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�ر
	 ا���او��  �وان ا���ل  ا���ط  ا��
	��ل  ا�ر�م  

  رأس ا� �� ا���'د
�  حي الشهداء  مخبزة  بن عيىس الطيب  01

+ 

��*
  رأس ا� �� ا,��ز

+ 

  ا����ل-�� 

+ 


0�1 -�� ا�/��  

  اول نوفمرب  مخبزة صناعية  حميمد خ� الدين  02

  حي الشعب  مخبزة صناعية  دح)' محمد االم$  03

  شارع خميستي محمد  مخبزة صناعية  برزوق عبد الكريم  04

       

 

 

�ر
	 ا���او��  �وان ا���ل  ا���ط  ا��
	��ل  ا�ر�م  

مخبزة   صباحي لخرض  01

  صناعية

  م م محل12قسم 

  02رقم  

  السنة امليالديةرأس 
+ 

  رأس السنة االمازيغية
+ 

  الع�لعيد 
+ 


� ا�/��يومي ع  

  

�ر
	 ا���او��  �وان ا���ل  ا���ط  ا��
	��ل  ا�ر�م  

  عزوز رقية  01
مخبزة 

  صناعية
  بوسمغون

  رأس السنة امليالدية
+ 

   رأس السنة االمازيغية
+ 

 +  الع�لعيد 
  يومي عيد الفطر

  



 

 

  

  

�ر
	 ا���او��  �وان ا���ل  ا���ط  ا��
	��ل  ا�ر�م  

  مخبزة  زوار محمد  01
بلدية 23قم مج ر 11قسم 

  بوعالم

 + أس السنة امليالديةر
 + رأس السنة االمازيغية

 + الع�لعيد 


0�1 -�� ا�/��  

  

  

  

  ��ر�� ا���او��  �وان ا���ل  ا���ط  ا��
	��ل  ا�ر�م

 شارع بن شكر محمد بوقطب مخبزه جبYة عبد الجبار  01

�
  رأس ا� �� ا���'د

+ 

��*
  رأس ا� �� ا,��ز

+ 

  -�� ا����ل

+ 


0�1 -�� ا�/��  

 شارع اول نوفمرب بوقطب مخبزة بن عيشوبة محمد  02

 حي البهجة بوقطببوقطب مخبزة الملاس الرشيف  03

 شارع بالبشY البشY بوقطب مخبزة عيهار جلول  04

 شارع اول نوفمرب بوقطب مخبزة صغY فؤاد  05


� ا��������� ا����ط�ت ط�
� ا��� ����� ا�$�23  06�  


� ا���� ����� ���ي -�5�ن  07���� ا����ط�ت ط�
� ا����� 

�� ا����ط�ت ط�
� ����ة ا���� ����� ���ي �26/�  08��� 

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  ��ر�� ا���او��  �وان ا���ل  ا���ط  ا��
	��ل  ا�ر�م

01  
  عيساوي عبد القادر

  
 + ا� �� ا���'د
�رأس   بريزينة  مخبزة

��*
 + رأس ا� �� ا,��ز

 + -�� ا����ل

 0�1
  02  -�� ا�/��
بويش محمد 

  بوضياف
  بريزينة  مخبزة

  

 

  ��ر�� ا���او��  �وان ا���ل  ا���ط  ا��
	��ل  ا�ر�م

01  

لع�ري عبد 

cالغا  
  الرقاصة  مخبزة

 +  رأس السنة امليالدية
 + رأس السنة االمازيغية

 + عيد الع�ل
  يومي عيد الفطر

  

 

 



 

 

  

  

