
الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يـــــو مي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

بلديـة عين الدفلى

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
ثاني يوم عيدشارع فلسطين صناعية ةمخبــز داد احمد01
أول يوم عيدحي ناجم محمدمخبــزةحاج صدوق جمال02
شارع 04الطريق الوطني رقم مخبــزةبوبقار عبد اهللا03

فلسطين
أول يوم عيد

ثاني يوم عيدشارع األمير عبد القادرمخبــزةعنصر جمال04
ثاني يوم عيدالخوة شمانيشارع ا43مخبــزةطاهر عويدات محمد05
أول يوم عيدشارع األمير عبد القادرمخبــزةمداني بن يوسف06
أول يوم عيدحي الخياطمخبــزةمداني موسى07
ثاني يوم عيدحي االخوة شوالمخبــزةقرآن محي الدين08
ثاني يوم عيدحي مازونيمخبــزةتيطاوني مراد09
أول يوم عيدحي حاج قدورــزةمخبحمرات عبد اهللا10
ثاني يوم عيدأوت20حي مخبــزةبوقريعة  بوعالم 11
يوم عيدثانيشارع االمير عبد القادرمخبــزةقدور مجيد12
يوم عيداولحي االخوة شوالمخبــزةحمادي عمر13
أول يوم عيدحي خياط محمدمخبــزةبراهيمي جياللي14
ثاني يوم عيدحي خياط محمدمخبــزةيفكالسي عمر شر 15
أول يوم عيدحي مازونيمخبــزةشهبر عبد القادر16
أول يوم عيدشارع الشهداءمخبــزةلعالوي عبد القادر17
ثاني يوم عيدحي مازونيمخبــزةبسكري حمزة18
أول يوم عيدحي المرقبمخبــزةحسينياحي19
ثاني يوم عيدحي مازونيمحطة وقودفرج بلقاسم20
أول يوم عيدشارع األمير عبد القادرمحطة وقوداسماعيل يمينة21



ثاني يوم عيد04الطريق الوطني رقم محطة وقودعباس مطاي22
أول يوم عيدحي الضايةمحطة وقودفالح عابد23
أول يوم عيدأوت20شارعمطعم فالح جمال 24
ثاني يوم عيدحي الخياطعممطبوهراوة كمال 25
أول يوم عيدحي ناجممطعملونيس كريم26
ثاني يوم عيدحي الخياطمواد غذائية عامةملة موسى 27
أول يوم عيدحي الخياطمواد غذائية عامةمحمودي لخضر28
ثاني يوم عيدحي الخياطمواد غذائية عامةطبوش محمد29
ثاني يوم عيدحي الحاج صادوق عامةمواد غذائية فلفول حمزة30
أول يوم عيدمسكن300حي مواد غذائية عامةسرياق عبد الرزاق31
ثاني يوم عيدمسكن300حي مواد غذائية عامة عثماني محمد32
أول يوم عيدحي الفغايليةمواد غذائية عامة زحاف عبد القادر33
أول يوم عيدحي الفغايليةمواد غذائية عامةحمالوي عبد الكريم34
أول يوم عيدحي الفغايليةمواد غذائية عامة موساوي محمد35
ثاني يوم عيدحي الفغايليةمواد غذائية عامة حمالوي كريم36
ثاني يوم عيدشارع الزنداري مواد غذائية عامة بن ساحة عبد القادر37
أول يوم عيدير عبد القادرشارع األممواد غذائية عامة لونيس عمر38
ثاني يوم عيدشارع األمير عبد القادرمواد غذائية عامةعثماني اسامة39
أول يوم عيدشارع الشهداءمواد غذائية عامةسعدي سعيد امقران40
ثاني يوم عيدحي شوال مواد غذائية عامةمقابلي كمال 41
ول يوم عيدأحي شوالمواد غذائية عامةشماني موسى42
ثاني يوم عيدحي عطافي بلقاسممواد غذائية عامةمرايمي دحمان43
أول يوم عيدحي عطافي بلقاسممواد غذائية عامةعمروش أحمد44
ثاني يوم عيدفيفري24شارع مواد غذائية عامةالعربي عقيل رشيد45
أول يوم عيداوت20شارع مواد غذائية عامةطهراوي علي46
ثاني يوم عيدحي ناجممواد غذائية عامةمكي محمد47
أول يوم عيدشارع األمير عبد القادرمواد غذائية عامةسمان بن شرقي48
ثاني يوم عيدشارع امبارك بلقاسممواد غذائية عامةامقران سالم49
ثاني يوم عيدحي العقيد بونعامة مواد غذائية عامةبصادق عبد الحق50
أول يوم عيدحي المرقب مواد غذائية عامةخيثر محمد51
ثاني يوم عيدشارع الشهداءمواد غذائية عامةتبريبي موسى52



أول يوم عيدشارع فلسطينمواد غذائية عامةشرقي عبد القادر53
ثاني يوم عيدشارع احمد بوريمواد غذائية عامةلونيس اعمر54
أول يوم عيدحي حاج قدور ة عامةمواد غذائيخليد بوعالم55
ثاني يوم عيدحي حاج قدورمواد غذائية عامةسلماني عبد اهللا56
أول يوم عيدشارع الشهداءمواد غذائية عامةاحمد زواري رضا57
ثاني يوم عيدشارع الشهداءمواد غذائية عامةلونيس جعفر58
أول يوم عيدبـيشارع تبريــــمواد غذائية عامةدين سعيد59
ثاني يوم عيدحي عين البيضاءمواد غذائية عامةالمركز التجاري *أونو*60
ثاني يوم عيدشارع األمير عبد القادرمواد غذائية عامةروان سفيان61
أول يوم عيدشارع األمير عبد القادرمواد غذائية عامةكباش كريم62
ثاني يوم عيدع األمير عبد القادرشار مواد غذائية عامةبلحسن محمد63
أول يوم عيدحي العقيد بونعامةمواد غذائية عامةبوركايب جمال64
ثاني يوم عيدشارع الزنداريمواد غذائية عامةبن يمينة بشير65
أول يوم عيدحي ناجممواد غذائية عامةلونيس عبد اهللا66
ني يوم عيدثاحي ناجممواد غذائية عامةمالح مراد67
أول يوم عيدحي ناجممواد غذائية عامةحاج دحمان68
ثاني يوم عيدحي ناجممواد غذائية عامةعتو حميد69
أول يوم عيدحي خياطمواد غذائية عامةتيراتوشين رشيد70
ثاني يوم عيدحي المرقبمواد غذائية عامةجعاللي عبد القادر71
أول يوم عيدحي المرقبائية عامةمواد غذسعيداني الحاج72
ثاني يوم عيدحي الفغايليةمواد غذائية عامةناجم احمد73
أول يوم عيدحي الفغايليةمواد غذائية عامةموساوي محمد74
أول يوم عيدفرقة الفغايليةمواد غذائية عامةجبور بلقاسم75
وم عيدثاني يحي مازونيمواد غذائية عامةشواق العربي76
أول يوم عيدحي مازونيمواد غذائية عامةسقار علي77
اول يوم عيدحي مازونيمواد غذائية عامةتيطاوني عبد القادر78
أول يوم عيدحي حاج صدوقمواد غذائية عامةقاضي زهرة79
ثاني يوم عيدشارع االمير عبد القادرمواد غذائية عامةبوشريط توفيق80
ثاني يوم عيدشارع أول نوفمبرمواد غذائية عامةعبد اهللاقصطالي81
أول يوم عيدشارع االمير عبد القادرمواد غذائية عامةخالص حاج سليمان82
ثاني يوم عيدحي خياطمواد غذائية عامةبوزباش حمزة83



ثاني يوم عيدحي شوالخضر و فواكهبرشوي عبد اهللا84
أول يوم عيدحي شوالاكهخضر و فو مدبر أحمد85
أول يوم عيدشارع زرقاوي العربيخضر و فواكهسعدي سفيان86
ثاني يوم عيدحي العقيد بونعامةخضر و فواكهمدبر محفوظ87
أول يوم عيدحي خياطخضر و فواكهتيطاوني  عبد الحق88
أول يوم عيدشارع محمد الخامسخضر و فواكهحمادو بوعالم89
ثاني يوم عيدشارع محمد الخامسخضر و فواكهموجر ام الخير90
ثاني يوم عيدشارع األمير عبد القادرقصابةتاحي علي 91
أول يوم عيدحي األخوة شوال قصابةسعادو محمد92
ثاني يوم عيدحي خرباشقصابةبراهيمي  محمد93
عيدأول يومشارع األمير عبد القادرقصابةخدة محمد94
ثاني يوم عيدشارع الشهداءقصابةبلقاسممغراوي95
أول يوم عيدفيفري24شارع قصابةتيطاوني علي96
ثاني يوم عيدشارع االمير عبد القادربيض و دجاجمخلدي مصطفى97
أول يوم عيدحي خياطبيض و دجاجرحيم رابح98
ثاني يوم عيدالحي االخوة شو بيض و دجاجزنادرة عبد العزيز99
ثاني يوم عيدحي ناجم بيض و دجاج جاب اهللا منير 100
أول يوم عيد69حي الحاج قدور رقم بيض و دجاجدواني سيد علي101
ثاني يوم عيدحي خياطبيض و دجاجامبارك علي 102
ثاني يوم عيدشارع فلسطينبيض و دجاجخالص بلقاسم103
أول يوم عيدحي خياطبيض و دجاجتمامسعدوت خديجة زوجة104



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 يومي عيد الفطر المبارك لسنة قائمة المداومين خالل

