
 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

 بلديـة عين الدفلى

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 أول يوم عيد شارع الزنداري مخبــزة حاج صدوق جمال 10
 أول يوم عيد حي المرقب مخبــزة ياحي حسين  10
 أول يوم عيد حي مازوني مخبــزة شهبر عبد القادر 10
 أول يوم عيد حي االخوة شوال مخبــزة قرآن محي الدين 10
 يوم عيد و ثاني أول شارع األمير عبد القادر مخبــزة قدور مجيد 10
 أول يوم عيد شارع األمير عبد القادر مخبــزة فمداني بن يوس 10
 أول يوم عيد بحي عين البيضاء شارع سعدي أحمد مخبــزة عليوات موسى 10
 يوم عيد ثاني شارع االخوة شماني  مخبــزة طاهر عويدات محمد 10
 يوم عيد و رابع ثاني حي الخياط مخبــزة مداني موسى 10
 يوم عيد ثاني أوت 01شارع  مخبــزة بطاهر علي 01
 يوم عيد ثاني حي خياط مخبــزة براهيمي جياللي 00
 يوم عيد ثاني حي شوال مخبــزة كالسي عمر شريف 00
 يوم عيد و رابع ثالث شارع سيدي يحي مخبــزة "UNOالمركز التجاري " 00
 ثالث يوم عيد شارع الشهداء مخبــزة القادرلعالوي عبد  00
 ثالث يوم عيد حي حاج قدور  خبــزةم حمرات عبد اهلل 00
 ثالث يوم عيد حي مازوني مخبــزة بسكري حمزة 00
 ثالث يوم عيد حي الخشاب مخبــزة عقون هشام 00
 ثالث يوم عيد حي حاج صدوق مخبــزة عقون الجياللي 00
 رابع يوم عيد فلسطينشارع  مخبــزة داد أحمد 00
 رابع يوم عيد بد القادرشارع األمير ع مخبــزة عنصر جمال 01
 رابع يوم عيد حي االخوة شوال مخبــزة حمادي اعمر 00
 رابع يوم عيد حي الخشاب طريق المقبرة مخبــزة حراوي احمد 00
 يوم عيدو ثالث  أول حي مازوني محطة وقود فرج بلقاسم 00



 يوم عيدو ثالث  أول شارع األمير عبد القادر محطة وقود اسماعيل يمينة 00
 يوم عيد أول فرقة الضاية محطة وقود فالح الجياللي 00
 يوم عيد ثاني 10الطريق الوطني رقم  محطة وقود مطاي عباس 00
 وم عيدثاني و رابع ي فرقة الضاية محطة وقود فالح عابد 00
 رابع يوم عيد جسر الباشا محطة وقود أحمد سايح بوعبد اهلل 00
 يوم عيد أول األمير عبد القادرشارع  مطــــعم ميلودي خيرة 00
 يوم عيد أول فرقة الضاية مطــــعم بودربالة محمد 01
 يوم عيد أول أوت 01شارع  مطــــعم فالح جمال 00
 يوم عيد ثاني حي ناجم مطــــعم مداني محمد 00
 يوم عيد ثاني مسكن  011حي  مطــــعم محنون عبد القادر 00
 يوم عيد ثاني ياطحي خ مطــــعم قاضي حمزة 00
 يوم عيد ثاني حي ناجم مطــــعم طاهر لقواس عبد الرزاق  00
 ثالث يوم عيد حي المرقب مطــــعم نجاري بن حاج علي عبد القادر 00
 يوم عيد رابع شارع االمير عبد القادر مطــــعم عواج نبية  00
 دثالث يوم عي شارع االمير عبد القادر مطــــعم كواش رضوان 00
 يوم عيد أول حي مازوني مواد غذائية عامة بوزكار يمينة 00
 يوم عيد أول حي مازوني مواد غذائية عامة حراوي فاتح 01
 يوم عيد أول حي مازوني مواد غذائية عامة صالح علي 00
 يوم عيد أول حي حاج صدوق مواد غذائية عامة فلفول حمزة 00
 يوم عيد أول االخوة شوالحي  مواد غذائية عامة مقابلي كمال 00
 يوم عيد أول حي ناجم مواد غذائية عامة مالح الطاهر 00
 يوم عيد أول حي العقيد بونعامة مواد غذائية عامة بصادق عبد الحق 00
 يوم عيد أول شارع الشهداء مواد غذائية عامة أحمد زواوي رضا 00
 يوم عيد ولأ شارع الشهداء مواد غذائية عامة سعدي سعيد أمقران 00
 يوم عيد أول شارع االمير عبد القادر مواد غذائية عامة مختاري محمد 00
 ثاني يوم عيد حي ناجم مواد غذائية عامة عتو حميد 00
 ثاني يوم عيد حي االخوة شوال سوبرات لخضاري عبد الحق 01
 ثاني يوم عيد حي االخوة شوال مواد غذائية عامة شركة أميمة المستقبل 00
 ثاني يوم عيد شارع الزنداري مواد غذائية عامة أويحي صديق 00
 ثاني يوم عيد شارع الزنداري مواد غذائية عامة عثماني مليكة 00
 ثاني يوم عيد شارع فلسطين مواد غذائية عامة لندار محمد 00
 ثاني يوم عيد حي عين البيضاء مواد غذائية عامة مناد أحمد 00



 ثاني يوم عيد شارع االمير عبد القادر ائية عامةمواد غذ س اعمريلون 00
 ثالث يوم عيد حي عين البيضاء مواد غذائية عامة قوادري كمال  00
 ثالث يوم عيد حي حاج صدوق مواد غذائية عامة بن خيرة نصر الدين 00
 ثالث يوم عيد شارع االمير عبد القادر مواد غذائية عامة بلقاسم أسامة 00
 ثالث يوم عيد مسكن 011حي  مواد غذائية عامة ةلونيس علجي 01
 ثالث يوم عيد مسكن 011حي  مواد غذائية عامة عثماني محمد 00
 ثالث يوم عيد مسكن 011حي  مواد غذائية عامة بن طاهر خيرة زوجة حاج جياللي 00
 ثالث يوم عيد مسكن 000حي  مواد غذائية عامة مهود قويدر 00
FNPOS مواد غذائية عامة بلمخطار عبد السالم 00 مسكن01حي  ثالث يوم عيد 
 ثالث يوم عيد حي حاج صدوق مواد غذائية عامة قاسم عبد اهلل 00
 رابع يوم عيد حي خياط مواد غذائية عامة محمودي لخضر 00
 رابع يوم عيد فيفري 00شارع  مواد غذائية عامة العربي عقيل رشيد 00
 رابع يوم عيد حي عطافي بلقاسم ةمواد غذائية عام رايمي دحمانم 00
 رابع يوم عيد شارع مروان أحمد مواد غذائية عامة قمان عبد الباقي 00
 رابع يوم عيد حي حاج صدوق مواد غذائية عامة قاضي زهرة 01
 رابع يوم عيد شارع الزنداري مواد غذائية عامة عبادة بلخضر 00
 رابع يوم عيد نيحي مازو  مواد غذائية عامة تاحي محمد أمين 00
 رابع يوم عيد فرقة الفغايلية مواد غذائية عامة زحاف عبد القادر 00
 رابع يوم عيد الزنداري شارع مواد غذائية عامة سمان ناصر 00
 يوم عيد أول حي االخوة شوال خضر و فواكه مدبر أحمد 00
 يوم عيد أول شارع محمد الخامس خضر و فواكه موجر أم الخير 00
 رابع يوم عيد حي االخوة شوال خضر و فواكه رشوي عبد اهللب 00
 رابع يوم عيد شارع محمد الخامس خضر و فواكه حمادو بوعالم 00
 يوم عيد أول شارع الشهداء قصابة مغراوي بلقاسم 00
 يوم عيد أول شارع االمير عبد القادر قصابة خدة محمد 01
 ديوم عي أول حي ناجم قصابة بلعريبي علي 00
 ثالث يوم عيد حي خرباش قصابة براهيمي محمد 00
 ثالث يوم عيد أوت 01شارع  قصابة مغراوي حسين 00
 ثالث يوم عيد حي االخوة شوال قصابة سعادو محمد 00
 ثالث يوم عيد فيفري 00شارع  قصابة تيطاوني علي 00
 رابع يوم عيد مسكن 011حي  قصابة قصار بلقاسم 00
 رابع يوم عيد شارع األمير عبد القادر بةقصا تاحي علي  00



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

 بلديـة الروينـــــــــــة

 تاريخ المداومة وانـلعنا النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 ثالث يوم عيد  شارع الشهداء مخبزة صناعية ازيان نور الدين 10

 أول و رابع يوم عيد شارع اول نوفمبر مخبزة صناعية خلودة لقواس علي 10

 ثاني و ثالث يوم عيد حي سيدي حمو مخبزة صناعية شيشة حسين 10

 عيد ثالث يوم حي الجسرين مخبزة صناعية رمالي رضا 04

 ثالث يوم عيد  10الطريق الوطني رقم  مطعم بن سعيد عبد القادر 05

 أول و رابع يوم عيد 10الطريق الوطني رقم  مطعم بوكيرة عباسي فاطمة الزهراء 06

 ثاني و ثالث يوم عيد شارع الشهداء مطعم ازيان يزيد 07

 ثالث يوم عيد  ساحة أول ماي مواد غذائية عامة بنور محمد 08

 أول و رابع يوم عيد شارع الشهداء مواد غذائية عامة خربة موسى 09

 ثاني و ثالث يوم عيد شارع الشهداء مواد غذائية عامة خير جمال 10

 ثالث يوم عيد  شارع الشهداء مواد غذائية عامة بن سعيد ياسين 11

 أول و رابع يوم عيد شارع الشهداء مواد غذائية عامة برنو محمد 12

 ثاني و ثالث يوم عيد شارع أول نوفمبر مواد غذائية عامة لف جلوليخ 13

 ثالث يوم عيد  شارع الشهداء مواد غذائية عامة طرفي أحمد 14

 أول و رابع يوم عيد شارع الشهداء مواد غذائية عامة بن كردرة الصادق 15

 يدثاني و ثالث يوم ع شارع أول نوفمبر مواد غذائية عامة فالق عبد الحق 00

 ثالث يوم عيد  شارع أول نوفمبر مواد غذائية عامة برابح عبد اهلل 00

 أول و رابع يوم عيد شارع الشهداء مواد غذائية عامة شرير حسين 00

 ثاني و ثالث يوم عيد شارع ازيان أحمد مواد غذائية عامة حدوش أم الخير 00

 يوم عيد  ثالث حي غالب بوزار مواد غذائية عامة بن كردرة أحمد 01

 أول و رابع يوم عيد شارع الشهداء مواد غذائية عامة تمام أحمد 00

 ثاني و ثالث يوم عيد شارع الشهداء مواد غذائية عامة ملياني عبد القادر 00

 ثالث يوم عيد  حي النهضة مواد غذائية عامة بن عائشة معطي فاتح 00



 و رابع يوم عيد أول حي النهضة مواد غذائية عامة بن سعيد يوسف 00

 ثاني و ثالث يوم عيد حي سيدي حمو مواد غذائية عامة مخانق رضا 00

 ثالث يوم عيد  حي سيدي حمو مواد غذائية عامة فرصاوي يوسف 00

 أول و رابع يوم عيد حي سيدة حمو مواد غذائية عامة خليج حسين 00

 ث يوم عيدثاني و ثال حي الجسرين مواد غذائية عامة خيثر عبد اهلل 00

 أول و رابع يوم عيد شارع الشهداء خضر وفواكه بلعبيد عبد اهلل 00

 ثاني و ثالث يوم عيد شارع الشهداء خضر وفواكه بن سعيد الهادي 01

 ثالث يوم عيد  شارع الشهداء قصابة خربة نور الدين 00

 أول و رابع يوم عيد شارع الشهداء قصابة قزول واضح 00

 ثاني و ثالث يوم عيد شارع الشهداء قصابة رملة بن يوسف 00

 ثالث يوم عيد  شارع الشهداء قصابة مقروزي الحاج 00

 أول و رابع يوم عيد شارع االستقالل قصابة تمام أحمد 00

 ثاني و ثالث يوم عيد شارع الشهداء قصابة بن قادة عبد القادر 00

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

 بلديـة زدين

 

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 اول و ثاني يوم عيد المركز الجديد مخبزة صناعية شيخاوي جياللي 10

 ثالث يوم عيد فيفري 00شارع  مواد غذائية عامة خوخ محمدبل 10

نجاري بن حاج علي  10
 مقراوى محمد

 اول و رابع يوم عيد فرقة الزعارطة مواد غذائية عامة

 ثاني و ثالث يوم عيد المركز القديم مواد غذائية عامة مديوني يوسف 10

 وم عيدثالث ي المركز القديم مواد غذائية عامة بوطاقة أحمد 10

 اول و رابع يوم عيد أوالد سيدي يحي مواد غذائية عامة فالح محمد 10

 ثاني و ثالث يوم عيد المركز الجديد مواد غذائية عامة قاضي يحي 10

 ثالث يوم عيد المركز الجديد بائع الدجاج برادع حميد 10

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
الجماعـات المحليـةوزارة الداخلية و   

ىــواليـة عيـن الدفل   

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

 بلديـة الماين

 

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 ثالث يوم عيد الماين مركز غاز البوتان رحماني عبد الحميد 10

 اول و رابع يوم عيد الماين مركز امةمواد غذائية ع بوجلة رابح 10

 ثاني و ثالث يوم عيد فرقة المخفي مواد غذائية عامة قليل رشيد 10

 ثالث يوم عيد الماين مركز مواد غذائية عامة جعيداني فاطمة 10

 اول و رابع يوم عيد الماين مركز مواد غذائية عامة خرشوش العربي 10

 ثاني و ثالث يوم عيد الماين مركز مواد غذائية عامة شيباح عائشة 10

 ثالث يوم عيد فرقة المخفي مواد غذائية عامة تبوب عبد القادر 10

 اول و رابع يوم عيد الماين مركز مواد غذائية عامة مهبالي قويدر 10

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــن الدفلواليـة عيـ   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

