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 البلدية اليوم  إسم ولقب التاجر العنوان النشاط

  اليوم الثاني بن صويلح طارق قالمة  300حي الحاج أمبارك  رقم  تغذية عامة
 
 
 

 قالمة

 اليوم الثاني سعيود سمير حي الحاج أمبارك  قالمة تغذية عامة

 اليوم الثاني حيمري صالح الدين قالمة 04محل رقم  13حي بن هرقة  رقم  تغذية عامة

 اليوم األول شغيب فتحي قالمة 196حي هرقة  رقم  تغذية عامة

 اليوم األول والثاني   حمزاوي حورية ب قالمة 326حي هرقة رقم  تغذية عامة

 اليوم األول نحال لزهر قالمة  259حي بن هرقة  رقم  تغذية عامة

 اليوم األول رهواج رمزي قالمة  02محل رقم  369حي هرقة  رقم  تغذية عامة

 اليوم األول  رفيق بن رازق قالمة 171حي هرقة رقم  تغذية عامة

 اليوم األول  بوسلوى علي قالمة 94حي بن هرقة رقم  تغذية عامة

 اليوم األول والثاني مخلوف عادل قالمة 277حي عجابي رقم  تغذية عامة

 اليوم الثاني قروي حورية قالمة 01تحصيص عين الدفلة رقم  تغذية عامة

 اليوم األول والثاني جمال عمراني قالمة 01رقم  100حي فزاني رقم  تغذية عامة

 اليوم األول والثاني عبداوي فاطمة قالمة 01رقم  210رقم حي فزاني  تغذية عامة



 اليوم األول والثاني حالسي نجم الدين قالمة 04رقم  01تحصيص عين الدفلة رقم  تغذية عامة

 اليوم الثاني درقالي عزالدين  قالمة 01تحصيص عين الدفلة تغذية عامة

 اليوم األول والثاني عبد العزيزشيروف  قالمة 64تجزئة عين الدفلة رقم  تغذية عامة

 اليوم الثاني عزوز وليد قالمة 42حي عين الدفلة أ رقم  تغذية عامة

  اليوم األول  حساينية فريدة قالمة 05رقم  691حي عين الدفلة س رقم  تغذية عامة
 
 
 
 
 
 
 

 قالمة

 والثانياليوم األول  شريط مهدي قالمة 10تحصيص هرقة حصة قطعة رقم  تغذية عامة

 اليوم الثاني بوشريط عمار قالمة 01ب رقم  7حي عين الدفلة ع  تغذية عامة

 اليوم األول والثاني قرين مباركة قالمة 18حي اإلخوة سعدان رقم  تغذية عامة

 اليوم الثاني عمراوي شعيب قالمة 02س رقم  07حي عين الدفلة ع  تغذية عامة

 اليوم األول حريدي منير قالمة 23/ رقم  16رقم حي عين الدفلة س  تغذية عامة

 اليوم األول والثاني حامي هشام قالمة 05/ رقم  01رقم 16حي عين الدفلة س ع  تغذية عامة

 اليوم الثاني رهدون فاتح حي عين الدفلة  قالمة تغذية عامة

 اليوم األول والثاني غرداوي محمد حي الحاج أمبارك قالمة تغذية عامة

 اليوم الثاني توايمية جمال قالمة 271حي الحاج أمبارك رقم  تغذية عامة

 اليوم األول والثاني عمراني رمضان  قالمة 248حي الحاج أمبارك رقم  تغذية عامة

 اليوم األول بوجاهم محمد الشريف قالمة 02رقم  30حي عين الدفلة ع  تغذية عامة

 اليوم األول والثاني حجار سمير قالمة  01أ درج أ يحمل  27حي عين الدفلة عمارة  تغذية عامة

 اليوم األول والثاني عمراني كمال قالمة  04ب رقم  04حي عين الدفلة ع  تغذية عامة

 اليوم الثاني توبة السعيد قالمة 281حي عين الدفلة أ رقم  تغذية عامة

 اليوم األول والثاني بوالنار مسعود قالمةحي عين الدفلة ب  تغذية عامة



 اليوم األول والثاني رزق هللا عبد الكريم بوزاوي الطاهر قالمة تغذية عامة

 اليوم األول والثاني غريب نور الدين قالمة 13حي عين الدفلة ب رقم  تغذية عامة

 الثانياليوم  كريمي الهادي قالمة 161تحصيص عين الدفلة رقم  تغذية عامة

 اليوم األول والثاني حامي هشام قالمة 04رقم  BHPمسكن  72حي الحفصي  تغذية عامة

 اليوم الثاني بوطاوطاو عادل حي الحفصي قالمة تغذية عامة

  اليوم الثاني نعمان فطيمة قالمة  01رقم  24حي قهدور الطاهر ع  تغذية عامة
 
 
 
 
 

 قالمة

 اليوم األول والثاني حمداوي نعيمة قالمة  33رقم  12حي قهدور الطاهر ع تغذية عامة

 اليوم األول والثاني كاهية عمار قالمة  48/1رقم  21حي قهدور الطاهر ع تغذية عامة

 اليوم األول والثاني بخاخشة رقية قالمة  02رقم  05حي قهدور الطاهر ع تغذية عامة

 اليوم الثاني بزازي الصادق قالمة   14 حي قهدور الطاهر ع تغذية عامة

 قالمة  01رقم  30درج 10حي قهدور الطاهر ع تغذية عامة
 خويدمي حليمة

 اليوم األول والثاني

 اليوم األول والثاني شيباني سليم قالمة  04رقم  47درج 20حي قهدور الطاهر ع تغذية عامة

 اليوم الثاني صوالحية مالك قالمة   39حي الهواء الطلق رقم  تغذية عامة

 اليوم األول والثاني عزوز رضوان قالمة 26حي بن بركان جميلة رقم  تغذية عامة

 اليوم األول والثاني عيادي فريدة قالمة   39حي حناشي رقم  تغذية عامة

 اليوم األول والثاني بارة أحمد قالمة 40حي حمالوي رقم  تغذية عامة

 اليوم الثاني مدور عمار قالمة 03رقم  15االخوة رحابي ع حي  تغذية عامة

 اليوم األول والثاني بوطالب منصف قالمة 02حي االخوة رحابي المنطقة الصناعية  تغذية عامة

 اليوم الثاني نعيجة بريكة قالمة 06حي االخوة رحابي رقم  تغذية عامة

 اليوم الثاني غراري نور الدين قالمة 02رقم  62تحصيص اإلخوة رحابي ع  تغذية عامة



 اليوم الثاني هميسي هجيرة قالمة  12مسكن عمارة ب درج محل  112مشروع  تغذية عامة

 اليوم الثاني سكاكمية كريمة قالمة 02رقم  04مسكن األمير عبد القادر ع 170حي  تغذية عامة

 اليوم الثاني سلطاني إسماعين قالمة 03رقم  06المجمع السكني األمير عبد القادر ع تغذية عامة

 اليوم الثاني أمير شنيشن قالمة 01محل رقم  01حي شنيشن رقم  تغذية عامة

 اليوم األول رقام سليم قالمة 01محل رقم  01حي شنيشن رقم  تغذية عامة

 اليوم الثاني ديب السعيد قالمة  25حي شنيشن رقم  تغذية عامة

  اليوم الثاني رقام عتيقة قالمة  22حي شنيشن رقم  تغذية عامة
 
 
 
 
 
ةــقالم  

 اليوم األول والثاني سعدان عبد الكريم محل أ  قالمة 438حي شنيشن محمد رقم  تغذية عامة

 اليوم الثاني نميسي حدة قالمة 54حي المناورات رقم  تغذية عامة

 اليوم الثاني شاطر سفيان قالمة 53حي المناورات رقم  تغذية عامة

 اليوم الثاني مرابطي مليكة  قالمة 14طريق عين العربي حي سناكوم رقم  تغذية عامة

 اليوم األول والثاني لعرابة فضيل شارع قدماء المكافحين قالمة 22 تغذية عامة

 اليوم األول والثاني طواهري بدر الدين قالمة 08حي محمد دبابي رقم  تغذية عامة

عامةتغذية   اليوم األول والثاني دخان عبد الجليل قالمة 19جوان رقم  19حي  

 اليوم الثاني  حصام حسينة  قالمة 355جوان رقم  19حي  تغذية عامة

 اليوم الثاني قبايلية بغدادي قالمة 285جوان رقم  19تحصيص  تغذية عامة

 01محل رقم  198جوان بوالنار صالح رقم  19تحصيص  تغذية عامة

 قالمة

 اليوم األول والثاني مدور محمد

 اليوم الثاني بن الشيخ محمد مرشدين قالمة 07رقم  14مسكن وادي المعيز ع  85حي  تغذية عامة

 اليوم الثاني بهلول عبد الحليم واد المعيز تحصيص أبناء الشهداء والمعلمين  تغذية عامة



 قالمة 68فيفري رقم  18حي 

 تعاونية عقارية   26وادي المعيز تحصيص  تغذية عامة

 قالمة 439فيفري رقم  18حي 

 اليوم الثاني بن عباس عزيز

 اليوم الثاني عويسي رتيبة قالمة 01محل  01مدخل  04التعاونية العقارية ع  تغذية عامة

 اليوم الثاني سعيداني أحمد قالمة 01رقم  13مسكن وادي المعيز ع  85حي  تغذية عامة

 اليوم الثاني مهيرة منير حي حسن اإلستقبال طريق عين العربي 01 تغذية عامة

 اليوم الثاني شرفة العطرة 01طريق عين العربي رقم  تغذية عامة

 اليوم األول والثاني بوجاهم فارس قالمة 19جوان رقم  19حي  تغذية عامة

 اليوم الثاني  قادري فاطمة قالمة 355جوان رقم  19حي  تغذية عامة

  اليوم الثاني بوجاهم ياسين قالمة 285جوان رقم  19تحصيص  تغذية عامة

 01محل رقم  198جوان بوالنار صالح رقم  19تحصيص  تغذية عامة

 قالمة

  اليوم األول والثاني زغدودي علي

  اليوم األول والثاني قمري لخضر قالمة  01نهج طواهري عمار رقم  تغذية عامة

 قالمة اليوم الثاني بن زايد محمد  حي بورارة  قالمة تغذية عامة

  اليوم الثاني حفيظي عبد الكريم قالمة 100حي بن شغيب رقم  تغذية عامة

  اليوم األول والثاني صحراوي فاطمة الزهرة قالمة 36نهج سليماني عمار رقم  تغذية عامة

  اليوم األول والثاني حيدر قصوري تعاونية نورهان قالمة 54حي  تغذية عامة

  اليوم األول والثاني زرقين النوي قالمة 101مسكن  رقم  144حي  تغذية عامة

  اليوم األول والثاني زياية شهر الدين تعاونية عقارية  قالمة 26تحصيص  تغذية عامة

  اليوم األول العافري السعيد قالمة 07تعاونية عقارية رقم  54واد المعيز تحصيص  تغذية عامة



