
الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــة التجــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفل

2015 لسنة عيد األضحى المبارك ايام قائمة المداومين خالل

بلديـة عين الدفلى

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
اول يوم مير عبد القادرشارع االمخبــزة قدور مجيد 01
اول يوم شارع الشهداءمخبــزةلعالوي عبد القادر02
اول يوم حي مازونيمخبــزةبسكري حمرات03
اول يوم حي الخشاب (طريق مقبرة الشهداء)مخبــزةعقون هشام04
اول و ثاني يوم CFPAحي الخشاب مخبــزةشهبر عبد القادر05
حي المرقب (بالقرب من مركز بــزةمخياحي حسين06

الشرطة)
اول يوم 

ثاني يوم حي ناجممخبــزةحاج صدوق جمال07
ثاني يوم حي خياط طريق المقبرةمخبــزةمحمودي لخضر08
ثاني يوم حي حاج صدوقمخبــزةعقون الجياللي09
ثاني يوم حي عين البيضاءمخبــزةعليوات موسى10
التجاري المركز 11

UNO

ثاني و رابع يوم حي عين البيضاءمخبــزة

ثاني يوم شارع االمير عبد القادرمخبــزةمداني بن يوسف12
ثاني يوم حي مازونيمخبــزةشهبر عبد القادر13
ثالث يوم اوت20حي حاج قدور مخبــزةحمرات عبد اهللا14
ثالث يوم طينشارع فلس04ط.ومخبــزةبوبقار عبد اهللا15
ثالث يوم شارع االمير عبد القادرمخبــزةعنصر جمال16
ثالث يوم شارع االخوة شومانيمخبــزةطاهر عويدات محمد17
ثالث يوم حي خياطمخبــزةمداني موسى18
ثالث يوم اول و حي شوالمخبــزةقرآن محي الدين19
يوم رابعشارع فلسطينمخبــزةداد احمد20
يوم رابعحي شوالمخبــزةحمادي اعمر21



يوم اول ورابعحي ناجممخبــزةبطاهر علي22
يوم اول ورابعحي شوالمخبــزةبراهيمي جياللي23
يوم رابعحي شوالمخبــزةكالسي عمر شريف24
يوم وثانياولمحطة وقود م صمحطة خدماتمطاي عباس25
يوم اول و رابعمحطة وقود جسر الباشامحطة خدماتوعبد اهللاحمد سايح ب26
ثاني و رابع يوم حي مازونيمحطة وقودفرج بلقاسم27
ثاني يوم اول و فرقة الضايةمحطة وقودفالح جياللي28
ثالث يوم شارع االمير عبد القادرمحطة وقوداسماعيل يمينة29
ثالث يوم ايةفرقة الضمحطة وقودفالح عابد30
اول يوم شارع االمير عبد القادرمطعم ميلودي خيرة31
اول يوم حي خياط بجانب دار الثقافةمطعمقاضي حمزة32
اول يوم حي ناجممطعممداني محمد33
ثاني يوم مسكن شارع االمير عبد القادر300حي مطعم نورة عبد القادر34
يوم رابعمير عبد القادرشارع االمطعمعواج نبية35
يوم رابعشارع االمير عبد القادرمطعمكواش رضوان36
ثالث يوم حي خياطمطعمبوهراوة كمال37
ثالث يوم حي ناجممطعمسميرة طارق38
ثالث يوم حي حاج قدورمطعمفالح جمال39
ثالث يوم حي ناجممطعمطاهر لقواس عبد الرزاق40
بن حاج علي عبد نجاري41

القادر
يوم رابعحي المرقبمطعم

يوم ثالثحي ناجممواد غذائية عامةعتو حميد42
اول يوم حي عين البيضاءمواد غذائية عامةقوادري كمال43
اول يوم حي المرقبمواد غذائية عامةبوعالم عبد المجيد44
اول يوم صدوقحي حاجمواد غذائية عامةبن خيرة نصر الدين45
اول يوم شارع الزنداريمواد غذائية عامةعثماني مليكة46
اول يوم شارع الزنداريمواد غذائية عامةاويحي الصديق47
اول يوم شارع امبارك بلقاسممواد غذائية عامة امقران سالم48
مواد غذائية عامة+خضر بلقاسم اسامة49

و فواكه 
اول يوم قادرشارع االمير عبد ال

اول يوم مسكن200حي مواد غذائية عامة لونيس علجية50
اول يوم شارع االمير عبد القادرمواد غذائية عامة معزوزي توفيق51



حي حاج صدوق مقابل مواد غذائية عامة قاسم عبد اهللا52
دار الشباب

ثاني يوم 

ق مقابل حي حاج صدو مواد غذائية عامة مجاهدي ناصر53
دار الشباب

ثاني يوم 

ثاني يوم حي ناجممواد غذائية عامة مكي محمد54
رابع يوم شارع االمير عبد القادرمواد غذائية عامةخالص حاج سليمان55
ثاني يوم حي ناجممواد غذائية عامةقوادري محمد56
ثاني يومحي االخوة شوالمواد غذائية عامةمقابلي كمال57
ثاني يوم شارع الزنداريمواد غذائية عامةعبادة بلخضر58
ثاني يوم شارع الزنداريمواد غذائية عامةرياط سمير59
ثاني يوم شارع االمير عبد القادرمواد غذائية عامةلونيس اعمر60
ثاني يوم شارع الشهداءمواد غذائية عامةاحمد زواوي رضا 61
ثاني يوم حي مازونيمواد غذائية عامةفرح ام الخير62
ثاني يوم حي مازونيمواد غذائية عامةناجي محمد امين63
ثالث يوم حي خياطمواد غذائية عامةملة موسى64
ثالث يوم حي خياطمواد غذائية عامةفلفول حمزة65
ثالث يوم مسكن300حي مواد غذائية عامةسرياق عبد الرزاق66
ثالث يوم حي عين البيضاءمواد غذائية عامةناد احمدم67
ثالث يوم حي الفغايليةمواد غذائية عامةزحاف عبد القادر 68
ثالث يوم حي ناجممواد غذائية عامةلونيس عبد اهللا69
ثالث يوم حي مازونيمواد غذائية عامةحمداني زهرة70
ثالث يوم ع االمير عبد القادرشار مواد غذائية عامةعثماني اسامة71
نجاري بن حاج علي 72

ربيع
ثالث يوم 03مسكن رقم 250حي مواد غذائية عامة

ثالث يوم حي العقيد بونعامةمواد غذائية عامةبوركايب جمال73
ثالث يوم حي الفغايليةمواد غذائية عامةموساوي محمد74
رابع يوم شارع الزنداريمواد غذائية عامةبن يمينة بشير 75
رابع يوم شارع الزنداريمواد غذائية عامةسمان ناصر76
يوم ثانيشارع االمير عبد القادرمواد غذائية عامةمختاري احمد77
نجاري بن حاج علي 78

ربيع
رابع يوم مسكن تساهمي 100حي خياط مواد غذائية عامة

رابع يوم حي مازونيةمواد غذائية عاميعقوب ابراهيم79



رابع يوم حي خياطمواد غذائية عامةفرج لمياء80
رابع يوم حي خياطمواد غذائية عامةحسام مصطفى81
رابع يوم شارع الشهداءمواد غذائية عامةتيبربي موسى82
رابع يوم حي عطافي بلقاسممواد غذائية عامةعمروش احمد83
رابع يوم حي عطافي بلقاسمغذائية عامةموادمرايمي دحمان84
رابع يوم شارع فلسطينمواد غذائية عامةشرقي عبد القادر85
رابع يوم شارع الشهداءمواد غذائية عامةلونيس جعفر86
رابع يوم فرقة الفغايليةمواد غذائية عامةجبور بلقاسم87
ثالث يوم خوة شوالحي االمغــــــــــــــازةلخضاري عبد الحق88
ثاني يوم حي خياط (طريق مقبرة الشهداء)خضر و فواكهاوشريف عبد الرحمن89
ثاني يوم شارع زرقاوي العربيخضر و فواكهسعدي سفيان90
ثاني يوم حي العقيد بونعامةخضر و فواكهمدبر محفوظ91
رابع يوم حي شـــــوالخضر و فواكهبسكري توفيق 92
ثاني يوم حي العقيد بونعامةخضر و فواكهخزيني مصطفى 93
رابع يوم شارع محمد الخامس خضر و فواكهحمادو بوعالم94
اول يوم حي شوالخضر و فواكهبرشوي عبد اهللا95
بلقاسم امال زوجة 96

سعادو
ثالث يوم شارع الزنداريخضر و فواكه

نجاري بن حاج علي 97
حميد

ثالث يوم حي حاج صادوقفواكهخضر و

ثالث يوم حي خياطخضر و فواكهتيطاوني عبد الحق98
ثالث يوم شارع محمد الخامسخضر و فواكهموجر ام الخير99
اول يوم شارع االمير عبد القادرقصابةمخالدي مصطفى100
ثاني يوم حي خرباشقصابةبراهيمي محمد101
ثاني يوم CNPEمسكن200حي ابةقصقصار بلقاسم102
ثاني يوم شارع الشهداءقصابةمغراوي بلقاسم103
ثاني يوم فيفري24شارع قصابةتيطاوني علي104
ثاني يوم شارع االمير عبد القادرقصابةتاحي علي105
ثالث يوم شارع االمير عبد القادرقصابةخدة محمد106
ثالث يوم ي شوالحقصابةقلواز موسى107
ثالث يوم حي حاج قدورقصابةديواني سيد علي108
ثالث يوم شارع فلسطينقصابةياحي موسى109



ثالث يوم شارع فلسطينقصابةخالص بلقاسم110
رابع يوم حي حاج قدورقصابةمغراوي عبد القادر111
رابع يوم حي خياطقصابةرحبو رابح112
ثاني يوم حي االخوة شوالبيض و دجاجبد العزيززنادرة ع113
ثاني يوم حي ناجمبيض و دجاججاب اهللا منير114
ثاني يوم حي خياطبيض و دجاجامبارك علي115
سعدوت فتيحة زوجة 116

مقدم
رابع يوم حي خياطبيض و دجاج 

رابع يوم حي الخشاب بيض و دجاجريبوح يوسف117
ديجة زوجة سعدوت خ118

تمام
رابع يوم حي خياطبيض و دجاج



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــة التجــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفل

2015 عيد األضحى المبارك لسنة أيام قائمة المداومين خالل

بلديـة الروينـــــــــــة

تاريخ المداومةوانـالعنلنشاطانوعاالسماللقب والرقم
يومرابع ثاني وشارع أول نوفمبر الروينةمخبزة صناعيةخلودة لقواس علي01
يومثالث أول وجنان الحر الروينةمخبزة صناعيةرمالي رضا02
يومثالث أول وفرقة سيدي حمو الروينةمخبزة صناعيةشيشة حسين03
يومرابع ثاني وشارع أول نوفمبر الروينةصناعيةمخبزةشعشو أبو بكر الصديق04
يومرابع ثالث وشارع الشهداء الروينةمطعمازيان يزيد05
يومرابع ثالث والروينة04الطريق الوطني رقم:مطعمبن سعيد عبد القادر06
يومثالث أول وشارع أول نوفمبر الروينةمواد غذائية عامةفالح عبد الحق07
يومرابع ثاني وشارع الشهداء الروينةمواد غذائية عامةطرفي أحمد08
يومثالث أول وحي النهضة الروينةمواد غذائية عامةجالب كريمة زوجة عايزة09
يومرابع ثاني وحي الجسرين الروينةمواد غذائية عامةحدوش أم الخير10
يومأول وثالث روينةشارع الشهداء المواد غذائية عامةقصدي لخضر11
يومرابع ثاني وشارع الشهداء الروينةمواد غذائية عامةبرنو حمزة12
يومثالث أول وحي غالب بوزار الروينةمواد غذائية عامةالعشيشي جمال13
يومثاني ورابع شارع الشهداء الروينةمواد غذائية عامةبن كريدرة الحاج14
يومثالث أول وفرقة سيدي حمو الروينةة عامةمواد غذائيخليج عمار15
يومرابع ثاني وفرقة سيدي حمو الروينةمواد غذائية عامةفرصاوي محمد 16
يومثالث أول وشارع الشهداء الروينةمواد غذائية عامةبن سعيد محمد17
يومرابع ثاني وحي الجسرين الروينةمواد غذائية عامةملياني محمد18
يومأول وثالث ساحة أول ماي الروينةمواد غذائية عامةبنور محمد19
يومأول وثالث شارع الشهداء الروينةخضر و فواكهخير جمال20
يومرابع ثاني وشارع الشهداء الروينةخضر و فواكهبن عبد المالك هاشمي21
يومثالث أول والروينة مركزقصابةمقروزي عبد اهللا22



يومرابع ثاني والروينة04الطريق الوطني رقم :قصابةاسم علي بشيرق23
يومثالث أول وشارع الشهداء الروينةقصابةبن قادة عبد القادر24
يومرابع ثاني وشارع الشهداء الروينةقصابةقزول واضح25