 بلديـة جليدة

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 أول يوم عيد جليدة مركز مخبـــــزة جلولي احمد 10
 يوم عيد و رابع أول فرقة الطواهرية مخبـــــزة بوستة بلقاسم   10
 يوم عيد و رابع ثاني القرية الفالحية مخبـــــــزة ة بن ميرةتركي 10
 ثالث يوم عيد جليدة مركز مخبـــــــزة توبرينات محفوظ 10
 ثاني و رابع يوم عيد جليدة مركز مخبـــــزة زحافي حاج محمد 10
 ثاني يوم عيد جليدة مخبـــــزة محمد ةمبدوع 10
 يوم عيد و ثالث أول جليدة غاز البوتان بوزار قوادري محمد 10
 يوم عيد و رابع ثالث،اول،ثاني جليدة محطة وقود رايس الجياللي  10
 اول،ثاني،ثالث و رابع يوم عيد جليدة محطة وقود بوقطيفة عبد القادر 10
 مسكن رقم  00مشروع  مطعـــــم قاري بلقاسم 01

  10ج 
 أول يوم عيد

 يوم عيد و رابع ثاني تأو  01شارع  مطعـــــم بوبزول لخضر 00
 يوم عيد ثاني و رابع جليدة مركز مواد غذائية عامة حاج محمد زحافي  00
 رابع يوم عيد جليدة مركز مواد غذائية عامة بن طيبة محمد 00
 رابع يوم عيد فرقة الطواهرية جليدة مواد غذائية عامة عبادة باية 00
 يوم عيد و رابع أول ليدةالعرايبية ج مواد غذائية عامة مشتة مراد 00
 يوم عيد و رابع ثاني القرية الفالحية مواد غذائية عامة بيزيو عبد القادر 00
 ثالث يوم عيداول و  القرية الفالحية مواد غذائية عامة تركية عبد القادر 00
 رابع يوم عيداول و  القرية الفالحية مواد غذائية عامة بلحاج سفيان 00
 رابع يوم عيد القرية الفالحية د غذائية عامةموا نون الحاج 00
 أول يوم عيد القرية الفالحية مواد غذائية عامة عكاشة احمد 01
 أول يوم عيد مسكن اجتماعي 00مشروع  مواد غذائية عامة جلولي عبد القادر 00
 ثاني يوم عيد مسكن اجتماعي 00مشروع  مواد غذائية عامة قاسمي بن ميرة 00



 ثاني يوم عيد مسكن اجتماعي 00مشروع  مواد غذائية عامة عبد اهلل بن عيني 00
 أول يوم عيد مسكن اجتماعي 00مشروع  مواد غذائية عامة بن زهرة الطاهر 00
 ثاني يوم عيد جليدة مركز مواد غذائية عامة بلعريبي محمد 00
 داول و ثالث يوم عي جليدة مركز مواد غذائية عامة عبادة عبد القادر 00
 اول و ثاني يوم عيد جليدة مركز مواد غذائية عامة بن كحلة مسعود 00
 ثاني و رابع يوم عيد جليدة مركز مواد غذائية عامة محروق سعيد 00
 اول و ثاني يوم عيد شارع اول نوفمبر مواد غذائية عامة زيتوني بن ميرة 00
 يوم عيداول و رابع  جليدة مركز مواد غذائية عامة طهاري مصطفى 01
 ثاني و رابع يوم عيد فرقة الطواهرية مواد غذائية عامة لعمامري فاطمة 00
 0000اوت  01شارع  مواد غذائية عامة دحمانة بلقاسم 00

 جليدة
 اول و ثالث يوم عيد

 اول و ثالث يوم عيد ماي جليدة 10شارع  مواد غذائية عامة يوسفي رضا 00
 اول يوم عيد شارع بسكري جليدة مواد غذائية عامة مرابطي مصطفى 00
 اول و ثالث يوم عيد فرقة الطواهرية جليدة مواد غذائية عامة لعريبي عبد الرزاق 00
 ثالث يوم عيد شارع االخوة مقدم مواد غذائية عامة عبد الصمد صادق بن عباس  00
 أول يوم عيد جليدة مركز قصابـــــــــة عبادة بلقاسم 00
 أول يوم عيد 00تجزئة رقم  ـــــــــةقصاب خدة سعدة 00

 
 
 
 
 
 
 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

 واليـة عيـن الدفلــى قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026

 بلديـة بوراشـــــــــــد

 تاريخ المداومة وانـلعنا النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 أول و ثالث يوم عيد  بوراشد مركز زةــــــــمخبـ قــــقاضي توفي 10
 أول و ثالث يوم عيد  بوراشد مركز زةــــــــمخبـ قاضي محمـــــد 10
 ثاني و رابع يوم عيد   ـوراشدبـكروشة    زةــــــــمخبـ ي محمــــــــدـــــحــ 10
 أول و ثالث يوم عيد  زمركـ حوش القايد زةــــــــمخبـ بـرادعي احمــــد 10
 أول و ثالث يوم عيد  بوراشد مركز زةــــــــمخبـ بلدي عبد الرحمان 10
 ثالث و رابع يوم عيد بوراشد مركز زةــــــــمخبـ قاضي موســـى 10
 أول و ثالث يوم عيد  بوراشد مركز مواد غذائية عامة كبير جياللي  10
 أول و ثالث يوم عيد  بوراشد مركز مواد غذائية عامة ضي عبد القادر قا 10
 أول و ثالث يوم عيد  بوراشد مركز مواد غذائية عامة قاضي محمد بن طاهر 10
 ثاني و رابع يوم عيد بوراشد مركز مواد غذائية عامة   قاضي موسى  01
 ع يوم عيدثاني و راب بوراشد مركز مواد غذائية عامة زنداقي محمد 00
 أول و ثالث يوم عيد  بوراشد ــادةفرقـــــة  الونـ مواد غذائية عامة بشارف علي  00
 أول و ثالث يوم عيد  بوراشد ادةالونـــفرقـــــة   مواد غذائية عامة بشارف الحاج  00
 أول و ثالث يوم عيد  فرقة كدية الزبوج بوراشد  مواد غذائية عامة الح عبد الغني م 00
 ثاني و رابع يوم عيد حوش القايد مواد غذائية عامة بوتشننت محمد   00
 ثاني و رابع يوم عيد بوراشد مركز مواد غذائية عامة تبربي بلقاسم  00
 أول و ثالث يوم عيد  بوراشد مركز مواد غذائية عامة عيساني موســـى  00
 أول و ثالث يوم عيد  بوراشدفرقة والد سي أحمد  مواد غذائية عامة بغدالي منصور  00
 ثالث و رابع يوم عيد حوش القايد بوراشد مواد غذائية عامة مناد لخضر 00
 أول و ثالث يوم عيد  حوش القايد بوراشد مواد غذائية عامة سلمان مصطفى  01
 أول و ثالث يوم عيد  بوراشد مركز ة قصـــابـــــ مغراوي محمد 00



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

 بلديـة جمعة اوالد الشيخ

 

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 أول و ثالث يوم عيد الجمعة مركز ة مواد غذائية عام رابحعبد القادر خداوي  10

 أول و ثالث يوم عيد الجمعة مركز مواد غذائية عامة  سعدون محمد 10

 ثاني و رابع يوم عيد الجمعة مركز مواد غذائية عامة  بوتليس محمد 10

 ثاني و رابع يوم عيد الجمعة مركز مواد غذائية عامة  قاري عيسى 10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

  1026عطلة عيد الفطر المبارك لسنة  قائمة المداومين خالل        ىــواليـة عيـن الدفل

 بلديـة العامرة

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 يوم عيد  ثالثو  أول جوان 21شارع  مخبـــــــزة شعشوعة خيرة 10
 أول و ثالث يوم عيد  شارع عيسى محمودي مخبـــــــزة زيرق عبد اهلل 10
 ثاني و رابع يوم عيد CNEPحي  مخبـــــــزة دحمان أحمد 10
 ثاني و رابع يوم عيد تعاونية عقارية 21حي  مخبـــــــزة جلولي علي 10
 ثاني و رابع يوم عيد زوق حي سيدي مر  مخبـــــــزة محنون محمد 10
 أول يوم عيد  العامرة مركز مطعم شريف محمد 10
 يوم عيدو رابع ثاني  منطقة النشاطات مطعم فيصلبومالل  10
 ثالث يوم عيد مسكن 00حي  مطعم يوسفي محمد 10
 أول يوم عيد  01مسكن التمامرة رقم  60حي  مواد غذائية عامة عمتوت براهيم 10
 أول يوم عيد  شارع عبد اهلل مشاليخ مواد غذائية عامة مدفرطاس مح 01
 أول يوم عيد  مركز مواد غذائية عامة عزرين جلول 00
 أول يوم عيد  00مسكن التمامرة عمارة أ رقم  60حي  مواد غذائية عامة موايسي محمد 00
 أول يوم عيد  02حي المستقبل رقم  مواد غذائية عامة بلجياللي زوبيدة 00
 أول و رابع يوم عيد  شارع أحمد زرقي مواد غذائية عامة قابلي نور الدين 00
 أول و رابع يوم عيد  شارع أحمد مدغري مواد غذائية عامة أويحي عبد القادر 00
 أول و رابع يوم عيد  جوان 21شارع ب  مواد غذائية عامة ذري عبد القادر 00
 يوم عيد  و رابع أول 00الفالحية رقم القرية  مواد غذائية عامة بوجادي مصطفى 00
 أول و رابع يوم عيد  حي البناء الجاهز مواد غذائية عامة بومزراق الحاج 00
 أول و رابع يوم عيد  العامرة مركز مواد غذائية عامة بومسعود علي 00
 أول و رابع يوم عيد  المركز التجاري مواد غذائية عامة يخلف اعمر 01
 أول يوم عيد  شارع اإلخوة غانم سوبيرات ملياني الحاج 00
 ثاني يوم عيد العامرة مركز مواد غذائية عامة حمراني مختار 00
 ثاني يوم عيد مركز مواد غذائية عامة قزول حمزة 00
 ثاني يوم عيد تعاونية عقارية  21حي  مواد غذائية عامة جلولي علي 00



 ثاني يوم عيد 12مشالي رقم حي اإلخوة  مواد غذائية عامة مشالي موسى 00
 ثاني يوم عيد فرقة التمامرة مواد غذائية عامة بلجياللي سعدية 00
 ثاني يوم عيد شارع عبداهلل مشاليخ مواد غذائية عامة سردون محمد 00
 ثاني يوم عيد حي سيدي مرزوق مواد غذائية عامة شريفي عبداهلل 00
 ثاني يوم عيد ناء الجاهزحي الب مواد غذائية عامة كوردالي فتحي 00
 ثاني يوم عيد 01مسكن العمارة رقم  00حي  مواد غذائية عامة محمودي عبدالّله 01
 ثاني يوم عيد شارع طيبي موسى مواد غذائية عامة طرفة فاتح 00
 ثاني يوم عيد 01جوان رقم  21شارع  مواد غذائية عامة زرقي فاروق 00
 ثاني يوم عيد حي عبدالقادر برادع مواد غذائية عامة مختاري زهرة 00
 ثالث يوم عيد حي القرية الفالحية مواد غذائية عامة عقون محمد 00
 ثالث يوم عيد حي المستقبل مواد غذائية عامة بوقنديل حورية 00
 ثالث يوم عيد فرقة أوالد أحمد مواد غذائية عامة تمارية معمر 00
 ثالث يوم عيد زرقي أحمدحي ال مواد غذائية عامة هني إسماعيل 00
 ثالث يوم عيد القرية الفالحية مواد غذائية عامة طرفة طيب 00
 ثالث يوم عيد شارع طيبي موسى مواد غذائية عامة سكال جياللي 00
 ثالث يوم عيد جوان 21شارع ب  مواد غذائية عامة فرقوس محمد 01
 م عيدثالث يو  حي سيدي مرزوق مواد غذائية عامة محمودي علي 00
 ثالث يوم عيد 20مسكن مدخل س رقم  00حي ب  مواد غذائية عامة خليج جمال 00
 ثالث يوم عيد المركز التجاري مركز مواد غذائية عامة حدوش عبدالقادر 00
 ثالث يوم عيد ص.و.ت.إ 2مسكن عمارة أ رقم  00حي ب  مواد غذائية عامة فياللي محمد 00
 ثالث يوم عيد مركز عامة مواد غذائية بدراني جياللي 00
 ثالث يوم عيد حي المستقبل مواد غذائية عامة بوكدرون بن يوسف 00
 رابع يوم عيد العامرة مركز مواد غذائية عامة ش.ذ.م.م أسواق العامرة  00
 رابع يوم عيد تعاونية عقارية آفاق حي اإلخوة فياللي مواد غذائية عامة بوعالم لطيفة 00
 رابع يوم عيد 22حي الملعب الجديد رقم  اد غذائية عامةمو  نجار محمد 00
 رابع يوم عيد سوق المغطاة مواد غذائية عامة لعري أحمد 01
 يوم عيد  و ثالث أول شارع عبد اهلل مشاليخ قصابة قلواز عبدالقادر 00
 يوم عيد  و ثالث أول سوق المغطاة قصابة برايك محمد 00
 يوم عيد  و ثالث أول موسى طيبي شارع قصابة ولد سعيد فتحي 00
 يوم عيد و رابع ثاني جوان 21شارع  قصابة قلواز ياسين 00
 ثاني و رابع يوم عيد شارع أحمد مدغري قصابة نومري مراد 00
 ثاني و رابع يوم عيد شارع عبد اهلل مشاليخ قصابة مالك عبد القادر 00