بلديـة الروينـــــــــــة

تاريخ المداومةوانـالعنطالنشانوعاالسماللقب والرقم
يوم عيدثانيالروينة مركزمخبزة س عليخلودة لقو 01
أول يوم عيدالروينة مركزمخبزة رمالي رضا02
يوم عيداولسيدي حمو فرقة مخبزة شيشة حسين03
أول يوم عيد04الطريق الوطني رقم مطعــــــــــمغرسبو سبان حكيم04
أول يوم عيدسيدي حمو فرقة مواد غذائية عامةلدبن شكيكن خا05
أول يوم عيدسيدي حمومواد غذائية عامةفرحاوي محمد06
أول يوم عيدفرقة السعايديةمواد غذائية عامةبرادع معمر07
أول يوم عيدحي الجسرينمواد غذائية عامةملياني محمد08
أول يوم عيدمايساحة أولمواد غذائية عامةبنور محمد09
ثاني يوم عيدشارع اول نوفمبرمواد غذائية عامةبرابح عبد اهللا10
ثاني يوم عيدالروينة مركزمواد غذائية عامةبن قربة محمود11
ثاني يوم عيدشارع الشهداءمواد غذائية عامةشرير حسين12
يوم عيدثاني شارع ازيان احمدمواد غذائية عامةحدوش أم الخير13
أول يوم عيد05شارع الشهداء خضر و فواكهبومدين بومدين14
ثاني يوم عيدشارع اول مايخضر و فواكهبلعيد لخضر15
أول يوم عيدالشارع الرئيسيقصابــــــــــــــةطاوسة عبد اهللا16
ثاني يوم عيدشارع الشهداءقصابــــــــــــــةبن قادة عبد القادر17
أول يوم عيدحي الشهداء الروينةقصابــــــــــــــةقزول واضح18
ثاني يوم عيدشارع االستقاللقصابــــــــــــــةتمام أحمد19
أول يوم عيداوت20شارع قصابــــــــــــــةباجي عبد القادر20
ثاني يوم عيداوت20شارع بيع الدواجنبن حمادة حمزة21



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

بلديـة زدين

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول و ثاني عيدكز الجديدالمر مخبــــــــــــزةشيخاوي جياللي01

أول و ثاني عيدفيفري زدين24شارع غاز البوتانمحمدبلخوخ02

أول يوم عيد الزعارطةمواد غذائية عامة كوري محمد03

أول يوم عيد المركز القديممواد غذائية عامة مديوني يوسف04

عيد أول يومالمركز القديممواد غذائية عامة بوطاقة أحمد05

ثاني يوم عيدأوالد سيدي يحيمواد غذائية عامة فالح محمد06

ثاني يوم عيدالمركز الجديدمواد غذائية عامة قاضي يحي07

ثاني يوم عيدالمركز الجديدمواد غذائية عامة عجاجي رضا08

أول و ثاني عيدالمركز الجديدبائع الدجاجبرادع حميد09



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

بلديـة الماين

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول و ثاني يوم عيد كزالماين مر صناعيةمخبـزةسمان خروبي01

أول و ثاني يوم عيد الماين مركزغاز البوتانرحماني عبد الحميد02

أول يوم عيدالشارع الرئيسيمواد غذائية عامة بوجلة رابح03

أول يوم عيدالماين مركزمواد غذائية عامة شيباح عائشة04

اني يوم عيدثالماين مركزمواد غذائية عامة جعيداني فاطمة05

ثاني يوم عيدالماين مركزمواد غذائية عامة خرشوش العربي06

ثاني يوم عيدقرية المخفيمواد غذائية عامة قليل رشيد07



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة خالل يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين

بلديـة جليدة

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول يوم عيدجليدة مركزمخبـــــــزةتوبرينات محفوظ01
ثاني يوم عيدجليدة مركزمخبـــــزةجلولي احمد02
أول يوم عيدOPGIت مقابل سكنامخبـــــزةبلعريبي عبد القادر 03
يوم عيدثانيحي بلحاج بن يوسفمخبـــــزةمبدوع محمد04
أول يوم عيدالقرية الفالحيةمخبـــــــزةتركية بن ميرة05
يوم عيدثانيشارع االخوة مقدممخبـــــــزةبلعطش جمال06
يوم عيدثانيجليدة غاز البوتانبلعريبي فيصل07
أول يوم عيدجليدةغاز البوتاني محمدبوزار قوادر 08
يوم عيدثانيجليدةمحطة وقودرايب الجياللي 09
أول يوم عيدجليدةمحطة وقودلقادربوقطيفة عبد ا10
أول يوم عيدجليدة مركزمطعـــــمسعدي بختة11
يوم عيدثانيأوت20شارع مطعـــــمبوبزول لخضر12
أول يوم عيدجليدة مركزد غذائية عامةمواحاج محمد زحافي13
أول يوم عيدفرقة الطواهرية جليدةمواد غذائية عامةعبادة باية14
أول يوم عيدالعرايبية جليدةمواد غذائية عامةمشتة مراد15
مشروع مسكن تساهمي مواد غذائية عامةقاسمي بن ميرة16

جليدة
أول يوم عيد

أول يوم عيدشارع بسكريذائية عامةمواد غميرايمي مصطفى17
أول يوم عيدمارس19حي مواد غذائية عامةمحروق عبد القادر18



ثاني يوم عيدجليدة مركزمواد غذائية عامةناصري علي19
أول يوم عيدالقرية الفالحيةمواد غذائية عامةبيزيو عبد القادر20
ثاني يوم عيدقرية الفالحيةالمواد غذائية عامةتركية عبد القادر21
أول يوم عيدالقرية الفالحيةمواد غذائية عامةبلحاج سفيان22
أول يوم عيدجليدة مركزقصابـــــــــةعبادة بلقاسم23
ثاني يوم عيد38تجزئة رقم قصابـــــــــةخدة سعدة24
أول يوم عيدجليدة مركزدواجن و بيضتركية عباس25
ثاني يوم عيدمسكن32حي دواجن و بيضميلودتركية26



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

بلديـة بوراشد

تاريخ المداومةوانـالعنطالنشانوعاالسماللقب والرقم
أول يوم عيدبوراشد مركزمخبــــــــــــزةقاضي توفيق01
أول يوم عيدبوراشد مركزمخبـــــــــــزةبلدي عبد الرحمان02
أول يوم عيدبوراشد مركزمخبـــــــــــزةقاضي محمد03
يوم عيدثانيبوراشد مركزمخبـــــــــــزةقاضي موسى04
يوم عيدثانيكروشة بوراشدمخبـــــــــــزةحي محمد05
أول يوم عيدحوش القايد مركزمخبـــــــــــزةبرادعي أحمد06
أول يوم عيدبوراشد مركزمواد غذائية عامة كبير جياللي07
أول يوم عيدبوراشد مركزمواد غذائية عامة قاضي عبد القادر08
أول يوم عيدبوراشد مركزمواد غذائية عامة رقاضي محمد بن طاه09
يوم عيدثانيبوراشد مركزمواد غذائية عامة قاضي موسى10
يوم عيدثانيبوراشد مركزمواد غذائية عامة زنداقي محمد11
يوم عيدثانيبوراشد مركزمواد غذائية عامة تبربي بلقاسم12
أول يوم عيدالونادة بوراشد فرقةمواد غذائية عامة بشارف علي13
أول يوم عيدفرقة أوالد سي أحمد بوراشد مواد غذائية عامة عيساني موسى14
أول يوم عيدفرقة الونادة بوراشد مواد غذائية عامة بشارف الحاج15
أول يوم عيدفرقة كدية الزبوج بوراشدمواد غذائية عامة مالح عبد الغني16
ثاني يوم عيدفرقة أوالد سي أحمد بوراشد مواد غذائية عامة وربغدالي منص17
أول يوم عيدفرقة أوالد سي أحمد بوراشد مواد غذائية عامة مناد لخضر18
أول يوم عيدبوراشدحوش القايدمواد غذائية عامة مصطفىسلمان 19
ثاني يوم عيدفرقة أوالد سي أحمد بوراشد مواد غذائية عامة بوتشنت محمد20
أول يوم عيدبوراشد مركزقصابـــــــــــةمغراوي محمد21



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

بلديـة جمعة اوالد الشيخ

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب ولرقما
أول يوم عيدالجمعة مركزمواد غذائية عامة رابحعبد القادر خداوي 01

أول يوم عيدالجمعة مركزمواد غذائية عامة حسني جياللي 02

أول يوم عيدالجمعة مركزمواد غذائية عامة بوبكر فاطمة 03

أول يوم عيدالجمعة مركزمواد غذائية عامة سعدون محمد04

ثاني يوم عيدالجمعة مركزمواد غذائية عامة عبد القادر خداوي لخضر05

ثاني يوم عيدالجمعة مركزمواد غذائية عامة قاري عيسى06

ثاني يوم عيدالجمعة مركزمواد غذائية عامة بوتليس محمد07

ثاني يوم عيدالجمعة مركزمة مواد غذائية عاسعدون محمد08



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل لواليـة عيـن الدفلــى

بلديـة العامرة

تاريخ المداومةوانـنالعالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
ثاني يوم عيدمسكن50حي مخبــــــــزةطرشون عبد اهللا01
أول يوم عيدCNEPحي مخبــــــــزةدحمان أحمد02
ثاني يوم عيدجوان19شارع مخبــــــــزةشعشوعة خيرة03
أول يوم عيدشارع عيسى محموديمخبــــــــزةجلولي علي04
ثاني يوم عيدحي سيدي مرزوقخبــــــــزةممحنون محمد05
ثاني يوم عيدمسكن50حي مطعــــــــــــميوسفي محمد06
ثاني يوم عيدجوان19شارع مواد غذائية عامة فرقوس محمد07
أول يوم عيدالعامرة مركزمواد غذائية عامة سماعيلارملة 08
ثاني يوم عيدسكنم50حي مواد غذائية عامة فياللي محمد09
أول يوم عيدالعامرة مركزمواد غذائية عامة حمراني مختار10
ثاني يوم عيدالمركز التجاريمواد غذائية عامة حدوش عبد القادر11
ثاني يوم عيدشارع موسى طيبيمواد غذائية عامة طرفة فاتح12
م عيدأول يو العامرة مركزمواد غذائية عامة بومسعود علي13
أول يوم عيدالمركز التجاريمواد غذائية عامة يخلف عمر14
ثاني يوم عيدالمركز التجاريمواد غذائية عامة خلج محمد15
أول يوم عيدحي سيدي مرزوقمواد غذائية عامة محمودي علي16
ثاني يوم عيدحي الزورقي أحمدمواد غذائية عامة هني اسماعيل17
ثاني يوم عيدشارع علي محمودمواد غذائية عامة زهرةبن سعيد18
ثاني يوم عيدشارع عيسى محمودمواد غذائية عامة رابح حاج محمد19
أول يوم عيدجوان 19شارع مواد غذائية عامة زرقي فاروق20
أول يوم عيدحي المستقبلمواد غذائية عامة بوكدرون بن يوسف21
أول يوم عيدالعامرة مركزد غذائية عامة مواعزرين جلول22
أول يوم عيدجوان 19شارع قصابــــــــــــــــةقلواز ياسين23
ثاني يوم عيدشارع طيبي موسىقصابــــــــــــــــةيوسفي نور الدين24
أول يوم عيدشارع أحمد مدغري قصابــــــــــــــــةنومري مراد25



