
ايام المداومةالعنــــــــــــــواناسم و لقب التاجرالنشاطالبلديةالدائرة

حي 17 اكتوبربوعبد هللا مروان
حوزة محموش مجعف هواري

حي عبد المؤمنبن زيان الحواس
تجزئة 1044 قطعة صايم عبد الرحمان

تجزئة 226 قطعة بن نورة حسان 
بومرقدعباش سمير 

حي اول نوفمبربن نورة لخضر 
حي 17 اكتوبرمليكشي يونس
حي الكاهنةكربوعة صالح

تجزئة 1044 قطعة رزيق مهدي
حي 20 مسكنارزقي حمد 

تجزئة 231 قطعةبن زيان عمر
تجزئة 207 قطاع ب سطلحي عبد الحميد

تجزئة 207 قطاع ب سمالك نذير 
حي عبد المؤمنبن عبد الرحمان فرحات 

تجزئة الطيب خيرةلعياضي عباس 
شارع ديدوش مرادبن نورة توفيق

حي الشهداءمباركي دراجي 
تجزئة 159 قطعة سعيد حداد ربيحة

تجزئة 1044 قطعة بن الشيخ منير 
تجزئة 190 قطعة قوادرية عائشة

الروحانية طريق سطيف سنوسي الهاشمي
تعاونية هواري بومدين جبارني التوفيق 

حي 175 مسكن عمارات UGTAمجعف نعيمي
التعاونية العقارية االمان  مالك يمينة 

حي 130 مسكن طريق زمورةبوسعد مبارك
حي 270 مسكنحبيطوش موسى
تجزئة 1044 قطعة عبد العزيز نبيل
قطاع ب س بولعراس مراد

حي 17 اكتوبردبيش يحي
حي 246 مسكن تساهميزهار زهرير 

فيالت قرواش طريق مجانةبن يوسف مدني
حي 12 هكتارعيفاوي عامر

حي الشهداءبوحدة عبيد
حي الشهداءبن حامة ابراهيم

حوزة 159 قطعة عيفاوي ياسين
قطاع د بلبواب عبد اللطيف

قطاع أ د بولفراخ كمال 
تجزئة 240 قطعة عدة الطاهر

  

ايام عيد االضحى

اليوم االول

اليوم الثاني
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تجزئة خلفالوي فتح هللا عبد الرزاق
تجزئة لعياضيعقاد محند الصغير

بومرقددحماني أرزقي
تجزئة 324 قطعة زالقي كمال 

صليب طريق مجانةبن حمودة سعيدة 
محالت حي 1008 مسكنتيرانتي اليازيد

حي 250 مسكنقيشي عبد النور 
حي 17 اكتوبرطبي حمزة 

حي 17 اكتوبربن مخلوف عبد الحليم
حي 17 اكتوبرشهاب العلواني

حي 17 اكتوبربن قدوج هواري
حي 17 اكتوبربوبعاية حسام

تجزئة 264 قطعة بوبعاية حسام 2
حي 17 اكتوبربوقرة منير

حي 17 اكتوبرعبدلي نصر الدين
حي 17 اكتوبرمحامديو فوضيل

حي 17 اكتوبربن مرزوق عبد هللا
حي 17 اكتوبربن عباس صابر

حي 17 اكتوبرراجعي سليم 
حي 17 اكتوبربودرواز فاروق

حي 17 اكتوبرلعرايب وحيد 
حي السوقمعمر حسينة 

حي 17 اكتوبرحريزي سفيان 
حي 80 مسكن المكافحين توامة مهدي 

تجزئة 473 قطعة بن الطيب ياسين
حي 05 جويليةبن صلوة السعيد 

تجزئة الطيب خيرةمسعودان عبد الحفيط
حي الكاهنة نخيلي فارس

شارع عبد هللا عبد السالم محامدي فيصل 
تجزئة بلبواب زايدي عبد المالك

نهج الشيخ بلحدادعجوط عبد العزيز
تجزئة بن زيوشتركي احمد 

تجزئة 150 مسكن حي الكاهنةبورحلي خالد
التعاونية العقارية االطلس حي عبد المؤهميس مفدي 
تجزئة محموشبن مني جهاد 
تجزئة قرواشسنوسي ياسين

حي الحدائقسي محمد احمد
قطاع د عماري عماد
قطاع د مخوخ نوارة

بومرقدحريزي محمد 
بومرقدباجي عبد العزيز 
بومرقدبلعربي مربوحة 

قرية اخروف بومرقدمباركي نسيمة 
مشروع 632/680 مسكنخلوفي جمال 
حي 200 مسكن تساهميدويبي شكيب

حي 450 مسكن تساهميمسعودي الجمعي 
حي 150 مسكن جودي علي 

حي 55 مسكن تساهميصخراوي شلة 
حي 150 مسكن سنوسي مسعود 

  

 

ايام عيد االضحى

 
  
  



طريق الملعب صغور حمزة 
حي 70 مسكن تساهميبن علي عبد الرحمان

عمارات لعالمي طريق الملعبشياد عبد العزيز 
حي 60 مسكن تساهمي حي الملعببن ساعد ابتسام
بومرقدلعباشي مسعود

بومرقد دفاف عمار
حي 65/289 مسكن عيسى كرورة
حي 175 مسكن عمارات UGTAمواسي عمر

مزرعة حنيشبن شيخ خير الدين
حي 500 مسكنبلبواب زوبير

حي 500 مسكنمسعودي رضوان
حي 473 قطعة 05 جويليةساعد طكوك
تجزئة 1044 قطعة بن زيد وليد
تجزئة 1044 قطعة تومي يامنة

التعاونية العقارية 53 قطعة صايبي موسى
حوزة 517 قطعةعميمر طارق

تجزئة 410 قطعة سهيلي اكرم
حي 130 مسكن طريق زمورةبن الربيع نبيل 
حي 517 قطعة مواسي الحسين

حي 270 مسكن تساهميبومرطة لمبارك
حي 1044 قطعةعريوة نورة

حوزة 150 قطعة قطاع ب سحرز هللا وليد
قطاع ب س بورحلي فريد
تجزئة 473 قطعة سماتي سفيان

حي اول نوفمبر مغراوي سعيد 
تجزئة 475 قطعة دشاش مراد

حي عيسات ايديرديمان شمس الدين 
حي المحطة رحموني مسعود 

تجزئة 560 قطعة عدواني بشير 
التعاونية العقارية الهضاب لطيفي قرمية 

حي الشهداءبن فريوة محمد لهاللي
تجزئة الطيب خيرةبعيطيش سمير
تجزئة الطيب خيرةموسى مواسي

حي الشهداءسراي فريد مالك 
حي عبد المؤمنمواسي عبد الغاني

حي الحدائقحيرش صابر
حي الحدائقطواهرية الربيع
حي 500 مسكنبوحلفاية موسى

حي 500 مسكنوشن ياسين 
القرية الشماليةيحياوي عامر
القرية الشماليةبعبوش حميد

حي 130 مسكنبن عيسى احمد 
تجزئة 75 قطعة  طريق مجانةمواسي وليد 

تجزئة 260 قطعة طريق مجانةتباني عماد
القرية الشماليةشعالل احمد

تجزئة 159 قطعة مواسي عمر 
حوزة مخفي تركي عبد القادر

حي 289/65 مسكن تساهميعمارة منير 
صليب طريق مجانةزواش سمير 
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اليوم الثانيحي الحدائقعبد النور عبد الغني
قطاع د زيتوني جمال

فيالت قرواش طريق مجانةصديقي عبد الوهاب
حي 1044 قطعةبونابي ياسين

طريق الملعب نويوة نور الدين
حي عبد المؤمنبن الشيخ مراد

حوزة محموش مواس بليغ حمدي
حي 05 جويليةزرايبي احمد

عمارات طريق زمورةبن حميدة حمزة 
عمارات طريق سطيفسمان ام الخير 
بئر صنببن الشيخ الربح

قطاع ب س 1008طيايبة عبد القادر
حي 05 جويليةراقوب بلقاسم

بلدية برج بوعريريجعبيد عباس 
قطاع ب سعوالي عائشة

حوزة مهساسشخابة عبد الفاتح
حي 130 مسكن طريق زمورةمسعودي محمد الطيب 

اليوم االولحي 500 مسكنحمان عادي
حي 500 مسكنعميمر انور 
حي 1044 قطعةلغالم هارون

حي 12 هكتاربلحسن الصام
حي 190 مسكن بوعبد هللا عبد العالي

حي 500 مسكنتباني لونيس
حي المحطة زيتوني بدر الدين

اليوم الرابعحي 12 هكتارعماري عبد الرزاق
ايام عيد االضحىحي عبد المؤمنسكراني هشام

اليوم االولتجزئة 473 قطعة بن معيزة عادل
حي الحدائقدويبي رضا
حي عبد المؤمنحتي زكرياء
البرج القديماقدوش خالد

حي اول نوفمبربلعباسي عبد المالك
حي الحدائقبولعراس وردة
تجزئة 473 قطعة خيشان المكي 

اليوم الثالثحي 150 مسكن بن عبيدة العياشي
حي بن قدواد محمد السعيدايت قاسي سفيان
حي قلو محمد الصادقجاب هللا بلقاسم 

منصورة مركزمداش عادل
بوجبهة بلدية المنصورةقصابي رضوان 

بوجبهة بلدية المنصورةبن قدواد رفيق 
حي بن عامر حسينمحية خليفة 

حي بن عامر حسينمجعور جمال
بوجبهة بلدية المنصورةبلجودي عمار

المنصورة مركزاي بودرار حسين
بلدية المنصورةبوداش الربيع
حي حبيطوش احمدلطرش فريد 

حي عياطة ميلودبوعون الحواس
حي بن قدواد محمد السعيدجعفري رابح

حي حمالت ايت قاسي سفيان
حي مخوخ مولودبوزرورة جمال

التغذية 
العامة و 
الخضر و 
الفواكه

 

ايام عيد االضحى

  

 

