
 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 جدول رقم 10 : قائمة التجار المسخرين خالل مداومة عيد االضحى المبارك لسنة 9102 

ة عين الدفلىــــــــــــوالي  

 
 البلدية الرقم اسم و لقب التاجر العنوان طبيعة النشاط مالحظة

 أول يوم عيد

 مخبـــــــــزة
 

الزنداري شارع  10 جمال صدوق حاج 

ى
ن الدفـــــل

عي
 

شـــــــــــوال حـــــــي عيد يوم ثانـــي  10 طلحاوي كمال 
فلسطيــــــــــن شـــــــارع عيد يوم ثانـــي  10  أحمد داد 
عبدالقـــــــــادر االميــــر شارع عيد يوم ثانـــي  10  مجيد قدور 
محمـــد خيــــــاط حي عيد يوم ثانـــي  10 ز/محمد بلكبير ف 

خياط حي  أول يوم عيد  10 10 حاج صادوق جمال  
مــــــازوني حي أول يوم عيد  10 بسكري حمزة 

مــــــازوني حي عيد يوم ثانـــي  10 سمان عبد القادر 
عليلي االخوة حي  أول يوم عيد  10 مصراوي احمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
الزنـــداري شارع أول يوم عيد  01 01 لندار عبد القادر 

صادوق حاج حي عيد يوم ثانـــي  00 قدود سناء 
الزنـداري شارع عيد يوم ثانـــي  00  02لندار عبد القادر 

القادر عبد االمير شارع  أول يوم عيد  00 مداني بن يوسف  
محمد خياط حي أول يوم عيد  00  عقون هشام  
شوال حي أول يوم عيد  00  حمادي عمر   

شوال حي عيد يوم ثانـــي  00 قران محي الدين   
القادر عبد االمير شارع عيد يوم ثانـــي  00  عنصر جمال   

 00  لعالوي عبد القادر   الشهداء شارع أول يوم عيد
ناجم حي عيد يوم ثانـــي  00  بوقريعة بوعالم   

ن  01 ايت زيان بلقاسم   ناجم حي االول والثالث 
عي

ى
 الدفـــــل

 UNO 00مخبزة  حي سيدي يحي  عيد يوم ثانـــي
وقـــــــــــــود محطة يوم عيد ثانياول و  10 المنطقة الصناعية رقم    00 مطاي عباس 



   يوم عيد ثانياول و 
وقـــــــــــــود محطة  

10 رقـــم الوطــني الطريــــق  00 احمد سايح بوعبد اهلل 
 الطريق مـــــازوني حــي يوم عيد ثانياول و 

10 رقم الوطني  

 00 فرج بلقاسم

 الطريق الضاية فرقة يوم عيد ثانياول و 
10 رقم الوطني  

 00 فالح جياللي

 00 ة ـــــاسماعيل يمين  القادر عبد االمير شارع يوم عيد ثانياول و 
 00 فالح عابد حي الضاية يوم عيد ثانياول و 

 أول يوم عيد

 مطـــــــــعم
 

القــــادر عبد االمير شارع  00 شوشاوي رابح 
القــــــــادر عبد االمير شارع عيد يوم ثانـــي  00 حميس هواري 

القادر عبد االمير شارع أول يوم عيد  01 سحنون  سيد علي 
القادر عبد االمير شارع عيد أول يوم  00 عزيزو علي 

ناجم حي عيد يوم ثانـــي  00 حسين نجوي 
 00 طاهر لقواس عبد الرزاق محمد ناجم حي عيد يوم ثانـــي

 00 يلعريبي العرب رالقـاد عبد االمير شارع أول يوم عيد
عبد  عبد السالم بلكبير القـادر عبد االمير شارع عيد يوم ثانـــي

  القادر
00 

 00 ميلودي خيرة  القـــــادر عبد االمير شارع  أول يوم عيد
 00 عادل كريكة   فرقة الضاية أول يوم عيد
 00 فالح جمال حي ناجم  أول يوم عيد
 00 عمارة سميرة  حي ناجم أول يوم عيد
  أول يوم عيد

 عامة غدائية مواد

  01 حمداني الزهرة  مـــــــــازوني حــــــي

بن احمد جياللى عبد  مــــــــــازوني حــــــي أول يوم عيد
 الرزاق 

00 

حاج جياللى حسام  مسكن 011 حي عيد يوم ثانـــي
 الدين

00 

الخشاب حي أول يوم عيد  00 موهوب زهية  
خياط حي أول يوم عيد  00 قالعي  ياسين  
مسكــــــن 011 حي   الثاني والرابع  00 عثماني محمد 
ناجم حي  أول يوم عيد  00 لزوني عبد القادر    
 00 قوادري كمال  شارع سعدي احمد أول يوم عيد

  
 

 
الشهـــــــداء حي عيد يوم ثانـــي   00 فقير بالل  



  عيد يوم ثانـــي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عامة غدائية مواد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اوت 01شارع   00 دهيلى  عيسى  
خيـــــــــــــــــــــــــــاط حي عيد يوم ثانـــي  01 مجاهدي ناصر 
خيـــــــــــــــــــــــــــاط حي عيد يوم ثانـــي  00 عفيف  حميد  

الفغايليــــــــــــة فرقــــــــــــــة أول يوم عيد  00 جبور بلقاسم 
بلقاسم عطافي حي أول يوم عيد  00 ايت حمادوش مراد  
ناجــــــــــــــــــم حـــــــــي أول يوم عيد  00 قاسم محمد  

ناجــــــــــــــــــم حـــــــــي عيد يوم ثانـــي  00 لونيس عبد اهلل 
فيفري 00 شـــــــارع أول يوم عيد  00 قنين أحمد 

باديس أبن شـــــــارع عيد يوم ثانـــي  00 تومي محمد 
القادر عبد االمير شارع عيد يوم ثانـــي  00 معزوزي توفيق 

القادر عبد االمير شارع أول يوم عيد  00 بلقاسم أسامة 
القادر عبد االمير شارع عيد يوم ثانـــي  01 بلحاج مهدي  قويدر  

القادر عبد االمير شارع أول يوم عيد  00 بوركايب جمال  
 00 بن ساحة عبد القادر شارع الزنداري أول يوم عيد

الشهداء شارع عيد يوم ثانـــي  00 لونيس جعفر 
 00 عربوش احمد شارع الشهداء عيد يوم ثانـــي
 00 ام الخير  فرج حي خياط عيد يوم ثانـــي

خيــــــــــاط حي أول يوم عيد  00 شقاليل ديلمي 
قدور حاج حي عيد يوم ثانـــي  00 طهراوي علي 
قدور حاج حي عيد يوم ثانـــي  00 مرايمي /زيتوني حكيمة  
فلسطين شـــــارع عيد يوم ثانـــي ى 00 قاضي على 

ن الدفـــــل
عي

 

 01 قسم فلسطين شارع أول يوم عيد
000 مج  

 01 لندار محمد

الزنــــداري شارع عيد يوم ثانـــي  00 أويحي صديق 
القادر عبد االمير شارع عيد يوم ثانـــي  00 رواف  سفيان  

 الزنداري شارع أول يوم عيد
00 مج00قسم  

 00 بن بشير عيسى

شـــوال االخــوة حي أول يوم عيد  00 مالح طاهر  
 00 امقران سالم شارع امبارك بلقاسم عيد يوم ثانـــي
 H العمـــارة عيد يوم ثانـــي

مسكــن 011حي00رقم  

 00 فرج لمياء

محمد خيـــاط حي أول يوم عيد  00 دحمان الحاج 



  أول يوم عيد
 
 
 
 
 

عامة غدائية مواد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 رقم الخشــاب حي  00 راشدي محمد 
10 رقم فلسطين شارع عيد يوم ثانـــي  00 قاضى سعدة  
المرقب حي عيد يوم ثانـــي  01 عقاب بوبكر 
بلقاسم امبارك شارع عيد يوم ثانـــي  00 قوادري علي 
بلقاسم عطافي حي عيد يوم ثانـــي  00 عمروش أحمد 
 00 شريفي عبد القادر شارع فلسطين عيد يوم ثانـــي
 00 بوزكــــــــار يمينـــــــة حي مازوني عيد يوم ثانـــي

 00 حاج صدوق محمد مسكن 01حي  أول يوم عيد
 00 حمبلي محمد حي خياط عيد يوم ثانـــي

 00 تاحي عبد الحميد حي خياط أول يوم عيد
 00 عبد القادر خداوى جمال شارع الشهداء أول يوم عيد
 00 سعدي سعيد شارع الشهداء أول يوم عيد
 01 موسى تبربي شارع الشهداء أول يوم عيد

 00 بن سعيد حمزة حي ناجـــم عيد يوم ثانـــي
 00 طبوش محمد حي خياط عيد يوم ثانـــي

ى 00 بن علي عبدالحق حي خياط أول يوم عيد
ن الدفـــــل

عي
 

عين
 

الدفـــــلى
 

 00 بوسباش حمزة حي خياط أول يوم عيد
 00 مهود قويدر مسكن 000حي  أول يوم عيد

 00 حراوي الهادي حي مازوني عيدأول يوم 
 00 سمان بن شرقي شارع االمير عبد القادر عيد يوم ثانـــي
 00 جعاللي عبد القادر حي المرقب عيد يوم ثانـــي

 00 شوشاوي علي حي المرقب أول يوم عيد
 011 حاج سعيدانى مواد غذائية عامة أول يوم عيد
 010 حمالوي كمال فرقة الفغايلية أول يوم عيد
 010 مداني يوسف فرقة الفغايلية أول يوم عيد

أول يوم عيد ا  010 قلواز جمال شارع األمير عبد القادر 
 010 مخطاري احمد شارع األمير عبد القادر عيد يوم ثانـــي

 010 دحماني عائشة شارع امبارك بلقاسم أول يوم عيد
 010 خزيني مصطفى حي االخوة شوال عيد يوم ثاني
 010 امبارك عبد اهلل فرقة الزنادرة عيد يوم ثاني
عيد يوم اول  010 عتو حميد حي ناجم 
 010 حسام مصطفى حي خياط محمد عيد يوم ثانـــي



  عيد يوم ثانـــي
 
 
 
 
 

 مواد غذائية عامة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 001 خشوش موسى سيدي بوعرعارة

 عيد يوم ثانـــي
مسكن 011حي خياط

 تساهمي إ
نجاري بن حاج علي 

 ياسين
000 

 000 بوريشة محمد حي البلبال عيد يوم ثانـــي
 000 خالص محمد زكي فرقة الضاية عيد اول يوم

 000 حريزي صباح شارع االمير عبد القادر عيد يوم اول
 000 حمدي عبد القادر شارع الثورة االول

 000 بن خيرة نصر الدين حي حاج صدوق يوم عيد ثاني
عيدأول يوم   000 سعدوت خديجة حي خياط 

 000 محجوبي الجياللي حي المرقب أول يوم عيد
 000 تيمطاوسين محمد حي عطافى بلقاسم عيد يوم ثانـــي
 001 تبريبي محمد حي خياط محمد عيد يوم ثانـــي
عيد يوم ثانـــي  000 اوشريف عبد الرحمان حي خياط محمد 
 000 احمد زواوي رضا الشهداءشارع  عيد يوم ثانـــي

 000 نجماوي فاطمة الزهراء حي الخشاب أول يوم عيد
 000 لعمامري يوسف شارع االمير عبد القادر عيد يوم أول
 000 عثماني اسامة شارع االمير عبد القادر عيد يوم ثانـــي
 000 عبد القادر زحاف حي الفغايلية عيد يوم ثانـــي

ن
عي

 
ى

الدفـــــل
 

 000 لعمامري ام الخير حي العقيد بونعامة أول يوم عيد
عيد يوم أول  000 محمد موساوي حي الفغايلية 
عيد يوم أول  000 بوعالم عبد المجيد حي مرقب 

عيد اول يوم  001 احمد سايح بوعبد اهلل جسر باشا 
 000 مكي محمد حي ناجم عيد يوم ثاني
 000 حافظ سليم حي شوال عيد يوم ثاني
عيد يوم اول  000 مخلفي مروان حي شوال 
عيد يوم اول  000 كريم حمالوي حي الفغايلية 
 000 طيبة محفوظ حي الضاية عيد يوم ثاني
عيد يوم ثاني  000 حمدانى محمد حي الفغايلية 
 000 مطاي احمد حي خياط عيد يوم اول

 000 صبايحية عائشة حي ناجم اول يوم عيد

 حي خياط عيد يوم ثانـــي
نجاري بن حاج علي 

 محمد
000 



 مواد غذائية عامة ثانى يوم العيد
 

 001 ساعي كمال حي خياط
 000 لوز بختي حي خياط عيد يوم ثانى 
 000 موالك عبد القادر حي خياط عيد يوم ثانـــي

 000 مطاي علي حي حاج صدوق اول يوم عيد
 اول يوم عيد

 

 مغــــــــــازة
 
 
 

 000 غول محمد بونعامة حي الشهداء

 اول يوم عيد
 00حي الشهداء قسم 

00مج رقم   
 غازي حسين

000 

 000 زروقي بلقاسم  الضاية فرقة اول يوم عيد
 000 يوسفزنادرة  فرقة الضاية عيد يوم ثانـــي
 000 لخضاري عبد الحق حي اإلخوة شوال عيد يوم ثانـــي
 عيد يوم ثانـــي

 
 
 
 
 
 
فواكه و خضر  

 

 
 
 
 

 

فلسطين شارع  000 حمالوي علي 
شوال حي عيد يوم ثانـــي  001 عبدلي بوزيان 

فلسطين شارع أول يوم عيد  000 شريفى صالح  
فلسطين شارع أول يوم عيد  000 خزينى مصطفى  

شوال حي عيد يوم ثانـــي  000 بودينة داودي 
ناجم حي عيد يوم ثانـــي  000 امبارك الطيب 

شوال حي أول يوم عيد  000 حمالوي رضا 
شوال حي عيد يوم ثانـــي  000 تيطاوني محمد 
ناجم االخوة حي عيد يوم ثانـــي  000 شيباح محمد 
شوال حي عيد يوم ثانـــي  000 بوشرف مصطفى 

ن
عي

 
ى

الدفـــــل
 

شوال حي أول يوم عيد  000 اهللامبارك عبد  
 001  سفيانسعدي  شارع الشهداء أول يوم عيد
 000 قمان الحاج  شارع الشهداء أول يوم عيد

 000 مرايمي محمد  شارع الشهداء عيد يوم ثانـــي
 000 فاطمة زعطوط حي ناجم أول يوم عيد
  أول يوم عيد

 
 قصابة

 
 
 

 000 جاب اهلل منير حي ناجم
 000 رحيم رابح شوال حي عيد يوم ثانـــي
أوت 01 شارع عيد يوم ثانـــي  000 هناوي احالم  
صدوق حاج حي عيد يوم ثانـــي  000 خدة محمد 

القادر عبد االمير شارع أول يوم عيد  000 مغروزي عبد اهلل 
ناجم حي عيد يوم ثانـــي  000 لعريبي مولود 



  عيد يوم ثانـــي
 قصابة

مسكن 011 حي  001 بلعريبي علي 
ناجم حي أول يوم عيد  000 خالص بلقاسم 

فلسطين شارع عيد يوم ثانـــي  000 ياحي موسى 
فلسطين شارع عيد يوم ثانـــي  000 ريبوح يوسف 
خياط حي عيد يوم ثانـــي  000 تمام /سعدوت خديجة  
محمد خياط حي عيد يوم ثانـــي  000 كبيتي عائشة  

زروق زرقاوي شارع عيدأول يوم   000 مقابلي عبد القادر 
بلقاسم عطافي حي عيد يوم ثانـــي  000 براهــيمي محمد 
خرباش محمد شارع عيد يوم ثانـــي  000 تيـــــــــــــــطاوني علي  
 قسم فيفري 00 شارع عيد يوم ثانـــي