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
ارة الداخلية و الجماعـات المحليـةوز   

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

 بلديـة المخاطرية

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 عيد ثالث يوم ثاني واول، المخاطرية مركز مخبزة عثماني احمد 10
 ثالث يوم عيد  أول و المخاطرية مركز غاز البوتان حمدمطاي م 10
 ثاني و رابع يوم عيد المخاطرية مركز مواد غذائية عامة محمد لوقاسي 10
 ثالث يوم عيد  أول و المخاطرية مركز سوبيرات  علي بن يوسف 10
 رابع يوم عيد  ثاني و المخاطرية مركز مواد غذائية عامة داودي أحمد  10
 رابع يوم عيد  ثاني و المخاطرية مركز م.غ.ع + خضر وفواكه سفيان  مدرس 10
 ثالث يوم عيد أول و المخاطرية مركز مواد غذائية عامة  شريفي يوسف 10
 أول و ثالث يوم عيد فرقة الحمادشية المخاطرية مواد غذائية عامة مالحي عبد القادر 10
 ثاني و رابع يوم عيد ة المخاطريةفرقة الحمادشي مواد غذائية عامة مدرس علي  10
 ثاني و رابع يوم عيد المخاطرية مركز مواد غذائية عامة أحمد مطاي  01
 ثاني و رابع يوم عيد  المخاطرية مركز  مواد غذائية عامة  عثماني عيسى  00
 رابع يوم عيد ثالث و المخاطرية مركز  مواد غذائية عامة  مقران أحمد  00
 رابع يوم عيد ثالث و فرقة الحمادشية  مواد غذائية عامة  زوجة مدرسقدار خديجة  00
 رابع يوم عيد ثالث و المخاطرية مركز مواد غذائية عامة  مدبر محمد  00
 ثاني و رابع يوم عيد المخاطرية مركز  مواد غذائية عامة  مالحي بن يوسف  00
 رابع يوم عيد لث وثا فرقة الحمادشية مواد غذائية عامة  مالحي محمد  00
 ثاني و رابع يوم عيد المخاطرية مركز قصابة  شمالل علي  00
 ثالث يوم عيد أول و المخاطرية مركز قصابة جبار سيد علي 00

 
 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيةـ
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

 بلديـة عريب

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 عيد رابع يوم ثاني و حي  علي ماحين عريب مخبـــــــــــزة مصراوي احمد 10
 عيد اول و ثالث يوم حي المهارة عريب مخبـــــــــــزة يحي امحمد نور الدين 10
 عيد ثالث يوم اول و حي الزاوية عريب غاز البوتان سعدي محمد 10
 عيد رابع يوم ثاني و بدة عريبواد فرقة  غاز البوتان حمداني محمد 10
 عيد ثاني و رابع يوم حي الزاوية مواد غذائية عامة  رياط عبد القادر 10
 عيد ثاني و رابع يوم حي لكادات عريب مواد غذائية عامة  زراولة زيان 10
 عيد ثالث يوم اول و حي الزاوية عريب مواد غذائية عامة  تمطاوسين محمد 10
 عيد ثاني و رابع يوم     حي المسجد العتيق مواد غذائية عامة  محمد قرياتي بلقاسم 10
 عيد ثالث يوم اول و حي التعاونيات مواد غذائية عامة  امينزراولة  10
 عيد ثاني و رابع يوم شارع عزيزو عبد القادر مة مواد غذائية عا دهنجي بوعالم 01
 عيد ثالث يوم اول و عريب مركز مواد غذائية عامة  عزيزو توفيق 00
 عيد اول و ثالث يوم عريب 10حي المهارة  مواد غذائية عامة  قويدر عيسى عبد اهلل 00
 عيد رابع يوم ثاني و السوق المغطاة عريب خضر وفواكه عماريش محمد 00
 عيد ثالث يوم اول و السوق المغطاة عريب خضر وفواكه بن عدة زيان 00
 عيد ثالث يوم اول و حي المحطة عريب مواد غذائية عامة احمد حسان عبد القادر 00
 عيد ثالث يوم اول و حي الزاوية عريب مواد غذائية عامة صالل حليمة  00
 عيد ثاني و رابع يوم عريب مركز   مواد غذائية عامة علي ماحين بلحاج 00
 عيد ثالث يوم اول و شارع عزيزو عبد القادر مواد غذائية عامة بن حليمة بلقاسم 00
 عيد ثاني و رابع يوم  10حي التجزئة رقم  مواد غذائية عامة زروال يمينة 00
 عيد ثاني و رابع يوم القرية الفالحية عريب لحوم ودواجن  سراي عبد اهلل 01

 

  



 ة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـةالجمهوريـ
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

واليـة عيـن الدفلــى    
 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

 بلديــــــــة مليانـــــــــــــــة

 الرقم  االسم و اللقب نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

 01 أوناصر جمال مخبزة حي العناصر مليانة عيديوم  و رابع أول

 02 تيمطاوسين مصطفى مخبزة شارع بن تيفور مليانة يوم عيد و رابع أول

 03 سرير الحرتسي محمد مخبزة حي الحمامة مليانة يوم عيد ثاني

 04 وعدية زهير مخبزة مير عبد القادر مليانةشارع األ يوم عيد و ثالث ثاني

 10 بن قرانة محمد محطة خدمات حي العناصر مليانة يديوم ع و رابع أول

 10 ي سليمةننجي محطة خدمات شارع الجمهورية مليانة يوم عيد ثاني

 10 بونقاب محمد مواد غذائية عامة حي باب الغربي مليانة أول يوم عيد

 10 درسرير الحرتسي عبد القا مواد غذائية عامة حي باب الغربي مليانة يوم عيد و رابع أول

 10 بوشوكة فيصل مواد غذائية عامة عبد القادر مليانة شارع االمير يوم عيد و رابع أول

 01 قصطالي محفوظ مواد غذائية عامة شارع باستور مليانة يوم عيد و رابع أول

 00 حمزة عبد الكريم مواد غذائية عامة شارع الشمال مليانة يوم عيد و رابع أول

 00 كوماس ابراهيم مواد غذائية عامة ارع بن تيفور مليانةش يوم عيد و رابع أول

 00 زرايف عبد القادر مواد غذائية عامة حي العناصر الجميلة يوم عيد و رابع أول

 00 معمر سيد احمد مواد غذائية عامة حي العناصر مليانة يوم عيد و رابع أول

 00 عبد اهلل عثمان محمد مواد غذائية عامة شارع قنيش مليانة يوم عيد و رابع أول

 00 طرابلس زهير مواد غذائية عامة مير عبد القادر مليانةشارع اال يوم عيد ثاني

 00 حمايدية احمد مواد غذائية عامة شارع باستور مليانة يوم عيد ثاني

 00 كاتب محمد مواد غذائية عامة شارع شرشالي مليانة يوم عيد ثاني

 00 بن سعيد دحمان مواد غذائية عامة ر مليانةشارع اول نوفمب يوم عيد ثاني

 01 فقير جمال مواد غذائية عامة شارع جاب روحو مليانة يوم عيد ثاني
 00 بن شعبان محمد مواد غذائية عامة حي زوقالة مليانة يوم عيد ثاني
 00 طهراوي محمد مواد غذائية عامة حي زوقالة مليانة يوم عيد ثاني



 00 جمعي رشيد مواد غذائية عامة غراوة جياللي مليانةشارع م يوم عيد ثاني
 00 ربيكة زغلة مواد غذائية عامة مير عبد القادر مليانةشارع األ يوم عيد ثاني
 00 أوبختة عبد القادر مواد غذائية عامة شارع الجمهورية مليانة يوم عيد ثاني
 00 محمد نبيلحاج  مواد غذائية عامة شارع الجمهورية مليانة يوم عيد ثاني
 00 عبد الصمد إلياس مواد غذائية عامة حي العناصر مليانة يوم عيد ثاني
 00 بونواحين عمر مواد غذائية عامة شارع قنيش مليانة يوم عيد ثالث
 00 بن يمينة أحمد مواد غذائية عامة طريق الملعب مليانة يوم عيد ثالث
 01 بوتريعة عبد الحكيم عامةمواد غذائية  حي العناصر مليانة يوم عيد ثالث
 00 العيشوني مصطفى مواد غذائية عامة شارع باستور مليانة يوم عيد ثالث
 00 كراش عبد القادر مواد غذائية عامة شارع حمدان باطل مليانة يوم عيد ثالث
 00 مكي أحمد مواد غذائية عامة شارع بن تيفور مليانة يوم عيد ثالث
 00 العربي بوعمران فتيحة مواد غذائية عامة مليانةحي زوقالة  يوم عيد ثالث
 00 بوركيزة نور الدين مواد غذائية عامة شارع حمدان باطل مليانة يوم عيد ثالث
 00 معيوف مليكة مواد غذائية عامة شارع جاب روحو مليانة يوم عيد ثالث
 00 ير حسانطاه مواد غذائية عامة شارع بن شعبان عبد الحفيظ مليانة يوم عيد ثالث
 00 بونقاب محمد مواد غذائية عامة حي باب الغربي مليانة يوم عيد رابع

 00 تتبيرت عبد القادر خضر وفواكه شارع مغراوة مليانة يوم عيد و رابع أول
 01 مكالتي الحاج خضر وفواكه شارع اوسعيد مليانة يوم عيد و رابع أول

 00 يحي عادلبو  كهخضر وفوا  شارع أوسعيد مليانة يوم عيد ثاني
 00 أوفقير جمال خضر وفواكه شارع مغراوة مليانة يوم عيد ثاني
 00 يحي امحمد أحمد خضر وفواكه شارع مغراوة مليانة يوم عيد ثالث
 00 بن عمارة ميلود خضر وفواكه شارع أوسعيد مليانة يوم عيد ثالث

 00 بلكاتب أحمد قصابة شارع شرشالي مليانة أول يوم عيد
 00 طاهر حسان أحمد قصابة شارع حمدان باطل مليانة يوم عيد نيثا

 00 هاشميال ريفي قصابة شارع أول نوفمبر مليانة يوم عيد ثالث
 
 
 
 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

واليـة عيـن الدفلــى    
 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

 بلديــــــــة الحسينيـــــــــة

 الرقم  االسم و اللقب نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة 

 01 عمي عيسى توفيق مواد غذائية عامة  حي غالي عبد القادر  يوم عيد و رابع أول

 02 بن يوسف زهرة  مواد غذائية عامة حي غالي عبد القادر  يوم عيد و رابع أول

 03 جنادي عائشة مواد غذائية عامة القرية الفالحية  يوم عيد و رابع أول

 04 بوخاتم فاطمة الزهراء  مواد غذائية عامة واد الزبوج يوم عيد و رابع أول
 10 بلحسن محمد مواد غذائية عامة الشارع الرئيسي  يوم عيد و رابع أول

 10 شنوي محمد ة مواد غذائية عام حي واد الزبوج يوم عيد ثاني
 10 المقدم أحمد مواد غذائية عامة القرية الفالحية  يوم عيد ثاني
 10 حليمي زوبيدة مواد غذائية عامة القرية الفالحية  يوم عيد ثاني
 10 بوشقيق عبد القادر مواد غذائية عامة حي غالي عبد القادر يوم عيد ثاني
 01 اليا الحاجعلب ية عامةمواد غذائ حي غالي عبد القادر يوم عيد ثاني
 00 بلحاسن محمد مواد غذائية عامة حي غالي عبد القادر يوم عيد ثاني
 00 زيتوني عبد القادر مواد غذائية عامة  القرية الفالحية  يوم عيد ثالث
 00 بن حاج قويدر مواد غذائية عامة القرية الفالحية  يوم عيد ثالث

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

واليـة عيـن الدفلــى    
  

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

 بلديــــــــة عين البنيــــــــــان 

 الرقم اإلسم واللقب نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

ر عبد القادرـــــــخثي   زةــــــــمخب الشارع الرئيسي يوم عيدو ثالث أول   01 
 02 حمدان عبد الرزاق زةــــــــمخب الشارع الرئيسي يوم عيدو رابع  ثاني

 03 بلقرقيط عبد الحق مواد غذائية عامة عين البنيان مركز أول يوم عيد
 04 مشري لخضر مواد غذائية عامة عين البنيان مركز أول يوم عيد

 10 تاونزة محمد مواد غذائية عامة البنيان مركز عين أول يوم عيد

 10 بن خيرة مصطفى مواد غذائية عامة عين البنيان مركز أول يوم عيد

 10 خثير محمد  مواد غذائية عامة عين البنيان مركز أول يوم عيد

 10 بيداوي محمد ياسين  مواد غذائية عامة عين البنيان مركز أول يوم عيد

 10 كليل عبد الحميد مواد غذائية عامة حي الحرية عيد يوم ثاني و رابع

 01 البعة فؤاد مواد غذائية عامة الشارع الرئيسي يوم عيد ثاني و رابع

 00 كريو حكيم مواد غذائية عامة الشارع الرئيسي يوم عيد ثاني و رابع
 00 بن زهرة فتيحة مواد غذائية عامة حي الحرية يوم عيد ثالث

 00 لبان بن عائشة مواد غذائية عامة الشارع الرئيسي يوم عيد ثالث

 00 بيداوي موسى مواد غذائية عامة حي الحرية يوم عيد ثالث

 00 وامري امحمد ةـــــــــــقصاب الشارع الرئيسي أول يوم عيد

 00 زروف يوسف ةـــــــــــقصاب الشارع الرئيسي يوم عيد و رابع ثاني

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

واليـة عيـن الدفلــى    
 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

 بلديــــــــة بن عــــــــــالل

  