  اليوم األول والثاني محمداتني عبد الرؤوف قالمة 43مسكن رقم  140حي  تغذية عامة

  اليوم األول أومدور وردة  قالمة 17مسكن تطوري رقم  260التحصيص اإلجتماعي  تغذية عامة

  والثانياليوم األول  مقراني إبراهيم قالمة 258مسكن رقم  260حي وادي المعيز  تغذية عامة

قطعة  التوسع األول  202حي وادي المعيز تحصيص  تغذية عامة

 قطعة قالمة  1000تحصيص 

  اليوم األول والثاني بوزينة مبروك

قطعة  التوسع األول  202حي وادي المعيز تحصيص  تغذية عامة

 قطعة قالمة 1000تحصيص 

  اليوم األول والثاني بن طبولة محمد الصالح

  اليوم األول والثاني مزاري الطاهر قالمة 04ضاحية مباركي السعيد رقم  تغذية عامة

  اليوم األول والثاني بودودة سفيان قالمة 02ضاحية مباركي السعيد رقم  تغذية عامة

  اليوم الثاني كيموقات السعيد ضاحية مباركي السعيد قالمة تغذية عامة

  اليوم الثاني بن فريح فؤاد قالمة 10 وادي المعيز طريق عين العربي رقم تغذية عامة

  اليوم الثاني بوفلفل محمد قالمة 06رقم  02حي بارة لخضر ع  تغذية عامة

  اليوم الثاني بوطالب مسعود قالمة 01رقم  28درج  14حي بارة لخضر ع  تغذية عامة

  اليوم الثاني اومدور بدرالدين قالمة 57حي بارة لخضر رقم  تغذية عامة

  اليوم الثاني بوكسول سمير قالمة 02محل  01رقم  30درج  15حي بارة لخضر ع  تغذية عامة

 قالمة اليوم األول أسواق كالما مقابل مسجد القدس قالمة 27حي حقل المناورات رقم  تغذية عامة

  اليوم الثاني SNCكردوسي  قالمة 14شارع عبان رمضان رقم  تغذية عامة

  اليوم الثاني بوكسكاس كريم قالمة 337مغمولي رقم حي يحي  تغذية عامة

  اليوم الثاني دباش نور الدين قالمة 02محل رقم  440حي يحي مغمولي رقم  تغذية عامة

  اليوم الثاني مسعي عبد الحق قالمة 48واد المعيز حي يحي مغمولي رقم  تغذية عامة



  اليوم الثاني كريمرحامنية  قالمة 97حي يحي مغمولي رقم  تغذية عامة

  اليوم األول والثاني حالسي حمزة قالمة 02محل رقم  367حي يحي مغمولي رقم  تغذية عامة

  اليوم الثاني هوام زعرة قالمة 202حي يحي مغمولي رقم  تغذية عامة

 01درج  01مسكن إجتماعي تساهمي ع  120حي  تغذية عامة

 قالمة 02رقم  

  األول والثانياليوم  ش.ذ.م.م كاالما

  اليوم األول واليوم الثاني دهلوك بن يوسف أكتوبر قالمة 17شارع  02 تغذية عامة

  اليوم األول واليوم الثاني عمروشي عبد الحميد نهج باتريس لوممبا قالمة تغذية عامة

  اليوم الثاني راهم فريد قالمة 01حي قدماء المكافحين ع  تغذية عامة

  اليوم  الثاني عبد الحكيم أحمد هرقة قالمة 01درج  45يوغرطة ع نهج  تغذية عامة

  اليوم  الثاني عماري نصر الدين شارع عبد الرحمان طابوش قالمة تغذية عامة

  اليوم األول واليوم الثاني عبد الوهاب خمساوي قالمة 01محل رقم  02حي حسن اإلستقبال نهج الكرامة رقم  تغذية عامة

  اليوم الثاني براهم عبد العال قالمة 09حي حسن اإلستقبال رقم  تغذية عامة

  اليوم األول معاوي سفيان رضا قالمة 14حي نهج ميهوب بن الطيب رقم  تغذية عامة

  اليوم الثاني مرشلة وردة نهج ميهوب بن الطيب قالمة تغذية عامة

 رقم 01درج  28مسكن تساهمي وادي المعيز ع  182حي  تغذية عامة

 قالمة 04

  اليوم الثاني كافي بدر الدين

رقم  01درج  29مسكن تساهمي وادي المعيز ع  182حي  تغذية عامة

 قالمة 02

  اليوم الثاني قناط سليم

رقم  01درج  09مسكن تساهمي وادي المعيز ع  182حي  تغذية عامة

 قالمة 01

  اليوم الثاني غمراني عقبة



رقم  01درج  09وادي المعيز ع مسكن تساهمي  182حي  تغذية عامة

 قالمة 01

  اليوم األول والثاني عز الدين بالل

 01مسكن إجتماعي تساهمي وادي المعيز ع  188حي  تغذية عامة

 قالمة 03مدخل 

 قالمة اليوم الثاني رضاونة حورية

مسكن إجتماعي تساهمي  40مشروع  85وادي المعيز رقم  تغذية عامة

 قالمة

  اليوم الثاني زياية مرواني

 01مسكن إجتماعي تساهمي ع رقم  70وادي المعيز حي  تغذية عامة

 قالمة 05درج 

  اليوم الثاني عبدة ريمة

  اليوم األول والثاني زرقي فهد وادي المعيز جنوب قالمة تغذية عامة

  الثانياليوم  عبد المجيد قالمة18محل رقم  02درج  01مسكن إجتماعي ع  30حي  تغذية عامة

 01درج  01مسكن إجتماع تساهمي وايد المعيز ع  35حي  تغذية عامة

 قالمة

  اليوم األول والثاني كاليعية وردة

مسكن إجتماعي تساهمي وادي المعيز ع أ  120مشروع  تغذية عامة

 قالمة 01درج 

  اليوم الثاني غياط رؤوف

  اليوم الثاني قروي سفيان 01األمير عبد القادر ع  530/ 50/140حي  تغذية عامة

 قالمة اليوم الثاني بوشالغم وليد 01مسكن تساهمي اإلخوة ع  50/140حي  تغذية عامة

  اليوم  الثاني صيافي خيرة 18مسكن تساهمي اإلخوة ع  50/140حي  تغذية عامة

  اليوم الثاني الواعر حدة قالمة 05مسكن درج  50حي  تغذية عامة

  اليوم األول والثاني زعروري سمير 08رقم  08مسكن درج بارة لخضر ع  20/110حي  تغذية عامة

  اليوم الثاني مجالدي يزيد 03رقم  23حي نخلة م لخضر رقم  تغذية عامة



  اليوم األول والثاني بلهواطه بغداد رقم 27حي نخلة م  لخضر ع  تغذية عامة

  اليوم الثاني محمد عامرسوالي  قالمة 03رقم  07ع     110حي  تغذية عامة

  اليوم الثاني كواحلة فاطمة رقم قالمة 07ع  110/ 10حي زنداوي  تغذية عامة

  اليوم الثاني بلهادف محمد العربي 08درج  02مسكن تساهمي اإلخوة رحابي ع  50حي  تغذية عامة

  الثانياليوم  زعايمية ع الكريم 12درج  03م ت اإلخوة رحابي ع  110حي  تغذية عامة

  اليوم األول بن قيراط عبد الحميد قالمة 02رقم  62درج  62حي اإلخوة رحابي ع تغذية عامة

  اليوم األول عيداوي فاطمة قالمة 04رقم  58حي اإلخوة رحابي ع  تغذية عامة

  و الثاني اليوم األول يمينة بن صالح قالمة 137رقم  1شطر  177/2500تحصيص  تغذية عامة

عامةتغذية    اليوم األول و الثاني باجي فرج هللا قالمة 1رقم  1قطعة شطر  2500تحصيص  

  اليوم األول والثاني فوزي بوخامة قالمة 55رقم  1شطر  2500قطعة  177تحصيص  تغذية عامة

  اليوم األول والثاني كمال مرابط قالمة 100حي الحاج أمبارك رقم  تغذية عامة

  اليوم األول و الثاني عبد الحفيظ بابوري قالمة 101 حي فزان رقم تغذية عامة

  اليوم األول و الثاني مخلوف السعيد قالمة 17مسكن ع  130حي  تغذية عامة

  اليوم األول والثاني سكفالي صالح قالمة 01رقم  05مسكن ع  180حي  تغذية عامة

 قالمة اليوم األول و الثاني غرارة زهير قالمة 04درج  12مسكن ع  500حي  تغذية عامة

  اليوم األول والثاني مساعدي عمار قالمة 01درج  01مسكن ع  500حي  تغذية عامة

  اليوم الثاني حياة عويسي أ قالمة 298حي الحفصي الترقوي رقم  تغذية عامة

  اليوم األول والثاني هشام حامي قالمة 04ع رقم  RHPمسكن  72حي الحفصي  تغذية عامة

  اليوم األول والثاني كريبس نسيمة قالمة 348حي شنيشن رقم  تغذية عامة

  اليوم األول والثاني صالح درغوم 01محل  145رقم  389حي شينيشن رقم  تغذية عامة



  اليوم الثاني فطيمة شطيب قالمة 33حي بن شغيب رقم  تغذية عامة

  اليوم األول بوعجينة عبد هللا قالمة 07حي بورارة رقم  تغذية عامة

  اليوم األول والثاني نور الدين رقاح قالمة 02حديد حسين رقم  تغذية عامة

  اليوم األول والثاني لحوالس مسعودة قالمة 01محل رقم  05حي فنجال رقم  تغذية عامة

  اليوم األول والثاني بوعكاز توفيق قالمة 207حي فنجال رقم  تغذية عامة

  اليوم األول والثاني سمير حامي الدفلة قالمةحي عين  34 تغذية عامة

  اليوم الثاني بوشدق صالح قالمة 205حي صديقي رقم  تغذية عامة

  اليوم الثاني غباشي رزيقة حي صديقي قالمة تغذية عامة

  اليوم االول بن الشيخ حسان قالمة 113حي صديقي الطيب رقم  تغذية عامة

  اليوم األول وديعة حناشي قالمة 182حي صديقي رقم  تغذية عامة

  اليوم األول والثاني طابوش نور الدين قالمة 24حي بورجيبة رقم  تغذية عامة

  اليوم الثاني قمري لخضر قالمة 01نهج طواهري عمار رقم  تغذية عامة

  اليوم األول والثاني أومدور نوار قالمة 55أوت  20ساحة  04 تغذية عامة

  اليوم األول والثاني بوملحة رابح شارع عبد هللا قرقور قالمة 12 تغذية عامة

  اليوم الثاني علي بلهادف زاوية نهج بوزيت مليكة و عبد هللا قرقور قالمة تغذية عامة

  اليوم األول والثاني بلمير غنية نهج بن باديس قالمة تغذية عامة

  اليوم األول والثاني سريدي أحسن شارع األمير عبد القادر قالمة خضر وفواكه

 قالمة اليوم األول والثاني عبد الحليم حاجي قالمة 45نهج يوغرطة رقم  خضر وفواكه

  اليوم األول والثاني شيحاوي حفصية قالمة 09حي حسن االستقبال رقم  خضر وفواكه

قالمة 03المحل رقم  04جوان رقم  19تحصيص  خضر وفواكه   الثانياليوم األول و  حسين زمالي 