00مج 01  

 000 زنادرة عبد العزيز

شوال االخوة حي عيد يوم ثانـــي  001 عامـــر بن يوسف 
 000 دوانى سيد على حي حاج قدو ر اول يوم عيد

القادر عبد االمير شارع عيد يوم ثانـــي  000 سحنون محفوظ 
 جليدة 10 بلقاسمصغير موح  جليدة مركز  مخبـــــــــزة ثاني يوم عيد

 10 بوستة احمد جليدة مركز اول يوم عيد 
 10 تركية بن ميرة  القرية الفالحية عيد اول يوم

 10 محمدشارف  اول نوفمبر عيد اول يوم
 10 بسكري محمد فرقة اوالد بن علي غاز البوتان 
 10 منصورنون  القرية الفالحية 
 10 بوقطيفة عبد القادر دةــــــجلي محطة وقود 
 10 رايس جياللي دةــــــجلي 

 ثاني يوم عيد
 مطعم

 10 اوفقير محمد اوت 01شارع 
 01 بوبقار عبد القادر مسكن 00حي  اول يوم عيد

 مواد غذائية عامة 
 
 
 
 
 

 00 بلحاج سفيان القرية الفالحية
 00 بلعريبي فريد شارع جيش التحرير ثاني يوم عيد

 00 عماريش حورية جليدة 
 00 بن علي حسان حي البناء الجاهز 
 00 بن كحلة بن ميرة اوت 01شارع  

 00 عبادة عبد القادر  0000جويلية  10شارع  ثاني يوم عيد



  
 
 
 

 مواد غذائية عامة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 00 عيسى شارع اول نوفمبر
 00 فلفول بالل جليدة مركز 
 00 طواهير عبد الرحمان شارع اول نوفمبر 
 01 بلحاج زكرياء الفالحيةالقرية  
 جليدة 00 تركية بومدين القرية الفالحية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 00 قويدر موساوي بلقاسم القرية الفالحية 
 00 حاجنون  القرية الفالحية ثاني يوم عيد

 00 مرابطي مصطفى  جليدة مركز 
 00 فلفول سفيان جليدة مركز ثاني يوم عيد

 00 دحامنية وليد جليدة مركز 
 00 جلولي عبد القادر جليدة مركز يوم عيد ثاني

 00 بن عيني عبد اهلل جليدة مركز ثاني يوم عيد
 00 طهاري مصطفى جليدة مركز 

 01 قاسمي بن ميرة  جليدة مركز ثاني يوم عيد
 00 بزينة عيسى جليدة مركز 
 00 سلماني محمد شارع االخوة مقدم 
 00 عبادة زبير جليدة مركز 
 00 دحامنية لخضر القرية الفالحية 
 00 حاج محمد يوسف مسكن 00مشروع  
 00 توبرينات بوزيان جليدة مركز 
 00 شطي محمد مسكن 00حي ب  
 00 بلعريبي حسين جليدة مركز 
 00 لعريبي مجاهد فرقة الطواهرية 

 01 بيزيو عبد القادر 01رقم  قرية الفالحية عيديوم ثاني 
 00 عكاشة احمد جليدة مركز 
 00 مبدوعة محمد جليدة مركز 

 00 لعريبي سمير حي زوج سما ثاني يوم عيد
 00 شنوفي توفيق  جليدة مركز 



  
 

 مواد غذائية عامة

  00 عويس رابح جليدة 
 
 
 
 

 جليدة

 00 بوزار قوادري علي جليدة  
 00 محروق سعيد جليدة  

 00 بن طيبة محمد جليدة ثاني يوم عيد
طاهر عويدات عبد  جليدة 

 الرحمان
00 

 01 دي محمديسع جليدة يوم عيد اول
 00 احمد بوكريطة جليدة 
 00 كلفاوي بالل جليدة مغازة 
 00 تيغات عز الدين جليدة 
 

 قصابة

 00 عبادة بلقاسم جليدة مركز
 00 بلفول حمزة الشارع الرئيسي 
 00 عبادة عثمان مسكن 00مشروع  
 00 بوطويقة محمد شارع أول نوفمبر ش 
 00 عبادة عثمان  مسكن 00مشروع  
 00 خدة سعدة جليدة مركز 
 01 بلفول جمال اوت 01حي  
 00 رابحي عز الدين 10زوج سما رقم 
 عيد   ثاني يوم

 مواد غذائية عامة

 10 حسني جياللي مركـــــزالجمعــة 

جمعة 
اوالد 
 الشيخ

 10 بوبكر فاطمة الجمعــة مركـــــــز عيد ثاني يوم

 الجمعــة مركــــــز عيد ثاني يوم
عبد القادر خداوي 

 10 لخضر

 10 حسني محمد الجمعـــة مركــــــــز اول يوم عيد
 10 رابحعبد القادر خداوي  الجمعــة مركـــــز اول يوم عيد

 10 سعدون محمد الجمعــة مركـــــز عيد   ثاني يوم
 اليوم الثاني من العيد

 مخبزة
شــــــ 10 قاضي محمد بوراشد مركز

را
بو

 ـــد

 10 مساهل برقاع بوراشد مركز اليوم األول من العيد
 10 حي محمد حوش القايد بوراشد اليوم األول من العيد



 10 براهيمي عبد القادر حوش القايد بوراشد اليوم الثاني من العيد
  اليوم الثاني من العيد

 
 

 مواد غدائية عامة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مواد غدائية عامة

 10 لعريبي محمد بوراشد مركز
 10 موجر مصطفى بوراشد مركز اليوم الثاني من العيد
 10 محفوظ كريو مسكن  01/01حي  اليوم الثاني من العيد
 10 بودينة موسى بوراشد مركز اليوم األول من العيد
 10 حراوي عبد القادر بوراشد مركز اليوم األول من العيد
 01 خزناجي نصيرة بوراشد مركز اليوم األول من العيد
 00 كرور نور الدين بوراشد مركز اليوم الثاني من العيد
 00 هاملي بن زهار سمير بوراشد مركز اليوم الثاني من العيد
 00 حجار عبد القادر بوراشد مركز اليوم األول من العيد
 00 تبربي عبد القادر بوراشد مركز اليوم األول من العيد
 00 عليلي جمال بوراشد مركز اليوم الثاني من العيد
 00 كبير جياللي بوراشد مركز اليوم األول من العيد

 00 زنداقي محمد بوراشد مركز العيداليوم األول من 
 00 قاضي موسى بوراشد مركز اليوم الثاني من العيد
 00 حالل بلقاسم بوراشد مركز اليوم الثاني من العيد
 01 بلقاسم أحمد حوش القايد بوراشد اليوم الثاني من العيد
 00 بلقاسم عبد القادر حوش القايد بوراشد اليوم األول من العيد
 00 بغدالي منصور حوش القايد بوراشد اليوم األول من العيد
 00 بوقريعة محمد حوش القايد بوراشد اليوم األول من العيد
 00 مناد لخضر حوش القايد بوراشد اليوم الثاني من العيد
 00 بلقاسم عبد المولى حوش القايد بوراشد اليوم األول من العيد

 00 سلمان مصطفى حوش القايد بوراشد العيداليوم الثاني من 
 00 بشارف أحمد فرقة الونادة بوراشد اليوم األول من العيد
 00 بشارف الحاج فرقة الونادة بوراشد اليوم الثاني من العيد
 00 مالح عبد الغني فرقة كدية الزبوج بوراشد اليوم األول من العيد
 01 سحنون أحمد كدية الزبوج بوراشدفرقة   اليوم الثاني من العيد
 00 سحنون أحمد بوراشد مركز قصابة اليوم الثاني من العيد



 00 مقراوي محمد بوراشد مركز  اليوم األول من العيد
 ثاني يوم عيد

 مخبـــــــزة

 

 10 شيشة زهية عبد اهلل مشاليخشارع 
رة

 العام
 10 زيرق عبد اهلل شارع عيسى محمودي أول يوم عيد
 10 دحمان أحمد CNEPحي  ثاني يوم عيد

 04 محنون محمد حي سيدي مرزوق عيد يوم أول
 10 مشالي علي حي سيدي مرزوق ثاني يوم عيد
 10 محمودي لخضر مسكن 01حي  أول يوم عيد
 ثاني يوم عيد

 مطعم
 

 10 شريف محمد العامرة مركز
 10 عزوز حسان العامرة مركز أول يوم عيد
 10 يوسفي محمد مسكن 01حي  ثاني يوم عيد
 01 بن ستي حوسين العامرة مركز أول يوم عيد
 مواد غذائية عامة أول يوم عيد

 
 
 
 
 
 
 
 

 مواد غذائية عامة
 

 00 داد رشيد جوان العامرة 00شارع 
 00 ولد سعيد عبد اهلل حي عبد القادر برادع ثاني يوم عيد
 00 بلجياللي حميد مرزوقحي سيدي  أول يوم عيد
 00 داد عامر العامرة مركز ثاني يوم عيد
 00 كوردالي عبد الكريم جوان العامرة 00شارع  أول يوم عيد
حي مدرسة الكويت البناء  ثاني يوم عيد

 الجاهز
 بوجمعة عبد القادر

00 

 00 حمراني علي شارع عيسى محمودي أول يوم عيد

رة
 العام

 00 شعشوعة ضاوية حي سيدي مرزوق العامرة ثاني يوم عيد
 00 رقية وليد مسكن 011حي  أول يوم عيد
 01 بدراني محمد مسكن 011حي  ثاني يوم عيد
مسكن تساهمي  00حي  أول يوم عيد

 10رقم 
 فياللي براهيم

00 

 00 محمودي عبد اهلل 10مسكن رقم  01حي  ثاني يوم عيد
 00 فرطاس محمد اله مشاليخ شارع عبد أول يوم عيد
 00 ضحاك عبد الحق حي القرية الفالحية ثاني يوم عيد
 00 جلولي علي تعاونية عقارية 00حي  أول يوم عيد
 00 كرانيف عبد القادر شارع محمد قزول ثاني يوم عيد
 00 قزول محمد أمين حي سردون براهيم أول يوم عيد
 00 أويحيى عبد القادر مدغريشارع أحمد  ثاني يوم عيد
 00 قزول حمزة 00الحي الغربي رقم  أول يوم عيد



 01 محمودي علي حي سيدي مرزوق ثاني يوم عيد
 00 شريف عبد اهلل حي سيدي مرزوق أول يوم عيد
التعاونية العقاري الفتح  ثاني يوم عيد

10 
 00 بواشري سعيد

 00 عقون محمد حي القرية الفالحية أول يوم عيد
 00 رقبة محمد أمين محمد خضراوي حي ثاني يوم عيد
 00 حمراني مختار العامرة مركز أول يوم عيد
 00 بحري عمر حي المستقبل ثاني يوم عيد
 00 بوقنديل حورية حي المستقبل أول يوم عيد
 00 يوسفي بلقاسم شارع أحمد مدغري ثاني يوم عيد
 00 مختاري زهرة عبد القادر برادعحي  أول يوم عيد
مسكن عمارة أ  01حي  ثاني يوم عيد

 10رقم 
 فياللي محمد

01 

مسكن التمامرة  01حي  أول يوم عيد
 10رقم 

 عمتوت براهيم
00 

 ثاني يوم عيد

 
 قصابــــــــــــــة

 

 00 قلواز عبدالقادر شارع عبد اهلل مشاليخ

رة
 العام

 00 برايك محمد المغطاةسوق  أول يوم عيد
 00 ولد سعيد فتحي شارع موسى طيبي ثاني يوم عيد
 00 قلواز ياسين جوان 00شارع  أول يوم عيد
 00 عبد اهلل  جرموني السوق المغطاة ثاني يوم عيد
 00 نومري مراد شارع أحمد مدغري أول يوم عيد
 أول يوم العيد

 بزةـــــــــــــمخ

 10 يحي امحمد نور الدين ماحينشارع  علي 

ب
ري

عــــــ
 

 10 غوات كمال شارع غنيمة محمد أول يوم العيد
 10 زراولة محمد حي التجزئة ثاني يوم عيد
 غاز البوتان أول يوم العيد

 

 10 سعدي محمد حي الزاوية 
 10 حمداني محمد فرقة واد ابدى  ثاني يوم العيد
 عامة مواد غذائية أول يوم العيد

 
 
 
 
 

 10 زروال يمينة  10حي التجزئة رقم 
 10 أحمد حسان عبد القادر حي المحطة  أول يوم العيد
 10 صالل حليمة  حي الزاوية  أول يوم العيد
 10 ناجي بلحسن عريب مركز أول يوم العيد
 01 زراولة زيان حي لكادات  أول يوم العيد
 00 قويدر عيسى عبد اهلل  10حي المهارة  أول يوم العيد



  أول يوم العيد
 
 
 
 
 
 
 
 

 مواد غذائية عامة
 
 

 00 بوشارب عبد القادر 10حي المهارة رقم 
 00 نجوم علي القرية الفالحية أول يوم العيد
 00 طيابين سمير عريب مركز ثاني يوم العيد
 00 علي ماحين الحاج عريب مركز   ثاني يوم العيد

 00 عزيزو توفيق عريب مركز يوم العيد ثالث
 00 لعريش يوسف شارع عزيزو عبد القادر يوم العيد ثالث
 00 دهنجي بوعالم شارع عويزو عبد القادر يوم عيد ثاني
 00 رياط بن يوسف حي الزاوية يوم عيد أول

 01 زراولة أمين حي التعاونيات  اول يوم عيد

ب
ري

عــــــ
 

 00 عزيزو سليم حي واد أبدى اول يوم عيد
مسكن واد  000حي  يوم عيد أول

 أبدى
 ناصري محمد

00 

 00 قويدر جلول إبراهيم 10المهارة  يوم عيد أول
 00 بن حليمة بلقاسم  شارع عزيزو عبد القادر ثاني يوم عيد
 00 عصماني فتيحة المهارة ثاني يوم عيد

 00 نجاري بن حاج علي  واد أبدى يوم عيد أول
 خضر وفواكه أول يوم العيد

 
 00 عماريش محمد السوق المغطاة 

 00 يحي أمحمد أحمد السوق المغطاة ثاني يوم العيد
 10 عثماني أحمد  مركز ةالمخا طري مخبزه صناعية أول وثاني يوم العيد

رية
ط

خـــــا
 م

 أول يوم العيد

 مواد غذائية عامة

 

 10 بن يوسف على مركز ةالمخا طري
 10 داودي أحمد  مركز ةالمخا طري أول يوم العيد
 10 مالحي بن يوسف  مركز ةالمخا طري أول يوم العيد
 10 لوقاسي محمد  مركز ةالمخا طري أول يوم العيد
 10 مدرس علي  ةالمخا طري ةالحماد شي أول يوم العيد
 10 يوسفي شريف مركز ةالمخا طري أول يوم العيد
 10 محمود إيمان  ةالمخا طري ةالحماد شي أول يوم العيد
 10 ر محمد مدب مركز ةالمخا طري أول يوم العيد
 01 مدرس سفيان  شارع عليلي لخضر  ثاني يوم العيد
 00 مالحي عبد القادر  ةالمخا طري ةالحماد شي ثاني يوم العيد
 00 عثماني عيسى  مركز ةالمخا طري ثاني يوم العيد
 00 مالحي محمد  ةالمخا طري ةالحماد شي ثاني يوم العيد
 00 هيمي أحمدابر  مركز ةالمخا طري ثاني يوم العيد



 00 مطاي علي  ةالمخاطري ةالحمادشي ثاني يوم العيد
قدار خديجة زوجة  فرقة الحمادشية يوم عيد أول

 00 مدرس

 00 عثماني أحمد مركز المخاطرية اول يوم عيد
 00 مطاي أحمد المخاطرية مركز يوم عيد ثاني

 00 مقران أحمد المخاطرية مركز ثاني يوم عيد
 01 ثابتي جمال المخاطرية مركز  اول يوم عيد
 00 عليجبار سيد  مركز ةالمخا طري قصابة ثاني يوم العيد
 ثاني يوم عيد