سم اال و اللقب نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة  الرقم 

 10 أولعربي عبد القادر  مواد غذائية عامة  الشارع الرئيسي يوم عيد و ثالث أول
 02 حمدي بختة مواد غذائية عامة بن عالل مركز يوم عيد و ثالث أول
 03 زرايف بلحاج مواد غذائية عامة شارع االمير عبد القادر يوم عيد و ثالث أول

 04 حاج اعمر سفيان  مواد غذائية عامة بن عالل مركز أول يوم عيد
 10 بوسعيدي محمد مواد غذائية عامة بن عالل مركز وم عيدي و رابع ثاني

 10 قري يحي يمينة مواد غذائية عامة شارع عبد اهلل بوعمران  يوم عيد ثاني و رابع

 10 بوعشرية جمال  مواد غذائية عامة بن عالل مركز يوم عيد ثاني و رابع

 

 

 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
خلية و الجماعـات المحليـةوزارة الدا  

واليـة عيـن الدفلــى    
 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

 بلديــــــــة عين التركــــــــــي

سماال و اللقب نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة  الرقم 

 01 يعقوب يمينة  مخبزة  عين التركي مركز يوم عيد و ثالث أول

 10 بن زهرة أحمد مخبزة حي سيدي بوزبوجة يوم عيد و رابع نيثا

 10 حمادي عبد القادر  مواد غذائية عامة حي سيدي بوزبوجة  أول يوم عيد

 10 عبد اهلل عثمان محمد مواد غذائية عامة عين التركي مركز يوم عيد و ثالث أول

 10 يعقوب محمد مواد غذائية عامة حي تيزي وشير أول يوم عيد
 10 عاشور عبد القادر مواد غذائية عامة حي سيدي بوزبوجة أول يوم عيد

 10 بوكدرون الحاج   مواد غذائية عامة عين التركي مركز يوم عيد و ثالث أول

 10  باللسنوسي    مواد غذائية عامة عين التركي مركز يوم عيد و رابع ثاني

 10 بن هنور محمد عامةمواد غذائية  حي تيزي وشير يوم عيد ثاني و رابع

 01 بوركيزة رشيد مواد غذائية عامة عين التركي مركز يوم عيد ثاني و رابع

 00 الجزيري ابراهيم مواد غذائية عامة عين التركي مركز يوم عيد ثاني و رابع

 00 بن هنور بوعمرة مواد غذائية عامة عين التركي مركز يوم عيد ثاني و رابع

 00 مزيان محمد مواد غذائية عامة تركي مركزعين ال ثالث يوم عيد

 00 مزيان عبد القادر مواد غذائية عامة عين التركي مركز ثالث يوم عيد

 00 فغول جمال مواد غذائية عامة جي سيدي بوزبوجة ثالث يوم عيد

 00 هيةبتتبيرت  قصابة  عين التركي مركز أول يوم عيد

 00 زردي بن يوسف قصابة عين التركي مركز يوم عيد و رابع ثاني

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

واليـة عيـن الدفلــى    
 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

 بلديــــــــة حمـــام ريغــــــــــة

تاريخ المداومة    سماال و قبالل نوع النشاط العنوان   الرقم 

 01 حاجي توفيق زةــــــــمخب حمام ريغة مركز يوم عيد و ثالث أول

زةــــــــمخب الشارع الرئيسي يوم عيد و رابع ثاني  10 عبدلي محمد 

 10 يوفيان شفيق مواد غذائية عامة حمام ريغة مركز أول يوم عيد

 10 راهيمبالة اب مواد غذائية عامة حمام ريغة مركز أول يوم عيد

 10 نقاقشة عبد القادر مواد غذائية عامة حمام ريغة مركز يوم عيد ثاني و رابع ،أول 

 10 بالوان رشيد مواد غذائية عامة حمام ريغة مركز مقابل الدرك الوطني أول يوم عيد
 10 ديباوي قدور مواد غذائية عامة حمام ريغة مركز أول يوم عيد

 10 عابد نبيل مواد غذائية عامة غة مركزحمام ري يوم عيد و رابع ثاني

 10 حمتاني بشير مواد غذائية عامة حمام ريغة مركز يوم عيد ثاني و رابع

 01 دايد فروجة مواد غذائية عامة حمام ريغة مركز يوم عيد ثاني و رابع

 00 حمي مجدوب سفيان مواد غذائية عامة حمام ريغة مركز يوم عيد ثاني و رابع

 00 بكة بالل مواد غذائية عامة حمام ريغة مركز يديوم ع ثالث

 00 كروش محمد مواد غذائية عامة حمام ريغة مركز يوم عيد ثالث

 00 بالق محمد مواد غذائية عامة حمام ريغة مركز يوم عيد ثالث

 00 حسان محمد مواد غذائية عامة حمام ريغة مركز يوم عيد ثالث
 00 المقدم زوبير  ةـــــــــقصاب حمام ريغة مركز أول يوم عيد

 00 عياشي بن يوسف ةـــــــــقصاب حمام ريغة مركز يوم عيد ثاني و رابع

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

واليـة عيـن الدفلــى    
 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

 بلديــــــــة بومــــــــــــدفع  

سماال و اللقب نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة  الرقم 

 10 مقيدش علي زةـــــــــمخب شارع احمد ملحة يوم عيد و ثالث أول

زةـــــــــمخب شارع األمير عبد القادر يوم عيد و ثالث أول  10 ؤادفبن مالك  

زةـــــــــمخب 10 التجزئة رقم يوم عيد و رابع ثاني  10 علي امبارك احمد 

زةـــــــــمخب حي المحطة يوم عيد ثاني و رابع  10 روزي جياللي 

 10 عياش ابراهيم مواد غذائية عامة 10التجزئة رقم  أول يوم عيد

 10 مقار يوسف مواد غذائية عامة 10التجزئة رقم  أول يوم عيد

 10 بن محمود محمود امةمواد غذائية ع فيفري 00حي  أول يوم عيد

 10 الشيكر محمد مواد غذائية عامة حي المحطة أول يوم عيد
 10 بن عمر يحي مواد غذائية عامة حي البرج يوم عيدو رابع  و ثاني أول

 01 بن عودة كمال مواد غذائية عامة حي المحطة يوم عيد و رابع ثاني
 00 مقار زكريا عامةمواد غذائية  10التجزئة رقم  ثاني و رابع يوم عيد
 00 عبد الرحمان محفوظ مواد غذائية عامة الشارع الرئيسي ثاني و رابع يوم عيد

 00 العالية خيرة مواد غذائية عامة فيفري 00حي  ثاني و رابع يوم عيد

 00 بن مداح رفيق مواد غذائية عامة شارع اول نوفمبر ثاني و رابع يوم عيد

 00 رقيعي علي مواد غذائية عامة 10التجزئة رقم  ثالث يوم عيد

 00 الشيكر أحمد  مواد غذائية عامة سجدحي الم ثالث يوم عيد

 00 دحماني محمد مواد غذائية عامة مسكن بومدفع 011حي  ثالث يوم عيد

 00 بن عودة هالل  مواد غذائية عامة حي المحطة ثالث يوم عيد
 00 حاج محمد جهيد  ائية عامةمواد غذ شارع االمير عبد القادر ثالث يوم عيد
 01 سحنون مبروك قصابة الشارع الرئيسي أول يوم عيد

 00 ريسحنون شك قصابة شارع األمير عبد القادر يوم عيد و رابع ثاني

 00 رحمون نور الدين قصابة حي المحطة يوم عيد و رابع  ثاني



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
و الجماعـات المحليـة وزارة الداخلية  

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

 بلديـة العطاف 

 الرقم اللقب و االسم نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

 10 ملياني عبد القادر مخبزة شارع محمد خميستي العطاف ثاني ثالث يوم عيد
العطاف 0000ماي  10حي  ثالث يوم عيد  10 مرهوني نور الدين مخبزة 

 10 جمال عمراني  مخبزة شارع محمد خميستي العطاف اول و رابع يوم عيد
 10 غريب اهلل احمد مخبزة شارع محمد خميستي العطاف ثاني ثالث يوم عيد

 10 كبدي بلقاسم مخبزة شارع محمد خميستي العطاف ثالث يوم عيد
 10 طرشي بلقاسم مخبزة القرية الفالحية اول و رابع يوم عيد
 10 موساوي وليد مخبزة شارع محمد خميستي العطاف ثاني ثالث يوم عيد

 10 صامت عائشة مخبزة شارع محمد بوزار العطاف ثالث يوم عيد

 10 دربال صليحة مخبزة شارع محمد بوزار العطاف اول و رابع يوم عيد

طافمسكن الع 00حي  ثاني ثالث يوم عيد  01 الماس محمد مخبزة 

 00 عكوش مريم مخبزة شارع الشهداء العطاف ثالث يوم عيد

 00 حمرات محمد مواد غذائية عامة حي الشيخ بن يحي  ثالث يوم عيد

 00 تقية عمر مواد غذائية عامة حي الشيخ بن يحي  ثالث يوم عيد

دري محمدقوا مواد غذائية عامة حي الشيخ بن يحي  اول و ثاني يوم عيد  00 

 00 موزعيكة هشام مواد غذائية عامة حي الشيخ بن يحي اول و ثاني يوم عيد

 00 قوادري محمد العيد مواد غذائية عامة حي الشيخ بن يحي  ثالث يوم عيد

 00 عجاج معمر مواد غذائية عامة شارع أحمد باشوشي ثالث يوم عيد

مسكن تساهمي 00حي   اول و ثاني يوم عيد ذائية عامةمواد غ   00 عربوش جمال 
 00 العايبي عودة مواد غذائية عامة شارع أحمد القسنطيني ثالث يوم عيد

 01 بوحايك بختة مواد غذائية عامة شارع أحمد القسنطيني اول و رابع يوم عيد



 00 حمرات أحمد مواد غذائية عامة شارع سي خالد ثاني و ثالث يوم عيد
 00 بن غالية بن عودة مواد غذائية عامة شارع سي خالد  ثالث يوم عيد

 00 قرفي عبد القادر مواد غذائية عامة شارع بربارة الحاج اول و رابع يوم عيد
 00 تبوب بلعربي مواد غذائية عامة شارع محمد بوزار ثاني و ثالث يوم عيد

 00 غريب اهلل عمار مواد غذائية عامة شارع محمد بوزار ثالث يوم عيد
ع يوم عيداول و راب  00 طرفي يحي مواد غذائية عامة شارع محمد بوزار 

 00 بلحاج مهدي مرقب مواد غذائية عامة شارع محمد بوزار ثاني و ثالث يوم عيد
 00 زيان حمو عبد القادر مواد غذائية عامة شارع محمد بوزار ثالث يوم عيد

ن عبيلة نور الدينب مواد غذائية عامة شارع حسيبة بن بوعلي اول و رابع يوم عيد  00 
 01 بلقاسم كرمي مختار مواد غذائية عامة شارع اإلستقالل ثاني و ثالث يوم عيد

 00 قروي عبد الغني مواد غذائية عامة شارع اإلستقالل ثالث يوم عيد
 00 قليل بلقاسم مواد غذائية عامة شارع اإلستقالل اول و رابع يوم عيد
تقاللشارع اإلس ثاني و ثالث يوم عيد  00 قروي عبد القادر مواد غذائية عامة 

 00 عثماني بن عبد اهلل مواد غذائية عامة القرية الفالحية اوالد موسى ثالث يوم عيد
 00 مجاهدي محمد مواد غذائية عامة القرية الفالحية اوالد موسى اول و رابع يوم عيد
ائية عامةمواد غذ القرية الفالحية اوالد موسى ثاني و ثالث يوم عيد  00 خديم محمد 

 00 ازيان عبد القادر غاز البوتان طريق بني بودوان ثالث يوم عيد
 00 فاتح محجوبة غاز البوتان شارع أحمد ناصر اول و رابع يوم عيد
 00 ملياني عبد القادر محطة الوقود+غازالبوتان حي سيدي بوعبيدة ثاني و ثالث يوم عيد

ةحي سيدي بوعبيد ثالث يوم عيد ة الوقودطمح   01 ازيان مختار 
 00 زوبير محمد محطة الوقود شارع محمد خميستي اول و رابع يوم عيد
 00 بن حركات عبد القادر محطة الوقود حي الكرابش العطاف ثاني و ثالث يوم عيد

 00 نقلي لطرش خضر وفواكه القرية الفالحية اوالد موسى ثالث يوم عيد
اإلستقاللشارع  اول و رابع يوم عيد  00 خرشاوي أحمد خضر وفواكه 
 00 خرشاوي حميد خضر وفواكه شارع اإلستقالل ثاني و ثالث يوم عيد

 00 ستي غنية خضر وفواكه شارع حسيبة بن بوعلي ثالث يوم عيد
 00 غزالة بوعبداهلل خضر وفواكه شارع سي خالد اول و رابع يوم عيد
ر وفواكهخض شارع اإلستقالل ثاني و ثالث يوم عيد  00 خرشاوي الحاج 



 00 الزدامي مجيد قصابة شارع اإلستقالل ثالث يوم عيد
 01 حشود بن نجمة قصابة شارع المحطة العطاف اول و رابع يوم عيد
 00 قندوزي محمود قصابة شارع الشهداء ثاني و ثالث يوم عيد

 00 قراروبي لقواس جمال قصابة شارع محمد بوزار ثالث يوم عيد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