قالمة 26جوان رقم  19تحصيص  خضر وفواكه   اليوم األول والثاني عيداوي بوبكر 

مسكن إجتماعي تساهمي قالمة 50/140 خضر وفواكه   اليوم الثاني خبيزي نوال 

  اليوم الثاني حيمري عمار قالمة 02درج  02مسكن تساهمي ع 120 خضر وفواكه

  اليوم الثاني سايح عدة  قالمةمسكن   50/140/530حي  خضر وفواكه

قالمة 03تحصيص شارع بوالنار صالح رقم  خضر وفواكه   اليوم الثاني فرحاح عبد الحق 

جوان القديم شارع بوالنار صالح 19تحصيص  خضر وفواكه  

قالمة 20محل رقم  20رقم    

  اليوم الثاني بن قيراط ع الحفيظ

  اليوم الثاني شغيب نبيل أ 55تحصيص أبناء الشهداء والمعلمين وادي المعيز رقم  خضر وفواكه

  اليوم الثاني زعايمية سليمان قالمة 01رقم  08حي زيداوي ع  خضر وفواكه

  اليوم الثاني بوشدق نور الدين قالمة 206حي صديقي رقم  خضر وفواكه

  اليوم الثاني درغوم عمار قالمة 24أ رقم  29حي عين الدفلة عمارة  خضر وفواكه

  اليوم الثاني غريبي رمضان قالمة 04رقم  02حي اإلخوة رحابي ع  خضر وفواكه

  اليوم  األول والثاني طبايبية الطاهر أ قالمة93حي شنيشن عين الدفلة يحمل رقم  خضر وفواكه

  اليوم الثاني فيصلي عبد الحفيظ قالمة 209حي هرقة رقم  خضر وفواكه

 03رقم  01مسكن تساهمي حي عين قرقور عمارة  50حي  خضر وفواكه

 قالمة
 رقام مسلم

  اليوم الثاني

  اليوم الثاني باطح محمد الصالح أ  قالمة71رقم  01تحصيص عين الدفلة  خضر وفواكه

  اليوم الثاني سباق عماد قالمة 05محل رقم  26أ رقم  27تحصيص عين الدفلة ع  خضر وفواكه

وفواكهخضر   قالمة اليوم  األول والثاني بن عبدة رشيد  قالمة 07مسكن  رقم  344التعاونية العقارية حي  



 POSمسكن إجتماعي تساهمي واد المعيز  120مشروع  خضر وفواكه

SUD  قالمة 

  اليوم الثاني طبيب رزيق

رقم  01درج  28مسكن تساهمي وادي المعيز ع  182حي  خضر وفواكه

 قالمة 04

  اليوم الثاني بوجاهم ناصر

  اليوم الثاني غياط عادل قالمة 01محل  380رقم  02وادي المعيز  خضر وفواكه

  اليوم  األول  بلخير عبد الغاني قالمة 235مسكن تطوري رقم  260تحصيص  خضر وفواكه

قطعة  1000قطعة توسيع  202حي وادي المعيز تحصيص  خضر وفواكه

 قالمة 02رقم 

  اليوم  األول والثاني إسماعيلديسي 

  اليوم الثاني كودري أحمد قالمة 274حي الحاج أمبارك رقم  خضر وفواكه

  اليوم الثاني صنهري إبراهيم قالمة 103حي عين الدفلة رقم  خضر وفواكه

  اليوم الثاني مغمولي نبيل قالمة 88حي يحي مغمولي رقم  خضر وفواكه

قالمة  05نهج طواهري عمار محل رقم  خضر وفواكه   اليوم الثاني بوجاهم محمد 

قالمة  94حي هرقة رقم  خضر وفواكه   اليوم الثاني سمراني وزيرالدين 

قالمة 93حي عين الدفلة أ رقم  مخبزة   اليوم األول  ام الخيوط نصر الدين 

قالمة 272حي فزاني رقم  مخبزة   اليوم األول والثاني بخمة علي 

قالمة 176شارع التطوع رقم  مخبزة   اليوم األول فارة مالك 

قالمة 46حي عين الدفلة رقم  مخبزة   اليوم األول والثاني موادنة العياشي 

قالمة 134محل رقم   01تحصيص عين الدفلة رقم  مخبزة   اليوم األول ام الخيوط حمزة 

قامة 49حي فنجال رقم  مخبزة  قالمة اليوم األول عطية الصادق  

قالمة 01حي حديد حسين رقم  مخبزة   اليوم األول عزيز عبد هللا 



قالمة 19تحصيص هرقة رقم  مخبزة   اليوم األول فرحي منال 

قالمة 06تحصيص عين الدفلة رقم  مخبزة   اليوم األول  زايدي حفيظ 

قالمة 88حي بورارة رقم  مخبزة   اليوم األول والثاني عبيد هللا فطيمة 

  اليوم األول فارة رضوان المنطقة الصناعية اإلخوة رحابي قالمة مخبزة

قالمة 298حي شنيشن رقم  مخبزة   اليوم األول والثاني بليرون سميرة 

  اليوم الثاني حواوسة مراد قالمة 417حي يحي مغمولي رقم  مخبزة

  اليوم األول والثاني علوي عبد هللا حي يحي مغمولي  قالمة مخبزة

قالمة 98وادي المعيز رقم  مخبزة   اليوم الثاني بوجاهم عبد الوهاب 

 

 مخبزة

 

قالمة 201حي بن هرقة رقم   

 

 بن حمزة فتيحة

 

 اليوم األول

 

قطعة وادي المعيز  1000قطعة توسع  202تحصيص  مخبزة   اليوم األول والثاني بخمة غنية 

قالمة 474حي الحاج أمبارك رقم  مخبزة   الثاني اليوم بن ناصر حميد 

قالمة 417حي يحي مغمولي رقم  مخبزة   اليوم الثاني مراد حواوسة 

قالمة 02محل رقم  01جوان رقم  19حي  مخبزة   اليوم األول هميسي صالح  

قالمة 02جوان  19تحصيص  مخبزة   اليوم االول تواهمية منير 

  اليوم األول عبداوي ناصر ضاحي مباركبي السعيد قالمة مخبزة

قالمة 01رقم  01شارع عبد الرحمان طابوش ع  إطعام سريع   اليوم الثاني عداس أحسن 

قالمة 43نهج علي شرفي رقم  مطعم   اليوم الثاني قنيفي أكرم 

03رقم  01درج  01ع  33نهج سليماني عمار عمارة إطعام سريع   اليوم الثاني بوحصان عمر 

قالمة 24شارع سليماني عمار رقم  مطعم كموش للخدماتشركة     ليوم الثانيا 



قالمة 13شارع عنونة رقم  إطعام كامل   ليوم الثانيا إصالحي إبراهيم 

 01تحصيص باب سكيكدة شارع عبد الحميد بن باديس ع إطعام سريع

قالمة 14-13محل رقم  01درج   

ليوم الثانيا كحل اللسان   

األول والثانياليوم  سقني مليكة قالمة 41شارع علي شرفي  محطة خدمات   

  اليوم األول والثاني عبيدي محمد طريق سدراتة قالمة  محطة خدمات

  اليوم األول والثاني عبد هللا فطيمة حي الحاج أمبارك قالمة محطة خدمات

  اليوم األول والثاني م. خ. طريق عنابة طريق عنابة قالمة محطة خدمات

  اليوم األول والثاني عبد الحميدماضي  طريق عين العربي قالمة محطة خدمات

 
 

 محطة خدمات
 
 

 

الفجوجطريق المنطقة الصناعية   

 بلدية قالمة

 

مؤسسة ذات الشخص الوحيد لا

وذات المسؤولية المحدودة 

(EURL) بني حامية 

 

 
 

 اليوم األول والثاني

 

والثانياليوم األول  نحالي أحمد بن جراح 03حي مقالتني مسعود رقم رقم  تغذية عامة   

  اليوم األول والثاني حالسي رابح بن جراح –حي بوراس أحمد  تغذية عامة

  اليوم األول والثاني ملوكي محمد حي محمدي يوسف بن جراح تغذية عامة

 بن جراح اليوم األول والثاني محمدأجبار  حي مقالتني مسعود بن جراح تغذية عامة

  اليوم األول والثاني سكفالي فريد بن جراح  -حي بوراس أحمد  تغذية عامة

الثانياليوم  حريدي نذير بن جراح  - 162وسط المدينة رقم  تغذية عامة   

  اليوم األول والثاني بابوري حسين بن جراح –حي بوراس أحمد  تغذية عامة

  اليوم األول والثاني بوراس جمال بن جراح بلديةحي مقالتني مسعود  تغذية عامة



الثانياليوم  مغيرس سمير حي عميار عمار بن جراح تغذية عامة   

  اليوم األول والثاني سالمي قرمية حي عميار عمار بن جراح تغذية عامة

  اليوم األول والثاني بن الشيخ السعيد حي عميار عمار بن جراح تغذية عامة

والثانياليوم األول  زيتوني الساسي بن جراح 218محمدي يوسف رقم حي  تغذية عامة   

  اليوم األول والثاني حمزاوي محمد بن جراح –حي بوراس أحمد  تغذية عامة

03 خضر وفواكه الثانياليوم    

01 خضر وفواكه   اليوم األول والثاني

  اليوم األول والثاني خضر وفواكه

  اليوم األول والثاني بوالناية محمد الصالح  01حبي التحصيص اإلجتماعي رقم  خضر وفواكه

