
بلديـــة ســطيف مــداومـــة عيـــد األضحى  المبـــارك لسنـــة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ســــطيفاطعام سريعحي حشمي الشطر األولمعيوف عبد الحق1
ســــطيفاطعام سريعنهج حفاظ عبد المجيد واإلخوة هباشمقدمي لزهر2
ســــطيفاطعام سريعحي 48 مسكن تعاونية عقارية ب 01 بليرمقران زكرياء3
ســــطيفاطعام سريعشارع اإلخوة هباش قسم 210 مج 78 قسم 05مكرم الطاهر4
ســــطيفاطعام سريعحي بونشادة عمارة ش 01مهداوي عبد المالك5
ســــطيفاطعام سريعحي 40 مسكن شارع بحري الخيرمهملي عومار6
ســــطيفاطعام سريعحي حشمي 30 مسكن تساهميمهنتل مريم7
ســــطيفاطعام سريعسيدي حيدر الهضابنخيلي عادل8
ســــطيفاطعام سريعتعاونية عقارية بلمجنح نهج حمادي أحمد رقم 03 ع س 07نشادي زهير9

ســــطيفاطعام سريعحي بوعروةهداجي عبد المومن10
ســــطيفاطعام سريعشارع 20 أوت 55 تعاونية عقارية صادي وتواتي عم ب رقم 04والي عبد الرزاق11
ســــطيفاطعام سريعحي 01 نوفمبر 54 قطعة 03 شارع مصغوني محمد رقم 34ولد كاكي فؤاد12
ســــطيفاطعام سريعحي تليجانونوري إبراهيم13
ســــطيفاطعام سريعشارع بوعكاز العمرييطوي يمينة14
ســــطيفاطعام سريعشارع زعباط رمضان حي يحياويلعمامرة عاشور15
ســــطيفاطعام سريعحي عين الطريقلعمش ساعد16
ســــطيفاطعام سريعحي عباشة عمار قسم 288 مج رقم 72 محل 02لعمش قويدر17
ســــطيفاطعام سريعشارع بونشادة 80 مسكنلعوارم يوسف إسالم18
ســــطيفاطعام سريعحي تليجان شارع جارف بوبكرماضوي ميلود19
ســــطيفاطعام سريعتعاونية عقارية سمارة السعيد المعبودة عمارة ب رقم 30ماضي فارس20
ســــطيفاطعام سريعزاوية نهجي فرية قويدر وأحمد عقون رقم 01مانة سليم21
ســــطيفاطعام سريعحي بوعروة ش 02 قسم 233 مج 97 شارع بورحلة حسين رقم 05محقن رضا22
ســــطيفاطعام سريعحي تليجان نهج مولود فرعونمحمد الهادي23
ســــطيفاطعام سريعحي الهضاب 400/366 مسكنمداني سامي24
ســــطيفاطعام سريعحي تليجان شارع محمد صابرمرزوقي هشام25
ســــطيفاطعام سريعالمجمع المدرسي 08 حي عين الطريقمرواني عبد اللطيف26
ســــطيفاطعام سريعنهج 01 نوفمبر 54 رقم 06مريان محمد27
ســــطيفاطعام سريعبن عالم مختار أوالد براهممزعاش حمزة28
ســــطيفاطعام سريعحي يحياوي إكس ب 05 شارع بور سعيدفودي رابح29
ســــطيفاطعام سريعحي 1000 مسكن عمارة أ 05محل رقم 07قاروني زهير30
ســــطيفاطعام سريعحي 140 مسكن شارع بحري الخيرقبايلي أحمد31
ســــطيفاطعام سريعحي 400 مسكن عمارة 300 رقم RDC 21قجوطي عبد الناصر32
ســــطيفاطعام سريعحي 1014 مسكنقرقور مراد33



ســــطيفاطعام سريعشارع اإلخوة مسلم رقم 15قريرة فاروق34
ســــطيفاطعام سريعشارع بحري الخيرقريشي عبد الناصر35
ســــطيفاطعام سريعحي بوعروة تعاونية عقارية أمن الحياة قسم 266 قطعة مج 105قريش سعودي36
ســــطيفاطعام سريعزاوية شارعي العقيد عميروش واإلخوة هباش والفداء رقم 09قعقع فلة37
ســــطيفاطعام سريعحي عين تبينتقليل عصام38
ســــطيفاطعام سريعحي يحياوي شارع زعباط إكس رقم ب 94قمجي رؤوف39
ســــطيفاطعام سريعحي 326 مسكن عمارة 07 رقم RDC 26قناطرة نور الدين40
ســــطيفاطعام سريعحي تليجان شارع كداد ذواديكتفي خير الدين41
ســــطيفاطعام سريعحي 500 مسكنكراغلي يوسف42
ســــطيفاطعام سريعحي الهضاب مشروع 40 مسكن إجتماعيكراغل صوفية43
ســــطيفاطعام سريعحي 150 مسكن تساهمي عمارة 02 رقم 157كسال كمال44
ســــطيفاطعام سريعحي عين الطريقلخضاري عصام45
ســــطيفاطعام سريعحي 1006 مسكن 38 قطعة رقم 15لزهر الطاهر46
ســــطيفاطعام سريعحي عين تبينت تعاونية عقارية عمار قطوشيلطرش الصيفي47
ســــطيفاطعام سريعتعاونية عقارية الوفاء حي حشميلعزقة بالل48
ســــطيفاطعام سريعحي قاوة 50 مسكن إجتماعي و 30 محلطيار أيوب49
ســــطيفاطعام سريعحي 08 ماي 45 و 600 مسكنعالية عبد العالي50
ســــطيفاطعام سريعشارع العقيد عميروش رقم 09 ع 01 مدخل 03عرعار لزهر51
ســــطيفاطعام سريعشارع 01 نوفمبر 1954عطوط حسين52
ســــطيفاطعام سريعحي القصريةعقون بدر الدين53
ســــطيفاطعام سريعمنطقة المعهد الوطني للبترولعكال عبد الكريم54
ســــطيفاطعام سريعحي 20 أوت 1955 عمارة أو رقم 40عاللي زوبيدة55
ســــطيفاطعام سريعمسكن حي بيزار 140عمرون سمير56
ســــطيفاطعام سريعمشروع 100 مسكن إجتماعي قاوة عمارة 01 رقم 01عميروش نورة57
ســــطيفاطعام سريعحي تليجان شارع المدارسعيشور ميلود58
ســــطيفاطعام سريعزتوية نهج 08 ماي 45 وشارع حفاظ عبد المجيد RDC قسم 210 مج 13فايدي محمد59
ســــطيفاطعام سريعبوعروة حي 01 نوفمبر 1954 قسم 256سعادنة عليوات60
ســــطيفاطعام سريعزتاوية شارع العقيد عميروش واإلخوة مسلم رقم 14سعودي عبد العاني61
ســــطيفاطعام سريعتعاونية عقارية التعليم األساسي شمالرقم 07سالم طارق62
ســــطيفاطعام سريعالمركز التجاري 1014 مسكنشاكري قريشي63
ســــطيفاطعام سريعحديقة التسليةشعالل مختار64
ســــطيفاطعام سريعشارع 08 ماي 45ش.ت أوعيسى صديق وفارس65
ســــطيفاطعام سريعشارع اإلخوة مزعاشصادق هارون66
ســــطيفاطعام سريعتجزئة لعرارسة تعاونية عقارية غزال لوصيفصرموك عبد الغاني67
ســــطيفاطعام سريعالشركة المدنية عمار قطوشي رقم 15لقزيط عبد القادر68
ســــطيفاطعام سريعحي داالسمسالتي محمد69
ســــطيفاطعام سريعحي الهضاب 40 مسكن تساهميعالني نصر الدين70
ســــطيفاطعام سريعحي يحياويعمير سليم71
ســــطيفاطعام سريعحي 08 ماي 45 و 600 حي مسكنعنان ساعد72



ســــطيفاطعام سريعالمركز التجاري بارك مول الطابق الثاني رقم 412ش.ذ.م.م ركاز73
ســــطيفاطعام سريعحي 45 مسكن تساهمي الهضابشوشي عبد المومن74
ســــطيفاطعام سريعحي تليجان عبد الرحمانسوالمي شفيق75
ســــطيفاطعام سريعحي بوعروةسمارة ياسين76
ســــطيفاطعام سريعسوق 750 مسكن رقم 44سباد الحاج77
ســــطيفاطعام سريعحي تليجان شارع المدارسزيتوني خليصة78
ســــطيفاطعام سريعحي 1006 مسكنرواق مباركة79
ســــطيفاطعام سريعحي المعدومين الخمسة تعاونية عقارية زواوي عبد الرحمان رقم 04رميلي عز الدين80
ســــطيفاطعام سريعحي المستقبلدريسي جميلة81
ســــطيفاطعام سريعبمحاذاة الطريق الوطني رقم 03جساس ساعد82
ســــطيفاطعام سريعتجزئة بوعروةجعفر سفيان83
ســــطيفاطعام سريعنهج 08 ماي RDC 45 مج 18 قسم 210 رقم 02حداد لزهر84
ســــطيفاطعام سريعبن عالم مختار أوالد براهمخريبش زكرياء85
ســــطيفاطعام سريعسوق 750 مسكن رقم 43بوصبع ناصر86
ســــطيفاطعام سريعحي يحياوي شارع زعباط رمضان رقم 20بوقزولة أمال87
ســــطيفاطعام سريعحي يحياويبوكموش فؤاد88
ســــطيفاطعام سريعحي قاوة 500 مسكن إجتماعي تساهميبونقار حياة89
ســــطيفاطعام سريعحي الهواء الجميل القصريةسنوساوي جبار90
ســــطيفاطعام سريعحي 140 مسكن بيزاربورعدة مليكة91
ســــطيفاطعام سريعحي 1-11-54 بوعروةبوساحة منير92
ســــطيفاطعام سريعحي حشميبوحصان جمال عبد الناصر93
ســــطيفاطعام سريعشارع الفداءبوجمعة دلولة94
ســــطيفاطعام سريعشارع زرهوني حسينبن وضاح فوزي95
ســــطيفاطعام سريعشارع قندوز السعيد محل رقم 03حريق مصطفى (كويكول)96
ســــطيفاطعام سريعمحطة نقل المسافرينهالل عبد الكريم97
ســــطيفمطعـــــــــــــــممحطة نقل المسافرينعيادي نعيمة98
ســــطيفمطعـــــــــــــــمشارع كاملي حسين 115 حي المجاهدينفردي مسعود99

ســــطيفمطعـــــــــــــــمحي يحياوي 300 قطعة رقم 296 محل رقم 02فلكاوي ناصر100
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ســــطيفاطعام سريعحي 01 نوفمبر 1954 بوعروةزهدة جمال36
ســــطيفاطعام سريعحي عين الطريقزرارقي مهدي37
ســــطيفاطعام سريعحي يحياويزاوي جمال الدين38
ســــطيفاطعام سريعشارع اإلخوة مسلمرواي عبد الوهاب39
ســــطيفاطعام سريعحي ميكارني عيسى 540 مسكندعاشي مهدي40
ســــطيفاطعام سريعحي المستقبل نهج زهراوي رقم 12 مكرردعيشي زكرياء41
ســــطيفاطعام سريعحي 20 أوت 55 عمارة 09حداوي وليد42
ســــطيفاطعام سريعحي كاسك الشيخ العيفةحصاص مراد43
ســــطيفاطعام سريعتجزئة أحمد دقو رقم 05حفصي باية44
ســــطيفاطعام سريعشارع اإلخوة مسلمحماش زهير45
ســــطيفاطعام سريعحي حشمي سيدي حيدر الهضابحموش عياش46
ســــطيفاطعام سريعنهج اإلخوة مسلم رقم 11خيثر زكرياء47
ســــطيفاطعام سريعالتعاضدية العامة للسكن والتعميرخرفي فرحات48
ســــطيفاطعام سريعحي حشمي 100 مسكن تساهميخلفة عبد الرحيم49
ســــطيفاطعام سريعشارع بحري الخيرخوجة مسعود50
ســــطيفاطعام سريعحي عبان رمضاندايخة لعراب51
ســــطيفاطعام سريعحي بوعروةبوستة محمد حمزة52
ســــطيفاطعام سريعحي يحياوي شارع زعباط رمضان إكس س 02 س 89بوشاوي فارس53
ســــطيفاطعام سريعشارع زعباط رمضان حي يحياوي RDCبوقحقوح رزيق54
ســــطيفاطعام سريعالضاحية الصناعية قسم 256بوقرمادة أحمد55
ســــطيفاطعام سريعحي أوالد براهمتواتي فارس56
ســــطيفاطعام سريعشارع العقيد عميروش رقم 01جابي السعيد57
ســــطيفاطعام سريعمشروع 130 مسكن ترقوي مدعم الهضاببن نويوة زواوي58
ســــطيفاطعام سريعحي الشيخ العيفة عمارة RDC 07 قسم 246 مج 65 رقم 29بن دية سفيان صهيب59
ســــطيفاطعام سريعحي يحياوي أوالد براهمبن حمو فارس60
ســــطيفاطعام سريعحي بليربن براهم لخضر61
ســــطيفاطعام سريعحي 40 مسكن شارع بحري الخيربكار لبيب62
ســــطيفاطعام سريعتعاونية عقارية أوزير ع ب 07 مدخل 04بكاشي محمد63
ســــطيفمطعـــــــــــــــمحي األبراجالزايدي حسام64
ســــطيفمطعـــــــــــــــمشارع قندوز السعيدباسل عثمان65
ســــطيفمطعـــــــــــــــمشارع 08 ماي 1945باعلي إبراهيم66
ســــطيفمطعـــــــــــــــمحي 500 مسكن ع أ رقم 54بخوش رفيق67
ســــطيفمطعـــــــــــــــمالسوق المغطاة 750 مسكنبداد الحاج68
ســــطيفمطعـــــــــــــــمحي عين تبينت قسم 279 مج 05 محل 02برباش محمد69
ســــطيفمطعـــــــــــــــمحي 08 ماي 45 حي 600 مسكنبرشيش كمال70
ســــطيفمطعـــــــــــــــمشارع الحاج مقرانيبالمة محمد نسيم71
ســــطيفمطعـــــــــــــــمشارع بن بو العيدبلحامدي الصغير72
ســــطيفمطعـــــــــــــــمحي تليجان 2940 مسكن تعاونية عقارية التوفيق رقم 01بلعياط محمد73
ســــطيفمطعـــــــــــــــمحي 32 مسكن بلير عمارة رقم 16بلواتي خالد74



ســــطيفمطعـــــــــــــــمعين موس 50 مسكن و30 محلبن ثابت شمس الدين75
ســــطيفمطعـــــــــــــــمزاوية نهج اإلخوة مسلمبن حسين محمود76
ســــطيفمطعـــــــــــــــمبارك أفوراج رقم 59 تجزئة بوعروةبن غانم رابح77
ســــطيفمطعـــــــــــــــمتعاونية عقارية بن مجنحبن هدفة عصام78
ســــطيفمطعـــــــــــــــمشارع 01 نوفمبر 54بوجملين حساني79
ســــطيفمطعـــــــــــــــمبجوار صيدلية حي 750 مسكنبوزيدي السعيد80
ســــطيفمطعـــــــــــــــمشارع المقاولينبولعبيد عبد الحفيظ81
ســــطيفمطعـــــــــــــــمتعاونية عقارية أمن الحياة حي بوعروةبومليط باديس82
ســــطيفمطعـــــــــــــــمنهج عالم مختاري رقم 25رحال وشركائه83
ســــطيفمطعـــــــــــــــمحي قاوة حي 100 مسكن إجتماعي تساهميعكة بالل84
ســــطيفمطعـــــــــــــــمتعاونية عقارية الهدى حي حشميرجاح العمري85
ســــطيفمطعـــــــــــــــمحديقة التسليةخبشاش رابح86
ســــطيفمطعـــــــــــــــمالسعيد بوخريصةمشاوي حلب87
ســــطيفمطعـــــــــــــــمشارع اإلخوة مسلم رقم 08مطعم الباشا88
ســــطيفمطعـــــــــــــــمبالقرب من فندق المنصورمطعم الرياضة89
ســــطيفمطعـــــــــــــــمحي لعرارسة 110 مج ملكية 157ملولي حسين90
ســــطيفمطعـــــــــــــــمحي 20 أوت 55 عمارة ب 03منصوري زهير91
ســــطيفمطعـــــــــــــــمحي تليجان نهج محمد صابر رقم 56مهداوي الحواس92
ســــطيفمطعـــــــــــــــمحي المعبودةمهنتل عادل93
ســــطيفمطعـــــــــــــــمشارع 08 ماي 45كلكول مصطفى94
ســــطيفمطعـــــــــــــــمحي المعبودةمحمد طريف حسن95
ســــطيفمطعـــــــــــــــمحي الشيخ العيفةجرموني رضا96
ســــطيفمطعـــــــــــــــمشارع قندوز السعيديوسف عبد الوهاب97
ســــطيفمطعـــــــــــــــمشارع بلخير عبد الحق رقم 01مطعم باب الحارة زديوي وشركائه98
ســــطيفاطعام سريعمحطة نقل المسافرينلقزيط زهير99

ســــطيفاطعام سريعمحطة نقل المسافرينهالل عبد الكريم100
ســــطيفمطعـــــــــــــــممحطة نقل المسافرينعيادي نعيمة101



لحوم ودواجن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ســــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطى المركزي رقم 28تشير جمال1
ســــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطى حي يحياويثاليج عباس2
ســــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطى المركزيتوهامي نصر الدين3
ســــطيفلحوم ودواجنحي يحياويتيس عبد الحكيم4
ســــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطى حي حشميجساس بشير5
ســــطيفلحوم ودواجنالسوق التجاري حي 1014 مسكنجودي لحسن6
ســــطيفلحوم ودواجنحي الهضلبمسعود معمري7
ســــطيفلحوم ودواجنحي يحياويمشتة عبد الحفيظ8
ســــطيفلحوم ودواجنحي 50 مسكن عين موس قسم 25 رقم 57مشتة العمري9

ســــطيفلحوم ودواجنحي 150/300 مسن عين موسمشتة طارق10
ســــطيفلحوم ودواجنتعاونية عقارية بالل العمري شارع 24 محل رقم 18مشتة عبد هللا11
ســــطيفلحوم ودواجنحي 1014 مسكنموادنة الالهم12
ســــطيفلحوم ودواجنتجزئة لعررسةيحيى بركات13
ســــطيفلحوم ودواجنحي الهضاب عمارة ف 4292 رقم 127يخلف كمال14
ســــطيفلحوم ودواجنحي بوعروة قطاع ب 11 مج 81نور الدين مراد15
ســــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطى حي يحياوي رقم 33نوي رابح16
ســــطيفلحوم ودواجنحي حشمي الشطر الثانيهامل انيس17
ســــطيفلحوم ودواجنالمركز التجاري تعاونية عقارية بن سكة حي بونشادة نهج عباشة عمارهالل حياة18
ســــطيفلحوم ودواجنحي 150 مسكن برنامج 150/300 مسكن إجتماعي تساهمي عين موسيعيش العيد19
ســــطيفلحوم ودواجنالمركز التجاري حي 1014 مسكنزواوي سليمان20
ســــطيفلحوم ودواجنحي يحياويالعربي عبد الهادي21
ســــطيفلحوم ودواجنحي الهضاب قطعة 03-06براهيمي عز الدين22
ســــطيفلحوم ودواجنحي عين الطريقبوشالغم سليم23
ســــطيفلحوم ودواجنحي بليررحماني خالد24
ســــطيفلحوم ودواجنحي 1014 مسكنزميت عبد الحكيم25
ســــطيفلحوم ودواجنحي يحياويعيبود عز الدين26
ســــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطى حي 1006 مسكنملعب نور الدين27
ســــطيفلحوم ودواجنتعاونية عقارية النسيم حي الهواء الجميل كعبوبمنعة عبد الكريم28
ســــطيفلحوم ودواجنحي الهضاب 1750/400 مسكن عمارة أ درج 02 رقم 08نعمون فؤاد29
ســــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطى حي يحياوي رقم 13نواري رابح30
ســــطيفلحوم ودواجنتعاونية عقارية بن سكة حي بونشادةمسعودي الشريف31
ســــطيفلحوم ودواجنحي حشمي الشطر الثالث رقم 127مسعي أحمد32
ســــطيفلحوم ودواجنحي عين تبينتمشتة عبد النور33
ســــطيفلحوم ودواجنحي 504 مسكن المنطقة الحضرية الجديدة عمارة ف 02 رقم 10مشتة جمال34
ســــطيفلحوم ودواجنتعاونية عقاري بالل العمري شارع رقم 02مشتة عبد المالك35



ســــطيفلحوم ودواجنتعازنية عقارية بلمجنحمشتة لزهر36
ســــطيفلحوم ودواجنحي عمر دقومصطفاوي براهيم37
ســــطيفلحوم ودواجنحي 400 مسكن الهضاب عمارة أ 04معيزة خير الدين38
ســــطيفلحوم ودواجنتعاونية عقارية اإلخوة بن سكة حي بونشادةمعيزة مسعود39
ســــطيفلحوم ودواجنتعاونية عقارية اإلخوة بن سكة حي بونشادةمحجوب العيد40
ســــطيفلحوم ودواجنحي حشمي تعاونية عقارية بن دريسمداسي سليم41
ســــطيفلحوم ودواجنحي 1014 مسكن صنف 01 رقم 101مداسي عيسى42
ســــطيفلحوم ودواجنالمنطقة الحضرية قطاع ب جنوب عمارة أ 03 درج 01 رقم 02مرصادة بعوز43
ســــطيفلحوم ودواجنحي عين تبينتمرواني بومدين44
ســــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطى حي 1006 مسكنقرقور ياسين45
ســــطيفلحوم ودواجنحي المستقبللونيس أحمد46
ســــطيفلحوم ودواجنتعاونية عقارية التل رقم 09دلي فؤاد47
ســــطيفلحوم ودواجنحي قاوة مشروع 50 مسكن إجتماعي تساهميفاضلي علي48
ســــطيفلحوم ودواجنحي عين تبينتفرطاس كمال49
ســــطيفلحوم ودواجنترقية عقارية صادي حي 60 مسكن إجتماعي تساهميفالحي حمزة50
ســــطيفلحوم ودواجنحي 500 مسكن المنطقة الحضرية الجديدة الشطر E  عمارة بفلوس العياشي51
ســــطيفلحوم ودواجنحي حشمي 100 مسكن إجتماعي محل 63 عمارة 04 مدخل أفلوس الشريف52
ســــطيفلحوم ودواجنتعاونية عقارية اإلخوة بن سكة حي بونشادةفودي العمري53
ســــطيفلحوم ودواجنحي 08 ماي 45 رقم 618فودي يوسف54
ســــطيفلحوم ودواجنشارع عباشة عمار رقم 06فينانير عائشة55
ســــطيفلحوم ودواجنحي أوالد براهمقاسمي فاروق56
ســــطيفلحوم ودواجنحي يحياوي نهج زعباط رمضانقبيشي نور الدين57
ســــطيفلحوم ودواجنتعاونية عقارية السوق المغطاة حي 1006 مسكنقراري الحاج58
ســــطيفلحوم ودواجنحي 1750/400 مسكن رقم 57 ع بعنان قيس59
ســــطيفلحوم ودواجنتعاونية عقارية بوسكين عمارة س رقم 01عيطوش عبد الغاني60
ســــطيفلحوم ودواجنحي يحياوي رقم 34 قسم 113غجاتي جمال الدين61
ســــطيفلحوم ودواجنشارع كتفي عالوةعجيسي زياد62
ســــطيفلحوم ودواجنحي يحياوي زاوية نهجي مرازيقعدالة وليد63
ســــطيفلحوم ودواجنحي يحاوي المنطقة الحضرية قطاع ب جنوب مج 70 قسم 22عرابي سامي64
ســــطيفلحوم ودواجنحي قاوةعربي فوزي65
ســــطيفلحوم ودواجنحي شوف لكداد قسم 344عزو يوسف66
ســــطيفلحوم ودواجنحي المعدومين الخمسةعلقمة سعاد67
ســــطيفلحوم ودواجنتعاونية عقارية اإلخوة بن سكةعماد عبد الرحمان68
ســــطيفلحوم ودواجنحي كعبوبعمار ساسي69
ســــطيفلحوم ودواجنحي 400 مسكن الهضاابسرسوب هيثم70
ســــطيفلحوم ودواجنحي عين موس مشروع 50 مسكن إجتماعي تساهميساطة رضا71
ســــطيفلحوم ودواجنتعاونية عقارية اإلخوة بن سكةسعودي الشريف72
ســــطيفلحوم ودواجنحي يحياوي المنطقة الحضرية قطاع جنوب مج رقم 70شامي عرابي73
ســــطيفلحوم ودواجنالتعاونية العقرية التلعباوي رياض74



ســــطيفلحوم ودواجنحي يحياوي نهج العيفة أحمدزيادنة توفيق75
ســــطيفلحوم ودواجنحي قاوةزياد رمزي76
ســــطيفلحوم ودواجنحي يحاوي شارع شياح بوزيدزيرم بكير77
ســــطيفلحوم ودواجنتعاونية عقاريىة بلمجنحزيرم هشام78
ســــطيفلحوم ودواجنحي بلير قطعة 21رفاوي إبراهيم79
ســــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطة معيزة عليريغي عبد المجيد80

لحوم ودواجن اليـــوم الثـــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ســــطيفلحوم ودواجنحي المستقبل شارع عباشة عمارخلفي جمال1
ســــطيفلحوم ودواجنحي الهضاب مشروع 40 مسكن إجتماعي تساهمي و 29 محلدبشون عادل2
ســــطيفلحوم ودواجنحي المقاولين تعاونية عقارية بالل العمريدلي صبري3
ســــطيفلحوم ودواجنحي الهضاب 40 مسكن رقم 176دلي عمار4
ســــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطة حي 1006 مسكن حي حشمي موسع رقم 01خادري خالد5
ســــطيفلحوم ودواجنتعاونية عقارية السوق المغطى تجزئة حشميخابر مبروك6
ســــطيفلحوم ودواجنحي المستقبلخالف رشيد7
ســــطيفلحوم ودواجنحي 1006 مسكن تعاونية عقارية عيساوي RDCالحاج قراوي8
ســــطيفلحوم ودواجنحي حشمي 100 مسكنفلوس الشريف9

ســــطيفلحوم ودواجنحي يحياوي إكس ب 02 ج 34العزلي عبد الوهاب10
ســــطيفلحوم ودواجنسوق المستقبل رقم 58النواري حراري11
ســــطيفلحوم ودواجنحي 540 مسكنآيت رمضان محند12
ســــطيفلحوم ودواجننهج معيزة رقم RDC 03 حي كعبوبعادل بادون13
ســــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطاة وسط المدينةبراهيمي علي14
ســــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطاة عيساويبشمار حسام15
ســــطيفلحوم ودواجنسوق عباشة عمار رقم 65بشمار صالح16
ســــطيفلحوم ودواجنتعاونية عقارية عيساوي السوق المغطاةبعيطيش عبد الرؤوف17
ســــطيفلحوم ودواجنالوق المغطاة عباشة عماربكاي أحمد18
ســــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطاة حي 1014 مسكنبن حمو توفيق19
ســــطيفلحوم ودواجنحي تليجانحسان بن حمو20
ســــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطاة حي يحياوي رقم 45عبد المالك بن زيان21
ســــطيفلحوم ودواجنشارع عبج القادر بناني 20 حي يحياويبن عطية أحمد22
ســــطيفلحوم ودواجنسوق المستقبل عباشة عماربوجملين فطوم23
ســــطيفلحوم ودواجنحي يحياويبوشالغم سعاد24
ســــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطاة المركزي رقم 01شرقي بوعالم25
ســــطيفلحوم ودواجنحي 72 مسكن األبراج عمارة أ رقم 17بوعواجة زيتوني26
ســــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطاة حي 1000 مسكنتباني البشير27
ســــطيفلحوم ودواجنحي يحياوي إكس أ 25 شارع قاسم خالدتيس حكيم28
ســــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطاة حي حشمي رقم 52جابر عبد هللا29



ســــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطاة حي المستقبل رقم 74جابو مختار30
ســــطيفلحوم ودواجنحي ميكارني عيسىحشمي مرواني31
ســــطيفلحوم ودواجنالسوق  المغطاة حي المعبودةحشيشي محمد32
ســــطيفلحوم ودواجنتجزئة 300 قطعة حي يحياويحماني عبد الرشيد33
ســــطيفلحوم ودواجنحي 326 مسكنحواس أحمد34
ســــطيفلحوم ودواجنحي بلير 11 و 12 و 10خرباش لزهر35
ســــطيفلحوم ودواجنالمنطقة الحضرية حي 500 مسكنخلوفي العياشي36
ســــطيفلحوم ودواجنحي كعبوبخير الدين حمزة37
ســــطيفلحوم ودواجنحي 600 مسكندرويش لعمش38
ســــطيفلحوم ودواجنحي حشمي حي يحياوي شارع بن بريكدريد ياسين39
ســــطيفلحوم ودواجنحي يحاوي إكس 05 ب 08 تعاونية عقارية العيفة أحمددلي عدالن40
ســــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطاة حي المستقبل رقم 90دهيليس فاروق41
ســــطيفلحوم ودواجنحي قاوةدوخي زين العابدين42
ســــطيفلحوم ودواجنحي شوف لكدادرقام بوزيد43
ســــطيفلحوم ودواجنتعاونية عقارية صادي وتواتيشايبي باديس44
ســــطيفلحوم ودواجنحي عين موسشطة رضا45
ســــطيفلحوم ودواجنحي الهضابشويقر خالد46
ســــطيفلحوم ودواجنحي عين تبينت زاوية شارع مسالتي عباسصدام عبد الحليم47
ســــطيفلحوم ودواجنالمركز التجاري حي 1014 مسكنضحوة الطيب48
ســــطيفلحوم ودواجنحي حشمي التعاونية العقارية األمل شارع اإلخوة قاسيطوبال نور الدين49
ســــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطاة عباشة عمارعزاز العمري50
ســــطيفلحوم ودواجنحي قاوة 50 مسكن إجتماعي تساهميعلي فاضلي51
ســــطيفلحوم ودواجنشارع كتفي الحفناوي مج 25عمران مراد52
ســــطيفلحوم ودواجنالمركز التجاري ماليزيا RDC محل رقم 08عناد عبد الرحمان53
ســــطيفلحوم ودواجنحي 20 أوت 55 تعاونية عقارية صادي وتواتي رقم 24عيادي ساعد54
ســــطيفلحوم ودواجنحي حشمي موسع الشطر 03غراب يوسف55
ســــطيفلحوم ودواجنحي حشميقيدوم عبد العالي56
ســــطيفلحوم ودواجنالمركز التجاري 1014ميلود بوقزولة57
ســــطيفلحوم ودواجنحي عين موس مشروع 360/400 مسكن إجتماعيقيس بولفت58
ســــطيفلحوم ودواجنحي حشمي 165 مسكنأسامة بوسعية59
ســــطيفلحوم ودواجنحي الهضاب مشروع 40 مسكن إجتماعي تساهمي و 23 محلبدر الدين بوشارب60
ســــطيفلحوم ودواجنالمعبودةنورة بوضياف61
ســــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطاة المركزي رقم 98زيدومة بوطالبي62
ســــطيفلحوم ودواجنتجزئة عين الطريق رقم 82 الشطر األولجهيدة بوعافية63
ســــطيفلحوم ودواجنحي المستقبل السوق المغطاة عباشة عمارميلود بوعظم64
ســــطيفلحوم ودواجنتجزئة دباش شارع مجاهد النواريعاشور كالع65
ســــطيفلحوم ودواجنحي لعرارسة تجزئة فريق شادليعادل لبلطاش66
ســــطيفلحوم ودواجنحي الهضاب سي أ بي قسم 75 رقم 03إلياس لبنلن67
ســــطيفلحوم ودواجنشارع عون مولودفيصل لخلف68



ســــطيفلحوم ودواجنحي الهواء الجميل بليرلصلج خالد69
ســــطيفلحوم ودواجنتعاونية عقارية صادي وتواتي قسم 327خليل مشتة70
ســــطيفلحوم ودواجنحي 500 مسكنمشتة رابح71
ســــطيفلحوم ودواجنحي 1 نوفمبر 54نور مكارني72
ســــطيفلحوم ودواجنحي المعدومين الخمسةعصماني عبد الرزاق73
ســــطيفلحوم ودواجنالسوق المغطاة 1000 مسكنعبد العزيز عقون74
ســــطيفلحوم ودواجنزاويتي شارع العقيد عميروش واإلخوة مسلمعلقمة معاذ75
ســــطيفلحوم ودواجنحي الهضاب 535 قطعةالمعتز باہلل علوش76
ســــطيفلحوم ودواجنحي عين الطريقمحمد علوي77
ســــطيفلحوم ودواجنحي القصرية الشطر الثانيبودوخة فاطيمة الزهراء78
ســــطيفلحوم ودواجنحي 326 مسكن عمارة أ4 رقم 14بوراس أحمد79
ســــطيفلحوم ودواجنحي عين الطريقبلقاضي وليد80



حــليب ومـشتقاتــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهحي يحياويحصاد جمال1
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهحي المستقبلخلوف صالح2
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهحي 600 مسكن بليرعياط عمر3
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهحي المعبودةغضبان عبد القادر4
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهتعاونية عقارية البهجة حي 1006 مسكن قسم ب رقم 05فتاش حمزة5
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهحي يحياوي نهج أحمد الصيحة رقم 64قرقور معمر6
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهحي عين الطريقكداد مختار7
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهقطعة 172 مدور مساوي رقم 130لحمر سمير8
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهحي أحمد دقو رقم 02لخلف عبد هللا9

ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهحي تليجان شارع ركايف علي رقم 12لعوامري الهادي10
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهســــطيف عباوي سامي مختار11
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهســــطيفرحماني أنيس12
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهســــطيف بوعود عبد الرؤوف  13
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهســــطيف بوشبرين قيس14
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهســــطيفرفوفي رحات15
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهســــطيف شايب ذراع سفيان16
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهســــطيف شرامة محمد17
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهســــطيف شاللي محمد18
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهســــطيف ذباحة نجيب90
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهســــطيف جمال دليلة20

حــليب ومـشتقاتــــه اليـــوم الثـــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهتعاونية عقارية أمن الحياةماضي أسامة1
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهنهج بحري الخير تعاونية عقارية قيرواني نصيرمجبر فارس2
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهحي عين تبينتهيشور فيصل3
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهحي كعبوبيعيشي رمضان4
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهحي عين الطريقالعايب عبد الحق5
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهشارع كراغل التونسي 18أمال غزال6
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهحي معيزة نور الدينفايدة السعدي7
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهحي 400/176 الهضابشمس الدين نصير8
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهحي المستقبلطارق عيسى9

ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهالسوق المغطاة المركزيقندور نجوى10
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهســــطيف كركاش رشيد11
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهســــطيف خالف محمد12



ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهســــطيف خنفر عمار13
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهســــطيف كريبع المعتز باہلل14
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهســــطيف لخلف عبد المطلب15
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهســــطيف لخلف عبد هللا16
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهســــطيف لعوج رضا17
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهســــطيف مهناني فاتح18
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهســــطيف نقاش كمال19
ســــطيفحــليب ومـشتقاتـــهســــطيفطابوش خليل20



المخابـــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ســــطيفمخبزة صناعيةتعاونية عقارية أمن الحياة قطعة 02 رقم 16ديلمي فضيلة1
ســــطيفمخبزة صناعيةحي حشمي قطعة ب 04 رقم 35ديمان ياسين2
ســــطيفمخبزة صناعيةتجزئة 300 قطعة E رقم 27 بحامدي الشريف خالد3
ســــطيفمخبزة صناعيةحي حشمي موسع الشطر األول RDC قسم 171 مج ملكية 76فارس محمد صالح4
ســــطيفمخبزة صناعيةحي 01 نوفمبر 54 نهج بن دمغ الخير رقم 29هكاس عبد الحميد5
ســــطيفمخبزة صناعيةتجزئة حاشمي الشطر الثاني قطعة رقم 99 محل رقم 02سالم خالد6
ســــطيفمخبزة صناعيةشوف لكداد ضمن حصة 38 مسكن برنامج 1997 قطعة رقم 19قوادري فريد7
ســــطيفمخبزة صناعيةتجزئة الهضاب الشطر األول التعاونية العقارية القلعةجليلي فارس8
ســــطيفمخبزة صناعيةتجزئة ركوش نهج شرفة محمد رقم 06 حي المعدومين الخمسة مج 65 قسم 206عيشور زوبيدة9

ســــطيفمخبزة صناعيةحي 600 مسكن 60 مسكن ترقوي و 24 محل ع أ 06 قسم 145 مج 29 قطعة 103-104فالحي رياض10
ســــطيفمخبزة صناعيةشارع بحري الخير رقم 03صالحي حسام11
ســــطيفمخبزة صناعيةحي تليجان قسم 258 مج RDC 63حمادو خميسي12
ســــطيفمخبزة صناعيةحي حشمي قسم 172 مج 92 الطابق تحت األرضيهقة لطيفة13
ســــطيفمخبزة صناعيةشارع 08 ماي 45 رقم 08شاوي عبد الحميد14
ســــطيفمخبزة صناعيةحي الهواء الجميل رقم 15عروش بوزيد15
ســــطيفمخبزة صناعيةزاوية شارع 01 نوفمبر 54 وشارع العربي بن مهيديعجيري إدريس16

المخابـــــز اليـــوم الثــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ســــطيفمخبزة صناعيةحي المجاهدين شارع اإلخوة طقيع رقم 16توافق عمار1
ســــطيفمخبزة صناعيةحي الشيخ العيفة فرماتو مركز محل رقم 02سباعي سمير2
ســــطيفمخبزة صناعيةتجزئة الشيخ العيفة فرماتوبن سباع خالد3
ســــطيفمخبزة صناعيةتجزئة الهواء الجميل بلير قطعة رقم 132دهان خالد4
ســــطيفمخبزة صناعيةحي كعبوب شارع شرفي العياشي رقم 23اإلخوة زيرم وشركائه5
ســــطيفمخبزة صناعيةتجزئة الهضاب قطعة رقم 07 شارع مدور عمار رقم 14مجموعة الزعيم6
ســــطيفمخبزة صناعيةتجزئة حاشمي موسع الشطر الرابع قطعة رقم جي 24 شارع بن دريس عيسىباي رابح7
ســــطيفمخبزة صناعيةالتعاونية العقارية التل نهج دايلي لخضر رقم 09ديمان إسماعيل8
ســــطيفمخبزة صناعيةحي المجاهدين شارع اإلخوة طقيع رقم 60شريط وليد9

ســــطيفمخبزة صناعيةحي حشمي الشطر الثالث قسم 76 مج ملكية رقم 42بولحليب أسامة10
ســــطيفمخبزة صناعيةحي الهضاب 30 مسكن تساهمي عمارة األولى الحصة الرابعةفتاش الخثير11
ســــطيفمخبزة صناعيةحي حشمي الطابق األرضي مج 79 قسم 131بولعوينات عادل12
ســــطيفمخبزة صناعيةتجزئة 221 قطعة حي حشمي قطعة 68 مج 17 قسم RDC 68بوقزاطة أسامة13
ســــطيفمخبزة صناعيةتجزئة حاشمي موسع الشطر الرابع قطعة رقم جي 24 شارع بن دريس عيسى RDCحاجي كمال14
ســــطيفمخبزة صناعيةتعاونية عقارية شركة االشغال لبلدية سطيف شارع بن دمغ لخضر رقم 3 مج 25 سطيفاالخوة زيرم و شركائه15



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهسوق المستقبلمخلوف غربي1
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي فرماتو قسم 368 مج رقم 09رمزي خبشاش2
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهجزئة حشمي الشطر األول ب رقم أو02/24فاتح غجاتي3
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي الهضاب ت ع ابناء الجزائر قسم 64 مج رقم 05قريشي جالل4
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي يحياوي شارع خلوطة الطيب رقم اكس س 1 د 33عادل محمودي5
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهعين موس الهضاب شرق 200 مسكن إجتماعي تساهمي ع ب RDC 08 رقم 01 الحصة 211 مجموعة 37 قسم 11نجم الدين مهرة6
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   سوق المستقبل رقم 30عادل شاقور7
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي الشيخ العيفة فرماتو تجزئة 56 قطعةفؤاد دباشة8
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي فرماتو الشيخ العيفةسيف الدين بوكراع9

سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي قاوة ضمن المشروع 50 مسكن اجتماعي +29 محل تجاري ع أ مدخل05/06 رقم 55/56عبد المومن لبصير10
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهتجزئة هاشمي موسع الشطر 06 تجزئة 90 قطعة رقم 35عبد الكريم قشي11
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهشارع عباشة عمار قسم 295 مج رقم 17 محل رقم 16عبد الوهاب معيري12
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهشارع عباشة عمار قسم 295 مج رقم 17 رقم 36سليم دهيليس13
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   شارع عباشة عمار قسم 295 مجموعة رقم 17 طابق ارضي رقم 36عميروش عمراوي14
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   شارع عباشة عمار قسم 295 مج 17 رقم 29مقداد جابو15
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي المعبودة الترقية العقارية زواوي عبد الرحمان رقم 05 ع أ02 رقم 05باديس بلعربي16
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   ترقية عقارية بالل العمري قطاع ب شارع المقاولين عمارة د درج01وليد تباني17
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهسوق يحياوي رقم 48عبد المومن شاكر18
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي قاوة 50 مسكن اجتماعي تساهمي للمرقي ديلمي عبد هللا ع أ و ب للحصة 07,06,05,04عياش يحياوي19
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهسوق المستقبل محل رقم 28عمار نعاس20
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي قاوة مشروع 40 مسكن اجتماعي تساهمي +24 محال تجاريا +08 محالت ع د مدرج01موسى لعمامرة21
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   السوق المركزي يحمل الرقم 86.87لحسن بن خديم هللا22
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي شوف الكداد رقم 04عثمان بن زاوي23
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالسوق المغطاة عباشة عمار رقم 59حسان لعلى24
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالمنطقة الحضرية الجديدة رقم 07 ع أ 06 الترقية العقارية أوزيرهيثم معيري25
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي بوعروة الشطر األول رقم 176 ح مجموعة ملكية 58 قسم 235عبد الغاني قمار26
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي ستول المكيحسان ذويبي27
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالسوق المغطاة المركزي رقم 174/175اسماعيل نشادي28
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالطابق األرضي حي 01 نوفمبر 1954 الترقية العقارية النجاح شارع روابح موسى ع ب رقم 02رابح كوسة29
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه حي عباشة عمار قسم 292 مجموعة ملكية رقم 13رشيد دغيمة30
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه حي يحياوي شارع شياح تحمل رقم 02خالد جزار31
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   سوق عباشة عمار رقم 03ميمي زياينة32
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي تبينت التعاونية العقارية العيد الضحوي رقم 12 مج رقم 87 قسم 305الياس ابن سباع33
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي 950 مسكن شوف لكداد رقم 105 عم ج05عز الدين عزوز34
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهعين موس شمال حي 150 مسكن برنامج 150 / 300 مسكن اجتماعي تساهمي شطر 2000 عمارة 07 رقم م 182فاتح زنداوي35
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه حي الهضاب 535 قطعة شارع هواشرية محمد الصغير رقم 30فيصل غراف36
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي 400 / 1750 مسكن رقم 03 عمارة أ 01قيس مطرفي37



سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي يحياوي اكس 3 د رقم 33 الضاحية العليا للمحطة شارع خلوطة الطيبرابح دريمة38
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي قاوة حي 50 مسكن اجتماعي تساهمي عم 03 مدخل 06 و 07ساعد تواتي39
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه تجزئة الهضاب الشطر األول شارع مدور عمار رقم 07محمد أمين ضوامن40
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي 150 مسكن عين موس قسم 175 مج رقم 32 قطعة 182عماد فودية41
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي 450 مسكن ع د 03 رقم 01حمزة جالب42
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه حي الحاسي رقم 62عبد المالك خالف43
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي حشمي نهج عصماني عبد القادر رقم 24عبد المالك بوعلي44
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي يحياوي اكس س 02 ب 66زين الدين مطاعي45
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي المعدومين الخمسة رقم 21 جزء أ 1ساسية بن معيزة46
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي كعبوب قسم 53 مجموعة ملكية رقم 121سفيان طورش47
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي 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 فـــــواكــــــهحي المعدومين الخمسة الطابق األرضينجود زيرم50
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي قاوة 50 مسكن اجتماعي تساهمي 31 محل عم 05 مدخل 01الشريف بوقرن51
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   سوق المعبودة رقم 15إبراهيم بوشريط52
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي الهضاب التعاونية العقارية االصالح الطابق األرضي قسم 62 مج 88رضا مزرب53
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي يحياوي نهج بوبلوطة نور الدين الطابق االرضيطارق قراس54
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   سوق يحياويالسعيد خاسف55
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالسوق المغطاة رقم 76محمد كويتر56
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهتجزئة 144 قطعة مج ملكية رقم 122 قسم 353 عين الطريقلحسن طبيب57
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   قاوة 40+20 مسكن اج تساهمي و 34محل ع 01 الحصة رقم 03عبد الحكيم شيبوط58
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي يحياوي شارع شياح رقم إكس س 02 س 85الربيع غزالي59
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي عين موس1750 /400 مسكن ع ب الدرج05 رقم 23نذير معيري60
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي كعبوب التعاونية العقارية االبطال شارع ج مجموعة ملكية رقم 14 قسم 108 رقم 47مونير خرماس61
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   تجزئة حشمي الشطر األول قطاع أ الترقية العقارية عيساوي التهامي السوق المغطاة محل رقم W23محمد بن عيسى62
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي يحياوي شارع قنيفي محمد رقم 02جابر هالل63
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي 500 مسكن ESTE عمارة د الدرج06 الطابق األرضي رقم 78حبيب توفيق عماري64
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه سوق المستقبل رقم 81حسام الدين غريب65
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه عين مورو عم ا درج01 مدخل 10محمد حماني66
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي بوعروة قسم 223 مج رقم 36نعيم همي67
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالمركز التجاري الترقية العقارية اإلخوة بن سكة حي بونشادة نهج عباشة عمار ع أ مدخل 01 رقم 05منير مالحي68
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهتجزئة هاشمي موسع الشطر الثالث رقم ح/66 شارع لتوفي عبد الحميد قسم 123 مج 76 رقم 01سمير بوعلي69
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهمسكن رقم 28 1000   فريد رزيق70
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهمسكن ترقوي و30 مرآب 24 محل حي 600 مسكن الطابق تحت أرضي ع أ 02 الحصة 24 قسم 145 مج 29 60نصر الدين باز71
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   التعاونية العقارية الرياض تجزئة الهضاب الشطر األول قطعة رقم15خالد مساعد72
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي أـول نوفمبر 1954 شارع لطوني بلخير رقم 73 محل رقم 02لطفي براهيم الدين حجاجي73
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي حشمي قسم 124 مج رقم 78فيصل ساحلي74
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي المعبودة ترقية زواوي عبد الرحمان قسم 194 مج رقم 37 الطابق االرضيسليمان نوي75
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه حي بلير التعاونية العقارية النجوم قسم 104 مج 14 قطعة رقم 08 محل رقم 01 الطابق االرضيعبد المومن زيادي76
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي حاشمي موسع الشطر الثاني شارع عجيسي ساعد رقم د 132بوبكر غربي77
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه الترقية العقارية االخوة بن سكة حي بونشادة نهج عباشة عمار عم ب مدخل 01 الطابق السفلي محل رقم 09رشدي زيدان78



سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي 20 اوت 55 قطعة رقم 10 حصة 05مخلوف بوعنداس79
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   تجزئة الهضاب شارع كبور صالحعامر بكتاش80
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهشارع عباشة رمضان قسم 295 مجموعة ملكية 17 السوق الجديد رقم 09لزهر خلفي81
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي 100 مسكن ترقية عقارية خلفة مبروك و شركائه عمارة 09 محل رقم 05 الطابق االراضيزيتوني جحنيط82
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي الباز قسم 09 مج 24 محل رقم 02زكرياء معيوف83
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي 100 مسكن تساهمي DGSN قاوة ع 10 رقم 179سيف الدين دردازي84
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي 50 مسكن اجتماعي تساهمي DGSN حي حشمي ع 02 ب مدخل رقم 58 للحصة رقم 03رمضان لطرش85
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه تجزئة 35 قطعة بوعروة حي يحياوي رقم إكس ب 1 أ 3 رقم 17 و 18عنتر كرشوني86
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي حشمي الشطر الثالث شارع مالحي بشاغة رقم 273 قسم 76 مج41خالد جحنيط87
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي حشمي قطاع ب قسم 118 مج 95داود زميت88
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي بيزار الطابق األرضي بناية 01 قسم 299 مج 139 قطعة 02سيف الدين ربوح89
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي هاشمي موسع الشطر الثالث شارع ليتوفي عبدالحميد رقم ح 65العيد زروال90
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي 500 مسكن ESTE عمارة د الدرج06 طابق أرضي رقم 78محمد عيكوس91
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهسوق المستقبل رقم 83ياسين قصاص92
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي 120 مسكن اجتماعي و 48 محل القصرية عمارة د رقم 143عبد المالك برزيق93
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي بوعروة قطاع ف أوالد ابراهم 02 رقم 07صفي الدين بن غدفة94
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالطابق االرضي حي بلير قسم 101 مج رقم 255شريفة لطرش95
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   الهضاب الشطر االول تجزئة التعاونية افاق 9 قطعة رقم 07حسينة بوكوردان96
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   شارع حجيجو بلقاسمشهيرة سعدو97
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي الهضاب CAP مشروع 40 مسكن اجتماعي تساهمي 24 محل قسم 60 مج02 قطعة رقم 04 عم 01 مدخل 04علي معيري98
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهشارع بحري مسعود قسم 56 مج رقم 58 محل رقم 02 03نورأمين ضيافات99

سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   تجزئة 221 قطعة رقم 85 حي حشمي شرقيامنة شالل100
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي 100 مسكن تساهمي DGSN قاوة عمارة 06 رقم 147محمد زكرياء محبوب101
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي الهضاب مشروع 20 مسكن اجتماعي تساهمي 12 محل تجاري عم 01 مدخل05/06هشام بوتفاحة102
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي لعرارسة الطابق األرضي مجموعة 69 قسم 84عبد السالم ذيب103
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهعين تبينت الطابق األرضي قسم 307 مجموعة ملكية 14حسين درياس104
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي الهواء الجميل التعاونية العقارية النور تجزئة 05 قطع رقم 02 محل رقم 02 الطابق االرضيالصديق قنيفي105
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهمشروع الترقوي 156 مسكن قسم 155 مج رقم 04 قطعة 06 عم 01 الطابق االرضيحسين لوعيل106
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي 750 مسكن بلخيرد حسان قسم 145 مج07 قطعة رقم01 الطابق االرضياسالم بن لشهب107
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   التعاونية العقارية التلSNTR شارع دايلي لخضر رقم 07 قسم 229 مج رقم 07فارس زدادقة108
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه حي الهضاب عمارة أ 02 مج41 قسم 61 رقم القطعة 01وليد مباركي109
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالشركة الوطنية للنقل البري تجزئة التعاونية العقارية يوغرطة رقم 09 مجموعة 06 الطابق األرضي رقم 03عنتر رحماني110
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي المعبودة ترقية زواوي عبد الرحمان عمارة أ3 مدخل 126 سلم 01 رقم 06 قسم 194 مج 37باسم زوايد111
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي الهضاب 40 مسكن اجتماعي تساهمي+23 محل عمارة د الطابق االرضي مدخل 05 قسم 75 مجموعة رقم 82عبد هللا يحي الشريف112
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي حشمي موسع الشطر األول نهج حداد علي د 3 رقم 64 مج 89 قسم 118 محل 01الطاهر شياح113
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي حاشمي قسم 170 مج رقم 101 محل رقم 01نصر الدين عماري114
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي قاوة مشروع 50مسكن اجتماعي تساهمي 29 محل عم ا المدخل رقم 02 الجهة الشمالية الطابق االرضي رقم 52عبد العزيز خاسف115
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي مولف محمد 400 مسكن عمارة س 03 مدخل 16 الطابق تحت األرضي رقم 16سعيدة رزوالي116
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي 500 مسكن ESTE عمارة د درج 07 الطابق األرضي رقم 73محمد عيساوي117
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي كاسكزكريا سمش الدين118
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي 600 مسكن عمارة أ 03 قسم 145 مجموعة رقم 29 قطعة 39 الطابق تحت االرضيليلى روابحي119



سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي 30 مسكن الترقية العقارية بلعياط شارع المقاولين رقم 02 قطعة رقم 01 عم 02 مدخل 04 رقم 15فاروق فودي120
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   نهج 20 أوت 55 بيزار عمارة أ3 رقم 20عماد الدين عيساوي121
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهتجزئة الهضاب شارع كبور صالح قطعة رقم 316أشرف محاتف122
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي 450 مسكن المنطقة الحضرية الجديدة عمارة أ 01 المدخل 01 الطابق األ رضي الجهة اليسرى رقم 02أيوب حداد123
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي 504 مسكن المنطقة الحضرية الجديدة عمارة و 6 الطابق األرضي رقم 04ياسين عجاس124
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهجزئة الهضاب الشطر الثاني رقم 309 وحاليا شارع بوطالبي الهاشمي الطابق األرضيمحمد بودالل125
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالهضاب مشروع 40 مسكن اجتماعي تساهمي و 28 محل قسم 09 مجموعة 63 محل رقم 07,06مصطفى ماضي126
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي عين موس الهضاب شرق عمارة 01 الطابق االرضي قسم 11 مج 30 محل رقم 02مجيد بن عجيمي127
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   عين تبينت التعاونية العقارية العيد الضحوي رقم 28 مج رقم 01انور لوعيل128
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهلمجمع العقاري تجزئة الهضاب 45 مسكن تساهمي و 27 محل عمارة 01 الطابق االرضي محل 02 و 03الشريف بقاق129
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي قاوة 50 مسكن إجتماعي و 31 محل عمارة 02 مدخل 01 الحصة 01سفيان ربعي130
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   عين السفيهة قسم 16 مج رقم 74 الطابق االرضيعبد المالك ديلمي131
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي حشمي 40 مسكن احتماعي تساهمي عمارة ج الطابق االرضي قسم 69 مجموعة رقم 13ايدير رمطان132
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي 250 مسكن (حي مزهود الطيب) قسم 178 مجموعة 74 القطعة 02عصام جحنيط133
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي بلخير د حسان ع س 31 رقم 332مبروك بوقرزي134
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي عين موس 400/ 1750 مسكن عم ب الدرج05 رقم 23 الطابق االرضيعبد النور فتاش135
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهشارع بحري الخير الترقية العقارية قيرواني نصير ع ب RDC 04  رقم 147 مج ملكية رقم 05 قسم 326 الحصة 147ميلود طاع هللا136
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالتعاونية العقارية سي فوضيل حي حاشمي رقم 30 مج 57 قسم 133 الطابق االرضيلحسن بوروبة137
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي اول نوفمبر 6 شارع بن حليمة رابح الطابق االرضي قسم 266 مج 18عماد زرقين138
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي 1292 مسكن ترقوي مدعم عمارة ب 06 رقم 33جمال الدين راشي139
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي قاوة حي 50 مسكن اجتماعي تساهمي عمارة 05 مدخل 02 الطابق االرضيمحمد زميت140
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي يحياوي 300 قطعة قسم 80 مج67عزيز تواتي141
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه تجزئة هاشمي موسع الشطر السادس 90 قطعة قطعة رقم 35سندرة نبيلة بونشادة142
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي الهضاب شارع مدور عمار رقم 07 قسم 64 مج 148الزهرة بوبو143
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي 150 مسكن اجتماعي تساهمي سيدي حيدر عمارة ب 03 الطابق االرضي المدخل 82 قسم 06 مج 28 قطعة 01أيوب حرملي144
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهسوق المركزي وسط المدينة رقم 98يزيد كواشي145
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي المستقبل نهج بحري الخير رقم 03 الطابق االرضينصر الدين مسعي146
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي مولف محمد 400 مسكن عم س 06 رقم 116 قسم 176 مج ملكية رقم 42ساعد حمادي147
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي بلير تجزئة 31 قطعة قسم 103 مج ملكية رقم 33 الطابق االرضيوليد شرماط148
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   تجزئة بوعروة قطاع ف رقم 13اسحاق زيادي149
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهسطيـــــــفحكيم بوخناقة150

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهشارع عبد العزبز خالد رقم 83 شمال شرقأحمد قادري1
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي 360 مسكناعمر أخريب2
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي 750 مسكن ع أ 15 رقم 162الجمعي كتفي3
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهتجزئة حشمي رقم 95 الشطر السابع قسم 122 مجموعة 28الحواس خابر4
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   سوق معيزة علي رقم 35الخير نشادي5
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالمركز التجاري حي 1014 مسكن رقم 100الرزقي بن جدية6



سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي يحياوي قسم 189 مج رقم 164الزوبير كوسة7
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالهضاب شرق مشروع 120 مسكن ترقوي مدعم رقم 141 عمارة 08السعيد مطاعي8
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهمسكن ترقوي و 30 مرأب و 24 محل تجاري حي 600 مسكن 60الصديق بادي9

سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   المركز التجاري تجزئة الهضاب شارع لطرش عبدالحق رقم 21سطيفالطاهر جالل10
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي الهواء الجميل كعبوب تجزئة تعاونية عقارية النسيمالطاهر فتاش11
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   المركز التجاري حي 1014 مسكن رقم 45العمري عطية12
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي بلحوكي حمو 238 مسكن المعبودة ع أ 08 مدخل 254 أنيس لعوج13
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهشارع أول نوفمبر رقم 42بدر الدين نحاوة14
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهتجزئة حاشمي موسع الشطر الخامس يحمل رقم ن 68جمال شنان15
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي الهضاب عمارة أف 03 رقم 120  جمال منصوري16
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي المعبودة مقابل مسجد السبطينحدة بوزيد17
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالمجمع المدرسي عين الطريقحسان زميت18
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالمركز التجاري 1014 مسكن رقم 33حسين سترة19
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   المركز التجاري حي 1014 مسكن رقم 59حسين شرماط20
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي 99 مسكن رقم 26حسين شيبوب21
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي ثليجان عبد الرحمن نهج قرقور ذياب رقم6حسين فراس22
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي شيخ العيفة رقم 45حسين فرفاش23
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي 400/366 الهضاب رقم 35 عمارة أ 15حليم قارة24
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي 100مسكن رقم 05حمزة اقسولن25
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهسوق المغطى معيزة علي رقم 43حمزة خلوة26
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه شارع مرباح بلخير رقم 13حمزة شريط27
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه تجزئة حاشمي موسع الشطر السابع شارع سرتي ابراهيم رقم 56حمزة عالمة28
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي 152 مسكنحواس عطية29
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه سوق عباشة عمار رقم 172خليصة دموش30
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي يحياوي زاوية نهج شياح و شارع مرازيق خليفة رقم 2 شارع الثاني رقم 102 محل 3خليل بوقرزي31
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   تجزئة حشمي موسع الشطر6/ 90قطعة 85 شارع دالي أحمدخميسي قارة32
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالمركز التجاري حي 1014 مسكن رقم 31خميسي مانع33
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه حي يحياوي اكس ب 2 ج 34 بوعروةخير الدين غربي34
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي يحياوي اكس ب 4 جي 63ذياب عابد35
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   المركز التجاري حي 1014 مسكن رقم 49رابح جالل36
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   سوق المستقبل رقم 153رابح عبد السالم37
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   السوق المستقبل رقم 12رابح عاللي38
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالمركز التجاري 1014 مسكن رقم 63رابح قيسي39
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   تعاونية عقارية زهدة العيد حي 600 مسكن عمارة د رقم 17رابح لعلوني40
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالتعاونية العقارية الهالل الهضاب الشطر االول قسم 62 مج ملكية 62 سطيفراضي لعمش41
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالمركز التجاري حي 1014 مسكن رقم 39ربيحة ساسي42
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهجزئة حاشمي الشطر االول قطاع أ الترقية العقارية عيساوي التوهامي السوق المغطاة محل رقم RDC 50 حصة رقم 62رشيد العايب43
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   تعاونية عقارية عيساوي التوهامي رقم45 حي حشمي السوق المغطىرشيد بكار44
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   تعاونية عقارية بالل العمري رقم2 قطاع ب عمارة ج مدخل 5رشيد مشتة45
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي اوالد براهم شارع بلعلياني صالح رقم 2رفيق فاضلي46
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالترقية العقارية 43 مسكن و 24 محل حي كعبوب ع ب 01 رقم 02 الطابق االرضي قسم 106 مج 01 قطعة رقم 02زكرياء غمري47



سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه حي 80 مسكن بونشادة رقم 06زواوي حمدات48
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي تليجان نهج حمادو التركي رقم 33زوبير صحراوي49
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   تجزئة 172 قطعة (تجزئة مدور و موساوي) رقم 95 ق جي حي كعبوبزياد قدو50
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهبالقرب من المستشفى الجامعيزين العابدين بن عنيبة51
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   شارع زعباط رمضان رقم26 حي يحياويساعد بكار52
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   المركز التجاري حي 1014 مسكن صنف 1 رقم57ساعد لعوج53
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهتعاونية عقارية فريق بوسكين عمارة س درج 1رقم 13سعاد شبل54
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   تعاونية عقارية حامدي الشريف ساعد برارمة رقم 10سعيد هكاس55
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   تعاونية المربي رقم 02 عين الطريقسعيدة طويجين56
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   تجزئة أوالد براهم رقم 235سفيان رابحي57
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالتعاونية العقارية 18 فيفري يوم الشهيد برارمة رقم 12 قسم 226 مج رقم 39 الطابق االرضي رقم 02سفيان فتاش58
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي يحياوي نهج العيفة احمد رقم 147سليم رحماني59
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهجزئة حاشمي موسع 153 قطعة الشطر الخامس رقم 01سليم معيري60
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   تعاضدية األمل قطعة رقم 09 جزء رقم 06 قطاع ب شمالسمير بولفراخ61
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهشارع ليتوفي عبد الحميد حشمي رقم 17سمير حداد62
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   الهضاب شرق مشروع 120 مسكن ترقوي مدعم رقم 141 عمارة 08صالح بازين63
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي اول نوفمبر 54 شارع روابح موسى رقم 02 محل رقم 02صالح بوطانة64
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   المركز التجاري حي 1014 مسكن رقم 46صالح الدين بن لحسن65
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهسوق عباشة عمار رقم 06عادل بلقاسم66
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه حي السنيستال قسم 217 مج رقم 06 قطعة رقم 06عادل بن حمو67
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه تجزئة الهضاب 179 جزء القطعة رقم 179عارف حمر العين68
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   سوق المستبقل رقم 162عاشور طلحي69
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي 40مسكن تساهمي و28محل حشمي ع ب1 الحصة 02عبد الباسط بن النية70
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي حشمي شارع بوفرمة السعيد رقم ج 109 محل رقم 05عبد الحق دالي71
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   عين السفيهة تجزئة الهناء مج 75 قسم 16عبد الحق دراس72
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالمركز التجاري حي 1014 مسكن رقم 78عبد الحق شدري73
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   السوق المركزي رقم 59عبد الحق مسعي74
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالمركز التجاري حي 1014 مسكنعبد الرحمان بلحاج75
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي يحياوي شارع بوسيف محمد رقم 03عبد الغني شبل76
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهسوق رقم 27عبد القادر رقوب77
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   سوق المستقبل رقم 114عبد الكريم خلفي78
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي 1006 مسكن عمارة د13 رقم60عبد الكريم عيادي79
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   المركز التجاري حي 1014 مسكن رقم 86 عبد الكريم هالل80
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه سوق عباشة عمار محل رقم 143عبد هللا بن عسيلة81
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي كعبوب قسم 105مجموعة 52 نهج شرفي العياشيعبد المالك زقيليش82
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي المستقبل 80 مسكن رقم 02عبد الموجيب عياشي83
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي اوالد براهم قسم 220 مجموعة رقم 01عبد الوهاب زغاد84
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه تجزئة 105 قطعة فريق رجاح و عسيلة قطعة رقم 102 عين السفيهةعبدالحكيم لطرش85
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي حشمي موسع الشطر األول شارع دريسي حسان رقم س 68عبدالرزاق قريون86
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي بوعروة ترقية العقارية حبيمي الدراجي رقم 43عبدالعزيز بن زيادي87
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي 1014 مسكن صنف 01 رقم 23عبدالكريم شيخي88



سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهتعاونية عقارية ابناء الجزائر قطعة 19محل رقم 1 تجزئة الهضابعبدالوهاب جالب89
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهسوق المستقبل رقم 29عز الدين محصر90
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي بليرعزالدين حسنين91
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالهضاب سي أ بي حي 40 مسكن تساهمي و 24 محل ترقية عقارية ش تضامن جدو عمارة أ RDC 02 حصة رقم 34عزالدين زغبي92
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي يحياوي اكس ب 1 أ 3 تجزئة لعرارسةعصام قنفواح93
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي كعبوبعلي جدعية94



سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي 300 مسكن األبراج عمارة أ الدرج11 الطابق األرضي رقم 108 قسم 276 مجموعة 15عمر بلخير95
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي 100 م إ ت ش ذ م م خلفة مبروك و شركائه للبناء و التعمير ع 09 محل رقم 05 مدخل 05 الطابق األرضيعمر خادري96
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي 99 مسكن رقم 80عمر صلعودة97
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي 1014 مسكن صنف 10 رقم 28عمر معيري98
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالمركز التجاري حي 1014مسكن صنف 01 رقم 88عمر معيري99

سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي حاشمي تعاونية األمل رقم 16 محل رقم 06عيسى عنقاك100
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهمشروع 40مسكن تساهمي و28 محل حي حشمي عمارة أ مدخل 1عيسى هيمة101
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي حشمي نهج ليتوفي عبد الحميد رقم 140فاتح مساح102
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   سوق المستقبل رقم 160فتيحة بن يوسف103
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي يحياوي نهج بورابة احمد رقم 10فريد عشوري104
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   المركز التجاري حي 1014 مسكن رقم 35فريد لونيس105
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهنهج كسكاس عبدالحميد رقم 14فطيمة فاضلي106
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي يحياوي نهج العيفة أحمد رقم89 المجموعة 114 قسم 141فيصل رقاد107
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهجزئة حاشمي موسع الشطر الخامس جزء رقم 03فيصل شني108
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهتجزئة حشمي موسع الشطر السابع قطعة رقم67كريم عشور109
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   تعاونية امن الحياة بوعروة قطعة رقم 03 جزء 06 محل رقم 02كريم قوريش110
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   سوق عباشة عمار رقم 164كريمة صافي111
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهتجزئة حاشمي الشطر األول قطاع ب رقم ج4/ 61كمال خشاب112
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي يحياوي نهج العيفة أحمد رقم89 المجموعة 114 قسم 141كمال شيخي113
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهتجزئة حاشمي موسع 153 قطعةالشطر السابع رقم 67كمال معزوز114
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي فرماتولزهر جليلي115
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالسوق المركزي رقم 169 168 167لهاللي شريفي116
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   سوق المستقبل رقم 05لويزة مقالتي117
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالمجمع العقاري 40 مسكن تساهمي حي الهضاب ع 01 مدخل 6 ليازيد بلعيد118
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي ثليجان شارع مولود فرعون قسم 258 مج رقم 07لياس سواليل119
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   تجزئة حاشمي موسع 153 قطعة الشطر الخامس رقم 01مبروك كالف120
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه سوق يحياوي محل رقم 56محمد الصديق سرار121
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالمركز التجاري حي 1014 مسكن رقم 48محمد بن حمو122
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي الهضاب سي أ بي 30 مسكن تساهمي عمارة 3محمد تـونسي123
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   سوق المستقبل رقم 116محمد خبشاش124
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي كتفي الحفناوي الطابق األرضي قسم 287 مج رقم 25محمد خلفي125
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي ثليجان 08 نهج صابر محمدمحمد زيتوني126
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   سوق المستقبل رقم 134محمد قرين127
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي 140 مسكن رقم 72 بيزارمراد بن شيخ128
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   تعاونية عقارية تعمير معهد الوطني للبترول سابقا21 شارع عون ميلودمراد بن عطية129
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي حشمي الشطر األول ب رقم 18 شارع حوشي عمرمراد خلفي130
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهسوق المستقبل رقم04مسعودة سالم131
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه حي لعرارسةمكي بوعلي132
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي 950مسكن شوف لكداد رقم 87 عمارة ج 1مليكة ذباح133
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهشارع 01 نوفمبر 54 رقم 84 الطابق اللرضيمنير سجار134
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي الصناعة شارع عباشة رمضان السوق الجديد قسم 295 مج 17 محل 18,11ناصر رتاب135



سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   تجزئة 317قطعة عين الطريق قطعة رقم 113نبيل بوخالفة136
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي 400/ 1750 مسكن رقم 37 عمارة ب 07نبيل خدي137
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهجزئة حشمي الشطر األول قطاع أ الترقية العقارية عيساوي السوق المغطاة رقم 09نصرالدين زميت138
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي الهضاب مشروع 150 مسكن و45 محال تجاريا عمارة 06 طابق أرضي حصة 64نعناعة شرفاوي139
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه قاوة50 مسكن اجتماعي تساهمي 30محل ع 03 مدخل 02نوح العايب140
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي 360 مسكننور الدين عبيد141
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهسوق عباشة عمار توسيعنورالدين مجير142
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهالمركز التجاري حي 1014 مسكن رقم 68 نورالدين معيرى143
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي شيخ العيفة قطعة رقم 104هشام فرطاس144
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي 950 مسكن رقم 122 ع ف 1 شوف لكدادهشام مسالتي145
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي يحياوي نهج بن بريك الساسيهشام مشتة146
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   شيخ العيفة فرماتووردة بوروبة147
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهشارع 450مسكن منطقة الحضرية الجديدة ع س7 مدخل1 رقم 02وليد شتيوي148
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه   حي حشمي رقم ب 33يوسف رقيق149
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــهحي اوالد براهم قسم 220 مجموعة رقم 01يوسف قوتال150
سطيـــــــفخضـــر و فـــــواكــــــه حي 100 مسكن رقم 05يونس حساني151



حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
سطيـــــــفحلويــات ومرطبــاتشوف لكداد ضمن حصة 38 مسكن برنامج 1997 قطعة رقم 19قوادري فريد1
سطيـــــــفحلويــات ومرطبــات   الترقية العقارية السلم قطاع ب شمال قطعة رقم 14 مج10بن عبود العالية2
سطيـــــــفحلويــات ومرطبــات   حي 614 مسكن قسم 178 مج 06 قطعة رقم 01 محل بدالي نور الدين3
سطيـــــــفحلويــات ومرطبــات سوق المعبودة رقم 20بوزيدي بشير4
سطيـــــــفحلويــات ومرطبــاتمنطقة الحضرية قطاع أ شارع حمادي أحمد تعاونية بن ضياف مسعود RDC ع أ محل 4 قسم 108 مج ملكية 64بويمة خالد5
سطيـــــــفحلويــات ومرطبــاتحي المعدومين الخمسة قسم 206 مجموعة 136بالل العيد6
سطيـــــــفحلويــات ومرطبــات   حي 1 نوفمبر 54صالحي عبد الحميد7
سطيـــــــفحلويــات ومرطبــات   حي عبد الرحمان تليجان نهج كركور ذياب رقم 45خبيبش مراد8
سطيـــــــفحلويــات ومرطبــات   نهج اول نوفمبر 1954حامدي الشريف عز الدين9



حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
سطيـــــــفحلويــات ومرطبــات   نهج ترقية دويدي محمد عمارة ب رقم 08 رقم 02فايدي عبد الغاني1
سطيـــــــفحلويــات ومرطبــاتحي مكارني عيسى 540 مسكن عمارة س13 رقم23بحري الخير2
سطيـــــــفحلويــات ومرطبــات   شارع االخوة هباش رقم 16قنيفي عبد الجبار3
سطيـــــــفحلويــات ومرطبــات   حي الهواء الجميل ع د رقمي 23،22 الطريق الوطني رقم 09جفال لطفي4
سطيـــــــفحلويــات ومرطبــات   حي ثليجان زاوية نهج كركور ذياب و مولود فرعونغرنوز ناصر5
سطيـــــــفحلويــات ومرطبــات   حي المعدومين الخمسة 21 شارع مختار لعريبيبن العلمي صالح6
سطيـــــــفحلويــات ومرطبــات   شارع عباشة عمار رقم6تيغوارت الشريف7
سطيـــــــفحلويــات ومرطبــات   شارع زعباط رمضان محل رقم 08قزاطي سامي8

ســــوبيـــــــرات اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
سطيـــــــفســوبيــــــراتحي 1006 مسكن قسم 169 مج 152رحال المعتز باہلل1
سطيـــــــفســوبيــــــراتنهج الفداءفتاش سليم2
سطيـــــــفســوبيــــــراتشارع بحري الخير تعاونية عقارية قيرواني نصير عم 13 رقم 01محشاشة السعيد3
سطيـــــــفســوبيــــــراتحي حشمي شارع خزار مختار رقم 28درياعي أنور4
سطيـــــــفســوبيــــــراتتعاونية عقارية أمن الحياة قطعة رقم 03 مج 12 بوعروة رقم RDC 02حداد ياسين5

ســــوبيـــــــرات اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
سطيـــــــفســوبيــــــراتالقصرية 58 قطعة رقم 98كيحل محمد العربي1
سطيـــــــفســوبيــــــراتحي بوعروة طاع 265 مج RDC 39زهدة فارس2
سطيـــــــفســوبيــــــراتحي عين الطريقكداد الشريف3
سطيـــــــفســوبيــــــراتتجزئة مقام الشهيد الشطر الثاني رقم 24 محل رقم 01بداد محمد4
سطيـــــــفســوبيــــــراتحي الهضاب مسكن 535 قطعة قسم 6 قطعة 18حاجي عبد الفتلح5
سطيـــــــفســوبيــــــراتحي حشمي الشطر الثالث قطاع 76 مج 54بن شبل عمر6

هيبـــر مـــــارشـــــي اليـــوم الثانــــي:

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

تغذيـــة عامـــة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم



سطيـــــــفتغذية عامةحي 1292 مسكن ترقوي مدعم 175 محل تجاريزيتوني مبروك1
سطيـــــــفتغذية عامةحي عمر دقوزديوي حمودي2
سطيـــــــفتغذية عامةحي 300 مسكن رقم 43زروال لويزة3
سطيـــــــفتغذية عامةشارع حماني مخلوف رقم 53صاحي محمد4
سطيـــــــفتغذية عامةحي 750 مسكنضيف سمير5
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية بوراس مجمع 452عناب عبد هللا6
سطيـــــــفتغذية عامةحي 750 مسكنقبايلي شعبان7
سطيـــــــفتغذية عامةحي 500 مسكنقويسم منصور8
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية بالل العمريكركاش عبد الحق9

سطيـــــــفتغذية عامةحي عين الطريق الشطر الثاني رقم 109لعلى مسعود10
سطيـــــــفتغذية عامةحي بليرلعياش حسين11
سطيـــــــفتغذية عامةحي 150 مسكن تعاونية عين موسلوصيف حمزة12
سطيـــــــفتغذية عامةحي قاوةمعيزة عبد القادر13
سطيـــــــفتغذية عامةحي 150 مسكن تعاونية عين موسموسى عبد الغاني14
سطيـــــــفتغذية عامةحي عين الطريق رقم 184يوسفي محمد15
سطيـــــــفتغذية عامةشارع منصوري الخير رقم 09ولد براهم عبد الوهاب16
سطيـــــــفتغذية عامةحي شادلي طلحة رقم 06 يايسي حسان17
سطيـــــــفتغذية عامةحي قاوة 50 مسكن إجتماعي تساهمييحياوي عياش18
سطيـــــــفتغذية عامةحي 300 مسكن رقم 69يخلف خالد19
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية بن عطية شارع زعباط رمضانيلس فتحي20
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية التضامن حي 20 مسكنيوسفي نور الدين21
سطيـــــــفتغذية عامةحي المعبودة مقابل مسجد السبطينبوزيد حدة22
سطيـــــــفتغذية عامةمشروع 100 مسكن و 31 محل تجاريعزوق سفيان23
سطيـــــــفتغذية عامةشارع الفداءهامل علي24
سطيـــــــفتغذية عامةحي عين الطريقلبنان عماد25
سطيـــــــفتغذية عامةحي منصوري الخيرلحرش نصير26
سطيـــــــفتغذية عامةحي المستقبل س 11 أ 15لخضر بالل27
سطيـــــــفتغذية عامةحي 1006 مسكن السوق المغطاة رقم جلخلف عمار28
سطيـــــــفتغذية عامةحي بوعروة الشطر األول شارع عون ميلودلخلف فيصل29
سطيـــــــفتغذية عامةحي برارمة تعاونية عقارية عمار قطوشلرقط يوسف30
سطيـــــــفتغذية عامةحي عين السفيهةلشهب عمار31
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية زواي رقم 02لطرش العربي32
سطيـــــــفتغذية عامةحي عين الطريقلعايب عبد الحق33
سطيـــــــفتغذية عامةحي عين السفيهة رقم 01لعبالة هشام34
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية زهدة العيد حي 600 مسكنلعلوني رابح35
سطيـــــــفتغذية عامةحي الباز محل رقم RDC 06لعليوي حسين36
سطيـــــــفتغذية عامةحي تليجان 294 مسكن تعاونية عقارية التوقيت رقم 01لعليوي مصطفى37
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة حشمي الشطر السابع نهج خاوة العيدلعمارة توفيق38
سطيـــــــفتغذية عامةحي كعبوب تعاونية عقارية األبطال رقم 08لعمامرة نورة39
سطيـــــــفتغذية عامةنهج جارف الطيب حي يحياوي رقم 07 قسك 188لعمش حورية 40
سطيـــــــفتغذية عامةحي عين الطريقلعمش مراد41



سطيـــــــفتغذية عامةحي المعبودةلعوامر بالل42
سطيـــــــفتغذية عامة شارع السعيد بوخريصة حي المعدومين الخمسة رقم 10 لعوج ساعد43
سطيـــــــفتغذية عامةحي صالح عوشي قسم 45 مج 27لعور سفيان44
سطيـــــــفتغذية عامةحي عباشة عمار رقم س 06 ب 19لغوق فؤاد45
سطيـــــــفتغذية عامةSNTRلقمان شكيب هدنة46
سطيـــــــفتغذية عامةحي 1006 مسكنلكيرد مراد47
سطيـــــــفتغذية عامةحي عين الطريقلماش ذياب48
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة أوالد براهم شارع عبعوب محمدلمطاعي توفيق49
سطيـــــــفتغذية عامةساحة المعبودةلواج لطفي50
سطيـــــــفتغذية عامةحي يحياوي إكس أ 01 ب 07مامي فؤاد51
سطيـــــــفتغذية عامةحي 300 مسكن الهصابمانع صالح52
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة الفريق حي شادليمباركية منصف53
سطيـــــــفتغذية عامةحي 500 مسكن ع سمحبوب بشير54
سطيـــــــفتغذية عامةحي عين الطريقمحمد قدور55
سطيـــــــفتغذية عامةحي بيزارمخلوفي مولود56
سطيـــــــفتغذية عامةحي يحياوي تجزئة 300 قطعة رقم 78مراد عبد الكريم57
سطيـــــــفتغذية عامةحي كعبوب تجزئة 172 قطعة تجزئة مدور وموساوي رقم 145مراطلة القذافي58
سطيـــــــفتغذية عامةحي لعرارسةمرفود سوهيل59
سطيـــــــفتغذية عامةحي عين تبينت زاوية شرع مسالتي عباس والطريق الوطنيمرواني رمضان60
سطيـــــــفتغذية عامةحي يحاوي إكس 30مروش ساطة61
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة المعبودة تعاونية عقارية األملمزاري محمد أمين62
سطيـــــــفتغذية عامةنهج العقيد عميروشمسالتي اليمين63
سطيـــــــفتغذية عامةحي حشمي الشطر السابع شارع بن دريس عيسىمساسمة عبد السالم64
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية ستيفيسمزلوق زهير65
سطيـــــــفتغذية عامةالمركز التجاري ماليزيا RDC محل رقم 07مسالتي زيدان66
سطيـــــــفتغذية عامةحي البرارمة دنيا زاد شارع دودو مبارك رقم 11مسالتي عائشة 67
سطيـــــــفتغذية عامةحي أوالد براهممسخر ياسين68
سطيـــــــفتغذية عامةالسوق المغطاة 1000 مسكنمسعودي العلوي69
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية المعهد الوطني للتعمير حي عين تبينتمسلم مسعود70
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة 252 قطعة حي بلير رقم 12مضوي العلجة71
سطيـــــــفتغذية عامةالشركة الوطنية للنقل سابقا المنطقة الحضرية الجديدةمعيري هيثم72
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة هاشمي موسع الشطر األول قطاع ب رقم ج 1-6معلم زوليخة73
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقرية بوسكين رقم 20مكارني عبد القادر74
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة اإلبراهيمي الشطر األولمكارني حمودي75
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية البهجة حي 1006 مسكن قسم أ رقم 04مقداد جهيد76
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية مسينيسا قطعة 08 مج 15 رقم 05مقدم نور الدين77
سطيـــــــفتغذية عامةحي بلير رقم 02مكاس عبد الرحمان78
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة الهضاب الشطر الثاني رقم 499مكرود عمار79
سطيـــــــفتغذية عامةحي 150 مسكن تساهمي عين موسملعب فيصل 80
سطيـــــــفتغذية عامةحي عين الطريقملعب محمد81
سطيـــــــفتغذية عامةحي حشمي الشطر الثالث مقابل حديقة الهضابملوكي عمار82



سطيـــــــفتغذية عامةحي المستقبل قسم 289 مج رقم 09منا هللا الخير83
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة الفريق شادلي حي لعرارسةمنصف مباركة84
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة 252 قطعة حي بلير رقم 12منصوري العلجة85
سطيـــــــفتغذية عامةشارع حفاظ ساعدمنصور ساعد86
سطيـــــــفتغذية عامةحي 326 مسكن عمارة أ 07 رقم 28مهداوي محمد87
سطيـــــــفتغذية عامةحي المعبودة رقم 06مهدي العطري88
سطيـــــــفتغذية عامةحي 600 مسكن عمارة أ رقم 05مهدي سعد الدين89
سطيـــــــفتغذية عامةحي عين الطريقمهنان الزهرة90
سطيـــــــفتغذية عامةحي شوف لكدادمهنتل أحمد سمير91
سطيـــــــفتغذية عامةحي تليجانميهوبي حسين92
سطيـــــــفتغذية عامةحي حشمي الشطر األول أ 09/05 شارع قاسي حسينناجي براكنة93
سطيـــــــفتغذية عامةشارع عوري مختاري يحياوي رقم 03ناجي بوبكر94
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية فريق بوسكين رقم 33ناجي يمينة95
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية عيساوي التوهامي السوق المغطاة 1006 مسكنناصري بالل96
سطيـــــــفتغذية عامةحي عين السفيهةناصري زوبير97
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية لبرارمة يوم الشهيد رقم 12نتاش سفيان98
سطيـــــــفتغذية عامةحي المعدومين الخمسة RDCنجود رشيد99

سطيـــــــفتغذية عامةحي كعبوبنحاوة السبتي100
سطيـــــــفتغذية عامةحي 01 نوفمبر 54 بن بارة رقم 08 قسم 222قراري هشام101
سطيـــــــفتغذية عامةحي 72 مسكن شارع االبراج عمارة أو رقم 03قراس أيمن102
سطيـــــــفتغذية عامةحي تليجان 04 شارع ركايف عليقراس خليل103
سطيـــــــفتغذية عامةحي أوالد براهم رقم 17قرقور عبد الوهاب104
سطيـــــــفتغذية عامةشارع جبل بوطالب رقم 05قريرة عبد هللا105
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية السعادة رقم 01 تجزئة يحياويقريشي عمار106
سطيـــــــفتغذية عامةحي المستقبل 293 مج 33 كتفي الحفناويقريشي فؤاد107
سطيـــــــفتغذية عامةالمركز التجاري حي 1014 مسكنقريشي فاتح108
سطيـــــــفتغذية عامةحي 60 مسكن تساهمي و 34 محل تجاري عين موسقسمية شوقي109
سطيـــــــفتغذية عامةحي 01 نوفمبر 54 شارع روابح موسىقصاب كمال110
سطيـــــــفتغذية عامةحي يحياوي نهج العيفةقصاص بشرى 111
سطيـــــــفتغذية عامةحي بيزار 140 مسكن رقم 29 قصاص رابح112
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة يحياوي 300 قطعة رقم 119 قطار فاتح113
سطيـــــــفتغذية عامةحي الحاسيقطاف أمين114
سطيـــــــفتغذية عامةزاوية شارع بناني عبد القادرقعقع سفيان115
سطيـــــــفتغذية عامةحي بوعروة الشطر األول رقم 176 مجموعة ملكية 58 رقم 235قمار عبد الغاني116
سطيـــــــفتغذية عامةحي عين تبينت 17 قطعة رقم 01قنيفي الصديق117
سطيـــــــفتغذية عامةشارع بوزيدي صالح رقم 02 حي يحياويقوتال فؤاد118
سطيـــــــفتغذية عامةنهج عقون صالح رقم 35قودي سمير119
سطيـــــــفتغذية عامةحي 500 مسكن عمارة و 06 الطابق األرضيقوسم منصور120
سطيـــــــفتغذية عامةحي المستقبل نهج بحري الخير رقم 03 عراش عبد القادر121
سطيـــــــفتغذية عامةحي 01 نوفمبر 54 تعاونية عقارية أمن الحياةعبيرز عباس122
سطيـــــــفتغذية عامةالتعاونية العقارية الحرية والسالم حي العيد الضحويعدون مراد123



سطيـــــــفتغذية عامةحي قاوة 124 و 50 مجمع إجتماعي تساهمي قطعة رقم 06عرابة نصر الدين124
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية صادي وتواتي حي 20 أوت 55 عراب العمري125
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة الهضاب 376 قطعةعراس صالح الدين126
سطيـــــــفتغذية عامةحي برارمة 200 مسكن عمارة أ 01 رقم 13عراس عيساوي127
سطيـــــــفتغذية عامةحي شوف لكداد عزوز عز الدين128
سطيـــــــفتغذية عامةحي 950 مسكن رقم 143 شوف لكدادعزوز ميلود129
سطيـــــــفتغذية عامةحي شوف لكداد قسم 344 مجموعة 97عزوز يوسف130
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة العيفة أحمد رقم 09 عزوق بوجمعة131
سطيـــــــفتغذية عامةشارع السعيد بوخريصةعشاشة الساسي132
سطيـــــــفتغذية عامةشارع اإلخوة هباشعصماني بوبكر133
سطيـــــــفتغذية عامةحي 100 مسكن األبراج عمارة ب درج 03 رقم 66عطار فيصل134
سطيـــــــفتغذية عامةسيدي حيدر 150 تساهمي عمارة ب 03 مدخل 82عطية لحسن135
سطيـــــــفتغذية عامةالترقية العقارية الحرية والسالم حي العيد الضحويعقبة عبد المالك136
سطيـــــــفتغذية عامةشارع جبل بوطالبعقون رابح137
سطيـــــــفتغذية عامةحي عين الطريق عكيف إسماعيل138
سطيـــــــفتغذية عامةنهج فراحتة علي رقم 04عاللي عبد المالك139
سطيـــــــفتغذية عامةحي 1400/1750 مسكن رقم 32عالمة مراد140
سطيـــــــفتغذية عامةالتعاونية العقارية زهدة العيد حي 600 مسكن عمارة رقم 17علوني رابح141
سطيـــــــفتغذية عامةحي المستقبل نهج بحري الخير عمراني عبد القادر142
سطيـــــــفتغذية عامةالسوق المركزيعمراني عيسى143
سطيـــــــفتغذية عامةحي بلخير حسان 750 مسكنعناد إبراهيم144
سطيـــــــفتغذية عامةحي تليجان شارع كركور ذياب رقم د 01عنقاق نور الدين145
سطيـــــــفتغذية عامةحي مقام الشهيد 52 شارع كتفي عالوةعوادي أحسن146
سطيـــــــفتغذية عامةالمركز التجاري 1014 مسكن عوارم إبراهيم147
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية التل سابقا رقم 07 قطاع 12 مقر 01عوسي مراد148
سطيـــــــفتغذية عامةحي 08 ماي 45 حي 600 مسكن قسم 145عون لخضر149
سطيـــــــفتغذية عامةحي مقام الشهيد 52 شارع كتفي عالوةعيادي زوبيدة150
سطيـــــــفتغذية عامةحي عين موس الهضاب شرقنزار علي151
سطيـــــــفتغذية عامةحي شوف لكدادنشاح العيفة152
سطيـــــــفتغذية عامةحي يحياوي إكس شارع شواية إبراهيمنشادي عبد السالم153
سطيـــــــفتغذية عامةحي المعبودةنشود نجيب154
سطيـــــــفتغذية عامةالسوق المغطاة تجزئة حشمينعاس بولحسن155
سطيـــــــفتغذية عامةحي الهواء الجميلنعاس حسام156
سطيـــــــفتغذية عامةشارع اإلخوة هباشنعاس عيسى157
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة الهواء الجميل قطعة رقم 42نكاز اليازيد158
سطيـــــــفتغذية عامةحي 20 أوت 55 هواري بومديننهال الصادق159
سطيـــــــفتغذية عامةحي بوعروة قسم 265 مج 04نوري أمير160
سطيـــــــفتغذية عامةحي حشمي موسع الشطر الخامسنوري جمال161
سطيـــــــفتغذية عامةنهج عراب مبروك رقم 28نوي بومدين162
سطيـــــــفتغذية عامةحي عين الطريقهالة العيد163
سطيـــــــفتغذية عامةحي قاوة 50 مسكن إجتماعي تساهميهامل نبيل164