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجز ائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك خالل قائمة المداومين

بلديـة المخاطرية

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول و ثاني يوم عيدرية مركزالمخاطمخبـــــــــــزةعثماني أحمد01

أول و ثاني يوم عيدفرقة المغارسةغاز البوتانهدلي عبد اهللا02

أول و ثاني يوم عيدالمخاطرية مركزغاز البوتانمطاي محمد03

أول و ثاني يوم عيدالمخاطرية مركزمطعــــــــم محمودي يحي04

أول يوم عيدالمخاطرية مركزكه مواد غذائية عامة+خضر و فوا لوقاسي محمد05

أول يوم عيدفرقة الحمادشيةمواد غذائية عامة+خضر و فواكه مالحي بن يوسف06

أول و ثاني يوم عيدالمخاطرية مركزمواد غذائية عامة+خضر و فواكه مقران أحمد07

أول يوم عيدالمخاطرية مركزمواد غذائية عامة+خضر و فواكه داودي أحمد08

أول و ثاني يوم عيدالمخاطرية مركزمواد غذائية عامة+خضر و فواكه براهيمي أحمد09

أول و ثاني يوم عيدفرقة الحمادشيةمواد غذائية عامة مالحي عبد القادر10

أول و ثاني يوم عيدفرقة الحمادشيةمواد غذائية عامة مدرس علي11

أول و ثاني يوم عيدة الحمادشيةفرقمواد غذائية عامة مالحي محمد12

أول و ثاني يوم عيدالمخاطرية مركزقصابــــــــــــــــةجبار سيد علي13



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

بلديـة عريب

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول و ثاني يوم عيدحي علي ماحين مخبـــــــــــزةبن حليمة جلول01
أول و ثاني يوم عيدحي المهارةمخبـــــــــــزةمصراوي أحمد02
أول يوم عيدلعالوي دحمانشارعمخبــــــــــــزةمحمد نور الدينايحي 03
أول و ثاني يوم عيدحي أوالد سالمغاز البوتانحمداني عبد القادر04
ثاني يوم عيدفرقة واد بدةغاز البوتاننجاري بلحاج علي أحمد05
أول و ثاني يوم عيدحي الزاويةغاز البوتانسعادي محمد06
ل يوم عيدأو فرقة واد بدةغاز البوتانحمداني محمد07
أول و ثاني يوم عيد01حي المهارة غاز البوتانناجي بلحسن08
أول و ثاني يوم عيدفبراير24شارع محطة الخدماتدواني خيرة09
أول و ثاني يوم عيدشارع المسجد العتيقمطعــــــــم حميش رمضان10
وم عيدأول و ثاني يعريب مركزمطعــــــــم بن كراولة بوشارف11
أول و ثاني يوم عيدعريب مركزمواد غذائية عامة مرزوق محمد12
ثاني يوم عيدعريب مركزمواد غذائية عامة زراولة غبريني13
أول يوم عيدعريب مركز مواد غذائية عامة علي ماحين بلحاج14
أول يوم عيدعريب مركزمواد غذائية عامة زراولة محمد15
أول يوم عيدشارع عزيزو عبد القادرمواد غذائية عامة ة بلقاسمبن حليم16
أول و ثاني يوم عيدحي المحطةمواد غذائية عامة أحمد حسان عبد القادر17
أول و ثاني يوم عيدحي الزاويةمواد غذائية عامة صالل حليمة18
عيدأول يوم السوق المغطاة عريب مركز خضر و فواكهأحمدزغةتي19
أول و ثاني يوم عيدالسوق المغطاة عريب مركز خضر و فواكهبن عدة زيان20



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل
يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

بلديـة مليانـــــــة

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اللقب و اإلسم الرقم
أول يوم عيد حي الحمامة  زةـــــــمخب سرير الحيرتسي محمد  01
أول يوم عيد حي واد الريحان طريق بن 

عالل 
زةــــــمخب ح الدين  صالسعيداني 

02

أول يوم عيد شارع جاب روحو بوزيان زةـــــمخب بلهواري عمر 03
ل يوم عيدأو  شارع االمير عبد القادر زةـــــمخب وعدية زهير 04

أول يوم عيد حي راس العقبة زةـــــمخب شهداوي يزيد 05
ثاني يوم عيد حي العناصر زةـــــمخب أوناصر جمال 06
ثاني يوم عيد شاع حمدان باطل زةـــــمخب بن حاج أعمر صليحة 07

يوم عيداول رحمانشارع بن تيفور عبد ال زةـــــمخب تيمطاوسين مصطفى 08
ثاني يوم عيد شارع حميد بوياربو زةـــــمخب زاوي زين الدين 09
أول يوم عيد شارع االمير عبد القادر مطعــــــــم ربيكة ابراهيم 10
ثاني يوم عيد شارع اول نوفمبر مطعــــــــم خالل عبد القادر 11
ثاني يوم عيد لقادرشارع شرشالي عبد ا مطعــــــــم بويحي عبد القادر  12
ثاني يوم عيد شارع االمير عبد القادر مطعــــــــم بومعد يوسف 13
أول يوم عيد شارع جاب روحو مواد غذائية عامة  فقير جمال 14
أول يوم عيد شارع باستور مواد غذائية عامة عيشوني مصطفى 15
أول يوم عيد شارع حمدان بطل ئية عامةمواد غذا كراش عبد القادر 16
أول يوم عيد حي الشمال مواد غذائية عامة شرشالي أبو تمام 17
أول يوم عيد حي باب الغربي مواد غذائية عامة بن سعيد دحمان 18
أول يوم عيد شارع بن تيفور عبد الرحمان مواد غذائية عامة صدوق بوزيان فوضيل 19
أول يوم عيد حي زوقالة ئية عامةمواد غذا بن شعبان محمد 20
أول يوم عيد حي زوقالة مواد غذائية عامة طهراوي محمد 21
أول يوم عيد حي زوقالة مواد غذائية عامة العربي بوعمران فتيحة 22



أول يوم عيد شارع مغراوة مواد غذائية عامة جمعي رشيد 23
أول يوم عيد شارع االمير عبد القادر مواد غذائية عامة كة زغلةربي 24
أول يوم عيد حي العناصر الجميلة مواد غذائية عامة بوتريعة عبد الحكيم 25
أول يوم عيد حي واد الريحان مواد غذائية عامة عتو نور الدين  26
أول يوم عيد حي قرقاح مواد غذائية عامة العربي بوعمران هشام 27
أول يوم عيد شارع الجمهورية مواد غذائية عامة تة عبد القادراوبخ 28
أول يوم عيد شارع الجمهورية مواد غذائية عامة حاج محمد نبيل 29
أول يوم عيد 18حي العناصر رقم  مواد غذائية عامة عبد الصمد لياس 30
أول يوم عيد حي العناصر مواد غذائية عامة سليماني الخلوفي 31
ثاني يوم عيد شارع جاب روحو مواد غذائية عامة مليكةمعيوف  32
ثاني يوم عيد شارع االخوة ولد دران مواد غذائية عامة يحي اعمر خالد 33
ثاني يوم عيد شارع باستور مواد غذائية عامة حمايدية احمد 34
ثاني يوم عيد شارع باستور مواد غذائية عامة قسطالي محفوظ 35
ثاني يوم عيد شارع االمير عبد القادر مواد غذائية عامة زهيرطرابلس 36
ثاني يوم عيد شارع شرشالي مواد غذائية عامة كاتب محمد 37
ثاني يوم عيد شارع قنيش مواد غذائية عامة عبد اهللا عثمان محمد 38
ثاني يوم عيد شارع قنيش مواد غذائية عامة بو نواحين عمر 39
ثاني يوم عيد حي الشمال مواد غذائية عامة حمزة عبد الكريم 40

عيدثاني يوم طريق الملعب مواد غذائية عامة سليماني رضا 41
ثاني يوم عيد شارع بن تيفور عبد الرحمان مواد غذائية عامة كوماس ابراهيم 42
ثاني يوم عيد مقابل مؤسسة الرخام مواد غذائية عامة بن ميمون رشيد 43
ثاني يوم عيد حي زوقالة مواد غذائية عامة أوبختة حسن 44

يدثاني يوم ع حي باب الغربي مواد غذائية عامة بونقاب محمد 45
ثاني يوم عيد حي باب الغربي مواد غذائية عامة سرير الحريتسي عبد القادر 46
ثاني يوم عيد شارع االمير عبد القادر مواد غذائية عامة بوشوكة فيصل 47
ثاني يوم عيد حي العناصر مواد غذائية عامة تتفوست بوعالم 48

يوم عيدثاني  حي واد الريحان مواد غذائية عامة أبركان ابراهيم 49
ثاني يوم عيد حي قرقاح مواد غذائية عامة طهراوي امحمد 50
ثاني يوم عيد حي الحمامة مواد غذائية عامة بويحي كمال 51
ثاني يوم عيد حي الحمامة مواد غذائية عامة مساعدية بوعالم 52
ثاني يوم عيد حي العناصر واد غذائية عامةم زرايف عبد القادر 53



