
 
 مديرية التجارة لوالية الطارف

 العنوان التجاري اسم ولقب التاجر المسخر طبيعة النشاط البلدية الدائرة
 القالة  القالة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  القالة4 حمل 02حتصيص فرنانة  بوحالب وليد  مخابز 
 شارع االمري عبدالقادر القالة بن سبيت علي 
 حي ج ت و القالة قريود فاتح 
  حممد خالف

 حي ج ت و القالة  خريفي عمار   تغذية عامة وخضر وفواكه
 حي جفال الرتكي القالة تريدي ميلود 
 حي جفال الرتكي القالة دبايب العجمي 
 حي جفال الرتكي القالة محيدي مسري 

 حي جبهة التحرير الوطين القالة جدعي الطاهر 
 حي ج  ت و القالة بن زراقة رمزي 

 حي ج ت و القالة رضا خريفي
 حي ج ت و القالة مشي مربوك

 حي ج ت و القالة بوطويل صاحل 
 حي ج ت و القالة بكوش متر 

 حي ج ت و القالة العوادي منصف
 حي ج ت و القالة بن صغري غنية 

 حي ج ت و القالة سحالية عبد الرمحان 
 حي ج ت و القالة عبادلية ع الوهاب 

 حي ج ت و القالة كحلي منور 
 حي جفال الرتكي القالة مرية صنية 

 حي جفال الرتكي القالة خلدون بوخامت 
 �ج الصحراء القالة بوملش حسني 
 �ج الصحراء القالة بليدي احلازة 
 السوق املغطاة القالة بربييت فريد 

  افريل القالة24�ج  كيمامني مجيلة 
  افريل القالة24�ج  بولایر سفيان 
  افريل القالة24�ج عفاس فارس 
  افريل القالة24�ج جنوج عزيزة 

نشاطات 
 اخرى

 حي ج ت و  بوساحة عمارة  مقاهي 
 حي ج ت و منصورية عادل 
 حي ج ت و  نش بدر الدين 

 حي جفال الرتكي  حلقوم عبد ىاحلليم 
 باجي ؤخمتار  بلهاين أمحد  مطعم 

 حي جفال الرتكي  مصطفى مصطفاوي 
 ح ج ت و   حممد خالف 
 ح ج ت و  توفيق شريف 

موزعو 
 الحليب 

  
  
  



 بلدية القالة  نفطال القالة  محطات بنزين 
 بلدية القالة  سدراوي خلضر 
 امليناء اجلديد  بلدية القالة  حمطة اليمناء اجلديد

 بلدية القالة  حمطة عايت 
رمل 
 السوق

 / / مخابز
 بلدية رمل السوق مركز  معلم زهري  تغذية عامة وخضر وفواكه

 بلدية رمل السوق مركز عجيمي حليمة 
 بلدية رمل السوق مركز جبايل وفاء 

 بلدية رمل السوق مركز بوعزيز حكيم 
 بلدية رمل السوق مركز حسيين امحد 
 بلدية رمل السوق مركز معلم هشام 

نشاطات 
 اخرى

 بلدية رمل السوق مركز بشاينية حفناوي  مقاهي
 / / مطاعم

موزعو 
 الحليب

/ / 

محطات 
 بنزين 

/ / 

  العيون 44الطريق الوطين رقم  بن زارع لبىن  مخابز العيون
  العيون 44الطريق الوطين رقم  عماروش سهام  تغذية عامة وخضر وفواكه

  العيون44الطريق الوطين رقم  بن خملوف محزة 
  العيون44الطريق الوطين رقم  عريف فتحي 

  العيون44الطريق الوطين رقم  ونسة سيف الدين 
  العيون44الطريق الوطين رقم  سلطاين وليد 
  العيون44الطريق الوطين رقم  2سلطاين وليد 

  العيون44الطريق الوطين رقم  بوخريص صورية 
  العيون44الطريق الوطين رقم  صواب فوزي 

  العيون44الطريق الوطين رقم  خري الدين بومجعة 
نشاطات 

 اخرى
  جبايلي زيان  مقاهي
   مطاعم
موزعو 
 الحليب

  

محطات 
 بنزين 

  

 العنوان التجاري اسم ولقب التاجر المسخر طبيعة النشاط البلدية الدائرة
 السوارخ  القالة 

 
 
 
 
 
 
 

  السوارخ 44الطريق الوطين رقم  ضياف يزيد  مخابز 
  السوارخ44ط و رقم  محيزي ابراهيم تغذية عامة وخضر وفواكه

  السوارخ44ط و رقم  بكريي مالية 
 حتصيص املنطقة الشمالية السوارخ  شعواد السبيت 
 بلدية السوارخ مركز  حليمي حسني
  السوارخ44ط و رقم  ضياف وليد 

 التحصيص احلضري للمنطقة اجلنوبية السوارخ ساملي مالك  
 بلدية السوارخ ضياف عيسى 



 
 
 

 

  السوارخ 44الطريق الوطين رقم  تقيدة سليم 
 حتصيص املنطقة الشمالية السوارخ  طالب صاحل 

نشاطات 
 اخرى

  السوارخ 7حمل رقم  مرداسي عبد اليد  مقاهي 
  السوارخ 44الطريق الوطين رقم  ساملي فتحي 
 حتصيص احلضري اجلنويب السوارخ  رجيل امحد 

 بلدية السوارخ مركز  ساملي محدي 
 بلدية السوارخ مركز خلفي عمار  

 بلدية السوارخ مركز  قديورة زاهو  مطعم 
موزعو 
 الحليب 

  
  
  

   محطات بنزين 
  

  
  

عين  الطارف
 العسل 

   مخابز
  
  

 قرية بوتلة عبداهللا مازين نبيل تغذية عامة وخضر وفواكه
 قرية بوتلة عبداهللا عوايل ناصر

 قرية بوتلة عبداهللا بوزريبة مصطفى
 قرية بوتلة عبداهللا بوزانة فؤاد

 قرية بوتلة عبداهللا جبايلي امحد
 قرية بوتلة عبداهللا بلحسن صورية
 قرية بوتلة عبداهللا عقاب صارة