سطيـــــــفتغذية عامةحي 1006 مسكن عمارة 17 رقم 100هباش عاشور165
سطيـــــــفتغذية عامةالسوق المغطاة المركزيهدنة حورية166
سطيـــــــفتغذية عامةحي عين تبينت 22 شارع مسالتي عباسهرواس رمضان16

سطيـــــــفتغذية عامةالتعاونية العقارية أبناء الجزائر قطعة رقم 19هكاس السعيد168
سطيـــــــفتغذية عامةالتعاونية العقارية المعبودة قطعة رقم 01 شارع قرفي محمدهالل الخير169
سطيـــــــفتغذية عامةحي يحياوي إكس س 02 ب 78هميسي رشيد170
سطيـــــــفتغذية عامةحي 504 مسكن المنطقة الحضرية الجديدة ف 04هميسي نبيل171
سطيـــــــفتغذية عامةحي حشمي شارع عيسى بن دريسهوقلي الساسي72

سطيـــــــفتغذية عامةحي بلير شارع 10 رقم 11هيشار عقيلة173
سطيـــــــفتغذية عامةالنقل البري قسم 07 رقم 55هيشور عماد174
سطيـــــــفتغذية عامةحي بيزارهيشور محمد175
سطيـــــــفتغذية عامةشارع اإلخوة مجيلي رقم RDC 44هيشور مربوحة176
سطيـــــــفتغذية عامةشارع حفاظ محمد رقم 19هيمة ساعد177
سطيـــــــفتغذية عامةحي الشيمينو نهج حناشي عمار رقم 26هيمة عمار178
سطيـــــــفتغذية عامةحي لعرارسةوادفل سمير179
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية التل سانتيار رقم 07 قطاع 12واسع مراد180
سطيـــــــفتغذية عامةشارع كتفي عالوة رقم 23واضح حمزة181
سطيـــــــفتغذية عامةشارع بلعوط حي تليجانوالبي بشير182
سطيـــــــفتغذية عامةشارع منصوري العيدولد براهم عبد الصمد183
سطيـــــــفتغذية عامةالسوق المغطاة المركزي رقم 113ونوري عبد الكريم184
سطيـــــــفتغذية عامةحي الهواء الجميل رقم 42 محل رقم 01كالمي فوزي185
سطيـــــــفتغذية عامةزاوية شارع بن بولعيدكوبوش صالح186
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة اإلبراهيمي حي العقيد لطفي تليجانكوسة عبد العالي187
سطيـــــــفتغذية عامةحي 150 مسكن ربوح عبد الوهاب قسم 236كوسة قندوز188
سطيـــــــفتغذية عامةالمركز التجاري 1014 مسكن حراث التوفيق189
سطيـــــــفتغذية عامة بوعروة حي 01 نوفمبر 54 شارع روابح موسى رقم 02 محل 03 حراث سيف الدين190
سطيـــــــفتغذية عامةحي شوف لكدادحراث فؤاد191
سطيـــــــفتغذية عامةحي عبن تبينتحرافة عبد الكريم192
سطيـــــــفتغذية عامةشارع كتفي عالوةحشايشي الطاوس193
سطيـــــــفتغذية عامةحي الشادلي رقم 10حشيشي سامي194
سطيـــــــفتغذية عامةحي المستقبلحشيشي الطاوس195
سطيـــــــفتغذية عامةحي 150 مسكن المدخل 64حطاب فيصل196
سطيـــــــفتغذية عامةحي 500 مسكنحفار رفيق197
سطيـــــــفتغذية عامةسانتيار سابقاحماد عمار198
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة مقام الشهيدحمداش فارس199
سطيـــــــفتغذية عامةحي 100 مسكنحمداوي طارق200
سطيـــــــفتغذية عامةحي المجاهدينحمدة يعقوب201
سطيـــــــفتغذية عامةحي يحياوي نهج بقاقحمدي محمد202
سطيـــــــفتغذية عامةالمركز التجاري 1014 مسكن حواش ديمان203
سطيـــــــفتغذية عامةحي شوف لكدادجيدل علي204
سطيـــــــفتغذية عامةحي فرماتوخابل نجيب205



تغذيـــــــــــة عامــــــــــــة اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
سطيـــــــفتغذية عامةشارع حتمدي الشريف رقم 10خادري ياسين1
سطيـــــــفتغذية عامةحي بلير 28 محل رقم 01خاشة بالل2
سطيـــــــفتغذية عامةحي الهواء الجميلخاشة عبد الرحمان3
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية 20 أوت 55خرشوشي الدراجي4
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة اإلبراهيميخرشوشي السعيد5
سطيـــــــفتغذية عامةحي عمر دقوخرشوشي عمار6
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية حامدي الشريف برارمةخالدي ياسين7
سطيـــــــفتغذية عامةحي هواري عين موسخالف بشير8
سطيـــــــفتغذية عامةحي 127/500 مسكنخالف عادل9

سطيـــــــفتغذية عامةحي المستقبل نهج كتفي الخيرخلفي خديجة10
سطيـــــــفتغذية عامةالمعهد الوطني للبترولخلفي عبد الرحيم11
سطيـــــــفتغذية عامةحي 500 مسكنخلفي نور الدين12
سطيـــــــفتغذية عامةحي المعدومين الخمسةخلوفي عادل13
سطيـــــــفتغذية عامةشارع كتفي عالوةخلوفي عباس 14
سطيـــــــفتغذية عامةحي بوعواجة خلوفي عبد المالك15
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية البهجة حي 1006 مسكن رقم 01خميسي بن عيسى16
سطيـــــــفتغذية عامةالقصريةخنفري نصر الدين17
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة فريق شادلي 378 قطعة لعرارسة رقم 02خنيسة ياسين18
سطيـــــــفتغذية عامةحي النقل البري شارع لعالم سعوددبش فتح الدين19
سطيـــــــفتغذية عامةحي أوالد براهمدخيلي عبد الحكيم20
سطيـــــــفتغذية عامةحي عين الطريق الشطر 01 رقم 03درادرة غنية 21
سطيـــــــفتغذية عامةحي يحياوي زاوية شارع بوبلوطةدرس طارق22
سطيـــــــفتغذية عامةحي 450 مسكندعموش منير23
سطيـــــــفتغذية عامةحي كعبوبدعميش رمضاني24
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية بالل العمري قسم 114 مج 61 قطعة رقم 01دلي صابر25
سطيـــــــفتغذية عامةالسوق المغطاة حي يحياويدهار العطرة26
سطيـــــــفتغذية عامةحي كعبوب تجزئة 172 قطعة RDC رقم 44 دودو خليفة27
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة لعرارسة شارع حامدي أحمد ترقية بن جارف مسعوددوشة سليمة28
سطيـــــــفتغذية عامةحي شوف لكدادديبوي سليم29
سطيـــــــفتغذية عامةالمركز التجاري حي 1014 مسكنديمان سمير30
سطيـــــــفتغذية عامةشارع اإلخوة هباشذبون العيد31
سطيـــــــفتغذية عامةزاوية الغخوة هباش وقويدر فريدذويبي لزهر32
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية أمن الحياة حي بوعروةذويبي مصطفى33
سطيـــــــفتغذية عامةحي 250 مسكنذيب صابر 34
سطيـــــــفتغذية عامةحي فرماتوذيب فارس 35
سطيـــــــفتغذية عامةمحطة النقل الجوي المطاررابطي توفيق36
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة يحياوي 300 قطعة 127رايس مراد37



سطيـــــــفتغذية عامةحي عين الطريق الشطر األول رقم 144رحاحلة أيمن38
سطيـــــــفتغذية عامةحي حشمي عمار أ 04رحماني عبد الرؤوف39
سطيـــــــفتغذية عامةحي المستقبل س 16 أ 52 قطعة رقم 54رحموني حسين40
سطيـــــــفتغذية عامةحي المعدومين الخمسةرحموني مبروك41
سطيـــــــفتغذية عامةشارع بور سعيد رقم 21رقاد طارق42
سطيـــــــفتغذية عامةحي 500 مسكنرفوفي خالد43
سطيـــــــفتغذية عامةزاويتي شارع بحري الخير رقم 08 و 09 حصة 07روابحي يونس عطا هللا44
سطيـــــــفتغذية عامةحي يحياوي رقم 112 مج 54روابح كريم45
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية الرياض تجزئة الهضاب قطعة رقم 01زابشي أحمد46
سطيـــــــفتغذية عامةحي لندريولي رقم 12 ب 41زديوي حمودي47
سطيـــــــفتغذية عامةحي الهضاب 30 مسكن تساهمي مدخل 03زميت صالح48
سطيـــــــفتغذية عامةالمركز التجاري 1014 مسكن زواوي الهادي49
سطيـــــــفتغذية عامةتعاضدية يوغرطة SNTR رقم 09زوايد سالم50
سطيـــــــفتغذية عامةحي المعدومين الخمسةزيرم نجود51
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية الفجر ستيفيسساتة عبد السالم52
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية التلساعد الربيع53
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية أمن الحياة شارع حركاتي 10سبتي بدر الدين54
سطيـــــــفتغذية عامةحي حشمي الشطر الخامس رقم 15سبتي محمد علي55
سطيـــــــفتغذية عامةالسوق المغطاة حي يحياويسحنون عبد الوهاب56
سطيـــــــفتغذية عامةحي 01 نوفمبر 54 شارع مسعودي محمد رقم 14سرحان حمزة57
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية عماد قطوبي رقم 10سعدي صالح الدين58
سطيـــــــفتغذية عامةحي الهضاب 50 مسكن إجتماعي تساهميسعيدي شوقي59
سطيـــــــفتغذية عامةحي 300 مسكن الهضابسفاري رحيمة60
سطيـــــــفتغذية عامةحي 950 مسكن رقم 121 ف 02 شوف لكدادسالمي عيسى61
سطيـــــــفتغذية عامةحي الهضاب 250-800 مسكن إجتماعي محل رقم 07سماعيلي محمد62
سطيـــــــفتغذية عامةنهج اإلخوة سليم قطعة رقم 05سيبوس سمير63
سطيـــــــفتغذية عامةحي 326 مسكن رقم 02شايبي عمار64
سطيـــــــفتغذية عامةالسوق المركزيشراقي حسين65
سطيـــــــفتغذية عامةحي تليجان قسم 260 مجموعة ملكية رقم RDC 107شرفي لخضر66
سطيـــــــفتغذية عامة رقم 05 شارع حمادو التركي عبد الرحمان 45شرقي لخضر67
سطيـــــــفتغذية عامةحي مولف محمدشرماط وليد68
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة الهضاب 26 مسكن إجتماعي تساهمي شالل سفيان69
سطيـــــــفتغذية عامةحي 1006 مسكنشوار ناصر70
سطيـــــــفتغذية عامةحي بوعروة 235شوال إبراهيم71
سطيـــــــفتغذية عامةحي الشيخ العيفة فرماتوصالحي فاتح72
سطيـــــــفتغذية عامةحي قاوة رقم 06صاولي حسين73
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية أمن الحياة حي بوعروةصغاغرة رضا74
سطيـــــــفتغذية عامةحي الهواء الجميل 31 قطعة رقم 15ضواق السعيد75
سطيـــــــفتغذية عامةحي المستقبل س 11 رقم 01طالبي نوارة76
سطيـــــــفتغذية عامةحي عين الطريقطويجين سعيدة77
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية البهجة حي 1006 مسكن قطعة 01 قسم أطويل سامي78



سطيـــــــفتغذية عامةحي 100 مسكن األبراجعبد العزيز لويزة79
سطيـــــــفتغذية عامةحي 400 مسكن ع س 26 أ قطعة 402عبد هللا إبراهيم80
سطيـــــــفتغذية عامةحي 450 مسكنقندوزي عبد المالك81
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية 20 أوت 55عبيد لمنور82
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية بوراس مجمع 1452عراب عبد هللا83
سطيـــــــفتغذية عامةحي المستقبل نهج بحري الخير رقم 03عراش عبد القادر84
سطيـــــــفتغذية عامةشارع السعيد بوخريصةعشاش الساسي85
سطيـــــــفتغذية عامةشارع اإلخوة هباشعصمان بوبكر86
سطيـــــــفتغذية عامةحي فرماتوعطاب المية87
سطيـــــــفتغذية عامةحي الهضاب مج 46 قسم 61عطية موسى88
سطيـــــــفتغذية عامةحي بيزارعطا هللا يونس89
سطيـــــــفتغذية عامةالمركز التجاري 1014 مسكن عكوش عادل90
سطيـــــــفتغذية عامةحي كعبوبعاللي محمد91
سطيـــــــفتغذية عامةحي يحياوي بن علوط رقم 01عالمة الطاهر92
سطيـــــــفتغذية عامةحي 1014 مسكنعالمة مراد93
سطيـــــــفتغذية عامةالمركز التجاري حي 1014 مسكنعلوي عبد العزيز94
سطيـــــــفتغذية عامةالسوق المركزيعمراني عيسى95
سطيـــــــفتغذية عامةحي 40 مسكن حي حشمي عون هيثم96
سطيـــــــفتغذية عامةحي 600 مسكنعياط عمر97
سطيـــــــفتغذية عامةحي تليجان شارع محمد صابرعيدودي إسماعيل98
سطيـــــــفتغذية عامةحي داالسعيرز بدر الدين99

سطيـــــــفتغذية عامةحي البرارمةعيساوي عراس100
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية أمن الحياة حي 01 نوفمبر 54عيسى عادل101
سطيـــــــفتغذية عامةالسوق المغطاة حي 1000 مسكنغجاتي عبد الحميد102
سطيـــــــفتغذية عامةحي حشمي تجزئة 24غراب يوسف103
سطيـــــــفتغذية عامةحي الهضاب 535 قطعةغراف فيصل104
سطيـــــــفتغذية عامةحي يحاوي إكس 02غربي بوزيد105
سطيـــــــفتغذية عامةحي يحاوي إكس 01غضبان عز الدين106
سطيـــــــفتغذية عامةسوق المعبودةغنيش فارس107
سطيـــــــفتغذية عامةحي الهواء الجميلفراج جمال108
سطيـــــــفتغذية عامةحي القصريةفردي منير109
سطيـــــــفتغذية عامةحي 200 مسكن قسم 177فني محمد حبيب هللا110
سطيـــــــفتغذية عامةحي 60 مسكن تساهمي و 34 محل تجاريقاسمية شوقي111
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة أوالد براهمقباشي سمية112
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة بوعروة الشطر الثالث قطاع أ جنوب رقم 36قجالي سعدان113
سطيـــــــفتغذية عامةحي البرارمةقجالي عبد النور114
سطيـــــــفتغذية عامةالهضاب 40 مسكن إجتماعي تساهميقراس عبد النور115
سطيـــــــفتغذية عامةحي 01 نوفمبر 54 الشطر الثالث رقم 28قرايري هشام116
سطيـــــــفتغذية عامةحي المستقبل شارع كتفي الحفناويقريشي عدنان117
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية السعادة رقم 01قريشي عمار118
سطيـــــــفتغذية عامةالمركز التجاري حي 1014 مسكنقسي رابح119



سطيـــــــفتغذية عامةحي يحياوي نهج العيفة رقم 08قصاص شرف الدين120
سطيـــــــفتغذية عامةحي الحاسي قطاف طارق121
سطيـــــــفتغذية عامةحي 48 مسكن عمارة رقم 34قعقع لزهر جالل122
سطيـــــــفتغذية عامةحي المعبودةقليل لطفي123
سطيـــــــفتغذية عامةالمركز التجار حي 1014 مسكنقنيفي خالد124
سطيـــــــفتغذية عامةحي الهضاب 60 مسكن إجتماعي تساهمي قيرواني محمد125
سطيـــــــفتغذية عامةحي المستقبلكاهلي ياسين126
سطيـــــــفتغذية عامةشارع سعال بوزيدكتفي رضا127
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة الهضاب الشطر الثاني رقم 195كتفي عصام128
سطيـــــــفتغذية عامةحي المستقبل شارع كتفي الحفناويكحال العربي129
سطيـــــــفتغذية عامةحي 200 مسكن عمارة أ رقم 03كداد صالح130
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية عيساوي السوق المغطاةكراش سفيان131
سطيـــــــفتغذية عامةحي لعرارسةكرشوني عنتر132
سطيـــــــفتغذية عامةنهج منصوري الخيركرش نصير133
سطيـــــــفتغذية عامةحي الهضاب الشطر األولكرمة بالل134
سطيـــــــفتغذية عامةحي شوف لكدادكرميش السعيد135
سطيـــــــفتغذية عامةحي شوف لكدادكرميش عبد الرحمان136
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية اإلخالص حي 20 أوت 55كرميش ناصر137
سطيـــــــفتغذية عامةحي أوالد إبراهمكسكاس بوبكر138
سطيـــــــفتغذية عامةالسوق المغطاة حي 1000 مسكنكشيدة خليل139
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة حشمي الشطر 01 تعاونية عقارية عيساويكعلول نبيلة140
سطيـــــــفتغذية عامةحي يحياوي شارع كرمة مسعودكفي مبارك141
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة اإلبراهيميكوسة عبد العالي142
سطيـــــــفتغذية عامةحي 150 مسكن قسم 236 مج 04 قطعة 19كوسة قدور143
سطيـــــــفتغذية عامةالسوق المغطاة معيزة عليكوسة لخضر144
سطيـــــــفتغذية عامةحي عين الطريقلبنان سالم 145
سطيـــــــفتغذية عامةحي يحاويغيو عبد الحفيظ146
سطيـــــــفتغذية عامةالتعاونية العقارية التسعةرحال يسرى147
سطيـــــــفتغذية عامةحي بلخير حسانزدادقة فارس148
سطيـــــــفتغذية عامةالهضاب شرق برنامج 1292 مسكن ترقوي مدعمبوبياطة بالل149
سطيـــــــفتغذية عامةشارع اإلخوة هباشبوبكر عصمان150
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة الهواء الجميل قطعة رقم 47بوجالل عبد الحق151
سطيـــــــفتغذية عامةحي عين تبينت 22 شار مسالتي عياشبوجليدة إبراهيم152
سطيـــــــفتغذية عامةتعاونية عقارية مسينيسا رقم 05بوحفص حيدر153
سطيـــــــفتغذية عامةحي 400 مسكن بن زاوي عيسى154
سطيـــــــفتغذية عامةحي شوف لكدادبن زواوي عثمان155
سطيـــــــفتغذية عامةحي 300 مسكنبن زيد أحمد156
سطيـــــــفتغذية عامةحي معيزة نور الدين 500 مسكن ع 03بن زيد رضا157
سطيـــــــفتغذية عامةتجزئة لعرارسةبن زيد لحسن158
سطيـــــــفتغذية عامةحي 500 مسكنمنير بن زيد159
سطيـــــــفتغذية عامةحي الهضاب CAP مركز متعدد الخدمات قطعة 03 و 06 رقم 111بن سكة التهامي160



سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفقوصاص عبد الحق161
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفشرشور نبيل162
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفكيفون محمد أمين163
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفبداد خليل164
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفسبيح زكرياء165
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفعنان مباركة166
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفمقصود نبيلة16

سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفبوزرقاطة جمال الدين168
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفقاللتة لخضر169
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفصالحي زياد170
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفبن فرحات أحمد171
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفالساسي ناصر72

سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفعنقاك العيفة173
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفبعيو إبراهيم174
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفحزام فؤاد175
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفكحللش بوساحة176
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفبلهوشات إلياس177
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفجودي عبد اللطيف178
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفعياط الزهرة179
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفلعمش عادل180
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفصالحي مخلوف181
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفبوصفصاف فارس182
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفحكيم لزهر183
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفبن هباج ليندة184
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفلواتي أمال185
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفهميسي عبد الجليل زكرياء186
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفبن تومي موني187
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفلشهب محمد لمين188
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفبناي الطيب189
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفبن علية سالم190
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفمصباح إبراهيم191
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفبولفخار يوسف192
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفلزعر بالل193
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفمباني عبد الغاني194
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفربيزة خليل195
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفبكوش مراد196
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفلعوامري رابح سفيان197
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفعيشور خالد198
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفجيجلي نصير199
سطيـــــــفتغذية عامةسطيـــــــفجعوط ليندة200



بلديـة عــين الحجـــر مــداومـة عيـــد األضحى  المبـارك لسنـة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عين الحجرإطعــــــام سريـــــععين الحجرقادري فاروق1
عين الحجرإطعــــــام سريـــــععين الحجرحمودي عبد الكريم2
عين الحجرإطعــــــام سريـــــععين الحجرجدو عبد النور3
عين الحجرإطعــــــام سريـــــععين الحجرراهم أمين4
عين الحجرإطعــــــام سريـــــععين الحجربلخير سامية5

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عين الحجرإطعــــــام سريـــــععين الحجربلقيدوم عيسى1
عين الحجرإطعــــــام سريـــــععين الحجرلحبرات عبد القادر2
عين الحجرإطعــــــام سريـــــععين الحجرشتيوي سمير3
عين الحجرإطعــــــام سريـــــععين الحجرعتروس فاطمة4
عين الحجرإطعــــــام سريـــــععين الحجرطويل عمار5

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عين الحجرلحوم ودواجنعــــين الحجـــــــــــــرنويوى بالل1
عين الحجرلحوم ودواجنعــــين الحجـــــــــــــربلقيدوم سيف الدين2
عين الحجرلحوم ودواجنعــــين الحجـــــــــــــربروشي سميحة3
عين الحجرلحوم ودواجنعــــين الحجـــــــــــــرربيح عيسى4
عين الحجرلحوم ودواجنعــــين الحجـــــــــــــربن برغوث زكرياء5



لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عين الحجرلحوم ودواجنعــــين الحجـــــــــــــردموش زيتوني1
عين الحجرلحوم ودواجنعــــين الحجـــــــــــــركوسة أحمد2
عين الحجرلحوم ودواجنعــــين الحجـــــــــــــرلنقر بدر الدين3
عين الحجرلحوم ودواجنعــــين الحجـــــــــــــرنويوة عبد الرزاق4
عين الحجرلحوم ودواجنعــــين الحجـــــــــــــرزيتوني حميدة5

حـــليب ومــشتقــاتـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عين الحجرحـليب ومـشتقـاتـــهعــــين الحجـــــــــــــربن صناج عز الدين1
عين الحجرحـليب ومـشتقـاتـــهعــــين الحجـــــــــــــرسعيدي صهيب2
عين الحجرحـليب ومـشتقـاتـــهعــــين الحجـــــــــــــرديغش سباعي3

حـــليب ومــشتقــاتـــــه اليـــوم الثــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عين الحجرحـليب ومـشتقـاتـــهعــــين الحجـــــــــــــرسباع عبد القادر1
عين الحجرحـليب ومـشتقـاتـــهعــــين الحجـــــــــــــرهامل رضا2
عين الحجرحـليب ومـشتقـاتـــهعــــين الحجـــــــــــــربشمار نسيم3

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عين الحجرمخبزة صناعيةعين الحجردعيدش عبد الرؤوف1
عين الحجرمخبزة صناعيةشارع خلفة األزهري مركز عين الحجربروشي بالل2

المخــابــــز اليـــوم الثانـــي:



  الرقم
1 



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن الحجــــرخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن الحجــــرسرسور 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

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن الحجــــرخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن الحجــــربن هدية نصر الدين1
عيـــن الحجــــرخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن الحجــــرفريد خلفاوي2
عيـــن الحجــــرخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن الحجــــردراجي تلمساني3
عيـــن الحجــــرخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن الحجــــرالطيب عاشوري4
عيـــن الحجــــرخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن الحجــــرمونير قريدي5
عيـــن الحجــــرخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن الحجــــرعبدالمالك العايب6
عيـــن الحجــــرخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن الحجــــررياض خنافي7
عيـــن الحجــــرخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن الحجــــرعادل نويوة8

ســــوبيـــــــرات اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن الحجــــرســــوبيـــــــراتشارع علي باروشبلقيدوم محمد1

ســــوبيـــــــرات اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن الحجــــرســــوبيـــــــراتعيـــن الحجــــرسوبيرات سعيدي1



تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــربلعيفة هاشمي1
عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــربلقيدوم عمار2
عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــرسباع نور الدين3
عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــردهيمي جمال4
عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــرشريف شهرزاد5
عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــربلقيدوم جالل6
عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــرشتوان عبد الرزاق7
عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــرقرفالي علي8
عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــربن يعني توفيق9

عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــرسعيدي زين الدين10

تغذية عامة اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــربن هدية بوزيد1
عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــربارة عبد المالك2
عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــرقشيش فارس3
عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــرعقون نجوى4
عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــرمداسي عاشور5
عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــرزيتوني عبد الحميد6
عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــرقرقور نورة7
عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــردعموش عبد الوهاب8
عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــرقادري حسام9

عيـــن الحجــــرتغذية عامةعيـــن الحجــــربشمار سمير10



بلديـة بــئر حـدادة مــداومـة عيــد األضحى  المبـارك لسنـة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــئر حــدادةإطعــــــام سريـــــعبــــئر حــدادةسماتي فارس1
بــــئر حــدادةإطعــــــام سريـــــعبــــئر حــدادةمحاوشة رشيدة2
بــــئر حــدادةإطعــــــام سريـــــعبــــئر حــدادةصحراوي جمال الدين3

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثــــــــاني:

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــئر حــدادةإطعــــــام سريـــــعبــــئر حــدادةزبيلح سمير1
بــــئر حــدادةإطعــــــام سريـــــعبــــئر حــدادةذياب عبد المومن2
بــــئر حــدادةإطعــــــام سريـــــعبــــئر حــدادةقادري فاروق3

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــئر حــدادةلحوم ودواجنبئر حدادة مركزشوار عياش1
بــــئر حــدادةلحوم ودواجنبئر حدادة مركزخنفر سامي2
بــــئر حــدادةلحوم ودواجنبئر حدادة مركزسرتاح وليد3
بــــئر حــدادةلحوم ودواجنبئر حدادة مركزخنفر نعيم4
بــــئر حــدادةلحوم ودواجنبئر حدادة مركزشوار داود5

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــئر حــدادةلحوم ودواجنبــــئر حــدادةشوار مصطفى1
بــــئر حــدادةلحوم ودواجنبــــئر حــدادةغربي مخناش2
بــــئر حــدادةلحوم ودواجنبــــئر حــدادةسرتاح عالء الدين3
بــــئر حــدادةلحوم ودواجنبــــئر حــدادةشوار العلمي4
بــــئر حــدادةلحوم ودواجنبــــئر حــدادةشوار فوزي5

حــليب ومـشتقـاتـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــئر حــدادةحــليب ومـشتقـاتـــهبــــئر حــدادةشوار عمار1



بــــئر حــدادةحــليب ومـشتقـاتـــهبــــئر حــدادةشوار محمود2
بــــئر حــدادةحــليب ومـشتقـاتـــهبــــئر حــدادةخطاب حمزة3
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حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بئــــر حــــدادةحلويــات ومرطبــاتبئــــر حــــدادةلوصيف عبد الغاني1



تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةزياني فارس1
بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةخنفر يوسف2
بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةدعدع علي3
بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةشقعار قدور4
بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةساكر أيمن5
بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةسالم ساسي6
بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةسماتي حسام7
بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةشوار رياض8
بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةعالم أوريدة9

بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةبرباقي عبد الحميد10

تغذية عامة اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةشوار حسين1
بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةشوار شرف الدين2
بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةبلقريشي عز الدين3
بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةمعروف نواري4
بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةضواق بوجمعة5
بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةسماتي عبد العزيز6
بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةساتة عبد المجيد7
بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةغول عبد الباقي8
بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةحراق وليد9

بئــــر حــــدادةتغذية عامةبئــــر حــــدادةمخناش ساسي10

سوبيــــــرات اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بئــــر حــــدادةسوبيــــــراتبئــــر حــــدادةبركات يوسف1

سوبيــــــرات اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بئــــر حــــدادةسوبيــــــراتبئــــر حــــدادةبركات يوسف1



بلديـــة بيضــاء بــرج مــداومـة عيــد األضحى  المبــارك لسنـــة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقمالرقم
بيضــــاء بــــرجمطعــــــــــــمالزرايةمرواني مراد11
بيضــــاء بــــرجمطعــــــــــــمشارع محمد بوضيافمقراني فوزي22
بيضــــاء بــــرجمطعــــــــــــمشارع أول نوفمبرطبي محمد33

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثــــــــاني:

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقمالرقم
بيضــــاء بــــرجمطعــــــــــــمشارع 01 نوفمبر 54 محل رقم 44يونس بركات11
بيضــــاء بــــرجمطعــــــــــــمبيضــــاء بــــرجإسماعيل عادل22
بيضــــاء بــــرجمطعــــــــــــمبيضــــاء بــــرجمعمري حسين33

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقمالرقم
بيضــــاء بــــرجلحوم ودواجنبيضــــاء بــــرجمزان لخميسي1
بيضــــاء بــــرجلحوم ودواجنبيضــــاء بــــرجعيساوي العيد2
بيضــــاء بــــرجلحوم ودواجنبيضــــاء بــــرجبشير عبد المالك3
بيضــــاء بــــرجلحوم ودواجنبيضــــاء بــــرجقاسة ناصر4
بيضــــاء بــــرجلحوم ودواجنبيضــــاء بــــرجعيالن سقاي5

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقمالرقم
بيضــــاء بــــرجلحوم ودواجنبيضــــاء بــــرجطورش أحمد1
بيضــــاء بــــرجلحوم ودواجنبيضــــاء بــــرجربيح عبد الغاني2
بيضــــاء بــــرجلحوم ودواجنبيضــــاء بــــرجطورش بوستة3
بيضــــاء بــــرجلحوم ودواجنبيضــــاء بــــرجامحمدي محمد4
بيضــــاء بــــرجلحوم ودواجنبيضــــاء بــــرجشوار عمار5



حـليب ومـشتقـاتـــه اليـــوم األول:

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

حـليب ومـشتقـاتـــه  اليـــوم الثــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بيضــــاء بــــرجحـليب ومـشتقـاتـــهبيضــــاء بــــرجليتيم أشرف1
بيضــــاء بــــرجحـليب ومـشتقـاتـــهبيضــــاء بــــرجبطار زواوي2

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بيضــــاء بــــرجمخبزة صناعيةزراية بيضــــاء بـــــرجليتيم فوضيل1

المخــابــــز اليـــوم الثــانـــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بيضــــاء بــــرجمخبزة صناعيةزراية بيضــــاء بـــــرجمعاش صالح1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بيضــاء بـــــرجخضـــر و فـــــواكــــــهبيضــاء بـــــرجالعربي بوجريس1
بيضــاء بـــــرجخضـــر و فـــــواكــــــهبيضــاء بـــــرجفاتح خليفة2
بيضــاء بـــــرجخضـــر و فـــــواكــــــهبيضــاء بـــــرجمنصور بشير3
بيضــاء بـــــرجخضـــر و فـــــواكــــــهبيضــاء بـــــرجحسام بوجريس4

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بيضــاء بـــــرجخضـــر و فـــــواكــــــهبيضــاء بـــــرجالعربي بوجريس1



تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجمساهل مراد1
بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجكريم الحاج2
بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجبوشرابة يونس3
بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجبويران عادل4
بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجشوافة مراد5
بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجعبيد زدام6
بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجقندوز رابح7
بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجقنوفي صالح8
بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجسجار منية9

بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجقندوز العلمي10

تغذية عامة اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجبزغي ذهبية1
بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجبوجريس حسام2
بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجخالف لونيس3
بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجليتيم ياقوت4
بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجطبي أحمد5
بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجحربي مسعودة6
بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجبلبج الطاهر7
بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجبرغوث عماد8
بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجساعي عبد الحميد9

بيضــاء بـــــرجتغذية عامةبيضــاء بـــــرجخالف ورد10



بلدية أوالد تبــان مــداومـة عيــد األضحى  المبـارك لسنـة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد تبــــــانإطعــــــام سريـــــعأوالد تبــــــانزايدي عبد المالك1
أوالد تبــــــانإطعــــــام سريـــــعأوالد تبــــــانقاشر محمد2
أوالد تبــــــانإطعــــــام سريـــــعأوالد تبــــــانبوحي فؤاد3
أوالد تبــــــانإطعــــــام سريـــــعأوالد تبــــــانبخوش يعقوب4

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثــــــــاني:

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد تبــــــانإطعــــــام سريـــــعأوالد تبــــــانبو البعير فوزي1
أوالد تبــــــانمطعــــــــــــمأوالد تبــــــانبوعزة طارق2
أوالد تبــــــانمطعــــــــــــمأوالد تبــــــانزيور بن لمطاعي3
أوالد تبــــــانمطعــــــــــــمأوالد تبــــــانشطاح إسماعيل4

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد تبــــــانلحوم ودواجنأوالد تبــــــانشاري فاتح1
أوالد تبــــــانلحوم ودواجنأوالد تبــــــانناصر حمزة2
أوالد تبــــــانلحوم ودواجنأوالد تبــــــانمخنفر عبد السالم3

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد تبــــــانلحوم ودواجنأوالد تبــــــانالعطافي الحاج1
أوالد تبــــــانلحوم ودواجنأوالد تبــــــانكركار علي2

حــليب ومـشتقـاتـــه اليـــوم األول:



البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد تبــــــانحــليب ومـشتقاتـــهأوالد تبــــــانبلوز محمد البشير1
أوالد تبــــــانحــليب ومـشتقاتـــهأوالد تبــــــانمسلس سيف الدين2



أوالد تبــــانخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد تبــــاننسيم حداد4



تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانيخوي بوعالم1
أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــاندرمان يوسف2
أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانصماري الجمعي3
أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانالعفريت الشريف4
أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانغواس بدر الدين5
أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانلعراضي عبد الحق6
أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانبوعصيدة جمال7
أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانليلى زغبي8
أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانعلية حبيبة9

أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانمومن فريد10

تغذية عامة اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانسالوي عبد الرؤوف1
أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانلعرق أيمن2
أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانسلطاني خالد3
أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانرحماني الضاوية4
أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانعنان أسماء5
أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانقتال إلياس6
أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانيخوي عبد الرزاق7
أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانقتال يونس8
أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانلويفي فريد9

أوالد تبــــانتغذية عامةأوالد تبــــانعطافي عبد الحميد10



بلديــة الرصفــة مـداومـة عيــد األضحى  المبـارك لسنـة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الرصفــــــــةإطعــــــام سريـــــعالرصفــــــــةسباعي الصالح1
الرصفــــــــةإطعــــــام سريـــــعالرصفــــــــةبورزق صالح الدين2
الرصفــــــــةإطعــــــام سريـــــعالرصفــــــــةلبازدة هشام3

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثــــــــاني:

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الرصفــــــــةإطعــــــام سريـــــعالرصفــــــــةصاولة نور الدين1
الرصفــــــــةإطعــــــام سريـــــعالرصفــــــــةدرياس مريم2
الرصفــــــــةإطعــــــام سريـــــعالرصفــــــــةبن ستيتي صالح الدين3

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الرصفــــــــةلحوم ودواجنالرصفــــــــةدربال عماد1
الرصفــــــــةلحوم ودواجنالرصفــــــــةحامي محمد2
الرصفــــــــةلحوم ودواجنالرصفــــــــةعامري مخلوف3
الرصفــــــــةلحوم ودواجنالرصفــــــــةلوكية سحنون4
الرصفــــــــةلحوم ودواجنالرصفــــــــةعطوي سامي5

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الرصفــــــــةلحوم ودواجنالرصفــــــــةبوعيشة قيس1
الرصفــــــــةلحوم ودواجنالرصفــــــــةمسعودي موني2
الرصفــــــــةلحوم ودواجنالرصفــــــــةشرقي خليل3



الرصفــــــــةلحوم ودواجنالرصفــــــــةناصري عبد السالم4
الرصفــــــــةلحوم ودواجنالرصفــــــــةفراحتية عبد العالي5



الرصفــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالرصفــــةعبد الرزاق ماضوي4

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

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

تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
الرصفــــةتغذية عامةالرصفــــةتميم علي1
الرصفــــةتغذية عامةالرصفــــةبن خوجة نور الدين2
الرصفــــةتغذية عامةالرصفــــةعطية حسين3
الرصفــــةتغذية عامةالرصفــــةبن غريب قمرة4
الرصفــــةتغذية عامةالرصفــــةزمام حسام الدين5
الرصفــــةتغذية عامةالرصفــــةلوصيف عبد الكريم6
الرصفــــةتغذية عامةالرصفــــةقبايلي طارق7
الرصفــــةتغذية عامةالرصفــــةدوخي صالح الدين8
الرصفــــةتغذية عامةالرصفــــةشواغي حسام الدين9

الرصفــــةتغذية عامةالرصفــــةبوعزيز بوبكر10

تغذية عامة اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
الرصفــــةتغذية عامةالرصفــــةماضوي عبد الرزاق1
الرصفــــةتغذية عامةالرصفــــةقبايلي الطاهر2
الرصفــــةتغذية عامةالرصفــــةمرزوقي العربي3
الرصفــــةتغذية عامةالرصفــــةالفي عصام4



الرصفــــةتغذية عامةالرصفــــةالواسع زهير5
الرصفــــةتغذية عامةالرصفــــةجعالب رشيد6
الرصفــــةتغذية عامةالرصفــــةنوي لزهر7
الرصفــــةتغذية عامةالرصفــــةبن عمار لزهر8
الرصفــــةتغذية عامةالرصفــــةقادري عبد القادر9

الرصفــــةتغذية عامةالرصفــــةمناني ذياب10



بلديـة الحـامـة مــداومـــة عيــد األضحى  المبـارك لسنـة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الحــــــامــــــةإطعــــــام سريـــــعالحــــــامــــــةالعايب خميسي1
الحــــــامــــــةإطعــــــام سريـــــعالحــــــامــــــةبشططو يمينة2
الحــــــامــــــةإطعــــــام سريـــــعالحــــــامــــــةدقيش فيصل3

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثــــــــاني:

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الحــــــامــــــةإطعــــــام سريـــــعالحــــــامــــــةصاولة نور الدين1
الحــــــامــــــةإطعــــــام سريـــــعالحــــــامــــــةدرياس مريم2
الحــــــامــــــةإطعــــــام سريـــــعالحــــــامــــــةقماز سليم3

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الحــــــامــــــةلحوم ودواجنالحــــــامــــــةبن فايزة الزهرة1
الحــــــامــــــةلحوم ودواجنالحــــــامــــــةدربازي أحمد2
الحــــــامــــــةلحوم ودواجنالحــــــامــــــةبوحفص عبد الحليم3
الحــــــامــــــةلحوم ودواجنالحــــــامــــــةعباد خالف4
الحــــــامــــــةلحوم ودواجنالحــــــامــــــةصولة الطاهر5

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الحــــــامــــــةلحوم ودواجنالحــــــامــــــةكعبش مصطفى1
الحــــــامــــــةلحوم ودواجنالحــــــامــــــةالداي كمال2
الحــــــامــــــةلحوم ودواجنالحــــــامــــــةبشاطة كمال3
الحــــــامــــــةلحوم ودواجنالحــــــامــــــةموفق حمزة4
الحــــــامــــــةلحوم ودواجنالحــــــامــــــةمراد ذياب5



حـليب ومـشتقـاتــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الحــــــامــــــةحـليب ومـشتقاتــهالحــــــامــــــةالعايب براهيم1
الحــــــامــــــةحـليب ومـشتقاتــهالحــــــامــــــةعوير زيدان2
الحــــــامــــــةحـليب ومـشتقاتــهالحــــــامــــــةدقيش عمار3



الحــامـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالحــامـــــةفارس روبة5



تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
الحــامـــــةتغذية عامةالحــامـــــةعيطو خليل1
الحــامـــــةتغذية عامةالحــامـــــةبلقبلي خالد2
الحــامـــــةتغذية عامةالحــامـــــةهميسي نور الدين3
الحــامـــــةتغذية عامةالحــامـــــةعابد مخلوف4
الحــامـــــةتغذية عامةالحــامـــــةلجوادة محمد5
الحــامـــــةتغذية عامةالحــامـــــةسوفي السعيد6
الحــامـــــةتغذية عامةالحــامـــــةبن حمزة الضاوية7
الحــامـــــةتغذية عامةالحــامـــــةحيلي تقي الدين8
الحــامـــــةتغذية عامةالحــامـــــةعوير فريد9

الحــامـــــةتغذية عامةالحــامـــــةبلكرفة سمير10

تغذية عامة اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
الحــامـــــةتغذية عامةالحــامـــــةبن هالل سالم1
الحــامـــــةتغذية عامةالحــامـــــةالعيب عبد الغاني2
الحــامـــــةتغذية عامةالحــامـــــةلجوادة حمزة3
الحــامـــــةتغذية عامةالحــامـــــةعابد فيصل4
الحــامـــــةتغذية عامةالحــامـــــةبلعقون فؤاد5
الحــامـــــةتغذية عامةالحــامـــــةمروش خالد6
الحــامـــــةتغذية عامةالحــامـــــةحالة دوادي7
الحــامـــــةتغذية عامةالحــامـــــةدقيش عثمان8
الحــامـــــةتغذية عامةالحــامـــــةقادري عثمان9

الحــامـــــةتغذية عامةالحــامـــــةعالق الطاهر10

سوبيـــــــرات اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الحــــــامــــــةسوبيـــــــراتالحــــــامــــــةبن شايب عبد المالك1

سوبيـــــــرات اليـــوم الثانــــي:



البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الحــــــامــــــةسوبيـــــــراتالحــــــامــــــةبن شايب عبد المالك1



بلديـــة العلــــمة مــداومـــة عيــد األضحى  المبـارك لسنـة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديـــــــةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعواد السارقبوشامة المهدي1
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعحي بهلوليبرموش عبد الحميد2
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعحي سامعيبعزيز كريمة3
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعشارع 01 نوفمبر 54بن دالي مصطفى كمال4
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعتعاونية عقارية جيني سيداربن زيد محمد عبد الحق5
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعشارع 01 نوفمبر 54بوجري عمر6
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعشارع 01 نوفمبر 54بوجليدة الخير7
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعحي بهلوليبوجليدة عز الدين8
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعشارع السعيد عيادبورفرف نجيب9

العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعحي واد السارقبوزيت جالل10
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعحي قوطاليبوشيحة عبد الحليم11
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعحي بهلوليجامعي فاروق12
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعالسمارةجليد بالل13
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعحي بهلوليحشاني محمد14
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعحي بلعلىحكيمي كمال15
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعحي دنفيرحمادي يونس16
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعتعاونية عقارية جيني سيدارحمو السعيد رضوان17
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعحي واد السارقحوماش رضوان18
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعحي 39 قطعةحامدي خالد19
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعحي قوطاليخالد ياسين20
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعحي بهلوليخليل محمد21
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعحي واد السارقخيروش عبد الخالد22
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعشارع أونيس حمالويدغول شعيب23
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعشارع 01 نوفمبر 54دني حسين24
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعحي هواري بومدينديلمي أسامة25
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعشارع 01 نوفمبر 54ذوادي خليفة26
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعشارع 01 نوفمبر 54ذوادي خليل27
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعتعاونية عقارية جيني سيدارزناتي نور الدين28



العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعحي بلعلىسعيدي فاتح29
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعحي واد السارقسيد علي فوزان30
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعحي 350 محلشبلي إسالم31
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعحي ثابت بوزيدشقاري وليد32
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعحي هواري بومدينصيفي باية33
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعحي سامعيحليمي عبد السالم34
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعحي لعبيدي شارع 01 نوفمبر 54غبريد عبد الغاني35
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعشارع الثورةعزوز فهيم36
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعحي واد السارقعقاب إسالم الدين37
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعحي بهلوليعمود فارس38
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعحي واد السارقكامل سيف الدين39
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعحي واد السارقكامل الصغير40
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعحي لعبيديكبابي إمان41
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعواد السارق حي 100 مسكنبخاخ محمد42
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعحي التساهميمزيان أيمن43
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعحي واد السارقمسعود فارس44
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعشارع 01 نوفمبر 54هقة عمار45
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعشارع 01 نوفمبر 54هالل عبد الرؤوف46
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعالعلمــــــــــــةبوخلفة نورة47
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعالعلمــــــــــــةذويبي العيد48
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعالعلمــــــــــــةجيالني مروان49
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعالعلمــــــــــــةبوجملين عبد العزيز50

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثــــــــاني:

البلديـــــــةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعالعلمــــــــــــةثابت جميلة1
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعالعلمــــــــــــةبوقرة مراد2
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعالعلمــــــــــــةصيد عبد العزيز3
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعالعلمــــــــــــةعطوط رشيد4
العلمــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعالعلمــــــــــــةحمر الراس لحسن5
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةحداد حسان6
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةقريد التركي7



العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةلكيرد البشير8
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةمنيقر منية9

العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةبوطويل عبد هللا10
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةلبيض سليم11
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةطبيش سليم12
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةبوناب بكير13
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةقطار طارق14
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةزرقين فارس15
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةمشري مولود16
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةشارف عاشور17
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةبن زهرة عبد الحمبد18
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةزدام سليمان19
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةبن طاق صالح20
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةنيمر أحمد21
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةغجاتي ياسين22
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةصدقة خالد23
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةقرمودة صالح24
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةعبد الرزاق عبد الفتاح25
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةفياللي منيرة26
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةشتيح عبد المجيد27
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةعظيمي هيثم28
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةنكاع بالل29
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةفتاش زكي30
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةبونقاب فارس31
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةشوبان خالد32
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةبلبج طارق33
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةبوصفصاف ياسر34
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةهالل عبد الرؤوف35
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةمروان فطيمة36
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةشرقي مصباح37
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةبوسرسوب رزقي38
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةأحمد عزام جالل الدين39
العلمــــــــــــةمطعــــــــــــــمالعلمــــــــــــةمساعد عادل40



لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالسوق المغطاةبودوخة الطاهر1
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع العقيد الحواسبوضياف بكير2
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالسوق المغطاةجدو حبيب3
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنحي شودارذويبي نبيل4
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع الثورةذويبي نجيب5
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنواد السارقذياب خليل6
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع محمد خميستيرزقي كايدو7
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالسوق المغطاةزاهر لهاللي8
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالسوق المغطاةحمالوي زايد9

العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع الثورة 30دريدي سمير10
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةإمسعودن طاهر11
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةروابح صالح12
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةنوي عماد الدين13
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةجلول هشام14
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةمقالتي عبد المالك15
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةبالل بوبكر16
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةطوبال عبد الوهاب17
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةفرج هللا سامي18
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةفرحات خالد19
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةدايخ عبد الرؤوف20
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةبوضياف رابح21
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةحمود عبد الكريم22
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةطوبال نسيم23
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةعشاش علي24
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةجامعي رابح25
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةبوكركر بوزيد26
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةزراررة رابح27
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةزروال حمزة28
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةربعي أبو بكر29



العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةبطاش باسم30
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةمعنصر زكرياء31
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةمقارمة حسام الدين32
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةبودريعة جابر33
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةزواش عبد العزيز34
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةموفق فارس35
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةعلطي أسامة36
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةجلول النواري37
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةحمادشة عبد الغاني38
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةسي ناصر بشير39
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةعالم يحيى40
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةحمداش رشيد41
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةسعودي خالد42
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةشرقي مقران43
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةشوبان عادل44
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةحمودي ياسين45
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةخنوشة حمزة46
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةكراش نصر الدين47
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةحارش أسامة48
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةساطور كمال49
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةطوبال رفيق50

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالسوق المغطاةزغواني حسان1
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع بشير قصابشوبان موسى2
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالسوق المغطاةعقون رابح3
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالسوق المغطاةعالم فوضيل4
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع الثورةفرج هللا العيد5
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع الثورةلكيرد خالد6
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةقريدي سيد علي7
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةلطرش حسام الدين8



العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةبركات محمد9
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةزواي عيد المومن10
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةقوميدي عبد المومن11
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةرشيد عصام12
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةميهوب بلقاسم13
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةبهلولي سمير14
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةموفق عبد المومن15
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالسوق المغطاةغبريد توفيق16
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنتعاونية عقارية الوفاققريشي فرحات17
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنحي ثابت بوزيدكباب إسحاق18
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنحي واد السارقلباد معمر19
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنواد السارق 40 مسكن إجتماعينجيب قطار20
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنحي حيرش إبراهيمخنفوف مراد21
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع إبراهيم زغاربوطويل منير22
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع زيتوني بوعكازبوشجيرة أحمد23
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع السعيد بورفرفجامعي موسى24
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنحي هواري بومدينزاير طارق25
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشاع زيتوني بوعكازقريشي سمير26
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالسوق المغطاةلخثاري حميذ27
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالسوق المغطاةفالحي عادل28
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع الثورةمداسي حمزة29
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنحي قوطاليمعنصر طارق30
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنشارع إبراهيم زغارذويبي عبد هللا31
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنتعاونية عقارية الهضاببلعلى فارس32
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةبلحامدي عصام33
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةعثماني محمد34
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةرومان نبيل35
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةقلي عدالن36
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةسنوسي عومار37
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةزواوي حسام38
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةبراهيمي خالد39
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةعراب محمد الهادي40
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةبوضياف بوبكر41



العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةستر الرحمان زيتوني42
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةدريس فارس43
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةلكيرد عبد الحفيظ44
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةتوينة فؤاد45
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةحمادشة عمار46
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةطلحي بشير47
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةبلحامدي رشيد48
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةرواش محمد49
العلمــــــــــــةلحوم ودواجنالعلمــــــــــــةحركاتي محمد50



حــليب ومــشتقاتــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــة عبد العزيز محمد1
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــة بن ضيف محمد نجيب2
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــة  شهاب مصطفى3
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــةلعيفة لزهر4
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــةجليد أحمد5
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــةسلطاني شعيب6
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــةخلوفي مسعود7
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــةعبوش مصطفى8
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــةبووذن رضوان9

العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــةفرج هللا محمد10
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــةحميدات محمد11
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــةمليزي عماد الدين12
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــةموفق عبد المالك13
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــةعثماني عصام14
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــةشعبان صالح15
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــةعراب إبراهيم16

حــليب ومــشتقاتــــه اليـــوم الثــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــة حاج مداني مراد1
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــة رومان شوقي2
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــة زواوي بلقاسم3
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــةعياد عبد المجيد4
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــةدريسي السعيد5
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــةالعلمي فتحي6
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــةخمخوم عبد الواحد7
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــةبوزرارة رشيد8
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــةدحمان دليلة9



العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــةعرعار سمير10
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــةبوجالل أحمد11
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــةليتيم كمال12
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــةكرفة رزيق13
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــةقارة صالح الدين14
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــةشني صالح الدين15
العلمــــــــــــةحــليب ومشتقاتــهالعلمــــــــــــةعصفور مولود16



المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
العلمــــــــــــةمخبزة صناعيةحي بهلوليبلعابد النوي1
العلمــــــــــــةمخبزة صناعيةحي ثابت بوزيدبوصوف بوجمعة2
العلمــــــــــــةمخبزة صناعيةتجزئة 505 قطعة زاوية شارعي زادة مسعود و ركايف علي رقم 09 مج رقم 06العلمةشريط سمير3
العلمــــــــــــةمخبزة صناعيةحي ثابت بوزيد العلمةقوميدي أمحمد4
العلمــــــــــــةمخبزة صناعيةشارع قرقيطمشتة سامي5
العلمــــــــــــةمخبزة صناعية شارع السعيد عياد رقم 15العلمةزيرق حسان6
العلمــــــــــــةمخبزة صناعيةتجزئة 432 قطعة شارع بوشول علي رقم 08 مج ب 14 بلعبيدي الجديدة جنوب غرببن مهني وليد7
العلمــــــــــــةمخبزة صناعيةحي عمار دقو - العلمةركح  عيسى8
العلمــــــــــــةمخبزة صناعيةشارع النصر رقم 160بوصوف  عبد الغاني9

العلمــــــــــــةمخبزة صناعية34شارع محمد خميستي - العلمةصخري  لويزة10
العلمــــــــــــةمخبزة صناعيةالمشتة واد جرمان قسم أ رقم 463 المخطط الجماعي 2646العلمةعلي صحراوي الهادي11

المخــابــــز اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
العلمــــــــــــةمخبزة صناعيةحي لعبيدي شارع اول نوفمبر 1954 رقم 21العلمةثابت نور الدين1
العلمــــــــــــةمخبزة صناعيةتجزئة التعاونية العقارية الوفاق رقم 23 مجموعة أ  العلمةلعناني مراد2
العلمــــــــــــةمخبزة صناعيةحي هواري بومدين القطعة 27  العلمةقاسمي و شيبوب3
العلمــــــــــــةمخبزة صناعيةحي مقداش العيد تجزئة 160 قطعةالعلمةعراب علي4
العلمــــــــــــةمخبزة صناعية شارع محمد جدو حي لعبيدي رقم 25العلمةزواوي نبيل5
العلمــــــــــــةمخبزة صناعية مشتة جرمان حي طلحي زيدان رقم 03العلمةصيد نورالدين6
العلمــــــــــــةمخبزة صناعيةحي 160 مسكن رقم 08 حي صخريالعلمةالعلمي عبد الرحمن7
العلمــــــــــــةمخبزة صناعيةشارع الثورة حي حويفي عبد هللا رقم 182بقاش الوناس8
العلمــــــــــــةمخبزة صناعيةشارع الثورة 30بقاش فاروق9

العلمــــــــــــةمخبزة صناعيةشارع 01 نوفمبر 1954إنشكل عبد الحميد10

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم



العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةمحمد فارح1
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةرابح عساسي2
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالسبتي سليماني3
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةصالح الدين لفتاحة4
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةسمير حناش5
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعرجونة دحماني6
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةنبيل مزيان الشريف7
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةيمونة صفصاف8
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةياسين ديلمي9

العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةنصري مشيش10
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةمراد اعيش11
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعادل معماش12
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةنبيل علوش13
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةمحمد عادل مقيدش14
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالعيد فرج هللا15
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةرضا بخوش16
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهشارع الثورة رقم 174لخضر قيدوم17
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد الرزاق نزار18
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةحافظ دخوش19
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةنور الدين دباش20
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةلحسن فنانير21
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةفريد لعيايشة22
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعمر طالبي23
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالدراجي دخيرة24
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةمحفوظ بكوش25
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد الغاني حداد26
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالمكي سقلي27
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةبالل كروشة28
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعزوز مداسي29
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةفارس لعفيفي30
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةمراد شوبان31
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد السالم قرفي32
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةقيس رنان33



العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعيسى عدالن بوخشبة34
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد الوهاب سحاري35
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالنواري مداسي36
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةتوفيق قريد37
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةسعودي بن خديم هللا38
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهتعاونية عقارية التقدم حي ساعو مزيانعادل قجاجة39
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةزوبير بن زاوي40
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةمحمد الساسي رزيق41
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةبوجمعة كراوشي42
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالسعيد بلعالم43
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةابراهيم دوخي44
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد الحميد بورديم45
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةبدر الدين مواسة46
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةلخميسي منصوري47
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةصبير حمادو48
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالسعيد زيادي49
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةصدام حسين خالد50
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعياش عنان51
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةسيدعلي قوريشي52
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 فـــــواكــــــهالعلــــمةنصير بورزة60
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةشريف ديلمي61
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد الكريم سجار62
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعالوة ناصري63
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةرضوان بوذن64
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةكمال بطاز65
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةفاروق نوار66



العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهتجزئة 432 قطعة شارع أحمد بن ماضيسمير لوصيف67
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةحسين بلكامل68
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالرزقي بوساحة69
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةيوسف بوقزولة70
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالسعيد صداد71
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةأحمد كميتي72
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالسعيد صفصاف73
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعصام قريدي74
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةابراهيم قطاف75
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةفارس جملة76
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةوحيد بوقرة77
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةرابح العياشي78
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعزيز مداسي79
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةأكرم فركوس80
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةإسماعيل عنان81
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةفؤاد عراب82
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد الحميد شوقي83
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةلخضر رزيق84
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةزيدان بوردين85
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبدهللا بورديم86
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةفريدة بهلولي87
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةفريد عبود88
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةرياض خراط89
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةفاتح غمود90

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةمسعود بريك1
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد العزيز تاسولت2
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةبدر الدين لبيض3
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد المالك بوستة4
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةناجي خالي5



العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةأحمد معمري6
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهحي 800 مسكن عمارة 04فاتح سقلي7
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةتوفيق جبار8
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةمحمد حويفي9

العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالعيد معماش10
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةاحسن عابد11
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالعيد شايب12
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد الحكيم منور13
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعمار مساعدي14
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةفريد بوشريط15



العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد السالم سقلي16
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةياسين خلوف17
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةتوفيق فركوس18
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةتوفيق ذويبي19
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةمحي الدين دفار20
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةإلياس حسنة21
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةشوقي سفاري22
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةأيمن غضبان23
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةمسعود حامدي24
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالخير قلقالة25
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةزكرياء فوناس26
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةابراهيم كزعي27
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةأحمد نوار28
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةسليم معيزة29
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعدالن زراري30
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةأيمن معمري31
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةنواري عباس32
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةمحمد امين علطي33
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهحي 500 مسكن ثابت بوزيد رقم 19 أ عمارة 04عادل غبريد34
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةمحي الدين علطي35
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةلخضر طلحي36
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعصام مني37
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد القادر خديم هللا38
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةأسامة بن غالب39
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةياسين براهيمي40
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعمر بوذراع41
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةمسعودة سويوط42
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةاسامة بوخشبة43
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةبدر الدين بورقعة44
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةسيف الدين بن غبريد45
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةفارس العياشي46
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةزين الدين عنان47
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالشريف ياحي48



العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعمار العياشي49
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةسفيان هرنون50
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد الحق نوي لعدواني51
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعمار جعفر52
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد الكريم قيدوم53
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالسعيد لحمر54



العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةمراد سقلي55
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةلمطيشة زعبوب56
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةربيعة جمال57
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةرابح جنبة58
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةبلقاسم بهبيط59
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد الكريم شوبان60
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةمحمد بلعطار61
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعادل غبريد62
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةنصير بووذن63
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد الناصر خير64
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةمبروك بوعمامة65
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةطواهر عبد هللا66
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالبشير شوقي67
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعامر سبع68
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةقيس العيسوق69
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةرضوان بوحنك70
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةمعيوف مشيش71
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةنور الدين هرادة72
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالبشير حامدي73
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةكمال معوج74
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةأحمد كتفي75
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةحمزة بوخبلة76
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد الباقي غمود77
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةحسام شناف78
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةفتحي العلمي79
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعادل كراوشي80
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةاحمد خرشي81
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعاشور قلقالة82
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةلخميسي شوبان83
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةرمضان ذويبي84
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةرشيد خالي85
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةقيس بعطاش86
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةفوضيل بلعابد87



العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةالسعيد دريسي88
العلــــمةخضـــر و فـــــواكــــــهالعلــــمةعبد المجيد عياد89

حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
العلــــمةحلويــات ومرطبــاتالعلــــمةبوحريص حسين1
العلــــمةحلويــات ومرطبــاتالعلــــمةخرشي براهيم 2
العلــــمةحلويــات ومرطبــاتالعلــــمةبراهيمي بلقاسم3

حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
العلــــمةحلويــات ومرطبــاتالعلــــمةخالد يحيى1
العلــــمةحلويــات ومرطبــاتالعلــــمةبلعلى فريد2
العلــــمةحلويــات ومرطبــاتالعلــــمةطوبال حسين3
العلــــمةحلويــات ومرطبــاتالعلــــمةقصير علي4

ســــوبيـــــــرات اليـــوم األول:

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

ســــوبيـــــــرات اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
العلــــمةســــوبيـــــــراتحي بهلولي قسم س محل رقم 05بوسهمين بالل1
العلــــمةســــوبيـــــــراتحي 200 مسكن عمارة ب 05 مدخل RDC 176عظيمي محمد2
العلــــمةســــوبيـــــــراتحي 440 مسكن رقم 20فالوين حسام3
العلــــمةســــوبيـــــــراتشارع إبراهيم زغار رقم 05-08 محل رقم 18ريغي عيسى4



تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
العلــــمةتغذية عامةشارع السعيد بورفرف حي السعيد بوكركررحمون عبد الرزاق1
العلــــمةتغذية عامةحي بلعلى شارع جيالني حسينزغالش نور الدين2
العلــــمةتغذية عامةحي 48 مسكن رقم 50كامل رمزي3
العلــــمةتغذية عامةشارع عنان غبراهيمكوردون صليحة4
العلــــمةتغذية عامةالسارق مج ملكية أ رقم 18 قسم RDC 03مجاني عمار5
العلــــمةتغذية عامةتجزئة 486 قطعة شمال غرب العلمةمبني بالل6
العلــــمةتغذية عامةحي بهلولينشمة سفيان7
العلــــمةتغذية عامةحي بهلوليطبيب حليمة8
العلــــمةتغذية عامةحي 800 مسكنعالء هللا عبد المنعم9

العلــــمةتغذية عامةحي بهلوليجفال فارس10
العلــــمةتغذية عامةشارع الثورةعميروش مراد11
العلــــمةتغذية عامةتجزئة 432 قطعةعبدلي خالد12
العلــــمةتغذية عامةحي ثابت بوزيدفلواط سمير13
العلــــمةتغذية عامةطريق باتنةقايمة قارة14
العلــــمةتغذية عامةمشتة جرمانقرفي عصام15
العلــــمةتغذية عامةشارع الثورةقلي طارق16
العلــــمةتغذية عامةشارع النصرقارة مسعود17
العلــــمةتغذية عامةحي لعبيديكامل محمود18
العلــــمةتغذية عامةتجزئة 185 قطعةكرفة رزيق19
العلــــمةتغذية عامةشارع اإلخوة ديلميكروشة الهاشمي20
العلــــمةتغذية عامةحي بورفرف RDCكنوش ياسين21
العلــــمةتغذية عامةشارع إبراهيم زغاركوكو كمال22
العلــــمةتغذية عامةحي ثابت بوزيدلبازدة ياسين23
العلــــمةتغذية عامةحي واد السارقلبيض بدر الدين24
العلــــمةتغذية عامةشارع إبراهيم زغار رقم 21لبيض ناصر25
العلــــمةتغذية عامةحي 19 جوانلحرش سليم26
العلــــمةتغذية عامةجنوب دار الوالدةلعريبي عمر27
العلــــمةتغذية عامةحي ثابت بوزيدلعلى زكرياء28
العلــــمةتغذية عامةحي ثابت بوزيدلكيرد عز الدين29
العلــــمةتغذية عامةشارع اإلخوة ديلميلمعاوي النواري30



العلــــمةتغذية عامةحي 440 مسكنحبار سهيل64
العلــــمةتغذية عامةحي حيرش إبراهيمسقني عبد المالك65
العلــــمةتغذية عامةتعاونية عقارية الوفاق رقم 14شليحي لمين66
العلــــمةتغذية عامةتجزئة 400 قطعةعلطي عبد الناصر67
العلــــمةتغذية عامةحي ثابت بوزيدبرافطة نور الدين68
العلــــمةتغذية عامةحي واد السارقبوذراع حسين69
العلــــمةتغذية عامةحي عمر دقوبوزرارة بدر الدين70
العلــــمةتغذية عامةحي ثابت بوزيدبوزرارة خثير71
العلــــمةتغذية عامةتعاونية عقارية الوفاقبوشامة ضياء الدين72
العلــــمةتغذية عامةحي حيرش إبراهيمبوصوار محمد األمين73
العلــــمةتغذية عامةشارع السعيد بورفرفبوقرة وحيد74
العلــــمةتغذية عامةحي هواري بومدينتفاحة عبد الحكيم75
العلــــمةتغذية عامةحي قوطالي 440 قطعةجبار سهيل76
العلــــمةتغذية عامةتجزئة 160 قطعةجعفر فريد77
العلــــمةتغذية عامةتجزئة 432 قطعةجودي عبد النور78
العلــــمةتغذية عامةتعاونية عقارية المحبةحاج مداني السعيد79
العلــــمةتغذية عامةشارع اإلخوة ديلميحاج مداني عيسى80
العلــــمةتغذية عامةتعاونية عقارية الصومامحارش هشام81
العلــــمةتغذية عامةالسمارة جنوبحامدي البشير82
العلــــمةتغذية عامةتجزئة 432 قطعةحامدي مسعود83
العلــــمةتغذية عامةحي قوطالي السعيدحب الحمص أحمد84
العلــــمةتغذية عامةحي حيرش إبراهيمحداد عامر85
العلــــمةتغذية عامةحي قوطالي السعيدحربي عبد الرحمان86
العلــــمةتغذية عامةالسارق مشروع 140 مسكنحسنة فاروق87
العلــــمةتغذية عامةحي بورفرفرحماني شكري88
العلــــمةتغذية عامةشارع الثورةحالسة خليل89
العلــــمةتغذية عامةحي لعبيديحمزاوي ميلود90
العلــــمةتغذية عامةشارع الثورةحواس نور الدين91
العلــــمةتغذية عامةحي 100 مسكنحيرد لحسن92
العلــــمةتغذية عامةحي بلعلىخالد نور الدين93
العلــــمةتغذية عامةالسوق المغطاةخباب عدالن94
العلــــمةتغذية عامةحي بهلوليخلوف سليم95
العلــــمةتغذية عامةحي حويفي عبد هللاخنيفر بدر الدين96



العلــــمةتغذية عامةحي ثابت بوزيدديلمي السعودي97
العلــــمةتغذية عامةحي حويفي عبد هللارزيق محمد بن علي98
العلــــمةتغذية عامةتجزئة 486 قطعةرومان ياسين99

العلــــمةتغذية عامةشارع إبراهيم زغارروينة الصديق100



تغذية عامة اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
العلــــمةتغذية عامةحي قوطاليالعايب رشيد1
العلــــمةتغذية عامةحي بهلوليزدام فؤاد2
العلــــمةتغذية عامةشارع إبراهيم زغارزواوي بدر الدين3
العلــــمةتغذية عامةشارع إبراهيم زغار رقم 21زوغالش الخير4
العلــــمةتغذية عامةحي بلعىزوغالش نسيم5
العلــــمةتغذية عامةتعاونية عقارية عظيميساماني فواز6
العلــــمةتغذية عامةتجزئة 486 قطعةسخري زكرياء7
العلــــمةتغذية عامةالسوق المغطاةسريدي خديجة8
العلــــمةتغذية عامةتجزئة 426 قطعةسعدون زكرياء9

العلــــمةتغذية عامةتجزئة 373 قطعةسعد هللا عمر10
العلــــمةتغذية عامةحي هواري بومدينسفاري عبد السالم11
العلــــمةتغذية عامةحي ثابت بوزيدمروش بوبكر12
العلــــمةتغذية عامةحي لعبيدي شارع 01 نوفمبر 54معاوي عبد العالي13
العلــــمةتغذية عامةحي 800 مسكنمعوج كمال14
العلــــمةتغذية عامةحي بهلولينجام شعبان15
العلــــمةتغذية عامةتعاونية البدرعميروش عمار16
العلــــمةتغذية عامةحي واد السارقعيساوي عصام17
العلــــمةتغذية عامةحي 800 مسكن عمارة RDC 27بن حميدة ياسين18
العلــــمةتغذية عامةحي المنظر الجميلهشام حراس19
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةبراهمة مسعود20
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةإيدير صيد21
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةجنان جابر22
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةمواسح بدر الدين23
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةناصري عمار24
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةبعيطيش أحمد25
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةحامدي البشير26
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةعطوط الدراجي27
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةقدور ميلود28
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةقرفي بوجمعة29



العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةجودي عرجونة30
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةبوشاقور سامي31
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةبوعمرة كريمة32
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةبركات محمد أمين33
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةقطار لشرف34
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةالعيسوق قيس35
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةكافس أسامة36
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةدغول إسالم37
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةعمارة عبد الرحمان38
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةلعلى زكرياء39
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةعيادي حسام40
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةعظيمي رضا41
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةرضوان مبارك42
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةبودينة يحي43
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةكامل رمزي44
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةسالم كامل45
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةخير الدين محمد46
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةبن حيمر رياض47
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةبوكركر أحمد48
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةبوقرن أحمد49
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةزيادي بدر الدين50
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةفردي عبد المالك51
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةبن شايطة عياش52
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةحداد الشريف53
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةحالسة خليل54
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةقريدي نبيل55
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةعالم عنتر56
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةبوجليدة عبد المالك57
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةقندوزة ماهر58
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةعيساوي عصام59
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةمعافي عبد الوهاب60
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةدمبري عنتر61
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةجمال ربيعة62



العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةبلهور زهية63
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةعظيمي منير64
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةبلعلى يسمينة65
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةزواوي رضا66
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةحجار عبد الجبار67
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةفوناس رشدي68
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةجعفر عمار69
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةسلماني فواز70
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةبارش عبد الباسط71
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةشارف محمد الصالح72
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةبوذريعة ناصر الدين73
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةسفاري عبد هللا74
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةبورديم محمد75
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةلغريب أشرف76
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةمنور حسام77
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةمداسي صالح78
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةمالس فواز79
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةياحي الشريف80
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةمداسي علي81
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةمعاشو النوي82
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةقاسم حمزة83
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةطوشال زكرياء84
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةزناتي زهير85
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةشايب بالل86
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةبن ستيرة عمر87
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةجلول عصام88
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةخوثير هشام89
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةدمبري زكرياء90
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةغربي رفيق91
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةبن دادة فريد92
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةعولة بدر الدين93
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةبالل كمال94
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةعزوق عبد الغفور95



العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةعبدالي خالد96
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةسالمي عراس97
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةبوخاتم فاروق98
العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةأوموسى سليم99

العلــــمةتغذية عامةالعلــــمةجارو الشريف100



بلديـة بـازر صخـرة مـداومـة عيــد األضحى  المبـارك لسنـة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بازر صخرةمطعــــــــــــــــــــمبـــــــازر صخــــرةريحان عمر1
بازر صخرةمطعــــــــــــــــــــمبـــــــازر صخــــرةمرازقة صالح2

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثــــــــاني:

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بازر صخرةمطعــــــــــــــــــــمبـــــــازر صخــــرةونسة عبد الوهاب1
بازر صخرةمطعــــــــــــــــــــمبـــــــازر صخــــرةثابت نهاد2

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بازر صخرةلحوم ودواجنبـــــــازر صخــــرةحداد علي1
بازر صخرةلحوم ودواجنبـــــــازر صخــــرةخيتاس عزوز2
بازر صخرةلحوم ودواجنبـــــــازر صخــــرةخرشي العلمي3
بازر صخرةلحوم ودواجنبـــــــازر صخــــرةقادري إدريس4
بازر صخرةلحوم ودواجنبـــــــازر صخــــرةطلحي المانع5

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بازر صخرةلحوم ودواجنبـــــــازر صخــــرةشوار اليمين1
بازر صخرةلحوم ودواجنبـــــــازر صخــــرةغربي بوعالم2
بازر صخرةلحوم ودواجنبـــــــازر صخــــرةسالمي عصام3
بازر صخرةلحوم ودواجنبـــــــازر صخــــرةناصف نصر الدين4
بازر صخرةلحوم ودواجنبـــــــازر صخــــرةعامر إسماعيل5



حـليب ومـشتقـاتـــه اليـــوم األول:

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

حـليب ومـشتقـاتـــه اليـــوم الثــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بازر صخرةحـليب ومـشتقاتــهبـــــــازر صخــــرةعزيزي حسين1
بازر صخرةحـليب ومـشتقاتــهبـــــــازر صخــــرةالصيد بوعالم2
بازر صخرةحـليب ومـشتقاتــهبـــــــازر صخــــرةنكاز عبد الوهاب3

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بازر صخرةمخبزة صناعيةحي الدواخةدوخي طارق1

المخــابــــز اليـــوم الثانــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بازر صخرةمخبزة صناعيةحي علي األوراسي رقم 05بلخير فيصل1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــازر صخــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهبـــــازر صخــــرةصالح رحمون1
بـــــازر صخــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهبـــــازر صخــــرةفارس بيلفان2
بـــــازر صخــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهبـــــازر صخــــرةرابح رحماني3
بـــــازر صخــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهبـــــازر صخــــرةزينة غوالم4
بـــــازر صخــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهبـــــازر صخــــرةعبدالمالك باروشي5



بـــــازر صخــــرةتغذية عامةبـــــازر صخــــرةفردي جمال7
بـــــازر صخــــرةتغذية عامةبـــــازر صخــــرةبابوري رمزي8
بـــــازر صخــــرةتغذية عامةبـــــازر صخــــرةفدريش سعيدة9

بـــــازر صخــــرةتغذية عامةبـــــازر صخــــرةمرزوقي جهيد10



بلدية بـني عزيـــز مـداومـة عيـد األضحى المبــارك لسنـة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــــني عــــزيـــــزإطعــــــام سريـــــعبـــــــني عــــزيـــــزطوبال سفيان1
بـــــــني عــــزيـــــزإطعــــــام سريـــــعبـــــــني عــــزيـــــزكردوح محمد2
بـــــــني عــــزيـــــزمطعـــــــــمبـــــــني عــــزيـــــزبوفالقة بوعالم3

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثــــــــاني:

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــــني عــــزيـــــزمطعـــــــــمبـــــــني عــــزيـــــزبن شكريط فارس1
بـــــــني عــــزيـــــزمطعـــــــــمبـــــــني عــــزيـــــزسعيدي أحمد2
بـــــــني عــــزيـــــزمطعـــــــــمبـــــــني عــــزيـــــزمنتصر يازيد3

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــــني عــــزيـــــزلحوم ودواجنبـــــــني عــــزيـــــزبورواين براهيم1
بـــــــني عــــزيـــــزلحوم ودواجنبـــــــني عــــزيـــــزنملة رياض2
بـــــــني عــــزيـــــزلحوم ودواجنبـــــــني عــــزيـــــزرياش عبد الرحمان3
بـــــــني عــــزيـــــزلحوم ودواجنبـــــــني عــــزيـــــززعباط عبد العزيز4
بـــــــني عــــزيـــــزلحوم ودواجنبـــــــني عــــزيـــــزعطية حبيبة5

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــــني عــــزيـــــزلحوم ودواجنبـــــــني عــــزيـــــزلمعاوي محمد1
بـــــــني عــــزيـــــزلحوم ودواجنبـــــــني عــــزيـــــزدوارة محمد2
بـــــــني عــــزيـــــزلحوم ودواجنبـــــــني عــــزيـــــزبوروينة محمد3
بـــــــني عــــزيـــــزلحوم ودواجنبـــــــني عــــزيـــــزكماش فريد4



بـــــــني عــــزيـــــزلحوم ودواجنبـــــــني عــــزيـــــزمزيش علي5



بنــــي عــــزيـــــزخضـــر و فـــــواكــــــهبنــــي عــــزيـــــزإهاب طوبال8
بنــــي عــــزيـــــزخضـــر و فـــــواكــــــهبنــــي عــــزيـــــزحليم طوبال9

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنــــي عــــزيـــــزخضـــر و فـــــواكــــــهبنــــي عــــزيـــــزعبد الحميد بوقريصة1
بنــــي عــــزيـــــزخضـــر و فـــــواكــــــهبنــــي عــــزيـــــزالخير شلغوم2
بنــــي عــــزيـــــزخضـــر و فـــــواكــــــهبنــــي عــــزيـــــزفارس بورزام3
بنــــي عــــزيـــــزخضـــر و فـــــواكــــــهبنــــي عــــزيـــــزرابح بن أمغار4
بنــــي عــــزيـــــزخضـــر و فـــــواكــــــهبنــــي عــــزيـــــزمحمد 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

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 عــــزيـــــزبوعامة أسامة1
بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةمركز السوق اليوميدميدم الصديق2
بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــزبوشلغوم لمطيش3
بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــزبودور صالح4



بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــزشلغوم الخير5
بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــزدغموم زوبير6
بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــززعيو فوضيل7
بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــزجابر علي8
بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــزطوبال عبد القادر9

بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــزبوذراع عبد الحميد10
بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــزبوثلجة سمير11



تغذية عامة اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــزمسخر جمال1
بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــزعزوز نوفل2
بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــزطوبال حليم3
بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــززعيو إسماعيل4
بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــزقريدي عبد الحكيم5
بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــززاوي عبد الحق6
بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــزياحي زين الدين7
بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــزبوسنينة عبد الرزاق8
بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــزبياض سليمان9

بنــــي عــــزيـــــزتغذية عامةبنــــي عــــزيـــــزقريني كمال10



بلديـة عــين السبت مـداومـــة عيــد األضحى المبـارك لسنـة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـــــين السبتإطعــــــام سريـــــععـــــين السبتبالربو محمد1

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثــــــــاني:

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـــــين السبتإطعــــــام سريـــــععـــــين السبتكيموش سمير1

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـــــين السبتلحوم ودواجنعـــــين السبتمسخر عبد الحميد
عـــــين السبتلحوم ودواجنعـــــين السبتطوبال محمد
عـــــين السبتلحوم ودواجنعـــــين السبتزعيو عبد الحق

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـــــين السبتلحوم ودواجنعـــــين السبتجامعي خالد

عـــــين السبتلحوم ودواجنعـــــين السبتشوارفة عبد السالم
عـــــين السبتلحوم ودواجنعـــــين السبتطوبال الطيب

حـليب ومـشتقاتــــه  اليـــوم األول:

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـــــين السبتحـليب ومـشتقـاتــــــهعـــــين السبتبن قروق جعفر1

حـليب ومـشتقاتــــه اليـــوم الثــــــــاني:



النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـــــين السبتحـليب ومـشتقـاتــــــهعـــــين السبتبن قروق جعفر1



عيــــــن السبتتغذية عامةعيــــــن السبتفاسي عادل6



تغذية عامة اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيــــــن السبتتغذية عامةعيــــــن السبتنكاع حسين1
عيــــــن السبتتغذية عامةعيــــــن السبتبوثلجة مولود2
عيــــــن السبتتغذية عامةعيــــــن السبتميمش عبد الحميد3
عيــــــن السبتتغذية عامةعيــــــن السبتكموش مختار5
عيــــــن السبتتغذية عامةعيــــــن السبتبولوحوش مسعود6
عيــــــن السبتتغذية عامةعيــــــن السبتطوبال هشام7
عيــــــن السبتتغذية عامةعيــــــن السبتدريسي محمد8

ســـــــوبـــــــــــــــــــــيرات اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعامل
عـــــين السبتســـــــوبـــــــــــــــــــــيراتعـــــين السبتمخيلف فطيمة

ســـــــوبـــــــــــــــــــــيرات اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعامل
عـــــين السبتســـــــوبـــــــــــــــــــــيراتعـــــين السبتمخيلف فطيمة



بلديـة عين آرنات مــداومـة عيـد األضحى  المبـارك لسنـــة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عــين أرنـــــــاتاطعـــام سريـــعحي الشيخ العيفة قسم 96 مج 14شرفي إبراهيم1
عــين أرنـــــــاتاطعـــام سريـــععــين أرنـــــــاتبورقبة عادل2
عــين أرنـــــــاتاطعـــام سريـــععــين أرنـــــــاتبوزغيو بوزيد3
عــين أرنـــــــاتاطعـــام سريـــععــين أرنـــــــاتبوعافية العياشي4
عــين أرنـــــــاتاطعـــام سريـــعالمهدية صوادق حيزية5
عــين أرنـــــــاتاطعـــام سريـــعحي 209طوقاي سمير6
عــين أرنـــــــاتاطعـــام سريـــععــين أرنـــــــاتبن تومي عبد النور7
عــين أرنـــــــاتاطعـــام سريـــععــين أرنـــــــاتسالمي فريد8
عــين أرنـــــــاتاطعـــام سريـــععــين أرنـــــــاتغجاتي عنتر9

عــين أرنـــــــاتاطعـــام سريـــععــين أرنـــــــاتفالحي عبد الحق10

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثـــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عــين أرنـــــــاتاطعـــام سريـــععــين أرنـــــــاتبوزيدي عبد النور1
عــين أرنـــــــاتاطعـــام سريـــععــين أرنـــــــاتبوعون محمد أمين2
عــين أرنـــــــاتاطعـــام سريـــععــين أرنـــــــاتجليلي عمار3
عــين أرنـــــــاتاطعـــام سريـــععــين أرنـــــــاتبعيبن عبد اللطيف4
عــين أرنـــــــاتاطعـــام سريـــععــين أرنـــــــاتزمال عادل5
عــين أرنـــــــاتاطعـــام سريـــععــين أرنـــــــاتمهاشي هشام6
عــين أرنـــــــاتاطعـــام سريـــععــين أرنـــــــاتصديقي خالد7
عــين أرنـــــــاتاطعـــام سريـــععــين أرنـــــــاتفرطاس عبد الحميد8
عــين أرنـــــــاتاطعـــام سريـــععــين أرنـــــــاترمضاني جياللي9

عــين أرنـــــــاتاطعـــام سريـــععــين أرنـــــــاتحساني لحسن10



لحـــــــــوم ودواجــــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عــين أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنالمهديةصفصاف عبد المالك1
عــين أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنتعاونية عقارية التل SNTRطالي فؤاد 2
عــين أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنحي أوالد براهمطبطوب مراد3
عــين أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــين أرنـــــــاتعزلي ياسين4
عــين أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنتجزئة 282 قطعة قسم 74 مج 41 عزي نعيم5
عــين أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنحي زيادنة عليقواري لوصيف6
عــين أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنالسوق المغطىمهير الخير7
عــين أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعين مسعودفالحي حورية8
عــين أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــين أرنـــــــاتقرتي ليلى9

عــين أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــين أرنـــــــاتعبيدي بخوش10
عــين أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــين أرنـــــــاتعشاش سفيان11
عــين أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــين أرنـــــــاتمياسة جمال الدين12
عــين أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــين أرنـــــــاتبوصوار جابر13
عــين أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــين أرنـــــــاتلغمارة رؤوف14
عــين أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــين أرنـــــــاتعشاشة حليمة15

لحـــــــــوم ودواجــــــــن اليـــوم الثـــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عــين أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنالسوق المغطاةبوزيدي الحاج1
عــين أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنالسوق المغطاة رقم 24بوصوار الحناشي2
عــين أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنالسوق المغطاة رقم 03تشير الجمعي3
عــين أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنشارع زيانة عليداش حسام4
عــين أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنالسوق المغطاةزدادقة لخضر5
عــين أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــين أرنـــــــاتتشير عمار6
عــين أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــين أرنـــــــاتمراطلة عز الدين7
عــين أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــين أرنـــــــاتلقرش عرجونة8
عــين أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــين أرنـــــــاتقنفود عادل9

عــين أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــين أرنـــــــاتبوطارفة خالد10
عــين أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــين أرنـــــــاتمراحي عبد الحميد11
عــين أرنـــــــاتلحــوم ودواجــنعــين أرنـــــــاتطبازة ميلود12



حــليب ومـشتقاتــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عــين أرنـــــــاتحــليب ومـشتقاتـــهالتخصيص السكني 150إبراهيم عيسى براهيمي1
عــين أرنـــــــاتحــليب ومـشتقاتـــهالمهديةبن بليل عبد السالم2
عــين أرنـــــــاتحــليب ومـشتقاتـــهالحشيشيةبن طالب محند أمقران3
عــين أرنـــــــاتحــليب ومـشتقاتـــهحي زيادنة عليقواري الوليد4
عــين أرنـــــــاتحــليب ومـشتقاتـــهحي 40 قطعةقواري منيرة5
عــين أرنـــــــاتحــليب ومـشتقاتـــهحي 209 مسكنمحدادي إسماعيل6
عــين أرنـــــــاتحــليب ومـشتقاتـــهعــين أرنـــــــاتعدالن لولو7
عــين أرنـــــــاتحــليب ومـشتقاتـــهعــين أرنـــــــاتبارة عز الدين8
عــين أرنـــــــاتحــليب ومـشتقاتـــهعــين أرنـــــــاتزايدي حزي9

حــليب ومـشتقاتــــه  اليـــوم الثـــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عــين أرنـــــــاتحــليب ومـشتقاتـــهعــين أرنـــــــاتقبوج ربيعة1
عــين أرنـــــــاتحــليب ومـشتقاتـــهعــين أرنـــــــاتمنادي عيسى2
عــين أرنـــــــاتحــليب ومـشتقاتـــهعــين أرنـــــــاتمقدم صالح الدين3
عــين أرنـــــــاتحــليب ومـشتقاتـــهعــين أرنـــــــاتزميت لحسن4
عــين أرنـــــــاتحــليب ومـشتقاتـــهعــين أرنـــــــاتقاللتة عبد الحكيم5
عــين أرنـــــــاتحــليب ومـشتقاتـــهعــين أرنـــــــاتمنادي إبراهيم6
عــين أرنـــــــاتحــليب ومـشتقاتـــهعــين أرنـــــــاتلصلج مبروك7
عــين أرنـــــــاتحــليب ومـشتقاتـــهعــين أرنـــــــاتصالحي بريزة8

المخــابـــــز  اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عــين أرنـــــــاتمخبزة صناعيةتجزئة الشيخ العيفة فرماتو/سطيفبن سباع خالد1
عــين أرنـــــــاتمخبزة صناعيةالمجموعة السكنية 282 قطعة رقم 166 مج 15عين أرناتبورقبة زايدي2
عــين أرنـــــــاتمخبزة صناعيةحي شيخ العيفة فرماتو وسط محل رقم 02سباعي سمير3

المخــابـــــز  اليـــوم االثــاني:



البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عــين أرنـــــــاتمخبزة صناعية حي 209 قطعة قسم 83 مجوعة ملكية رقم 80عين أرناتختالة عبد النوري1
عــين أرنـــــــاتمخبزة صناعية حي شيخ العيفة عين أرناترحموني سليم2



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتقرناز مبروك1
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتمشيش توفيق2
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتمعماش حمزة3
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتعكوش عصام4
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتخلفي خير الدين5
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتتونسي رتيب6
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتعكوش رفيق7
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتكرميش معمر8
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتمنادي الخير9

عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتحمزاوي جلول10
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاترجاشتة زين العابدين11
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاترضواني مبارك سهيل12
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتعدوي محمد13
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتلصلج مبروك14
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتدفار محمد15
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتخرابشة عبد الحميد16
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتعلوي عبد الكريم17
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتمنادي العيد18

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــي:

عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتروباش الطاهر1
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 جياللي8
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتبولحجيالت يوسف9



عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتسلمي ياسين10
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتشرشور حسام11
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتمزهود إبراهيم12
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتمنادي نصرالدين13
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتشدري رزيقة14
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتبلولهي موسى15
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتحومر عبد هللا16
عيـــــن آرنــاتخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــــن آرنــاتبن تومي قريشي17



حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــــن آرنــاتحلويــات ومرطبــاتعيـــــن آرنــاتزدادقة عبد الرامي1

حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم الثانـــــي:

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

تغذيــــــة عامــــــة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتبقة أمين1
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةالمهديةبوجادي بالل2
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةتجزئة 282 بن دشاش عادل3
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتبوحناش شعبان4
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةحي الشيخ العيفةبوشالغم خالد5
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةحي 209بوصوم عبد الرحمان6
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتجدار جاد7
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتحلفاية مراد8
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةالمشروع الترقويحمدان عبد الرزاق9

عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةحي 209حويلي حمزة10
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةالمهديةخوني رضوان11
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتخنشوش رضوان12
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتعكوش رفيق13
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتعيفي أنيس محمد14
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتقرناز عبد العزيز15
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتقويدر بلقاسم16
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةتجزئة 282 قطعة قسم 18كشيدة فارس17
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتمحدادي أكرم18
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتمحدادي عبد الغاني19
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتمقالتي فيصل20



تغذيــــــة عامــــــة اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتمنادي الخير1
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةتجزئة 282منا هللا مراد2
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعين مسعودبن دشاش عادل3
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعين مسعودبن ناي بوبكر4
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةتيملوكةبوحريز سمير5
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاترضواني لخضر6
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعين مسعودملولي عادل7
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتساحلي عبد هللا8
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتبورماني زهير9

عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتبلمانع رزيق10
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتسلماني مصطفى11
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتغرزولي منيرة12
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتعزي فاتح13
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتبن سالم بدر الدين14
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتعطية جيالني15
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتفرطاس فارس16
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتغزال نوال17
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتمقارني حسان18
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتشدري رزيقة19
عيـــــن آرنــاتتغذيــــــة عامــــــةعيـــــن آرنــاتمنادي نصر الدين20



بلديـة معـــاويـــة مـداومـة عيــد األضحى المبــارك لسنـة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
معاويــــــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعمعاويــــــــــــــــةبوراس عمار1
معاويــــــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعمعاويــــــــــــــــةبن سعد هللا ياسين2

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثــــــــاني:

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
معاويــــــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعمعاويــــــــــــــــةحبيلص رابح1