ثاني يوم عيد حي العناصر مواد غذائية عامة براهيمي محمد رياض 54
ثاني يوم عيد حي العناصر مواد غذائية عامة بن مبارك محمد 55
ثاني يوم عيد حي العناصر مواد غذائية عامة معمر سيد احمد 56
أول يوم عيد شارع اوسعيد محمد كهفوا ر و خض ادوش عبد القادر 57
أول يوم عيد اوسعيد محمد شارع  فواكهر و خض بويحي عادل 58
أول يوم عيد شارع مغراوة فواكهر و خض اوفقير جمال 59
أول يوم عيد سوق البلدي المغطاةال فواكهر و خض العربي بوعمران عمر 60
أول يوم عيد شارع أوسعيد محمد  فواكهر و خض حموين رفيق 61
أول يوم عيد شارع باستور فواكهر و خض بوعزرية علي 62
ثاني يوم عيد شارع اوسعيد محمد فواكهر و خض مكالتي الحاج 63
ثاني يوم عيد شارع اوسعيد محمد فواكهر و خض بن عمارة ميلود 64
ثاني يوم عيد شارغ مغراوة فواكهر و خض يحي امحمد احمد 65
ثاني يوم عيد شارغ مغراوة فواكهر و خض تتبيرت عبد القادر 66
ثاني يوم عيد شارع حمدان باطل فواكهر و خض قوطال محمد 67
ثاني يوم عيد شارع مغراوة فواكهر و خض برغوش عبد اهللا 68
أول يوم عيد شارع االمير عبد القادر قصابــة فايدي فتيحة 69
أول يوم عيد سوق البلدي المغطاة قصابـــة بلكاتب فوضيل 70
أول يوم عيد شارع حمدان بطل قصابـــة طاهر حسان احمد 71
أول يوم عيد شارع باستور قصابـــة تخريست مراد 72
ثاني يوم عيد شارع االمير عبد القادر قصابـــة فغالي لخضر 73
ثاني يوم عيد سوق البلدي المغطاة قصابـــة مهري نصر الدين 74
ثاني يوم عيد القادرشارع شرشالي عبد قصابـــة كاتب احمدلب 75
ثاني يوم عيد شارع اول نوفمبر قصابـــة ريفي هاشمي 76



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

بن عالل  بلديـة

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اللقب و االسم الرقم
أول يوم عيد بن عالل مركز مواد غذائية عامة بوسعيدي محمد 01

أول يوم عيد شارع عبد اهللا بوعمران  مواد غذائية عامة قري يحي يمينة 02

أول يوم عيد بن عالل مركز مواد غذائية عامة بوعشرية جمال  03

أول يوم عيد بن عالل مركز مواد غذائية عامة حاج اعمر سفيان  04

ثاني يوم عيد الشارع الرئيسي  مواد غذائية عامة أولعربي عبد القادر  05

ثاني يوم عيد بن عالل مركز مواد غذائية عامة حمدي بختة 06

ثاني يوم عيد شارع االمير عبد القادر مواد غذائية عامة زرايف بلحاج 07



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

بلديـة بومدفــــــع

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اللقب و اإلسم  الرقم
أول يوم عيد 02لتجزئة رقم ا زةـــمخب علي امبارك احمد 01
أول يوم عيد حي المحطة زةـــمخب روزي جياللي 02
ثاني يوم عيد شارع أحمد ملحة زةـــمخب مقيدش علي 03
ثاني يوم عيد شارع األمير عبد القادر زةـــمخب بن مالك قؤاد 04
أول يوم عيد حي المحطة مواد غذائية عامة بن عودة كمال 05
أول يوم عيد 01التجزئة رقم  مواد غذائية عامة شهار يوسف 06
أول يوم عيد فيفري24حي  مواد غذائية عامة بن محمود محمود 07
أول يوم عيد حي المحطة مواد غذائية عامة الشيكر محمد 08
أول يوم عيد فيفري24حي  مواد غذائية عامة العالية خيرة 09
أول يوم عيد حي البرج واد غذائية عامةم بن عمر يحي 10
ثاني يوم عيد حي المحطة مواد غذائية عامة بن عودة هالل 11
ثاني يوم عيد 02التجزئة رقم  مواد غذائية عامة مقار زكريا 12
ثاني يوم عيد الشارع الرئيسي مواد غذائية عامة عبد الرحمان محفوظ 13
ثاني يوم عيد شارع األمير عبد القادر غذائية عامةمواد  حاج محمد جهيد 14
ثاني يوم عيد 02التجزئة رقم  مواد غذائية عامة عياش ابراهيم 15
ثاني يوم عيد شارع اول نوفمبر مواد غذائية عامة بن مداح رفيق 16
أول يوم عيد شارع األمير عبد القادر ةـــــقصاب سحنون شيكر 17
أول يوم عيد حي المحطة ةـــــقصاب ور الدينرحمون ن 18
ثاني يوم عيد أوت20شارع  ةــــقصاب زمولي عبد القادر 19



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

بلديـة الحسينية

مداومةتاريخ ال العنوان نوع النشاط اللقب و االسم الرقم
أول يوم عيد القرية الفالحية  مواد غذائية عامة  زيتوني عبد القادر 01

أول يوم عيد القرية الفالحية  مواد غذائية عامة بن حاج قويدر 02

أول يوم عيد القرية الفالحية  مواد غذائية عامة جنادي عائشة 03

أول يوم عيد غالي عبد القادرحي  مواد غذائية عامة بن نعاس زوبير 04

أول يوم عيد القرية الفالحية  مواد غذائية عامة جنادي عبد القادر 05

ثاني يوم عيد حي واد الزبوج مواد غذائية عامة  شنوي محمد 06

ثاني يوم عيد القرية الفالحية  مواد غذائية عامة المقدم أحمد 07

ثاني يوم عيد رية الفالحية الق مواد غذائية عامة حليمي زوبيدة 08

ثاني يوم عيد حي غالي عبد القادر مواد غذائية عامة بوشقيق عبد القادر 09

ثاني يوم عيد حي غالي عبد القادر مواد غذائية عامة بلغاليا الحاج 10



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
ــــــــارةمديريـــــــــة التجــــ

ى ــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

بلديـة حمام ريغة

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط و اإلسم اللقب الرقم
أول يوم عيد حمام ريغة مركز زةــــمخب سرير علي 01
ثاني يوم عيد حمام ريغة مركز زةـــــمخب حاجي توفيق 02
أول يوم عيد حمام ريغة مركز مواد غذائية عامة  بكة بالل 03
أول يوم عيد حمام ريغة مركز مواد غذائية عامة عابد نبيل 04
أول يوم عيد حمام ريغة مركز مواد غذائية عامة كروش محمد 05
أول يوم عيد حمام ريغة مركز مواد غذائية عامة بالق محمد 06

يدأول يوم ع حمام ريغة مركز مواد غذائية عامة حسان محمد 07
أول يوم عيد حمام ريغة مركز مواد غذائية عامة حناني بشير 08
ثاني يوم عيد حمام ريغة مركز مواد غذائية عامة يوفيان توفيق 09
ثاني يوم عيد حمام ريغة مركز مواد غذائية عامة بالة ابراهيم 10
ثاني يوم عيد ركزحمام ريغة م مواد غذائية عامة نقاقشة عبد القادر 11
ثاني يوم عيد حمام ريغة مركز مواد غذائية عامة دابد فروجة 12
ثاني يوم عيد حمام ريغة مركز مواد غذائية عامة حمي مجدوب سفيان 13
ثاني يوم عيد حمام ريغة مركز مواد غذائية عامة ديباوي قدور 14
أول يوم عيد حمام ريغة مركز قصابـــة عياشي بن يوسف 15
ثاني يوم عيد حمام ريغة مركز قصابـــة المقدم زوبير 16



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

بلديـة عين البنيان

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اللقب و اإلسم  الرقم
أول يوم عيد الشارع الرئيسي  زةــــــمخب حمدان عبد الرزاق 01
ثاني يوم عيد الشارع الرئيسي  مخبزة خثير عبد القادر 02
أول يوم عيد حي الحرية مواد غذائية عامة كليل عبد الحميد 03
أول يوم عيد رع الرئيسيالشا مواد غذائية عامة البعة فؤاد 04
أول يوم عيد الشارع الرئيسي مواد غذائية عامة كربو حكيم 05
أول يوم عيد حي الحرية مواد غذائية عامة دهاز برقاع 06
ثاني يوم عيد حي الحرية مواد غذائية عامة بيداوي موسى 07
ثاني يوم عيد حي الحرية مواد غذائية عامة رة فتيحةبن زه 08
ثاني يوم عيد الشارع الرئيسي مواد غذائية عامة جطلي جلول 09
ثاني يوم عيد الشارع الرئيسي مواد غذائية عامة لبان بن عائشة 10
أول يوم عيد الشارع الرئيسي ةــــقصاب زروف يوسف 11
ثاني يوم عيد الشارع الرئيسي ةـــــقصاب وامري امحمد 12



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

خالل يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين

بلديـة عين التركي

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اإلسم و اللقب الرقم
ثاني يوم عيد عين التركي مركز زةـــــمخب يعقوب يمينة  01

أول يوم عيد عين التركي مركز زةـــــمخب بن زهرة أحمد 02

أول يوم عيد عين التركي مركز مواد غذائية عامة عبد اهللا عثمان أحمد 03

أول يوم عيد حي تيزي وشير مواد غذائية عامة بن هنور محمد 04

أول يوم عيد عين التركي مركز مواد غذائية عامة درون الحاجبوك 05

أول يوم عيد عين التركي مركز مواد غذائية عامة مزيان عبد القادر 06

أول يوم عيد حي سيدي بوزبوجة مواد غذائية عامة عاشور عبد القادر 07

أول يوم عيد الشارع الرئيسي مواد غذائية عامة فغول جمال 08

أول يوم عيد حي سيدي بوزبوجة مواد غذائية عامة بالل سنوسي  09

ثاني يوم عيد عين التركي مركز مواد غذائية عامة عبد اهللا عثمان محمد 10
ثاني يوم عيد حي تيزي وشير مواد غذائية عامة يعقوب محمد 11

