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    وزارة التجارة                   

  مديريت التجارة لىاليت البليدة

البلديت
طبيعت النشاط 

الاسم واللقب أو  الدسميت 

إلاجخماعيت
              العنــــــــــــــىان                   

مدىد طُب ولد مدمد

حػاوهُت البدز

دخمان طلُم

زالد دؾباز

وغ غبد اللطُف دٍز

مدمد ًخي

خظين ًوطف زوحت

بظىسة طػُد

بظىسة مدمد غبد السؤوف

زخمووي أخمد

غصون غبد اللادز

اللوش ي ػىُب

طػُد كبلي

فاًص مؿازي

طالٌ خمصة

ملُطت فُـل مـدق

اض لُاض ٍز

بً ػسػالي ابساهُم

م بوكاًلت,م,ذ,و,غ,م

جلمظاوي حماٌ

ػػبان حماٌ

ولد مدمد مدمود

حؼاهدؼان مدمود

بوؾساب جوفُم

اض زخماوي ٍز

مؿاوي فاًص

في الخاج ػٍس

غ جضامً اهلي طمير وػسواؤه

غلي بػوغ

بً كسمُط ٍزاض

ووش ي اغمس

غباس ي غبد اللطُف

طُدي ًسلف طمير

فلير  غبد اللادز

أًمً زمٌو

 البلُدة07حي املسباط زكم 

 البلُدة71ػازع فلظطين زكم 

 البلُدة102ػازع ًوطفي ع ق زكم 

ػازع هوز الدًً ميي البلُدة

 حوان البلُدة17ػازع 50

 البلُدة65 كظم 06 فبراًس غمازة ب مجموغت ملىُت 24حي 

ههج جيازلي غبد السشاق البلُدة

حي البىفسج ع أ البلُدة

 البلُدة67ػازع مىسهب بً بو الػُد زكم 

م الجصائس البلُدة طٍس

 البلُدة05 زكم 06 فبراز غمازة ب مجموغت ملىُت 24حي 

ػازع مىسهب بً ًوطف البلُدة

 البلُدة03ججصئت غبد املؤمً زكم

ػازع الػلُد غميروغ البلُدة08

ػازع مدمد بوضُاف البلُدة

 البلُدة30حي الجىِىت ههج أ ج زكم 

بلديت البليدة     - 2021         قائمت الخجار املسخزين لضمان مداومت يىمي عيد الفطز املبارك لسنت 