  اليوم األول والثاني بوعوينة غنية بلدية قلعة بوصبع ماي  19شارع  تغذية عامة

ياليوم األول عراب رابح ي صالح بلدية قلعة بوصبعرشارع زمو تغذية عامة   

الثانياليوم  بتيحي نور الدين ي صالح بلدية قلعة بوصبعرشارع زمو تغذية عامة قلعة  
 بوصبع

  اليوم األول  تباني صالح 1954شارع أول نوفمبر  تغذية عامة

  اليوم األول والثاني كموش عبد اليزيد شارع قارة صالح تغذية عامة

  اليوم األول عشيري هجيرة بلدية قلعة بوصبع 02رقم  02التحصيص  تغذية عامة

  اليوم األول والثاني عبدة عبد اللطيف بلدية قلعة بوصبع ماي الطريق الوطني 08حي  تغذية عامة

  اليوم األول والثاني كموش محمود 1954شارع أول نوفمبر  تغذية عامة

  اليوم األول والثاني بوشالغم عمار بلدية قلعة بوصبع 06حي القلعة رقم  تغذية عامة

  اليوم األول  عويسي توفيق سكن عمارة س 38حي عبد الرحمان مراني  تغذية عامة

  اليوم األول  تباني صالح 1954شارع أول نوفمبر  تغذية عامة



  اليوم األول والثاني فوغالي عاتي عبد الوهاب حي القلعة مخبزة

  اليوم األول والثاني مرابط رشيد 21 الطريق الوطني رقم محطة خدمات

11شارع حرود أحمد رقم  تغذية عامة   اليوم األول والثاني حميدةبراهمية  

02محل رقم  08شارع مهدي الطيب رقم  تغذية عامة الثانياليوم  عجابي أحمد   

الثانياليوم  لعيادة يوسف 16شارع حومر عبد المجيد رقم  تغذية عامة   

1945ماي  08 حي تغذية عامة بومهرة  اليوم األول  عقيبي سمير 
 أحمد

1945ماي  08حي  تغذية عامة الثانياليوم  قلي كمال    

الثانياليوم  ن رمزيبلحس شارع عثامنية محمد بشير تغذية عامة   

  اليوم األول  سوداني فاتح حي بوخامة محمد الصالح تغذية عامة

  اليوم األول جمال عبد الرزاق حي بوخامة محمد الصالح تغذية عامة

الثانياليوم  بن شعبان توفيق شارع سالمي النوي  تغذية عامة   

الثانياليوم  بن شعبان وليد 1945ماي  08حي  تغذية عامة   

  اليوم األول بورجيبة لزهر 54شارع اول نوفمبر تغذية عامة

  اليوم األول  جبالة عز الدين شارع مهدي الطيب تغذية عامة

الثانياليوم  حومر عماد شارع مهدي الطيب تغذية عامة   

  اليوم األول سعدبن شعبان  شارع مهدي الطيب تغذية عامة

الثانياليوم  دؤابوشاهد ف 179التحصيص اإلجتماعي رقم  تغذية عامة   

الثانياليوم  بن مارس حميد عمري عمارحي  تغذية عامة   

  اليوم األول  قالمي نورالهدى 54شارع اول نوفمبر تغذية عامة



الثانياليوم  مخالفة رشدي 1945ماي  08شارع  تغذية عامة   

  اليوم األول  زدادرة رابح 54شارع اول نوفمبر تغذية عامة

  اليوم األول قيدوشي العربي حي بوخامة محمد الصالح تغذية عامة

الثانياليوم  رحايلية مباركة شارع براهمية بشير تغذية عامة   

  اليوم األول  شريط الطاهر شارع مهدي الطيب تغذية عامة

  اليوم األول والثاني يخلف خالد 02محل رقم  78رقم  54شارع اول نوفمبر تغذية عامة

الثانياليوم  خليفي سفيان 02شارع مهدي الطيب محل رقم  تغذية عامة   

الثانياليوم  يوسفلعيادة  16شارع حومر عبد المجيد رقم  تغذية عامة   

  اليوم األول والثاني ستيتي فؤاد حي شرفة أحمد تغذية عامة

  اليوم األول والثاني بن شعبان عقيلة 15حي عمري عمار رقم  تغذية عامة

  اليوم األول طبيب سمير 02تحصيص بومهرة أحمد رقم  تغذية عامة

الثانياليوم  عجابي أحمد 02محل  08شارع مهدي الطيب رقم  تغذية عامة   

  اليوم األول بوراس كريم 01محل رقم  121حي شرفة أحمد رقم  تغذية عامة

الثانياليوم  بهلول بالل 02محل رقم  45حي عمري عمار رقم  تغذية عامة   

الثانياليوم  بورصاص عمار  104رقم  54شارع اول نوفمبر تغذية عامة   

  اليوم األول  قلي مراد 18حي عمري عمار رقم  تغذية عامة

  اليوم األول  ماضي رابح 02محل  89تحصيص بوخامة محمد الصالح رقم  تغذية عامة

  اليوم األول والثاني بوساحة مبروك حي النخلة محل أ تغذية عامة

  اليوم األول حومر عماد  02شارع مهدي الطيب رقم  خضر وفواكه

الثانياليوم  زدادرة فايزة 03محل رقم  03رقم  مارس 19شارع  خضر وفواكه   



  اليوم األول بلحسان حميد قالمة 04رقم  62 مارس 19شارع  خضر وفواكه

بلدية بومهرة احمد حي عمري عمار خضر وفواكه الثانياليوم  بن مارس حميد    

  اليوم األول  بوغازي هشام شارع مهدي الطيب بلدية بومهرة احمد  مخبزة 

األولاليوم  بن حرز هللا لخضر  بلدية بومهرة احمد 54شارع اول نوفمبر مخبزة   

الثاني اليوم  سليماني زليخة  بلدية بومهرة احمد 1945ماي 08شارع  مخبزة   

 مخبزة
بلدية بومهرة احمد  13تحصيص بوخامة محمد الصالح رقم   

  اليوم األول مليكة بهلول

01التحصيص اإلجتماعي رقم  مخبزة الثانياليوم  براهمية حواس    

  اليوم األول والثاني مخلوفي محمد بلدية بومهرة احمد محطة خدمات

  اليوم األول والثاني محطة نور اليسر  20الطريق الوطني رقم  محطة خدمات

الثانياليوم  دة الطاهرببن ع طريق سدراتة بلدية بلخير تغذية عامة   

الثانياليوم  برينات حليم حي سهيلي محمد  تغذية عامة   

 بلخير اليوم األول والثاني هدفي عزيز 1954شارع أول نوفمبر تغذية عامة

  اليوم األول بن فطوم فاروق  03حي بوشاهد عمار رقم  تغذية عامة

  اليوم األول  شنيشن عبد الحميد 1954شارع أول نوفمبر تغذية عامة

الثانياليوم  بن قيراط نصر الدين 1954شارع أول نوفمبر تغذية عامة   

الثانياليوم  البكري العيد حي بومعزة السعيد تغذية عامة   

  اليوم األول  حريدي خديجة 04رقم  04مسكن إجتماعي عمارة  100حي  تغذية عامة

الثاني اليوم صالحي طارق 72التحصيص اإلجتماعي مركز رقم  تغذية عامة   



  اليوم األول والثاني برينات حليم 194رقم حي سهيلي محمد  تغذية عامة

02شارع أول نوفمبر محل رقم  خضر وفواكه   اليوم األول عيش أحمد 

01تحصيص سهيلي محمد رقم  خضر وفواكه ثانياليوم ال فاروق مالك    

18حي بن صويلح رقم  خضر وفواكه   اليوم األول سهيلي محمد 

  اليوم األول  كبابي عمار بلدية بلخير مخبزة

1954أول نوفمبرشارع  مخبزة الثانياليوم  مرابط عمار    

  اليوم األول بهلول بوبكر حي سهيلي محمد مخبزة

بلخير 54شارع اول نوفمبر  محطة خدمات اليوم األول والثاني  موادنة العياشي    

اليوم األول والثاني  رحال عبد الرحمان بلدية بلخير محطة خدمات   

اليوم األول والثاني  مطحنة مبروكمسير  م.ص لطرش لحرش بلخير مطحنة   

اليوم األول والثاني  مسير مطحنة كافاك م.ص لطرش لحرش بلخير مطحنة   

اليوم األول والثاني  مسير ش.ذ.م.م جماعة عبيدي طريق سدراتة بلدية بلخير مطحنة   

اليوم األول والثاني  عبيدي محمد طريق سدراتة بلدية بلخير مطحنة   

  اليوم األول والثاني مسير ملبنة كافاك بلخيـربلدية  ملبنة

الثانياليوم  مرابط محمد أمين بلدية جبالة لخميسي حي سلطاني الشابي تغذية عامة  
 

 
 
 

جبالة 
 لخميسي

 تغذية عامة
05شارع حدادي بشير رقم بلدية جبالة لخميسي   اليوم األول والثاني خوالد محمد 

  اليوم األول والثاني زراولة عاشور بلدية جبالة لخميسي 42 شارع حدادي بشير رقم تغذية عامة

  اليوم األول والثاني شريط حياة بلدية جبالة لخميسي تغذية عامة

  اليوم األول والثاني عاشوري احمد بلدية جبالة لخميسي تغذية عامة



09شارع زدوري محمد رقم  تغذية عامة الثانياليوم  خوالد عبد المالك    

34حي بلجودي رقم  عامةتغذية    اليوم األول والثاني جدور مريم 

01حي سلطاني الشابي محل رقم  تغذية عامة   اليوم األول والثاني لعمايرية سميرة 

  اليوم األول  مسعودي الزين بلدية جبالة خميسي تغذية عامة

  اليوم األول عيسى براهمية حي سلطاني الشابي تغذية عامة

07شارع حدادي بشير رقم  تغذية عامة   اليوم األول والثاني مسيودي محمد 

الثانياليوم األول  بزمالل عمار بلدية جبالة لخميسي محطة خدمات   

  اليوم األول  خلف هللا فيصل شارع دراجي بوجمعة تغذية عامة

الثانياليوم  بوشاهد بوبكر حي سقة محمود بلدية النشماية تغذية عامة  النشماية 

  اليوم األول بوشملة زين الدين شارع المسجد بلدية النشماية تغذية عامة

بلدية النشماية شارع عبد هللا دراجي تغذية عامة   اليوم األول والثاني عيساوي محمد أمين 

بلدية النشماية 01محل رقم  19حي عيساوي حسين رقم  تغذية عامة   اليوم األول مراح محمد 