  
  

نشاطات 
 اخرى

 قرية بوتلة عبداهللا عايت عبد احلليم مقاهي
  
  

 قرية بوتلة عبداهللا دويسي فيصل مطاعم
 قرية بوتلة عبداهللا بلعيد سامل

  
  

موزعو 
 الحليب

  

محطات 
 بنزين 

  

 بلدية بوقوس مركز  عمراوي عبد اليد  مخابز  بوقوس الطارف 
 بلدية بوقوس مركز  مويسي هشام 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بلدية بوقوس مركز  وادي حممد 
 بلدية بوقوس مركز  بوعالية رضوان  تغذية عامة وخضر وفواكه

 بلدية بوقوس مركز  غاي كمال 
 بلدية بوقوس مركز  ساسان سعد 

 بلدية بوقوس مركز  غوري عبد احلميد 
 بلدية بوقوس مركز  عمراوي مرمي 

نشاطات 
 أخرى

 بلدية بوقوس مركز  بوعزة فتحي  مقاهي 
 بلدية بوقوس مركز  رماضين حسني 
 بلدية بوقوس مركز  بوعالية حكيم 
 بلدية بوقوس مركز  بومنجل علي 

 بلدية بوقوس مركز  عوايل التونسي  مطاعم 
 بلدية بوقوس مركز  بوتنب حممد 

 

اسم ولقب التاجر  طبيعة النشاط   البلدية  الدائرة 
 المسخر

 العنوان التجاري 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خمبزة  الطارف مركز  ناصري حسان  بلدية الطارف
 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة  بلدية الطارف مركز  ذيايب نبيل 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  الطارف 44الطريق الوطين رقم  بومهرة حمسن 
 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة بلدية الطارف مركز غناس عصام 
 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة بلدية الطارف مركز  بلعيدي فؤاد 
 +مابعد العيد2مناوب اليوم  خضر وفواكه بلدية الطارف مركز قاسم كبلويت 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خضر وفواكه بلدية الطارف مركز  مريين كمال 

 +مابعد العيد2مناوب اليوم  خضر وفواكه بلدية الطارف مركز ماز حمسن 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى  بلدية الطارف مركز طويل ياسني 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى بلدية الطارف مركز شاطر عبد الوهاب 
 مناوب  مابعد العيد مطعم  بلدية الطارف مركز بليلي يوسف 

 مناوب  مابعد العيد مطعم  بلدية الطارف مركز بوصرة عبد النافع 
 مناوب  مابعد العيد مقصبة  بلدية الطارف مركز عباس حممد اهلادي  

 +مابعد العيد2مناوب اليوم  مقصبة  بلدية الطارف مركز جالل مقداد  
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  حمطة بنزين  بلدية الطارف44الطريق الوطين رقم  زايدي الصادق 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  حمطة بنزين  سيدي بلقاسم 44الطريق الوطين رقم  غناس خلضر 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  حمطة بنزين املطروحة بلدية الطارف شلويف منري 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خمبزة   عني العسل44الطريق الوطين رقم  قرود سيف الدين  بلدية عين العسل

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خمبزة  عني العسل مركز  مالح مراد 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة   عني العسل44الطريق الوطين رقم  عاشوري جنيبة 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  عني العسل44الطريق الوطين رقم  مقديش فيصل 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  عني العسل44الطريق الوطين رقم  كميدي لطفي 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  عني العسل44الطريق الوطين رقم  تعونني لبىن 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خضر وفواكه بلدية عني العسل  حسيين مجال 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خضر وفواكه بلدية عني العسل عقاب وحيد 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى   عني العسل44الطريق الوطين رقم  بوزريبة مراد 



 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى  عني العسل44الطريق الوطين رقم  خلدون مجال 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى  عني العسل44الطريق الوطين رقم  بن عياد عمار 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى  عني العسل44الطريق الوطين رقم  رفعي عبد  الرمحان 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مطعم   عني العسل44الطريق الوطين رقم  رمضاين العيد 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  حمطة بنزين  حي بوتلة عبد اهللا عني العسل  اديالهدويسي 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  حمطة بنزين   عني العسل 44الطريق الوطين رقم  دين حممد علي 

 مناوب  ما بعد العيد خمبزة  حتصيص املريدمية القالة ضياف يزيد بلدية القالة 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خمبزة 04حمل 02حتصيص فرنانة  بوحالب وليد

  وما بعد العيد2مناوب اليوم  خمبزة شارع األمري عبد القادر بن سبيت علي 
 مناوب  ما بعد العيد خمبزة  القالة 07حمل خالف حممد

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  حتصيص مريدمية القالة سرير مراد 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  حتصيص مريدمية القالة رياحي بالل 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  حتصيص مريدمية القالة لعنيب معاذ 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  حتصيص مريدمية القالة بربييت سفيان بلدية القالة

 مناوب  ما بعد العيد تغذية عامة  حتصيص مريدمية القالة بقونة بومهين
 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة  02 حتصيص فرنانة رقم01حمل  خيار الدين شعيب
 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة  حتصيص فرنانة زايدي عبد اللطيف

 مناوب  ما بعد العيد تغذية عامة  حتصيص االربع ثنايا  نوري حليم 
 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة  مفرتق الطرق القالة بوراوي أمحد .