( ماي شغباهت13) البلُدة 09حي غبودي زكم 

 زامٌو البلُدة13ججصئت بً ملدم زكم 

 طُدي غبد اللادز البلُدة37حي مولود ػازع أ زكم 

 البلُدةDػازع مدمد بوضُاف غمازة 

مخبزة

 البلُدة111ههج ًوطفي غبد اللادز زكم 

حي املوش البلُدة

ػازع مىسهب بً ًوطف البلُدة

 البلُدة14ػازع غمازة بً ًوطف زكم 

ػازع ًوطفي غبد اللادز  البلُدة

م السابط بين مسهص شغباهت وبً بو الػُد البلُدة الطٍس

م الوطني املسهصي زكم  شغباهت البلُدة26الطٍس

 البلُدة08حي إلازوة بً غودة زكم 

ً زكم   البلُدة17ججصئت وظٍس

 البلُدة75ههج مىسهب بً ًوطف زكم 

حي الىسُل البلُدة

 البلُدة61ػازع ًوطفي غبد اللادز زكم 

البليدة

 البلُدة 14 ػازع غمازة ًوطف 

ص زكم 11ججصئت   البلُدة05 الطابم الازض ي ؾسب السمٌو غبد الػٍص

 البلُدة31ججصئت بللاطم الوشزي زكم 

مىاد غذائيت عامت



فلير غبد اللادز

خاًد خمو

ٌظسى ػُىس

امين بً حابو

بومػيزة غبد اللادز

خبِب بلخور

ًدوي مدمد

غُد غبد الؿني

أفؿٌو هواز

خمُمِؽ زضا

موالي طػُداوي غبد الخلُم

طوداوي زبُؼ

واطُوز خظان

غبد املجُد بللاطمي

طُدي ًسلف طمير

ولد ػػبان غبد الىٍسم

ووزدالي مدمد

فسدي أخمد الىبير

اًمً زمٌو

لىدل مدمد

بً غسبُت طُد غلي

دز ًسلف كٍو

اطػد  زالد

غبد الخمُد باًد

اطماغُل غصاش

زوٍني بوغالم

البوشٍسي مدمد

طوماحي غلي

د هادف فٍس

واضح غادٌ

لخضازي طفُان

جت خفُظت بوشٍو

بوزالفت هماٌ

مدمد أمين إدًس

دز ًسلف كٍو

هدُل فاطمت

طاهس غلي ًمُىت

مصهس هوز الدًً

ؿدًم طُد غلي

ملبن زلُل

جُالي مدمد

بً خظين لخظً

بً طػدة خظين

ؿماد امين

 البلُدة01حي بً ملدم زكم 

حي بً ملدم غمازة ب البلُدة

ػازع ًوطفي غبد اللادز البلُدة75

 البلُدة6ػازع ًوطفي ع ق زكم 

ػازع بً بو الػُد  البلُدة

ججصئت غبودي شغباهت البلُدة10

 البلُدة05حي بً بو الػُد ع ن زكم 

 البلُدة02 فبراًس ع أ الطابم ألازض ي زكم 24حي 

ػازع ًوطفي ع ق البلُدة

ههج ًوطفي ع ق البلُدة62

 البلُدة30حي الجىِىت ههج أ ج زكم 

  البلُدة71ػازع فلظطين زكم 

حي واد مفخاح البلُدة91

البلُدة (إلازوة حىادي)ػازع بللاطم الوشزي 

 البلُدة04حي املوش ع ض زكم 

ػازع ًوطفي ع ق الطابم ألازض ي البلُدة

ت بوؾساب مدل   البلُدة02ػازع ًوطفي ع ق التركُت الػلاٍز

 البلُدة81ػازع ًوطفي ع ق زكم 

 البلُدة1حي بللاطم الوشزي زكم 

 البلُدة4حي حُاللي كدوز زكم 

 البلُدة133ههج ًوطفي غبد اللادز زكم 

 حوان البلُبدة19حي 01

حوان ههج ج البلُدة19حي 30

حي بووػامت الجُاللي البلُدة

 البلُدة06ههج والي مدمد زكم 

 البلُدة102ػازع ًوطفي غبد اللادز زكم 

م الوالئي بً بو الػُد البلُدة ت طُدي غبد اللادز الطٍس شاٍو

 البلُدة35حي غلي غصي زكم 

 مدل أ شغباهت البلُدة11حي الخسطُط زكم 

 البلُدة01ههج جيازلي غبد السشاق الطابم الازض ي خـت زكم 

م املطاز شغباهت البلُدة طٍس

 البلُدة22حي غلي غصي زكم 

 البلُدة19ػازع بً بو الػُد زكم 

 البلُدة06حي بووػامت الجُاللي زكم 

 البلُدة20 حوان بسكم 19حي 

 البلُدة72حي أخمد ػاغو غمازة ض زكم 

 البلُدة146ججصئت بً ملدم زكم 

ههج بً بو الػُد البلُدة27

 البلُدة42حي مولود طُدي غبد اللادز زكم 

ججصئت الىسُل الطابم الظفلي البلُدة
البليدة

م الوالئي 143 مسهص شغباهت الطٍس

 البلُدة02ػازع بللاطم الوشزي زكم 

 البلُدة174ػازع ػٍسف ػالبي زكم 

حي أخمد ػاغو غمازة ض الطابم ألازض ي البلُدة

مىاد غذائيت عامت

مىاد غذائيت عامتالبليدة



حوفلىُذ بالٌ

بسوغ فاطمت الصهساء

طوزوي وفاء

اطماغُل ابو ػمالت

ت مػمس ؾداٍو

كؼوط غبد الؿني

ط مدمود ػٍو

عي مدمد دَز

مدمد غامس

بلػُاش ي اطماغُل

زضا الدًب

طيوش ي طفُان

أكىُني  مساد

الباي طفُان

طازق وهاض

ثامس ولُد

دباؽ غبد السخُم

لبان شهير

ووحؼون مدمد

ووزدالي مدمد

شهسون مدمد زمصي

فسازي بؼير

مىـوزي خظام الدًً

بً غسبُت طُد غلي

وزام غماز

بً كُطون زضوان

أطامت مدمدي

خظين بومػيزة

حؼِؼت مدمد

بً خاطين لخظً

زلُفي مدفوظ

ػازع فلظطين البلُدة107غاػوز زػُد

بالٌ طمِؼت

هبُل خواض

أوالي وظُمت

د وغ فٍس دٍز

أوػاش ي مدمد

بظىت مدمد غبد السؤوف

دػبالت هـس الدًً

دباغ غبد السخُم

زمضان زابذ

فوشي خداد

بلالم غبد الفخاح

هوز الدًً بلػِؽ

ػازع ًوطفي غبد اللادز البلُدة21

ػازع ًوطفي غبد اللادز البلُدة63

حي املسباط البلُدة

حي املسباط البلُدة

 البلُدة02حي الىسُل زكم 

 البلُدة03 فُفسي ع أ الطابم ألازض ي زكم 24حي 

ػازع ًوطفي ع ق البلُدة

خون زكم  م الٍص  البلُدة01ػازع ًوطفي ع ق طٍس

 البلُدة27حي بً بو الػُد ع م زكم 

 البلُدة66ػازع فلظطين زكم 

ػازع بللاطم الوشزي البلُدة111

ػازع مىسهب بً ًوطف البلُدة71

ػازع ًوطفي غبد اللادز البلُدة05

ههج مىسهب بً ًوطف البلُدة52

 البلُدة75ػازع مىسهب بً ًوطف زكم 

 البلُدة1 مدل زكم 27 زكم 1ػازع مـطفى بً بو الػُد ع

 البلُدة164 فُفسي ع أ زكم 24حي 

ججصئت غبودي البلُدة

 البلُدة03 مظىً احخماعي حظاهمي غمازة أ زكم 14حي املوش 

 البلُدة03 زكم 04 غمازة 36حي املوش زكم 

م اللػلُػت البلُدة بً بو الػُد طٍس

 البلُدة24حي املوش ع 

ػازع طػُد غبُد البلُدة

 البلُدة02 مظىً احخماعي حظاهمي ع أ زكم 54حي غبودي مؼسوع 

م الللُػت الى البلُدة  05ملخلى طٍسم شغباهت الى بً بو الػُد وطٍس

ججصئت غبودي شغباهت البلُدة10

ججصئت املؼخلت شغباهت البلُدة

 البلُدة06 ع أ زكم 09حي بساهني زكم 

 البلُدة62حي غبد املؤمً لخضس زكم 

خلي مسخاز زكم   البلُدة48ػازع هٍس

 البلُدة75ػازع مىسهب بً ًوطف زكم 

حي إلازوة شدزي البلُدة

 بً بو الػُد البلُدة18 مظىً زكم 100حي 

مدمد بوضُاف

حي بً بو الػُد غمازة ب البلُدة

 البلُدة07حي مـطفى بً بو الػُد زكم 

مىاد غذائيت عامت

ػازع  مىسهب بً ًوطف البلُدة

م زكم   البلُدة08ههج ػػالٌ غبد الىٍس

 البلُدة39 حوان زكم 17ػازع 

مىسهب بً ًوطف البلُدة

 البلُدة35حي غلي غصي زكم 

 ب البلُدة82حي طُدي غبد اللادز زكم 

مىاد غذائيت عامتالبليدة

البليدة

 البلُدة09حي واد مفخاح ػازع أ غ زكم 



اخمد مظػودي

أطامت مدمدي

زاًطي طُد اخمد

بوهفوطت غخُلت

غاللؼت مىير

مدمد امين ًوطفي

بالٌ طلطان

غبد اللادز مصووي

غدي الخظين

اوي طازق مٍص

مدفوظ بً هالٌ

غاًد ًمُىت

بوؾداوي مدمد

فسدي أخمد الىبير

فُـل كلومت

طُد غلي دخاض

مدمد كىفود

مهدي غبد الخم

طُب طلُمان مدمد

بؼير فسازي

موطلي جوفُم

مظػودي اخمد

بً حابو خمصة

جالي مدمد

مدمد اًذ غماز

د سخىون فٍس

فُـل كلومت

بوزخلت غبد اللادز

زابخي زدًجت

ص زابذ إفٍس

كـسي زابذ

ػُىس مدمد

بً كاهُف شوحت مىاع

جُيازي مـطفى

م دومت مٍس

ً مدمد كٍس

ػومان زضا

بً غطُت ابدظام

غواد هوبُت

مسباط بوغمسة

طوالمي بؼير

لُلى موطاوي

زابذ كظُمي

شزٍسي غبد هللا

خون ع ن زكم   البلُدة140حي الٍص

ػازع مدمد بوضُاف البلُدة11

 البلُدة05حي بً بو الػُد غمازة ن زكم 

 البلُدة02 زكم 02حي بً بو الػُد ع ض 