 مخبزة صناعية

 

 10 ازيان نورالدين شارع الشهداء

روينة
 بلدية ال

 10 خلودة لقواس علي شارع اول نوفمبر ثاني يوم عيد

 10 شيشة حسين حي سيدي حمو اول و ثاني يوم

 10 رمالي رضا حي الجسرين اول يوم عيد

 10 يخلف لخضر شارع دريسي ع القادر اول يوم عيد

 10 هارون بن ناصر شارع الشهداء اول يوم عيد

 ثاني يوم عيد
 مطعم
 

 10 بن سعيد عبدالقادر 10: طريق الوطني

بوكيرة عباسي فاطمة  10: طريق الوطني اول يوم عيد
 الزهراء

10 

 10 ازيان يزيد شارع الشهداء اول يوم عيد

  ثاني يوم عيد
 
 
 
 
 
 

 مواد غدائية عامة
 
 
 
 
 
 

 01 خيرةدليحر  شارع الشهداء

روينة
 بلدية ال

 00 طرفي احمد شارع الشهداء ثاني يوم عيد

 00 بن كردرة الصادق شارع الشهداء ثاني يوم عيد

 00 براهيمي حمزة فرقة السعايدية اول يوم عيد

 00 بن مبارك عبداهلل الروينة منجم اول يوم عيد

 00 تقرورت صليحة حي النهضة اول يوم عيد

 00 حمرات محمد شارع اول نوفبر عيد ثاني يوم

 00 خليج عمار حي سيدي حمو ثاني يوم عيد

 00 برابح معمر فرقة السعايدية ثاني يوم عيد

 00 خربة بوعبداهلل شارع الشهداء ثاني يوم عيد

 01 بنور محمد ساحة اول ماي اول يوم عيد

 00 برنو حمزة ماي 10شارع  اول يوم عيد

 00 يخلف جلول شارع اول نوفبر يوم عيداول 

 00 حميس منصور شارع االستقالل اول يوم عيد



  اول يوم عيد
 
 
 
 
 
 
 
 

 مواد غدائية عامة
 

 00 حدوش ام الخير شارع ازيان احمد

 00 مخانق رضا حي سيدي حمو اول يوم عيد

 00 زوقار حسين فرقة السعايدية اول يوم عيد
 00 محمدبن عبدالمالك  فرقة الغمور اول يوم عيد
 00 قالش جياللي شارع اول نوفمبر ثاني يوم عيد
 00 بن سعيد محمد شارع اول نوفمبر اول يوم عيد

روينة
 ال

 01 شعشو ابو بكر الصديق شارع اول نوفمبر اول يوم عيد
 00 حدوش احمد فرقة السعايدية اول يوم عيد
 00 بن سعيدمجيد فرقة السعايدية اول يوم عيد
 00 بوقطابة احمد فرقة السعايدية ثاني يوم عيد
 00 جرمون مراد فرقة السعايدية ثاني يوم عيد
 00 خيثر عبداهلل جنان الحر اول يوم عيد
بن قويدر صحراوي  شارع الشهداء اول يوم عيد

 جمال
00 

 00 بلحاج المهدي مصطفى شارع الشهداء ثاني يوم عيد
 00 برادة فضيل حموسيدي  اول يوم عيد

 00 شموم خيرة سيدي حمو اول يوم عيد

 01 بن سعيد احمد شارع الشهداء اول يوم عيد

 00 برابح منور شارع اول نوفمبر اول يوم عيد

 00 حميس معمر حي الجسرين اول يوم عيد

 00 شعشو حسين شارع الشهداء اول يوم عيد

 00 فرصاوي محمد حي سيدي حمو ثاني يوم عيد

  اول يوم عيد
 
 

 خضر و فواكه

 

 00 العربي عقيل رضا شارع الشهداء

روينة
 ال

 00 تيطاوني الهادي شارع الشهداء اول يوم عيد

 00 بن عربية عبدالقادر شارع الشهداء ثاني يوم عيد

 00 بن سعيد ياسين شارع الشهداء اول يوم عيد

 00 خير جمال شارع الشهداء ثاني يوم عيد

 01 حميس معمر شارع الشهداء اول يوم عيد
 00 ملياني جياللي شارع الشهداء ثاني يوم عيد
  ثاني يوم عيد

 
 

 00 مقروزي الحاج شارع الشهداء
 00 بورحلة رضوان شارع الشهداء ثاني يوم عيد
 00 نورالدينخربة  شارع الشهداء اول يوم عيد



 ةــــــقصاب اول يوم عيد
 
 
 
 ةــــــقصاب

 

 

 00 بن قادة عبدالقادر شارع الشهداء
 00 طاوسة عبداهلل شارع الرئيسي اول يوم عيد
 00 بوعالم يحي اوت 01شارع  اول يوم عيد
 00 حميس يوسف شارع الشهداء ثاني يوم عيد
 00 مقروزي عبداهلل الروينة مركز اول يوم عيد
 01 بوعبدلي اسماعيل الشهداءشارع  اول يوم عيد
 00 رملة بن يوسف شارع الشهداء ثاني يوم عيد
 00 قصدي جياللي شارع اول نوفمبر اول يوم عيد

 10 شيخاوي الجياللي المركز الجديد مخبزة صناعية اول و ثاني يوم

ن
 زدي

  اول يوم عيد

 مواد غدائية عامة
 
 

 مواد غدائية عامة

 10 فتيحةلعجامة  زدين الجديدة
 10 نقلي علي فرقة الزعارطة اول يوم عيد
 10 عجاج عبداهلل فرقة الزعارطة اول يوم عيد
 10 عجاجي احمد المركز القديم اول يوم عيد
 10 لعلياوي مصطفى المركز القديم اول يوم عيد
 10 بوزياني يحي زدين الجديدة اول يوم عيد
 10 بوزياني نصر الدين زدين الجديدة ثاني يوم عيد
 10 بلعيد خيرة زدين الجديدة اول يوم عيد
 01 نقلي جمال فرقة الزعارطة ثاني يوم عيد
 ةـــــــــــــــــقصاب اول يوم عيد

 

 00 بوصوفي رابح زدين الجديدة
 00 زيدوك توفيق زدين الجديدة ثاني يوم عيد
 10 رحماني عبد الحميد الماين مركز غاز البوتان اول يوم عيد

ن
 بلدية الماي

  ثاني يوم عيد
 
 

 مواد غدائية عامة

 10 جعيداني فاطمة الماين مركز
 10 خرشوش الطيب الماين مركز ثاني يوم عيد
 10 تبوب عبدالقادر فرقة المخفي اول يوم عيد
 10 قليل رشيد فرقة المخفي اول يوم عيد
 10 دحمان يوسف الماين مركز ثاني يوم عيد
 10 سمان لخضر الماين مركز اول يوم عيد
 10 سمان محمد الماين مركز اول يوم عيد
 10 مهود محمد فرقة المخفي ثاني يوم عيد
 01 جعبوب بوزيان فرقة المخفي ثاني يوم عيد

ح 10 شايب بصو عبد القادر بطحية مركز مخبزة ثاني يوم عيدأول و 
ط

ب

 10 مريني مهني  الحي الجديد بطحية  مواد غدائية عامة عيداول يوم  ية



 10 كاشر علي  بطحية مركز  اول يوم عيد
 10 بشير باي عبد القادر بطحية مركز ثاني يوم عيد

 10 شهبر علي بطحية مركز يوم عيد ثاني
 10 شهبر محمد بطحية مركز اول يوم عيد
 مواد غدائية عامة ثاني يوم عيد

 

سنية 10 خرشف أحمد الحسنية مركز
ح

 ال

 10 بوزمارن توفيق الحسنية مركز اول يوم عيد
 10 بلعايب عبد الرحمن الحسنية مركز اول يوم عيد
 10 بوزفون منصور ليرع الحسنية  ثاني يوم عيد
  اول يوم عيد

 
 
 
 
 

 مخبزة صناعية
 

 10 عمراني جمال شارع محمد خميستي

ف
طا

 بلدية الع

 10 غريب اهلل احمد شارع االستقالل يوم عيد اول

 10 لعروسي يوسف شارع محمد خميستي ثاني يوم عيد

 10 دربال صليحة شارع محمد بوزار ثاني يوم عيد

 10 قاللي احمد سيدي بوعبيدة العطاف اول يوم عيد

 10 مغيلي امحمد القرية الفالحية العطاف ثاني يوم عيد

 10 ملياني عبد القادر شارع محمد خميستي اول يوم عيد

 10 مرهوني نور الدين 00ماي  10حي  اول يوم عيد

 10 كبدي بلقاسم شارع محمد خميستي اول يوم عيد

 01 بلقاسم طرشي القرية الفالحية اول يوم عيد

 00 لعروبي برحمة حي الشيخ بن يحي  اول يوم عيد

  ثاني يوم عيد
 

 مخبزة صناعية
 

 00 بربر الجمعي شارع محمد بوزار 
 00 عكوشي مريم شارع احمد ناصر اول يوم عيد
 00 قاسم علي عمر شارع سي خالد اول يوم عيد
 00 موساوي وليد شارع محمد خميستي اول يوم عيد
  اول يوم عيد

 غاز البوتان
 00 ازيان عبد القادر طريق بني بودوان

 00 فاتح محجوبة احمد ناصرشارع  ثاني يوم عيد
  اول وثاني يوم 

 
 ودـــــــمحطة وق

 00 ازيان مختار حي سيدي بوعبيدة
 00 زوبير محمد شارع محمد خميستي اول وثاني يوم 
 01 بن حركات عبد القادر حي الكرابش اول وثاني يوم 
 00 ملياني عبد القادر حي سيدي بوعبيدة اول وثاني يوم 



  يوم عيدثاني 
 
 
 مـــــمطع
 

 00 كبان محمد شارع االستقالل
 00 عبد اهلل محجابي احمد شارع سي خالد اول يوم عيد
 00 لرجاني فتيحة المركز التجاري الفرن اول يوم عيد

 00 كبدي عبد الحليم شارع االستقالل اول يوم
 00 حمري حليمة حي سيدي بوعبيدة اول يوم
 00 ملياني  عبد القادر سيدي بوعبيدةحي  ثاني يوم

  اول يوم عيد
 
 
 

 مواد غدائية عامة
 
 
 
 
 
 

 

 
 مواد غدائية عامة

حي الشيخ بن يحي 
 العطاف

 00 موزعيكة هشام

ف
طا

 بلدية الع

             

ف
طا

 بلدية الع

              

ف
طا

 بلدية الع

        

ف
طا

 بلدية الع

 00 عربوش جمال مسكن العطاف 00حي  اول يوم عيد

 01 العايبي عودة شارع احمد القسنطيني اول يوم عيد

 00 حمرات أحمد شارع سي خالد اول يوم عيد

 00 قوادري محمد العيد حي الشيخ بن يحي  ثاني يوم عيد

 00 شكال حليمة حي الشيخ بن يحي  اول يوم عيد

 00 بن عودة بن غالية شارع سي خالد اول يوم عيد

 00 نجماوي المرقب شارع االستقالل اول يوم عيد

 00 غالمي محمد القرية الفالحية  اول يوم عيد

 00 انساعد عبد القادر عبيبدةسيدي بو  ثاني يوم عيد

 00 بوعالم محمد سيدي بوعبيدة  اول يوم عيد

 00 مهداوي عابد سيدي بوعبيدة  اول يوم عيد

 01 صالوي جياللي سيدي بوعبيدة  اول يوم عيد

 00 عبدات احمد سيدي بوعبيدة  ثاني يوم عيد

 00 بركاني عبد القادر سيدي بوعبيدة  ثاني يوم عيد

 00 داودي هشام سيدي بوعبيدة  ثاني يوم عيد

 00 شطيطح بختة سيدي بوعبيدة  ثاني يوم عيد

 00 احمدبن موسى  فرقة اوالد زيتوني  اول يوم عيد

  ثاني يوم عيد
 
 

 00 شيخ حمزة شارع احمد ناصر

 00 نفيدسة عبد القادر مسكن العطاف00حي ثاني يوم عيد

 00 ثابت كرمي بالل شارع محمد بوزار ثاني يوم عيد



  ثاني يوم عيد
 
 
 

 مواد غدائية عامة
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 مواد غدائية عامة

 00 بكوش احمد القرية الفالحية

 01 حايد محمد القرية الفالحية يوم عيدثاني 

 00 قصال فاتح شارع احمد ناصر ثاني يوم عيد

 00 قرفي عبد القادر شارع بربارة الحاج اول يوم عيد

 00 غداوية احمد فرقة اوالد زيتوني العطاف اول يوم عيد

 00 طرفي يحي شارع محمد بوزار ثاني يوم عيد

 00 عطاء اهلل ميلود محمد بوزارشارع  ثاني يوم عيد

 00 تبوب بلعربي شارع محمد بوزار ثاني يوم عيد

 00 نقلي لطرش القرية الفالحية العطاف ثاني يوم عيد

 00 زيان حمو عبد القادر شارع االستقالل  ثاني يوم عيد

 00 بلوكاريف فيصل حي بوزار العطاف اول يوم عيد

 00 مداوي الجياللي موسى العطافحي اوالد  اول يوم عيد

 00 دحو عبد القادر القرية الفالحية العطاف اول يوم عيد
 00 رحيم فيصل القرية الفالحية العطاف اول يوم عيد
 00 قلش وليد القرية الفالحية العطاف اول يوم عيد

 00 قروي عبد الغاني شارع االستقالل اول يوم
 00 سنوسي عبد القادر حي الكرابش اول يوم
 01 معمر قوادري حمزة القرية الفالحية اول يوم
 00 بكوش احمد القرية الفالحية اول يوم
 00 قرفي عبد القادر شارع بربارة الحاج ثاني يوم
 00 شطيطح بختة حي سيدي بوعبيدة ثاني يوم

  اول يوم عيد
 فواكهخضر و 
 

 00 خرشاوي حميد شارع االستقالل
 00 غزالة بوعبد اهلل شارع سي خالد اول يوم عيد
 00 خرشاوي حميد شارع االستقالل ثاني يوم عيد
  اول يوم عيد

 
 
 ةــــــــــقصاب

 00 الزدامي مجيد شارع االستقالل
 00 بي عثمانايقويدر عر  شارع محمد بوزار اول يوم عيد
 00 نجمةحشود بن  شارع المحطة العطاف اول يوم عيد
 01 غريب اهلل عمار شارع احمد ناصر اول يوم عيد



 00 عطاء اهلل محمد القرية الفالحية اول يوم عيد
 00 ماوي عبد اهلل شارع حسيبة بن بوعلى ثاني يوم عيد
 00 قندوزي محمود شارع الشهداء اول يوم عيد

  اول يوم

 

 

 

 

 مواد غدائية عامة
 

 10 مسلم ام الشيخ الحي البلدي تيبركانين

ن
ركاني

 تيب

 10 خروفي محمد الحي البلدي تيبركانين اول يوم
 10 بوغنيسة جلول بقعة اوالد بن سعيد اول يوم
 10 تومر محمد بقعة اوالد علي اول يوم
 10 مروان موسى حمزة قرية دقيش اول يوم
 10 زوليخة علي بقعة اوالد بن سعيد اول يوم
 10 الحاج لقوس محمد الحي البلدي تيبركانين اول يوم
 10 شخار محمد الحي البلدي تيبركانين اول يوم

 10 انساعد مريم عين بويحي مركز مخبزة الصناعية االول والثاني

ي
ح

ن بوي
عي

 

 غاز البوتان الثاني
 

 10 حسين بوعالم عين بويحي مركز

 10 زرواية يحي عين بويحي مركز االول

  االول
 مواد غذائية عامة

 
 
 
 
 