  اليوم األول  دراجي نور الدين  بلدية النشماية  34حي مراح زرقين رقم  تغذية عامة

  اليوم األول والثاني هيشور مسعودة حي مراح عبد هللا تغذية عامة

بلدية النشماية الطريق الوطني تغذية عامة   اليوم األول والثاني خلف هللا موسى 

الثانياليوم  مراح فريد التحصيص البلدي األول تغذية عامة   

19حي جالل عبد السالم رقم  تغذية عامة الثانياليوم  حناش العيد    

49رقم  01تحصيص  تغذية عامة   اليوم األول والثاني غراري عمار 

الثانياليوم  قرقور عبد الرحمان حي تازير رمضان تغذية عامة   

10حي بوخرخور رقم  تغذية عامة   اليوم األول والثاني بن جدو مبروك 



02محل رقم  05شارع بوشملة عمار رقم  تغذية عامة   اليوم األول والثاني بومعزة عادل 

47حي بوضياف حسين رقم  تغذية عامة الثانياليوم  عيساوي حسين    

12حي سقة محمود رقم  تغذية عامة   اليوم األول  فرنان مريم 

12شارع عبد هللا مراح رقم  خضر وفواكه األولاليوم  فرنان فهيمة    

05رقم بوشملة عمار شارع  خضر وفواكه ثانياليوم ال بكاكرية سمير    

جالل عبد السالم شارع  خضر وفواكه   اليوم األول لعداسي حورية 

بلدية النشماية شارع عبد السالم جالل مخبزة   اليوم الثاني حناشي عبد الكريم 

اليوم األول   حمزة يسمينة بلدية النشماية مخبزة   

  اليوم الثاني عشاشرة الساسي  بلدية النشماية 14شارع بودودة احمد رقم  مخبزة

  اليوم األول والثاني عبد الليوي عبد المجيد بلدية النشماية محطة خدمات

  اليوم األول والثاني روابحية عبد الحفيظ حي الناظور بلدية بني مزلين تغذية عامة

بني مزلين 221رقم شارع بايع راسو رابح  تغذية عامة  بني مزلين اليوم األول والثاني عيدود جنات 

الثانياليوم  غضاب  لخضر بلدية بني مزلين تغذية عامة   

  اليوم األول والثاني مرابطين رابح شارع صنادلة محمد الصالح حي الناظور  تغذية عامة

  اليوم األول والثاني رضاضعة فيصل بني مزلين تغذية عامة

عامةتغذية    اليوم األول والثاني دوخي الوردي بني مزلين 

  اليوم األول  عموشي مليكة حي عواشرية محمد تغذية عامة

الثانياليوم  سلمى ةشرف شارع صنادلة محمد الصالح حي الناظور  تغذية عامة   

  اليوم األول والثاني بارس الزهرة حي الناظور بلدية بني مزلين تغذية عامة



عامةتغذية  الثانياليوم  رزايقية سليم حي عواشرية محمد    

  اليوم األول  شريط عبد الكريم شارع خوالدية حسين حي الناظور تغذية عامة

الثانياليوم  سالطنية منصف شارع مزدور بليل بني مزلين تغذية عامة   

  اليوم األول والثاني حساينية لطفي حي الناظور تغذية عامة

06محل رقم  246رقم  02تحصيص  تغذية عامة   اليوم األول والثاني زيدان نجاة 

  اليوم األول والثاني درابلة فتيحة  144رقم  حي بولحفة عبد الحميد تغذية عامة

  اليوم األول  عوامري صبرينة حي بودور عبد الكريم تغذية عامة

02تحصيص رقم  شارع فرج هللا بشير تغذية عامة األولاليوم  رحال رجاء    

  اليوم األول والثاني عماد بلحواس شارع بن بروق حسين تغذية عامة

  اليوم األول والثاني بودودة حكيمة شارع فرج هللا بشير تغذية عامة

الثانياليوم  بوجرود وليد حي مجدوب موسى تغذية عامة   

 هيليو اليوم األول والثاني عيساني الطيب نهج بن بروق حسين تغذية عامة
 بوليس

02بن زعيم حي  تغذية عامة الثانياليوم  عريفي محمد    

18رقم  02مسكن عمارة  100حي  تغذية عامة   اليوم األول ماضي أحمد 

  اليوم األول والثاني عريفي محمد حي مصمودي صالح تغذية عامة

منيربن طبولة  حمام اوالد علي تغذية عامة الثانياليوم     

علي حمام اوالد تغذية عامة   اليوم األول والثاني دغمان عبد الغني 

  اليوم األول والثاني مجالدي شوقي   13حي احمد زمولي رقم  تغذية عامة

52رقم  2تحصيص هيليوبوليس  تغذية عامة   اليوم األول والثاني بوشارب رياض 

32حي عياد لخضر عمارة أ رقم  تغذية عامة   اليوم األول والثاني توبي احسن 



1960ديسمبر 11حي  تغذية عامة   اليوم األول والثاني خرشيش حسن 

19نهج حياهم صالح رقم  تغذية عامة   اليوم األول  بن حداد سليم 

02رقم  01مسكن عمارة  40حي  تغذية عامة الثانياليوم  حيمر حكيم    

191حي مصمودي صالح رقم  تغذية عامة   اليوم األول والثاني صالحي ربيع 

عامة تغذية   اليوم األول والثاني بازين خالد حي بودور عبد الكريم 

  اليوم األول وارث رضوان حي مصمودي صالح تغذية عامة

02تحصيص هيليوبوليس رقم  تغذية عامة   اليوم األول والثاني بهلول عمار 

06حي بودور عبد الكريم رقم  تغذية عامة   اليوم األول والثاني قيراطي حسان 

عامةتغذية    اليوم األول والثاني خالدي أحمد حي بلحواس السعيد 

  اليوم األول  بن هارون مصطفى حي بوعاس محمد تغذية عامة

  اليوم األول  بن طبولة مراد حمام اوالد علي تغذية عامة

  اليوم األول  غريسي عبد المالك حي مصمودي صالح تغذية عامة

باللعالمة  حي توبى الهادي تغذية عامة   اليوم األول 

  اليوم األول  بن حمودة عادل حي احمد زمولي  تغذية عامة

  اليوم األول يزيد زايدي حي بن سليم عبد المجيد تغذية عامة

  اليوم األول حيمود مولود حي مكباش تغذية عامة

الثانياليوم  عماد بلحواس شارع بن بروق حسين تغذية عامة   

عبد الكريمحي بودور  تغذية عامة الثانياليوم  صالحي مبروك    

الثانياليوم  خليفي عبد الرحمان حي أحمد زمولي تغذية عامة   

الثانياليوم  رضوان بودور حي بن عيسى خالد تغذية عامة   



54رقم  02تحصيص هيليوبوليس  تغذية عامة   اليوم األول  قرانة مولود 

  اليوم الثاني كحول هشام حي بولحفة عبد الحميد تغذية عامة

مجدوب موسى حي تغذية عامة وليد بوجرود    اليوم الثاني 

األولاليوم  عيداوي عمر حي مصمودي صالح خضر وفواكه   

  اليوم الثاني حمودة زيدان حي مصمودي صالح خضر وفواكه

  اليوم األول بهلول عمار تحصيص هيليو بوليس خضر وفواكه

191رقم  حي مصمودي صالح خضر وفواكه   اليوم الثاني صالحي ربيع 

01محل 02تحصيص هيليوبوليس  مخبزة   اليوم  الثاني رشيد فكاري 

  اليوم األول دغامنة توفيق  14حي أحمد زمولي رقم  مخبزة

   اليوم األول فكاري علي حي بولحفة عبد الحميد مخبزة

   