حي مولود طُدي غبد اللادز البلُدة

حي غبودي شغباهت البلُدة11

 البلُدة07حي بً بو الػُد غمازة ض زكم 

 البلُدة04حي بً بو الػُد غمازة 

حي بً بو الػُد ههج مدمد بوضُاف البلُدة

 البلُدة07حي بً بو الػُد غمازة ض زكم 

 البلُدة05حي بً بو الػُد غمازة أ ي زكم 

 البلُدة27حي بً بو الػُد ع م زكم 

 البلُدة06حي مولود طُدي غبد اللادز زكم 

طالق ٌػلوب جسوي البلُدة

الظوق البلدي ٌػلوب جسوي البلُدة

 البلُدة10ػازع والي مدمد زكم 

ػازع ػٍسف ػالبي البلُدة

ػازع والي مدمد البلُدة

 البلُدة11حي بً بو الػُد ػازع مدمد بوضُاف زكم 

ػازع مدمد بوضُاف البلُدة73

 البلُدة03ػازع والي مدمد زكم زكم 

 البلُدة05حي بً بو الػُد ع أ ي زكم 

 04 مظىً مدل زكم 45ججصئت الىػُمي 

مىاد غذائيت عامت

مىاد غذائيت عامت

قصابت

حي 

البليدة

البليدة

 البلُدة299حي بً ملدم زكم 

 البلُدة58 زكم 22 مظىً غمازة 100حي السمٌو مـطفى 

 البلُدة باللسب مً املدطت25 زكم 4 مظىً ع 100حي 

ججصئت غبد املؤمً البلُدة03

 البلُدة02حي مولود زكم 

حي مولود البلُدة

م الوالئي زكم   البلُدة01 شغباهت زكم 108الطٍس

 البلُدة91ججصئت املؼخلت زكم 

م الوطني املسهصي زكم  31 كظم 67 شغباهت مجموغت ملىُت 26الطٍس

م الوالئي زكم  ً شغباهت غلى الجهت الؼمالُت للطٍس 108حػاوهُت وظٍس

 البلُدة01 مظىً غمازة أ زكم 142حي 

حي والي مدمد البلُدة02

ػازع مدمد والي البلُدة33

حي بووػامت الجُاللي حىوب البلُدة19

 البلُدة148ػازع ًوطفي غبد اللادز زكم 

ػازع ًوطفي غبد اللادز البلُدة88

 البلُدة05 مدل زكم 03ججصئت غبد املؤمً 01

 البلُدة14ههج غمازة ًوطف زكم 

ػازع ًوطفي غبد اللادز البلُدة



طلُمان طماغُل

اًمان زاًلي

ً ولُد جلٍس

غموز اخمد

دي زػُد بً جٍس

حماٌ خظِب

بساهُمي وػُمت

طوالمي بؼير

زضوان حجاج

مىـوزي مساد

دًسي ؿلُدت كٍو

جوفُم حجاج

اوي بالٌ مدمد مٍص

مدمد كماهت

بً غِس ى دبدابي

زوماوي زابذ

طلُماوي طماغُل

هفِظت زؤوف

أومالٌ مدمد

طالمي غمس

اططىبولي غدالن

كبالٌ غمس

غبد هللا الصزوق الصؾُمي

مدمد طػُداوي

مدمد بوزاوي

شبير كساي

مدمد بوهدًس

بوهدًس غبد اللادز

م فٍسً مدمد هٍس

كداووي زػُد

مدمد بوهللت

اض غوفي ٍز

ولد مدمد مدمود

طفُان بوحالٌ

بً طوباٌ طُد غلي

م بلخاج غبد الىٍس

غُيُت هماٌ

حػفس بً جومي

طداوي بالٌ

شزوالت ًخي

 البلُدة06ػازع والي مدمد زكم 

طاخت شغباهت البلُدة

 البلُدة41 زكم 01حي الػادي ع ض مدزل 

م الوطني زكم   البلُدة11 ػازع د شغباهت البلُدة زكم 06الطٍس

 البلُدة45حي مولود زكم 

 البلُدة08حي املسفي ههج أ ب زكم 

م الوطني املسهصي مدل زكم   شغباهت البلُدة26الطٍس

م الوالئي زكم   املسهص الخجازي غبودي10بمداذاة الطٍس

 البلُدة06 زكم 05 مظىً ع 680حي املوش 

 ػازع بللاطم الوشزي البلُدة03 زكم 02 مظىً ع 48حي 

 البلُدة30حي السائد طػُد غبُد زكم 

ههج محجوب بوغالم البلُدة

 البلُدة17مىسهب بً ًوطف زكم 

 مدزل ب البلُدة1ػازع مىسهب  الطُب ع

 ملابل املدطت باللسب منها04 زكم 1 مظىً ع 110حي 

 البلُدة02حي بووػامت الجُاللي زكم 

م الىػُمي شغباهت زكم   البلُدة22طٍس

حي بً ملدم بلدًت  البلُدة

 البلُدة49 حصء ملىُت 98حي حيراهُوم ػازع بللاطم الوشزي كظم

ػازع مدمد بوضُاف البلُدة

حي مولود طُدي غبد اللادز البلُدة51

مفترق الطسق شغباهت البلُدة

م الللُػت مدل زكم 02   أ شغباهت البلُدة01طٍس

 البلُدة2 و11حي غ ٌ م بً بو الػُد غمازة ٌ زكم 

خون زكم   البلُدة01حي الٍص

مؿاشة

قصابت

حي لخضس غبد املؤمً البلُدة

 مدل ض البلُدة209 زكم 3ججصئت لخضس غبد املؤمً 

البليدة

البليدة

حي غبد املؤمً 

 البلُدة18ػازع مىسهب بً ًوطف زكم 

 حي الخسطُط البلُدة09زكم 

م الوطني شغباهت زكم   البلُدة16طٍس

ص زكم   البلُدة29ػازع زمٌو غبد الػٍص

 شغباهت البلُدة06 مدل 05 زكم 1960 دٌظمبر 11ػازع 

م املؤدي لخطاطبت  حي شغباهت غلى خافت الطٍس

 البلُدة05 زكم 2حي بً بو الػُد غمازة 

مسهص البلُدة

 البلُدة07ػازع مىسهب بً ًوطف زكم 

ػازع غمازة ًوطف

 البلُدة29زكم 02حي بً بو الػُد غمازة 

 البلُدة06حي طػُد غبُد زكم ض 



سخير مدمد

كاطمي بالٌ

مدمد لهاللي

ابساهُم بً طالب

مولودي بالٌ

بً غِؽ غىتر

ملساوي مـطفى

غمازي غمس

خىُني غبد السخمان

بوػالؾم بوغالم

بً غبد هللا مـطفى

مُلود مدمد

بسدان هـس الدًً

موحد طمُت

شواوو مـطفى

بوولت بـسي

خظىاوي مدمد

فسدي أخمد الىبير

ًوطف مدمد

زُثر هوز الدًً

ٌؼاوي أخمد

خىون هبُل

د زلفاوي فٍس

مبازوي اخمد

مدمد لهاللي

خمصة غثماوي

ػمع الدًً ؿادق

بً طالم مدمد

م هدو هٍس

ابساهُم الصزوق الصؾُمي

د كماهت فٍس

وػُم بوهىوي

د زلفاوي فٍس

اطماغُل ماضوي

غلون خظان

غموز هبُل غلي

بوكىداكجي

ف  هسوغ ػٍس

طاًل مدمد

أ هفطاٌ,ذ,غ

حجو وزدًت شوحت ووش ي

ههج مىسهب بً ًوطف لبلُدة

ػازع مىسهب بً ًوطف البلُدة

محطت الخدماث

ػازع مىسهب بً ًوطف البلُدة58

ػازع مىسهب بً ًوطف البلُدة01

خلي مسخاز زكم   البلُدة88ػازع هٍس

 الطابم ألازض ي البلُدة04حي بً بو الػُد غمازة أ زكم 

ػازع ًوطفي البلُدة

م الوطني شغباهت البلُدة زكم   01طٍس

خضز وفىاله

ػازع بللاطم الوشزي البلُدة76

 البلُدة04حي فُاللي كدوز زكم 

حي بووػامت الجُاللي البلُدة

 البلُدة01حي بووػامت الجُاللي زكم 

ػازع مىسهب بً ًوطف البلُدة

 

حي غبد املؤمً لخضس البلُدة

ػازع الوئام وطط بً بو الػُد البلُدة

 البلُدة14 أ زكم 2حي بً بو الػُد ع 

حي بً بو الػُد ػازع الوئام البلُدة

 البلُدة75حي لخضس غبد املؤمً زكم 

 البلُدة03حي ػػبت مفخاح زكم 

م الوطني شغباهت حي الىػُمي زكم   البلُدة16ػازع ف الطٍس

شغباهت

أ حي شغباهت البلُدة12

 البلُدة06حي شغباهت زكم 

 الطابم ألازض ي البلُدة1ههج ًوطفي ع ق زكم 

حي بووػامت الجُاللي البلُدة

 البلُدة89ػازع ًوطفي غبد اللادز زكم 

 البلُدة40 زكم 15حي السامٌو غمازة 

ػازع ًوطفي غبد اللادز البلُدة

خون ع ض زكم   البلُدة122حي الٍص

البليدة

خلي مسخاز البلُدة126 ػازع هٍس

 البلُدة75حي غبد املؤمً زكم 

 البلُدة6 مظىً حي املوش مدل زكم 680حي 

م الوطني شغباهت زكم   البلُدة01طٍس

ههج ًوطفي غبد اللادز البلُدة

مسهص شغباهت البلُدة

البليدة

حي غبد املؤمً حاهب مؿاشة بً طوباٌ

ت الجدًد ملابل املدطت البًر

خون البلُدة حي الٍص

 البلُدة29حي بً بو الػُد زكم 

 البلُدة20ػازع مىسهب بً ًوطف زكم 



إلازوة هسوغ

ططا طػُد مـطفى

طاًل طُب

م,م,ذ,ؿدوقي ابساهُم مظير غ

لوكسون جوب ػوب

لظياٌ بلوض

املىطلت الـىاغُت بً بو الػُدفامُلي ػوب

خلي مسخاز البلُدة108 هٍس

حي الخسطُط شغباهت البلُدة

محطت الخدماث

دُل مسخاز زكم   البلُدة100ػازع هٍس

البليدة

 ماي طوق الفالح شغباهت البلُدة13حي 

مخجز لبير

خلي مسخاز البلُدة26 ػازع هٍس
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    وزارة التجارة                   