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
التجــــــــارةمديريـــــة

ىــواليـة عيـن الدفل

عيد األضحى المبارك لسنة 2015 ايام قائمة المداومين خالل

بلديـة زدين

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
يومرابع ،ثاني،ثالث وأولالمركز الجديدمخبزة صناعيةشيخاوي جياللي01
يومرابع ،ثاني،ثالث وأولفيفري زدين24شارع وتانغاز الببلخوخ محمد02
يومثالث أول وفرقة الزعارطة زدينمواد غذائية عامةكوري محمد03
يومثالث أول والمركز القديم زدينمواد غذائية عامةبوطاقة أحمد04
يومرابع ثاني وأوالد سيدي يحي زدينمواد غذائية عامةفالح أحمد05
يومثالث أول والمركز الجديد زدينمواد غذائية عامةيحيقاضي06
يومرابع ثاني والمركز الجديد زدينمواد غذائية عامةعجاجي رضا07
يومثالث أول والمركز الجديد زدينمواد غذائية عامةبرادع حميد08
يومرابع ثاني والمركز القديم زدينخضر و فواكهمديوني يوسف09



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــة التجــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفل

عيد األضحى المبارك لسنة 2015 ايام قائمة المداومين خالل

بلديـة الماين

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
يومثالث أول والماين مركزنغاز البوتارحماني عبد الحميد01

يومأول وثالث الماين مركزمواد غذائية عامةشيباح سيد أحمد02

يومرابع ثاني والماين مركزمواد غذائية عامةجعيداني فاطمة03

يومثالث أول والماين مركزمواد غذائية عامةعمراوي نورة04

يومرابع ثاني وكزالماين مر مواد غذائية عامةجواهري خيرة05

يومثالث أول والماين مركزمواد غذائية عامةدحماني يوسف06

يومرابع ثاني والماين مركزمواد غذائية عامةبوجلة بلقاسم07

يومثالث أول والماين مركزمواد غذائية عامةخرشوش طيب08

ميو رابع ثاني والماين مركزمواد غذائية عامةسمان لخضر09



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــة التجــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفل

2015 لسنة خالل ايام عيد األضحى المبارك قائمة المداومين

بلديـة جليدة

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
يوم و ثالث أول جليدة مركزمخبـــــــزةتوبرينات محفوظ01
أول  و ثالث يوم جليدة مركزمخبـــــزةزحافي حاج محمد02
أول  و ثالث يوم القرية الفالحيةمخبـــــزةتركية بن ميرة03
يوم رابعو ثانيجليدةمخبـــــزةمبدوع محمد04
ثاني و رابع يوم جليدةمخبـــــــزةبوستة بلقاسم05
أول  و ثالث يوم جليدةغاز البوتانوزار قوادري محمدب06
أول  و ثالث يوم جليدةمحطة وقودبوقطيفة عبد القادر07
ثاني و رابع يوم جليدةمحطة وقودرايس الجياللي 08
أول  و ثالث يوم جليدة مركزمطعمبوبزول لخضر09
ثاني و رابع يوم جليدة مركزمطعمسعدي بختة10
أول  و ثالث يوم مسكن اجتماعي78مشروع مواد غذائية عامةحاج محمد يوسف11
ثاني و رابع يوم مسكن اجتماعي78مشروع مواد غذائية عامةجلولي عبد القادر12
أول  و ثالث يوم مسكن اجتماعي78مشروع مواد غذائية عامةقاسمي بن ميرة13
ثاني و رابع يوم مسكن اجتماعي78مشروع ة عامةمواد غذائيبن عيني عبد اهللا14
أول  و ثالث يوم مسكن اجتماعي78مشروع مواد غذائية عامةبن زهرة الطاهر15
ثاني و رابع يوم جليدة مركزمواد غذائية عامةبلعريبي محمد16
أول  و ثالث يوم جليدة مركزمواد غذائية عامةعبادة عبد القادر17
ثاني و رابع يوم جليدة مركزمواد غذائية عامةكحلة مسعودبن  18
أول  و ثالث يوم جليدة مركزمواد غذائية عامةمحروق سعيد19
ثاني و رابع يوم شارع اول نوفمبرمواد غذائية عامةزيتوني بن ميرة20
ث يوم أول  و ثالشارع حواس جليدةمواد غذائية عامةطاهر عويدات عبد الرحمان21



ثاني و رابع يوم جليدة مركزمواد غذائية عامةطهاري مصطفى22
أول  و ثالث يوم جليدة مركزمواد غذائية عامةزحافي حاج محمد23
ثاني و رابع يوم فرقة طواهري جليدةمواد غذائية عامةعبادة باية24
يوم أول  و ثالث جليدة مركزمواد غذائية عامةبن طيبة محمد25
ثاني و رابع يوم جليدة مركزمواد غذائية عامةبسكري خالد 26
أول  و ثالث يوم شارع االخوة مقدممواد غذائية عامةعبد الصمد صادق بن عباس27
ثاني و رابع يوم بجانب ثانوية العربي بن مهيديمواد غذائية عامةغير كاملةص28
أول  و ثالث يوم اوت جليدة20حي مواد غذائية عامةبلعريبي احمد29
ثاني و رابع يوم فرقة الطواهريةمواد غذائية عامةلعمامري فاطمة30
أول  و ثالث يوم جليدة1955اوت 20شارع مواد غذائية عامةدحمانة بلقاسم31
ثاني و رابع يوم ماي جليدة01شارع مواد غذائية عامةيوسفي رضا32
أول  و ثالث يوم فرقة الطواهرية جليدةواد غذائية عامةممشتة مراد33
ثاني و رابع يوم شارع بسكري جليدةمواد غذائية عامةمرابطي مصطفى34
أول  و ثالث يوم القرية الفالحية جليدةمواد غذائية عامةد القادرببيزيو ع35
ثاني و رابع يوم دةالقرية الفالحية جليمواد غذائية عامةتركية عبد القادر36
أول  و ثالث يوم القرية الفالحية جليدةمواد غذائية عامةبلحاج سفيان37
ثاني و رابع يوم القرية الفالحية جليدةمواد غذائية عامةنون الحاج38
أول  و ثالث يوم فرقة الطواهرية جليدةمواد غذائية عامةلعريبي عبد الرزاق39



الشعبيـة الديمقـراطية الجزائرية الجمهوريـة
مديريـــــة التجــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفل

عيد األضحى المبارك لسنة 2015 ايام قائمة المداومين خالل

بلديـة بوراشد

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
يوم و ثالث ول أبوراشد مركزمخبــــــــــــزةقاضي توفيق01
يوم و ثالث أول بوراشد مركزمخبـــــــــــزةبلدي عبد الرحمان02
يوم و ثالث أول بوراشد مركزمخبـــــــــــزةقاضي محمد03
يوم و رابع ثانيبوراشد مركزمخبـــــــــــزةقاضي موسى04
وم يو رابع ثانيكروشة بوراشدمخبـــــــــــزةحي محمد05
ثاني و رابع يومحوش القايد مركزمخبـــــــــــزةبرادعي أحمد06
يوم و ثالث أول بوراشد مركزمواد غذائية عامة كبير جياللي07
أول و ثالث يومبوراشد مركزمواد غذائية عامة قاضي عبد القادر08
لث يومأول و ثابوراشد مركزمواد غذائية عامة قاضي محمد بن طاهر09
يوم و رابع ثانيبوراشد مركزمواد غذائية عامة قاضي موسى10
ثاني و رابع يومبوراشد مركزمواد غذائية عامة زنداقي محمد11
ثاني و رابع يومبوراشد مركزمواد غذائية عامة تبربي بلقاسم12
يومأول و ثالثفرقة الونادة بوراشد مواد غذائية عامة بشارف علي13
أول و ثالث يومفرقة أوالد سي أحمد بوراشد مواد غذائية عامة عيساني موسى14
أول و ثالث يومفرقة الونادة بوراشد مواد غذائية عامة بشارف الحاج15
أول و ثالث يومفرقة كدية الزبوج بوراشدمواد غذائية عامة مالح عبد الغني16
ثاني و رابع يومفرقة أوالد سي أحمد بوراشد عامة مواد غذائية بغدالي منصور17
أول و ثالث يومفرقة أوالد سي أحمد بوراشد مواد غذائية عامة مناد لخضر18
أول و ثالث يومبوراشدحوش القايدمواد غذائية عامة مصطفىسلمان 19
و رابع يومثاني فرقة أوالد سي أحمد بوراشد مواد غذائية عامة بوتشنت محمد20
أول و ثالث يومبوراشد مركزقصابـــــــــــةمغراوي محمد21



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــة التجــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفل

2015 لسنة عيد األضحى المبارك ايام قائمة المداومين خالل

بلديـة جمعة اوالد الشيخ

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسملقب والالرقم
يوم و ثالثأولالجمعة مركزمواد غذائية عامة رابحعبد القادر خداوي 01

أول و ثالث يوم الجمعة مركزمواد غذائية عامة حسني جياللي 02

أول و ثالث يوم الجمعة مركزمواد غذائية عامة بوبكر فاطمة 03

أول و ثالث يوم الجمعة مركزمواد غذائية عامة محمدسعدون 04

ثاني و رابع يومالجمعة مركزمواد غذائية عامة عبد القادر خداوي لخضر05

ثاني و رابع يومالجمعة مركزمواد غذائية عامة قاري عيسى06

ثاني و رابع يومالجمعة مركزمواد غذائية عامة بوتليس محمد07



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــة التجــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفل

عيد األضحى المبارك لسنة 2015 ايام قائمة المداومين خالل

بلديــــــــة العامـــــــرة

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
يوم ثالثاول و مسكن50حي ــــــزةمخبــطرشون عبد اهللا01
اول و ثالث يوم CNEPحي مخبــــــــزةدحمان أحمد02
اول و ثالث يوم جوان19شارع مخبــــــــزةشعشوعة خيرة03
ثاني و رابع يومشارع عيسى محموديمخبــــــــزةجلولي علي04
و رابع يومثانيحي سيدي مرزوقمخبــــــــزةمحنون محمد05
ثاني و رابع يومشارع عيسى محموديمخبــــــــزةزيرق عبد اهللا 06
يومأول،ثاني،ثالث و رابعالعامرة مركزمحطة خدماتمحمودي عبد القادر07
يوم ثالثاول و مسكن50حي مطعــــــــــــميوسفي محمد08
يوم رابعاني و ثجوان 19شارع مطعــــــــــــمبومالل فيصل09
اول و ثالث يوم العامرة مركزمواد غذائية عامة بدراني جياللي10
اول و ثالث يوم العامرة مركزمواد غذائية عامة بومسعود علي11
اول و ثالث يوم مسكن50حي مواد غذائية عامة خليج جمال12
ل و ثالث يوم او حي سيدي مرزوقمواد غذائية عامة خلج عبد القادر13
اول و ثالث يوم شارع عيسى محمودمواد غذائية عامة رابح حاج محمد14
اول و ثالث يوم التعاونية العقارية الفتحمواد غذائية عامة بواشري سعيد15
اول و ثالث يوم العامرة مركزمواد غذائية عامة SARLاسواق العامرة16
اول و ثالث يوم حي سيدي مرزوقعامة مواد غذائية كيفوش زهرة 17
اول و ثالث يوم جوان العامرة19شارع مواد غذائية عامة زرقي فروق18
اول و ثالث يوم شارع عبد اهللا مشاليخمواد غذائية عامة سكال جياللي19
اول و ثالث يوم حي المستقبل العامرةمواد غذائية عامة بوكدرون بن يوسف20
اول و ثالث يوم العامرة مركزمواد غذائية عامة رين جلولعز 21
اول و ثالث يوم حي الرحاحلةمواد غذائية عامة برادع أحمد22
اول و ثالث يوم جوان19شارع مواد غذائية عامة فرقوس محمد 23
اول و ثالث يوم العامرة مركزمواد غذائية عامة رملة سماعيل24



مسكن عمارة أ رقم 50حي مواد غذائية عامة مدفياللي مح25
04

ثاني و رابع يوم

ثاني و رابع يومالعامرة مركزمواد غذائية عامة حمراني مختار26
ثاني و رابع يومالمركز التجاريمواد غذائية عامة حدوش عبد القادر27
يومثاني و رابع شارع موسى طيبي مواد غذائية عامة طرفة فاتح28
ثاني و رابع يومالعامرة مركزمواد غذائية عامة بومسعود علي29
ثاني و رابع يومحي سيدي مرزوقمواد غذائية عامة محمودي علي30
ثاني و رابع يومالمركز التجاريمواد غذائية عامة يخلف اعمر31
ثاني و رابع يومالقرية الفالحيةمواد غذائية عامة عقون فاتح32
مسكن العمارة رقم 30حي مواد غذائية عامة محمودي عبد اهللا33

02

ثاني و رابع يوم

ثاني و رابع يومحي البناء الجاهزمواد غذائية عامة كوردالي فتحي34
ثاني و رابع يومالعامرة مركزمواد غذائية عامة قزول حمزة35
ثاني و رابع يوممشاليخشارع عبد اهللامواد غذائية عامة سردون محمد36
ثاني و رابع يومشارع عيسى محمودمواد غذائية عامة جلولي علي37
ثاني و رابع يومالعامرة مركزمواد غذائية عامة بوجادي مصطفى38
التعاونية العقارية افاق حي مواد غذائية عامة بوعالم لطيفة زوجة شعشوعة39