 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة  االربع ثنايا فيايل وحيد 
 مناوب  ما بعد العيد تغذية عامة   االربع ثنايا03حمل  بوبزيز كرمي 

 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة  شارع السبيت بومعراف سدور عبد اللطيف 
 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة  ساحة أول نوفمرب ملواح يزيد 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  �ج باجي خمتار زيدان محزة 

 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة  حي نقال الرتكي القالة بياسي العجمي 
 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة  حتصيص جفال الرتكي القالة محيدي مسري 

 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة  القالة جدعي الطاهر 
 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة  القالة  بن زرافة رمزي 

 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة  القالة  خريفي رضا 
 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة  القالة مربوكمهين 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  القالة  بوطويل صاحل 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  ح ج ت و القالة بكوش نصر 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  ح ج ت و القالة عوادي منصف 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  ح ج ت و القالة  بن صغري غنية

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة   ح ج ت و القالة ساحلية عبد الرمحن

 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة   ح ج ت و القالة عبادلية وهاب
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة   ح ج ت و القالة كحلي منور

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة   القالة02حتصيص جفال الرتكي  مرية حسينة 

 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة  حمل س د القالة  خلدون بو خامت
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  �ج الصحراء القالة بوملش حسني 

 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة  �ج الصحراء القالة بليدي احلازن
 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة  السوق املغطاة بربييت فريد



 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة   افريل24�ج  بولایر سفيان 
 مناوب  ما بعد العيد تغذية عامة   ؟أفريل 24�ج  جنوج عزيزة 

 مناوب  ما بعد العيد تغذية عامة   أفريل 24�ج  عفاس فارس 
 2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  أفريل 24�ج  كيمامني مجيلة
 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  خضر وفواكه   مريدمية القالة حروشي حويل 

 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  خضر وفواكه    مفتالق الطرق القالة 1م  بوراوي أمحد 
 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  خضر وفواكه   السوق املغطاة القالة  بربييت فرحات 

 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  خضر وفواكه   السوق املغطاة  عبدي نبيل 
 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  خضر وفواكه    ح ج ت و القالة 01حمل  عماد خريفي 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى   .حتصيص املريدمية القالة خدجية لعقيب

 مناوب مابعد العيد مقهى حتصيص املريدمية القالة العريب رمزي
 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  مقهى حي جفال الرتكي القالة حلقوم ع احلليم
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى ح ج ت القالة منصورية عادل

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى ح ج ت القالة عمارة بوساحة

 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  مقهى ح ج ت القالة نش بدر الدين بلدية القالة
 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  مطعم  حتصيص فرنانة لعبين خدجية 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مطعم  االربع ثنايا القالة خلدون مربوك 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مطعم  باجي خمتار بلهاين أمحد 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مطعم  باجي خمتار بلهاين أمحد 

 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  مطعم  حي جفال الرتكي القالة مصطفى مصطفاوي
 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  مطعم   القالة 02حمل  خالف حممد
 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  مطعم  ح ج ت و القالة شرقي توفيق 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  حمطة بنزين  بلدية القالة  نفطال القالة

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  حمطة بنزين  بلدية القالة  سدراوي خلضر

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  حمطة بنزين  امليناء اجلديد  بلدية القالة  حمطة اليمناء اجلديد

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  حمطة بنزين  بلدية القالة  حمطة عايت

 مناوب ما بعد العيد  خمبزة  بلدية السوارخ ضياف يزيد بلدية السوارخ
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة   السوارخ 02حمل رقم  محيزي إبراهيم

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  بلدية السوارخ وعلي مجال 

 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة  حتصيص املنطقة الشمالية بلدية السوارخ طالب صاحل
 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة   بلدية السوارخ 01حمل رقم  ضياف عيسى 

 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة  بلدية السوارخ  ضياف وليد 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  السوارخ44طريق  حليمي حسني 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة   السوارخ03حمل رقم  خلفون خمتار

 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة  حتصيص منطقة مشالية السوارخ شعواد السبيت 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  03 السوارخ حمل رقم 44طريق  تقيدة سليم 

 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة   السوارخ44طريق  ساملي مالك
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى  السوارخ خلفي عمار 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى  السوارخ44ط ساملي محدي 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى حتصيص املنطقة اجلنوبية السوارخ رجيل أمحد 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى السوارخ مرداسي عبد احلميد

 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  مقهى  السوارخ44ط  ساملي فتحي 



 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  حمطة بنزين بلدية السوارخ مركز  قديورة زاهو 

 بلدية العيون 
 
 
 
 
 
 
 

 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة   العيون44الطريق الوطين  بن خملوف محزة 
 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة  العيون44الطريق الوطين  عماروش سهام 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  العيون01حمل رقم  عريف فتحي

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  العيون44الطريق الوطين  سلطاين وليد 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  العيون 44الطريق الوطين  بوخريص صورية

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  العيون 01 حمل رقم 44طريق الوطين  صواب فوزي 

 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة بلدية العيون وسط خري الدين بومجعة 
 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  مقهى   العيون44طريق  جبايلي زيان 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى  01 العيون جنوب وسط رقم 44طريق  بن زارع إبراهيم 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة رمل السوق  حسيين امحد  بلدية رمل السوق

 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة  رمل السوق54شارع اول نوفمرب  معلم زهري 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة رمل السوق عجيمي حليمة 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  رمل السوق54شارع اول نوفمرب  جبايلي وفاء 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة رمل السوق بوعزيز حكيم 

 مناوب ما بعد العيد  تغذية عامة رمل السوق معلم هشام 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى بلدية رمل السوق بشاينية حفناوي  بلدية رمل السوق 

 2مناوب اليوم  خمبزة  بلدية بوقوس مركز  وادي حممد  بلدية بوقوس
 مناوب اليوم األول خمبزة  بلدية بوقوس مركز عمراوي عبد اليد 

 مناوب ما بعد العيد خمبزة  بلدية بوقوس مركز مويسي هشام 
 مناوب اليوم األول تغذية عامة  بلدية بوقوس مركز  بن طراد عزيز 
 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة  بلدية بوقوس مركز بوعالية رمزي 
 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة  بلدية بوقوس مركز خنوشي حممد 

 2مناوب اليوم  خضر وفواكه بلدية بوقوس مركز  غوري عبد اليد 
 مناوب اليوم األول خضر وفواكه بلدية بوقوس مركز ساسان سعد

 مناوب ما بعد العيد خضر وفواكه بلدية بوقوس مركز بن طراد عزيز 
 مناوب اليوم األول مقهى  بلدية بوقوس مركز  بوعزة فتحي 