  مديريت التجارة لىاليت البليدة

البلديت
طبيعت النشاط 

الاسم واللقب أو  الدسميت 

إلاجخماعيت
              العنــــــــــــــىان                   

فسحي امدمد

زسبِؽ مظػود

ثامسي طمير

زاكوب لطفي

هىاوي غلي

ًووع بً غلجُت

ًخي بً كفت

ابساهُم هبِؽ

خيروز غبد السشاق

بوزىخاغ غبد السخمان

ؿيلس ي هوز الدًً

زلفاوي مدمد امين

هظسي خىُم

غبُدي مدمد

مهدًت غبد اللطُف

اض الػِص ي ٍز

طماغُني بً زالد

خومادو لُاض

غبُد غبد اللادز

حالٌ بوحمػت

زيؼاز مـطفى

فسخاث أطامت

طداد مـطفى

طلمى غبد املجُد

بوكباٌ ؿالح

اوموس ى لطفي

مػوش ي مدمد

حالٌ بالٌ

وووو ابساهُم

غصووي اطماغُل

ت ػِبوط مىُوض فاٍش

طُلُني طمير

ً وادي الػالًمػسفاوي طفُان م بوفاٍز طٍس

م الخطاطبت وادي الػالًم ػازع بً غائؼت مولود طٍس

حي لطساوي غلي وادي الػالًم

وادي العاليق

وادي العاليق

مىاد غذائيت عامت

حغذيت عامت

حي بً ؿالح وادي الػالًم

م الخطاطبت بلدًت الؼهُد غمس غلي طٍس

م الخطاطبت وادي الػالًمسىبيراث بً غائؼت مولود طٍس

حي بً ؿالح وادي الػالًم

حي بً ؿالح وادي الػالًم

حي بً ؿالح وادي الػالًم

 مظىً وادي الػالًم130حي 

 مظىً وادي الػالًم54حي 

ً م بوفاٍز طٍس

حي بوغلُلي وادي الػالًم 

 مظىً وادي الػالًم54حي 

بلديت وادي العاليق    - 2021         قائمت الخجار املسخزين لضمان مداومت يىمي عيد الفطز املبارك لسنت 

خضز وفىاله

ػازع بً غِؼت مولود وادي الػالًم

حي زمع هسالث وادي الػالًم

حي بً ؿالح وادي الػالًم

حي بً ؿالح وادي الػالًم

ػازع غباٌس ي ًوطف

حي بً غلي وادي الػالًم

م الخطاطبت وادي الػالًم طٍس

ػازع كواحدزي خظين وادي الػالًم

حي بً ؿالح وادي الػالًم

حي بً ؿالح وادي الػالًم

حي اٌو هوفمبر وادي الػالًم

حي بً ؿالح وادي الػالًم

الظوق املؿطى وادي الػالًم

مخبزة

حي بوغلُلي وادي الػالًم 

 وادي الػالًم111حي لطساوي زكم 

م الللُػت زكم   وادي الػالًم27طٍس

حي زمع هسالث وادي الػالًم

مصزغت الػُد ابساهُم وادي الػالًم

حي زمع هسالث وادي الػالًم



جـازي طمير

شواوي بً غِس ى

بساهمي ًوطف

كسغوغ زبُػت

طلُمي الهاػمي

حالٌ بوحمػت

بً زلفت زػُد

جميادث اًوب

غِظاوي غبد اللادز

داودي مجُد

يب غامس بً ٍش

لػسوس ي مـطفى

خظان مسجي

بوزكػت حماٌ

 هسالث وادي الػالًم05حي طػدي مدمد

خمصي مدمد

أخمد كوزٍب

م الوطني وادي الػالًمSNC LA PLAINE ET MERDJIمحطت بنزين الطٍس

حي بً ؿالح وادي الػالًم

وادي العاليق

حغذيت عامت

 وادي الػالًم01الخجصئت زكم 

حي بً ؿالح وادي الػالًم

حي اٌو هوفمبر وادي الػالًم

حي بً ؿالح وادي الػالًم

 هسالث وادي الػالًم05حي 

 هسالث وادي الػالًم05حي 

حي بً ؿالح وادي الػالًم

 هسالث وادي الػالًم05حي 

 هسالث وادي الػالًم05حي 

 وادي الػالًم15 كظم 22مجموغت ملىُت 

 هسالث وادي الػالًم05حي 

حي بوغلُلي وادي الػالًم 

حي بوغلُلي وادي الػالًم 

حي بً ؿالح وادي الػالًم

حي بً ؿالح وادي الػالًم

قصابت
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طبيعت النشاطالبلديت
الاسم و اللقب أو الدسميت 

إلاجخماعيت

بوػٍسط هماٌ

ؿابس بً خسش هللا

زضسي فؤاد

بوالطين غبد السخمان

م ؾلُب غبد الىٍس

ًدُاوي مدمد

بوجومي هاؿس

ؾسازمي مدمد

ً خسش هللا ؿابٍس

غموزًٍ طػُدة

ص مؿازي غٍص

في ًاطين ػٍس

بً طُبت املسفي

بوكجاوي ػػبان

فوشي مسشوق

زضا غباطلُت

شهساوي زابذ

بىسرجيني رفيق معدل باسم عائشت سرقان

امدمد بوشخُطت

بوهجػد أخظً

خساشي الهوازي

بوػػُطت مدمد

بومظُد غمس

خي غطاء هللا ػٍو

طُد غلي بومظُد

بوػسهوح محجوب

زوٍجالي ؿهُب

دخماوي خاج

غمير خمُد

غبد املالً مىـوز

أوحير مدمد

مىِؽ غمس

مػوغ غبد الخمُد

دؾُج طػُد

كسوم مخي الدًً

طسش ي ؿالح الدًً

غسكاب بً غِس ى

مدمد كيرواوي

مدمد بً غبد السخمان

بومظُد غبودي

ػسف زضا

د موالً فٍس

مجبر شولُست

حُداٌ مدمد

بلمـطفاوي مُلود

م فسون مدمد غبد الىٍس

شهازسي ابساهُم

خساشي أخمد

غلاب غلي

دخاض غلي

 اوالد ٌػِؽ04ػازع طالب هوز الدًً زكم 

 بمسهص اوالد ٌػِؽ28 مدل زكم Aههج 

 اوالد ٌػِؽ11مسوو اوالد ٌػِؽ ههج أ زكم 

 اوالد ٌػِؽ02 زكم 12 ع 1100/ م108حي 

 مظىً اوالد ٌػِؽ488 كبالت حي31حي البرجلاٌ زكم

مسهص اوالد ٌػِؽ بسوهظُماث مسهص الثلافي

م الوطني زكم 01 مظىً زكم 400حي   اوالد ٌػِؽ29 غلى خافت الطٍس

 اوالد ٌػِؽ05 زكم 1 مظىً ع 402حي 

 مظىً اوالد ٌػِؽ402حي 

 الطابم ألازض ي اوالد ٌػِؽ9مظىً غمازة زكم 164

 اوالد ٌػِؽ45 زكم 22 مظىً ع 360حي 

 اوالد ٌػِؽ46 زكم 23 مظىً ع 360حي 

 الطابم الازض ي اوالد ٌػِؽ41 زكم 82 م ع 1240حي 

 اوالد ٌػِؽ03 م املدل الثالث ًدمل زكم 402حي 

حي اٌو ماي اوالد ٌػِؽ

 اوالد ٌػِؽ41 زكم 82 مظىً غمازة 1240حي 

 اوالد ٌػِؽ07 ع 06 م 140حي 

بلديت أوالد يعيش    - 2021         قائمت الخجار املسخزين لضمان مداومت يىمي عيد الفطز املبارك لسنت 