 مواد غذائية عامة
 

 10 سمارة حكيم عين بويحي مركز

 10 شرير رابح عين بويحي مركز االول

 10 بكرالس عبد اهلل عين بويحي مركز االول

 10 ساغي محمد بقعة مقراش  االول

 10 صالح موسى عين بويحي مركز االول

 10 صالح جالل عين بويحي مركز الثاني

 01 بوجاجة صديق مسكن 01حي الثاني

 00 شطوح احمد شارع الشهداء   الثاني

 00 بربارة احمد عين بويحي مركز الثاني

 00 حابي فاطمة الزهراء عين بويحي مركز الثاني

 00 عكوشي العربي عين بويحي مركز الثاني

 00 صالح جالل عين بويحي مركز االول

 10 شقنون باية مركزتاشتة   االول

شتة 
تا

غة
 زوقا

 10 مقداد الحاج تاشتة مركز الثاني

 10 حساني خالد تاشتة مركز االول

 10 موساوي رشيد تاشتة مركز الثاني



 10 مقراني حميد سوق االثنين االول

 10 بكة بوعالم تاشتة مركز االول

 10 ملوكي احمد فرقة اوالد علي االول

 10 وازن معمر سوق االثنين الثاني

 10 عزوزي بلحاج اوالد باسة االول

  الثاني
 مواد غذائية عامة

 
 
 

 مواد غذائية عامة
 

 01 عزوزي فيصل اوالد باسة

 00 بوطالبي مهدي اوالد باسة االول

 00 بلقاسمي احمد اوالد باسة الثاني

 00 نواري محمد فرقة اوالد علي الثاني

 00 حمادو نسيمة تاشتة مركز الثاني

 00 مرساوي جياللي تاشتة مركز االول

 00 صالي عمر تاشتة مركز الثاني

 00 هنين محمد تاشتة مركز االول

 00 شطاح محمد اوالد باسة الثاني

 00 حمادو نسيمة تاشتة مركز االول

 01 معروف سعدة تاشتة مركز الثاني

  االول
 قصابة

 

 المغطاةالسوق 
 تاشتة مركز

 00 بداوي عيسى

 00 بدومي لخضر تاشتة مركز الثاني

  ثاني يوم عيد
 
 
 

 مخبزة صناعية
 

 

شرفاوي زوليخة زوجة  ةـــــــشارع جياللي بونعام
 عوامر

10 

 العبادية

 10 بلهادية لحسن طريق تاشتة ثاني يوم عيد
 10 حاج علي زورة 10حي التجزئة رقم ثاني يوم عيد
 10 عزوز ابراهيم شارع عوامر محمد ثاني يوم عيد
 10 بن دري عبداهلل شارع عوامر محمد ة ثاني يوم عيد
 10 خفاف نبيل سيدي ساعد ثاني يوم عيد
 10 شقاليل قويدر شارع سي بوعالم أول يوم عيد
 10 مرزن عبد اهلل شارع االمير عبد القادر أول يوم عيد
 10 داودي احمد شارع عوامر محمد أول يوم عيد
 01 قيراط جيهاد شارع سي بوعالم أول يوم عيد
 00 جاليلي محمد شارع عوامر محمد أول يوم عيد
 00 تغرورت البغدادي حي التضامن  أول يوم عيد



 غاز البوتان ثاني يوم عيد
 

 00 قبلي يحي حي سيدي ساعد
 00 جلولفتاح  شارع سي علي ثاني يوم عيد
 00 حمداني عمر طريق العطاف محطة الوقود ثاني يوم عيد
 00 آيت زيان بلعيد طريق العامرة أول يوم عيد
  أول يوم عيد

 
 مطعم

 
 

 00 ولجة توفيق شارع عوامر محمد
 00 بلقاسمي عمر شارع عوامر محمد أول يوم عيد
 00 عزة معمر شارع عوامر محمد ثاني يوم عيد

 01 بوهراوة أبوبكر شارع باشا عمر يوم عيد ثاني

  أول يوم عيد
 
 
 
 
 
 
 
 

 مواد غدائية عامة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مواد غدائية عامة

 00 عوامر محمد حي التضامن

 بلدية العبادية

الحي البلدي طريق  ثاني يوم عيد
 تاشتة

 00 تقرورت صحراوي

 00 حجيج عبد القادر التضامنحي  ثاني يوم عيد
 00 شنوفي مراد حي التضامن أول يوم عيد
 00 بوهراوة زهرة حي سيدي ساعد أول يوم عيد
 00 قبلي يحي حي سيدي ساعد ثاني يوم عيد
 00 فتاح عودة زوجة هندي شارع جياللي بونعامة ثاني يوم عيد
 00 بدري محمد شارع عوامر محمد ثاني يوم عيد
 00 جالوي رشيد شارع جياللي بونعامة ثاني يوم عيد
 01 عياد ميلود شارع عمر باشا أول يوم عيد
 00 حوست شريف شارع عوامر محمد ثاني يوم عيد
 00 شوط محمد شارع جياللي بونعامة أول يوم عيد
 00 دحمان سفيان 10حي التجزئة رقم  ثاني يوم عيد
 00 دحمان عمر العبابسة العباديةبقعة  أول يوم عيد
 00 عبدي للوشة حي سيدي ساعد ثاني يوم عيد
 00 ناقة هاشمي شارع شريف موسى أول يوم عيد
 00 عبادني بختة حي سيدي ساعد أول يوم عيد
 00 بوداني خديجة شارع سي بوعالم أول يوم عيد
 00 غوالم كمال حي التجزئة ثاني يوم عيد

 01 رشاشو عبد اهلل حي التضامن يوم عيدثاني 
الحي البلدي طريق  ثاني يوم عيد

 تاشتة
 00 فتحة صامت



  ثاني يوم عيد
 
 
 
 
 
 
 

 مواد غدائية عامة

 00 بن صفية عبد الحق شارع االمير عبد القادر
 00 عوامر فتحي شارع الطاهر يعقوبي ثاني يوم عيد
 00 سماري عمر حي سيدي ساعد ثاني يوم عيد
المنطقة الصناعية  أول يوم عيد

 سيدي ساعد
 00 ناقة أيوب

 00 رملة محمد حي الحرية ثاني يوم عيد
 00 حبيبش محمد الحي البلدي أول يوم عيد
 00 بوداني أحمد طريق العامرة أول يوم عيد
 00 دحمان يوسف طريق تاشتة أول يوم عيد
 شارع باشا عمر أول يوم عيد

 
 01 بالل  شقاليل

  يوم عيدأول 
فواكهخضر و   
 

 00 بوعسلي عبد اهلل شارع عوامر محمد

 بلدية العبادية

 00 بوعسلي عمر العبادية مركز ثاني يوم عيد

  ثاني يوم عيد
 
 
ةــــــــقصاب  
 

مسكن  010حي 
 ترقوي

 00 تقرورت أحمد

 00 بوهراوة كمال 10حي التجزئة رقم  أول يوم عيد
 00 رقيق فاطمة الزهراء محمدشارع عوامر  أول يوم عيد
 00 عبدوني محمد شارع عوامر محمد ثاني يوم عيد
 00 رقيق مصطفى السوق المغطاة ثاني يوم عيد
  أول يوم عيد

 
 
 

 مخبزة

 

 10 بلهواري عمر راس العقبةحي 

مليان
ـــــــــ

ة
 

 10 يحيا عمار عبد القادر  شارع االخوة عيشوني أول يوم عيد

 10 اوناصر جمال شارع شرشالي عبد القادر عيدأول يوم 
 10 العربي بوعمران فتيحة حي زوقالة أول يوم عيد
 10 سرير الحيرتسي محمد حي الحمامة أول يوم عيد

شارع بن تيفور عبد  ثاني يوم عيد
 الرحمان

 10 مبروك باي

 10 أوناصر جمال حي راس العقبة ثاني يوم عيد
 10 كراش محمود شارع االخوة بويربو ثاني يوم عيد
 10 كيرلي خير الدين شارع بويربو حميد ثاني يوم عيد
  اول يول عيد

 
 01 رحمون نورالدين محطة الحافالت

 00 زعير مصطفى شارع جاب روحو بوزيان اول يول عيد



 مطعم اول يول عيد
 

 00 راشدي محمد شارع مغراوة الجياللي
 00 بن نصار يوسف شارع باستور اول يول عيد

 00 محمد شاوش فاتح محطة الحافالت ثاني يوم عيد
 00 برامي مولود شارع جاب روحو بوزيان ثاني يوم عيد

مليان
ــــــــــــ

ة
 

 00 حمايدية عبدالقادر شارع أول نوفمبر ثاني يوم عيد
 00 خالل عبدالقادر شارع األمير عبد القادر ثاني يوم عيد
  أول يوم عيد

 
 
 
 
 
 

 مواد غذائية عامة

 
 
 
 
 
 

 

 00 تتبيرت كمال حي عين الباردة
 00 تخريست شريفة مسكن بوراس  011حي  أول يوم عيد
 01 عبد اهلل بوعمران عمر حي عين الكرمة أول يوم عيد

 00 الشادلي أحمد  حي رأس العاقبة أول يوم عيد

 عبدشارع بن تيفور  أول يوم عيد
 الرحمان 

 00 ملياني وحيد

 00 ريشة آسيا حي العناصر الجميلة  أول يوم عيد
 00 خرموش أمحمد باستورشارع  أول يوم عيد
 00 اوبختة محفوظ شارع الجمهورية أول يوم عيد
 00 بهلول خالد حي واد الريحان أول يوم عيد
 00 بن حميدة صالح شارع قصد علي فوزي أول يوم عيد
 00 سليمان الخلوفي حي العناصر أول يوم عيد
 00 أولعربي محمد اإلخوة دلوسيشارع  أول يوم عيد
 01 بويحي كمال حي الحمامة أول يوم عيد
 00 دربيل محمد حي العناصر الجميلة أول يوم عيد
 00 جمعي رشيد حي باب الغربي أول يوم عيد
 00 بوعشرية محمد بوزيانشارع جاب روحو  أول يوم عيد
 00 جعوان محمد شارع جاب روحو بوزيان أول يوم عيد
 00 بن بارك محمد حي العناصر أول يوم عيد
 00 بن يمينة أحمد طريق الملعب أول يوم عيد
شارع بن تيفور عبد  أول يوم عيد

 الرحمان
 00 بوعبدلي وهيبة

 00 بومعد عبد الجليل شارع شرشالي عبد القادر أول يوم عيد
 00 زريقي محمد أمين  شارع األمير عبد القادر أول يوم عيد
 01 عيشوني مصطفى  10شارع باستور رقم  أول يوم عيد
 00 ربيكة زغلة  شارع األمير عبد القادر أول يوم عيد



 00 تتبيرت محمد  حي الحمامة أول يوم عيد
 حي أول يوم عيد

 الحمامة 
 00 البحري عمر

  أول يوم عيد
 
 
 
 

 مواد غذائية عامة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 00 بن علة حمدان حي قرقاح
مليان

ـــــــــــ
ة

 

 00 بن بارك محمد حي العناصر أول يوم عيد
 00 قصد علي بن يوسف  حي الحمامة أول يوم عيد
 00 بوركيزة سميحة الباردةحي عين  أول يوم عيد
 00 زوقار عزيز حي واد الريحان أول يوم عيد
 00 بوتريعة عبد الحكيم حي العناصر الجميلة أول يوم عيد
 01 بوعالم عبد السالم شارع أحمد زواوي أول يوم عيد
 00 بوعمران عمر حي عين الكرمة أول يوم عيد
 00 دهيلي فريدة  قرقاححي البناء الجاهز  أول يوم عيد
 00 بوكفوسة فضيل  جويلية قرقاح 10حي  أول يوم عيد
 00 طاهر حسان محمد حي قرقاح أول يوم عيد
 00 أوبختة عبد القادر نهج الجمهورية  أول يوم عيد
 00 طرابلس زهير  شارع األمير عبد القادر أول يوم عيد
 00 األرسان مختارعقب  حي المنظر الجميل أول يوم عيد
 00حي زوقالة رقم  أول يوم عيد

 الطابق األرضي
 00 محمد كاتب

 00 كراش أحمد 0ع أ.م 000شارع  أول يوم عيد
 01 حمالوي عزيز شارع بن تيفور أول يوم عيد
 00 زروق فتيحة حي رأس العاقبة أول يوم عيد
 00 بن شعبان محمد حي زوقالة أول يوم عيد

 00 أوبختة حسان حي زوقالة يوم عيدأول 
 00 بونجار مصطفى شارع بن تيفور أول يوم عيد
 00 تخريست شريفة حي بوراس أول يوم عيد
 00 مالخي فريد موراية عبد القادرشارع  أول يوم عيد
 00 قصد علي محفوظ شارع باستور أول يوم عيد
 00 أحمدبوشارب  شارع أول نوفمبر أول يوم عيد
 00 بن حميدة صالح نهج قصد علي فوزي أول يوم عيد
 01 فقير بوعالم شارع حمدان باطل أول يوم عيد
 00 تدبيرت علي حي رأس العاقبة أول يوم عيد



  أول يوم عيد
 
 
 
 
 
 
 

 

 مواد غذائية عامة

 

 00 بوعزي طيب حي الحمامة 
 00 زياني مصطفى شارع قنيش محمد أول يوم عيد
 تيفور عبدشارع بن  أول يوم عيد

 الرحمان
 00 بوعزريةأحمد

 00 مفتاحي أحمد مسكن بوراس  200حي  أول يوم عيد
 00 باجي عمران بن يوسف شارع مغراوة جياللي أول يوم عيد

 00 رشيدي عمر شارع األمير عبد القادر أول يوم عيد

 00 بوقار عمر نهج أول نوفمبر أول يوم عيد

الحفيظ بن شارع عبد  أول يوم عيد
 شعبان

 طاهير ياسين
00 

مسكن باب 000حي ب أول يوم عيد
 الغربي

 ملوك مهدي
01 

 بدسرير الحيرتسي ع حي باب الغربي أول يوم عيد
 القادر

00 

 00 طهراوي امحمد حي قرقاح أول يوم عيد
 00 رحمون عبدالقادر حي الحمامة ثاني يوم عيد
 00 بوعنان عبدالقادر الجميلةحي العناصر  ثاني يوم عيد
 00 بن شعبان بن يوسف مورايةشارع  ثاني يوم عيد
 00 فقير جمال شارع جاب روحو بوزيان ثاني يوم عيد
 00 بن بليدية محمد اليازيد شارع حمدان بطل ثاني يوم عيد
 00 يحي أعمر خالد شارع جاب روحو بوزيان ثاني يوم عيد
 00 الفرقوقي جمال العناصرحي  ثاني يوم عيد
 01 شرشال حسين حي الشمال ثاني يوم عيد
 00 كراش عبدالقادر شارع حمدان بطل ثاني يوم عيد
 00 رزق اهلل أحمد مارس00حي ثاني يوم عيد
 00 بلونة محمد حي زوقالة ثاني يوم عيد
 00 أوبختة حسان حي زوقالة ثاني يوم عيد
 00 طهراوي محمد زوقالةحي  ثاني يوم عيد
 00 بونواحين رشيد حي زوقالة ثاني يوم عيد
 00 ايططاحين رشيد حي عين الباردة ثاني يوم عيد
 00 بوعزقي محمد أمين حي باب الغربي ثاني يوم عيد
 00 بوعبد اهلل محمد شارع بن تيفور ثاني يوم عيد



 011 بوشوكة فيصل شارع االمير عبد القادر ثاني يوم عيد
  ثاني يوم عيد

 
 
 
 
 
 
 
 

 مواد غذائية عامة

 

 010 بوركيزة مصطفى حي الحمامة
مليان

ــــــــــــ
ة

 
 010 بويحي كمال حي الحمامة ثاني يوم عيد
 010 بوعالم بن مراد شارع باستور ثاني يوم عيد
شارع بن تيفور عبد  ثاني يوم عيد

