبـــارك لسنـــة 2019 :

يـــــــع اليـــوم األول: ــــــام  إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعالمركز التجاري 1004 مسكنارز حروش1 ـــطيفاطعام  سـ
يع سيدي حيدر 60 مسكن اجتما تسا 42 محل تجاري عمارةأغم عبد الكريم2 ـــطيفاطعام  سـ
يعالمركز التجاري بارك مول الطابق الثا رقم 07البيان فود دبيش العر 3 ـــطيفاطعام  سـ
شام4 يع ميكار عي عمارة ب34الزايدي  ـــطيفاطعام  سـ
ر5 ر لز يعالمركز التجاري 1004 مسكنالطا ـــطيفاطعام  سـ
يعت ع الوفاء تجزئة حش قطعة رقم 19 محل رقم 02العزقة بالل6 ـــطيفاطعام  سـ
يع23شارع الفداء الطابق األر  العزلة عبد الكريم7 ـــطيفاطعام  سـ
يع قاوةالعزلة نور الدين8 ـــطيفاطعام  سـ
يعسيدي حيدر 150 مسكن اجتما تسا ع 01 المدخل 07العطري عبد الرحمان9 ـــطيفاطعام  سـ

يع  حش الفرقة بالل10 ـــطيفاطعام  سـ
يعت ع األخوين بلعياط 03 مسكن ترقويالياس امجدوبن11 ـــطيفاطعام  سـ
يا سناك12 يع ربوح عمارال ـــطيفاطعام  سـ
يعت ع االخوة بلعياظامجدوين الياس13 ـــطيفاطعام  سـ
يعشارع المقاول امجذوبن عبد اللطيف14 ـــطيفاطعام  سـ
يع الهضاب 50 مسكنامعوش عبد العزيز15 ـــطيفاطعام  سـ
يع يحياوي شارع زعباط رمضانأم عبد الجليل16 ـــطيفاطعام  سـ
ر17 وش 78 قطعة رقم 03 قسم 210 مج 78أنور الطا يعشارع العقيد عم ـــطيفاطعام  سـ
مي ياس 18 يع حش عي بن ادريسأ ـــطيفاطعام  سـ
يع بونشادة 800 مسكنأوري جميلة19 ـــطيفاطعام  سـ
وشبا السعيد20 يعشارع العقيد عم ـــطيفاطعام  سـ
يعنهج االخوة طقيعبار الربيع21 ـــطيفاطعام  سـ
يع ت ع  سمارة  ربوح بوعروة عمارة أ رقم 7باسم فاتح22 ـــطيفاطعام  سـ
يعتعاونية العقارية النسيم 32 مسكنبا فاروق23 ـــطيفاطعام  سـ
يع 100 مسكنباي سليمة24 ـــطيفاطعام  سـ
يع 1014 مسكنبخاخ دحمان25 ـــطيفاطعام  سـ
يع 500 مسكن ع أ 04 رقم 54بخوش رفيق26 ـــطيفاطعام  سـ
يم فيصل27 يعشارع حفاظ عبد المجيد رقم 15برا ـــطيفاطعام  سـ
يع ع تبينتبرباش عمر28 ـــطيفاطعام  سـ
يعتجزئة بوعروة الشطر 3 رقم 24 أي فبرحهموش عبد المجيد29 ـــطيفاطعام  سـ
يعنهج بحري الخ  20 أوت 55بركات جميل30 ـــطيفاطعام  سـ
يع نشادي سونطراكبروش صالح الدين31 ـــطيفاطعام  سـ
يعتجزئة شوف لكدادبعبيش جمال32 ـــطيفاطعام  سـ
وع 30 مسكن اجتما تسا رقم 01بقة الربيع33 يع قاوة م ـــطيفاطعام  سـ



يع 20 أوت 55 ت ع أوزير ب 7 مدخل 4بكاك دمحم34 ـــطيفاطعام  سـ
يع حش 100 مسكن اجتما تسا و63 محلبلبور السعيد35 ـــطيفاطعام  سـ
يع أول نوفم 54 نهج عون ميلود رقم 02بلحنا أحمد نجيب36 ـــطيفاطعام  سـ
يع 20 أوت 55 ت ع أوزير عبد الحقبلخ طارق37 ـــطيفاطعام  سـ
يعت ع عمار قطوشبلعبيد سم 38 ـــطيفاطعام  سـ
يعمحطة النقل الجوي المطاربلعليات عبد الكريم39 ـــطيفاطعام  سـ
40SNC يعنهج بن بولعيد رقم 16بلقاسم ـــطيفاطعام  سـ
يع بوسك بلقري عبد النور41 ـــطيفاطعام  سـ
يع ثليجان عبد الرحمانبلقو دمحم الهادي42 ـــطيفاطعام  سـ
و س 18بلواضح عبد الحق43 يع المستقبل زاوية زر ـــطيفاطعام  سـ
و بلواضح فوزي44 يع المستقبل زاوية زر ـــطيفاطعام  سـ
يع بل بلوا خالد45 ـــطيفاطعام  سـ
وك للبناء والتعم بلور السعيد46 يع حش 100 مسكن تسا و63 محل ت ع خلفة م ـــطيفاطعام  سـ
شام47 وع 30 محل 8بليوز  يع قاوة م ـــطيفاطعام  سـ
يعنهج االخوة مسلم الطابق األر رقم 24بن ادير جمال48 ـــطيفاطعام  سـ
يعتجزئة حش الشطر األول قطاع ببن الزين بومدين49 ـــطيفاطعام  سـ
يع 950 مسكن شوف لكدادبن الشيخ عبد الكريم50 ـــطيفاطعام  سـ
يعت ع بلمجنح عبد الحميدبن باديس معاشة51 ـــطيفاطعام  سـ
ا مصط 52 يعنهج جبل بوطالببن تو ـــطيفاطعام  سـ
يع03نهج بور سعيد بن جاب  عبد القهار53 ـــطيفاطعام  سـ
يعزاوية نهج االخوة مسلمبن حس محمود54 ـــطيفاطعام  سـ
يع حش موسع الشطر األول شارع عالم مختار رقم 23بن حمو توفيق55 ـــطيفاطعام  سـ
يعالمركز التجاري  1014 صنف 04 رقم س 81بن خالد حنان56 ـــطيفاطعام  سـ
يع ميكار عي 540 مسكن عمارة س 9 رقم 12بن دا العمري57 ـــطيفاطعام  سـ
يع03شارع فال العيدبن دية سفيان مهدي58 ـــطيفاطعام  سـ
يع 1006 مسكن 38 قسم رقم 04بن رحال عادل59 ـــطيفاطعام  سـ
يعنهج بن بولعيد رقم 08بن سديرة اليام 60 ـــطيفاطعام  سـ
يع كعبوب ت ع النسيمبن سكة التها 61 ـــطيفاطعام  سـ
يعت ع االخوة بن سكة مدخل 3بن سكة دمحم عبد الرحمان62 ـــطيفاطعام  سـ
يع حش شارع عي بن دريس الشطر الثالث مج 54بن شبل عمار63 ـــطيفاطعام  سـ
يع شوف لكدادبن شيخ عبد الكريم64 ـــطيفاطعام  سـ
وع 30 مسكن اجتما تسا رقم 02بن عتيبة65 يع قاوة م ـــطيفاطعام  سـ
يعشارع ترفوس البش قسم 190 مج 128بن عمارة صالح66 ـــطيفاطعام  سـ
يع المستقبل قسم 293بن عي وريدة67 ـــطيفاطعام  سـ
يط فوزي68 يع حش موسعبن غ ـــطيفاطعام  سـ
يع ثليجان شارع مقرا الحاجبن المة دمحم نسيم69 ـــطيفاطعام  سـ
يعت ع بالل العمريبن دمحم طارق70 ـــطيفاطعام  سـ
ة خالد71 يعشارع بن سينابن مع ـــطيفاطعام  سـ
يعت ع األخوين بلعياط 30 مسكن شارع المقاول بن مه لوصيف72 ـــطيفاطعام  سـ



وع 45 مسكن قسم 75 مج 34 قطعة 72بن ميلة خ الدين73 يع الهضاب م ـــطيفاطعام  سـ
يعالمركز التجاري 1014 مسكنبن ميلة عبد الحميد74 ـــطيفاطعام  سـ
يع 01 نوفم 54بهلول سيف الدين75 ـــطيفاطعام  سـ
يعمحطة نقل المسافرينبوبتيتات سم 76 ـــطيفاطعام  سـ
يع الحا بوبريمة النواري77 ـــطيفاطعام  سـ
يع قاوة 50 مسكن 31 محلبوتقار حياة78 ـــطيفاطعام  سـ
اقة العيد رقم 61 قطعة 17بوجادي جويدة79 يعشارع  ـــطيفاطعام  سـ
يع الهضاب cap مركز متعدد الخدمات رقم 103بوجالل سليم80 ـــطيفاطعام  سـ
يعنهج 01 نوفم 54بوجمل حسا 81 ـــطيفاطعام  سـ
يعفرماتوبوجنارة كمال82 ـــطيفاطعام  سـ
يعشارع قندور السعيد رقم 10بوحصان نسيم83 ـــطيفاطعام  سـ
يعشارع المقاول بوحليب عبد الحفيظ84 ـــطيفاطعام  سـ
ة دمحم85 يع الهضاب 50 مسكنبوخ ـــطيفاطعام  سـ
يع حش موسع الشطر 02بودوخة رشيد86 ـــطيفاطعام  سـ
يع ثليجانبودين قداودو87 ـــطيفاطعام  سـ
يعت ع عبد المجيدبوذراع محفوظ88 ـــطيفاطعام  سـ
يع03شارع كسكاس عبد الحميدبوراس السعيد89 ـــطيفاطعام  سـ
يع 17 أكتوبر 1961 رقم 07بورعدة أم 90 ـــطيفاطعام  سـ
مبورقبة حبيبة91 يعتجزئة أوالد برا ـــطيفاطعام  سـ
يع حش شارع ليتو عبد الحميد 53بورقبة عمار92 ـــطيفاطعام  سـ
يع الصناعةبوزمادة أحمد93 ـــطيفاطعام  سـ
يع ثليجان زاوية نهج المدارس رقم 247بوزيان نور الدين94 ـــطيفاطعام  سـ
وش عمارة 1بوزيدي نعيم95 باش وعم يعزاوية نهج االخوة  ـــطيفاطعام  سـ
يع 40 مسكن عمارة أ درج 1 رقم 3بوساحة سم 96 ـــطيفاطعام  سـ
ول دمحم97 يع الهضاب شمال رقم 06بوسا ـــطيفاطعام  سـ
ة98 يع بوعروة  01 نوفم 54 ت ع أمن الحياةبوسدر نص ـــطيفاطعام  سـ
يعالطابق األر تعاونية بوضيافبوسكوط أسامة99 ـــطيفاطعام  سـ

يعنهج العر بن مهيديبوسنة سليم100 ـــطيفاطعام  سـ
يعشارع دمحم مقرا بوش رضا101 ـــطيفاطعام  سـ
يعشارع 08 نوفم 54 رقم 02بوشحمة زيدومة102 ـــطيفاطعام  سـ
يعالطابق األر عمارة ج رقم 17بوشكوط أسامة103 ـــطيفاطعام  سـ
يع 500 مسكن ع أ 02 رقم 48بوصبع عبد الكريم104 ـــطيفاطعام  سـ
يع 950 مسكن شوف لكدادبوصبع ع بالل105 ـــطيفاطعام  سـ
يع الهضاببوصهول دمحم106 ـــطيفاطعام  سـ
يعمحطة نقل المسافرينصاد العمري107 ـــطيفاطعام  سـ
يعمحطة نقل المسافرينعشاشة العر 108 ـــطيفاطعام  سـ
يعمحطة نقل المسافرينبوحمة بن ذيب109 ـــطيفاطعام  سـ



ـــا : يـــــــع اليـــوم الثـ ــــــام  إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعوسط المدينةبوضياف عبد الغا 1 ـــطيفاطعام  سـ
يعشارع حفاظ رقم 08بوضياف مصط 2 ـــطيفاطعام  سـ
يعت ع األخوين بلعياط 33 مسكن  لعرارسةبوطال عادل3 ـــطيفاطعام  سـ
يع ع الطريقبوعبد  زين العابدين4 ـــطيفاطعام  سـ
يع  ع الطريقبوعبد  عالء الدين5 ـــطيفاطعام  سـ
يعت ع توا عمارة س 30 الطابق األر بوعبد  لمياء6 ـــطيفاطعام  سـ
يعشارع عباشة عماربوعبيد وليد7 ـــطيفاطعام  سـ
يعع موس 50 مسكن و30 محل رقم 04بوعروي ورد8 ـــطيفاطعام  سـ
يعسيدي حيدر 60 مسكنبوعزاوي بش 9 ـــطيفاطعام  سـ

يعمحطة نقل المسافرينبوعزيز أرز 10 ـــطيفاطعام  سـ
ية تج 1006 قطعة 38بوغابة حسان11 يعم الح ـــطيفاطعام  سـ
يع رجوح ع دوس رقم 21بوغرطة حاجو12 ـــطيفاطعام  سـ
يعمحطة نقل المسافرينبوقت سم 13 ـــطيفاطعام  سـ
يع07نهج العر بن مهيديبوقزولة الصي 14 ـــطيفاطعام  سـ
يع ثليجان شارع الحاج مقرا رقم 02بوقزولة سليم15 ـــطيفاطعام  سـ
يع 142 مسكن عمارة أ 1 درج 1بوقمحة دمحم أم 16 ـــطيفاطعام  سـ
يعبالقرب من الجامعةبوكراع الطيب17 ـــطيفاطعام  سـ
يعشارع المقاول بولحليب عبد اللطيف18 ـــطيفاطعام  سـ
يف19 يع كعبوببولدوار ال ـــطيفاطعام  سـ
شام20 يعنهج أحمد عقون عمارة 01 سلم 1 الطابق األر رقم 06بومرفق  ـــطيفاطعام  سـ
يعحديقة التسليةبونزاف زوبيدة21 ـــطيفاطعام  سـ
يع سينسطال نهج عوري الدرا بونوارة مراد22 ـــطيفاطعام  سـ
يعشارع دمحم مقرا رقم 01بويش رضا23 ـــطيفاطعام  سـ
يف ع ب سلم 1 رقم 104 حصة 01تبا مهدي24 يع بخوش ال ـــطيفاطعام  سـ
يع الهضابتخي عادل25 ـــطيفاطعام  سـ
يعنهج الفداء قسم 243 مج رقم 04 الطابقتريو دمحم ياس 26 ـــطيفاطعام  سـ
يعشارع شيخ العيفةتوا دليلة27 ـــطيفاطعام  سـ
يع المستقبلتوا نجيب عبد الرؤوف28 ـــطيفاطعام  سـ
يف29 يعالمركز التجاري بارك مولتواري  ـــطيفاطعام  سـ
يعالمركز التجاري بارك مول الطابق الثا تياس فريد30 ـــطيفاطعام  سـ
وشثاب دمحم السعيد31 باش والعقيد عم يعزاوية االخوة  ـــطيفاطعام  سـ
يع يحياوي بارك أفوراحجابور رابح32 ـــطيفاطعام  سـ
يعشارع ابن سيناجدودي مراد33 ـــطيفاطعام  سـ
يع 48 مسكن التعاضدية العامة للسكنجدي أحمد34 ـــطيفاطعام  سـ
يع الشيخ العيفةجرمو رضا35 ـــطيفاطعام  سـ



يعشارع ابن سيناجرودي لحسن36 ـــطيفاطعام  سـ
يعشارع ابن سيناجرودي مراد37 ـــطيفاطعام  سـ
يعت ع بالل العمريجالل اليازيد38 ـــطيفاطعام  سـ
يعالمركز التجاري بارك مول الطابق الثا جنادي نسيم39 ـــطيفاطعام  سـ
شام40 يع 80 مسكن  المستقبلحاج مراس  ـــطيفاطعام  سـ
يعسيدي حيدر 150 تسا عمارة ب 2 مدخل 64حجاب فيصل41 ـــطيفاطعام  سـ
يع حش الشطر الثالث مج 43حدادي فاتح42 ـــطيفاطعام  سـ
يعشارع االخوة مسلمحداد كريم43 ـــطيفاطعام  سـ
يع المستقبل 26 نهج عباشة عمارحداد ليندة44 ـــطيفاطعام  سـ
يع المستقبل ت, المعلم حداوي مصط 45 ـــطيفاطعام  سـ
يعشارع ابن سيناحدودي مراد46 ـــطيفاطعام  سـ
يعت,ع طال حرشاوي صليح47 ـــطيفاطعام  سـ
يعشارع المقاول حرفوش العر 48 ـــطيفاطعام  سـ
يعتجزئة حش موسع الشطر الثا حرفوش دمحم49 ـــطيفاطعام  سـ
يعالمركز التجاري 1014 مسكنحروش أرز 50 ـــطيفاطعام  سـ
دنة مختار 15 شارع السعيد كرنوحشا أحمد51 يع شيمينو نهج  ـــطيفاطعام  سـ
يع حش 150 مسكن اجتما تسا و64 محل تجاري ع 03 مدخلحطاب فيصل52 ـــطيفاطعام  سـ
يع يحياوي رقم 34حفار سهام53 ـــطيفاطعام  سـ
يع 17 أكتوبر 1961حمزة يمينة54 ـــطيفاطعام  سـ
يعسيدي حيدر 150 مسكن اجتما تسا عمارة 3 مدخل 82 طابق أر حمو عياش55 ـــطيفاطعام  سـ
يع 24/24/50 مسكن اجتما تسا قطعة رقم 07 عمارة 4 مدخلحميدات الياس56 ـــطيفاطعام  سـ
يف برارمة قسم 226 مج ملكية رقم 182حو ز 57 يعت ع حامدي ال ـــطيفاطعام  سـ
وك58 يعتجزئة  حش الشطر األول رقم 3 أ 2 قسم 167خابر م ـــطيفاطعام  سـ
يعشوف لكداد  950 مسكن رقم 33خاشة بالل59 ـــطيفاطعام  سـ
ي زكرياء60 يعزاوية شارع االخوة مسلم 8 ماي 45خث ـــطيفاطعام  سـ
يعنهج االخوة مسلم الطابق األر خث دمحم61 ـــطيفاطعام  سـ
يف62 يع لعرارسة 600 مسكنخرفية ال ـــطيفاطعام  سـ
يعشارع 02 بل عمارة أ رقم 43خرمازة رضا63 ـــطيفاطعام  سـ
يعشارع االخوة جمي رقم 44خرموش خالد زكرياء64 ـــطيفاطعام  سـ
يعسيدي حيدر 150 مسكن اجتما تسا رقم ب 02 مدخل 64 قسم 6خطاب فيصل65 ـــطيفاطعام  سـ
ونبارخالنفة دمحم66 يع ل ـــطيفاطعام  سـ
يم الخليل67 يع الهضاب تعاونية عالم منصورخاليف ابرا ـــطيفاطعام  سـ
يعسيدي حيدر 150 مسكن عمارة ب 3خاليف خليفة68 ـــطيفاطعام  سـ
يع ع موسخل عبد الحق69 ـــطيفاطعام  سـ
يع الهواء الجميل ت ع الهقارداحل عماد70 ـــطيفاطعام  سـ
يعشارع بن بوالعيد فداء قسم 210دادن تادن تونغ71 ـــطيفاطعام  سـ
يادا خالد72 يعم ت مال ـــطيفاطعام  سـ
ل عماد73 يع 750 مسكندا ـــطيفاطعام  سـ
ل نور الدين74 يع بل دا ـــطيفاطعام  سـ



يعشارع الحاج دمحم مقرا رقم 1داودي أسامة75 ـــطيفاطعام  سـ
يعمحطة القطار - سطيفدايخة العلجة76 ـــطيفاطعام  سـ
يع الهضاب 40 مسكن اجتما تسا 29 محل عم ج الطابق األر دبشون عادل77 ـــطيفاطعام  سـ
يع الهضابدحداح بالل78 ـــطيفاطعام  سـ
يعت ع بلعياظ ع  الهواء الجميلدحمون يوسف79 ـــطيفاطعام  سـ
يعحديقة التسليةدخي جمال80 ـــطيفاطعام  سـ
م81 يعت ع الوفاء  حش رقم 27درادرة فا ـــطيفاطعام  سـ
يع 64 مسكن تسا الطابق األر درويش فرحات82 ـــطيفاطعام  سـ
يع  مكار عي 540 مسكن رقم 52دعا مهدي83 ـــطيفاطعام  سـ
يعنهج عباد رمضان قسم 209 مجموعة ملكية رقم 40دعيش فؤاد84 ـــطيفاطعام  سـ
يع المعدوم دال وافية85 ـــطيفاطعام  سـ
يع حش ع موس 50 مسكندمدوم بالل86 ـــطيفاطعام  سـ
لو صالح الدين87 وشد باش والعقيد عم يعنهج االخوة  ـــطيفاطعام  سـ
يليس نور الدين88 يعساحة فلسط د ـــطيفاطعام  سـ
وشدويدة مصط 89 يعنهج العقيد عم ـــطيفاطعام  سـ
يع شيخ العيفةذيب فارس90 ـــطيفاطعام  سـ
يعمخرج جنوب المطقة الصناعيةرايس زيتو 91 ـــطيفاطعام  سـ
يعتجزئة حش موسع الشطر الثا ربا العر 92 ـــطيفاطعام  سـ
يعشارع 20 أوت 55رجاح دمحم يا93 ـــطيفاطعام  سـ
يع ع الطريق الشطر 1 تجزئة 144 قطعة محل 4 مج 121 قسم 3رحاحلة أيوب94 ـــطيفاطعام  سـ
يع  حش موسع الشطر 01 شارع عالم رقم 11رحال دمحم95 ـــطيفاطعام  سـ
يع الهواء الجميلرحبة نسيم96 ـــطيفاطعام  سـ
يعت ع الحرية والسالمرحما كريم97 ـــطيفاطعام  سـ
يع 08 ماي 45 شارع عبد المجيدرحما محسن98 ـــطيفاطعام  سـ
يع الهضاب cap قطعة 03 و06 رقم 162رحوي آمال99 ـــطيفاطعام  سـ

م شارع زعباط رمضانرزيق ن الدين100 يع أوالد برا ـــطيفاطعام  سـ
يف101 يع 500 مسكنرفو دمحم ال ـــطيفاطعام  سـ
يع بوعروةرقاد فاتح102 ـــطيفاطعام  سـ
باشرقيق يوسف103 يعت ع االخوة  ـــطيفاطعام  سـ
يعحديقة التسليةرمان ع 104 ـــطيفاطعام  سـ
قية العقارية زواوي عبد الرحمانرومي عز الدين105 يع المعبودة ال ـــطيفاطعام  سـ
يع كعبوب ت ع االخوة بوسك رقم 9زوايد عبد الحليم106 ـــطيفاطعام  سـ
يع ع تبينتزب حكيم107 ـــطيفاطعام  سـ
يعزاوية نهج عقون رقم 02 شارع 08 نوفم صالح عادل108 ـــطيفاطعام  سـ
ـــطيفمطعم وفندقزاوية نهج مسلم وحفاظ عبد المجيدمحمود بن حس 109 سـ
يعنهج 08 نوفم 1971 ع 01 مدخل 01بوجمل حسا 110 ـــطيفاطعام  سـ
ـــطيفمطعـــــــمنهج 01 نوفم 54بوضياف عبد الغا 111 سـ
ر مقد 112 باش ونهج 08 نوفم 1971 ع 01 مدخل 01 حصة رقم 16لز يعنهج حفاظ عبد المجيد نهج اإلخوة  ـــطيفاطعام  سـ



لحوم ودواجن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــطيفلحوم ودواجن حش 165 مسكنبوسعية أسامة1 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن المعبودةأكوباش مسعود2 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن حش شطر 03أحمد مس 3 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن الشاد طانجة س 1أحميد عبد الكريم4 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنبوسك عمارة س رقم 13أخريب أعمر5 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنت.ع النسيم  كعبوب 01 الهواء الجميل قطعة رقم 10 س إسعادي عالوة6 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطاة رقم 130الجم بوزيد7 سـ
يف8 ـــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطاة  حش الشي  سـ
ـــطيفلحوم ودواجن يحياوي نهج العيفة أحمدالعز عبد الهادي9 سـ

ـــطيفلحوم ودواجنشارع الشهيد بن عزيز مسعود ع RDC 04 مدخل 87العيداوي سم 10 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن بوسك بابون عادل11 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنمركز تجاري 1014 رقم 03بارة الجم 12 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنتعاونية عقارية بلمجنح رقم 29بارة عبد 13 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنتعاونية عقارية بلمجنح رقم 57بارة عبد 14 سـ
وا نص بار عبد 15 ـــطيفلحوم ودواجننهج بحري الخ تعاونية عقارية ق سـ
ـــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطاة 1006بار ع 16 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنالتعاونية العقارية السوق المغطاة تجزئة حش باروش ع 17 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن 20 أوت 55بحري حورية18 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن المستقبل السوق المغطاة عباشة عماربخوش قي 19 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن المقاول ترقية عقارية بالل العمريبرارمة سفيان20 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن 500 مسكنبرارمة سفيان21 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن الحا برارمة نجيب22 سـ
ي البش 23 ـــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطاة المركزيبرا سـ
ي دمحم24 ـــطيفلحوم ودواجن المنظر الجميل عم RDC 02 قسم 155برا سـ
ي دمحم مصط 25 ـــطيفلحوم ودواجن المنظر الجميل عم RDC 02 قسم 155برا سـ
ـــطيفلحوم ودواجنالتعاونية العقارية السوق المغطاة تجزئة حش بروش ع 26 سـ
ا رقم RDC 66بشمار را 27 ـــطيفلحوم ودواجنت.ع عيساوي التو سـ
ـــطيفلحوم ودواجن يحياويبشيش ع 28 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن الهضاببعطاش قيس29 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن حش بعطيش عبد الرؤوف30 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطاة 1006 مسكنبعيطيش عبد الغا 31 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن يحياويبك زيرم32 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطاة المركزيباليج حس 33 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطاة 750 مسكنبلحو بدر الدين34 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن حش بلع ن الدين35 سـ



ـــطيفلحوم ودواجن تليجان عبد الرحمان زاوية نهج المدارس 47 محل 2بلغجا عبد الكريم36 سـ



ـــطيفلحوم ودواجن 500 مسكن رقم 12بليل عمر37 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنسوق المستقبلبليليطة عبد الرحمان38 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن كعبوب التعاونية العقارية الفوارة 177بن حمو العيد39 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن حش الشطر الرابعبن حمو حسان40 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنتجزئة 130 قطعة  ع الطريق رقم 01بن دريس زين العابدين41 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطاة  يحياوي رقم 33بن رشيد أحمد42 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنالسوق المغ  يحياويبن زيان عبد المالك43 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن يحياوي السوق المغبن زيد أحمد44 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن عباشة عمار قسم 288 مج رقم 72بن سالم دمحم صالح45 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن 326 مسكن ع 11 رقم 2بن سيد ع 46 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنالسوق المركزي رقم 139بن سيد عمر47 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنتجزئة يحياوي التعاونية العقارية السعادة رقم 38بن شيخان فاتح48 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن بوسك رقم 38 التعاونية العقارية النسيم قسم 105 مج رق 122بن عمارة فضيل49 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن 520 مسكن ع الطريقبن غذفة زين العابدين50 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنسوق المستقبلبوبرات بلقاسم51 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن ع تبينتبوجليد رفيق52 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنالمركز التجاري 1014بوخالفة رشيد53 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن يحياوي السوق المغبوخروبة مصط 54 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن بلخ حسان 750 مسكنبودوخة أحمد55 سـ
راء56 ية الشطر الثا بودوخة فاطيمة الز ـــطيفلحوم ودواجن الق سـ
ـــطيفلحوم ودواجن 326 مسكن عمارة أ4 رقم 14بوراس أحمد57 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنتجزئة حش موسع الشطر السابعبوراس رشيد58 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطاة  يحياوي رقم 33بوراس رمضان59 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطاة المركزي رقم 104بوراس السا 60 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن يحياوي لعرارسةبوراس سم 61 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن الشيخ العيفةبوراس صالح62 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنشارع العر بن مهيديبورخيس أحمد63 سـ
يةبورزا سمونة64 ـــطيفلحوم ودواجنتجزئة الق سـ
ـــطيفلحوم ودواجن تليجانبوزياد كمال65 سـ
وع 40 مسكن إجتما تسا و 23 محلبوشارب بدر الدين66 ـــطيفلحوم ودواجن الهضاب م سـ
ـــطيفلحوم ودواجن الهواء الجميل بل بوشاوي من 67 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنالسوق المغ  يحياوي رقم 32بوشالغم سعاد68 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنالمعبودةبوضياف نورة69 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطاة المركزي رقم 98بوطال زيدومة70 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنتجزئة ع الطريق رقم 82 الشطر األولبوعافية جهيدة71 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن المستقبل السوق المغطاة عباشة عماربوعظم ميلود72 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن 72 مسكن شارع األبراج عمارة أو رقم 17بوعواجة الزيتو 73 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنالمركز التجاري 1014 صنف 6 رقم 13بوعواجة ميلود74 سـ
ـــطيفلحوم ودواجننهج جبل بوطالب وبار بوعود رضوان75 سـ



ـــطيفلحوم ودواجنالمركز التجاري 1014بوقزولة ميلود76 سـ
وع 360/400 مسكن إجتما بولفت  قايس77 ـــطيفلحوم ودواجن ع موس م سـ
ات مصط 78 ـــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطاة المركزي رقم 132ب سـ
د النواريتاليج عاشور79 ـــطيفلحوم ودواجنتجزئة دباش شارع مجا سـ
ـــطيفلحوم ودواجن يحياوي شارع قاسم خالدتيس كمال80 سـ



ـــا : لحوم ودواجن اليـــوم الثــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــطيفلحوم ودواجن 20 أوت 55 السوق المغطاةجساس بلقاسم1 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن يحياوي نهج العيفةجساس جمال2 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن المقاول تعاونية عقارية بالل العمري شارع رقم 02جساس خالد3 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن 1006 مسكن تعاونية عقارية السوق المغطاة قسم 167جساس عبد 4 سـ
ار رقم 299 مج 139جالل عباس5 ـــطيفلحوم ودواجنب سـ
ـــطيفلحوم ودواجنالمركز التجاري 1014 مسكنجالل فريد6 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن 1 نوفم 54 شارع بن خليفة رابححافة عبد الكريم7 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن 40 مسكن إجتما تسا 28 قسم 63 الهضابحبية سيد ع 8 سـ
ات عبد 9 ـــطيفلحوم ودواجنالهضاب CPA  30 مسكنحب سـ

ـــطيفلحوم ودواجن 72 مسكن شارع األبراجحتي عبد العزيز10 سـ
وك11 ـــطيفلحوم ودواجنالمركز التجاري 1014 مسكنحداد الم سـ
ـــطيفلحوم ودواجن 600 مسكن XB RDCحسان خالد12 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنالتعاونية العقارية بلمجنححفار رفيق13 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن بل شارع جيش التحرير رقم 5حمزة خ الدين14 سـ
رة15 ـــطيفلحوم ودواجن قاسم خالد يحياوي إكس س 2 ب 32خالف الز سـ
ي16 ـــطيفلحوم ودواجن المقاول ترقية عقارية بالل العمريدا ص سـ
ـــطيفلحوم ودواجنتجزئة  حش الشطر األولدا عبد 17 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنالمركز التجاري 1014 مسكنحداد مراد18 سـ
وع 50 مسكن إجتما تسا درويش فاتح19 ـــطيفلحوم ودواجن قاوة م سـ
ـــطيفلحوم ودواجن 600 مسكن رقم 602درويش لحسن20 سـ
ية الجديدة عمارة ب 5دفلوس العيا 21 ـــطيفلحوم ودواجن 500 مسكن المنطقة الح سـ
ـــطيفلحوم ودواجنتعاونية عقارية  الهضاب 45 مسكن ترقوي ع 01د صالح22 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنشارع بوخريصة السعيددوار را 23 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن قاوة تجزئة 24 قطعة رقم 61 مج ملكيةدو زين الدين24 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن شوف لكدادرابح صالح25 سـ
ر26 م نهج بار ميلودراشدي لز ـــطيفلحوم ودواجن أوالد برا سـ
ـــطيفلحوم ودواجن بل رحاحلة أيوب27 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن ميكار عي 540 مسكنرفو خالد28 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنتعاونية عقارية التل SNTR قسم 229 رقم 37رياض عباوي29 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن ع تبينتزدام عبد الحليم30 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن لعرارسة رقم 02زنداوي خالد31 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن يحياوي شارع بوروبة أحمد رقم 06 محل 02زياد فريد32 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن 85/500 مسكن م ح ج عمارة أو 05 رقم 02زيغ نورة33 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنتعاونية عقارية أمن الحياة  بوعروةساطة رضا34 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن 400/1450 مسكن ع أ درج 2 رقم 8ساكر نور الدين35 سـ



ـــطيفلحوم ودواجنتعاونية عقارية األم عبد القادر  يحياوي رقم 21سعودي عزوز36 سـ
يف37 ـــطيفلحوم ودواجنتعاونية عقارية اإلخوة بن سكة  بونشادةسعود ال سـ
ـــطيفلحوم ودواجن 500 مسكنسالم بثينة38 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن لعرارسة تجزئة فريق شاد رقم 378سلطا عادل39 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن ع الطريق رابح40 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنشارع كت الحفناويشوار حكيم41 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنتعاونية عقارية أمن الحيات  بوعروةساطة عبد الكريم42 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن 950 مسكن رقم 108 ع ج 05  شوف لكدادصال رابح43 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنتعاونية عقارية اإلخوة بن سكة  بونشادةصحراوي عبد الكريم44 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن بلخ حسان 750 مسكنطيار عمار45 سـ
ار رقم 299عباش بالل46 ـــطيفلحوم ودواجن 140 مسكن ب سـ
ـــطيفلحوم ودواجن 300 مسكنعدي ع 47 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن المعدوم الخمسةعصما عبد الرزاق48 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطاة 1000 مسكنعقون عبد العزيز49 سـ
وش واإلخوة مسلمعلقمة معاذ50 ـــطيفلحوم ودواجنزاوي شارع العقيد عم سـ
ـــطيفلحوم ودواجن الهضاب 535 قطعةعلوش المع با51 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن ع الطريقعلوي دمحم52 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنزاوية بن بولعيدغيالس عز الدين53 سـ
مفارس رفيق54 ـــطيفلحوم ودواجنتجزئة أوالد برا سـ
ـــطيفلحوم ودواجن الحا فاض الربيع55 سـ
واري بومدين تعاونية عقارية النور تجزئة 05 قطعة رقم 02كريبات خالد56 ـــطيفلحوم ودواجن  سـ
د النواريكالع عاشور57 ـــطيفلحوم ودواجنتجزئة دباش شارع مجا سـ
ادل58 ـــطيفلحوم ودواجن لعرارسة تجزئة فريق شاد لبلطاش  سـ
ـــطيفلحوم ودواجن الهضاب  أ  قسم 75 رقم 03لبنان إلياس59 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنشارع عون مولودلخلف فيصل60 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن الهواء الجميل بل لصلج خالد61 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن 150 مسكن ع موسلعيش العيد62 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن حش الشطر الثا رقم 04لقا سم 63 سـ
ـــطيفلحوم ودواجننهج عطوي نور الدينمذكور صالح بن عي64 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن مكار عيمروا خمي 65 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنتجزئة مقام الشهيدمزرب عبيد66 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن الهضاب تعاونية عالم منصور عمارة بمشتة بالل67 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنتعاونية عقارية صادي وتوا قسم 327مشتة خليل68 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن 500 مسكنمشتة رابح69 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن 1 نوفم 54مكار نور70 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنتعاونية أمن الحياة بوعروة قطعة رقم 03ملعب نبيل71 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنزاوية شارع منصوري الخ وشارع كسكاس عبد الحميددنة توفيق72 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن ع الطريقبلقا وليد73 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن ع الطريقلع أيمن74 سـ



ـــطيفلحوم ودواجن لعرارسةما خليل75 سـ
وك76 ـــطيفلحوم ودواجن 1014 مسكنمدا م سـ
ـــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطاة 1006 مسكنخ عبد الغا 77 سـ
ـــطيفلحوم ودواجن يحياوي نهج العيفة أحمددا عبد الحق78 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنشارع عباشة عمارذباح عبد المالك79 سـ
ـــطيفلحوم ودواجنقاوة 50 مسكنرمزي زيار80 سـ



ـــه اليـــوم األول: حــليب ومـشتقاتـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــه ع الطريقالعايب عبد الحق1 سـ
ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــه تليجان نهج كركور ذياب رقم 10العيدودي إسماعيل2 سـ
ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــه تليجان ترقية عقارية بالل العمري قسم 114 مج 06برارمة سفيان3 سـ
ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــه المعدوم الخمسةبالل رشيد4 سـ
وا نص بلحسن عبد الحق5 قية العقارية ق ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــهطريق المذابح ال سـ
ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــه يحياويبن شطة رشيد6 سـ
ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــه يحياوي إكس ب 01بن عودة مصط 7 سـ
وك8 ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــهشارع عالوة العايببوخروبة م سـ
ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــه المستقبلبوخروبة يوسف9 سـ

ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــه أحمد دقوبوعود لحسن10 سـ
ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــهسوق الجمعة بابوربولحليب خليصة11 سـ
ش سا 12 ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــه 500 مسكن ع د 06 رقم 77ب سـ
ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــه 01 نوفم 54 نهج مسعود بلقاسم رقم 01بيوض نجود13 سـ
ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــه حش قسم 121تلمسا عز الدين14 سـ
اب15 ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــه يحياويجابو عبد الو سـ
ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــهالسوق المغطاة  1006 مسكنطيار السعيد16 سـ
ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــه 600 مسكنعون لخ 17 سـ
ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــه تليجان شارع كركور ذياب رقم 08عيدودي إسماعيل18 سـ
ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــه ع تبينتعيشور فيصل90 سـ
ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــهنهج العقيد الحواس رقم 32فرشة عبد الحق20 سـ

ـــا : حــليب ومـشتقاتــــه اليـــوم الثــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــهمنطقة النشاطات الحرفيةبلعر بوزيد1 سـ
وا نص تش عبد النور2 ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــهتعاونية عقارية ق سـ
ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــه 01 نوفم 54 بوعروةجا العيد3 سـ
ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــهتجزئة الهضاب رقم 142جالل فيصل4 سـ
ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــه بل حسان فيصل5 سـ
ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــه بوعروة قسم 223 مج ملكية رقم 36خر دمحم المهدي6 سـ
ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــه األبراجخلف عادل7 سـ
ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــهشارع كت دمحم  المستقبلخنفر عمار 8 سـ
يف9 ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــهزاوية شارع بحري الخ دباش ال سـ

ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــهتعاونية عقارية النور  كعبوب نهج قنفود بوزيد قسم 105 رقم 04دعي رمضان10 سـ
ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــه الهضاب تعاونية عقارية اآلفاقراشدي نعيم11 سـ



ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــهتعاونية عقارية التل SNTRربيح ساعد12 سـ
ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــه 1 نوفم 54 قطعة رقم 03 رقم 96 بوعروةرحما أنيس13 سـ
ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــهتجزئة حش موسع الشطر 01رفو الصي 14 سـ
ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــه 500 مسكنزيرم سفيان 15 سـ
ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــهشارع جارف بوبكرزدام عبد السالم16 سـ
ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــهتعاونية عقارية زواوي عبد الرحمانشعالل سفيان17 سـ
وا نص شني العمري18 ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــهطريق المذابح ترقية عقارية ق سـ
دين شارع بوتر غال رقم 09صفيح فاتح19 ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــه المجا سـ
ـــطيفحــليب ومـشتقاتـــه مولف دمحم 400 مسكن عمارة 01 قسم 169 مج رقم 171طراب وسيلة20 سـ



ــــز اليـــوم األول: المخابـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةشارع منصوري الخ رقم 25صالحي نصر الدين1 ـــطيفمخ سـ
ة صناعية ع الطريق قسم 29 مجموعة 90بن زهدة دمحم2 ـــطيفمخ سـ
ة صناعيةنهج أوا نوفم 1954 قسم 213 مج 158 رقم 05صفران لحسن3 ـــطيفمخ سـ
ة صناعية ع الطريق رقم 164 الطابق األر غرزولي دمحم رياض4 ـــطيفمخ سـ
ة صناعيةشارع العيفة احمد رقم 18  يحياويمنصوري اليازيد5 ـــطيفمخ سـ
م نهج قا العمري قسم 181 مج17 محل رقم 01بومعوط خليفة6 ة صناعية أوالد برا ـــطيفمخ سـ
ة صناعية يحياوي نهج ارضوان صالح رقم 27بروش مراد7 ـــطيفمخ سـ
ة صناعيةتعاونية عقارية الوفاق قطاع ب شمال رقم 14 شارع خبشاش لمباركلعمامرة عادل8 ـــطيفمخ سـ
ة صناعيةشارع االخوة مزعاش رقم 01عجيري رابح9 ـــطيفمخ سـ

وك 04حمايلي كريمة10 ة صناعيةنهج دخي م ـــطيفمخ سـ
ة صناعيةتجزئة التعاونية العقارية آفاق 90 الهضاب الشطر األولبقة سفيان11 ـــطيفمخ سـ
ة صناعية حش تجزئة لعرارسة جزء أ رقم 125خدي عزوز12 ـــطيفمخ سـ
ة صناعيةالتعاونية العقارية المعدوم الخمسة قطعة رقم 04 جزء 20 الهضاب الشطر الثا عجيري عبد السالم13 ـــطيفمخ سـ
ة صناعيةالتعاونية العقارية الهضاب السطايفية قطاع ب شمال مجموعة 06 رقم 01بلعقون عمار14 ـــطيفمخ سـ
ار 11 نهج عباشة عمار مجموعة ملكية 59 قسم 287حاجي السعيد15 ة صناعية ب ـــطيفمخ سـ
ي قطاع ب قسم 55 مجموعة رقم 112باروش سفيان16 ة صناعيةالتعاونية العقارية اإلبرا ـــطيفمخ سـ

ـــز اليـــوم الثــا : المخابــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
قلحالح مبروك1 ة صناعية تجزئة 221 قطعة حش  ـــطيفمخ سـ
ة صناعية يحياوي نهج بنا عبد القادر رقم 07رحموني زين الدين2 ـــطيفمخ سـ
يس العيد رقم 176 الحامل رقم 11 محل رقم 02غرزولي دمحم رياض3 ة صناعيةتجزئة بوعروة 13 قطعة قطاع ف شارع مه ـــطيفمخ سـ
ة صناعية حش  1-2 الشطر األول أ مج رقم 26 قسم 135غرزولي دمحم رياض4 ـــطيفمخ سـ
ة صناعية يحياوي تجزئة 21 قطعة رقم2بوعون الصغير5 ـــطيفمخ سـ
ة صناعيةتعاونية عقارية ش أ و س قطاع ب شمال رقم 02عريبي فوزي6 ـــطيفمخ سـ
ة صناعيةتجزئة 17قطعة رقم 04 ع تبينتهدنة فاطمة7 ـــطيفمخ سـ
ة صناعية تعاونية عقارية بلوزداد  يحياوي شارع المقاول رقم 01بن زاوي منير8 ـــطيفمخ سـ
ة صناعية 74 قطعة رقم 37 مقام الشهيدختالة حسينة9 ـــطيفمخ سـ

باش محل رقم 01بوجملين يوسف10 ة صناعيةتجزئة تعاونية عقارية االخوة  ـــطيفمخ سـ
ة صناعية 1006 مسكن قسم أ رقم 03 محل رقم 06جساس يوسف11 ـــطيفمخ سـ
ة صناعية03شارع بحري الخ /سطيف    دباش يسمينة12 ـــطيفمخ سـ
ة صناعيةشارع عباشة عمار س 16 أ 32 قسم 293 مجموعة ملكية 62حفيظي صدام13 ـــطيفمخ سـ
ة صناعية حش 300 قطعة يحياوي رقم71بوغابة صالح14 ـــطيفمخ سـ
ة صناعية كعبوب تجزئة مدور و موساوي 172 قطعة رقم157 لزيادنة طارق15 ـــطيفمخ سـ
ار شارع بحري الخ صغير ميلود16 ة صناعية ب ـــطيفمخ سـ



ة صناعية ع الطريقلبنان  عبد هللا17 ـــطيفمخ سـ



ـــه اليـــوم األول: خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه يحياوي نهج بن بريك السا هشام مشتة1
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه 1014 مسكن صنف 10 رقم 28عمر معيري2
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالمجمع العقاري 40 مسكن تسا  الهضاب ع 01 مدخل 6 ليازيد بلعيد3
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالمركز التجاري  1014 مسكن رقم 31خميسي مانع4
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالمركز التجاري 1014 مسكن رقم 33حسين سترة5
ى6 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالمركز التجاري  1014 مسكن رقم 68 نورالدين مع
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهسوق رقم 27عبد القادر رقوب7
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالمركز التجاري  1014 مسكنعبد الرحمان بلحاج8
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالمركز التجاري  1014 مسكن رقم 48دمحم بن حمو9

سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالمركز التجاري 1014 مسكن رقم 63رابح قي 10
الل11 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   المركز التجاري  1014 مسكن رقم 86 عبد الكريم 
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   سوق المستقبل رقم 116دمحم خبشاش12
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالمركز التجاري  1014 مسكن رقم 100الرز بن جدية13
ر جالل14 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   المركز التجاري تجزئة الهضاب شارع لطرش عبدالحق رقم 21سطيفالطا
ماط15 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   المركز التجاري  1014 مسكن رقم 59حس 
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   المركز التجاري  1014 مسكن رقم 35فريد لونيس16
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   المركز التجاري  1014 مسكن رقم 45العمري عطية17
وك كالف18 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   تجزئة حاش موسع 153 قطعة الشطر الخامس رقم 01م
ي19 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهجزئة حاش موسع 153 قطعة الشطر الخامس رقم 01سليم مع
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالمركز التجاري  1014 مسكن رقم 78عبد الحق شدري20
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالمركز التجاري  1014 مسكن رقم 39ربيحة سا 21
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   المركز التجاري  1014 مسكن رقم 49رابح جالل22
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    بل عزالدين حسن 23
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    المعبودة مقابل مسجد السبط حدة بوزيد24
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهنهج كسكاس عبدالحميد رقم 14فطيمة فاض 25
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   المركز التجاري  1014 مسكن رقم 46صالح الدين بن لحسن26
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه بوعروة ترقية العقارية حبي الدرا رقم 43عبدالعزيز بن زيادي27
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه 1006 مسكن عمارة د13 رقم60عبد الكريم عيادي28
فاوي29 وع 150 مسكن و45 محال تجاريا عمارة 06 طابق أر حصة 64نعناعة  سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه الهضاب م
ا رقم45  حش السوق المغرشيد بكار30 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   تعاونية عقارية عيساوي التو
ي31 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالمركز التجاري  1014مسكن صنف 01 رقم 88عمر مع
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   سوق المستقبل رقم 153رابح عبد السالم32
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه كعبوبع جدعية33
ول سابقا21 شارع عون ميلودمراد بن عطية34 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   تعاونية عقارية تعم معهد الوط للب
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه بلحو حمو 238 مسكن المعبودة ع أ 08 مدخل 254 أنيس لعوج35
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه  80 مسكن بونشادة رقم 06زواوي حمدات36
ا السوق المغطاة محل رقم RDC 50 حصة رقم 62رشيد العايب37 قية العقارية عيساوي التو سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهجزئة حاش الشطر االول قطاع أ ال



سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه يحياوي نهج بورابة احمد رقم 10فريد عشوري38
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه 360 مسكننور الدين عبيد39
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه 360 مسكناعمر أخريب40
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهتعاونية عقارية فريق بوسك عمارة س درج 1رقم 13سعاد شبل41
ة ع رقم 43حمزة خلوة42 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهسوق المغ مع
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه يحياوي نهج العيفة أحمد رقم89 المجموعة 114 قسم 141كمال شي 43
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه يحياوي نهج العيفة أحمد رقم89 المجموعة 114 قسم 141فيصل رقاد44
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   المركز التجاري  1014 مسكن صنف 1 رقم57ساعد لعوج45
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   تجزئة حش موسع الشطر6/ 90قطعة 85 شارع دا أحمدخمي قارة46
قأحمد قادري47 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهشارع عبد العزبز خالد رقم 83 شمال 
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهشارع ليتو عبد الحميد حش رقم 17سم حداد48
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهسوق المستقبل رقم04مسعودة سالم49
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه ثليجان عبد الرحمن نهج قرقور ذياب رقم6حس فراس50
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهتجزئة حش موسع الشطر السابع قطعة رقم67كريم عشور51
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه 99 مسكن رقم 80عمر صلعودة52
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهتجزئة حش رقم 95 الشطر السابع قسم 122 مجموعة 28الحواس خابر53
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه المستقبل 80 مسكن رقم 02عبد الموجيب عيا 54
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهتجزئة حاش الشطر األول قطاع ب رقم ج4/ 61كمال خشاب55
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   تعاونية عقارية بالل العمري رقم2 قطاع ب عمارة ج مدخل 5رشيد مشتة56
ر جلي 57 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    فرماتولز
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه 400/366 الهضاب رقم 35 عمارة أ 15حليم قارة58
دة العيد  600 مسكن عمارة د رقم 17رابح لعلو 59 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   تعاونية عقارية ز
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه الصناعة شارع عباشة رمضان السوق الجديد قسم 295 مج 17 محل 18,11نا رتاب60
ية الجديدة ع س7 مدخل1 رقم 02وليد شتيوي61 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهشارع 450مسكن منطقة الح
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه يحياوي اكس ب 4  63ذياب عابد62
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   شارع زعباط رمضان رقم26  يحياويساعد بكار63
وع 120 مسكن ترقوي مدعم رقم 141 عمارة 08السعيد مطا 64 ق م سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالهضاب 
وع 120 مسكن ترقوي مدعم رقم 141 عمارة 08صالح بازين65 ق م سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   الهضاب 
يط66 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه شارع مرباح بلخ رقم 13حمزة 
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه شيخ العيفة رقم 45حس فرفاش67
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   شيخ العيفة فرماتووردة بوروبة68
ار69 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه سوق يحياوي محل رقم 56دمحم الصديق 
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهتجزئة حاش موسع الشطر الخامس يحمل رقم ن 68جمال شنان70
ارمراد بن شيخ71 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه 140 مسكن رقم 72 ب
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه 99 مسكن رقم 26حس شيبوب72
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه 400/ 1750 مسكن رقم 37 عمارة ب 07نبيل خدي73
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه يحياوي اكس ب 1 أ 3 تجزئة لعرارسةعصام قنفواح74
م شارع بلعليا صالح رقم 2رفيق فاض 75 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه اوالد برا
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    حش رقم ب 33يوسف رقيق76
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه 152 مسكنحواس عطية77
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه سوق عباشة عمار رقم 172خليصة دموش78



سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهبالقرب من المستش الجام زين العابدين بن عنيبة79
كائه للبناء و التعم ع 09 محل رقم 05 مدخل 05 الطابق األر عمر خادري80 وك و  سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه 100 م إ ت ش ذ م م خلفة م
كاس81 يف ساعد برارمة رقم 10سعيد  سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   تعاونية عقارية حامدي ال
اب جالب82 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهتعاونية عقارية ابناء الجزائر قطعة 19محل رقم 1 تجزئة الهضابعبدالو
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالمجمع المدر ع الطريقحسان زميت83
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    يحياوي زاوية نهج شياح و شارع مرازيق خليفة رقم 2 شارع الثا رقم 102 محل 3خليل بوقرزي84
ر فتاش85 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    الهواء الجميل كعبوب تجزئة تعاونية عقارية النسيمالطا
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالهضاب  أ   40 مسكن تسا و 24 محل ترقية عقارية ش تضامن جدو عمارة أ RDC 02 حصة رقم 34عزالدين زغ 86
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهشارع أول نوفم رقم 42بدر الدين نحاوة87
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه كعبوب قسم 105مجموعة 52 نهج  العيا عبد المالك زقيليش88
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه الهضاب  أ  30 مسكن تسا عمارة 3دمحم تـون 89
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه تجزئة 105 قطعة فريق رجاح و عسيلة قطعة رقم 102 ع السفيهةعبدالحكيم لطرش90
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    حش الشطر األول ب رقم 18 شارع حو عمرمراد خل 91
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   تجزئة 172 قطعة (تجزئة مدور و موساوي) رقم 95 ق   كعبوبزياد قدو92
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   تعاونية المر رقم 02 ع الطريقسعيدة طويج 93
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    حش نهج ليتو عبد الحميد رقم 140فاتح مساح94



ة ع رقم 35الخ نشادي95 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   سوق مع
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالتعاونية العقارية الهالل الهضاب الشطر االول قسم 62 مج ملكية 62 سطيفرا لعمش96
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    1014 مسكن صنف 01 رقم 23عبدالكريم شي 97
م قسم 220 مجموعة رقم 01يوسف قوتال98 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه اوالد برا
اب زغاد99 م قسم 220 مجموعة رقم 01عبد الو سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه اوالد برا

سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهشارع 01 نوفم 54 رقم 84 الطابق اللر من سجار100
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   السوق المستقبل رقم 12رابح عال 101
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه اول نوفم 54 شارع روابح مو رقم 02 محل رقم 02صالح بوطانة102
ي 103 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالسوق المركزي رقم 169 168 167لهال 
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   السوق المركزي رقم 59عبد الحق مس 104
قية العقارية 43 مسكن و 24 محل  كعبوب ع ب 01 رقم 02 الطابق االر قسم 106 مج 01 قطعة رقم 02زكرياء غمري105 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهال
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه 100مسكن رقم 05حمزة اقسولن106
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    ثليجان 08 نهج صابر دمحمدمحم زيتو 107
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   سوق المستقبل رقم 114عبد الكريم خل 108
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهسوق المستقبل رقم 29عز الدين مح109
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    ثليجان شارع مولود فرعون قسم 258 مج رقم 07لياس سواليل110
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه 300 مسكن األبراج عمارة أ الدرج11 الطابق األر رقم 108 قسم 276 مجموعة 15عمر بلخ 111
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه  السنيستال قسم 217 مج رقم 06 قطعة رقم 06عادل بن حمو112
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   تجزئة 317قطعة ع الطريق قطعة رقم 113نبيل بوخالفة113
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه  يحياوي اكس ب 2 ج 34 بوعروةخ الدين غر 114
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهسوق عباشة عمار توسيعنورالدين مج 115
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   سوق عباشة عمار رقم 164كريمة صا 116
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   سوق المستقبل رقم 05لويزة مقال 117
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   ع السفيهة تجزئة الهناء مج 75 قسم 16عبد الحق دراس118
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    كت الحفناوي الطابق األر قسم 287 مج رقم 25دمحم خل 119
يم رقم 56حمزة عالمة120 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه تجزئة حاش موسع الشطر السابع شارع  ابرا
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه 40مسكن تسا و28محل حش ع ب1 الحصة 02عبد الباسط بن النية121
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه يحياوي قسم 189 مج رقم 164الزوب كوسة122
الدين زميت123 قية العقارية عيساوي السوق المغطاة رقم 09ن سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهجزئة حش الشطر األول قطاع أ ال
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   سوق المستقبل رقم 134دمحم قرين124
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه قاوة50 مسكن اجتما تسا 30محل ع 03 مدخل 02نوح العايب125
يمة126 وع 40مسكن تسا و28 محل  حش عمارة أ مدخل 1عي  سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهم
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    950مسكن شوف لكداد رقم 87 عمارة ج 1مليكة ذباح127
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه تجزئة الهضاب 179 جزء القطعة رقم 179عارف حمر الع 128
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    حاش تعاونية األمل رقم 16 محل رقم 06عي عنقاك129
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   سوق المستقبل رقم 160فتيحة بن يوسف130
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    يحياوي شارع بوسيف دمحم رقم 03عبد الغ شبل131
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالتعاونية العقارية 18 فيفري يوم الشهيد برارمة رقم 12 قسم 226 مج رقم 39 الطابق االر رقم 02سفيان فتاش132
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهجزئة حاش موسع الشطر الخامس جزء رقم 03فيصل ش 133
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    تليجان نهج حمادو ال رقم 33زوب صحراوي134
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه حش موسع الشطر األول شارع دري حسان رقم س 68عبدالرزاق قريون135



سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهسوق عباشة عمار رقم 06عادل بلقاسم136
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه  لعرارسةم بوع 137
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهتجزئة حاش موسع 153 قطعةالشطر السابع رقم 67كمال معزوز138
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه يحياوي نهج العيفة احمد رقم 147سليم رحما 139
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه حش شارع بوفرمة السعيد رقم ج 109 محل رقم 05عبد الحق دا 140
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهمسكن ترقوي و 30 مرأب و 24 محل تجاري  600 مسكن 60الصديق بادي141
م رقم 235سفيان راب 142 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   تجزئة أوالد برا
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه الهضاب عمارة أف 03 رقم 120  جمال منصوري143
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   تعاضدية األمل قطعة رقم 09 جزء رقم 06 قطاع ب شمالسم بولفراخ144
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    شيخ العيفة قطعة رقم 104شام فرطاس145
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه سوق عباشة عمار محل رقم 143عبد  بن عسيلة146
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    750 مسكن ع أ 15 رقم 162الجم كت 147
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   تعاونية امن الحياة بوعروة قطعة رقم 03 جزء 06 محل رقم 02كريم قوريش148
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه  100 مسكن رقم 05يونس حسا 149
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    950 مسكن رقم 122 ع ف 1 شوف لكدادشام مسال 150
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   سوق المستبقل رقم 162عاشور طل 150



ـــه اليـــوم الثانـــــي: خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهسوق المستقبلمخلوف غر 1
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    فرماتو قسم 368 مج رقم 09رمزي خبشاش2
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهجزئة حش الشطر األول ب رقم أو02/24فاتح غجا 3
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه الهضاب ت ع ابناء الجزائر قسم 64 مج رقم 05قري جالل4
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه يحياوي شارع خلوطة الطيب رقم اكس س 1 د 33عادل محمودي5
ق 200 مسكن إجتما تسا ع ب RDC 08 رقم 01 الحصة 211 مجموعة 37 قسم 11نجم الدين مهرة6 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهع موس الهضاب 
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   سوق المستقبل رقم 30عادل شاقور7
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    الشيخ العيفة فرماتو تجزئة 56 قطعةفؤاد دباشة8
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه فرماتو الشيخ العيفةسيف الدين بوكراع9

وع 50 مسكن اجتما +29 محل تجاري ع أ مدخل05/06 رقم 55/56عبد المومن لبص 10 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه قاوة ضمن الم
اش موسع الشطر 06 تجزئة 90 قطعة رقم 35عبد الكريم ق 11 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهتجزئة 
ي12 اب مع سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهشارع عباشة عمار قسم 295 مج رقم 17 محل رقم 16عبد الو
يليس13 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهشارع عباشة عمار قسم 295 مج رقم 17 رقم 36سليم د
وش عمراوي14 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   شارع عباشة عمار قسم 295 مجموعة رقم 17 طابق ار رقم 36عم
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   شارع عباشة عمار قسم 295 مج 17 رقم 29مقداد جابو15
قية العقارية زواوي عبد الرحمان رقم 05 ع أ02 رقم 05باديس بلعر 16 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    المعبودة ال
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   ترقية عقارية بالل العمري قطاع ب شارع المقاول عمارة د درج01وليد تبا 17
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهسوق يحياوي رقم 48عبد المومن شاكر18
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه قاوة 50 مسكن اجتما تسا للمر ديل عبد  ع أ و ب للحصة 07,06,05,04عياش يحياوي19
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهسوق المستقبل محل رقم 28عمار نعاس20
وع 40 مسكن اجتما تسا +24 محال تجاريا +08 محالت ع د مدرج01مو لعمامرة21 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه قاوة م
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   السوق المركزي يحمل الرقم 86.87لحسن بن خديم 22
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    شوف الكداد رقم 04عثمان بن زاوي23
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالسوق المغطاة عباشة عمار رقم 59حسان لع24
ي25 قية العقارية أوزيريثم مع ية الجديدة رقم 07 ع أ 06 ال سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالمنطقة الح
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه بوعروة الشطر األول رقم 176 ح مجموعة ملكية 58 قسم 235عبد الغا قمار26
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه ستول الم حسان ذوي 27
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالسوق المغطاة المركزي رقم 174/175اسماعيل نشادي28
قية العقارية النجاح شارع روابح مو ع ب رقم 02رابح كوسة29 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالطابق األر  01 نوفم 1954 ال
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه  عباشة عمار قسم 292 مجموعة ملكية رقم 13رشيد دغيمة30
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه  يحياوي شارع شياح تحمل رقم 02خالد جزار31
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   سوق عباشة عمار رقم 03مي زياينة32
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه تبينت التعاونية العقارية العيد الضحوي رقم 12 مج رقم 87 قسم 305الياس ابن سباع33
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    950 مسكن شوف لكداد رقم 105 عم ج05عز الدين عزوز34
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهع موس شمال  150 مسكن برنامج 150 / 300 مسكن اجتما تسا شطر 2000 عمارة 07 رقم م 182فاتح زنداوي35
ية دمحم الصغ رقم 30فيصل غراف36 وا سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه  الهضاب 535 قطعة شارع 
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    400 / 1750 مسكن رقم 03 عمارة أ 01قيس مطر 37



سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    يحياوي اكس 3 د رقم 33 الضاحية العليا للمحطة شارع خلوطة الطيبرابح دريمة38
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    قاوة  50 مسكن اجتما تسا عم 03 مدخل 06 و 07ساعد توا 39
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه تجزئة الهضاب الشطر األول شارع مدور عمار رقم 07دمحم أم ضوامن40
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    150 مسكن ع موس قسم 175 مج رقم 32 قطعة 182عماد فودية41
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه 450 مسكن ع د 03 رقم 01حمزة جالب42
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه  الحا رقم 62عبد المالك خالف43
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    حش نهج عصما عبد القادر رقم 24عبد المالك بوع 44
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    يحياوي اكس س 02 ب 66زين الدين مطا 45
ة46 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه المعدوم الخمسة رقم 21 جزء أ 1ساسية بن مع
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    كعبوب قسم 53 مجموعة ملكية رقم 121سفيان طورش47
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    الهضاب الشطر األول تجزئة التعاونية العقارية االصالح رقم 03بالل كرمة48
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   التعاونية العقارية عمار قطوش رقم 07 محل رقم 02أكرم كوسة49
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه المعدوم الخمسة الطابق األر نجود زيرم50
يف بوقرن51 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه قاوة 50 مسكن اجتما تسا 31 محل عم 05 مدخل 01ال
يط52 يم بو سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   سوق المعبودة رقم 15إبرا
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه الهضاب التعاونية العقارية االصالح الطابق األر قسم 62 مج 88رضا مزرب53
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه يحياوي نهج بوبلوطة نور الدين الطابق االر طارق قراس54
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   سوق يحياويالسعيد خاسف55
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالسوق المغطاة رقم 76دمحم كوي 56
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهتجزئة 144 قطعة مج ملكية رقم 122 قسم 353 ع الطريقلحسن طبيب57
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   قاوة 40+20 مسكن اج تسا و 34محل ع 01 الحصة رقم 03عبد الحكيم شيبوط58
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه يحياوي شارع شياح رقم إكس س 02 س 85الربيع غزا 59
ي60 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    ع موس1750 /400 مسكن ع ب الدرج05 رقم 23نذير مع
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    كعبوب التعاونية العقارية االبطال شارع ج مجموعة ملكية رقم 14 قسم 108 رقم 47مون خرماس61
قية العقارية عيساوي التها السوق المغطاة محل رقم W23دمحم بن عي62 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   تجزئة حش الشطر األول قطاع أ ال
الل63 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    يحياوي شارع قني دمحم رقم 02جابر 
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    500 مسكن ESTE عمارة د الدرج06 الطابق األر رقم 78حبيب توفيق عماري64
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه سوق المستقبل رقم 81حسام الدين غريب65
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه ع مورو عم ا درج01 مدخل 10دمحم حما 66
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    بوعروة قسم 223 مج رقم 36نعيم  67
قية العقارية اإلخوة بن سكة  بونشادة نهج عباشة عمار ع أ مدخل 01 رقم 05من مال 68 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالمركز التجاري ال
اش موسع الشطر الثالث رقم ح/66 شارع لتو عبد الحميد قسم 123 مج 76 رقم 01سم بوع 69 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهتجزئة 
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهمسكن رقم 28 1000   فريد رزيق70
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهمسكن ترقوي و30 مرآب 24 محل  600 مسكن الطابق تحت أر ع أ 02 الحصة 24 قسم 145 مج 29 60ن الدين باز71
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   التعاونية العقارية الرياض تجزئة الهضاب الشطر األول قطعة رقم15خالد مساعد72
يم الدين حجا 73 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه أـول نوفم 1954 شارع لطو بلخ رقم 73 محل رقم 02لط برا
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه حش قسم 124 مج رقم 78فيصل ساح 74
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    المعبودة ترقية زواوي عبد الرحمان قسم 194 مج رقم 37 الطابق االر سليمان نوي75
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه  بل التعاونية العقارية النجوم قسم 104 مج 14 قطعة رقم 08 محل رقم 01 الطابق االر عبد المومن زيادي76
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه حاش موسع الشطر الثا شارع عجي ساعد رقم د 132بوبكر غر 77
قية العقارية االخوة بن سكة  بونشادة نهج عباشة عمار عم ب مدخل 01 الطابق السف محل رقم 09رشدي زيدان78 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه ال



سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    20 اوت 55 قطعة رقم 10 حصة 05مخلوف بوعنداس79
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   تجزئة الهضاب شارع كبور صالحعامر بكتاش80
ر خل 81 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهشارع عباشة رمضان قسم 295 مجموعة ملكية 17 السوق الجديد رقم 09لز
كائه عمارة 09 محل رقم 05 الطابق االرا زيتو جحنيط82 وك و  سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه 100 مسكن ترقية عقارية خلفة م
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    الباز قسم 09 مج 24 محل رقم 02زكرياء معيوف83
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    100 مسكن تسا DGSN قاوة ع 10 رقم 179سيف الدين دردازي84
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه 50 مسكن اجتما تسا DGSN  حش ع 02 ب مدخل رقم 58 للحصة رقم 03رمضان لطرش85
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه تجزئة 35 قطعة بوعروة  يحياوي رقم إكس ب 1 أ 3 رقم 17 و 18عن كرشو 86
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه حش الشطر الثالث شارع مال بشاغة رقم 273 قسم 76 مج41خالد جحنيط87
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه حش قطاع ب قسم 118 مج 95داود زميت88
ار الطابق األر بناية 01 قسم 299 مج 139 قطعة 02سيف الدين ربوح89 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه ب
اش موسع الشطر الثالث شارع ليتو عبدالحميد رقم ح 65العيد زروال90 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه 
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه 500 مسكن ESTE عمارة د الدرج06 طابق أر رقم 78دمحم عيكوس91
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهسوق المستقبل رقم 83ياس قصاص92
ية عمارة د رقم 143عبد المالك برزيق93 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه 120 مسكن اجتما و 48 محل الق
م 02 رقم 07ص الدين بن غدفة94 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    بوعروة قطاع ف أوالد ابرا
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالطابق االر  بل قسم 101 مج رقم 255يفة لطرش95
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   الهضاب الشطر االول تجزئة التعاونية افاق 9 قطعة رقم 07حسينة بوكوردان96
ة سعدو97 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   شارع حجيجو بلقاسمشه
ي98 وع 40 مسكن اجتما تسا 24 محل قسم 60 مج02 قطعة رقم 04 عم 01 مدخل 04ع مع سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه الهضاب CAP م
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهشارع بحري مسعود قسم 56 مج رقم 58 محل رقم 02 03نورأم ضيافات99

قيامنة شالل100 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   تجزئة 221 قطعة رقم 85  حش 
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    100 مسكن تسا DGSN قاوة عمارة 06 رقم 147دمحم زكرياء محبوب101
وع 20 مسكن اجتما تسا 12 محل تجاري عم 01 مدخل05/06شام بوتفاحة102 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه الهضاب م
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه لعرارسة الطابق األر مجموعة 69 قسم 84عبد السالم ذيب103
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهع تبينت الطابق األر قسم 307 مجموعة ملكية 14حس درياس104
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه الهواء الجميل التعاونية العقارية النور تجزئة 05 قطع رقم 02 محل رقم 02 الطابق االر الصديق قني 105
قوي 156 مسكن قسم 155 مج رقم 04 قطعة 06 عم 01 الطابق االر حس لوعيل106 وع ال سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهم
د حسان قسم 145 مج07 قطعة رقم01 الطابق االر اسالم بن لشهب107 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه 750 مسكن بلخ
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   التعاونية العقارية التلSNTR شارع داي لخ رقم 07 قسم 229 مج رقم 07فارس زدادقة108
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه  الهضاب عمارة أ 02 مج41 قسم 61 رقم القطعة 01وليد مبار 109
ي تجزئة التعاونية العقارية يوغرطة رقم 09 مجموعة 06 الطابق األر رقم 03عن رحما 110 كة الوطنية للنقل ال سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهال
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه المعبودة ترقية زواوي عبد الرحمان عمارة أ3 مدخل 126 سلم 01 رقم 06 قسم 194 مج 37باسم زوايد111
يف112 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    الهضاب 40 مسكن اجتما تسا +23 محل عمارة د الطابق االر مدخل 05 قسم 75 مجموعة رقم 82عبد  ي ال
ر شياح113 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه حش موسع الشطر األول نهج حداد ع د 3 رقم 64 مج 89 قسم 118 محل 01الطا
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه حاش قسم 170 مج رقم 101 محل رقم 01ن الدين عماري114
وع 50مسكن اجتما تسا 29 محل عم ا المدخل رقم 02 الجهة الشمالية الطابق االر رقم 52عبد العزيز خاسف115 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه قاوة م
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    مولف دمحم 400 مسكن عمارة س 03 مدخل 16 الطابق تحت األر رقم 16سعيدة رزوا 116
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    500 مسكن ESTE عمارة د درج 07 الطابق األر رقم 73دمحم عيساوي117
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه كاسكزكريا سمش الدين118
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه 600 مسكن عمارة أ 03 قسم 145 مجموعة رقم 29 قطعة 39 الطابق تحت االر لي رواب 119



قية العقارية بلعياط شارع المقاول رقم 02 قطعة رقم 01 عم 02 مدخل 04 رقم 15فاروق فودي120 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه 30 مسكن ال
ار عمارة أ3 رقم 20عماد الدين عيساوي121 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   نهج 20 أوت 55 ب
ف محاتف122 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهتجزئة الهضاب شارع كبور صالح قطعة رقم 316أ
ى رقم 02أيوب حداد123 ية الجديدة عمارة أ 01 المدخل 01 الطابق األ ر الجهة الي سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه 450 مسكن المنطقة الح
ية الجديدة عمارة و 6 الطابق األر رقم 04ياس عجاس124 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه 504 مسكن المنطقة الح
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهجزئة الهضاب الشطر الثا رقم 309 وحاليا شارع بوطال الهاش الطابق األر دمحم بودالل125
وع 40 مسكن اجتما تسا و 28 محل قسم 09 مجموعة 63 محل رقم 07,06مصط ما 126 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالهضاب م
ق عمارة 01 الطابق االر قسم 11 مج 30 محل رقم 02مجيد بن عجي 127 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه ع موس الهضاب 
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   ع تبينت التعاونية العقارية العيد الضحوي رقم 28 مج رقم 01انور لوعيل128
يف بقاق129 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهلمجمع العقاري تجزئة الهضاب 45 مسكن تسا و 27 محل عمارة 01 الطابق االر محل 02 و 03ال
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه قاوة 50 مسكن إجتما و 31 محل عمارة 02 مدخل 01 الحصة 01سفيان رب 130
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   ع السفيهة قسم 16 مج رقم 74 الطابق االر عبد المالك ديل 131
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه حش 40 مسكن احتما تسا عمارة ج الطابق االر قسم 69 مجموعة رقم 13ايدير رمطان132
ود الطيب) قسم 178 مجموعة 74 القطعة 02عصام جحنيط133 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    250 مسكن ( مز
وك بوقرزي134 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    بلخ د حسان ع س 31 رقم 332م
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    ع موس 400/ 1750 مسكن عم ب الدرج05 رقم 23 الطابق االر عبد النور فتاش135
وا نص ع ب RDC 04  رقم 147 مج ملكية رقم 05 قسم 326 الحصة 147ميلود طاع 136 قية العقارية ق سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهشارع بحري الخ ال
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالتعاونية العقارية  فوضيل  حاش رقم 30 مج 57 قسم 133 الطابق االر لحسن بوروبة137
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    اول نوفم 6 شارع بن حليمة رابح الطابق االر قسم 266 مج 18عماد زرق 138
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    1292 مسكن ترقوي مدعم عمارة ب 06 رقم 33جمال الدين را 139
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه قاوة  50 مسكن اجتما تسا عمارة 05 مدخل 02 الطابق االر دمحم زميت140
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه يحياوي 300 قطعة قسم 80 مج67عزيز توا 141
اش موسع الشطر السادس 90 قطعة قطعة رقم 35سندرة نبيلة بونشادة142 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه تجزئة 
رة بوبو143 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    الهضاب شارع مدور عمار رقم 07 قسم 64 مج 148الز
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه 150 مسكن اجتما تسا سيدي حيدر عمارة ب 03 الطابق االر المدخل 82 قسم 06 مج 28 قطعة 01أيوب حرم 144
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهسوق المركزي وسط المدينة رقم 98يزيد كوا 145
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    المستقبل نهج بحري الخ رقم 03 الطابق االر ن الدين مس 146
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه    مولف دمحم 400 مسكن عم س 06 رقم 116 قسم 176 مج ملكية رقم 42ساعد حمادي147
ماط148 سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه بل تجزئة 31 قطعة قسم 103 مج ملكية رقم 33 الطابق االر وليد 
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   تجزئة بوعروة قطاع ف رقم 13اسحاق زيادي149
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهسطيـــــــفحكيم بوخناقة150

حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
سطيـــــــفحلويــات ومرطبــات   نهج ترقية دويدي دمحم عمارة ب رقم 08 رقم 02فايدي عبد الغاني1
سطيـــــــفحلويــات ومرطبــات مكار عي 540 مسكن عمارة س13 رقم23بحري الخ 2
باش رقم 16قني عبد الجبار3 سطيـــــــفحلويــات ومرطبــات   شارع االخوة 
سطيـــــــفحلويــات ومرطبــات    الهواء الجميل ع د رق 23،22 الطريق الوط رقم 09جفال لط 4
سطيـــــــفحلويــات ومرطبــات    ثليجان زاوية نهج كركور ذياب و مولود فرعونغرنوز نا5
سطيـــــــفحلويــات ومرطبــات    المعدوم الخمسة 21 شارع مختار لعري بن العل صالح6



يف7 سطيـــــــفحلويــات ومرطبــات   شارع عباشة عمار رقم6تيغوارت ال
سطيـــــــفحلويــات ومرطبــات   شارع زعباط رمضان محل رقم 08قزا سا 8



حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
سطيـــــــفحلويــات ومرطبــاتشوف لكداد ضمن حصة 38 مسكن برنامج 1997 قطعة رقم 19قوادري فريد1
قية العقارية السلم قطاع ب شمال قطعة رقم 14 مج10بن عبود العالية2 سطيـــــــفحلويــات ومرطبــات   ال
سطيـــــــفحلويــات ومرطبــات    614 مسكن قسم 178 مج 06 قطعة رقم 01 محل بدا نور الدين3
سطيـــــــفحلويــات ومرطبــات سوق المعبودة رقم 20بوزيدي بش 4
ية قطاع أ شارع حمادي أحمد تعاونية بن ضياف مسعود RDC ع أ محل 4 قسم 108 مج ملكية 64بويمة خالد5 سطيـــــــفحلويــات ومرطبــاتمنطقة الح
سطيـــــــفحلويــات ومرطبــات المعدوم الخمسة قسم 206 مجموعة 136بالل العيد6
سطيـــــــفحلويــات ومرطبــات    1 نوفم 54صال عبد الحميد7
سطيـــــــفحلويــات ومرطبــات    عبد الرحمان تليجان نهج كركور ذياب رقم 45خبيبش مراد8
يف عز الدين9 سطيـــــــفحلويــات ومرطبــات   نهج اول نوفم 1954حامدي ال

ــــرات اليـــوم األول: ســــوبيـــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ية 58 قطعة رقم 98كيحل دمحم العر 1 سطيـــــــفســوبيــــــراتالق
دة فارس2 سطيـــــــفســوبيــــــرات بوعروة طاع 265 مج RDC 39ز
يف3 سطيـــــــفســوبيــــــرات ع الطريقكداد ال
سطيـــــــفســوبيــــــراتتجزئة مقام الشهيد الشطر الثا رقم 24 محل رقم 01بداد دمحم4
سطيـــــــفســوبيــــــرات الهضاب مسكن 535 قطعة قسم 6 قطعة 18حا عبد الفتلح5
سطيـــــــفســوبيــــــرات حش الشطر الثالث قطاع 76 مج 54بن شبل عمر6

ـــرات اليـــوم الثانــــي: ســــوبيــــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
سطيـــــــفســوبيــــــرات 1006 مسكن قسم 169 مج 152رحال المع با1
سطيـــــــفســوبيــــــراتنهج الفداءفتاش سليم2
وا نص عم 13 رقم 01محشاشة السعيد3 سطيـــــــفســوبيــــــراتشارع بحري الخ تعاونية عقارية ق
سطيـــــــفســوبيــــــرات حش شارع خزار مختار رقم 28دريا أنور4
سطيـــــــفســوبيــــــراتتعاونية عقارية أمن الحياة قطعة رقم 03 مج 12 بوعروة رقم RDC 02حداد ياس 5

يبـــر مـــــارشـــــي اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
سطيـــــــفيبـــر مـــــارشـــــيبارك مول سطيفش.ذ.أ نوميديس1

تغذيـــة عامـــة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم



سطيـــــــفتغذية عامةت ,ع الحرية والسالم  العيد الضحوي  بعداش احمد 1
ون أحمد جعفر2 سطيـــــــفتغذية عامة ز
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة حش موسع رقم رقم 38 أحمد صالح الدين3
سطيـــــــفتغذية عامةشارع 08 ماي 45 أحم بوعالم4
سطيـــــــفتغذية عامةشارع المقاول ت ع شيبان صالح أخريب أحمد5
سطيـــــــفتغذية عامةت ع طريق بوسك عمارة س درج 1 رقم 13 أخريب أعمر6
ية الجديدة قطاع ب شارع المقاول عمارة أ ط ج 95أخريب رفيق7 سطيـــــــفتغذية عامةالمنطقة الح
سطيـــــــفتغذية عامةت ع أمن الحياة ادير عياش8
سطيـــــــفتغذية عامةنهج بالل ع ازرار سا 9

سطيـــــــفتغذية عامةالتعاونية العقارية الحرية والسالم اسحنان ز 10
سطيـــــــفتغذية عامةالمحطة اسعادي مصط 11
سطيـــــــفتغذية عامةالتعاونية العقارية الحرية والسالم اسماعيل الياس12
سطيـــــــفتغذية عامة بوعروة تعاونية عقارية أمن الحياة أعم دمحم البش 13
سطيـــــــفتغذية عامة يحياوي اكس ب 31 تجزئة 378 أغم عامر14
سطيـــــــفتغذية عامة العيد الضحوي أغم فاتح15
سطيـــــــفتغذية عامة العيد الضحوي شارع بحري الخ محل 22 رقم 5 أغو بالل16
سطيـــــــفتغذية عامةالتعاونية العقارية الحرية والسالم أفتيت رابح17
اب 150 مسكن مج 22 قسم 236 قطعة رقم 4أكرون دمحم نجيب18 سطيـــــــفتغذية عامة ربوح عبد الو
سطيـــــــفتغذية عامة ثليجان االقامة الجامعية  دمحم كراش19
سطيـــــــفتغذية عامةشارع 20 أوت 55 ترقية 16 مسكنالحكيم رشيد20
سطيـــــــفتغذية عامةت ع ستيفيس رقم 1 نهج رقم 11 الرز عبيد21
سطيـــــــفتغذية عامة يحياوي السا حكيم22
سطيـــــــفتغذية عامة حش السب دمحم ع 23
شور24 سطيـــــــفتغذية عامة 200 مسكن عمارة أ 03 رقم 6 السعدي 
سطيـــــــفتغذية عامة 60مسكن ترقوي و30 مراب و24 محل تجاري  600 مسكن الصديق بادي25
سطيـــــــفتغذية عامة 55شارع عون ميلود  بوعروةالطيب بلحامدي 26
سطيـــــــفتغذية عامةت ع الحرية والسالم العايب النوري27
سطيـــــــفتغذية عامة الهضاب العايب حمزة 28
سطيـــــــفتغذية عامة حش الشطر األول العايب رشيد29
وا نص العايب عبد المالك30 قية العقارية ق سطيـــــــفتغذية عامةال
سطيـــــــفتغذية عامة ع الطريقالعايب مراد31
ينة32 سطيـــــــفتغذية عامة 1014 مسكن الطابق األر العرباوي ص
سطيـــــــفتغذية عامةت ع التل رقم 02 العرباوي دمحم33
سطيـــــــفتغذية عامة تجزئة 252 قطعة  بيل العلجة مضوي34
ار  20 أوت 55العلوي يوسف35 سطيـــــــفتغذية عامةشارع ب
سطيـــــــفتغذية عامة 1014 مسكن العيد دمحم36
م رقم 02 العيفة عبد الحق37 سطيـــــــفتغذية عامة أوالد برا
سطيـــــــفتغذية عامة مولف دمحم 400 مسكن الق زين العابدين38
ي الق عبد المالك39 سطيـــــــفتغذية عامة النقل ال
سطيـــــــفتغذية عامة 150 مسكن برنامج 300/150 الناي سال 40
سطيـــــــفتغذية عامةالسوق المغطاة المعبودة اليام مو41



سطيـــــــفتغذية عامة 01 نوفم 54 قطعة رقم 141 نهج روابح مو أمجذوين حنا 42
وا نص ام ز 43 سطيـــــــفتغذية عامةت ,ع ق
ارمة تجزئة 14 قطعة انشكل حسان44 سطيـــــــفتغذية عامة ل
سطيـــــــفتغذية عامةت ,ع االصالح رقم 18 اوراس مصط 45
سطيـــــــفتغذية عامةت,ع خنفري مراد 56 مسكن اوشيش نادية46
سطيـــــــفتغذية عامة الهضاب ايت بارة نبيل 47
سطيـــــــفتغذية عامةشارع كت الحفناوي ايت عي 48
سطيـــــــفتغذية عامةع الطريق ش رقم 70ايوب قاسم49
سطيـــــــفتغذية عامةسوق المغطاة المركزي رقم 150 بابوري دمحم50
سطيـــــــفتغذية عامةشارع دعيش ساعد رقم 10 بابوش سليم51
سطيـــــــفتغذية عامة 60 مسكن ترقوي و30 مراب و24 محل تجاري  600 مسكن بادي الصديق52
وك53 سطيـــــــفتغذية عامةت ,ع بن مجنح بار م
سطيـــــــفتغذية عامةشارع 08 ماي 45 رقم 16بارة عبد الحليم 54
سطيـــــــفتغذية عامة 50 مسكن بالعة بارة فواز55
وا نص باروش دمحم 56 سطيـــــــفتغذية عامةت,ع ق
سطيـــــــفتغذية عامةوسط المدينة 50 شارع 08 ماي 45بازين صالح57
ي باسم زوابر58 كة الوطنية للنقل ال سطيـــــــفتغذية عامةال
سطيـــــــفتغذية عامةت ,ع بلعياط بوزيد بوطارة عادل59
م بحكي عبد الحكيم60 سطيـــــــفتغذية عامة اوالد برا
ي سابقا بخوش اسحاق61 كة الوطنية للنقل ال سطيـــــــفتغذية عامةت,ع االفاق تجزئة ال
سطيـــــــفتغذية عامة المعدوم الخمسة بدار ربيحة62
سطيـــــــفتغذية عامة ثليجان 259 نهج صابر دمحم بداش رشيد 63
م نهج قا العمري قسم 181 مج 17 محل رقم 01 بدرافة عمر64 سطيـــــــفتغذية عامة اوالد برا
سطيـــــــفتغذية عامة بوعروة شطر 03 براء عبد الكا 65
سطيـــــــفتغذية عامة الحا برارمة بالل66
سطيـــــــفتغذية عامة المقاول ت ,ع  بالل العمري قسم 114 مج  6 برارمة سفيان 67
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة 107 قطعة  الحا رقم 85 برارمة سليمان68
سطيـــــــفتغذية عامةت ,ع السنابل الحا رقم 84 برارمة نجيب69
سطيـــــــفتغذية عامةت ,ع النسيم قطعة 10  كعبوب براكنة فريد70
سطيـــــــفتغذية عامة حش الشطر االول براكنة نا 71
سطيـــــــفتغذية عامة بوعواجة براكنة نبيل 72
سطيـــــــفتغذية عامة حش موسع شطر 8 رقم 131بربا صالح الدين 73
سطيـــــــفتغذية عامة حش بربا صالح الدين74
سطيـــــــفتغذية عامة يحياوي نهج العيفة برة ياس 75
ار بحري الخ برتيل خديجة76 سطيـــــــفتغذية عامة ب
سطيـــــــفتغذية عامةت ,ع الحرية والسالم  العيد الضحوي بركات احمد77
سطيـــــــفتغذية عامة 230 مسكن بوعروة بركات نبيل78
سطيـــــــفتغذية عامةت ,ع الحرية والسالم  العيد الضحوي بركام عبد القادر 79
سطيـــــــفتغذية عامةت ,ع عمار قيطو رقم10 برناوي حليم 80
سطيـــــــفتغذية عامةشارع العقيد الحواس رقم 20بروبة دمحم81
سطيـــــــفتغذية عامة 01 نوفم 54 بن بارة ميلودبرورو بش 82



ا بروش سم فوزي83 سطيـــــــفتغذية عامة يحياوي شارع بالة التو
سطيـــــــفتغذية عامة بوعروة درا دمحم بري مراد84
سطيـــــــفتغذية عامةت,ع الحرية والسالم رقم س84بري كمال85
سطيـــــــفتغذية عامة 20 اوت 55 ت,ع صادي وتوا بري يزيد86
سطيـــــــفتغذية عامة االم عبد القادربريمان خلو 87
سطيـــــــفتغذية عامةت,ع السنابل الحا رقم 84 بري طارق89
سطيـــــــفتغذية عامةت, ع الحرية والسالم بريهمات عمار90
سطيـــــــفتغذية عامةترقية عقارية 20 اوت بريهمات مو 91
سطيـــــــفتغذية عامةت ,ع الحرية والسالم  العيد الضحوي بسو فاتح92
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة حش الشطر االول ت ,ع عيساوي السوق المغطاة محل32/41 بشمار حسام93
سطيـــــــفتغذية عامة 20 اوت 55 بشيش سا 94
سطيـــــــفتغذية عامةشارع حمادو ال بعداش رشيد95
سطيـــــــفتغذية عامةت ,ع الحرية والسالم  العيد الضحويبعداش فريد96
شام97 سطيـــــــفتغذية عامةت ,ع الحرية والسالم  العيد الضحويبعداش 
م رقم 15 شارع خلوفة الطيب بعطوش حمودي98 سطيـــــــفتغذية عامة اوالد برا
سطيـــــــفتغذية عامةت ,ع عيساوي تجزئة حش بعيطيش عبد الرؤوف99

ية ت ,ع الحريةبقاق العر 100 سطيـــــــفتغذية عامة الق
سطيـــــــفتغذية عامة الهضاب 40 مسكنبقاق شعيب 101
يد102 سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة الهواء الجميل بكار ال
ي بكار نبيل103 سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة االبرا
سطيـــــــفتغذية عامة 1006 مسكن بكاك دمحم 104
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة 300 قطعة بكوش عبد الرحمان105
سطيـــــــفتغذية عامة بوعروة شطر 03 بكوش فوزي106
سطيـــــــفتغذية عامة ع تبينت بكوش مراد107
ي عبد الرحمان108 سطيـــــــفتغذية عامةت ,ع مروا 65 مسكنبك
سطيـــــــفتغذية عامةت ,ع الحرية والسالم  العيد الضحوي بكيس كمال109
سطيـــــــفتغذية عامة المستقبل س 11/15 بالل لخ 110
ر111 سطيـــــــفتغذية عامة المعدوم الخمسة بالل لز
سطيـــــــفتغذية عامة ثليجان شارع صابر دمحم محل1 قسم 258بالل نور الدين112
راء113 سطيـــــــفتغذية عامة يحياوي رقم 30 بلجودي فطيمة الز
سطيـــــــفتغذية عامة حش منطقة الهضاببلحاج رمضان114
سطيـــــــفتغذية عامة بوعروة شارع عون ميلود بلحمدي الطيب 115
سطيـــــــفتغذية عامة فرماتو بلحو بدر الدين 116
سطيـــــــفتغذية عامة 300 مسكن االبراج بلخ عمر117
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة ع الطريق الشطر الثا 70بلخ مصط 118
وس عبد العزيز119 سطيـــــــفتغذية عامةشارع بور سعيدبلع
سطيـــــــفتغذية عامة المعبودة ت ,ع زواوي عبد الرحمان رقم 5 بلعر باديس120
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة 130 قطعة ع الطريق بلعيد بالل 121
سطيـــــــفتغذية عامةالمركز التجاري 1014 مسكن بلقا احمد 122
سطيـــــــفتغذية عامة ع تبينت بلقدون فاروق123
سطيـــــــفتغذية عامة 01 نوفم 54 بن بارة ميلود بلكفوف رضوان124



سطيـــــــفتغذية عامة المعبودة ت ,ع حالب حس ع س رقم 01بلميلود عباس125
ية الجديدة  االبراج بلوط سويعد126 سطيـــــــفتغذية عامةالمنطقة الح
سطيـــــــفتغذية عامة ابل حوزة 28 رقم 01بن الشيخ عبد الكريم127
سطيـــــــفتغذية عامة المعدو الخمسة بن العل صالح 128
سطيـــــــفتغذية عامةت ,ع االخوة بن سكة بن جدية قاسم129
سطيـــــــفتغذية عامةع الطريق تجزئة 144 قطعة بن حاج لط 130
سطيـــــــفتغذية عامة 230 مسكن شارع سينسطال بن حركات نبيل 131
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة لعرارسة  الشاد شارع المقاول بن خنيش زين الدين132
سطيـــــــفتغذية عامةالمركز التجاري االخوة بن سكةبن دية خليل 133
سطيـــــــفتغذية عامة  شوف لكداد بن زاوي عثمان134
م بن زواوي عبد الحكيم135 سطيـــــــفتغذية عامة اوالد برا
ة نور الدين 500 مسكن ع 3 بن زيد رضا136 سطيـــــــفتغذية عامة مع
سطيـــــــفتغذية عامة ثليجان شارع مولود فرعون بن سيد ع 137
ية 998 مسكن نهج خلي الخث بن شيخ دمحم138 سطيـــــــفتغذية عامة الق
سطيـــــــفتغذية عامة 24 مسكن تسا قاوة بن عراق ايوب 139
سطيـــــــفتغذية عامة كعبوب شارع  العيا 36 بن عطية عبد الرزاق140
سطيـــــــفتغذية عامةشوف لكداد  950 مسكن بن عطية فاتح141
سطيـــــــفتغذية عامة ع الطريق  520 مسكن رقم 03 ع أ 01بن عمرا يونس142
سطيـــــــفتغذية عامة 950 مسكن رقم 20 شوف لكداد بن قارة خليدة143
سطيـــــــفتغذية عامةالسوق المغ  1014 مسكن بن لبشوش ز 144
وا بنا صالح الدين145 سطيـــــــفتغذية عامة الهضاب  30 مسكن ت ,ع دمحم ق
سطيـــــــفتغذية عامةنهج توا سعيد حصة رقم 02 بنبغليت سم 146
سطيـــــــفتغذية عامةت ,ع الحرية والسالم  العيد الضحوي بوقزولة نور الدين147
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة  حش الشطر األول رقم 3 أ 2 قسم 167 - سطيفحا يا148
سطيـــــــفتغذية عامة 48/2000 مسكن - سطيفحبيب  طيب149
وع 60 مسكن اجتما - سطيفحداد ع 150 سطيـــــــفتغذية عامةع موس م
سطيـــــــفتغذية عامة المعدوم الخمسةحدار ربيحة151
سطيـــــــفتغذية عامة 20 أوت 55 ع أ رقم 472حداوي عالء الدين152
سطيـــــــفتغذية عامة 100 مسكن شارع المقاول رقم 40حداوي فاروق153
سطيـــــــفتغذية عامة 100 مسكن األبراج عمارة ب 2 رقم 59حرا عبد المؤمن154
سطيـــــــفتغذية عامة 01 نوفم 54 شارع روابح مو رقم 02 محل 03 مج ملكية 1حراث سيف الدين155
سطيـــــــفتغذية عامة ع تبينتحراقة عبد الكريم156
سطيـــــــفتغذية عامة 500/127 عمارة ف 13 رقم 74حربوش زوب 157
سطيـــــــفتغذية عامةشارع منصوري الخ رقم 13حرشة عبد القادر158
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة حش موسع الشطر الثا حرفوش حمزة159
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة حش موسع الشطر الثالثحرم الخ 160
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة العيفة أحمد رقم 1حرم زكرياء161
سطيـــــــفتغذية عامة 600 مسكنحروس سفيان162
سطيـــــــفتغذية عامة 100 مسكن أ س ب/ي شمال شارع المقاول رقم ب/ي شمالحسناوي فاروق163
سطيـــــــفتغذية عامةشارع حامدي أحمد ترقية بن جازف مسعودحطاب عز الدين164
سطيـــــــفتغذية عامة 400 مسكن مولف دمحمحلوا فاتح165



سطيـــــــفتغذية عامة 150 مسكن تسا ع موسحماح عبد الصمد166
سطيـــــــفتغذية عامة المستقبل نهج بحري الخ رقم 03حمادي ساعد167
سطيـــــــفتغذية عامةت ع الحرية والسالم رقم س 84حما توفيق168
ر رقم 15حما دمحم169 ابة الطا سطيـــــــفتغذية عامةشارع ذ
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة حش الشطر األولحما مصط 170
سطيـــــــفتغذية عامةت ع الحرية والسالم رقم س 84حما ياس 171
سطيـــــــفتغذية عامة 100 مسكن س ب/ي شمال شارع المقاول حمراوي فاروق172
سطيـــــــفتغذية عامة يحياوي اكس ب س 60 شارع بن دريك لياسحمزاوي عبد القادر173
سطيـــــــفتغذية عامة مولف 400 مسكن عمارة س 01 رقم 02حواي فاتح174
سطيـــــــفتغذية عامةالسوق المغطاة المعبودةحو اليام 175
سطيـــــــفتغذية عامةت ع بن مجنح  الهواء الجميل رقم 7خالدي النذير176
سطيـــــــفتغذية عامة عبد الرحمان ثليجان 45 نهج كركور ذيابخبيش سم 177
سطيـــــــفتغذية عامة لعرارسة تجزئة فريق الشاذ رقم 378ختيشة ياس 178
سطيـــــــفتغذية عامةزاوية شار بن بولعيد وقرية قويدرخالف أنيس179
سطيـــــــفتغذية عامة 950 مسكن رقم 280 شوف لكدادخل فيصل180
سطيـــــــفتغذية عامةت ع البهجة  1006 مسكنخلوة يوسف181
باش ع 01خلو دمحم182 سطيـــــــفتغذية عامةنهج قويدر واالخوة 
سطيـــــــفتغذية عامةمحطة النقل الجوي المطارخلو مصط 183
سطيـــــــفتغذية عامة األم عبد القادر س رقم 151 ط أخلو ناريمان184
سطيـــــــفتغذية عامة العيد الضحوي شارع بحري الخ محل 22 رقم 5خلو ياس 185
سطيـــــــفتغذية عامة 450 مسكنخلي بوراس186
سطيـــــــفتغذية عامة 1014 مسكنخمليش حمزة187
يةخنفر ن الدين188 سطيـــــــفتغذية عامة الق
سطيـــــــفتغذية عامةالمركز التجاري شارع عباشة عمار رقم 24خنيسة عبد المجيد189
سطيـــــــفتغذية عامة يحياوي إكس ب 05 أو 02خواثرة زين الدين190
ة ع خو من 191 سطيـــــــفتغذية عامةالسوق المغطاة مع
سطيـــــــفتغذية عامة حش الشطر الرابعدا أحمد192
م عصام193 سطيـــــــفتغذية عامةالتعاونية العقارية شارع بحري الخ دا
سطيـــــــفتغذية عامةالتعاونية العقارية أمن الحياةدبابش فريد194
د النواريدباش فخر الدين195 سطيـــــــفتغذية عامةشارع مجا
وا نص دباش فهد عبد العزيز196 سطيـــــــفتغذية عامةترقية عقارية ق
سطيـــــــفتغذية عامةالمركز التجاري 1014 مسكندبر سالم197
يدبيش فتح النور198 سطيـــــــفتغذية عامة النقل ال
سطيـــــــفتغذية عامة بل درادرة حمزة199
سطيـــــــفتغذية عامة 1006 مسكن ع أو 03 رقم 124درافة عمر200
سطيـــــــفتغذية عامة المستقبلدردوخ عبد الحميد201
سطيـــــــفتغذية عامة 30 مسكن تسا ع 02 الهضاب مدخل أ ب أ 21  الهضابدرويش شهاب الدين202
وع 50 مسكن إجتما تسا 29 محل عمارة أدرويش فاتح203 سطيـــــــفتغذية عامة قاوة م
سطيـــــــفتغذية عامةالتعاونية العقارية الحرية والسالمدري زيدان204
سطيـــــــفتغذية عامةسوق المعبودة رقم 16دعشي فارس205
ر206 سطيـــــــفتغذية عامة 100 مسكن األبراجدلة لز



سطيـــــــفتغذية عامةبالقرب من المستش دموش خليصة207
ار العطرة208 سطيـــــــفتغذية عامةالسوق المغطاة  يحياويد
يليس فاروق209 سطيـــــــفتغذية عامةسوق عباشة عمارد
سطيـــــــفتغذية عامة كعبوب تجزئة 172 قطعة الطابق األر رقم 44دودو خليفة210
سطيـــــــفتغذية عامةشارع حامدي أحمد  ترقية بن جارف مسعود تجزئة لعرارسةدوشة سليمة211
سطيـــــــفتغذية عامة بن بقاق دمحم 400 مسكن محل 01ديل زين الدين212
سطيـــــــفتغذية عامةالمركز التجاري 1014  صنف 08 رقم 05ديمان الحواس213
سطيـــــــفتغذية عامةالتعاونية العقارية الحرية والسالم  العيد الضحويذبابحة نسيم214
سطيـــــــفتغذية عامة شوف لكدادذباح مليكة215
سطيـــــــفتغذية عامة شوف لكدادذوي سليم216
وع 20 مسكن تسا إجتما ذيب عبد السالم217 سطيـــــــفتغذية عامة الهضاب م
سطيـــــــفتغذية عامة الشيخ العيفة قسم 368 مج 08ذيب فارس218
سطيـــــــفتغذية عامة تليجانرابح صالح الدين219
مراشدي مو220 سطيـــــــفتغذية عامة أوالد برا
ة خليل221 سطيـــــــفتغذية عامةشارع مسال عباس رقم 01  ع تبينترب
سطيـــــــفتغذية عامةالتعاونية العقارية ستيفيس الطابق السف ربي محمود222
سطيـــــــفتغذية عامةالتعاونية العقارية الهدى  حش رجاح ن الدين223
سطيـــــــفتغذية عامة 750 مسكن عمارة أ 10 رقم 102رحاحلة أحمد224
وا نص رحال عبد المالك225 سطيـــــــفتغذية عامةنهج بحري الخ تعاونية عقارية ق
سطيـــــــفتغذية عامةشارع بحري الخ عمارة 03 رقم 96رحال مراد226
سطيـــــــفتغذية عامة 01 نوفم 54 قطعة رقم 03 رقم 96رحما أنيس227
سطيـــــــفتغذية عامة مولف دمحم  400 مسكن عمارة س 06 الطابق األر رحما عصام228
سطيـــــــفتغذية عامةالتعاونية العقارية 19 مارسرحما قاسم229
سطيـــــــفتغذية عامةالتعاونية العقارية الكميائي رحما كمال الدين230
وك231 سطيـــــــفتغذية عامة المعدوم الخمسة شارع عر مختاررحمو م
سطيـــــــفتغذية عامةالسوق المغطاة 1000 مسكنرزيق عبد المالك232
ة نور الدين 500 مسكنبن زيد رضا233 سطيـــــــفتغذية عامة مع
سطيـــــــفتغذية عامة 950 مسكن رقم 108 عمارة ج 05 شوف لكدادرفاوي عبد الرزاق234
وا نص رقم 03رفو بوقرة235 سطيـــــــفتغذية عامةشارع بحري الخ التعاونية العقارية ق
سطيـــــــفتغذية عامةشارع بونشادة  عمارة رقم 35رفو عبد الرحمان236
سطيـــــــفتغذية عامةالتعاونية العقارية الحرية والسالمرقاد بوعالم237
سطيـــــــفتغذية عامة 40 مسكن  حش رقاد سليمة238
سطيـــــــفتغذية عامة المنظر الجميل عمارة 01 درج أ بل رمي عمار239
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة حش موسع الشطر الثا ريا العر 240
سطيـــــــفتغذية عامةالتعاونية العقارية الرياض قطعة رقم 01  الهضاب 40 مسكن إجتما تسا زاب أحمد241
سطيـــــــفتغذية عامة حش موسع شارع عبد الالوي صالح رقم 29زايدي لمعوش242
سطيـــــــفتغذية عامة تليجان 08 نهج صابر دمحمزيتو دمحم243
سطيـــــــفتغذية عامة 750 مسكنزدادقة فارس244
يزرارقة ياس 245 سطيـــــــفتغذية عامة النقل ال
سطيـــــــفتغذية عامةالسوق المغطاة  20 أوت 55زراق عبد المالك246
سطيـــــــفتغذية عامة ديار النخلة عمارة ب رقم 01زرق زيتو 247



سطيـــــــفتغذية عامة يحياوي إكس س 18زعباط ع 248
سطيـــــــفتغذية عامة المعدوم زق إلياس249
شام250 سطيـــــــفتغذية عامة 600 مسكنزموري 
سطيـــــــفتغذية عامة تليجان 01 ممر كت شعبانزميت عبد الحق251
سطيـــــــفتغذية عامة 30 مسكن إجتما تسا للمر العقاري مو ع 01 مدخل 03 الطابق األر زميش صالح252
ي زنينة مو253 سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة اإلبرا
دة فارس254 سطيـــــــفتغذية عامة 01 نوفم 54 شارع عون ميلودز
سطيـــــــفتغذية عامة 300 مسكنزوال لويزة255
سطيـــــــفتغذية عامةالمركز التجاري 1014 مسكنزواوي الهادي256
سطيـــــــفتغذية عامة بوعروة عمارة د رقم 25زواوي حس 257
يف258 سطيـــــــفتغذية عامةشارع 08 ماي 45زواوي ال
سطيـــــــفتغذية عامة 36 مسكن المعبودة عمارة 01زواوي عبد الحميد259
سطيـــــــفتغذية عامة الهضاب 40 مسكن قسم 63 مج 11 قطع رقم 03زواوي عبد النور260
يزوايد باسم261 كة الوطنية للنقل ال سطيـــــــفتغذية عامةال
سطيـــــــفتغذية عامة المعدوم الخمسةزواي ربيحة262
سطيـــــــفتغذية عامةالتعاوزنية العقارية التل سابقا رقم 14 قطاع 05 مقر 04زويش حورية263
سطيـــــــفتغذية عامة حش 100 مسكن إجتما زوينة خليل264
سطيـــــــفتغذية عامةشارع بن تريو يوسف الطابق األر زيادنة توفيق265
سطيـــــــفتغذية عامة غر دمحمزيدان عبد المجيد266
سطيـــــــفتغذية عامةالتعاونية العقارية بن مجنح عمارة أ د رقم 01زيرم عمار267
سطيـــــــفتغذية عامة المعدوم الخمسة الطابق األر رقم 05زيرم نجود268
سطيـــــــفتغذية عامة 1014 مسكنزيغ نورة269
سطيـــــــفتغذية عامة 01 نوفم 54 بن بارة ميلودزين الدين عب 270
سطيـــــــفتغذية عامةالتعاونية العقارية الفجر ستيفيسساتة عبد السالم271
سطيـــــــفتغذية عامةالمركز التجاري 1014 مسكنسالم خالد272
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية أمن الحياة شارع حركا 10سب بدر الدين273
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة مقام الشهيد 52 شارع كت عالوةسبي عليم274
ر275 سطيـــــــفتغذية عامة 01 نوفم 54 شارع مسعودي دمحم رقم 14يا الطا
وع 360/400 مسكن إجتما سعادة حسان276 سطيـــــــفتغذية عامةع موس م
سطيـــــــفتغذية عامةزاوية بن بولعيد وشارع فريد قويدرسعداوي فريد277
سطيـــــــفتغذية عامة يحياوي 17 زاوية شارع بن بولعيدسعيدي من 278
يف بالل279 سطيـــــــفتغذية عامةالتعاونية العقارية الحرية والسالمسعيد 
سطيـــــــفتغذية عامة كعبوبسفيان بوحفص280
سطيـــــــفتغذية عامة 950 مسكن رقم 121 ف 02 شوف لكدادسال عي281
د النواري رقم 03سال ع حمزة282 سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة دباش شارع مجا
سطيـــــــفتغذية عامة المستقبل س 11/15سماش العر 283
سطيـــــــفتغذية عامة بوعروة تعاونية عقارية أمن الحياة مج 08 قسم 265سوال سم 284
سطيـــــــفتغذية عامة 01 نوفم 54 الشطر الثالث قطاع ع شارع قال السعيدسوايح عالء الدين285
سطيـــــــفتغذية عامةنهج اإلخوة مسلم قطعة رقم 05سيد إيدير286
دين تجزئة اإلخوة طقيعسيوسو المهدي287 سطيـــــــفتغذية عامة المجا
يةشاكري دمحم رضا288 سطيـــــــفتغذية عامة الق



سطيـــــــفتغذية عامةالسوق المغطاة المعبودة رقم 08شايب سم 289
سطيـــــــفتغذية عامة 400 مسكن 1750 مسكنشيبوب حس 290
سطيـــــــفتغذية عامة ع السفيهة قسم 355 مج رقم 13شتوح عزيزة291
يةاد من 292 سطيـــــــفتغذية عامة الق
سطيـــــــفتغذية عامة بل 10 و 11 و 12اد نوفل293
سطيـــــــفتغذية عامة 10 مسكن ع السفيهةاقة فضيلة294
سطيـــــــفتغذية عامةالسوق المغ المركزي رقم 144ا ياس 295
سطيـــــــفتغذية عامة ميكار عي 540 مسكن عمارة أ رقم 58 محل 01شور النذير296
سطيـــــــفتغذية عامة 200 مسكن عمارة د 03 مدخل رقم 06شور عبد القادر297
وك298 سطيـــــــفتغذية عامة 500 مسكن عمارة 30 رقم 37شور م
سطيـــــــفتغذية عامةنهج صابر دمحمفاوي لي299
سطيـــــــفتغذية عامة تليجان الطابق االر قسم 260 مج ملكية رقم 107 شارع حمادو ال رقم 05 لخ 300



ـــــي: تغذيـــة عامـــة اليـــوم الثانـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية الحرية والسالم بن نويوة بوزيد1
وا نص بن وريش عز الدين2 قية العقارية ق سطيـــــــفتغذية عامةال
سطيـــــــفتغذية عامةت ,ع الحرية والسالم  العيد الضحوي بن ي شاكر3
وا نص  بن ي كمال 4 سطيـــــــفتغذية عامةت , ع ق
سطيـــــــفتغذية عامة مولف دمحم  400 مسكن بهلول عبد الكريم5
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة 107 قطعة  الحا رقم 85 بوبريمة الجم 6
سطيـــــــفتغذية عامةشارع لغبا عمار رقم 15  الهضاب بوجالل فؤاد7
سطيـــــــفتغذية عامة ثليجان شارع دمحم صابر بوجالل مختار8
يم9 سطيـــــــفتغذية عامة ع تبينت 22 شارع مسال عباس بوجليدة ابرا

سطيـــــــفتغذية عامة 72 مسكن شارع االبراج عمارة أ رقم 16بوجليدة رز 10
سطيـــــــفتغذية عامةت , ع مسينيسا بوحفص خيدر11
سطيـــــــفتغذية عامةالسوق التجاري 1014 بوخالفة رشدي12
سطيـــــــفتغذية عامة ع الطريق بوخالفة ز 13
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة بوعروة قطاع ف رقم 13 بوخنافة حكيم 14
سطيـــــــفتغذية عامة 01 نوفم 54 بوعروة بورعك بش 15
سطيـــــــفتغذية عامةفرماتو بورقبة مصط 16
سطيـــــــفتغذية عامة يحياوي اكس س 03 أ30 شارع زواوي مختار بورقبة نا 17
سطيـــــــفتغذية عامة يحياوي شارع زعباط رمضان رقم 28 بوروا خليل 18
سطيـــــــفتغذية عامةشارع العقيد الحواس رقم 20بوروبة دمحم الصالح19
سطيـــــــفتغذية عامةت ,ع امن الحياة  بوعروة بورورو تش 20
سطيـــــــفتغذية عامة يحياوي شارع زعباط رمضان بوروي خليل21
سطيـــــــفتغذية عامة ع الطريق بوزويح نبيل22
سطيـــــــفتغذية عامة ثليجان شارع مولود فرعون قسم 258بوزيد انيس 23
م شارع خلوطة طيب بوزيد وحيدة 24 سطيـــــــفتغذية عامة اوالد برا
سطيـــــــفتغذية عامة كعبوب شارع ميكار العمري رقم 09 بوسك ام 25
سطيـــــــفتغذية عامةالسوق المركزي رقم 147 بوشناق مر 26
سطيـــــــفتغذية عامةاقامة السيب بوطارة عادل27
سطيـــــــفتغذية عامةت ,ع بن سكة  بونشادة بوطويل سا 28
ة 29 سطيـــــــفتغذية عامة بلخ حسان رقم 31بوعصيدة خ
سطيـــــــفتغذية عامةشارع اوسيسا رقم 02 بوعود عبد الرحمان30
سطيـــــــفتغذية عامة ع الطريق بوعود مراد 31
سطيـــــــفتغذية عامةفرماتو بوقرة فريد32
سطيـــــــفتغذية عامةالمركز التجاري 1014 بوكراع رياض33
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة حش الشطر 01 قطاع أ ت,ع عيساوي السوق المغ بوكميش رمزي34
سطيـــــــفتغذية عامة 294 مسكن ثليجان عمارة د 8 رقم 272 بولحليب حس 35
سطيـــــــفتغذية عامة 400/366 الهضاب  بولفت قا 36
ار 400بولكفون عبد الحق37 سطيـــــــفتغذية عامة 32 مسكن ب



باش بولنوار ع 38 وش نهج االخوة  سطيـــــــفتغذية عامةنهج العقيد عم
سطيـــــــفتغذية عامةالمركز التجاري 1014 مسكن بومالحة رشيدي39
سطيـــــــفتغذية عامة  الهضاب 40 مسكن تسا و 22محل   بومعاشة نعمان40
سطيـــــــفتغذية عامة الشيخ العيفة محل رقم 01 بومنجل العمري 41
الل مختار42 سطيـــــــفتغذية عامةشارع دمحم صابر رقم 98  ثليجان بو
سطيـــــــفتغذية عامة 150 مسكن ع موس -بويمة فوزي43
ات عبد اللطيف 44 سطيـــــــفتغذية عامة 750 مسكن ب
قية العقارية الحرية والسالم بيطار فريد 45 سطيـــــــفتغذية عامةال
ية الشطر االول  بيلفان ع 46 سطيـــــــفتغذية عامة الق
سطيـــــــفتغذية عامة بيل شارع التحريرتاغفيت سليم 47
سطيـــــــفتغذية عامة المحطة تافليت سم 48
سطيـــــــفتغذية عامةالتعاونية العقارية الحرية والسالم رقم 06 تاوري جعفر 49
سطيـــــــفتغذية عامة 600 مسكن  تش لعمرية 50
سطيـــــــفتغذية عامةكعبوب  تصفيفة سليم 51
باش  تعرابيت سليمة 52 سطيـــــــفتغذية عامةشارع االخوة 
سطيـــــــفتغذية عامة توا سم تغليت سم 53
سطيـــــــفتغذية عامة حش توا جمال 54
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة يحياوي 300 قطعة  توا حمزة 55
سطيـــــــفتغذية عامة  قاوة 50 اجتما تسا   توا عبد العا 56
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية الحرية والسالم توريت جعفر 57
سطيـــــــفتغذية عامة سيلوك سطيف تو عاشور 58
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة حش  سطيف ثعلول نبيلة 59
سطيـــــــفتغذية عامة يحياوي سطيف جابو رابح 60
سطيـــــــفتغذية عامة المعدوم  سطيف جدار ربيحة 61
ة رقم 32 سطيف جروي رابح 62 سطيـــــــفتغذية عامة ع السفا
م  سطيف جساس زوب 63 سطيـــــــفتغذية عامة اوالد برا
سطيـــــــفتغذية عامة 450 سطيف جعغر احمد 64
سطيـــــــفتغذية عامة  مولف دمحم 400 مسطن عمارة س 1رقم 2جالو فاتح 65
سطيـــــــفتغذية عامةت  ع االخوة بن سكة   جما صالح 66
سطيـــــــفتغذية عامة ميكار عي  جملة عماد 67
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة الهضاب قطعة رقم 07 جودي حس 68
سطيـــــــفتغذية عامة ميكار عي  جوي عمر 69
اش 70 سطيـــــــفتغذية عامة فرماتو جيارة 
سطيـــــــفتغذية عامةت ع التعليم االسا جيج نص 71
سطيـــــــفتغذية عامة 950 شوف لكداد جيدل ع 72
سطيـــــــفتغذية عامة يحياوي حا عبد الرحمان 73
سطيـــــــفتغذية عامة حش موسع حا يا 74
سطيـــــــفتغذية عامة 84/2000 مسكن حبيب  طيب 75
سطيـــــــفتغذية عامة يحياوي حداد راب 76
سطيـــــــفتغذية عامة المعدوم   حداد ربيحة 77
وع 60 مسكن اجتما حداد ع 78 سطيـــــــفتغذية عامةع موس م



وك 79 سطيـــــــفتغذية عامةالسوق التجاري 1014حداد م
سطيـــــــفتغذية عامة 1014  حداد مراد 80
شام 81 سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة بوعروة قطاع ف رقم 13 حدادي 
سطيـــــــفتغذية عامة 20 اوت 55 رقم 472 حداوي عالء الدين 82
سطيـــــــفتغذية عامة 100 مسكن شارع المقاول رقم 40 حداوي فاروق 83
شام 84 سطيـــــــفتغذية عامة بوعروة حداوي 
سطيـــــــفتغذية عامة المعبودة حدة بوزيد 85
سطيـــــــفتغذية عامة 100 مسكن االبراج عمارة ب 2رقم 59حرا عبد المومن 86
سطيـــــــفتغذية عامةالمركز التجاري 1014 حراث التوفيق 87
سطيـــــــفتغذية عامة 01 نوفم 54 بوعروة شارع رواب مو حراث سيف الدين 89
سطيـــــــفتغذية عامة شوف لكداد حراث فؤاد 90
سطيـــــــفتغذية عامة ع تبينتحرافة عبد الكريم 91
سطيـــــــفتغذية عامة 500/127 عمارة ف 13 رقم 74 حربوش زوب 92
سطيـــــــفتغذية عامةشارع منصوري الخ رقم 13 حرشة عبد القادر93
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة حش موسع الشطر الثا حرفوش حمزة94
سطيـــــــفتغذية عامة حش موسع الشطر الثالث حرم الخ 95
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة العيفة أحمد رقم 1 حرم زكرياء96
سطيـــــــفتغذية عامة بوعروة حرموش زين الدين97
سطيـــــــفتغذية عامة 600 مسكن  حروس سفيان98
سطيـــــــفتغذية عامةت ع التسعة حزام الربيع99

وا نص حزام فؤاد100 قية العقارية ق سطيـــــــفتغذية عامةال
سطيـــــــفتغذية عامة 100 مسكن أ س ب/ي شمال شارع المقاول رقم ب/يحسناوي فاروق101
سطيـــــــفتغذية عامة بل حس لحسن102
سطيـــــــفتغذية عامة الشاد رقم 10 حشاي سا 103
سطيـــــــفتغذية عامةشارع كت عالوة رقم 37 حشاي طاوس104
سطيـــــــفتغذية عامةشارع كت الحفناوي حشاي كمال105
سطيـــــــفتغذية عامة لعرارسة حشاي يا106
اب107 وا نص حطاب عبد الو سطيـــــــفتغذية عامةت ع ق
سطيـــــــفتغذية عامةشارع حامدي أحمد ترقية بن جارف مسعود حطاب عز الدين108
سطيـــــــفتغذية عامة 150مسكن مدخل 64 حطاب فيصل109
سطيـــــــفتغذية عامة 500 مسكن حفار رفيق110
سطيـــــــفتغذية عامةت ع الحرية والسالم حكيس عز الدين111
سطيـــــــفتغذية عامة 400 مسكن مولف دمحم حلوا فاتح112
سطيـــــــفتغذية عامة 150 مسكن تسا ع موس حماح عبد الصمد113
سطيـــــــفتغذية عامة SNTRحماد عمار114
سطيـــــــفتغذية عامة المستقبل نهج بحري الخ رقم 03 حمادي ساعد115
سطيـــــــفتغذية عامةت ع الحرية والسالم رقم س 84 حما توفيق116
سطيـــــــفتغذية عامة المعدوم  حما دمحم117
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة حش الشطر األول حما مصط 118
سطيـــــــفتغذية عامةالتعاونية العقارية الحرية والسالم رقم س 84  حما ياس 119
سطيـــــــفتغذية عامة 1500 مسكن العنا حمداش سفيان120



سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة مقام الشهيد حمداش فارس121
سطيـــــــفتغذية عامةشارع  100 مسكن حمداوي طارق122
سطيـــــــفتغذية عامةت ع الحرية والسالم حمداوي ياس 123
دين حمدة يعقوب124 سطيـــــــفتغذية عامة المجا
سطيـــــــفتغذية عامة يحياوي نهج بقاقحمدي دمحم125
سطيـــــــفتغذية عامة 100 مسكن س ب ي شمال شارع المقاول حمراوي فاروق126
سطيـــــــفتغذية عامة يحياوي اكس ب س 60 شارع بن دريك لياسحمزاوي عبد القادر127
سطيـــــــفتغذية عامةالمركز التجاري 1004 مسكن حواش ديمان128
سطيـــــــفتغذية عامة مولف 400 مسكن عمارة س 01 رقم 02 حواي فاتح129
سطيـــــــفتغذية عامةالسوق المغطاة المعبودة حو اليام 130
سطيـــــــفتغذية عامة شوف لكداد حيدل ع 131
سطيـــــــفتغذية عامة فرماتو خابل نجيب132
يف ساعدخادري ياس 133 سطيـــــــفتغذية عامة 10ت ع حامدي ال
سطيـــــــفتغذية عامة بل 28 رقم 01 خاشة بالل134
سطيـــــــفتغذية عامة الهواء الجميل خاشة عبد الرحمان135
سطيـــــــفتغذية عامة بل خاشة عبد المالك136
سطيـــــــفتغذية عامةت ع بن مجنح  الهواء الجميل رقم 7 خالدي النذير137
سطيـــــــفتغذية عامة الشيخ العيفة خايل نجيب138
سطيـــــــفتغذية عامة عبد الرحمان ثليجان 45 نهج كركور ذياب خبيش سم 139
سطيـــــــفتغذية عامة لعرارسة تجزئة فريق الشاذ رقم 378ختيشة ياس 140
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية التعم المعهد الوط خرخاش ع 141
وا نص خرخاش دمحم 142 قية العقارية ق سطيـــــــفتغذية عامةال
سطيـــــــفتغذية عامةت ع 20 أوت خرشو الدرا 143
سطيـــــــفتغذية عامة عمر دقوخرشو عمار144
سطيـــــــفتغذية عامةالتعاونية العقارية التسعة خرشو مسعود145
يف برارمة خالدي ياس 146 سطيـــــــفتغذية عامةت ع حامدي ال
سطيـــــــفتغذية عامةزاوية شار بن بولعيد وقرية قويدر خالف أنيس147
ار يهلو عبد الحق148 سطيـــــــفتغذية عامة ب
سطيـــــــفتغذية عامةنهج كركور ذياب رقم 10 نسيم149
سطيـــــــفتغذية عامةالتعاونية العقارية الحرية والسالم دمحم أم 150
سطيـــــــفتغذية عامةشارع الفداء رقم 19كة التضامن االحالم151
قية العقارية 20 أوت 55كة تضامن اإلخوة ربي 152 سطيـــــــفتغذية عامةال
وا نص كة التضامن اإلخوة كوال 153 قية العقارية ق سطيـــــــفتغذية عامةال
سطيـــــــفتغذية عامة مولف دمحم  400 مسكن ماط وليد154
سطيـــــــفتغذية عامة 400 مسكنيط مسعود155
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية زواوي عبد الرحمان أ 04 رقم 06 قسم 194شعالل سفيان156
سطيـــــــفتغذية عامة 80 مسكن  المستقبل رقم 95 مج 68شعوي أمينة157
سطيـــــــفتغذية عامةالتعانية العقارية الحرية والسالمشقعاري العيد158
سطيـــــــفتغذية عامةالتعاونية العقارية ستيفيسشقعار ع 159
سطيـــــــفتغذية عامةالسوق المغ المركزي رقم 146 قسم 210 مج 96 رقم 12شكيمة مسعود160
وع 30 مسكن إجتما تسا شالل عبد الحكيم161 سطيـــــــفتغذية عامة قاوة م