االخوة فياللي
ثاني و رابع يوم

ثاني و رابع يومشارع موسى طيبيمواد غذائية عامة جلولي عبد اهللا40
اول و ثالث يوم جوان19شارع قصابــــــــــــــــةقلواز ياسين41
اول و ثالث يوم شارع احمد مدغريقصابــــــــــــــــةنومري مراد42
اول و ثالث يوم طاةالسوق المغقصابــــــــــــــــةجرموني عبد اهللا43
ثاني و رابع يومشارع موسى طيبيقصابــــــــــــــــةقلواز رمضان44
ثاني و رابع يومالسوق المغطاةقصابــــــــــــــــةبرايك محمد45
ثاني و رابع يومشارع موسى طيبيقصابــــــــــــــــةولد سعيد فتحي46



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــة التجــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفل

2015 لسنة يومي عيد األضحى المبارك خالل قائمة المداومين

بلديـة المخاطرية

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
يوم ،ثالث و رابع ني ثا،أول المخاطرية مركزمخبـــــــــــزةعثماني أحمد01

يوم ثالثأول و فرقة المغارسةغاز البوتانهدلي عبد اهللا02

يوم و رابعثانيالمخاطرية مركزغاز البوتانمطاي محمد03

أول و ثاني يوم المخاطرية مركزمطعــــــــم محمودي يحي04

يوم و رابعأولركزالمخاطرية ممواد غذائية عامة+خضر و فواكه لوقاسي محمد05

أول و رابع يومفرقة الحمادشيةمواد غذائية عامة+خضر و فواكه مالحي بن يوسف06

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

يوم و رابعأولالمخاطرية مركزمواد غذائية عامة+خضر و فواكه داودي أحمد08

أول و ثاني يوم المخاطرية مركزمواد غذائية عامة+خضر و فواكه اهيمي أحمدبر 09

أول و ثاني يوم فرقة الحمادشيةمواد غذائية عامة مالحي عبد القادر10

أول و ثاني يوم فرقة الحمادشيةمواد غذائية عامة مدرس علي11

و ثاني يوم أول فرقة الحمادشيةمواد غذائية عامة مالحي محمد12

يدول و ثاني يوم أالمخاطرية مركزقصابــــــــــــــــةجبار سيد علي13



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــة التجــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفل

2015 لسنة يومي عيد األضحى المبارك قائمة المداومين خالل

بلديـة عريب

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
يوم ثالثأول و حي علي ماحين مخبـــــــــــزةبن حليمة جلول01
يوم ثالثأول و حي المهارةمخبـــــــــــزةمصراوي أحمد02
يوم ثاني و رابعلعالوي دحمانشارعمخبــــــــــــزةمحمد نور الدينايحي 03
أول و ثاني يوم فبراير24شارع محطة الخدماتدواني خيرة04
أول و ثاني يوم حي أوالد سالمغاز البوتانحمداني عبد القادر05
ثاني و رابع يوم فرقة واد بدةغاز البوتاننجاري بلحاج علي أحمد06
أول و ثاني يوم حي الزاويةغاز البوتانسعادي محمد07
أول و رابع يوم فرقة واد بدةغاز البوتانحمداني محمد08
أول و ثاني يوم 01حي المهارة غاز البوتانناجي بلحسن09
أول و ثاني يوم شارع المسجد العتيقمطعــــــــم حميش رمضان10
أول و ثاني يوم عريب مركزمطعــــــــم بن كراولة بوشارف11
أول و ثاني يوم عريب مركزمواد غذائية عامة مرزوق محمد12
ثاني و رابع يوم عريب مركزمواد غذائية عامة زراولة غبريني13
أول وثالث يوم عريب مركز مواد غذائية عامة علي ماحين بلحاج14
أول و ثالث يوم عريب مركزمواد غذائية عامة زراولة محمد15
ثاني ورابع يوم عزيزو عبد القادرشارعمواد غذائية عامة بن حليمة بلقاسم16
أول و ثالث يوم حي المحطةمواد غذائية عامة أحمد حسان عبد القادر17
أول و ثاني يوم حي الزاويةمواد غذائية عامة صالل حليمة18
أول و رابع يوم السوق المغطاة عريب مركز خضر و فواكهتيزغة أحمد19
أول و ثاني يوم السوق المغطاة عريب مركز كهخضر و فوا بن عدة زيان20



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــة التجــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفل

عيد األضحى المبارك لسنة 2015 ايام قائمة المداومين خالل

بلديـة العطاف

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط سماللقب و اال الرقم
أول وثالث يوم  حي بوزار  العطاف مخبزة دربال صليحة 01

ثاني و رابع يوم  شارع حسيبة بن بوعلي حي البناء 
العطاف59الجاهز رقم

مخبزة تواتيزوجةصامت عائشة
02

أول وثالث يوم  شارع اإلستقالل العطاف مخبزة كبدي بلقاسم 03

أول وثالث يوم  لعطافالقرية الفالحية ا مخبزة طرشي بلقاسم 04

ثاني و رابع يوم  القرية الفالحية العطاف مخبزة بلفول حمزة 05

أول وثالث يوم  سيدي بوعبيدة العطاف مخبزة حشاني عدنان 06

أول وثالث يوم  حي اإلستقالل العطاف مخبزة لعروسي يوسف 07

ثاني و رابع يوم  العطاف EPLF 88حي  مخبزة عمرون فريدة 08

ثاني و رابع يوم  حي اإلستقالل العطاف مخبزة قريب اهللا الحاج 09

ثاني و رابع يوم  شارع أحمد ناصر العطاف مخبزة عكوشي مريم 10

يوم ثالثوأول شارع محمد خميستي العطاف محطة وقود زبير عبداهللا 11

يوم رابعوثاني محطة الوقود سيدي بوعبيدة محطة الوقود+ غاز 
بوتانال

ملياني عبد القادر
12

ثاني و رابع يوم  طريق بني بودوان العطاف غاز البوتان عبدات يوسف 13

يوم ثالثوأول شارع احمد ناصر غاز البوتان فاتح محجوبة 14

ثاني و رابع يوم  شارع أحمد باشوشي العطاف مطعم العايب عبد القادر 15

ثاني و رابع يوم  العطافشارع أحمد باشوشي  مطعم قسول محمد 16

أول وثالث يوم  شارع اإلستقالل العطاف مطعم كبان محمد 17

أول وثالث يوم  حي بوزار العطاف مطعم زبير محمد 18

ثاني و رابع يوم  المركز التجاري العطاف مطعم العرجاني فتيحة 19

ثاني و رابع يوم  سيدي بوعبيدة مطعم عساس ابراهيم 20

يوم أول وثالث شارع محمد بوزار العطاف مطعم عبداهللا محجابي جلول 21



ثاني و رابع يوم  المركز التجاري الجديد العطاف مواد غذائية عامة قوادري حميد 22

أول وثالث يوم  شارع حسيبة بن بوعلي العطاف مواد غذائية عامة تبوب بلعربي 23

أول وثالث يوم  شارع حسيبة بن بوعلي العطاف مواد غذائية عامة غريب اهللا عمار 24

ثاني و رابع يوم  شارع اإلستقالل العطاف مواد غذائية عامة بلقاسم كرمي أحمد 25

ثاني و رابع يوم  شارع أحمد باشوشي العطاف مواد غذائية عامة خديمي علي 26

أول وثالث يوم  شارع محمد خميستي العطاف مواد غذائية عامة صادوقي عبداهللا 27

أول وثالث يوم  شارع محمد خميستي العطاف مواد غذائية عامة عجاج معمر 28

ثاني و رابع يوم  شارع أحمد قسنطيني العطاف مواد غذائية عامة لقصاص محمد 29

ثاني و رابع يوم  شارع اإلستقالل العطاف مواد غذائية عامة بطاهر بولنوار 30

ثاني و رابع يوم  عطافشارع اإلستقالل ال مواد غذائية عامة عمورة محمد 31

أول وثالث يوم  شارع اإلستقالل العطاف مواد غذائية عامة بن عبيلة مصطفى 32

ثاني و رابع يوم  شارع اإلستقالل العطاف مواد غذائية عامة زيان حمو عبدالقادر 33

ثاني و رابع يوم  شارع اإلستقالل العطاف مواد غذائية عامة ادرسامر عبدالق 34

أول وثالث يوم  شارع بربارة الحاج العطاف مواد غذائية عامة قرفي عبدالقادر 35

أول وثالث يوم  حي الزبوج شارع األمم المتحدة مواد غذائية عامة فاضل حسن 36

أول وثالث يوم  شارع الشهداء العطاف مواد غذائية عامة حمادي كريم 37

ثاني و رابع يوم  شارع احمد ناصر مواد غذائية عامة شيخ حمزة 38

ثاني و رابع يوم  EPLF مسكن88حي  مواد غذائية عامة عربوش جمال 39

ثاني و رابع يوم  شارع الشهداء العطاف مواد غذائية عامة شوط رشيد 40

أول وثالث يوم  شارع محمد خميستي العطاف مواد غذائية عامة فقيري جمال 41

ثاني و رابع يوم  اإلستقالل العطافشارع  خضر وفواكه خرشاوي حميد 42

أول وثالث يوم  شارع اإلستقالل العطاف خضر وفواكه مجامعية محمد 43

ثاني و رابع يوم  القرية الفالحية العطاف خضر وفواكه نقلي لطرش 44

أول وثالث يوم  شارع محمد بوزار العطاف خضر وفواكه عطا اهللا محمد 45

أول وثالث يوم  شارع اإلستقالل العطاف خضر وفواكه خرشاوي أحمد 46

ثاني و رابع يوم  شارع اإلستقالل العطاف خضر وفواكه خرشاوي الحاج 47

أول وثالث يوم  السوق المغطاة العطاف قصابة قندوزي مراد 48

ثاني و رابع يوم  السوق المغطاة العطاف قصابة دين عبدالقادر 49

ثاني و رابع يوم  ع أحمد باشوشي العطافشار  قصابة الزدامي أحمد 50

أول وثالث يوم  شارع محمد بوزار العطاف قصابة عبداهللا محجابي محمد 51

ثاني و رابع يوم  شارع محمد بوزار العطاف قصابة قراروبي لقوس جمال 52

أول وثالث يوم  شارع حسيبة بن بوعلي العطاف قصابة قويدر عرايبي عثمان 53



و رابع يوم ثاني  شارع الشهداء العطاف قصابة قندوزي محمود 54



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــة التجــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفل

2015 عيد األضحى المبارك لسنة ايام قائمة المداومين خالل

بلديـة تيبركانين

تاريخ المداومة عنوانال نوع النشاط اللقب و االسم الرقم
ثاني يوم أول و الطريق السيار محطة وقود  مداني أحمد 01

أول و رابع يوم  أوالد عزة تيبركانين غاز البوتان  بلحاج مهدي خديجة 02

ثاني و ثالث يوم  الحي البلدي مطعم الحاج لقوس محمد 03

ثاني و ثالث يوم  الحي البلدي ية عامةمواد غذائ مسلم أم الشيخ 04

أول و رابع يوم  تيبركانين مركز مواد غذائية عامة خروفي محمد 05

أول و رابع يوم  تيبركانين مركز مواد غذائية عامة العربي سعيدي عبد القادر  06

أول و رابع يوم  تيبركانين مركز مواد غذائية عامة بوعالم الصامت محمد 07

ثاني و رابع يوم  ركانين مركزتب مواد غذائية عامة قرفي بن شرقي 08

ثاني يوم أول و محطة الوقود تبركانين سوبرات ربراب سليم 09



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــة التجــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفل

عيد األضحى المبارك لسنة 2015 ايام قائمة المداومين خالل

بلديـة العبادية

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اللقب و االسم الرقم
ثالث يومو أول  شارع جياللي بونعامة العبادية مخبزة شرفاوي زوليخة زوجة عوامر 01

ثالث يومو أول  شارع سي بوعالم العبادية مخبزة ولجة عبد النور 02

ثالث يومو أول  العبادية01حي التجزئة رقم  مخبزة حاج علي زورة 03

ثالث يومو أول  شارع عوامر محمد العبادية مخبزة عزوز موسى 04

ثالث يومو أول  شارع عوامر محمد العبادية مخبزة بدري عباهللا 05

رابع يومو ثاني حي التضامن العبادية مخبزة قيراط جهاد 06

رابع يومو ثاني يةشارع عوامر محمد العباد مخبزة داودي أحمد 07

رابع يومو ثاني شارع عوامر محمد العبادية مخبزة شوط ميمونة زوجة بدري 08

رابع يومو ثاني شارع األمير عبد القادر العبادية مخبزة مرزن محمد أمين 09

رابع يومو ثاني شارع سي بوعالم العبادية مخبزة شقاليل بن علي 10

ثالث يومو أول  تاشتة العباديةطريق مخبزة أوفة عمر 11

رابع يومو ثاني شارع سي بوعالم العبادية مخبزة جاليلية محمد 12

يوم ثاني أول و طريق العامرة العبادية محطة الوقود ايت زيان بلعيد 13

يوم ثاني أول و طريق العطاف العبادية محطة الوقود حمداني عمر 14

ثالث يومو أول  مر محمد العباديةشارع عوا مواد غذائية عامة بدري محمد 15

ثالث يومو أول  شارع عوامر محمد العبادية مواد غذائية عامة صفية احمدن ب 16

رابع يومو ثاني شارع عوامر محمد العبادية مواد غذائية عامة صفية عبد الحقن ب 17

ثالث يومو ثاني  محمد العباديةشارع عوامر عامةمواد غذائية قريديداش عمر 18

رابع يومو ثاني محمد العباديةشارع  عوامر مواد غذائية عامة انساعد اسماعيل 19

ثالث يومو أول  محمد العباديةشارع عوامر مواد غذائية عامة محيجيبة جياللي 20

ثالث يومو أول  شارع عوامر محمد العبادية مواد غذائية عامة رانيقراون حليمة زوجة بد 21