ثاني يوم عيد حي سيدي بوزبوجة  مواد غذائية عامة حمادي عبد القادر  12

ثاني يوم عيد عين التركي مركز مواد غذائية عامة كيزة رشيدبور  13

ثاني يوم عيد عين التركي مركز مواد غذائية عامة الجزيري ابراهيم 14

ثاني يوم عيد عين التركي مركز مواد غذائية عامة بن هنور بوعمرة 15
أول يوم عيد عين التركي مركز قصابــــة زردي بن يوسف  16
ثاني يوم عيد عين التركي مركز قصابــــة هيةبتتبيرت  17



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

بلديـة العطاف

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اللقب و االسم الرقم
اول يوم عيد طافشارع بوزار الع مخبـــزة صامت عائشة 01
اول يوم عيد شارع سي خالد العطاف مخبـــزة ازدامي عبد الحليم 02
اول يوم عيد القرية الفالحية اوالد موسى العطاف زةــــمخب طرشي بلقاسم 03
ثاني يوم عيد شارع االستقالل زةــــمخب غريب اهللا احمد 04
ثاني يوم عيد مسكن العطاف88حي  زةــــمخب عمرون فريدة 05
ثاني يوم عيد القرية الفالحية العطاف زةــــمخب بلفول حمزة 06
اول يوم عيد طريق بني بودوان العطاف غاز البوتان عبدات يوسف 07
اول يوم عيد حي احمد ناصر العطاف غاز البوتان فاتح محجوبة 08
ثاني يوم عيد الوقود سيدي بوعبيدةةمحط از محطة الوقود +غ

البوتان
ملياني عبد القادر

09

اول يوم عيد شارع احمد بشوشي العطاف سوبرات عجاج معمر 10
ثاني يوم عيد EPLFمسكن88حي  سوبرات عربوش جمال 11
ثاني يوم عيد حي سي عمر العطاف مطعـــــــم العايبي عبد القادر 12
اول يوم عيد سيدي بوعبيدة العطاف مطعـــــــم راهيمعساس اب 13
اول يوم عيد احمد بشوشي العطافعر شا مطعـــــــم قسول محمد 14
ثاني يوم عيد المركز التجاري العطاف مطعـــــــم العرجاني فتيحة 15
اول يوم عيد شارع محمد القسنطيني مواد غذائية عامة العايبي عودة 16
اول يوم عيد شارع احمد القسنطيني مواد غذائية عامة يك بختةبوحا 17
اول يوم عيد القرية الفالحية  مواد غذائية عامة خديم محمد 18
اول يوم عيد شارع حسيبة بن بوعلي حي البناء 

الجاهز
مواد غذائية عامة بن عبيلة نور الدين

19

ثاني يوم عيد شارع االستقالل مواد غذائية عامة بلحاج المهدي مرقب 20



ثاني يوم عيد العطافشارع احمد ناصر  مواد غذائية عامة بلمسكين امحمد 21
ثاني يوم عيد شارع االستقالل العطاف مواد غذائية عامة ازيان العالية 22

ثاني يوم عيد شارع االستقالل العطاف خضر وفواكه شريف بن فرج شريف 23
اول يوم عيد القرية الفالحية العطاف خضر وفواكه نقلي لطرش 24
اول يوم عيد االستقالل العطافشارع  خضر وفواكه خرشاوي احمد 25
ثاني يوم عيد شارع محمد بوزار العطاف خضر وفواكه عطا اهللا محمد 26
ثاني يوم عيد شارع محمد بوزار العطاف قصابــــــــــــــة عبد اهللا محجابي محمد 27
اول يوم عيد شارع محمد بوزار العطاف قصابــــــــــــــة حمدغريب اهللا ا 28
اول يوم عيد حي البناء الجاهز قصابــــــــــــــة مكاوي عبد اهللا 29
اول يوم عيد شارع االستقالل العطاف قصابــــــــــــــة الزدامي محمد 30
ثاني يوم عيد شارع الشهداء العطاف قصابــــــــــــــة قندوزي محمود 31



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 المبارك لسنة يومي عيد الفطر قائمة المداومين خالل

بلديـة تيبركانين

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اللقب و االسم الرقم
ثاني يوم عيد المنطقة الصناعية تيبركانين ة وقودمحط مداني احمد 01

ثاني يوم عيد الحي االداري مطعــــــم حاج لقوس محمد 02

اول يوم عيد محطة الوقود تيبركانين سوبرات ربراب سليم 03

اول يوم عيد الحي البلدي مواد غذائية عامة قرفي بن شرقي 04

اول يوم عيد بلدية تيبركانين مواد غذائية عامة مسلم ام الشيخ 05

ني يوم عيدثا بلدية تيبركانين مواد غذائية عامة مجامعية احمد 06

ثاني يوم عيد بلدية تيبركانين مواد غذائية عامة+خضر و فواكه الصامت بوعالم 07



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

بلديـة العبادية

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اللقب و االسم الرقم
أول يوم عيد شارع االمير عبد القادر مخبزة مرزن محمد أمين 01
أول يوم عيد شارع عوامر محمد مخبزة عزوز موسى 02
ثاني يوم عيد حي التضامن ةمخبز  قيراط جيهاد 03
ثاني يوم عيد طريق تاشتة مخبزة أوفة عمر 04
ثاني يوم عيد طريق العامرة محطة وقود ايت زيان بلعيد 05
أول يوم عيد حي التجزئة  مطعـــــم وديلبوهراوة م 06
ثاني يوم عيد شارع سي بوعالم مطعـــــم مخطاري عبد القادر 07
أول يوم عيد لعباديةمنطقة النشاطات ا سوبرات ناقة الهاشمي 08
أول يوم عيد شارع عوامر محمد مواد غذائية عامة بن صيفية احمد 09
أول يوم عيد سي بوعالم طريق العامرةشارع  مواد غذائية عامة عمري مختار 10
أول يوم عيد حي التضامن مواد غذائية عامة حجيج عبد القادر 11
أول يوم عيد بوعالم)طريق العامرة (سي  مواد غذائية عامة جرموني يحي 12
أول يوم عيد الحي البلدي مواد غذائية عامة تغرورت صحراوي 13
أول يوم عيد شارع عوامر محمد مواد غذائية عامة بدري محمد 14
ثاني يوم عيد (طريق تاشتة)01حي التجزئة رقم  مواد غذائية عامة قريريفة موسى 15

يوم عيدثاني ساعدحي سيدي مواد غذائية عامة قبلي يحي 16
ثاني يوم عيد شارع عوامر محمد العبادية مواد غذائية عامة شوط عمر 17
ثاني يوم عيد طريق العامرة(سي بوعالم) مواد غذائية عامة شكال احمد 18
ثاني يوم عيد 01حي التجزئة رقم  مواد غذائية عامة براهمين فاروق 19
ثاني يوم عيد 131حي التضامن رقم  مواد غذائية عامة شنوفي مراد 20
ثاني يوم عيد حي سيدي ساعد مواد غذائية عامة عمر يسمار  21
أول يوم عيد حي التجزئة خضر و فواكه عوامر مصطفى 22



أول يوم عيد حي التجزئة خضر و فواكه بوعسلي صالح 23
ثاني يوم عيد المركز التجاري خضر و فواكه ي عائشةعبدون 24
أول يوم عيد شارع االمير عبد القادر قصابة بوهراوة عباس 25
أول يوم عيد حي المسجد قصابة تغرورت الحاج 26
ثاني يوم عيد السوق المغطاة قصابة محزم شارف 27
أول يوم عيد 01حي التجزئة رقم  بيع الدواجن قراون احمد 28
أول يوم عيد شارع عوامر محمد جنبيع الدوا سامر مراد 29
ثاني يوم عيد المجمع التجاري بجانب الصاص بيع الدواجن حساين جمال 30



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

بلديـة تاشتة

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اللقب و االسم الرقم
اول يوم عيد تاشتة مركز مخبـــــزة عقلوش بختة زوجة 

عقلوش عبد اهللا 01

ثاني يوم عيد تاشتة مركز مخبـــــزة جالوي فاطمة زوجة 
خديم عبد القادر 02

اول يوم عيد سوق االثنين عامةمواد غذائية عزوزي بلحاج 03

اول يوم عيد اوالد باسة مواد غذائية عامة هنين علي 04

اول يوم عيد اوالد صالح مواد غذائية عامة سحقي والحاج 05

ثاني يوم عيد اوالد باسة مواد غذائية عامة بلحاج عزوزي 06

ثاني يوم عيد سوق االثنين مواد غذائية عامة طيبي محمد  07

دثاني يوم عي اوالد باسة مواد غذائية عامة بوطالب عبد القادر  08

اول يوم عيد تاشتة مركز خضر و فواكه مرساوي عبد القادر 09

اول يوم عيد تاشتة مركز قصابـــــــة بداي عيسى 10

ثاني يوم عيد تاشتة مركز قصابـــــــة صحراوي عبد القادر 11



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

بلديـة عين بويحي

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اللقب و االسم الرقم
اول يوم عيد عين بويحي مركز زةــــــمخب انساعد ريم 01

و ثاني يوم عيد اول  حي الزاوية غاز البوتان اية بن يوسفو زر  02

اول يوم عيد العجايلية مواد غذائية عامة موزعيكة عبد الرزاق 03

اول يوم عيد بوعروص مواد غذائية عامة حمادو علي 04

اول يوم عيد لزكاكرة مواد غذائية عامة سمارة عبد اهللا 05

ثاني يوم عيد بوعروص ة عامةمواد غذائي دواجي سليم 06

ثاني يوم عيد مقراش مواد غذائية عامة ساغي عبد القادر 07

ثاني يوم عيد شارع الشهداء مواد غذائية عامة عزوز خالد 08

اول و ثاني يوم عيد  شارع الشهداء خضر و فواكه شطوح عبد القادر 09

اول و ثاني يوم عيد  حي الشهيد عبد القادر 
قيراط

جنبيع الدوا عزوز محمود
10



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

بلديـة بطحية

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اللقب و االسم الرقم
ل و ثاني يوم عيداو  بطحية مركز مخبزة شايب بصو عبد القادر 01

