
الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

عيد األضحى لسنة 2014 قائمة المداومين خالل ايام

بلديـة عين الدفلى

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
يوم عيدو سادسلأو حي مازونيمخبـــــــــــــزةشهبر عبد القادر 01
يوم عيدو سابع أول شارع الزنداري مخبـــــــــــــزةحاج صدوق جمال02
أول يوم عيدشارع االمير عبد اللقادرمخبـــــــــــــزةقدور مختار03
أول يوم عيدحي االخوة شوالمخبـــــــــــــزةحمادي عمر04
يوم عيدو سادسأولشارع الشهداء زةمخبـــــــــــــلعالوي عبد القادر05
يوم عيدو سابعثانيحي الخشابمخبـــــــــــــزةعثمان الحاج06
أول يوم عيدحي خياط محمدمخبـــــــــــــزةبراهيمي جياللي07
ثاني يوم عيدأوت 20حي مخبـــــــــــــزةبوقريعة بوعالم08
ثاني يوم عيدشارع االخوة شماني43ـــــــزةمخبــــــطاهر عويدات محمد09
شارع 04الطريق الوطني رقم مخبـــــــــــــزةبوبقار عبد اهللا10

فلسطين 
أول يوم عيد

يوم عيدو سادسأولحي المرقبمخبـــــــــــــزةشوماني عبد النور11
يوم عيدبع و ساأول حي حاج قدورمخبـــــــــــــزةحمرات عبد اهللا12
ثاني يوم عيدحي خياطمخبـــــــــــــزةزكنون محمد13
ثاني يوم عيدحي شوالمخبـــــــــــــزةكالسي محمد شريف14
ثاني يوم عيدحي عين البيضاءمخبـــــــــــــزةUNOمخبزة 15
ثالث يوم عيدشارع فلسطينمخبـــــــــــــزةداد احمد16
رابع يوم عيدحي ناجممخبـــــــــــــزةجمالحاج صدوق17
ثالث يوم عيداالمير عبد القادرشارع مخبـــــــــــــزةقدور مجيد18
رابع يوم عيدشارع االمير عبد القادرمخبـــــــــــــزةعنصر جمال19



ثالث يوم عيداالخوة شوالحي مخبـــــــــــــزةقرآن محي الدين20
خامس يوم عيدحي مازونيمخبـــــــــــــزةطاوني مراد تي21
أول يوم عيدجسر باشا محطة الوقودبوعبد اهللا أحمد سايح 22
ثاني يوم عيدالضايا04الطريق الوطني رقم محطة الوقودفالح جياللي23
ثاني و ثالث يوم عيدالمنطقة الصناعية محطة الوقودمطاي عباس24
أول و رابع يوم عيدعين الدفلىمحطة الوقودلقاسمفرج ب25
ثاني و خامس يوم عيدعين الدفلىمحطة الوقوداسماعيل يمينة 26
أول و سادس يوم عيدأوت20شارع مطعـــــــمزغودي محمود27
أول و سابع يوم عيدمسكن 300حي مطعـــــــمشقرار الطاهر 28
أول يوم عيدحي ناجم مطعـــــــمطاهر لقواس عبد النور29
أول يوم عيدحي خياطمطعـــــــمقاضي حمزة30
ثاني يوم عيدحي ناجممطعـــــــممداني محمد31
ثالث يوم عيدالضايــــــــةفرقة مطعـــــــممحطة الطرقات فالح32
درابع يوم عيشارع االمير عبد القادرمطعـــــــمالبحري فاتح33
خامس يوم عيدخرباشحيمطعـــــــمبومزراق موسى34
أول يوم عيدحي مازونيمواد غذائية عامةيعقوب ابراهيم 35
ثاني يوم عيدحي مازونيمواد غذائية عامةنزاي توفيق36
أول و سادس يوم عيدشارع مروان أحمدمواد غذائية عامةطهير حميدة زوجة عصماني 37
ثاني و سابع يوم عيدحي خياط محمدمواد غذائية عامةجياللي فتحيبلحاج 38
أول يوم عيدحي خياط محمدمواد غذائية عامةبلخيرة حمزة39
أول و سابع يوم عيدحي مازونيمواد غذائية عامةمساهل فاطمة40
ثاني و سادس يوم عيدحي مازونيمواد غذائية عامةنباع رشيد41
ثاني يوم عيدحي الخشابمواد غذائية عامةولحرمالي جل42
أول يوم عيدشارع االمير عبد القادرمواد غذائية عامةرمال محمد43
ثاني يوم عيدمسكن112حي مواد غذائية عامةمهود قويدر 44
أول و سادس يوم عيدحي االخوة امبارك مواد غذائية عامةخالص حاج سليمان45
أول و سابع يوم عيدEPLFمسكن 200حي ب واد غذائية عامةمحسني سليم46
أول يوم عيدحي قوادري بلقاسممواد غذائية عامةجعاللي عبد القادر47
ثاني يوم عيدشارع ابن باديسمواد غذائية عامةتومي محمد48
أول يوم عيدشارع الزنداري مواد غذائية عامةبطام رابح49



مسكن تساهمي  عين 70حي مواد غذائية عامةقادرعليوات عبد ال50
البيضاء

أول يوم عيد

ثاني يوم عيدحي عين البيضاءمواد غذائية عامةUNOالمركز التجاري 51
أول يوم عيدشارع االمير عبد القادرمواد غذائية عامةحريزي صباح52
أول يوم عيدحي ناجممواد غذائية عامةمالح مراد53
ثاني يوم عيدحي خياط مواد غذائية عامةن خيرة نصر الدين ب54
ثاني يوم عيدحي االخوة منادمواد غذائية عامةشماني محمد55
ثاني يوم عيد42حي العقيد بونعامة رقم مواد غذائية عامةكوشي مراد56
ثاني يوم عيدمسكن300حي مواد غذائية عامةبرادع عوالي57
ثالث و خامس يوم عيدحي االخوة شوالمواد غذائية عامةمال مقابلي ك58
ثاني يوم عيدحي االخوة شوال مواد غذائية عامةياحي فريد59
ثاني يوم عيدحي خياطمواد غذائية عامةبوزباش حمزة60
ثاني يوم عيدشارع الزنداري مواد غذائية عامةبن يمينة البشير61
أول يوم عيدالسوق المغطاة حي منادد غذائية عامةمواشوماني محفوظ62
أول يوم عيدحي عطافي بلقاسممواد غذائية عامةعمروش أحمد63
ثاني يوم عيدشارع فلسطينمواد غذائية عامةتاجر محمد64
ثالث يوم عيدشارع الزنداريمواد غذائية عامةعبادة بلخضر65
رابع يوم عيدشارع الزنداري ية عامةمواد غذائبن ساحة عبد القادر66
خامس يوم عيدحي شوالمواد غذائية عامةشماني موسى67
خامس يوم عيدحي خياطمواد غذائية عامةملة موسى68
رابع يوم عيدمسكن300حي مواد غذائية عامةعثماني محمد69
وم عيدثالث يفرقة الفغايليةمواد غذائية عامةزحاف عبد القادر70
رابع يوم عيدفرقة الفغايليةمواد غذائية عامةحمالوي عبد الكريم71
خامس يوم عيدشارع االمير عبد القادرمواد غذائية عامةلونيس عمر72
ثالث يوم عيدشارع االمير عبد القادرمواد غذائية عامةعثماني اسامة73
رابع يوم عيدلشهداءشارع امواد غذائية عامةسعدي سعيد امقران 74
اول و ثالث يوم عيدحي االخوة شوالمواد غذائية عامةلعريش حمادي75
ثالث يوم عيدمسكن300حي مواد غذائية عامةسرياق عبد الرزاق76
خامس يوم عيدشارع امبارك بلقاسممواد غذائية عامةامقران سالم77
اول و ثالث يوم عيدعقيد بونعامةحي المواد غذائية عامةبوركايب جمال  78



ثالث يوم عيدحي العقيد بونعامةمواد غذائية عامةبصادق عبد الحق79
رابع يوم عيدحي حاج قدورمواد غذائية عامةخليد بوعالم80
خامس يوم عيدحي حاج قدورمواد غذائية عامةسلمان عبد اهللا81
رابع يوم عيدالمير عبد القادرشارع امواد غذائية عامةروان سفيان82
ثالث يوم عيدشارع الشهداءمواد غذائية عامةاحمد زاوي رضا83
رابع يوم عيدشارع فلسطينمواد غذائية عامةشرقي عبد القادر84
سادس يوم عيدشارع االمير عبد القادرمواد غذائية عامةسمان بن شرقي85
خامس يوم عيدرع الزنداريشامواد غذائية عامةسمان ناصر86
رابع يوم عيدحي عطافي بلقاسممواد غذائية عامةمرايمي دحمان87
ثالث يوم عيدحي حاج صدوقمواد غذائية عامةفلفول حمزة88
ثاني و خامس يوم عيدحي االخوة شوالمغـــــــــــازةلخضاري عبد الحق89
سادس يوم عيد شهداءشارع المواد غذائية عامةلونيس جعفر90
سابع يوم عيد حي عين البيضاءمواد غذائية عامةمناد احمد91
خامس يوم عيدحي شوالمغـــــــــازةعربوش جمال92
ثالث يوم عيدحي حاج قدور خضر و فواكهخليد محمد93
رابع يوم عيدحي شوال خضر و فواكهبرشوي عبد اهللا94
خامس يوم عيدشارع سي البغداديو فواكهخضر بلقاسم احمد95
رابع يوم عيدحي العقيد بونعامةخضر و فواكهمدبر محفوظ96
ثالث يوم عيدشارع فلسطينخضر و فواكهعبدلي بوزيان 97
ثالث يوم عيدحي ناجمخضر و فواكهخثيري محمد98
درابع يوم عي12حي حاج صادوق رقم خضر و فواكهقاضي محمد99
أول و سادس يوم عيدحي االخوة شوال خضر و فواكهبسكري توفيق100
ثاني يوم عيدحي حاج قدورخضر و فواكهداودي بودينة101
ثاني يوم عيدحي ناجمخضر و فواكهزعطوط فاطمة102
أول و سابع يوم عيدحي خياطخضر و فواكهعليلي فيصل 103
ثاني يوم عيدحي االخوة شوالواكهخضر و فسعادو عبد القادر104
أول و سادس يوم عيدشارع ابن باديسخضر و فواكهحمادو بوعالم105
أول و سابع يوم عيدشارع ابن باديسخضر و فواكهموجر أم الخير106
ثاني يوم عيد12حي حاج صدوق رقم خضر و فواكهنجاري بن حاج علي حميد107
أول يوم عيدحي االخوة حاج قدورو فواكهخضر بن يوسف محمد108



أول و سادس يوم عيدشارع االمير عبد القادرقصابــــــــــــةمعطاوي أحمد109
ثاني و سابع يوم عيدشارع االمير عبد القادرقصابــــــــــــةعامر بن يوسف110
محل02محل حي حاج قدور 12قصابــــــــــــةهناوي أحالم 111

03رقم 
أول يوم عيد

أول يوم عيدحي عطافي بلقاسمقصابــــــــــــةمقابلي عبد القادر112
ثاني يوم عيدفيفري24شارع قصابــــــــــــةتيطاوني سيد علي 113
أول يوم عيدحي ناجمقصابــــــــــــةبلعريبي علي 114
ثالث يوم عيدعبد القادرشارع االمير قصابــــــــــــةتاحي علي115
رابع يوم عيدحي خرباشقصابــــــــــــةبراهيمي محمد116
ثالث يوم عيدشارع االمير عبد القادرقصابــــــــــــةخدة محمد117
خامس يوم عيدشارع الشهداءقصابــــــــــــةمغراوي بلقاسم118
ادس  يوم عيدثاني و سحي خياطبيض و دجاجرحيم رابح 119
أول و سابع يوم عيدحي ناجم بيض و دجاجتقار الطيب 120
ثالث يوم عيدحي ناجمبيض و دجاججاب اهللا منير121
رابع يوم عيدشارع فلسطينبيض و دجاجخالص بلقاسم122
ثالث يوم عيدحي خياطبيض و دجاجسعدون خديجة زوجة تمام123
خامس يوم عيدحي حاج قدوردجاجبيض ودواني سيد علي124
بيع و تصليح العجالت بوهراوة حسين125

المطاطية
أول يوم عيد14شارع قوادري بلقاسم رقم 

بيع و تصليح العجالت بن عبد المالك ياسين126
المطاطية

ثاني يوم عيدحي خياط

بيع و تصليح العجالت عمي حمزة فاتح127
المطاطية

ثالث يوم عيدحي العقيد بونعامة

بيع و تصليح العجالت عبد النور سارة128
المطاطية

رابع يوم عيد01حي الخشاب التجزئة رقم 

تجارة المشروبات غير خالص عابد129
الكحولية (مياه معدنية)

أول يوم عيدشارع اول نوفمبر

تجارة المشروبات غير موجب بوسعد130
الكحولية (مياه معدنية)

مجموعة 54م حي شوال قس
99ملكية رقم

ثاني يوم عيد



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

لسنة 2014 قائمة المداومين خالل أيام عيد األضحى

بلديـة جليدة 

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
عيدأول يومجليدة مركزمخبـــــــزةجلولي احمد 01
عيدأول يومشارع بلحاج بن يوسف مخبـــــــزةمبدوعة محمد02
عيدثاني يومجليدة مركزمخبـــــــزةزحافي حاج محمد03
عيدثاني يومجليدة مركزمخبـــــــزةدراهمون محمد04
عيديومثالثالقرية الفالحية مخبـــــــزةتركية بن ميرة 05
عيديومرابعشارع اول ماي مخبـــــــزةبلعطش عمار06
عيديوم و ثالثأولجليدة غاز البوتانبلعريبي فيصل 08
عيديومو رابع ثاني جليدةغاز البوتانبوزار قوادري محمد 09
عيديوم و ثالثأولجليدةمحطة الوقودرايس جياللي 10
عيديومو رابعثانيجليدةمحطة الوقودالقادربوقطيفة عبد 11
عيديومو سادسأولجليدةمطعــــــــــمسعيد قوادري عباس 12
عيديومو سابعثانيجليدةمطعــــــــــمقاري بلقاسم13
عيدأول يومشارع بسكري الغمرانيمواد غذائية عامةمرايمي مصطفى14
عيدثاني يوممارس 19حي ب  مواد غذائية عامةمحروق عبد القادر 15
عيديومو سادس أول جليدة مركز مواد غذائية عامةبلعريبي حسان 16
عيديومو سابع ثاني الشارع الرئيسي مواد غذائية عامةقارة ابراهيم 17
عيدأول يوم فرقة العرايبية مواد غذائية عامةلعمامري فاطمة18
عيدثاني يوم1954اول نوفمبر شارع مواد غذائية عامةفهدصدوقي 19
عيديومو سادس أول الشارع الرئيسي مواد غذائية عامةناصري علي20
عيديومو سابع ثاني القرية الفالحية بابا دريسمواد غذائية عامةبزيو عبد القادر 21



عيدأول يوم الحية بابا دريسالقرية الفمواد غذائية عامةتركية عبدالقادر 22
عيدثاني يوم القرية الفالحية بابا دريسمواد غذائية عامةبلحاج سفيان23
عيدأول يوم القرية الفالحية بابا دريسمواد غذائية عامة نون حاج24
عيدثاني يوم فرقة العبابسة مواد غذائية عامةبسكري يمينة 25
عيدثاني يومحي العرايبية ة عامة واد غذائيممشتة مراد26
ثالث يوم عيدفرقة الطواهريةمواد غذائية عامة سرحان سمير 27
رابع يوم عيدمسكن تساهمي18مشروع مواد غذائية عامة جلولي عبد اهللا28
خامس يوم عيدفرقة الطواهريةمواد غذائية عامة لعريبي عبد الرزاق29
ثالث يوم عيدجليدةمواد غذائية عامة بن عيني عبد اهللا30
رابع يوم عيدجليدةمواد غذائية عامة عبادة عبد القادر31
خامس يوم عيدجويلية 05شارع مواد غذائية عامة بلعريبي محمد32
ثالث يوم عيدجليدة مركزمواد غذائية عامة طاهر عويدات عبد الرحمن33
ثالث يوم عيدشارع بسكريائية عامة مواد غذزحاف عبد القادر34
رابع يوم عيدحي االخوة مقدممواد غذائية عامة منزول مصطفى35
خامس يوم عيدجليدة مركزمواد غذائية عامة جعاللي خليل36
مسكن تساهمي 78مشروع مواد غذائية عامة بن زهرة الظاهر37

اجتماعي
سادس يوم عيد

اول و ثالث يوم عيدجليدة مركزـــــةقصابــــخدة سعيد38
ثاني و رابع يوم عيدجليدة مركزقصابـــــــــةعبادة بلقاسم39
أول و سادس يوم عيد32مسكن رقم س 32حي دواجن وبيض تركية ميلود40
ثاني و سابع يوم عيدجليدة مركزدواجن وبيض تركية عباس 41
ثالث و خامس يوم عيدليدة مركزجبيع الدواجنطهاري منصور42
بيع و تصليح العجالت سعدي بشير43

المطاطية
أول يوم عيدجليدة مركز

بيع و تصليح العجالت قارة ابراهيم44
المطاطية

ثاني يوم عيدالشارع الرئيسي



ةـالشعبيالديمقـراطيةة الجزائريةـلجمهوريا
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

قائمة المداومين خالل أيام عيد األضحى لسنة 2014

بلديـة بوراشد

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول و سادس يوم بوراشد مركزمخبـــــــــــــزةمساهل برقاع01

عيد
أول و سابع يوم عيدالكروشةمخبـــــــــــــزةقاضي محمد02
ثاني يوم عيدبوراشد مركزمخبـــــــــــــزةيققاضي توف03
أول يوم عيدالكروشةمخبـــــــــــــزةحي محمد04
ثاني يوم عيدفرقة أوالد سي أحمدمخبـــــــــــــزةبرادع أحمد05
رابع يوم عيدبوراشد مركزمخبـــــــــــــزة بلدي عبد الرحمان06
خامس يوم عيدبوراشد مركزــــــزةمخبـــــــمطاهري محمد07
اول و ثاني يوم عيدبوراشدمحطة وقودداود الطيب08
أول و ثالث يوم عيدبوراشد مركزمطعــــــــــمقاضي الجياللي09
ثاني و رابع يوم عيدفرقة اوالد سي احمدمطعـــــــــــمبلقاسم محمد10
أول و سادس يوم فرقة أوالد سي أحمد فوغالمةمواد غذائية عابلقاسم عبد المولى11

عيد
أول يوم عيدفرقة الونادةمواد غذائية عامةبشارف الحاج12
ثاني و سابع يوم عيدبوراشد مركزمواد غذائية عامةتبربي بلقاسم13
ثاني يوم عيدالفرسمواد غذائية عامةحجار عبد القادر14
ثاني يوم عيدالكروشةمةمواد غذائية عاعليلي جمال15
ثاني يوم عيدفرقة الونادةمواد غذائية عامةبشارف علي16
ثاني يوم عيدحي المصايفمواد غذائية عامةمساهل أحمد17
أول و سادس يوم بوراشد مركزمواد غذائية عامةزنداقي محمد18