 2مناوب اليوم  مقهى بلدية بوقوس مركز رماضين حسني 
 مناوب ما بعد العيد مقهى بلدية بوقوس مركز بوعالية حكيم 
 مناوب ما بعد العيد مطعم  بلدية بوقوس مركز  عوايل التونسي 

 مناوب ما بعد العيد مطعم  بلدية بوقوس مركز بوتني هشام 
 2+1مناوب اليوم  خمبزة  بلدية ازيتونة  شلويف قيس بلدية الزيتونة 

 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  خمبزة   الزيتونة مركز 3حمل رقم  ريان قابوش
 2مناوب اليوم  تغذية عامة   بوقويسة الزيتونة مركز 1حمل رقم  تنيت حكيم 

 مناوب  اليوم األول  تغذية عامة  حتصيص الزيتونة مركز  عماري ياسني 
 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة  بلدية الزيتونة  ملوك وسام 
 2+1مناوب اليوم  تغذية عامة   الزيتونة 4حمل رقم  ثابيت توفيق 

 2+1مناوب اليوم  تغذية عامة   بلدية الزيتونة 1.2حمل  شلويف عاطف 
 2+1مناوب اليوم  خضر وفواكه الزيتونة مركز  جديد عنرت 

 مناوب  اليوم األول  خضر وفواكه الزيتونة  مركز  خريف خضرة 
 2+1مناوب اليوم  مقهى   الزيتونة مركز 1حمل رقم  بومازة يونس 

 مناوب  اليوم األول  مقهى  الزيتونة مركز نافع فريد 



 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  حمطة بنزين  بلدية الزيتونة  محداوي نوار 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  حمطة بنزين  بلدية الزيتونة  شلويف فتحي 

 مناوب  اليوم األول  خمبزة  بلدية عني الكرمة  صاحلي بدرالدين بلدية عين الكرمة 
 مناوب  ما بعد العيد خمبزة بلدية عني الكرمة ضروي السبيت 

 2مناوب اليوم  خمبزة بلدية عني الكرمة عبدي غنية 
 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة  بلدية عني الكرمة سلطاين ذهب 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  بلدية عني الكرمة قسم اهللا حممد

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  بلدية عني الكرمة زرزوين حممد الصادق 

 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  مقهى بلدية عني الكرمة عثماين فؤاد 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى بلدية عني الكرمة بومعزة حممد 

 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  مقصبة  بلدية عني الكرمة سلطاين عز الدين  
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  حمطة بنزين  حي كاف الصابون بلدية  عني الكرمة  جديد عبد اليد

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  حمطة بنزين  مقابل ساحة فرانس فانون بلدية عني الكرمة  نوري عمار 

 بلدية بوحجار
 
 

 
   

  

 مناوب اليوم الول  خمربة  شارع االمري عبد القادر بوحجار  مقناي حممد 
 مناوب اليوم الول  خمربة حي سعدي الطيب بوحجار بن وهب شوقي 

 2مناوب اليوم  خمربة التحصيص العمراين جبار الطيب بوحجار  مهدي وسيم 
 مناوب اليوم الول  خمربة  بوحجار1954 نوفمرب 1شارع   حو الوردي  

 2مناوب اليوم  خمربة شارع االمري عبد القادر بوحجار خلفي محزة 
 مناوب ما بعد العيد  خمربة بوحجار مركز  حرياطي هشام 

 مناوب ما بعد العيد  خمربة  بوحجار 1945ماي 8حي  خميب عبد السالم 
 مناوب ما بعد العيد  خمربة  بوحجار1954 نوفمرب 1شارع  محود يونس 

 2مناوب اليوم  خمربة بوحجار مركز حو حممد الطيب 
 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة  شارع عبد الرمحان بوحجار  بوزينة حممد كمال 

 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة  شارع عبد احلميد بن باديس بوحجار  فرجاين امال 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة   بوحجار 54شارع اول نوفمري  عبد الصمد مولود 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  شارع عبد احلميد بن باديس بوحجار حريري اليامنة 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة   اكتوبر بوحجار 17حي  بلونيس نبيل 

 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة  حي  بادي جميد بوحجار  قمري هنية 
 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة  شارع االمري عبد القادر بوحجار  كرميش ناصر 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  بوحجار مركز  بنور عادل 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  شارع عبد الرمحان بن سامل  كلويف حممد 

 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة   بوحجار 56 اوت 20شارع  الصادق ديلوم 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة   سكن بوحجار 54حي  بن شاوي خملوف 

 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة  حي سعدي الطيب بوحجار  بوزينة مربوك 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة   بوحجار 1945 ماي 08حي  خروب دزاير احلرة 

 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة  حي جبار الطيب بوحجار  غرس بوبكر 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خضر وفواكه  فيفري بوحجار 24�ج  بن هويس عمار 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خضر وفواكه شارع عبد احلميد بن باديس بوحجار  مصلحي مشس الدين 

 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  خضر وفواكه شارع عبد احلميد بن باديس بوحجار نوري الضاوي 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خضر وفواكه  بوحجار 54 نوفمرب 01شارع  معمر رضا 

 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  خضر وفواكه  اكتوبر بوحجار 17حي   باهي حسام 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى  شارع عبد احلميد بن باديس بوحجار  فرجاين فيصل 



 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى  حي جبار الطيب بوحجار  وازع امال 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى   بوحجار 54 نوفمرب 01شارع  حرياطي هشام 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى   بوحجار 56 اوت 20حي  سعد خبوش جنيب 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى   بوحجار 60 اكتوبر 17حي  بن قريد ابراهيم 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى   بوحجار60 اكتوبر 17حي  مسادي رمزي 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى   بوحجار60 اكتوبر 17حي  حلالح عبد 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  حمطة بنزين  بلدية بوحجار  نفطال 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  حمطة بنزين  بلدية بوحجار  بوقرة امحد 

 بلدية واد الزيتون 
 
 
 
 
 
 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  واد الزيتون مركز  حبرون اخلميسي  

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة   زاد الزيتون01التحصيص العمراين رقم  زالل مراد