ثالث يومو أول  سيدي ساعد العبادية مغازة ناقة الهاشمي 22



رابع يومو ثاني أول  و ثالث يوم  مواد غذائية عامة بلي يحي 23

ثالث يومو أول  ثاني و رابع يوم  مواد غذائية عامة غريريفة موسى  24

ثالث يومو أول  طريق تاشتة العبادية مواد غذائية عامة جمالرملة  25

رابع يومو ثاني طريق تاشتة العبادية مواد غذائية عامة حيبوش جمال 26

رابع يومو ثاني طريق تاشتة العبادية مواد غذائية عامة براهمين فاروق 27

ثالث يومو أول  طريق تاشتة العبادية مواد غذائية عامة تقرورت حسين 28

ثالث يومو أول  لعباديةشارع جياللي بونعامة ا مواد غذائية عامة عبدي سفيان 29

رابع يومو ثاني العبادية مركز مواد غذائية عامة غوالم كمال  30

ثالث يومو أول  العبادية07شارع فاتحة أحمد رقم: مواد غذائية عامة يطو محمد 31

ثالث يومو أول  العباديةالمركز التجاري القديم الصاص مطعم بلقاسمي عمر 32

رابع يومو ثاني شارع سي بوعالم العبادية مطعم بختاوي عبدالقادر 33

رابع يومو ثاني المجمع التجاري بجانب الصاص العبادية مطعم ولجة حفيظ 34

ثالث يومو أول  العبادية01حي التجزئة رقم مطعم بوهراوة مولود 35

ثالث يومو أول  ةالمركز التجاري القديم الصاص العبادي مطعم بلقاسمي عمر 36

رابع يومو ثاني شارع سي بوعالم العبادية مطعم بختاوي عبدالقادر 37

رابع يومو ثاني المجمع التجاري بجانب الصاص العبادية مطعم ولجة حفيظ 38

ثالث يومو أول  السوق المغطاة العبادية خضر و فواكه رقيق شريف 39

ثالث يومو أول  ي االصلي العباديةالمجمع التجار  خضر و فواكه غريريفة علي 40

رابع يومو ثاني العبادية01حي التجزئة رقم  خضر و فواكه بوبحيرة مخلوف 41

رابع يومو ثاني شارع عوامر محمد العبادية خضر و فواكه بوعسلي محمد 42

ثالث يومو أول  السوق المغطاة العبادية قصابة رقيق مصطفى 43

ثالث يومو أول  العبادية01حي التجزئة رقم قصابة بوهراوة كمال 44

رابع يومو ثاني حي المسجد العبادية  قصابة تغرورت الحاج  45

رابع يومو ثاني شارع عوامر محمد العبادية قصابة عبدون محمد 46

ثالث يومو أول  حي التجزئة العبادية بيض و دجاج قراون محمد 47

يومثالث و أول  شارع عوامر محمد العبادية بيض و دجاج سامر مراد 48

رابع يومو ثاني المجمع التجاري بجانب الصاص العبادية بيض و دجاج حساين جمال 49

ثالث يومو أول  المركز التجاري القديم العبادية بيض و دجاج طلحة عبد القادر 50



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــة التجــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفل

ايام عيد األضحى المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

بلديـة تاشتة

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اللقب و االسم الرقم
و ثالث يوم اول  تاشتة مركز مخبزة جالوي فاطمة زوجة خديم عبد القادر  01

رابع يوم وثاني  تاشتة مركز مخبزة عقلوش بخة زوجة عقلوش عبد اهللا 02

و ثالث يوم اول  اوالد باسة مخبزة بوطالب جميلة  03

و ثالث يوم اول  تاشتة مركز مواد غذائية عامة مرساوي الجياللي  04

و رابع يوم ثاني  تاشتة مركز مواد غذائية عامة اجحهنين ال 05

و ثالث يوم اول  شتة مركزتا مواد غذائية عامة موساوي رشيد  06

و ثالث يوم اول  سوق االثنين مواد غذائية عامة طيبي محمد 07

و رابع يوم ثاني  سوق االثنين مواد غذائية عامة خالفي عبد القادر  08

و ثالث يوم اول  سوق االثنين مواد غذائية عامة عزوزي بلحاج  09

و رابع يوم ثاني  اسةاوالد ب مواد غذائية عامة هنين علي  10

و ثالث يوم اول  أوالد صالح مواد غذائية عامة سحقي والحاج 11

و ثالث يوم اول  تاشتة مركز خضر وفواكه شاقي قويدر 12

و رابع يوم ثاني  تاشتة مركز خضر وفواكه مرساوي عبد القادر 13

و رابع يوم ثاني  تاشتة مركز قصابة بداوي عيسى 14

و ثالث يوم اول  مركزتاشتة قصابة صحراوي عبد القادر 15



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــة التجــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفل

عيد األضحى المبارك لسنة 2015 ايام قائمة المداومين خالل

بلديـة عين بويحي

تاريخ المداومة العنوان ع النشاطنو  اللقب و االسم الرقم
ثالث يومو اول  يحيي مركزعين بو  مخبزة عليبربارة 01

ثالث يومو اول  يحيي مركزعين بو  مواد غذائية عبد اهللا عكاشة  02

ثالث يومو اول  يحيي مركزعين بو  مواد غذائية العربي عكاشة  03

رابع يومو ثاني  يحيي مركزعين بو  مواد غذائية عبد السالم زرواية 04

ثالث يومو اول  عبد  اهللاحي الشهيد برادعية مواد غذائية جياللي رحوال  05

ثالث يومو اول  العجايلية مواد غذائية عبد الرزاق موزعيكة  06

ثالث يومو اول  الزكاكرة مواد غذائية لخضر حمرات  07

رابع يومو ثاني  بوعروص مواد غذائية محمد شناح  08

ثالث يومو اول بوعروص مواد غذائية علي حمادو  09



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــة التجــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفل

2015 لسنة عيد األضحى المبارك أيام قائمة المداومين خالل

بلديـة بطحية

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

ثالث يوم أول و بطحية مركز غاز البوتان بشير شريف أحمد  02

يوم رابعوثاني بطحية مركز غاز البوتان بشير شريف بن ميرة  03

ثالث يوم أول و بطحية مركز مواد غذائية عامة هبر أحمد ش 04

ثالث يوم أول و بطحية مركز مواد غذائية عامة شهبر عبد القادر  05

ثالث يوم أول و بطحية مركز مواد غذائية عامة عشيط عبد القادر  06

ثالث يوم أول و بطحية مركز مواد غذائية عامة كاشر عبد القادر  07

رابع يوم ثاني و بطحية مركز مواد غذائية عامة مد بشير شريف أح 08

رابع يوم ثاني و بطحية مركز مواد غذائية عامة برهوش أحمد  09

رابع يوم ثاني و بطحية مركز مواد غذائية عامة برهوش محمد  10



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــة التجــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفل

2015 عيد األضحى المبارك لسنة أيام قائمة المداومين خالل

بلديـة الحسنية

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اللقب و االسم الرقم
ثالث يوم أول و الحسنية مركز مواد غذائية عامة مغبون نور الدين 01

ثالث يوم أول و الحسنية مركز مواد غذائية عامة خرشف احمد 02

رابع يومثاني و الحسنية مركز مواد غذائية عامة مرابط محمد 03

يومرابعثاني و الحسنية مركز مواد غذائية عامة غليب أحمد  04

رابع يوم ثاني و الحسنية مركز + غاز البوتانمواد غذائية عامة بوزفور منصور 05

ثالث يوم أول و الحسنية مركز خضر و فواكه مخيدس منصور 06

ع يوم رابثاني و الحسنية مركز خضر و فواكه حدوم معمر 07

ثالث يوم أول و الحسنية مركز قصابة بوحوشين احمد 08



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــة التجــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفل

أيام عيد األضحى المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

بلديـة بلعاص

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اللقب و االسم الرقم
ثالث يوم أول و بلعاص مركز مواد غذائية عامة معيزي يوسف  01

ثالث يوم أول و بلعاص مركز مواد غذائية عامة بوعالم بلقاسم  02

ثالث يوم أول و بلعاص مركز مواد غذائية عامة بوعالم مختار  03

رابع يوم وثاني بلعاص مركز مواد غذائية عامة شرابي أحمد  04

رابع يوم ثاني و بلعاص مركز مواد غذائية عامة عمراوي عمر  05

رابع يوم ثاني و بلعاص مركز مواد غذائية عامة برادعي عبد القادر  06



الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
ــــارةمديريـــــة التجــــ

واليـة عيـن الدفلــى

عيد االضحى المبارك لسنة 2015 ايام قائمة المداومين خالل

بلديــــــــة مليانـــــــــــــــة

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اإلسم و اللقب الرقم
أول و رابع يوم حي العناصر مليانة مخبزة أوناصر جمال 01

أول و رابع يوم يد بوياربو مليانةشارع حم مخبزة زاوي زين الدين 02

أول و رابع يوم شارع جاب روحو مليانة مخبزة بلهواري عمر 03

ثاني يوم  حي الحمامة مليانة مخبزة سرير الحرتسي محمد 04

ثاني يوم  شارع المير عبد القادر مليانة مخبزة وعدية زهير 05

يوم ثالث  حي واد الريحان مليانة مخبزة عيداني صالح الدينس 06

يوم ثالث  شارع بن تيفور مليانة مخبزة تيمطاوسين مصطفى 07

يوم ثالث  حي راس العاقبة مليانة مخبزة يازيدشهداوي  08

أول و رابع يوم حي العناصر مليانة محطة خدمات بن قرانة محمد 09

ثاني يوم  شارع الجمهورية مليانة محطة خدمات نجيمي سليمة 10

أول و رابع يوم حي باب الغربي مليانة مواد غذائية عامة بونقاب محمد 11

أول و رابع يوم حي باب الغربي مليانة مواد غذائية عامة سرير الحرتسي عبد القادر 12

أول و رابع يوم ادر مليانةــــــشارع االمير عبد الق مواد غذائية عامة بوشوكة فيصل 13

أول و رابع يوم ستور مليانةشارع با مواد غذائية عامة قصطالي محفوظ 14

أول و رابع يوم شارع الشمال مليانة مواد غذائية عامة حمزة عبد الكريم 15

أول و رابع يوم شارع بن تيفور مليانة مواد غذائية عامة كوماس ابراهيم 16

أول و رابع يوم حي العناصر مليانة مواد غذائية عامة زرايف عبد القادر 17

أول و رابع يوم حي العناصر مليانة مواد غذائية عامة معمر سيد احمد 18

أول و رابع يوم شارع قنيش مليانة مواد غذائية عامة عبد اهللا عثمان محمد 19

ثاني يوم  شارع المير عبد القادر مليانة مواد غذائية عامة طرابلس.زهير 20

ثاني يوم  شارع باستور مليانة ة عامةمواد غذائي حمايدية احمد 21

ثاني يوم  شارع شرشالي مليانة مواد غذائية عامة كاتب محمد 22

ثاني يوم  شارع اول نوفمبر مليانة مواد غذائية عامة بن سعيد دحمان 23



ثاني يوم  شارع جاب روحو مليانة مواد غذائية عامة فقير جمال 24

ثاني يوم  حي زوقالة مليانة ةمواد غذائية عام بن شعبان محمد 25

ثاني يوم  حي زوقالة مليانة مواد غذائية عامة طهراوي محمد 26

ثاني يوم  شارع مغراوة جياللي مليانة مواد غذائية عامة جمعي رشيد 27

ثاني يوم  شارع المير عبد القادر مليانة مواد غذائية عامة ربيكة زغلة 28

ثاني يوم  شارع الجمهورية مليانة ذائية عامةمواد غ أوبختة عبد القادر 29

ثاني يوم  شارع الجمهورية مليانة مواد غذائية عامة حاج محمد نبيل 30

ثاني يوم  حي العناصر مليانة مواد غذائية عامة عبد الصمد إلياس 31

يوم ثالث  شارع قنيش مليانة مواد غذائية عامة بونواحين عمر 32

يوم ثالث  طريق الملعب مليانة واد غذائية عامةم بن يمينة أحمد 33

يوم ثالث  حي العناصر مليانة مواد غذائية عامة بوتريعة عبد الحكيم 34

يوم ثالث  شارع باستور مليانة مواد غذائية عامة العيشوني مصطفى 35

يوم ثالث  شارع حمدان باطل مليانة مواد غذائية عامة كراش عبد القادر 36

يوم ثالث  يفور مليانةشارع بن ت مواد غذائية عامة مكي أحمد 37

يوم ثالث  حي زوقالة مليانة مواد غذائية عامة العربي بوعمران فتيحة 38

يوم ثالث  شارع حمدان باطل مليانة مواد غذائية عامة بوركيزة نور الدين 39

يوم ثالث  شارع جاب روحو مليانة مواد غذائية عامة معيوف مليكة 40

يوم ثالث  شارع بن شعبان عبد الحفيظ مليانة مواد غذائية عامة طاهير حسان 41

رابع يوم أول و شارع مغراوة مليانة خضر وفواكه تتبيرت عبد القادر 42

رابع يوم أول و شارع اوسعيد مليانة خضر وفواكه مكالتي الحاج 43

ثاني يوم  شارع أوسعيد مليانة خضر وفواكه أويحي عادل 44

يوم ثاني  شارع مغراوة مليانة خضر وفواكه أوفقير جمال 45

يوم ثالث  شارع مغراوة مليانة خضر وفواكه يحي امحمد أحمد 46

يوم ثالث  شارع أوسعيد مليانة خضر وفواكه بن عمارة ميلود 47

رابع يوم أول و شارع شرشالي مليانة قصابة بلكاتب أحمد 48

ثاني يوم  نةشارع حمدان باطل مليا قصابة طاهر حسان أحمد 49

يوم ثالث  شارع أول نوفمبر مليانة قصابة هاشميالريفي 50



الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عيـن الدفلــى

عيد االضحى المبارك لسنة 2015 ايام قائمة المداومين خالل

بلديــــــــة الحسينيـــــــــة

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اإلسم واللقب الرقم
ثاني يوم  04وادي الزبوج الطريق الوطني رقم مطعم  حسان احمد 01