عيد



ني  و سابع يوم ثافرقة كدية الزبوجمواد غذائية عامةمالح عبد الغني19
عيد

أول يوم عيدبوراشد مركزمواد غذائية عامةسنوسي ميسوم20
ثالث يوم عيدفرقة اوالد سي احمدمواد غذائية عامةبغدالي منصور21
رابع يوم عيدفرقة اوالد سي احمدمواد غذائية عامةمقدم عبد القادر22
مس يوم عيدخابوراشد مركزمواد غذائية عامةقاضي محمد23
ثالث يوم عيدبوراشد مركزمواد غذائية عامةعليلي جمال24
خامس يوم عيدفرقة اوالد سي احمدمواد غذائية عامةمناد لخضر25
ثالث يوم عيدالسوق المغطاةمواد غذائية عامةقاضي موسى26
أول و ثاني يوم عيدبوراشد مركزقصابــــــــةمغراوي محمد27



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

لواليـة عيـن الدفلــى

عيد األضحى لسنة 2014 قائمة المداومين خالل أيام

بلديـة جمعة أوالد الشيخ

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
يوم و ثالث أول الجمعة مركزعامة مواد غذائيةعبد القادر خداوي لخضر01

عيد 
يوم عيد و رابع أول الجمعة مركزمواد غذائية عامة عبد القادر خداوي رابح02
يوم و خامس أول الجمعة مركزمواد غذائية عامة حسني محمد03

عيد 
يوم و سادس ثاني الجمعة مركزمواد غذائية عامة بوبكر فاطمة04

عيد
يوم و سابع ثاني الجمعة مركزمواد غذائية عامة سىقاري عي05

عيد
ثاني يوم عيدالجمعة مركزمواد غذائية عامة حسني جياللي 06
ثاني يوم عيدالجمعة مركزمواد غذائية عامة بوتليس محمد07
أول يوم عيد الجمعة مركزمواد غذائية عامة بوبكر جياللي 08
اول و ثاني يوم عيد01محالت طريق الحسنية رقم ـــــــــممطعـــــــخدة محمد09



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

قائمة المداومين خالل أيام عيد األضحى لسنة 2014

بلديـة العامرة

داومةتاريخ الموانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
يوم و سادسثانيمسكن50حي مخبـــــــــزةطرشون عبد اهللا 01

عيد 
يوم عيد و سابع أول CNEPحي مخبـــــــــزةدحمان أحمد02
يوم عيد و خامس أول شارع عيسى محموديمخبـــــــــزةجلولي علي03
ثاني يوم عيد حي سيدي مرزوقمخبـــــــــزةمحنون محمد04
يوم عيد لثثاجوان19شارع مخبـــــــــزةشعشوعة خيرة05
يوم عيد رابعحي تيزغة محمدمخبـــــــــزةطويل فاطمة06
اول و ثاني يوم عيدالعامرةمحطة وقودمحمودي عبد القادر07
يوم و سادسثانيمسكن50حي مطعــــــــــميوسفي محمد 08

عيد 
يوم عيدو سابعاولحي بريك بريكـــــــممطعـــمكي محمد09
خامس يوم عيدالمركز التجاريمواد غذائية عامةحدوش عبد القادر10
ثالث يوم عيدالتعاونية العقارية االخوة فالليمواد غذائية عامةلطيفة بوعالم زوجة شعشوعة11
رابع يوم عيدحي سيدي مرزوقمواد غذائية عامةمحمودي علي12
يوم عيد و سادسأولالعامرة مركزمواد غذائية عامةبدراني جياللي13
أول يوم عيد العامرة مركزمواد غذائية عامةبومسعود علي14
يوم عيد و سابع ثاني مسكن50حي مواد غذائية عامةخليج جمال15
يد يوم عو سادس أول حي سيدي مرزوقمواد غذائية عامةخلج عبد القادر16
يوم عيد و سابع ثاني شارع عيسى محموديمواد غذائية عامةرابح حاج محمد17
أول يوم عيد التعاونية العقارية الفتحمواد غذائية عامةبواشري سعيد18
ثاني يوم عيد العامرة مركزمواد غذائية عامةSARLأسواق العامرة 19
أول يوم عيد رزوقحي سيدي ممواد غذائية عامةكيفوش زهرة20



ثاني يوم عيد جوان19شارع مواد غذائية عامةزرقي فروق21
أول يوم عيد شارع عبد اهللا مشاليخمواد غذائية عامةسكال جياللي22
ثاني يوم عيد حي المستقبلمواد غذائية عامةبوكدرون بن يوسف23
يوم عيد ثانيالعامرة مركزمواد غذائية عامةعزرين جلول 24
ثالث يوم عيدجوان19شارع مواد غذائية عامةفرقوس محمد25
رابع يوم عيدالقرية الفالحيةمواد غذائية عامةعقون محمد26
خامس يوم عيدالمركز التجاريمواد غذائية عامةيخلف عمر27
ثالث يوم عيدشارع عبد اهللا ميشاليخمواد غذائية عامةمالك جلول28
خضر +مواد غذائية عامةطرفة فاتح29

و فواكه
رابع يوم عيدشارع طيبي موسى

خامس يوم عيدالسوق المغطاةقصابـــــــــةبريك محمد30
يوم عيد و سادسأولجوان19شارع قصابـــــــــةقلواز ياسين31
عيد يوم و سابع ثاني شارع طيبي موسىقصابـــــــــةيوسفي نور الدين32
أول يوم عيد شارع أحمد مدغريقصابـــــــــةنومري مراد33
خامس يوم عيدجوان19شارع قصابـــــــــة جرمون جلول34
بيع و تصليح العجالت شعشو امحمد35

المطاطية
أول يوم عيد العامرة مركز

بيع و تصليح العجالت ملياني عبد اهللا36
المطاطية

اني يوم عيد ثمنطقة النشاطات



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

عيد األضحى لسنة 2014 قائمة المداومين خالل أيام

بلديـة عريب

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
يوم عيدو سادس أول حي لعالوي دحمانمخبـــــــــزةيحي أمحمد نور الدين01
يوم عيدو سابع ثاني حي المهارةمخبـــــــــزةمصراوي أحمد02
يوم عيدو رابع أول حي علي ماحينمخبـــــــــزة بن حليمة جلول03
يوم عيدو ثالث أول فرقة واد بدةغاز البوتاننجاري بلحاج علي أحمد04
يوم عيدو رابع ثانيفرقة واد بدةوتانغاز البحمداني محمد05
يوم عيدو خامس أول حي الزاويةغاز البوتانسعادي محمد06
و سادسأول و ثانيحي أوالد سالمغاز البوتانحمداني عبد القادر07

يوم عيد
و سابع أول و ثاني 01حي المهارة غاز البوتانناجي بلحسن08

يوم عيد
ثاني يوم عيدأول و فبراير24شارع خدماتمحطة دواني خيرة09
يوم عيدو سادس أول عريب مركزمطعـــــــــــمبن كراولة بوشارف10
يوم عيدو سابع ثاني شارع مسجد العتيقمطعــــــــــــمحميش رمضان11
يوم عيدو سادس أول عريب مركزمواد غذائية عامةزراولة غبريني12
أول يوم عيدشارع عزيزو عبد القادرمواد غذائية عامةسمبن حليمة بلقا13
يوم عيدو سابع ثاني عريب مركزمواد غذائية عامةمرزوق محمد14
أول يوم عيدحي المحطةمواد غذائية عامةأحمد حسان عبد القادر15
أول يوم عيدعريب مركز مواد غذائية عامةناجي محفوظ16
يوم عيدو سادس أول عريب مركزغذائية عامةمواد زراولة محمد17
يوم عيدو سابع ثاني عريب مركز مواد غذائية عامةغواط جمال الدين 18
ثاني يوم عيدعريب مركز مواد غذائية عامةعلي ماحين بلحاج19



أول يوم عيدعريب مركز مواد غذائية عامةطيابين سمير20
ثاني يوم عيدعريب مركز ة عامةمواد غذائيسعدي سعدي أحمد21
ثاني يوم عيدعريب مركز مواد غذائية عامةدهنجي بوعالم 22
ثاني يوم عيدعريب مركز مواد غذائية عامةعزيزو توفيق23
أول يوم عيدعريب مركز مواد غذائية عامةلعريش يوسف24
أول يوم عيدعريب مركز مواد غذائية عامةتيغات أحمد25
ثالث و رابع يوم عيدعريب مركزمواد غذائية عامةشريفي خير الدين26
اول و خامس يوم عيدشارع عزيزو عبد القادرمواد غذائية عامةحسان احمد27
ثاني يوم عيدحي الزاويةمواد غذائية عامةصالل حليمة28
عيدأول يومالسوق المغطاة عريب مركزخضر و فواكهبن عدة زيان 29
ثاني يوم عيدالسوق المغطاة عريب مركزخضر و فواكهخرطمان أحمد30
يوم عيدثالث السوق المغطاة عريب مركزخضر و فواكهتيغزة أحمد31
يوم عيدرابع السوق المغطاة عريب مركزخضر و فواكهعماريش عبد القادر بن محمد32
يوم عيدو سادس أول السوق المغطاة عريب مركزخضر و فواكهعماريش عبد القادر بن رمضان33
يوم عيدو سابع ثاني السوق المغطاة عريب مركزخضر و فواكهيوسفي محمد34
يوم عيدو ثالث أول عريب مركزقصابـــــــــــــةجعفري لعزيزي35
ثاني يوم عيدشارع لعالوي دحان مركزقصابـــــــــــــةناجي بلحاج36
يوم عيدو رابع أول شارع عزيزو عبد القادرقصابـــــــــــــةعبد اهللاسراي37
بيع و تصليح اوفقير بالل38

العجالت المطاطية
أول و ثاني يوم عيدالقرية الفالحية



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

خالل يومي عيد األضحى لسنة 2014 قائمة المداومين

بلديـة المخاطرية

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
و ثالث و أول و ثاني المخاطرية مركز مخبـــــــــــزةعثماني أحمد01

يوم عيدرابع و خامس 
أول و ثاني يوم عيدالمخاطرية مركزمواد غذائية عامة+غاز البوتانمطاي محمد/محمد02
أول و ثاني يوم عيدفرقة مرغرسةغاز البوتانهدلي عبد اهللا03
أول و ثاني يوم عيدالمخاطرية مركز غاز البوتانمطاي محمد04
ثاني يوم عيدفرقة الحمادشيةمواد غذائية عامةمالحي عبد القادر05
لث و خامس يوم عيدثافرقة الحمادشيةمواد غذائية عامةمدرس علي06
رابع يوم عيدفرقة الحمادشيةمواد غذائية عامةمالحي محمد07
ثاني يوم عيدالمخاطريمواد غذائية عامة+خضر و فواكهلوقاسي محمد08
ثاني يوم عيدالمخاطرية مركز مواد غذائية عامة+خضر و فواكهمالحي بن يوسف09
أول يوم عيدالمخاطرية مركز و فواكهمواد غذائية عامة+خضرمقران أحمد10
أول يوم عيدالمخاطرية مركز مواد غذائية عامة+خضر و فواكهمطاي أحمد11
ثاني يوم عيدالمخاطرية مركز مواد غذائية عامة+خضر و فواكهبراهيمي أحمد12
أول يوم عيدالمخاطرية مركز مطعــــــــــــــــــــممحمودي يحي13
ثاني يوم عيد03قرب الطريق الوطني رقم مطعــــــــــــــــــــمقداري نور الدين14
أول يوم عيدالمخاطرية مركز قصابــــــــــــةشمالل علي15
ثاني يوم عيدالمخاطرية مركز قصابــــــــــــةجبار سيد علي16



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
التجارة مديرية

ىــواليـة عيـن الدفلل

عيد األضحى لسنة 2014 قائمة المداومين خالل أيام

بلديـة العطاف

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول يوم عيدشارع سي خالد ــــــــــزةـــــــمخبـــقاسم علي عمار01
أول يوم عيدشارع حسيبة بن بوعلي ــــزةـــــــــــــمخبـــصامت عائشة02
أول يوم عيدEPLFمسكن 88حي ــــــــــزةـــــــمخبـــعمرون فريدة03
أول يوم عيدحي سيدي بوعبيدةــــــــــزةـــــــمخبـــحشاني عدنان04
يوم عيدو سادسأولشارع االستقاللــــــــــزةـــــــمخبـــكبدي بلقاسم05
يوم عيدو سابعأولشارع محمد خميستيــــــــــزةـــــــمخبـــملياني عبد القادر06
أول يوم عيدالقرية الفالحية اوالد موسىــــــــــزةـــــــمخبـــطرشي بلقاسم07
ثاني يوم عيدشارع االستقاللــــــــــزةـــــــمخبـــغريب اهللا احمد08
ثاني يوم عيدEPLFمسكن 88حي ــــــــــزةـــــــمخبـــدرالماس عبد القا09
ثاني يوم عيدشارع سي خالد ــــــــــزةـــــــمخبـــازدامي عبد الحليم10
ثاني يوم عيدالقرية الفالحية اوالد موسىــــــــــزةـــــــمخبـــبلفول حمزة11
يوم عيدخامسشارع بوزارــــــــــزةـــــــمخبـــدربال صليحة12
يوم عيدثالث شارع االستقاللــــــــــزةـــــــمخبـــبنور مسعود13
يوم عيدرابعشارع محمد خميستيــــــــــزةـــــــمخبـــيحياوي عبد النور14
أول يوم عيد-نفطال–العطاف محطة وقودشريف محفوظ15
ثاني يوم عيدرئيسيالشارع المحطة وقودزوبير محمد16
يوم عيدثالثسيدي بوعبيدةمحطة وقودملياني عبد القادر17
يوم عيدرابعسيدي بوعبيدةمحطة وقودازيان مختار18
أول يوم عيدشارع محمد خميستيمواد غذائية عامةصدوقي عبد اهللا19
يوم عيدو سادسأولشارع محمد خميستيمواد غذائية عامةبن هني محجوبة20
يوم عيدو سابعأولشارع الشهداءمواد غذائية عامةحمادي كريم21



يوم عيدو سادسأولبوزارمحمد شارع مواد غذائية عامةزيان حمو عبد القادر22
يوم عيدو سابعأول16شارع االستقالل رقم مواد غذائية عامةبلقاسم كرمي احمد23
أول يوم عيدالمركز التجاري الجديد الفرن ية عامةمواد غذائسوميشة معروفة 24
أول يوم عيدالمركز التجاري الجديد الفرن مواد غذائية عامةقوادري عبد القادر25
أول يوم عيدشارع سي خالدمواد غذائية عامةشقاليل سماعين26
أول يوم عيدشارع احمد القسنطينيمواد غذائية عامةلقصاص محمد27
يوم عيدو سادسأولشارع احمد القسنطينيمواد غذائية عامةبوحايك بختة28
يوم عيدو سابعأولشارع احمد ناصرمواد غذائية عامةشكيكن محمد29
ثاني يوم عيدالقرية الفالحية اوالد موسىمواد غذائية عامةعثماني بن عبد اهللا30
ثاني يوم عيدد خميستيشارع محممواد غذائية عامةوداحي ديلمي31
ثاني يوم عيد17شارع احمد ناصر رقم مواد غذائية عامةواضحي بوعالم32
ثاني يوم عيدالبناء الجاهز سيدي بوعبيدةمواد غذائية عامةعتبة بن عتبة مراد33
ثاني يوم عيدفرقة اوالد زيتونيمواد غذائية عامةحليمة خرفي34
ثاني يوم عيدشارع بربارة الحاجد غذائية عامةمواقرفي عبد القادر35
ثاني يوم عيدبوزارشارع محمد مواد غذائية عامةقسول جمال36
ثالث يوم عيدشارع محمد بوزارمواد غذائية عامةطرفي يحي37
رابع يوم عيدشارع محمد بوزارمواد غذائية عامةغريب اهللا عمار38
خامس يوم عيدشارع االستقاللية عامةمواد غذائازيان العالية39
ثالث يوم عيدشارع الشهداءمواد غذائية عامةبوعالم محمد40
رابع يوم عيدEPLFمسكن 88حي مواد غذائية عامةعربوش جمال41
خامس يوم عيدشارع محمد بوزارمواد غذائية عامةشماني هشام42
ثالث يوم عيدمحمد خميستيشارع مواد غذائية عامةصدوقي محمد43
رابع يوم عيدشارع محمد خميستيمواد غذائية عامةفقيري جمال44
ثالث يوم عيدسيدي بوعبيدةمواد غذائية عامةشحمة جمال45
رابع يوم عيدالقرية الفالحيةمواد غذائية عامةخديم محمد46
يوم عيدخامسحي الشيخ بن يحيمواد غذائية عامةحمرات محمد47
ثاني يوم عيدشارع االستقاللمواد غذائية عامةقروي عبد الغني48
ثالث يوم عيدشارع محمد بوزارمواد غذائية عامةثابت كرمي جمال49
رابع يوم عيدشارع محمد بوزارمواد غذائية عامةدلة جياللي 50
س يوم عيدخامشارع محمد بوزارمواد غذائية عامةتبوب عبد القادر51
سادس يوم عيدمسكن 88حي مغازةعربوش حمال52
سابع يوم عيدحي الفرنمركز تجاريمختار الرحماني عبد القادر53