اليوم الثالث

اليوم الثانيالمقاهي

االطعام

ايام عيد االضحىالحليب



حي قلو محمد الصادقعبادي ابراهيم
حي موحي الهاديموحي فريد

حي بن عامر حسينمخوخ احسن 
حي هجرسي بن عمرموحي عبد هللا 
حي موحي الهاديتبابوشت امحمد
حي طهراوي عبد هللاتبابوشت حسين
حي عياطة ميلودتبابوشت موسى
حي عياطة ميلودحبيطوش رشيد
حي بن عامر حسينمخوخ يوسف

حي حبيطوش رشيدبولعراس حسين
حي موحي الهاديبن وطاس عبد الكامل

بوجبهة بلدية المنصورةمزاري عبد العزيز
ايام عيد االضحىالمنصورة مركزبوداش جهيدالحليب

حي بن قدواد محمد السعيدالعقون علي
حي حمالت لخضرحضري كمال

حي موحي الهاديميهوبي نصر الدين
حي قلو محمد الصادقمحمادي مالك

حي هجرسي بن عمرعزيب عبد الرزاق 
حي العيشاويبن بريمة جمال

عرقوس بلدية المنصورةقلو احسن 
بلدية المنصورةبن بعزيز سعيدة
حي حبيطوش احمدهرنوف سيدعلي
حنانةكرعي رمضان

حنانةلباشيش اعمر
اوالد زيدنكاع العيد

القصابيةشية لخضر
عين النوقجفافلة مصطفى

لعرافبلقرون خليفة
لباشيشلباشيش البشير

بن داودقصوري السعيد
الحراشصولي عبد هللا
الصمةحميش قويدر

الصمةحميدي اعمر 
حنانةبوعشرين السعيدالخبازة

حنانةزغوبي بلقاسم
حنانةدقداقي عادل

تجزئة 93 قطعة اقنو حروزسيدي صالح نذير
تجزئة 93 قطعة اقنو حروز فرحات ديلمي 
الساحة العموميةكريم مناصرية

قرية تيزي قشوشنبن سالم نبيل
قرية تيزي قشوشنمحند حبشي

قرية تيزي قشوشنشيبان بالل الخبازة
قرية تيزي قشوشنشيبان عقيلةالمقاهي

المهير مركزبوسبحة نوارة 
حي حبيطوش  المهيربن حمزة منير 
المهير مركزلباشيش رابح 

 حي االخوة بن طزقل المهير مركزدويب عبد العزيز 
شارع المدامة المهير راشدي حمزة

بلدية المهير بن علية مفتاح 

المنصورة

 
  
  

التغذية 
العامة و 
الخضر و 

  

ايام عيد االضحى المقاهي

بن داود

التغذية 
العامة و 
الخضر و 
ايام عيد االضحىالفواكه سيدي ابراهيم

المنصورة 

ايام عيد االضحى

التغذية 
العامة و 
الخضر و 
الفواكه

  

ايام عيد االضحىالخبازة

ايام عيد االضحى المقاهي



حي حميطوش بن يوسف المهير بوطغان محمد 
المهير مركز قصوري عبد الحفيظ 

المدامة بلدية المهير بن منصور عبد القادر 
حراش مشتة المهير معوش الصديق 
حي حميطوش بن يوسف المهير بن صغير مراد

حي االخوة بن طزقل المهير ديسة نصر الدين  
حراش مشتة  المهير بن وطاس فاتح 
حراش مشتة  المهير ابرادشة السعيد 

بلدية المهير حماني جمال الدين 
بلدية المهيرشودار نبيل 

المهير مركز صبايحي امحمد 
المهير مركز ثابت حميد 

بلدية المهير لباشيش هشام االطعام
بلدية حرازةبن حمادة محمد

بلدية حرازةمقالتي مخلوف 
بلدية حرازةعيطوش احمد
بلدية حرازةبودشيشة محمد

بلدية حرازةزعيكة كمال
بلدية حرازةبن بطاطة رابح

بلدية حرازةبن سنة مالك
بلدية حرازةزعيكة عميروش
بلدية حرازةبن شعبان حمزة
بلدية حرازةبن شعبان شافع

بلدية حرازةدوسن مبارك
بلدية حرازةاعراب فريد

بلدية حرازة    بن حمادة عبد الحفيظالخبازة
حي الحدائقزيرق سليم 

حي30 مسكن تساهمي تركي ايهاب رامي
شارع زرار لهاللي مناصرية صابر

حي 64 مسكن بنوم عبد هللا
حي لقالليز بوضياف عبد هللا

شارع شداد السعيدبن عيسى العرافي 
 قطعة مم 01 قسم 65 شيخ كمال

حي 400 مسكن ثليجان نبيل
شارع صالح باي شبحي  عبد المالك

شارع 01 نوفمبر1954 لوعيل يونس
حي الحدائق كبير مسعود

حي 33 مسكن تساهمي حصة 06 غرابي بوزيد
محل 01 تعاونية العقارية االستقاللحمادي سمير
تجزئة 13 قطعة  لوعيل يونس

حي 05 جويلية 1962 بن زرطيحة مراد
حي 40 مسكن تساهمي بوخاري يوسف
 تجزئة 196 قطعة طوملة معارشة حفيظ

شارع البشير عاشور بوادي مراد
شارع زرار لهاللي ساسي محمد

شارع شداد السعيد غضبان منير 
حي 64 مسكن تساهمي شباح محمد

تجزئة 13 قطعة بلدية بن سعدي طارق  
شارع العقيد عميروش بورحلة حميد 

 

 

التغذية 
  
  

اليوم االول

 

التغذية 
العامة و 
الخضر و 
الفواكه

ايام عيد االضحىحرازة

 
  
  
الفواكه

الخبازة

الحليب

ايام عيد االضحى المهير



حي 05 جويلية 1962 حلقوم عبد المجيد
حي لقالليز شبحي نبيل 
حي 400 مسكن حماتة فاتح 

حي 400 مسكن لحمر عبد العزيز
شارع زرار لهاللي بلحداد الياس

حي الحدائق قسم 59 مم 83 بلطرش عمر( مغازة)
حي ملوزة شراد فطيمة الزهراء

حي 65 مسكن تساهمي بوادي غنية 
تجزئة 470 قطعة قسم 71 زكرياء تقية

شارع 01 نوفمبر 1954يوسفي العمري
تعاونية عقارية الهضاب محجوب رابح

تجزئة 125 قطعة محمد زروقي بلعلمي خالد
حي 100 مسكن قرية الرمايل ساف زهير 

شارع شداد عيسى ميهوبي محمد
محل 01 تجزئة 125 مسكن شبحي فؤاد

شارع شداد عيسى بوغازي زينب
شارع شداد عيسى شاكري لزهر
حي 130 مسكن بوغازي عمر

طريق المستشفى بوكثير خالد
شارع احمد طيار بلم زهير

تجزئة 552 قطعة حلقوم خالد
دوار عياض زغدان بوزيد

شارع الحسين قمبوركبابي حدة
حي 33 مسكن عدالة زين الدين

التعاونية العقارية الفالح معمري لزهر
تجزئة 399 قطعة حسين فاتح

شارع أحمد طيار زغدودي مسعود
تجزئة لقالليز لضياف احمد

شارع بشير عاشور الوالي عز الدين
حي 49 مسكن تساهمي قسم 46 حفيضة كتفي

تعاونية الفالح بورحلة عبد الرحمان
تجزئة قطعة  لقالليز  زغدودي وليد 
حي الملعب القديم العايب سامي 
حي 400 مسكن تواتي لمنور 

تجزئة 56 جغيمة تقي الدين
شارع رباح السعيد حاجي فارس 

منطقة النشاطات عدالة يمينة زوجة العايب
حي 80 مسكن طوملة رباح خليدة

تجزئة 399 قطعة حي 19 مارسالعمري عبلة 
 تجزئة 399 قطعة بورحلة رابح 
عمارات  لقالليز رأس الواديغضبان منير 
شارع العمري مقصود صويلح خيرة 
 دوار عياض تعاونية م م 61 دوباخ طارق 

 تجزئة حلقوم قسم 46 مم 40 حلقوم عبد الكريم
تجزئة 168 قطعة شيخ نصيرة 

شارع شداد عيسى حلقوم سعيد ياسين 
حي 400 مسكن عمارات عدالة حمزة 

حي 64 مسكن تساهمي صويلح الياس 
تجزئة 100 قطعة سالمي يوسف 

راس الوادي

راس الوادي

الخبازة

التغذية 
العامة و 
الخضر و 
الفواكه

  

اليوم الثاني

اليوم االول

اليوم الثاني



حي الحدائق بوسعدة سامي
محل 18 السوق اليومي بوكثير صدام حسين

تيطست طوملةزغبي فاتح
حي 400 مسكن بوستة عزوز
شارع صالح باي مداسي الياس
شارع اول نوفمبر 1954 جدي صليحة
تجزئة 13 قطعة بلدية عدالة ياسين

شارع أول نوفمبر مناصرية عمر 
شارع بشير عاشوربوغازي زوبير

شارع أول نوفمبر 54 يسعد الصالح
شارع الحسين قمبور قمبور حسين البدر

حي 50مسكن تساهمي زواوي سفيان 
شارع أول نوفمبر 1954 ساف وداد

شارع 01 نوفمبر1954 بورحلة رابح
 تجزئة 399 قطعة مم 113 شرقي أحمد 

شارع البشير عاشور ميهوبي عبد الرحمان
شارع أول نوفمبر 54 ساسي لحسن

حي 70 مسكن تساهمي عمارة 03 مناصرية أيوب
شارع العمري مقصود بلعلمي نور الدين
شارع زرار لهاللي مم 111 بن بلقاسم اسحاق

تجزئة 52 مسكن ترقوي مداسي يعقوب
 عمارة 03 محل 01  حي 65 ميهوبي نبيل

حي 150 مسكن عمارة س بشان عبد العزيز 
حي 70 مسكن تساهمي بوادي فواز

شارع ميهوبي محمد حمادي المسعود
تجزئة 52 مسكن ترقوي قسم 35 احميدي عامر
حي 750/400 مسكن رقم 401 جدي ابراهيم