 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة  واد الزيتون مركز  حو خلضر 
 2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  بلدية واد الزيتون  حو عبد اهللا 

 2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  بلدية واد الزيتون حو عقيلة 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خضر وفواكه واد الزيتون مركز  حبرون اخلميسي

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى  واد الزيتون مركز  مصدق عادل 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى   زاد الزيتون01التحصيص العمراين رقم  زالل مراد 

بلدية حمام بني 
 صالح 

 مناوب اليوم االول خمبزة  محام بين صاحل مركز   منال زيدان  
 مناوب اليوم االول تغذية عامة  حي الاهد بلعلمي ابراهيم محام بين صاحل مشري سعاد

 2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  محام بين صاحل خبوش الصادق
  تغذية عامة  شارع املقدم سدراية مربوك محام بين صاحل بن شاوي الطيب

 2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  محام بين صاحل مركز  تليلي رابح
 مناوب اليوم االول تغذية عامة  محام بين صاحل مركز خبوش طارق

 2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  شارع تليلي حممد محام بين صاحل  تليلي وليد
 مناوب اليوم االول وما بعد العيد  تغذية عامة  محام بين صاحل مركز رقامي عبد الوهاب

 2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  طريق بومية محام بين صاحل  جالب علي
 مناوب اليوم االول تغذية عامة  محام بين صاحل مركز منال خمتار

 مناوب اليوم االول خضر وفواكه حي الاهد بلعلمي ابراهيم  بن شاوي الصادق 
 مناوب اليوم االول وما بعد العيد  مقهى  شارع تليلي حممد محام بين صاحل بن ناصر هنية 
 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  مقهى محام بين صاحل مركز  سهيلي نبيلة 

 مناوب اليوم االول مقهى محام بين صاحل مركز غماري فتيحة 
 بلدية الشافية 

   
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خمبزة  بلدية الشافية مركز  مهيسي إمساعيل 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  بلدية الشافية  سرير زهري 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  بلدية الشافية معمور ميهوب 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى  الشافية مركز   لتيم عيسى 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى الشافية مركز   بوذيب حممد 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقصبة  الشافية مركز    زبريي محراية  

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خمبزة  حي شارف بلدية بوثلجة  حمرش حسني  بلدية بوثلجة 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خمبزة  بوثلجة 44الطريق الوطين رقم  حاجي إبراهيم  

 +مابعد العيد 2مناوب اليوم  خمبزة  بوثلجة44الطريق الوطين رقم  حاجي  جنيب
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة   بلدية  بوثلجة 44الطريق الوطين رقم  بوكفة عبد الرمحان 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة   بلدية  بوثلجة44الطريق الوطين رقم  دخيل فارس 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة   بلدية  بوثلجة44الطريق الوطين رقم  بوثلجة امني 



 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة   بلدية  بوثلجة44الطريق الوطين رقم  رحيال حممد 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة   بلدية  بوثلجة44الطريق الوطين رقم  نصيب مجيلة 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خضر وفواكه  بلدية  بوثلجة44الطريق الوطين رقم  ساكر أسامة

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خضر وفواكه بوثلجة مركز  دخيل فارس

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خضر وفواكه  بلدية  بوثلجة44الطريق الوطين رقم  بوثلجة  امني

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خضر وفواكه  بلدية  بوثلجة44الطريق الوطين رقم  رحيال حممد

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى  بوثلجة مركز خريسي فتحي 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى بوثلجة مركز بوزعرورة حممد 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى بوثلجة مركز بورومانة وناس 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى بوثلجة مركز بشاين رضا 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى بوثلجة مركز عزاب حكيم 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى بوثلجة مركز برابكية ابراهيم 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى بوثلجة مركز بن طراد فوزي 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مطعم  بوثلجة مركز  عزاب حكيم 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  حمطة بنزين  بلدية  بوثلجة 44الطريق الوطين رقم  راوية الضاوي 

 2مناوب اليوم  خمبزة  بلدية حبرية الطيور  حريب مجال  بلدية بحيرة الطيور 
 مناوب اليوم االول  خمبزة بلدية حبرية الطيور سوامل رابح 

 مناوب اليوم االول  تغذية عامة   مسكن حبرية الطيور 50حي  سعودي منري 
 مناوب اليوم االول  تغذية عامة   بلدية حبرية الطيور 44ط و رقم  جاللين فارس 
  وما بعد العيد2مناوب اليوم  تغذية عامة  بلدية حبرية الطيور44ط و رقم  حريب صاحل 

 2مناوب اليوم  تغذية عامة  بلدية حبرية الطيور44ط و رقم  سوامل عبد اللطيف 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  بلدية حبرية الطيور44ط و رقم  مشاكة سليم

   وما بعد العيد 2مناوب اليوم  مطعم  حبرية الطيور    فتسي عبد الغاين 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى  حبرية الطيور بن روية العمري 

 مناوب ما بعد العيد  مقهى  حبرية الطيور جاليل نسيمة 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  حمطة بنزين   بلدية حبرية الطيور44الطريق الوطين رقم  شاييب يوسف 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  حمطة بنزين   بلدية حبرية الطيور44الطريق الوطين رقم   زعيم ملني  

 بلدية بريحان 
   
   
  

   

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خمبزة بلدية برحيان حريب عبد الكرمي

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خمبزة  حي الريغية درواز رابح

   وما بعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة  برحيان مركز دريسي أمحد
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة حي رياحي تاعريب خنوشي منري

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة برحيان مركز بوقرة حممد

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة السبعة صايفي عزيز

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة السبعة زرييب الطاهر

   وما بعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة حي طلحي داغري وشواش عبد الطاهر
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة حي رابح دايل عالم رانية

 مناوب اليوم مابعد العيد تغذية عامة حي رابح دايل دريسي بالل
 2مناوب اليوم  تغذية عامة حتصيص قرعة الوزة عاقر فيصل
   وما بعد العيد 2مناوب اليوم  تغذية عامة السبعة خليل مربوك
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة حتصيص قرعة الوزة غاي وحيدة