يوم عيدو سادسأولشارع االستقاللخضر و فواكهخرشاوي احمد54
يوم عيدو سابعأولشارع سي خالدخضر و فواكهعزالة بوعبد اهللا55
ثاني يوم عيدالقرية الفالحية اوالد موسىخضر و فواكهطرشبقلي ل56
ثاني يوم عيدالسوق المغطاةخضر و فواكهوقاد ابراهيم57
يوم عيدو سادس ثاني شارع االستقاللخضر و فواكهخرشاوي الحاج58
يوم عيدو سابعأولالسوق المغطاةخضر و فواكهشكيكن علي59
أول يوم عيدمحطة الوقود سيدي بوعبيدةغاز البوتانملياني عبد القادر60
ثاني يوم عيدشارع احمد ناصرغاز البوتانقالش ربيع61
أول يوم عيدمحطة الوقود سيدي بوعبيدةغاز البوتانازيان مختار62
ثاني يوم عيدطريق بني بودوانغاز البوتانعبدات يوسف63
ثالث يوم عيداحمد ناصرحي غاز البوتانفاتح محجوبة64
رابع يوم عيدحي احمد ناصرغاز البوتانقالش محمد االمين65
يوم عيدو سادسأولشارع محمد بوزارقصابــــــــــةقراروبي لقواس جمال66
يوم عيدو سابعأولشارع محمد بوزارقصابــــــــــةعبد اهللا محجابي67
أول يوم عيدحي البناء الجاهز أوالد موسىـــةقصابـــــــلعطراوي خديجة68
ثاني يوم عيدشارع الشهداءقصابــــــــــةحشود بن نجمة69
ثاني يوم عيدحي البناء الجاهزقصابــــــــــةمكاوي عبد اهللا70
يوم عيدو سادسثانيشارع احمد باشوشيقصابــــــــــةالزدامي احمد71
يوم عيدو سابع ثاني المركز التجاري شارع الشهداءقصابــــــــــةقندوزي ديلمي72
أول يوم عيدشارع الشهداءقصابــــــــــةقندوزي محمود73
ثاني يوم عيدشارع الشهداءقصابــــــــــةدين عبد القادر74
أول يوم عيدشارع محمد بوزارقصابــــــــــةخروبي لقواس عبد القادر75
ثاني يوم عيدحي بوزارقصابــــــــــةعرايبي عثمان76
أول يوم عيدسيدي بوعبيدةمطعــــــــــمبلحاج المهدي عبد القادر77
أول يوم عيدشارع سي خالدمطعــــــــــمعبد اهللا محجابي احمد78
أول يوم عيدحي سي عمرمطعــــــــــمالعايبي عبد القادر79
ثاني يوم عيدالمركز التجاريمطعــــــــــمني فتيحةالعرجا80
ثاني يوم عيدشارع احمد باشوشيمطعــــــــــمقسول محمد81
أول يوم عيدشارع محمد خميستيبيع و تصليح العجالت المطاطيةبن شاوي اسماعيل82
م عيدثاني يو شارع محمد خميستيبيع و تصليح العجالت المطاطيةناصر احمد83
أول يوم عيد43حي بوزار رقم بيع و تصليح العجالت المطاطيةحيبوش ارزقي84
ثاني يوم عيدشارع جياللي بونعامةبيع و تصليح العجالت المطاطيةقدور بن يحي ديلمي 85



تجارة المشروبات الغير كحولية عربوش جمال86
(مياه معدنية)

شارع حسيبة بن بوعلي البناء 
الجاهز

اول يوم عيد

تجارة المشروبات الغير كحولية عجاج معمر87
(مياه معدنية)

ثاني يوم عيدشارع أحمد باشوشي

تجارة المشروبات الغير كحولية مجاهدي عربية88
(مياه معدنية)

اول يوم عيدالقرية الفالحية اوالد موسى

تجارة المشروبات الغير كحولية بكير عبد اهللا89
عدنية)(مياه م

ثاني يوم عيدالمركز التجاري الفرن العمارة أ



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

لواليـة عيـن الدفلــى

عيد األضحى لسنة 2014 قائمة المداومين خالل أيام

بلديـة تيبركانين

خ المداومةتاريوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
اول و ثاني يوم عيدتيبركانين المنطقة الصناعيةمحطة خدماتمداني محمد01
يوم عيدو ثالثأولالحي االداريمطعــــــــــــمحاج لقواس محمد02
يوم عيدو رابعثانيفرقة اوالد عليمطعــــــــــــمتويمر بوعالم03
يوم عيدو سادس أول حي البلدي تيبركانينالمواد غذائية عامةقرفي بن شرقي04
يوم عيدو سابعأولالحي البلدي تيبركانينمواد غذائية عامةمسلم أم الشيخ05
أول يوم عيدمحطة الوقود تيبركانينغاز البوتان آكلي خلوف06
ثاني يوم عيدبلدية تيبركانينغاز البوتانبلحاج المهدي خديجة07
واد غذائية عامة+خضر مخروفي محمد08

و فواكه
ثاني يوم عيدبلدية تيبركانين

مواد غذائية عامة+خضر العربي السعيدي عبد القادر09
و فواكه

يوم عيدو خامس ثاني بلدية تيبركانين

مواد غذائية عامة+خضر الصامت بوعالم10
و فواكه

ثاني يوم عيدبلدية تيبركانين

رابع يوم عيدبلدية تيبركانينعامةمواد غذائيةمجامعية احمد11



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

قائمة المداومين خالل أيام عيد األضحى لسنة 2014

بلديـة العبادية

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
يوم و سادسأولشارع جياللي بونعامة مخبـــــــــــــزةخة زوجة عوامشرفاوي زولي01

عيد
يوم و سابع أول شارع سي بوعالممخبـــــــــــــزةولجة عبد النور02

عيد
أول يوم عيد01حي التجزئة رقم مخبـــــــــــــزةحاج علي زورة03
أول يوم عيدحمدشارع عوامر ممخبـــــــــــــزةعزوز موسى04
أول يوم عيدشارع عوامر محمدمخبـــــــــــــزةبدري عبد اهللا05
أول يوم عيدحي التضامنمخبـــــــــــــزةقيراط جهاد06
ثاني يوم عيدشارع عوامر محمدمخبـــــــــــــزةداودي احمد07
ثاني يوم عيدمحمدشارع عوامر مخبـــــــــــــزةشوط ميمونة زوجة بدري08
ثاني يوم عيدشارع االمير عبد القادرمخبـــــــــــــزةمرزن محمد امين09
يوم عيدخامسشارع سي بوعالممخبـــــــــــــزةشقاليل بن علي  10
يوم عيدثالثطريق تاشتةمخبـــــــــــــزةاوفة عمر11
يوم عيدرابعسي بوعالمشارع مخبـــــــــــــزةجاليلية محمد12
يوم عيدو ثالثأولطريق العطافمحطة الوقودحمداني عمر13
يوم عيدو رابعثانيطريق العامرةمحطة الوقودايت زيان بلعيد14
يوم و ثالث أول 01حي التجزئة رقم مطعــــــــــم بوهراوة مولود15

عيد
يوم عيدو رابع أول التجاري القديم الصاصالمركز مطعــــــــــم بلقاسمي عمر16
يوم و خامس ثاني شارع سي بوعالممطعــــــــــمبختاوي عبد القادر17

عيد



يوم عيدو سادس ثاني المجمع التجاري بجانب الصاصمطعــــــــــمولجة حفيظ18
ثالث يوم عيدشارع عوامر محمدمطعــــــــــمجعيل بن شرقي 19
محالت بجانب ثانوية واضحة 08مطعــــــــــموش محمدقل20

عبد القادر
سابع يوم عيد

خامس يوم عيدشارع الطاهر يعقوبيمطعــــــــــمشمدون محمد21
سادس يوم عيد59شارع عوامر رقم مطعــــــــــمموسوني شريفة22
ل و سادس يوم عيدأو منطقة النشاطات سيدي ساعدمعــــــازةناقة الهاشمي23
أول و سابع يوم عيدشارع عوامر محمدمواد غذائية عامةقروان حليمة زوجة بدراني24
أول يوم عيدحي التجزئة مواد غذائية عامةعبادني محمد25
ثاني يوم عيدحي سيدي ساعدمواد غذائية عامةقبلي يحي26
ل و سادس يوم عيدأو طريق تاشتةمواد غذائية عامةتقرورت حسين27
أول يوم عيدشارع جياللي بونعامةمواد غذائية عامةعبدي سفيان28
أول و سابع يوم عيدالعبادية مركزمواد غذائية عامةغوالم كمال29
ثاني و سابع يوم عيدشارع عوامر محمدمواد غذائية عامةقريديداش عمر30
ثاني يوم عيدعوامر محمدشارعمواد غذائية عامةانساعد اسماعيل31
ثاني و سادس يوم عيدشارع عوامر محمدمواد غذائية عامةمحيجيبة جياللي32
ثاني يوم عيد07شارع فاتحة احمد رقم مواد غذائية عامةيطو محمد33
ثاني يوم عيدطريق تاشتةمواد غذائية عامةرملة جمال34
ثالث يوم عيدشارع الجياللي بونعامةمواد غذائية عامةنور االسالم هندي35
رابع يوم عيدشارع سي بوعالممواد غذائية عامةمشاي محفوظ36
خامس يوم عيدشارع يعقوبي الطاهرمواد غذائية عامةعوامر فتحي 37
ثالث يوم عيدشارع الحريةمواد غذائية عامةعوامر جياللي38
رابع يوم عيد07حي التجزئة رقم مواد غذائية عامةطلحة عبد القادر39
خامس يوم عيدطريق تاشتة01حي التجزئة رقم مواد غذائية عامةغريريفة موسى40
ثالث يوم عيدشارع عمر باشا مواد غذائية عامةعداد ميلود41
رابع يوم عيدحي الحريةمواد غذائية عامةبغداد عرايبي42
خامس يوم عيدحي الحريةمواد غذائية عامةتقرورت حسين43
ثالث يوم عيدشارع سي بوعالممواد غذائية عامةمغيلي عبد القادر44
رابع يوم عيدطريق العامرة مواد غذائية عامةشارف احمد45
خامس يوم عيدشارع الشهداءمواد غذائية عامةقيرط يمينة46
يوم عيدثالث شارع الشهداءمواد غذائية عامةكتروسي عمر47



رابع يوم عيدطريق تاشتةمواد غذائية عامةرملة احمد48
خامس يوم عيدشارع سي بوعالم طريق العامرةمواد غذائية عامةشكال احمد49
ثالث يوم عيد01حي التجزئة رقم مواد غذائية عامةروباين معمر50
وم عيدرابع ي01حي التجزئة رقم مواد غذائية عامةصرموم رضوان51
خامس يوم عيدطريق العامرةمواد غذائية عامةموسوتي عبد القادر52
ثالث يوم عيدشارع عمر باشامواد غذائية عامةبدراني مصطفى53
رابع يوم عيدشارع محمد عوامرمواد غذائية عامةكسيرة بلقاسم54
س يوم عيدسادسيدي ساعدمواد غذائية عامةكيبو زوجة دين جميلة نادية55
سابع يوم عيدبقعة سيدي ساعدمواد غذائية عامةبن حاجة عودة زوجة شقاليل56
أول يوم عيدالسوق المغطاةخضر و فواكهرقيق شريف57
أول و سابع يوم عيدالمجمع التجاري االصليخضر و فواكهغريريفة علي58
ي يوم عيدثان01حي التجزئة رقم خضر و فواكهبوبحيرة مخلوف59
خامس يوم عيدشارع محمد عوامرخضر و فواكهبوعسلي محمد60
ثالث يوم عيدشارع محمد عوامرخضر و فواكهشوط بن يوسف61
رابع يوم عيدالسوق المغطاةخضر و فواكهرقيق الحاج62
خامس يوم عيد01حي التجزئة رقم خضر و فواكهبوضياف عبد القادر63
أول و سادس يوم عيدالسوق المغطاةقصابــــــــــةىرقيق مصطف64
أول و سابع يوم عيد01حي التجزئة رقم قصابــــــــــةبوهراوة كمال65
ثالث يوم عيدحي المسجد قصابــــــــــةتغرورت الحاج66
خامس يوم عيدشارع عوامر محمدقصابــــــــــةعبدون محمد66
اول و ثاني يوم عيدالمجمع التجاري بجانب الصاصــــــــــةقصابمحزم شارف67
رابع يوم عيد01حي التجزئة رقم قصابــــــــــةطلحة عبد اهللا68
أول يوم عيدحي التجزئةبيع الدواجنقراون محمد69
ثاني يوم عيدشارع عوامر محمدبيع الدواجنسامر مراد70
ثالث يوم عيدلمجمع التجاري بجانب الصاصابيع الدواجنحساين جمال71
رابع يوم عيدالمركز التجاري القديمبيع الدواجنطلحة عبد القادر72
بيع و تصليح العجالت شعشو امحمد73

المطاطية
اول يوم عيدالعامرة

بيع و تصليح العجالت ملياني عبد اهللا74
المطاطية

اول يوم عيدمنطقة النشاطات



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

عيد األضحى لسنة 2014 قائمة المداومين خالل أيام

بلديـة تاشتة

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
يوم و سادسأولتاشتة مركزمخبـــــــــــــزةعقلوش بختة زوجة عقلوش01

عيد
يوم عيدو سابع ثاني تاشتة مركزمخبـــــــــــــزةجالوي فاطمة زوجة خديم02
يوم و سادس أول تاشتة مركزمواد غذائية عامةدحماني فاطمة03

عيد
أول يوم عيدفرقة سوق االثنينمواد غذائية عامةمقراني حميد04
يوم عيدو سابع أول والد باسةفرقة امواد غذائية عامةبوطالب عبد القادر05
أول يوم عيدفرقة اوالد صالحمواد غذائية عامةحمادو عبد القادر06
يوم و سادس ثاني تاشتة مركزمواد غذائية عامةموساوي رشيد07

عيد
يوم عيدو سابع ثاني فرقة سوق االثنينمواد غذائية عامةطيبي محمد08
ثاني يوم عيدفرقة قهوة خميسمواد غذائية عامةهنين علي09
ثالث يوم عيدفرقة سوق االثنينمواد غذائية عامةخالفي عبد القادر10
رابع يوم عيدفرقة سوق االثنينمواد غذائية عامةمقراني رشيد11
خامس يوم عيدفرقة اوالد باسةمواد غذائية عامةعزوز بلحاج12
رابع يوم عيدفرقة سوق االثنينمةمواد غذائية عامقراني محمد امين13
خامس يوم عيدتاشتة مركزمواد غذائية عامةمرساوي عبد اهللا14
أول يوم عيدفرقة سوق االثنينخضر و فواكهسحقي الحاج15
ثاني يوم عيدتاشتة مركزخضر و فواكهشاقي قويدر16
يوم عيدثالث و أول محالت الشباب06مطعـــــــــمعيشوبة ابراهيم17
يوم عيدو رابع ثاني تاشتة مركزمطعـــــــــمجلودي عمر18



أول يوم عيدتاشتة مركزقصابـــــــــــةبداوي عيسى19
ثاني يوم عيدتاشتة مركزقصابـــــــــــةصحراوي عبد القادر20
وم عيدأول و ثاني يتاشتة مركزبيع الحليب و مشتقاتهموساوي عبد القادر21



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

قائمة المداومين خالل أيام عيد األضحى لسنة 2014

بلديـة عين بويحي

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
يوم عيدو ثانيأولعين بويحي مركز زةمخبـــــــــــــانساعد مريم01
أول و ثاني يوم عيدعين بويحي مركزمطعــــــــــــمبريشي خيرة 02
يوم و سادسأولشارع الشهداءمواد غذائية عامةعزوز خالد03

عيد
يوم عيدو سابع أول حي شهيد عبد القادر قيراطمواد غذائية عامةشرير رابح04
أول يوم عيدشارع الحريةمواد غذائية عامةسفيانبربارة 05
أول يوم عيدحي شهيد برادعية عبد اهللامواد غذائية عامةبوجاجة بن كتفة06
يوم و سادسأولفرقة العجايليةمواد غذائية عامةموزعيكة عبد الرزاق07

عيد
م عيديو و سابع ثاني فرقة العجايليةمواد غذائية عامةشكال الصامت08
ثاني يوم عيدفرقة الزكاكرةمواد غذائية عامةداودي محمد09
ثاني يوم عيدفرقة بوعروصمواد غذائية عامةحمادو علي10
ثاني يوم عيدشارع الشهداءمواد غذائية عامةبكرالس عبد السالم11
ثاني يوم عيدشارع الشهداءمواد غذائية عامةصالح عبد اهللا12
رابع يوم عيدشارع الشهداءمواد غذائية عامةكاشة عبد اهللاع13
خامس يوم عيدفرقة الزكاكرةمواد غذائية عامةسمارة عبد اهللا14
ثالث يوم عيدفرقة الزكاكرةمواد غذائية عامةحمرات لخضر15
يوم عيدو ثالثأولشارع الشهداءخضر و فواكهشطوح عبد القادر16
يوم عيدو رابع ثاني شارع الشهداءخضر و فواكهولطلحة جل17
يوم عيدو ثالث أول حي الشهيد قيراط عبد القادرغاز البوتانبوعالم حسين18
يوم عيدو رابع ثاني حي الزراوليةغاز البوتانزرواية بن يوسف19



يوم و سادس رابع البدارنيةغاز البوتانبدراني محمد19
عيد

يوم عيدو ثاني أولشارع االستقاللبيع الدواجنة موسىبربار 20
ثاني يوم عيدشارع الشهداءبيع الدواجنبربارة محمود21
أول يوم عيدحي الشهيد عبد القادر قيراطبيع الدواجنعزوز محمود22
ثاني يوم عيدحي الشهيد عبد القادر قيراطبيع الدواجنعزوز موسى23



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

قائمة المداومين خالل أيام عيد األضحى لسنة 2014

الروينة بلديـة

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
يوم رابعواول و ثانيالروينة مركزمخبــــــــــــزةرمالي رضا01

عيد
و خامساول و ثانيالروينة مركزمخبــــــــــــزةازيان فاطمة02

يوم عيد
و سادساول و ثانيالروينة مركزمخبــــــــــــزةقلودة لقوس علي03

يوم عيد
و ثالثاول و ثانيالروينة مركزمخبــــــــــــزةشيشة حسين04

يوم عيد
اول و ثاني يوم عيد-نفطال–الروينة ودمحطة وقزنيني محمد05
يوم عيدو سادسأولشارع الشهداءمطعــــــــــمازيان يزيد06
يوم عيدو سابع ثاني 04الطريق الوطني رقم مطعــــــــــمبن سعيد عبد القادر 07
يوم عيدو ثالثأولشارع اول نوفمبرمطعــــــــــمخيثر عبد اهللا 08
التجزئة االجتماعية رقم مطعــــــــــماحمد عقيل محمدبن 09

03

يوم عيدو رابعأول

يوم عيدو سادسأولشارع الشهداءمواد غذائية عامةخربـــــــة موســــــى10
يوم عيدو سابع أول نوفمبر01شارع مواد غذائية عامةيخلف جلول 11
ثاني يوم عيددوبة محمدشارعمواد غذائية عامةحميس عبد اهللا12
أول يوم عيدسيدي حمومواد غذائية عامةخليج عمر 13
ثاني يوم عيدسيدي حمومواد غذائية عامةفرصاوي محمد14
ثاني يوم عيدحي الجسرينمواد غذائية عامةبومسعود محمد15
يوم عيدو سادس أول حي النهضةمواد غذائية عامةبن عائشة معطي فتح16