يوم ثالث  حي غالي عبد القادر مطعم حاج قويدر علي 02

رابع يوم  بلدية الحسينية 04الوطني رقم مطعم  زعندوش عبد الحليم  03

رابع ثاني و محطة الخدمات الحسينية محطة الخدمات قصد علي محمد 04

رابع يوم أول و حي غالي عبد القادر  مواد غذائية عامة  عمي عيسى توفيق 05

رابع يوم أول و حي غالي عبد القادر  مواد غذائية عامة بن يوسف زهرة  06

رابع يوم أول و القرية الفالحية  مواد غذائية عامة دي عائشةجنا 07

رابع يوم أول و واد الزبوج مواد غذائية عامة بوخاتم فاطمة الزهراء  08

رابع يوم أول و الشارع الرئيسي  مواد غذائية عامة بلحسن محمد 09

ثاني يوم  حي واد الزبوج مواد غذائية عامة  شنوي محمد 10

ثاني يوم  القرية الفالحية  مواد غذائية عامة مدالمقدم أح 11

ثاني يوم  القرية الفالحية  مواد غذائية عامة حليمي زوبيدة 12

ثاني يوم  حي غالي عبد القادر مواد غذائية عامة بوشقيق عبد القادر 13

ثاني يوم  حي غالي عبد القادر مواد غذائية عامة بلغاليا الحاج 14

يوم ثالث  القرية الفالحية  مواد غذائية عامة  القادرزيتوني عبد  15

يوم ثالث  القرية الفالحية  مواد غذائية عامة بن حاج قويدر 16

يوم ثالث  حي غالي عبد القادر مواد غذائية عامة بن نعاس زوبير 17

يوم ثالث  القرية الفالحية  مواد غذائية عامة جنادي عبد القادر 18



الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
التجــــــــارةمديريـــــة

واليـة عيـن الدفلــى

عيد االضحى المبارك لسنة 2015 ايام قائمة المداومين خالل

بلديــــــــة عين البنيــــــــــان

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اإلسم واللقب الرقم
ثالث يوم أول و الشارع الرئيسي زةــــــــمخب رر عبد القادـــــــخثي 01

رابع يوم ثاني و الشارع الرئيسي زةــــــــمخب حمدان عبد الرزاق 02

رابع يوم أول و عين البنيان مركز مواد غذائية عامة بلقرقيط عبد الحق 03

رابع يوم أول و عين البنيان مركز مواد غذائية عامة مشري لخضر 04

رابع يوم أول و عين البنيان مركز ةمواد غذائية عام تاونزة محمد 05

رابع يوم أول و عين البنيان مركز مواد غذائية عامة بن خيرة مصطفى 06

رابع يوم أول و عين البنيان مركز مواد غذائية عامة خثير محمد 07

رابع يوم أول و عين البنيان مركز مواد غذائية عامة بيداوي محمد ياسين  08

ثاني يوم  حي الحرية امةمواد غذائية ع كليل عبد الحميد 09

ثاني يوم  الشارع الرئيسي مواد غذائية عامة البعة فؤاد 10

ثاني يوم  الشارع الرئيسي مواد غذائية عامة كريو حكيم 11

يوم ثالث  حي الحرية مواد غذائية عامة بن زهرة فتيحة 12

يوم ثالث  الشارع الرئيسي مواد غذائية عامة لبان بن عائشة 13

يوم ثالث حي الحرية مواد غذائية عامة بيداوي موسى 14

أول و رابع يوم  الشارع الرئيسي ةـــــــــــقصاب وامري امحمد 15

ثاني يوم  الشارع الرئيسي ةـــــــــــقصاب زروف يوسف 16



الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عيـن الدفلــى

عيد االضحى المبارك لسنة 2015 ايام قائمة المداومين خالل

بن عــــــــــالل بلديــــــــة

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اإلسم واللقب الرقم
رابع يوم أول و الشارع الرئيسي  مواد غذائية عامة أولعربي عبد القادر  01

رابع يوم أول و بن عالل مركز مواد غذائية عامة حمدي بختة 02

رابع يوم أول و شارع االمير عبد القادر مواد غذائية عامة زرايف بلحاج 03

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

ثاني يوم  بن عالل مركز مواد غذائية عامة بوسعيدي محمد 05

ثاني يوم  د اهللا بوعمران شارع عب مواد غذائية عامة قري يحي يمينة 06

ثاني يوم  بن عالل مركز مواد غذائية عامة بوعشرية جمال  07

يوم ثالث  بن عالل مركز مواد غذائية عامة حمدي بختة 08



الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديريـــــة التجــــــــارة
لــىواليـة عيـن الدف

عيد االضحى المبارك لسنة 2015 ايام قائمة المداومين خالل

بلديــــــــة عين التركــــــــــي

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اإلسم واللقب الرقم
ثالث يوم أول و عين التركي مركز مخبزة  يعقوب يمينة  01

ثاني يوم  حي سيدي بوزبوجة مخبزة بن زهرة أحمد 02

رابع يوم أول و حي سيدي بوزبوجة  مواد غذائية عامة حمادي عبد القادر  03

رابع يوم أول و عين التركي مركز مواد غذائية عامة عبد اهللا عثمان محمد 04

رابع يوم أول و حي تيزي وشير مواد غذائية عامة يعقوب محمد 05

رابع يوم أول و حي سيدي بوزبوجة مواد غذائية عامة اشور عبد القادرع 06

رابع يوم أول و عين التركي مركز مواد غذائية عامة بوكدرون الحاج 07

ثاني يوم  عين التركي مركز مواد غذائية عامة سنوسي بالل  08

ثاني يوم  حي تيزي وشير مواد غذائية عامة بن هنور محمد 09

ثاني يوم  عين التركي مركز مواد غذائية عامة ة رشيدبوركيز  10

ثاني يوم  عين التركي مركز مواد غذائية عامة الجزيري ابراهيم 11

ثاني يوم  عين التركي مركز مواد غذائية عامة بن هنور بوعمرة 12

يوم ثالث  عين التركي مركز مواد غذائية عامة عبد اهللا عثمان أحمد 13

يوم ثالث  عين التركي مركز مواد غذائية عامة مزيان محمد 14

يوم ثالث  عين التركي مركز مواد غذائية عامة مزيان عبد القادر 15

يوم ثالث  حي سيدي بوزبوجة مواد غذائية عامة فغول جمال 16

رابع يوم أول و عين التركي مركز قصابة  هيةبتتبيرت  17

ثاني يوم  عين التركي مركز قصابة  زردي بن يوسف  18



الديمقراطية الشعبيةالجمهورية  الجزائرية 
مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عيـن الدفلــى

عيد االضحى المبارك لسنة 2015 ايام قائمة المداومين خالل

بلديــــــــة حمـــام ريغــــــــــة

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اإلسم واللقب الرقم
أول ورابع يوم  حمام ريغة مركز زةــــــــمخب حاجي توفيق 01

ثاني يوم  الشارع الرئيسي زةــــــــمخب عبدلي محمد 02

رابع يوم أول و حمام ريغة مركز مواد غذائية عامة يوفيان شفيق 03

رابع يوم أول و حمام ريغة مركز مواد غذائية عامة بالة ابراهيم 04

رابع يوم أول و حمام ريغة مركز مواد غذائية عامة نقاقشة عبد القادر 05

رابع يوم أول و حمام ريغة مركز مقابل الدرك الوطني مواد غذائية عامة بالوان رشيد 06

رابع يوم أول و حمام ريغة مركز مواد غذائية عامة ديباوي قدور 07

ثاني يوم  حمام ريغة مركز مواد غذائية عامة عابد نبيل 08

ثاني يوم  حمام ريغة مركز ذائية عامةمواد غ حمتاني بشير 09

ثاني يوم  حمام ريغة مركز مواد غذائية عامة دايد فروجة 10

ثاني يوم  حمام ريغة مركز مواد غذائية عامة حمي مجدوب سفيان 11

يوم ثالث  حمام ريغة مركز مواد غذائية عامة بكة بالل 12

يوم ثالث  حمام ريغة مركز مواد غذائية عامة كروش محمد 13

يوم ثالث  حمام ريغة مركز مواد غذائية عامة بالق محمد 14

يوم ثالث  حمام ريغة مركز مواد غذائية عامة حسان محمد 15

رابع يوم أول و حمام ريغة مركز ةـــــــــقصاب المقدم زوبير 16

ثاني يوم  حمام ريغة مركز ةـــــــــقصاب عياشي بن يوسف 17



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عيـن الدفلــى

عيد االضحى المبارك لسنة 2015 ايام قائمة المداومين خالل

بلديــــــــة بومــــــــــــدفع

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اإلسم واللقب الرقم
أول و رابع يوم  شارع احمد ملحة زةـــــــــمخب مقيدش علي 01

أول و رابع يوم  شارع األمير عبد القادر زةـــــــــمخب ؤادفبن مالك  02

ثاني يوم  02التجزئة رقم  زةـــــــــمخب علي امبارك احمد 03

ثاني يوم  حي المحطة زةـــــــــمخب روزي جياللي 04

يوم ثالث  شارع احمد ملحة زةـــــــــمخب مقيدش علي 05

أول يوم  02التجزئة رقم  مواد غذائية عامة عياش ابراهيم 06

أول يوم  01التجزئة رقم  مواد غذائية عامة مقار يوسف 07

أول و رابع يوم  فيفري24حي  مواد غذائية عامة بن محمود محمود 08

أول و رابع يوم  حي المحطة مواد غذائية عامة الشيكر محمد 09

أول و رابع يوم  ي البرجح مواد غذائية عامة بن عمر يحي 10

ثاني يوم  حي المحطة مواد غذائية عامة بن عودة كمال 11

ثاني يوم  02التجزئة رقم  مواد غذائية عامة اــــــــار زكريـــــمق 12

يوم ثالث  الشارع الرئيسي مواد غذائية عامة عبد الرحمان محفوظ 13

يوم ثالث  فيفري24حي  ذائية عامةمواد غ رةـــــالعالية خي 14

يوم ثالث  شارع اول نوفمبر مواد غذائية عامة قــــبن مداح رفي 15

يوم ثالث  03التجزئة رقم  مواد غذائية عامة رقيعي علي 16

يوم ثالث  حي المسجد مواد غذائية عامة الشيكر احمد 17

يوم ثالث  مسكن بومدفع100حي مواد غذائية عامة محمددحماني 18

يوم ثالث  حي المحطة مواد غذائية عامة بن عودة هالل 19

يوم ثالث  شارع األمير عبد القادر مواد غذائية عامة حاج محمد جهيد 20

أول و رابع يوم  أوت20شارع  قصابة زمولي عبد القادر 21

أول و رابع يوم  الشارع الرئيسي قصابة سحنون مبروك 22

ثاني يوم  ألمير عبد القادرشارع ا قصابة سحنون شيكر 23

ثاني يوم  حي المحطة قصابة رحمون نور الدين 24



الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عيـن الدفلــى

عيد االضحى المبارك لسنة 2015 ايام قائمة المداومين خالل

بلديــــــــة جنـــــــــــــدل

تاريخ المداومةالعنـواننوع النشاطاللقب و االسم الرقم
اليوم االول الرئيسي جندلشارعالمخبزةكرابشي مصطفى01
اليوم االول سلواني علي جندلشارع مخبزةبن زرهودة عبد القادر 02
اليوم الثاني و الثالثشارع بن حركات مخبزةبن شريفة عبد الجكيم03
اليوم الثاني و الثالث شارع بن سيدي عيسىمخبزةمقاريز الزهرة04
اليوم الثاني و الثالثشارع بلحاج عابد جندلمخبزةمنور حاجي05
اليوم الرابعشارع بن حركات مخبزةبن شريفة عبد الجكيم06
اليوم الرابعشارع بن سيدي عيسىمخبزةمقاريز الزهرة07
اليوم الرابعشارع بلحاج عابد جندلخبزةممنور حاجي08
اليوم االولشارع بلوناس محمدغاز البوتانبن عزيزة محمد09
اليوم الثانيشارع بن سيدي عيسى الميسومغاز البوتانزرزيف عبد الجليل10
اليوم االول و الثانيشارع بلوناس محمدمحطة خدماتحمليلي أحمد11
اليوم الثانيطريق المدية03تجزئة رقم مطعمبن يوسفالعابدي12
اليوم االولحي الملعبمواد غذائية عامةبلكاتب كريم13
اليوم االولحي الملحقمواد غذائية عامةهانو سعيد14
اليوم االولحي لطفيمواد غذائية عامةبن نواعي لخضر 15
ليوم االولاحي الدردارةمواد غذائية عامةحمادوش لخضر16
اليوم الثانيمسكن119حي مواد غذائية عامةعبدلي بوجمعة17
اليوم الثانيجندل مركزمواد غذائية عامةموصلي عبد القادر18
اليوم الثانيشارع شباك جلولمواد غذائية عامةفغالي بن عيسى19
لثانياليوم اشارع بلحاج عابد جندلمواد غذائية عامةالعابدي عمار20
اليوم الثاني07التجزئة االجتماعية رقم مواد غذائية عامةمودود شريف21
اليوم الثالث و الرابع اوت20شارع مواد غذائية عامةزيان يحي22