 الرحمان
 فقير يمينة 

010 

 010 دحمان حدوش  موراية عبد القادرشارع  ثاني يوم عيد
 010 معمر سيد أحمد حي المسلمين ثاني يوم عيد
 010 زرايف عبد القادر حي العناصر ثاني يوم عيد
 010 لعريي طاووس حي عين الباردة ثاني يوم عيد
 010 عاشور  عبد السالم طريق عين التركي ثاني يوم عيد

 001 عبد الرحيم بن سعدة حي العناصر الجميلة يوم عيدثاني 
 000 محفوظ بن نيش  حي العناصر الجميلة ثاني يوم عيد
 000 ميري خالد شارع بن تيفور  ثاني يوم عيد
حي واد الريحان طريق بن  ثاني يوم عيد

 عالل
 وليحين عبد الرزاق

000 

 000 هشامالعربي بوعمران  حي قرقاح ثاني يوم عيد
 000 نعلي محمد  جويلية قرقاح 10حي  ثاني يوم عيد
 000 حواشم أحمد حي قرقاح ثاني يوم عيد
 000 شادلي عمر حي الفونال قرقاح ثاني يوم عيد
شارع الجمهورية رقم  ثاني يوم عيد

000 
 جزار سيد أحمد 

000 

 000 عبد اهلل عثمان محمد  شارع قنيش ثاني يوم عيد
نهج الجمهورية عمارة  ثاني يوم عيد

 م.ل.ح
 أوبختة عبد القادر 

001 

شارع الجمهورية رقم  ثاني يوم عيد
000 

 سيد أحمد جزار
000 

 000 محمد بوعشرية  شارع جاب روحو بوزيان ثاني يوم عيد
 000 خواطرية محمد شارع بن تيفور  ثاني يوم عيد
 000 قويدر عيسى محمد القادرموراية عبد شارع  ثاني يوم عيد
 000 بن شعبان بن يوسف  موراية عبد القادرشارع  ثاني يوم عيد
 000 تتبيرت علي  شارع مغراوة الجياللي ثاني يوم عيد
 ةنيالم 000 فرقوقي جمال حي العناصر  ثاني يوم عيد



  ثاني يوم عيد
 
 
 
 

 مواد غذائية عامة

 

 000 مكي محمد حي عين الباردة
 000 طهراوي محمد حي زوقالة ثاني يوم عيد
 001 رشيدي عمر شارع األمير عبد القادر ثاني يوم عيد
 000 بن يطو محمد حي العناصر  ثاني يوم عيد
 132 بن مراد بوعالم شارع باستور  10 ثاني يوم عيد
 134 بوسعد عبد الجليل شارع األمير عبد القادر ثاني يوم عيد
 135 بوعزغي محمد وليد حي باب الغربي ثاني يوم عيد
 136 بولغمان مسعود  شارع مغراوة ثاني يوم عيد
 137 زوقار عزيز حي واد الريحان ثاني يوم عيد
 138 طهراوي عبد اهلل حي زوقالة ثاني يوم عيد
 139 زواوي فتيحة حي رأس العاقبة ثاني يوم عيد
 140 لونيس حميد زوقالةحي  ثاني يوم عيد
 141 بن ميمون رشيد حي العناصر ثاني يوم عيد
 142 بوزيد الزهرة حي العناصر ثاني يوم عيد
 143 بن حمودة نصر الدين حي العناصر ثاني يوم عيد
  ثاني يوم عيد

 
 
 
 

 خضر و فواكه
 

 144 عتو نورالدين شارع أوسعيد
 145 بن ميرة عمران شارع أوسعيد ثاني يوم عيد
 146 أوفقير جمال شارع مغراوة جياللي ثاني يوم عيد
 147 برغوش عبداهلل شارع مغراوة جياللي ثاني يوم عيد
 148 أدوش عبدالقادر شارع أوسعيد أول يوم عيد
 149 مكالتي الحاج شارع أوسعيد أول يوم عيد
 150 أوفقير جمال شارع مغراوة جياللي أول يوم عيد
 151 تتبيرت عبدالقادر شارع مغراوة جياللي أول يوم عيد
 152 رزق اهلل ناصر شارع مغراوة جياللي أول يوم عيد
 153 بوعزرية علي شارع باستور ثاني يوم عيد
  أول يوم عيد

 
 قصابة

 
 
 
 

 154 كاتب محمود السوق المغطاة
 155 فغالي لخضر السوق المغطاة أول يوم عيد
 156 تاهني فاطمة السوق المغطاة أول يوم عيد
 157 حمادي فتيحة شارع شرشالي عبد القادر أول يوم عيد
 158 صادق بوزيان بالل شارع االمير عبد القادر  أول يوم عيد
 160 الهاشميريفي  شارع أول نوفمبر ثاني يوم عيد مليانة 159 مكي مصطفى شارع  ولددران ثاني يوم عيد



  ثاني يوم عيد
 قصابة

 

حمرون محمد عبد  شارع االمير عبد القادر
 161 الرحمان

 162 بلكاتب كريم السوق المغطاة ثاني يوم عيد
 163 مهري نصرالدين السوق المغطاة ثاني يوم عيد
 164 بلكاتب فوضيل السوق المغطاة ثاني يوم عيد

 10 بستاني كريم الفالحيةحي القرية  مخبزة أول و ثاني يوم عيد

سينية
ح

 ال

 إطعام  أول يوم عيد
 

 10 حسان احمد القرية الفالحية 
 10 بن قارة فتيحة القرية الفالحية  أول يوم عيد
 10 حاج قويدر علي حي غالي عبد القادر ثاني يوم عيد

 10 بن لكحل محمد حي غالي عبد القادر ثاني يوم عيد

  أول يوم عيد
 
 
 
 

 مواد غذائية عامة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مواد غذائية عامة 
 

 10 شنوي مليكة حي واد الزبوج
 10 عاشور عبدالقادر حي واد الزبوج أول يوم عيد
 10 جنادي عائشة القرية الفالحية  أول يوم عيد
 10 بوشقيف عبدالقادر حي غالي عبد القادر أول يوم عيد

 01 حليمي زوبيدة القرية الفالحية  أول يوم عيد
 00 صدوقي جمال القرية الفالحية أول يوم عيد

 00 فالق أيمن حي غالي عبد القادر أول يوم عيد
 00 عبداهلل عثمان حسين حي واد الزبوج أول يوم عيد
 00 جنادي عبدالرزاق القرية الفالحية  أول يوم عيد

 00 الزهراءبوخاتم فاطمة  حي واد الزبوج ثاني يوم عيد

 00 بن نعاس عثمان حي الرقايبية ثاني يوم عيد

 00 بن حاج قويدر حمزة القرية الفالحية ثاني يوم عيد
 00 جنادي عبدالقادر حي غالي عبد القادر ثاني يوم عيد

 00 المقدم أحمد القرية الفالحية ثاني يوم عيد

 01 شرقي مهدي القرية الفالحية ثاني يوم عيد

 00 بلحسن عبدالقادر حي غالي عبد القادر ثاني يوم عيد
 00 بلعاليا الحاج القرية الفالحية ثاني يوم عيد

 00 بن نعاس زوبير حي غالي عبد القادر قصابة أول و ثاني يوم عيد
 مخبزة أول يوم عيد

 
ن 01 حمدان عبد الرزاق الشارع الرئيسي 

ن البنيا
عي

 

 

 02 خثير عبد القادر حي الحرية  ثاني يوم عيد

 03 مزيان نورالدين الشارع الرئيسي إطعام  أول يوم عيد

 04 تاونزة محمد الشارع الرئيسي أول يوم عيد



 10 عثمان مصطفى عين البنيان مركز ثاني يوم عيد

 10 مختاري حسين عين البنيان مركز ثاني يوم عيد

 أول يوم عيد

 مواد غذائية عامة

 

 10 بن خيرة مصطفى حي الحرية
 10 نور بالل الشارع الرئيسي أول يوم عيد
 10 البعة فؤاد الشارع الرئيسي أول يوم عيد
 01 رطة رصفة محمد حي الحرية أول يوم عيد
 00 بن زهرة فتيحة حي الحرية ثاني يوم عيد
 00 كريو حكيم الشارع الرئيسي ثاني يوم عيد

 00 بلقرقيد عبد الحق الشارع الرئيسي عيدثاني يوم 

 00 بيداوي موسى 10تجزئة رقم  ثاني يوم عيد

 00 تاونزة محمد الشارع الرئيسي ثاني يوم عيد
 00 وامري امحمد الشارع الرئيسي قصابة أول يوم عيد
 00 زروق يوسف الشارع الرئيسي ثاني يوم عيد
 10 فتاحين محمد توريريشارع  إطعام سريع أول يوم عيد

ل
ال

ع
ن 

 ب

  أول يوم عيد
 
 مواد غذائية عامة

 
 
 
 مواد غذائية عامة

 

 10 أولعربي عبد القادر  الشارع الرئيسي 
 10 حمدي بختة بن عالل مركز أول يوم عيد
 10 زرايف بلحاج شارع االمير عبد القادر أول يوم عيد
 10 تيمطاوسين علي حي بوحدود أول يوم عيد
 10 تتبيرت علي حي بوحدود أول يوم عيد
 10 بوسعيدي محمد بن عالل مركز ثاني يوم عيد
 10 قري يحي يمينة شارع عبد اهلل بوعمران ثاني يوم عيد
 10  جمالبوعشرية  بن عالل مركز ثاني يوم عيد
 01 افقير جياللي بن عالل مركز ثاني يوم عيد
 مخبزة أول يوم عيد

 
 10 يعقوب يمينة عين التركي مركز

ي
رك

ن الت
عي

 

 10 بن زهرة أحمد حي سيدي بوزبوجة ثاني يوم عيد

 إطعام  أول يوم عيد
 

 10 عبد اهلل عثمان بن عائشة  عين التركي مركز

 10 صغير وعلي فريد  عين التركي مركز ثاني يوم عيد

  أول يوم عيد
 
 
 
 

 10 حمادي عبد القادر  بوزبوجةحي سيدي 

 10 عبد اهلل عثمان محمد عين التركي مركز أول يوم عيد
 10 بوركيزة رشيد عين التركي مركز أول يوم عيد
 10 الجزيري ابراهيم عين التركي مركز أول يوم عيد
 10 يعقوب محمد عين التركي مركز أول يوم عيد



 مواد غذائية عامة أول يوم عيد
 
 

 

 01 حواسني نصيرة حي سيدي بوزبوجة
 00 مصطفاوي فاطمة عين التركي مركز ثاني يوم عيد

 00 بن هنور محمد حي تيزي وشير ثاني يوم عيد

 00 يعقوب فضيلة عين التركي مركز ثاني يوم عيد
شارع البريد الطابق  ثاني يوم عيد

 األرضي
 بوكروش محمد

00 

 00 فغول جمال حي سيدي بوزبوجة ثاني يوم عيد
 00 عبدالرزاقسنوسي  حي سيدي بوزبوجة ثاني يوم عيد
 00 بوكابوس محمد عين التركي مركز ثاني يوم عيد
 00 عبد اهلل عثمان هشام عين التركي مركز ثاني يوم عيد

 00 يعقوب محمد حي تيزي وشير ثاني يوم عيد
 قصابة أول يوم عيد

 
 01 تتبيرت بهية عين التركي مركز

 00 بن حمار خالد عين التركي مركز أول يوم عيد
 10 بن تسدة محمد حمام ريغة مركز مخبزة أول يوم عيد

ريغة
حمام 

 

 10 قوراري عبد الرحمان حي الطاحونة أول يوم عيد
 10 حاجي فؤاد  حمام ريغة مركز ثاني يوم عيد
  أول يوم عيد

 
 إطعام 

 

 10 حسان عبد القادر الحي الجديد

 10 زردي خيرة المحطة السياحية أول يوم عيد

 10 يوفيان محمد مركب التسيير الحموي أول يوم عيد

 10 حسان مصطفى حمام ريغة مركز ثاني يوم عيد
 10 كرارموش الخالدي الحي الجديد ثاني يوم عيد

 10 كرزازي محفوظ حي سيدي علي ثاني يوم عيد

  أول يوم عيد
 
 
 
 
 

 غذائية عامةمواد 
 

 01 حداد علي الحي الجديد
 00 المكي عبد الكريم شارع االخوة جبوري أول يوم عيد
 00 زعندوش الجياللي الحي الجديد أول يوم عيد
 00 نقاقشة عبد القادر حمام ريغة مركز أول يوم عيد
 00 دايد فروجة حي البناء الجاهز أول يوم عيد

 00 الحورابي مراد الجبابرةحي  أول يوم عيد

 00 بالوان رشيد حي السفلي أول يوم عيد
 00 ديلمي مولود حي الشهيد حداد أول يوم عيد
 00 حمي مجدوب محمد حمام ريغة مركز أول يوم عيد

 00 بالة ابراهيم الحي السفلي أول يوم عيد



 01 يوفيان شفيق حمام ريغة مركز أول يوم عيد
 00 العابد نبيل حي العين القارصة عيد أول يوم

 00 بزاز فاطمة حمام ريغة مركز أول يوم عيد
 00 حسان سمير الحي الجديد ثاني يوم عيد
 00 يوفيان بوعالم شارع اول نوفمبر ثاني يوم عيد

 00 بكة حميد حمام ريغة مركز ثاني يوم عيد

 00 زعندوش جياللي حي الجديد ثاني يوم عيد
 00 حداد علي حي الجديد ثاني يوم عيد

 00 حمتاني بشير حي الثكنة العسكرية ثاني يوم عيد
 00 بن قرنة عبد الكريم الحي الجديد ثاني يوم عيد
 01 العابد نبيل حي العين القارصة ثاني يوم عيد
 00 المقدم بشير حي الشرقي ثاني يوم عيد
عزوزي  حي المجاهد ثاني يوم عيد

 إبراهيم
 00 مرزوق فتيحة

 00 عمران محمد الحي السفلي ثاني يوم عيد
 قصابة ثاني يوم عيد

 
 00 بلعباس فاطمة الزهراء حمام ريغة مركز

 00 عياش بن يوسف حمام ريغة مركز أول يوم عيد
 مخبزة أول يوم عيد

 
بومد 10 مقيدش علي شارع احمد ملحة

 فع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 روزي جياللي حي المحطة أول يوم عيد

 10 علي امبارك احمد  10 التجزئة رقم ثاني يوم عيد

 10 قويسم خميسي شارع األمير عبد القادر ثاني يوم عيد

 إطعام  أول يوم عيد
 
 
 

 إطعام

 10 دحماني يوسف شارع األمير عبد القادر
 10 العجامة محمد مفترق الطرق أول يوم عيد
 10 محمد حسان الهادي حي البرج أول يوم عيد
 10 بوحوية  عبدالقادر أوت 01شارع  ثاني يوم عيد
 10 نورة علي حي المحطة ثاني يوم عيد
 01 سحنون يوسف حي المحطة ثاني يوم عيد
 مواد غذائية عامة أول يوم عيد

 
 
 
 

 00 جنادي فاطمة شارع األمير عبد القادر
 00 بن عودة كمال حي المحطة أول يوم عيد

 00 عبد السالم يمينة حي المحطة أول يوم عيد

 00 حاج محمد صدام شارع أول ماي أول يوم عيد

 00 بوسبسي نورالدين الشارع الرئيسي أول يوم عيد



  أول يوم عيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مواد غذائية عامة
 

  00 قليعي زهير فيفري 00حي 

بومد

 فع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دفع

 

 

 

 

 

 

 00 عبد الرحمان محفوظ شارع األمير عبد القادر أول يوم عيد

 00 طوافرية سيدأحمد حي موسى عبد الرحمان أول يوم عيد

 00 طوافرية برقاع حي البرج أول يوم عيد

 01 بن عامر إسماعيل شارع أول نوفمبر أول يوم عيد
 00 محمود مسعود رضوان فبراير 00حي  أول يوم عيد
 00 القليعي أبو بكر حي المسجد 10تجزئة  أول يوم عيد
 00 مجادي جلول حي موسى عبد الرحمان أول يوم عيد
 00 المقدم الحسين حي موسى عبد الرحمان أول يوم عيد
 00 بن عتو محمد تجزئة االيجاص أول يوم عيد
 00  بن عمر يحي  حي البرج ثاني يوم عيد
 00 بن عمار نوفل أوت 01شارع  ثاني يوم عيد