يوم عيدو سابع أول شارع الشهداءمواد غذائية عامةخير جمال17
أول يوم عيدنوفمبر01شارع مواد غذائية عامةفالح عبد الحق18
أول يوم عيدشارع الشهداءمواد غذائية عامةملياني عبد القادر19
أول يوم عيدسيدي حمومواد غذائية عامةمخانق رضا20
أول يوم عيدحي النهضةمواد غذائية عامةفبن سعيد يوس21
ثالث يوم عيدماي01ساحة مواد غذائية عامةجالب بن موسى22
رابع يوم عيدحي غالب بوزارمواد غذائية عامةبن كردة احمد23
خامس يوم عيدساحة اول مايمواد غذائية عامةبنور محمد24
ثالث يوم عيدحي النهضةمةمواد غذائية عابن عائشة مصطفى فاتح25
رابع يوم عيدشارع الشهداءمواد غذائية عامةشاكر عبد الكريم26
خامس يوم عيدشارع محمد دوبةمواد غذائية عامةدوبة عبد الباقي27
ثالث يوم عيدحي الجسرينمواد غذائية عامةخيثر عبد اهللا28
سادس يوم عيدشارع الشهداءمواد غذائية عامةبرنو محمد29
أول و ثالث و خامس شارع الشهداءخضر و فواكهملياني كمال30

يوم عيد
ثاني و رابع و سادس شارع الشهداءخضر و فواكهبن سعيد لخضر31

يوم عيد
أول و سادس يوم عيدشارع الشهداءقصابـــــــــــــةمعزوزي عبد اهللا32
ثاني و سابع يوم عيدسوق الجواريةالقصابـــــــــــــةجالب نجيب33
ثالث يوم عيدشارع الشهداءبيع الدجاجبن صالح عبد الكريم34
رابع يوم عيدشارع الشهداءبيع الدجاجبورحلة رضوان35
خامس يوم عيدشارع الشهداءبيع الدجاجحميس يوسف36
ثالث يوم عيدشارع الشهداءبيع الدجاجمقروزي عبد اهللا37
رابع يوم عيدنوفمبر01شارع بيع الدجاجبلخوخ عبد اهللا38
أول يوم عيد03حي التجزئة رقم بيع و تصليح العجالت المطاطيةزينات يوسف39
ثاني يوم عيدالروينة مركزبيع و تصليح العجالت المطاطيةعجمي احمد40
تجارة المشروبات الغير الكحوليةامحمدي بوزينة أمين41

ياه معدنية)(م
اول و ثاني يوم عيدلحرار سيدي حمو الروينة 



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

قائمة المداومين خالل أيام عيد األضحى لسنة 2014

بلديـة زدين

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
يوم عيدو ثانيأولمركززدينمخبـــــــــــــزةشيخاوي الجياللي 01
أول يوم عيد02القرية الفالحية رقم مطعــــــــــــممروان سفيان02
ثاني يوم عيدحي المعلمينمطعــــــــــــمعشرايو مراد03
يوم و سادسأولزدين القديمةمواد غذائية عامةعجاجي أحمد04

دعي
يوم عيدو سابع أول زدين القديمةمواد غذائية عامةمداني علي05
ثاني يوم عيدالقرية الفالحيةمواد غذائية عامةقاضي علي06
ثاني يوم عيدزدين مركزمواد غذائية عامةنجاري بن حاج علي محمود07
ثالث يوم عيدالقرية الفالحيةمواد غذائية عامةقاضي يحي08
رابع يوم عيد زدين القديمةمواد غذائية عامةادني زهرةمح09
خامس يوم عيدالزعارطةمواد غذائية عامةتومي صالح10
ثالث يوم عيدالمركز القديممواد غذائية عامةبوصوفي محمد11
رابع يوم عيد المركز الجديدمواد غذائية عامةغالمي محمد12
خامس يوم عيدالمركز الجديدةمواد غذائية عامعجاجي رضا13
ثالث يوم عيدالمركز القديممواد غذائية عامةبوطاقة احمد14
سادس يوم عيدالمركز القديممواد غذائية عامةالعلياوي مصطفى15
سابع يوم عيدالمركز الجديدمواد غذائية عامةتومي لخضر16
خامس يوم عيد01عارطة رقم حي الز مواد غذائية عامةريبوح عبد القادر17
أول و سادس يوم زدين مركزبائع الدجاجقاضي مصطفى18

عيد
ثاني و سابع يوم عيدزدين مركزبائع الدجاجمحادني زهرة زوجة بن يمينة19



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

لواليـة عيـن الدفلــى

عيد األضحى لسنة 2014 أيام قائمة المداو مين خالل

بلديـة الماين

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول يوم عيد04فرقة المخفي محل رقم مطعـــــــــــمحلفاوي عبد القادر01
ثاني يوم عيدالماين مركزمطعـــــــــــمخرشوش الطيب02
يوم و سادسأولالماين مركزامةمواد غذائية عسمان علي03

عيد
يوم عيدو سابع أول الماين مركزمواد غذائية عامةبوجلة بلقاسم04
أول يوم عيدالماين مركزمواد غذائية عامةخرشوش علي05
يوم و سادس أول الماين مركزمواد غذائية عامةشيباح نوار06

عيد
يوم عيدو سابع ثاني مركزالماين مواد غذائية عامةسمان محمد07
ثاني يوم عيدالماين مركزمواد غذائية عامةجزايري الطيب08
ثاني يوم عيدالماين مركزمواد غذائية عامةشيباح موسى09
ثاني يوم عيدالماين مركزمواد غذائية عامةدحمان موسى10
ثالث يوم عيدالمربحةمواد غذائية عامةخريس احمد11
رابع يوم عيدالمخفيمواد غذائية عامةاس محمدحب12
خامس يوم عيدالجواهرمواد غذائية عامةميال بلخروبي13
ثالث يوم عيدالماين مركزمواد غذائية عامةحميس اسيا14
رابع يوم عيدالماين مركزمواد غذائية عامةسمان لخضر15
امس يوم عيدخالماين مركزمواد غذائية عامةخرشوش طيب16
سادس يوم عيدالماين مركزمواد غذائية عامةجعيداني فاطمة 17



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

عيد األضحى لسنة 2014 قائمة المداومين خالل أيام

بلديـة بطحية

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
يوم عيدو ثانيأولبطحية مركزمخبـــــــــــزةشايب بصو عبد القادر01
أول و ثاني يوم عيدبطحية مركزمطعــــــــــمبشير شريف مهني02
يوم و سادس أول بطحية مركزمواد غذائية عامةشهير أحمد03

عيد
يوم عيدو سابع أول ية مركزبطحمواد غذائية عامةشهير عبد القادر04
أول يوم عيدبطحية مركزمواد غذائية عامةعشيط عبد القادر05
يوم عيدو ثالث أول بطحية مركزمواد غذائية عامةعابد محمد06
ثاني يوم عيدبطحية مركزمواد غذائية عامةبشير شريف محمد07
يوم عيدثاني بطحية مركزمواد غذائية عامةبرهوش أحمد08
ثاني يوم عيدبطحية مركزمواد غذائية عامةبرهوش محمد09
رابع يوم عيدبطحية مركزمواد غذائية عامةكاشر علي10
خامس يوم عيد25الطريق الوالئي رقم مواد غذائية عامةكاشر أحمد11
أول و ثاني يوم عيدبطحية مركزغاز البوتانبشير شريف أحمد12
ثالث يوم عيدبطحية مركزغاز البوتانيف بن ميرةبشير شر 13
ثالث يوم عيدفرقة الكحايلية الطريق الوالئيخضر و فواكهفراح احمد14



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

قائمة المداومين خالل أيام عيد األضحى لسنة 2014

الحسنية بلديـة

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول و ثاني يوم عيدمركزالحسنيةمخبــــــــــــزةرمالي احالم01
أول و ثاني يوم عيدمركزالحسنيةمطعــــــــــــــممحرز عبد الهادي02
و سادس أول و ثانيالحسنية مركزمواد غذائية عامةغليب احمد03

يوم عيد
أول و ثاني يوم عيدالحسنية مركزمواد غذائية عامةمرابط محمد04
و سابع أول و ثاني الحسنية مركزمواد غذائية عامةمغبون نور الدين05

يوم عيد
أول و ثاني يوم عيدالحسنية مركزمواد غذائية عامةخرشف احمد07
أول و ثاني يوم عيدة مركزالحسنيمواد غذائية عامةحدوم معمر08
رابع يوم عيدالحسنية مركزمواد غذائية عامة+خضر و فواكهبوزفور منصور09
خامس يوم عيدالحسنية مركزمواد غذائية عامة+خضر و فواكهمخيدش منصور10
ثالث يوم عيدالحسنية مركزمواد غذائية عامة+خضر و فواكهمرابط محمد11
رابع يوم عيدالحسنية مركزمواد غذائية عامة+خضر و فواكهدرحدون عبد القا12
أول و ثاني يوم عيدالحسنية مركزقصابـــــــــــــــــةبوحوشين احمد13



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

عيد األضحى لسنة 2014 قائمة المداومين خالل أيام

بلديـة بلعاص

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
و سادس أول و ثانيجناح ب02المحل رقم مطعـــــــــــمحمراوي احمد01

يوم عيد
و سابعأول و ثانيبلعاص مركزمواد غذائية عامةمعيزي يوسف02

يوم عيد
أول و ثاني يوم عيدبلعاص مركزمةمواد غذائية عابوعالم مختار03
و رابع أول و ثانيبلعاص مركزمواد غذائية عامةبوعالم بلقاسم04

يوم عيد
أول و ثاني يوم عيدبلعاص مركزمواد غذائية عامةمعيزي شمس الدين05
أول و ثاني يوم عيدبلعاص مركزمواد غذائية عامةشرابي احمد06
و خامس أول و ثاني بلعاص مركزذائية عامةمواد غعمراوي عمر07

يوم عيد
أول و ثاني يوم عيدبلعاص مركزمواد غذائية عامةتواق عمر 08



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

قائمة المداومين خالل يومي عيد األضحى لسنة 2014

بلديــة جندل

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
و ثالث أيام أول شارع سلواني عليمخبـــــــــــــــــــــزةبن زرهودة عبد القادر01

العيد
و رابع أيام العيدثاني الشارع الرئيسيمخبـــــــــــــــــــــزةكرابشي مصطفى02

و خامس أيام أول شارع بن سيدي عيسىمخبـــــــــــــــــــــزةي مفاريز الزهرة زوجة حريز 03
العيد

و سادس أيام ثاني شارع بن حركات مخبـــــــــــــــــــــزةبن شريفة عبد الحكيم04
العيد

و ثالث أيام أول شارع بلوناس محمدغاز البوتانبن عزيزة محمد05
العيد

و رابع أيام العيدثاني شارع بن سيدي عيسى الميسوموتانغاز البزرزيف عبد الجليل06
و ثاني أيام العيدأول شارع بلوناس محمدمحطة خدماتحمليلي أحمد08
و رابع أيام العيدأول حي لكاداتمطعــــمالعابدي بن يوسف09
و خامس أيام ثاني 04حي التجزئة رقم مطعــــمشيبوط عبد القادر10

العيد
ايام ثالث و سادس أوت عمارة أ20حي مطعــــمساهل سمير 11

العيد
ثاني يوم عيدحي الملعبمواد غذائية عامةبلكاتب كريم12
أول يوم عيدحي الملحقمواد غذائية عامةهانو سعيد13
أول يوم عيدديسمبر11حي مواد غذائية عامةعلى اغا الزهرة 14
ثاني يوم عيدحي الريائية عامةمواد غذمجدوب جمال 15



أول يوم عيدحي المصالحة الوطنيةمواد غذائية عامةشاهر محمد16
ثاني يوم عيدمسكن119حي مواد غذائية عامةيوسف الرحماني مصطفى17
أول يوم عيدشارع بن حركات محمدمواد غذائية عامةجيرون رابح18
ثاني يوم عيدي الملحقحمواد غذائية عامةمجبر ملوكة19
أول يوم عيدشارع شباك جلولمواد غذائية عامةعجاس عيسى20
ثاني يوم عيدشارع قرجاج عبد اهللامواد غذائية عامةبن زينة يعقوب21
و سادس أيام أول شارع بلحاج عابد احمدمواد غذائية عامةشتاح العربي22

العيد
و سابع أيام ثاني شارع الدردارةمةمواد غذائية عابن نواعي لخضر23

العيد
أول يوم عيدشارع بن شيخ محمدمواد غذائية عامةعابد الكريم24
ثاني يوم عيدشارع بن قوالل عبد القادرمواد غذائية عامةأحمد عيسى عبد القادر25
أول يوم عيد06حي التجزئة رقم مواد غذائية عامةبوحنيش امحمد26
ثاني يوم عيداوت20شارع مواد غذائية عامةحيزيان ي27
مجموعة 47حي لطفي قسم مواد غذائية عامةبوزار فاتح28

206ملكية 

و سادس أيام أول 
العيد

و سابع أيام ثانيشارع شباك جلولمواد غذائية عامةبلوناس جعفر29
العيد

الطابق 18الطريق الوطني رقم مواد غذائية عامةموصلي بن عيسى 30
االرضي

أول يوم عيد

يوم عيدثالثحي تاتي محمدمواد غذائية عامةبوشارب عبد القادر31
يوم عيدرابعشارع بن سيدي عيسىمواد غذائية عامةحميدي احمد32
يوم عيدخامساوت20شارع مواد غذائية عامةسحنون احمد 33
يوم عيدثالثس محمدشارع بلونامواد غذائية عامةزيان محمد34
يوم عيدرابعشارع بن قوالل محمدمواد غذائية عامةسعيد الرحماني العربي35
يوم عيدثالثشارع قوالل أحمدخضر و فواكهصامت محمد أمين36
ثاني يوم عيدجندل مركزخضر و فواكهالشرقي علي37
أيامو سادسأولحي الملعب خضر و فواكهعياش حميد38

العيد
ثاني يوم عيدشارع بن قوالل احمدخضر و فواكهأحمد عيسى عبد القادر39
أول يوم عيدحي الملعبخضر و فواكهغربي بلقاسم40
أول يوم عيدشارع بن سيدي عيسى الميسوماللحوم و الدواجنجالب أحمد41
ام أيو سابع ثانيالشارع الرئيسياللحوم و الدواجنلفيف خيرة42



العيد
يوم عيدأول حي قوالل أحمداللحوم و الدواجنبن شيبان عبد القادر43
و رابع أيام العيدثاني حي الملعباللحوم و الدواجنعمر صامت44
و سادس أيام أول حي الملعب اللحوم و الدواجنطرشاني لخضر45

العيد
و سابع أيام ثاني ليشارع سلواني عاللحوم و الدواجنبن زرهودة جياللي46

العيد
أول يوم عيدجندل مركزاللحوم و الدواجنتاتي بن يوسف47
أول يوم عيدشارع غرنوق محمدتصليح العجالتبراهيم الرحماني فاطمة الزهراء48
ثاني يوم عيدبن زينة احمدتصليح العجالتشبلي مراد49



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

قائمة المداومين خالل يومي عيد األضحى لسنة 2014

بلديـة واد الشرفاء

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول و ثالث أيام واد الشرفاء مركزمخبــــــــــــــزةشكرين لخضر 01

العيد
ثاني و رابع  أيام عمورة واد الشرفاءمخبــــــــــــــزةخياطي محمد02

العيد
أول و خامس أيام عمورة مركزمخبــــــــــــــزةزيون رينب03

العيد
أول يوم عيدواد الشرفاء مركزغاز البوتانشكيرين جلول 04
يوم عيدأولبونعامةمحطة خدماتورثة سبع محمد05
ثاني يوم عيدعمورة مركزمطعـــمعليمتيجي06
أول يوم عيدبونعامةمطعـــمعماري سيد علي 07
أول و سادس أيام واد الشرفاء مركزمواد غذائية عامةهواري سفيان08

العيد
ثاني و سابع أيام واد الشرفاء مركزمواد غذائية عامةقرميط حبيبة 09

العيد
أول يوم عيدعمورة مركزئية عامةمواد غذابلمباركي عادل10
ثاني يوم عيدواد الشرفاء مركزمواد غذائية عامةلخضاري مكي11
يوم عيدثالثواد الشرفاءالبوتانمواد غذائية عامة+غازقراش أحمد12
ثاني يوم عيدعمورة مركزمواد غذائية عامةقبايلي محجوبة13
عبد  السالم حياة زوجة 14

بن يحيى
رابع يوم عيدعمورة مركزواد غذائية عامةم



عبد  السالم حياة زوجة 15
بن يحيى

خامس يوم عيدعمورة مركزغاز البوتان

اول وثاني ايام العيدعمورة مركزتصليح العجالتبلعابد حسان16
أول و ثالث أيام واد الشرفاء مركزاللحوم و الداجنبلمباركي محمد17

العيد
ثاني و رابع أيام العيدعمورة مركزاللحوم و الدواجنسوم شيخي مي18



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

قائمة المداومين خالل يومي عيد األضحى لسنة 2014

بلديـة بربوش

تاريخ المداومةوانـنالعالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول و سادس أيام العيدحي االخوة فراشمواد غذائية عامةبسعيدي العيد01
ثاني و خامس أيام شارع بلمصطفاوي الجياللي مواد غذائية عامةبسعيدي  محجوب /رابح02

العيد
مواد غذائية عامة+ غاز بسعيدي العيد 05

البوتان
ع أيام أول و ثاني و ساببربوش مركز

العيد

يوم عيدرابعشارع ملوك رابحمواد غذائية عامةخياطي محفوظ03
يوم عيدثالثبربوش مركزمواد غذائية عامةبسعدي محجوب/علي04



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

قائمة المداومين خالل يومي عيد األضحى لسنة 2014

بلديـة عين االشياخ

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
و ثالث أيام اول قرية لشياخمخبزةشيبوط عبد الحليم01

العيد
رابع أيام العيدثاني شارع اول نوفمبر مخبزةعباس الغصنوني 02
و خامس أيام ول احي مصطفى فروخيمخبزةدراج محمد03

العيد
و ثالث أيام اول شارع أول مايغاز البوتانسحنون محمد الزين 04

العيد
و رابع أيام العيدثاني حي لكاداتغاز البوتانسبيح عمار05
اول يوم عيدجويلية05شارع مواد غذائية عامةعرابة محمد06
ثاني يوم عيدةجويلي05شارع مواد غذائية عامةلعقاقنة محفوظ07
و سادس أيام اول جويلية05شارع مواد غذائية عامةبوعزري محمد08

العيد
أيام و سابع ثانيشارع أول نوفمبرمواد غذائية عامةشايبي كلتوم09

العيد
و سادس أيام اول حي لكادتمواد غذائية عامةدحماني دلة  محمد10

العيد
و سابع أيام ثاني حي لكاداتعامةمواد غذائية حواسني مراد 11

العيد
اول يوم عيدقرية لشياخمواد غذائية عامةشرير محمد12
يوم عيدثانيقرية لشياخمواد غذائية عامةبوعزري رابح13
يوم عيدرابعشارع أول نوفمبرمواد غذائية عامةخفي علي14