سطيـــــــفتغذية عامة يحياوي رقم 163 مج 34شلغوم رضا162
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة حش الشطر األول قطاع تعاونية عيساوي شمار حسام163
سطيـــــــفتغذية عامةالتعاونية العقارية حس  بن بقاق رقم 14شمس الدين عمار 164
سطيـــــــفتغذية عامة 174/400 مسكن الهضابشمس ن الدين165
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية التل سابقا رقم 14 قطاع 05شنان الزوب 166
ار 140 مسكن رقم 72 شنان جمال167 سطيـــــــفتغذية عامة ب
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية النور كعبوب رقم 04 قسم 105شوادرة صدام168
سطيـــــــفتغذية عامةالتعاونية العقارية الحرية والسالمشوشة باسم169
وا نص شو حمدان170 سطيـــــــفتغذية عامةالتعاونية العقارية ق
سطيـــــــفتغذية عامةنهج كركور ذياب رقم 10شو لخ 171
سطيـــــــفتغذية عامة 1750/400 مسكن رقم 57 عمارة بشيبوب حس 172
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية الحرية والسالم ش.ذ.م.م المنار للتغذية173
سطيـــــــفتغذية عامةالمجمع المدر  400 مسكنش.ذ.م. برودانور174
سطيـــــــفتغذية عامة مقام الشهيدصابر عبد العزيز175
سطيـــــــفتغذية عامة الشيخ العيفة فرماتوصادي لخ 176
شام177 سطيـــــــفتغذية عامة بوعروة قسم 223 مج ملكية رقم 36صداوي 
سطيـــــــفتغذية عامةالتعاونية العقارية الخ رقم 43 قطعة 68صلعودة رشيدة178
سطيـــــــفتغذية عامة 150 مسكن ع موسصماح عبد الصمد179
سطيـــــــفتغذية عامة 100 مسكن إجتما تسا قاوةصو حس 180
سطيـــــــفتغذية عامة بلخ حسان 750 مسكن سعدودة181
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية بلعياظ سا 49 مسكن ترقوي 47 محل لعرارسة عمارة د الطابق األر ضواق بدرة182
سطيـــــــفتغذية عامة يحياوي 01 شارع عيساوي دمحمضواق سفيان183
سطيـــــــفتغذية عامة 20 أوت 55 رقم 327ضيافات سم 184
سطيـــــــفتغذية عامةشارع بحري الخ طال حس 185
مطراد فؤاد186 سطيـــــــفتغذية عامة أوالد برا
سطيـــــــفتغذية عامة 400 مسكن مولف دمحم طراد وسيلة187
سطيـــــــفتغذية عامة يحياوي إكس ب 05 أو 29طلعة ناب 188
سطيـــــــفتغذية عامةعاونية المر رقم 02 ع الطريقطواج سعيدة189
ر190 سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية الحرية والسالم طويل الطا
سطيـــــــفتغذية عامةسوق المعبودة رقم 12طويل رابح191
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية البهجة  1006 مسكن قطعة 01 قسم ا طويل سا 192
سطيـــــــفتغذية عامة ع تبينت 17 قطعة رقم 01طويل سناء193
سطيـــــــفتغذية عامة 294 مسكن ثليجان عمارة س 9 رقم 200عابد عبد الغا 194
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية التعليم األسا قطعة ع س  قاوةعباوي حسان عبد الغفور195
سطيـــــــفتغذية عامة المعدوم الخمسةعباوي عبد الحليم196
سطيـــــــفتغذية عامة برارمةعباوي عبد النور197
سطيـــــــفتغذية عامة 1006 مسكنعباوي مراد 198
سطيـــــــفتغذية عامةشارع دمحم صابر رقم 798  ثليجان عبد الباسط دمحم199
سطيـــــــفتغذية عامة شوف لكداد رفاوي عبد الرزاق200
سطيـــــــفتغذية عامة المستقبل نهج بحري الخ رقم 03 عراش عبد القادر201
ز عباس202 سطيـــــــفتغذية عامة 01 نوفم 54 تعاونية عقارية أمن الحياةعب



سطيـــــــفتغذية عامةالتعاونية العقارية الحرية والسالم  العيد الضحويعدون مراد203
سطيـــــــفتغذية عامة قاوة 124 و 50 مجمع إجتما تسا قطعة رقم 06عرابة ن الدين204
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية صادي وتوا  20 أوت 55 عراب العمري205
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة الهضاب 376 قطعةعراس صالح الدين206
سطيـــــــفتغذية عامة برارمة 200 مسكن عمارة أ 01 رقم 13عراس عيساوي207
سطيـــــــفتغذية عامة شوف لكداد عزوز عز الدين208
سطيـــــــفتغذية عامة 950 مسكن رقم 143 شوف لكدادعزوز ميلود209
سطيـــــــفتغذية عامة شوف لكداد قسم 344 مجموعة 97عزوز يوسف210
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة العيفة أحمد رقم 09 عزوق بوجمعة211
سطيـــــــفتغذية عامةشارع السعيد بوخريصةعشاشة السا 212
باشعصما بوبكر213 سطيـــــــفتغذية عامةشارع اإلخوة 
سطيـــــــفتغذية عامة 100 مسكن األبراج عمارة ب درج 03 رقم 66عطار فيصل214
سطيـــــــفتغذية عامةسيدي حيدر 150 تسا عمارة ب 03 مدخل 82عطية لحسن215
قية العقارية الحرية والسالم  العيد الضحويعقبة عبد المالك216 سطيـــــــفتغذية عامةال
سطيـــــــفتغذية عامةشارع جبل بوطالبعقون رابح217
سطيـــــــفتغذية عامة ع الطريق عكيف إسماعيل218
سطيـــــــفتغذية عامةنهج فراحتة ع رقم 04عال عبد المالك219
سطيـــــــفتغذية عامة 1400/1750 مسكن رقم 32عالمة مراد220
دة العيد  600 مسكن عمارة رقم 17علو رابح221 سطيـــــــفتغذية عامةالتعاونية العقارية ز
سطيـــــــفتغذية عامة المستقبل نهج بحري الخ عمرا عبد القادر222
سطيـــــــفتغذية عامةالسوق المركزيعمرا عي223
يم224 سطيـــــــفتغذية عامة بلخ حسان 750 مسكنعناد إبرا
سطيـــــــفتغذية عامة تليجان شارع كركور ذياب رقم د 01عنقاق نور الدين225
سطيـــــــفتغذية عامة مقام الشهيد 52 شارع كت عالوةعوادي أحسن226
يم227 سطيـــــــفتغذية عامةالمركز التجاري 1014 مسكن عوارم إبرا
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية التل سابقا رقم 07 قطاع 12 مقر 01عو مراد228
سطيـــــــفتغذية عامة 08 ماي 45  600 مسكن قسم 145عون لخ 229
سطيـــــــفتغذية عامة مقام الشهيد 52 شارع كت عالوةعيادي زوبيدة230
معيبود خالد231 سطيـــــــفتغذية عامة أوالد برا
سطيـــــــفتغذية عامة تليجان شارع دمحم صابرعيدودي إسماعيل232
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية أمن الحياة  01 نوفم 54 شارع برارمة عبد  رقم 8عي عادل233
سطيـــــــفتغذية عامة حش قسم 134 رقم 17عيشور رشيد234
سطيـــــــفتغذية عامةالساحة العمومية 01 نوفم 54 عيشور فاروق235
سطيـــــــفتغذية عامة تليجان العقيد لط رقم 23 رقم 185عيش سم 236
سطيـــــــفتغذية عامة العيد الضحوي شارع بحري الخ محل 22 رقم 05عي توفيق237
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية بالل العمريغجا جمال238
سطيـــــــفتغذية عامةالسوق المغطاة المركزيغجا حس 239
سطيـــــــفتغذية عامة الهضاب 400/366 مسكن رقم 37 عمارة أ 24غراف توفيق240
وا نص غر الزوب 241 سطيـــــــفتغذية عامةالتعاونية العقارية ق
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئةو 108 الشيخ العيفةغزا عبد الصمد242
سطيـــــــفتغذية عامة حش 156 مسكن إجتما غزا عي243



سطيـــــــفتغذية عامة الشيخ العيفة فرماتوغزا يوسف244
سطيـــــــفتغذية عامةالسوق المغطاة المعبودة رقم 16غشي فارس245
سطيـــــــفتغذية عامة الهضاب  40 مسكن تسا غضبان صالح246
سطيـــــــفتغذية عامةالمعبودة المدخل 03 الطابق األر غضبان عبد القادر247
م رقم 292غيو عبد الحفيظ248 سطيـــــــفتغذية عامة أوالد برا
سطيـــــــفتغذية عامة 750 بلخ حسان عمارة س 231 رقم 332فتاش عبد النور249
ي شارع لعالم سعودفتح النور ديش250 سطيـــــــفتغذية عامة النقل ال
سطيـــــــفتغذية عامةشارع الفداء رقم 19فرحات حميدة251
سطيـــــــفتغذية عامة الهضاب التعاونية العقارية أبناء الجزائر فر جالل252
وا نص فرشوش مسعود253 سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية ق
سطيـــــــفتغذية عامة ع تبينت نهج صال عباسفرطاس كمال254
سطيـــــــفتغذية عامة 1006 مسكنفال ساعد255
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة 252 قطعة 42 نهج نحاوة السب فال فوزي256
سطيـــــــفتغذية عامة 500 مسكن فلوس العيا 257
باش رقم 15 محل رقم 24 الطابق األر فواضلة مونية258 سطيـــــــفتغذية عامةنهج اإلخوة 
شام259 سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية الحرية والسالم فورماس 
سطيـــــــفتغذية عامة شوف لكدادفيصل خلي 260
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية المر ع الطريققادري عباس261
وع 360 مسكن اجتما قارة حليم262 سطيـــــــفتغذية عامةع موس م
سطيـــــــفتغذية عامة 1000 مسكنقارة رزيقة 263
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة ع الطريق الشطر الثا رقم 70قاسم أيوب264
م رقم 777قبا سم 265 سطيـــــــفتغذية عامة أوالد برا
سطيـــــــفتغذية عامة برارمة نهج دودو مباركقجا عبد النور266
م رقم 36قجا سعدان267 سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة بوعروة الشطر الثالث قطاع ب جنوب  أوالد برا
سطيـــــــفتغذية عامة بوسك قدو زياد268
سطيـــــــفتغذية عامةنعاونية ع موس بناية رقم 04قديري فتيحة269
سطيـــــــفتغذية عامة المنظر الجميل رقم 28قرابة مصط 270
شام271 سطيـــــــفتغذية عامة 01 نوفم 54 بن بارة رقم 08 قسم 222قراري 
سطيـــــــفتغذية عامة 72 مسكن شارع االبراج عمارة أو رقم 03قراس أيمن272
سطيـــــــفتغذية عامة تليجان 04 شارع ركايف ع قراس خليل273
اب274 م رقم 17قرقور عبد الو سطيـــــــفتغذية عامة أوالد برا
سطيـــــــفتغذية عامةشارع جبل بوطالب رقم 05قريرة عبد 275
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية السعادة رقم 01 تجزئة يحياويقري عمار276
سطيـــــــفتغذية عامة المستقبل 293 مج 33 كت الحفناويقري فؤاد277
سطيـــــــفتغذية عامةالمركز التجاري  1014 مسكنقري فاتح278
سطيـــــــفتغذية عامة 60 مسكن تسا و 34 محل تجاري ع موسقسمية شو 279
سطيـــــــفتغذية عامة 01 نوفم 54 شارع روابح موقصاب كمال280
ى 281 سطيـــــــفتغذية عامة يحياوي نهج العيفةقصاص ب
ار 140 مسكن رقم 29 قصاص رابح282 سطيـــــــفتغذية عامة ب
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة يحياوي 300 قطعة رقم 119 قطار فاتح283
سطيـــــــفتغذية عامة الحا قطاف أم 284



سطيـــــــفتغذية عامةزاوية شارع بنا عبد القادرقعقع سفيان285
سطيـــــــفتغذية عامة بوعروة الشطر األول رقم 176 مجموعة ملكية 58 رقم 235قمار عبد الغا 286
سطيـــــــفتغذية عامة ع تبينت 17 قطعة رقم 01قني الصديق287
سطيـــــــفتغذية عامةشارع بوزيدي صالح رقم 02  يحياويقوتال فؤاد288
سطيـــــــفتغذية عامةنهج عقون صالح رقم 35قودي سم 289
سطيـــــــفتغذية عامة 500 مسكن عمارة و 06 الطابق األر قوسم منصور290

سطيـــــــفتغذية عامةالمجمع المدر  بونشادةكام ياس 2291
ا كانو رشيد292 سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة حش موسع الشطر األول قاع أ التعاونية العقارية عيساوي التو
سطيـــــــفتغذية عامة 1292 مسكن ترقوي 20 ع 157كبيش نسيم293
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة حش الشطر األول التعاونية العقارية عيساويكحول نبيلة294
سطيـــــــفتغذية عامةنهج جبل بوطالبكربوش أحمد295
سطيـــــــفتغذية عامةزاوية شارع بن بولعيدكربوش صالح296
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية بالل العمري عمارة ب الطابق األر كركاش عبد الحميد297
اب298 سطيـــــــفتغذية عامة 20 أوت عمارة أ سلم 16 رقم 442كرما عبد الو
سطيـــــــفتغذية عامة بل حوزة 28 رقم 01كرميش عباس300



بلديـة ع آرنات مــداومـة عيـد الفطـر  المبـارك لسنـــة 2019 :

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يـــعترقية سكنية 282 قطعةبرنية مهداوي1 عــ أرنـــــــاتاطعـــام 
يـــعترقية سكنية 282 قطعةبن مخلوف صالح2 عــ أرنـــــــاتاطعـــام 
يـــعرقم 38 - ع أرناتبوبكري حمزاوي3 عــ أرنـــــــاتاطعـــام 
يـــعتجزئة 209 قطعةبوبكري صالح4 عــ أرنـــــــاتاطعـــام 
يـــععــ أرنـــــــاتبوبكر صالح5 عــ أرنـــــــاتاطعـــام 
يـــععــ أرنـــــــاتبوعون دمحم أم 6 عــ أرنـــــــاتاطعـــام 
يـــع 78 مسكن ترقويجيج عمار7 عــ أرنـــــــاتاطعـــام 
يـــععــ أرنـــــــاتدواج زين الدين8 عــ أرنـــــــاتاطعـــام 
يـــععــ أرنـــــــاتزبور رضا9 عــ أرنـــــــاتاطعـــام 

يـــعالمهديةزرقان الياس10 عــ أرنـــــــاتاطعـــام 

يـــــــع اليـــوم الثـــــــــــا : إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يـــععــ أرنـــــــاتعبد الحليم فال 1 عــ أرنـــــــاتاطعـــام 
يم2 يـــععــ أرنـــــــاتعجي إبرا عــ أرنـــــــاتاطعـــام 
يـــععــ أرنـــــــاتبوطال سهام3 عــ أرنـــــــاتاطعـــام 
يـــععــ أرنـــــــاتجدار عمار4 عــ أرنـــــــاتاطعـــام 
يـــععــ أرنـــــــاتبوعون يوسف5 عــ أرنـــــــاتاطعـــام 
يـــععــ أرنـــــــاتفرحات عاشور6 عــ أرنـــــــاتاطعـــام 
يـــععــ أرنـــــــاتلعوارم قاتح7 عــ أرنـــــــاتاطعـــام 
يـــععــ أرنـــــــاتسليمان فاطمة8 عــ أرنـــــــاتاطعـــام 
يـــععــ أرنـــــــاتخ الدين عبد الحميد9 عــ أرنـــــــاتاطعـــام 

يـــععــ أرنـــــــاتعطوي سم 10 عــ أرنـــــــاتاطعـــام 



لحـــــــــوم ودواجــــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــاتبلقايد عبد العزيز1
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــاتبن شيخ عادل2
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــاتبن زيان نبيل3
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــاتبن عجي عبد الحفيظ4
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــاتبن نايس لوصيف5
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــاتبوحريزي نعيمة6
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنالسوق المغطاةبوزيدي الحاج7
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنالسوق المغطاة رقم 24بوصوار الحنا 8
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنالسوق المغطاة رقم 03تش الجم 9

عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنشارع زيانة ع داش حسام10
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــاتراي الشمس رياض11
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنالسوق المغطاةزدادقة لخ 12
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــاتزراوي الطيب13
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــاتزوغ نوري14
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــاتصدادقة لخ 15

لحـــــــــوم ودواجــــــــن اليـــوم الثـــــــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنالمهديةصفصاف عبد المالك1
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنتعاونية عقارية التل SNTRطا فؤاد 2
مطبطوب مراد3 عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــن أوالد برا
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــاتعز ياس 4
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنتجزئة 282 قطعة قسم 74 مج 41 عزي نعيم5
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــاتعطا  حمزة6
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــاتغر ياس 7
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــاتقرن إسماعيل8
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــن زيادنة ع قواري لوصيف9

عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنالسوق المغمه الخ 10
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــاتمياسة جمال الدين11
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنع مسعودفال حورية12



عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــاتتش أيمن13
عــ أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــ أرنـــــــاتتش عمار14



حــليب ومـشتقاتــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ي 1 يم عي برا عــ أرنـــــــاتحــليب ومـشتقاتـــهالتخصيص السك 150إبرا
عــ أرنـــــــاتحــليب ومـشتقاتـــهالمهديةبن بليل عبد السالم2
عــ أرنـــــــاتحــليب ومـشتقاتـــهالحشيشيةبن طالب محند أمقران3
عــ أرنـــــــاتحــليب ومـشتقاتـــه زيادنة ع قواري الوليد4
ة5 عــ أرنـــــــاتحــليب ومـشتقاتـــه 40 قطعةقواري من
عــ أرنـــــــاتحــليب ومـشتقاتـــه 209 مسكنمحدادي إسماعيل6
عــ أرنـــــــاتحــليب ومـشتقاتـــهعــ أرنـــــــاتعدالن لولو7
عــ أرنـــــــاتحــليب ومـشتقاتـــهعــ أرنـــــــاتبارة عز الدين8
عــ أرنـــــــاتحــليب ومـشتقاتـــهعــ أرنـــــــاتزايدي حزي9

حــليب ومـشتقاتــــه  اليـــوم الثـــــــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عــ أرنـــــــاتحــليب ومـشتقاتـــهعــ أرنـــــــاتقبوج ربيعة1
عــ أرنـــــــاتحــليب ومـشتقاتـــهعــ أرنـــــــاتمنادي عي2
عــ أرنـــــــاتحــليب ومـشتقاتـــهعــ أرنـــــــاتمقدم صالح الدين3
عــ أرنـــــــاتحــليب ومـشتقاتـــهعــ أرنـــــــاتزميت لحسن4
عــ أرنـــــــاتحــليب ومـشتقاتـــهعــ أرنـــــــاتقاللتة عبد الحكيم5
يم6 عــ أرنـــــــاتحــليب ومـشتقاتـــهعــ أرنـــــــاتمنادي إبرا
وك7 عــ أرنـــــــاتحــليب ومـشتقاتـــهعــ أرنـــــــاتلصلج م
عــ أرنـــــــاتحــليب ومـشتقاتـــهعــ أرنـــــــاتصال بريزة8

المخــابـــــز  اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةالتخصيص السك 140 قطعة رقم 33 الطابق األر شراد عبد الرحمن1 عــ أرنـــــــاتمخ
قية العقارية 12 مسكن رقم 01 المهديةشيرشواح سليم2 ة صناعيةال عــ أرنـــــــاتمخ
ة صناعية شيخ العيفة فرماتو وسط محل رقم 02سباعي سمير3 عــ أرنـــــــاتمخ

المخــابـــــز  اليـــوم االثــا :



البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةالتخصص السك االجتما 150 قطعة رقم 26بن طالب عمار1 عــ أرنـــــــاتمخ
ة صناعية  209 قطعة رقم 203 قسم 82 مج رقم 15 محل رقم 04غجاتي زكي2 عــ أرنـــــــاتمخ
ة صناعية  209 قطعة قسم 83 مجوعة ملكية رقم 80ختالة عبد النوري3 عــ أرنـــــــاتمخ



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
ر1 عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتروباش الطا
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتعدالة عادل2
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتمنادي بوزيد3
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتحلفاية مراد4
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتعزي مالك5
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتمهداوي عبد الرؤوف6
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتبوحناش شعبان7
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتبارة جيال 8
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتبولحجيالت يوسف9

عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتسل ياس 10
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتشور حسام11
يم12 ود إبرا عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتمز
الدين13 عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتمنادي ن
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتشدري رزيقة14
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتبلول مو15
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتحومر عبد 16
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتبن تو قري 17

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
وك1 عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتقرناز م
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتمشيش توفيق2
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتمعماش حمزة3
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتعكوش عصام4
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتخل خ الدين5
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتتون رتيب6
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتعكوش رفيق7
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتكرميش معمر8
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتمنادي الخ 9

عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتحمزاوي جلول10



عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاترجاشتة زين العابدين11
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاترضوا مبارك سهيل12
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتعدوي دمحم13
وك14 عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتلصلج م
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتدفار دمحم15
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتخرابشة عبد الحميد16
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتعلوي عبد الكريم17
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتمنادي العيد18



حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــــن آرنــاتحلويــات ومرطبــاتعيـــــن آرنــاتنجيم قسوم1
عيـــــن آرنــاتحلويــات ومرطبــاتعيـــــن آرنــاتذباح مونية2

حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــــن آرنــاتحلويــات ومرطبــاتعيـــــن آرنــاتزدادقة عبد الرا 1

تغذيــــــة عامــــــة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتبن غذفة عبد السالم1
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتساح عبد الغا 2
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتحلفاية شهربيل3
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتلخلف مسعود4
وك5 عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتعي م
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتنويوات عبد المالك6
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتحومر عبد 7
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتعالم عاشور8
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتلعرا سليم9

عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتبوزيدي أحمد10
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتبوزيدي الحاج11
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتمحمود فارس12
ارون عمار 13 عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتبن 
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتنوار حياة14
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتقاس عبد الغا 15
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتلولو عدالن16
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتإيدير جمال17
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتدابة رشيد18
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتمهداوي عصام19
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتخو رضوان20



تغذيــــــة عامــــــة اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتلعوامري عبد المنعم1
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتعزي مليك2
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتبونشادة عبد الحليم3
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتجرودي جلول4
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتنقار مو5
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتبن عريس فارس6
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتدابة عصام7
ة8 ج عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتوارث 
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتمنا  رابح9

شام10 عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتمهداوي 
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتطالب عبد الغا 11
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتبونشادة ع 12
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتقوادمة عبد الرؤوف13
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتبلمهدي فارس14
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتمبار بركو15
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتبوجالب فرحات16
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتبارة عز الدين17
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتبورقبة السا 18
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتيمة عثمان19
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتالق دمحم20



بلديـة عــ عبـاسـة مــداومـة عيـد الفطــر  المبــارك لسنـــة 2019 :

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعتعاونية 240 قطعة 158 - ع عباسةأعرور رزيقة1 عيـــن عبــاســــةاطعام 
يععيـــن عبــاســــةبوسعدية عبد الحكيم2 عيـــن عبــاســــةاطعام 
يععيـــن عبــاســــةقصاب رشيد3 عيـــن عبــاســــةاطعام 

يـــــــع اليـــوم الثـــــا : إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعتعاونية 240 قطعة 158 - ع عباسةأعرور رزيقة1 عيـــن عبــاســــةاطعام 
يععيـــن عبــاســــةبوسعدية عبد الحكيم2 عيـــن عبــاســــةاطعام 
يععيـــن عبــاســــةقصاب رشيد3 عيـــن عبــاســــةاطعام 

لحـــــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن عبــاســــةلحوم ودواجنع عباسة مركزبوعظم ميلود 1
عيـــن عبــاســــةلحوم ودواجنع عباسة مركزحداد علجية2
عيـــن عبــاســــةلحوم ودواجنع عباسة مركزارون دمحم3
عيـــن عبــاســــةلحوم ودواجنع عباسة مركزدرويش حس 4
عيـــن عبــاســــةلحوم ودواجنع عباسةمسطول إسماعيل5
عيـــن عبــاســــةلحوم ودواجنعيـــن عبــاســــةقني عمار6
عيـــن عبــاســــةلحوم ودواجنعيـــن عبــاســــةبن عجي عما7
عيـــن عبــاســــةلحوم ودواجنعيـــن عبــاســــةسا عمار8

لحـــــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن عبــاســــةلحوم ودواجنعيـــن عبــاســــةحداد حسان1
عيـــن عبــاســــةلحوم ودواجنعيـــن عبــاســــةدو عالء الدين2



عيـــن عبــاســــةلحوم ودواجنعيـــن عبــاســــةقني عمار3
عيـــن عبــاســــةلحوم ودواجنعيـــن عبــاســــةبحري ع 4
وش5 عيـــن عبــاســــةلحوم ودواجنعيـــن عبــاســــةنجار عم
عيـــن عبــاســــةلحوم ودواجنعيـــن عبــاســــةأمهاتة من 6
عيـــن عبــاســــةلحوم ودواجنعيـــن عبــاســــةمرعان سم 7
عيـــن عبــاســــةلحوم ودواجنعيـــن عبــاســــةوجها جابر8



حـليب ومـشتقاتـــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن عبــاســــةحـليب ومـشتقاتــهعيـــن عبــاســــةقلو إسحاق1
عيـــن عبــاســــةحـليب ومـشتقاتــهعيـــن عبــاســــةضامن رياض2
عيـــن عبــاســــةحـليب ومـشتقاتــهعيـــن عبــاســــةجساس رشيد3

حـليب ومـشتقاتـــه  اليـــوم الثــــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن عبــاســــةحـليب ومـشتقاتــهعيـــن عبــاســــةقلو إسحاق1
عيـــن عبــاســــةحـليب ومـشتقاتــهعيـــن عبــاســــةضامن رياض2
عيـــن عبــاســــةحـليب ومـشتقاتــهعيـــن عبــاســــةجساس رشيد3

المخــابـــــز  اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعية محل رقم 03بقة عاشور1 عيـــن عبــاســــةمخ
ة صناعيةشارع االخوة عمارجيةعمارجية الجودي2 عيـــن عبــاســــةمخ

المخــابـــــز  اليـــوم الثـــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعية محل رقم 03بقة عاشور1 عيـــن عبــاســــةمخ
ة صناعيةشارع االخوة عمارجيةعمارجية الجودي2 عيـــن عبــاســــةمخ

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن عبــاســــةخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن عبــاســــةبوازيد عبد الغا 1
عيـــن عبــاســــةخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن عبــاســــةسوايح أسعيد2
عيـــن عبــاســــةخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن عبــاســــةلعجال سعيد3



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن عبــاســــةخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن عبــاســــةعتيق رابح1
عيـــن عبــاســــةخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن عبــاســــةبوعظم السعيد2



تغذيــــــة عامــــــة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةشايب سعدة1
عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةمحتا مصط 2
عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةكعبوب عبد 3
عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةلطرش الصديق4
اف بوزيد5 عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةز
عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةزوايد ميلود6
عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةحمون عمار7
ة8 عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةبوكاري نص
ر9 عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةأوزان الطا

عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةعمارجية وا 10

تغذيــــــة عامــــــة اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةلمداوي عبد المالك1
عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةعربات بالل2
عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةطبيب يوسف3
شام4 عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةمرعان 
عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةلطرش عز الدين5
عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةعتيق رابح6
عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةبوجالل فارس7
عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةصالح نص 8
عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةف سليم9

عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةلعجال سعيد10



ــة األوريسيـــا مــداومـــة عيـــد الفطـــر  المبـــارك لسنـــة 2019 : بلديـ

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعقسم 39 أوريسيابايكر عبد الغ 1 ـــااطعام  األوريــسيـ
ـــاسلطا شكري2 يعاألوريــسيـ ـــااطعام  األوريــسيـ
ـــاطرشاق حس 3 يعاألوريــسيـ ـــااطعام  األوريــسيـ
ـــابابكر عبد الغ 4 يعاألوريــسيـ ـــااطعام  األوريــسيـ
ـــابن جاب  عمار5 يعاألوريــسيـ ـــااطعام  األوريــسيـ
ـــاترجما كريم6 يعاألوريــسيـ ـــااطعام  األوريــسيـ
ـــادرويش فرحات7 يعاألوريــسيـ ـــااطعام  األوريــسيـ

يـــــــع اليـــوم الثـــــــا : إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعقسم 39 أوريسيابايكر عبد الغ 1 ـــااطعام  األوريــسيـ
ـــاسلطا شكري2 يعاألوريــسيـ ـــااطعام  األوريــسيـ
ـــاطرشاق حس 3 يعاألوريــسيـ ـــااطعام  األوريــسيـ
ـــابابكر عبد الغ 4 يعاألوريــسيـ ـــااطعام  األوريــسيـ
ـــابن جاب  عمار5 يعاألوريــسيـ ـــااطعام  األوريــسيـ
ـــاترجما كريم6 يعاألوريــسيـ ـــااطعام  األوريــسيـ
ـــادرويش فرحات7 يعاألوريــسيـ ـــااطعام  األوريــسيـ

لحـــــــوم ودواجــــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــابورخيس أحمد1 ـــالحوم ودواجناألوريــسيـ األوريــسيـ
ـــابورخيس ن2 ـــالحوم ودواجناألوريــسيـ األوريــسيـ
يف3 ـــالحوم ودواجنزاوية شارع 05 جويلية وشارع بوضيافبودينة ال األوريــسيـ
ـــالحوم ودواجنأوريسيابوذيب كمال4 األوريــسيـ
ـــالحوم ودواجنشارع 05 جويلية مركزبورخيس خليل5 األوريــسيـ
ـــالحوم ودواجن64مسكن إجتما    RDC 03 قسم 39بورخيس ن الدين6 األوريــسيـ
ـــالحوم ودواجنزاوية شارع 5 جويلية وشارع بوضياف العر أوريسيابوضياف ع 7 األوريــسيـ



ـــالحوم ودواجنقسم 39 مج RDC 38 بوطال البش 8 األوريــسيـ



لحـــــــوم ودواجــــــــن اليـــوم الثــــــــــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــالحوم ودواجنفرماتوبوقرة فريد1 األوريــسيـ
ـــاجال بالل2 ـــالحوم ودواجناألوريــسيـ األوريــسيـ
ـــالحوم ودواجنالطابق األر عمارة 1 مدخل 4جيارة عبد الرزاق3 األوريــسيـ
ـــالحوم ودواجنتجزئة 122 قطعةحكوم قيس4 األوريــسيـ
ـــالحوم ودواجنمحل رقم 02حنار أحمد5 األوريــسيـ
ـــالحوم ودواجنالسوق المغطاة 1006 مسكنخابري خالد6 األوريــسيـ
يف7 ـــادينة ال ـــالحوم ودواجناألوريــسيـ األوريــسيـ
ر8 ـــازايدي الطا ـــالحوم ودواجناألوريــسيـ األوريــسيـ
ا 9 ـــافراج  ـــالحوم ودواجناألوريــسيـ األوريــسيـ

حــليب ومشتقــاتــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــه 271 قطعة رقم 117زيتو بوجمعة1 ـــاحـليب ومـشتقاتـ األوريــسيـ
ـــهاألوريسيا مركزلعجا مختار2 ـــاحـليب ومـشتقاتـ األوريــسيـ
ـــاحوري نور السادات3 ـــهاألوريــسيـ ـــاحـليب ومـشتقاتـ األوريــسيـ

حــليب ومشتقــاتــــه اليـــوم الثــــــــــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــابوضياف عادل1 ـــهاألوريــسيـ ـــاحـليب ومـشتقاتـ األوريــسيـ
ـــاس الرحمان ميلود2 ـــهاألوريــسيـ ـــاحـليب ومـشتقاتـ األوريــسيـ
وك3 ـــاعابد م ـــهاألوريــسيـ ـــاحـليب ومـشتقاتـ األوريــسيـ

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعية عبد الحميد بن باديسبوبشطولة صادق1 ـــامخ األوريــسيـ
ة صناعية قطعة رقم 67 مج 04بلجنان عبد اللطيف2 ـــامخ األوريــسيـ

المخــابــــز اليـــوم الثــا :



البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةزاوية شار 05 جويلية 62 و نهج االخوة بن زيان الطابق االر غمارة ا رقم 01خل دمحم1 ـــامخ األوريــسيـ
ـــادواير البش 2 ة غ  صناعيةاألوريــسيـ ـــامخ األوريــسيـ



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ـــامراد منصوري1 ــــ ـــ ـــهاألوريسيــ ــــواكـــ ـــاخضـــر و فـ ــــ ـــ األوريسيــ
ـــانور الدين قرقاش2 ــــ ـــ ـــهاألوريسيــ ــــواكـــ ـــاخضـــر و فـ ــــ ـــ األوريسيــ
ـــاعبد الحق فرطاس3 ــــ ـــ ـــهاألوريسيــ ــــواكـــ ـــاخضـــر و فـ ــــ ـــ األوريسيــ
ـــايوسف حضار4 ــــ ـــ ـــهاألوريسيــ ــــواكـــ ـــاخضـــر و فـ ــــ ـــ األوريسيــ
ـــاالدرا خبشاش5 ــــ ـــ ـــهاألوريسيــ ــــواكـــ ـــاخضـــر و فـ ــــ ـــ األوريسيــ

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانـــــي:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ـــايوسف مراب 1 ــــ ـــ ـــهاألوريسيــ ــــواكـــ ـــاخضـــر و فـ ــــ ـــ األوريسيــ
نوز2 ـــانذير  ــــ ـــ ـــهاألوريسيــ ــــواكـــ ـــاخضـــر و فـ ــــ ـــ األوريسيــ
ر زيزي3 ـــاالطا ــــ ـــ ـــهاألوريسيــ ــــواكـــ ـــاخضـــر و فـ ــــ ـــ األوريسيــ
ـــافارس شنافة4 ــــ ـــ ـــهاألوريسيــ ــــواكـــ ـــاخضـــر و فـ ــــ ـــ األوريسيــ
ـــانور الدين بن العايب5 ــــ ـــ ـــهاألوريسيــ ــــواكـــ ـــاخضـــر و فـ ــــ ـــ األوريسيــ

تغذية عامة اليـــوم األول:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ـــاتغذية عامةاألوريسيا مركزق بالل عبد العظيم1 ــــ ـــ األوريسيــ
يط نا2 ـــاتغذية عامةتجزئة 271 قطعة بن  ــــ ـــ األوريسيــ
ـــاتغذية عامةتعاونية عقارية بوضياف العيد 28بوضياف دمحم3 ــــ ـــ األوريسيــ
ـــاتغذية عامة 63 مسكنسوي أسامة4 ــــ ـــ األوريسيــ
ـــاعزوزي عمار5 ــــ ـــ ـــاتغذية عامةاألوريسيــ ــــ ـــ األوريسيــ
ـــامليكة منعة6 ــــ ـــ ـــاتغذية عامةاألوريسيــ ــــ ـــ األوريسيــ
ـــالعالم عمر7 ــــ ـــ ـــاتغذية عامةاألوريسيــ ــــ ـــ األوريسيــ
ر8 ـــاشور األز ــــ ـــ ـــاتغذية عامةاألوريسيــ ــــ ـــ األوريسيــ
ـــاشيبان مختار9 ــــ ـــ ـــاتغذية عامةاألوريسيــ ــــ ـــ األوريسيــ

ـــاتغذية عامة العقيد لط رقم 41قفاضل السعيد10 ــــ ـــ األوريسيــ



تغذية عامة اليـــوم الثانـــــي:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ـــالعجا مختار1 ــــ ـــ ـــاتغذية عامةاألوريسيــ ــــ ـــ األوريسيــ
ـــارحاحلة ع 2 ــــ ـــ ـــاتغذية عامةاألوريسيــ ــــ ـــ األوريسيــ
ـــاطراجمة مصط 3 ــــ ـــ ـــاتغذية عامةاألوريسيــ ــــ ـــ األوريسيــ
ـــابوطال بغداد4 ــــ ـــ ـــاتغذية عامةاألوريسيــ ــــ ـــ األوريسيــ
ـــاصخراوي حمودي5 ــــ ـــ ـــاتغذية عامةاألوريسيــ ــــ ـــ األوريسيــ
ـــابركاش عبد الحق6 ــــ ـــ ـــاتغذية عامةاألوريسيــ ــــ ـــ األوريسيــ
ـــابربا نور الدين7 ــــ ـــ ـــاتغذية عامةاألوريسيــ ــــ ـــ األوريسيــ
ـــاخرباش عائشة8 ــــ ـــ ـــاتغذية عامةاألوريسيــ ــــ ـــ األوريسيــ
ـــا كركار حسام9 ــــ ـــ ـــاتغذية عامةاألوريسيــ ــــ ـــ األوريسيــ

ـــاحدادي الصالح10 ــــ ـــ ـــاتغذية عامةاألوريسيــ ــــ ـــ األوريسيــ



ـــان مــداومـــة عيـــد الفطـــر  المبـــارك لسنـــة 2019 : ـــ ولمـــ بلديـــة عـ

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعع ولماندبا عمار1 ع ولماناطعام 
يعع ولمانزغار بالل2 ع ولماناطعام 
يعع ولمانلجدل مراد3 ع ولماناطعام 
ــــمتجزئة 223 قطعة رقم 59بقرار عبد العزيز4 ـــ ــــ ع ولمانمطعـ
ــــمشارع معماش العيا ربا عز الدين5 ـــ ــــ ع ولمانمطعـ
اب6 ل دمحمبلو عبد الو يعشارع بوسا ع ولماناطعام 
يعتجزئة 44 قطعةبليليطة جميل7 ع ولماناطعام 
ةبن جدية دمحم البش 8 يع بع ع ولماناطعام 
يع 20 مسكن رقم 16 محل رقم 02بن ذيب شاكر9 ع ولماناطعام 

يعالشارع الرئي محل رقم 02بوشارب سم 10 ع ولماناطعام 

يـــــــع اليـــوم الثــــــــا : إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعشارع كانو عثمانلجدل فوضيل1 ع ولماناطعام 
ــــمتجزئة 223 قطعة رقم 59معماش نبيل2 ـــ ــــ ع ولمانمطعـ
ــــمتجزئة 639 قطعة مجمع 37 رقم 06ربا مازن3 ـــ ــــ ع ولمانمطعـ
يعتجزئة 55 قطعة مركز متعدد الخدمات السط ط أ حصة 09-10 مج 155بومدين ز 4 ع ولماناطعام 
يع 360 قطعةجودي عماد5 ع ولماناطعام 
يعتعاونية عقارية 24 مسكن و 48 محل تجاري عمارة 04 مدخل 04حزام أنور6 ع ولماناطعام 
يعشارع رشيد البخوشخث فريد7 ع ولماناطعام 
يعتجزئة المعامشة شارع 08 ماي 45ذيب أسماء8 ع ولماناطعام 
ر9 يعتجزئة السحان الشارع الرئي سحنون لز ع ولماناطعام 

يعشارع العايب الحس صاوشة الباي10 ع ولماناطعام 



لحـــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــنترقية عقارية 44 مسكن جما 57 محلبزع عبد الرزاق1 ــــوم ودواجــ ع ولمانلحـــ
ـــن 363 مسكنبن مخلوف عادل2 ــــوم ودواجــ ع ولمانلحـــ
ـــن 583 مسكنجالو سفيان3 ــــوم ودواجــ ع ولمانلحـــ
ـــنشارع 08 ماي 45حا سعودي4 ــــوم ودواجــ ع ولمانلحـــ
ـــنشارع بن معماش العيا عرامة حميد5 ــــوم ودواجــ ع ولمانلحـــ
ـــنع ولمان مركزفليليسة الحاج6 ــــوم ودواجــ ع ولمانلحـــ
ــــانقروي العيا 7 ـــ ولمـ ـــنعــ ــــوم ودواجــ ع ولمانلحـــ
ــــانحزام رضوان8 ـــ ولمـ ـــنعــ ــــوم ودواجــ ع ولمانلحـــ
ــــانحجازي الميلود9 ـــ ولمـ ـــنعــ ــــوم ودواجــ ع ولمانلحـــ

ــــانرحال سا 10 ـــ ولمـ ـــنعــ ــــوم ودواجــ ع ولمانلحـــ

لحـــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــنع ولمان مركزفليليسة لخمي 1 ــــوم ودواجــ ع ولمانلحـــ
ـــن 44 مسكنقرباص عبد الرحيم2 ــــوم ودواجــ ع ولمانلحـــ
ـــنشارع بن معماش العيا كتافة خليفة3 ــــوم ودواجــ ع ولمانلحـــ
ـــن 583 مسكنربا جمعة4 ــــوم ودواجــ ع ولمانلحـــ
يم5 ـــنشارع 08 ماي 45عابر إبرا ــــوم ودواجــ ع ولمانلحـــ
ـــنتجزئة 363 قطعةربا سفيان6 ــــوم ودواجــ ع ولمانلحـــ
ــــانراشدي عزوز7 ـــ ولمـ ـــنعــ ــــوم ودواجــ ع ولمانلحـــ
ي بوزيد8 ــــاننا ـــ ولمـ ـــنعــ ــــوم ودواجــ ع ولمانلحـــ
ــــانبن مخلوف فواز9 ـــ ولمـ ـــنعــ ــــوم ودواجــ ع ولمانلحـــ

ــــانزيا عادل10 ـــ ولمـ ـــنعــ ــــوم ودواجــ ع ولمانلحـــ



حـليب ومـشتقاتـــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يف لخ 1 ــــانمسعودي ال ـــ ولمـ ع ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعــ
ــــانمنا نبيل2 ـــ ولمـ ع ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعــ
ــــانحزام عبد الحميد3 ـــ ولمـ ع ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعــ
ة السعيد4 ــــانعم ـــ ولمـ ع ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعــ
ــــانكانو سا 5 ـــ ولمـ ع ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعــ
ــــاندباش بخوشة6 ـــ ولمـ ع ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعــ
ــــانشايب بالل7 ـــ ولمـ ع ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعــ
ــــانخر عبد الحكيم8 ـــ ولمـ ع ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعــ
شام9 ــــانعمورة  ـــ ولمـ ع ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعــ

ــــانكواش نسيم10 ـــ ولمـ ع ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعــ

حـليب ومـشتقاتـــه اليـــوم الثــــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــــانبوفنيك عبد المالك1 ـــ ولمـ ع ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعــ
ــــانخمس الزيتو 2 ـــ ولمـ ع ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعــ
ــــانحمادي جلول3 ـــ ولمـ ع ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعــ
ــــانداودي حس 4 ـــ ولمـ ع ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعــ
ــــانعراب المختار5 ـــ ولمـ ع ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعــ
ــــانشقعار يعقوب6 ـــ ولمـ ع ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعــ
ــــاندريش فوضيل7 ـــ ولمـ ع ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعــ
ــــانخامج مصط 8 ـــ ولمـ ع ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعــ
ــــانقارة سليم9 ـــ ولمـ ع ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعــ

ــــانق رشيد10 ـــ ولمـ ع ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعــ

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةع ولمانقبلي ياسين1 ع ولمانمخ
ة صناعيةع ولمانعدون نورة2 ع ولمانمخ
وز3 ة صناعيةع ولمانمخناش ف ع ولمانمخ



المخــابــــز اليـــوم الثــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ي1 ة صناعيةع ولمانمختار نا ع ولمانمخ
ة صناعيةع ولمانطالب هشام2 ع ولمانمخ
ة صناعيةع ولمانرحال بشير3 ع ولمانمخ

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
يف1 ــــانمقران ال ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانحزام عبد الحميد2 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانبليليطة مو3 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانلطرش الربيع4 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانبوقنة خمي 5 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
اوي6 ــــانبن يح الخ ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانبلحاج عبدالقادر7 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانبزاح الخ 8 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانلفريد تونس9 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ

ــــانريكوح فواز10 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانشعبان لونيس11 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ل سا 12 ــــانمسا ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانالعمزاوي نبيل13 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانحزام اليم 14 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانقرفا خمي 15 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانجالو دمحم عبد الباسط16 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانبليليطة عمار17 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانجودي كريم18 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانبن يح لحسن19 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانحميش كمال20 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانسحنون فريد21 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانفاضل رفيق22 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانبن يح الشال 23 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانخامج مصط 24 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانبوسواليم ميهوب25 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ



ــــانمقران العيد26 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانشبل يونس27 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانقواو حدية28 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانبليليطة دمحم شهاب الدين29 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ



ــــانتالية عصام30 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانخث عبد النا31 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانبوشامة عبد المالك32 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانبوكث يا33 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانق أكرم34 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانلعبيدي رياض35 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانـــــي:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ف1 ــــانالعايب أ ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
يد2 ــــانسام ال ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانعراب دمحم3 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانبليليطة فاتح4 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانجابر عبد 5 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانمخلو لمنور6 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانمزرزي را 7 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ا 8 ــــانعبيد التو ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانعبد البا عبد الحفيظ9 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ

ــــانحزام عبد الحفيظ10 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانجليد حس 11 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانلعبيدي عباس12 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانبوشامة فاتح13 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانسام من 14 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانلكحل اسماعيل15 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانخمس سعد16 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانلجدل مراد17 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانحمادي طارق18 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانقال جمال الدين19 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانربا أسامة20 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانبن يح فواز21 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانبداد صالح22 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانيفق محسن23 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانقواو أنور24 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانلعرقيش فوزي25 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانلشقر عبد الرحيم26 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانبن ي أسامة27 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ



ــــانلجدل حمالوي28 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانزغار خليل29 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانجريدي دمحم30 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانالميلود صيفة31 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانمبار نور الدين32 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانقوس عماد الدين33 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانلعبيدي كمال34 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانبلعاطل عبدالكريم35 ـــن ولمـــ ـــهعيـ ــــواكـــ ــــانخضـــر و فـ ـــن ولمـــ عيـ



حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم األول:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ــــانجالب عبد الرحيم1 ـــن ولمـــ ــــانحلويــات ومرطبــاتعيـ ـــن ولمـــ عيـ

حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم الثانــــي:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ــــانجالب عبد الرحيم1 ـــن ولمـــ ــــانحلويــات ومرطبــاتعيـ ـــن ولمـــ عيـ

ســــوبيـــــــرات اليـــوم األول:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ـــراترقم 01 لفريقات محل أ و بقروي فؤاد1 ـــوبيــــ ــــانسـ ـــن ولمـــ عيـ
ـــرات 363 مسكنبوقرن عبد الحكيم2 ـــوبيــــ ــــانسـ ـــن ولمـــ عيـ
ـــراتتجزئة 616 قطعة رقم 02 مج 01دمحمي ساعد3 ـــوبيــــ ــــانسـ ـــن ولمـــ عيـ

ســــوبيـــــــرات اليـــوم الثانــــي:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ـــراتشارع حفاصة ع رقم 06بن مداني خليل1 ـــوبيــــ ــــانسـ ـــن ولمـــ عيـ
ـــراتشارع الحريةلعزيزي جمال2 ـــوبيــــ ــــانسـ ـــن ولمـــ عيـ
ـــرات ذراع الميعادقويسم فيصل3 ـــوبيــــ ــــانسـ ـــن ولمـــ عيـ



تغذية عامة اليـــوم األول:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ــــانونو مختار1 ـــن ولمـــ ــــانتغذية عامةعيـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانمعماش كمال2 ـــن ولمـــ ــــانتغذية عامةعيـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانلعيدي زين الدين3 ـــن ولمـــ ــــانتغذية عامةعيـ ـــن ولمـــ عيـ
يم4 ــــانقتال إبرا ـــن ولمـــ ــــانتغذية عامةعيـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانمرزو مصط 5 ـــن ولمـــ ــــانتغذية عامةعيـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانمخنفر عبد الحفيظ6 ـــن ولمـــ ــــانتغذية عامةعيـ ـــن ولمـــ عيـ
ل دمحمبلحاج حسان7 ــــانتغذية عامةشارع بوسا ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامةتجزئة 363 قطعة رقم 318بلعليات سم 8 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامةتجزئة 62 قطعة رقم 17بلفاط عبد الرحمان9 ـــن ولمـــ عيـ

ــــانتغذية عامةتجزئة 711 قطعة شطر 374 قطعة 230بليليطة عمار10 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامةتجزئة 44 قطعة رقم 68بن يح أم 11 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامةشارع حفاصة ع بوشوشة عصام12 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامةتجزئة 55 قطعة مركز متعدد الخدمات السف RDC حصة رقم 11 بوعقل ساسية13 ـــن ولمـــ عيـ
ةبوقتة حدة14 ــــانتغذية عامة بع ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامة 583 مسكنبوقرن عبد الحكيم15 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامة اإلخوة ثامربوقطوشة عبد البا 16 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامةشارع بليليطة منصوربوكروشة عمار17 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامة ذراع الميعادجدوا نور الدين18 ـــن ولمـــ عيـ
ي مج 279 قسم 07حشاي يوسف19 ــــانتغذية عامةتجزئة 711 قطعة ح ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامة 92 مسكنحمايزي عادل20 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامةشارع كانو عثمانبن يح عماد21 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامةتجزئة 166 قطعةتالية عصام22 ـــن ولمـــ عيـ
ةجالب دمحم23 ــــانتغذية عامة بع ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامةتجزئة 67 قطعة رقم 63حزام رضوان24 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامة 583 مسكنحمايزي دمحم25 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامةشارع حفاصة ع خمس جمال26 ـــن ولمـــ عيـ
ةدريش عبد الكريم27 ــــانتغذية عامة بع ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامة 360 مسكندعموش حافظ28 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامةتجزئة 616 قطعةدلة عمر29 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامةتجزئة 711 قطعة رقم 281ذوي أحمد30 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامة 67 مسكن رقم 23رضوان حزام31 ـــن ولمـــ عيـ
ي عبد النور 32 ــــانتغذية عامة 583 مسكنزب ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامةتجزئة 92 قطعة مج 07 قسم 199زغار خليل33 ـــن ولمـــ عيـ



ــــانتغذية عامةتجزئة 67 مسكنزنا ربيعة34 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامة 583 مسكنزيا ع 35 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامةشارع مليا عبد الكريمسبا فارس36 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامةشارع العايب الحس سلطا مخلوف37 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامةشارع 67 مسكنسلوم الرز 38 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامةالتقية العقارية 24 مسكن و84 محل عمارة 02شاوي الرز 39 ـــن ولمـــ عيـ
ةعمورة جالل 40 ــــانتغذية عامة الصنوبر بع ـــن ولمـــ عيـ



تغذية عامة اليـــوم الثانــــي:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ــــانقارة عمر1 ـــن ولمـــ ــــانتغذية عامةعيـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانعقون ياس 2 ـــن ولمـــ ــــانتغذية عامةعيـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانذيب فيصل3 ـــن ولمـــ ــــانتغذية عامةعيـ ـــن ولمـــ عيـ
ف4 ــــانربا دمحم أ ـــن ولمـــ ــــانتغذية عامةعيـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانشالط فارس6 ـــن ولمـــ ــــانتغذية عامةعيـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانمعماش لب 7 ـــن ولمـــ ــــانتغذية عامةعيـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانبليليطة فاتح8 ـــن ولمـــ ــــانتغذية عامةعيـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانقطاف مصط 9 ـــن ولمـــ ــــانتغذية عامةعيـ ـــن ولمـــ عيـ

ــــانعنقال مراد10 ـــن ولمـــ ــــانتغذية عامةعيـ ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامةشارع كانو عثمانبهلو فوزي11 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامة 08 ماي 45 تجزئة لمعامشةبوخاري توفيق12 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامةتجزئة 616 قطعةبوشامة فاتح13 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامةتجزئة 264 قطعةجالو عبد الباسط14 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامة بوفضة عبد العزيز قطعة رقم 50جليد عبد النا15 ـــن ولمـــ عيـ
قية العقارية 24 مسكن و 48 محل عمارة 04حامدي طارق16 ــــانتغذية عامةال ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامة الحريةحداد رضوان17 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامة لقطارات 67 مسكنحزام العيد18 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامة 360 قطعةحشاي رضا19 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامة الصنوبرخمس السه 20 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامة 400 مسكن الشارع الرئي بن يح عمار21 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامةتجزئة 264 قطعة رقم 224حمايزي دمحم ياس 22 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامة 583 مسكنحمايزي دمحم أم 23 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامةتجزئة 92 قطعةخامج مصط 24 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامة الصنوبرخمس السه 25 ـــن ولمـــ عيـ
يد26 ــــانتغذية عامة 583 مسكنسام ال ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامةتجزئة السحان مج 04 قسم 45 الطابق األر سحنون نبيل27 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامةتجزئة 360 قطعةسلطا بدر الدين28 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامةتجزئة 360 قطعة رقم 39شاوي بوزيد29 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامةشارع حفاصة ع مجموعة 88 قسم 38شايب عاشور30 ـــن ولمـــ عيـ
ية الجديدة  300 مسكنش السعيد31 ــــانتغذية عامةالمنطقة الح ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامةتجزئة 616 مسكنشبل الحاج32 ـــن ولمـــ عيـ
وك33 ــــانتغذية عامةتجزئة 360 قطعة رقم 86فاوي الم ـــن ولمـــ عيـ
يف عبد شعالل رشيد34 ــــانتغذية عامةنهج حامدي ال ـــن ولمـــ عيـ



ة الغربيةشالط فارس35 ــــانتغذية عامة بع ـــن ولمـــ عيـ
وك 36 ــــانتغذية عامةشارع كانو عثمانشوار م ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامة ذراع الميعادصوالح ياس 37 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامةتجزئة 363 قطعة رقم 08ضحوي صالح38 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامةتجزئة 92 قطعة رقم 54عبيدة شمس الدين39 ـــن ولمـــ عيـ
ــــانتغذية عامةتجزئة 711 قطعةعقون سا 40 ـــن ولمـــ عيـ



بلديـــة قــــالل مــداومـة عيــد الفطـــر  المبـارك لسنـــة 2019 :

ــع اليـــوم األول: ـــ يــ ــام  ـــ إطعــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعتجزئة 223 قطعة رقم 04 قالل مركزبولوحة عصام1 ــــــــــاللاطعام  قــ
يعتجزئة 223 قطعة رقم 60سبا مرصاوي2 ــــــــــاللاطعام  قــ
ــــــــــاللحمدا دمحم3 يعقـ ــــــــــاللاطعام  قــ

ــا : ــ ـــ ــع اليـــوم الثـ ـــ يــ ــام  ـــ إطعــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعتجزئة 223 قطعة قالل مركزشل رمزي1 ــــــــــاللاطعام  قــ
يعتجزئة 223 قطعة رقم 09بلوط عمران2 ــــــــــاللاطعام  قــ
ــــــــــاللمصطفاوي حسان3 يعقـ ــــــــــاللاطعام  قــ

ــن اليـــوم األول: ـــ ـــوم ودواجـ لحــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــــــــــاللفاضل عبد المالك1 ــــــــــالللحـــــــوم ودواجـــــنقــ قــ
ــــــــــاللعزاز فارس2 ــــــــــالللحـــــــوم ودواجـــــنقــ قــ
ــــــــــاللقوس الميلود3 ــــــــــالللحـــــــوم ودواجـــــنقــ قــ
ــــــــــاللمسال من 4 ــــــــــالللحـــــــوم ودواجـــــنقــ قــ
ــــــــــاللزيا دمحم5 ــــــــــالللحـــــــوم ودواجـــــنقــ قــ

ــا : ــ ـــ ــن اليـــوم الثـ ـــ ــــوم ودواجـ لحـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــــــــــاللضياف مسعود1 ــــــــــالللحـــــــوم ودواجـــــنقــ قــ
ــــــــــاللبن قمجة شمس الدين2 ــــــــــالللحـــــــوم ودواجـــــنقــ قــ
ــــــــــاللبوعيشة دمحم أم 3 ــــــــــالللحـــــــوم ودواجـــــنقــ قــ
ــــــــــاللبوخالفة جمال4 ــــــــــالللحـــــــوم ودواجـــــنقــ قــ
ــــــــــاللعمر لخ 5 ــــــــــالللحـــــــوم ودواجـــــنقــ قــ

حــليب ومـشتقاتـــه اليـــوم األول:



البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــــــــــاللعزو عامر1 ــــــــــاللحــليب ومـشتقـاتـــــهقــ قــ
ــــــــــاللشيبوب فؤاد2 ــــــــــاللحــليب ومـشتقـاتـــــهقــ قــ



ــا : ــ ـــ ــه  اليـــوم الثـ حــليب ومـشتقاتـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــــــــــاللعزو عامر1 ــــــــــاللحــليب ومـشتقـاتـــــهقــ قــ
ــــــــــاللشيبوب فؤاد2 ــــــــــاللحــليب ومـشتقـاتـــــهقــ قــ

ــز اليـــوم األول: ــ المخــابـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةمركــــز قــــــاللحا عبد السالم1 ــــــــــاللمخ قــ

ــا : ـــز اليـــوم الثــ المخــابــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةمركــــز قــــــاللحديد سالم1 ــــــــــاللمخ قــ

ـــه اليـــوم األول: خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــــــــــاللكريم ضياف1 ــــــــــاللخضـــر و فـــــواكــــــهقــ قــ
وك مسال 2 ــــــــــاللم ــــــــــاللخضـــر و فـــــواكــــــهقــ قــ
ــــــــــاللفؤاد مدور3 ــــــــــاللخضـــر و فـــــواكــــــهقــ قــ
ــــــــــاللفاروق صفيح4 ــــــــــاللخضـــر و فـــــواكــــــهقــ قــ
ــــــــــاللخ الدين مواي 5 ــــــــــاللخضـــر و فـــــواكــــــهقــ قــ
ــــــــــاللأحمد زعزوع6 ــــــــــاللخضـــر و فـــــواكــــــهقــ قــ

ـــي: ـــه اليـــوم الثانــ خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــــــــــاللعبد العزيز بلقيدوم1 ــــــــــاللخضـــر و فـــــواكــــــهقــ قــ
ــــــــــاللنص صفيح2 ــــــــــاللخضـــر و فـــــواكــــــهقــ قــ
ــــــــــالللحسن بوعبد3 ــــــــــاللخضـــر و فـــــواكــــــهقــ قــ
ــــــــــاللمحرز مسعود بورغدة4 ــــــــــاللخضـــر و فـــــواكــــــهقــ قــ
ــــــــــاللعبد العزيز قري 5 ــــــــــاللخضـــر و فـــــواكــــــهقــ قــ
ــــــــــاللن الدين مسال 6 ــــــــــاللخضـــر و فـــــواكــــــهقــ قــ
ــــــــــاللفطيمة بلعل 7 ــــــــــاللخضـــر و فـــــواكــــــهقــ قــ



تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــــــــــاللتغذية عامةتجزئة 223 قطعة رقم 56بلعايب دمحم األم 1 قــ
ــــــــــاللتغذية عامةتجزئة 223 قطعة بلعيادي مسعود2 قــ
ــــــــــاللتغذية عامة دمحم بوضيافبن قري صونية3 قــ
ــــــــــاللتغذية عامة الشهيد صفيح قرب الثانويةقري أنيس4 قــ
ــــــــــاللبن العيادي المسعود5 ــــــــــاللتغذية عامةقــ قــ
ــــــــــاللبوطارة دمحم6 ــــــــــاللتغذية عامةقــ قــ
ــــــــــاللفاضل جمال7 ــــــــــاللتغذية عامةقــ قــ
ــــــــــاللواضح عمار8 ــــــــــاللتغذية عامةقــ قــ
يم9 ــــــــــاللمج برا ــــــــــاللتغذية عامةقــ قــ

ــــــــــاللتغذية عامةتجزئة 223 قطعة رقم 59كعوان عز الدين10 قــ

ـــي: تغذية عامة اليـــوم الثانـ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــــــــــاللتغذية عامةتجزئة 223 قطعة رقم 04بولوحة خليل1 قــ
ــــــــــاللتغذية عامةقالل مركزرحا الهادي2 قــ
ــــــــــاللتغذية عامةقالل مركزشبل جلول3 قــ
اكيةقارة نبيل4 ــــــــــاللتغذية عامةالقرية اإلش قــ
ــــــــــاللتغذية عامةقــــــــــــالل مركـــــز قوي ميلود5 قــ
ــــــــــاللتغذية عامةقــــــــــــالل مركـــــز ونو معمر6 قــ
ــــــــــاللتغذية عامةقــــــــــــالل مركـــــز بولوحة عبد العزيز7 قــ
ــــــــــاللكفان مو8 ــــــــــاللتغذية عامةقــ قــ
ــــــــــاللقارة فاروق9 ــــــــــاللتغذية عامةقــ قــ

ــــــــــاللشال نص 10 ــــــــــاللتغذية عامةقــ قــ



بلديــة ق األبطال مـداومـة عيـد الفطـر  المبـارك لسنـة 2019 :

ــع اليـــوم األول: ـــ يــ ــام  ـــ إطعــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يع 20 مسكنمكاوي زوب 1 ق األبطالاطعام 
يدة جالل الدين2 يعق األبطال مركزبوك ق األبطالاطعام 
يعتجزئة 243 قطعة رقم 207 محل رقم 03معفون سليم3 ق األبطالاطعام 

ــا : ــ ـــ ــع اليـــوم الثـ ـــ يــ ــام  ـــ إطعــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعق األبطال مركزاليازيدي نعيمة1 ق األبطالاطعام 
يع بوكث البش بيطار صخر2 ق األبطالاطعام 
يع 20 مسكنمعاش نورة3 ق األبطالاطعام 

ــن اليـــوم األول: ـــ ـــوم ودواجـ لحــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ق األبطاللحـــــــوم ودواجـــــنقـــ األبــــطالقرباص عبد الرحيم1
ق األبطاللحـــــــوم ودواجـــــنقـــ األبــــطالنكاع حسام2
ق األبطاللحـــــــوم ودواجـــــنقـــ األبــــطاللعبيدي عبد الحميد3
ق األبطاللحـــــــوم ودواجـــــنقـــ األبــــطالسداوي خالد4
ق األبطاللحـــــــوم ودواجـــــنقـــ األبــــطالمعاش نورة5

ــا : ــ ـــ ــن اليـــوم الثـ ـــ ــــوم ودواجـ لحـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ق األبطاللحـــــــوم ودواجـــــنقـــ األبــــطالسالم فريد1
ق األبطاللحـــــــوم ودواجـــــنقـــ األبــــطالاليازيدي نعيمة2
ق األبطاللحـــــــوم ودواجـــــنقـــ األبــــطالشاكري جمال الدين3
و الدين4 ق األبطاللحـــــــوم ودواجـــــنقـــ األبــــطالبوراس ز
ق األبطاللحـــــــوم ودواجـــــنقـــ األبــــطالبرغوث حمزة5



حــليب ومـشتقاتـــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ق األبطالحــليب ومـشتقاتـــهقـــ األبــــطالبن زرطيحة عبد الكريم1
ق األبطالحــليب ومـشتقاتـــهقـــ األبــــطالتون فيصل2

ــا : ــ ـــ حــليب ومـشتقاتـــه اليـــوم الثـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ق األبطالحــليب ومـشتقاتـــهقـــ األبــــطالعيدودي عبد الحفيظ1
ق األبطالحــليب ومـشتقاتـــهقـــ األبــــطالمقدود مراد3

ــز اليـــوم األول: المخــابـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةق األبطالجغلول جمال1 ق األبطالمخ

ــز اليـــوم الثــا : المخــابـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةق األبطالحبيش أنور1 ق األبطالمخ

ـــه اليـــوم األول: خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
ية1 قصـــــر األبطــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقصـــــر األبطــــالنبيل كا
قصـــــر األبطــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقصـــــر األبطــــالفواز بوزياد2
ي3 قصـــــر األبطــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقصـــــر األبطــــالدمحم الهادي لعم
قصـــــر األبطــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقصـــــر األبطــــالعبد الكريم لعصار4
قصـــــر األبطــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقصـــــر األبطــــالعفاف مساوي5

ـــي: ـــه اليـــوم الثانـــ خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
قصـــــر األبطــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقصـــــر األبطــــاللخ بوحريز1
قصـــــر األبطــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقصـــــر األبطــــالحمزة ثايري2
ي3 قصـــــر األبطــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقصـــــر األبطــــالالخ زب



قصـــــر األبطــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقصـــــر األبطــــالعبد الحق با 4
ي5 قصـــــر األبطــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقصـــــر األبطــــالدمحم الهادي لعم
قصـــــر األبطــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقصـــــر األبطــــالسم خرباش6



تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
قصـــــر األبطــــالتغذية عامةالقرية الفالحيةبن عي فريد1
قصـــــر األبطــــالتغذية عامة 20 مسكنخرباش سم 2
يدي إسماعيل3 قصـــــر األبطــــالتغذية عامةقصـــــر األبطــــال مــركــــزال
قصـــــر األبطــــالتغذية عامةقصـــــر األبطــــالشنا نا4
قصـــــر األبطــــالتغذية عامةقصـــــر األبطــــال مــركــــزمبار ز 5
ي السعيد6 قصـــــر األبطــــالتغذية عامةقصـــــر األبطــــال مــركــــزلعم
قصـــــر األبطــــالتغذية عامةقصـــــر األبطــــاللعمري مقداد7
قصـــــر األبطــــالتغذية عامةقصـــــر األبطــــالخرباش سم 8
قصـــــر األبطــــالتغذية عامة 20 أوتجابر لحسن9

ر10 قصـــــر األبطــــالتغذية عامةشارع القرية الفالحية رقم 71جمادي لز

ـــي: تغذية عامة اليـــوم الثانـ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
ي رابح1 قصـــــر األبطــــالتغذية عامةالقرية الفالحيةلعم
قصـــــر األبطــــالتغذية عامةق األبطال مركـــزبوراس باية2
ي رابح3 قصـــــر األبطــــالتغذية عامةالقرية الفالحيةلعم
قصـــــر األبطــــالتغذية عامةقصـــــر األبطــــال مــركــــزميهوب فريد4
قصـــــر األبطــــالتغذية عامة العتيقدار جمال5
شام6 قصـــــر األبطــــالتغذية عامةقصـــــر األبطــــال مــركــــزلعيادي 
يدي النواري7 قصـــــر األبطــــالتغذية عامةقصـــــر األبطــــال مــركــــزال
قصـــــر األبطــــالتغذية عامةقصـــــر األبطــــال مــركــــزمبار ن الدين8
قصـــــر األبطــــالتغذية عامةقصـــــر األبطــــالزاوي الجم 9

قصـــــر األبطــــالتغذية عامةقصـــــر األبطــــالمساوي السعيد10



بلديـة أوالد  أحمد مـداومـة عيــد الفطـر  المبـارك لسنـة 2019 :

ــع اليـــوم األول: ـــ يــ ــام  ـــ إطعــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقمالرقم
يعأوالد  أحمدبوكث توفيق11 أوالد  أحمداطعام 
يعأوالد  أحمدزبيش جمال الدين22 أوالد  أحمداطعام 

ــا : ــ ـــ ــع اليـــوم الثـ ـــ يــ ــام  ـــ إطعــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقمالرقم
يعأوالد  أحمدبلفاط حكيم11 أوالد  أحمداطعام 
يعأوالد  أحمدربا توا 22 أوالد  أحمداطعام 

ــن اليـــوم األول: ـــ ـــوم ودواجـ لحــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقمالرقم
أوالد  أحمدلحـــــــوم ودواجـــــنأوالد  أحمدقطوش عبد الغفار11
أوالد  أحمدلحـــــــوم ودواجـــــنأوالد  أحمدحماتة عبد الرحيم22
أوالد  أحمدلحـــــــوم ودواجـــــنأوالد  أحمدبوشامة لؤي33

ــا : ــ ـــ ــن اليـــوم الثـ ـــ ــــوم ودواجـ لحـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقمالرقم
أوالد  أحمدلحـــــــوم ودواجـــــنأوالد  أحمدسلطا نور الدين11
أوالد  أحمدلحـــــــوم ودواجـــــنأوالد  أحمدقداري دالل22

ــز اليـــوم األول: ــ المخـــابـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةلقرارســـــةس نص 1 أوالد  أحمدمخ

ــز اليـــوم الثانـــي: المخـــابـــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم



ة صناعيةلقرارســـــةس نص 1 أوالد  أحمدمخ



ـــه اليـــوم األول: خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
يف1 أوالد  أحمدخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد  أحمدالهاش كت 
أوالد  أحمدخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد  أحمدفيصل بوشامة2
يف3 أوالد  أحمدخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد  أحمدعبدالكريم كت ال
أوالد  أحمدخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد  أحمدعادل زبيش4
أوالد  أحمدخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد  أحمدالبش العقون5

ـــي: ـــه اليـــوم الثانـــ خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد  أحمدخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد  أحمدخالد س 1
أوالد  أحمدخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد  أحمدحمزة خمس2
يف3 أوالد  أحمدخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد  أحمدبوعالم كت 
ربا 4 أوالد  أحمدخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد  أحمدعمر 

تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد  أحمدتغذية عامةأوالد  يح حماتة خوث 1
يف الهاش 2 أوالد  أحمدتغذية عامةأوالد  يح كت ال
أوالد  أحمدتغذية عامةأوالد  أحمدحامة مراد3
أوالد  أحمدتغذية عامةلقرارسةبوشامة ن الدين4
أوالد  أحمدتغذية عامةأوالد  أحمدحمانة عبد الرحيم5
أوالد  أحمدتغذية عامةأوالد  أحمددريش رابح6
أوالد  أحمدتغذية عامةأوالد  أحمددريش عبد الحق7

ـــي: تغذية عامة اليـــوم الثانـ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد  أحمدتغذية عامةلقرارسةبوشامة ياس 1
أوالد  أحمدتغذية عامةلقرارسةزبيش نعيم2
أوالد  أحمدتغذية عامةأوالد  أحمدس عبد الحفيظ3
أوالد  أحمدتغذية عامةأوالد  أحمدزيان الدرا 4
ة لخ 5 أوالد  أحمدتغذية عامةأوالد  أحمددري
ة حسان6 أوالد  أحمدتغذية عامةأوالد  أحمددري
يم7 أوالد  أحمدتغذية عامةأوالد  أحمدحمانة إبرا



بلدية عـــ آزال مــداومـــة عيـــد الفطـــر  المبـــارك لسنـــة 2019 :

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعشارع حداد العيدبن قاسم عبد الحكيم1 عـــــ آزالاطعام 
يع شارع ق عبد  ع آزال مركزجغولة ميلود2 عـــــ آزالاطعام 
يعشارع داود صالحشارف باسم3 عـــــ آزالاطعام 
يعشارع حداد العيدمرزو كمال4 عـــــ آزالاطعام 
يععــ آزالسايح رفيق5 عـــــ آزالاطعام 

يـــــــع اليـــوم الثــــــــا : إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعشارع داود صالحبن قاسم فارس1 عـــــ آزالاطعام 
يع حروش البش داود صالحعيطو حمو2 عـــــ آزالاطعام 
يع 200 مسكنلكب فيصل3 عـــــ آزالاطعام 
يعشارع داود صالحلهاط نبيل4 عـــــ آزالاطعام 
عـــــ آزالمطعـــــــــمشارع داود صالحبن نويوة إلهام5

لحـــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـــــ آزاللحـــــــوم ودواجـــــنشارع داود صالحسايح نبيل1
عـــــ آزاللحـــــــوم ودواجـــــنعـــــ آزالطويل ع 2
ر3 عـــــ آزاللحـــــــوم ودواجـــــنعـــــ آزالمخلو الطا
عـــــ آزاللحـــــــوم ودواجـــــنعـــــ آزالبوشع مصباح4
عـــــ آزاللحـــــــوم ودواجـــــنعـــــ آزالبورغدة مدا 5

لحـــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم



عـــــ آزاللحـــــــوم ودواجـــــنعـــــ آزالدرقال الطيب1
عـــــ آزاللحـــــــوم ودواجـــــنعـــــ آزالدحمان حواس2
عـــــ آزاللحـــــــوم ودواجـــــنعـــــ آزالبن قاسم عبد الغفار3
اوي بلوصيف4 عـــــ آزاللحـــــــوم ودواجـــــنعـــــ آزالخ
عـــــ آزاللحـــــــوم ودواجـــــنعـــــ آزالبلحوت مصط 5



حــليب ومـشتقـاتـــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـــــ آزالحــليب ومـشتقـاتـــــهعـــــ آزالبلحوت نعيم1
عـــــ آزالحــليب ومـشتقـاتـــــهعـــــ آزالنجا ميلود2
عـــــ آزالحــليب ومـشتقـاتـــــهعـــــ آزالمخلو العمري3
عـــــ آزالحــليب ومـشتقـاتـــــهعـــــ آزالشي فارس4
عـــــ آزالحــليب ومـشتقـاتـــــهعـــــ آزالبن شولة فواز5

حــليب ومـشتقـاتـــه اليـــوم الثــــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـــــ آزالحــليب ومـشتقـاتـــــهعـــــ آزالكعبش مختار1
عـــــ آزالحــليب ومـشتقـاتـــــهعـــــ آزالبلعقروز غنية2
عـــــ آزالحــليب ومـشتقـاتـــــهعـــــ آزالخل زكرياء3
عـــــ آزالحــليب ومـشتقـاتـــــهعـــــ آزالعيطو حمو4
اب5 عـــــ آزالحــليب ومـشتقـاتـــــهعـــــ آزالدعموش عبد الو

المخــابـــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةعـــــ آزالأوسا مختار1 عـــــ آزالمخ
ة صناعيةعـــــ آزالمخلو السعيد2 عـــــ آزالمخ
ة صناعيةعـــــ آزالسايح عبد الحق3 عـــــ آزالمخ
ة صناعيةعـــــ آزالطبيش نعيم4 عـــــ آزالمخ

المخــابـــــز اليـــوم الثانـــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة1 ة صناعيةعـــــ آزالربا نص عـــــ آزالمخ
ة صناعيةعـــــ آزالمنصوري دمحم2 عـــــ آزالمخ
ة صناعيةعـــــ آزالحمودة ن الدين3 عـــــ آزالمخ



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالخالد سايح1
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالمصط شاوش2
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالساعد بعزيز3
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالالخ بن شولة4
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالعبد العزيز برتال5
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالالعمري مخلو 6
ي7 عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالمصط م
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالعبد الرزاق ماجور8
اب 9 عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالسلوى بو

عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالاليام بونقاب10
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالنورالدين بعزيز11



عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالفؤاد بليليطة12
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالعمار قرين13
يم ماجور14 عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالابرا
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالكريم ولطاش15
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالعمار معماش16
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالعادل جبار17
ر قرقيط18 عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزاللز
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالعبدالمالك شولة19
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالبلقاسم غنام20
ر بعزيز21 عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالالطا
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالبدر الدين قادري22
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالمو كحول23

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالسم بعزيزي1
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالفهيمة بن لحسن2
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالطارق عاشور3
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالحياة مرزو 4
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالبالل بوشارب5
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالعبد الرحمان ركح6
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالاسماعيل جدو7
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالعبد القادر حمزاوي8
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالعبد الغا عطوي9

عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالفيصل بلعيفة10
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالفواز وشاش11
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالالعيد خلفاوي12
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالجمال مدا 13
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالسم معماش14
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالحسان بن نويوة15
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالمعمر طاع 16
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالفاتح بن شولة17
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالعبدالصمد بلعيفة18
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالفتيحة بن قاسم19



عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالالسب لهاط20
يم ماجور21 عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالإبرا
ر22 عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالقرقيط لز
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالاليام عربة23



حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيــــن آزالحلويــات ومرطبــاتعيــــن آزالكرامو خالد1
اب2 عيــــن آزالحلويــات ومرطبــاتعيــــن آزاللعمارة عبد الو
يم3 عيــــن آزالحلويــات ومرطبــاتعيــــن آزالليتيم برا

حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيــــن آزالحلويــات ومرطبــاتعيــــن آزاليحياوي خليفة1
شام2 عيــــن آزالحلويــات ومرطبــاتعيــــن آزالحمودة 

ســــوبيـــــــرات اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيــــن آزالســــوبيـــــــراتشارع لوصيف عمار 67تومي العياشي1
عيــــن آزالســــوبيـــــــراتتجزئة 231 قطعةبلواسع نعناعة2

ســــوبيـــــــرات اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيــــن آزالســــوبيـــــــراتشارع بركان السعيدقرة طارق1
عيــــن آزالســــوبيـــــــراتشارع داود صالحكعوان فؤاد2

تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزال مركــــزتبا عبد الغا 1
عيــــن آزالتغذية عامةشارع بن عي المدا ماجور فريد2
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالنعيجة عبد الحق3
ة4 عيــــن آزالتغذية عامة حمودةكعبش نص
عيــــن آزالتغذية عامةكومينال الشارع الرئي داود صالحبوقطوشة كريم5
عيــــن آزالتغذية عامةالشارع الرئي تسوح الخوث 6



عيــــن آزالتغذية عامةشارع أوصيف عمارحميطوش بلقاسم7
عيــــن آزالتغذية عامةشارع بعيطيشخوث قوادري8
عيــــن آزالتغذية عامة صحراويسنو سليم9

عيــــن آزالتغذية عامةع آزال مركزبن شولة ت الدين10
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالعكة ميلود11
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالجعران عامر12
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالجربوعة مخلوف13
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزاللهاط السب 14
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالشاوش مراد15
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالسايح نا 16
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالغلوس رؤوف17
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالبلبعدوي مصط 18
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالبلعايب الخ 19
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالقوادري نعيم20



تغذية عامة اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
اب1 عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزاللعمارة عبد الو
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالبوقطوشة عبد الكريم2
ل بوزيد3 عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالبوسا
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالختالة عبد الحفيظ4
عيــــن آزالتغذية عامةشارع داود صالحعكة ز 5
عيــــن آزالتغذية عامةشارع داود صالحقوادري نعيم6
عيــــن آزالتغذية عامة الخمساتكحول مو7
عيــــن آزالتغذية عامةشارع داود صالحكرامو رياض8
عيــــن آزالتغذية عامةتجزئة 200 قطعةلعزيزي من 9

عيــــن آزالتغذية عامةشارع داود صالحمخلو نور الدين10
عيــــن آزالتغذية عامةشارع كرنيف دمحمجربوعة مخلوف11
عيــــن آزالتغذية عامةشارع حشاي وبعيطيشكوسة الطيب12
عيــــن آزالتغذية عامةالمنطقة الحظرية الجديدةش السعيد13
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالمشتة حمود14
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالمدا العارم15
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالعكة عبد الحميد16
يم17 عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالبوطيب إبرا
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالدردوخ بش 18
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالبوجريس منصور19
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالطاع  بش 20



بلديـة عــ الحجـــر مــداومـة عيـــد الفطـر  المبـارك لسنـة 2019 :

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يـــــعالرمادةالعمري إسماعيل1 ع الحجرإطعــــــام 
يـــــعع الحجر مركزبعداش فارس2 ع الحجرإطعــــــام 
ع الحجرمطعــــــــــــــــــمالرمادةبلخطاب دليل3
ع الحجرمطعــــــــــــــــــم 255 قطعةشتيوي أحمد4
يـــــع نويوة أحمدبلقيدوم عي5 ع الحجرإطعــــــام 

يـــــــع اليـــوم الثــــــــا : إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يـــــعع الحجر مركزسعيدي عمار1 ع الحجرإطعــــــام 
يـــــعع الحجر مركزشبل طارق2 ع الحجرإطعــــــام 
ع الحجرمطعــــــــــــــــــم 17 مسكن إجتما تسا 24 محل رقم 05 حصة 41عطا  قدور3
يـــــععــــ الحجـــــــــــــررقاي عصام4 ع الحجرإطعــــــام 
يـــــعتجزئة 53 قطعةطراد حمزة5 ع الحجرإطعــــــام 

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ع الحجرلحوم ودواجنرمـــادة مركـــــزكوسة إسماعيل1
ع الحجرلحوم ودواجنعــــ الحجـــــــــــــرخنفر عباس2
ع الحجرلحوم ودواجنعــــ الحجـــــــــــــرتاح نعيم3
ع الحجرلحوم ودواجنعــــ الحجـــــــــــــرنويوة بلقاسم4
ع الحجرلحوم ودواجنعــــ الحجـــــــــــــرشوار داود5



لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ع الحجرلحوم ودواجنعــــ الحجـــــــــــــرتاح جمال الدين1
ع الحجرلحوم ودواجنرمـــادة مركـــــزعزيزي سا 2
ع الحجرلحوم ودواجنعــــ الحجـــــــــــــرزروال صالح الدين3
ع الحجرلحوم ودواجنعــــ الحجـــــــــــــرغر فاتح4
ع الحجرلحوم ودواجنعــــ الحجـــــــــــــربرو فاروق5

حـــليب ومــشتقــاتـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ع الحجرحـليب ومـشتقـاتـــهعــــ الحجـــــــــــــربن صناج عز الدين1
ع الحجرحـليب ومـشتقـاتـــهعــــ الحجـــــــــــــرسعيدي صهيب2
ع الحجرحـليب ومـشتقـاتـــهعــــ الحجـــــــــــــرديغش سبا 3

حـــليب ومــشتقــاتـــــه اليـــوم الثــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ع الحجرحـليب ومـشتقـاتـــهعــــ الحجـــــــــــــرسباع عبد القادر1
ع الحجرحـليب ومـشتقـاتـــهعــــ الحجـــــــــــــرامل رضا2
ع الحجرحـليب ومـشتقـاتـــهعــــ الحجـــــــــــــربشمار نسيم3

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةع الحجردعيدش عبد الرؤوف1 ع الحجرمخ
ري مركز ع الحجربرو بالل2 ة صناعيةشارع خلفة األز ع الحجرمخ

المخــابــــز اليـــوم الثانـــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم



ة صناعيةع الحجرحامة لخ 1 ع الحجرمخ



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
دية ن الدين1 عيـــن الحجــــرخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن الحجــــربن 
عيـــن الحجــــرخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن الحجــــرفريد خلفاوي2
عيـــن الحجــــرخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن الحجــــردرا تلمسا 3
عيـــن الحجــــرخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن الحجــــرالطيب عاشوري4
عيـــن الحجــــرخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن الحجــــرمون قريدي5
عيـــن الحجــــرخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن الحجــــرعبدالمالك العايب6
عيـــن الحجــــرخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن الحجــــررياض خنا 7
عيـــن الحجــــرخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن الحجــــرعادل نويوة8

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن الحجــــرخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن الحجــــرسور نور الدين1
عيـــن الحجــــرخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن الحجــــرخليل غرزول2
عيـــن الحجــــرخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن الحجــــرنورة قرقور3
عيـــن الحجــــرخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن الحجــــرنجوى عقون4
عيـــن الحجــــرخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن الحجــــرفارس قشيش5
عيـــن الحجــــرخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن الحجــــرعبدالسالم سعيدي6
عيـــن الحجــــرخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن الحجــــرعبد القادر سباع7

ســــوبيـــــــرات اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن الحجــــرســــوبيـــــــراتعيـــن الحجــــرسوبيرات سعيدي1

ســــوبيـــــــرات اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن الحجــــرســــوبيـــــــراتشارع ع باروشبلقيدوم دمحم1



تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن الحجــــرتغذية عامةتجزئة 169 قطعة رقم 120بارة عبد المالك1
ر2 عيـــن الحجــــرتغذية عامةقطعة 252 المجموعة السكنية الفردية 02بشمار لز
عيـــن الحجــــرتغذية عامةشارع 36 ع برباسخلفاوي عبد الحفيظ3
عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــربلقيدوم نبيل4
عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــرزعيم الخ 5
عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــرقلقول فؤاد6
عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــروشات عز الدين7
عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــريحياوي عمار8
عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــرشوار الرز 9

اب10 عيـــن الحجــــرتغذية عامةتجزئة 124 قطعة رقم 01 مج 09 محل 02دعموش عبد الو

تغذية عامة اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــردرافة السعيد1
عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــرطويل سايح2
عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــروشات مراد3
عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــرعاشوري مراد4
ز جمال5 عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــرعب
عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــرضحوة عمار6
عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــرشاقور ساعد7
عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــرالعايب بركا 8
عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــرقريدي لخ 9

عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــرقادري قاسم10



بلديـة بــ حـدادة مــداومـة عيــد الفطـر  المبـارك لسنـة 2019 :

يـــــــع اليـــوم األول: ــــــام  إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يـــــعب حدادة مركزعلوي عصام1 بــــ حــدادةإطعــــــام 
بــــ حــدادةمطعــــــــــمبــــ حــدادةقوادري عزوز2
يـــــعبــــ حــدادةزيا فريد3 بــــ حــدادةإطعــــــام 

ـــا : يـــــــع اليـــوم الثـــــ ــــــام  إطعـ

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يـــــعبــــ حــدادةعلوي عصام1 بــــ حــدادةإطعــــــام 
يـــــعبــــ حــدادةشوار سليم2 بــــ حــدادةإطعــــــام 
يـــــعبــــ حــدادةسالم عبد السالم3 بــــ حــدادةإطعــــــام 

ــــن اليـــوم األول: ــــوم ودواجـ لحـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــ حــدادةلحوم ودواجنب حدادة مركزتاح نعيم1
بــــ حــدادةلحوم ودواجنبــــ حــدادةغر فاتح2
بــــ حــدادةلحوم ودواجنبــــ حــدادةغشاش باية3
بــــ حــدادةلحوم ودواجنبــــ حــدادةتلح نعيم4
شام5 بــــ حــدادةلحوم ودواجنبــــ حــدادةشوار 

ـــا : ـــن اليـــوم الثـــ ــــوم ودواجــ لحـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــ حــدادةلحوم ودواجنبــــ حــدادةضواق شعيب1
ي نور الدين2 بــــ حــدادةلحوم ودواجنبــــ حــدادةبرا
بــــ حــدادةلحوم ودواجنبــــ حــدادةلعقون الخ 3
بــــ حــدادةلحوم ودواجنبــــ حــدادةشوار حكيم4
بــــ حــدادةلحوم ودواجنبــــ حــدادةخنفر دمحم5

ـــه اليـــوم األول: حــليب ومـشتقـاتــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــ حــدادةحــليب ومـشتقـاتـــهبــــ حــدادةشوار عمار1



بــــ حــدادةحــليب ومـشتقـاتـــهبــــ حــدادةشوار محمود2
بــــ حــدادةحــليب ومـشتقـاتـــهبــــ حــدادةخطاب حمزة3



ـــا : ـــه اليـــوم الثـــ حــليب ومـشتقـاتــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــ حــدادةحــليب ومـشتقـاتـــهبــــ حــدادةشوار عمار1
بــــ حــدادةحــليب ومـشتقـاتـــهبــــ حــدادةغول عبد البا 2
بــــ حــدادةحــليب ومـشتقـاتـــهبــــ حــدادةيطوي زوب 3

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةطريق الوط رقم78 حاليا شارع شوار بوجمعةعابد نور الدين1 بــــ حــدادةمخ
ة إخوة غر 2 ة غ  صناعيةبــــ حــدادةش.تضامن: مخ بــــ حــدادةمخ

ـــز اليـــوم الثانـــي: المخــابـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةطريق الوط رقم78 حاليا شارع شوار بوجمعةحراق عاشور1 بــــ حــدادةمخ

ـــه اليـــوم األول: خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة1 بئــــر حــــدادةخضـــر و فـــــواكــــــهبئــــر حــــدادةمد الصغ
بئــــر حــــدادةخضـــر و فـــــواكــــــهبئــــر حــــدادةصكاك من 2
بئــــر حــــدادةخضـــر و فـــــواكــــــهبئــــر حــــدادةنويوة عبد الرحمان3
بئــــر حــــدادةخضـــر و فـــــواكــــــهبئــــر حــــدادةغول يم 4
ف الدين5 بئــــر حــــدادةخضـــر و فـــــواكــــــهبئــــر حــــدادةشوار 

ـــــي: ـــه اليـــوم الثانـ خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بئــــر حــــدادةخضـــر و فـــــواكــــــهبئــــر حــــدادةبلهوشات خالد1
بئــــر حــــدادةخضـــر و فـــــواكــــــهبئــــر حــــدادةخل عمار2
بئــــر حــــدادةخضـــر و فـــــواكــــــهبئــــر حــــدادةشوار مصط 3
بئــــر حــــدادةخضـــر و فـــــواكــــــهبئــــر حــــدادةشهي زيلوخة4

حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بئــــر حــــدادةحلويــات ومرطبــاتبئــــر حــــدادةلوصيف عبد الغاني1



ـــات اليـــوم الثانــــي: حلويـــــات ومرطبــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بئــــر حــــدادةحلويــات ومرطبــاتبئــــر حــــدادةلوصيف عبد الغاني1



تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بئــــر حــــدادةتغذية عامةب حدادة مركزشوار سليم1
يبة2 بئــــر حــــدادةتغذية عامةب حدادة مركزشقعار و
بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةشوار فت 3
بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةشوار عادل4
وك5 بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةمفتاح م
بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةسالم أحمد6
بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةبن سباع العيا 7
بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةيطوي زوب 8
بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةشوار مصط 9

بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةنوي حس 10

تغذية عامة اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بئــــر حــــدادةتغذية عامةب حدادة مركزقوادري عزوز1
بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةخنفر مدا 2
بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةضواق رشيد3
اب4 بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةشوار عبد الو
بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةمعيش سالم5
بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةقارة بوبيحة6
بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةزيا الميلود7
بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةكحللش  حمدي8
بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةكت السعدي9

بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةذوي يوادي10

ــــرات اليـــوم األول: سوبيــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بئــــر حــــدادةسوبيــــــراتبئــــر حــــدادةبركات يوسف1

ـــرات اليـــوم الثانــــي: سوبيـــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بئــــر حــــدادةسوبيــــــراتبئــــر حــــدادةبركات يوسف1



بلديـــة بيضــاء بــرج مــداومـة عيــد الفطــر  المبــارك لسنـــة 2019 :

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقمالرقم
يـــــعرقم 347 مج تجزئة 38دو عبد الغا 11 ـــام  بيضــــاء بــــرجإطعـــ
يـــــعشارع 01 نوفم 54مزيان عمار22 ـــام  بيضــــاء بــــرجإطعـــ
اكيةبوعون عزيز33 ــعالقرية الفالحية اإلش يـــ ـــام  بيضــــاء بــــرجإطعـــ

يـــــــع اليـــوم الثــــــــا : إطعـــــــام 

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقمالرقم
يـــــعبيضاء برج مركزبلعمري لخ 11 ـــام  بيضــــاء بــــرجإطعـــ
يـــــعبيضاء برج مركزليتيم قسوم22 ـــام  بيضــــاء بــــرجإطعـــ
ــعالزرايةكريم سعيدة33 يـــ ـــام  بيضــــاء بــــرجإطعـــ

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقمالرقم
بيضــــاء بــــرجلحوم ودواجنبيضــــاء بــــرجعراس دمحم11
بيضــــاء بــــرجلحوم ودواجنبيضــــاء بــــرجصحراوي خليفة22
بيضــــاء بــــرجلحوم ودواجنبيضــــاء بــــرجبلحوت ع 33
بيضــــاء بــــرجلحوم ودواجنبيضــــاء بــــرجشياح يمينة44
بيضــــاء بــــرجلحوم ودواجنبيضــــاء بــــرجبرحايل مراد55

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقمالرقم
بيضــــاء بــــرجلحوم ودواجنبيضــــاء بــــرجلعجال ولد أحمد11
بيضــــاء بــــرجلحوم ودواجنبيضــــاء بــــرجطال عبد الحميد22
بيضــــاء بــــرجلحوم ودواجنبيضــــاء بــــرجطورش زوب 33
بيضــــاء بــــرجلحوم ودواجنبيضــــاء بــــرججزار رشدي44
بيضــــاء بــــرجلحوم ودواجنبيضــــاء بــــرجشوار عمار55



حـليب ومـشتقـاتـــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بيضــــاء بــــرجحـليب ومـشتقـاتـــهبيضــــاء بــــرجعقون رشيد1
بيضــــاء بــــرجحـليب ومـشتقـاتـــهبيضــــاء بــــرجفيال السعيد2

حـليب ومـشتقـاتـــه  اليـــوم الثــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ف1 بيضــــاء بــــرجحـليب ومـشتقـاتـــهبيضــــاء بــــرجليتيم أ
بيضــــاء بــــرجحـليب ومـشتقـاتـــهبيضــــاء بــــرجبطار زواوي2

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــاء بـــــرجليتيم فوضيل1 ة صناعيةزراية بيضـ بيضــــاء بــــرجمخ

المخــابــــز اليـــوم الثــانـــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــاء بـــــرجمعاش صالح1 ة صناعيةزراية بيضـ بيضــــاء بــــرجمخ

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ـــهبيضــاء بـــــرجالعر بوجريس1 ــــواكـــ بيضــاء بـــــرجخضـــر و فـ
ـــهبيضــاء بـــــرجفاتح خليفة2 ــــواكـــ بيضــاء بـــــرجخضـــر و فـ
ـــهبيضــاء بـــــرجمنصور بش 3 ــــواكـــ بيضــاء بـــــرجخضـــر و فـ
ـــهبيضــاء بـــــرجحسام بوجريس4 ــــواكـــ بيضــاء بـــــرجخضـــر و فـ

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ـــهبيضــاء بـــــرجالعر بوجريس1 ــــواكـــ بيضــاء بـــــرجخضـــر و فـ



ـــهبيضــاء بـــــرجفاتح خليفة2 ــــواكـــ بيضــاء بـــــرجخضـــر و فـ
ـــهبيضــاء بـــــرجمنصور بش 3 ــــواكـــ بيضــاء بـــــرجخضـــر و فـ
ـــهبيضــاء بـــــرجحسام بوجريس4 ــــواكـــ بيضــاء بـــــرجخضـــر و فـ



تغذية عامة اليـــوم األول:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ل الزرايةحر خالد1 بيضــاء بـــــرجتغذية عامةمشتة أوالد مسا
بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجحر دمحم لم 2
بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجخلفة ميلود3
بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجمقرا رشيد4
بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجمناس مو5
بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجقبا جمال6
بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجعيواز النواري7
بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجبعداش حفصية8
بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجقاسم عبد 9

بيضــاء بـــــرجتغذية عامةقرية الزرايةجمال شوافة10

تغذية عامة اليـــوم الثانــــي:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
بيضــاء بـــــرجتغذية عامةمشتة الحاجدايخة دمحم1
اكيةبويران عادل2 بيضــاء بـــــرجتغذية عامةالقرية الفالحية اإلش
بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجليتيم لخ 3
بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجط رؤوف4
بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجعريف عمران5
بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجبوحفص مختار6
بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجسنو دمحم7
بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجشيطر السا 8
بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجبوجريس دمحم9

بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجخالف عون10



بلدية أوالد تبــان مــداومـة عيــد الفطـر  المبـارك لسنـة 2019 :

ـــــع اليـــوم األول: يــ ــــــام  إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يـــــعقرية لكراتيشعا عبد السالم1 أوالد تبــــــانإطعــــــام 
يـــــعأوالد تبان مركزفروم عبد الحليم2 أوالد تبــــــانإطعــــــام 
أوالد تبــــــانمطعــــــــــــمأوالد تبان مركزخباشة زكرياء3
أوالد تبــــــانمطعــــــــــــمأوالد تبان مركزدار عائشة4

ــــــا : يـــــــع اليـــوم الثــ ــــــام  إطعـ

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد تبــــــانمطعــــــــــــمأوالد تبان مركزفروم رشيد1
أوالد تبــــــانمطعــــــــــــم 388 مسكنمخنفر عبد السالم2
أوالد تبــــــانمطعــــــــــــمقرية الزواية بجوار المركب السيا مذكور مسعودة3
أوالد تبــــــانمطعــــــــــــمأوالد تبــــــانليتيم فاتح4

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد تبــــــانلحوم ودواجنأوالد تبــــــانالعطا الحاج1
أوالد تبــــــانلحوم ودواجنأوالد تبــــــانكركار ع 2
أوالد تبــــــانلحوم ودواجنأوالد تبــــــانمخنفر عبد السالم3

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد تبــــــانلحوم ودواجنأوالد تبــــــانشاري فاتح1
أوالد تبــــــانلحوم ودواجنأوالد تبــــــاننا حمزة2

حــليب ومـشتقـاتـــه اليـــوم األول:



البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد تبــــــانحــليب ومـشتقاتـــهأوالد تبــــــانبلوز دمحم البش 1
أوالد تبــــــانحــليب ومـشتقاتـــهأوالد تبــــــانمسلس سيف الدين2



حــليب ومـشتقـاتـــه اليـــوم الثــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد تبــــــانحــليب ومـشتقاتـــهأوالد تبــــــانبلوز ليم 1
أوالد تبــــــانحــليب ومـشتقاتـــهأوالد تبــــــانمومن فريد2

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةتجزئة 50 قطعة رقم   34العمزاوي أحمد1 أوالد تبــــــانمخ
اري فاتح2 ة صناعية أوالد تبــــــانجو أوالد تبــــــانمخ

المخــابــــز اليـــوم الثانــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةتجزئة 50 قطعة رقم   34العمزاوي أحمد1 أوالد تبــــــانمخ
اري فاتح2 ة صناعية أوالد تبــــــانجو أوالد تبــــــانمخ

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد تبــــانخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد تبــــانمراد سا 1
أوالد تبــــانخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد تبــــانفؤاد يخوي2
أوالد تبــــانخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد تبــــانقتال سعد3
أوالد تبــــانخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد تبــــاننسيم حداد4

ـــه اليـــوم الثانــــــي: خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد تبــــانخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد تبــــانمراد سا 1
أوالد تبــــانخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد تبــــانفؤاد يخوي2
أوالد تبــــانخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد تبــــانقتال سعد3



أوالد تبــــانخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد تبــــاننسيم حداد4



تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد تبــــانتغذية عامةموقع 02 محل 19بلوز اليم 1
أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبان مركزبوترفاسة صالح2
أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبانلعكري رشيد3
أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانعطا ن الدين4
أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانيخوي عاشور5
أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانسال عن 6
أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانبلعكري مو7
أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانجداو عياش8
يف9 أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانبلهوشات ال

أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبان مركزلعطا النواري10

تغذية عامة اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانمخناش العمري1
أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانقتال عبد العزيز2
أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانالعطا عبد الحفيظ3
أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانمه العمري4
أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانبوترفاسة صالح5
أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانبشنة خ الدين6
أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانبوظريفة دمحم7
اب8 أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانماليم عبد الو
أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانشلغام ساعد9

أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانالعيدي أحمد10



بلديــة الرصفــة مـداومـة عيــد الفطــر  المبـارك لسنـة 2019 :

ـــع اليـــوم األول: ـــ يـ ـــام  ـــ إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الرصفــــــــةمطعـــــــــــمراس إيس باشة عبد الحميد1
الرصفــــــــةمطعـــــــــــمراس إيس شطاح إسماعيل2
الرصفــــــــةمطعـــــــــــمراس إيس ال ز 3

ـــا : ـــ ــــع اليـــوم الثــ يـــ ـــام  ـــ إطعـ

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يـــــعالرصفــــــــةلوكية سحنون1 الرصفــــــــةإطعــــــام 
يـــــعالرصفــــــــةفراحتية فاطمة2 الرصفــــــــةإطعــــــام 
يـــــعالرصفــــــــةعطوي سا 3 الرصفــــــــةإطعــــــام 

ــــن اليـــوم األول: ــــوم ودواجـ لحـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الرصفــــــــةلحوم ودواجنالرصفــــــــةقادري عبد الواحد1
ش عز الدين2 الرصفــــــــةلحوم ودواجنالرصفــــــــةب
الرصفــــــــةلحوم ودواجنالرصفــــــــةدربال أحمد3
الرصفــــــــةلحوم ودواجنالرصفــــــــةبقرار رشدي4
بية5 الرصفــــــــةلحوم ودواجنالرصفــــــــةبوكروشة ذ

ـــا : ـــن اليـــوم الثـــ ـــوم ودواجــ لحــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الرصفــــــــةلحوم ودواجنالرصفــــــــةفراحتية عبد العا 1
ي عبد السالم2 الرصفــــــــةلحوم ودواجنالرصفــــــــةنا
الرصفــــــــةلحوم ودواجنالرصفــــــــة خليل3



الرصفــــــــةلحوم ودواجنالرصفــــــــةمسعودي مو 4
الرصفــــــــةلحوم ودواجنالرصفــــــــةبوعيشة قيس5



حـليب ومـشتقاتـــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الرصفــــــــةحــليب ومـشتقـاتـــهالرصفــــــــةمشتة الزيتو 1
الرصفــــــــةحــليب ومـشتقـاتـــهالرصفــــــــةجعالب رشيد2

ـــا : ـــ حـليب ومـشتقاتـــه اليـــوم الثــ

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الرصفــــــــةحــليب ومـشتقـاتـــهالرصفــــــــةمشتة الزيتو 1
الرصفــــــــةحــليب ومـشتقـاتـــهالرصفــــــــةجعالب رشيد2

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةالرصفــــــــةممو فؤاد1 الرصفــــــــةمخ
ة صناعيةالرصفــــــــةبعيطيش دمحم2 الرصفــــــــةمخ

ـــي: المخــابــــز اليـــوم الثانــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةالرصفــــــــةممو فؤاد1 الرصفــــــــةمخ
ة صناعيةالرصفــــــــةبعيطيش دمحم2 الرصفــــــــةمخ

ـــه اليـــوم األول: خـــضـر وفـواكــ
البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم

الرصفــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالرصفــــةكمال قبال1
الرصفــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالرصفــــةدمحم بن غنام2
الرصفــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالرصفــــةرشيد حعالب3
الرصفــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالرصفــــةعبد الرزاق ماضوي4



ـــي: ـــه اليـــوم الثانـــ خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
الرصفــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالرصفــــةكمال قبال1
الرصفــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالرصفــــةدمحم بن غنام2
الرصفــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالرصفــــةرشيد حعالب3
الرصفــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالرصفــــةعبد الرزاق ماضوي4

تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
الرصفــــةتغذية عامةأوالد بوسالمةبلفاط عبد الرزاق1
الرصفــــةتغذية عامةالرصفــــةعطوي سا 2
الرصفــــةتغذية عامةالرصفــــةبن زواش مو3
الرصفــــةتغذية عامةالرصفــــةقادري بوبكر الصديق4
الرصفــــةتغذية عامةراس إيس فيلي فرح الدين5
الرصفــــةتغذية عامةالرصفــــةقادري عبد الغا 6
الرصفــــةتغذية عامةالرصفــــةجالب عبد السالم7
الرصفــــةتغذية عامةراس إيس بوكروشة سو 8
الرصفــــةتغذية عامةالرصفــــةمنا عبد الحميد9

الرصفــــةتغذية عامةالرصفــــةلوصيف لخ 10

ـــي: تغذية عامة اليـــوم الثانــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
الرصفــــةتغذية عامةأوالد بوسالمةجعالب عبد السالم1
الرصفــــةتغذية عامةالرصفــــةحا دمحم2
الرصفــــةتغذية عامةالرصفــــةمنا ذياب3
الرصفــــةتغذية عامةراس إيس بلعمري ز 4
الرصفــــةتغذية عامةالرصفــــةمنا عبد الحميد5



الرصفــــةتغذية عامةراس إيس بقرار سليمة6
الرصفــــةتغذية عامةالرصفــــةمرزم من 7
الرصفــــةتغذية عامةالرصفــــةبن حاج دمحم فاروقة8
ارون9 الرصفــــةتغذية عامةالرصفــــةقماز 

الرصفــــةتغذية عامةالرصفــــةمرزم من 10



بلديـة الحـامـة مــداومـــة عيــد الفطــر  المبـارك لسنـة 2019 :

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
اللبلكرفة لط 1 يـــــعدوار بو الحــــــامــــــةإطعــــــام 
يم2 الحــــــامــــــةمطعـــــــــــمالحمامعالق برا
يـــــعالحــــــامــــــةكعبش رشيد3 الحــــــامــــــةإطعــــــام 

يـــــــع اليـــوم الثــــــــا : إطعـــــــام 

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يـــــععداوة مركزبارش شعيب1 الحــــــامــــــةإطعــــــام 
اب2 الحــــــامــــــةمطعـــــــــــمالحامة مركزعوير عبد الو
يـــــعالحــــــامــــــةفارح رابح3 الحــــــامــــــةإطعــــــام 

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الحــــــامــــــةلحوم ودواجنالحــــــامــــــةبوعون أحمد1
الحــــــامــــــةلحوم ودواجنالحــــــامــــــةالعايب عبد المجيد2
الحــــــامــــــةلحوم ودواجنالحــــــامــــــةدقيش الزيتو 3
الحــــــامــــــةلحوم ودواجنالحــــــامــــــةبشاطة كمال4
الحــــــامــــــةلحوم ودواجنالحــــــامــــــةبن فايزة مراد5

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الحــــــامــــــةلحوم ودواجنالحــــــامــــــةعطوطو العمري1
الحــــــامــــــةلحوم ودواجنالحــــــامــــــةالعيب مسعود2
الحــــــامــــــةلحوم ودواجنالحــــــامــــــةنجا يزيد3
الحــــــامــــــةلحوم ودواجنالحــــــامــــــةموفق حمزة4
الحــــــامــــــةلحوم ودواجنالحــــــامــــــةمراد ذياب5



حـليب ومـشتقـاتــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يم1 الحــــــامــــــةحـليب ومـشتقاتــهالحــــــامــــــةالعايب برا
الحــــــامــــــةحـليب ومـشتقاتــهالحــــــامــــــةعوير زيدان2
الحــــــامــــــةحـليب ومـشتقاتــهالحــــــامــــــةدقيش عمار3



حـليب ومـشتقـاتــــه اليـــوم الثــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الحــــــامــــــةحـليب ومـشتقاتــهالحــــــامــــــةبعراوي نا1
الحــــــامــــــةحـليب ومـشتقاتــهالحــــــامــــــةعوير وليد2
الحــــــامــــــةحـليب ومـشتقاتــهالحــــــامــــــةصباطة النواري3

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةعـــــــــــــداوةصحراوي ع 1 الحــــــامــــــةمخ
ة صناعيةعـــــــــــــداوةلعط عبد الرزاق2 الحــــــامــــــةمخ

المخــابــــز اليـــوم الثانـــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الحــــــامــــــةحر خبازعـــــــــــــداوةمعمر واضح1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
الحــامـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالحــامـــــةفريد مراد1
ر عالق2 الحــامـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالحــامـــــةالطا
الحــامـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالحــامـــــةفاتح عطوطو3
الحــامـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالحــامـــــةال بص 4
الحــامـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالحــامـــــةفارس روبة5

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
الحــامـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالحــامـــــةبن عالية عوير1
الحــامـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالحــامـــــةسالم بن حمزة2
الحــامـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالحــامـــــةالعيا بوعجم 3
الحــامـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالحــامـــــةبن عالية عوير4



تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
الحــامـــــةتغذية عامةقرية الحمامبوعجم العيا 1
اللبارش نور الدين2 الحــامـــــةتغذية عامةدوار بو
الحــامـــــةتغذية عامةعـــــــــداوةلعايب عبد الرزاق3
الحــامـــــةتغذية عامةالحــامـــــةالعايب فؤاد4
الحــامـــــةتغذية عامةالحــامـــــةمرزو لخ 5
الحــامـــــةتغذية عامةالحــامـــــةعوير محمود6
الحــامـــــةتغذية عامةالحــامـــــةعوير رابح7
الحــامـــــةتغذية عامةالحــامـــــةعطوطو لخ 8
الحــامـــــةتغذية عامةالحــامـــــةمراد فريد9

الحــامـــــةتغذية عامةالطريق الثانوي عداوة مركزالعايب عبد الغا 10

تغذية عامة اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
الحــامـــــةتغذية عامةعــــــــــداوةعوير فريد1
الحــامـــــةتغذية عامةالحــامـــــةالعايب بش 2
الحــامـــــةتغذية عامةالحــامـــــةزال بالل3
الحــامـــــةتغذية عامةالحــامـــــةالداي الهاش 4
الحــامـــــةتغذية عامةالحــامـــــةدقيش سما 5
الحــامـــــةتغذية عامةالحــامـــــةبلكرفة منصور6
الحــامـــــةتغذية عامةالحــامـــــةطويل مو7
الحــامـــــةتغذية عامةالحــامـــــةجوادة عي8
الحــامـــــةتغذية عامةعــــــــــداوةمراد العيا 9

الحــامـــــةتغذية عامةالحــامـــــةقوجيل إلياس10

سوبيـــــــرات اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الحــــــامــــــةسوبيـــــــراتالحــــــامــــــةبن شايب عبد المالك1

سوبيـــــــرات اليـــوم الثانــــي:



البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الحــــــامــــــةسوبيـــــــراتالحــــــامــــــةبن شايب عبد المالك1



بلديـــة العلــــمة مــداومـــة عيــد الفطـر  المبـارك لسنـة 2019 :

ـــــع اليـــوم األول: يــ ــــــام  إطعـ

البلديـــــــةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يـــــعشارع رقاب  لعبيديأسامة بسيس1 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعتجزئة 68 قطعةأسامة ديل 2 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــع 100 مسكنإسماعيل بوساحة3 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعشارع 01 نوفم 54الذوادي خليفة4 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــع حوي عبد العايب حمزة5 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعشارع السعيد بورفرفالعيفة عالوة6 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعشارع جيش التحريرأونيس مهدي7 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــع 110 م أ ت و 40 محالت تجاريةإيعاشة خالد8 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــع لعبيدي شارع 01 نوفم 54إيمان كبا 9 العلمــــــــــــةإطعــــــام 

يـــــع 160 مسكن إجتما بخاخ دمحم10 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــع ثابت بوزيدبطاز جالل الدين11 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
ر12 يـــــعتجزئة 426 قطعةبالليط الطا العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعشارع 01 نوفم 54بن دا مصط أحمد13 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعتعاونية عقارية جي سيداربن زيد دمحم14 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
واري بومدينبن صغ حسان15 يـــــع  العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يد ن الدين16 يـــــعتعاونية عقارية البهجةبن غ العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعشارع الثورةبهلو أكرم17 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــع 20 مسكنبوجري بدر الدين18 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
واري بومدينبوجليدة الذوادي19 يـــــع  العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعشارع بش قصاببوحرمة رضا20 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــع 160 مسكن إجتما بوساحة إسماعيل21 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعشارع وادة لمطيشبوسلوقية فاتح22 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعالسارق 160 مسكن إجتما تسا بوشارب عبد 23 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــع القوارصبوشوك توفيق24 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــع بوخبلةبوعكاز عادل25 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعشارع 01 نوفم 54بومريجة الطيب26 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــع بلعثابت كريم27 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعمحل رقم 08 شارع أونيس الحمالويجارف عبد الرزاق28 العلمــــــــــــةإطعــــــام 



يـــــعتجزئة 432 قطعةجدو فاروق29 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعشارع وادة لمطيشجيال أكرم30 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــع حوي عبد حارش بدر الدين31 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعمحطة نقل المسافرينحمادو دمحم32 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعالمركز التجاري جي سيدارحمر الع لحسن33 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
م أسامة34 يـــــع المنظر الجميلحيا العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعشارع العقيد  الحواسخالد حورية35 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعنهج اإلخوة ديل خالد شعيب36 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعشارع أحمد ذيبخالف دمحم اليم 37 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعشارع األم عبد القادرخ سليمة38 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعشارع 01 نوفم 54دري سم 39 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعالسارق 160 مسكن إجتما دغول عمار40 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعبرنامج 13 فيال رقم بجانب الحصانةرؤوف الخ 41 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعتجزئة 373 قطعةرجا صالح42 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعشارع بش قصابري عي43 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعشارع النزغار لخ 44 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــع 48 مسكن رقم 02زواوي عبد السالم45 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعتعاونية عقارية زيادسبا عبد الرحيم46 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يمسمار عاشور47 ش إبرا يـــــع ح العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــع لعبيدي شارع 01 نوفم 54سم دري 48 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعتعاونية عقارية الوفاقش إسالم49 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يم زغارصالح الدين سقال50 يـــــعشارع إبرا العلمــــــــــــةإطعــــــام 

ــــــا : يـــــــع اليـــوم الثــ ــــــام  إطعـ

البلديـــــــةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يـــــعشارع 01 نوفم 54أسامة ك 1 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعشارع 01 نوفم 54بقاق رضا2 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعشارع العقيد  الحواسسمار مسعود3 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعشارع السعيد عياد  صخريطبيش سليم4 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعتجزئة 37 قطعة رقم 33كت عبد الرحيم5 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــع بوخبلةعراس إسحاق6 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
واري بومدينعزوز عادل7 يـــــع  العلمــــــــــــةإطعــــــام 



يـــــع دنف علواش حس 8 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعتجزئة 426 قطعةعمار فحالة9 العلمــــــــــــةإطعــــــام 

يـــــع بهلو عمود حس 10 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعبرنامج 13 فيال رقم 01 بجانب الحصانةعيساوي أحمد11 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعمشتة السمارة طريق رقم 05غزال حمزة12 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــع 800 مسكنغالب فؤاد13 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــع 432 قطعةفرج  عبد 14 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعتعاونية عقارية عظي عبد الحميدفرشة سليم15 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعتجزئة 373 قطعةف عبد اللطيف16 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعتعاونية عقارية جي سيدارفودي مختار17 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــع واد السارقفوزار سيدي ع 18 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعشارع العقيد  الحواسقر حمزة19 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
د دمحم20 يـــــعسوق الفالحلك العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــع المنظر الجمبيلمجالدي عالء الدين21 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــع بوخبلةمقارمة عمار22 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعشارع األم عبد القادرمناع فؤاد23 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعتعاونية عقارية عيسات إيديرنسيم زايدي24 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعشارع جيال حس نعيجة أحمد األم 25 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــع لعبيدي شارع 01 نوفم 54نور الدين ثابت26 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعشارع الثورةحداد نذير27 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعتجزئة 426 قطعةزغيب خالد28 العلمــــــــــــةإطعــــــام 
ن سليم29 العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــم واد السارقأب
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمشارع قرقيط دمحمأعراب توفيق30
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــممشتة جرمانبالل خالد31
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمشارع 01 نوفم 54بن دا أحمد مصط 32
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمتعاونية عقارية الصومامبودريعة حسناوي33
واري بومدينبوديل عمر34 العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــم 
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمشارع 01 نوفم 54بورغدة عبد الحفيظ35
سوب رز 36 العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمشارع السعيد عيادبو
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمتعاونية عقارية الصومامبوسن فاتح37
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــم 350 مسكنتمرانت خليفة38
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمتعاونية عقارية األصلبورغدة جمال الدين39
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــموكالة عدل  500 مسكنحساس ساعد40



العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالسمارة جنوب 38 مسكنحمودي من 41
يم زوغارحيمر نوار42 العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمشارع إبرا
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمتعاونية عقارية الهضابخالد حسام الدين43
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــم 152 مسكن رقم 22ذوي عبد 44
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمتعاونية عقارية المستقبلبن مزغيش رياض45
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمتعاونية عقارية عيساتزريق فارس46
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــممشتة جرماندودة دمحم47
ي البش سقال صالح الدين48 العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمشارع دم
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمتعاونية عقارية 140 مسكنطقيش النواري49
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمشارع 01 نوفم 54طالع بالل50



لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع 01 نوفم 54قريدي سيد ع 1
العلمــــــــــــةلحوم ودواجن حوي عبد إدريس شوبان2
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنواد السارق رقم 02كري األم 3
العلمــــــــــــةلحوم ودواجن عمر دقوالبار عبد الرزاق4
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنتعاونية عقارية عظي العمري صحراوي سفيان5
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع الثورةالعيد فرج 6
العلمــــــــــــةلحوم ودواجن 800 مسكنبسباس عبد الباسط7
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع الثورة ودمحم خميس بقالل األم 8
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع 01 نوفم 54بكوش فت ز 9

العلمــــــــــــةلحوم ودواجن ثابت بوزيدبكوش معمري صالح الدين10
العلمــــــــــــةلحوم ودواجن بوخبلةبوبكر بالل11
العلمــــــــــــةلحوم ودواجن حوي عبد بوجري بدر الدين12
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع زيتو بوعكازبوجالل فيصل13
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع السعيد بورفرفبودريعة نبيلة14
العلمــــــــــــةلحوم ودواجن بهلو بوساحة فارس15
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع الثورةبوسك عبد الحكيم16
ر17 العلمــــــــــــةلحوم ودواجنتجزئة الوفاءبوضياف الطا
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع عبد العزيز خالدبوضياف رزيق18
ة19 العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع الثورةبوطويل من
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع الهالل األحمر الجزائريبوعكاز فيصل20
العلمــــــــــــةلحوم ودواجن 300/150 مسكن LPAبوكركر كروم21
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنتعاونية عقارية الصومامبولعجول رابح22
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع زيتو بوعكازبوليفان حمزة23
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع الثورةبومدين مليكة24
واري بومدينتناح بلقاسم25 العلمــــــــــــةلحوم ودواجن 
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع 01 نوفم 54توري عبد الرؤوف26
العلمــــــــــــةلحوم ودواجن سام ذوي عبد القادر27
يم زغارذوي عبد 28 العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع إبرا
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنتعاونية عقارية بومعزةزراري رابح29



العلمــــــــــــةلحوم ودواجن ثابت بوزيدزرو اليم 30
العلمــــــــــــةلحوم ودواجن واد السارقزرو مولود31
العلمــــــــــــةلحوم ودواجن بوخبلةزنا الزوب 32
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع الثورةزواوي عبد السالم33
يمسعدون زكرياء34 العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع كحول إبرا
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع العقيد  الحواسسمار مسعود35
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع بش قصابشاطر عصام36
العلمــــــــــــةلحوم ودواجن ساعو مزيانشفاري جيال 37
العلمــــــــــــةلحوم ودواجن حوي عبد شقرون خالد38
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنتعاونية عقارية الوفاقشوبان فريد39
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع دمحم السعيد بوخالفةعامر حمزة40
العلمــــــــــــةلحوم ودواجن حوي عبد عراب عبد المالك41
العلمــــــــــــةلحوم ودواجن بوسيف موعقون عبد الصمد42
العلمــــــــــــةلحوم ودواجن لعبيديعل بش 43
العلمــــــــــــةلحوم ودواجن بورفرفع صحراوي تر 44
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع 01 نوفم 54عيشون لمنور45
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالسارققطار نجيب46
يمقنفواح نعيمة47 ش إبرا العلمــــــــــــةلحوم ودواجن ح
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع العقيد  الحواسكحول عبد الرحمان48
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالسارق 40 مسكن إجتما فرجيوي كمال49
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع زيتو بوعكازلطرش حسام الدين50