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
معاويــــــــــــــــةلحوم ودواجنمعاويــــــــــــــــةبناري محمد1
معاويــــــــــــــــةلحوم ودواجنمعاويــــــــــــــــةعمور ساعد2

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
معاويــــــــــــــــةلحوم ودواجنمعاويــــــــــــــــةنواصري عبد الكريم1

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
معاويــــــــــــــــةمخبزة صناعيةمعاويــــــــــــــــةقروط نور الدين1

المخــابــــز اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم



معاويــــــــــــــــةمخبزة صناعيةمعاويــــــــــــــــةقروط نور الدين1



بلديـة بــئر العــرش مــداومـة عيــد األضحى  المبـارك لسنـة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــــئر الــــعرشإطعــــــام سريـــــعبــــــئر الــــعرشمولف الحاج1
بــــــئر الــــعرشإطعــــــام سريـــــعبــــــئر الــــعرشعولمي سالم عيسى2
بــــــئر الــــعرشمطعـــــــــــمبــــــئر الــــعرشمنصور فوضيل3

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثــــــــاني:

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــــئر الــــعرشمطعـــــــــــمبــــــئر الــــعرشعلي صحراوي فريد1
بــــــئر الــــعرشمطعـــــــــــمبــــــئر الــــعرشعلواش عبد الحكيم2
بــــــئر الــــعرشمطعـــــــــــمبــــــئر الــــعرشمغاغي لحسن3

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــــئر الــــعرشلحوم ودواجنبــــــئر الــــعرشعامر خير الدين1
بــــــئر الــــعرشلحوم ودواجنبــــــئر الــــعرشيخلف عبد السالم2
بــــــئر الــــعرشلحوم ودواجنبــــــئر الــــعرشمسعود سالم مسعود3
بــــــئر الــــعرشلحوم ودواجنبــــــئر الــــعرشفرطاس حسام4
بــــــئر الــــعرشلحوم ودواجنبــــــئر الــــعرشفركوس لحسن5

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــــئر الــــعرشلحوم ودواجنبــــــئر الــــعرشقشايري زكرياء1
بــــــئر الــــعرشلحوم ودواجنبــــــئر الــــعرشإبراهيم سالم لويزة2
بــــــئر الــــعرشلحوم ودواجنبــــــئر الــــعرشحاج مخناش عبد الرزاق3
بــــــئر الــــعرشلحوم ودواجنبــــــئر الــــعرشبوجالل يوسف4



بــــــئر الــــعرشلحوم ودواجنبــــــئر الــــعرشقندوزة فيضل5



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بئــــر العـــــرشخضـــر و فـــــواكــــــهبئــــر العـــــرشرقيق سليم1
بئــــر العـــــرشخضـــر و فـــــواكــــــهبئــــر العـــــرشعياش بهبيط2
بئــــر العـــــرشخضـــر و فـــــواكــــــهبئــــر العـــــرشخالد بوزناشة3
بئــــر العـــــرشخضـــر و فـــــواكــــــهبئــــر العـــــرشمراد قرفي4
بئــــر العـــــرشخضـــر و فـــــواكــــــهبئــــر العـــــرشأمير ربعي5
بئــــر العـــــرشخضـــر و فـــــواكــــــهبئــــر العـــــرشناصر مرابط6
بئــــر العـــــرشخضـــر و فـــــواكــــــهبئــــر العـــــرشعبد الرؤوف رقيق7

حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بئــــر العـــــرشحلويــات ومرطبــاتبئــــر العـــــرشمزيود عبد العزيز1

حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم الثانـــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بئــــر العـــــرشحلويــات ومرطبــاتبئــــر العـــــرشبوشجيرة عائشة1
بئــــر العـــــرشحلويــات ومرطبــاتبئــــر العـــــرشقيراط عبد الحكيم2

تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرشمنور فريد1
بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرشقرفي إلياس2
بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرشرحيل طارق3
بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرشمسعود سالم صحراوي4
بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرشعلي بوخالفة هشام5
بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرششهاب سيف الدين6
بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرشبوشوك محمد أسامة7



بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرشعلواش صالح8
بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرشمانع زين العابدين9

بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرشعولمي سالم عمر10

تغذية عامة اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرشبوخنفوف هشام1
بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرشمنصور مصباح2
بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرشقريدي مراد3
بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرشعسال الطاهر4
بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرشهبول الطاهر5
بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرشمهور باشة مسعودة6



بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرشجلول السعيد7
بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرشكرميش علجية8
بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرشصوادق حسين9

بئــــر العـــــرشتغذية عامةبئــــر العـــــرشبن زاوي حسام الدين10



بلديـــة الولجــــة عيـــد األضحى  المبـــارك لسنـــة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الولجــــــــــــــــةمطعــــــــــــــــــــــــمالولجــــــــــــــــةمعتوق سيف الدين1

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثــــــــاني:

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الولجــــــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعالولجــــــــــــــــةرقيق نبيل2

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الولجــــــــــــــــةلحوم ودواجنالولجــــــــــــــــةعصام قاسم1

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الولجــــــــــــــــةلحوم ودواجنالولجــــــــــــــــةعصام قاسم1

حـليب ومـشتقـاتـــــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الولجــــــــــــــــةحـليب  ومـشتقـاتــــــهالولجــــــــــــــــةصيد الخير1

حـليب ومـشتقـاتـــــــه اليـــوم الثـــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الولجــــــــــــــــةحـليب  ومـشتقـاتــــــهالولجــــــــــــــــةرقيق عبد الغاني1



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
الــــولجــــةتغذية عامةالــــولجــــةباص رشيد1
الــــولجــــةتغذية عامةالــــولجــــةبوروبة تقي الدين2
الــــولجــــةتغذية عامةالــــولجــــةعلي عرعار3
الــــولجــــةتغذية عامةالــــولجــــةحاج خلوف بوجمعة4
الــــولجــــةتغذية عامةالــــولجــــةبن دادة عمار5

تغذية عامة اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
الــــولجــــةتغذية عامةالــــولجــــةعلي هالل توفيق1
الــــولجــــةتغذية عامةالــــولجــــةسبع عرعار2
الــــولجــــةتغذية عامةالــــولجــــةبوروبة تقي الدين3
الــــولجــــةتغذية عامةالــــولجــــةبرحايل خالد4
الــــولجــــةتغذية عامةالــــولجــــةحاج خلوف بوجمعة5

المخابـــــــــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الولجــــــــــــــــةمخبزة صناعيةالولجــــــــــــــــةبن دادة عمار1



بلديـة تاشـــودة عيـــد األضحى المبـارك لسنـة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
تاشـــــــودةإطعــــــام سريـــــعتاشـــــــودةشبلي مصباح1

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثــــــــاني:

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
تاشـــــــودةإطعــــــام سريـــــعكامل عمار1

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
تاشـــــــودةلحوم ودواجنتاشـــــــودةبن غالب حسين1

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
تاشـــــــودةلحوم ودواجنتاشـــــــودةكامل عاشور1

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
تاشـــــــودةمخبزة صناعيةتاشـــــــودةعراب إبراهيم1

المخــابــــز اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
تاشـــــــودةمخبزة صناعيةتاشـــــــودةعراب إبراهيم1



تغذيــــــة عامـــــة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
تاشـــــــودةتغذيــــــة عامـــــة تاشـــــــودةكامل مصباح1
تاشـــــــودةتغذيــــــة عامـــــة تاشـــــــودةبن غالب هشام2
تاشـــــــودةتغذيــــــة عامـــــة تاشـــــــودةكامل لحسن3

تغذيــــــة عامـــــة  اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
تاشـــــــودةتغذيــــــة عامـــــة تاشـــــــودةذويبي محمد1
تاشـــــــودةتغذيــــــة عامـــــة تاشـــــــودةسلطاني هشام2
تاشـــــــودةتغذيــــــة عامـــــة تاشـــــــودةبن غالب هشام3



بلديــة جميـــــلة عيـــد األضحى المبـــارك لسنـــة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
جميـــــــلةإطعــــــام سريـــــعجميـــــــلةدريدي ساعد1
جميـــــــلةإطعــــــام سريـــــعجميـــــــلةبوشيحة فؤاد2
جميـــــــلةإطعــــــام سريـــــعجميـــــــلةونوغي بالل3
جميـــــــلةإطعــــــام سريـــــعجميـــــــلةبكوش أمين4
جميـــــــلةإطعــــــام سريـــــعجميـــــــلةتراعي سفيان5

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثــــــــاني:

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
جميـــــــلةإطعــــــام سريـــــعجميـــــــلةشوقي علي1
جميـــــــلةإطعــــــام سريـــــعجميـــــــلةدراجي فؤاد2
جميـــــــلةإطعــــــام سريـــــعجميـــــــلةبلهادي محمد الطاهر3
جميـــــــلةإطعــــــام سريـــــعجميـــــــلةونوغي اليمين4
جميـــــــلةإطعــــــام سريـــــعجميـــــــلةسي ناصر زيدان5

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
جميـــــــلةلحوم ودواجنجميـــــــلةكراوشي عالء1
جميـــــــلةلحوم ودواجنجميـــــــلةبن سعد هللا مليكة2
جميـــــــلةلحوم ودواجنجميـــــــلةبراهيمي عبد المومن3
جميـــــــلةلحوم ودواجنجميـــــــلةحماني فاروق4
جميـــــــلةلحوم ودواجنجميـــــــلةتوري بوجمعة5



لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
جميـــــــلةلحوم ودواجنجميـــــــلةبودوخة سليم1
جميـــــــلةلحوم ودواجنجميـــــــلةبراهيمي يونس2
جميـــــــلةلحوم ودواجنجميـــــــلةبالل عمر3
جميـــــــلةلحوم ودواجنجميـــــــلةفلكاوي رابح4
جميـــــــلةلحوم ودواجنجميـــــــلةمحاجبي العيد5

حـليب ومـشتقـاتـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
جميـــــــلةحـليب ومـشتقـاتــــهجميـــــــلةدراجي فريد1
جميـــــــلةحـليب ومـشتقـاتــــهجميـــــــلةبن حميدة حسام2

حـليب ومـشتقـاتـــــه اليـــوم الثـــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
جميـــــــلةحـليب ومـشتقـاتــــهجميـــــــلةقطار فاروق1
جميـــــــلةحـليب ومـشتقـاتــــهجميـــــــلةسقني عبد العالي2

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
جميـــــــلةمخبزة صناعيةتجزئة 200 قطعةبقاش لحسن1
جميـــــــلةمخبزة صناعيةحي بوروبة جميلةفرجيوي فارس2

المخــابــــز اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
جميـــــــلةمخبزة صناعيةحي حماني الصديقرزق هللا يوسف1



تغذية عامة اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
جميلـــــةتغذية عامةجميلـــــةقالل أحمد1
جميلـــــةتغذية عامةجميلـــــةنجاعي عبد الباقي2
جميلـــــةتغذية عامةجميلـــــةلكحل عبد الرزاق3
جميلـــــةتغذية عامةجميلـــــةعصفور فهيمة4
جميلـــــةتغذية عامةجميلـــــةونوغي محمد5
جميلـــــةتغذية عامةجميلـــــةمهملي ضياء الدين6
جميلـــــةتغذية عامةجميلـــــةبوقرن الشريف6
جميلـــــةتغذية عامةجميلـــــةلصنام نعمان7
جميلـــــةتغذية عامةجميلـــــةعيساوي فريد8
جميلـــــةتغذية عامةجميلـــــةشوقي حسام9

جميلـــــةتغذية عامةجميلـــــةونوغي عبد السالم10



بلديـة بـني فــــودة عيـــد األضحى المبـارك لسنـــة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــــني فــــــودةإطعــــــام سريـــــعبــــــني فــــــودةبوذن بالل1
بــــــني فــــــودةإطعــــــام سريـــــعبــــــني فــــــودةبودهان وردة2

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثــــــــاني:

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــــني فــــــودةإطعــــــام سريـــــعبــــــني فــــــودةرياض عباس1
بــــــني فــــــودةإطعــــــام سريـــــعبــــــني فــــــودةبوشكوم محمد لمين2

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــــني فــــــودةلحوم ودواجنبــــــني فــــــودةعمر يوسف1
بــــــني فــــــودةلحوم ودواجنبــــــني فــــــودةمعيزة مسعود2
بــــــني فــــــودةلحوم ودواجنبــــــني فــــــودةلعبابسة سليمة3
بــــــني فــــــودةلحوم ودواجنبــــــني فــــــودة شرفة عبد النور4
بــــــني فــــــودةلحوم ودواجنبــــــني فــــــودةصبايحي رابح5

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــــني فــــــودةلحوم ودواجنبــــــني فــــــودةبرغوث المختار1
بــــــني فــــــودةلحوم ودواجنبــــــني فــــــودةبوجري ناجي2
بــــــني فــــــودةلحوم ودواجنبــــــني فــــــودةكريبع السعيد3



بــــــني فــــــودةلحوم ودواجنبــــــني فــــــودةعناد فريد4



بنـي فـــودةخضـــر و فـــــواكــــــهبنـي فـــودةبوعالم خودير4

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنـي فـــــودةخضـــر و فـــــواكــــــهبنـي فـــودةالهادي جودي1
بنـي فـــودةخضـــر و فـــــواكــــــهبنـي فـــودةالعيد بولحية2
بنـي فـــودةخضـــر و فـــــواكــــــهبنـي فـــودةياسين مخلوف3
بنـي فـــودةخضـــر و فـــــواكــــــهبنـي فـــودةبوعالم خودير4

حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنـي فـــودةحلويــات ومرطبــاتبنـي فـــودةعنان رياض1

حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنـي فـــودةحلويــات ومرطبــاتبنـي فـــودةعنان رياض1

تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنـي فـــودةتغذية عامةبنـي فـــودةمرابطي عبد الحميد1
بنـي فـــودةتغذية عامةبنـي فـــودةكريبع منير2
بنـي فـــودةتغذية عامةبنـي فـــودةمعيزة عزوز3
بنـي فـــودةتغذية عامةبنـي فـــودةصدقة النذير4
بنـي فـــودةتغذية عامةبنـي فـــودةدراج ساعد5
بنـي فـــودةتغذية عامةبنـي فـــودةلوصيف سفيان6
بنـي فـــودةتغذية عامةبنـي فـــودةجبار الحسين7



بنـي فـــودةتغذية عامةبنـي فـــودةمكراز محمد8
بنـي فـــودةتغذية عامةبنـي فـــودةصفي الدين إبراهيم9

بنـي فـــودةتغذية عامةبنـي فـــودةقلي مصطفى10



تغذية عامة اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنـي فـــودةتغذية عامةبنـي فـــودةمجير صالح1
بنـي فـــودةتغذية عامةبنـي فـــودةخودير سفيان2
بنـي فـــودةتغذية عامةبنـي فـــودةزواغي السعيد3
بنـي فـــودةتغذية عامةبنـي فـــودةمعيزة السعيد4
بنـي فـــودةتغذية عامةبنـي فـــودةبولحية العيد5
بنـي فـــودةتغذية عامةبنـي فـــودةخودير بوعالم6
بنـي فـــودةتغذية عامةبنـي فـــودةعرباوي ناصر7
بنـي فـــودةتغذية عامةبنـي فـــودةسيوان حسان8
بنـي فـــودةتغذية عامةبنـي فـــودةعناد جالل9

بنـي فـــودةتغذية عامةبنـي فـــودةمخلوف الحواس10



بلديـة حمـــم السخنـــة عيـــد األضحى المبـــارك لسنـــة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
حمـــــام السخنــــةمطعـــــــــــــمحمـــــام السخنــــةبهلول أحمد1
حمـــــام السخنــــةمطعـــــــــــــمحمـــــام السخنــــةحمادو يوسف2
حمـــــام السخنــــةمطعـــــــــــــمحمـــــام السخنــــةحيمر لقمان3
حمـــــام السخنــــةمطعـــــــــــــمحمـــــام السخنــــةطرطاق رفيق4
حمـــــام السخنــــةمطعـــــــــــــمحمـــــام السخنــــةعراب عز الدين5

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثــــــــاني:

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
حمـــــام السخنــــةمطعـــــــــــــمحمـــــام السخنــــةطرطاق نور الدين1
حمـــــام السخنــــةمطعـــــــــــــمحمـــــام السخنــــةعراب مبروك2
حمـــــام السخنــــةمطعـــــــــــــمحمـــــام السخنــــةالحاج عزام العيد3
حمـــــام السخنــــةمطعـــــــــــــمحمـــــام السخنــــةالحاج عزام خالد4
حمـــــام السخنــــةمطعـــــــــــــمحمـــــام السخنــــةلحمر عباس5

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
حمـــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــةبلهوشات موسى1
حمـــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــةمسعود سالم سليم2
حمـــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــةبهلول مسعود3
حمـــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــةكرميش سمير4
حمـــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــةمودع عزام نعيم5

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
حمـــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــةبوخنفوف صالح1
حمـــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــةدعموش فوزي2



حمـــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــةفرج هللا شعبان3
حمـــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــةعراب مبروك4
حمـــــام السخنــــةلحوم ودواجنحمـــــام السخنــــةبوخنفوف محمد5



البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
حمـــــام السخنــةخضـــر و فـــــواكــــــهحمـــــام السخنــةمودع عزام حمزة1
حمـــــام السخنــةخضـــر و فـــــواكــــــهحمـــــام السخنــةمحمد أمين بوخنفوف2
حمـــــام السخنــةخضـــر و فـــــواكــــــهحمـــــام السخنــةعمر شوقي3
حمـــــام السخنــةخضـــر و فـــــواكــــــهحمـــــام السخنــةمزعاش هالل4



تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةعوج لخضر1
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةسعودي نورة2
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةمبارك عزام هشام3
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةهالل مراد4
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةسلطان عبد القادر5
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةعلوش جعفر6
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةدعموش طارق6
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةعيواج يونس7
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةكرميش سليم8
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةصيد صليحة9

حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةمحمدي موسى10

تغذية عامة اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةبهلول خديجة1
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةشبلي الساسي2
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةطرطاق عبد الواحد3
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةلحرش سليم4
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةجندارمية فارس5
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةضيف عيسى6
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةبركان جمعة6
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةعبد الرزاق نعيمة7
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةهالل مزعاش8
حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةمودع عزام حمزة9

حمـــــام السخنــةتغذية عامةحمـــــام السخنــةشوقي عمر10



بلديـــة الطايــــــة عيـــد األضحى  المبـــارك لسنـــة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الطايــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعالطايــــــــــــةشتيح مولود1
الطايــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعالطايــــــــــــةإبراهيم العدواني عماد2

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثــــــــاني:

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الطايــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعالطايــــــــــــةتكسنة عبد المالك1
الطايــــــــــــةإطعــــــام سريـــــعالطايــــــــــــةدعموش سعد2

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الطايــــــــــــةلحوم ودواجنالطايــــــــــــةشتيح علي1
الطايــــــــــــةلحوم ودواجنالطايــــــــــــةحواس مسعود2

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الطايــــــــــــةلحوم ودواجنالطايــــــــــــةنحال عبد الرحمان1
الطايــــــــــــةلحوم ودواجنالطايــــــــــــةمطرفي مصباح2



المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الطايــــــــــــةمخبزة صناعيةتجزئة 151 قطعة رقم 138 قسم 17عرعار اليزيد1

المخــابــــز اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الطايــــــــــــةمخبزة صناعيةتجزئة 151 قطعة رقم 138 قسم 17زنيتي سامي1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

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

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

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



بلديـة التلــــــة عيـــد األضحى المبـــارك لسنـــة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
التـــلـــــــةإطعــــــام سريـــــعالتلـــــــــــــــــــــــــةخالف سهير1
التـــلـــــــةإطعــــــام سريـــــعالتلـــــــــــــــــــــــــةبالل عنتر2

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثــــــــاني:

النشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
التـــلـــــــةإطعــــــام سريـــــعالتلـــــــــــــــــــــــــةسعدي نبيل1

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
التـــلـــــــةلحوم ودواجنالتلـــــــــــــــــــــــــةزروقي يوسف1

لحـــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
التـــلـــــــةلحوم ودواجنالتلـــــــــــــــــــــــــةزروقي يوسف1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
التـــلـــــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالتـــلـــــــةعالوة زغار1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:



البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
التـــلـــــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالتـــلـــــــةعالوة زغار1



بلديـــة مزلـــــوق عيـــد األضحى  المبـــارك لسنـــة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
مـــــــزلـــــــــوقاطعام سريعمزلوق مركزكسكاس نبيل1
مـــــــزلـــــــــوقاطعام سريعمزلوق مركزمرباح عادل2
مـــــــزلـــــــــوقمطعــــــــــــــــــــممـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقبن دحمان محمد3
مـــــــزلـــــــــوقمطعــــــــــــــــــــممـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقراشدي النذير4
مـــــــزلـــــــــوقاطعام سريعمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقرحيل إسحاق5

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثــــــــــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
مـــــــزلـــــــــوقاطعام سريعالقطعة الهامشية رقم 07شوادرة صالح1
مـــــــزلـــــــــوقاطعام سريعمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوققناطرة مراد2
مـــــــزلـــــــــوقاطعام سريعمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقعجيسي امبارك3
مـــــــزلـــــــــوقاطعام سريعمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقعقون بشير4
مـــــــزلـــــــــوقاطعام سريعمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقبلمهدي الهادي5

لحـــــوم ودواجــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
مـــــــزلـــــــــوقلحوم ودواجنمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقرحموني محراز1
مـــــــزلـــــــــوقلحوم ودواجنمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقامهشي كمال2
مـــــــزلـــــــــوقلحوم ودواجنمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقحركاتي براهيم3
مـــــــزلـــــــــوقلحوم ودواجنمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقشعوي رضا4
مـــــــزلـــــــــوقلحوم ودواجنمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقلواعر أحمد5
مـــــــزلـــــــــوقلحوم ودواجنمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقحبية سمير6



لحـــــوم ودواجــــن اليـــوم الثــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
مـــــــزلـــــــــوقلحوم ودواجنمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقمزاوي مولود1
مـــــــزلـــــــــوقلحوم ودواجنمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقعباوي رياض2
مـــــــزلـــــــــوقلحوم ودواجنمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقتريش ميلود3
مـــــــزلـــــــــوقلحوم ودواجنمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقفاضل عبد الكريم4
مـــــــزلـــــــــوقلحوم ودواجنمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقكروش محمد علي5

حـليب ومـشتقاتـــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
مـــــــزلـــــــــوقحــليب ومشتقاتــهمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقبلمهدي رشيد1
مـــــــزلـــــــــوقحــليب ومشتقاتــهمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقعطوي رزيقة2

حـليب ومـشتقاتـــه اليـــوم الثــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
مـــــــزلـــــــــوقحــليب ومشتقاتــهمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقغضبان عبد العزيز1
مـــــــزلـــــــــوقحــليب ومشتقاتــهمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقعباوي محمد ياسين2

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
مـــــــزلـــــــــوقمخبزة صناعيةمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقنشود ميلود1
مـــــــزلـــــــــوقمخبزة صناعيةحي العربي بن مهيديحاجي النوار2
مـــــــزلـــــــــوقمخبزة صناعيةمركـــز مزلـــــــوقرحموني فاروق3

المخــابــــز اليـــوم الثانـــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
مـــــــزلـــــــــوقمخبزة صناعيةمـــــــزلـــــــــــــــــــــــــوقنشود ميلود1



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

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

تغــذية عـــامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقحومورة خالد1
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقجابي زكرياء2
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقشبيرة هشام3
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقنويوات خليل4
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقعزوز العيد5
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقزهواني فاتح6
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقالواعر عبد القادر7
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقزرهوي سفيان8
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقبوزيد عبد الرزاق9

مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقدربال منير10

تغــذية عـــامة اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقشعراوي سليمة1
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقعباوي محمد ياسين2
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقدعميش جمال الدين3
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقبن تومي  نورة4
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقبوخالة عبد العزيز5
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوققرمان عبد الكريم6
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقعكوش عبد هللا7
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقرواق صالح8



مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوقمناويل عبد الباسط9
مـــــــزلـــــــــوقتغــذية عـــامةمــــزلــــــوققريشي أحميدة10



بلديـة عــين عبـاسـة مــداومـة عيـد األضحى  المبــارك لسنـــة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن عبــاســــةاطعام سريععيـــن عبــاســــةبوشالغم مسعود1
عيـــن عبــاســــةاطعام سريععيـــن عبــاســــةيخلف عمار2
عيـــن عبــاســــةاطعام سريععيـــن عبــاســــةبوعظم حدة3

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثـــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن عبــاســــةاطعام سريععيـــن عبــاســــةهميسي كريم1
عيـــن عبــاســــةاطعام سريععيـــن عبــاســــةنجار عبد الحق2
عيـــن عبــاســــةاطعام سريععيـــن عبــاســــةبوشالغم عبد الغاني3

لحـــــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن عبــاســــةلحوم ودواجنعيـــن عبــاســــةحداد حسان1
عيـــن عبــاســــةلحوم ودواجنعيـــن عبــاســــةدوخي عالء الدين2
عيـــن عبــاســــةلحوم ودواجنعيـــن عبــاســــةقنيفي عمار3
عيـــن عبــاســــةلحوم ودواجنعيـــن عبــاســــةبحري علي4
عيـــن عبــاســــةلحوم ودواجنعيـــن عبــاســــةنجار عميروش5
عيـــن عبــاســــةلحوم ودواجنعيـــن عبــاســــةأمهاتة منير6
عيـــن عبــاســــةلحوم ودواجنعيـــن عبــاســــةمرعان سمير7
عيـــن عبــاســــةلحوم ودواجنعيـــن عبــاســــةوجهاني جابر8

لحـــــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن عبــاســــةلحوم ودواجنعين عباسة مركزبوعظم ميلود 1
عيـــن عبــاســــةلحوم ودواجنعين عباسة مركزحداد علجية2



عيـــن عبــاســــةلحوم ودواجنعين عباسة مركزهارون محمد3
عيـــن عبــاســــةلحوم ودواجنعين عباسة مركزدرويش حسين4
عيـــن عبــاســــةلحوم ودواجنعين عباسةمسطول إسماعيل5
عيـــن عبــاســــةلحوم ودواجنعيـــن عبــاســــةقنيفي عمار6
عيـــن عبــاســــةلحوم ودواجنعيـــن عبــاســــةبن عجيمي عما7
عيـــن عبــاســــةلحوم ودواجنعيـــن عبــاســــةساسي عمار8



عيـــن عبــاســــةخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن عبــاســــةبوازيد عبد الغاني1
عيـــن عبــاســــةخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن عبــاســــةسوايح أسعيد2
عيـــن عبــاســــةخضـــر و فـــــواكــــــهعيـــن عبــاســــةلعجال سعيد3



تغذيــــــة عامــــــة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةبوازيد عبد الغاني1
عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةشارع جلود العياشيبوسحابة سهام2
عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةزيات محمد أمين3
عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةعامر معلم4
عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةعباشة الطيب5
عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةعكوش مروان6
عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةفيدي محمد7
عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةفايدي ناصر8
عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةفراج أحمد9

عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةقنيفي سليم10

تغذيــــــة عامــــــة اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةحي كراغل عبد هللامعلم لحسن1
عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةهوقلي خالد2
عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةناضري ميلود3
عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةملعب نواري4
عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةيحياوي حسيبة5
عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةسوايح أسعيد6
عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةلعارم علي7
عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةمزارة أحمد8
عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةبوديسة عبد المجيد9

عيـــن عبــاســــةتغذيــــــة عامــــــةعيـــن عبــاســــةخرابشة سليمة10



بلديـة عــين الكبــيرة عيـــد األضحى المبـارك لسنـــة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عين الكبيرةاطعام سريععين الكبيرةملقي كمال1
عين الكبيرةاطعام سريععين الكبيرةبلعز نوفل2
عين الكبيرةاطعام سريععين الكبيرةشنوف زهير3
عين الكبيرةاطعام سريععين الكبيرةبوقزاطة عادل4
عين الكبيرةاطعام سريعشارع كباب السعيد ذراع النزاعة محل رقم 02خلوف عبد الرحيم5
عين الكبيرةاطعام سريععين الكبيرةحشادي عمار6
عين الكبيرةاطعام سريععين الكبيرةبوطيش طارق7

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثـــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عين الكبيرةاطعام سريععين الكبيرةسمارة حسام1
عين الكبيرةاطعام سريععين الكبيرةخلوف عبد الحليم2
عين الكبيرةاطعام سريععين الكبيرةبوقادومة منير3
عين الكبيرةاطعام سريععين الكبيرةديابي عبد الغفور4
عين الكبيرةاطعام سريععين الكبيرةسمارة أحمد5
عين الكبيرةاطعام سريععين الكبيرةكرشوني سمير6
عين الكبيرةاطعام سريععين الكبيرةلعليوي بالل7

لحــوم ودواجـــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عين الكبيرةلحوم ودواجنعين الكبيرةأمغار عبد السالم1
عين الكبيرةلحوم ودواجنعين الكبيرةلقديم يوسف2
عين الكبيرةلحوم ودواجنعين الكبيرةلعريبة مبارك3
عين الكبيرةلحوم ودواجنعين الكبيرةمخالفي أسامة4
عين الكبيرةلحوم ودواجنعين الكبيرةلعمور البشير5



عين الكبيرةلحوم ودواجنعين الكبيرةبوعود بخوش6
عين الكبيرةلحوم ودواجنعين الكبيرةأمغار نوارة7
عين الكبيرةلحوم ودواجنعين الكبيرةبوصبع نصر الدين8
عين الكبيرةلحوم ودواجنعين الكبيرةبلعز عبد النور9

عين الكبيرةلحوم ودواجنعين الكبيرةعاشي سليم10



البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عين الكبيرةمخبزة صناعيةالحي االداري عين الكبيرةعبود عمار1
عين الكبيرةمخبزة صناعية شارع 1 نوفمبر 54عين الكبيرةبوقزاطة عبد اللطيف2
عين الكبيرةمخبزة صناعية شارع 01 نوفمبر 54 القطعة رقم 17عين الكبيرةبولكحول العياشي3

المخــابــــز اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عين الكبيرةمخبزة صناعيةشارع قرشوش سليمان عين الكبيرةقبايلي بالل1
عين الكبيرةمخبزة صناعيةمحل رقم 10 حي 200 مسكن حي محمد بلعابدعين الكبيرةبوقزاطة ريضى2
عين الكبيرةمخبزة صناعيةشارع حجاجي الشريف ع 1 م 1عين الكبيرةشنوف زهير3



عين الكبيرةمخبزة صناعيةي شارع 01 نوفمبر 54عين الكبيرةشخشوخ لخضر4

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةمحمد شاعو1
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةعادل بوخالد2
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةعبد العزيز براهيمي3
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةفاروق ساف4
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةمنصور بوقزولة5
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةعبد المالك بعطيش6
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةبوزيد مخالفي7
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةكمال بن خلوف8
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةرضوان أحططاش9

عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةمصطفى بصير10
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 الكبيــــــــرةمصطفى مخالفي15
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةنبيل بوقزولة16
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةعبد القادر عميروش17

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةمحمد شاعو1
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةمسعود سمارة2
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةصليحة خربوش3
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةشمس الدين بلعز4
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةأمين 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 الكبيــــــــرةمنير بن حافظ9



عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةجمال فودي10
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةخليفة بوطبة11
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةسمير داود12
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةبالل احططاش13
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةخليل زغيوة14
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةعمار مخالفي15
عـيــــن الكبيــــــــرةخضـــر و فـــــواكــــــهعـيــــن الكبيــــــــرةمونير بصير16



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 عـــامةشارع جيش التحرير الوطنيعقون مصطفى1
عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةعـيــــن الكبيــــــــرةفودي بالل2
عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةحي 100 مسكنمعطوف الطاهر3
عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةعـيــــن الكبيــــــــرةبادي الخير4
عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةعـيــــن الكبيــــــــرةبجرو حدة5
عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةعـيــــن الكبيــــــــرةبراس كريم6
عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةعـيــــن الكبيــــــــرةبلعابد عبد الغاني7
عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةعـيــــن الكبيــــــــرةبلعمري رابح8
عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةعـيــــن الكبيــــــــرةبلكحل مصطفى9

عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةعـيــــن الكبيــــــــرةبن حافظ منير10

تغــذية عـــامة اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةعـيــــن الكبيــــــــرةبادي الطيب1
عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةعـيــــن الكبيــــــــرةبلعابد محمد2
عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةعـيــــن الكبيــــــــرةبن خلوف جمال3
عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةعـيــــن الكبيــــــــرةبن سليم سمير4
عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةعـيــــن الكبيــــــــرةبوزورين عبد الكريم5
عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةعـيــــن الكبيــــــــرةبوسنينة مامون6
عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةعـيــــن الكبيــــــــرةبوطبة خليفة7



عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةعـيــــن الكبيــــــــرةبوغويش خليل8
عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةعـيــــن الكبيــــــــرةبوقزولة منصور9

عـيــــن الكبيــــــــرةتغــذية عـــامةشارع 01 نوفمبر 54بيراس كريم10



بلديـــة األوريسيـــا مــداومـــة عيـــد األضحى  المبـــارك لسنـــة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
األوريــسيــــااطعام سريعاألوريسيا 122 قطعةأمغار سفيان1
األوريــسيــــامطعـــــــــــــماألوريــسيــــابوشنين إبراهيم2
األوريــسيــــامطعـــــــــــــماألوريــسيــــا مركـــــــزبوعزيز توفيق3
األوريــسيــــااطعام سريعاألوريــسيــــافودي الشريف4
األوريــسيــــااطعام سريعاألوريــسيــــابن جاب هللا عمار5
األوريــسيــــااطعام سريعاألوريــسيــــابن عزي نبيل6
األوريــسيــــااطعام سريعاألوريــسيــــازرهوني لحسن7

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثـــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
األوريــسيــــااطعام سريعاألوريــسيــــاخمليش عادل1
األوريــسيــــااطعام سريعاألوريــسيــــابوضياف عبد الناصر2
األوريــسيــــااطعام سريعاألوريــسيــــابوشريط عديل3
األوريــسيــــااطعام سريعاألوريــسيــــابركان عبد الوهاب4
األوريــسيــــااطعام سريعاألوريــسيــــاطويل عبد المالك5
األوريــسيــــااطعام سريعاألوريــسيــــابوسوسو محمد6
األوريــسيــــااطعام سريعاألوريــسيــــاغراب خالد7

لحـــــــوم ودواجــــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
األوريــسيــــالحوم ودواجنفرماتوبوقرة فريد1
األوريــسيــــالحوم ودواجناألوريــسيــــاجالبي بالل2
األوريــسيــــالحوم ودواجنالطابق األرضي عمارة 1 مدخل 4جيارة عبد الرزاق3
األوريــسيــــالحوم ودواجنتجزئة 122 قطعةحكوم قيس4
األوريــسيــــالحوم ودواجنمحل رقم 02حنار أحمد5
األوريــسيــــالحوم ودواجنالسوق المغطاة 1006 مسكنخابري خالد6
األوريــسيــــالحوم ودواجناألوريــسيــــابوضياف فاروق7



األوريــسيــــالحوم ودواجناألوريــسيــــابوقوبعة فيصل8
األوريــسيــــالحوم ودواجناألوريــسيــــاحماني عبد الحكيم9



األوريــسيــــامخبزة صناعيةحي عبد الحميد بن باديسبوبشطولة صادق1
األوريــسيــــامخبزة صناعية قطعة رقم 67 مج 04بلجنان عبد اللطيف2



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:
البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم

األوريسيــــــــــــاخضـــر و فـــــواكــــــهاألوريسيــــــــــــايوسف مرابطي1
األوريسيــــــــــــاخضـــر و فـــــواكــــــهاألوريسيــــــــــــانذير هنوز2
األوريسيــــــــــــاخضـــر و فـــــواكــــــهاألوريسيــــــــــــاالطاهر زيزي3
األوريسيــــــــــــاخضـــر و فـــــواكــــــهاألوريسيــــــــــــافارس شنافة4
األوريسيــــــــــــاخضـــر و فـــــواكــــــهاألوريسيــــــــــــانور الدين بن العايب5

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
األوريسيــــــــــــاخضـــر و فـــــواكــــــهاألوريسيــــــــــــامراد منصوري1
األوريسيــــــــــــاخضـــر و فـــــواكــــــهاألوريسيــــــــــــانور الدين قرقاش2
األوريسيــــــــــــاخضـــر و فـــــواكــــــهاألوريسيــــــــــــاعبد الحق فرطاس3
األوريسيــــــــــــاخضـــر و فـــــواكــــــهاألوريسيــــــــــــايوسف حضار4
األوريسيــــــــــــاخضـــر و فـــــواكــــــهاألوريسيــــــــــــاالدراجي خبشاش5

تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
األوريسيــــــــــــاتغذية عامةمج رقم 03الشريف كريم1
األوريسيــــــــــــاتغذية عامةاألوريسيــــــــــــاالمجعاط نضال2
األوريسيــــــــــــاتغذية عامةاألوريسيــــــــــــابلجنان حمزة3
األوريسيــــــــــــاتغذية عامةالعقيد لطفيبومخلوف الزايدي4
األوريسيــــــــــــاتغذية عامةاألوريسيــــــــــــا مركـــــــــــــــزخبشاش فاتح5
األوريسيــــــــــــاتغذية عامةاألوريسيــــــــــــا مركـــــــــــــــزخليفة رحمون6
األوريسيــــــــــــاتغذية عامةحي 64 مسكنعادل سمش الدين7
األوريسيــــــــــــاتغذية عامةاألوريسيــــــــــــا مركـــــــــــــــزطيبي منصف8
األوريسيــــــــــــاتغذية عامةتجزئة 168 قطعةمنصوري مراد9

األوريسيــــــــــــاتغذية عامةحي 64 مسكنمهنانة حسام10



تغذية عامة اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
األوريسيــــــــــــاتغذية عامةاألوريسيــــــــــــاساليم بدر الدين1
األوريسيــــــــــــاتغذية عامةاألوريسيــــــــــــادبيش ياسين2
األوريسيــــــــــــاتغذية عامةاألوريسيــــــــــــافرية عمار3
األوريسيــــــــــــاتغذية عامةاألوريسيــــــــــــابن شريط ناصر4
األوريسيــــــــــــاتغذية عامةاألوريسيــــــــــــاشيبان مختار5
األوريسيــــــــــــاتغذية عامةاألوريسيــــــــــــاشرشور األزهر6
األوريسيــــــــــــاتغذية عامةاألوريسيــــــــــــالعالم عمر7
األوريسيــــــــــــاتغذية عامةاألوريسيــــــــــــاخرباش خميسي8
األوريسيــــــــــــاتغذية عامةاألوريسيــــــــــــاجالبي بالل9

األوريسيــــــــــــاتغذية عامةاألوريسيــــــــــــابوقوبعة لطفي10



بلديـــة عــــين ولمــــــان مــداومـــة عيـــد األضحى  المبـــارك لسنـــة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عين ولماناطعام سريععين ولمانبوزياد عبد الكريم1
عين ولماناطعام سريععين ولمانقالتي عبد العالي2
عين ولماناطعام سريععين ولمانعزوق عبد الحفيظ3
عين ولمانمطعــــــــــــمعين ولمانفاضل الزهرة4
عين ولمانمطعــــــــــــمعين ولمانبيليلطة عمار5
عين ولماناطعام سريععين ولمانقداري الشاللي6
عين ولماناطعام سريععين ولمانحمودة جمال7
عين ولماناطعام سريععين ولمانحمادو فريد8
عين ولماناطعام سريععين ولمانعراب بريزة9

عين ولماناطعام سريععين ولمانصوشة كمال10

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عين ولماناطعام سريععين ولمانمحنان إبراهيم1
عين ولمانمطعــــــــــــمعين ولمانخامج قيس2
عين ولمانمطعــــــــــــمعين ولمانكعبش كمال3
عين ولماناطعام سريععين ولمانجحيش خالد4
عين ولماناطعام سريععين ولمانجودي كريم5
عين ولماناطعام سريععين ولماندحمان رمضان6
عين ولماناطعام سريععين ولمانلجدل فوضيل7
عين ولماناطعام سريععين ولمانزياني عادل8
عين ولماناطعام سريععين ولمانكلكول فيصل9

عين ولماناطعام سريععين ولمانمزرزري عمران10



لحـــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عين ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين ولمـــــانخنفر سفيان1
عين ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين ولمـــــانبوشامة رمزي2
عين ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين ولمـــــانشاوي سليم3
عين ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين ولمـــــانالعطري حورية4
عين ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين ولمـــــانحمايزي محمد اليمين5
عين ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين ولمـــــانداودي عبد الحق6
عين ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين ولمـــــانلحرش عبد الحليم7
عين ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين ولمـــــانالعيدودي محمد8
عين ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنعين ولمان مركزفليليسة لخميسي9

عين ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين ولمـــــانهرباجي التوفيق10
عين ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين ولمـــــانمحمادي فاروق11
عين ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين ولمـــــانهرباجي رشيد12
عين ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين ولمـــــانسباعي فؤاد13
عين ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين ولمـــــانجالوجي خالد14
عين ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين ولمـــــانبوخنوفة رشيد15
عين ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين ولمـــــانكتافة لصمر16
عين ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين ولمـــــانمعاوي عيسى17
عين ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين ولمـــــانجعيد ناصر18
عين ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين ولمـــــانشكر بخوش19
عين ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين ولمـــــانكريم جابر20

لحـــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عين ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين ولمـــــانساكري والي الدين1
عين ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين ولمـــــانعوينة عمار2
عين ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين ولمـــــانالعمزاوي لخمييس3
عين ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين ولمـــــانناصري المهدي4
عين ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين ولمـــــانقويسم اليمين5
عين ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين ولمـــــاندريش خالد6
عين ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين ولمـــــانحمادي حياة7
عين ولمانلحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين ولمـــــانبوكرش عبد هللا8



حـليب ومـشتقاتـــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عين ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعـــــين ولمـــــان بهلولي بالل1
عين ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعـــــين ولمـــــان بن زواش منير2
عين ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعـــــين ولمـــــان ذويبي حسين3
عين ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعـــــين ولمـــــانبوهالي هشام4
عين ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعـــــين ولمـــــانلصلج أمين5
عين ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعـــــين ولمـــــانبوكثير ياسر6
عين ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعـــــين ولمـــــانحزام حمزة7
عين ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعـــــين ولمـــــانشرفاوي المسعود8
عين ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعـــــين ولمـــــانكواش نسيم9

عين ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعـــــين ولمـــــانقلي رشيد10

حـليب ومـشتقاتـــه اليـــوم الثــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عين ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعـــــين ولمـــــان فليليسة زين الدين1
عين ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعـــــين ولمـــــان لكحل منجي2
عين ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعـــــين ولمـــــانعباوي نجود3
عين ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعـــــين ولمـــــانبدر الدين زهير4
عين ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعـــــين ولمـــــانعبد السالم خمس5
عين ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعـــــين ولمـــــانفليليسة علي6
عين ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعـــــين ولمـــــانمناني المسعود7
عين ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعـــــين ولمـــــانبوهالي مبارك8
عين ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعـــــين ولمـــــانشيخ مسعود علي9

عين ولمانحــليب ومـشتقاتـــهعـــــين ولمـــــانقداري توفيق10

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عين ولمانمخبزة صناعيةمجمع98 محل رقم 26 و27عين ولمانمعلوفي مبروك1
عين ولمانمخبزة صناعيةبعيرة عين ولمانجعجوعة سمية2
عين ولمانمخبزة صناعيةحي الصنوبر عين ولمانخبابة سامي3



المخــابــــز اليـــوم الثــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عين ولمانمخبزة صناعيةحي الحرية عين ولمانلعزيزي جمال1
عين ولمانمخبزة صناعيةشارع كانوني عثمان عين ولمانشحمانة نسيم2
عين ولمانمخبزة صناعيةتجزئة 92 قطعة عين ولمانبوشامة منير3

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانالعايب أشرف1
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانسام اليزيد2
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانعراب محمد3
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانبليليطة فاتح4
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانجابر عبد هللا5
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانمخلوفي لمنور6
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانمزرزي رامي7
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانعبيد التوهامي8
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانعبد الباقي عبد الحفيظ9

عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانحزام عبد الحفيظ10
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانجليد حسين11
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانلعبيدي عباس12
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانبوشامة فاتح13
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانسام منير14
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانلكحل اسماعيل15
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانخمس سعد16
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانلجدل مراد17
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانحمادي طارق18
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانقالتي جمال الدين19
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانهرباجي أسامة20
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانبن يحيى فواز21
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانبداد صالح22
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانصريفق محسن23
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانقواوسي أنور24
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانلعرقيش فوزي25
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانلشقر عبد الرحيم26



عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانبن يحي أسامة27
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانلجدل حمالوي28
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانزغار خليل29
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانجريدي محمد30
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانالميلود صيفة31
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانمباركي نور الدين32
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانقوسمي عماد الدين33
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانلعبيدي كمال34
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانبلعاطل عبدالكريم35

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانمقران الشريف1
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانحزام عبد الحميد2
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانبليليطة موسى3
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانلطرش الربيع4
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانبوقنة خميسي5
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانبن يحيى الخضراوي6
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانبلحاج عبدالقادر7
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانبزاح الخير8
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانلفريد تونس9

عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانريكوح فواز10
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانشعبان لونيس11
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانمساهل سامي12
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانالعمزاوي نبيل13
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانحزام اليمين14
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانقرفالي خميسي15
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانجالوجي محمد عبد الباسط16
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانبليليطة عمار17
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانجودي كريم18
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانبن يحيى لحسن19
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانحميش كمال20
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانسحنون فريد21
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانفاضل رفيق22
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانبن يحيى الشاللي23
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانخامج مصطفى24



عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانبوسواليم ميهوب25
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانمقران العيد26
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانشبل يونس27
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانقواو حدية28
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانبليليطة محمد شهاب الدين29
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانتالية عصام30
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانخثير عبد الناصر31
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانبوشامة عبد المالك32
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانبوكثير ياسر33
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانقلي أكرم34
عيــــن ولمـــــــانخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن ولمـــــــانلعبيدي رياض35



حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيــــن ولمـــــــانحلويــات ومرطبــاتعيــــن ولمـــــــانجالب عبد الرحيم1

حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيــــن ولمـــــــانحلويــات ومرطبــاتعيــــن ولمـــــــانجالب عبد الرحيم1

ســــوبيـــــــرات اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيــــن ولمـــــــانســــوبيـــــــراتشارع حفاصة علي رقم 06بن مداني خليل1
عيــــن ولمـــــــانســــوبيـــــــراتشارع الحريةلعزيزي جمال2
عيــــن ولمـــــــانســــوبيـــــــراتحي ذراع الميعادقويسم فيصل3

ســــوبيـــــــرات اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيــــن ولمـــــــانســــوبيـــــــراترقم 01 لفريقات محل أ و بقروي فؤاد1
عيــــن ولمـــــــانســــوبيـــــــراتحي 363 مسكنبوقرن عبد الحكيم2
عيــــن ولمـــــــانســــوبيـــــــراتتجزئة 616 قطعة رقم 02 مج 01محمدي ساعد3



تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةحي بعيرةخمس سعد1
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةحي 67 مسكنسحنون أعراب2
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةحي 616 مسكنصوال جمال3
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةشارع كانوني عثمانعبيد عز الدين4
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةحي بعيرةعدون محيي الدين5
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةحي ذراع الميعادقادري الشاللي6
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةحي 100/1600 مسكنقارة رابح7
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةالشارع الرئيسي قطعة رقم 50 مقابل البريد الجديدقارة سليم8
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةشارع العربي بن مهيديقطاف جمال9

عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةحي 44 مسكنقالتي منير10
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةحي 360 مسكنقلي أكرم11
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةشارع رشيدي البخوشقوسيم بوعالم12
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةتجزئة 59 قطعة 583كانوني العيد13
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةشارع بوساهل محمد وملياني عبد الكريمكانوني خليل14
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةشارع 08 ماي 45كاهية جواهر15
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةحي 583 مسكنكتافة عبد الحكيم16
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةتجزئة 102 قطعة رقم 25 حي 05 جويليةكعبش إسماعيل17
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةتجزئة 583 مسكنلصلج أمين18
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةحي الحرية مقابل سونلغازلعزيزي جمال19
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةحي 616 مسكنماضوي حسان20
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةحي 166 مسكنمخلوفي لمنور21
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةحي برهام السعيدمخنفر رحمة22
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةتجزئة 67 قطعةمزهود العيد23
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةحي ذراع الميعادمساهل عباس24
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةتجزئة 264 قطعة رقم 125 محل رقم 02مشري عبد الغاني25
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةحي 44 مسكنمصطفى وليد26
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةتجزئة 363 قطعة رقم 266معاوي عبد المالك27
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةشارع بوساهل محمد رقم 16معماش سمير28
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةتجزئة 616 مسكنمعيوف حبيب29
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةتجزئة 166 قطعةمقران فواز30
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةشارع بليليطة منصور حي الصنوبرموسار وداد31
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةحي ذراع الميعادنقاز الطيب32
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةمشتة الحاجهنية سجار33



عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةشارع كانوني عثمانونوغي نور الدين34
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعين ولمان مركزبن يحيى عبد العزيز35
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةتجزئة 67 قطعةخامج مصطفى36
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةحي 44 مسكنبلحاج عبد الحق37
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةتجزئة 166 قطعة رقم 55بلعايب أشرف38
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةحي 711 قطعةبليليطة بالل39
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةتجزئة 50/40 مسكن تساهمي و 24 محل تجاريبليليطة فاتح40



تغذية عامة اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةحي بعيرة الغربيةخمس عبد الرزاق1
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةتجزئة 67 مسكنصام خالد2
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةحي 44 مسكنقوماش نصير3
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةحي 360 مسكنكانوني سامي4
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةحي بوفضةكعبش اليمين5
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةحي 369 مسكنمخلوفي محمد6
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعيــــن ولمـــــــانبلعاطل عبد الكريم7
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعيــــن ولمـــــــانبيطار هاني8
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعيــــن ولمـــــــانبوسواليم عصام9

عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعيــــن ولمـــــــانبن حرشة عبد الكريم10
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعيــــن ولمـــــــانعاشور سمراء11
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعيــــن ولمـــــــانلوصيف لويزة12
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعيــــن ولمـــــــانمشتة محمد أمين13
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعيــــن ولمـــــــانمعماش عبد الصمد14
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعيــــن ولمـــــــانبوعيشة فاروق15
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعيــــن ولمـــــــانمساعد عبد الرؤوف16
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعيــــن ولمـــــــانبوخاري توفيق17
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعيــــن ولمـــــــانبغداد رشيدة18
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعيــــن ولمـــــــاننواري عبد الرحيم19
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعيــــن ولمـــــــانبن صفية الخير20
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعيــــن ولمـــــــانجالوجي النوري21
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعيــــن ولمـــــــانمباركي نور الدين22
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعيــــن ولمـــــــانحشايشي يوسف23
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعيــــن ولمـــــــانعلية بوزيد24
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعيــــن ولمـــــــانالميلود صيفة25
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعيــــن ولمـــــــانبوشوشة عصام26
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعيــــن ولمـــــــانبهلولي نصير27
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعيــــن ولمـــــــانقرباص سليم28
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعيــــن ولمـــــــانجدوالي نور الدين29
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعيــــن ولمـــــــانبعيطيش الخثير30
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعيــــن ولمـــــــانمشري عبد الغاني31
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعيــــن ولمـــــــانشرافة ليندة32
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعيــــن ولمـــــــانحجازي فوزي33



عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعيــــن ولمـــــــانهرباجي شاكر34
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعيــــن ولمـــــــانبوعقل ساسية35
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعيــــن ولمـــــــانبهلولي الطاهر36
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعيــــن ولمـــــــانبوهالي رشيد37
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعيــــن ولمـــــــانلجدل حمالوي38
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعيــــن ولمـــــــانرزازقي نبيل39
عيــــن ولمـــــــانتغذية عامةعيــــن ولمـــــــانلشقر عبد الرحيم40



بلديـــة قــــالل مــداومـة عيــد األضحى  المبـارك لسنـــة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
قــــــــــــاللاطعام سريعقــــــــــــاللسديرة مصطفى1
قــــــــــــاللاطعام سريعقــــــــــــاللبوصوار محمد2
قــــــــــــاللاطعام سريعقـــــــــــاللبلهوشات فوزي3

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
قــــــــــــاللاطعام سريعقــــــــــــاللرماش بالل1
قــــــــــــاللاطعام سريعقــــــــــــاللبلوط النوري2
قــــــــــــاللاطعام سريعقـــــــــــاللكراوي عدنان3

لحـــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
قــــــــــــالللحـــــــوم ودواجـــــنقــــــــــــاللبقرار كمال
قــــــــــــالللحـــــــوم ودواجـــــنقــــــــــــاللقيوة فارس

قــــــــــــالللحـــــــوم ودواجـــــنقــــــــــــاللمناري خير الدين
قــــــــــــالللحـــــــوم ودواجـــــنقــــــــــــاللصالحي ليلية
قــــــــــــالللحـــــــوم ودواجـــــنقــــــــــــاللزياني محمد

لحـــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
قــــــــــــالللحـــــــوم ودواجـــــنقــــــــــــاللضياف مسعود1
قــــــــــــالللحـــــــوم ودواجـــــنقــــــــــــاللبن قمجة شمس الدين2
قــــــــــــالللحـــــــوم ودواجـــــنقــــــــــــاللبوعيشة محمد أمين3
قــــــــــــالللحـــــــوم ودواجـــــنقــــــــــــاللبوخالفة جمال4
قــــــــــــالللحـــــــوم ودواجـــــنقــــــــــــاللعمر لخضر5

حــليب ومـشتقاتـــه اليـــوم األول:



البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
قــــــــــــاللحــليب ومـشتقـاتـــــهقــــــــــــاللعزوقي عامر1
قــــــــــــاللحــليب ومـشتقـاتـــــهقــــــــــــاللشيبوب فؤاد2



تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
قــــــــــــاللتغذية عامةقــــــــــــاللسكي عبد الرحمان
قــــــــــــاللتغذية عامةقــــــــــــاللسديرة يوسف
قــــــــــــاللتغذية عامةقــــــــــــاللشالل نوال

قــــــــــــاللتغذية عامةقــــــــــــاللمصطفاوي عز الدين
قــــــــــــاللتغذية عامةقــــــــــــاللفرجاوي محمد
قــــــــــــاللتغذية عامةقــــــــــــاللرماش شوقي
قــــــــــــاللتغذية عامةقــــــــــــاللطراد ربيعة

قــــــــــــاللتغذية عامةقــــــــــــاللبلعايب عبد النور
قــــــــــــاللتغذية عامةقــــــــــــاللرحابي الهادي

قــــــــــــاللتغذية عامةقــــــــــــاللكروش عبد الرحمان

تغذية عامة اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
قــــــــــــاللتغذية عامةقــــــــــــاللسمارة عبد الرحمان
قــــــــــــاللتغذية عامةقــــــــــــاللقارة عبد الغاني
قــــــــــــاللتغذية عامةقــــــــــــاللمدور فؤاد
قــــــــــــاللتغذية عامةقــــــــــــاللكواشي النوي
قــــــــــــاللتغذية عامةقــــــــــــاللمسالتي مبروك
قــــــــــــاللتغذية عامةقــــــــــــاللبوعزة عبد المالك
قــــــــــــاللتغذية عامةقــــــــــــاللحجازي رفيق
قــــــــــــاللتغذية عامةقــــــــــــاللشايب يوسف
قــــــــــــاللتغذية عامةقــــــــــــاللقارة نبيل
قــــــــــــاللتغذية عامةقــــــــــــاللزياني محمد



بلديــة قصر األبطال مـداومـة عيـد األضحى  المبـارك لسنـة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
قصر األبطالاطعام سريعقصر األبطالبوسواليم سليمان1
قصر األبطالاطعام سريعقصر األبطالرباحي نور الدين2
قصر األبطالاطعام سريعقصر األبطالباي الطاوس3

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
قصر األبطالاطعام سريعقصر األبطاللعميري رضا1
قصر األبطالاطعام سريعقصر األبطالراشي حسام الدين2
قصر األبطالاطعام سريعقصر األبطاللعصار ياسين3

لحـــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
قصر األبطاللحـــــــوم ودواجـــــنقـــصر األبــــطالخربيش عبد المالك1
قصر األبطاللحـــــــوم ودواجـــــنقـــصر األبــــطالبودابة عقيلة2
قصر األبطاللحـــــــوم ودواجـــــنقـــصر األبــــطالعوابد فطيمة3
قصر األبطاللحـــــــوم ودواجـــــنقـــصر األبــــطالبيطار صخر4
قصر األبطاللحـــــــوم ودواجـــــنقـــصر األبــــطالخريبش فارس5

لحـــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
قصر األبطاللحـــــــوم ودواجـــــنقـــصر األبــــطالقرباص عبد الرحيم1
قصر األبطاللحـــــــوم ودواجـــــنقـــصر األبــــطالخرموش الدراجي2
قصر األبطاللحـــــــوم ودواجـــــنقـــصر األبــــطالمعاش نورة3
قصر األبطاللحـــــــوم ودواجـــــنقـــصر األبــــطالبوراس زهو الدين4
قصر األبطاللحـــــــوم ودواجـــــنقـــصر األبــــطالبرغوث حمزة5



حــليب ومـشتقاتـــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
قصر األبطالحــليب ومـشتقاتـــهقـــصر األبــــطالبن زرطيحة عبد الكريم1
قصر األبطالحــليب ومـشتقاتـــهقـــصر األبــــطالتونسي فيصل2

حــليب ومـشتقاتـــه اليـــوم الثــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
قصر األبطالحــليب ومـشتقاتـــهقـــصر األبــــطالعيدودي عبد الحفيظ1
قصر األبطالحــليب ومـشتقاتـــهقـــصر األبــــطالمقدود مراد3

المخــابـــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
قصر األبطالمخبزة صناعيةقصر األبطالجغلول جمال1

المخــابـــز اليـــوم الثــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
قصر األبطالمخبزة صناعيةقصر األبطالحبيش أنور1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
قصـــــر األبطــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقصـــــر األبطــــاللخضر بوحريز1
قصـــــر األبطــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقصـــــر األبطــــالحمزة ثايري2
قصـــــر األبطــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقصـــــر األبطــــالالخير زبيري3
قصـــــر األبطــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقصـــــر األبطــــالعبد الحق بالي4
قصـــــر األبطــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقصـــــر األبطــــالمحمد الهادي لعميري5
قصـــــر األبطــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقصـــــر األبطــــالسمير خرباش6

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
قصـــــر األبطــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقصـــــر األبطــــالنبيل كاهية1
قصـــــر األبطــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقصـــــر األبطــــالفواز بوزياد2



تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
قصـــــر األبطــــالتغذية عامةقصـــــر األبطــــالقانة عصام1
قصـــــر األبطــــالتغذية عامةقصـــــر األبطــــاللعصار عبد الكريم2
قصـــــر األبطــــالتغذية عامةقصـــــر األبطــــالمرباح خضرة3
قصـــــر األبطــــالتغذية عامةقصـــــر األبطــــالبوقرة مختار4
قصـــــر األبطــــالتغذية عامةقصـــــر األبطــــالبهلولي محمد أمين5
قصـــــر األبطــــالتغذية عامةقصـــــر األبطــــالبوعلية بالل6
قصـــــر األبطــــالتغذية عامةقصـــــر األبطــــالحمداوي مروان7
قصـــــر األبطــــالتغذية عامةقصـــــر األبطــــالميهوب فريد8
قصـــــر األبطــــالتغذية عامةقصـــــر األبطــــالساف صدام9

قصـــــر األبطــــالتغذية عامةقصـــــر األبطــــالبوزياد خالد10

تغذية عامة اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
قصـــــر األبطــــالتغذية عامةقصـــــر األبطــــالزبيري الخير1
قصـــــر األبطــــالتغذية عامةقصـــــر األبطــــالثايري حمزة2
قصـــــر األبطــــالتغذية عامةقصـــــر األبطــــاللعبيدي عز الدين3
قصـــــر األبطــــالتغذية عامةقصـــــر األبطــــالواقدي ياسين4
قصـــــر األبطــــالتغذية عامةقصـــــر األبطــــالمباركي أسماء5
قصـــــر األبطــــالتغذية عامةقصـــــر األبطــــالخالدي عبد النور6
قصـــــر األبطــــالتغذية عامةقصـــــر األبطــــالداحي عيسى7
قصـــــر األبطــــالتغذية عامةقصـــــر األبطــــالدداش الزوبير8
قصـــــر األبطــــالتغذية عامةقصـــــر األبطــــالبدر الدين أكرم9

قصـــــر األبطــــالتغذية عامةقصـــــر األبطــــالبناني الدراجي10



بلديـة أوالد سي أحمد مـداومـة عيــد األضحى  المبـارك لسنـة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقمالرقم
أوالد سي أحمداطعام سريعأوالد سي أحمدبلفاطمي حكيم11
أوالد سي أحمداطعام سريعأوالد سي أحمدهرباجي تواتي22

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقمالرقم
أوالد سي أحمداطعام سريعأوالد سي أحمدبوكثير توفيق11
أوالد سي أحمداطعام سريعأوالد سي أحمدزبيش جمال الدين22

لحـــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقمالرقم
أوالد سي أحمدلحـــــــوم ودواجـــــنأوالد سي أحمدسلطاني نور الدين11
أوالد سي أحمدلحـــــــوم ودواجـــــنأوالد سي أحمدقداري دالل22

لحـــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقمالرقم
أوالد سي أحمدلحـــــــوم ودواجـــــنأوالد سي أحمدقطوش عبد الغفار11
أوالد سي أحمدلحـــــــوم ودواجـــــنأوالد سي أحمدحماتة عبد الرحيم22

أوالد سي أحمدلحـــــــوم ودواجـــــنأوالد سي أحمدبوشامة لؤي3

المخـــابـــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد سي أحمدمخبزة صناعيةلقرارســـــةستي نصير1

المخـــابـــــز اليـــوم الثانـــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد سي أحمدمخبزة صناعيةلقرارســـــةستي نصير1



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد سي أحمدخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد سي أحمدخالد ستي1
أوالد سي أحمدخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد سي أحمدحمزة خمس2
أوالد سي أحمدخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد سي أحمدبوعالم كتفي شريف3
أوالد سي أحمدخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد سي أحمدعمر هرباجي4

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد سي أحمدخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد سي أحمدالهاشمي كتفي شريف1
أوالد سي أحمدخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد سي أحمدفيصل بوشامة2
أوالد سي أحمدخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد سي أحمدعبدالكريم كتفي الشريف3
أوالد سي أحمدخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد سي أحمدعادل زبيش4
أوالد سي أحمدخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد سي أحمدالبشير العقون5

تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد سي أحمدتغذية عامةأوالد سي أحمدبوشامة فيصل1
أوالد سي أحمدتغذية عامةأوالد سي أحمدزبيش نعيم2
أوالد سي أحمدتغذية عامةأوالد سي أحمدطار فؤاد3
أوالد سي أحمدتغذية عامةأوالد سي أحمدلكحل عبد الحميد4
أوالد سي أحمدتغذية عامةأوالد سي أحمدقرباص المداني5
أوالد سي أحمدتغذية عامةأوالد سي أحمدقدي رشيد6
أوالد سي أحمدتغذية عامةأوالد سي أحمدقداري شهيرة7

تغذية عامة اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد سي أحمدتغذية عامةأوالد سي أحمدبوقرة أيمن1
أوالد سي أحمدتغذية عامةأوالد سي أحمدكتفي الشريف بوعالم2
أوالد سي أحمدتغذية عامةأوالد سي أحمدبن قري حسام3
أوالد سي أحمدتغذية عامةأوالد سي أحمدزيان لحسن4
أوالد سي أحمدتغذية عامةأوالد سي أحمدخمس حمزة5
أوالد سي أحمدتغذية عامةأوالد سي أحمدكتافة حميدة6
أوالد سي أحمدتغذية عامةأوالد سي أحمدحمودة سالم7



بلدية عـــين آزال مــداومـــة عيـــد األضحى  المبـــارك لسنـــة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـــــين آزالاطعام سريععــين آزالبن نويوة زوبير1
عـــــين آزالاطعام سريععــين آزالجعران عز الدين2
عـــــين آزالاطعام سريععــين آزالشنوف حاتم3
عـــــين آزالاطعام سريععــين آزالقروي لحسن4
عـــــين آزالاطعام سريععــين آزالعز الدين فاتح5

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـــــين آزالاطعام سريععــين آزالشاوي سالم1
عـــــين آزالاطعام سريععــين آزالبلباش فاتح2
عـــــين آزالاطعام سريععــين آزالحفاظ حيدر3
عـــــين آزالاطعام سريععــين آزالداود شعيب4
عـــــين آزالاطعام سريععــين آزاللحمر عبد العاني5

لحـــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـــــين آزاللحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين آزالحساني هشام1
عـــــين آزاللحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين آزاللجريدي حميد2
عـــــين آزاللحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين آزالبرغوث التوهامي3
عـــــين آزاللحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين آزالبورقوش عبد السالم4
عـــــين آزاللحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين آزالبهلول  حمزة5

لحـــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم



عـــــين آزاللحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين آزالبوقفة أسامة1
عـــــين آزاللحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين آزالبلعابد صعيب2
عـــــين آزاللحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين آزالشوار رزقي3
عـــــين آزاللحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين آزالصحراوي ذوادي4
عـــــين آزاللحـــــــوم ودواجـــــنعـــــين آزالخنفر رشدي5



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالسمير بعزيزي1
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالفهيمة بن لحسن2
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالطارق عاشور3
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالحياة مرزوقي4
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 الغاني عطوي9

عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالفيصل بلعيفة10
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالفواز وشاش11
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالالعيد خلفاوي12
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالجمال مداني13
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالسمير معماش14
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالحسان بن نويوة15
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالمعمر طاع هللا16
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالفاتح بن شولة17
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالعبدالصمد بلعيفة18
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالفتيحة بن قاسم19
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالالسبتي لهاط20
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالإبراهيم ماجور21
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالقرقيط لزهر22
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالاليامين عربة23

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالخالد سايح1
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالمصطفى شاوش2
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالساعد بعزيز3
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالالخير بن شولة4
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالعبد العزيز برتال5



عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالالعمري مخلوفي6
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالمصطفى مشري7
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالعبد الرزاق ماجور8
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالسلوى بوشرابين9

عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالاليامين بونقاب10
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالنورالدين بعزيز11



عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالفؤاد بليليطة12
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالعمار قرين13
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالابراهيم ماجور14
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالكريم ولطاش15
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالعمار معماش16
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالعادل جبار17
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزاللزهر قرقيط18
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالعبدالمالك شولة19
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالبلقاسم غنام20
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالالطاهر بعزيز21
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالبدر الدين قادري22
عيــــن آزالخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن آزالموسى كحول23



حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيــــن آزالحلويــات ومرطبــاتعيــــن آزاليحياوي خليفة1
عيــــن آزالحلويــات ومرطبــاتعيــــن آزالحمودة هشام2

حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيــــن آزالحلويــات ومرطبــاتعيــــن آزالكرامو خالد1
عيــــن آزالحلويــات ومرطبــاتعيــــن آزاللعمارة عبد الوهاب2
عيــــن آزالحلويــات ومرطبــاتعيــــن آزالليتيم براهيم3

ســــوبيـــــــرات اليـــوم األول:

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

ســــوبيـــــــرات اليـــوم الثانــــي:

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

تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالبلعاطل خالد1
عيــــن آزالتغذية عامةحي لوصيف عماربلوصيف عبد العزيز2
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالبوحفص عزوز3
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالبوساهل عيسى4
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالحبية عبد اللطيف5



عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالسايح بلقاسم6
عيــــن آزالتغذية عامةحي لوصيف عمارعكة عبد الحميد7
عيــــن آزالتغذية عامةشارع الزيتونيعكة مصطفى8
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالكرامو رياض9

عيــــن آزالتغذية عامةحي لوصيف عمارماجور عبد الرزاق10
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالبن لبصير الطاهر11
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالبن قاسم فتيحة12
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالكوسة رشدي13
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالواضح كلثوم14
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالشاوش أحمد15
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالطاع هللا معمر16
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالبلعقون أيمن17
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالصغاري يوسف18
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالدرقال عمر19
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالواضح الطيب20



تغذية عامة اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالبشاطة عبد الحفيظ1
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالجعران زوبير2
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالمسوس بوزيد3
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالطواهرية عياش4
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالنوي مسعودة5
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالحالسة بلقاسم6
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزاللعبابسة محمد7
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالبونشادة عماد8
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالبن صوشة فؤاد9

عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالالعقون أسامة10
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالمعماش حسان11
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالقارة صليحة12
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالذياب هشام13
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالحموش عمار14
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالقريون رزقي15
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالحمودة يوسف16
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالبن شولة سامية17
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالبلعيفة فيصل18
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالقوادري خليفة19
عيــــن آزالتغذية عامةعيــــن آزالقنوفي سوهيل20



بلديـــة أوالد عــــدوان عيـــد األضحى المبـــارك لسنـــة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد عدواناطعام سريعأوالد عدوانمخلوفي زوبير3
أوالد عدواناطعام سريعأوالد عدوانإيدير إلياس4

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثـــــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد عدواناطعام سريعأوالد عدوانإتوشن عبد الكريم1
أوالد عدواناطعام سريعأوالد عدوانلحوش عزوز2

لحـــــــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد عدوانلحوم ودواجنأوالد عيشروازقي عبد الرزاق1
أوالد عدوانلحوم ودواجنحي 20 مسكن حربةفؤاد2
أوالد عدوانلحوم ودواجنأوالد عدوانرحال السعيد3

لحـــــــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثـــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد عدوانلحوم ودواجنأوالد عدوانبوهدة هاني1
أوالد عدوانلحوم ودواجنأوالد عدوانحربة ساعد2
أوالد عدوانلحوم ودواجنأوالد عدوانبوعود حمزة3



المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد عدوانمخبزة صناعيةحي 17 أكتوبرقهام عز الدين1

المخــابــــز اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد عدوانمخبزة صناعيةحي 17 أكتوبرقهام عز الدين1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد عـــــدوانخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد عـــــدوانرشيد بن بشي1
أوالد عـــــدوانخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد عـــــدوانعبد الرزاق 2

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

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

تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد عـــــدوانتغذية عامةأوالد عـــــدوانبن بشي عبد الزاق1
أوالد عـــــدوانتغذية عامةأوالد عـــــدوانشرايطية أسامة2
أوالد عـــــدوانتغذية عامةأوالد عـــــدوانبلقروي رشيد3
أوالد عـــــدوانتغذية عامةأوالد عـــــدوانبوقزيط فاتح4



تغذية عامة اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد عـــــدوانتغذية عامةأوالد عـــــدوانمقدم عبد الرحمان1
أوالد عـــــدوانتغذية عامةأوالد عـــــدوانقارون عصام2
أوالد عـــــدوانتغذية عامةأوالد عـــــدوانبابوري عبد القادر3
أوالد عـــــدوانتغذية عامةأوالد عـــــدوانمسموس بوعالم4



بلدية صــالـح بـــاي عيــد األضحى المبـارك لسنـة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
صالــــح بايمطعــــــــمصالــــح باي مركـــزبوسنة فؤاد1
صالــــح بايمطعــــــــمشارع العربي بونور قطعة رقم 13بورزق شافية2
صالــــح بايمطعــــــــمتجزئة 280 قطعة رقم 201بوقبال كمال3
صالــــح بايمطعــــــــمشارع علي دحمانبوكروشة يونس4
صالــــح بايمطعــــــــمتجزئة 686 قطعة رقم 05 مج 36حداد خالد5

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
صالــــح بايمطعــــــــمتجزئة 686 قطعة رقم 09فقايري أسامة1
صالــــح بايمطعــــــــمتجزئة 686 قطعة رقم 08 مج 36عطوي عبد الكريم2
صالــــح باياطعام سريعصالــــح بايقمري نسيم3
صالــــح باياطعام سريعصالــــح بايبزاح بدر الدين4
صالــــح باياطعام سريعصالــــح بايصوال آسيا5

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــايمخزوم محمد صالح1
صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــايفقايري عبد الحفيظ2
صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــايزروقي المسعود3
صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــايبوسواليم السعيد4
صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــايشكر النوي5
صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــايرحاحلة سليم6
صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــايبزاح جياللي7



صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــايبن نكاع خميسي8
صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــايمساهل الخثير9

صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــايحامي نحمد10



لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــايبومدين فاروق1
صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــايبوكروشة فريد2
صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــايفاضل رضا3
صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــايبوسنة فريدة4
صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــايبوعيشة فارس5
صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــايشوتح مبارك6
صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــايبوعبد هللا المداني7
صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــايخورشي صالح8
صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــاينايلي محمد الزايدي9

صالــــح بايلحوم ودواجنصـــالــــح بــــــــايقمري منصور10

حـليب ومــشتقــاتـــــــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
صالــــح بايحـليب ومـشتقـاتــــــهصـــالــــح بــــــــايقواو خميسي1
صالــــح بايحـليب ومـشتقـاتــــــهصـــالــــح بــــــــايمرزوقي كمال2
صالــــح بايحـليب ومـشتقـاتــــــهصـــالــــح بــــــــايبلعليات مختار3

حـليب ومــشتقــاتـــــــــه اليـــوم الثـــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
صـــالــــح بــــــــايحـليب ومـشتقـاتــــــهصـــالــــح بــــــــايشمبازي خليل1
صالــــح بايحـليب ومـشتقـاتــــــهصـــالــــح بــــــــايسلطاني جمال2
صالــــح بايحـليب ومـشتقـاتــــــهصـــالــــح بــــــــايبن نكاع خميسي3

المخــابــــز اليـــوم األول:



البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
صالــــح بايمخبزة صناعيةصالــــح بايدهان خالد1
صالــــح بايمخبزة صناعية   تجزئة 686 قطعة رقم 3 مجموعة 37سلطاني نبيل 2
صالــــح بايمخبزة صناعية تجزئة 257 قطعة رقم 205مرزوقي خير الدين3



المخــابــــز اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
صالــــح بايمخبزة صناعيةصـــالــــح بــــــــايبوكروشة أمين1
صالــــح بايمخبزة صناعيةمركز صــالــح بــــايلعجال خليل2
صالــــح بايمخبزة صناعية باسكالخامج عادل3

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

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 بلفاطمي8
صالــــح بايخضـــر و فـــــواكــــــهصالــــح بايسميرة فرشيل9

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

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
صالــــح بايخضـــر و فـــــواكــــــهصالــــح بايزهير بن الشين1
صالــــح بايخضـــر و فـــــواكــــــهصالــــح بايجمال سلطاني2
صالــــح بايخضـــر و فـــــواكــــــهصالــــح بايفوزي قسوم3
صالــــح بايخضـــر و فـــــواكــــــهصالــــح بايالوليد فليليسة4
صالــــح بايخضـــر و فـــــواكــــــهصالــــح بايالعربي لغمارة5



صالــــح بايخضـــر و فـــــواكــــــهصالــــح بايفارس دريسي6
صالــــح بايخضـــر و فـــــواكــــــهصالــــح بايعبد المالك بلفاطمي7
صالــــح بايخضـــر و فـــــواكــــــهصالــــح بايإبراهيم عبد الهاوي8
صالــــح بايخضـــر و فـــــواكــــــهصالــــح بايسعدة عنان9

صالــــح بايخضـــر و فـــــواكــــــهصالــــح بايطارق مدور10



تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايقواو كمال1
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايفرشيل سميرة2
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايقمري لغشيشي3
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايبلعقروز صالح4
صالــــح بايتغذية عامةشارع العربي بونور قطعة 13مخناش نور الدين5
صالــــح بايتغذية عامةتجزئة 257 قطعةركح السعدي6
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح باي مـركـــزشرامة يعقوب7
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايلبواشرة رياض8
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايبلفاطمي رشدي9

صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايبن سديرة نزهة10
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايبوطويل حورية11
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايسحنون الباهية12
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايشودار  بريزة13
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايغريب عمر14
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايدعموش موسى15

تغذية عامة اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايبليليطة صالح الدين1
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايصبحي زين الدين2
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايعرافي إبراهيم3
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايبزاح جابر5
صالــــح بايتغذية عامةتجزئة 686 قطعة مج 37 رقم 16حمداوي فضيل6
صالــــح بايتغذية عامةتجزئة 686 قطعة رقم 01مهروع عبد السالم7
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح باي مـركـــزبوحموش صالح8
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح باي مـركـــزيسعد الشريف سمير9



صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايبن هالل فؤاد10
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايجواز حمزة11
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايقواو عز الدين12
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايمخناش حمزة13
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايلبواشرة رفيق14
صالــــح بايتغذية عامةصالــــح بايلعطري فيصل15



بلدية آيـت تــيزي عيـــد األضحى المبـارك لسنـة 2019 :

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
آيــــت تــــــيزيخضـــر و فـــــواكــــــهآيـــــت تيــــــزيكريم شريفي1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
آيــــت تــــــيزيخضـــر و فـــــواكــــــهآيـــــت تيــــــزيكريم شريفي1

تغذيــــــــــة عامـــــــــــــــة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
آيــــت تــــــيزيتغذيــــــــــة عامـــــــــــــــة آيــــت تــــــيزيحماني رضوان1
آيــــت تــــــيزيتغذيــــــــــة عامـــــــــــــــة آيــــت تــــــيزيجامع عبد الكريم2
آيــــت تــــــيزيتغذيــــــــــة عامـــــــــــــــة آيــــت تــــــيزيبدحوش الساسي3
آيــــت تــــــيزيتغذيــــــــــة عامـــــــــــــــة آيــــت تــــــيزيحماني عمر4
آيــــت تــــــيزيتغذيــــــــــة عامـــــــــــــــة آيــــت تــــــيزيحماني جمال الدين5
آيــــت تــــــيزيتغذيــــــــــة عامـــــــــــــــة آيــــت تــــــيزيشقرة نصير6

تغذيــــــــــة عامـــــــــــــــة اليـــوم الثــــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
آيــــت تــــــيزيتغذيــــــــــة عامـــــــــــــــة آيــــت تــــــيزيمعزوزي حميد1
آيــــت تــــــيزيتغذيــــــــــة عامـــــــــــــــة آيــــت تــــــيزييحياوي مهدي2
آيــــت تــــــيزيتغذيــــــــــة عامـــــــــــــــة آيــــت تــــــيزيحمودي محند3
آيــــت تــــــيزيتغذيــــــــــة عامـــــــــــــــة آيــــت تــــــيزيشريفي أحمد4
آيــــت تــــــيزيتغذيــــــــــة عامـــــــــــــــة آيــــت تــــــيزيشريفي الشريف5



آيــــت تــــــيزيتغذيــــــــــة عامـــــــــــــــة آيــــت تــــــيزيصابري الحواس6



بلديـــة الـواد البـارد عيـد األضحى  المبارك لسنـــة 2019 :

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الــــواد البـــــاردخضـــر و فـــــواكــــــهالــــواد البـــــاردفاتح فالحي1
الــــواد البـــــاردخضـــر و فـــــواكــــــهالــــواد البـــــاردنورالدين ملياني2
الــــواد البـــــاردخضـــر و فـــــواكــــــهالــــواد البـــــاردفاتح عياد3

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الــــواد البـــــاردخضـــر و فـــــواكــــــهالــــواد البـــــاردفاتح فالحي1
الــــواد البـــــاردخضـــر و فـــــواكــــــهالــــواد البـــــاردنورالدين ملياني2
الــــواد البـــــاردخضـــر و فـــــواكــــــهالــــواد البـــــاردفاتح عياد3

تـــــــغذية عــــــــامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الـــــواد البــــــاردتـــــــغذية عــــــــامةالـــــواد البــــــاردفالحي فاتح1
الـــــواد البــــــاردتـــــــغذية عــــــــامةالـــــواد البــــــاردلقديم عياش2
الـــــواد البــــــاردتـــــــغذية عــــــــامةالـــــواد البــــــاردملياني نور الدين3

تـــــــغذية عــــــــامة اليـــوم الثــــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الـــــواد البــــــاردتـــــــغذية عــــــــامةالـــــواد البــــــاردعياد فاتح1
الـــــواد البــــــاردتـــــــغذية عــــــــامةالـــــواد البــــــاردعيساوي عبد الغاني2



بلديـة بـوطالب عيــد األضحى المبــارك لسنــة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــــــوطالبمطعــــــــــــمبوطالب مركزأوصيف ساعد1
بـــــــــوطالبمطعــــــــــــمبوطالب مركزبصلي حسام2

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــــــوطالبمطعــــــــــــمبوطالب مركزعصمان عادل1
بـــــــــوطالبمطعــــــــــــمبـــــــــوطالبقادري رزيقة2

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــــــوطالبلحوم ودواجنبـــــــــوطالبقوراري عبد الكريم1
لبقع حبيبة2

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــــــوطالبلحوم ودواجنبـــــــــوطالبقوراري محمد2

حـليب ومـشتقـاتــــــــــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــــــوطالبحـليب ومـشتقـاتـــــــهبـــــــــوطالببسطال عبد الحكيم1

حـليب ومـشتقـاتــــــــــــه اليـــوم الثـــــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم



بـــــــــوطالبحـليب ومـشتقـاتـــــــهبـــــــــوطالببسطال عبد الحكيم1



المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــــــوطالبمخبزة صناعية الغابــــــة بـــــوطالبذياب عيسى1

المخــابــــز اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــــــوطالبمخبزة صناعية الغابــــــة بـــــوطالببلعمري عيسى1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــوطــــالـبخضـــر و فـــــواكــــــهبــــوطــــالـبعبد الحكيم بسطال1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــوطــــالـبخضـــر و فـــــواكــــــهبــــوطــــالـبعبد الحكيم بسطال1

تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـببن دادة صالح1
بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـبزوبير عبد العزيز2
بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـبجوادة حكيم3
بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـبجوادة نوري4
بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـبشوطر عبد النور5
بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـبزوبير صليحة6
بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـبجوادة عبد السالم7
بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـببعزيز عبد الكريم8
بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـبجوادة عمار9



بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـبرواشي العيد10



تغذية عامة اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـبقمري نصيرة1
بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـببن دادة عبد الكريم2
بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـببوغرارة فريد3
بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـببوغرارة ناجية4
بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـبوالي أمين5
بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـبشنايت رياض6
بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـببوغرارة كلثوم7
بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـبغزال السعيد8
بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـبحيلي زيبودة9

بــــوطــــالـبتغذية عامةبــــوطــــالـبأوصيف حمامة10

ســــوبيـــــــرات اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــوطــــالـبســــوبيـــــــراتبــــوطــــالـبحاجي لحسن1

ســــوبيـــــــرات اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــوطــــالـبســــوبيـــــــراتبــــوطــــالـبحاجي لحسن1



بلديـة تـالة إفاسن عيــد األضحى المبـارك لسنـة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
تــــــالة إفــــــاسنمطعـــــــــــــــــــــــــمتــــــالة إفــــــاسنزيداني شريف1

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
تــــــالة إفــــــاسنمطعـــــــــــــــــــــــــمتــــــالة إفــــــاسنخرباش فاروق1

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
تــــــالة إفــــــاسنلحوم ودواجنتــــــالة إفــــــاسنخولي مصطفى1
تــــــالة إفــــــاسنلحوم ودواجنتــــــالة إفــــــاسنصاولي ياسين2

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
تــــــالة إفــــــاسنلحوم ودواجنتــــــالة إفــــــاسنمنديل الطيب1
تــــــالة إفــــــاسنلحوم ودواجنتــــــالة إفــــــاسنساباس عبد الغاني2

حـليب ومـشتقـاتـــــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
تــــــالة إفــــــاسنحـليب ومـشتقـاتــــــهتــــــالة إفــــــاسنقنوش عبد هللا1

حـليب ومـشتقـاتـــــــه اليـــوم الثــــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم



تــــــالة إفــــــاسنحـليب ومـشتقـاتــــــهتــــــالة إفــــــاسنقنوش عبد هللا1



المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
تالة ايفاسنحرفي خباز تالة إيراقن تيزي نبراهم بلدية تالة إيفاسنوكيل حكيم1
تالة ايفاسنحرفي خباز تالة ملخيوط تيزي نبراهم بلدية تالة إيفاسنبوعروري مخلوف2

المخــابــــز اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
تالة ايفاسنحرفي خباز قرية أوالد السعدي بلدية تالة إيفاسنقبايلي كمال1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

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 الجمعي دبش4
تالـــة إيفـاســـن خضـــر و فـــــواكــــــهتالـــة إيفـاســـن عماد بوعروري5
تالـــة إيفـاســـن خضـــر و فـــــواكــــــهتالـــة إيفـاســـن طارق شلغوم6
تالـــة إيفـاســـن خضـــر و فـــــواكــــــهتالـــة إيفـاســـن أمين بوعنداس7
تالـــة إيفـاســـن خضـــر و فـــــواكــــــهتالـــة إيفـاســـن اسماعيل قنوش8

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
تالـــة إيفـاســـن خضـــر و فـــــواكــــــهتالـــة إيفـاســـن العمري بودهان1
تالـــة إيفـاســـن خضـــر و فـــــواكــــــهتالـــة إيفـاســـن عالوة ناصري2
تالـــة إيفـاســـن خضـــر و فـــــواكــــــهتالـــة إيفـاســـن عمر خرفي3
تالـــة إيفـاســـن خضـــر و فـــــواكــــــهتالـــة إيفـاســـن كمال تغزليت4
تالـــة إيفـاســـن خضـــر و فـــــواكــــــهتالـــة إيفـاســـن زوبير دبش5
تالـــة إيفـاســـن خضـــر و فـــــواكــــــهتالـــة إيفـاســـن فريد مهني6



تالـــة إيفـاســـن خضـــر و فـــــواكــــــهتالـــة إيفـاســـن خالف عزازقة7
تالـــة إيفـاســـن خضـــر و فـــــواكــــــهتالـــة إيفـاســـن عبد هللا قنوش8



تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن عاللي رزيق1
تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن بودريقة رشيد2
تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن بوعنداس أمين3
تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن شلغوم طارق4
تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن زوبعي ناصر5
تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن حدادي زين الدين6
تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن بوعروري عماد7
تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن مهني عياش8
تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن بوشامة وهيبة9

تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن متيجي عمر10

تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن خرباشي خير الدين1
تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن خنيش عبد القادر2
تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن بوشامة شعبان3
تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن أرغيب فتيحة4
تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن دبش سفيان5
تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن عزازقة محي الدين6
تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن عليطوش زينة7
تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن عميروش كمال8
تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن خرخار وردة9

تالـــة إيفـاســـن تــــــــغذية عــــــامةتالـــة إيفـاســـن بن رقرق دوادي10



بلديـــة مـــوكـــــالن عيـــد األضحى  المبـــارك لسنـــة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
مــــــوكــــــالناطعام سريعمــــوكـالن مركــــزبن شودار بالل1
مــــــوكــــــالناطعام سريعمــــــوكــــــالندحماني العيد2

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
مــــــوكــــــالناطعام سريعمــــــوكــــــالنبوخالفة حمزة1

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
مــــــوكــــــالنلحوم ودواجنمــــــوكــــــالنسراج عبد الرزاق1
مــــــوكــــــالنلحوم ودواجنمــــــوكــــــالنموفق عبد الحفيظ2

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
مــــــوكــــــالنلحوم ودواجنمــــــوكــــــالنسراج عماد1
مــــــوكــــــالنلحوم ودواجنمــــــوكــــــالنموفق بوبكر2

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
مــــــوكــــــالنمخبزة صناعيةموقع رقم 01 (100/ 50 ) محل رقم ا08-ا09 -ا10 ا21 -ا23-ا25 مركز ماوكالنشريفي عبد الرزاق1

المخــابــــز اليـــوم الثانــــي:



البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
مــــــوكــــــالنحرفي خباز قرية بوزلفن بلدية ماوكالن والية سطيفوكيل ياسين1



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

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

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
ماوكــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهماوكــــالنكمال أوكيل1
ماوكــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهماوكــــالنسليم حباس2
ماوكــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهماوكــــالنحليم مغاغة3
ماوكــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهماوكــــالنعبد الرزاق مرازقة4
ماوكــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهمــاوكــــالنخمال الطاهر5

تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنبارة مقداد1
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنبن وادفل صالح2
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنحباس سليم3
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنقدو لمنور4
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنقرة جهيد5
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنبوخالفة عبد الحليم6

ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنقشطال الطاهر78
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنحباس سليم9

ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنمرازقة عبد الرزاق10
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالندهاش رفيق11
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالندعان عبد القادر12



ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنالعيدودي الطاهر13
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنبن عراب نواري14
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنبارة كريم15
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنبن رحال فوضيل16



تغذية عامة اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنمالخ فاتح1
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنصدراتي سوعيل2
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنعزوز سعيد3
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنمرازقة فؤاد4
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنبارة ياسين5
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنمغاغة حليم6
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالندوخي سليم7
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنمعزوز مصطفى8
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنخمال عبد الرشيد9

ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنقشطال بوبكر10
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنبلعمري قمير11
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنبارة فاروق12
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنوكيل عبد المالك13
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنمعزوزي صدام14
ماوكــــالنتغذية عامةماوكــــالنلعقون عبد الحليم15