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خضر وفواكه برحيان مركز حمفوظي عبد الباقي

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خضر وفواكه حي أمحد مالك حريب يوسف



 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خضر وفواكه حي رحيان العريب خنوشي مجال

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى  الريغية بوركبة بغدادي

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى برحيان مركز  زعالين أمحد 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى السبعة  زرييب عبد اهللا

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى حي دايل رابح شارف حممد 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى حي دايل رابح دريسي عبد احلميد

 مناوب اليوم االول مطعم  برحيان مركز خلضاري صليحة 
 2مناوب اليوم  مطعم برحيان مركز بركان يزيد

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مطعم حتصيص قرعة الوزة  ديب حياة 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مطعم حتصيص قرعة الوزة  حلور عباس

  ومابعد العيد2مناوب اليوم  مطعم السبعة  خليل مربوك
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  حمطة بنزين  طريق السبعة بلدية برحيان  بن جديد علي 

 بلدية بن مهيدي 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خمبزة  سيدي قاسي بلدية بن مهيدي  توايت مراد

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خمبزة سيدي قاسي بلدية بن مهيدي قريود الطاهر

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خمبزة  بن مهيدي 44الطريق الوطين رقم  تومي عيسى

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خمبزة  بن مهيدي44الطريق الوطين رقم  حاجي كمال

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خمبزة حي هواري بومدين بن مهيدي  بوملاش الياس

 مناوب اليوم االول خمبزة بلدية بن مهيدي  شعبوين رابح
 مناوب اليوم االول خمبزة بلدية بن مهيدي بومية علي

 مناوب ما بعد العيد خمبزة  بلدية بن مهيدي  قريود الطاهر
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة   44ت الشهيد رقم  جمرود كميلية 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  44ت الشهيد رقم  عبديل حممد شريف 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  حي هواري بومدين  كنوين غنية 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  حي هواري بومدين تونسي شكري 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  // عروسي منري 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  حي الشهداء عبديل لطفي 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  // لعالميية منصف 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  حي هواري بومدين مويسي فتيحة 

 مناوب  ما بعد العيد تغذية عامة  ساحيية معمر فداين عبد الوهاب 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  حي الشهداء مزريقي زهري 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  44ط و  رفم  بوعبيد كمال 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  حي هواري بومدين دريسي فلة 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  حي هواري بومدين حسايت تقي الدين 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  حي الشهداء مويلحي نبيل 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  44ط و رقم  حفصي أمحد 

  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   تغذية عامة   سكن150حي  مهيسي فريد 
  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   تغذية عامة  حي جندي علي العاقل رضوان 
  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   تغذية عامة  حي هواري بومدين  بوطربوشة يزيد 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  حي الشهداء  عبديل حليم 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  حي هواري بومدين زياين عيدة 

  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   تغذية عامة  حي دايرة مصطفى محزاوي حكيم 
  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   تغذية عامة  حي دايرة مصطفى سنوسي ساعد



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   بلدية بن مهيدي

  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   تغذية عامة  حي دايرة مصطفى طاهري عبد الغاين
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  حي سيدي قاسي  بلدية بن مهيدي  عباسي نذير 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  حي سيدي قاسي  بلدية بن مهيدي عباسي مسلم 

  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   تغذية عامة  حي سيدي قاسي  بلدية بن مهيدي زايدي هشام 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  حي سيدي قاسي  بلدية بن مهيدي توايت كمال

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  حي سيدي قاسي  بلدية بن مهيدي مهيسي الشريف

  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   خضر وفواكه شارع دييب علي علوي رضا 
  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   خضر وفواكه 44ط.و رقم  بوطربوشة حسان 

 مناوب مابعد العيد خضر وفواكه شارع دييب علي لعالميية فتحي 
 2مناوب اليوم  خضر وفواكه شارع غود البورق صايفي موسى 

 مناوب مابعد العيد خضر وفواكه شارع غود البورق صايفي خالد
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خضر وفواكه 44ط و رقم صاحلي فاطمة اخلضراء

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خضر وفواكه حي سيدي قاسي  بلدية بن مهيدي زايدي هشام 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى  44ط و رقم تومي عيسى 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى حي هواري بومدين  تونسي طارق 

  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   مقهى  مسكن80مشروع  بن عياد محزة
  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   مقهى 44ط و  خبشاش علي 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى 44ط و  بوطابية زين الدين 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى 44ط و  ضيف سهام 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى 44ط و  سريعي حممد الصاحل 

  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   مقهى 44ط و  عباسي مصطفى
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى 44ط و  بوركبة نبيل 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى 44ط و  نصايفية عبد الرزاق

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى حي سيدي قاسي  بلدية بن مهيدي عباسي مسلم 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى حي سيدي قاسي  بلدية بن مهيدي غرايبية رابح 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى حي سيدي قاسي  بلدية بن مهيدي ساحيية حممد

 مناوب ما بعد العيد  مطعم   بن مهيدي 44ط و رقم  تومي عيسى 
 مناوب ما بعد العيد  مطعم  بن مهيدي44ط و رقم  ساسي صاحل 

 مناوب ما بعد العيد  مطعم  بن مهيدي44ط و رقم  كرفوح يوسف 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مطعم  بن مهيدي44ط و رقم  نوار فاتح 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مطعم  بن مهيدي44ط و رقم  دييب حممد 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مطعم  بن مهيدي44ط و رقم  برينيس أونيس 

 مناوب ما بعد العيد  مطعم  بن مهيدي44ط و رقم  مشااس رابح 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مطعم حي سيدي قاسي  بلدية بن مهيدي عطوي اهلام 

 مناوب ما بعد العيد  مطعم حي سيدي قاسي  بلدية بن مهيدي بوخطوطة سامية 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  حمطة بنزين  بلدية بن مهيدي 44الطريق الوطين رقم  نفطال 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  حمطة بنزين سيدي قاسي بلدية بن مهيدي  دراج وشركائه