 اوالد ٌػِؽ04ػازع اوحُل غمازة زكم 

 اوالد ٌػِؽ39ػازع د زكم 

 الطابم الازض ي اوالد ٌػِؽ03حػاوهُت بً بو الػُد زكم 

مسهص اوالد ٌػِؽ

حي الجدًد حػاوهُت طُب حؿالفي اوالد ٌػِؽ07

طٍسم وزام اخمد اوالد ٌػِؽ

 مظىً اوالد ٌػِؽ402حي 

 اوالد ٌػِؽ10حػاوهُت ولد ػسػالي زكم 

العنىان

مخبزة
 اوالد ٌػِؽ03ػازع ؿادق مدمد مدل زكم 

خضز وفىاله

 اوالد ٌػِؽ04 و 03ػازع مدمد ؿادق مدل زكم 

اوالد يعيش

مىاد غذائيت عامت

 اوالد ٌػِؽ21 مظىً غمازة 488حي 

 اوالد ٌػِؽ25 زكم 30 م ع 400حي 

 اوالد ٌػِؽ03 زكم 30 م ع 400حي 

 اوالد ٌػِؽ31ػازع ض زكم 

 ب اوالد ٌػِؽ33 زكم 30 مظىً غمازة 400حي 

ػازع السئِس ي حي اٌو ماي اوالد ٌػِؽ

حصازة اوالد ٌػِؽ البلُدة

املدزل الؼمالي الؼسقي حي اٌو ماي اوالد ٌػِؽ

 اوالد ٌػِؽ45 أ زكم 20 م ع 520حي 

 مظىً اوالد ٌػِؽ520ملابل حي 

 اوالد ٌػِؽ06ػازع أخمد وزام زكم 

 اوالد ٌػِؽ06 م ع 1652حي 

 ض اوالد ٌػِؽ06 زكم 29 م ع 1652حي 

 اوالد ٌػِؽ25ػازع م زكم 

 اوالد ٌػِؽ01الخي الجدًد زكم 

 اوالد ٌػِؽ01حي أٌو ماي زكم 

 اوالد ٌػِؽ488 حي 31حي البرجلاٌ زكم 

ػازع ب أوالد ٌػِؽ البلُدة09

 اوالد ٌػِؽ البلُدة50ههج ض زكم 

 اوالد ٌػِؽ03 زكم 68 مظىً غمازة 1240حي 

حي الامير اوالد ٌػِؽ

 اوالد ٌػِؽ74حي الجدًد زكم 

 مظىً اوالد ٌػِؽ1064حي 



اخظً خوبان

بلؿاث غبد الىوز

أطامت شامي

زضوان زحاج

غبد املجُد بً ًخي

طػُد ؿالح الدًً

وهاض غبد اللادز

ًخي طُبووي

هظاز ًووع

خمصة وبوب

بوكازة خلُمت

هـس الدًً خساشي

وهُبت بىت

مدمد سخسي

فهُمت طػدي

بً مهدًت فازض

بً غائؼت بً هىوز

غبد اللادز لخضس

بوػاػُت هماٌ

غباض غبد السشاق

ؿالح الدًً طسس ي

بلػسوس ي حماٌ

ملبوض لُلى

بالٌ خساشي

أخمد هىاوي

غامس غالٌ

بً باًسة وهُبت

مظػودي ًاطس

بوحمػت زالد

طػدي مدمد

بوػامت ؾاشي مدمد

خساشي غدالن بً زابذ

خساشي شواوي

غلي غِس ى

طفُان هسوغ

هاًذ مدمود طماغُل

زحاج زضوان

بوزشامت غلي

بسوي فُـل

ػهبووي طلُم

هاًذ خمود شوبير

طالم هوز الدًً

زمِس ي فُـل

خبُطوغ ابساهُم

غبد املىـف حُاللي

مدمد دزباٌ

امدمد مومو

مساد خظِب

الػمساوي اخمد

كلدوس ي مدمد

بوحمعي مدمد

مصازي غبد الـمد هصيهت

خاجي جوفُم

دان مسوان ٍش

مدمد  طفم

ملخوهُف شوبير

دي فاطمت فٍس

إلُاض هسموض

 اوالد ٌػِؽ37حي بً غموز ههج أ زكم 

 اوالد ٌػِؽ21حي بً غموز زكم 

 م وحي امللبرة الاوزوبُت طابم الطابم الازض ي1240باللسب مً حي 

 الطابم الازض ي اوالد ٌػِؽ09 زكم 02 م ع 488حي 

م امللبرة  اوالد ٌػِؽ طٍس

 اوالدد ٌػِؽ05 زكم 10مسهص اوالد ٌػِؽ ع 

 اوالد ٌػِؽ48ػازع وزام اخمد زكم 

 اوالد ٌػِؽ2 زكم 4حي بً غموز ممس 

 اوالد ٌػِؽ28دواز اوالد ٌػِؽ طٍسم ض زكم 

 اوالد ٌػِؽ01 مظىً زكم 402حي البرجلاٌ 

 اوالد ٌػِؽ32حي البرجلاٌ زكم 

حي الخوازض اوالد ٌػِؽ33

حي خساشة مدل أ الطابم ألازض ي اوالد ٌػِؽ

 اوالد ٌػِؽ12ػازع الؼهداء زكم 

 اوالد ٌػِؽ34حي امللُاوي زكم 

حي امللُاوي أوالد ٌػِؽ

 اوالد ٌػِؽ02 مظىً غمازة 161حي 

 اوالد ٌػِؽ34حي بً غموز ههج أ زكم 

حي بً غموز ػازع أ د اوالد ٌػِؽ

 حي اٌو ماي البلُدة09حػاوهُت املظخلبل ججصئت زكم 

 مظىً اوالد ٌػِؽ360حي الخوازض ملابل حي 

حي الخوازض اوالد ٌػِؽ

 اوالد ٌػِؽ17حي بً غموز ملطؼ زكم 

ت ووهيوزد حي   3 مظىً حظاهمي غمازة100ػماٌ الخػاوهُت الػلاٍز

 اوالد ٌػِؽ05 زكم 20 مظىً غمازة 206حي 

م بً غاػوز زكم   حي جوازض اوالد ٌػِؽ01 مدل زكم 10طٍس

م السئِس ي املؤدي الى وطط اوالد ٌػِؽ الطابم ألازض ي الطٍس

 اوالد ٌػِؽ88 زكم 22 مظىً ع 164حي 

ػازع شؾواوي غبد اللادز اوالد ٌػِؽ

 د اوالد ٌػِؽ04حي الػِص ي 

  اوالد ٌػِؽ173حي الػِؼيركم  

 طبخمبر اوالد ٌػِؽ17ػازع 

 اوالد ٌػِؽ46 زكم 23 مظىً غمازة 360حي 

اوالد يعيش

مىاد غذائيت عامت

 الطابم ألازض ي اوالد ٌػِؽ16 مظىً غمازة 164حي 

 اوالد ٌػِؽ55 طبخمبر زكم 17ػازع 

 اوالد ٌػِؽ83حي الامير غبد اللادز غمازة 48

 م اوالد ٌػِؽ420الىطلت الظىىُت الجدًدة غلى بػد 