 00 بن عودة هالل حي المحطة ثاني يوم عيد

 00 بن زرهودة محمد شارع ملحة محمد ثاني يوم عيد

 01 بوحوية محمد شارع األمير عبد القادر ثاني يوم عيد

 00 رقيعي علي فبراير 00حي  ثاني يوم عيد

 00 طاهر شاوش فاطمة البرجحي  ثاني يوم عيد

 00 بن مداح رفيق شارع أول نوفمبر  ثاني يوم عيد

 00 بن قليل أمعمر حي البرج ثاني يوم عيد

 00 الشيكر أحمد حي المسجد ثاني يوم عيد
 00 بن قايو محمد حي موسى عبد الرحمان ثاني يوم عيد
 00 بن عودة كمال حي المحطة ثاني يوم عيد

 00 بغدادي بن قارة شارع رباحي عبد القادر يوم عيد أول
 00 بن علو عبد القادر  حي بن زغيمي ثاني يوم عيد
 01 مجادبي عمار حي موسى عبد الرحمان أول يوم عيد
 00 العجامة محمد حي المحطة ثاني يوم عيد
 00 شبيل أسيا مسكن 00حي  أول يوم عيد
 00 بن سعدة فيصل االمير عبد القادرشارع  ثاني يوم عيد
 00 صداحين علي شارع األمير عبد القادر خضر وفواكه ثاني يوم عيد
 00 الشيكر زوبيدة أوت 01شارع  أول يوم عيد
 قصابة أول يوم عيد

 
 00 بن عامر جياللي شارع األمير عبد القادر

 00 عكرمي أحمد شارع األمير عبد القادر أول يوم عيد



 00 عمران إبراهيم شارع األمير عبد القادر ثاني يوم عيد
 00 سحنون احمد شارع األمير عبد القادر ثاني يوم عيد
 مخبزة اليوم االول

 

 0 خالف نصير حي الكادات جندل
ل

جند
 

 
 0 ق /بن زرهودة ع شارع سلواني علي جندل اليوم الثاني

 0 محمددراج  شارع سلواني جندل اليوم االول

 0 قراوي عز الدين شارع بلحاج عابد جندل اليوم الثاني

 0 خالف نوفل لكادات 10تجزئة رقم  اليوم االول

 0 كرابشي مصطفى أوت 01شارع  اليوم الثاني

 0 بن عزيزة محمد شارع بلوناس محمد غاز البوتان اليوم االول

 0 حمليلي أحمد شارع بلوناس محمد محطة خدمات اليوم االول

 مطعم اليوم االول

 

طريق  10تجزئة رقم 
 المدية

 0 العابدي بن يوسف

 01 شيبوط عبد القادر 10تجزئة رقم  اليوم الثاني 

 اليوم االول

 مواد غذائية عامة

 

 00 بن نقاب لعرج مركز

 00 سالمي عبدالقادر حي الدردارة اليوم االول

 00 بلكاتب كريم حي الملعب اليوم االول

 00 هانو سعيد حي الملحق اليوم االول

 00 زيان يحي أوت 01شارع ب  اليوم االول

 00 حابي حورية طريق المدية اليوم االول

 00 بن نواعي لخضر حي لطفي اليوم االول

 00 حمادوش لخضر حي الدردارة اليوم االول

 00 بن زينة محمد شارع سلواني اليوم االول

 01 شمبازي مراد أوت01حي  اليوم االول

 00 ق/برداد ع حي بلحاج عابد اليوم االول

 00 مودود شريف حي بن حركات اليوم االول

 00 بلوناس جعفر حي شباك جلول اليوم االول

 00 موصلي بن عيسى طريق المدية ليوم االول

 00 لسلوس حسين حي لكادات اليوم االول

 00 بلمصطفاوي محمد حي السوق الجديد اليوم االول

 00 بلحاج عابد محمد جندل مركز اليوم االول

 00 لحمر سمير طريق المدية اليوم االول

 00 عبدلي بوجمعة مسكن 000حي  اليوم االول



 01 موصلي عبد القادر جندل مركز اليوم االول

 00 بن عيسىفغالي  شارع شباك جلول اليوم االول

 00 واضح حفيظة نهج زواوي ميلود اليوم االول

 00 براهيم الرحماني محمد جندل مركز اليوم االول

 00 حطاب محمد حي بلوناس اليوم الثاني

 00 شمبازي زايد أوت01حي  اليوم الثاني

 اليوم الثاني

 مواد غذائية عامة

 

 00 بلكاتب امحمد حي بلحاج عابد

ل
جند

 

 00 العابدي عز الدين شارع بن سيدي عيسى اليوم الثاني

التجزيئة االجتماعية رقم  اليوم الثاني
 حي بن حركات 10

 00 مودوف شريف

 00 زيان محمد طريق المدية اليوم الثاني

 01 عكرمي حمزة شارع بن سيدي عيسى اليوم الثاني

 00 بلوناس جعفر حي شباك جلول اليوم الثاني

 00 طايبي محمد شارع بن سيدي عيسى اليوم الثاني

 00 بن زينة عبد الرحمان جندل مركز اليوم الثاني

شيبوط هاجر زوجة  جندل مركز اليوم الثاني
 بوزيدي أحمد  

00 

 00 ق/بلحاج مكي ع طريق المدية اليوم الثاني

 00 الطاهر علي عبد القادر حي الملعب اليوم الثاني

 00 طايبي صالح  جندل مركز اليوم الثاني

يوسف الرحماني  جندل مركز اليوم الثاني
 مصطفى

00 

 اليوم االول

 خضر وفواكه

 00 بوزار هشام حي لكدات

 01 بلقاسم عبد القادر حي الملعب اليوم الثاني

 00 العابدي رابح حي الملعب اليوم االول

اللحوم و  اليوم الثاني
 الدواجن

 00 بن زرهودة الجياللي شارع سلواني

 مخبزة اليوم االول

 

 0 شكيرين لخضر واد الشرفاء مركز

ش
واد ال

رفاء
ـ

 

 0 ياحي عادل عمورة واد الشرفاء اليوم الثاني

 0 شكيرين جلول  واد الشرفاء مركز غاز البوتان اليوم االول

 0 ورثة سبع محمد بونعامة محطة خدمات اليوم االول

 0 عماري سيد علي  بونعامة مطعـــم اليوم االول



 اليوم االول

 مواد غذائية عامة

 

 

 0 بصادق رابح  عمورة 

 0 عمور ميلود عمورة مركز اليوم االول

 0 شكيرين رمضان واد الشرفاء مركز اليوم االول

 0 بن صادق رابح عمورة مركز اليوم االول

 01 بوشحمة احمد االجتماعية بونعامةتجزئة  اليوم االول

رفاء
شــ

 واد ال

 00 بوزيدي الجياللي واد الشرفاء مركز اليوم االول

 00 هواري سفيان مركز اليوم االول

 00 بن عياد الحاج مركز اليوم االول

 00 قبايلي محجوبة عمورة مركز اليوم الثاني 

 00 شريفةمومن  واد الشرفاء مركز اليوم الثاني 

 00 حلوان احمد عمورة مركز اليوم الثاني 

 00 قرميط عمار واد الشرفاء مركز اليوم الثاني 

 00 قرمزلي أحمد واد الشرفاء مركز اليوم الثاني 

 00 طب نحاس لياس واد الشرفاء مركز اليوم الثاني 

 01 حلوان رابح عمورة اليوم الثاني 

 و الداجناللحوم  اليوم االول

اللحوم و 
 الدواجن

 00 بلمباركي لحسن واد الشرفاء مركز

 00 شيخي ميسوم عمورة مركز اليوم الثاني

 0 جالم محمد شارع بوقفطان مخبزة الثاني+ اليوم االول 

ش
ربــــو

 ب

 اليوم االول

 مواد غذائية عامة

 

 0 غزالي عمر 10شارع بطاهر رقم 

 0 دحماني اعمر بربوش مركز  اليوم االول

 0 خياطي محمد  بربوش مركز اليوم االول

شارع االخوة فراش موقع  اليوم الثاني
 محل 00

 0 بربر عبلة

 0 خياطي محفوظ 00شارع ملوك رابح رقم  اليوم الثاني

  اليوم االول
 مخبزة

 

حريزي  صفية  زوجة   بلدية عين االشياخ مركز
 لخضاري 

0 

ع
شيـ

أل
ن ا

ي
خ

ـا
 

شارع اول نوفمبر  عين  اليوم الثاني
 االشياخ

 0 س العصنوني عبا

 غاز البوتان اليوم االول

 

 0 سحنون محمد الزين  شارع أول ماي

 0 سبيح عمار حي لكادات اليوم الثاني

 0 حواسني ابراهيم بلدية عين االشياخ مركز  اليوم االول



 مواد غذائية عامة اليوم االول

 

 0 فقوس محمد الرئيسيالشارع 

 0 شيخ بتقة شارع أول نوفمبر اليوم االول

 0 غراية حميد شارع حمو قويدر اليوم االول

 0 هاشمي محجوب منطقة النشاطات اليوم االول

ع
شيـ

أل
ن ا

ي
خ

ـا
 

 01 هاشمي منصور شارع أول نوفمبر اليوم االول

 00 دو بن عيشوبة مول شارع حمو قويدر اليوم االول

 00 بن شيخ امين شارع أول نوفمبر اليوم االول

 00 يعقوبي زكرياء شارع الرئيسي اليوم الثاني

 00 حدايدي صحراوي 00طريق المسجد رقم  اليوم الثاني

 00 عمور مصطفى  حي البساتين اليوم الثاني

 00 قادة احمد شارع اول نوفمبر اليوم الثاني

 00 حواسني مراد ثانوية كاداتطريق  اليوم الثاني

 00 دحماني دلة  طاهر طريق ثانوية كادات اليوم الثاني

 00 غراية محمد جويلية 10شارع  اليوم الثاني

 01 عياش براهيم عين االشياخ مركز اليوم الثاني

 00 شابي كلثوم عين االشياخ مركز اليوم الثاني

 اليوم االول
 قصابــــــــــة

 

 00 تومي عربية جويلية 10شارع 

 00 شنافي اسماعيل جويلية 10شارع  اليوم االول

 00 بوخمسة كريم شارع أول نوفمبر اليوم الثاني

 0+0اليوم
 مخبزة صناعية

 

 10 علي بورقعة زروف اوالد بلقاسم 

ن
طا

سلــ
ن ال

 عي

 10 قشار حكيم عين السلطان مركز اليوم االول
 10 قشار حكيم عين السلطان مركز اليوم الثاني

 10 بن سعيد امحمد واد حليل غاز البوتان اليوم االول 
 10 ناصي بوعالم واد الشعيبة اليوم الثاني

  اليوم االول 
 

 مواد غذائية عامة

 

 10 قادري عابد شارع الرئيسي
 10 ركاب الطيب عين السلطان مركز اليوم االول 
 10 بن فريحة مصطفى الشارع الرئيسي اليوم االول 
 10 ملياني عز الدين الشارع الرئيسي اليوم االول 
 01 العجالي عبد القادر عين السلطان مركز اليوم االول 
 00 كرليل بوررقة محمد فرقة أوالد بلقاسم اليوم االول 
 00 حاج الطيب امحمد أوالد بلقاسم اليوم االول 
 00 ريفي صادق فرقة أوالد بلقاسم اليوم االول 



  اليوم االول
 مواد غذائية عامة

 

 00 حابي احمد عين السلطان مركز
 00 يخو بن عيسى واد الشعيبة اليوم االول

ن
طا

سلــ
ن ال

 عي
 00 معاصمي احمد عين السلطان مركز اليوم االول
 00 بن علي احمد عين السلطان مركز اليوم االول

 00 ملياني عيسي عين السلطان مركز االولاليوم 
 00 لعجالي محمد امين عين السلطان اليوم الثاني
 01 عمراني نور الدين عين السلطان مركز اليوم الثاني
 00 لعجالي محمد امين عين السلطان مركز اليوم الثاني
شارع غول احمد ط و  اليوم الثاني

 00رقم 

 00 تمار احمد

 00 بوجنان احمد الشارع الرئيسي الثانياليوم 
 00 بوطويقة عبد القادر حي الشهيد بوطويقة اليوم الثاني
 00 تدرس الطاهر مسكن 00حي ب اليوم الثاني
شارع الطريق الوطني رقم  اليوم الثاني

00 

 00 تيرسان محمد

حي الشهيد عبد القادر  اليوم الثاني
 بوطويقة

 00 مصطفى بوبكر

 خضر و فواكه اليوم االول

 

 00 زيتوني أحمد عين السلطان مركز
 00 شملة جلول عين السلطان مركز اليوم الثاني

 01 بن حاج امحمد حسين عين السلطان مركز  اليوم االول 
 00 شمبازي احمد عين السلطان مركز قصابـــــة اليوم الثاني
 00 عبد الكريمبن سونة  عين السلطان مركز اليوم الثاني

 اليوم االول 

 مواد غذائية عامة

 

 0 بومدل احمد  مطماطــــــــــــة

جمــــعة
 واد ال

 0 بوبكر احمد مطماطــــــــــــة اليوم االول 

 0 جالب الجياللي القرية الفالحية اليوم االول 

 0 الوزاني العيد القرية الفالحية اليوم االول 

 0 قديان عبد اهلل القرية الفالحية اليوم االول 

 0 قسوم عبد القادر القرية الفالحية اليوم االول

 0 زناتي جوهر مطماطــــــــــــة اليوم االول

 0 زاغزي بشير حي علي خوجة اليوم الثاني

 0 مسن بن يوسف حي مطماطة اليوم الثاني

 01 شريف رابح واد الجمعة اليوم الثاني



 مواد غذائية عامة اليوم الثاني

 

جمــــعة 00 مهابي فاروق واد الجمعة
 واد ال
 00 بوسبل شيخ حي مطماطة اليوم الثاني

 00 بورزامة ياسين واد الجمعة اليوم الثاني

 00 مريوة عمر واد الجمعة اليوم الثاني

 اليوم األول 

 مخبزة

 

 0 لبط فريد  أوت محالت بوجمان01

س 
خميـ

مليـانة
 

 0 لطرش بن يوسف حي الدرادارة الشرقية اليوم األول 

 0 كحيلة اعمر  حي حاليمي  محمد  اليوم األول

 0 حمداني مصطفى شارع بوعمراني اليوم األول

 0 حاجي عز الدين حي الدردارة الشرقية اليوم الثاني

 0 صباط مراد اوت01شارع  اليوم األول

 0 بن دحمان موسى شارع جعدان اليوم األول

 0 دحماني نصير شارع األمير عبد القادر اليوم الثاني

شارع بوعمراني طريق  اليوم األول
 مليانة

 0 علواش مراد

 01 بن حرز اهلل عزيز sntvأوت 01شارع  اليوم الثاني

 00 زيرق عمار شارع بوقارةامحمد اليوم الثاني

 00 علي بورقعة احمد عاجةحي سوفاي  اليوم األول

 00 دوزيدية بوعالم شارع غيدة بن يوسف اليوم األول

 00 رودالي زكية  حي الدردارة اليوم الثاني 

 00 غرواط بوبكر شارع بوعمراني اليوم الثاني

 00 بيركوش أرزقي  حي الدردارة  اليوم األول

 00 ق/لسلوس ع 01حي لكدات رقم  اليوم الثاني 

 00 بلكحل سليم  شارع بوقارةامحمد اليوم الثاني

 00 كبير خليفة شارع حمادي بن شرقي اليوم األول

 01 فرنيني الياس شارع بلسعدي اليوم الثاني

 00 بوراس خير الدين شارع غيدة بن يوسف اليوم الثاني

 00 حمداني أحمد حي الصوامع   اليوم األول

 00 موجد محمد  الحي البلدي سيدي مناد البوتانغاز  اليوم األول

 00 بوجبير يحي   الحي البلدي سيدي مناد اليوم الثاني 

 00 لراشيش عبد القادر القادر عشارع بلسعدي  محطة وقود 0+0اليوم 

 اليوم األول
 مطعــــــــــم

شارع بلسعدي عبد 
 القادر

 00  حاج عليم الهادي 



شارع بلسعدي عبد  اليوم الثاني 
 القادر

 00 حواسني سالم 

س مليـانة
 خميـ

شارع بلسعدي عبد  اليوم الثاني 
 القادر

 00 بلكحل محمد 

 00 مركز التجاري البركة  حي سوفاي طريق الجزائر تجارة متعددة  اليوم األول

  اليوم األول
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مواد غذائية عامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 01 معصمي احمد  حي لكادات