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  حمطة بنزين بلدية بن مهيدي  ش ذ م بوبري 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  حمطة بنزين سيدي مبارك بلدية بن مهيدي  مرادي خدجية 

 بلدية عصفور 
  

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خمبزة  بلدية عصفور  صناعي يوسف 

 مناوب ما بعد العيد  تغذية عامة  حي معيز حسان  عصفور  بونيف ياسني 
  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   تغذية عامة  حي عصفور وسط عصفور قناديل عبد اليد 



  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   تغذية عامة  شارع االمري عبد القادر عصفور ناصر زهية 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  حي عياد رمضان عصفور عروسي عامر 

 مناوب ما بعد العيد  تغذية عامة  حي معيز حسان عصفور بونيف رضا 
 مناوب ما بعد العيد  خضر وفواكه عصفور وسط  بومدين القايد 

  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   مقهى حي معيز حسان عصفور  بونيف لزهر 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى عصفور وسط  هادف منور 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى عصفور وسط  كرفوح يوسف 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مطعم  عصفور مركز  بومدين محدي 

 اليوم األول + الثاين +الثالث حمطة بنزين بلدية عصفور  العياد لزهر 
 2مناوب اليوم  خمبزة  زريزر مركز بوقلب عادل  بلدية زريزر

 2+1مناوب اليوم  خمبزة زريزر مركز بلقامسي حممد 
 مناوب مابعد العيد  خمبزة زريزر مركز براكشي عاطف

  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   تغذية عامة  زريزر مركز زقاي حممود 
 2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  زريزر مركز بن مراح عبد احلق 

  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   تغذية عامة  زريزر مركز زعروري سامي
 2+1مناوب اليوم  خضر وفواكه زريزر مركز عاشوري رضا 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خضر وفواكه زريزر مركز عاشوري حكيم

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى زريزر مركز علوش عادل 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى زريزر مركز لعالميية عمر

  ومابعد العيد1مناوب اليوم  مقهى زريزر مركز عروسي حسني 
 مناوب مابعد العيد  مطعم زريزر مركز  جوادي حممد 

  ومابعد العيد1مناوب اليوم  مطعم زريزر مركز لعالميية عبد الرزاق 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  حمطة بنزين مفرتق الطرق بلدية زريزر  ش ذ م صدام عماد الدين 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  حمطة بنزين مفرتق الطرق بلدية زريزر  ش ذ م بوقفة عبد اهللا

 بلدية البسباس
  

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خمبزة  البسباس مركز  بن طراد نذير 

 مناوب مابعد العيد  خمبزة البسباس مركز خرسي فتحي 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خمبزة البسباس مركز ناصر فارس 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خمبزة البسباس مركز مجيل �دي 

  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   تغذية عامة  البسباس مركز  زماري سليم 
  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   تغذية عامة  البسباس مركز  طراد نبيل 

  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   تغذية عامة  البسباس مركز  مشري يزيد 
  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   تغذية عامة  البسباس مركز  بلهاين عبد املطلب 

 مناوب اليوم االول تغذية عامة  البسباس مركز  زماري طارق 
 2مناوب اليوم االول+ تغذية عامة  البسباس مركز  فوغايل منور 
  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   تغذية عامة  البسباس مركز  بوبكر عيدة 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خضر وفواكه البسباس مركز  لعالميية عبد اجلليل  

 مناوب مابعد العيد  مطعم البسباس مركز  زماري رضا 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مطعم البسباس مركز  بلهاين عثمان 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى  مسكن البسباس 200حي  بن زديرة رفيق 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى البسباس وسط  معايزية عبد النور 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى البسباس مركز  مجيلي رابح 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى البسباس مركز  مهري عادل 



 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  حمطة بنزين  حي غزة بلدية البسباس  ش ذ م احلرية 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  حمطة بنزين  داغوسة بلدية البسباس  بروش ناصر 

ش ذ م م امللكية للمصربات 
 غذائية 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  ملبنة  مزرعة طلحي البسباس 

 2مناوب اليوم  خمبزة  حي عيطوش عجدار الشط قريبع عبد الفتاح  بلدية الشط
 2مناوب اليوم االول  + خمبزة حي الشكوبية الشط حسنو خالد 

 مناوب مابعد العيد  خمبزة حي مسعودي خلضر الشط صالح عبد الكرمي 
  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   تغذية عامة  حي بوخبيزة بومنجل بوعقادية وردة
  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   تغذية عامة  حي بوخبيزة بومنجل بوزينة ابراهيم

  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   تغذية عامة  حي بوخبيزة بومنجل مركب عبد الكرمي
  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   تغذية عامة  حي بوحدب صديق عبابسية رشدي
  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   تغذية عامة  حي بوحدب صديق مرازقية حلبيب
 مناوب اليوم االول  تغذية عامة  حي بوثلجة صاحل شنياف فريدة
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  حي بوثلجة صاحل عمريي محيدة

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  حي عيظوش عجدار عرجون لزهر

  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   تغذية عامة  حي عيظوش عجدار شنة عبد احلميد
  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   تغذية عامة   مسكن60حي  عمراين عبد السالم

  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   تغذية عامة   مسكن60حي  عوين عز الدين
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  الشط مركز عشريي مجال

  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   تغذية عامة  الشط مركز ساهل مجال
  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   تغذية عامة  الشط مركز غريبلي عبد العزيز

  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   تغذية عامة  حي عيظوش عجدار درارجة توفيق
 مناوب ما بعد العيد تغذية عامة  حي عيظوش عجدار بوقصري عمر
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  حي بوثلجة صاحل عزرسي عمار

 مناوب اليوم االول تغذية عامة  حي عيظوش عجدار  عقون جابر
  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   مقهى  الشط مركز  غريبلي حكيم 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى  مسكن الشط 60حي  بوساحة الشريف 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى حي عيطوش عجدار  الشط  عشي حممد

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى حي بوثلجة صاحل الشط  عروسي عالء الدين 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى حي بوثلجة صاحل الشط  معطى اهللا رضا 