اليوم الثالث و الرابع طريق المديةمواد غذائية عامةحابي حورية23

اليوم الثالث و الرابع شارع بن بجةمواد غذائية عامةعلي اغا شريفة24

اليوم الثالث و الرابع شارع شباك جلولمواد غذائية عامةعكرمي جمال25

اليوم الثالث و الرابع شارع شباك جلولمواد غذائية عامةزواوي مولود26

اليوم االول والثانيحي الملعبخضر و فواكهبلقاسم عبد القادر27
اليوم الثاني والثالثحي الملعب هخضر و فواكالعابدي رابح28
اليوم الرابعحي الملعب خضر و فواكهالعابدي رابح29
اليوم االول والثانيحي الملعباللحوم و الدواجنالطاهر علي اعمر30

31
اليوم الثاني والثالث شارع سلوانياللحوم و الدواجنبن زرهودة الجياللي

رابع الو 



مهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبيةلجا
مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عيـن الدفلــى

عيد االضحى المبارك لسنة 2015 ايام قائمة المداومين خالل

بلديــــــــة واد الشـــــرفاء

تاريخ المداومةالعنـواننوع النشاطاللقب و االسم الرقم

واد الشرفاء مركززةمخبشكيرين  رمضان  01
اليوم االول و الثاني 

والثالث و الرابع

02
اليوم االول و الثاني واد الشرفاء مركزغاز البوتانشكيرين جلول 

والثالث و الرابع

03
اليوم االول و الثاني بونعامةمحطة خدماتورثة سبع محمد

والثالث والرابع
االولاليومواد الشرفاءمطعـــمعبدلي عماد04
اليوم الثانيبونعامةمطعـــمعماري سيد علي 05
اليوم االولعمورة مركزمواد غذائية عامةعمور ميلود06
اليوم االولواد الشرفاء مركزمواد غذائية عامةبرقية الطاهر07
اليوم االولعمورة مركزمواد غذائية عامةشناف حناشي08
اليوم ااالولواد الشرفاءامةمواد غذائية عفقير رزيقة09
اليوم االولعمورة مركزمواد غذائية عامةبن عياد الحاج10
اليوم الثانيشارع الرئيسي واد الشرفاءمواد غذائية عامةبلمباركي جمال11

12
حي بونعامةالطابق االرضي رقم مواد غذائية عامةبوحمبل حمزة

10

اليوم الثاني

اليوم الثانيعمورة مركزمواد غذائية عامةبلمباركي محمد 13
اليوم الثانيعمورة مركزمواد غذائية عامةبلمباركي عادل14
اليوم الثالث و الرابعشارع الرئيسي واد الشرفاءمواد غذائية عامةعيد مولود15
بعاليوم الثالث و الراالتجزئة االجتماعية بونعامةمواد غذائية عامةسالمي محمد16
اليوم الرابععمورة مركزمواد غذائية عامةبن قسمية سفيان17
اليوم الثالثمركزواد الشرفاءمواد غذائية عامةهواري سفيان18
اليوم الثالثعمورة مركزمواد غذائية عامةبن قسمية سفيان19



و الرابعاليوم االول والثانيواد الشرفاء مركزاللحوم و الداجنبلمباركي محمد20
اليوم الثاني  والثالثعمورة مركزاللحوم و الدواجنشيخي ميسوم 21



الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عيـن الدفلــى

عيد االضحى المبارك لسنة 2015 ايام قائمة المداومين خالل

وشــــــــــــبرببلديــــــــة 

تاريخ المداومةالعنـواننوع النشاطاللقب و االسم الرقم
اليوم االول و الثاني02شارع بطاهر رقم مواد غذائية عامةغزالي عمر01

اليوم االول و الثانيبربوش مركزمواد غذائية عامةدحماني اعمر02

اليوم االول و الثانيبربوش مركزاد غذائية عامةمو خياطي محمد03

الرابعاليوم الثاني شارع ملوك بربوشمواد غذائية عامةمحفوظخياطي04

لرابعااليوم الثاني وبربوش مركزمواد غذائية عامةامعمري نور الدين05



الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ــــــــارةمديريـــــة التج

واليـة عيـن الدفلــى

عيد االضحى المبارك لسنة 2015 ايام قائمة المداومين خالل

اخـــــــــعين األشيبلديــــــــة 

تاريخ المداومةالعنـواننوع النشاطاللقب و االسم الرقم

01
حريزي  صفية  زوجة  

لخضاري 
مركزشياخاالبلدية عين مخبزة 

و الرابعاليوم االول

اليوم االول  و الرابعشارع اول نوفمبر مخبزة صناعيةالعصنوني عباس 02

اليوم الثاني والثالثحي مصطفى فروخيمخبزةدراج محمد03

اليوم الثاني والثالثشياخاالقرية االشياخ عين مخبزةشيبوط عبد الحليم 04

اليوم االول والثاني مايشارع أولغاز البوتانسحنون محمد الزين 05

اليوم الثالث و الرابعحي لكاداتغاز البوتانسبيح عمار06

اليوم االول شارع أول نوفمبرمواد غذائية عامةشيخ بتقة 07

اليوم االول قرية لشياخمواد غذائية عامةشرير محمد08

اليوم االول شارع أول نوفمبرمواد غذائية عامةخفي علي09

اليوم االول شارع أول نوفمبرمواد غذائية عامةبن شيخ امين10

اليوم الثاني و الرابع شارع الرئيسيمواد غذائية عامةيعقوبي زكرياء11

اليوم الثاني والرابعحي المسجدمواد غذائية عامةخبشر عبد النور 12

لثاني و الرابعاليوم اشارع اول نوفمبرمواد غذائية عامةقادة احمد13

اليوم الثالثمركزشياخاالبلدية عينمواد غذائية عامةحواسني رابح14



اليوم الثالثحي لكادات مواد غذائية عامةمخلدي فتيحة15

اليوم الثالثحي البساتين مواد غذائية عامةطالح غنية16

الثاليوم الثشارع اول نوفمبرمواد غذائية عامةهاشمي منصور17

اليوم االول والثانيشارع أول نوفمبرقصابــــــــــةبوخمسة كريم18

اليوم الثاني والثالثجويلية05شارع قصابــــــــــةشنافي اسماعيل19



الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عيـن الدفلــى

عيد االضحى المبارك لسنة 2015 ايام قائمة المداومين خالل

ناـــــعين السلطبلديــــــــة 

تاريخ المداومةالعنـواننوع النشاطاللقب و االسم الرقم

01
الثانيواالولاليومالسلطانعينبلقاسماوالدصناعيةمخبزةزروفبورقعةعلي

و الرابعوالثالث

و الثالثاليوم االول واد حليلز البوتانغابن سعيد امحمد02

و الرابعاليوم الثالثواد الشعيبةغاز البوتانناصي بوعالم03

و الرابعاليوم االولعين السلطان مركزمواد غذائية عامةركاب الطيب04

و الرابع اليوم االولعين السلطان مركزمواد غذائية عامةالعجالي عبد القادر05

و الرابع اليوم االولأوالد بلقاسممواد غذائية عامةحاج الطيب امحمد06

و الرابعاليوم الثانيعين السلطان مركزمواد غذائية عامةحابي احمد07

و الرابعاليوم الثانيواد الشعبيةمواد غذائية عامةشمبازي عائشة08

و الرابعاليوم الثانيعين السلطان مركزمواد غذائية عامةبويحي العيد09

الثالثاالول و اليوم عين السلطان مركزمواد غذائية عامةقادري عابد10

الثالثاالول و اليوم أوالد بلقاسممواد غذائية عامةبن عامر علي11

الثالثاالول واليومعين السلطان مركزمواد غذائية عامةطاهير حمزة12

و الرابعاليوم الثالثعين السلطان مركزغذائية عامةمواد لعجالي محمد امين13

و الرابعاليوم االولعين السلطان مركزخضر و فواكهشملة جلول14

و الرابعاليوم الثانيعين السلطان مركزخضر و فواكهزيتوني أحمد15



و الثالثاليوم االولعين السلطان مركزبيع الدواجنبن حاج امحمد حسين16

الثاني و الرابعاليوم عين السلطان مركزقصابـــــةبن سونة عبد الكريم17



الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عيـن الدفلــى

عيد االضحى المبارك لسنة 2015 ايام قائمة المداومين خالل

ةــــــــــــواد الجمعبلديــــــــة

تاريخ المداومةالعنـواننوع النشاطاللقب و االسم الرقم

اليوم االولمطماطــــــــــــةمواد غذائية عامةبومدل احمد 01

اليوم االول مطماطــــــــــــةمواد غذائية عامةبوبكر احمد02

اليوم االولحيةالقرية الفالمواد غذائية عامةجالب الجياللي03

اليوم االولالقرية الفالحيةمواد غذائية عامةالوزاني العيد04

و الرابعاليوم الثانيالقرية الفالحيةمواد غذائية عامةقديان عبد اهللا05

و الرابعاليوم الثانيالقرية الفالحيةمواد غذائية عامةقسوم عبد القادر06

و الرابعاليوم الثانيمطماطــــــــــــةعامةمواد غذائيةزناتي جوهر07

اليوم الثالثمطماطــــــــــــةمواد غذائية عامةبوسبل شيخ08

اليوم الثالثالقرية الفالحيةمواد غذائية عامةشريف رابح09

اليوم الثالثالقرية الفالحيةمواد غذائية عامةالوزاني احمد10

اليوم الثالثحي علي خوجةائية عامةمواد غذزاغزي بشير11



الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديريـــــة التجــــــــارة
واليـة عيـن الدفلــى

عيد االضحى المبارك لسنة 2015 ايام قائمة المداومين خالل

بلديــــــــة خميس مليانـــــــــــــة
تاريخ المداومةالعنـوانع النشاطنو اللقب و االسم الرقم
و الرابعاليوم االول حي حاليمي مخبزة شريفي ابراهيم 01
الثالثو  الثانياليوم حي الدردارة مخبزة سالمي عبداهللا 02
و الرابعاليوم االول شارع غيدة بن يوسفمخبزةدوزدية بوعالم03
ليوم االول و الثانياشارع مالكي سرحانمخبزةحمداني احمد04
و الرابعاليوم االول شارع بوعمرانيمخبزةدحماني توفيق05
الثالثو  الثانياليوم شارع بلسعديمخبزةفرنيني الباس06
و الرابعاليوم االول شارع بلسعديمخبزةنورة حكيم07
الثالثو  الثانياليوم حي الدردارةمخبزةلواتى يزيد08
و الرابعاليوم االول حي الدردارةمخبزةوفيقصالحي ت09
الثالثو  الثانياليوم شارع غيدة بن يوسفمخبزةطهرات عبد الرزاق10
و الرابعاليوم االول شارع بلسعديمخبزةاالخوة كبير11
الثالثو  الثانياليوم حمادي بن شرقيشارع مخبزةايت اودية قاسي12
الثالثو  الثانياليوم 296حي الدردارة رقم مخبزةنورة الصادق13
الثالثو  الثانياليوم نوفمبراول شارعمخبزةبوعداين رضا14
الثالثو  الثانياليوم بوعمرانيشارعمخبزةمخلوف نجيب15
الثالثو  الثانياليوم بوعمرانيشارعمخبزةرودالي زكية زوجة حمداني16
و الرابعاليوم الثالثحي الدردارةةمخبز زيرق عمار17
اليوم الثالثجعدان شارعمخبزةبن دحمان موسى18
و الرابعاليوم الثالثحي سيدي امعمر مخبزةلبط فريد 19
و الرابعاليوم االول حي الدرادارةمخبزةلطرش بن يوسف20
ثالثالو  الثانياليوم جعدان شارع مخبزةكراش محمود 21
و الرابعاليوم االول حي حاليمي  محمد مخبزةكحيلة اعمر 22
و الرابعاليوم االول بوقارة  امحمد شارع مخبزةبلكحل سليم 23