 بلديـة تيبركانين 
 

 الرقم اللقب و االسم نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

 10 عربوش أبو بكر مواد غذائية عامة تبركانين مركز ثالث يوم عيد

 10 مسلم أم الشيخ مواد غذائية عامة الحي البلدي اول و رابع يوم عيد

 10 شخار محمد مواد غذائية عامة الحي البلدي ثاني و ثالث يوم عيد

 04 بوعالم الصامت محمد مواد غذائية عامة الحي البلدي ثالث يوم عيد

 10 خروفي محمد مواد غذائية عامة الحي البلدي اول و رابع يوم عيد

 10 فالق العيد مواد غذائية عامة الحي البلدي اول و رابع يوم عيد

 10 تويمر محمد مواد غذائية عامة فرقة اوالد علي ثالث يوم عيد

 10 بن عبيلة محمد مواد غذائية عامة شارع أول نوفمبر اول و رابع يوم عيد

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

 بلديـة العبادية 

 الرقم اللقب و االسم نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

00بوعالم رقم حي سي ثالث يوم عيد  10 ولجة عبد النور مخبزة صناعية 

 10 شوط ميمونة مخبزة صناعية شارع عوامر محمد أول و رابع يوم عيد

 03 خفاف نبيل مخبزة صناعية حي سيدي ساعد ثاني و ثالث يوم عيد

 10 قيراط جيهاد مخبزة صناعية حي التضامن ثالث يوم عيد

10حي التجزئة رقم  أول و رابع يوم عيد  10 حاج علي زورة مخبزة صناعية 

 10 عزوز موسى مخبزة صناعية شارع عوامر محمد ثاني و ثالث يوم عيد

 10 داودي احمد مخبزة صناعية شارع عوامر محمد ثالث يوم عيد

 10 شقاليل بن علي مخبزة صناعية شارع سي علي أول و رابع يوم عيد

يةمخبزة صناع طريق تاشتة ثاني و ثالث يوم عيد  10 أوفة الجياللي 
 01 بن دري أحمد مخبزة صناعية شارع عوامر محمد ثالث يوم عيد

 00 شرفاوي خديجة مخبزة صناعية شارع الجياللي بونعامة أول و رابع يوم عيد
 00 مرزن محمد مخبزة صناعية شارع األمير عبدالقادر ثاني و ثالث يوم عيد
امةشارع الجياللي بونع اول و ثاني يوم عيد  00 حمداني عمر محظة الوقود 
 00 أيت زيان العيد محطة الوقود طريق العامرة اول و ثالث يوم عيد

 00 فتاح جلول غاز البوتان شارع سي علي ثالث يوم عيد
 00 قبلي يحي غاز البوتان حي سيدي ساعد أول و رابع يوم عيد
بغداديبن سالمة ال غاز البوتان حي التضامن ثاني و ثالث يوم عيد  00 

 00 بوهراوة محمد غاز البوتان طريق تاشتة ثالث يوم عيد
 00 حمرات عمار مواد غذائية عامة شارع سي علي أول و رابع يوم عيد
 01 عداد ميلود مواد غذائية عامة طريق العامرة ثاني و ثالث يوم عيد

 00 حوست شريف مواد غذائية عامة شارع عوامر محمد ثالث يوم عيد
و رابع يوم عيدأول   00 عزوز الهادي مواد غذائية عامة حي المسجد 

 00 تعواشت شيخ مواد غذائية عامة حي سيدي ساعد ثاني و ثالث يوم عيد



 00 فتاح عودة مواد غذائية عامة شارع الجياللي بونعامة ثالث يوم عيد
 00 شنوفي مراد مواد غذائية عامة حي التضامن أول و رابع يوم عيد

و ثالث يوم عيدثاني   00 تقرورت صحراوي مواد غذائية عامة طريق تاشتة 
 00 مداور شريف مواد غذائية عامة طريق تاشتة ثالث يوم عيد

 00 غوالم كمال مواد غذائية عامة حي التجزئة أول و رابع يوم عيد
للوشة أوفة مواد غذائية عامة حي التضامن ثاني و ثالث يوم عيد  00 

ريق تاشتةط ثالث يوم عيد  01 بلحاجي عمر مواد غذائية عامة 
 00 رملة جمال مواد غذائية عامة طريق تاشتة أول و رابع يوم عيد
 00 بدري محمد مواد غذائية عامة شارع عوامر محمد ثاني و ثالث يوم عيد

 00 حبيبش ميلود مواد غذائية عامة الحي البلدي ثالث يوم عيد
ر محمدشارع عوام أول و رابع يوم عيد  00 حوست محمد مواد غذائية عامة 
 00 دربال حميد مواد غذائية عامة حي التجزئة ثاني و ثالث يوم عيد

 00 رشاشو عبداهلل مواد غذائية عامة حي التضامن ثالث يوم عيد
 00 جالوي رشيد مواد غذائية عامة شارع الجياللي بونعامة أول و رابع يوم عيد
ع عوامر محمدشار  ثاني و ثالث يوم عيد  00 خويدمي عدة  مواد غذائية عامة 

 00 الهاشمي ناقة مغازة طريق العامرة ثالث يوم عيد
 01 شكال أحمد مواد غذائية عامة طريق العامرة أول و رابع يوم عيد
 00 حجيج عبد القادر مواد غذائية عامة حي التضامن ثاني و ثالث يوم عيد

غذائية عامة مواد حي سيدي ساعد ثالث يوم عيد  00 سماري عمر 
 00 قبلي يحي مواد غذائية عامة حي سيدي ساعد أول و رابع يوم عيد
 00 حمرات حمزة سوبرات شارع الجياللي بونعامة ثاني و ثالث يوم عيد

10حي التجزئة رقم ثالث يوم عيد  00 عوامر مصطفي خضر وفواكه 
ة الهاشميناق خضر وفواكه حي سيدي ساعد أول و رابع يوم عيد  00 
10حي التجزئة رقم ثاني و ثالث يوم عيد حساين عبد العزيز  خضر وفواكه   00 

10حي التجزئة رقم ثالث يوم عيد  00 بوضياف نصر الدين  خضر وفواكه 
رقيق الشريف  خضر وفواكه السوق المغطاة أول و رابع يوم عيد  00 
10حي التجزئة رقم ثاني و ثالث يوم عيد  01 صرموم رضوان خضر وفواكه 

10حي التجزئة رقم ثالث يوم عيد  00 بوبحيرة مخلوف خضر وفواكه 
 00 بوعسلي عمر  خضر وفواكه مركز أول و رابع يوم عيد

10حي التجزئة رقم ثاني و ثالث يوم عيد حدون عبد القادر  خضر وفواكه   00 

 00 بوعسلي عبداهلل خضر وفواكه شارع عوامر محمد ثالث يوم عيد
عوامر فتحي  خضر وفواكه شارع الطاهر يعقوبي أول و رابع يوم عيد  00 



جعيل بن شرقي  خضر وفواكه حي المسجد ثاني و ثالث يوم عيد  00 
 00 عبدون محمد قصابة شارع عوامر محمد ثالث يوم عيد

10حي التجزئة رقم ثاني و ثالث يوم عيد  00 قراون محمد قصابة 
محمدشارع عوامر  ثالث يوم عيد  00 بوهراوة عباس قصابة 

10حي التجزئة رقم أول و رابع يوم عيد  01 بوهراوة كمال قصابة 
 00 أيت قايد كريم ت.ت للحوم والدواجن حي الحرية ثاني و ثالث يوم عيد

 00 رقيق مصطفى قصابة السوق المغطاة ثالث يوم عيد
 00 تقرورت الحاج قصابة حي المسجد ثاني و ثالث يوم عيد

الث يوم عيدث  00 طلحة عبد القادر ت.ت للحوم والدواجن المركز التجاري القديم 
              

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

 بلديـة تاشتة
  

 الرقم اللقب و االسم نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

 10 عقلوش بختة مخبزة صناعية تاشتة مركز ثاني و رابع يوم عيد

 10 جالوي أحمد مخبزة صناعية تاشتة مركز اول،ثاني و ثالث يوم عيد
مركز 10المحل رقم ثالث يوم عيد ساين ميرةح مواد غذائية عامة   10 

 10 موساوي عبد الباقي مواد غذائية عامة تاشتة مركز اول و رابع يوم عيد

 10 بوسلجة حورية مواد غذائية عامة تاشتة مركز ثاني و ثالث يوم عيد

 10 بكة بوعالم مواد غذائية عامة تاشتة مركز ثالث يوم عيد
ي فطومةدحمان مواد غذائية عامة تاشتة مركز اول و رابع يوم عيد  10 
 10 معروف سعدة مواد غذائية عامة تاشتة مركز ثاني و ثالث يوم عيد

 10 هنين محمد مواد غذائية عامة تاشتة مركز ثالث يوم عيد

 01 عدون رشيد مواد غذائية عامة تاشتة مركز اول و رابع يوم عيد
 00 لكحل جياللي مواد غذائية عامة تاشتة مركز ثاني و ثالث يوم عيد

الث يوم عيدث  00 مرساوي فاطمة مواد غذائية عامة تاشتة مركز 
 00 بطاهر أحمد مواد غذائية عامة فرقة أوالد باسة اول و رابع يوم عيد
برنوص قداش مواد غذائية عامة فرقة أوالد باسة ثاني و ثالث يوم عيد  00 

 00 نواري محمد مواد غذائية عامة بقعة أوالد علي ثالث يوم عيد
و رابع يوم عيداول   00 وازن شريف مواد غذائية عامة سوق األثنين 

 00 مقراني حميد مواد غذائية عامة سوق األثنين ثاني و ثالث يوم عيد
معمروازن  مواد غذائية عامة سوق األثنين اول و رابع يوم عيد  00 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
ت المحليـةوزارة الداخلية و الجماعـا  

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

 بلديـة عين بويحي

 الرقم اللقب و االسم نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

 10 انساعد مريم مخبزة صناعية عين بويحي مركز اول و رابع يوم عيد

غذائية عامة مواد عين بويحي مركز ثالث يوم عيد  10 بربارة أحمد 

مسكن 01حي ب اول و رابع يوم عيد  10 بوحاجة صديق مواد غذائية عامة 
 10 روابة مريم مواد غذائية عامة عين بويحي مركز ثاني و ثالث يوم عيد

 10 صالح جالل مواد غذائية عامة عين بويحي مركز ثالث يوم عيد

د غذائية عامةموا عين بويحي مركز اول و رابع يوم عيد  10 شرفاوي عبدالقادر 

 10 برادعية يمينة مواد غذائية عامة عين بويحي مركز ثاني و ثالث يوم عيد

 10 بربارة سفيان مواد غذائية عامة عين بويحي مركز ثالث يوم عيد

 10 ساغي محمد مواد غذائية عامة بقعة مقراش اول و رابع يوم عيد

ي مركزعين بويح ثاني و ثالث يوم عيد  01 بكرالس عبداهلل مواد غذائية عامة 

 00 بكرالس خالد مواد غذائية عامة عين بويحي مركز ثالث يوم عيد
مسكن معدني 011حي  اول و رابع يوم عيد  00 حسين ربيع مواد غذائية عامة 
 00 حتو عبداهلل مواد غذائية عامة عين بويحي مركز ثاني و ثالث يوم عيد

بويحي مركز عين ثالث يوم عيد  00 شرير رابح مواد غذائية عامة 
 00 عكوشي العربي مواد غذائية عامة عين بويحي مركز اول و رابع يوم عيد
 00 عكاشة العربي مواد غذائية عامة عين بويحي مركز ثاني و ثالث يوم عيد

 00 شطوح عبدالقادر مواد غذائية عامة شارع الشهداء ثالث يوم عيد
عيد اول و رابع يوم  00 داودي فريد مواد غذائية عامة دوار الزكاكرة 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

 بلديـة بطحية 
 

 الرقم اللقب و االسم لنشاطنوع ا العنوان تاريخ المداومة

 10 شايب بصو عبد القادر مخبزة بطحية مركز اول،ثاني،ثالث و رابع يوم عيد

 10 بشير شريف أحمد غاز البوتان بطحية مركز اول،ثاني،ثالث و رابع يوم عيد
 03 بشير شريف مهني مطعم بطحية مركز ثاني و ثالث يوم عيد

غذائية عامة مواد شارع أول نوفمبر ثالث يوم عيد  04 عابر عبد القادر 

 05 عشيط عبد القادر مواد غذائية عامة بطحية مركز اول و رابع يوم عيد

 06 بشير شريف محمد مواد غذائية عامة بطحية مركز ثالث يوم عيد

0000 شارع أول نوفمبر اول و رابع يوم عيد  07 نوري فاطمة مواد غذائية عامة 

10رقم محل  ثاني و ثالث يوم عيد  10 نويري عبد القادر مواد غذائية عامة 

 10 باقل خالد مواد غذائية عامة بطحية مركز ثالث يوم عيد

 01 كاشر علي مواد غذائية عامة بطحية مركز اول و رابع يوم عيد

 00 برهوش أحمد مواد غذائية عامة بطحية مركز ثاني و ثالث يوم عيد
ية عامةمواد غذائ بطحية مركز ثالث يوم عيد  00 نصيلي بن ميرة 

 00 برهوش أحمد مواد غذائية عامة بطحية مركز اول و رابع يوم عيد
 00 نويقاح عبد القادر مواد غذائية عامة شارع أول نوفمبر ثاني و ثالث يوم عيد

 00 فراح أحمد خضر وفواكه بطحية مركز ثالث يوم عيد
 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

 بلديـة الحسنية
  

 الرقم اللقب و االسم نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

 10 غليب أحمد مواد غذائية عامة الحسنية مركز ثالث يوم عيد

بع يوم عيداول و را  10 مرابط محمد مواد غذائية عامة الحسنية مركز 

 10 تيراتوشين جمال مواد غذائية عامة الحسنية مركز ثاني و ثالث يوم عيد

 10 بلعايب عبد الرحمان مواد غذائية عامة الحسنية مركز ثالث يوم عيد

 10 بوزمارن توفيق مواد غذائية عامة الحسنية مركز اول و رابع يوم عيد

 10 خرشف أحمد مواد غذائية عامة الحسنية مركز ثاني و ثالث يوم عيد
 10 بوزفور منصور مواد غذائية+غاز البوتان قرية ليراع الحسنية اول،ثاني و ثالث يوم عيد