تجزئة 399 عدالة وليد
 شارع صالح مازوز 31سعدودي عمر

شارع أحمد بوبكة حي 200 مسكن بلحداد عالء الدين
شارع صالح مازوز بلمومن عقيلة 
 التعاونية العقارية الفالح زغدان طارق

بلدية رأس الواديبن حمادي عز الدينمحطات 
بلدية رأس الواديويرو الحاج يحي بايةالخدمات

اليوم االول بئر عيسى  بلدية عين تسرةحلواش وردة
اليوم الثانيصدراتة بلدية عين تسرةحبيش انور

قرية سدراتة عين تسرةبن ذيب لزهر
عياضات بلدية عين تسرة نفناف زينب 

بلدية عين تسرة مركز سليماني رزيقة 
قرية بئر عيسى بلدية عين تسرة بلجياللي فارس

بلدية عين تسرة مركز بوقير ليلى 
قرية صدراتة  بلدية عين تسرة بلحداد نبيل 
بئر عيسى بلدية عين تسرةزيان بالل 

عياضات عين تسرةبشان الجمعي
اليوم االول تجزئة 167 قطعة بئر عيسى بن يحياوي صليحة
بئر عيسى عين تسرةلعماري مصطفى

تجزئة 144 قطعة بئر عيسى قيرواني فؤاد
ايام عيد االضحىبئر عيسى عين تسرةش ذ ا   الرحمةم خدمات 
ايام عيد االضحى التجزئة االجتماعية   رقم 20حمزة زواويالخبازة

 

عين تسرة

 

الخبازة

اليوم االول

اليوم الثاني

اليوم الثاني

التغذية 
العامة و 
الخضر و 
الفواكه

االطعام

المقاهي

ايام عيد االضحى

 

ايام عيد االضحى الحليب

اليوم االول

االطعام

اليوم الثاني

اليوم االول

اليوم الثاني



بلدية أوالد أبراهم بنور عبد الرحمان
تجزئة 163 قطعة بلدية اوالد ابراهم شبحي عبد النور 

سيدي عبد هللا بلدية اوالد ابراهم بارة عمار 
دوار عين بن عياد بلدية اوالد أبراهم خنوف رابح
عين بن عياد بلدية أوالد أبراهم عزة الحاج

حي 30 مسكن بلدية اوالد ابراهم جنان حسام 
عين برصة بلدية أوالد أبراهم بلم رفيق

بلدية بئر قاصد علي مركززرقين سليم
تجزئة 127 قطعة زايدي عز الدين

محل 02 شارع التومي سعود زرقين أشرف
تجزئة 416 قطعة رقم 16 ناصف فهيمة 

تجزئة 416 قطعة ناصري مسعود
بلدية بئر قاصد عليعمارة عماد 
بلدية بئر قاصد عليكتفي توفيق

 شارع زواوي بورحلة محتال مبروك
بلدية بئر قاصد عليعمارة عمر

بلدية بئر قاصد عليزواوي شوقي
بلدية بئر قاصد عليعمارة اسحاق
شارع االخوة صخراوي سخارة التركي
شارع االخوة صخراوي سعيدي الجمعي

 شارع بورحلة زواوي 07زقادي نور الدين
محل 01 تجزئة 416 مسكن وناس عادل

شارع االمير عبد القادر بلقاسمي علي
حي 416 مسكن قطعة رقم 304 سخارة لطفي

بلدية بئر قاصد عليطرشون الزروق
بلدية بئر قاصد عليبوزيدي عبد الغني

 تجزئة 416 قطعة رقم 278 مخالفية عصام
 التعاونية العقارية الهالل الواسع هشام

 شارع زواوي بورحلة بوكرمة عبد العزيز
بئر قاصد علي مركز رحال العلواني

تجزئة 290 قطعة رقم 01 بلعربي بالل
بلدية بئر قاصد عليبوقرة كمال

حوزة 416 قطعة رقم 267 شريط يونس
دوار العتيق رقم 01 مجموعة 04 حوامد عبد الرشيد

بلدية بئر قاصد عليعمارة سمير
بلدية بئر قاصد عليدراجي مراد
الدوار العتيق بئر قاصد عليسعيدي فريدة

تجزئة 127 قطعة 12 مجموعة زعيبات الطاهر
بلدية بئر قاصد عليبلحمادة رابح

بلدية بئر قاصد علي بوقرة الطاهر 
بلدية بئر قاصد علي بوعبدهللا محمد 
بلدية بئر قاصد علي ش ذ م م صهد

تجزئة 104 بلدية خليلصايم عيسى
تجزئة 184 قطعة  بن الشيخ زين الدين

الشفاء بلدية خليلبن الشيخ فريد
بلدية خليلبن عريس رمضان

بلدية خليلبلعلى أمال
تجزئة 184 رقم 04 بلدية خليلبن الشيخ أحمد

محل 01 تجزئة 12 قطعة رقم 08 بن عريب عبد النور
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اليوم الثاني
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اليوم االول

اليوم الثاني
الخبازة

اليوم االول

بئر قاصد علي

التغذية 
العامة و 
الخضر و 
الفواكه

اليوم االول

اليوم الثاني

اوالد براهم



بلدية خليل بن علية فارس
بلدية خليل نغموشي الزيتوني

شارع موهوبي بلقاسم حي المشتة ساسي فواز 
شارع الطاهر موهوبي بلدية خليلعميري عبد الحق

شارع السعيد بن عريب بلدية خليلخينوش منير
شارع موهوبي الطاهر بلدية خليلدرو السعيد 

بلدية خليل كتفي فاروق 
بلدية خليل فحيمة عادل 

محل 01 حي 248 قطعة رقم 08 خالدي مبروك
محل 02 حي 19 مسكن ترقوي بونشادة بالل

شارع موهوبي بلقاسم قطاع ب بن ظاهر الصغير
تجزئة 183لوصيف ربيعة
الحي الجنوبي بلدية خليلفرج هللا سليمة 
بلدية خليل فحيمة الصيفي 
بلدية خليلهوار ي محمد
شارع بلقاسم موهوبي بلدية خليلغربي التوفيق

بلدية خليل سماتة السماتي 
بلدية خليلعشاشة عبد الرحيم 

بلدية خليل عزوز ادريس
تجزئة 183 قطعة مركز خليلبن عريب فريد

قرية الشفاء بلدية  خليلفحيمة عمر 
شارع المحطة 03 بلدية خليلبن عريب رشدي

بلدية خليل مركزبن زرارة عبد المجيد
شارع الطاهر موهوبي بلدية خليلعشاشة عبد السالم 

شارع موهوبي الطاهر 2موساوي مراد 
 قطاع د حي المشتو رقم 42 عويشات منير 

بلدية خليلدراج شمس الدين
شارع موهوبي الطاهر 02 لعديمي عمار

تجزئة 144 قطعة رقم 143بن مريول أيمن
محل 02 تجزئة 16 قطعة رقم 01 ريغي مهدي

بلدية خليللوصيف زينة 
بلدية خليلحداد فريد

شارع  موهوبي الطاهر  هواري توفيق
شارع الطاهر موهوبي تجزئة 16 سحنون نوال

بلدية خليلدبوشة فيصل 
بلدية خليلزروقي عبد الوهاب

بلدية خليل مركزمقالتي مصطفى
شارع الطاهر موهوبي رقم 01 مخالفية محمد

بلدية خليلبوخالفة عبد الوهاب
بلدية خليلبلعيفة عبد الحميد

بلدية خليلبن جبل نصر الدين
بلدية خليل مركزشركة زيداني  مفتاح

اليوم االولالتجزئة 263 قطعةعابد�اسامة 
اليوم الثانيشارع�العر�ي�عبا����ط�و��رقم 05 ناصري�ع�� 

شارع�العمري�بن�ز�وش�ط�و   05 لعرو����فيصل

سيدي�أمباركبن�قزو�مرزاقة

شارع�العمري�بن�ز�وش�ط�و    05عساس�عبد�ا��ليم

 

بئر قاصد علي

خليل 
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التغذية 
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ايام عيد االضحى الحليب

اليوم الثاني
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الخضر و 
الفواكه



شارع�العر�ي�عبا����ط�و�رقم 05ضياف�سعيدة

تجزئة 263 قطعة�رقم 13 قسم 34 مبار�ي�زه�� 

شارع�العر�ي�عبا��� م��وب�عبد�العز�ز 

شارع�العمري�بن�ز�وش بلع���زو��� 

شارع�العمري�بن�ز�وشبوخرو�ة�وليد 

شارع�العر�ي�عبا����ط�و��رقم 05بوخرو�ة�سم��

شارع�العر�ي�عبا����ط�و��رقم 05منصوري�عبد�ا��كيم

شارع�العر�ي�عبا����ط.و. رقم 05 حمدان��سيم 

الطر�ق�الوط���رقم 05 دباب�سر�ع 

شارع�العر�ي�عبا���بن�ز�وش�رمزي 

الطر�ق�الوط���رقم 05ساح���ميلود 

سيدي�امبارك�مركز ق��وا�ي�ياس�ن 

سيدي�امبارك بوعو�نة�عبد�املالك

الطر�ق�الوط���رقم 05 ز�ان�عبد�الوهاب

بلدية�ع�ن�تاغروت�مركزبلعلوي�امبارك
محل 01 شارع�هواري�بومدين قاس����عيم

شارع�الصا���ر����رقم 17 مخالفية�محسن

تجزئة 104 قطعة�ع�ن�تاغروتمغر�ي�العيا���

�� 06 مسكن�ع�ن�تاغروتبونوة�عبد�الكر�م

محل04 شارع�الصا���ر��� بن�مساهل�نف�سة

محل 04 شارع�ر����عبد�ا��ميد طوال�فؤاد

تجزئة 104 قطعة�رقم 15 مخ�ن�رز�قة

بلدية�ع�ن�تاغروتقر�ش�ن�يل 

بلدية�ع�ن�تاغروتبونا�ي�توفيق

بلدية�ع�ن�تاغروتشرابة�زكر�اء

بلدية�ع�ن�تاغروتعو�شات�مراد

بلدية�ع�ن�تاغروتمخالفية�عم��وش

بلدية�ع�ن�تاغروتقر�ش�صالح

محل 01 تجزئة 332 رقم 18 طواهر�ة�حسان

محل 01 تجزئة 390 قطعة قر�����حمزة

محل 03 ع�ن�تاغروت�مركز شال�ي�خث��

محل 01 مقابل�بلدية�ع�ن�تاغروتشتوانة�فطيمة

تجزئة 33 حصة�ب�قطعة 23 م�اري�امليلود

محل�رقم 24 امللعب�البلدي دبوشة�مختار

م01 التجزئة�املسماة�ا��هة�الغر�ية بونا�ي�لهال��

 مجموعة 21 تجزئة 332 قطعة مساهل�نص��

تجزئة 332 رقم 07 مجموعة 25 بضياف�ساعد

 بمحاذاة�تجزئة�ا��هة�الغر�ية شال�ي�أيمن 

شارع�خرو�ي�عبد�القادر 30قفاف�نور�الدين  

عين تاغروت

عين تاغروت
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اليوم الثاني



شارع�الصا���ر����ع�ن�تاغروتبوز�ان�عبد�العز�ز

بلدية�ع�ن�تاغروت نفطال

بلدية�ع�ن�تاغروتالاخوة�زهراوي 

اليوم االولتجزئة 82 قطعة�تيكستار درمان�عبد�العز�ز
اليوم الثانيتيكستار�مركزلعم��ي�محسن 