  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   مقهى الشط مركز  ساهل عبد احلق 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مطعم الشط مركز  امقران مراد 

 2مناوب اليوم االول  + مطعم الشط مركز  بوخبيزة مراد 
 2مناوب اليوم االول  + مطعم حي بوثلجة صاحل الشط قرمي رفيق 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مطعم حي بوثلجة صاحل الشط خريف عبد اجلليل 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  حمطة بنزين  مفرتق الطرق بئر احلنش بلدية الشط بوخاري فواد 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  حمطة بنزين  بلدية الشط مركز قزولة فريد

 عبيدي –مطحنة الساحل 
 مجال-

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مطحنة  املنطقة الصناعية الشط 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مطحنة  املنطقة الصناعية الشط  مطحنة الساحل األزرق 

 بلدية الذرعان
  

 مناوب اليوم االول  خمبزة   الذرعان 54�ج اول نوفمرب  جليد حممد ملني 
 مناوب ما بعد العيد خمبزة  مسكن الذرعان 500حي  عثماين بالل 

 مناوب ما بعد العيد خمبزة حي العقيد عمريوش الذرعان  بقاش عبد اجلليل 



 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خمبزة حي عيسات ايدير الذرعان  براح وليدة 

  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   تغذية عامة   الذرعان 185�ج عمروين عمارة رقم  رامول هشام 
  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   تغذية عامة  حي بورشروش مبارك الذرعان  منوشي امساعيل 

  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   تغذية عامة   الذرعان 54شارع اول نوفمرب  شامية عمار 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  حي العقيد عمريوش الذرعان  عمروين رشيد 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  حي فداوي مسعود الذرعان  العمري عمار 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  حي فداوي اهلادي الذرعان  شايب راسو عثمان 

  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   تغذية عامة  حي العقيد عمريوش الذرعان  بوعالق حممود 
  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   تغذية عامة   مسكن الذرعان 46حي  حفصي الطلحي 

 مناوب ما بعد العيد تغذية عامة    الذرعان 54 نوفمرب 1شارع  مشام وديع 
  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   مقهى   الذرعان 54شارع اول نوفمرب  باي مسري  

  وما بعد العيد 2مناوب اليوم   مقهى  مسكن الذرعان46حي  عمارة ماضي منري  
 مناوب ما بعد العيد مقهى  الذرعان54شارع اول نوفمرب  بوطمني رمزي  

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مطعم   الذرعان 54شارع اول نوفمرب  غرايبية نور الدين 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مطعم  الذرعان54شارع اول نوفمرب  دنادنية عبد القادر

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مطعم الذرعان مركز  بوخونة خلضر 

 مناوب ما بعد العيد مطعم الذرعان مركز سرار حممد بشري 
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  حمطة بنزين  حي جنان الشوك  بوقرة العياشي

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  حمطة بنزين  طريق عنابة قاملة  نفطال 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  خمبزة شيحاين مركز  خرويب سليمة  بلدية شيحاني

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  بلدية شيحاين مركز  بومعزة مجال 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة   بلدية شيحاين 1حمل رقم   بوفنداسة فهمي 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  �ج عجال الطاهر  بولقصح حبيبة   

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  حي الفدائيني شيحاين  درعي عبد اليد 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  �ج عجال الطاهر كراميية تونس 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى �ج خرويب مخيسي شيحاين بوساحة نورة 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى حي عجال الطاهر شيحاين درعي فاطمة  

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقصبة  �ج خرويب مخيسي شيحاين نوادرية نصر الدين  

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقصبة حي عجال الطاهر شيحاين درعي فاطمة  

  وما بعد العيد2مناوب اليوم  خمبزة  بلدية شبيطة خمتار  رقيق منري  بلدية شبيطة مختار 
 مناوب اليوم الثاين  خمبزة بلدية شبيطة خمتار صايب رياض شوقي 

 مناوب اليوم االول  خمبزة بلدية شبيطة خمتار اليامني طوبال
 مناوب اليوم الثاين  تغذية عامة  بلدية شبيطة خمتار خليل جالل  

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  بلدية شبيطة خمتار بوعلجية منصف 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  بلدية شبيطة خمتار لعور حسني 

  وما بعد العيد2مناوب اليوم  تغذية عامة  بلدية شبيطة خمتار مرداس رشيد 
  وما بعد العيد2مناوب اليوم  تغذية عامة  بلدية شبيطة خمتار كرود السعيد 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  بلدية شبيطة خمتار لعمامرية شريفة 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  تغذية عامة  بلدية شبيطة خمتار بوشاهد عمار 

  وما بعد العيد2مناوب اليوم  تغذية عامة  بلدية شبيطة خمتار فارس عز الدين 
  وما بعد العيد2مناوب اليوم  تغذية عامة  بلدية شبيطة خمتار غزايل سعيدة

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقهى بلدية شبيطة خمتار فارس عبد اهللا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وما بعد العيد2مناوب اليوم  مقهى بلدية شبيطة خمتار صايب امحد 
 مناوب اليوم االول وما بعد العيد  مقهى بلدية شبيطة خمتار صايب حممد الطاهر 

 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مطعم بلدية شبيطة خمتار طوايبية بومجعة 

  وما بعد العيد2مناوب اليوم  مقصبة  بلدية شبيطة خمتار بلقادر حسن  
 +مابعد العيد2+1مناوب اليوم  مقصبة بلدية شبيطة خمتار خدادمية  طارق 



مديرية التجارة لوالية الطارف 
جدول الوحدات اإلنتاجية المسخرة لمناوبة عيد األضحى المبارك 2019

المجموعالعنواناليوم المناوبةاالسم التجاريالوحدات اإلنتاجية
منطقة النشاطات بن مهيدياليوم االول للعيدمطاحن الصافي
منطقة النشاطات الشطاليوم الثاني للعيدمطحنة الساحل

منطقة النشاطات الشطاليوم الثاني للعيدمطحنة الساحل األزرق

ش ذ م م الملكية الملبنات
مزرعة طلحي احمد البسباسكل ايام العيدللمصبرات الغذائية

///مياه معدنية
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