يوم عيدثثالشارع أول نوفمبرمواد غذائية عامةشيخ بتقة15
يوم عيدخامسشارع بودربالةمواد غذائية عامةبراهيمي طيب16
يوم عيدرابعشارع بن يعقوبمواد غذائية عامةبن عيشوبة مولود17
يوم عيدثالثجويلية05شارع مواد غذائية عامةحريزي صديق18
يوم عيدخامسشارع هاشمي مولودمواد غذائية عامةفقوس محمد19
يوم عيدثالثشارع بودربالةمواد غذائية عامةقرجاج  بو مدين 20
يوم عيدرابعشارع اول نوفمبرمواد غذائية عامةقادة احمد21
يوم عيدخامسجويلية05شارع مواد غذائية عامةيعقوبي زكي22
ثاني يوم عيدجويلية05شارع قصابــــــــــةشنافي اسماعيل23
و رابع و اول شارع أول نوفمبرقصابــــــــــةكريمبوخمسة  24

خامس أيام العيد
ثالث ثاني و و اول جويلية05شارع تصليح العجالتشريفي محمد25

أيام العيد
رابع و خامس أيام جويلية05شارع تصليح العجالتطرفي بختة26

العيد



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

قائمة المداومين خالل يومي عيد األضحى لسنة 2014

بلديـة عين السلطان

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
و ثاني أيام العيداول قرية اوالد بلقاسممخبزةبورقعة زروق01
و ثاني وثالث و اول واد حليلبوتانغاز البن سعيد امحمد02

رابع أيام العيد
و خامس و ثاني واد الشعيبةغاز البوتانناصي بوعالم03

و سابع أيام سادس
العيد

اول يوم عيدعين السلطان مركزمواد غذائية عامةقادري ميلود04
ايام و سادس ثانيعين السلطان مركزمواد غذائية عامةحابي أحمد05

لعيدا
و سابع أيام اول عين السلطان مركزمواد غذائية عامةبن فريحة مصطفى06

العيد
ثاني يوم عيدأوالد بلقاسممواد غذائية عامةحاج الطيب امحمد07
و سادس أيام اول أوالد بلقاسممواد غذائية عامةكليل بورقعة توفيق08

العيد
و سابع أيام ثاني لشعبيةواد امواد غذائية عامةبلحاج بوفارس09

العيد
اول يوم عيدواد الشعبيةمواد غذائية عامةشمبازي أحمد10
ثاني يوم عيدواد حليلمواد غذائية عامةمصلي عبد القادر11
يوم عيدثالثعين السلطان مركزمواد غذائية عامةركاب الطيب12
يوم عيدرابعان مركزعين السلطمواد غذائية عامةالعجاج عبد القادر13
يوم عيدخامسعين السلطان مركزمواد غذائية عامةشملة جلول14



يوم عيدثالثفرقة اوالد بلقاسممواد غذائية عامةريفي صادق15
يوم عيدرابعفرقة اوالد بلقاسممواد غذائية عامةبن عامر علي16
يوم عيدخامسحي البناء الذاتيمواد غذائية عامةحابي كريم17
يوم عيدثالثالقرية الفالحيةمواد غذائية عامةمنال مولود18
يوم عيدثالثعين السلطان مركزمواد غذائية عامةلعجالي محمد أمين19

يوم عيدرابعفرقة اوالد بلقاسممواد غذائية عامةرقيق مراد20

يوم عيدخامسعين السلطان مركزمواد غذائية عامةمعصمي أحمد21

يوم عيدثالثعين السلطان مركزمواد غذائية عامةسعيدي موسى22

يوم عيدرابععين السلطان مركزمواد غذائية عامةبوجالل محمد23

سادس يوم عيدحي السوق البلديمواد غذائية عامةقادري عبد القادر24

سابع يوم عيدمرطزعين الساطان مواد غذائية عامةركاب زين العابدين25

و ثالث و رابع و اول عين السلطان مركزخضر و فواكهطلبي يوسف26
خامس أيام العيد

و سادس و ثانيعين السلطان مركزخضر و فواكهزيتوني أحمد27
أيام العيدسابع 

أول يوم عيدعين السلطان مركزبيع الدواجنبن حاج امحمد حسين28
ثاني يوم عيدعين السلطان مركزقصابـــــةيمبن سونة عبد الكر 29
اول وثاني ايام العيدبني عمرانتصليح العجالتخليفة هشام30
سكن 44محل حي 24مطعم ركاب توفيق31

01جناح ج05تساهمي رقم 

اول وثالث ايام 
العيد

محل رقم 16أوالد بلقاسم مطعم عزيزي زهير32
10

ثاني و رابع ايام العيد



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

قائمة المداومين خالل يومي عيد األضحى لسنة 2014

بلديـة واد الجمعة

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
الثو ثاني و ثأولفرقة مطماطةمخبزةبوبكر محمد01

ايام العيد
و سادس ايام أول مطماطــــــــــــةمواد غذائية عامةبوسوبل الشيخ 02

العيد
و سابع أيام ثاني مطماطــــــــــــةمواد غذائية عامةجعوان محمد03

العيد
و سادس أيام أول القرية الفالحيةمواد غذائية عامةبورزامة العيد04

العيد
و سابع أيام ثاني القرية الفالحيةمواد غذائية عامةمهابي بن عيسى05

العيد
أول يوم عيدالقرية الفالحيةمواد غذائية عامة+غاز البوتانالعامري محمد06
ثاني يوم عيدحي علي خوجةمواد غذائية عامةزاغري بشير07
أول يوم عيدحي علي خوجةمواد غذائية عامةمسن بن يوسف08
ثاني يوم عيدالقرية الفالحيةمواد غذائية عامةبحشريف را09
يوم عيدثالثمطماطــــــــــــةمواد غذائية عامةبومدل احمد 10
يوم عيدرابعمطماطــــــــــــةمواد غذائية عامةبوبكر احمد11
يوم عيدخامسالقرية الفالحيةمواد غذائية عامةجالب جياللي12
يوم عيدثالثمطماطــــــــــــةواد غذائية عامةمشافعي مراد13
أول و ثاني أيام العيدالقرية الفالحيةمطعمشريف إبراهيم14
ثالث و رابع أيام مطماطة03محالت رقم 08مطعمبوجدار ظريفة15

العبد



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

لواليـة عيـن الدفلــى

قائمة المداومين خالل يومي عيد األضحى لسنة 2014

بلديـة خميس مليانة

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب ومقالر 
و سادس أيام اول أوت20شارع مخبــــــزةسباط مراد01

العيد
أيام و سابع ثانيشارع مالكي سرحانمخبــــــزةحمداني أحمد02

العيد
اول يوم عيد16شارع بلوزاني رقم مخبــــــزةشريفي ابراهيم03
ثاني يوم عيدحي الدردارة مخبــــــزةسالمي عبد اهللا04
و سادس أيام اول شارع غيدة بن يوسفمخبــــــزةطهرات عبد الرزاق05

العيد
ام أيو سابع ثاني شارع غيدة بن يوسفمخبــــــزةدوزيدية بوعالم06

العيد
اول يوم عيد296حي الدردارة رقم مخبــــــزةنورة صادق07
ثاني يوم عيدشارع العقيد بوقارة (نقطة بيع)مخبــــــزةدوزيدية بوعالم08
اول يوم عيدشارع اول نوفمبر عمارة بمخبــــــزةبوعداين رضا 09
ثاني يوم عيديشارع حمادي بن شرقمخبــــــزةآيت أودية بلقاسم10
يوم عيدثالثشارع بوعمراني مخبــــــزةرافد نجيب11
يوم عيدرابعحي الدردارة مخبــــــزةلطرش بن يوسف12
يوم عيدخامسحي الصوامعمخبــــــزةحمراوي عبد اهللا13
و ثالث ايام العيداول الحي البلدي سيدي منادغاز البوتانموجد محمد 14
أيام و رابع ثانيالحي البلدي سيدي منادغاز البوتانوجبير يحي  ب15

العيد
و ثاني أيام العيدأول شارع بلسعدي عبد القادرمحطة وقودلراشيش عبد القادر16



و ثالث أيام العيداول حي سوفايمطعــــــــــمقطاش مصطفى 17
و رابع أيام العيداول القادرشارع بلسعدي عبدمطعــــــــــممدوار احمد 18
و خامس ايام ثاني حي سوفايمطعــــــــــمشرياف علي 19

العيد
و سادس أيام اول مسكن حي بوطان 132مشروع مواد غذائية عامةطواهري عمر 20

العيد
و سابع أيام ثاني الحي البلدي مواد غذائية عامةبلوط نور الدين21

العيد
اول يوم عيدشارع بوعمراني محمدمواد غذائية عامةد قشار محم22
ثاني يوم عيدشارع العقيد بوقارةمواد غذائية عامةمقدم عبد الرحمان 23
و سابع ايام العيداول مسكن حي المذبح108حي مواد غذائية عامةبويخف بن يوسف 24
سادس أيام وثاني حي سيدي أمعمرمواد غذائية عامةفويقع مصطفى 25

العيد
اول يوم عيد40حي الدردارة رقم مواد غذائية عامةشرقي احمد 26
ثاني يوم عيدحي حاليمي محمدمواد غذائية عامةسليمان رفيق 27
اول يوم عيدحي الصوامعمواد غذائية عامةمين ااهربن زهرة ط28
ي يوم عيدثانحي سيدي أمعمرمواد غذائية عامةبلوطي عائشة 29
و سادس أيام اول حي الصوامعمواد غذائية عامةمرسالم عبد القادر 30

العيد
و سابع ايام ثاني اوت20شارع مواد غذائية عامةمخطاري امحمد 31

العيد
اول يوم عيدعمارة الوئام الطابق االرضيمواد غذائية عامةبن صفية غالم 32
ثاني يوم عيدمسكن108حي المذبح  مشروع غذائية عامةموادعبد القادر مكي محمد33
اول يوم عيدحي لكداتمواد غذائية عامةقوسم موسى 34
بن لحسن نصر 35

الدين 
و سادس أيام ثاني حي الصوامعمواد غذائية عامة

العيد

و سابع أيام العيداول شارع اول نوفمبرمواد غذائية عامةعنتر محمد 36
ثاني يوم عيدحي الدردارةمواد غذائية عامةرشيدي علي37
اول يوم عيداوت20شارع مواد غذائية عامةبوزينة ابراهيم 38
ثاني يوم عيداوت20السوق المغطاة شارع مواد غذائية عامةغول محمد 39
اول يوم عيدحي سوفاي مواد غذائية عامةعيسى العابدي بن 40
ثاني يوم عيدحي الحريةمواد غذائية عامةرشيدي محفوظ41



اول يوم عيدحي الحريةمواد غذائية عامةمصطفاوي  حميد 42
ثاني يوم عيدشارع طهراوي بن ميرةمواد غذائية عامةكريال موسى 43
يوم عيدثالثحي الصوامعمواد غذائية عامةلفرس عباس44
يوم عيدخامسحي الصوامعةمواد غذائية عامفارس عبد الرحمن45
يوم عيدرابعالوئام 09مسكن عمار 200حي ب مواد غذائية عامةشلف غنية46
يوم عيدثالثشارع طهراوي بن ميرةمواد غذائية عامةالغالي عبد الحليم47
يوم عيدرابعحي واد الريحانمواد غذائية عامةسرحان اسماعيل48
يوم عيدخامسمسكن عمارة ب200حي بوطان واد غذائية عامةمبلفول عبد القادر49
يوم عيدثالثحي السالممواد غذائية عامةحبيسي عبد القادر50
يوم عيدرابعشارع بلسعدي عبد القادرمواد غذائية عامةلفراس جياللي51
ديوم عيخامسمسكن تساهمي بوطان 200حي مواد غذائية عامةقندوز ياسين52
يوم عيدثالث219حي عاجة مواد غذائية عامةفقوس فاتح53
يوم عيدرابعحي بن عبد اهللامواد غذائية عامةبحرية عبد القادر54
يوم عيدخامسحي سوفايمواد غذائية عامةعيادي محمد55
يوم عيدثالثحي بوطانمواد غذائية عامةبلعيشة عبد القادر56
بن مقدم عبد 57

لرحمنا
يوم عيدرابعشارع فارسي مصطفىمواد غذائية عامة

يوم عيدخامسمسكن تساهمي حي بوطان102مشروع مواد غذائية عامةبدري احمد58
أيام و سادساول28حي الدردارة رقم قصــــــابةعطابي عبد الرحمان 59

العيد
و سابع أيام ثاني12حي الدردارة رقم قصــــــابةبورقعة سمير 60

العيد
اول يوم عيدحي حاليمي محمدقصــــــابةمحايلية عبد القادر 61
اول يوم عيدحي لكداتقصــــــابةهامل محمد 62
ثاني يوم عيداوت20شارع قصــــــابةهنين حسين 63
اول يوم عيدحي سيدي أمعمرقصــــــابةعمورة رابح 64
ثاني يوم عيدالسوق المغطاة ـــابةقصــعيساوي محمد65
يوم عيدثالثحي سوفايقصـــــابةبلقاسم حسين66
يوم عيدرابعحي سوفايقصـــــابةبن علوان رشيد67
يوم عيدخامسحي سيدي امعمرقصـــــابةبوكيرة عباسي الطيب68
يديوم عثالثشارع بلسعدي عبد القادرقصـــــابةبوزيد بوبكر69



يوم عيدرابعحي حاليمي محمدقصـــــابةمكالتي خالد70
يوم عيدخامسشارع بلسعدي عبد القادربيع الدواجن و البيضحوتي يحي71
و ثالث أيام العيداول شارع غيدة بن يوسفخضر و فواكهطواهير عبد القادر طواهير عبد القادر72
و رابع أيام العيداول اني محمدشارع بوعمر خضر و فواكهسفال يحي 73
و خامس أيام اول شارع مالكي سرحانخضر و فواكهبوكريطة عربية 74

العيد
و سادس أيام ثاني 02شارع مالكي سرحان رقم خضر و فواكهبودومي يحي 75

العيد
و سابع أيام ثاني حي بن عبد اهللا احمدخضر و فواكهبن لشهب عمار 76

العيد
اول يوم عيد04حي سوفاي طريق الوطني رقم مشروبات غير كحولية(مياه معدنية)ني حوريةعما77
ثاني يوم عيدحي سوفايمشروبات غير كحولية(مياه معدنية)فرحي محمد78
اول يوم عيد09حي لكدات رقممشروبات غير كحولية(مياه معدنية)لوكيل خير79
و سادس أيام ثاني 84شارع قصد علي أحمد رقم ة(مياه معدنية)مشروبات غير كحوليبغداد الهادي80

العيد
و سابع أيام العيداول شارع بلسعدي عبد القادرمشروبات غير كحولية(مياه معدنية)نورة نور الدين81
ثاني يوم عيدشارع ديس سعيدمشروبات غير كحولية(مياه معدنية)بن سعيد محمد82
اول يوم عيد216رقم01تجزئة سوفاي ت غير كحولية(مياه معدنية)مشروباصدوقي خليل83
بن عودة عبد 84

اللطيف
ثاني يوم عيدحي حاليمي محمدمشروبات غير كحولية(مياه معدنية)

يوم عيدثالث35حي لكدات رقم مشروبات غير كحولية(مياه معدنية)عثماني حميد85
يوم عيدرابع شارع بلسعدي عبد القادره معدنية)مشروبات غير كحولية(مياشرفية محمد86
يوم عيدخامسجهة الغربية05تجزئة مشروبات غير كحولية(مياه معدنية)لونيس عبد الرحمان87
يوم عيدسادسحي سوفايمشروبات غير كحولية(مياه معدنية)بوجمان محمد88
يوم عيدسابعحي الدردارة شرق871مشروبات غير كحولية(مياه معدنية)عبد المطلب حميد89
اول و رابع  أيام العيدشارع العقيد بونعامةتصليح العجالت تركية بن يوسف90
ثاني و خامس  ايام 04طريق الوطني رقم تصليح العجالتفتاحين ميلود91

العيد
ثالث ايام العيدحي حاليمي محمدتصليح العجالتبلمشري سيد احمد92

سابع يوم عيدحي سوفايتصليح العجالتر علي بن عام



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهور يـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

قائمة المداومين خالل يومي عيد األضحى لسنة 2014

بلديـة سيدي لخضر

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
و خامس وثالثاولشارع اول نوفمبرمخبــــــزةوزيانجوجة ب01

أيام العيد
و رابع و خامس اول 03حي التجزئة رقم مخبــــــزةبن عدة محمد02

أيام العيد
و خامس و ثاني شارع سواعدي بن يوسفمخبــــــزةلبط عادل03

سادس أيام العيد
و ثالث و خامس اول 04قم الطريق الوطني ر محطة الوقودنحازية رمضان04

أيام العيد
ثاني و رابع و سادس وسط المدينةمحطة الوقودعامرين العربي 05

أيام العيد
اول يوم عيدوسط سيدي لخضرمواد غذائية عامةغير موح محمدص06
و ثالث أيام العيداول 04الطريق الوطني رقم مواد غذائية عامةكلتين ابراهيم07
و رابع أيام العيداول 04الشارع الرئيسي الطريق الوطني رقم مواد غذائية عامةمحمدعنتري08
و خامس أيام اول عبد القادراالميرشارع مواد غذائية عامةمساعدية أمحمد09

العيد
و سادس أيام ثاني 04حي التجزئة رقم مواد غذائية عامةبن حاج رابح محمد10

العيد
و سابع أيام ثاني 27شارع شرقي أحمد قسم واد غذائية عامةمهرهور عمر11

العيد
ثاني يوم عيدشارع الشهداءمواد غذائية عامةجعفر صالح12
ثاني يوم عيدشارع بوعداينمواد غذائية عامةايطاطاحين أحمد13
اول يوم عيدمسكن48حي مواد غذائية عامةجعفر مصطفى14
يوم عيدثاني وسط المدينةائية عامةمواد غذناجي أحمد15



ثالث و سابع أيام حي خليفمواد غذائية عامةبسكري محمد16
العيد

يوم عيدرابعوسط سيدي لخضرمواد غذائية عامةبدراوي محفوظ17
يوم عيدخامسمسكن اجتماعي48حي ب مواد غذائية عامةصغير مصطفى18
رابع يوم عيد1955أوت 20ةمواد غذائية عامأوزقزو علي 19
سادس و سابع أيام 04شارع الطريق الوطني رقم مواد غذائية عامةقروم عمر20

العيد
يوم عيدسادس 34مجموعة ملكية رقم 33قسم مواد غذائية عامةأولعربي محمد21

بع يوم عيدسا4شارع أول نوفمبر الطريق الوطني رقم مواد غذائية عامةهامل عبد الكريم22

و ثالث أيام العيداول نوفمبر01شارع 17رقم مطعــــــــــمبوعالمي محمد23
و رابع أيام العيدثاني سيدي لخضر85مجموعة ملكية مطعــــــــــمعاشور كمال24
و خامس أيام ثاني 04الطريق الوطني رقم مطعــــــــــمخلوف حميد25

العيد
و ثالث أيام العيداول الشارع الرئيسيصابـــــــــــةقبورقعة حسين26
و رابع ايام العيداول شارع اول نوفمبرقصابـــــــــــةطفياني محمد27
و سادس ايام ثاني سيدي لخضر مركزقصابـــــــــــةالصغير عباس كريم28