اول و ثاني يوم عيد بطحية مركز غاز البوتان بشير شريف أحمد 02

اول و ثاني يوم عيد بطحية مركز غاز البوتان بشير شريف بن ميرة 03

اول يوم عيد بطحية مركز مواد غذائية عامة شهبر أحمد 04

اول يوم عيد ركزبطحية م مواد غذائية عامة شهبر عبد القادر 05

اول يوم عيد بطحية مركز مواد غذائية عامة ردعشيط عبد القا 06

اول يوم عيد بطحية مركز مواد غذائية عامة كاشر عبد القادر 07

ثاني يوم عيد بطحية مركز مواد غذائية عامة أحمد بشير شريف 08

ثاني يوم عيد بطحية مركز عامةمواد غذائية برهوش أحمد 09

ثاني يوم عيد بطحية مركز مواد غذائية عامة برهوش محمد 10

اول و ثاني يوم عيد بطحية مركز خضر و فواكه فراح أحمد 11



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 يومي عيد الفطر المبارك لسنة قائمة المداومين خالل

بلديـة الحسنية

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اللقب و االسم الرقم
يوم عيد و ثانيأول الحسنية مركز عامة +غاز مواد غذائية

البوتان
بوزفور منصور 01

أول يوم عيد  الحسنية مركز عامةمواد غذائية مغبون نور الدين 02

أول يوم عيد  الحسنية مركز عامةمواد غذائية خرشف احمد 03

ثاني يوم عيد  الحسنية مركز عامةمواد غذائية مرابط محمد 04

أول يوم عيد  الحسنية مركز خضر و فواكه مخيدس منصور 05

ثاني يوم عيد  الحسنية مركز خضر و فواكه حدوم معمر 06

أول يوم عيد  الحسنية مركز قصابة بوحوشين احمد 07



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

بلديـة بلعاص

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اللقب و االسم الرقم
ثاني يوم عيدأول و  جناح ب02المحل رقم : مخبــــــــــــزة حمراوي احمد 01

أول يوم عيد بلعاص مركز عامةمواد غذائية معيزي يوسف 02

أول يوم عيد بلعاص مركز عامةمواد غذائية بوعالم بلقاسم 03

أول يوم عيد بلعاص مركز عامةمواد غذائية بوعالم مختار 04

ثاني يوم عيد مركزبلعاص عامةمواد غذائية شرابي احمد 05

ثاني يوم عيد بلعاص مركز عامةمواد غذائية عمراوي عمر 06

ثاني يوم عيد بلعاص مركز عامةمواد غذائية برادعي عبد القادر 07



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــلدفلواليـة عيـن ال

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

بلديـة جندل

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول يوم عيدالرئيسي جندلشارعالمخبـــــــزةكرابشي مصطفى01
ل يوم عيدأو سلواني علي جندلشارع مخبـــــــزةبن زرهودة عبد القادر 02
ثاني يوم عيدشارع بن حركاتمخبـــــــزةبن شريفة عبد الحكيم03
ثاني يوم عيدشارع بن سيدي عيسىمخبـــــــزةمقاريز الزهرة04
أول يوم عيدشارع بلوناس محمدغاز البوتانبن عزيزة محمد05
ني يوم عيدثاشارع بن سيدي عيسى الميسومغاز البوتانزرزيف عبد الجليل06
أول و ثاني يوم عيدشارع بلوناس محمدمحطة خدماتحمليلي أحمد07
ثاني يوم عيدطريق المدية03حي التجزئة رقم مـــــــــمطعبن يوسفالعابدي08
أول يوم عيدحي الملعبمواد غذائية عامةبلكاتب كريم09
يدأول يوم عحي الملحقمواد غذائية عامةهانو سعيد10
أول يوم عيدحي لطفيمواد غذائية عامةبن نواعي لخضر 11
أول يوم عيدحي الدردارةمواد غذائية عامةحمادوش لخضر12
ثاني يوم عيدمسكن119حي مواد غذائية عامةعبدلي بوجمعة13
ثاني يوم عيدجندل مركزمواد غذائية عامةموصلي عبد القادر14
ثاني يوم عيدشارع شباك جلولاد غذائية عامةمو فغالي بن عيسى15
أول يوم عيدحي الملعبخضر و فواكهبلقاسم عبد القادر16
ثاني يوم عيدحي الملعب خضر و فواكهالعابدي رابح17
أول يوم عيدالملعبحيقصابــــــــــــــــةالطاهر علي اعمر18
ثاني يوم عيدشارع سلوانيـــةقصابـــــــــــــبن زرهودة الجياللي19



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

واد الشرفاء بلديـة

ريخ المداومةتاوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول و ثاني يوم عيدواد الشرفاء مركزمخبــــــــــزةشكيرين  رمضان01
أول و ثاني يوم عيدواد الشرفاء مركزغاز البوتانشكيرين جلول02
أول و ثاني يوم عيدبونعامةمحطة خدماتورثة سبع محمد03
أول يوم عيدواد الشرفاءمطعــــــــم عبدلي عماد04
ثاني يوم عيدبونعامةمطعــــــــم عماري سيد علي05
أول يوم عيدعمورة مركزمواد غذائية عامة عمور ميلود06
أول يوم عيدواد الشرفاء مركزمواد غذائية عامة برقية الطاهر07
أول يوم عيدعمورة مركزمواد غذائية عامة شناف حناشي08
ثاني يوم عيدواد الشرفاءعامة مواد غذائية فقير رزيقة09
ثاني يوم عيدعمورة مركزمواد غذائية عامة بن عياد الحاج10
أول يوم عيدواد الشرفاء مركزقصابــــــــــــــــةبلمباركي محمد11
ثاني يوم عيدعمورة مركزقصابــــــــــــــــةشيخي ميسوم12



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

بربــــــوش بلديـة

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول و ثاني يوم عيد02شارع بطاهر رقم مواد غذائية عامة عمريغزال01

أول و ثاني يوم عيدبربوش مركزمواد غذائية عامة اعمريدحمان02

أول و ثاني يوم عيدبربوش مركزمواد غذائية عامة خياطي محمد03



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــلدفلواليـة عيـن ال

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

عين األشياخ بلديـة

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول يوم عيدبلدية عين االشياخ مركزمخبــــزة حريزي صفية زوجة لخضاري01
نوفمبرشارع أول مخبــــزة صناعيةالعصنوني عباس02

عين األشياخ
ثاني يوم عيد

أول يوم عيدشارع أول مايغاز البوتانسحنون محمد الزين 03
ثاني يوم عيدحي لكاداتغاز البوتانسبيح عمار04
أول يوم عيدشارع أول نوفمبرمواد غذائية عامة شيخ بتقة 05
أول يوم عيدقرية لشياخمواد غذائية عامة شرير محمد06
أول يوم عيدشارع أول نوفمبرمواد غذائية عامة خفي علي07
أول يوم عيدشارع أول نوفمبرمواد غذائية عامة بن شيخ امين08
ثاني يوم عيدشارع الرئيسيالمواد غذائية عامة يعقوبي زكرياء09
ثاني يوم عيدحي المسجدمواد غذائية عامة خبشر عبد النور 10
ثاني يوم عيدشارع اول نوفمبرمواد غذائية عامة دقادة احم11
أول يوم عيدشارع أول نوفمبرقصابــــــــــــــــةبوخمسة كريم12
ثاني يوم عيدجويلية05شارع قصابــــــــــــــــةشنافي اسماعيل13



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
ــــــــارةمديريـــــــــة التجــــ

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

عين السلطان بلديـة

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول و ثاني يوم عيداوالد بلقاسممخبــــزة صناعيةعلي بورقعة زروق01
أول يوم عيدواد حليلاز البوتانغبن سعيد امحمد02
ثاني يوم عيدواد الشعيبةغاز البوتانناصي بوعالم03
أول يوم عيدعين السلطان مركزمواد غذائية عامةركاب الطيب04
أول يوم عيدعين السلطان مركزمواد غذائية عامةالعجالي عبد القادر05
أول يوم عيدد بلقاسمأوالمواد غذائية عامةحاج الطيب امحمد06
ثاني يوم عيدعين السلطان مركزمواد غذائية عامةحابي احمد07
ثاني يوم عيدواد الشعبيةمواد غذائية عامةشمبازي عائشة08
ثاني يوم عيدعين السلطان مركزمواد غذائية عامةبويحي العيد09
يدأول يوم ععين السلطان مركزخضر و فواكهشملة جلول10
ثاني يوم عيدعين السلطان مركزخضر و فواكهزيتوني أحمد11
أول يوم عيدعين السلطان مركزبيع الدواجنبن حاج امحمد حسين12
ثاني يوم عيدعين السلطان مركزقصابـــــةبن سونة عبد الكريم13



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
جــــــــــــارةمديريـــــــــة الت

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة خالل يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين

واد الجمعة بلديـة

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول يوم عيدمطماطــــــــــــةمواد غذائية عامةبومدل احمد 01
أول يوم عيدمطماطــــــــــــةغذائية عامةمواد بوبكر احمد02
أول يوم عيدالقرية الفالحيةمواد غذائية عامةجالب الجياللي03
أول يوم عيدالقرية الفالحيةمواد غذائية عامةالوزاني العيد04
ثاني يوم عيدالقرية الفالحيةمواد غذائية عامةقديان عبد اهللا05
ثاني يوم عيدالقرية الفالحيةواد غذائية عامةمقسوم عبد القادر06
ثاني يوم عيدمطماطــــــــــــةمواد غذائية عامةزناتي جوهر07