 10 بوحوشين أحمد قصابة الحسنية مركز ثالث و رابع يوم غيد

 
 
 
 
 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
ارة الداخلية و الجماعـات المحليـةوز   

ىــواليـة عيـن الدفل   

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

 بلديـة بلعاص
  

 الرقم اللقب و االسم نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

 10 معيزي يوسف مواد غذائية عامة بلعاص مركز ثالث يوم عيد

داول و رابع يوم عي  10 حمراوي أحمد مواد غذائية عامة بلعاص مركز 

 10 معيزي شمس الدين مواد غذائية عامة بلعاص مركز ثاني و ثالث يوم عيد

 10 شرابي أحمد مواد غذائية عامة بلعاص مركز ثالث يوم عيد

 10 لعطراوي عبد القادر مواد غذائية عامة بلعاص مركز اول و رابع يوم عيد

عيدثاني و ثالث يوم   10 عمراني عمر مواد غذائية عامة بلعاص مركز 

 
 
 
 
 
 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

 بلديـة جندل

 تاريخ المداومة وانـعنال النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 ثاني و رابع يوم عيد  شارع بن حركات جندل مخبزة بن شريفة عبد الحكيم 10
سلواني علي جندلشارع  مخبزة  بن زرهودة عبد القادر  10  أول و ثالث يوم عيد 

 أول و ثالث يوم عيد شارع بن حركات  مخبزة خيال بن ميرة  10

 ثاني و رابع يوم عيد  يدي عيسىشارع بن س مخبزة مقاريز الزهرة 10
 أول و ثالث يوم عيد شارع حاج عابد جندل مخبزة حاجي منور 10

 أول و ثالث يوم عيد شارع بلوناس محمد غاز البوتان بن عزيزة محمد 10

 ثاني و رابع يوم عيد  شارع بن سيدي عيسى غاز البوتان زريزف عبد الجليل 10
 أول،ثاني،ثالث و رابع يوم عيد  ع بلوناس محمدشار  محطة خدمات حمليلي أحمد 10
 أول و ثالث يوم عيد طريق المدية 10تجزئة رقم  مطعم  بن يوسف   العابدي 10

 ثاني و رابع يوم عيد  10تجزئة رقم  مطعم شيبوط عبد القادر 01
 أول و ثالث يوم عيد مركز مواد غذائية عامة بن نقاب لعرج 00

 أول و ثالث يوم عيد حي الدردارة اد غذائية عامةمو  سالمي عبدالقادر 00

 أول و ثالث يوم عيد حي الملعب مواد غذائية عامة بلكاتب كريم 00

 أول و ثالث يوم عيد حي الملحق مواد غذائية عامة هانو سعيد 00

 أول و ثالث يوم عيد أوت 01شارع ب  مواد غذائية عامة زيان يحي 00

 أول و ثالث يوم عيد طريق المدية ة عامةمواد غذائي وريةححابي  00

 ثاني و رابع يوم عيد  حي لطفي مواد غذائية عامة بن نواعي لخضر  00
 ثاني و رابع يوم عيد  حي الدردارة مواد غذائية عامة حمادوش لخضر 00
 ثاني و رابع يوم عيد  مسكن 000حي  مواد غذائية عامة عبدلي بوجمعة 00
 ثاني و رابع يوم عيد  جندل مركز مواد غذائية عامة موصلي عبد القادر 01
 ثاني و رابع يوم عيد  شارع شباك جلول مواد غذائية عامة فغالي بن عيسى 00
 ثاني و رابع يوم عيد  نهج زواوي ميلود مواد غذائية عامة واضح حفيظة 00



 ثاني و رابع يوم عيد  طريق المدية مواد غذائية عامة قندوز ياسين 00
 أول و ثالث يوم عيد حي الملعب خضر و فواكه بلقاسم عبد القادر 00

 ثاني و رابع يوم عيد  حي الملعب خضر و فواكه العابدي رابح 00
 أول و ثالث يوم عيد حي الملعب اللحوم و الدواجن الطاهر علي اعمر 00

 عيد ثاني و رابع يوم  شارع سلواني اللحوم و الدواجن بن زرهودة الجياللي 00
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

 بلديـة واد الشرفاء
 

 خ المداومةتاري وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
  أول،ثاني،ثالث و رابع يوم عيد واد الشرفاء مركز مخبزة شكيرين رمضان 10
  أول،ثاني،ثالث و رابع يوم عيد واد الشرفاء مركز غاز البوتان شكيرين جلول  10
  أول،ثاني،ثالث و رابع يوم عيد بونعامة محطة خدمات ورثة سبع محمد 10
 أول و ثالث يوم عيد  اءواد الشرف مطعـــم عبدلي عماد 10
 ثاني و رابع يوم عيد  بونعامة مطعـــم عماري سيد علي  10
 أول و ثالث يوم عيد  عمورة مركز مواد غذائية عامة عمور ميلود 10
 أول و ثالث يوم عيد  واد الشرفاء مركز مواد غذائية عامة برقية الطاهر 10
 أول و ثالث يوم عيد  عمورة مركز مواد غذائية عامة شناف حناشي 10
 أول و ثالث يوم عيد  واد الشرفاء مواد غذائية عامة فقير رزيقة 10
 ثاني و رابع يوم عيد  مركز مواد غذائية عامة بوزيدي الجياللي 01
 ثاني و رابع يوم عيد  مركز مواد غذائية عامة هواري سفيان 00
 و رابع يوم عيد  ثاني عمورة مركز مواد غذائية عامة بن عياد الحاج 00
 ثاني و رابع يوم عيد  عمورة مركز مواد غذائية عامة قبايلي محجوبة 00
 أول و ثالث يوم عيد  واد الشرفاء مركز اللحوم و الداجن بلمباركي محمد 00
 ثاني و رابع يوم عيد  عمورة مركز اللحوم و الدواجن شيخي ميسوم  00

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

 بلديـة بربــــــوش

 

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
  ني،ثالث و رابع يوم عيدأول،ثا الشارع الرئيسي بوقفطان محمد مخبزة جالم محمد 10
 أول و ثالث يوم عيد   10شارع بطاهر رقم  مواد غذائية عامة غزالي عمر 10

 أول و ثالث يوم عيد  بربوش مركز  مواد غذائية عامة دحماني اعمر 10

 أول و ثالث يوم عيد  بربوش مركز مواد غذائية عامة خياطي محمد  10

 ثاني و رابع يوم عيد محل 00رع االخوة فراش موقع شا مواد غذائية عامة بربر عبلة 10

 ثاني و رابع يوم عيد 00شارع ملوك رابح رقم  مواد غذائية عامة خياطي محفوظ 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

 بلديـة عين األشياخ

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 أول و ثالث يوم عيد مركز شياخاال بلدية عين  مخبزة  حريزي  صفية  زوجة  لخضاري  10
 و ثالث يوم عيدأول  عين االشياخ شارع اول نوفمبر  مخبزة صناعية العصنوني عباس 10
 ثاني و رابع يوم عيد قرية االشياخ مخبزة شيبوط عبد الحليم 10
 ثاني و رابع يوم عيد حي مصطفى فروخي مخبزة دراج محمد 10
 أول و ثالث يوم عيد شارع أول ماي غاز البوتان سحنون محمد الزين  10
 ثاني و رابع يوم عيد حي لكادات غاز البوتان سبيح عمار 10
 أول و ثالث يوم عيد مركز مواد غذائية عامة حواسني ابراهيم 10
 أول و ثالث يوم عيد الشارع الرئيسي مواد غذائية عامة فقوس محمد 10
 أول و ثالث يوم عيد شارع أول نوفمبر مواد غذائية عامة شيخ بتقة 10
 أول و ثالث يوم عيد جويلية 10شارع  مواد غذائية عامة غراية محمد 01
 أول و ثالث يوم عيد  قرية لشياخ مواد غذائية عامة شرير محمد 00
 أول و ثالث يوم عيد شارع أول نوفمبر مواد غذائية عامة هاشمي منصور 00
 ثاني و رابع يوم عيد شارع أول نوفمبر مواد غذائية عامة خفي علي 00
 عيدثاني و رابع يوم  شارع أول نوفمبر مواد غذائية عامة بن شيخ امين 00
 ثاني و رابع يوم عيد شارع الرئيسي مواد غذائية عامة يعقوبي زكرياء 00
 ثاني و رابع يوم عيد 00طريق المسجد رقم  مواد غذائية عامة حدايدي صحراوي 00
 ثاني و رابع يوم عيد حي المسجد مواد غذائية عامة خبشر عبد النور  00
 ثاني و رابع يوم عيد مبرشارع اول نوف مواد غذائية عامة قادة احمد 00
 أول و ثالث يوم عيد شارع أول نوفمبر قصابــــــــــة بوخمسة كريم 00
 ثاني و رابع يوم عيد جويلية 10شارع  قصابــــــــــة شنافي اسماعيل 01

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــالدفلواليـة عيـن    

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

 بلديـة عين السلطان

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 أول،ثاني،ثالث و رابع يوم عيد عين السلطان اوالد بلقاسم مخبزة صناعية قعلي بورقعة زرو  10
 أول و ثالث يوم عيد واد حليل غاز البوتان بن سعيد امحمد 10
 ثاني و رابع يوم عيد واد الشعيبة غاز البوتان ناصي بوعالم 10
 أول و ثالث يوم عيد شارع الرئيسي مواد غذائية عامة قادري عابد 10
 أول و ثالث يوم عيد عين السلطان مركز مواد غذائية عامة ركاب الطيب 10
 أول و ثالث يوم عيد الشارع الرئيسي مواد غذائية عامة بن فريحة مصطفى 10
 ثاني و رابع يوم عيد الشارع الرئيسي مواد غذائية عامة ملياني عز الدين 10
 ثاني و رابع يوم عيد عين السلطان مركز مواد غذائية عامة العجالي عبد القادر 10
 يدأول و ثالث يوم ع فرقة أوالد بلقاسم مواد غذائية عامة كرليل بوررقة محمد 10
 أول و ثالث يوم عيد أوالد بلقاسم مواد غذائية عامة حاج الطيب امحمد 01
 ثاني و رابع يوم عيد فرقة أوالد بلقاسم مواد غذائية عامة ريفي صادق 00
 ثاني و رابع يوم عيد عين السلطان مركز مواد غذائية عامة حابي احمد 00
 ل و ثالث يوم عيدأو  واد الشعيبة مواد غذائية عامة يخو بن عيسى 00
 ثاني و رابع يوم عيد واد الشعبية مواد غذائية عامة شمبازي عائشة 00
 أول و ثالث يوم عيد عين السلطان مركز مواد غذائية عامة بويحي العيد 00
 أول و ثالث يوم عيد عين السلطان مركز خضر و فواكه شملة جلول 00
 ثاني و رابع يوم عيد كزعين السلطان مر  خضر و فواكه زيتوني أحمد 00
 أول و ثالث يوم عيد عين السلطان مركز بيع الدواجن بن حاج امحمد حسين 00
 ثاني و رابع يوم عيد عين السلطان مركز قصابـــــة بن سونة عبد الكريم 00

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــعيـن الدفلواليـة    

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

 بلديـة واد الجمعة

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 أول و ثالث يوم عيد مطماطــــــــــــة مواد غذائية عامة بومدل احمد  10

 ثاني و رابع يوم عيد ـــــــةمطماطـــــ مواد غذائية عامة بوبكر احمد 10

 أول و ثالث يوم عيد القرية الفالحية مواد غذائية عامة جالب الجياللي 10

 أول و ثالث يوم عيد القرية الفالحية مواد غذائية عامة الوزاني العيد 10

 ثاني و رابع يوم عيد القرية الفالحية  مواد غذائية عامة قديان عبد اهلل 10

 ثاني و رابع يوم عيد القرية الفالحية مواد غذائية عامة لقادرقسوم عبد ا 10

 أول و ثالث يوم عيد مطماطــــــــــــة مواد غذائية عامة زناتي جوهر 10

 أول و ثالث يوم عيد حي علي خوجة مواد غذائية عامة زاغزي بشير 10

 ثاني و رابع يوم عيد حي مطماطة مواد غذائية عامة مسن بن يوسف 10

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

 بلديـة خميس مليانة

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 أول و ثالث يوم عيد حي سيدي امعمر  زةمخب لبط فريد  10
 أول و ثالث يوم عيد حي الدرادارة مخبزة لطرش بن يوسف 10
 أول و ثالث يوم عيد جعدان  شارع  مخبزة كراش محمود  10
 أول و ثالث يوم عيد حي حاليمي  محمد  مخبزة كحيلة اعمر  10
 يوم عيد أول و ثالث بوقارة  امحمد شارع  مخبزة بلكحل سليم  10
 أول و ثالث يوم عيد  حي سوفاي  مخبزة لونيس  عبد القادر 10
 أول و ثالث يوم عيد اكتوبر  00حي  مخبزة  براهيمي محمد 10
 أول و ثالث يوم عيد حي حاليمي  مخبزة  شريفي ابراهيم  10
 أول و ثالث يوم عيد حي الدردارة  مخبزة  سالمي عبداهلل  10
 أول و ثالث يوم عيد شارع غيدة بن يوسف مخبزة دوزيدية بوعالم 01
مخلوف نجيب/ غواط  00