العيد
و سابع أيام خامسالشارع الرئيسيبيع الدواجن اللحوم و البيضبن عدة عمر29

العيد
مشروبات غير كحولية(مياه بن نوية عبد القادر30

)معدنية
عيدالثاني أيامو اول مسكن 48حي 

و ثالث أيام العيداول شارع االمير عبد القادرتصليح العجالتسالمي حسين31
لعيدو رابع ايام اثاني 04طريق الوطني رقم تصليح العجالتبراهمي محمد32

و خامس ايام اول شارع عيشونيتصليح العجالتزحاف يمينة33
العيد

و سادس أيام ثاني 70قطعة 04تجزئة رقم تصليح العجالتصغير و علي معمر34
العيد



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

قائمة المداومين خالل يومي عيد األضحى لسنة 2014

بلديـة برج االمير خالد

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
وثالث أيام العيداول فرقة اوالد عليغاز البوتانسيف أحد01
و رابع أيام العيدثاني فرقة اوالد عليغاز البوتانبلباش محمد02
أيام العيدثالث اولبرج االمير خالد مركزـممطعـــــــــبوجمان محمد03
و رابع ايام العيدثاني برج االمير خالد مركزمطعــــــــــمدعاس الزاهي04
اول يوم عيدبرج االمير خالدمواد غذائية عامةتدرس سعيد05
و سادس أيام العيدثاني برج االمير خالدمواد غذائية عامةميلودي جياللي06
و سابع أيام العيداول 03حي التجزئة رقم مواد غذائية عامةبناع مراد بن الطاهر07
ثاني يوم عيدالشارع الرئيسي مواد غذائية عامةأوسال عبد القادر08
و سادس أيام العيداول برج االمير خالدمواد غذائية عامةزوقاري محمد09
و سابع أيام العيدثاني مير خالدبرج االمواد غذائية عامةخيال امبارك10
اول يوم عيد14أحمد غول الطريق الوطني رقم مواد غذائية عامةمجاجي سعيد11
يوم عيدثالثبرج االمير خالدمواد غذائية عامةبوجنان لخضر12
يوم عيدرابعبرج االمير خالدمواد غذائية عامةمالوي دحمان13
يوم عيدخامسبرج االمير خالدعامةمواد غذائيةحميدي محمد14
يوم عيدثالثبرج االمير خالدمواد غذائية عامةبوبكر مصطفى15
يوم عيدرابعبرج االمير خالدمواد غذائية عامةتمار لخضر16
يوم عيدثالثبرج االمير خالدمواد غذائية عامةديلمي محمد17
اول يوم عيدالد مركزبرج االمير خقصابـــــة تمار محمد18
ثاني يوم عيدبرج االمير خالد مركزقصابـــــةتيرسان سعيد19
أول  و ثاني أيام العيدبرج األمير خالد مركزتصليح العجالتبومدين لخضر20



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل
قائمة المداومين خالل يومي عيد األضحى لسنة 2014

بلديـة طارق بن زياد
تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أيام العيدثاني أول و حي تانوتغاز البوتانمير أحمد01
أيام العيدأول و ثاني الطريق الرئيسيمحطة خدماتطيبوني محمد02
و ثالث أيام العيداول رق بن زياد مركزطامطعـــــــممير موسى03
و سادس و خامس ثاني طارق بن زياد مركزمطعـــــــملوزي محمد04

أيام العيد
و رابع أيام العيداول طارق بن زياد مركزمواد غذائية عامة+غاز البوتانمجبار بومدين05
و خامس أيام ثانيطارق بن زياد مركزمواد غذائية عامةزقاري بن يمينة06

العيد
و سادس أيام العيداول طارق بن زياد مركزمواد غذائية عامةمزيون الطاهر07
و خامس أيام ثاني طارق بن زياد مركزمواد غذائية عامةصاب أحمد08

العيد
أول و ثالث أيام العيدطارق بن زياد مركزمواد غذائية عامةبوميمون ابراهيم09
و سابع أيام العيدرابعطارق بن زياد مركزمواد غذائية عامةصعاب الحاج10
يوم عيدخامس طارق بن زياد مركزمواد غذائية عامةبرسون سعيد11
ثاني يوم عيدطارق بن زياد مركزمواد غذائية عامةجحموم صالح12
اول يوم عيدطارق بن زياد مركزمواد غذائية عامةقطارني خديجة13
ثاني يوم عيدحي تانوتمواد غذائية عامةن محمدقراب14
اول يوم عيدطارق بن زياد مركزمواد غذائية عامةمواس رقية15
ثاني يوم عيدطارق بن زياد مركزمواد غذائية عامةبرادمي احمد16
ثالث و رابع أيام العيدطارق بن زياد مركزمواد غذائية عامةمجبار بومدين17
و ثاني أيام العيداول حي تانوت بجانب الثانويةقصابــــــةبد الغنيتدرس ع18
أيام العيدو ثاني اول طارق بن زياد مركزابــــــةصقمجبار عبد القادر19
أيام العيدو ثاني اول طارق بن زياد مركزتصليح العجالتمنقار محمد20



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
يرية التجارة مد

ىــواليـة عيـن الدفلل

قائمة المداومين خالل يومي عيد األضحى لسنة 2014

بلديـة بئر ولد خليفة

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
و ثالث و اول حي بن باديسمخبـــــــــــزةلزعر أمعمر01

خامس أيام العيد
و رابع و ثاني بئر ولد خليفة مركزــــــــزةمخبـــاليفي كريم02

سادس أيام العيد
و سادس و اول بئر ولد خليفة مركزغاز البوتانبن ستي يحي03

سابع أيام العيد
و رابع و ثاني بئر ولد خليفة مركزغاز البوتانخبازي علي04

خامس أيام العيد
و رابع وثالث اول حي الشهداءمطعـــــمقرين مصطفى05

أيام العيد
و خامس و ثاني شارع عبد الحميد بن باديس مطعـــــمحشادي محمد06

سادس أيام العيد
و ثالث أيام اول بئر ولد خليفة مركزمواد غذائية عامةخريسي سعيد07

العيد
و رابع أيام ثاني بئر ولد خليفة مركزمواد غذائية عامةبلمشري خيرة08

العيد
اول يوم عيدبئر ولد خليفة مركزمواد غذائية عامةلحسنديس 09
و خامس أيام ثاني 01بئر ولد خليفة مركز عمارة رقم مواد غذائية عامةدوايجية بن يوسف10

العيد
و سابع أيام اول 14شارع الشهداء الطريق الوطني رقم مواد غذائية عامةقوجيل حسام11

العيد
يوم عيدثاني القرية الفالحيةئية عامةمواد غذابرهون سعيد12
ثاني يوم عيدفبراير24شارع مواد غذائية عامةبن بوعلي نصر الدين13
اول يوم عيدحي الطيبمواد غذائية عامةشالح محمد14



و ثالث أيام ثاني القرية الفالحيةمواد غذائية عامةاليفي أحمد15
العيد

و رابع أيام اول 04محل اوالد سليمان الجناح أرقم 24غذائية عامةمواد عبد الكريم بلقاسم16
العيد

و خامس أيام ثاني بئر ولد خليفة مركزمواد غذائية عامةتمار رشيد17
العيد

و سادس أيام اول بئر ولد خليفة مركزمواد غذائية عامةحاج جياللي سعيدة18
العيد

و سابع أيام ثاني لوزينحي امواد غذائية عامةكراسي عمر19
العيد

يوم عيدثالثبئر ولد خليفة مركزمواد غذائية عامةزاهد محمد20
يوم عيدرابع(القرية الفالحية)بئر ولد خليفة مركزمواد غذائية عامةسعداوي اسماعيل21
يوم عيدخامسشارع الشهداءمواد غذائية عامةمسون الحاج22
يوم عيدثالث(القرية الفالحية)بئر ولد خليفة مركزد غذائية عامةموادوافلية رابح23
أول و ثالث و رابع شارع الشهداءخضر و فواكهعيسى شريف24

أيام العيد
و خامس و ثاني حي الوزينخضر و فواكهعاشور رمضان25

سادس أيام العيد
يدثاني يوم عمركز البلديةخضر و فواكهعيوني عبد الرحمن26
وثالث وخامس اول حي الملعب البلديقصابــــــةتمار محمد27

أيام العيد
و رابع وسابع ثاني 14الطريق الوطني رقم قصابــــــةحطاب مخفي28

أيام العيد
أول و ثاني أيام 14الطريق الوطني رقم تصليح العجالتخبازي بلقاسم29

العيد



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

قائمة المداومين خالل يومي عيد األضحى لسنة 2014

بلديـة مليانة

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول و سادس أيام العيدشارع بن تيفور عبد الرحمنمخبـــــــــزةتيمطاوسين مصطفى01
أول و سابع ايام العيد شارع حمدان بطلمخبـــــــــزةبن حاج أعمر صليحة02
أول يوم عيد حي واد الريحان طريق بن عاللمخبـــــــــزةسعيداني صالح الدين03
أول  و سادس أيام شارع حميد بوياربومخبـــــــــزةزاوي زين الدين04

العيد 
ثاني و سابع أيام العيدشارع جاب روحو بوزيانزةمخبـــــــــبلهواري عمر05
ثاني يوم عيدشارع االمير عبد القادرمخبـــــــــزةوعدية زهير06
ثاني يوم عيدطريق قرقاحمخبـــــــــزةقسوم بن عائشة07
أول و سادس أيام العيد شارع جاب روحومواد غذائية عامةمعيوف مليكة08
ثاني و سابع أيام العيدشارع جاب روحواد غذائية عامةمو فقير جمال09
أول و سادس أيام العيد شارع االخوة ولد درانمواد غذائية عامةيحي أعمر خالد10
ثاني و سابع أيام العيدشارع باستورمواد غذائية عامةحمايدية أحمد11
د أول يوم عيشارع باستورمواد غذائية عامةقسطالي محفوظ12
ثاني يوم عيدشارع باستورمواد غذائية عامةعيشوني مصطفى13
أول و سادس أيام العيدشارع االمير عبد القادرمواد غذائية عامةطرابلس زهرة14
ثاني و سابع أيام العيدشارع حمدان بطلمواد غذائية عامةكراش عبد القادر 15
أول و سادس  أيام ليشارع شرشامواد غذائية عامةكاتب محمد16

العيد 
ثاني و سابع ايام العيدشارع قنيشمواد غذائية عامةعبد اهللا عثمان محمد17
أول يوم عيد شارع قنيشمواد غذائية عامةبونواحين عمر18
ثاني يوم عيدحي الشمالمواد غذائية عامةشرشالي أبو تمام19



أول و سادس أيام العيدي الشمالحمواد غذائية عامةحمزة عبد الكريم20
ثاني و سابع أيام العيدحي الشمالمواد غذائية عامةبن سعيد دحمان21
أول يوم عيد طريق الملعبمواد غذائية عامةسليماني رضا22
ثاني يوم عيدشارع بن تيفورمواد غذائية عامةصدوق بوزيان فضيل23
أول يوم عيد شارع بن تيفورمواد غذائية عامةكوماس ابراهيم24
ثاني و سادس  أيام مقابل مؤسسة الرخاممواد غذائية عامةبن ميمون رشيد 25

العيد
أول و سابع أيام العيد حي زوقالة مواد غذائية عامةبن شعبان محمد26
ثاني يوم عيدحي زوقالة مواد غذائية عامةطهراوي محمد27
أول يوم عيد حي زوقالة ئية عامةمواد غذاأوبختة حسن28
ثاني يوم عيدحي زوقالة مواد غذائية عامةالعربي بوعمران فتيحة29
أول و سادس  أيام حي باب الغربيمواد غذائية عامةبونقاب محمد30

العيد 
ثاني و سابع  أيام العيدشارع مغراوة مواد غذائية عامةجمعي رشيد31
أول يوم عيد شارع مغراوةمواد غذائية عامةبونعمان مسعود32
أول يوم عيد شارع االمير عبد القادرمواد غذائية عامةبوشولي فيصل33
ثاني يوم عيدشارع االمير عبد القادرمواد غذائية عامةربيكة زغلة34
أول يوم عيد حي العناصر مواد غذائية عامةتتقوست بوعالم35
ثاني يوم عيدحي العناصر الجميلةمواد غذائية عامةالحكيمبوتوريعة عبد 36
أول يوم عيد حي واد الريحانمواد غذائية عامةابركان ابراهيم37
ثاني يوم عيدحي الواد الريحانمواد غذائية عامةعتو نور الدين38
أول يوم عيد حي قرقاحمواد غذائية عامةطهراوي امحمد39
ثالث ايام العيدحي قرقاحاد غذائية عامةمو جلوط خير40
رابع يوم عيدحي العناصر الجميلةمواد غذائية عامةبو عنان عبد القادر41
خامس يوم عيدحي الحمامةمواد غذائية عامةقربوسي عبد القادر42
ثالث يوم عيدحي العناصر الجميلةمواد غذائية عامةآيت عامر بلقاسم43
رابع يوم عيدشارع أول نوفمبرمواد غذائية عامةحمد بوشارف أ44
خامس يوم عيدحي ارس العقبةمواد غذائية عامةشادلي احمد45
ثالث يوم عيدشارع باستورمواد غذائية عامةحفصاوي  رضوان46
رابع يوم عيدحي الباب الغربيمواد غذائية عامةسرير الحرثي عبد القادر47
خامس يوم عيدشارع أمير عبد القادرمواد غذائية عامةحفوظقصد علي م48



ثالث يوم عيدنهج الجمهورية مواد غذائية عامةأوبختة عبد القادر49
رابع يوم عيدشارع حمدان باطلمواد غذائية عامةبن بليدية محمد يزيد50
خامس يوم عيدشارع بن تيفورمواد غذائية عامةحمالوي عزيز51
ثالث يوم عيدحي الحمامةمواد غذائية عامةبوجمعة محمد52
رابع يوم عيد39حي الحمامة رقممواد غذائية عامةرحمون عبد القادر53
خامس يوم عيدحي الحمامةمواد غذائية عامةبويحي كمال54
ثالث يوم عيدحي الحمامةمواد غذائية عامةبوكريزة مصطفى55
رابع يوم عيدحي رأس العقبةغذائية عامةموادشادلي أحمد56
خامس يوم عيدحي الحمامةمواد غذائية عامةمساعدية بوعالم57
ثالث يوم عيدشارع بن تيفورمواد غذائية عامةعساحين عيسى58
رابع يوم عيدشارع بن تيفورمواد غذائية عامةمكي احمد59
خامس يوم عيدشارع بن تيفورمواد غذائية عامةبو عبد اهللا نعيمة60
ثالث يوم عيدحي قرقاحمواد غذائية عامةعطار عائشة61
رابع يوم عيدحي قرقاحمواد غذائية عامةزحاف كريم62
خامس يوم عيد08شارع حمدان باطل رقم مواد غذائية عامةفقير بو عالم63
ثالث يوم عيدلرحمانشارع بن تيفور عبد امواد غذائية عامةبوعزية أحمد64
رابع يوم عيد125حي العناصر الجميلة مواد غذائية عامةبن ذيب عبد النور65
خامس يوم عيدحي راس العقبةمواد غذائية عامةواضح الهادي66
ثالث يوم عيدشارع الجمهوريةمواد غذائية عامةاوبختة عبد القادر 67
رابع يوم عيدشارع حمدان باطلمواد غذائية عامةقصطعلي بوعالم68
خامس يوم عيدجويلية05حي مواد غذائية عامةبن علة حمدان 69
ثاني يوم عيدحي قرقاحمواد غذائية عامةالعربي بوعمران هشام70
أول و سادس أيام شارع االمير عبد القادرقصابــــــــــةفايدي فتيحة71

العيد 
ثاني و سابع أيام شارع االمير عبد القادرــــــــــةقصابحمدون محمد امين72

العيد
أول يوم عيد شارع االمير عبد القادرقصابــــــــــةفغالي لخضر73
ثاني و سادس أيام سوق البلدي المغطاةقصابــــــــــةبلكاتب فضيل74

العيد
و سابع أيام أولسوق البلدي المغطاةقصابــــــــــةمهري نصر الدين75



العيد 
ثاني يوم عيدسوق البلدي المغطاةقصابــــــــــةصدوق بوزيان محمد76
أول يوم عيد سوق البلدي المغطاةقصابــــــــــةبلكاتب اعمر77
ثالث يوم عيدشارع االمير عبد القادرقصابــــــــــةحميدي العيد78
رابع يوم عيدالسوق البلديةقصابــــــــــسعيداني عز الدين79
خامس يوم عيدشارع جياللي مغراويقصابــــــــــةبلبلة كريمة80
ثالث يوم عيدشارع االمير عبد القادرقصابــــــــــةروان فاطمة81
ثاني و سادس أيام شارع حمدان بطلقصابــــــــــةطاهر حسان احمد82

العيد
أول و سابع أيام شارع شرشالي عبد القادرـــــةقصابـــــبكاتب احمد83

العيد
ثاني يوم عيدشارع باستورقصابــــــــــةتخريست مراد84
أول يوم عيدشارع اول نوفمبرقصابــــــــــةريفي هاشم85
أول و ثالث أيام شارع اول نوفمبرمطعــــــــمخالل عبد القادر86

العيد
ثاني و رابع  أيام شارع اول نوفمبرمطعــــــــمادرحمادية عبد الق87

العيد
ثاني  خامس  أيام شارع االمير عبد القادرمطعــــــــم ربيكة ابراهيم88

العيد
ثاني و سادس أيام شارع شرشالي عبد القادرمطعــــــــم بويحي عبد القادر89

العيد
أول و سابع  أيام عبد القادرشارع االمير مطعــــــــمبومعد يوسف90

العيد
ثاني يوم عيدشارع اول نوفمبرمطعــــــــم راشدي محمد91
أول و سادس أيام شارع أوسعيد محمدخضر و فواكهمكالتي الحاج92

العيد
ثاني  سابع  ايام شارع أوسعيد محمدخضر و فواكهادوش عبد القادر93

العيد
أول يوم عيدشارع أوسعيد محمدفواكهخضر وبن عمارة ميلود94
ثاني و سادس أيام شارع مغراوةخضر و فواكهيحي أمحمد احمد95