�ر
	 ا���او��  �وان ا���ل  ا���ط  ا��
	��ل  ا�ر�م  

  فضيلة ولد اعمر  01

صناعة 

الحلويات 

  التقليدية

شارع سيدي عبد القادر الجياليل 

وسط املدينة  البيض وسط 

  املدينة

  رأس ا��
� ا����د��

+ 

  رأس ا��
� ا���ز����

+ 

  ��� ا����ل

+ 

��� ��� ا�����  

  حي الصديقية البيض  اطعم رسيع  بالحاج عيل سلي)ن  02

  اطعام رسيع  شباح عصام  03
 200م م  01اول نوفمرب شارع 

  وسط املدينة البيض

 طريق سعيدة البيض محطة وقود بورنان مقران  04

 قاعدة بورشيط البيض محطة وقود محطة نفطال  05

 طريق الحوض محطة وقود حميتو بوبكر  06

بيض سيد الشيخطريق اال  محطة وقود اوالد جميلة  07  

البيض أفلوطريق  محطة وقود بورنان مقران  08    

 

  

�ر
	 ا���او��  �وان ا���ل  ا���ط  ا��
	��ل  ا�ر�م  

54طريق الوطني رقم   محطة خدمات  وكالة نفطال  01  

�
  رأس ا���� ا����د

+ 

���
  رأس ا���� ا���ز

+ 

  ا����ل��� 

+ 

���� ��� ا���
  

  ارع اول نوفمربش  محطة خدمات  برزوق الطيب  02

  محطة خدمات  بورنان مقران  03
  مجموعة امللكية 79قسم 

  04رقم  

  مسكن 20حي   إطعام رسيع  هواري سليمة  04

  مسكن 100حي  إطعام رسيع  جودي محمد  05

  أول نوفمرب إطعام رسيع  خلويف رشيدة  06

  12م م  54قسم  إطعام رسيع  سCعي احمد  

       



 

 

 

 

�ر
	 ا���او��  �وان ا���ل  ا���ط  ا��
	��ل  ا�ر�م  

  باقي فؤاد  01
محطة 

  خدمات
  الشاللة

  السنة امليالديةرأس 
+ 

  رأس السنة االمازيغية
+ 

  الع)لعيد 
+ 

  عيد الفطريومي 

  

  

�ر
	 ا���او��  �وان ا���ل  ا���ط  ا��
	��ل  ا�ر�م  

  محطة منصوري  01
محطة 

  خدمات
  بنود

  السنة امليالديةرأس 
+ 

  رأس السنة االمازيغية
+ 

  الع)لعيد 
+ 

  عيد الفطريومي 

  

  

�ر
	 ا���او��  �وان ا���ل  ا���ط  ا��
	��ل  ا�ر�م  

  محطة نفطال  01
محطة 

  خدمات
  طريق البيض

 + أس السنة امليالديةر
 + رأس السنة االمازيغية

 + الع)لعيد 

���� ��� ا���
  

  



 

 

  

  

  ��ر�� ا���او��  �وان ا���ل  ا���ط  ا��
	��ل  ا�ر�م

 وكالة نفطال  01
طريق سعيدة 

 بوقطب
  رأس ا���� ا����د
� محطة خدمات

+ 

���
  رأس ا���� ا���ز

+ 

  ��� ا����ل

+ 

���� ��� ا���
  

 بورنان مقران  02
طريق املرشية 

 بوقطب
 محطة خدمات

 محطة خدمات مصباح الخيX عشعايش الحبيب  03

 محطة خدمات الخيX حشيليف الشيخ   04

  

  

  

  

  ��ر�� ا���او��  �وان ا���ل  ا���ط  ا��
	��ل  ا�ر�م

  محطة نفطال  01
محطة 

  خدمات
  بريزينة

 + ا���� ا����د
�رأس 

���
 + رأس ا���� ا���ز

 + ��� ا����ل

 ���
���  ��� ا�

  

 

  ��ر�� ا���او��  �وان ا���ل  ا���ط  ا��
	��ل  ا�ر�م

  محطة نفطال  01
محطة 

  خدمات
  الرقاصة

 +  رأس السنة امليالدية
 + رأس السنة االمازيغية

 + عيد الع)ل
  يومي عيد الفطر
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