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
العلمــــــــــــةلحوم ودواجن ثابت بوزيدبكوش مهدي صالح الدين1
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع العقيد الحواسبوبكر دمحم2
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنتجزئة 486 قطعةبودريعة جابر3
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنتعاونية عقارية بومعزةبوضياف بك 4
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع العقيد  الحواسبوكركر دمحم5
العلمــــــــــــةلحوم ودواجن اإلستقاللتناح طارق6
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع الثورةجلول عبد السالم7
ر8 العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع البش قصابحجاج الطا



العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع اإلخوة ديل حراق عبد الحميد9
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنتجزئة 373 قطعةحسام الدين مقارمة10
يمحسنة فاروق11 ش إبرا العلمــــــــــــةلحوم ودواجن ح
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع الثورةحمادشة عبد الغا 12
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع اإلخوة ديل حمزة سفيان13
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع الهالل األحمر الجزائريحمودي سم 14
العلمــــــــــــةلحوم ودواجن حوي عبد خالد شقرون15
العلمــــــــــــةلحوم ودواجن 440 قطعةخروف ياس 16
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنترقية 24 مسكندايخ كمال17
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع الثورةدريدي سم 18
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشاع السعيد عيادذوي عبد السالم19
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنتعاونية عقارية الهضابذوي لط 20
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنتعاونية عقارية نور الصباحرزا جالل21
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع دمحم خميس رز كايدرا22
العلمــــــــــــةلحوم ودواجن بهلو رفيق طوبال23
العلمــــــــــــةلحوم ودواجن ثابت بوزيدزايد سفيان24
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنترقية 24 مسكنزاير سهيل25
العلمــــــــــــةلحوم ودواجن ثابت بوزيدزرارة عبد الحكيم26
العلمــــــــــــةلحوم ودواجن 48 مسكنزواوي عبد القادر27
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع العقيد الحواسسحاري طارق28
العلمــــــــــــةلحوم ودواجن العبيديسعدون بوبكر29
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع بش قصابشوبان عي30
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنتعاونية عقارية الهضابلط ذوي 31
العلمــــــــــــةلحوم ودواجن ساعو مزيانمعن شمس الدين32
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنتعاونية المحبةمقاومة حسام الدين33
يممنصور حس 34 ش إبرا العلمــــــــــــةلحوم ودواجن ح
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع السعيد بورفرفمو جام 35
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع بوعكاز زيتو بوجالل فوضيل36
واري بومدينبوقابس فريد37 العلمــــــــــــةلحوم ودواجن 
دينشاطر عبد الحميد38 العلمــــــــــــةلحوم ودواجن المجا
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنواد السارقحمو مزيان39
العلمــــــــــــةلحوم ودواجن ثابت بوزيدداود بوبكر40
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنواد السارقرمضا مهدي41



العلمــــــــــــةلحوم ودواجنواد السارقروابح ميهوب42
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع الثورةرواغ فوزي43
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنتعاونية عقارية بومعزةزراري رابح44
العلمــــــــــــةلحوم ودواجن بهلو  نا لخ 45
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع بش قصابشوبان ن الدين46
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنواد السارقطوبال مرزوق47
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع دمحم السعيد بوخالفةعامر حمزة48
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع الثورةعبد الحكيم بوسك 49
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع الثورةقيدوم لخ 50



حــليب ومــشتقاتــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــه حوي عبد  رقم 173ديل دمحم العر 1
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهمنطقة النشاطات الحرفية رقم 03ضيف  عبد المومن2
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهتعاونية عقارية 01 نوفم 54أسعيد عيوش3
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــه 800 مسكنبراح مصط 4
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــه سام عومار واد السارقبن دحموش عبد اللطيف5
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهتجزئة سكنية 135 قطعةبوجالل أحمد6
وشبوزرارة البش 7 العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهشارع العقيد عم
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــه المنظر الجميلبوغرارة أحمد8
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهتجزئة 165 قطعةبولحية السعيد9

العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهتجزئة 160 قطعة رقم 10جعفر فريد10
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــه 350 مسكنجليد مراد11
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهشارع السعيد عياد رقم 07دحمان دليلة12
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهشارع بش قصابرحما دمحم13
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهشارع اإلخوة ديل شب رمضان14
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهرقم 27 التجزئة السكنيةعبد العزيز دمحم15
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهتجزئة 486 قطعة رقم 13عرعار سم 16

حــليب ومــشتقاتــــه اليـــوم الثــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــه بهلو بودين عبد الغا 1
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــه ساعو مزيان بهلو خودري رياض2
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــه سام واد السارقدعاس عبد الفتاح3
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــه سام واد السارقشوارفة السعيد4
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــه بورفرفطل بلقاسم5
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــه ثابت بوزيدعبوش السعيد6
يمعثما عز الدين7 العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهشارع كحال إبرا
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهواد السارقعرعار العر 8
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهتعاونية عقارية المنارموفق عبد الملك9



العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهتجزئة 486 قطعةشو عامر10
ركل بلقاسم11 العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهشارع زعيب الطا
ر12 واري بومدينمسعودان الطا العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــه 
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهتعاونية الهضابعيوش مصط 13
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهتعاونية عقارية 01 نوفم 54فوغا سليمان14
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــه ثابت بوزيدقمام حس 15
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهشارع بش قصابلعمارة عبد الحق16



المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعية بهلو بلعابد النوي1 العلمــــــــــــةمخ
ة صناعيةشارع الن رقم 160بوصوف عبد الغا 2 العلمــــــــــــةمخ
ة صناعية تعاونية عقارية عيسات ايديرعبدالسالم الحمالوي3 العلمــــــــــــةمخ
ة صناعية حوي عبد موفق عادل4 العلمــــــــــــةمخ
ة صناعية المنظر الجميل شارع مجالدي م الدين تجزئة 505 قطعةحداد مبارك5 العلمــــــــــــةمخ
ة صناعية شارع 113 /682  الشهيد ع عمار  دنيفربن بودة عبد المومن6 العلمــــــــــــةمخ
ة صناعية بهلو واد السارقبودور فاروق7 العلمــــــــــــةمخ
ة صناعيةشارع قرقيطمشتة سا 8 العلمــــــــــــةمخ
ة صناعية ثابت بوزيدبوصوف بوجمعة9 العلمــــــــــــةمخ

ة صناعيةواد السارقخرماش بوعالم10 العلمــــــــــــةمخ
واري بومدينبن حميدة عبد الحليم11 ة صناعية  العلمــــــــــــةمخ

المخــابــــز اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
شبرافطة جمال1 يم ح ة صناعية قوطا السعيد شارع ابرا العلمــــــــــــةمخ
ي عمار رقم 29 تجزئة 505 قطعةش سليم2 ة صناعية المنظر الجميل شارع مل العلمــــــــــــةمخ
ة صناعية واد السارق سام عوماربوستة فاروق3 العلمــــــــــــةمخ
ة صناعية واد السارقشوارفة اسعيد4 العلمــــــــــــةمخ
ة صناعيةشارع 01 نوفم 54إنشكل عبد الحميد5 العلمــــــــــــةمخ
ة صناعيةشارع الثورة  حوي عبد  رقم 182بقاش الوناس6 العلمــــــــــــةمخ
ة صناعيةشارع الثورة 30بقاش فاروق7 العلمــــــــــــةمخ
ة صناعيةشارع بونبو العيد طريق باتنة محل رقم 02اوطايب رمضان8 العلمــــــــــــةمخ
وش إسالم9 ة صناعية بهلو بور العلمــــــــــــةمخ

ة صناعية سام وادي السارق بوخبلةدعاس عبد الفتاح10 العلمــــــــــــةمخ

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم



العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةمسعود بريك1
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد العزيز تاسولت2
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةبدر الدين لبيض3
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد المالك بوستة4
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةنا خا 5
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةأحمد معمري6
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةفاتح سق 7
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةتوفيق جبار8
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةدمحم حوي 9

العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالعيد معماش10
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةاحسن عابد11
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالعيد شايب12
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد الحكيم منور13
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعمار مساعدي14
يط15 العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةفريد بو



العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد السالم سق 16
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةياس خلوف17
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةتوفيق فركوس18
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةتوفيق ذوي 19
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةم الدين دفار20
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةإلياس حسنة21
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةشو سفاري22
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةأيمن غضبان23
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةمسعود حامدي24
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالخ قلقالة25
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةزكرياء فوناس26
يم كز 27 العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةابرا
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةأحمد نوار28
ة29 العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةسليم مع
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعدالن زراري30
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةأيمن معمري31
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةنواري عباس32
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةدمحم ام عل 33
يد34 العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةفاتح غ
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةم الدين عل 35
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةلخ طل 36
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعصام م 37
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد القادر خديم 38
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةأسامة بن غالب39
ي 40 العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةياس برا
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعمر بوذراع41
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةمسعودة سويوط42
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةاسامة بوخشبة43
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةبدر الدين بورقعة44
يد45 العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةسيف الدين بن غ
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةفارس العيا 46
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةزين الدين عنان47
يف يا 48 العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةال



العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعمار العيا 49
رنون50 العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةسفيان 
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد الحق نوي لعدوا 51
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعمار جعفر52
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد الكريم قيدوم53
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالسعيد لحمر54



العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةمراد سق 55
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةلمطيشة زعبوب56
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةربيعة جمال57
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةرابح جنبة58
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةبلقاسم بهبيط59
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد الكريم شوبان60
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةدمحم بلعطار61
يد62 العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعادل غ
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةنص بووذن63
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد النا خ 64
وك بوعمامة65 العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةم
ر عبد 66 العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةطوا
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالبش شو 67
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعامر سبع68
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةقيس العيسوق69
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةرضوان بوحنك70
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةمعيوف مشيش71
رادة72 العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةنور الدين 
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالبش حامدي73
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةكمال معوج74
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةأحمد كت 75
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةحمزة بوخبلة76
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد البا غمود77
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةحسام شناف78
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةفت العل 79
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعادل كراو 80
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةاحمد خر 81
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعاشور قلقالة82
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةلخمي شوبان83
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةرمضان ذوي 84
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةرشيد خا 85
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةقيس بعطاش86
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةفوضيل بلعابد87



العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالسعيد دري 88
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد المجيد عياد89
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البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةدمحم فارح1
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةرابح عسا 2
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالسب سليما 3
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةصالح الدين لفتاحة4
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةسم حناش5
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعرجونة دحما 6
يف7 العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةنبيل مزيان ال
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةيمونة صفصاف8
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةياس ديل 9

ي مشيش10 العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةن
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةمراد اعيش11
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعادل معماش12
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةنبيل علوش13
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةدمحم عادل مقيدش14
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالعيد فرج 15
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةرضا بخوش16
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةرابح قيدوم17
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد الرزاق نزار18
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةحافظ دخوش19
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةنور الدين دباش20
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةلحسن فنان 21
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةفريد لعيايشة22
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعمر طال 23
ة24 العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالدرا دخ
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةمحفوظ بكوش25
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد الغا حداد26
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالم سق 27
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةبالل كروشة28
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعزوز مدا 29



العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةفارس لعفي 30
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةمراد شوبان31
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد السالم قر 32
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةقيس رنان33
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعي عدالن بوخشبة34
اب سحاري35 العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد الو
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالنواري مدا 36
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةتوفيق قريد37
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةسعودي بن خديم 38
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعادل قجاجة39
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةزوب بن زاوي40
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةدمحم السا رزيق41
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةبوجمعة كراو 42
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالسعيد بلعالم43
يم دو 44 العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةابرا
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد الحميد بورديم45
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةبدر الدين مواسة46
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةلخمي منصوري47
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةصب حمادو48
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالسعيد زيادي49
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةصدام حس خالد50
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعياش عنان51
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةسيدع قوري 52
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبدالمالك عطوط53
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةمسعود بوخالفة54
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعالوة بوعمامة55
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعزالدين قرشوش56
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةأحمد جلول57
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةرياض كعوان58
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد الحق حب الحمص59
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةنص بورزة60
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةيف ديل 61
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد الكريم سجار62



ي63 العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعالوة نا
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةرضوان بوذن64
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةكمال بطاز65
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةفاروق نوار66
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةسم لوصيف67
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةحس بلكامل68
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالرز بوساحة69
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةيوسف بوقزولة70
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالسعيد صداد71
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةأحمد كمي 72
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالسعيد صفصاف73
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعصام قريدي74
يم قطاف75 العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةابرا
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةفارس جملة76



العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةوحيد بوقرة77
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةرابح العيا 78
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعزيز مدا 79
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةأكرم فركوس80
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةإسماعيل عنان81
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةفؤاد عراب82
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد الحميد شو 83
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةلخ رزيق84
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةزيدان بوردين85
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد بورديم86
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةفريدة بهلو 87
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةفريد عبود88
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةرياض خراط89
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةفاتح غمود90

حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
العلــــمةحلويــات ومرطبــاتالعلــــمةخالد يحيى1
العلــــمةحلويــات ومرطبــاتالعلــــمةبلع فريد2
العلــــمةحلويــات ومرطبــاتالعلــــمةطوبال حس 3
العلــــمةحلويــات ومرطبــاتالعلــــمةقص ع 4

حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
العلــــمةحلويــات ومرطبــاتالعلــــمةبوحريص حسين1
يم 2 العلــــمةحلويــات ومرطبــاتالعلــــمةخر برا
ي بلقاسم3 العلــــمةحلويــات ومرطبــاتالعلــــمةبرا

ـــــرات اليـــوم األول: ســــوبيــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم



العلــــمةســــوبيـــــــرات بهلو قسم س محل رقم 05بوسهمين بالل1
العلــــمةســــوبيـــــــرات 200 مسكن عمارة ب 05 مدخل RDC 176عظي دمحم2
العلــــمةســــوبيـــــــرات 440 مسكن رقم 20فالوين حسام3
يم زغار رقم 05-08 محل رقم 18ري عي4 العلــــمةســــوبيـــــــراتشارع إبرا



ـــــرات اليـــوم الثانــــي: ســــوبيــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
العلــــمةســــوبيـــــــراتتعاونية عقارية الهناءسعدون إبراهيم1
العلــــمةســــوبيـــــــرات 200 مسكن عمارة 05 مدخل 176عكروم خليل2
قصاري رزيقة3 العلــــمةســــوبيـــــــراتتعاونية عقارية الكرامة رقم 02 شمال 

تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
العلــــمةتغذية عامةتجزئة 486 قطعة شمال غرب البلديةمب بالل1
العلــــمةتغذية عامة بهلو جفال فارس2
العلــــمةتغذية عامةتجزئة 432 قطعةعبد خالد3
العلــــمةتغذية عامةواد السارقأسامة بوخشبة4
العلــــمةتغذية عامةشارع اإلخوة ديل أكروشة الهاش 5
وشاإلخوة سحاري6 العلــــمةتغذية عامةشارع العقيد عم
يم زغار رقم 21قلقالة الخ 7 العلــــمةتغذية عامةشارع إبرا
اب8 العلــــمةتغذية عامةتعاونية عقارية بومعزةالعارم عبد الو
العلــــمةتغذية عامةتجزئة 419 قطعةالعطا ياقوت9

العلــــمةتغذية عامة بوسيف موأم فيال 10
العلــــمةتغذية عامة بوخبلةأم الخيوط عبد الحق11
العلــــمةتغذية عامةشاع دمحم خميس أومو حسان12
العلــــمةتغذية عامة ثابت بوزيدبابوري السعيد13
العلــــمةتغذية عامة عنا مبارك شارع قرقيط مباركباروش التوفيق14
العلــــمةتغذية عامةتعاونية عقارية البدرباشة عبد  األم 15
العلــــمةتغذية عامةشارع اإلخوة ديل بدر الدين زواوي16
ي ياس 17 العلــــمةتغذية عامة لعبيديبرا
العلــــمةتغذية عامةتجزئة 21 قطعة فردية لعبيديبرغوث جالل18
العلــــمةتغذية عامةشارع الثورةبركات دمحم19
العلــــمةتغذية عامة ثابت بوزيدبزرارة خوث 20
العلــــمةتغذية عامةشارع بورفرف السعيدبعزيز من 21
العلــــمةتغذية عامة 100 مسكن السارقبعطاش جمال الدين22



العلــــمةتغذية عامةشارع اإلخوة ديل بكيس عبد الحميد23
العلــــمةتغذية عامة 2007/1500/300 مسكنبالل كمال24
يم25 دة إبرا العلــــمةتغذية عامةتعاونية عقارية الهضاببال
العلــــمةتغذية عامةتعاونية عقارية المحبةبلعابد سم 26
يف27 العلــــمةتغذية عامة 01 نوفم 54بلعاصم دمحم ال
العلــــمةتغذية عامةشارع النبلعالم سم 28
العلــــمةتغذية عامةتجزئة 426 قطعةبلع نعناعة29
العلــــمةتغذية عامةواد السارق 100 مسكن تسا بلكامل حس 30
العلــــمةتغذية عامة السام عوماربهادي أحمد31
العلــــمةتغذية عامة ثابت بوزيدبن حميدة ز 32
واري بومدينبن حيدر لحسن33 العلــــمةتغذية عامة 
العلــــمةتغذية عامة دنف بن دحموش دمحم األم 34
العلــــمةتغذية عامة عنان الهاش بن زواوي عثمان35
العلــــمةتغذية عامةتجزئة 156 قطعةبن سباع الجودي36
ة عمر37 العلــــمةتغذية عامةتجزئة 440 قطعة  قوطا بن ست
يد بالل38 يم زغار بن غ العلــــمةتغذية عامةشارع إبرا
العلــــمةتغذية عامةشارع النبوترعة سامية39
العلــــمةتغذية عامةتجزئة 84 قطعةبوخاتم فاروق40
العلــــمةتغذية عامةالسمارة جنوببوخشبة أسامة41
واري بومدينبودرامة فيصل42 العلــــمةتغذية عامة 
العلــــمةتغذية عامة بهلو بوستة رضا43
العلــــمةتغذية عامةتجزئة 440 قطعة  قوطا بوشاقور سا 44
ة اليم 45 العلــــمةتغذية عامةشارع بوعكاز زيتو بوشج
يط سم 46 العلــــمةتغذية عامة 800 مسكنبو
العلــــمةتغذية عامةشارع بن بولعيدبوكعبوب الفضيل47
العلــــمةتغذية عامة لعبيدي بوناب زين الدين48
العلــــمةتغذية عامةتعاونية عقارية الرقاب عمارة ببيسبيس أسامة49
العلــــمةتغذية عامة بهلو تبيب حليمة50
العلــــمةتغذية عامةالتعاونية العقارية النورسفاري عبد 51
العلــــمةتغذية عامةشارع العقيد  الحواسسفاري كمال52
العلــــمةتغذية عامة عمر دقوسق كمال53
العلــــمةتغذية عامةشارع النسالم كمال54
العلــــمةتغذية عامةتجزئة 373 قطعةسلطا عبد الحفيظ55



العلــــمةتغذية عامةشارع اإلخوة ديل كراو عبد الرحمان56
العلــــمةتغذية عامةشارع الثورةذياب عبد الكريم57
واريباشة عبد 58 العلــــمةتغذية عامةتعاونية الهضاب  
العلــــمةتغذية عامة ثابت بوزيدعثما عصام59
العلــــمةتغذية عامة واد السارقشايب عبد المالك60
العلــــمةتغذية عامةشارع قرقيط دمحمعراب التوفيق61
العلــــمةتغذية عامة واد السارقعراس سال 62
العلــــمةتغذية عامة ثابت بوزيدعرعار بالل63
العلــــمةتغذية عامةالسكن اإلجتما التسا عروة فؤاد64
العلــــمةتغذية عامة 800 مسكنعروس ن 65
العلــــمةتغذية عامة واد السارقعزوق عبد الغفور66
العلــــمةتغذية عامة 160 مسكنعسكري نسيم67
العلــــمةتغذية عامةتعاونية عقارية الوفاءعصفور مولود68
العلــــمةتغذية عامة 800 مسكنعطاء  عبد المنعم69
العلــــمةتغذية عامة التسا عطا أكرم70
العلــــمةتغذية عامة 60350 ع ب 03 رقم 09عطا عبد الحكيم71
العلــــمةتغذية عامة ثابت بوزيدعظي فؤاد72
العلــــمةتغذية عامة 19 جوانعظي دمحم73
العلــــمةتغذية عامةشارع عبد العزيز خالدعكروم جليل74
العلــــمةتغذية عامةالسمارة جنوبعالم عن 75
العلــــمةتغذية عامةتعاونية عقارية 92 مسكن عالوة حمودي76
العلــــمةتغذية عامةتجزئة 185 قطعةعلي عبد النا77
يم زغار رقم 21ع مدا 78 العلــــمةتغذية عامةشارع إبرا
العلــــمةتغذية عامة ثابت بوزيدعماروش عبد الكريم79
العلــــمةتغذية عامة واد السارقعمران الرقاب80
واري بومدينعنا الوزنا 81 العلــــمةتغذية عامة 
العلــــمةتغذية عامةتجزئة 84 قطعةعون فوضيل82
العلــــمةتغذية عامة بوخبلةعوبنة عبد الرزاق83
العلــــمةتغذية عامةمشتة جرمانغبو ياس 84
العلــــمةتغذية عامة لعبيدي غر رفيق85
يمغريب كمال86 ش إبرا العلــــمةتغذية عامة ح
العلــــمةتغذية عامة ثابت بوزيدغزالة وحيد87
العلــــمةتغذية عامة 60 مسكن تسا غوالم عن 89



العلــــمةتغذية عامة أول نوعم 54فرج  الوزنا 90
العلــــمةتغذية عامةشارع حيش التحريرف دمحم91
العلــــمةتغذية عامة قوطا 400 قطعةفالوين حسام92
العلــــمةتغذية عامةشارع مصط بن بولعيدقارة قايمة93
العلــــمةتغذية عامةشارع النقارة المسعود94
واري بومدينقاسم احمد95 العلــــمةتغذية عامة 
العلــــمةتغذية عامةتجزئة 19 قطعةقاع الكاف فؤاد96
ر97 العلــــمةتغذية عامةتجزئة 84 قطعةقاسم الطا
العلــــمةتغذية عامة بورفرف رقم 42 فرعيش عصام98
العلــــمةتغذية عامة دنف قر بوجمعة99

العلــــمةتغذية عامةتجزئة 373 قطعةقريدي نبيل100



تغذية عامة اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
العلــــمةتغذية عامة 800 مسكن محل 19 إرادة فاتح1
العلــــمةتغذية عامة ثابت بوزيدبرافطة نور الدين2
ي عامر3 العلــــمةتغذية عامةشارع بودرامة العيدبرا
العلــــمةتغذية عامة ثابت بوزيدبسباس إلياس4
العلــــمةتغذية عامة 800 مسكنبكيس نور الدين5
العلــــمةتغذية عامة 800 مسكنبن حميدة ياس 6
يد سيف الدين7 يمبن غ ش إبرا العلــــمةتغذية عامة ح
العلــــمةتغذية عامة 500 مسكنبن قارة الخ 8
العلــــمةتغذية عامةشارع اإلخوة ديل بن مو سليم9

العلــــمةتغذية عامة  قوطا السعيدبن يح عمار10
اب11 العلــــمةتغذية عامة عمر دقوبهبيط عبد الو
العلــــمةتغذية عامةتجزئة 37 قطعة رقم 31بوبكر ع ميهوب12
العلــــمةتغذية عامة 160 مسكن إجتما بوحفص جمال13
العلــــمةتغذية عامةشارع اإلخوة ديل بودريعة عبد الحليم14
العلــــمةتغذية عامة بهلو بودور نبيل15
العلــــمةتغذية عامة 505 قطعةبورديم رقية16
ة كمال17 العلــــمةتغذية عامةشارع اإلخوة ديل بوشج
شام18 العلــــمةتغذية عامةشارع 01 نوفم 54بيسبيس 
العلــــمةتغذية عامةشارع الثورةتوار عبد البا 19
العلــــمةتغذية عامة 800 مسكنجارو نور الدين20
العلــــمةتغذية عامة 440 قطعةجبار سهيل21
العلــــمةتغذية عامة 300/1500/2007 مسكنجرمون اليم 22
العلــــمةتغذية عامةشارع قرقيط مباركجعفر حس 23
العلــــمةتغذية عامة شودارجمي بوبكر24
العلــــمةتغذية عامة حوي عبد  شارع السعيد بورفرفجودي حمزة25
العلــــمةتغذية عامةشارع زادة سم حارش سليمان26
العلــــمةتغذية عامة 400 مسكنحرفوش سليم27
العلــــمةتغذية عامة السعيد بورفرفحما أم 28
العلــــمةتغذية عامة عنا مباركحمزاوي صدام29



العلــــمةتغذية عامةتعاونية عقارية الهضابحمود عبد الحق30
العلــــمةتغذية عامةشارع الثورةحميدوش ميلود31
يم32 العلــــمةتغذية عامة المنظر الجميلحواس إيرا
العلــــمةتغذية عامةتعانية عقارية الوفاءخالد عبد السالم33
العلــــمةتغذية عامةترقية 32 مسكنخليل حيدر34
العلــــمةتغذية عامة حوي عبد خنيفر بدر الدين35
العلــــمةتغذية عامة ثابت بوزيدداود بوبكر36
العلــــمةتغذية عامةتعاونية عقارية مالك بن ن دفار فارس 37
ي العمرية38 العلــــمةتغذية عامةتعاونية عقارية الفتحدم
شام39 وشذوي  العلــــمةتغذية عامةشارع العقيد عم
العلــــمةتغذية عامةتجزئة تعاونية جيل نوفم رحمان عبد 40
يم زغار رقم 21ري عي41 العلــــمةتغذية عامةشارع إبرا
العلــــمةتغذية عامة بوسيف موزواوي رضا42
العلــــمةتغذية عامةشارع جيش التحريرزواوي مصط 43
العلــــمةتغذية عامة جيال حس زوغالش عبد الحق44
العلــــمةتغذية عامةالمركز التجاري بش قصابزيدان سامية45
العلــــمةتغذية عامةطريق باتنة رقم 05ساعد عزام مراد46
العلــــمةتغذية عامةشارع الهالل األحمر الجزائريسام يوسف47
العلــــمةتغذية عامة عمر دقوسبع جمال48
العلــــمةتغذية عامة 01 نوفم 54سخارة طارق49
العلــــمةتغذية عامةشارع العقيد  الحواسسفاري طارق50
العلــــمةتغذية عامةشارع جيش التحريرسلطان عبد القادر 51
العلــــمةتغذية عامةالفراغ الص المنطقة 100سليما نضال 52
العلــــمةتغذية عامةشارع زوغارسليمان زواوي53
العلــــمةتغذية عامة المنظر الجميلسليم زعبوب 54
العلــــمةتغذية عامة بهلو سوامح بدر الدين55
العلــــمةتغذية عامة لقوارصسويوط مسعودة 56
العلــــمةتغذية عامةشارع النسياح العلجة57
العلــــمةتغذية عامةتجزئة 185 قطعةشارف رابح58
العلــــمةتغذية عامةالسارق مجموعة ملكية رقم 178شايب عبد المالك59
العلــــمةتغذية عامةشارع اإلخوة ديل شتيح أم 60
العلــــمةتغذية عامةشارع زادة سم يط سم 61
العلــــمةتغذية عامةتعاونية عقارية الفتحشقرون نعيمة62



العلــــمةتغذية عامةشارع قرقيط دمحمشكالطية وليد63
العلــــمةتغذية عامةشارع 01 نوفم 54شلي لم 64
العلــــمةتغذية عامة 300/1500/2007 مسكنشناف حسام65
العلــــمةتغذية عامة بوسيف موش رضوان66
العلــــمةتغذية عامة ثابت بوزيدشوار دمحم رضا67
العلــــمةتغذية عامةتجزئة الوفاءشودار فارس 68
العلــــمةتغذية عامة دنف شوية عبد الرزاق69
العلــــمةتغذية عامة 01 نوفم 54شيدة دمحم ع 70
العلــــمةتغذية عامةتعاونية عقارية الكرامةصاري رزيقة71
العلــــمةتغذية عامةشارع مصط بن بولعيدصالح مدا 72
العلــــمةتغذية عامةتعاونية عقارية عظي صدوق عبد الحليم73
العلــــمةتغذية عامةشارع السعيد بورفرفصفصاف السعيد74
العلــــمةتغذية عامةواد السارقصالح الدين دري 75
العلــــمةتغذية عامةمشتة جرمانصيد إيدير 76
يف77 العلــــمةتغذية عامةشاع اإلخوة ديل ضيف ال
العلــــمةتغذية عامة بهلو طبيب حليمة78
العلــــمةتغذية عامةشارع اإلخوة ديل طرشة عبد المالك79
ر عبد 80 العلــــمةتغذية عامةتجزئة 84 قطعةطوا
العلــــمةتغذية عامةواد السلرقطويل مرزوق 81
العلــــمةتغذية عامةشارع اإلخوة ديل ط عبد 82
العلــــمةتغذية عامة بوخبلةعابد أحسن83
العلــــمةتغذية عامةشارع دمحم السعيد بوخالفةعامر حمزة84
العلــــمةتغذية عامةشارع اإلخوة ديل زواوي عامر85
العلــــمةتغذية عامةالمنطفة 85 قري سيد ع 86
العلــــمةتغذية عامةشارع الثورةقص نور السادات87
العلــــمةتغذية عامةتجزئة 02 أ س ي   ثابت بوزيدقطوش فيصل88
العلــــمةتغذية عامةشارع اإلخوة ديل قلقالة الخ 89
يم زوغارقلقالة سليم 90 العلــــمةتغذية عامةشارع ابرا
العلــــمةتغذية عامةتعاضدية النهضةكامل فارس91
العلــــمةتغذية عامة 100 مسكن واد السارقكت احمد92
العلــــمةتغذية عامةشارع العقيد  الحواسكحول العيد93
العلــــمةتغذية عامةتعاونية  عقارية عيسات إيديركعوش صونيا94
العلــــمةتغذية عامةشارع األم عبد القادركمال نا95



العلــــمةتغذية عامة المنظر الجميللبيد كمال96
العلــــمةتغذية عامة حوي عبد العياشة دمحم97
العلــــمةتغذية عامةشارع أول نوفم 54لمعاوي عبد العا 98
العلــــمةتغذية عامةشارع جيش التحريرلوز الوليد99

العلــــمةتغذية عامة حوي عبد  شارع السعيد بورفرفمالحة صدام100



بلديـة بـازر صخـرة مـداومـة عيــد الفطــر  المبـارك لسنـة 2019 :

ـــــع اليـــوم األول: يــ ــــــام  إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يـــــعبـــــــازر صخــــرةشهي زينب1 بازر صخرةإطعــــــام 
يـــــعبـــــــازر صخــــرةبقاق ع 2 بازر صخرةإطعــــــام 
يـــــعبـــــــازر صخــــرةدو أحمد3 بازر صخرةإطعــــــام 

ــــــا : يـــــــع اليـــوم الثــ ــــــام  إطعـ

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يـــــعبـــــــازر صخــــرةبوساحة مسعود1 بازر صخرةإطعــــــام 
يـــــعبـــــــازر صخــــرةحمادو عبد الغا 2 بازر صخرةإطعــــــام 
يـــــعبـــــــازر صخــــرةمومن عاشور3 بازر صخرةإطعــــــام 

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بازر صخرةلحوم ودواجنالمالحشوار اليم 1
بازر صخرةلحوم ودواجنبـــــــازر صخــــرةغر بوعالم2
بازر صخرةلحوم ودواجنبـــــــازر صخــــرةسال عصام3
بازر صخرةلحوم ودواجنبـــــــازر صخــــرةناصف ن الدين4
بازر صخرةلحوم ودواجنبـــــــازر صخــــرةعامر إسماعيل5

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بازر صخرةلحوم ودواجنبـــــــازر صخــــرةغر بوعالم1
بازر صخرةلحوم ودواجنبـــــــازر صخــــرةلعور سفيان2
بازر صخرةلحوم ودواجنبـــــــازر صخــــرةطل المانع3
بازر صخرةلحوم ودواجنبـــــــازر صخــــرةقادري إدريس4
بازر صخرةلحوم ودواجنبـــــــازر صخــــرةخر العل 5



حـليب ومـشتقـاتـــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بازر صخرةحـليب ومـشتقاتــهبـــــــازر صخــــرةعزيزي حس 1
بازر صخرةحـليب ومـشتقاتــهبـــــــازر صخــــرةالصيد بوعالم2
اب3 بازر صخرةحـليب ومـشتقاتــهبـــــــازر صخــــرةنكاز عبد الو

حـليب ومـشتقـاتـــه اليـــوم الثــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بازر صخرةحـليب ومـشتقاتــهبـــــــازر صخــــرةبتشيم صالح1
بازر صخرةحـليب ومـشتقاتــهبـــــــازر صخــــرةقم رضوان2
بازر صخرةحـليب ومـشتقاتــهبـــــــازر صخــــرةغوالم زينة3

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعية ع األورا رقم 05بلخ فيصل1 بازر صخرةمخ

المخــابــــز اليـــوم الثانــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعية الدواخةدو طارق1 بازر صخرةمخ

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــازر صخــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهبـــــازر صخــــرةصالح رحمون1
بـــــازر صخــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهبـــــازر صخــــرةفارس بيلفان2
بـــــازر صخــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهبـــــازر صخــــرةرابح رحما 3
بـــــازر صخــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهبـــــازر صخــــرةزينة غوالم 4
بـــــازر صخــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهبـــــازر صخــــرةعبدالمالك بارو 5



ـــه اليـــوم الثانــــــي: خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــازر صخــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهبـــــازر صخــــرةصالح رحمون1
بـــــازر صخــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهبـــــازر صخــــرةفارس بيلفان2
بـــــازر صخــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهبـــــازر صخــــرةرابح رحما 3
بـــــازر صخــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهبـــــازر صخــــرةزينة غوالم 4
بـــــازر صخــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهبـــــازر صخــــرةعبدالمالك بارو 5

تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــازر صخــــرةتغذية عامةالمالحالعبعوب ع 1
بـــــازر صخــــرةتغذية عامةتعاونية عقارية الصومامالعيد كمال الدين2
بـــــازر صخــــرةتغذية عامةقرية المالحبوطويل سمية3
بـــــازر صخــــرةتغذية عامةبـــــازر صخــــرةماس عبد العا 4
بـــــازر صخــــرةتغذية عامةبـــــازر صخــــرةلعور سفيان5
بـــــازر صخــــرةتغذية عامةبـــــازر صخــــرةمدا أحمد6
بـــــازر صخــــرةتغذية عامةبـــــازر صخــــرةمزعاش ع 7
بـــــازر صخــــرةتغذية عامةبـــــازر صخــــرةمقال العاص 8
بـــــازر صخــــرةتغذية عامةبـــــازر صخــــرةدمحم بو عبد  صالح9

بـــــازر صخــــرةتغذية عامةالمالححداد سم 10

تغذية عامة اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــازر صخــــرةتغذية عامةالمالحقري العل 1
بـــــازر صخــــرةتغذية عامةتعاونية عقارية الصوماممب إسالم2
بـــــازر صخــــرةتغذية عامةقرية المالحمرزو جهيد3
بـــــازر صخــــرةتغذية عامةبـــــازر صخــــرةبوقرة عماد4
يد عبود5 بـــــازر صخــــرةتغذية عامةبـــــازر صخــــرةبن غ
بـــــازر صخــــرةتغذية عامةبـــــازر صخــــرةسقاي كريم6



بـــــازر صخــــرةتغذية عامةبـــــازر صخــــرةسال بلقاسم7
بـــــازر صخــــرةتغذية عامةبـــــازر صخــــرةعليوة مولود8
بـــــازر صخــــرةتغذية عامةبـــــازر صخــــرةقروي الطيب9

بـــــازر صخــــرةتغذية عامةبـــــازر صخــــرةباباس رمضان10



بلديـة القلتـة الزرقــاء مداومــة عيـــد الفطــر المبـارك لسنـة 2019 :

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يـــــعالقلتـــــة الزرقــــاءحصول زكرياء1 القلتـــــة الزرقــــاءإطعــــــام 
يـــــعالقلتـــــة الزرقــــاءقوطا عصام2 القلتـــــة الزرقــــاءإطعــــــام 
مة يوسف3 يـــــعالقلتـــــة الزرقــــاءبرا القلتـــــة الزرقــــاءإطعــــــام 

يـــــــع اليـــوم الثــــــــا : إطعـــــــام 

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يـــــعالقلتـــــة الزرقــــاءكحول شاكر1 القلتـــــة الزرقــــاءإطعــــــام 
يـــــعالقلتـــــة الزرقــــاءسالمنة احسن2 القلتـــــة الزرقــــاءإطعــــــام 
يـــــعالقلتـــــة الزرقــــاءتوابة عبد الحكيم3 القلتـــــة الزرقــــاءإطعــــــام 

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
القلتـــــة الزرقــــاءلحوم ودواجنالقلتـــــة الزرقــــاءبودريا مروان1
القلتـــــة الزرقــــاءلحوم ودواجنالقلتـــــة الزرقــــاءسعدون زكرياء2
القلتـــــة الزرقــــاءلحوم ودواجنالقلتـــــة الزرقــــاءطرشة سالم3

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
القلتـــــة الزرقــــاءلحوم ودواجنالقلتـــــة الزرقــــاءمواسة نور الدين1
القلتـــــة الزرقــــاءلحوم ودواجنالقلتـــــة الزرقــــاءكتافة العمري2
القلتـــــة الزرقــــاءلحوم ودواجنالقلتـــــة الزرقــــاءحوامنة أحمد3

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةتجزئة 200 قطعة رقم 95بن ربوح الخ 1 القلتـــــة الزرقــــاءمخ



المخــابــــز اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةتجزئة 146 قطعة رقم 05 مج 07زغوان يوسف1 القلتـــــة الزرقــــاءمخ



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
القلتــــة الـــزرقــــاءخضـــر و فـــــواكــــــهالقلتــــة الـــزرقــــاءاكرم حصول1
القلتــــة الـــزرقــــاءخضـــر و فـــــواكــــــهالقلتــــة الـــزرقــــاءزكرياء سعدون2
ة3 يم بك القلتــــة الـــزرقــــاءخضـــر و فـــــواكــــــهالقلتــــة الـــزرقــــاءابرا
القلتــــة الـــزرقــــاءخضـــر و فـــــواكــــــهالقلتــــة الـــزرقــــاءدمحم غراب4

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
القلتــــة الـــزرقــــاءخضـــر و فـــــواكــــــهالقلتــــة الـــزرقــــاءصالح عبدا 1
القلتــــة الـــزرقــــاءخضـــر و فـــــواكــــــهالقلتــــة الـــزرقــــاءفاروق كراو 2
القلتــــة الـــزرقــــاءخضـــر و فـــــواكــــــهالقلتــــة الـــزرقــــاءمصط مروا 3
القلتــــة الـــزرقــــاءخضـــر و فـــــواكــــــهالقلتــــة الـــزرقــــاءلخ بودرامة4

تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
القلتــــة الـــزرقــــاءتغذية عامةالقلتــــة الـــزرقــــاءبودرامة لخ 1
القلتــــة الـــزرقــــاءتغذية عامةالقلتــــة الـــزرقــــاءبوعافية البش 2
القلتــــة الـــزرقــــاءتغذية عامةالقلتــــة الـــزرقــــاءتامن السعدي3
القلتــــة الـــزرقــــاءتغذية عامةالقلتــــة الـــزرقــــاءكامل قاسة4
القلتــــة الـــزرقــــاءتغذية عامةالقلتــــة الـــزرقــــاءعايب جمال5
القلتــــة الـــزرقــــاءتغذية عامةالقلتــــة الـــزرقــــاءسليما العيا 6
القلتــــة الـــزرقــــاءتغذية عامةالقلتــــة الـــزرقــــاءبوعافية البش 7
القلتــــة الـــزرقــــاءتغذية عامةالقلتــــة الـــزرقــــاءدرارج نبيل8
القلتــــة الـــزرقــــاءتغذية عامةالقلتــــة الـــزرقــــاءحصول مو9

القلتــــة الـــزرقــــاءتغذية عامةالقلتــــة الـــزرقــــاءزغالش طارق10

تغذية عامة اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
القلتــــة الـــزرقــــاءتغذية عامةالقلتــــة الـــزرقــــاءعبد ز 1



القلتــــة الـــزرقــــاءتغذية عامةالقلتــــة الـــزرقــــاءسيود ساعد2
القلتــــة الـــزرقــــاءتغذية عامةالقلتــــة الـــزرقــــاءمواسة دمحم3
القلتــــة الـــزرقــــاءتغذية عامةالقلتــــة الـــزرقــــاءبودريا إلياس4
القلتــــة الـــزرقــــاءتغذية عامةالقلتــــة الـــزرقــــاءسيود سليم5
القلتــــة الـــزرقــــاءتغذية عامةالقلتــــة الـــزرقــــاءمجادبة عبد الحميد6
القلتــــة الـــزرقــــاءتغذية عامةالقلتــــة الـــزرقــــاءعر خمي 7
القلتــــة الـــزرقــــاءتغذية عامةالقلتــــة الـــزرقــــاءزوغالش طارق8
القلتــــة الـــزرقــــاءتغذية عامةالقلتــــة الـــزرقــــاءكرالف  جمال9

القلتــــة الـــزرقــــاءتغذية عامةالقلتــــة الـــزرقــــاءبوفندي لخ 10



بلدية بـ عزيـــز مـداومـة عيـد الفطـر المبــارك لسنـة 2019 :

ـــــع اليـــوم األول: يــ ــــــام  إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يـــــعبـــــــ عــــزيـــــزبوخالفة بوعالم1 بـــــــ عــــزيـــــزإطعــــــام 
يـــــعشارع 01 نوفم 54بوفالحة بوعالم2 بـــــــ عــــزيـــــزإطعــــــام 
بـــــــ عــــزيـــــزمطعـــــــــمشارع 01 نوفم 54فنوش مسعود3

ــــــا : يـــــــع اليـــوم الثــ ــــــام  إطعـ

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــــ عــــزيـــــزمطعـــــــــمبــ عــــزيـــــز مركــــــزدغموم مسعود1
بـــــــ عــــزيـــــزمطعـــــــــمبـــــــ عــــزيـــــزبوخالفة بوعالم2
بـــــــ عــــزيـــــزمطعـــــــــمبـــــــ عــــزيـــــزبوفالحة بوعالم3

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــــ عــــزيـــــزلحوم ودواجنبـــــــ عــــزيـــــزفا أحمد1
بـــــــ عــــزيـــــزلحوم ودواجنبـــــــ عــــزيـــــزدغموم مسعود2
بـــــــ عــــزيـــــزلحوم ودواجنبـــــــ عــــزيـــــزلمعاوي دمحم3
بـــــــ عــــزيـــــزلحوم ودواجنبـــــــ عــــزيـــــزقريدي زوب 4
بـــــــ عــــزيـــــزلحوم ودواجنبـــــــ عــــزيـــــززعباط نور الدين5

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
اب1 بـــــــ عــــزيـــــزلحوم ودواجنبـــــــ عــــزيـــــزلعيسا عبد الو
بـــــــ عــــزيـــــزلحوم ودواجنبـــــــ عــــزيـــــزمزيش ع 2
بـــــــ عــــزيـــــزلحوم ودواجنبـــــــ عــــزيـــــزيدي عمار3
اب4 رة عبد الو بـــــــ عــــزيـــــزلحوم ودواجنبـــــــ عــــزيـــــزز
بـــــــ عــــزيـــــزلحوم ودواجنبـــــــ عــــزيـــــزسكية ياس 5



ـــــه اليـــوم األول: حـليب ومـشتقـاتـــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يد1 بـــــــ عــــزيـــــزحـليب ومـشتقاتــــــهبـــــــ عــــزيـــــزسبيع ال

ــــــا : ـــــــه اليـــوم الثــ حـليب ومـشتقـاتـ

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــــ عــــزيـــــزحـليب ومـشتقاتــــــهبـــــــ عــــزيـــــزلكحل عمر1

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةشارع 01 نوفم 54يط لهال 1 بـــــــ عــــزيـــــزمخ
ة صناعيةشارع 01 نوفم 54قريدي مسعود2 بـــــــ عــــزيـــــزمخ

المخــابــــز اليـــوم الثانــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
شام1 ة صناعيةشارع اول نوفم 1954منت  بـــــــ عــــزيـــــزمخ

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنــــي عــــزيـــــزخضـــر و فـــــواكــــــهبنــــي عــــزيـــــزعبد الحميد بوقريصة1
بنــــي عــــزيـــــزخضـــر و فـــــواكــــــهبنــــي عــــزيـــــزالخ شلغوم2
بنــــي عــــزيـــــزخضـــر و فـــــواكــــــهبنــــي عــــزيـــــزفارس بورزام3
بنــــي عــــزيـــــزخضـــر و فـــــواكــــــهبنــــي عــــزيـــــزرابح بن أمغار4
بنــــي عــــزيـــــزخضـــر و فـــــواكــــــهبنــــي عــــزيـــــزدمحم بوقريصة5
بنــــي عــــزيـــــزخضـــر و فـــــواكــــــهبنــــي عــــزيـــــزحمزة حب الحمص6
بنــــي عــــزيـــــزخضـــر و فـــــواكــــــهبنــــي عــــزيـــــزعبد الحليم موساوي7
بنــــي عــــزيـــــزخضـــر و فـــــواكــــــهبنــــي عــــزيـــــزحمزة خمخوم8



بنــــي عــــزيـــــزخضـــر و فـــــواكــــــهبنــــي عــــزيـــــزفريد كماش9



ـــه اليـــوم الثانــــــي: خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنــــي عــــزيـــــزخضـــر و فـــــواكــــــهبنــــي عــــزيـــــزمحمود مرشدي1
بنــــي عــــزيـــــزخضـــر و فـــــواكــــــهبنــــي عــــزيـــــزسليمان جام 2
بنــــي عــــزيـــــزخضـــر و فـــــواكــــــهبنــــي عــــزيـــــزعبد الحق زاوي3
ر بوفالقة4 بنــــي عــــزيـــــزخضـــر و فـــــواكــــــهبنــــي عــــزيـــــزدمحم الطا
بنــــي عــــزيـــــزخضـــر و فـــــواكــــــهبنــــي عــــزيـــــزسم قريدي5
يدي6 بنــــي عــــزيـــــزخضـــر و فـــــواكــــــهبنــــي عــــزيـــــزفطيمة بن 
بنــــي عــــزيـــــزخضـــر و فـــــواكــــــهبنــــي عــــزيـــــزفطيمة زنا 7
اب طوبال8 بنــــي عــــزيـــــزخضـــر و فـــــواكــــــهبنــــي عــــزيـــــزإ
بنــــي عــــزيـــــزخضـــر و فـــــواكــــــهبنــــي عــــزيـــــزحليم طوبال9

حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنــــي عــــزيـــــزحلويــات ومرطبــاتبنــــي عــــزيـــــزمحمود سعادة1

حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنــــي عــــزيـــــزحلويــات ومرطبــاتبنــــي عــــزيـــــزمحمود سعادة1

تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــزجابر ع 1
بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــزشلغوم الخ 2
بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــززعيو فوضيل3
بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــزطوبال عبد القادر4
بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــزبوذراع عبد الحميد5
بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــزبوثلجة سم 6



بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــزبودور دمحم الصالح7
بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــزرياش مو8
بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــزمكمش صالح9

بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــزلعيسا الدرا 10



تغذية عامة اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــزبوعامة أسامة1
بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــزدميدم الصديق2
بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــزنوفل عزوز3
بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــزموساوي عبد الحليم4
بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــزدغموم زوب 5
بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــززعيو إسماعيل6
بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــزبوشلغوم لمطيش7
بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــزمسخر جمال8
بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــزحيمر عبد الحليم9

يد10 بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــزسبيع ال



بلديـة معـــاويـــة مـداومـة عيــد الفطــر المبــارك لسنـة 2019 :

ـــــع اليـــوم األول: يــ ــــــام  إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يـــــعمعاويــــــــــــــــةحبيلص فارس1 معاويــــــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعمعاويــــــــــــــــةبن سعد  ياس 2 معاويــــــــــــــــةإطعــــــام 

ــــــا : يـــــــع اليـــوم الثــ ــــــام  إطعـ

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يـــــعمعاويــــــــــــــــةبوراس عمار1 معاويــــــــــــــــةإطعــــــام 

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ي عبد الكريم1 معاويــــــــــــــــةلحوم ودواجنمعاويــــــــــــــــةنوا
معاويــــــــــــــــةلحوم ودواجنمعاويــــــــــــــــةخديم  دمحم2

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
معاويــــــــــــــــةلحوم ودواجنمعاويــــــــــــــــةعمور ساعد1

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةمعاويــــــــــــــــةقروط نور الدين1 معاويــــــــــــــــةمخ

المخــابــــز اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم



ة صناعيةمعاويــــــــــــــــةقروط نور الدين1 معاويــــــــــــــــةمخ



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
معــاويـــــــــةخضـــر و فـــــواكــــــهمعــاويـــــــــةنذير ورنا 1
معــاويـــــــــةخضـــر و فـــــواكــــــهمعــاويـــــــــةنعيمة مرابط2

ـــه اليـــوم الثانــــــي: خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
معــاويـــــــــةخضـــر و فـــــواكــــــهمعــاويـــــــــةنذير ورنا 1
معــاويـــــــــةخضـــر و فـــــواكــــــهمعــاويـــــــــةنعيمة مرابط2

تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
معــاويـــــــــةتغذية عامةمعــاويـــــــــةبادي زين الدين1
معــاويـــــــــةتغذية عامةمعــاويـــــــــةبادي دمحم العر 2
معــاويـــــــــةتغذية عامةمعــاويـــــــــةلعمارة رمضان3
معــاويـــــــــةتغذية عامةمعــاويـــــــــةبن طالب العيا 4
اب5 معــاويـــــــــةتغذية عامةمعــاويـــــــــةبورنان عبد الو
معــاويـــــــــةتغذية عامةمعــاويـــــــــةكتيب السعيد6
معــاويـــــــــةتغذية عامةمعــاويـــــــــةبوراس عبد الحكيم7

تغذية عامة اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
معــاويـــــــــةتغذية عامةمعــاويـــــــــةبناري عبد المالك1
معــاويـــــــــةتغذية عامةمعــاويـــــــــةمرابط نعيمة2
معــاويـــــــــةتغذية عامةمعــاويـــــــــةبن سعد  عادل3
معــاويـــــــــةتغذية عامةمعــاويـــــــــةلعماري صالح4
معــاويـــــــــةتغذية عامةمعــاويـــــــــةورنا نذير5
معــاويـــــــــةتغذية عامةمعــاويـــــــــةبن دعاس العيد6



معــاويـــــــــةتغذية عامةمعــاويـــــــــةمرابط نعيمة7



بلديـة عــ السبت مـداومـــة عيــد الفطـــر المبـارك لسنـة 2019 :

ـــــع اليـــوم األول: يــ ــــــام  إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يـــــععـــــ السبتكيموش مصباح1 عـــــ السبتإطعــــــام 

ــــــا : يـــــــع اليـــوم الثــ ــــــام  إطعـ

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يـــــععـــــ السبتموساوي سم 1 عـــــ السبتإطعــــــام 

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـــــ السبتلحوم ودواجنعـــــ السبتجام حس 1
عـــــ السبتلحوم ودواجنعـــــ السبتدري مولود2
عـــــ السبتلحوم ودواجنعـــــ السبتنكاع عبد الغا 3

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـــــ السبتلحوم ودواجنعـــــ السبتطوبال مطيش1
عـــــ السبتلحوم ودواجنعـــــ السبتمروش فيصل2
عـــــ السبتلحوم ودواجنعـــــ السبتبوقابس بالل3

حـليب ومـشتقاتــــه  اليـــوم األول:

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـــــ السبتحـليب ومـشتقـاتــــــهعـــــ السبتبن قروق جعفر1

ــــــا : حـليب ومـشتقاتــــه اليـــوم الثــ



النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـــــ السبتحـليب ومـشتقـاتــــــهعـــــ السبتبن قروق جعفر1



المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةعـــــ السبتزغرير عالل1 عـــــ السبتمخ

المخــابــــز اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةعـــــ السبتبن غريفة عبد 1 عـــــ السبتمخ

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيــــــن السبتخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــــن السبتمولود طوبال1
عيــــــن السبتخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــــن السبتعبد الحق بوقدورة2

ـــه اليـــوم الثانــــــي: خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيــــــن السبتخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــــن السبتلياس فا 1
اط2 عيــــــن السبتخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــــن السبتع بن ق

تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيــــــن السبتتغذية عامةعيــــــن السبتفا لمطيش1
عيــــــن السبتتغذية عامةعيــــــن السبتبرابو السعيد2
اط ع 3 عيــــــن السبتتغذية عامةعيــــــن السبتبن ق
عيــــــن السبتتغذية عامةعيــــــن السبتكيموش طارق4
عيــــــن السبتتغذية عامةعيــــــن السبتبن شايطة الزوب 5
عيــــــن السبتتغذية عامةعيــــــن السبتبوروفة ياس 6
عيــــــن السبتتغذية عامةعيــــــن السبتكيموش خ 6



عيــــــن السبتتغذية عامةعيــــــن السبتقرايط سيموشة7
عيــــــن السبتتغذية عامةعيــــــن السبتنكاع حس 8



تغذية عامة اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيــــــن السبتتغذية عامةعيــــــن السبتدري مولود1
عيــــــن السبتتغذية عامةعيــــــن السبتخلفهوم عبد الغا 2
عيــــــن السبتتغذية عامةعيــــــن السبتلعجل فارس3
عيــــــن السبتتغذية عامةعيــــــن السبتفنينش سيف الدين4
عيــــــن السبتتغذية عامةعيــــــن السبتكيموش مختار5
عيــــــن السبتتغذية عامةعيــــــن السبتبوثلجة ميلود6
عيــــــن السبتتغذية عامةعيــــــن السبتبولوحوش مسعود6
عيــــــن السبتتغذية عامةعيــــــن السبتقويسم سليم7
عيــــــن السبتتغذية عامةعيــــــن السبتحيان مبارك8

ات اليـــوم األول: ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــوبــ سـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعامل
اتعـــــ السبتمخيلف فطيمة عـــــ السبتســـــــوبـــــــــــــــــــــ

ات اليـــوم الثانــــي: ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــوبــ سـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعامل
اتعـــــ السبتمخيلف فطيمة عـــــ السبتســـــــوبـــــــــــــــــــــ



بلديـة بــ العــرش مــداومـة عيــد الفطــر  المبـارك لسنـة 2019 :

ـــــع اليـــوم األول: يــ ــــــام  إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يـــــعبــــــ الــــعرشرحيل طارق1 بــــــ الــــعرشإطعــــــام 
يـــــعبــــــ الــــعرشصوادقة توفيق2 بــــــ الــــعرشإطعــــــام 
بــــــ الــــعرشمطعـــــــــــمبــــــ الــــعرشمنصوري حسان3

ــــــا : يـــــــع اليـــوم الثــ ــــــام  إطعـ

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
م1 بــــــ الــــعرشمطعـــــــــــمشارع دمحم بوديزةنجيب حيا
بــــــ الــــعرشمطعـــــــــــمبــــــ الــــعرششو يخلف2
بــــــ الــــعرشمطعـــــــــــمبــــــ الــــعرشمنصوري حسان3

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يم سالم نعيمة1 بــــــ الــــعرشلحوم ودواجنبــــــ الــــعرشإبرا
اب2 بــــــ الــــعرشلحوم ودواجنبــــــ الــــعرشبلحوت عبد الو
بــــــ الــــعرشلحوم ودواجنبــــــ الــــعرشبابوري عادل3
بــــــ الــــعرشلحوم ودواجنبــــــ الــــعرشقشايري زكرياء4
بــــــ الــــعرشلحوم ودواجنبــــــ الــــعرشمنصور خالد5

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــــ الــــعرشلحوم ودواجنبــــــ الــــعرشبوعون مروان1
بــــــ الــــعرشلحوم ودواجنبــــــ الــــعرشيخلف مصط 2
بــــــ الــــعرشلحوم ودواجنبــــــ الــــعرشبوجالل بوعالم3
بــــــ الــــعرشلحوم ودواجنبــــــ الــــعرشعامر خ الدين4
يم سالم جيال 5 بــــــ الــــعرشلحوم ودواجنبــــــ الــــعرشإبرا



ـــــه اليـــوم األول: حـليب ومـشتقـاتـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــــ الــــعرشحــليب ومـشتقاتـــــهبــــــ الــــعرشقر مراد1
بــــــ الــــعرشحــليب ومـشتقاتـــــهبــــــ الــــعرشالعابد مصط 2

ــــــا : حـليب ومـشتقـاتــــــه اليـــوم الثــ

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــــ الــــعرشحــليب ومـشتقاتـــــهبــــــ الــــعرشمسعود سالم عمار1

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةبــــــ الــــعرشبن زواي فارس1 بــــــ الــــعرشمخ

المخــابــــز اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يم سالم مصباح1 ة صناعيةشارع سفاري ع بن احمدابرا بــــــ الــــعرشمخ

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بئــــر العـــــرشخضـــر و فـــــواكــــــهبئــــر العـــــرشياس بن دادة1
بئــــر العـــــرشخضـــر و فـــــواكــــــهبئــــر العـــــرشعياش بهبيط2
بئــــر العـــــرشخضـــر و فـــــواكــــــهبئــــر العـــــرشخالد بوزناشة3
بئــــر العـــــرشخضـــر و فـــــواكــــــهبئــــر العـــــرشمراد قر 4
بئــــر العـــــرشخضـــر و فـــــواكــــــهبئــــر العـــــرشأم رب 5
بئــــر العـــــرشخضـــر و فـــــواكــــــهبئــــر العـــــرشنا مرابط6
بئــــر العـــــرشخضـــر و فـــــواكــــــهبئــــر العـــــرشعبد الرؤوف رقيق7



ـــه اليـــوم الثانــــــي: خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بئــــر العـــــرشخضـــر و فـــــواكــــــهبئــــر العـــــرشزوب سحنون1
بئــــر العـــــرشخضـــر و فـــــواكــــــهبئــــر العـــــرشسليم رقيق2
بئــــر العـــــرشخضـــر و فـــــواكــــــهبئــــر العـــــرشالسعيد جلول3
ر عسال4 بئــــر العـــــرشخضـــر و فـــــواكــــــهبئــــر العـــــرشالطا
بئــــر العـــــرشخضـــر و فـــــواكــــــهبئــــر العـــــرشفارس مخالفة5
بئــــر العـــــرشخضـــر و فـــــواكــــــهبئــــر العـــــرشطارق رحيل6
بئــــر العـــــرشخضـــر و فـــــواكــــــهبئــــر العـــــرشفريد منور7

حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بئــــر العـــــرشحلويــات ومرطبــاتبئــــر العـــــرشبوشجيرة عائشة1
اط عبد الحكيم2 بئــــر العـــــرشحلويــات ومرطبــاتبئــــر العـــــرشق

حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم الثانـــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بئــــر العـــــرشحلويــات ومرطبــاتبئــــر العـــــرشمزيود عبد العزيز1

تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرشقر إلياس1
شام2 بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرشع بوخالفة 
بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرشعسال العمري3
بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرشاي عاشور4
بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرشساح عبد المالك5
بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرشصوادق توفيق6
بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرشاي سعدون7



بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرشبورغدة عمار8
بئــــر العـــــرشتغذية عامة حوي عبد ديل دمحم العر 9

بئــــر العـــــرشتغذية عامةشارع السعيد بوخالفةرقيق سليم10



تغذية عامة اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
شام1 بئــــر العـــــرشتغذية عامةمشتة بلهوشاتبوخنفوف 
بئــــر العـــــرشتغذية عامةمشتة بلهوشاتمنصور مصباح2
يم3 بئــــر العـــــرشتغذية عامةشارع الثورةنويوة ابرا
بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرششعبان عبد السالم4
بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرشبلعيد كوا 5
بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرشبوزرارة أحمد6
بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرشع صحراوي عبد الحق7
بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرشنشناش مرزاقة8
بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرشحبيلة خامسة9

اب10 بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرشبوكركر عبد الو



بلديـــة  البالعـــــة عيـــد الفطـــر  المبـــارك لسنـــة 2019 :