 فريد
 ثاني و رابع يوم عيد شارع بوعمراني مخبزة

 ثاني و رابع يوم عيد شارع بلسعدي مخبزة نورة حكيم 00
 ثاني و رابع يوم عيد شارع بلسعدي مخبزة فرنيني الياس 00
 ثاني و رابع يوم عيد يوسف شارع غيدة بن مخبزة طهرات عبد الرزاق 00
 ثاني و رابع يوم عيد شارع اول نوفمبر مخبزة بوعداين رضا 00
 ثاني و رابع يوم عيد شارع مالكي سرحان مخبزة حمداني أحمد 00
 ثاني و رابع يوم عيد شارع بوعمراني مخبزة بجو سعيد 00
 ثاني و رابع يوم عيد شارع بلسعدي مخبزة االخوة كبير  00
 ثاني و رابع يوم عيد شارع حمادي بن شرقي مخبزة يت أودية قاسيآ 00
 ثاني و رابع يوم عيد حي الدردارة مخبزة نورة صادق 01
 ثاني و رابع يوم عيد شارع جعدان مخبزة بن دحمان موسى 00
 أول و ثالث يوم عيد الحي البلدي سيدي مناد غاز البوتان موجد محمد  00



 ثاني و رابع يوم عيد الحي البلدي سيدي مناد لبوتانغاز ا بوجبير يحي   00
أول،ثاني،ثالث و رابع يوم  شارع بلسعدي عبد القادر محطة وقود لراشيش عبد القادر 00

 عيد
 أول و ثالث يوم عيد شارع بلسعدي عبد القادر مطعــــــــــم  حاج عليم الهادي  00
 أول و ثالث يوم عيد عبد القادرشارع بلسعدي  مطعــــــــــم حواسني سالم  00
 ثاني و رابع يوم عيد شارع بلسعدي عبد القادر مطعــــــــــم العابدي ام الخير  00
 ثاني و رابع يوم عيد شارع بوقارة مطعــــــــــم مشاش عبد النور 00
 أول و ثالث يوم عيد عمارة الوئام الطابق االرضي مواد غذائية عامة لفراس محمد  00
 010حي المذبح  مشروع  مواد غذائية عامة   بن زهرة ميلود 01

 مسكن

 أول و ثالث يوم عيد

 أول و ثالث يوم عيد حي لكدات مواد غذائية عامة عيساوي ا حمد  00
 أول و ثالث يوم عيد شارع اول نوفمبر مواد غذائية عامة سعيدون احمد  00
 أول و ثالث يوم عيد تاو  01شارع  مواد غذائية عامة راحلي اعمر  00
 أول و ثالث يوم عيد اوت 01السوق المغطاة شارع  مواد غذائية عامة غول محمد  00
 أول و ثالث يوم عيد حي سوفاي  مواد غذائية عامة برايس صالح الدين 00
 اليوم الثاني و الرابع حي سوفاي مواد غذائية عامة زنيني مصطفى  00

 أول و ثالث يوم عيد حي الحدائق ة عامةمواد غذائي حوحاش فاطمة  00
 أول و ثالث يوم عيد شارع طهراوي بن ميرة مواد غذائية عامة كريال موسى  00
 أول و ثالث يوم عيد شارع بلسعدي عبد القادر مواد غذائية عامة شريفي يوسف 00
 دثاني و رابع يوم عي شارع بلسعدي عبد القادر مواد غذائية عامة بلعباس علي 01
 أول و ثالث يوم عيد شارع االخوة مسوس مواد غذائية عامة كلكال محفوظ 00
 ثاني و رابع يوم عيد شارع بلسعدي عبد القادر مواد غذائية عامة فالق بختة 00
مصطفى قوادري  00

 مجاهد
 ثاني و رابع يوم عيد حي حاليمي محمد مواد غذائية عامة

 أول و ثالث يوم عيد شارع بلسعدي عبد القادر امةمواد غذائية ع شرفاوي محمد امقران 00
 أول و ثالث يوم عيد حي السالم  مواد غذائية عامة زياني محمد  00
 أول و ثالث يوم عيد حي االمير عبد القادر مواد غذائية عامة فالح عبد القادر 00
 أول و ثالث يوم عيد شارع مالكي سرحان خضر و فواكه بلهتهات او عيسى  00
 أول و ثالث يوم عيد شارع بوعمراني خضر و فواكه بوعزني حميد  00
 ثاني و رابع يوم عيد حي بن عبد اهلل احمد خضر و فواكه بن لشهب عمار  00
 ثاني و رابع يوم عيد شارع العقيد بوقارة خضر و فواكه مبارك بن عيسى 01
 عيد ثاني و رابع يوم شارع بوعمراني خضر و فواكه بوعزي حميد 00



 ثاني و رابع يوم عيد حي سوفاي  بيع اللحوم البيضاء عطابي عبد الرحمان 00
 أول و ثالث يوم عيد شارع حاليمي قصــــــابة مكالتي خالد 00
 ثاني و رابع يوم عيد شارع بلسعدي قصــــــابة مكالتي خالد 00
 ثاني و رابع يوم عيد حي السالم قصــــــابة صحراوي احمد  00
 أول و ثالث يوم عيد حي سوفاي  قصــــــابة عطابي عبد الرحمان 00
 أول و ثالث يوم عيد حي السالم قصــــــابة مناد فوضيل 00

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

 بلديـة سيدي لخضر

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 أول و ثالث يوم عيد سيدي لخضر حي خليف  مخبزة صغير موح سيد علي  10
 ثاني و رابع يوم عيد سيدي لخضر سواعدي  شارع  مخبزة  لبط عادل  10
 أول و ثالث يوم عيد شارع اول نوفمبر  مخبزة صناعية  بوزيان  جوجة 10
 ثاني و رابع يوم عيد شارع اول نوفمبر  مخبزة  بلونة عبد القادر 10
 أول و ثالث يوم عيد 10تجزئة رقم  مخبزة  بن عدة محمد 10
 أول و ثالث يوم عيد 10الطريق الوطني رقم  محطة الوقود نحازية رمضان 10
 ثاني و رابع يوم عيد وسط المدينة محطة الوقود ين العربي عامر  10
 أول و ثالث يوم عيد وسط سيدي لخضر مواد غذائية عامة بولوحين عبد القادر 10
 أول و ثالث يوم عيد 10الطريق الوطني رقم  مواد غذائية عامة عتبة بلقاسم 10
 ثاني و رابع يوم عيد  10الوطني رقم  الشارع الرئيسي الطريق مواد غذائية عامة كلوة الشريفة 01
 أول و ثالث يوم عيد شارع االمير عبد القادر مواد غذائية عامة سلماني عبد اهلل 00
 أول و ثالث يوم عيد 10حي التجزئة رقم  مواد غذائية عامة عيشوني محمد 00
 ثاني و رابع يوم عيد وسط سيدي لخضر مواد غذائية عامة اوزقزو علي 00
 ثاني و رابع يوم عيد شارع حشامة مواد غذائية عامة حمد بوزيان عبد الرزاقم 00
 أول و ثالث يوم عيد شارع اول نوفمبر مواد غذائية عامة اوباجي بالل 00
 أول و ثالث يوم عيد مسكن 00حي  مواد غذائية عامة جعفر مصطفى 00
 وم عيدثاني و رابع ي وسط المدينة مواد غذائية عامة ناجي أحمد 00
 أول و ثالث يوم عيد نوفمبر 10شارع  00رقم  مطعــــــــــم بوعالمي محمد 00
 ثاني و رابع يوم عيد سيدي لخضر 00مجموعة ملكية  مطعــــــــــم عاشور كمال 00
 أول و ثالث يوم عيد 10الطريق الوطني رقم  مطعــــــــــم خلوف مجيد  01
 أول و ثالث يوم عيد الشارع الرئيسي ــةقصابـــــــــ بوررقة  حسين 00
 ثاني و رابع يوم عيد شارع أول نوفمبر قصابـــــــــــة طفياني محمد 00



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

 بلديـة برج االمير خالد

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 اول و ثالث يوم عيد حي النصر برج االمير خالد مخبزة   حميدي عبد السالم 10
 ثاني و رابع يوم عيد برج االمير خالدشارع احمد غول  مخبزة   روباش  اعمر 10
 اول و ثالث يوم عيد فرقة اوالد علي انغاز البوت سيف أحد 10
 ثاني و رابع يوم عيد فرقة اوالد علي غاز البوتان بلباش محمد 10
 اول و ثالث يوم عيد برج االمير خالد مركز مطعــــــــــم بوجمان محمد 10
 ثاني و رابع يوم عيد برج االمير خالد مركز مطعــــــــــم دعاس الزاهي 10
 اول و ثالث يوم عيد مركز مواد غذائية عامة تدرس نوار 10
 ثاني و رابع يوم عيد مركز مواد غذائية عامة ميلودي رابح 10
 اول و ثالث يوم عيد قرية الفالحية مواد غذائية عامة سيف أحمد 10
 ثاني و رابع يوم عيد 00قرية الفالحية رقم  مواد غذائية عامة زوقاري أحمد 01
 اول و ثالث يوم عيد مركز غذائية عامة مواد مالوي دحمان 00
 ثاني و رابع يوم عيد مركز مواد غذائية عامة دوة جهيدة 00
 اول و ثالث يوم عيد شارع الشهيد بوطريقة عبدالقادر مواد غذائية عامة بومزيود رابح 00
 ثاني و رابع يوم عيد حي الشهيد بوطويقة عبد القادر مواد غذائية عامة حميدي محمد 00
 اول و ثالث يوم عيد الشارع الرئيسي  مواد غذائية عامة وعيل حكيم 00
 ثاني و رابع يوم عيد برج االمير خالد مواد غذائية عامة قطاش ام الخير 00
 اول و ثالث يوم عيد برج االمير خالد مواد غذائية عامة مدغاغ العيد 00
 و ثالث يوم عيد اول برج االمير خالد مركز قصابـــــة  تمار محمد 00
 ثاني و رابع يوم عيد برج االمير خالد مركز قصابـــــة تيرسان سعيد 00

 
 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

 بلديـة طارق بن زياد

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
أول،ثاني ،ثالث و رابع  حي تانوت مخبزة مهري عبد القادر 10

 يوم عيد
مواد غذائية عامة+غاز  مجبار بومدين 10

 البوتان

أول،ثاني ،ثالث و رابع  طارق بن زياد مركز
 يوم عيد

أول،ثاني ،ثالث و رابع  الرئيسي الطريق محطة خدمات طيبوني محمد 10
 يوم عيد

 أول و ثالث يوم عيد طارق بن زياد مركز مطعـــــــم مير موسى 10
 ثاني و رابع يوم عيد طارق بن زياد مركز مطعـــــــم لوزي محمد 10
 أول و ثالث يوم عيد مركز مواد غذائية عامة مصايبي فاطمة الزهراء 10
 ثاني و رابع يوم عيد مركز ئية عامةمواد غذا جعفور بوزيان 10
 أول و ثالث يوم عيد حي تانوت مواد غذائية عامة عالتن جمال 10
 ثاني و رابع يوم عيد حي تانوت مواد غذائية عامة ساسي رابح 10
 أول و ثالث يوم عيد حي تانوت طارق بن زياد مركز مواد غذائية عامة كفيف سعيد 01
 ثاني و رابع يوم عيد طارق بن زياد مركز عامة مواد غذائية بوبكر علي 00
 أول و ثالث يوم عيد طارق بن زياد مركز مواد غذائية عامة صاب احمد 00
 ثاني و رابع يوم عيد طارق بن زياد مركز مواد غذائية عامة جير بلقاسم 00
 ثاني و رابع يوم عيد حي تانوت مواد غذائية عامة قرابن محمد 00
 أول و ثالث يوم عيد حي تانوت بجانب الثانوية قصابــــــة لغنيتدرس عبد ا 00
 ثاني و رابع يوم عيد طارق بن زياد مركز قصابــــــة مجبار عبد القادر 00

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

 بلديـة بئر ولد خليفة

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 أول و ثالث يوم عيد بلدية بئر ولد خليفة مركز  مخبزة  اليفي كريم  10
 ثاني و رابع يوم عيد بئر ولد خليفة شارع ابن باديس  مخبزة قيرود فواز  10
 أول و ثالث يوم عيد بئر ولد خليفة مركز غاز البوتان بن ستي يحي 10
 ثاني و رابع يوم عيد بئر ولد خليفة مركز غاز البوتان خبازي علي 10
أول،ثاني،ثالث و رابع  نهج الشهداء مطعـــــم قرين مصطفى 10

 يوم عيد
 دأول و ثالث يوم عي الشارع الرئيسي مواد غذائية عامة خريسي سعيد 10
 ثاني و رابع يوم عيد الشارع الرئيسي مواد غذائية عامة بوناقة محمد 10
 أول و ثالث يوم عيد الشارع الرئيسي مواد غذائية عامة مبدوة عادل 10
 ثاني و رابع يوم عيد مركزبلدية بئر ولد خليفة  مواد غذائية عامة زاهد محمد 10
 أول و ثالث يوم عيد خوشي حي خليفة مركزبئر ولد  مواد غذائية عامة رحلي بدر الدين 01
 أول و ثالث يوم عيد بئر ولد خليفة مركز مواد غذائية عامة بو ررقة الهادي  00
 ثاني و رابع يوم عيد بئر ولد خليفة مركز مواد غذائية عامة قوجيل حسام 00
 عيدأول و ثالث يوم  بئر ولد خليفة مركز مواد غذائية عامة بحرية عبد القادر 00
 ثاني و رابع يوم عيد بئر ولد خليفة مركز مواد غذائية عامة طاهر عويدات سعدة  00
 أول و ثالث يوم عيد بئر ولد خليفة مركز مواد غذائية عامة حاج جياللي سعيدة 00
 أول و ثالث يوم عيد شارع الشهداء خضر و فواكه عيسى شريف 00
 ني و رابع يوم عيدثا حي الوزين خضر و فواكه عاشور رمضان 00
 أول و ثالث يوم عيد مركز البلدية خضر و فواكه عيوني عبد الرحمن 00
 أول و ثالث يوم عيد بئر ولد خليفة مركز قصابــــــة يالليج ديممحا 00
 ثاني و رابع يوم عيد بئر ولد خليفة مركز قصابــــــة اوشبر سعيد 01