العيد
أول و سابع ايام شارع مغراوةخضر و فواكهتتبرت عبد القادر 96

العيد
ثاني يوم عيدشارع أوسعيد محمدخضر و فواكهبويحي عادل97
أول يوم عيدالسوق المغطاةفواكهخضر والعربي بوعمران اعمر98
ثاني يوم عيدالباب الغربيخضر و فواكهاوشريف احمد99
ثالث يوم عيدشارع أوسعيد محمدخضر و فواكهحموين رفيق100
رابع يوم عيدشارع غيدة بن يوسفخضر و فواكهطواهير عبد القادر101
خامس يوم عيدباطلحي حمدان خضر و فواكهقوطال محمد بن احمد102
ثالث يوم عيد31شارع قوري محاد رقم خضر و فواكهعتو عبد الرزاق103
رابع يوم عيدالسوق المغطاة شارع أوسعيد محمدخضر و فواكهعربي بوعمران محمد104
خامس يوم عيدالسوق المغطاة شارع أوسعيد محمدخضر و فواكهبن شعبان معمر105
اول يوم عيد مليانة –حي العناصر الجميلة محطة خدمات د بالقرانة محم106
ثاني يوم عيد الشارع الرئيسي مليانة محطة وقود نجينمي 107
اول يوم عيد حي العناصر الطابق االرضيتصليح العجالتبوصالحين بوعالم108
وم عيد ثاني يشارع بن تيفور عبد الرحمانتصليح العجالتجان حامد محمد109



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

قائمة المداومين خالل يومي عيد األضحى لسنة 2014

بلديـة بن عالل

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
عيد الو سادس أيامأول ة محمدشارع كلو مواد غذائية عامةحمدي بختة01
سابع و أيام العيدو ثاني بن عالل مركزمواد غذائية عامةبوعشرية جمال02
عيد الو سادس أيامأول بن عالل مركزمواد غذائية عامةبوسعيدي محمد03
سابع و أيام العيد و ثاني بن عالل مركزمواد غذائية عامةفتاقة محمد04
أيام العيداول و سابع شارع كلوة محمدمواد غذائية عامةلحاجزرايف ب05
عيد و سادس أيام الأول شارع اول نوفمبرمواد غذائية عامةقوري يحي يمينة06
ثاني و سابع ايام  العيد بن عالل مركزمواد غذائية عامةباجي عمران احمد07
أول يوم عيد نوفمبرشارع اول مواد غذائية عامةقويدر جلول مصطفى08
ثاني يوم عيد بن عالل مركزمواد غذائية عامةفتاحين ميلود09
ثالث يوم عيد شارع محمد بوزيانمواد غذائية عامةفقير جياللي10

خامس يوم عيدشارع عبد اهللا بوعمرانمواد غذائية عامةفتاقة عبد القادر
رابع يوم عيد شارع محمد بوزيانمواد غذائية عامةاولعربي عبد القادر11
خامس يوم عيد حي بوحدودمواد غذائية عامةتدبيرت علي12
ثالث يوم عيدرمسكن200حي بوراس مواد غذائية عامةبوقار محفوظ 13
رابع يوم عيدشارع بن شعبان مواد غذائية عامةطهير جمال14
خامس يوم عيد1962جويلية 05حي مواد غذائية عامةعطار عائشة15
أول يوم عيد شارع تاوريري مطعــــــــــــمفتاحين محمد16
ثاني يوم عيد شارع تاوريريمطعــــــــــــمقوري يحي عائشة17
أول يوم عيد الشارع الرئيسي قصابـــــــــــــةروان فاطمة18
اول يوم عيد شارع توريري بن عالل غاز البوتان واجن مجاهد 19
أول و ثاني أيام العيدشارع محمد كلويتصليح العجالتصحورية جياللي20



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

قائمة المداومين خالل يومي عيد األضحى لسنة 2014

بلديـة حمام ريغة

تاريخ المداومةوانـالعنلنشاطانوعاالسماللقب والرقم
أول و سابع أيام العيدالشارع الرئيسي مخبـــــــــــــزةسرير بن يوسف01
ثاني يوم عيدشارع مسجد سلمان الفارسيمخبـــــــــــــزةسرير علي02
ثاني و سادس أيام العيدحي الشاوشمخبـــــــــــــزةحاجي توفيق03
أول يوم عيدشارع االخوة جبوريمواد غذائية عامةكريمالمكي عبد ال04
ثاني و سابع أيام  العيدالحي السفليمواد غذائية عامةالمقرن عبد القادر05
أول و سادس أيام العيدالحي الجديدمواد غذائية عامةديباوي عبد القادر06
سابع أيام العيدثانيالشارع الرئيسي مواد غذائية عامةحمي مجدوب محمد07
أول و سادس أيام العيدالشارع الرئيسي مواد غذائية عامةحمي مجدوب سفيان08
ثاني و سابع أيام العيدمركزمواد غذائية عامةحسان احمد09
أول و سادس أيام العيدحي البناء الجاهزمواد غذائية عامةدايد فروجة10
أول و سابع أيام العيدلشارع الرئيسي امواد غذائية عامةبوخيان لخضر11
عيديومثانيالسفليالحيعامةغذائيةموادابراهيمبالة12
أول و سادس أيام العيدحي عين القارصةمواد غذائية عامةمعيوف مراد13
ثاني سابع ايام العيدالحي الجديدمواد غذائية عامةالمقدم ميلود14
ثالث يوم عيدالشارع الرئيسيعامةمواد غذائيةبكة حميد15
رابع يوم عيدالشارع الرئيسيمواد غذائية عامةعابر علي16
خامس يوم عيدحي البناء الجاهزمواد غذائية عامةحواج محمد17
ثالث يوم عيدحي الطحونة مواد غذائية عامةبوفيان محمد18
رابع يوم عيدصةحي عين القار مواد غذائية عامةالعابد نبيل19
خامس يوم عيدالحي الجديدمواد غذائية عامةبالق محمد 20



ثالث يوم عيدحي عين الطلبةمواد غذائية عامةحمتاني بشير21
رابع يوم عيدالمنطقة السياحيةمواد غذائية عامةزعندوش عبد القادر22
عيدخامس يوم حي الجبابرةمواد غذائية عامةحرابي موراد23
خامس يوم عيدالحي السفليمواد غذائية عامةديناوي قدور24
ثاني يوم عيدالشارع الرئيسي قصابــــــــــــةعياش بن يوسف25
أول يوم عيدالشارع الرئيسي قصابــــــــــــةالمقدم يوسف26
ثاني يوم عيدالحي الجديدقصابــــــــــــةالمقدم بن يوسف27
سادس أيام و أول الشارع الرئيسي قصابــــــــــــةارموش بن يوسفكر 28

العيد
ثاني و سابع أيام العيدالمنطقة السياحيةقصابــــــــــــةحسان مصطفى29
أول يوم عيدالمنطقة السياحيةقصابــــــــــــةالمكي سمير30
ادس و سابع أول و سالشارع الرئيسيخضر و فواكهديباوي عيسى31

أيام العيد
اول و ثاني أيام العيدالشارع الرئيسيمحطة وقودSNCبوحمعة 32
أيام العيدثالثاول و حي المنظر الجميل مطعمحسان ربيعة33
أيام العيدو رابع ثاني شارع محطة تسيير الحمويمطعمزعندوش مصطفى34
و خامس أيام العيداولمركب التسيير الحمويمطعميوفيان محمد35
سادس و سابع أيام حمام مريغة مركزمطعمكرارموش احمد36

العيد
اول و ثاني أيام العيد02حي التجزئة رقم تصليح العجالتحداد كريم37



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

قائمة المداومين خالل يومي عيد األضحى لسنة 2014

بلديـة عين البنيان

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول و ثالث أيام العيدالشارع الرئيسي مخبـــــــــــــزةحمدان عبد الرزاق01
ثاني و رابع أيام العيدحي الحريةمخبـــــــــــــزةخيثر عبد القادر02
أول يوم عيدعين البنيان مركزمواد غذائية عامةلبان بن عائشة03
ثاني يوم عيدعين البنيان مركزمواد غذائية عامةالبعة فؤاد04
أول و سادس أيام العيدعين البنيان مركزمواد غذائية عامةحطابي جلول05
أيام العيدثاني و سابع حي الحريةمواد غذائية عامةمنة فاطمة الزهراء06
أول يوم عيدشارع زروق احمدمواد غذائية عامةنورة عبد اهللا07
ثاني يوم عيدحي الحريةمواد غذائية عامةرطة رصعة احمد08
أول يوم عيدحي الحريةمواد غذائية عامةدهاز برقاع09
ثاني يو م عيدعين البنيان مركزمواد غذائية عامةكربو حكيم10
أول يوم عيدحي الحريةمواد غذائية عامةعبد الحميدكليل 11
ثاني يوم عيدحي الحريةمواد غذائية عامةبن زهرة فتيحة12
ثالث يوم عيدشارع الرئيسيمواد غذائية عامةبوزيد نور الدين 13
رابع يوم عيدحي الحريةمواد غذائية عامةجياش جياللي14
ثالث يوم عيدحي الحريةمةمواد غذائية عاخثير محمد15
رابع يوم عيدعين البنيان مركزمواد غذائية عامةميتوشي عبد القادر16
خامس يوم عيدالشارع الرئيسيمواد غذائية عامةبلقرقيط عبد الحق17
أول يوم عيدعين البنيان مركزقصابــــــــــــةزروق يوسف18
ثاني يوم عيدعين البنيان مركزقصابــــــــــــةوامري امحمد19
ثاني يوم عيدعين البنيان مركزخضر و فواكهتاوتزي محمد20
أول يوم عيدعين البنيان مركزخضر و فواكهكربو حكيم21



بالقرب من المسجد الجديد مطعم وامري الزهرة22
08رقم 

أول يوم عيد

عيدثاني يوم25شارع الرزق رقم مطعمحمايدي أحمد23
أول يوم عيدحي الحريةغاز البوتانكليل بن يحي24
ثاني يوم عيدالشارع الرئيسي غاز البوتانبداوي محمد25



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

قائمة المداومين خالل يومي عيد األضحى لسنة 2014

بلديـة عين التركي

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول و رابع أيام العيد-عين التركي-حي الزبوجة مخبـــــــــــــزةبن زهرة احمد01
ثاني و خامس أيام عين التركي مركزمخبـــــــــــــزةشنوي زهير02

العيد
ثالث و سادس أيام عين التركي مركزبـــــــــــــزةمخيعقوب يمينة03

العيد
أول يوم عيدعين التركي مركزمواد غذائية عامةعبد اهللا عثمان محمد04
ثاني يوم عيدعين التركي مركزمواد غذائية عامةفغول عبد القادر05
يام العيدأول و سادس أعين التركي مركزمواد غذائية عامةسوماتية ابراهيم06
ثاني و سابع  أيام العيدعين التركي مركزمواد غذائية عامةزروالي مراد07
أول يوم عيدحي سيدي بوزبوجةمواد غذائية عامةحمادي عبد القادر08
ثاني يوم عيدعين التركي مركزمواد غذائية عامةمزيان عبد القادر09
أول يوم عيدعين التركي مركزمواد غذائية عامةعبد اهللا عثمان أحمد10
أول يوم عيدحي سيدي بوزبوجةمواد غذائية عامةفغول جمال11
ثاني يوم عيدحي سيدي بوزبوجةمواد غذائية عامةسنوسي بالل12
أول يوم عيدعين التركي مركزمواد غذائية عامةبوركيزة رشيد13
أول يوم عيدجةحي سيدي بوزبو مواد غذائية عامةعاشور احمد14
ثاني يوم عيدعين التركي مركزمواد غذائية عامةبن صتور بوعمرة15
ثاني يوم عيدحي تيزي أوشيرمواد غذائية عامةيعقوب محمد16
أول يوم عيدحي تيزي أوشيرمواد غذائية عامةبن صنور محمد17
ث يوم عيدثالعين التركي مركزمواد غذائية عامةيعقوب عبد القادر18
رابع يوم عيدحي سيدي بوزبوجةمواد غذائية عامةبوكروش حسين19



خامس يوم عيدعين التركي مركزمواد غذائية عامةلجزيري إبراهيم 20
رابع يوم عيدعين التركي مركزمواد غذائية عامةصدوق فؤاد21
دأول و ثاني ايام العيعين التركي مركزقصابةتتبريت بهية22
أول و ثاني ايام العيدعين التركي مركزمطعمشرشالي محمد23
أول و ثاني ايام العيدعين التركي مركزإيداع الغازعبد اهللا عثمان احمد24

أول و ثاني ايام العيدحي تيزي أوشيرإيداع الغازفغول علي25



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
ة التجارة مديري

ىــواليـة عيـن الدفلل

قائمة المداومين خالل يومي عيد األضحى لسنة 2014

بلديـة بومدفع

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول و ثالث أيام العيدشارع االمير عبد القادر مخبـــــــــــــزةبن مالك فؤاد01
أول و رابع أيام العيد02تجزئة رقم بـــــــــــــزةمخعلي امبارك احمد02
ثاني و خامس أيام شارع احمد ملحةمخبـــــــــــــزةمقيدش علي03

العيد
ثاني و سادس أيام العيدطريق المحطةمخبـــــــــــــزةروزي جياللي04
أول يوم عيدشارع دحماني محمدمواد غذائية عامةقليعي زوهير05
ثاني يوم عيد01تجزئة رقم مواد غذائية عامةمقار يوسف06
أول و سادس أيام العيدحي المحطةمواد غذائية عامةعبد السالم يمينة07
العيدثاني و سابع أيام مركز المحطة102حي مواد غذائية عامةبن عودة هالل 08
أول يوم عيداوينهج عبد القادر زو مواد غذائية عامةشيكر نصر الدين09
ثاني يوم عيدشارع رباحي عبد القادرمواد غذائية عامةالعجامة بوعالم10
أول و سادس  أيام شارع رباحي عبد القادرمواد غذائية عامةعياش ابراهيم11

العيد
ثاني و سابع أيام العيدالشارع الرئيسي مواد غذائية عامةكربازي رضا12
أول يوم عيدشارع االمير عبد القادر د غذائية عامةمواتايبي ميلود13
ثاني يوم عيدحي المسجدمواد غذائية عامةالشيكر احمد14
ثالث يوم عيدحي االسفلمواد غذائية عامةبن قارة مصطفى 15
رابع يوم عيدشارع االمير عبد القادرمواد غذائية عامةبوحوية محفوظ16
خامس يوم عيدشارع االمير عبد القادرمواد غذائية عامةالشيكر عبد القادر17
ثالث يوم عيدحي الحامولمواد غذائية عامةمرزوق عبد القادر18
رابع يوم عيدأوت20شارع مواد غذائية عامةبوشية سيد علي19



خامس يوم عيدحي موسى عبد الرحمانمواد غذائية عامةشرقي قويدر20
ثالث يوم عيدحي الحامول بومدفعمواد غذائية عامةمحمدبوزار ديلمي21
أول و سادس أيام العيدمفترق الطرقمطعــــــــــمنورة علي22

ثاني يوم عيدشارع احمد ملحةمطعــــــــــمكرلوف محمد
أول يوم عيدالشارع الرئيسي مطعــــــــــمبوحورية عبد القادر23
ثاني وسابع أيام العيدالشارع الرئيسي طعــــــــــممبن عمار محمد24

أول يوم عيدحي المحطةمطعــــــــــمفقير محمد لمين25
ثاني يوم عيدحي المحطةمطعــــــــــمالعجامة محمد26
رابع و خامس أيام حي البرج بو مدفعمطعــــــــــممحمد حسان الهادي27

العيد
أول و سادس  ايام شارع االمير عبد القادر طعــــــــــممدحماني يوسف28

العيد
ثاني و سابع  أيام العيدشارع اول نوفمبرمطعــــــــــمالشيكر فاروق29

أول و سادس أيام العيدشارع رباحي عبد القادرقصابـــــــةمرزوق مختار 30

ي و سابع أيام العيدثانشارع اول نوفمبرقصابـــــــةبن مداح حسين31

أول يوم عيدالشارع الرئيسي قصابـــــــةعكرمي احمد32
ثالث يوم عيدشارع االمير عبد القادرقصابـــــــةبسناس عبد القادر33
رابع يوم عيدشارع رباحي عبد القادرقصابـــــــةزمولي عبد القادر34
خامس يوم عيدى عبد الرحمنحي موسقصابـــــــةمجاذبي عبد القادر35
ثاني يوم عيدالشارع الرئيسي قصابـــــــةسحنون شكر36
أول يوم عيدالشارع الرئيسي قصابـــــــةبن عامر جياللي37
ثاني يوم عيدالشارع الرئيسي قصابـــــــةسحنون مبروك38
لث أيام العيدأول و ثاشارع اول نوفمبرغاز البوتانعبد المومن زهرة39

ثاني و رابع أيام العيدحي المحطةغاز البوتانحاج ادريس عمر40

41SNCأول و ثاني أيام العيدطريق حمام ريغةمحطة خدماتبن مباركي

أول و سادس أيام العيدشارع اول نوفمبرخضر و فواكهحاج محمد عبد القادر42

ثاني و سابع أيام العيدطةحي المحخضر و فواكهزمام عبد القادر43



أول يوم عيدشارع رباحيخضر و فواكهالعجامة بوعالم44
ثاني يوم عيدشارع اول نوفمبرخضر و فواكهبن عقبة جمال45
ثالث يوم عيدشارع االمير عبد القادرخضر و فواكهمحمد حسان حكيم46
رابع يوم عيدقادرشارع األمير عبد الخضر و فواكهعكرمي عبد القادر47
خامس يوم عيدشارع االمير عبد القادرخضر و فواكهذهبي رمضان48
أول يوم عيدحي المحطةتصليح العجالترباحي محمد49
ثاني يوم عيدحي المحطةتصليح العجالتقدور محمد50



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديرية التجارة 

لواليـة عيـن الدفلــى

قائمة المداومين خالل يومي عيد األضحى لسنة 2014

بلديـة الحسينية

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول و سادس أيام العيدواد الزبوج مركزمواد غذائية عامةسديري عائشة01
ثاني و سابع أيام العيدحي جناد بن عليمواد غذائية عامةاوعيز محمد02
أول يوم عيدالقرية الفالحيةمواد غذائية عامةعبيد ابراهيم03
ثاني يوم عيدحي جناد بن عليمواد غذائية عامةبن حاج طاهر سمير04
أول و سادس أيام العيدحي غالي عبد القادرمواد غذائية عامةفالق امحمد05
ثاني و سابع أيام العيدواد الزبوجائية عامةمواد غذبوخاتم فاطمة الزهراء06
أول يوم عيدحي غالي عبد القادرمواد غذائية عامةبلحسن محمد07
ثاني يوم عيدحي غالي عبد القادرمواد غذائية عامةجنادي بن يوسف08
أول يوم عيدحي غالي عبد القادرمواد غذائية عامةبن علي زيان09
ثاني يوم عيدحي غالي عبد القادرمواد غذائية عامةادربوشقيق عبد الق10
أول و سادس أيام العيدواد الزبوجمواد غذائية عامةعاشور عبد القادر11
ثاني و سابع أيام العيدواد الزبوجمواد غذائية عامةزيتوني احمد12
أول يوم عيدالقرية الفالحيةمواد غذائية عامةبلعاليا احمد13
ثاني يوم عيدالقرية الفالحيةمواد غذائية عامةبوشريط مصطفى14
ثالث يوم عيدحي غالي عبد القادرمواد غذائية عامةفالق جياللي15
رابع يوم عيدحي غالي عبد القادرمواد غذائية عامةبلحسن إسماعيل16
عيدخامس يومحي غالي عبد القادرمواد غذائية عامةبن نعاس بن يوسف17
ثالث يوم عيدواد الزبوجمواد غذائية عامةبلحسن عبد القادر18
رابع يوم عيدحي القرية الفالحيةمواد غذائية عامةالمقدم أحمد19
خامس يوم عيدحي غالي عبد القادرمواد غذائية عامةبن علو زيان20
ثالث يوم عيدواد الزبوجمواد غذائية عامةتدبيرت مراد21