شارع�العمري�مجي���بلدية�تيكستاردرمان�ع�� 

تيكستار�مركزشوشان�رابح

محل 01 تيكستار�مركزقمقامة�رابح

تيكستار�مركزناصري�كمال

شارع�خالدي�خالد�تيكستار 01 شتوان�جمال

محل�رقم 01 تجزئة 251 ر�يع���ضر 

شارع�مجي���العمري�تيكستار 01 سال���باية 

 مجمع 40 محل�تيكستارم�اري�عمر 

شارع�مجي���العمري�تيكستاربر�ا�ي�عبد�العز�ز

محل 02 شارع�أول�نوفم���تيكستارغر�ي�عقبة 

شارع�بوز�د�مجي���تيكستارحماش�فضيل

محل 02 مجمع 40 محل�تيكستارحافظ�العر�ي

محل 01 تجزئة 82 مم�قسم 22 بن�سالم�زكر�اء

تيكستار�مركزشوشان�رضا 

ايام�عيد�الاض��بلدية�تيكستارمجي���السعيد م خدمات 

���املاجن�بلدية�برج�الغديربن�عبيد�رضا

تجزئة�طرش�برج�الغديرب��اج�عاطف

���عبد�املجيد�بورزق��برج�الغديرضيف�هللا�رفيق

�� 63 مسكن�برج�الغدير -غر�ي�عادل

تجزئة 425 قطعةمهدي��عبدالرشيد

���بوسام�ملنور�رقم 31 برج�الغديرب��ضر�كمال

���الصفية�بلدية�برج�الغدير-بر�ات�كفية

تجزئة 247 قطعة�قسم 14 درارجة�سعدة

���زقاندو�رقم 28 برج�الغديربالليط�لو�زة

�� 510 مسكن�برج�الغديربورغداد�ال��يد

تجزئة 425 قطعة�قسم 11 مم 165بن�ع�����اليم�ن

.محل�رقم 12 السعادة�برج�الغدير مهدي�نور�الدين

محل  03 تجزئة 63 مسكن�فردي زواوي�ي��

محل 02 ���البوها��سعيدات�ف��وز

 ���السوق�قسم 10 مم 295�عبوش�عبد�الرزاق

���الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمروجبلفوضيل�ا��س�ن

شارع�بن�باد�س�برج�الغدير�رقم 03 بومرطة�مالك 

 تجزئة 425 رقم 149 قسم 11 بر�ات�عزالدين

اليوم االول

اليوم الثاني
المقاهي

تيكستار
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اليوم االول

 
  
  

اليوم االول

 



تجزئة 425 قطعة�قسم12مم194 دهيمات�ع����  

التعاونية�العقار�ة�الاشراف�رقم 02  بن�روضة�خ���الدين

�� 63 مسكن�فردي�رقم 27 زواوي�بو�كر

���عبد�ا��ميد�بورزق�قسم 17 بوختالة�عدنان   

�� 50 مسكن�و 26 محل   بن�ع�����عبدهللا

محل 01 ���السوق�قسم 17 حداد�نجيب  

���عبد�ا��ميد�بن�باد�س�قسم 16 مروش�محمد 

قر�ة�اوالد�مخلوف�الدر�عات ب��ي���سفيان

عمارة 04  حصة�رقم 44 �� 64 درارجة�ثامر

محل 01 التعاونية�العقار�ة�الامان مروش�فر�د   

�� 100 مسكن�قسم 02   .سعيدات�يوسف

تجزئة 425 قطعة – برج�الغديرتر�رات�عاشور

���الشهداء�احمد�بن�در�ميع تر�رات�ياس�ن

تجزئة 247 قطعة�رقم 02 مج 02 ب��اج�سفيان

���طورش�قسم 15 مم 235 بن�عبد�الوهاب�هشام

تجزئة 35 قطعة�قسم 11 مم 200 سعيدات�حسان

شارع�الطاهر�حروزبن�بوقرة�الطاهر

تجزئة 425 قطعة�رقم�د 30 بلعمري�ع�اشة

محل�رقم 02 ���الصفية ��راوي�مراد

���السوق�قسم 17 مم 34 العايب�سفيان

 محل02 �عاونية�عقار�ة�الامان مراح�عبد�ا��ميد

تجزئة 111 قطعة�قسم 02 مشري�السا���

التعاونية�العقار�ة�الزهراء خضور�عبد�النور

صنداج��� 20 مسكن��ساه�� سال��ة�صهيب

���السعادة�برج�الغدير بن�خياط�عبد�الكر�م 

���السعيد�بخوش�قسم 18 م�م حا���مليكة

�� 200 مسكن�ترقوي�او�يالف زواوي�رشيدة

�� 68 مسكن�و 28 محل�عمارة 8 نصري�عبد�النور

محل�رقم 02 ���بوسام�ملنورغو�لة�عن��

���املاجن�التعاونية�العقار�ة�السالم توا�ي�ص��ينة

تجزئة����السوق�بلدية�رقم 22 حداد�سم�� 

�� 146/100/20 مسكن بن�ع�����يو�س

تجزئة 425 قطعةتر�رات�يوسف

تجزئة  425 قطعة�قسم 11 �ع�ش�الطاهر

تجزئة 35 قطعة�����السعاد�ة تر�رات�شعيب 

تجزئة 63 مسكن�فردي�ترقوي دهيمات�ادم 

محل�رقم02قسم17مم91درارجة�مروان 

�� 150 مسكن�بر�ج�الغدير بحري�عبد�ا��ليم
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محل�رقم 16 م�م 6 برج�الغدير �عطوش�العيا���

محل�رقم 02 ���السوق قو�درات�عبد�اللطيف 

اول�نوفم���برج�الغديربر�ات�نور�الدين

الزداير�برج�الغديربن�ع�����فر�د

تجزئة 425 قطعةفرحات�فهيم

شارع 01نوفم�� 1954بر�ات�محمد�الرز��

عمارة 05 �� 50 مسكن��ساه�� بن�مروش�رشيد

شارع�بن�باد�س براكتة�مراد

محل 01 ���اول�نوفم�� 1954 مروش�وحيد

���بن�باد�س�قسم 17 مناصر�ة�حميد 

محل 02 ���عبد�ا��ميد�بن�باد�س مروش�امل��وك

شارع 01 نوفم��بلمدا�ي�ساعد

شارع�الطاهر�حروزكعلول�مسعود

تجزئة 247 قطعة�قسم 14 ب��ي���الطاهر

�� 50 مسكن��ساه���قسم 02 عرابة�محمد

شارع�الطاهر�حروزكعلول�مسعود

���درارجة�ا��نا����قسم 11 بورغداد�طارق
�عاونية�ألارزلزرق�خولة

 امل�ان�املس����وطة�قسم 34 غو�لة�سامية

���بن�باد�س�قسم 17 مم 135بن�ع�����سومية

 التعاونية�العقار�ة�الزهراء�املاجن  بن�قري�فضيلة 

�� 20/100/146 مسكن�رقم 21 غو�لة�عامر 
اليوم االولتجزئة 266 قطعة�العناصر خم�����لعمارة 

اليوم الثاني���املحطة��العناصربن�أحمد�ابراهيم
المساكن التطورية قسم 20 بلواهري�أحمد

محل رقم 01 حي 19 مارس 1962  خلفالوي�حمزة
محل 01 قر�ة�قمورقاس���حسان

تجزئة 180 رقم 14بلواعر�نورة 

 ���خلدون�امل��وك�قر�ة�قمورلعيا����الصا��

محل 02 قر�ة�قمور�بلديةشلباب�العر�ي 
شارع 20 اوت 1955 صديقي�الناي�� 

محل 01 شارع 20 اوت 1955 بن�قسمية�محمد�أم�ن

تجزئة219 قطعة�رقم186 محل 03حليلو�زه��ة

���الاخوة�صديقي�رقم 13 ط�وك��مو���

تجزئة�سعيدا�ي�رقم 21بلواهري�الصا��

شارع�عابد�الشر�ف�رقم 14 عماري�عبد�العز�ز

محل 01 تجزئة 219 قطعة�رقم 32خلدون�الر�يع

تجزئة 180 قطعة�اجتماعية شر�ف�أحمد

محل 01 قر�ة�بوعرور لفلوف�رشيد

محل�رقم 01 تجزئة 266 بلواهري�سم��

���املحطةشنون�رضا

 

الخبازة

التغذية 
العامة و 
الخضر و 
الفواكه

اليوم�الاول

�

اللحوم 
اللحوم و 
البيضاء

اليوم�الاول 

اليوم الثاني

االطعام و 
المقاهي

اليوم�الاول

اليوم�الثا�ي

اليوم االول

اليوم الثاني

الحليب

 