  اليوم األول والثاني فرشيشي عبد الكريم حي تباني السبتي تغذية عامة

80الطريق الوطني رقم  تغذية عامة   اليوم الثاني ماضي جلول 

06محل رقم  01مسكن عمارة  20حي  تغذية عامة  الفجوج اليوم األول زيادة عبد الباقي 

الثانياليوم  شرايطية سمير حي بودرع عمر تغذية عامة   

19حي بودور اسماعيل رقم  تغذية عامة   اليوم األول و الثاني بولحفة زهية 

11حي ورتسي مسعود رقم  تغذية عامة   اليوم األول  بن عميروش خير الدين 

  اليوم األول  طلحي فريد حي بوذراع عمر بلدية الفجوج تغذية عامة

02حي محمداتني علي رقم  تغذية عامة   اليوم الثاني بوعوينة حليم 

115رقم  02تحصيص الفجوج  تغذية عامة   اليوم األول و الثاني باجي سليم 



  اليوم األول  غجاتي حسان الطريق الوطني تغذية عامة

02حي لونيس بوقرة محل رقم  تغذية عامة   اليوم األول و الثاني بوعرعور نبيل 

01حي محمداتني علي رقم  تغذية عامة   اليوم األول و الثاني مسعودة حجل 

02محل رقم  19حي محمداتني علي رقم  تغذية عامة   اليوم األول و الثاني بودور مسعودة 

80الطريق الوطني رقم  تغذية عامة   اليوم األول  ماضي أحمد 

02مسكن تطوريا رقم  41حي  تغذية عامة   اليوم األول  ماضي عمر 

19حي محمداتني علي رقم  تغذية عامة   اليوم األول و الثاني بودور فاتح 

  اليوم الثاني طيايبة حسام حي مدرسة ماضي السعيد تغذية عامة

  اليوم األول و الثاني بوذراع عادل حي بوراس السعيد تغذية عامة

  اليوم الثاني بوسعفة عادل مشتة عين الريحانة تغذية عامة

  اليوم األول و الثاني تغري الزهرة الطريق الوطني الفجوج تغذية عامة

الطريق الوطني الرئيسي 21 مخبزة   اليوم األول والثاني فتوحي عبد القادر 

  اليوم األول والثاني زرولو عمار حي تباني سبتي الفجوج مخبزة

  اليوم األول والثاني موادنة حليم المنطقة الصناعية محطة خدمات

األول والثانياليوم  مطاحن عمربن عمر بلدية الفجوج مطحنة   

  اليوم األول والثاني ش. ذ. م. م الصافية بلدية الفجوج مطحنة

  اليوم األول والثاني ش. ذ. م. م مساعدي بلدية الفجوج مطحنة

  اليوم األول والثاني مطحنة عبيدي كريم بلدية الفجوج مطحنة

  اليوم األول والثاني ش ذ م م بني فوغال بلدية الفجوج ملبنة

  اليوم األول والثاني ش ذ م م الصافية بلدية الفجوج ملبنة



   ولاليوم األ بوعاتي حميد شارع زروال رابح تغذية عامة

  ثانياليوم ال فتيسي نادية بلدية بوعاتي محمود تغذية عامة

  ولاليوم األ توفيقفتيسي  بلدية بوعاتي محمود تغذية عامة

16شارع زروال رابح رقم  تغذية عامة   اليوم األول بن عربية عبد العزيز 

01تحصيص رقم  تغذية عامة   الثانياليوم  قايدي نور الدين 

بوعاتي  والثانياليوم األول  بن عربية وحيد شارع عنابي الطاهر تغذية عامة
 محمود

  ثانياليوم ال بوقطوش عمار بلدية بوعاتي محمود تغذية عامة

37 شارع زروال رابح رقم تغذية عامة   اليوم األول فراق سعاد 

  اليوم الثاني  زعالني مسعود 01محل رقم  02تحصيص رقم  تغذية عامة

  اليوم األول باهي علي حي بن عربية الصادق بوعاتي محمود تغذية عامة

  اليوم األول زروال صليحة شارع عنابي الطاهر تغذية عامة

  اليوم األول قايدي ناصر شارع عنابي الطاهر تغذية عامة

  اليوم األول والثاني بزويش قرقاح شارع عنابي الطاهر تغذية عامة

  اليوم الثاني سالوي صابر بلدية بوعاتي محمود تغذية عامة

  اليوم الثاني بوذن كريم بلدية بوعاتي محمود تغذية عامة

شارع رابح زروال 02تحصيص رقم  خضر وفواكه  

 بلدية بوعاتي محمود

  اليوم األول  أحمدمنيجل 

الثانياليوم  تميمي رضا حي بن عربية الصادق خضر وفواكه   

02  

الثانياليوم   



  اليوم األول والثاني حداد العطرة بلدية بوعاتي محمود محطة خدمات

  اليوم األول والثاني سلمي قدور بلدية لخزارة 08حي صيود محمد رقم  تغذية عامة

  اليوم األول والثاني بوحرارة الزين حي كاف سيدي إبراهيم بلدية لخزارة تغذية عامة

  اليوم األول والثاني عبيدة بخوش ةبلدية لخزار 03التحصيص البلدي رقم  تغذية عامة

   اليوم األول والثاني بداوي رضا بلدية لخزارة 02رابح فيصلي رقم تحصيص  تغذية عامة

بلدية لخزارة 01تحصيص رابح فيصلي رقم  تغذية عامة   اليوم األول والثاني بن حميدة عز الدين 

بلدية لخزارة صيود محمدحي  تغذية عامة  لخزارة اليوم األول  بوذراع الصادق 

الثانياليوم  بوطغان وليد رابح فيصلي بلدية لخزارة  حي تغذية عامة   

بلدية لخزارة 02محل  35تحصيص رابح فيصلي رقم  تغذية عامة   اليوم األول والثاني مسيود زكريا 

لخزارة 02حي نحينح محمد رقم  تغذية عامة   اليوم األول والثاني زوهيربن حميدة  

بلدية لخزارة 151كاف سيدي إبراهيم رقم حي  تغذية عامة الثانياليوم  براغثة صالح    

بلدية لخزارة 77رقم  رابح فيصلي حي تغذية عامة   اليوم األول والثاني سعودي خضرة 

0أ لخزار 44رقم  03تحصيص  تغذية عامة   اليوم األول والثاني مدور خديجة 

ةلخزار ب 16رقم  04تحصيص  تغذية عامة   اليوم األول والثاني ياسينشكروب  

أ لخزارة 49رقم  03تحصيص  تغذية عامة   اليوم األول والثاني نجوش مالك 

بلدية لخزارة 02حي نحينح محمد رقم  تغذية عامة   اليوم األول والثاني بن حميدة زهير 

والثانياليوم األول  مكناسي مليكة حي كاف سيدي إبراهيم نهج غويلة محمد الصالح  تغذية عامة   

بلدية لخزارة 01محل  27تحصيص رابح فيصلي رقم  تغذية عامة   اليوم األول والثاني  زويدي رضوان 

01المحل رقم  31القرية اإلشتراكية الفالحية رقم  تغذية عامة ليوم األول والثانيا بريزة جليلة    

بلدية لخزارة 03تحصيص رابح فيصلي محل رقم  خضر وفواكه الثانياليوم  فيصلي عثمان    



  اليوم األول و الثاني بن حميدة العيد محل أ لخزارة 13تحصيص رابح فيصلي رقم  خضر وفواكه

  اليوم الثاني الحق أحسن لخزارة 01محل  73تحصيص رابح فيصلي رقم  خضر وفواكه

الثاني اليوم عمايرية رضوان لخزارة 01رقم محل  29تحصيص رابح فيصلي رقم  خضر وفواكه   

ولاألاليوم  فتوحي عبد القادر حي رابح فيصلي لخزارة   مخبزة   

  اليوم األول  مهديعواطي  حي نحينح محمد بلدية لخزارة مخبزة

 

 

08  بوحشانة

  

  بوعافية عبد الرحمان 

  قرقب رفيعة 01محل رقم  125شارع ت رقم  

  عساسلة الصادق  

  سلطاني أحمد  

 زعايمية حورية 

 جومر إبراهيم

  اليوم األول والثاني فاضل نور الدين عين السودة بلدية عين صندل تغذية عامة

 عين صندل اليوم األول والثاني عفايفية صالح عين صندل حي تغذية عامة

  اليوم األول والثاني بن سديرة السعيد مشتة مرسة لمحلة تغذية عامة

المياه المعدنيةانتاج  ش.ذ.م.م النتاج المياه المعدنية  عين السودة بلدية عين صندل 

 أحمد ظافري

  اليوم األول والثاني



  اليوم األول والثاني بساقلية فاطمة 01حي درابلية الطاهر محل رقم  تغذية عامة

   والثاني اليوم األول حجاجي الزهرة حي بورياشي يوسف بلدية بوشقوف تغذية عامة

   والثاني اليوم األول قدادرية فؤاد حي بورياشي يوسف بلدية بوشقوف تغذية عامة

  اليوم الثاني مختاري طارق حي بورياشي يوسف بلدية بوشقوف تغذية عامة

مسكن بلدية بوشقوف   550حي  تغذية عامة الثانياليوم  طارقخماري   بلدية  
 بوشقوف

بوشقوفحي بورياشي يوسف بلدية  تغذية عامة   اليوم األول  مختاري مهدي 

  اليوم األول والثاني شرفة النخلة حي سيدي محمد بلدية بوشقوف تغذية عامة

  اليوم األول  بشيش عصام شارع بليلي خميسي بلدية بوشقوف تغذية عامة

مسكن بلدية بوشقوف 61حي  تغذية عامة   اليوم األول  شوابي قائد الدين 

بوشقوف 01بوشقوف محل رقم جسر  تغذية عامة   اليوم الثاني قحام خالد 

الثانياألول واليوم  براهمية مراد شارع بليلي خميسي بلدية بوشقوف خضر وفواكه   

بلدية بوشقوف مسكن 61حي  خضر وفواكه   اليوم األول  قادر الدينشوابي  

  الثانياليوم  شوابي عبد هللا شارع بليلي خميسي بلدية بوشقوف خضر وفواكه

بلدية بوشقوف مسكن 61حي  خضر وفواكه   اليوم الثاني جبالي عبد المؤمن 

  اليوم الثاني قادري موسى شارع بليلي خميسي بلدية بوشقوف خضر وفواكه

  اليوم الثاني حجاجي عز الدين شارع بليلي خميسي بلدية بوشقوف خضر وفواكه

  اليوم الثاني كاليعية الربعي شارع بليلي خميسي بلدية بوشقوف خضر وفواكه

  اليوم الثاني فارح الطاهر شارع بليلي خميسي بلدية بوشقوف خضر وفواكه

حي قاسم إسماعيل بلدية  02تحصيص سيدي أمحمد  مخبزة
 بوشقوف 

  اليوم الثاني حجاجي مسعودة



  اليوم األول بن الصغير السعيد بلدية بوشقوف 04تحصيص بلدي رقم  مخبزة

الثانياألول واليوم  بوعافية حسينة بلدية بوشقوف 24حي الشهداء رقم  مخبزة   

الثاني اليوم شابي عدالن  05التحصيص البلدي رقم  مخبزة   

الثانياألول واليوم  بن ناصر نور الدين شارع بليلي خميسي بلدية بوشقوف مخبزة   

  اليوم الثاني لجرادي عبد المجيد شارع بليلي خميسي بلدية بوشقوف مخبزة

 

 

  اليوم االول والثاني بن نوار محمد الشريف عين بن بيضاء بلدية تغذية عامة

بلدية عين  اليوم االول عيساوي فاتح بلدية عين بن بيضاء تغذية عامة
 بن بيضاء

الثانياليوم  جميلي محمد بلدية عين بن بيضاء 01محل رقم  تغذية عامة   

  اليوم االول عادل زراد بلدية عين بن بيضاء   04محل رقم  تغذية عامة

والثانياليوم االول  حناشي عادل عين بن بيضاء بلدية مخبزة   

  اليوم األول و الثاني عوايشية قويدر مركز بلدية وادي فراغة تغذية عامة

وادي  اليوم األول و الثاني علجيةعوايشية  بلدية وادي فراغة تغذية عامة
 فراغة

  اليوم األول و الثاني حورية حميدة بن بلدية وادي فراغة تغذية عامة

  اليوم االول  ولة آسياسقا شارع صفصاف عمر بلدية مجاز الصفاء  تغذية عامة
 

 مجاز
 الصفاء

 تغذية عامة
 اليوم األول و الثاني  نايلي توفيق مركز بلدية مجاز الصفاء



  اليوم الثاني مهدي الطاهر التحصيص البلدي بلدية مجاز الصفاء تغذية عامة

  اليوم االول  زقاولة وليد بلدية مجاز الصفاء تغذية عامة

  اليوم األول و الثاني  لعرايبية يعقوب حي نهوشي بلدية مجاز الصفاء مخبزة

1954شارع أول نوفمبر  تغذية عامة   اليوم األول سوالمية فيصل 

  اليوم األول عوالمية بوساحة بلدية حمام النبائل تغذية عامة

1954شارع أول نوفمبر  تغذية عامة األولاليوم  عوالمية محمد  حمام  
 النبائل

1954شارع أول نوفمبر  تغذية عامة   اليوم األول و الثاني  عثامنية عبد الوهاب 

1954شارع أول نوفمبر  مخبزة   اليوم األول و الثاني بضياف نور الدين 

1954شارع أول نوفمبر  مخبزة   اليوم األول و الثاني طوالبية رضوان 

الثاني اليوم كاتب فضيلة وادي الشحم شارع زيوط صالح بلدية تغذية عامة   

 الشارع الرئيسي بلدية وادي الشحم تغذية عامة
 عباسي هشام

وادي  اليوم األول و الثاني
 الشحم

  اليوم األول  سعيدي رؤوف شارع مساعدية العياشي بلدية وادي الشحم تغذية عامة

الثانياليوم األول و  عوايجية الزين بلدية وادي الشحم تغذية عامة   

  اليوم األول و الثاني عزايزية رمزي شارع مساعدية العياشي بلدية وادي الشحم مخبزة

  اليوم األول و الثاني عزايزية العياشي بلدية الدهوارة تغذية عامة

الثاني اليوم رفاد فريد عين أمباركة بلدية الدهوارة تغذية عامة   

 الدهوارة اليوم األول  حمايزية حليم بلدية الدهوارة 04شارع حمايزية الصادق محل رقم  تغذية عامة