 



 شعبيـةالجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة ال
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026

 للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية بومدفع

  خالل الفترة النهارية من )01:00 سا-81:00 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

بومدفعبلدية  كربازة محمد اول يوم عيد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026

 للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية الحسينية

  خالل الفترة النهارية من )01:00 سا-81:00 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

الحسينيةبلدية  سديري شريفة ثاني يوم عيد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية حمام ريغة

   خالل الفترة النهارية من )01:00 سا-81:00 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

حمام ريغةبلديـــــــة  حمي مجدوب امال ثاني يوم عيد  

1026جويلية 01و00  بلديـــــــة حمام ريغة حمي مجدوب امال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية العطاف

   خالل الفترة النهارية من )01:00 سا-81:00 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

يوم عيدأول   
 بوزيان الرحماني خيرة 

 مريم سميرة 
العطافبلديـــــة   

 ثاني يوم عيد
 بن عقبة نسيمة

 بوزيان رحماني خليل
 بلديـــــة العطاف

1026جويلية 01و00  بلديـــــة العطاف احمد بن يحي لبنى 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يمقراطيـة الشعبيـةلجمهوريـة الجزائريـة الدا
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026

 للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية جليدة

  خالل الفترة النهارية من )01:00 سا-81:00 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

 بلدية جليدة محور بوعالم أول يوم عيد

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026 

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية العامرة

   خالل الفترة النهارية من )01:00 سا-81:00 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

 بلدية العامرة شايب مراد اول يوم عيد

 بلدية العامرة ملوكي مريم ثاني يوم عيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

ن الدفلـىواليـة عي  

 

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية بوراشد

   خالل الفترة النهارية من )01:00 سا-81:00 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

بوراشدبلدية  بوشامي مونيا ثاني يوم عيد  

1026جويلية 01و00 بلقاسمزيتوني    بلدية بوراشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية خميس مليانة

   خالل الفترة النهارية من )01:00 سا-81:00 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

يوم عيدأول   
 بن شلوف الزهرة
 بن عياد سماعين

خميس مليانةبلدية   

 ثاني يوم عيد
 دومة بوطيبة يمينة

 زباجي شريفة
 بلدية خميس مليانة

1026جويلية 01و00  بلدية خميس مليانة فريوي اسماء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـةالجمهوريـة ا
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية عين االشياخ

   خالل الفترة النهارية من )01:00 سا-81:00 سا(
 

مةتاريخ المداو   العنوان الصيادلة 

 بلدية عين االشياخ السعيدي بن سونة أول يوم عيد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية سيدي لخضر

   خالل الفترة النهارية من )01:00 سا-81:00 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

 بلدية سيدي لخضر عبد اهلل عثمان فتيحة أول يوم عيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية جندل

   خالل الفترة النهارية من )01:00 سا-81:00 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

 بلدية جندل بلحناشي غنية ثاني يوم عيد

1026جويلية 01و00 يبي ف/زصا   بلدية جندل 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026

   للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية واد الشرفاء

   خالل الفترة النهارية من )01:00 سا-81:00 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

واد الشرفاءبلدية  يهوم خيرة ثاني يوم عيد  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026

   للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية مليانة مركز

   خالل الفترة النهارية من )01:00 سا-81:00 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

يوم عيد اول  
 علي اسماعيل ناصر
 عبد الصمد مليكة

مليانة مركزبلدية   

 ثاني يوم عيد
 عمراوي زهية
 ريشة خليفة

لدية مليانة مركزب  

1026جويلية 01و00  بلدية مليانة مركز بوقرة فريدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026

   للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية زدين

   خالل الفترة النهارية من )01:00 سا-81:00 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

زدينبلدية  جرموني خديجة اول يوم عيد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026

   للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية العبادية

   خالل الفترة النهارية من )01:00 سا-81:00 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

 بلدية العبادية نظور موسى اول يوم عيد

العبادية بلدية كراري الباقي ثاني يوم عيد  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026

   للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية بطحية

   خالل الفترة النهارية من )01:00 سا-81:00 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

يوم عيد ثاني بطحيةبلدية  عتو خالد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026

   للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية الروينة

   خالل الفترة النهارية من )01:00 سا-81:00 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

1026جويلية  01و00  بلدية الروينة ختو هجيرة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

المحليـة  وزارة الداخلية و الجمـاعات   

 واليـة عين الدفلـى

 

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026

   للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية عين الدفلى

   خالل الفترة النهارية من )01:00 سا-81:00 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

 اول يوم عيد
 زيدوك طاهر حبيب

لشعشوعة اما  
 بلدية عين الدفلى

 ثاني يوم عيد
 كواش نور الهدى 

 جاب اهلل حليمة امال
 بلدية عين الدفلى

1026جويلية  01و00  بلدية عين الدفلى عزوز فاطمة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية بومدفع

   خالل الفترة الليلية من )81:00 سا-:::22 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

06/00/1026  حي البرج بغدالي حميد 

00/00/1026  حي خموجة السيرت فتيحة 

00/00/1026 ق محمدحاج صدو    الشارع الرئيسي 

01/00/1026  الشارع الرئيسي مصباح محمد السعيد 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية مليانة

   خالل الفترة الليلية من )81:00 سا-:::22 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

06/00/1026  شارع تاج الدين مليانة علي اسماعيل ناصر 

00/00/1026  حي الحمامة مليانة بن حاج اعمر مروان 

00/00/1026  طريق الملعب بوغار زهور 

01/00/1026 الهادي خضراوي عبد   حي زوقالة مليانة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية خميس مليانة

   خالل الفتر ة الليلية من )81:00 سا-:::22 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

06/00/1026  دومة بوطيبة يمينة 
 210مسكن ترقوي رقم00/201حي

 "Pالعمارة"

00/00/1026 اوت خميس مليانة 10شارع  معطا اهلل عبد الكريم   

00/00/1026  شارع امحمد رايس خميس مليانة زباجي الشريفة 

01/00/1026  شارع العقيد بوقارة خميس مليانة بن شلوف الزهرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية جندل

   خالل الفترة الليلية من )81:00 سا-:::22 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

06/00/1026 اوت 10شارع  بلحناشي غنية   

00/00/1026  شارع المسجد مسيلتي العيد 

00/00/1026  جندل مركز حدوش فايزة  

01/00/1026  جندل مركز بلوناس محمد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الديمقراطيـة الشعبيـة الجمهوريـة الجزائريـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية سيدي لخضر

   خالل الفترة الليلية من )81:00 سا-:::22 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

06/00/1026  بلدية سيدي لخضر عبد اهلل بن عتصمان فتيحة 

00/00/1026  حي عيشوني سيدي لخضر محمد بوزيان فاطمة الزهراء 

00/00/1026  شارع اول نوفمبر سيدي لخضر فتاحين وهيبة 

01/00/1026  بلدية سيدي لخضر ندير اميتة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لشعبيـةالجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة ا
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية العامرة

   خالل الفترة الليلية من )81:00 سا-:::22 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

06/00/1026  العامرة مركز صدوقي حكيم 

00/00/1026  العامرة مركز شارف خير الدين 

00/00/1026  العامرة مركز ملوكي مريم 

01/00/1026  شارع مشاليخ شايب مراد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية جليدة

   خالل الفترة الليلية من )81:00 سا-:::22 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

06/00/1026  جليدة مركز محور بوعالم 

00/00/1026  جليدة مركز بلباهي حورية 

00/00/1026  جليدة مركز سحنون آسيا 

01/00/1026  حي الطواهرية قيدوم حسام الدين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية عين الدفلى

   خالل الفترة الليلية من )81:00 سا-:::22 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

06/00/1026  حي شوال عين الدفلى علي مهيدي فتيحة 

00/00/1026 مسكن عين الدفلى 000حي  عزوز فاطمة   

00/00/1026  شارع امبارك عين الدفلى قويدر فياللي ايمان 

01/00/1026  حي امبارك عين الدفلى امبارك خليفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية بوراشد

   خالل الفترة الليلية من )81:00 سا-:::22 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

06/00/1026  بلدية بوراشد معزوزي حميدة 

00/00/1026  بلدية بوراشد زحاف فلة 

00/00/1026  بلدية بوراشد زيتوني بلقاسم 

01/00/1026  بلدية بوراشد بوشامي مونيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ريـة الديمقراطيـة الشعبيـةالجمهوريـة الجزائ
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية عريب

   خالل الفترة الليلية من )81:00 سا-:::22 سا(
 

 

لعنوانا الصيادلة تاريخ المداومة  

06/00/1026  شارع لعالوي دحمان شاوش عبد القادر 

00/00/1026  حي التجزئة بوفرساوي حنان 

00/00/1026  القرية الفالحية توريري ف/ز 

01/00/1026  شارع علي ماحين تونزة وهيبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

ليـة وزارة الداخلية و الجمـاعات المح   

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية الروينة

   خالل الفترة الليلية من )81:00 سا-:::22 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

06/00/1026  الشارع الرئيسي كشيدة جميلة 

00/00/1026  الروينة مركز غيوش فريال 

00/00/1026  شارع دوبة محمد عبوب شريفة 

01/00/1026  الروينة مركز بجانب البلدية ختو هاجر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية العبادية

   خالل الفترة الليلية من )81:00 سا-22:00 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

06/00/1026  شارع باشا عمر حروش شهرزاد 

00/00/1026  شارع سي بوعالم ناظور موسى 

00/00/1026  امرةطريق الع نظور بختة 

01/00/1026  شارع احمد فاتحة محي الدين نزيهة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية العطاف

   خالل الفترة الليلية من )81:00 سا-:::22 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

06/00/1026  سيدي بوعبيدة العطاف بدراني سليمة 

00/00/1026  شارع محمد خميستي ميراوي عبد الحكيم 

00/00/1026 العطاف 20المركز التجاري رقم  مريم سميرة   

01/00/1026 الفالحية العطافالقرية  سواك داية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمــة المداوميـن لموزعـي الحليـب

 خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026
ملبنةال العنــــــــــــــــــــــــوان اللقب و االسم الرقم  
 جليدة-عين الدفلى-عريب هدلي بن عبد اهلل  02

ـــــــة
نـــــــــ

ملب
 

ـب
ـــــــــــ

عـريــ
 

  

 مليانة أورل زريقي جيالمين 01
 الخميس حرشوني مونير 00
 عين األشياخ-جندل حركات أحمد 02
 نزدي-العبادية-العطاف شوط فتحي  00
 العبادية-العامرة بدراني محمد 06
 سيدي لخضر ايماتيت عبد القادر 00
 العطاف زروقي عبد القادر 00
 مليانة-الخميس أقولمين عبد القادر 01
 عين الدفلى حمالوي رشيد 20
 مسكن عين الدفلى 100حي  مغراوي أحمد 22
 بوراشد بشارف عبد الرحمان 21
 الروينة بن مبارك رشيد 20
 العطاف محمودي اسماعيل 22
يك بريكبر  20  عين الدفلى 
 بئر ولد خليفة سعداوي جمال 26
 بومدفع-الخميس كرمة محمد 20
 عين بويحي لكحب مختار 20
 عين الدفلى لعروبي عبد الناصر 21
 العامرة هني أحمد 10
 سيدي لخضر هامل بوزيان 12
 زدين بن كورة حمزة  11
 عين الدفلى زوار عبد الرحمان 10
عبد القادر تخريست 12  مليانة  
 مليانة كلوش محمد 10
 جندل زرارقة عبد الرحمان 16
 بئر ولد خليفة خبازي أمين 10
 عين الدفلى عتو أمحمد 10



 عين الدفلى ولجة حسين 11
 ملبنــــــــة  ونيـــــــس منصوري محمد 00

س
نيـــــــ

  و
ـــــــة

ملبنـ
 

 ونيـــــــس ملبنــــــــة  عربوش ملياني 02 
 ملبنــــــــة  ونيـــــــس سايب عيسى 01
 ملبنــــــــة  ونيـــــــس براهيمي سفيان 00

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 

 

 قائمة المداومين لوحدات إنتاج الحليب المبستر
 خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026

  
 

 تاريخ المداومة نوع النشاط االسم و اللقب الرقم

 أول ، ثاني ، ثالث و رابع يوم عيد الحليب المبستر ملبنة عريب 10

ونيس ملبنة 10 المبستر الحليب   أول ، ثاني ، ثالث و رابع يوم عيد 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائر ية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

   ىــواليـة عيـن الدفل  

 

  

 قائمة المداومين لوحدات إنتاج السميد و مشتقاتـه 
 خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026

  

 
  

 تاريخ المداومة نوع النشاط االسم و اللقب الرقم

 أول ، ثاني ، ثالث و رابع يوم عيد السميد  و الدقيق وحدة سيم 02

الظهرة وحدة 01 الدقيق و  السميد   أول ، ثاني ، ثالث و رابع يوم عيد 

    

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

   ىــواليـة عيـن الدفل  

 
   

 قائمة المداومين لمحطات الخدمات "نفطــــال"
  خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1026

 تاريخ المداومة البلديــــــة المتعامـــــل الرقم

 أول ، ثاني ، ثالث و رابع يوم عيد افــــالعط " نفطالDGالمسير المباشر " 10

 أول ، ثاني ، ثالث و رابع يوم عيد خميس مليانة " نفطالDGالمسير المباشر " 10

 أول ، ثاني ، ثالث و رابع يوم عيد جليدة نفطال"DGباشر "المسير الم 10

 أول ، ثاني ، ثالث و رابع يوم عيد ةـــالروين " نفطالDGالمسير المباشر " 10

 أول ، ثاني ، ثالث و رابع يوم عيد عـــبومدف " نفطالDGالمسير المباشر " 10

 

 

 

 

 

 



 