بلديـة حربيـل عيـــد األضحى المبــارك لسنــة 2019 :

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
حربيــــــــللحوم ودواجنحربيــــــــلشنيني عباس1

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
حربيــــــــللحوم ودواجنحربيــــــــلأرزقي حموش1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
حربيــــلخضـــر و فـــــواكــــــهحربيــــلاسالم وايل1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
حربيــــلخضـــر و فـــــواكــــــهحربيــــلاسالم وايل1



تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم األول:

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

تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
حربيــــلتــــــــغذية عــــــامةحربيــــلمرابطين شعيب1
حربيــــلتــــــــغذية عــــــامةحربيــــلبلقاضي بالل2
حربيــــلتــــــــغذية عــــــامةحربيــــلبونقطة مولود3
حربيــــلتــــــــغذية عــــــامةحربيــــلمعبد محمد إلياس4



بلدية قنـــــزات عيـــد األضحى المبـــارك لسنـــة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
قنـــــــــزاتاطعام سريعقنـــــــــزاتحموم نبيل1

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
قنـــــــــزاتاطعام سريعقنـــــــــزاتعيسى عثمان1

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
قنـــــــــزاتلحوم ودواجنقنـــــــــزاتخيار الحامدي1

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
قنـــــــــزاتلحوم ودواجنقنـــــــــزاتهباط لونيس1

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 فـــــواكــــــهقنــــزاتفرحات عبادي1
قنــــزاتخضـــر و فـــــواكــــــهقنــــزاتعبد الرحمان موجب2



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
قنــــزاتخضـــر و فـــــواكــــــهقنــــزاتبوقرة ياسين1

تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
قنــــزاتتــــــــغذية عــــــامةقنــــزاتعبادي فرحات1
قنــــزاتتــــــــغذية عــــــامةقنــــزاتموجب عبد الرحمان2
قنــــزاتتــــــــغذية عــــــامةقنــــزاتوسالتي عيسى3
قنــــزاتتــــــــغذية عــــــامةقنــــزاتناشي إسالم4
قنــــزاتتــــــــغذية عــــــامةقنــــزاتياحي رضا5
قنــــزاتتــــــــغذية عــــــامةقنــــزاتصفار زوبير6
قنــــزاتتــــــــغذية عــــــامةقنــــزاتمخلوف اليزيد7
قنــــزاتتــــــــغذية عــــــامةقنــــزاتمدور محمد8
قنــــزاتتــــــــغذية عــــــامةقنــــزاتراجي عبد الحكيم9

قنــــزاتتــــــــغذية عــــــامةقنــــزاتصفار عياشة10

تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
قنــــزاتتــــــــغذية عــــــامةقنــــزاتفركوس حسين1
قنــــزاتتــــــــغذية عــــــامةقنــــزاتمحامي محمد الشريف2
قنــــزاتتــــــــغذية عــــــامةقنــــزاتناشي يوسف3
قنــــزاتتــــــــغذية عــــــامةقنــــزاتسعداوي عبد الغفور4
قنــــزاتتــــــــغذية عــــــامةقنــــزاتحدادي توفبق5
قنــــزاتتــــــــغذية عــــــامةقنــــزاتزناتي يحيى6

مخـــابــــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم



قنـــــــــزاتمخبزة صناعيةقنـــــــــزاتكويسي سليمان1

مخـــابــــــز  اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
قنـــــــــزاتمخبزة صناعيةقنـــــــــزاتكويسي سليمان1



بلديـة ذراع قبيــــلة عيـــد األضحى المبـــارك لسنـــة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ذراع قبيــــــــلةاطعام سريعذراع قبيــــــــلةبن بوريش فاتح1

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ذراع قبيــــــــلةاطعام سريعذراع قبيــــــــلةبن حامد عبد الغاني1

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ذراع قبيــــــــلةلحوم ودواجنذراع قبيــــــــلةبن بارة فارس1

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ذراع قبيــــــــلةلحوم ودواجنذراع قبيــــــــلةأخريب مرصدة1

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ذراع قبيــــــــلةمخبزة صناعيةحي 20 مسكن قرية اوالد علي بن عثمانمسيف عماد1

المخــابــــز اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
ذراع قبيــــــــلةمخبزة صناعيةحي 20 مسكن قرية اوالد علي بن عثمانمسيف عماد1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم



ذراع قبيـلـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهذراع قبيـلـــــةمنير قشتوم1
ذراع قبيـلـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهذراع قبيـلـــــةنبيل أمعوش2
ذراع قبيـلـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهذراع قبيـلـــــةعبد السالم بلعابد3

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
ذراع قبيـلـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهذراع قبيـلـــــةعبد الرزاق هموس1
ذراع قبيـلـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهذراع قبيـلـــــةخالد بن لوصيف2
ذراع قبيـلـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهذراع قبيـلـــــةبوعالم شيبان3
ذراع قبيـلـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهذراع قبيـلـــــةعكاشة بوذراع4

تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
ذراع قبيـلـــــةتــــــــغذية عــــــامةذراع قبيـلـــــةعبيزة محمد1
ذراع قبيـلـــــةتــــــــغذية عــــــامةذراع قبيـلـــــةمشان رمضان2
ذراع قبيـلـــــةتــــــــغذية عــــــامةذراع قبيـلـــــةيوسفي شعبان3
ذراع قبيـلـــــةتــــــــغذية عــــــامةذراع قبيـلـــــةحربيلي فيصل4
ذراع قبيـلـــــةتــــــــغذية عــــــامةذراع قبيـلـــــةبن بوريش سفيان5
ذراع قبيـلـــــةتــــــــغذية عــــــامةذراع قبيـلـــــةأمعوش فيصل6
ذراع قبيـلـــــةتــــــــغذية عــــــامةذراع قبيـلـــــةنيسيا عبد الرحيم7
ذراع قبيـلـــــةتــــــــغذية عــــــامةذراع قبيـلـــــةمشلقو سعيد8
ذراع قبيـلـــــةتــــــــغذية عــــــامةذراع قبيـلـــــةبن لعلى خليل9

تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
ذراع قبيـلـــــةتــــــــغذية عــــــامةذراع قبيـلـــــةأمعوش يونس1
ذراع قبيـلـــــةتــــــــغذية عــــــامةذراع قبيـلـــــةإغمين سفيان2
ذراع قبيـلـــــةتــــــــغذية عــــــامةذراع قبيـلـــــةأبركان فؤاد3
ذراع قبيـلـــــةتــــــــغذية عــــــامةذراع قبيـلـــــةأوعشرين الصالح4
ذراع قبيـلـــــةتــــــــغذية عــــــامةذراع قبيـلـــــةبن بودة سليمان5
ذراع قبيـلـــــةتــــــــغذية عــــــامةذراع قبيـلـــــةبن صيد فهيمة6
ذراع قبيـلـــــةتــــــــغذية عــــــامةذراع قبيـلـــــةبوذراع شعايب7
ذراع قبيـلـــــةتــــــــغذية عــــــامةذراع قبيـلـــــةبن لعلى رزيقة8
ذراع قبيـلـــــةتــــــــغذية عــــــامةذراع قبيـلـــــةبعوز عبد الواحد9



بلديـــة حمــــام قـرقـــور عيـد األضحى  المبارك لسنـــة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
حمـــام قــــرقــــورمطعـــــــــمحمـــام قــــرقــــورسالم عبد الحق1
حمـــام قــــرقــــورمطعـــــــــمحي صحاققرنيش مبروك2
حمـــام قــــرقــــورمطعـــــــــمحمـــام قــــرقــــورقطاف صمراء3
حمـــام قــــرقــــورمطعـــــــــمحمـــام قــــرقــــور مركـــــــــزكرمة نور الدين4
حمـــام قــــرقــــورمطعـــــــــمعين الكرمةكفوس عمران5

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
حمـــام قــــرقــــورمطعـــــــــمحمام قرقور مركزبولفعة عبد الرحمان1
حمـــام قــــرقــــورمطعـــــــــمحمـــام قــــرقــــوردراس بوبكر2
حمـــام قــــرقــــورمطعـــــــــمحمام قرقور مركزمعالوي سمير3
حمـــام قــــرقــــورمطعـــــــــمحمام قرقور مركزبن بودة سفيان4
حمـــام قــــرقــــورمطعـــــــــمحمام قرقور مركزبلموهوب زكرياء5

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
حمـــام قــــرقــــورلحوم ودواجنبوفروجبلفيض صليحة1
حمـــام قــــرقــــورلحوم ودواجنعين الكرمةعبيزة عياش2
حمـــام قــــرقــــورلحوم ودواجنحمـــام قــــرقــــورعوف شمس الدين3
حمـــام قــــرقــــورلحوم ودواجنحمـــام قــــرقــــورشرفي عبد القادر4
حمـــام قــــرقــــورلحوم ودواجنحمـــام قــــرقــــورمراونة اليزيد5

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
حمـــام قــــرقــــورلحوم ودواجنحمـــام قــــرقــــورعبيزة فارس1
حمـــام قــــرقــــورلحوم ودواجنحمـــام قــــرقــــورإسكر مصطفى2
حمـــام قــــرقــــورلحوم ودواجنحمـــام قــــرقــــورقرزان محمد أمين3



حمـــام قــــرقــــورلحوم ودواجنحمـــام قــــرقــــوربلواسع عبد الحق4
حمـــام قــــرقــــورلحوم ودواجنحمـــام قــــرقــــورتغمين لحلو5



حـليب ومـشتقـاتـــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
حمـــام قــــرقــــورحـليب ومـشتقـاتــهحمـــام قــــرقــــوركسير عبد الرزاق1

حـليب ومـشتقـاتـــه اليـــوم الثــــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
حمـــام قــــرقــــورحـليب ومـشتقـاتــهحمـــام قــــرقــــوركسير عبد الرزاق1

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
حمـــام قــــرقــــورمخبزة صناعيةتجزئة 47 قطعة واد السبت رقم 30طبلوح الصالح1

المخــابــــز اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
حمـــام قــــرقــــورمخبزة صناعيةبوفروجديفي عبد الحفيظ1
حمـــام قــــرقــــورمخبزة صناعيةحمـــام قــــرقــــورامقران الربيع2

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
حمـــام قــرقــــورخضـــر و فـــــواكــــــهحمـــام قــرقــــوررمزي حمزاوي1
حمـــام قــرقــــورخضـــر و فـــــواكــــــهحمـــام قــرقــــورفاتح لعطوي2
حمـــام قــرقــــورخضـــر و فـــــواكــــــهحمـــام قــرقــــورعبد الوهاب سعدوني3
حمـــام قــرقــــورخضـــر و فـــــواكــــــهحمـــام قــرقــــوررزقي ايت شعبان4
حمـــام قــرقــــورخضـــر و فـــــواكــــــهحمـــام قــرقــــورعبدالباسط ماتي5
حمـــام قــرقــــورخضـــر و فـــــواكــــــهحمـــام قــرقــــورحليمة قمار6

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
حمـــام قــرقــــورخضـــر و فـــــواكــــــهحمـــام قــرقــــورعادل بن ساحلي1



حمـــام قــرقــــورخضـــر و فـــــواكــــــهحمـــام قــرقــــوررضا حمزاوي2
حمـــام قــرقــــورخضـــر و فـــــواكــــــهحمـــام قــرقــــورمالك شربال3
حمـــام قــرقــــورخضـــر و فـــــواكــــــهحمـــام قــرقــــوررابح وكيل4
حمـــام قــرقــــورخضـــر و فـــــواكــــــهحمـــام قــرقــــورهشام قزيمة5
حمـــام قــرقــــورخضـــر و فـــــواكــــــهحمـــام قــرقــــورعبدالوهاب حمزة6



تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
حمـــام قــرقــــورتــــــــغذية عــــــامةحمـــام قــرقــــورشربال سلوى1
حمـــام قــرقــــورتــــــــغذية عــــــامةحمـــام قــرقــــورعياد حسام2
حمـــام قــرقــــورتــــــــغذية عــــــامةحمـــام قــرقــــوربرحال صالح الدين3
حمـــام قــرقــــورتــــــــغذية عــــــامةحمـــام قــرقــــورحمزة وليد4
حمـــام قــرقــــورتــــــــغذية عــــــامةحمـــام قــرقــــورهويري رابح5
حمـــام قــرقــــورتــــــــغذية عــــــامةحمـــام قــرقــــورضيافي عمر6
حمـــام قــرقــــورتــــــــغذية عــــــامةحمـــام قــرقــــوربوروح لطفي7
حمـــام قــرقــــورتــــــــغذية عــــــامةحمـــام قــرقــــورلونيسي مدني8
حمـــام قــرقــــورتــــــــغذية عــــــامةحمـــام قــرقــــورقبيلة توفيق9

حمـــام قــرقــــورتــــــــغذية عــــــامةحمـــام قــرقــــوربلقاضي نواري10
حمـــام قــرقــــورتــــــــغذية عــــــامةحمـــام قــرقــــوروكيل رابح11
حمـــام قــرقــــورتــــــــغذية عــــــامةحمـــام قــرقــــورمسالتي بوبكر12
حمـــام قــرقــــورتــــــــغذية عــــــامةحمـــام قــرقــــورمقالتي نضيرة13
حمـــام قــرقــــورتــــــــغذية عــــــامةحمـــام قــرقــــورخليفة فريد14
حمـــام قــرقــــورتــــــــغذية عــــــامةحمـــام قــرقــــورمرياح فارس15

تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
حمـــام قــرقــــورتــــــــغذية عــــــامةأوالد عيادقمار حليمة1
حمـــام قــرقــــورتــــــــغذية عــــــامةبوفروجشربال حبيبة2
حمـــام قــرقــــورتــــــــغذية عــــــامةحمـــام قــرقــــورلعطوي عامر3
حمـــام قــرقــــورتــــــــغذية عــــــامةحمـــام قــرقــــورقرنين فاتح4
حمـــام قــرقــــورتــــــــغذية عــــــامةحمـــام قــرقــــورماتي عبد الباسط5
حمـــام قــرقــــورتــــــــغذية عــــــامةحمـــام قــرقــــورآيت شعبان رزقي6
حمـــام قــرقــــورتــــــــغذية عــــــامةحمـــام قــرقــــوربلموهوب نجيب7
حمـــام قــرقــــورتــــــــغذية عــــــامةحمـــام قــرقــــورفوغار خالد8
حمـــام قــرقــــورتــــــــغذية عــــــامةحمـــام قــرقــــوربرحال مبارك9

حمـــام قــرقــــورتــــــــغذية عــــــامةحمـــام قــرقــــورواسدي أنور10
حمـــام قــرقــــورتــــــــغذية عــــــامةحمـــام قــرقــــورطرشون أحمد11
حمـــام قــرقــــورتــــــــغذية عــــــامةحمـــام قــرقــــورسعدوني عبد الوهاب12
حمـــام قــرقــــورتــــــــغذية عــــــامةحمـــام قــرقــــورلعطوي فاتح13
حمـــام قــرقــــورتــــــــغذية عــــــامةحمـــام قــرقــــورهويري صباح14



حمـــام قــرقــــورتــــــــغذية عــــــامةحمـــام قــرقــــوربديون يونس15



ســــوبيـــــــرات اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
حمـــام قــرقــــورســــوبيـــــــراتحمـــام قــرقــــوربلفورار عبد المالك1

ســــوبيـــــــرات اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
حمـــام قــرقــــورســــوبيـــــــراتحمـــام قــرقــــوربلفورار عبد المالك1



بلدية آيـت نــوال مــزادة عيــد األضحى المبــارك لسنـة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
آيـــت نــــــوال مـــزادةاطعام سريعآيـــت نــــــوال مـــزادةإتوشن عبد الكريم1

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
آيـــت نــــــوال مـــزادةاطعام سريعآيـــت نــــــوال مـــزادةإيدير لياس1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
آيت نوال مــــزادةخضـــر و فـــــواكــــــهآيت نوال مــــزادةعاشور إقسولن1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
آيت نوال مــــزادةخضـــر و فـــــواكــــــهآيت نوال مــــزادةلوناس سليماني1



تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةسليماني فريد1
آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةحساني يوسف2
آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةهالل الوناس3
آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةإقسولن عاشور4
آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةلحوش إسماعيل5
آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةبركاني نواري6
آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةموساوي عبد الحكيم7
آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةمعزوزي حسام8
آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةإيدير الهادي9

تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةمليزو مصطفى1
آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةحساني يوسف2
آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةمحديد فريد3
آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةسليماني صادق4
آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةعميري عبد النور5
آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةدعميش خالد6
آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةأعراب نور الدين7
آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةمخلوفي إلياس8
آيت نوال مــــزادةتــــــــغذية عــــــامةآيت نوال مــــزادةإقسولن سليمان9



بلدية بـوسالم عيـد األضحى  المبـارك لسنـة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــوسالماطعام سريعبـــــوسالممدادي محمد1

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــوسالماطعام سريعبـــــوسالمعياش رياض1

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــوسالملحوم ودواجنبـــــوسالممدادي محمد1
بـــــوسالملحوم ودواجنبـــــوسالمقدو جالل2
بـــــوسالملحوم ودواجنبـــــوسالمسعال عمر3

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــوسالملحوم ودواجنبـــــوسالمكواش جودي1
بـــــوسالملحوم ودواجنبـــــوسالممناويل نبيل2
بـــــوسالملحوم ودواجنبـــــوسالممنصر وهيبة3

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم



بـــــوسالمحرفي خباز عين دكــــــــــار سيدير محمد أمزيان1



المخــابــــز اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــوسالمحرفي خباز عين دكــــــــــار سيدير محمد أمزيان1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــوســــالمخضـــر و فـــــواكــــــهبــــوســــالمأبوبكر سياج1
بــــوســــالمخضـــر و فـــــواكــــــهبــــوســــالمسليمة رمضاني2
بــــوســــالمخضـــر و فـــــواكــــــهبــــوســــالمبالل بوحفص3
بــــوســــالمخضـــر و فـــــواكــــــهبــــوســــالمنعيم دعيدش4
بــــوســــالمخضـــر و فـــــواكــــــهبــــوســــالممحند أو الحاج ساسي5

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــوســــالمخضـــر و فـــــواكــــــهبــــوســــالممحند وعمر حفناوي1
بــــوســــالمخضـــر و فـــــواكــــــهبــــوســــالمعبد الرزاق منديل2
بــــوســــالمخضـــر و فـــــواكــــــهبــــوســــالمعبدالرحمان طالب3
بــــوســــالمخضـــر و فـــــواكــــــهبــــوســــالمزهير دعيدش4

تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــوســــالمتــــــــغذية عــــــامةبــــوســــالمكحول فاروق1
بــــوســــالمتــــــــغذية عــــــامةبــــوســــالمساسي فاتح2
بــــوســــالمتــــــــغذية عــــــامةبــــوســــالمليدريسي نبيل3
بــــوســــالمتــــــــغذية عــــــامةبــــوســــالمرقاد عز الدين4



بــــوســــالمتــــــــغذية عــــــامةبــــوســــالملعالمي عبد العزيز5
بــــوســــالمتــــــــغذية عــــــامةبــــوســــالمنموشي عبد العزيز6
بــــوســــالمتــــــــغذية عــــــامةبــــوســــالمروميلي الوناس7
بــــوســــالمتــــــــغذية عــــــامةبــــوســــالمكدوج عبد المومن8
بــــوســــالمتــــــــغذية عــــــامةبــــوســــالمسمار صادق9

بــــوســــالمتــــــــغذية عــــــامةبــــوســــالمحيني وليد10



تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــوســــالمتــــــــغذية عــــــامةبــــوســــالمقدوج عبد الفتاح1
بــــوســــالمتــــــــغذية عــــــامةبــــوســــالمبوعالم عصمة2
بــــوســــالمتــــــــغذية عــــــامةبــــوســــالمشرفي حواس3
بــــوســــالمتــــــــغذية عــــــامةبــــوســــالمسسان إسماعيل4
بــــوســــالمتــــــــغذية عــــــامةبــــوســــالمأوشيش مليكة5
بــــوســــالمتــــــــغذية عــــــامةبــــوســــالمقويدمي بوزيد6
بــــوســــالمتــــــــغذية عــــــامةبــــوســــالمطالب عبد الرحمان7
بــــوســــالمتــــــــغذية عــــــامةبــــوســــالمناصل مراد8
بــــوســــالمتــــــــغذية عــــــامةبــــوســــالمبابوري عز الدين9

بــــوســــالمتــــــــغذية عــــــامةبــــوســــالمبوحفص بالل10



بلديـــة بــوعنـــداس عيـــد األضحى  المبـــارك لسنـــة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــوعنـــــــداسمطعــــــــــــمبـــــوعنـــــــداسلبراش عبد النور1
بـــــوعنـــــــداساطعام سريعبـــــوعنـــــــداسطيبي فاهم2
بـــــوعنـــــــداساطعام سريعبـــــوعنـــــــداسإبروشن لحلو3

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــوعنـــــــداساطعام سريعبـــــوعنـــــــداسيحياوي عبد الحق1
بـــــوعنـــــــداساطعام سريعبـــــوعنـــــــداسسيواني عبد الرزاق2
بـــــوعنـــــــداساطعام سريعبـــــوعنـــــــداسبن عمراوي كمال3

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــوعنـــــــداسلحوم ودواجنبـــــوعنـــــــداسبورماني سمير1
بـــــوعنـــــــداسلحوم ودواجنبـــــوعنـــــــداستيقنتين فاتح2
بـــــوعنـــــــداسلحوم ودواجنبـــــوعنـــــــداسبولعواد حنافي3

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــوعنـــــــداسلحوم ودواجنبـــــوعنـــــــداسبن عمارة عبد المنعم1
بـــــوعنـــــــداسلحوم ودواجنبـــــوعنـــــــداسأرغيب مزيان2
بـــــوعنـــــــداسلحوم ودواجنبـــــوعنـــــــداسالعاصمي عبد السالم3

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بوعنداسمخبزة صناعيةتالة اوليلي بوعنداسبن عيسى عبد الكريم1



المخــابــــز اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــوعنـــــــداسحرفي خباز و حلواني شارع شريفي الهاشمي بلدية بوعنداسشريفي حسان1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــوعنــــــداسخضـــر و فـــــواكــــــهبــــوعنــــــداسعماد بوشامة1
بــــوعنــــــداسخضـــر و فـــــواكــــــهبــــوعنــــــداسياسين مخلوفي2
بــــوعنــــــداسخضـــر و فـــــواكــــــهبــــوعنــــــداسفيصل مخلوفي3
بــــوعنــــــداسخضـــر و فـــــواكــــــهبــــوعنــــــداسوليد شلغوم4
بــــوعنــــــداسخضـــر و فـــــواكــــــهبــــوعنــــــداسيمين سعيداني5
بــــوعنــــــداسخضـــر و فـــــواكــــــهبــــوعنــــــداسسالم إسعادي6
بــــوعنــــــداسخضـــر و فـــــواكــــــهبــــوعنــــــداسفاتح بيودي7
بــــوعنــــــداسخضـــر و فـــــواكــــــهبــــوعنــــــداسمبارك تكركارت8
بــــوعنــــــداسخضـــر و فـــــواكــــــهبــــوعنــــــداسمقران شريفي9

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــوعنــــــداسخضـــر و فـــــواكــــــهبــــوعنــــــداسرزيق قصوري1
بــــوعنــــــداسخضـــر و فـــــواكــــــهبــــوعنــــــداسالخير بن عمارة2
بــــوعنــــــداسخضـــر و فـــــواكــــــهبــــوعنــــــداسحواس صابري3
بــــوعنــــــداسخضـــر و فـــــواكــــــهبــــوعنــــــداسفوضيل شلغوم4
بــــوعنــــــداسخضـــر و فـــــواكــــــهبــــوعنــــــداسناصر مدوري5
بــــوعنــــــداسخضـــر و فـــــواكــــــهبــــوعنــــــداسنسيم إدير6
بــــوعنــــــداسخضـــر و فـــــواكــــــهبــــوعنــــــداسوليد اسعادي7
بــــوعنــــــداسخضـــر و فـــــواكــــــهبــــوعنــــــداسعبد الحليم إتوشن8
بــــوعنــــــداسخضـــر و فـــــواكــــــهبــــوعنــــــداسيامنة موزاي9

بــــوعنــــــداسخضـــر و فـــــواكــــــهبــــوعنــــــداساليزيد دحدوح10



تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــوعنــــــداستــــــــغذية عــــــامةبــــوعنــــــداسبوقرشي عماد الدين1
بــــوعنــــــداستــــــــغذية عــــــامةبــــوعنــــــداسعمروش نصيرة2
بــــوعنــــــداستــــــــغذية عــــــامةبــــوعنــــــداسيحياوي عمر3
بــــوعنــــــداستــــــــغذية عــــــامةبــــوعنــــــداسزرماني زكية4
بــــوعنــــــداستــــــــغذية عــــــامةبــــوعنــــــداسمدوري عبد السالم5
بــــوعنــــــداستــــــــغذية عــــــامةبــــوعنــــــداسبولعواد يعقوب6
بــــوعنــــــداستــــــــغذية عــــــامةبــــوعنــــــداسبوهالل رامي7
بــــوعنــــــداستــــــــغذية عــــــامةبــــوعنــــــداسمواس سامية8
بــــوعنــــــداستــــــــغذية عــــــامةبــــوعنــــــداسعيساوي محمد9

بــــوعنــــــداستــــــــغذية عــــــامةبــــوعنــــــداسعيساوي العياشي10
بــــوعنــــــداستــــــــغذية عــــــامةبــــوعنــــــداسشلغوم وليد11
بــــوعنــــــداستــــــــغذية عــــــامةبــــوعنــــــداسيحياوي محمود12
بــــوعنــــــداستــــــــغذية عــــــامةبــــوعنــــــداسطاهري مونامي13

تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــوعنــــــداستــــــــغذية عــــــامةبــــوعنــــــداسسيواني أسعيد1
بــــوعنــــــداستــــــــغذية عــــــامةبــــوعنــــــداسسمار عز الدين2
بــــوعنــــــداستــــــــغذية عــــــامةبــــوعنــــــداسشلغوم خالف3
بــــوعنــــــداستــــــــغذية عــــــامةبــــوعنــــــداسبوفوس عبد الرحمان4
بــــوعنــــــداستــــــــغذية عــــــامةبــــوعنــــــداسسامي محمود5
بــــوعنــــــداستــــــــغذية عــــــامةبــــوعنــــــداسبوزارة علي6
بــــوعنــــــداستــــــــغذية عــــــامةبــــوعنــــــداسإسعادي حميد7
بــــوعنــــــداستــــــــغذية عــــــامةبــــوعنــــــداسجبارة جودي8
بــــوعنــــــداستــــــــغذية عــــــامةبــــوعنــــــداسمخلوفي العيد9

بــــوعنــــــداستــــــــغذية عــــــامةبــــوعنــــــداسسلطان جعفر10
بــــوعنــــــداستــــــــغذية عــــــامةبــــوعنــــــداسإسعادي زايدي11
بــــوعنــــــداستــــــــغذية عــــــامةبــــوعنــــــداسإيدير فاتح12
بــــوعنــــــداستــــــــغذية عــــــامةبــــوعنــــــداسإسعادي آكلي13

ســــوبيـــــــرات اليـــوم األول:



البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــوعنــــــداسســــوبيـــــــراتبــــوعنــــــداسإيدير وليد1

ســــوبيـــــــرات اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــوعنــــــداسســــوبيـــــــراتبــــوعنــــــداسشلغوم عيسى1



بلديــة بــني موحلــي عيـــد األضحى  المبــارك لسنـــة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقمالرقم
بــــني موحلـــــــــــياطعام سريعبــــني موحلـــــــــــيإحدادن بوسعد11

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقمالرقم
بــــني موحلـــــــــــياطعام سريعبــــني موحلـــــــــــيحرفوش دليلة21

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقمالرقم
بــــني موحلـــــــــــيلحوم ودواجنبــــني موحلـــــــــــيلقصاري كمال11

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقمالرقم
بــــني موحلـــــــــــيلحوم ودواجنبــــني موحلـــــــــــيمقراوي خالف11

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــني موحلـــــــــــيمخبزة صناعيةتحريقث بني موحليموباركي مصطفى1

المخــابــــز اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــني موحلـــــــــــيمخبزة صناعيةتحريقث بني موحليموباركي مصطفى1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنـــي مــوحلــــيخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي مــوحلــــيبراهيم جربي1



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنـــي مــوحلــــيخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي مــوحلــــيبراهيم جربي1

تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنـــي مــوحلــــيتــــــــغذية عــــــامةبنـــي مــوحلــــيقاطي جبار1
بنـــي مــوحلــــيتــــــــغذية عــــــامةبنـــي مــوحلــــيعماري محند الزين2
بنـــي مــوحلــــيتــــــــغذية عــــــامةبنـــي مــوحلــــينسراقي عبد الناسيم3
بنـــي مــوحلــــيتــــــــغذية عــــــامةبنـــي مــوحلــــيموترفي رابح4
بنـــي مــوحلــــيتــــــــغذية عــــــامةبنـــي مــوحلــــيقرشوش محمد أرزقي5
بنـــي مــوحلــــيتــــــــغذية عــــــامةبنـــي مــوحلــــيجناوسين عز الدين6
بنـــي مــوحلــــيتــــــــغذية عــــــامةبنـــي مــوحلــــيقرشوش السعيد7
بنـــي مــوحلــــيتــــــــغذية عــــــامةبنـــي مــوحلــــيحرفوش جهيد8
بنـــي مــوحلــــيتــــــــغذية عــــــامةبنـــي مــوحلــــيعاشور مختار9

بنـــي مــوحلــــيتــــــــغذية عــــــامةبنـــي مــوحلــــيقشيشي عبد السالم10

تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنـــي مــوحلــــيتــــــــغذية عــــــامةبنـــي مــوحلــــيسرير ياسين1
بنـــي مــوحلــــيتــــــــغذية عــــــامةبنـــي مــوحلــــيحيون توفيق2
بنـــي مــوحلــــيتــــــــغذية عــــــامةبنـــي مــوحلــــيموترفي نذير3
بنـــي مــوحلــــيتــــــــغذية عــــــامةبنـــي مــوحلــــيحرفوش عباس4
بنـــي مــوحلــــيتــــــــغذية عــــــامةبنـــي مــوحلــــيقريب أعمر5
بنـــي مــوحلــــيتــــــــغذية عــــــامةبنـــي مــوحلــــيشاشو العياشي6
بنـــي مــوحلــــيتــــــــغذية عــــــامةبنـــي مــوحلــــيبومراج الوناس7
بنـــي مــوحلــــيتــــــــغذية عــــــامةبنـــي مــوحلــــيقجالي مصطفى8
بنـــي مــوحلــــيتــــــــغذية عــــــامةبنـــي مــوحلــــيعيسات إيدير9

بنـــي مــوحلــــيتــــــــغذية عــــــامةبنـــي مــوحلــــينسراقي عبد النسيم10



بلديـة بـني شبـانـــة عيــد األضحى المبــارك لسنــة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنـــي شبـــانـــةاطعام سريعبــــني شبـــــانــــــــــةتفاح بالل1

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنـــي شبـــانـــةاطعام سريعبــــني شبـــــانــــــــــةأبلعيدن عبد المجيد1

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنـــي شبـــانـــةلحوم ودواجنبــــني شبـــــانــــــــــةهالل رشيد1

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنـــي شبـــانـــةلحوم ودواجنبــــني شبـــــانــــــــــةعمريو السعيد1

حـليب ومـشتقـاتـــــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنـــي شبـــانـــةحـليب ومـشتقـاتـــــهبــــني شبـــــانــــــــــةأومنصور فريد1
بنـــي شبـــانـــةحـليب ومـشتقـاتـــــهبــــني شبـــــانــــــــــةسويسي زايد2

حـليب ومـشتقـاتـــــــه اليـــوم الثــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم



بنـــي شبـــانـــةحـليب ومـشتقـاتـــــهبــــني شبـــــانــــــــــةبن غانم خالد3



المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنـــي شبـــانـــةمخبزة صناعيةبوخالصة قرية بني جماتيمخبزة تامورت إقر حبيب و شركائه1

المخــابــــز اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنـــي شبـــانـــةمخبزة صناعيةبوخالصة قرية بني جماتيمخبزة تامورت إقر حبيب و شركائه1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنـــي شبـــانـــةخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي شبـــانـــةيوسف بوحصان1
بنـــي شبـــانـــةخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي شبـــانـــةموسى خميس2
بنـــي شبـــانـــةخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي شبـــانـــةسبوسي عبد الحكيم3
بنـــي شبـــانـــةخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي شبـــانـــةعثمان بشراو4

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنـــي شبـــانـــةخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي شبـــانـــةلحسن إجقى1
بنـــي شبـــانـــةخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي شبـــانـــةعبد الحكيم سبوسي2
بنـــي شبـــانـــةخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي شبـــانـــةالباهي أعزيب3

تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةسويسي إلياس1
بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةآيت أوخدي الخير2
بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةخميس عبد الحق3
بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةبن إيغيل الطاهر4



بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةمخنف بوعالم5
بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةهباج زين الدين6
بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةتلنزار جمال7
بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةبوغيدن حميمي8
بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةهباج مروان9

بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةحاجي عبد القادر10



تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةبشراو عثمان1
بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةتكليت  نسيم2
بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةالطاهر بن زناتي3
بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةجليل فاروق4
بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةصخري ياسر5
بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةتكليت مختار6
بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةخميس موسى7
بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةأعزيب الباهي8
بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةبن اخلف عتيقة9

بنـــي شبـــانـــةتــــــــغذية عــــــامةبنـــي شبـــانـــةسبوسي عبد الحكيم10



بلديـة عـين لقـــرج عيـــد األضحى المبــارك لسنــة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عــــــــين لقـــــرجاطعام سريععــــــــين لقـــــرجبوترية عميروش1

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عــــــــين لقـــــرجاطعام سريععــــــــين لقـــــرجنشادي جالل1

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عــــــــين لقـــــرجلحوم ودواجنعــــــــين لقـــــرجخبيل سعدي1

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عــــــــين لقـــــرجلحوم ودواجنعــــــــين لقـــــرجداعي زيدان1

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عــــــــين لقـــــرجمخبزة صناعيةعــــــــين لقـــــرجمعالوي فاروق1

المخــابــــز اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عــــــــين لقـــــرجمخبزة صناعيةعــــــــين لقـــــرجموباركي عادل1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم



عيــــن لقــــراجخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن لقــــراجبوبكر سقاي1
عيــــن لقــــراجخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن لقــــراجعباس صحابي2
عيــــن لقــــراجخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن لقــــراجفاتح مزرزر3

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيــــن لقــــراجخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن لقــــراجبوبكر سقاي1
عيــــن لقــــراجخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن لقــــراجعباس صحابي2
عيــــن لقــــراجخضـــر و فـــــواكــــــهعيــــن لقــــراجفاتح مزرزر3

تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيــــن لقــــراجتــــــــغذية عــــــامةعيــــن لقــــراجمعالوي عبد المالك1
عيــــن لقــــراجتــــــــغذية عــــــامةعيــــن لقــــراجزمام خوجة2
عيــــن لقــــراجتــــــــغذية عــــــامةعيــــن لقــــراجقروابي عمر3
عيــــن لقــــراجتــــــــغذية عــــــامةعيــــن لقــــراجمعالوي يعقوب4
عيــــن لقــــراجتــــــــغذية عــــــامةعيــــن لقــــراجشميني عباس5
عيــــن لقــــراجتــــــــغذية عــــــامةعيــــن لقــــراجهوشر صالح6
عيــــن لقــــراجتــــــــغذية عــــــامةعيــــن لقــــراجموطالبي محمد أرزقي7
عيــــن لقــــراجتــــــــغذية عــــــامةعيــــن لقــــراجبوهلي سفيان8
عيــــن لقــــراجتــــــــغذية عــــــامةعيــــن لقــــراجمعالوي حمزة9

عيــــن لقــــراجتــــــــغذية عــــــامةعيــــن لقــــراجفصيح عبد العزيز10

تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيــــن لقــــراجتــــــــغذية عــــــامةعيــــن لقــــراجتوهامي نعيم1
عيــــن لقــــراجتــــــــغذية عــــــامةعيــــن لقــــراجدحدوح ناصر2
عيــــن لقــــراجتــــــــغذية عــــــامةعيــــن لقــــراجأيوب عبد الحانين3
عيــــن لقــــراجتــــــــغذية عــــــامةعيــــن لقــــراجمزرزر فاتح4
عيــــن لقــــراجتــــــــغذية عــــــامةعيــــن لقــــراجدحدوح عبد السالم5
عيــــن لقــــراجتــــــــغذية عــــــامةعيــــن لقــــراجخرور جمال6
عيــــن لقــــراجتــــــــغذية عــــــامةعيــــن لقــــراجقروابي عبد النور7
عيــــن لقــــراجتــــــــغذية عــــــامةعيــــن لقــــراجبوجملين عز الدين8
عيــــن لقــــراجتــــــــغذية عــــــامةعيــــن لقــــراجمحتال عبد الرزاق9



عيــــن لقــــراجتــــــــغذية عــــــامةعيــــن لقــــراجأوبارة نبيل10



بلدية بـني ورثـيالن عيـد األضحى المبـارك لسنـة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــني ورثيــــــالناطعام سريعبـــــني ورثيــــــالنإبراهيم خنيش1
بـــــني ورثيــــــالناطعام سريعبـــــني ورثيــــــالنبهليل فيصل2

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــني ورثيــــــالناطعام سريعبـــــني ورثيــــــالن مركــزصدام هارون1
بـــــني ورثيــــــالناطعام سريعبـــــني ورثيــــــالنمقالة فريد2

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــني ورثيــــــالنلحوم ودواجنبـــــني ورثيــــــالنبداش فؤاد1
بـــــني ورثيــــــالنلحوم ودواجنبـــــني ورثيــــــالنحرفوش كمال2
بـــــني ورثيــــــالنلحوم ودواجنبـــــني ورثيــــــالنمسيس حمزة3

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــني ورثيــــــالنلحوم ودواجنبـــــني ورثيــــــالنبوسكسو عصام الدين1
بـــــني ورثيــــــالنلحوم ودواجنبـــــني ورثيــــــالنجدار عبد الحميد2
بـــــني ورثيــــــالنلحوم ودواجنبـــــني ورثيــــــالندرويش كريم3

حــليب ومـشتقاتـــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــني ورثيــــــالنحـليب ومـشتقاتــهبـــــني ورثيــــــالنظاومنصور فريد1
بـــــني ورثيــــــالنحـليب ومـشتقاتــهبـــــني ورثيــــــالنسويسي زايد2



حــليب ومـشتقاتـــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــني ورثيــــــالنحـليب ومـشتقاتــهبـــــني ورثيــــــالنأوبعزيز هارون1
بـــــني ورثيــــــالنحـليب ومـشتقاتــهبـــــني ورثيــــــالنبن غانم خالد2

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــني ورثيــــــالنمخبزة صناعيةمركز بني ورثيالنتمام عبد الحق1
بـــــني ورثيــــــالنمخبزة صناعيةمركز بني ورثيالنبوسيوف فوزي2

المخــابــــز اليـــوم الثانـــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــني ورثيــــــالنحرفي خبازمركز بني ورثيالنرحموني طارق1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنــي ورثيــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهبنــي ورثيــــالنرياض بوسيوف1
بنــي ورثيــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهبنــي ورثيــــالنلحسن مرزوقي2
بنــي ورثيــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهبنــي ورثيــــالنمدني بن لعالم3
بنــي ورثيــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهبنــي ورثيــــالنسفيان زياطة4
بنــي ورثيــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهبنــي ورثيــــالنعبد المجيد حماوي5

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنــي ورثيــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهبنــي ورثيــــالنولحاج بن وقني1
بنــي ورثيــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهبنــي ورثيــــالنندير سوادة2
بنــي ورثيــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهبنــي ورثيــــالنعبد الوهاب لونوغي3
بنــي ورثيــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهبنــي ورثيــــالنبالل بوسيوف4



بنــي ورثيــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهبنــي ورثيــــالنزايد سويسي5
بنــي ورثيــــالنخضـــر و فـــــواكــــــهبنــي ورثيــــالنسليم حماوي6



تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنأوبعزيز عادل1
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنبن جبلة سفيان2
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنباكليوي عبد الرؤوف3
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنسويسي زايد4
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنمصطفى عمر5
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنحموش علي6
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنبلمهدي عمر7
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنأوتمون عبد الرزاق8
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنبن عكي عادل9

بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنعبوش عثمان10

تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنتمام نصيرة1
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنبوشو ياسين2
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنمقناوة وليد3
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنإخلف فاروق4
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنحسنين زهير5
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنحماوي سليم6
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنمرزوقي لحسن7
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنبوسيوف بالل8
بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنغالش هشام9

بنــي ورثيــــالنتــــــــغذية عــــــامةبنــي ورثيــــالنأبادة وليد10

ســــوبيـــــــرات اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنــي ورثيــــالنســــوبيـــــــراتبنــي ورثيــــالنعبوش فاتح1

ســــوبيـــــــرات اليـــوم الثانــــي:



البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنــي ورثيــــالنســــوبيـــــــراتبنــي ورثيــــالنعبوش فاتح1



بلديـة بــني وســـين عيــد األضحى المبـارك لسنـة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــني وســـــــينمطعــــــــــــــــــمعين الحدرةدكار رمضان1
بـــــني وســـــــينمطعــــــــــــــــــمبـــــني وســـــــينطاجين نور الدين2

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــني وســـــــينمطعــــــــــــــــــمبـــــني وســـــــينبن رقرق محمد1
بـــــني وســـــــيناطعام سريعبـــــني وســـــــينمياسة كمال2

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــني وســـــــينلحوم ودواجنبـــــني وســـــــينكبابزة هشام1
بـــــني وســـــــينلحوم ودواجنبـــــني وســـــــينحطاب مختار2
بـــــني وســـــــينلحوم ودواجنبـــــني وســـــــينبعطوش الطيب3

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــني وســـــــينلحوم ودواجنبـــــني وســـــــينديلمي الشريف1
بـــــني وســـــــينلحوم ودواجنبـــــني وســـــــينبن زاوي فارس2
بـــــني وســـــــينلحوم ودواجنبـــــني وســـــــينشبارة فيصل3



المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــني وســـــــينمخبزة صناعيةقريةالحدرة بلدية بني وسينسماعن فاروق1
بـــــني وســـــــينمخبزة صناعيةتجزئة بني وسين قطعة رقم 24 الطابق األرضيبن حرز هللا عبد اللطيف2

المخــابــــز اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــني وســـــــينمخبزة صناعيةبـــــني وســـــــينبعوز فاتح1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنـــي وسيـــــنخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي وسيـــــنبوزيد طاجين1
بنـــي وسيـــــنخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي وسيـــــنعمر لعمش2
بنـــي وسيـــــنخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي وسيـــــننجاة بن جدي3
بنـــي وسيـــــنخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي وسيـــــنميلود لغالم4
بنـــي وسيـــــنخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي وسيـــــنبالل غربي5
بنـــي وسيـــــنخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي وسيـــــنعبد المنعم ديلمي6

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنـــي وسيـــــنخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي وسيـــــنفاتح شبارة1
بنـــي وسيـــــنخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي وسيـــــنفارس قرقاش2
بنـــي وسيـــــنخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي وسيـــــنفرحات قوامي3
بنـــي وسيـــــنخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي وسيـــــنفارس طاجين4
بنـــي وسيـــــنخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي وسيـــــنعبد الحفيظ داود5
بنـــي وسيـــــنخضـــر و فـــــواكــــــهبنـــي وسيـــــنسمير بعطوش6



تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنـــي وسيـــــنتــــــــغذية عــــــامةبنـــي وسيـــــنبعطوش سمير1
بنـــي وسيـــــنتــــــــغذية عــــــامةبنـــي وسيـــــنداود عبد الحفيظ2
بنـــي وسيـــــنتــــــــغذية عــــــامةبنـــي وسيـــــنموهوبي النذير3
بنـــي وسيـــــنتــــــــغذية عــــــامةبنـــي وسيـــــنموصلي نوارة4
بنـــي وسيـــــنتــــــــغذية عــــــامةبنـــي وسيـــــنلعمش عمر5
بنـــي وسيـــــنتــــــــغذية عــــــامةبنـــي وسيـــــنطبيش الربيع6
بنـــي وسيـــــنتــــــــغذية عــــــامةبنـــي وسيـــــنبن جدي نجاة7

تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بنـــي وسيـــــنتــــــــغذية عــــــامةبنـــي وسيـــــنداود فريد1
بنـــي وسيـــــنتــــــــغذية عــــــامةبنـــي وسيـــــنديلمي عبد المنعم2
بنـــي وسيـــــنتــــــــغذية عــــــامةبنـــي وسيـــــنقاوة نورة3
بنـــي وسيـــــنتــــــــغذية عــــــامةبنـــي وسيـــــنطاجين العيد4
بنـــي وسيـــــنتــــــــغذية عــــــامةبنـــي وسيـــــنرحاحلة بركاهم5
بنـــي وسيـــــنتــــــــغذية عــــــامةبنـــي وسيـــــنغربي بالل6
بنـــي وسيـــــنتــــــــغذية عــــــامةبنـــي وسيـــــنلغالم ميلود7



بلديـة عــين الــروى عيــد األضحى المبــارك لسنـة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـــــين الـــــروىاطعام سريععـــــين الـــــروىصدراتي عبد العالي1
عـــــين الـــــروىاطعام سريععـــــين الـــــروىبورزامي وليد2

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـــــين الـــــروىاطعام سريععـــــين الـــــروىجدعية سامية1

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـــــين الـــــروىلحوم ودواجنعـــــين الـــــروىطبيب فوزي1
عـــــين الـــــروىلحوم ودواجنعـــــين الـــــروىطالب سامي2
عـــــين الـــــروىلحوم ودواجنعـــــين الـــــروىبوقرشي كمال3

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـــــين الـــــروىلحوم ودواجنعـــــين الـــــروىزوغبي يوسف1
عـــــين الـــــروىلحوم ودواجنعـــــين الـــــروىبورحلة مراد2
عـــــين الـــــروىلحوم ودواجنعـــــين الـــــروىبورزامي وليد3

حـليب ومـشتقـاتــــــه اليـــوم الثــــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـــــين الـــــروىحـليب ومـشتقـاتـــــــهعـــــين الـــــروىلصلج فاتح1



حـليب ومـشتقـاتــــــه اليـــوم الثــــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـــــين الـــــروىحـليب ومـشتقـاتـــــــهعـــــين الـــــروىلصلج فاتح1



المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـــــين الـــــروىحرفي خباز و حلواني عين الروى عقون رابح1
عـــــين الـــــروىمخبزة صناعيةبونقارية الشمالية تجزئة 87 قطعة رقم 09حطاب رياض2

المخــابــــز اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عـــــين الـــــروىحرفي خباز و حلواني عين الروى عقون رابح1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

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

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

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

تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن الـــــروىتــــــــغذية عــــــامةعيـــن الـــــروىعرباوي الحسن1
عيـــن الـــــروىتــــــــغذية عــــــامةعيـــن الـــــروىعقون عز الدين2
عيـــن الـــــروىتــــــــغذية عــــــامةعيـــن الـــــروىجحنين العيد3
عيـــن الـــــروىتــــــــغذية عــــــامةعيـــن الـــــروىكركار العياشي4
عيـــن الـــــروىتــــــــغذية عــــــامةعيـــن الـــــروىشوادرة عبد الغاني5



عيـــن الـــــروىتــــــــغذية عــــــامةعيـــن الـــــروىشرشور فاتح6
عيـــن الـــــروىتــــــــغذية عــــــامةعيـــن الـــــروىلطرش ميرة7



تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن الـــــروىتــــــــغذية عــــــامةعيـــن الـــــروىعاللي عمر1
عيـــن الـــــروىتــــــــغذية عــــــامةعيـــن الـــــروىبليل مسعود2
عيـــن الـــــروىتــــــــغذية عــــــامةعيـــن الـــــروىحطاب ميلود3
عيـــن الـــــروىتــــــــغذية عــــــامةعيـــن الـــــروىبوجادي عباس4
عيـــن الـــــروىتــــــــغذية عــــــامةعيـــن الـــــروىبن هباش سفيان5
عيـــن الـــــروىتــــــــغذية عــــــامةعيـــن الـــــروىغربي جمال6
عيـــن الـــــروىتــــــــغذية عــــــامةعيـــن الـــــروىشواش فارس7

ســــوبيـــــــرات اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن الـــــروىســــوبيـــــــراتعيـــن الـــــروىبن هباش سفيان1

ســــوبيـــــــرات اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عيـــن الـــــروىســــوبيـــــــراتعيـــن الـــــروىبن هباش سفيان1



بلدية بوقــاعـــــة عيــد األضحى المبــارك لسنـــة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بوقاعـــــــــــــــــةاطعام سريعحي بن عرعارعيادي لخضر1
بوقاعـــــــــــــــــةاطعام سريعشارع عمار بشطولةمعاوي عبد القادر2
بوقاعـــــــــــــــــةاطعام سريعتجزئة بشطولةموحلي عبد الغاني3
بوقاعـــــــــــــــــةمطعــــــــــــــــــــــــمشارع اإلخوة ماجنيانيسي رضا4
بوقاعـــــــــــــــــةمطعــــــــــــــــــــــــمحي بن عرعار محل رقم 03بركان عبد الحفيظ5

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بوقاعـــــــــــــــــةمطعــــــــــــــــــــــــمحي تالة تروميتخرباش الصالح1
بوقاعـــــــــــــــــةمطعــــــــــــــــــــــــمحي البساتينخلوة عماد2
بوقاعـــــــــــــــــةمطعــــــــــــــــــــــــمشارع علي وادفلعالوة مصطفى3
بوقاعـــــــــــــــــةمطعــــــــــــــــــــــــمشارع الشهداءعالوة نصر الدين4
بوقاعـــــــــــــــــةمطعــــــــــــــــــــــــمحي 100 مسكنمرياح عبد الغاني5

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةبقة رشيد1
بوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةبالل سالم2
بوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةبن عيسى فيصل3
بوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةمسالتي ياسين4
بوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةبورزاح سميرة5
بوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةبن رحال عبد الصمد6
بوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةقطاف حسين7
بوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةنور الدين بن خليف8
بوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةمقالتي وليد9

بوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةلصلج ربيحة10



لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةتاكليت ريبع1
بوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةذيابة عمر2
بوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةبن قيلة علي3
بوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةناصري سليم4
بوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةبن شخان جمال5
بوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةهداجي مراد6
بوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةبن عداد لبنى7
بوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةرحمون نسيم8
بوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةمخلوفي زكية9

بوقاعـــــــــــــــــةلحوم ودواجنبوقاعـــــــــــــــــةبن عمارة أسعيد10

حــليب ومـشتقاتـــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بوقاعـــــــــــــــــةحـليب ومـشتقاتــهبوقاعـــــــــــــــــةبسطال عبد الحكيم1
بوقاعـــــــــــــــــةحـليب ومـشتقاتــهبوقاعـــــــــــــــــةقشي صمراء2
بوقاعـــــــــــــــــةحـليب ومـشتقاتــهبوقاعـــــــــــــــــةموهوبي رزيقش3

حــليب ومـشتقاتـــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بوقاعـــــــــــــــــةحـليب ومـشتقاتــهبوقاعـــــــــــــــــةزعباش رضا1
بوقاعـــــــــــــــــةحـليب ومـشتقاتــهشارع عمار بشطولةبوعكاز جمال2
بوقاعـــــــــــــــــةحـليب ومـشتقاتــهبوقاعـــــــــــــــــةكامل زهير3

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بوقاعـــــــــــــــــةحرفي خباز شارع العقيد عميروش بلدية بوقاعةبن خليف مصطفى1
بوقاعـــــــــــــــــةحرفي خباز و حلواني حي بن عرعار بلدية بوقاعة دهان جمال2

المخــابــــز اليـــوم الثانــــي:



البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بوقاعـــــــــــــــــةمخبزة صناعيةبوقاعةالعارف مراد1
بوقاعـــــــــــــــــةحرفي خباز تجزئة 64 قطعة تجزئة عين مداح رقم 26 بلدية بوقاعةحماشي خالد2



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةبرحال عبد الصمد1
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةأمين بشطولة2
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةحسان قادري3
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةفريد داود4
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةنورة ناصري5
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةفيصل بعطوش6
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةأحمد شوقي7
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةكمال تاكليت8
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةلطفي غنية9

بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةتركي حماشي10
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةشريف بن عراب11
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةشافية تاكليت12
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةعبد الحفيظ قسوم13
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةعمر شوادرة14
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةعبد الفتاح مرابطين15
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةجمال مرياح16
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةعمر دوخي17
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةفرحات سماعن18
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةرمضان حمزاوي19

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةسليمان حاجي1
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةعادل شوادرة2
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةعلي عالوة3
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةزهير تاكليت4
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةلخضر دوراري5
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةلمنور بن رحال6
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةزهير مسلم7
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةيونس بن عراب8
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةعيسى مرياح9

بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةرزيق دوراري10



بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةجمال تاكليت11
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةوليد بوقاعة12
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةيعقوب معالوي13
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةخير عريبي14
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةمحمد مسالتي15
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةعبد النور بن بليل16
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةفارس مسالتي17
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةعبد الصمد بن رحال18
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةنجيب بري19
بــوقــــاعــــةخضـــر و فـــــواكــــــهبــوقــــاعــــةجميلة هميسي20



حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــوقــــاعــــةحلويــات ومرطبــاتبــوقــــاعــــةتاكليت يمينة1

حلويـــــات ومرطبـــــات اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــوقــــاعــــةحلويــات ومرطبــاتبــوقــــاعــــةتاكليت يمينة1

ســــوبيـــــــرات اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــوقــــاعــــةســــوبيـــــــراتبــوقــــاعــــةكامل زهير1

ســــوبيـــــــرات اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــوقــــاعــــةســــوبيـــــــراتساحة 05 جويلية بوقاعة مركزأوشكديد بلقاسم1



تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةحي تالة تروميتمسالتي محمد1
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةشارع ععمار بشطولةمسلم زهير2
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةحي 300 مسكنمصطفة عبد اللطيف3
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةتجزئة بشطولةمعالوي يعقوب4
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةحي 250 مسكنمعمر عبد الحكيم5
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةتجزئة العايبمهري خوثير6
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةبالقرب من القطاع الصحيموحلي زهير7
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةحي تالة تروميتموفق فارس8
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةشارع علي وادفلنايت بكو ناصر9

بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةحي قدور بلحطابنمديل ياسين10
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةحي 100 مسكنوادفل سفيان11
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةشارع عالوة العمريوادفل لمنور12
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةشارع الشهداءوالي عبد الرحمان13
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةشارع فلسطينبلعابد شريف14
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةشارع الشهداءبن شيخان ناصر15
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةحي تاسليتبن هويري فاتح16
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةحي الحدائقبن وادفل جابر17
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةحي 90 مسكنبن وادفل عماد18
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةحي 05 جويليةبوقاعة محمد لمين19
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةحي بن عرعارتاكليت العياشي20

تــــــــغذية عــــــامة اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةحي السوق الجديدتاكليت حمودي1
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةشارع عالوة العمريتاكليت عبد الرحيم2
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةحي السوق األسبوعيتاكليت علي3
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةحي القدستواتي الزايدي4
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةحي تاسيلتجزيري مبروك5
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةشارع فلسطينحماشي اليمين6
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةحي الحدائقخلوة نصير7
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةبــوقــــاعــــةآيت بارة عبد الرزاق8
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةبــوقــــاعــــةمرابطين عبد الفتاح9



بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةبــوقــــاعــــةبن عدة فارس10
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةبــوقــــاعــــةقسوم عبد الحفظ11
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةبــوقــــاعــــةرحال عمار12
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةبــوقــــاعــــةطاجين قدور13
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةبــوقــــاعــــةزعرور ليلى14
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةبــوقــــاعــــةمرازيق عبد المومن15
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةبــوقــــاعــــةناصف أم هاني16
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةبــوقــــاعــــةغنية لطفي17
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةبــوقــــاعــــةحماشي سليم18
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةبــوقــــاعــــةموفق فارس19
بــوقــــاعــــةتــــــــغذية عــــــامةبــوقــــاعــــةطبي جمال20



بلديـــة أوالد صـابـــر عيــد األضحى  المبـــارك لسنـــة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد صـــابــــراطعام سريعأوالد صـــابــــرمسعي صفية1
أوالد صـــابــــراطعام سريعأوالد صـــابــــرتواتي بالل2
أوالد صـــابــــراطعام سريعأوالد صـــابــــرهباش خير الدين3
أوالد صـــابــــراطعام سريعأوالد صـــابــــربوخنيسة سميحة4

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد صـــابــــراطعام سريعأوالد صابـــــــــــــرقالقة يوسف1
أوالد صـــابــــراطعام سريعأوالد صابـــــــــــــربجاوي فوضيل2
أوالد صـــابــــراطعام سريعأوالد صابـــــــــــــربوسيف فؤاد3
أوالد صـــابــــراطعام سريعأوالد صابـــــــــــــرسعدي إدريس4

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد صـــابــــرلحوم ودواجنأوالد صابـــــــــــــررويلة معتز1
أوالد صـــابــــرلحوم ودواجنأوالد صابـــــــــــــرصخارة عادل2
أوالد صـــابــــرلحوم ودواجنأوالد صابـــــــــــــرمزيان النواري3
أوالد صـــابــــرلحوم ودواجنأوالد صابـــــــــــــربلكحل عبد الرحمان4
أوالد صـــابــــرلحوم ودواجنأوالد صابـــــــــــــرخابر خالد5

لحـــــــــــوم ودواجــــــن اليـــوم الثــــــــــــاني:



البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد صـــابــــرلحوم ودواجنأوالد صابـــــــــــــربن ساعد مصطفى1
أوالد صـــابــــرلحوم ودواجنأوالد صابـــــــــــــرتشير العلجة2
أوالد صـــابــــرلحوم ودواجنأوالد صابـــــــــــــرحداد لويزة3
أوالد صـــابــــرلحوم ودواجنأوالد صابـــــــــــــرمزيان النواري4
أوالد صـــابــــرلحوم ودواجنأوالد صابـــــــــــــررحماني خضرة5



المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد صـــابــــرمخبزة صناعيةتجزئة 308 قطعة عين الرمان أوالد صابرهدور سامي1
أوالد صـــابــــرمخبزة صناعيةبير السويسيزرزور مبروك2

المخــابــــز اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد صـــابــــرمخبزة صناعيةقرية تينار رقم 21أوالد صابرسليم جمال1
أوالد صابرمخبزة صناعيةتجزئة 50 قطعة رقم 17 تينار طابق ارضي أوالد صابرعريب خالد2

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد صـــابــــرخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد صـــابــــرالنواري صالحي1
أوالد صـــابــــرخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد صـــابــــرحسام بورقبة2
أوالد صـــابــــرخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد صـــابــــرعلي قدور3
أوالد صـــابــــرخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد صـــابــــرلحسن صالح بوجرادة4

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد صـــابــــرخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد صـــابــــرالنواري صالحي1
أوالد صـــابــــرخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد صـــابــــرحسام بورقبة2
أوالد صـــابــــرخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد صـــابــــرعلي قدور3
أوالد صـــابــــرخضـــر و فـــــواكــــــهأوالد صـــابــــرلحسن صالح بوجرادة4



تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد صـــابــــرتغذية عامةتجزئة 308 عين الرمانبوجليدة  الخير1
أوالد صـــابــــرتغذية عامةتجزئة 308 عين الرمانزرزور مبروك2
أوالد صـــابــــرتغذية عامةأوالد صـــابــــرحساين عالوة3
أوالد صـــابــــرتغذية عامةأوالد صـــابــــرعزرة عبد الحليم4
أوالد صـــابــــرتغذية عامةأوالد صـــابــــرشهيلي مونير5
أوالد صـــابــــرتغذية عامةأوالد صـــابــــرلعور سالم6
أوالد صـــابــــرتغذية عامةأوالد صـــابــــربوشوخ جمال7
أوالد صـــابــــرتغذية عامةأوالد صـــابــــرلعناب فاتح8

تغذية عامة اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
أوالد صـــابــــرتغذية عامةأوالد صـــابــــربوراس إسالم1
أوالد صـــابــــرتغذية عامةأوالد صـــابــــرفارس عائشة2
أوالد صـــابــــرتغذية عامةأوالد صـــابــــرسلمان زوبير3
أوالد صـــابــــرتغذية عامةأوالد صـــابــــرغربي التوهامي4
أوالد صـــابــــرتغذية عامةأوالد صـــابــــرعثماني حمزة5
أوالد صـــابــــرتغذية عامةأوالد صـــابــــربورقبة علي6
أوالد صـــابــــرتغذية عامةأوالد صـــابــــرسعداوي عبد الحفيظ7



بلديـة سرج الغــــول عيــد األضحى المبـارك لسنـة 2019 :

إطعــــــــــام سريــــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
سرج الغـــــــولإطعــــــــام سريــــــــعسرج الغـــــــولحمر الراس عبد العالي1

إطعــــــــــام سريــــــــع  اليـــوم الثـــــــــــانـــــــــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
سرج الغـــــــولإطعــــــــام سريــــــــعسرج الغـــــــولبوقزولة بالل1

لحـــــــوم ودواجــــــن  اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
سرج الغـــــــوللحوم ودواجنسرج الغـــــــولبوقزولة فاتح1

لحـــــــوم ودواجــــــن  اليـــوم الثــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
سرج الغـــــــوللحوم ودواجنسرج الغـــــــولخليفت جمال1

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
سرج الغـــــــولمخبزة صناعية   بيدة سرج الغولبولحرود وهاب1



المخــابــــز اليـــوم الثانــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
سرج الغـــــــولمخبزة صناعيةقرية تيمدوين سرج الغولنبيلي نبيل1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
ســـرج الغـــــولخضـــر و فـــــواكــــــهســـرج الغـــــولعبد الكريم حريدي1
ســـرج الغـــــولخضـــر و فـــــواكــــــهســـرج الغـــــولالــمولود باحوش2



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
ســـرج الغـــــولخضـــر و فـــــواكــــــهســـرج الغـــــولعبد الكريم حريدي1
ســـرج الغـــــولخضـــر و فـــــواكــــــهســـرج الغـــــولالــمولود باحوش2

تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
ســـرج الغـــــولتغذية عامةســـرج الغـــــولبوحرود علي1
ســـرج الغـــــولتغذية عامةســـرج الغـــــولبوحرود عمار2
ســـرج الغـــــولتغذية عامةســـرج الغـــــولعجيسة حنان3
ســـرج الغـــــولتغذية عامةســـرج الغـــــولزعمور فرحات4
ســـرج الغـــــولتغذية عامةســـرج الغـــــولباحوش المولود5
ســـرج الغـــــولتغذية عامةســـرج الغـــــولبولعوينات فريد6

تغذية عامة اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
ســـرج الغـــــولتغذية عامةســـرج الغـــــولبوديسة عبد العالي1
ســـرج الغـــــولتغذية عامةســـرج الغـــــولكيحل خالد2
ســـرج الغـــــولتغذية عامةســـرج الغـــــولقادري الشريف3
ســـرج الغـــــولتغذية عامةســـرج الغـــــولبوقطاية نور الدين4
ســـرج الغـــــولتغذية عامةســـرج الغـــــولبوحرود عبد المالك5



بلديـــة قجــــــال عيـــد األضحى  المبـــارك لسنـــة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
قجـــــــــــــــــــــالاطعام سريعحي 40 مسكن تساهمي  محل رقم 23مداني محمد1
قجـــــــــــــــــــــالاطعام سريعقجـــــــــــــــــــــالبوازدة جمال2
قجـــــــــــــــــــــالاطعام سريعتجزئة 117 قطعة قسم 72 مج 24 - قجالغجاتي عبد الوهاب3
قجـــــــــــــــــــــالاطعام سريعبئر األبيض محل رقم 04مذكور عماد4

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثــــــــــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
قجـــــــــــــــــــــالاطعام سريعقجـــــــــــــــــــــالبن صيفي بدر الدين1
قجـــــــــــــــــــــالاطعام سريعقجـــــــــــــــــــــالكسكاس خالد2
قجـــــــــــــــــــــالاطعام سريعقجـــــــــــــــــــــالهالل فارس3
قجـــــــــــــــــــــالاطعام سريعقجـــــــــــــــــــــاللعمش النواري4

لحـــــــوم ودواجــــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
قجـــــــــــــــــــــاللحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــالفاضلي نسيم1
قجـــــــــــــــــــــاللحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــالعاللي مسعود2
قجـــــــــــــــــــــاللحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــالمخالفية خالد3
قجـــــــــــــــــــــاللحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــاللعيادي لخضر4
قجـــــــــــــــــــــاللحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــالعاشور عدالن5
قجـــــــــــــــــــــاللحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــالبونشادة رزيقة6
قجـــــــــــــــــــــاللحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــالمذكور وليد7
قجـــــــــــــــــــــاللحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــالمداني عبد المحسن8
قجـــــــــــــــــــــاللحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــالصالحي عادل9

قجـــــــــــــــــــــاللحوم ودواجنراس الماءبوقرن سعودي10



لحـــــــوم ودواجــــــــن اليـــوم الثـــــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
قجـــــــــــــــــــــاللحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــالعيشور جالل1
قجـــــــــــــــــــــاللحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــالعيادي ساعد2
قجـــــــــــــــــــــاللحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــالبن عمارة عبد الوحيد3
قجـــــــــــــــــــــاللحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــالشعبي العمري4
قجـــــــــــــــــــــاللحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــالمذكور سمير5
قجـــــــــــــــــــــاللحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــالمسعي بشير6
قجـــــــــــــــــــــاللحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــالفاضلي عبد الحكيم7
قجـــــــــــــــــــــاللحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــالمداسي سليم8
قجـــــــــــــــــــــاللحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــالصبايحي حسين9

قجـــــــــــــــــــــاللحوم ودواجنقجـــــــــــــــــــــالعواجة دلولة10

حـليب ومـشتقاتـــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
قجـــــــــــــــــــــالحــليب ومشتقاتــهقجـــــــــــــــــــــالدربال عبد القادر1
قجـــــــــــــــــــــالحــليب ومشتقاتــهقجـــــــــــــــــــــالفتاش حمزة2

حـليب ومـشتقاتـــه اليـــوم الثـــــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
قجـــــــــــــــــــــالحــليب ومشتقاتــهقجـــــــــــــــــــــالعيشور عبد المالك1
قجـــــــــــــــــــــالحــليب ومشتقاتــهقجـــــــــــــــــــــالبن شطة رشيد2

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
قجـــــــــــــــــــــالمخبزة صناعيةشارع 08 ماي 45 رقم 05 راس الماء محل رقم 02قجالغربي زين الدين1
قجـــــــــــــــــــــالمخبزة صناعيةمركز قجالبن شطة  لزهر2
قجـــــــــــــــــــــالمخبزة صناعيةراس الماء قجالصفيح عبد الحميد3

المخــابــــز اليـــوم الثانـــــي:



البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
قجـــــــــــــــــــــالمخبزة صناعيةرأس الماء مركز حي البناء الريفي قجالسمش الدين مراد1
قجـــــــــــــــــــــالمخبزة صناعيةتجزئة 75قطعة راس الماءقجالصفيح سعودي2



خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
قجـــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقجـــــالأمير زنداوي1
قجـــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقجـــــالبالل بورقبة2
قجـــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقجـــــالكمال عمراوي3
قجـــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقجـــــالسفيان عريب4
قجـــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقجـــــالزين الدين قطوش5
قجـــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقجـــــالانيس حماني6
قجـــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقجـــــالبالل لعيادي7
قجـــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقجـــــالالهادي عقون8
قجـــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقجـــــالاحمد مباركي9

قجـــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقجـــــالمحمد نويوات10

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
قجـــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقجـــــالالنوي لروق1
قجـــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقجـــــالالعياضي حربوش2
قجـــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقجـــــالفاتح زابشي3
قجـــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقجـــــالعبد الحق بوراس4
قجـــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقجـــــالسامي مدني5
قجـــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقجـــــالصليحة ترشاق6
قجـــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقجـــــالمقداد فتاش7
قجـــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقجـــــالأحمد شعبي8
قجـــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقجـــــالعمر غربي9

قجـــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقجـــــالإسالم خادري10
قجـــــالخضـــر و فـــــواكــــــهقجـــــاللمنور كوسة11



تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
قجـــــالتغذية عامةبئر األبيضبرقوق عامر1
قجـــــالتغذية عامةتجزئة 117 قطعة قجال مركزبن شطة ثابت2
قجـــــالتغذية عامةقجال مركزبوقولة عبد الغفور3
قجـــــالتغذية عامةقجـــــالبومخيلة سليم4
قجـــــالتغذية عامةقجـــــالنويوات محمد5
قجـــــالتغذية عامةقجـــــالبلعمري سيف الدين6
قجـــــالتغذية عامةقجـــــالشكير بالل7
قجـــــالتغذية عامةقجـــــالحساين عنتر8
قجـــــالتغذية عامةقجـــــالبوشارب فيصل9

قجـــــالتغذية عامةقجـــــالبولكفول فضيلة10

تغذية عامة اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
قجـــــالتغذية عامةقجـــــاللعيادي بالل1
قجـــــالتغذية عامةقجـــــالدبشون وليد2
قجـــــالتغذية عامةقجـــــالقرقور عز الدين3
قجـــــالتغذية عامةقجـــــالحماني أنيس4
قجـــــالتغذية عامةقجـــــاللعمري نصير5
قجـــــالتغذية عامةقجـــــالعبد العزيز عبد المالك6
قجـــــالتغذية عامةقجـــــالقطوش زين الدين7
قجـــــالتغذية عامةقجـــــالبلخير خليل8
قجـــــالتغذية عامةقجـــــالبوسرسوب خوثير9

قجـــــالتغذية عامةقجـــــالبوقرن صدام10



بلديـة بـابـــــور عيــد األضحى المبــارك لسنــة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــــابـــــــــــــــــــورإطعـــــــــــام سريــــــــعحي بلعلى شارع ذيب أحمد رقم 97كباب زهية1
بـــــــابـــــــــــــــــــورإطعـــــــــــام سريــــــــعسوق الجمعةأمغار  لزهر2
بـــــــابـــــــــــــــــــورإطعـــــــــــام سريــــــــعالملعببوذن فؤاد3
بـــــــابـــــــــــــــــــورإطعـــــــــــام سريــــــــعبـــــــابـــــــــــــــــــورجمعون عبد المالك4

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــــابـــــــــــــــــــورإطعـــــــــــام سريــــــــعسوق الجمعةخضار فؤاد1
بـــــــابـــــــــــــــــــورإطعـــــــــــام سريــــــــعحي 53 مسكنخضار مولود2
بـــــــابـــــــــــــــــــورإطعـــــــــــام سريــــــــعسوق الجمعةخلفي محمد3
بـــــــابـــــــــــــــــــورمطعـــــــــــــــــمشارع اإلستقاللأمغار عبد السالم4

لحـــــــوم ودواجــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــــابـــــــــــــــــــورلحوم ودواجنبـــــــابـــــــــــــــــــوربوغزيو ياسين1
بـــــــابـــــــــــــــــــورلحوم ودواجنبـــــــابـــــــــــــــــــورماضي بالل2

لحـــــــوم ودواجــــــن   اليـــوم الثــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــــابـــــــــــــــــــورلحوم ودواجنبـــــــابـــــــــــــــــــوربن الصيد سمير1
بـــــــابـــــــــــــــــــورلحوم ودواجنبـــــــابـــــــــــــــــــوربوغزيو بوزيد2



حـليب ومـشتقـاتــــــــه  اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــــابـــــــــــــــــــورحـليب ومـشتقـاتـــــــهبـــــــابـــــــــــــــــــورمسموس بوبكر1

حـليب ومـشتقـاتــــــــه  اليـــوم الثــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــــابـــــــــــــــــــورحـليب ومـشتقـاتـــــــهبـــــــابـــــــــــــــــــوربولحايب خليصة1

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــــابـــــــــــــــــــورمخبزة صناعيةشارع االستقالل وسط بابورمهني نصر الدين1

المخــابــــز اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
بـــــــابـــــــــــــــــــورمخبزة صناعيةالمركز التجاري الطابق األرضي بابورشريط زموري1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــابـــــــــــورخضـــر و فـــــواكــــــهبــــابـــــــــــورفريد شيبان1
بــــابـــــــــــورخضـــر و فـــــواكــــــهبــــابـــــــــــورياسين خضار2
بــــابـــــــــــورخضـــر و فـــــواكــــــهبــــابـــــــــــورمحمد بومنقاش3
بــــابـــــــــــورخضـــر و فـــــواكــــــهبــــابـــــــــــورأحمد أمغار4

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــابـــــــــــورخضـــر و فـــــواكــــــهبــــابـــــــــــورمحمد بوشامة1
بــــابـــــــــــورخضـــر و فـــــواكــــــهبــــابـــــــــــورسامي لبصير2
بــــابـــــــــــورخضـــر و فـــــواكــــــهبــــابـــــــــــورفريد حجاج3



تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــابـــــــــــورتغذية عامةمحطة نقل المسافرينخضار ياسين1
بــــابـــــــــــورتغذية عامةبــــابـــــــــــوربوشريط حمامة2
بــــابـــــــــــورتغذية عامةبــــابـــــــــــوركعاط هشام3
بــــابـــــــــــورتغذية عامةبــــابـــــــــــوركموش فؤاد4
بــــابـــــــــــورتغذية عامةبــــابـــــــــــورأمغار أحمد5
بــــابـــــــــــورتغذية عامةبــــابـــــــــــورمجبر عيسى6
بــــابـــــــــــورتغذية عامةبــــابـــــــــــورخضري نور الدين7
بــــابـــــــــــورتغذية عامةبــــابـــــــــــورأمغار فاطمة8
بــــابـــــــــــورتغذية عامةبــــابـــــــــــوربومنقاش محمد9

بــــابـــــــــــورتغذية عامةبــــابـــــــــــوركرواط مراد10

تغذية عامة اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
بــــابـــــــــــورتغذية عامةبــــابـــــــــــوربادي محمد1
بــــابـــــــــــورتغذية عامةبــــابـــــــــــورمشيش جمال2
بــــابـــــــــــورتغذية عامةبــــابـــــــــــورلعقاب رفيق3
بــــابـــــــــــورتغذية عامةبــــابـــــــــــورشيبان فريد4
بــــابـــــــــــورتغذية عامةبــــابـــــــــــورحجاج فريد5
بــــابـــــــــــورتغذية عامةبــــابـــــــــــورلبصير سامي6
بــــابـــــــــــورتغذية عامةبــــابـــــــــــورأمغار عبد النور7
بــــابـــــــــــورتغذية عامةبــــابـــــــــــورأمغار عبد العزيز8
بــــابـــــــــــورتغذية عامةبــــابـــــــــــوربوديسة عبد هللا9

بــــابـــــــــــورتغذية عامةبــــابـــــــــــوربوجنوية محفوظ10



بلديـة تــيزي نبشــار عيـــد األضحى المبــارك لسنــة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
تيزي نبشاراطعام سريعقرية عيسى أوفايدشداد خليفة1
تيزي نبشاراطعام سريعتيزي نبشارعواشرية عبد السالم2
تيزي نبشارمطعـــــــمتيزي نبشارساحلي جمال3

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثـــــــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
تيزي نبشارمطعـــــــمتيزي نبشارشريطي أحمد1
تيزي نبشارمطعـــــــمتيزي نبشارميرة عز الدين2
تيزي نبشارمطعـــــــمتيزي نبشارصدوقي بلقاسم3

لحــــــوم ودواجــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
تيزي نبشارلحوم ودواجنتيزي نبشاربوجملين عبد الفتاح1
تيزي نبشارلحوم ودواجنتيزي نبشاريوسفي وليد2
تيزي نبشارلحوم ودواجنتيزي نبشارلبصاري فاتح3
تيزي نبشارلحوم ودواجنتيزي نبشارعروس منير4
تيزي نبشارلحوم ودواجنتيزي نبشارلعبيدي ياسين5
تيزي نبشارلحوم ودواجنتيزي نبشاريوبي عادل6

لحــــــوم ودواجــــن اليـــوم الثــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
تيزي نبشارلحوم ودواجنتيزي نبشارطاهير محمد1
تيزي نبشارلحوم ودواجنتيزي نبشاردعاشي عبد الرؤوف2
تيزي نبشارلحوم ودواجنتيزي نبشاربن عيسى علي3



تيزي نبشارلحوم ودواجنتيزي نبشارحمر العين حسان4
تيزي نبشارلحوم ودواجنتيزي نبشارخلفاوي عبد المومن5



حــليب ومـشتقاتــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
تيزي نبشارحــليب ومـشتقاتـــهتيزي نبشاررحماني حمودة1
تيزي نبشارحــليب ومـشتقاتـــهتيزي نبشاربارة عمر2

حــليب ومـشتقاتــــه اليـــوم الثــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
تيزي نبشارحــليب ومـشتقاتـــهتيزي نبشارحميدو رضا1
تيزي نبشارحــليب ومـشتقاتـــهتيزي نبشارحميدو رضا2

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
تيزي نبشارمخبزة صناعية   الطابق األرضي شارع االخوة بوجملين مركز تيزي نبشارعاشوري مراد1

المخــابــــز اليـــوم الثانـــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
تيزي نبشارمخبزة صناعيةتيزي نبشاربلعوط حكيم1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
تيـــزي نبشـــارخضـــر و فـــــواكــــــهتيـــزي نبشـــارمونية حالتي1
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 نبشـــارالخير شعالل6

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:



البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
تيـــزي نبشـــارخضـــر و فـــــواكــــــهتيـــزي نبشـــاررياض مجماج1
تيـــزي نبشـــارخضـــر و فـــــواكــــــهتيـــزي نبشـــارسليم رحماني2
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

تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــارشعالل الخير1
تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــارعمرون خليل2
تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــارقادري الطيب3
تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــاربوطالبي سفيان4
تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــاربوجيتو ياسين5
تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــارمخلوش عبد الحميد6
تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــارعقاب رشوان7
تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــارحجاب وحيد8
تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــارخرف هللا عبد هللا9

تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــارصالحي سيد10

تغذية عامة اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــارعمرون عبد الجبار1
تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــاربوطبة شمس الدين2
تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــاربوحمامة سميرة3
تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــاربويبان عثمان4
تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــارحالتي مونية5
تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــارملياني مراد6
تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــاربلعوط عبد الحميد7
تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــاربوشايب سمير8
تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــاردواجي بومدين9



تيـــزي نبشـــارتغذية عامةتيـــزي نبشـــارملياني مبروك10



بلديـة عمـــوشــــة عيـــد األضحى المبـارك لسنـــة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عمـــــــوشــــــــــــةمطعـــــــــــــمحي 20 أوت 55بوقزول مسعود1
عمـــــــوشــــــــــــةمطعـــــــــــــمحي اإلخوة شنيويجودي الوليد2
عمـــــــوشــــــــــــةمطعـــــــــــــمعمـــــــوشــــــــــــةبويحي توفيق3
عمـــــــوشــــــــــــةاطعام سريععمـــــــوشــــــــــــةحمسي يوسف4
عمـــــــوشــــــــــــةاطعام سريععمـــــــوشــــــــــــةلعليوي نور الدين5
عمـــــــوشــــــــــــةاطعام سريععمـــــــوشــــــــــــةبونقاب عبد الوهاب6
عمـــــــوشــــــــــــةاطعام سريععمـــــــوشــــــــــــةبوخالفة نصر الدين7

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثـــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عمـــــــوشــــــــــــةاطعام سريععمـــــــوشــــــــــــةحلموش فؤاد1
عمـــــــوشــــــــــــةاطعام سريععمـــــــوشــــــــــــةفاهم خليفة2
عمـــــــوشــــــــــــةاطعام سريععمـــــــوشــــــــــــةجودي منصور3
عمـــــــوشــــــــــــةاطعام سريععمـــــــوشــــــــــــةخنتوت عبد الحق4
عمـــــــوشــــــــــــةمطعـــــــــــــمعمـــــــوشــــــــــــةنوري بوبكر5

لحــــــــوم ودواجـــــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عمـــــــوشــــــــــــةلحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــةشتيوي فريد1
عمـــــــوشــــــــــــةلحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــةحمشاوي الخير2
عمـــــــوشــــــــــــةلحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــةمحنون شوقي3
عمـــــــوشــــــــــــةلحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــةخريص حليم4
عمـــــــوشــــــــــــةلحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــةبن منصور فاتح5
عمـــــــوشــــــــــــةلحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــةبن داود أرزقي6
عمـــــــوشــــــــــــةلحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــةإيدير حسين7
عمـــــــوشــــــــــــةلحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــةدعاشي وليد8
عمـــــــوشــــــــــــةلحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــةالعيداوي سمير9

عمـــــــوشــــــــــــةلحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــةقرناني صالح10



عمـــــــوشــــــــــــةلحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــةحمداوي محمد11
عمـــــــوشــــــــــــةلحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــةحمزة لطفي12



لحــــــــوم ودواجـــــــن اليـــوم الثـــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عمـــــــوشــــــــــــةلحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــةتامن عبد الغاني1
عمـــــــوشــــــــــــةلحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــةتامن هشام2
عمـــــــوشــــــــــــةلحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــةلهاللي مسعود3
عمـــــــوشــــــــــــةلحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــةبويحي توفيق4
عمـــــــوشــــــــــــةلحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــةمحنون مختار5
عمـــــــوشــــــــــــةلحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــةساف مبرروك6
عمـــــــوشــــــــــــةلحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــةمخاشن ساعد7
عمـــــــوشــــــــــــةلحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــةذيب حسين8
عمـــــــوشــــــــــــةلحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــةعيد جمال الدين9

عمـــــــوشــــــــــــةلحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــةبوبواطة بوزيد10
عمـــــــوشــــــــــــةلحوم ودواجنعمـــــــوشــــــــــــةهندة عمر11

حـليب ومـشتقاتـــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عمـــــــوشــــــــــــةحـليب ومـشتقاتــهعمـــــــوشــــــــــــةمعزوزي إسماعيل1
عمـــــــوشــــــــــــةحـليب ومـشتقاتــهعمـــــــوشــــــــــــةلخضر زيلوخة2

حـليب ومـشتقاتـــه اليـــوم الثـــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عمـــــــوشــــــــــــةحـليب ومـشتقاتــهعمـــــــوشــــــــــــةلعاصمي هشام1
عمـــــــوشــــــــــــةحـليب ومـشتقاتــهعمـــــــوشــــــــــــةبوهني رشيد2
عمـــــــوشــــــــــــةحـليب ومـشتقاتــهعمـــــــوشــــــــــــةخنتوت صالح3



المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عمـــــــوشــــــــــــةمخبزة صناعيةمركز عموشةبن شريط خالد1

المخــابــــز اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
عمـــــــوشــــــــــــةمخبزة صناعيةشارع اإلخوة بن عزيز مركز عموشـــةشارع اإلخوة بن عزيز مركز عموشـــة1
عمـــــــوشــــــــــــةمخبزة صناعيةشارع 20 أوت 1955طالبي عبد العزيز2

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــــةخضرة نوري1
عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــــةعمر بن علي2
عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــــةرابح قرقور3
عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــــةسفيان دودو4
عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــــةعبدالجليل زروق5
عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــــةجمال الدين قرقور6
عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــــةتوفيق عرار7
عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــــةأسامة قانة8
عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــــةبالل مقدم9

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــــةمحمد الشريف لقديم1
عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــــةمسعود بونقاب2
عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــــةلحسن رجالين3
عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــــةأحمد بلعوط4
عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــــةوليد بن علوط5
عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــــةسالم بلجنان6
عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــــةياسين سمشة7
عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــــةعبد العزيز بومعزة8
عموشـــــةخضـــر و فـــــواكــــــهعموشـــــةجمال عيساوي9



تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عموشـــــةتغذية عامةعموشـــــةبن عراب عمار1
عموشـــــةتغذية عامةعموشـــــةلعقاب نوارة2
عموشـــــةتغذية عامةعموشـــــةمجماج أنور3
عموشـــــةتغذية عامةعموشـــــةنوري كريم4
عموشـــــةتغذية عامةعموشـــــةخرف هللا رياض5
عموشـــــةتغذية عامةعموشـــــةصدوقي شرف الدين6
عموشـــــةتغذية عامةعموشـــــةمهناني هاني7
عموشـــــةتغذية عامةعموشـــــةزوايد محمد8
عموشـــــةتغذية عامةعموشـــــةزروق عبد الجليل9

عموشـــــةتغذية عامةعموشـــــةقرقور سفيان10
عموشـــــةتغذية عامةعموشـــــةبن عبد الرحمان حكيمة11
عموشـــــةتغذية عامةعموشـــــةلعليوي عماد12

تغذية عامة اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
عموشـــــةتغذية عامةعموشـــــةجمعة السعيد1
عموشـــــةتغذية عامةشارع جيش التحريرنوري نبيل2
عموشـــــةتغذية عامةشارع جيش التحريردعاشي مبروك3
عموشـــــةتغذية عامةعموشـــــةزيتوني زهية4
عموشـــــةتغذية عامةعموشـــــةعليوي سمير5
عموشـــــةتغذية عامةعموشـــــةبوقزول بوعالم6
عموشـــــةتغذية عامةعموشـــــةلطرش عبد الوهاب7
عموشـــــةتغذية عامةعموشـــــةهيندة عمر8
عموشـــــةتغذية عامةعموشـــــةبن علي عمر9

عموشـــــةتغذية عامةعموشـــــةالعاصمي كمال10
عموشـــــةتغذية عامةعموشـــــةتواتي إلهام11
عموشـــــةتغذية عامةعموشـــــةبرباش ياسين12



بلديـة الدهـــامشــة عيـــد األضحى المبـــارك لسنـــة 2019 :

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الدهامشـــــــةاطعام سريعالدهامشـــــــةكعبش رشيد1

إطعـــــــام سريـــــــع اليـــوم الثـــــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الدهامشـــــــةاطعام سريعالدهامشـــــــةلعتارسة ناصر1

لحـــــــــوم ودواجـــــن اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الدهامشـــــــةلحوم ودواجنالدهامشـــــــةبوزيت عبد العزيز1
الدهامشـــــــةلحوم ودواجنالدهامشـــــــةبلعابد ميمون2

لحـــــــــوم ودواجـــــن اليـــوم الثـــــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الدهامشـــــــةلحوم ودواجنالدهامشـــــــةبوقزاطة محمد1
الدهامشـــــــةلحوم ودواجنالدهامشـــــــةسويسي عبد هللا2

حـليب ومـشتقـاتـــــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الدهامشـــــــةحـليب ومـشتقـاتـــــــهالدهامشـــــــةصباطة النواري1
الدهامشـــــــةحـليب ومـشتقـاتـــــــهالدهامشـــــــةمحدوب محسن2



حـليب ومـشتقـاتـــــــه اليـــوم الثـــــــــاني:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الدهامشـــــــةحـليب ومـشتقـاتـــــــهالدهامشـــــــةبن بايزة لعلى1
الدهامشـــــــةحـليب ومـشتقـاتـــــــهالدهامشـــــــةذباح رضا2

المخــابــــز اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الدهامشـــــــةمخبزة صناعيةعين الربيعبن الزادي بركاهم1

المخــابــــز اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنواناسم ولقب المتعاملالرقم
الدهامشـــــــةمخبزة صناعيةعين الربيعبن الزادي بركاهم1

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
الدهامشـــــــــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالدهامشـــــــــــةزين الدين شنيور1
الدهامشـــــــــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالدهامشـــــــــــةعمـــر عيـــــــاد2

خـــضـر وفـواكـــــه اليـــوم الثانــــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
الدهامشـــــــــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالدهامشـــــــــــةزين الدين شنيور1
الدهامشـــــــــــةخضـــر و فـــــواكــــــهالدهامشـــــــــــةعمر عياد2



تغذية عامة اليـــوم األول:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
الدهامشـــــــــــةتغذية عامةالدهامشـــــــــــةبولحفة مسعودة1
الدهامشـــــــــــةتغذية عامةالدهامشـــــــــــةمزلي فؤاد2
الدهامشـــــــــــةتغذية عامةالدهامشـــــــــــةذباح رضا3
الدهامشـــــــــــةتغذية عامةالدهامشـــــــــــةقيشو وليد4
الدهامشـــــــــــةتغذية عامةالدهامشـــــــــــةرحاحلة زين العابدين5

تغذية عامة اليـــوم الثانـــــي:

البلديةالنشاطالعنـــــــــــواناسم ولقب المتعاملالرقم
الدهامشـــــــــــةتغذية عامةالدهامشـــــــــــةشنيور زين الدين1
الدهامشـــــــــــةتغذية عامةالدهامشـــــــــــةبن بايزة لعلى2
الدهامشـــــــــــةتغذية عامةالدهامشـــــــــــةبن ستيتي لطفي3
الدهامشـــــــــــةتغذية عامةالدهامشـــــــــــةمزلي هشام4
الدهامشـــــــــــةتغذية عامةالدهامشـــــــــــةفاسي سفيان5
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