الثاني اليوم مقنين سميرة عين أمباركة بلدية الدهوارة تغذية عامة   

  اليوم األول و الثاني روابح سليمان بلدية الدهوارة مخبزة



بلدية وادي الزناتي   رابح لوصيفحي  تغذية عامة   اليوم األول  زنبوعة سامية 

عامةتغذية    اليوم األول  لجدل صابر ساحة محمد عرفاوي بلدية وادي الزناتي 

مسكن بلدية وادي الزناتي 70/400حي  تغذية عامة الثاني اليوم غزال حبيبة  وادي  
 الزناتي

مسكن بلدية وادي الزناتي 70/400حي  تغذية عامة   اليوم األول  شقرني نور الدين 

بلدية وادي الزناتي رابح لوصيفحي  تغذية عامة   اليوم الثاني قنيفي عبد الرزاق 

  اليوم الثاني بوسعيد محمود حي محمد الطاهر كحلي  بلدية وادي الزناتي تغذية عامة

بلدية وادي الزناتي  حي اإلخوة كعاص تغذية عامة   اليوم األول  بوصنوبرة منير 

  اليوم األول  قروي ربيعة حي محمد الطاهر كحلي  بلدية وادي الزناتي تغذية عامة

مسكن  بلدية وادي الزناتي 90حي  تغذية عامة   اليوم األول  مزغاش عبد الغفور 

بلدية وادي الزناتي ن  15المنطقة الحضرية رقم  تغذية عامة   اليوم الثاني كشيتي حمزة 

بلدية وادي الزناتي  حي اإلخوة كعاص تغذية عامة الثاني اليوم بوصنوبرة منير    

بلدية وادي الزناتي  حي اإلخوة كعاص تغذية عامة الثاني اليوم بوقلمون مليكة    

بلدية وادي الزناتي  02التحصيص البلدي رقم  تغذية عامة الثاني اليوم خالدي حسام الدين    

  اليوم األول راشي المية حي اإلخوة كعاص بلدية وادي الزناتي تغذية عامة

نوفمبر بلدية وادي الزناتيشارع أول  تغذية عامة   اليوم األول  بولمزاوط  طارق 

  اليوم األول كنيوي عبد هللا السوق المغطى بلدية وادي الزناتي تغذية عامة

الثاني اليوم فريعن صالح شارع أول نوفمبر بلدية وادي الزناتي تغذية عامة   

الثاني اليوم محمدبن إسماعيل  السوق المغطى بلدية وادي الزناتي تغذية عامة   

بلدية وادي الزناتي حي الشهداء العشرة تغذية عامة   اليوم األول  بوحالسة علي 

بلدية وادي الزناتي حي الشهداء العشرة تغذية عامة الثاني اليوم طويل كمال    



الثاني اليوم بن حمدي السعيد السوق المغطى بلدية وادي الزناتي خضر وفواكه   

  اليوم األول  ميمون مهدي السوق المغطى بلدية وادي الزناتي خضر وفواكه

  اليوم األول  هدار عبد الفتاح حي محمد الطاهر كحلي خضر وفواكه

الثاني يومال بلعوجة برهان حي محمد الطاهر كحلي خضر وفواكه   

الثاني اليوم قروي وشركاؤه  حي جبسة محمود بلدية وادي الزناتي مخبزة   

  اليوم األول  ثابتي محمد اليزيد اول نوفمبر بلدية وادي الزناتيحي  مخبزة

  اليوم األول  دعلوش السعيد حي محمد الطاهر كحلي بلدية وادي الزناتي مخبزة

  اليوم األول قيراطي عبد العزيز نهج عمار غيبة بلدية وادي الزناتي مخبزة

الثاني اليوم الشريفمزيود  حي خليفة ختلة بلدية وادي الزناتي مخبزة   

 

 

 

 

  برج صباط تغذية عامة

 برج صباط برج صباط تغذية عامة

  برج صباط تغذية عامة

  برج صباط تغذية عامة

   برج صباط تغذية عامة

   برج صباط تغذية عامة

   برج صباط



الثانياليوم  ديلمي محمد الصالح بلدية عين رقادة تغذية عامة   

 عين رقادة اليوم األول ديلمي علي بلدية عين رقادة تغذية عامة

األولاليوم  قوادري الزناتي بلدية عين رقادة تغذية عامة   

الثاني اليوم تواتي مفيد بلدية عين رقادة تغذية عامة   

  اليوم األول رحامنية سرحان بلدية عين رقادة تغذية عامة

  اليوم األول  ديلمي إبراهيم بلدية عين رقادة مخبزة

الثانياليوم  بوقفة فطيمة بلدية عين رقادة مخبزة   

  اليوم األول طاجين صونية حي قرزيز العياشي بلدية عين مخلوف  تغذية عامة

  اليوم األول  تمتام هجيرة حي قرزيز العياشي بلدية عين مخلوف  تغذية عامة

الثانياليوم  األصفر الطيب حي قرزيز العياشي بلدية عين مخلوف  تغذية عامة عين  
 مخلوف

الثانياليوم  ثور مهدي حي قرزيز العياشي بلدية عين مخلوف  تغذية عامة   

  اليوم األول  زريف فاروق حي زريف مخلوف بلدية عين مخلوف تغذية عامة

بلدية عين مخلوف  1955أوت  20حي  تغذية عامة الثانياليوم  بعلي زينب    

بلدية عين مخلوف  1955أوت  20حي  تغذية عامة   اليوم األول  مسيخ عبد الحكيم 

بلدية عين مخلوف  24مسكن تساهمي رقم  18-03عمارة  تغذية عامة   اليوم األول قوادري نصيرة 

محمد بوضياف بلدية عين مخلوف 02تحصيص رقم  تغذية عامة الثانياليوم  ة عادلببورق    

بلدية عين مخلوف  1955أوت  20حي  تغذية عامة   اليوم األول  دحماني جمال 

عامةتغذية  بلدية عين مخلوف حي بونمرة الزين  الثانياليوم  درويش صالح    

  اليوم األول  عشيري خميسي حي مسياد محمد الطاهر بلدية عين مخلوف تغذية عامة

بلدية عين مخلوف  1955أوت  20حي  تغذية عامة ولاليوم األ رباعي الحمادي    



  اليوم الثاني ضيف كمال حي مسياد محمد الطاهر بلدية عين مخلوف تغذية عامة

  اليوم الثاني ضيف شمس الدين حي زريف مخلوف بلدية عين مخلوف تغذية عامة

  اليوم األول  صوشي محمد األمين بلدية عين مخلوف خضر وفواكه

  اليوم االول دحماني عبد الكريم حي قرزيز العياشي بلدية عين مخلوف خضر وفواكه

العياشي بلدية عين مخلوفحي قرزيز  خضر وفواكه   الثانياليوم  زلوف عبد المالك 

  الثانياليوم  عشيري حمزة بلدية عين مخلوف خضر وفواكه

  اليوم االول  علواني محمد مقابل محل البلدية بلدية عين مخلوف مخبزة

أوت بلدية عين مخلوف 20شارع  مخبزة   اليوم االول العايب رابح 

الطاهر بلدية عين مخلوفحي مسياد محمد  مخبزة   الثانياليوم  صغير عادل 

بلدية عين مخلوف حي مسياد محمد الطاهر محطة خدمات   اليوم االول والثاني طلحي عبد الكريم 

بلدية عين مخلوف بمحاذاة مقبرة الشهداء محطة خدمات   اليوم االول والثاني ربيعي كمال 