محل�رقم 01 شارع�عابد�الشر�ف سيلم�الشر�ف

تجزئة 299 قطعة�رقم 88 مخالفية�عبد�النور

شارع�عابد�شر�ف مر���محمد

محل رقم 01 تجزئة 219 رقم 153  محداد�معمر

محل 02 قر�ة�قمور�بلدية ناي���ع��
تجزئة111قطعة معضادي�نور�الدين 

�� 150.3500 مسكن�رقم 176ط���فضيلة

 شارع�خلدون�امل��وك�قر�ة�قمورلوعيل�الطاهر

���البناء�التطوريقاس���أحمد

بلدية�العناصرسعيدا�ي�ا��ودي 

تجزئة 219 رقم 224قاس���عبد�الرحمان 

محل 01 شارع�عابد�الشر�فقر�����العلوا�ي 

�  طواهر�ة�رشدي  محل�رقم 02 تجزئة 39 قطعة�رقم 03امل

محل�رقم 01 شارع�ماضوي�ع�� فرج�رحمة 

طر�ق�امللعب 07 بلواهري�عبد�ا��ق 

���ال�ساتيـــــــــن�محل�رقم 04 مبار�ي�الزهرة 

شارع�عومار�الطيب�محل�رقم 01بن�بلواعر�عبد�املجيد

  محل�رقم 02 تجزئة 180 معضادي�وليد

قر�ة�قمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورمحمادي�الشر�ف 

  العناصر�القديمة محمادي�بن�عز�ز

���املحطة�محل�رقم 01 سعدي�سهام

الطابق�الار����شارع�احمد�قاس�� موساوي��سيم

�� 150/3500 مسكن�رقم 157 ايت�مليل�من�� 

���املحطةمحمادي�اسماعيل 

تجزئة266 قطعة�رقم 265 بلواهري�الزهرة 

أمام�الثانو�ة�العناصر�مركز�بلدية ناي���يوسف

 محل�رقم 02 شارع�بلواهري�محمد سعيدا�ي�مسعود

رقم54 تجزئة�املسماة111قطعة تبا�ي�جو�دة 

محل01 شارع�عابد�الشر�ف سعيدا�ي�عز�الدين

قسم 01 مم 129 ��يفة بن�حمادة�ابراهيم

محل 02 شارع 22 أوت 55 رقم 02 ناي���محمد

تجزئة266 قطعة�رقم 265 ب��داد�ص�يحة

محل 01 شارع�احمد�قاس�� �ع���تميم 

محل06 شارع�طاهري�بلقاسم ضيف�محمد 

الطر�ق�الوال�ي�رقم 42 العناصرعومار�عبد�البا��

 قر�ة�لبحاير طاهري�زه��

ايام عيد االضحىغيالسة�مركزبلعر�ي�وائلالخبازة
تافرنت�بلدية�غيالسةتوا�ي�السعيد

الساطور�شارع 08 ماي 1945 بلعر�ي�يو�س

برج الغدير
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�� 08 ماي 1945 غيالسةحميميد�ال��يد

محل�رقم 01 رقراقة�مج�م172بن�النية�فيصل

قر�ة�لبحاير�بلدية�غيالسةبن�النية�ع��

تجزئة 95 قطعة�رقم 84توا�ي�وليد

رأس�العنصر�قسم 37 مج�م 09 بن�سعيد�هشام

شارع 08 ماي 1945 غيالسةبلوعيل�من��

تجزئة 95 قطعة�قسم 35 مم 77 فرحات�نور�الدين

الشبلة�شارع 08 ماي 1945 غيالسةبلعواد�جمال�الدين

تافرنتتوا�ي�فاتح

اوالد سيدي احسن قسم 05 مم 19  خضور�خليدة

ايام عيد االضحىامل�ان�املس���الع��وسمروش�عادلاللحوم
شارع 08 ماي 1945نقرش�مو���

 محل�رقم 02 تجزئة 95 قطعة حميميد�سفيان 

�� 50/ 1500 / 2009 مسكن شدادي�ناصر

اليوم الثانيمحل 02 ا��مراءحميميد�ر�اض
تقلعيت�مركز�بلدية�تقلعيتبوقفة�محمد

لعموري�قر�ة�الصراء�تقلعيتز�ا�ي�مصطفى

محل 01 لهروتة�قطعة 14مشري�غنية 

تقلعيت�مركز�بلدية�تقلعيتبوقفة�عبد�الغ��

امل�ان�املس���الدرارشة�بلدية بلهذ���فارس

محل�رقم 01 تازديت�تقلعيت نواصر�ة�الزهرة

محل 01 شارع�اول�نوفم�� عثامنة�أحالم اليوم�الاول 

اليوم�الثا�ي02الثالثاء�مركز�رقم 14حـــروز�عبد�ا��كيم

ايام عيد االضحىبليمور�مركزحاللش�عبد�السالمالخبازة
التعاونية العقارية هواري بومدين 26 قميقم�ابراهيم 

تجزئة 1964 مع��ش�الصا��

 بليمور�مركز حداد�الشر�ف

تجزئة 83 قطعة�الشانية  سو�����العمري

تجزئة 25 قطعة�رقم 12 ز�ا�ي�عبد�البا�� 

شارع�بن�هناية�ساعد 64 معمري�حدة

 تجزئة 143 ق����ساعد�بن�هناية قوادر�ة�ا����

تجزئة 46 فطعة�رقم 32 شر���ال��يد

محل رقم01 تجزئة188قطعة بليمور بن�بوقرة�حكيم

شارع�بن�هناية�ساعدتوهامي�مخلوف

شارع�الاستقالل�بلدية�بليمور قنيفي�محمد

شارع�بن�رضوان�عبد�هللا  طخة�عزوز

بلدية�بليمورساعد�السعود��بوعالم

تجزئة 107 اجتماعية�رقم 39 بو�حصيدة�مراد
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شارع�معمري�الدرا��مسم�س�خالد

تجزئة117قطعة بن�درميع�كمال

شارع�الاستقالل لكحل�نصر�الدين

���النصر�شارع�حروز�ع���� عطا���النواري

الشانية ابراهي���من��ة 

بليمور�مركزشلباب�سفيان

التعاونية�العقار�ة�بلدية�بليمورمعمري�مراد

تجزئة 117 قطعة�محل 21بن�م���خليل

شارع�الاستقالل�بليمور�مركز بن�خياط�مراد

���البناء�الذا�ي�الطر�ق�الوط�� ضياف�سم��

شارع لعمارة لعروسي رقم 04 بلقندوز�مباركة 

محل�رقم 01 تجزئة 188 قطعةبن�بوقرة�حكيم

اليوم الثاني شارع�بن�درميع�أحمد��رقم 01شلبا�ي�صفيان
 محل 01 شارع�الاستقالل بلعبا����عبد�هللا

الطابق�ألار����شارع�الإلستقاللسعد�السعود�عالوة

عين مرزوق بلدية دغية���سن

محل 01 شارع�الاستقالل�رقم 25 �شان�زكر�اء  

تجزئة�ألامال�رقم 01ديل���حر�ا�ي

محل 01 شارع�لعمارة�لعرو��� درارجة�فاتح�هللا

ا��مادية�مركزعامر�مراد

ا��مادية�مركزعد���أمينة

ا��مادية�مركزحر�زي�فارس

ا��مادية�مركزفرج�ياسر

���امللعب�بلدية�ا��مادية�ساعد�سم��

قطعة�رقم33 التجزئة�رقم86 مدوح�نص��ة 

تجزئة 50 قطعة�رقم 21مال�ي�حمزة 

�� 106 مسكنعد���عبد�ا��ميد 

محل 02 تجزئة 30 قطعة�رقم 04حاج�حمدري�رشيد

شارع�حر�زي�مبارك�القطعة 11 يوسف�خوجة�عبد�الرزاق

ا��مادية�مركزدغدغ�سليم

شارع�شوق�فرحات�بلدية�ا��ماديةبلمرابط�عبد�الرزاق

�� 30 مسكن�رقم 33بن�ع�����نور�الدين 

شارع�سعد�الدين�محمد�ا������ حر�زي�عبد�املالك

مشتة�فطيمة�قسم 03 مم 164خنتاش��عبد�النور

�� 14 محل�حصة 07روابح�ا����

تجزئة 30 قطعة�رقم 04بوز�د�ن�يل

محل�رقم 02 الزرازر�ةع�ساوي�الرز��

محل  28 �� 40 مسكن��ساه��العيدا�ي�الصادق

اليوم االول
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هلتالة�قسم 22 مم 186سعيودي�النذير

الواد���ضر�قسم 19 مم 680رمي���املهدي

قر�ة�الر�يعيات�بلدية�ا��ماديةر����أحمد

شارع�توهامي –ا��ماديـــــــة-سعداوي�أحمد

تجزئة 86 قطعة�رقم 16 جندي�عبد�السالم

شارع�صاهد�ساعد 09حندي�السعيد

ا��مادية�مركز -جدي�عبد�القادر

- 70مجموعة�قطعة –ا��ماديةبن�بت�ش�ا����

 التجزئة�السكنية 18 قطعة 02حنفي�ن�يل

�� 300/3500 مسكن�رقم 314خال���مولود

مركز�ا��مادية�شارع�جندي�السعيدر����سيف�الدين

شارع�بن�سعدون�ع���ا��مادية بلمرابط�رشيد

رقم 04 تجزئة 86 قطعة����محمد�الصا��

الكرومة�قسم 06 مم 44بن�التومي�حور�ة

هلتالة�قسم 22 مم 36عب���خضرة

قر�ة�ماجن�عمران�بلدية�ا��ماديةبو�بكر�جمال�الدين

دوار�الزرازر�ة�الطر�ق�الوط�� الع�ساوي�أحمد

قر�ة�الزرازر�ة�بلدية�ا��مادية عل���ا��لفاوي

شارع�سعد�الدين�محمد�ا������ بوها���رابح 

محل 02 تجزئة 52 قطعة�رقم 25حر�ش�ا��س�ن

شارع�سعد�الدين�محمد�ا������ عبد���رابح

تجزئة 116 قطعة�رقم 32بن�ع�����أحمد

شارع�عمر�توهامي�ا��ماديةسعد�الدين�سفيان

شارع�سعد�الدين�محمد�ا������ عبد���املهدي 

تجزئة 113 قطعة�رقم 29دهي���فاتح

واد���ضر�بلدية�ا��ماديةب��اج�فطيمة�الزهراء

تجزئة 18 قطعة�رقم 09 عباد�عبد�السالم

محل 07 مشروع 40 مسكنخلفاوي�ابراهيم 

محل�رقم 01�،�14 محل�تجاري بن�تومي�عبد�الغا�ي 

شارع�عاشور�عمار�ا��مادية�مركز خال���ابراهيم

شارع�سعد�الدين�محمد�ا������ غول�جمال

شارع�ال�ش���بن�الر�ي���ا��مادية تبا�ي�العيد

قطعة�رقم05 من�القطعة�الهاشمية فرحات�ياس�ن

قسمة�حزب�ج��ة�التحر�ر�الوط��بو�كر�محمد

�� 08 ماي 1945 مقابل�امل��د سعداوي�الصغ��

الزرازر�ةا��ماديةعامر�بلقاسم

تجزئة 70 قطعة�رقم 30 توهامي�بلقاسم

شارع�سعد�الدين�محمد�ا������ غول�جمال

ايام�عيد�الاض�� الحليب
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مشروع 40/100مسكن جماعي مسعودي�فضيلة