و الرابع اليوم الثالثحي سوفاي مخبزةلونيس  عبد القادر24
و الرابعاليوم االول اكتوبر 17حي مخبزة براهيمي محمد25
اليوم الرابعحي الدردارةمخبزةعمارزيرق 26
و الرابعاليوم االول جعدان شارعمخبزةبن دحمان موسى27
و الرابعاليوم االولالحي البلدي سيدي منادغاز البوتانموجد محمد 28
الثالثو  الثانياليوم الحي البلدي سيدي منادغاز البوتانبوجبير يحي  29
و الرابعاليوم االولشارع بلسعدي عبد القادرمحطة وقودادرلراشيش عبد الق30
اليوم االولشارع بلسعدي عبد القادرمطعــــــــــمحاج عليم الهادي 31
اليوم االولشارع بلسعدي عبد القادرمطعــــــــــمحواسني سالم 32
اليوم الثانيشارع بلسعدي عبد القادرمطعــــــــــمالعابدي ام الخير 33
اليوم الثانيشارع بوقارةمطعــــــــــممشاش عبد النور34
اليوم االول40حي الدردارة رقم مواد غذائية عامةشرقي أحمد35
اليوم االولحي السالم مواد غذائية عامةزياني محمد36
االولاليوم شارع االمير عبد القادرمواد غذائية عامةفالح عبد القادر37
اليوم االول26شارع االخوة موجار رقم مواد غذائية عامةعزون سيد أحمد38
اليوم الثانيشارع بلسعدي عبد القادرمواد غذائية عامةشرفاوي محمد أمقران39
اليوم االولشارع طهراوي بن ميرةمواد غذائية عامةعامر سحنون40
اليوم الثانيرع باستورشامواد غذائية عامةقاسم سيد احمد 41
اليوم االولحي حاليميمواد غذائية عامةمصطفى قوادري مجاهد 42
اليوم الثانيشارع االخوة مسوسمواد غذائية عامةكلكال محفوظ 43
اليوم االولشارع بلسعديمواد غذائية عامةفالق بختة 44
اليوم االولبق االرضيعمارة الوئام الطامواد غذائية عامةلفراس محمد 45
اليوم االولمسكن108حي المذبح  مشروع مواد غذائية عامةبن زهرة ميلود46
اليوم االولحي لكداتمواد غذائية عامةعيساوي ا حمد 47
اليوم االولشارع اول نوفمبرمواد غذائية عامةسعيدون احمد 48
اليوم االولاوت20شارع مواد غذائية عامةراحلي اعمر 49
اليوم الثانياوت20السوق المغطاة شارع مواد غذائية عامةغول محمد 50
اليوم االولحي سوفاي مواد غذائية عامةبرايس صالح الدين 51
اليوم الثانيحي سوفايمواد غذائية عامةزنيني مصطفى 52
ولاليوم االحي الحدائقمواد غذائية عامةحوحاش فاطمة 53
اليوم الثانيحي الدردارةمواد غذائية عامةدريسي موسى54



و الرابعاليوم االولشارع بلسعدي عبد القادرمواد غذائية عامةشريفي يوسف55
و الرابعاليوم الثانيشارع بلسعدي عبد القادرمواد غذائية عامةبلعباس علي56
و الرابعاليوم الثانيي بن ميرةشارع طهراو مواد غذائية عامةكربال رابح57
اليوم الثالثشارع بوعمرانيمواد غذائية عامةعليلي مراد 58
اليوم الثالثشارع بلسعدي عبد القادرمواد غذائية عامةزريقي محمد امين59
اليوم الثالثشارع حمادي بن شرقيمواد غذائية عامةخماش امعمر60
اليوم الثالثحي الكاداتية عامةمواد غذائلعرابي زهية61
اليوم الثالثحي عاجةمواد غذائية عامةسعدون محمد62
اليوم الثالثشارع حمادي بن شرقيمواد غذائية عامةمالكي احمد63
اليوم الثالثشارع بلسعدي عبد القادرمواد غذائية عامةيوسف احمد64
اليوم الثالثاوت20شارع مواد غذائية عامةفسيح امحمد65
اليوم الثالثحي الحدائقمواد غذائية عامةحوحاش فاطمة66
اليوم الثالثحي الحريةمواد غذائية عامةبلعيد صادق67
اليوم الرابعشارع حمادي بن شرقيمواد غذائية عامةمالكي احمد68
اليوم الرابعحي لكاداتمواد غذائية عامةلعرابي زهية69
اليوم االول والثانيشارع العقيد بوقارةخضر و فواكهاك بن عيسىحب70
اليوم االول و الثانيشارع العقيد بوقارةخضر و فواكهمبارك بن عيسى 71
اليوم الثاني والثالثشارع مالكي سرحانخضر و فواكهبلهتهات او عيسى 72
اني والثالثاليوم الثشارع بوعمرانيخضر و فواكهبوعزني حميد 73
اليوم الثاني والثالثحي بن عبد اهللا احمدخضر و فواكهبن لشهب عمار 74
الرابعوالثانياليومشارع بوعمرانيخضر و فواكهبوعزني حميد 75
اليوم االولحي سوفاي بيع اللحوم البيضاءعطابي عبد الرحمان76
الثانياليومشارع بلسعديقصــــــابةمكالتي خالد77
اليوم االول132LSPحي السالمقصــــــابةاحمدصحراوي78
و الرابعاليوم الثانيحي السالمقصـــــابةمناد فضيل79
اليوم االول شارع مسوسقصـــــابةمكالتي خالد80
اليوم الثالثسوق المغطاةقصـــــابةمكالتي خالد81
اليوم الثالثمسكن 108قصـــــابةمكالتي خالد82



الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية 
مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عيـن الدفلــى

عيد االضحى المبارك لسنة 2015 ايام قائمة المداومين خالل

رـــــــسيدي لخضبلديــــــــة 

تاريخ المداومةالعنـواننوع النشاطاللقب و االسم الرقم
اليوم االول  والثاني حي خليف مخبزةصغير موح سيد علي 1
و الرابعاليوم الثانيسواعدي شارع مخبزة لبط عادل 2
اليوم االول  والثاني شارع اول نوفمبرمخبزة صناعية جوجة بوزيان 3
و الرابعاليوم الثاني03تجزئة رقم مخبزة صناعيةبن عدة محمد4
والثالثاليوم االولشارع اول نوفمبرمخبزة صناعيةعبد القادربلونة5
اليوم االول 04الطريق الوطني رقم محطة الوقودنحازية رمضان6
اليوم الثاني وسط المدينةمحطة الوقودعامرين العربي 7
اليوم االولوسط سيدي لخضرمواد غذائية عامةبولوحين عبد القادر8
اليوم االول04الطريق الوطني رقم مواد غذائية عامةسمعتبة بلقا9
اليوم االول04الشارع الرئيسي الطريق الوطني رقم مواد غذائية عامةكلوة الشريفة10
اليوم االولشارع االمير عبد القادرمواد غذائية عامةسلماني عبد اهللا11
اليوم االول04حي التجزئة رقم مواد غذائية عامةعيشوني محمد12
اليوم الثانيوسط سيدي لخضرمواد غذائية عامةاوزقزو علي13
محمد بوزيان عبد 14

الرزاق
اليوم الثانيشارع حشامةمواد غذائية عامة

اليوم الثانيشارع اول نوفمبرمواد غذائية عامةاوباجي بالل15
انياليوم الثمسكن48حي مواد غذائية عامةجعفر مصطفى16
و الرابعاليوم  الثالثشارع اول نوفمبرمواد غذائية عامةاوباجي بالل17
و الرابعاليوم  الثالثشارع حشامةمواد غذائية عامةمحمد بوزيان عبد الرزاق18
و الرابعاليوم  الثالثحي سيدي بن بريكةمواد غذائية عامةوالي عبد القادر19
و الرابعاليوم  الثالثالحي الكبيرية عامةمواد غذائعنتري الحاج20



و الرابعاليوم  الثالث04الطريق الوطني رقم مواد غذائية عامةكلتين براهيم21
و الرابعاليوم  الثالثشارع اول نوفمبرمواد غذائية عامةبن رابح محمد22
و الرابعلثاليوم  الثاشارع اول نوفمبرمواد غذائية عامةصغير موح سمير23
و الرابعاليوم  الثالثوسط المدينةمواد غذائية عامةناجي أحمد24
اليوم االول نوفمبر01شارع 17رقم مطعــــــــــمبوعالمي محمد25
اليوم الثاني سيدي لخضر85مجموعة ملكية مطعــــــــــمعاشور كمال26
اليوم الثالث04وطني رقم الطريق المطعــــــــــمبومزراق موسى27
اليوم الثالث04الطريق الوطني رقم مطعــــــــــمخلوف مجيد 28
اليوم االول الشارع الرئيسيقصابـــــــــــةبوررقة  حسين29
اليوم الثاني شارع اول نوفمبرقصابـــــــــــةطفياني محمد30
اليوم  الثالثفمبرشارع اول نو قصابـــــــــــةرفاس مراد31



الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية 
مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عيـن الدفلــى

عيد االضحى المبارك لسنة 2015 ايام قائمة المداومين خالل

الدـــــــبرج األمير خبلديــــــــة 

تاريخ المداومةعنـوانالنوع النشاطاللقب و االسم الرقم
و الرابعاليوم االول والثاني و الثالثبرج االمير خالدشارع احمد غول مخبزة  روباش  اعمر1
الثانيواليوم االولفرقة اوالد عليغاز البوتانسيف أحد2
الثالث و الرابعاليوم فرقة اوالد عليغاز البوتانبلباش محمد3
االولاليومبرج االمير خالد مركزــــــــممطعــان محمدجنبو 4

الثانياليومبرج االمير خالد مركزمطعــــــــــمدعاس الزاهي5

الثالثواليوم االولبرج االمير خالدمواد غذائية عامةخيال عائشة 6
و الرابعالثانياليوم برج االمير خالدمواد غذائية عامةمساك محمد7
الثالثواليوم االول03حي التجزئة رقم مواد غذائية عامةدحميدي محم8
و الرابعاليوم الثانيالشارع الرئيسي مواد غذائية عامةوعيل حكيم9
الثالثواليوم االولبرج االمير خالدمواد غذائية عامةقطاش ام الخير10
و الرابعانياليوم الثبرج االمير خالدمواد غذائية عامةمدغاغ العيد11
الثالثواليوم االولقرية الفالحيةمواد غذائية عامةسيف احمد12
و الرابعاليوم الثانيشارع احمد غولمواد غذائية عامةتمار لخضر13
الثالثواليوم االولشارع احمد غولمواد غذائية عامةمجاجي سعيد14
و الرابعاليوم الثانيمد غولشارع احمواد غذائية عامةبلمشري عبد البر15
الثالثواليوم االولحي بوطويقةمواد غذائية عامةبوبكر مصطفى16
اليوم االول والثانيبرج االمير خالد مركزقصابـــــة تمار محمد17
اليوم الثاني والثالثبرج االمير خالد مركزقصابـــــةتيرسان سعيد18



ديمقراطية الشعبيةالجزائرية الالجمهورية 
مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عيـن الدفلــى

عيد االضحى المبارك لسنة 2015 ايام قائمة المداومين خالل

ادـــــــــــــطارق بن زيبلديــــــــة 

تاريخ المداومةالعنـواننوع النشاطاللقب و االسم الرقم
و الرابعاليوم االول والثالث الرئيسيالطريق محطة خدماتطيبوني محمد01
االول والثالثاليوم طارق بن زياد مركزمطعـــــــممير موسى02
و الرابعاليوم الثاني طارق بن زياد مركزمطعـــــــملوزي محمد03
و الرابعاليوم االولحي تانوتمواد غذائية عامةساسي رابح04
الثاني و الثالثاليوم طارق بن زياد مركزعامة+غاز البوتانمواد غذائيةمجبار بومدين05
و الرابعاليوم االولحي تانوت طارق بن زياد مركزمواد غذائية عامةكفيف سعيد06
الثاني و الثالثاليوم طارق بن زياد مركزمواد غذائية عامةبوبكر علي07
و الرابعاليوم االولكزطارق بن زياد مر مواد غذائية عامةصاب احمد08
الثاني و الثالثاليوم طارق بن زياد مركزمواد غذائية عامةجير بلقاسم09
و الرابعاليوم االولحي تانوت طارق بن زياد مركزمواد غذائية عامةساسي رابح10
الثاني و الثالثاليوم حي تانوتمواد غذائية عامةقرابن محمد11
و الرابعاليوم االولحي تانوتمواد غذائية عامةعوار كلتوم12
الثاني و الثالثاليوم شارع الضواحيمواد غذائية عامةحلبيق سعيد13
و الرابعاليوم االولحي تانوتمواد غذائية عامةجحموم الحاج14
اليوم االول الثاني حي تانوت بجانب الثانويةقصابــــــةتدرس عبد الغني12
اليوم  االول و لثاني طارق بن زياد مركزقصابــــــةمجبار عبد القادر13



الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية 
مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عيـن الدفلــى