ـــــع اليـــوم األول: يــ ــــــام  إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يـــــعالبالعـــــــــةكعبار اليم 1 البالعـــــــــةإطعــــــام 
يـــــعالبالعـــــــــةبوزيد ز 2 البالعـــــــــةإطعــــــام 
يـــــعالبالعـــــــــةعنا بالل3 البالعـــــــــةإطعــــــام 

ــــــا : يـــــــع اليـــوم الثــ ــــــام  إطعـ

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يـــــعالبالعـــــــــةبن يعقوب خليل1 البالعـــــــــةإطعــــــام 
يـــــعالبالعـــــــــةمغاري عبد الحق2 البالعـــــــــةإطعــــــام 
يـــــعالبالعـــــــــةسكفا جالل3 البالعـــــــــةإطعــــــام 

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
البالعـــــــــةلحوم ودواجنالبالعـــــــــةرقيق جمعة1
البالعـــــــــةلحوم ودواجنالبالعـــــــــةخالدي سم 2
البالعـــــــــةلحوم ودواجنالبالعـــــــــةع صحراوي ال 3
البالعـــــــــةلحوم ودواجنالبالعـــــــــةحمودي مسعود4

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
البالعـــــــــةلحوم ودواجنالبالعـــــــــةبتشيم فاروق1
البالعـــــــــةلحوم ودواجنالبالعـــــــــةحمودي فؤاد2
البالعـــــــــةلحوم ودواجنالبالعـــــــــةخالدي ب 3
البالعـــــــــةلحوم ودواجنالبالعـــــــــةبن دادة معمر4



ـــــه اليـــوم األول: حـليب ومـشتقــــاتـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
البالعـــــــــةحـليب ومـشتقـاتــــهالبالعـــــــــةحمودي فاروق1
البالعـــــــــةحـليب ومـشتقـاتــــهالبالعـــــــــةطرادو رمزي2



ــــــا : حـليب ومـشتقــــاتــــــه اليـــوم الثــ

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
البالعـــــــــةحـليب ومـشتقـاتــــهالبالعـــــــــةحداد بوبكر1

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةالبالعـــــــــةبن دادى عمار1 البالعـــــــــةمخ

المخــابــــز اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةالبالعـــــــــةبن دادى عمار1 البالعـــــــــةمخ

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
البالعـــــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالبالعـــــــةالبش مالس1

ـــه اليـــوم الثانــــــي: خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
البالعـــــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالبالعـــــــةدمحم قر 1

تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
البالعـــــــةتغذية عامةالبالعـــــــةبوصبع فيصل1
البالعـــــــةتغذية عامةالبالعـــــــةبودينة عادل2
البالعـــــــةتغذية عامةالبالعـــــــةكيحال سليم3
البالعـــــــةتغذية عامةالبالعـــــــةحالسة رابح4



ر5 البالعـــــــةتغذية عامةالبالعـــــــةكباب الطا
البالعـــــــةتغذية عامةالبالعـــــــةفركوس مو6
البالعـــــــةتغذية عامةالبالعـــــــةكرميش عبد الغا 7
البالعـــــــةتغذية عامةالبالعـــــــةقوجيل يامنة8
البالعـــــــةتغذية عامةالبالعـــــــةحمودي سم 9

البالعـــــــةتغذية عامةالبالعـــــــةع صحراوي سليم10



تغذية عامة اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
البالعـــــــةتغذية عامةالبالعـــــــةمهور باشا  إلياس1
البالعـــــــةتغذية عامةالبالعـــــــةمصباح عبد الغا 2
البالعـــــــةتغذية عامةالبالعـــــــةبن دادة عبد الحكيم3
البالعـــــــةتغذية عامةالبالعـــــــةكرميش جمال4
البالعـــــــةتغذية عامةالبالعـــــــةيخلف نبيل5
البالعـــــــةتغذية عامةالبالعـــــــةبرقاس فرحات6
البالعـــــــةتغذية عامةالبالعـــــــةحمودي نبيل7
البالعـــــــةتغذية عامةالبالعـــــــةبوزيد رياض8
ي محفوظ9 البالعـــــــةتغذية عامةالبالعـــــــةم

البالعـــــــةتغذية عامةالبالعـــــــةبتشيم سفيان10



بلديـــة الولجــــة عيـــد الفطـــر  المبـــارك لسنـــة 2019 :

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
شام1 يـــــعالولجــــــــــــــــةش  الولجــــــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعالولجــــــــــــــــةمعتوق الدرا 2 الولجــــــــــــــــةإطعــــــام 
ينة محجوب3 يـــــعالولجــــــــــــــــةص الولجــــــــــــــــةإطعــــــام 

يـــــــع اليـــوم الثــــــــا : إطعـــــــام 

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يـــــعالولجــــــــــــــــةبن خوية خضار1 الولجــــــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعالولجــــــــــــــــةرقيق نبيل2 الولجــــــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعالولجــــــــــــــــةحارش حسونة3 الولجــــــــــــــــةإطعــــــام 

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الولجــــــــــــــــةلحوم ودواجنالولجــــــــــــــــةعصام قاسم1

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الولجــــــــــــــــةلحوم ودواجنالولجــــــــــــــــةصيد الخ 1

حـليب ومـشتقـاتـــــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الولجــــــــــــــــةحـليب  ومـشتقـاتــــــهالولجــــــــــــــــةرقيق عبد الغا 1

حـليب ومـشتقـاتـــــــه اليـــوم الثـــــــــــا :
البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم

الولجــــــــــــــــةحـليب  ومـشتقـاتــــــهالولجــــــــــــــــةصيد الخ 1



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
الــــولجــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالــــولجــــةخالد برحايل1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
الــــولجــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالــــولجــــةخالد برحايل1

تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
الل نور الدين1 الــــولجــــةتغذية عامةالــــولجــــةع 
الــــولجــــةتغذية عامةالــــولجــــةعايب الصديق2
الــــولجــــةتغذية عامةالــــولجــــةشعبان نور الدين3
الــــولجــــةتغذية عامةالــــولجــــةعرعار ع 4
الــــولجــــةتغذية عامةالــــولجــــةبرحايل لخ 5
الــــولجــــةتغذية عامةالــــولجــــةباص رشيد6
الــــولجــــةتغذية عامةالــــولجــــةبوروبة ت الدين7
الــــولجــــةتغذية عامةالــــولجــــةبودربالة كوا 8
الــــولجــــةتغذية عامةالــــولجــــةحاج خلوف بوجمعة9

الــــولجــــةتغذية عامةالــــولجــــةبرحايل خالد10

تغذية عامة اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
الل نور الدين1 الــــولجــــةتغذية عامةالــــولجــــةع 
الــــولجــــةتغذية عامةالــــولجــــةعايب الصديق2
الــــولجــــةتغذية عامةالــــولجــــةشعبان نور الدين3
الــــولجــــةتغذية عامةالــــولجــــةعرعار ع 4
الــــولجــــةتغذية عامةالــــولجــــةبرحايل لخ 5
الــــولجــــةتغذية عامةالــــولجــــةسبع عرعار6
الــــولجــــةتغذية عامةالــــولجــــةبوروبة ت الدين7



الــــولجــــةتغذية عامةالــــولجــــةبودربالة كوا 8
الــــولجــــةتغذية عامةالــــولجــــةحاج خلوف بوجمعة9

المخابـــــــــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةالولجــــــــــــــــةبن دادة عمار1 الولجــــــــــــــــةمخ

المخابـــــــــــز اليـــوم الثـــــــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةالولجــــــــــــــــةبن دادة عمار1 الولجــــــــــــــــةمخ



بلديـة تاشـــودة عيـــد الفطـــر المبـارك لسنـة 2019 :

ــــع اليـــوم األول: يـــ إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يـــــعتاشـــــــودةعيبش جمال الدين1 تاشـــــــودةإطعــــــام 
يـــــعتاشـــــــودةشب مصباح2 تاشـــــــودةإطعــــــام 

ــــع اليـــوم الثــــــــا : ـــ ي إطعـــــــام 

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يـــــععيبش عبد الكريم1 تاشـــــــودةإطعــــــام 
يـــــعكامل عمار2 تاشـــــــودةإطعــــــام 

ــــن اليـــوم األول: لحـــــوم ودواجـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
تاشـــــــودةلحوم ودواجنتاشـــــــودةكامل عاشور1

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
تاشـــــــودةلحوم ودواجنتاشـــــــودةبن غالب حس 1

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يم1 ة صناعيةتاشـــــــودةعراب إبرا تاشـــــــودةمخ

المخــابــــز اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يم1 ة صناعيةتاشـــــــودةعراب إبرا تاشـــــــودةمخ



ــــة اليـــوم األول: ـــة عامـ تغذيـــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
تاشـــــــودةتغذيــــــة عامـــــة تاشـــــــودةبن مزغنة دمحم العيد1
تاشـــــــودةتغذيــــــة عامـــــة تاشـــــــودةكامل لحسن2
شام3 تاشـــــــودةتغذيــــــة عامـــــة تاشـــــــودةسلطا 

ــــة  اليـــوم الثانــــي: ــــة عامـ تغذيــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
تاشـــــــودةتغذيــــــة عامـــــة تاشـــــــودةكامل صالح1
تاشـــــــودةتغذيــــــة عامـــــة تاشـــــــودةذوي دمحم2
شام3 تاشـــــــودةتغذيــــــة عامـــــة تاشـــــــودةبن غالب 



بلديــة جميـــــلة عيـــد الفطـــر المبـــارك لسنـــة 2019 :

ـــــع اليـــوم األول: يــ ــــــام  إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يـــــعجميـــــــلةسعد  مهدي1 جميـــــــلةإطعــــــام 
يـــــعجميـــــــلةبوشن فاتح2 جميـــــــلةإطعــــــام 
يـــــعجميـــــــلةقاسمية العل 3 جميـــــــلةإطعــــــام 
يـــــعجميـــــــلةدور وليد4 جميـــــــلةإطعــــــام 
يـــــعجميـــــــلةخديم  خليل5 جميـــــــلةإطعــــــام 

ــــــا : يـــــــع اليـــوم الثــ ــــــام  إطعـ

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يـــــعجميـــــــلةلعوج فاتح1 جميـــــــلةإطعــــــام 
يـــــعجميـــــــلةشو زين الدين2 جميـــــــلةإطعــــــام 
يـــــعجميـــــــلةقص العيد3 جميـــــــلةإطعــــــام 
يـــــعجميـــــــلةقاسمية زكرياء4 جميـــــــلةإطعــــــام 
يـــــعجميـــــــلةباديس سيف الدين5 جميـــــــلةإطعــــــام 

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
جميـــــــلةلحوم ودواجنجميـــــــلةصحراوي مسعوة1
جميـــــــلةلحوم ودواجنجميـــــــلةحا عادل2
جميـــــــلةلحوم ودواجنجميـــــــلةسعدون يم 3
جميـــــــلةلحوم ودواجنجميـــــــلةرتبة منصور4
جميـــــــلةلحوم ودواجنجميـــــــلةقص بالل5



لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
جميـــــــلةلحوم ودواجنجميـــــــلةتوري عبد الرؤوف12
جميـــــــلةلحوم ودواجنجميـــــــلةنويوة سليم2
جميـــــــلةلحوم ودواجنجميـــــــلةبالل فارس3
جميـــــــلةلحوم ودواجنجميـــــــلةمحاج السعيد4
جميـــــــلةلحوم ودواجنجميـــــــلةبريك عبد الغا 5

حـليب ومـشتقـاتـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
جميـــــــلةحـليب ومـشتقـاتــــهجميـــــــلةقطار فاروق1
جميـــــــلةحـليب ومـشتقـاتــــهجميـــــــلةسق عبد العا 2

ــــــا : حـليب ومـشتقـاتـــــه اليـــوم الثـــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
جميـــــــلةحـليب ومـشتقـاتــــهجميـــــــلةدرا فريد1
جميـــــــلةحـليب ومـشتقـاتــــهجميـــــــلةبن حميدة حسام2

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةتجزئة 200 قطعةفرج  فيصل1 جميـــــــلةمخ
ة صناعية بوروبةفرجيوي فارس2 جميـــــــلةمخ

المخــابــــز اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعية حما الصديقرزق  عبد الحميد1 جميـــــــلةمخ



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
جميلـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهجميلـــــةلحس ذيب1
جميلـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهجميلـــــةعمار شم 2
يم عيطر3 جميلـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهجميلـــــةابرا
جميلـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهجميلـــــةحسام شو 4
جميلـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهجميلـــــةضياء الدين مهم 5

ـــه اليـــوم الثانــــــي: خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
جميلـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهجميلـــــةمسعود حا 1
جميلـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهجميلـــــةسفيان ترا 2
جميلـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهجميلـــــةع بوكالل3
جميلـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهجميلـــــةعبد  دحمان4
جميلـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهجميلـــــةأحمد بونعاس5

تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
جميلـــــةتغذية عامةجميلـــــةعبد الرزاق دمحم1
جميلـــــةتغذية عامةجميلـــــةسجال عبد العزيز2
ر3 جميلـــــةتغذية عامةجميلـــــةمحاج الطا
جميلـــــةتغذية عامةجميلـــــةفلكاوي إسماعيل4
جميلـــــةتغذية عامةجميلـــــةقطار السا 5
جميلـــــةتغذية عامةجميلـــــةعطية لمطيش6
جميلـــــةتغذية عامةجميلـــــةربي دمحم6
جميلـــــةتغذية عامةجميلـــــةبن عي يسمينة7
جميلـــــةتغذية عامةجميلـــــةمحاج قويدر8
جميلـــــةتغذية عامةجميلـــــةفالوين برق الالح9

جميلـــــةتغذية عامةجميلـــــةسعدون دمحم10



تغذية عامة اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
جميلـــــةتغذية عامةجميلـــــةكروشة مو1
جميلـــــةتغذية عامةجميلـــــةدغول فواز2
جميلـــــةتغذية عامةجميلـــــةصحراوي عبد السالم3
جميلـــــةتغذية عامةجميلـــــةقطار فاروق4
جميلـــــةتغذية عامةجميلـــــةسعد  عبد الرزاق5
جميلـــــةتغذية عامةجميلـــــةأم لرقاب جمال6
جميلـــــةتغذية عامةجميلـــــةحنيش العمري6
جميلـــــةتغذية عامةجميلـــــةجالل جعفر7
جميلـــــةتغذية عامةجميلـــــةمساعدي التوفيق8
جميلـــــةتغذية عامةجميلـــــةبزاز عبد الحفيظ9

جميلـــــةتغذية عامةجميلـــــةبوعافية المانع10



بلديـة بـ فــــودة عيـــد الفطـــر المبـارك لسنـــة 2019 :

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــــودةبوذن عبد النا1 ـــــ فـ يـــــعبـ ـــــودةإطعــــــام  ـــــ فـ بـ
ـــــودةقطاري التوفيق2 ـــــ فـ يـــــعبـ ـــــودةإطعــــــام  ـــــ فـ بـ
ـــــودةكريبع نور الدين3 ـــــ فـ يـــــعبـ ـــــودةإطعــــــام  ـــــ فـ بـ

يـــــــع اليـــوم الثــــــــا : إطعـــــــام 

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــــودةخودير عباس1 ـــــ فـ يـــــعبـ ـــــودةإطعــــــام  ـــــ فـ بـ
ـــــودةبوقزاطة مسعود2 ـــــ فـ يـــــعبـ ـــــودةإطعــــــام  ـــــ فـ بـ
ـــــودةبوشكوم دمحم لم 3 ـــــ فـ يـــــعبـ ـــــودةإطعــــــام  ـــــ فـ بـ

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــــودةبرغوث المختار1 ـــــ فـ ـــــودةلحوم ودواجنبـ ـــــ فـ بـ
ـــــودةعناد فريد2 ـــــ فـ ـــــودةلحوم ودواجنبـ ـــــ فـ بـ
ـــــودةبوجري نا 3 ـــــ فـ ـــــودةلحوم ودواجنبـ ـــــ فـ بـ
فة عبد النور4 ـــــودة  ـــــ فـ ـــــودةلحوم ودواجنبـ ـــــ فـ بـ
ـــــودةصباي رابح5 ـــــ فـ ـــــودةلحوم ودواجنبـ ـــــ فـ بـ

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــــودةكريبع السعيد1 ـــــ فـ ـــــودةلحوم ودواجنبـ ـــــ فـ بـ



ـــــودةلعبابسة سليمة2 ـــــ فـ ـــــودةلحوم ودواجنبـ ـــــ فـ بـ
ة مسعود3 ـــــودةمع ـــــ فـ ـــــودةلحوم ودواجنبـ ـــــ فـ بـ
ـــــودةعمر يوسف4 ـــــ فـ ـــــودةلحوم ودواجنبـ ـــــ فـ بـ



حـليب ومـشتقـاتــــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــــودةبيدي مراد1 ـــــ فـ ــهبـ ـــــودةحـليب ومـشتقـاتــ ـــــ فـ بـ
ـــــودةقماز آسيا2 ـــــ فـ ــهبـ ـــــودةحـليب ومـشتقـاتــ ـــــ فـ بـ

حـليب ومـشتقـاتــــــه اليـــوم الثــــــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــــودةبيدي نبيل1 ـــــ فـ ــهبـ ـــــودةحـليب ومـشتقـاتــ ـــــ فـ بـ
شام2 ـــــودةعناد  ـــــ فـ ــهبـ ـــــودةحـليب ومـشتقـاتــ ـــــ فـ بـ

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةشارع حداد لحسن مركز بنـي فــودةونسة سم 1 ـــــودةمخ ـــــ فـ بـ
ة صناعيةمركــز بنـي فــودةقروط عبد الغا 2 ـــــودةمخ ـــــ فـ بـ

المخــابــــز اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ةكعاط فيصل1 ة صناعية مع ـــــودةمخ ـــــ فـ بـ

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:
ـــــواناسم ولقب المتعاملالرقم البلديةالنشاطالعنــــــ

ــهبنـي فـــودةالهادي جودي1 بنـي فـــــودةخضـــر و فـــــواكــــ
ــهبنـي فـــودةالعيد بولحية2 بنـي فـــودةخضـــر و فـــــواكــــ
ــهبنـي فـــودةياس مخلوف3 بنـي فـــودةخضـــر و فـــــواكــــ
ــهبنـي فـــودةبوعالم خودير4 بنـي فـــودةخضـــر و فـــــواكــــ



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

ـــــواناسم ولقب المتعاملالرقم البلديةالنشاطالعنــــــ
ــهبنـي فـــودةالهادي جودي1 بنـي فـــودةخضـــر و فـــــواكــــ
ــهبنـي فـــودةالعيد بولحية2 بنـي فـــودةخضـــر و فـــــواكــــ
ــهبنـي فـــودةياس مخلوف3 بنـي فـــودةخضـــر و فـــــواكــــ
ــهبنـي فـــودةبوعالم خودير4 بنـي فـــودةخضـــر و فـــــواكــــ

حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم األول:

ـــــواناسم ولقب المتعاملالرقم البلديةالنشاطالعنــــــ
بنـي فـــودةحلويــات ومرطبــاتبنـي فـــودةعنان رياض1

حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم الثانــــي:

ـــــواناسم ولقب المتعاملالرقم البلديةالنشاطالعنــــــ
بنـي فـــودةحلويــات ومرطبــاتبنـي فـــودةعنان رياض1

تغذية عامة اليـــوم األول:

ـــــواناسم ولقب المتعاملالرقم البلديةالنشاطالعنــــــ
ر1 بنـي فـــودةتغذية عامةمشتة البطاحجبار الطا
بنـي فـــودةتغذية عامةب فودةخودير سفيان2
بنـي فـــودةتغذية عامةب فودةخودير بوعالم3
ل إلياس4 بنـي فـــودةتغذية عامةب فودةدا
بنـي فـــودةتغذية عامةب فودةمج صالح5
ة أحمد6 بنـي فـــودةتغذية عامةب فودةمع
بنـي فـــودةتغذية عامةب فودةبيدي حاج7
بنـي فـــودةتغذية عامةب فودةمخلوف طارق8



بنـي فـــودةتغذية عامةب فودةصدقة النذير9
ة عزوز10 بنـي فـــودةتغذية عامةب فودةمع



تغذية عامة اليـــوم الثانــــــي:

ـــــواناسم ولقب المتعاملالرقم البلديةالنشاطالعنــــــ
بنـي فـــودةتغذية عامةب فودةفة خليل1
بنـي فـــودةتغذية عامةب فودةكريبع السعيد2
بنـي فـــودةتغذية عامة 01 نوفم 54كريبع من 3
بنـي فـــودةتغذية عامةب فودةكعاط فيصل4
بنـي فـــودةتغذية عامةب فودةمراب عبد الحميد5
ة السعيد6 بنـي فـــودةتغذية عامةب فودةمع
بنـي فـــودةتغذية عامةب فودةبولحية العيد7
بنـي فـــودةتغذية عامةب فودةكريبع من 8
بنـي فـــودةتغذية عامةب فودةزوا السعيد9

بنـي فـــودةتغذية عامةب فودةبحباح أرز 10



بلديـة حمـــم السخنـــة عيـــد الفطـــر المبـــارك لسنـــة 2019 :

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
شام1 يـــــعحمـــــام السخنــــةبوشارب  حمـــــام السخنــــةإطعــــــام 
يد2 يـــــعحمـــــام السخنــــةطرطاق ال حمـــــام السخنــــةإطعــــــام 
يـــــعحمـــــام السخنــــةكرميش سم 3 حمـــــام السخنــــةإطعــــــام 
حمـــــام السخنــــةمطعـــــــــــــمحمـــــام السخنــــةبوفلكة عزيز4
الل مسعود5 حمـــــام السخنــــةمطعـــــــــــــمحمـــــام السخنــــةساعد 

يـــــــع اليـــوم الثــــــــا : إطعـــــــام 

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يـــــعحمـــــام السخنــــةوناس يوسف1 حمـــــام السخنــــةإطعــــــام 
حمـــــام السخنــــةمطعـــــــــــــمحمـــــام السخنــــةبودوخة فريد2
حمـــــام السخنــــةمطعـــــــــــــمحمـــــام السخنــــةبوشارب اروق3
حمـــــام السخنــــةمطعـــــــــــــمحمـــــام السخنــــةسعد  سم 4
حمـــــام السخنــــةمطعـــــــــــــمحمـــــام السخنــــةقر عبد السالم5

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
حمـــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــةكرميش سم 1
حمـــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــةصحراوي يح 2
حمـــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــةدعموش فوزي3
حمـــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــةمالحاللخمي 4
حمـــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــةفرج  شعبان5

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
حمـــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــةفرج  شعبان1
حمـــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــةلحرش فريد2



وك3 حمـــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــةعراب م
حمـــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــةمودع عزام نعيم4
حمـــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــةالل من 5



حـليب ومـشتقـاتــــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
حمـــــام السخنــــةحـليب ومـشتقـاتــــــهحمـــــام السخنــــةبودوخة أحمد1

حـليب ومـشتقـاتــــــه اليـــوم الثــــــــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
حمـــــام السخنــــةحـليب ومـشتقـاتــــــهحمـــــام السخنــــةعليان فيصل1

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةشارع جيش التحرير الوط رقم 275بن حرز  وليد1 حمـــــام السخنــــةمخ
ة صناعية   التجزئة السكنية 40 قطعة رقم 12 الطابق األر محل 02العل جهيد2 حمـــــام السخنــــةمخ

المخــابــــز اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةحمـــــام السخنــــةجهيد العل 1 حمـــــام السخنــــةمخ

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
حمـــــام السخنــةخضـــر و فـــــواكــــــهحمـــــام السخنــةمودع عزام حمزة1
حمـــــام السخنــةخضـــر و فـــــواكــــــهحمـــــام السخنــةدمحم أم بوخنفوف2
حمـــــام السخنــةخضـــر و فـــــواكــــــهحمـــــام السخنــةعمر شو 3
الل4 حمـــــام السخنــةخضـــر و فـــــواكــــــهحمـــــام السخنــةمزعاش 

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
حمـــــام السخنــةخضـــر و فـــــواكــــــهحمـــــام السخنــةدعموش فوزي1



حمـــــام السخنــةخضـــر و فـــــواكــــــهحمـــــام السخنــةالسا شب 2
حمـــــام السخنــةخضـــر و فـــــواكــــــهحمـــــام السخنــةطارق دعموش3
حمـــــام السخنــةخضـــر و فـــــواكــــــهحمـــــام السخنــةشام مبارك عزام4



تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةفيال عياش1
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةليتيم باديس2
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةبودوخة مزعاش3
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةبركان بوجمعة4
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةتكسنة مراد5
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةطرطاق العيد6
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةبودوخة صالح6
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةق دمحم7
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةمعن مسعودة8
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةيسعد عبد الحق9

حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةبهلول خديجة10

تغذية عامة اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةبن ق صالح1
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةجندارمية فارس2
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةدعموش كمال3
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةزغار أم 4
ة5 حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةسلوم سم
اب6 حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةطرطاق عبد الو
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةدعموش كمال6
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةقبا ميلود7
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةعليان عقيلة8
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةعيواج عبد الحليم9

حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةبوخنفوف دمحم أم 10



ــارك لسنـــة 2019 : ـــــة عيـــد الفطـــر  المبـ بلديـــة الطايـ

ـــع اليـــوم األول: ـــ يـ ـــام  ـــ إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الطايــــــــــــةمطعــــــــــــــــم الطايــــــــــــةمقال عماد1
الطايــــــــــــةمطعــــــــــــــــم الطايــــــــــــةعلوش نسيم2

ـــا : ـــ ــــع اليـــوم الثــ يـــ ـــام  ـــ إطعـ

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يـــــعالطايــــــــــــةطرطاق مو1 الطايــــــــــــةإطعــــــام 
يـــــعالطايــــــــــــةبوخبلة دمحم2 الطايــــــــــــةإطعــــــام 

ــــن اليـــوم األول: ــــوم ودواجـ لحـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الطايــــــــــــةلحوم ودواجنالطايــــــــــــةنحال عبد الرحمان1
الطايــــــــــــةلحوم ودواجنالطايــــــــــــةحواس مسعود2

ـــا : ـــن اليـــوم الثـــ ـــوم ودواجــ لحــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الطايــــــــــــةلحوم ودواجنالطايــــــــــــةشتيح ع 1
الطايــــــــــــةلحوم ودواجنالطايــــــــــــةمطر مصباح2



المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةتجزئة 151 قطعة رقم 138 قسم 17زني سا 1 الطايــــــــــــةمخ

ـــي: المخــابــــز اليـــوم الثانـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةتجزئة 151 قطعة رقم 138 قسم 17زني سا 1 الطايــــــــــــةمخ

ـــه اليـــوم األول: خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
الطــــايــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالطــــايــــةبش دعموش1
الطــــايــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالطــــايــــةزين الدين برباش2
الطــــايــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالطــــايــــةعبد الحميد عرعار3

ـــي: ـــه اليـــوم الثانـــ خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
الطــــايــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالطــــايــــةبش دعموش1
الطــــايــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالطــــايــــةزين الدين برباش2
الطــــايــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالطــــايــــةعبد الحميد عرعار3



تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
الطــــايــــةتغذية عامةالطــــايــــةدعموش بش 1
الطــــايــــةتغذية عامةالطــــايــــةزني سا 2
الطــــايــــةتغذية عامةالطــــايــــةبرباش بوزيد3
الطــــايــــةتغذية عامةالطــــايــــةبويلفان عي4
الطــــايــــةتغذية عامةالطــــايــــةبوشامة كلثوم5
الطــــايــــةتغذية عامةالطــــايــــةلعبة حميد6
الطــــايــــةتغذية عامةالطــــايــــةعلوش أعمر6
الطــــايــــةتغذية عامةالطــــايــــةقاسمية عبد العزيز7
الطــــايــــةتغذية عامةالطــــايــــةلسمر عبد الحليم8

ـــي: تغذية عامة اليـــوم الثانـــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
الطــــايــــةتغذية عامةالطــــايــــةشاوي بلخ 1
الطــــايــــةتغذية عامةالطــــايــــةبن شافعة عائشة2
الطــــايــــةتغذية عامةالطــــايــــةشاقور عز الدين3
الطــــايــــةتغذية عامةالطــــايــــةقاس التون 4
ة السعيد5 الطــــايــــةتغذية عامةالطــــايــــةبا
يد6 الطــــايــــةتغذية عامةالطــــايــــةعرعار ال
الطــــايــــةتغذية عامةالطــــايــــةدمحم بوعبد  مريم6
الطــــايــــةتغذية عامةالطــــايــــةعوري منصور7
وم8 الطــــايــــةتغذية عامةالطــــايــــةبهلول بر
الطــــايــــةتغذية عامةالطــــايــــةشاقور الضاوي9



بلديـة التلــــــة عيـــد الفطـــر المبـــارك لسنـــة 2019 :

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــــــــةسعدي نبيل1 ـــــ ـــــ ـــــ يـــــعالتلــ ــةإطعــــــام  التـــلـــــ
ــــــــةبالل عن 2 ـــــ ـــــ ـــــ يـــــعالتلــ ــةإطعــــــام  التـــلـــــ

يـــــــع اليـــوم الثــــــــا : إطعـــــــام 

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــــــــةخالف سه 1 ـــــ ـــــ ـــــ يـــــعالتلــ ــةإطعــــــام  التـــلـــــ

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــــــــةزرو يوسف1 ـــــ ـــــ ـــــ التـــلـــــــةلحوم ودواجنالتلــ

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــــــــةزرو يوسف1 ـــــ ـــــ ـــــ التـــلـــــــةلحوم ودواجنالتلــ

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

ـــــواناسم ولقب المتعاملالرقم البلديةالنشاطالعنــــــ
ــهالتـــلـــــــةعالوة زغار1 التـــلـــــــةخضـــر و فـــــواكــــ



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

ـــــواناسم ولقب المتعاملالرقم البلديةالنشاطالعنــــــ
ــهالتـــلـــــــةعالوة زغار1 التـــلـــــــةخضـــر و فـــــواكــــ



تغذية عامة اليـــوم األول:

ـــــواناسم ولقب المتعاملالرقم البلديةالنشاطالعنــــــ
ــةتغذية عامةالتـــلـــــــةربوح جمال1 التـــلـــــ
ــةتغذية عامةالتـــلـــــــةسعدي عمر2 التـــلـــــ
ــةبدار العيد3 ــةتغذية عامةالتـــلـــــ التـــلـــــ
ــةتغذية عامةالتـــلـــــــةشب جم 4 التـــلـــــ

تغذية عامة اليـــوم الثانــــــي:

ـــــواناسم ولقب المتعاملالرقم البلديةالنشاطالعنــــــ
ــةتغذية عامةالتـــلـــــــةسعدي أسعيد1 التـــلـــــ
ــةتغذية عامةالتـــلـــــــةزغار عالوة2 التـــلـــــ
ــةتغذية عامةالتـــلـــــــةمعن مديحة3 التـــلـــــ
ــةتغذية عامةالتـــلـــــــةشب خليفة4 التـــلـــــ

ســــــوبيــــــرات اليـــوم األول:

ـــــواناسم ولقب المتعاملالرقم البلديةالنشاطالعنــــــ
اب1 ــةســــــوبيــــــراتالتـــلـــــــةسجار عبد الو التـــلـــــ

ســــــوبيــــــرات اليـــوم الثانــــــي:

ـــــواناسم ولقب المتعاملالرقم البلديةالنشاطالعنــــــ
ــةســــــوبيــــــراتالتـــلـــــــةمعن مديحة1 التـــلـــــ



بلديـــة مزلـــــوق عيـــد الفطـــر  المبـــارك لسنـــة 2019 :

ـــــع اليـــوم األول: يــ ــــــام  إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعمزلوق مركزبلقاسم النوي1 مـــــــزلـــــــــوقاطعام 
يعمزلوق مركزعماد اسماعيل2 مـــــــزلـــــــــوقاطعام 
اب3 مـــــــزلـــــــــوقمطعــــــــــــــــــــممـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقبن منصوري عبد الو
مـــــــزلـــــــــوقمطعــــــــــــــــــــممـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقرحيل يوسف4
يعمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقعمارجية دمحم5 مـــــــزلـــــــــوقاطعام 

ــــــا : ــــــ ـــع اليـــوم الثــــــ يــــ ــــــام  إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعمزلوق مركزبلقاسم النوي1 مـــــــزلـــــــــوقاطعام 
يعمزلوق مركزعماد اسماعيل2 مـــــــزلـــــــــوقاطعام 
مـــــــزلـــــــــوقمطعــــــــــــــــــــممـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقنوي بلقاسم3
مـــــــزلـــــــــوقمطعــــــــــــــــــــممـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقراشدي النذير4
يعمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقعمارجية دمحم5 مـــــــزلـــــــــوقاطعام 

لحـــــوم ودواجــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
مـــــــزلـــــــــوقلحوم ودواجنمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقأفو عبد المالك1
مـــــــزلـــــــــوقلحوم ودواجنتجزئة 104 قطعة الحشيشيةبوبكر أبرادشة2
مـــــــزلـــــــــوقلحوم ودواجنمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقرفو عبد المالك3
مـــــــزلـــــــــوقلحوم ودواجنمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقاي النوري4
شام5 ة  مـــــــزلـــــــــوقلحوم ودواجنأوالد يلس شب
مـــــــزلـــــــــوقلحوم ودواجنأوالد يلس صال دليلة6



لحـــــوم ودواجــــن اليـــوم الثــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
مـــــــزلـــــــــوقلحوم ودواجنمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقفنان سليم1
مـــــــزلـــــــــوقلحوم ودواجنمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقمسي رياض2
مـــــــزلـــــــــوقلحوم ودواجنمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقحبية سم 3
مـــــــزلـــــــــوقلحوم ودواجنمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقرواق شعيب4
مـــــــزلـــــــــوقلحوم ودواجنمزلوق مركز RDCعباوي عدالن5

حـليب ومـشتقاتـــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
مـــــــزلـــــــــوقحــليب ومشتقاتــهمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقغضبان عبد العزيز1
مـــــــزلـــــــــوقحــليب ومشتقاتــهمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقعباوي دمحم ياس 2

حـليب ومـشتقاتـــه اليـــوم الثــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
مـــــــزلـــــــــوقحــليب ومشتقاتــهمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقبلمهدي رشيد1
مـــــــزلـــــــــوقحــليب ومشتقاتــهمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقعطوي رزيقة2

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقنشود ميلود1 مـــــــزلـــــــــوقمخ
ة صناعية العر بن مهيديحا النوار2 مـــــــزلـــــــــوقمخ
ة صناعيةمركـــز مزلـــــــوقرحمو فاروق3 مـــــــزلـــــــــوقمخ

المخــابــــز اليـــوم الثانـــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقنشود ميلود1 مـــــــزلـــــــــوقمخ



ة صناعية العر بن مهيديحا النوار2 مـــــــزلـــــــــوقمخ
ة صناعيةمركـــز مزلـــــــوقرحمو فاروق3 مـــــــزلـــــــــوقمخ

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
مـــــــزلـــــــــوقخضـــر و فـــــواكــــــهمــــزلــــــوقعماد الدين رواق1
مـــــــزلـــــــــوقخضـــر و فـــــواكــــــهمــــزلــــــوقمن دربال2
مـــــــزلـــــــــوقخضـــر و فـــــواكــــــهمــــزلــــــوقالربيع لواعر3



ـــه اليـــوم الثانــــــي: خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
مـــــــزلـــــــــوقخضـــر و فـــــواكــــــهمــــزلــــــوقعماد الدين رواق1
مـــــــزلـــــــــوقخضـــر و فـــــواكــــــهمــــزلــــــوقمن دربال2
مـــــــزلـــــــــوقخضـــر و فـــــواكــــــهمــــزلــــــوقالربيع لواعر3

تغــذية عـــامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقبودورة خالد1
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقرواق عماد2
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقعجيسة بومدين3
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقمخالفية الريبع4
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقنوي بلقاسم5
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقبونا خمي 6
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقرحا نوارة7
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقبلخ عبد العزيز8
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقعباوي عبد الحق9

مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقلحرش يمينة10

تغــذية عـــامة اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوققارة كمال1
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقبوعصيدة ز 2
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقبلمهدي مو3
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقخر رفيق4
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوققناطرة مراد5
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقرفو الربيع6
ر7 مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقعيادن الطا
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقيعيش نجيب8



مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقبن ثامر لخ 9
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقبورك جمال الدين10



ة عيـــد الفطــر المبـارك لسنـــة 2019 : بلديـة عــ الكبــ

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ةبازة نا1 يعشارع 01 نوفم 54 ع الكب ةاطعام  ع الكب
ةبلعز كمال2 يعشارع أول نوفم ع الكب ةاطعام  ع الكب
ة بن حامة وليد3 يع21قطعة - ع الكب ةاطعام  ع الكب
ةبن ميلة حمزة4 يعشارع الشهداء - ع الكب ةاطعام  ع الكب
شام5 ةبوشة  يع طنجة رقم 140 - ع الكب ةاطعام  ع الكب
ةبوشع عبد الكريم6 يعشارع 01 نوفم - ع الكب ةاطعام  ع الكب
ةجالمن لخ 7 يف ع الكب يعشارع حجا ال ةاطعام  ع الكب

يـــــــع اليـــوم الثـــــــــــا : إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ةبطيش جمال1 يعع الكب ةاطعام  ع الكب
اب2 ةبن رايس عبد الو يعع الكب ةاطعام  ع الكب
ةزيتو نا3 يعع الكب ةاطعام  ع الكب
ةكماش لمنور4 يعع الكب ةاطعام  ع الكب
ةجودي بوبكر5 يعع الكب ةاطعام  ع الكب
ةبن حامة وليد6 يعع الكب ةاطعام  ع الكب
ةبن مرابط مراد7 يعع الكب ةاطعام  ع الكب

لحــوم ودواجـــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ةلحوم ودواجنشارع 01 نوفم أحططاش خليفة1 ع الكب
ةلحوم ودواجنشارع الشهداءالعا سليم2 ع الكب
ةلحوم ودواجن 100 مسكنبادي عبد العزيز3 ع الكب
ةلحوم ودواجن 01 نوفم بادي نجيم4 ع الكب
ةلحوم ودواجنشارع 01 نوفم 54بوشع مسعودة5 ع الكب
يمسمارة مسعود6 ةلحوم ودواجنشارع عجي إبرا ع الكب



ةلحوم ودواجنشارع 01 نوفم 54سياري عبد الحميد7 ع الكب
ةلحوم ودواجنشارع قرشيش سليمانعيساوي أم 8 ع الكب



لحــوم ودواجـــن اليـــوم الثــــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ر1 يففودي لز ةلحوم ودواجنشارع حجاج ال ع الكب
ةلحوم ودواجنشارع قرشيش سليمانقباي عادل2 ع الكب
ةلحوم ودواجن لمروجكماش فارس3 ع الكب
ةأمغار ع 4 ةلحوم ودواجنع الكب ع الكب
ةلحوم ودواجنشارع سمارة أحمدبلة بوزيد5 ع الكب
ةلحوم ودواجنشارع سمارة أحمدبلعز عبد النور6 ع الكب
يمسمارة مسعود7 ةلحوم ودواجنشارع عجي برا ع الكب
اب8 ةلحوم ودواجنالمركز التجاري رقم 04سيوان عبد الو ع الكب

حــليب ومـشتقاتـــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ةحـليب ومـشتقاتـــهشارع طراقة العر صيانة فارس1 ع الكب
ةقرقور مصط 2 ةحـليب ومـشتقاتـــهع الكب ع الكب
ة3 ةقطاية خ ةحـليب ومـشتقاتـــهع الكب ع الكب
ةما رفيق4 ةحـليب ومـشتقاتـــهع الكب ع الكب
ةحططاش عبد النور5 ةحـليب ومـشتقاتـــهع الكب ع الكب

لحــوم ودواجـــن اليـــوم الثــــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ةعالمة خالد1 ةحـليب ومـشتقاتـــهع الكب ع الكب
ةداود  الطيب2 ةحـليب ومـشتقاتـــهع الكب ع الكب
ةسباع سليم3 ةحـليب ومـشتقاتـــهع الكب ع الكب

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةشارع قدور بولحيةيط زموري1 ةمخ ع الكب
ة صناعيةشارع  الشهداء رقم 40ملول عمر2 ةمخ ع الكب



المخــابــــز اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةشارع مومن السعيدملول ابوبكر1 ةمخ ع الكب
ة صناعيةشارع جيش التحرير الوط سح فوزية2 ةمخ ع الكب



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةدمحم شاعو1
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةمسعود سمارة2
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةصليحة خربوش3
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةشمس الدين بلعز4
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةأم سمارة5
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةعادل كركاري6
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةعمر بن خلوف7
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةعبد الرزاق بن أمغار8
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةمن بن حافظ9

عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةجمال فودي10
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةخليفة بوطبة11
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةسم داود12
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةبالل احططاش13
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةخليل زغيوة14
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةعمار مخال 15
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةمون بص 16

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةدمحم شاعو1
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةعادل بوخالد2
ي 3 عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةعبد العزيز برا
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةفاروق ساف4
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةمنصور بوقزولة5
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةعبد المالك بعطيش6
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةبوزيد مخال 7
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةكمال بن خلوف8
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةرضوان أحططاش9

عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةمصط بص 10
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةتوفيق لعريبة11



عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةخليل بوغويش12
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةعادل غالب13
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةإسالم بن ضيف14
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةمصط مخال 15
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةنبيل بوقزولة16
وش17 عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةعبد القادر عم



حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـيــــن الكبيــــــــرةحلويــات ومرطبــاتعـيــــن الكبيــــــــرةزكرامي حسين1

حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـيــــن الكبيــــــــرةحلويــات ومرطبــاتعـيــــن الكبيــــــــرةزكرامي حسين1

تغــذية عـــامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقعقون جمال1
عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقبولنعاش صالح2
عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقالعا نور الدين3
وش عبد القادر4 عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقعم
عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقكركار عبد الحميد5
عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقليتيم العيد6
عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقبوعرعور عز الدين7
عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقكماش النواري8
عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقبن لعور سليم9

عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقبلعيدي عبد المجيد10

تغــذية عـــامة اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقغالب عز الدين1
عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقبوقزولة رشيد2
عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقكموش مو3
عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقمج رشيد4
يم5 عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقعل إبرا
عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقفراح فاتح6
عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقبلعمري الطيب7



عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقبوشن ياس 8
عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقبوجناح يوسف9

عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقبجرو حدة10



ــارك لسنـــة 2019 : ــة أوالد عــــدوان عيـــد الفطـــر المبـ بلديـ

ـــع اليـــوم األول: ـــ يـ ـــام  ـــ إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعأوالد عيش - أوالد عدوانبن عزيز عبد القادر1 أوالد عدواناطعام 
اكية رقم 22 أوالد عيش - أوالد عدوانجعفري كمال2 يعقرية الفالحية االش أوالد عدواناطعام 
يعأوالد عدوانفرحوم فتيحة3 أوالد عدواناطعام 
يعأوالد عدوانبن صيد عبد الحق4 أوالد عدواناطعام 

ـــا : ـــ ـــ ــ ـــع اليـــوم الثــ ـــ يـ ـــام  ـــ إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يع أوالد عيشبن حمو عبد النور1 أوالد عدواناطعام 
يعأوالد عدوانزروق ياس 2 أوالد عدواناطعام 
يعأوالد عدوانبن عزيز عبد القادر3 أوالد عدواناطعام 

ــــن اليـــوم األول: ــــوم ودواجـ ــ لحـــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ا 1 دة  أوالد عدوانلحوم ودواجنأوالد عيشبو
أوالد عدوانلحوم ودواجن 20 مسكن حربة ساعد2
أوالد عدوانلحوم ودواجنأوالد عدوانبوعود حمزة3

ـــا : ـــ ـــ ــــن اليـــوم الثــ ـــوم ودواجـ ـــ لحـــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد عدوانلحوم ودواجنأوالد عدوانرواز عبد الرزاق1
أوالد عدوانلحوم ودواجنأوالد عدوانحربةفؤاد2



أوالد عدوانلحوم ودواجنأوالد عدوانرحال السعيد3



المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعية 17 أكتوبرقهام عز الدين1 أوالد عدوانمخ

ـــي: المخــابــــز اليـــوم الثانــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعية 17 أكتوبرقهام عز الدين1 أوالد عدوانمخ

ـــه اليـــوم األول: خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد عـــــدوانخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد عـــــدوانصالح بوجرادة1
أوالد عـــــدوانخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد عـــــدوانعبد الحليم مقدم2
أوالد عـــــدوانخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد عـــــدوانعبد الرحمن بلقروي3

ـــي: ـــه اليـــوم الثانـــ خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد عـــــدوانخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد عـــــدوانرشيد بن ب 1
أوالد عـــــدوانخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد عـــــدوانعبد الرزاق 2

تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد عـــــدوانتغذية عامةال التطوريعليوة بوزيد1
أوالد عـــــدوانتغذية عامةأوالد عـــــدوانعاشوري السعيد2
أوالد عـــــدوانتغذية عامةأوالد عـــــدوانفاوي جهيد3
أوالد عـــــدوانتغذية عامةأوالد عـــــدوانموساوي رابح4



أوالد عـــــدوانتغذية عامةأوالد عـــــدوانلعقاب نبيل5
أوالد عـــــدوانتغذية عامةأوالد عـــــدوانبوجرادة عبد الحليم6
أوالد عـــــدوانتغذية عامةأوالد عـــــدوانفورماس سم 7
أوالد عـــــدوانتغذية عامةأوالد عـــــدوانزغموري جمال8
أوالد عـــــدوانتغذية عامةأوالد عـــــدوانمقدم عبد الزاق9

أوالد عـــــدوانتغذية عامةأوالد عـــــدواننوري صالح10



ـــي: تغذية عامة اليـــوم الثانــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد عـــــدوانتغذية عامةأوالد عـــــدوانبوعود رفيق1
أوالد عـــــدوانتغذية عامةأوالد عـــــدوانعليوي أحمد2
شام3 أوالد عـــــدوانتغذية عامةأوالد عـــــدوانخضار 
أوالد عـــــدوانتغذية عامةأوالد عـــــدواننوري عاشور4
أوالد عـــــدوانتغذية عامةأوالد عـــــدوانحططاش عبد النور5
أوالد عـــــدوانتغذية عامةأوالد عـــــدوانشنوف السعيد6
أوالد عـــــدوانتغذية عامةأوالد عـــــدوانسوي فاتح7
أوالد عـــــدوانتغذية عامةأوالد عـــــدوانتوا فاتح8
أوالد عـــــدوانتغذية عامةأوالد عـــــدوانعليوة بوزيد9

أوالد عـــــدوانتغذية عامةأوالد عـــــدوانزغموري سهيلة10



ـــامشــة عيـــد الفطـــر المبـــارك لسنـــة 2019 : بلديـة الد

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
شام1 ــةلبازدة  ــ ــ امشـ يعالد ــةاطعام  ــ ــ امشـ الد
ــةبورزق صالح الدين2 ــ ــ امشـ يعالد ــةاطعام  ــ ــ امشـ الد
ــةلعتارسة نا3 ــ ــ امشـ يعالد ــةاطعام  ــ ــ امشـ الد

يـــــــع اليـــوم الثـــــــــــــا : إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــةبن ستي صالح الدين1 ــ ــ امشـ يعالد ــةاطعام  ــ ــ امشـ الد
ــةلعتارسة نا2 ــ ــ امشـ يعالد ــةاطعام  ــ ــ امشـ الد

لحـــــــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــةبوقزاطة دمحم1 ــ ــ امشـ ــةلحوم ودواجنالد ــ ــ امشـ الد
ــــةسوي عبد 2 ــ امشـ ــةلحوم ودواجنالد ــ ــ امشـ الد

لحـــــــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثـــــــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــةبوزيت عبد العزيز1 ــ ــ امشـ ــةلحوم ودواجنالد ــ ــ امشـ الد
ــةبلعابد ميمون2 ــ ــ امشـ ــةلحوم ودواجنالد ــ ــ امشـ الد

حـليب ومـشتقـاتـــــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــةذباح رضا1 ــ ــ امشـ ــهالد ــ ــ ــةحـليب ومـشتقـاتـ ــ ــ امشـ الد
ــةبن بايزة لع2 ــ ــ امشـ ــهالد ــ ــ ــةحـليب ومـشتقـاتـ ــ ــ امشـ الد



حـليب ومـشتقـاتـــــــه اليـــوم الثـــــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــــةمجدوب محسن1 ــ امشـ ــهالد ــ ــ ــةحـليب ومـشتقـاتـ ــ ــ امشـ الد

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
م1 ة صناعيةع الربيعبن الزادي بركا ــــةمخ ــ امشـ الد

المخــابــــز اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
م1 ة صناعيةع الربيعبن الزادي بركا ــــةمخ ــ امشـ الد

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ــ ــ ــ البلديةالنشاطالعنـ
ــةزين الدين شنيور1 ــ ــ ـــ امشــ ــهالد ــ ــــواكــ ــر و فـ ــــةخضـ ــ ـــ امشــ الد
ــاد2 ـــ ــةعمـــر عيــ ــ ــ ـــ امشــ ــهالد ــ ــــواكــ ــر و فـ ــــةخضـ ــ ـــ امشــ الد

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ــ ــ ــ البلديةالنشاطالعنـ
ــةزين الدين شنيور1 ــ ــ ـــ امشــ ــهالد ــ ــــواكــ ــر و فـ ــــةخضـ ــ ـــ امشــ الد
ــةعمر عياد2 ــ ــ ـــ امشــ ــهالد ــ ــــواكــ ــر و فـ ــــةخضـ ــ ـــ امشــ الد



تغذية عامة اليـــوم األول:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ــ ــ ــ البلديةالنشاطالعنـ
ــةبورنان دمحم1 ــ ــ ـــ امشــ ــةتغذية عامةالد ــ ــ ـــ امشــ الد
ــةفا مولود2 ــ ــ ـــ امشــ ــةتغذية عامةالد ــ ــ ـــ امشــ الد
ا 3 ــةبوي تو ــ ــ ـــ امشــ ــةتغذية عامةالد ــ ــ ـــ امشــ الد
ــةلعقون بوعالم4 ــ ــ ـــ امشــ ــةتغذية عامةالد ــ ــ ـــ امشــ الد
ــةمعوط سليم5 ــ ــ ـــ امشــ ــةتغذية عامةالد ــ ــ ـــ امشــ الد
يط فاتح6 ــةبو ــ ــ ـــ امشــ ــةتغذية عامةالد ــ ــ ـــ امشــ الد
ــةبورالزق شيبوب7 ــ ــ ـــ امشــ ــةتغذية عامةالد ــ ــ ـــ امشــ الد
ــةعياد خديجة8 ــ ــ ـــ امشــ ــةتغذية عامةالد ــ ــ ـــ امشــ الد
ــةبن عزيز فارس9 ــ ــ ـــ امشــ ــةتغذية عامةالد ــ ــ ـــ امشــ الد

تغذية عامة اليـــوم الثانـــــي:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ــ ــ ــ البلديةالنشاطالعنـ
ــةمز فؤاد1 ــ ــ ـــ امشــ ــةتغذية عامةالد ــ ــ ـــ امشــ الد
ــةبن بايزة لع2 ــ ــ ـــ امشــ ــةتغذية عامةالد ــ ــ ـــ امشــ الد
ــةبن ستي لط 3 ــ ــ ـــ امشــ ــةتغذية عامةالد ــ ــ ـــ امشــ الد
شام4 ــةمز  ــ ــ ـــ امشــ ــةتغذية عامةالد ــ ــ ـــ امشــ الد
ــةفا سفيان5 ــ ــ ـــ امشــ ــةتغذية عامةالد ــ ــ ـــ امشــ الد
ــــةمجدوب أبو بكر6 ــ ـــ امشــ ــةتغذية عامةالد ــ ــ ـــ امشــ الد
ــــةشنيور زين الدين7 ــ ـــ امشــ ــةتغذية عامةالد ــ ــ ـــ امشــ الد
ــةقيشو وليد8 ــ ــ ـــ امشــ ــةتغذية عامةالد ــ ــ ـــ امشــ الد

ــةرحاحلة زين العابدين10 ــ ــ ـــ امشــ ــةتغذية عامةالد ــ ــ ـــ امشــ الد



ــة 2019 : بلديـة عمـــوشــــة عيـــد الفطــر المبـارك لسنـ

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــةلعقاب عبد الحليم1 ــــ ــــ ــــوشــ يععمـــ ــةاطعام  ــــ ــــ ــــوشــ عمـــ
ــــــةقجا نادية2 ــــ ــــوشــ يععمـــ ــةاطعام  ــــ ــــ ــــوشــ عمـــ
ــةبوقزاطة عادل3 ــــ ــــ ــــوشــ يععمـــ ــةاطعام  ــــ ــــ ــــوشــ عمـــ
ــةبولواطة بوزيد4 ــــ ــــ ــــوشــ يععمـــ ــةاطعام  ــــ ــــ ــــوشــ عمـــ
ــــــةبوحادرة رضا5 ــــ ــــوشــ يععمـــ ــةاطعام  ــــ ــــ ــــوشــ عمـــ

يـــــــع اليـــوم الثـــــــا : إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــــــةبوخالفة وسام الدين1 ــــ ــــوشــ يععمـــ ــةاطعام  ــــ ــــ ــــوشــ عمـــ
يعشارع االخوة بن عزيزبوناب مو2 ــةاطعام  ــــ ــــ ــــوشــ عمـــ
ــةبويزان دمحم3 ــــ ــــ ــــوشــ يععمـــ ــةاطعام  ــــ ــــ ــــوشــ عمـــ
ــــــةدعا السعيد4 ــــ ــــوشــ يععمـــ ــةاطعام  ــــ ــــ ــــوشــ عمـــ
يعشارع جيش التحريرجم يوسف5 ــةاطعام  ــــ ــــ ــــوشــ عمـــ

لحــــــــوم ودواجـــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــــــةلحوم ودواجنعموشة مركزتامن عبد الغا 1 ــــ ــــوشــ عمـــ
ــــــةلحوم ودواجنشارع جيش التحرير الوط حامدي من 2 ــــ ــــوشــ عمـــ
ــــــةلحوم ودواجنشارع اإلخوة شتيويحمزة ع 3 ــــ ــــوشــ عمـــ
ــــــةلحوم ودواجنشارع جيش التحرير الوط حمزة لط 4 ــــ ــــوشــ عمـــ
ــــــةلحوم ودواجنشارع اإلخوة شتيويساف الم 5 ــــ ــــوشــ عمـــ
ــــــةلحوم ودواجنشارع جيش التحرير الوط سماي من 6 ــــ ــــوشــ عمـــ
ــــــةعتيق ز 7 ــــ ــــوشــ ــــــةلحوم ودواجنعمـــ ــــ ــــوشــ عمـــ
ــــــةلحوم ودواجنشارع جيش التحرير الوط عليوي ع 8 ــــ ــــوشــ عمـــ
ارمة تعاونية عقارية السالم قطعة 1 مج 20عنان دمحم9 ــــــةلحوم ودواجن ال ــــ ــــوشــ عمـــ

ــــــةلحوم ودواجن يحياوي شارع زعباط رمضانعنان معمر10 ــــ ــــوشــ عمـــ
ــةلعيداوي أحمد11 ــــ ــــ ــــوشــ ــــــةلحوم ودواجنعمـــ ــــ ــــوشــ عمـــ
ــــــةلحوم ودواجنشارع جيش التحرير الوط لهال مسعود12 ــــ ــــوشــ عمـــ



لحــــــــوم ودواجـــــــن اليـــوم الثـــــــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــــــةلحوم ودواجنشارع جيش التحرير الوط مجنون مختار1 ــــ ــــوشــ عمـــ
ــــــةلحوم ودواجنشارع اإلخوة مسلم الطابق األر محجوب فاروق2 ــــ ــــوشــ عمـــ
ــــــةلحوم ودواجن اإلخوة سنبويمقدم مليك3 ــــ ــــوشــ عمـــ
ــــــةلحوم ودواجنشارع اإلخوة بن عزيزندة عمر4 ــــ ــــوشــ عمـــ
ــةبوبواطة بوزيد5 ــــ ــــ ــــوشــ ــــــةلحوم ودواجنعمـــ ــــ ــــوشــ عمـــ
ــــــةلحوم ودواجنشارع جيش التحرير الوط بوقزول مسعود6 ــــ ــــوشــ عمـــ
ــةبوي عبد النور7 ــــ ــــ ــــوشــ ــــــةلحوم ودواجنعمـــ ــــ ــــوشــ عمـــ
ــــــةلحوم ودواجنشارع اإلخوة بن عزيزثام عز الدين8 ــــ ــــوشــ عمـــ
ــــــةسوالم من 9 ــــ ــــوشــ ــــــةلحوم ودواجنعمـــ ــــ ــــوشــ عمـــ

ــــــةلحوم ودواجنالطريق الوط شتيوي فريد10 ــــ ــــوشــ عمـــ
ــــــةعيد جمال الدين11 ــــ ــــوشــ ــــــةلحوم ودواجنعمـــ ــــ ــــوشــ عمـــ

حـليب ومـشتقاتـــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
شام1 ــةلعاص  ــــ ــــ ــــوشــ ــــــةحـليب ومـشتقاتــهعمـــ ــــ ــــوشــ عمـــ
ــةبو رشيد2 ــــ ــــ ــــوشــ ــــــةحـليب ومـشتقاتــهعمـــ ــــ ــــوشــ عمـــ
ــــــةخنتوت صالح3 ــــ ــــوشــ ــــــةحـليب ومـشتقاتــهعمـــ ــــ ــــوشــ عمـــ

حـليب ومـشتقاتـــه اليـــوم الثـــــــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــــــةمعزوز إسماعيل1 ــــ ــــوشــ ــــــةحـليب ومـشتقاتــهعمـــ ــــ ــــوشــ عمـــ
ي زيلوخة2 ــــــةلخ ــــ ــــوشــ ــــــةحـليب ومـشتقاتــهعمـــ ــــ ــــوشــ عمـــ



المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــةبن داود محمود1 ة صناعيةشارع اإلخوة بن عزيز مركزعموشـ ــــــةمخ ــــ ــــوشــ عمـــ
ة صناعيةشارع 20 أوت 1955طال عبد العزيز2 ــــــةمخ ــــ ــــوشــ عمـــ

المخــابــــز اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يط خالد1 ــةبن  ة صناعية مـركــز عمـوشــ ــــــةمخ ــــ ــــوشــ عمـــ

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

ـــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ــــ البلديةالنشاطالعنــ
يف لقديم1 عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــــةدمحم ال
عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــــةمسعود بونقاب2
عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــــةلحسن رجال 3
عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــــةأحمد بلعوط4
عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــــةوليد بن علوط5
عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــــةسالم بلجنان6
ــةياس سمشة7 عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــ
عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــــةعبد العزيز بومعزة8
عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــــةجمال عيساوي9

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

ـــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ــــ البلديةالنشاطالعنــ
ة نوري1 عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــــةخ
عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــــةعمر بن ع 2
ــةرابح قرقور3 عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــ
عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــــةسفيان دودو4
عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــــةعبدالجليل زروق5
عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــــةجمال الدين قرقور6
ــةتوفيق عرار7 عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــ
ــةأسامة قانة8 عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــ
عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــــةبالل مقدم9



تغذية عامة اليـــوم األول:

ـــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ــــ البلديةالنشاطالعنــ
ــةتغذية عامةعموشـــــةبوطال العيد1 عموشـــ
ــةالنوري لحسن2 ــةتغذية عامةعموشـــ عموشـــ
ــةتغذية عامةعموشـــــةخرف  كمال3 عموشـــ
ــةتغذية عامةعموشـــــةطال عبد العزيز4 عموشـــ
ــةتغذية عامةعموشـــــةحاموش عمر5 عموشـــ
ــةتغذية عامةعموشـــــةجمعة السيد6 عموشـــ
ــةإيدري ع 7 ــةتغذية عامةعموشـــ عموشـــ
ــةبونقاب مسعود8 ــةتغذية عامةعموشـــ عموشـــ
ــةتغذية عامةعموشـــــةلحول عبد العزيز9 عموشـــ