شارع�تومي�فرحات�بلدية�ا��ماديةسعيودي�عبد�الرزاق

ن���سعد�الدين�محمد�ا������جندل�جمال

���امللعب�البلدي�محل 16 بوقرة�الصا��

تجزئة 30 قطعة�رقم 30بن�را���حس�بة

محل02 تجزئة30قطعة�رقم20مراك����ف��وز

مشتة�فطيمة�قسم 03 مم 236سعيدا�ي�اسامة

اليوم�الاولمحل 02 قر�ة�الشرا�ات سعدي�عبد�الرحمان 

اليوم�الثا�يالرابطة�مركز�بلدية�الرابطةمسعودان�محمد�ع��

الشيحة�قر�ة�اوالد�احمدسعداوي��عبد�الوهاب

اوالد�ع���� بوع�س���ياس�ن

محل�ر 02 الصليعة�قر�ة�الطر�واتع�سات�حسان

���الصور�رقم 07غالم رزقية 

محل�رقم 03 الشرا�اتمسعودان�ال�ش��

محل 01 الشرا�اتحاج�العر�ي�سامي

محل�رقم 02 شاردي قواس���السعيد

الرابطة�مركزطيب�شر�ف�رشدي

الرابطة�مركزغازي�الر�يع

الرابطة�مركزشر�ف�عبد�الرشيد

���الصور ع�سات�ا��س�ن 

الرابطة�مركزشر�ف�مو��� 

اليوم�الاولمحل�رقم 03 الصورعد���محمد�الطاهر

اليوم�الثا�يالشرا�ات سيد�ع���محمد 

���الصور طيب�شر�ف�وردة

���ال�وليج سعدي�مراد

أ " بلدية محمد�الصغ���السعيد ���شاردي�محل " 

���الصوربوز�ان�صالح�الدين 

ايام عيد االضحىالعش�مركز�بلدية�العشحديدان�يو�سالخبازة
ال�وري�قر�ة�املجاز�رقم 123 بن��سعد�أحمد 

والد�حمة�بلدية�العشبن�حمة�عبد�الغ��

العش�طر�ق�مسيلةلعرايب�املسعود

العش�مركز�بلدية�العشش�يح�ال��يد

قر�ة�معازة دغدغ�شر�فة

املخازنحر�زي�لطفي

العش�مركز�بلدية�العشش�يح�طارق

العش�مركز�بلدية�العشلكحل�ر�اض

بلدية�العش���فاتح

ملجاز�بلديةالعشدح��يالهلتا��

الحمادية

اليوم الثاني

االطعام و 
المقاهي

الرابطة

التغذية 
العامة و 
الخضر و 
الفواكه

اليوم االول

اليوم الثاني

 اللحوم

اليوم�الاول

التغذية 
العامة و 
الخضر و 
الفواكه

اليوم�الاول

اليوم الثاني

الخبازة

اليوم�الثا�ي

  
ي



ا��فافن ش�يح�محمد 

املخازن�قسم 10 مم 1445  محامدية��الياس

بومروان�قسم 21 مم 19 بن�دودة�سم��

سد�بلعباس عثامنة�مخلوف

ايام عيد االضحىالعش�مركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزبودوح�فارساللحوم
قسم11 مجموعة�ملكية541در�دش�امليلود

رقم 78 بجوار�الطر�ق�الوط��در�دش�ماليك

 محل�رقم 02 تجزئة 93 قطعة بن�بت�ش�حسان

الشيحة�قسم 54 مم 09بن�دودة��عادل

املخازن�ا��فافن�قسم08مم312 محامدية�سفيان

الو��ة�اوالد�حمة�قسم 08 مم 27بن�حمة�عبد�الغ��

محل 01 القنطرة�طر�ق�وط�� بن��سعد�وردة  

امل�ان�املس���الو��ة�اوالد�حمة  عامر�مو���

املخازن�بلدية�العش زروا�ي�عمر

 امل�ان�املس���الو��ة�اوالد�حامة فايد�بالل 

تجزئة 93 قطعة�رقم 55 بن�بت�ش�هشام

ع�ن�ا��ر�ش�معازة �عبوش�يوسف

 قر�ة�تو�و نو�ري�املسعود

قر�ة�اوراسنعباس�عبد�املجيد

تورقو�ن قوار�عبد�املجيد

قر�ة�اوراسنمسعودان�يوسف

عزلة�بن�جاب�هللا�قر�ة�تازروت لعرو����عبد�املجيد

 قر�ة�تو�و نو�ري�املسعود

قر�ة�اوراسنعباس�عبد�املجيد

امل�ان�املس���الصفية عباس�جمال

ا��امة�رقم 188 عمارة�عبد�ا��ليم 

محل�رقم 03 قر�ة�تو�و�بلدية مسعودي�اسعيد

قر�ة�وراسن�بلديةوناس�مصطفى

القنطرة بوضيفة�اعمر

تورقو�نقوار�عبد�املجيد

قر�ة�ا��امة�بلديةعمارة�عبد�املالك 

قطع�ا����ة�قر�ة�وراسن عبو�كمال

 محل�رقم 01 تو�و لون�س�الر�يع

قر�ة�اوراسنسعودي�رمزي

الديبل�قسم 13 مم 184حمرون�بلقاسم

قطعة *ا* 550 مسكن�رقم 04 هوايري�النذير

مجانة�مركز�بلدية�مجانةسب���العر�ي

��550 قطاع –س- بلدية�مجانةقمراوي�العيد

القصور

اليوم االول

الخبازة

اليوم�الثا�ي

اليوم�الاول

التغذية 
العامة و 
الخضر و 
الفواكه

اليوم�الاول

اليوم�الثا�ي

االطعام و 
المقاهي

اليوم الثاني

اليوم االول

االطعام و 
المقاهي

العش

 
  
  

 



�� 08 ماي 1945 رقم 01 مجانةبن�ضياف�سفيان

م 43حشا�ي�سالم تجزئة 379 قسم45 م.

��379 مسكن�مجموعة 12 نوفل�زواوي

ساحة 05 جو�لية 62 بلدية�مجانةنوي�محمد

قر�ة�ع�ن�السلطان�بلدية�مجانةرفاف�جمال

 شارع�ب��سن�الطاهر�بلدية�مجانةعبدو�محمد

محل 02شارع�ب��زنا���فرحات خليف�نورالدين

عو�ن�الزر�قة�طر�ق�مجانة�ق 36 قاق�ش�فيصل

عو�ن�الزر�قة�قسم 36 مم  146بلعباس�بالل

تجزئة 379 قطعة�قطاع�أ�قسم 45 ق�سوس�عمر

���محمد�املقرا�ي�بلدية�مجانةخليف�جمال

تجزئة 211 قطعة�بلدية�مجانةتيميمونت�سم��

تجزئة 211 مم 11 رقم 14 ط���فارس

محل 67 �� 200مسكن�عمارة 10 فارح�زه��  

���مداس�محمد�بلدية�مجانةبارة�هشام

بلدية�مجانة�مركزبلعبا����سم��

محل 05 ���محمد�املقرا�ي ق�سوس�ياس�ن

��100 مسكن�بلدية�مجانةرادي�خالد

شارع�مداس�محمد�بلدية�مجانة 38نوفل�عبد�الوهاب

ع�ن�السلطان�بلدية�مجانةزهراوي�كمال

عو�ن�الزر�قة�قسم36مم74 لعمامرة�جمال

تجزئة 550قطعة�قطاع-ا-بن�ضياف�مصطفى

تجزئة 550 قطعة�قطاع –س- �اهية�دلولة

مشروع 65 مسكن��ساه���رقم 26 ثاب���رمضان

مم 245 املشرع�بلدية�مجانة 11معرف�عبد�النور

املشرع�بلدية�مجانةسليما�ي�عياش

عو�ن�الزر�قة�قسم 36 مم 227 مر����عبد�الكر�م

 عو�ن�الزر�قة�شارع 10 خماج�مولود

عو�ن�الزر�قة�قسم 36 مم  227 مر����عبد�الكر�م

ع�ن�السلطان�بلدية�مجانةبوشي���امحمد

قطاع-ا- تجزئة 550 قطعة�رقم 04 بن�ز�ان�عبد�ا��فيظ

مج 01 التجزئة�الرا�عة 550 طو�ال�سليم قطا-ا- 

شارع�عمار�بوجالل�مو��� زراي���عبد�الغا�ي

شارع�دقدق�خليفة�محل 04 معوش�عبد�ا��ليم

تجزئة 379 قسم 51 مم 59 بن�عبد�هللا�نورالدين

شارع�سق���ع�����بلدية�مجانةخليف�خولة

��550 مسكن�التجزئة�الرا�عة داداش�فارس

محل 02 عو�ن�الزر�قة�قسم 36ماضوي�الياز�د

اليوم االول

اليوم الثاني

التغذية 
العامة و 
الخضر و 
الفواكه

اليوم الثاني

الخبازة

مجانة



 عمارة�رقم02 ��200 مسكن 09سليما�ي�سليم

قر�ة�ع�ن�السلطان�بلدية�مجانةح��ش�غنية

قطعة  02 ع�ن�السلطانقطاطرة�الياز�د تجزئة 102

�� 100 مسكن  105بن�ز�ان�عبد�الكر�م بلدية�مجانة 

تجزئة73 قطعة�قسم 54 مم 119بوصوار�توفيق

ايام عيد االضحىتجزئة 293 قطعة�بلدية�مجانةلعيدي�كمال-ملبنة-
 محل�رقم 01 تجزئة 73 مسكن خليف�عبد�العز�ز