تاملوكةشارع خليل بلعابد بلدية  تغذية عامة   اليوم االول  بيري محمد العيد 

 الثانياليوم  بوخدنة ربيحة شارع خليل بلعابد بلدية تاملوكة تغذية عامة

  اليوم االول بلخرشوش لزهر شارع الجمهورية بلدية تاملوكة تغذية عامة

  الثانياليوم  منايفة عمار حي زيتوني عبد العزيز بلدية تاملوكة تغذية عامة

  الثانياليوم  غدادة سليم قرية عين اركو بلدية تاملوكة عامةتغذية 

 تاملوكة اليوم االول  بن بعلية الساسي قرية عين اركو بلدية تاملوكة تغذية عامة

  اليوم االول  طويل راضية قرية عين اركو بلدية تاملوكة تغذية عامة

  الثانياليوم  زكراوي عالوة قرية عين اركو بلدية تاملوكة تغذية عامة

  اليوم االول  عزوز عمر شارع الجمهورية بلدية تاملوكة تغذية عامة



  الثاني اليوم جودي هشام  نهج الجمهورية بلدية تاملوكة تغذية عامة

  اليوم االول  قروف رضوان حي زيدان دربال بلدية تاملوكة تغذية عامة

  الثانياليوم  مناصرية رؤوف حي زيدان دربال بلدية تاملوكة تغذية عامة

  اليوم االول  بن نصر مروان شارع حقاص محمد بلدية تاملوكة تغذية عامة

  الثانياليوم  زهيوة لطفي حي شعبان لغرور بلدية تاملوكة تغذية عامة

  الثانياليوم  نقاز بوجمعة حي صالح طكوك تغذية عامة

  الثانياليوم  قايدي نورة قرية عين اركو بلدية تاملوكة تغذية عامة

  اليوم االول  مزراق العياشي قرية عين اركو بلدية تاملوكة خضر وفواكه

  الثانياليوم  زكري صالح قرية عين اركو بلدية تاملوكة خضر وفواكه

بلدية تاملوكة حي خليل بلعابد خضر وفواكه   اليوم االول  سلمى عبد الباقي 

  اليوم االول سلمى العيد  بلدية تاملوكة بلعابدنهج خليل  خضر وفواكه

بلدية تاملوكة حي صالح طكوك خضر وفواكه   الثانياليوم  شنيخري مبروك 

  اليوم االول  عميار عماد نهج الجمهورية بلدية تاملوكة مخبزة

بلدية تاملوكة 02تحصيص رقم  مخبزة   الثانياليوم  صمادي لطفي 

تاملوكةنهج الجمهورية بلدية  مخبزة   الثانياليوم  بوطمين محمد الطاهر 

  اليوم االول قوادري عز الدين نهج الجمهورية بلدية تاملوكة مخبزة

الثانياليوم  طويل الربيع نهج الجمهورية بلدية تاملوكة مخبزة   

بلدية تاملوكة طريق عين البيضاء محطة خدمات   اليوم االول والثاني ورحمان يوسفأ 

البوتانبيع غاز  بلدية تاملوكة نهج زيدان دربال  الثانياليوم  غقال كمال    

بلدية تاملوكة نهج عبد الغني دوبابي بيع غاز البوتان   اليوم االول  عربة عبد الغني 



الثانياليوم  محبوبي نبيل  عين العربيشارع كحيلة خميسي بلدية  تغذية عامة   

 اليوم االول والثاني صالحي محمد العربيعين شارع كحيلة خميسي بلدية  تغذية عامة

 شارع قرقوري عبد هللا تغذية عامة
 محل العين كمال

عين  اليوم االول والثاني
 العربي

  اليوم االول والثاني قرباجة لخضر شارع قرقوري عبد هللا   تغذية عامة

 اليوم االول والثاني إبراهيم منصوري  عين العربيبلدية  تغذية عامة

الثانياليوم  رمضاني زهير شارع زاوي مسعود عين العربي تغذية عامة  

الثانياليوم  فيصلي أحسن عين العربيبلدية  مخبزة  

 اليوم االول كاليعية ثلجة عين العربيبلدية  مخبزة

مسكن 100حي  تغذية عامة   اليوم االول والثاني بن قيراط الصادق 

  اليوم االول والثاني عزالدين لويزة تجزئة إجتماعية  تغذية عامة

مسكن 100حي تغذية عامة   اليوم االول والثاني دحمون رفيق

01تحصيص إجتماعي رقم  تغذية عامة الثانياليوم  عافري جمال   حمام دباغ 

أ170رقم  01تحصيص إجتماعي  تغذية عامة   اليوم االول والثاني رهدون عبد المالك 

أوكتوبر 17حي  تغذية عامة   اليوم االول والثاني حميدي فريد 

مسكن  100حي تغذية عامة   اليوم االول والثاني بلميسي كمال 

مسكن تساهمي 70حي  تغذية عامة   اليوم االول والثاني حميدي محمد 

10رقم أكتوبر  17حي  تغذية عامة الثانياليوم  زيغم الشريف    

11محل رقم     03مسكن تساهمي عمارة  40حي  تغذية عامة   اليوم االول  بوطارفة رابح 

166رقم  01التحصيص اإلجتماعي  تغذية عامة   اليوم االول والثاني قريشي إبراهيم 



42حي خلفون صالح رقم تغذية عامة   اليوم االول والثاني شغيب سميحة 

بلدية حمام دباغ حي محمد لعفيفي تغذية عامة الثانياليوم  بن قيراط محمد    

02حي البساتين رقم  تغذية عامة   اليوم االول والثاني  

  اليوم االول عوان صالح حي خلفون صالح  تغذية عامة

الثانياليوم  بومعالي فاروق  40حي حسين بوجمعة رقم  تغذية عامة   

  03حي مرابطي عمر رقم  خضر وفواكه
 بلدية حمام دباغ

والثانياليوم االول  مرقسي كمال  

أكتوبر بلدية حمام دباغ  17حي  مخبزة  اليوم االول والثاني بوعبيد يونس 

 اليوم االول بومعالي لطفي حي مرابطي عمر بلدية حمام دباغ مخبزة

  الثاني اليوم مساعدية رزيق أ بلدية الركنية08حي محمود عرفاوي رقم  تغذية عامة

الركنيةبلدية  55اوت 20شارع  تغذية عامة   اليوم األول والثاني غازي مراد 

55اوت  20شارع  تغذية عامة   اليوم األول والثاني معايشية فطيمة 

  اليوم األول والثاني بوجخجاخة محمد شارع اوغيدني حميدة تغذية عامة

بلدية الركنية 108رقم  55اوت 20شارع  تغذية عامة   اليوم األول والثاني قايدي توفيق 

 الركنية اليوم األول والثاني غجاتي بشير شارع إبراهيم غمريان بلدية الركنية عامةتغذية 

  اليوم األول والثاني بن عمارة علي شارع اوغيدني حميدة تغذية عامة

  اليوم األول و الثاني لعبادلة فاتح حي محمود عرفاوي تغذية عامة

  اليوم األول و الثاني محامدية رابح حي محمد منيجل تغذية عامة

55اوت  20شارع  تغذية عامة   اليوم األول و الثاني مي عاشورليح 

بلقاسم شعابنة الركنيةشارع  تغذية عامة   اليوم االول والثاني شعابنة ربيعة 

  اليوم األول والثاني عرفاوي منير شارع غمريان ابراهيم بلدية الركنية تغذية عامة



بلدية الركنية 55اوت 20شارع  تغذية عامة   اليوم األول والثاني غازي مراد 

55اوت  20شارع  تغذية عامة   اليوم األول والثاني معايشية فطيمة 

الركنية 01يحمل رقم  16شارع غمريان إبراهيم رقم  خضر وفواكه   اليوم األول والثاني سواحلية عزيز 

الركنية 56رقم  1955أوت  20شارع  خضر وفواكه   اليوم األول والثاني أنيسشريط  

الركنية 1955أوت  20شارع  خضر وفواكه   اليوم األول والثاني فلوس زهية 

الركنية  02رقم   55اوت  20شارع  مخبزة    اليوم األول والثاني غازي عبد الكريم 

1954نوفمبر  01حي  مخبزة   اليوم األول والثاني قرود نصير 

  اليوم األول والثاني قميحي فاطمة شارع عرفاوي محمود محطة خدمات

بلدية الركنية 55أوت  20شارع  محطة خدمات   اليوم األول والثاني حليمي صالح 

  اليوم األول والثاني حمودة الصادق حي علي بلمارس بلدية الركنية محطة خدمات

  اليوم األول والثاني خيروني رشيد بلدية بوحمدانمركز  غذية عامةت

بلدية بوحمدانمركز  غذية عامةت   اليوم األول والثاني زريمش أحمد 

بلدية بوحمدان 97شارع محمد زروق رقم  غذية عامةت  بوحمدان اليوم األول والثاني لطرش حسان 

  اليوم األول والثاني دغمان رشيد بلدية بوحمدان غذية عامةت

  اليوم األول والثاني عريبي قدور بلدية بوحمدان غذية عامةت

  اليوم األول والثاني خالد مسيود  بلدية بوحمدانمركز  غذية عامةت

  اليوم األول والثاني بوخدنة حاتم قرية الرقوبة تغذية عامة

  اليوم األول والثاني بوحليط صالح قرية الرقوبة تغذية عامة

  اليوم األول والثاني غازي حياة بلدية بوحمدانمركز  تغذية عامة

الرقوبة قرية تغذية عامة   اليوم األول والثاني طموز عز الدين 



بلدية بوحمدانمركز  تغذية عامة   اليوم األول والثاني لوصيف رابح 

بلدية بوحمدانحيس عيسى زرميش  تغذية عامة   اليوم األول والثاني مسيود الطاهر 

  اليوم األول والثاني بولبازين حكيمة قرية مرمورة تغذية عامة

  اليوم األول والثاني عريبي سليم بلدية بوحمدانمركز  خضر وفواكه

  اليوم األول والثاني دغمان لزهر بلدية بوحمدانمركز  خضر وفواكه

  اليوم األول والثاني هادف بومنجل ساحة الحرية بوحمدان خضر وفواكه

  اليوم األول والثاني مرابط ناصر بلدية بوحمدانمركز  مخبزة

بلدية بوحمدانمركز  بيع غاز البوتان   اليوم األول والثاني خالف مصطفى  

بلدية بوحمدانمركز  بيع غاز البوتان   اليوم األول والثاني زريمش سليم 

 
 

 
  اليوم األول والثاني

 حي ماونة بلدية هواري 02التحصيص اإلجتماعي رقم  

 بومدين

 اليوم األول والثاني

بلدية هواري بومدين 02حي كماط علي محل   هواري  اليوم األول والثاني
 بومدين

بلدية هواري بومدين    اليوم األول والثاني

بومدينبلدية هواري  62جويلية  05حي     اليوم األول والثاني

حي عميار محمود بلدية هواري بومدين    اليوم األول والثاني

بلدية هواري بومدين 03رقم  62جويلية  05حي     اليوم األول والثاني

بلدية هواري بومدين 02حي عميار محمود رقم     اليوم األول والثاني

  اليوم األول والثاني بلحساب العيد هواري بومدين 1962جويلية  05حي  خضر وفواكه

قداش مخبزة   اليوم األول والثاني



 هواري بومدين 1962جويلية  05حي  مخبزة
 بوفريدة سمير

 
  اليوم األول والثاني

  اليوم األول والثاني نفطال عين أحساينية بلدية هواري بومدين محطة خدمات

 0101   اليوم الثاني 

الثانياليوم      

األول والثانياليوم     مجاز عمار 

  اليوم األول والثاني  

 06   اليوم األول والثاني 

  اليوم األول والثاني  

 0117 الثانياليوم    

 01   اليوم األول والثاني

 02   اليوم األول والثاني

  اليوم األول والثاني 

  اليوم األول والثاني 

  اليوم األول  لبرش الطاهر بلدية رأس العقبة 

بلدية رأس العقبةحي محمود بكوش   الثاني اليوم مومني فطيمة   رأس العقبة 

بلدية رأس العقبةحي محمود بكوش     اليوم األول بوشحدان نبيل 

  اليوم األول والثاني بن إدريس بالل بلدية سالوة عنونة 

 بلدية سالوة عنونة حي لونيس شداد 
 مسماري صالح

سالوة  اليوم األول
 عنونة



الثانياليوم  حمامةخلة   بلدية سالوة عنونةعبد القادر  شارع حدوش    

بلدية سالوة عنونةحي غولي مسعود     اليوم األول  بن حمدي بريزة 

الثاني اليوم مسماري اسامة بلدية سالوة عنونة خضر وفواكه   

 اليوم األول والثاني 

 
 