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

خميس مليانة بلديـة

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول يوم عيدحي سيدي امعمر زةـــــــمخبلبط فريد 01
أول يوم عيدحي الدرادارةزةـــــــمخبلطرش بن يوسف02
عيدأول يومجعدان شارع زةـــــــمخبكراش محمود 03
أول يوم عيدحي حاليمي  محمد زةـــــــمخبكحيلة اعمر 04
ثاني يوم عيدبوقارة  امحمد شارع زةـــــــمخببلكحل سليم 05
أول يوم عيدحي سوفاي زةـــــــمخبس  عبد القادرلوني06
ثاني يوم عيداكتوبر17حي زةـــــــمخببراهيمي محمد07
ثاني يوم عيدحي حاليميزةـــــــمخبشريفي ابراهيم08
ثاني يوم عيدحي الدردارةزةـــــــمخبسالمي عبد اهللا09
أول يوم عيدالحي البلدي سيدي منادغاز البوتانموجد محمد 10
ثاني يوم عيدالحي البلدي سيدي منادغاز البوتانبوجبير يحي  11
أول يوم عيدبلسعدي عبد القادرشارع محطة وقودلراشيش عبد القادر12
أول يوم عيدشارع بلسعدي عبد القادرمطعــــــــــمحاج عليم الهادي13
أول يوم عيدشارع بلسعدي عبد القادرمطعــــــــــمحواسني سالم14
ثاني يوم عيدشارع بلسعدي عبد القادرمطعــــــــــمالعابدي ام الخير15
ثاني يوم عيدشارع بوقارةمطعــــــــــملنورمشاش عبد ا16
أول يوم عيد40حي الدردارة رقم مواد غذائية عامةشرقي أحمد17
أول يوم عيدحي السالممواد غذائية عامةزياني محمد18
أول يوم عيدشارع االمير عبد القادرمواد غذائية عامةفالح عبد القادر19
أول يوم عيد26شارع االخوة موجار رقم غذائية عامةموادعزون سيد أحمد20
ثاني يوم عيدشارع بلسعدي عبد القادرمواد غذائية عامةشرفاوي محمد أمقران21
أول يوم عيدشارع طهراوي بن ميرةمواد غذائية عامةعامر سحنون22



ثاني يوم عيدشارع باستورمواد غذائية عامةقاسم سيد احمد23
أول يوم عيدحاليميحي مواد غذائية عامةصطفى قوادري مجاهدم24
ثاني يوم عيدشارع االخوة مسوسمواد غذائية عامةكلكال محفوظ25
أول يوم عيدبلسعديشارع مواد غذائية عامةفالق بختة26
أول يوم عيدعمارة الوئام الطابق االرضيمواد غذائية عامةلفراس محمد27
أول يوم عيدمسكن108حي المذبح  مشروع مواد غذائية عامةزهرة ميلودبن28
أول يوم عيدحي لكداتمواد غذائية عامةعيساوي ا حمد29
أول يوم عيدنوفمبرأولشارع مواد غذائية عامةسعيدون احمد30
أول يوم عيداوت20شارع مواد غذائية عامةراحلي اعمر31
ثاني يوم عيداوت20السوق المغطاة شارع مواد غذائية عامةغول محمد32
أول يوم عيدحي سوفاي مواد غذائية عامةبرايس صالح الدين33
ثاني يوم عيدحي سوفايمواد غذائية عامةزنيني مصطفى34
أول يوم عيدالحدائقحي مواد غذائية عامةحوحاش فاطمة35
أول يوم عيدشارع طهراوي بن ميرةائية عامةمواد غذكريال موسى 36
أول يوم عيدشارع بلسعدي عبد القادرمواد غذائية عامةشريفي يوسف37
ثاني يوم عيدالقادرعبدبلسعديشارعمواد غذائية عامةبلعباس علي38
أول يوم عيدالعقيد بوقارةشارع خضر و فواكهحباك بن عيسى39
ثاني يوم عيدالعقيد بوقارةشارع خضر و فواكهمبارك بن عيسى40
أول يوم عيدشارع مالكي سرحانخضر و فواكهبلهتهات او عيسى41
ثاني يوم عيدبوعمرانيشارع خضر و فواكهبوعزني حميد42
أول يوم عيدحي بن عبد اهللا احمدخضر و فواكهبن لشهب عمار 43
أول يوم عيدسوفاي حي البيضاءبيع اللحومعطابي عبد الرحمان44
ثاني يوم عيدشارع بلسعديقصــــــابةمكالتي خالد45
أول يوم عيدإجتماعي تساهمي مسكن132حيقصــــــابةأحمد صحراوي46
ثاني يوم عيدحي السالمقصـــــابةمناد فضيل47



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
ـــــــة التجــــــــــــارةمديريــ

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

سيدي لخضر بلديـة

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول يوم عيدحي خليف سيدي لخضرمخبزةصغير موح سيد علي01
ثاني يوم عيدشارع سواعدي سيدي لخضرمخبزةلبط عادل02
أول يوم عيدشارع اول نوفمبر سيدي لخضرمخبزة صناعيةجوجة بوزيان03
أول يوم عيد04الطريق الوطني رقم محطة الوقودنحازية رمضان04
ثاني يوم عيدوسط المدينةمحطة الوقودعامرين العربي 05
أول يوم عيدنوفمبر01شارع 17رقممطعــــــــــمبوعالمي محمد06
ثاني يوم عيدسيدي لخضر85مجموعة ملكية مطعــــــــــمعاشور كمال07
ثاني يوم عيد04الطريق الوطني رقم مطعــــــــــمخلوف مجيد 08
أول يوم عيدوسط سيدي لخضرمواد غذائية عامةبولوحين عبد القادر09
أول يوم عيد04الطريق الوطني رقم ة عامةمواد غذائيعتبة بلقاسم10
أول يوم عيد04الشارع الرئيسي الطريق الوطني رقم مواد غذائية عامةكلوة الشريفة11
أول يوم عيدشارع االمير عبد القادرمواد غذائية عامةسلماني عبد اهللا12
دأول يوم عي04حي التجزئة رقم مواد غذائية عامةعيشوني محمد13
ثاني يوم عيدوسط سيدي لخضرمواد غذائية عامةاوزقزو علي14
ثاني يوم عيدشارع حشامةمواد غذائية عامةمحمد بوزيان عبد الرزاق15
ثاني يوم عيدشارع اول نوفمبرمواد غذائية عامةاوباجي بالل16
ثاني يوم عيدمسكن48حي مواد غذائية عامةجعفر مصطفى17
ثاني يوم عيدوسط المدينةمواد غذائية عامةأحمدناجي 18
أول يوم عيدالشارع الرئيسيقصابـــــــــــةبوررقة  حسين19
ثاني يوم عيدشارع اول نوفمبرقصابـــــــــــةطفياني محمد20



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــاليـة عيـن الدفلو ل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

برج االمير خالد بلديـة

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول و ثاني يوم عيدشارع أحمد غول برج االمير خالدمخبــــــــزةروباش اعمر01
أول يوم عيدفرقة اوالد عليانغاز البوتدمسيف أح02
ثاني يوم عيدفرقة اوالد عليغاز البوتانبلباش محمد03
أول يوم عيدبرج االمير خالد مركزمطعــــــــــمبوجمان محمد04
ثاني يوم عيدبرج االمير خالد مركزمطعــــــــــمدعاس الزاهي05
أول يوم عيدر خالدبرج االميمواد غذائية عامةخيال عائشة 06
أول يوم عيدبرج االمير خالدمواد غذائية عامةمساك محمد07
أول يوم عيد03حي التجزئة رقم مواد غذائية عامةحميدي محمد08
ثاني يوم عيدالشارع الرئيسي مواد غذائية عامةوعيل حكيم09
يوم عيدثاني برج االمير خالدمواد غذائية عامةقطاش ام الخير10
ثاني يوم عيدبرج االمير خالدمواد غذائية عامةمدغاغ العيد11
ثاني يوم عيدقرية الفالحيةالمواد غذائية عامةسيف احمد12
أول يوم عيدبرج االمير خالد مركزقصابـــــة تمار محمد13
ثاني يوم عيدبرج االمير خالد مركزقصابـــــةتيرسان سعيد14



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

طارق بن زياد بلديـة

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول و ثاني يوم عيدالطريق الرئيسيخدماتمحطة طيبوني محمد01
أول يوم عيدطارق بن زياد مركزمطعـــــــممير موسى02
ثاني يوم عيدطارق بن زياد مركزمطعـــــــملوزي محمد03
+غاز مواد غذائية عامةمجبار بومدين04

البوتان
ثاني يوم عيدطارق بن زياد مركز

ثاني يوم عيدحي تانوتامةمواد غذائية عساسي رابح05
ثاني يوم عيدحي تانوت طارق بن زياد مركزمواد غذائية عامةكفيف سعيد06
أول يوم عيدطارق بن زياد مركزمواد غذائية عامةبوبكر علي07
أول يوم عيدطارق بن زياد مركزمواد غذائية عامةصاب احمد08
ثاني يوم عيدن زياد مركزطارق بمواد غذائية عامةجير بلقاسم09
أول يوم عيدحي تانوتمواد غذائية عامةقرابن محمد10
أول يوم عيدحي تانوت بجانب الثانويةقصابــــــةتدرس عبد الغني11
ثاني يوم عيدطارق بن زياد مركزقصابــــــةمجبار عبد القادر12



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

بئر ولد خليفة بلديـة

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
عيدأول يومبلدية بئر ولد خليفة مركز زة ــــــمخباليفي كريم 01
بئر ولد خليفة شارع ابن باديس زةـــــمخبقيرود فواز02

مركز
ثاني يوم عيد

أول يوم عيدبئر ولد خليفة مركز غاز البوتانبن ستي يحي03
ثاني يوم عيدبئر ولد خليفة مركزغاز البوتانخبازي علي04
يوم عيدأول و ثانيشارع عبد الحميد بن باديس مطعـــــمحشادي محمد05
أول يوم عيدحي خوشيبئر ولد خليفة مركزمواد غذائية عامةرحلي بدر الدين06
أول يوم عيدبئر ولد خليفة مركزمواد غذائية عامةررقة الهادي بو07
ثاني يوم عيدبئر ولد خليفة مركزمواد غذائية عامةقوجيل حسام08
ثاني يوم عيدر ولد خليفة مركزبئمواد غذائية عامةبحرية عبد القادر09
ثاني يوم عيدبئر ولد خليفة مركزمواد غذائية عامةطاهر عويدات سعدة 10
أول يوم عيدبئر ولد خليفة مركزمواد غذائية عامةحاج جياللي سعيدة11
أول يوم عيدشارع الشهداءخضر و فواكهعيسى شريف12
ثاني يوم عيدينحي الوز خضر و فواكهعاشور رمضان13
ثاني يوم عيدمركز البلديةخضر و فواكهعيوني عبد الرحمن14
ثاني يوم عيدبئر ولد خليفة مركزقصابــــــةاوشبر سعيد15
أول يوم عيدبئر ولد خليفة مركزقصابــــــةمحمادي جياللي16