محل02 قطعة�رقم 01 تجزئة 05 ��راوي�مسعود

تجزئة 353 قطعة�قسم 65 مم03 بو��لود�نورالدين

�� 08 ماي 45 خليف�منصورة

محل 06 مم 03 ��راوي�ام�ن

محل 02 تجزئة 73 قطعة نزاري�شعبان

شارع�ب��زنا���فرحات�بلدية�مجانةخليف�ا��اج

رقم61 شارع�مداس�محمد عز�ب�الر�يع

تجزئة05  قطعة�محل 01 لعيفاوي�مروان

���محمد�املقرا�ي�بلدية�مجانةخليف�فاروق

مجانة�مركز�بلدية�مجانةشركة�تضامن�اما�ي 

عو�ن�الزر�قة�رقم 191 قسم 36 بن�الشيخ�احمد

محل 03  عو�ن�الزر�قة ش�تضامن�فاندي�وابنائه

واد�صياد�بلدية�مجانة شركة�تضامن�عدروش

اليوم االول���سليمان�عم��ات�بلدية�حسناوة�عالوي�سفيان
اليوم الثاني ���محمد�بو�ضياف�بلدية�حسناوةمجعور�مقران

���سليمان�عم��ات�بلدية�حسناوةبن�عباس�جمال

���سليمان�عم��ات�بلدية�حسناوةزواوي�ز�تو�ي

���هواري�بومدين�بلدية�حسناوةسهيل�النوي

���محمد�بو�ضياف�بلدية�حسناوةبن�مخلوف�من��

���هواري�بومدين�بلدية�حسناوةبوع�از�سفيان

���سليمان�عم��ات�بلدية�حسناوةبن�مخلوف�هشام

���محمد�بو�ضياف�بلدية�حسناوةكسوري�نورالدين

���محمد�بو�ضياف�بلدية�حسناوة�عي���فاروق

���محمد�بو�ضياف�بلدية�حسناوةبن�جدو�صابر

ايام عيد االضحىبلدية�حسناوةملبنة�س�يكة�اقرو
اليوم االولالزعامشة- بلدية�حسناوةقوادر�ة�عمر
اليوم الثاني���محمد�بو�ضياف�بلدية�حسناوةمشارة�يمينة

���سليمان�عم��ات�بلدية�حسناوةبوطاهر�عبد�الغفار

���هواري�بومدين�بلدية�حسناوةباشن�الطيب

���محمد�بو�ضياف�بلدية�حسناوةوا���عبد�الوهاب

���هواري�بومدين�بلدية�حسناوةبوع���مصطفى

حسناوة

االطعام 
اليوم االول

اليوم الثاني

الخبازة

اليوم الثاني

اليوم االول

التغذية 
العامة و 
الخضر و 
الفواكه

الحليب

اليوم االول

اليوم الثاني

المقاهي

محطات 
ايام عيد االضحىالخدمات

 

 
  
  

اليوم الثاني

اليوم االول
الحليب

مجانة



���سليمان�عم��ات�بلدية�حسناوةزواش�براهيم

���سليمان�عم��ات�بلدية�حسناوةخنوف�نصر�الدين

�����واسة�عمار�بلدية�حسناوةازروقن�عزالدين

���محمد�بوضياف�بلدية�حسناوةشرحة�عادل

���سليمان�عم��ات�بلدية�حسناوةخنوف�وليد

بن�در�س-الشرشار�بلدية�حسناوةبن�خلف�هللا�الياس

قر�ة�الروابح�بلدية�حسناوةروابــــــــــــــح�عبد�هللا

قر�ة�الزعامشة�بلدية�حسناوةمقال�ي�عبد�العز�ز

ايام عيد االضحىبلدية�ث�ية�النصرزر�ق�ن�بو�كرالخبازة
بلدية�ث�ية�النصرتو�ا���عبد�الوهاب

بلدية�ث�ية�النصربن�م��وك�عبد�املالك

بلدية�ث�ية�النصردحامنة�مو���

بلدية�ث�ية�النصرز�وج�زهار

بلدية�ث�ية�النصربن�م���عبد�الكر�م

بلدية�ث�ية�النصربن�ز�ان�الصا��

بلدية�ث�ية�النصربن�ز�ان�الياز�د

ث�ية�النصر�بلدية�ث�ية�النصرجودي�سعاد

قر�ة�ا��شاشنة�بلدية�ث�ية�النصربن�رقيق�عمر

قر�ة�ا��شاشنة�بلدية�ث�ية�النصرنوفل�عمار

قر�ة�ع�ن�الكحلة�بلدية�ث�ية�النصرنوفل���يلة

���السوق�بلدية�ث�ية�النصرجلود�توفيق

بلدية�ث�ية�النصربن�م���محند�الر�يع

بلدية�ث�ية�النصرفر�وس�نورالدين

بلدية�ث�ية�النصربن�م���بوعالم

بلدية�ث�ية�النصرنايت�حمودة�جمال

بلدية�ث�ية�النصرزرق�ن�محمد�الطاهر

شارع�العر�ي�بن�مهيديدرا���عادل

ن���ا��ر�ةالاخوة�ش�بان

���مرزو���الطيبطهراوي�نجيب

ن���ا��ر�ة�بلديــــــة�ال�شيــــــرمعو����احمد

ن�� 08 ماي 1945بلديــــــة�ال�شيــــــرثاب���مصطفى

ن�� 08 ماي 1945بلديــــــة�ال�شيــــــرع�����الزرو�ي

شارع�بن�عامر�حس�ن��ال�شيــــــرحرزهللا�الر�يع

شارع�ز�غود�يوسف�بلديــــــة�ال�شيــــــرب����ي�عبد�اللطيف

شارع�شتوح�عمارة�بلديــــــة�ال�شيــــــرعلو�عبد�القادر

ن�� 08 ماي 1945بلديــــــة�ال�شيــــــرحفص�العيد

ن���ا��ر�ة�بلديــــــة�ال�شيــــــرحبيطوش�مولود

ن���ا��ر�ة�بلديــــــة�ال�شيــــــرموساوي�العيا���

ايام عيد االضحى الخبازة

التغذية 
العامة و 
الخضر و 
الفواكه

ايام عيد االضحى

ايام عيد االضحى

التغذية 
العامة و 
الخضر و 
الفواكه

االطعام

المقاهي
ايام عيد االضحى

ثنية النصر

 

المقاهي

محطات 
الخدمات

اليوم الثاني

اليوم االول

اليوم الثاني

اليوم االول



�� 05 جو�لية62 بلديــــــة�ال�شيــــــرالعو���عمار

تجزئة180قطعة�بلديــــــة�ال�شيــــــرحفص�عزالدين

تجزئة 180قطعة  قسم 40 مم 110 حفص�رمزي

���املحطة�بلدية�ال�ش��فار�من��

���املحطة�بلدية�ال�ش��عبادي�نجيب

بلدية الياشيرحوفاف سليم
�� 05 جو�لية62بلدية�الياش��بوعكة�مراد

ن���ا��ر�ة�بلديــــــة�ال�شيــــــربن�بورحلة�اسماعيل

ن���ا��ر�ة�بلديــــــة�ال�شيــــــربر��ي�ياس�ن

�عباس�عادل محل 04 ���املحطة�الطر�ق�الوط��  05 

�عوك���وليد     �  بلدية�الياش�� الطابق�الار����تجزئة 45 

محل 01 جرام�قسم 09  ق�����عبد�الرحمان  بلدية�الياش�� 

ن���ا��ر�ة�بلديــــــة�ال�شيــــــركحللو�عصام

ن���ا��ر�ة�بلديــــــة�ال�شيــــــرقماش�يوسف

واد�الرجام�ن���ا��ر�ة�بلدية�الياش��راقوب�مفتاح

�بونوة�ع�� رقم 07 مشروع 36/14 مسكن�فردي�بل

املركز�التجاري  ال�شيــــــر 23قماش�بوجمعة

واد�جرام�بلديــــــة�ال�شيــــــرلعمامري�عبد�ا��ليم

ن���ا��ر�ة�بلديــــــة�ال�شيــــــرفار�ر�اض

ن���ا��ر�ة�بلديــــــة�ال�شيــــــرمعزوز�ا��م��

ن���ا��ر�ة�بلديــــــة�ال�شيــــــر عالوة�عزالدين

اليوم االولبلدية�برج�زمورةحماش�توفيقالخبازة
بلدية�برج�زمورةدا���عصمان�محمد

بلدية�برج�زمورةبن�ناصف�طيب

���بوعز�ز�مقابل�البلدية بن�قدور�حسام

 ���بوطو�ل�بلدية�برج�زمورةوا���عبد�املالك

���بوعز�ز�بلدية�برج�زمورةزقرار�فؤاد

محل 01 السوق�املركزي ب��ودي�توفيق

���بوطو�ل�بلدية�برج�زمورةشوشو�عبد�الرؤوف

بلدية�برج�زمورةب��اج�مختار

���بوطو�ل�بلدية�برج�زمورةمندود�حسام�الدين

 ���أوالد�عبد�الواحد بلبواب�بو�كر

بلدية�برج�زمورةبن�رجم�ز�تو�ي

 ال���ا��ديد�بلدية�برج�زمورةقجوطي�هشام

السوق�املركزي�بلدية�برج�زمورةبن�حس�ن�رمزي

قر�مان�بلدية�برج�زمورةبن�كشيدة�مروان

���حموش�السعدي�برج�زمورةزق���فؤادايداع الخبز

بونصر����بوعز�ز�بلدية�برج�زمورة بن�سا����ايمن

 مقابل�املحكمة��بلدية�برج�زمورةثابت�عز�الدين

 