ــةتغذية عامةعموشـــــةقهلوز حواس10 عموشـــ
ــةتغذية عامةعموشـــــةسمش الدين عمار11 عموشـــ
شام12 ــةي  ــةتغذية عامةعموشـــ عموشـــ

تغذية عامة اليـــوم الثانـــــي:

ـــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ــــ البلديةالنشاطالعنــ
ــةتغذية عامةعموشـــــةخنتوت صالح1 عموشـــ
ــةتغذية عامةعموشـــــةنوري عبد النور2 عموشـــ
ــةتغذية عامةعموشـــــةأحططاش بوزيد3 عموشـــ
ــةلهوازي نسيم4 ــةتغذية عامةعموشـــ عموشـــ
ــةتغذية عامةعموشـــــةرحما زيدومة5 عموشـــ
ــةبوي توفيق6 ــةتغذية عامةعموشـــ عموشـــ
ــةتغذية عامةعموشـــــةخنتوت سليمان7 عموشـــ
ــةلعيداوي عبد الحق8 ــةتغذية عامةعموشـــ عموشـــ

ــةتغذية عامةعموشـــــةحلموش مراد10 عموشـــ
ــةبلجنان دمحم11 ــةتغذية عامةعموشـــ عموشـــ
ــةتغذية عامةعموشـــــةشلوش من 12 عموشـــ



ي نبشــار عيـــد الفطــ المبــارك لسنــة 2019 : بلديـة تــ

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ي نبشارحدادي العيد1 يعت ي نبشاراطعام  ت
ي نبشارحميدو رضا2 يعت ي نبشاراطعام  ت
ي نبشارالعيدا فارس3 ي نبشارمطعـــــــمت ت

يـــــــع اليـــوم الثـــــــــــــــا : إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يد1 ي نبشارعيشون ال ي نبشارمطعـــــــمت ت
ي نبشاربويزان فاروق2 ي نبشارمطعـــــــمت ت
ة عز الدين3 ي نبشارم ي نبشارمطعـــــــمت ت

لحــــــوم ودواجــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ي جمال1 ي نبشاربرا ي نبشارلحوم ودواجنت ت
ي نبشاربن إيدير حس 2 ي نبشارلحوم ودواجنت ت
ي نبشارجباس إسالم3 ي نبشارلحوم ودواجنت ت
ي نبشارلحوم ودواجنالسوق المغ المركزيداودي عبد الكريم4 ت
ي نبشارعاش جمال5 ي نبشارلحوم ودواجنت ت
ي نبشارعايشون فا 6 ي نبشارلحوم ودواجنت ت

لحــــــوم ودواجــــن اليـــوم الثــــــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ي نبشارمراد خالد1 ي نبشارلحوم ودواجنت ت
ي نبشارمحلوس يوسف2 ي نبشارلحوم ودواجنت ت
ي نبشارلعبيدي مولود3 ي نبشارلحوم ودواجنت ت



ي نبشارلبصاري فاتح4 ي نبشارلحوم ودواجنت ت
ي نبشارداودي عبد الكريم5 ي نبشارلحوم ودواجنت ت



حــليب ومـشتقاتــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ي نبشارحميدو رضا1 ي نبشارحــليب ومـشتقاتـــهت ت
ي نبشاربارة عمر2 ي نبشارحــليب ومـشتقاتـــهت ت

حــليب ومـشتقاتــــه اليـــوم الثــــــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ي نبشاررحما حمودة1 ي نبشارحــليب ومـشتقاتـــهت ت

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةتيـــزي نبشـــاربلعوط حكيم1 ي نبشارمخ ت

المخــابــــز اليـــوم الثانـــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ي نبشارعاشوري مراد1 ة صناعية   الطابق األر شارع االخوة بوجمل مركز ت ي نبشارمخ ت

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
تيـــزي نبشـــارخضـــر و فـــــواكــــــهتيـــزي نبشـــاررياض مجماج1
تيـــزي نبشـــارخضـــر و فـــــواكــــــهتيـــزي نبشـــارسليم رحما 2
تيـــزي نبشـــارخضـــر و فـــــواكــــــهتيـــزي نبشـــاروليد بلعوط3
تيـــزي نبشـــارخضـــر و فـــــواكــــــهتيـــزي نبشـــارسليمة أحططاش4
تيـــزي نبشـــارخضـــر و فـــــواكــــــهتيـــزي نبشـــاركريم بن ادريس5
تيـــزي نبشـــارخضـــر و فـــــواكــــــهتيـــزي نبشـــارعبد الحميد بلعوط6



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
تيـــزي نبشـــارخضـــر و فـــــواكــــــهتيـــزي نبشـــارمونية حال 1
تيـــزي نبشـــارخضـــر و فـــــواكــــــهتيـــزي نبشـــارعثمان بويباون2
تيـــزي نبشـــارخضـــر و فـــــواكــــــهتيـــزي نبشـــارشمس الدين بوطبة3
تيـــزي نبشـــارخضـــر و فـــــواكــــــهتيـــزي نبشـــارالياس بيفوح4
تيـــزي نبشـــارخضـــر و فـــــواكــــــهتيـــزي نبشـــارعبد الجبار عمرون5
تيـــزي نبشـــارخضـــر و فـــــواكــــــهتيـــزي نبشـــارالخ شعالل6

تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
ي رحيمة1 تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــاربرا
تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــاربلعزيز كمال2
تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــاربلعوط وليد3
تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــاربن شعبان محفوظ4
تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــارلمنور صدو 5
تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــارمخاشن جمال6
تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــارعرا عمر7
تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــارمجر رشيد8
يف9 تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــاريحياوي ال

تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــاربن  جابر10

تغذية عامة اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــاربلعوط بوجمعة1
تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــاربن إيدير فارس2
تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــاربوطال سفيان3
تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــاربوعمامة سم 4
تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــاررحما سليم5
تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــارعيسو عبد المالك6
تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــاربركاي عبد الحفيظ7



يط عبد الرزاق8 تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــاربو
تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــارعيشون عبد النا9

يم10 تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــارلبصاري برا



ـــور عيــد الفطــر المبــارك لسنــة 2019 : بلديـة بـابــ

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــورأمغار عبد السالم1 ــــ ـــ ـــ ـــ ـــابـــ ـــ ــعبـ ــــ يــ ـــام  ــــ ـــ ـــورإطعـ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــابـــ ـــ بـ
وك2 ـــورأمغار م ــــ ـــ ـــ ـــ ـــابـــ ـــ ــعبـ ــــ يــ ـــام  ــــ ـــ ـــورإطعـ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــابـــ ـــ بـ
ـــورعمامرة العيا 3 ــــ ـــ ـــ ـــ ـــابـــ ـــ ــعبـ ــــ يــ ـــام  ــــ ـــ ـــورإطعـ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــابـــ ـــ بـ
دة بوعالم4 ـــوربو ــــ ـــ ـــ ـــ ـــابـــ ـــ ــعبـ ــــ يــ ـــام  ــــ ـــ ـــورإطعـ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــابـــ ـــ بـ

يـــــــع اليـــوم الثــــــا : إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــورأمغار كمال1 ــــ ـــ ـــ ـــ ـــابـــ ـــ ــعبـ ــــ يــ ـــام  ــــ ـــ ـــورإطعـ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــابـــ ـــ بـ
ـــوربوشع فريد2 ــــ ـــ ـــ ـــ ـــابـــ ـــ ــعبـ ــــ يــ ـــام  ــــ ـــ ـــورإطعـ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــابـــ ـــ بـ
ـــوربودينة دمحم3 ــــ ـــ ـــ ـــ ـــابـــ ـــ ــعبـ ــــ يــ ـــام  ــــ ـــ ـــورإطعـ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــابـــ ـــ بـ
ـــوربن جاب  خليل4 ــــ ـــ ـــ ـــ ـــابـــ ـــ ــعبـ ــــ يــ ـــام  ــــ ـــ ـــورإطعـ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــابـــ ـــ بـ

لحـــــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــورأمغار مولود1 ــــ ـــ ـــ ـــ ـــابـــ ـــ ـــورلحوم ودواجنبـ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــابـــ ـــ بـ
ـــورفودي محفوظ2 ــــ ـــ ـــ ـــ ـــابـــ ـــ ـــورلحوم ودواجنبـ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــابـــ ـــ بـ

لحـــــــوم ودواجــــــن   اليـــوم الثــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــورأمغار عبد الحليم1 ــــ ـــ ـــ ـــ ـــابـــ ـــ ـــورلحوم ودواجنبـ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــابـــ ـــ بـ
اب2 ـــورسيوان عبد الو ــــ ـــ ـــ ـــ ـــابـــ ـــ ـــورلحوم ودواجنبـ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــابـــ ـــ بـ



حـليب ومـشتقـاتــــــــه  اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــوربولحليب خليصة1 ــــ ـــ ـــ ـــ ـــابـــ ـــ ـــهبـ ـــورحـليب ومـشتقـاتــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــابـــ ـــ بـ

حـليب ومـشتقـاتــــــــه  اليـــوم الثــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــورمسموس بوبكر1 ــــ ـــ ـــ ـــ ـــابـــ ـــ ـــهبـ ـــورحـليب ومـشتقـاتــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــابـــ ـــ بـ

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعية 53 مسكنأكنيو فاتح1 ـــورمخ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــابـــ ـــ بـ

المخــابــــز اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ان ز 1 ـــوربود ــــ ـــ ة صناعيةالملعب بابـــ ـــورمخ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــابـــ ـــ بـ

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ـــوردمحم بوشامة1 ــــ ـــ ـــابـ ـــهبـ ــــواكـــ ـــورخضـــر و فـ ــــ ـــ ـــابـ بـ
ـــورسا لبص 2 ــــ ـــ ـــابـ ـــهبـ ــــواكـــ ـــورخضـــر و فـ ــــ ـــ ـــابـ بـ
ـــورفريد حجاج3 ــــ ـــ ـــابـ ـــهبـ ــــواكـــ ـــورخضـــر و فـ ــــ ـــ ـــابـ بـ

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ـــورفريد شيبان1 ــــ ـــ ـــابـ ـــهبـ ــــواكـــ ـــورخضـــر و فـ ــــ ـــ ـــابـ بـ
ـــورياس خضار2 ــــ ـــ ـــابـ ـــهبـ ــــواكـــ ـــورخضـــر و فـ ــــ ـــ ـــابـ بـ
ـــوردمحم بومنقاش3 ــــ ـــ ـــابـ ـــهبـ ــــواكـــ ـــورخضـــر و فـ ــــ ـــ ـــابـ بـ
ـــورأحمد أمغار4 ــــ ـــ ـــابـ ـــهبـ ــــواكـــ ـــورخضـــر و فـ ــــ ـــ ـــابـ بـ



تغذية عامة اليـــوم األول:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ـــوربن دباح رشيد1 ــــ ـــ ـــابـ ـــورتغذية عامةبـ ــــ ـــ ـــابـ بـ
ـــوربوشامة رابح2 ــــ ـــ ـــابـ ـــورتغذية عامةبـ ــــ ـــ ـــابـ بـ
يط لخ 3 ـــوربن  ــــ ـــ ـــابـ ـــورتغذية عامةبـ ــــ ـــ ـــابـ بـ
ـــورقهام ع 4 ــــ ـــ ـــابـ ـــورتغذية عامةبـ ــــ ـــ ـــابـ بـ
ـــوربوديسة عبد 5 ــــ ـــ ـــابـ ـــورتغذية عامةبـ ــــ ـــ ـــابـ بـ
ـــوربوجنوية محفوظ6 ــــ ـــ ـــابـ ـــورتغذية عامةبـ ــــ ـــ ـــابـ بـ
وك7 ـــورقاس م ــــ ـــ ـــابـ ـــورتغذية عامةبـ ــــ ـــ ـــابـ بـ
ـــورعاشوري عمر8 ــــ ـــ ـــابـ ـــورتغذية عامةبـ ــــ ـــ ـــابـ بـ
ـــوربوشامة دمحم9 ــــ ـــ ـــابـ ـــورتغذية عامةبـ ــــ ـــ ـــابـ بـ

ـــورأعراب عبد الرزاق10 ــــ ـــ ـــابـ ـــورتغذية عامةبـ ــــ ـــ ـــابـ بـ

تغذية عامة اليـــوم الثانـــــي:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ـــورخنيش لمنور1 ــــ ـــ ـــابـ ـــورتغذية عامةبـ ــــ ـــ ـــابـ بـ
ـــورمشيش لخ 2 ــــ ـــ ـــابـ ـــورتغذية عامةبـ ــــ ـــ ـــابـ بـ
ـــورمسموس عبد الحليم3 ــــ ـــ ـــابـ ـــورتغذية عامةبـ ــــ ـــ ـــابـ بـ
ـــوربوشالغم خليفة4 ــــ ـــ ـــابـ ـــورتغذية عامةبـ ــــ ـــ ـــابـ بـ
رة5 ـــوربولحليب ز ــــ ـــ ـــابـ ـــورتغذية عامةبـ ــــ ـــ ـــابـ بـ
ـــوربويض رضوان6 ــــ ـــ ـــابـ ـــورتغذية عامةبـ ــــ ـــ ـــابـ بـ
ـــوربوغزيو بلقاسم7 ــــ ـــ ـــابـ ـــورتغذية عامةبـ ــــ ـــ ـــابـ بـ
وك8 ـــورعيادي م ــــ ـــ ـــابـ ـــورتغذية عامةبـ ــــ ـــ ـــابـ بـ
ـــورأمغار عز الدين9 ــــ ـــ ـــابـ ـــورتغذية عامةبـ ــــ ـــ ـــابـ بـ

ـــورداود يوسف10 ــــ ـــ ـــابـ ـــورتغذية عامةبـ ــــ ـــ ـــابـ بـ



ج الغــــول عيــد الفطــر المبـارك لسنـة 2019 : بلديـة 

لحـــــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــــولخليفة جمال1 ــــوللحوم ودواجنج الغـــ ج الغـــ
ــــولبوقزولة فاتح2 ــــوللحوم ودواجنج الغـــ ج الغـــ

لحـــــــوم ودواجــــــن  اليـــوم الثــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــــولبورك بوزيد1 ــــوللحوم ودواجنج الغـــ ج الغـــ
ــــولبن مسكر لخ 2 ــــوللحوم ودواجنج الغـــ ج الغـــ

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ج الغولبولعوينات بالل1 ة صناعية   بيدة  ــــولمخ ج الغـــ

المخــابــــز اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ج الغولبوديسة توفيق1 ة صناعية   بيدة  ــــولمخ ج الغـــ

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:



ـــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ البلديةالنشاطالعنــ
ــــولعبد الكريم حريدي1 ـــــهســـرج الغـ ــــواكـ ــــولخضـــر و فـ ســـرج الغـ
ــــولالــمولود باحوش2 ـــــهســـرج الغـ ــــواكـ ــــولخضـــر و فـ ســـرج الغـ



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

ـــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ البلديةالنشاطالعنــ
ــــولعبد الكريم حريدي1 ـــــهســـرج الغـ ــــواكـ ــــولخضـــر و فـ ســـرج الغـ
ــــولالــمولود باحوش2 ـــــهســـرج الغـ ــــواكـ ــــولخضـــر و فـ ســـرج الغـ

تغذية عامة اليـــوم األول:

ـــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ البلديةالنشاطالعنــ
ــــولبولعوينات فريد1 ــــولتغذية عامةســـرج الغـ ســـرج الغـ
ــــولحريدي عبد الكريم2 ــــولتغذية عامةســـرج الغـ ســـرج الغـ
ــــولكيحل خالد3 ــــولتغذية عامةســـرج الغـ ســـرج الغـ
ــــولبوحرود عبد المالك4 ــــولتغذية عامةســـرج الغـ ســـرج الغـ
ــــولبوديسة عبد العا 5 ــــولتغذية عامةســـرج الغـ ســـرج الغـ
يف6 ــــولقادري ال ــــولتغذية عامةســـرج الغـ ســـرج الغـ
ــــولبوحرود عمار7 ــــولتغذية عامةســـرج الغـ ســـرج الغـ
ــــولزعمور فرحات8 ــــولتغذية عامةســـرج الغـ ســـرج الغـ
ــــولبوحرود ع 9 ــــولتغذية عامةســـرج الغـ ســـرج الغـ

ــــولباحوش المولود10 ــــولتغذية عامةســـرج الغـ ســـرج الغـ

تغذية عامة اليـــوم الثانـــــي:

ـــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ ـــ البلديةالنشاطالعنــ
ــــولبولعوينات فريد1 ــــولتغذية عامةســـرج الغـ ســـرج الغـ
ــــولحريدي عبد الكريم2 ــــولتغذية عامةســـرج الغـ ســـرج الغـ
ــــولكيحل خالد3 ــــولتغذية عامةســـرج الغـ ســـرج الغـ
ــــولبوحرود عبد المالك4 ــــولتغذية عامةســـرج الغـ ســـرج الغـ
ــــولبوديسة عبد العا 5 ــــولتغذية عامةســـرج الغـ ســـرج الغـ



يف6 ــــولقادري ال ــــولتغذية عامةســـرج الغـ ســـرج الغـ
ــــولبوحرود عمار7 ــــولتغذية عامةســـرج الغـ ســـرج الغـ
ــــولزعمور فرحات8 ــــولتغذية عامةســـرج الغـ ســـرج الغـ
ــــولبوحرود ع 9 ــــولتغذية عامةســـرج الغـ ســـرج الغـ

ــــولباحوش المولود10 ــــولتغذية عامةســـرج الغـ ســـرج الغـ



ــــال عيـــد الفطـــر  المبـــارك لسنـــة 2019 : بلديـــة قجــ

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
شام1 يع 40 مسكن تسا - قجالباجو  ــالاطعام  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ــالبونوارة عبد الرزاق2 ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ يعقجــ ــالاطعام  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
يعتجزئة 117 قطعة قسم 72 مج 24 - قجالغيو وليد3 ــالاطعام  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
يعتجزئة 117 قطعة قسم 72 مج 05 الطابق األر محل رقم 5 - قجالقرقور عبد الجليل4 ــالاطعام  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ

يـــــــع اليـــوم الثــــــــــــــــــا : إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعراس الماءلمعاوي أحمد1 ــالاطعام  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
يع 100 مسكن - راس الماءباش أسامة2 ــالاطعام  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ــالبن صي بلقاسم3 ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ يعقجــ ــالاطعام  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ــالزدام عبد القادر4 ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ يعقجــ ــالاطعام  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ

لحـــــــوم ودواجــــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــاللحوم ودواجنراس الماءخل أم 1 ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ــاللحوم ودواجنراس الماءصباي حس 2 ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ــالعيادي لخ 3 ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاللحوم ودواجنقجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ــاللحوم ودواجنراس الماءفاض بوجمعة4 ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ــاللحوم ودواجنقجالم نص 5 ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ــاللحوم ودواجنمحل رقم 11 40لمطا سهيب6 ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ــاللحوم ودواجن 75 مسكن رأس الماء مركزمدا سليم7 ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ــالصباي حس 8 ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاللحوم ودواجنقجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ــالعواجة دلولة9 ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاللحوم ودواجنقجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ



لحـــــــوم ودواجــــــــن اليـــوم الثـــــــــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــالجا عبد 1 ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاللحوم ودواجنقجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ــالمدا عبد المحسن2 ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاللحوم ودواجنقجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ــالصال عادل3 ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاللحوم ودواجنقجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ــالبوقرن سعودي4 ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاللحوم ودواجنقجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ي خوث 5 ــالمل ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاللحوم ودواجنقجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ــالدنة لخ 6 ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاللحوم ودواجنقجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ــالعاشور عدالن7 ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاللحوم ودواجنقجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ــالبونشادة رزيقة8 ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاللحوم ودواجنقجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ــالمذكور وليد9 ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاللحوم ودواجنقجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ

حـليب ومـشتقاتـــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــالمدا عبد القادر1 ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــالحــليب ومشتقاتــهقجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ــالبخوش حواس2 ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــالحــليب ومشتقاتــهقجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ

حـليب ومـشتقاتـــه اليـــوم الثـــــــــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــالمدا مراد1 ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــالحــليب ومشتقاتــهقجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ــالكوسة لمنور2 ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــالحــليب ومشتقاتــهقجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعية تجزئة 139 قطعة ب لبيضمذكور فؤاد1 ــالمخ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ــالشو خمي 2 ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ة صناعيةقجــ ــالمخ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ــالواسع قري 3 ـــ ــــ ة صناعيةمركـــز قجـــ ــالمخ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ

المخــابــــز اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم



ة صناعيةتجزئة 171قطعة رقم 68 رأس الماءقر عمر1 ــالمخ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ
ة صناعية بوعواجةلعيادي عبد الكريم2 ــالمخ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ قجــ



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ــالالنوي لروق1 ـــهقجـــ ــــواكـــ ــالخضـــر و فـ قجـــ
ــالالعيا حربوش2 ـــهقجـــ ــــواكـــ ــالخضـــر و فـ قجـــ
ــالفاتح زاب 3 ـــهقجـــ ــــواكـــ ــالخضـــر و فـ قجـــ
ــالعبد الحق بوراس4 ـــهقجـــ ــــواكـــ ــالخضـــر و فـ قجـــ
ــالسا مد 5 ـــهقجـــ ــــواكـــ ــالخضـــر و فـ قجـــ
ــالصليحة ترشاق6 ـــهقجـــ ــــواكـــ ــالخضـــر و فـ قجـــ
ــالمقداد فتاش7 ـــهقجـــ ــــواكـــ ــالخضـــر و فـ قجـــ
ــالأحمد شع 8 ـــهقجـــ ــــواكـــ ــالخضـــر و فـ قجـــ
ــالعمر غر 9 ـــهقجـــ ــــواكـــ ــالخضـــر و فـ قجـــ

ــالإسالم خادري10 ـــهقجـــ ــــواكـــ ــالخضـــر و فـ قجـــ
ــاللمنور كوسة11 ـــهقجـــ ــــواكـــ ــالخضـــر و فـ قجـــ

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ــالأم زنداوي1 ـــهقجـــ ــــواكـــ ــالخضـــر و فـ قجـــ
ــالبالل بورقبة2 ـــهقجـــ ــــواكـــ ــالخضـــر و فـ قجـــ
ــالكمال عمراوي3 ـــهقجـــ ــــواكـــ ــالخضـــر و فـ قجـــ
ــالسفيان عريب4 ـــهقجـــ ــــواكـــ ــالخضـــر و فـ قجـــ
ــالزين الدين قطوش5 ـــهقجـــ ــــواكـــ ــالخضـــر و فـ قجـــ
ــالانيس حما 6 ـــهقجـــ ــــواكـــ ــالخضـــر و فـ قجـــ
ــالبالل لعيادي7 ـــهقجـــ ــــواكـــ ــالخضـــر و فـ قجـــ
ــالالهادي عقون8 ـــهقجـــ ــــواكـــ ــالخضـــر و فـ قجـــ
ــالاحمد مبار 9 ـــهقجـــ ــــواكـــ ــالخضـــر و فـ قجـــ

ـــهقجـــــالدمحم نويوات10 ــــواكـــ ــالخضـــر و فـ قجـــ



تغذية عامة اليـــوم األول:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ــالتو بشاغة 1 ــالتغذية عامةقجـــ قجـــ
ــالشارف مسعود2 ــالتغذية عامةقجـــ قجـــ
ــالحما حس 3 ــالتغذية عامةقجـــ قجـــ
رة4 ــالدعموش الز ــالتغذية عامةقجـــ قجـــ
ــالخل عبد الغا 5 ــالتغذية عامةقجـــ قجـــ
ــالكسكاس أسامة6 ــالتغذية عامةقجـــ قجـــ
ــاللعمري عي7 ــالتغذية عامةقجـــ قجـــ
ــاللروق النوي8 ــالتغذية عامةقجـــ قجـــ
ــالمساوي أحمد9 ــالتغذية عامةقجـــ قجـــ

ــالبورغدة الحاج10 ــالتغذية عامةقجـــ قجـــ

تغذية عامة اليـــوم الثانـــــي:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
شام1 ــالشنوف  ــالتغذية عامةقجـــ قجـــ
ــالخرو صحراوي2 ــالتغذية عامةقجـــ قجـــ
ــالبونشادة الحس 3 ــالتغذية عامةقجـــ قجـــ
ــالعبد العزيز طارق4 ــالتغذية عامةقجـــ قجـــ
ــالعبد عادل5 ــالتغذية عامةقجـــ قجـــ
ــالقرقور العر 6 ــالتغذية عامةقجـــ قجـــ
ــالعيشور دمحم7 ــالتغذية عامةقجـــ قجـــ
ــالعسيل دمحم8 ــالتغذية عامةقجـــ قجـــ
ــالسال عبد الحفيظ9 ــالتغذية عامةقجـــ قجـــ

ــالالعيادي الطيب10 ــالتغذية عامةقجـــ قجـــ



ــارك لسنـــة 2019 : بلديـــة أوالد صـابـــر عيــد الفطـــر  المبـ

ـــع اليـــوم األول: ـــ يـ ـــام  ـــ إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعتجزئة ع الرمانغر عصام1 أوالد صـــابــــراطعام 
يعتجزئة ع الرمانلعور عبد القادر2 أوالد صـــابــــراطعام 
يعأوالد صابـــــــــــــربن الطيب سليم3 أوالد صـــابــــراطعام 
ي الوليد4 يعتجزئة ع الرمانمل أوالد صـــابــــراطعام 

ـــع اليـــوم األول: ـــ يـ ـــام  ـــ إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعأوالد صابـــــــــــــربوجليدة عبد الحميد1 أوالد صـــابــــراطعام 
يعأوالد صابـــــــــــــرقوادري البش 2 أوالد صـــابــــراطعام 
يعأوالد صابـــــــــــــربوعكاز داود3 أوالد صـــابــــراطعام 
يعأوالد صابـــــــــــــرسوب العيد4 أوالد صـــابــــراطعام 

ــــن اليـــوم األول: ــــوم ودواجــ ــ ـــ لحــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد صـــابــــرلحوم ودواجنتيناربن ساعد مصط 1
أوالد صـــابــــرلحوم ودواجن500مسكن  تش العلجة2
أوالد صـــابــــرلحوم ودواجن500مسكن  حداد لويزة3
أوالد صـــابــــرلحوم ودواجنأوالد صابـــــــــــــرخابر خالد4
أوالد صـــابــــرلحوم ودواجنأوالد صابـــــــــــــرغر سالم5

ـــا : ـــ ـــ ــ ــــن اليـــوم الثـ ـــوم ودواجــ ـــ ـــ لحــ



البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة1 وع 28 محل ب سوي رحما خ أوالد صـــابــــرلحوم ودواجنم
أوالد صـــابــــرلحوم ودواجنأوالد صابـــــــــــــررويلة مع 2
أوالد صـــابــــرلحوم ودواجنتجزئة 308 قطعة رقم 05 ع الرمانغر سالم3
أوالد صـــابــــرلحوم ودواجنأوالد صابـــــــــــــرمزيان النواري4
أوالد صـــابــــرلحوم ودواجنأوالد صابـــــــــــــربلكحل عبد الرحمان5



المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةتجزئة 50 قطعة رقم 17 تينار طابق ار عريب خالد1 أوالد صـــابــــرمخ
وك2 ة صناعيةب السوي زرزور م أوالد صـــابــــرمخ

ـــي: المخــابــــز اليـــوم الثانــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةتجزئة 165 قطعة ب السوي رقم 123مس جالل 1 أوالد صـــابــــرمخ

ـــه اليـــوم األول: خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد صـــابــــرخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد صـــابــــرالنواري صال 1
أوالد صـــابــــرخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد صـــابــــرحسام بورقبة2
أوالد صـــابــــرخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد صـــابــــرع قدور3
أوالد صـــابــــرخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد صـــابــــرلحسن صالح بوجرادة4

ـــي: ـــه اليـــوم الثانـــ خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد صـــابــــرخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد صـــابــــرالنواري صال 1
أوالد صـــابــــرخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد صـــابــــرحسام بورقبة2
أوالد صـــابــــرخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد صـــابــــرع قدور3
أوالد صـــابــــرخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد صـــابــــرلحسن صالح بوجرادة4



تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
وك1 أوالد صـــابــــرتغذية عامةأوالد صـــابــــربوجليدة م
أوالد صـــابــــرتغذية عامةأوالد صـــابــــرحساين عالوة2
أوالد صـــابــــرتغذية عامةأوالد صـــابــــرنعمون مسعود3
أوالد صـــابــــرتغذية عامةأوالد صـــابــــرعابد بوزيد4
أوالد صـــابــــرتغذية عامةأوالد صـــابــــرسماع عبد القادر5
أوالد صـــابــــرتغذية عامةأوالد صـــابــــرفال سم 6
ا 7 أوالد صـــابــــرتغذية عامةأوالد صـــابــــرغر التو
أوالد صـــابــــرتغذية عامةأوالد صـــابــــرنعمون عبد الرزاق8
أوالد صـــابــــرتغذية عامةأوالد صـــابــــرعثما حمزة9

ر10 أوالد صـــابــــرتغذية عامةأوالد صـــابــــرعمورة لز

ـــي: تغذية عامة اليـــوم الثانــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة1 أوالد صـــابــــرتغذية عامةأوالد صـــابــــرعمري خ
أوالد صـــابــــرتغذية عامةأوالد صـــابــــرزراري يوسف2
أوالد صـــابــــرتغذية عامةأوالد صـــابــــردخوش إسماعيل3
أوالد صـــابــــرتغذية عامةأوالد صـــابــــرترشاق دمحم4
أوالد صـــابــــرتغذية عامةأوالد صـــابــــرطراد أنس5
أوالد صـــابــــرتغذية عامةأوالد صـــابــــرغر عبد المالك6
أوالد صـــابــــرتغذية عامةأوالد صـــابــــرعمراوي عبد الغا 7
أوالد صـــابــــرتغذية عامةأوالد صـــابــــرقبا جابر8
ة9 أوالد صـــابــــرتغذية عامةأوالد صـــابــــرصو صب

أوالد صـــابــــرتغذية عامةأوالد صـــابــــروق فاتح10



ــر المبــارك لسنـــة 2019 : ـــة عيــد الفطـ بلدية بوقــاعــ

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعتجزئة بشطولةأوبارة اعمر1 ـــةاطعام  ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ
يع 48/100 مسكنبنار عبد الحكيم2 ـــةاطعام  ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ
يع البسات خنتوش سم 3 ـــةاطعام  ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ
يعشارع 05 جويليةرواق فاروق4 ـــةاطعام  ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ
يع رزيق تو بوزالط عزوز5 ـــةاطعام  ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعشارع 01 نوفم 54بوسعدية ياس 1 ـــةاطعام  ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ
ا دمحم2 يع الحدائقبو ـــةاطعام  ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ
شام3 يع 05 جويليةرواق  ـــةاطعام  ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ
يعشارع عالوة العمريسيدا زبيدة4 ـــةاطعام  ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ
يع الحدائقحن فارس5 ـــةاطعام  ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــةشوادرة عمار1 ــــ ـــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـ ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ
ـــةمسال عمر2 ــــ ـــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـ ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ
ـــةمرياح جلول3 ــــ ـــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـ ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ
ي سليم4 ـــةنا ــــ ـــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـ ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ
ر5 ف دمحم الطا ـــةم ــــ ـــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـ ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ
ـــةكفوس سليم6 ــــ ـــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـ ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ
ـــةبعيطيش مالك7 ــــ ـــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـ ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ
ـــةبدار عبد المالك8 ــــ ـــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـ ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ



لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــةشوادرة فريد1 ــــ ـــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـ ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ
ـــةقطاف حس 2 ــــ ـــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـ ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ
ـــةبن شخان ز 3 ــــ ـــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـ ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ
ـــةكدو بوبكر4 ــــ ـــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـ ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ
ـــةمسال فوزي5 ــــ ـــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـ ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ
ـــةبن عمارة عاطف6 ــــ ـــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـ ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ
ـــةبن عي فيصل7 ــــ ـــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـ ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ
ـــةبن طالب فضيلة8 ــــ ـــ ـــ ـــ ـــةلحوم ودواجنبوقاعـ ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ

حــليب ومـشتقاتـــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــةزعباش رضا1 ــــ ـــ ـــ ـــ ـــةحـليب ومـشتقاتــهبوقاعـ ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ
ـــةحـليب ومـشتقاتــهشارع عمار بشطولةبوعكاز جمال2 ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ
ـــةكامل ز 3 ــــ ـــ ـــ ـــ ـــةحـليب ومـشتقاتــهبوقاعـ ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ

حــليب ومـشتقاتـــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــةبسطال عبد الحكيم1 ــــ ـــ ـــ ـــ ـــةحـليب ومـشتقاتــهبوقاعـ ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ
ـــةق صمراء2 ــــ ـــ ـــ ـــ ـــةحـليب ومـشتقاتــهبوقاعـ ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ
و رزيقش3 ـــةمو ــــ ـــ ـــ ـــ ـــةحـليب ومـشتقاتــهبوقاعـ ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةشارع الشهداءحا العيد1 ـــةمخ ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ
ة صناعية تجزئة العايب قسم 15 مجموعة ملكية 89تاكليت يمينة2 ـــةمخ ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ
ة صناعيةتجزئة 58 قطعة رثم45  الحدائقحما عالوة3 ـــةمخ ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ

المخــابــــز اليـــوم الثانــــي:



البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعية   شارع الشهداءبن عداد مصط 1 ـــةمخ ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ
حان2 ة صناعية البسات السوق األسبو قسم 30 مج 06 مركز بوقاعـــةعقون  ـــةمخ ــــ ـــ ـــ ـــ بوقاعـ



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ـــةسليمان حا 1 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
ـــةعادل شوادرة2 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
ـــةع عالوة3 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
ـــةز تاكليت4 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
ـــةلخ دوراري5 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
ـــةلمنور بن رحال6 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
ـــةز مسلم7 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
ـــةيونس بن عراب8 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
ـــةعي مرياح9 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ

ـــةرزيق دوراري10 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
ـــةجمال تاكليت11 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
ـــةوليد بوقاعة12 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
ـــةيعقوب معالوي13 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
ـــةخ عري 14 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
ـــةدمحم مسال 15 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
ـــةعبد النور بن بليل16 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
ـــةفارس مسال 17 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
ـــةعبد الصمد بن رحال18 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
ـــةنجيب بري19 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
مي 20 ـــةجميلة  ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ـــةبرحال عبد الصمد1 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
ـــةأم بشطولة2 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
ـــةحسان قادري3 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
ـــةفريد داود4 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
ي5 ـــةنورة نا ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
ـــةفيصل بعطوش6 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
ـــةأحمد شو 7 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
ـــةكمال تاكليت8 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
ـــةلط غنية9 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ



ـــةتر حما 10 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
ـــةيف بن عراب11 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
ـــةشافية تاكليت12 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
ـــةعبد الحفيظ قسوم13 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
ـــةعمر شوادرة14 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
ـــةعبد الفتاح مرابط 15 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
ـــةجمال مرياح16 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
ـــةعمر دو 17 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
ـــةفرحات سماعن18 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ
ـــةرمضان حمزاوي19 ـــاعـ ـــهبــوقـ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ـــاعـ بــوقـ



حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم األول:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ـــةتاكليت يمينة1 ـــاعـ ـــةحلويــات ومرطبــاتبــوقـ ـــاعـ بــوقـ

حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم الثانــــي:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ـــةتاكليت يمينة1 ـــاعـ ـــةحلويــات ومرطبــاتبــوقـ ـــاعـ بــوقـ

ســــوبيـــــــرات اليـــوم األول:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ـــراتساحة 05 جويلية بوقاعة مركزأوشكديد بلقاسم1 ـــوبيــــ ـــةسـ ـــاعـ بــوقـ

ســــوبيـــــــرات اليـــوم الثانــــي:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ـــةكامل زهير1 ـــاعـ ـــراتبــوقـ ـــوبيــــ ـــةسـ ـــاعـ بــوقـ



تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم األول:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ـــامة الصفح بن عداد عاشور1 ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
ـــامةشارع الشهداءبوقاعة عبد المجيد2 ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
وشدا جمال3 ـــامةشارع العقيد عم ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
ـــامة الحدائقايدير عبد الكريم4 ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
يف5 يفالعابد ال ـــامة بن ال ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
ـــةبن وادفل سفيان6 ـــاعـ ـــامةبــوقـ ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
ـــامة بن عرعاربرحال عبد الحليم7 ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
ـــةخلوة سفيان8 ـــاعـ ـــامةبــوقـ ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
ـــامة بن عرعاررحاحلة توفيق9 ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ

ر10 ـــامة الصفح بن أعراب الطا ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
ـــامة بن عرعاررحال عبد الوحيد11 ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
ـــةكرمة عبا 12 ـــاعـ ـــامةبــوقـ ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
ـــامةبويوزيرواب بالل13 ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
ـــامة 250 مسكنسماعن رشيد14 ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
ـــامةشارع الشهداءسنساوي أحمد15 ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
ر16 ـــامةشارع الشهداءسنو الطا ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
ـــامةشارع عمار بشطولةبن توا ادريس17 ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
ـــامة 90 مسكنشوادرة عادل18 ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
ـــامةشارع عمار بشطولةصاد يوسف19 ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
ـــامة 100 مسكنبن عدة فارس20 ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ

تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم الثانــــــي:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ـــامة بن عرعاربرحال عبد الوحيد1 ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
ـــامة السوق الجديدبرحال عمار2 ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
ـــامةممر يوسف الطابق األر بزغود سيف الدين3 ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
ـــامةشارع أول نوفم بزغود نور الدين4 ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
ـــامة البسات بعيطيش الطيب5 ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
ـــامة بن عرعاربلقا شعبان6 ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
ـــامة السوق األسبو بن توا ع 7 ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
ـــامةشارع الشهداءبن خليف صورية8 ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
ـــامةشارع الشهداءبن شخان سم 9 ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ



ـــامةشارع دمحم شينونبن عداد الجم 10 ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
ـــامةتجزئة بشطولةعشاشة كريمة11 ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
ـــامة البسات عليان عبد الرزاق12 ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
ـــامة بن عرعارعيادي صابر13 ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
ـــامةتجزئة كاف نص عياد يونس14 ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
ـــامة رزيق تو غر الخ 15 ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
ـــامةتجزئة العايبغرزو رابح16 ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
ق الطرقغوا نادية 17 ـــامةمف ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
ـــامةشارع الشهداءقادري حسان18 ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
ـــامة 250 مسكنكامل جمال الدين19 ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ
ـــامة عمار بشطولةكامل ز 20 ــــــغذية عـــ ـــةتــ ـــاعـ بــوقـ



بلديـة عــ الــروى عيــد الفطــر المبــارك لسنـة 2019 :

ـــــع اليـــوم األول: يــ ــــــام  إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يععـــــ الـــــروىبقة سعدية1 عـــــ الـــــروىاطعام 
يععـــــ الـــــروىبوعظم وليد2 عـــــ الـــــروىاطعام 

ـــــع اليـــوم األول: يــ ــــــام  إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يععـــــ الـــــروىلطرش عبد الغا 1 عـــــ الـــــروىاطعام 

ـــــن اليـــوم األول: ــــــوم ودواجـ لحـــــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـــــ الـــــروىلحوم ودواجنعـــــ الـــــروىدموش عادل1
عـــــ الـــــروىلحوم ودواجنعـــــ الـــــروىبورزا وليد2
عـــــ الـــــروىلحوم ودواجنعـــــ الـــــروىجدعية ز 3

ــــــا : ــــن اليـــوم الثــــــ ـــــوم ودواجــ لحــــــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـــــ الـــــروىلحوم ودواجنعـــــ الـــــروىدموش زيتو 1
عـــــ الـــــروىلحوم ودواجنعـــــ الـــــروىجعيدري عبد المومن2
عـــــ الـــــروىلحوم ودواجنعـــــ الـــــروىجودي نبيل3

ــــــا : ــــه اليـــوم الثــــــ حـليب ومـشتقـاتــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـــــ الـــــروىحـليب ومـشتقـاتـــــــهعـــــ الـــــروىلصلج فاتح1



ــــــا : ــــه اليـــوم الثــــــ حـليب ومـشتقـاتــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـــــ الـــــروىحـليب ومـشتقـاتـــــــهعـــــ الـــــروىلصلج فاتح1



المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةمركزع الرويشوادرة لخمي 1 عـــــ الـــــروىمخ
ة صناعيةبونقارية الشمالية تجزئة 87 قطعة رقم 09حطاب رياض2 عـــــ الـــــروىمخ

المخــابــــز اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـــــ الـــــروىحر خباز و حلوا ع الروى والية سطيفعقون رابح1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن الـــــروىخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن الـــــروىبالل طبال1
عيـــن الـــــروىخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن الـــــروىعبد الكريم شوادرة2
عيـــن الـــــروىخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن الـــــروىفارس شواش3

ـــه اليـــوم الثانــــــي: خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن الـــــروىخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن الـــــروىمليود حطاب1
عيـــن الـــــروىخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن الـــــروىنسيم شوادرة2

ـــــغذية عــــــامة اليـــوم األول: تـــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن الـــــروىتــــــــغذية عــــــامةعيـــن الـــــروىجذعية عبد العا 1
عيـــن الـــــروىتــــــــغذية عــــــامةعيـــن الـــــروىبوعجاجة مروان2
عيـــن الـــــروىتــــــــغذية عــــــامةعيـــن الـــــروىشور الوناس3
عيـــن الـــــروىتــــــــغذية عــــــامةعيـــن الـــــروىشور خ الدين4
عيـــن الـــــروىتــــــــغذية عــــــامةعيـــن الـــــروىشواش بكر5



عيـــن الـــــروىتــــــــغذية عــــــامةعيـــن الـــــروىشو بش 6
عيـــن الـــــروىتــــــــغذية عــــــامةعيـــن الـــــروىمه دلولة7



ـــــــغذية عــــــامة اليـــوم الثانــــــي: تـ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن الـــــروىتــــــــغذية عــــــامةعيـــن الـــــروىجبار زين العابدين1
عيـــن الـــــروىتــــــــغذية عــــــامةعيـــن الـــــروىعال بوعالم2
عيـــن الـــــروىتــــــــغذية عــــــامةعيـــن الـــــروىكركار العيا 3
عيـــن الـــــروىتــــــــغذية عــــــامةعيـــن الـــــروىشوادرة عبد الكريم4
عيـــن الـــــروىتــــــــغذية عــــــامةعيـــن الـــــروىبوجادي بالل5
ة6 عيـــن الـــــروىتــــــــغذية عــــــامةعيـــن الـــــروىلطرش م
عيـــن الـــــروىتــــــــغذية عــــــامةعيـــن الـــــروىبن خليف دمحم7

ـــــرات اليـــوم األول: ســــوبيــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن الـــــروىســــوبيـــــــراتعيـــن الـــــروىبن هباش سفيان1

ـــــرات اليـــوم الثانــــي: ســــوبيــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن الـــــروىســــوبيـــــــراتعيـــن الـــــروىبن هباش سفيان1



بلديـة بــ وســـ عيــد الفطــر المبـارك لسنـة 2019 :

ـــع اليـــوم األول: ـــ يـ ـــام  ـــ إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ر1 يعبـــــ وســـــــ دعان لز بـــــ وســـــــ اطعام 
يعبـــــ وســـــــ بن زاوي عبد العزيز2 بـــــ وســـــــ اطعام 

ـــع اليـــوم األول: ـــ يـ ـــام  ـــ إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
شام1 يعبـــــ وســـــــ قاس  بـــــ وســـــــ اطعام 
يعبـــــ وســـــــ بوجالب وليد2 بـــــ وســـــــ اطعام 

ــــن اليـــوم األول: ــــوم ودواجــ ــ ـــ لحــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يف1 بـــــ وســـــــ لحوم ودواجنبـــــ وســـــــ ديل ال
بـــــ وســـــــ لحوم ودواجنبـــــ وســـــــ بن رقرق خالد2
بـــــ وســـــــ لحوم ودواجنبـــــ وســـــــ دكار رمضان3

ـــا : ـــ ـــ ــ ــــن اليـــوم الثـ ـــوم ودواجــ ـــ ـــ لحــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــ وســـــــ لحوم ودواجنبـــــ وســـــــ سال حكيم1
بـــــ وســـــــ لحوم ودواجنبـــــ وســـــــ علواش حسان2
بـــــ وســـــــ لحوم ودواجنبـــــ وســـــــ خبابزة ياس 3



المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ا مولود1 ة صناعيةبـــــ وســـــــ تو بـــــ وســـــــ مخ
ة صناعيةتجزئة ب وس قطعة رقم 24 الطابق األر بن حرز  عبد اللطيف2 بـــــ وســـــــ مخ

ـــي: المخــابــــز اليـــوم الثانــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةبـــــ وســـــــ بعوز فاتح1 بـــــ وســـــــ مخ

ـــه اليـــوم األول: خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنـــي وسيـــــنخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي وسيـــــنفاتح شبارة1
بنـــي وسيـــــنخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي وسيـــــنفارس قرقاش2
بنـــي وسيـــــنخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي وسيـــــنفرحات قوا 3
بنـــي وسيـــــنخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي وسيـــــنفارس طاج 4
بنـــي وسيـــــنخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي وسيـــــنعبد الحفيظ داود5
بنـــي وسيـــــنخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي وسيـــــنسم بعطوش6

ـــي: ـــه اليـــوم الثانـــ خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنـــي وسيـــــنخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي وسيـــــنبوزيد طاج 1
بنـــي وسيـــــنخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي وسيـــــنعمر لعمش2
بنـــي وسيـــــنخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي وسيـــــننجاة بن جدي3
بنـــي وسيـــــنخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي وسيـــــنميلود لغالم4
بنـــي وسيـــــنخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي وسيـــــنبالل غر 5
بنـــي وسيـــــنخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي وسيـــــنعبد المنعم ديل 6



ــــامة اليـــوم األول: ـــغذية عــ ـــ تــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنـــي وسيـــــنتــــــــغذية عــــــامةبنـــي وسيـــــنبن رقرق زين الدين1
بنـــي وسيـــــنتــــــــغذية عــــــامةبنـــي وسيـــــنبن شيبان عماد الدين2
بنـــي وسيـــــنتــــــــغذية عــــــامةبنـــي وسيـــــنقرقاش حامدي3
بنـــي وسيـــــنتــــــــغذية عــــــامةبنـــي وسيـــــنعب كمال4
بنـــي وسيـــــنتــــــــغذية عــــــامةبنـــي وسيـــــنقشطول عبد الغا 5
يف6 بنـــي وسيـــــنتــــــــغذية عــــــامةبنـــي وسيـــــنرواق ال
بنـــي وسيـــــنتــــــــغذية عــــــامةبنـــي وسيـــــنمعوش زيدومة7

ـــي: ــــامة اليـــوم الثانـــ ـــغذية عــ ـــ تــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنـــي وسيـــــنتــــــــغذية عــــــامةبنـــي وسيـــــنقرقاش فارس1
بنـــي وسيـــــنتــــــــغذية عــــــامةبنـــي وسيـــــنقوا فرحات2
بنـــي وسيـــــنتــــــــغذية عــــــامةبنـــي وسيـــــنمزواط سليم3
ي سليم4 بنـــي وسيـــــنتــــــــغذية عــــــامةبنـــي وسيـــــنق
بنـــي وسيـــــنتــــــــغذية عــــــامةبنـــي وسيـــــنبن حموش حورية5
بنـــي وسيـــــنتــــــــغذية عــــــامةبنـــي وسيـــــنشالل ن الدين6
بنـــي وسيـــــنتــــــــغذية عــــــامةبنـــي وسيـــــنمزواط سليم7



بلدية بـ ورثـيالن عيـد الفطــر المبـارك لسنـة 2019 :

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ارون1 يعبـــــ ورثيــــــالنصدام  بـــــ ورثيــــــالناطعام 
يعبـــــ ورثيــــــالنسما مولود2 بـــــ ورثيــــــالناطعام 

يـــــــع اليـــوم الثــــا : إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ل مصط 1 يعالخربــــــــــــةسوا بـــــ ورثيــــــالناطعام 
يعبـــــ ورثيــــــالنزيان عبد السالم2 بـــــ ورثيــــــالناطعام 

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــ ورثيــــــالنلحوم ودواجنبـــــ ورثيــــــالنبن غانم فاروق1
بـــــ ورثيــــــالنلحوم ودواجنبـــــ ورثيــــــالندريوش كريم2
بـــــ ورثيــــــالنلحوم ودواجنبـــــ ورثيــــــالنقر مو3

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــ ورثيــــــالنلحوم ودواجنبـــــ ورثيــــــالنجدار عبد الحميد1
بـــــ ورثيــــــالنلحوم ودواجنبـــــ ورثيــــــالنبشكور بوبكر2
بـــــ ورثيــــــالنلحوم ودواجنبـــــ ورثيــــــالنلواحش الصديق3

حــليب ومـشتقاتـــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ارون1 بـــــ ورثيــــــالنحـليب ومـشتقاتــهبـــــ ورثيــــــالنأوبعزيز 
بـــــ ورثيــــــالنحـليب ومـشتقاتــهبـــــ ورثيــــــالنبن غانم خالد2



حــليب ومـشتقاتـــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــ ورثيــــــالنحـليب ومـشتقاتــهبـــــ ورثيــــــالنأومنصور فريد1
بـــــ ورثيــــــالنحـليب ومـشتقاتــهبـــــ ورثيــــــالنسوي زايد2

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةمركز ب ورثيالنشويطر نور الدين1 بـــــ ورثيــــــالنمخ
ة صناعيةمركز ب ورثيالنبن بودة بونوار2 بـــــ ورثيــــــالنمخ

المخــابــــز اليـــوم الثانـــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــ ورثيــــــالنحر خبازمركز ب ورثيالنبن مهدي عثمان1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنــي ورثيــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهبنــي ورثيــــالنولحاج بن وق 1
بنــي ورثيــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهبنــي ورثيــــالنندير سوادة2
اب لونو 3 بنــي ورثيــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهبنــي ورثيــــالنعبد الو
بنــي ورثيــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهبنــي ورثيــــالنبالل بوسيوف4
بنــي ورثيــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهبنــي ورثيــــالنزايد سوي 5
بنــي ورثيــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهبنــي ورثيــــالنسليم حماوي6

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنــي ورثيــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهبنــي ورثيــــالنرياض بوسيوف1
بنــي ورثيــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهبنــي ورثيــــالنلحسن مرزو 2
بنــي ورثيــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهبنــي ورثيــــالنمد بن لعالم3



بنــي ورثيــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهبنــي ورثيــــالنسفيان زياطة4
بنــي ورثيــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهبنــي ورثيــــالنعبد المجيد حماوي5



تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنأوبارة فرحات1
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنأوتمون عبد المالك2
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنبن خدة عبد الغا 3
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنبوسيوف رياض4
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنأوبعزيز دمحم وع 5
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنزياطة سفيان6
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالننايت يح داود7
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنحماوي عبد المجيد8
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنمادي عبد الكريم9

بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنبن عي ع 10

تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنمنصوري دمحم آك 1
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنبلعالم مدا 2
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنبم وق ولحاج3
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنسوادة نذير4
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنبوخالفة مراد5
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنعزي عبد النور6
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنحدادن عادل7
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنبلحاج توفيق8
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنأوبعزيز العر 9

بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنبن ع عادل10

ســــوبيـــــــرات اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنــي ورثيــــالنســــوبيـــــــراتبنــي ورثيــــالنعبوش فاتح1

ســــوبيـــــــرات اليـــوم الثانــــي:



البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنــي ورثيــــالنســــوبيـــــــراتبنــي ورثيــــالنعبوش فاتح1



بلديـة عـ لقـــرج عيـــد الفطــر المبــارك لسنــة 2019 :

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــ لقـــــرجقجار االرشيد1 ــــ يععـ ـــ لقـــــرجاطعام  ــــ عـ

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــ لقـــــرجمخوس فريد1 ــــ يععـ ـــ لقـــــرجاطعام  ــــ عـ

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــ لقـــــرجثمورث عثمان1 ــــ ـــ لقـــــرجلحوم ودواجنعـ ــــ عـ

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــ لقـــــرجطباع عبد المومن1 ــــ ـــ لقـــــرجلحوم ودواجنعـ ــــ عـ

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــ لقـــــرجموبار عادل1 ــــ ة صناعيةعـ ـــ لقـــــرجمخ ــــ عـ

المخــابــــز اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــ لقـــــرجموبار عادل1 ــــ ة صناعيةعـ ـــ لقـــــرجمخ ــــ عـ

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ



ـــهعيــــن لقــــراجبوبكر سقاي1 ــــواكـــ عيــــن لقــــراجخضـــر و فـ
ـــهعيــــن لقــــراجعباس صحا 2 ــــواكـــ عيــــن لقــــراجخضـــر و فـ
ـــهعيــــن لقــــراجفاتح مزرزر3 ــــواكـــ عيــــن لقــــراجخضـــر و فـ



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ـــهعيــــن لقــــراجبوبكر سقاي1 ــــواكـــ عيــــن لقــــراجخضـــر و فـ
ـــهعيــــن لقــــراجعباس صحا 2 ــــواكـــ عيــــن لقــــراجخضـــر و فـ
ـــهعيــــن لقــــراجفاتح مزرزر3 ــــواكـــ عيــــن لقــــراجخضـــر و فـ

تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم األول:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ـــامةعيــــن لقــــراجصحا عباس1 ــــــغذية عـــ عيــــن لقــــراجتــ
ـــامةعيــــن لقــــراجدحدوح نا2 ــــــغذية عـــ عيــــن لقــــراجتــ
ـــامةعيــــن لقــــراجأوزواز عبد المالك3 ــــــغذية عـــ عيــــن لقــــراجتــ
ـــامةعيــــن لقــــراجأوبارة عبد الحق4 ــــــغذية عـــ عيــــن لقــــراجتــ
ـــامةعيــــن لقــــراجرمل عي5 ــــــغذية عـــ عيــــن لقــــراجتــ
ـــامةعيــــن لقــــراجمطال لونيس6 ــــــغذية عـــ عيــــن لقــــراجتــ
ـــامةعيــــن لقــــراججديد السعيد7 ــــــغذية عـــ عيــــن لقــــراجتــ
ـــامةعيــــن لقــــراجمكلة العيا 8 ــــــغذية عـــ عيــــن لقــــراجتــ
ـــامةعيــــن لقــــراجسقاي بوبكر9 ــــــغذية عـــ عيــــن لقــــراجتــ

ـــامةعيــــن لقــــراجمواز عبد الحليم10 ــــــغذية عـــ عيــــن لقــــراجتــ

تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم الثانــــــي:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ـــامةعيــــن لقــــراجنقمار عبد الكريم1 ــــــغذية عـــ عيــــن لقــــراجتــ
ـــامةعيــــن لقــــراجو  الصالح2 ــــــغذية عـــ عيــــن لقــــراجتــ
ـــامةعيــــن لقــــراجتقلعيت معة3 ــــــغذية عـــ عيــــن لقــــراجتــ
ر4 ـــامةعيــــن لقــــراجساح الطا ــــــغذية عـــ عيــــن لقــــراجتــ
ـــامةعيــــن لقــــراجطوطاي عبد المجيد5 ــــــغذية عـــ عيــــن لقــــراجتــ
ـــامةعيــــن لقــــراجبن عراب اليم 6 ــــــغذية عـــ عيــــن لقــــراجتــ
ـــامةعيــــن لقــــراجمبار عادل7 ــــــغذية عـــ عيــــن لقــــراجتــ
ـــامةعيــــن لقــــراجزعبوط عبد الرحمان8 ــــــغذية عـــ عيــــن لقــــراجتــ
ـــامةعيــــن لقــــراجمحروق ضفيان9 ــــــغذية عـــ عيــــن لقــــراجتــ

يف10 ـــامةعيــــن لقــــراجكزار دمحم ال ــــــغذية عـــ عيــــن لقــــراجتــ



بلديـة بـ شبـانـــة عيــد الفطــر المبــارك لسنــة 2019 :

ـــــع اليـــوم األول: يــ ــــــام  إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعبــــ شبـــــانــــــــــةباج زوب 1 بنـــي شبـــانـــةاطعام 

ـــــع اليـــوم األول: يــ ــــــام  إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعبــــ شبـــــانــــــــــةبرحال محند أرز 1 بنـــي شبـــانـــةاطعام 

ـــــن اليـــوم األول: ــــــوم ودواجـ لحـــــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يد1 بنـــي شبـــانـــةلحوم ودواجنبــــ شبـــــانــــــــــةصخري ال

ــــــا : ــــن اليـــوم الثــــــ ـــــوم ودواجــ لحــــــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنـــي شبـــانـــةلحوم ودواجنبــــ شبـــــانــــــــــةتعرقوبت بوعالم1

ـــــه اليـــوم األول: حـليب ومـشتقـاتــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنـــي شبـــانـــةحـليب ومـشتقـاتـــــهبــــ شبـــــانــــــــــةبن غانم خالد1
بنـــي شبـــانـــةحـليب ومـشتقـاتـــــهبــــ شبـــــانــــــــــةسوي زايد2

ــــــا : حـليب ومـشتقـاتـــــــه اليـــوم الثــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم



بنـــي شبـــانـــةحـليب ومـشتقـاتـــــهبــــ شبـــــانــــــــــةأومنصور فريد3



المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
كائه1 ة تامورت إقر حبيب و  ة صناعيةبوخالصة قرية ب جما مخ بنـــي شبـــانـــةمخ

المخــابــــز اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
كائه1 ة تامورت إقر حبيب و  ة صناعيةبوخالصة قرية ب جما مخ بنـــي شبـــانـــةمخ

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنـــي شبـــانـــةخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي شبـــانـــةلحسن إج 1
بنـــي شبـــانـــةخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي شبـــانـــةعبد الحكيم سبو 2
بنـــي شبـــانـــةخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي شبـــانـــةالبا أعزيب3

ـــه اليـــوم الثانــــــي: خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنـــي شبـــانـــةخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي شبـــانـــةيوسف بوحصان1
بنـــي شبـــانـــةخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي شبـــانـــةمو خميس2
بنـــي شبـــانـــةخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي شبـــانـــةسبو عبد الحكيم3
او4 بنـــي شبـــانـــةخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي شبـــانـــةعثمان ب

ـــــغذية عــــــامة اليـــوم األول: تـــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةغقاد عبد الكريم1
بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةكريب مولود2
بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةقبان دمحم أمقران3
بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةكاتري البا 4



اب5 بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةحطري عبد الو
م6 بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةبوشيبة برا
بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةحا عبد القادر7
بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةتاكليت مختار8
بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةقري مراد 9

بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةخلوف ع 10



ـــــــغذية عــــــامة اليـــوم الثانــــــي: تـ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةمقالة حمزة1
بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةمقناوة فريد2
بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةقربان مو3
م4 بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةآيت بعزيز الفا
بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةعزوق نوعيم5
بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةمخنف بوعالم6
بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةباج زين الدين7
ار جمال8 بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةتل
بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةبوغيدن حمي 9

بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةباج مروان10



ــة 2019 : بلديــة بــ موحلــي عيـــد الفطــر  المبــارك لسنـ

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقمالرقم
ـــــيبنور عبد المومن11 ــــ يعبــــ موحلــ ـــــياطعام  ــــ بــــ موحلــ

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقمالرقم
ـــــيقرشوش حنا 21 ــــ يعبــــ موحلــ ـــــياطعام  ــــ بــــ موحلــ

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقمالرقم
ـــــيحمادو عبد الرحيم11 ــــ ـــــيلحوم ودواجنبــــ موحلــ ــــ بــــ موحلــ

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقمالرقم
ـــــيطيحال فريد11 ــــ ـــــيلحوم ودواجنبــــ موحلــ ــــ بــــ موحلــ

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةتحريقث ب موح موبار مصط 1 ـــــيمخ ــــ بــــ موحلــ

المخــابــــز اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةتحريقث ب موح موبار مصط 1 ـــــيمخ ــــ بــــ موحلــ

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

ـــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ــــ البلديةالنشاطالعنــ
يم جر 1 ــهبنـــي مــوحلــــيبرا بنـــي مــوحلــــيخضـــر و فـــــواكــــ



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

ـــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ــــ البلديةالنشاطالعنــ
يم جر 1 ــهبنـــي مــوحلــــيبرا بنـــي مــوحلــــيخضـــر و فـــــواكــــ

تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم األول:

ـــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ــــ البلديةالنشاطالعنــ
ـــــامةبنـــي مــوحلــــيشحيح بوزيد1 ـــــغذية عـ بنـــي مــوحلــــيتـــ
ـــــامةبنـــي مــوحلــــيعثما عبد العزيز2 ـــــغذية عـ بنـــي مــوحلــــيتـــ
ـــــامةبنـــي مــوحلــــيشعبان عبد الحميد3 ـــــغذية عـ بنـــي مــوحلــــيتـــ
ـــــامةبنـــي مــوحلــــيجناوس عبد الكريم4 ـــــغذية عـ بنـــي مــوحلــــيتـــ
ـــــامةبنـــي مــوحلــــيلوشا بش 5 ـــــغذية عـ بنـــي مــوحلــــيتـــ
ـــــامةبنـــي مــوحلــــيير ياس 6 ـــــغذية عـ بنـــي مــوحلــــيتـــ
ـــــامةبنـــي مــوحلــــيحيون توفيق7 ـــــغذية عـ بنـــي مــوحلــــيتـــ
ـــــامةبنـــي مــوحلــــيموتر نذير8 ـــــغذية عـ بنـــي مــوحلــــيتـــ
ـــــامةبنـــي مــوحلــــيحرفوش عباس9 ـــــغذية عـ بنـــي مــوحلــــيتـــ

ـــــامةبنـــي مــوحلــــيقريب أعمر10 ـــــغذية عـ بنـــي مــوحلــــيتـــ

تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم الثانــــــي:

ـــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ــــ البلديةالنشاطالعنــ
ـــــامةبنـــي مــوحلــــيقرشوش حنا 1 ـــــغذية عـ بنـــي مــوحلــــيتـــ
ـــــامةبنـــي مــوحلــــيحمرا عبد الغا 2 ـــــغذية عـ بنـــي مــوحلــــيتـــ
يم3 ـــــامةبنـــي مــوحلــــيجر برا ـــــغذية عـ بنـــي مــوحلــــيتـــ
ـــــامةبنـــي مــوحلــــيعماري محند الزين4 ـــــغذية عـ بنـــي مــوحلــــيتـــ
ـــــامةبنـــي مــوحلــــيواكتوف إسماعيل5 ـــــغذية عـ بنـــي مــوحلــــيتـــ
ـــــامةبنـــي مــوحلــــيشاشو العيا 6 ـــــغذية عـ بنـــي مــوحلــــيتـــ
ـــــامةبنـــي مــوحلــــيبومراج الوناس7 ـــــغذية عـ بنـــي مــوحلــــيتـــ
ـــــامةبنـــي مــوحلــــيقجا مصط 8 ـــــغذية عـ بنـــي مــوحلــــيتـــ
ـــــامةبنـــي مــوحلــــيعيسات إيدير9 ـــــغذية عـ بنـــي مــوحلــــيتـــ

ا عبد النسيم10 ـــــامةبنـــي مــوحلــــين ـــــغذية عـ بنـــي مــوحلــــيتـــ



بلديـــة بــوعنـــداس عيـــد الفطـــر  المبـــارك لسنـــة 2019 :

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــــداسإسعادي غانية1 ـــوعنـــ ــــمبــ ـــ ــــ ــــداسمطعـ ـــوعنـــ بــ
ــــداسبن عمراوي محند2 ـــوعنـــ ــــمبــ ـــ ــــ ــــداسمطعـ ـــوعنـــ بــ
ــــداسإيدير عبد الحليم3 ـــوعنـــ يعبــ ــــداساطعام  ـــوعنـــ بــ

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــــداسإسعادي النذير1 ـــوعنـــ ــــمبــ ـــ ــــ ــــداسمطعـ ـــوعنـــ بــ
ــــداسشلغوم بوضياف2 ـــوعنـــ ــــمبــ ـــ ــــ ــــداسمطعـ ـــوعنـــ بــ
ــــداسعليطوش إسماعيل3 ـــوعنـــ يعبــ ــــداساطعام  ـــوعنـــ بــ

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
شام1 ــــداسبولعواد  ـــوعنـــ ــــداسلحوم ودواجنبــ ـــوعنـــ بــ
ــــداسعاشور النوري2 ـــوعنـــ ــــداسلحوم ودواجنبــ ـــوعنـــ بــ
ــــداسلحوم ودواجنبوعنداس مركزمخلو ياس 3 ـــوعنـــ بــ

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــــداسبن عمارة الخ 1 ـــوعنـــ ــــداسلحوم ودواجنبــ ـــوعنـــ بــ
ــــداسموساوي فريد2 ـــوعنـــ ــــداسلحوم ودواجنبــ ـــوعنـــ بــ
ــــداسبن عمراوي عبد السالم3 ـــوعنـــ ــــداسلحوم ودواجنبــ ـــوعنـــ بــ

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةتالة اولي إسعادي مصط 1 ــــداسمخ ـــوعنـــ بــ
وش2 ي نسبتأوشان عم ة صناعية ت ــــداسمخ ـــوعنـــ بــ



المخــابــــز اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــــداسحر خباز اقار نسطة قوسم الهاش 1 ـــوعنـــ بــ

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ــــداسرزيق قصوري1 ـــوعنــ ـــهبـ ــــواكـــ ــــداسخضـــر و فـ ـــوعنــ بـ
ــــداسالخ بن عمارة2 ـــوعنــ ـــهبـ ــــواكـــ ــــداسخضـــر و فـ ـــوعنــ بـ
ــــداسحواس صابري3 ـــوعنــ ـــهبـ ــــواكـــ ــــداسخضـــر و فـ ـــوعنــ بـ
ــــداسفوضيل شلغوم4 ـــوعنــ ـــهبـ ــــواكـــ ــــداسخضـــر و فـ ـــوعنــ بـ
ــــداسنا مدوري5 ـــوعنــ ـــهبـ ــــواكـــ ــــداسخضـــر و فـ ـــوعنــ بـ
ــــداسنسيم إدير6 ـــوعنــ ـــهبـ ــــواكـــ ــــداسخضـــر و فـ ـــوعنــ بـ
ــــداسوليد اسعادي7 ـــوعنــ ـــهبـ ــــواكـــ ــــداسخضـــر و فـ ـــوعنــ بـ
ــــداسعبد الحليم إتوشن8 ـــوعنــ ـــهبـ ــــواكـــ ــــداسخضـــر و فـ ـــوعنــ بـ
ــــداسيامنة موزاي9 ـــوعنــ ـــهبـ ــــواكـــ ــــداسخضـــر و فـ ـــوعنــ بـ

يد دحدوح10 ــــداسال ـــوعنــ ـــهبـ ــــواكـــ ــــداسخضـــر و فـ ـــوعنــ بـ

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ــــداسعماد بوشامة1 ـــوعنــ ـــهبـ ــــواكـــ ــــداسخضـــر و فـ ـــوعنــ بـ
ــــداسياس مخلو 2 ـــوعنــ ـــهبـ ــــواكـــ ــــداسخضـــر و فـ ـــوعنــ بـ
ــــداسفيصل مخلو 3 ـــوعنــ ـــهبـ ــــواكـــ ــــداسخضـــر و فـ ـــوعنــ بـ
ــــداسوليد شلغوم4 ـــوعنــ ـــهبـ ــــواكـــ ــــداسخضـــر و فـ ـــوعنــ بـ
ــــداسيم سعيدا 5 ـــوعنــ ـــهبـ ــــواكـــ ــــداسخضـــر و فـ ـــوعنــ بـ
ــــداسسالم إسعادي6 ـــوعنــ ـــهبـ ــــواكـــ ــــداسخضـــر و فـ ـــوعنــ بـ
ــــداسفاتح بيودي7 ـــوعنــ ـــهبـ ــــواكـــ ــــداسخضـــر و فـ ـــوعنــ بـ
ــــداسمبارك تكركارت8 ـــوعنــ ـــهبـ ــــواكـــ ــــداسخضـــر و فـ ـــوعنــ بـ
ي 9 ــــداسمقران  ـــوعنــ ـــهبـ ــــواكـــ ــــداسخضـــر و فـ ـــوعنــ بـ



تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم األول:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ــــداس مركزاسعادي بلقاسم1 ـــامةبــــوعنــ ــــــغذية عـــ ــــداستــ ـــوعنــ بـ
يد2 ــــداساللوش ال ـــوعنــ ـــامةبـ ــــــغذية عـــ ــــداستــ ـــوعنــ بـ
ــــداسبوعجيل عبد العزيز3 ـــوعنــ ـــامةبـ ــــــغذية عـــ ــــداستــ ـــوعنــ بـ
يم4 ــــداسحمام ابرا ـــوعنــ ـــامةبـ ــــــغذية عـــ ــــداستــ ـــوعنــ بـ
ــــداسسلطان رابح5 ـــوعنــ ـــامةبـ ــــــغذية عـــ ــــداستــ ـــوعنــ بـ
ــــداسشلغوم عي6 ـــوعنــ ـــامةبـ ــــــغذية عـــ ــــداستــ ـــوعنــ بـ
ــــداسمدوري عبد 7 ـــوعنــ ـــامةبـ ــــــغذية عـــ ــــداستــ ـــوعنــ بـ
ــــداسغانم فطيمة8 ـــوعنــ ـــامةبـ ــــــغذية عـــ ــــداستــ ـــوعنــ بـ
ــــداسعالوة عمر9 ـــوعنــ ـــامةبـ ــــــغذية عـــ ــــداستــ ـــوعنــ بـ

ــــداسصابري حواس10 ـــوعنــ ـــامةبـ ــــــغذية عـــ ــــداستــ ـــوعنــ بـ
ــــداسبورما يوسف11 ـــوعنــ ـــامةبـ ــــــغذية عـــ ــــداستــ ـــوعنــ بـ
ــــداسبوحدوزة الحفيظ12 ـــوعنــ ـــامةبـ ــــــغذية عـــ ــــداستــ ـــوعنــ بـ
ــــداسبن عي الذوادي13 ـــوعنــ ـــامةبـ ــــــغذية عـــ ــــداستــ ـــوعنــ بـ

تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم الثانــــــي:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ــــداساسعادي رشيد1 ـــوعنــ ـــامةبـ ــــــغذية عـــ ــــداستــ ـــوعنــ بـ
ــــداس مركزايدير نبيل2 ـــامةبــــوعنــ ــــــغذية عـــ ــــداستــ ـــوعنــ بـ
ــــداسحمام جمال3 ـــوعنــ ـــامةبـ ــــــغذية عـــ ــــداستــ ـــوعنــ بـ
ــــداسدحدوح اليازيد4 ـــوعنــ ـــامةبـ ــــــغذية عـــ ــــداستــ ـــوعنــ بـ
ــــداسمدوري عبد السالم5 ـــوعنــ ـــامةبـ ــــــغذية عـــ ــــداستــ ـــوعنــ بـ
ــــداسيحيو مخلوف6 ـــوعنــ ـــامةبـ ــــــغذية عـــ ــــداستــ ـــوعنــ بـ
ــــداسشلغوم عبد الكريم7 ـــوعنــ ـــامةبـ ــــــغذية عـــ ــــداستــ ـــوعنــ بـ
ــــداسأوشان مصط 8 ـــوعنــ ـــامةبـ ــــــغذية عـــ ــــداستــ ـــوعنــ بـ
ــــداسإسعادي الربيع9 ـــوعنــ ـــامةبـ ــــــغذية عـــ ــــداستــ ـــوعنــ بـ

ــــداسعزوق كمال10 ـــوعنــ ـــامةبـ ــــــغذية عـــ ــــداستــ ـــوعنــ بـ
ــــداسسعيدا ياس 11 ـــوعنــ ـــامةبـ ــــــغذية عـــ ــــداستــ ـــوعنــ بـ
ــــداسي مو12 ـــوعنــ ـــامةبـ ــــــغذية عـــ ــــداستــ ـــوعنــ بـ
ــــداسبوحدوز كريم13 ـــوعنــ ـــامةبـ ــــــغذية عـــ ــــداستــ ـــوعنــ بـ

ســــوبيـــــــرات اليـــوم األول:



ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ــــداسإيدير وليد1 ـــوعنــ ـــراتبـ ـــوبيــــ ــــداسسـ ـــوعنــ بـ

ســــوبيـــــــرات اليـــوم الثانــــي:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ــــداسشلغوم عيسى1 ـــوعنــ ـــراتبـ ـــوبيــــ ــــداسسـ ـــوعنــ بـ



بلدية بـوسالم عيـد الفطـر  المبـارك لسنـة 2019 :

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعبـــــوسالمعياش رياض1 بـــــوسالماطعام 

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعبـــــوسالممدادي دمحم1 بـــــوسالماطعام 

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــوسالملحوم ودواجنبـــــوسالمآيت عي إدريس1
بـــــوسالملحوم ودواجنبـــــوسالمكتام خليفة2
بـــــوسالملحوم ودواجنبـــــوسالمخلوف الوناس3

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــوسالملحوم ودواجنبـــــوسالمعنان السعيد1
بـــــوسالملحوم ودواجنبـــــوسالملعرا لحسن2
بـــــوسالملحوم ودواجنبـــــوسالمقدو عبد اللطيف3

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم



ـــــار سيدير دمحم أمزيان1 بـــــوسالمحر خباز ع دكـــــ



المخــابــــز اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــــار سيدير دمحم أمزيان1 بـــــوسالمحر خباز ع دكـــــ

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

ـــــواناسم ولقب المتعاملالرقم البلديةالنشاطالعنــــــ
ـــالممحند وعمر حفناوي1 ــهبــــوسـ ـــالمخضـــر و فـــــواكــــ بــــوسـ
ـــالمعبد الرزاق منديل2 ــهبــــوسـ ـــالمخضـــر و فـــــواكــــ بــــوسـ
ـــالمعبدالرحمان طالب3 ــهبــــوسـ ـــالمخضـــر و فـــــواكــــ بــــوسـ
ـــالمز دعيدش4 ــهبــــوسـ ـــالمخضـــر و فـــــواكــــ بــــوسـ

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

ـــــواناسم ولقب المتعاملالرقم البلديةالنشاطالعنــــــ
ـــالمأبوبكر سياج1 ــهبــــوسـ ـــالمخضـــر و فـــــواكــــ بــــوسـ
ـــالمسليمة رمضا 2 ــهبــــوسـ ـــالمخضـــر و فـــــواكــــ بــــوسـ
ـــالمبالل بوحفص3 ــهبــــوسـ ـــالمخضـــر و فـــــواكــــ بــــوسـ
ـــالمنعيم دعيدش4 ــهبــــوسـ ـــالمخضـــر و فـــــواكــــ بــــوسـ
ـــالممحند أو الحاج سا 5 ــهبــــوسـ ـــالمخضـــر و فـــــواكــــ بــــوسـ

تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم األول:

ـــــواناسم ولقب المتعاملالرقم البلديةالنشاطالعنــــــ
ـــالمبابوري عز الدين1 ــــامةبــــوسـ ــــــغذية عــ ـــالمتــ بــــوسـ
ـــالمعوالك قاسة2 ــــامةبــــوسـ ــــــغذية عــ ـــالمتــ بــــوسـ
ـــالميحياوي مو3 ــــامةبــــوسـ ــــــغذية عــ ـــالمتــ بــــوسـ
ـــالمسا محند أوالحاج4 ــــامةبــــوسـ ــــــغذية عــ ـــالمتــ بــــوسـ



ـــالمتوا جمال الدين5 ــــامةبــــوسـ ــــــغذية عــ ـــالمتــ بــــوسـ
ـــالمقدو الجودي6 ــــامةبــــوسـ ــــــغذية عــ ـــالمتــ بــــوسـ
ـــالمخلوف عبد الحق7 ــــامةبــــوسـ ــــــغذية عــ ـــالمتــ بــــوسـ
ـــالمقهوا جودي8 ــــامةبــــوسـ ــــــغذية عــ ـــالمتــ بــــوسـ
وق لحسن9 ـــالمم ــــامةبــــوسـ ــــــغذية عــ ـــالمتــ بــــوسـ

ـــالمبارة أنيس10 ــــامةبــــوسـ ــــــغذية عــ ـــالمتــ بــــوسـ



تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم الثانــــــي:

ـــــواناسم ولقب المتعاملالرقم البلديةالنشاطالعنــــــ
ـــالمدعيدش ز 1 ــــامةبــــوسـ ــــــغذية عــ ـــالمتــ بــــوسـ
ـــالملعال عبد العزيز2 ــــامةبــــوسـ ــــــغذية عــ ـــالمتــ بــــوسـ
ـــالملعاج سيف الدين3 ــــامةبــــوسـ ــــــغذية عــ ـــالمتــ بــــوسـ
ـــالمسليما عبد الكريم4 ــــامةبــــوسـ ــــــغذية عــ ـــالمتــ بــــوسـ
ـــالمخلي محند أوع 5 ــــامةبــــوسـ ــــــغذية عــ ـــالمتــ بــــوسـ
ـــالمآيت عي إدريس6 ــــامةبــــوسـ ــــــغذية عــ ـــالمتــ بــــوسـ
ـــالمفوضيل بش 7 ــــامةبــــوسـ ــــــغذية عــ ـــالمتــ بــــوسـ
ـــالمناصل مراد8 ــــامةبــــوسـ ــــــغذية عــ ـــالمتــ بــــوسـ
ـــالمبابوري عز الدين9 ــــامةبــــوسـ ــــــغذية عــ ـــالمتــ بــــوسـ

ـــالمبوحفص بالل10 ــــامةبــــوسـ ــــــغذية عــ ـــالمتــ بــــوسـ



بلدية آيـت نــوال مــزادة عيــد الفطــر المبــارك لسنـة 2019 :

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعآيـــت نــــــوال مـــزادةلحوش عزوز1 آيـــت نــــــوال مـــزادةاطعام 

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعآيـــت نــــــوال مـــزادةمخلو الزوب 1 آيـــت نــــــوال مـــزادةاطعام 

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
آيت نوال مــــزادةخضـــر و فـــــواكــــــهآيت نوال مــــزادةلوناس سليما 1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
آيت نوال مــــزادةخضـــر و فـــــواكــــــهآيت نوال مــــزادةعاشور إقسولن1



تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
و مصط 1 آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةمل
آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةحسا يوسف2
آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةمحديد فريد3
آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةسليما صادق4
ي عبد النور5 آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةعم
آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةدعميش خالد6
آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةأعراب نور الدين7
آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةمخلو إلياس8
آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةإقسولن سليمان9

تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةسليما فريد1
آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةحسا يوسف2
آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةالل الوناس3
آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةإقسولن عاشور4
آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةلحوش إسماعيل5
آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةبركا نواري6
آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةموساوي عبد الحكيم7
آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةمعزوزي حسام8
آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةإيدير الهادي9



ـــام قـرقـــور عيـد الفطـر  المبارك لسنـــة 2019 : بلديـــة حمـ

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــوربديون وليد1 ــــمحمـــام قــــرقـ ـــ ـــورمطعــ حمـــام قــــرقـ
ــــمحمام قرقور مركزبن زوينة بالل2 ـــ ـــورمطعــ حمـــام قــــرقـ
ــــمبوفروججعفري عبد المالك3 ـــ ـــورمطعــ حمـــام قــــرقـ
ـــورضيا عادل4 ــــمحمـــام قــــرقـ ـــ ـــورمطعــ حمـــام قــــرقـ
ة نسيم5 ـــةعب ــــمموقـــ ـــ ـــورمطعــ حمـــام قــــرقـ

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــــمحمام قرقور مركزشالل مخلوف1 ـــ ـــورمطعــ حمـــام قــــرقـ
ـــورسالم سم 2 ــــمحمـــام قــــرقـ ـــ ـــورمطعــ حمـــام قــــرقـ
ــــمحمام قرقور مركزبال عبد الغا 3 ـــ ـــورمطعــ حمـــام قــــرقـ
ــــمحمام قرقور مركزعمريو ياس 4 ـــ ـــورمطعــ حمـــام قــــرقـ
ــــمحمام قرقور مركزعوف عاشور5 ـــ ـــورمطعــ حمـــام قــــرقـ

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــورلحوم ودواجنبوفروجاسكر مصط 1 حمـــام قــــرقـ
ـــورلحوم ودواجنع الكرمةبلهوشات مو2 حمـــام قــــرقـ
ـــورجنيدي سفيان عادل3 ـــورلحوم ودواجنحمـــام قــــرقـ حمـــام قــــرقـ
ـــورالعطوي سم 4 ـــورلحوم ودواجنحمـــام قــــرقـ حمـــام قــــرقـ
ـــورسالم إلياس5 ـــورلحوم ودواجنحمـــام قــــرقـ حمـــام قــــرقـ

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــورمعالوي سم 1 ـــورلحوم ودواجنحمـــام قــــرقـ حمـــام قــــرقـ
ـــورالعبا مولود2 ـــورلحوم ودواجنحمـــام قــــرقـ حمـــام قــــرقـ
ـــورقرزان دمحم أم 3 ـــورلحوم ودواجنحمـــام قــــرقـ حمـــام قــــرقـ



ـــوربلواسع عبد الحق4 ـــورلحوم ودواجنحمـــام قــــرقـ حمـــام قــــرقـ
ـــورتغم لحلو5 ـــورلحوم ودواجنحمـــام قــــرقـ حمـــام قــــرقـ



حـليب ومـشتقـاتـــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــوركس عبد الرزاق1 ـــورحـليب ومـشتقـاتــهحمـــام قــــرقـ حمـــام قــــرقـ

حـليب ومـشتقـاتـــه اليـــوم الثــــــــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــوركس عبد الرزاق1 ـــورحـليب ومـشتقـاتــهحمـــام قــــرقـ حمـــام قــــرقـ

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ــــروجدي عبد الحفيظ1 ـــ ــــ ة صناعية بوفـ ـــورمخ حمـــام قــــرقـ
ـــورامقران الربيع2 ة صناعيةحمـــام قــــرقـ ـــورمخ حمـــام قــــرقـ

المخــابــــز اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةتجزئة 47 قطعة واد السبت رقم 30طبلوح الصالح1 ـــورمخ حمـــام قــــرقـ

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ـــورعادل بن ساح 1 ـــهحمـــام قــرقـ ــــواكـــ ـــورخضـــر و فـ حمـــام قــرقـ
ـــوررضا حمزاوي2 ـــهحمـــام قــرقـ ــــواكـــ ـــورخضـــر و فـ حمـــام قــرقـ
بال3 ـــورمالك  ـــهحمـــام قــرقـ ــــواكـــ ـــورخضـــر و فـ حمـــام قــرقـ
ـــوررابح وكيل4 ـــهحمـــام قــرقـ ــــواكـــ ـــورخضـــر و فـ حمـــام قــرقـ
ـــورشام قزيمة5 ـــهحمـــام قــرقـ ــــواكـــ ـــورخضـــر و فـ حمـــام قــرقـ
اب حمزة6 ـــورعبدالو ـــهحمـــام قــرقـ ــــواكـــ ـــورخضـــر و فـ حمـــام قــرقـ

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ـــوررمزي حمزاوي1 ـــهحمـــام قــرقـ ــــواكـــ ـــورخضـــر و فـ حمـــام قــرقـ



ـــورفاتح لعطوي2 ـــهحمـــام قــرقـ ــــواكـــ ـــورخضـــر و فـ حمـــام قــرقـ
اب سعدو 3 ـــورعبد الو ـــهحمـــام قــرقـ ــــواكـــ ـــورخضـــر و فـ حمـــام قــرقـ
ـــوررز ايت شعبان4 ـــهحمـــام قــرقـ ــــواكـــ ـــورخضـــر و فـ حمـــام قــرقـ
ـــورعبدالباسط ما 5 ـــهحمـــام قــرقـ ــــواكـــ ـــورخضـــر و فـ حمـــام قــرقـ
ـــورحليمة قمار6 ـــهحمـــام قــرقـ ــــواكـــ ـــورخضـــر و فـ حمـــام قــرقـ



تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم األول:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ـــور مركزأوني مصط 1 ـــامةحمـــام قــرقـ ــــــغذية عـــ ـــورتــ حمـــام قــرقـ
ـــامةبوفروجأسكر بالل2 ــــــغذية عـــ ـــورتــ حمـــام قــرقـ
ـــوربرحال مبارك3 ـــامةحمـــام قــرقـ ــــــغذية عـــ ـــورتــ حمـــام قــرقـ
وب نجيب4 ـــور مركزبلمو ـــامةحمـــام قــرقـ ــــــغذية عـــ ـــورتــ حمـــام قــرقـ
ـــامةع العروسبلهوشات الحسناوي5 ــــــغذية عـــ ـــورتــ حمـــام قــرقـ
ـــامةواد السبتبن بوريش الياس6 ــــــغذية عـــ ـــورتــ حمـــام قــرقـ
ـــامةأوالد عيادبن خالد سفيان7 ــــــغذية عـــ ـــورتــ حمـــام قــرقـ
ـــامةموقةدراس الهاش 8 ــــــغذية عـــ ـــورتــ حمـــام قــرقـ
وك9 ـــامةأوالد عياددعدوش م ــــــغذية عـــ ـــورتــ حمـــام قــرقـ

شام10 ـــورعياد  ـــامةحمـــام قــرقـ ــــــغذية عـــ ـــورتــ حمـــام قــرقـ
ـــورخلو فريدة11 ـــامةحمـــام قــرقـ ــــــغذية عـــ ـــورتــ حمـــام قــرقـ
ـــوربن ساح عادل12 ـــامةحمـــام قــرقـ ــــــغذية عـــ ـــورتــ حمـــام قــرقـ
ـــورطرشون عبد العزيز13 ـــامةحمـــام قــرقـ ــــــغذية عـــ ـــورتــ حمـــام قــرقـ
ـــامةع الكرمةعياد فارس14 ــــــغذية عـــ ـــورتــ حمـــام قــرقـ
ـــورحمزة نور الدين15 ـــامةحمـــام قــرقـ ــــــغذية عـــ ـــورتــ حمـــام قــرقـ

تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم الثانــــــي:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ـــامةبوفروجبن سالم عبد الغا 1 ــــــغذية عـــ ـــورتــ حمـــام قــرقـ
وك2 ـــامة الصحاققرنيش م ــــــغذية عـــ ـــورتــ حمـــام قــرقـ
ة3 ـــامةع الكرمةمقال نظ ــــــغذية عـــ ـــورتــ حمـــام قــرقـ
ـــامةواد السبتويري رابح4 ــــــغذية عـــ ـــورتــ حمـــام قــرقـ
ـــامةموقةوا عبد المومن5 ــــــغذية عـــ ـــورتــ حمـــام قــرقـ
ـــوربوخالفة صي 6 ـــامةحمـــام قــرقـ ــــــغذية عـــ ـــورتــ حمـــام قــرقـ
ـــامةع العروسحمزة آمال7 ــــــغذية عـــ ـــورتــ حمـــام قــرقـ
ـــامةواد السبتزقطوف عبد 8 ــــــغذية عـــ ـــورتــ حمـــام قــرقـ
ـــور مركزشني فارس9 ـــامةحمـــام قــرقـ ــــــغذية عـــ ـــورتــ حمـــام قــرقـ

ـــوربال سلوى10 ـــامةحمـــام قــرقـ ــــــغذية عـــ ـــورتــ حمـــام قــرقـ
ـــوركرمة توفيق11 ـــامةحمـــام قــرقـ ــــــغذية عـــ ـــورتــ حمـــام قــرقـ
ـــوربن خالد سفيان12 ـــامةحمـــام قــرقـ ــــــغذية عـــ ـــورتــ حمـــام قــرقـ
وا عبد الحكيم13 ـــورز ـــامةحمـــام قــرقـ ــــــغذية عـــ ـــورتــ حمـــام قــرقـ
ـــورعمرو دمحم14 ـــامةحمـــام قــرقـ ــــــغذية عـــ ـــورتــ حمـــام قــرقـ



ـــوربوروح عبد المجيد15 ـــامةحمـــام قــرقـ ــــــغذية عـــ ـــورتــ حمـــام قــرقـ



ســــوبيـــــــرات اليـــوم األول:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ـــوربلفورار عبد المالك1 ـــراتحمـــام قــرقـ ـــوبيــــ ـــورسـ حمـــام قــرقـ

ســــوبيـــــــرات اليـــوم الثانــــي:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ـــوربلفورار عبد المالك1 ـــراتحمـــام قــرقـ ـــوبيــــ ـــورسـ حمـــام قــرقـ



ـــلة عيـــد الفطـــر المبـــارك لسنـــة 2019 : بلديـة ذراع قبيـ

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــــلةحماش جويدة1 يعذراع قبيـــ ـــــلةاطعام  ذراع قبيـــ

يـــــــع اليـــوم األول: إطعـــــــام 

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــــلةمشان جويدة1 يعذراع قبيـــ ـــــلةاطعام  ذراع قبيـــ

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــــلةأمعوش الربيع1 ـــــلةلحوم ودواجنذراع قبيـــ ذراع قبيـــ

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــــــا :

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ـــــلةغالب يافس1 ـــــلةلحوم ودواجنذراع قبيـــ ذراع قبيـــ

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعية 20 مسكن قرية اوالد ع بن عثمانمسيف عماد1 ـــــلةمخ ذراع قبيـــ

المخــابــــز اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعية 20 مسكن قرية اوالد ع بن عثمانمسيف عماد1 ـــــلةمخ ذراع قبيـــ

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ



موس1 ـــةعبد الرزاق  ـــهذراع قبيـلــ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ذراع قبيـلــ
ـــةخالد بن لوصيف2 ـــهذراع قبيـلــ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ذراع قبيـلــ
ـــةبوعالم شيبان3 ـــهذراع قبيـلــ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ذراع قبيـلــ
ـــةعكاشة بوذراع4 ـــهذراع قبيـلــ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ذراع قبيـلــ



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ـــةمن قشتوم1 ـــهذراع قبيـلــ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ذراع قبيـلــ
ـــةنبيل أمعوش2 ـــهذراع قبيـلــ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ذراع قبيـلــ
ـــةعبد السالم بلعابد3 ـــهذراع قبيـلــ ــــواكـــ ـــةخضـــر و فـ ذراع قبيـلــ

تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم األول:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ـــةأخريب مرصدة1 ـــامةذراع قبيـلــ ــــــغذية عـــ ـــةتــ ذراع قبيـلــ
ـــةأخناق فاتح2 ـــامةذراع قبيـلــ ــــــغذية عـــ ـــةتــ ذراع قبيـلــ
ـــةأمعوش محند أوزايد3 ـــامةذراع قبيـلــ ــــــغذية عـــ ـــةتــ ذراع قبيـلــ
ـــةأمغار عبد الحليم4 ـــامةذراع قبيـلــ ــــــغذية عـــ ـــةتــ ذراع قبيـلــ
ـــةإيزونطار فوضيل5 ـــامةذراع قبيـلــ ــــــغذية عـــ ـــةتــ ذراع قبيـلــ
ـــةبن سالم مراد6 ـــامةذراع قبيـلــ ــــــغذية عـــ ـــةتــ ذراع قبيـلــ
ـــةبن صيد فهيمة7 ـــامةذراع قبيـلــ ــــــغذية عـــ ـــةتــ ذراع قبيـلــ
ـــةبوذراع عكاشة8 ـــامةذراع قبيـلــ ــــــغذية عـــ ـــةتــ ذراع قبيـلــ
ـــةتغم سفيان9 ـــامةذراع قبيـلــ ــــــغذية عـــ ـــةتــ ذراع قبيـلــ

تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم الثانــــــي:

ــــواناسم ولقب المتعاملالرقم ـــ البلديةالنشاطالعنــــ
ـــةشيبان بوعالم1 ـــامةذراع قبيـلــ ــــــغذية عـــ ـــةتــ ذراع قبيـلــ
ة سليمان2 ـــةعب ـــامةذراع قبيـلــ ــــــغذية عـــ ـــةتــ ذراع قبيـلــ
ـــةقارة عمر3 ـــامةذراع قبيـلــ ــــــغذية عـــ ـــةتــ ذراع قبيـلــ
ـــةقايم عبد الكريم4 ـــامةذراع قبيـلــ ــــــغذية عـــ ـــةتــ ذراع قبيـلــ
ـــةقبيلة توفيق5 ـــامةذراع قبيـلــ ــــــغذية عـــ ـــةتــ ذراع قبيـلــ
ـــةأمعوش نبيل6 ـــامةذراع قبيـلــ ــــــغذية عـــ ـــةتــ ذراع قبيـلــ
ـــامةإيقرقارمشان رابح7 ــــــغذية عـــ ـــةتــ ذراع قبيـلــ
ـــةموس عبد الرزاق8 ـــامةذراع قبيـلــ ــــــغذية عـــ ـــةتــ ذراع قبيـلــ
ـــةحربي فيصل9 ـــامةذراع قبيـلــ ــــــغذية عـــ ـــةتــ ذراع قبيـلــ



بلدية قنـــــزات عيـــد الفطـــر المبـــارك لسنـــة 2019 :

ـــــع اليـــوم األول: يــ ــــــام  إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعقنـــــــــزاتخيار الحامدي1 قنـــــــــزاتاطعام 

ـــــع اليـــوم األول: يــ ــــــام  إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعقنـــــــــزاتبايو عبد الحق1 قنـــــــــزاتاطعام 

ـــــن اليـــوم األول: ــــــوم ودواجـ لحـــــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
قنـــــــــزاتلحوم ودواجنقنـــــــــزاتقزوط الصديق1

ــــــا : ــــن اليـــوم الثــــــ ـــــوم ودواجــ لحــــــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
قنـــــــــزاتلحوم ودواجنقنـــــــــزاتحدادي توفيق1

حــليب ومـشتقـاتـــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
قنـــــــــزاتحـليب ومـشتقـاتــهقنـــــــــزاتمخلوف اليازيد1

حــليب ومـشتقـاتـــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
قنـــــــــزاتحـليب ومـشتقـاتــهقنـــــــــزاتمخلوف اليازيد1



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
قنــــزاتخضـــر و فـــــواكــــــهقنــــزاتبوقرة ياس 1
قنــــزاتخضـــر و فـــــواكــــــهقنــــزاتعبد الرحمان موجب2



ـــه اليـــوم الثانــــــي: خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
قنــــزاتخضـــر و فـــــواكــــــهقنــــزاتفرحات عبادي1
قنــــزاتخضـــر و فـــــواكــــــهقنــــزاتعبد الرحمان موجب2

ـــــغذية عــــــامة اليـــوم األول: تـــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
قنــــزاتتــــــــغذية عــــــامةقنــــزاترا عبد الحكيم1
قنــــزاتتــــــــغذية عــــــامةقنــــزاتصفار عياشة2
قنــــزاتتــــــــغذية عــــــامةقنــــزاتفركوس حس 3
يف4 قنــــزاتتــــــــغذية عــــــامةقنــــزاتمحا دمحم ال
قنــــزاتتــــــــغذية عــــــامةقنــــزاتنا يوسف5
قنــــزاتتــــــــغذية عــــــامةقنــــزاتسعداوي عبد الغفور6
قنــــزاتتــــــــغذية عــــــامةقنــــزاتحدادي توفبق7
قنــــزاتتــــــــغذية عــــــامةقنــــزاتزنا يح 8
يد9 قنــــزاتتــــــــغذية عــــــامةقنــــزاتمخلوف ال

قنــــزاتتــــــــغذية عــــــامةقنــــزاتمدور دمحم10

ـــــــغذية عــــــامة اليـــوم الثانــــــي: تـ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
قنــــزاتتــــــــغذية عــــــامةقنــــزاتعبادي فرحات1
قنــــزاتتــــــــغذية عــــــامةقنــــزاتموجب عبد الرحمان2
قنــــزاتتــــــــغذية عــــــامةقنــــزاتوسال عي3
قنــــزاتتــــــــغذية عــــــامةقنــــزاتنا إسالم4
قنــــزاتتــــــــغذية عــــــامةقنــــزاتيا رضا5
قنــــزاتتــــــــغذية عــــــامةقنــــزاتصفار زوب 6

ــــز اليـــوم األول: مخـــابــ



البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةقنـــــــــزاتكوي سليمان1 قنـــــــــزاتمخ

ـــــز  اليـــوم األول: مخـــابـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةقنـــــــــزاتكوي سليمان1 قنـــــــــزاتمخ



بلديـة حربيـل عيـــد الفطــر المبــارك لسنــة 2019 :

ـــــن اليـــوم األول: ــــــوم ودواجـ لحـــــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
حربيــــــــللحوم ودواجنحربيــــــــلأرز حموش1

ــــــا : ــــن اليـــوم الثــــــ ـــــوم ودواجــ لحــــــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
حربيــــــــللحوم ودواجنحربيــــــــلشني عباس1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
حربيــــلخضـــر و فـــــواكــــــهحربيــــلاسالم وايل1

ـــه اليـــوم الثانــــــي: خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
حربيــــلخضـــر و فـــــواكــــــهحربيــــلاسالم وايل1



ـــــغذية عــــــامة اليـــوم األول: تـــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
حربيــــلتــــــــغذية عــــــامةحربيــــلمرابط شعيب1
حربيــــلتــــــــغذية عــــــامةحربيــــلبلقا بالل2
حربيــــلتــــــــغذية عــــــامةحربيــــلبونقطة مولود3
حربيــــلتــــــــغذية عــــــامةحربيــــلمعبد دمحم إلياس4

ـــــــغذية عــــــامة اليـــوم الثانــــــي: تـ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
حربيــــلتــــــــغذية عــــــامةحربيــــلتوكال حليم1
حربيــــلتــــــــغذية عــــــامةحربيــــلمرابط شعيب2
حربيــــلتــــــــغذية عــــــامةحربيــــلوايل إسالم3
حربيــــلتــــــــغذية عــــــامةحربيــــلدرحمون إلياس4



بلديـــة مـــوكـــــالن عيـــد الفطـــر  المبـــارك لسنـــة 2019 :

ـــــع اليـــوم األول: يــ ــــــام  إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعمــــوكـالن مركــــزبن شايب حليم1 مــــــوكــــــالناطعام 
يعمــــــوكــــــالندحما عبد الحكيم2 مــــــوكــــــالناطعام 

ـــــع اليـــوم األول: يــ ــــــام  إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعمــــــوكــــــالنبارة شو 1 مــــــوكــــــالناطعام 
يعمــــــوكــــــالنموساوي جمال2 مــــــوكــــــالناطعام 

ـــــن اليـــوم األول: ــــــوم ودواجـ لحـــــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
مــــــوكــــــالنلحوم ودواجنمــــــوكــــــالنبوخالفة زين لدين1
مــــــوكــــــالنلحوم ودواجنمــــــوكــــــالنموفق عبد الحفيظ2

ــــــا : ــــن اليـــوم الثــــــ ـــــوم ودواجــ لحــــــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
مــــــوكــــــالنلحوم ودواجنمــــــوكــــــالناج عماد1
مــــــوكــــــالنلحوم ودواجنمــــــوكــــــالنموفق بوبكر2

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعية قريــة تيــــرزةي الصالح1 مــــــوكــــــالنمخ

المخــابــــز اليـــوم الثانــــي:



البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعيةمــــــوكــــــالنفوح صالح1 مــــــوكــــــالنمخ



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
ماوكــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهماوكــــالنكمال أوكيل1
ماوكــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهماوكــــالنسليم حباس2
ماوكــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهماوكــــالنحليم مغاغة3
ماوكــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهماوكــــالنعبد الرزاق مرازقة4
ر5 ماوكــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهمــاوكــــالنخمال الطا

ـــه اليـــوم الثانــــــي: خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
ماوكــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهماوكــــالنياس بارة1
ماوكــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهماوكــــالنصدام معزوزي2
ماوكــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهماوكــــالنفؤاد مرازقة3
ماوكــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهماوكــــالنجهيد قرة4
ماوكــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهماوكــــالنبنوادفل الصالح5

تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنقدو لمنور1
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنقرة جهيد2
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنمغاغة عبد الحليم3
ماوكــــالنتغذية عامةقرية شدادبارة فاروق4
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنشور عبد الحميد5
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنبوخالفة صاي 6

ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنموساوي جمال78
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنبتقة عمار9

ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنشودار رزيق10
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنقرزان توفيق11
ة12 ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنماضوي خ



ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنبلعمري سعيد13
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنأوكيل كمال14
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنبارة كريم15
ماوكــــالنتغذية عامةع مرقومبن رحال فوضيل16



تغذية عامة اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالن مركزبارة مقداد1
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالن مركزبن وادفل صالح2
ماوكــــالنتغذية عامةتجزئة 22 قطعة القطعة رقم 17حباس سليم3
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنقدو لمنور4
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنقرة جهيد5
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنبوخالفة عبد الحليم6
ر7 ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنقشطال الطا
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنحباس سليم8
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنمرازقة عبد الرزاق9

اش رفيق10 ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالند
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالندعان عبد القادر11
ر12 ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنالعيدودي الطا
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنبن عراب نواري13
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنمعزوزي صدام14
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنلعقون عبد الحليم15



بلديـة تـالة إفاسن عيــد الفطـر المبـارك لسنـة 2019 :

ـــــع اليـــوم األول: يــ ــــــام  إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعتــــــالة إفــــــاسنسمار رياض1 تــــــالة إفــــــاسناطعام 

ـــــع اليـــوم األول: يــ ــــــام  إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعتــــــالة إفــــــاسنمنديل عبد الوعاب1 تــــــالة إفــــــاسناطعام 

ـــــن اليـــوم األول: ــــــوم ودواجـ لحـــــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
تــــــالة إفــــــاسنلحوم ودواجنتــــــالة إفــــــاسنمه عبد المجيد1
تــــــالة إفــــــاسنلحوم ودواجنتــــــالة إفــــــاسنبوعروري رشيد2

ــــــا : ــــن اليـــوم الثــــــ ـــــوم ودواجــ لحــــــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
تــــــالة إفــــــاسنلحوم ودواجنتــــــالة إفــــــاسنعزازقة حس 1
تــــــالة إفــــــاسنلحوم ودواجنتــــــالة إفــــــاسنحدوزي رشيد2

ـــــه اليـــوم األول: حـليب ومـشتقـاتــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
تــــــالة إفــــــاسنحـليب ومـشتقـاتــــــهتــــــالة إفــــــاسنقنوش عبد 1

ــــــا : ــــه اليـــوم الثــــــ حـليب ومـشتقـاتـــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم



تــــــالة إفــــــاسنحـليب ومـشتقـاتــــــهتــــــالة إفــــــاسنقنوش عبد 1



المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
مبوشامة العيد1 ا ي ن ة صناعية تالة يراقن ت تالة ايفاسنمخ
ا 2 مبوعروري  ا ي ن ة صناعيةمعبد الخيل ت تالة ايفاسنمخ

المخــابــــز اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
تالة ايفاسنحر خباز قرية أوالد السعدي ي عبد الرزاق1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
ان1 تالـــة إيفـاســـن خضـــر و فـــــواكــــــهتالـــة إيفـاســـن العمري بود
ي2 تالـــة إيفـاســـن خضـــر و فـــــواكــــــهتالـــة إيفـاســـن عالوة نا
تالـــة إيفـاســـن خضـــر و فـــــواكــــــهتالـــة إيفـاســـن عمر خر 3
تالـــة إيفـاســـن خضـــر و فـــــواكــــــهتالـــة إيفـاســـن كمال تغزليت4
تالـــة إيفـاســـن خضـــر و فـــــواكــــــهتالـــة إيفـاســـن زوب دبش5
تالـــة إيفـاســـن خضـــر و فـــــواكــــــهتالـــة إيفـاســـن فريد مه 6
تالـــة إيفـاســـن خضـــر و فـــــواكــــــهتالـــة إيفـاســـن خالف عزازقة7
تالـــة إيفـاســـن خضـــر و فـــــواكــــــهتالـــة إيفـاســـن عبد  قنوش8

ـــه اليـــوم الثانــــــي: خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
تالـــة إيفـاســـن خضـــر و فـــــواكــــــهتالـــة إيفـاســـن كريم معمر1
تالـــة إيفـاســـن خضـــر و فـــــواكــــــهتالـــة إيفـاســـن زينة عليطوش2
تالـــة إيفـاســـن خضـــر و فـــــواكــــــهتالـــة إيفـاســـن سفيان دبش3
تالـــة إيفـاســـن خضـــر و فـــــواكــــــهتالـــة إيفـاســـن الجم دبش4
تالـــة إيفـاســـن خضـــر و فـــــواكــــــهتالـــة إيفـاســـن عماد بوعروري5
تالـــة إيفـاســـن خضـــر و فـــــواكــــــهتالـــة إيفـاســـن طارق شلغوم6



تالـــة إيفـاســـن خضـــر و فـــــواكــــــهتالـــة إيفـاســـن أم بوعنداس7
تالـــة إيفـاســـن خضـــر و فـــــواكــــــهتالـــة إيفـاســـن اسماعيل قنوش8



ـــــغذية عــــــامة اليـــوم األول: تـــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن بورما عبد الكريم1
تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن مدورن جودي2
رة3 تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن خلو ز
تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن بن إيدير سليم4
تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن خر عمر5
ي سعيد6 تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن نا
تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن تغزليت كمال7
تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن بن رقرق عبد الكريم8
تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن مه فريد9

تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن قنوش إسماعيل10

ـــــــغذية عــــــامة اليـــوم الثانــــــي: تـ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
ان العمري1 تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن بود
تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن بوشامة سالم2
تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن سمارة توفيق3
تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن سباس العيد4
تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن عزازقة خالف5
تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن  رحاحلة عبد الغا 6
تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن قنوش عبد 7
تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن يحياوي حكيمة8
تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن شلغوم مسعود9

تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن طبال سفيان10



بلديـة بـوطالب عيــد الفطــر المبــارك لسنــة 2019 :

ـــــع اليـــوم األول: يــ ــــــام  إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعبوطالب مركزبوعون لي1 بـــــــــوطالباطعام 
يعبـــــــــوطالببوغرارة ياس 2 بـــــــــوطالباطعام 

ـــــع اليـــوم األول: يــ ــــــام  إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعبـــــــــوطالبوا حسام1 بـــــــــوطالباطعام 
يعبـــــــــوطالبشيخ رشيد2 بـــــــــوطالباطعام 

ـــــن اليـــوم األول: ــــــوم ودواجـ لحـــــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــــــوطالبلحوم ودواجنبـــــــــوطالبلبقع حبيبة1
بـــــــــوطالبلحوم ودواجنبـــــــــوطالبقوراري دمحم2

ــــــا : ــــن اليـــوم الثــــــ ـــــوم ودواجــ لحــــــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــــــوطالبلحوم ودواجنبـــــــــوطالبقوراري عبد الكريم1

ـــــه اليـــوم األول: ــــــ حـليب ومـشتقـاتـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــــــوطالبحـليب ومـشتقـاتـــــــهبـــــــــوطالببسطال عبد الحكيم1

ــــــا : ــــــ ـــه اليـــوم الثـ ــــــ حـليب ومـشتقـاتـــ



البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــــــوطالبحـليب ومـشتقـاتـــــــهبـــــــــوطالببسطال عبد الحكيم1



المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعية الغابــــــة بـــــوطالببلعمري عي1 بـــــــــوطالبمخ

المخــابــــز اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعية الغابــــــة بـــــوطالبذياب مو1 بـــــــــوطالبمخ

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــوطــــالـبخضـــر و فـــــواكــــــهبــــوطــــالـبعبد الحكيم بسطال1

ـــه اليـــوم الثانــــــي: خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــوطــــالـبخضـــر و فـــــواكــــــهبــــوطــــالـبعبد الحكيم بسطال1

تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــوطــــالـبتغذية عامةبوطالب مركزجوادة عبد اللطيف1
بــــوطــــالـبتغذية عامةبوطالب مركزشوتر عبد النور2
بــــوطــــالـبتغذية عامةالحريق بوطال مركزشوي نص 3
بــــوطــــالـبتغذية عامة الحريقعبسة صالح4
بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـبقادري حمو5
بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـبوا أم 6
بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـبلسبط سعاد7
بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـبدمحم واضح8
بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـبحا مبارك9



بــــوطــــالـبتغذية عامةبوطالب مركز الشارع الرئي عبسة صليحة10



تغذية عامة اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـبجوادة النواري1
بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـبجوادة كمال2
بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـبجوادة عمار3
بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـبجكطة من 4
بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـببن دادة أم السعد5
بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـبغشي مصطفة6
بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـبعبسة صالح7
بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـبزب عبد العزيز8
بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـببلعقون حسان9

بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـبحا الخ 10

ـــــرات اليـــوم األول: ســــوبيــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــوطــــالـبســــوبيـــــــراتبــــوطــــالـبحاجي لحسن1

ـــــرات اليـــوم الثانــــي: ســــوبيــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــوطــــالـبســــوبيـــــــراتبــــوطــــالـبحاجي لحسن1



بلديـــة الـواد البـارد عيـد الفطـر  المبارك لسنـــة 2019 :

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الــــواد البـــــاردخضـــر و فـــــواكــــــهالــــواد البـــــاردفاتح فال 1
الــــواد البـــــاردخضـــر و فـــــواكــــــهالــــواد البـــــاردنورالدين مليا 2
الــــواد البـــــاردخضـــر و فـــــواكــــــهالــــواد البـــــاردفاتح عياد3

ـــه اليـــوم الثانــــــي: خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الــــواد البـــــاردخضـــر و فـــــواكــــــهالــــواد البـــــاردفاتح فال 1
الــــواد البـــــاردخضـــر و فـــــواكــــــهالــــواد البـــــاردنورالدين مليا 2
الــــواد البـــــاردخضـــر و فـــــواكــــــهالــــواد البـــــاردفاتح عياد3

ـــــــامة اليـــوم األول: تـــــــغذية عـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الـــــواد البــــــاردتـــــــغذية عــــــــامةالـــــواد البــــــاردعياد فاتح1
الـــــواد البــــــاردتـــــــغذية عــــــــامةالـــــواد البــــــاردعيساوي عبد الغا 2
الـــــواد البــــــاردتـــــــغذية عــــــــامةالـــــواد البــــــاردفال فاتح3
الـــــواد البــــــاردتـــــــغذية عــــــــامةالـــــواد البــــــاردلقديم عياش4
الـــــواد البــــــاردتـــــــغذية عــــــــامةالـــــواد البــــــاردمليا نور الدين5

ــــــا : ـــــــامة اليـــوم الثــــــ تـــــــغذية عـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الـــــواد البــــــاردتـــــــغذية عــــــــامةالـــــواد البــــــاردعياد فاتح1
الـــــواد البــــــاردتـــــــغذية عــــــــامةالـــــواد البــــــاردعيساوي عبد الغا 2
الـــــواد البــــــاردتـــــــغذية عــــــــامةالـــــواد البــــــاردفال فاتح3
الـــــواد البــــــاردتـــــــغذية عــــــــامةالـــــواد البــــــاردلقديم عياش4



الـــــواد البــــــاردتـــــــغذية عــــــــامةالـــــواد البــــــاردمليا نور الدين5



ي عيـــد الفطــر المبـارك لسنـة 2019 : بلدية آيـت تــ

ـــه اليـــوم األول: خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ي 1 يخضـــر و فـــــواكــــــهآيـــــت تيــــــزيكريم  آيــــت تــــــ

ـــي: ـــه اليـــوم الثانـــ خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ي 1 يخضـــر و فـــــواكــــــهآيـــــت تيــــــزيكريم  آيــــت تــــــ

ـــة اليـــوم األول: ـــ ـــ ـــ ـــة عامـــ ـــ ـــ تغذيـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يمعزوزي حميد1 يتغذيــــــــــة عامـــــــــــــــة آيــــت تــــــ آيــــت تــــــ
ييحياوي مهدي2 يتغذيــــــــــة عامـــــــــــــــة آيــــت تــــــ آيــــت تــــــ
يحمودي محند3 يتغذيــــــــــة عامـــــــــــــــة آيــــت تــــــ آيــــت تــــــ
يي أحمد4 يتغذيــــــــــة عامـــــــــــــــة آيــــت تــــــ آيــــت تــــــ
يف5 يي ال يتغذيــــــــــة عامـــــــــــــــة آيــــت تــــــ آيــــت تــــــ
يصابري الحواس6 يتغذيــــــــــة عامـــــــــــــــة آيــــت تــــــ آيــــت تــــــ

ـــا : ـــ ـــ ــ ـــة اليـــوم الثـ ـــ ـــ ـــ ــــة عامـــ ــ ـــ تغذيـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يحما رضوان1 يتغذيــــــــــة عامـــــــــــــــة آيــــت تــــــ آيــــت تــــــ
يي أحمد2 يتغذيــــــــــة عامـــــــــــــــة آيــــت تــــــ آيــــت تــــــ
يف3 يي ال يتغذيــــــــــة عامـــــــــــــــة آيــــت تــــــ آيــــت تــــــ
يصابري الحواس4 يتغذيــــــــــة عامـــــــــــــــة آيــــت تــــــ آيــــت تــــــ
يحما جمال الدين5 يتغذيــــــــــة عامـــــــــــــــة آيــــت تــــــ آيــــت تــــــ



يشقرة نص 6 يتغذيــــــــــة عامـــــــــــــــة آيــــت تــــــ آيــــت تــــــ



بلدية صــالـح بـــاي عيــد الفطــر المبـارك لسنـة 2019 :

ـــع اليـــوم األول: ـــ يـ ـــام  ـــ إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يعتجزئة 686 قطعةالعيدودي عبد الكريم1 صالــــح باياطعام 
يعصالح باي مركزباشا إلياس2 صالــــح باياطعام 
شام3 يعالشارع الرئي تجزئة 250 قطعةبزاح  صالــــح باياطعام 
يعصالح باي مركزمخزوم بالل4 صالــــح باياطعام 
يعالشارع الرئي مرزم عمار5 صالــــح باياطعام 

ـــع اليـــوم األول: ـــ يـ ـــام  ـــ إطعـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
يع الحدائقبليليطة حمزة1 صالــــح باياطعام 
يعالشارع الرئي رحاحلة عدنان2 صالــــح باياطعام 
يعصـــالــــح بــــــــايبوسنة دمحم لم 3 صالــــح باياطعام 
يعشارع جوال عبد القادركعبش الصديق4 صالــــح باياطعام 
ل جمال5 ة البلدية رقم 18مسا يعمحل رقم 03 حظ صالــــح باياطعام 

ــــن اليـــوم األول: ــــوم ودواجــ ــ ـــ لحــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــايسحنون عبد العزيز1
صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــايبليليطة جمال2
صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــايبوعيشة نسيم3
صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــايبوحموش نور الدين4
صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــايزرو أحمد5
صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــايبن الش ز 6
صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــايجعيد ن الدين7



صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــايسوم ياس 8



ـــا : ـــ ـــ ــ ــــن اليـــوم الثـ ـــوم ودواجــ ـــ ـــ لحــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــايزرو طارق1
صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــايشويتح مبارك2
صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــايبلعقروز صليحة3
صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــايدعاس مصط 4
صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــايبوعيشة السب 5
صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــايتيقروس العيا 6
صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــاي حمزة7
صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــايبن يح عبيدة8

ـــه اليـــوم األول: ـــ حـليب ومــشتقــاتـــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
صالــــح بايحـليب ومـشتقـاتــــــهصـــالــــح بــــــــايشمبازي خليل1
صالــــح بايحـليب ومـشتقـاتــــــهصـــالــــح بــــــــايسلطا جمال2
صالــــح بايحـليب ومـشتقـاتــــــهصـــالــــح بــــــــايبن نكاع خمي 3
صالــــح بايحـليب ومـشتقـاتــــــهصـــالــــح بــــــــايمزوزي يوسف4

ـــا : ـــ ـــه اليـــوم الثـــ ـــ حـليب ومــشتقــاتـــ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
صـــالــــح بــــــــايحـليب ومـشتقـاتــــــهصـــالــــح بــــــــايقواو خمي 1
صالــــح بايحـليب ومـشتقـاتــــــهصـــالــــح بــــــــايمرزو كمال2
صالــــح بايحـليب ومـشتقـاتــــــهصـــالــــح بــــــــايبلعليات مختار3

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم



ة صناعيةصـــالــــح بــــــــايبوكروشة أم 1 صالــــح بايمخ
ة صناعيةمركز صــالــح بــــايلعجال خليل2 صالــــح بايمخ
ة صناعية باسكالخامج عادل3 صالــــح بايمخ



ـــي: المخــابــــز اليـــوم الثانـ

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ة صناعية   تجزئة 686 قطعة رقم 3 مجموعة 37سلطا نبيل 1 صالــــح بايمخ
ة صناعية تجزئة 257 قطعة رقم 205مرزو خ الدين2 صالــــح بايمخ

ـــه اليـــوم األول: خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
صالــــح بايخضـــر و فـــــواكــــــهصالــــح بايز بن الش 1
صالــــح بايخضـــر و فـــــواكــــــهصالــــح بايجمال سلطا 2
صالــــح بايخضـــر و فـــــواكــــــهصالــــح بايفوزي قسوم3
صالــــح بايخضـــر و فـــــواكــــــهصالــــح بايالوليد فليليسة4
صالــــح بايخضـــر و فـــــواكــــــهصالــــح بايالعر لغمارة5
صالــــح بايخضـــر و فـــــواكــــــهصالــــح بايفارس دري 6
صالــــح بايخضـــر و فـــــواكــــــهصالــــح بايعبد المالك بلفاط 7
يم عبد الهاوي8 صالــــح بايخضـــر و فـــــواكــــــهصالــــح بايإبرا
صالــــح بايخضـــر و فـــــواكــــــهصالــــح بايسعدة عنان9

صالــــح بايخضـــر و فـــــواكــــــهصالــــح بايطارق مدور10

ـــي: ـــه اليـــوم الثانـــ خـــضـر وفـواكــ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
صالــــح بايخضـــر و فـــــواكــــــهصالــــح بايفوزية زياد1
صالــــح بايخضـــر و فـــــواكــــــهصالــــح بايأم العز خرخار2
صالــــح بايخضـــر و فـــــواكــــــهصالــــح بايالصديق سحنون3
صالــــح بايخضـــر و فـــــواكــــــهصالــــح بايعبد المالك مهمل4
صالــــح بايخضـــر و فـــــواكــــــهصالــــح بايالمسعود بزاح5
صالــــح بايخضـــر و فـــــواكــــــهصالــــح بايعبد العزيز شويتح6
صالــــح بايخضـــر و فـــــواكــــــهصالــــح بايعمر غريب7



صالــــح بايخضـــر و فـــــواكــــــهصالــــح بايرشدي بلفاط 8
ة فرشيل9 صالــــح بايخضـــر و فـــــواكــــــهصالــــح بايسم

صالــــح بايخضـــر و فـــــواكــــــهصالــــح بايبالل بن سالم10
صالــــح بايخضـــر و فـــــواكــــــهصالــــح بايادمحم فرشيل11



تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
صالــــح بايتغذية عامةالشارع الرئي بوحموش العيد1
صالــــح بايتغذية عامة 257 مسكنحمداوي أحمد2
صالــــح بايتغذية عامةتجزئة 257 قطعةركح السعدي3
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح باي مـركـــزامة يعقوب4
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايلعزازقة سليم5
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايعطية شاكر6
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايمنا يوسف7
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايعامري بولنوار8
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايبليليطة عبد الباسط9

صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايزواش محفوظ10
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايباشة عز الدين11
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايقمري مختار12
وك13 ي م صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايم
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايالعطري رفيق14
صالــــح بايتغذية عامةشارع العر بونور قطعة 13مخناش نور الدين15

ـــي: تغذية عامة اليـــوم الثانـ

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح باي مـركـــزبوحموش صالح1
يف سم 2 صالــــح بايتغذية عامةصالــــح باي مـركـــزيسعد ال
صالــــح بايتغذية عامةتجزئة 686 قطعة مج 37 رقم 16حمداوي فضيل3
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايحمداوي المختار5
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايكعبش مسعود6
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايبن نكاع عبد الرحمان7
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايقندوز لحسن8
صالــــح بايتغذية عامةتجزئة 686 قطعة رقم 01مهروع عبد السالم9



صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايلغ عامر10
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايمعيوف فوزي11
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايقواو نص 12
ر13 صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايالواسع الطا
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايدو جمال14
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايقيمش إسماعيل15