 اوالد ٌػِؽ11حي اٌو ماي زكم 

 اوالد ٌػِؽ20 بً ًوطف بً زدة ع 1652حي 

ت الجدًدة اوالد ٌػِؽ360حي   مظىً املىطلت الخضٍس

 اوالد ٌػِؽ03املىطلت الظىىُت الجدًدة زكم 

 اوالد ٌػِؽ19حي بً غموز زكم 

 اوالد ٌػِؽ02 مظىً زكم 112 63/1100حي 

 اوالد ٌػِؽ13 زكم 4غمازة 

ػازع وزام اوالد ٌػِؽ

 الطابم الازض ي اوالد ٌػِؽ3 زكم ض08 م ع 1652حي غدٌ حي 

 اوالد ٌػِؽ44ػازع أخمد وئام زكم 

مىاد غذائيت عامتاوالد يعيش

 اوالد ٌػِؽ05 زكم 20حي الىـس ع 

 اوالد ٌػِؽ8 و54 زكم 6حي بً غموز ملطؼ 

 اوالد ٌػِؽ38 زكم 82 ع 1240حي الامير غبد اللادز 

 اوالد ٌػِؽ04حي الخوازض زكم 

 اوالد ٌػِؽ10 زكم 25 مظىً ع 130حي 

 ض أوالد ٌػِؽ 13ههج ب زكم 

 اوالد ٌػِؽ31حي اٌو ماي زكم 

م الـومػت اوالد ٌػِؽ07 طٍس

 اوالد ٌػِؽ04 زكم 02 مظىً ع 428حي 

 مظىً غمازة أ اوالد ٌػِؽ200حي 

 اوالد ٌػِؽ9حي بً ًوطف بً زدة مدل ض 



بوشوزًٍ زضا

بوشوزًٍ شوبير

خلي أهِظت كٍس

بً جوجت زضا

كادوس ي زضوان

حؼِؼت المُت

مالٌ أخمد

الفلاوي زالد

حػصوهذ غبد السشاق

موالي مدمد غبد الوهاب

بللاطم حػفسي

هسومي طفُان

خمساهصي هـس الدًً

ملدوجُم شوبير

دػِؼت المُت

حماٌ باؾت

بً ؾسبُت هبُل

مداحي غبد الخمُد

كادة زير الدًً

بوغون طػُد

ووزاد ًووع

طالم مدمد

طػُداوي مدمد

طالم مدمد

مؼدوف هؼام

طووالي زؤوف

كاطمي الػسبي

هسؾلي زالد

الهوازي الُاض

الػِص ي غبد املجُد

مػمسي اخمد

غبد املجُد الػِص ي

زابذ بً جوجت

الفسطاض بؼير

مدمد مبازوي

جفاحي امدمد طلُم

خمصاوي طُد غلي

طُد غلي طووالي

بً جوجت طُد غلي

ووزاد ًووع

كصاهت ًوطف

مدمد سخسي

بً باًسة وهُبت

بً جوجت مدمد ملين

زؤوف مووالي

خمصة بً غثمان

غساب اًوب

اًمً خساشي

طبؼ فاطمت الصهساء

خاس ي مسوان

 اوالد ٌػِؽ1956 طبخمبر 17ػازع 

 اوالد ٌػِؽ06ػازع الوئام أخمد زكم 

 اوالد ٌػِؽ45حي ألامير غبد اللادز غمازة 

 اوالد ٌػِؽ19 زكم 27 مظىً ع 1652حي 

 اوالد ٌػِؽ03 مظىً مدل زكم 300الظىً املظمى مُموشة باللسب مً حي 

  اوالد ٌػِؽ01 ض 08م ع 1652 

 اوالد ٌػِؽ03ػازع ؿادق مدمد زكم 

مغاسة

 اوالد ٌػِؽ44ػازع وزام اخمد زكم 

 الطابم الازض ي اوالد ٌػِؽ01 زكم 18 م ع 164حي 

 مظىً اوالد ٌػِؽ164حي 

حي طلُمان ػػؼوع اوالد ٌػِؽ62

 اوالد ٌػِؽ11 زكم 69 مظىً غمازة 1240حي 

 اوالد ٌػِؽ09املسهص ػازع ب زكم 

 اوالد ٌػِؽ09 زكم 20 م ع 1652حي 

 اوالد ٌػِؽ04 زكم 01 مظىً ع 110 مظىً مؼسوع 488حي 

 اوالد ٌػِؽ24ػازع مدمد هادف زكم 

 اوالد ٌػِؽ03 غمازة زكم 112حي 

 اوالد ٌػِؽ33ػازع هادف مدمد زكم 

 ض اوالد ٌػِؽ13ههج ب زكم 

م الوطني للخػدًل زكم   اوالد ٌػِؽ13طٍس

اوالد يعيش

اوالد يعيش

مىاد غذائيت عامت

ػازع ٌ بلدًت اوالد ٌػِؽ

 اوالد ٌػِؽ06 غمازة 1652حي 

 اوالد ٌػِؽ04ػازع أوحير ع زكم 

 اوالد ٌػِؽ04 زكم ض 19حي غدٌ ع 

 اوالد ٌػِؽ04حي طلُمان ػػؼوع زكم 

 اوالد ٌػِؽ01 زكم 1956 طبخمبر 17ػازع 

 اوالد ٌػِؽ1956 طبخمبر 17ػازع 

مىاد غذائيت عامت

 اوالد ٌػِؽ02 زكم 13 م ع 1100/108حي 

قصابت

 اوالد ٌػِؽ16 غمازة 158حي مظىً 02

 مدل ب  اوالد ٌػِؽ03 مظىً زكم 488حي 

حي خساشة مدل أ الطابم ألازض ي اوالد ٌػِؽ

 اوالد ٌػِؽ13 زكم 4غمازة 

 اوالد ٌػِؽ02 مظىً  مدل 63حي 

 اوالد ٌػِؽ62حي طلُمان ػػؼوع زكم 

م الوطني زكم   الطابم الازض ي اوالد ٌػِؽ08 مدل زكم 12 م 29الطٍس

 ع أ اوالد ٌػِؽ110 مظىً مؼسوع 488حي 04

ػازع شؾواوي واملواحهت ملدطت الطاهس ي اوالد ٌػِؽ

 اوالد ٌػِؽ26ػازع ض زكم 

 اوالد ٌػِؽ25مسهص اوالد ٌػِؽ ههج ض زكم 

 مدل أ اوالد ٌػِؽ10ػازع أ زكم 

 اوالد ٌػِؽ29ػازع أ ض زكم 

ػازع م اوالد ٌػِؽ 25

 ض اوالد ٌػِؽ09 زكم 09 م ع 1652حي 

 اوالد ٌػِؽ03 د كطػت 16 غدٌ ع 1652حي 

ػازع أ اوالد ٌػِؽ02

دملاض اوالد ٌػِؽ

 ض اوالد ٌػِؽ09 زكم 09 م ع 1652حي 

 م اوالد ٌػِؽ520حي خواشة ملابل حي 

 اوالد ٌػِؽ03 زكم ض 24 م ع 1652حي 

 اوالد ٌػِؽ83 زكم 44 م ع 1240حي 
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إلاجخماعيت