برج زمورة

التغذية 
العامة و 
الخضر و 
الفواكه

اليوم الثاني

اليوم االول

االطعام
اليوم االول

ايام عيد االضحى االطعام

ايام عيد االضحىالمقاهي

الياشير

 
  
  

  

ايام عيد االضحىالحليب



اليوم الثاني ���بونصر�بلدية�برج�زمورةثابت��ش��
السوق�املركزي�بلدية�برج�زمورةثابت�عبد�الكر�م 

بلدية�برج�زمورةعقباش�غنية

بلدية�برج�زمورةزروق�نورالدين 

 السوق�املركزي�بلدية�برج�زمورةثابت�عثمان

ب���لعالم –اجقة-بلدية��سامرتزواش�ابراهيم

قر�ة��سامرت�بلدية��سامرتبن�مو������سن

اوالد�شاوش�بلدية��سامرتشاوش�بو�كر

ب���لعالم –لوطا-بلدية��سامرتملو�س�عن��

ب���لعالم –لوطا-بلدية��سامرتملو�س�هارون

الدهسة��بلدية��سامرتبوز�دي�سامي

الدهسة��بلدية��سامرتقايدي�يوسف

ذراع�ي��- لدية��سامرتزواش�حس�ن الدهسة–

ب���لعالم –لوطا-بلدية��سامرتبلعزوق�ابراهيم

ب���لعالم –لوطا-بلدية��سامرتزرق�ن�ايذير

بلدية��سامرت�مركززرق�ن�الطيب

الدهسة��بلدية��سامرتزواش�حمزة

اليوم االولالدهسة�بلدية��سامرتبن�قدوج�عبد�الوهاب
اليوم الثانيالدهسة�بلدية��سامرتبوز�دي�ياس�ن

ب���لعالم –لوطا- بلدية��سامرتقباي���سليمالمقاهي

اوالد�شاوش-بلدية��سامرتبن�خليل�عبد�هللام خدمات

ايام عيد االضحىبلدية��اوالد�دحمان  معاوي��سعدانالخبازة
بلدية�اوالد�دحمانبومعزة�رابح

امل�ان�املس���الث�ية دق�ش�سفيان

الث�ية�قسم 04 بلدية�اوالد�دحمانرحا���ناصر

ا��د�بلدية�اوالد�دحمانبن�درا����عقوب

امل�ان�املس���الث�ية�قسم  04 رحا���سبا��

راس�الع�ن�بلدية�اوالد�دحمانبلفار�خليفة

امل�ان�املس���ام�ا���ر  بن�عبيدة�مسعودة

بلدية�اوالد�دحمانماضوي�عباس

بلدية�اوالد�دحمانبن�ضياف�ام��

الوطية�قر�ة�اوالد�عمار بن�ضياف�من��

 شقران����الام���عبد�القادر�ر 03 در�كش�مراد

قر�ة�الف��ان�بلدية�اوالد�دحمانبلفار�حسام

ايام عيد االضحىبلدية�اوالد�دحمان بومعزة�رابحا��ليب
���الام���عبد�القادرقدوج�فيصل

زور�ق�قر�ة�لبخاخشةبلفار�نوارة

اليوم الثاني محل�رقم 02 مركز معاوي�الطيب

برج زمورة

اليوم االول
االطعام

ايام عيد االضحى

االطعام

تسامرت

اليوم االول

اليوم الثاني

التغذية 
العامة و 
الخضر و 
الفواكه

اوالد دحمان

 

ايام عيد االضحى

اليوم االول

اليوم الثاني

المقاهي
اليوم االول

اليوم الثاني



بلدية�اوالد�دحمانمعاوي�الشر�ف

بلدية�اوالد�دحماندق�ش�عبد�الوهاب

بلدية�اوالد�دحمانبلفار�عبد�الوهاب

بلدية�اوالد�دحماندر�كش�خليفة

بلدية�اوالد�دحمانبلفار�مراد

بلدية�اوالد�دحمانبن�درا���عبد�الرحمان

أوالد�خليفة�بلدية�ا��عافرةبن�جدو�فؤاد

اوالد�قاسم�قر�ة�اوالد�خليفة يحياوي�عبد�اللطيف

أوالد�خليفة�بلدية�ا��عافرةمسبل�حميد

أوالد�خليفة�بلدية�ا��عافرةيحياوي�العيد

اوالد�راشد�قر�ة�اوالد�خليفة بلقوم�يو�س

ا��ارة�قسم 18 بلدية�ا��عافرةحديدي�الزو���

الابيار�أوالد�خليفة�بلدية�ا��عافرة يحياوي�بوز�د

أوالد�خليفة�بلدية�ا��عافرةعلواش�رستم

أوالد�خليفة�بلدية�ا��عافرةمزهود�سفيان

أوالد�خليفة�بلدية�ا��عافرةاقدوش�ولعيد

اوالد�راشد�اوالد�خليفة يحياوي�فاتح

أوالد�خليفة�بلدية�ا��عافرةسا����ن�يل

أوالد�خليفة�بلدية�ا��عافرةيحياوي�يو�س

أوالد�خليفة�بلدية�ا��عافرةماضوي�عبد�ا��ميد

أوالد�خليفة�بلدية�ا��عافرةبلقوم�مراد

أوالد�خليفة�بلدية�ا��عافرةحمدوش�حمزة

جعافرة�مركزبوعقي���زو���

جعافرة�مركزعرقوب�عبد�العز�ز

اليوم االولجعافرة�مركز�بلدية�ا��عافرةفتح�هللا��عقوب
اليوم الثانيجعافرة�مركز�بلدية�ا��عافرةبن�رجيل�حمو

محل 03 السوق�ألاسبو�� دهمان�عبد�الرحمان

اوالد�خليفة�بلدية�ا��عافرةشر���ع��

اوالد�خليفة�بلدية�ا��عافرةبداوي�العيد

جعافرة�مركز�بلدية�ا��عافرةبن�رجيل�حمو

اوالد�خليفة�بلدية�ا��عافرةمزهود�رضوان

اوالد�خليفة�بلدية�ا��عافرةحموش�بلقاسم

الساطور�بلدية�القلةخماج�هاللالخبازة

الساطور�بلدية�القلةعيادي�يو�س

الساطور�بلدية�القلةعيادي�عثمان

الساطور�بلدية�القلةماز�ت�سم��

الساطور�بلدية�القلةعلواش�فرحات

الساطور�بلدية�القلةخماج�موهوب

 
  
    

ايام عيد االضحى

االطعام

المقاهي

اليوم االول

اليوم الثاني

التغذية 
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الفواكه

 

اليوم االول

اليوم الثاني
الجعافرة

اليوم االول

اليوم الثاني

المقاهي

 



الساطور�بلدية�القلةبوذراع�حمزة

الساطور�بلدية�القلةتميمونت�ال��يد

الساطور�بلدية�القلةبلوح����هشام

ث��دكث�بلدية�القلةبن�ح��ية�فر�د

تزالمت�بلدية�القلةنزاري�يوسري

تزالمت�بلدية�القلةشلوش�اسماعيل

بوعياش�بلدية�القلةلعز�زي�عبد�املجيد

بلدية�القلةبوحدة�عبد�الغا�ي

بلدية�القلةشعشوع�محمد�الشر�ف

بلدية�القلةشعشوع�عبد�ا��كيم

محل 03 الساطور�بلدية�القلةونوغ�ر�اض

محل 02 ت��ي�ألار�عاء�بلدية�القلةعلواش�زهرة

املاين�مركز�بلدية�املاينعالوي�محمد�الصادق

املاين�مركز�بلدية�املاينبوفليح�يو�س

املاين�مركز�بلدية�املاينتاوش�شات�اعمر

املاين�مركز�بلدية�املاينراشدي�مصطفى

املاين�مركز�بلدية�املاينبن�مز�ان�فارس

ت��ي�املاين�مركزس�����ع����

املاين�مركزبن�مر�م�محمد�ال��يد

قر�ة�سيدي�ايدير�بلدية�املاينداعو�عمر

قر�ة�سيدي�ايدير�بلدية�املاينتيليوة�الطيب

قر�ة�سيدي�ايدير�بلدية�املاينبوغ��ي�محمد�ارز��

قر�ة�سيدي�ايدير�بلدية�املاينداعو�عبد�الوهاب

قر�ة�سيدي�ايدير�بلدية�املاينبوجناح�توفيق

املاين�مركز�بلدية�املاينمقرا�ي�عبد�املالك

املاين�مركز�بلدية�املاينمقرا�ي�عادل

املاين�مركزاولفقي�مراد

قر�ة�سيدي�ايدير�بلدية�املاينداعو�داود

امل�ان�املس���ت��ي�قر�ة�املاينبو�عنقيقت�محمد

تفرق�مركز�بلدية�تفرقمخوخ�بلقاسم

اوالد�زايد�بلدية�تفرقمحبوس�لطيفة

تفرق�مركز�بلدية�تفرقب��ودي�بو�كر

اوالد�زايد�بلدية�تفرقزعموش�رشيد

���اوالد�زايد�بلدية�تفرق 14عباش�وحشية

تفرق�مركز�بلدية�تفرقبزطوط�سفيان

بلدية�تفرقمقدمي�حكيم

ايام عيد االضحى

التغذية 
العامة و 
الخضر و 
الفواكه

االطعام و 
المقاهي

تفرق

الجعافرة
التغذية 

العامة و 
الخضر و 
الفواكه

المقاهي

ايام عيد االضحى القلة

ايام عيد االضحى االطعام و 
المقاهي

التغذية 
العامة و 
الخضر و 
الفواكه

ايام عيد االضحى

الماين
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