رابع يوم عيدواد الزبوجمواد غذائية عامةعاشور الطيب22
خامس يوم عيدحي القرية الفالحيةمواد غذائية عامةبن حاج قويدر حمزة23
ثالث يوم عيدحي غالي عبد القادرمواد غذائية عامةحاج قويدر علي24
ني و رابع  أيام أول و ثاحي غالي عبد القادرقصابــــــــــــةبن نعاس زوبير25

العيد
اول وثاني و خامس القرية الفالحيةقصابــــــــــــةبوشريط احمد26

أيام العيد
أول و ثاني و رابع أيام حي غالي عبد القادرمطعــــــــمبلكحل محمد27

العيد
اول و ثاني و خامس حي غالي عبد القادرمطعــــــــمزعندوش عبد الحليم28

يوم عيد
سادس و سابع أيام واد الزبوجمطعــــــــمبن علي امحمد29

العيد
رابع و خامس أيام حي غالي عبد القادرمطعــــــــمفالق سفيان 30

العيد
العيدأول و ثاني أيامحي جنادي عليتصليح العجالتزكودة محمد31



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

قائمة المداومين أليام عيد األضحى المبارك لسنة 2014
للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة العامرة

سا) سا-22:00 خالل الفترة اللیلیة من (18:00

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة
شارع مشاليخشايب مراد أول يوم عيد
العامرة مركزقاسم كريمةثاني يوم عيد

العامرة مركزالوكالة الصيدالنية07/10/2014
حي البناء الجاهزشريف جهيدة08/10/2014
حي سيدي مرزوقعزوز فتيحة09/10/2014
حي القرية الفالحيةصدوقي حكيم10/10/2014
العامرة مركزشارف خير الدين11/10/2014



ة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـةالجمهوريـ

مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

قائمة المداومين أليام عيد األضحى المبارك لسنة 2014
للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة جلیدة

سا) سا-22:00 خالل الفترة اللیلیة من (18:00

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة
حي الطواهريةقيدوم حسام الدينول يوم عيدأ

جليدة مركزالوكالة الصيدالنيةثاني يوم عيد
شارع بسكري الغمرانيبن علي خروبي اسماء07/10/2014
جليدة مركززعباط محفوظ08/10/2014
جليدة مركزمحور بوعالم 09/10/2014
جليدة مركزبلباهي حورية10/10/2014
جليدة مركزحنون اسياس11/10/2014



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

عيد األضحى المبارك لسنة 2014 قائمة المداومين أليام
للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة بوراشد

سا) سا-22:00 خالل الفترة اللیلیة من (18:00

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة
بلدية بوراشدزيتوني بلقاسمأول يوم عيد
بلدية بوراشدبوشامي مونياثاني يوم عيد

بلدية بوراشدمعزوزي حميدة07/10/2014
بلدية بوراشدالوكالة الصيدالنية08/10/2014
بلدية بوراشدزحاف فلة09/10/2014
بلدية بوراشدسمزيتوني بلقا10/10/2014
بلدية بوراشدبوشامي مونيا11/10/2014



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

قائمة المداومين أليام عيد األضحى المبارك لسنة 2014
للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة عریب

سا) سا-22:00 خالل الفترة اللیلیة من(18:00

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة
بجانب البلديةالوكالة الصيدالنيةأول يوم عيد
شارع علي ماحينتونزة وهيبةثاني يوم عيد

شارع لعالوي دحمانشاوش عبد القادر07/10/2014
حي التجزئةبوفرساوي حنان08/10/2014
القرية الفالحيةف/زتوريري 09/10/2014
بجانب البلديةالوكالة الصيدالنية10/10/2014
شارع علي ماحينتونزة وهيبة11/10/2014



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

قائمة المداومين أليام عيد األضحى المبارك لسنة 2014
للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة جندل

سا) سا-22:00 خالل الفترة اللیلیة من (18:00

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة
اوت20شارع بلحناشي غنيةأول يوم عيد
شارع المسجدمسيلي العيدثاني يوم عيد

جندل مركز حدوش فايزة07/10/2014
ل مركز جندبلوناس محمد08/10/2014
اوت20شارع صايبي ف/ز09/10/2014
شارع احمد بن زينةمسعودي فتيحة10/10/2014
شارع بن سيدي عيسى ميسومبهناس زكريا11/10/2014



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

األضحى المبارك لسنة 2014 قائمة المداومين أليام عيد
للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة سیدي لخضر

سا) سا-22:00 خالل الفترة اللیلیة من (18:00

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة
شارع اول نوفمبر سيدي لخضرفتاحين وهيبةأول يوم عيد
بلدية سيدي لخضرندير اميتةثاني يوم عيد

بلدية سيدي لخضربوجين فاطمة الزهراء07/10/2014
سيدي لخضرEPLFحي ملعب خيرة08/10/2014
بلدية سيدي لخضرعبد اهللا بن عتصمان فتيحة09/10/2014
حي عيشوني سيدي لخضرمحمد بوزيان فاطمة الزهراء10/10/2014
سيدي لخضرشارع اول نوفمبرفتاحين وهيبة11/10/2014



ـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـةالجمهوري

مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

عيد األضحى المبارك لسنة 2014 قائمة المداومين أليام
للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة الروینة

سا) سا-22:00 خالل الفترة اللیلیة من (18:00

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة
شارع دوبة محمدعبوب شريفةأول يوم عيد
الروينة مركز بجانب البلديةختو هاجرثاني يوم عيد

الروينة مركزالوكالة الصيدالنية07/10/2014
الشارع الرئيسيكشيدة جميلة08/10/2014
الروينة مركزغيوش فريال09/10/2014
شارع دوبة محمدعبوب شريفة10/10/2014
الروينة مركز بجانب البلديةختو هاجر11/10/2014



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

عيد األضحى المبارك لسنة 2014 قائمة المداومين أليام
للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة العبادیة

سا) سا-22:00 خالل الفترة اللیلیة من(18:00

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة
شارع سي بوعالمناظور موسىأول يوم عيد
طريق العامرةنظور بختةثاني يوم عيد

16حي التجزئة رقم كروفي حورية07/10/2014
شارع بونعامة الجياللياوفة محمد عبد الوهاب08/10/2014
ي النصرحكراري الباقي09/10/2014
العبادية مركزالوكالة الصيدالنية10/10/2014
شارع احمد فاتحةمحي الدين نزيهة11/10/2014



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

عيد األضحى المبارك لسنة 2014 قائمة المداومين أليام
للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة بومدفع

سا) سا-22:00 خالل الفترة اللیلیة من (18:00

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة
02حي التجزئة رقم كربازة محمدأول يوم عيد
الشارع الرئيسيعيواز عبد الغنيثاني يوم عيد

حي البرج بغدالي حميد07/10/2014
حي خموجةةالسيرت فتيح08/10/2014
الشارع الرئيسيحاج صدوق محمد09/10/2014
الشارع الرئيسيمصباح محمد السعيد10/10/2014
02حي التجزئة رقم كربازة محمد11/10/2014



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

عيد األضحى المبارك لسنة 2014 قائمة المداومين أليام
للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة ملیانة

سا) سا-22:00 خالل الفترة اللیلیة من (18:00

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة
حي الحمامة مليانةبن حاج اعمر مروانأول يوم عيد
طريق الملعببوغار زهورثاني يوم عيد

حي زوقالة مليانةراوي عبد الهاديخض07/10/2014
حي المعلمين مليانةغانمي فاطمة الزهراء08/10/2014
حي العناصر الجميلة مليانةعمريوي سامية09/10/2014
حي الشمال مليانةيوسفي محمد التوفيق10/10/2014
مليانة112حي الباب الغربي رقم عبد الصمد مليكة11/10/2014



وريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـةالجمه

مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

قائمة المداومين ليومي عيد األضحى المبارك لسنة 2014
للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة خمیس ملیانة

سا) سا-22:00 خالل الفترة اللیلیة من (18:00

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة
شارع حاليمي خميس مليانةبرصة توفيقأول يوم عيد
شارع بوعمراني خميس مليانةحجاج محمد صبريثاني يوم عيد

شارع حاليمي الخميسبوطمين نور الدين07/10/2014
حي االمير عبد القادر الخميسعبدوش نظيرة08/10/2014
شارع بلسعدي الخميسعمراوي زهية09/10/2014
شارع بلسعديعلوان محمد امين10/10/2014
مسكن تساهمي24حي عربوز رشيد11/10/2014



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

عيد األضحى المبارك لسنة 2014 قائمة المداومين أليام
للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة العطاف

سا) سا-22:00 خالل الفترة اللیلیة من (18:00

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة
شارع االستقالل العطافبن يمينة حبيبةأول يوم عيد
حي الكرابش العطافشحمة عبد الهاديثاني يوم عيد

حي الشيخ بن يحي العطافبولكباش كمال07/10/2014
حي بوزار العطافادني لخضرعب08/10/2014
سيدي بوعبيدة العطافبدراني سليمة09/10/2014
شارع محمد خميستيميراوي عبد الحكيم10/10/2014
العطاف18المركز الجديد رقم مريم سميرة11/10/2014



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

ىــدفلواليـة عيـن الل

عيد األضحى المبارك لسنة 2014 قائمة المداومين أليام
للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة عین الدفلى

سا) سا-22:00 خالل الفترة اللیلیة من (18:00

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة
حي ناجم عين الدفلىزيدوك طاهر حبيبأول يوم عيد
حي حاج صدوق عين الدفلى ومة سارةبن خدثاني يوم عيد

حي مازوني عين الدفلىولد سعيد عبد اهللا07/10/2014
حي ناجم عين الدفلىزغيدة فايزة08/10/2014
حي خياطحراوي ابتسام09/10/2014
حي ناجم عين الدفلىبوشارب يمينة10/10/2014
حي النصر عين الدفلىمحمودي ياسين11/10/2014



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

عيد األضحى المبارك لسنة 2014 المداومين أليام قائمة
للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة عین الدفلى

سا) سا-18:00 خالل الفترة النهاریة من (08:00

العنواندلةالصياتاريخ المداومة
بلدية عين الدفلىبن خدومة سارة أول يوم عيد
بلدية عين الدفلىحراوي ابتسامثاني يوم عيد

بلدية عين الدفلىبوشارب يمينة2014اكتوبر11و10



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

عيد األضحى المبارك لسنة 2014 قائمة المداومين أليام
للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة سیدي لخضر

سا) سا-18:00 خالل الفترة النهاریة من (08:00

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية سيدي لخضرفتاحين وهيبةأول يوم عيد



الشعبيـةالجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة 

مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

عيد األضحى المبارك لسنة 2014 قائمة المداومين أليام
للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة برج االمیر خالد

سا) سا-18:00 خالل الفترة النهاریة من (08:00

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية برج االمير خالدبن علي عبد اهللا مروان2014اكتوبر11و10



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

عيد األضحى المبارك لسنة 2014 قائمة المداومين أليام
للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة حمام ریغة

سا) سا-18:00 النهاریة من (08:00 خالل الفترة

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية حمام ريغةوكالة الصيدلة2014اكتوبر11و10



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

عيد األضحى المبارك لسنة 2014 قائمة المداومين أليام
للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة جندل

سا) سا-18:00 خالل الفترة النهاریة من (08:00

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية جندلصايبي ف/زثاني يوم عيد



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

ىــدفلواليـة عيـن الل

عيد األضحى المبارك لسنة 2014 قائمة المداومين أليام
العطاف للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة

سا) سا-18:00 خالل الفترة النهاریة من (08:00

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية العطافبوزيان الرحماني خليلأول يوم عيد

بلدية العطافةمريم سمير ثاني يوم عيد

بلدية العطافاحمد بن يحي لبنى2014اكتوبر11و10



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

عيد األضحى المبارك لسنة 2014 قائمة المداومين أليام
للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة بومدفع

سا) سا-18:00 خالل الفترة النهاریة من (08:00

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية بومدفعكربازة محمدأول يوم عيد



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

عيد األضحى المبارك لسنة 2014 قائمة المداومين أليام
للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة الحسینیة

سا) سا-18:00 خالل الفترة النهاریة من (08:00

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية الحسينيةسديري شريفةثاني يوم عيد



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

ىــيـة عيـن الدفلوالل

عيد األضحى المبارك لسنة 2014 قائمة المداومين أليام
للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة جلیدة

سا) سا-18:00 خالل الفترة النهاریة من (08:00

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية جليدةبن علي خروبي أسماءأول يوم عيد



ريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـةالجمهو 

مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

عيد األضحى المبارك لسنة 2014 قائمة المداومين أليام
للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة عریب

سا) سا-18:00 خالل الفترة النهاریة من (08:00

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية عريبتوريري ف/زثاني يوم عيد



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

عيد األضحى المبارك لسنة 2014 قائمة المداومين أليام
للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة المخاطریة

سا) سا-18:00 خالل الفترة النهار یة من (08:00

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية المخاطريةفقيري خيرة2014اكتوبر11و10



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

عيد األضحى المبارك لسنة 2014 قائمة المداومين أليام
للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة العبادیة

سا) سا-18:00 خالل الفترة النهاریة من (08:00

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية العباديةأوفة محمد عبد الوهابأول يوم عيد



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

ىــعيـن الدفلواليـةل

عيد األضحى المبارك لسنة 2014 قائمة المداومين أليام
للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة الروینة

سا) سا-18:00 خالل الفترة النهاریة من (08:00

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية الروينةغيوش فريالثاني يوم عيد

بلدية الروينةشريفةعبوب 2014اكتوبر11و10



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

عيد األضحى المبارك لسنة 2014 قائمة المداومين أليام
للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة خمیس ملیانة

سا) سا-18:00 خالل الفترة النهاریة من (08:00

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية خميس مليانةدومة بوطيبة يمينةأول يوم عيد

بلدية خميس مليانةزباجي شريفةثاني يوم عيد

بلدية خميس مليانةفريوي اسماء2014اكتوبر11و10



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

عيد األضحى المبارك لسنة 2014 قائمة المداومين أليام
للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة ملیانة مركز

سا) سا-18:00 خالل الفترة النهاریة من (08:00

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية مليانة مركزعلي اسماعيل ناصرأول يوم عيد

بلدية مليانة مركزالصمد مليكةعبد اني يوم عيدث

بلدية مليانة مركزعمراوي زهية2014اكتوبر11و10



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

الحليـب لموزعـي المداوميـن قائمــة

" المبارك لسنة 2014 عيد االضحى أليام "
الملبنةالعنــــــــــــــــــــــــواناللقب و االسمالرقم
مليانةاقولمين عبد القادر01

ـب
ـــــــــــ

عـريــ
ــــة 

ـــــــــــ
ملبنـ

مليانةالغول عبد الرحمان02
حي وادي الريحان مليانةزريقي الجياللي03
شارع محمد بونعامة بمليانةفرقوقي حسين04
العامرةبريك بريك05
حي الدردارة بخميس مليانةمحمودي اسماعيل06
حي المرقب عين الدفلىبويحارة قويدر07
بوراشد مركزمغراوي احمد08
العطافزروقي عبد القادر09
جندلحركات أحمد 10
حي مازوني عين الدفلىبشارف عبد الرحمان11
الفالحية عريبالقريةهدلي بن عبد اهللا 12
فرقة القزازنة بلدية عين بويحيبدراني محمد13
حي التعاونية العقارية عريبناجي عبد القادر14
العباديةشوط فتحي 15
بخميس مليانة40حي سوفاي رقم بومدين محفوظ 16
حي عايزة محمد الروينةبن أمبارك رشيد 17
ليانةحي سوفاي خميس ممجاجي سعيد18
خميس مليانةحرشوني منير19
حي الدردارة خميس مليانةنورة عبد القادر20
عريبايماتيت عبد القادر21
ملبنة عريبسايب عيسى22
مسكن العامرة200حي ذري أحمد23
ملبنــــــــة  ونيـــــــسعربوش ملياني24

ة  
نــــــــ

ملب
س

نيـــــــ
و

ملبنــــــــة  ونيـــــــسدمنصوري محم25
ملبنــــــــة  ونيـــــــسبوشارف عبد الرحمان26



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

المبستر الحليب إنتاج لوحدات المداومين قائمة

" عيد االضحى المبارك لسنة 2014 "أليام

تاريخ المداومةنوع النشاطاالسم و اللقبقمالر 

الحليب المبسترملبنة عريب01
و ثالث و رابع و خامس أول و ثاني

يوم عيدو سادس و سابع 

المبسترالحليبونيسملبنة02
و ثالث و رابع و خامس أول و ثاني

يوم عيدو سادس و سابع 



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

مشتقاتـه و السميد إنتاج لوحدات المداومين قائمة

" عيد االضحى المبارك لسنة 2014 "أليام

تاريخ المداومةنوع النشاطاالسم و اللقبالرقم

السميد  و الدقيقوحدة سيم01
و ثالث و رابع و خامس أول و ثاني

يوم عيدبع و سادس و سا

الدقيقوالسميدالظهرةوحدة02
و ثالث و رابع و خامس أول و ثاني

يوم عيدو سادس و سابع 



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفلل

"نفطــــال" الخدمات لمحطات المداومين قائمة

" المبارك لسنة 2014 عيد االضحى "أليام

تاريخ المداومةالبلديــــــةالمتعامـــــلالرقم

و ثالث و رابع و خامس أول و ثانيالدفلىعين" نفطالDGالمسير المباشر "01
يوم عيدو سادس و سابع 

و ثالث و رابع و خامس أول و ثانيافــــالعط" نفطالDGالمسير المباشر "02
يوم عيدو سادس و سابع 

و ثالث و رابع و خامس أول و ثانيخميس مليانة" نفطالDGالمسير المباشر "03
يوم عيدو سادس و سابع 

و ثالث و رابع و خامس أول و ثانيدــــبوراش" زكارDGالمسير المباشر "04
يوم عيدو سادس و سابع 

لث و رابع و خامس و ثاأول و ثانيةـــالروين" نفطالDGالمسير المباشر "05
يوم عيدو سادس و سابع 

و ثالث و رابع و خامس أول و ثانيعـــبومدف" نفطالDGالمسير المباشر "06
يوم عيدو سادس و سابع 