              العنــــــــــــــىان                   

 بني مساد14ػازع مىاد دمِؽ زكم وهُبت بً حبتمخبزةبني مزاد

 بني مساد16ههج زكم خىُم مـطفى

30ػازع اٌو هوفمبر بني مساد زكم ولُد زشَؽ

 زصزوهت بني مساد01ػازع الازوة خضسي هجم الدًً الفسطاض

بني مسادمفخاح أخمدقصابت

م الوطني الجصائس وهسان بني مسادغلُواث غبد السخُم الطٍس

س زكم 12 كظم 37ههج لطفي مدسشي دز طٍس  بني مساد04 كٍو

 زمص ض بني مساد18زصزوهت حي إلازوة خضسي زكم طُد غلي بً جوجت

الظوق البلدي بني مساد03حجوج غبد الىوز

ػازع اٌو هوفمبر بني مسادالوهاض زلوف

اوي مسشاقخضز وفىاله الظوق البلدي بني مسادٍش

 البلُدة05الخي إلاطالمي مدل زكم خمصة هجاز

ػازع اٌو هوفمبر بني مسادطُد غلي طػُد

البلُدةبساووي مساد غلي

ت الجدًدة دًاز البدسي بني مسادطاهس غبادي املىطلت الخضٍس

ػازع اٌو هوفمبر44خمِس ي غبد اللادزمغاسة

ت الجدًدة بني مسادزمضان بً هجمت املىطلت الخضٍس

 بني مساد44حي املظلمين زكم خاج هللا ًاطين

دًاز البدسي بني مسادكاطمي شهيرمىاد غذائيت عامت

 بني مساد04الـىدوق البلدي زكم بوغِؼاوي زمضان

ت الجدًدة دًاز البدسي زكم بؼير جفاث  بني مساد05املىطلت الخضٍس

 بني مساد37 مظىً ع زكم 720حي حماٌ بلػُادي

 بني مساد5 زكم 36 مظىً ع 720حي زالد طػُد

م وادي الػالًم زكم مدمد بً غامس  بني مساد03طٍس

م الوطني زكم طُاض اخمد  بني مساد09الطٍس

ػازع اٌو هوفمبرفوشي زضاز

 بني مساد04الخي الاطالمي زكم مساد بً غامس

بني مسادفاجذ بً غامس

 البلُدة02ػازع مـطفى حالٌ زكم هسازس ي مدمد

وغ  بني مساد05ػازع مدمد لصزق زكم خلُمت دٍز

 بني مساد11دًاز البدسي زكم بالٌ هؼُدي

زصزوهت حي إلازوة خضسي بني مسادزوابذ فؤاد

ػازع إلازوة خضسي زصزوهت بني مسادزمٌو غبد الخىُم

ػازع باًلت زصزوهت بني مساد03الػوفي ًاطين

م وادي الػالًم بني مسادخـُداث زُاطي طٍس

م وادي الػالًم زكم داود كوزًٍ  بني مساد11طٍس

 بني مساد05ػازع إلازوة خضسي زصزوهت مدل زكم فلُلي ًاطين

ت الاماٌ زكم مصاشة ولُد  زصزوهت14الخػاوهُت الػلاٍز

ت الاماٌ غمازة ض زكم غبد هللا لطفي  زصزوهت146الخػاوهُت الػلاٍز

ص  مظىً زصزوهت500حي شخاف غٍص

بلديت بني مزاد    - 2021         قائمت الخجار املسخزين لضمان مداومت يىمي عيد الفطز املبارك لسنت 
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طُان طمير

بظػُدي السبُؼ

محجوبي كدوز

دز أخمد كٍو

فلير الهادي

الخفُظ بومػوط

بً غلجُت واخد

خافي زاطو جوفُم

بؼير اخمد

شدام بللاطم

بً طػُدي زلُفت

شدام هبُل

شدام خلُم

ؿابوز بً غِس ى

بوؾساب بً ًوطف

غبد السشاق خوزٍت

شزكاوي مدمد

طاهسجِىلالي

ملين غبد الىوز

زجاب مدمود

غبد اللادز ماؿُف

فخُدت ؿُفي

زخماوي اطماغُل

طوباٌ ابساهُم

مدمد شزكاوي

ططاح غبد اللادز

طمير خفىاوي

مولود هوفل

ػوػاوي طهام

وطُلت طػُداوي

غبت غبد اللادز

طُاب غبد السشاق

شباًسي مدمد

كىاوي بالٌ

طلُماوي مدمد

زباحي غبد اللادز

بً شاد بالٌ

ًووع زلفاوي

خاًد خمو

بً غِس ى غبد الخىُم

أخمد زالد مدمد

لوهاض مدمود

خفىاوي هؼام
ماحي فُـل

بظػُدي مـطفى
طفُان ػاًب

خمصة طبُخي

زالد زواط

بالٌ طُبي

وان مدمد بني جامو ػازع ٍش

ػازع دًبوغ زابذ بني جامو

مىاد غذائيت عامت

ػازع كُوطت زابذ بني جامو

ػازع إلازوة شدزي  بلدًت بني جامو

خضز وفىاله

 بني جامو158ػازع الؼهداء الخمع زكم 

 بني جامو05 زكم 30 مظىً غمازة 300حي 

ت بني جامو ػازع فداؾ مدمد الخي الجدًد الصاٍو

 بني جامو01 زثم 07 كظم 780مجموغت ملىُت 

ػازع إلازوة شدزي بني جامو

ت بني جامو الخي الجدًد الصاٍو

 بني جامو01ػازع الؼهداء الخمع مدل زكم 

ت بني جامو ػازع غباس ي ًوطف الصاٍو

ػازع إلازوة غامت

 ػازع دًبوغ زابذ بني جامو57زكم 

ػازع دًبوغ زابذ بني جامو

ػازع الازوة شدزي بني جامو

ػازع شدزي امدمد بني جامو

وان مدمد بني جامو ػازع ٍش

وان مدمد بني جامو ػازع ٍش

ت بني جامو سي مدمد الصاٍو ػازع دٍش

ػازع بللاطم الوشزي إلازوة حىادي البلُدة

ػازع إلازوة شادزي بلدًت بني جامو

ت بني جامو ػازع اٌو هوفمبر الصاٍو

 بني جامو63 زكم 30 مظىً غمازة 300حي 

مىاد غذائيت عامت

ت بني جامو ػازع غباس ي ًوطف الصاٍو

ت بني جامو ػازع طػُداوي امدمد الصاٍو

ػازع دًبوغ زابذ بني جامو

حي هـس هللا بني جامو

بلديت بني جامى   - 2021         قائمت الخجار املسخزين لضمان مداومت يىمي عيد الفطز املبارك لسنت 