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

ـــة التجــــــــــــارةمديريــــــ

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة عین التركي

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

عين التركيي عزيزةالفرقوقأول يوم عيد



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة بومدفع

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بومدفـــــعة ـــــبلديعيواز عبد الغـــــنيأول يوم عيد



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة حمام ریغة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

حمام ريغةبلدية قصعة نوريةثاني يوم عيد



يـةالجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعب

مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة بن عالل

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بن عاللبلدية داي جليلةم عيدثاني يو 



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة بوراشد

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بوراشدبلدية معزوزي حميدةأول يوم عيد



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة عریب

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

عريببلديةتونزة وهيبةأول يوم عيد



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

ـــــــــة التجــــــــــــارةمديري

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك خالل قائمة المداومين

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة جلیدة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

جليدةبلدية ي خروبي اسماءبن عليوم عيدثاني



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

العامرة للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

العامرةبلدية شريف جهيدةثاني يوم عيد 



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يو مي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة العطاف

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

العطافبلدية مريم سميرةأول يوم عيد

بلدية العطافبوزيان رحماني خليلأول يوم عيد

بلدية العطافد بن يحي لبنىاحمثاني يوم عيد

بلدية العطافعلي بن يحي عبد اهللاثاني يوم عيد



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة خمیس ملیانة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية خميس مليانةبرصة توفيقأول يوم عيد

بلدية خميس مليانةعمراوي زهيةأول يوم عيد

بلدية خميس مليانةصامت لطيفةثاني يوم عيد 

بلدية خميس مليانةبوهيني حوريةعيد ثاني يوم



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة الروینة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

الروينةبلدية عبوب شريفةيوم عيد أول



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة العبادیة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

العباديةبلديةتومي عبد القادريوم عيد أول

بلدية العباديةنظور بختةثاني يوم عيد



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة تاشتة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

تاشتةبلدية قروق فاطمةثاني يوم عيد 



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة ملیانة مركز

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

مليانة مركزبلدية عبد الصمد مليكةيوم عيد أول

بلدية مليانة مركزعمراوي زهيةأول يوم عيد 

ركزبلدية مليانة مريشة خليفةثاني يوم عيد

بلدية مليانة مركزبوقرة فريدةثاني يوم عيد



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة جندل

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية جندلحدوش فايزةأول يوم عيد



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداو مين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة برج االمیر خالد

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية برج االمير خالدمالكي هاجرأول يوم عيد 



ريـة الديمقراطيـة الشعبيـةالجمهوريـة الجزائ

مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة عین السلطان

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

العنوانالصيادلةمةتاريخ المداو 

عين السلطانبلدية زرقة لطيفةيوم عيد ثاني



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة طارق بن زیاد

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

طارق بن زيادبلدية شعشوعة حمزةيوم عيد ثاني



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

عین الدفلى للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

قادرشارع االمير عبد الخليج عبد الرحمان17/07/2015

حي ناجمزيدوك طاهر حبيب 18/07/2015

حي حاج صدوقبن خدومة سارة19/07/2015



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة المبارك يومي عيد الفطر قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة خمیس ملیانة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

شارع بلسعديبوهيني حورية17/07/2015

حي الدردارةديس أمبارك18/07/2015

حي السالمقادة بن سلطان عبد الحميد19/07/2015



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة العطاف

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

العنوانالصيادلةاريخ المداومةت

شارع االستقاللبوزيان الرحماني خليل17/07/2015

شارع االمير عبد القادرعلي بن يحي عبد اهللا18/07/2015

شارع خميستي أحمد بن يحي لبنى19/07/2015



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

ــــــــــارةمديريـــــــــة التجــ

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة ملیانة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

لجميلةحي العناصر اعمريوي سامية17/07/2015

حي الشماليوسفي محمد التوفيق18/07/2015

112حي الباب الغربي رقم عبد الصمد مليكة19/07/2015



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة جندل

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

شارع أحمد بن زينةمسعودي فتيحة17/07/2015

شارع بن سيدي عيسى ميسومبهناس زكريا18/07/2015

أوت20شارع بلحناشي غنية19/07/2015



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

بومدفع للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

الشارع الرئيسيمصباح محمد السعيد17/07/2015

02حي التجزئة رقم كربازة محمد18/07/2015

الشارع الرئيسيعيواز عبد الغني19/07/2015



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

ـة التجــــــــــــارةمديريــــــــ

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة العامرة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

مرة مركزالعاقاسم كريمة17/07/2015

حي سيدي مرزوقشريف جهيدة18/07/2015

حي القرية الفالحيةعزوز فتيحة19/07/2015



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة جلیدة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

شارع بسكري الغمرانيبن علي خروبي أسماء17/07/2015

جليدة مركززعباط محفوظ18/07/2015

جليدة مركزمحور بوعالم19/07/2015



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة عریب

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

القرية الفالحيةتوريري ف/ز17/07/2015

شارع علي ماحينتونزة وهيبة18/07/2015

شارع لعالوي دحمانشاوش عبد القادر19/07/2015



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك قائمة المداومين خالل

بوراشد للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية بوراشدزيتوني بلقاسم17/07/2015

بلدية بوراشدامي مونيابوش18/07/2015

بلدية بوراشدمعزوزي حميدة19/07/2015



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة سیدي لخضر

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

EPLFحي ملعب خيرة17/07/2015

بلدية سيدي لخضرعبد اهللا بن عتصمان فتيحة18/07/2015

حي عيشوني محمد بوزيان فاطمة الزهراء19/07/2015



وريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـةالجمه

مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

2015 لسنة قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة الروینة

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

العنوانالصيادلةلمداومةتاريخ ا

شارع دوبة محمدعبوب شريفة17/07/2015

الروينة مركز بجانب البلديةختو هاجر18/07/2015

الشارع الرئيسيكشيدة جميلة19/07/2015



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىـــن الدفلواليـة عيل

2015 لسنة قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة العبادیة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

شارع بونعامة الجياللياوفة محمد عبد الوهاب 17/07/2015

حي العناصركراري الباقي18/07/2015

العبادية مركزتومي عبد القادر19/07/2015



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

الحليـب لموزعـي المداوميـن قائمــة

" 2015 لسنة يومي عيد الفطر المبارك خالل "
الملبنةالعنــــــــــــــــــــــــواناللقب و االسمالرقم
جليدة-عين الدفلى-عريبهدلي بن عبد اهللا 01

ـــــــة
نـــــــــ

ملب
ـب

ـــــــــــ
عـريــ

مليانةأورل زريقي جيالمين02
الخميسحرشوني مونير03
عين األشياخ- جندلحركات أحمد04
نزدي-العبادية-العطافي شوط فتح05
العبادية- العامرةبدراني محمد06
سيدي لخضرايماتيت عبد القادر07
العطافزروقي عبد القادر08
مليانة-الخميسأقولمين عبد القادر09
عين الدفلىحمالوي رشيد10
مسكن عين الدفلى250حي مغراوي أحمد11
بوراشدبشارف عبد الرحمان12
الروينةبن مبارك رشيد13
العطافمحمودي اسماعيل14
عين الدفلىبريك بريك15
بئر ولد خليفةسعداوي جمال16
بومدفع-الخميسكرمة محمد17
عين بويحيلكحب مختار18
عين الدفلىلعروبي عبد الناصر19
العامرةهني أحمد20
سيدي لخضرهامل بوزيان21
زدينن كورة حمزة ب22
عين الدفلىزوار عبد الرحمان23
مليانة تخريست عبد القادر24
مليانةكلوش محمد25
جندلزرارقة عبد الرحمان26
بئر ولد خليفةخبازي أمين27



عين الدفلىعتو أمحمد28
عين الدفلىولجة حسين29
ـسملبنــــــــة  ونيــــــمنصوري محمد30

س
نيـــــــ

  و
ـــــــة

ملبنـ

ملبنــــــــة  ونيـــــــسعربوش ملياني31
ملبنــــــــة  ونيـــــــسسايب عيسى32
ملبنــــــــة  ونيـــــــسبراهيمي سفيان33



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
ــــــارةمديريـــــــــة التجــــــ

ىــواليـة عيـن الدفلل

المبستر الحليب إنتاج لوحدات المداومين قائمة
" 2015 لسنة خالل يومي عيد الفطر المبارك "

تاريخ المداومةنوع النشاطاالسم و اللقبالرقم

أول و ثاني يوم عيدالحليب المبسترملبنة عريب01

ثاني يوم عيد و أولالمبسترالحليبونيسملبنة02



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

مشتقاتـه و السميد إنتاج لوحدات المداومين قائمة
" 2015 لسنة خالل يومي عيد الفطر المبارك "

المداومةتاريخنوع النشاطاالسم و اللقبالرقم

أول و ثاني يوم عيدالسميد  و الدقيقوحدة سيم01

أول و ثاني يوم عيدالدقيقوالسميدالظهرةوحدة02



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــــــة التجــــــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل

"نفطــــال" الخدمات لمحطات المداومين قائمة
" 2015 لسنة خالل يومي عيد الفطر المبارك "

تاريخ المداومةالبلديــــــةالمتعامـــــلالرقم

أول و ثاني يوم عيدافــــالعط" نفطالDGالمسير المباشر "01

أول و ثاني يوم عيدخميس مليانة" نفطالDGالمسير المباشر "02

أول و ثاني يوم عيددــــبوراشر" زكاDGالمسير المباشر "03

أول و ثاني يوم عيدةـــالروين" نفطالDGالمسير المباشر "04

أول و ثاني يوم عيدعـــبومدف" نفطالDGالمسير المباشر "05