عيد االضحى المبارك لسنة 2015 ايام قائمة المداومين خالل

ةــــــــبئر ولد خليفبلديــــــــة 

تاريخ المداومةالعنـواننوع النشاطاللقب و االسم الرقم
اليوم االول و الثالثبلدية بئر ولد خليفة مركزمخبزةاليفي كريم 01
الرابعاليوم الثاني و بئر ولد خليفةشارع ابن باديس مخبزةقيرود فواز 02
الرابعو الثالثاليوم يفةبئر ولد خلحي القرية الفالحية مخبزةحالس بوعالم 03
اليوم االولبئر ولد خليفة مركزغاز البوتانبن ستي يحي04
اليوم الثانيبئر ولد خليفة مركزغاز البوتانخبازي علي05
اليوم االول والثانيشارع عبد الحميد بن باديسمطعـــــمحشادي محمد06
والرابعاليوم االولخليفة مركزحي خوشيبئر ولد مواد غذائية عامةرحلي بدر الدين07
اليوم  الثاني والرابعبئر ولد خليفة مركزمواد غذائية عامةبو ررقة الهادي 08
االول والثالثاليوم بئر ولد خليفة مركزمواد غذائية عامةقوجيل حسام09
والثالثاليوم االول بئر ولد خليفة مركزمواد غذائية عامةبحرية عبد القادر10
و الرابعالثانياليوم بئر ولد خليفة مركزمواد غذائية عامةطاهر عويدات سعدة 11
اليوم االول والثالثبئر ولد خليفة مركزمواد غذائية عامةحاج جياللي سعيدة12
اليوم االول والثالثشارع االمير عبد القادرمواد غذائية عامةاليفي احمد13
اليوم االول والثالثحي القرية الفالحيةمواد غذائية عامةالليسعد الدين جي14
الرابعاليوم شارع الرئيسيمواد غذائية عامةشالح محمد15
الرابعاليوم شارع الرئيسيمواد غذائية عامةهاشمي رابح16
اليوم الثاني و الرابعشارع الشهداءخضر و فواكهعيسى شريف17
اليوم الثاني و الرابعحي الوزينو فواكهخضرعاشور رمضان18
اليوم االول والثالثمركز البلديةخضر و فواكهعيوني عبد الرحمن19
والثانياليوم االول بئر ولد خليفة مركزقصابــــــةيالليجديممحا20
و الرابعاليوم الثاني بئر ولد خليفة مركزقصابــــــةاوشبر سعيد21



ـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـةالجمهوري
مديرية التجارة

واليـة عين الدفلـى

أيام عيد األضحى المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة بومدفع

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية بومدفعمصباح محمد السعيدول يوم عيد أ

بلدية بومدفعكربازة محمدثاني يوم عيد 



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة

واليـة عين الدفلـى

قائمة المداومين خالل ايام عيد األضحى المبارك لسنة 2015

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة حمام ریغة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلديـــــة حمام ريغةحمي مجدوب امالأول يوم عيد



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عين الدفلـى

قائمة المداومين خالل ايام عيد األضحى المبارك لسنة 2015

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة عین البنیان

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلديـــــة عين البنيانتونزة حسينثاني يوم عيد



ـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـةالجمهوري

مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عين الدفلـى

يومي عيد األضحى المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة بوراشد

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

العنوانلةالصيادتاريخ المداومة

بلدية بوراشدبوشامي مونياأول يوم عيد 

بلدية بوراشدزيتوني بلقاسمثاني يوم عيد 



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عين الدفلـى

قائمة المداومين خالل يومي عيد األضحى المبارك لسنة 2015

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة جلیدة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية العامرةملوكي مريمأول يوم عيد 

بلدية جليدةبلباهي حوريةثاني يوم عيد 



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

ديريـــــة التجــــــــارةم

واليـة عين الدفلـى

أيام عيد األضحى المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة العطاف

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية العطافبن عقبة نسيمةأول يوم عيد

بلدية العطافبوزيان الرحماني خيرةأول يوم عيد

بلدية العطافالعلياوي سهامثاني يوم عيد 

بلدية العطافميراوي عبد الحكيمثاني يوم عيد 



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عين الدفلـى

أيام عيد األضحى المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة خمیس ملیانة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية خميس مليانةاوقاسي عمرأول يوم عيد

بلدية خميس مليانةميدقادة بن سلطان عبد الحأول يوم عيد

بلدية خميس مليانةمخطاري محمدثاني يوم عيد

بلدية خميس مليانةعربوز رشيدثاني يوم عيد



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عين الدفلـى

خالل ايام عيد األضحى المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة العبادیة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية العباديةاوفة محمد عبد الوهابثاني يوم عيد



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

ة التجــــــــارةمديريـــــ

واليـة عين الدفلـى

ايام عيد األضحى المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة تاشتة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية تاشتةاميود صفيةاول يوم عيد 



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عين الدفلـى

ايام عيد األضحى المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة عین بویحي

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية عين بويحيضيف اسماعيلاول يوم عيد 



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عين الدفلـى

ايام عيد األضحى المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة الماین

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية المايناحمد أمينثاني يوم عيد 



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عين الدفلـى

ايام عيد األضحى المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة ملیانة مركز

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية مليانة مركزبوغار زهوراول يوم عيد 

ية مليانة مركزبلدسعدي عبد الرزاقاول يوم عيد 

بلدية مليانة مركزيوسفي محمد التوفيقثاني يوم عيد 

بلدية مليانة مركزخضراوي عبد الهاديثاني يوم عيد 



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عين الدفلـى

ايام عيد األضحى المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة جندل

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية جندلبلوناس محمدأول يوم عيد

بلدية جندل بلحناشي غنيةثاني يوم عيد



اطيـة الشعبيـةالجمهوريـة الجزائريـة الديمقر 

مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عين الدفلـى

ايام عيد األضحى المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة عین السلطان

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية عين السلطانبراهيمي ساميةيوم عيدأول



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عين الدفلـى

ايام عيد األضحى المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة بئر ولد خلیفة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية بئر ولد خليفةنفلة زوبيدةثاني يوم عيد 



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عين الدفلـى

يومي عيد األضحى المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة عین الدفلى

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

حي شوال عين الدفلىعلي مهيدي فتيحة23/09/2015

مسكن عين الدفلى300حي عزوز فاطمة24/09/2015

شارع أمبارك عين الدفلىقويدر فياللي ايمان 25/09/2015

حي أمبارك عين الدفلىأمبارك خليفة26/09/2015



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عين الدفلـى

يومي عيد األضحى المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة جندل

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

جندل مركزبلوناس محمد23/09/2015

اوت20شارع صايبي ف/ز24/09/2015

شارع احمد بن زينةمسعودي فتيحة25/09/2015

شارع بن سيدي عيسى ميسومابهناس زكري26/09/2015



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عين الدفلـى

يومي عيد األضحى المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة بومدفع

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

الشارع الرئيسي عيواز عبد الغني23/09/2015

حي البرجبغدالي حميد24/09/2015

حي خموجةالسيرت فتيحة25/09/2015

الشارع الرئيسيحاج صدوق محمد26/09/2015



يـةالجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعب

مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عين الدفلـى

يومي عيد األضحى المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة جلیدة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

جليدة مركزسحنون آسيا23/09/2015

شارع بسكري الغمرانيبن علي خروبي اسماء24/09/2015

جليدة مركز زعباط محفوظ25/09/2015

جليدة مركزمحور بوعالم26/09/2015



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عين الدفلـى

2015 يومي عيد األضحى المبارك لسنة قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة خمیس ملیانة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

نهج حاليمي الخميسرافعي سميرة23/09/2015

شارع بلسعدي الخميسبوهيني حورية24/09/2015

حي الدردارة خميس مليانةديس أمبارك25/09/2015

حي السالم خميس مليانةقادة بن سلطان عبد الحميد26/09/2015



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عين الدفلـى

يومي عيد األضحى المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة العامرة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

العامرة مركزملوكي مريم23/09/2015

شارع مشاليخشايب مراد24/09/2015

العامرة مركزقاسم كريمة25/09/2015

حي سيدي مرزوقيدةشريف جه26/09/2015



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عين الدفلـى

يومي عيد األضحى المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة العبادیة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

شارع بونعامة الجياللياوفة محمد عبد الوهاب23/09/2015

حي النصركراري الباقي24/09/2015

العبادية مركزتومي عبد القادر25/09/2015

شارع عوامرعبادني رفيق26/09/2015



ـة الشعبيـةالجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطي

مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عين الدفلـى

قائمة المداومين خالل يومي عيد األضحى المبارك لسنة 2015

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة العطاف

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

حي بوزار العطافادني لخضرعب23/09/2015

سيدي بوعبيدة العطافبدراني سليمة24/09/2015

شارع محمد خميستيميراوي عبد الحكيم25/09/2015

العطاف18المركز التجاري رقم مريم سميرة26/09/2015



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــة التجــــــــارة

يـة عين الدفلـىوال

يومي عيد األضحى المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة الروینة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

شارع دوبة محمدعبوب شريفة23/09/2015

الروينة مركز بجانب البلديةختو هاجر24/09/2015

الشارع الرئيسيكشيدة جميلة25/09/2015

الروينة مركزغيوش فريال26/09/2015



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عين الدفلـى

يومي عيد األضحى المبارك لسنة 2015 قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة عریب

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

القرية الفالحيةتوريري ف/ز23/09/2015

شارع علي ماحينتونزة وهيبة24/09/2015

شارع لعالوي دحمانشاوش عبد القادر25/09/2015

حي التجزئةبوفرساوي حنان26/09/2015



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عين الدفلـى

قائمة المداومين خالل يومي عيد األضحى المبارك لسنة 2015

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة بوراشد

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية بوراشدبوشامي مونيا23/09/2015

بلدية بوراشدمعزوزي حميدة24/09/2015

بلدية بوراشدزحاف فلة25/09/2015

بلدية بوراشدزيتوني بلقاسم26/09/2015



لشعبيـةالجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة ا

مديريـــــة التجــــــــارة

واليـة عين الدفلـى

قائمة المداومين خالل يومي عيد األضحى المبارك لسنة 2015

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة سیدي لخضر

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

حي عيشوني سيدي لخضربوزيان فاطمة الزهراءمحمد23/09/2015

شارع اول نوفمبر سيدي لخضرفتاحين وهيبة24/09/2015

بلدية سيدي لخضرندير اميتة25/09/2015

بلدية سيدي لخضربوجين فاطمة الزهراء26/09/2015



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
ــارةمديريـــــة التجــــــ

واليـة عين الدفلـى

قائمة المداومين خالل يومي عيد األضحى المبارك لسنة 2015

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة ملیانة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

مليانة112حي الباب الغربي رقم عبد الصمد مليكة23/09/2015

حي العناصر الجميلة مليانةسعدي عبد الرزاق24/09/2015

حي الشمال عمارة (س) مليانةريشة خليفة25/09/2015

شارع االمير عبد القادر مليانةبوقرة فريدة26/09/2015



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــة التجــــــــارة

ىــة عيـن الدفلواليـ

الحليـب لموزعـي المداوميـن قائمــة

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

ـــــــة
نـــــــــ

ملب
ـب

ـــــــــــ
عـريــ

مليانةجيالمينأورل زريقي02
الخميسحرشوني مونير03
عين األشياخ- جندلحركات أحمد04
زدين-العبادية-العطافشوط فتحي 05
العبادية- العامرةبدراني محمد06
سيدي لخضرايماتيت عبد القادر07
العطافزروقي عبد القادر08
مليانة-الخميسأقولمين عبد القادر09
عين الدفلىرشيدحمالوي10
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
زدينبن كورة حمزة 22
عين الدفلىزوار عبد الرحمان23
مليانة تخريست عبد القادر24
مليانةكلوش محمد25
جندلزرارقة عبد الرحمان26
بئر ولد خليفةخبازي أمين27
بومدفع-جليدةمري طاهرنو 28



عين الدفلىبن عمار قويدر29
عين الدفلىحسام عبد القادر30
ملبنــــــــة  ونيـــــــسمنصوري محمد31

س
نيـــــــ

  و
ـــــــة

ملبنـ

ملبنــــــــة  ونيـــــــسعربوش ملياني32
ملبنــــــــة  ونيـــــــسسايب عيسى33
ملبنــــــــة  ونيـــــــسفيانبراهيمي س34



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــة التجــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفل

المبستر الحليب إنتاج لوحدات المداومين قائمة
" خالل أيام عيد األضحى المبارك لسنة 2015 "

تاريخ المداومةنوع النشاطاللقباالسم و الرقم

أول،ثاني،ثالث و رابع يوم الحليب المبسترملبنة عريب01

أول،ثاني،ثالث و رابع يوم المبسترالحليبونيسملبنة02



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــة التجــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفل

مشتقاتـه و السميد إنتاج لوحدات المداومين قائمة
" خالل ايام عيد األضحى المبارك لسنة 2015 "

تاريخ المداومةنوع النشاطاالسم و اللقبالرقم

أول،ثاني،ثالث و رابع يوم السميد  و الدقيقوحدة سيم01

أول،ثاني،ثالث و رابع يوم الدقيقوالسميدالظهرةوحدة02



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديريـــــة التجــــــــارة

ىــواليـة عيـن الدفل

"نفطــــال" الخدمات لمحطات المداومين قائمة
" خالل ايام عيد األضحى المبارك لسنة 2015 "

تاريخ المداومةالبلديــــــةالمتعامـــــلالرقم

أول،ثاني،ثالث و رابع يوم افــــالعط" نفطالDGاشر "المسير المب01

أول،ثاني،ثالث و رابع يوم خميس مليانة" نفطالDGالمسير المباشر "02

أول،ثاني،ثالث و رابع يوم دــــبوراش" زكارDGالمسير المباشر "03

أول،ثاني،ثالث و رابع يوم ةـــالروين" نفطالDGالمسير المباشر "04

أول،ثاني،ثالث و رابع يوم عـــبومدف" نفطالDGالمسير المباشر "05