مخبزة

ػازع الازوة شوزي بني جامو

ت بني جامو ػازع فداؾ مدمد الصاٍو

حي الىـس بني جامو

سي مدمد بني جامو03 ػازع دٍش

ػازع بوزكػت غلي بني جامو

ت بني جامو ػازع غباس ي ًوطف الصاٍو

الخي الجدًد الصاوي بني جامو

ػازع الازوة شدزي بني جامو

ت بني جامو ػازع مداح مدمد الصاٍو

بني جامى

وان مدمد بني جامو ػازع ٍش

ػازع إلازوة شدزي بني جامو 

ػازع غموزة غلي بني جامو

ػازع غموزة غلي بني جامو

بني جامى

ػازع الؼهداء الخمع بني جامو

ت بني جامو ػازع طػُداوي امدمد الصاٍو

ػازع إلازوة شدزي بني جامو

ت بني جامو07 ػازع بوغُاد الصاٍو

وان مدمد مدل زكم   بني جامو01ػازع ٍش

ت سي مدمد الصاٍو ػازع دٍش

ػازع الازوة شدزي بني جامو

حػاوهُت هـس هللا بني جامو



غُداث فاجذ

بسداي حلٌو

اوهُل غمس

بوطبولى هؼام

بوؾساب بً ًووع

لواوي فخُدت

أخمد زالد مدمد

زلفاوي ًووع

لوهِع مدمود

ػوػاوي طهام

فسكاوي شوبُدة

غمس بً زطاز

ػىُب كؼوط

غوامس غبد اللادز

بً زطاز ًوطف

محجوبي كدوز

دز أخمد بً كٍو

دز بوشاز للوازض كٍو

ػاوش ي غلي

طاًبي بالٌ

غبد املجُد ميرود الباي غِس ى

س ي فخُدت دَز

شدزي بالٌ

ميرود زالد

طُان مدمد

لوزاوي فخُدت

دز للواض بوشاز كٍو

كاًد غِس ى

غبد الظالم

خمُان ًاطين

حُدٌ غبد هللا

ػازة غبد الىوز

طاهس مدمد

خظِب خظان

ولوغ مدمد امين

طفُان مدمد

شزوق مدمد مولود

مىاز أخمد

جيزاز هماٌ

بير غلي

مىاد غذائيت عامت

وان مدمد بني جامو ػازع ٍش

ػازع كُوطت زابذ بني جامو

ػازع إلازوة شدزي بني جامو

ػازع إلازوة شدزي بني جامو

ت بني جامو الخي الجدًد الصاٍو

ت بني جامو ػازع فداؾ مدمد الصاٍو

وان مدمد بني جامو ػازع ٍش

وان مدمد بني جامو ػازغٍص

 بني جامو63 زكم 30 مظىً ع 418حي 

 مظىً بني جامو418حي 

ت بني جامو ػازع فداؾ مدمد الصاٍو

ججصئت هـس هللا بني جامو

ت بني جامو الخي الجدًد الصاٍو

ػازع حػاوهُت هـس هللا بني جامو

ػازع كُوطت زابذ بني جامو

ػازع غموزة غلي بلدًت بني جامو

ت بني جامو الخي الجدًد الصاٍو

ػازع إلازوة شدزي بني جامو

ػازع إلازوة شدزي بني جامو

ت بني جامو ػازع فداؾ مدمد الصاٍو

ػازع الازوة شدزي بني جامو

ػازع الؼهداء الخمع بني جامو

ػازع إلازوة شدزي بني جامو

ػازع إلازوة شدزي

ت بني جامو ػازع فداؾ مدمد الخي الجدًد الصاٍو

ت بني جامو مىداح مدمد الصاٍو

بني جامو

ت ػازع مىداح مدمد الصاٍو

ػازع غموزة غلي بني جامو63

ػازع الؼهداء الخمع بني جامو

ػازع إلازوة شدزي بني جامو

ػازع إلازوة شدزي بني جامو

ػازع إلازوة شدزي بني جامو

ػازع إلازوة شدزي بني جامو

ػازع إلازوة شدزي بني جامو

ػازع إلازوة شدزي بني جامو

بني جامى

ػازع إلازوة شدزي بني جامو

مىسعين الحليب

ػازع إلازوة شدزي بني جامو

ػازع إلازوة شدزي بني جامو

قصابت

ػازع إلازوة شدزي بني جامو

مغاسة
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    وزارة التجارة                   

  مديريت التجارة لىاليت البليدة

الاطم و الللب أو الدظمُت طبُػت اليؼاطالبلدًت

إلاحخماغُت

الػىوان

 بوغسفت03حي الازوة حظلادًسث زكم ملين خوبان

ان ف بوغسفتأخمد مٍص ههج وهٍس

في م السئِس ي زكم بوغالم ػٍس  بوغسفت23الطٍس

 بوغسفت20ملطؼ أ ن زكم مدمد بوزغدة

م السئِس ي زكم حهُد خاج غلي  بوغسفت02الطٍس

وغ زكم طداز ٌػلوب أخمد  بوغسفت01حي دٍز

م السئِس ي زكم 01مىادي مدفوظ  بوغسفت51 الطٍس

 بوغسفت40الؼازع السئِس ي زكم مخي الدًً مدمود غبد اللادز

 بوغسفت02 مدل زكم 62ههج الازوة حظلادًسث زكم غبد اللادز حالب

ص  التراب لخمس بوغسفت59زكم ًىسلف غبد الػٍص

م السئِس ي بوغسفتغلي بً ؿالح الطٍس

بوغسفتبالٌ طُلب

 بوغسفت25املسبؼ البلدي زكم بومدًً غبد اللادز

 بوغسفت05ػازع إلازوة حظلادًسث زكم موس ى طػدي

ف حظلادًسث  بوغسفت02ملطؼ أ ج زكم ػٍس

وغ بوغسفتشزواٌ مدمد حي دٍز

 بوغسفت25 زكم 12 مظىً غمازة 320حي خمصة دخاؾ

م الؼازع السئِس ي بوغسفتبسضوان هٍس

 بوغسفت01ملطؼ ا زكم كىدوزي هماٌ

ػازع إلازوة حظلادًسث بوغسفتغِؼاوي فازوق

م السئِس ي حي فالح حماٌ  بوغسفت01 زكم 03 مظىً ع 300طٍس

ػازع إلازوة حظلادًسث بوغسفت06 وهاض امدمد

وغ بوغسفت01مظػودي هوز الدًً حي دٍز

 حي دٍزوغ10 طىً حظاهمي ع290مدمد فوشي غبد الىبي

م مدمد م السئِس ي زكم مٍس  بوغسفت47الطٍس

 بوغسفت02دواز طُدي فضُل ملطؼ أ ج زكم اطماغُل وهاض

 بوغسفت04 مدل زكم 62ههج إلازوة حظلادًسث زكم مدمد مىسهب ابسان

ػازع الازوة حظلادًسث بوغسفتبوهجػاد طفُان

 بوغسفت20ملطؼ أ ن زكم بوزغدة مدمد

ىس ي زكم بوؾداوي اخمد  بوغسفت16حي دهان ٍز

وغ الخي الخطوزي زكم مظػود كُلوب  بوغسفت14حي دٍز

مت م السئِس ي بوغسفتسخُم هٍس طٍس

في م السئِس ي زكم بوغالم ػٍس  بوغسفت23طٍس

 بىعزفت03حي الاخىة حساقاديزث رقم خوبان امين

وغ ػٍسف وغ زكم دٍز  بوغسفت58حي دٍز

م السئِس ي الازوة حظلادًسث زكم خمُدة مدمد  بوغسفت71الطٍس

 الطابم الازض ي بوغسفت22 زكم 05 مظىً ع 140حي مدمد زمضان

 بوغسفت06ملطؼ أ ن زكم فسحووي ًوطف

م السئِس ي زكم طػُد ميرود  بوغسفت06الطٍس

ػازع حظلادًسث بوغسفت31حلٌو مدمد زضا

مىاد غذائيت عامت

بلديت بىعزفت    - 2021         قائمت الخجار املسخزين لضمان مداومت يىمي عيد الفطز املبارك لسنت 

خضز وفىاله

قصابت

مخبزة

البليدة



ػازع الازوة حظلادًسث بوغسفتمساد ؿالح

 بوغسفت03ػازع أ ي زكم خمُد بوكصولت

م السئِس ي ع 30حي غِس ى بوغالم  بوغسفت05 زكم 02 مظىً الطٍس

02حي بوغسفت دواز طُدي الفضُل ملطؼ أ غ زكم مخُجي مدمود

اث بوغسفتهداٌ مدمد بسج ٍش

 بوغسفت07الؼازع السئِس ي جساب لخمس زكم مسوان غِؼاوي

 جساب لخمس بوغسفت52زكم ػٍسط مدمد

م السئِس ي بوغسفتغلي مظػود الطٍس

 التراب لخمس بوغسفت02زكم شهساوي مسوان

م السئِس ي مدل زكم طُد غلي مدبوب  بوغسفت04الطٍس

وغ غالٌ امين  الطابم الازض ي بوغسفت45 زكم 13 مظىً ع 290حي دٍز

جساب لخمس بوغسفتباهدو اخظً

وغ بوغسفت11خبت مدمد حي دٍز

 بوغسفت31 بوغسفت زكم 01 مظىً ع 140حي بً غلي هرًس

د وغ بوهاق ًٍص  بوغسفت38 زكم 12 مظىً ع 290حي دٍز

م السئِس ي زكم اخمد مظػودي وػان  بوغسفت15الطٍس

 بوغسفت01 زكم 11مظىً غمازة 140حي ضماز طمير

جساب لخمس بوغسفتاخظً باهدومغاسة

بىعزفت

مىاد غذائيت عامت

مىاد غذائيت عامت

البليدة