 00 بوراس بوعالم  حي حاليمي اليوم األول

 00 صديقي صادق حي الدردارة اليوم األول

 00 لفراس عيسى  شارع بلسعدي اليوم األول

حي المذبح  مشروع  اليوم األول
 مسكن 010

بن زهرة ميلود عبد 
 القادر مكي محمد 

00 

 00 عيساوي ا حمد  حي لكدات اليوم األول

 00 ونتن يوسف  ق/شارع بلسعدي ع اليوم األول

 00 نون الحاج  حي حاليمي اليوم األول

 00 فصيح امحمد  اوت 01شارع  اليوم األول

رايس بن يوسف   حي حاليمي اليوم األول
 العابدي بن عيسى 

00 

 01 زنيني مصطفى  حي سوفاي اليوم األول

 00 حوحاش فاطمة  حي الحدائق اليوم األول

 00 كربال رابح شارع طهراوي بن ميرة اليوم الثاني 

شارع بلسعدي عبد  اليوم األول
 القادر

 00 شريفي يوسف

بلوطي عائشة زوجة  حي سيدي امعمر اليوم األول
 ناصي 

00 

 00 كلكال محفوظ شارع االخوة مسوس اليوم األول

شارع بلسعدي عبد  اليوم األول
 القادر

 00 فالق حمزة

 00 مصطفى قوادري مجاهد حي حاليمي محمد اليوم األول

 00 هانو ربيع شارع بوعمراني اليوم األول

 00 شرفية ياسين   حي الدردارة اليوم األول

خميـ 01 مازوني فاطمة حي السالم اليوم األول

س 

 00 رحلي عبد اهلل حي الصوامع اليوم األول مليـانة



  اليوم األول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غذائية عامةمواد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 00 بن عامر حمزة حي حاليمي

 00 محمودي احمد حي لكدات اليوم األول

 00 كالليب احمد شارع بوعمراني اليوم األول

 00 رشيدي محفوظ الحريةحي  اليوم األول

 00 خليلي بلقاسم 00حي سوفاي تجزئة  اليوم األول

 00 حمديني احمد حي الوئام اليوم األول

 00 بورشي عبد القادر حي الوئام اليوم األول

 00 سعدون محمد  حي عاجة سوفاي اليوم األول

 01 محرزي بالل حي الدردارة اليوم األول

 00 غول محمد اوت 01لسوق المغطاة شارع ا اليوم األول

 00 نورة محمد حي سيدي امعمر اليوم األول

 00 زياني مبروك شارع االخوة مسوس اليوم األول

 00 فالح عبد القادر حي االمير عبد القادر اليوم األول

 00 مبدوعة عبد القادر حي الوئام اليوم األول

 00 لطرش مصطفى شارع قيدة بن يوسف  اليوم الثاني 

 00 بورشي عبد القادر حي الوئام اليوم األول

 00 بسفية غانم حي الوئام اليوم األول

 00 فقوس جمال حي عاجة اليوم األول

 01 مباركي عصنوني حي سوفاي اليوم األول

 00 دهيمي سيد علي حي سوفاي اليوم األول

 00 شارفية مصطفي سوفايحي  اليوم األول

 00 فقوس فاتح حي عاجة اليوم األول

  010التجزئة االجتماعية  اليوم األول
 حي بوطان

 00 كتروسي زهرة

 01حي بوطان مشروع  اليوم األول
 00مسكن تساهمي رقم 

 العمارة أ

 00 حمالوي محمد

مسكن  01حي بوطان  اليوم األول
  10عمارة أ رقم 

 أ.س ط

 00 محمد قاضي

 010/01مشروع  اليوم األول
 مسكن ترقوي

خميـ 00 قرين حسين

س 

 مليـانة



  اليوم األول
 
 
 
 

 مواد غذائية عامة

 

 00 صادق بلعيد مسكن الوئام 01حي 

مسكن  01مشروع  اليوم األول
 تساهمي حي بوطان

 00 هامل زهير

 01 شكور فتحي مسكن تساهمي 01حي  اليوم األول

 00 يوسف فرحاتبن  حي السالم اليوم األول

تجزئة الجيش الوطني  اليوم االول
 الشعبي

 00 العابدي نور الدين

 عمارة  010حي  اليوم الثاني
 00رقم 

 00 محيوت مزيان

 عمارة  010حي  اليوم الثاني
 00رقم 

 00 كروليفة زكرياء

 00 طيبة عبد اهلل حي  سوفاي اليوم الثاني

 00 طيبحميس  حي سوفاي اليوم الثاني

 00 مبدوعة الحاج أوت  01شارع  اليوم األول

 00 خربة عبد القادر حي الحدائق اليوم الثاني

 00 طهراوي عمار حي السالم اليوم الثاني

 01 صديقي الصادق حي الدردارة اليوم الثاني

 00 غربي فيصل حي الدردارة اليوم الثاني

 اليوم األول

 قصــــــابة

 

 00 عطابي عبد الرحمان حي سوفاي 

 00 مكالتي خالد شارع حاليمي اليوم األول

 00 مكالتي خالد شارع بلسعدي اليوم الثاني

 00 صحراوي احمد  حي السالم اليوم األول

 00 رافد محمد شارع بلوزاني  اليوم الثاني

 00 مناد فوضيل حي السالم اليوم الثاني

 اليوم األول

 خضر و فواكه

 

حي بوطان مشروع 
 مسكن01

 00 بلهتهات او عيسى 

 00 حباك بن عيسى شارع العقيد بوقارة اليوم األول

 011 بن لشهب عمار  حي بن عبد اهلل احمد اليوم األول

 010 موالدي جلول شارع غيدة بن يوسف اليوم الثاني

 010 موجد عبد القادر حي سوفاي اليوم الثاني

  اليوم األول
 

حي خليف  سيدي 
 لخضر

  0 صغير موح سيد علي 



  اليوم الثاني 
 مخبزة

 

 0 غالمي دحمان  10الطريق الوطني رقم 

ر
ضـ

خ
ي ل

سيد
 

 0 جوجة بوزيان  شارع اول نوفمبر اليوم الثاني

 0 بلونة عبد القادر شارع اول نوفمبر اليوم األول

 0 عدة محمدبن  10التجزئةرقم  اليوم األول 

 0 عامرين العربي  وسط المدينة محطة الوقود 0+0اليوم 

 مطعــــــــــم اليوم األول  

 

 10شارع  00رقم 
 نوفمبر

 0 بوعالمي محمد

 0 خلوف مجيد  10الطريق الوطني رقم  اليوم الثاني 

 مواد غذائية عامة اليوم األول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0 اوفقير عبد اهلل شارع حشامة

 01 عنتر محمد 10الطريق الوطني رقم  اليوم األول 

الشارع الرئيسي الطريق  اليوم األول 
 الوطني

 00 ناجي احمد

 00 اوزقزو علي وسط سيدي لخضر اليوم األول 

 00 محمد بوزيان عبد الرزاق شارع حشامة اليوم األول 

 00 اوباجي بالل شارع اول نوفمبر اليوم األول 

 00 جعفر صالح شارع الشهداء اليوم األول 

 00 قطاش سمير الحي الكبير اليوم األول 

 00 سلماوي بشير شارع اول نوفمبر اليوم األول 

 00 بن رابح عمار شارع اول نوفمبر اليوم األول 

 00 شيشة رمضان 10الطريق الوطني رقم  اليوم األول 

 01 قرومي عمار وسط سيدي لخضر اليوم األول 

 00 المختار مصطفى العربي 10تجزئة رقم  اليوم األول 

 00 اطاطاحين أحمد شارع بوعداين اليوم الثاني 

 00 عنتري أحمد وسط المدينة Eplf اليوم الثاني 

 00 خيال عبد القادر 10تجزئة رقم  اليوم الثاني 

 00 قروم عمر شارع اول نوفمبر اليوم الثاني 

 00 زعياش اسماعيل طريق المحطة اليوم الثاني 

 00 مبدوعة الهاشمي قرارمة اليوم الثاني 

 00 بن بالي حليمة حي سيدي بن بريكة اليوم الثاني 

 00 بدراوي محمد سيدي لخضر مركز اليوم الثاني 

 01 كليتين عيسى  الكبيرالحي  اليوم الثاني 

ي 
سيد

ضـ
خ

ل

ر
 00 ولحين بلحاج  سيدي لخضر شمال اليوم الثاني  



  اليوم الثاني 
 

 عامةمواد غذائية 

 

 00 والي عبد اهلل حي سيدي بن بريكة

مسكن تجزئة  01حي  اليوم الثاني 
 10رقم 

 00 عنتري محمد

 00 اوفقير عبد اهلل شارع حشامة اليوم الثاني 

 00 عنتر محمد 10الطريق الوطني رقم  اليوم الثاني 

 00 سلماوي بشير شارع اول نوفمبر اليوم الثاني 

 00 بن رابح عمار شارع اول نوفمبر اليوم الثاني 

 00 براهيمي خليل شارع اول نوفمبر اليوم األول 

 00 عيشوني مراد شارع اول نوفمبر اليوم األول 

 اليوم األول  
 قصابـــــــــــة

 01 بوررقة  حسين الشارع الرئيسي

 00 طفياني محمد شارع اول نوفمبر اليوم الثاني 

الطابق السفلي حي  مخبزة              0+0اليوم 
 النصر 

 0 بوجنان سعيد

ألميـ
ج ا

ر
ب

خالــد
ر 

ــ
 

 0 سيف أحمد فرقة اوالد علي غاز البوتان اليوم االول 

 مطعــــــــــم اليوم االول 

 

 0 بوجمان محمد برج االمير خالد مركز

 0 دعاس الزاهي برج االمير خالد مركز اليوم الثاني 

 مواد غذائية عامة اليوم االول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 0 تدرس نوار مركز

 0 ميلودي رابح مركز اليوم االول

 0 أحمدسيف  قرية الفالحية اليوم االول

 0 زوقاري أحمد 00قرية الفالحية رقم  اليوم االول

 0 مالوي دحمان مركز اليوم االول

 01 دوة جهيدة مركز اليوم االول

 00 تدرس الطاهر مسكن 00حي ب  اليوم االول

حي الشهيد بوطويقة عبد  اليوم االول
 القادر

 00 حميدي محمد

 00 صياد سعيد الشارع الرئيسي  اليوم االول

 00 خيال محمد  شارع غول اليوم االول

 00 مدغاغ العيد برج االمير خالد اليوم االول

قرية الفالحية حي الشهيد  اليوم الثاني 
 بوطويقة 

 00 بوبكر مصطفى

ج  00 البر/بلمشري ع مركز اليوم الثاني 
ر
ب

ألميـ
ا

ر ــ

خالــد
 00 ميلودي رابح مركز اليوم الثاني  



  اليوم الثاني 
 
 
 

 مواد غذائية عامة

 

 00 عروج محمد مركز

 01 تمار أحمد 00ط و رقم اليوم الثاني 

 00 زنود يوسف حي النصر اليوم الثاني 

 00 أوصال عبد القادر شارع رئيسي اليوم الثاني 

 00 بوجنان نور الدين 00ط و رقم اليوم الثاني 

 00 تيرسان محمد 00شارع ط و رقم اليوم الثاني 

 00 بوطويقة عبد القادر حي الشهيد بوطويقة اليوم الثاني 

 00 بوجنان احمد الشارع الرئيسي اليوم الثاني 

 قصابـــــة اليوم االول 

 

 00 تمار محمد برج االمير خالد مركز

 00 تيرسان سعيد برج االمير خالد مركز اليوم الثاني 

 0 والي محمد تانوتحي  مخبزة              0+0اليوم 

زيـــــــاد
ن 

ق اب
ر
طـــأ

 

 0 مجبار بومدين طارق بن زياد مركز غاز البوتان 0+0اليوم 

 0 طيبوني محمد الطريق الرئيسي محطة خدمات 0+0اليوم 

 اليوم االول 
 مطعـــــــم

 0 مير موسى طارق بن زياد مركز

 0 لوزي محمد طارق بن زياد مركز اليوم الثاني 

  اليوم االول 
 
 
 
 
 
 

 مواد غذائية عامة

 

 0 مصايبي فاطمة الزهراء مركز

 0 جعفور بوزيان مركز اليوم االول

 0 عالتن جمال حي تانوت اليوم االول 

 0 ساسي رابح حي تانوت اليوم االول

حي تانوت طارق بن زياد  اليوم االول
 مركز

 01 كفيف سعيد

 00 بوبكر علي زياد مركزطارق بن  اليوم الثاني

 00 صاب احمد طارق بن زياد مركز اليوم الثاني

 00 جير بلقاسم طارق بن زياد مركز اليوم الثاني

حي تانوت طارق بن زياد  اليوم الثاني
 مركز

 00 ساسي رابح

 00 قرابن فتيحة تجزئة ب اليوم الثاني

 00 بلعينين ابراهيم حي تانوت منطقة البرارمة اليوم الثاني

مخطط  01القطاع  اليوم الثاني
 00التجزئة رقم 

 00 عساس العيش

 قصابــــــة اليوم االول 

 

حي تانوت بجانب 
 الثانوية

 00 تدرس عبد الغني



 00 مجبار عبد القادر طارق بن زياد مركز اليوم الثاني 

 مخبزة اليوم االول 

 

 0 اليفي كريم  بلدية بئر ولد خليفة مركز 

خليـــفة
ر ولــد 

 بئ
 0 بقاش موسى  شارع ابن باديس  اليوم الثاني 

 0 بن ستي يحي بئر ولد خليفة مركز غاز البوتان 0+اليوم االول 

 0 قرين مصطفى نهج الشهداء مطعـــــم 0+اليوم االول 

 اليوم االول

 مواد غذائية عامة

 

 0 خريسي سعيد الشارع الرئيسي

 0 بوناقة محمد الشارع الرئيسي اليوم االول 

 0 مبدوة عادل الشارع الرئيسي اليوم االول

 0 زاهد محمد مركز اليوم االول 

 0 بو ررقة الهادي  بئر ولد خليفة مركز اليوم االول 

 01 قوجيل حسام بئر ولد خليفة مركز اليوم االول 

 00 طاهر عويدات سعدة  بئر ولد خليفة مركز اليوم االول

 00 حاج جيالني سعيدة بئر ولد خليفة مركز اليوم االول

 00 ق/تامر ع بئر ولد خليفة مركز اليوم االول

 00 فطار امين بئر ولد خليفة مركز اليوم االول

 00 سالم ابراهيم بئر ولد خليفة مركز اليوم االول

 00 بلمشري خيرة بئر ولد خليفة مركز اليوم الثاني

 00 قجال مسعود 00ط و رقم  اليوم الثاني

 00 مسون الحاج 00ط و رقم  اليوم الثاني

 00 زنداري الزهرة 000القرية الفالحية رقم  اليوم الثاني

 01 سالمي محمد بئر ولد خليفة مركز اليوم الثاني

 00 أوشبر أحمد القرية الفالحية اليوم الثاني

 00 مرسالم ابراهيم بئر ولد خليفة مركز الثاني اليوم

 00 تمار عبد القادر شارع األمير عبد القادر اليوم الثاني

 00 قوجيل فاطمة شارع طيبوني بن ميرة اليوم الثاني

 00 لوكيل وليد القرية الفالحية اليوم الثاني

 00 قجال مسعود 00ط و رقم  اليوم الثاني

 00 عاشور رمضان الشارع الرئيسي خضر و فواكه اليوم الثاني

 اليوم االول
 قصابــــــة

 00 حطاب مخفي بئر ولد خليفة مركز
 00 تمار محمد بئر ولد خليفة مركز اليوم الثاني 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 



وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

 للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية عين الدفلى

  خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

 أول يوم عيد
 بن خدومة سارة 
 حراوي ابتسام

 بلدية عين الدفلى

 ثاني يوم عيد
 بوشارب يمينة

 نزاي علي
 بلدية عين الدفلى

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

 للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية عين الدفلى

  خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

 أول يوم عيد
 بن يمينة حبيبة
 بدراني سليمة

 العطاف
 العطاف

 ثاني يوم عيد
 احمد زايد ذهبية

 شحمة عبد الهادي
 العطاف
 العطاف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 



وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

 للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية عين األيشيا 

  خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

 بلدية عين األشياخ  بن عطاءاهلل سمية راشدة أول يوم عيد

 بلدية عين األشياخ بوبكر زكية ثاني يوم عيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

 للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية جندل

  خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

 بلدية جندل مسيلتي العيد أول يوم عيد

بلدية جندل   مسعودي فتيحة ثاني يوم عيد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشعبيـةالجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة 
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

 للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية مخاطرية

  خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

يوم عيدثاني  مخاطريةبلدية  مطاي موسى    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

 للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية عريب

  خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

 بلدية عريب تونزة وهيبة أول يوم عيد

 بلدية عريب بوفرساوي حنان ثاني يوم عيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

 للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية العامرة

  خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

 بلدية العامــــرة شايب مراد أول يوم عيد

 بلدية العامـــــرة  عزوز فتيحة ثاني يوم عيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

 للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية بورايشد

  خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

بوراشدبلدية  زحاف فلة أول يوم عيد  

بوراشدبلدية  سحنون منال ثاني يوم عيد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

عين الدفلـىواليـة   

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

 للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية جليدة

  خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

 بلدية جليدة قيدوم حسام الدين أول يوم عيد

خولــــةالعايب  ثاني يوم عيد  بلدية جليدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

 للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية سيدي لخضر

  خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

 بلدية سيدي لخضر نديـــــر امينــــــة أول يوم عيد

 بلدية سيدي لخضر بوجين فاطمة الزهراء ثاني يوم عيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

 للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية واد اليشرفاء

  خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

 بلدية واد الشرفاء حناش مريم ثاني يوم عيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

 للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية بئر ولد خليفة

  خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

يوم عيد اول  بلدية بئر ولد خليفة نفلة زوبيدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

 للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية برج االمير خالد

  خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

 بلدية برج االمير خالد بن علي عبد اهلل مروان ثاني يوم عيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

 للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية طارق ابن زياد

  خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

 بلدية طارق ابن زياد شعشوعة حمزة اول يوم عيد

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

 للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية عين السلطان

  خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

 بلدية عين السلطان زرقة لطيفة ثاني يوم عيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

 للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية بومدفع

  خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

 أول  يوم عيد
عبد الغنيعيواز   

 
 بومدفع

 ثاني يوم عيد
 حاج صدوق محمد

 
 بومدفع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

 للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية حمام ريغة

  خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

 بلدية حمام ريغة  حمي مجدوب امال أول  يوم عيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

 للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية عين التركي 

  خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

 بلدية عين التركي الفرقوقي عزيزة ثاني يوم عيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

 للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية بن عالل

  خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

يوم عيد اول  بلدية بن عالل داي جليلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

 للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية مليانة

  خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

 أول يوم عيد
 تخريست يمينة

 عبد الصمد مليكة
 بلدية مليانة

 ثاني يوم عيد
 عمراوي زهية
 ريشة خليفة

مليانةبلدية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

 للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية العبادية

  خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

 بلدية العبادية  تومي عبد القادر أول يوم عيد

 بلدية العبادية نظور بختة ثاني يوم عيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

 للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية تبركانين

  خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

عيد ثاني يوم نبلدية تبركاني مخلوف وحشية وهيبة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

 للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية ماين

  خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

المداومةتاريخ   العنوان الصيادلة 

 بلدية ماين احمد امين اول يوم عيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

 للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية الروينة 

  خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(

 
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

 بلدية الروينة عبوب شريفة أول يوم عيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

 للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية عين بويحي

  خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

 أول يوم عيد
سماعيلضيف   
 

 بلدية عين بويحي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

 للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية تبركانين

  خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

عيد ثاني يوم  بلدية تبركانين مخلوف وحشية وهيبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

 للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية زدين

  خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

يوم عيدثاني   بلدية زدين جرموني خديجة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشعبيـةالجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة 
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

 للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية تايشتة

  خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

يوم عيد اول  بلدية تاشتة قروق فاطمة 

 بلدية تاشتة فرج ميلود  ثاني يوم عيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

 للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية خميس مليانة

  خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

 أول يوم عيد
 بوطمين نور الدين

 براهيمي عبد الحميد
خميس مليانةبلدية   

 ثاني يوم عيد
 معطااهلل عبد الكريم
 محمد بلكبير عمر

خميس مليانةبلدية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية بومدفع

   خالل الفترة الليلية من )00:11 سا-::100 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة
00/10/9102  بومدفع الشارع الرئيسي مصباح محمد السعيد 

 

09/10/9102  بومدفع 19رقم  حي التجزئة  كربــــــازة محمد 

01/10/9102  بومدفع حي البرج بغــــدالي حميد 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية مليانة

   خالل الفترة الليلية من )00:11 سا-10:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

00/10/9102 ساميةعمريوي    حي العناصر الجميلة مليانة 

09/10/9102  شارع ولد دران مليانة يوسفي محمد التوفيق 

01/10/9102  مليانة 009حي الباب الغربي رقم  عبد الصمد مليكة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

الدفلـىواليـة عين   

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية جليدة

   خالل الفترة الليلية من )::000 سا-::220 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

00/10/9102  شارع بسكري الغمراني جليدة  بن علي خروبي اسماء 

09/10/9102  جليدة مركز زعباط محفوظ 

01/10/9102  جليدة مركز محور بوعالم 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية عريب

   خالل الفترة الليلية من )::000 سا-::220 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

00/10/9102  شارع علي ماحين عريب تونزة وهيبة 

09/10/9102  شارع لعالوي دحمان شاوش عبد القادر 

01/10/9102  شارع غنيمة محمد حسين رؤوف 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية العامرة

   خالل الفترة الليلية من )::000 سا-::220 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

00/10/9102  العامرة مركز قاسم كريمة 

09/10/9102  حي سيدي مرزوق صفوان رؤوف 

01/10/9102  حي القرية الفالحية عزوز فتيحة 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

الدفلـىواليـة عين   

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية بورايشد

   خالل الفترة الليلية من )::000 سا-::220 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

00/10/9102  بلدية بوراشد زيتوني بلقاسم 

09/10/9102  بلدية بوراشد بوشامي مونيا 

01/10/9102  بلدية بوراشد معزوزي حميدة 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية عين الدفلى

   خالل الفترة الليلية من )00:11 سا-10:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

00/10/9102  عين الدفلى شارع سعدوت صالح حواس محمد 

09/10/9102  عين الدفلى شارع طويلي بن عمر حطالي احمد 

01/10/9102 ارةصبسكرية    عين الدفلى  شارع الشهداء 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية جندل

   خالل الفترة الليلية من )00:11 سا-10:11 سا(
 

المداومةتاريخ   العنوان الصيادلة 

00/10/9102  جندل مركز بلوناس محمد 

09/10/9102  اوت جندل  91شارع  صايبي فاطمة الزهراء  

01/10/9102  شارع احمد بن زينة جندل مسعودي فتيحة 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

عين الدفلـىواليـة   

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية خميس مليانة

   خالل الفترة الليلية من )00:11 سا-10:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

00/10/9102  شارع احمد رايس خميس مليانة زباجي الشريفة 

09/10/9102  شارع العقيد بوقارة خميس مليانة بن شلوف الزهرة 

01/10/9102  حي سوفاي خميس مليانة بن عياد سماعين 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

 للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية العطاف

   خالل الفترة الليلية من )00:11 سا-10:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

00/10/9102  مسكن العطاف 00حي  احمد زايد ذهبية 

09/10/9102  حي بوزار العطاف بوزيان الرحماني خيرة 

01/10/9102 ميةو غيالس س   شارع سي خالد العطاف 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية العبادية

   خالل الفترة الليلية من )00:11 سا-10:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

00/10/9102  شارع احمد فاتحة العبادية محي الدين نزيهة 

09/10/9102  منطقة النشاطات العبادية كروفي حورية 

01/10/9102  مسكن تساهمي العبادية  011 اوفة محمد عبد الوهاب 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة الجمهوريـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية الروينة

   خالل الفترة الليلية من )::000 سا-::220 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

00/10/9102  شارع دوبة محمدالروينة عبوب شريفة 

09/10/9102  الروينة مركز بجانب البلدية ختو هاجر 

01/10/9102  مسكن السعيدية الروينة  911حي  فالح نور الهدى 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية سيدي لخضر

   خالل الفترة الليلية من )::000 سا-::220 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

00/10/9102  شارع اول نوفمبر سيدي لخضر فتاحين وهيبة 

09/10/9102  بلدية سيدي لخضر ندير امينة 

01/10/9102  بلدية سيدي لخضر بوجين فاطمة الزهراء 

 

 

 

 

 

 
 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمــة المداوميـن لموزعـي الحليـب

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102
 الملبنة العنــــــــــــــــــــــــوان اللقب و االسم الرقم
 جليدة-عين الدفلى-عريب بن عبد اهلل  هدلي 10

ـــــــة
نـــــــــ

ملب
 

ـب
ـــــــــــ

عـريــ
 

  

 مليانة جيالمين زريقيأورل  19
 الخميس منيرحرشوني  11
 جليدة عبد القادرتخريست  11
 خميس مليانة  بن فتاشة عائشة 10
 العامرة  ملياني واضح 10
 عين الدفلى حمالوي رشيد 10
 العبادية ناقة الهاشمي 10
 الروينة-تاشتة زوقاغة  جودي عبد الزاق 12
 جليدة بوزيد بوعالم  01
 عين الدفلى  زنادرة محفوظ 00
 العطاف-عين الدفلى قرين صالح 09
 زدين-العبادية-العطاف فتحي  شوط 01
 العطاف-تاشتة-المخاطرية-العبادية-العامرة محمد بدراني 01
 المخاطرية -*عين الدفلى نومري الطاهر  00
 تاشتة زوقاغة شقاليل محمد 00
 عين التركي-مليانة بوالل عادل  00
 عين الدفلى فاطمةمساهل  00
 عين الدفلى بن عبد اهلل فايزة 02
 العامرة خلج بن يوسف 91
 مليانة بن قفة عبد القادر 90
 خميس مليانة رحمون رفيق 99
 جندل جادي معمر 91



 خميس مليانة معاص رفيق 91
  حركات أحمد 90
 العبادية مدوار الشريف 90
 العطاف شوط أعمر 90
 عين الدفلى فياللي رقية  90
 بن عالل بوشول أحمد 92
 خميس مليانة كمفوش حمزة  11
 مليانة حساني رابح  10
 عين السلطان بن عامر مراد 19
 العطاف دحماني يوسف  11
 سيدي لخضر خلوف فتحي  11
 العطاف ليلىشنونة  10
 عين الدفلى  زراولة سمير  10
 بطحية-الحسنية جمالفلوس  10
 الحسينية-بومدفع-مخاطرية جياللي جيخل 10
 بلعاص-الحسانيس  -بطحية عبد القادريد عس 12
 عين الدفلى-بوراشد عبد الرحمانبشارف  11
 عين الدفلى هدلي الديواني 10
 الروينة رشيدمبارك بن  19
 جليدة محفوظ يعمران 11
 عين الدفلى محفوظطرشون  11
 مليانة-بن عالل قي حسينالفرقو  10
 عين الدفلى بريكبريك  10
 بربوش+ واد الشرفاء  ودي إسماعيلمحم 10
 بوراشد ي أحمدمغراو  10
 جليدة مراد موساوي 12
 برج االمير خالد-طارق ابن زياد-بئر ولد خليفة جمالسعداوي  01
 .العبادية-العطاف-تيبركانين مختارلكحب  00
 -عين الدفلى عبد الناصر لعروبي 09
 العامرة أحمدهني  01
 .جليـــــــدة -سيدي لخضر بوزيان هامل 01
 (.منجم)روينة ، -زدين حمزة ن كورة ب 00



 واد الجمعة عبد الرحمان زوار 00
 مخاطرية-عريب بن عمر أحمد 00
 العامرة مهديشرايف  00
 برج االمير خالد-مليانةخميس -بئر ولد خليفة أمين خبازي 02
 عين الدفلى محمد عتو 01
 بوراشد موسى خيدر 00
 جندل زرارقة عبد الرحمان 09
 العطاف مختار رحماني الميا 01
 - سخاكلة زهية 01
 - داودي لوناس 00
 - عيطر عبد المالك 00
 - مسلم شمس الدين 00
 ملبنــــــــة  ونيـــــــس ونيـــــــسملبنــــــــة   بوجلولي أحمد 00

 ملبنــــــــة  ونيـــــــس محمودي سماعيل 02 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 

 

 قائمة المداومين لوحدات إنتاج الحليب المبستر
 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

  

 تاريخ المداومة نوع النشاط االسم و اللقب الرقم

ثاني يوم عيد وأول  الحليب المبستر ملبنة عريب 10  

ونيس ملبنة 10 المبستر الحليب  ثاني يوم عيد وأول    

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
الداخلية و الجماعـات المحليـةوزارة   

   ىــواليـة عيـن الدفل  

 

  

 قائمة المداومين لوحدات إنتاج السميد و مشتقاتـه 
 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

  

  

 تاريخ المداومة نوع النشاط االسم و اللقب الرقم

ثاني يوم عيد وأول  السميد  و الدقيق وحدة سيم 10  

الظهرة وحدة 19 الدقيق و  السميد  ثاني يوم عيد وأول    

   

  

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

   ىــواليـة عيـن الدفل  

 قائمة المداومين لمحطات الخدمات "نفطــــال"

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 9102

 
 تاريخ المداومة العنــــــــوان المتعامـــــل الرقم

ثاني يوم عيد وأول  افــالعط 11الطريق الوطني رقم  نفطال" GD"المسير المباشر  10  

ثاني يوم عيد وأول  خميس مليانةحي سوفاي بلدية   نفطال" GD"المسير المباشر  10  

ثاني يوم عيد وأول  خميس مليانةشارع العقيد بونعامة  نفطال "GD"المسير المباشر  10  

ثاني يوم عيد وأول  ةـــالروين 11الطريق الوطني رقم  نفطال" GD"المسير المباشر  10  

ثاني يوم عيد وأول  غرب /جليدة شمال الطريق السيار شرق نفطال" GD"المسير المباشر  10  

ثاني يوم عيد وأول  غرب/جليدة جنوب الطريق السيار شرق نفطال" GD"المسير المباشر  10  

ثاني يوم عيد وأول  (مقابل للمركب الرياضي)عين الدفلى  نفطال" GD"المسير المباشر  10  

ثاني يوم عيد وأول  غرب /تيبركانين الطريق السيار شرق نفطال" GD"المسير المباشر  10  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


